زضاسبت اٛزة الوًبغط ،السٌٔ السبثًٔ ،غّ٘  ،1394الًسز السبزس ٍالًططٍى :غع79 -59

دراسة الخظائض الفنية لشعز الشکىی عنذ حافظ إبزاهيم
علی پیراًی شال

تاریخ الَصَل39/55/51 :
تاریخ القبَل39/2/7 :

علی حسیي غالهی یلقَى آفاج

*

**

الملخض
ئىّ الط َٕٛحبلٔ ضًَضٗ٘ٔ تَٗم يلٖ ٍرى زاذلٖ٘ ٗلن٘ ثبلوطء ذالل هَّٖ ٗستَرت التًت
ٍالػطاخ ٍأح٘بًبً الجٛبء .ئىّ حبْم ئثطاّ٘ن شأ قًن الطس٘ٓ ْٖ ح٘بتِ ٍٗحٓل ضًطُ ثَغّ
ئذٓبِٖ ٍلَيتِ يلٖ هب ْبت هي السًس .هي ربًبت خذبط ئًّبِ سبوى ضبٛبٍٕ الوهلبَه٘ي
ٍضبض٘ ْٖ هػبئجْنٌْ ،طٕ الطبيط غبحت ًٓس ضبً .ٔ٘ٚزس ْٖ ضًطُ الطب ٖٚاالضتجبـ
الَحٕ٘ ث٘ي هًزوِ الطًطٕ ٍث٘ي حبالتِ الحعٌٗٔ ح٘بج ألٓبنبِ تجب٘٘ي لٌبب ًٓسببً أل٘وبٔ
ٍايتوس الطبيط يلٖ ألٓبل ترلَ هي الُطاثٍٔ ،استرسم لُبٔ الوبؾبٖ ْبصٚط الوبؾبٖ ٚببى
ٚجلسن ٗطٖٓ رطٍحِ.
الکلوات الذليلية :حبْم ئثطاّ٘ن ،الط ،َٕٛاللُٔ الطًطٗٔ ،الوَسٖ٘ٗ.

*استبش هطبض٘ ثزبهًٔ الرَاضظهٖٖ ،سن اللُٔ الًطث٘ٔ ٍخزاثْب.
**قبلت السٚتَضاُ ثزبهًٔثَيلٖ سٌ٘بٖ ،سن اللُٔ الًطث٘ٔ ٍخزاثْب.
الٛبتت الوسإٍل :يلٖ پ٘طاًٖ ضبل

aligholami121@gmail.com
aligholami121@gmail.com
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المقذمة
الطٖ َٕٛسٗؤ ْٖ الطًط الًطثٖ ٍّٖ توخّل ثبثبً ٍاسًبً ِْ٘ ح٘ج ض َٕٛالسّ٘ط هي أّن
الوؿبه٘ي التٖ تٌبٍلْب الطًطاء ْبٖ الًػبط الًجبسبٍٖ ،هٌْبب تٛبَ٘ى ْبي البسّطٗ٘بتً .هبطاً
للط ْٖ َٕٛالًػط الحسٗج ًزبسّب يٌبس رولبٔ ضبًطاء ّبصا الًػبط ٚوبب ٗٗبَل ثكبطس
الجستبًّٖ« :صا الجبة ٚخ٘ط ْٖ ضًط الوحسح٘ي ْوب ًٛبز ًطٕ ضبيطاً ئلّب ضب٘ٚبً حتّبٖ أغبج
الٌَاح غٓٔ َٖٗٔ تتو٘ع ثْب هٌهَهبتْن»(الجستبًٖ1988 ،مٍ )265 :هي الط ْٖ َٕٛالًػط
الحسٗج ،الطًط الصٕ ًهوِ الجبضٍزٕ ْٖ هٌٓبُ ٍٍغّ ذل٘ل هكطاى ّوَهِ ٍخالهِ.
هي أسجبة ّصُ الط َٕٛالسائجٔ ْٖ يػط حببْم هبب ٖبلبِ ضبجبة شلب ٙالًػبط هوبي
أغجحَا هي ٚجبض الوٓٛطٗي ٚبلسٚتَض قِ حس٘ي ٍَّ َٗٗلٚ« :بى الجسو ْبٖ أٗ٘ببم غبجبٕ
تٛلّّ الجإس ٍاًتحبل سَء الحبل ٍاالْتٌبى ْٖ ض َٕٛالٌبس ٍالعهبىٍٚ ،بى شل ٙثسيبً ْٖ
الًػط االٍ٘ل هي ّصا الٗطى ٍٚبى حبْم ٗصٗى ّصا الجسو ٍٗطٍ٘رِ»(حس٘ي ،ز.ت.)83 :
زٍاْى اذت٘بض ّصا الوَؾَو؛ اّتوبم ّصا الطبيط ثبلزبًت اللٓهٖ ٍالٌٖٓ ْٖ ضًطُ ٍسجٕ
الطبيط هي رولٔ ضًطاء يػطُ ْٖ الطٍ َٕٛأه٘ب أّساِ ّبصا الجحبجْْ ،بٖ الَغبَل ئلبٖ
رَاة ّصُ اٛسئلٔ؛ هب َّ هًزن حبْم ئثطاّ٘ن ْٖ ضًطُ الطبٖٚ؟ هب ّٖ اٛسببل٘ت التبٖ
استرسهْب الطبيط ْٖ ضًطُ الطبٖٚ؟  ّ٘ٚاسترسم ربًت الوَسٖ٘ٗ ْٖ الطَٕٛ؟
ّصا الجحج ٖبئن يلٖ الوٌْذ الَغٖٓ ْٖ هزبل الططح ٍٍغّ الطبَاّس الطبًطٗٔ ٚوبب
ٚبى ٌّب٘ استٓبزٓ هي الوٌْذ التحل٘لٍٖ ،ث٘بى الطإٔ ٍالتًوٕ ْٖ اٛثًبز الٌٓ٘بٔ ًٍٗتوبس
أٗؿبً يلٖ زضاسٔ ئحػبئ٘ٔ لٌسجٔ حطٍِ الَٗاْٖ ٍحطٚبتْب ٍتحسحٌب ْبٖ ّبصا الجحبج يبي
اللُٔ الطًطٗٔ ٍتٛلّوٌب يي الوَسٖ٘ٗ الربضر٘٘ٔ ٍالساذل٘٘ٔ.
ٌّب٘ زضاسبت هرتلٓٔ حَل حبْم ٍأزثِ ًحَ«حببْم ئثبطاّ٘ن ضببيط الٌ٘بل» للطب٘د
ٚبهلهحو٘س هحو٘س يَٗؿٔ(ّ1414ب)؛ ٗحتبَٕ ّبصا الٛتببة يلبٖ ٖبطاءٓ أسبلَث٘ٔ لطبًطُ
ٍتحبٍل ّصُ الٗطاءٓ أى تً٘س الٌهط ْٖ ضًطُ يلٖ ّبسٕ هبي السضاسبٔ اٛسبلَث٘ٔ لبٜزة،
ٍٗتحسث يي الوًزن الطًطٕ يٌسُ ٍٗطتول يلٖ زضاسٔ لجٌبء الزولٔ ْبٖ زَٗاًبِٚ .تببة
«حبْم ئثطاّ٘ن ضبيط الطًت ٍضبيط الٌ٘ل» لَ٘سّ ًَْل 1997مْٗ ،تن٘ الوإلّ ْبٖ ّبصا
الٛتبة ثتٗسٗن الطبيط هي ذالل س٘طٓ ح٘بتًِْ٘ .ج٘ط يي ثًبؽ ضبسائس ح٘بتبِ هبى ٍؾبى
هرتبضات هي ضًطُ الطبٍٚ ٖٚتبة «حببْم ئثبطاّ٘ن؛ زضاسبٔ تحل٘ل٘بٔ لسب٘طتِ ٍضبًطُ»

دراسة الخصائص الفنیة لشعر الشکوی عنذ حافظ إبراهیم 04 /

لسً٘س هحوَز يجساللِّ1999 ،مٗ ،سضس ّبصا الٛتببة سب٘طٓ الطببيط ٍضبًطُ االرتوببيٖ
ٍالَقٌٖ هط٘طاً ئلٖ رعء هي ضًطُ الطب ٍْٖ ،ٖٚالرتبم ٗط٘ط ئلٖ ثًؽ هالهب ٌْ٘بٔ ْبٖ
ضًطُ ٌٍّب٘ زضاسبت أذطٕ ًحَ «اٛذالٔ ْٖ ضًط حبْم ئثطاّ٘ن» لَٓظٗٔ ثٌب يجساللّبِ
ثي يبٗؽ الوٌتططٕ الطوطاًٖ(زضاسٔ أيس٘ت لٌ٘بل زضربٔ الوبرسبت٘ط ْبٖ اٛزة الًطثبٖ
ثزبهًٔ أم٘ الٗطٍّٕ )ٔ1431-1430،صا الجحج ٗتٌبٍل ضبًط حببْم البصٕ ٗتحبسث يبي
اٛذالٔ ،حن٘ ٗسضسِ زضاسٔ ٌْ٘ٔ.
ٌٍّب٘ هٗبالت هي الساضس٘ي اٗٝطاً٘٘ي يي حبْم ئثطاّ٘ن ًحَ « ًٗبس ٖػب٘سٓ الجٌببت
للطبيط الٛج٘ط حبْم ئثطاّ٘ن» ٚٛطم السبزات ه٘طهوتبظ(ّصُ الوٗبلٔ ثبلًسز الربهس يطبط،
السٌٔ الخبهٌٔ ،هي هزلٔ خْبٔ الحؿبضٓ اٝساله٘ٔ)ّ ،صُ الوٗبلٔ تْبتن٘ ثزبعء هبي ضرػب٘ٔ
الطبيط االرتوبي٘ٔ ٍتٌٗس خضائِ ْٖ الًبلن الًطثٖ ثرػَظ الوطأٓ ٍالوَؾَيبت الوتًلٗٔ ثْب؛
ٍهٗبلٔ «الوَسٖ٘ٗ ْٖ الطًط االرتوبيٖ يٌس حبْم ئثبطاّ٘ن» ٝثبطاّ٘ن ظاضيبٖ ْبط(ّبصُ
الوٗبلٔ ثبلًسز السبثى هي هزلٔ الزوً٘ٔ الًلو٘ٔ اٗٝطاً٘ٔ للُبٔ الًطث٘بٔ ٍخزاثْبب1386،ش)
ٍٗتحسث ّصا الجحج يي الوَسبٖ٘ٗ الربضر٘بٔ ٍالساذل٘بٔ ْبٖ ضبًط حببْم االرتوببيٖ.
ٌْْب٘ ثحَث هرتلٓٔ حَل حبْم ٍأزثٍِٗ ،زسض االًتجبُ ئلٖ أىّ ّصُ السضاسبت تسبتَرت
اٝضبزٓ.
أه٘ب الزسٗس الصٕ ٗٗبم ثِ ْٖ ّصا الجحج ٍلن ٗسضس هي ربًبت اٙذبطٗيْْ ،بَ زضاسبٔ
الرػبئع الٌٓ٘ٔ لطًط حبْم الطبٍ ٖٚتج٘٘ي ّصُ الرػبئعٗ .جلبٍ يبسز أث٘ببت الطبَٕٛ
حست استرطارْب هي السَٗاى ْبٖ ّبصا الجحبج ًحبَ  559ث٘تببً .أه٘بب الرػببئع الٌٓ٘٘بٔ،
ْتطتول يلٖ يٌبغط هٌْب؛ اٍ٘الً اللُٔ الطًطٗٔ ٍّٖ تؿن هحبٍض أسبس٘ٔ ٚبلوًزن الطًطٕ،
حبً٘بً الػَضالطًطٗٔ ،حبلخبً الوًزن االٗٗبيٖ ٍالوَسٖ٘ٗ الطًطٗٔ.
ٍثبلٌهط ئلٖ ّصُ الًٌبغطٗ ،سضس ّصا الوٗبل أّن٘ الرػبئع الٌٓ٘ٔ لطًط الط َٕٛيٌبس
حبْم هي ذالل يسز هبي الوحببٍض ًبصٚط هٌْبب اللُبٔ الطبًطٗٔ ٍهٌْبب الوًزبن الطبًطٕ
ٍالتطا٘ٚت ٍالوَسٌّٖ٘ٗ .ب٘ ْطؾ٘بت ْٖ ّصا الجحج ًحبَ اٍ٘الً اٛلٓببل التبٖ اسبترسهْب
حبْم ْٖ الط َٕٛتسبيسُ يلٖ ئثطاظ الرلزبت الٌٓس٘ٔ ،حبً٘بً ًز الطبيط أى ٗسبتوس٘ ْبٖ
لُتِ هي ضتٖ التطا٘ٚت ٍّٖ تزًل ضَٛاُ ًبْصٓ ْٖ الٗلَة .حبلخبً ٌّب٘ غلٔ ث٘ي ٖػببئسُ
الٛبهلٔ ْٖ الطٍ َٕٛث٘ي الجحَض الوسترسهٔ.
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حبْم ٍارِ ًٛجبت ٚخ٘طٓ ْٖ ح٘بتِْ ،وي ْٗساى أثِ٘ ٍَّ قٓل ،ئلٖ ؾبٕ٘ شات ال٘بس،
ئلٖ ثإسِ ْٖ ث٘ ذبلِ ،ئلٖ ئذٓبِٖ ْٖ الوحبهبٓ ٍَ٘ط ّصُ الٌٛجبت رًلِ غببحت ًٓبس
ضّٛبء ثّٛبء(الٓبذَضٕ1411 ،م .)518 :هي ربًت خذط أحّطت أٍؾبو يػطُ ْٖ ضبًطُ ح٘بج
ضبّس الوطبٚل الس٘بس٘ٔ ٍاالرتوبي٘ٔ ٍاالٖتػبزٗٔ ٍقطٔ ثبة ّصُ الوطبٚل ْٖ ٖػببئسُ،
ْْصُ الوطبٚل ٍتل ٙالٌٛجبت رًلتِ ضب٘ٚبً هي الٓٗط ٍالهلن ح٘بج ٖبس احتلب الطبَٕٛ
هٛبًٔ ذبغٔ ْٖ أضًبضٍُّ ،صا ٚلِّ رًلِ «ٗحول لَاء الط ْٖ َٕٛيػبطُ»(الزٌبسٕ ،ز.ت:
 .)176ضًط الط َٕٛيٌس حبْم ٖس اًكجى ثرػبئع ضتٖ ٍتوٛبي زضاسبتْب ْبٖ الوحببٍض
التبل٘ٔ:
اللغة الشعزية
اللُٔ «ّٖ ٍس٘لٔ للتَاغل ث٘ي أْطاز الزوبئ اًٝسبً٘ٔ»(حزبظٕ1978 ،م .)12 :اللُبٔ
ٍس٘لٔ لٌٗل الوطبيط ٍاْٛٛبض لٚذطٗي ٍحٌ٘وب ًسضس ّصُ اللُٔ ْٖ يبلن الطًط ًزس «ّصُ
اللُٔ لُٔ ذبغٔ هرتلٓٔ َ٘طّب سَاء اللُٔ الوح ٔ٘ٛأٍ لُٔ الٛتبثٔ الٌخطْٗٔ ،لُٔ الطبًط لُبٔ
الًبقٓٔ ٍاٝحسبس ٍلٛي لُٔ الٌخط ّبٖ لُبٔ الًٗبل»(ٌَ٘وبٖ ّبالل1987 ،م .)377 :ئىّ
الطبيط ًٗلن أّو٘٘ٔ اللُْٔ٘ ،سترسهْب للتًج٘ط يي الوًبًٖ التٖ تزبَل ْبٖ ًٓسبِ؛ لبصلٙ
ٗرتبض الطبيط هي اٛلٓبل التٖ أٖبسضّب يلبٖ ًٗبل تزبضثبِ ٍهطببيطُْ .لٛبل ضببيط هبٌْذ
ٍأسلَة ْٖ التًبهل هى اٛلٓبل ًٍهوْب ٍ« قطٗٗبٔ الطببيط ْبٖ ثٌبئبِ تطربى ئلبٖ زضربٔ
ئحبقتِ ثبلهَاّط اللَُٗٔ ٚبالضتٗبٍٔ ،التطازِ ٍالتؿبز ٍتطرى ٚصل ٙئلٖ تٌجِْ٘ للرػبئع
السٖ٘ٗٔ لوًزوِ الطًطٍٕ ،ئشا اسبتكبو أى ٗرتببض ألٓبنب ًب ٖطٗجبٔ ئلبٖ قجً٘بٔ اٝحسببس
االًًٓبلٖ رًلِ ّصا الوًزن ٖبزضاً يلٖ التَحس هى الحسث»(الٗبسن2006 ،م.)88 :
الطبيط ًٗلن ثأّو٘ٔ اٛلٓبل ذسهًٔ للوًٌٖ الصٕ ٗطٗس ث٘بًِْ« ،تٓطؼ التزطثٔ الطبًطٗٔ
التٖ ًٗج٘ط يٌْب الطبيط ،قجً٘ٔ الوًزن الطًطٕ الطبئى ْٖ الٌع أٍ الٌػَظ التٖ ًٗج٘ط هي
ذاللْب يي تل ٙالتزطثٍٔٚ ،لوب ٚبً التزطثٔ الٌٓ٘ٔ َٖٗٔ ٍح٘بٔ ْبٖ ًٓبس الطببيط أتب
اٛلٓبل ٍالٗ٘ن التًج٘طٗٔ الوًج٘طٓ يٌْب ٍح٘ٗٔ الػلٔ ثْبٖ ،بزضٓ يلبٖ تزسب٘سّب ٍتٓز٘بط هبب
ٗتػل ثْب هي حبالت ٍرساً٘ٔ ْٖ ًٓبس الوتلٗبٖ ٍهٌّٛب الطببيط هبي تَغب٘ل قبٖبتبِ
الطًَضٗٔ ئلٖ ٖبضئِ»(أثَالر٘ط .)309 :ٔ1426 ،الوبزٓ الطبًطٗٔ التبٖ تسبتٌس يلْ٘بب ّبصُ
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السضاسٔ ،هبزٓ «الطْ ،»َٕٛبلٓبل الطبيط تٗكط لَئ ٍألوببً ٚوبب أًّْبب رببءت هتَائوبٔ هبى
الحبالت الطًَضٗٔ ٍٗأتٖ ضًط الط َٕٛيٌسُ ثوصأ ٗالئوِ ٍلُتِ الربغٔ التٖ تًكٖ غَضٓ
ٍاؾحٔ يي تٓزط حبالت اٛلن .ئش ئى للطبيط هًزوبً ضًطٗبً ذبغبً ٗتٕٓ هى حبالتِ الحعٌٗٔ.
ْجٌبء يلٖ رو٘ى هب سجٕ ٗوٛي أى ٗسضس اللُٔ الطًطٗٔ ٌّب ْٖ هحَضٗي أسبس٘٘ي.
المعجم الشعزی فی الشکىی عنذ حافظ
أ :اعتواد الشاعر إلی األلفاظ التی تَحی بالحسى ٍاأللن :ئىّ الجبيج اٍٛل للطَٕٛ
َّ الحعى ٍاٛلن ٍهًزن حبْم ْٖ ضًطُ الطب٘ٓٗ ٖٚؽ ثألٓبل الحسطٓ ٍاٛسٖ ٍتسٍض ْ٘بِ
ألٓبل ٚخ٘طٓ هٌْب الل٘ل /الوَت /العّهبى /السّ٘ط /السً٘٘ب /الٗجط /الْوَم /ا٘ٗٛبم /الهلن /الركبت/
الطٗبء /اٛسٖ /الحعى /الصل /الحبَازث /البسهى /اللْبّ /الجبإس /ال٘بأس /الػبجط /الوحبي/
الحسطٓ /الزٓبء /الزَو /الٓٗط /الٓطأ /ال٘ٛبس /الصلّبٔ /الؿب٘ٗٔ /السبٗن /الطب /َٕٛالطبٛبٗٔ/
الطٛبّٓ .صُ اٛلٓبل تسبيسُ يلٖ تػَٗط ضَٛاُ هخل ٚلوبٔ« لْبّ» ٍالتبٖ تًكبٖ هًٌبٖ
التحسط ٍاٛلن ئحط ْٗس يعٗعً ،زس ّصُ الٛلؤ ْٖ ض َٕٛالوَت ح٘ج ٗربقت الٗجط ٖبئالً:
ثیلٙكبببببِ ٙتلبببب ٓٙاًٛوببببلی؟
ٗبببب ُٖجبببط ّٓبببل لًُٙب بتٓ الجیلُبببٖ
سی تُسببب٘ل سٓببب٘لُ الزٓبببسٍٓلی
لُْٓٙبببٖ يٓلُْ٘بببب ْٙبببٖ الكّبببطٍ
لی تُحٔببببلّ يٓٗببببسٓ الؤطببببٙٛلی
لُْٓٙبببٖ يٓلُْ٘بببب ْبببٖ الزیبببسٓا
ءٍٓ ٙللبًٔبٓببببببببٓی اابسٜبببببببإّلی
لُْٓببببٖ يبلبُْ٘ببببب لبلببببطرب
) ئثطاّ٘ن2004،م ،د(178 /2
ٌْطٕ تطزز لٓم« لْٖٓ» حالث هطات ٍتٛطاض ّصا اللٓم ٗسلّ يلٖ ٍربى الطببيط الٗلجبٖ
هي الوَتًٍ ،زس ْٖ هَؾى خذط تٛطاض لٓم «الط »َٕٛثػَض هرتلٓٔ ْٖ ث٘ ٍاحس:
ببببكًٌٔ ٍُٖببس ٚبًُبب ٍیالٗٓببِ
أؾحٓ ضٔثٔبَو الٌي٘بلی سلبببب
حی ٍأحسٙبببٌَا ْْ٘بببب الَیغببببِٗٓ
ُْتًُْ٘بببببببسٍّب ثبلػ٘بببببببال
بي ثًسلی هٓي ٗٔبط ٖٛالطيٛبِٗ
ئًّبببب لبٌببُطٛببببَ ٍاحٗب٘ببببب
)الوػسض ًٓسِ :د(82 /2
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ْحؿَض لٓم «الط »َٕٛثْصا الوستَٕ ًٗٛس زالالتْب الٌٓس٘ٔ .أٍ هخل ٍضٍز «الحبعى،
الجلَٕ ،الطٗبء» ْٖ س٘بٔ ث٘ ٍاحسٍّ ،صُ اٛلٓبل تٛطّ يو٘ب تحتْب هي حبلٔ ضبٍ ٔ٘ٚال
ٗستك٘ى الطبيط أى ٗرْٓ٘بٚ ،وب َٗٗل:
لٙلحٔببعىی ٍٓالجٓلببَٕ ٍّٓببصا الطّببٗبء
ذُلُٗبب ٓ لٙببٖ ًُُٓسبببً ُْأضغٓببستْب
)الوػسض ًٓسِ :د(114 /2
ٍضٍز ٚلوبت« الطٗبء ،الركَة ،الْن٘ ،الحعى» ْٖ ث٘ت٘ي هتَال٘٘ي ٍّوب ٗػَ٘ضاى ًٓبس
الطبيط الوٓزَئ ٍّٖ تط َٛهي الطٗبء:
ٍٓتٌُُٗل ٔ ْٙبٖ الركبَةی الزیسببمی
ُْتٗلجبب ٔ ْبببٖ الطبببٗبء ٙظٓهبًبببب
ٍٓهٓطٖالحٔعى ًبذٙطاً ْبٖ يٙهببهٖٙ
ٍٓهٓطٖ الْٓبن٘ حبٖجببً ْبٖ ْبإازٕٙ
)الوػسض ًٓسِ :د(288 /1
ئًِّ استرسم قبئٓٔ هي اٛلٓبل الوحولٔ ثبلسالالت الطًَضٗٔ للتًج٘ط يبي الَاٖبىْْ ،بصُ
اٛلٓبل ٚلّْب تج٘٘ي لٌب ًٓسبً أل٘ؤ تحس لصو الحعى ح٘ج ًٓسِ تٓ٘ؽ ثكَْبى هي الحعى؛
ٍٗوٛي لساضس ضًط الط َٕٛيٌس حبْم أى ٗزس االضتجبـ الَح٘بٕ ثب٘ي الوًزبن الطبًطٕ
لطًط الطٍ َٕٛث٘ي حبالت الطبيط الحعٌٗٔ ٍّبصا االضتجببـ ّبَ زل٘بل ٖبَٕ يلبٖ غبسٔ
التزطثٔ الطًطٗٔ.
ب :اعتوادُ إلی التعاهل هع األلفاظ السهلة التی تخلَ هي الغزابة :هبي السبوبت
التٖ تَارٌْب سَْلٔ اٛلٓبل التٖ ضث٘وب تإزٕ ئلٖ سَْلٔ الوًٌٖ ٍٍؾَحٍِ ،هطز شل ٙئلبٖ
حطظ الطبيط يلٖ استٗكبة اٛلٓبل الجً٘سٓ يي التًٗ٘سٚ،وب ًالحم ْٖ الج٘ت٘ي السبثٗ٘ي
يوس الطبيط ئلٖ التًبهل هى اٛلٓبل السْلٔ التٖ ترلَ هي الُطاثْٔ ،بلٛلوبت هخل «الطبٗبء،
ظٓهبًب ،الركَة ،الزیسبم ،الْن٘ ،حبٖجبًْ ،إاز ،الحعى ،يهبم» ٚلْبب هبي اٛلٓببل السبْلٔ التبٖ
ٗتساٍلْب يبهٔ الٌبس ْ٘وب ثٌْ٘ن.
ٚوب ٗتزلٖ هخل ّصُ السَْلٔ ْٖ ض َٕٛالطبيط هي ثإسِ ٍَّ ٗتوٌٖ الطاحٔ هي شلٙ
ثبلوَت:
ٍُٚن ربلُ ْٖ أًحبئ ٓٙالْٓبنٍٓ ٜاضتوٓبٖ
ٍٗب غسضٔ ٚن حٓلّ ثبصات ٓٙؾٙب٘ٗٔ
تٌُٓيسٔ يٌ ٙالٛطةٓ ئى ثیب ٘ هٔجطُهبب؟
ُْْلّب تُطُٕ ْٖ ؾٔٗ٘ٙی الُٗجبطی ْسبحًٓٔ
)الوػسض ًٓسِ :د(116 /2
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ًزس ٚلوبت سْلٔ هخل«غسض ،حلّب  ،ؾٙب٘ٗٔ ،أًحبئب ،ٓٙالْٓبن٘ ،الُٗجبطْ ،سبحٓٔ ،تبٌُٓيس،
الٛطة ،هٔجطُهب» ٍَٗٗل ْٖ ض َٕٛالسّط:
ئلّببب ثٓٗ٘٘ببٔ زٓهببىم ْٙببٖ هٓ ٌٖ٘ببب
لن ٗٓجُٕ ضُٖءٗ هٙي السًٜ٘ب ثأٗبسٌٗٙب
ٍْٖ ٗٓوب٘يی الًٔبال ٌّٚبب ضٓٗبحٌ٘ٙبب
ٌّٚب ٖٙالزُٓ ری٘س ٙالسّ٘ط ُْبًٓطُقُب
)الوػسض ًٓسِ :د(119 /2
ٍالٛلوبت هخل ضٖء ،السً٘ب ،أٗسٌٗب ،ثٗ٘ٔ ،زهى ،ه ٌٖ٘بٖ ،الزٓ ،السّ٘طٗ ،و٘ي ،الًبال ٚلْبب
هي اٛلٓبل السْلٔ ٍْٖ ،الط َٕٛهي حهِ ًزس يسزاً هي الٛلوبت السَْلٔ هخبل سٓبً٘ ٔ،
أزٗت ،ذ٘جٔ ،اَتطاةًًُُ ،لٖ ،زٓهبًٍ ،سبزتٖ ،التُّطاةی:
ْب ب ة ثر٘جب بٔم ثًٓب بسٓ اَتبببطاةی
سًٓ٘ ٔ ٍٓٚن سًٖٓ ُٖجلبٖ أزٗبتٗ
زٓهبببً ٍٍسبببزتٖ ٍرببِٓ التُّببطاةی
ٍهببب أيببصضتٔ حتّببٖ ٚبببى ًًُلببٖ
)الوػسض ًٓسِ :د(122 /2
ج:لغة الواضی :ئىّ حبْهبً ٖس ايتوس يلٖ الًٓل الوبؾٖ ح٘ج نْطت ْبٖ أث٘بتبِ لُبٔ
الوبؾْٖ ،بلطبيط أذص ًٗسز ه حطُ الوبؾ٘ٔ ٍتحسط يلٖ ّصُ الو حط ثأسلَة ٗجًبج الحبعى
ٍاٛسْٖ .بستسيبء الطبيط للًٓل الوبؾبٖ ٗبَحٖ ثوٗبساض الحسبطٓ الحبل٘بٔ التبٖ ًٗ٘طبْب
ْبلْطٍة ئلٖ الوبؾٖ هحبٍلٔ هي الطبيط لطْؽ الَاٖى هتحسطاً يلٖ هبؾِ٘ ،هي شلَٖ ٙلبِ
ْٖ ضْ َٕٛطأ الَقي ئث٘بى ذسهتِ ْٖ السَزاى.
حٌ٘وب ًٗطأ اٛضًبض التٖ ًهوْب حبْم ئث٘بى ذسهتِ ْٖ السبَزاى ًحبس أىّ ثًبسُ يبي
الٗبّطٓ ٍهزبلسْب ٚبى ٗحٌِٗ ٍٗطٍِٗ٘ٚ .بً لِ هطاسالت ئلٖ أغسٖبئِ ثبلٗبّطٓ ٍٚبى ًٗج٘ط
ْْ٘ب يي أًّبتِ الحعٌٗٔٚ .وب ًزس أًِّ ٗتصٚط أٗبهِ الُبثطٓ هى تل ٙالخلّٔ هبي اٛغبسٖبء ٍّبَ
ٗتحس٘ط يلٖ أٗ٘بهِ ْٖ هػط:
ٍشٚٙببطٕ شلب ٙالًٓب٘ص الببطذ٘ن
أحببطتٓ ثٌببب هٙبيُ الطببَٔ الُٗببسٗن
ٍأضٖػبببٌب لْبببب ُْلُبب ٙالًٌّببب٘ن
ٍأٗ٘بببببم ُٚسٓببببًَبّب رٓوبببببال
ثز٘ببس الببسّ٘ط ٚبلًٗٙببس الٌهبب٘ن
هٓالًبّبببب ثٌبببب حٔسبببٌبً ْٛبًب ب
)الوػسض ًٓسِ :د (162 /1
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ئًِّ ٗطتبٔ ئلٖ يْس الػ٘جبٍٓ ٍٗحيّ ئلِ٘ ٍٗجلٍ سالهِ يلٖ أغحبثِ ٍأغسٖبئِ ،حن٘ ٗتبصٚط
هب ثٌِ٘ ٍثٌْ٘ن هي الوسببْبت الكَٗلبٔ ٍالٓلبَات الَاسبًْٔ .بٌالحم يلبٖ الطببيط تبعاحن
شٚطٗبت الوبؾٖ ٍاستحؿبضّب ثطٛلم ثبضظ:
يٓل٘ببٍْٙٓ ٓٙت٘ببٔی الًْٓببس الُٗببسٗنی
سٓببالمٔ اللّببِٗ ٙببب يْٓببسٓ التػبببثیٖ
ٚبببى ُْسبب٘حْٓب غٓببسضٔ الحٓلبب٘نی
أُحٙبببيُّ لُْبببن ٍٓزًٍُْٔٔبببن ُْبببالٓ
)الوػسض ًٓسِ :د (164 /1
ْٖ هَؾى خذط ٗط َٛالطبيط هي السّ٘ط ٍتٗلت العهبىٍٗ ،تحسط يلبٖ الٓبئب ٍٗتحبسث
يي شّبة الًعّ الصٕ ٚبى ِْ٘ ٍتٌٛط العهبى لِ ثًس يعّ ٍْربض:
ئلّبببب ثٓٗ٘بببٔ زٓهبببى ْٙبببٖ هٓ ٌُٖ٘بببببب
لببن ٗجببٕ ضببٖء هٙببي ال بسًٜ٘ب ثیأٗببسٌُٗب
ٍْببٖ ٗوبب٘يی الًٔببال ٌّٚببب ضٓٗبحٌ٘ببب
ٌّٚببب ُٖببالزُٓ ری٘ببس ٙالببسّٛط ُْبًُٓطُقُبب ٕ
ال تطْبطیٔ الطوببسٔ ئلّب ْ ٖٙهُٓبًٌ٘ٙبببب
ٚبًُ ٕ هٌٓبظلبٌب ْٖ الًٙبببعي ضُبهٙبرُبببًٔ
)الوػسض ًٓسِ :د (119/2
ٍْٖ الط َٕٛهي الط٘ت ًزس ٖػ٘ستِ «ٍزاو الطجبة» ٍٖس ٖبل ّصُ الٗػب٘سٓ ْبٖ زاض
ٍسف هعاضو ٖؿٖ ْْ٘ب ثًؽ أٗبم ضجبثِ ،حن٘ هبطّ ثْبب ثًبس يْبس قَٗبل هبي تحَلبِ يٌْبب
ْتحطًٓ ْٖ ٚسِ شٚطٗبت ٍحعى لحلَل الط٘ت يلٖ ضأسِ:
ٍهطّ ثٖ ْ٘ب ٙيٓب٘ص لسب ٔ أًسببُٔ
ٚن هطّ ثٖ ْ٘ ٙي٘صٗ لس ٔ أشٚبطُ
هٙببي ُالطّببجبة ٍهببب ٍز٘يبب ٔ شٚببطاُ
ٍزيب ٔ ْ٘بب ٙثٗبٗببب هببب يٓلٗٙب ٔ ثببِ
هببببي التجبببببضٗ أٍالُ ٍأذببببطاُ
أَّٓ ئلِ٘ يلٖ هبب أٖطحٓب ُٚجبسٕ
)الوػسض ًٓسِ :د (120/2
ًزس لُٔ الوبؾٖ ْٖ ضتٖ الوَاؾى هي زٗبَاى الطببيطْ ،بصٚط الوبؾبٖ ٚببى ٚجلسبن
ٗطٖٓ رطٍحِ.
التزاکيب
ئى لٛل هجسو الٗسضٓ ْٖ ئٗػبل أْٛبضُ ٍثأضٛبل ٍقطائٕ هتٌَئٍ .يلبٖ ّبصا اٛسببس
ْاى الربغ٘ٔ اللَُٗٔ ٗوٛي أى تخ٘ط ْٖ ًٓس الوتلٖٗ آًًبالت هتًسزٓ تجًبً للس٘بٔ البصٕ
ربءت ِْْ٘ ،ؿالً يي شلْ ٙاى ًع االًًٓبل ٗوٛي أى تخ٘طُ ثَسبئل أسلَث٘ٔ هتًسزٓ ٍٚل

دراسة الخصائص الفنیة لشعر الشکوی عنذ حافظ إبراهیم 06 /

ّصا ٗتحسز ثوَرت َٖاً٘ي الٌحٍَٚ ،وب َٗٗل الزطربًٖ« :ايلن أى ل٘س الٌهن ئال أى تؿى
ٚاله ٙالَؾى الصٕ ٗٗتؿِ٘ يلن الٌحٍَ ،تًول يلٖ َٖاًٌِ٘ ٍأغَلٍِ ،تًطِ هٌبّزِ التبٖ
ًْز ْ ،ال تعٍٗ يٌْبٍ ،تحٓم الطسَم التٖ ضسو لْ ٙبال تربل ثطبٖء هٌْبب»(زالئبل
اٝيزبظ1961،م.)38 :
األساليب اإلنشائية
أ :اإلستفْام َّ« :قلت حػبَل غبَضٓ الطبٖء ْبٖ البصّي»(التٓتببظاًٖ1388 ،ش،
ٖ .)195س ٗرطد االستْٓبم هي هًٌبُ اٛغلٖ ئلٖ هًبى أذطٕ تستٓبز هبي سب٘بٔ الٛبالم.
ئىّ حبْهبً ٗسترسهِ ْٖ الط َٕٛللتًج٘ط يي حعًِٚ .وب ْٖ ٖػ٘ستِ «اٝذٓبٔ ثًس الٛبس»
ٗط َٛأًِّ لن ٗػت ض٘ئبً هي هبل ًٍطت ٍَّ زائن اٝسطاو هي سٓط ئلٖ سٓط ثٛبل ارتْببز
ٍالًوط ٌٗٓس:
ٍٓق٘٘ ٓٙالًٔوطُ ثٓ٘ي ُالَٓذسٍٓ ٙالرجٓتٓ
هبشا أغٓج ٓ هٙيُ اٛسٓبضی ٍٓالٌُػٓبتی
(ئثطاّ٘ن2004،م ،د)116/2
االستْٓبم ٌّب ربء للٌْٖٓ ،هبّط الج٘ االستْٓبم ٍثبقٌِ الٌٖٓ« :لن تػت ضب٘ئبً هبي
هبل»ْ٘ ،ط٘ط ئلٖ ْٗطُ ثبالستْٓبم ٍْٖ الٗػ٘سٓ الجبئ٘ٔ التٖ أًطسّب ْٖ الحٓل الصٕ أٖب٘ن
لتٛطٗوِ أحوس حطو ثبضب ٍظٗط الوًبضِ الصٕ يٌِ٘٘ ضئ٘سبً للٗسن اٛزثٖ ْبٖ زاض الٛتبت
الوػطٗٔٗٗ .طّ ثأًِّ ل٘س ئال ضبيطاً ُٚخ٘ط اٛهبًٖ ُٖل٘ل الٌُطُت تٓ٘أ ثهل الَظٗط:
ُٚخ٘ببط اٛهبببًٖ ُٖل٘ببل الٌُطُببت
ٍّٓٓبببل أًبببب ئلّبببب ئهبببطؤ ضببببيٙط
(الوػسض ًٓسِ :د)176 /1
ٍْٖ ض َٕٛالوحتل٘ي ٗػَ٘ض خالهِ ٍخالم ضًجِ ٍْْ٘بب الٗزبس الطببيط حَثببً لطبَٛاُ ئلّبب
االستْٓبم ،ح٘ج ٗٛطّض "حتّبمٓ" ْٖ أث٘بت هتَال٘ٔ ل٘إّٚس ضبَٛاُ ٖببئالً :حتّببم ٗسبتوط ّبصا
الهلن ٍتوتّى اٛربًت هي ذ٘طات الجالز ٍاستخوبض أهَالْب ٍالوػطَٗى ًٗبًَى هي الٓٗط:
لُُ٘ٙطیًبببب هٙبببي ثیئطیًبببب ًُوبببتُ ٔ؟
حتّببببمٍٓٓ -الػٛبببجط لُبببِ َُبٗٓبببٔ-
ًُوببٌُ ٔ ئلّببب هٙػببطُ هببب ًُوببٌُ ٔ؟
حٓتببببمٍٓٓ -اٛهبببَال هٓطبببَّٓٓٔ-
ٍشا٘ ثیببٛحبببببطاض الٗولبببب ٔ؟
حٓتُببببم ٗٔوؿٙبببٖ أهطًُبببب َُ٘طًببب
1

(الوػسض ًٓسِ :د)96 /2
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ب:التوٌّی َّ« :قلت حػَل ضٖء ٚيلٖ سج٘ل الوحج٘بٔ»(التٓتببظاًٖ1388 ،ش)193:
ٚوب ًطٕ ْٖ ض َٕٛالطٗبء أًِّ توٌّٖ لَ ٚبى ْٖ ذٓؽ الً٘ص ٍأهطُ ٗسب٘ط قبَو ئضازتبِ،
ْاىّ ّصُ الطَجبت هٛلْٓٔ ،أًّٖ لحبْم أى ٗحٕٗ ّصُ اٙهبل؟ ْ٘سترسم التوٌّٖ ٖبئالً:
ٖلجببٖ رٓو٘ بىٗ ٍأهببطٕ قُببَؤ ٍرببساًٖ
ٗب ل٘تٌٖ ٚبٌ ٔ هٙي زًٔ٘ببٕ ْٖ زيبٔ
(ئثطاّ٘ن2004 ،م :د)135 /1
ٍْٖ اله٘تِ ْٖ تٌْئٔ الرسَٕٗ يجبس ثٗسٍهِ هي الحذ توٌّبٖ لبَ اسبتكبو أى ٗبَزٕ٘
ْطٗؿٔ الحذ هًِ ٍٗجلٍ ثصل ٙهٌٖ الساضٗي ضحت الجبو ٍْبئعاًْٛ٘ .طض التوٌّٖ ْٖ ث٘ ٍاحس،
ّصا التٛطاض ٗسلّ يلٖ اثتًبزُ يي خهبلِ ح٘ج ال ٗطرٖ حػَلْبْ ،طاً يلبٖ ًٓسبِ هسبحٔ
هي الٌَٗـ ْٖ الًخَض يلٖ ضَبئجِْ٘ ،ستوس٘ هي التوٌّٖ ٍَّ ٗط َٛالٓٗط:
ثٓلُُ ٔ هٌٖٔٓ البس٘اضٓٗيی ضٓحجٓببً ٍهٌُٓوبب
ُْ٘ب لُ٘تٌ ٖٙاسكًُ ٔ الس٘بج٘لُ ٍلُ٘تٌُٙبٖ
(الوػسض ًٓسِ :د)51 /1
ْٖ هَؾى خذط ٗط َٛهي الط٘ت ٍٗٗ٘س الط٘ت ثبلًعٍثٔ ٍَٗٗل ئلٖ الّبصٗي ٗحسبسًٍِ
يلٖ الًعٍثٔ ،ئًِّ هٗ٘٘س ثسالً هي ٖ٘س الوالح ثٗ٘س ٚخذط ٍَّ الطب٘تْ٘ ،تحسبط الطببيط يلبٖ
الطجبة ٍٗتوٌّٖ أى ٗسٍم ٖ٘سٔ الوالح ثسالً هي ٖ٘س الط٘ت ٍلٛي ّْ٘بت ّْ٘بت .ئًوب ٗطٗبس
هي ذالل التوٌّٖ أى ٗكلٕ ذَاقطُ الحعٌٗٔ ْٖ غَض ضز٘ٔ ْْ٘ب هًبًبٓ للط٘تْ٘ .سترسم
التوٌّٖ لً٘ج٘ط يي ضَٛاُ هي ٖ٘س الط٘تّ .صُ اًّٛبت تج٘ي هب اًكَت يلِ٘ ًٓسِ هي حبعى
ٗر٘ن يلٖ ٖلجِ ح٘ج َبة الطجبة ٍظال ٖ٘س الٌسبء ٍٗهْط تلِْٓ ْٖ َٖلبِ« :لُ٘تُبِ زٓاهٓب ٕ
غٓطاهٓتِ» ٛىّ يَزٓ الطجبة أهط الوحبل:
حٔ بطّاً ُْٓٙببٖ اُٛسٕ بطی شلٌّ  ٌٚب ٓ تُأثٓبببُٔ
ُٖبلَٔا تُحطضتٓ هٙي ٖ٘س ٙالوٙبالحی ًُْٙبص
هٓببب ُٚبببى ُأضُُْٗببِ يٌٙببس ٍٓ ٕٙأُحٌٕبببُٔ
ُْٗلبب ٔ ٗٓببب لُ٘تُببِ زٓاهٓبب ٕ غٓببطاهٓتِ
ٍُٓ٘ٚببّٓ أُْلُبب ٔ ُٖ٘ببساً غٓبببَُِ اللّببِٔ
ثٔببسل ٔ هٌببِٔ ثیُٗ٘ببس ٚلُسبب ٔ أُْلُتببِ
(الوػسض ًٓسِ :د)121 /2
ج:الٌذاءّ«:بَ قلبت اٖٝجببل ثحبطِ ًبئبت هٌببة أزيبَ لٓهببً ٍتٗبسٗطاً»(التٓتببظاًٖ،
1388شٍ )213 :هٌِ َٖلِ ْٖ ض َٕٛغسِٗٗ ل٘ط٘ط ئلٖ أًِّ أّول حبٕ الوبَزُ٘ ٍَبطؼ
الطبيط هي الٌساء ،التٌجِ٘ هي ّصُ الُٓلٔ:
ال ٗٔبببَزٕ لٙوخب بلی ّٓبببصا الرٙػببببمی
ئىّ يٓؿيببب٘ٗ ٙبببب أذبببٖ ثببببلوالم
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أًُ ٓ ٍالطوسی ٍالؿُّحٖ ٍالل٘بلٖ الُبب
هببب يْٓببسًب٘ ٗٓببب ٚببطٗن السٛببزبٗب

ب بًٓططی ٍالُٓز بطی َُ٘ببط ضٓايٙببٖ ال بصّهبمی
تُػٕطِٔ البٌٓسٓ يٓبي ٌّٓببت ٙالٙٛبطامی
(ئثطاّ٘ن2004 ،م :د)202 /1

ْٖ ّصُ اٛث٘بت ٗربقت غسِٗٗ تبضٓ ثلٓم«أذٖ» ٌٍٗبزِٗ تببضٓ أذبطٕ ثلٓبم «ٚبطٗن
السٛزبٗب» حتٖ ال ٗؿزط الػسٕٗ هٌٍِ .الطبيط ٌٗبزٕ غسِٗٗ هي ثالز السَزاىْ٘ ،سبتًول
ال٘بء ْٖ ًسائِ ٍَّ ًساء ٗحول هًٌٖ الجًس الوٛبًٖ ْٖ .ض َٕٛالوَتٗ ،ؿٕ٘ الطبيط شضيببً
ثبلوَت ٍٗربقت الخطٕ لوساٍهتِ يلٖ هَاضآ اٛرسبز ٍئثالء الزسَمًّٛ ،بِ نوب ى ٍرببئى
ح٘ج لي ٗطجى هي ّصُ الزسَمْ٘ ،ستوس٘ الطبيط هي الٌساء ٝنْبض ؾزطُ هٌِ:
ثًبس ّبصا أ أً َطحبى غبببزٕ
أُْٜٗببصا الخببببطُٕ ئالمٓ التبوٓببببزٕٙ
(الوػسض ًٓسِ :د)133 /2
ٍحٌ٘وب ٗ٘أس الطبيط هي السً٘ب ٗطٕ الً٘ص ْْ٘ب ٚبشثَْٔٗ٘ ،ل ْٖ ض َٕٛالسً٘٘ب:
أٍحببط الحٔسببٌُٖ يُٓٗٗبب ٔ اُٛزٓثببب
يٌّٓٗٙبببٖ الب بسّ٘ط ٍلبببَال أًٌّبببٖ
ال أضٕٓ ثٓبطٖبببُ ٙٙئلّببب ذببببلجب
ئِٗٗ ٙب زًٔ٘ب ايٕجسبٖ أٍ ْبثسبوٖ
(الوػسض ًٓسِ :د)7 /2
ال ٗرٖٓ هٗػس الطبيط هي الٌساء ٌّب الصٕ تَرِ ثِ للسً٘ب ثٌٓس سبذكٔ هتجطهبٔ هبي
ذسيتْبٗ .طٕ الطبيط الً٘ص ْٖ ّصُ السً٘ب أحالهبً ٚبشثٔٚ ،أًِّ ثطٔ ذلّتٗ ٗكوى الٌّبس ْٖ
هكطُ ٍَّ ٗرلْٓنٌْْ٘ .ؽ الٌساء ثجًؽ السالالت التٖ تطسن للٗبضب غَضٓ ًٓبس الطببيط
اٛل٘ؤ .ح٘ج الطبيط ٖس ٗؿٕ٘ شضيبً ٗربقت الوط َٛهٌِ ٝنْبض ضَٛاُ هٌِ.
التناص القزآنی
ٍرس حبْم الٗطخى الٛطٗن ًجًبً حطاضاً ْأٚخط هي ٍضٍزُ ٍاْٝبزٓ هٌِ ْٖ ضًطُ ٚوبب ٗٗبَل
السٚتَض ربثط ٖو٘حٔ« :ئىّ حبْم ئثطاّ٘ن ٚبى هي أٚخط ضًطاء الًػط الحبسٗج ئى لبنٗٛبي
أٚخطّن ْٖ تأحّط اٛسبلَة الٗطخًبٖ ْٛبطاً ٍتػبَٗطاً ٍتًج٘بطاً ٍّبَ ٗٓبَٔ ضبَٖٖ ْبٖ ّبصا
الوزبل»(ٖو٘حْٔ .)111 :ٔ1413 ،بلطبيط ٖس اٖتجس ألٓبل الٗطخى ٍتًج٘طاتِ ٍْٖ هَاؾبى
أذطٕ ٖس استًبى ثٗػػِ ٍثوب ربء ْْ٘ب.
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أ :االقتباس هي ألفاظ القرآىٖ َّ :س ٗتأحّط هي الٗطخى الٛطٗن ْٖ ألٓبنبِ ٍٗزبس ْبٖ
الٛلؤ الٗطخً٘ٔ ٍاٛسلَة الٗطخًٖ هخلِ اٛيلٖٚ .وب ًزس ْٖ الطب َٕٛهبي ثًبؽ أغبسٖبئِ
الصٗي أّولَا حٕ الوَزٓ:
ببببٛبحط يٌّبببب ُْسٔبببطّ الًٙبببسا
أغٓببجتن تطاحبببً ٍألْبببٚن التُببب
غٓسٗبٕ الرُػببغٓٔی ال ٗٔػكُُٓبٖ
ٍهٓبي ُٚبببى ٌٗٔس٘ٙبببِ ئحببطاؤُ
(ئثطاّ٘ن2004،م :د )197 /1

ٌّب ٗتأحّط ثَٗلِ تًبلَٖ ﴿ :أله َُاک ُه التَّکاث ُ ُر﴾(التٛبحط ٍْٖ )1 /الط َٕٛهي غسِٗٗ َٗٗل:
ال ٗٔبببَزٕ لٙوخب بلی ّٓبببصا الرٙػببببمی
ئىّ يٓؿيببب٘ٗ ٙبببب أذبببٖ ثببببلوالم
بًٓططی ٍالُٓزبطی َُبب٘ط ضٓايٙبٖ البصّهبمی
أًُ ٓ ٍالطوسی ٍالؿُّحٖ ٍالل٘بلٖ الُبب

(ئثطاّ٘ن2004 ،م :د )202 /1
الطبيط ٗٗسن ْٖ ّصا الج٘ ثوب أٖسن سجحبًِ ٍتًبلٖ ْٖ سَضٓ «الطوس» ٍ«الؿحٖ»
ٍ«الٓزط»ٍٗ .ط َٛالطبيط هي الوَت ٍْٗساى أغسٖبئِ ٍٗتأحط ثَٗلبِ تًببلَٖ ﴿ :ف َررحٌ َح ََحارا
َح َجي َّ ُة ىَعيه﴾(الَأًَْٖٗ٘ ،)89/ل:
ضبّٓستٔ هٓػطوٓ أتطاثیٖ ُْببجٓططًُٖٙ

ثیؿُزًٓبٔم يٌسّٓب ضٍٓحٖ ٍضٗحببًٖٙ
(ئثطاّ٘ن2004 ،م :د )140 /1

ب :استذعاء الشخصیات القزآنيةةٗ :سبتً٘ي هبي الطرػب٘بت الٗطخً٘بٔ ٍٖػػبْن،
ْبذتبض هي تل ٙالٗػع أٖسبهبً تسبيسُ ْٖ ئثطاظ أحسبس٘سِْ .وي َّالء الطرػ٘بت:
 :5اسحاق(ع)ٗ :ط َٛالطبيط ضٗبء أثٌبء خزم أثٖ الجطط ٍتْبٍى اٗٛبم ثْنْ٘ ،ستٓ٘س هي
ٖػٔ شث ئثطاّ٘ن اثٌِ ح٘ج ئىّ ا٘ٗٛبم أضَو ئثطاّ٘ن يلِ٘ السالم يلٖ أى ٗتلّ اثٌِ الصث٘
ال حا بُن َ َّی إنّي َأَی فِري النيراو ِ
السعی َق َ
للزج٘يٍٗ ،ط٘ط ئلٖ َٖلِ تًبلٖ ْٖ سَضٓ الػبْبتَ ﴿ :فل َّنا َبلَ َغ َم َع ُه ّ
ك ِ
فاى ُظ ِر َماذَ ا ت ََری﴾(الػبْبت.)102/
َأنّي أذ َب ُا َ
سٓببل٘لُ الكي ب٘يی  ُٚبنٕ ًٙلٌُببب ضُببٗبءٖ
ٍُٓٚببن أُظضٓتٕ ثیٌببب اُ٘ٗٛبببمٔ حتّببٖ

ٍُٓٚببنٕ ذُكبب ٕ أًُبهٙلٌببب ؾُببطٗحب
ُْسٓتٕ ثیبلُٛجصی ئیسبحبُٔ البصُّث٘حب
(ئثطاّ٘ن2004 ،م)112 /2 :
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 :2یَسف(ع)ٗ :ستسيٖ الطبيط ضرػ٘ٔ الٌجٖ َٗسّ يلِ٘ السالم ٍٗصٚط يٌبءُ ٍأهبطُ
هى ئذَتِ هي ئلٗبئِ ْٖ الزت٘ ٍالتٗبـ ثًؽ الس٘٘بضٓ لٍِ ،ثًْ٘ن ئٗ٘ببُ ث٘بى الًج٘بسٌْ .زبس
الطبيط ٌّب ضب٘ٚب هي السّ٘ط ٍاٗٛبم:
ٍٓأُلُٗ ٕ ْٙبٖ ٗٓبس الُٗبَمی الوسب٘حب
ٍٓثٓبيٓبب ٕ َٗٔسٔببٓبً ث٘ببىٓ الوببَالٖٙ
(الوػسض ًٓسِ)112 /2 :
 :9عیسی(ع)ٍٗ :ط٘ط ئلٖ هب أغبة الوسب٘ يل٘بِ السبالم هبي الْ٘بَز البصٗي أضازٍا
غلجَِْٗ٘ ،ل:
ٍٓثٓبيٓبب ٕ َٗٔسٔببٓبً ث٘ببىٓ الوببَالٖٙ

ٍٓألُٗ ٕ ْٙبٖ ٗٓبس الُٗبَمی الوسب٘حب

(الوػسض ًٓسِ)11 /2 :
هي ذالل ّصُ الطَاّس ًزس أىّ حبْهبً ٖس اذتببض ثًبؽ ًػَغبِ هبي الٗبطخى الٛبطٗن
ٍٖػػِ لً٘جط يي حبلٔ الحعى التٖ يبضْب.
الفکاهة ّ
والسخزية
اْٝبزٓ هي الٓٛبّٔ ٍالس٘رطٗٔ ْٖ الطٖ َٕٛسٗؤ ْبٖ اٛزة الًطثبٖ ٚوبب ًبطٕ ثًبؽ
ضًطاء الًػط الوولَ ،ٖٚهًتوسٗي ْٖ ضٛبٍٕ يلبٖ الٓٛبّبٔ ٚوبب ٗٗبَل البسٚتَض ضبَٖٖ
ؾٍّ٘ٚ« :بًَا ٗوعرَى ّصا الحسٗج ثرٓٔ الهّل التٖ ئطِ ثْب الوػبطَٗى ،حتبٖ ل٘ػبج
ضًط الطّ ْٖ َٕٛصا الًػط ؾطثبً هي الٓٛبّٔ أح٘بًبً يلٖ َطاض هب َّ هًبطٍِ يبي الزبعّاض
ٍالَضأ ٍاثي زاً٘بل ٍَ٘طّنٍٗ .أذص ّصا الحسٗج غَضٓ يبثسٔ ربز٘ٓ يٌسٓ ًٓطم هبي الطّبًطاء
ٍْٖ هٗسهتْٙن اثي ًجبتٔ»(ؾّ٘1990 ،م.)227-226 :
ٚبى حبْم ه٘٘بالً ئلٖ الٌٛتٔ ٍٚبى لِ ظاز ٍاْط هي السيبثٔ .ضث٘وب ٚبى ٗلتٗكْب هي ٖطاءاتبِ
الٛخ٘طٓ ْٖ ٚتت اٛزة أٍ هوي ٚبى ٗعٍضّن ْٖ الوزبلس هي الوحسح٘ي ٍالسبوبضٗٗ .بَل
ظ ٖٚهجبض٘ٚ« :بى حبْم ٗزس هتًٔ يه٘ؤ ْٖ ضٍاٗٔ الٌَازض ٍالول ٍالٓٛبّبتٚ .بى ٗٗجل
يلٖ رل٘سِ ثٌطبـ يز٘تْ٘ ،تٛلّن ثٛل ًٓسِ ٍٗسس٘ يلبٖ رل٘سبِ هٌبْبص الربالظ هبي
الوزلس ئشا قبل»(يلَش2001 ،م .)25 -24 :الٗبضٕء ٛضًبض حبْم الطببٗ ٔ٘ٚزبس ّبصُ
الػٓٔ ْْ٘ب ٚوب َٗٗل:
ذُٓيؿببَا رٓ٘طُببٛن ًٍُٓبببهَٔا ٌّٓ٘ئببً

ٍٓاثتُُببَا غٓبب٘سٓٚن ٍٓرَٔثٔببَا البجیالزا
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ٍئشا أُيبَٓظٓتْببببٛن شُاتٔ قُببببَٔم

ثٓ٘ي تل ٙالطُّثٓب ْببُػ٘ٙبسٍٔا الًجببزا

(ئثطاّ٘ن2004 ،م :د)20 /2
ٗط َٛهي الوحتل٘ي ٍٗط٘ط ئلٖ حبزحٔ زًطَإ ٍالتٖ ٖتبل اًٝزل٘بع الوػبطٗ٘ي ْْ٘بب،
ْ٘ربقت اًٝزل٘ع هي ذالل سرطٗٔ الشئ ،قبلجبً ئلٖ أى ٗٗػسٍا الػ٘س ٍئشا ْٗسٍا الحوبهٔ
ٖبهَا ثػ٘س الوػطٗ٘ي ٍَٗٗل ْٖ ّصا الؿطة هي الط:َٕٛ
ثیًْٓببس ٙالؤػببلٙح٘يُ ئلببٖ الببَٔضٍٔزٙ
أُشًَُٗٗبببب الطرببببءٓ ُْٗبببس نُوئٌبببب
ثیُٓؿلی ٍٔرٔبَزٚٙن هًٌُٕٓببٖ الَٔرٔببَزٙ
ٍٓهٌّٔبببَا ثیبلببببَٔرَز ُْبُٗبببس رْٓیلٌُببب
(الوػسض ًٓسِ :د)32 /2
ٌٍّب ٗربقت الوحتل٘ي ًٍطٕ التْٛن نبّطاً ْٖ «يْس الوػبلح٘ي» ٍْبٖ هَؾبى خذبط
ٗستْسِ الوػطٗ٘ي ،الصٗي ٗلَْى ثسٓسبِ اٛهَض ٍٗٓبطٍّى هبي الػببلحبت ح٘بج ٗطبجِ٘
تطْٚن الػبلحبت ثٓطاض السل٘ن هي اٛرطة:
ًٍُحببي ه ٙبيُ اللْببَ ْٙببٖ هٓلًٓ بتی
أهبببَض تُؤبببطّ ٍيٓببب٘صٗ ٗٔوٙبببطّ
ُْطاضٓ البسٛبل٘ببنی هٙبيُ اُٛرببطُةی
ٍٓضًُبتٗ ٗبٓٙطُّ هببي الػٛببلحبت
(الوػسض ًٓسِ :د )257 /1
ٍالطبيط ٗستوس٘ هي الٓٛبّبت التٖ ٖطٗجٔ هي يَٗل الزوَْض ٍهستَاّن اٝزضا ٖٚلً٘جط
يي أحعاًِ.
الشکىی الذاتية والمشتملة علی لفظ الة«أنا» أو علی طيغة المتکلم
ًزس ْٖ ضٛبٍٕ حبْم أىّ تًج٘طُ يي ألب«أًب» أٍ ثبٛغ تًج٘طُ ثْب ٍاؾ ٍٗٛبز ٗط٘ى ْٖ
زَٗاًِ ح٘ج ٗهْط تبضٓ ْٖ استرسام «غُ٘ٔ الوتٛلن» ٚوب َٗٗل:
ئى ّبببصا هٌٔتْٓبببٖ الوٙحٓب بيی
أ رٓٓببببءٖ أضبببتٍ ٖٛضبببٗبءٖ
(الوػسض ًٓسِ :د )3/1
ٍأح٘بًبً ًٗج٘ط الطبيط يي الط َٕٛالصات٘ٔ ثكطٗٗٔ أذطٕ ح٘ج ٗستًول لٓبم البب«أًبب».
ٚوب ًزس ْٖ ّصا الج٘ :
ٍٓتُح ٓ ثٓطاحٙيی الرُكبتی الزٓسب٘نی
ٍّٓأًبببب ثٓببب٘يُ أً٘ببببةی الوٌٓبٗبببب
(الوػسض ًٓسِ ،د)165 /1
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أؾّ ئلٖ ّصا أىّ حبْهبً ٗستًول ْٖ الطب َٕٛالصات٘بٔ «ٗببء الوبتٛلن» .يلبٖ سبج٘ل
الوخبل َٗٗل:
ُٖلجٖ رٓو٘ىٗ ٍٓأهطٕ قُبَو ٍیربساًٖٙ
ٗب ل٘تٌٖ ٚبٌ ٔ هٙي زًٔ٘بٕ ْبٖ زٓئم
)الوػسض ًٓسِ :د(135 /1
ْ٘ٛطض حبْم «ال٘بء» ذوس هطّات ٍّصا اٛهط ٗسل يلٖ حس٘ٓ الطًٓ ْٖ َٕٛسبٍِ ،هبي
ّصا االستًوبل َٖلِ ْٖ ض َٕٛالطٗبء:
يٓل٘ ٙٙرٌُٖٓ أثیٖ ُْسي ٖٙيٙبتبثببیٖ
رٌٓببُ٘ب ٔ يٓل٘ٗ ٙٙب ًُٓسٖ ٍٓ ُٖببجلٖٙ
(الوػسض ًٓسِ :د(121 /2
ِْ٘ ٗجلٍ يسز «ال٘بء» أضثى هطّاتٌْ ،طٕ ْٖ ًٓس الطبيط أحبس٘س لصّائ هي الطبَٕٛ
ٍاللَئ الوطٗطٓ.
النجىی
حٌ٘وب تعزاز حس٘ٓ الطٗ ،َٕٛربقت ًٓسِ ،ل٘ٗل َل٘بى ًٓسَِٗٚ،لِ ْٖ ض َٕٛالط٘ت:
ٍٓهٓؿُٖ الطجبةٔ ٍأً ٓ سبُ ٚهٔكطیٔ
زٓضٓدٓ العّهبى ٍٓأً ٓ هٓٓتببَى الؤٌُبٖ
(الوػسض ًٓسِ :د(41/1
ٌّب ٗربقت الطبًٓ ٖٚسِ ٍَّ ٗلَهْب يلٖ شّبة الًوط ،ح٘ج ئًِّ َبْل هو٘ب ٍٖبى ٍْبٖ
هَؾى خذط ٗط َٛهي الطٗبء:
يٓبل٘ ٙٙرٓبٌُٖ أثیبٖ ُْسي ٖٙيٙتبثبیٖ
رٌٓ٘ب يٓل٘بٗ ٙٙب ًُٓبسٖ ٍٓ ُٖببجلٖٙ
(الوػسض السبثٕ :د(121 /2
المىسيقی الشعزية
الوَسٖ٘ٗ ْٖ الٌٗس الطًطٕ ّٖ هي أّن٘ هَٗهببت الطبًط ٍحببْم ٍاحبس هبي ّبَالء
الطًطاء الصٗي اّتوَ٘ا اّتوبهبً ثبلُبً ثْصا الًٌػط .الوَسٖ٘ٗ ّٖ حزط اٛسببس البصٕ ٗٗبَم
يلِ٘ الًول الطًطٕ ٍالٛالم الصٕ لِ قبثى الوَسٖ٘ٗ ٌٗٓص ئلٖ الٗلَة.
الوَسیقی الخارجيةة :ئىّ ّصُ الوَسٖ٘ٗ ٗوٛي أى ًزسّب ْٖ البَظى ٍالٗبْ٘بٔ ٍّوبب
الًٌػطاى اٛسبس٘بى للجٌبء الطًطٕ.
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أ .الَزى :ئىّ الط ْٖ َٕٛزَٗاى حبْم ٖس تزٖء ْٖ أحٌبء الوَؾبَيبت اٛذبطٕ التبٖ
توخّل تكلًبت الطبيط ئلٖ الَاٖىٍ ،ذػع ثًؽ ٖػبئسُ ثٛبهلْب لُطؼ الطٍ َٕٛلٛبي هبب
هسٕ هٌبسجٔ ّصُ الجحَض التٖ ًهن ْْ٘بب للطبَٕٛ؟ ٖبس اتّزبِ ْبٖ ٖػببئسُ الٛبهلبٔ ْبٖ
الط َٕٛئلٖ الجحط الكَٗل ٍالٛبهل ٍالجس٘ف ٍالَاْط.
ٍهو٘ب ربء ثْصا الجحط َٖلِ ْٖ اٛسٖ ٍَّ ًٗتٗس ثأىّ الوَت أَّى تزطيبً يلِ٘ هي تزطّو
ّصا الً٘ص الوطّ:
زٍٔىُ ضطثٖ ٖبصأُ ضطةٔ البحوبببمی
شٖبْ ٔ قًُنٓ اٛسٖ ٍٓٚبثبُسٕتٔ يٓ٘طبً
(ئثطاّ٘ن2004 ،م :د)288/1
ًٍزس ّصا الَظى ْٖ الط َٕٛهي الٓٗط ح٘ج الطبيط ٗحبصّض هو٘بب ًٗٓبل الجبإس ثبٌٓس
اًٝسبى حتّٖ ٗلِٗ٘ ْٖ هْبٍٕ الؿالل:
ٗٓكطحٔ الوبُطءٓ ْٖ هْٓبببٍیٕ الؿّبالل
ضٔة ٛثٔإسم ٗرج٘بج الٌّبببٓسٓ حتبٖ
(ئثطاّ٘ن2004 ،م :د )311/1
ب .القَافی :الٗبْ٘ٔ ؾطة هي الوَسٖ٘ٗ الربضر٘ٔ ًٍزس ضٛبٍٕ حببْم ْبٖ ذوسبٔ
يطط حطْبً هي حطٍِ الَٗاْٖ ٍّٖ الْوعٓ ،اٛلّ ،الجبء ،التبء ،الحببء ،البسال ،البطاء ،السب٘ي،
الً٘ي ،الٗبِ ،الالم ،الو٘ن ،الٌَى ،الْبء ،ال٘بء.
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هي ّصُ الحطٍِ ًزس الو٘ن ،الجبء ،الٌَى ،السال ،أٚخط الحطٍِ ٍضٍزاً ْبٖ ٖبَاْٖ ضبًطُ
الطبْ ،ٖٚزبءت الحطٍِ الوزَْضٓ أٚخط استرساهب ْٖ َٖاِْ٘ ،ئال أى حبْهبً لزأ ْٖ ضبَٛاُ
أح٘بًب ئلٖ الحطٍِ الوْوَسٔ ٝنْبض اٛسٖ ٍضْؽ الَاٖى الوطٗط؛ ًٍلحبم أىّ الطببيط لزبأ
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ْٖ ضَٛاُ أح٘بًب ئلٖ َٖاْٖ تسبيسُ ْٖ تًج٘ط يي حبلتبِ الطبًَضٗٔ ًٍزبس اًسبزبهبً ثب٘ي
الحبلٔ الطًَضٗٔ ٍاذت٘بض حطِ الٗبْ٘ٔ .أًهط هخالً تط ِ٘ٛهي الوحتل٘ي ْٖ حبزحٔ زًطبَإ
ٍَّ ٖس استرسم ٖبْ٘ٔ السال:
ّٓلْ ًبُسب٘بتبن ٍالءًٓب ٍٓالببَیزازٓا
أْٗ٘ب الُٗبئبیوَىُ ثیبلبأُهببطی ْ٘ٙببٌب
(ئثطاّ٘ن2004 ،م :د(20/2
ٍهي ذالل استٗطاء ٖػبئسُ الٛبهلٔ ْٖ الطبً َٕٛزبس أىّ حطٚبٔ الٛسبط رببءت أٚخبط
استرساهب ْٖ حط ٔٚحطِ الٗبٍْ٘ٔ ،هي ذالل الزسٍل سًٌطِ الٌسبجٔ الوئَٗبٔ للحطٚببت
الوسترسهٔ ْٖ حطٍِ الَٗاْٖ ْٖ ٖػبئسُ الٛبهلٔ ْٖ الط:َٕٛ

ّصا الطغس ٗسل يلٖ ٚخطٓ استرسام حط ٔٚالٛسط ح٘ج تحطٗ ٙالبطٍٕ ثبلٛسبط ٗبَحٖ
ثبًٛسبض الطبيط ٍحعًِ يلٖ حٗ٘ٗٔ ّصُ السً٘ب التٖ تتؿوي ْطأ اّٛل ،الطبج٘تٍ ،الطبٗبء.
أال تسوى ْٖ غَت الٛسطٓ ،غسٕ اًٛسبض الٌٓس الوتحسطٓ؟(حٌجل ،ز.ت.)12 :
الوَسیقی الذاخليةً :حس٘ أحط الوَسٖ٘ٗ الساذل٘بٔ ْبٖ ضب َٕٛحببْم هبي ذبالل
االذت٘بض الوٌبست لٜلٓبل ٍالتألّ٘ ثٌْ٘ب ْٖ ًسٕ غَتٖ ٗوخّل ْٖ هزوَئ حبلبٔ الحبعى
ٍضس٘ٓ االًًٓبل الّتٖ َٗٛى يلْ٘ب شٍ الط ،َٕٛهي ّصُ الوَسٖ٘ٗ:
أ.الجٌاااسّ« :ببَ تطبببثِ لٓهبب٘ي ْببٖ الٌكببٕ ٍاذتالْْوببب ْببٖ الوًٌببٖ»(الْبضببوٖ،
َٗٚ )410:ٔ1383لِ ْٖ ض َٕٛالوحتل٘ي:
ال تُػرُجَٔا ُْْال٘ٔ الطًتی ْبٖ الػ٘بر ی
ت
ئى ٖبمٓ هببٌّبب هبٌبزٖ ٚببلُ ٖبئلببْن
(ئثطاّ٘ن2004 ،م :د)267/1
ٌّب ٍٖى الزٌبس ْٖ ٚلوتٖ "ٖبل ٍٖبم" ٍّصا ٗسوٖ٘ الحٗبً(الْبضبوٖ)413 :ٔ1383 ،
ٍْٖ ربًت ّصا الزٌبس ًزس ْٖ ّصا الج٘ اضتٗبٖبً ث٘ي "ٖبل ٍٖبئبل" ٍئى ّبصا اٛسبلَة
ٗرلٕ توبحل الحبطٍِ ْ٘بِ ،هَسبٖ٘ٗ تطب٘ى زاذبل الج٘ب ٍهبي ذبالل تٛبطاض الػبَت
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االًٓزبضٕ(الٗبِ) تؿٖٓ يلٖ الج٘ قبثى الطسّٓ ،صا ثسٍضُ ٗإٚس الوًٌٖ الصٕ ٗسًٖ ئلِ٘
الطبيط ْٖ ئثطاظ ْٛطٓ الُؿت ٍالطسًٓ .زس الطبيط ْٖ هَؾى خذط ٍَّ ٗٗبَل ْبٖ الطبَٕٛ
هي قَل الل٘ل:
ُٖس سْٓب هٙي ضٙبس٘ٓ السٛبْط
هب لْصا الٌزن ْبٖ السٛبحط
ئى رٓٓبًٖ هًَٔٙسٔ السٛبحٓط
ذٙلتببِ ٗببب ُٖببَمٔ ًَٗٔٙسٔببٌٖ
(ئثطاّ٘ن2004 ،م :د)122/2
ب.التکرارً :زس التٛطاض ْٖ ضًط الط َٕٛيٌس حبْمْٛ٘ .طّض ٚلؤ أٍ تط٘ٚجببً أٍ حتّبٖ
رولٔ ثأٚولْب ٍ«ئىّ التٛطاض ْٖ الطًط ٗٛبز ٗطتجف اضتجبقبً ٍح٘ٗببً ثهببّطٓ اًٝطببء ْبلطببيط
الصٕ ٗٗػس ثطًطُ ئلٖ الوحبْل ٍالوٌبسجبت ٍالزوَْض َٗٛى زائوبً أحطظ هب ٗٛبَى يلبٖ
ئثالٌ ضسبلتِ يي قطٕٗ تحٓ٘م الوسبتوى»(يَٗؿبٔ .)86 :1414 ،التٛبطاض نببّطٓ تسبلف
الؿَء يلٖ ًٗكٔ حسبسٔ ْٖ الًجبضٓ ٍتٛطّ يي اّتوبم الوتٛلن ثْب ٍٗتزلٖ التٛبطاض ْبٖ
ضًطُ الطب ٖٚيلٖ ًحَ التبلٖ:
أ.تکزار الکلمةٚ :وب َٗٗل ْٖ ض َٕٛالوَت ح٘ج الطبيط ٗربقت الٗجط ٖبئالً:
ثیلٙكبببببِ ٙتلبببب ٓٙاًٛوببببلی؟
ٗبببب ُٖجبببط ّٓبببل لًُٙب بتٓ الجیلُبببٖ
سی تُسببب٘ل سٓببب٘لُ الزٓبببسٍٓلی
لُْٓٙبببٖ يٓلُْ٘بببب ْٙبببٖ الكّبببطٍ
لی تُحٔببببلّ يٓٗببببسٓ الؤطببببٙٛلی
لُْٓٙبببٖ يٓلُْ٘بببب ْبببٖ الزیبببسٓا
ءٍ ٙللبًٔبٓببببببببٓی اابسٜبببببببإّلی
لُْٓببببٖ يبلبُْ٘ببببب لبلببببطرب
(ئثطاّ٘ن2004،م :د)96/2
ٌْطٕ تٛطاض لٓم « لْٖٓ» ٍّصا التٛطاض ٗسلّ يلٖ ٍرى الطبيط الٗلجٖ هي الوبَتّ ،بصا
هى هب أؾٓبُ يلٖ الٛبالم لًَببً هبي الوَسبٍٖ٘ٗ ،ئى هخبل ّبصا التٛبطاض لبن ٗٛبي الطببيط
ٗسترسهِ ثكطٗٗٔ يطَائ٘ٔ أٍ يَٓٗٔ َْْ ئلٖ ربًت الٌُؤ الػَت٘ٔ الربضر٘ٔ التٖ ٗرلْٗب،
َْْ ٗحسث تٌبسٗب ٍتوبسٛب ث٘ي الطٛل ٍالوؿوَى هب ٗحسث ئٗٗبيب هطسالً.
ب.تکرار شطر ٍاحذٍ :أح٘بًبً ٗٛطض الطبيط ضكطاًَْٗ٘ ،ل:
أُحسٙببٌَا الُٗت بلُ ئى ؾُبٌٌُتن ثیًٓٓ بَم
أحسٌَٙا البُٗتلُ ئى ؾٌُُبٌتبن ثیًٓٓبَم

أٖٙػبغٓببببً أضٓزتبببن أمٕ ٘ٙٚببببزٓا؟
أًببَٓسبً أغبُجببتن أمٕ رٓببوبزٓا؟
(الوػسض ًٓسِ :د)21/2
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ٍالتٛطاض ٍاؾ ٍَّ تٛطاض هػطو اٍ٘ٛل ْٖ الج٘ الخبًٌٍّٖ ،ب ٗربقت الطببيط اًٝزل٘بع
ٍٗكلت أى ًٗسلَا ْٖ الحٛن هٌس٘زاً ثًسالتْن ٍثبلحٛن الصٕ غسض يلبٖ الوػبطٗ٘ي ثبلٗتبل،
ْ٘إّٚس ثبلتٛطاض ضَٛاُ هي الهلن ٍاالربًت ٍأٗؿببً ٗسببيس تٛبطاض هػبطو اٍ٘ٛل يلبٖ ذلبٕ
هَس٘ٗ٘ٔ ْٖ ٚالهِ .ئى هخل ّصا التٛطاض سبّن ْٖ ضْس الساللبٔ ٍئٗؿببحْب ثكطٗٗبٔ أٖبَٕ
ٍأهتى للٗبضبٚ ،وب ضٛل تٛطاضات ّبصُ اٛلٓببل ئلبٖ ثٌببء البٌع لطبًطٕ ثٌببءٖ هحٛوببً
ٍسبيست يلٖ ذلٕ هَس٘ٗ٘ٔ ْٖ ٚالهِ.
ج.الطباق َّ« :الزوى ث٘ي هتؿبزٗي إٔ هًٌ٘ب٘ي هتٗببثل٘ي ْبٖ الزولبٔ»(الرك٘بت
الٗعٌٍٍٖٗ )255 :ٔ1424 ،لِ أحط ْٖ ئحساث رطس هَسٖ٘ٗ هي ذبالل اًسبزبم اٛلٓببل
ٍٗصٚط السٚتَض يجساهلل الك٘ت الٓطٔ ث٘ي ٚل هي الكجبٔ ٍالزٌببس هبي ح٘بج رَّطّوبب
ٍالزطس الوَسٖ٘ٗ ثأى «الزٌبس يبهل ٗهْط أحطُ ْٖ ٍحسٓ الزطسٍ ،الكجبٔ يبهل ٗهْط
أحطُ ْٖ تٌَٗى ّصُ الَحسٓ»(الك٘بت1989 ،مٍ )301 /2 :هبي الكجببٔ َٖلبِ ْبٖ ضبَٕٛ
الوحتل٘ي:
ُْأَلُ٘تبن قبی٘بٌبً ٍٓأضذُبػتن زٓهٓبً
يٓبولتن يٓلُٖ يٙبعیّ الزٓوببزٍٓ ٙشلٌّٙبب
(ئثطاّ٘ن2004 ،م :د)26/2
الكجبٔ ٍٖى ٌّب ْٖ "أَل٘بتن ٍأضذػبتن" ٍ"يبعّ ٍشل" ٍٗحوبل ّبصا الكجببٔ ضبَٕٛ
الطبيطٛ ،ى الج٘ هجٌٖ أسبسبً يلٖ الهلن الصٕ ٗطاُ الطبيط ْٖ تحٗ٘ط اٛربًت الوػبطٗ٘ي
ٍٚخطٓ السسبئس ٍالوإاهطات.
نتيجة البحث
ٖس ضز٘ز الطبيط قبئٓٔ هي اٛلٓببل الوحولبٔ ثبلبسالالت الطبًَضٗٔ للتًج٘بط يبي الَاٖبى
ٍألٓبنِ ،تط٘ى هًٌٖ الْوَم التٖ توَد ْٖ ٖلجِ ثطحٌتْب الوًٌَٗبٔ ْبٖ ئثبطاظ الرلزببت
الٌٓس٘ٔ .هخل ٚلؤ«لْٖٓ» ٌْطٕ تطزز لٓم«لْٖٓ» حالث هطات ْٖ حالحٔ أث٘ببت هتَال٘بٔ
ٚوب ًزس تٛطاض لٓم «الط »َٕٛثػَض هرتلٓٔ ْٖ ث٘ ٍاحس أٍ ًزس ٍضٍز الٓببل «الحبعى،
الجلَٕ ،الطٗبء» ْٖ س٘بٔ ث٘ ٍاحس.
استرسم حبْم ْٖ ضًطُ الطب ٖٚالجحبط الرٓ٘بّ ،الٛبهبل ،الكَٗبل ،الجسب٘ف ،البَاْط،
الوتٗبضة ،الطهل ،السطٗى ٍالطرع ٍربء أٚخط ٖػبئسُ التٖ ذػػب ثٛبهلْبب للطبْ َٕٛبٖ
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الجحط الجس٘ف ،الكَٗل ،الَاْطٌٍّ ،ب٘ غلٔ ث٘ي ٖػبئسُ الٛبهلٔ ْٖ الطٍ َٕٛثب٘ي الجحبَض
الوسترسهٔٛ ،ىّ هي الوًبًٖ هب َّ حبض٘ أٍ غبذت ال َٗزٕ٘ ئلّب ثٌُٓس قَٗل ٍال تالئوْب ئال
اٛيبضٗؽ الكَٗلٍٔ ،الجحط الكَٗل هخالً ٗتّسى لٛخ٘ط هي الوًببًٖ ٍٗػبل للطبٍ َٕٛاٛلبن
ٍالجحط الجس٘ف ٗٗطة هي الكَٗلٌْ ،طٕ االًسزبم ث٘ي الحبلٔ الطبًَضٗٔ ٍالبَظى الوٌبسبت
ٍأه٘ب الطٛبٍٕ التٖ هٌتططٓ ْٖ ٌّب ٌٍّبب٘ ْبٖ هكببٍٕ الٗػببئس اٛذبطٕ ْتبسٍض حبَل
اٍٛظاى الورتلٓٔ التٖ ربءت ثْبب الٗػببئس ٚببلرّٓ٘ ،الٛبهبل ،الكَٗبل ،الجسب٘ف ،البَاْط،
الوتٗبضة ،الطهل ،السطٗى ،الطرع أه٘ب هًهوْبْ ،زبءت ثبلرّٓ٘.
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