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دراسة فی أشعار المیقاتی الطرابلسی والساعاتی المصری
تاریخ الوصول99/9/02 :

زهرا مهاجر نوعی

*

تاریخ القبول90/4/99 :

الملخض
لد حبٍل الو٘مبتٖ الكتاثلسٖ( 1301-1245ق; 1884-1829م) هي ةٍّاد ضًتاء لجٌبى،
ٍهحوَد أفٌدٕ غفَت الطْ٘ت ثبلسبيبتٖ ( 1298-1241ق; 1881-1825م) حبهل لَاء
ضًتاء هػت فٖ هٌتػف أٍّل هي المتى التبسى يطت ٍ هٌتػف حبً٘هِ ،أى ٗتتوهَا أسهلَة
ضًتاء يػت األًحكبـ أٍ الفتتُ ههي ح٘هج روهَد ٍ ةوهَد فهي الطهًت هخهل :األسهبل٘ت
ٍاألٍثاى ٍالتًبث٘ت الًبه٘ٔ ٍالی٘بل الؿً٘ف ٍالوحسٌبت الجدًٗ٘ٔ حهن ثبتّجهبو ههي ةغهبًٔ
أسلَة ضًت المدهبء وبلًػت الزبّلٖ ٍالًػت الًجبسهٖ الهبّجٖ أى ٗجلغهب الطهًت ثبةٍتهِ
السبثمًٍٔ .حي فٖ ّبا الومبل ثػدد تج٘٘ي ّبا التزدٗد ٍ هًبلوِ فٖ أضًبةّوب.
الکلمات الذلیلیةة :الو٘مبتٖ الكتاثلسٖ ،السبيبتٖ الوػهتٕ ،التزدٗهد ،التمل٘هد ،حسهي
الػ٘بغٔ.

* هدةّسٔ هديَٓ فٖ ربهًٔ إيداد الوًلو٘ي(ثتدٗس االهبم الیوٌٖ٘ رلستبى).
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المقذهة
تىَى دةاسٔ خػبئع الطًت يلٖ أيتبة المتى التبسى يطت خبغهٔ هٌتػهف أٍّلهِ فهٖ
دَٗاى الو٘مبتٖ الكتاثلسٖ ٍالسبيبتٖ الوػتٕ يٌَاًبً هٌتیجبً لْبا الومبل .لوهباا لهد اّهتن
الىبتت ثوٌتػف أٍّل هي لتى التبسى يطت؟ ٍلوباا ٗىهَى هَؾهى يٌبٗتْهب أةؼ «لجٌهبى»
ٍ«هػت»؟ ٍلوباا تىَى دةاسِ خػبئع الطًت فٖ ًكبق دَٗاى َّالء الطًتاء الوهبوَة ههي
ثلد «لجٌبى» ٍ«هػت»؟
إربثٔ سؤال األٍّل ّىبا :األٍّل إىّ الىبتت ٗحػت يولِ األدثٖ ّىبا ،ألىّ األدة ٍخبغهًٔ
األدة الًتثٖ ٗزًل ٍغف٘ٔ ٍاسًٔ أهبهِ ٍال ٗستك٘ى الىبتت أى ٗجحج خػبئع ٍأسهلَة
الطًت فٖ ولّ دٍاٍٗي ضًتاء لتى التبسى يطت.
إربثٔ سؤال الخبًّٖ :بٗي الجلدٗي الًتث٘ت٘ي إٔ «لجٌهبى» ٍ«هػهت» تتوتًّهبى ثوَؾهى
خبظ ٍّبم هي ًبحِ٘ األدة ألىّ «لجٌبى» تىَى ةائد ولّ الجالد الًتثّ٘هٔ– هػهت ٍ يهتاق-
هي ح٘ج ياللتِ ثبلغتة ٍاستیدام حؿهبةٓ الغتث٘هٔ ٍأٍلهَ األههت الوفىهتٍى الهبٗي وهبًَا
ٗجةيَى ثبٍة الًلن ٍاألدة فهٖ ّهبُ الجلهدٓ ،فًلهٖ الهه ٗجحهج الىبتهت حهَل اسهلَة
ٍخػبئع الطًت فٖ دَٗاى الو٘مبتٖ الكتاثلسٖ فٖ ثداٗٔ األهت .أٗؿهب تترهى رهبٍة ياللهٔ
«هػت» ثبلغتة ثًد ةحلٔ حتث٘ٔ ًبپلئَى ثوػت ٍحن ّجّت ةٗح هي الحتٗٔ فٖ «هػت» ٍ لد
ّبرتٍا ثًؽ هي األدثبء ٍالطًتا فٖ قلت الحتٗٔ هي الجالد الًتث٘ٔ األخهتٕ إلهٖ «هػهت»
ٍيلٖ ّبا األسبس ٗجحج الىبتت أسلَة الطًت فٖ دَٗاى السبيبتٖ الوػتٕ ثًد الو٘مهبتٖ
الكتاثلسٖ.
إربثٔ السؤال الخبلج :األٍّل يلوبً ثأىّ هَؾَو األدة ٍاسى ٍاٙحهبة األدث٘هٔ وخ٘هتٓ له٘س
الىبتت لبدةاً أى ٗجحج ول اٙحبة فتداً فتداً .الخبًٖ :لهد ٍرهد الىبتهت دٍاٍٗهي ثًهؽ ههي
الطًتاء فٖ هٌتػف أٍّل هي لتى التبسى يطهت ٍهٌتػهف حبً٘هٍِ ،يلهن أىّ أضهًبة ّهبٗي
ضبيتٗي تتوتًب ثوؿبه٘ي ٍاسًٔ ٍهتٌَئ ثًد دةاسٔ إروبلٍ٘ٔ ،يلٖ ّبا األسبس ٗستك٘ى
ثتَثٗى الوؿبه٘ي أى ٗجحج أسلَة ضًتاء الوبوَةٓ هي ح٘ج التفىهت ٍالی٘هبل ٍالتًهبث٘ت
ٍاألٍثاى ٍالمَافٖ ٍٗج٘ي لٌب ثًؽ هي سوبت التزدٗهد فهٖ أضهًبةّن .الخبلهج :لهد ٍرهد
الىبتت ثًد هتبثًبت هستوتٓ ،يلوبً ثأىّ الطًتاء الىخ٘تٗي وبًَا ًٗ٘طَ٘ى فهٖ هٌتػهف أٍّل
هي لتى التبسى يطت لىيّ دٍاٌٍْٗن هب لد وبى فٖ هىتجبت إٗتاً٘ٔ لبله أغجحت الىبتجهٔ
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هؿكتٓ أى تٌتیت ثًؿب هي الطًتاء هخل الو٘مبتٖ الكتاثلسهٖ ٍالسهبيبتٖ الوػهتٕ ٍلهد
هؿ٘ب لسن هي ح٘بتْوب فٖ الوٌتػف الخبًٖ هي لتى التبسى يطت .التاثى :دةاسٔ خػهبئع
الطًت فٖ أضًبة الو٘مبتٖ ٍالسبيبتٖ ل٘س ثْبا الوًٌٖ أىّ الطًتاء األخهتٕ الٗىًَهَى فهٖ
ّبُ الجالد ثل أىّ ّبٗي ضبيتٗي وبًب ثَغف ةٍّاد الطًتاء فهٖ الوٌتػهف األٍل ههي لهتى
التبسى يطت ٍهٌتػف حبًِ٘ ٍٗتجًَى الطًتاء األختٕ هي أسلَثْن فهٖ ًههن األضهًبة ههي
ح٘ج الطىل ٍالوؿوَى ٍ الفٌَى الطًتٗٔ األختٕ.
فٖ ّبا الومبل تج٘ي الىبتجٔ لٌب خػبئع الطًت فٖ يػت اإلًحكبـ أٍ الفتتٓ فهٖ ثداٗهٔ
األهت ،ألىّ يػت الفتتٓ وبًت لجل هٌتػف أٍّل المهتى التبسهى يطهت ٍتتؿهح ّهل ٗتجًهَى
ّبٗي الطبيتٗي فٖ أسلَة ًهن أضًبةّوب هي أسلَة ضًتاء يػت الفتتٓ أم ال؟
حن تجحج الىبتجٔ حَل خػبئع ٍاسلَة الطًت فٖ أضًبة الو٘مبتٖ ٍالسهبيبتٍٖ ،تجه٘ي
لٌب إيبدتْوب ثبالُسلَة الطًتٕ التغه٘ي فهٖ الًػهَة الوبؾه٘ٔ وبلًػهت الزهبّلٖ ٍالًػهت
الًجبسٖ البّجٍٖ ،لد أثبى ثًؽ ههي ثهَاةق التزدٗهد فهٖ أضهًبةّوب ههي ح٘هج التفىهت
ٍالی٘بل ٍاأللفبل ٍالتًبث٘ت ٍاألٍثاى ٍالمَافٖ.
خصائض الشعر فی عصر الفترة
ال ضه فٖ أىّ الطًت ٗجدّت فٖ الج٘ئهٔ التهٖ تدةوهِ ٍتتبٍلهًٍِٗ ،ه٘ص أفتادّهب فهٖ
خلزبتِ ٍوبًت ّبُ الج٘ئٔ فٖ لتى التبسى يطت هفتمتٓ إلٖ ول ّبا فهٖ األغلهت ،ففؿهل
الحىبم ٍأثٌبء الطًت أًبض٘د الجربل٘ي لًزجّن يي فْن الًتث٘ٔ الفػحٍٖ ،وخت المَل فْ٘ب،
ٍاثداد يدد الوتطبيتٗي البٗي استْبًَا ربًت الطًت ثًد اّبة أةثبثٍِ ،ارتتأٍا يلٖ ًهوهِ
دٍى أى ٗؤتَا هَاّجٍِ ،سبّن فِ٘ الفمْبء ٍالىتّبة ٍأّل الحتف الٌحََٗى ٍالػتفَ٘ى.
ٍوبى التىلّف ٍالتمل٘د أّن ه٘جات ّبا الطًت ،فأغ٘ت الطًت ثَثبء الجختفٔ اللفه٘ٔ ٍأغبة
الطًتاء يلٖ أسبل٘ت الوتمده٘ي ٍهًبًْ٘ن ٍألفهبنْن ٍغهَةّنٌٗ ،سهزَى يلهٖ هٌَالْهب،
ٍٗكجًَى يلٖ غتاةّب ،دٍى أى ٗىلفَا أًفسْن اثتىبة هًٌٖ ردٗد ٍغَةٓ هجتىتٍٓ ،وهبى ال
ثدّ لْن ٍّن ٗغ٘تٍى يلٖ تتاث اٙختٗي هي إخفبء ستلبتْن ثأسبل٘ت تیفٖ سكَّن ّهبا،
فوبلَا إلٖ الًٌبٗٔ ثبأللفبل ٍاستیدام أًَاو الجدٗى وبلزٌبس ٍالكجبق ٍالتَةٗٔ.
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ٍآل الطًت فٖ وخ٘ت هي األح٘بى إلهٖ األسهفبفٍ ،ثهبت الطهًتاء ٗتلوسهَى أًَايهبً ههي
الػٌبيبت الطًتٗٔ ،فٌهوَا األلغهبث ٍاألحهبرٍٖ ،تسهبثمَا إلنْهبة ثهتايتْن فهٖ إسهتًوبل
األلفههبل الوًزوههٔ ٍالوػههغتٍٓ ،التجهههَا هههب ال ٗلتههجم ٍأوخههتٍا هههي التیوهه٘س ٍالتطههك٘ت
ٍالتؿو٘ي ٍاإللتجبس.
لن تیتد أغتاؼ الطًتٗٔ فٖ رولتْب يي أغتاؼ هي سجمْن وبلودح ٍالتحهبء ٍالْزهبء
ٍالفیت ٍالحوبسٔ ٍالغجل ٍالٌس٘ت ٍالطهًت الهدٌٖٗ ٍالجهدًٗ٘بت ٍالیوتٗهبت ٍالوكبةحهبت
ٍاإلخَاً٘بت ٍ( ...ض٘یَ ال٘سَيٖ1986 ،م ،ظ .)19-15
.1أغراض و خصائض الشعر فی أشعار المیقاتی الطرابلسی
أ.المذح
لد ثدأ الو٘مبتٖ المػبئد الودح٘ٔ ثومدهٔ تغجل٘ٔ هي ح٘ج الطىل هخل أسلَة ضهًتاء
يػت الفتتُ فٖ ًهن لػبئد هدح٘ٔ ،أٍ الًػَة الوبؾ٘ٔ األختٕ وبلًػت الزبّلٖ ،لىي دافى
الو٘مبتٖ هي ًبحِ٘ الفىتٓ ٍالوؿهوَى إّتوبههِ ثكجً٘هٔ «لجٌهبى» الزو٘لهٔ فمهف ٍلىهيّ
الطًتاء فٖ يػت الفتتٓ ههي ّهبا الوٌكلهك ْٗتوهَى ثبلتىسهت ٍاالةتجاق(ثبضهب1999 ،م،
ظ.)407
يلٖ سج٘ل الوخبل لد اّتن الو٘مبتٖ فٖ همدهٔ تغجل٘ٔ لػ٘دٓ هدح٘ٔ تبل٘ٔ ههي رْهٔ
الفىتٓ ثكجً٘ٔ «لجٌبى» الزو٘لٔ:
رَههههبءَ الجَطهههه٘تُ هجَطِّههههتَاً ثِلمَههههبء
ةَلَػَههت قَههتَاثلُسُ سههتٍُةَاً يٌههدَهَب
هههي ًُههَةِ ٍَرِْهههَ سَههبئتُ األةرَههبء
ٍَ ثََّههت ثِكَلًَتهههَ الههدَٗبة ٍَأضههتَلَت
غٌََّههههت لٌََههههب ثِبلتٍَّؾَههههٔ الغٌََّههههبء
ٍَالههَةقُ هههي قَههتَةی يَلَههٖ أفٌَبًَْههب
(دَٗاى حسي الػ٘بغٔ)4 :
ٍأٗؿبً ٌٗهن فٖ همدهٔ تغجل٘ٔ أختٕ ّىبا:
ٍَالهههتٍَّؼ فَهههبحَ يَجِ٘هههتُُ
ٍَسَتَٕ الٌَّسه٘ن يَلَهٖ التُثَهب
ٍَالههههدٍح فههههٖ أفٌَبًههههِ

ٍَالجَّّههههتُ وَلَّلَههههِ الٌَّههههدَا
غَههههبحَ الَْهه هجَاة ٍَغَهه هتَّدَا
سَهههحَتَاً فَكَبثَهههت هَهههَةِدَا
(م.س)48-47:
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لد تتن الكتاثلسٖ لَالجبً ضًج٘ٔ لدوبًت قتٗمٔ ًهن ضًتاء يػت الفتتٓ فهٖ هؿهوَى
الودح ًٍهن ّبُ األث٘بت ثب تجبو ههي أسهلَة ضهًت المهدهبء فهٖ هؿهوَى الوهدح ثػهَةٓ
المػ٘دٓ ٍلىي إستیدام غَةٓ المػ٘دٓ ال ٗحػت أفك فىتٗهٔ الكتاثلسهٖ ألًّهِ ثبسهتیدام
أفًبل حتوت٘ٔ هخل «ةَلَػَت ٍَرَبءَ ٍثََّت ٍغٌََّت ٍفَبح» ًٗكٖ حَ٘ٗٔ ثوؿوَى الودح .أٗؿبً
لد تتن الكتاثلسٖ الجحَة الًتٍؾ٘ٔ الطًج٘ٔ التٖ وبًت سبئدٓ فٖ أضًبة يػت الفتتٓ ٍلهد
استیدم ثحتاً يتٍؾ٘بً ةغٌ٘بً هخل «الىبهل».
إتّجبو الو٘مبتٖ هي اسلَة الطًتاء الًجبسٖ الىج٘ت ّىبا :إًِّ هب ثهدأ المػهبئد الودح٘هٔ
ثومدهٔ تغجل٘ٔ يلٖ األةرح ،ثل إًِّ إّتن هي هٌكلهك هؿهوَى الوهدح ثكجً٘هٔ «لجٌهبى»
الزو٘لٍٔٗ ،ج٘ي ضًَةُ الَقٌ٘هٔ .أٗؿهبً الكتاثلسهٖ ثػه٘بغٔ هسهتحىن الىهالم ٍفػهبحتِ
ٍثالغتِ ٗس٘ك التًبث٘ت الوًمدٓ التٖ هحػلٔ هي استیدام هحسٌبت ثدًٗ٘هٔ هتىلفهٔ إلهٖ
الجسبقٔ ،قجًبً لد نْت فٖ األث٘بت األيلٖ ثًؽ هي هحسٌبت ثدًٗ٘ٔ ثكتٗمٔ ضًتاء يػهت
اإلًحكبـ ٍلىي الطبيت ال ٗستف فٖ استیداهْب(ض٘یَ ال٘سَيٖ1986 ،م.)61 :
هي ثَاةق التزدٗد فٖ هؿوَى هدح أضًبة الو٘مهبتٖ ّىهبا :إًّهِ ٗجه٘ي ضهًَةُ حهَل
الوودٍح ثٌجئ ٍرداً٘ٔ حٌ٘بً ثًد ح٘ي.
يلٖ سج٘ل الوخبل إًِّ ٗیبقت ًفسِ فٖ األث٘بت التبل٘ٔ ّىبا:
ثَههههدةِ السههههَ٘بدَٓ أحوَهه هدَا
ٍَارًَل هَم٘لَهَ فهٖ حوَهٖ
وَهههفٍّ لَهههِ ًَفسهههٖ الفهههدَا
ٍَالكههف حوَههبةَ األًهسِ هههي
(م.س)48 :
ب.هذح الرسول(ص)
ٗتجى ضًتاء يػت الفتهتٓ فهٖ ًههن هؿهوَى ههدح حؿهتٓ التسهَل(ظ) ههي قتٗمهٔ
الجَغ٘تٕ فٖ «ثتدتِ» يلهٖ األةحهذٌٍٗ ،تیجهَى غهَةٓ ٍٍثى ثتدتهِ ٍٗزًلهَى إحهدٕ
الوحسٌبت اللفه٘ٔ ٍالجدًٗ٘ٔ فٖ ول الج٘هت ثبلتػهٌى ٍالتىلهف ٍّىهبا وهبًَا ًٗبةؾهَى
ثًؿههْن يههي ثًههؽ آخههت فههٖ إسههتیدام هحسههٌبت ثدًٗ٘ههٔ ٍٗهْههتٍى إسههتكبيتْن فههٖ
إستیداهْب ،لىي الو٘مبتٖ ال ٗتىلف ًفسِ فٖ هدح حؿتٓ التسَل(ظ) ثكتٗمٔ الجَغ٘تٕ
فٖ «ثتدتِ» ،ثل إًِّ حبٍل ثبستیدام غَةٓ الوَضح ٍهتايبٓ هجهبدا يتٍؾه٘ٔ هسهتحىؤ
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هخل "الجحت التهل" أى ٗسَق الطًت هي األٍثاى الفلىَلَةٗٔ وبلجرل ٍالجل٘ك ٍالمَههب إلهٖ
األٍثاى التغٌ٘ٔ ٍٗىَى الوَضح الحدّ ثٌْ٘وب(اه٘ي الومدسٖ1380 ،ش.)159 :22 ،
يلٖ سج٘ل الوخبل هدح الو٘مبتٖ الٌجٖ األوتم(ظ) فٖ األث٘بت التبل٘ٔ ثبستیدام غهَةٓ
الوَضح ٍالجحت الًتٍؾٖ "التهل":
لَ٘تََْههب للػَههت ثَههتدُ ٍَسَههلَبم
ّزتُُ أؾهتَمَ ًَهبةَاً ثِبلحَطَهب
ٍَفُؤَادٕ لَهن َٗهجَل فهٖ لََْهتِ
ةويُ غَجتٕ فٖ َََّاُ لََْجَهب
َٗههب ثِتٍحههٖ افتَدٗههِ ٍَأثِههٖ
وُلََّْههب أسههألِ الََغههلَ أثَههب
(دَٗاى حسي الػ٘بغٔ)26:
ٍيلٖ ّبا األسبس لد استیدم الكتاثلسهٖ إسهتكبيبتِ الطهًتٗٔ حهَل هؿهوَى ههدح
حؿتٓ التسَل(ظ) فٖ إيبدٓ الطًت ثبلوجبدا الًتٍؾ٘ٔ الوستحىؤ ٍالػَةٓ المَٗؤ.
ّبا إلٖ أىّ الو٘مبتٖ حبٍل أى ٗتايٖ اسلَة لدهبء التغ٘ي هي ًبح٘ٔ إستیدام لَايهد
يتٍؾ٘ٔ ٍغَةٓ لىٌِّ هب غفل هي التزدٗد ،يلٖ ّبا األسبس لهد نْهت ثًهؽ ههي ثهَاةق
التزدٗد هي رْٔ الی٘بل فٖ الوؿوَى الومػَد للٌوَاد يجّت الكتاثلسهٖ تًج٘هتاً ةهجٗهٔ
يي «الٌَة» ثحم٘مٔ الوحودٗٔ فٖ الج٘ت التبلٖ:
فَبوتَسهههت أًهههََاةَُ ههههي ًُهههَةُِ
َّلَّ ضَْتُ الػَمِ فٖ فَػلِ التَّثِ٘هى
(ى.م)28:
ج.التصوف
لههد إتجههى ضههًتاء يػههت اإلًحكههبـ إثههي فههبةؼ( 632-576ق; 1234-1181م) أٍ
إثييتثٖ( 628-569ق; 2011-1165م) أٍ أثًَهَاس( 198-145ق;  813-762م) فهٖ
هؿبه٘ي غَف٘ٔ هي ًبح٘ٔ الػهَةٓ ٍالوؿهوَى ٍالفىهتٓ ٍالی٘هبل ٍاألٍثاى ٍالمهَافٖ يلهٖ
األةرحًٍ ،هوَا أفىبةّن الًتفبً٘هٔ ثبسهتیدام خوهت الػهَف٘ٔ ثكتٗمهٔ اثهي فهبةؼ لىهيّ
الو٘مبتٖ ال ٗىلّف ًفسِ ثبوت خوتٓ غَف٘ٔ هي رْٔ التًج٘هت ثهل إًّهِ ًٗجّهت يهي ضهًَةُ
الػَف٘ٔ ثحتّٗٔ الىالم ٍالفىتٓ ٍالتًبث٘ت الجس٘كٔ هتوبٗجٓ هي التًهبث٘ت السهبئدٓ فهٖ اضهًبة
يػت اإلًحكبـ(ثبضب1989 ،م.)14:
للٌوَاد لد ًهن الو٘مبتٖ أفىبةُ الػَف٘ٔ فٖ الویوس التبلٖ ّىبا:
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لوَي أضتَىٖ ؾًَفٖ ٍَؾٌَىٖ ٍَضدتٖ
لَزَههأت فَوَههب لههٖ غَ٘ههتُ اُلی هَمَههبلَتٖ

ٍَهَي َٗطهف أسهمَبهٖ ٍََٗهتحَن يَجتَتهٖ
إلَِْهههٖ ثِتَمهههدٗسِ الٌُّفُهههَسِ الجَّوَ٘هههٔ

ٍَتَزتِٗدَّب هي يَبلَنِ الجَطَتَِٗٔ
(دَٗاى حسي الػ٘بغٔ)122 :
لد استیدم الو٘مبتٖ غَةٓ الویوس ثخالحٔ أغتاؼ فٖ األث٘هبت األيلهٖ :األٍّل ٗىلّهف
ًفسِ ثتیو٘س ثًؽ هي أث٘بت أثَالحسي الج٘تٍتٖ ثوتايبٓ هجبدٕء ثحَة يتٍؾ٘ٔ .الخبًٖ:
إى ٗىي أسلَة الویوس هي ههبّت ؾًف ضهًت يػهت اإلًحكهبـ لىهيّ إسهتیداهِ ههي
ربًت الطبيت يلٖ ح ّد وج٘ت ثسهجت ؾه٘ك هزهبل المػه٘دٓ إلربلهٔ فىتتهِ الَسهً٘ٔ فهٖ
هؿوَى التػَف .الخبلج :ووب أًٌّب للٌب فٖ هب سجك أسلَة الویوهس ٍالوَضهح حهدّ ثه٘ي
أٍثاى ضًت الطًج٘ٔ ٍاألٍثاى الوسهتحىؤ ،إٔ ّىهبا ٗتهتن الطهًت ههي المَالهت الًبه٘هٔ
السبئدٓ فٖ أضًبة يػت الفتتٓ ض٘ئب فط٘ئبً ٌٍٗتمل إلٖ المَالهت الوتٌ٘ٔ(ضهفًٖ٘ وهدوٌٖ،
1389ش.)210:
لد نْت أفىبة ه٘مبتٖ الوجتىتٓ حَل الهلن البٕ سهبد يلهٖ الوزتوهى ٍالطهىَٕ ههي
الح٘بٓ فٖ هؿوَى التػَف ،للٌوَاد لد ًهن الو٘مبتٖ ّىبا:
ف٘ههِ الىَههتِٗن سَههفَبَّبً فَبلجَّهَههبىُ دٍَل
َّه هبَا الجَّهَهههبىُ ٍَ إى يَه هجَّ اللئههه٘ن ٍَ اَلّ
ٍَ اهللِ لََ لَن َٗىُي لَتلُ الٌُّفَُسِ هيَ أل
هَههباَا ألُههَلُ إاَا غَههتف المَؿَههبء ًَههجَل
هحَتَّهَبت لَىٌُت الََ٘مَ أيوَدُ
(دَٗاى حسي الػ٘بغٔ)28 :
إى الو٘مبتٖ ل٘س لبدةاً يلٖ تتن ول لَ٘د أضًبة يػت الفتتٓ فٖ األث٘بت األيلٖ هخهل
المتاثٔ ثبلىالم الطًج٘ٔ ٍالی٘بل الؿً٘ف.
هي ثَاةق التزدٗد األختٕ ًجيتهِ الَرداً٘هٔ فهٖ هؿهوَى التػهَف ألىّ هَاقٌ٘هِ ال
ٗستوى غتخبتِ التحتةٗٔ فٖ الوزتوى ،يلٖ ّبا األسهبس ٗیبقهت الطهبيت ًفسهِ ثٌجيهٔ
ٍرداً٘ٔ هجٌ٘ٔ أفىبةُ التحتةٗٔ فٖ هؿوَى التػَف .للٌوَاد لد نْت ًجئ ٍرداً٘هٔ فهٖ
هؿوَى التػَف ّىبا:
أًهه٘سُ ٍَلَههن َٗسههوت ثِتَثًههٖ سَ هبهتُ
وههأًِّٖ غَتِٗ هتُ ثَهه٘يَ لَههَهٖ ٍَلَهه٘سَ
(ى.م)61 :
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هبثال التػٌى ٍالتىلف ثوحسٌبت ثدًٗ٘ٔ نْت ثأسلَة ضًتاء يػت الفتهتٓ فهٖ الج٘هت
األيلٖ.
د.الوطًیة والقوهیة
لد إّتن ضًتاء يػت الفتتٓ ثوؿهوَى الَقٌ٘هٔ ههي هٌكلهك هؿهوَى الوهدح ٍالفیهت
ٍالحوبسٍِ ،لىي دافًْن التئ٘سٖ التىست هي الوودٍح فهٖ تًج٘هت الهَقي فمهفٗ .ىهَى
إّتوبم الو٘مبتٖ ثوؿوَى الَقٌ٘ٔ هي هٌكلك هؿوَى الودح ٍالفیهت ٍالحوبسهٔ وطهًتاء
يػت الفتتٓ ٍلىيّ دافًِ التئ٘سٖ ضَق إلٖ الَقي ال التىست ٍاإلةتجاق هي الووهدٍح(ًهبم
تْتاًٖ 1380 ،ش.)53:
للٌوَاد نْت ضًَةُ الَقٌٖ فٖ األث٘بت التبل٘ٔ ّىبا:
هيَ الفَؿلِ ٍَلتَفیَهت ثٌَِ٘هلِ الوَكَبلهتِ
لهتَْيَ قَهتَاثلُس الطَّهبمِ ثِوَههب حَهََت
تَغٌََّت قَُ٘ة األًهسِ ٍَسهفَ ةِحَبثَِْهب
ٍَحَفَّت ثِهِ األفهتَاح ههي وُهلِّ رَبًهتِ
(م.ى)13 :
أٍ لد نْت ضًَةُ الَقٌّٖ فٖ األث٘بت األختٕ ّىبا:
ٍَتَوَبَٗلَت قَتَثَبً قَهتَاثلُسُ لوَهب

لَد ًلتُهِ للّهِ ضُهىتَاً تَسهزد

(م.ى)13 :
ح٘ج أىّ الو٘مبتٖ هب لد ثدأ المػبئد الودح٘هٔ ثومدههٔ تغجل٘هٔ يلهٖ األةرهح ٍرًهل
هؿوَى الودح هزبالً للتًج٘ت يي ضًَةُ الَقٌٖ :فتىَى الَقٌ٘ٔ ًجيهٔ ٍاحهدٓ ههي رْهٔ
الوؿوَى ٍالغتؼ فٖ الوؿبه٘ي الودح٘ٔٗ .ج٘ي الو٘مبتٖ ضًَةُ الَقٌّٖ هي رْٔ الػهَةٓ
ٍالجحت الًتٍؾٖ ثأسلَة ضًت المدهبء ثطىل المػ٘دٓ ٍ"ثحت قَٗل" التغه٘ي .أٗؿهب دافهى
الو٘مبتٖ يالٍٓ يلٖ ضَق الَقي تٌَٗت أفىهبة هَاقٌ٘هِ ٍتٌجهِ الغهبفل٘ي ٍتجػه٘ت خهَاقت
الٌبس حَل ٍقٌْن ٍٗستیدم الو٘مبتٖ ثْبا السجت التًبث٘ت الفػ٘حٔ ٍالجل٘غٔ فٖ التًج٘هت
يي ضًَةُ الَقٌٖ ال التًبث٘ت الوًمدٓ أٍ الی٘بل الغتٗت.
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غبة دافى تىست ٍاةتجاق ضًتاء يػت الفتتٓ فٖ هؿوَى الودح ثٌجئ ٍقٌ٘ٔ حبئالً هي
التًج٘ت يي ضًَةّن المَهٍّ٘ٔ ،لىيّ الفیت ثبلًتٍثٔ ثدافى اإلتحهبد ٍالتؿهبهي ٗسهَق أفىهبة
الو٘مبتٖ فٖ الوؿوَى الَقٌٖ إلٖ الًَاقف المَه٘ٔ.
يلٖ سج٘ل الوخبل لد نْت الفیت ثبلًتٍثٔ ثدافى لَهٖ فٖ األث٘بت التبل٘ٔ ّىبا:
لجَهههدةی ٍَأههههب لَحهُهههِ فََ٘وَهههبًّٖ
هيَ الًَتَةِ الًَتثَبء ًٗجَٕ رَجٌُِ٘هِ
(دَٗاى حسي الػ٘بغٔ)93 :
لد يجّت الو٘مبتٖ يي ضًَةُ المَهٖ ثبلتأسٖ هي أسلَة لهدهبء الوسهتحىن ههي رْهٔ
الطىل ٍالجحت الًتٍؾٖ ثػَةٓ المػ٘دٓ ٍ"الجحت الكَٗل" .أٗؿب لد تتن هحسٌبت ثدًٗ٘هٔ
ٍثبستیدام الىالم الجس٘كٔ أيتة يهي ضهًَةُ المهَهٖ ثطهىل ٗسهتك٘ى وهل األًهبس أى
ٗدةوَا دافًِ هي الفیت ثبلًتٍثٔ.
ثَاةق تزدٗد الو٘مبتٖ فٖ هؿوَى المَه٘ٔ هي رْٔ الفىتٓ ،إٔ إًّهِ يجّهت يهي ضهًَةُ
المَهٖ هي هٌكلك فىتٓ تحبةة الهلن ٍضىَٕ هي الح٘هبٓ .للٌوهَاد لهد نْهتت أفىهبةُ
حَل هحبةثٔ ٍهىبفحٔ الهلن السبئد فٖ الوزتوى ثدافى المهَهٖ ّىهبا(هوتحي1388 ،ش:
:)259-258
هَهههبثَالَ َْٗههجَأ ثِهههبلىتَامِ ٍََٗلًَهههت
إًِّههٖ لَفههٖ ثَهَهيی لیسهِٔ قَجًههِ
ٍَالغههدة دٗههيک ٍَالغََاَٗههُٔ هَههبَّت
ثَهَهيک وَههأىَّ الزَههَةَ ف٘ههِ يَم٘هدَٓک
(دَٗاى حسي الػ٘بغٔ)7 :
أٗؿبً تزدٗد ه٘مبتٖ اٙخت فٖ الوؿوَى المهَهٖ ههي رْهٔ الی٘هبل ثوًٌهٖ أًّهِ اوهت
ثبلتًبث٘ت التهجٗٔ هي «األةؼ» ثأمّ ٍ«اإلثل٘س» ثبستًوبة:
تُمػههٖ الىههتَامَ ٍللِّئَههبمِ تَمَههتُّة
حَىلَتهَ أهُّهَ َٗب ثَهَهبىُ إلَهٖ هَتَهٖ
إثل٘س فَْ٘هب وَ٘هفَ ضَهب َٗتَحَزهت
ثَطَتک ٍَلَىهيّ فهٖ الحَم٘مَهِٔ غهَةَُٓ
(دَٗاى حسي الػ٘بغٔ)7 :
أٍ لد يجّت الو٘مبتٖ يي «الىالة» ثبستًوبة فٖ لػ٘دٓ أختٕ ّىبا:
غَبفٍ تَلُهٌَُ ثِهِ الىلَهبة ٍَتَطهتَة
أسَفٖ يَلَهٖ هَهبء الوهتٍُءَِٓ ٍَالََفَهب
(م.ى:ظ.ى)
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هة.المضاهیى االجتماعیة
لد أنْت الكتاثلسٖ الوؿبه٘ي االرتوبي٘ٔ الوجتىتٓ التٖ تىهَى هتٌبسهجٔ ههى حهَائذ
الوزتوى ،يالٍٓ يلٖ الوؿبه٘ي االرتوبي٘ٔ السبئدٓ فٖ أضًبة يػت الفتتٓ ٍالًػَة الوبؾ٘ٔ
وبلودح ٍالفیت ٍالحوبسٔ ٍالْزبء ٍالتحبء ٍ . ...للٌوَاد لد يجّت الكتاثلسٖ يي الطىَٕ هي
الح٘بٓ ّىبا:
ٍَ ةِثح إٍَِ األفؿَبلِ غجيک ٍَخُسهتَاىُ
ثَهَههبىک حََ٘ههبُٓ الحههتِّ ف٘ههِ اَه٘وَههٔک
(دَٗاى حسي الػ٘بغٔ)97 :
أٍ لد ًهن هؿوَى الطىَٕ هي الح٘بٓ فٖ لػ٘دٓ أختٕ ّىبا:
ههن يَلَهٖ األوَهبةِمِ ٍَافتَیَههت
ثَهَه هيک ثِهههِ سَهههبءَ اللَئ٘هههه
ةِ يَلَههت يَلَههٖ أّهلِ الیَفَهتِ
ثَهَههيک ثهههِ أّههلُ الفُزههَ
(م.ى)54 :
هي األغتاؼ الوجتىتٓ األختٕ فٖ هؿبهٌِ٘ االرتوبي٘ٔ هىبفحهٔ الهلهن ٍتٌهَٗت أفىهبة
الٌبس:
لَمَد رَبٍَثٍا فٖ إحهتِّن غَبَٗهَٔ الحَهد
ٍَلَبسههه٘وَب َّههبَا الجَّهَهههبىُ ٍَأّلُهههِ
حسَبمُ فَهتِٕ لَهبقى الوَهتيِ ٍَالحَهد
لسَبًٖ يَلَهٖ َّهبَا الجَّهَهبىِ ٍَأّلهِ
(م.ى)39 :
ٍ لَ أىّ ثًؽ هي ههبّت ؾًف الطًت لًػت الفتتٓ وأث٘بت لػ٘تٓ ٍاستیدام الوحسٌبت
اللفه٘ٔ ٍالجدًٗ٘ٔ نْت فٖ األغتاؼ االرتوبي٘ٔ الوجتىتٓ ،لىيّ الو٘مبتٖ لد إتجهى الطهًتاء
الىجبة فٖ الًػَة الوبؾ٘ٔ هي رْٔ الػَةٓ ٍهتايبٓ هجبدا الًتٍؾ٘ٔ أٗؿهبً حىهت فػهبحٔ
والم الو٘مبتٖ ٍخ٘بلِ الجس٘ف يي ّبا األهت ،أًِّ ٗتٗد أى ٗدةوَا ول األًبس دافًِ ٍغتؾهِ
هي تًج٘ت األغتاؼ االرتوبي٘ٔ الوجتىتٓ.
.2أغراض وخصائض الشعر فی أشعار الساعاتی المصری
أ.المذح
إىّ السبيبتٖ إلتفٖ أسلَة ضًتاء الًػت الًجبسهٖ فهٖ األغهتاؼ الودح٘هٔ ههي رْهٔ
الطىل ،ثْبا الوًٌٖ أًِّ ثدأت لػبئدُ الودح٘ٔ دٍى اوت همدهٔ تغجلٍ٘ٔ .أٗؿهب لهد تهتن

دةاسٔ فٖ أضًبة الو٘مبتٖ الكتاثلسٖ ٍالسبيبتٖ الوػتٕ 113 /

المَالت ٍاأللفبل ٍالتًبث٘ت الًبه٘ٔ السبئدٓ فٖ المػبئد الودح٘ٔ فٖ يػهت الفتهتٓ ٍاسهتیدم
أسبل٘ت الطًت الوستحىن وبلمػ٘دٓ أٍ االٍثاى الًتٍؾه٘ٔ الوتٌ٘هٔ وبلكَٗهل ٍالىبههل ٍ...
حتّٖ إًِّ تأحت تػبٍٗت المدهبء الطهًتٗٔ ههي رْهٔ الی٘هبل ًحهَ الٌبثغهٔ الهبث٘بًٖ(ثٗهداى،
1922م.)250 :
للٌوَاد لد ثدأ السبيبتٖ لػ٘دتِ الودح٘ٔ وطًتاء الًػت الًجبسهٖ الىجهبة ،دٍى اوهت
همدهٔ تغجل٘ٔ فٖ غَةٓ المػ٘دٓ ٍيلٖ الجحت الًتٍؾٖ الىبهل ٍتأحت الٌبثغهٔ الهبث٘بًٖ ههي
رْٔ الی٘بل:
يٌَهههِ الولُهههَن لأًََّْهههب أسهههوَبء
هَلهههُ سَههوَب سههلكَبًُِ ٍَتَمَبغَههتَت
لوَتَاتهه هتی هَههههب فَههههَلَْيَّ يَلَههههبء
ٍَلََِ اةتَمَهَا ََٗهَهبً لَأخوَػهِ اًتََْهَا
(السبيبتٖ)3 :
ٍوبى لد ًهن الٌبثغٔ البث٘بًٖ ّىبا:
وَأًَّهَ ضَوسُ ٍَالولَُن وَََاوهتُ

إاَا قَلًَتَ لَن َٗجد ههٌْيَّ وََوَهت

(ٍادٕ1995 ،م)445 :
إىّ السبيبتٖ هب وبى هملّداً هحؿبً ف ٖ إتجهبو أسهلَة ضهًت المهدهبء ههي رْهٔ الطهىل
ٍالوؿوَى ٍالفىتٓ ٍالی٘بل ٍ ...ألًٌّب ًستك٘ى أى ًتٕ ثًؿب هي ثَاةق التزدٗد فٖ لػهبئدُ
الودح٘ٔ هي رْٔ الفىتٓ .ثْبا الوًٌٖ أًِّ ٗط٘ت ثحتٍة تزتٕ ثٌْ٘ن ٍث٘ي رَ٘ش الٌزهد
ٍالطبم ٍلْبُ الحتٍة ل٘ؤ تبةٗی٘ٔ يجت التبةٗخ.
يلٖ سج٘ل الوخبل لد غَّة السبيبتٖ ٍالًٔ «الٌزد» ّىبا:
ٍَاَلَّ ٍَهَهههب وُههلُّ السُّهههَ٘ف اُوُهههَة
أقَبيَهَ خََفَبً فَ٘ػَلُ ههي سَهوِ٘ٔ
ٗتٍَٗهههِ لَهههتمُ ثِبلؿِّهههتَاةِ خَجِ٘هههتُ
ٍَأثػَتَ فٖ وَف إثهيِ يَهَىی هٌََّْهدَا
(السبيبتٖ)68 :
لد إستیدم السبيبتٖ لفم «الؿتاة» وهبلوتٌجٖ ثوًٌهب «غهدهٔ» أٍ «اإلغهبثٔ ثهِ» ال
ثوًٌٖ «الٌىبح»ٍ .وبى لد ًهن الوتٌجٖ ّىبا:
َٗوَسُّهَْب غَ٘هتُ سَهه٘ف الدٍَلَهِٔ السههأمِ
وُلُّ السَُّ٘ف إاَا قَبلَ الؿِّتَاة ثَِْهب
(السبيبتٖ)68 :
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ب.هذح الرسول(ص)
لد ًهن السبيبتٖ ثدًّٗ٘تِ فٖ ههدح التسهَل(ظ) ثهدافى الوًبةؾهٔ ههى الطهًتاء فهٖ
الًػَة الوبؾ٘ٔ ،هي رْٔ إستیدام الوحسٌبت الجدًٗ٘هٍٔ ،يلهٖ ّهبا األسهبس لهد ًههن
ثدًّٗ٘تِ فٖ الوًبةؾٔ الجدًٗ٘ٔ الثي حزّٔ الحوَٕ(م 837ق; 1437م) هي رْهٔ الػهَةٓ
ٍالجحت الًتٍؾٖ ٍالوؿوَى حتٖ أًِّ لد ثدأت ثدًّٗ٘تِ وأثي حزّٔ ثْبا الوكلى:
أث هدَٕ الجَتَايَ هَٔ فههٖ اسههتْلَبلِ ثِ هدَمِ
سَفح الدُّهَوِ لبوتِ السفحِ ٍَالًَلَهنِ
(السبيبتٖ)96 :
ٍوبى لد ًهن اثي حزّٔ الحوَٕ ّىبا:
لٖ فٖ اثتدَاء هَدحىُن َٗب يتةَ إ سَلَنِ

ثَتَايَههُِ تَسههتَِْلُّ الههدهىَ فههٖ الًَلَههنِ

(ًهبم تْتاًٖ1380 ،ش)54:
اإلّتوبم ثجَاةق تزدٗد السبيبتٖ فٖ الوؿوَى الومػَد ؾتٍةٕ ،ألًِّ ٍؾّح أفىبةُ فهٖ
هىبفحٔ الهلن هي هٌكلك هؿوَى هدح التسَل(ظ)ٍ ،استیدام تًج٘هت ةههجٕ ههي رْهٔ
الی٘بل ٍأٗؿب لد سبدت ًجيبت تًل٘و٘ٔ يلٖ ّبُ األث٘بت.
يلٖ سج٘ل الوخبل «ل٘ل الًزبرٔ» تًج٘ت ةهجٕ يي «الهلن» فٖ الج٘ت التبلٖ:
لَ٘ههلَ الًَزَبرَههِٔ هَحههََ الهُّلههنِ ٍَالهُّلَههنِ
ٍَاستَتجًََا ثِبلوَََاؾٖ هَي قَغَهٖ فَوَحَهَا
(السبيبتٖ)106 :
ج.التصوف
ل٘س التػَف هؿوًَبً هستمالً فٖ أضًبة السبيبتٖ وبلًػَة الوبؾ٘ٔ ،ثل أًّهِ لهد ًههن
لػ٘دٓ فٖ قتٗك اّبة إلٖ «هىٔ» ألداء فتٗؿهٔ الحهذٍ ،لهد نْهت ثًهؽ ههي الٌجيهبت
الػَف٘ٔ فْ٘ب .تأحت السبيبتٖ أسلَة الطًتاء الىجبة فٖ الًػَة الوبؾ٘ٔ وبلفتثدق هي رْهٔ
إستیدام ثًؽ التًبث٘ت.
للٌوَاد لد يجت السبيبتٖ يي ضَق ٍغبلِ إلٖ «الحك٘ن» ّىبا:
ٗمَجههلُ ضَههَلَبً للحَكهه٘نِ فَجَهههجَمِ
إلٖ الحَزتِ فَبألةوَبىِ فَبلحَزتِ الَّبٕ
(السبيبتٖ)112 :
ٍوبى لد استیدم الفتثدق لفم «الحك٘ن» فٖ هدح اإلهبم ثٗي الًبثدٗي(و) ّىبا:
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َٗىَههبد ٗوسههىُِ يتفَههبىَ ةَاحَتههِ

ةو هيُ الحَكهه٘نِ إاَا هَههب رَههبءَ َٗسههتَلن

(ض٘یَ ال٘سَيٖ1986 ،م)354 :
لد حبٍل السبيبتٖ أى ٗتتن هؿوَى التػَف هي التًهبث٘ت السهبئدٓ فهٖ أضهًبة يػهت
الفتتٓ وبلیوتٓ الػَفٍ٘ٔ ،يلٖ ّبا األسهبس تهأحت ههي فىهتٓ الطهًتاء الىجهبة فهٖ الًػهت
الًجبسٖ هي رْٔ فىتٓ ٍحدٓ الَرَد ٍتًج٘ت يي ثًؽ الومبهبت الػَف٘ٔ وبلػجت ٍالطَق.
للٌوَاد لد ًهن السبيبتٖ فىتٓ ٍحدٓ الَرَد ثبلتفبء هي فىتٓ الوتٌجٖ ٍّ ...ىبا:
هههي الًَههبلَو٘يَ إلَههٖ الًَههبلنِ
تَتَوت رَو٘ىَ الَّبٕ لَد أةَاُ
هَػهه٘تُ الزَو٘ههىِ إلَههٖ دَائههنِ
ٍَوُهلی َٗهجٍُلُ ٍََٗههَم الوًََههبد
(السبيبتٖ)172 :
ٍوبى لد يجّت الوتٌجٖ يي فىتٓ ٍحدٓ الَرَد ّىبا:
ًًَُههبف هَهههب لَهههب ثههد ههههي ضُهههتثِِ
ًَحههيُ ثٌَُههَ الوَههَتَٖ فَوَههب ثَبلٌَُههب
(الفبخَةٕ1422 ،ق ،د)460 :1
د.الوطًیة والقوهیة
لد يجّت ةفبئ ثه الكْكهبٍٕ(1293-1221ق; 1873-1801م) يهي فىهتٓ الَقٌ٘هٔ
ٍالمَه٘ٔ فٖ أضًبةُ ثَغف غتؼ ٍاحد ٍهستمل لجهل السهبيبتٖ ،فًلهٖ الهه لهد إتجًهِ
السبيبتٖ ثَغف ةائد الطًتاء فٖ الوٌتػف األٍّل هي المهتى التبسهى يطهت ٍثه٘ي هٌتػهف
حبًِ٘ هي ًبح٘ٔ الوؿوَى ٍثًؽ رَاًجِ الفىتٗهٔ(التافًٖ ثهه ،التهب .)51 :وبًهت هحبوهبٓ
السبيبتٖ هي الكْكبٍٕ هي رْٔ الغتؼ ٍثًؽ الزَاًت الفىتٗٔ فحستٍ ،لهد ًههن ّهبا
الغتؼ الوجتىت يلٖ غَةٓ ٍٍثى ضًت المدهبء وبلمػ٘دٓ أٍ الجحت الًتٍؾٖ الىبهل.
للٌوَاد لد ًهن السبيبتٖ ضًَةُ الَقٌ٘ٔ فٖ ضىل المػ٘دٓ ٍالجحت الًتٍؾهٖ الىبههل
ّىبا:
ٍَالٌِّ٘لُ ًَْتک ٍَالحَم٘مَهِٔ وَهَحَتُ
َّل هػتُ إلَّب ةٍَؾَٔک ثَل رٌََّهٔک
ٍَهيَ األسٌَّٔ أًزنُ لَهب تَحػَهتُ
ثَِْب الوَََاوت وَبلىَََاوتِ حََلَِ
(السبيبتٖ)44 :
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أٗؿبً لد أنْت السبيبتٖ أفىبةُ فٖ هىبفحٔ الهلن البٕ سبد فٖ الوزتوى ههي هٌكلهك
هؿوَى المَه٘ٔ ّىبا:
فَلَب ةٍَوَ إ نُلنی ٍَلَب خََفَ هًتَهد
أًَههبمَ التَّيَبَٗههب تَحههتَ نههلِّ أهَبًههِ
ٍَسَههبسَ أَّبلَْ٘ههب ثِههتَإٔی هسَههدد
تَََلَّٖ فَََلَّٖ الزََة يٌََْب هَهىَ الًٌََهب
(السبيبتٖ)28-27 :
هة.االجتماعیات
لد ولّف السبيبتٖ ةسبلٔ أدث٘ٔ يلٖ ًفسِ فهٖ هزتوهى وبًهت هتٌبسهجٔ ههى الههتٍف
االرتوبيٍ٘ٔ ،أنْت األغتاؼ الحدٗخٔ فٖ الوؿهبه٘ي االرتوبي٘هٔ .ههب لهد وهبى السهبيبتٖ
هزدداً فٖ الوؿبه٘ي االرتوبي٘ٔ هي رْٔ الغتؼ فمف ،ثهل أًهِ وهبى هزهددا ههي رْهٔ
الی٘بل ٍاستیدم فٖ التًج٘هت يهي أفىهبةُ التحتةٗهٔ ٍهىبفحهٔ الهلهن ثبلتًهبث٘ت التهجٗهٔ.
للٌوَاد لد نْت التًبث٘ت التهجٗٔ فٖ أفىبةُ اإلغالح٘ٔ ّىبا:
َٗجههدٍ الػ هجَبح ٍَتٌَزَلههٖ الهَّلوَههبء
غَههجتَاً يَلَههٖ وَ٘ههد الجَّهَههبىِ فَئًَّوَههب
(م.ى)1 :
لد إستیدم الطبيت غَةٓ المػ٘دٓ ٍالجحت الًتٍؾٖ «الىبهل» ٍٗىهَى «الػهجبح» ةههجاً
هي «اإلًتػبة» ٍ«الهلوبء» ةهجاً هي الهلن البٕ لد وبى سبئداً فٖ الوزتوى.
يتیجة البحث
لد أثبى ث ًؽ هًبلن ؾًف الطًت فهٖ يػهت الفتهتٓ ًحهَ األث٘هبت المػه٘تٓ ٍاألسهبل٘ت
الطًج٘ٔ ٍالی٘بل الؿهً٘ف ٍأهخهبلْن فهٖ ضهًت الو٘مهبتٖ ٍالسهبيبتٖ .لهد حهبا الو٘مهبتٖ
ٍالسبيبتٖ حبٍ الطًتاء الىجبة فٖ الًػَة الوبؾ٘ٔ هي ًبحِ٘ ةغهبًٔ ٍهتبًهٔ اسهلَة ًههن
الطًت فٖ الػَةٓ ٍالوًٌب .فمد نْتت ثَاةق التزدٗد فٖ اسلَة ًهن ضًت ّبٗي الطبيتٗي
فٖ ثًؽ رَاًت الوًٌٖ وبألغتاؼ ٍالتًبث٘ت ٍاألفىبة ٍاألخ٘لٔ الزدٗدًٍٓ .ستك٘ى أى ًبوت
الو٘مبتٖ ٍالسبيبتٖ ثَغف ضبيتٗي وبًب هحبفهٖ التمل٘د ٍالتزدٗد فٖ اسلَة ًهن الطًت.
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