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تاریخ الوصول49/1/66 :

سیدمحمود میرزائی الحسینی

تاریخ القبول49/66/5 :

ّ
الملخص

حسین الیاسی

*

**

ٓظ٘سٓ «ٗلوبت سجبضتبَٗس األذ٘طٓ» ٓظ٘سٓ ألهل زًٔل أًَٗٔٔ الطُغ ُٖ الشوط الوطثٖ،
أًشسّب ُٖ ضُضغ اسضتِتبأ أخضطاُ هجسالٌبطضط .ئًضِ اسضتوول ُضٖ ٓظض٘ستِ الشرظض٘بت
التبضٗر٘ٔ ٍاألسبؿ٘ط ٍّ٘صا خون ث٘ي الوبػٖ ٍالحبل ل٘ٔسم هب ٗدضَ ُضٖ طضسضُ هضي
الوشبهط ٍالَْاخس ثش٘ل ٌُٖ اٗحبئٖ ٍّصا هي أثطظ سضوبت عضوط أه٘ضط عضوطاأ الضطُغ
ُ٘ث٘طاً هب استوولْب ُٖ زَٗاًِ لتدس٘س هشبهطُ ٍأحبس٘سًِ .وؾ الٔظ٘سٓ ًوضؾ الجسض٘ؾ
ٍَّ الصٕ تتألَ ٍحسٓ اٗٔبهِ هي تِو٘لٔ ٍاحسٓ ت٘طض هلٖ اهتساز الج٘ت ٍالٔظض٘سًٓ .دضس
األث٘بت ٗلْب تلتعم ت٘طاض ٍحسٓ االٗٔبم ٍاحسٓ ّٖ تِو٘لٔ هستِولي ٍّٖ ٍحسٓ اٗٔبم ثحط
ضخع ٍل٘ي الشبهط لن ٗلتعم ت٘طاضّب هسزاً هحسزاً هي الوطات ُٖ ٗل ث٘ت.
الکلمات الذلیلیة :أهل زًٔلٓ ،ظ٘سٓ ٗلوبت سجبضتبَٗس ،ضُغ االستِتبأ.

* هؼَ ّ٘ئٔ التسضٗس ُٖ ُطم اللٌٔ الوطث٘ٔ ٍآزاثْب ثدبهؤ لطستبى ،لطستبى ،اٗطاى.
** ؿبلت السٗتَضا ُٖ ُطم اللٌٔ الوطث٘ٔ ٍآزاثْب ثدبهؤ ؿْطاى ،ؿْطاى ،اٗطاى.
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المقذهة
طح٘ح أى الشوط ال ٌٗتْٖ ٍل٘س ٌّبٕ "هْسٕ هٌتلط" للشوط ،ئال أىَّ الشوط ًِسِ ئشا
ٗبى ًتبج عبهط ٗج٘ط ٗإزٕ خبًجبً هي ٍكِ٘ٔ هْسٕ األهضٔ حض٘ي ٗضسلّْب ّضصا الٌتضبج ئلضٖ
ؿطْٗٔب الصٕ ٗدت أى تسلِ٘(ظٗتَى2013،م .)153:ئى الشوطاأ الووبطضطٗي ّضن الشضوطاأ
الصٗي ٗساُوَى هي ٍؿٌْن ٍٗحسجَى أًِسْن هسضئَل٘ي هضي هبخطٗضبت ثمزّضن ،سضلَ٘ا
هسلٖ الٌجٖ ٍآل ث٘تِ ٍثلسبى الشوط زهَا ئلٖ اح٘بأ االهٔ ُٖ .الَآن ئى الشضوط سضمحْن
الَح٘س الصٕ ٗساُوَى ثِ هي ح٘بع ثمزّن ٍثِ َٗطلَى طضَتْن ئلضٖ آشاى أحضطاض الوضبلن
ٍالشوطاأ ّن الوتحطضٍى الصٗي ٗسوَى ثشوطّن لتحْٔ٘ ًْؼٔ حٔ٘ٔ٘ٔ ،ئى الشبهط ٗوض٘
األّساٍ ٍالْوَم ال٘ج٘طٓ ٍأٗجط ّوِّ َّ تحسس آالم هدتووِ ٍأٗجط ّصُ اٙالم التٖ ٗوبًٖ
هٌْب الشبهط سَ٘ى الودتون ٍهسم تحطِٗ ،لصلٖ ٗتدضِ األحطاض(الشضوطاأ) ئلضٖ االًتِضبع
هلٖ ّصا الروَل االختوضبهٖ ٍٗضسهَى ئلضٖ الٌْؼضٔ ُضٖ الشضوَض ٍالظضحَٓ ُضٖ الؼضو٘ط
ٍاالٗوبى ثاضازٓ االًسبىٍ .سمح الشبهط الوتحطض َّ الشوط الصٕ لِ اضتجضبؽ ٍی٘ضْ ثضبلثَضات
ٍاالًٔمثبت ح٘ث ٗعزّط ُٖ هظط االًٔمثبت.
َٗٔل الشبهط التًَسٖ الربلس أثَالٔبسن الشبثٖ ُٖ ّصا الوؼوبض« :ین ٌّبٕ كضبّطٓ ٓضس
تَ٘ى ألٍل ٍّلٔ ًطٗجٔ ٍهثبضاً للح٘طٓ ٍالتسبؤل ٍّٖ أى اٙزاة ٍالٌَِى ٗث٘ضطاً هضب تعزّضط
ُٖ هظَض الثَضات ٍاالًٔمثبت ٍث٘ي الدوبخن الوٌثَضٓ ٍالسهبأ الدبضٗضٔ .أهضب أًضب ُضم أضاّضب
ًطٗجٔ ثضل ًت٘دضٔ هٌـٔ٘ضٔ ٍهؤَلضٔ لٌِسض٘ٔ األهضٔ الدبئشٔ(آشضعضت .)142 :1387،ألى
الثَضات ال تحضس ئال ٍالٌِضَس أٗثضط احسبسضب ثبلح٘ضبٓ ٍهلضل هضي الحبػضط ٍعضَّ ئلضٖ
الوستٔجل ٍؿوَح ئلٖ الودَْل؛ ٍتلٖ ّٖ ٗٔلٔ االحسبس ثووٌبّب الشبهل ٍالووْ٘ ٍئى
عوجبً َٗ٘ى هست٘ٔق الوشبهط هتسن خَاًت الح٘ضبٓ ،لدضسٗط ثضأى ٗسضترطج ذ٘ضط هضب ُضٖ
الـج٘ؤ هي ُي ٍحٍْ .ئى ٌُب َٗ٘ى هظسضُ ال٘ٔلٔ الطٍح٘ٔ الوو٘ٔٔ التٖ سوٌ٘بّب «ٗٔلٔ
االحسبس» لَْ الِي الحٖ ُٖ طو٘وِ ،الِي الصٕ ال ٌٗظضطٍ ئلضٖ الٔشضَض ٍال ٌٗٔضن ثوضب
زٍى اللجبة(السبثْ.)143 :
أهل زًٔل هي الشوطاأ الصٗي اًسهح هن هبخطٗبت ثلسُ هظط ٍٗحس ثبألسٖ حض٘ي ٗضطٕ
هب ٍٓن ُٖ ثلسُ ٍٗوس ٗطاهٔ عوجٍِٗ .حعى ح٘ي ٗطٕ ًِسِ ح٘ضبل عضوت هٌظضطٍ ئلضٖ
التجـل ٍالِطاى ٍهرلس ئلٖ ال٘سل ٍالروَل ٍال ٗدَز هلٖ االًسبً٘ٔ ثر٘ط .هي أّن ٓظبئسُ
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التٖ ٗظَض ُْ٘ب حعًِ هلٖ تَاٗل عوجِ ٍهب آل ئلْ٘ن هي الطذضَٓ ٍهضب اهتضطاُ هضي األسضٖ
ثسجت اًْ٘بض الؤبٍهٔٓ ،ظ٘سٓ «ٗلوبت سضجبضتبَٗس األذ٘ضطٓ»ّ .ضصُ الٔظض٘سٓ هضي أّضن
ٓظبئسُ التٖ اًشسّب ثوس استِتبأ أخطاُ هجسالٌبطط ٍأًشس ّصُ الٔظ٘سٓ ُٖ ضُغ االستِتبأ
الوصَٗض .لدأ الشبهط ُٖ ّصُ الٔظض٘سٓ ئلضٖ اسضترسام تٌ٘٘٘ضبت ٌُ٘ضٔ ٗضبلطهع التطایضٖ ٍ
الوِبضٓٔ التظَٗطٗٔ ٍاسترسم األسـَضٓ ٗوب ُول ً٘طُ لتدس٘س ضؤٗتضِ الشضوطٗٔ .اسضترسم
هدوَهٔ هي األطَات ٍ األلِبف التٖ ت٘ثَ الدَ الوَسٖ٘ٔ ٍتثطٕ االٗٔبم ٍتحْٔ ًَهبً هي
التٌٔ٘ٔ الساذل٘ٔ ُٖ الٔظ٘سٓ ٍتتمئن هن الووٌٖ الضصٕ ٗطٗضس أى ٗوجّضط هٌضِ .ال ًضطٕ ُضٖ
ٓظ٘سٓ الشبهط هي التشجِ٘ ٍاالستوبضٓ ئال ًعضاً ألى ٓظس الشبهط ُٖ ّضصُ الٔظض٘سٓ اثمً٘ضٔ
ٍاُْبه٘ٔ لْصا استرسم لٌٔ ْٗؼوْب الشوتٍٓ .س أّٗس ه٘بعٔ هلضٖ ػضطٍضٓ ٍػضَح الطسضبلٔ
ألى الَكِ٘ٔ التٖ ستَٔم ثْب ّٖ اثمً٘ٔ اُْبه٘ٔ ٍاللٌٔ الوشتطٗٔ ث٘ي الوتلٔضٖ ٍالوطسضل
الثس أى تَ٘ى ثس٘ـٔ(هحوَز ه٘بعٔ.)46 :2005 ،
خلفیة البحد
أهل زًٔل عبهط هل٘ن ٗتت هٌِ ُٖ الوظضط الووبطضط ٗث٘ضط ٍهوضب ٗتضت هٌضِ :هٔبلضٔ
«زضاسٔ كبّطٓ الشوس ُٖ عوط أهل زًٔضل ٍٗضسٌٖٗ» ثٔلضن ُطذٌضسُ سضْطاثٖ ٍٗح٘ضٖ
هوطٍٍ ٍهٔبلٔ «أسبل٘ت استسهبأ الشرظ٘بت التطای٘ٔ ُٖ عوط أهل زًٔضل» ثٔلضن الضسٗتَض
اَٖٗٗ األستبش ثدبهؤ ٗبعبى ٍ«ٗبضاٖٗ عرظ٘بت تطایٖ زض عوط أهل زًٔل» ٍّضٖ ضسضبلٔ
هبخست٘ط ٓسهتْب ؿبّطٓ عَ٘ضٕ للٌ٘ل ئلٖ زضخٔ هبخست٘ط ثدبهؤ ٗبعضبى؛ ٍلضن ٗتـضطّ
أحس ئلٖ زضاسٔ ٓظ٘ستِ «ٗلوبت سجبضتبَٗس األذ٘طٓ» ٍهب هثطًب ئلٖ عٖأ ٗتت هي ّضصُ
الٔظ٘سٓ ئلٖ هب ٗتت هٌْب ُٖ ٗتبة «أهل زًٔل أًَٗٔٔ الطُغ ٍالوِبضٓٔ» طضبزض هضي زاض
الووبز ٍهطٗع هوبز هلٖ ٓـطٕ للٌشط ٍالتَظٗن ُٖ الٔبّطٍٓ .ال٘بتت ُٖ ّصا ال٘تبة تحس
ث٘ل اٗدبظ ٍاذتظبض هي سجت ئًشبز الٔظ٘سٓ.
األسلىبیة وهفهىهها وآراء العلماء فیها
ُٖ السضس اللٌَٕ الٌطثٖ ٗلؤ االسلَة لْب طلٔ ث٘لوضٔ ُ Styleضٖ اللٌضٔ ا ًدل٘عٗضٔ.
ُ٘لؤ  Styleتش٘ط ئلٖ هطٓن الشون ٍّٖ أزآ ال٘تبثضٔ هلضٖ ألضَاح الشضون(ثطٍٗي:1392،
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َٔٗ .)139ل الرِبخٖ «هٌص الروسٌ٘بت هي الٔضطى الوشضطٗي أطضجح هظضـلح األسضلَث٘ٔ
ٗ Stylisticsـلْ هلٖ هٌْح تحل٘لضٖ لعهوضبل األزث٘ضٔ ٍاألسضلَة ٗوضطٍ ٍُضْ الـطٗٔضٔ
التٔل٘سٗٔ ثبلتو٘ع ث٘ي هب ٗٔبل ٍُٖ الٌض األزثٖ ٍَٗ٘ ٗٔضبل ،أٍ ثض٘ي الوحتضَٕ ٍالشض٘ل
ٍٗشبض ئلٖ الوحتَٕ هبزٓ ثبلوظـلحبت :الوولَهبت أٍ الطسبلٔ أٍ الووٌٖ الوـطٍح(السضبثْ:
 .)139اعتٔت ٗلؤ  Styleهي الش٘ل المتٌٖ٘ ٍ Stilusالصٕ ٗوٌٖ اثطٓ الـجن إٔ هثٔضت
ٗسترسم ُٖ ال٘تبثٔ ٍَّ .استرسام ال٘بتت ألزٍات توج٘طٗٔ هي أخل ًبٗبت أزث٘ضٔ ٍٗتو٘ضع
ُٖ الٌت٘دٔ هي الَٔاهس التٖ تحسز هوٌٖ األع٘بل ٍیَاثْب(االثـح1994،م.)179 :
اذتلِت اٙضاأ ٍتجبٌٗت ُٖ تحسٗس هَِْم االسلَة ٍاالسلَث٘ٔ ٍكْطت خْضَز هرتلِضٔ
ُٖ ئؿبض السضس االسلَثٖ؛ ٍهَِْم االسلَة الصٕ سبز ُٖ الٔطى الثبهي هشط ٍتأطضل ُضٖ
اٙضاأ الوتعاهٌٔ هوِ حَل اللٌٔ ٍالشوط؛ هْس أسبسب لتـَض هٌْح أزثٖ هحضسز للجحضث ُضٖ
األسبل٘ت الشرظ٘ٔ ٍالربص للشوطاأ.
ٗبى لدَْز عبضل ثبلٖ الصٕ تأیط ثوبلن اللٌٔ زٕ سَس٘ط أیط ثضبلي ُضٖ تدسٗضس هِْضَم
األسلَث٘ٔ ُ٘طٕ ثبلٖ أى االسلَث٘ٔ تضسضس ٍٓضبئن التوج٘ضط اللٌضَٕ هضي ًبح٘ضٔ هؼضبهٌْ٘ب
الَخساً٘ٔ ،إٔ أًْب تسضس توج٘ط الَٓبئن للحسبس٘ٔ الووجط هٌْضب لٌَٗضبٗ ،وضب تضسضس ُوضل
الَٓبئن اللٌَٗٔ هلٖ الحسبس٘ٔ(خ٘طٍ1994،مٍ .)34:لوضل توطٗضَ اللٌضَٕ الِطًسضٖ(ثََُى
 َّ )Buffonأٍل توطَٗ ًبل عْطٓ ٍاًتشبضاً ٍاسوبً ح٘ث ٓبل «األسلَة َّ الشرض ًِسضِ
ٍاألسلَة َّ االًسبى ًِسِ ألًِ ال ٗو٘ي أى ٗسطّ أٍ ٌٗٔل أٍ ٌٗ٘ط ٍسٍَ ٗلل هب ٗتجضِ
هستحسٌبً ٍهٔجَالً ُٖ األظهٌٔ ٗلّْب ئشا ٗبى أسلَثِ خو٘مً ٍهبل٘بً .أهضب خ٘ضطٍا تلو٘ضص ثضبلٖ
ُ٘وطٍ االسلَة ٓبئمً االسلَة َّ هلْط الَٔل الصٕ ٌٗدن هي اذت٘بض ٍسبئل التوج٘طّ ،صُ
الَسبئل التٖ تدسزّب ؿج٘ؤ ٍهٔبطس الشرض الوت٘لن أٍ ال٘بتت ٍلول ّضصا التوطٗضَ ّضَ
أٍػح تظَض تِظ٘لٖ لعسلَة ٗوب ٗطٕ طمح ُؼل(الدبظٕ2011،م.)12:
َٗٔل اثَالوسٍس هي االسلَث٘ٔ ئًْب هسضسٔ لٌَٗٔ توبلح الٌض األزثٖ هي ذمل هٌبططُ
ٍهَٔهبتِ الٌِ٘ٔ ٍأزٍاتِ ا ثساه٘ٔ هترصٓ هي اللٌٔ ٍالجمًٔ خسطا تظَ ثضِ الضٌض األزثضٖ،
ٍٓس تَٔم أح٘بًب ثتٔ٘٘وِ هي ذمل هٌْدْب الٔبئن هلٖ االذت٘بض ٍالتَظٗن ،هطاه٘ٔ ُٖ شلضٖ
الدبًت الٌِسٖ ٍاالختوبهٖ للوطسل ٍالوتلٖٔ(اثَالوسٍس2010،م.)51:
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صاحب الًص
ٍلس أهل زًٔل سٌٔ1940م ُٖ الٔبّطٓ ،عت ٍتطهطم هلٖ أثِ٘ ُٖ هسٔؾ ضأسِ ٍزذضل
خبهؤ ه٘ي الشوس لٌِ٘ تطٕ التحظ٘ل الدبهوٖ ٍشّت ئلضٖ سَٗسضطا ٍثوضسُ هضبز ئلضٖ
أضع الَؿي ٍهب

ُٖ ُٔط هسٓن حتٖ هبت ٍلِ هي الووط  40سٌٔ .طبحت ألٔبة ٗث٘ضطٓ

هٌْب« :عبهطا هلٖ ذـَؽ الٌبض»« ،هبظُب هلٖ أٍتبض الٌؼت»« ،اه٘ط عوطاأ الطُغ»«ٍ ،عبهط
الطؤٗٔ الوَخؤ»(الوسبٍٕ .)114 :1944،للتطا طسٕ ثو٘س ُٖ عوطُ ح٘ث تجلَض ثأع٘بل
هرتلِٔ ُٖ عوطُ(اَٖٗٗٗ .)20 :1390،بى هتأیطا هي هجضسالووـٖ الحدضبظٕ ُضٖ الشضوط
ٍزاُن هي ٍؿٌِ(هٔسسٍٖٗ )156 :1387،بى عوطُ سمحِ الَح٘س الصٕ زاُن ثِ هي ٍؿٌِ
ٍَّ الصٕ أذطخِ هي الٔؤن خطُ ئلٖ ًوبض الح٘بٓ الول٘ئٔ ثبلوتٌبٓؼبت.
هطٍ الٔبضب الوطثٖ عوطُ هي ذمل زَٗاًِ األٍل «الج٘ضبأ ثض٘ي ٗضسٕ ظضٓضبأ ال٘وبهضٔ»
 1969الصٕ حسس ُِ٘ احسبس االًسبى الوطثٖ ثٌ٘سٔ ٍ 1967أٗس اضتجبؿِ الووْ٘ ثضَهٖ
الٔبضب ٍٍخساًِ ،طسضت لِ ست هدوَهبت عوطٗٔ ّٖ:
.1الج٘بأ ث٘ي ٗسٕ ظضٓبأ ال٘وبهٔ ،زاض األزة ،ث٘طٍت1969 :م
.2تولْ٘ هلٖ هب حس  ،زاض الوَزٓ ،ث٘طٍت1971 :م
.3هٔتل الٔوط ،زاض الوَزٓ ،ث٘طٍت1974 :م
.4الوْس اٙتٖ ،زاض الوَزٓ ،ث٘طٍت1975 :م
.5أَٓال هي حطة الجسَس ،الٔبّطٓ1983 :م
.6أٍضاّ الٌطُٔ  ،8الْ٘ئٔ الوظطٗٔ ،الٔبّطٓ1983 :م
ٗوب لِ هإلِبت عوطٗٔ اذطٕ هي هثل «أحبزٗث ُضٖ ًطُضٔ هٌلٔضٔ» ٍلضِ هضسٓ ٓظضبئس
ً٘طهٌشَضٓ هي هثل «ضهس٘س اٍخٌٖ٘ ،اذٌبتَى َُّ ال٘طًٖ ،الشطُٔ ًٍدؤ السطاة».
الًص
(هعج اٍل)
الودس للش٘ـبى  ...هوجَز الطٗبح
هي ٓبل ال ُٖ ٍخِ هي ٓبلَا ًون
هي هلَّن االًسبىَ توعَْٗ الوسم
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هي ٓبل ال ُ ...لن ٗوت؛
ٍكلَّ ضٍحبً أثسٗٔ األلن.
(هعج یبى)
هوَلٌْ أًب هلٖ هشبًْ الظجبح
ٍخجْتٖ ثبلوَت هحٌ٘ٔ
ألًٖ لن أحٌْب  ...ح٘ٔ
ٗب ئذَتٖ الصٗي ٗوجطٍى ُٖ الو٘ساى هـطٓ٘ي
هٌحسضٗي ُٖ ًْبٗٔ الوسبأ
ُٖ عبضم االسٌ٘سض ال٘ج٘ط
ال تردلَا ٍ ...لتطُوَا هًَ٘٘ن ئلَّٖ
ألً٘ن هولََّٔى خبًجٖ هلٖ هشبًْ الٔ٘ظط
س٘عَٗ لن توس هلٖ أٗتبُِ الظرطٓ
ٗحولْب الصٗي َٗلسٍى ُٖ هربزم الطْٓ٘
ٍالجحط ٗ ...بلظحطاأ ال ٗطٍٕ الوـ
ألى هي َٗٔل ال ،الٗطتَٕ االّ هي السهَم
ُلتطُوَا هًَ٘٘ن للثبئط الوشٌَّ
ُسٍَ تٌتَْى هثلِ ً ...سا
االًحٌبأ هط
ٍالوٌ٘جَت َُّ أهٌبّ الطخبل ٌٗسح الطزٕ
ُٔجلَا ظٍخبت٘ن  ...ئًٖ تطٗت ظٍخٖ ثم ٍزام
ٍئى ضأٗتن ؿِلٖ الصٕ تطٗتِ ثم ٍزام
ُولِّوَُ االًحٌبأ
ُولوَُ االًحٌبأ
اهلل لن ٌِٗط ذـ٘ئٔ الش٘ـبى ح٘ي ٓبل ال
ٍالَزام الـ٘جَى ...
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ّن الصٗي ٗطیَى األضع ُٖ ًْبٗٔ الوسٕ
ألًْن ال ٗشٌَٔى
ُولوَُ االًحٌبأ
ٍل٘س یَنَّ هي هِط ال تحلَا ثوبلن سو٘س
ُرلَ ٗل ٓ٘ظط ٗوَت ٓ٘ظط خسٗس
ٍذلَ ٗل یبئط ٗوَت أحعاىٌ ثم خسٍٕ
ٍزهؤ سُسٕ
(هعج یبلث)
ٗب ٓ٘ظط الول٘ن ٓس أذـبت  ...ئًٖ أهتطٍ
زهٌٖ هلٖ هشٌٔتٖ ألثُن ٗسٕ
ّب أًب آجل الحجل الصٕ ُٖ هٌٖٔ ٗلتَ
َُْ ٗسإ ٍَّ هدسٕ الصٕ ٗدجطًب أى ًوجسٕ
زهٌٖ أِٗط هي ذـ٘ئتٖ
ٗب ٓبتلٖ ئًٖ طِحت هٌٖ ...
ُٖ اللحلٔ التٖ استطحتْب هٌٖ
استطحت هٌٖ
لٌٌٖ٘ اٍطٖ٘ اى تشبأ عٌْ الدو٘ن
اى تطحن الشدط ال تٔـن الدصٍم ٖٗ تٌظجْب هشبًٔب
ال تٔـن الدصٍم ُطثوب ٗأتٖ الطث٘ن
ُلي تشن ُٖ الِطٍم  ًْٔ٘ ...الثوط
ٍضثوب ٗوط ُٖ ثمزًب الظَ٘ الرَـِط
ُتٔـن الظحطاأ  ...ثبحثب هي اللمل ُم تطٕ
سَٕ الْد٘ط ٍالطهبل ٍالْد٘ط ٍالطهبل
ٍاللوبأ الٌبضٕ ُٖ الللَم
ٗب س٘س الشَاّس الج٘ؼبأ ُٖ السخٖ
ٗب ٓ٘ظط الظٔ٘ن
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(هعج ضاثن)
ٗب اذَتٖ الصٗي ٗوجطٍى ُٖ الو٘ساى ُٖ االًحٌبأ
هٌحسضٗي ُٖ ًْبٗٔ الوسبأ
ال تحلوَا ثوبلن سو٘س ...
ُرلَ ٗل ٓ٘ظط ٗوَت ٓ٘ظط خسٗس
ٍئى ضأٗتن ُٖ الـطْٗ ّبً٘جبل
ُبذجطٍُ ئًٌٖ اًتلطُ هسٕ هلٖ األثَاة ضٍهب الودْسٓ
ٍاًتلطت عَ٘خُ ضٍهب تحت َٓس الٌظط ٓبّطَ األثـبل
ًٍسَٓ الطٍهبى ث٘ي ظٌٗٔ الووطثسٓ
كللي ٌٗتلطى هٔسم الدٌَز
ل٘ي ّبً٘جبل هبخبأت خٌَزُ الودوسٓ
ُبذجطٍُ اًٌٖ اًتلطتِ  ...اًتلطتِ
لٌِ٘ لن ٗبتِ
ٍاًٌٖ اًتلطتِ حتٖ اًتْ٘ت ُٖ حجبل الوَت
ٍُٖ الوسٕ ٓطؿبخٌٔ ثبلٌبض تحتطّ
ٓطؿبخٌٔ ٗبًت ػو٘ط الشوس ٓس تولوت هوٌٖ الطَٗم
ٍالوٌ٘جَت َُّ أهٌبّ الطخبل
ٍال٘لوبت ترتٌْ
ٗب اذَتٖ ٓطؿبخٌٔ الوصضاأ تحتطّ
ُٔجلَا ظٍخبت٘ن اًٖ تطٗت ظٍختٖ ثم ٍزام
ٍئى ضأٗتن ؿِلتٖ التٖ تطٗتِ هلٖ شضاهْب  ...ثم شضام
ُولوَّب االًحٌبأ
هلوَّب االًحٌبأ ...
هلوَّب االًحٌبأ ...
(السَٗاى)147 :
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جحذیذ بًیة الًص
الٌض ٓبئن هلٖ أضثؤ هٔبؿن ضئ٘س٘ٔ ٍهَػَهِ ذـبة هَخِ ٗحوضل ُ٘ضطت٘ي الضسهَٓ
ئلٖ الطُغ ٍتٔطٗضن الوضطة الضصٗي ضػضرَا اهضبم اسضتِتبأ هجسالٌبطضط ٍالتٌسٗضس ثؼضوِْن
ٍتربشلْن:
الؤـن االٍل :زهَٓ ئلٖ الطُغ ٍالتوطز هتوثمً ُٖ الش٘ـبى ٍّصا الؤـن ٗتٌبست هن
الوٌَاى.
الؤـن الثبًٖٗ :ربؿت الشبهط ُٖ ّصا الؤـن الصٗي طسَٓا استِتبأ الصٕ اخطاُ الٌبطط
ٍٗسهَّن ئلٖ ضُغ شلٖ ٍُٖ ًِس الؤـن عضبهط ٗظضَض هضعٍٍ الٌضبس هضي االحتدضبج
ٍالووبًؤ هتوثمً ُٖ اسـَضٓ س٘عَٗ.
الؤـن الثبلث ٍالطاثضنُ :ضٖ الؤـضن الثبلضث ٗربؿضت الشضبهط ٓ٘ظضط ٍأضاز ثضِ خوضبل
هجسالٌبطط ٍٗستٌِطُ هي ضُؼِ ألًِ لن ٗسبهسُ ُٖ هظض٘طٓ الشضوت ٍُضٖ الؤـضن الطاثضن
ٗربؿت الشبهط هَاؿٌِ٘ ثـطٗٔٔ تْ٘و٘ٔ ٍثلسبى الشم ٍٗضسهَّن ئلضٖ الرؼضَم ٍاالًحٌضبأ.
ٍُٖ الَآن ئى الشبهط ُٖ ّصُ الؤبؿن خون ث٘ي الوبػٖ الود٘س ثبالستسهبأ هضي التضطا
التبضٗرٖ ٍاالسـَضٕ ٍهظطًب هظط االست٘بًٔ ٍالؼوَ ٍتن ثصلٖ للشبهط ضسن الظطام ٍالدَ
السضاهٖ الوأسبٍٕ.
عًىاو الًص وسیمیائیحه
ٗبى أهل زًٔل هوبضػبً لٌلبم هجسالٌبطط ٍٗطٕ أى هَ٘ة ّصا الٌلبم ٗبًت السضجت ُضٖ
ً٘سٔ ًََٗ٘ 1967مٍٓ ،س هجّط أهل زًٔل هي شلٖ عضوطٗب ُضٖ زَٗاًضِ األٍّل «الج٘ضبأ ثض٘ي
ٗسٕ ظضٓبأ ال٘وبهٔ»ٍ ،هي أهثلضٔ شلضٖ توج٘ضط أهضل زًٔضل عضوطٗبً ُضٖ ٓظض٘سٓ «ٗلوضبت
سجبضتَ٘س األذ٘طٓ» هي ضُؼِ لٌت٘دٔ االٍستِتبأ الصٕ أخطاُ هجسالٌبطط ُٖ سضٌٔ 1962م
ٍحظل ُِ٘ هلٖ ًسجٔ  ،%99ح٘ث اترص هي عرظ٘ٔ "سجبضتَ٘س" هحضطّض الوج٘ضس ٌٓبهضب
عوطٗب ٗجث هي ذملِ ضؤٗبُ الشوطٗٔ الطاُؼٍٔٓ ،س استوبض أهل زًٔضل ّضصُ الشرظض٘ٔ هضي
التطا الطٍهبًٖ هلٖ ً٘ط هبزاتِ التٖ هُطٍ ٍتَوّ٘ع ثْب ٍّٖ تَكِِ٘ للتطا الوطثٖ االسمهٖ
ُٖ عوطٍٍُُٔ ،بً للس٘بّ الشوطٕ الصٕ ٍضز ُِ٘ تَكَ٘ ّصُ الشرظ٘ٔ ُاى أهل ٗبى هَُٔب
ُٖ استحؼبضّب ٍطجٌْب ثظجٌٔ هظضطٗٔ هطث٘ضٔ ح٘ضث أى عرظض٘ٔ "سضجبضتَ٘س" ٗبًضت
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تتجٌّٖ ٍتدسّس حلوب ئًسبً٘ب أهو٘ب هي السضخٔ األٍلٖ َُْ ٗطُغ الطّّ ٍالوجَزٗٔ ٍٗثَض هلٖ
الٔ٘بططٓٗ ،وب أى أهل زًٔل اذتبض ألحسا الٔظ٘سٓ أى تسٍض ُٖ عبضم االٍسٌ٘سض األٗجط ُٖ
هسٌٗٔ ا سٌ٘سضٗٔ التٖ تدسّست ُْ٘ب شٍضٓ التِبهل ث٘ي التطا الوظطٕ ٍالوطثضٖ ٍالتضطا
ا ًطٖٗٔ ٍالطٍهبًٍٖ ،ثصلٖ هول أهل زًٔل هلضٖ التٔطٗضت ثض٘ي عرظض٘ٔ "سضجبضتَ٘س"
ٍث٘ي تطایٌب الَؿٌٖ ٍالَٔهٖ الصٕ ٗوثل الصاٗطٓ الثٔبُ٘ٔ للٔضبضب الوطثضٖ الضصٕ ٗضبى أهضل
زًٔل حطٗظب هلٖ التَاطل هوِ:
ٗب اذَتٖ الصٗي ٗوجطٍى ُٖ الو٘ساى هـطٓ٘ي
هٌحسضٗي ُٖ ًْبٗٔ الوسبأ
ُٖ عبضم االسٌ٘سض ال٘ج٘ط
ال تردلَا ٍ ...لتطُوَا هًَ٘٘ن الَّٖ
الً٘ن هولََّٔى خبًجٖ هلٖ هشبًْ الٔ٘ظط
لطثوب اشا التٔت هًَ٘٘ن ثبلوَت ُٖ هٌَّٖ٘
ٗجتسن الٌِبأ زاذلٖ...
الً٘ن ضُوتن ضاس٘ن ...هطٓ
ٍثبالٗدبظ ٗلؤ سجبضتبَٗس التٖ ع٘لت الوٌَاى ّٖ ع٘ل هي أع٘بل الضَهٖ ثضبلطُغ
ٍثوول٘ٔ االًجوب ٍٗظَض ثوس هي أثوبز ضؤٗٔ الشبهط ّصا الَهٖ الصٕ أهبز تشض٘٘ل األًسضبّ
الطهعٗٔ ُٖ الٌضٍ .الوٌَاى لِ ٍكِ٘ٔ زالل٘ٔ ٍّٖ الَكِ٘ٔ التٖ تإٗس الومٓٔ السالل٘ضٔ ثض٘ي
الوٌَاى ٍالٌض ٍتٔ٘ن همٓٔ ٍع٘دٔ ثٌْ٘وب تدول الٔبضب ٌٗـلْ هضي الوٌضَاى ئلضٖ الضٌض
ٍهي الٌض ئلٖ الوٌَاى الستدمأ الطاثؾ الوٌـٖٔ ثٌْ٘وب ٍتج٘ي زاللتْوب هوبُٔ ،ضس أسضْن
الوٌَاى ُٖ تِس٘ط الٌض هي الساذل ٗوب ٗإٗس شلٖ هثوضبى ثضسضٕ(ثضسضٕ2003،م.)15 :
ثووٌٖ آذط ّٖ عرظ٘ٔ ضئ٘س٘ٔ تتوحَض ٓظ٘سٓ الشبهط حَلْب ُبتحس هوْب ٍلن ٗت٘لن هٌْب
ثل ت٘لن ثْب ُٖ ًظِ الشوطٕ ُسجبضتبَٗس ضهع تدتون ُِ٘ زالالت ٍاٗحبأات هتوسزٓ اٗثط
هي هستَٕ الساللٔ ٍاالٗحبأ سَاأ هلٖ هستَٕ التدطثٔ الس٘بس٘ٔ ٍاالختوبه٘ٔ الووبططٓ أم
هلٖ هستَٕ التدطثٔ االًسبً٘ٔ ثَخِ هبم.
سجبضتبَٗس الطهع األخٌجٖ الَح٘س الصٕ ًدح زًٔل ُٖ أى ٗتحس هوِ ٍٗتحس ثظضَتِ
ًت٘دٔ لتَاُط االثوبز االًسبً٘ٔ ال٘ج٘طٓ ُٖ عرض الثبئط سجبضتبَٗس التٖ الٓضت ّضَٕ ُضٖ
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ًِس الشبهط ٍلوست أهوبُِٓ.بلٌلطٓ الِبحظٔ للٌض الشوطٕ تإٗس أى سضجبضتبَٗس /أهضل
زًٔل ٗربؿت الدوبّ٘ط هحبٍالً ثث ضٍح التوطز ٍالثَضٓ ُْ٘ن اهتٔبزا ثضأى الودضس ٍالولوضٔ
ٗطتجـبى ثوٌـْ الطُغ ٍالتوطزُ ،لت٘ي الثَضٓ ٍل٘٘ي التحسٕ عطُبً لمًسبى ٍؿطٗٔضبً ئلضٖ
األلن األثسٕٗ ،وب ٗ٘شَ الضٌض هضي ٗضطُ لضصلٖ الظضوت الٔبتضل ٍاالحسضبس الوو٘ضت
الوس٘ـط هلٖ تلٖ الدوَم الٌِ٘طٓ(اَٖٗٗ2013،م.)118 :
َُْ ٗحشس الظَضٓ تلَ الظَضٓ لتأٗ٘س ُ٘طتِ التحطٗؼ٘ٔ الطاُؼٔ هلٖ لسبى سضجبضتبَٗس
هي زٍى أى ٗووس ئلٖ سطز تٔطٗطٕ أٍ ح٘بٗٔ هحجَُٗٔ .بلظَت الصٕ ْٗ٘وي هلٖ ٓظ٘ستِ
َّ طَت الٌٔبم(سجبضتبَٗس) ٍلصلٖ ٗتَسل ثؼو٘ط الوضت٘لن ٍحضسُ الضصٕ ٗتض٘ح لضِ أى
ٗتوطٍ التدطثٔ هي الساذل ُ٘طُغ الَآن االختوبهٖ ثسرطٗٔ هأسبٍٗٔ ٍهي ّصا الوٌـلضْ
اثتوس هي الظَت االحبزٕ ٍالوجبعطٓ ٍأػِٖ هلٖ هولضِ الشضوطٕ عض٘ئبً هضي الوَػضَه٘ٔ
ٍتوسز األطَات ٍالٌوَع الٌِٖ ٍأثطظ اسلَثب زضاه٘ب هوتبظا(السبثْ2013،م.)19:
المسحىی الصىجی
حَل أّو٘ٔ الظَت ُٖ الشوط َٗٔل أثَ الوسٍس« :الوبزٓ الظَت٘ٔ ت٘وضي ُْ٘ضب الـبٓضٔ
التوج٘طٗٔ شات الجوضسٗي الِ٘ضطٕ ٍالوضبؿِٖ ٍئشا تَِٓضت الوضبزٓ الظضَت٘ٔ هضن االٗحضبأات
الوبؿِ٘ٔ الوٌجوثٔ هي ه٘بًْب لتـَِ هلٖ سـح ال٘لؤ لتتٌبسضْ هضن الوضبزٓ اللٌَٗضٔ ُضٖ
التطٗ٘ت اللٌَٕ ُاى ُبهل٘ٔ ال٘شَ االسلَثٖ للتوج٘ط لتشضول زائضطٓ اٍسضن تؼضن التٔضَٗن
ثبالػبُٔ ئلٖ الَطَ»(اثَ الوسٍس2007،م101:ض .)100
ٓسن هلوبأ اللٌٔ األطَات ئلٖ الودَْضٓ ٍالوْوَسٔ ثحست ٍػضن الضَتطٗي الظضَت٘٘ي.
ُِٖ حبلٔ الٌـْ ثبلوظَت الودَْض تٌٔجغ ُتحٔ العهبض ٍٗٔتطة الَتطاى الظَت٘بى احسّوب
هي اٙذط ُتؼْ٘ ّصُ الِتحٔ ٍلٌْ٘ب تسوح ثوطٍض الٌِس الصٕ ٌٗسُن ُْ٘ب ُْ٘تع الضَتطاى
الظَت٘بى(ؿحبى1972،م .)50 -51:أهب الحطٍٍ الودَْضٓ ُْٖ« :الَ /ة /ز /ش /ض /ع /ف/
م /ى» ٍالحضضطٍٍ الوْوَسضضٔ ُْضضٖ «أ /ت / /ح /خ /س / /ص /ؽ(»ُ /ّ /ٍ /حسضضبى،
1998م .)79 :توس ٓظ٘سٓ زًٔل هي أثطظ الٔظبئس ثحست الوستَٕ الظضَتٖ ح٘ضث ت٘وضي
ّصُ الـبٓٔ الظَت٘ٔ ُٖ ٍضاأ االلِبف ثوب تحتَٕ هي أطَات ترتلضَ ُضٖ ٍػضَح السضووٖ
ٍٓسضتْب هلٖ ئثطاظ الووٌٖ .ئش ٗتدلٖ الجٌبأ الظَتٖ ُضٖ ّضصُ الٔظض٘سٓ هضي ذضمل اًتٔضبأ
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االطَات الوْوَسٔ ٍالوْدَضٓ ٖٗ تَ٘ى هٌسدؤ هن ٍحسات الدول ٍُٖ .هب ٗلٖ ًوضبشج
لومهح الدْط ٍالْوس ٍزاللتْوب ُٖ ٓظ٘سٓ أهل زًٔل:
ٍُٖ الوسٕ ٓطؿبخٌٔ ثبلٌبض تحتطّ
ٓطؿبخٌٔ ٗبًت ػو٘ط الشوس ٓس تولوت هوٌٖ الطَٗم
ٍالوٌ٘جَت َُّ اهٌبّ الطخبل
ٍال٘لوبت ترتٌْ
ٗب اذَتٖ ٓطؿبخٌٔ الوصضاأ تحتطّ
ُٔجلَا ظٍخبت٘ن اًٖ تطٗت ظٍختٖ ثم ٍزام
ُٖ ّصا الؤـن هي الٔظ٘سُ ٍكَ الشبهط األطَات تَكِ٘بً اٗحبئ٘ضبً ٍّضصا ذ٘ضط ٍسض٘لٔ
ٗلدب ئلْ٘ب الشبهط لتظَٗط حعًِ هي ضذبٍٓ حل ثوسٌٗٔ الشبهطٍ .أٗؼب:
ٗب اذَتٖ الصٗي ٗوجطٍى ُٖ الو٘ساى ُٖ االًحٌبأ
هٌحسضٗي ُٖ ًْبٗٔ الوسبأ
ال تحلوَا ثوبلن سو٘س ُ ...رلَ ٗل ٓ٘ظط ٗوَت ٓ٘ظط خسٗس
ٍ اى ضاٗتن ُٖ الـطْٗ ّبً٘جبل
ُبذجطٍُ اًٌٖ اًتلطُ هسٕ هلٖ االثَاة ضٍهب الودْسٓ
ٍاًتلطت عَ٘خُ ضٍهب تحت َٓس الٌظط ٓبّطَ االثـبل
ًٍسَٓ الطٍهبى ث٘ي ظٌٗٔ الووطثسٓ
كللي ٌٗتلطى هٔسم الدٌَز
ل٘ي ّبً٘جبل هب خبأت خٌَزُ الودوسٓ
ُبذجطٍُ اًٌٖ اًتلطتِ ...اًتلطتِ
لٌِ٘ لن ٗبتِ ٍاًٌٖ اًتلطتِ حتٖ اًتْ٘ت ُٖ حجبل الوَت...
ُت٘طاض الحطٍٍ الْوس٘ٔ ُٖ الٔظ٘سٓ زاللٔ كبّطٓ هوب ٗوبًٖ هٌِ الشبهط ح٘ث َٗاٗضت
الٔ٘ؤ االٗحبئ٘ٔ لعطَات هن ت٘طاض لتج٘٘ي َّاخس الشبهطٍ ،ثبالٗدبظ هي ذمل االسضتٔطاأ
الشبهل للٔظ٘سٓ تج٘ي أًِ ح٘ي ٗطٗس أى ٗظَض هَاؿِضِ الحعٌٗضٔ ثسضجت اًْ٘ضبض الؤبٍهضٔ
َٗكَ األطَات الوْوَسٔ ٍح٘ي ٗطٗس أى ٗحِع أثٌبأ َٓهِ ئلٖ الطُغ ٍاالسضتٌ٘بض َٗكضَ
األطَات شات الطً٘ي الِرن ٗوب ًطٕ ُٖ الؤـن االٍل هي الٔظ٘سٓ.
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المسحىی المعجمی والحرکیبی
اللٌٔ ّٖ األزآ األسبس٘ٔ للشبهط ٍلعزٗت أٍ لٌٔل .ئًْب الوبزٓ االٍلٖ التٖ ٗش٘ل هٌْب ٍ
ثْب ثٌبأُ الشوطٕ ث٘ل ٍسبئل التش٘٘ل الشوطٕ ،إٔ ئًْب األزآ األم التٖ ترطج ٗل األزٍات
الشوطٗٔ هي تحت هجبأتْب(هشطٕ ظاٗس200،م .)41:اللٌٔ ذ٘ط ٍسض٘لٔ للتظضَٗط ٍالتدسض٘س
الوشبهط الساذل٘ٔ ٍاٗظضبلْب ئلضٖ الوتلٖٔ(هشضبٗرٖ .)141 :1387،ل٘ضل عضبهط ٗوضب ٓضبل
الدَاّطٕ ،لٌتِ الربطٔ التٖ تو٘عُ هي ً٘طُ(عبُچ٘طٕ.)92 :1387،
ئى الشبهط ٗستوس هِطزاتِ هي الَخَز الَآوٖ ٍلٌِ٘ ٗو٘س ط٘بًٔ ّصُ الوِضطزات هلضٖ
ًحَ ذبص ٗدول ّصُ ال٘٘بى الدسٗس الوإلَ هي ّصُ الوِطزات ٗ٘بًب ذبطضب هٌتو٘ضب ئلضٖ
الشبهط .أهب ُٖ ٓظ٘سٓ الشبهط أٍل هب ٗلِت الٌلط أًِ استٌل ُٖ الؤبؿن األلِبف الوَح٘ضٔ
التٖ َٗحٖ ثوشبهطُ ذ٘ط اٗحبأ ٍُٖ .الَآن أًِ استـبم ثَحٖ هي ئزضاِٗ الِـطٕ الوو٘ضْ
لـج٘ؤ لٌتِ ٍثحبستِ الشوطٗٔ الوطِّٔ أى ٗٔن هلٖ األلِبف األٗثط همئؤ لـج٘وضٔ ضؤٗتضِ
الشوطٗٔ ٍثْب استـبم أى َٗطل هوٌٖ هب ٗطٗس هي ٗوجط هٌِ ئلٖ الوتلٖٔ ٍُٖ .الَآضن ُضٖ
الٔظ٘سٓ ٗل األلِبف ُٖ ذسهٔ ُ٘طتِ ُٖ .الؤـضن األٍل ٗضسهَ ئلضٖ الضطُغ ٍٍكّضَ ُضٖ
تظَٗط ّصُ الِ٘طٓ هِطزات الش٘ـبى ،التوعُْٗ ،لضي ٗوضت ،اثسٗضٔ األلضن ٍذ٘ضط هضي ّضصُ
استٌمل «ال» ح٘ث لْب اٗحبأ ٗث٘ط ُٖ تظَٗط ُ٘طٓ الشبهط ٍئًِ ثت٘طاضّب ُٖ الؤـن األٍل
ٗعٗس ٍٗثطٕ اٗحبئْب.
ُٖ ثٔ٘ٔ الؤبؿن ٗتحس هي اًْ٘بض الؤبٍهٔ ُٖ ثلسُ ثظَضٓ اسضتْعائُ٘ٔ ،ضٖ الؤـضن
الثبًٖ ٗتِبهل الوسبأ هن الوـطٓ٘ي ،الوسبأ زاللٔ هلٖ الصلٔ ٍئًوبع الوض٘ي هلضٖ الَآضن،
ت٘طاض ُول هلوَُ ذوس هطات ُٖ الٌض ُاًِ ٗظطٍ اًتجبٌّب هي هوٌٖ التولْ٘ الوودوضٖ
لَ٘خِْ عـط شاٗطتٌب التٖ تحِق طَضا هتوسزٓ ٙالم الشبهط ٍأحعاًِ ثسجت اًت٘بسٔ اهتضِ.
ئشى ّصُ الوِطزٓ لِ زاللٔ اٗحبئ٘ٔ ٗث٘طٓ استٌلْب ُٖ الؤـن الثبًٖ ،هربزم الطٓ٘ضًْ ،سضح
الوٌ٘جَت َُّ أهٌبّ الطخبل ٍ ً٘ط هضب اسضتٌلِ ُضٖ الؤضبؿن ٗلْضب هِضطزات لْضب ٓضسضاتْب
االٗحبئ٘ٔ تَحٖ ثِ٘طٓ الشبهط ٍئًِ ات٘أ هلٖ الـبٓبت االٗحبئ٘ٔ ُٖ ّصُ الوِضطزات لمٗحضبأ
ثِ٘طتِ ٍهشبهطُ الولتْجٔ .الدولٔ ّٖ هٌظط ال٘مم االسبسٖ ئش ٗحظضل ثَاسضـتْب الِْضن
ٍا ُْبم ث٘ي هرتلَ الوٌتِو٘ي ثبللٌٔ ٍٗحَل الوٌتِن هبزٓ ُ٘طٓ ئلٖ ٗمم هوجط ،ثَاسضـٔ
الدول ٍٗت٘لن ٍٗتَاطل ثَاسـتْب ٗصلٍٖ .اهتجط هلوبأ األلسٌ٘ٔ الدولضٔ الظضَضٓ الظضٌطٕ
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لل٘مم الؤ٘ضس ،إٔ ال٘ضمم الضصٕ ٗرؼضن لوتـلجضبت اللٌضٔ ًَاه٘سْب(الحسضٌٖ٘2004 ،م:
٘ٗ .)195شَ احظبأ خومت الٌض أى ٗلْب ُٖ ذسهٔ ضؤٗٔ الشبهط ٍتٔتسضن ئلضٖ الدولضٔ
ا سو٘ٔ ٍالِول٘ٔ لتظَٗط اثوبز ضؤٗٔ الشبهط هن هب استوولِ الشبهط هي الطهضَظ ُضٖ الدوضل.
ئى الدول االسو٘ٔ ّسُْب الثجَت ٍالدول الِول٘ٔ ّضسُْب التدضسز ٍّضصا هضب هلحضَف ُضٖ
الٌض ُٖ .الؤـن االٍل استوول الدول االسو٘ٔ «الودس للش٘ـبى /هي ٓبل ال ُضٖ ٍخضِ
هي ٓبلَا ًون /هي هلَّن االًسبىَ توعَْٗ الوسم /هي ٓبل ال ُ ...لضن ٗوضت؛ ٍكضلَّ ضٍحضب اثسٗضٔ
االلن»ٍٗ .ل الدول اسو٘ٔ ئثطاظ الثجَت ٍئُبزٓ الثجَت ُٖ ذسهٔ ٓظس الشبهط ٍّضَ الضسهَٓ
ئلٖ الطُغ .هب َٕٗٔ ئُبزٓ الدول االسو٘ٔ ُٖ ّصا الؤـن َّ الٌضبأ ازٍات الضطثؾ اللٌَٗضٔ
ث٘ي الدول ٗوب ًطٕ ُٖ الدولٍ .الٌبأ ازٍات الطثؾ هب عبم ُٖ عوطًب الحسٗث ثبلتأی٘ط هي
الطهعٗ٘ي ٍالسطٗبل٘٘ي(هشطٕ ظاٗس2002:م.)63:
ٍُٖ الَآن خون ُٖ خولِ یٌبئ٘ٔ ٗوب ضأٌٗب ٍٗوب ًطٕ ُضٖ ّضصُ الدولضٔ :االًحٌضبأ هضطٌ
ح٘ث خون ث٘ي الثجَت ٍالتْ٘نٍ .استوول الدول الِول٘ضٔ ئلضٖ خبًضت الدوضل االسضو٘ٔ
ٍاستوول ٗث٘طا الدول االًشبئ٘ٔ هي هثضل هلوضَُ االًحٌضبأ ٍال تحلضَا ثوضبلن السضو٘س ٍ ...
ٍّسُِ تَٔٗٔ هب اثساُ ُٖ الدول االسو٘ٔ ٍَّ ًبح٘ضٔ التْ٘و٘ضٍّٔ .ضصُ الدوضل ٗٔضسم لٌضب
تدطثٔ الشبهطٍ .هب ٗلِت الٌلط ُٖ الدول ٗثطٓ الؼوبئط ٍالتِبت هي ػو٘ط ئلٖ أذطٕ ٗوضب
ًطٕ ّصا االهط ُٖ الؤـن الثبلثٗ« :ب ٓ٘ظط الول٘نٓ /س اذـبت ...ئًٖ اهتطٍ /زهٌضٖ هلضٖ
هشٌٔتٖ الثُن ٗسّٕ /ب اًب آجل الحجل الصٕ ُٖ هٌٖٔٗ /لتَ َُْ ٗسإ ٍَّ هدسٕ الصٕ
ٗدجطًب أى ًوجسٕ /زهٌٖ اِٗط هي ذـ٘ئتٖ ٗب ٓبتلٖ /ئًٖ طِحت هٌٖ.»..
الجمل االسمیة

الجمل الفعلیة

یوبًَى ثبلوبئٔ

هشطٍى ثبلوبئٔ

األفعال

عذد الحىاجر

الًسبة المائىیة

الوبػٖ

29

%25

الوؼبضم

45

%65

االهط

14

%7

الٌْٖ

5

%3

استرسم الشبهط الِول الوؼبضم ٗث٘طا ثظِٔ هستوطٓ ٍّصا هب ٗإٗس اّتوبهِ هلٖ هب ُضٖ
ػو٘طُ ،ح٘ث ٗإٗس هحوس الو٘س أى استرسام الِوضل الوؼضبضمّ ،ضَ أٓضَٕ تضأی٘طأٍٗ ،ضَم
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ثبستحؼبض األع٘بأٌٍٔٗ ،ن السبهن ثْب ،ألًِ ٗوٌحْب َٓٓ ُٖ حٔل هبؿِٔ الوستون ٍٗستجْٔب
ٍُِ٘ٗ ،دولْب أٍیْ هطٕ ثو٘بًْب ٍظهبًْب(هحوس الو٘س ،ؽ .)69 :1419 ،1اسضترسم الشضبهط
هسز هي الدول الِول٘ٔ ثظَضٓ ًسائ٘ٔ ٍالٌساأ أسلَة هي األسبل٘ت االًشبئ٘ٔ الـلج٘ضٔ ٍُ٘ضِ
ٗتن تٌجِ٘ الوٌبزٕ ٍحولِ هلٖ االلتِبت(الورعٍهٖ1986،م .)289:هي اسلَة الٌضساأ ُضٖ
الٔظ٘سٓ َٓلِ:
ٗب اذَتٖ الصٗي ٗوجطٍى ُٖ الو٘ساى ُٖ االًحٌبأ
هٌحسضٗي ُٖ ًْبٗٔ الوسبأ
ال تحلوَا ثوبلن سو٘سُ ...رلَ ٗل ٓ٘ظط ٗوَت ٓ٘ظط خسٗس
ُللوٌبزٕ ُٖ ّصُ الٔظ٘سٓ زاللٔ ًِس٘ٔ هي الحعى الوو٘ضْ الضصٕ حضل ثبلشضبهط ٍهضب
ٗوبًٖ هٌِ ٍهجطت هٌْب ثظسّ الوبؿِٔ ٍٍاٗت الشبهط تظَٗط شإ التدطثٔ ثظَضٓ ًسائ٘ٔ هن
ت٘طاض الحطٍٍ الْوس٘ٔ ٗوب َّ كبّط ُٖ ت٘طاض الحبأ ل٘ٔسم شإ ثظَضٓ اٗحبئ٘ٔ.
جمع بیى الماضی والحال
استوول الشبهط الشرظ٘بت التبضٗر٘ٔ ٍئلٖ خبًت ّصُ الشرظ٘بت اسضتوول األسضبؿ٘ط
ٍّ٘صا خون ث٘ي الوبػٖ ٍالحبل ل٘ٔسم هب ٗدضَ ُضٖ طضسضُ هضي الوشضبهط ٍالْضَاخس
ثش٘ل ٌُٖ اٗحبئٖ ٍّصا هي أثطظ سوبت عوط أه٘ط عوطاأ الطُغٍّ .صا تٌٔ٘ٔ الشضبهط التضٖ
استوولْب لتدس٘س هشبهطُ ٍأحبس٘سِ ٍُٖ .الَآن أًِ ٗث٘طا هب ٗستوس هٌبطضط ضهضَظُ هضي
التطا ثبهتجبض ّصا التطا هٌدن ؿبٓبت اٗحبئ٘ضٔ ال ٌِٗضس لضِ هـضبأ ُوٌبطضط ّضصا التضطا
ٍهوـ٘بتِ لْب هي الٔسضٓ هلٖ االٗحبأ ثوشبهط ٍاحبس٘س ال تٌِس ٍهلٖ التضأی٘ط ُضٖ ًِضَس
الدوضضبّ٘ط ٍٍخضضساًبتْن هضضب لضض٘س ألٗضضٔ هوـ٘ضضبت أذضضطٕ ٗسضضتٌلْب الشضضبهط(هلٖ هشضضطٕ
ظاٗس200،م.)121 :
استرسم الشبهط ُٖ الؤـن االٍل عرظ٘ٔ الش٘ـبى استرساهب ه٘س٘ب ٍّضصا التَك٘ضَ
ُٖ الَآن تٌبص ه٘س لدأ ئلِ٘ الشبهط لتَٔٗٔ الوٌَاى .ئى الشبهط ُٖ ّضصا الؤـضن ٗثٌضٖ
هلٖ الش٘ـبى ٍالش٘ـبى هٌسُ ضهع الوظ٘بى ٍالتوطز هلٖ اللطٍٍ الَآؤ ٍُٖ الَآن اضتجؾ
الشبهط ثْصا التٌبص الو٘سٖ ث٘ي الوٌَاى ٍالؤـن األٍل اضتجبؿبً ٍی٘ٔب اٗحبئ٘ب ٍٗٔضَٕ ّضصا
االٗحبأ ثبلوجبضت٘ي «هي ٓبل ال ُلن ٗوت ٍكل ضٍحب اثسٗضٔ االلضن»ٍ .اضتجضبؽ ثض٘ي الوٌضَاى
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ٍالؤـن االٍل ّصا تسٍٗط خو٘ل ٗث٘طا هب ًطاّب ُٖ الشوط الوطثٖ الووبطط .الثس هضي الضصٗط
اى ثوغ الساضس٘ي هلٖ اهتٔبز ثأى هطاز الشضبهط هضي الشض٘ـبى ًِضس سضجبضتبَٗس الضصٕ
اعتْط ثبلطُغ هلٖ هط الوظَض ٍأى الودس الصٕ ٌٗشسُ الشضبهط لض٘س لمثلض٘س ثضل ل٘ضل
الصٗي یبضٍا هلٖ الَآن ٍضُؼَا سحْ الٔ٘ن االًسبً٘ٔ(ثٌٖ هبهطُ ،136-139 :2005 ،رطٕ،
1997مٍ .)117 :هي األسبؿ٘ط التٖ استوولْب اسضـَضٓ سض٘عٍَٗ .سض٘عَٗ ضهضع الؤبٍهضٔ
ٍالووبًؤ ٍالتظسٕ للوشبٗل التٖ َٗاخْْب االًسبى الووبطط .استرسم ّصُ االسـَضٓ هلضٖ
احوس سو٘س(آزًٍ٘س) ٗث٘طا هٌْب ُٖ ٓظ٘سٓ «ُبضس ال٘لوبت الٌطٗجٔ» ح٘ث َٗٔل:
ُٖ الظرطٓ الودًٌَٔ السائطٓ
تجحث هي س٘عَٗ
ٍُٖ ٓظ٘سٓ ا لِ الو٘ت َٗٔل:
أٓسوت أى أٗتت َُّ الوبأ
أٓسوت أى أحول هن س٘عَٗ طرطتِ الظوبأ
أٓسوت أى أكل هن س٘عَٗ أثحث ُٖ الوحبخط الؼطٗطٓ
هي ضٗشٔ أذ٘طٓ
ت٘تت للشوت ٍللرطَٗ
ٓظ٘سٓ الٌجبض
أٓسوت أى أه٘ هن س٘عَٗ
(االهوبل الشوطٗٔ ،الودلس االٍل)236 :
استرسم أهل زًٔل ّصُ االسـَضٓ استرساهب ه٘س٘ب ٍأطجح ثسل هٌِ الصٗي َٗلسٍى ُٖ
هربزم الطْٓ٘ ٍأطجح ُٖ ّصُ ا لٔظ٘سٓ ضهضع اٍلئضٖ الضصٗي سضبٍهَا ٍزٓوضَا ٍهعُضَا هضي
الؤبٍهٔ ٍالِ٘بح ٍُٖ الَآن هَ٘ الشبهط هلٖ هَضٍیِ االسـَضٕ ٍَٗحٖ هي ذملِ ثطؤٗتِ
الشوطٗٔ:
س٘عَٗ لن توس هلٖ ال٘تبُِ الظرطٓ
ٗحولْب الصٗي َٗلسٍى ُٖ هربزم الطْٓ٘.
ٍهي الشرظ٘بت التبضٗر٘ٔ التٖ ٍكِْب الشضبهط عرظض٘ٔ ّبً٘جضبل التضٖ ضهضع للٌدضبح
ٍالرمصٍّ .سٍ عبهط هي تظَٗط اًتلبضُ لْبً٘جبل ُٖ الَآن تظَٗط أهلِ ئلٖ تٌ٘ط اللطٍٍ
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ٍضُغ الَآن ٍّبً٘جبل ُٖ ّصُ الٔظ٘سٓ هب ٗحلْ ُٖ ذ٘بل الشبهط هي الـوَح ئلضٖ تٌ٘ضط
خعضٕ ُٖ هسطح الوبلن الو طثٖ لٌِ٘ ذبة هضي تحٔٔضِ ثسضجت هضب ضإٔ هٌضس الٌضبس هضي
الروَل ٍُٖ الَآن هجبضٓ لٌِ٘ لن ٗأت ظُطٓ حطٕ ترطج هي ٓطاضٓ ٍخضَز الشضبهط ٍسضججْب
توَز الٌبس ثتوبستْن ٍضػَخ أهبم الصٗي سحَٔا ٗل الٔض٘ن االًسضبًٍ٘ٔ .هضي الشرظض٘بت
الشْ٘طٓ التٖ ٍكِْب الشبهط عرظ٘ٔ االسٌ٘سض ٍَّ ضهع الٔضَٓ ٍالوثضبثطٓ هلضٖ هضط الوظضَض
لٌِ٘ أطجح حبل٘ب ضهع الْعٗؤ ثٌ٘وب ٗبى ُٖ الوبػٖ ٓبئساً لِ الْ٘جٔ ٍالولؤٓ .بل الشبهط:
ٗب اذَتٖ الصٗي ٗوجطٍى ُٖ الو٘ساى هـطٓ٘ي
هٌحسضٗي ُٖ ًْبٗٔ الوسبأ
ُٖ عبضم االسٌ٘سض ال٘ج٘ط
ال تردلَا ٍ ...لتطُوَا هًَ٘٘ن الَّٖ......
ُبالسٌ٘سض الصٕ ٗبى ال ِٗت ُٖ هؼسُ الؤبحن ٍالؤجبت تظَٗط للْعٗؤ ٍالوَت ُضٖ
الشوط الوطثٖ الووبطط ٗوب ٓبل هجسالَّبة الج٘بتٖ:
ّب َّ شا االسٌ٘سض االٗجط ُٖ الوطآ
ٌٗبم ٗٔلبى هلٖ خَازُ اضاُُ
هُجَلِّم ثوطِّ الحُوٖ ٍهـط الل٘ل
تأٗل لحن ٗسُ الِٔـؾ
(الج٘بتٖ1990،م.)170:
ٍهوب ٗلدأ ئلِ٘ الشبهط ثحسضِ الوطّضَ لتظضَٗط اشالل الوضطة ،الحضسٗث هضي ٓطؿبخضٔ
االًسلس٘ٔ التٖ ضهع للووبًؤ ،لٌِ٘ تحس هٌْب ُٖ الٔظ٘سٓ ُبعلٔ ذبسضطٓ ٗضل همهحْضب
ل٘ث٘ط ُٖ ًِس الوطة الٌرَٓ التٖ اذوست ٍّصا االذوبز أزّٕ ئلٖ ػ٘بم الوطة:
ٍُٖ الوسٕ ٓطؿبخٔ ثبلٌبض تحتطّ
ٓطؿبخٔ ٗبًت ػو٘ط الشوس ...
ٓس تولوت هوٌٖ الطَٗم
ٗب اذَتٖ ٓطؿبخٔ الوصضاأ تحتطّ
ُٔجلَا ظٍخبت٘ن
(أهل زًٔل ،السَٗاى)153 :
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ٍّصا حسٗث ٗل الشوطاً ،دس ًعاض ٓجبًٖ َٗٔل هي ًِس الوَػَم:
لن ٗجْ هي ٓطؿجٔ
سَٕ زهَم الوأشًبت الجبٗ٘ٔ
سَٕ هج٘طالَضز ٍالٌبضًح ٍاالػبل٘ٔ
لن ٗجْ هي ًطًبؿٔ ٍهي ثٌٖ احوط
اال هب َٗٔل الطاٍٗٔ
(هلٖ هشطٕ ظاٗس)139 :
ٍُٖ الَآن ئى الحسٗث هي الو٘بى َّ حسٗث ٗل الشوطاأ ،الصٗي ٗحٌَى ئلضٖ الوبػضٖ
ٍثصٗط الو٘بى الصٕ َّ ضهع للولؤ ُٖ الوظَض الٌبثط ٗسلٖ ًِسِ ٍٗدول ًِسِ ُٖ حؼٌِ
ِٗط ضؤٗبُ ُٖ سوبئِّ .صا الو٘بى ُٖ عوط الس٘بة ،اضم شات الووضبز ٍُضٖ عضوط الج٘ضبتٖ
الووطٓ ٍُٖ عوط آزًٍ٘س ٓطؿبخٔ(الؼبٍٕٗ .)105 :1384،وب ُٖ عوط زًٔلٓ .بل آزًٍ٘س
ُٖ ًِس الوَػَم:
أحلن أى ُٖ ٗسَّٕ خوطٓ
آتٌ٘ٔ هلٖ خٌبح ؿبئطِ
هي أُْ هٌبهط
أعُنُ ُْ٘ب لَْجَب ٓطؿبخٔ الوظَض
(آزًٍ٘س1988،م)155:
استرسم أٗؼب التٌبص ٗث٘طا ٍالتٌبص هظـلح ٗوٌٖ تٔبؿن الضٌض هضن ًظضَص أذضطٕ
سَاأ ٗبًت عوطٗٔ أٍ زٌٗ٘ٔ أٍ تبضٗر٘ٔ ٍٍّ ...صا اتدبُ ٓسٗن ئالّ أًِ ٗلْط حسٗثب ثْصا االسن
ٍُبئسٓ التٌبص أًِ ٗ٘ست الٌض عْطٓ توتوس هلٖ هسٕ عْطٓ الضٌض الؤحضن ُضٖ الضٌض
ٗوب أًِ ٗوٌحِ ثوسا ٍهؤب ًٌٍٖ هي هثل َٓلِ:
ٍالَزهبأ الـ٘جَى ...
ّن الصٗي َٗطِیَى األضع ُٖ ًْبٗٔ الوسٕ
ألًْن ...ال ٗشٌَٔى
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ٍّصٓ الوجبضٓ الشوطٗٔ تٌبص ٓطآًٖ هضي آٗضٔ ﴿نرید ان انند اعلد انلذدنی انضعفدا نافد انادض

ا

ونجاذهماناضئنةاوانجاذهمانل ن ثین﴾ ،ح٘ث ٗعٗس هب ٗطٗس اٗظبلِ ئلٖ الوتلٖٔ هؤضب ٍیضطاأ ٗوضب
َّ كبّط.
الحکرار فی القصیذة
الت٘طاض هي الَسبئل اللٌَٗٔ اللتٖ ٗو٘ي أى تإزٕ ُضٖ الٔظض٘سٓ الحسٗثضٔ زٍضا توج٘طٗضب
ٍاػحب ُت٘طاض لِلٔ هب أٍ هجبضٓ هب َٗحٖ ثش٘ل اٍلٖ ثس٘ـطٓ ّصا الوٌظط الو٘طض ٍئلحبحضِ
هلٖ ُ٘ط الشبهط أٍ عوَضُ ٍال عوَضُ ٍهي ین َّ ال ِٗتأ ٌٗجثْ ُٖ اُْ ضؤٗضبُ هضي لحلضٔ
ألذطٕ ٍٓس هطُت الٔظ٘سٓ الوطث٘ٔ الحسٗثٔ هٌص أٓسم هظَضّب ّصُ الَس٘لٔ االٗحبئُ٘ٔ .ضٖ
ٓظ٘سٓ أهل زًٔل ٗ٘طض الشبهط هجبضٓ «هلوَُ االًحٌبأ» ٍّصا ت٘طاض اٗحبئٖ ٗسل هلٖ هضب آل
ئلِ٘ الٌبس هي الرؼضَم ٍاالًحٌضبأّ ٍ .ضصا الت٘ضطاض الوضَحٖ ٗتٌبسضت هضن الوٌضَاى الضصٕ
استوولْب الشبهط استرساهب سو٘بئ٘ب ٍطَض ثِ ضُؼِ لمستِتبأ سٌٔ 1962م ذ٘ط تظَٗط.
ًٍحي ح٘ي ًٔطأ الٌض ًسضٕ أى ضٍحب حعٌٗب ٗوسٖ ثضبلٌض ٍّضصا الضطٍح ًضبخن هضي
اًحٌبأ الٌبس ح٘ث تدلٖ حعى الشبهط هلٖ ّصا الرؼَم ُٖ ت٘طاض هجضبضٓ تْ٘و٘ضٔ هلوضَُ
االًحٌبأٗ .وب ٗشطح هحوَز ه٘بعٔ أى الت٘طاض هي أٗثضط األزٍات الجمً٘ضٔ اسضترساهب ُضٖ
الرـبة الوطثٖ هلٖ االؿمّ لوب لِ هي تبٓ٘ط هلٖ هشضبهط الوتلٔضٖ الوطثضٖ الضصٕ ٗتضعٍّ
الووٌضضٖ ٍأى الت٘ضضطاض ُضضٖ الوطث٘ضضٔ آل٘ضضٔ اعضض٘ن ٍآضضَٕ سضضَاأ ٗضضبى ثٌبئ٘ضضب أم ت٘ضضطاض
هستَٗبت(ه٘بعٍٔٗ .)111 :طٕ هبظى الَهط أٗؼب أى طضِٔ الت٘ضطاض هلضٖ هسضتَٕ الشض٘ل
اللٌَٕ ٍهلٖ هستَٕ الساللٔ اللٌَٗٔ تدول الٌض اٗثط زٌٗبه٘٘٘ٔ ٍحَ٘ٗٔ ٍتِبهم(السضبثْ:
ٍ )112استٌل الشبهط ُٖ ّصُ الٔظ٘سٓ هٌظط الت٘ضطاض الظضَتٖ ُضٖ اػضِبأ خضَ هَسضٖ٘ٔ
هو٘ي تتِبهل هوِ ٍُٖ ئؿبضُ ثٔ٘ٔ ٍسبئل االٗحبأ ٍالتوج٘ط االذطٕ .الحلَا:
ُٖ اللحلٔ التٖ استطحتْب هٌٖ
استطحت هٌٖ
لٌٌٖ٘ اٍطٖ٘ أى تشبأ عٌْ الدو٘ن
أى تطحن الشدط ال تٔـن الدصٍم ٖٗ تٌظجْب هشبًٔب
ال تٔـن الدصٍم ُطثوب ٗأتٖ الطث٘ن
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ُلي تشن ُٖ الِطٍم  ًْٔ٘ ...الثوط
ٍضثوب ٗوط ُٖ ثمزًب الظَ٘ الرَـِط
ُتٔـن الظحطاأ ...ثبحثب هي اللمل ُم تطٕ
سَٕ الْد٘ط ٍالطهبل ٍالْد٘ط ٍالطهبل
ٍاللوبأ الٌبضٕ ُٖ الللَم
ٗب س٘س الشَاّس الج٘ؼبأ ُٖ السخٖ
ٗب ٓ٘ظط الظٔ٘ن
ُت٘طاض الَحسٓ الظَت٘ٔ الوإلِٔ هي الش٘ي ٍالس٘ي ٍالظبز الوتٔبضث٘ي ٓضس أػضِٖ هلضٖ
الؤـن خَ اٗحبئ٘ب ًطٗجب ٍأٗست األطَات ٓ٘ؤ هَس٘ٔ٘ٔ ذبطٔ تؼبُطت هن ثٔ٘ٔ الوٌبطط
االٗحبئ٘ٔ ُٖ تظَٗط ٓظس الشبهط ٗوب ًطٕ ّصا الت٘طاض الظضَتٖ ُضٖ الؤـضن الثضبًٖ ٍّضصا
ت٘طاض اٗحبئٖ ُٖ تظَٗط هب ٗطٗسُ الشبهط ٍَّ اًْ٘بض الووبًؤ هي ٓجل الٌضبس ٍأٗؼضب تْ٘ضن
الصٗي ضػرَا أهبم سلـٔ هجسالٌبطط ٍال ًطٕ ت٘لِب ُٖ ّصا األهط ٍّصا زأثضِ لدضأ ئل٘ضِ ُضٖ
زَٗاًِ هٌْب ُٖ ٓظ٘سٓ طمٓ ح٘ث َٗٔل:
تِطزت ٍحسٕ ثبل٘سط
اى ال٘و٘ي لِٖ الرسط
أهب ال٘سبض لِٖ الوسط
اال الصٗي ٗوبعَى
اال الصٗي ٗو٘شَى ٗحشَى ثبلظحَ الوشتطآ الوَ٘ى ُ٘وشَى
(هلٖ هشطٕ ظاٗس2002،م.)51 :
هىسیقی القصیذة
الوَسٖ٘ٔ ُٖ الٔظ٘سٓ الٔسٗؤ ٗبًت حل٘ٔ ذبضخ٘ٔ لٌْ٘ب ُٖ الٔظض٘سٓ الحسٗثضٔ ّضٖ
هي إَٔٓ ٍسبئل االٗحبأ ٍأٓسضّب هلٖ التوج٘ط هي ٗل هب َّ هوْ٘ ٍذِٖ ُٖ الٌِس ٍلْصا
ُْٖ هي إَٔٓ ٍسبئل االٗحبأ سلـبًب هلٖ الٌِس ٍأهؤْب تأی٘طا ُْ٘ب(السبثٍُْ .)154 :ضٖ
الَآضضن اى الوَسضضٖ٘ٔ ُضضٖ ذسهضضٔ الساللضضٔ ٍهضضب ٗضضطٕ الشضضبهط أى َٗٔلضضِ ٍَٗطضضلِ ئلضضٖ
الوربؿت(هلٖ هْسٕ ظٗتَى .)240 :استرسم الشبهط ثحط الطخع ُٖ ّضصُ الٔظض٘سٓ الضصٕ
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ٗتٌبست هن هب ٗطٗس الشبهط اٗظبلِ ئلٖ الوربؿت ح٘ضث اسضترسهِ هتٌبسضجب هضن ًِسض٘تِ
ثووٌٖ أًِ ح٘ي ٗسهَا ئلٖ الوثبثطٓ ٍالتوطز ٍضُغ الَآن َٗ٘ى التِبه٘ل ٗبهلٔ هضن تطاُضْ
هن الطٍٕ هي هثل:
الودس للش٘ـبى ...هوجَز الطٗبح(هستِولي هستِولي هستِولي)
هي ٓبل ال ُٖ ٍخِ هي ٓبلَا ًون(هستِولي هستِولي هستِولي)
هي هلن االًسبى توعْٗ الوسم(هستِولي هستِولي هستِولي)
ح٘ث ٗتٌبست هي اٗٔبم الٔظ٘سٓ ٍضٍْٗب ثووٌٖ أى الشبهط َٗاٗت التِبه٘ل ثحطٍ ضٍٕ
الو٘ن ُٖ الؤـن ٍّٖ حطٍ تِر٘ن تتٌبست هن الوَسٖ٘ٔ ٍتَ٘ى ُٖ ذسهٔ الساللٔ ٍّٖ
هب ُٖ ػو٘ط الشبهطٍ .ح٘ي ٗتحس هي ذ٘جٔ أهلِ هي ٍخضَز هضي َٗٔهضَا ثضطُغ الَآضن
الوَلن ٍَّ استِتبأ اخطاُ هجسالٌبطط ٗسترسم ثظَضٓ تٌَٗطٗٔ ُٖ الؤـن الثبًٖ ضٍٕ الْضبأ
اللصٕ تَاٗجِ حسطٓ ظُطٕ تتٌبست هن ًِس٘ٔ الشبهط:
س٘عَٗ لن توس هلٖ اٗتبُِ الظرطٓ
ٍح٘ي ٗطٗس أى ٗحٔط هَاؿٌِ٘ ٌٗٔض هي هسٓ التِبه٘ل ٍّصا األهط ٗتٌبست هن هضب ُضٖ
ػو٘ط الشبهط ح٘ث َٗٔل:
ُولوَُ االًحٌبأ
ُولوَُ االًحٌبأ
ٍالتٌٔ٘ض هي هسٓ التِبه٘ل لِ هوٌٖ زاللٖ ٍَّ أى ذؼَم الوطة ٍاًحٌبئْن ػْ٘ هلٖ
الشبهط الرٌبّ ٍثبالٗدبظ ٗسل االحظبأ هلٖ أى الشبهط ٓس استوول ضٍٕ «م ،ّ ،ز ،الضَ ،م،
ح ،ُ ،ل ،أ» ٍّصُ الحطٍٍ لْب الووٌٖ الساللٖ التٖ تتٌبست هن الوَسٖ٘ٔ ٍتِبه٘لضٍِ .أهضب
ًوؾ الٔظ٘سٓ ًوؾ الجس٘ؾ ٍَّ الصٕ تتألَ ٍحسٓ اٗٔبهِ هي تِو٘لضٔ ٍاحضسٓ ت٘ضطض هلضٖ
اهتساز الج٘ت ٍالٔظ٘سًٓ .دس األث٘بت ٗلْب تلتعم ت٘طاض ٍحضسٓ االٗٔضبم ٍاحضسٓ ّضٖ تِو٘لضٔ
هستِولي ٍّٖ ٍحسٓ اٗٔبم ثحط ضخع ٍل٘ي الشبهط لضن ٗلتضعم ت٘طاضّضب هضسزاً هحضسزا هضي
الوطات ُٖ ٗل ث٘ت ٍالؼطة اى الشبهط لن ٗلتعم ُِ٘ طٌ٘ٔ ٍاحسٓ الحلَا:
ٗب اذَتٖ الصٗي ٗوجطٍى ُٖ الو٘ساى ُٖ االًحٌبأ
هستِولي/هتِولي/هتِولي/هستِولي/هتَ
هٌحسضٗي ُٖ ًْبٗٔ الوسبأ
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هستولي/هتِولي/هتِولي
ُرلَ ٗل ٓ٘ظط ٗوَت ٓ٘ظط خسٗس
هتِولي /هتِولي/هتِولي /هتِولي
ٍلٌِ٘ لن ٗبت هتِولي/هستِول ُٖ حسٗثِ هضي ّبً٘جضبلٍٗ .ضصلٖ الٔبُ٘ضٔ لضن ٗلتضعم
الشبهط ُِ٘ ًسٔب ٍاحسا ٍئًوب كل ٗطاٍح ث٘ي هدوَهٔ هي الَٔاُٖ ثسٍى ًسْ یبثت .إٔ اًضِ
ٗلتعم الٔبُ٘ٔ الوتٌَهٔ ٍُْ ًلبم یبثت هحسز.
األسالیب البیايیة
ئشا ٗبى ٓظس الشبهط ُٖ ٓظ٘ستِ ئثمً٘ٔ ٍاُْبه٘ٔ ٗسترسم لٌٔ ْٗؼضوْب الشضوتٍٓ .ضس
أٗس ه٘بعٔ هلٖ ػطٍضٓ ٍػَح الطسبلٔ ألى الَكِ٘ٔ التٖ ستَٔم ثْب ّضٖ اثمً٘ضٔ اُْبه٘ضٔ
ٍاى اللٌٔ الوشتطٗٔ ث٘ي الوتلٖٔ ٍالوطسل الثس أى تَ٘ى ثس٘ـٔ(ه٘بعٔ2005،م .)46 :ئى
عبهطًب زًٔل ذؼن ُٖ ٓظ٘ستِ لح٘ن ّصُ األطل ٍلن ٗسترسم األسضبل٘ت الج٘بً٘ضٔ ٗث٘ضطا
ح٘ث ٗ٘ثَ خَ الٔظ٘سٓ اًوبؽ هي االسبل٘ت الج٘بً٘ٔ .لٌِ٘ لن ٌِٗضل ّضصا الدبًضت ٗضبهم.
استرسم التشجِ٘ ُٖ هَػو٘ي هي ٓظ٘ستِ .اسضترسم االسضتوبضٓ ل٘عٗضس ثْضب تضأی٘ط ٗمهضِ
ٍٗدثن ثْصا الش٘ل هي ال٘مم هوٌٖ هب ٗطٗس اٗظبلِ ئلٖ الوربؿت ُٖ ًِس الوربؿت .هي
هثل َٓلِ:
ٗب ٓ٘ظط الظٔ٘نُ ...تٔـن الظحطاأ
ثبحثب هي اللمل
ُم تطٕ سَٕ الْد٘ط ٍالطهبل ٍالْد٘ط
ًطٕ استوبضٓ ضائؤ ٍّٖ «الظٔ٘ن» ٍلِلتب «الْد٘ط ٍالطهبل»ُ ،وجط ثبلظضٔ٘ن هوضب حضل
ثودتووِ هي الحبلٔ الوعضٗٔ ٍالْد٘ط ٍالطهبز هي هتؤ ٍُضطاّ ٗضبى ٗوض٘ ُْ٘ضب الشضبهط.
ٍاٗؼب َٓلِ الوسبأ ُٖ الؤـن الثبًٖ استوبضٓ خو٘لٔ هضي كضمم هدتوضن الشضبهط ٍاللضمم
الطػَخ اهبم الولبلن ،ضػَخ ٌٗسٕ لِ الدج٘ي ٍٗلـدٍ .هضي هثضل َٓلضِ« :هولضْ اًضب هلضٖ
هشبًْ الظجبح ٍتولوت هوٌٖ الطَٗم» ُٖ ٍطَ ٓطؿبخٍٔ .الصضام ُٖ الؤـن الطاثن ح٘ضث
استوبضٓ خو٘لٔ هي الوإاظضٓ ٍثْصُ االستوبضٓ ایطٕ االٗٔبم ُٖ الٔظ٘سٓ .أهب الٌ٘بٗٔ لَى هي
ألَاى التوج٘ط ٗوطع ُِ٘ الحٔبئْ هطػب ً٘طهجبعطُ ،بى ٌّبٕ هب ٗسضتسهٖ ئلضٖ الوـلضَة
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هي ثو٘سُ ،تَ٘ى ُٖ الٌِس أٍٓن ٍأحلضٖ ٍهٌضس ث٘ضبى الٌضطع أًسضت ٍأٍلضٍٖ .األسضلَة
الٌ٘بئٖ أُؼل ٍس٘لٔ لج٘بى الوطاز ٍالطاهٖ ئلٖ الٌطع(ُبػلٖ1356 ،م356:ض .)358
استِبز الشبهط ُٖ ٓظ٘ستِ هي ّصا اللَى هي التوج٘ط ٗث٘طا هي هثل َٓلِ« :س٘عَٗ لضن
توس هلٖ اٗتبُِ الظرطٓ» ح٘ث ٌٗبٗٔ ضائؤ هي اًْ٘بض الؤبٍهٔ ٍالظوَز ٍهضي هثضل َٓلضِ:
«ٍالوٌ٘جَت َُّ اهٌبّ الطخبل ٌٗسح الطزٕ» ٌٗبٗٔ خو٘لٔ هي ضذَٓ هَاؿٌٍِ٘ .هي هثضل
َٓلِ« :هربزم الطْٓ٘» ُٖ الؤـن الثبلث .ئشى ّصا اللَى هضي التوج٘ضط اسضلَة هضي أّضن
األسبل٘ت ُٖ هبلن الشط ٗلدأ ئلِ٘ الشبهط ٗث٘طا ل٘ٔسم هب ُٖ ػو٘طُ ثظَضٓ اٗحبئ٘ٔ.
جذول جىاجر الصىر البالغیة فی القصیذة

الصىر البالغیة

عذد الحىاجر

الًسبة المائىیة

التشجِ٘

2

%14

االستوبضٓ

15

%66

الٌ٘بٗٔ

5

%22

الودوَم

22

%100

يحیجة البحد
ٗ٘شَ ئحظبأ خومت الٌض أى ٗلْب ُٖ ذسهضٔ ضؤٗضٔ الشضبهط ٍتٔتسضن ئلضٖ الدولضٔ
االسو٘ٔ ٍالِول٘ٔ لتظَٗط أثوبز ضؤٗٔ الشبهط هن هب استوولِ الشبهط هي الطهَظ ُضٖ الدوضل.
ئى الدول االسو٘ٔ ّسُْب الثجَت ٍالدول الِول٘ٔ ّضسُْب التدضسز ٍّضصا هضب هلحضَف ُضٖ
الٌض ُٖ .الؤـن االٍل استوول الدول االسو٘ٔ الودس للش٘ـبى هي ٓبل ال ُٖ ٍخِ هي
ٓبلَا ًون هي هلَّن االًسبىَ توعَْٗ الوسم هي ٓبل ال ُ ...لن ٗوت؛ ٍكضلَّ ضٍحضب اثسٗضٔ االلضن.
ٍٗل الدول اسو٘ٔ الثطاظ الثجَت ٍاُبزٓ الثجَت ُٖ ذسهٔ ٓظس الشضبهط ٍّضَ الضسهَٓ ئلضٖ
الطُغ .هب َٕٗٔ اُبزٓ الدول االسو٘ٔ ُٖ ّصا الؤـن َّ الٌبأ ازٍات الضطثؾ اللٌَٗضٔ ثض٘ي
الدول ٗوب ًطٕ.
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