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الملخص
ئى أحوذ هكش الطبػش الثبئش السبخش ٗذػَ الدو٘غ ػبهٔ ٍالؼشة خبغٔ ئلیٖ انًؼایبع ػیي
الؼجَدٍٗٔ ،الخؿَع للسلكبت الاٖ تكوح ئلٖ الؼؿبء ػلٖ حشٗٔ الطؼَة؛ فلغایِ الطیؼشٗٔ
توابص ثو٘ضات ثبسصٓ ف٘وب ثٌْ٘ب انًضٗبح الزٕ ٗشهٖ ثیِ الطیبػش خلیغ لغیٔ ضیؼشٗٔ هیإ ّشٓ
تؼوّع ّوَم ضؼجِ ٍتوثّل أدآ دػَٓ ئلٖ الحشٗٔ الوٌطَدٓ .فبنًضٗبح ثأًَاػِ ػذ اسیاخذم
فٖ أدة أحوذ هكش ئن أى الوؼبلٔ تٌبٍلت انًضٗبح الػَتٖ الزٕ ٗاوثل فٖ الَصى ٍالؼبف٘ٔ
ٍالاذٍٗش ٍانًضٗبح الفًَ٘وٖ ٍالَػفٔ الؼشٍؾٍ٘ٔ ،ػبلدت أسیجبثِ الایٖ دػیت الطیبػش ئلیٖ
الظبّشٓ ّزُ .فوي ّزُ اٛسجبة هسبٗشٓ سؿت الحذا ٔ ٍالاؼج٘ش ػي اٛغشاؼ ٍاٙنم ثـالم
ٗؼشة هي الٌثشٍ ،تٌس٘غ اٗٝؼبع هغ الذنلٔ ٍخلغ الاشاثف ٍالاؼبلغ ثی٘ي أضیكش الؼػی٘ذٓ.
ئى الوٌْح الزٕ اسافبد ثِ الجحث الاَغ٘فٖ ٍالاحل٘لٖ.
الکلمات الذلیلیة :لغٔ الوؼ٘بس ،اللغٔ الطؼشٗٔ ،انًضٗیبح ،انًضٗیبح الػیَتٖ ،ضیؼش أحویذ
هكش.

* قبلجٔ الذؿاَساُ فٖ ػسن اللغٔ الؼشث٘ٔ ٍآداثْب ثدبهؼٔ الضّشاء.
** أسابرٓ هطبسؿٔ فٖ ػسن اللغٔ الؼشث٘ٔ ٍآداثْب ثدبهؼٔ الضّشاء.
الـبتجٔ الوسإٍلٔ :اػظن دّؼبًٖ
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 / 01دراسات األدب المعاصر ،السنة السابعة ،ربیع  ، 0233العذد الخامس والعشرون

المقذمة
أحوذ حسي هكش هي هَال٘ذ سٌٔ  1950فٖ الاٌَهٔ ػلٖ ؾفٔ ضیف الؼیشة ثبلجػیشٓ،
فلْزُ الج٘ئٔ أ ش ٍاؾح فٖ ًفس الطبػش ئر تكشصّب اًْٛبس ٍالجسبت٘ي هي خْٔ ٍٗویشّ ٍقٌیِ
ثبٛحذاث الس٘بس٘ٔ الوشٓ هي الػشاع ث٘ي الطؼت ٍالسلكٔ هي خْٔ أخشٕ.
ٍفٖ ّزا الػذد ٗؼَل الطبػش« :ألؼ٘ت ثٌفسٖ هجـشاً فٖ دائشٓ الٌبس ،ػٌذهب تـطفت لیٖ
خفبٗب الػشاع ث٘ي السلكٔ ٍالطؼت ٍلن تكبٍػٌٖ ًفسیٖ ػلیٖ الػیوت أٍنًٍ ،ػلیٖ استیذاء
٘بة الؼشس فٖ الوأتن بً٘بً فدزثت ػٌبى خَادٕ ًبح٘ٔ ه٘ذاى الغؿت».
فَخذ أحوذ هكش ًفسِ ٍخْبً لَخِ أهبم بئش آخش َّ الفٌیبى الفلسیكٌٖ٘ ًیبخٖ الؼلیٖ
ٍؿبًب ٗطاشؿبى فٖ أض٘بء ؿث٘شٓ دًٍوب اتفبع ثٌْ٘وب.
ٛحوذ هكش دَٗاى ؿج٘ش هكجَع قجؼِ الطبػش فٖ لٌذى ػلٖ ًفؼاِ الخبغٔ ًٍطیشُ فیٖ
هـاجاٖ "السبػٖ" ٍ"اّٛشام" ،تؿن الودوَػٔ الـبهلٔ سیجؼٔ دٍاٍٗیي ثؼٌیَاى "نفایبت"
ٍتؿن ثؼؽ الذٍاٍٗي الطؼشٗٔ اٛخشٕ هثل "ئًٖ الوطٌَع أػالُ" ٍ"دَٗاى السبػٔ" فؿیالً
ػي ثؼؽ الؼػبئذ الوافشػٔ ،فٌ٘اوٖ هؼظن ضؼشُ خال ثؼؽ الؼػبئذ ئلیٖ الطیؼش الس٘بسیٖ
رلییؾ نًكَائییِ ػلییٖ فـییشٓ الییشفؽ للَاػییغ الس٘بسییٖ الؼشثییٖ الوؼیی٘ص ٍانػاییشاؼ
ػلِ٘(السؼ٘ذٕ.)16-9 :2008 ،
ٛضؼبس أحوذ هكش لغٔ ضؼشٗٔ توابص ثو٘ضات خوبل٘یٔ فٌ٘یٔ هٌْیب انًضٗیبح الیزٕ أخیز
الوؼبل ّزا ػلٖ ػبتؼِ دساساِ فٖ ضؼش الطبػش ،ثبػاجبسُ ضبػشاً سیبخشاً یبئشاً ػلیٖ السیلكٔ
الغبغجٔ؛ فبنًضٗبح َّ الخشٍج ػلٖ الوؼَْد هي الؼَاػذ ٍالوؼ٘بس ثْیذ خلیغ لغیٔ ضیؼشٗٔ
ٍٗؼاجش ًؼكٔ الخال ث٘ي لغٔ ًثشٗٔ ٍلغٔ ضؼشٗٔ ٍٗخلغ تَتشاً ثؼ٘یذاً فیٖ ًفیس الوخبقیت
ف٘إدٕ ئلٖ خوبل٘ٔ لغٔ الطبػش ٍاًكجبػْب ٍأ شّب الفٌٖ.
فْزُ الوؼبلٔ هحبٍلٔ لفْن انًضٗبح ػبهٔ ٍتؼعٍّ ػي انًضٗبحٖ الػَتٖ خبغٔ فیٖ ضیؼش
أحوذ هكش ،فبلوٌْح الزٕ اسافبد الجحث ثِ َّ الاَغ٘فٖ ثبلوشاخؼٔ ئلٖ أضؼبس أحوذ هكش
فٖ دَٗاًٍِ ،الاحل٘لٖ ثبلجحث ػي دننت انًضٗبح الػَتٖ فیٖ ضیؼشُ هؼاویذاً ػلیٖ اٙساء
الٌؼذٗٔ فٖ رلؾ.
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االوسياح فی مذخل المعاجم العربیة
انًضٗبح لغٔ هي "صاح" الطٖء َٗضٗحُ صَٗحیبً ٍصَُٗحیبً ٍصَِٗحیبً ٍصََٗحبًیبًٍ ،اًیضاح إٔ رّیت
ٍتجبػذ(اثي هٌظَس)122 :6 ،1988 ،؛ ٍانًضٗبح هي اًضاح إٔ صال ٍتجبػذ ؿوب أػیشُ هدویغ
اللغٔ الؼشث٘ٔ ثبلؼبّشٓ(أً٘س ٍاٙخشٍى.)406 :2 ،1989 ،
ٍلالًضٗبح خزس لغَٕ آخش ٍَّ "صٍح" ٍػذ صاح َٗضٍح صٍَحبً ٍصٍََاحیبً ٍصاح الطیٖءَ ی ٍّیَ
هاؼذّ ٌّب ی أصالِ ،تؼَل :صاح السابسٍَ ،أصاح ٗضٗحُ ئصاحًٍٔ ،تؼَل :أصاح اللثبمَ ػي ٍخًِْ :حیبُ،
ٍاًضاح ٌٗضاح اًضٗبحبًٍ ،تؼَل :اًضاح الوشؼ ػي فیالى :صال ٍاًـطی (الؼبٗذ ٍاٙخیشٍى ،نتیب:
.)592
ٍػذ ٗؼاشة هػكلحب "انًحشا " ٍ"الؼذٍل" هیي "انًضٗیبح" ئن أى انًحیشا ٗحویل
هؼٌٖ سلج٘بً فٖ ػلوٖ الٌفس ٍانخاوبع فؿالً ػي ؿًَیِ هحیذٍداً ٌٗطیأ ػیي فْین ؾیّ٘غ
لٜسلَة ،أهب الؼذٍل فَْ هػكلح هساْلؾ فٖ الذساسبت الٌحَٗٔ ٍالجالغٔ الؼذٗؤ(هحوذ،
 )4 :1998فلزلؾ اخابس الجحث "انًضٗبح" ؿوحَس للجحث ٍالذساسٔ فٖ ضؼش أحوذ هكش.
االوسياح فی مذخل المعاجم الغربیة
ئى الغییشث٘٘ي ػییذ ػجییشٍا ػییي اًٝضٗییبح ثبخا٘ییبس ؿلواییٖ ""Ecart"ٍ "Dḗviation
هػكلح٘ي هاذاٍل٘ي فٖ هذخل الوؼبخن الغشث٘ٔ .أهیب ؿلویٔ " "Ecartالایٖ ػشفیت فیٖ
الؼشى ٍ 12فؼلْب " "Ecarteفٖ الؼشى الوَالٖ ،فَْ هطاغ هي الـلویٔ الالتٌ٘٘یٔ الؼبه٘یٔ
" "Exquartareثوؼٌٖ الفسخ أٍ الاؼك٘غ أٍ الاؼس٘ن ػلٖ أسثؼٔ.
أهب ؿلؤ "ٍ "Dḗviationالاٖ لن تؼشفْب الفشًس٘ٔ ئن فٖ الؼیشى 15م فاًْیب هطیاؼٔ
هي الـلویٔ الالتٌ٘٘یٔ الوایأخشٓ " "Deviatioثوؼٌیٖ انًحیشا ػیي الكشٗغ(ٍغل٘سیٖ،
 .)205 :2008تؼاؿٖ ؿل دساسٔ ػلو٘ٔ هوٌْدٔ هػیكلحبت خبغیٔ ثْیب ن تثشٗیت هیي
هؼشفاْب لغًٔ ئر تؼاجش الوػكحبت هفبت٘ح الذساسٔ؛ فاى انًضٗبح الزٕ ٗذٍس الجحث ػلِ٘ ،لِ
هػكلحبت ثذٗلٔ ػٌِ ػٌذ الؼلوبء الغیشث٘٘ي ؿویب غیٌّفِ ػجذالسیالم الوسیذٕ(اٛسیلَث٘ٔ
ٍاٛسلَة )100 :ف٘وب ٗلٖ:
انًضٗبح /الادبٍص
انًحشا
انخاالل

فبل٘شٕ

L’ḗcart/ L’abus

سج٘اشص

La dḗviation

ٍانؽ/فبساى

La distorsion
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انقبحٔ

ثبٗابس

La subversion

الوخبلفٔ

ت٘شٕ

L’infraction

الطٌبػٔ

ثبست

Le scandale

انًاْبؽ

ؿَّبى

Le viol

خشع السٌي/اللحي

الؼػ٘بى

تَدٍسٍ

آساػَى

La violation des
norms/
L’incorrection
La transgression

االوسياح فی المصطلخ األدبی
انًضٗبح َّ خشع للؼَاػذٍ ،خیشٍج ػلیٖ الویألَ ٍ ،احا٘یبل هیي الوجیذع ػلیٖ اللغیٔ
الالّضؼَسٗٔ لاـَى تؼج٘شاً غ٘ش ػبدٕ ػي ػبلن غ٘ش ػبدٕ ،فبللغٔ ٗجذػْب الطؼش ل٘ؼَل ؿالهیبً
ن ٗوـٌِ ػَلِ ثطـل آخشٍ ،ن ٗـَى انًضٗبح ّذفبً فٖ راتِ ،خَفبً هي انًجْبم الایبمٍ ،ئًویب
َّ ٍس٘لٔ لخلغ الدوبل٘ٔ الطؼشٍٗٔٗ ،یإدٕ انًضٗیبح ٍف٘فایِ الذنل٘یٔ ٍالطیؼشٗٔ ئرا ؿیبى
هؼجَنً هي الوالؼّٖ(الوَسٖ.)130 :2000 ،
فَْ اخاشاع هثبل٘ٔ اللغٔ ٍالادشؤ ػلْ٘ب فٖ اٛداء اٝثذاػٖ ثح٘ث ٗفؿیٖ ّیزا انًضٗیبح
ئلٖ اًاْبؽ الػ٘بغٔ ،الاٖ ػلْ٘ب الٌسغ الوألَ أٍ الوثیبلٖ أٍ ئلیٖ الؼیذٍل فیٖ هسیاَٖٗ
اللغٔ الػَتٖ ٍالذنلٖ ػوب ػلِ٘ ّزا الٌسغ (الذدٓ.)15 :2009 ،
ػجل الخَؼ فٖ هبّ٘ٔ الخشٍج ػلٖ الوألَ ٍالٌسغ ٍالوؼ٘بس ٍالوثبلٖ ٌٗجغیٖ الاؼیش
ػلٖ الوفبّ٘ن ّزُ؛ ف٘شٕ خبى ؿَّي أى الوؼ٘بس َّ الٌثش ثوب أًِ أػیلّ اّاوبهیبً ثیبٛغشاؼ
الدوبل٘ٔ هؼبثالً للطؼش(أًظش ثٌ٘ٔ اللغٔ الطؼشٌٍّٗٔ .)23 :بؽ هیي ٗدیذ فیٖ اللغیٔ اٛدث٘یٔ
الواذاٍلییٔ هؼ٘ییبساً لالًضٗییبح ٍّییٖ اللغییٔ الواؼییبس ػلْ٘ییب ٍالواشاؿوییٔ فییٖ انسییاؼوبل
اٛدثٖ(فؿل.)120 :1998 ،
ٍٗشٕ ثؼؿْن أى الوؼ٘بس ٗـوي فٖ الٌظبم اللغَٕ الوَخَد فٖ ثٌ٘یٔ افاشاؾی٘ٔ رٌّ٘یٔ
تسوّٖ ثی«الجٌ٘ٔ الؼو٘ؼٔ» تؼبس ػلْ٘ب انًضٗبحبت ،الایٖ تظْیش فیٖ ثٌ٘یٔ الوؼبثلیٔ لْیب ی
حست ًظشٗٔ الٌحَ الاَل٘ذٕ ٍالاحَٗلٖ ی «الجٌ٘ٔ السكح٘ٔ» ٍٗاجلَس ّزا الوؼ٘بس فیٖ هیب
ٗسوّٖ ثدولٔ الٌَآ(ػوش.)6 :1998 ،
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ٍهي الوؼبٗ٘ش الاٖ ٗوـي انػاوبد ػلْ٘ب لوؼشفٔ انًضٗبحبت َّ ،هب ٗكلغ ػل٘یِ "اللغیٔ
الؼبدٗییٔ" أٍ "انسییاؼوبل الطییبئغ" أٍ لغییٔ الحییذٗث ال٘ییَهٖ ثیی٘ي هدوییَع الواخییبقج٘ي
ثْب(ٍغل٘سٖ ،)205 :2008 ،ح٘ث ٗف٘ذ الجبحث فٖ ّزُ الوؼبلٔ ،رلؾ ٛى الطیبػش أحویذ
هكش هؼبغش لٌب ٍػذ ؿات أدثِ ثلغٔ ػػشُٗ .شٕ الیذؿاَس هحوذسؾیب ضیف٘ؼٖ ؿیذؿٌٖ أى
الخشٍج هي ػَاػذ اللغٔ ًَػبى :هساؼول هجازل ٍثذٗغ غ٘ش هساؼول؛ ٍٗدؼل اٗٝػیبل(إٔ
ئٗػبل هؼٌٖ ثذٗغ) الكبثغ الؿشٍسٕ لالًضٗبح ح٘ث ٗؼاؼذ أى الخیشٍج الیزٕ غیبس هجایزنً
ث٘ي أّل اللغٔ لـثشٓ انساؼوبل ن ٗؼاجش اًضٗبحبً(ضف٘ؼٖ ؿذؿٌٖ1358 ،ش.)13 :
فوْوب ؿبى اٛهش فٖ الوؼ٘بس فاى ّزا الوػكلح ی إٔ انًیضاح ی ؿویب ٗؼیبل ٗؼیضٕ ئلیٖ
دٍسَس٘ش فٖ تو٘٘ضُ ث٘ي اللغٔ ٍالـالم ثبػاجبس الـیالم هدویَع انًضٗبحیبت الفشدٗیٔ الایٖ
ٗػٌؼْب هساؼولَ اللغٔ ن تكَس الوفَْم فٖ ؿٌ اللغٔ اٛدث٘ٔ الاٖ تحذد ثَغفْب اًضٗبحیبً
ثبلٌسجٔ ئلٖ اللغٔ الوؼ٘بسٗٔ الَ٘ه٘ٔ غ٘ش أًِ ٌّبؽ خزٍس لالًضٗبح فٖ الایشاث الؼشثیٖ ؿویب
ألؼت الوؼبلٔ الؿَء ػلْ٘ب ف٘وب ٗلٖ.
االوسياح فی التراث العربی
ن ٗخلَ الاشاث الؼشثٖ هي دننت انًضٗبح فوي هػكلحبت تحویل ّیزا الوفْیَم فیٖ
الاشاث الؼشثٖ الؼذٗن اٝثذاع ٍَّ ،اٝت٘بى ثبلجیذٗغ ٍالجیذٗغ ّیَ الطیٖء الیزٕ ٗـیَى أٍنً
ف٘ؼاؿٖ أى ٗـَى خذٗذاً خبسخبً ػي الوألَ غ٘ش هاَػغ ٍئن لن تػح الاسو٘ٔ ػلِ٘(ٍٗس،
ٍ .)35 :2005هٌْب انخاشاع الزٕ ٗلاوس اثي سض٘غ فشػبً ثٌِ٘ ٍث٘ي اٝثذاع ح٘یث ٗؼاؼیذ
ثأى «اٝثذاع ئت٘بى الطبػش ثبللفظ الوساظش الزٕ لن تدش الؼبدٓ ثوثلیٍِ ،انخایشاع خلیغ
الوؼبًٖ الاٖ لن ٗسجغ ئلْ٘ب فػیبس انخایشاع للوؼٌیٖ ٍاٝثیذاع للفیظ»(الؼ٘شٍاًیٖ:1988 ،
ٍ .)453هي الوػكلحبت الؼذٗؤ الوؼجشٓ ػي انًضٗبح الؼذٍل الیزٕ ٍسد ػٌیذ اثیي خٌیٖ
ح٘ث ٗؼَل« :هي تـث٘ش اللفظ لاـث٘ش الوؼٌٖ الؼذٍل ػي هؼابد لفظِ»(اثیي خٌیٖ،1952،
.)267 :3
ٍهٌْب الاغ٘٘ش الزٕ تشدد ػٌذ اثي سٌ٘ب ٍاثي سضذ ٍالاغ٘٘ش فؼل ٗإدٕ ثیبلـالم الؼیبدٕ
الوألَ ئلٖ أى ٗخشج غ٘ش هخشج الؼبدٓ؛ ٍالاغ٘٘شات ػٌذ اثي سٌ٘ب أسثؼٔ :تطجِ٘ ٍاسیاؼبسٓ
هي الؿذ ٍاساؼبسٓ هي الطجِ٘ ٍاساؼبسٓ هي انسن ٍحذُ ٍالـٌبٗٔ(ٍٗس.)41 :2005 ،
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ٍهٌْب انًحشا ٍالاحشٗ الزٕ ٍسد ػٌیذ اثیي سیٌ٘ب ثػی٘غٔ الفؼیل الوبؾیٖ الوجٌیٖ
للودَْل "حُشّ " ثؼَلٍِ« :الؼَل الػبدع ئرا حشّ ػي الؼبدٓ ٍألحغ ثِ ضٖء تساأًس ثیِ
الٌفس فشثوب أفبد الاػذٗغ ٍالاخ٘٘ل هؼبً ٍسثوب ضغل الاخ٘٘ل ػي انلافبت ئلیٖ الاػیذٗغ
ٍالطؼَس ثِ(ثذٍٍٍٕ .)162 :1964 ،سد الاحشٗ ػٌذُ هشادفبً للغلیف «فویي غلیف الطیبػش
هحبؿبتِ ثوب ل٘س ثووـيٍ ،هحبؿبتِ ػلٖ الاحشٗ ٍ ،ؿزثِ فٖ الوحبؿبٓ ؿوي ٗحبؿٖ ثأٗل
أًثٖ ٍٗدؼل لْب ػشًب ػظ٘وب»(ًفس الوػذس.)196 :
شعرية االوسياح
اللغٔ أدآ للاَاغل ٍتكَٗش الؼالػٔ ث٘ي الٌبس فْٖ ؿوب ٗؼَل الذؿاَس قِ ٍادٕ «الوبدٓ
اٛسبس٘ٔ الوطـّلٔ لَخَدًب الثؼبفٖ ٍالحؿبسٍٕ ،ثبلؿشٍسٓ ّیٖ اٛسیبس أٗؿیبً فیٖ ػول٘یٔ
اٝثذاع الفٌٖ»؛ ئن أى للطؼش لغٔ تخال ػیي لغیٔ الـیالم الؼیبدٕ ٍتشػیٖ ػیي الوسیإَ
الوألَ ػٌذ الٌبس ٍتوابص ثبًضٗبحْب ػي الٌوف الوؼْیَد ئلیٖ الودوایغ؛ فیاى اٛدٗیت ن
ٗاؼبهل هغ اللغٔ ؿوب ٗاؼبهل الٌبس هؼْب ٍاًوب ٗشؿّت الوؼٌیٖ ثلغیٔ تٌػیتّ فْ٘یب ه٘یضات
الاؼج٘ش اٛدثٖ ٍ«لـلّ أدٗت قشٗؼٔ خبغٔ فٖ اساخذام الـلؤ ٍتشؿ٘ت الدولٔ هیي ح٘یث
الٌحَ الجالغٍٖ ...ئًوب ٗاؼبهل هغ اللغٔ ثكشٗؼیٔ تدؼیل للؼجیبسات ٍاًٛسیبع ٍالدویل ػیَٓ،
تاؼذٕ الذنلٔ الوجبضیشٍٓ ،تٌؼیل اٛغیل ئلیٖ الودیبص ،لافیٖ ثحبخیٔ الفیيّ فیٖ الاؼج٘یش
ٍالاػَٗش»(ٍادٕ.)25 :1989 ،
انًضٗبح ضشـ أسبسٖ ٍؾشٍسٕ فٖ الٌع الطؼشٕ «فَْ خشع للؼَاػیذ ٍالخیشٍج ػلیٖ
الوألَ لاـَى اللغٔ تؼج٘شاً غ٘ش ػبدٕ ػي ػبلن ػیبدٍٕ ،ؿلویب ػویذ الطیبػش ئلیٖ تؼو٘یغ
انًضٗبح اصداد اًفػبلِ ػي الدوَْس ٍهي ن اؿاٌ الٌع غوَؼ ضیؼشٕ ٍحؼیغ الوفبسػیٔ
ث٘ي ٍف٘فٔ الٌثش ٍٍف٘فٔ الطؼش ٍّزا ٗؼٌٖ أى الطبػش ثْزا انًضٗبح ٍانًحیشا ثبللغیٔ ػیي
هؼبغذّب الاٖ ٍؾؼت لْب أغالًٗ ،ؿؼ هي ثٌ٘ٔ الشسبلٔ ٍٗؼكل ٍف٘فاْب الٌثشٗیٔ ٍٗحَلْیب
ئلٖ تأدٗٔ ٍفبئ أخشٕ رات أثؼبد غ٘ش هؼ٘ذٓ ثوٌكغ اللغٔ الٌثشٗٔ»(ؿَّي.)227 :1993 ،
ثْزا انًضٗبح اللغَٕ الطؼشٕ «ٗخافٖ الاسلسل ٍالَؾَح ٍهٌكغ الخكبة ٍٗحلّ هحلیِ
الالتسلسل ٍاٝخفبء ٍانٗحبء؛ ٍهب ٌٗجغٖ أى ًذسؿِ فٖ ّزا الودبل أى انًضٗبح ل٘س ّیذفبً
فٖ راتِ ؿوب في ثؼؽ ضؼشاء الحذا ٔ الزٗي فٌَا أى الاالػت ثبللغٔ ٍاٗٝغبل فٖ غوَؾیْب
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ؾشة هي الاحذٗث الطؼشٕ ٍالخشٍج ػي الوألَ ٍثبلابلٖ ٗاحَل الٌع ئلٖ ػجیث لغیَٕ
ٍفَؾٖ فٖ الشسبلٔ الطؼشٗٔ راتْب؛ ٗلؼیٖ الطیبػش ثوسیإٍل٘ٔ ػیذم الایزٍع أٍ الفْین ػلیٖ
الؼبسب الزٕ ٗدْذ ًفسِ فٖ فؾ ضفشاتْب ٍألغبصّب»(ػجَ.)125 :2007 ،
أوواع االوسياح
أهییب انًضٗییبح فْییَ ػلییٖ ػسییو٘ي :سیی٘بػٖ ٍدنلییٖ حسییت تؼسیی٘وبت "سَسیی٘ش"
 .Feridinand De Saussureئى الس٘بػٖ « ٗاؿیوي ؿیل هیب ٗاو٘یض ثیِ سی٘بع الیٌع
الطؼشٕ دٍى غ٘شُ هي الٌػَظ اٛدث٘ٔ ،ف٘طول انًضٗبح الاشؿ٘جٖ هثل الاؼذٗن ٍالایأخ٘ش
ٍالحز ٍالیزؿش ٍانػایش اؼ ٍانلافیبت ؿویب ٗطیول انًضٗیبح الػیَتٖ ؿیبلَصى ٍالؼبف٘یٔ
ٍالؿشٍسات الطؼشٗٔ ٍالدٌبس ٍالاَاصٕ ٍالاـشاس ٍ»...
أهب انًضٗبح الذنلٖ «فَْ ٗاؼلّغ ثدَّش الوبدٓ اللغَٗٔ ٛى ٗحیثّ هفـّیؾ الشسیبلٔ لئلّیب
ٗخؿغ للؼبًَى اللغَٕ الزٕ ٗسالضم لـلّ دالّ هذلَنً هؼٌّ٘بً؛ ثل ثادبٍص رلؾ الوذلَل ٍٗلدأ
ئلٖ تفـ٘ؾ بىٍ ُٗذسج هذلَنً خذٗذاً فٖ ػول٘ٔ الالؼٖ»(ػوش.)8 :1998 ،
االوسياح الصوتی
انًضٗبح الػَتٖ اًحشا ػي الٌظبم الػیَتٖ الوؼ٘یبسٕ ٍالوساؼول(غیفَٕ1373 ،ش:
 ،)50أٍ ػوّب ٗسوّٖ دسخٔ الػفش الػَت٘ٔ ٍخشع لِ .أهب دسخٔ الػفش الػَت٘ٔ فاًْب هدوَػٔ
هي الؼَاػذ الػَت٘ٔ الاٖ تساخذم فٖ الـابثٔ غ٘ش الطؼشٗٔ ٍّٖ تاسن ثبنًؿجبـ ٍانلایضام
ٍانساؼشاس لاحؼیغ ّیذفبً أسبسی٘بً ّیَ الاَغ٘ل(سیلَم .)36 :1996 ،ئى أسیبس انًضٗیبح
الػَتٖ فٖ اٗٝؼبع الزٕ ٗأتٖ هدوَػٔ هاـبهلٔ هي سوبت ّیٖ الیَصى ٍالؼبف٘یٔ ٍالاـیشاس
ٍالادٌ٘س ٍالاَاصٕ.
فبٗٝؼبع لغٔ ی ؿوب خبء فٖ هذخل الوؼبخن ی هي «ٍػغَٗ ،ؼَغٍ ،ػَػیبً ٍئٗؼبػیبً ٍاٗٝؼیبع:
ئٗؼبع اللحي ٍالغٌبء ٍَّ أى َٗػغ اٛلحیبى»(لسیبى الؼیشة ،هیبدٓ ٍػیغ)؛ ٍفیٖ انغیكالح
«الٌغؤ الاٖ تاـشّس ػلٖ ًحَ هب فٖ الـالم أٍ فٖ الج٘ت إٔ تَالٖ الحشؿبت ٍالسـٌبت ػلٖ
ًحَ هٌاظن فٖ فؼشت٘ي أٍ أؿثش هي فؼش الـالم أٍ فٖ أث٘بت الؼػ٘ذٓ ٍػذ تَافش اٗٝؼبع فیٖ
الٌثش .أهب فٖ الطؼش فاوثّلِ الافؼ٘لٔ فٖ الجحش الؼشثیٖ فویثالً "فیبػالتي" فیٖ ثحیش الشهیل
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توثّل ٍحذٓ الٌغؤ فٖ الج٘ت(ّالل .)435 :أهب اٗٝؼبع ػلٖ ػسو٘ي :داخلٖ ٍخبسخٖ ،فأهب
اٗٝؼبع الخبسخٖ؛ ف٘ؼػذٍى ثِ أٍصاى الطؼش ٍػشٍؾِ ٍالذاخلٖ فَْ اٗٝؼبع الزٕ ٗالحظ فٖ
ثطشٓ الٌع الخبسخ٘ٔ هي خالل تـشاس الحشٍ ٍالوفشدات ٍالدٌبس ٍالكجبع ٍتَاصى الدول
ٍتَاصْٗب.
خلفیة البذج
ٌّبؽ دساسبت هجؼثشٓ فٖ ح٘بٓ الطبػش أحوذ هكش ؿوب ؤ ثحَث هافشّػٔ فٖ هَؾیَع
انًضٗبح ،ف٘وـي اٝضبسٓ ئلٖ ؿابة ػجذالـشٗن السؼ٘ذٕ تحت ػٌَاى «ضیؼشٗٔ السیشد فیٖ
ضؼش أحوذ هكش؛ دساسٔ س٘و٘بئ٘ٔ خوبل٘ٔ فٖ دَٗاى نفایبت» غ٘یش أى الـبتیت لین ٗؼیبلح
انًضٗبح فٖ دَٗاى الطبػشٍ ،ؿابث٘ي لوحوذ ٍٗس تحت ػٌَاى «انًضٗبح فٖ الاشاث الٌؼذٕ
ٍالجالغٖ» ٍ«انًضٗیبح هیي هٌظیَس الذساسیبت اٛسیلَث٘ٔ» ٍالـبتیت فْ٘ویب غ٘یش هـایشث
ثبنًضٗبحبت الػَت٘ٔ.
ٍهي الشسبئل الدبهؼ٘ٔ فٖ انًضٗبح سسبلٔ الوبخسا٘ش لَّ٘جٔ فَغیبلٖ ثؼٌیَاى«انًضٗیبح
فٖ ضؼش سو٘ح الؼبسن» ثدبهؼٔ أؿلٖ هحٌیذ اٍلحیبج فیٖ الدضائیش ،ح٘یث ػبهیت الـبتجیٔ
ثوؼبلدٔ أًَاع انًضٗبح ٍهٌْب انًضٗبح الػَتٖ فٖ ضؼش سو٘ح الؼبسن.
ٍهي الذساسبت السبثؼٔ فٖ انًضٗبح الػَتٖ هؼبلٔ «دٍس الفًَ٘ن الَف٘فٖ ٍاًضٗبحبتِ فٖ
هؼكغ ٍغ الٌبػٔ لوؼلّؼٔ قشفٔ» لوحسي خَش ػبهیت ،الوٌطیَسٓ فیٖ هدلیٔ «ئؾیبءات
ًؼذٗٔ» الؼذد  14ثسٌٔ  2014م ،ح٘ث ٗاحذث الجحث ػي انًضٗیبح الفیًَ٘وٖ فیٖ ضیؼش
قشفٔ هي غ٘ش أى ٗجحث ػي غ٘شُ هي انًضٗبحبت الػَت٘ٔ.
ٍهٌْب هؼبلٔ «تدل٘بت انًضٗبح فٖ الػح٘فٔ السدبدٗٔ» لضّشاء ػبسن ثًَ٘ذٕ ،الوٌطیَسٓ
فٖ هدلٔ «اللغٔ الؼشث٘ٔ ٍآداثْب» ،الؼذد الؼبضش ثسٌٔ  1435ع فؼبم الجحیث ثذساسیٔ أًیَاع
انًضٗبح فٖ الػحفٍ٘ٔ ،هٌْب انًضٗبح الػَتٖ لـٌِ دساسٔ هخاػشٓ فیٖ انًضٗیبح الفیًَ٘وٖ
هي غ٘ش أى ٗؼبلح غ٘شُ هي انًضٗبحبت الػَت٘ٔ.
ّزا ٍلن ٗدذ ّزا الجحث دساسٔ هساؼلٔ ػي انًضٗبح الػَتٖ فٖ ضؼش أحوذ هكش ح٘ث
أخز ػلٖ ػبتؼِ ّزا الوَؾَع.
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أسئلة البذج
هب ّٖ دننت انًضٗبح الػَتٖ فٖ ضؼش أحوذ هكش؟
ؿ٘ َٗف أحوذ هكش أًَاع انًضٗبح الػَتٖ فٖ ضؼشُ؟
هب ّٖ اٛغشاؼ الذنل٘ٔ ٍالوَس٘ؼ٘ٔ لاَف٘ انًضٗبح الػَتٖ فٖ ضؼش أحوذ هكش؟
دالالت االوسياح الصوتی فی شعر أدمذ مطر
الوزن
هي الؼشٍؾ٘٘ي هي ٗؼاؼذ ثأى الَصى َّ اٗٝؼبع ٍٗخلف ثٌْ٘وب ،لـٌِ ٌّبؽ فشٍع ثبسصٓ
ث٘ي الوػكلح٘ي؛ فبٗٝؼبع ؿوب هشّ ٍحذٓ الٌغؤ الاٖ تاـشّس ػلٖ ًحَ هب فٖ الـیالم أٍ فیٖ
الج٘ت أهب الَصى «فأثؼبد صهٌ٘ٔ هحذدٓ فٖ ئقبس الافؼ٘الت الاٖ ثٌ٘ت ثذٍسّب هي اٛسیجبة
ٍاٍٛتبد ٍالفَاغل ٍالوؼبقغ»(الَخٖ)60 :1989 ،؛ أٍ «هدوَػیٔ الافؼی٘الت الایٖ ٗاـیَى
هٌْب الج٘ت الطؼشٕ».
الَصى ٍالؼبف٘ٔ ٗوثّالى اٗٝؼبع الطؼشٕ الثبثت الیزٕ ٗكیشأ ػلیٖ الجٌ٘یٔ الؼشٍؾی٘ٔ فیٖ
الٌع الوشتـض ػلٖ الَصى ٍالؼبف٘ٔ لزا فاى هدبلِ «سـًَٖ ؿبثح رٍ ؾَاثف ػبهٔ تدؼل هٌِ
سكح الجٌ٘ٔ الوساؼش ٍفبّشّب الثبثت ٌٗ ...جسف ػلٖ ػوَم الٌعّ ،ن ٗغّ٘ش هي هَػغ ٙخیش
ٍن ٗحؿش فٖ ًع دٍى غ٘شُ».
فؼٌذهب َٗغ ّزا الٌَع هي اٗٝؼبع ثبلثجبت ن ٗؼٌٖ أًِ ثوؼضلٍ ػي انًضٗبحبت الػَت٘ٔ
ًحَ الخشٍج ػلٖ اٍٛصاى الطؼشٗٔ أٍ الضحبفبتٍ ،الؼلل الاٖ تظْش فٖ ٍصى ٍاحذ أٍ هب تكیشأ
ػلٖ الٌع هي الؿشائش الطؼشٗٔ ٍغ٘شّب هي انًضٗبحبت.
الَصى َّ أحذ هظبّش اٗٝؼبع الثبثت للطؼش الوٌظَم ٗادلّٖ فیٖ تَصٗیغ الوؼیبقغ تجؼیبً
للٌجش أٍ الـنّ أٍ الٌغؤ أٍ هدشد الؼذد ،فٖ ًوَرج هٌاظن ئلٖ حذ هب ػلٖ هسیإَ الج٘یت
أٍ الج٘ا٘ي ػلٖ هسإَ تابثغ اٛث٘بت.
ئى أحوذ هكش ًظن هؼظن ػػبئذُ ػلٖ الجحَس الػبف٘ٔ الایٖ "الـبهیل ،الشهیل ،الشخیض،
الواؼبسة ٍالواذاسؽ" فبخابس الطبػش اٍٛصاى الػبف٘ٔ لـًَْب أٗسش ػلِ٘ ،ح٘ث ًدذ الطیبػش
ٌٗضاح ؿث٘شاً ػي تاجغ الؼَاػذ الؼشٍؾ٘ٔ فٖ ّزُ اٍٛصاى ثات٘بى الضحبفبت ثس٘كٔ أٍ هشؿجیٔ
ٍتذاخل اٍٛصاى ثؼؿْب ثبلجؼؽ ح٘ث ٌٗنّ ػي حذا اِ فٖ اٛسلَة الطؼشٕ.
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ّ
التصرف فی السدافات العروضیة
الضحب تغ٘٘ش ٗكشأ ػلٖ َاًٖ اٛسجبة ٍَّ غ٘یش هلایضم ٍٗیأتٖ ػلیٖ ػسیو٘ي؛ هفیشد
"ثس٘ف" ٍهضدٍج "هشؿت"« .فؼذ اساكبع الخل٘ل اثي أحویذ الفشاّ٘یذٕ أى ٗحیذّد لـیلّ
ثحش صحبفبتِ ٍػللِ فٖ قبػٔ ػظ٘ؤ ػبدسٓ ػلیٖ الحػیش ٍانؿاٌیبُ»(آلیَخٖ.)68 :1989 ،
فوي دننت انًضٗبح الػَتٖ فٖ ضؼش أحوذ هكش ،تػشّفِ فیٖ الضحبفیبت الؼشٍؾی٘ٔ الایٖ
ٍؾؼْب الخل٘ل ح٘ث أدّٕ ئلٖ خلغ أًوبـ خذٗذٓ فٖ ضؼشُ .فٌشٕ أًِ ًظن ًسجٔ ٍافشٓ هي
ػػبئذُ ػلٖ ٍصى "الشخض" ٍَّ هي أؿثش اٍٛصاى الاٖ تػبة ثبلضحبفیبت فیٖ ػػیبئذُ ٍػیذ
تـَى قج٘ؼٔ ّزا الَصى الزٕ ٗاشؿّت هي الث ًَٕ "هسافؼلي" ّٖ الوسجّت الشئ٘س فٖ
ّزا الطَ٘ع للضحبفبت؛ ًٍظشاً لوب ٗحاولِ ّزا الَصى هي تحَٗشات ،فؼذ أّل ٛى ٗـَى ٍصًیبً
هطاشؿبً ٌٗظن فِ٘ أؿثش الطؼشاء ٍهي أػشة اٍٛصاى ئلٖ الٌثش اٛهیش الیزٕ دػیب الٌؼیبد ئلیٖ
تسو٘اِ ثحوبس الطؼشاء أٍ حوبس الطؼش« .فبلطبػش ٗخشج ػلٖ ًظبم الخل٘ل فٖ ّیزا الؿیشة
هي الَصى ،ح٘ث ٗأتٖ ثأًوبـ ئٗؼبػ٘ٔ خذٗذٓ ن ٗوـي الٌظش ئلْ٘یب ئن ػلیٖ أًْیب هحبٍلیٔ
لاأس٘س اٛسلَة الطؼشٕ الخبظ ثٍِ ،ػذ تـَى هحبٍلٔ للاخلع هي ثؼیؽ ػ٘یَد الٌظیبم
الخل٘لٖ ٍهسبٗشٓ سؿت الحذا یٔ»(اٛسیذٕ .)141 :1428 ،فیاى الضحبفیبت الوشؿجیٔ الایٖ
اغ٘جت ػػبئذ الطبػش أدّت ئلٖ خلغ أًوبـ خذٗذٓ أتٖ ثْب فٖ ّزا الؿشة:
أً :وف (فَؼَل) الزٕ لن ٗسَّغِ ثؼؽ الؼشٍؾ٘٘ي ٍاػاجشٍُ خشػبً لؼَاػذ الؼشٍؼ الؼشثٖ
ؿؼَلِ فٖ ػػ٘ذٓ "غجبح الل٘ل ٗب ٍقٌٖ":
ؿبى الٌْبس ػبتوب
هي ضذٓ الؼابم
لَ سلن الوشء ػلٖ غبحجِ
نحابج أى ٗلجس ًظبستِ
ل٘سوغ السالم!
لن ٗـا الٌظبم
(الودوَػٔ الـبهلٔ)202 :
فبًاْت اٛضكش ثی (ػابم ،سالمً ،ظبم) الوػبثٔ ثبلضحب الوشؿت فظْش ًوف (فَؼَل).
بً :وف (فَؼالى) ػلٖ غ٘ش هب سَّغِ ثؼؽ الؼشٍؾ٘ي ًحَ ػَلِ فٖ ػػ٘ذٓ "ػفَ ػبم":
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أغذس ػفَ ػبم
ػي الزٗي أػذهَا
ثطشـ أى ٗؼذهَا
 ػشٗؿٔ اساشحبمهغسَلٔ انػذام
غش هٔ اساْالؿْن لكبػٔ الٌظبمؿفبلٔ هؼذاسّب خوسَى أل ػبم(الودوَػٔ الـبهلٔ)213 :
تظْش فٖ ّزا الؿشة تفؼ٘لٔ "فؼالى" فٖ "ٍٍ ػبم" فٖ الطیكش اٍٛل" ،تِیش حیبم" فیٖ
الطكش الشاثغ" ،أػی دام" فٖ الطكش الخبهس ٍ " ،ػبم" فٖ الطكش اٛخ٘ش.
ﹾ" ل٘یأتٖ ثؿیشة خذٗیذ فیٖ ٍصى الوایذاسؽ
ٍػذ ٌٗضاح الطبػش ػي "فبػلي" ئلٖ "فَؼِل
تخلػبً هي أهش اٝػشاة ٍهإاخزتِ ػلِ٘(اٛسذٕ)148 :2007 ،؛ ؿوب ًشٕ فٖ الطكش اٛخ٘ش
هي ػَلِ فٖ ػػ٘ذٓ "الَاحذ ٍاٛغفبس":
هب هؼٌٖ أى ٗولؾ لع
فبلي/فبلي/فبػِل/فغ
أػٌبع خو٘غ اٛضشا
فبلي/فؼلي/فبلي/فغ
ل٘س اللع ضدبػب أثذا
فبلي/فبػلُ/فبلي/فؼلي
لـي اٛضشا تخب
فبلي/فبلي/فبػِلُ/فغ
فبلثؼلت ػذ ٗجذٍ أسذا
فبلي/فؼلي/فبلي/فؼلي
فٖ ػ٘ي اٛسذ الخَا
فبلي/فبػل/فبلي/فَؼل
(الودوَػٔ الـبهلٔ)266 :
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ؿوب أًِ تظْش تفؼ٘لٔ "فبػِلُ" فٖ ػػبئذ ًظوت ػلٖ ّزا الَصى ٍّٖ ،تفؼ٘لیٔ استـجاْیب
ًبصؽ الوالئـٔ ٍٛل هشٓ ؿوب تؼَل« :خبء الؼػش الحذٗث فارا ًحي ًحذث تٌَٗؼبً خذٗذاً لن
ٗؼغ فِ٘ أسالفٌب .رلؾ اًٌب ًحَّل "فَؼِلي" ئلٖ "فبػِلُ"ٍ .ل٘س فٖ الطؼشاء ف٘وب أػلین ،هیي
ٗشتـت ّزا سَإ»(الوالئـٔ )111 :1967 ،فاشٕ ًبصؽ أى تفؼ٘لیٔ "فبػِیلُ" فیٖ الخجیت
سبئغٔ هؼجَلٔ تسبٍٕ "فَؼِلي" هي ًبح٘ٔ الخفٔ ٍالسشػٔ ٍتسجّت الاٌَٗغ فٖ ّزا الجحش.
التصرف فی عذد التفعیالت
هي انًضٗبحبت اٗٝؼبػ٘ٔ الاٖ قشأت ػلٖ ػػبئذ الطبػش ،الاػش فٖ ػیذد الافؼی٘الت؛
فٌشٕ اػاكبع الافؼ٘الت فٖ أضكش الؼػی٘ذٓ "ػیض ػلیٖ الؼیبًَى" ح٘یث ٗجٌیٖ الطیبػش
الؼػ٘ذٓ ػلٖ تفؼ٘لٔ ٍاحذٓ فٖ الطكش اٍٛل هي ؿل ث٘ت ؿؼَلِ:
ٗطاوٌٖ
ٍٗذّػٖ أىّ سـَتٖ هؼلي ػي ؾؼفِ!
ٗلكوٌٖ
ٍٗذّػٖ أىّ فوٖ ػبم ثلكنِ ؿفِّ!
ٗكؼٌٌٖ
ٍٗذّػٖ أىّ دهٖ لَّث حذّ سفِ!
(نفابت )7 ،1
فبنًضٗبح فٖ ّزُ الؼػ٘ذٓ ٗظْش فٖ اػاكبع تفؼ٘لاٖ "هسافؼلي" هي الطكش اٍٛل هي
ؿلّ ث٘ت هي أث٘بتْب ٍل٘س هي ؿل ضكش ،فبلحبل ٌّب أسثؼیٔ تفؼی٘الت فیٖ الطیكش الثیبًٖ
ٍتفؼ٘لٔ ٍاحذٓ فٖ الطكش اٍٛل.
القافیة
ئى الؼبف٘ٔ «هدوَػٔ أغَات فٖ آخش الطكش أٍ الج٘ت ٍّٖ ؿبلفبغلٔ الوَس٘ؼ٘ٔ ٗاَػّیغ
السبهغ تـشاسّب فٖ فاشات هٌاظؤ» (الخلَغٖ .)215 :1977 ،فلْب ػ٘ؤ هَسی٘ؼ٘ٔ ًْٛیب
«خضء ئٗؼبػٖ خبسخٖ هاوّن للَصى ٍهسبّن فٖ ؾجف ًْبٗبت اٛث٘بت ...تؿ٘ ئلٖ الشغی٘ذ
الَصًٖ قبػٔ خذٗذٓ ٍتؼكِ٘ ًجشاً ٍػَٓ خشس(»...آلَخٖ.)71 :1989 ،
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ئى الؼػ٘ذٓ الؼشث٘ٔ الـالس٘ـ٘ٔ تؼاوذ ٍحذٓ الؼبف٘ٔ ػلیٖ اهایذاد الؼػی٘ذٓ «فیاى إّٔ
تغ٘٘ش فٖ ثٌ٘اْب الػَت٘ٔ هي ضأًِ أى َٗلیذ اًضٗبحی ًب ٗافیبٍت فیٖ دسخایِ ثوؼیذاس الاغّ٘یش
الحبغل فْ٘ب ٍلْزا انًضٗبح اٗٝؼبػٖ ٍف٘فاِ»(ػوش)96 :1998 ،
فبلطبػش أحوذ هكش ٗزّت ئلٖ ؾشٍسٓ انسافبدٓ هي الؼبف٘ٔ ؿلویب أهـیي هؼاؼیذاً ثیأى
«الَصى ٍالؼبف٘ٔ ل٘سب ػ٘ذٗي ٍئًوب ّوب ٍس٘لابى لوؿبػفٔ صخن الؼػ٘ذٓ» ،لـٌِ اًیضاح ػیي
ػَاػذ الؼبف٘ٔ ل٘خلغ اًضٗبحبت غَت٘ٔ تإ ش فٖ ضؼشٗٔ ػػبئذُ.
فاَخذ ال ٔ أؾشاة هي الؼَافٖ توثّل انًضٗبح الػیَتٖ فیٖ ضیؼش أحویذ هكیش ٍّیٖ
الؼبف٘ٔ الوَاقئٔ ٍالؼبف٘ٔ الواٌبٍثٔ ٍالؼبف٘ٔ الواذاخلٔ.
القافیة المتواطئة
ئى الؼبف٘ٔ الواَاقئٔ ّٖ ؾشة هي الؼبف٘ٔ ،تؼاوذ ػلٖ تـشاس هفشدٓ ثؼٌْ٘ب ػلیٖ ًحیَ
ػوَدٕ فٖ ًْبٗبت السكَس الطؼشٍٍٗٔ ،غفْب هحوذ ثٌ٘س ػبئالً ئًْب «تٌیبدٕ تَأهْیب فیٖ
الج٘ت الوَالٖ أٍ اٛث٘بت الوَال٘ٔ»(ثٌ٘س.)141 :2001 ،
الؼبف٘ٔ الواَاقئٔ تسوٖ ػٌذ الؼذهبء «ئٗكبء» ػلٖ اًْن ٗؼاجشًٍْب هیي ػ٘یَة الؼبف٘یٔ
لـٌْب أخزت هؼٌٖ خذٗذاً فٖ الطؼش الوؼبغش ح٘ث ٗـَى اٗٝؼبع ثْب أؿثیش اًسیدبهبً ٍػیَٓ.
ئى أحوذ هكش ٍفّ ّزا الٌَع هي الؼبف٘ٔ فٖ ػػبئذٓ ح٘ث تلؼت دٍس الـلوبت الوفابح٘یٔ
للؼػ٘ذٓ للاؼج٘ش ػي فـشٓ الطؼش ٍخلغ لغٔ انًضٗبح الطؼشٗٔ.
ئى الؼَافٖ الوـشسٓ فٖ ضؼش أحوذ هكش غبلجبً هب تیشد ؾیوي الؼػیبئذ السیكشٍٗٔ ،لؼیل
السجت ٗؼَد ئلٖ ئى الطبػش ٗحبٍل ئثشاص فـشٓ ثؼٌْ٘ب هي خالل اٝلحبح ػلیٖ تـشاسّیب فیٖ
الؼػ٘ذٓ ،فؿالً ػي تؼَٗٔ الدبًت الوَس٘ؼٖ للؼػ٘ذٓ.
القافیة المتىاوبة
أهب الؼبف٘ٔ الواٌبٍثٔ ٍخَد أؿثش هي ػبف٘ٔ فٖ الؼػ٘ذٓ الَاحذٓ أٍ الوؼكغ ،تایأتٖ ػلیٖ
الاَالٖ أٍ الاٌبٍة ٍّٖ ،هي اخاػبظ الطبػش الحذا ٖ ،فاٌضع الؼَافٖ فٖ ثٌ٘ٔ الاَالٖ ئلى
انًضٗبح ًحَ هب ًشٕ فٖ ػػ٘ذٓ «ػجلٔ ثَل٘س٘ٔ» ح٘ث ٗؼَل:
ػٌذٕ ؿالم سائغٌ ن اساك٘غ ػَلِ
ﹾ
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أخب أى ٗضداد قٌٖ٘ ثلِّ
ﹾ
ٛى أثدذٗاٖ
فٖ سإٔ حبهف ػضّتٖ
ن تحإَ غ٘ش حشٍ الؼلِ
ﹾ
فح٘ث سِشت هخجشٌ
ٗلؼٖ ػلّٖ فلِّ
ﹾ
ٗلػغ ثٖ ؿبلٌولِ
ﹾ
ٗجحث فٖ حؼ٘جاٖ
ٗسجح فٖ هحجشتٖ
ٗكلغ لٖ فٖ الحلن ؿلّ ل٘لِ
ﹾ
حاّٖ ئرا ػجّلتَٗ ،هبً ،صٍخاٖ
أضؼش أى الذٍلِ
ﹾ
ػذ ٍؾؼت لٖ هخجشاً فٖ الؼجلِ
ﹾ
ٗؼ٘س حدن سغجاٖ
ٗكجغ ثػؤ لْب ػي ضفاٖ
ٗشغذ ٍػٖ الغفلِ
ﹾ
حاٖ ئرا هب ػلت َٗهبً خولِ
ﹾ
ٗؼلي ػي ئداًاٖ
ٍٗكشح اٛدلّٔ
(نفابت )22 ،1
ٕ فیٖ الؼبف٘یٔ ٗخالی ثی٘ي الْیبء السیبؿٌٔ ٍحیش الوی ّذ ٍلْویب
فٌشٕ أى حش الشٍ ّ
دننتْوب الوخالفٔ؛ أهب حش الوذّ فلِ تأ ٘شُ الْبسهًَٖ اللح٘ي فیٖ الؼبف٘یٔ ٍحیش الْیبء
السبؿٌٔ فادؼل الؼبف٘ٔ هؼّ٘ذٓ ل٘ـَى تأ ٘شُ ئٗؼبػ٘بً غشفبً؛ ؿوب أى الاضام الؼبف٘ٔ ثحش الْبء
ٍَّ الاضام ٍاخت ػذ أؿست الؼبف٘ٔ شاءاً هَس٘ؼ٘بً ٍأى غیَت الْیبء ضیجِ٘ ثػیَت الاٌّْیذ
ٍالاأٍُّ ؿوب أًِ ٗحابج ًفخبً ػٌذ الَػَ ػلِ٘ سـٌبً؛ ٍؿلّ رلؾ ٗاٌبست هیغ ًفیس الطیبػش
الواأٍّٔ هي الحبلٔ الوضسٗٔ الاٖ ٗساشصع هٌْب هّ٘اَ الح٘بٓ ػذٗوَ الشخَلٔ َّنء.
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القافیة المتذاخلة
أهب الؼبف٘ٔ الواذاخلٔ فاؼٌٖ ٍخَد ػَا فٖ ثذاٗبت أٍ أٍاسف أٍ ًْبٗبت اٛث٘بت قجؼیب
لوؼاؿ٘بت الجٌبء اٗٝؼبػٖ ًحَ "ػجبس" فٖ ػػ٘ذٓ "حـبٗٔ ػجبس" ح٘یث ٗاغ٘یش هـیبى
الؼبف٘ٔ ،ئر تشد أٍل هشٓ فٖ ًْبٗٔ السكش ،ن تاـشس فٖ ثذاٗٔ السكش الثیبًٖ ،أٍ فیٖ ٍسیف
السكش أٍ ًْبٗٔ السكش الثبًٖ ٍَّ ،هب ٗؼذ اًضٗبحب ػي الطؼش الؼیذٗن ،الیزٕ حیذد للؼبف٘یٔ
ئقبسّب الوـبًٖ فٖ ًْبٗبت أث٘بت:
غشخت صٍخاِ :ػجبس
ﹾ
الؿ٘ س٘سشع ًؼداٌب
ػجبسُ ال٘ؼظ الحسبس
ﹾ
ػلّت أٍساعَ الؼشقبس
ﹾ
ؾشة اٛخوبسَ ٛسذاس
ﹾ
أسسل ثشػَ٘ٔ تْذٗذٍ
فلوي تػؼُل س٘فؾ ٗب ػجبسُ
لَػتِ الطذٓ
أغؼل س٘فَؾ ٗب ػجبس
ﹾ
(نفابت)17 ،1
فؼذ ٗوثل تـشاس الؼبف٘ٔ فٖ أهـٌیٔ هخالفیٔ هیي الؼػی٘ذٓ ،الحَ٘ٗیٔ ٍهشؿیض الادشثیٔ
ٍالوؼبًبٓ فٖ الطؼش.
التذوير
الاذٍٗش هػكلح ػشٍؾٖ ػذٗن أخز فٖ الطؼش الوؼبغش هفَْهبً حذٗثبً فدبء فیٖ هیذخل
هػكلحبت الؼشٍؼ الؼذٗن ثوؼٌٖ «اضاشاؽ الطكش اٍٛل هیغ الطیكش الثیبًٖ إٔ "الػیذس
ٍالؼدض" ثـلؤ ٗـَى ثؼؿْب فٖ آخش الطكش اٍٛلٍ ،ثبػْ٘ب فٖ أٍل الطیكش الثیبًٍٖٗ ،ؼٌیٖ
رلؾ أى توبم ٍصى الطكش اٍٛل ٗـَى ثدضء هي الـلؤ»(الؼج٘ذٕ.)91 :1986 ،
ٍأغجح الاذٍٗش فٖ الؼػ٘ذٓ الوؼبغشٓ "َّ اهاذاد الج٘ت ٍقَلِ ثطـل لن ٗـیي هؼشٍفیبً
فٖ الطؼش الؼوَدٍٕ ،لن ٗـي هألَفبً فٖ الطؼش الدذٗذ فٖ هشاحلِ اٍٛلٖ .فؼذ ٗواذ الاذٍٗش
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حاٖ ٗطول الؼػ٘ذٓ ؿلْب ،أٍ ٗطول أخضاء ؿج٘شٓ هٌْب ،ثح٘ث تػیجح الؼػی٘ذٓ أٍ ٗػیجح
الوؼكغ الوذٍس فْ٘ب ث٘ایبً ٍاحیذاً»(ٗیًَس )65 :1985 ،ح٘یث ٗؼاجیش ؾیشثبً هیي انًضٗیبح
الػَتٖ.
فال ٗؼول الاذٍٗش ػلٖ الشثف الوَس٘ؼٖ الودشد هي الذنلٔ ٍئًویب لیِ ٍف٘فیٔ تؼج٘شٗیٔ
ح٘ث «ٗساْذ فٖ الوؼبم اٍٛل تحؼ٘غ ػالػیٔ ػؿیَٗٔ ثی٘ي الوؼٌیٖ ٍالوَسی٘ؼٖ ،هویب
ٗدؼل هي ّزُ الاؼٌ٘ٔ ٍس٘لٔ فٌ٘ٔ هَسی٘ؼ٘ٔ تیَائن الجٌیبء الٌفسیٖ للؼػی٘ذٓ ٍٗسیاذػٖ
لاحؼ٘غ ّزا الاَاغل ٍالاشؿ٘ت قبػٔ ضؼشٗٔ ؿج٘شٓ»(أغجغ.)279 :1979 ،
ؿوب ٗؼول «فؿالً ػي هسِ لفؿبء الؼػ٘ذٓ الضهٌٖ ،ػلٖ تـشٗس السكش الطؼشٕ ثَغفِ
ثذٗالً هْ٘وٌبً للج٘ت الطؼشٕ الاؼل٘ذٍٕ ،هي ن اػاشاح خولٔ ضؼشٗٔ ؿجشٕ تٌیاظن الیٌع
ثذل الدولٔ الوافشػٔ داخلِ»(الػـش.)19 :1989 ،
ٍّزا الاذٍٗش فٖ الطؼش الؼشثٖ ؿث٘ش ٍَّ ٗذل ػلٖ تَاغل هَسی٘ؼٖ الج٘یت ٍاهایذادّب
ؿوب ٍففِ أحوذ هكش فٖ "الؼػ٘ذٓ الوؼجَلٔ" ح٘ث ٗؼَل:
اؿات لٌب ػػ٘ذًٓ
ن تضػح الؼ٘بدُِ
()...
تسغُ ًؼبـٍ؟!
هب الزٕ ٗذػَؽ للضٗبدُِ؟!
سجغُ ًؼبـٍ؟!
لن ٗضل ضؼشؽ فَع الؼبدُِ
()...
خوسُ ًؼبـٍ؟!
ػدجبً!
ّل تذَّػٖ الجالدُِ؟
()...
ٍاحذٓ؟
ػل٘ؾَ أى تحز هٌْب ًؼكًٔ
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احز
فال خذٍٕ هي السْبة ٍاٝػبد ُِ
()...
أحسٌت
ّزا هٌاْٖ انٗدبص ٍاٝفبدُِ
(الودوَػٔ الـبهلٔ)279 :
فؼٌذ تؼك٘غ الؼػ٘ذٓ ًشٕ أًْب تؼشّؼ للاذٍٗش فٖ ثؼؽ تفؼٖ ؿوب ٗلٖ:
هسافؼلي/هافؼلي
هسافؼلي/هسافؼل
هسافؼلي/هسی
تفؼلي/هسافؼلي/هسافؼل
هفاؼلي/هسی
تفؼلي/هفاؼلي/هسافؼل
هفاؼلي/هفی
تؼلي
هسافؼلي/هافؼل
هسافؼلي
هافؼلي/هفاؼلي/هسافؼلي
هسافی
ػلي/هسافؼلي/هسافؼلي/هافؼل
هسافؼی
لي/هسافؼلي/هسافؼلي/هافؼل
فبلاذٍٗش فٖ ضؼش أحوذ هكش «ٗط٘ش ئلیٖ فلسیفٔ ضیؼشٗٔ هحیذدٓ ٗوـیي أى ًسیوْ٘ب
فلسفٔ الحبلٔ ،إٔ سغجٔ الطبػش فٖ خلغ حبلٔ هاـبهلٔ ٍهواذٓ دٍى تَػ ثف٘ؽ هطیبػشّب
ٍاًفؼبنتْییب ٍدننتْییب»(الجحییشإٍ )165 :1988 ،ح٘ییث تسییاذػٖ هؿییبه٘ي ضییؼشُ ّییزُ
الفلسفٔ.
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االوسياح الفوویمی
تؼذدت تؼبسٗ الفًَ٘ن فیٖ ؿایت ػلین اٛغیَات ٍهیي الاؼیبسٗ الایٖ ػیذهت ثْیزا
الخػَظ «أغغش ٍحذٓ غَت٘ٔ ػي قشٗؼْب ٗوـي الافشٗغ ث٘ي الوؼبًٖ أٍ ؿل غیَت ػیبدس
ػلٖ ئٗدبد تغ٘٘ش دنلٖ»(ػوشً ،)166 :1997 ،حَ غَت الشاء ح٘یث «تؼیغ فیٖ الػیَاهت
الواـشسٓ ٍٗاطـل ثبلاـشاس السشٗغ فٖ لوسبت اللثٔ»(ػشٗص.)59 :2010 ،
ئى اساثوبس الوسإَ الػَتٖ للفًَ٘ن هي سوبت اللغٔ الطؼشٗٔ ح٘ث ػذ ٌٗضاح الطیبػش
ػي الذنلٔ الوؼشسٓ لٜغَات ٍالكبثغ الفًَ٘وٖ لْب ٍٗساثوشالفًَ٘ن فٖ س٘بػبت غ٘ش هألَفیٔ
لْب.
ًحَ ػَل أحوذ هكش فٖ ػػ٘ذٓ «ػضاء ػلٖ ثكبػٔ الاٌْئٔ»:
ٍنٓ اٛهش هب خٌان ٍن ٌّان
ٍن أثذٗان اللٌ٘ب
خضاؿن سثٌب خ٘شا
ؿف٘ان أسؾٌب ثلَٕ أػبدٗبًب
ٍحؼؼان أهبًٌ٘ب
ٍّزٕ الؼذس تطـشؿن
ففٖ تٌذٗذؿن حٌ٘ب
ٍفٖ تْذٗذؿن حٌ٘ب
سحؼان أً أهشٗـب
فلن تٌؼل سفبستْب
ٍلَ ًؼلت –هؼبر اهلل-
لَ ًؼلت
لؿ٘ؼٌب فلسكٌ٘ب
ٍنٓ اٛهش ّزا الٌػش
ٗـف٘ـن ٍٗـفٌ٘ب
تْبًٌ٘ب
(نفابت)75 ،1
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ٗغلت ػلٖ الؼػ٘ذٓ ئحسبس الوشاسٓ ٍال٘أس ٍانغاشاة ثكغ٘بى حش هاو٘ض ّیَ حیش
"الٌَى" «ّزا الحش السحشٕ الؼد٘ت الزٕ قبلوب استیجف ثؼذسٗیٔ الـیالم ئر ًدیذُ فیٖ

غ٘غٔ "ؿي ف٘ـَى" ل٘شاد هؼبًٖ الؼذسٓ ٍاٝثیذاع ٍاٝسادٓ الفَنرٗیٔ ئن أى تدیشّأ أحویذ
هكش هشٓ أخشٕ ل٘ـسش الكبثَ الحػ٘ي ،ف٘دشّد الحیش هیي سدائیِ الوثیبلٍٖ ،هیي ػ٘وایِ
الازؿبسٗٔ اٛسكَسٗٔ هٌحشفبً ثِ ػوب ٍؾغ لِ ل٘وٌح س٘بػِ الدذٗذ حوَلٔ تشاخ٘ذٗٔ تَحٖ
ثـل دننت الاطظٖ ٍانًطكبس ٍالاوضع».
الوقفة العروضیة
أّن هب ٗاوّ٘ض ثِ الج٘ت الطؼشٕ َّ الافبػل ث٘ي ػٌبغش الٌحیَ ٍالذنلیٔ ٍاٗٝؼیبع فویي
الؿشٍسٕ أى ٌٗاْٖ الج٘ت «ثَػفٔ تاؿبفش ػلٖ ئحذا ْب ػٌبغش الاّشؿ٘ت ٍالذنلٔ ٍالؼشٍؼ
الثال ٔ»(ػجذ الَّبة ،نتب .)107 :فٌشٕ الَػفٔ الثال ٘ٔ فٖ الؼػی٘ذٓ "ٍنٓ الطیؼش" ح٘یث
تافبػل ػٌبغش الٌحَ ٍالذنلٔ ٍاٗٝؼبع ًْبٗٔ ؿل ث٘ت ضؼشٕ:
َّ هي ٗجاذب الخلغ
ٍّن هي خلؼَى الخبتوبت
َّ ٗؼفَ ػي خكبٗبًب
ٍّن ن ٗغفشٍى الحسٌبت
(دَٗاى أحوذ هكش)6 :
فـل ضكش اؿاولت ػٌبغشُ الٌحَٗٔ(هجاذأ ٍالخجش) ٍالذنل٘ٔ إٔ الوؼٌٖ ٍاٗٝؼبػ٘یٔ إٔ
الافؼ٘الت الؼشٍؾ٘ٔ .لـٌٌب ػلوب ًدذ ّزا اٛسلَة فٖ ضؼش أحوذ هكش هغ أى هشاػبٓ ػٌػش
الاَاصٕ ث٘ي الػَت ٍالوؼٌٖ ؾشٍسٗٔ فٖ الخكبة اٛدثٖ ل٘فْن الوالؼٖ هؿوَى الخكبة؛
فبٛغل أى ٗـَى الاَافغ ث٘ي الوَس٘ؼٖ ٍالذنلٔ فٖ الٌع الطؼشٕ .فارا حیبٍل الطیبػش أٍ
الوجذع الخشٍج ػي ّزا اٝقبس ٍاًضاح ػي خلغ الافبػل ث٘ي الؼٌبغش الثال ٔ فارا ثبلوخبقت
ٗدذ خشع الَػفٔ الثال ٘ٔ ٍهي ن ؾشثبً هي انًضٗبح الػَتٖ.
فؼذ ٌٗضاح الطبػش ػي الَػَ ػٌذ الافبػل ث٘ي الؼٌبغش الثال یٔ ٍٗؼویذ ئلیٖ الافـ٘یؾ
ثٌْ٘ب ٍٗـافٖ ثبلدبًت الؼشٍؾٖ أٍ الَصًٖ دٍى الٌظش ئلٖ الذنلٔ ،فٌ٘اْٖ ؿل ث٘یت ثَػفیٔ
ػشٍؾ٘ٔ ٗاوثل فٖ اؿاوبل الَحذٓ اٗٝؼبػ٘ٔ للجحیش فیٖ ًْبٗیٔ ؿیل ضیكش ضیؼشٕ ئن أى
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الذنلٔ ن تساَفٖ ػٌذ اؿاوبل اٗٝؼبع ٍتادبٍص حیذٍد الطیكش ٍ«لیئي ؿیبى ثٌیبء الَػفیٔ
الؼشٍؾ٘ٔ غ٘ش خذٗذ توبهبً ػلٖ الووبسسٔ الطؼشٗٔ الؼشث٘ٔ ،ئر لن ٌٗدح الطبػش الؼذٗن فیٖ
تدٌّت ّزُ الظبّشٓ لـي الطبػش الحذٗث ن ٗؿكش ئلٖ تفبدْٗب ،ثل ػلٖ الؼـس هي رلیؾ
ئر ٗؼاوذ ئلْ٘ب ،ثَغفْب أدآ فٌ٘ٔ تاكّلجْب هؼاؿ٘بت الادشثٔ الطیؼشٗٔ الدذٗیذٓ»(فَغیبلٖ،
.)144 :2012
ٗاوثل الَػفٔ الؼشٍؾ٘ٔ ؿبًضٗبح غَتٖ فٖ ػػی٘ذٓ «ّضٗویٔ الوٌاػیش» ٛحویذ هكیش
ح٘ث تـاول الَحذٓ الؼشٍؾ٘ٔ فٖ ؿل ضیكش؛ غ٘یش أى الذنلیٔ ن تـاویل ئن ثؼیذ اًاْیبء
اٛضكش ؿأى الؼػ٘ذٓ ث٘ت ضؼشٕ ٍاحذ:
لَ هٌحًَب اٛلسٌٔ
لَ سبلوًَب سبػٔ ٍاحذًٓ ؿل اٛلسٌٔ
لَ ٍّجًَب فسحٔ الَػت ثؿ٘غ اٛهـٌٔ
لَ غفشٍا َٗهب لٌب
ئرا استـجٌب حسٌٔ
لَ ػلجَا هؼاؼال لوػٌغ
ٍاساجذلَا هطٌؼٔ ثوبؿٌٔ
لَ حَّلَا السحي ئلٖ هذسسٔ
ٍؿل أٍساع الَضبٗبت ئلٖ
دفبتش هلًَٔ
لَ ثبدلَا دثبثٔ ثوخجض
ٍػبٗؿَا ساخوٖ ثوكحٌٔ
لَ خؼلَا سَع الدَاسٕ ٍقٌب
ٍحَّلَا الشع ئلٖ هَاقٌٔ
لحؼّؼَا اًاػبسّن
فٖ لحظٔ ٍاحذٍٓ
ػلٖ دػبٓ الػٌْ٘ٔ
أػَل :ن
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لـي (لَ) تؼَل :ن
لَ حؼّؼَا اًاػبسّن نًْضهَا
ًْٛن أًفسْن غْبٌٗٔ
(الودوَػٔ الـبهلٔ)280 ،2011 ،
ئى الؼػ٘ذٓ ػبئؤ ػلٖ ٍصى الشخض الزٕ ٗؼاػش ػلٖ حذٍد الطكشٍ ،تجٌٖ اًضٗبحِ ػلیٖ
ّذم انلاحبم الؼؿَٕ فٖ الؼػ٘ذٓ الطؼشٗٔ فجٌ٘وب اٗٝؼبع ٗشسن حیذٍدُ ثی٘ي اٛث٘یبت ئر
ثبلذنلٔ تػل هب ػكؼِ اٗٝؼبعٍ .الَػفٔ الؼشٍؾ٘ٔ تدؼل «الیذٍال الطیؼشٗٔ تٌسیبة ثحشٗیٔ
أؿجش خبسج ٍػفبتْب الٌظو٘ٔ الذنل٘ٔ الؼسشٗٔ ...فؼذ أغجح الٌع هغ الَػفٔ الؼشٍؾ٘ٔ ٗاخیز
قبثغ الـل الزٕ تزٍة ػٌبغشُ داخلِ ٍ تٌیذغن ف٘یِ»(ػجیذ الَّیبة .)113 :2009 ،فیاى
اٛسكش الطؼشٗٔ تاؼبلغ ثشٍاثف دنل٘ٔ أٍ ًحَٗٔ هوب ٗدؼلْب أؿثش اتػبنً سغن أى ؿیل سیكش
ٗساَفٖ ٍحذتِ اٗٝؼبػ٘ٔ.
وتیجة البذج
انًضٗبح َّ خشعٌ لؼَاػذ اللغٔ ٍخشٍج ػلٖ الوألَ لخلغ لغٔ ضیؼشٗٔ هیإ ّشٓ؛ ف٘طیول
هخال اًَٛاع هي الذنلٖ ٍالاشؿ٘جٖ ٍاٛخ٘ش هي أًَاػِ انًضٗیبح الػیَتٖ الیزٕ تٌبٍلایِ
الوؼبلٔ ّزُ .ئى الطبػش أحوذ هكش ثبػاجبسُ ضبػشاً بئشاً ػلیٖ الحـیبم الؼیشة تاوایغ لغایِ
الطؼشٗٔ ثبلسخشٗٔ ٍالاْـّن ٍػذ ٍفّ انًضٗیبح ؿَسی٘لٔ لضٗیبدٓ ّیزُ السیخشٗٔ .فؼبلدیت
الوؼبلٔ انًضٗبحبت الػَت٘ٔ ػلٖ هسیإَ اٗٝؼیبع الیزٕ ٗطیول الیَصى ٍالؼبف٘یٔ ٍالایذٍٗش
ٍالَػفٔ الؼشٍؾ٘ٔ ٍانًضٗبح الفًَ٘وٖ.
فاَغّل الجحث ئلٖ ًابئح هٌْب ئى انًضٗبحبت الػَت٘ٔ الاٖ اساخذهْب الطبػش تأتٖ فیٖ
خذهٔ الغشؼ ٍالوؼٌٖ .ئى الطبػش فؿّل ؿثشٓ الضحبفبت فٖ اٍٛصاى الؼشٍؾ٘ٔ ٗٝدبد الخفّٔ
ٍالسشػٔ فٖ اٗٝؼبع ،ؿوب أًِ خلغ أًوبـ ػشٍؾ٘ٔ خذٗیذٓ؛ ٍتػیشّ فیٖ ػیذد الافؼی٘الت
ح٘ث سبٗش سؿت الحذا ٔ حاٖ أثذع لغٔ ضؼشٗٔ تؼشة هي الٌثش ٍتسْل ػلِ٘ ث٘بى الغیشؼ
هي آنم الطؼت ٍأحبس٘سِ.
هي انًضٗبحبت الػَت٘ٔ فٖ الؼبف٘ٔ الطؼشٗٔ تغ٘٘یش حشؿیٔ حیش الیشٍٕ فیٖ هسیبفبت
هخالفٔ هي الؼػبئذ ٍاخا٘بس الؼَافٖ الوؼّ٘ذٓ فٖ ًسجٔ ٍافشٓ خالفبً للطؼشاء الؼذاهٖ الیزٗي
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آ شٍا الوكلؼٔ ٍتغ٘٘ش الؼَافٖ حست هؼاؿٖ الذنلٔ ،فبلؼبف٘یٔ خیضء ئٗؼیبػٖ تخالی هیي
هَؾغ ٙخش حست اخاال الغشؼ.
فاَخذ ال ٔ أؾشاة هي الؼَافٖ توثّل انًضٗبح الػیَتٖ فیٖ ضیؼش أحویذ هكیش ٍّیٖ
الؼبف٘ٔ الوَاقئٔ ٍالؼبف٘ٔ الواٌبٍثٔ ٍالؼبف٘ٔ الواذاخلٔ .ئى الؼَافٖ الواَاقئٔ فٖ ضؼش أحوذ
هكش غبلجبً هب تشد ؾوي الؼػبئذ السكشٍٗٔ ،لؼل السجت ٗؼَد ئلٖ ئى الطیبػش ٗحیبٍل ئثیشاص
فـشٓ ثؼٌْ٘ب هي خالل اٝلحیبح ػلیٖ تـشاسّیب فیٖ الؼػی٘ذٓ ،فؿیالً ػیي تؼَٗیٔ الدبًیت
الوَس٘ؼٖ للؼػ٘ذٓ.
أهب الؼبف٘ٔ الواٌبٍثٔ فاؼٌٖ ٍخَد أؿثش هي ػبف٘ٔ فٖ الؼػ٘ذٓ الَاحذٓ أٍ الوؼكیغ تیأتٖ
هاٌبسجٔ هغ حبنت الطبػش الٌفس٘ٔ .فؼذ توثل الؼبف٘ٔ الواذاخلٔ فٖ أهـٌیٔ هخالفیٔ هیي
الؼػ٘ذٓ ،الحَ٘ٗٔ ٍهشؿض الادشثٔ ٍالوؼبًبٓ فٖ الطؼشٍ .هي انًضٗبحیبت الطیؼشٗٔ فیٖ ضیؼش
أحوذ هكش الاذٍٗش الزٕ ٗأتٖ لالهاذاد الوَس٘ؼٖ ٍتؼبلغ أضكش الؼػ٘ذٓ ؿأًْب ًع ٍاحذ.
هٌْب انًضٗبح الفًَ٘وٖ ح٘ث ػذ ٌٗضاح الطبػش ػیي الذنلیٔ الوؼیشسٓ لٜغیَات ٍالكیبثغ
الفًَ٘وٖ لْبٍٗ ،ساثوش الفًَ٘ن فٖ س٘بػبت غ٘ش هألَفٔ لْب لاخلغ لغٔ ضؼشٗٔ ٗؼجش ثْب ػیي
الغشؼٍ .هٌْب الَػفٔ الؼشٍؾ٘ٔ ح٘ث فؿل أحوذ هكش ّزا انًضٗبح فٖ ػػیبئذٓ أؿثیش هیي
الَػفٔ الثال ٘ٔ ًْٛب تدؼل اٛسكش الطؼشٗٔ ،تاؼبلغ ثشٍاثف دنل٘یٔ أٍ ًحَٗیٔ هویب ٗدؼلْیب
أؿثش اتػبنً سغن أى ؿل سكش ٗساَفٖ ٍحذتیِ اٗٝؼبػ٘یٔ .هیي انػاشاحیبت الایٖ تؼیذهْب
الوؼبلٔ للجحث ٍالذساسبت الؼبدهٔ هكبلؼٔ انًضٗبح الذنلٖ ٍالاشؿ٘جٖ فٖ ضؼش أحوذ هكش.
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