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 الذبيح الصاعد لمفدي زكرياالمستويات الصوتية لقصيدة 



 

 اإلهــــــــــــداء

 

 ا، ولما ال فلقد ضحتا من أجلنا ولم تدخر  أنفسناإلى من نفظلهما على       

 جهدا في سبيل إسعادنا على الدوام ) الوالدتين الكريمتين ( 

في كل مسلك  أذهاننانسير في دروب الحياة ن ويبقى من يسيطر على  -

صاحبا الوجه الطيب و األفعال الحسنة اللذين لم يبخال علينا  نسلكه ،

 الكريمين (  األبوينطيلة حياتهما بالغالي والنفيس ) 

يملكون ،  أصدقائنا وجميع من وقفوا بجوارنا وساعدونا بكل ما إلى  -

أن يحوز رضاكم   نرجو وفي أصعدة كثيرة نقدم لكم هذا هدا البحث و

. 



 

 كلمة شكر وعرف ان
بالصحة والعافية  أمدناىذا البحث العلمي والذي  إمتامحنمد اهلل عز وجل الذي وفقنا يف 

 والعزمية .

 واحلمد هلل محدا كثريا طييبا مباركا فيو 

، على كل ما ˵قاضي الشيخ  ˶نتقدم جبزيل الشكر والتقدير إىل األستاذ املشرف الدكتور 
موضوع دراستنا يف جوانبها  إثراءقدمو لنا من توجيهات ومعلومات قّيمة سامهت يف 

 املختلفة .

الذين تدرجوا يف  األساتذةجلنة املناقشة مسبقا ، واىل كل  إىلكما نتقدم جبزيل الشكر 
 تدريسنا 

ن السوافلية على كما نتقدم بالشكر اجلزيل اإلطار الرتبوي والراداري لثانوية ىواري بومدي
دعمنا املعنوي واملادي وعلى رأسهم السّيد مستشار الرتبية فوضيل بالش . رغم الظروف 

 الصعبة اليت أحاطت بنا .

السّيد مدير الثانوي الذي مل يبخل علينا جبهد ومساعدتنا  إىلوالشكر موصول كذلك 
 للوصول اىل آخر  ىذا املشروع الدراسي اجلامعي 

 اهلل تعاىل على كما مناه علينا من التوفيق والسداد .حنمد  األخريويف 

 

 امضاء الطالبان : زواوي حممد          بوطينة بلقاسم   
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 الملخص الخاص بالمذكرة   

 الكلمات المفتاحٌة :

 المستوٌات -1

 سلوبٌةاأل-2

 سلوباأل-3

 المستوى الصوتً-4

 المستوى الداللً-5

 المستوى التركٌبً-6

 الذبٌح الصاعد-7

سلوبٌة تستهوي تها األمة فً عالم االدب ,وصارت موضوعاسلوبٌة الٌوم ,تحتل مكانة مهأخذت التحلٌالت األ -       

تٌاس بحثهم فً نصافها أقفً المحاوالت ,التً تبذل فً إوراحوا ٌجدون  ,ثروا بها تأعددا كبٌرا من الباحثٌن الذٌن 

 دبً من جهة وحقٌقة المنهجٌة العلمٌة من التحلٌل االسلوبً من جهة ثانٌة.إكتشاف حقٌقة اإلبداع األ

سلوبً للخطاب ألسلوبٌة والتً كانت موضوع بحثنا بعنوان التحلٌل اومن أهم هذه الدراسات نجد الدراسة األ        

شاعر طاب شعري ثوري للتوضٌح المستوٌات التركٌبٌة  و اإلٌقاعٌة و الداللٌة داخل خنحن مرغمون بلذالك   الشعري

تناولته  هم مااكسة أللمفدي زكرٌا مرآة ع ن ٌكون الجانب التطبٌقً لقصٌدة الذبٌح الصا عد,الكبٌر مفدي زكرٌا, وحبذنا أ

النص الشعري وكشف  ستكشاف بنٌةقادرا على إ ستعماالت المتنوعة للغة ٌتٌح اإلجرائٌا ذ تعد منهجا إهذه الدراسة إ

 الى شرعٌة الولوج فً عالم الشعر  نطالقا من وظائفه المفردة وداللتها وصوالطبوعه العامة إ

 مقدمة ,ومدخل وفصلٌن . : نسجت خطة المذكرة على النحو التالً وعلى هذا االساس       

صل االول الذبٌح فٌه التعرٌف باألسلوب حٌث تناولنا فً المدخل الخطاب الشعري الجزائري ,أما بالنسبة للف      

 سلوبً , ثم شعرٌة الخطاب الشعري ,واألسلوبٌة , ثم مستوٌات التحلٌل األ

حٌث جزأنا التطبٌق  عد,أسلوبٌة على قصٌدة الذبٌح الصاما بالنسبة للفصل الثانً فقد كان تطبٌق على شكل مقاربة أ    

ما الجزء االول كان حول المستوى الصوتً , ثم المستوى التركٌبً فالمستوى الداللً حٌث اتبعنا الى ثالثة أجزاء . أ

 لٌة فً النص .الت الجماهج االسلوبً والذي ابان عن المدلوالمن

بعض الحروف الغالبة   ستعمالتطرق الى إ خذنا فٌه المستوى الصوتًومن هذا استخلص أن الفصل األول والذي أ      

ضافة الى استعمال اٌقاع داخلً وخارجً واستحضار الشاعر باإل . شفوٌة , نطقٌة , حلقٌة , نفجارٌةإ:على القصٌدة مثل 

 ثر عند القارئ .لمسة إٌقاعٌة  رنانة تترك األ ضافةبإ  تحرٌك نفسٌة المتلقً دلٌل على رغبته فًلهذه العناصر 



سلوب والتعرٌف والتنكٌر وذلك فً األ ستخلصنا فٌه حضور الجانب البالغً بكثرة متمثاللتركٌبً إما المستوى اأ    

ستخراج قصٌدة وذلك من خالل إسة مفردات الما المستوى الداللً حاول درالمسة بالغٌة جمٌلة, على القصٌدة أضافة إل

لبة على داللة الجمل الغا المعاجم المستعملة فٌها وكذا الصور البٌانٌة التً لعبت دورها ,فً هذا الحقل دون ان ننسى

                                             كتشفنا طابعها الحقٌقً .القصٌدة التً من خاللها إ

 

 }والحمد هلل{                                                                                      



                                                                        قذيخي

 

 أ
 

 فٙ يطًع ال انز٘ ٔانعضو انذًٕٚيخ ر٘ انحكى، ٔيعطٙ انًٓى يعهٙ هلل انحًذ        

 فبنشكش ٔأَعى ٔسٕغ ٔأنٓى، عهى يب عهٗ أحًذ انًٓى َٕٔافز األرْبٌ نثٕاقتإدساكّ 

 أيب انًزٕاػع، انعًم ْزا إَدبص عهٗ أعبَُٙ انز٘ انقذٚش نهعهٙ انكثٛش ٔانحًذ اندضٚم

 :ثعذ

 ٔطبسد األدة عبنى فٙ يًٓخ يكبَخ رحزم انٕٛو، األسهٕثٛخ انزحهٛالد أخزد        

 ساحٕا ٔ ثٓب، رأثشٔا انزٍٚ انجبحثٍٛ يٍ كجٛشا عذًدا رسزٕٓ٘ األسهٕثٛخ يٕػٕعبرٓب

 اإلثذاع حقٛقخ اكزشبف فٙ شٓى أقجبط أَظبفٓب فٙ رجزل انزٙ انًحبٔالد فٙ ٚدذٌٔ

 .ثبَٛخ خٓخ يٍ نألدة األسهٕثٙ انزحهٛم يٍ انعهًٛخ انًُٓدٛخ ٔحقٛقخ خٓخ يٍ األدثٙ

 خٕٓد عٍ رًخغ نًب ركًهخ ْٙ انحذٚثخانذساسبد  أٌ انجذٚٓٛخ انحقبئق ٔيٍ         

 يحطبد عذح شٓذد نٕخذَبْب انقذٚى نًشٕاسْب ٔنٕعذَب انقذايٗ ٔانهّغٍٕٚٛ األدثبء

 ٔرطٕٚشْب ثٓب انُٕٓع اسزطبعٕا داسسٍٛ، نعذح عُٕاَب كبَذ يزُٕعخ ربسٚخٛخ

 انز٘ سبدسأانذ انًظطهحبد يٍ انكجٛش انحشذ رنك عُّ رٕنذ يب ْٔزا ٔرشقٛزٓب،

 كبَذ شعشٚخ األدثٛخ انُظٕص عًق فٙ نهغٕص انؼٕء انًٛذاٌ ْزا فٙ نهجبحث أعطذ

 ثحثُب يٕػٕع سزكٌٕ ٔانزٙ األسهٕثٛخ  انذساسخ َدذانذساسبد  ْزِ أْى ٔيٍ َثشٚخ، أو

 انشعش٘، نهخطبة األسهٕثٙ انزحهٛم ثعُٕاٌ

 داخم ٔانذالنٛخ ٔاإلٚقبعٛخ انزشكٛجٛخ انًسزٕٚبد ثزٕػٛح يشغًٌٕ َحٍ رنك ٔفٙ

 اندبَت ٚكٌٕ أٌ فحجزَب صكشٚب، يفذ٘ انكجٛش نهشبعش سٛبسٙ ثٕس٘ شعش٘ خطبة

 ْزِ رُبٔنزّ يب ألْى عبكسخ يشآح صكشٚب يفذ٘ نهشبعش انظبعذ انزثٛح نقظٛذح انزطجٛقٙ

 اسزكشبف عهٗ س اً  قبد نهغخ انًزُٕعخ االسزعًبالد ٚزجع ئًٛباإخش يًُٓدب رعذ إر انذساسخ

 ٔطٕال ٔدالنزٓب انًفشدح ٔظبئفّ يٍ اَطالقًب انعبيخ ؽجٕعّ ٔكشف انشعش٘ انُض ثُٛخ

 .انشعش عبنى فٙ انٕنٕج ششعٛخ إنٗ

 إشكبنٛخ ٔاخٓزُب انجحث، ثٓب َجُٙ خالنٓب يٍ انزٙ انًقذيخ ْزِ يٍ ٔاَطالقب     

 :انزبنٛخ األسئهخ فٙ ثهٕسَبْب

 انشعش٘؟ نهخطبة األسهٕثٙ انزحهٛم عهٛٓب ٚشركض انزٙ انًسزٕٚبد ْٙ يب -

 أسهٕثٛب؟ رحهٛال شعشٚب ًَظب َحهم كٛف -

 :انزبنٙ انُحٕ عهٗ خطخ َسدذ األسئهخ ْزِ عٍ نإلخبثخ ٔكًحبٔنخ

 .اندضائش٘ انشعش٘ انخطبة انًذخم فٙ رُبٔنُب حٛث ٔفظهٍٛ، ٔيذخم يقذيخ

 



 يقذيخ                                                                       

 

ب  
 

 

 :يجبحث ثالثخ إنٗ فّٛ رعشػذ األٔل نهفظم ثبنُسجخ أيب

 .)ٔانُشأح انًفٕٓو( ٔاألسهٕثٛخ األسهٕة حٕل :األول المبحث

 .األسهٕثٙ انزحهٛم يسزٕٚبد حٕل :الثاني المبحث

 .انشعش٘ انخطبة شعشٚخ حٕل :الثالث المبحث

 قظٛذح عهٗ أسهٕثٛخ يقبسثخ شكم عهٗ ٚب رطجٛق كبٌ فقذ انثبَٙ نهفظم ثبنُسجخ أيب       

 :يجبحث ثالثخ إنٗ انزطجٛق خضأَب  حٛث صكشٚب، يفذ٘ نهشبعش انظبعذ انزثٛح

 .انظٕرٙ انًسزٕٖ حٕل :األول المبحث

 .انزشكٛجٙ انًسزٕٖ حٕل :الثاني المبحث

 .سبثقّٛ عٍ أًْٛخ ٚقم ال انز٘ انذالنٙ انًسزٕٖ حٕل :الثالث المبحث

 انًذنٕالد عٍ انكشف فٙ انطشٚق نُب يٓذ انز٘ األسهٕثٙ انًُٓح ارجعُب ُْب ٔيٍ

 .انُض فٙ اندًبنٛخ
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 ث١ئزٗ خقٛف١بد ِٓ أعبًعب رٕجغ اؽىب١ٌخ ٚجذ أْ ِٕز اٌجضائشٞ األدة ػبػ        

 ٠ذسن األٌٚٝ د٘ٛسٖ فٟ األدة ٘زا ٌّغ١شح اٌّززجغ ٌٚؼً .ٚاٌجغشاف١خ اٌجؾش٠خ ِٚظب٘ش٘ب

 أِبَ ػبئمًب اإلعال١ِخ اٌفزٛدبد لجً اٌجشثشٞ االجزّبػٟ اٌزشو١ت وبْ فمذ جٍٟ، ثؾىً األِش

 رٌه ثؼذ ثُ ٚاٌم١بدح اٌخالفخ أِش العززجبة األٚي االٌزفبد ٚوبْ اٌج١ئخ رٍه فٟ أزؾبسٖ عشػخ

 .اٌجذ٠ذح ٚاٌثمبفخ اٌذ٠ٓ رؼب١ٌُ ٔؾش
1

 

 
 

 فٟ األٌٚٝ اٌجبوٛسح ص٠بد اثٓ اٌشدّٓ ػجذ ٚوبْ ٚاألدثبء، اٌؾؼشاء ظٙٛس رؤخش ٚػ١ٍٗ    

 اٌّغزمٍخ األدث١خ اٌؾخق١خ رؤعغذ أْ اٌٝ ٚاألدثبء اٌؾؼشاء لٛافً ثؼذ ف١ّب ٚرالدمذ اٌؾؼش،

 ٌزذمك ٚٔظشا اٌفشٔغٟ، االعزؼّبس ػٙذ ففٟ اٌزبس٠خ١خ، اٌفٛاسق ِشاػبح اٌٝ األِش ٠ٚؼٛد

 فٟ غش٠جخ اٌؼشث١خ اٌٍّغخ ٚجؼً اٌزج١ًٙ، خبفخ اٌٛه١ٕخ، اٌؾخق١خ ِذٛ ِغبػٟ ِٓ اٌّث١ش

 .ثٍذ٘ب

 ػّال ٠زمجً أْ ٠ّىٓ ال اٌمبسة ألْ اٌجّٙٛس ِٓ ل١ًٍ ِغ ٚاألدثبء اٌؾؼشاء ظٙش فمذ       

 اٌز٠ٓ اٌؾؼشاء ِٓ أج١بي رالدمذ رٌه ِٚغ ذ،ٌٍزم١ّ  رئٍ٘ٗ اٌزٟ اٌٍّغخ ١ٌ٢بد جبً٘ ٚ٘ٛ أدث١ًب

 ثٓ ػّش ِٓ اثزذاءً  اٌجضائش٠خ، اٌؾخق١خ ثّالِخ اٌّؼجؤ خبفخ ٚاألدة اٌؾؼش ٌٛاء دٍّٛا

 ٚغ١شُ٘ صوش٠ب ِٚفذٞ خ١ٍفخ آي اٌؼ١ذ ِٚذّذ دّٛد سِنبْ اٌٝ اٌخّبس اٌذ٠ٓ ٚعؼذ لذٚس

 اٌطج١ؼٟ ِٚٓ فؼبال ٚجًٛدا اٌؼؾش٠ٓ اٌمشْ صئش ا ج فٟ ٌٍؾؼش ِىٕٛا اٌز٠ٓ األفزار األثطبي ِٓ

 اٌغ١بع١خ اٌّزغ١شاد  ِٓ خنُ ٚعو هش٠مٗ ِؼبٌُ األدثٟ اٌى١بْ ٘زا ٠ٍزّظ أْ جًذا

 ٚاٌؼب١ٌّخ اٌؼشث١خ األدث١خ اٌغبدخ فٟ ِؼمذٖ رجٛأ أْ اٌٝ ٚاٌغٕٛاد، اٌذمت ػجش ...ٚاالجزّبػ١خ

 ٠خٛك اٌؼشثٟ اٌجغُ ثئسح فٟ رقت االٔزّبء ِٓ ثشدح اٌؾؼش ٘زا ٠زؾجغ أْ أ٠نب ٚهج١ؼٟ

 .ٚرفبف١ٍٗ ف١بٔزٗ

 

 أْ أعبط ػٍٝ ٚاٌؾىٍٟ، اٌزؼج١شٞ جبٔجٗ ِٓ ٌٍخطبة ِؼبٌجزٕب فٟ ٕٔطٍك رٌه ٚػٍٝ       

 ػشك ِٓ ًٔٛػب ٚثبػزجبسٖ رقٛسٖ ٠ّىٓ اٌزؼج١ش، ِغزٜٛ ِٓ ٠ٕطٍك ػٕذِب اٌؾؼشٞ اٌخطبة

 ٚاٌجذائً، اٌّزٛاص٠بد ِٓ ِجّٛػخ ػٍٝ ف١ٙب اٌزؼشف ٠ّىٓ اٌزٟ اٌّزؾبوٍخ اٌقٛر١خ اٌٛدذاد

ٔٙب٠خ  فٟ اٌقٛر١خ ٌٍذضَ اٌذاٌخ اٌزذٛالد ِٓ ِجّٛػخ ٚػٍٝ ٚاٌّزٕبفشاد، اٌّزآٌفبد ِٓ

األِش
2
 ٠ّىٓ ال أٔٗ فىشح ِٓ ثبٌؼشث١خ اٌّىزٛة ئشٞضااٌج اٌؾؼشٞ اٌخطبة ِغ ٚرزؼبًِ.  

 ِؼبٌجخ ػ١ٍٕب ٠جت وبْ ٚاْ اٌزبس٠خٟ االِزذاد ػجش ِزٛافٍخ دٍمبد ألٔٗ اٌؾؼش ٘زا رجضٞء

ّْ  االعزمالي ثؼذ ِب فزشح  ٚاٌزؤ١٘الد اٌؼ١ٍّخ اٌّطبٌت رمزن١ٙب ِٕٙج١خ مشٚسح اٌزمغ١ُ أل

 اإلهبس ِشاػ١ٓ االعزمالي فزشح ػٍٝاٌجضائشٞ  ٌٍؾؼش دساعزٕب ٔمقش ٚػ١ٍٗ إٌّٙج١خ،
                                                           

 -111، ؿ  ٠2ٕظش، ِؼجُ ٌغبْ اٌؼشة الثٓ ِٕظٛس، داس فبدس، ث١شٚد، ج  : 1

 
  21 ؿ ، 1995 ث١شٚد، األدة، داس ،1 ه اٌّؼبفشح، اٌؾؼش٠خ األعب١ٌت فنً، الحف : 2
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 ٚاٌذ١ٕ٠خ اٌٛجذا١ٔخ اٌخقبئـ ِجّٛع اإلهبس ثٙزا ٚاٌّمقٛد خٍفٗ اٌزٞ اٌذنبسٞ

 ػٍٝ ِّزذح ف١خشاجغ ث١ئخ رجّؼٙب اٌؾؼٛة ِٓ ِجّٛػخ ث١ٓ اٌّؾزشوخ ٚاٌغٍٛو١خ ٚاالجزّبػ١خ

 .ءضااألج ِزالدّخ ِغبدخ

 

 – فٟ ٚثبٌزذذ٠ذ االعزمالي ِشدٍخ فٟ ئشٞضااٌج اٌؾؼش أْ اٌجذا٠خ فٟ ٚٔؼزشف       

 - جبٔت ِٓ أٚ اٌؾؼشاء ٌذٜ اٌؾؼشٞ اإلٔزبج ٔبد١خ ِٓ عٛاء فشاغب وج١شا ػبػ اٌغز١ٕبد

 ارذبد ٚجٛد ٚػذَ األدث١خ اٌقذبفخ فمذاْ :ِٕٙب اٌؼٛاًِ ِٓ ِجّٛػخ اٌٝ ٠ؼٛد ٚاٌغجت اٌطجغ

 ٚاٌمبء أِغ١بد ِٓ رٗٚرظب٘شا اٌثمبفٟ ثبٌجبٔت اٌؼٕب٠خ ٚاّ٘بي اٌثمبف١خ، إٌٛادٞ ٚلٍخ ٌألدثبء،

طجغاٌ مؼف ٚوزا اٌغٛق، فٟ اٌىزت ٚٔذسح دشااٌّذبم
1
 رؾج١غ ٚػذَ اٌٛهٕٟ، ٚاإلٔزبج 

.إٌؾش ػٍٝ ٚاألدثبء ءااٌؾؼش
2

 

 

 االٔزّبء ػٓ اٌزؼج١ش ثؤؽىبي  -ثبٌذم١مخ  - ِفؼُ اٌّؼبفشاٌجضائشٞ  اٌؾؼشٞ اٌخطبة اْ       

 ئشٞ،ضااٌج اٌؾؼت ِطبٌت رذم١ك ػٍٝ ٌٍزؤو١ذ ِٕجشا دشااٌفز ِؼظُ فٟ وبْ ار اٌذنبسٞ،

 ٚثٕبء ٚاٌغ١بدح ٚاٌذش٠خ اٌىش٠ُ اٌؼ١ؼ فٟ  -االعزؼّبس ظً فٟ  - رٛػ١زٗ اٌٛلذ ٔفظ ٚفٟ

 ١ٌغذ فبٌذنبسح أخشٜ ٚثؼجبسح ِجزّؼبد اٌؼشثٟ اٌّجزّغ فؤفجخ فؼبي، دنبسٞ ِجزّغ

 خبؿ ٔٛػٟ ؽىً ٌٚىٕٙب وبْ، ِجزّغ أٞ فٟ اٌجؾش٠خ ٌٍذ١بح اٌزٕظ١ُ أؽىبي ِٓ ؽىً

 ٚظ١فخ ألداء اٌّجزّؼبد ٘زٖ اعزؼذاد فٟ ٔٛػ١زٗ اٌؾىً ٘زا ٠جذ ثذ١ث إٌب١ِخ، ثبٌّجزّؼبد

 .ِؼ١ٕخ

 

 ١ٌغزب ٚسغجزٙب اٌّزذنشح اٌّجزّؼبد لذسح أْ ٔفغٗ اٌغ١بق فٟ ٔجٟ ثٓ ِبٌه ٠ٚج١ٓ   

 ٚاإلٔغبْ ةشااٌز ٌؼٕبفش أفً رشو١ت ػٓ ٌٚىٓ اٌذنبسح ِٕزجبد رىذ٠ظ ػٓ ٔبرجز١ٓ

.ٚاٌضِٓ
3

 

 

 فٟ ف١ٕب ٚأػذ٘ب اٌزشاة  ِؾىٍخ دً فمذ ٚثبٌزبٌٟ اعزمالٌٗاٌجضائشٞ  اٌّجزّغ دمك ٚلذ       

 ػن٠ًٛب ِشرجطزبْ األخ١شر١ٓ اٌّؾىٍز١ٓ ٌٚىٓ وٟ،شااالؽز ثبالخز١بس اٌٛظ١ف١خ ػاللزٙب

اٌضَ ألْ األٌٚٝ ثبٌّؾىٍخ
4

 .اإلٔغبْ ٌفؼب١ٌخ وجؼذ ثبٌنشٚسح أِبِٕب ٠ظٙش ِب ْ
5

 

                                                           
 اإلعالِٟ، اٌؼشة داس ، 1975– 1925 ٚخقبئقٗ، ارجب٘برٗ اٌجضائشٞ اٌذذ٠ث، اٌؾؼش ٔبفش، ِذّذ ٠ٕظش،:   1

 . 161 ؿ ، 1985ث١شٚد،

 
 . 166 ؿ ٔفغٗ، اٌّشجغ:   2

 
 96-95   ؿ اٌجضائش٠خ، إٌٙنخ ِىزجخ اٌؾش٠ف، اٌط١ت :د اٌّف١ِٛٙخ، اٌثمبفخ جضائشٞ ٌٍذنبسح أفبق ٔجٟ، ثٓ ِبٌه:  3

 
 . 86 ؿ ٔفغٗ، اٌّشجغ:  5
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 هشح األصِبْ ِٓ صِٓ، ػجش اٌّجزّؼبد ِٓ ِجزّغ ٌّٕٛ ٚاٌزؤ١ً٘ اٌجٕبء اهبس ففٟ       

 ٚظ١ف١خ، ٔظش ٚجٙخ ِٓ رذذد أْ ٠جت اٌذنبسح ألْ اإلٔغبْ خالي ِٓ اٌجٕبء رٌه فؼب١ٌخ

 أفشادٖ ِٓ فشد ٌىً ٠مذَ أْ ِؼ١ٓ ٌّجزّغ رز١خ اٌزٟ ٚاٌّبد٠خ األخالل١خ اٌؾشٚه ِجّٛع فٟٙ

 .ٚاٌّغزؾفٝ ٚاٌّؼًّ فبٌّذسعخ اٌؾ١خٛخخ، اٌٝ اٌطفٌٛخ ِٕز ٚجٛدٖ أهٛاس ِٓ هٛس وً فٟ

 ؽخق١خ َٚادزشا اٌمطش سة ا د عبئش ػجش فٛسٖ ج١ّغ فٟ ٚاألِٓ اٌّٛافالد ؽجىخ ٔظبَ

 رمذ٠ّٙب ػٍٝ اٌّزذنش اٌّجزّغ ٠ٚمذس ٠ش٠ذ اٌزٟ ٌٍّغبػذح ِخزٍفخ أؽىبال ج١ّؼٙب رّثً اٌفشد

 .ا١ٌٗ ٠ٕزّٟ اٌزٞ ٌٍفشد
1
 اٌزؼش٠ف ٚ٘زا» عجك ٌّب امبفخ ٌٍثمبفخ ؽبًِ رؼش٠ف ٕٚ٘بن « 

 ٠زذشن ٚاٌزٞ ِؼ١ٕخ دنبسح ٠ؼىظ اٌزٞ اٌّذ١و فٟٙ ِفِٙٛٙب، ٠ذذد اٌزٞ ٘ٛ ٌٍثمبفخ اٌؾبًِ

 ٚفٍغفخ اإلٔغبْ فٍغفخ ٠نُ اٌزؼش٠ف ٘زا أْ ٔشٜ ٚ٘ىزا اٌّزذنش، اإلٔغبْ ٔطبلٗ فٟ

 ثنشٚسح االػزجبس ثؼ١ٓ أخزٔب ِغ اٌّجزّغ )ِٚؼط١بد( اإلٔغبْ )ِؼط١بد( أٞ اٌجّبػخ

شوٙب اٌؾشاساد رذ اٌزٟ اٌزشو١ت ػ١ٍّخ رذذثٗ ٚادذ، و١بْ فٟ اٌّؼط١بد ٘زٖ أغجبَ

  .دسااٌذنب ادذٜ فجش ٠ئرْ ػٕذِب اٌشٚد١خ،
2
 

 

 األٌُ ٚثزشعجبد جٙخ ِٓ اٌؼبسِخ اٌفشدخ ثٕؾٛح ِذقٍخ االعزمالي ِشدٍخ جبءد ٌمذ        

 ٘زا غذاحاٌجضائشٞ  اٌؾؼش ٚٚلف ثب١ٔخ، جٙخ ِٓ اٌذبلذ اٌّغزؼّش خٍفٗ ِّب اٌجبسح

 فبرذخ فىبْ ثٗ، ٠ذززٞ ِثال مشثٛا اٌز٠ٓ األفزار اٌشجبي ٌؼطبء ٚاوجبس اجالي ٚلفخ االعزمالي

 «:   اٌذش٠خ ثّؼبٟٔ ِفؼّخ رٍه ٚوبٔذ اٌّنطٙذح، ٚاٌؾؼٛة األُِ ِٓ اٌىث١ش ٌذش٠بد

 اٌجضائش غ١ش فٟ أف١ٍخ ه١ٕخ ػٍٝ ؽّظ وً ِطٍغ ِغ رجش٘ٓ وبٔذ اٌثٛسح أْ ِٓ ٚثبٌشغُ

 ِٓ األفىبس رنغ ٌُ اٌثٛسح ٘زٖ فبْ رؤو١ذ٘ب، ػٍٝ اٌّغزؼّش دأة اٌزٟ اٌّفشٔغخ، اٌط١ٕخ ٘زٖ

 » ٚدنبسرٙب ثمبفزٙب فٟ اٌؼشٚثخ ِق١ش ػٓ اٌذبئش إي اٌزغب
3

 

 

 أْ أجً ِٓ اٌفشٔغٟ ٌٍّغزؼّش اٌذث١ثخ اٌّغبػٟ ٔثجذ أْ اٌؼجبٌخ ٘زٖ فٟ ٔش٠ذ ٚال     

 ٚرمٜٛ رؾزذ ئخااٌمش جؼً اٌزٞ األِش ٘زا اٌذنبس٠خ، أزّبئٙب ػٕبفشاٌجضائش  ػٓ ٠غمو

 اٌزٟ وبٌشفبفبد ٚأطٍمذ ٘ذفٙب ٔذٛ اٌىٍّبد عذدد فىؤٔٙب ٚاٌّٛاجٙخ، اٌّجبثٙخ ػٍٝ

 .فشٔغب جٕٛد ٔذٛ ٠قجٛٔٙب اٌّجب٘ذْٚ وبْ

                                                           
 . 47-46 ؿ عبثك، ِشجغ جضائشٞ ، أفبق ٔجٟ، ثٓ ِبٌه : 1
 
 . 125 ؿ ، 1969 اٌفىش، داس ،3 ه ؽب١٘ٓ، اٌقجٛس ػجذ ِمبٚسٞ، وبًِ ػّش رشجّخ إٌٙنخ، ؽشٚه ٔجٟ، ثٓ ِبٌه : 2
 
 259 ؿ ، 1984 اٌجضائش، ٌٍىزبة، اٌٛه١ٕخ اٌّئعغخ اٌجضائش  اٌذذ٠ث، اٌؾؼش خشفٟ، فبٌخ:  3
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 اٌم١ِٛخ ٚرٕطٍك لجً ِٓ ثٙب ٠زغٓ ٌُ وّب اٌجضائش، ٚػشٚثخ اٌثٛسح، ثؼشٚثخ اٌؾؼش ٠ٚزغٕٝ «

 ٌفظخ ٚرطفٛ اٌفشٔغٟ، االدزالي ه١ٍخ اٌخبٔك االدزجبط ػٕف ف١ٙب ؽؼش٠خ أطاللخ

 أغ١ٕخ ػٍٝ ا٢خش اٌطشف ِٓ اإلفشاس ٚوؤْ لق١ذح وً فٟ ث١ذ وً ػٍٝ )اٌؼشٚثخ(

  »األدث١بد ػٍٝ ٚاٌذبدٙب اٌٍّفظخ ٘زٖ جّٛح ِٓ ٠ض٠ذ )فشٔغب ِٓ لطؼخ اٌجضائش(
1

 

 

 ِؼبٌُ أْ ثؼّك، رئِٓ اٌؼشث١خ اٌفئبد ِٓ اٌىث١ش رجؼً اٌزٟ اٌذم١م١خ األعجبة سثّب ٚ     

 ِالصِخ ٚأفجذذ ٚرؼفٕذ اٌىث١ش االعزؼّبسٞ اٌؼجث ِٓ ٔبٌٙب لذاٌجضائشٞ   ؽخق١خ

 وبْ اٌثٛسح اػالْ لج١ً دزٝ اٌؼشثٟ فبٌؾشق «  اٌّغخ أٚ اٌزالؽٟ أٚ الغزشاةٌ ال ٌّقطٍخ

 اٌؾشق فٟ اٌزٕٟ٘ ٚاٌفشاؽ  جٙخ ِٓ اٌفشٔغ١خ اٌذػب٠خ ٚوبٔذاٌجضائش  ػٓ اٌىث١ش ٠جًٙ

 ِٓ ١ٌغذ ِؾٛ٘خ فٛسح ثث ػٍٝ ف١زنبفشاْ  أخشٜ، جٙخ ِٓ ٌٍجضائش  ثبٌٕغجخ اٌؼشثٟ

 ٚلذ غّٛمب، ٚاألؽذ اػزضاصا  األوثش ٟ٘ اٌقٛسح ٘زٖ فٟ اٌم١ِٛخ ش،ٚاٌّالِخضائاٌج ٚالغ

 اٌّؾٛ٘خ اٌقٛسح جؼً فٟ األوجش األثش اٌجضائش٠خ ، األٌغٕخ ػٍٝ اٌفشٔغ١خ اٌٍّغخ ٌغش٠بْ وبْ

  » .  اٌجضائش٠خ ػشٚثخ رم١١ُ فٟ اٌخبهئخ اٌّغجمخ اٌظْٕٛ ٛرؤو١ذىٚالؼ١خ، ؽجٗ فٛسح
2
 

 

 ؽبػش ِٚٓ اٌٛه١ٕخ اٌؾخق١خ ِمِٛبد اعزىّبي ِجبي فٟ أ٠نب االٔزقبس سغجخ رزجغذ ٚ     

 اٌجٕبء ِشاع١ُ اٌٝ اٌذاػ١خ اٌٙزبفبد وٕف فٟ ٚرؤٌمًب اعزجّبًػب ٔفغٗ اٌطشح ٠ىْٛ آخش اٌٝ

 .ٚاٌّغبػذح اٌؼْٛ دبٍِخ اِزذد ٠ذ ٌىً ٚاالِزٕبْ ٚاٌؾىش إٌبط ثفنً ٚاالػزشاف  ٚاٌزؾ١١ذ

 

 فٟ ئشااٌجض اٌٝ إٌبفش ػجذ جّبي اٌشئ١ظ ثض٠بسح صوش٠ب ِفذٞ اٌؾبػش اؽبدح ٌؼً ٚ     

 :ثمٛي االػزشاف ٘زا ػٍٝ ؽب٘ذ 1693

 

 

ّ  (  ٚفبء           ) ١ًٌٕ وب(  شٚثخ  ــاٌؼ ؼمًِ   ٕبب٘  ٘   ٚ    أسك  ) قش  و  س  اٌّغب

 بصســــــــجـاٌّ ١ٕبــــٚرٕزم ، ؾ١ّبً ٘             ٚٔبرزس   زاثخ  ـــــــاٌّ وبٔذ   بٕ  ب٘  ٘  

ّ   شة  اٌؼ    ٠خ  ش  ػجم بٕ  ب٘  ٘    بلشـــــاٌؼج بءــــرو بـــٙٝ ثبِــــغر             ُ  ـــــاٌؾُّ

 بثشـــجاٌج بحــــاٌطغ شعـــِق ٘بٕ٘ب          ذاداؽ بــعجؼ ١ذــــعؼسثٛ ٕ٘ب ٘ب

 ؟ بفشـــاٌخٕ ذٔبــــػم ِبأ ع١ّذٝ،          ) فٍغط١ٓ ( ػبس بيــ٠بجّ ٘بٕ٘ب

 )شبف  ٔ   ػجذ( ٠ب األِبْ فّبَ ف١ٙب أٔزُ ح ثٛدذ ف١ٕٙئب

                                                           
 . 258 ؿ ٔفغٗ، اٌّشجغ:  1
 

 . 259-258 ص السابق، المرجع الجزائري الحدٌث، الشعر خرفً،:  2
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. ٓ  بئخ   اٌؼشة ح دذٚ خبْ ِٓ وً د٠ٓ ٌٍؼشٚثخ اٌقف ٚدذح
1
 

 

 ِٓ إٌبثغ اٌٛجذأٟ اٌزىش٠ظ ٘زا فٟ اٌؼشٚثٟاٌجضائشٞ  اٌّؾٙذ رفبف١ً شأٔم أْ ٌٕب ٚ     

 ػٓ اٌّؼجشح األؽؼبس ثؤفنًاٌجضائشٞ  اٌؾؼش عبدخ ؽغً اٌزٞ صوش٠ب ِفذٞ اٌؾبػش أفبٌخ

 ٚاألدثبء، ءاٌؾؼشا ِٓ اٌّؾبسلخ أٚعبه فٟ ٠ٕذس لذ اٌزٞ اٌزؼج١شٞ ٚاٌغّٛ اٌفٕٟ االسرمبء

 اٌخو ػٍٝ رغ١ش أْ رذبٚي ٚاٌزٟ اٌّمطغ، ٘زا فٟ اٌؾؼش٠خ اٌشإ٠خ هج١ؼخ ٔزجقش أْ ٠ّٚىٓ

 ف١زذٛي اٌمٙش، أؽىبي ٌّخزٍف ٚاالعزغالَ ٌٍخنٛع فلشااٌ اٌزؼج١ش ٌّغ١شح اٌّالصَ اٌؼشثٟ

 ٕ٘ب ِٚٓ ثب٢خش، ثُ أٚال ثبٌزاد اٌٛػٟ ِجذأ ػٍٝ رمَٛ اٌزٟ اٌٛجٛد ِؼبدٌخ رؤع١ظ اٌٝ إٌذاء

 أْ ٠ّىٓ اٌزٟ اٌّٛاجٙخ ٚهج١ؼخ اٌزاد ٘زٖ ٌزذشوبد ف١خشااٌجغ اٌخطٛه ٚمغ اؽىب١ٌخ رٕجٕٟ

 اٌمبئذ ٠ىْٛ اٌّؼطٝ ٘زا ِٚٓ االعزّبرخ، أ٘ذاف ِٓ ٘ذفب ٠ؾىً اٌزٞ ٘زا ا٢خش، ِغ رقٕؼٙب

 أٚمبع ٠غب٠ش ا جذ٠ذً  سا خ١ب رجٕٟ اٌٝ رطّخ عٛع١ٛثمبف١خ ٌّغ١شح ػٕٛأب إٌبفش ػجذ جّبي

 .االعزمالي ثؼذ ِب

 

 لبئّب رؼج١ش٠ب وال١ِب ّٔطب ٠فشص ثمبفٟ ٔغك مّٓ اٌزبس٠خ ٚلبئغ ث١ٕخ ٘ٛ أ٠نب األعبط ٚ     

 ٚاٌزؾىً اٌزذمك اٌٝ رغؼٝ اٌزٟ االجزّبػ١خ اٌشإ٠خ ٌٚؼً ،)ِؼشفٟ(  اثغزٌّٛٛجٟ ثؼذ ػٍٝ

 ِؼمً ٘بٕ٘ب(  إٌذٓ ِؾىٍخ اٌٝ األٔب ِؾىٍخ ِٓ رشرفغ أْ رش٠ذ اٌزٟ ٟ٘ اٌّمطغ ٘زا فٟ

  فبٌّغشة )ِقش  -ئشضااٌج(  اٌؼشث١خ اٌّؼبدٌخ هشفب ٠ٚزجبرة )ثٛدذح ف١ٕٙئب( ،)اٌؼشٚثخ

 ِٓ إٌٛع ٘زا ٠غؼٝ ٔفغٗ اٌغ١بق ٚفٟ وٕبٔخ، أٚ ِقش ػٕٛأٗ ٚاٌّؾشق ئشاضاٌج ػٕٛأٗ

 .اٌجّٙٛس أٚ اٌؾؼت سٚح فٟ األٔب سٚح فٙش اٌٝ اٌزؼج١شٞ اٌؼًّ

 

 رزمبعّٗ هّٛح ٚ٘ٛ ِٛمٛػبرٗ، اٌّؼبفشاٌجضائشٞ  األدة ٠غزّذ اٌطّٛح ٘زا ِٓ     

 أجً ِٓ إٌّبمٍخ ٚاٌثٛس٠خ اٌزمذ١ِخ ٚلٛا٘ب اٌىبددخ اٌؼشث١خ اٌؾؼٛة ج١ّغ ثٗ ٚرٕؾغً

 .ٚاٌغٍُ ٚاٌذش٠خ االعزمالي

 

 اٌّزؼذدح، ٚاٌّقبػت اٌّؾبوً سغُ جب٘ذح رغؼٝ ٟٚ٘اٌجضائش   رىْٛ أْ ػجت فال     

 األِخ ِٓ ٠زجضأ ال جضءا رىْٛ أْ األعبع١خ رٗضا١ِّٚ ثٗشاٚر ٚربس٠خٗ وٟشااالؽز اٌجٕبء اٌٝ

 اٌزٛجٗ رٞ اٌؼشثٟ األدة دٍمبد ِٓ دٍمخاٌجضائشٞ  األدة ٠ىْٛ أْ ػجت ٚال اٌؼشث١خ،

 ٚاٌثٛسٞ اٌزمذِٟ
2
 .اعزمالٌٗ ثؼذ ِٚب ثٛسرٗ ِشادً  فٟ 

                                                           
زكرٌا،  مفدي مؤسسة مشترك نشر حمودة، بكٌر الحاج بن مصطفى جمع أخرى، وقصائد تتكلم أمجادنا زكرٌا، مفدي:  1

 . 192 ص ، 2003 الجزائر، والنشر، لالتصال الوطنٌة الوكالة
 
 . 25 ؿ ، 1982 ، 55 اٌؼذد آِبي، ِجٍخ ٚسٚا٠خ، ٚؽؼشا لقخ اٌجضائشٞ اٌّؼبفش، األدة رٛجٙبد اٌغبئخ، اٌذج١ت:  2
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 )والىشأة المفهىم( واألسلىبُت األسلىب :األول المبحث

 أزمٍذ ؽ١ش ٚاٌٍّغب١ٔبد، اٌٍّغخ ثؼٍُ وج١ش ا٘زّبَ اٌؼؾش٠ٓ اٌمشْ ِطٍغ ِغ ثذأ ٌمذ       

 ١ٌؾًّ اال٘زّبَ ٘زا اِزذ ِب عشػبْ صُ اٌقؼ١ذ، ٘زا ػٍٝ ٔٛػ١خ ٔمٍخ اٌٍّغ٠ٛخ اٌذساعبد

 .األفً فٟ ٌغ٠ٛخ ث١ٕخ راد ٔقًٛفب ثٛففٗ األدثٟ ٚاإلثذاع األدة ؽمً

 ػشف األدث١خ إٌقٛؿ ٌغخ فٟ ٠جؾش عذ٠ذ ػٍُ ٔؾٛء اال٘زّبَ ٘زا ٔزبئظ ِٓ وبْ ٚلذ

 ٚعّبرٙب خقبئقٙب ٌزؾذ٠ذ األدث١خ ٌٍٕقٛؿ ِٚذخلً  ًِٕٙغب فأفجؼ ثبألعٍٛث١خ،

.اٌغّب١ٌخ
1

 

 

 ثأٔٙب ٚرّزبص اٌؾذ٠ش اٌؼقش فٟ األدثٟ ٌٍٕمذ اٌؾذ٠ضخ إٌّب٘ظ ِٓ األعٍٛث١خ ٚرؼذ     

 اٌؼٍُ ٘زا أْ ئالّ  ٚاٌقشف، ٚإٌؾٛ اٌجلغخ ػٍَٛ ِٓ ِغزمبح صبثزخ أِٛس ػٍٝ رمَٛ

 ٔبمًغب أعٍٛث١ب ى١شارف اٌمذ٠ُ اٌؼشثٟ إٌمذ لذَ وّب األعٍٛة، ئٌٝ رشعغ عزٚس ٌٗ اٌؾذ٠ش

 .األعٍٛثٟ اٌجؾش ٠ض١ش٘ب اٌزٟ اٌمنب٠ب أثشص ػٕٗ رغت ٌُ

 فٕؾأد عذ٠ذ، ِٕطٍك ِٓ ثبألعٍٛة اال٘زّبَ ثذأ فمذ اٌؾبٌٟ، اٌؼقش فٟ أِب      

األعٍٛث١خ،
2

 اٌمذ٠ّخ، ٌٍجلغخ ٚاٌٛؽ١ذ اٌؾشػٟ اٌٛس٠ش أٔٙب اٌجبؽض١ٓ ثؼل ٠شٜ ٚاٌزٟ 

 ث١ٓ اٌزؼب٠ؼ ٌخٍك ِلئّخ ف١غخ ػٍٝ اٌؼضٛس اٌّّىٓ ِٓ أٔٗ آخشْٚ ٠شٜ ؽ١ٓ فٟ

 ثؼش ػٍٝ ثً اٌزٛاسس، ػٍٝ ِج١ٕخ ؽ١ٕئز اٌؼللخ رقجؼ ال ثؾ١ش ٚاألعٍٛث١خ، اٌجلغخ

 .ثبٌٕؾٛ ٠ىزًّ ِضٍش مٍؼٟ ِؼٗ رىْٛ ٌألعٍٛة ِٛاوجخ عذ٠ذح ثلغخ

 

 :األسلىب مفهىم .أ

إٌخ١ً، ِٓ اٌغطش :لغت األسلىب مفهىم
3

 ٚاٌطش٠ك، ٚاٌّز٘ت اٌٛعٗ ٘ٛ ٚاألعٍٛة 

  .ِٕٗ أفب١ٔٓ أٞ اٌمٛي ِٓ فلْ أعٍٛة فلْ أخز ٠مبي اٌفٓ ٚ٘ٛ ٘ٛا ألعٍٛة

 :أْ ٠ؼٕٟ إٌخ١ً ِٓ اٌغطش ػٍٝ أعٍٛة ٌفظخ ئهلق ئْ

ب ٠مزنٟ األعٍٛة - ًِ  .ِؼ١ٕب ٔظب

 .األٔغبق ِٓ ِؾذًدا ٔغمًب ٠مزنٟ األعٍٛة -

 .ػ١ٍٙب اٌّغ١ش ٠زؼزس اٌزٟ اٌغ١ٍظخ األسك ٔم١ل األعٍٛة -

 

                                                           
 . 130 ؿ ، 1996 عٕخ ،1 ه اٌٍجٕب١ٔخ، اٌّقش٠خ اٌذاس اٌؼشثٟ، ٚاٌج١بْ األعٍٛة اٌخفبعٟ، إٌّؼُ ػجذ ِؾّذ : 1

 
 . 56 ؿ ، 2004 اٌمب٘شح، ا٢داة، ِىزجخ رطج١م١خ، دساعخ ٔظشٞ ِذخً األعٍٛث١خ ع١ٍّبْ، أؽّذ هللا فزؼ : 2

 
 . 225 ؿ ، 2000 ث١شٚد، فبدس، داس ،2 ط اٌؼشة، ٌغبْ ِؼغُ ِٕظٛس، اثٓ : 3
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 خنُ فٟ ٌٕفغٗ األدثٟ ٠ؾزمٗ اٌزٞ اٌٍّغٛٞ إٌٙظ «:  ثأٔٗ األعٍٛة رؼش٠ف ٠ّٚىٓ

  ». وّخشااٌّز اٌٍّغ٠ٛخ اٌّبدح
1

 

 .ِز٘جٗ ٌٚىً اٌّز٘ت ٘ٛ األعٍٛة أْ رٌه فٟ ٚاٌُّٙ

 

 :حا صطالإ األسلىب مفهىم

 اٌؾذ٠ش اٌؼقش فٟ ػ١ٍٗ ٠طٍك ِّب ثىض١ش ألذَ ٘ٛ األعٍٛة ِقطٍؼ أْ اٌّإوذ ِٓ     

 ػٕذ ِؼشٚف ٚ٘ٛ أسعطٛ صِٓ ِٕز ِٛعًٛدا وبْ األعٍٛة أْ ؽ١ش ثبألعٍٛث١خ،

 .اٌؼشة اٌجلغ١١ٓ

 

 ٠غزشؽذ٘ب اٌزٟ اٌؼبِخ اٌغّب١ٌخ ٚاٌخقبئـ اٌف١ٕخ اٌمٛاػذ ِٓ عٍّخ «:  فبألعٍٛة

ٚاٌزم١ذ  ِطبثمزٙب اإلثذاػٟ ٔزبعٗ فٟ ِؾبٚال ِؾ١طٙب داخً فٟ ٠ٚذٚس إٌبصش، أٚ اٌؾبػش

 »ثٙب 
2

 

 Buffoon :  لألسلىب بىفىن تعرَف

  ػٍٝ ال ِخقٛؿ أعٍٛة ػٍٝ ِمزقشا  اٌىلَ ٠ىْٛ ٕٚ٘ب،  »ٔفغٗ اإلٔغبْ ٘ٛ «

 ِطٍك أعٍٛة

 

 Gaston: لألسلىب غاستىن تعرَف

 » ٌٍّغخ اٌؼبَ ٚاٌّخضْٚ اٌؾخقٟ اٌزقشف ٘ٛ «.

 ٚ٘ٛ اٌّٛاصٔخ ِٓ ٔٛع ٕٚ٘ب اٌمشآْ ئػغبص ػٓ ؽذ٠ضٗ ِؼشك فٟ اٌخطبثٟ روش ٚوّب

 .أٚد٠زٗ ِٓ ٚ ٚاد  اٌىلَ أعب١ٌت ِٓ أعٍٛة فٟ اٌؾبػش٠ٓ أؽذ ٠غشٞ أْ

 ٔظُ أعٍٛة ِجب٠ٕخ اٌغٍّخ فٟ ث١ٕب ٚلذ«  أ٠نب اإلػغبص ػٓ ؽذ٠ضٗ فٟ اٌجبللٟٔ ٠ٚمٛي

 » ٚاٌزشر١ت إٌظُ فٟ ػ١ٍٙب ِٚض٠زٗ األعب١ٌت ثغ١ّغ اٌمشآْ
3

 

      

 ثبٌّؼٕٝ األعٍٛة ِقطٍؼ ٠غزخذِْٛ ال أُٔٙ اٌىلَ ع١بق ِٓ ٠ظٙش ٚاٌزٞ       

 ٚ٘زا ٌٍىلَ، ا١ٌّّضح ٚاٌغّخ إٌظُ فٟ اٌخبفخ اٌطش٠مخ ثٗ ٠ؼْٕٛ ٚئّٔب ا٢ْ، اٌّغزخذَ

ب األٚائً ػٍّبئٕب ػٕذ ِٛعًٛدا وبْ اٌّؼٕٝ ِٓ ٚؽٟء اٌٍّفع أفً ثأْ ٠ف١ذٔب ًّ  لذ٠

                                                           
 . 39 ؿ ، 1 ه ففبء، داس اٌؼقٛس، ػجش ٚرطج١ك دساعخ األعٍٛة فٓ ص٠ٕٟٛ، آدَ ؽ١ّذ:  1

 
 . 40 ؿ ٔفغٗ، اٌّشعغ : 2

 
 . 85 ؿ رٛٔظ، اٌىزبة، اٌؼشث١خ، اٌذاس ٚاألعٍٛث١خ، األعٍٛة ِغذٞ، اٌغلَ ػجذ:  3

 



الشعري  والخطاب ألاسلوبية                                         ألاول  الفصل  

 

10 
 

 ِٓ اٌنشة ٘ٛ  «:  رؼش٠فٗ فٟ فمبي ٌألعٍٛة، اٌغشعبٟٔ اٌمب٘شح ػجذ رطشق ٚلذ

 ». ف١ٗ ٚاٌطش٠ك إٌظُ
1
 

 ٘زا ًٚعٛد أ٘ ٠إوذ وٍٗ ٚ٘زا خٍذْٚ ٚاثٓ اٌمشهبعٕٟ ؽبصَ ٌٗ رؼشك وّب       

ب االفطلػ ًّ  .لذ٠

 

 :األسلىبُت مفهىم .ب

 اٌمشْ ِٓ اٌضبٟٔ إٌقف فٟ ظٙشد ٚلذ Stylistic األٌّب١ٔخ اٌٍغخ ئٌٝ أفٍٙب ٠شعغ

 فHanz Van Gabilartizٟ عبثلسرٓ فبْ ٘بٔض األٌّبٟٔ اٌؼبَ اٌؾبوُ ٠ذ ػٍٝ ػؾش اٌزبعغ

 .اٌؼبٌُ عبئش ئٌٝ رٌه ثؼذ أزمٍذ صُ ، 1875 ػبَ

ب األعٍٛث١خ ِقطٍؼ ػشف ٌٚمذ      ًّ  فبألعٍٛث١خ غ١شُ٘، ػٕذ ػشف وّب اٌؼشة ػٕذ لذ٠

 .أعب١ٌت ٚاٌغّغ األعٍٛة ٌّقطٍؼ ِبدح ٟ٘
2

  

 اٌّغزؾٛرح اٌٍّغخ فٟ اٌزؼج١ش ٚلبئغ ثذساعخ ٠ؼٕٝ ػٍُ « : ثبٌٟ ؽبسي ٠مٛي وّب فٟٙ

 . اٌّؼجشح ثبٌؼبهفخ
3
« 

 

 ٚالؽمزٗ ٍٛةـــأع عزٚس ِٓ ِشوت « : اٌّقطٍؼ ٘زا ػٓ اٌّغذٞ اٌغلَ ػجذ ٠ٚمٛي

 اٌؼمٍٟ اٌؼٍّبٟٔ ثبٌجؼذ رخزـ ٚاٌلّؽمخ رارٟ، ٌغبٟٔ ِذٌٛي رٚ فبألعٍٛة) ٠خ( 

  » اٌّٛمٛػٟ
4

 

 

 ٟ٘« : فمبي ٚاؽذ رؼش٠ف فٟ اٌزؼش٠فبد ٘زٖ ٠غّغ أْ اٌجبؽض١ٓ أؽذ ؽبٚي ٚلذ      

 ِٓ رٌه ٠غززجغ ِٚب اٌخطبة ٚرىض١ف اٌمٛي شاءئص ػٍٝ رؼًّ اٌزٟ اٌٍّغ٠ٛخ اٌق١غ عٍّخ

 األعٍٛة ث١ٓ اٌفشق ٌٕب ٠زنؼ ٕ٘ب ِٚٓ، »اٌغبِغ ػٍٝ اٌزأص١ش ٚث١بْ اٌّزىٍُ ٌزاد ثغو

 :ٚاألعٍٛث١خ

 ِٚغبي ٚلٛاػذ أعظ ٌٗ ػٍُ فأٙب األعٍٛث١خ أِب ٌٍىلَ، ٚفف األعٍٛة -1

 فٟٙ األعٍٛث١خ أِب اٌغ١بق، فٟ خبفخ ِٕضٌخ اٌزأص١ش٠خ اٌم١ّخ رؼطٟ أْ األعٍٛة -2

 .ٚػبهف١خ ٚٔفغ١خ عّب١ٌخ ٔبؽ١خ ِٓ اٌزأص١ش٠خ اٌم١ّخ ٘زٖ ػٓ اٌىؾف

                                                           
 . 469 ؿ ، 2004 اٌمب٘شح، اٌخبٔغٟ، ِىزجخ ؽبوش، ِؾّٛد رؾم١ك اإلػغبص، دالئً اٌغشعبٟٔ، اٌمب٘ش ػجذ : 1

 
 . 230 ؿ عبثك، ِشعغ اٌؼشة، ٌغبْ ِٕظٛس، اثٓ:  2

 . 42 ؿ ، 1 ه اٌخ١ّٕٟ، ِطبثغ ٚاألعٍٛث١خ، األعٍٛة فٟ ا٠ٌٍّٟٛ، ِؾّذ:  3

 
 . 100 ؿ عبثك، ِشعغ ٚاألعٍٛث١خ، األعٍٛة اٌّغذٞ، اٌغلَ ػجذ:   4
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 .اٌٍّغبٟٔ اٌزؼج١ش دساعخ ٚاألعٍٛث١خ اٌٍّغبٟٔ، اٌزؼج١ش ٘ٛ األعٍٛة -3

 

 اٌٛمؼٟ ؽمٙب أٚ Spitzer عجزضس ػٕذ اٌّضبٌٟ ثؾمٙب اٌٍغب١ٔبد ع١ٍٍخ ٚاألعٍٛث١خ     

 األفٛاد ػٍُ ِضً اٌٍّغب١ٔبد، ِٓ فشع فٟٙ ٌٚزٌه ، Charls Bally ثبٌٟ ؽبسي ػٕذ

 األعٍٛث١خ ٌٚىٕٙب اٌذالٌخ، ٚػٍُ اٌزشو١ت ٚػٍُ األفٛاد ٚظبئف ٚػٍُ اٌٛظبئف ٚػٍُ

 .األدثٟ اٌىلَ ثذساعخ٠ؼٕٝ  فشع

 

 ف١ٗ ُػذ ه٠ًٛ ٚلذ ِنٝ لذ ، Jacobson عبوجغْٛ ٠مٛي اٌغ١بق ٘زا ٚفٟ     

 اٌزؾ١ًٍ

اٌٍّغبٟٔ، ٌٍزؾ١ًٍ فًبِشاد األعٍٛثٟ
1

 ثّٛد اٌمٛي ئٌٝ اٌجبؽض١ٓ ثؼل ر٘ت ٚؽزٝ  

 رغ١ّبد ئٌٝ ٌغأ فمذ ٌٚزٌه صػّٗ، فٟ اٌؾبعخ ػٓ ا ئذً صا  بِقطٍؾ وٛٔٙب األعٍٛث١خ

 اٌٍّغب١ٔبد ِمبثً Linguistique Synthétique اٌزأ١ٌف١خ اٌٍّغب١ٔبد ٟ٘ أخشٜ

 ػللخ ثبٌٍّغب١ٔبد األعٍٛث١خ ػللخ رجمٝ رٌه ِغ اٌٍغخ،ٌٚىٓ خٟ ثذساعرؼٕ اٌزٟ اٌزؾ١ٍ١ٍخ

 .ثأِٗ اٌطفً

 رؼذ فبألعٍٛث١خ األعٍٛث١خ، عخدسا  فٟ اٌجلغخ ػٍُ روش أ٠نب ػ١ٍٕب ٠ٚغزٛعت      

 ث١ٓ خٍو ٕ٘بن وبْ ٚاْ عذ٠ذح، ِٚجبدب ف١غ ٚفك اٌؼشث١خ ٌٍجلغخ عذ٠ًذا شارؼج١

 اٌؾم١مٟ اٌجٕبء ِؼشفخ فٟ ٙبشاوٚاؽز رذاخٍٙب ِذٜ ئٌٝ ٠ؼٛد فٙزا ٚاٌجلغخ، األعٍٛث١خ

 ٚفٕٛٔٙب ثأعب١ٌجٙب ظٙشد اٌجلغخ أْ ٔغذ اٌٛساء ئٌٝ ػذٔب ِب ئرا إٌـ ػ١ٍٗ ٠مَٛ اٌزٞ

 .اٌمذَ ِٕز اٌؼشثٟ اإلٔغبْ ػشفٙب لذ - األعٍٛث١خ غطبء رؾذ – ا١ٌَٛ ٔؼشفٙب اٌزٟ

 

 

 األسلىبٍ التحلُل مستىَاث :الثاوٍ المبحث 

 :الصىتٍ المستىي  -1

 اٌؼٕبفش أؽذ ٠ؼذ فٙٛ اٌؾؼشٞ، إٌـ فٟ أعبع١ًب قشاػٕ ؽىً اٌقٛرٟ اٌّغزٜٛ ئْ

 اٌف١ٕخ ٚأثؼبد٘ب اٌؾؼش٠خ اٌشؤ٠ب رؾى١ً فٟ ٠ٚغُٙ إٌـ ث١ٕخ فٟ ٌإل٠مبع اٌّىٛٔخ

 رزخز اٌٍّغخ هج١ؼخ ألْ اٌقٛر١خ، عخذسااٌ ثأ١ّ٘خ ثذًءا« : ٕٖٔٛأْ  ػ١ٍٕب ٌٚٙزا ٚاٌغّب١ٌخ،

                                                           
 . 85 ؿ ، 2014 ، 9 اٌؼذد اإلٔغب١ٔخ، ٚاٌذساعبد اٌجؾٛس ِغٍخ:  1
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 أٚ ٔفغ١خ رار١خ ٚأفىبس ِؼبْ ػٓ رؼجش ِغّٛػخ ِٕطٛلخ فٛرٗ ٛسحف  األٚي اٌّمبَ فٟ

.»خ اعزّبػ١
1

 

خ هجم رٍفذ « اٌؾبي ثطج١ؼخ اٌؾؼش ف١ٙب ثّب اٌف١ٕخ األػّبي ِٓ اٌؼذ٠ذ فٟ ٍٔؾع ئر      

. »ٟ  اٌغّبٌ اٌزأص١ش ِٓ ضأ٠زغ ال عضًءا ثزٌه ٚرإٌف االٔزجبٖ اٌقٛد
2
 

 أْ ٠ؼٕٟ ال ٚ٘زا األخشٜ، اٌذال١ٌخ ِغز٠ٛبرٙب ػٓ رٕفقً ال ٌٍمق١ذح اٌقٛر١خ فبٌج١ٕخ

 اٌمق١ذح رؾى١ً فٟ ٘بَ عضء ٘ٛ ئّٔب اٌؾؼش٠خ، اٌزغضئخ ف١ٗ ٔقت لبٌت ِغشد اٌٛصْ

 رارٙب، فٟ عٛ٘ش٠خ ل١ّخ رؾًّ ال ٚؽذ٘ب اٌىٍّخ وبٔذ ٚارا ػٕٗ، االعزغٕبء ٠ّىٓ ٚال

 ٌٙب ١ٌظ اٌّفشدح اٌزفؼ١ٍخ فاْ ِٚغب٠شح، رؼبسمب غ١ش٘ب ِغ ثؼللزٙب ل١ّزٙب رزؼذد ٚأّب

 دٚس٘ب ٚرّبسط ؽ٠ٛ١زٙب رأخز اٌؾؼشٞ اٌخطبة داخً ففٟ اٌجؾش، دائشح خبسط أصش

 اٌخطبة فٟ اٌقٛرٟ اٌزؾى١ً فؼب١ٌخ رجشص ٕٚ٘ب اٌّزٍمٟ، فٟ ٚرأص١ش٘ب اٌّٛع١مٟ

 رغبػذ ف١ٕخ هبلبد ِٓ رٍّىٗ ِٚب اٌغ١بق، هج١ؼخ رؾّذد٘ب عّب١ٌخ ثلغخ ٌزؼطٟ اٌؾؼشٞ

.اٌزخ١ً ػبٌُ ٌٚٛط ػٍٝ
3

 ٠جشص اٌؾؼشٞ إٌـ ث١ٕخ فٟ اٌّٛع١مٝ فاْ أخشٜ، ثؼجبسح أٚ  

 اٌذٚس ٕٔغٝ أْ دْٚ ِزغمب فٕٟ ٔظبَ ٚرق٠ٛش اٌؾؼش٠خ اٌزغشثخ ػٓ اٌزؼج١ش فٟ دٚس٘ب

 ئ٠مبػ١خ ِٛع١م١خ ٌّغخ ئػطبء فٟ ٚاإل٠مبع ٚإٌجش ٚاٌغٕبط اٌّٛع١مٟ اٌغشط ٠ٍؼجٗ اٌزٞ

 .اٌمق١ذح فٟ

 وبٔذ ئْ اٌؾشوبد ٠ذسط أْ اٌقٛرٟ اٌّغزٜٛ ثبعزطبػخ أٔٗ أخشٜ عٙخ ِٓ ٚٔغذ     

شا . وج١ فب اخزل اٌٍّغبد ثبخزلف رخزٍف فٟٙ فبئزخ، أٚ فبِزخ
4

 

 

ع اٌزٕٛ ث٠ٗشاد ٚ «شاس: اٌزى ٔغذ اٌمق١ذح ػ١ٍٙب رجٕٟ اٌزٟ اٌقٛر١خ اٌؼٕبفش ِٚٓ     

 ٔز١غخ ئؽذاس فٟ اٌّىشسح اٌىٍّخ رأص١ش ػٍٝ رؼزّذ عؾش٠خ ٌّغخ را األخ١ش ٘زا ٠ٚؼزجش

.» اٌؾؼشٞ اٌؼًّ فٟ ِؼ١ٕخ
5

 األفٛاد ػٍٝ أ٠نب ٠ؼزّذ اٌّغزٜٛ ٘زا ٔغذ وّب

                                                           
 ِ٘ٛخ، داس ٚرشو١ج١خ، فٛر١خ دساعخ اٌؾّذأٟ، فبسط أثٛ د٠ٛاْ فٟ اٌؾؼشٞ اٌخطبة خقبئـ وٛاوجٟ، ِؾّذ:  1

 . 45 ؿ ه،.د ،2003ش،غضائاٌ

 
 1 ه ، 1991 اٌّغشة، اٌج١نبء، داس اٌضمبفٟ، اٌّشوض ظب٘شٞ، ٌزؾ١ًٍ ِذخً ٚاٌخطبة، اٌؾىً اٌّبوشٞ، ِؾّذ:  2

 . 123 ؿ ،

 
  139 ؿ اٌفغش، داس ، 1 اٌغضء اٌؾذ٠ش، اٌؼشثٟ إٌمذ فٟ دساعخ اٌخطبة، ٚرؾ١ًٍ األعٍٛث١خ اٌغذ، اٌذ٠ٓ ٔٛس:  3

 
 . 17 ؿ ه،.د ٖ، 1429 -َ 2008 اٌغبِؼ١خ، اٌّؼشفخ داس اٌٍّغ٠ٛخ، األفٛاد اٌخ٠ٛغىٟ، وبًِ ص٠ٓ:  4

 
 اإلعىٕذس٠خ، اٌّؼبسف، ِٕؾأح ٔبؽش اٌؾذ٠ش، اٌؼشثٟ اٌؾؼش ٌغخ فٟ األعٍٛث١خ اٌجٕبد اٌغؼذأٟ، ِقطفٝ ٠ٕظش،:  5

 . 30 ؿ
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 ٌٍّغخ األعبع١خ األٌٚٝ اٌٍّجٕبد رؼذ اٌّفشدح األفٛاد ٚأ٠نب ٚاٌّّٙٛعخ اٌّغٙٛسح

 اٌىٍّبد ِٓ ِغّٛػخ ػٓ ػجبسح ٟ٘ ٚاٌزٟ و١ت،شاٚاٌز ثبٌغًّ خبفخ ٚأفٛاد

 .ٚلٛا١ٔٓ ٌٕظبَ رخنغ خبفخ ثطش٠مخ ِٕظّخ
1
 

 اٌٍّفع فٟ اٌىٍّخ رؾبثٗ فٙٛ اٌّغزٜٛ، ٘زا فٟ اٌغٕبط ٠ٍؼجٗ اٌزٞ اٌذٚس ٕٔغٝ ال وّب     

 :لغ١ّٓ ئٌٝ ٠ٕٚمغُ اٌّؼٕٝ، فٟ اخزلفٙب ِغ

 .ٚٔٛػٙب ٚػذد٘ب ؽشوبرٙب اٌؾشٚف ؽ١ش ِٓ اٌٍّفظبْ ف١ٗ ارفك ِب ٚ٘ٛ :تام -

 .اٌؼذد فٟ ٌفظبد ف١ٗ اخزٍف ِب ٚ٘ٛ :واقص -

 

 وً أْ ثذ١ًٌ ٚرٌه اٌّٚٛع١مٟ، ثبٌغٕبء اسرجبهٙب رإوذ اٌؾؼش هج١ؼخ فاْ ٚثبٌزبٌٟ   

 دػذ اٌزٟ اٌّؾبٚالد وً ئْ صُ اٌّٛع١مٟ، اإل٠مبع ِٓ ٠ب خبي ٠ىٓ ٌُ اٌؾؼشٞ إٌزبط

 .اٌؾؼشٞ إٌـ ث١ٕخ فٟ ٚرأص١ش٘ب اٌّٛع١مٝ ِٓ اإلفلد رغزطغ ٌُ اٌؾؼشٞ اٌزغذ٠ذ ئٌٝ

 اٌزٞ اإل٠مبػٟ اٌقٛرٟ اٌجٕبء ٘ٛ إٌضش٠خ اٌمطؼخ ِٓ اٌؾؼش٠خ اٌمق١ذح ١ّ٠ض ِٚب    

 ئْ صُ .٠لصِٙب ٌغٛٞ رشو١ت داخً ؽؼش٠زٙب ٌٍمق١ذح ٠ؾمك ثٙب ف١ٕخ لٛا١ٔٓ رؾىّٗ

 ٌزؾم١ك اإل٠مبع ِؾشن داَ ِب اٌٛصْ فٟ اٌجؾش ٠غزذػٟ ثبٌٍّغخ اإل٠مبع ػللخ فٟ اٌىلَ

 أػظُ ٘ٛ اٌٛصْ «: سؽ١ك اثٓ لبي ٚلذ ٌٍمق١ذح، اٌّؼّبسٞ اٌّغزٜٛ ٠لءَ ِٕغغُ ثٕبء

.»ح مشٚس ٌٙب ٚعبٌت ػ١ٍٙب ِؾزًّ ٚ٘ٛ خقٛف١خ ثٗ ٚأٚال٘بش اٌؾؼ ؽذ أسوبْ
2

 

      

 

 :التركُبٍ المستىي . 2

ب  دٚسا رّضً اٌزٟ اٌٍّغ٠ٛخ اٌّغز٠ٛبد ِٓ ٘ٛ اٌزشو١جٟ اٌّغزٜٛ ًِ  اٌخطبة، رؾ١ًٍ فٟ ٘ب

 ٘زٖ فٟ ٠ؼذ فٙٛ أزظبِٙب، ٚهش٠مخ اٌزشو١ج١خ اٌج١ٕبد ثذساعخ اٌّغزٜٛ ٘زا ٠مَٛ ؽ١ش

 ِٓ االٔطلق ٠ّىٓ أٚمؼ ٚثّؼٕٝ إٌقٟ، اٌّؼٕٝ رؾىً و١ف١خ فٟ اٌّزؾىُ اٌؾبٌخ

 فٛس زشاْ ال ٚو١ف١خ اٌؼبٌُ ؽٛي إٌـ فبؽت سؤ٠خ ٌفُٙ اٌزشو١جٟ اٌزى٠ٛٓ

                                                           
 اٌمب٘شح، اٌؾذ٠ش، اٌىزبة داس اٌٍّغخ، أفٛاد ػٍٝ رطج١م١خ دساعخ اٌٍّغ٠ٛخ اٌقٛر١بد ٘لي، ؽبِذ اٌغفبس ػجذ:  1

 . 11 ؿ ه،.د ،٘ـ  1430 -َ 2009

 
 ،5 ه اٌغ١ً، داس اٌؾ١ّذ، ػجذ اٌذ٠ٓ ِؾٟ رؾم١ك ،1 ط اٌؼٙذح، وزبة اٌم١شٚأٟ، سؽ١ك اثٓ ٌؾغ١ٓ ػٍٟ أثٛ:  2

 .134 ؿ ،1891 ث١شٚد،
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 – اٌغشعبٟٔ لشس إٌقٟ ٚاٌّؼٕٝ اٌزشو١ت ث١ٓ اٌؼللخ ٌٚٙزٖ ؽٌٛٗ، ِٓ د ّٛعٛدااٌ

 .إٌفظ فٟ األخشٜ رشر١ت ثؾغت ٚرشر١جٙب اٌّؼبٟٔ ألصبس إٌظُ فٟ اٌىٍُ رمفٟ  -لذ٠ّب
1

 

 

 اٌط٠ٍٛخ ث١ٓ ِب اٌغًّ فٟ اٌز٠ٕٛغ ٘ٛ اٌّغزٜٛ ٘زا فٟ اٌمبسب أزجبٖ ٠ٍفذ ِٚب    

 األث١ٕخ ِذخً ِٓ رفغ١ش٘ب ِٚؾبٌٚخ األدث١خ إٌقٛؿ ئٌٝ اٌزٛعٗ أْ ٔغذ ئر ٚاٌمق١شح،

 ٠جذٚ ِب ٚ٘زا إٌزبئظ، ثأػظُ ٠ؼٛد عٛف دالٌزٙب، ثٕبء فٟ إٌؾٛ هبلخ ٚوؾف إٌؾ٠ٛخ

 ػٍٝ« أعغٙب أؽذ فٟ األخ١شح ٘زٖ اسرىضد ثؾ١ش اٌزؾ١ٍ٠ٛخ، اٌز١ٌٛذ٠خ إٌظش٠خ فٟ ع١ًٍب

ب ٌغخ ٌىً ٚأْ اٌٍّغبد وً فٟ ٠زؾبثٗ ػبَ » ٌغٛٞ ٔظبَ ًِ  ٠ب، أعبط ٠ب رشو١ت ٔظب

 ثّب ث١ٕٙب ف١ّب اٌٍّغبد ٚرزّب٠ض

 ٌؼجزٗ اٌزٞ اٌذٚس ٕٔغٝ ال وّب رؾِٛغىٟ الزشؽٗ اٌزٞ ٚاٌٛعبئو اٌّجبدب ثّٕٛرط ٠غّٝ

 ٘زٖ اٌّشعً ف١ٙب ٠ّبسط اٌزٟ اٌٍّغبد ئؽذٜ ثبػزجبس٘ب اٌّغزٜٛ ٘زا فٟ اٌؼشث١خ ٌغزٕب

 أ ػٍٝ ئ١ٌٗ ِٚغٕذ ِغٕذ ِٓ عٍّخ وٛٔٗ اٌخطبة ِىٛٔبد فزشوت اٌؼ١ٍّبد، ِٓ اٌغٍغٍخ

 إٌؾٛ ػٍٝ اٌفؼ١ٍخ اٌغٍّخ ػٕبفش رشر١ت ف١ىْٛ ػبَ، ثؾىً ٘زا إٌؾبح، ِٓ وض١ش سٞ

 :اٌزبٌٟ

 أعغٙب أؽذ فٟ األخ١شح ٘زٖ اسرىضد ثؾ١ش اٌزؾ١ٍ٠ٛخ، اٌز١ٌٛذ٠خ إٌظش٠خ فٟ     

ب ٌغخ ٌىً ٚأْ اٌٍّغبد وً فٟ ٠زؾبثٗ ػبَ ًِ  ث١ٕٙب ف١ّب اٌٍّغبد ٚرزّب٠ض ،أعبع١ب رشو١ت ٔظب

 اٌزٞ اٌذٚس ٕٔغٝ ال وّب رؾِٛغىٟ الزشؽٗ اٌزٞ ٚاٌٛعبئو اٌّجبدب ثّٕٛرط ٠غّٝ ثّب

 اٌّشعً ف١ٙب ٠ّبسط اٌزٟ اٌٍّغبد ئؽذٜ ثبػزجبس٘ب اٌّغزٜٛ ٘زا فٟ اٌؼشث١خ ٌغزٕب ٌؼجزٗ

 ئ١ٌٗ ِٚغٕذ ِغٕذ ِٓ عٍّخ وٛٔٗ اٌخطبة ِىٛٔبد فزشوت اٌؼ١ٍّبد، ِٓ اٌغٍغٍخ ٘زٖ

 ػٍٝ اٌفؼ١ٍخ اٌغٍّخ ػٕبفش رشر١ت ف١ىْٛ ػبَ، ثؾىً ٘زا إٌؾبح، ِٓ وض١ش سأٞ ػٍٝ

 :اٌزبٌٟ إٌؾٛ

 ) ِغٕذ ِٚغٕذ ا١ٌٗ ( ←) فً + فبػً ( 

 

ب دٚسا  اٌقشفٟ ٌٍّغزٜٛ أْ ٕٔغٝ ال وّب    ًّ  ٠ّضً ؽ١ش اٌزشو١ج١خ، اٌؼ١ٍّخ فٟ ِٙ

 ث١ٓ اٌزٕبٚة رٌه ِٚٓ ، ثبالعزشار١غ١بد اٌّجبؽشح رمزشْ اٌزٟ ؽشاداٌّإ ِٓ ِإؽشا  «

. » األفؼبي  أصِٕخ
2

 

                                                           
 اٌمب٘شح، ا٢داة، ِىزجخ ٚاٌزطج١ك، إٌظش٠خ ث١ٓ ٚاإلػلِٟ األدثٟ اٌخطبة رؾ١ًٍ ثٛلشح، ٔؼّبْ ؽطبػ ِؾّذ:  1

 . 123 ؿ ه،.د

 
  140 ؿ ١ٌج١ب، ، 2004 ، 1ه اٌّزؾذح، اٌغذ٠ذ اٌىزبة داس اٌخطبة، ر١غ١خشائعز اٌؾ١ٙشٞ، ظبفش ثٓ اٌٙبدٞ ػجذ:  2
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 ٚاٌؼٕبفش ٚاٌّمبهغ اٌق١غ رزخز٘ب اٌزٟ اٌج١ٕخ ثزٕبٚي األخ١ش ٘زا ٠مَٛ ؽ١ش      

 أ٠نب اٌّغزٜٛ ٘زا ػٍٝ ٠طٍك وّب ٔؾ٠ٛخ، أٚ فشف١خ ِؼبٟٔ رإدٞ اٌزٟ اٌقٛر١خ

 اٌقشف فذساعخ ٚثبٌزبٌٟ اٌقشف١خ اٌٛؽذادذساعخ ث ٠ؼٕٟ اٌزٞ اٌّشفٌٛٛعٟ ِقطٍؼ

 اٌؾذ٠ضخ اٌٍّغب١ٔبد أزٙغزٗ اٌزٞ اٌٍّغ٠ٛخ اٌؼٕبفش رغٍغً مّٓ رأرٟ إٌؾٛ ٘زا ػٍٝ

 اٌؼٕبفش ٘زٖ لّخ رّضً اٌزٟ اٌذالٌخ صُ إٌؾٛٞ فبٌزشو١ت اٌج١ٕخ، ئٌٝ األفٛاد ِٓ ٠ٚجذأ

. »وبفخ  ِؼب١ٔٙب ِؾقٍخ ألٔٙب ٚصّشرٙب
1

 

 أعٍٛث١خ، ِمبسثخ ٔمبسثٙب ِب ػبدح اٌزٟ األسوبْ ػٓ اٌّغزٜٛ ٘زا فٟ ٔزؾذس وّب    

 ِجبؽش ثإسح فٟ ٠مغ فٙٛ اٌزشو١ت، ِجبؽش أوجش ِٓ ٠ؼذ اٌزٞ ٚاٌزأخ١ش اٌزمذ٠ُ ٟٚ٘

 ثزشر١ت ٠زؼٍك فٙٛ خبفخ، أ١ّ٘خ اٌّجؾش ٘زا ٠ٚىزغت اٌزشو١ت ؽٛي اٌذائشح األعٍٛة

 .اٌغٍّخ داخً األعضاء

 

 األعٍٛث١خ اٌجؾٛس ػبٌغزٙب اٌزٟ اٌمنب٠ب ِٓ ٠ؼذاْ اٌٍّزاْ ٚاٌزوش اٌؾزف ٚأ٠نب     

 ِّب رٕ٘ٗ ٚا٠مبظ اٌّزٍمٟ اعزضبسح ئٌٝ ٠ؼّذ ٚ٘ٛ اٌزؼج١ش، ّٔو ػٓ بؾشافً أ ثٛففٙب

 ٘زا ٚرىٍّخ اٌّشعً لجً ِٓ إٌبلـ اإلسعبي لٛاِٗ ٚاٌّزٍمٟ اٌّشعً ث١ٓ رفبػل ٠ؾذس

 اٌّزىٍُ رذفغ اٌزٟ اٌغ١بق دالٌخ ػٍٝ وزٌه األخ١ش ٘زا ٠ؼزّذ ئر اٌّزٍمٟ لجً ِٓ إٌمـ

 .االخزقبس ئٌٝ

 

 ثبٌغٙٛد ارقبال اٌزشو١ت ِجبؽش أوضش ِٓ ٠ؼذ ٚاٌزٕى١ش اٌزؼش٠ف ٠خـ ٚف١ّب     

 ِٓ اٌٍّغخ ٚظبئف ثذسط اٌزشو١جٟ األفً ِمٌٛخ ٠ّضً ع١ج٠ٛٗ ػٕذ فٙٛ ٚاٌٍّغ٠ٛخ إٌؾ٠ٛخ

 الثذ اٌجبؽش أْ ِفبدٖ ُِٙ ؽشه رٛفش ٠غت ٘زاذساعخ ٌ ٌٚىٓ األدث١خ، إٌقٛؿ خلي

 دْٚ أعٍٛثٟ ٔـ رؾ١ًٍ ٠ّىٓ ال ئر اٌٍّغب١ٔخ، اٌظب٘شح ثزشو١ت ػبٌّب ٠ىْٛ أْ ٌٗ

 .اٌجلغ١خ ٚوزا ٚاٌقشف١خ إٌؾ٠ٛخ اٌّؼبسف ػٍٝ االػزّبد

 

 :الذاللٍ لمستىيا -

ب عضًءا اٌؼٕقش ٘زا ٠ّضً ًّ  اٌٍّغبٟٔ اٌذسط لطبػبد ِٓ لطبع فٙٛ إٌـ، ثٕبء فٟ ِٙ

 اٌٍّغٛٞ اٌّؼٕٝ دساعخ  «:  اٌؼٍُ ٘زا ِٚغبي و١تشاٚاٌز األفٛاد ؽأْ رٌه فٟ ؽأٔٗ

 اٌذالٌخ ػٍُ الزقبس ٘ٛ اٌغبئذ اٌّفَٙٛ وبْ ٚاْ و١ت،شاٚاٌز اٌّفشداد فؼ١ذٞ ػٍٝ

 ئٌٝ اٌقذد ٘زا فٟ اإلؽبسح ِٓ فلثذ ِغبئً، ِٓ ثٙب ٠زؼٍك ِٚب اٌّفشداددساعخ  ػٍٝ

 أْ ربسح ٠زوشْٚ ئر أِشُ٘، ِٓ ؽ١شح فٟ ٠ضاٌْٛال اٌٍّز٠ٓ اٌّؾذص١ٓ اٌذاسع١ٓ ثؼل

 اٌذالٌخ ػٍُ أْ ٚاٌؾم١مخ اٌذالٌخ أٚ اٌّؼغُ أٚ اٌّفشداد ِغزٜٛ ٘ٛ اٌذسط ِٓ اٌّمقٛد
                                                           

 151: المرجع نفسه .ص 1
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 ٘ٛ اٌغ١بق ٘زا فٟ ِغذٞ اٌغلَ ػجذ ٠مٛي وّب إٌّٙغ١خ ِمبسثبد ٚرؾؼت اٌؾذ٠ش،

 اٌّؼٕٝ، ٚفٍغفخ االدسان ٔظش٠خ ػٓ ٠ٕفقً ال ِّب ٌغٛٞ، ثؾش وً فٟ ْاسذٚاٌ لطت

 أٚ اٌّؼغُ أٚ اٌّفشداد ٠ذسط آخش ػٍُ أٞ ِٓ ِغبالً  أٚعغ اٌذالٌخ ػٍُ ثبد ٌٚزٌه

.» ؼاٌّقطٍ
1

 

 

 « ِٛمٛػبرٙب ٚرٕٛع اٌذالٌٟ ِغبٌٙب عؼخ اٌّشوجخ اٌغٍّخ فٟ االٔزجبٖ ٠ض١ش ِٚب   

 اٌذ٠بوش١ٔٚخ اٌض١ِٕخ ٚاٌشؤ٠خ ٚصجٛرٙب اٌٍّغخ ِٓ رٕطٍك اٌغٕىش١ٔٚخ ا١ٌ٢خ اٌذالٌٟ فبٌضشاء

. » د٠ٕبِٟ رطٛسٞ خو فٟ ؽشوزٙب ِٓ رٕطٍك
2

 

 

 ٚؽذاد رؾىً اٌزٟ اٌذالٌٟ اٌّغزٜٛ رؾذ٠ذ فٟ ا١ٌ٢خ اٌذالٌخ ٔذسط اٌقذد ٘زا ٚفٟ    

 دال١ٌخ ػللبد ث١ٕٙب رغّغ ِغبالد فٟ اٌىٍّبد رٕظ١ُ أعبط ػٍٝ رمَٛ إٌـ فٟ دال١ٌخ

 اٌّغبالد ٚوض١شح . اٌخ ...اٌفشػ أٚ اٌؾضْ ػٍٝ اٌذاٌخ األٌفبظ ِضً ِزؼذدح ِغبالد داخً

 .اٌزٛاصٞ ِجذأ رؾىً ٟٚ٘ اٌٛاؽذح اٌمق١ذح داخً

 ف١ٗ، ٚاٌض٠بدح اٌّؼٕٝ أفً ث١ٓ اٌزفش٠ك فٟ ػّذٖ اٌغشعبٟٔ ػٕذ اٌذالٌٟ ٚاٌّغزٜٛ       

 ف١غؼً اٌّؼٕٝ، فٟ اٌض٠بداد ِٓ ٚهلٚح د٠جبعخ ٌٗ ٚأْ ؽش٠ف ثأٔٗ اٌٍّفع ٚفف ٌزٌه

 ف١ٗ ٚاٌخقٛف١خ ٌٗ ٚاٌى١ف١خ اٌّؼٕٝ فٟ اٌض٠بدح ثبة ِٓ ٟ٘ اٌزٟ اٌذال١ٌخ اٌخقبئـ

 .ٌٍّفع أٚفبفًب

 ٌٚزؼشف رٛمغ ٌُ األٌفبظ ئْ «:  لٌٛٗ ِٓ ػٕذٖ ع١ٍب ٚامؾب اٌذالٌٟ اٌّغزٜٛ ٚٔغذ

ُ ألْ ٌٚىٓ أٔفغٙب فٟ ِؼب١ٔٙب .» ثؼل ئٌٝ ثؼنٙب ٠ُنَّ
3
 

 ف١ٙب ٔظّذ ػمذ ِٓ ِزٕبصشح عضاءأ عٜٛ ١ٌغذ اٌّفشدح األٌفبظ ِؼبٟٔ أْ سأ٠ٗ ٚفٟ

 اٌّخزٍفخ اٌّمبفذ ػٓ ٌٍزؼج١ش دالٌٟ ثزٕبعك األٌفبظ

. 

 اٌزٞ ٘ٛ اٌغٍّخ أٚ اٌىٍّخ فّؼٕٝ اٌّؼٕٝ، ٘ٛ اٌّغزٜٛ ٘زا ػ١ٍٗ ٠مَٛ اٌزٞ فبألعبط     

 أخشٜ ٌغ٠ٛخ و١بٔبد أٚ اٌىٍّبد رّزٍىٗ و١بًٔب ١ٌظ اٌّؼٕٝ ألْ اٌذل١ك، ٌٍزؾ١ًٍ ٠خنغ

 اٌؼبٌُ ػٓ ثّؼضي ١ٌظ ٚاٌّؼٕٝ ،"االؽزٛاء" أٚ "االِزلن" ٌّؼٕٝ األدثٟ ثبٌزؼج١ش

 .ثجؼل ثؼنٙب ٚاٌغًّ اٌىٍّبد ػللبد ػٓ فنلً  ٌؼللبد ِؼٗ ٠شرجو ثً اٌخبسعٟ،

 

                                                           
 . 279 ؿ ، 1 ه ، 1996 عٛس٠ب، دِؾك، اٌفىش، داس اٌٍّغب١ٔبد، ِجبدب لذٚس، ِؾّذ أؽّذ:  1

 
  105 ؿ ه،.د صئش، ا اٌظ ػٕبثخ، ِخزبس، ثبعٟ عبِؼ١خ، سد ِٕؾٛا اٌخطبة، ٚرؾ١ًٍ األعٍٛث١بد ثؾٛػ، ساثؼ:  2

 
 . 49 ؿ عبثك، ِشعغ اإلػغبص، دالئً اٌغشعبٟٔ، اٌمب٘ش ػجذ:  3
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 فٛسح اٌز٘ٓ فٟ دائّب رٛلع وبٔذ أ٠ًّب وٍّخ وً أْ «:  اٌٍّغٛٞ اٌؼبٌُ )فٕذس٠ظ( ٠ٚشٜ

 ٘زا ػٓ ٚرؼجش رٌه رفؼً ِنؾىخ أٚ ِؼغجخ فغ١شح، أٚ وج١شح ؽض٠ٕخ، أٚ ث١ٙغخ ِب

.» األؽ١بْ غبٌت فٟ اٌّؼٕٝ
1

 

 

 ػٕبفش ِٓ ػٕبفش ٠ؼزجش اٌزٞ األعٍٛثٟ اٌغ١بق مّٓ رٕذسط اٌذال١ٌخ ٚاٌج١ٕخ      

 اٌىٍّبد ٌّؼبٟٔ رؼذد٠خ ٚخٍك اٌّغزؼٍّخ ٌٍّفشداد ئ٠ّبءاد ثامبفخ األعٍٛث١خ، اٌزم٠ٛخ

 .اٌّغزؼٍّخ

      

 المبحث الثالث : شعرَت الخطاب الشعرٌ   

 

 فٟ ػشف «اٌزٞ األدثٟ اٌغٕظ رٌه أٞ اٌؾؼش٠بد، ِٛمٛع إٌبط ث١ٓ ػشف لذ    

 ٚاإلٔغبص اٌغّبػٟ اٌزٍمٟ وبْ ؽ١ش ٚاإل٠مبع، ثبإلٔؾبء ِشرجطًب اإلٔغب١ٔخ اٌضمبفخ

.» ٚاالعزٙلن ٌإلٔزبط ِىشع١ٓ ّٔط١ٓ اٌؾفٛٞ،
2
 

 ِٕؾٗ ِب ٚ٘زا ٚاٌّٛع١مٝ، ثبإل٠مبع ١ضاِزّ ٌغ٠ًٛب أداء ه٠ٍٛخ ٌفزشاد ظً اٌؾؼش أْ أٞ

 .غٕبئ١ًب ٚٔفًغب ئٔؾبد٠خ عّب١ٌخ

 ػٓ إٌبرظ اٌخبؿ اٌغّبٌٟ اإلؽغبط ػٍٝ ٚدالٌزٗ اٌّقطٍؼ ٘زا رطٛساد ٌٚىٓ

 .اٌؾؼشٞ االٔفؼبي أٚ ثبٌؼبهفخ ٠شرجو عؼٍزٗ اٌمق١ذح

 

 ٘زٖ رذاخٍذ ؽ١ش أخشٜ، ثّؼبسف الزشٔذ لذ اٌؾؼش٠بد ٌفظخ أْ ٔىزؾف ٚػ١ٍٗ      

ث١ٕٙب، ف١ّب ٚاِزضعذ اٌّؼبسف
3

 ظٙٛس خلٌٙب ِٓ أٔغض ئ٠غبث١ًب ثؼًذا ثذٚس٘ب ٚأػطذ 

     ِغ رذاخٍذ اٌزٟ اٌّؼشف١خ اٌؾمٛي ث١ٓ ِٚٓ اٌٍّغ٠ٛخ، اٌظب٘شح عشاسثأ رٙزُ عذ٠ذح فشٚع

 ِغ ػللزٙب ٔبؽ١خ فّٓ ٚغ١ش٘ب، ٚاألعٍٛث١خ اٌزذا١ٌٚخ اٌٍّغب١ٔبد ٔغذ اٌؾؼش٠بد،

 ثبػزجبس٘ب اٌٍّغب١ٔبد فشٚع ِٓ فشًػب اٌؾؼش٠بد أْ دَبىا جان اٌٍّغبٟٔ ٠شٜ اٌٍّغب١ٔبد

 رٕظ١ُ ٟ٘ ؽ١ش ِٓ اٌزذا١ٌٚخ اٌٍّغب١ٔبد ظٙٛس ِغ ٌٚىٓ اٌٍّغب١ٔخ، ٌٍج١ٕبد اٌؾبًِ اٌؼٍُ

 ِغزٜٛ فٟ ثغّؼٙب رمَٛ ألٔٙب اٌّغزٜٛ، فٟ ئالّ  ٚاٌزشو١ت، اٌذالٌخ ٌؼٍّٟ ِخبٌف غ١ش

 ث١ٕبد ث١ٓ ِؾزشوب لبعّب اٌزذا١ٌٚخ اٌٍّغب١ٔبد ٠غؼً ِّب اٌّجبؽش، ثبٌغ١بق خبؿ صبٌش

                                                           
 . 95 ؿ ، 1994 ٌجٕبْ، ث١شٚد، اٌمِٟٛ، اإلّٔبء ِشوض ػ١بػ، ِٕزس رشعّخ ٚاألعٍٛث١خ، األعٍٛة ث١شع١شٚ، : 1

 
 . 123 ؿ عبثك، ِشعغ ٚاٌخطبة، اٌؾىً اٌّبوشٞ، ِؾّذ : 2

 
 . 64 ؿ عبثك، ِشعغ اٌخطبة، ٚرؾ١ًٍ األعٍٛث١بد ثؾٛػ، ساثؼ .د:  3
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 ث١ٓ اٌّؾزشن اٌمبعُ ٘زا خلي ِٓ ٔفُٙ .ٚاٌؾؼشٞ ٚاٌذالٌٟ اٌزشو١جٟ اٌزٛافً

 .ثبٌخطبة ِّٕٙب وً ا٘زّبَ ؽ١ش ِٓ أ١ّ٘زٗ رىّٓ اٌزذا١ٌٚخ، ٚاٌٍّغب١ٔبد اٌؾؼش٠بد

 

 أ١ّ٘زٙب رجشص اٌزذا١ٌٚخ ٚاٌٍّغب١ٔبد اٌٍّغب١ٔخ، اٌج١ٕخ ثمنب٠ب رٙزُ اٌؾؼش٠بد فجبػزجبس     

 عضًءا رؼذّ  أْ ٠ّىٓ ٕ٘ب اٌؾؼش٠بد فاْ اٌخطبة، فٟ اٌٍّغخ رؾٛالد ِزبثؼخ مشٚسح فٟ

 .اٌؾؼش٠خ ِؼبٌغزٗ ؽ١ٓ بثبخط إٌـ ٠ق١ش ػٕذِب ٚرٌه اٌٍّغب١ٔبد، ِٓ غضأ٠ز ال

 

 «: أْ ئٌٝ ٠ز٘ت اٌغزاِٟ اٌذوزٛس ٔغذ ثبألعٍٛث١خ  -اٌؾؼش٠بد  -فٍزٙب أِب      

 ١ٌظ اٌؾبػش أْ ٚرٌه ...دالالد ِٓ رؾٍّٗ ٌّب ال ٌزارٙب اٌٍّغخ ػٍٝ رشرىض األعٍٛث١بد

. »ش ؽؼ ِٓ ٠مٌٛٗ ٌّب ؽبػش ٌٚىٕٗ ثٗ، ؽظ أٚ ف١ٗ فىش ٌّب ؽبػشا
1

 

 

 ٚاٌؾؼش٠بد األعٍٛث١بد ث١ٓ رغّغ اٌزٟ اٌقٍخ أْ اٌغزاِٟ اٌذوزٛس لٛي ِٓ ٠زنؼ     

 أٚ اٌىلَ فٟ اٌؾبػش ثشاػخ ٔىزؾف أْ ٠ّىٓ فجبألٌفبظ ٚاألفىبس، األٌفبظ فٟ رىّٓ

 ثّب ال اٌؾبػش ثٗ ٠زٍفع ِب وً ئٌٝ وج١شح أ٠ٌٛٚخ أػطذ اٌقٍخ ٘زٖ أْ ٔغذ أخشٜ ثؼجبسح

 .ثٗ ٠فىش أٚ ٠ؾظ

 

 اٌؾؼش٠بد ث١ٓ اٌزذاخً أسعغ لذ "فىس كابا" إٌبلذ ٔغذ أخشٜ عٙخ ِٓ أِب     

 فٟ ٠ذلك أْ ؽبٚي آخش ِٛمغ فٟ ٔغذ وّب ...ثبألعٍٛة ا٘زّبِٙب اٌزٟ ٚاألعٍٛث١بد

 أْ ٟٚ٘ اٌفشٚق، ئٌٝ ٚرٛفً اٌؾؼش٠بد، ِٓ األعٍٛث١بد ر١ّض اٌزٟ اٌخقبئـ

 ٚال ٌألعٍٛث١خ ا١ٌّّضح اٌقفخ ػٓ رجؾش ال ئر ِٕٙغٟ ثّٕظبس ِشرجطخ رظً  اٌؾؼش٠بد

 ِٓ األػّبي ٘زٖ ألْ األصش، ِٕظِٛخ داخً ئالّ  ٌٍؼلِبد ا١ٌّّضح اٌخقبئـ رذسط

.اٌفشق ٘ٛ ٚرٌه األعٍٛث١بد اخزقبؿ
2

 ثٙزٖ اٌؾؼش٠بد زضاطاِ ثبْ ٕ٘ب ِٓو 

 ٠ٕزظ فمذ اٌّؼشفٟ، اٌّغبي فٟ ئ٠غبث١خ خطٛح ثؼذ ٚاألعٍٛث١خ، اٌزذا١ٌٚخ االخزقبفبد

 ػللخ ٌٗ ِب وً ػٓ اٌىؾف خلٌٙب ِٓ ٠ّىٓ ػ١ٍّخ خبف١خ اٌزذاخً ٘زا هش٠ك ػٓ

 .اٌٍّغ٠ٛخ ثبٌظٛا٘ش

 فمذ عبص ؽ١ش، ِٕٚظُ ِٛصْٚ ولَ أٔٗ ػٍٝ ٌٍؾؼش ٔظش فمذ «عجك ِب مٛء ٚػٍٝ     

 ػٍٝ اؽزٜٛ ألٔٗ ثٗ اإلعّبع عبص ؽ١ش ِٕٚظُ، ِٛصْٚ ولَ أٔٗ ػٍٝ ٌٍؾؼش ٔظش

                                                           
 . 63 ؿ عبثك، ِشعغ اٌخطبة، ٚرؾ١ًٍ األعٍٛث١بد ثؾٛػ، ساثؼ  ٠ٕظش،:  1

 
 . 44 ؿ ٔفغٗ، اٌّشعغ:  2
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.» اصٕبْ ف١ٗ ٠خزٍف ال اٌزٞ اٌؼٕقش
1

 اٌزٞ إٌّضٛس ػٓ ثبئٓ ِٕظَٛ ولَ ٘ٛ  «ثٙزا   

.» ِخبهجزُٙ فٟ إٌبط ٠غزؼٍّٗ
2

 وخطبة ٠ؾمك ٚاٌّٛع١مٟ اإل٠مبػٟ ثطبثؼٗ ئرْ فٙٛ  

 .أغغب١ًِب ؽشهًب

 

 ئٌٝ ر٘جٛا ٚإٌمبد اٌجبؽض١ٓ ِٓ اٌىض١ش ٔغذ ٕٚ٘ب ٠غ١شح رٍم١ٗ ِغأٌخ ٠غؼً اٌؾشه ٘زا     

 فٟ  "مرتاض المالك عبذ" روشٖ اٌزٞ "الجاحظ" ٔغذ ؽٌٛٗ ِزٕٛػخ ِفب١ُ٘ ئػطبء

 ٚرخ١١ش ٌٛصْا ئلبِخ ػٍٝ اٌؾؼش ٠ؼزّذ « :ف١ٗ ٠مٛي ،"اٌخطبة اٌؾؼشٞ ث١ٕخ "  وزبثٗ

 ِٓ ٚعٕظ إٌغ١ظ ِٓ ٚمشة فٕبػخ اٌؾؼش فأّب ...اٌّخشط  ٚعٌٙٛخ اٌٍّفع

.»اٌزق٠ٛش
3

 ٟ٘ "فٕبػخ" ثٍفظٗ لقذ اٌغبؽع أْ ٌٕب ٠زنؼ اٌزؼش٠ف ٘زا خلي ِٚٓ 

 .غب٠خ أثؼذ ئٌٝ ٚرشلٝ فزغّٛ اٌٙٛا٠خ أٚ اٌّٛ٘جخ ٠قمً اٌزٞ اٌّغبس

 

 اٌخطبة خقبئـ ٠ؾًّ ِب وً أٞ اٌخطبة ثٗ فمقذ "إٌغ١ظ" ٌفظخ أِب     

 فٟٙ "اٌزق٠ٛش ِٓ عٕظ" أِب األدثٟ، إٌـ فٟ إٌمذ ِٛمٛع ٘ٛ اٌخبسع١خ،ٚرٌه

 ٘ٛ "الجاحظ" ػٕذ اٌؾؼش أٚمؼ ٚثؼجبسح اٌّنّْٛ، ػجش اٌؾؼش٠خ اٌقٛسح خقبئـ

 فىً األفىبس، ال األٌفبظ ِجذع ِفَٙٛ ٔغذ أخشٜ عٙخ ِٚٓ اٌؾبػش ثٗ رٍفع ِب وً

 اٌّشء ِٓ ٠غؼً أْ ٠ّىٓ ال اٌؾبسق اإلؽغبط ٚاْ اٌىلَ، ئثذاع فٟ رزغٍٝ ػجمش٠خ

ب ؽبػشا ًّ .ػظ١
4
 ٠ىْٛ أْ لجً أٌفبظ « :ئٔٗ لبي ؽ١ش كىهه جىن رؼش٠ف وزٌه ٔغذ وّب 

.» ِؼبٟٔ
5
  

 ١ٌّؾٛ ر٘ت   "اٌؾؼشٞ اٌخطبة ث١ٕخ"   وزبثٗ فٟ مرتاض المالك عبذ ٔغذ ث١ّٕب    

 ِفَٙٛ رؾذ٠ذ فٟ ٌزمبسثّٙب ٚرٌه ،كىهه جىن ،الجاحظ :اٌغبثم١ٓ إٌبلذ٠ٓ ِٓ وً سأٞ

 ِّب اٌشغُ ػٍٝ «: أٔٗ ٚعذ اٌّٛلف ٘زا ِٓ ٚأطللًب اٌجبؽش سأٞ ٚؽغت اٌؾؼش،

 لٛسٔذ ِب ئرا ؽذ٠ضخ، الجاحظ سؤ٠خ بصاٌذِ ٚؽنبساد ِٚىبْ صِبْ ِٓ ث١ّٕٙب ٠فقً

                                                           
 ٚاٌزٛص٠غ، ٚإٌؾش ٌٍذساعبد اٌغبِؼ١خ اٌّإعغخ إٌمذٞ، سس ا اٌذ ٔبفزح ِٓ أعٍٛث١خ ئهلٌخ اٌؼظ١ُ، ػجذ ِؾّذ : 1

 . 04 ؿ ، 1 ه ،٘ـ   1415 1884َ ٌجٕبْ، ث١شٚد،

 
 ، 1 ه ، ـ٘ 1402 َ 1982 ٌجٕبْ، ث١شٚد، اٌؼ١ٍّخ، اٌىزت داس اٌؾؼش، ػ١بس اٌؼٍٛٞ، هجبهجب ثٓ أؽّذ ِؾّذ:  2

 10ؿ

 
 ث١شٚد، اٌؾذاصخ، داس ١ّ٠ٕخ، أؽغبْ رؾش٠ؾ١خ، سعخ ا د اٌؾؼشٞ، اٌخطبة ث١ٕخ ِشربك، اٌّبٌه ػجذ ٠ٕظش،:  3

 . 16 ؿ ، 1 ه ، 1986 ٌجٕبْ،
 

 . 17 ؿ ٔفغٗ، اٌّشعغ:  4

 
 . 17 ؿ ٔفغٗ، : 5
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 اٌخطبة هج١ؼخ فُٙ فٟ اٌّؼبفشح ٚاٌؾؼش٠خ األعٍٛث١خ إٌّب٘ظ ئ١ٌٗ رز٘ت ثّب

.»اٌؾؼشٞ
1
 

 

 ٠ؼذ اٌؾؼشٞ اٌخطبة ثبػزجبس ٚرٌه ِّٙخ، ٔمطخ أزجب٘ٗ رٍفذ اٌّمٌٛخ ٌٙزٖ فبٌّزّؼٓ     

ب ٌمٟ لذ ٔغذٖ اٌغشث١خ، اٌّذسعخ ١ٌٚذ ًِ  ػٍٝ ٠ٚأخز اٌؼشة ٔمبد هشف ِٓ س اً  وجٟ ا٘زّب

 ا٘زّٛا اٌز٠ٓ اٌملئً اٌؼشة إٌمبد ِٓ ٠ؼذ اٌزٞ مرتاض المالك عبذ اٌّضبي عج١ً

 ئصجبد ثذٚسٖ ؽبٚي وّب اٌؼشثٟ ٌٍٕمذ أعظ ؽ١ش اٌّؼبفشح، اٌغشث١خ إٌمذ٠خ ثبٌّٕب٘ظ

 .)األعٍٛث١خ اٌغ١ّ١بئ١بد،( اٌؾذ٠ضخ إٌّب٘ظ فٟ لذِٙب اٌزٟ اٌغٙٛد خلي ِٓ ٚعٛدٖ

 عًذا، ؽذ٠ضخ سؤ٠زٗ ظٍذ اٌزٞ الجاحظ عثمان أبى اٌؼشثٟ إٌبلذ عٙٛد وزٌه ٕٔىش ال وّب

 أْ ٌٕب ٠زنؼ ٕ٘ب ِٚٓ ا١ٌَٛ، اٌؾذ٠ضخ إٌمذ٠خ إٌّب٘ظ ئ١ٌٗ رز٘ت ثّب لٛسٔذ ِب ئرا ٚرٌه

.» ٔبلذ ِٓ أوضش ئػغبة ٚٔبي اٌّمجٛي ؽذ ثٍغ ئثذاع وً٘ٛ «  اٌؾؼشٞ اٌخطبة
2

    

 

 – اٌمٛي أعٍفٕب وّب - ٚاٌىلَ اٌٍّغخ اص١ٕٓ ػٕقش٠ٓ ئٌٝ األخ١ش ٘زا عزٚس رؼٛد ئر       

 ئٔغبص ٘ٛ « ٚاٌىلَ  »غشامٗ أ ػٓ اٌفشد ثٙب ٠ؼجش اٌشِٛص ِٓ ِغّٛػخ ٟ٘ « فبٌٍّغخ

 رٌٛذ ٕ٘ب ِٚٓ.   »   اٌّخبهت ٠ذػٝ آخش ؽخـ ئٌٝ اٌّزىٍُ ثٗ ٠زٛعٗ فشدٞ  ٌغٛٞ

 سِٛص٘ب ٠ٚفه ف١غزمجٍٙب اٌّزٍمٟ ئٌٝ اٌّزىٍُ ٠جضٙب ٌغ٠ٛخ، سعبٌخ ٚثؼذٖ اٌخطبة ِقطٍؼ

 أٚ أفؼبال ٠ض١ش ِب أٚ ٚاٌمبف١خ اٌٛصْ :ّ٘ب أعبع١١ٓ سو١ٕٓ ػٍٝ ٠ذي ثبٌؾؼشٞ ٚٔؼزٗ

  .عّب١ٌب ئؽغبعب
3

 

 

 ٔغذ ئر اٌزؼج١ش ئٌٝ ٠ٙذف خطبثًب اٌزٛاف١ٍخ ِٕظٛس ِٓ األدثٟ اٌؾؼشٞ فبٌخطبة     

 ٠ُؼجّش اٌزٞ اٌخطبة فقً ػجش ئال ِّىٕب ١ٌظ اٌؾؼشٞ اٌؼًّ ئْ « : ٠مٛي "تىدوروف

 ؽشوزٗ رارٗ ٌٍخطبة وبْ ئرا ئالّ  ٠زؾمك ال اٌفقً ٘زا أْ ئال ٔفغٗ، ػٓ ثٗ اٌفٕٟ اٌؼًّ

. »  اٌؼبٌُ أعغبَ ؽبي ٘ٛ وّب صِٕٗ ٚثبٌزبٌٟ اٌّغزمٍخ، اٌخبفخ
4
 

 

 إٌـ، ػٓ ٠خزٍف ٌْٛ تىدوروف ػٕذ اٌخطبة أْ ٠زنؼ اٌّمٌٛخ ٘زٖ خلي ِٓ     

 ٌٕظبَ ٠ٚخنغ ِغزمٍخ ثؾش٠خ ٠زؾشن عؼٍٗ ِب ٚ٘زا ٚصِٕٗ، ٚؽشوزٗ رارٗ ٌٗ ٌىٛٔٗ رٌه

                                                           

 . 133 ؿ ، 2 ط عبثك، ِشعغ اٌخطبة، ٚرؾ١ًٍ األعٍٛث١خ اٌغذ، اٌذ٠ٓ ٔٛس :1:
 . 34 ؿ عبثك، ِشعغ اٌؾؼشٞ، اٌخطبة ث١ٕخ ِشربك، اٌّبٌه ػجذ:  2
 . 22 ؿ عبثك، ِشعغ اٌٍّغب١ٔبد، ِجبدب لذٚس، ِؾّذ أؽّذ .د ثزقشف،:  3

 
 . 89-88 ؿ عبثك، ِشعغ اٌخطبة، ٚرؾ١ًٍ األعٍٛث١بد ثؾٛػ، ساثؼ  : 4
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 وً فّؼشفخ اٌزٛاف١ٍخ ِٕظٛس ِٓ ٚرٌه اٌزؼج١ش، ئٌٝ ٠ٙذف اٌخطبة ٚثبػزجبس داخٍٟ،

 .اٌجشٕ٘خ اٌجبؽش ِٓ رؾزبط ال ٘زا

 

 اٌقٛر١خ عّبرٙب فٟ اٌؾؼش٠خ اٌٍّغخ رأًِ هش٠ك ػٓ اٌؼللبد ٘زٖ ِؼب٠ٕخ رىف١ٗ ئر     

 اٌىؾف ٠زُ ثّٛعجٙب اٌزٟ اٌزؾ١ًٍ هشق ِشاػبح خلي ِٓ ٚرٌه ٚاٌذال١ٌخ، ٚاٌزشو١ج١خ

 اٌج١ٕخ دساعخ ػٍٝ اٌؾؼشٞ اٌخطبة فٟ األعٍٛة ٠مَٛ ٌٚٙزا اٌؾؼشٞ، اٌّغزٜٛ ػٓ

 ػٓ اٌخطبة لذسح ِذٜ ػٓ إٌمبة ثىؾف ٠مَٛ أٔٗ وّب رأص١ش، ِٓ رٕزغٗ ِٚب إٌق١خ

 ػٍٝ ١ٌفشك اٌؾبػش ٠غزؼٍّٙب اٌزٟ اٌؾفٛٞ اٌزؼج١ش أدٚاد دساعخ  أْ ٠ٚجذٚ اٌزؼج١ش

 ٚففٟ ػٍُ «: األعٍٛث١خ أْ عٙخ ِٚٓ األعٍٛث١خ، ِٛمٛع ٟ٘ رفى١شٖ هش٠مخ اٌّزٍمٟ

. » األدثٟ إٌـ ٔغ١ظ رؾذ اٌزٟ األدث١خ اٌغّخ ثزفغ١ش ٠مَٛ
1

 

 

 أْ اٌّإٌف ثٙب ٠غزط١غ اٌزٟ ا١ٌّّضح اٌؼٕبفش ػٓ اٌىؾف ئٌٝ رٙذف ثزٌه فٟٙ     

 اخز١بس أٔٗ ػٍٝ ٌألعٍٛة ٠ٕظش ٕ٘ب ِٚٓ ،ٚاالدسان  اٌفُٙ فٟ ٔظشٖ ٚعٙخ ػ١ٍٕب ٠فشك

 ٚرغضئخ ِنّٛٔٗ فٟ إٌمذ هش٠ك ػٓ ٚرٌه إٌـ، فٟ اٌغّب١ٌخ اٌّذٌٛالد ألدٚاد

 ػٍٝ ٠غزط١غ ِٛمٛػ١خ ثّؼب١٠ش ٠ّٚذٖ اٌطش٠ك ٠ّٙذ أْ ٠ّىٓ ٚاٌزؾ١ًٍ ػٕبفشٖ

.»ِٕنجطخ أعظ ػٍٝ ل١بِٙب صُ ِٚٓ أؽىبِٗ، ٚرشؽ١ذ إٌمذ ػ١ٍّخ ِّبسعخ أعبعٗ
2
 

 

 ٠ىْٛ ٌٚىٕٗ ٌٗ، وٛع١ٍخ ٠غزؼًّ ئّٔب األدثٟ، إٌمذ ِؾً ٠ؾً أٔٗ ٠ؼٕٟ ال ٕ٘ب فبٌزؾ١ًٍ

 ؽ١ش إٌبلذ، ػ١ٍٙب ٠شرىض اٌزٟ اٌٛعبئً ئؽذٜ ٟ٘ فبٌٍّغخ «: ِٛمٛػ١خ أوضش ثطش٠مخ

 األعٍٛثٟ اٌزؾ١ًٍ ٘زا اعزغلي إٌبلذ أؽغٓ ٚئرا إٌمذ٠خ ثبٌذساعخ ِب ٌٕـ ٠ؼشك

 اٌّّبسعخ ئصشاء ئٌٝ ٠إدٞ فٙزا )اإلثذاػٟ( ٚعبٔجٗ إٌـ عّب١ٌبد ئٌٝ ٚفٛال ٚرٛظ١فٗ

. »إٌمذ٠خ
3
 

 

 ٠ّشّ  رغؼٍٗ ال إٌمذ٠خ ِّبسعزٗ أعً ئصشاء ِٓ األعٍٛثٟ ٌٍزؾ١ًٍ إٌبلذ اعزغلي ٌٚىٓ     

 اٌزشو١جٟ، اٌقشفٟ، اٌقٛرٟ، وبٌزؾ١ًٍ ثفشٚػٗ إٌؾٛ ػٍٝ االعزٕبد دْٚ ىشاَاٌ ِشٚس

                                                           
 . 123 ؿ ، 2 ط عبثك، ِشعغ اٌخطبة، ٚرؾ١ًٍ األعٍٛث١خ اٌغذ، اٌذ٠ٓ ٔٛس:  1

 
 . 53 ؿ اٌغبثك، اٌّشعغ رطج١م١خ، ٚدساعخ ٔظشٞ ِذخً ع١ٍّبْ، هللا فزؼ:  2

 
 . 53 ؿ ٔفغٗ، اٌّشعغ:  3
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 ٚأطللًب األعٍٛثٟ اٌجؾش ػ١ٍٙب ٠شرىض اٌزٟ األعبع١خ اٌزمغ١ّبد رؼذ وٍٙب فٙزٖ .اٌذالٌٟ

 :خطٛاد صلس ػٍٝ ٠شرىض اٌؾؼشٞ ٌٍخطبة األعٍٛثٟ اٌزؾ١ًٍ أْ ٔغذ ٘زا وً ِٓ

 

 ِب ٚ٘زا ثبٌزؾ١ًٍ عذ٠ش اٌخطبة ٘زا ثأْ األعٍٛثٟ اٌجبؽش ئلٕبع :األولً الخطىة    

 ٚاالعزؾغبْ، اٌمجٛي ػٍٝ لبئّخ األعٍٛثٟ، ٚإٌبلذ إٌـ ث١ٓ لج١ٍخ ػللخ ل١بَ ِٓ ٠ٕؾأ

 رإدٞ ٚارفبلبد ِغجمخ أؽىبَ ٕ٘بن رىْٛ ال ؽزٝ اٌزؾ١ًٍ ٠جذأ ؽ١ٓ رٕزٟٙ اٌؼللخ ٚ٘زٖ

 .األعٍٛثٟ ٌٍزؾ١ًٍ ا١ٌّّضح اٌغّخ ٟٚ٘ اٌّٛمٛػ١خ أمنبء ئٌٝ

 

 ثٙذف ٚرغغ١ٍٙب إٌق١خ غبٚصاداٌز ِلؽظخ خلٌٙب ِٓ ٠زُ :الثاوُت الخطىة     

 اٌخطبة ثزغضٞء رٌه ٠ٚىْٛ ٔذسرٙب، أٚ األعٍٛث١خ اٌظب٘شح ؽ١ٛع ِذٜ ػٍٝ اٌٛلٛف

 األعٍٛثٟ فبٌزؾ١ًٍ ...ٌغ٠ٛب ٚرؾ١ٍٍٙب عض٠ئبد ئٌٝ اٌؼٕبفش ٘زٖ رفى١ه صُ ػٕبفش ئٌٝ

 أٚ اٌىٍّبد ٔظبَ لٍت أٚ األفٛاد وزىشاس االٔؾشافبد  ٘زٖ ِضً سلجخ ا َ ػٍٝ ٠مَٛ ٘زا

 وبٌزأو١ذ، اٌغّب١ٌخ اٌٛظ١فخ ٠خذَ ِّب رٌه ٚوً اٌغًّ ِٓ ِزؾبثىخ رغٍغلد ثٕبء

 ٠ؼذي لذ األعٍٛثٟ اٌجبؽش ٔغذ وّب اٌّجشس ٚاٌطّظ وبٌغّٛك رٌه ػىظ أٚ اٌٛمٛػ،

 .اٌؼٍّٟ اٌجؾش ِمزن١بد ِٓ ٠ؼذ اٌزٞ اإلؽقبئٟ إٌّٙظ ػٍٝ ٘زا رؾ١ٍٍٗ فٟ

 

 رؾذ٠ذ ئٌٝ خلٌٙب ِٓ اٌجبؽش ئ١ٌٙب ٠زٛفً وٕز١غخ رّضً فٟٙ :الثالثت الخطىة     

 ثّضبثخ رؼذ اٌؼ١ٍّخ فٙزٖ اٌخطبة، رٌه خلي ِٓ اٌىبرت أعٍٛة ثٙب ٠زغُ اٌزٟ اٌّغّبد

. اٌغضئ١بد ِٓ ٚأطللب اٌى١ٍّبد ئٌٝ ٚاٌٛفٛي اٌزفى١ه ثؼذ اٌزغّغ
1
  

 

 ئٌٝ األٚي اٌّمبَ فٟ ٠غؼٝ «: اٌؾؼشٞ ٌٍخطبة األعٍٛثٟ اٌزؾ١ًٍ ئْ ٌٍمٛي ٚوخلفخ

 ٠طجك أْ األعٍٛثٟ ٌٍذاسط ٠ّىٓ ئر ٠ٕؾذٖ اٌزٞ اٌٙذف ٚرؾذ٠ذ ِٛمٛػٗ رؾذ٠ذ

 اٌغٛأتدساعخ  خلي ِٓ ٚرٌه ...ِغزمل أدث١ًب ًٔقب ف١ؼبٌظ ِٚزٕٛػخ ػذ٠ذح ئعشاءاد

 اٌّفشداد :ِضً ٌٗ اٌّىٛٔخ اٌّخزٍفخ اٌزؼج١ش٠خ اٌٛعبئً ثزؾذ٠ذ إٌـ فٟ األعٍٛث١خ

. » ٚاإل٠مبػ١خ إٌؾ٠ٛخ ٚاألٚمبع ٚاٌقٛسٚاٌزشاو١ت 
2
  

 

 سعزٗ ا د ػٕذ اٌجبؽش ئ١ٌٗ ٠قجٛ اٌزٞ اٌٙذف أْ اٌّمٌٛخ ٘زٖ خلي ِٓ ٠ٚزنؼ    

 ٘ٛ ِخزٍفخ رؼج١ش٠خ ٚعبئً ػٍٝ ثبػزّبدٖ ٚرٌه اٌخطبة، أٚ إٌـ فٟ األعٍٛثٟ ٌٍزؾ١ًٍ
                                                           

 . 55-54 ؿ عبثك، ِشعغ ع١ٍّبْ، أؽّذ هللا فزؼ ٠ٕظش،:  1

 
 . 19 ؿ ، 2 ط عبثك، ِشعغ اٌخطبة، ٚرؾ١ًٍ األعٍٛث١خ اٌغّذ، اٌذ٠ٓ ٔٛس:  2
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 إٌـ، فٟ اٌغّب١ٌخ آصبس٘ب ٚوزا ٚثٛاػضٙب، إٌفظ خٍغبد ػٓ اٌىؾف ئٌٝ اٌٛفٛي

ب ًِٕٙغب ٠ٚخزبس سعخ ا ٌٍذ اٌذل١ك اٌٙذف ثزؾذ٠ذ ٠مَٛ األعٍٛثٟ اٌزؾ١ًٍ فاْ ٚػ١ٍٗ ًّ  ِلئ

 ٟٚ٘ اٌّنّْٛ ف١ٗ ٠خزٍف اٌزٞ اٌفٕٟ اٌؾىً رّضً اٌزٟ اٌّغز٠ٛبد ػٍٝ ٠شرىض ٠غؼٍٗ

 اٌزٟ اٌّؼب١٠ش ػٓ اٌىؾف ٠ّىٓ اٌّغز٠ٛبد ٘زٖ ِٓ ٚأطللًب دالٌٟ رشو١جٟ، فٛرٟ،

 .اٌؾؼشٞ ٌٍخطبة األعٍٛثٟ اٌزؾ١ًٍ ػ١ٍٙب ٠شرىض
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 ُزخ٤ِذ شاؽؼ ٗظٔٚ ثٔب صًش٣ب ٓلذ١ اُؾبػش سعبُخ ٣ج٤ّٖ ٓضبٍ أؽغٖ ٢ٛ "اُقبػذ اُزث٤ؼ" هق٤ذح

 عذ٣ًذا، أعِٞثًب ثٜب دؽٖ اُز٢ ثبُٔوقِخ ؽ٤برٚ ٜٗب٣خ ًبٗذ اُز١ اُجطَ صثبٗب أؽٔذ اُؾ٤ٜذ رًشٟ

خٞٛب اُِز٣ٖ اُٞه٤٤ٖ٘ ٖٓ ُززخِـ اُـبٓنخ، كشٗغب ٝؽؾ٤خ اسرٌجزٚ ّٝ  اُز٢ ٝثطُٞزْٜ ث٘نبُْٜ د

ٍ أُؤعب١ٝ اُؾذس ٝفق إٔ الّ  ،ضائشاُغ أسك ك٢ ٝعٞدٛب ػ٠ِ س اً  خو أفجؾذ ّٞ  ا٠ُ رؾ

 .س٢ٓ ا اُْ ثؼ٤ذح األٛذاف ؿب٤ُخ اُذلُخ ػب٤ُخ سعبئَ

 

ب، ٣قق ل اُقبػذ اُزث٤ؼ هق٤ذح ك٢ صًش٣ب ٓلذ١ إ      ًٔ  اُلشػ ُؾظبد ػٖ فٞسح ٣وذّ اٗٔب ٓؤر

 فبػذ ؽ٤ٜذ رث٤ؼ ٛٞ أ١ ٓق٤شٙ، ٤ُِو٠ ٣زوذّ ٝٛٞ صثبٗب أؽٔذ ثبُٔ٘بمَ أؽبهذ اُز٢ ٝاُغشٝس،

 . األٛذاف ٓؾذدح  ٓٞعٜخ سعبئَ ٛٞ اُؾبػش ر٘بُٝٚ ٓب كٌَ ُزا ٝاُشكؼخ؛ اُؼِٞ ؽ٤ش ا٠ُ

 

 اُشم٠ ػٞآَ ٖٓ ٝػبَٓ ُِضٞسح ا٣غبث٢ ؽ٢ء أٗٚ العزؾٜبد ا٠ُ اُ٘ظشح ٛٞ اُوق٤ذح ٓؾٞس     

ّٕ  ار اُؾ٤بح، ُي رٞٛت أُٞد اهِت :أُوُٞخ ٖٓ اٗطالهًب .ثٞاعجٜب هبئٔخ أٜٗب :اُ٘لظ ػٖ  اُؾ٤بح أ

 .اُٞاعت رؤد٣خ ثؼذ ٣ؾقالٕ اُِز٣ٖ اُجبٍ ٝساؽخ الهٔئ٘بٕ ؽ٤بح ٢ٛ اُؾو٤و٤خ

 

 أربٙ ثٔب كشًؽب ٣شصم ؽ٤ًب ٣جو٠ أٝ أُٞد، أخطؤٙ إ اُذ٤ٗب ك٢ ُِؾخـ رٞٛت ا٤ُٜ٘ئخ اُؾ٤بح   

 .ثغٞاسٙ ٝاُزؾن اعزؾٜذ إ كنِٚ، ٖٓ هللا

 

 كذاء ثؾ٤برْٜ اُزنؾ٤خ ػ٠ِ أُغبٛذ٣ٖ ثبهجبٍ اُضٞسح ُزغزٔش ٓٞعٜخ، سعبُخ اُ٘ظشح ٛزٙ     

 .اُؼذٝ رشٛت اُز٢ ٝاُزؾذ١ سادحٝاإل اُؼض٣ٔخ هٞح اظٜبس ٝك٤ٜب ،غضائشُِ

 

 أ١ ٓ٘ٚ ٣َ٘ ُْٝ اُؼذٝ، ٝعٚ ك٢ ٝفٔذ اٌُلبػ، ٤ٓذإ ك٢ صجذ ًج٤ش، ثطَ صثبٗب إٔ اُؾبػش ث٤ٖ      

 ا٤ُٔذإ ك٢ ٣ٕضاُٞ ٓب اُز٣ٖ أُغبٛذ٣ٖ ُشكبهٚ ٓضبلً  ٣ٌٕٞ إٔ صًش٣ب ٓلذ١ أسادٙ  . ر٤ٌَ٘ أٝ رٜذ٣ذ

 ك٢ ٣ٝق٤جٚ ٣٘بُٚ ثٔب أُجبلح ٝػذّ اُزؾذ١ ك٢ ثٚ ٣وزذٟ اُز١ اُشعَ ٣ش٣ذٙ ، ٣ٝوبٕٝٓٞ ٣٘بمِٕٞ

 ٝػذّ ٝاُلذاء، اُزنؾ٤خ سٓض   أُغزِٜٔخ أُغ٤ؼ ثقٞسح ٛٞ أ١ أُغِٞة، اُؾن اعزشعبع عج٤َ

 .اُؾن ٝهِت أُجذأ عج٤َ ك٢ أُٞد ٖٓ اُخٞف

 

 

 الصىذٍ الوضرىي :األول الوثذث

 

 ٗظشح ٣وزن٢ أعبع٢ ٓظٜش أٜٗب ؽ٤ش ٖٓ اُِّـ٣ٞخ ُِظبٛشح ر٘بُٝٚ ك٢ اُجؾش ٛزا هج٤ؼخ رزغ٠ِ  

 .اُِّـ٣ٞخ ُألفٞاد اُذاسع٤ٖ ُغٜٞد كبؽقخ
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 .اإل٣وبع اُ٘ضش ػٖ اُؾؼش ثٜب ر٤ٔض اُز٢ اُخقبئـ كٖٔ      

 

 ك٢ قٞسا ٓؾ اُؼشث٢ اُزشاس ك٢ ًبٕ ار اُ٘وبد ث٤ٖ اخزالف ٓؾَ اُوذ٣ْ ٓ٘ز اإل٣وبع ًبٕ ٝهذ     

ٝهٞاك٤ٚ اُؾؼش ثؾٞس
1
 اُج٤٘خ ٣ؾَٔ اإل٣وبػ٢ اُ٘ظبّ أفجؼ اُؾذ٣ضخ ُذساعبدا ظٜٞس ثذا٣خ ٓغ ٌُٖٝ  ،

 .ًٌَ اُؼبٓخ ث٤٘زٚ ٣ؾَٔ ًٔب األدث٢ ُِ٘ـ ٝاُخبسع٤خ اُذاخ٤ِخ

 

 إٔ ٣ٌٖٔ ل ؽ٤ش رغبٝصٛب، ٣قؼت اُز٢ اُٜبٓخ األٓٞس ٖٓ ٣ؼذ كبإل٣وبع األٓش ؽو٤وخ ٝك٢     

 ا٣وبع رؤ٤ُق ٣ٌٖٔل  «ؽ٤ش ُٜب، ٝاُخبسع٢ اُذاخ٢ِ اإل٣وبع ػ٠ِ اػزٔذٗب ارا الّ  هق٤ذح ٗذسط

 »  ٝخبسع٤ب داخ٤ِب اُج٠٘ رؾبثٜذ ارا ال ؽؼش١
2
 

 

 ُِؾبػش اُقبػذ اُزث٤ؼ هق٤ذح ك٢ أُزٔضَ اُؾؼش١ اُ٘ـ ا٣وبع هشاءح ث٘ب ٣غذس أُ٘طِن ٛزا ٖٝٓ

 .اإل٣وبػ٤خ ذساع٤خاُ ػ٤ِٜب روّٞ اُز٢ اٌُجشٟ أُؼبُْ ٝسعْ صًش٣ب ٓلذ١

 

 ك٢ ُٞؽع ٓب أهذّ ٖٓ اُؾؼش١ اُ٘ـ ك٢ اُخبسع٢ اإل٣وبع ًبٕ  :الخارجٍ اإلَقاع  -1

 :ك٢ٜ اُغبٗت، ٛزا ك٢ األًجش اُْٜ رؾٌَ اُز٢ اُوبك٤خ ٝخبفخ ثؤٗٞاػٜب اُ٘وذ٣خ اُذساعبد

 ٝفؾخ ٝعٌ٘بد ؽشًبد ٖٓ ُٚ رزؼشك ُٔب اُؾؼش٣خ األث٤بد ثؤٝاخش ٣زؼِن اُز١ اُؼِْ«

.»  ٝػِخ
3
 

 

 اُؾبػش ُٔوبفذ ٜٝٓٔخ خِل٤خ سإ٣خ رؾ٤ٌَ ك٢ اُلبػِخ اُوبك٤خ أصش ٓالٓغخ ا٠ُ كِ٘ؼشط رُي ٖٝٓ     

 :اُزب٤ُخ األث٤بد خالٍ ٖٓ رُي ٣ٝزغ٠٘ اُؼٔٞد١ اُؾؼش ٖٓ هق٤ذرٚ إٔ الّ  صًش٣ب ٓلذ١

 

        ـــــــــــــبوئ يحــــــــــــــــــكاملس تالــــــــــــًخ امـق
ً
 اليشيدا ًتلى وشىان ًتهادي دا

 4 دــــالجدً احـــــــــالصب ٌستقبل              كالطفل أو كاملالئك الثغز باسم

 

    

                                                           
1
 24 ص ،،الجزائر ط 1، : » والدوائر البحور  في الجوهر « النجار حسين محمد .د ينظر،:  

 
 . 138 ؿ اُغبثن، أُشعغ اُؾؼش١، اُخطبة ث٤٘خ ٓشربك، أُبُي ػجذ : 2
 
 . 140 ؿ ٗلغٚ، أُشعغ : 3
 . 12 ؿ ، 2009 ض،غضائاُ ُِ٘ؾش، ٓٞكْ أُوذط، اُِّٜت صًش٣ب، ٓلذ١:  4
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 ُِوق٤ذح اُؼبٓخ اُلٌشح ُخذٓخ ٞاًجب ٓ  )اُغذ٣ذا اُ٘ؾ٤ذا، ٝئ٤ذا،( اُٞاؽذح ثبُوبك٤خ زضاّ الُ ٛزا ك٘غذ

 ُٜت ؿٔش ك٢ ٝاُؾٔٞؿ ثبلكزخبس أُزِو٢ ٝراد اُؾبػش راد ك٢ اُ٘لغ٤خ اُؾشًبد ثِٞسح خالٍ ٖٓ

 ٓٔب اُجؼ٤ذح، ٝأٛذاكٚ اُـب٤ُخ ٝدلُزٚ اُؼب٤ُخ ٝعبئِٚ رٞف٤َ ك٢ فبئت سأ٣ٚ ٝ اُغضائش٣خ ا اُضٞسح

 اُضٞس١ اُلنبء ٛزا ك٢ ٣ؼ٤ؼ أُزِو٢ ًٝؤٕ اُوق٤ذح ٛزٙ ٓآصش ك٢ ٝاُزؤصش اإلٓؼبٕ ُِوبسة ٣ز٤ؼ

 .ٗلغ٤زٚ ٝأصبس ٝؽٞاعٚ ٝهِجٚ اُؾبػش ػوَ ػ٠ِ اعزؾٞر اُز١ اُزؾشس١

 

 ٗغذ اُوق٤ذح ثذا٣خ كل٢ ٝرٔبعٌٜب، اٗغغبٜٓب ك٢ اُٞاؽذ اُوبك٤خ ٗظبّ ػ٠ِ ٓج٤٘خ اُوق٤ذح ك٘غذ      

 .الٗزجبٙ رض٤ش ٗـ٤ٔخ ٓٞع٤و٤خ ؽشًخ

 

       ـــــــــــــوئب يحــــــــــــــــــكاملس تالــــــــــــًخ قـام
ً
 اليشيدا ًتلى وشىان ًتهادي             دا

 

 

 

 ةيوغم ارثكاس هقطة                                                  

 

 عبداُذسا ك٢ ٣ؼشف ٝٛٞ اُضب٢ٗ ٝاُؾطش األٍٝ اُؾطش ث٤ٖ ا٣وبػ٤ب ٗـ٤ٔب اسرجبهب ٛ٘ب ِٗٔظ      

ٓزغب٣ٝخ ُوبك٤خ  األٍٝ اُؾطش هبك٤خ رٌٕٞ إٔ «:  اُغب٢ِٛ اُؼقش ٓ٘ز ظبٛشح كٜٞ ،ثبُزقش٣غ اُوذ٣ٔخ

.  »اُؾطش اُضب٢ٗ ٝصٗب ٝس٣ٝخ ٝؽشًخ 
1
 

 

 ٓغ رغبٝثب أًضش ٝرغؼِٚ أُزِو٢ ٝرؾذ أَُِ ػٜ٘ب رذكغ ٓ٘ؾطخ ؽشًخ ُِ٘لغ٤خ ٣ؼط٢ ا٣وبع كٜٞ      

 .ٝاُؾذس اُ٘ـ

 

 اُ٘ـ ٌٓٞٗبد ثبه٢ ٓؼٚ رزنبكش ٓٞع٤و٢ إل٣وبع خبفخ سإ٣خ الّ  ٛٞ ٓب اُ٘ـ٢ٔ السرٌبص ٝٛزا     

اكزخبسا  اُٞهذ ٗلظ ٝك٢ ٓؤعب٣ٝخ رٌٕٞ هذ اُٝز٢ اُ٘لغ٤خ اُؾبػش ؽبُخ ػٖ اُ٘برغخ اُؾؼش١

 .صثبٗب ثبُجطَ ٝاػزضاصا 

 

 

 الخلىدا ًىاجي رأسه فعاار             وثيها جالال أهفه شامخا

                                                           
 . 290 ؿ صئش، ا اُظ ٤ِٓخ، اُٜذٟ، داس اُؼشث٤خ، اُجالؿخ ك٢ أُغ٤ش ؽؼ٤ت، هللا ػجذ اثٖ : 1
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 ةيوغم ارثكاس هقطة                             

 

 ٝٛزا اُوبك٤خ ا٣وبع رؾٌَ ٢ٛٝ اُوق٤ذح عغْ ػ٠ِ اعزؾٞرد هذ ٛزٙ أُذّ  أُق إٔ ٗالؽع      

 اُ٘لغ٤خ اُؾبُخ خالُٚ ٖٓ ٣ِل٢ ٓزٔبعي إل٣وبع خبفخ ٗظش ٝعٜخ ال اُؾو٤وخ ك٢ ٛٞ ٓب السرٌبص

 ثذكغ ُٝٞ ٝالعزوالٍ اُؾش٣خ سإ٣خ ك٢ ٝأِٓٚ اُغضائش٣خ اُضٞسح ك٢ رغشثزٚ ػٔن ػٖ اُ٘برغخ ُِؾبػش

 .األسٝاػ

 

 ر٘ز٢ٜ ٝعز٤ٖ صٔب٤ٗخ أفَ ٖٓ س ا فذ س٣ٖ ٝػؼ أسثؼخ اإلؽقبء ٛزا خالٍ ٖٓ ٗالؽع    

 ٝالكزخبس، ٝاُؾٔٞؿ اُؼظٔخ ك٢ ٓزغ٤ِخ ثذللد ٓ٘ؼْ اُؼ٤ٔن اُؾِو٢ اُؾشف ٛزا األُق، ثؾشف

 ٖٓ ِٗٔظ اُوق٤ذح أث٤بد فذٝس ك٢ )األُق( اُؾشف ُٜزا اٌُج٤ش العزؼٔبٍ ا٠ُ اُؾبػش دػب ٓٔب

 ك٢ اُؾبػش هٔٞػ ٝثش رؼ٤ِوب ٣ؼٌظ إٔ اعزطبعسائؼب  داخ٤ِب ٓٞع٤و٤ب ا٣وبػب اُؾشف ٛزا رٌشاس

 ؿ٤ش ٝؽذاد ػذح ٗغذ ثؾ٤ش ٓؾبع٘ٚ، ٝرًش ثٚ، ٝالكزخبس صثبٗب أؽٔذ اُؾ٤ٜذ ٝرٔغ٤ذ أُزِو٢ ٗلغ٤خ

 أٗ٘ب الّ  ٓخزِلخ، ثؾشٝف اٗزٜبئٜب ٖٓ اُشؿْ ػ٠ِ )اُِّذٕ ،ًشاّ ٠،رشآ ٣زِٞ،( األُق ثؾشف ٓ٘ز٤ٜخ

 ٖٓ ٝاُل٢٘ اُغٔب٢ُ اُجؼذ ٖٓ ا ٗٞعً  اُؾؼش١ اُ٘ـ ػ٠ِ رنل٢ ٓٔب أُذ ٖٓ ٗٞع ك٤ٜب ُلظٜب ػ٘ذ

 ك٢ األُق ُؾشف اُؾبػش اعزخذاّ ٝدلُخ أخشٟ، عٜخ ٖٓ ٝاُزٔبعي زشاثواُ ٖٓ ا ٝٗٞعً  عٜخ

 .اُغغ٘بء ثبه٢ ٗلظ ك٢ اُخٞف ٝػذّ اُؾٔٞؿ سٝػ ثؼش أعَ ٖٓ ٗقٚ ٝؽذاد

 

 :والجزس الزًح إَقاع -2

 

 اليشيدا ًتلى وشىان ًتهادي     دا     وئي كاملسيح بختال قام

 ٗجشح، أٝ ؽشًخ ٓغشد ًِٜب اُوق٤ذح ػ٠ِ ٣غزؾٞر اُز١  "األُق"  ؽشف ٖٓ اُؾبػش ٣غؼَ ُْ        

 س اً  ٝرؼج٢ ٗوال اُؾشٝف أكنَ ٝألٗٚ ثذهبرٜب، اُغغْ ٣شرؼؼ اُز٢ اُؾ٤خ اُوِت ٗجنبد ٓضَ عؼِٚ ثَ

 .اُؾٔٞؿ ؽبُخ ػٖ خبًفب س اً  رؼج٢ كشٗغب عجشٝد ٝعٚ ك٢ ٝاُٞهٞف اإلػذاّ ُؾبُخ

 

 :الجولح إَقاع -3

 

ب ٝامًؾب ٝرؼبُوب رذكوًب اإل٣وبع ٛزا ٣ ؾذس ًٔ  رُي اثشاص ٝٓؼب٤ٜٗب،ٝع٘ؾبٍٝ اُوق٤ذح أُلبظ ث٤ٖ ٝٓ٘غغ

 .اُوق٤ذح ٖٓ ٗٔبرط خالٍ ٖٓ
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 اليشيدا ًتلى وشىان ًتهادي   ←    داـــــــــــــــوئي يحـــــكاملس الــــــــــًخت قام

 دًداـــــــالج الصباح ٌستقبل  ←     فلالط أو كاملالئك غزالث باسم

 الخلىدا ًىاجي هرأس رافعا     ←         اــــــــــــــــــــــوثيه الالـــــــــج أهفه خاشام

 

ب، ٝاُضبُش ٝاُضب٢ٗ األٍٝ اُج٤ذ ك٢ ِٗٔظ اٗ٘ب     ًٔ  ٣ٌزَٔ ٝل ا٥خش ا٠ُ ٝاؽذ ًَ ٣ؾزبط ارا رالؽ

 ُٚ رٜزض ٗـ٤ٔب ٝرذكوب عزاثًب، ٓٞع٤و٤ب ٝٗـٔب ٗلغب أػطبٛٔب ٓٔب عجوٚ، اُز١ ثذٕٝ ٝٓٞع٤وبٙ ٓؼ٘بٙ

 ٛٞ ٝاُؾبػش صثبٗب أؽٔذ اُؾ٤ٜذ صٗخ ا ٝس صجٞد ػ٠ِ اُذاُخ ٝأُلبظٜٔب اُوِٞة ُٚ ٝرضجذ اُ٘لٞط

 .ا٥خش

 

 :الوعًٌ فٍ وأثزها األصىاخ ىاذزاخذ

 

 ػٜ٘ب، العزـ٘بء ٣ٌٖٔ ل اُز٢ األٓٞس ٖٓ رؼذ أُؼ٠٘ رؾ٤ٌَ ك٢ ٝأصشٛب األفٞاد ٓغؤُخ إ     

 ًج٤ش، ٝهغ ُٜب دللد خالُٜب ٖٓ رجؼش ٝاُز٢ اُ٘قٞؿ، ػ٠ِ رن٤لٜب اُز٢ اُل٤٘خ ه٤ٔزٜب ٝٛ٘ب

 ٓغشد رؼذ ل ًِٔبد ٖٓ اُ٘ـ داخَ ٝعذد اُز٢ األفٞاد إٔ ك٘غذ أُزِو٢، أٗلظ ك٢ ث٤ِؾ ٝرؤص٤ش

 خالٍ كٖٔ ٝاُؾؼٞس، اُقٞد ث٤ٖ أُؾزشى اُوبعْ ثَ كوو، أُ٘ؾٞدح ٝظ٤لزٜب رئد١ سٓٞص

 .ُٚ رٞم٤ؾٚ ٝ ُِٔزِو٢ اثالؿٚ اُؾبػش ٣ش٣ذ اُز١ أُؼ٠٘ كْٜ ٗغزط٤غ األفٞاد

 ػ٠ِ ا٤ُٜٔٔ٘خ اُؾشٝف ثؼل ُٔغ٘ب  )اُقبػذ اُزث٤ؼ( ُوق٤ذح دساعز٘ب  ثؼذ رُي ٖٝٓ

 :ًب٥ر٢ ٢ٛٝ اُؾؼش١ اُ٘ـ

 

 

 

ػذد  ػذد اُزٌشاس اُقٞد

العزؼٔبٍ 

 ثبُلزؼ

ػذد 

العزؼٔبٍ 

 ثبُنْ

ػذد 

العزؼٔبٍ 

 ثبٌُغش

ػذد 

العزؼٔبٍ 

 ثبُغٌٕٞ

 942 01 10 141 444 الُق

 110 92 14 42 991 اُالّ

 12 11 20 46 101 اُٞاٝ

 19 02 19 44 194 ا٤ُبء

 12 10 11 60 191 اُذاٍ

 19 10 11 09 21 اُٜبء
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 اػزٔبًدا اُوق٤ذح ثٜب رـّ٘ذ اُز٢ اإل٣وبػبد حهشاءح  ٗغزط٤غ اُغذٍٝ ٛزا ٖٓ اٗطالهب      

 اُ٘ؾٞ ػ٠ِ رزغغذ ٝاُز٢ األفٞاد أٗٞاع ٖٓ ُ٘ٞع اُؾشٝف ٛزٙ ٖٓ ؽشف ًَ اٗزٔبء ػ٠ِ

 :اُزب٢ُ

 

 ك٢ س اً  س ا ري اُؾشٝف أًضش ٝٗغذٙ أُغٜٞسح الٗلغبس٣خ األُل٤خ األفٞاد ٖٓ :األلف    

 ٝالكزخبس ٝاُزؼب٢ُ اُخٞف ٝػذّ اُؼض٣ٔخ ٝهٞح اُضجبد ا٠ُ ٣ٞؽ٢ ٓٔب ٗغجخ أًجش ار٣ؼبدٍ اُوق٤ذح،

 اعْ ف٤ـخ ك٢ عبء سس، ا ري ؽٌَ ػ٠ِ ؿ٤شٛب ٖٓ أًضش اُغٌٕٞ ثؾشًخ اعزؼٔبُٚ اُٞهذ ٗلظ ك٢

 اعْ رٌشاس  إ .)ٓغزوِخ سك، ا هبك، أُئرٕ، ؽبُٔب، سكال، ا سكؼب، ا ؽبٓخب، ثبعْ،( اُلبػَ

 اُغؼبدح ُؾظبد ًَ ًٝؤٕ ٣ؾؼش ًبٕ ُؾظخ ك٢ٜ صثبٗب، أؽٔذ ك٤ٜب ًبٕ اُز٢ اُزغشثخ ُ٘ب ٣ج٤ٖ اُلبػَ

 ٣ؼٔن سس ا اُزي ٛزا إٔ ٝلؽي ٝاُخِٞد، أُغذ عِْ ٣ٔزط٢ ٝٛٞ ل ٤ًق ُٚ ؽ٤ضد هذ اُغ٤ِٔخ

 ٣ؾَٔ ٖٓ ًَ رلبسم ل ٓؼبٕ ٢ٛٝ األكنَ، ثبُـذ ٝا٤ُو٤ٖ اُوِت ٝهٞح اُغِذ ٓؼ٠٘ رؾَٔ اُز٢ اُذلُخ

 .صثبٗب ا٣ٔبٕ ثضوَ ا٣ٔبًٗب

 

 ثبُغٌٕٞ، أؿِجٜب اُوق٤ذح، ك٢ ٓشح س٣ٖ ٝػؼ ٝٝاؽذ ثٔبئز٤ٖ ٝسدّ  اُضو٤ِخ األفٞاد ٖٓ :الالم     

 ثٌَ ٣غز٘جٚ ساػ اُٞهٖ ٛزا عج٤َ ك٢ سخ٤قخ ٗلغٚ ٣وذّ ٝٛٞ ُضثبٗب اُؾبػش ٝفق ا٠ُ ٣ٞؽ٢ ٓٔب

 ًبُٔالئي، أُغ٤ؼ،( هُٞٚ ك٢ سءح ا ٝاُت ٝاُطٜش ٝاُشكؼخ ٝاُزؼب٢ُ اُغٔٞ ٓؼب٢ٗ ٖٓ ٣ؾَٔ ٓب

 ٓٔب ثٚ، اُؾبػش اػغبة اُؾ٤ٜذ ٝفق عبء اُالّ ثؾشف ًِٜب )أُئرٕ ًبُشٝػ، ًب٤ٌُِْ، ًبُطلَ،

 .ا ٝفٔٞدً  هٞح اُوق٤ذح ػ٠ِ ٣نل٢

 

 ٝاُزؼب٢ُ اُوٞح ػ٠ِ دلُخ ثبُلزؼ أؿِجٜب ٓشح ٝصالص٤ٖ ثٔبئخ عبء اُؾل٣ٞخ األفٞاد ٖٓ :الىاو   

 هٞاٙ أرْ ك٢ ٝٛٞ صثبٗب ؽبُخ ػ٠ِ رذٍ ًِٜب )ٝآزضَ ٝرغب٠ٓ، ٝرؼب٠ُ، اٝٓزن٠، ٝر٤ًٜب، ٝئ٤ًذا،(

 .ٗلغٚ ٝصجبد

 

 رٌٖٔ ثبُلزؼ، أؿِجٜب ٓشح، س٣ٖ ٝػؼ ٝعزخ ٓبئخ سس ا ثزي ٝعبء اُؾؼش٣خ األفٞاد ٖٓ :الُاء   

 اُغذ٣ذا، ٣غزوجَ، ٣زٜبدٟ، ٝئ٤ًذا، ٣خزبٍ،( .ك٤ٚ ٝاُزٔؼٖ اُؾ٢ء ث٘ظبسح اإلُٔبّ ك٢ اُؾشف ٛزا دلُخ

 .ٓؼ٘بٛب ك٢ ٝاُزؤَٓ اُ٘ظش هٍٞ ٝرغزذػ٢ الٗزجبٙ رؾذ ًِٔبد ًِٜب )٣جـ٢ ا٤ٌُِْ،

 

 ٛٞ اُؾشف ٛزا ػ٠ِ دلُخ ُِوق٤ذح اُش١ٝ ؽشف ٣ؾٌَ ٝٛٞ اُ٘طؼ٤خ األفٞاد ٖٓ :الّذال   

 اُجؼ٤ذا اُخِٞدا اُغذ٣ذا، اُ٘ؾ٤ذا،( ٝاإلفـبء الٗزجبٙ ٣ٝؾذ العزٔبع ٣غزة ثٔؼ٠٘ اُوِٞة ٓـ٘به٤ظ

 .ثبُلزؼ أؿِجٜب ٓشح ٝػؾش٣ٖ ٓبئخ سس ا ثزي ٝعبء ،)أُز٣ذا اُقؼٞدا،
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 اُؾشف ٛزا ٝدلُخ ثبُلزؼ أؿِجٜب ٓشح ٝخٔغ٤ٖ ٝاؽذ سس ا ثزي عبء اُؾِو٤خ األفٞاد ٖٓ :الهاء   

 .)ًِٔٚ ٣زٜبدٟ، سأعٚ،  ٝر٤ًٜب، أٗلٚ،( صثبٗب أؽٔذ اُؾ٤ٜذ ػ٠ِ رؼٞد أ١ ٛٞ ثٔؼ٠٘ رل٤ذ

 

 ػزضاصٝال اُؾٔٞؿ فلبد اُقبػذ اُزث٤ؼ ػ٠ِ أعوو صًش٣ب ٓلذ١ اُؾبػش ٗغذ          

 اُغٔب٤ُخ اُقٞسح ٛزٙ اُخِذ، ُغٔبء ٣ذٗٞ ِٓي ًٝؤٗٚ ٓؾ٤زٚ ك٢ ٓخزبل عذ٣ذ فجبػ ك٢ ثبُ٘لغٞاألَٓ

 اُؾشٝف ثٜزٙ ثبلعزؼبٗخ الّ  ٛزا اُغٔب٢ُ ؿشمٜب ُزئد١ ًبٗذ ٓب ٝاُخِذ أُٞد ث٤ٖ ٓضعذ اُز٢

 أُق ك٘غذ اُؾ٤ٜذ، ٓغ ٗلغٚ كزضٛٞ اُوبسة ؽؼٞس رؾشى داخ٤ِخ، ٓٞع٤و٠ اُ٘ـ ػ٠ِ رنل٢ اُز٢

 رئًذ ثزُي ٢ٛٝ ٓغزٔشح رقبػذ٣خ ٗـٔخ ًٞٗذ اُزٞا٢ُ ػ٠ِ ٝاُذاٍ اُجبء ٓغ أسدكذ اُز٢ اإلهالم

 كِغذ أفِج٢ٗٞ( ُِوق٤ذح ًش١ٝ اُلزؾخ ٝاعزخذاّ أثًذأ، رجبد ُٖ ؽ٤ش ٝاهلخ، عزظَ اُغضائش  إٔ

 .اُقبػذ اُزث٤ؼ عش٣خ اٗلزبػ ػٖ ٣ٌؾق )اُؼٜٞدا اُغذ٣ذا، ٣غزوجَ اُقؼٞدا، ٣جـ٢ ؽذ٣ذا أخؾ٠

 

 اُؾشًخ ٛزٙ ٝٓضَ اُِّغبٕ ٝر٘جغو اُؾلزبٕ ر٘لزؼ أكو٢ هق٤ش فبئذ ك٤ْٗٞ كبُلزؾخ     

 اُخِٞد ٖٓ اُٞاصن اُؾ٤ٜذ ًٞآٖ ػ٤ِٚ ر٘ط١ٞ داخ٢ِ ٛذٝء ػ٠ِ رذٍ اُل٤ض٣ُٞٞع٤خ اُؼن٣ٞخ

ّٕ  ؽز٠ ٝاُ٘قش  .سؽَ ٝا
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 الرزكُثٍ الوضرىي :الثاًٍ الوثذث

 

 ٖٓ ٗٔطًب ًٜٞٗب األدث٢، اُؼَٔ ثذساعخ ارغبٛبرٜب ثٔخزِق أُؼبفشح، اُِّـ٣ٞخ اُذساعبد  اٛزٔذ    

 األعبع٤خ  اُٞؽذح «ٛٞ:  اُز١ اُ٘ـ ٖٓ دساعزٜب ك٢ اٗزوِذ ؽ٤ش اُِّـ١ٞ، العزؼٔبٍ أٗٔبه

 اُزٞافَ ػ٤ِٔخ رؾقَ ٝثٚ ُِخطبة
1
 ٝدساعخ فـ٤شح، ٝػ٘بفش أعضاء  ا٠ُ اُغِٔخ ، ٝرل٤ٌي »

 ا٠ُ رطٔؼ اُز٢ األعِٞث٤خ، عخسااُذ أُؼبفشح، عبدذسااُ ٛزٙ ٖٓ ٝٗغذ ؽذٟ ػ٠ِ ػ٘قش ًَ

 ٣ئد١ ٓٔب ًٌَ، اُ٘ـ ؽٌَ ٝك٢ اُزؼج٤ش ك٢ ٛبٓخ ٝع٤ِخ ثبػزجبسٛب اُغِٔخ ػ٘بفش رش٤ًتدساعخ 

 اُٞهٞع ٖٓ ٝرٔ٘ؼٚ ُِٔزِو٢، اُقٞسح رٞمؼ اُز٢ ٝاُجالؿ٤خ اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاألؽٌبّ اُوٞا٤ٖٗ ٓؼشكخ ا٠ُ

 .اُخطؤ ك٢

 

 اُغِٔخ ٤ٌَٛ عخساد ثؤٜٗب اُزش٤ًجخ  «رؼشف كؼبدح رُي ٖٝٓ      
2

 رق٘ؼٜب اُز٢ اُغِٔخ ٛزٙ  »

 اُو٤بط ٓغبٍ ك٢ ا٤ٌُِخ اُغِطخ اُِّـ١ٞ اُشا١ٝ ٛزا ٣ٔ٘ؼ ٓٔب اُذاخ٢ِ ر٘بعوٜب ٓغ ُلظ٤خ رزجؼبد

 .اُغَٔ رش٤ًت ك٢ ػ٤ِٚ أُؼٍٔٞ اُزش٤ًج٢
3
 األعِٞث٤خ ذساعخ اُ ٛزٙ رغغ٤ذ ٗؾبٍٝ ٛ٘ب ٖٓ ٝاٗطالهب 

 رؾٌَ اُز٢ اُج٠٘ ع٤ٔغ ًؾق ك٤ٜب ٝٓؾب٤ُٖٝ صًش٣ب، ٓلذ١ ُِؾبػش اُقبػذ اُزث٤ؼ هق٤ذح ػ٠ِ

 .ُِ٘ـ ا٤ٌُِخ اُج٤٘خ

 

 ٝٛٞ ث٤زب، 34 اإلٗؾبئ٢ ٣زغبٝص ُْ ار اُ٘ـ، ػ٠ِ اُخجش١ األعِٞة ؿِت :الغالة األصلىب    

 صلػزضاا ا٠ُ ٣ش٢ٓ اُز١ ُِوق٤ذح اُؼبّ اُطبثغ ٓغ ٣زٔبؽ٠ ٝٛزا ؿبُجب ٝاألٓش اُ٘ذاء ث٤ٖ زشاٝػ ٣

 أؿ٤٘خ ا٠ُ ٝرؾُٞٚ ٓٞرٚ سؿْرًشاٙ  خِٞد أ١ ُِغٔبء ٝفؼٞدٙ رغب٤ٓٚ ٣ٝئًذ صثبٗب أؽٔذ ثبُؾ٤ٜذ

 .اُضٓبٕ هِٞة ٝسددٛب اُخبُذح سٝؽٚ ٝػشكزٜب ٓٞرٚ أُلٜب

 

 :الٌذاء تٌُح   

 اهجبٍ هِت «ػ٠ِ ٝاإلثالؽ اُزٞافَ خالُٜب ٖٓ د٣شا اُز٢ اُطِج٤خ اإلٗؾبئ٤خ األعب٤ُت ٖٓ ٛٞ اُ٘ذاء

 » اُذاػ٢ ػ٠ِ أُذػٞ
4
 اُ٘ذاء أدٝاد أؽذ اُذاػ٢ ٣غزؼَٔ اُٞاهغ أسم٤خ ػ٠ِ ٛزا ٣زؾون ٢ٌُٝ 

 :ك٢ ٝأُزٔضِخ

  .ٝاُ٘ذثخ ٝاُجؼ٤ذ ُِوش٣ت ٣ب ُِجؼ٤ذ، ٤ٛب أ٣ب، ُِوش٣ت، أ١ . أ

                                                           
 . 163 ؿ ، 2001 ٛٞٓخ، داس اُ٘ظْ، ٗظش٣خ ثِؼ٤ذ، فبُؼ .د : 1
 
 . 101 ؿ ، 1994 عؼ٤ذإ، سد ٓ٘ؾٞا صئش٣خ، ا اُظ اُٞه٤٘خ أٌُزجخ اُجٌٞػ، اُط٤ت رشعٔخ األُغ٘خ، ٓلبر٤ؼ ٓٞٗبٕ، عٞسط:  2
 
 ، 1 ه دٓؾن، اُلٌش، داس اُزٞص٣غ عٔؼخ، ٓؾٔٞد خبُذ رشعٔخ ُغب٤ٗخ، أعِٞث٤خ ٗظش٣خ ٗؾٞ عبٗذسط، ك٢ِ٤ ٣٘ظش،:  3
 
 . 163 ؿ ، 1993 ش،غضائاُ اُغبٓؼ٤خ، أُطجٞػبد د٣ٞإ اُج٣ٞق٤ش١، ُجشدح اُِّـ٣ٞخ اُج٤٘خ ثخٞػ، ثؼاس : 4
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 اُؾطش ك٢ ٓشح اُوق٤ذح ك٢ ٓشاد عجغ اُ٘ذاء عِٔخ عبءد :القصُذج فٍ الٌذاء ًضثح هىاطي

 ك٢ ُِشكوبء اُشعبُخ ثزج٤ِؾ اُؾ٤ٜذ ٖٓ اُؾبػش هِت ُوذ ػ٘ب  »  سكبهي   أثِؾ صثبٗب ٣ب «: اُؼؾش٣ٖ

 اُ٘ؾٍٞ ػ٠ِ ُلظب، رًشٙ اُؾبػش أعوو ُزُي صٓب٤ٗب ا٣ُٜٞخ ٓؼشٝف سكبهي  ٛ٘ب ٝاُؾ٤ٜذ اُغٔبء

 :اُزب٢ُ

 

 

 اُ٘ذاء ٓنٕٔٞ                                        أُ٘بدٟ                     اُ٘ذاء أداح

 

 اُؼٜٞدا ؽلظ٘ب هذ ...ػ٘ب سكبهي أثِؾ                               صثبٗب                            ٣ب    

 

 

  أُغزنؼل٤ٖ مالٍ ٣ب « : ثوُٞٚ خطبثٚ اُؾبػش ٝعٚ ٛ٘ب ٝاألسثؼ٤ٖ ثغاُشااُؾطش ك٢ رٌشسد صْ

 .اُ٘ذاء ثؤداح اُج٤ذ ٛزا اعزَٜ ُٜٝزا ٣ٝلوْٜٜ، ٣ٝٞػ٤ْٜ ئش٤٣ٖغضااُ ثوُٞٚ ٣وقذ  »

 

 اُوبٗغ اثِؼ٢ أسك ٣ٝب اُغجّبٕ افؼو٢ عٔبء ٣ب «: ٝاألسثؼ٤ٖ اُغبدط اُج٤ذ ك٢ أ٣نب ٗغذٙ صْ

» اُج٤ِذا اُخ٘ٞع
1

 ."٣ب" اُ٘ذاء ثؤداح ٓغزٜال اُوق٤ذح أث٤بد ثؼل ك٢ اُ٘ذاء ٛزا ٣ٌشس ٝٗغذٙ  

 

 

 :الٌهٍ تٌُح -2

ب دٝسا  اإلٗؾبئ٤خ األعب٤ُت ٖٓ اُ٘ٞع ٛزا ٣ٔضَ ًٓ  خبفخ، األدث٤خ ٝاُؾ٤بح ػبٓخ ا٤ٓٞ٤ُخ اُؾ٤بح ك٢ ٛب

ٌّق هِت  «كٜٞ  »  األد٠ٗ ا٠ُ األػ٠ِ ٖٓ ٝٛٞ اُلؼَ، ػٖ اُ
2
 أ١ رلؼَ ل ك٢ ف٤ـزٚ ٝرزٔضَ 

. اُ٘ب٤ٛخ ثال أُوشٕٝ أُنبسع
3

 

 

 

 

 

                                                           
 . 209 ؿ اُغبثن، أُشعغ اُؼشث٤خ، اُجالؿخ ك٢ أُغ٤ش ؽؼ٤ت، هللا ػجذ اثٖ ٣٘ظش، : 1
 . 304 ؿ ، 2 ط ث٤شٝد، اُشعبُخ، ٓئعغخ ثالؿ٤خ، ٗؾ٣ٞخ رطج٤وبد ٌٓشّ، عبُْ اُؼب٢ُ ػجذ:  2
 
 . 185 ؿ اُغبثن، أُشعغ اُؼشث٤خ، اُجالؿخ ك٢ أُغ٤ش ؽؼ٤ت، هللا ػجذ اثٖ ٣٘ظش،:  3
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 :القصُذج فٍ الٌهٍ صىرج جوالُح

 

 :األولً الصىرج  

 دقىدا فلضد ذلرثن وال        جالدٌ هذثاك ازصاف واهرثل 

 

 :الثاًُح الصىرج  

 صذَذا ارأَ تزوده َثالٍ ال        ذزاهً الٌضىر هثل وشثاب  

 

 :الثالثح الصىرج

 الذقىدا الصلُة فاصرصزدٍ      الذَي صالح الهالل َعذم ال صىف   

 

 

 

 الٌهٍ جولح 

 

  ًىعها

 ٓغشًدا اصجبرب ٓضجزخ رِزضْ ٝل األولً الصىرج

 ٓئًذا اصجبرب ٓضجزخ ٣جب٢ُ ل الثاًُح لصىرج

 ٓغشدا اصجبرب ٓضجزخ ٣ؼذّ ل الثالثح الصىرج

 

 

 كِغذ رِضْ ل( هُٞٚ ك٢  "صثبٗب"  اُؾ٤ٜذ ُغبٕ ػ٠ِ ٢ٜ٘٣ األ٠ُٝ اُقٞسح ك٢ اُؾبػش إٔ ٗغذ      

 عبكشا  ُٚ ٝآزضَ عجن ٝهذ فلبر٢، ٖٓ ٤ُظ كبُؾوذ اػذا٢ٓ ػ٘ذ ٝعٜي رـط٢ ل ثٔؼ٠٘  )ؽوًٞدا

 .ٝاُ٘و٤خ ٝاُضبثزخ اُٜبدئخ اُؾ٤ٜذ ٗلغ٤خ ُ٘ب ػٌظ ا٢ُٜ٘ ٗغذ ٝٛ٘ب عالد١، ٓؾ٤بى

 .اُـب٤ُخ ثبُشٝػ أُجبلح ثؼذّ ٠ٜ٘٣ اُؾبػش ٗغذ اُضب٤ٗخ اُقٞسح ك٢ أٓب   

 

 شغضائاُ أٗٚ ثٔؼ٠٘ اُذ٣ٖ فالػ ٓضَ سعبٍ ٝعٞد ػذّ ػٖ ٢ٜ٘٣ كٜٞ اُضبُضخ اُقٞسح ك٢ أٓب    

 ػ٠ِ اُذ٣ٖ فالػ اٗزقش ًٔب ٣ٝ٘زقش ٣ٝؾبسثٜب كشٗغب ٝعٚ ك٢ اُذ٣ٖ فالػ أ٣نب رٔزِي

 .اُق٤ِج٤٤ٖ

 

 

 

 



 "الصاعد الذبيح" قصيدة في أسلىبية مقاربة                               الثاوي  الفصل

 

35 
 

 :االصرفهام ٌُحت

 أ، :٢ٛٝ العزلٜبّ، أدٝاد ثبؽذٟ ٝرٌٕٞ ٓب، ؽو٤وخ ا٠ُ اُٞفٍٞ ثٜب٣شاد  اُز٢ اُغَٔ ٖٓ ٢ٛ   

  .أ١ أ٠ّٗ، ًْ، ٤ًق، أ٣بٕ، ٓز٠، ٓب، ٖٓ،
1
 

 

 :القصُذج فٍ االصرفهام صىر

 

 عثُذا؟ ًعُش تأى ًزضً كُف         وعثُذ صادج األرض فٍ لُش  -1

 ا؟ـــــُذهش صزاق َذرل وغزَثا       َعزي الذار ادةــص العذل أهي -2

 

 غُذا؟ر اشعُ الذخُل وٌَال ىذا       ق عذمــــــفُ اتٌها ىعــــوَج

 شزَذا؟ اَذطز اتٌها لـــــوَظ      دواها وزوىــــــالوضرع وَثُخ

 

 أُغزلْٜ العزلٜبّ عِٔخ اُقٞس

 

 أداح

 العزلٜبّ

 ػ٘ٚ أُغزلْٜ

 

 اُقٞسح

 األ٠ُٝ

 اُغضائش٤٣ٖ ؽبٍ  ٤ًق اُؾبػش ػج٤ذا؟ ٗؼ٤ؼ ثؤٕ ٗشم٠ ٤ًق

 اُقٞسح

 اُضب٤ٗخ

 الدارٌعرى صاحب العدل أمن -

 مشٌدا؟را قص ٌحتل وغرٌب    

  رغٌدا؟ عًٌشا الدخٌل ٌنال -

  حماها المستعمرون ٌبٌح -

 شرٌدا؟ طرًٌدا ابنها وٌظل    

 اُؾبػش

 

 اُؾبػش

 اُؾبػش

 العزلٜبّ .أ

 

 العزلٜبّ.أ

 العزلٜبّ .أ

 ٖٓ ٣طشد اُز١ غضائش١اُ ؽبٍ

 أُغزؼٔش ٓؾِٚ ٣ٝؾَ ث٤زٚ

 غضائش١اُ ؽبٍ

 أُزؾشد ضائش١اُغ ؽبٍ

 د٣بسٙ ٖٓ  ٝأُطشٝد

 

 

 :االصرفهام صُاق هي أًجزخ الرٍ الذالالخ

 

 ٣ؼ٤ؾٞا ثؤٕ ٣شمٕٞ ٤ًٝق ٤ٖغضائش٣اُ ؽبُخ ػٖ اُؾبػش ك٤ٜب ٣غزلْٜ األ٠ُٝ اُقٞسح إٔ ٗغذ    

 ٤ًق ٣وٍٞ ُٝزُي ٝاإلٛبٗخ، اُّزٍ ُْٜ ٝعجت ػ٤ِْٜ اُؼذٝ ع٤طش ٤ًٝق د٣بسْٛ، ك٢ ْٝٛ ػج٤ًذا،

 ػج٤ًذا؟ ٗؼ٤ؼ ثؤٕ ٗشم٠

 

                                                           
 . 46 ؿ عبثن، ٓشعغ ٌٓشّ، عبُْ اُؼب٢ُ ػجذ ٣٘ظش،:  1
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 ا٠ُ ٣ٝ٘قبػٞا ٣شمخٞا ُٖ أْٜٗ ٣ؼشف ألٗٚ ؽؼجٚ ا٠ُ اُؾبػش ٗظشح العزلٜبّ ٛزا ٣ٝؼٌظ     

 .ًبُؼج٤ذ ٣ؼ٤ؼ ُٖ غضائش١اُ اُؾؼت إٔ ٖٓ ٓزؤًذ ٌُٝ٘ٚ ٣زغبءٍ ٛٞ العزؼٔبس

 

 اُؾشّ  غضائش١اُ ٝٛٞ اُذاس فبؽت ػٖ ٣زغبءٍ ٝٛٞ العزلٜبّ أُق اعزؼَٔ اُضب٤ٗخ اُقٞسح ٝك٢    

 ًٝؤٗٚ العزلٜبّ ؽشٝف اعزؼٔبٍ ؿ٤ش ٖٓ أث٤برٚ ٣ٌَٝٔ سؿ٤ذا، ػ٤ًؾب اُذخ٤َ اُـش٣ت ٣ٝؼ٤ؼ ٣طشد

 ٣ٝج٤ؼ سؿ٤ذح ػ٤ؾخ اُذخ٤َ ٣ٝ٘بٍ هٞرب ٣ٝؼذّ اثٜ٘ب ٣غٞع اُؼذٍ أٖٓ ثٔؼ٠٘ هجِٜب اُز١ ُِج٤ذ ٣٘غجٜب

 .ثبُؼذٍ ٤ُظ ٝٛزا ٓؾشًدا ٓطشًٝدا غضائش١اُ ٣ٝظَ ؽٔبٛب أُغزؼٔش

 

 الذاللٍ الوضرىي :الثالث الوثذث

 

     ّٕ  ًٗٞػب رؾٌَ اُز٢ ذساعبداُ ٖٓ اٌُج٤ش اُضخْ رُي ٛٞ ؽذ٣ضب، ٝاألدة اُِّـخ ػبُْ ك٢ ِٗل٤ٚ ٓب ا

 اػز٘بء ثٜب، ٝالػز٘بء اُؼشث٤خ اُِّـخ خذٓخ ٝٛٞ ٝاؽذ، ٓغشٟ ك٢ رقت ٗغذٛب ار اُزٌبَٓ، ٖٓ

دساعخ ":  ٓضال رُي ػ٠ِ ػٔذد اُز٢ ذساعبداُ ٛزٙ ٖٓ ٗغذ ٝاُزطٞس، اُشه٢ ٓشرجخ ا٠ُ ٣ئِٜٛب

،"( اُذل٢ُ ثبُٔؼغْ ٣ذػ٠ ٓب(  ثجؼنٜب ٝػالهزٜب أٌُِبد ٓؼب٢ٗ
1
 ك٢ ًج٤شح أ٤ٔٛخ ُٚ اُذلُخ كؼِْ  

ٝأخ٤شا  أٝل ثٜزْ ار األعِٞث٢، ثبُجؾش ارقبُٚ ػ٘ذ ٝخبفخ اُؾذ٣ضخ اُِّـ٣ٞخ ذساعبداُ ؽوٍٞ

 كبٗٚ اُذللد، ثزِي ٣ِؾن اُز١ أُؼ٠٘ ٓغزغذاد رزجغ ٓغ أٌُِبد ػ٤ِٚ رذٍ ٝٓب أُؼغ٢ٔ ثبُغبٗت

 ٓؼشٝف ٛٞ ًٔب  -٣ز٤ٔض اُز١ اُِّـ١ٞ اُ٘ظبّ خالٍ ٖٓ اُذل٢ُ اُغبٗت ٓزبثؼخ أٌُٖٔ ٖٓ

 .اُخبفخ ث٤٘زٚ اُ٘ظبّ ُٜزا رؾٌَ ٝاُز٢ ٝفشك٤خ، ٗؾ٣ٞخ ثخقبئـ
2

 

 

 ٖٓ ٝٓغشدح اكشادا اٌُِْ ثٔؼب٢ٗ اُلٌش ٣زؼِن إٔ ٣زقٞس ل «: اُغشعب٢ٗ ٣وٍٞ اُغ٤بم ٛزا ٝك٢

. »اُ٘ؾٞ ٓؼب٢ٗ
3
 اُ٘ؾٞ ػِْ ٓغبػذح ا٠ُ ٓغزٔشح ثؾبعخ ع٤ظَ اُذلُخ ػِْ إٔ ُ٘ب ٣زنؼ ٛ٘ب ٖٝٓ 

 .اُِّـ٣ٞخ ثبُج٤٘خ ػٔٞٓب ٣زقَ ٝٓب اُقشف ًٝزُي

 

 ٝٓٞؽ٤خ، ٓز٤٘خ ثالؿ٤خ ٝفٞس دللد ٝعٞد» اُقبػذ اُزث٤ؼ « ُوق٤ذحدساعز٘ب  ُٔغبس ٝأُالؽع

 ثبألُلبظ اُزالػت ػ٠ِ ٝهذسرٚ اُؾبػش ُذٟ اُِّـ١ٞ أُؼغْ صشاءٝ ثٔزبٗخ رٞؽ٢

 .عجٌٜب ٝؽغٖ

 

 

                                                           
 . 9 ؿ ، 1993 ، 1 ه ٝاُ٘ؾش، ُِطجبػخ اُِج٘ب٢ٗ اُلٌش داس اُؾؼش١، اُلنبء ا٠ُ اُقٞسح ٖٓ عوبٍ، دس٣ضح:  1
 
 . 65 ؿ ثبإلعٌ٘ذس٣خ، أُؼبسف ٓ٘ؾؤح ،ٝرشاس ٓؼبفشح األعِٞث٢ اُجؾش ػ٤ذ، سعبء:  2
 
 . 134 ؿ اُغبثن، أُشعغ اإلػغبص، دلئَ اُغشعب٢ٗ، اُوبدس ػجذ:  3
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 :العٌىاى داللح  -1

 األٓش ُٜٝزا ث٤٘زٜب، ٣ٌٝؾق اُوق٤ذح ػٖ ٣ؼِٖ خالُٚ ٖٝٓ اُ٘ـ ػزجبد أٍٝ ٣ٔضَ اُؼ٘ٞإ إ   

 رجشص ٗق٤خ ع٤بهبد ػجش اُ٘ـ رِو٢ ػ٘ذ خبفخ اُ٘ق٤خ، اُخقٞف٤خ ػٖ اٌُؾق ك٢ ًج٤شح أ٤ٔٛخ

 .ثؼ٘ٞاٗٚ اُ٘ـ رشثو ًٔب ث٘قٚ اُؼ٘ٞإ ٛزا رشثو اُز٢ اُزؼبُوبد هج٤ؼخ
1

 

 

 ٓؼظْ رُٞذ سؽ٤ٔخ ث٤٘خ ٣ٌٕٞ ٝثزُي اُخطبثبد، أٗٞاع ٖٓ ٌُض٤ش مشٝس٣ب ٓذخالً  ٣ؼزجش ًٔب      

 ٝأثؼبدٙ اُ٘ـ ُزؾبثٌبد اُلؼ٢ِ أُُٞذ ٛٞ اُؼ٘ٞإ كبٕ أُُٞٞد، ٛٞ اُ٘ـ ًبٕ كبرا اُ٘ـ، دللد

 .ٝاأل٣ذ٣ُٞٞع٤خ اُلٌش٣خ
2

 

 

 :ٗغذ اُقبػذ ُِزث٤ؼ أُؼغ٤ٔخ اُذلُخ ؽقش أسدٗب ٓب ٝارا    

 

 ٓزثٞػ ٝأُلؼٍٞ راثؼ كٜٞ رثًؾب ٣زثؼ، رثؼ، :الذتُخ   

 

.السالم علٌه إسماعٌل هللا وذبٌح ذبحى، ذباحى، والجمع حلقومه قطع أي بسكٌن نحره أي ذبحه
3

 

 .مصعود والمفعول صاعد فهو ،َصِعدَ  ،من صَعَد  :الصاعد

 

 .مشرًفا ارتقى بمعنى وصّعد  أصعدو صعود وفٌه المكان َصَعد
4

 
 

 والمنزلة واالرتقاء الوطن سبٌل فً واالستشهاد الموت معانً عن الداللة هذه تخرج وال   

 من مجاهدوها ثوارها، ٌسعى كان التً المباركة جزائرٌةال الثورة رمز الصاعد فالذبٌح الرفٌعة،

 .والدٌن هللا أعداء األنجاس المستعمرٌن من أرضهم تطهٌر إلى خاللها

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 59 ؿ ه،.د ٌُِزبة، اُؼبٓخ أُقش٣خ ا٤ُٜئخ اُؼشث٤خ، اُشٝا٣خ ك٢ اُ٘قٞؿ رذاخَ ؽٔبد، ٓؾٔذ ؽغٖ:  1
 
 . 97 ،ؿ 1997 ٣٘ب٣ش 25 ا٣ٌُٞذ، ٝاُلٕ٘ٞ، ُِضوبكخ اُٞه٢٘ أُغِظ اُلٌش، ػبُْ ٓغِخ ٝاُؼ٘ٞٗخ، اُغ٤ٔ٤ٞه٤وب ؽٔذا١ٝ ع٤َٔ:  2
 
 . 343 ص ، 1997 ط ، 1 ج بٌروت، صادر، دار العرب، لسان منظور، ابن : 3
 
 . 520 ص ، 4 ج بٌروت، صادر، دار العرب، لسان منظور، ابن:  4
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 :القصٌدة بناء فً الداللً المعجم

 على الدالة األلفاظ

 والثبات الشجاعة

 حالمً  رفًعا، ا وتًٌها، جالالً، شامًخا، باسم، ٌتهادى، وئًٌدا، ٌختال، قام،

 اصلبونً اشنقونً، تعالى، وافى، البطولة، مذبح، امتطى، تسامى،

 .امتثل

 

 الدالة األلفاظ

 الثورة على

 

 جهاًدا رعًبا، ظلم، ،الجزائر ثورة، صلبوه، قتله، مستقلة، حرة، تحٌا،

 النصر الموت، جٌوش، شامخات جبال البارودا، المناٌا، الطغاة،

 فرنسا المستعمرٌن، الشعب، التحرٌر، ثورة األحرار  ،الرزاٌا

 .اللحودا الثرى، ،وراً قب الضحاٌا، مثوى، المستضعفٌن،

 

 الدالة األلفاظ

 الزمان على

 .الزمان ،دهراً  الصباح،

 

على   الدالة أللفاظا

 المكان

  الدار بقعة، األرض، الفلك، السجن، بربروس، جبال، السماوات،

 قصراً 

 

 

 من تظهر والتً الثورة على الدالة األلفاظ مع الشاعر تعامل نجد الجدول، هذا من انطالقا     

 ال كمضمون زبانا أحمد الشهٌد وصمود وشجاعة جزائرٌة ال الثورة بٌن ٌجمعكبٌراً  تناسًقا خاللها

 وهو الشاعر نفسٌة تأثر على دلٌل وهذا صعابها وتحّدى الثورة أعماق فً غاص من إالّ  ٌعرفه

 مطمئنة زكٌة بنفس ربه جوار إلى وارتقاءه وثباته صموده وكٌفٌة زبانا أحمد إعدام لنا ٌصور

 الذي العظٌم بتصرفه وأربكهم الفرنسٌٌن طغاته من الكثٌر أفواه أسكت إعدامه من وبالرغم هادئة،

 على الدالة باأللفاظ ربطه هذا وكل أخرى، تارة السلبً وبالجانب تارة اإلٌجابً بالجانب ٌوحً

 .والمكان الزمان

 

 إعدام مشهد لنا ٌصور أن استطاع الشاعر أن نستنتج الثري الداللً المعجم هذا خالل ومن     

 بالحرٌة تهتف جزائرٌة  نفس كل فً زبانا حٌاءإو بها والتقدم الثورة وتحرٌك زبانا أحمد الشهٌد

 .عام بشكل قصٌدته بها تفننت التً الفنٌة الصورة بناء فً جماال أضفى مما

 

 :المكتسبة الداللة

 .فٌه الوارد السٌاق ضمن معنى ٌكتسب الذي الكالم المكتسبة بالداللة نقصد
1

 

                                                           
 . 38 ص الشعري، الفضاء إلى الصورة من سقال، درٌزة ٌنظر : 1
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 مذبح فً زبانا الشهٌد معراجاً  كوصف الصاعد الذبٌح قصٌدة فً متجسًدا وجدناه ما وهذا     

 فهذا السابعة، السماء إلى وسلم علٌه هللا صلى محمد النبً بمعراج وإسراء وتشبٌهه البطولة

 وسلم علٌه هللا صلى النبً روجـع   ٌتمثل راح  اآلخر هو وزبانا له؟ شرف وأي عظٌم شرف

 .الرفٌعة والمنزلة الشرف من المزٌد ٌرجو واعتالءً  عراجاً م السماء فوافى

 عنٌدا عباــــش فعاد ا  فخس سٌم        ا  بشع السجن غٌاهب فً واحشري

 

 من والمالحقة الحصار خالل من الجزائري  الشعب ٌعٌشها التً المعاناة لحالة تصوٌر هنا     

 علٌه ٌوسف سٌدنا بقصة لهم فرنسا وسجن الجزائري  الشعب شبه الشاعر ونجد االستعمار طرف

 السالم علٌه ٌوسف سٌدنا صورة بٌن التشاكل هذا على وبناًءا السجن غٌاهب فً ألقً الذي السالم

 رضوخه عدم فً الجزائري  الشعب وصورة والظالمٌن الطغاة لقوى وتحدٌه وصبره صموده فً

 :التالٌة الترسٌمة البٌت ٌأخذ حٌث الغاشم، لالستعمار وتحدٌه واستسالمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حدٌدا أخشى فلست واصلبونً         حباال شىــأخ فلست اشنقونً

 سعٌدا شعبً عاش إن ضار أنا       قاض أنت فٌما موت ٌا واقض

 

 فً بالشهادة والرضا صموده خالل من إعدامه لٌلة لزبانٌته زبانه أحمد الشهٌد لتحدي تصوٌر هنا

 السحرة أولئك فرعون مع السحرة قصة إلى ضمنٌا ٌشٌر حٌث مستقال، حراً  شعبه ٌعٌش أن سبٌل

ىا﴿ :تعالى قال بربهم آمنوا الذٌن
ُ
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ه  . 72 اآلٌة طه، سورة ﴾ الدُّ

 

 ألوامره االنصٌاع ورفضهم لفرعون تحّدٌهم فً السحرة صورة بٌن التشاكل وٌبدو      

 الشعب

 السجن ٌوسف

 التضاد

 األرض المغتصبة

 التضاد
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 ٌأخذ والثوار الثورة سرارأ عن الكشف رفضه الغاشم لالستعمار تحّدٌه فً زبانا الشهٌد وصورة

 :التالٌة الترسٌمة

 

 

 

 

 

 

 

 الحقودا الصلٌب فاستصرخً       الدٌن صالح الهالل ٌعدم ال سوف

 

 الفرنسً لالستعمار مقاومته فً الجزائري  الشعب بطولة الشاعر لنا ٌصور البٌت هذا فً

 األٌوبً الدٌن صالح اإلسالمً التارٌخ رموز أحد إلى هنا فاإلشارة له، ورفضه

 الدٌن وصالح الفرنسً لالستعمار مقاومته وفً جزائري ال الشعب صورة فً التشاكل وٌبدو

 .الصلٌبٌة األفرنجٌة للقوات مقاومته فً األٌوبً

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 :الداللً وفضاؤها الجمل

 

 المستوحاة الكلمات تضافر عن تمخضت دالالت الصاعد الذبٌح قصٌدة فً نلمس     

 :كاآلتً والمتمثلة الشاعر لدى واالجتماعً األدبً الحٌز من

 

 البساطة ← كالطفل أو كالمالئك الثغر باسم .1

                 والرفعة والصمود الشموخ     ←            أنفه شامًخا .2

                 والرفعة والصمود الشموخ     ←           وتٌها جالال .3

 زبانا

 فرعون السحرة

 التضاد

 االستعمار 

 التضاد المغتصبة

 التحدي

 التحدي

 مقاومة

 مقاومة
 الشعب الجزائري 

 القوات الصلٌبٌة  صالح الدٌن االٌوبً 

 التضاد

 االستعمار 

 التضاد المغتصبة
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                 والرفعة والصمود الشموخ    ←رافعاً رأسه            .4

 الشجاعة ←     البطولة مذبح امتطى .5

 الموت  ←             الرقودا ٌدعو .6

 التحدي ←اقض ٌاموت فٌما أنت قاض                .7

 كثرة الشهداء ←ومضى الشعب بالجماجم ٌبنً امة          .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األلفاظ جلّ  أنّ  نستنتج قصٌدته، فً الشاعر وظفها التً الداللٌة للصورة دراستنا  خالل من

 إلى بفكره ٌوحً ما وهذا الثورٌة، البٌئة عمق من كانت الشعري، نصه بها حاك التً والجمل

 خسائر من تخلفه وما الثورة ومخلفات لنتائج معرفته من الرغم على الحرٌة فً والطمع التلهف

 .الكثٌر تكلفهم والتً وبشرٌة مادٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

البٌئة 

 الثورٌة

 البساطة

 الشموخ

 كثرة الشهداء

 الشجاعة

 الموت التحدي

 الصمود

 الرفعة
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 أنه نستنتج الشعري، للخطاب األسلوبً التحلٌل إلٌه سعى لما نظرا   األخٌر وفً     

ا للنص وٌختار للتحلٌل، الدقٌق الهدف بتحدٌد ٌقوم ا منهج   على ٌرتكز ٌجعله مالئم 

 .المضمون فٌه ٌختلف الذي الفنً الشكل تمثل التً المستوٌات

 

 حول مشروعً جاء النص، فً الجمالٌة المدلوالت عن ٌكشف العتباره ظراون

ا جعله ما وهذا الشعري، للخطاب األسلوبً التحلٌل  .والتطبٌقً النظري بٌن جامع 

ا جاء القول صح وان النظري، الجانب ٌخص فٌما  والخطاب باألسلوبٌة معنون 

 األسلوب على فٌها ركز مباحث ثالثة على األخٌر هذا احتوى حٌث الشعري،

ا واألسلوبٌة  مستوٌات ثم القدٌمة للبالغة تكملة أو نتٌجة كان بحٌث ونشأة، مفهوم 

 .عناصر ثالثة على ٌركز نجده األسلوبً التحلٌل

 

 وتسجٌلها النصٌة زت ا التجاو بمالحظة النص خالل من الباحث ٌقوم أن  -1

 ذلك وٌكون ندرتها أو األسلوبٌة الظاهرة شٌوع مدى على الوقوف بهدف

 وتحلٌلها جزئٌات إلى العناصر هذه تفكٌك ثم عناصر إلى النص بتجزيء

ا  ٌ  .لغو

 .سةالدرا هذه خالل من الباحث إلٌها ٌتوصل التً النتٌجة  -2

 

ا صرا  عن ٌشكل الذي الصوتً المستوى البحث هذا ضمن وٌندرج       تكوٌن فً مهم 

 التركٌبٌة البنٌة دراسة فً دوره ٌمثل الذي التركٌبً والمستوى القصٌدة داخل اإلٌقاع

 صعٌد على اللّغوي المعنى دراسةب ٌهتم الذي الداللً المستوى ثم انتظامها، وطرٌقة

 الذي الشعري، الخطاب شعرٌة بعنوان الثالث المبحث ٌأتً ثم ،التراكٌب  المفردات

ا ٌكون بحٌث الشعرٌات، موضوع ٌتناول  أهمٌته تبرز حٌث واإلٌقاع، باإلنشاء مرتبط 

 ٌخص فٌما هذا شعرٌة، معالجة نعالجه بحٌث الخطاب، فً اللّغة تحوالت متابعة فً

 .األول الفصل

 

ا األسلوبٌة باعتبار تطبٌقٌا فصال جاء الثانً، الفصل أما       دراسةب ٌقوم علم 

الصوتً ( ٌاتتوالمس هذه على باالعتماد تمت تحلٌلٌة وصفٌة دراسة النصوص

 .)الداللً التركٌبً،

 

 استعمال إلى فٌه توصلنا الصوتً المستوى األولى المبحث أن نستخلص هذا ومن     

 إلى باإلضافة ،)شفوٌة نطقٌة، حلقٌة، انفجارٌة،( القصٌدة على الغالبة الحروف بعض
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 رغبته على دلٌل العناصر لهذه الشاعر واستحضار وخارجً، داخلً إٌقاع استعمال

 .القارئ عند األثر تترك رنانة إٌقاعٌة لمسة بإضفاء المتلقً نفسٌة تحرٌك فً

 

 البالغً الجانب حضور فٌه استخلصنا التركٌبً المستوى الثانً والمبحث    

 بالغٌة لمسة إلضفاء وذلك الخ، ...والتنكٌر والتعرٌف األسلوب فً بكثرة،متمثال

 .القصٌدة على جمالٌة

 

 دراسة حاول المستوى هذا أن نستنتج الداللً، المستوى الثالث المبحث ثم     

 الصور وكذا فٌها، المستعملة المعاجم خراجاست خالل من وذلك القصٌدة، مفردات

 على الغالبة الجمل داللة ننسى أن دون الحقل هذا فً دورها لعبت التً البٌانٌة

 .الحقٌقً طابعها اكتشفنا خاللها من التً القصٌدة

 

 هللا عند من فهذا فٌه وفقت فإن البحث، هذا إتمام نااستطع تعالى هللا بعون وأخٌرا       

 .منا تقصٌر فهذا ذلك غٌر كان نإ و ذلك، على وأحمده

 
 



 ومراجعها مصادرها البحث قائمة
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 4991لبنان،
 للثقافة الوطني المجلس الفكر، عالم مجلة والعنونة، السيميوطيقا حمداوي جميل -11

 . 1997 يناير 25 والفنون، الكويت،
 الجزائرية، منشو الوطنية المكتبة البكوش، الطيب ترجمة األلسنة، مفاتيح مونان، جورج -11

 . 1994 سعيدان، رات
آمال،  مجلة وشعرا ورواية، قصة المعاصر، الجزائري األدب توجهات السائح، الحبيب -12

 . 1982 ، 55 العدد
 العامة المصرية الهيئة العربية، الرواية في النصوص تداخل حماد، محمد حسن -13

 للكتاب،د . ط 
 1 ط صفاء، دار العصور، عبر وتطبيق دراسة األسلوب فن ثويني، آدم حميد -14
 ط والنشر، للطباعة اللبناني الفكر دار الشعري، الفضاء إلى الصورة من سقال، دريزة -15

1- 4991 
عنابة،  مختار، باجي جامعية، منشورات الخطاب، وتحليل األسلوبيات بحوش، رابح  -16

 .ط.د الجزائر،
 الجامعية، المطبوعات ديوان البويصيري، لبردة الّلغوية البنية بخوش، رابح -17

 4991الجزائر
 .باإلسكندرية المعارف منشأة رث، ا وت معاصرة األسلوبي البحث عيد، رجاء -18
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 1429 -م 2008 الجامعية، المعرفة دار الّلغوية، األصوات الخويسكي، كامل زين -19
 .ط.د ه،
 2001 هومة، دار النظم، نظرية بلعيد، صالح -21
 1984 الجزائر، للكتاب، الوطنية المؤسسة الحديث، زئر ا الج الشعر خرفي، صالح -21
 4991 بيروت، األدب، دار ،1 ط المعاصرة، الشعرية األساليب فضل، صالح -22
 .تونس الكتاب، العربية، الدار واألسلوبية، األسلوب مسدي، السالم عبد -23
 2 ج بيروت، الرسالة، مؤسسة بالغية، نحوية تطبيقات مكرم، سالم العالي عبد -24
دار  الّلغة، أصوات على تطبيقية الّلغوية دراسة  الصوتيات هالل، حامد الغفار عبد -25

 .ط.د ه، 1430 -م 2009 القاهرة، الحديث، الكتاب
 الخانجي، مكتبة شاكر، محمود تحقيق اإلعجاز، دالئل الجرجاني، القاهر عبد -26

  4001القاهرة،
 يمينة، أشجان تشريحية، رسة ا د الشعري، الخطاب بنية مرتاض، المالك عبد -27

 1 ط ، 1986 لبنان، بيروت، دارالحداثة،
 المتحدة، الجديد الكتاب دار الخطاب، رتيجية ا إست الشهيري، ظافر بن الهادي عبد -28

 .ليبيا ،  4001 1 ط
 اآلداب، مكتبة تطبيقية، رسة ا د نظري مدخل األسلوبية سليمان، أحمد اهلل فتح -29

 4001القاهرة،
 

دار  التوزيع جمعة، محمود خالد ترجمة لسانية، أسلوبية نظرية نحو ساندرس، فيلي -31
 1 ط دمشق، ، ، .م 2003 /ه 1424 الفكر

 مكتبة الشريف، الطيب :ت المفهومية، الثقافة -للحضارةجزائري  أفاق نبي، بن مالك -31
 .الجزائرية النهضة

 دار 3 ط شاهين، الصبور عبد مقاوري، كامل عمر ترجمة النهضة، شروط نبي، بن مالك -32
 1969 الفكر،

 9 العدد اإلنسانية، دراساتوال البحوث مجلة -33
 4994لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار الشعر، عيار العلوي، طباطبا بن أحمد محمد -34

  4هـ ط 4104م 
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 1 ط الخميني، مطابع واألسلوبية، األسلوب في اللويمي، محمد -35
 دار الثقافي، المركز ظاهري، لتحليل مدخل والخطاب، الشكل الماكري، محمد -36

  والدوائر البحور في الجوهر «، جزائرال ،1 ط ، 1991 المغرب، البيضاء،
 النجار حسين محمد -37
 النظرية بين واإلعالمي األدبي الخطاب تحليل بوقرة، نعمان شطاح محمد -38

 .ط.د القاهرة، اآلداب، والتطبيق،مكتبة
 الجامعية المؤسسة النقدي، رث ا الت نافذة من أسلوبية إطاللة العظيم، عبد محمد -39

 1 ط ه، 1415 -م 1994 لبنان، بيروت، والتوزيع، والنشر للدراسات
 ،1 ط اللبنانية، المصرية الدار العربي، والبيان األسلوب الخفاجي، المنعم عبد محمد -41

 4991 سنة
دراسة  الحمداني، رس ا ف أبو ديوان في الشعري الخطاب خصائص كواكبي، محمد -41

 .ط.د ، 2003 زئر، ا الج هومة، دار وتركيبية، صوتية
 1925 وخصائصه، اتجاهاته الحديث، زئري ا الج الشعر ناصر، محمد . 42 – دار ، 1975
 4991بيروت، اإلسالمي، العرب -42
 ناشر الحديث، العربي الشعر لغة في األسلوبية البنات السعداني، مصطفى  -43

 .اإلسكندرية منشأةالمعارف،
 2009 زئر، ا الج للنشر، موفم المقدس، الّلهب زكريا، مفدي -44
 نشر حمودة، بكير الحاج بن مصطفى جمع أخرى، وقصائد تتكلم أمجادنا زكريا، مفدي -45

 2003 ،الجزائر والنشر، لالتصال الوطنية الوكالة زكريا، مفدي مؤسسة مشترك
 الجزء الحديث، العربي النقد في دراسة الخطاب، وتحليل األسلوبية السد، الدين نور -46

 .الفجر دار1
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 :زكريا مفدي بالشاعر التعريف

 

 12 بتارٌخ بغرداٌة ٌزقن بنً بقرٌة ولد الشٌخ، زكرٌا الحقٌقً اسمه زكرٌا مفدي     

 عنابة بمدٌنة األول تعلٌمه بدأ الرستمٌٌن، إلى أصولها تعود عائلة من ،8091أفرٌل

 باللغتٌن تعلٌمه لمواصلة تونس إلى انتقل ثم بالمدٌنة، التجارة ٌمارس والده كان أي

 .الخلدونٌة والمدرسة العطارٌة بالمدرسة وتعلم والفرنسٌة، العربٌة

 

 الجزائري الشعب حزب ثم إفرٌقٌا، شمال نجم حزب فً زكرٌا مفدي انخرط     

 ثالث مدة "سركاجً" بربروس بسجن سجن ، 1955 فً التحرٌرٌة الثورة إلى انضم

 تحرٌر فً ساهم أٌن تونس إلى ثم المغرب إلى قد   السجن من خروجه وبعد سنوات،

 الرسمً الوطنً النشٌد بكتابة زكرٌا مفدي اشتهر االستقالل، غاٌة إلى المجاهد جرٌدة

 17 فً المنٌة وافته ،"رجزائال إلٌاذة"و "المقدس اللهب"  دٌوان جانب إلى ،"قسما"

 .بتونس 1977 أوت

 

 

 :زكريا مفدي للشاعر الصاعد الذبيح قصيدة

 

 النشيدا يتلو ن، نشوا يتهادى وئيدا كالمسيح يختال قام

 الجديدا الصباح يستقبل كالطفل، أو كالمالئك، الثغر، مباس

 الخلودا يناجي سو، رأ رافعا وتيها جالال أنفو، شامخا

  ! البعيدا الفضاء لحنها من تمأل زغردت خالخل، في رافال

 الصعودا يبغي الحبال فشد المجد، كّلمو كالكليم، ، حالما
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 عيدا الكون في شع  ي، سالما القدر، ليلة في كالروح، وتسامى،

 المزيدا يرجو ء السما ووافى ، مع راجاً  البطولة مذبح وامتطى

 الرقودا ويدعو الهدى، كلمات …يتلو المؤذن، مثل وتعالى،

 الوجودا يهز مضى ء وندا منها العوالم ترجف صرخة،

 ))حديدا أخشى فلست واصلبوني حباال أخشى فلست اشنقوني،(( : 

... 

 ))حقودا ت فلس تلتثم، وال جالدي، محياك سافرا وامتثل((

 ))سعيدا شعبي عاش إن ضرا أنا قاض أنت ما فيّ  موت يا واقض((

 ))تبيدا لن مستقلة، حرة، تحيا، جزائرفال مت، إن أنا((

 الترديدا فأحسن ، قدسيا صداىا الزمان ردَّد ةقول

 مجيدا ذكرا للجيل، وانقلوىا، كالمثاني ةيزك احفظوىا،

 الوليدا ولقنوىا ،ت طيبا ت، صلوا ىاعر ش من وأقيموا،

  ! الوحيدا عيسى الخالدين، في ليس صلبوه، وما…قتلو زعموا

 شهيدا رضيا المنتهى، إلى جناحيو تحت جبرئيل لفَّو

 شرودا الزمان فم في ، مثال …"بانا ز " الزمان فم في وسرى

 العهودا حفظنا قد السماوات، في عنا قك رفا أبلغ ،"زبانا"يا
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... 

 مجيدا ذكرا والكائنات، لألفالك، الجزائر، ثورة عن وارو

 القيودا تفك   ثارت بالد، في وظلم لبغي، تك لم ، ثورة

 حصيدا الطغاة يذرو وجهاد، رعبا العوالم تمأل ، ثورة

 الوجودا تزابالمعج وبهرنا، فيها الخوارق من أتينا كم

 البارودا ونلتقي يا،االمن نرتاد الكواسر مثل واندفعنا

 البنودا ذراىا عن رفعنا قد شامخات، رىيبة، جبال من

 أخدودا للوغى الكون، مبدع براىا ممنَّعات وشعاب،

 المعقودا ءىا لوا تحمي و زجيها،ت  اهلل يد مضت، ش، وجيو

 الموعودا نصرىا فتفتك   للنصر، الموت يقودىا كهول، من

 يجودا أن بروحو، يبالي ال مىرات النسور، مثل ب، وشبا

... 

 سديدا ورأيا حكمة ئت ملّ  كرام محنَّكين، وشيوخ،

 الجنودا تستفز كاللَّبوءات، تبارى ت ار  مخدَّ  يااوصب

 وزنودا معاصما ومّدت حواه م آد الجهاد في ت شارك

 األملودا غصنها الحرب وفي ن، الّلد أنملها الجراح، في أعملت
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 وطيدا وعزا حرة، أمة يبني بالجماجم الشعب، فمضى

 رصيدا البقاء مصرف في األحرار صبَّها زكية، ء، دما من

 رشيدا مستقيما كالوحي، ))التحرير ثورة(( تخط و ونظام

 الركودا وعاف ، مستصرخا ىبَّ  الرزايا، داىمتو الشعب واذا

 السدودا يدك   نيلها، في ىام األماني، غازلتو الشعب واذا

 ... ! مسودا للطَّغام الحرّ  أصبح ما إذا للزوال، الظلم دولة

  ! عبيدا؟ نعيش بأن نرضى كيف وعبيد سادة األرض في ليس

  ! سعيدا؟ يعيش بها، ودخيل يشقى الدار صاحب العدل، أمن

 مشيدا؟ قصرا يحتل   وغريب يعرى، الدار صاحب العدل، أمن

 ؟؟ رغيدا عيشا الدخيل وينال قوتا عدم في ابنها، ويجوع

 شريدا؟؟ طريدا ابنها، ويظل حماىا المستعمرون ويبيح

  !! القعودا واستطابوا الذل، ألفوا ىم إذا المستضعفين، ضالل يا

 طريدا فعاش السما، لعنتو لذليل بقعة األرض، في ليس

 …  

 البليدا الخنوع، القانع، ابلعي، أرض ويا الجبان، اصعقي سماء، يا

 الوعودا مللنا لقد فرنسا، يا فإنّا خداعا كفى فرنسا، يا
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 وصدودا جفوة وأبديت ، متفتصام ، منذرا الشعب صرخ

... 

 مفيدا قوال إليك يلقي اش، الرش وانطلق الناطقون، سكت

 ))المنشودا لنا استقال ل ننا أو رجوع حين فالت ثرنا، نحن((  

 جنودا والسماء األرض واملئي ونارا حديدا امطري فرنسا يا

 وقودا الضعاف لها فتغدو شعاليل، البالد عرض واضرميها

 وعيدا والهالل الشرق واملئي غيظا العروبة على واستشيطي

 الحقودا الصليب فاستصرخي الدين، صالح الهالل يعدم ال سوف

 عنيدا شعبا فعاد ، خسفا سيم شعبا السجن غياىب في شري واح

  !! تليدا مجدا بربروس في إن الضحايا مثوى "بربروس" واجعلي

 جيدا منو وأوثقي ، حبال الدوَّار الفلك خياشم في واربطي،

 المريدا "ىوشمين" قبل من عطلت كما االلو سنة عطلى

 … ... 

 يستفيدا لن الزمان، ت ضربا وينسى الدروس، يهمل من إن

 ا جديد درسا بالحرب، فرنسا فلقنَّا فرنسا، سها در نسيت … 

  ! ولحودا الثرى ء مل ، قبورا "ن ما لق دار" لجندىا وجعلنا ! 
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 مديدا دىرا كالوجود، م عشت "زبانا" رفاق ويا "زبانا" يا

  !!" شهيدا" يموت بأن وتمنى "زبانا" أضحى البالد في من كل

  !! والتجديدا فيو البعث كنتم شعب ن قربا ق، رفا يا أنتم

  !! قصيدا فصارت ىا، أوزان ش الرشا صنع ابتهالة، فاقبلوىا

 !! نحيدا لن فإننا واطمئنوا، كريم ر جوا إلى واستريحوا،
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