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الملخص
لوح ّحًت جٛىْحض جلتٖ عقط ىٖ جٟذسجؿ جل قطٕ هي ذ٠ل هح ٗوَيٖ ذْوح جلوٌصٍ ،جلتوٖ
ستسٍض ىٖ شّي جلوتلَٖ ،ل٘ست ذحل ٖء جلَي٘س ىْ٘ح ّٖ عرلل ذوحلٌص جل وقطٕ جلوصضٍٓ،
لصلِ ٍضـ جلٌَحز ذسءً ذحٍٛجتل جلنطذ٘٘يٍٍ ،صَ ًٟذحلوتأذطٗي جلقوطخ ،ذاوحتص ٍئشوحضجت
سرقٔ ٍس عَْى هتئَ لوح ٍ٘ل هي جل قط هي ي٘ج رَزعِ ٍذلَموِ ٍوؤ جلوتقؤ جليٌ٘ؤ،
ٍعرقحً عرتلو جلراحتص جلوو٘عٓ لْل شقط ذحذت٠ه أىوطجزُ ٍ عروحتقن ،ي٘وج ٗقوس ّوصج
سرر ًح لنلرٔ ذقض جلراحتص هوي شورص ئلوٖ ،ذوط ،أٍ هوي هزتووـ ئلوٖ ،ذوط ٍّوصُ
جلراحتص عٌحاط ضوي فٌحصط سرقٔ فرحضٓ في جللنٔ جل قطٍٗٔ ،جلتزطذٔ جليٌٍ٘ٔ ،جلقحعيؤ
جل قطٍٗٔ ،هستَٕ جّٝتوحمٍ ،زضرٔ جلتقَ٘س جل قطٍٕ ،جَٗٝحؿ جلوَسٍَٖ٘ ،جل ْل ،ىخوؤ
هقحٗ٘ط ًَسٗٔ عتطشح هي ّصُ جلقٌحصط لت رص هستَٕ جلزَزٓ جل وقطٗٔ جفتووس جلوَوحل
فلٖ جلوٌْذ جلتَص٘يٖ جلتحل٘لٖ ىٖ جسولَخ جلوَحضًؤ ذو٘ي جٟعزوحّ٘ي ٟعروحش جسولَخ
جلتغرٌ٘ جلٌاٖ
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المقذمة
 ٟشِ أًوِ ٗقتروط جل وقط جسولَخ عقر٘وطٕ فوي شجع٘ؤ جًٟسوحى ٍشراو٘تِ جليطزٗؤ
ٍجٟرتوحف٘ٔ ٍهخلِ جٛفلٖ ٍَّ ،أٗضحً أذغط جٛسحل٘د جلوؤٌْ لتروحزل جٛىْوحض ٍجلقَجعوو،
ىحل قط يطّٔ هسجضّح جًٝسحى ٍ هح ٗطعرظ ذِ ،ىحلو ُ٠ى٘وح ََٗلِ جل حفط فروط جٛزجء جليٌوٖ
ً٘ل حَٔ جلوتلَٖ ٟستسضجُ أّو٘ٔ شلِ جٛزجء ،لَْ٘ى هَرْوحً هَروَ ًٟفلوٖ فوسم فرخ٘ؤ
جلوقحًٖ جلوزسسٓ ذحٛليوحػ ٍجلزوول جل وقطٍٗٔ ،ذحلتوحلٖ جٝعوثٌوحى فلوٖ علوِ جلوقوحًٖ
جلورتْطٓ جلتٖ ّحًت عز٘ش ىٖ صسض جل حفط
ٍلوح ّحى جل قط ّ٠م ٗوتحظ ذحلٌؾن ٍلِ عر٘قٔ ذحصٔ عرتلو في ذحٍٖ جلْ٠م ،ذول هوي
عطجظ أرَز جلْ٠مٍّ ،وح ٍ٘ل ئى أرَز جلْ٠م جل قط ٍشلِ ي٘ي عَْى جلقرحضٓ ٍجضحٔ م٘وط
هرتصلٔ ،أهح جلراحتص جلتٖ عزقل جلوتلَٖ ٗو٘ع ذ٘ي هح َّ شقط ٍهح َّ م٘ط شلٍِ ،عحسٗسجً
شقطٗٔ جل حفط ٍرَزعْح فرحضٓ في جللنٍٔ ،فوٌ جلتزطذٍٔ ،أصحلٔ جلحس ٍجلقحعيؤ ٍجّٟو٘ؤ،
ٍجلتقَ٘سٍ ،جَٗٝحؿ ٍجل ْل ٍعرقحً ئى ّصُ جلراحتص عوخل فٌحصط أصول٘ٔ لتحَ٘وٌ جلرٌ٘ؤ
جل قطٗٔ ،عستٌس فلْ٘ح جلوحزٓ جل قطٗٔ ٍجل ْل جلليؾٍٖ ،ذقروحضٓ جُذوطٕ جَىّ جللنؤ ٍجلتزطذؤ
ٍجلحس ٍجلقحعئ ٍجّٛو٘ٔ ٍجلتقَ٘س عطعرظ هرحشطًٓ ذحلوقٌٖ جلتقر٘طٕ جٌٍٝحفٍٖ ،أهح جَٗٝحؿ
ٍجل ْل ٗقَزجى ئلٖ جلوقٌٖ جلزوحلٖ جليٌٖ لل قط ٍرسٗط ذحلصّط ئى ّصُ جلراحتص ٗوْوي
علَْ٘ح هي ًتحد جل قطجءٍ ،هي ذ٠ل ع٠ين ٍعؾوحىط ّوصُ جلقٌحصوط عروسٍ جلاوَضٓ جلٌؾو٘ؤ
ٝذتْحض جلزَزٓ جل قطٍٗٔ ،ئى ّحًت ّصُ جلراحتص م٘ط ححذتِ ًٍسر٘ٔ هوي ًوص ئلوٖ ،ذوط
ٍعؾْط هي يحرٔ جًٝسحى لوَتض٘حت ٍجٍـ جلح٘حٓ جٗزحزجً جذسجف٘حً صحزضجً في هَّرؤ هتأصولٔ،
شجت عحذـ ىطزٕ هتَملٔ ىٖ شجع٘ٔ جل حفط عتيحٍت زضرٔ رَزعْح ٍجسلَذْح هوي شوحفط ئلوٖ
،ذط ٍ ٟعتغحذٌ عزطذٔ جيوسّن فلوٖ جٙذوط ّل٘وحًٍ ،ئى ّخوطت ٍذحًوت هسوتَٕ جلوححّوحٓ
ٍجٝعرحؿ ٍهي ٌّح عأعٖ هسألٔ عغرٌ٘ جلوقحٗ٘ط جلٌَسٗٔ جلْحهٌٔ ىٖ ّصُ جلقٌحصط فلٖ جلوٌص
جل قطٕ ،ل٘رسٍ ىِ٘ هَسجض جٛرَزٗٔ جل قطٗٔ أّخط ٍضَيحً ٍ فٌسّح ٗوْي جلَوَل ئى رو٘وـ
جلقٌحصط جلوَصَىٔ ٍس شحضّت ىٖ جٛزجء جلٌَلٖ جلتَص٘لٖ ّٟتسوحخ جلوٌص ضٍا جٛرَزٗؤ
ٍهي حن ئذسجؿ جلوتقٔ جليٌ٘ٔ ًقط ىٖ ّصج جلوَحل عحل٘ل جلراحتص جلسرـ فرط جٝعزحّ٘ي
جلقطذٖ ٍجلنطذٖ ه ٘طٗي ئلٖ ذاَص٘ٔ ّل جعزحُ ٍىحفل٘ٔ جلٌص ىٖ ؽول علوِ جلراوحتص
ٍهي ذ٠ل جلوٌْذ ج لَصيٖ جلتحل٘لوٖ جلوَوحضى ذوحلقط ٍجلَوطجءٓ جلتَضو٘ح٘ٔ لووح ٗإذوص
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ٍٗستٌتذٍ ،هي حن ىٖ جلٌؾط ئلٖ ّصُ جلراحتص ىٖ جٝفترحضٗي جلنطذٖ ٍجلقطذٖ لتر٘حى ضؤٗٔ
هرٌ٘ٔ فلٖ أسس هأذَشٓ هي علِ جلوَحٗ٘س جلوصَّضٓ ٍهي جٛسثلٔ يَل جلرحج ٗوْوي
جلََل ىٖ أًِ ئلٖ أٗي عَصلٌح ّصُ جلراحتص ذحل قط؟ ٍّل ٗوْي هي ذو٠ل عَاوٖ ّوصُ
جلراحتص عرٌٖ هَحٗ٘س لتََٗن جل قط؟ ٍهح َّ عحل٘ل جلٌؾطٗٔ جلنطذ٘ؤ للَؽ٘يؤ جل وقطٗٔ
أّٖ عقل٘و٘ٔ أم روحل٘ٔ؟ أم ّٖ عليٌ٘ ذ٘ي جٟحٌت٘ي ٍذحلتحلٖ ّ٘وو عٌؾوط جلطؤٗؤ جلقطذ٘ؤ
لوقحٗ٘ط ّصُ جلراحتص؟ٍ ،يَل أّو٘ؤ هَضوَؿ جلرحوج ٗوْوي جٛشوحضٓ ئلوٖ أى جلقوطه
جلوٌغَٖ ٗ ٘ط ئلٖ أى جل حفط ْٗ ٟتد لوزطز هلء صويححت ،أٍ ل٘قروج هوـ ًيسوِ ،ذول
ٌٗرنٖ جٟعاحل ذحٙذطٗيٌٍَٗ ،ل لْن أهَضجً ٗستٌرظ هي شقطٍُ ،عأعٖ أّو٘ٔ ّوصج جٟعاوحل
هي ذ٠ل جزضجُ جل حفط لوتلَِ٘ ،ىغرَٔ هستوقِ٘ لْح أّو٘ٔ ّر٘طٓ
ٍهي ٌّح عأعٖ هسألٔ جزضجُ جلوتلٍَٖ ،جلتٖ عسٍض ىٖ ؽول ّوصُ جلراوحتصٟ ،ذوس هوي
جٝلتيحت ئلْ٘ح ىحلتََٗن جل قطٕ ٗرَٖ جلَض٘ٔ جلتٖ عسٍض جلطؤٗٔ جلٌَسٗؤ يَلْوح ،فلوٖ ّوصج
ىحلقٌحصط جلوصَّضٓ عؾل هسجض جلتغرٌ٘ ٍعرسٍ زجتوحً هحْحً للتََٗن جل قطٕ
أهح يَل سحذَٔ جلرحج ٗوْي جٝشحضٓ ئلوٖ أى ّوصج جلوَضوَؿ ذوحلٌؾط لووسٕ ذغَضعوِ
ٍأّو٘تِ جٛزذ٘ٔ ىٖ هزحل جلٌَس ىَس عغطً ئلِ٘ جلَسهحء ٍجلوقحصطٍىٍ ،عتيحٍت جلوطؤٕ ىوٖ
ًَف٘ٔ جلراحتص ٍفسزّح ىَس أسْد ضيوي مطّوحى ىوٖ ّتحذوِ «جٛسولَذ٘ٔ ىوٖ جلٌؾطٗؤ
ٍجلتغرٌ٘» ىٖ عطا جلوَضَؿٍ ،جًتْٖ ئلٖ أى ّصُ جلراحتص ،ئًووح ّوٖ لتَوَٗن جل وقطٗٔ
جلقطذ٘ٔ
ٍهي جلصٗي عغطٍَج ئلوٖ جلرحوج هحووس ٗحسوط شوطه ىوٖ ّتحذوِ «جلٌخ٘وطٓ ٍجلَاو٘سٓ
جلوضحزٓ»(شطه ،)165 :1981 ،ىاًِ ٍئى لن َٗجىٌ جلٌؾطٗٔ جلنطذ٘ٔ ذحصجى٘طّح ،ج ٟأًِ أضحه
ذا٘أ أذطٕ ٍّٖ جٟست طجه جلتٖ عْوي ىٖ جلَؽ٘ئ جلتٌرإٗٔ لل قطٍ ،جلتوٖ  ٟعٌوسضد
ضوي جلراحتص جلوتقلَٔ ذحلٌؾطٗٔ جلنطذ٘ٔ فٌس جستَىط ٍم٘طُ ٍٍوس فوط هحووس صو٠ا
ظّٖ جذَيو٘سٓ لْصُ جلقٌحصط جلوق٘حضٗٔ ٍرقلْح حوحً٘ٔ ىوٖ هَوحل ً وط ىوٖ هزلؤ رحهقؤ
جٛظّط ذنعٓ ،جلوزلس جلرحهس ،جلقسز  1فحم ٍ 2002جلوَحل ذقٌوَجى «فٌحصوط جل وقطٗٔ فٌوس
يحظم جلَطعحرٌٖ» ،ي٘ج فس رَْز جلَطعحرٌٖ هي أذطظ جلوحوحٍٟت ىوٖ ع وْ٘ل ًؾطٗؤ
هتْحهلٔ ىٖ جل قطٗٔ جلقطذ٘ٔ هححٍض ّصُ جلسضجسٔ عرسأ ذقوط للٌؾطٗؤ جلنطذ٘ؤ ٍهوخلْ٘وح
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ٍهي حن عطا هي ال للراوحتص جل وقطٗٔ ٍعحلو٘٠ت ًؾطٗؤ هَحضًؤ ل٠عزوحّ٘ي جلقطذوٖ
ٍجلنطذٍٖ ،ذحلتحلٖ جلٌتحتذ جلوستحالٔ هي جلرحج
أرسطو واالتجاه النقذی
لَس أؽْطت جلسضجسحت جلتٖ عٌحٍلت عغَض جليٌَى ٍجٙزجخ ذ٠ل جلقاوَض جلورتليؤ ىوٖ
جلوزتوقحت جلنطذ٘ٔ ،أى جلتأهل ذحٛزخ ٍعحضٗرِ ًٍَسُ ٍس ٗؾْط رل٘حً هي ذو٠ل هوح عطيوِ
أضسغَ هي أىْحض ٍ،ضجء ًَسٗٔ ،أحطت فلٖ هزول جلٌؾطٗحت جلٌَسٗٔ جلتٖ ؽْطت ى٘ووح ذقوس
ٌٍّحُ ٍضحٗح فحهِ جستحَشت فلٖ جليْط جلٌَسٕ ٍأصحرت ضهَظجً ٍأسحسحً لوقؾون هوح روحء
ىٖ جلٌَس جل قطٕ ٍّحًت سررحً ىٖ صسٍض ،ضجء ًَسٗٔ سطفحى هح ٗيْن هٌْوح فلوٖ أًْوح هوي
هقغ٘حت هح جَذحًِ أضسغَ عأٗ٘سجً أٍ ضىضحً ىحٛزخ جلنطذٖ جٟمطَٖٗ ىوٖ جٛملود أزخ ٗسوَزُ
عحذـ جلسضجهح ٍجٛسغَضٗٔ ٍجلصٕ عَيٖ ذِ جلو٠ين شجت جلغحذـ جلتقل٘ووٖ هووح ٗيْون ّوَى
جل قط ٗأعٖ عْخ٘يحً لوح ْٗتخو ّصُ جلقَل٘ٔ(فخوحى )180 :1984،جهح جٝعحض جلٌَسٕ ٍذٌ٘حًوِ
جٛسحس جلصٕ جضعْع فلِ٘ أضسوغَ ىوٖ جل وقط جلنطذوٖ فروط هطجيلوِ جلتطع٘ر٘ؤ ،جٝمطَٗوٖ،
ٍجل٠عٌٍٖ٘ ،جٍٟضٍذٖ َّ ،جٝعحض جلرلَٖ إٔ جلَ٘ؤ جلرلَ٘ؤٍ ،جلَ٘وؤ جلزوحل٘ؤ ٍٍوس ًوص
أضسغَ فلٖ جلَ٘ؤ جلرلَ٘ٔ ىٖ جل قط يو٘ي شّوط أى جلوأسوحٓ ئًووح ّوٖ هححّوحٓ ٛذغوحل
ٗتايَى ذقول جلر٘ط ،حن ٗيضل جل وقط فلوٖ جلتوحضٗد ٟعاوحىِ ذحلتقل٘و٘ٔ(جضسوغَ:1967 ،
)128
ىحلوححّحت ٍجٛسس جلزوحل٘ٔ ىوٖ جل وْل ٍجلوَضوَؿ ّوٖ ٍل٘وسٓ جٝعوحضٗي جلرلَوٖ
ٍجلزوحلٍٖ ،عقترط هي أّن هََهحت جل قط جلنطذٖ ىٖ علِ جلوطجيل ٍٍرل أضسوغَ ،أّسود
جى٠عَى جلٌَس جٛزذٖ ذْخ٘ط هي جلتقطٗيحت ٍجٛيحزٗج جلتٖ عاوو جٝذوسجؿ ٍعوسىٌ جلرحوج
ىٍِ٘ ،عضـ لوِ جٛصوَل ٍجليوطٍؿ ،ي٘وج جّتسوت ،ضجؤُ جلزوال٘ؤ ٍجلٌَسٗؤ لروحس ًؾطعوِ
جليلسي٘ٔ جل حهلٔ ئلٖ جلَرَز(ذسٍٕ ٟ ،عح )200 :لصج ىاى صحيد "ًؾطٗؤ جلوخول" ّوحرن
جل قطجء جلًَ٘حً٘ي ٍأسحل٘رْن ًٍتحرْن جٝذتْحضٕ حن عطزّن هي «روَْضٗتِ» جلتٖ عرضوـ
لٌؾحم صحضم أذًْٛ ،ٍٖ٠ن فطضَج جٟلْٔ هتٌحظف٘يٍٍ ،وس جهوتٜت ٍلوَذْن ذحلحَوس ٍجل وط
ٍيد سويِ جلوسهحءٍ ،فضوسٍج هسوحفٖ أذغوحلْن جٟفوسجء جلوصٗي ىحضوت ًيَسوْن ذوحلََٓ
ٍجًٟياحٟت جلزحضىٔ ٍجل َْجتٍ ،لن ٗتطُ أى٠عَى إٔ ذا٘ص أهل ىٖ زذَل جل حفط ئلٖ

المعایير النقذیة فی الخصائص السبع للجودة الشعریة(تحليل مقارن)63 /

هسٌٗتِ جليحضلٔ ،ئ ٟىٖ يحلٔ عَ٘سُ جلتحم ذاذضحؿ جل وقط لرسهؤ جلر٘وط ٍهححّوحٓ جلزووحل
جلوغلٌ(جلواسض جلسحذٌ)200 :
ٍلْي ٗأعٖ أضسغَ ذقس شلِ ل٘ن٘ط هٌْحد جلرحَث جلٌَسٍٗٔٗ ،ضـ هَ٘حسوحً لوٜزخ ٍّوَ
جلوححّحٓ ٍٗزقلْح جلي٘ال جلصٕ ٌٗيٖ جل رِْ ذ٘ي هح َّ ٍ٘ن ٍهح َّ م٘ط شلوِ ٍٗوطٕ أى
جلٌوَشد جلصٕ ٗزد هححّحعِ ل٘س هخ ً٠أفلٖ ذق٘سجً فٌح ىٖ جلسووحءّ -ووح ٍوحل أى٠عوَى-
ٍئًوح َّ جلغر٘قٔ جلتٖ ًق٘ش ىٖ أيضحًْح ٍأفوحل جلٌحس ٍأً وغتْن جلتوٖ ع وْل جلر٘ثؤ
جٟرتوحف٘ٔ جلتٖ عرحزلٌح جلتأحط ٍجلتأح٘ط
لَس أححض أضسغَ ّخ٘طجً هي جلتسحؤٟت ٍأٍضز فسٗسجً هي جل وَجّس ًٍوحٍش ذقووٌ هسوحتل
ٍٍضحٗح فلٖ زضرٔ هي جّٛو٘ٔ ،يتٖ شّد ذقض جلويْطٗي ئلٖ جلََلّ« :حى ٛضسغَ هوي
ًيحش جلرا٘طٓ هح رقل ّخ٘طجً هي صَض جلح٘حٓ جلًَ٘حً٘ؤ ىوٖ جٟذوٍ ً٠جٟرتووحؿ ٍجلس٘حسؤ
ٍجل قط ٍجلٌخط صحلححً ٛى ٌٗغرٌ ىٖ ّل ظهحى ٍهْحى ،ىَس ّحى لِ يسس ٍهَّرٔ ىصٓ ىوٖ
جلتقو٘ن ٍٍضـ جلٌؾطٗحت جلقحهٔ ٍَّ ٗ ٟرحضٕ ىٖ عٌؾ٘ن هح ٗرحخِ ئش ٗاٌيِ ٍٗرَذِ ٍٗطعرِ
عطع٘رحً زٍَ٘حً»(ض٘و ،ذٖ عحٍ )16 :فلٖ جلطمن هي أى أضسوغَ لون ٗقوطه جلوححّوحٓ عقطٗيوحً
هحسزجً ،ج ٟأى جلٌَحز أروقَج عَطٗرحً فلوٖ أًْوح  ٟعقٌوٖ جلتَل٘وس أٍ جٟشوحضٓ ئلْ٘وح ذوقٌوٖ
جلتاَٗط أٍ جلتوخ٘ل(جليت)77 :1983،
ٍٍس ضّع جلٌَحز ٍجلي٠سئ فلٖ جلوححّحٓ ذوقٌٖ جلتاوَٗط جلحسوٖ ،ىوٖ ًَّْوح ع وًْ٘٠
روحل٘حً للَجٍـٍ ،هسجضّح جلطت٘س ف ٍٔ٠جلقول جٛزذٖ جل وقطٕ ذوحلَجٍـٍّ ،وَ فٌوس أى٠عوَى
هححّحٓ لويطزجت جلقحلن جلوحسَس ،ىحلوححّحٓ سوَجءً فٌوس أى٠عوَى أم أضسوغَ ّوٖ ٍوَجم
جل قط(مطّحىٍ )157 :2004،ذصلِ ٗوْي جفترحض أضسغَ جلويْط جلصٕ أًعل هوَجظٗي جلٌَوس
هي جلسوحء ئلٖ جٟض  ،ىسذلت ٍلَ ذ ْل هحوسٍز ىْوطُٓ "جلوق٘حضٗؤ" ئلْ٘وح ،ىوٖ عَجٗوح
جشتَحٍِ ٍَجفس جلوأسحٓ ٍجلولْحٓ ىٖ جلرغحذٔ ٍجل قط(جضسغَ)27 :1967 ،
طبيؼة الشؼر
ىٖ فحم 1946م أصسض جلٌحٍس ٍجٛزٗد جٛهطْٖٗ زًٍحلس جستَىط ّتحذِ جلوقطٍه «عر٘قؤ
جل قط» ضّع ىِ٘ جلرحج يَل عر٘قٔ جل قط ٍضإٔ أًْح سرـ ذاحتصٗ ،وْي جستٌتحرْح هي
جذسجفحت جل قطجء يحٍل جستَىط ٍضـ فٌحصط ضت٘سِ٘ لل وقطٗٔ جلنطذ٘ؤّ ،وحى ىْ٘وح هتووخً٠
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للتطجث جلٌَسٕ جلنطذٖ ذسءً هي جٝمطٌٗ ،ي٘ج فس أضسغَ أّروط ًحٍوس يتوٖ فاوطُ(مطّحى،
)160 :2004
جفتَس جستَىط ىٖ ّتحذِ أىّ جلقٌحصط جلتٖ أشحض ئلْ٘حٟ ،ذس هي عَىطّح ىٖ جلٌص جل قطٕ،
ل٘زقلِ ىٌحً جذسجف٘حً، ،ححض جلزَزٓ ىِ٘ ؽحّطٓ ذَضَا
جلراحتص جلسرـ فرحضٓ في جللنٔ جل قطٍٗٔ ،جلتزطذٔ جليٌٍ٘ٔ ،جّٛو٘ٔ جل قطٍٗٔ ،جلقحعيؤ
ٍجًٟيقحلٍ ،جلتقَ٘س جل قطٍٕ ،جَٗٝحؿ جلوَسٍَٖ٘ ،جل ْل جلليؾٖ
الخصيصة األولی :اللغة الشؼرية
هوح ٗليت جلٌؾط ىٖ جلغحذـ جل قطٕ ىٖ جللنٔ ٍجلليؾؤّ ،وَ جلراَصو٘ٔ جلصجع٘ؤ ٍجللنؤ
جلقحهٔ جلتٖ عْتسد شأًحً فحهحً ،ىحلْلؤ جل قطٗٔ عرتلو فوي لنوِ جلقلون ٍجليلسوئ ىْوصجى
ٗسترسهحى لنٔ هرحشطٓ عْسه جلَصَل ئلٖ هقحزلٔ ه تطّٔ شجت عحذـ فوحم ٍهحوسٍز أهوح
لنٔ جل قط ىتقٌٖ ذٌَل أه٘ي لوحتَٕ ىطزٍٕ ،ذاَص٘ٔ شجع٘ٔ ٍجٛهحًٔ ٌّح ل٘ست ذوقٌوٖ
صسً جلحسٗج أٍ ّصذٍِ ،لْي ذوقٌٖ ئٗاحل هح ٗطٗس جل حفط ٍَلوِ ذحلوصجت زٍى م٘وطُ ،ىو٠
َْٗى جلوَضَؿ جلتقر٘طٕ ش٘ثحً ٍهح ًيْوِ هي جٛليحػ ش٘ثحً ،ذط ٍٗطٕ جسوتَىط أى جلليؾؤ
ىٖ جل قط ٗزد أى عحٌَ ح٠حٔ أمطج  ّٖ ،جلوحتَٕ جلقَلٍٖ ،جٟٗححء جلر٘وحلٍٖ ،جَٗٝوحؿ
جلاَعٖ(ص٠ا)121 :1987،
ٍذصلِ عإزٕ ّصُ جلقٌحصط هزتوقٔ ٍؽ٘ئ جلراَص٘ٔ جليطزٗٔ للنٔ جل قط ٍجلتٖ عزقلْح
فا٘ٔ فلٖ جلتطرؤٍ ،جيتوحل عطروتْح ٗيَسّح ّل هح لْح هي ذاَص٘ٔ ٍفوٌ ىٌ٘٘ي ٛى
شقطٗٔ جلَا٘سٓ عٌقسم فٌس عطروتْح لتارح ًخطٍٗٔ ،جفحزٓ ٍطجءٓ جل وقط ذاوَضٓ ًخطٗؤ ذقوس
جلتطرؤ عٌإٔ ذِ في عر٘قٔ جل قط(مطّحىٍٗ )160 :2004 ،إّس جستَىط فلٖ ىطزٗؤ لنؤ
جل قطًْٛ ،ح عوخل صٌ٘ـ جلصجت جل حفطٓ ىٌ٘حًٍ ،عقرط فٌْح ٍعْ و في عيطزّح أسلَذ٘حًٍ ،هي
ٌّح ّحًت جلَا٘سُ ذٌ٘ٔ شقطٗٔ ً ٟخطٍٗٔٗ ،طٕ عطرؤ جل قط هستح٘لٔ ًٌٛح ً ٟستغ٘ـ أى
ًٌَل جلَا٘سٓ ئلٖ صَضُ ًخطٗٔ ىٖ لنتْح ًيسوْح ،ىْ٘وو فٌوس ًَلْوح ٍعطروتْوح ئلوٖ لنؤ
جذطٕ(جلواسض جلسحذٌ)161 :
لصلِ ىاًِ ّلوح ّحًت جلَا٘سٓ شقطٗٔ ٍل ئهْحى جلتيْ٘وط ىْ٘وح ًخطٗوحً ،زٍى أى عتلوو،
ىتلر٘ص جلَا٘سٓ ٍص٘حمتْح ًخطجً ٗقس رْ ً٠عحهحً ذزَّط جليي(جسوحف٘ل)320 :1986 ،
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ٍفلٖ ّصج ىاًِ ٗوْي جلََل ذأى جلوق٘حضٗٔ ىٖ لنٔ جل قط فٌس جستَىط ٍجلٌؾطٗؤ جلنطذ٘ؤ
عرتلو هـ جلٌؾطٗٔ جل قطٗٔ جلقطذ٘ٔ هي رِْ جفتروحض ىطزٗؤ جللنؤ ٍشجع٘تْوح لوسٕ جل وحفط
ٍذحلتحلٖ فسم جهْحى ٍرَز هقٌٖ جلتطروؤ ٍجليطصؤ جلٌخطٗؤ ،ىوٖ يو٘ي ٗوطٕ جلوطظٍٍوٖ
(جٟصيْحًٖ ٟ ،عح) ٍجٟعزحُ جل قطٕ جلقطذٖ فلٖ أى لنؤ جل وقط روحف٘ؤ عَل٘سٗوِ ،عٌ وس
جلزعجلٔ ىٖ جلليؼ ،لًَْْح عتاو ذْخطٓ جسترسجم جٙذطٗي لْح ٍذضوَفْح للََجفوس جلَ٘حسو٘ٔ
ىٖ جلقطه جللنَٕ ٛى جل حفط ٌٗؾط ىٖ ًيسِ ذَيٖ هي جٙذط جلوحضٖ هرتقسجً في عخر٘وت
ىطزٗتِ ،يتٖ أًِ جي٘حًحً ٗقس جل قط ًخطجً حن ٌٗؾوٍُِّ ،وَ هوح شوزـ ذقوض جلسضجسو٘ي فلوٖ
عطرؤ جل قط ئلٖ جلٌخط حن هححٍلِ ىْوِ(مطّحى)167 :2004 ،
لصج ىحٟذت٠ه ذ٘ي جلٌؾطٗٔ جلنطذ٘ٔ ٍجلٌؾطٗٔ جلقطذ٘ٔ يَل هيَْم لنٔ جل قط ْٗووي ىوٖ
هق٘حض جليطزٗٔ جلصجع٘ٔ ٍجلزوحف٘ٔ جلتَل٘سٗٔ
مؼيارية اللغة فی االتجاه الغربی

مؼيارية اللغة فی االتجاه الؼربی

 -1جفترحض جللنٔ روحف٘ٔ عَل٘سٗٔ
 -1جفترحض ىطزٗٔ جللنٔ ٍشجع٘تْح لسٕ جل حفط
 -2فسم ٍرَز ىطصٔ ًخطٗٔ ،إٔ  ٟهقٌٖ للتطرؤ  -2جفترحض جلزعجلٔ ىٖ جلليؼ
 -3ل٘س ٌّوحُ هوحًـ هوي ىْون جل وقط ًخطٗوحً
جل قطٗٔ
 -3جلوق٘حض ىٖ جللنٔ َّ عحٌَ جٟمطج جلخ٠حٔ جلوحتوَٕ ٍعطروتْح
جلقَلٖ ٍجٗٝححء جلر٘حلٖ ٍجَٗٝحؿ جلاَعٖ

ىٖ جلوَغـ جلتحلٖ هي ٍا٘سٓ «جللَحء جٛذ٘ط ىٖ ضٍهح» لوحوَز زضٍٗوش ًَوطأ(زضٍٗش،
:)530 :1989
صرحا جلر٘ط ٗح هحرس /صرحا جلر٘ط ٍجٟذ٘ضٍ /ن ئشطخ ٍْوَعٖ ٍئًْوض /ىوحى رٌوحظعٖ
ٍصلتٍ ،ضٍهح ّحلوسسسّ /ل أض جهلل ضٍهح
ي٘ج جلتزأ جل حفط ئلٖ ذ٘حى جلزحًد جلقَلٖ جلتغرَٖ٘ هـ جٟٗححء جلر٘وحلٖ فروط جَٗٝوحؿ
جلوَسَٖ٘ ،ىتر٘لِ ل٘زقل جلطجحٖ ه٘تحً ٍجلوطحٖ ي٘ح ذَصَل رٌحظعِ ٍَّ جلحٖ ،ل٘طححُ هحرس
ٍ َّ جلو٘ت ،لصلِ عٌقْس ىطزٗٔ جللنٔ جلتغرَ٘٘ٔ فلٖ رعت٘وحت جسولَخ جل وحفط ،جهوح لوَ
ىسطًحُ فلٖ عاَض جٟعزحُ جلقطذٖ ،ىاى جليطزٗٔ جلصجً٘ؤ ىوٖ جليْوطُ عتحوَل ئلوٖ روحف٘ؤ
هوحضسٔ ٍعَل٘سٗٔ عرحج في جلََٓ ٍجلزعجلٔ فروط جلزعت٘وحت جلليؾ٘ؤ ٍجللنؤ جل وقطٗٔ ٍئى
ّحًت ذحصٔ لل حفط ،ئ ٟأًْح عستَيٖ جلتقر٘ط ذحضد صٌ٘ـ جل حفط ،ذوح عسل ٍعَيٖ ذيْوْح

/ 05دراسات األدب المعاصر ،السنة العاشرة ،خریف  ،7931العذد التاسع والثالثون

لطصس جلوتلَٖ لْح لصلِ علرس حَذحً فحهحً ،ؽحّطُ ذحص ٍذحعٌِ فحم ع وتطُ جٙذوطٗي ىوٖ
ًسزِ ٍععتٌٍِ٘ ،ي٘ج هح ََٗل ٗصٍخ جلقٌحء ٍَٗضح جليْن ّوح ىٖ ٍَل جذي جلطٍهٖ(جىوطجم،
 ٟعح:)139 :
ىزووَزج ىَووس أٍزٕ ًؾ٘طّوووح فٌووسٕ
ذْحؤّوح ٗ يٍٖ ،ئى ّحى ٗ ٟزسٕ
ى٘ح فعٓ جلوُْسٍٕٗ ،ح يسطٓ جلوُْوسٕ
ذٌُ وٖا جلووصٕ أّسعووِ ّيّووحٕ للخووطٕ
ىحلاَضٓ جليٌ٘ٔ ذوح ىْ٘ح هي جٟستحْحم ٍجلزعجلٔ ،لنتِ جل قطٗٔ هَضَف٘ٔ ٍل٘ست شجع٘ٔ،
ىحٟٗححء ىٖ «أّسعِ ّيحٕ للخطٕ» جٗححءٌ جًغرحفٖ ٗوْي جٗزحزُ لسٕ شوقطجء ،ذوطٗي ّووح
ىٖ ٍَل ظّ٘ط ذي جذٖ سلوٖ هخ(ً٠جلواسض جلسحذٌ:)88 :
عوتووِ ٍهووي عرغووأ ٗقوٍووط ىْ٘ووطمِ
ضأٗت جلوٌحٗح ذرظ ف َجء هي عاد
الخصيصة الثانية :أصالة ػمق التجربة الفنية(الشؼرية)
ٗتوتـ جلقول جل قطٕ ذحلقوٌ ،فٌسهح ٗارح جل حفط ذححرٔ ئلٖ ذ٘حى عقر٘طجعوِ جل وقطٗٔ
هي ذ٠ل فوٌ جلتزطذٔ جليٌٍّ٘ٔ ،صج هح ٗنٌِ٘ ئلٖ جلتياو٘ل٘ٔ ٍجلتزعٗث٘ؤ ،جلتوٖ  ٟعسوحٗط
ّسه جل حفط ٍعوٌقِ هي جلَصَل ئلٖ جلزَزٓ جلوٌ َزٍٓ ،عض٘ـ هٌِ ىطصٔ جٝىضحء ذوٌَْى
جلٌيس ٍعرقس في جٝشحضٗٔٛ ،ى جٝشحضٗٔ عْسرْح ذقسجً ضهعٗوحً جٗححت٘وحً ٍٗقتَوس جسوتَىط أى
جل قط ص٘حمِ ىٌ٘ٔ هو٘عٓ لتزطذٔ ذ طٗٔ هط ذْح جل حفطٍ ،ل٘س ىٖ جلح٘حٓ ّلْوح أهوط ٗوْوي
أى ًقترطُ عزطذٔ لْح ٍ٘وتْح جلصجع٘ٔ جلتٖ عقلَ ذْح فلٖ سَجّح ،ذل ّل هح عَـ فلِ٘ جلحَجس،
ٍّل هح ٗوس جلقحعئ ٍّل هح ٌٗيقل ذِ جٛزٗد َّ هحزٓ ىٌِ(ٟسل)26 :1954 ،
ٍفلٖ ّصج ٗرسٍ أى جلتزطذٔ جل راو٘ٔ لل وحفط ذورتلوو أشوْحلْح جلصجع٘ؤٍ ،جلزوحل٘ؤ،
ٍجلَعٌ٘ٔ ٍم٘طّح فرحضٓ في عقسز أسحل٘د ىٖ ذسهٔ مط جلتقر٘ط ٍهَ٘حس ٍجضح ٛصوحلٔ
جلقوٌ ىٖ جلتزطذٔ جل قطٗٔ
ذل ضذوح ٗرسٍ جٝذتاحض ٍجلطهع جٟٗححتٖ ىٖ ّصج جلوزحل أّخط ٍسضٓ فلوٖ ذسهؤ موط
جلتقوٌ ىٖ جلتقر٘ط في جلتزطذٔ جل را٘ٔ أٍ جلوٍَو جل راوٖ ،هوي جلححزحؤ جٟرتوحف٘ؤ
ٍجلؾحّطٓ جلغر٘ق٘ٔ(شطهٍٗ )167 :1981،تغلود جضويحء ظٌٗؤ روحل٘ؤ عرقوسّح فوي لنؤ
جلرغحخ جلتَطٗطٕ جلورحشط ،عقتوس فلٖ ٍسض م٘ط ٍل٘ل هي جلخَحىٔ ٍجلسضجٗٔ ،ل٘رسٍ للوتلَوٖ
ٍجف٘حً هستوسجً هي روحل٘ٔ عر٘٘ل جلَجٍـ ىٌ٘حً(مطّحى)169 :2004،
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ٍلْي جلٌؾطٗٔ جلقطذ٘ٔ لسٕ جلوطظٍٍٖ ٗ ،تطط ىٖ جلوقٌوٖ جل وطه ٍجلاوحٔ ٍهٌحسورتِ
لوَتضٖ جلححل ٍصحٔ ٍرَل جلقَل لِ ٍّٖ ،عٌوحؽط فٌوس جسوتَىط جعاوحه جلتزطذؤ ذَ٘وؤ
ئًسحً٘ٔ ضى٘قّٔ ،وح أى جضعيحؿ جلتزطذٔ جل قطٗٔ فلٖ جلتقل٘و٘ٔ جلورحشطٓ ٌٗحؽطّح ىوٖ جلٌَوس
جلقطذٖ ،جلوٌحوٖ جلزووحلٖ جلوصٕ ٗتاوو ذوِ سوحتط جلٌَوس جلقطذوٖ ٛرول هغحلرؤ جل وحفط
ذحٝرحزٓ(جلواسض جلسحذٌ)169 :
ٍ ٍس شّط ٍسجهٔ ذي رقيط أى فلٖ جل وحفط جشج شوطؿ ىوٖ إٔ هقٌوٖ ّوحى هوي جلطىَؤ
ٍجلٌعجّٔ ٍجلرصخ ٍجلٌَحفٍٔ ،م٘ط شلِ هي جلوقحًٖ جلز٘سٓ ٍجلصه٘ؤ أى ٗتوَذٖ جلرلوَك هوي
جلتزَٗس ىٖ شلِ ئلٖ جلنحٗٔ جلوغلَذٔ(ٍسجهٔ)146 :1963 ،
ٍذْصج ٗوْي جلََل أى هق٘حض جٝرحزٓ ىٖ ّ ٠جٝعزحّ٘ي ْٗوي ىٖ روحل٘ٔ جلتقر٘وط ٍئى
ّحى جٗححءً ىٌ٘حًٍ ،ىٖ ٍسجسٔ ٍشطجىٔ جلوقٌٖ ،ىحلٌؾطٗٔ جلقطذ٘ٔ علتعم ذحلزوحل٘ٔ جليٌ٘ٔ ٍذلوَك
جلصضٍٓ ىٖ جلتقر٘طٍ ،جلنطذ٘ٔ عأذص ذطىقٔ جلوقٌٖ ي٘ج شّط جلزطرحًٖ أى جل وقط ٗ ٟحرود
ئلٖ جلٌيَس ذحٍ٘ٛسٔ جلقَل٘ٔ ،ئًوح ذحلَ٘ن جلزوحل٘ٔ(جلزطرحًٖ ٟ ،عح)27 :
ىحلتزطذٔ جٛزذ٘ٔ عْسه ئلٖ جلزووحل ٍجليوي ٍجلتوأح٘طٍ ،جلْ وو فوي جلحَوحتٌ جلٌَف٘ؤ
جلْحهٌٔ ذلو جلقٍ٠حت جلواَضٓ ٍّٖ ،يَحتٌ عتال ذحًٝسحى ٍىقلوَِ ،لوصلِ ىوحلزَزٓ ىوٖ
جٛزخ ٍجًٝتحد جلورتْط ،عْوي ىٖ جلتزطذٔ ،فٌسهح َٗوَم جل وحفط ذتحَٗول فٌحصوط عزطذتوِ
ٍهَجزّح جلرحم ىٖ جٛىْحض ٍجلقَجعو ٍجٛفطجه جٛزذ٘ٔ ٍصْطّح ىٖ ذ٘حلوِ لَ٘لوس ّ٘حًوحً ىٌ٘وحً
ٗقرط جلوْحى ٍجلعهحى ٍعستوط ٍسضعْح جليٌ٘ٔ جلووتقٔ
مؼيارية التجربة في االتجاُ الغزبي

مؼيارية التجربة في االتجاُ العزبي

 -1ضىقٔ جلوقٌٖ ىٖ جلتزطذٔ جل قطٗٔ
 -1جل قط ئٗزحز ىٌٖ لْل عزطذٔ هط ذْح جل حفط
 -2جٝشووحضٓ ٍجلطهووع جٗٝحووحتٖ زٟلوؤ روحل٘وؤ ًحووَ  -2جٟلتعجم ذحلزوحل٘ٔ جلتقر٘طٗٔ لرلَك جلصضٍٓ
 -3جعرحش جلَ٘ن جلزوحل٘ٔ ذس ًٟهي جٍ٘ٛسٔ جلقَل٘ٔ
جلنط
 -3جلتزطذٔ جل قطٗٔ عسل فلٖ ٍ٘ؤ ئًسحً٘ٔ ضى٘قٔ  -4هٌحسرٔ جلتزطذٔ لوَتضٖ جلححل
 -4جضعيحؿ جلتزطذٔ جل قطٗٔ فلٖ جلتقل٘و٘ٔ جلورحشطٓ

أفعهٖ عحل ّوصج جلل٘ول ىوحًؾط
ّوووأى جليزوووط يوودٌ هسوووتعجض

أهٌووِ جلاوورح ٗيووطً أى ٗإٍذووح
ٗطجفوووٖ هوووي زرٌتوووِ ضٍ٘روووح
(جلوتٌرٖ)169 :2004 ،
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ًطٕ جلاَضٓ جليٌ٘ٔ هي ذو٠ل جلتقر٘وط فوي عزطذؤ ذ وطٗٔ  ٟعرلوَ هوي جٛىْوحض فروط
جٝسترسجم جٛزذٖ(لغَل جلل٘ل) ،ىْٖ عزطذٔ أزذ٘ٔ ٗقرطّح جل حفط ،ىٖ صَض ضهعٍٗٔ ،وس فروط
فٌْح م٘طُ هي جل قطجء ّوحل ٍحل جهطؤجلَ٘س:
فلووٍٖ ذووأًَجؿ جلْوووَم ل٘رتلوووٖ
ٍل٘ل ّوَد جلرحط أضذٖ سوسٍلِ
ىٌطٕ عغحذٌ جلٌؾطٗٔ جلٌَسٗٔ ىٖ ّ ٠جٟعزحّ٘ي ،ذَْى جلتزطذٔ جلقول٘ؤ لل وحفط عٌ وس
جلزوحل٘ٔ ىٖ جلتقر٘ط ٍجلطهعٗٔ ىٖ جٝشحضٓ هـ شطجىٔ جلوقٌٖ جلوقرطٓ في علد جليزط ٍذوعٍك
جٛهل جلو طً
ٍلْي جذي جلطٍهٖ ٗطٕ(جىطجم ٟ ،عح:)140 :
ىلستُ لْح ٍفٌِ٘ ذوحلغطٍخ
ىوي ٗغطخُ ئشج ّرت رٌَخ
ىحلتزطذٔ جل قطٗٔ ىٖ ٍَل جذي جلطٍهٖ فلٖ ضَء جٟعزحُ جلنطذٖ ححذت لل حفط ىوٖ فوَوِ
ٍجصحلتِ ىْٖ زجتوحً هحيَؽٔ لوٍِ ،لْوي ىوٖ جٟعزوحُ جلقطذوٖ عق٘رْوح ٍعٌَاوْح جلتَطٗطٗؤ
جلورحشطٓ لْرَخ جلطٗحا ٍذنضِ هٌْح
الخصيصة الثالثة :األهمية الموضوػية
ٍٗطجز ذْح هستَٕ جضعرحط جلَض٘ٔ جلتٖ ٗقرط فٌْح جل حفط هـ هزطٗحت جلح٘حٓ ،أٍ ه وحمل
جلوتلَٖ أٍ عغلقحت جًٟسحى ،أٍ ،هحل جٙذطٗي ٍجّتوحهحعْن؛ لصج ٗوْي جلويحضلٔ ذ٘ي ٍا٘سٓ
جلوٌحسرٔ جل را٘ٔ ٍجلوٌحسرٔ جلََه٘ٔ هي ي٘ج أى جلخحً٘ٔ عوطعرظ ذحّتوحهوحت فوسز أّروط
هي جلٌحس(شطهٍ )167 :1981 ،لوح ّحًت جلوحزٓ جلتٖ ٗاسض فٌْح عاَض جل وحفط ،يسو٘ٔ،
ٍٍؽ٘يتْح رقل جٛىْحض يحصلٔ ىٖ شّي جلوتلَٖ ،فلٖ ًحَ هي جلسَْلٔ ٍجلوتقؤ ،فلوٖ أى
جلاَضٓ جلتٖ ٗإزْٗح جل قط ٟ ،عتغحذٌ هرحشطٓ هـ جٛش٘حء جلواَضٓ ،ىاى جٛزجٓ جلاَع٘ٔ جلتوٖ
ٗتَْى هٌْح جل قط ٟ ،عَْى ّٖ جٛذطٕ هغحذَٔ لٜصل جلصٕ ًاَضُ ًْٛح هتائ ذحلخروحت
ىٖ ي٘ي عتسن جلوَرَزجت جلورحشطٓ ذحلتن٘٘ط فلٖ صق٘س جلَجٍـ ،ىْوٖ عوَيٖ لْول هتلوٌ
ذ ٖء ضذوح ّحى هرتليحً فوح ع ٖ ذِ لسَجُ ،جٛهط جلصٕ ٗإزٕ ئلٖ جذت٠ه ىٖ علَٖ جلاَضٓ
جل قطٗٔ(مطّحىّ )163 :2004،وح ٗوْي جلويحضلٔ ذو٘ي جلتقر٘وط فوي فوحعيتٖ جٛهَهؤ،
ٍجلَتل زىحفحً في جلرَحء ي٘ج عحؾٖ جٍٛلٖ ذتأٗ٘س جلوزتوـ ٍعز٘٘صُ ،ذٌ٘وح عسذل جلخحً٘ؤ
ىٖ ئعحض جٝيتزحد جلَحًًَٖ في سلَُ ّحضخ هي ذغط ذحضرٖ
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ىحل حفط ٍئى ّحى ٗقرط في شجع٘ٔ جيسحسحعِ ،لٌِْ ٌٗ س جٟعاحل ذحٙذطٗي ،سوَجءً ّوحى
جلنط علٌَ٘٘حً أٍ جٝذطجظ في هرعًٍحت فحعي٘ٔ عحطٗضو٘ٔ عوسىـ جل وحفط فلوٖ هوح ٗوسفٖ
ٍجلوق٘حض ىٖ جلوتلَٖ َّ جًٝاحه ىٖ عٌحٍل جلتزطذٔ جل قطٗٔ هْووح عْوي هٌححّوحٍ ،هْووح
عْي هَجضزّح جلتٖ صسضت فٌْح
ٍٍس ضإٔ جستَىط أى جل قط ّلِ عقل ٘وٖ ذوقٌوٖ أًوِ ٗحتوَٕ فلوٖ هقطىؤ ٍٗعٗوس هوي
هقطىتٌحٍ ،شّد ئلٖ أى فول جل حفط ل٘س جٌٍحؿ جلَحضب ٍعقل٘وِ ذحلقَل ٍيسٍُ ،لٌِْ ٗوإحط
ىٖ ّل هح َّ يٍٖ ىٖ جًٝسحى ٍعر٘قٔ جل قط ل٘ست جستحعْ٘٘ٔ ،ذوقٌٖ أًِ ل٘س لِ هقٌوٖ
فَلٖ ٍجيس فٌس ّل جلٌحس ىٖ ّل جلقاَض ،ىٗ ٠قسٍ جل وحفط ٍوحت ً٠شو٘ثحً ىحسودٍ ،لْوي
ًزحيِ ٗقتوس فلٖ حَتِ ٍحَٔ جلَحضب(شطٗو)169 :1981،
مؼيارية األهمية في االتجاُ الغزبي

مؼيارية األهمية في االتجاُ العزبي

 -1جلتححم جل قط هـ عغلقحت جلوتلَٖ
 -1جل قط ذوح ىِ٘ هي هقطىٔ ىَْ عقل٘وٖ هوتـ
 -2جل قط ٗإحط ذ ْل فوحم ٍْٗوسه جٗزوحز يَ٘ٗؤ  -2لل قط ضسحلٔ عتحسز ذحٟضعرحط ذحلقاط ٍٍضحٗحُ
 -3عقووسز ٍووطجءجت جلووٌص ٗحووسز عرَوؤ جلوتلَووٖ
هستوطٓ فٌس جلوتلَٖ
 -3عأح٘ط جل قط ٗأعٖ هي ذ٠ل عقسز ٍط،ءجت جلٌص ٍسلَُ
 -4محٗٔ جل قط أى ٗقلن ذَسحعٔ جلوتقٔ

ٍحل جٛذغل(جٛذغل ٟ ،عح:)250 :
ٗرطٍي ذحلََم ،يتٖ ٗحترلوٌْن
أفطضي ،جلوحضٖ ٍوَٕ هَعرطّوح

ٍضأُْٗ ويض ضووق٘و ،يوو٘ي ُٗرترووط
ٍجذ٘ض ،ذقوس سوَجز جللوؤِ جل وقطُ

ٍضـ جٛذغل ٗسُ فلٖ ٍض٘ٔ عليت جًترحُ جلوتلَٖ ىٖ ّحىٔ جلقاَض ٍلْوح هوي جّٛو٘ؤ
ذوْحى ،أى عقط أملد جل قطجء لْح ٍّٖ ٍض٘ٔ جلوطأٓ ٍهْحًتْح ىٖ جلوزتوـٍ ،ضإٔ ل وحفط
ىْ٘ح ٍس ٗ ٟتغحذٌ هـ ضإٔ جلوتلَٖ ٍلٌِْ ع ر٘ص لَضو٘ٔ فاوطٗٔ ىوٖ ٍٍتْوحٍ ،يسود
جلٌؾطٗٔ جلنطذ٘ٔ ىاًِ علَو٘ي عقل٘ووٖ هوتوـ هوي ذو٠ل روحل٘وِ عقر٘وط جل وحفطٍ ،عتيوٌ
جٝعزحّ٘ي ىٖ عقسز ٍطجءٓ جلطإٔ فٌس جلوتلٍَّٖ ،صج َّ رَّط جلتأح٘ط
ٍّصلِ ذ٘ت جلوتٌرٖ جل ْ٘ط:
عزطٕ جلطٗحاُ ذوح ٟع تِْ جلسيي
هح ّل هح ٗتوٌٖ جلووطء ٗسضّوُِ
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ىحّٛو٘ٔ ىِ٘ ّٖ جلتقل٘و٘ٔ جلحْو٘ؤ جلووتقؤٍ ،جسوتَرحل جلوتلَوٖ جلوتوأحط ذوِ هوي
جلؾَجّط جلَجضحٔ ىٖ جلر٘ت
الخصيصة الرابؼة :الؼاطفة واإلنفؼال
لوح ّحًت جلوحزٓ جل قطٗٔ جلتٖ ٌَٗلْح جل حفط ئلٌ٘ح ،ذوقٌٖ أى جىْحضُ ٍفَجعيِ ٍجلتٖ ٗقرط
فٌْح ذأليحػ يس٘ٔ هلوَسٔ ّٖ ،ل٘ست ف٘ي جلَجٍـ ل٠ش٘حء ،لوصلِ ًطجّوح ذاوَض ٍأصوَجت
ئٗححت٘ٔ ىٖ جعحض هَرَز يسٖ ٗرتلو هي ٍا٘سٓ ئلٖ أذطٕ ٍٍس ًؾط جستَىط ىٖ جلحس٘ٔ
ٍجلقحعئ ذَصيْح ذحفخحً شقطٗحً ،ذق٘سجً فوي جٟلْوحم جل و٘غحًٍٖ ،م٘وط هتاول ذهلْؤ جليٌوَى
جٛى٠عًٍَّ٘ٔ ،حى أٍطخ ئلٖ أضسغَ هٌِ ئلٖ أى٠عَىٛ ،ى أضسغَ ٍحل ذتَسٗن جلقَل فلوٖ
جلر٘حلٛ ،ى جلٌص جل قطٕ ٗتحسز أي٘حًح ذوََهحت جلقَلٍّ ،صج هح جًغلٌ هٌِ جسوتَىط ئش ٟ
ٗطٕ جل قط ّر٘طجً ٍضجتقحً ئشج لن ْٗي لليْط ى٘وِ ٍ٘وؤ شجت ًيوـ للح٘وحٓ جًٝسوحً٘ٔ(مطّحى،
)171 :2004
ٍيَل جٛحط جلحسٖ ٍجلقحعئ ٍهق٘حض جلزَزٓ جل قطٗٔ ذحلٌسرٔ لصلِٗ ،طٕ جلوطظٍٍوٖ أى
جلغرـ ٍشطجىٔ جلقحعيِ هَ٘حسحى للزوحل جليٌٖ ،ي٘ج عتصٍٍْوح جلوٌيس هوي ذو٠ل ذسجفؤ
ٍجذتْحضٗٔ جلَصو لل حفط(جلواسض جلسحذٌ)170 :
ىحلَصو زجل فلٖ ّ٘ؤٌ جلحسٛ ،ى جلَصو ئًوح َّ شّط جل ٖء ذوح ىِ٘ هوي جٛيوَجل
ٍجلْ٘ثحتٍ ،لوح ّحى أّخط ٍصو جل قطجء ،ئًوح َٗـ فلٖ جٛش٘حء جلوطّرٔ هي ضطٍخ جلوقحًٖ،
ّ حى أيسٌْن ٍصي ًح هي أعٖ ىٖ شقطُ ذوأّخط جلوقوحًٖ جلتوٖ جلوَصوَه هطّود هٌْوح ،حون
ذأؽْطّح ىِ٘ ٍأٍّٟح ،يتٖ ٗحِْ٘ ذ قطٍُٗ ،وخلِ للحس ذٌقتِ(رطرحًٖ ٟ ،عح)134 :
ٍذْصج عقس أليحػ جلَا٘سٓ ،ذحعسحٍْح جلقحم ٍٍضق٘تْح ٍأصَجعْح ًٍؾحهْوح جَٗٝوحفٖ ذوخحذؤ
شلِ جلوقٌٖ جلوطّدٍ ،ذَسض هي جلغطجىٔ ٗاح هق٘حضجً للويحضلٔ
ٍٗرَٖ للوتلَٖ أى ٗتصًٍ جلغحذـ جلحسٖ ٍىَحً لتأحطُ ذوح ٗؾْط لِ هي جلتطّ٘د جل قطٕ
جلوقٌحتٍٖ ،طجءٓ ٍعصٍٍحًٍ ،ذَسض عٌَؿ جلتصًٍ جلحسٖ عتقسز ٍطجءجت جلٌص جل قطٕ ىحلوق٘حضٗٔ
ٌّح هسٕ عحَل جلحس جلقحعيٖ ًٍَف٘ٔ جلتلَٖ ،ئلٖ يس ًَسٕ هسوتز٘د لغوطا جل وحفط
سلرحً أٍ جٗزحذحً
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مؼيارية الحسية والؼاطفة في االتجاُ الغزبي

مؼيارية الحسية والؼاطفة في االتجاُ العزبي

 -1جلتقر٘ط جلحسٖ ٗرتلو فوح ّوَ هَروَز فلوٖ  -1شطجىٔ جلقحعئ هَ٘حس للزوحل جليٌٖ
 -2هَ٘حس جلزَزٓ ْٗوي ىٖ عحَل ًَف٘ٔ جلتلَٖ
أضض٘ٔ جلَجٍـ
 -2جٟيسحس جلقحعيٖ ذحفج شقطٕ ٍل٘س جلْوحم ئلٖ يس ًَسٕ سلرحً أٍ جٗزحذحً
ّ٘ -3ؤٌ جلحس٘ٔ فلٖ جلٌص جل قطٕ هي ذ٠ل
ش٘غحًٖ
 -3جٝعحض جليْطٕ لل وقط ٗقتروط ٍ٘وؤ شجت ًيوـ جلَصي٘ٔ ٍجلوَحضذٔ ىٖ جلت رِ٘
للح٘حٓ جًٟسحً٘ٔ

ََٗل جذَ عوحم(جذَ عوحم:)112 :1997 ،
ذ٘ضحء عسطٕ ىٖ جلؾ٠م ىْ٘تسٖ

ًَضجً ٍعسطخُ ىوٖ جلضو٘حء ىو٘ؾلن

ىحلتقر٘ط جلحسٖ ىٖ جلر٘ت ٗأعٖ هي ذ٠ل عَؽ٘و جلَصي٘ٔ فرط ذ٘حى روحل٘ٔ جلوطأٓ ىٖ
ذ٘ح ذ طعْح ٍٍسضعْح فلٖ ذطً جلؾ٠م ٍعٌَٗطُ ٍعحضٓ جُذطٕ عؾلوِ هي شسٓ ذ٘حضٍِّ ،وصج
ذلٌ لتصًٍ شقطٕ للوتلَٖ سلرحً جٍ جٗزحذحً ٍٟ ،ذ٠ه ىٖ ّصُ جلٌؾطٓ هي جٝعزحّ٘ي
ٍلْي جلوتٌرٖ ْٗ ٟتيٖ ذصلِ جلر٘ح (جلوتٌرٖ:)120 :2004 ،
ٍلوون أضَ ذووسضجً ٍرلْووح ٍُلر وسَ جل وْرح
لْووح ذ وطُ جلوسضِّ جلووصٕ ٍُلروست ذووِ
ىت رْ٘ح ذحلٚلة جلوضو٘ثٔ ،أفلوٖ ٍ صوي ًح هوي جلر٘وح  ،ذوصلِ أيوحط جلوٌص جل وقطٕ
ذحلحس٘ٔ ،ىْصج جيسحس فحعيٖ ٍهسرد شقطٕ ىٖ جٝعزحُ جلنطذوٍٖ ،سووَ فوحعيٖ هروسؿ
للزوحل ىٖ جٟعزحُ جلقطذٖ
ٍٗض٘و جذَ عوحم هسححت روحل٘ٔ أذطٕ فلْ٘ح ئش ََٗل(جذَ عوحم:)426 :1997 ،
هتيٌيّ ىٖ جلحسي ؽحّط صوسضّح
هتيٌي ىٖ جلؾطه ذح عي صوسضّح
ٍئشحضٓ ئلٖ جٝعزحُ جلنطذٖ ىاىّ جٍٛصحه جلحس٘ٔ ٍجلقَجعو جل وقطٗٔ ،هوح ّوٖ ئ ٟصوَض
ذ٘حل٘ٔ ٍس  ٟعتغحذٌ هـ جلَجٍـٍ ،لْي عطجىٔ جلت رْ٘حت ع ْل هق٘حضجً للزَزٓ ٍجلويحضلٔ
ٍّصلِ ً ٘ط ئلٖ ٍَل أذٖ عوحم(ض٘و ٟ ،عح:)227 :
سووَجذل جلٌقوووحء م٘ووط ٌّووَز
ذصّح هخَيؤً جلَوَجًٖ ،ضذُّْوح
ٍذ٠موؤ ٍعووسضُّ ّوول ٍضٗووس
يصجء عوّ ٜول أشىٍ يْوؤً
ىغرَحً ل٠عزحُ جلنطذٖ ىحلر٘تحى ٍهح ٗلْ٘وح ذحل٘حى هوي جلتقَ٘وسٛ ،ى جل وْل ٍجلعذطىؤ
جلليؾ٘ٔ عنٖ فلٖ جلوقٌٖ جلوغلَخٍ ،لْي ىٖ جٟعزحُ جلقطذٖ ىحلتقَ٘س ْٗووي ىوٖ جلر٘وت
جل قطٕ ٍجلتححم ٍجلرٌ٘ٔ جلوقَسٓ ىٖ هزول جلَا٘سٓ
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الخصيصة الخامسة :التؼقيذ
ٗرسٍ أى عاحفس هستَٕ جلتقَ٘س فٌس جل قطجء ذ ْل أّخطٍ ،س ٗتحٌَ ،ئش  ٟعطهوٖ لنؤ
جل قط جلَصَل ئلٖ جلْسه جلتيا٘لٖ جلسحذٌ ىٖ جلتحسٗس ٍجلتق٘ي ٍٟ ،عٌغَٕ فلوٖ هقوحٗ٘ط
زٍَ٘ٔ للحْن فلٖ زضرحت جٝصحذٔ ىٖ جلتَرِ ئلٖ جلتقر٘ط في ىْوطٓ زٍى أذوطٕ ىحل وقط
ذوح َّ ًتحد ئًسحًٖ فول هقَس ٗسٍض يَل ٍضحٗح ٍأهَض شجت أّو٘ؤ ذحلٌسورٔ للوتلَوٖ ئش
عٌغلٌ جلٌؾطٗٔ جلنطذ٘ٔ ىٖ ىْن جلتقَ٘س ٍجلتقر٘وط فٌوِّ ،ووح ذو٘ي شلوِ جسوتَىط هوي أى
جلَا٘سٓ ذوح ع ول فلِ٘ هي فٌحصط هتيحفلٔ ٍهطّرٔ ،ئًوح عْ و في ذٌ٘ٔ هقَسٓ  ٟسو٘وح
ىٖ جلَاحتس جلغَٗلٔ أٍ جلو٠ين؛ ٌٍّح ىحلتقَ٘س فٌسُ هتال ذرٌحء جلَا٘سٓ ّلْح ،ذٌ٘ووح ّوَ
فٌس جلقطخ صئ ىٖ ذٌحء جلر٘ت جل قطٕ أٍ جلزولٔ جل قطٗٔ ،لصج ى وحفط جلَاو٘سٓ جلوتاوئ
ذحلتقَ٘س فٌس جستَىط َّ ّحعد جلٌص جلغَٗل جلَحتن فلٖ ذٌحء ىْطٕ هتاوو ذحًٟتؾوحم ىوٖ
هًَْحعِ جليٌ٘ٔ ،ئش َّه٘طٍس ىٖ «جٝل٘حشٓ ٍجٍٛزٗسٔ» شحفط هقَسٍ ،لْي صئ جلتقَ٘س ىٖ
جل قط جلقطذٖ هتالٔ ذحلر٘ت جل قطٕ ،ىأذَ عوحم شحفط هقَس ٛى ذٌحء رولتِ جل قطٗٔ ٗتسون
ذوح ٗزقلِ هقَسجً(جٙهسٕ)16 :1973 ،
ٍسَجءً ّحًت صئ جلتقَ٘س هتالٔ ذحلرٌحء جليْطٕ للَا٘سٓ أم ذحلر٘وت جل وقطٕ ٍجلزولؤ
جل قطٗٔ ،ىاى جل قط ذ ْل فحم َٗيٖ أّخط هوح َٗطض(شطه)169 :1981 ،
ٍذصلِ ْٗتسد ٍسضجً هي جلحطٗٔ عال ذِ ئلٖ زضرِ جلتقَ٘س ،ذسورد جلحلوَل جلووٌْؤ
ٍجلٌتحتذ جلْخ٘طٓ جلوتٍَقٔ جلتٖ ٗستزطّح ٍجٙىوحً جلقسٗوسٓ جلتوٖ ٗيتحْوح ٍعْوتن جلٌؾطٗؤ
جلنطذ٘ٔ ىٖ ذ٘حى أحط جلَيسٓ جلقضَٗٔ للَا٘سٓ ىٖ عاوحفس جل وْل جلتقَ٘وسٕٛ ،ى جلَيوسٓ
جلقضَٗٔ رعء هي هََهحت جلرٌحت٘ٔ ًِٛ ،أشرِ هح َْٗى ذحًٝسوحىٍ ،عقَ٘وسُ ًت٘زؤ ٍلو٘س
سررحً(جستَىط ٟ ،عح )160 :ئش ٗقس عطّ٘د جلقول جل وقطٕ جلغَٗل(جلوقَوس) هتاو ً٠ذتوَىطُ
فلٖ ٍيسٓ فضَٗٔ ىَْ ٗطذظ ذ٘ي جلغَل ٍّصُ جلَيسٓ ٍذ٘ي جلغوَل ٍجلزوَزٓ جليٌ٘ؤٍّ ،وَ
ٗطرـ عَىط جلَيسٓ ئلٖ فٌاط جليْطٓ ٍىٖ ّصج عتو٘ع جل قطٗٔ جلنطذ٘ٔ في جل قطٗٔ جلقطذ٘ؤ،
هوح رقل ذقض جلٌَحز جلقطخ جلوقحصطٗي ٗطٍى أى فسم ٍرَز جٛفوحل جل قطٗٔ جلغَٗلٔ ىوٖ
جٛزخ جلقطذٖٗ ،طرـ ئلٖ ىَسجى فٌاط جليْطٓ فٌس جل حفط جلقطذٖ(فع جلوسٗي)360 :1986 ،
ٍٍس أذص فع جلسٗي جسوحف٘ل ذطإٔ جستَىط جلصٕ فعج فسم عَىط جل قط جلنٌوحتٖ فلوٖ جلَيوسٓ
جلقضَٗٔ ٟىتَحضُ لَيسٓ جليْط ،ئش ََٗل ئى جلَا٘سٓ جلغَٗلٔ عتطجذظ ذوْحضٓ جلقٌحصط جلؤًَْ

المعایير النقذیة فی الخصائص السبع للجودة الشعریة(تحليل مقارن)03 /

لْح(جلواسض جلسحذٌٍ )361 :س أشحض جلوطظٍٍٖ ىٖ ّصج جلوَضَؿ ئلٖ أى جلتححم أرعجء جلوٌؾن
ٍجلتثحهْح فلٖ عر٘ط هي لصٗص جلَظى ،شجّطجً أى جلٌؾن جلصٕ ٗ ٟتقخط جلغرـ ذأذٌ٘توِ ٍفَوَزُ
ٍٗ ٟتحرس جللسحى ىٖ ىاَلِ ٍٍصَلِ ّوَ جلوصٕ عْوَى جلَاو٘سٓ هٌوِ ّحلر٘وت ٍجلر٘وت
ّحلْلؤ ٛرعجتِ ٍعَحضًحً(جلوطظٍٍٖ ٟ ،عح)9 :
ٍهي ّصج ٗوْي جلََل ،أى هق٘حض جلتقَ٘س ىٖ جلٌؾطٗٔ جلنطذ٘ٔ عْوي ىوٖ ذٌوحء جلَاو٘سٓ
ٍصيتْحٍ ،ىٖ جلقطذ٘ٔ ىٖ صئ لنٔ جلَا٘سٓ ،ىيٖ جٍٛلٖ هتال ذحلَيسٓ جلقضوَٗٔ جلاوحزضٓ
في ذٌحء ىْطٍٕ ،ىٖ جلخحً٘ٔ ىٖ جلتححم أرعجء جلٌؾن جلصٕ ٗرقس جلغرـ فوي جلتقخوط ذحٛذٌ٘ؤ
ٍجلقََز
مؼيارية التعقید في االتجاُ الغزبي

مؼيارية التعقید في االتجاُ العزبي

 -1جلرٌحء جل قطٕ ذ ْل فحم هق٘حض جلتقَ٘س
ٟ -2ذس هي ذٌحء ىْطٕ ٗإزٕ ئلٖ جٗزوحز جلَيوسٓ
جلقضَٗٔ ىٖ جلَا٘سٓ ٍجلتٖ ّٖ هَ٘وحس للزوَزٓ
جل قطٗٔ
ٗ -3تزسس جلتقَ٘س ىٖ جلقوول جل وقطٕ جلغَٗول
جلوتاو ذحًٟتؾحم ىٖ هًَْحعِ جليٌ٘ٔ
 -4جلَيسٓ جلقضَٗٔ للَا٘سٓ هََم ذٌحتٖ ًٍت٘زؤ
ىٌ٘ٔ

 -1جلراَص٘ٔ جلَصي٘ٔ للنٔ ىٖ جلَا٘سٓ جل قطٗٔ
هق٘حض جلتقَ٘س
 -2جلتقَ٘ووس هووطعرظ ذحلر٘ووت جل ووقطٕ ٍجلقرووحضٓ
جل قطٗٔ
 -3م٘حخ جلَيوسٓ جلقضوَٗٔ ىوٖ جل وقط جلنٌوحتٖ
جلَا٘ط
 -4جلتثووحم جلووٌؾن ٌٗسووزن هووـ جلغرووـ ٍٗحَووٌ
جلزَزٓ

الخصيصة السادسة :اإليقاع الموسيقی
فٌسهح ًححٍل عَض٘ح فٌاط جَٗٝحؿ ٍجَحوطُ ىوٖ ذلوٌ ٍجذوسجؿ جلزوَزٓ جل وقطٌٗٔٗ ،رنوٖ
جٝلتيحت ئلٖ أى جَٗٝحؿ م٘ط جلَظى ،ىحلَظى ذحلٌسرٔ لل وقطٗٔ ىوٖ جلَاو٘سٓ ذوخحذؤ جلَحلود
ٍجٝعحض جلوَسَٖ٘ جلزحّع جلصٕ عوسذل ى٘وِ جٛليوحػ عَفوحً أٍ ٍسوطجً هقتووسجً ذٌحت٘وحً فلوٖ
جلتيق٘٠ت ،أهح جَٗٝحؿ ىَْ ٍيسٓ ًنو٘ٔ عتْطض فلٖ ًحَ ذحص هراَص ىٖ جل وقط أٍ ىوٖ
جلْ٠م ،إٔ أًِ علَٗي صوَعٖ صوحزض فوي جلْ٠م(فوع جلوسٗي )222 :1986 ،ىحَٗٝوحؿ ذْوصج
جلوقٌٖ ٗتحسز ىٖ ًؾحم صَعٖ ٗرسم أمطج جلَا٘سٓ شجعْحٍٗ ،قتروط روعءً ٗ ٟتزوعأ هٌْوح
ٍل٘س ٍحلرحً هَحوحً فلْ٘ح ٍٍس شّط لَضز سَضث« :أى جٛحط جلووتوـ لَٗٞوحؿ ح٠حوٖ ،فَلوٖ
ٍروحلٖ ًٍيسٖ ،أهح فَل٘حً ىلتأّ٘سُ جلوستوط ذ٠ل س٘ط جلَا٘سٓ أى ٌّوحُ ًؾحهوحً ٍزٍؤ
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ٍّسىحً ىٖ جلقولٍ ،أهح روحل٘حً ىاًِ ٗرلٌ رَجً هي يحلٔ جلتأهل جلر٘حلٖ جلوصٕ ٗضويٖ ًَفوحً
هي جلَرَز جلووتلة ىٖ يحلٔ شرِ ٍجف٘ؤ فلوٖ جلوَضوَؿ ّلوٍِ ،أهوح ًيسو٘حً ىواى ي٘حعٌوح
ئَٗحف٘ٔ :جلو ٖ ٍجلٌَم ٍجل ٌْ٘ ٍجلعى٘ط ٍجًَرح جلَلود ٍجًرسوحعِ»(جلواوسض جلسوحذٌ)9 :
ٍذْصج ٗوْي جلََل أًِ ٌّحُ ىطً ذ٘ي جلَظى ٍجَٗٝحؿ ،ىواى جَٗٝوحؿ ٗ وتول فلوٖ جلوَظى،
ٍل٘س جلقْسٍٍ ،س َْٗى جلَظى ىٖ جل قطٍ ،هـ شلِ ٗ ٟضيٖ فلِ٘ جل قطٗٔٛ ،ى جٛسحس
ىٖ جَٗٝحؿ ل٘ست جلتيق٘لٔ ٍئًوح جلر٘ت ّلِ ٍٍس ضإٔ جستَىط ،أى جل حفط َّ جلاحًـ جلوروسؿ
جلْحّي جلوتٌرة ،ىَْ ٗرسؿ ٍٗإلو ٍٗطّد ىٖ جلعهي ،إٔ ذأليحػ عْتد ٍعَوطأ ذو٠ل ىتوطٓ
ظهٌ٘ٔ  ٟىٖ جلوْحىٗ ٍَّ ،طٕ أى جَٗٝحؿ ٍجرد ىٖ جلٌص جل قطٕ ،ىٖ ي٘ي ٗوطٕ جلوَظى
ححًَٗحً(جلواسض جلسحذٌٍ )364 :ئشج ّحًت ذقض جٛموطج أٍ جلوَضوَفحت عروتص ذْوح أٍظجى
هقٌّ٘ٔ ،وح ىٖ جل قط جٝمطَٖٗ ،ىحىّ جَٗٝحؿ ٗ ٟرتص ذأمطج أٍ هَضَفحت ذقٌْ٘ح(جضسغَ،
 )67 :1967جهح جلوطظٍٍٖ ىلن ٗيال ذ٘ي جلَظى جَٗٝحؿ ،ىض ً٠في أًِ لن ٗ ط ئلٖ جَٗٝوحؿ،
ئًوح شّط جلَحى٘ٔ هطٓ ىٖ جلقٌاط جلسحذـ جلصٕ ًص ىِ٘ فلٖ ه حّلٔ جلليوؼ للوقٌوٖ ٍشوسٓ
جٍتضحتْوح للَحى٘ٔ يتٖ  ٟهٌحىطٓ ذٌْ٘وح(جلوطظٍٍٖ ٟ ،عح)9 :
ٍ ذْصج ىاى جلوطظٍٍٖ رقل ف ٍٔ٠جلليوؼ ذوحلوقٌٖ ذحلتزوحًس ٍجلتٌحسود ٍأهوح جلَحى٘ؤ
ىتَْى ّحلوَفَز جلوٌتؾط ٗت ٍَْح جلوقٌٖ ذحَِ ٍجلليؼ ذَسغٍَِ ،ئّ ٟحًت ٍلَٔ ىٖ هَطّح
هزتلرٔ لوستني فٌْح(جلواسض جلسحذٌٍ )9 :لقل ّصُ جلو٠يؾحت عرو٘ي أى جسوتَىط ّوحى
ٍجضححً ىٖ جلتيطٍٔ ذ٘ي جلَظى ٍجَٗٝحؿٍ ،ضوطٍضٓ جَٗٝوحؿ لل وقطٛ ،ى جل وقط ذٌ٘ؤ ئَٗحف٘ؤ
ٍجَٗٝحؿ فٌاط ٍجرد ىِ٘ ،أهح جلٌؾطٗٔ جلقطذ٘ٔ ىيْ٘ح ه٠يؾؤ فوسم جًٝياوحل ذو٘ي جلوَظى
ٍجَٗٝحؿ ،ىحلوق٘حض َّ عٌحسد ٍعزحٍخ ًَؿ جلو حّلٔ جلليؾ٘ٔ هـ جلوقٌٖ
مؼيارية اإلیقاع في االتجاُ الغزبي

مؼيارية اإلیقاع في االتجاُ العزبي

 -1جلسٍٔ ٍجلتأهل ىٖ جلتيحٍت ذ٘ي جَٗٝحؿ ٍجلَظى -1 ،فسم جلتيطً ذ٘ي جَٗٝحؿ ٍجلَظى
 -2جلَ٘وحس ّوَ عٌحسوود ٍعزوحٍخ فٍ٠ؤ جلليووؼ
جَٗٝحؿ ٗ تول فلٖ جلَظى ٍجلقْس م٘ط صح٘ح
ٍ -2رَز جَٗٝوحؿ ضوطٍضٓ للوٌص جل وقطٍّٕ ،وَ ذحلوقٌٖ
 -3جعرووحش جلَحى٘وؤ ىووٖ جلَاوو٘سٓ هحووَضجً هغلَذوحً
ه٠ظم لؾَْض جلتطّ٘د جلعهٌٖ ل٠ذسجؿ
 -3جفتوحز جٛحط جلخ٠حوٖ لَٗ٠وحؿٗ ،قٌوٖ جلقَلوٖ ،لل ْل ٍجلوقٌٖ
ٍجلزوحلٍٖ ،جلٌيسٖ
ٌُٗ -4ؾوط ىووٖ ٍروَز جَٗٝووحؿ ذنوض جلٌؾووط فووي
جلنط جل قطٕ أٍ إٔ هَضَؿ ،ذط
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الخصيصة السابؼة :الشکل اللفظی
أهح ذحلٌسرٔ لقٌاط جل ْل ،ى٘وْي جلََل أى جل حفط َٗرِ جّتوحهِ ٍفٌحٗتِ ل ْل جلليؼ
ذوستَٕ  ٟعَل ّخ٘طجً في جّتوحهِ ذحلوقٌٖ ،هي ي٘ج أًِ ٗ نل ي٘عجً هْحً٘وحً ىوٖ رولؤ
ٍعطّ٘د شقطٕ ٍلِ زٟلٔ يطّ٘ٔ ىٖ جلعهي جل٠ظم لَطجءٓ جلقرحضٓ جل قطٗٔ ،لصلِ ىاى عوَل
جلتقر٘ط ٍٍاطٍُ ،عزحٍض جلحطٍه ٍعرحفسّحٍٍ ،رَز جٛصَجت ىٖ جللنٔ عإحط رو٘قْح ىٖ فوول
جل حفطّ ،وح أًْح عيط جلقٌحٗؤ ذْوح ٍعَؽ٘يْوح هوـ جلوضووَى جلوقٌوحتٖ لرسهؤ أموطج
جلَا٘سٓ ٍجل قط فٌس جستَىط شْلٖ إٔ ٗتَىط فلٖ صَضٓ ّحهلٔ ٍّوٖ روَّط هوح ٗتضووٌِ
جلقول جل قطٍٕ ،جلغر٘قٔ جلقحهٔ جلتٖ ٗرتسٕ ىْ٘ح ّل فول شقطًَّْٕ ،وح ّوسه جل وحفط،
ًْٛح عت ْل ذت ْل جلٌص جل قطٕ ٍٟ ،عيط فلِ٘(جستَىط ٟ ،عح)171 :
ٍٍس أفغٖ جلٌَحز ٍجل قطجء جلنطذَ٘ى للََجفس ٍجلاَض جلوَطضٓ أّو٘ٔ ىٖ ئذسجؿ جل وقطٍٟ ،
س٘وح ىٖ جلَطى جلخحهي ف وط فلوٖ ًحوَ ذوحصٍ ،لْوي علوِ جلََجفوس ٍجلاوَض لون عحوؼ
ذو"جلَسجسؤ" فلوٖ يوس ٍوَل جسوتَىط  ،ئًووح ّحًوت فطضؤ للتن٘٘وط هوـ عقوسز جلووصجّد
جليٌ٘ٔ(جلواسض جلسحذٌ)172 :
ىترسٍ جلاَضٓ جل قطٗٔ ٍجلقول٘ٔ جٝذسجف٘ؤ ي٘ؤ ًحعَؤ ذتوأل٘و هَسوَٖ٘ٗ ،وَظؿ فلوٖ
جٛشْحل ٍجل رَص ٍجٛليحػ ٍجلحَجزث يطّتْح جلوٌحسرٔ جلوَي٘ٔ لصج ىاى جضعروحط جل وْل
ٗتق٘ي هـ جَٗٝحؿٍ ،ل٘س هـ جلَظى ٍفلٖ أى جلتاَٗط جلوصٕ ّوَ ٍصوو هرحشوطٗ ٟ ،وْوي
جٗزحزُ زٍى جلتأل٘و جل ْلٖ جلوتٌحمن ٍجلوٌسزن ٍجلزسٗط ذحلصّط ئى شْل جلَا٘سُ جلقطذ٘ٔ
لن ٗ ْس إٔ عن٘٘ط ،ئًوح ؽلت صَضعِ هستَطٓ يتٖ فاط جلٌْضٔ جلحسٗخٔ ٗوأعٖ هاوغلح
جل ْل ىٖ يحلٔ جلتَحذل هـ جلوقٌٖ ٍَّ ،عأل٘و للاَضٓ جلرحضرٍ٘ٔٗ ،أعٖ جٗزحزّح هـ جلَظى
ٍجلوَسَٖ٘ ٍجَٟٗحؿ ىٖ ئعحض ص٘حمٔ ىٌ٘ٔ عاَٗطجً ٍجسلَذحًٍ ،هي ٌّح ّحى جلٌؾط ئلِ٘ فلٖ أًِ
جلاَضٓ جلرحضر٘ٔ ،أٍ جليي جلرحلص جلوزطز في جلوضوَى ٍجلصٕ ٗتوخل ى٘وِ ٍعتحَوٌ هوي
ذ٠لِ ،شطٍط جليي جٛزذٖ(مطّحىٍ )166 :2004 ،فلوٖ ٍوَل جلزوحيؼ« :أًوصضّن يسوي
جٛليحػ ٍي ٍٓ٠هرحضد جلْ٠م ،ىاى جلوقٌٖ ئشج جّتسٖ ليؾحً يسٌحًٍ ،أفوحضُ جلرل٘ول هرطروحً
سْ ،ً٠صحض ىٖ ٍلرِ أيلٖ ٍلاسضُ أهلٖ»(جلزحيؼٍ )254 :1985 ،لقل ذ٘طٌ هي شلوِ
أى ًطرـ ئلٖ هح ٟيؾِ ٟهرَضى ىٖ ّتحذِ «جُسس جلٌَس» هي أى ّصُ جلوَسَٖ٘ ٗ راْح
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رحًرحى هْوحىّ ،وح جذت٘حض جلْوحت ٍعطع٘رْح هي رْٔ ،حن ه حّلٔ أصوَجت ّوصُ جلْلووحت
ٍجلوقحًٖ جلتٖ عسل فلْ٘ح هي رْٔ أذطٕ(ض٘و ٟ ،عح)80 :
مؼيارية الشکل في االتجاُ الغزبي

مؼيارية الشکل في االتجاُ العزبي

 -1جل ْل َّ جلتاَٗط جلْحهل ٍرَّط هح ٗتضوٌِ  -1جل ووْل ىووٖ جلَاوو٘سٓ جلقطذ٘وؤ ٗقتوووس فلووٖ
هقحٗ٘ط ٍٍَجفس عتاو ذحلخرحت
جل قط
 -2جلوقحٗ٘ط جلرحصٔ ذاذسجؿ جل ْل ٍجلاَضٓ هتن٘طٓ  -2روحل٘ٔ جٛليحػ ىٖ جٝعحض جل وْلٖ ٌٗروأ فوي
ٍضَا جلوقٌٖ ٍذ٠متِ
ٍهتقسزٓ ذتقسز جلوصجّد جليٌ٘ٔ
 -3جلتاَٗط جلورحشط ٗ ٟوْي جٗزحزُ زٍى عوأل٘و  -3جلو حّلٔ ذ٘ي جل ْلٖ ٍجلوضوَى هق٘حض ححذوت
للزَزٓ جل قطٗٔ
شْلٖ هٌسزن
 -4جلوق٘ووحض ّووَ جذت٘ووحض جٛليووحػ ٍعطع٘رْووح هووـ
ه حّلتْح للوقحًٖ جلوستْسىٔ

ََٗل هحوَز زضٍٗش(زضٍٗش:)169 :1989 ،
ٗغ٘طُ جلحوحمٗ /حظ جلحوحم /أفسٕ لٖ جٛض ّٖ أستطٗح /ىاًٖ أيروِ يتوٖ جلتقود/
صرحيِ ىحّْٔ جٛمحًٍّٖ /صج جلوسحء شّدٍ /أشرِ ًيسٖ يتٖ أفلٌ ًيسٖ /فلوٖ فٌوٌ ٟ
عقحًٌ م٘ط جلنوحمٍ /أًت جلَْجء جلصٕ ٗتقطٕ أهحهٖ ّسهـ جلقٌد /ي٘ي أمتطخ
ىحَٗٝحؿ جلسجذلٖ ٗرسٍ هي ذ٠ل جلتٌحسٌ جلقحم ذ٘ي أرعجء جلَاو٘سٓ ىوٖ يطّؤ ذٌحتْوح
ٍّصلِ ىٖ جًٝسزحم جلليؾٖ هي ذ٠ل ًوَ جلاَض جلزعت٘ٔ ىوٖ عقحهول جلحوطٍه ،لت وْل
شْٗ ً٠تزحٍخ هـ هح َٗتضِ٘ ٍاس جلوقٌٖ لل وحفطٍ ،عرَوحً ل٠عزوحُ جلقطذوٖ ىواى جلَحى٘ؤ
جلوتطززٓ ىٖ شّدٍ ،عقدٍ ،أمتطخ هٌسزن هـ جَٗٝحؿ جلوَسوَٖ٘ ذول عتحوس لت وْ٘ل
جلٌس٘ذ جلقحم جلوَتضٖ لو حّلٔ جلوقٌٖ ٍجلليؼ
ََٗل أذَ جلقتحّ٘ٔ(جذَ جلقتحِّ٘:)169 :1965 ،
أّلت هوي جلووحل جلحو٠ل ىأىٌ٘توح
ٍهح لِ هوح ٗأّل جلٌحس م٘وط هوح
أهحهووِ  ٟشووٖء لن٘ووطُ أذَ٘تووح
ٍهووح لووِ ئّ ٟوول شووٖء رقلتووِ
ّسووَت ٍئ ٟهووح لرسووت ىحذل٘تووح
ٍهح لِ ى٘وح ٗلرس جلٌحس م٘ط هح
ىَس عن عَؽ٘و جلوضٖ هي ذ٠ل جلتقر٘ط جلسْل لَْ٘ى هتٌحسورحً هقوِ ،هوي ي٘وج أى
جلوقٌٖ زفحتٖٗ ،ستوس ىحفل٘تِ ذحٛسلَخ جلرغحذٖ لَْ٘ى ه حّلٔ ذٌ٘وحً ،طٕ جَٗٝحؿ أّخوط
عو٘٘عج ىٖ عْطجض «هح لِ» ٍجلورحعرٔ ىٖ أّلتّ،سَتٍ ،لرستٍ ،عرَحً لٞعزحُ جلنطذٖ رحء
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جلَظى ىٖ جلوطعرٔ جلخحً٘ٔ ذقس جَٗٝحؿ ،ي٘ج عوْي جَٗٝحؿ هوي ئروحزٓ جلَسون جٛفؾون ىوٖ
جٛزجء جل قطٕ
نتيجة البحث
ئًغٍ٠حً هي عأهل هزول جلقٌحصط جلتٖ ٍضز شّطّح ّوقحٗ٘ط هوصَّضُ ىوٖ جلٌَوس جٛزذوٖ،
سَجءً ىٖ جٝعزحُ جلنطذٖ ،أٍ جلقطذٖ لر٘حى هستَٕ جلزَزٓ جل قطٗٔ ،ى٘وْي جلََل ئروح ،ًٟأى
ّصُ جلوقحٗ٘ط عقترط عَرْحت ًَسٗٔ عرتلو ظهٌ٘حًٍ ،عغرٌ ًسر٘حًٍ ،عرضـ لوتغلرحت جٝذسجؿ
جٛزذٍٖ ،عتيحٍت ىٖ جٝعزحّ٘ي ٍٍس عتيٌ أي٘حًحً
ىيٖ ّتحخ «عر٘قٔ جل قط» ٟستَىط ،أُفتووست جلراوحتص جلسورـ ذافترحضّوح عَرْوحت
ًَسٗٔ مطذ٘ٔ صحزضٓ في ًؾطٗٔ ًَسٗٔ عق٘ي أصَلْح ىٖ جلخطجث جلٌَسٕ جلنطذٖ ذوسءً ذأضسوغَ
ئلٖ جستَىط ،هقتوسجً فلٖ هَحٗ٘س عتوخل ىٖ أهوَض أذطظّوح جلوححّوحٍٓ ،أّو٘ؤ جليْوط هوـ
جلزوحلٍ٘ٔ ،جلَيسٓ جلقضٍٍَٗٔ ،رَخ جَٗٝحؿ ٍضطٍضعٍِ ،عيحفل٘ٔ جلقٌحصط جلوََهؤ للَاو٘سٓ
ٍجلوَرسٓ للتقَ٘س ،ىْصُ جلوَحٗ٘س جلٌَسٗٔ عترلَض ٍعستٌتذ هي هزوَفٔ جلراحتص جلسرـ
جلوصَّضٓ أهح ىٖ جٝعزحُ جلقطذٖ ،ىاى جلوقحٗ٘ط عْحز عٌغرٌ فلٖ جلراَص٘ٔ جلصجع٘ؤ لل وقط
جلقطذٖ ،ىحلٌؾطٗٔ جلنطذ٘ٔ هخ ً٠عقتوس ىطزٗٔ جللنٔ ٍشجع٘تْح لسٕ جل حفط ٍذحلتحلٖ فوسم ٍروَز
ئهْحى للتطرؤ ٍجليطصٔ جلٌخطٗٔ ،ىٖ ي٘ي ٗقتوس جٝعزحُ جلقطذٖ فلٖ أى جللنؤ ىوٖ جل وقط
روحف٘ٔ عَل٘سٗٔ عٌ وس جلزعجلؤ ىوٖ جلليوؼ ٍٗوْوي جلَوَل أى هق٘وحض جٝروحزٓ ىوٖ ّو٠
جٟعزحّ٘ي ْٗوي ىٖ روحل٘ٔ جلتقر٘ط ٍئى ّحى ئٗححءً ىٌ٘وحًٍ ،ىوٖ ٍسجسؤ ٍشوطه جلوقٌوٖ،
ىحلَا٘سٓ جلقطذ٘ٔ علتعم ذحلزوحل٘ٔ جليٌ٘ٔ ٍذلَك جلصضٍٓ ىٖ جلتقر٘ط ،ذٌ٘وح جلنطذ٘ٔ عأذص ذطىقٔ
جلوقٌٖ ٍّْصج ٗرتلو جلويَْم جٗٝزحزٕ لل قط ىٖ جٝعزوحّ٘ي ،ىحلٌؾطٗؤ جلقطذ٘ؤ صوحزضٓ
في هيَْم ٗرتص عر٘قٔ جل قط جلقطذٍٖ ،هقوحٗ٘ط جلزوَزٓ ىوٖ ّوصج جل وقط عٌغلوٌ هٌوِ،
ٍّصلِ ىٖ جل قط جلنطذٖ
ىحلٌؾطٗٔ جلقطذ٘ٔ ىٖ جل قطٗٔ هٌص جلَسهحء فٌس جلزحيؼ ٍجٙهسٕ ٍجلزطرحًٖ ٍجلوطظٍٍوٖ
ٍم٘طّن هي جلٌَحز عْحز عسٍض يَل جلتححم ٍجعسحً ٍعٌحسد هقؾن جلراحتص جل وقطٗٔ هوـ
ذقضْحٍ ،ئى ّحى ذقضْن ٗطّع فلٖ ذاَص٘ٔ ذقض علوِ جلراوحتص ٍعأح٘طّوح ،أهوح جلٌَوحز
جلقطخ جلوقحصطٍى ،ىاًْن ٍجَى عًَْت لسْٗن أىْحض جَعرحف٘ٔ هتأحطٓ ذحلٌؾطٗؤ جلنطذ٘ؤ ذحعروحش
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جلقاطًٔ ٍجلحسجحٔ ىٖ ٍطجءجعْن جلٌَسٗٔ لٌْْن لن َٗسضٍج فلوٖ ئٗزوحز هقوحٗ٘ط ًَسٗؤ عحول
هحل جلوَحٗ٘س جلوأذَشٓ هي جلراَص٘حت جل قطٗٔ جلوصَّضٓ
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المصادر والمراجغ
جذَجلقتحِّ٘ 1965م ،دیَاى ،عحٌَ٘ شْطٕ ى٘ال ،زه ًٌ ٟ :ح
جذَعوحم ،ير٘د 1997م ،الدیَاى ،شطا هحٖ جلسٗي صرحٖ ،ط  ،1ذ٘طٍت :زجض صحزض
جذَيو٘سٓ ،هحوس ص٠ا ظّٖ 2002م ،عٌاصز الشؼرية عٌد حاسم القزطاجٌي ،هزلؤ رحهقؤ جٛظّوط
معٓ ،د  ،5جلقسز 1
جيوس ،فخووحى 1984م ،الشعز االغزیقي تزاثاً اًساًیاً ٍعالویااً ،جلَْٗوت :جلوزلوس جلوَعٌٖ للخَحىؤ
ٍجليٌَى
جضسغَ 1967م ،في الشعز ،عحٌَ٘ ٍ عطرؤ شْطٕ ف٘حز ،ذ٘طٍت :زجض جلْتحخ جٛزذٖ للغرحفٔ ٍجلٌ ط
جٟصيْحًٖ ،جذَجليطد  ٟعح ،األغاًي ،ز ط ،ذ٘طٍت :عرقٔ زجض جلْتد
جٙهسٕ ،يسي ذي ذ ط 1973م ،الموازنة بیي شعز أبي توام ٍالبحتزي ،عحٌَ٘ جلس٘س جيووس جلاوَط،
جلَحّطٓ :زجض جلوقحضه
ذسٍٕ ،فرسجلطيوي  ٟعح ،أفالطَى :سلسلة خالصة الفکز االٍرٍبي ،ز ط ،جلَحّطًٓ ٟ :ح
جلرستحًٖ ،ىإجز جىطجم 1998م ،الوجاًي الحذيثة ،ط ،4جٗطجىٍ -ن :جًت حضجت شٍٕ جلَطذٖ
جلزحيؼ ،أذَفخوحى 1985م ،البیاى ٍالتبیي ،عحٌَ٘ فرسجلسو٠م هحووس ّوحضٍى ،ز ط ،جلَوحّطٓ :هْترؤ
جلرحًزٖ
جلزطرحًٖ ،فلٖ فرسجلقعٗع  ٟعح ،الوسااطة بیي الوتٌبي ٍخصَهِ ،عحَ٘وٌ هحووس جذَجليضول جذوطجّ٘ن،
جلَحّطٓ :هغرقٔ ف٘سٖ جلحلرٖ
زضٍٗش ،هحوَز 1989م ،الدیَاى ،ط ،13ذ٘طٍتً ٟ :ح
ص٠ا ،ىضل 1987م ،نظرية البنائية في الٌقد األدبي ،ز ط ،ذنسجز :زجض جل إٍى جلخَحى٘ٔ
ض٘و ،شٍَٖ 1960م ،الفي ٍهذاّبِ في الشعز العزبي ،ط ،13جلَحّطٓ :زجض جلوقحضه
ض٘و ،شٍَٖ  ٟعح ،في الٌقد األدبي ،ز ط ،جلَحّطٓ :زجض جلوقحضه
فعجلسٗي ،جسوحف٘ل 1986م ،األسس الجمالية في الٌقد ،ز ط ،ذنسجز :زجض جل إٍى جلخَحى٘ٔ
مطّحى ،ضيوي 2004م ،األسالوبية في النظرياة ٍالتطبیا  ،ز ط ،زه وٌ :هٌ وَضجت جعحوحز جلْتوحخ
جلقطخ
جليتّ ،وحل 1983م ،نظرية الشعز عٌاد الفالسافة الوسالویي ،ز ط ،ذ٘وطٍت :زجض جلتٌوَٗط للغرحفؤ
ٍجلٌ ط
ٍسجهٔ ذي رقيط 1963مً ،قد الشعز ،تحقی کوال هصطفي ،ز ط ،ذنسجز :هْترٔ جلوخٌٖ
ٟسلّ ،طٍهرٖ 1954م ،قَاعد الٌقد األدبي ،عطرؤ هحوس فَ
ٍجلتطرؤ ٍجلٌخط

هحوس ،ز ط ،جلَحّطٓ :لزٌٔ جلتوأل٘و
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جلوتٌرٖ ،جذَجلغ٘د 2004م ،الدیَاى ،شطا فرسجلطيوحى جلرطٍٍَٖ ،ط ،1ذ٘طٍت :زجض جلْتحخ جلقطذٖ
جلوطظٍٍٖ ،جيوس ذي هحوس 1951م ،شزح دیَاى الحماساة ،عحٌَ٘ جيوس أهٌٖ٘ ٍفرسجلسو٠م ّوحضٍى،
ز ط ،جلَحّطٓ :لزٌٔ جلتأل٘و ٍجلتطرؤ ٍجلٌ ط
ٗحسط ،شطه 1981م ،النثيرة والقصيذة المضادة ،ز ط ،جلطٗح  :جلٌحزٕ جٛزذٖ

