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ءإهدا  

م سيدها     الحمد هلل الري بعىهه جخم الصالحاث والصالة والسالم على السسىل الكٍس

 وحبيبىا محّمد عليه أشكى صالة وأفضل حسليم وعلى آله وصحبه أجمعين إلى ًىم الّدًن.

  

 ّما بعد:أ

جحّملت معي أعباء مشىازي  أهدي ثمسة جهدي إلى التي أهجبني وغمسجني بحبها, وحىانها والتي

 الّدزاس ي إلى أّمي الغاليت

فسح لفسحي, إلى زمص ألابىة  ي ًحصن لحصوي, ٍو
ّ
ي لم ًبخل علّي بسوحه وماله, إلى الر

ّ
إلى الر

ص.      أبي                                                                                                                                                  العٍص

ه                   
ّ
         إلى من شازكىوي عسش أّمي وأبي, وشازكىوي أحصاوي وأفساحي إلى إخىحي حفظهم الل

ه كّل خير على صبره إلى جميع 
ّ
أساجرحي املحترمين, خاّصت ألاسخاذ القدًس بن شوزة جاشاه الل

                                                                                                                                                                     معي.               

إلى جميع أصدقاء وصدًقاث قسم ألادب العسبي, خاصت دزاساث أدبيت, كما ال ًفىجني أن 

بت قادة أهدي عملي إلى جميع عائلت قادة من كبيرها إلى صغيرها, وإلى كّل من ٌعسف الطال

ب  .هجاة من بعيد أو من قٍس



 

 

 

 

 

 

  

 املدخل
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 مدخل:

خ ألامم على اخخالف     ي اظخىعب وماصال ٌعخىعب جاٍس
ّ

الشعش هى اللالب الفّجي الز

 أهظاس 
ّ

كىن محغ أحىاظها, وثلافتها ومعخلذاتها, وهزا ما حعله ًشجلي ًىما بعذ ًىم ٍو

ي ٌعخعُع.الذاسظين
ّ

ذ, وباإلاىهج الز ي ًٍش
ّ

, كّل ًذسظه على الّىحى الز  

لخجاسب الشعىب وألامم على مّش الضمً هاكال بزلك ًىمُاتها  حىصلت للذ كان الشعش   

خها, وهظشا للخعّىس اإلازهل للحضاساث والثلافاث اإلاخخلفت كان لضاما علُه أثيرها البال غ وجاٍس

ت هي ألاخشي على الّشعش   والشاعش معا, فظهىس اللصُذة الحذًثت كان هخاحا لثىسة فكٍش

ها عّجلذ بما ٌعّمى الشعش ثلافُت, ظُاظُت واحخماعُت, وحّتى ا
ّ

كخصادًت فهزه ألامىس كل

الحذًث والجذًذ لذي مجمىعت مً الشعشاء, فاسجبغ الشعش عىذهم بالخُال والىفغ, مّما 

ت  زا عً ظابله بالجمالُت الفّىُت أو الجمالُت الّشعٍش حعله ًخخلف عّما كان علُه ظابلا, مميّ

م, وكذ ظغذ
ّ

زه عً حذًذة, لشعش مصعلحاثعلى ا الّتي مصذسها الخُال اإلاخذف أضحذ جميّ

ت وأشُاء أخشي حملها اللصُذة  اللصُذة اللذًمت مثل: الشمض, ألاظعىسة, الصىسة الشعٍش

اإلاعاصشة, وللذ كاهذ فذوي ظىكان أحذ أكعاب الحذاثت والخجذًذ في الشعش العشبي 

ذ في أشعاس 
ّ

ت الّتي ججل فذوي ظىكان؟اإلاعاصش, إرا فما هي اإلاظاهش واإلاكّىهاث الشعٍش  

الع والبحث في  وللذ كان ظبب اخخُاسي    
ّ

لهزا اإلاىضىع ساحع ألظباب راجُت, وهي حّب ؤلاظ

ل في أهّمُت هزا 
ّ

ألادب ومعشفت أكعابه مً شعشاء وأدباء, أّما ألاظباب اإلاىضىعُت فخخمث

ي ًحُمل على ؤلاثاسة واإلاعشفت.  
ّ

   اإلاىضىع الز

 

                           

 

 



 

 ب
 

مة:مقد  

ت لذي فذوي ظىكان" يهذف إلى إبشاص     اإلاكّىهاث مىضىع بحثي اإلاىظىم ب" اإلاكّىهاث الشعٍش

ت في كصائذ الشاعشة الفلععُيُت عّضص اللُمت الجمالُت في شعشها,  الشعٍش فذوي ظىكان, َو

خ اللضُت الفلوفي  ععُيُت, ودساظت وافُت عً هزا البحث ًجذ اللاسئ حىاهب خفُت في جاٍس

ت  ت ومىظُلاها وصىسها الشعٍش ومضامُنها الىظىُت الىضالُت, ومً الشاعشة, ولغتها الشعٍش

جي هاحغ العؤال وأجفاعل معهالعبُعي  غىي وألادبي, ومحاولت أن ٌعتًر
ّ
, إلثشاء سصُذي الل

باب مً ورلك ساحع إلى عّذة أظ وكع اخخُاسي لهزا اإلاىضىعالكشف عً الحلُلت, ومىه 

 بُنها:

اسجباط شعشها باللضُت الفلععُيُت, الّتي هي كضُت ألاّمت العشبُت ككّل وكضُت الشعب ـ 1

ش لعّذة علىد مً الّضمً بصفت خاّصت, فشعشها  ل وهضاله اإلاٍش الفلععُجي وكفاحه العٍى

شة ماّدًت  سجّل آلالمها, ومشآة عاكعت لحُاة الشعب
ّ
ومعيرجه الثىسٍت, فالشعش كّىة مؤث

ت في هفىط الجماهير  و الشعىب ولهزا مىع الصهاًىت وشش أشعاسها,و كام بمصادسة  ومعىٍى

نها.  دواٍو

ت,ألن أخاها وألهه حتى آلان لم جظهش دساظاث أكادًمُت كثيرة جفي بالغشض ـ 2 لخجشبتها الشعٍش

فلذ كاهذ وماصالذ كصائذه بمثابت مىاسة للّشعب  اإلاشحىم ظىكان كان له الفضل في الشهشة,

خُب ضىءها بعذ وحّتى بعذ وفاجه, لزلك أسدث حعلُغ بعض  خغّجى بها, لم ًَ الفلععُجي ًُ

الضىء على الشاعشة الفلععُيُت الّتي لم جىل حّلها مً البحث واإلاىاكشت, والّتي أهملتها 

ذسط الّذساظاث العشبُت ولم جىصفها بل حعلتها جلبع في دا ل, ولم جُ
ّ

شة ائشة الظ هخاحاتها الغٍض

ل, والخعّمم في بىائه شكال ومضمىها. عبر سحلت عمشها العٍى  

ً حّلها بهزا أوفي خيعاء اللشن العشوأًضا إلبشاص دوس اإلاشأة في الىّضال الىظجي آملت أن ـ 3 ٍش

 البحث اإلاخىاضع.



 

 ج
 

خالل أعمال هزه كاهذ هزه هظشة عاّمت حىل البحث وكذ حاولذ اظخخالص رلك مً 

ت في كصائذها وكذ اعخمذث في دساظتي على  الشاعشة مع التركيز على اإلاكّىهاث الشعٍش

اجُت, وكذ واحهذ صعىبت 
ّ

لت في ظيرتها الز
ّ

ت اإلاخمث نها وآثاسها الىثًر ت ودواٍو مجمىعتها الشعٍش

ت الّذساظاث عنها, ورلك باالعخماد على بعض اإلاصادس واإلاشاحع الّتي أ
ّ

حعبجي البحث كبيرة للل

كش منها:                                                                                                   عنها هّ

ت الكاملت, ا                                             إلاؤظعت فذوي ظىكان, ألاعمال الشعٍش

  .9113بيروث,  ش العشبُت للّذساظاث واليش

.9191, داس ألاظىاس, عكا, 9حلت حبلُت, طفذوي ظىكان, سحلت صعبت س   

               .9113, , داس الششوق, عمان9فذوي ظىكان, الشحلت ألاصعب )ظيرة راجُت(, ط

        

 وأخيرا ًأحي جفصُل البحث ومباحثه على الشكل آلاحي:            

ت عىذلفصل ألاول ا ًدىاول هزا الفصل مجاال مً  ,فذوي ظىكان : اإلاعىىن باإلاكّىهاث الشعٍش

لذ في جحّذثذ فُه مجاالث ألادب الحذًث واإلاعاصش, حُث 
ّ

عً كضُت مً كضاًا ألادب جمث

ت, الشمض, اللافُت, و الىصن,  ت عىذ فذوي ظىكان, مً بُنها الصىسة الشعٍش اإلاكّىهاث الشعٍش

ضم هزا الفصل خمغ مباحث كالخالي:  ٍو

ت وكُفُت صُاغتها, الشعرية, املبحث ألاول: الصورة  جحّذثذ فُه عً الصىسة الشعٍش

ُت.
ّ

 واهخللُذ مً الصىسة اإلافشدة إلى اإلاشكبت إلى الكل

ش الشمضي, وأهىاع الشمض وكُفُت جىظُفه في املبحث الثاني: الرمس,  ضث فُه على الخصٍى
ّ

سك

 شعش فذوي ظىكان.

ي, ودوسه في شعشها, وحعّشضذ جعّشكذ فُه إلى ؤلاًلاع اإلاىظُلاملبحث الثالث: الوزن, 

 للىصن, وبعض ألاوصان التي اظخخذمتها الشاعشة في كصائذها الحّشة.



 

 د
 

ضّمىخه الحذًث عً اللافُت وأهىاعها والبعض مً البحىس املبحث الرابع: القافية, 

ت الّتي اظخخذمتها الشاعشة في كصائذها العمىدًت والحّشة.  الشعٍش

وهى اإلابحث ألاخير مً الفصل ألاخير املبحث الخامس: الوطن في شعر فدوى طوقان, 

فذوي ظىكان. جحّذثذ فُه عً الىظً وعً اللضُت الفلععُيُت في شعش   

ًضم أسبع  ,كصائذها للخحلُل والخعبُمظيرة حىل الشاعشة وبعض الفصل الثاني: 

 مباحث:

احخىي هزا اإلابحث على البِئت املبحث ألاول: السيرة املفصلة للشاعرة فدوى طوقان,  

ي لعبخه اإلاؤثشاث اإلاادًت والىفعُت داخل ألاظشة 
ّ

التي وشأث فيها فذوي ظىكان, والذوس الز

 وخاسحها في إبذاع الشاعشة.

ث فُه ألاعمال أبشص  املبحث الثاني: آلاثار واملؤلفات النثرية  و الشعرية لفدوى طوقان,

فتها هزه الشاعشة, وبعض الجىائض التي حظُذ بها وبعض ألاللاب التي دعُذ بها.
ّ

 الّتي خل

أدسحذ في هزا اإلابحث املبحث الثالث: مجاالت ومواضيع الكتابات لدى فدوى طوقان, 

 اإلاىاضُع الّتي أثاسث اهخمام الشاعشة, والبعض مً اإلاجاالث الّتي جخّصصذ بالكخابت فيها.

ملبحث الرابع: قصائد فدوى طوقان أنموذجا وثحليلها وثطبيق املكّونات الشعرية عليها, ا

ىاث مً كصائذ هزا اإلابحث عباسة عً جعبُم للفصل ألاول الىظشي,  كمُذ فُه بأخز عُّ

ت عليها كأمثلت وكىمارج.   فذوي ظىكان وجحلُلها, وجعبُم اإلاكّىهاث الشعٍش
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 املقدمة
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 مقدمة:

ت لذي فذوي ظىكان" يهذف إلى إبشاص     اإلاكّىهاث مىضىع بحثي اإلاىظىم ب" اإلاكّىهاث الشعٍش

ت في كصائذ الشاعشة الفلععُيُت عّضص اللُمت الجمالُت في شعشها,  الشعٍش فذوي ظىكان, َو

خ اللضُت الفلوفي  ععُيُت, ودساظت وافُت عً هزا البحث ًجذ اللاسئ حىاهب خفُت في جاٍس

ت  ت ومىظُلاها وصىسها الشعٍش ومضامُنها الىظىُت الىضالُت, ومً الشاعشة, ولغتها الشعٍش

جي هاحغ العؤال وأجفاعل معهالعبُعي  غىي وألادبي, ومحاولت أن ٌعتًر
ّ
, إلثشاء سصُذي الل

ورلك ساحع إلى عّذة أظباب مً  وكع اخخُاسي لهزا اإلاىضىعالكشف عً الحلُلت, ومىه 

 بُنها:

اسجباط شعشها باللضُت الفلععُيُت, الّتي هي كضُت ألاّمت العشبُت ككّل وكضُت الشعب ـ 1

ش لعّذة علىد مً الّضمً بصفت خاّصت, فشعشها  ل وهضاله اإلاٍش الفلععُجي وكفاحه العٍى

شة ماّدًت ومعيرجه الثىسٍت, فالشع سجّل آلالمها, ومشآة عاكعت لحُاة الشعب
ّ
ش كّىة مؤث

ت في هفىط الجماهير  و الشعىب ولهزا مىع الصهاًىت وشش أشعاسها,و كام بمصادسة  ومعىٍى

نها.  دواٍو

ت,ألن أخاها وألهه حتى آلان لم جظهش دساظاث أكادًمُت كثيرة جفي بالغشض ـ 2 لخجشبتها الشعٍش

ه بمثابت مىاسة للّشعب اإلاشحىم ظىكان كان له الفضل في الشهشة, فلذ كاهذ وماصالذ كصائذ

خُب ضىءها بعذ وحّتى بعذ وفاجه, لزلك أسدث حعلُغ بعض  خغّجى بها, لم ًَ الفلععُجي ًُ

الضىء على الشاعشة الفلععُيُت الّتي لم جىل حّلها مً البحث واإلاىاكشت, والّتي أهملتها 

ذسط  ل, ولم جُ
ّ

شة االّذساظاث العشبُت ولم جىصفها بل حعلتها جلبع في دائشة الظ هخاحاتها الغٍض

ل, والخعّمم في بىائه شكال ومضمىها. عبر سحلت عمشها العٍى  

ً حّلها بهزا أوفي خيعاء اللشن العشوأًضا إلبشاص دوس اإلاشأة في الىّضال الىظجي آملت أن ـ 3 ٍش

 البحث اإلاخىاضع.



 ج
 

كاهذ هزه هظشة عاّمت حىل البحث وكذ حاولذ اظخخالص رلك مً خالل أعمال هزه 

ت في كصائذها وكذ اعخمذث في دساظتي على م الشاعشة ع التركيز على اإلاكّىهاث الشعٍش

اجُت, وكذ واحهذ صعىبت 
ّ

لت في ظيرتها الز
ّ

ت اإلاخمث نها وآثاسها الىثًر ت ودواٍو مجمىعتها الشعٍش

ت الّذساظاث عنها, ورلك باالعخماد على بعض اإلاصادس واإلاشاحع الّتي أحعبجي البحث 
ّ

كبيرة للل

كش من                                                                                                   ها:عنها هّ

ت الكاملت, ا                                             إلاؤظعت فذوي ظىكان, ألاعمال الشعٍش

  .9113بيروث,  ش العشبُت للّذساظاث واليش

.9191, داس ألاظىاس, عكا, 9حبلُت, طحلت فذوي ظىكان, سحلت صعبت س   

               .9113, , داس الششوق, عمان9فذوي ظىكان, الشحلت ألاصعب )ظيرة راجُت(, ط

        

 وأخيرا ًأحي جفصُل البحث ومباحثه على الشكل آلاحي:            

ت عىذ فذوي ظىكانلفصل ألاول ا ًدىاول هزا الفصل مجاال مً  ,: اإلاعىىن باإلاكّىهاث الشعٍش

لذ في جحّذثذ فُه مجاالث ألادب الحذًث واإلاعاصش, حُث 
ّ

عً كضُت مً كضاًا ألادب جمث

ت, الشمض, اللافُت, و الىصن,  ت عىذ فذوي ظىكان, مً بُنها الصىسة الشعٍش اإلاكّىهاث الشعٍش

ضم هزا الفصل خمغ مباحث كالخالي:  ٍو

ت وكُفُت صُاغتها, جحّذ املبحث ألاول: الصورة الشعرية,  ثذ فُه عً الصىسة الشعٍش

ُت.
ّ

 واهخللُذ مً الصىسة اإلافشدة إلى اإلاشكبت إلى الكل

ش الشمضي, وأهىاع الشمض وكُفُت جىظُفه في املبحث الثاني: الرمس,  ضث فُه على الخصٍى
ّ

سك

 شعش فذوي ظىكان.

عشها, وحعّشضذ جعّشكذ فُه إلى ؤلاًلاع اإلاىظُلي, ودوسه في شاملبحث الثالث: الوزن, 

 للىصن, وبعض ألاوصان التي اظخخذمتها الشاعشة في كصائذها الحّشة.



 د
 

ضّمىخه الحذًث عً اللافُت وأهىاعها والبعض مً البحىس املبحث الرابع: القافية, 

ت الّتي اظخخذمتها الشاعشة في كصائذها العمىدًت والحّشة.  الشعٍش

اإلابحث ألاخير مً الفصل ألاخير وهى املبحث الخامس: الوطن في شعر فدوى طوقان, 

فذوي ظىكان. جحّذثذ فُه عً الىظً وعً اللضُت الفلععُيُت في شعش   

ًضم أسبع  ,كصائذها للخحلُل والخعبُمظيرة حىل الشاعشة وبعض الفصل الثاني: 

 مباحث:

احخىي هزا اإلابحث على البِئت املبحث ألاول: السيرة املفصلة للشاعرة فدوى طوقان,  

ي لعبخه اإلاؤثشاث اإلاادًت والىفعُت داخل ألاظشة  التي وشأث
ّ

فيها فذوي ظىكان, والذوس الز

 وخاسحها في إبذاع الشاعشة.

أبشصث فُه ألاعمال  املبحث الثاني: آلاثار واملؤلفات النثرية  و الشعرية لفدوى طوقان,

فتها هزه الشاعشة, وبعض الجىائض التي حظُذ بها وبعض ألاللاب التي د
ّ

عُذ بها.الّتي خل  

أدسحذ في هزا اإلابحث املبحث الثالث: مجاالت ومواضيع الكتابات لدى فدوى طوقان, 

 اإلاىاضُع الّتي أثاسث اهخمام الشاعشة, والبعض مً اإلاجاالث الّتي جخّصصذ بالكخابت فيها.

املبحث الرابع: قصائد فدوى طوقان أنموذجا وثحليلها وثطبيق املكّونات الشعرية عليها, 

ىاث مً كصائذ هزا اإلابحث عباسة عً جعبُم للفصل ألاول الىظشي,  كمُذ فُه بأخز عُّ

ت عليها كأمثلت وكىمارج.   فذوي ظىكان وجحلُلها, وجعبُم اإلاكّىهاث الشعٍش
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  الفصل ألاو ل:    املكّونات الشعرية عند فدوى طوقان      

ًدىاٌو هزا البدض مجاال مً مجاالث ألادب الخذًض واإلاػاضش خُض  مقدمة الفصل:    

ت غىذ فذوي ؾىكان,  ظيخػشع فُه إلى كػُت مً كػاًا ألادب ؤال, وهي اإلايىهاث الشػٍش

ت, الشمض, اللافُت وفي هزا اإلاىغىع ظيخدّذر غً غّذة ميّىهاث مً  بُنها : الطىسة الشػٍش

                    والىصن وليٍل مً هزه اإلايّىهاث ؤهىاع ووّل هزا ظىزهشه في ما ًلي :

ٌ  الفصل ألاول نظري: ت التي جىاولها الّىلاد في الّذساظاث مً ظملت  ًدىاو اإلايّىهاث الشػٍش

 الخذًشت

املبحث ألاّول: الصورة الشعرية.   

الشعرية: الصورة   

الخشوط غً اإلاإلىف واظخدػاس اإلاخفي في الزهً في شيل ؤفياس  وهي بمذلىلها الػام   

لت, ومً اإلاػشوف ؤّن الزهً البششي ًمُل إلى اظخىماٌ الىاكظ '' ؤّما في  ُّ جبخذغها اإلاخ

ل لػالكت بين شِئين  ُّ حػٍشف ألادباء فهي جشهُب لؿىي لخطىس مػنى غللي وغاؾفي مخخ

ش  لت اإلاشابهت ؤو الخجعُذ ؤو الدصخُظ ؤو ًمىً جطٍى هما بإظالُب غّذة, إّما غً ؾٍش

ل لخىضُل ؤفياسه مً خالٌ ؤلاًداء . 1التراظل '' ُّ فالشاغش ٌعخخذم ؤشياال مً الخػبير اإلاخخ

 بها وججعُذها لىلل ججشبخه الخاّضت واهفػاالجه الذاخلُت. 

       أنواع  الصورة:

ين مهمين ؤال وهما اإلاعخىي الىفس ي واإلاعخىي     في دساظت الطىسة ًخم الترهيز غلى معخٍى

الذاللي ورلً للذسة الطىسة غلى جفجير ؤلاًداء في الزاث اإلاخللُت واللذسة غلى الىشف 

:وؤلازشاء ولدعهل دساظت الطىسة كّعمها ألادباء مً خُض البىاء إلى زالزت ؤهىاع  

 

ت ألادب, د ؽ, دمشم,  ؤوظخين ـ 1 لً, هظٍش يُه ٍو .204, ص 1972واسن, ٍس  
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 أـ الصورة املفردة البسيطة: 

شهي ؤبعـ ميّىهاث     ت, ًلٌى ؤخذ  الخطٍى ً مً دساظت الطىسة الشػٍش
ّ
فمً خاللها هخمى

ش ظضةي مدّذد ش, حشخمل غلى جطٍى  ألادباء:'' الطىسة اإلافشدة هي ؤبعـ ميّىهاث الخطٍى

 ة البعُؿت التي ًمىً ؤن جذخل في جشهُب بىاء الطىسة اإلاشهبت, ًمىًًلّذم لىا الطىس 

حشبيهها هػػى مً ؤغػاء الجعم له اظخلاللُخه اإلادذودة واهفشاده بخطابطه, لىّىه 

ش وؤّنها 1ًمىث باوػضاله غً بلُت الجعم'' . ؤي ؤّن الطىسة ظضء ال ًخجضؤ مً فً الخطٍى

ت, ولىً ال ًمىً ؤن ما ًلضمها جشهُب وجىاظم مؼ  ؤظاط الذساظاث الشػٍش
ّ
حػمل بمفشدها إه

بلُت الىظ الشػشي, فهي ًمىً جلخُطها همػمىن هفس ي مخفاغل مؼ ضىس ؤخشي, مً 

ساظتها لخدلُم الهُيل الفّني لبىاء الطىسة اإلافشدة غً ؤهم ألاظالُب التي ًدبػها الشاغش في د

اث ضفاث مدعىظت و  م جبادٌ اإلاذسواث مً خالٌ ظػل اإلاػىٍى ملمىظت مجعذة ؤو ؾٍش

ذ  ي, ؤو بالخجٍش بالدصخُظ خُض ًخم هضع الطفاث ؤلاوعاهُت غلى وّل ما هى مادي ؤو خس ّ

ي فخىىعش الفشوق بين ول ما هى مادي وما هى     ت غلى وّل ما هى خس ّ بئغفاء ضفاث مػىٍى

ت ي, هزلً ًخم بىاء الطىسة بالتراظل: ؤي جشاظل الخىاط ؤو جبادٌ اإلادعىظاث البطٍش  خس ّ

العمػُت والشمُت , ؤو مً خالٌ الىضف اإلاباشش و الدشبُه.و   

 ب ـ الصورة املركبة:

هي مجمىغت ضىس بعُؿت حعتهذف جلذًم فىشة مػلذة, غىغ الطىسة البعُؿت إر    

ًلجإ الشاغش إلى ابخياس ضىسة مشهبت لخلً الفىشة, و الطىسة البعُؿت اإلافشدة غىطش 

مىً الىظش إلى هزه ؤظاس ي في جيامل الطىسة اإلاشهبت, خُض  هي شاسخت مفطلت ومبرسة, ٍو

ا وجيىن الطىسة مىّملت الػالكت '' مً خالٌ جيامل ال طىسة اإلافشدة اإلاشجبؿت اسجباؾا غػٍى

في  2"لألخشي   

 

ت غىذ فذوي ؾىكان بين الشيل واإلاػمىن,  ًىظف كادسي, غمشـ  1 للؿباغت واليشش  داس هىمتؽ,  دالخجشبت الشػٍش

.74ص ث,  دوالخىصَؼ, الجضابش,   
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  .84, ص  اإلاشظؼ هفعهـ  2

ذ الشاغش إخذازه في كطابذه ي ًٍش
ّ
ؤي ؤّن الطىسة  ,بىاء فّني مخيامل مً خالٌ ألازش الز

اإلافشدة البعُؿت لها غالكت مخِىت بالطىسة اإلاشهبت خُض جىّملها وجبّرسها وحششخها, إر ؤّن 

بت غباسة غً 
ّ
اإلافشدة طىسة , والهىغا ما غّذة ضىس بعُؿت جلّذم فىشة مػلّذةالطىسة اإلاشه

بت ال ًمىً الخخلي غىه, ؤو مً خالغباسة غً غىطش مهم
ّ
خشذ ٌ , في جىاظم الطىسة اإلاشه

ب واهخلاء الطىس 
ّ
بت مً خُض الدشبُه اإلاشه

ّ
ل منها ضىسة مشه

ّ
.الطىس التي جدشي  

الصورة الكلية: ج ـ  

ا مخيامال خعب جؿىسها      حػخبر الطىسة في اللطُذة الػشبُت الخذًشت, هُاها غػٍى

  وجشاهمها وجشابؿها هإّنها ظلعلت مخطلت فهي ؤظاط البىاء الشػشي وجىاظله. 

الثاني: الرمس املبحث  

ت غباسة غً ججاسب إوعاهُت      ت واظخماغُت, وهي ومػاهاة كىمُت وؾىُ ,اإلاذسظت الشمٍض

م, وهى 20الخذًض, بشصث مػاإلاه في الىطف الشاوي مً اللشن في الشػش مزهب ؤدبي وشإ 

ش غىغ الطىسة جطف وجلّشس فهى "  ,اهدشاف حشابه بين شِئين راجُا وهى إًداء بذون جلٍش

ه   1مؼ اغخباس اإلاػنى الظاهشي ملطىدا ؤًػا." ,الذاللت غلى ما وساء اإلاػنى الظاهشي 
ّ
ؤي ؤه

ًىحي إلى اإلاػنى الخفي الزي ال ًبرص في الّىظ, بل هى غباسة غً إًداء وكشاءة ما بين 

ا لؿمً الاخخالفاث إر ًشاه ؤسظؿى العؿىس, خُض حػّشع مطؿلح الشمض إلى مجمىغت  : " ٍى

خلفظ به هى حػبير  2اليلماث اإلاىؿىكت سمىص لخاالث الىفغ" ؛ ؤي ؤّن ما ًىؿله ؤلاوعان ٍو

ه : 
ّ
شير فشوٍذ في مفهىمه الىفس ي ؤه هخاط "غً مىىىهاث الىفغ, وما ًخالجها مً شػىس َو

ه مً ضىؼ الخُاٌ الالشػىسي  3الخُاٌ الالشػىسي ٌشبه ضىس ألاظاؾير والترار "
ّ
؛ ؤي ؤه  

 

ت في الشػش الػشبي اإلاػاضش,ـ  1 .36, ص 1977اللاهشة, ؽ,  د مدمذ فخىح ؤخمذ, الشمىص والشمٍض  

.39اإلاشظؼ هفعه, ص ـ  2  
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.40اإلاشظؼ هفعه, صـ  3  

فهى ًيخج ال إسادًا مشل ألاظاؾير الخشافُت اللذًمت التي ال وظىد لها مً الصخت, ومً خالٌ 

فاث ًمىً اللٌى ؤّن الشمض ًىمً في الذاللت الظاهشة وألا زش الىفس ي الزي ًترهه هزه الخػٍش

شاسي عُت, فلِغ اإلاػنى ؤلا اإلاػاوي الىففي الذاللت اإلاىخُت, وكذسجه غلى الترظمت لألخاظِغ و 

ت هي اإلاهمت. لطىدهى اإلا ما الذاللت الشمٍض
ّ
إه  

لً وواظتن أنواع الرمس: يُه ٍو ً الشمض إلى زالزت ؤهىاع : كّعم ٍس واٍس  

 أ ـ الرمسية التراثية:

ورلً لخلبُت خاظُاث الشػشاء واظخذغاء الصخطُاث الترازُت وإغافت هىع مً     

وإخُاء الترار الػشبي والخإزش بالشػش الػشبي والخىاضل مؼ والذساما الفىُت,   اإلاىغىغُت

ة جدمي الشاغش مً بؿش الخىماء بير بؿشق فىُت ؾير مباشش الشلافت ؤلاوعاهُت " والخػ

ت الذًملشاؾُت والعُاظُت والاظخماغُت, فلذ وظذ الشػشاء  والعُاظُين, في ؾُاب الخٍش

غالتهم في ؤخػان الترار ألاظؿىسي ,وبالخالي فلذ اظخخذم الشػشاء الػىاضش الترازُت 

خي والّذًني والش ا, هما هّىغىا في اظخخذام الترار مىه الخاٍس ه 1ػبي"وجىظُفها سمٍض
ّ
؛ ؤي ؤه

ي لخم بهم مً الّعادة فهى إًداء غً وظُلت
ّ
الىاكؼ  اظخػملها الشاغش مخافت الظلم الز

ما مؿضي وإًداءاث جفهم مً خالٌ اإلاػاوي 
ّ
لت مباششة إه الزي ٌػِشىهه لىً لِغ بؿٍش

ؿىكت.الباؾىُت للىالم والشمىص اإلاى  

 ب ـ الرموز الطبيعية: 

ع اإلاؿش, البرق والشغذ, "فاإلبذا الؿبُػت مشل اليىاهب,ٌعخػمل فيها الشاغش سمىصا مً   

ت ومىاكفه ؤلاوعاهُت ومختزهاجه الشلافُت  ًىمً مً خالٌ مضاوظت الشاغش بين ججشبخه الشػٍش

 وؤضالخه الفىُت وكىجه اإلاخخُلت واظخدػاسها والشبـ بين الطىس اإلاخجاوعت التي ًختزنها
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ت فيـ  1 .128, ص 1979بيروث, ؽ,  د فلعؿين اإلادخلت, ضالح ؤبى ؤضبؼ, الخشهت الشػٍش  

اث" , فػلى الشاغش اظخػاسة ؤشُاء مً الؿبُػت وجىظُفها في 1الزهً مً مدعىظاث ومػىٍى

هطىضه, واإلاضط بين الىاكؼ والخُاٌ مً خالٌ اظخدػاس مىدعباجه اللبلُت والػللُت 

 وجىظُفها في شػشه.

 ج ـ الرمسية الخاصة:

وعان جُت, وما ًخػلم منها بػالكاث ؤلاغباسة غً اظخػماٌ الشاغش للمطادس الزا هي    

ه ألاخشي والخُىاهاث والؿُىس, وؾيرها...
ّ
 بمخلىكاث الل

 املبحث الثالث: الوزن

ػبر غً غاؾفت ما, جُ     دذر ؿشب له ؤرن العامؼ ٍوُ الىصن هى الزي ٌعاهذ اإلاػنى َو

ػشفهالاحعاق والاوسجام في الىطىص, فهى  ثري الّىظ ٌُ  بػؼ غباسة غً إًلاع مىظُلي ًُ

ه اللُمت الخلُلُت لإلًلاع ورلً الىىع اإلاعمى الىصن, ال جىمً في الػالكاث  ألادباء:" ؤهّ

ي ًدذزه ألازش ألادبي الجُذ"
ّ

برص اللُمت   2الطىجُت هفعها بل في التهُؤ الىفس ي الز فالىصن ًُ

ش غلى اإلاخللي, فُفهم الىظ الخلُلُت لألزش ألادبي مً خالٌ مىده إًلا
ّ

ؤز غا مىظُلُا ًُ

دت  ه هزا الىصن في هفعُت اللاسا, فئّن الىصن ًفػل في كٍش
ُ

ترن لذًه ؤزشا خاّضا ًدذز ٍو

ر فهمه إلاا ًلشؤ,  ر هظمه, زّم ًفػل في هفغ العامؼ فُؿيّ الشاغش غىذما ًىظم كطُذجه فخؿيّ

ر غىطشا ؤظاظُا فإر لم ًخخل الشاغش غً الىصن باغخباسه  ي بىاء اللطُذة؛ ؤي ؤّن الىصن ٌؿيّ

ر رهىُت العامؼ. ؿيّ ر مىظىمخه َوُ ؿيّ  مً رهىُت الشاغش فُجػله ٌُ

م الذهخىس ضالح ؤبى ؤضبؼ غلى ألاخؿاء الػشوغُت غىذ شػشاء فلعؿُيُين بلىله:" ال 
ّ
ػل َو

ّؼ 
ُ
 ًياد ًخلى شػش شاغش مً خلل في الىصن باظخصىاء فذوي ؾىكان, ولُلى هشهًُ وال ٌؿ

   

ت غىذ فذوي ؾىكان بين الشيل واإلاػمىن, ص ـ  1 .125غمش ًىظف كادسي, الخجشبت الشػٍش  

.142, ص 1973, داس اإلاػشفت, اللاهشة, 1شىشي غُاد, مىظُلى الشػش الػشبي, ؽ ـ 2  
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"ً ت آلاخٍش عبت للذهخىس ضالح ؤبى ؤضبؼ  1رلً مً شاغٍش
ّ
ومً زّم فئّن معإلت الىصن بالي

خان 
ّ
 غىذ فذوي ؾىكان ولُلى هشهًُ الل

ّ
الفلعؿُني ال جياد جخلى مً ألاخؿاء والؿلـ, إال

ما هى ٌػخبرهما 
ّ
ً إه ت الشػشاء آلاخٍش ؤظادجا معإلت الىصن, ولِغ رلً جللُال مً شاغٍش

 ألاّصح, وألاهجؼ مً هاخُت الىصن. 

القافية املبحث الرابع:  

خ جؿىس      الشؾم ب اللطُذة الػشبُت لم جدىاٌص اللطُذة الػشبُت غً ؤهّمُت اللافُت غبر جاٍس

ي هشاه آلان 
ّ
ل في كُىد اللافُت الخللُذًت الّتي ًجب الالتزام فيها بالشوي الىاخذ الز

ّ
مً الخدل

ي غشفه الشػش الخّش خالُا, مهّذما وخذة ا
ّ
غخمذث في اللطُذة بػذ الاهدشاس الز

ُ
لبِذ الّتي ا

ػخبر ألاهذلعُىن ؤّوٌ مً هّىع في خشف الشوي واللىافي ووان رلً في اإلاىشخاث  الػمىدًت, وَُ

 ألاهذلعُت الّتي هي غباسة غً جشجُلت ظهشث في اإلاششق الػشبي هدُجت الؿىاء في اإلاجالغ.

كُمت اللافُت في ؤلاًلاع هي  إّن ؾشح اللافُت بشيلها الخللُذي له مبرساجه :" فئرا واهذ    

غبـ خؿىاجىا في اللشاءة؛ ؤي معاغذجىا غلى جدذًذ ألاظضاء واإلالاؾؼ الّتي جيّىن وخذة 

البىاء في اللطُذة, فؿبُعي ؤن ال ًيىن لها هزه اللُمت إرا اخخلفذ الىخذاث وألاظؿش في 

" ششذ لللاسا ؛ ؤي ؤّن اللاف2ُالؿٌى
ُ
ذ هزه  ت بمشابت اإلا

ّ
ذ اللطُذة بإهملها اخخلوإرا اخخل

ي ؤضاب اللافُت لم ًشق للخللُذًين,  الىخذاث وألاظضاء, دذًذ وضػب الفهم وج
ّ
الخدّشس الز

عجضا ٌػُب بىاء اللطُذة بإهملها فلذ خّش سهً البِذ وسهً العؿىس وسهً واغخبروه 

ذ هاصن اإلاالبىت غلى ؤهّمُت اللا
ّ
ًىً مً مهما "فُت في الشػش الخّش في كىلها: اللافُت, إر جؤه

  3ا خاضا"بالزاث ًدخاط إلى كافُت اخخُاظ فىشة هبز اللافُت وإسظاٌ الشػش فئّن الشػش الخشّ 

 

ت لذي فذوي ؾىكان بين الشيل واإلاػمىن, ص ـ  1 .148غمش ًىظف كادسي, الخجشبت الشػٍش  

.156اإلاشظؼ هفعه, ص ـ  2  

.158,  157اإلاشظؼ هفعه ص ـ  3  
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ه ًفلذ بػؼ
ّ
ه
ّ
, فاللافُت جدّذد الػمىدي إلاىظُلُت اإلاىظىدة في شػش الشؿش اإلاضاًا ا رلً أل

ذ اللا م الشاغش في ؤكسا, وتهّذبه ؤزىاء كشاءجهنهاًت العؿش وجٍش
ّ
      ىاله., وهي حػبير غلى جدى

    

 أنواع القافية:

ًىذسط جدتها هظامان هما:ـ القافية العمودية:  1  

 أ ـ القافية العمودية املتكّررة:

ها ؤي ؤّنها جيخهج  حػخمذ غلى خشف سوي واخذ, غلى ؾٌى اللطُذة"هي اللافُت الّتي     
ّ
ول

ض الشاغش غلى اإلاىهج الا
ّ
شه ًُ يىن اظخػماٌ هزه اللافُت في اللطابذ اللطيرة خُض  جباعي, ٍو

؛ ؤي الىخذة اإلاىغىغُت لللطُذة خُض ًيىن مىغىع 1"نمػنى واخذ ؤو غلى شػىس مػيّ 

غلى اللطُذة بإهملها.واخذ فلـ معُؿش   

 ب ـ القافية العمودية املتعّددة:

اللطُذة  فيجىّىع اللىافي, ظىاء وان جخػّذد فيها خشوف الشوي بالّخخابؼ غلى ؤظاط     

ػمىدًت اإلالؿػُت؛ ؤي ؤّن ؤخشف الشوي جخػّذد بخػّذد اللافُت.الو الػمىدًت ؾير اإلالؿػُت ؤ  

:: ًىذسط جدتهاـ القافية الحّرة 2  

 أ ـ القافية الحّرة املقطعية: 

جدىّىع فيها اللىافي خعب اإلالاؾؼ, خُض جلف وّل كافُت غىذ خذود اإلالؿؼ, وجخؿّير           

ل بخىشاس كافُت ؤظاظُت في وّل ملؿؼ ظىاء واهذ واخذة ؤو 
ّ
بخؿّير وّل ملؿؼ ظذًذ, وكذ جخمش

ه ًىظذ جىّىع في اللىافي وهي جخخلف مً ملؿؼ
ّ
آلخش, خُض غىذ اهتهاء وّل  مضدوظت,؛ ؤي ؤه

 ملؿؼ ًىظذ كافُت ؤخشي مخخلفت غً ألاولى الّتي ظبلتها.
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  .165اإلاشظؼ العابم, ص ـ 1

:ب ـ القافية الحّرة املتغّيرة  

ًلىم هزا الّىىع مً اللىافي غلى اظخخذام الػذًذ مً اللىافي في اللطُذة الىاخذة دون    

اهخظام في الاظخػماٌ, ففي هزا الّىىع جدشابً اللىافي مؼ بػػها, خُض ٌعخػمل الشاغش 

ترهها زّم ٌػىد إليها  زا الّىىع مىدشش في زاهُت, بػذ اظخػماله للافُت مؿاًشة, وهكافُت ٍو

لذ في كطُذة "لً ؤبيي"لها فذوي ؾىكان ّش و الشػش الخ
ّ
هزهش منها الّخالي:     1همارط مىه جمش

    

خؿام الذوس وفي فىض ى  غلى ؤبىاب ًافا ًا ؤخباةي  

لُذ للػُىين؛ بين الشدِم والشىن
ُ
وكفُذ وك  

غلى ؤؾالٌ مً سخلىا وفاجىها كفا هبً  

وؤّن الللب ُميسِخلا. جىادي مً بىاها الذاس  

الحّرة املرسلة: ج ـ القافية  

ل في جدّشس اللطُذة مً اللافُت, فئرا واهذ هزه ألاخيرة جؿشح كػُت ؾُاب    
ّ
" جخمش

ت جدّل ؤلاًلاع الػزب لللافُت, فه ؼ فلذان اإلاىظُلى م ي جدخاط إلى إمياهُاث شاغٍش حػٍى

في اللطُذة, فئخعاط الشػشاء بإّن ظشط  اإلاىظُلى جدّلله اللافُت بخىشاسها, هى ما 

ه ال ًمىً فطل الجشط اإلاىظُلي غً اإلاػنى"
ّ
هلشة ؛ ؤي ؤّن  2دفػهم إلسظاٌ كىافيهم, أله

اإلاىخظمت لذي الشاغش   الخارق هي ألاظاط, وؤلاًلاع ٌػني الاوعُاب, وهزا ٌػخمذ الىصن 

 غلى اإلاػنى ؤهثر مً الىصن وغلى ؤلاخعاط ؤهثر مً الخفػُالث وهي ضىث الشاغش اإلاػّبر غً

 

, بيروث ,ؤظعت الػشبُت للذساظاثاإلا, 1ؽشام بىش, ضىسة البياء غىذ فذوي ؾىكان في كطُذتها لً ؤبيي, دغاء هـ  1

. 120ص ث,  د  
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ت غىذ فذو ًىظف  غمش ـ 2 . 158ؾىكان بين الشيل واإلاػمىن, ى كادسي, الخجشبت الشػٍش  

ً ًدّلم له ؤلاًلاع اإلاىظُلي في اللطابذ مً 
ّ
خالٌ ؤخاظِعه, وؤفياسه بإظلىب مخمى

اإلاذّوسة هي مً ًطلح لللافُت اإلاشظلت ألّنها جدخاط هفعا مىظُلُا  اإلاػاوي, ولػّل اللطُذة

واخذا في  كشاءتها بدُض جطبذ بػؼ كىافيها غباسة غً هىع مً الّخلفُت الذاخلُت, إغافت 

إلى اللطابذ اللطيرة الّتي ًؿلم غليها بالخىكُػاث, إر هي لِعذ بداظت إلى كافُت هظشا 

ذًذ.للطش 
ّ

ها الش  

 املبحث الخامس: الوطن في شعر فدوى طوقان الفلسطينية 

لافت الػشبُت ورلً مىز جدّىلها إلى كػُت    
ّ
لافت الفلعؿُيُت مياهت خاّضت في الش

ّ
اخّخلذ الش

اهخماء, إر جأمش الاظخػماس الطهُىوي غلى فلعؿين شػبا ووؾىا, وزلافت ألّنها الجاهب اإلاىحي 

ػب, و 
ّ

ت للش ألاهثر اخخياوا بالفىش ؤلاوعاوي فهى اإلادافظ غلى  شػش الكذ اغخبر غً الهٍى

ظم الشػش ورلً إلًطاٌ فىشة الاظخػماس 
ُ
ػب الفلعؿُني, ومىه فلذ ه

ّ
ت للش الىخذة الفىٍش

 وسفػه مً خالٌ الفلعؿُيُين, واإلاعاهمت في الىفاح واإلالاومت, وكذ جؿّىس الشػش 

ش ظػلهم ًىّشظىن  اإلاػشهت فلذ وان هزا  وّل إمياهُاتهم لخذمتالفلعؿُني, فالىاكؼ اإلاٍش

 ألاخير الّعالح الىخُذ وكذ واهذ كطابذ الشػشاء الفلعؿُيُين مً بُنهم " إبشاهُم ؾىكان "

ججعُذا للىاكؼ ومشآة غاهعت آلالم الشػب وآماله, وحػخبر فذوي " غبذ الشخُم مدمىد " 

 
 
ػىد الفػل لشلُلها وؤظخارها  ؾىكان امخذادا " إبشاهُم ؾىكان ", فلذ هخبذ لهؤالء, َو

, ففي دًىانها ألاّوٌ "  1948فذوي " غً اإلاإظاة ولىً غؿاءها كبل غام 
 
الّىىبت وان هادسا

ي ضذس ظىت 
ّ
ام " الز  1وان هطِب اللطابذ ال ًخجاوص بػؼ كطابذ " 1962وخذي مؼ ألاًّ

إلى ر وخشظذ ألّنها غاشذ الػضلت إلى ؤن جفّىقي بػذ هزه ألاخذار فلذ اظخىغبذ ألاخذا

شة, فىظمذ الػذًذ مً اللطابذ اإلاػّبرة غً اإلاإظاة وهخابجها خُض 
ّ
الشاسع ُمؤزشة ومخإز

إمام هزه 
ّ
عػذ دابشة الخأمش ونهب ألاسع مً ؤصخابها, واهدشاس الدشّشد والاظدبذاد, ف

ّ
 اح

 

.13,  12  ص ,1985داس ألاظىاس, غيا,  1ضػبت سخلت ظبلُت, ؽ فذوي ؾىكان, سخلتـ 1  
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لتها  ُّ ت لم جلبض الشاغشة الفلعؿُيُت ألاضل والّشوح ؤن جؿلم الػىان إلاخ الظشوف اإلاإظاٍو

دتها للّذفاع غً وؾنها, وإن لم ًىً بالّعالح فلذ وان دفاغا بالللم, ضاسخت بيّل ؤس  ى وكٍش

شة بما ًجشي مً خىلها, 
ّ
اث مؼ وخضن مخإز

ّ
ىذمج غزاب الز وجىبر الّخجشبت غىذ الشاغشة, ٍو

ة الىؾىُت وجىدطش مشاغشها بين ألامل وألالم, وبين الؿػب غلى اإلااض ي واهخظاس اإلاػاها

بلى الىؾً ؤغّض ما ًملً الفشد  فهى لم ًإث مً فشاؽ بل دفؼ زمىه ألاظذاد ؾالُا, الؿذ, ٍو

وبػذ ؤن اظخىغبذ الشاغشة هزه ألافياس هظمذ غّذة كطابذ وؾىُت جشوي فيها هزا الظلم 

ي لخم بفلعؿين مً ب
ّ
, كطُذة " الشوع 1948ُنها كطُذة " هذاء الىؾً ",بػذ هىبت الز

اإلاعدباح " و " الظئت في الػُذ " وؾيرها..., ومىه فلذ ؤخز الشػش الفلعؿُني ضىسة في 

اإلاػشهت, واخخل الشػش اإلالاوم الخّيز ألاهبر, وكذ واضلذ فذوي ؾىكان غؿاءها اإلاخىاضل, 

 ؤّنها ؤوضلذ مػاهاة الىؾً,والتزامها بملخػُاث اإلاشخلت بالّشؾم مً م
ّ
اجُت إال

ّ
 ػاهاتها الز

ه لؿت 
ّ
وآالمه مً خالٌ كطابذها الىؾىُت, إر ًبلى الشػش هى الّشد ألاظشع غلى ألاخذار أل

نها  وّل شهُذمؼ الاهفػاٌ, فمؼ وّل اهخطاس و  ومؼ وّل غمل فذاةي هظمذ فذوي ؾىكان دواٍو

ُل والفشظان " حػبيرا 
ّ
يء آلاخش " ودًىان " الل

ّ
الشالر " غلى كّمت الّذهُا وخُذا ", " جمىص والش 

خا  غً الّىػاٌ الفلعؿُني الُىمي مؼ الّطهاًىت فلذ وان شػشها في هزه اإلاشخلت جإٍس

دّىٌ لللػُت الفلعؿُيُت ؾٌى زلض كشن مً الّضمً, فا ًُ ي 
ّ
بلى الزاهشة الطافُت الز ًَ ػش 

ّ
لش

الطذوس والّعىاغذ, جلٌى فذوي اليلماث إلى حجاسة والّذم و الّىبؼ إلى خاسؾت جدملها 

شاوي اإلاشؤوم ًىم الازىين  لتي ضىسة رلً الُىم الخٍض ُّ شان  5ؾىكان: " لً جبرح مخ مً خٍض

, وغلى مشاسة 1هبر مً الشػش ", للذ واهذ الفاظػت ؤتىبت الشاهُواهذ الىّ لذ , ... ف1967

مت ؤللذ الشاغشة ضاسخت بإغلى ىت " إر لم  الهٍض ؼ ؤخذ  ضىتها كطُذتها " مذًىتي الخٍض
ّ
ًخىك

 لدشابه الّطهاًىت بمشع الؿاغىن 
 
مت إغافت إلى كطُذة "الؿاغىن ", ورلً هظشا جلً الهٍض

بالصجشة الّتي  الػشبُت اإلاػشوف باالهدشاس, واللخل والهالن في ألاسع, هما ؤشاسث إلى ألامت  
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.150ص  ,1993, داس الششوق, غمان, 1فذوي ؾىكان, الشخلت ألاضػب ) ظيرة راجُت (, ؽـ  1  

ذ لذخٌى وكذ هللذ الشاغشة آالمها ومػاهاتها " جلّذم الخير وؤلاخعان,  للخطٌى غلى الخطٍش

ذ "  وواهذ كطُذتها " آهاث ؤمام شّبان فلعؿين إّبان الخطاس   غً هزه حػبيالخطاٍس
 
ا ُّ  خ

 
را

ذ فذوي ؾىكان خٍشطت غلت 
ّ
الخجشبت اإلاؤإلات, وألاوغاع الّتي غاٌشها الفلعؿُيُين, وكذ ظل

ذث شهذاء الاهخفاغت الفلعؿُيُت الّتي اهذلػذ غام 
ّ
ػشي إر خل

ّ
مىاضلت مشىاس الػؿاء الش

في مهشظان  , وكذ وان ؤهبر دلُل غلى رلً كطُذتها " شهذاء الاهخفاغت " الّتي ؤللتها1987

م اإلابذغين الفلعؿُيُين في اللاهشة . 1" لخىٍش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

.153إلاشظؼ العابم, ص ا ـ1  

 خاثمة الفصل:

ُت الّتي حػخبر    
ّ
بت واليل

ّ
ت بإهىاغها اإلافشدة واإلاشه جدّذزذ في هزا الفطل غً الطىسة الشػٍش

اهدُاص غً اإلاإلىف وهي بمشابت اإلاجاص, ًلىم فيها الشاغش بالخػبير غً مىىىهاجه وؤخاظِعه 

لت خُالُت, وجدّذزذ ؤًػا غً ي هى هخاط الالشػىس فهى  بؿٍش
ّ
 ًطذس ال إسادًا, وهى الشمض الز

ػشاء مخافت 
ّ

راسي واظخذغاء الصخطُاث الترازُت, وهى هىاًت اظخخذمها الش
ّ
ؤهىاع الشمض الت

ام
ّ
, الشمض الؿبُعي وهى اظخػاسة ؤشُاء مً الؿبُػت وجىظُفها في الشػش, وهىان بؿش الخي

اللافُت الّتي هي غباسة غً إًلاع الشمض الصخص ي مً جإلُف الزاث, وجدّذزذ ؤًػا غً 

غلى غبـ ألاظضاء واإلالاؾؼ اإلايّىهت الشػش, وهي ؤهىاع اللافُت الػمىدًت ٌػمل  مىظُلي

اإلاخىّشسة الّتي جدخىي غلى خشي واخذ غلى ؾٌى اللطُذة, اللافُت الػمىدًت اإلاخػّذدة الّتي 

جخػّذد فيها ؤخشف الشوي, واللافُت الخّشة اإلالؿػُت جدىّىع فيها اللافُت خعب اإلالاؾؼ, 

رة الّتي حعخخذم فيها الػذًذ مً اللىافي دون اهخظام في الاظخػماٌ, اللافُت الخّشة اإلاخؿيّ 

واللافُت الخّشة اإلاشظلت الّتي جخدّشس فيها اللطُذة مً اللافُت, وؤخيرا جدّذزذ غً الىؾً في 

ّذفاع غً وؾنها وهطشجه بللمها, وإًطاٌ اللػُت شػش فذوي ؾىكان الّتي هظمذ شػشها لل

  شه.الػالم بإظالفلعؿُيُت إلى 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 
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هموذحا للتطبيق               
ُ
 الفصل الثاوي: سيرة حول فدوى طوقان وبعض قصائدها أ

ي ُلي لدي الؼاُسة الفلظوُيُت فدو ًدىاٌو هرا الفـل الجاهب الخوبمقدمة الفصل:    

لت  هىكان, حاء فُه إلاحت  ـّ فتها مف
ّ
فاث الّتي دل

ّ
ًُ طحرتها الراجُت وؤّهم اهجاشاتها, واإلاال

مً كـاثدها وجوبُم اإلايّىهاث  بِم الىماذجِالجتها, و كامذ بموؤّهم اإلاىاكُّ الّتي وزاءها 

ت ُليها مّ جحلُلها. ٍِس
ّ

 الؼ

 املبحث ألاّول: السيرة الراثية املفّصلة للشاعسة فدوى طوقان

م, ؤبىها 1917ولدث فدوي هىكان بمدًىت هابلع بفلظوحن, ؤوادس الحسب الِاإلاُت ألاولى    

مً هباز زحاٌ الـىاُت والخجازة, مً ُاثلت ذاث هفىذ وحاه, " والدتها بظُوت  ُبد الفّخاح

وكد واهذ فدوي السكم الظابّ حاولذ ؤّمها بحهاكها  1بىاث " 5بىحن و 5مخىاكِت, ؤهجبذ 

في ألاػهس ألاولى مً الحمل مّ جىساز اإلاحاولت, لىّنها فؼلذ في ذلً بكافت بلى غلب ؤبيها 

ا ؤؿلها فمً كبُلت ُسبُت بحن حمف وحماة في فلظوحن.لسغبخه في الىلد, ؤّم   

 طفولتها:

متها ؤّمها بلى ؿبُت حِمل في مجزلهم "ر زغبت والديها هما ذهسها, حُلى غُولدث فدوي    
ّ
طل

 زكاُتها, لم جىً حظىت اإلالبع 
ّ
اًتها وما وان مً ؤّمها بال ذ ُز

ّ
جدعى " الظمسة " وهي مً جىل

واهذ جذُى لها الشُاب ولم جىً ججُد الخُاهت, حِّسكذ لحّمى  زغم زساء والدها, فإّمها مً

ا في هفىلتها وكد جسهذ هره ألادحرة آزازها ُلى حظدها السكُم والبريء, فلم جىً  اإلاالٍز

ىن مً ػّدة اإلاسق, ذاث ُُىحن ػاحبخحن بكافت بلى الحالت 
ّ
حمُلت بل واهذ ؿفساء الل

ي ُاهذ مىه مً هسف 
ّ
ت وؤلاهماٌ الر ُّ غحر مبالُحن  2"والديها, فلم ًيىها مهّخمحن بهاالىفظ  

 

.158, ؾ 1985, داز لبىان, بحروث, 2ُمس فسوخ, هرا الؼِس الحدًث, نـ  1  

  .18, بحروث, ػبان, ؾ 2ملابلت صحفُت بحن بُان هىيهم و فدوي هىكان, مجلت دهُا اإلاسؤة, َـ  2
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مظت  هي ُاٌؼتها حظب كىلهالت الّتي بظِادتها ؤو مسكها داّؿت جـّسفاث والدها والِص 
ّ
الل

ِت  فىٌسث بلُه بُِىحن مخلّهفخحن لحىان ألابّىة لىً لم  مّع بها والدها ػِس ؤدتها الّتيالّظَس

في ُصلت ًُ  فهره اإلاِاملت وؤلاجحاد الِاهفي كد ُّلد هفظُت الؼاُسة وحِلها ًلخفذ بليها 

مذ الِصف 
ّ
ً الِاثلت, بكافت بلى حّبها للمىطُلى فلد اطتهىتها في هفىلتها وحِل اإلاجخمّ ُو

م وطماَ آلاذان وداؿت هىطها لظماَ جىبحراث  ُلى الِىد, وحّبها للساءة آًاث اللسآن الىٍس

 وتهلُالث الُِد.

 دزاستها:

 ؤّنها اهّخمذ بالِل    
ّ
محن, فلد واهىا ًسطلىن ألاوالد م واإلاخُِاثلت هىكان زغم محافٌتها بال

ّ
ل

زطلذ فدوي 
ُ
بلى الجامِاث الغسبُت, ؤّم البىاث فال بإض ؤن ًىالىا كظوا مً الِلم, وهىرا ؤ

فتها بحدي 
ّ
ًّ الظابِت " وكد جفّىكذ في دزاطتها, وحّتى ؤّنها ول بلى اإلادزطت لدي بلىغها ط

 
ّ
فاث في الخِل

ّ
ماث بخدَزع الخلمُراث اإلاخذل

ّ
ُم وهى ما حلب لها الّظِادة, وكد واهذ اإلاِل

زّم جىالذ ُليها اإلاـاثب بمىث ُّمها الّتي واهذ جحّبه  1بلساءة اللـاثد وبللائها "مىهىبت 

ومً زّم مىث ؿدًلتها " ُلُاء " الّتي بفللها حِّسفذ ُلى الِالم الخازجي والوبُِت, بلى ؤن 

ًّ ُليها ولم  متها " شهىة " الّتي ؤحّبتها وواهذ في ملام والدتها الّتي لم جح
ّ
حاء دوز اهلواَ مِل

ي لم جرق هِمه, حِوف ُليها مىر والدتها, 
ّ
مت بحىان ألاّم الر

ّ
فلد ُّىكذ حىان اإلاِل

ماحي 
ّ
: " ال ؤذهس ؤّن واحدة مً مِل جسهذ في  وذلً بظبب مسكها ومالشمتها الفساغ جلٌى

ئت ُلى مدي الّظىىاث الللُلت الّتي ؤملتها في اإلادزطت  ِّ ت ؤو ؤزس إلاِاملت ط هفس ي ذهسي حاٍز

ي اهلوِذ ف2"
ّ
ُه فدوي هىكان ًُ الّدزاطت بظبب مغاشلت ؤحد , بلى ؤن ؤحى الُىم الر

الفخُت بةُوائها شهسة وهي في طً الظادطت ُؼس ححن زآها ؤدىها " ًىطف " فبلُذ 

 حبِظت البِذ 

 

.76وداد طياهُني, جماكس جىفُم, مجلت وظاء ػهحراث, ؾ ـ  1  

.60, ؾ 1955َ جمىش هاهد الدحاوي, الؼاُسة الّتي حمِذ هأبتها في حسوف مرهبت, مجلت ألاحد, ـ  2  
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ً, والازجُاب الّتي واهذ جساها في ؤُحن وّل مً في الِاثلت 
ّ

مّ حِّسكها لإلهاهاث وهٌسة الؼ

مً بحروث حامال ػهادجه  1929داّؿت شوحت ُّمها وبدىتها بلى ؤن ُاد ؤدىها ببساهُم طىت 

ت, فلد وان يا ومِه بدؤث طحرتها الؼٍِس مها ومسػدها في الحُاة وكد  الجامُِت مً ؤمٍس
ّ
مِل

يبَى الحىان ُليها, بذ كّسز حِلُمها, جلٌى " وكد واهذ ؤّوٌ كـُدة ؤدخازها هي  ًُ وان ببساهُم 

ت " الظلىت " وبِدها بدؤث ؤهخب وؤُسق ُلى ببساهُم فإدر بدصجُِها وجىحيهها  ملوُى

" , وؤدرث 1واللىمي مّهاث الىخب, فىُف وهى ػاُس فلظوحن وكاثد فىسها ألادبي للساءة ؤ

حن, وجىاؿل ِساء الجاهلُحن وألامٍى
ّ

ً الؼ والِسوق  دزاطت الّىحى والـسف جنهل مً دواٍو

مىح فدوي بلى ؤن اػّخد 
ُ
ي ببساهُم  ه

ّ
حً فلد غر

ّ
حّتى ٌظخلُم لظانها, وجبخِد ًُ الل

اتها بما لديها مً زؿُد زلافي وؤدبي, وكد اكخفذ مً آزاز ػِسا ء ُىدها, وازجفِذ مِىٍى

  اإلاهجس وػِساء مدزطت ؤبىلى هما وان جإزحر " محمد مىدوز " بازشا في هفظُتها وفي ؤدبها.

ثرية والشعسية لفدوى طوقانااملبحث الث
ّ

فات الى
ّ

وي: آلاثاز واملؤل  

احخىث ُلى ُّدة كـاثد:أ ـ الدواوين الشعسية:   

ام " كّم  م.1952طىت كـُدة, داز اليؼس للجامُِحن, اللاهسة, 12" وحدي مّ ألاًّ  

م.1957كـُدة, داز آلاداب, بحروث, طىت  19" وحدتها " كّم    

م.1960كـُدة, طىت  23" ؤُوىا حّبا" كّم   

م.1966كـُدة, طىت  12" ؤمام الباب اإلاغلم " كّم   

ُل والفسطان " كّم 
ّ
م.1969كـُدة, داز آلاداب بحروث,  23" الل  

كـُدة. 19" ُلى كّمت الّدهُا وحُدا " كّم   

   

ت مدًىت هاـ 1 ـّ . 42, ؾ 1965, اإلاىٌمت الِسبُت للتربُت ,1ن بلع,مظلم الحلى, ك  
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ت مً بُنها:ب ـ آلاثاز الىثرية:  فاث هثًر
ّ
وان لها ُّدة مال  

ت( داز الؼسوق  ُّ م.1985ـ زحلت حبلُت زحلت ؿِبت, )طحرة ذاج  

ت(, داز الؼسوق, ُمان,  ُّ الفسوظُت.م, مترحمت بلى 1993ـ السحلت ألاؿِب )طحرة ذاج  

ي حظيت بها فدوى طوقان:
ّ
 ج ـ الجوائص الت

ِب وألادب, حُث    
ّ

فاث هّسطذ الؼاُسة حُاتها للؼ
ّ
ً واإلاال ؤؿدزث الِدًد مً الدواٍو

ـّ ج ّدة مىاؿب حامُِت بكافت بلىوػغلذ ُ ُلى ُّدة ؤوطمت وحىاثص هرهس مً ؤهّمها: لهاح  

لافُت, حاثصة ا"ـ 
ّ
خىهت الفّلُت الش م.1978ألابُم اإلاخىّطى, بالحرمى, بًوالُا, البحس لٍص  

.1992ـ حاثصة اإلاهسحان الِالمي للىخاباث اإلاِاؿسة, بًوالُا, طىت    

 ـ وطام ؤفلل ػاُسة للِالم الِسبي, الخلُل.

لافي, جىوع,   ـ وطام
ّ
.1"م1996الاطخحلاق الش  

  ألقابها:

بِده " ؤم الؼِس الفلظوُني " لّلبها ؤدىها ببساهُم بـ" ؤم جمام " وؤطماها محمىد دزوَؽ 

 ؤّن ؤحّب ألاللاب بلى كلبها هى 
ّ
ت, بال ِذ كـاثدها ألاولى بـ"اطم دهاهحر" وهى اطم حاٍز

ّ
هما وك

ِني ؤًلا اهدظابها بلى ُاثلت هىكان اإلاِسوفت,  " اإلاوّىكت " ًسمص بلى حالت الؼاُسة وحُاتها َو

ي غحر الّسحُم, طافسث فدوي بٌ لىدن وجسمص في هفع الىكذ بلى ؤحىالها في اإلاجخمّ الخللُد

سا  نوؤكامذ بها طيخحن فخحذ لها هره ؤلاكامت آفاكا مِسفُت وبوظاهُت, وبِد هىظت حٍص

م " دسحذ مً كىكِتها لدؼازن في الحُاة الِاّمت في هابلع, فبدؤث بحلىز 1967

حمىد والللاءاث والىدواث مّ ؤّهم الؼِساء الفلظوُيُحن البازشًٍ ؤمشاٌ م اإلااجمساث

 دزوَؽ 
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ت الياملتـ  1 ماٌ الؼٍِس .85ؾ  طظت الِسبُت للدزاطاث, بحروث,اإلاا , 1ن, فدوي هىكان, ألُا  

اد " و " طالم حبران  و "طمُح اللاطم " و " جىفُم ٍش  

 وفاتها:

وّدُذ فدوي هىكان الحُاة ًُ ُمس ًىاهص الظادطت وزماهحن ُاما كلتها في اإلاىاكلت     

خب ُلى كبرها كـُدتها اإلاؼهىزة:بيلمتها وكلمها 
ُ
ت لفلظوحن, وه وؤػِازها في طبُل الحٍس  

هفاوي ؤمىث ُليها وؤدفً فيها"  

 وجحً زساها ؤذوب وؤفنى

بِث ُؼبا ُلى ؤزكها
ُ
 وؤ

 هفل هّمخه بالدي
ّ

بِث بها هف
ُ
 ج

..1"جسابا ...و ُؼبا ...و شهسة.  

تراف والبىح بذ لم جخىازي ولِّل اإلاحزة     ألاهثر حسؤة لدي فدوي هىكان هي الجسؤة, في الُا

ًُ هخابت طحرة حُاتها في حصثحن " زحلت حبلُت زحلت ؿِبت " و " السحلت ألاؿِب " ولِّل 

ً, وال ًىافظها في  تراف الّتي وؼسث في الِلدًً ألادحًر ِّد ألاحمل في هخب الُا
ُ
هره الّظحرة ح

 " الخبز 
ّ
الحافي " للؼاُس " محّمد ػىسي " و " دازج اإلايان " للؼاُس " بدوازد طُِد ذلً بال

 ."  

 

 

 

دة فلظوحن,  ـ 1 10, ؾ 2011/01/15فدوي هىكان, الشىزة والخمّسد في ؿىث واحد, حٍس  
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 املبحث الثالث: مجاالت ومواضيع الكتابات لدى فدوى طوقان

ـ حصنها على فقدانها ألخيها إبساهيم طوقان: 1  

اها مّما واهذ حِاهُه مً اوِدام     ًّ ظه ب ي ؤدسحها بخدَز
ّ
مها ألاّوٌ الر

ّ
فلد وان ببساهُم مِل

ٌهس ؤزس مىث ؤديها ببساهُم حلُا ُىدما هساها تهدي  جلدًس اإلاجخمّ إلبداُاتها ومىاهبها, ٍو

ٌهس ؤًلا مً دالٌ هخابها " ؤخي ببساهُم " ,  نها بلى " زوح ؤخي ببساهُم " ٍو ي ؤغلب دواٍو
ّ
الر

ألاّوٌ  م بكافت بلى اللـاثد الِدًدة الّتي ززخه فيها داّؿت في دًىانها1946ؿدز طىت    "

ام ".  وحدي مّ ألاًّ

ـ قضية فلسطين: 2  

سث فدوي هىكان باحخالٌ فلظوحن بِد هىبت    
ّ
سها بِد احخالٌ 1948جإز

ّ
م, وشاد جإز

واللهس واوِدام الحّسٍت  م, فراكذ هِم الاحخالٌ والٌلم1967مدًىتها هابلع دالٌ حسب 

ُت فلظوحن جـبغ ِػِسها بلىن ؤحمس كان " واهذ كلًلٌى ُنها ُبد الحىُم الىاثلي:

  ففلظوحن واهذ  داثما وحداها دامُا في ؤُماق ػاُسجىا فُإحي لرلً ِػَِسها
ً
الىهني ؿادكا

   .1مخماطيا ؤؿُال ال ميان فُه للّخِّظف والافخِاٌ "

ـ ثجسبتها ألاهثوية: 3  

لذ فدوي هىكان في كـاثدها الفخاة الّتي حِِؽ في مجخمّ جحىمه الخلالُد والِاداث    
ّ
مش

الٌاإلات, فلد ُمىِذ مً بهماٌ حِلُمها ومً ؤبساش مىاهبها ألادبُت , ومً مؼازهتها في الحُاة 

ِساء اإلاشّلفحن , هما ُمىِذ مً الصواج وّل ذلً جسن ؤزسه الىاضح في ِػِس فدوي 
ّ

الِاّمت للؼ

ًّ وحِلها جدُى في ه مً كـاثدها بلى جحّسز اإلاسؤة وبُوائها حلىكها ِدًد الىكان بال ػ

حي  مىاهبها وببداُاتها, مّما حِلها محّل احترام وجلدًس غحرهاواحترام 
ّ

مً ألادًباث الال  
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ت لدي فدوي هىكان بحن الؼيل واإلالمىن, ؾ ـ  1 .90ُمس ًىطف كادزي, الخجسبت الؼٍِس  

, فخلٌى ُنها وداد الظياهُني للد حملذ فدوي زطالت الؼِس هفع الفىسػازهنها في 

ظىي 
ّ
نها الي

ّ
ِها في الفـحىمً  في حُلىا اإلاِاؿس ًمى

ّ
وجمّسطها البُان وهي ال جسّدد  ذلً جلل

ا  جفىح مىه زاثحت الترحمت والاكخباض.ػِسا مـىُى  

ثطبيق املكّوهات الشعسية على قصائد فدوى طوقان املبحث السابع:  

ت بيّل ؤهىاُها حلىز كىي في كـاثد فدوي هىكان, وطىف ؤجىاٌو ذلً  ٍِس
ّ

ىزة الؼ ـّ لل

 ٌؼيل جفـُلي مً دالٌ الىماذج الّتي وِسكها فُما ًلي:

  غالهم وحؽ الٌالم".1
ً
 فيظسا

ً
 ـ "وظسا

لذ في    
ّ
, ػّبهذ فدوي هىكان اللادة الشالر اإلاغخالحن الدؼبُهفي الظوس الؼِسي ؿىزة جمش

غاب مىه وحه الؼبه, وؤداة  حؼبُه بلُغدؼابههم في اللّىة والصجاُت, وهى باليظىز ل

لمهم الدؼبُه  الـهاًىت بىحؽ الٌالم, وذلً لجبروتهم وهغُانهم ًو
ً
, وػّبهذ ؤًلا

 
ً
ِب الفلظوُني, وهى ؤًلا

ّ
جىمً حمالُخه في بًلاح اإلاِنى وبُان اإلاساد,  حؼبُه بلُغللؼ

 .
ً
ىظبه جإهُدا  وٍُ

ً
د اإلاِنى وكىحا   فحًز

 ـ "جدظاكى اليلماث ؿسعى مشلهم".2 

لذ في    
ّ
, فلد ػّبهذ الؼاُسة فدوي هىكان اليلماث الاطخِازة"في هرا الظوس ؿىزة جمش

 مً لىاشمه  وحرفذ اإلاؼّبه به ) اإلاوس (, باإلاوس, جسهذ اإلاؼّبه ) اليلماث (
ً
     وجسهذ ؤحدا

ل ,الاطخِازة اإلاىىُتوهرا ُلى طبُل ) الدظاكى (,      
ّ
حمالُتها في حِل اإلاِىىي  وجخمش

   .3وجلىٍت اإلاِنى وجىكُحه" , وججظُدهمحظىطا

 

ت, ؾ ـ 1  ماٌ الؼٍِس .432فدوي هىكان, ألُا  

.432, ؾ 2اإلاسحّ هفظه, اإلالوّ ـ 2  
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غت الِسبُت وآدابها للظىت الشالشت زاهىي,  ـ3
ّ
اث, ن,  دالؼٍسف مسبعي, الل .131, ؾ 2016الدًىان الىهني للموبُى  

 هره الـّىز الّتي اطخِملتها الؼاُسة 
ً
جذخـس فيها الللُت الفلظوُيُت, فلد دللذ ؿىزا

ؼّسد, فالـىزة
ّ
 ًُ حّبها لىهنها, فهي جتراءي آالم الحسمان والد

ً
الفّىُت كسوزة  مشحرة حِبحرا

ت ؤو زامصة ؤو مؼّبهت بها, ومنها ٌظخمّد 
ّ
ت, فيّل ألافياز جخحّىٌ بلى حملت ؿىز فّىُت دال ػٍِس

الؼاُس البىاء الدادلي لللـُدة, فالؼِس ٌِخمد ُلى ػِىز الؼاُس بىفظه وبما حىله, 

ل في ؤلاًحاء باألفياز ًُ هٍس
ّ
ِس جخمش

ّ
م الـّىز والخجاوب مِه للىؼف ًُ دباًاه فلّىة الؼ

ل ألافياز اإلاجّسدة بلى امخشاالث ُُيُت ح باألفياز اإلاجّسدة, فهي جحٍى جىفِل لها  ال في الخـٍس

 وججظُد ألافياز اإلاجّسدة وججظُم الخىاهس الّىفظُت, ٌظخِحن الؼاُس ُلى 
ً
الحىاض حمالُا

 هلل ؿىزجه باأللفاي اإلاىحُت والـّىز البُاهُت باإلاىطُلى الدادلُت والخازحُت.

الصوزة الجصئية: ـ1  

ت جلىم     بذ هخِّسف ؤو الِىع,  الـىزة اإلافسدة مً دالٌ جبادٌ الـفاث اإلاادًت للمِىٍى

م الخجظُد ؤو الدصخُف ؤو  دُليها ًُ هٍس خجظد ذلً مً دالٌ الخجٍس مً همىذج , ٍو

فت" كـ
ّ
ف اإلاحظىطاث في الخالي: ُدة "هبىءة الِسا

ّ
حُث ججّظد اإلاِاوي اإلاجسّدة وحصخ  

 ـ "ححن اطتراح اإلاىث."1 

لذ في      
ّ
ام ومِنى بالغي  الاطخِازةفي الظوس الؼِسي ؿىزة جمش لها مِنى واطّ ُو

ىلل بفلله الداللت 
ُ
محـىز في هلل اإلاِنى, ٌِّسفها دًمازطُه:" الاطخِازة بىؿفها محّظىا ج

هً"
ّ
 بفلل حؼبُه ًىحد في الر

ّ
,ففي هرا  2الحلُلُت الطم ما بلى داللت ؤدسي ال جىاطبها بال

) اإلاىث ( د ذهسث اإلاؼّبه الظوس الؼِسي ػّبهذ الؼاُسة فدوي هىكان اإلاىث باإلوظان فل

ح ولِع اإلاىث وهرا ُلى طبُل  ي ٌظتًر
ّ
 وحرفذ اإلاؼّبه به ) ؤلاوظان (, فاإلوظان هى الر

 

ت ُىد فدوي هىكان,ـ 1 .79بحن الؼيل واإلالمىن, ؾ  ُمس ًىطف كادزي, الخجسبت الؼٍِس  

لُا ن,  دفساوظىا مىزا, البالغت : اإلاددل لدزاطت الـىز البُاهُت, ـ 2 .31ؾ  ,2003الؼسق, بحروث, لبىان, بفٍس  
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س اإلاِنى اإلاساد ج الاطخِازة اإلاىىُت لذ حمالُتها في جـٍى
ّ
 ًجمّ بحن السوهم وؤلاًجاش جمش

ً
سا ـٍى

.
ً
د اإلاِنى كّىة وبًلاحا  في ش يء مً اإلابالغت اإلالبىلت الّتي جٍص

ه ُبر وّل طاحت الىهً" 1 ـ " درًه واهثًر  

لذ في  الؼِسي مً اللـُدة في هرا الظوس    
ّ
ت جمش فذ الؼاُسة ؿىزة ػٍِس , السمصًو

ع ىهُت التي فيها جىّشُذ ؤػالء حظده زّم ُبِث  فهي حظخلهم ؤطوىزة اًَصع وؤوشَز الفُس

ل حمالُت 
ّ
ه ًحمل ؤهثر مً داللت, السمص مّسة ؤدسي, فهرا هى حاٌ ػهداء الشىزة, جخمش

ّ
في ؤه

ًّ الغمىق ِسي وف
ّ

وهرا مً باب الخجدًد في اللـُدة,  فداللخه جىمً في فهم الّىف الؼ

ىزة الجصثُت حُث جسسي  ا ـّ ىزة:وفُما ًلي همىذج ًُ ال
ّ
                لؼاُسة ؤحد ػهداء الش

        

 ـ ححن اطتراح اإلاىث                                                 ؿىزة حصثُت.

مذ                    ؿىزة حصثُت.                           ؿىزة  ـّ سػذ حىلي غـىن ال ُو

ت ُّ  ول

 حىىث فىكه ؤهىء باألس ى                             ؿىزة حصثُت.              

ُت
ّ
ل ؿىزة ول

ّ
ت مً الـّىز الجصثُت الّتي حؼي  وامال وفي هره ألاطوس فهره مجمُى

ً
, ؤو مؼهدا

ـذ اإلاحظىطاث
ّ
ت الشالر ؿىز حصثُت, حّظدث اإلاِاوي اإلاجّسدة وشخ بكافت بلى  الؼٍِس

 كىلها في الىمىذج آلادس:

  ـ آه بوظاهُتي ججزف            اطخِازة مىىُت.

 ـ كلبي ًلوس اإلاّس . 2                        هىاًت.
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وهي ُبازة ًُ ؿىزة حصثُت بظُوت, ذهسث اطخِازة مىىُتففي الظوس الؼِسي ألاٌو   

  

ت الياملت, اإلالوّ ـ 1 ماٌ الؼٍِس .                                                    475, ؾ 3فدوي هىكان ألُا  

.408, ؾ 2اإلالوّ  اإلاسحّ هفظه,ـ 2  

ي ًجزف ؤّما   
ّ
فيها الؼاُسة اإلاؼبه ) الجزف ( وحرفذ اإلاؼبه به ) الّدم (, فالّدم هى الر

الث الّتي حِِؼها مً  ما هي ؤزادث ؤن حِّبر ًُ آالمها مً حّساء الٍى
ّ
ؤلاوظاهُت فال ججزف وبه

لذ الـىزة في 
ّ
وهي هىاًت ًُ  الىىاًتهسف الـهاًىت كّد وهنها, ؤّما في الظوس الشاوي فخمش

ألالم والىحّ " بذ جبرش حمالُت الىىاًت في بُماٌ الِلل وجلدًم اإلاِاوي في ؿىزة محظىطت 

 
ً
سا سها جـٍى , جسجاح له الّىفع وجىّضح اإلاِنى وجلّىٍه وجـٍى

ً
ل في 1"مسثُا

ّ
, ؤي ؤّن الىىاًت جخمش

ل ؤهمُتها في 
ّ
ببساش الِلل واطخذدامه, وججِل مً الـّىز اإلاحظىطت ؿىز مجّظدة, وجخمش

ت اإلاِنى وجىكُحه, ؤي ججِل مً الىالم الِادي هالم مجاشي دُالي.  جلٍى
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ت, اإلاِازف,  ميؼإة, ن  د , الىىاًت والخٍِسم, الـىزة الفىُت في ػِس اإلاخىبيطلوان مىحر, ـ 1 ؾ , 2007ؤلاطىىدٍز

121.  

بة:2
ّ
ـ الصوز املسل  

بت   
ّ
ت الـىزة اإلاسه مّ الللُل مً الخِلُد وجيىن مً الـىز الجصثُت, جلدم فىسة  مجمُى

ذج الخالي:الىمى  لفدوي هىكانهجد ىاء فّني مخيامل, و الـىزة مىّملت لألدسي في ب  

ؿىزة حصثُت.                     طبّ طاُاث اهخٌاز.   "                         هىاًت   

ي كّف حىاح الىكذ.          اطخِازة مىىُت
ّ
                  ؿىزة حصثُت            ما الر

ت. مسهب ؿىزة  

      ؿىزة حصثُت.              1" مً هسح ؤكدام الٌهحرة.           اطخِازة مىىُت

بت   
ّ
ها ؿىزة مسه ت مً الـىز الجصثُت, لخجّظد في مجمُى  فلد كّدمذ الؼاُسة مجمُى

ها مخالحلت 
ّ
وهي اهخٌاز الؼاُسة ُلى الجظس الِبىز بلى وهنها فلد حاءث هره الـىز ول

 ٌ
ّ
ها لترطم لىا ؿىزة ولُت وهي الر

ّ
حُث جيخلل مً ؿىزة بلى ؤدسي, بذ ؤّنها  حاءث ول

ىت بحن والاهخٌاز اللاجل ُلى الجظس , ًلٌى  ُّ ؤزػِبالد ميلِؽ : "... في الؼِس ُالكت مِ

هرا التزاوج ًخلّمً ؤهثر مً  , وبن وانىىا حظمُخه بتزاوج الـىز ؤو ما ًمىالـىز 

بت واحدة.2ؿىزجحن."
ّ
بها ُلى ػيل ؿىزة مسه

ّ
سه ه ًجمّ بحن الـىز البظُوت ٍو

ّ
, ؤي ؤه  

ية:3
ّ
ـ الصوزة الكل  

ُت هي ُبازة ًُ    
ّ
ت مً الـىز الـىزة اليل جىفي وحىد ؿىز شاثدة ُلى بىاء " مجمُى

ؤي هُمىت بحظاض واحد ُلى وّل بىاء الّىف ـُدة, ؤي الىحدة الِلىٍت لللـُدة؛ الل
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بت الّتي حِوي الـىزة 
ّ
مىً اللٌى بّن اللـُدة هي جلً الـىز الجصثُت واإلاسه الؼِسي, ٍو

ت" ُت للخجسبت الؼٍِس
ّ
 لها في ماهىكان , وهجد مً ػِس فدوي 3اليل

ً
:ًلي همىذحا  

 

ت فدوي هىكان,ـ 1 ماٌ الؼٍِس .408الياملت, ؾ  ألُا  

.77, ؾ 1963بحروث, ن,  دث/ طلمى الخلساء الجُىس ي, الؼِس والخجسبت, ؤزػِبالد ميلِؽ,  ـ 2  

ت ـ 3 مى الخوُلي, نالؼىاوي, ُلي غٍسب محمد, الـىزة الؼٍِس .95, ؾ 2003 اللاهسة, مىخبت آلاداب, ,1ُىد ألُا  

تي"  تي حسٍّ حّسٍتي حسٍّ  

بملء فم الغلبث ؤزّدده ؿى   

هب                                              
ّ
 جحذ الّسؿاؾ وفي الل

ؿىز ة ولُت.                                             وؤها ؤهاكل داُُا حّسٍتي  

                          طإًل ؤحفس اطمها وؤها ؤهاكل

.1 "حّسٍتي حّسٍتي حّسٍتي  

احدة, ًخىاؿل ؿداها ببِم وحِّبر ًُ بحظاض واحد وجدوز في وغمت و  الـىزة مسجبوتف 

ٌّ ُلى هلب  وهي الحّسٍت,مّما ُت.الساحت مً الًد
ّ
ل ؿىزة ول

ّ
ّسجً وآلاالم فهرا البىاء ٌؼي  

ـ السمص:4  

ت ٌِني"الداللت ُلى ما وزاء اإلاِنى الٌاهسي مّ اُخباز اإلاِنى وطُلت  مهّمت في الخجسبت الؼٍِس

." الٌاهس ملـىد
ً
ي بحن السمص واإلاسمىش بلُه, وهى 2ؤًلا ه ال ٌؼترن الدؼابه الحس ّ

ّ
, ؤي ؤه

س ؤو وؿف, بِىما الـىزة جلّسز وجـف,  مذخلف ًُ الـىزة بذ السمص ؿىزة جىحي بال جلٍس

: فذ الؼاُسة ُّدة ؤػِاز زامصة منها كـُدة " لً ؤبيي " حُث جلٌى  وكد ًو

 ـ "... ؤحباجي حـان الؼِب حاوش هبىة ألامع".3 
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 هىا كد اطخذدمذ الؼاُسة الحـان بمِىاها السمصي, مؼحرة بلى اهوالق الشىزة فالحـان

 

ت الياملت, ؾ ـ 1 ماٌ الؼٍِس .428فدوي هىكان, ألُا  

.238د ث, ؾ بحروث, , داز الشلافت ,3نفً الؼِس,بحظان ُباض,  ـ2  

ت الياملت, دًىان وحدي مّ ألاًام, ؾ ـ 3 ماٌ الؼٍِس . 496فدوي هىكان, ألُا  

لشىزٍت ُلى هُئت حـان ومىه ا مىحىد مىر اللدم في اإلاِازن وكد كامذ بخجظُد الاهوالكت

م:" الخُل في هىاؿيها الخحر بلى ًىم اللُامت"
ّ
ه ُلُه وطل

ّ
ى الل

ّ
 السمص , جىمً حمالُت 1كىله ؿل

ه جسحمان ألحاطِع الؼاُس "في 
ّ
جِل ؤه واإلاِاوي الّىفظُت الّتي ًترهها في هفع اإلاخلّلي, ٍو

ىّضح اإلاِنى, وجلٌى ؤًلا:2اإلاِىىي محظىطا " اث, ٍو ه ًجظد اإلاِىٍى
ّ
؛ ؤي ؤه  

ِدو هحى مسفإه ُلى الؼمع...  ـ َو

 فلفٌت ا 
ً
فتها بمِنى بًحاجي زمصا

ّ
مع ًو

ّ
للسمص في بكافت بلى اطخِمالها ,ٍتالحسّ  بلى لؼ

 كـُدة " الوىفان " وذلً في كىلها:

 ـ "ًىم الوىفان ألاطىد.

م"3.
ّ
 هىث الصجسة و الجرَ الوىد جحو

 الِّدو بلىف "الوىفان " ولمت زامصة لفٌتي " الوىفان " و " الصجسة " ولمخان زامصجان 

جسة " فهي ولمت 
ّ

ِب واليىازر الوبُُِت ؤّما " الص
ّ

ي ًفخً بالؼ
ّ
ت ُلى الـهُىوي الر

ّ
دال

ِب الفلظوُني وألاّمت الِسبُت, الّتي هىث وطلوذ جحذ بمسة الـهاًىت وال
ّ

 الؼ
ً
يهىد محاَولت

ًً منهم الللاء ُليها, وكد حاءث كـُدة " الوىفان والصجسة " ه
ّ
سّد ُلى ألاحاهب الر

سان وهإّنها نهاًت ألاّمت الِسبُت.  ؤهاهىا حسب حٍص
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حدًث هبىي ػٍسف, صحُح.ـ 1  

ت في الؼِس الِسبي الحدًث, ػِس دلُفت الخلِس ي, نهجا ـ2 طسث, مجلع الشلافت الِام, , 1ة ُماز, الـىزة السمٍص

.283, ؾ 2008  ,لُبُا  

ت الياملت, ؾ  ـ3 ماٌ الؼٍِس .375فدوي هىكان , ألُا  

الوشن: 5  

حت  الؼاُس هما ًللى اهجرابا في هفع اإلاخلّلي إلهساب هفظه " فالىشن وطُلت جفِل في كٍس

وكد ,  1ًحٌى اإلاخلّلي بلى ججسبت حمالُت, فهى ًفِل في هفع اإلاخلّلي فُغّحر فهمه إلاا ًلسؤ" 

ُلى البحس اإلاخلازب  في ذلًالِمىدًت هما اُخمدث اُخمدث فدوي هىكان ُلى اللـُدة 

ّ و  ت والظَس السمل مً البحىز منها اليامل ومجصوئه, هّىُذ في اطخذدامها إلاجمُى

ً لم  والخفُف, فبالّسغم مً ادخالف ألاوشان وحِّددها في ؤػِازها بلى ؤّن ؤلاًلاَ الحٍص

ْن (ًفازق الؼاُسة ففي كـُدتها " لً ؤبيي " اطخذدمذ مجص 
ُ
ت
ْ
ل َُ : وء الىافس  ) ُمَفا جلٌى  

 د  وْ زِ .                                                                                  
ْ
 ل
َ
 ِم  ا

ْ
 ا
َ
 ىْ ض َ ىْ  ُح و

َ
"وَ  فِ يْ  ف

                                              0ا0    ا 0ا ا  0ا 0ا  0ا ا                                     

                                                                             ًْ ُخـــــــــ
ْ
ل َُ  

ْ
ًْ ُمَفا ُخـــ

ْ
ــــــــــــــــل َُ

ْ
ُمَفـــا  

 ؼ  ىْ ِن .                                                                                       
ْ
 ل
َ
 س  دْ   ِم  وَ ا

ْ
 ل
َ
وَ بَ حْ َن  ا

                                                0ا  0ا 0ا  ا    0ا0 ا 0اا                                    

                                                                           َُ
ْ
ْن ُم ـــــــــُمَفا

ُ
ت
ْ
 ــــَف ــــل

ْ
خُ ــــــَُ  ا

ْ
ًْ ــــــــل  

 ِي َهْل .                                                                              
ْ
ى  إ

ْ
ل
َ
َد ا ِْ ًَ َب ـــــــــ

ْ
َءجـ

ْ
َوَهْل َحا

                                            0ا  ا 0ا 0ا   0ا ا 0ا0ا 0ا ا                                     

ْن                                                                      
ُ
ت
ْ
ل َُ  

ْ
َُ  ُمَفا

ْ
 ُمَفا

ْ
ًْ  ُمَفــــا ُخـ

ْ
ـــــل  
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ُز"                                                                                               
ْ
َبا

ْ
د

َ
ًَ ؤ ــــــــــ

ْ
َءج

ْ
َحا

                                                     0ا0ا0ا  ا    0ا0ا                                        

ْن                                                                                    
ُ
ت
ْ
ل ْن   َُ

ُ
ت
ْ
ل َُ ْ

ُمَفا  

 

.142ـ ػىسي ُُاد, مىطُلى الؼِس الِسبي, ؾ 1    

ْن ( للخِبحر ًُ ٌُمت  
ُ
ت
ْ
ل َُ ْ

ً فهىا اإلااطخذدمذ الؼاُسة مجصوء الىافس ) ُمَفا ىكف الحٍص

ىت, واإلاِّبرة ءجىمً داللت مجصو  ظخِمل بىثرة في اللـاثد الحٍص ٌُ ًُ الىحّ  الىافس, وهى 

لٌى الِسوكُىن  في البحس الىافس " ؤّن الِسوق كد ددلها  وألاس ى وفلدان ألاحّبت ٍو

طيان الخامع اإلاخحّسن فداللخه جىمً في الخِبحر ًُ ماَ الِـب, وهى بخاللوف, وهى اح

ً مذ الّىبرة الِالُت وؤهظبذ ؤلاًلاَ الهادت "ٌُمت اإلاىكف الحٍص
ّ
مً  1, فالؼاُسة حو

ّ الخفُِالث وجماًص هٌى ألاطوس بحن الخفُِلت الىاحدة وجفُِالث مخىّىُت في  دالٌ جىَى

ل ألاوشان وفي اللـُدة الىاحدة 
ّ
ً اإلاِاوي فححن ًتزاوج اإلاِنى مّ اإلاىطُلى ًدؼي لخلٍى

 ال ًمىً الفـل بُنهما في اإلاىطُلى
ً
؛ ؤي ؤّن ادخالف الخفُِالث وادخالف 2"حظما واحدا

م بُنهما  ؤو الفـل بُنهما.  واحدا ال ًمىً الخفٍس
ّ

ل هال
ّ
 ألاوشان في اللـُدة الىاحدة ٌؼي

: القافيةـ  د  

ي كبله, وهي ؤداة للبى اللافُت هي آدس طاهً ب   
ّ
ي ًلُه بلى اإلاخحّسن الر

ّ
لى الظاهً الر

ِخبر الخلُل بً  اللساءة وجحدًد ألاحصاء ؤو اإلالاهّ الّتي جيّىن وحدة البىاء في اللـُدة َو

 ؤحمد الفساهُدي ؤّوٌ مً وكّ ؤطع ُلم الِسوق واطخذلف كىاهِىه مً الؼِس الِسبي

 ٌ ىسازه ًلى
َ
اُس ج

ّ
في وّل بِذ, جىمً داللتها في جلُُد ؤلاًلاَ ألاؿلي  اللافُت ما ًلصم الؼ

 
ّ

 ؤّن الؼِس الحّس جحّسز مً الالتزام باللافُت وفلدث كُمتها, بال
ّ

للىشن وجوسب الظامّ, بال

لخحن الِمىدًت  ِس ُلى الوٍس
ّ

ُت مً الؼِساء ؤمشاٌ فدوي هىكان فلد هٌمذ الؼ
ّ
ُىد ؤكل
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مىدًت اإلاخىّسزة بالتزام زوي واحد ُلى هٌى والحّسة, وهرا همىذج هٌمخه ُلى اللافُت الِ

وذلً في كىلها: اللـُدة  

 

ت الياملت, دًىان وحدي مّ ألاًام, ؾ ـ 1 ماٌ الؼٍِس .395, 394فدوي هىكان, ألُا  

ت واإلابخدثحن, بىشٍاوي ُبد اللادز, اإلاِظس في ُلم الِسوق واللىافي لوالب الجامِاث وجالمُر الشاـ 2 داز د ن, هٍى

.129, د ث, ؾ وهسان, الجصاثسالغسب,   

ً طاحها جمس ي الخوىب, ومً ز  زوي           مُ ها بإزكً مجٌز وملاــــــــول               بُى  

ً  مـاثــــــوهى       زدف        ُم اطىد إلاً ُلى حمان شح            بــــــــــــي,  فدًخً,  ال  جُس

 مُ  1.             
ْ
َُ ــا ـــــــه بلُـــــــــــــً جولّ وك  الؼـــــــــــــسق   ًـــــــــــــــــحمل  ما  جىـــــــــــىء  حملـــــــــه            ولــــــــــــ

                                                                                                          كافُت.

                                                                                      0ا0ا                      

زدف                                                                         مشاٌ:   مـــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــى    

                                                                               وؿل                             

كافُت                                                                              0   ا   0     ا            

                                               زوي                                                              

ت الشالر هجد ؤّن الؼاُسة ألاطوس الفي هره                                                        ؼٍِس

صة ُلى مِنى واحد, ؤ
ّ
" واللافُت  او ُلى ػِىز ماطخذدمذ اللافُت الِمىدًت اإلاخىّسزة مسه

ّ, وذلً 
ّ
حدر همى مً الخىك ًُ الىاحدة والىشن الىاحد مظاُدان لهرا, بذ ؤّن البِذ ألاّوٌ 

يما هجده في آدس البِذ, فالبِذ ألاّوٌ ٌؼحر بلى اإلاِنى 
ّ
لللـُدة, اإلاِسوف بىحدة  الىل

د الحّسة , وكهمىذحا ؤًلا مً الؼِس  الحّس مظخذدمت اللافُت لؼاُسة, وهجد ل2البِذ "

حظخذدم اللافُت الحّسة اإلالوُِت " الّتي ًخّم فيها جىّىَ  هّىُذ في اطخذدامها فىجدها

, 3ّ حدًد" اللىافي, حُث جلف وّل كافُت ُىد حدود ملوّ مِّحن, وجخغّحر مّ وّل ملو
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" الفداجي وألازق " اإلايّىهت مً ملوِحن جىّىُذ ؤوشانها حظب اإلالوّ, ألاّوٌ  وكـُدة

اوي بحس السحص.
ّ
حدر والش

ُ
ظمى اإلا  البحس اإلاخدازن َو

 

ب للوباُت واليؼس والخىشَّ, ن,  دمحمد حماطت ُبد اللوُف, البىاء الِسوض ي لللـُدة الِسبُت, ـ 1 داز غٍس

.173, ؾ 2007اللاهسة,   

.  63, ؾ 2001, الٌاهس مىخبت الشلافت الدًيُت, 1نللافُت في الِسوق وألادب, هـاز حظحن, ا ـ2  

داز الىخب  , 2البدٌّ, ُلم البُان, ن محمد ألامحن اللىاوي, مِحن الوالب في ُلىم البالغت, ُلم اإلاِاوي, ُلم  ـ3

. 43, ؾ 2010بحروث, الِلمُت,   

 

 البحس املتدازك:

 

؟ــــــــما حدوي الخب؟ـــــــخب ماذا ؤهـــــــوي ؤه ؤحلع ـ                                                     لٌى

  0ا 0 ا  0   ا  0 ا  0 ا 0ا  0ا0 ا  0ا 0  ا   0ا0ا    0 ا0ا                     

  ًْ ُ
ــــــــل ِْ

َ
ًْ ف ُ

ل ِْ
َ
ًْ ف ُ

ل ِْ ــــ
َ
ًْ ف ُ

ل ِْ
َ
ًْ   ف ُ

ل ِْ
َ
ًْ ف

ُ
ل ِْ

َ
ًْ   ف ُ

ـــــــــــــل ِْ
َ
ف  

 

1 ُىمـــــخب في هرا الــــهلس ؤن ؤحلع وي ؤـــــما ؤح  

                                                      0ا0ا     0ا 0 ا  0ا  0ا  0ا0ا 0ا 0ا  0ا 0ا  0ا 0ا

                                ًْ ُ
ل ِْ

َ
ًْ ف ُ

ل ِْ
َ
ًْ ف ُ

ل ِْ
َ
ًْ  ف ُ

ل ِْ
َ
ًْ ف ُ

ل ِْ
َ
ًْ ف ُ

ل ِْ
َ
ًْ  ف ُ

ل ِْ
َ
ف  

لم ًلِه الفساهُدي بل اطخدزهه ُلُه ألادفؽ, ولِّل الخلُل لم ًلِه  البحس اإلاخدازن

ه لم ً
ّ
, وهرا الىشن كد اطخحدزه مً بِد, ولرلً ٌّظمى جد ػِسا ُلى وشهه مً الؼِس أله

حدر " جفُِلخه ألاؿلُت " 
ُ
ي ًددل ُلى " اإلا

ّ
ًْ " بلى ؤن ددل ُلُه الصحاف والر ُ

ل ُِ
ْ
ا
َ
ف
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بن (
َ
اوي ا 2الخفُِلت هى )الخ

ّ
ًْ , ؤي حرف الش

ُ
ل ِِ

َ
, وجوسؤ ُلُه 3لظاهً فخـحر الخفُِلت ) ف

 حغُحراث:

ًْ أـ الصحاف: 
ُ
ل ِْ

َ
ًْ              ف ُ

ل ِِ
َ
ف  

ة: 
ّ
ًْ ب ـ العل ُ

ل ِْ
َ
ًْ           ف ُ

ل ِِ
َ
ف  

ًْ هما حدر في البِخحن الظا
ُ
ل ِْ

َ
ًْ                ف ُ

ل ِِ
َ
بلحن لفدوي هىكان فحدر ِشحاف: ف  

 

ت الياملت, ؾفدوي هى ـ 1 ماٌ الؼٍِس .389 كان, ألُا  

اوي الظاهً. ـ2
ّ
بن: هى حرف الش

َ
الخ  

وُف, البىاء الِسوض ي لللـُدة الِسبُت, ؾ  ـ3
ّ
.95محمد حماطت ُبد الل  

ذ فدوي هىكان في اللافُت  بل حِّددث حّتى دادل اإلالوّ الىاحد ففي هرا اإلالوّ كد هُى

وجسّددث كافُت محىزٍت واحدة ؤو مصدوحت, مشال في اللافُخحن ؤهخب والُىم فاللافُخحن 

" وكد جىّطّ الؼِساء في ,م بالسغم مً ؤّنهما في ملوّ واحدمذخلفخحن ًُ بِلهما البِ

الِسبي, وذلً  الؼِس  البحس اإلاخدازن في الؼِس الحّس, إلاا في ذلً مً طّس في جوّىز اطخذدام 

ت
ّ
ىت اإلاخإإلا اث الحٍص

ّ
ِّبر ًُ ؤحاطِع الر ه ًـلح َو

ّ
1."للسبه مً ؤلاًلاَ الىثري هما ؤه  

 بحس السحص:

ًْ (" البظُوت,  حىز الخاّمتببحس السحص مً ال ُ
ل ِِ  ًخيّىن مً الخفُِلت ألاطاطُت ) ُمْظَخْف

" ًْ ُ
ل ِِ ًْ ُمْظَخْف ُ

ل ِِ ًْ ُمْظَخْف ُ
ل ِِ جوسؤ ُلُه حغحراث:, و 2مفخاحه: في ؤبحس ألازحاش بحس ٌظهل: ُمْظَخْف  

بن.                                                            
َ
ًْ               د ُ

ل ِِ                        ُمْخَف

ًْ                الصحاف: ُم                                     ُ
ل ِِ ًْ              هّي  ْظَخْف ُ

ل ِِ 3.ُمْظَخ  

ْل                                                         ِِ                                                    ُمَخْف

                                               ًْ ُ
ل ِِ ت: ُمْظَخْف

ّ
ْل                      الِل ِِ                ُمْظَخْف
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ْن                      
ْ َ
ال ِِ . ُمْظَخْف  

بحس السحص في ُّدة كـاثد مً بُنها " الفداجي وألازق " وكد طّمي  الؼاُسة وكد اطخِملذ

4السحص مً كىلهم هاكت زحصاء, بذا ازحِؼذ ُىد كُامها للِف ًلحم بها ؤو داء ًـُبها.  

 

, ميؼىزاث 1لِمىدي وػِس الخفُِلت, ن ـ بً ادَزع ُمس دلُفت, في الِسوق واللافُت, دزاطت حٌى الؼِس ا1

ىوع,  . 109, ؾ 2003لُبُا, كاٍش  

.200, ؾ 2001بحروث, داز الىفاجع,  ,4ُلم الِسوق الخوبُلي, ن ـ مِسوف هاًف, 2  

ـ الوّي:  ًلـد به حرف السابّ الظاهً.3  

.59ـ محمد حماطت, ُبد اللوُف, البىاء الِسوض ي لللـُدة الِسبُت, ؾ 4  

 وجلٌى فدوي هىكان في ملوّ آدس:

 " هىباض وزاء السبىاث

ليلماثآذان جخىز في ا  

ُىن هاحس منها الىىم  ُو

 ًا ؤلف هال باإلاىث

 واحترق الّىجم الهاوي ومسق 

 ُبر السبىاث

.1في ؤزق لً ًلهسها اإلاىث "   

ؤّما في هرا اإلالوّ فىجد الؼاُسة ادخخمخه بيلمت " اإلاىث " وهىا هالحٍ جسّدد ولمت " زبىاث 

ىساز و
َ
ّ في اللىافي  و لمت " اإلاىث " وهرا الخىّىَ في ولمت " الىىم " " وج ٌّ ُلى الخىَى " مسق " ًد
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دم الالتزام باللـُدة الِمىدًت وهرا ُلى حظاب الخجدًد في الؼِس الحسّ  وملامُنها "  ُو

ىظب اللـُدة في الىـىؾ ي هادث بها والخىّىَ في اللىافي وألاطع التّ  ًُ ت  بًلاُاث الؼٍِس

ر ًُ ُّدة فهى برلً ٌِبّ ت ًُ مىاكفه اإلاذخلفمذخلفت, هما ٌظهل ُلى الؼاُس الخِبحر 

لفذ هٌسه بلى الّىف في ملوّ واحد هما ًوسب ؤذن الظامّ مىاكف وؤحاطِع  وٍُ

ًْ "" 2الؼِسي. ُ
ل ِِ ف مً " ُمْظَخْف

ّ
وهي  فبحس السحص مً البحىز ألاحادًت الخفُِلت وحدجه جخإل

." ُبازة ًُ طببحن      3دفُفحن بِدهما وجد مجمَى

 

ماٌ 1 ت الياملت, ؾ ـ فدوي هىكان, ألُا .393الؼٍِس  

لم الِسوق,2 , 2010ُمان, ألازدن,  داز الـفاء, ,1نـ الىظىاوي مـوفى دلُل, اإلاددل بلى جحلُل الّىف ألادبي ُو

. 102 ؾ  

. 59ـ محمد حماطت ُبد اللوُف, البىاء الِسوض ي لللـُدة الِسبُت, ؾ 3  

 خاثمة الفصل:

 وهفىلت ودزاطت , ؤدزحذ في هرا الفـل طحرة ذاجُت مفـلت حٌى    
ً
الؼاُسة, وؼإة

ِخبر هرا الفـل الجاهب الخوبُلي  ٌُ بكافت بلى ؤللابها والجىاثص الّتي جحـلذ ُليها, هما 

ت ُلى البِم مً كـاثد فدوي  للفـل ألاٌو الىٌسي, فلد هبلذ اإلايىهاث الؼٍِس

ت بادخالفها مً الـىزة اإلافسدة البظُوت بلى اإلاسهبت بل ى اليلُت, هىكان, والـىز الؼٍِس

ي اطخِملخه فدوي في 
ّ
واإلايىهاث مً حؼبُه واطخِازة وهىاًت وزمص , بكافت بلى الىشن الر

ت, ؤػِازها والبح  ىز التي هخبذ ُليها, وؤهىاَ اللىافي التي اطخِملتها في مىطُلاها الؼٍِس

ُه الِمىدي الىالطُيي,  و وهي حِخبر مً بحن اإلاجّددًً في الؼِس فلد هخبذ في الؼِس بىُى

الحّس  مِا, وحِخبر مً ؤفلل الؼِساء فلد هٌمذ في ُّدة مىاكُّ ومجاالث مً بُنها ػِس 

سها بالشىزة الفلظوُيُت, ولخروكها 
ّ
ي هاٌ اللظى ألاوفس مً هخاباتها, وذلً لخإز

ّ
الىهً الر

ِؼها الحسمان والدؼسد مً حساء الاكوهاد الـهُىوي, وهرا ما جىاولخه  الث الاطخِماز , ُو ٍو

هرا الفـل.  مباحث  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتمةالخ  
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                                                                                                       الخاتمة:

                                    

خاجمت زحلت البحث للمكىهاث الشعسيت لدي فدوي طىقان هخلص إلى أّن شاعسجنا  في   

لذ في دزاست الصىزة الشعسيت دزاست حدًثت, 
ّ
جناولذ مجمىعت من ألافكاز ألادبيت جمث

وصياغتها وجطسقذ إلى أهىاع الصىزة املفسدة التي حعخبر حصء ال ًخجصأ من الصىزة الشعسيت, 

صث والصىزة املسكبت التي هي 
ّ
عبازة عن مجمىعت من الصىز الجصئيت , ثّم إلى الكليت, كما زك

على الخصىيس السمصي وشّتى أهىاع السمىش, وقد هّىعذ في اسخخدام ألاوشان والبحىز, وذلك 

مّما حعلها من الجدًسين بنظم الشعس, وججسبتها الشعسيت دليل على ذلك, كما جطسقذ إلى 

ي لّىن شعسها
ّ
الحّس والعمىدي كما جحّدثذ عن القافيت بأهىاعها, وقد  إلاًقاع املىسيقي الر

هال الحدًث عن الىطن في شعسها الحيز ألاكبر والقضيت الفلسطينيت, فخجسبت فدوي 

ي برلخه الشاعسة ِطىال مسيرتها 
ّ
ضني الر

ُ
الشعسيت طىقان الشعسيت دليل على الجهد امل

ت ففكسها املخميز وزغبتها وزاء كّل اهجاش  في  شعسها, فقد دعذ إلى الخجدًد في الشعس والنثًر

وأعطذ الّنص الشعسي حّقه, فنجدها جنطلق من قناعت زاسخت جؤمن بمحاوزة النصىص 

اث القازئت, فقد كاهذ مخمّيزة في 
ّ
الشعسيت واسدنطاقها, ومن ثّم حعميق القساءة بثقافت الر

حدثين في الشعس شعسها وهثرها عن الكثير من الشعساء, وهي حعخبر واحدة من املجّددً
ُ
ن وامل

العسبي, إذ عملذ على جنقيح شعسها وحعله مسآة عاكست لحياتها وحياة الشعب الفلسطيني 

 ككّل وهرا هى النمىذج الحقيقي للشاعس.



 

 

 

 

 

  

 

 

 قائمة املصادر واملراجع
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 ؤـ اإلاصادز:

شس, 1
ّ
ت الكاملت, اإلاؤطظت العسبُت للدزاطاث والي ـ فدوي ػىكان, ألاعمال الشعٍس

م.1993بيروث,   

م.1993, داز الشسوق, عمان, 1ـ فدوي ػىكان, السحلت ألاصعب ) طيرة ذاجُت (, غ2  

م.1985, داز ألاطىاز, عكا, 1ـ فدوي ػىكان زحلت صعبت زحلت حبلُت, غ3  

 ب ـ اإلاساحع:

, د ث.بيروثداز الثلافت, , 3غ,حظان عباض, فً الشعسإ ـ1  

م. 1963,الجُىس ي, الشعس والتجسبت, بيروثـ ؤزشِبالد مكلِش, ث/ طلمى الخظساء 2  

الدًىان الىػني د غ, الشٍسف مسبعي, اللغت العسبُت وآدابها للظىت الثالثت ثاهىي,  ـ3

.م2006للمؼبىعاث,   

ت ألادب, د ـ ؤوطتين وازن,4 لك, هظٍس يُه ٍو م.1972غ, دمشم,  ٍز  

ع عمس خلُفت, في العسوض واللافُت, دزاطت حىل الشعس 5 العمىدي وشعس ـ بً ادَز

ىوع1التفعُلت, غ م.2003, لُبُا , ميشىزاث كاٍش  

, 1غـ دعاء هشام, بكس, صىزة البكاء عىد فدوي ػىكان في كصُدتها لً ؤبكي, 6

. ث , دبيروثؤطظت العسبُت للدزاطاث, اإلا  

, , ميشإة اإلاعازفـ طلؼان مىير, الصىزة الفىُت في شعس اإلاتىبي, الكىاًت والتعٍسع7

ت,  .م2007ؤلاطكىدٍز  

م.1973, داز اإلاعسفت, اللاهسة, 1مىطُلى الشعس العسبي, غ ,شكسي عُاد  ـ8  

ت في فلظؼين اإلاحتلت, بـ صالح ؤ9 م.1979بيروث, د غ, ى ؤصبع, الحسكت الشعٍس  
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لؼالب الجامعاث وجالمُر  ـ عبد اللادز بىشٍاوي, اإلاِظس في علم العسوض واللىافي10

ت واإلاب ث. , دسوهسان, الجصائداز الغسب, تدئين, الثاهٍى  

م.1975, داز لبىان, بيروث, 2ـ عمس فسوخ, هرا الشعس الحدًث, غ11  

ت عى12 داز  ,ظمىن د فدوي ػىكان بين الشكل واإلاـ عمس ًىطف كادزي, التجسبت الشعٍس

ث. هىمت للؼباعت واليشس والتىشَع, الجصائس, د  

ت عىد ألاعمى ال13 , مكتبت 1غ تؼُلي,ـ علي غٍسب محمد الشىاوي, الصىزة الشعٍس

, اللاهسة, د ث.آلاداب  

لُا الشسق, بيروث, 14 ـ فساوظىا مىزا, البالغت: اإلادخل لدزاطت الصىزة البُاهُت, إفٍس

م.2003لبىان,   

لم البدٌع, , معين الؼالب في علىم البالغت, علم اإلاعاوي, عـ محمد ألامين الظىاوي 15

م.2010بيروث, , داز الكتب العلمُت, 2علم البُان, غ  

ـ محمد حماطت, عبد اللؼُف, البىاء العسوض ي لللصُدة العسبُت, داز غٍسب 16

م.2007للؼباعت واليشس والتىشَع, اللاهسة,   

ت في الشعس العسبي اإلاعاصس, اللاهسة, ـ محمد فتىح ؤحمد17 م.1977, السمىش والسمٍص  

م.1965 اإلاىظمت الغسبُت للتربُت, ,1غلع,ـ مظلم الحلى, كصت مدًىت هاب18  

, داز الصفاء, 1غـ مصؼفى خلُل, اإلادخل إلى جحلُل الىص ألادبي وعلم العسوض, 19

م.2010, عمان, ألازدن  

م.2001بيروث, , داز الىفائع, 4ي, غ, علم العسوض التؼبُلـ معسوف هاًف20  

ت في الشعس العسبيـ هجاة عماز21 , 1غ الحدًث, شعس خلُفت التلِس ي, , الصىزة السمٍص

م.2008طسث, لُبُا,  مجلع الثلافت العام,  
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 الظاهس, مكتبت الثلافت الدًيُت, 1غللافُت في العسوض وألادب, ـ هصاز حظين, ا22

م.2001  

 ج ـ اإلاجالث:

دة فلظؼين,ـ فدوي 1 م.2011ػىكان, الثىزة والتمسد في صىث واحد, حٍس  

, , بيروث2ملابلت صحفُت بين بُان هىيهع وفدوي ػىكان, مجلت دهُا اإلاسؤة, ع ـ 2

 شباغ.

ـ هاهد الدحاوي, الشاعسة التي حمعت كأبتها في حسوف مرهبت, مجلت ألاحد, ع جمىش, 3

م.1955  

ظاء شهيراث.ـ وداد الظكاكُني جماطس جىفُم, مجلت و4  
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