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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 ٚطٍٝ هللا ػٍٝ ثٌٕذٟ ثٌىش٠ُ

 

 المقذمة:

َ ٛثٌقّذ هلل ٚثٌظالر ٚثٌغالَ ػٍٝ سعٛي هللا ٚػٍٝ آٌٗ ٚأطقجدٗ ِٚٓ ٚثالٖ ِٚٓ صذؼُٙ دئفغجْ إٌٝ ٠

 .ثٌذ٠ٓ

أِج دؼذ، فئْ ثٌؼجؽفز ػٕظش ٚثفذ ِٓ ػٕجطش ثألدح ثٌؼشدٟ ثألسدؼز  ثٌزٞ ال ٠ضىْٛ فٟ ؽ١ّغ أشىجٌٗ      

ٚطٛسٖ دٗ، ٌٚزث أؽٍك ػ١ٍٗ دؼغ ثٌٕمجد: دمٛثػذ ثٌشؼش ِٓ ف١ظ ثألعظ ٚث١ٌٕجد١غ ٚثإلٔفؾجس،  ٚ٘ٛ فٓ ٠ذقظ ػٓ 

ج فٟ ػ١ّش ثٌشجػش ِٓ ؽشح، ٚششثح، لٛثػذ ثٌشؼش ِٓ ؽجٔخ ثٌذٚثػٟ ٚثٌذٛثػظ ثٌضٟ صذفغ إٌٝ ث١ٙٔجػ ػّ

ٚؽّغ، ٚغؼخ ٚشٛق ٚغ١ش٘ج، ٚخجطز فٟ ِغً ٘زٖ ثأل٠جَ ثٌضٟ صشج٘ذ ثٌؼجٌُ ِشىٍز وشٚٔج ثٌّذٔفز ثٌضٟ ِجس 

Abstract 

 الملخص

ٌٚزث  ،ثٌزٞ ٠ضىْٛ فٟ ؽ١ّغ أشىجٌٗ ٚطٛسٖ دٗ ١ز،ؼٕجطش ثألددد١ٓ ثٌػٕظش ٚثفذ ِٓ صؼضذش ثٌؼجؽفز 

ّٓ   ٔطذجع،ِٓ ف١ظ ثألعظ ٚث١ٌٕجد١غ ٚثإل (لٛثػذ ثٌشؼشـ)أؽٍك ػ١ٍٗ دؼغ ثٌٕمجد: د ٠ذقظ ػٓ لٛثػذ  ٚ٘ٛ ف

، ٚؽّغ، ٚغؼخ فشؿ ٚصشؿفٟ ػ١ّش ثٌشجػش ِٓ  صغ١ش ثٌؼٛثؽفثٌشؼش ِٓ ؽجٔخ ثٌذٚثػٟ ٚثٌذٛثػظ ثٌضٟ 

ثأل٠جَ ثٌضٟ صشج٘ذ ثٌؼجٌُ ِشىٍز وشٚٔج ثٌّذٔفز ثٌضٟ ِجس دغذذٙج ِال١٠ٓ ٚشٛق ٚغ١ش٘ج، ٚخجطز فٟ ِغً ٘زٖ 

 .فٟ ثٌؼجٌُ

Keywords:   ثٌؼجؽفز، ثٌٕمذ، ثألعٍٛح، د١شٚط وٛسٚٔج 
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دغذذٙج ِال١٠ٓ فٟ ثٌؼجٌُ، ٚثٌّمظٛد دٙزٖ ثٌؼؾجٌز صمذ٠ُ ثٌؼجؽفز ِٚمج١٠ظ ٔمذ ٘ج فٟ ١ٔٛٔز ثٌظذلز ثٌضٟ أٔضؼ ٌغذخ 

 ٝ ػجؽفز لجةٍٗ ً٘ ٟ٘ طجدلز أٚ وجردز، ٚصقضٛٞ ثٌّمجٌز ػٍٝ ثٌٕمجؽ ثٌضج١ٌز:٘زٖ ثٌّظ١ذز، ٚػشػٙج ػٍ

 ِفَٙٛ ثٌؼجؽفز، ِؼؾ١ّج ٚثططالف١ج. .1

 ِمج١٠ظ ثٌؼجؽفز فٟ ثٌشؼش. .2

 ثٌضق١ًٍ ٌٍمظ١ذر . .3

 ثٌخجصّز. .4

 :مفهىم العاطفة، معجمٍا

َٓ إٌٝ ثٌشٟء ِٚجَي، ثٌؼجؽفز وٍّز ِشضمز ِٓ ِجدر )ع ؽ ف( ثٌغالعٟ ٠مجي: ػطف ٠ؼطف ػجؽفز أٚ ػطفج، إرث  َسَو

٠مجي ػطف ػ١ٍٗ إرث أشفك ػ١ٍٗ.
 1

ّؼٕٝ أشفك وضؼطف، ٚثٌٛعجدر عٕج٘ج ِٕٚٗ شؾشر صضؼٍك دجٌقذٍز دٙج ػٍٝ ٚصأصٟ د

ثٌشؾش
2
ٚلذ صشثدف ٘زٖ ثٌىٍّز فٟ ثٌّؼٕٝ ثألددٟ وٍّز ثالفغجط ِٓ ِجدر )ؿ ط ط(، أٞ عّغ طٛصج خف١ج ٌمٌٛٗ ، 

ّٓ ٌمٌٛٗ صؼجٌٝ: "فٍّج أفّظ ػ١غٝ صؼجٌٝ: " ال ٠غّؼْٛ فغ١غٙج" أٞ  طٛصٙج ثٌخفٟ، ٚلجي ثألخفش: أفّظ دّؼٕٝ ظ

ُِٕٙ ثٌىفَش لجي ِٓ أٔظجسٞ إٌٝ هللا".
3

 

 مفهىم العاطفة اإلصطالحً:

ٟٚ٘ ثٌقجٌز ثٌضٟ صضشذغ ف١ٙج ٔفظ ثألد٠خ دّٛػٛع ِج صٕفؼً دٗ ٔفغٗ، ٠ٚضأعش دٗ و١جٔٗ ٚٚؽذثٔٗ، ٠ٚظٙش رٌه فٟ 

خ ٚثٌذغغ، ٚثٌغشٚس ٚثٌقضْ، ٚثٌشٛق ٚثٌق١ٕٓ، ٚثٌشؽجء ٚثٌخٛف، ٚثٌطّغ طٛسر ثٔفؼجالس شضٝ وجٌق

ٚثٌفضع،
4
  

ٚل١ً ٟ٘ ثٌذٚثػٟ ٚثٌذٛثػظ ثٌضٟ صذفغ ثٌشجػش إٌٝ ثٌضؼذ١ش ػّج ٠غضٍؼ فٟ طذسٖ ِٓ ؽشح ٚؽّغ ٚغؼخ، 

ٚشٛق، ٚٚفجء، ٌٍٚشؼش دٚثع صقش ثٌذطب ٚصذؼظ ثٌّضىٍف ِٕٙج ثٌطّغ ِٕٚٙج ثٌشٛق ٚثٌطشح ٚثٌغؼخ.
5 

ُٕٙ ِٓ عّج٘ج لٛثػذ ثٌشؼش أٚ أُعُظ ثٌشؼش أٚ ٠ٕجد١غ ثٌشؼشِٚ 
6
. 

ِٚٓ ٘زٖ ثٌّؼجٟٔ ٠فُٙ أْ ثٌطذغ ثٌّٛ٘ٛح ال٠ىفٟ ٚفذٖ ٌٍضمش٠غ دجٌشؼش،دً: الدذ ِٓ ِغ١ش ٠ذفغ إٌٝ لشػٗ ٚ٘ٛ 

ٚثٌش٘ذز، ِج ٠طٍمٗ ػ١ٍٗ ػٍّجء ثٌٕفظ دجالٔفؼجي. ٚلذ فظش دؼغ ثٌٕمجد ثٌؼشح ٘زٖ ثإلٔفؼجالس فٟ أسدؼز: ثٌشغذز 

ٚثٌطشح ٚثٌغٍخ، ٚسأٚث أْ أغشثع ثٌشؼش صٕذؼظ ِٕٙج.
7
 

ٚلجي ػذذ ثٌٍّه دٓ ِشٚثْ ألٚؽجر دٓ ع١ٙز: ً٘ صمٛي ث٢ْ شؼشث؟ فمجي : و١ف ألٛي ٚأٔج ال أششح ٚال أؽشح، 

ٚالأغؼخ ٚإّٔج ثٌشؼش دٛثفذر ِٓ ٘زٖ.
8 

ِٚغ ثٌشغذز ٠ىْٛ ثٌّذؿ ٚثٌشىش، ِٚغ ثٌش٘ذز ٠ىْٛ ثإلػضزثس 

ف، ِٚغ ثٌطشح ٠ىْٛ ثٌشٛق ٚسلز ثٌضغ١خ، ِٚغ ثٌغؼخ ٠ىْٛ ثٌٙؾجء ٚثٌضٛػذ ٚثٌؼضجح ثٌّٛؽغ.ٚثإلعضؼطج
9 

ٌزث  روش ثٌٕمجد أْ ثٌشجػش ثٌّطذٛع لذ صّش دٗ ٌقظجس ٠غضذػٟ ف١ٙج ثٌشؼش فال ٠ؾ١ذٗ ٌؾّٛد ػجؽفضٗ ٚفٟ رثٌه ٠مٛي 

ثدٓ لض١ذز:ٌٍشؼش أٚلجس ٚوزثٌه ثٌىالَ ثٌّّٕغٛس فٟ ثٌشعجةً ٚثٌّمجالس،
10
 

ِّٚٙج ٠ىٓ ثألِش ِٓ شٟء فئْ ثٌؼشح ٠طٍمْٛ ِغً ٘زث ثٌشؼش ثٌضٟ لٍش ف١ٗ ثٌؼجؽفز دم١ًٍ ثٌّجء ٚثٌشٚٔك، ٌزثٌه 

 صؼجصخ ػٍٝ لٛي ٌذ١ذ:

ِج ػجصخ ثٌقش ثٌىش٠ُ وٕفغٗ     ٚثٌّشء ٠ظٍقٗ ثٌؾ١ٍظ ثٌظجٌـ       
11
 

صأع١ش ٠خجٌؾ ثٌٕفظ، ٠ٚٙض ، ِٚج ٌٗ ِٓ ٚ٘زث ثٌذ١ش ِقضجػ فمج إٌٝ ثٌؼجؽفز ثٌم٠ٛز  صشؼشن دّج ف١ٗ ِٓ فغٓ ٚلٛر

 .ثٌّشجػش

 :مقاٌٍس العاطفة فً الشعر

أطذق ٚ  ثٌشٟء دغ١شٖ ٚػٍٝ غ١شٖ ٚإ١ٌٗ ل١غج ٚل١جعج لذسٖ ػٍٝ ِغجٌٗ،ثٌّم١جط ِٓ لجط ٠م١ظ ِم١جط، ٚلجط 

ِم١جط ثصفك ػ١ٍٗ ٌؼذؾ ثٌٛفذثس ثٌّضذثٌٚز أٚ ٌم١جط ثألش١جء أٚ ثٌظفجس
12
  

ٌٍؼجؽفز ػذر ِمج١٠ظ ٌٙج أعش٘ج ٚأ١ّ٘ضٙج فٟ صم٠ُٛ ثٌؼًّ ثألددٟ ٚثٌقىُ ػ١ٍٗ، ٚدذٚ ٚلٛف ٚلذ ٚػغ ثٌٕمجد ثٌؼشح 

 ػٍٝ ٘زٖ ثٌّمج١٠ظ ال٠ظذس ثٌقىُ ػٍٝ ثٌٕض ثألددٟ، ٟٚ٘ وجٌضجٌٟ:
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 طذق ثٌؼجؽفز.-1

 لٛر ثٌؼجؽفز.-2

 صٕٛع ثٌؼجؽفز.-3

 إعضّشثس ثٌؼجؽفز.-4

 عّٛ ثٌؼجؽفز.  -5

ِٓ عذخ طق١ـ غ١ش صثةف الِغطٕغ فضٝ صىْٛ ػ١ّمز صٙخ ثألدح ل١ّز  فجٌظذق ثٌؼجؽفز ٘ٛ أْ صٕذؼظ     

خجٌذر ٚصؾؼٍٗ ِؤعشث فٟ ٔفٛط لشثةٗ ٚعجِؼ١ٗ،
13 

ٚػٍٝ ٘زث إرث وجْ ثٌذثفغ ثٌزٞ دفغ ثٌشجػش إٌٝ ثٌمٛي فم١م١ج غ١ش 

صثةف وجٔش ثٌؼجؽفز طجدلز، ٚإْ وجْ غ١ش فم١مٟ وجٔش ثٌطفز وجردز
 

ِشِٛلز ػج١ٌز ػٕذ ثٌٕمجد، ألُٔٙ ٠م١ّْٛ ٌٗ ٚصٔج سثؽقج ػٕذ ػ١ٍّز ثٌٕمذ، ف١ظ ٠ٚقضً ٘زث ثٌؼٕظش ثٌٕمذٞ ِىجٔز 

ّٞ إٔضجػ أددٟ ؽ١ّذ. ٠ٚؼذشْٚ ػٕٗ دأٌفجظ وغ١شر ِضشثدفز أٚ ِضمجسدز ثٌّذٌٛي، ِٕٙج:  ثػضذشٖٚ ششؽ . الصِج أل

ؽٛ٘ش٠ز ٌٗ فؾجصٞ. "فجٌز صغذك ٔفغ١ز أٚ صظجفخ صؾشدز ثالدذثع ثٌفّٕٟ، ٚصُؼَذّ  –ثإلٔفؼجي: ٚ٘ٛ ػٕذ 
14

، ٚػٕذ 

ص٠جدصٙج دظٛسر ِؼ١ٕز ٠ضؼطً ثالدذثع، ٚػٕذ ػذَ ٚؽٛد٘ج ال صىًّ" ِؼٕٝ رٌه أْ ثٌؼجؽفز ال ٠ٕذغٟ أْ صطغٟ إٌٝ 

دسؽز ثٌؼمً، ثٌزٜ ٠فغذ ثالدذثع، ٚال ٠ٕذغٟ أْ ٠ضخٍٝ ػٕٗ ثالدذثع أ٠ؼج. ِٚٓ ِشثدفجصٙج ثٌٛؽذثْ: ٚ٘ٛ ثٌؾجٔخ 

ثٌٍزر ٚثألٌُ، ِٕٚٙج ثالفغجط ثٌٕجدغ ثٌقّغجط فٟ ثٌٕفٛط، ٚ٘ٛ ِٛؽٓ
15

. ٚثٌؼجؽفز فٟ ثٌؾٍّز  ٘ٛ ثٌذثفغ ثألعجعٟ 

ٌٍّٕشٟء إٌٝ إٔشجء لطؼضٗ ثألدد١ز، شؼشث وجْ أٚ ٔغًشث، ١ٌشجسن ثٌّضٍمٟ ف١ّج ػج٠شٗ أٚ عّؼٗ أٚ سآٖ، وٟ ٠ؼقىج أٚ 

٠ذى١ج ِؼٗ،ٍ فذًج أٚ دغًؼج
16

 زثص١ز أٚ ثإلؽضّجػ١ز.ٔضػجس ثالٔغجْ ١ٌِٚٛٗ ثٌ -دجٌضجٌٟ –. ٍ ٟٚ٘  ثٌضٟ صّغً 

ٌٚٛؽٛد ػجؽفز وجردز ثٌضٟ ٟ٘ ػ١خ ِٓ ػ١ٛدٙج طـ ٌذؼغ ثٌٕمجد ػٕذِج عّغ شؼش دؼغ ثٌشؼشثء أْ ٠مٛي: ٚهللا 

ِج أفذٙج عجػز لؾ،
17
 ِٚؼٕٝ رٌه أٔٗ ٠ضغٕٝ دؼجؽفز غ١ش طجدلز. 

ٚإرث ٌُ صضشن أعشث فٟ  ٚلٛر ثٌؼجؽفز: إرث أعشس ثٌفظ١ذر فٟ ٔفظ لجسةٙج ٚ٘ضس ٚؽذثٔٗ وجٔش ثٌؼجؽفز ل٠ٛز،     

ٔفغٗ وجٔش ػجؽفضٙج ػؼ١فز
18

،  ٚصشصذؾ لٛر ثٌؼجؽفز ٚٚػٛؿ صأع١ش٘ج دطذجةغ ثٌٕجط ٚأِضؽضُٙ، ُِٕٚٙ ِٓ ٠ضأعش 

 دجٌشعجء ُِٕٚٙ ِٓ ٠ضأعش دجٌفخش أٚ ثٌّذؿ ٚ٘ىزث.

جػش ثٌّضٕٛع ٚصٕٛع ثٌؼجؽفز: ٠ٚظٙش ٘زث فٟ ثٌّٛثصٔز د١ٓ ثٌشؼشثء ٚثٌضفؼ١ً د١ُٕٙ،  رٌه أُٔٙ فؼٍٛث ثٌش     

ثألغشثع ػٍٝ ثٌشجػش ثٌّقذٚد أغشثع شؼشٖ، ٚؽؼٍٛث ٘زث ثٌضٕٛع ِٓ أعظ ثٌّفجػٍز د١ٓ ثٌشؼشثء
19
. 

ٚإعضّشثس ثٌؼجؽفز: أِج إدسن ثٌٕمجد فٟ إعضّشثس لٛر ثٌؼجؽفز فٟ أؽضثء ثٌمظ١ذر ٌُ ٠ش١شٚث إ١ٌٗ فٟ طشثفز،      

فز، ِٚٓ رٌه ِج ٠ظٙشفٟ ٔمذُ٘ ؽٛي ثٌغضي فٟ ِمذِز ٚإْ وجْ ٕ٘جن ِج ٠ٍّـ ٌم١ّز ٘زث ثإلعضّشثسفٟ لٛر ثٌؼجؽ

لظجةذ ثٌّذؿ، ٚلٌُٛٙ إْ ثٌشجػش٠أصٟ دألٜٛ ثٌّؼجٟٔ فٟ ثٌغضي ٠ٚذذع ف١ٗ ألٔٗ ٌُ صٙٓ لٛصٗ دؼذ، فئرث ؽجء إٌٝ 

ثٌّذؿ فضشس لٛصٗ ٚثٔذٙشس ٔفغٗ
20
   ، 

أعّٝ ث٢خش، ٚأدح ػٍٝ ثخضالف ٚعّٛ ثٌؼجؽفز:ثصفك ثٌٕمجد ػٍٝ ثٌمٛي دضفجٚس ثٌؼجؽفز فٟ ثٌذسؽز فذؼؼٙج      

طٛسٖ ٚأشىٍٗ ِؼشع وذ١شٌشضٝ ثٌؼجٚؽف ثإلٔغج١ٔز، ِؼشع ٍٔضمٟ ف١ٗ دؼٛثؽف صغ١ش٘ج ِٛع١مٟ ثٌشؼش 

ٚػٛثؽف صغ١ش٘ج ِؼج١ٔٗ ِج صٍضمٟ ف١ٗ دأدح ٠غ١ش ٌزر فغ١ز، ٚأدح أسلٝ ٠غ١ش شؼٛسث أخالل١ج ٠ّظ ثٌق١جر ٠ٚذؼظ 

ػٍٝ صشل١ضٙج ٚعّٛ٘ج
21

 ثؽف ثألدد١ز ٟ٘ ثٌضٟ صق١ٟ ثٌؼ١ّشٚصض٠ذ ف١جر ثٌٕجط لٛر ٚؽّجال.      ، ٚػٍٝ ٘زث فأعّج ثٌؼٛ

 التحلٍل 

خجٌذ ثٌظذلز ثٌغٛسٞ ػٍٝ دقش ثٌىجًِ, ٚصمغ فٟ عضز ػشش  طجغٙج ثٌشجػش دمحم ؽ١ًّ ،٘زٖ ثٌمظ١ذر ١ٔٛٔز ثٌمجف١ز

 د١ضج. ٚإ١ٌه ٔض ثٌمظ١ذر

 سرثر ثٌؼجؽش١ٓ ٚػم١ّٕج      *       أال٘ـذٟ دىـّجَ ٠مـ١ٕج    

 ٚوٛسٚٔج ٠ذظ ثٌشػخ ف١ٕج      *فٕقٓ ث١ٌَٛ فٟ لفض وذ١ش   

 صالفمٕج ثٌؼ١ْٛ ٚصضدس٠ٕج      * إرث ِج لذ ػطشٕج دْٚ لظذ 
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 صفشلٕج شّجال أٚ ١ّ٠ٕج        *ٚإْ عؼً ثٌض١ًِ ٌٚٛ ِضثفج 

 ٚف١شٚط أري ثٌؼج١ٌّٕج       *  ٚدجء فجطش ثٌذ٠ج ؽ١ّؼج    

 فذجصٛث ٠جةغ١ٓ ٚػجؽض٠ٕج     *  فٟ دِجء ثٌٕجط عشث  صغٍغً

 ٠ٚضشوُٙ ػقج٠ج ١ِض١ٕج      *    ٠مجصٍُٙ دال ع١ف ٚسِـ   

 ٚإٍِٔٙج ٔخذشن ث١ٌم١ٕج       *    أ٠ج وٛف١ذ ال صؼؾً ػ١ٍٕج  

 ٚأٔج ثٌؾجصػْٛ إرث ثدض١ٍٕج     *  دأٔجثٌخجةفْٛ إرث ِشػٕج    

 ٚأٔج ثٌؾجفذْٚ إرثغ١ٕٕج     *   ٚأٔج ثٌّذٍغْٛ إرث ثفضمشٔج  

 ٚأٔج ثٌغجدسْٚ دّٓ ١ٍ٠ٕج     *    ٚأٔج ثٌذجخٍْٛ إرث ٍِىٕج   

 ٚشٕٛ٘ج ٚؽٖٛ ثٌظجٌق١ٕج     *    ٚأٔج لذ ظٍّٕج ٚثفضمشٔج    

 ٚطفخٕج أوف ثٌّؾش١ِٕج    *   ٚأٔج لذ ٘ؾشٔج وً فك    

 ػٍٝ ٔؼُ أصضٕج ِظذق١ٕج   *   ٚأٔج ِج شىشٔج هللا فمج     

 ٚٔخشػ ِٓ ف١جس ثٌغجف١ٍٕج    * ٚ٘زٞ طفقز أٌٚٝ ٌٕظقٛث

 ٚٔشؽٛث هللا دِٚج أْ ٠م١ٕج    *   ٚإال فجٌّظجةخ ِطذمجس   

 ٠ّٚىٓ صمغ١ُ أفىجس ثٌمظ١ذر فٟ عالط ؽٛثةف ػٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضجٌٟ:

َٛ فٟ ثألٌٚٝ ِٕٙج ػذجسر ػٓ ِمذِز ثعضفضجف١ز. ٌمذ صأعش ثٌشجػش دجٌشؼشثء ثٌؾج١١ٍ٘ٓ ٚخجطز ػّشٚ ٠ٓ وٍغ

 ِؼٍمضٗ ثٌّشٙٛسر ٟٚ٘:

ُ٘ذِّٟ ْٔذَِس٠َْٕج*   فَجْطذَِق١َْٕج  دَِظْقِِٕه  أاَلَ  َس ثألَ ْٛ ُّ الَ صُْذِمٟ ُخ َٚ 

َّْ ثٌُقضَّ  َ َشْؼَشؼَزً َوأ َٙج   ُِ ج َعِخ١َْٕج * ف١ِْ َٙ جَء َخجٌََط َّ ج ثٌ َِ  إِرَث 

 ْٓ ُس دِِزٞ ثٌٍَّذَجَِٔز َػ ْٛ ثُٖ صَُؾ َٛ ١َْٕج  * َ٘ ٍِ ج َفضَّٝ ٠َ َٙ ج رَثلَ َِ إِرَث 
22
 

ٌمذ عجس ثٌشجػش فٟ ِمذِضٗ ػٍٝ  ؽش٠ك ثٌشؼشثء ثٌّؾذ٠ٓ، ٚإٔٗ ٌُ ٠مف ػٍٝ د٠جس دثسعز ظؼٓ ػٕٙج 

ثألً٘ ٚثألفذز, ٌُٚ ٠ذه أْ فجسق ١ٌٍٝ ٚال ٕ٘ذث, دً إّٔج أسعً سعجٌز ِغٍغٍز إٌٝ أدٕجء شؼذٗ ِؼذشث ػٓ ِشجػشٖ 

ِٓ ثٌف١شٚط وٛسصٔج ٚثٌذػٛر إٌٝ ثٌضٙز٠خ ٚثٌضقمك ػٓ و١ف١ضٗ. ٚصغضغشق أد١جصٗ فٟ  ٔقٛ ثٌّؾضّغ،  ٌّج فً فذٙج

 ٘زٖ ثٌطجةفز خّغز أد١جس.  لجي:

 سرثر ثٌؼجؽش١ٓ ٚػم١ّٕج      *       ٟ دىـّجَ ٠مـ١ٕج    أال٘ـذّ 

 ٚوٛسٚٔج ٠ذظ ثٌشػخ ف١ٕج      * فٕقٓ ث١ٌَٛ فٟ لفض وذ١ش   

 صالفمٕج ثٌؼ١ْٛ ٚصضدس٠ٕج      *  إرث ِج لذ ػطشٕج دْٚ لظذ 

 صفشلٕج شّجال أٚ ١ّ٠ٕج        *ٚإْ عؼً ثٌض١ًِ ٌٚٛ ِضثفج 

 ٚف١شٚط أري ثٌؼج١ٌّٕج       *   ٚدجء فجطش ثٌذ٠ج ؽ١ّؼج    

٘زٖ ثٌمظ١ذر آ٠ز ِٓ آ٠ز ثٌٛطف ٌّج ثفضٛس ِٓ ظٛث٘ش ثٌٛطف١ز ثٌضٟ ددؼ ثٌشجػش أد١جصٗ دٙج ٚإ١ٌه طٛس 

 ِٕٙج:

 :األسلىب

ألعٍٛح فٙٛ ثٌطش٠ك ثٌزٞ ٠فشؽ ف١ٙج ثألد٠خ أددٗ ٚ٘ٛ أفذ ثٌؼٕجطش ثٌضٟ ٠ضأٌف ِٕٙج ثٌّؼٕٝ ثٌّؼذش أِج ث

ِٓ ثٌشجػش أٚ ثٌىجصخ فٟ ثٔضجؽٗ ثألددٟ. ٠مٛي أفّذ أفّذ دذٚٞ ٘ٛ: "ثٌطش٠مز ثٌخجطز ثٌضٟ ٠ظٛؽ ف١ٙج ثٌىجصخ 

أفىجسٖ ٠ٚذظ دٙج ِج ٠ؾٛي فٟ ٔفغٗ ِٓ ثٌؼٛثؽف ٚثالٔفؼالس" 
(23)
  

٘زٖ ثٌمظ١ذر دقغٓ ثٌضخٍض, ف١ظ ثػضٕٝ ثٌشجػش ِذجششر  إٌٝ ثٌفىشر ثٌشة١غ١ز دٍطف صخ١ً ِغ  صضغُ

ِشثػز ثٌّالةّز د١ٓ ثالعضفضجؿ ٚثٌفىشر ثٌشة١غ١ز فضٝ ال٠شؼش ثٌمجسا أٔٗ ٠ٕضمً ِٓ ثٌّؼٕٝ ثألٚي ٟٚ٘ و١ف١ز 

 صٍمج٘ج ثٌٕجط فٟ ِق١طُٙ، ٠مٛي :ثٌف١شٚط وٛسٚٔج  إال ٚلذ ٚلغ فٟ ثٌغجٟٔ.ٟٚ٘ و١ف ٚطً إ١ٌٕج ٘زث ثٌٛدجء ٚو١ف 
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 فذجصٛث ٠جةغ١ٓ ٚػجؽض٠ٕج     *صغٍغً فٟ دِجء ثٌٕجط عشث 

 ٠ٚضشوُٙ ػقج٠ج ١ِض١ٕج      *٠مجصٍُٙ دال ع١ف ٚسِـ   

أفغٓ ثٌشجػش فٝ ٘زث ثٌضخٍض ف١ظ صخٍض ِٓ ثٌطجةفز ثألٌٚٝ ٚسدطٙج دجٌغج١ٔز ثٌضٝ ٘ٝ ثٌفىشر ثٌشة١غ١ز 

 ٌٍمظ١ذر,

ثٌشجػش فٟ أعٍٛدٗ ثإللضذجط ف١ظ ثعضّذ ِٓ ثٌمشآْ صثدث ِٓ ِؼج١ٔٗ فؼمذٖ فٟ شؼشٖ  ِٚٓ أؽٛد ِج ثعضخذِٗ

 ػٍٝ أْ ثٌفٓ ٘ٛ ثٌّمظٛد. ثعضّغ إ١ٌٗ فٟ ٘زٖ ثٌظج٘شر:

 ػٍٝ ٔؼُ أصضٕج ِظذق١ٕج   *ٚأٔج ِج شىشٔج هللا فمج     

شث ٚل١ًٍ ِٓ ػذجدٞ  ثعضّذ ثٌشجػش فٝ ٘زث ثٌذ١ش ِؼٕٝ ِٓ ثٌمشآْ ٚ٘ٛ لٌٛٗ صؼجٌٝ: "إػٍّٛث ثي دثٚٚد شى

 {13ثٌشىش" }عٛسر عذأ ث٠٢ز 

أؽجد ثٌشجػش فٝ ٘زث ثٌّظٙش ف١ظ ثلضذظ ِؼٕٝ ِٓ ث٠٢ز ٚ٘ٛ:ثٌشىش ػٍٝ ٔؼُ هللا صؼجٌٝ ثٌضٟ الصؼذ ٚال 

صخظٝ،  ٚثٌشىش ػٍٝ ِج أٔؼُ هللا دٗ ثٌؼذذ أشك ِٓ ثٌظذش ػٍٝ ِظ١ذز، وّج صٕجص ِٓ لٛي ػّشٚ دٓ وٍغَٛ  فٟ 

 لٌٛٗ:

ًْ َػ١ٍََْٕج   ٍْٕذ فاَلَ صَْؼَؾ ِ٘ ِْٔظْشَٔج َُٔخذِّْشَن ث١ٌَِم١َْٕج* أَدَج  َ أ َٚ 

ث٠َجِس د١ِْؼجً    ِسدُ ثٌشَّ ْٛ ٠َْٕج* دِأََّٔج ُٔ ِٚ شثً لَذْ ُس ّْ َّٓ ُف ُ٘ ُْٔظِذُس َٚ
24
 

 وّج ػذشفٟ ِقجوجصٗ دمٌٛٗ:

 ٚإٍِٔٙج ٔخذشن ث١ٌم١ٕج       *أ٠ج وٛف١ذ ال صؼؾً ػ١ٍٕج  

 ٚأٔج ثٌؾجصػْٛ إرث ثدض١ٍٕج     *دأٔجثٌخجةفْٛ إرث ِشػٕج    

ٌمذ أظٙش شجػش ثٌضقذ٠جس ثٌّٛؽٙز ػذ ثٌقؼجسر ثإلعال١ِز ٚخجطز، ثٌقؼجسر ثإلعال١ِز ثألفش٠م١ز، ِٚٓ 

رٌه ثٌغضٚ ثٌفىشٞ ثٌزٞ شٕٗ ثٌّغضذِشْٚ  ػذ ثٌقؼجسر ثألفش٠م١ز. ٚثصخزٚث ٘زث ثٌٛدجء وأعٍقز ٔٛث٠ٚز ٌضذ١ِش 

ثٌإلعالِٟ ثٌؼجِز ٚثٌشؼخ ثإلفش٠مٟ ثٌخجطز ُٚ٘ ٠ضػّْٛ أُٔٙ ٠غؼْٛ ٌشػج٠ز ثٌقمٛق ثإلٔغج١ٔز، ٚثٌقجي ثٌشؼخ 

 ُ٘ ثٌز٠ٓ ددشٚث ٘زٖ وٍٗ، ٚلجي شجػش:

 لذ ثفضشدٛث فٝ ػجؽً أٔج آؽٍٗ   **ُٕٙ ـــــجٌـ رثس د١ـــــــــٚأً٘ خذجء ط

عؤثٌه دجٌشٟء ثٌزٞ أٔش ؽجٍ٘ٗ  **فألذٍش فٝ ثٌغجػ١ٓ أعأي ػُٕٙ 
25
 

 ٚفٟ ٘زث ثٌّؼٕٝ ٠مٛي ثٌشجػش ثٌظذلز :

 ٚشٕٛ٘ج ٚؽٖٛ ثٌظجٌق١ٕج     *ٚأٔج لذ ظٍّٕج ٚثفضمشٔج    

 ٚطفخٕج أوف ثٌّؾش١ِٕج    *ٚأٔج لذ ٘ؾشٔج وً فك    

 ٚلجي شجػش أ٠ؼج:

 إال ثٌذعٛس ٚششح وً سػجح * ٚثٌشأِعّج١ٌْٛ ١ٌظ ٠ّٙـُٙ

٠ضظذلْٛ ٌٚٛ دّـغــً ردجح   زن الال٠خشؽْٛ صوجصُٙ ٚو
26
 

 ٚلجي أ٠ؼج،

 ظــٕٛث دأْ ثٌٕجط وجألر٠جح * صُٙإْ ثٌش١ٛػ١ٓ فٟ غّـشث

فضشذٙٛث دغؼجٌخ ٚرةـــجح * سفؼٛث د٠جٔضُٙ ١ًٌٕ ثٌّجدر
27
 

أال صفجػً فٟ رٚٞ ثألٌمـجح * صػّٛث دؾٍُٙٙ ٚعٛء خ١جٌُٙ
37

 

 العاطفة:

٠ظٙش ؽ١ٍج أْ ػجؽفز ثٌشجػش فٟ ٘زٖ ثٌمظ١ذر ػجؽفز طجدلز ألٔٙج صٕذؼظ ِٓ عذخ طق١ـ غ١ش صثةف  ٚ٘ٛ ٚ   

ثإلوضشجف ػٓ ِشىٍز وٛسٚٔج ِٓ ِذ٠ٕز ٠ٛ٘جْ ثٌظ١ٕ١ز، وّج ٚ٘ذش  ثألد٠خ ثٌم١ّز ثٌخجٌذر ٚؽؼٍضٗ ِؤعشر فٟ ٔفٛط 
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لشثة١ٗ ٚعجِؼ١ٗ،
13

ٚث١ٌّٛالس ثٌضٟ ٠ضفجػً ِؼٙج، وّج وجٔش ػجؽفضٗ ٌّج ف١ٙج ِٓ ثٌٛؽذثْ ػٓ ثٔفؼالصٗ ٚثفجع١غٗ  

 ل٠ٛز إر أعشس ثٌفظ١ذر فٟ ٔفظ لجسةٙج ٚ٘ضس ٚؽذثٔٗ ٚصشن أعشث فٟ ٔفغٗ ثٌٍّّٛط لجةال:

 صالفمٕج ثٌؼ١ْٛ ٚصضدس٠ٕج      *إرث ِج لذ ػطشٕج دْٚ لظذ 

 صفشلٕج شّجال أٚ ١ّ٠ٕج        *ٚإْ عؼً ثٌض١ًِ ٌٚٛ ِضثفج 

 المىسٍقى

ر دمجفز رثس إ٠مجع ِٛع١مٟ ِطشح ػزح إر أٌضَ ثٌشجػش صىشثس ثٌمجف١ز فٟ أٚثخش ثألد١جس ِغ غُ ثٌمظ١ذصضّ 

أفشفٙج ٚفشوجصٙج
(24
 

ِٚٓ ِظج٘ش ثٌؾّجي ٚثٌشٚٔك فٟ ِٛع١مٝ ثٌشجػش أٔٗ أٚؽخ فٟ ط١جغضٗ لجف١ز رثس ِمطغ طٛصٟ آخشٖ 

ٔغّجس ػزدز ٔجشتز  ِٓ ثٌضٕغ١ك ف١ظ ْٔٛ ثٌّّذٚد فٟ ؽ١ّغ أد١جصٗ. ٚصّضجص ثٌمجف١ز ف١ٙج دئ٠مجع ِٛع١مٟ ِطشح ٚ

 ثٌضضَ ثٌشجػش لذً ثٌشٚٞ فشف ثٌّذ, ٚأٚؽخ إشذجع فشف ثٌشٚٞ فٟ ؽ١ّغ لٛثف١ٗ. 

 

 الخاتمة 

صٕجٌٚش ثٌّمجٌز فٟ ثٌظفقجس ثٌغجدمز ثٌؼجؽفز ِٚمج١٠ظ ٔمذ٘ج ٚخجطز فٟ شؼش وٛسٚٔج، ٚثٌذسثعز ثألدد١ز 

ٛسٚٔج وّج صؾٍٝ فٟ ثٌّمجٌز ػشع عش٠غ ألعٍٛح ثٌشجػش ثٌضٟ صشٙذ ٌذشثػضٗ فٟ ٚطف و ١ٌٕٔٛز ثٌشجػش ثٌظذلز

ثٌطش٠ك ثٌزٞ أفشؽ ف١ٗ أد١جس ثٌمظ١ذر. ٠ٚضٕؼـ ِٓ ثٌٕض أْ ثٌشجػش ِٓ ثٌشؼشثء ثٌّٛ٘ٛد١ٓ لٟ ٘زث   ثٌّضّغً فٟ

ثٌمشْ إر ثعضطجع أْ ٠ظٛؽ أفىجسٖ فٟ ٚطف ٘زث ٚثٌذجء ط١جغز فغٕز ِشثػ١ج ششف ثٌظ١جغز ٚفالٚر ثٌّٛع١مٝ, 

 ج ٠ؾٛي فٟ ٔفغٗ ِٓ ثٌؼٛثؽف ٚثالٔفؼجالس صؼذ١شث ٠ؾؼً ثٌمجسا أْ ٠شجسوٗ فٟ ِشجػشٖ ٚأفجع١غٗ.وّج ػذش ػّ
 المراجع

 202، ِىضذز دثس ثٌىضخ ثٌؼ١ٍّز د١شٚس  ِجدر  )ع ؽ ف(، ص:  3ثٌف١شٚصأدجدٞ ِؾذ ثٌذ٠ٓ: ثٌذقش ثٌّق١ؾ، ػ -1

ثٌؼشد١ز ِطذؼز دثس ثٌقذ٠ظ دذْٚ ثٌضجس٠خ أدٛ ٔظش إعّجػ١ً دٓ فّجد ثٌؾٛ٘شٞ، ثٌظقجؿ صجػ ثٌٍغز ٚطقجؿ -2

 783ص، 

 136ثٌشثصٞ ِخضجس دٓ أدٟ دىش: ِخضجس ثٌظقجؿ ثٌطذؼز ثٌغجٌغز ِجدر )ؿ ط ط(،ص:  -3

7، ثٌظفقز، 2005ؽٗ ػذذ ثٌق١ُ ػذذ ثٌذش، أ/د. ِمج١٠ظ ثٌٕمذ ثألددٟ ِٕٚج٘ؾٗ،  -4  

 .    110ثدٓ ل١ض١ذز، ثٌشؼش ٚثشؼشثء ثٌؾضء ثألٚي ِطذؼز دثس ثٌقذ٠ظ ثٌمج٘شر ص، -5

  .، ثٌظفقز2005ف١ُ ػذذ ثٌذش، أ/د. ِمج١٠ظ ثٌٕمذ ثألددٟ ِٕٚج٘ؾٗ، شؽٗ ػذذ ثٌ -7

 .78، ص، 1ثدٓ لض١ذز، ثٌشؼش ٚثٌشؼشثء، ػ،  -8

 .100، ص، 1ثدٓ سش١ك ثٌم١شٚثٟٔ، ثٌؼّذر فٟ طٕجػز ثٌشؼش ٚٔمذٖ، ػ، -9

 80، ص، 1ثدٓ لض١ذز، ثٌشؼش صثٌشؼشثء، ػ،  -10

  .أفّذ ثٌشج٠خ أطٛي ثٌٕمذ ثألددٟ، ِىض١ز ثٌٕٙؼز ثٌّظش٠ز ثٌطذؼز ثٌغج١ٔز دال صجس٠خ، ص-11

أفّذ أفّذ دذٚٞ، أعظ ثٌٕمذ ثألددٟ ػٕذ ثٌؼشح ؽذغ فٟ ِطذؼز دثس ثٌٕٙؼز ِظش ٌٍطذغ ٚثٌٕشش ثٌفؾجٌز -12

 504ثٌمج٘شر دال صجس٠خ، ص،  

  83، ص، 1ثدٓ لض١ذز، ثٌشؼش ٚثٌشؼشثء، ػ،  -13

ع١ّش عؼذ فؾجصٞ )ثٌذوضٛس(: "لجِٛط ِظطٍقجس ثٌٕمذ ثألددٟ ثٌّؼجطش، دثس ث٢فجق ثٌؼشد١ز، ثٌمج٘شر -14

  .49َ ص 2001

  .101َ ص 1981، 2شجرٌٟ )ثٌذوضٛس( ٚغ١شٖ: ثٌذالغز ٚثٌٕمذ، ؽ  -15

 11َ ص 1986ثألدح ثٌؼشدٟ: دثس ثٌؼشد١ز د١شٚس ػٍٝ ٔجةذٟ ع٠ٛذ )ثألعضجر(: و١ف ٔضزٚق  -16

10، ثٌظفقز،2005ؽٗ ػذذ ثٌق١ُ ػذذ ثٌذش، أ/د. ِمج١٠ظ ثٌٕمذ ثألددٟ ِٕٚج٘ؾٗ،  -17  
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أفّذ أفّذ دذٚٞ، أعظ ثٌٕمذ ثألددٟ ػٕذ ثٌؼشح ؽذغ فٟ ِطذؼز دثس ثٌٕٙؼز ِظش ٌٍطذغ ٚثٌٕشش ثٌفؾجٌز  -18

466ثٌمج٘شر دال صجس٠خ، ص،    

467دذٚٞ، ثٌّشؽغ ٔفغٗ،  أفّذ أفّذ -19  

ثٌّشؽغ ثٌغجدك، ؽٗ ػذذ ثٌقى١ُ ػذذ ثٌذش، أ/د،-20  

ثٌّشؽغ ٔفغٗ، ؽٗ ػذذ ثٌقى١ُ ػذذ ثٌذش، أ/د، -21  

.1/49ثدٓ سش١ك ثٌم١شٚثٟٔ، ثٌؼّذَ فٟ ِقجعٓ ثٌشؼش ٚٔمذٖ،  -22  

أفّذ أفّذ دذٚٞ، أعظ ثٌٕمذ ثألددٟ ػٕذ ثٌؼشح، ثٌّشؽغ ثٌغجدك. -23  

وٍغَٛ . د٠ٛثْ ػّشٚ دٓ -24  

 .163ص  1ٔمال ػٓ أدٟ ػذ١ذر ِؼّش دٓ ثٌّغٕٝ، ِؾجص ثٌمشآْ، ػ  -25

٠ٚظ إدشث١ُ٘ ، صقم١ك  د٠ٛثْ أفّذ طجدش-26  

= أ٠ٚظ إدشث١ُ٘ ، صقم١ك  د٠ٛثْ أفّذ طجدش .27  

 .ثٌّشؽغ ٔفغٗ أفّذ أفّذ دذٜٚ: ثٌذوضٛس,-28 
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