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الملخص
جألسلَذ٘ٔ فطو هي جللسحً٘حت جلحسٗخٔ جلتٖ تًٌٖ ذتحل٘ل جألسحل٘د جألزذ٘ٔ ٍتْتن ذسضجسةٔ
جلكطٗقٔ جلفٌّ٘ٔ فٖ جلتًر٘ط يي جلسالالت أٍ جلوًحًٍٖ .جلوٌْذ جلطنالًٖ هي أّن٘ جالتزحّحت
جلحسٗخٔ فٖ زضجسٔ جألسلَخ ح٘ج ًٗتقس جلطنالًَ٘ى جلطٍس أىّ جلطنل َّ جلةصٕ ٗحةس٘ز
جلوًٌٖ ٍجلوفَْم للٌع ٍأىّ جألحط جألزذٖ هحةؽ ضةنل ٍٗزةد أى ٗةسضس هةي جلٌحح٘ةٔ
جلطنلٍ٘ٔ .جلطحيط جلفلسكٌٖ٘ هحوَز زضٍٗص هي جلطًطجء جلةصٗي جتتةطى ئسةوْن ذحطمةٔ
جلحسجحٔ جلطًطٗٔ ٍجستكحو أى ٗكطح أفنحضُ ٍهؿحهٌِ٘ ذأسلَخ ضجتى ٍهخ٘ةط لالًترةحٍُ ،ئًٌّةح
ئذتطًح تػ٘ستِ «جلزسجضٗٔ» لتنَى هحَضجً لْصُ جلسضجسةٔ لوةح توتةحظ ذةِ ضةنالً ٍهؿةوًَحً.
تسًٖ ّصُ جلوقحلٔ أى تنطف يي جلسالالت جألسلَذ٘ٔ جلوتوخّلةٔ ذحلرًةس جلػةَتٖ ،جلر٘ةحًٖ
ٍجالًعٗححٖ هي هٌهحض جلطنالً٘٘ي جلطٍس لقػة٘سٓ «جلزسجضٗةٔ» ٍفقةحً للوةٌْذ جلَغةفٖ-
جلتحل٘لٖ؛ ذوح أىّ جلٌقس جلقسٗن ال ٗستك٘ى أى ٗر٘٘ي ٍٗطةطح ّةصُ جألسةطجض ٍجلطهةَظ ،فقةس
جيتوسًح يلٖ جلوٌْذ جلطنالًٖ فٖ جلٌقةس جلحةسٗج جلةصٕ تةحزض أى ٗقةَم ذْةصُ جلوْو٘ةٔ.
الكلوبت الذليلية :جلطًط جلوًحغط ،جألسلَذ٘ٔ ،جلٌقس جلطنالًٖ ،هحوَز زضٍٗص ،جلزسجضٗٔ.
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المقذمة
محًت جألسلَذ٘ٔ جلطنالً٘ٔ هي أّن جلٌهطٗحت ٍجألسحل٘د ٍهسجضس جلٌقس جألزذٖ جلحةسٗج
ح٘ج تًتٌٖ ذحلٌع جألزذٖ ٍتزًل زضجستْح ذًٌْ٘ح هحفّ جلس٘تّٔ ٍجإلهًةحىٍ .جألسةلَذ٘ٔ ّةٖ
جلكطٗقٔ جلتٖ ٗس٘ط يلْ٘ح جألزٗد فٖ جلو٘سجى جألزذٖ ألًّْح تسْن فةٖ جلنطةف يةي جلق٘وةٔ
جلتًر٘طٗٔ فٖ جلػ٘حغٔ« .جألسلَذ٘ٔ تًٌٖ ذسضجسٔ جلرػحتع جللغَٗٔ جلتةٖ تٌقةل جلنةالم هةي
هزطز ٍس٘لٔ ئذالٌ يحزٕ ئلٖ أزجء تحح٘ط فٌٖ»(جلسس1997 ،م.)15 :
زضجسٔ جلطنالً٘ٔ هي أّن٘ جألسحل٘د جلٌقسٗٔ جلتةٖ تةسيَ ئلةٖ جالّتوةحم ذطةنل جلةٌع
جألزذٖ ذً٘سجً يي أفنحض جلٌع ٍهؿوًٍَِ .هي أّن٘ جلوٌهطٗي فةٖ ّةصج جلوةٌْذ ّةن ضٍهةي
ٗحمَذسي ٍف٘نتَض ضنلَفسنٖ ٍذَضٗس جٗرتٌرحٍم .جلطنالً٘ٔ هةي جلوٌةحّذ جألزذ٘ةٔ جلتةٖ
تًحلذ جلٌػَظ جألزذ٘ٔ هي هٌهحض لسحًٖ ٍٗطٕ ّإالء أىّ جألحط جألزذٖ هحؽ ضةنل ٍٗزةد
أى ٗسضس هي جلٌحح٘ٔ جلطنل٘ٔ ال جلوحتَٕ جألزذٖ ٍّن فٖ جلَجتى ال َٗجفقَى يلٖ تقسة٘ن
جلٌع جألزذٖ ئلٖ غَضٓ ٍهًٌٖ(ضو٘سح 1388 :شٗ .)162 :طٕ ضٍهي ٗحمَذسي أىّ م٘ف٘ةٔ
جألحط جألزذٖ هطًَّٔ فٖ ضنلِ ٍذٌحتِ ًٍٗتقس أىّ جألحط جألزذٖ ٍذحغٔ جلطًط لن ٗني ئلّح ذٌةحء
ٍغَضًٍٓٗ .تقس ٗحمَذسي أىّ ضسحلٔ جلطًط تتزلّٖ فةٖ جلػةَضٓ جلطةًطٗٔ ٍجًسةزحم جلًٌحغةط
جألزذ٘ٔ ٍجضترحـ ذًؿْح ذًؽ(يلَٕ هقسم 1377،ش.)185 – 186 :
ّصُ جلسضجسٔ تحهت ذحستهْحض جألسلَذ٘ٔ جلطةنالً٘ٔ ٍئذةطجظ زالالتْةح هةي ذةالل زضجسةٔ
جلوستَٗحت جلطنل٘ٔ فٖ تػ٘سٓ «جلزسجضٗٔ»ٍ .فٖ زضجستٌح لن ًًتوةس يلةٖ أسةحل٘د جلٌقةس
جلقسٗن ألىّ جلٌقس جلقسٗن يحرع يي زضجسٔ جلرػةحتع جلهحّطٗةٔ ٍجلطةنل٘ٔ فةٖ جلةٌعٍ ،ال
ٗسةةتك٘ى أى ٗقةة٘ن جلًالتةةٔ ذةة٘ي جلهةةحّط ٍهؿةةوَى جلةةٌع ٍٗرةةسٍ أىّ جلتَسةةل ذٌهطٗةةحت
جلطنالً٘٘ي أفؿل قطٗق لوًطفٔ جلزَجًد جلرالغ٘ٔ جلست٘قةٔ لقػة٘سٓ «جلزسجضٗةٔ» ًٍهطٗةٔ
جلطنالً٘٘ي تستك٘ى أى تنطف رو٘ى جألسطجض ٍجلطهَظ جلرالغ٘ٔ لْةصُ جلقػة٘سٓ .فةٖ ّةصُ
جلسضجسٔ سٌقَم ذتحل٘ل ئحسٕ جلقػحتس جلطْ٘طٓ للطحيط جلفلسكٌٖ٘ جلطجحل هحوَز زضٍٗص
ٍّٖ «جلزسجضٗٔ» جلتٖ تحتَٕ يلٖ نطجتف ذالغ٘ٔ زت٘قٔ هةي جلَرْةٔ جلطةنالًٍٍ٘ٔ .رةَز
ّصُ جلسؤ -جلطنالً٘ٔ – ٗطتقٖ ذوستَجّح جلتًر٘طٕ ٍجلطنلٖ.
جلْسف جلصٕ ًقػسُ هي ٍضجء ّصُ جلسضجسٔ َّ أٍالً جلتًةطّف ذقػة٘سٓ «جلزسجضٗةٔ» فاًّْةح
تػ٘سٓ قَٗلٔ هلحو٘ٔ فٌ٘ٔ رحءت للتًر٘ط يي ًؿحل جلطًد جلفلسكٌٖ٘ ٍتس ححٍل جلطحيط
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أى ٗتزحٍظ جلقػحتس جلقػ٘طٓ ٍجلرحقفٔ ل٘رٌٖ تػ٘سٓ قَٗلٔ .ححً٘حً تًطٗف جلوةٌْذ جلطةنالًٖ
ٍهًطفٔ تٌَ٘و هػحزٗقِ جلنخ٘طٓ ٍّٖ جإلٗقحو ٍأًَجيْح ،جلتنطجض ،جلوستَٗحت جلر٘حً٘ةٔ ٍجالًعٗةحح
ٍجلسالالت جألسلَذ٘ٔ .ححلخحً تًطٗف جلونحًٔ جلطفً٘ٔ لوحوةَز زضٍٗةص ذة٘ي ضةًطجء جلوقحٍهةٔ
جلفلسكٌ٘٘ٔ هي ح٘ج ضرػ٘تِ ٍضحيطٗتِ.
أطئلة البحث
ئًٌّح سٌححٍل جإلرحذٔ يي ّصُ جألسثلٔ فٖ ّصُ جلوقحلٔ:
 .1هح ّٖ أّن هححٍض جألسلَذ٘ٔ جلطنالً٘ٔ فٖ تػ٘سٓ «جلزسجضٗٔ»؟
 .2م٘ةةف جسةةترسم هحوةةَز زضٍٗةةص جلوسةةتَٗحت جلػةةَت٘ٔ ،جلرالغ٘ةةٔ ٍجإلًعٗةةحح فةةٖ
«جلزسجضٗٔ»؟
 .3هح ّٖ أّن زالالت ّصُ جألسحل٘د فٖ تػ٘سٓ «جلزسجضٗٔ»؟
خلفية البحث
يسٓ أذححث أرطٗت فٖ ّصج جلوزحل ًرع٘ هٌْح ذحلصمط:
ضسحلٔ هَسَهٔ ذة «زاللٔ جلوَت فٖ جلطًط جلًطذٖ جلوًحغط؛ زضجسةٔ ًػة٘٘ٔ فةٖ رسجضٗةٔ
هحوَز زضٍٗص» لوحوس ضحزٍ(رحهًٔ جلححد جلرؿط – ذحتٌٔ  2013م)؛ جّةتن٘ جلنحتةد فةٖ
ّصُ جلطسحلٔ ذسضجسةٔ ًقسٗةٔ ٍزالل٘ةٔ لهةحّطٓ جلوةَت ٍال سة٘٘وح زضجسةٔ ههةحّط جالتّسةح
ٍجالًسزحم للوَت فٖ تػ٘سٓ «جلزسجضٗٔ»ٍ .هقحلٔ فحضس٘ٔ «سرل ضةٌحذتٖ تػة٘سُ اليةد
جلٌطز هحوَز زضٍٗص» لوحوس ذحتحًٖ ٍظهالتِ(هزلٔ جلزوً٘ٔ جلًلو٘ٔ جإلٗطجً٘ٔ للغٔ جلًطذ٘ٔ
ٍآزجذْح2011 :م) .ئىّ جلنّتحخ تحهَج فٖ ّصُ جلوقحلٔ ذسضجسٔ جلو٘عجت جألسلَذ٘ٔ لْصُ جلقػ٘سٓ
فقفٍ .هقحلٔ «سرلضٌحسٖ سطٍزُّحٕ هحوَز زضٍٗص» لوطؾ٘ٔ آذحز ٍظهالتْح(هزلٔ أزخ
يطذٖ1393 :ش) .تكطّتت ّصُ جلسضجسٔ ئلٖ أسحل٘د هحوَز زضٍٗص جلطًطٗٔ يلةٖ أسةحس
حالث هستَٗحت جللغَٗٔ ٍجلفنطٗٔ ٍجألزذ٘ٔ هي هٌهط متحخ «جألسلَذ٘ٔ» لسة٘طٍس ضو٘سةح.
ٍهقحلٔ «زضجسٔ ضنالً٘ٔ لركرٔ جلَالٗٔ لإلهحم يلٖ(و)» لحو٘س أحوسٗحى ٍظهالتةِ(ئؾةحءجت
ًقسٗٔ1392 :ش)ٗ .تحس٘ث ّصج جلوقةحل هةي هٌهةحض جلطةنالً٘ٔ هفتطؾةحً أىّ جلطةنالً٘ٔ ال
ترتع جلطًّط ذل أًّْح تَرس فٖ إٔ يول أزذٍٖ .هقحلٔ «جلتٌحظ جلقطآًٖ فٖ ضةًط هحوةَز
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زضٍٗص ٍأهل زًقل» لًلةٖ سةل٘وٖ ٍظهالتِ(هزلةٔ زضجسةحت فةٖ جللغةٔ جلًطذ٘ةٔ ٍآزجذْةح:
1391ش) .تكط جلنتحخ فٖ ّصُ جلوقحلٔ ئلٖ جلتٌحظ ٍال س٘٘وح جلتٌةحظ جلقطآًةٖ ٍجتسةح
جٗٙحت جلطت٘س٘ٔ فٖ ضًط هحوَز زضٍٗص ٍأهل زًقةلٍ .هقحلةٔ «نةحّطٓ جلتٌةحظ فةٖ لغةٔ
هحوَز زضٍٗص جلطًطٗٔ» لوطؾ٘ٔ ظجضو ظضزٌٖٗ(جلتطجث جألزذٖ :جلًسز جلخحلج) .تتٌحٍل ّةصُ
جلوقحلٔ هَؾَو جلتٌحظ فٖ ضًط هحوَز زضٍٗص ذحيترةحضُ ٍجحةسجً هةي جلهةَجّط جألسةلَذ٘ٔ،
ٍزضجسٔ ٍمطف جلطهَظ ٍجلوؿحه٘ي لْصج جألسلَخٍ .هقحلٔ «ذطضسٖ جًسٗطِ هطه ٍ ظًسگٖ زض
ضًط هحوَز زضٍٗةص» لًلةٖ أمرةط هحسةٌٖ ٍظهالتِ(فػةلٌحهِ ًقةس ٍ جزذ٘ةحت تكر٘قةٖ:
1390ش) .ححٍل هإلفَ ّصُ جلوقحلٔ أى ٗلقَج جلؿَء يلٖ أّو٘ٔ جلوَت ٍجلح٘ةحٓ فةٖ ضةًط
هحوَز زضٍٗص ٍهسٕ تأح٘طّوح فٖ ضًطُ.
ّصُ جلسضجسحت جلتٖ هطّ شمطّح زضجسحت ت٘ؤ حَل ضًط هحوَز زضٍٗص لنٌّْح لن تسلف
جلؿَء يلٖ جلوٌْذ جلطنالًٖ فٖ زضجسٔ جألسلَخٍ .زضجستٌح ّصُ ئقاللٔ رسٗسٓ يلةٖ ضةًط
هحوَز زضٍٗص.
األطلىب واألطلىبية
ئىّ ملؤ "جألسلَخ" فٖ جللغٔ هأذَشٌٓ هي هًٌٖ جلكطٗق جلووتس٘ أٍ جلسكط هي جلٌّر٘ةل
ٍملّ قطٗق هوتس فَْ أسلَخٍ .جألسلَخ َّ جلكطٗق ٍجلَرِ ٍجلوصّد ٍٗزوى يلٖ أسحل٘د
(جذي هٌهَض : 1414 ،هحزٓ سلد).
ٍجألسلَخ جغكالحح َّ قطٗق جلتًر٘ةط ٍٗتٌةَ٘و ذتًةسز جلوًةحًٖ ٍتتزلّةٖ قطٗقتةِ فةٖ
جالّتوحم ذسضجسٔ جلوإضطجت جلوًر٘طٓ فٖ جللغٔ ئش أىّ هْوتةِ جلرحةج يةي جلق٘وةٔ جلتأح٘طٗةٔ
لتلل جلًٌحغط جلوٌهؤ(فؿل1985 ،م.)75:
ٍهْوح ٗوني جالذتالف فٖ تًطٗف جألسلَذ٘ٔ ،فقس رحء يةي جلوحةسح٘ي «جألسةلَخ ّةَ
جلطرل» أٍ «أسحل٘د جلطرحل غَض لطرػ٘حتْن» ٍّصج ًٌٖٗ أىّ أسلَخ جلنحتد هةي ًحح٘ةٔ
جلتحل٘ل جلطنلٖ ٗغكّٖ ذٌ٘حت لغَٗٔ ٍذػحتع تطم٘ر٘ٔ ال ٗطتطك هًِ فْ٘ح غ٘ةطُ ،فلنةلّ
محتد ذكٌٔ ٗرتحض هي ذاللْح جأللفحل جلرحغٔ ذٍِٗ ،تػطف فٖ ألفحنِ ٍفقحً لركتِ ،ف٘ؿًْح
زجذل تطجم٘رِ ذحلػَضٓ جلتٖ تتفق ٍهح ٗطٗسٍ ،تتطتد جلساللٔ يلةٖ جذت٘ةحض ألفحنةِ ٍهطجيةحٓ
جلتػطّف زجذل أسلَذِ(أذَ جلًسٍس2007 ،م.)22 :
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ئىّ جألسلَذ٘ٔ جلحسٗخٔ تسًٖ أى تحلل جلٌع هي ح٘ج جلزوحل٘ٔ زٍى يٌحٗٔ ئلٖ جلتحضٗد
ٍجلوزتوى ٍجلح٘حٓ جلوإلف(ضو٘سح 1386 ،ش.)16 :
جألسلَذ٘ٔ ترتسٕ هي جلٌع جألزذٖ أٍ جلًول جألزذٖ فٖ جلرحةج يةي أسحسةِ ٍهنًَحتةِ
جلتطن٘ل٘ٔ ٍّٖ غفٔ لغَٗٔ هَؾَئ للنطف يةي زالالت جلٌػةَظ جألزذ٘ةٔ ٍّةصُ جلػةفٔ
تسضس جلوَؾَيحت جللفه٘ٔ ٍجلوًٌَٗٔ ٍتغكٖ جلٌقس جألزذٖ ٍجلرالغٖ ٍفةق جللغةٔ ٍجلًٌحغةط
جلػَت٘ٔ ٍجلوًزو٘ٔ.
الشكالوية
جلوٌْذ جلٌقسٕ هزوَئ هي جألزٍجت ٍجإلرطجءجت ٍجلوٌحّذ جلتٖ ٗترًْةح جلٌحتةس جألزذةٖ
فٖ تطجءٓ جلٌع جألزذٖ ٍتحل٘لِ ٍتفس٘طٍٍُ ،جحس هي ّصُ جلوٌحّذ جلٌقسٗٔ ّةٖ جلطةنالً٘ٔ.
ف٘نتَض ضلَفسنٖ هإسس جلوٌْذ جلطنلٖ جلطٍسٖ فٖ رَجخ يي سإجل هح ّٖ جلطنالً٘ٔ؟
ٗقَل« :جلوٌْذ جلطنالًٖ فٖ رَّطُ ذس٘ف َّ ،جلطرَو ئلٖ جلوْحضٓ فٖ جلػًٌٔ َّ تكر٘ةق
جلٌوَشد جلتقٌَلَرٖ جلفٌٖ جإلًسحًٍٖ .تس ٍغف جٗرٌرحٍم جلطنالً٘٘ي ذأًّْن محًَج هْتو٘ة٘ي
ذوسألٔ تقٌ٘ٔ جألزخ ٍٗػٌى جلس٘حضٓ فٖ هقحذل جألزخ ،فحلطنالًٖ محى َٗغف هخلوح َٗغف
جلو٘نحً٘نٖ جلصٕ ٗطمّد أرعجء جلس٘حضٓ ٍٗفنّنْح ٍّنصج محى فًلْن هخةل فًةل جلو٘نةحً٘نٖ
فٖ جلٌع جلطًطٕ ٍجلسطزٕ»(ٗ .)www.aljabriabed.netطٕ جلطةنالًَ٘ى أىّ جلطةًط ّةَ
أفؿل أًةَجو جألزذ٘ةٔ للسضجسةحت جلطةنالً٘ٔ(أحوسٗحى ٍسةً٘سجٍٕ 1392 ،ش .)112 :ألىّ
جلطنل زٍضٗ ّحمٗ فٖ جلطًط ٍّصج لة٘س ذوًٌة أًّْةن ال َٗلةَى جلٌخةط إٔ٘ جّتوةحم ٍلنةٌّْن
ًٗتقسٍى أىّ جلر٘حل الٗستك٘ى أى ٗحلّق فةٖ جلٌخةط موةح ًةطجُ فةٖ جلطةًطٍ ،جلطةًط أمخةط
جًسزحهحً ٍجلتٌحغن ذ٘ي أرعجتِ أضس٘ هي جلٌخط(ضو٘سح1388 ،ش.)177 :
جلطنل ال ًٌٖٗ يٌسّن جلَظى ٍجلقحف٘ةٔ أٍ جلػةَضٓ جلًٌ٘٘ةٔ للةٌع ذةل هفْةَم جلطةنل
يٌةةسّن ٍجسةةى ٗطةةول رو٘ةةى جلًٌحغةةط جألزذ٘ةةٔ مةةحلوفطزجت ٍجلتطةةحذِ٘ ٍجالسةةتًحضجت
ٍجلوَس٘قٖ(أحوةسٗحى ٍسةً٘سجٍٕ1392 ،شٍٗ .)114 :ةطٕ جلطةنالًَ٘ى أىّ جلطةنل ّةَ
تطروحى جلوًٌٖ ٍلْصج فحلٌقس جلطنالًٖ ال ًٌٖٗ يةسم جاليتٌةحء ذةحلوًٌٖ أٍ أًّةِ ٗقةى فةٖ
جلوطترةةٔ جلخحً٘ةةٔ ذةةل ئىّ قةةطٗقتْن للَغةةَل ئلةةٖ جلوحتةةَٕ ترتلةةف يةةي جلوٌةةحّذ
جألذطٕ(ضو٘سح1388 ،ش .)177 :هي أّن٘ آضجء جلطنالً٘ٔ ّٖ «جألزذ٘٘ٔ» أٍ ٍرةَُ جألزذ٘٘ةٔ
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لألحط ،إٔ٘ مل جلًَجهل جلتٖ تترسل ًػحً ئلٖ أحط أزذٍٖ .حٌ٘وح ًقحضى جلٌػ٘٘ي :جألزذ٘٘ةٔ ٍغ٘ةط
جألزذ٘٘ٔ جللصٗي ٗكطححى هَؾَيحً ٍجحسجًً ،طٕ ذالفحت فٖ قطٗق تًر٘طّوح ،تسةوٖ٘ جألزذ٘٘ةٔ.
هي أّن جلَرَُ ٍجلًَجهل جلتٖ تس يطّفْح هٌهِّطٍ جلطنالً٘ٔ ألزذ٘ٔ جلٌع ّٖ ،حَضٓ جلنلوةحت
ٍجالًعٗحح(ضو٘سح1386 ،ش.)80 :
قصيذة الجذارية
رطٕ حسث قحضٕ فٖ ح٘حٓ جلطحيط ٍَّ جلًول٘ٔ جلزطجح٘ٔ جلتةٖ أرطٗةت فةٖ ضةطجٌِٗ٘
جألضٍقٖ فٖ فٌ٘ح يحغؤ جلٌوسح يحم 1998مّ .ةصج جلحةسث ٍؾةًِ هرحضةطٓ أهةحم جلوةَت
ٍمحًت أذطظ جستزحذٔ لْصج جلحسث تػ٘سٓ «جلزسجضٗٔ».
فْٖ تػ٘سٓ هكَلٔ أغسضّح جلطحيط فٖ زَٗجى ٍجحسّ .صُ جلقػ٘سٓ جلتٖ ذطرةت للَجتةى
جألزذٖ ًت٘زِ ححزحِ ذك٘طٓ حػلت لسضٍٗص فٖ هطَجض ح٘حتًٍِٗ .ترط زضٍٗص ّصج جلةٌع
هي أّن تزحضذِ جلَرَزٗٔ ،ألًِّ ضإٔ جلوَت فْ٘ح يلٖ حق٘قتِ« ،فقس هةحت لوةسٓ زت٘قتة٘ي
هي جلعهي ٍشلل لحسث مر٘ط ٍَّ جلًول٘ٔ جلزطجح٘ٔ جلتٖ أرطٗت لِ يلٖ ضطٗحى تلرةِ فةٖ
ئحسٕ جلوستطف٘حت فٖ فٌ٘ةح يحغةؤ جلٌوسةح»(هحوةَز غةحل  2010 ،مٍ .)334 :تلةل
جللحهٔ ّٖ لحهٔ ذ٘ي جلح٘ةحٓ ٍجلوةَت ٍّةصج هةح رًلةِ ٗسةتٌفس مةل قحتحتةِ جإلذسجي٘ةٔ
ٍجلطًطٍّٗٔ .صج هح أضحض ئلِ٘ فٖ ئحسٕ حَجضجتةِ حة٘ي تةحل« :مٌةت أيتقةس أًٌّةٖ أمتةد
ٍغ٘تٍٖ ،ئىّ ّصج آذط يول ضًطٕ أمترةِ ٍهةح زهةت أمتةد ٍغة٘تٖ جلطةًطٗٔ فًلةٖ أى
جستً٘ط ٍجسترسم مل أسلحتٖ جلطًطٗٔ فٖ جلوحؾٖ ٍجلححؾط ...لقةس ححٍلةت أى أؾةى فةٖ
ّصُ جلقػ٘سٓ مل هًطفتٖ ٍأزٍجتٖ جلطًطٗٔ هًحً ،ذحيترحضّح هًلقتةٖ»(جلفحوةحٍٕ ٍجلطٌٍٗةٖ،
2001م.)7 :
ٍزضٍٗص هٌص ٍي٘ٔ جألٍل ٍَّ ٗطحّس ههحّط جلوةَت فةٖ مةل لحهةٔ ٍلوةح أحةس أىّ
جلوَت ئتتطخ هٌِ متد ّصُ جلقػ٘سٓ جلكَٗلٔ ٍسةو٘حّح «جلزسجضٗةٔ» ل٘إمّةس غةفٔ جلرلةَز
لٌفسِ ٍللطًد جلفلسكٌٖ٘ ٍجللغٔ جلًطذٍ٘ٔ .أٗؿحً ئىّ جلزسجض أمخط تسضٓ يلٖ يَجهةل جلعهةحى
ٍغًَذحت جلح٘حٓ«ٍ ،جلزسجضٗٔ» أمخط هقحٍهٔ ٍتسضٓ يلٖ جلرقحءٍ .جلزسجض ٗرلّةس أفةطجز زجذلةِ
هي ًَجتد ٍغةًَذحت جلح٘ةحٓ موةح أىّ «رسجضٗةٔ» زضٍٗةص ترلّةس جللغةٔ جلًطذ٘ةٔ ٍجلطةًد
جلفلسكٌٖ٘ ضغن تسه٘ط جلوٌهن هي رحًد جلًسٍ جلغحغد ٍجلغحضن.
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ثىرة الكلمات فی «الجذارية»
ئىّ جلطًط ححزث ٗقى فٖ جللغٔ ٍفٖ جلحق٘قٔ ًٗول جلطحيط يوالً فٖ لغةٔ ضةًطُ ذح٘ةج
ٗستك٘ى جلقحضب أى ٗو٘ع ذ٘ي لغٔ ضًطُ ٍلغٔ جلوألَف(ضفًٖ٘ مةسمٌٖ1358 ،ش.)4 -3 :
أقلق ٍٗنتَض ضنلَفسنٖ يلٖ جلطةًط -يٌةَجى حةَضٓ جلنلوةحت – ٍأغةحخ فةٖ ّةصج تلةد
جلحق٘قٔ .ألىّ جلنلوحت جلتٖ ًسترسهْح فٖ هححٍضجتٌح جلَ٘ه٘ٔ ه٘تةٔ لة٘س فْ٘ةح ضةٖءٗ هةي
جلحَ٘ٗٔ ٍال تلفت أًهحضًح أذسجًٍ .لنيّ تل٘الً هي جلتغ٘٘ط جلصٕ ٗحسث فْ٘ح هي جلرٌحء جلطةًطٕ
ًٗ٘س لْح جلح٘حٓ(ضفًٖ٘ مسمٌٖ1358 ،شٍٗ .)5 :قس٘ن قط حَضٓ جلنلوحت جلوًطٍفةٔ ئلةٖ
تسو٘ي :تسن جإلٗقحو ٍتسن فقِ جللغٔ.
اإليقاع ومفهىمه
ًٗترط جإلٗقحو هي أّن أسطجض جلح٘حٓ ،فوح هي ضٖء فٖ جلَرَز ئلّح ٍٗتولل ئٗقحيحً ذحغةحً،
ٍجإلٗقحو َّ جلصٕ ٗتّحس يٌسُ جلطنل ذحلوؿوَىًٍٗ ،س٘ جلًالهٔ جلٌَي٘ٔ جألذةطظ فةٖ تزسة٘س
ضًطٗٔ جلٌعٍ .لإلٗقحو أّو٘ٔ مر٘طٓ ألًِّ ٍحسٓ ذٌحت٘ٔ فٖ غ٘حغٔ جلقػ٘سٓ ٍهي جلوسةتح٘ل
أى ترسو جلقػ٘سٓ زًٍٍِ« .ال َٗرس ضًط زٍى جإلٗقحوٍ ،هْوح ٗني هي أّو٘ةٔ جإلٗقةحو فْةَ
أهط أسحس فٖ جلطًط»(قحلرٖ1394 ،شٍ .)104 -105 :غطّح هٌهّطٍ جلطنالً٘ٔ ذحلوَس٘قح
ٍيٌحغطُ فٖ جلطًطًٍٗ .تقسٍى أىّ جإلٗقحو يحهل لخةَضٓ جلنلوةحت ٍتطةرّع جلوفةطزجت فةٖ
جللغٔ(ضفًٖ٘ مسمٌٖ1379 ،شٗ .)8 :قسن جإلٗقحو ئلٖ تسو٘ي:
 .1ئٗقحو جلرحضرٖ فَْ ٗقس٘ن ئلٖ جلَظى جلًطٍؾٖ ،جلقحف٘ٔ ٍجلتنطجض(تنطجض جلحطٍف ٍتنطجض
جلزول).
 .2ئٗقحو جلسجذلٖ ٍٗقس٘ن ئلٖ ئٗقحو جلفنط ٍئٗقحو جلقػ٘سٓ.
إيقاع الىسن
أٍظجى جلطًط جلًطذٖ هي أّن هنًَحت جإلٗقحو فٖ جلًول جلطًطٕ ذحغٔ ،فةحلَظى ٗفةطؼ
ضنالً هَس٘ق٘حً ذحغحً يلٖ جلطنل جلطةًطٕ(ضةحزٍ2013 ،م .)61 :ئىّ جلةَظى هةي جلًٌحغةط
جلوْؤ جلتٖ ٗتَرِ٘ ذْح جلطةنالًَ٘ى تَرْ٘ة ًح ذحغةحًٍ .لةِ هقةحم ضف٘ةى فةٖ حةَضٓ جلنلوةحت
ٍجإلًعٗححًٍٗ .تقس جلطنالًَ٘ى ذأىّ جلَظى هي جلًٌحغط جلوْؤ جلتٖ تف٘س فٖ مطةف جلوًٌةٖ
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ٍفْن جلٌعٍ .حٌ٘وح ًط٘ط ئلٖ جلَظى فٖ «جلزسجضٗٔ»ً ،زس أىّ جلطحيط ألةرس تػة٘ستِ حَذةحً
رسٗسجً هتزسزجً ٍَّ ذطٍرْح يي ٍحسٓ جلَظى جلطجسرٔ؛ ٍّصُ جلقػة٘سٓ هةي ًةَو جلتفً٘لةٔ
ٍجلطحيط ال ٗتق٘س ذتسحٍٕ جلتفحي٘ل فةٖ ضةكَض جلقػة٘سٓ ٍٗرةسأ تػة٘ستِ ذةحلرحط جلنحهةل
ٍ«جلرحط جلنحهل ٗتَجفق هى ضًحت جلوَت جلحعٌٗٔ فحلرحط جلنحهةل ٗتفحيةل ٍيَجقةف جلطةحيط
تتَجفق هًِ»(ضةحزٍ2013 ،م .)63 :حةن٘ َٗجغةل ذةحلرحط جلوتقةحضخ ٍٗتةأضر ذة٘ي ّةصٗي
جلرحطٗي ٍذحَض أذطٕ ألىّ ذحط جلنحهل ٍجلوتقحضخ هي جلرحَض جلتٖ تسحيس جلطحيط أى ٗرلةق
ضًطجً قَٗالً هى جأللفحل ٍجلتًةحذ٘ط جلطةفحفٔ زٍى أى ٗتحوةل يرثة ًح ٍتًرة ًح ٍجلػةًَذٔ ٍٗرةسأ
تػ٘ستِ ذحلرحط جلنحهل ف٘قَل:
ّصج َّ جسول
تحلت جهطأٓ،
ٍغحذت فٖ جلووط جللَلرٖ
(زضٍٗص2000 ،م)709 :
حن َٗجغل ّصج جلرحط حتٖ ٗػل ئلٖ ذحط جلوتقحضخ ٍٗقَل:
تقَل هوطؾتٖ:
أًت أحسي ححالً
ٍتحققٌٖ ذحلورسض:
مي ّحزتحً
ٍرسٗطجً ذْح سَف تحلن
يوح تل٘ل...
(زضٍٗص2000 ،م)717-716 :
لقس مطّض زضٍٗص جألٍظجى جلوتٌَئ فٌ٘تقل هي ذحط ئلٖ ذحةط آذةطٍّ .ةصج جلتٌقةل ذة٘ي
جلرحَض هٌ جلقػ٘سٓ ههْطجً هو٘٘عجً ٍرًلْح ذطنل ذحظ رسجً ح٘ةج ه٘٘ةع «جلزسجضٗةٔ» يةي
غ٘طّح فٖ ضنلْح ٍهَس٘قحّح ٍذحَضّحٍ .يالٍٓ يلٖ جألٍظجى ٍجلرحَض َٗرس ضٖء هْةن ٗةسلّ
يلٖ حَضٓ جلنلوحت ٍَّ جلتسٍٗطٍ .تقٌ٘ٔ جلتسٍٗط ّٖ جلتٖ تػل أسكط جلطًط ذًؿةْح ذةرًؽ،
ح٘ج ًٗترط جلتسٍٗط هي أذطظ ٍرَُ جلحسجحٔ جلطًطٗٔ.
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إيقاع القافية
ئىّ جلقحف٘ٔ رعء ضت٘سٖ إلٗقحو جلطًط ٍتًُترط فٖ جلوطترٔ جلخحً٘ٔ ذًةس جلةَظى هةي ح٘ةج
جإلٗقحو .جلقحف٘ٔ لغٔ هي "تفح ٗقفَج تفَج إٔ ترًِ"ٍ ،جغةكالحح هزوَيةٔ أحةطف فةٖ ًْحٗةٔ
جلوػطو أٍ جلر٘ت تتنطّض ذحًتهحم فٖ ملوحت هرتلفٔ لفهحً أٍ هًٌحًٍ .أٗؿحً ٗقةحل فةٖ تًطٗةف
جلقحف٘ٔ ّٖ جلنلؤ جألذ٘طٍٓ ،ال تنَى جلنلؤ هتنةطضٓ ذًٌْ٘ةح ٍئال فْةٖ ضزٗةف ٍهةح ترلْةح
جلقحف٘ٔ(ضجظٕ1373 ،ش .)202 :فٖ جلطًط جلًطذٖ جلوًحغط تًةس٘زت جلقةَجفٖ ٍتٌَ٘يةت فةٖ
جلقػ٘سٓ جلَجحسٓ ينس جلطًط جلًوَزٕ جلتقل٘سٍٕ .فٖ «جلزسجضٗٔ» ًزةس أىّ زضٍٗةص ًةَ٘و
هي جسترسجم جلقَجفٖ ح٘ج لًرت جلقحف٘ٔ يحهالً هْوحً فٖ ئٗزحز جلرٌ٘ةٔ جإلٗقحي٘ةٔ للقػة٘سٓ
ٍجلتوطمع يلٖ ذًؽ جلحطٍف لتنَى تَجفٖ تػ٘ستِ؛ هخالً حطف جلةسجل جإلضةرحو تةحضٓ ذةحلَجٍ
ٍتحضٓ ذحل٘حء ٗطنّل ئٗقحيحً هَس٘ق٘حً تَٗحً:
ٍٍحسك ،مٌت ٍحسكٗ ،ح ٍح٘س
(زضٍٗص2000 ،م)730 :
سأغ٘ط َٗهحً هح أضٗس
(جلسحذق)710 :
ٍأًح جلرً٘س أًح جلرً٘س
(جلسحذق)722 :
أًح جلًٌحٍٗي جلػغ٘طٓ ٍجلرطٗس
(جلسحذق)730 :
فل٘س لٌح جلتقوع ٍال جلحلَل ٍال جلرلَز
(جلسحذق)713 :
ح٘ي ٗرًٌَٖ تلد لسٍز
(جلسحذق)721 :
ضطجٌٖٗ٘ جلَضٍز...
(جلسحذق)722 :
ٍأٗؿح فٖ تحف٘ٔ «لٖ» َٗرس ئٗقحيحً رسٗسجً ذحغحً فٖ «جلزسجضٗٔ» ًٍٗكٖ ئٗقحو جلقػة٘سٓ
جلتٌَو حٌ٘وح ٗقَل:
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ّصج جلرحط لّٖ ،صج جلَْجء جلطقد لٖ
ّصج جلطغ٘ف ٍهح يلِ٘
هي ذكحٕ ٍسحٗلٖ جلوٌَٕ  ...لٖ
ٍهحكٔ جلرحظ جلقسٗؤ لٍٖ .لٖ
آٗٔ جلنطسٖ ٍجلوفتحح لٖ
ٍجلرحخ ٍجلحطجس ٍجألرطجس لٖ
(جلسحذق)745 :
إيقاع التكزار
ًٗس٘ جلتنطجض هي جلهَجّط جألسلَذ٘ٔ جلتٖ تسترسم لفْن جلٌع جألزذٍٖٗ .قحل فةٖ تًطٗةف
جلتنطجض َّ ئيحزٓ ملؤ أٍ جلحطف أمخط هي هطٓ فٖ س٘ح ٍجحس لٌنتٍٔ .نحّطٓ جلتنةطجض تًةس
هي جلهَجّط جلرحضظٓ فٖ جلٌع ٍال ضل أًّْح تطترف ذًالتٔ هح هةى غةححد جلةٌع فْةَ هةي
ذالل جلتنطجض ٗححٍل تأم٘س فنطٓ هح تس٘كط يلٖ ذ٘حلِ ٍضًَضُ ًٍٗس هةي ٍسةحتل تطةن٘ل
جلوَس٘قٖ جلسجذل٘ٔ(ذةالٍٕ2015 ،مًٗ .)37 :ةطف جلقحؾةٖ جلزطرةحًٖ جلتنةطجض فةٖ متحذةِ
«جلتًطٗفحت» :يرحضٓ يي جإلحرحت ذطٖء ٚهطٓ ذًس أذطٕ(تًَسٖ2007 ،م 113 :هٌقةَل يةي
ظضٍتٖ2012 ،م .)6 :جلتنطجض ًٗترط هي أّن جلًٌحغط جلرٌحت٘ٔ جإلسحس٘ٔ فٖ جلطًط ٍّٖ سةؤ
هي أّن سوحت جلطًطًٗٔٗ .س٘ هَسققٖ جلتنطجض رعءٖ هي جلرٌ٘ٔ جلوَس٘ق٘ٔ للطةًط ،ئش ٗتَلةس
جإلٗقحو يي جلتنطجض ٍجلتنطجض ٗوخل هنًَحً هَس٘ق٘حً ٍروحل٘حً فٖ جلٌع جألزذةٖ .للتنةطجض أًةَجو
ٍأسحل٘د ،فَْ ٌٗقسن ئلٖ تسو٘ي :تنةطجض ذسة٘ف ٍتنةطجض هطمةدٍ ،أهةح جلتنةطجض جلرسة٘ف،
ف٘رع تطزز جلنلؤ(ئسن ،فًل ٍحطف) ٍجلتنطجض جلوطمد ،ف٘رع تطزز جلس٘ح .
التكزار البظيط
.1تكزار الحزف
ئىّ نحّطٓ تنطجض جلحطف هَرَزٓ فٖ جلطًط جلًطذٖ جلقسٗن ٍجلحسٗجٍ ،لْح أحطّةح جلرةحظ
فٖ ئحسجث جلتأح٘طجت جلٌفس٘ٔ للوتلقٖ ٍئىّ مل جلطحيط ٍذكرً٘تِ جلطًطٗٔ ٌٗز ئلٖ تنةطجض
من هي جألغَجت.
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فٖ جلرسجٗٔ ًحلّل حطٍف جلورحًٖ جلوَرَزٓ فٖ تػ٘سٓ «جلزسجضٗٔ» تحل٘الً ئحػةحت٘حً حةن
ًحلّل ذًؽ جلحطٍف جلوًحًٖ جلوَرَزٓ فٖ جلقػة٘سٍٓ .فةٖ جلزةسٍل جلتةحلٖ توٌةح ذاحػةحء
جلحطٍف جلورحًٖ جلَجضزٓ جلونخّطٓ فٖ «جلزسجضٗٔ»:
حرٍف أكثر استؼوبال
جلالم
جل٘حء
جلٌَى
جلو٘ن
جلَجٍ
جلطجء
جلتحء
جلرحء
جلسجل
جلً٘ي
جلنحف
جلفحء
جلْحء
جلس٘ي

صفبتهب

هخبرجهب

هزْةةَض – ذةة٘ي جلطةةسٓ ضفَٕ
ٍجلطذَٓ
ضزطٕ
هزَْض – ضذَٓ
لخَٕ
ضسٗس – هزَْض
ضفَٕ
ضسٗس  -هزَْض
ضفَٕ
ضسٗس – هزَْض
ضفَٕ
ضسٗس – هزَْض
لخَٕ
ضسٗس – هزَْض
ضفَٕ
ضسٗس – هزَْض
لخَٕ
ضسٗس – هزَْض
حلقٖ
ضذَٓ – هزَْض
لَْٕ
ضسٗس – هْوَس
ضفَٕ
ضذَ – هْوَس
حٌزطٕ
ضذَ – هْوَس
لخَٕ
ضذَ  -هْوَس

ػذد تكرارهب
2584
2371
1481
1287
1264
994
991
753
666
654
608
585
440
451

حٌ٘وح ًحلّل ّصج جلزسٍل ًػل ئلٖ ّصُ جلٌت٘زٔ ذةأىّ جألغةَجت جلوزْةَضٓ تنةَى لْةح
جلػسجضٓ ذحلٌسرٔ ئلٖ جألغَجت جلوْوَسٍٔ ،جلقػ٘سٓ هل٘ثٔ ذحألغةَجت جلطةسٗسٓ ٍجلوزْةَضٓ
ٍّصج ٗسلّ يلٖ أىّ جلقػ٘سٓ تؿذ٘ ذْصُ جألغَجتً ،حةَ حةطف جلوة٘ن ٍجلةالم تسةتًول فةٖ
جلحسث جلطسٗس ٍجالغكسجمٍٗ ،سلّ يلٖ جلزْط ٍححلٔ جلتأم٘سٍ .أٗؿحً حطفح جلفحء ٍجلْحء جللةصجى
ٗحسححى جًحرحسحً للػَت فٖ جلحٌزطٓ ٍّصج جالًحرةحس ٗةَحٖ ذزةَ٘ هةي جلحةعى ٍجلغؿةد
ٍجلحطهحى ٍجلط٘دٍ .أٗؿحً حطف جلٌَى ٗتٌحسد لألً٘ي ٍجلتَر٘ةى ٍجلوحٌةٍّٔ .ةصُ جألغةَجت
ٍجلحطٍف تتالءم هى رَ جلقػ٘سٓ ،جلقػة٘سٓ جلتةٖ تةسلّ ٍتحتةَٕ يلةٖ جلوةَت ٍجلحطهةحى

 /11دراسات األدب المعاصر ،السىة الثامىة ،صیف  ،0234العدد الثالثون

ٍجلغؿد ٍّصُ جلحطٍف تحهت ذٌطط أرَجء جلحعى ٍجأللن جلتٖ س٘كطت يلٖ زضٍٗةص ًت٘زةٔ
ّصُ جلتزطذٔ جلوطٗؿٔ جلرك٘طٓ ًٍزس تٌحسقحً ضسٗسجً ذ٘ي جإلٗقحو ٍجلوًٌٖ.
هي حطٍف جلوًحًٖ ًنتفٖ ًٍأتٖ ذحطٍف جلًكف جلوَرَزٓ فٖ جلقػ٘سٓ ًٍأتٖ ذْةح فةٖ
جلزسٍل جلتحلٖ:
أدٍات الَصل

الىظبة

ػذد تكرارهب

جلَجٍ

507

81

جلفحء

89

14

لني

16

2

ذل

5

0/8

حن

4

0/64

حٌ٘وح ًسضس ّصج جلزسٍل ًػل ئلةٖ ّةصُ جلٌت٘زةِ ذةأىّ حةطف جلةَجٍ جلٌسةرٔ جلغحلرةٔ
للحطٍف جألذطٕ ،حن٘ جلفحء تأتٖ فٖ جلسضرٔ جلخحً٘ٔ ٍذق٘ةٔ جألزٍجت ًسةرٔ أتةل هةي جألٍلةٖ
ٍجلخحً٘ٔ ًٍفْن أىّ جلَجٍ تف٘س هكلق جلزوى ذ٘ي جلوتًحقف٘ي ٍٗسلّ يلٖ أىّ ًع «جلزسجضٗٔ»
ًػحً هتالحوحً ٍهتالتوحً ٍٗسلّ أٗؿحً أىّ جلوًكَف ٍجلوًكَف يلِ٘ لْوح زاللٔ ٍجحةسٍٓ ،حةطف
جلفحء ٗسلّ يلٖ جلتطت٘د ٍجلتًق٘د ٍأفحز جلطذف فٖ تًحتد رول جلةٌع ٍتطجذكْةح ٍجسةتثٌحف
جلنالم.
.2تكزار اإلطم
الضمائز
ئىّ جلتًحهل هى هٌكقٔ جلؿوحتط لْح أّو٘تْح جألسلَذ٘ٔ ٍجلساللٍ٘ٔ ،تنطجض جلؿةوحتط حسةد
ضإٔ جلطنالً٘٘ي يحهل هْن فٖ ئٗزحز جإلٗقحو فٖ جلطًط ٍتس تًحهةل زضٍٗةص هةى جلؿةوحتط
ذنل أضنحلْح :جلهّحّطٓ ٍجلوستتطٓ.
ّصج جلرحط لٖ
ّصج جلَْجء جلطقد لٖ
ّصج جلطغ٘ف ٍهح يلِ٘
هي ذكحٕ ٍسحٗلٖ جلوٌَٕ  ...لٖ
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ٍهحكٔ جلرحظ جلقسٗؤ لٍٖ .لٖ
ضرحٖ ٍغححرٍِ .آً٘ٔ جلٌححس
آٗٔ جلنطسٖ ٍجلوفتحح لٖ
ٍجلرحخ ٍجلحطجس ٍجألرطجس لٖ...
(زضٍٗص 2000 ،م)745 :
ًٍالحم فٖ ّصج جلوخحل جسترسم جلطحيط جلؿوحتط جلولن٘ٔ ٍأقلق ّةصُ جلؿةوحتط لٌفسةِ،
ٍجلؿوحتط فٖ ّصُ جلقػ٘سٓ تطرى ئلل جلطحيط ذحلسضرٔ جألٍلٖ ٍتطرى ئلةٖ جلوةَت ذحلسضرةٔ
جلخحً٘ٔ:
ٗح هَت جًتهط
فلتني جلًالتٔ ذٌٌ٘ح ٍزٗ٘ٔ ٍغطٗحٔ لل أًت
(زضٍٗص 2000 ،م)725 :
......
ئرلس يلٖ جلنطسٖ(أًت)
ٍؾى أزٍجت غ٘سك(أًت)
أًت أتَٕ هي ًهحم جلكد
(جلسحذق)725 :
.3التكزار المزكب
تكزار العبارة
فِ٘ ًٗوس جلطحيط يلٖ يرحضٓ هًٌ٘ٔ ٗنطضّح هستقلٔ فٖ حٌحٗح جلٌع ٍٗأذص تنطجض جلًرةحضٓ
ٍجلزولٔ أضنحال هرتلفٔ ٍّصج جلتأم٘س ٗنَى لسين جلوًٌٖ ٍتقَٗٔ هًٌٖ جلقػ٘سٓ:
سأغ٘ط َٗهحً هح أضٗس
سأغ٘ط َٗهحً فنطًٓ .الس٘ف ٗحولْح ...
سأغ٘ط َٗهحً هح أضٗس
سأغ٘ط َٗهحً قحتطجًٍ ،أسلُّ هي يسهٖ ٍ ٍرَزٕ
(جلسحذق)710 :
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تنطضت رولٔ(سأغ٘ط َٗهحً) سرى هطجت ذحللفم ٍجلوًٌٖ ٍتنطضت رولٔ(سأغ٘ط َٗهحً هةح
أضٗس) جضذى هطجت فٖ جلقػة٘سٓ ٍّةصج جلتنةطجض ٗةسل يلةٖ جلح٘ةحٓ ٍذقةحء جلطةحيط ٍرسجضٗتةِ
ٍجلتحسٕ ذحلوَت ٍجالًتػحض يلِ٘.
إيقاع الجىاص
جلزٌحس لغٔ هػسض رحًس جلطٖء ضحملِ ٍجتّحس هًِ فٖ جلزٌس(جلوطجغةٖ ،ال تةح .)354:
ٍأٗؿ ةحً جلزٌ ةحس ّةةَ أى ٗنةةَى جللفةةم ٍجحةةس ٍجلوًٌةةٖ هرتلةةف(حٌفٖ1966 ،مٍ .)6 :ال
ٗستحسي ئلّح ئشج سحيس جللفم جلوًٌٖ ٍجلزٌحس هةي جأللفةحل جلتةٖ تسةحيس يلةٖ هَسة٘قٖ
جلٌع ٍلِ زٍض مر٘ط فٖ تطن٘ل جلرٌ٘ٔ جإلٗقحي٘ٔ للٌعٍ ،هي أّن٘ جلزٌحسحت جلوَرَزٓ فةٖ
ًع «جلزسجضٗٔ»:
ٗح ئسوٖ:
سَف تنرط ح٘ي أمرط
سَف تحولٌٖ ٍأحولل
(زضٍٗص 2000 ،م)711 :
ٗر٘٘ي ّصج أىّ أٗحم جلغطذٔ قَٗلٔ ٍهستأغلٔ فٖ ًفس زضٍٗص ٍتوتس رصٍضّح فٖ ضٍحةِ
ٍذحلكرى فنطٓ جلوَت جلتٖ س٘كطت يلٖ ضٍحِ.
ال جلتزس٘س ٗطرًِْح هي جلصمطٕ
ٍال جلتزطٗس ٗطفًْح ئلٖ جإلضطجتٔ جلنرطٕ
(جلسحذق)721 :
ٍتةةى جلزٌةةحس ذةة٘ي "جلتزسةة٘س ٍجلتزطٗةةس" ٍذةة٘ي "ٗطرةةى ٍٗطفةةى" ٍذةة٘ي "جلةةصمطٕ
ٍجلنرطٕ"ٍٗ ،سلّ ّصج جلتزحًس يلٖ جلرٌ٘ٔ جلػَت٘ٔ جلرحغٔ فٖ جلٌع.
إيقاع الظجغ
جلسزى لغٔ هي ملؤ سزىٗ ،سزى ،سزًحً :ئستَٕ ٍجستقحم ٍأضرِ ذًؿِ ذًؿةحً(حٌفٖ،
 1996مٍٗ )304:قَل أحوس هكلَخ« :ئىّ جلسزى تَجقإ جلفَجغل فٖ جلنالم جلوٌخةَض يلةٖ
حطف ٍجحس»(هكلَخ 1970 ،م .)244 :لقس ٍضز جلسزى فٖ تػ٘سٓ «جلزسجضٗٔ»:
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ه٘ن /جلوت٘٘ن ٍجلو٘تّن ٍجلوتو٘ن هح هؿٖ
ححء /جلحسٗقٔ ٍجلحر٘رٔ
(زضٍٗص 2000 ،م)745 :
فٖ ّصج جلٌع ٗتنلّن زضٍٗص يي ئسوِ ٍأرعجتِ ٍهًحًِ٘ ٍّةصج ٗةسلّ أىّ ئسةوِ تحةسٕ٘
للوَت محػي ٍرسجض هٌ٘ى ٍضف٘ىٍ ،تحسٕ٘ أهحم غةًَذحت ًٍَجتةد جلح٘ةحٓ ٍٗرقةٖ ئسةوِ
ذحلسجً ٍذحت٘حً ٍزجتوحً.
المظتىی البالغی
جلًَجهل جلتٖ تستك٘ى أى تنَى يحهالً الٗزحز حَضٓ جلنلوحت ٍتسضس ذحضد ئٗقةحو جلةٌع
ّٖ جلتطرِ٘ ،جالستًحضٓ ،جلنٌحٗٔ ،جلتزس٘ن ،جلتطر٘ع ٍ(...مةسمٌٖ 1379 ،ش .)10 :ففةٖ
هح ٗلٖ ًقَم ذسضجستْح:
.1التشبيه
ٗقَل جلقعٌٍٖٗ فٖ تًطٗف جلتطرِ٘« :جلساللٔ يلٖ هطحضمٔ أهط ٙذط فٖ هًٌٖ»(هٌػَض،
 2009م 89 :هٌقَل يي جلقعٌٍٖٗ 1980 ،مٍ .)328/2 :أهح سنحمٖ فقس يطفِ تًطٗفحً زت٘قحً
ذقَلِ« :جلتطرِ٘ هستسو قطف٘ي ،هطرْحً ٍهطرْحً ذٍِ ،جضتطجمحً ذٌْ٘وح هي ٍرِ ٍجفتطجتحً هةي
آذط»(هٌػَض 2009 ،م 89 :هٌقَل يي جلسنحمٖ 2000 ،م.)439 :
ميْ
التقحً ذعَّض جلطغ٘فٕ
فوح ظجل تٌَّض أه٘ل
هطتًالً
ٍجلتح٘٘ٔ سحذٌٔ محلطغ٘فٕ
(زضٍٗص 2000 ،م)718 :
ٌّح ضرِ٘ جلطحيط جلتح٘٘ٔ ذحلطغ٘ف ألىّ جلطحيط محى هؿكطخ جلوَتف ٍهلتعم ذحذقحء جلتح٘ٔ
فٖ هنحًْح ٍفٖ ٍتتْح هخلِ هخل جلطغ٘ف جلسحذي جلوكرَخ فٖ ٍتتٍِ .أٗؿحً تَلِ:
ضأٗت جلوًطٕ ٗكطز ًقٌحزُ
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هي تػ٘ست:ِٙٙ
لستٔ أيوٖ
ألذٕػٙط هح ترػطٍىْ،
فاىّ جلرػ٘طٓ ًَض ٗإزٕ٘
ئلٖ يسهٖ  ....أٍ رٌَىْ
(جلسحذق)718 :
زضٍٗص ٌّح ٗطذف ئحسحسِ ذاحسحس جلوًةطّٕ جلةصٕ ٗةطفؽ هٌتقةسٕ تػة٘ستِ ،فْةَ
مصلل محى ٗطفؽ جلوحتل٘ي هي أضؾِ ٍمالّوح هطتطمحى فٖ جلةطفؽ ٍجلكةطز ٍهةي ٌّةح
ًزس جلطحيط ئتّنأ يلٖ فلسفٔ جلوًطّٕ لتًو٘ق زالالتِ.
.2االطتعارة
جالستًحضٓ لغٔ« :جستًحض جلوحل :قلرِ يحضٗٔ ٍجغكالححًً :قل جللفم هي هًٌحُ جلةصٕ ئةطف
ذِ ٍٍؾى لِ ئلٖ هًٌٖ آذط لن ًٗطف ذِ هي ترل»(فؿل1987 ،م.)157 :
ضأٗت ذالزجً تًحًقٌٖ
ذأٗسٕ غرحح٘ٔ :ميْ
رسٗطجً ذطجتحٔ جلررع
(زضٍٗص 2000 ،م)718 :
جستًول ٌّح هحوَز جالستًحضٓ جلونٌ٘ٔ ٍضرِ٘ ذالزُ ذحًسحى ٍحصف جلوطةرِ ذةِ ٍتةطك
أحس لَجظهِ ٍَّ جلًٌق ٍجلوًحًقٔ ٍٗػَ٘ض لٌح يَزتِ ئلٖ أضؼ ٍقٌِ جلرػرٔ ٍجلوحرَذةٔ ذًةس
هًحًحٓ قَٗلٔ.
.3الكىاية
جلنٌحٗٔ ّٖ أى ٗطٗس جلوتنلن ئحرحت هًٌ هي جلوًحًٖ ،فال ٗصمطُ ذةحللفم جلوَؾةَو لةِ
فٖ جللغٔ ٍلني ٗزٖء ذوًٌٖ َّ هطجزفةِ ،ف٘ةَهة ذةِ ئلةٖ جلوًٌةٖ جألٍلٍٗ ،زًلةِ زلة٘الً
يلِ٘(جلزطرحًٖ ،ال تحٍ .)520 :هخحلِ فٖ «جلزسجضٗٔ»:
ٍأذلىٕ يٌل أتًٌٔ جلخًحلد(جلسحذق)726 :
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جسترسم جلطحيط ّصُ جلًرحضٓ للنٌحٗٔ يي جلونط ٍجلح٘لةٔ ٍذسيةٔ جالسةتًوحض جلوسةتَلٖ
يلٖ ٍقٌِ ،فحالحتالل جلغحضن محلخًحلد جلوتلخّؤ ذقٌحو هي أرل ذسجو جٙذطٗي ٍجلوطجٍغٔ.
.4التجظيم
فٖ هًٌحُ جلفٌٖ أى ٗتر٘ل جلطحيط جألهط جلوًٌَٕ ٍٗطسوِ فٖ شٌِّ محألهط جلوحسةَس
يلٖ ٍرِ جلتطرِ٘ ٍترسٗل جلوزطزجت ٍجلوًٌَٗحت ئلٖ جلوحسَسحت إلٗزحز ضنل ٍجؾ فٖ
شّي جلورحقد« .جسترسم جلطحيط جلزحّلٖ قطفٔ ذي جلًرس يٌػةط جلتزسة٘ن فةٖ جلتػةَٗط
جلوَت حٌ٘وح ٗقَل:
لل جلكَل جلوطذةٍٖ ،حٌ٘ةحُ ذحل٘ةس
لًوطك ،ئىّ جلوَت هح أذكأ جلفتةٖ
ًٌٖٗ :ئىّ جلوَت فٖ هسٓ هزحٍظتِ جلفتٖ ذوٌعلٔ حرل ٗكَ٘ل للسجذٔ تطيةٖ ف٘ةِ ٍقطفةحُ
ذ٘س غححرِ»(جلرستحًٍٖ .)63 : 1425 ،أٗؿحً رحء يٌػط جلتزس٘ن فٖ جلقطآى﴿ :اولئك الذين
اشتروا الضلالة بالهدی فما ربحت تجارتهم﴾(ذقطُ .)16 /تزسةوت جلؿةاللٔ ٍجلْسجٗةٔ ٍّةٖ هةي
جألهَض جلوًٌَٗٔ غ٘ط هسضمٔ ذحلحَجس جلروس ،ذحلرؿةحئ ٍّةٖ أهةط هحسةَسٍ .هةي أذةطظ
ههحّط جلتزس٘ن فٖ «جلزسجضٗٔ»:
ضأٗت ذالزجً تًحًقٌٖ
ذأٗس غرحح٘٘ٔ
(زضٍٗص 2000 ،م)718 :
فٖ ّصج جلر٘ت رس٘ن جلطحيط جلرالز ٍجلػرحح ٍّوح أهطجى هًٌَٗحى محًسحى ًٗحًق ٍلةِ ٗةس
هحسَسٔ.
.5االوشياح
لغًٔ« :ظجح جلطٖءٗ ،عٗ ظٗححً ٍظَٗححً ٍظٗححًةحًٍ ،ئًةعجح :شّةد ٍترحيةس؛ ٍجظحتةِ ئظجحةِ
غ٘طُ»(ٍل٘ثٖ1392،ش 87 :هٌقَل يي ئذي هٌهَض 1879 ،م .)3 :فحلوػكل جلفطًسٖ لْصج
جلوفَْم َّ ٍ .Lecartأٗؿحً هػةكلححت أذةطٕ لْةصج جلوفْةَم هٌْةح جالًحةطجف ،جالًتْةحك
ٍذ٘رٔ جالًتهحض ٍَّ ذطٍد يي جلوألَف أٍ هح ٗقتؿِ٘ جلهحّط لغطؼ تػس ئلِ٘ جلوتنلن فقس
ٗنَى ذطتحً للقَجيس(ذًَ٘سٕ.)451 : 1435 ،
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ًٗس هػكل جالًعٗحح هي جلوػكلححت جلطحتًٔ فةٖ جلسضجسةٔ جألسةلَذ٘ٔ جلوًحغةطٓ ٍّةَ
تقٌ٘ٔ فٌ٘ٔ ٗسترسهْح جلطًطجء للتًر٘ط يي تزطذتْن جلطًَضٗٔ .هةي غحٗةحت جالًعٗةحح لفةت
جالًترحُ ٍهفحرأٓ جلقحضب أٍ جلسحهى ذطٖء رسٗس ٍتًس ح٘لٔ هقػَزّح رصخ جًترةحُ جلقةحضٕ.
«ئىّ جالًعٗحح ٍجحس هي جٙضجء جلتٖ ٗكطحِ جلطنالًَ٘ى ٍٗإمةسٍى يل٘ةٍِ .جسةترسم ٍٗنتةَض
ضنلَفسنٖ ّصج جالغكالح ألٍل هطٓ ذَغفِ جلفي للفي(جلرطًحس٘ٔ) ًٍٗتقس ضنلَفسةنٖ أىّ
ئًتحد جألزخ جلطت٘سة٘ٔ ّةَ جالًعٗةحح»(يلةَٕ هقةسم1377 ،شٍ .)105 :تةس تس٘ةن جلٌقةحز
ٍجألسلَذَ٘ى جالًعٗحح ئلٖ يةسٓ أتسةحم ٌٍّةح ًةسض٘س تػة٘سٓ «جلزسجضٗةٔ» حسةد زضجسةٔ
جالًعٗحححت جلٌحَٗٔ أٍ جلتطم٘ر٘ٔ ٍجلسالل٘ٔ أٍ جالسترسجل٘ٔ.
أ)االوشياح الىحىی(التزكيبی)
ّصج جالًعٗحح ٗتًلق ذنل هح َّ هَتًِ هرحلف هنحًِ فةٖ جلةٌع حسةد جلٌهةحم جللغةَٕ
جلٌحٍَٕٗ ،توخل فٖ أهَض هرتلفٔ(ظجضو ٍزجزپَض2011 ،مٍ .)69 :مةل تطم٘ةد ذةطد يةي
جلقَجيس جلوًتحزٓ ٍأغَل جلزول جلوًَْزٓ(پًَ٘سٕ1435 ،مٍّ .)465 :صج جلٌَو هي جالًعٗةحح
ٗتوخل فٖ جلتقسٗن ٍجلتأذ٘ط ،جلحصف ٍ . ...
التقذین ٍالتأخیر
هْوح ٗني هي أهط فاىّ جالًعٗحححت جلتطم٘ر٘ٔ فٖ جلفي جلطًطٕ تتوخل أمخةط ضةٖء فةٖ
جلتقسٗن ٍجلتأذ٘طٍ .جلَجؾ أىّ جلتقسٗن ٍجلتأذ٘ط ٍح٘ق جلػلٔ ذقَجيةس جلٌحةَ حتةٖ ئىّ رةحى
مَّ٘ي سوٖ جإلًعٗحح جلٌحتذ هي جلتقسٗن ٍجلتأذ٘ط ذحإلًعٗحح جلٌحةَٕ(ٍل٘ثٖ1392 ،ش91 :
هٌقَل يي هحوس ٍٗس2005،مٍٗ .)122 :زطٕ جلتقسٗن ٍجلتأذ٘ط فةٖ جلٌحةَ يلةٖ أًةَجو
هرتلفٔ ٍهي أّن جالًعٗحححت جلتقسٗن ٍجلتأذ٘ط فٖ «جلزسجضٗٔ» هح ٗلٖ:
– تقذین الوسٌذ إلیه ػلى الوسٌذ(تقسٗن رولٔ هقٍَل جلقَل يلد جلقَل) ئىّ أغل
جلنالم تقسٗن جلوسٌس ألًِّ هحنَم ذِ أٍ هررط ذِ ٍتأذ٘ط جلوسٌس ئل٘ةِ ألًّةِ هحنةَم يل٘ةِ.
ٍأٗؿحً تقسٗن فًل جلقَل ٍتأذ٘ط هقٍَل جلقَل ٍلني ذحلف زضٍٗص ّصج جلقحًَى فٖ رسجضٗتِ
فقحل:
جلوسٌس ئلِ٘(هقٍَل جلقَل)
ّصج َّ ئسول
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تحلت ٙجهطأٓ،
ٍغحذتٕ فٖ جلووطّ جللَلر ٘
ٖ

جلوسٌس(فًل جلقَل)

(زضٍٗص2000 ،م)709 :
تس٘م جلزولٔ جألٍلٖ يلٖ جلخحً٘ٔ ،ل٘فةحرة جلوتلقةٖ ذْةصُ جلرسجٗةٔ ٍٗخ٘ةط جًترحّةِ .فْةصج
جالًعٗحح ٌٗع٘ يلٖ جلًٌحٗٔ ٍأّو٘ٔ رولٔ هقٍَل جلقَل يلٖ فًل جلقَل.
– تقذین ظرف الوكبى ػلى الوفؼَل ثه :ألىّ جألغل ٗزةد أى ٗتقةسم جلوفًةَل ذةِ
يلٖ جلهطف ٍلني ٌّح تس٘م زضٍٗص جلهطف يلٖ جلوفًَل ذِ لتأم٘ةس مالهةِ ٍتةَٓ جلوًٌةٖ
ٍتطن٘ل ئٗقحيحً هٌحسرحً:
تقسٗن جلهطف
ٍيلّق فَ َ ذحخ جلر٘ت
تأذ٘ط جلوفًَل ذِ
سلسلَٔ جلوفحت٘ جلخق٘لٔ!
(جلسحذق)725 :
ٗأتٖ جلتقسٗن ٌّح للساللٔ يلٖ جلحػط ٍأٗؿحً جلساللٔ يلٖ تةَٓ جلوًٌةٖ ذتقةسٗن جلونةحى
جلصٕ ٗكرق فِ٘ جألهط ٍتٌرِ٘ جلورحقد يلٖ أىّ جلوتقسم ٗوخّل هَؾى جلًٌحٗٔ.
– تقذین جَاة الشرط ػلى الشرط:
أًح لست هٌٖ(رَجخ جلططـ)
ئى أت٘ت ٍلن أغٙلْ (فًل جلططـ)
ٍأغلِ ئى أت٘ت ٍلن أغل أًح لست هٌٖ.
أًح لست هٌٖ(رَجخ جلططـ)
ئى ًكقْت ٍلن أتلْ (فًل جلططـ)
(زضٍٗص 2000 ،م)715 :
ٍأغلِ :ئى ًكقت ٍلن أتل أًح لست هٌٖٗ .ط٘ط زضٍٗةص فةٖ ّةصج جلةٌع ئلةٖ أّو٘ةٔ
جللسحى جلصٕ ٗستك٘ى أى ٗرتط مل جلحَجرع جلوحزٗٔ ٍجلوًٌٍَٗٔ ،تحزض يلٖ تحسٕ جلوَت
موح تحزض يلٖ جلرلَز ٍجلرقحءٍٗ ،قَل ئى لن جتنلن ٍلن أًكق فقس أغر هَرَزجً ه٘تةحً فًلةٖ٘
أى أًكق ٍأغطخ للرقحء ٍلْصج تقس٘م رَجخ جلططـ يلٖ جلططـ ل٘سلّ يلٖ جلرقحء ٍجلح٘حٓ.
– تقذین الوفؼَل ػلى الفبػل:
يٌس هح تتعٍد جألضؼٓ جلسوحءٔ
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ٍتصضف جلوكط جلوقسس
(زضٍٗص 2000 ،م)730 :
تقسٗن جلوفًَل(جألضؼ) يلٖ جلفحيل(جلسوحء)ّ .صج جلٌع ٗط٘ط ئلٖ ظٍجد جألضؼ ٍجلسةوحء
ٍجًتحد جلوكط ٍجلرًج ٍجلح٘حٓ فٖ جألضؼ ذًس ًعٍل جلوكط ٍتلق٘ جألضؼ ذةحلوكط .لقةس تةس٘م
زضٍٗص جألضؼ يلٖ جلسوحء ل٘سلّ يلٖ جالّتوحم ٍجلًٌحٗٔ ذحألضؼ الًتطحض جلح٘ةحٓ ٍجلرػةد
ٍٍالزٓ جلزسٗسٓ فِ٘.
الحذف
ى جلحصف َّ ذةالف جألغةل ٍأغةل جلنلوةٔ ٍرةَزُ ٍجلحةصف ًٗة ٘س ًَية ًح هةي أًةَجو
ئ ّ
جالًعٗحححت جلتطم٘رٍ٘ٔ .ال ًٗس جلحصف جًعٗحححً زجتوحً ئلّح ئشج حقّق غطجذٔ أٍ حول ت٘ؤ روحل٘ٔ
هح.
ٍلٖ ضرحٖ ٍغححرٍِ .آً٘ٔ جلٌححسٍ /آٗٔ جلنطسٖٗ
(جلسحذق)745 :
فٖ ح٘ي محى هي جلوفطٍؼ أى ٗٔقحل ترل جلحصفٍ« :لٖ ضرحٖ ٍلٖ غححرٍِ .لٖ آً٘ةٔ
جلٌححس ٍلٖ آٗٔ جلنطسٖ» جيتوحزجً يلٖ جلقطٌٗٔ جلوصمَضٓ فٖ جلٌع.
ب)االوشياح الذاللی(االطتبذالی)
تس ٗقى جالًعٗحح جألزذٖ فٖ جلوستَٕ جلساللٖ ،أمخط هي ٍتَيِ فٖ جلوستَٗحت جألذةطٕ؛
ألًِّ أمخط هطًٍٔ هي جلوستَٗحت جللغَٗٔ .تقَم هًهن جلرحَث جلرالغ٘ٔ يلٖ أسحس جالًعٗةحح،
فً٘تقس جلرًؽ أىّ جالستًحضٍٓ ،جلوزحظٍ ،جلنٌحٗٔ هح ّٖ ئال أًَجو هي جالًعٗةحح ،ألًّْةح رةحءت
يلةةٖ غ٘ةةط جلوًةةحًٖ جلتةةٖ ٍؾةةًت لْةةح أغةةالً(پًَ٘سٕ 458 : 1435 ،هٌقةةَل يةةي
أذَجلًسٍس2010،مٌٍّ .) 187 :ح ًةأتٖ ذحلنٌحٗةٔ يةي جالًعٗححةحت جلسالل٘ةٔ جلوَرةَزٓ فةٖ
«جلزسجضٗٔ» فقف.
ح٘ج سأهٌى جلركرحء
هي تنطجض هح تحلَج يي جلرلس جلحعٗي
ٍيي غوَز جلت٘يِ ٍجلعٗتَىِ فٖ ٍرِ
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جلعهحى ٍر٘طِٙٙ
(زضٍٗص2000 ،م)724 :
جًعجحت جلًرحضٓ يي هًٌحّح جلحق٘قٖ ئلٖ جلوًٌةٖ جلنٌةحتٖ حٌ٘وةح رًةل جلطةحيط جلرلةس
جلحعٗي مٌحًٗٔ ٍجؾحًٔ يي ذلسُ – فلسك٘يٍ -جلت٘ي ٍجلعٗتَى أٗؿحً مٌحٗٔ /ضهع يي فلسك٘ي.
ًًلن أىّ ّصُ جألسوحء ل٘ست حق٘ق٘ٔ ٍهسترسهٔ فٖ هنحًْح جلَؾةًٖ جلوًزوةٖ ،ذةل ّةٖ
ملوحت جًعجحت يي زالالتْح لتُستًوٓل فٖ هًٌٖ آذط ٗٔفْٓن هي ذالل جلس٘ح .
ذؿطجء ،أضؼ تػ٘ستٖ ذؿطجء يحل٘ٔ
يلٖ هْلٖ أزًٍْح ،يلٖ هْلٖ يلٖ ٍظى جلٌَجضس
فٖ متحخ جلوحء
(جلسحذق)731 :
جإلذؿطجض مٌحٗٔ يي جلرػد ٍجلٌوَ٘ ٍجإلًتحد ٍجلتنةححطٍ ،جلًلةَ مٌحٗةٔ يةي جلْةطٍخ هةي
جلوَتٍ ،جلوحء مٌحٗٔ يي مخطٓ جلنتحذٔ ٍمخطٓ جلقطجءٓ .جًعجحت جلًرةحضٓ يةي هًٌحّةح جلحق٘قةٖ
ئلٖ جلوًٌٖ جلنٌحتٖ ٍجلوزحظٕ ٍَّ ،تحسٕ٘ جلوَت ٍذقحء ّصُ جلقػ٘سٓ جلرحلسٓ ذوح أىّ جلفٌحى
ٗوَت ٍترقٖ أيوحلِ ٍتفٌٖ جلحؿحضجت ٍترقٖ آححضّح ٍٗوَت زضٍٗص ٍترلّس تػ٘ستِ ٍمخطٓ
تطجءتْحٍ ،تس توطز زضٍٗص يلٖ جلوَت ذترل٘سُ لقػ٘ستِ.
وتيجة البحث
هي أّن جلٌتحٗذ جلتٖ تَغ٘لت ئلْ٘ح ّصُ جلسضجسٔ ّٖ:
تًس «رسجضٗٔ» هحوَز زضٍٗص هلحؤ ضًطٗٔ هًحغطٓ ٍّٖ هي أقَل تػحتس زضٍٗةص،
روى فْ٘ح جلح٘حٓ ٍجلوَت ٍجلفٌحء ٍجلرلَز.
أيكٖ جإلٗقحو فٖ تػ٘سٓ «جلزسجضٗٔ» ظذوح زالل٘٘حً ٍضًَضجً يو٘قحً ح٘ةج تطةس٘ جلوتلقةٖ
ٍتلفت جًترحِّ .لقس مطّض زضٍٗص جألٍظجى جلوتٌَئ فٌ٘تقل هي ذحةط ئلةٖ ذحةط آذةطٍّ .ةصج
جلتٌقل ذ٘ي جلرحَض هٌ جلقػ٘سٓ ههْةط ًج هو٘٘ةع ًج ٍرًلْةح ذطةنل ذةحظ رةس ًج ح٘ةج ه٘٘ةع
«جلزسجضٗٔ» يي غ٘طّح فٖ ضنلْح ٍهَس٘قحّح ٍذحَضّح.
سحيست نحّطٓ جلتنطجض فٖ ًع «جلزسجضٗٔ» يلٖ تطن٘ل جإلٗقحو جلووَسةق فؿةالً يةي
جلسالالت ٍجلطؤٕ جلفٌ٘٘ٔ جلتٖ ٗقػسّح جلطحيط تػسجً.

 /21دراسات األدب المعاصر ،السىة الثامىة ،صیف  ،0234العدد الثالثون

هي أمخط جألغَجت جلتٖ جستفحز جلطحيط فٖ تػ٘ستِ ّصُ ّٖ ،جألغَجت جلوزَْضٓ ٍجلطسٓ
ذحلٌسرٔ ئلٖ جألغَجت جلوْوَسٔ ٍجلطذَٓ.
ئىّ نحّطٓ جالًعٗحح تس ذطظت فٖ ضًط زضٍٗص ذةطٍظجً ٍجؾةححً فٌزةسّح هٌتطةطٓ ذأًَجيْةح
جلتطم٘ر٘ٔ ٍجالسترسجل٘ٔ.
هي جالًعٗحححت جلتطم٘ر٘ٔ جسترسم زضٍٗص جلتقسٗن ٍجلتأذ٘ط ٍجلحصف ٍهي جالسةترسجل٘ٔ
جلنٌحٍّٗٔ .صُ جلهحّطٓ أضس ٍأيوق تأح٘طجً يلٖ ًفَس جلورةحقر٘ي ٍتطةس٘ جًترةحُ جلقةحضب أٍ
جلسحهى.
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المصادر والمزاجغ
القرآى الكرین.
ئذي هٌهَض ،هحوس ذي هنطم ، 1414 .لسبى الؼرة ،جلكرًٔ جلخحلخٔ ،ذ٘طٍت :زجض غحزض.
أذَ جلًسٍسَٗ ،سف2007 .م ،األطلىبية ،يوحى :زجض جلوس٘طٓ.
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للنتحخ.
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جللغٔ جلًطذ٘ٔ ٍآزجذْح ،جلًسز جلخحلج ،غع .464 - 449
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