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**

***

تقسم ًقس حلٌػَظ حألزر٘ٔ فٖ حلًػط حلحسٗج ٍتفطيت هٌِ حلودسحض ٍحلوٌدخّذ حلٌقسٗدٔ
حلًسٗسٓ ،هٌْخ حلوٌْذ حلزٌَٕ٘ ٍحلوٌْذ حلتفک٘کٖ ٍحلوٌْذ حلتلقّٖ .لْصُ حلوٌخّذ زٍض ردخضظ
فٖ تحل٘ل حلٌػَظ حألزر٘ٔ اهخ ًػدَظ دسٗودٔ ٍاهدخ هًخغدطٓ .اى حلزٌَ٘ٗدٔ حلتدٖ تلْ٘دخ
حألسلَر٘ٔ تطتغل رسضحسٔ ک٘خى حلٌع حألزرٖ فٖ يسٓ هستَٗخت هٌْدخ حیٗقخي٘دٔ ٍحللغَٗدٔ
ٍحلتطکز٘ٔ ٍحلزالغ٘ٔ ٍحلسالل٘ٔ .تستْسف ّصُ حلوقخلٔ أى تحلل دػ٘سٓ «حلزحخض ٍحلسضٍٗص»
لرل٘ل حخٍٕ يلٖ أسخ تلد حلوسدتَٗخت .اى حألرٌ٘دٔ حیٗقخي٘دٔ ٍحلتػدَٗطٗٔ ٍحللغَٗدٔ
ٍحلتطک٘زٔ فٖ حلقػ٘سٓ تکَى فٖ ذسهٔ هؿدوًَْخ حلودعزٍد ٍحلوتٌدخدؽ حلدصٕ ٗطٗدس أى
ٗلقِ٘ حلطخيط ًٍطخّس تٌخغوخً دَٗخً ر٘ي تلد حلوسدتَٗخت .حلودٌْذ حلوسدترسم فدٖ ّدصُ
حلسضحسٔ َّ حلوٌْذ حلَغفٖ – حلتحل٘لٖ.
الکلمات الذليلية :ذل٘ل حخٍٕ ،حألسلَر٘ٔ ،حلزحخض ٍحلسضٍٗص ،حلطًط حلحسٗج.

* يؿَ ّ٘جٔ حلتسضٗس فٖ فطو حللغٔ حلًطر٘ٔ ٍآزحرْخ رزخهًٔ گ٘الى ،گ٘الى ،حٗطحى(حألستخش حلوسخيس).
m.bakhshesh92@gmail.com
** حلوخرست٘ط فٖ دسن حللغٔ حلًطر٘ٔ ٍآزحرْخ رزخهًٔ حلًالهٔ حلكزخقزخٖٗ ،قْطحى ،حٗطحى.
*** قخلذ حلسکتَضح فٖ فطو حللغٔ حلًطر٘ٔ ٍآزرْخ رزخهًٔ رَيلٖ سٌ٘خّ ،وسحى ،حٗطحى.
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المقذمة
حألسلَر٘ٔ هَؾَو يلن هخ حًف ٘ تکخط فِ٘ حألدخٍٗلٍ ،ترتلد حَلدِ حٙضح ٍ ،تتفدطّو يٌدِ
حیتزخّخت ،حتٖ أغزح حلرخثؽ فِ٘ فٖ ذؿن يخت٘ٔ أهَحرًِ ،خث٘ٔ ضدهخًِ ،توعددِ حلح٘دطٓ
لَال آهخل تطحٍزٍُ ،قودَ تؤ ذدص ر٘دسُ ،شلد أى حلکتدذ حلتدٖ ألّفدت فدٖ ّدصح حلوزدخل
کخ٘طٓ(أذصحضٕ.)9 :2004 ،
استرسم هػكلح حألسلَر٘ٔ هٌص حلروسٌ٘خت ٍأضٗس رِ هدٌْذ تحل٘دل لميودخل حألزر٘دٔ
ٗقتط حسدتزسحل حلصحت٘دٔ ٍحیًكزخي٘دٔ فدٖ حلٌقدس حلتقل٘دسٕ رتحل٘دل هَؾدَيٖ أٍ يلودٖ
لمسلَد فٖ حلٌػدَظ حألزر٘دٔ(حلرفخرٖ .)11 :1392 ،هدي حلوًلدَم أى کلودٔ حألسدلَد
دسٗؤ فدٖ حللغدٔ حلًطر٘دٔ فقدس ٍضزت فدٖ کدالم حلًدطد ٍردخ ت فدٖ هػدٌفختْخ حللغَٗدٔ
ٍحلوًزو٘ٔ(أذصحضٕ.)4 :2009 ،
لکي هػكلحخً دس حذتل هًٌخّخ فٖ حلٌقس حلحسٗج الض أى حألسلَر٘ٔ تًٌٖ رخألسلَد؛
فْٖ «تحل٘ل لغَٕ هَؾَئ حألسلَدٍ ،ضطقِ حلوَؾَي٘ٔ ٍضک٘عتِ حأللسٌ٘ٔ»ٍّ .دٖ أٗؿدخً
«زضحسٔ حللغٔ کفيّ»(دكَ  .)135 :1998 ،اشح أضزًخ حلتسد٘ق أکخط فْٖ «زضحسٔ حلرػخثع
حللغَٗددٔ حلتددٖ ٗتحددَل رْددخ حلركددخد يددي سدد٘خدٔ حیذزددخضٕ الددٖ ٍن٘فتددِ حلتؤحطٗددٔ
ٍحلزوخل٘ٔ»(حلسس ،التخ.)93 :
اشح ًوًي فٖ حلسضحسخت حلحسٗخٔ فٌزس أى ٌّخک کخ٘ط هي حلسضحسخت دوي يلدٖ أسدخ
حلٌقس حألسلَرٖ رسأ هي ضٍالى رخضت حلصٕ ترف هدي حؿدَض حلوئلد فدٖ ًقدس حلٌػدَظ
رٌهطٗتِ هًًٌَٔ د«هَت حلوئل ».
تٌخٍل حلزخحخَى رًس شل الٖ زضحسٔ حلزٌٖ حلوَرَزٓ فٖ حلٌع ٍروخ َّ أفؿدل قطٗقدٔ
لفْن حلٌػَظ ًٍقسّخ فْن ًٌَٗى الٖ حلٌع روخ فِ٘ هي زاللٔ .اى حلتًدخضٗ ٍحٙضح حدَل
حألسلَر٘ٔ کخ٘طٓ رسحً لکي حألسلَر٘٘ي ٗتقفَى فدٖ تحسٗدس هسدتَٗخت حلتحل٘دل حألسدلَرٖ
هوخلٔ فٖ حلوستَٕ حیٗقخيٖ ٍحللغَٕ ٍحلوستَٕ حلتطک٘زٖ ٍحلوستَٕ حلساللٖ .ددس ٗتدطرف
رو٘ى ّصُ حلوستَٗخت هستَٕ حلفکطٕ أٍ حلٌفًٖ حلصٕ ٗلقِ٘ حلطدخيط فدٖ حلدٌع حألزردٖ.
ٗستْسف ّصح حلزحج الٖ تحل٘ل تل حلوستَٗخت فٖ دػ٘سٓ «حلزحخض ٍحلدسضٍٗص» لرل٘دل
حخٍٕ حتٖ ٗػل الٖ هؿوًَِ هي ذالل حلٌع ٍزحذلِ ال ذخضرِ.
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الفرضية
ٗزقٖ ٌّخ سئ حل ضث٘سٖ٘ :هدخّٖ حلو٘دعحت حلزدخضظٓ فدٖ حلوسدتَٕ حیٗقدخيٖ ٍحلتطک٘زدٖ
ٍحلتػَٗطٕ ٍک٘ف٘ٔ تٌخسزْخ هى حلوؿوَى فٖ دػ٘سٓ «حلزحدخض ٍحلدسضٍٗص»؟ حفتطؾدٌخ فدٖ
حلزسحٗٔ لْصح حلسئحل :تتسق حللغٔ رخلوؿوَى يٌس حخٍٕ اتسخدخً دَٗخً ٍلن تکي حللغدٔ هٌفػدلٔ
يي حلوؿوَى فبشى هًطفٔ حلزٌٖ حألسلَر٘ٔ فٖ حلقػ٘سٓ ٗسدخيسًخ فدٖ تزسد٘س حلوؿدخه٘ي
يٌس حخٍٕ .حلْسف هي حلسضحسٔ حألسلَر٘ٔ َّ حلَغَل الٖ حلوؿخه٘ي حلوَرَزٓ ٍحلرف٘ٔ فدٖ
حلٌع ٍحلکط يي ظٍحٗخ حلتٌخسذ ر٘ي تل حلوستَٗخت؛ يلٖ سدز٘ل حلوخدخل حلکطد يدي
تٌخسذ ر٘ي حلوستَٕ حیٗقخيٖ ٍحلتػَٗطٕ؛ ٍفٖ حلٌْخٗدٔ حلَغدَل الدٖ هؿدوَى حلقػد٘سٓ
حلصٕ تسخّن رو٘ى حلوستَٗخت فٖ حلقخثِ يٌس حلسخهى أٍ حلوتلقٖ.
خلفية البحث
هخ ٍرسًخ زضحسٔ أسلَر٘ٔ لقػخثس ذل٘ل حخٍٕ ٍدػ٘ستِ حلطْ٘طٓ «حلزحدخض ٍحلدسضٍٗص»،
لکي ٌّخک زضحسخت يخلزت ّصُ حلقػد٘سٓ هؿدوًَخ ًٍهدي رْدٔ ذخغد٘تْخ حلطهعٗدٔ هٌْدخ:
کتخد(«)2009حلٌزَ ٓ فٖ حلطًط حلًطرٖ حلحسٗج(ذل٘ل حخٍٕ ٍرسضضخکط س٘خد تزس٘سحً)»؛
ألفِ حلسکتَض قالل حلو٘ط ،تحسث حلزخحج فٖ حلزحج حلطحرى هي حلکتخد هًًٌَٔ رلقخ حلطدط
حلوحتؿط رخلغطد حلو٘٘ت فٖ دػ٘سٓ «حلزحخض ٍحلسضٗص» .تز٘٘ي ٌّخک حلزخحج فکدطٓ حخٍٗدٔ
حلطهعٗٔ فٖ حلقػ٘سٓ ٍيالدتْخ رخلقؿ٘ٔ حلٌزَ ٓ ٍتؤح٘طُ هي آٗخت حلقدطآى حلکدطٗن ٍحدخٍل أى
ٗددسض حلقػدد٘سٓ زضحسددٔ هؿددوًَ٘ٔ ٍفکطٗددٍٔ .اى ًٗتزددط رًددؽ حلوسددتَٕ حلفکددطٕ أحددس
حلوستَٗخت حألسلَر٘ٔ لکي ًحي ال ًتكط الْ٘خ فٖ ّصُ حلسضحسٔ ألًِ ٗتكط الْ٘خ حلزخحدج
فٖ ّصح حلکتخد .هقخلٔ(« )2009رٌ٘ٔ حلطهع حلسٌٗخه٘کٖ ٍزالالتِ فٖ ضدًط ذل٘دل حدخٍٕ»،
ألّفِ هحوس روخل رخضٍت ،هزلٔ ًعٍٕ .فٖ ّصُ حلسضحسدٔ ٗتحدسث يدي حلطهدع حلدسٌٗخه٘کٖ
ٍأحس حلقػخثس حلتٖ زضسْخ حلزخحج ّٖ دػ٘سٓ «حلزحخض ٍحلسضٍٗص» روخ توخدل حلزحدخض ف٘دِ
ضهعحً زٌٗخه٘ک٘خً ًٍطخّس فٖ حلقػ٘سٓ تًسز حألغَحت.
ٌّخک أٗؿ ًخ زضحسخت يسٗسٓ تٌخٍلدت حلٌػدَظ حألزر٘دٔ زضحسدٔ أسدلَر٘ٔ فدٖ حلقػد٘سٓ
حلوًخغطٓ هٌْخ ال ٗوکدي احػدخثْخ فدٖ ذلف٘دٔ ّدصح حلوقدخل ،هدي أّدن ّدصُ حلسضحسدخت:
ضسخلٔ(« )2010زضحسٔ أسلَر٘ٔ فٖ زَٗحى أغخًٖ أفطٗقدخ لوحودس حلف٘تدَضٕ» ألّفتدِ ظٌٗدذ
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هٌػَضٕ .فْٖ زضست ّصح حلسَٗحى فٖ حالث حلوستَٗخت حلػَت٘ٔ ٍحلتطک٘ز٘دٔ ٍحلسالل٘دٔ .أٍ
ٌّخک أٗؿخً زضحسٔ ( )2002رًٌَحى «حلزٌٖ حألسلَر٘ٔ ،زضحسٔ فٖ أًطَزٓ حلوكدط للسد٘٘خد»،
حلقخُ حسي ًخنن  .تحسث حلزخحج فْ٘دخ يدي حلوسدتَٕ حلػدَتٖ ٍحلتطک٘زدٖ ٍحلدساللٖ فدٖ
دػ٘سٓ أًطَزٓ حلوكط.
البنی األسلوبية فی قصيذة«البحار والذرویش»
اى حلزحج فٖ حألسلَر٘ٔ ٍک٘ف٘ٔ تًخهل هى حلٌع حألزرٖ ٗستلعم حرتسح ٖ ،تحسٗدس هفْدَم
حألسلَر٘ٔ رَغفْخ هٌْزخً ًقسٗخً ،توکي هٌص ظهي رً٘س ،فٖ ک٘ف٘خت هخ ،أى ٌٗزِ٘ الٖ روخل٘ٔ
حللغٔ فٖ حلٌع حألزرٖ ٍهکًَختْخ ٍذػخثػْخ فٖ هستَٗختْخ حلورتلفٍٔ ،شلد رغدطؼ اردطحظ
حلک٘ف٘ٔ حلتٖ حستكخيت رْدخ ّدصُ حللغدٔ أٍ حألسدلَد تحسٗدسحً هدي أزح ٍنخثفْدخ حلزوخل٘دٔ
ٍحلتؤح٘طٗٔ(حلسس ،التخٗ .)8 :حسز ضخضرخلٖ ٍَّ هئسس حألسلَر٘ٔ؛ حألسلَر٘ٔ أٍ يلن حألسدلَد
يلٖ أًِ حلًلن حلصٕ ٗسض حلًٌخغدط لللغدٔ حلوٌهودٔ هدي رْدٔ ًهدط هحتَحّدخ حلتًز٘٘دطٓ
ٍحلتؤح٘طٗٔ(حلوػسض ًفسِ .)13 :فخلسحض حألسلَرٖ ٗزذ أى ٗطحيٖ فٖ زضحستِ حیقخض حلتخلٖ
حلصٕ کخى هًَْزح يٌس حلزخحج ٍٗزذ أى ٗحلل حلٌع حألزرٖ يلٖ أسخسِ.
دػ٘سٓ «حلزحخض ٍحلسضٍٗص» هي أضْط دػدخثس ذل٘دل حدخٍٕ ،فْدٖ تًتزدط هدي أضدْط
حلقػخثس حألزد حلًطرًٖ ،ططّخ حخٍٕ فٖ زَٗحًِ حألٍل حسوِ «ًْط حلطهخز» .فٖ ّصُ حلقػد٘سٓ
«حلزحخض» ٗطهع الٖ حلوغخهطحت حلتٖ ٗسًٖ الٖ حکتطخف حلوزَْل ٍٗئهي رخلًلن ٍّدَ ٗوخدل
حیًسخى حلغطرٖ«ٍ .حلسضٍٗص» ٗوخل حلوتسٗي حلعحّدس حلقدخرى فدٖ هکخًدِ ال ٗزطحدِ ٍٗوخدل
حیًسخى حلططدٖ َّ .غطحو ر٘ي حؿخضت٘ي .کل حؿخضٓ تسدًٖ يلدٖ قطٗقتْدخ الدٖ هًطفدٔ
حلحق٘قٔ ٍحکتطخفْخ ٍلکي حلطخيط ٗئهي فٖ أى حلحؿخضت٘ي دس فطلتخ فٖ حکتطدخف حلحق٘قدٔ
ٍأًْوخ «ق٘ي فٖ قد٘ي»(حلو٘دطٗ .)108 :2009 ،و٘دل ّدصح حلزحدج الدٖ زضحسدٔ حألرٌ٘دٔ
حألسلَر٘ٔ فدٖ دػد٘سٓ «حلزحدخض ٍحلدسضٍٗص» فدٖ حدالث هسدتَٗخت حیٗقدخيٖ ٍحلتطک٘زدٖ
ٍحلتػَٗطٕ ،هي ٌّخ ًسًٖ أى ًحلل حلقػ٘سٓ .روخ حلَ٘م للطًط حلوًخغط ٍن٘فٔ کزدطٕ فدٖ
حلقخ حلفکطٓ الرس لکل ضًط أى ٗحتَٕ يلٖ هؿوَى اًسخًٖ أم فلسفٍٖ .حلطدًط زحوٍ لز٘دخى
تل حلفکطٓ ٍحلطخيط حلحسٗج ال ٗتطک حلقػ٘سٓ اال أى ٌٗحَّخ الٖ فکطٓ هخ ٍٗسدخيسّخ فدٖ
القخ حلفکطٓ روزوَئ هي حألسخل٘ذ اهخ حلوَس٘قخث٘ٔ ٍاهخ حلتطحک٘زٔ ٍاهدخ يزدط اٗزدخز غدَض
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هرتلفٔ ٍدػسًخ أى ًزس فٖ ّصُ حلسضحسٔ تٌخسزخً ر٘ي ّصُ حلوستَٗخت فٖ دػد٘سٓ «حلزحدخض
ٍحلسضٍٗص» ٍهستَحّخ حلفکطٕ.
المستوی اإلیقاػی
زضحسٔ حلزٌ٘ٔ أٍ حلوسدتَٕ حیٗقدخيٖ لقػد٘سٓ هدخ ،تًٌدٖ زضحسدٔ هَسد٘قخّخ رٌَيْ٘دخ:
حلرخضر٘ٔ ٍحلسحذلٍ٘ٔ ،کل هخ هي ضؤًِ أى ٗحسث ًغوخً فٖ حألشى ٍأحطحً فٖ حلٌفس ،أٍ ٗلفدت
ال٘ددِ حلفکددط .حیٗقددخو «هػددكلح اًزل٘ددعٕ حضددتق أغ دالً هددي حلًَ٘خً٘ددٔ روًٌددٖ حلزطٗددخى
ٍحلتسفق»(أذصحضٕ .)20 :2004 ،حن تكَض فؤغدزح «کدل هدخ ٗحسحدِ حلدَظى ٍحللحدي هدي
حًسزخم»(هكلَدٍ )119 :2001 ،فٖ ّصح اضخضٓ الٖ حضتزخقِ رخلطًط ٍحلوَس٘قٍٖ .دس يطف
أذ٘طحً رؤًِ« :حلطرى حلوكطّز فٖ حلسلسلٔ حلوٌكَدٔ لإلًكزخيدخت حلسدوً٘ٔ ٍحلوتوخحلدٔ حلتدٖ
ترلفْخ يٌخغط هرتلفٔ»(روى هي حلوئلف٘ي .)130 :2003 ،إٔ َّ يزخضٓ يي تطزز ندخّطٓ
غَت٘ٔ هًٌ٘ٔ يلٖ هسخفخت هحسزٍٓ« .د٘ل اًِ غخلزخً هخ ٗقػس رِ حلَظى أٍ هدخ ٗتًدسٕ الدٖ
حلزخًذ حلوَس٘قٖ أٍ حلػَتٖ فٖ حلطًط ،رٌ٘وخ حیٗقخو أين هي حلَظى ٍحألحطٕ أى ًقدَل اى
حلَظى َّ أحس يٌخغط حیٗقخو»(رَزت .)29 :1995 ،فَْ ٗكلق يلٖ حلَظى ٍحلقخف٘دٔ(حیٗقخو
حلرددخضرٖ) کوددخ ٗكلددق يلددٖ حلوحسددٌخت حلزسًٗ٘ددٔ کددخلتکطحض ٍحلزٌددخ ٍحلكزخ (حیٗقددخو
حلسحذلٖ).
اًوخ يٌػط حیٗقخو دس ٗتزلَض فٖ دػد٘سٓ «حلزحدخض ٍحلدسضٍٗص» يزدط أضدکخل هرتلفدٔ،
ف٘زذ أى ال ًٌسٖ أىّ حلفکطٓ حیظزٍحر٘ٔ حلتٖ دخهت يلٖ أسخسْخ حلقػ٘سٓ دس تؤحّطت يلدٖ
ًطؤٓ حیٗقخو ٍکخطٓ حألغَحت فٖ حلقػ٘سٓ؛ روخ تزطٕ حلقػ٘سٓ هؿوًَخً ر٘ي حلٌسدق٘ي فالردس
أى ٗتزى حللفم ٍحلػَت هٌْوخ .فمرل ّصح ًزس دس ذطرت حلقػ٘سٓ هدي حلدَت٘طٓ حلَححدسٓ.
رسحٗٔ ًسض حألغَحت حتٖ ٗتز٘ي زٍضّخ فٖ اٗزخز حیٗقخو .فْل لمغَحت زٍضٗ أم الًً .دطف
ٗتکَى حیٗقخو هي حألغَحت فْٖ رع هي حیٗقخو غ٘ط هٌفػل هٌِ.
دسن يلوخ حللغٔ حألغَحت الدٖ« :حلوْزدَضٓ(ٍ )les sonoresحلوْوَسدٔ()les souders
رحسذ ٍؾى حلَتطٗي حلػَت٘ي ،ففٖ حخلٔ حلٌكق رخلوػَت حلوْزَض تٌقدزؽ فتحدٔ حلعهدخض
ٍٗقتطد حلَتطحى حلَغَت٘خى أحسّوخ هي حٙذط فتؿ٘ق ّصُ حلفتحٍٔ ،لکٌْدخ تسدوح رودطٍض
حلٌفس حلصٕ ٌٗسفى فْ٘خ ،فْ٘تع حلػَت٘خى»(قحخى.)50 :1972 ،
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أهخ حلحطٍف حلوزْدَضٓ فْدٖ «حلد /د/ز/ش/ض/ؼ/ل/وٍ »/ٌ/حلحدطٍف حلوْوَسدٔ ٍّدٖ
« /ت/ث/ /خ/ /ش/ظ/ـ/ف(»ُ/ /حسخى.)79 :1998 ،
تًتزط دػ٘سٓ «حلزحخض ٍحلسضٍٗص» هي أرطظ حلقػخثس ح٘ج تحتَٕ أغدَحت ترتلد فدٖ
ٍؾَحْخ حلسوًٖ حلتٖ تسخّن فٖ حیٗقخو ٍدسضتْخ يلٖ ارطحظ حلوًٌٖ .فدٖ هدخ ٗلدٖ ًطدخّس
ًوخشد هي حسترسحم ّصُ حلحطٍف لسٕ ذل٘ل حخٍٕ:
«رًس أى يخًٖ زٍٔحضٓ حلزٓحط
ٍحلؿََٕ ٓ حلوسحرٖ يٓزٕطَ يٓتْوخت حلكطٗق
ٍهٓسٕ حلوزَْل ٌٗٓطَقُّ يي حلوزَْل
يي هَٓت هح٘ق
ٌٗٔططُ حألکفخىَ ظضٕدخً للغَطٗق
ٍتوكَّت فٖ فطحٌ حألُفق أضسح ُ کَْف
لفَّْخ ٍّذٔ حَلحطٗقْ
رًس أىْ ضحٍغِٔ حلطٗحٔ ضهخُٔ
حلطٗحٔ للططْ حلًٓطٗقْ
حفَّ فٖ أضٕؼ حکٖ يٌْٓخ حلطٍَّٓحْٓ:
حخًٌٔ کَسٕلٖ ،أسخق٘ط...غالٓ
ًٍَر٘لٌ فختط حلهلِّ ضذٖ ٜحَلٌْٕ٘ٓوختٕ
هٓكْطَ ٗ ضٓقذٗ ٗٔو٘ت حلحسٛ
فٖ أيػخرِ حلحٓطَّٕٗ ،و٘ت حلصکطَٗخت
ٍحلػسٕ حلٌخثٖ حلوسٍِّٕ
ٍغَٓحٗخت حلوَحًٖ حلٌخث٘خت
(حخٍٕ)41 :1993 ،
کوخ هي حلَؾَ دس تًسزت حطٍف حلوس يٌس حلطخيط فٖ حلفقطٓ حلسدخرقٔ ٍأٗؿدخً ًالحدم
ّصُ حلکخطٓ فٖ رو٘ى حلقػ٘سٍٓ ،حسترسحم حطٍف حلوس حلتٖ ًٌٖٗ رْدخ حهتدسحز حلػدَت شٍ
زاللٔ يٌس حلطخيط ،فْٖ تَحفق فٖ حخالت حلوحعًٔ ٍحأللن أٍ حلحخلٔ حلطًَضٗٔ .حلطدخيط ٗتدؤلن
زحثوخًٍ ،غٌى ًفسِ هي حأللن ٍّصح ٗهْط فٖ حًتحخضُ کؤدسم ضخيط يطردٖ حًتحدط فدٖ حلًػدط
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حلحسٗج ٍفٖ زضحسٔ اٗل٘خ حخٍٕ حَل «نخّطٓ حأللن فٖ ضًط ذل٘ل حخٍٕ» ٗهْط کخ٘ط هي
أرًخز حأللن يٌس حخٍٕ .کوخ ٗقَل حلطخيط ًفسِ فٖ هقسهٔ حلقػ٘سٓ ٍ«:فٖ دػد٘سٓ «حلزحدخض
ٍحلسضٍٗص» قَف هى «َٗل٘س» فٖ حلوزْدَلٍ ،هدى «فخٍسدت» ؾدحٖ رطٍحدِ ل٘فتدسٕ
حلوًطفٔ ،حن حًتْٖ الٖ حل٘ؤ هي حلًلن فٖ ّصح حلًػط ،تٌکط لِ هى «ّکسلٖ» فدؤرحط الدٖ
ؾفخف «حلکٌذ» ،هٌزت حلتػَف !..لن ٗطَ غ٘ط ق٘ي ه٘دت ٌّدخٍ ،قد٘ي حدخض ٌّدخک .قد٘ي
رك٘ي!!» .فَْ ٗوخل ضح٘الً فدٖ حلقػد٘سٓ ٍتًدذ هدي ضحلتدِ اشح حًتْدٖ رخل٘دؤ ٍتزدطٕ
حلقػ٘سٓ فٖ يَحلن حلفلسفٔ ٍحلغوَؼٍ .کل هي حلزحخض ٍحلسضٍٗص ٗتزسدس يدي حلحق٘قدٔ
ٍل٘س حلَغل الٖ حلحق٘قٔ أهطح سْلٌخ ٍّوخ َٗحرْخى رخلوطخکل حلًسٗسٓ فدٖ هسد٘طّوخ .اشى
ٗتز٘٘ي لٌخ لوخشح حسترسم حخٍٕ حطٍف حلوس رْصُ حلکخطٓ فْٖ تٌخسذ هى هؿوَى حلقػ٘سٓ.
تکطحض رًؽ حألغَحت تسخّن فٖ حیٗقخو کوخ ًطخّس فٖ حلفقطٓ حلسخرقٔ اى تکدطحض حدطف
«حل » دس تسززت الٖ تَف٘ط رٌ٘ٔ حیٗقخو حلوحعٍىٍ .للتکدطحض زاللدٔ ذخغدٔ لحدطف حأللد
حلصٕ ٗتکطض روطحت فٖ حلقػ٘سٓ فَْ ٗسل يلٖ حعى حلطخيط ٍألوِ.
هي ٌّخ ًتٌخٍل الٖ حلوئضطحت حألذطٕ حیٗقخي٘ٔ فٖ دػ٘سٓ «حلزحخض ٍحلدسضٍٗص» هٌْدخ
حلَظىٍ :ظى حلقػ٘سٓ هي أرطظ ٍسخثل حیٗقخو فٖ حلطًط ذخغدٔ فدٖ ّدصُ حلقػد٘سٍٓ .حلطدًط
حلحسٗج ٗوتل يلٖ حلَظى حلًطٍؾٖ لکي هى حصف رًؽ حلتفًد٘الت أٍ هدى قدَل رًدؽ
حلوػطحيخت ٍدػطّخ« :رًسٓ أى يخًَٖ زٍحضٓ حلزحط(فخيالتي فخيالتُي فخوِ)ٍ ،حلؿََّ ٓ حلوسحرٖ يٓزدط
يٓتْوددخت ٙحلكطٗددق(التي فددخيالتي فددخيالتي فددخيالتٕ) ٍهددسٕ حلوزْددَل ٌْٗٓطَددق يدديِ
حلوزَْلِ(فًالتي فخيالتي فًٙالتي فخوِ) يي هَت ٚهح٘ق(التي فخيالتٕ) ٌْٗطط حألکفدخىَ ظٔضٕدَدخً
للغطٗق؛ (فخيالتيْ فخيالتي فخيالت) ٍتَوٓكَّتٕ فٖ فطحٌِ حألُفْقِ أضسح ُ کَْف(ٚفًٙالتيْ فدخيالتي
فخيالتي فًٙالتيْ) لَفَّْٓخ ٍّٕٓذٔ حلحطٗقْ(فخيالتيْ فدخيالت) رًدسٓ أى ضحٍغَدِٔ حلدطٗحٔ ضهخُٔ(فدخيالتي
فًٙالتُيْ فًَٙالتدُ) حلطٗحٔ للطط ِ حلًطٗقْ(ىْ فخيالتيْ فخيالت).
اشى حلقػ٘سٓ أًطست يلٖ رحط حلطهل اى ٌّخک رًؽ حلعحخفخت ٍحلًللٍ .کوخ ًًدطف اى
رحط حلطهل هي حلزحَض أکخط اٗقخيخًٗ .الحم يلٖ ّصُ حلزولٔ حلطًطٗٔ هي ذدالل حلتفًد٘الت
حلوػخحزٔ للٌع أى حلتغ٘٘ط حیٗقخيٖ حلصٕ قطأ يلٖ ّدصُ حلزولدٔ أٍ حلوَردٔ ٗکودي فدٖ
تسٍٗط حلتفً٘الت ر٘ي حألسكطٍّ ،صح هخ رًل رٌ٘ٔ حلوقكى هَر٘٘ٔ هتػلٔ اٗقخي٘٘خً حتٖ ًْخٗٔ
حلزولٍّٔ ،صح هخ أزٕ الٖ حلزٌخ حلْخضهًَٖ(تًس٘ز حألغَحت) فٖ رٌ٘ٔ حلقػ٘سٓ حلوًخغطٓ.
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اى حطف حلطٍٕ هي هئضطحت أذطٕ حلصٕ تسخّن فٖ حٗقدخو حللفدم .حدطف حلدطٍٕ فدٖ
حلقػ٘سٓ هٌتقلٔ ر٘ي حطٍف «حل » «حلقخف» ٍ«حل٘خ » .لحطف٘ي ددخف ٍحلد أکخدط زٍضحً فدٖ
حٗزخز حلطٍٕ .رخیلتفخت الٖ حیظزٍحر٘ٔ فٖ حلوؿدوَى ًطدخّس أى حلدطٍٕ أٗؿدخً ٗکدَى فدٖ
حًتقخل ر٘ي «حلقخف» ٍ«حالل »ٍ .حألّن ٌّخ حٗزخز حیٗقخو رَحسكٔ حطف « » .روخ ّدَ لفدم
ضسٗس شٍ غالرٔ أکخط تسزذ الٖ تَف٘ط رٌ٘ٔ حیٗقخو فدٖ حلقػد٘سٓ .اشح ًٌهدط الدٖ حلوقكدى
حٙتٖ سٌطخّس حیٗقخو حلرخضرٖ حلصٕ ٗسخّن فِ٘ حطف « » فِ٘ رکخطٓ:
قُطدختٔ حألضٕؼ هْوخ تتٌخ ٕٓ
يٌس رخرٖ تٌَْتَْٖ کلُّ قطٗقْ
ٍرکَذٖ ٗستَطٗحٔ حلتََٕأَهخى:
حهلل ٍحلسّطُ حلسٓح٘ق
ٍٓأضٕ ،هخشح أضٕ؟
هَٓتخً ،ضٓهخزحً ٍٓحٓطٗقْ!..
ًَعَلتٕ فٖ حلطخقت حلغَطرِّٖ
حسِّ ْ تَطَّٓخ ..أمٕ ال تُك٘قْ؟
(حخٍٕ)45 :1993 ،
دس تؿ٘ ّصُ حلفقطٓ يلٖ حیٗقخو روخ تحتَٕ هي حلحطکٔ ٍحألغَحت حلکخ٘طٓ حلتٖ تلْ٘دخ
رًس حطف « » .هؿ٘فخً يلٖ حطف حلطٍٕ ٗعزحز يلدٖ حیٗقدخو حلدَظى حلًطٍؾدٖ إٔ ٌّدخک
تٌخسذ ر٘ي حلطٍٕ ٍحلَظى حلًطٍؾٖ .رًؿخً ًطخّس اى حدطف حلدطٍٕ ددس ٗدؤتٖ يلدٖ حدطف
«حل٘خ » کخلوقكى حلتخلٖ:
شَل ٓ حلغَلَ حلصٕ ٗٔطْغٖ
ف٘ٔطغٖ حلك٘يُ هحوَهخًٍ ،تٌْحٓن ٜحَلوَحًٖ
ٍٓاشح رخألضٕؼ حٔزلٖ تَتَلٍََٓ ٕٛتًُخًٖ
فََٕضًٓٓ فٖ حلك٘ي هي آى ٙى فََضًٓٓ
کخًت أحٌ٘خ حُن ٛضٍهخ!..
ٍّذٓ حو ٖٛحططرتٕ فٖ غٓسض فخًٖ
(حلوػسض ًفسِ)46 :
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ٌّخک تالحن ر٘ي حلوَس٘قٖ ٍ حلوؿوَى .حلطخيط ٗػ غَالً ٗطهع رْخ رخلحؿخضٓ حلغطر٘دٔ،
فَْ ٗطٗس أى ٗقَل اى حلغَل ٗرسط فَْ هسهطٌ ،اشى رخ حطف حلدطٍٕ يلدٖ «حل٘دخ » حتدٖ
ٗهْط هؿوَى اهتسحز حلرسطحى فٖ حطف حلطٍٍٕ .حلٌخنط الٖ حطف «حل٘خ » هوخل ضٍٗخً ٗزس
أًِ ٗوتخظ لز٘خى ضسٓ حعى ٍحأللن ٍهي حلزخضظ أى ذل٘ل حخٍٕ ٗحس رخلزئ ٍحلًقن يٌدسهخ
ٍحرِ رخلحؿخضٓ حلغطر٘ٔ .ف٘وخ ٗلٖ ٗهْط تٌخسذ ر٘ي حلوؿوَى حلطٍٕ رطکل أز .
حلطخيط ذل٘ل حخٍٕ فٖ حلزسحٗٔ ٗتٌخٍل الٖ حلحؿخضٓ حلغطر٘ٔ ٍتسه٘طّخ ٍيسم ًزخحْخ يي
حل دؿ٘ٔ حیًسخى حلوًخغط ٍحلکط يي حلحق٘قٔ فٌطخّس رًدل حدطف ضٍٕ يلدٖ حدطف
«حلقخف» فَْ حطف دَٕ شٍ غالرٔ کوخ ٗقَل يزخ حسي فدٖ کتدخد «هًدخًٖ حلحدطٍف»
حَل حطف حلقخف «َّ ضسٗ سٗ .لفهدِ رًؿدْن هزْدَضحًٍ ،رًؿدْن ٗلفهدِ هْوَسد ًخ ٗػدفِ
حلًالٗلٖ رؤًِ«:للوفخرؤٓ تُحسث غَتخ»ٍٗ .ػفِ حألضسَظٕ رؤًِ« :للوقخٍهٔ»ٍ .کدال حلَغدف٘ي
ٗفؿ٘خى رِ الٖ أحخس٘س لوس٘ٔ هي حلقسدخٍٓ ٍحلػدالرٔ ٍحلطدسٍٓ ،الدٖ أحخسد٘س رػدطٗٔ
ٍسوً٘ٔ ،هي فقخئ تٌفزط ،أٍ فرخضٓ تٌکسدطٍ .لکدي هدخ ضإٔ حلوًدخرن حللغَٗدٔ فدٖ ّدصُ
حیٗحخ حت؟ رخلطرَو الٖ حلوًزن حلَس٘ف يخطت يلٖ هخثت٘ي ٍحوخً٘ي هػدسضح تزدسأ رحدطف
حلقخف ،کخى هٌْخ ححٌخى ٍيططٍى هػسضح تسل هًخًْ٘خ يلٖ أغَحت(حسي.)141 :1998 ،
لکي يٌسهخ ٗطٗس حلطدخيط أى ٗتحدسث يدي حلحؿدخضٓ حلطدطد٘ٔ حلتدٖ ٗسدوْ٘خ «حلطدط
حلًطٗق» ٗزسل حطف حلطٍٕ الٖ حالل حلٌّ٘٘ٔ ،صح حلحدطف کقدَل يزدخ حسدي تًٌدٖ ردِ
حیهتسحز ٍحلزقخ کوخ ٗقَل «اى حألل حللٌ٘ٔ حلتدٖ تقدى فدٖ أٍحسدف حلوػدخزض أٍ أٍحذطّدخ،
ٗقتػط تؤح٘طّخ فٖ هًخًْ٘خ يلٖ اؾفخ ذخغ٘ٔ حالهتسحز يلْ٘خ فٖ حلوکخى أٍ حلعهخى(حلوػدسض
ًفسِ .)95 :أهخ حلطًط؛ حلوقكى حألٍل يٌسهخ ٗتحسث يي حلحؿخضٓ حلغطر٘ٔ ٗقَل:
رًس أى يخًٖ زٍٔحضٓ حلزٓحط
ٍحلؿََٕ ٓ حلوسحرٖ يٓزٕطَ يٓتْوخت حلكطٗقْ،
ٍهٓسٕ حلوزَْل ٌٗٓطَقُّ يي حلوزَْل
يي هَٓت هح٘قْ
ٌٗٔططُ حألکفخىَ ظٔضٕدخً للغَطٗقْ
ٍتوكَّت فٖ فطحٌ حألُفق أضسح ُ کَْف
لفَّْخ ٍّذٔ حَلحطٗقْ
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رًس أىْ ضحٍغِٔ حلطٗحٔ ضهخُٔ
حلطٗحٔ للططْ حلًٓطٗقْ
(حخٍٕ)41 :1993 ،
أهخ رًسُ ٗتحسث يي حلطط ٍحؿخضتْن:
حفَّ فٖ أضٕؼ حکٖ يٌْٓخ حلطٍَّٓحْٓ
حخًٌٔ کَسٕلٖ ،أسخق٘طٌ...
ًٍَر٘لٌ فختط حلهلِّ ضذٖ ٜحَلٌْٕ٘ٓوختٕ
هٓكْطَ ٗ ضٓقذٗ ٗٔو٘ت حلحسٛ
فٖ أيػخرِ حلحٓطَّٕٗ ،و٘ت حلصکطَٗختٕ
ٍحلػسٕ حلٌخثٖ حلوسٍِّٕ،
ٍغَٓحٗخت حلوَحًٖ حلٌخث٘ختٕ
(حلوػسض ًفسِ)41 :
روخ ًحي ًطخّس حظزٍحر٘ٔ فٖ حلوؿوَى دس حدتحن ّصُ حیظزٍحر٘ٔ ٍحلتٌخدؽ فٖ حدطف
حلطٍٕ حٌ٘وخ ٗتحسث يي حلحؿخضٓ حلغطر٘ٔ رًل حلطٍٕ يلٖ «حلقخف» أٍ يٌسهخ ٗتحسث يي
حلطط رًل حلطٍٕ يلٖ حطف «حل ».
اإلیقاع الذاخلی
تًس٘ حلوَس٘قٖ حلسحذل٘ٔ حلقسن حلخخًٖ هي زضحسٔ هَس٘قٖ حلٌع ٍهػدسضحً ضث٘سد٘خً هدي
هػخزض حیٗحخ فٖ حلطًطٍ ،رْخ ٗتفخغل حلطًطح ٍتتزلٖ دسضحتْن يلدٖ حیردسحو هدي ذدالل
حلوَس٘قٖ حلوٌسزؤ هى حلوًخًٖ ٍحلػَض ٍتآل حأللفخل ٍتزخٍظّخ فٖ تطک٘ذ سدلس أً٘دق
ٗزًلْخ تر  ٜيلٖ حللسخى فً٘صد ٍدًْخ فدٖ حلسدوى لدتالإم حطٍفْدخ ٍحطکختْدخ ٍقزً٘دٔ
حألغَحت حلوئلفٔ رْخ هى هطحيخٓ حلتَحفق حلػَتٖ ٍحلَظًٖ رد٘ي ٍحدسحتْخ ٍکدؤى للطدخيط أُشًدخً
زحذل٘ٔ ٍضح أُشًِ حلهخّطٓ تسوى کلّ ضکلٔ هي حطف ٍحطکٔ رَؾَ تخم کًَْخ تؤتٖ ذف٘٘دٔ
هي حذت٘خض حلطخيط(ؾ٘ ٍ .)87 :1996 ،حلحخٍٕ َّ هي حلقالثل حلصٗي ٗتزسدس فدٖ ضدًطُ
حیٗقخو رَرْٖ حلرخضرٖ ٍحلسحذلٖ؛ ضخّسًخ حیٗقخو حلرخضرٖ فٖ حلَظى ٍحلػَت ٍحلطٌٍّٕ ،خ
ًطخّس َّ ٗلتفت الٖ هئضطحت أذطٕ إٔ حیٗقخو حلسحذلٖ؛ ٗتزسس ّصح حیٗقخو فدٖ هالهدح
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کخ٘طٓ کتزخًس حألغَحت ٍنخّطٓ حلتکطحض ٍحلكزخ ٍحلتقس٘ن ٍضز حأليزخظ يلٖ حلػسٍض ٍالدد؛
ٌّخ ًتحسث يي ّصُ حلوئضطحت.
اى تزخًس حألغَحت ٗسخّن فٖ تَف٘ط حلوَس٘قٖ حلرخضر٘ٔ فٖ حلقػ٘سٓ فَْ ٗطحفدق هدى
حلَظى ٍحلطٍٕ ٍسخثط حلوئضطحت حیٗقخي٘ٔ ٍتسزذ لتَف٘ط حیٗقخوٌّ .خ ًط٘ط الدٖ رًدؽ ّدصُ
حلتزخًسخت فٖ دػ٘سٓ «حلزحخض ٍحلسضٍٗص» .کوخ ضخّسًخ فٖ هخ سزق أى ْٗتن حدخٍٕ الدٖ
تکطحض حألغَحت لتَف٘ط رٌ٘ٔ حیٗقخو ٌّخ ًطخّس ف٘وخ ٗلٖ أًدِ ْٗدتن الدٖ ات٘دخى حلحدطٍف أٍ
حألغَحت حلوتزخًسٔ ،يلٖ سز٘ل حلوخدخل ٌّدخک تزدخًس رد٘ي حطفدٖ « » ٍ«ظ» فدٖ
حلوقكى حلتخلٖ:
حفَّ فٖ أضٕؼ حکٖ يٌْٓخ حلطٍَّٓحْٓ:
حخًٌٔ کَسٕلٖ ،أسخق٘طٌ ،غالٓ
(حخٍٕ)42 :1993 ،
أهخ نخّطٓ حلتکطحض تًس٘ هي أرطظ حلهَحّط حیٗقخي٘ٔ حلتٖ تسْن فٖ احدطح حلدٌع حلطدًطٕ
رخلتٌددخغن حلػددَتٖ ٍحلتٌسدد٘ق حألهخددل ردد٘ي حأللفددخل ٍحلًزددخضحت ٍکددصل سددز حلز٘ددت
حلطًطٕ(يَحز حلطحٍٕ .)44 :2004 ،يس٘ رًؽ حلٌقخز حلتکطحض ٍس٘لٔ هي ٍسخثل حلتًز٘دط حلتدٖ
رٌح الْ٘خ حلطًطح ل٘ؿ٘فَح يلٖ ضًطّن اٗقخيخً زحذل٘دخً هًز٘دطحً يدي شحت حلطدخيط رورتلد
تزخضرِ هي ذالل تٌخٍد حأللفخل ٍايخزتْخ فٖ س٘خ حلتًز٘ط.
ٗتزسس حلتکطحض فٖ دػ٘سٓ «حلزحخض ٍحلسضٍٗص» رٌَي٘ي :تکدطحض حللفدم ٍحلًزدخضٓ .کخ٘دطحً
ًطخّس کطض حلطخيط رًؽ حأللفخل حلطث٘سٔ فٖ حلقػد٘سٓ رودخ لْدخ زالالت ردخضظٓ فدٖ تکدَٗي
حلقػ٘سٓ ،هخل کلؤ حلوَت ٍحلوزَْل ٍحلطٗح .ف٘وخ ٗلٖ ًط٘ط الٖ رًؽ ّصُ حلتکطحضحت:
رًس أى يخًٖ زٍٔحضٓ حلزٓحط
ٍحلؿََٕ ٓ حلوسحرٖ يٓزٕطَ يٓتْوخت حلكطٗقْ
ٍهٓسٕ حلوزَْل ٌٗٓطَقُّ يي حلوزَْل
(حلوػسض ًفسِ)42 :
لقس کطض حلطخيط لفم «حلوزَْل» هطت٘ي ل٘ئکس هًٌخُ فٖ شّي حلسخهى رؤسدلَد ًغودٖ
لإلًتزخُ روخ اى حلزحخض لن ًٗول ضٖ اال َّ ٌٗطق حلوْزَل هدي حلوزْدَلّ .دصح حلتکدطحض
روخخرٔ تئک٘س للفقطٓ حلسخرقٔ حٌ٘وخ ٗقَل ًٗخًٖ حلزحدخض هدي ؾدَ حلودسحرٖ يزدطَ يتودخت
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حلكطٗق .فَْ تؤک٘س لز٘خى أى حلزحط کقَل حهلل تًخلٖ﴿ :أو کظلمات في بحر لجّي یغشاه ٌ
موج من ووهن
ٌ
منوج ﴾(حلٌَض .)24 /فبشى هي حلوحتول ال ٗطٗس أى ٌٗطق حلزحدخض فدٖ حلزحدط اال حلوزْدَل.
أٗؿخ تکطحض کلؤ «حلقختٗ» فٖ حلوقكى حلتخلٖ:
زٍ٘ذتْن حلقختٗ حلصکط
فخرتخظٍح حلح٘خٓ
حلقختٗ حلقختٗ
حَل زضٍٗص يت٘ق
(حخٍٕ)43 :1993 ،
أٍ يٌسهخ ًٌهط الٖ حلوقكى حلتخلٖ ف٘سّطٌخ حلتکطحض حللفهٖ ٍحلًزخضٓ تتٌخغن حلتکدطحض هدى
حلوؿوَى ٍحلوَس٘قٖ حلرخضر٘ٔ:
لي تغخٌٍٖٗ حلوَحًٖ حلٌخث٘ختٕ
رًؿُْخ ق٘يٌ هحوٖٛ
رًؿُْخ ق٘يٌ هَحتٕ
آُ کن أُحطدْتٔ فٖ حلك٘ي حلوحوٖٛ
آُ کن هتٔ هى حلك٘ي حَلوَحتٕ
لي تغخٌٍٖٗ حلوَحًٖ حلٌخث٘ختٕ،
ذلٌِّٖ للزحط ،للطِّٗح ،لوَت
ٌٗطُطُ حألکفخىَ ظٔضدخً للغَطٗقْ
هٔزٕحطٌ هختَتٕ رًٌَِٓ٘٘ هٌخضحتٔ حلكطٗقْ
هختٓ شحکٓ حلؿَ فٖ يٌِ٘٘ هختٕ
ال حلزكَالت تٌزٍِِّ٘ ،ال شلُّ حلػالٓ
(حلوػسض ًفسِ)48 :
کوخ ًطدخّس ٌّدخک تکدطضت کلودٔ «قد٘ي» أضردى هدطّحت ،أٍ تکدطضت کلودٔ «هدَت»
ٍهطتقختْخ سزى هطحت .أٍ تکطحض يزخضٓ «لي تغخٌٍٖٗ حلوَحًٖ حلٌخث٘خت» هطت٘ي .هخلْدخ يزدخضٓ
«ق٘ي هحوٖ٘» .أٍ تکطحض يزدخضٓ «قد٘ي هدَ٘حت» هدطت٘ي .أٍ يزدخضٓ «ٌٗطدط حألکفدخى ظضددخً
للغطٗق» لن تتکطّض فٖ ّصح حلوقكى لکي تکطضت حالث هدطحت فدٖ حلقػد٘سٓ .اشى کودخ هدي
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حلوًلَم اى حخٍٕ حسترسم نخّطٓ حلتکطحض کخ٘طحً ألغطحؼ هرتلفٔ هٌْخ :ألى حلتکدطحض ٗسدخيس
فٖ اضسخل حلوًٌٖ ٍحلساللٔ الٖ حلصّي حلسخهى أٍ حلقخضة ،أٍ یٗزخز أٍ تقَٗٔ حلوَس٘قٖ فدٖ
حلٌع ٍضًطح حلحسححٔ ْٗتوَى الدٖ حلوَسد٘قٖ .أٍ ضرودخ ٗدؤتٖ حلتکدطحض لإلًسدزخم ردخلَظى
حلًطٍؾٖ ٍحلزٌخ حلتطک٘زٖ .رطأٖٗ حألّن يٌس حخٍٕ فٖ حیت٘خى حلتکطحض َّ حًزسدخم ٍاضسدخل
حلوًٌٖ رطکل ر٘سٍ٘ ،ال غطؼ يٌس حخٍٕ فٖ تکطحض کلؤ «حلوَت» الٖ أى ٗط٘ط رْدخ الدٖ
حلًقن ٍحلوزخئ فٖ حلحؿخضٓ حلغطر٘ٔ ٍرطکل يخم يسم ًزخ إٔ هي حؿخضت٘ي فٖ اکتطدخف
حلحق٘قٔ ،تکطحض ّصُ حلکلؤ ذخغٔ يزخضٓ «حألضؼ حلوَ٘حت» ٗطضسًخ الٖ تؤح٘ط حخٍٕ هي تدٖ
ح الَ٘ت فٖ أحطُ حلًخلوٖ «حألضؼ حل٘زخد».
ٌّخک حلتکطحض حلػَتٖ کوخ تالحم فٖ حلوقكى حلتخلٖ:
رًس أىْ ضحٍغِٔ حلطٗحٔ ضهخُٔ
حلطٗحٔ للططْ حلًٓطٗقْ
حٓهُِّٕ هيْ هَٕٓسن حلرػٕذ حلوسٍِّٕ
فٖ حلًٔطٍُ ْ
ضٔدَىٗ تَعْضٓؤ رخلعَّ حألً٘قْ
رلسُٓٔ حلطثَّ حلًٓت٘ق
(حلوػسض ًفسِ)41 :
فقس کطض حلطخيط حطف حلطح هدطحت کخ٘دطٓ ،حًسدزن ّدصح حلتکدطحض ردخلوًٌٖ ٍحلوَسد٘قٖ
حلرخضر٘ٔ فٌطؤ حلوَس٘قٖ حلسحذل٘ٔ .أهخ حلولوح حٙذط حلصٕ ٗالحم فدٖ حلقػد٘سٓ ٍٗسدخّن
فٖ اٗزخز حلوَس٘قٖ حلسحذل٘ٔ َّ حلكزخ  .فقس سوخّخ حلقسحهٖ تخضٓ رخلوكخرقٔ ٍتخضٓ رخلكزدخ
ٍهزخٍضٓ حألؾسحز ٍالد .کوخ ًًطف ّصُ حلقػ٘سُٓ دخهت يلٖ حألسخ حیظزٍحر٘ٔ أٍ حلتٌدخدؽ
ر٘ي حلطط ٍحلغطد ٍهي حلزسْٖٗ أى تتن ازذخل ّصُ حیظزٍحر٘ٔ فٖ حللفم .حلكزخ حألغلٖ
ٗزطٕ ر٘ي لفم حلزحخض ٍحلسضٍٗص ٌّخک قزخ رٌْ٘وخ هًٌَٗؤ ٍاى ًزدس ف٘دِ أٗؿدخً قزخددخً
لفه٘خ .ف٘وخ ٗلٖ ًؤتٖ رٌوخزد هي حلكزخ حلصٕ تالحم فٖ حلقػ٘سٓ «حلزحخض ٍحلسضٍٗص».
«ٍحلؿََٕ ٓ حلوسحرٖ يٓزٕطَ يٓتْوخت حلكطٗق» ٌّخک قزخ ر٘ي لفدم حلؿدَ ٍلفهدٖ حلدسرٖ
ٍيتؤً .وَشد آذط تالحم ر٘ي توكت ٍل ٘ کوخ ٗلٍٖ« :توكَّدت فدٖ فدطحٌ حألُفدق أضدسح ُ
کَْف لفَّْخ ٍّذٔ حَلحطٗق».
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کوخ تالحم اى حلكزخ ٍضز فٖ حلقػ٘سٓ هي ًَو حیٗزخد فٌزدس أى ّدصح حلكزدخ رد٘ي
حأللفخل ظحز يلٖ حلوًٌٖ دَ٘ٓ ٍاٗقخيخً فٖ شّي حلسخهى.
ًطخّس فٖ حلقػ٘سٓ أسلَد رالغٖ آذط فَْ حلتقس٘نٗ .وخل حلتقس٘ن أحس ههخّط حیٗقخو
حلطًطٕ ،اش ٗتؿوي کخ٘طحً هي غَضٓ ٍحستًوخالتِ حلتٖ تزٌدٖ يلدٖ حلتدَحظى حللفهدٖ د٘ودخً
غَت٘ٔ ٍاٗقخي٘ٔ .کوخ ٗقَل حخٍٕ فٖ حلقػ٘سٓ هطت٘ي ّصح حلتقس٘ن ف٘ودخ ٗلدٍٖ« :رکدَذٖ

ٗستطٗحٔ حلتََأهخى :حهللٍ ،حلسّطُ حلسح٘ق» أٍ فٖ هَؾى آذط ٗدؤتٖ تقسد٘ن آذدط :حدفَّ فدٖ
أضٕؼ حکٖ يٌْٓخ حلطٍَّٓحْٓ :حخًٌٔ کَسٕلٖ ،أسخق٘طٌ ،غالٓ» .أٍيٌسهخ ٗتحسث يي حلدسضٍٗص :فدٖ
هكخٍٕ رلسُ ٌْٗٓوَ قُف٘لٖ ٜحلٌزختٕ :قحلذٗ ضخخَ يلى حلسّٕط ٍٓلَزالدٗ غف٘قْ»(حلوػسض ًفسِ،
.)43
حألسلَد حلزالغٖ حٙذط حلصٕ ًٗس هي أسخل٘ذ حیٗقخو حلسحذلٖ َّ ضز حلًزع يلٖ حلػسض،
رخ ّصح حألسلَد فٖ حلقػ٘سٓ ٍظحز يلٖ حٗقخيْخ ٍتٌخغوْخْٗ .تن حلقسحهٖ رِ حّتوخهدخً ردسٗط
حلصکط کوخ رخ فٖ کتخد «حلًوسٓ» یري ضض٘ق ،فَْ ٗقدَل«:أى ٗدطز٘ ايزدخظ حلکدالم يلدٖ
غسٍضُ ف٘سل يلٖ رًؽ ٍٗسْل حسترطحد دَحفٖ حلطًطٍٗ ،کسذ حلز٘ت حلدصٕ ٗکدَى ف٘دِ
أرْ٘ٔ ٍٗکسَُ ضًٍقخً ٍزٗزخرٔ ٍٗعٗسُ هخث٘ٔ ٍقالٍٓ»(حري ضضد٘ق :2006 ،هزلدس .)3 :2ف٘ودخ
ٗلٖ ًوخشد هي ّصح حألسلَد فٖ حلقػ٘سٓ:
قُطُدختٔ حألضٕؼ هْوخ تتٌخ ٕٓ
يٌس رخرٖ تٌَْتَْٖ کلُّ قطٗقْ
أٍ کوخ ٗقَل «هختٓ شحکٓ حلؿَ فٖ يٌِ٘٘ هختٕ».
ّصح حلٌَو هي حلتکطحض ٗخ٘ط لسٕ حلسدخهى حطکدٔ شٌّ٘دٔ اش تتدسحيٖ ٍتتَحغدل حلوًدخًٖ
رَحسكٔ حلکلؤ حلوکطضٓ فٖ حلصّي .فتزًج فدٖ ًفسدِ ًطدَٓ حلحدس ٍحلترود٘ي ٍردصل
تتزلٖ حلوَس٘قٖ حلسحذل٘ٔ فٖ غَضٓ ًغو٘ٔ يخل٘ٔ دخزضٓ يلدٖ حلتًدخقٖ الدٖ حلوًٌدٖ ددًَٓ
ٍضغخًًٔ.
اشى کوددخ ضأٌٗددخ فددٖ حلزحددج يددي حیٗقددخو حلرددخضرٖ ٍحلددسحذلٖ فددٖ دػدد٘سٓ «حلزحددخض
ٍحلسضٍٗص» ٍحلسضحسٔ حیٗقخي٘ٔ ٍرسًخ أى حخٍٕ ْٗتن روَس٘قٖ حلٌع يزط زذَل حألسخل٘ذ
حلورتلفٔ فْ٘خًٍ ،ؿ٘ حلْ٘خ حسي اذت٘خض حأللفخل ٍحلکلوخت يٌس حخٍٕ ٍغ٘خغٔ حلتطحک٘دذ
غ٘خغٔ رو٘لٍٔ .الض اشح ٗقطأ حلطرعٔ ّصُ حلقػ٘سٓ ال ٗتطکْخ اال أى ٗتوْخ ٍّدصح ٗکدَى
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ًت٘زٔ تٌخغن ٍحًسزخم ر٘ي حأللفخل ٍحلتطحک٘دذ ٍحلوؿدوَى ٍحلدطٍٕ ٍحلدَظى حلًطٍؾدٖ فدٖ
حلقػ٘سٓ حلصٕ ٗسزذ أى ٗتخرى حلقخضة حلقػ٘سٓ الٖ حلٌْخٍٗٔ .حألّن حلصٕ ٍحرٌْخ يٌس زضحسٔ
حلزٌ٘ٔ حیٗقخي٘ٔ َّ تٌخسذ ر٘ي حلوؿوَى ٍ حیٗقخو.
المستوی الترکيبی والنحوی
حلوستَٕ حلتطک٘زٖ ٗستٌزف هي ذالل حلزولٔ حلوٌكَددٔ أٍ حلوکتَردٔ يلدٖ حلوسدتَٕ
حلتحل٘لٖ أٍ حلتطک٘زٖ ٍٗكلق يلدٖ ّدصح حلٌدَو هدي زاللدٔ حلَندخث حلٌحَٗدٔ أٍ حلوًدخًٖ
حلٌحَٗٔ(حسخىٍ .)178 :1998 ،رخًذ آذط هي حلوستَٕ ٗوکي أى ٗستٌزف هدي حلوًدخًٖ
حلًخهٔ للزول ٍحألسخل٘ذ حلسحلٔ يلٖ حلرزط أٍ حیًطخ ٍ ،حیحزخت أٍ حلٌفٍٖ ،حلتؤک٘دس ٍحلكلدذ
کخیستفْخم ٍحألهط ٍحلٌْٖ ٍحلًطؼ ٍحلترػ٘ع ٍحلتوٌٖ ٍحلتطرٖ ٍحلٌسح ٍحلططـ رخسترسحم
حلسحلٖ يلٖ ّصُ حألسخل٘ذ(يَؼ ح٘سض )43 :1419 ،کوخ أى حلزخحدج فدٖ ّدصح حلوسدتَٕ
ٗتحسث يي حألظهٌٔ حلفًل٘ٔ ،کبحػخ يسز تَحتط حألفًخل حلوخؾ٘ٔ ٍحلوؿخضئ فٖ ضًط هدخ أٍ
دػٔ الد(هٌػَضٕ.)10 :2004 ،
تزوى حلسضحسخت فٖ هزخل حلحقل حألسلَرٖ يلٖ د٘ؤ «حلتطک٘ذ» حألسدلَر٘ٔ ،رخيتزدخضُ
فخيالً فٖ يول٘٘ٔ حلرلق حألزرٖ؛ اش ٗکتول رِ غَضٓ حلتًز٘ط حللغَٗٔ ٍٗرطد هي ح٘٘ع حلَردَز
رخلقَ٘ٓ الٖ ح٘٘ع حلَرَز رخلفًلٍ ،حلتطک٘ذ َّ ههْدط أزردٖ؛ شلد أى حلزودخل فدٖ حلدٌع
حألزرٖ ،اًوخ الٖ حلًٌخغط حلزٌخث٘ٔ هتؿخفطٓ ٍ هتفخيلٔ ال الدٖ يٌػدط رًٌ٘دِ هٌْخ(رَحسدَى،
 .)3 :2002حلْسف هي دطح ٓ دػ٘سٓ «حلزحخض ٍحلسضٍٗص» َّ حلکطد يدي أرٌ٘٘دٔ هتؿدخفطٓ
ٍهتوخسکٔ فٖ حلٌع حلتٖ تطٗس أى تلقٖ هفَْم حلٌع يزط تل حلوکًَدخت .يٌدسهخ ًقطأّدخ
ًَحرِ رزٌخ هستحکن دلّوخ ًطخّس ٌٗحَ ًحدَ حیًعٗدخ ٍحلًدسٍل ٍاشهدخ ٌٗحدَ ًحَّدخ فْدَ
ألغطحؼ رالغ٘٘ٔ .اى حلتطک٘زخت دس تتطکل تًخزالً فٖ حلطًطّ ،دصح حلتًدخزل رد٘ي حلتطک٘زدخت
سزذ الٖ حٗزخز حیٗقخو حلوَظٍى ٍحلسل٘س فٖ حلطًط.
اإلنزیاح الترکيبی
فٖ حلزسحٗٔ ًط٘ط الٖ حسترسحم حیًعٗخ حلتطک٘زٖ فٖ حلقػ٘سٓ روخ َّ ْٗوٌخ فٖ حلتًدطف
يلٖ هؿخه٘ي حلٌع؛ ًطخّس فٖ حلقػد٘سٓ رًدؽ حلًدسٍالت لز٘دخى أغدطحؼ هٌْدخ حلتقدسٗن
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ٍحلتؤذ٘ط ٍحلحصف ٍحیلتفخت .حسترسم ذل٘ل حخٍٕ ّصُ حألهَض فٖ دػ٘ستِ ،حیًعٗخ حلالفت
َّ نخّطٓ حلتقسٗن حلتٖ کخ٘دطحً ٗسدترسهْخ .يلدٖ سدز٘ل حلوخدخل حٌ٘ودخ ٗقدَلٍ« :هٓدسٕ
حلوزَْل ٌٗٓطَقُّ يي حلوزَْل» .رخ حخٍٕ رتقسٗن کلؤ حلوزَْل ألى ٗکز٘طّخ حتٖ ٗقَل
اى حلزحخض إٔ «حلحؿخضٓ حلغطر٘ٔ» ٌٗطق حلوزَْالت فقف ال ضٖ آذط .ردخ ّدصح حلتقدسٗن
للتقطٗط هَؾَو «حلزْل» رٌْ٘ن .إٔ ٗؤتٖ رتقسٗن آذط حٌ٘وخ ٗتحسث يي زضٍٗص ٗقَل:
حَٕٓلَ زضٍٗص يت٘ق
ضطَّضَتٕ ضرالُ فٖ حلَٓحٕل ٍرختٕ
سخکٌخًٓٗ ،وتَع ٜهخ تٌؿَحِٔٔ حألضٕؼٔ حَلوَٓحتٕ
(حخٍٕ)42 :1993 ،
رخ رتقسٗن کلؤ «سخکي» ألّو٘تِٗ .طٗس أى ٗقَل أى حألغل ّدَ زضٍٗدصٗ ،طهدع رْدخ
الٖ «حلحؿخضٓ حلططد٘ٔ» فَْ سخکي ٗزقٖ يلٖ حألضؼ زحثوخً حٌ٘ودخ ٗودتع٘ ٍٗؤکدل حألضؼ
حلوَحت کلَّ هخ ٗػذ ٜأٍ ٗوتع ٜفْ٘خ ًطخّسّخ سخکٌخًٍ .لد٘س ألحدس ددسضٓ يلدٖ ًؿدخل هدى
حألضؼ فٌحي ًطخّس زضٍٗص دخثوخً فَْ ٗقختل هى حلًقن ٍحلوزخئٍ .فٖ تفس٘ط آذدط حلودطحز
هي کلؤ سخکي حلوتقسهٔ تًٌٖ رْخ حلوَت .حدخٍٕ ٗطٗدس أى ٗوخدل أى حلحؿدخضٓ حلطدطد٘ٔ
ٗتسن رخلوَت ٍيسم حلحطکٔ ألرل ّصح ًطدخّس کخ٘دط ًح ٗدؤتٖ ٗتکدطض کلودٔ حلودَت يٌدسهخ
ٗتحسث يي حلسضٍٗص .لکي حلوْن يٌسًخ َّ تقسٗن کلؤ «سخکي» لغطؼ هخ.
أٍ کوخ ًطخّس حلتقسٗن فٖ حلًزخضحت حلتخل٘ٔ« :هكط ٗ ضقذٗ ٗو٘ت حلحس٘»« ،فدٖ أيػدخرِ
حلحطّٕ ٗو٘ت حلصکطٗخت»ٍ« ،رکَذٖ ٗستطٗح حلتَأهخى :حهلل ٍحلسّط حلسح٘ق»« ،ال حلزكَالت
تٌزِ٘٘ ٍال شّل حلػالٓ».
ّصُ حلًزخضحت تکَى رًؽ تل حلتقسٗوخت حلتٖ رخ رْخ حدخٍٕ .يدالٍٓ يلدٖ هدخ شکطًدخ
کخ٘طحً ًطخّس دس٘م حخٍٕ هخ حقِّ حلتؤذ٘ط کوخل ّصُ حلًزدخضحت ألّو٘دٔ حلکلودخت حلوقسهدٔ
ٍتؤک٘سّخ؛ يلٖ سز٘ل حلوخخل فٖ حلًزخضٓ حألذ٘طٓ فَْ ٗطٗس أى ٗقدَل لد٘س ٌّدخک سدز٘ل
للٌزخٓ ٍات٘خى حلتقسٗن سززخً لتؤک٘سّخ.
أٍ ًطخّس حیًعٗخ فٖ حلتؤذ٘ط فوخلِ يزخضٓ «قحلذٗ ضخخ يلٖ حلدسّط ٍلدزالدٗ غدف٘ق»
تؤذطت کلؤ لزالد فْٖ هًكدَف يدي کلودٔ قحلدذ لؿدطٍضٓ حدطف حلدطٍٕ .أٍ ندخّطٓ
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حلحصف ،فوخلْخ حصف کلؤ «ٌّخک» فٖ يزخضٓ «ًٍر٘ل فختط حلهل ضذٖ ٜحلْ٘وٌدخت» فْدٖ
تکَى فٖ أغلْخ «ٌّخک ًر٘لٌ فختط حلهل»..
حلکلوخت ٍحلًزخضحت تتٌخسق هى حلوؿوَى تٌخسقخً ّخضهًَ٘خً ٍْٗتن ذل٘ل حخٍٕ رِ کخ٘دطحً،
يلٖ سز٘ل حلوخخل فٖ حلوقكى حلتخلٖ اشح ٗتحسث حخٍٕ يي حلسضٍٗص ًطخّس ک٘د ٗلقدٖ
کلوخت يت٘قٔ ٍضسٗسٓ شحت غالرٔ کخ٘طٓ کوحَض حلوَؾَو حلصٕ ٗسٍض حَل زٍضٗص ٍسو٘خُ
حخٍٕ فٖ حلقػ٘سٓ حلسضٍٗص حلًت٘ق:
آُ لَ ٗسًفُِ ظّٕٔس حلسٓضحٍٗص حلًٔطحٓ
زٍ٘ذتُْن حٓلقخت...
فخرتخظٍٔح حلحٓ٘ٓخْٓ
حٓلَقخت حلَقخت
حَٕٓلَ زضٍٗص يت٘قْ
ضطَّضَتٕ ضرالُ فٖ حلَٓحٕل ٍرختٕ
سخکٌخًٓٗ ،وتَع ٜهخ تٌؿَحِٔٔ حألضٕؼٔ حَلوَٓحت،
فٖ هكخٍٕ رلسُ ٌْٗٓوَ قُف٘لٖ ٜحلٌزخت:
قحلذٗ ضخخَ يلٖ حلسّٕط ٍٓلَزالدٗ غف٘ق
(حلوػسض ًفسِ)41 :
کوخ تالحم ٗسترسم حلطخيط کلوخت شحت غالرٔ ٍفرخهٔ هكخرقخً لکزط حلوَؾدَو ٍٗدعزحز
حسترسحم حألفًخل ٍحألسوخ حلوعٗسٓ کفًل «ضطّست» ٍ«ٗوتع٘» .أٍ فدٖ أسدوخ «قحلدذ،
لزالد ،هكخٍٕ».
فٖ حلسضحسٔ حألسلَر٘ٔ حٌ٘وخ ًتحسث يي حلوستَٕ حلتطک٘زدٖ ٗزدذ يلٌ٘دخ أى ًدسض
هکًَخت حلٌع حلتطک٘زٔ کخلزول حلفًل٘ٔ ٍحیسو٘ٔ ٍحلزودل حلوٌف٘دٔ ،أٍ زضحسدٔ حلتطحک٘دذ
حیًطخث٘ٔ کخألهط ٍحیستفْخم ٍالد .لکي ٌّخ ًْتن الٖ أّن ٍأرطظ حلهَحّط حألسلَر٘ٔ.
اى حسترسحم حلزول حلرزطٗٔ فٖ حلقػد٘سٓ أکخدط هدي حلزودل حیًطدخث٘ٔ؛ دلّودخ ًطدخّس
ٗسترسم حخٍٕ هي حلزول حیًطخث٘ٔ ٍال تتزخٍظ هي رًؽ حلًزخضحت .لکي ٗتًسز يٌس حخٍٕ
حسترسحم حلزول حلرزطٗٔ ذخغٔ حلزولٔ حلفًل٘ٔ ٍحیسو٘ٔ ٍحلفًل٘ٔ أٗؿخً أکخط هي حیسدو٘ٔ؛
کوخ هي حلوًطٍف تًٌٖ هي حلزولٔ حلفًل٘ٔ حلتزسز ٍحلحسٍث ٍ حلحخٍٕ ٗطٗدس أى ٗخزدت أى
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کلتٖ حلحؿخضت٘ي حلططد٘ٔ ٍحلغطر٘ٔ فٖ هس٘طّوخ ًحَ يسم حکتطدخف حلحق٘قدٔ ال ٌٗزحدخى.
لٌٌهط الٖ حلفقطحت حلتخل٘ٔ ٍزضحسٔ هکًَختْخ:
رًس أى يخًٖ زٍٔحضٓ حلزٓحط
ٍحلؿََٕ ٓ حلوسحرٖ يٓزٕطَ يٓتْوخت حلكطٗقْ
ٍهٓسٕ حلوزَْل ٌٗٓطَقُّ يي حلوزَْل
يي هَٓت هح٘ق
ٌٗٔططُ حألکفخىَ ظٔضٕدخً للغَطٗق
ٍتوكَّت فٖ فطحٌ حألُفق أضسح ُ کَْف
لفَّْخ ٍّذٔ حَلحطٗقْ،
رًس أىْ ضحٍغِٔ حلطٗحٔ ضهخُٔ
حلطٗحٔ للططْ حلًٓطٗقْ
حفَّ فٖ أضٕؼ حکٖ يٌْٓخ حلطٍَّٓحْٓ:
حخًٌٔ کَسٕلٖ ،أسخق٘طٌ ،غالٓ
ًٍَر٘لٌ فختط حلهلِّ ضذٖ ٜحَلْٕ٘ٓوٌختٕ
هٓكْطَ ٗ ضٓقذٗ ٗٔو٘ت حلحسٛ
فٖ أيػخرِ حلحٓطَّٕٗ ،و٘ت حلصکطَٗختٕ
ٍحلػسٕ حلٌخثٖ حلوسٍِّٕ
ٍغَٓحٗخت حلوَحًٖ حلٌخث٘ختٕ
آُ لَ ٗسًفُِ ظّٕٔسٔ حلسٓضحٍٗص حلًٔطحْٓ
زٍٛذتُْن حٓلقخت
فخرتخظٍٔح حلحٓ٘ٓخْٓ
حٓلَقختٗ حلَقختٕ
حَٕٓلَ زضٍٗص يت٘قْ
ضطَّضَتٕ ضرالُ فٖ حلَٓحٕل ٍرختٕ
سخکٌخًٓٗ ،وتَع ٜهخ تٌؿَحِٔٔ حألضٕؼٔ حَلوَٓحتٕ،
فٖ هكخٍٕ رلسُ ٌْٗٓوَ قُف٘لٖ ٜحلٌزختٕ:
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قحلذٗ ضخخَ يلٖ حلسّٕط ٍٓلَزالدٗ غف٘قْ
(حلوػسض ًفسِ)43 :
کوخ تالحدم ٗسدترسم حدخٍٕ حلزودل حلرزطٗدٔ فقدف ٍهدخ ًطدخّس حلزودل حیًطدخث٘ٔ
کخیستفْخم ٍحلتوٌٖ ٍحلتطرٖ .کوخ هي حلَؾَ دس ٗتًدسز حسدترسحم حلزولدٔ حلفًل٘دٔ فدٖ
حلٌع .حلالفت حلٌهط ٌّخ يٌسهخ ٗتحسث حلطخيط يي حلزحخض ٍَّ کودخ ًدسضٕ ٗوخدل حلحطکدٔ
ٗکخط فٖ حسترسحم حلزولدٔ حلفًل٘دٔ ذخغدٔ حألفًدخل حلوؿدخضئ کودخ ًالحدم فدٖ حألسدكط
حیرتسحث٘ٔ .أهخ حٌ٘وخ ٗتحسث يي حلسضٍٗص فَْ ٗوخل حلسکَى ٗقلّ يي حسدترسحم حلزولدٔ
حلفًل٘ٔ .أٍ ٗسدترسم حلفًدل حلوخؾدٖ .اشى تسدخّن أرٌ٘دٔ حلقػد٘سٓ فدٖ اضسدخل هؿدوَى
حیظزٍحر٘ٔ .دلّوخ ًطخّس ٗسترسم حخٍٕ هي حلزول حلوٌف٘ٔ فَْ ٗطرى الٖ غطؼ حلقػد٘سٓ
فَْ أًطسّخ لإلحزخت رًؽ حألهَضال للٌفٖ أهط هخ.
المستوی التصویری
ًٗطف حلوستَٕ حلتػَٗطٕ رؤًدِ :حلوسدتَٕ حلدصٕ ٌٗتقدل ف٘دِ حلتًز٘دط هدي حألسدلَد
حلوزخضط حلصٕ ًٗتوس حلتقطٗط الٖ حألسلَد غ٘ط حلوزخضط حلصٕ ًٗتودس حلتػدَٗط هدي ذدالل
استرسحم أسخل٘ذ حلز٘خى کخلتطدزِ٘ ٍحیسدتًخضٓ ٍحلکٌخٗٔ(حلزػد٘ط .)182 :1987 ،لدصح کدخى
حلتًز٘ط حلتػَٗطٕ أدَٕ زاللٔ هي حلتًز٘ط حلوزخضط اش حلَغ حلوزخضط ٗؿدً حلساللدٔ ٍّدَ
زٍى حلػَض حیٗحخث٘ٔ أٗ٘خً کخى ههْدط حیٗحدخ (ّالل .)453 :1973،حًحػدطت حلػدَضٓ لدسٕ
حلزخحخ٘ي حلقسهخ فٖ حلتػَٗط حلزالغٖ ،هي هزخظ ٍحستًخضٓ ٍتطزِ٘ ،فقس دػطٍّخ يلٖ ّدصُ
حأللَحىٍ ،أغفلَح حألهَض غخٗٔ فٖ حألّو٘ٔ ،کخلتػَٗط رخلحق٘قٔ ح٘ج ٗوکي أى ٗرلدَ حلتًز٘دط
هي حلوزخظ ٍٗکَى فٖ حلَدت شحتِ هططدخً رخلػَض حلفٌ٘دٔ حلطحثًٔ(ضدخهلٖ)70 :1432 ،؛ ٍددس
تزخٍظ حلٌقس حلحسٗج ّصح حلتؿ٘٘ق فٖ هفَْم حلفٌ٘ٔ «فلن تًس حلػَضٓ حلزالغ٘ٔ ّٖ ٍحدسّخ
ال فتکدَى حلًزدخضحت حق٘قدٔ
حلوقػَز رخلوػكلح ردل ددس ترلدَ حلػدَضٓ هدي حلوزدخظ أغد ً
حیستًوخل هى شل تطکل غَضٓ زحلّٔ يلٖ ذ٘خل ذػذ»(حلزكل.)25 :1983 ،
دػ٘سٓ «حلزحخض ٍحلدسضٍٗص» تطدول يلدٖ يدسٓ حلتػدخٍٗط رؤًَحيْدخ حلورتلفدٔ ،أکخطّدخ
هًتوسٓ يلٖ حلَحدً٘ٔ ٍاى تالحم فْ٘خ تػخٍٗط کالسک٘ٔ هًتوسٓ يلٖ حلتطزِ٘ ٍحیسدتًخضٓ.
کوخ يطفٌخ أى حلقػ٘سٓ دخهت يلٖ أسخ تػَٗطٗي :حلتػَٗط حألٍل هوخّدل فدٖ حلزحدخض ٍهدخ
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ٗحسث يلِ٘ حلصٕ ٗطهع رِ حلحؿخضٓ حلغطر٘ٔ ٍحلتػَٗط حلخخًٖ هوخلٔ فدٖ حلدسضٍٗص ٗطهدع ردِ
حلحؿخضٓ حلططد٘ٔ .لن ٗتطک حخٍٕ حلزحخض ٍحلسضٍٗص فٖ حخلتِ حلطهعٗٔ حلوزْودٔ فقدف ردل
غٌٔى هٌْوخ يزط أزٍحت حلتػَٗط حألذطٕ کخلحطکٔ ٍحللَى ٍحلتر٘٘ل ٍحلوطْس ٍاٗزخز حلفؿخ ،
تػَٗطحً رحتخًٗ .وکي ًًتزط ّصُ حلػَض غَض ضهعٗٔٗ .تسق حلتػَٗط هى حللغٔ کوخ ضخّسًخ فدٖ
حلوستَٕ حلتطک٘زٍٖٗ ،تسق رخلوؿوَى حلخٌخثٖ کوخ سٌطٕ .اشح ًٌهدط الدٖ حلتػدَٗط حلتدخلٖ
للزحخض ًًطف ک٘ف٘ٔ غ٘خغتِ يٌس حخٍٕ ٍ روخ أًِ ضخيط حسححٍٖ ،حلػَضٓ ّٖ حلًٌػط حلالفت
فٖ أضًخض ضًطح حلحسححٔ:
رًس أى يخًٖ زٍٔحضٓ حلزٓحط
ٍحلؿََٕ ٓ حلوسحرٖ يٓزٕطَ يٓتْوخت حلكطٗقْ
ٍهٓسٕ حلوزَْل ٌٗٓطَقُّ يي حلوزَْل
يي هَٓت هح٘قْ
ٌٗٔططُ حألکفخىَ ظٔضٕدخً للغَطٗق،
ٍتوكَّت فٖ فطحٌ حألُفق أضسح ُ کَْف
(حخٍٕ)41 :1993 ،
اى ه٘عٓ حلتػَٗط ّٖ ذخغ٘ٔ حلتوخ٘ل ٍحلوطْس .کوخ ًطخّس دس غَ٘ض حخٍٕ غَضٓ حلزحخض
فَْ ٗكَف ٍٗسٍض حَل حلزحط ٍيخًٖ يي حلكَحف أٍ حلسٍحضٍ ،ل٘س ٌّخک ؾَ ٗ فَْ يخًٖ هي
نلؤ حلوَرَزٓ فٖ حلزحطٍ ،کلؤ حلًتؤ ،تًٌٖ رْخ حلهدالم حلطدسٗس ،تسدزذ الدٖ تطدسٗس
حلهلؤ حلتٖ تلْ٘خ تقَٗٔ رٌ٘ٔ حللَى فٖ حلػَضٍٓ .تستوط حلػَضٓ ٍکؤًٌخ ًطدخّس أهدخم أيٌٌ٘دخ
أى حلزحخض ٌٗطق يتوخت حلوزَْل رؤٗسِٗ زٍى رسٍٕ ٌٍٗطط أکفخى ٍالدٍ .حسترسحم حلفًل
حلوؿخضو فٖ ّصح حلتػدَٗط ک«ٌٗطدق ٌٍٗطدطُ» ددس تدَفّط حلزٌ٘دٔ حلتػدَٗطٗٔ .ألى ذخغد٘ٔ
حلتػَٗط َّ أى ٗزطٕ فٖ ظهي حلحخل ٍتسخّن ّصُ حألفًخل حلوؿخضئ فدٖ حٗزدخز حلتػدَٗط.
کوخ ًطخّس ًحي ٍدفٌخ أهخم تػَٗطٍ ٗرلَ هي حلتطزِ٘ ٍحیستًخضٓ ٍحلکٌخٗٔ فَْ هًتودس يلدٖ
حأللفخل حلًخزٗٔ ٍحلَحدً٘ٔ ٍحلطخيط حلوًخغط ٗکخط فٖ حسترسحم ّصُ حلتػخٍٗط.
أهخ تػَٗط حلسضٍٗص کوخ ٗلٖ« :آُ لَ ٗسًفُِ ظّٕٔسٔ حلسٓضحٍٗص حلًٔطحٓ /زٍٛذدتُْن «حٓلقدختٔ/.
فخرتخظٍٔح حلحٓ٘ٓخٓ /.حٓلَقختٗ حلَقختٕ /حَٕٓلَ زضٍٗص يت٘قْ /ضطَّضَتٕ ضردالُ فدٖ حلَٓحٕدل ٍردختٕ/
سخکٌخًٓٗ ،وتَع ٜهخ تٌؿَحِٔٔ حألضٕؼٔ حَلوَٓحتٕ»(حخٍٕ.)43 :1993 ،
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ّصُ حلػَضٓ تتسن رو٘عحت حلتػَٗط لکدي يلدٖ يکدس غدَضٓ حلزحدخض تتسدن رخلسدکَى
ٍحلخٌخث٘ٔ ٍحیظزٍحر٘ٔ فٖ حلوؿوَى دس تؤحطتخ فٖ حلػَضٓ ًٍحي ًطخّس حلخٌخث٘ٔ فدٖ حلػدَضٓ
أٗؿخً ،کوخ ٗقَل حلزًؽ «ٍؾوي ّصُ حلخٌخث٘ٔ حلؿدسٗ٘ٔ حلودصکَضٓ ٗوکدي حلقدَل اى حلزحدخض
ٗزحج يي حؿخضٓ هتحطکٔ هكًو٘ٔٗ ،طتطک فْ٘خ هًهن حلطًَدٍٗ ،کَى قطفخً فدخيالً فدٖ
رٌخثْخ ،أهخ حلسضٍٗص ف٘حتؿي حؿخضٓ ٗحٌّكْخ ٍٗحخٍل دكدى غدالتْخ رخلحؿدخضحت حألذدطٕ
ف٘کَى قطفخً فخيالً فٖ يول٘٘ٔ ٍأزّخ»(حلو٘ط .)107 :2009 ،اشى ضخّسًخ غَضٓ حلسضٍٗص فَْ
سخکي فٖ هکخىٍ زٍ٘خ حَلِ حلقخت کخ٘طٓ .يزخضٓ «ضطَّضَتٕ ضرالُ فٖ حلَٓحٕل ٍردختٕ» حلدصٕ
رخ رْخ حلطخيط تسخّن فٖ تقَٗٔ حلسکَى حلصٕ ٗتسن رْخ حلسضٍٗص .تًٌٖ رکلؤ «ضطّضت»
حلسکَى حلوسحٍم .کوخ ضخّسًخ رخ حلطخيط رْصٗي حلتػَٗطٗي زٍى حسترسحم حلػَض حلزالغ٘دٔ.
ّختخى حلػَضتخى کخًتخ أدَٕ تزسد٘وخً ٍتزسد٘سحً هدي حلتػدخٍٗط هًتودسٓ يلدٖ حلوحسدٌخت
حلز٘خً٘ٔ.
تًتزط غَضٓ حلزحخض هي حلتػخٍٗط حلسٌٗخه٘ک٘ٔ ألًْخ توتل هي ه٘دعحت حطک٘دٔ حلػدَضٓ،
هٌْخ :حيتوخزّخ الٖ حألفًخل أکخط هي حألسوخ  ،کوخ تالحم رو٘ى حلزول فٖ غدَضٓ حلزحدخض
تکَى رول فًل٘ٔ .حلخخًٖ حألفًخل حلوَرَزٓ فٖ غَضٓ حلزحخض تکَى هدي حألفًدخل حلحطک٘دٔ؛
يلٖ سز٘ل حلوخخل فًل «رلس» هي أفًخل حلسکَى ،لکي فًل «ؾطد» هي حفًخل حلحطک٘ٔ
روخ ٗحتَٕ حلحطکٔ ٍحلتوخ٘ل .اشح ًطخّس الٖ حألفًخل حلوسترسهٔ فٖ غَضٓ حلزحدخض ًالحدم
أى أکخطّخ أفًخالً هتحطکدٔ کخلفًدل «ٌٗطدق» ٍ«ٌٗطدط» ٍ«توكدت» أٍ حسدترسحم هػدسض
«حلسٍحض» .أٍ کخسترسحم حأللَحى؛ کودخ ًطدخّس حسدترسم حدخٍٕ لدَى «حلدسرٖ» ٍ«حلؿدَ »
ٍ«ظضدخً» فٖ غَضٓ حلزحخض ،أٗؿخً أسلَد حلوفخضدٔ فٖ «ؾَ حلودسحرٖ»ٍ .حلوَسد٘قٖ حلقَٗدٔ
رطکل يخم تقَٗٔ حلزٌ٘ٔ حیٗقخي٘ٔ فٖ حلقػ٘سٓ تسززت الٖ حطک٘ٔ حلػَضٓ.
ًؤتٖ رػَضٓ أذطٕ زاللٔ يلٖ تَف٘ط رٌ٘ٔ حلتػَٗط فدٖ حلقػد٘سًَٓ« :عَلدتٕ فدٖ حلطدخقت
حلغَطرِّٖ /حسِّ ْ تَطَّٓخ ..أمٕ ال تُك٘قْ؟ /شَل ٓ حلغَلَ حلصٕ ٗٔطْغٖ /ف٘ٔطغٖ حلك٘يُ هحوَهدخًٍ ،تدٌْحٓنٜ
حَلوَحًٍٖٓ /اشح رخألضٕؼ حٔزلٖ تَتَلٍََٓ ٕٛتًُخًٖ /فََٕضًٓٓ فٖ حلكد٘ي هدي آى ٙى»(حدخٍٕ:1993 ،
.)145
دس غَ٘ض حلطخيط حلغَل حلصٕ ٗکَى ًحَ ضخقت حلغطرٖ ،غَ٘ضُ حلطخيط هطغ٘خً هحوَهخً ،فْدَ
تٌحن حلوَحًٖ ٍدس غَضّخ ٗلت حَل ًفسِ ًٍٗخًٖ هي ألوِ .دسرخ حلطدخيط رْدصح حلتػدَٗط
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يزط حلحطکٔ فَْ ٗتسن ررخغ٘ٔ حلتسطٗى هكخرقدٔ رخلوؿدوَى.کوخ حلغدَل هودخال رخلحؿدخضٓ
حلغطرً٘ٔٗ ،خًٖ ٍهي حلزسْٖٗ أى ٗلت حَل ًفسِ هي ٗتؤلنٍ ،أًِ ٗس٘ط ًحَ حلوَت رسدطئ.
فمرل ّدصح ًطدخّس اى حلطدخيط ظٍ٘ز حلتػدَٗط رخلحطکدّٔ .دصُ حلػدَضٓ تًتزدط هدي حلػدَض
حلسٌٗخه٘ک٘ٔ .ذخغٔ حسترسحم حألفًخل حلوؿدخضئ هدي ًدَو حألفًدخل حلحطک٘دٔ تسدززت الدٖ
حطک٘ٔ حلػَضٓ ،کفًل « ٗطغٖ»« ،تٌحن٘»« ،تتلَٕ٘»ٍ .حسترسحم کلؤ حلفَضٓ .هدخ ٗسدتسيٖ
حیضخضٓ ،ل٘س ّسفٗ لٌخ فٖ تز٘٘ي حطک٘ٔ حلػدَضٓ ٍهكخرقتْدخ رخلوؿدوَى ،اال أى ًکتطد
تٌخسذ حلزٌٖ حألسلَر٘ٔ ٍحلوؿوَى ،کوخ يطفٌخ حلْسف هي حلسضحسدٔ حألسدلَر٘ٔ ّدَ حلکطد
تل حلعٍحٗخ.
حسترسم حلطخيط حألسخل٘ذ حلزالغ٘دٔ حألذدطٕ کخیسدتًخضٓ ٍحلوزدخظ ٍحلکٌخٗدٔ ٍحلتطدزِ٘.
حألسلَد حلوکخ فٖ حلقػ٘سٓ َّ حیستًخضٓ ٍحلکٌخٗٔ ًٍحي ًط٘ط الٖ کلْ٘ودخ فقدف .تزدسٍ
حیستًخضٓ ٍححسٓ هي أّن ألَحى حلتًز٘ط حلوزخظٕ ٌٍٗهط الْ٘خ ردخلوفَْم حلزسٗدس يلدٖ أًْدخ
«ايتسح ٍرط لطدفطٓ حللغدٔ ،إٔ حًحدطحف يدي حسدترسحم حلًدخزٕ»(فؿدل.)238 :1992 ،
حیًحطحف يي حسترسحم حلًخزٕ َّ حلهخّطٓ حلکزطٕ فٖ ّدصُ حلقػد٘سٓ ،حتدٖ ًسدتك٘ى أى
ًؤذص حلقػ٘سٓ رکلْخ حستًخضٓ يي حلًػط حلطحّي هوخلٔ فٖ حلزحخض ٍحلسضٍٗص .حلزحخض حسدتًخضٓ
لحؿخضٓ حلغطر٘ٔ ٍحلسضٍٗص لحؿخضٓ حلططدًٍ٘ٔ .ط٘ط الٖ حیسدتًوخالت حیسدتًخضٗٔ حألذدطٕ
يزط حلٌوخشد حلتخلّٖ« :خت ذزِّطْ يي کٌَظ سٓدوٛطتٕ /يٌَ٘٘د فدٖ حلغَٕ٘دذ حلًٓو٘دق»(حدخٍٕ،
.)45 :1993
أٍ «لي تغخٌٍٖٗ حلوَحًٖ حلٌخث٘ختٕ /رًؿُْخ ق٘يٌ هحو /ٖٛرًؿُْخ ق٘يٌ هَحتٕ /ذلٌِّٖ للزحط،
للطِّٗح ،لوَتٌٗ /طُطُ حألکفخىَ ظٔضدخً للغَطٗقْ /هختٓ شحکٓ حلؿَ فدٖ يٌ٘٘دِ هدختٕ /ال حلزكدَالت
تٌزٍِِّ٘ ،ال شلُّ حلػالٓ»(حلوػسض ًفسِ.)49 :
حلکٌَظ ٌّخ حستًخضٓ ألهزخز حلطط روخ اى حلططد٘٘ي ٗؤذصٍى حألهزخز أسدَٓ لْدن .قد٘ي
هحوٖ٘ ٌّخ حستًخضٓ يي حلخقخفٔ حلغطر٘ٔ هتسؤ رخلحطکٔ ٍحلٌطَٓ کخلطرل حلوحودَم .حلكد٘ي
حلوَ٘حت ٌّخ حستًخضٓ يي حلزْلٌّ .خک حستًخضٓ هکٌ٘ٔ فٖ شلّ حلػالٓ .ضز٘ٔ حلطدخيط حلػدالٓ
رخلطرل شٕ حالًق٘خز ٍحلوٌکسط ،حصف حلوطزِ رِ ٍضهع رِ رکلؤ «حلصل» أحس دطحثي حلق٘دخز.
أٍ کلؤ حلوَحًٖ ٍحلزحط ٍحلزكَالتً .سدتك٘ى أى ًؤذدص يزدخضتٖ«قد٘ي هحو٘دٖ» ٍ«قد٘ي
هَ٘حت» کٌخٗت٘يٗ .کٌٖ رْوخ حلغطد ٍحلطط يلٖ حلتطت٘ذ.
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نتيجة البحث
زضحسٔ دػ٘سٓ «حلزحخض ٍحلسضٍٗص» تئزٕ الٖ حلٌتخثذ حلتخل٘ٔ:
حألسلَر٘ٔ کخًت يلٖ غسز کط يالدخت ذف٘ٔ ٍحلتٌخسدزخت حلزعث٘دٔ رد٘ي حلوسدتَٗخت
حیٗقخي٘ٔ ٍحلتطک٘ز٘ٔ ٍحلتػَٗطٗٔ .فٖ حلقػ٘سٓ «حلزحخض ٍحلسضٍٗص» اى حلوستَٗخت حیٗقخي٘ٔ
ٍحلتطک٘زٔ ٍحلتػَٗطٗٔ -أدل أٍ أکخط -کخًت فٖ ذسهٔ هؿوَى حلقػ٘سٓ.
حیٗقخو فٖ ّصُ حلقػ٘سٓ تٌخغن هى حلوؿوَى ،يلٖ سز٘ل حلوخخل حٌ٘ودخ أًطدس حلطدخيط
حلقػ٘سٓ رْخرس حأللن تتًسز فِ٘ حغَحت حلوسٍ .أٗؿخً اى حلَظى کخى يلٖ رحط ضهدلٗ ،تًزدط
ٍظًخً أضس حٗقخي٘خً ٍهَس٘ق٘خًٌٗ ،خسذ ّصح حلَظى ررخغ٘ٔ حلتسطٗى حلتدٖ تتسدن رْدخ حلقػد٘سٓ.
للقخف ٍحلطح أکخط زٍضحً فٖ حطف حلطٍٕ تٌخسذ ّصحى حلحطفخى لطسٓ ٍحلل٘ي هكخرقخً لوؿوَى
حلقػ٘سٓ حلصٕ ٗزطٕ ر٘ي ّصٗي حلٌسق٘ي.
تَرس تٌخسزخت زد٘قٔ ر٘ي حیٗقخو حلدسحذلٖ ٍهؿدوَى حلقػد٘سٓ ،تحدسحٌخ يدي رًؿدْخ
کخلهخّطٓ حلتکطحض حلتٖ تٌخسذ هى نخّطٓ حأللن ٍحلتؤس فٖ حلقػ٘سٓ .أٍ نخّطٓ حلتؿخز حلتٖ
ٗتًسز حسترسحهْخ للوؿوَى حیظزٍحرٖ فٖ حلقػ٘سٓ.
اى حلتطک٘ذ ٗکَى فٖ ذسهٔ هستَحُ حلفکطٕ ٍرًدل حلطدخيط تٌخسدزخً رٌْ٘ودخ .ددس لزدؤ
حلطخيط الٖ يسٓ ههخّط تطک٘ز٘ٔ لز٘خى هؿدوًَِ ٍحسدترسحم يدسٓ حلتقدسٗوخت ٍحلتدؤذ٘طحت
ٍحلحددصف٘خت لز٘ددخى هؿددخه٘ي حلقػدد٘سٓ .اشى َٗرددس تٌخسددزخً دَٗ دخً ردد٘ي حألرٌ٘ددٔ حلتطک٘زددٔ
ٍحلوؿوَىٗ .تسق حلتطک٘ذ کؤسلَد هي حألسخل٘ذ حلز٘خً٘ٔ رلغٔ حلقػ٘سٓ ٍحسدترسحم کخ٘دط
هي حلزول حلفًل٘ٔ حلتٖ تٌخسذ هى ذخغ٘ٔ تزسزٗٔ حلوؿوَى زاللٔ يلٖ شل حیتسخ .
ٍرسًخ تٌخسزخً زد٘قخً ر٘ي حلػَضٓ ٍحلوؿوَى ،دس تطتغل حلػَض حلًخزٗٔ هسدخحخت ٍحسدًٔ
هي حلقػ٘سٓ رس هي حلػَض حلکالسک٘ٔ هًتوسٓ يلٖ حلوزخظ ٍحلتطزِ٘ ،کخًت غدَضّخ هكخرقدٔ
لوَغَف حلصٕ ٗػ حخٍٕ ،هي أّن ّصُ حلػَض غَضٓ حلزحدخض ٍحلدسٍضٗص ٍاى تل٘دِ غدَض
أذطٕ.
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