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تاریخ القثًل19/2/91 :

الملخص
تش٘ل ّزُ حلذسحسٔ هحخٍلٔ للٍََٓ هلٖ أّنّ حلظَس حلشوشٗٔ لذٕ حلشخهش حلسَسٕ حلؤخٍم
هوش أرَسٗشٔ ٍهذٕ ُخهل٘تْخ ُٖ حلتش٘٘ل حلٌِٖ للٔظ٘ذٓ حلوشر٘ٔ .توتزش ّذزُ حلظذَس أدحٓ
ؿ٘ؤ للتوز٘ش هي حلَْحرس ٍحلخلزخًخت ٍحلوًٌَ٘خت حلٌِس٘ٔ لذٕ حلشخهش ٍطَست رشذ٘ل
هخم آهخلِ ٍؿوَحختِ ٍهخ ٗظَسُ للشوَد حلوسلؤ خخطٔ حلشوذ حلسَسٕ حلوؼذـْذ .هذي
أٗخش حلظَس حلشوشٗٔ دٍسحًخً ٍشَ٘هخً ُٖ شوشُ حلت٘شحس ،حلتٔخرل ،حألهش ٍحلٌْٖ ٍحلٌذذح ،،حللْذنّ
االّ خشرت ّزُ حلظَس هي هوٌخّخ حلحٖٔ٘ٔ لتحول هوخى حخًَٗٔ تٌسزن هن ؿز٘ؤ حلشذوش
حلحذٗجُ ،وي ّزُ حألًشحع حلخخًَٗٔ حلتحشٗغ هلٖ حلٔتخل ٍحلظوَد ،حل٘شذَ هذي ٍرذَد
حألهذح ،حلضحثِٔ ،حلزدّ هي حلَؿي ٍس٘خدٓ حألسحػٖ ٍسُن حلووٌَٗخت .أخ٘شحً خلض حلزحج الٖ
أىّ ّزُ حلظَس ّٖ حلتٖ تؼِٖ هلٖ شوشُ ًوـخً هي حلزْخٍ ،حلـالٍٓ هوخ ٗزولِ ٗتو٘ض هذي
حلوؼخه٘ي حلشوشٗٔ حألخشٕ ٍتٌنّ هي سإٗٔ حلشخهش تزخُ حألحذحث حلتٖ أحخؿت رِ.
الکلمات الذليلية :حلشوش حلوشرٖ حلحذٗج ،حلشذوش حلسذَسٕ حلحذذٗج ،حلؤخٍهذٔ ،حل٘٘ذخى
حلظًَْٖ٘.

* هؼَ ّ٘جٔ حلتذسٗس ُٖ ٓسن حللٌٔ حلوشر٘ٔ ٍآدحرْخ رزخهؤ شْ٘ذ چوشحى ،أَّحص ،حٗشحى(أستخر هسخهذ).
farsiabas@gmail.com
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المقذمة
توتزش حلظَسٓ حلشوشٗٔ هي أّنّ حلَسذخثل ٍحلذزسحثن حألدر٘ذٔ ٍحلِ٘شٗذٔ حلتذٖ ٗسذتخذهْخ
حلشخهش للتوز٘ش هي حلَْحرس ٍحلوًٌَ٘خت توز٘شحً دٓ٘ٔخً ٗ٘شَ هي ًخٗٔ حلِيّ حلشذوشٕ ،ارى
ُخلظَسٓ ّٖ حلتٖ تزسذ تزشرٔ حلشخهش حلشذوشٗٔ ٍتوخذل أُ٘ذخسُ ٍهَحِٓذِ حلخخطذٔ رخلذزحت
حلوزذهٔ .هي حنّ ،ل٘ست حلظَسٓ حلشوشٗٔ سَٕ تشٗ٘ذذ لٌذَٕ ال توذذٍ أى ت٘ذَى حلشذ٘ل
حلٌِٖ حلزٕ تزشصُ حل٘لوخت ٍحلزول ح٘ي تٌتلن ُٖ س٘خّ ٌُّٖ خخص(حلٌْشلٖ ،د.ت.)77:
حختلِت حٙسحٍ ،تؼخسرت حلوَحَٓ حَل هظـلح حلظَسٓ حلشذوشٍٗٔٗ ،ذل هذي حلذحسسذ٘ي
ٍحلٌٔخد أدلَح رذلَّن ُٖ ّزح حلوزخل ٍلن ٗستـ٘وَح حالتِخّ هلذٖ توشٗذَ هحذذد ٍحٍ ،ألىّ
حلظَسٓ حلشوشٗٔ ٗسذخثش حلوظذـلحخت حألدر٘ذٔ حألخذشٕ تشذتول هلذٖ دالالت هتشذل٘ٔ ال
تٌذسد ػوي هَِْم ٍححذ ٍّزح أهش ؿز٘وٖ ال رؤس رُِ .وي حلَحػح أىّ هَِْم حلتظَٗش ُٖ
تشححٌخ حلٔذٗن «ٓذ حستزؾ روذّٓ هسخسحتٗ َُْ ،ذلّ هلٖ ؿشْٗ حلوذشد ُذٖ أدح ،حلووٌذٖ ،إٔ
حلخَحص حلتوز٘شٗٔ حلتٖ تٌخسذ ٍِٗ٘٘ٔ أدح ،حلووٌٖ حلؤظَد ٍَ٘ٗ ،أىّ ّزُ حلخَحص ّذٖ
حلتٖ تزشص حلذاللٔ حلتٖ ْٗذٍ الْ٘خ حألدٗذ»(حلزستخًٖ5311 ،م.)11:
حألهش حلزٕ ال شٖ ُِ٘ أىّ ٗخ٘شحً هي حلٌٔخد ٍحألدرخ ،حلٔذذحهٖ تـشٓذَح الذٖ تحذٗذذ ّذزح
حلوظـلح ُٖ صهي هز٘ش ٍحهتزشٍُ رلٖ حلوَّ٘ى حلشذوشٕ حلٔذَٗن حلذزٕ ال ٗذٌْغ حلٌتذخد
حألدرٖ اال رِ ٍأدسَٗح أىّ ٌّخ طلٔ ٍؿ٘ذٓ ٍَٓٗٔ ر٘ي حلشوش ٍحلتظَٗش .ت٘شذَ حلظذَسٓ هذي
سإٗٔ حلشخهش ٍُلسِتِ ُٖ حلح٘خٓ ُخلتظَٗش َّ «حلتوز٘ش رخلظَس هي حلتزخسد حلشذوَسٗٔ حلتذٖ
هشّ رْخ حلٌِخى ،رح٘ج تشتسن أهخم حلٔخسة حلظذَسٓ حلتذٖ أسحد حلٌِذخى ًٔلْذخ لذِ ٍت٘ذَى أدحٓ
حلتظَٗش ّٖ حأللِخف ٍحلوزخسحت»(حلخخلذٕ5311 ،م.)11 :
ٗوتزش حلزخحق أٍل هي ُتح رخد حلظَسٓ حلشوشٗٔ ُذٖ حألدد ٍحهتزذش حلتظذَٗش حلشذوشٗٔ
لزٌٔ ّخهّٔ ُٖ ّ٘٘ل٘ٔ حلٔظ٘ذٓ حلوشر٘ٔ ح٘ج رّذ الذٖ أىّ «حلشذوش طذٌخهٍٔ ،ػذشد هذي
حلٌسذٍ ،رٌس هي حلتظَٗش»(حلزخحق5391 ،مٍّ .)591 :ذزح حلوَٓذَ هوذخ هّْذذ حلسذز٘ل
لَلَد ُ٘شٓ حلتظَس ُٖ حلٌٔذ حألدرٖٗ ،وخ حستِخد هذد ً٘ش ٓل٘ل هي حلٌٔخد ٍحلزالً٘ذ٘ي هذي
ّزُ حلِ٘شٓ ٍأٍسٍدّخ ػوي اًتخرختْن حألدرٍ٘ٔ ،هٌْن هزذحلٔخّش حلزشرخًٖ حلزٕ رّذ الذٖ
أىّ حلزشحهٔ ُٖ حخت٘خس ًٍلن حأللِخف ٍحلتشحٗ٘ذ توٌٖ ٗل هخ ٗٔظذ رِ حلتظَٗش»(حلزشرذخًٖ،
5311م.)11:
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حلزٕ ال شّٖ ُِ٘ أىّ حلتظَٗش تززّس ُٖ حألدد خخطٔ ُٖ حلذسحسخت حلزالً٘ٔ هٌذ ٓذذٗن
حألصهٌٔ ٍّزح هوخ أّٗذ هلِ٘ حلزالًَ٘ى هي حلٔذحهٖ ٍحلوحذح٘ي سًن أًْذن لذن َٗحُٔذَح هلذٖ
ى ٌّذخٕ طذلٔ ٍؿ٘ذذٓ رذ٘ي حلتظذَٗش ٍحلوخذضٍى
توشَٗ هحذد ٍهو٘ي هٌُِ ،ال هشذخدٓ أ ّ
حلِ٘شٕ ٍحلخٔخُٖ لذٕ حل٘ختذ أٍ حلشخهش هوذخ ٗشذحي حٙحذخس رخلـخٓذخت حلتوز٘شٗذٔ «ُحذزّ
حألدٗذ ٍحلشخهش ٗلْش ُٖ هٔذستِ حلِخثٔٔ هلٖ ط٘خًٔ حللٌٔ ط٘خًٔ رظشٗٔ ٍحه٘ٔ ،تظَ ٗذل
خخؿشٓ هي خَحؿش ًِسٍِ ،تِظح هي ٗل ُ٘شٓ تَهغ ٗ٘خًِ أٍ شوَس ٗخذتلذ ُذٖ هـخٍٗذِ
ٍهزٔشٗٔ حللٌٔ ت٘وي ُٖ هشًٍتْخٍ ،ؿَحه٘تْخ ٍاُخدتْخ دْٓ٘ حلووخًٖ ،رَرَُ ٌٍَُى حلظذ٘خًٔ
ُتظَ رْ٘جٔ حل٘لؤ ٍتش٘ش رخظَط٘ٔ حلتشٗ٘ذ»(أرَهَسٖ5311،م.)91 :
خلفية البحث
لٔذ تـشّ حلزخحخَى ٍحلذحسسَى الٖ دسحسٔ شوش هوش أرَسٗشٔ هي رَحًذ ٍصٍحٗخ هختلِٔ
ٍأدلَح رذلَّن ُٖ ّزح حلوزخل ،حللْن اال أًْن لَ ٗذسسَح شوشُ هي هٌلخس حلظذَسٓ حلشذوشٗٔ
ٍهخ تحول ّزُ حلظَس هي حلووخًٖ حلخخًَٗٔ ُٖ شوشُ حلحذٗجٌّ .خ ٗشخس الٖ روغ حلذسحسخت
حلتٖ أرشٗت ُٖ شوشُ للٍََٓ حألٗخش هلْ٘خ:
« -5حلوشأٓ ُٖ شوش هوش أرَسٗشٔ» :أرَ شخّ٘ي سخهٖ ،دحس حلِ٘ش حلوشرٖ.
« -1هؼخه٘ي شوش هوش أرَسٗشِ دس تشحصٍٕ ًٔذ ٍ رشسسذٖ»ٗ :زذشٕ خسذشٍٕ ٍؿ٘زذِ
سِٖ٘.
« -9تزل٘خت حلتخسٗخ ُٖ شوش هوش أرَسٗشٔ»ٍ :ل٘ذذ هشذَ  .هشٗذض دهشذْ للذسحسذخت
حلٌلشٗٔ ٍحلحَّٔ حلوذً٘ٔ.
« -9روخل٘ذذٔ حلظذذَسٓ حلزشًخسذذ٘ٔ ُذذٖ أشذذوخس هوذذش أرَسٗشٔ(ٓظذذ٘ذٓ هوزذذذ ٗذذخرَسحٍ
أًوَررخً)» .طال حلذٗي هزذٕ ٍهْذٕ هسزَّ.
« -1حلتزذٗذ ٍحلحذححٔ ُٖ شوش هوش أرَسٗشذٔ» :خ٘ذش حلذذٗي هحوذَد ٓذزالٍٕ .هزلذٔ
حلووشُّٔ 5911 .زشٕ.
« -1تٌٔ٘ٔ حلٌٔخم ُٖ شوش هوش أرَسٗشٔ»ً :خّذٓ َُصٕ ٍُشٗزخ طذخدٖٓ هششذتُ .ظذل٘ٔ
دسحسخت حألدد حلووخطش .م .5935 .59
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مصادر الصىرة الشعرية عنذ عمر أبىريشة
تًَّ٘ت حلظَسٓ حلشوشٗٔ لذٕ حلشخهش هي خالل سٍحُذ ُ٘شٗٔ هذذّٓ ،هٌْذخ هذخ توذَد الذٖ
روخل حلـز٘ؤ ٍهخ خلَّ ُٖ رحٗشٓ حلشخهش هي حلوِختي ٍحلزوخل حلِتّخى ،حذنّ تذذْٓ٘ حلٌلذش
ُٖ حلتشحث حلوشرٖ ٍحإلسالهٖ .هي حلوظخدس حألخشٕ هخ كْش هذي حل٘ذَحسث ٍحألحذذحث حلوذشّٓ
حلتٖ أط٘زت حلوزتون حإلسالهٖ ٍحلسَسٕ هي كلن حلَٔحت حلوحتلٔ ٍتذذه٘شّن ٍهذخ هذخًٖ
حلشوذ هي رـشْن ٍهخ سون حلشخهش ؿ٘لٔ حلح٘خٓ هي لولؤ حلشطخص تذٍّٕ ُذٖ حلوسذخهن.
ُولٖ حلظو٘ذ حلس٘خسٖ ًالحق ػشرًخ هي حالحتذحم حلوشٗش رٌِ٘ ٍر٘ي حلَْٗٔ حلذٌٗ٘ٔ ٍحالًتوخ،
حلَٔهٖ ٍّزح حلَحٓن حلوئلن حلزٕ ُتح حلشخهش هٌِ٘٘ هلِ٘ ٗخى لِ تذؤح٘ش ٍحػذح ُذٖ ت٘ذَٗي
هزٔشٗتِ حلشوشٗٔ(دًذٕ5311 ،م .)19 :حنّ هخ توتن رِ حلشخهش هي خالل ًوَُ ٍتشهشهِ ُذٖ
أسشٓ تزٍَّٓح حلشوش ٍهخ هزَّح هي هٌخّلِ حلوزرُٔ ،ذؤرَُ ٗذخى شذخهشًح هز٘ذذحً ٍٗذزلٖ أخذَُ
ٍشٔ٘ٔخُ ٗخًَح هي سٍّحد حألدد ًٍْؼٔ حلشوشٗ .زلٖ أٓخم حلشخهش هالٓخت ٍؿ٘ذٓ رٌ٘ذِ ٍرذ٘ي
حألٍسخؽ ٍحلوٌتذٗخت حألدر٘ٔ ٗزوخهذٔ حلذذَٗحى ٍحألدد حلوْزذشٕ ٍحسذتلْن هولذن طذَسُ
حلشوشٗٔ ٍأخ٘شًح هخ ت٘سّش هي رشّح ،اهوخى حلٌلذش ُذٖ حإلًتخرذخت حلِ٘شٗذٔ ٍحألدر٘ذٔ لذبدد
حلٌشرٖ ٗوئلِخت ش٘سز٘ش ،شلٖ٘ٗ ،تس ،رَدل٘ش ،هلتَى ًٍ٘شّن هي حلووخلٔٔ ُٖ حألدد.
حخٍل حلشخهش هي خالل ّزُ حلوظخدس حلوختلِٔ آخهٔ حلظذالت حلوح٘وذٔ ٍحلَٔٗذٔ رذ٘ي
هشخهشُ هي رخًذٍ ،هشخّذحتِ حلخخطٔ ،هَسٍحِ حلخٔخُٖ ٍتزخسرِ حلشخظ٘ٔ هي رخًذذ آخذش
لزجّ ًشخؽ دحخلٖ ٗسخهذُ هلٖ ادسحٕ حألش٘خ ،ر٘ل تِخط٘لْخ ل٘زولْخ طَسحً ٍحه٘ذٔ تحوذل
ُٖ حٌخٗخّخ هشخهش ٍأُ٘خسحً رذٗذٓ.
عالقة الصىرة الشعرية بالمقاومة فی الشعر السىری الحذيث
تشسخت حٔخُٔ حلؤخٍهٔ ٍهشت٘ضحتْخ حلِ٘شٗذٔ ٍحلذٌٗ٘ذٔ لذذٕ حلشذوذ حلسذَسٕ حلؤذخٍم
ٍخخلـت سذحّن ٍلحوتْن .ارح أهوٌخ حلٌلذش ُذٖ حلوظذَس حلتخسخ٘ذٔ حلتذٖ هذشّ رْذخ حلشذوذ
حلسَسٕ ًزذ أًْن ٍحرَْح هسخثل هذٓ أدّت الٖ تشس٘خ رزٍس حلؤخٍهٔ ُٖ ٗ٘ذخًْنُ ،وٌْذخ
حالحتالل حألرٌزٖ ٍحالًتذحد ٍحالستووخس حلزشٗـخًٖ ٍحلح٘ن حلوسذتزذ الذٖ أى ٍطذلٌخ الذٖ
هظشًخ ّزح حلزٕ ّزوت هلْ٘ن حلِشّ حلتِ٘٘شٗٔ ٍحإلسّخر٘ٔ ُٖ حلوٌـٔٔ حلتٖ دهوتِ حلَٔحت
حلوست٘زشٓ ٗخلَالٗخت حلوتحذٓ ٍحل٘٘خى حلظًَْٖ٘.
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لٔذ أٓخهت ّزُ حلظَس حلشوشٗٔ هالٓخت ٍؿ٘ذٓ ر٘ي حألحخس٘س حلذحخل٘ٔ ٍحلشوَس رؼذ٘خم
حلَؿي حألمّ ٍهخ ألن رِ هي ً٘زخت ٍٍٗالتُ .برح دٌٓٔخ حلٌلش ُٖ ّزُ حلوآسٖ حلوئلوذٔ حلتذٖ
هشّت رخلشوذ حلسَسٕ حلوؼـْذ ًزذ أىّ حلشوشحٍ ،حل٘تخد ٗذخًَح هذي سٍّحد حٔخُذٔ حلؤخٍهذٔ
ٍه٘ٔخد حلحشد حلوؼشحم ػذّ حلَٔحت حلوحتلٔ ٍحلٌخشؤ حلتٖ أسحدت حلٔؼخ ،هلٖ ّذزح حلشذوذ
حلؤخٍم ٍحتخزٍح حألدد حـزخً رضالً للذُخم هي حلَْٗذٔ ٍحلتذشحث حلذذٌٖٗ ٍسذ٘خدٓ حألسحػذٖ.
حًـالٓ ًخ هي ّزح حلوََٓ ،توتزش حل٘لؤ حلظذخدٓٔ شذوش ًح أٍ هٔخلذٔ س٘خسذ٘ٔ ّذٖ هذي أٓذَٕ
حألسذذذلحٔ حلتذذذٖ ٗخخُْذذذخ حألهذذذذحٍّ ،ذذذٖ حلشدِٗذذذٔ لسذذذال حلوٌخػذذذل٘ي ُذذذٖ سذذذخحٔ
حلووشٗٔ(هخشَس5331،م .)511:هوخ ال سٗذ ُِ٘ أى ّزُ حلخٔخُذٔ حلذٌٗ٘ذٔ ٍحإلسذاله٘ٔ حلتذٖ
تٌوَ ٍتضدحد َٗهخً روذ َٗم ُٖ ٗ٘خى حلشوذ حلسذَسٕ رولذت تتحذَّل الذٖ ٗذخرَس ٗٔذغّ
هؼخرن حلوذٍ حلوحتلّ ٍٗحشهِ حألهي ٍحلسالم ٓزل حًتْخ ،حالحتاللُ ،وي حذنّ حٔٔذت ّذزُ
حلووٌَٗٔ ٍحلخٔخُٔ حلسخه٘ٔ ًوـخً هي حلتَحصى خخطٔ ُٖ هزخل حلسلـٔ ٍحلٔذذسٓ ر٘ذٌْن ٍرذ٘ي
حلوذٍ حلوحتلّ لتخزّت أىّ اسحدٓ حلح٘خٓ ٍحلتحشٗش ٍحلظوَد ّٖ حلتٖ أرٖٔ ٍإَٔٓ.
نظرة عامة إلی حياة عمر أبى ريشة وأحذاثها
ٗوتزش هوش أرَسٗشٔ هي أرشص حلشوشح ،حلزٗي تَِ ٓشٗتِ رخلشوش ٍتذزٍّّ هوخً٘ذِ .حختلذَ
حلٌٔخد ٍحألدرخ ُٖ ،هَلذُُ ،وٌْن هي رّذ الٖ أًِ ٍلذذ سذٌِ 5315م ُذٖ هٌـٔذٔ هٌذزذ
رسَسٗخٍ ،هٌْن هي رّذ الٖ أًِ ٍلذ سٌٔ 5311م ،أٍ 5355م رتلٖ حلوٌـٔٔ ٍهذٌْن هذي
رّذ الٖ أًِ ٍلذ ُٖ ُلسـ٘ي ٍٗخًت «ه٘خ» هسٔؾ سأسِ(سخهٖ5315 ،م.)11:
حٌ٘وخ أًْٖ حلشخهش دسحسخت حلزخهو٘ٔ حلتحْ رخلِجخت حلخَسٗٔ للزدّ هي حألسع حلوحتلذٔ
ٍسْٓ٘خ ٍحلذُخم هي س٘خدٓ حألسحػٖ لِلسـ٘ي حلوحتلّٔ ٍحذخس هذي أرذل حلذذُخم هذي حلَْٗذٔ
حلذٌٗ٘ٔ ٍحإلساله٘ٔ .حتخز حلشخهش حلؤخٍم حألدد روخخرٔ حلزسٗوذٔ حلوذئحشٓ ٍحلٌخُوذٔ للحظذَل
هلٖ حألّذحٍ حلَٔه٘ٔ حلتٖ ٗخى تحشٗش حألسحػٖ حلوحتلٔ ُٖ رسٍتْخُ ،وذي حذنّ ًزذذ شذوشُ
ه٘تلًخ رْزُ حٙهخل حلوٌشَدٓ حلشحٓ٘ٔٗ .تؼح لٌخ هي خالل اهوخى حلٌلذش ُذٖ أؿذَحس ح٘ختذِ
حألدر٘ٔ ٍحلولو٘ٔ أًِ أٓخم هذٓ سٌَحت رخلزلذحى حألسٍر٘ٔ هي أرل حلحظذَل هلذٖ حلووـ٘ذخت
ٍحإلًتخرخت حألدر٘ٔ رتلٖ حلوٌـُٔٔ ،حٌ٘وخ هخد الٖ هسذٔؾ سأسذِ حًؼذنّ الذٖ حلوٌخػذل٘ي
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د هذي حلذَؿي ٍٓذخم رخلٌشذخؿخت حلس٘خسذ٘ٔ ٍحلتحشٗشٗذٔ ػذذ
ٍحلوزخّذٗي هي أرذل حلذز ّ
حالستووخس حلِشًسٖ تؤٗ٘ذح للخَسٓ ٍسُن حلووٌَٗخت.
حًـالًٓخ هي ّزح حلوََٓ ،لٔذٖ حلشذخهش طذًٌَُخ هذي حلٌشذن ٍحالسذتزذحد ٍحلللذن ؿذَحل
حلوزخّذٓ ٍحلٌؼخل ٍكلّ ُٖ حلذ هششٗي هخهخ ٗشٓذ روغ حلسخسٔ ٍلَّْن ٍّخلِ أى تٌضل
حألحضحد الٖ هستَٕ حلوسخٍهٔ ٍأى ٌٗخذم حلشوذ حلوؼـْذُ ،وذي ٌّذخ حلتحذْ رخلِجذخت
حلوٌخػلٔ ٍُٖ سأسْخ حشٗٔ حلشزخد حلَؿٌٖ حلتٖ ًخػل هي أرل تحشٗش سذَسٗخ هذي رذشححي
حالستووخس ٍحالستٌالل ٍتحشٗشّخ هي حالًتذحد حلِشًسُٖ ،ال شذّٖ أى ٗتذؤحش حلشذخهش رذخلزَ
حلَؿٌٖ ٍحلشٍ حلَٔه٘ٔ ٍأى ٗ٘تذ شوشح ٗ٘تقّ رخلخَسٓ ٍحلحو٘ٔ(هٌذٍس ،د.ت.)599 :
ُال ٗضحل حلشخهش ُٖ حٌخٗخ حلٔظخثذ ٍحلؤـَهخت حلشوشٗٔ ٗذهَ حلوزتوذن حإلسذالهٖ الذٖ
حلَحذٓ ٍحلتؼخهي ٍهذم حالًخذحم رخلَهَد حلضحثِٔ للذٍلٔ حلِشًس٘ٔ ُ٘شَ حلٌٔخم هي َّٗتْذخ
حلٔزسٓ دحه٘خ الٖ حلٌؼخل ٍحلخَسٓ ٍحلظذوَدٍ ،أخ٘ذشح أطذذست حلذٍلذٔ حلِشًسذ٘ٔ لذِ حلح٘ذن
رخإلهذحم.
ٗخًت حلٔؼ٘ٔ حلِلسـٌ٘٘ٔ هي أّن حلٔؼخٗخ حلِ٘شٗٔ ٍحلذٌٗ٘ٔ حلتٖ شذٌلت رخلذِ ٍُششذت
هولن آحخسُ حألدرُ٘ٔ ،تَٔم ّزُ حلٔؼ٘ٔ هلٖ هزذأ حلحشٗٔ ٍتٔشٗش حلوظ٘شٗ .ئًّذ حلشخهش دحثوخً
حألهشحٍ ،حلح٘خم حلوسلو٘ي احش تخخرلْن ٍخ٘خًتْن للشوذ حلِلسـٌٖ٘ حلوسلن.
عالقة الصىرة الشعرية بفکرة المقاومة والقذس
توتزش حلِلسـ٘ي روخخرٔ حلٔزلذٔ حألٍلذٖ للوسذلو٘ي ٍهْذَٕ أُجذذتْن .شذٌلت حلٔؼذ٘ٔ
حلِلسـٌ٘٘ٔ رخل حلشوشح ،حلووخطشٗي ٍهخ حًتخرْخ هي حلْذم ٍحلتذه٘ش ٍحلٌظذ ٍحالسذتزذحد احذش
حالحتالل حلظًَُْٖ٘ .وي حن ححتِل شوشّن رخألحذحث حلوشٓ حلتٖ هشت رْذخ هحذخٍل٘ي هذي
خالل حلؤـَهخت ٍحلٔظخثذ حلشوشٗٔ حستزال ،تخسٗخْخ حلتل٘ذ حلولٖ ،رخلوزذذ ٍحلولوذٔ هذي
أرل تشس٘خ حزْخ ُٖ ًَِس حلٌخس هزش حلٔشٍى ٍحلوظَس رح٘ج تظزَ الْ٘خ حلٌَِس ُٖ ٗل
هَؿي ُٖ .حلحٔ٘ٔٔ ٗوزش تظَٗش حلٔؼ٘ٔ حلِلسـٌ٘٘ٔ ُٖ حألدد حلوشرٖ حلحذذٗج هذي تلذٖ
حلوالٓخت حلشٍح٘ٔ ٍحلووٌَٗٔ ٍحلتخسٗخ٘ٔ رذ٘ي حلشذخهش ٍتلذٖ حلحؼذخسٓ حلشحٓ٘ذٔ للوسذلو٘ي،
ُحخٍلَح هي خالل ّزح حلوول اهخدٓ سًٍْٔخ ٍَّٗتْخ حلذٌٖٗ ٍحلخٔخُٖ ر٘ي حلشوَد حلوسذلؤ
ٍحلتؤٗ٘ذ هلٖ حَ٘ٗتْخ ًٍشذخؿتْخ روذذ هؼذٖ ،حلٔذشٍى ٍحلوظذَس حلزوذٔ ٍدهذَٓ حلشذوَد
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حلوسلؤ خخطٔ حلشوذ حلِلسـٌٖ٘ حلوؼـْذ الٖ حلظوَد ٍحلوخخرشٓ ػذّ حل٘٘خى حلظذًَْٖ٘.
ُال ًشٍ ارح ٍرذًخّخ هي أّن حلوحخٍس حلِ٘شٗٔ ُٖ حألدد حلحذٗج ٍسحُذذحً هذي أّذن حلشٍحُذذ
حلِ٘شٗٔ حلوئحشٓ رح٘ج تلوذ دٍسحً ّخهّخً ُٖ احخسٓ حلوشخهش ٍحلوَحؿَ ٍحلوشذخهش حل٘خهٌذٔ ُذٖ
اؿخس شوشٕ هتوخسٖ ٍهتشخرٖ.
ًستٌتذ هي خالل دسحسٔ ّزُ حلٔؼ٘ٔ ُذٖ حألدد حلحذذٗج أىّ ُلسذـ٘ي طذخست سهذضحً
للظوَد ٍحلِ٘خ حلوستوشّ ٍٍس٘لٔ ُوخلٔ للظحَٓ حلذٌٗ٘ٔ ٍحلوخذخرشٓ أهذخم حلـٌذخٓ ٍحلززذخرشٓ.
ُخألدد حلؤخٍم ٗوزش ُٖ ؿ٘ختِ هي تحذشٗغ حلشذوَد ٍتشذَْٗٔخ ًحذَ حلذزٍد هذي حلحذشم
ٍهحخٍلٔ حلشوَد حلوؼحّ٘ٔ رخلٌِس ًحَ دحش حلذسخثس ٍحلوئحهشحت ٍتظَٗش هخ ألنّ رخلشوَد
حلوسلؤ هي حلوزخصس ٍحلتششٗذ ٍتٔ٘٘ذ حلحشٗخت ٍٗزتْخ ٍحالهتٔخل ٍحلزئس ٍحلٌٔؤ.
سٍَ ًالحق هي خالل حإلت٘خى رخلٌوخرد ٍحلؤـَهخت حلشوشٗٔ للشخهش أًِّ ٓذذ حسذتلْن
رَحًذ طَسُ حلشوشٗٔ هي ٍرَُ ًؼخلِ حلوشٗش ُٖ حلؤخٍهٔ حلِلسذـٌ٘٘ٔ ٍهوخٗشذٔ حللذشٍٍ
حلس٘خس٘ٔ ٍحالرتوخه٘ٔ حلٔخس٘ٔ ٍحألصهخت حلتٖ هذشّ رْذخ حلوزتوذن حلِسذـٌٍٖ٘ .رذذًخ ّذزُ
حلوشخهش رل٘ٔ ُٖ تؼخهَ٘ ًظَطِ حلشذوشٗٔ حلذَحسدٓ .هوذخ ال شذٖ ُ٘ذِ أىّ حلشذخهش هذضد
حلتزشرٔ حالرتوخه٘ٔ ٍحلس٘خس٘ٔ رخلتزشرٔ حلشٍهخًس٘ٔ حلحخلؤ ٍهَسٍحِ حلِ٘شٕ ٍحلحؼخسٕ.
أنماط الصىر الشعرية عنذ عمر أبى ريشة
تلوذ حلظَس حلشوشٗٔ ُٖ شوش هوش أرَسٗشٔ دٍسحً ّخهّخً ٍرخسصحً ُذٖ حإلُظذخ هذي هوخًختذِ
حلٌِس٘ٔ ٍحلوشخهش حلوئلوذٔ حلتذٖ توتظذش ًِسذ٘تُِ ،خسذتخذهْخ للتوز٘ذش هذي ّذزُ حٙالم
ٍحألشزخى رٌ٘ٔ تشس٘خ هزخدة حلؤخٍهٔ ٍتووْ٘ٔخ ر٘ي حلشوَد حلوسلؤ ٍحألر٘خل حلٔخدهذٔ.
ٍهي أٗخش ّزُ حلظَس شذَ٘ه ًخ ٍدٍسحًذ ًخ ُذٖ حٌخٗذخ حلٔظذخثذ ٍحلؤـَهذخت حلت٘ذشحس ،حلتٔخرذل،
حالستِْخم ،حلٌذح ،،حألهش ٍحلٌْٖ.
التکرار
ٗوذّ حلت٘شحس هي أّنّ حلظَسٓ حلشوشٗٔ حلتٖ تٌخٍلْذخ حلزالً٘ذَى ٍحلٌٔذخدٍ ،حلوذشحد رذِ هذي
هٌلَس حلوظـلح «اهخدٓ رٗش ٗلؤ ،أٍ هزخسٓ رلِلِ أٍ هوٌخّخ ُذٖ هَػذن آخذش أٍ هَحػذن
هتوذدٓ هي ًضّ أدرّٖ ٍححذ»(حلسّ٘ذ5331 ،مٗ .)15:تؼح لٌخ هي خالل اهوذخى حلٌلذش ُذٖ
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حلت٘شحس أًِّ ٌٗشؤ هي خالل كَْس حألؿش حلتظَٗشٗٔ حلتٖ تستٌذ الٖ ت٘شحس حلتشحٗ٘ذ ُٖ اؿخس
حلٌس٘ذ حل٘الهٖ ،شوشحً ٗخى أم ًخشحً ح٘ج ٗؤتٖ حلذّحل رووٌٖ حذن ٗتذشدد ُذٖ حلوذشّٓ حلخخً٘ذٔ
هؼخُخً الِ٘ َّحهش هٌخٗشٓ تزولِ حٌخثٖ حإلًتخد ر٘ي حلووٌٖ حألٍل ٍحلخخًٖ(أرَحلشػخ5311 ،م:
 .)511حًـالٓخً هي ّزح حلوََٓٗ ،شتول حلت٘شحس هلذٖ اه٘خً٘ذخت توز٘شٗذٔ «تٌٌذٖ حلووٌذٖ
ٍتشُوِ الٖ هشتزٔ حألطخلٔ ٍتخشٕ حلوخؿِٔ ٍتشُن دسرٔ تؤح٘شّخٍ ،تشٗض حإلٗٔخم ٍت٘خَ حشٗٔ
حلتشدد حلظَتٖ ُٖ حلٔظ٘ذٓ»(حلوالث٘ٔ5311،م.)119 :
ٗتؼح لٌخ هي خالل تذْٓ٘ حلٌلش ُٖ كخّشٓ حلت٘شحس أًِ ٗشتول هلٖ ٗخ٘ش هي حلذالالت
حلتٖ تؼِٖ هلٖ حل٘الم سًٍٔخً ٍروخالً ٍتؼخُش حلشخهش أٍ حل٘ختذ هلٖ تحْٔ٘ أّذحُْوخ.
ٍهي أهخلٔ حلت٘شحس ُٖ شوش هوش أرَسٗشٔ هخ رخ:،
هاذٌذزذذذش لذلذسذ٘ذذذَ أٍ للٔلذذن
أهّتذذٖ ّذذل لذذٖا رذذ٘ي حألهذذن
أهّذذذذذتٖ ٗذذذن ًظّذذذٔ دحه٘ذذذٔ

خٌٔت ًزَٕ هذالٕ ُذٖ ُوذٖ

أهّذذذذذتٖ ٗذذذن طذذذٌن هزّذتذذذِ

لن ٗذ٘ذي ٗذذحول ؿْذش حلظذٌن

(أرَسٗشٔ1111 ،م)17:
لٔذ هوذ حلشخهش ُٖ ّزُ حألر٘خت الٖ ت٘شحس حللِلٔ "أهتٖ" حذالث هذشحت للتوز٘ذش هوذخ
هخًخُ حلشوذ حلوؼـْذ هي حلزـش ٍحلللن ٍحلتششٗذ هي ٓزل حلوحتل٘ي ٍحلوذذٍ حلّلدذذ .لٔذذ
خخؿذ حلشخهش ًِسِ هي خالل حسذتخذحم حلؼذو٘ش حلوخخؿذذ "حل٘ذخ "،للتؤٗ٘ذذ هلذٖ ّذزح
حلووٌٖ ٍَّ أًِّ ٗوتزش ٍححذحً هي ّزُ حألهٔ حلولـْذٓ ٍحلتٖ أط٘زت رؼشٍد هختلِذٔ هذي
حلزـش ٍحلتوزٗذ ُتوضّّ ٗ٘خًِ هي أرلْخ .تظَس ّزُ حل٘لؤ "حألهٔ" هخػٖ حلشذخهش حلتل٘ذذ
ٍحلولٖ ،رخلوضٓ ٍحلِخش ٍحلسوخدٓ ٍحلشُٖٓ ،ؤهخ حلَ٘م ُؼخهت تلٖ حألٗخم حلوششٓٔ ُؤسش حلَؿي
ُٖ رشححي حالحتالل ٍحلتذه٘ش هئٗذحً حٌٌِ٘ الٖ حلَؿي للوَدٓ الِ٘  ...تلٖ حلوَدٓ حلتٖ تزذجّ
حألهل ٍتشذّ هي أسص حلشخهش.
أسحد حلشخهش هي خالل رلٖ حستحؼخس حلوخػٖ حلوشْٗ ٍحلْشٍد هي حلَحٓن حلوذئلنُ .زذخ،
حلت٘شحس ٍُٔ ًخ لشإٗٔ حلشخهش للتسلح رخلوضٗوذٔ ٍحلظذوَد هذي أرذل حلذَؿي ٍتحٔ٘ذْ أّذحُذِ
حلوٌشَدٓ ُٖ حلوستٔزل حلٔشٗذ.
حخٍل حلشخهش هي خالل تَك٘ذَ كذخّشٓ حلت٘ذشحس رلذَسٓ أحخس٘سذِ ٍهشذخهشُ حلذٌُ٘ذٔ
ٍحلتٌظ٘ض هلٖ حلوَحَٓ حلشحه٘ٔ الْ٘خٗ .تؼح لٌخ هي خالل ّزح حلت٘شحس أىّ حلشذخهش أسحد هذي
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خاللِ حلتوز٘ش هي حخلتِ حلٔلٔٔ ٍهخ شذخّذُ هذي تذذَّس حللذشٍٍ ٍٍخخهذٔ حلوَٓذَ لذذٕ
حلشوذ ،هوخ أدّٕ الٖ تؤٗ٘ذ ُ٘شٓ حلشخهش ٍتظذْٗٔخ لذٕ حلوتلُٖٔ ،ؼذالً هوذخ ٗخلٔذِ ّذزح
حلت٘شحس ُٖ تشس٘خ حلذاللٔ ٍحلتوز٘ش هي حلحخلٔ حلشوَسٗٔ حلتٖ ٗو٘شْخُ .وذي ّذزح حلوٌـلذْ،
ِٗؼٖ حلت٘شحس هلٖ حلٌس٘ذ حلشذوشٕ ًوـذخً هذي حلووذْ ٍحلٔزذَل لذذٕ حلسذخهن أٍ حلٔذخسة
ٍٗززد حًتزخِّ ٍٗشحز شوَسُ للِ٘شٓ حلتٖ سهٖ الْ٘خ حلشخهش.
سخهذُ ّزح حلٌوؾ هي حل٘الم هلٖ حإلرخًٔ هي حلشًزخت حلٌِس٘ٔ حل٘خهٌٔ لذِٗ تزخُ حلِ٘شٓ
حلوشحد اٗشحدّخٍّ .زح هوخ ٌٗزشّ الٖ تشس٘خ حلِ٘شٓ ٍتووْ٘ٔخ لذٕ حلوخخؿذذ ٍٗؼذِٖ هلذٖ
حلٌس٘ذ حلشوشٕ هَسٖ٘ٔ ّخدثُٔ .وي ٌّخ ٗوذّ حلت٘شحس ُٖ حذذّ رحتذِ ٍسذ٘لٔ هذي حلَسذخثل
حلسحشٗٔ حلتٖ ٗلزؤ الْ٘خ حلشخهش ٍحلتٖ توتوذ هلٖ تؤح٘ش حل٘لؤ حلو٘شسٓ ُٖ احذحث ًت٘زذٔ
هوٌ٘ٔ هي حلوول حلشوشٕ(سالهٔ.)33 :5975،
حلزٕ ٗتزلّٖ هي خالل حلٌض حلشوشٕ أىّ حلشخهش حتخذز حلت٘ذشحس روخخرذٔ رسٗوذٔ ًخروذٔ
للحظَل هلٖ حستٔـخد حلوتلٖٔ الٖ رئسٓ حلوَػذَم حلوذشحدُ ،وذي ّذزح حلوٌـلذْ سذخهذُ
حلت٘شحس هلٖ حلتوز٘ش هي حلَْحرس حلٌِس٘ٔ ٍحلوخؿِ٘ٔ حلتٖ ألوّت رخلشخهشٍ ،هذي ٌّذخ ْٗذتنّ
رخستخوخس حلـخٓخت حإلٗٔخه٘ٔ حلٌختزٔ هي حلت٘شحس لشذذّ حًتزذخُ حلوتلّٔذٖ رٌ٘ذٔ حلحظذَل هلذٖ
حلوشحد ٍَّ سٖٓ حلَؿي حلوحتلّ ٍتخل٘ظِ هوذخ ٗئرٗذِ هذي حالحذتالل ٍحلذزـش ٍحلتشذشٗذ
ٍتوزٗذ حلوٌخػل٘يُ .خلت٘شحس ُٖ ّزُ حألر٘خت ٗئدّٕ الٖ اًؼخد حلتزشرذٔ حلشذوشٗٔ ٍاحشحّ،ذخ
ل٘شُن هي ٓ٘ؤ حلٌِ٘ٔ للٌضّ هَسٖ٘ٔ دالل٘خً ٍأسلَر٘خً.
التقابل
ٗوتزش حلتٔخرل هي حللَحّش حلتظَٗشٗٔ حألخشٕ حلتٖ توتوذذ هلذٖ حلوالٓذخت حلوٌـٔ٘ذٔ ال
ٌٗحظش روخلِ حلٌِٖ ٍحألدرٖ ُٖ اؿخس حلظَسٓ حللِل٘ذٔ ،رذل ٗتزذخٍص رلذٖ حإلؿذخس حلؼذْ٘
ل٘شتول هلٖ حلٔ٘ؤ حلووٌَٗٔ للٌضُ ،وي ٌّخ ٗوذّ حلتٔخرذل هذي أًزذن ٍسذخثل حالحتزذخد
ٍحإلٌٓخم.
ٓذ كْش حلتٔخرل ُٖ شوش حلشخهش ألًِّ ٗظَّس حلٔ٘ن حلخلٔ٘ٔ حلٌز٘لٔ ُذٖ أهلذٖ هسذتَٗختْخ
ٍأتنّ هوخًْ٘خُ ،زشصت ّزُ حلٔ٘ن ُٖ اؿخس ُ٘شٕ ٍحٔذخُٖ ٓشذ٘ذ هذي ح٘ذج ػذذّّخ أٍ هذخ
ٌٗخٓؼْخُ .خلٔ٘ؤ حلخلٔ٘ٔ ُٖ ّزح حلَػن حلتوز٘شٕ ،تزتذة هي ح٘ج ػذّّخ أٍ هخ ٌٗخٓؼذْخ
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ٍرلٖ ألىّ حلتؼخدّ رظٌِ٘ حلوتوذدٓ ٗوخل أسلَرخً ٗ٘سش ستخرٔ حلٌضّ ٍروَدُ ربحخسٓ حسخس٘ٔ
حلٔخسة ٍهِخرؤتِ روخ ّذَ ً٘ذش هتَٓذن هذي ألِذخف ٍهزذخسحت هتؼذخدٓ ُ٘وذخ رٌْ٘ذخ(أً٘س،
5371م.)151:
حلتٔخرل هي أّن حلظَس حلشوشٗٔ حلتٖ ٗستخذهِ حلشخهش ل٘ؼِٖ هلٖ أدرِ سًٍٔخً ٍرْخ ،هوخ
ٗخشٕ حألدد ٌٌٍٖٗ حلٌس٘ذ حلشوشٕ .اىّ ٍرَد حلتٔخرل ُٖ حل٘الم رظَسٓ هخهٔ ٍُذٖ حلشذوش
رظَسٓ خخطٔ ٗوزش هي ػشد هي حلظشحم حلوحتذم ر٘ي حلشخهش ٍهخ أحخؽ رِ هذي حلوذئحشحت
حلوختلِٔ ٗخلز٘جٔ ،حالرتوخم ،حلس٘خسٔ ٍسروخ حلْوَم حلٌِس٘ٔ حلتٖ ألوّت رِ(حلتٔخرل ٗوزش هي
ًوؾ هي تٌخكش ر٘ي ح٘خت٘ي هخشْوخ حلشخهش؛ ح٘خٓ حلوخػٖ ٍح٘خٓ حلحخػش حلتٖ تش٘ل رذئسٓ
حلظشحمٍ ،طَسٓ حلتوضّ حلٌِسٖ ٍحالًشـخس حلزخؿٌٖ للظشحم حلذحثش ر٘ي هخ ٗذخى رذخألهس ٍهذخ
َّ ٗخثي حلَ٘م)ُ ،ظَست ُٖ ًِس٘تِ ًَهخً هي حلظشحم حلزٕ رولِ ٗستخذم كذخّشٓ حلتٔخرذل
للتوز٘ش هي رلٖ حلظشحم حلزٕ ٗو٘شِ .لٔذ حخٍل حلشخهش ُٖ حٌخٗخ حلؤـَهخت حلشوشٗٔ ٍُٖ
تؼخهَ٘ حلذٍحٍٗي حلشوشٗٔ أى ٗوتضد ر٘ي ّزُ حلخٌخث٘خت حلوتؼخدٓ ل٘زولْذخ طذَسحً هتحذذٓ
رحت روذ داللٖ ٍححذ لتشس٘ن حالًِوخالت ٍحلوشخهش حلوتؼخسرٔ حلتٖ خخهشتِ.
ٗووذ حلشخهش أٍ حل٘ختذ الٖ تَكَ٘ حلخٌخث٘ٔ حلوتؼخدٓ لوخ ُْ٘خ هي أحش ًخرن ُٖ ت٘ذَٗي
حلظَس حلشوشٗٔ ٍاتشحم حلٌض حلشوشٕ رخلتَتش ٍأرَح ،حإلحخسُٓ ،وي ّزح حلوٌـلْٗ ،وزش حلتٔخرل
ُٖ ؿ٘ختِ هي تلٖ حلحخلٔ حلوتٌخٓؼٔ حلتٖ ٗو٘شذْخ حلشذخهشُ .بًٌّذخ ًزذذ دحثوذخً هذي خذالل
تَكَ٘ ّزُ حلخٌخث٘ٔ ًوـخً هي حلتٌخٓغ ٍحلشٗزٔ ُٖ ًِس٘ٔ حلشخهش حلتٖ تخ٘شُ لتَكَ٘ ّذزُ
حلخٌخث٘خت حلوتؼخسرٔ ٍحلوتؼخدٓ .لٔذ حخٍل حلشخهش ُٖ هظشًخ ّزح تَكَ٘ حلوتٌخٓؼذخت ُذٖ
ٗ٘خى ٍححذ ،تتوخًْ ّزُ حلخٌخث٘خت حلؼذٗٔ ٍتوتضد لتوزش هي حخلٔ حلشخهش ٍهخ أحخؽ رِ هذي
حلوئحشحت ٍحلوًَ٘خت حلٌِس٘ٔ ٍحلشٍح٘ٔ ٍحألحخس٘س حلٌخهؼذٔ حلتذٖ تتوذخًْ ُْ٘ذخ حلوشذخهش
حلوتؼخدٓ(صحٗذ5315 ،مٍ .)19:هي أهخلٔ حلتٔخرل هخ ٍسد ُذٖ هٔـَهذٔ «ؿِ٘ذخى هذي ًذخرش
حلضهخى» ٓخثالً:
هلذذذٖ حلٌووذذذٖ ٍهذذذخ سذذذجوخ
ٗذذذالًذذذذذخ آحذذذذذش حأللوذذخ
ٗالًخ ُذٖ ٓذ٘ذذذَد حلوذوذذش

أخذِذذذذٖ حلزذذذش ٍحرتسذذذوخ

ٍُٖ حلزٌِذ٘يِ هذي ؿِ٘ذ٘يِ

هخ حرذتذوذوذذخ ٍهذذذذذخ حُتشٓخ
(أرَسٗشٔ ،حلسخرْ)19:
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لٔذ أػِت ّزُ حلوِخسٓٔ حلتظَٗشٗٔ ػشرخً هي سٍ حلتٌخٓغ هلٖ حلِؼخ ،حلوذخم للٔظذ٘ذٓ
ًٍشحُ ٗستٌ٘ش حلتزخٗي ر٘ي حلَحٓن حلحخلٖ حلوئلن ٍحلوؤهَل ٍهذخ ٗتوٌّذخًُ .الحذق هذي خذالل
حلؤـَهٔ أىّ حلظَسٓ حلشوشٗٔ(حلتٔخرل) تلوذ دٍسحً ّخهّخً رخسصحً ُٖ حلتوز٘ش هي هٔخسخٓ حلشذخهش
حلٌِس٘ٔ ٍحلشٍح٘ٔ .هوذ حلشخهش ُٖ ّزُ حلؤـَهٔ الٖ تَك٘ذَ حلخٌخث٘ذخت حلوتؼذخدٓ حلتذٖ
ي حلوخػذٖ حلوشٗذْ ٍحلحخػذش حلؼذخثن ٍحلوتذذَّس حلذزٕ ٗوتظذشُ حأللذن
تًَ٘ت ُٖ حلذضهٌ٘ ِ
ٍحلحشهخى ٍحلٌَٔؽ .رخ،ت ّزُ حلخٌخث٘خت حلوتؼذخدٓ للتوز٘ذش هذي تلذٖ حلوتٌخٓؼذخت حلتذٖ
هخشْخ حلشخهش ُٖ ُْٖ ،أدّ طَسٓ تشسن تلٖ حلشإٗذٔ حلشذوشٗٔ حلحخُلذٔ رخلٌزذخ ٍحلِشذل
تَأه٘ي.
حألهش حلزٕ ال شٖ ُِ٘ أىّ ّزُ حلخٌخث٘خت حلوتؼخدٓ ٍسدت ُٖ شوش أرَسٗشٔ للتوز٘ش هي
تلٖ حلْوَم حلِ٘شٗٔ ٍحلٔؼخٗخ حلوظ٘شٗٔ حلتٖ حستزـت رخلشخهش ٍهذخ حًِ٘ذت تٔذغّ هؼذزوِ
ٍتَسِٓ ُٖ اش٘خالت هٌز ًوَهٔ أكِخسُ(ؿزخًٔ5371 ،مُ .)599 :زخّ ،زُ حلخٌخث٘خت روخخرذٔ
حلشٍ هي حلزسذ ٍخلٔت دحخل حلٌس٘ذ حلشوشٕ تِخهالت ح٘ٔ ٍهتشخر٘ٔ حلتٖ تو٘س هلٖ
حلٌض حلزوخل٘ٔ ٍحلشًٍْ ٍحلزْخ ،لتوٌح حلذٌض دالالت هتوذذدٓ ٍتشذحٌِ رـخٓذخت توز٘شٗذٔ
رذٗذٍٓ ،رلٖ ألىّ «رٌ٘ٔ حلشوش توتوذ هلٖ حلتَحصٕ حلوستوش حلذزٕ ٌٗٔسذن الذٖ ًذَه٘ي:
حلتٔخرل حلَحػح ٍحلتٔخرذل حلوذخرش حلولذَىٍ ،حألٍل ّذَ حلذزٕ ٗوذسّ رٌ٘ذٔ حلشذوش»(لَتولذَ،
5331م .)513:لٔذ لوذ حلتٔخرل دٍسحً هحَسٗخً رخسصحً ُٖ شوش حلشخهش ح٘ج سخهذُ هلٖ ستخرذٔ
حلٌض حلشوشٕ ٍروذُ ٍتزولِ رحت حشٗٔ ًٍشخؽ ٍدٌٗخه٘٘٘ٔ هذي خذالل احذخسٓ حلوشذخهش
ٍحألحخس٘س حلوختِ٘ٔ احش حلتالثن ٍحالرتوخم ر٘ي حلظَس حلوتؼذخدٓ رحت داللذٔ ٍححذذٓ ُذٖ
اؿخس هٌسزن .حًـالٓخً هي ّزح حلوََٓ ٗوذّ حلتٔخرل هي أٗخذش حألسذخل٘ذ ٓذذسٓ هلذٖ آخهذٔ
هالٓٔ رذل٘ٔ ر٘ي حلٌض هي رْٔ ٍحلٔخسٕ ،هي رْٔ أخشٕ(أً٘س ،حلسخرْ.)33:
هي أهخلٔ هخ ٍسد ُٖ شوش هوش أرَسٗشٔ:
حلذذذذً٘خ ،هز٘ذذذشحً ٍكذذذالال
سدِّ ّذذذذذذزٕ رٌذذذذذذٔ
ًحي ًَْحّخ هلذٖ حلزذذد
ؿخلوخ ٌٗتُ هزظشحً ُذذٖ دٗخرٖ٘

ارح أهذذذذذذـت سرذذذذذخال
(أرَسٗشٔ ،حلسخرْ)59:
ٍٗذذذخًَح ُذذذٖ ًذذذَسّن هو٘خًذذذخ
(ًِسِ)973 :
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تخرن حلشخهش تَكَ٘ رٌ٘ٔ حلتٔخرل ٍهخ ٌٗتذ هٌْخ هي تِخهل ٗسخهذ هلذٖ اًتذخد حلووٌذٖ،
ٍحهتوذ ُٖ ّزُ حألر٘خت هلٖ حلتؼذخ ّد حلذزٕ ٗوخّذل طذَسٓ حلظذشحم ٍحلٔلذْ حلذزٕ ٗو٘شذِ.
ُخستوول ُٖ ط٘خًتِ رٌ٘ٔ حلتٔخرل حلٔخثؤ هلٖ حلتؼذخد(حلزٌّٔ ٍحلزذذد -هزظذش ٍهو٘ذخى-
حلذًَٕ٘ ٍحلولَٕ -حلوضّ ٍحلَْحى)ٍ ،رلٖ لوخ ٗخلْ حلتؼخد هي ٓ٘ؤ دحخل حإلؿذخس حلٌّظّذٖ ار
«تش٘ل رٌ٘ٔ حلتؼخدّ خلخلٔ ُٖ رٌ٘ٔ حللٌٔ حلتٖ تظذزح ٓخثوذٔ هلذٖ حلوخخلٔذٔ ٍحلوظذخدهٔ،
ٍل٘ي ّزُ حلخلخلٔ ِٗ٘لٔ ربٗٔخف حلٔخسة ٍحستٌِخسُ»(ؿزخًٔ ،حلسخرْ.)511 :
أسحد حلشخهش هي خالل حستخذحم حلتٔخرل اكْخس حلتزخٗي ر٘ي هَِِٓ ٍحلوَٓذَ حلذزٕ كْذش
هي خالل حلخٌخث٘خت حلوتؼخدٓ ،إلٌٓخم حلٔخسة روَِِٓ حلزٕ تزلّٖ هي خالل حإلؿخس حلشوشٕ.
ُ٘شَ حلشخهش هي خذالل تَك٘ذَ رٌ٘ذٔ حلتٔخرذل دحخذل حلٌسذ٘ذ حلشذوشٕ هذي حلوشذخهش
ٍحالًِوخالت حلتٖ تز٘ش ُٖ ًِسِ ٗوخ سذخهذ هلذٖ دُذن حلوتلٔذٖ ٍشذذُّ الذٖ هؼذخه٘ي
حلخـخد ُٖ دحخل حلٌّضّ الٗتشخٍ حلووخًٖ حلتٖ حختِ٘ت ٍسحّ ،ذزُ حلظذَس حلوتؼذخدٓ هوذخ
أهـٖ حلوَِْم حلِ٘شٕ هضٗذحً هي حلتووْ٘ ٍحإلحزخت ٍحلتؤٗ٘ذ ،هالٍٓ هلٖ دٍس رٌ٘ذٔ حلتٔخرذل
ُٖ حلتوز٘ش هي هََٓ حلؤخٍهٔ ٍحلظوَد حلتٖ رٌخّخ شوش حلؤخٍهُٔ ،ظخس حلتٔخرل َّ حلوزخل
حألسحذ للتوز٘ش هي حلشإٗٔ حلشوشٗٔ ٍرلَسٓ حلتزشرٔ حلشوشٗٔ .لن تلْذش رشحهذٔ حلتٔخرذل هٌذذ
حلشخهش ُٖ ٗخشٓ تَكِِ٘ ٍكَْسُ ُٖ حٌخٗخ حلٔظخثذ حلشوشٗٔ ،رل ٗ٘شَ حلتٔخرذل هذي تٌذَم
تزشرتِ ٍهؤِ لذِٗ ُؼالً هي رشحهتِ حللٌَٗٔ حلتٖ رولتِ ٗستخوش اه٘خً٘خت حلتٔخرذل رح٘ذج
تئحش هلٖ حلوخخؿذ.
االستفهام
حلوشحد رخالستِْخم هخ ٗـلذ رِ ٗشَ حلٌخهغ أٍ حلوخَس هلٖ حلوزْذَل إلصحلذٔ حللذزس أٍ
حلتشدد ر٘ي حألهشٗي .حألهش حلزٕ ال شٖ ُِ٘ أىّ ٗل حستِْخم ٗئدٕ الٖ رَحد ،ألًذِ ٗظذَّس
ى
ُٖ ًِس٘ٔ حلسخثل هوٌٖ هحسَس أٍ هسذتٌ٘ش .تزذ٘ي لٌذخ هذي خذالل هذخ ٓلٌذخ سذخرٔ ًخ أ ّ
حالستِْخم تخسٓ ٗـلذ رِ رَحرخً هوخ حطـلح هلِ٘ حلزالًَ٘ى «حالستِْخم حلحٔ٘ٔذٖ» ٌٍّذخٕ
ًوؾ آخش هي حالستِْخم هخ ال ٗـلذ رِ رَحرخً للوسجَل هٌُِ ،وي حنّ ال رَحد لذُِ ،ذؤؿلْ
حلزالًَ٘ى هلِ٘ «حالستِْخم حلوزخصٕ» ٍارح ٗخى حالستِْخم ٗوخ رٗش ٗخظض ُٖ حللٌٔ لِْن
هخ َّ هزَْل لذٕ حلوت٘لن ُبىّ «حلوزذم ٓذ َٗسن دحثشتِ ٍٍكِ٘تذِ حلتوز٘شٗذٔ ل٘ذشرؾ رذِ
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هوذخى ٗخ٘ذشٓ تزولذذِ أٗخذش خظَطذ٘ٔ للذاللذذٔ هلذٖ احسخسذِ رخألشذذ٘خٍِ٘٘ٗ ،،ذٔ سإٗتذذِ
لْخ»(أرَحو٘ذٓ ،حلسخرْ.)115 :
لٔذ ٍسد حالستِْخم ُٖ شوش حلشخهش رؤًوخؿِ حلوختلِٔ للتوز٘ش هذي حلْذَحرس حلوًٌَ٘ذٔ
ٍحٙالم حلتٖ حهتظشت ًَِس حلشوذ حلوؼـْذ ٍهخ هذخًٖ هذي حلللذن ٍحلذزـش ٍحلتشذشٗذ.
توتزش أدٍحت حالستِْخم رظَسّخ حلوختلِٔ ٍسذخثل ؿ٘وذٔ للتوز٘ذش هذي حلْوذَم ٍحلْذَحرس
حلٌِس٘ٔ ٍهخ ألن رخلشخهش هي حلٌوَم ٍحل٘آرٔ هوخ رولِ ٗخَِ هذي أشذزخًِ ٍٗخًذت روخخرذٔ
ػوخد للتسلٖ هي حألحضحى .حًـالٓخً هي ّذزح حلوَٓذَ ،حٌ٘وذخ ٗخخؿذذ حلشذخهش حلسذخهن أٍ
حلوتلٖٔ هي خالل تَكَ٘ أدٍحت حالستِْخم ال ٗستـلذ هٌذِ رَحرذخً ،رذل أسحد هذي خذالل
رلٖ حلتخَِ٘ هي روغ حلووخًخٓ حلشٍح٘ٔ ٍحلٌِس٘ٔ حلتٖ ألوّت رُِ .ذخًـلْ ْٗتذَ رخل٘آرذٔ
ٍحلوآسٖ حلتٖ حهتظشث حلٔلَد هخ٘شًح للْون.
هي ًوخرد هخ ٍسد ُٖ شوش هوش أرَ سٗشٔ:
خٌٔت ًذزَٕ هذالٕ ُذٖ ُوذٖ
أهّذتذذٖ! ٗذن ًذذظذذّٔ دحه٘ذذٔ
إُّٔ رذذذش ُذذذٖ ارذذخثٖ سحهذذَ

ُذذختذِ حألسذُٖ ،ذذلن ٗلذذذتذذجن

َٗ٘ أًؼ٘تَ هذذلٖ حلذزّل ٍلذن

تذذٌذذِذؼذذٖ هٌٖ ًزذخس حلذتدْن

ُ٘نَ أٓوتَ؟ ٍأحذزذوذذتَ ٍ لذن

ٗذذشذذذتذَا حلذخذؤس ٍلن تٌتذٔوٖ

(أرَسٗشٔ ،حلسخرْ)1-3:
لٔذ هوذ حلشخهش ُٖ ّزُ حلؤـَهٔ الٖ تَك٘ذَ حالسذتِْخم للتوز٘ذش هوذخ خذخهشُ هذي
حلَْحرس ٍحلخلزخًخت حلوئلؤ حلتٖ رولتِ ح٘شحى أٍ حلسذخدس حلذزٕ ٗسذؤل هذي حلوـلذَد
ٍحلؤَِدً .شحُ ُٖ حلشـش حألٍل هستخذهخً لِلٔ «ٗن» حلتٖ تسذتخذم للتوز٘ذش هذي حلوذذد
ٍحإلحظخ .،ل٘ي حالستِْخم ٓذ خشد هي هوٌخُ حألطلٖ ل٘حول هوٌٖ حخًَٗخًُ .ذٖ حلحٔ٘ٔذٔ ال
ٗشٗذ حلشخهش هي خالل تَكَ٘ «ٗن» احظخ ،حلْوذَم ٍحألحذضحى حلتذٖ ألوّذت رخلوٌـٔذٔ أٍ
هسٔؾ حلشأس ،رل أسحد هي خالل رلٖ حلتوز٘ش هي ٗخشٓ حلذَٗالت ٍحلوظذخثذ حلتذٖ حًتخرذت
هسٔؾ حلشأس رٌ٘ٔ تشح٘ز حألرّخى ٍتٌزِ٘ حألُ٘خس الٖ هخ رشٕ ُٖ حلزلذحى حإلساله٘ٔ هذي
حلذسخثس ٍحلوئحهشحت هي ٓزل حلوستووشٗي ٍحلذٍل حلوست٘زشٓ خخطذٔ حل٘٘ذخى حلظذًَْٖ٘.
ٗزلٖ رٔ٘ٔ حألدٍحت حلوستخذهٔ ُٖ حلشوش خشرذت هذي هوٌخّذخ حألطذلٖ لتحوذل هوٌذٖ
حخًَٗخً ٍَّ حلتٌزِ٘ ٍاسذح ،حلٌظح هي أرل ح٘ذخٓ حلشذوذ حلوسذلن ٍحل٘ٔلذٔ ٍحلظذحَٓ ػذذّ
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حألهذحٍ ،دسخثسْن حلٔزسٓ .لٔذ الحلٌخ هي خالل حلٌض حلشذوشٕ أىّ حالسذتِْخم خذشد هذي
هوٌخُ حألطلٖ توو٘ٔخً ٍتخز٘تخً للِ٘شٓ حلتٖ أسحد حلشخهش اٗظخلْخ الٖ حلوتلٖٔ ٍحلسذخهن ل٘ظذل
الٖ حٔ٘ٔٔ َٓه٘ٔ ٍدٌٗ٘ٔ ٍّٖ حلٌؼخل ٍحلٔتخل ٍحلزدّ هي حل٘شحهذٔ حإلًسذخً٘ٔ تزذخُ حلذذٍل
حلٌخشؤ خخطٔ حل٘٘خى حلظًَْٖ٘ ٍحلتٌزِّ أهخم دسخثسْن ٍٍهَدّن حلضحثِٔ.
النذاء
ٗوتزش حلٌذح ،هي حلظَس حلشوشٗٔ حألخشٕ حلتٖ تحول ُٖ ؿ٘ختْخ حلتشً٘ذذ ٍحلتحذشٗغ أٍ
حلضرش ٍحلٌْٖ هي خالل آزخل حلوذهَّ هلٖ حلذذحهٖٗ .شذتول أسذلَد حلٌذذح ،هلذٖ دالالت
هختلِٔ ٍهتؼخسرٔٗ ،ؤتٖ حلٌذح ُٖ ،هولن حألح٘خى للذاللٔ هلٖ حلووٌٖ حلحٖٔ٘ٔ ٍَّ ؿلذذ
آزخل حلوذهَّ هلٖ حلذحهٖ ،لٌْ٘خ تخشد هي ّزح حلووٌذٖ حلحٔ٘ٔذٖ لتتؼذوي هلذٖ دالالت
هختلِٔ ٍهوخى حخًَُٗٔ ،وي ّزُ حلووخًٖ حإلًشحٍ ،حلتحزٗش ٍحلتَْٗل.
حتخز حلشخهش حلوزذم ّزُ حلظَسٓ ٗٔخلذ أُشى ُِ٘ هَحؿِِ ٍأُ٘ذخسُ حلذٌُ٘ذٔ حلتذٖ تشذن
ُْ٘خ حلووخًٖ ٍحلوَحؿَ ،ار ٗخًت حلوِخّ٘ن رخلٌسزٔ الذٖ حلشذوش ٗخلوذخدّٓ ٍحلشذوش ٗخلظذَسٓ
حلالهؤ حلتٖ تزشص حلوَحَٓ ٍٍرْخت حلٌلش للوتلٖٔ.
هي أهخلٔ حلٌذح ،هخ ٍسد ُٖ شوش هوش أرَسٗشٔ:
هٌزذذذش للسذذذَ٘ أٍ حلٔلذذذن
أهّتٖ! ّل لذٖ رذ٘ي حألهذن
(ًِسِ)7 :
ى حلشذخهش ٗشٗذذ أى ٗ٘شذَ هوذخ حًتذخد حلوزتوذن
تز٘ي لٌخ ه ي خالل ّذزُ حألر٘ذخت أ ّ
حإلًسخًٖ ٍحلشوذ حلوؼـْذ هذي حلٌشذن ٍحلذزـش ٍحلذسذخثس هذي ٓزذل حألهذذحٍ ،حلذذٍل
حللخلؤُ ،زخ ،أسلَد حلٌذح ،للتوز٘ذش هذي ًذذسّن ٍخ٘ذخًتْن ٌُ٘ظذح حلشذوذ رذؤ ّال ٌٗتذ ّش
رَهَدّن ٍال ٗخْٔن .حخٍل حلشخهش ُٖ حلز٘ت حلخخلج تظَٗش حلزـل حلحشّ حلزٕ ٗؼذحٖ ر٘ذل
ًخل ٍحو٘ي هي أرل حلَؿي ٍحلحشُٗٔ ،خستـخم حلشخهش أى ٗوزش هي هوٌٖ حلٌؼذخل ٍحلٔتذخل
ٍحلشْخدٓ حلتٖ ّٖ حلـشْٗ حلَح٘ذ للتخلض هي ً٘ش حلللن ٍحالحتالل .رخ ،حلٌذذحُ ،ذٖ ّذزح
حلشـش للتوز٘ش هي ّزح حلووٌٖ .اىّ حلظ٘ي حلتوز٘شٗٔ أٍ حإلًشذخث٘ٔ حلوسذتخذهٔ ُذٖ حلشذوش
توخل ًَهخً هي هٌزْخت ًِسٍ٘ٔ ،خَحلذ ح٘خت٘ٔ ٍَّحرس سٍح٘ٔ هخشْخ حلشذخهش هٌذز صهذي
رو٘ذُ ،زسّذّخ ُٖ خـخرِ حلشوشٍّٕ ،زح ٗذلّ هلٖ أىّ ٌّخٕ هالٓٔ ٍؿ٘ذٓ ر٘ي حلوسذَ٘ت
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حلٌِسٖ ٍحلؤَل حلشوشٕ حلوِون رخّٙخت .هوخ ٗزذس رخلزٗش أىّ حلووٌٖ حلوشحد هي حلٌذذح ،ال
ٗتزلَس هي خالل حإلت٘خى رؤحشٍ حلٌذحُٔ ،ؾٍ ،اًوخ ٗلْش احش هخ تتشِٗ أحشٍ حلٌذح ،هي أحذش
حًِوخلٖ ُٖ ًِس٘ٔ حلوتلُٖٔ٘ .ل ّزُ حلحشٍٍ تحول اٗحخ،حت ًِسذ٘ٔ ٍحًِوخل٘ذٔ هتؼذخسرٔ
تِشػْخ ؿز٘ؤ حلٌشع حلشوشٍٕ .لَ لن ٗ٘ي ّ٘زح ل٘خى تَكَ٘ حلٌذح ،ال ٗوزش هي هوٌٖ أٍ
ٍكِ٘ٔ ُٖ حلزٌخ ،حلشوشٕ.
خشد حلٌذح ،هذي هوٌخّذخ حألطذلٖ ٍاى ٗخًذت ُذٖ شذ٘لْخ حللذخّش تو٘ذل الذٖ حلذاللذٔ
حالطـالح٘ٔ ٍأحشّخ للذاللٔ هلٖ ًذس حلوذٍّ ٍلضٍم حل٘ٔلٔ ٍحلتزظ٘ش أهخم هئحهشحتذٍِ .أسذلَد
حلٌذح ،هوخ ٌٗتذ حإلحسخس رخلٔشد ر٘ي حلشخهش ٍحلوتلٖٔ ٍّزح حألهش َّ حلذزٕ رولذِ أُؼذل
ٍس٘لٔ لتٔذٗن حلٌظح.
األمر والنهی
حلوشحد رخألهش ٗوخ ٗتؼح هي خالل حلوظخدس حلزالً٘ٔ َّ ؿلذ حلِول هلٖ ٍرِ حالستوال،
ٍحإللضحمٍ ،حلٌْٖ َّ ؿلذ حلَّ٘ هي حلِول هلٖ ٍرِ حالستوالٍ ،حإللضحم .لٔذ هوذ حلشخهش الٖ
تَكَ٘ أسلَرٖ حألهش ٍحلٌْٖ رش٘ل هخم لوخ ُْ٘وخ هي أًشحع حلحجّ ٍحلتشَْٗ ٍحلتحذشٗغ
ٍاحخسٓ حلوشخهش ٍحألحخس٘س حلَٔه٘ٔ ٍحلَؿٌ٘ٔ تزخُ هخ ٗحذّ أٍ ٗ٘شُُ .وي حنّ ٌٗخسذ حألهذش
ٍحلٌْٖ ؿز٘ؤ شوش هوش أرَسٗشٔ ،ألًّْوخ هي حلَسخثل حللٌَٗٔ حلتٖ ٗستخذهْوخ حلشخهش ُذٖ
هولن حألح٘خى لتَط٘ل حلِ٘شٓ حلشحه٘ٔ الْ٘ذخ الذٖ رّذي حلوخخؿذذ أٍ حلٔذخسة خخطذٔ ُذٖ
حللشٍٍ حلتٖ توشّع ٗ٘خًِ للخـش أٍ حلوَرٔخت حلوْل٘ٔ هي ٓزل حألهذحٍ ،حلخظَم.
هي أهخلٔ هخ ٍسد ُٖ شوش هوش أرَسٗشٔ هخ َٗٔل:
هذذذذذٌخس حإلرذذذذخٍ ،حلوٌِذذذذَحى
ٓن تلِّت تَشَ حلزٌذَد ٗوذخ ٗذخًَح
اًسلٖ حلزٗشٗخت هٌّٖ ُوذخ لذٖ

ُٖ ححتوخل حلوذ ،حلخٔ٘ل ٗذذحىِ

اسذذووٖ ًذذَ حلحضحًذذٖ ٍحؿشرذذٖ

ٍحًلشٕ دهذن حل٘تذخهٖ ٍحرسذوٖ

(أرَسٗشٔ ،حلسخرْ)13 :
لٔذ هوذ حلشخهش ُٖ ّزُ حلؤـَهذٔ الذٖ تَك٘ذَ أسذلَرٖ حألهذش ٍحلٌْذٖ هذي خذالل
حل٘لوخت ُٓن -تلِّت -حًسلٖ -حسووٖ -حؿشرٖ -حًلذشٕ -حرسذوٖ-ال ُٗحضًٌّذٖ -دًذَح(حالث
هشحت) -تزظّش -تستوشُ .زخ ،أسلَد حألهش ٍحلٌْٖ للتوز٘ش هذي تلذٖ حلْذَحرس ٍحلوشذخهش
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حلتٖ ألوت رخلشخهش ٍأحخست ُٖ ٗ٘خًِ صٍروذٔ حلْذن ٍحلحذضى احذش حلوظذخثذ ٍحلذَٗالت حلتذٖ
حرتخحت هسٔؾ حلشأس خخطٔ ُلسـ٘ي حلوحتلُٔ .خستوذّ هوخًٖ حألهش ٍحلٌْٖ هذي هخضًٍذِ
حلِ٘شٕ ٍحلذٌٖٗ ل٘زذ ٓزَالً لِ٘شٓ حلٔخسة ٍتـز٘ٔخً لسذلَِٗ حتذٖ ٗزوذل حلسذخهن ٗتٔزذل
حلِ٘شٓ ٍٗتشروْخ ُٖ حلح٘خٓ.
تز٘ي لٌخ هي خالل ّزُ لؤـَهٔ أىّ حلشخهش أسحد هي تَكَ٘ ّزُ حلظذَس حل٘شذَ هذي
حلزشحثن ٍحلَٗالت حلتٖ ٓخم رْخ حألهذح ،خخطٔ حل٘٘خى حلظًَْٖ٘ ُٖ ُلسـ٘ي حلوحتلٔ ٍٗشٗذذ
هي حألهن حلوسلؤ أى ٗذحُوَح هي حلشوذ حلوسلؤ ٍحلوضّل أهخم حلوذٍ حلوِتشس .لٔذذ هوذذ
حلشخهش هي خالل حإلت٘خى رْزُ حللخّشٓ شذّ حالًتزخُ ٍتشح٘ز حلزّي الٖ هخ رشٕ ُٖ حلزذحى
حإلساله٘ٔ ٍهخ أدٕ الٖ تْٔٔشّن ٍحًحـخؿْن دحه٘خً حلشوَد حإلساله٘ٔ الذٖ حلتؼذخهي سصّ
حلظٍَِ تزخُ حألهذحُ٘ .،شَ حلشذخهش ُذٖ ّذزُ حألر٘ذخت هذي حٙالم ٍحلْوذَم حلتذٖ رشّّذخ
حلوذٍحى ٍحالهتذح ،هلٖ حلزلذحى حإلساله٘ٔ هي ت٘تدن حألٍالد ٍحلٌسخ ،حألٗخهٖ ٍتْذذٗن حلز٘ذَت
ٍتششٗذ حلٌخس ُٖ حلزلذحى حألخشٕ ٍحلتزخثْن الٖ حلوالرت.
محصلة الکالم
تز٘ي لٌخ هي خالل دسحسٔ حلظَسٓ حلشوشٗٔ ُٖ شوش هوش أرَسٗشٔ أىّ ّذزُ حلظذَس هوذخ
تؼِٖ هلٖ حلشوش ًَهخً هي حلشًٍْ ٍحلزْخ .،لٔذ حستخذم حلشخهش ّزُ حلظذَس حلشذوشٗٔ ٗذؤدحٓ
ؿ٘ؤ للتوز٘ش هوخ خخهشُ هي حلوشخهش ٍحالًِوذخالت ٍحألحخسذ٘س حلذٌُ٘ذُٔ ،وذي حذنّ شذخم
تَكَ٘ ّزُ حلظَس لذٕ حلشخهش هوش أرَسٗشٔ لوخ تو٘ض شوشُ رخستخذحم ّزُ حلظَس للتوز٘ذش
هي آهخل حلشوَد حلوسلؤ خخطٔ حلشوذ حلسَسٕ ٍحلِلسـٌٖ٘ حلزٗي هخًَح هٌز صهي رو٘ذذ
حالحتالل ٍحلزـش ٍحلتششٗذ هي ٓزل حلذٍل حلٌخشؤ حلتٖ تشأسْخ حل٘٘خى حلظًَٖ٘.
ٗتز٘ي لٌخ هي خالل تذْٓ٘ حلٌلش ُٖ حلظَس حلوستخذهٔ ُٖ شذوش هوذش أرَسٗشذٔ أًْذخ
خشرت ُٖ هولن حألح٘خى هي هوٌخّخ حألطلٖ لتحول حلووخًٖ حلخخًَٗٔ ٗخلتشً٘ذ ،حلتْذٗذ،
حلتشَْٗ هلٖ حلظوَد ٍحلوخخرشٓ ٍّزُ حلظَس ّٖ حلتٖ ٗذخى لْذخ حؼذَس الُذت حلٌلذش ُذٖ
تش٘٘ل أروخد سإٗتِ حلشوشٗٔ ،ار أسْوت أهلن اسْخم ُٖ حلتوز٘ش هي حلخلزخًذخت حلٌِسذ٘ٔ
ُ٘خًت طذٕ لح٘ختِ حلوتشوزٔ روخ ُْ٘خ هي آهخل ٍؿوَحخت ٍحً٘سخس ٍتوشد .ه٘سذت ّذزُ
حلظَس حلظَسٓ حلَٔه٘ٔ ٍحلَؿٌ٘ٔ للشخهش حلزٕ الٖٓ طٌٍَ حلوزحد ٍحلتششٗذ هي ٓزل حألهذح،
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ٍٗشِت هي رشح ّزح حلشخهش حلسَسٕ حلزٕ رحد ُٖ حذذّ حلذَؿي ٍهسذٔؾ حلذشأس أٍالً،
ًٍ٘شُ هي حألٍؿخى ٍحلزالد حلوسلؤ حخهالً ُٖ شوشُ ػشٍد هي حأللن هذي ٍحٓوذِ حلووذزد
حلوح٘ؾ رِ ٍحألهل ُٖ حلٌَْع ٍحلظوَد هي رذٗذ.
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أرَ هَسٖ ،هحوذ5311 .م ،دالالت التراکیة ،ؽ ،1حلٔخّشٓ :ه٘تزٔ ٍّزٔ.
أرَسٗشٔ ،هوش1111 .م ،األعمال الشعرية الکاملة ،ؽ ،1ر٘شٍت :دحس حلوَدٓ.
أً٘س ،ارشحّ٘ن5371 .م ،مًسیقي الشعر ،حلٔخّشٓ :ه٘تزٔ حألًزلَ حلوظشٗٔ.
أرَحلشػخ ،سوذ5311 .م ،في البنية والذاللة رؤيةة لىظام العالقات في البالغةة العربيةة ،حإلسذٌ٘ذسٗٔ:
حلوٌشؤٓ حلوخهٔ للٌشش.
حلزستخًٖ ،طزحٖ5311 .م ،الصىرة الشعرية في الکتابة الفنية ،ر٘شٍت  -لزٌخى :دحس حلِ٘ش حللزٌخًٖ.
حلزخحق ،هوش ري حلزحش5391 .م ،الحیًان ،هذ ،9ر٘شٍت :دحس حلووخسٍ.
حلزشرخًٖ ،هزذحلٔخدس5311 .م ،دالئل اإلعجاز ،تحْٔ٘ حلسذ٘ذ هحوذذ سشذ٘ذ سػذخ ،ؽ ،1لزٌذخى :ه٘تزذٔ
ٍهـزؤ هحوذ هلٖ طز٘ح ٍأٍالدُ.
حلخخلذٕ ،طال هزذحلِتخ 5311 .م ،نظرية التصًیر الفىي عىد سیید قبیة ،رختٌذٔ -حلزضحثذش :شذشٗٔ
حلشْخد.
دًذٕ ،هحوذ اسوخه٘ل5311 .م ،عمر أبىريشةة دراسةة فیي عیعرٌ يمحیرتیاتٍ ،ؽ ،5دهشذْ :دحس
حلووشُٔ.
صحٗذ ،هلٖ هششٕ5315 .م ،عه تىاء القصيذة العربية الحذيثة ،حلَ٘ٗت :دحس حلوشٍرٔ.
سخهٖ ،أحوذ رسخم5315 .م ،االتجاَات الحذيثة في الشعر الحًري ،حلٔخّشٓ :رخهؤ حلٔخّشٓ.
حلسّ٘ذ ،شِ٘ن5331 .م ،الثحث الثالغي عىد العرب ،ؽ ،1حلٔخّشٓ :دحس حلِ٘ش حلوشرٖ.
سالهٔ ،ارشحّ٘ن ،5975 .بالغة أرسبً تیه العرب يالیًوان ،حلٔخّشٓ :ه٘تزٔ حألًزلَ حلوظشٗٔ.
ؿزخًٔ ،رذٍٕ5371 .م ،الثیان العرتي ،حلٔخّشٓ :ه٘تزٔ حألًزلَ حلوظشٗٔ.
هخشَسُْ ،ذ ًخطذش5333 .م ،التکرار في ععر محمًد دريیی

 ،هوذخى :حلوئسسذٔ حلوشر٘ذٔ للذسحسذخت

ٍحلٌشش.
لَتولََٗ،سٕ5331 .م ،تحلیل الىص الشعري ،تشرؤ هحوذ ُتَ أحوذ ،حلٔخّشٓ :دحس حلووخسٍ.
حلوالثً٘ٔ ،خصٕ5311 .م ،قضایا الشعر العرتي المعاصر ،ؽ ،5ر٘شٍت :دحس حلولن للوالٗ٘ي.
هٌذٍس ،هحوذ .ال تخ ،الىقد المىُجي عىد العرب ،حلٔخّشٓ :دحس ًْؼٔ هظش للـزخهٔ ٍحلٌشش.
حلٌْشلٖ ،هزذحل٘شٗن .ال تخ ،الممتع في صنعة الشیعر ،تحٔ٘ذْ هحوذذ صًلذَل سذالم ،حلٔذخّشٓ :ه٘تزذٔ
حلخخًزٖ.

