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 آداهبا، فصلية جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية و
هـ.ش/  1395 صيف ،39لـحمكمة، العدد ا علمية

 109-130 م؛ صص 2016

 الُکردي سيالق المرئ الکرد" ةي"الم دةيلقص ةيشکالن مقاربة
 3نژاد نوح مژگان، 2اين یطاهر  ابقر یعل، 1خاکپور نيالد حسام
 طهرانوآداهبا جبامعة ة بير عالفی اللغة  طالب الدکتوراه .ٔ
 ة وآداهبا جبامعة طهرانبير عاللغة الأستاذ يف قسم . ٕ
 آابدان سالمية فرعآزاد اال جبامعة وآداهبا ةبير عال اللغة فی الدکتوراهطالبة . ٖ

 05/05/94: البحث قبول اتريخ   12/11/93: البحث استالم اتريخ

 صادللخّ 
 من ذبعل اّليت اخلصائص دراسة تعين اليت ةيّ األدب وإظّلا، األدب سيل ينیالشکالن عند ةياألدب الدراسة موضوع إنّ 
 ادلعتفادة ادلألوففة اللغفة عفن الفنص لغفة زيّفسب الّفيت ادلواصفاات یعل مرتکزا یخارج عامل کلّ  عن دا  يبع، أداب دباأل

 دراسفة، لف يالتحل-الوصفا  ادلفنه يف ضفو   ،ادلقالفة ىفهه رباول. ةياخلارج اقاتيالس عن اإلستقالل کلّ  مستقال
 وادلعروف السنندج  ابلسامل ادلتخلص( قٖٖٚٔ، ٕٗٚٔ) التخيّت" ميسل خي"للش الکرد ةيالم دةيلقص ةيشکالن
 ىففهه يف الشفاعر اسففتخد . ةيفابلعرب الشففعر نظفم يف لرباعتففو الُکفرد  سيالقفف ابمفر  األکففراد واألداب  الشفعرا  عنفد
 يف تل ؼل عّما ریللتعب يبيوالرتک ،اإلستبدايل یادلستو  يف حایاإلنز  وظاىرة ،ادلختلاة باروعو اجلميل التوازن دةيالقص
 والعقل ،القلب بنزاع ادلتعلقة ةيالثنائ ادلتقابالت أنّ ، ادلقالة ىهه هايإل توّصلت اليت النتائ  فمن. ادلمدوح ذباه ناسو

، القلب أما -األّول ادلقطع ةیهنا يف - العقل اشلی ثيح،  کيلکتاید قیبطر  دةيالقص من ریالکب القسم تستوعب
 صفلب يف الشفاعر دخلیف ثيفح الثفاي ادلقطفع يف هفاظلّ  تقلفص الفنص مجاليفات أن غفری، التغّزيل شبو ادلقطع وىو

 .آمالو قبلة ینالدّ  ضيا  الشيخ مدح وىو ،ادلوضوع
 
 .ةيالشکالن ؛الکرد ةيالم ؛السنندج  السامل ؛الکرد  سيامرؤالق: الرئيسة الكلمات
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 ادلقدمة
ىففهه  محففور؛ تتادلختلاففة أبنواعهففا ثففةیاحلد ةیففالنقد االذباىففات نیالعشففر  القففرن ةیففبدا منففه بففرزت قففد

 النقد من وادلقصود. التشّعيب النص  والنقد ،النص  النقد :وعلا ،النقد من نینوع حول االذباىات
 االذباىفات مفن ذلف  ریوغف ،ادلؤلف اةيوح ،واالجتماع ،خیالتار  من النص خارج عاجلی ما التشعيب

 مباشرة النص تعاجل اذباىات ىناک ولکن ،للّنص یّ اخلارج العامل ةیزاو  من األديب األثر تدرس اّليت
: االذباىفات ىفهه مجلفة مفن و... و ،خیوالتفار  ،کاالجتمفاع ةيفاخلارج ابلعوامفل ابلغ اىتما  ریغ من

 أديب مففففهىب ةيالشففففکل أو ةيالشففففکالن (.ٖٛ:  ٕٗٓٓ، اليياجلففف) و يففففالبن والنقففففد ،الشففففکالي النقفففد
 یّ لغو  انيک أنّو یعل وأسلوبو ،اغتويص عناصر يف تتمثل فين عمل کل مةيق أن یإل هىبی نقد 
 يف مففا یعلفف والشففکل ،ةيففاجلمال ميالقفف بيففتغل، النقففد مففن النففوع ذلففها العامففة ادلالمفف  فمففن. مسففتقل
 النظرو ، وحده الايّن  الشکل يف األدب مةيق حصر أ ، شعور أو اليخ أو فکرة من األديب العمل

 زلاکاة أو اةيللح انعکاس أو للواقع ليسبث ىو شلا أکثر ةيمجال ةیلغو  ةيبن أنّو یعل األديب النص یإل
 عفففامل لففبدب فلهففها. ةؽلفففقد أفکففار مففن ذلفف  شفففاکل مففا أو قائلففو ةيشخصففف عففن ریتعبفف أو عففةيللطب

 یإلف ردىفا   سيولف ذاهتفا يف دراسفتها نبغف ی الفيت ةاخلاصف النوعيفة وصفنعاتو ،وبنفا ه ،نفويقوان لو مستقل
 األدب يف والدراسفات ،ادلطالعفات من قسم، آخر جانب فمن (،ٖٔ:  ٜٜ٘ٔ، غلتونیإ) آخر   ش

 فمفن ادلرموقفة ادلخبفو ة وأشفعارىم ،العفرب ریغف مفن اتيالشخصف بعف  عفن ابلکشف تعّلقی العريب
 یعل نشأوا قد األکراد من نیادلتعلم أنّ  یال اإلشارة ذبدر. التخيت ميسل خيالش اتيالشخص ىوال 
 احللقففات يف تعّلمفوا و درسففوا فقفد ٔ(احلجفرة) واحلجففرات ،وادلسفاجد ،ةيفنیالد ادلراکففز باضفل ةيفالعرب
 وهنفف ، الفهىب وأطفواق، السفبع کادلعلقفات روائعففو و ،العفريب األدب هفايف ادلتبعفة ةیفديالتقل ةيّفالعلم

 مفففادة عففن فضففال،  ری للبوصفف والففربدة ،العجففم ةيففوالم ،العففرب ةيففالم وقصففائد ،وادلقامففات، البالغففة
، ادلسفاجد جبانفب مفتيأق الفيت ادلعاىفد ىفهه يف تازدىفر  و ظهفرت وقفد. والبالغة ،والنحو الصرف
 شفارح زاده" ترجفاي أمحفد األسفتاذ"و الکردسفتاي" الّزمفان عیبفد "أألسفتاذ أمثال دةیعد اتيشخص

 مففردوخ هللا ةیففو"آ تربیففز جامعففة يف السففابق العربيففة اللغففة أسففتاذو  ،الاارسففية ابللغففة السففبع ادلعلقففات
                                                                                                                                                               

 قبفل أن تنتشففر ادلففدارس و اجلامعفات احلاليففة،أ  قبففل الافرتة البهلویففة الثانيففة،کان مشفروع الرتبيففة و التعلففيم قائمفا يف ادلففدارس التقليدیففة. 9
 " أ  احلوزة.جرهحو عليو يف اللغة الکردیة "العلمية اليت أقيمت جبانب ادلساجد، فتطَلق 
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 تويموسفوع ثيفح من األکراد جباحظ ناهيسّ  اله  ىو ریواألخ الروحاي" مردوخ و"اباب الکرستاي"
 عفن البحث ولکن. ةيابلعرب األشعار نظم يف ةیشعر  ةػلقر  ذلم کانت شلن ریکث و، رةیالغز  معارفو و

 امففرئ أ  ةيالشخصف ىفهه اةيفح یعلف الضفو  إلقفا  یالف تفدفعنا ضفرورة وأبفرزىم ةيفالعرب شفعرا ال أىفمّ 
 یإلف الدراسفة ىفهه فتهفدف. الکفرد ةيفبالم ادلسّماة تويالم خاصة ،ةيالعرب أشعاره و الکرد  سيالق

 :ةيالتال األسئلة عن اإلجابة ضمن العريب األدب ىواة یال اهایوتعر  دةيالقص ىهه عن الکشف
 ةيففالم دةيقصفف يف منيادلهفف ىففو ومففا ؟ةيففقاعیاإل واجلوانففب ،التففوازن الشففاعر اسففتخد  فيففک. ٔ
 الکرد؟
 يب؟يوالرتک ،االستبدايل یادلستو  يف تويلالم حایاالنز  ظواىر أىم ى  ما. ٕ

 البحث ةيخلف
 دراسففة ةیّففأ ةيففالعرب وأشففعاره الشففاعر ىففها حففول ُتکتففب فلففم السففابقة الدراسففات یإلفف ابلنسففبة أمففا و

 من ةيالعرب شعرا ال یإل ابلنسبة لکنىها ادلوضوع. و  تناول يف فضل ىهه فللمقالة ؛مستقّلة ةيعلم
 :أتيت کما وى  ،عنا تغب مل دراسات ىناک ،وکهل  ادلنه  الشکالي ،األکراد
« کفرد معاصفر نایسرا عريب»ادلعنونة بف( شٕٜٖٔ، طهران جامعة) ریستادلاج تورسال يف خاکپور. ٔ
 أشفعارىم لفلػل ومل احلفدّ  هبفها یواکتاف ؛وترمجتهفا ،وشفرحها الشفعرا  ادلعاصفرین األکفراد، أشعار مجعَ 

 .الشکالي ادلنظور من دةيالقص ىهه دراسة اىتمامنا أکثر فجعلنا
 ادلنظففور مفن اةيفاحل فلسفاة دةيلقصف ةيّفقاعیاإل ةيففالبن»يف مقالتفو ادلعنونفة بفف یدلراسفک یگفودرز . ٕ

 سبا  تلفىهه ادلقالة زب... و ةيعیالبد واحملسنات ،قاعیاالموضوعات  لتناو ،ش(ٖٜٖٔ)« الشکالي
، حایاالنففز  جهفة مفن ادلوضفوع فعاجلنففا ؛قفاعیاإل بدراسفة تعلفقی مففا يف إال ىفها مقالنفا عفن االخفتالف

 .قاع یاإل ليالتحل یعل عالوة
 انفففواع عفففاجل (،شٕٜٖٔ) «سيأدونففف شفففعر يف حایاالنفففز  ظفففاىرة»يف مقالتفففو ادلعنونفففة بفففف، نظفففر . ٖ
حبثنا يف  عنزبتلف ىهه ادلقالة . یقيوادلوس ،قاعیاإل یإل تطّرقی ومل ،یبيوالرتک ،یاالستبدال حایاالنز 
 ،الفففداخل  قفففاعیواال ،يبيففوالرتک ،االسفففتبدايل حایاالنفففز  جهففة مفففن دةيالقصففف دراسففة یعلففف شفففتملی أنففو

 .واخلارج 



 1395 ، صيف39العدد الـ  حمكمةعلمية فصلية ، جملة اجلمعية االيرانية للغة العربية وآداهبا

991 

 

 یالنظر  اإلطار
 یعتفربو . لسفايال نظفارادل مفن ةيفاألدب النصفوص تعفاجل الفيت ةيفاألدب ادلنفاى  مفن الشکاليیعّد ادلنه  

. ىهه ادلدرسةمنظّر   أىمّ من « نبو ؼلأ سیبور »و ،«شکلوفسک  کتوريف»و، «کوبسونای رومن»
 ؛األديب یاحملتفو  ال ةيالشکل ةيالناح من درسی أن بغل و شکل   زل  األديب األثر أنّ  ىؤال  یر ی

 عربّ یُ  یادلعن کان إن عتقدونی بل یوادلعن ،الصورة یإل األديب النص ميتقس دونیّ ؤ ی ال عالواق يف وىم
، سايمش) ةياللسان العناصر يف ؽلکن العثور عليها کّلها فههه ،والعواطف ،واألفکار ،سياالحاس عن

 ،کفففففادلاردات ةيفففففاألدب العناصفففففر شفففففملی ةیفففففللغا واسفففففع عنفففففدىم الشفففففکل وماهفففففو  (.ٕٙٔ، شٖٛٛٔ
 العناصر ىهه رلموع من یاحملتو  أو یادلعن تشّکليف... . و یقيوادلوس ،واالستعارات بيهات،شوالت

 بواسفطة ادلعتفادة ادلألوففة اللغفة عفن خبروجفو هری غف عن تازؽل األديب الّنص أنّ  ونيالشکالن یر ی. کّلها
 والشففکل ،ةيففاجلمال ميالقف بيففبتغل عتقففدونی فهفم، ويففف ادلسففتخدمة حفاتایاالنز  أو قففاع یاإل التفوازن

 الافيّن  الشفکل يف ةيفاألدب مفةيالق حصر أ ، شعور أو اليخ أو فکرة من األديب العمل يف ما یعل
 أسفففلويب ليتشفففک أو ةیفففلغو  ةيفففبن أنّفففو یعلففف األديب الفففنص یإلففف نظفففرونیو ( ٛٚٔ: ٜٗٚٔ، وىبفففة) وحفففده
، خیکالتففار  ةيففخارج مالبسففات ةیّففأب رتباطففوا مففن األدب دیففذبر  یإلفف ةيّ الشففکالن ليففسب وىکففها. زيّففمتم

 مففايف (.ٖٔ: ٜٜ٘ٔ، لتفونيإغ) مففا نفص   ليففربل يف الشفکل ریبغفف تتعلفق وشلففا ،الفناس وعلففم، واإلجتمفاع
 :الشکالي النقد يف االصطالحات بع  فیتعر  ل ی

 1للّنص ةياللغو  النظرة
 األدب يف دثػل ما کلّ  أبن عتقدیُ  .وخصائصو األدب لغة دراسة  ى ةیاللغو  النظرة من ادلقصود

 يف اللغة نظا  دراسة يف ر غل أن بغل ابألدب االىتما  ادلنطلق ىها فمن، اللغة نظا  يف ةيأرض لو
 النظرة ىهه رّواد نفم (.٘ٚ: ٕٜٛٔ، وارنر) ةيواإلحساس ةيالعاطا ةيايالک من نوع أ  وإعلال النص
، ادلصففو ت تکففرارو ، احلففريف التکففرار أنففواع دراسففة دراسففاتو يف تّبففعی الففه « جاکوبسففن رومففان» ىففو
 مفن ادلألوففة ةيفوميال اللغة زييسب ِمن أجل .. اخلو الکلمات فيتوظ نوعو ، النربات استخدا  ةيايکو 

 باروعفو قفاعیواإل ،التفوازن منظفور مفن األدب دراسة ى  إذن (.ٕٛٗ: شٜٖٔٔ، صاو ) األدب لغة
                                                                                                                                                               

1. Linguistic View 
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 .ادلختلاة

 1للنص ةيکيادلکان النظرة
، نریاسففتا) زلففّدد لغففرض أثفرا تنففت  مث ةيففاألول ادلفواد أتخففه أجهففزة ةيففاألدب اآلاثر ُتشفبو ادلنظففور ىففها مفن

، الففففنص کمؤلّفففف عوامفففل دراسفففة مفففن األديب األثففففر اناصفففال ،النظفففرة ىفففهه یعتقفففد يف( ٛٔ:  ٜٜ٘ٔ
 .حایاالنز  ةيقض مکاسبهم فمن و..اخل. ةيواالجتماع ،ةيؼلالتار  والعوامل، النص ومتلق 

 2ِمنيادلُه
 بشکل استخدمو وقد ؛منيادله ماهو  ىو ةيالشکالن ةیالنظر  اتستخدمه ومن ادلااىيم األخری اليت

 ادلکفّوتت وجفدی إنّفو: ففيّن  لعمفل البفؤر  ادلکفّون» أبنّفو عرففوی ثيفح ،«جاکوبسفن» اللغفو  ،خاص
 ينیالشففففکالن إن القففففول ىففففها مففففن ضفففف تّ ی (.ٔٛ:  ٖٜٜٔ، تففففودوروف)« ّوذلففففاػلو  ،ّددىاػلففففو  ،یاألخفففر 

 قفففقػل الففه  فهفففو؛ ينففف عمففل أ  يف ةیفففمرکز  ظففاىرة ابعتبفففاره منيادلهفف دلاهففو  ای  جفففوىر  داعففبُ  عطففونی
 ّددػلف أن ادلتلقف  عيسفتطيف وظهورىفا ،بهفايوترت ،عهفایتوز  يف تحکمیو  ،ةيالان العناصر نیب التماس 

 (.ٗٔٔ:  ٕٓٓٓ، ناسیا) ةيبالغ اةيوظ ةأی أو ةيالداخل یقيوادلوس ،الوزن خالل من العنصر ىها

 الشاعر اةيح عن نبذة
 وترعفرع سفنندج يف( ق. ه) ٕٗٚٔ سفنة ُولفد، میعبفدالکر  خيالش بن أمحد خيالش بن ميسل خيالش
 ادلتداولة الکتب بقرا ة وبدأ القرآن ختم ميالتعل سنّ  یإل وصل ادلّ . وعلم ،وصالح ،عااف تيب يف
 وتل ،دلنقولفةوا ،ادلعقولفة العلفو   یمبفاد وتلّقف  ،ةيفنیالد العلفو  حبفوزة فالتحق واألخالق ،العلم يف

 ةیشفعر  ةػلفقر  لفو کمفا. مهميوتعلف الطفالب ةيفبرتب فبفدأ سیالتفدر  إجفازة یعل حصل مثّ . یاألعل احلدّ 
فف لففهل  ةيففابلعرب األشففعار نظففم يف الففّروع ابلغففة  األکففراد سيالقفف ابمففر   واألداب  ،العلمففا  عنففد یسُِّ

 (.٘ٙٔ: ٜٖٙٔ، مدرس)
 دانيفم يف ففتخّلص ةيفوالعرب ،ةيوالاارسف ،ةیفالکردللغفة اب الشفعر نظفم يف  مة مقدرة للشاعر إنّ 

                                                                                                                                                               

1. Mechanistic View 

2. Dominant 
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 دمحم بففن عبففدالرمحن سففماب شففخص وىففو "ماييالسففل السففامل " مقابففل يف السففنندج " "السففامل الشفعر
 زمرة یف نکا فقد،  العقائد إذباىو یإل ابلنسبة وأّما (.٘ٓٗ: ٕٓٔٓ،  ی کو حره بو) قران صاحب
 کردسفتان دبنطقفة السفائدة ةيسفيالرئ األفکفار مفن  وىف ،ةیالنقشفبند الارقفة یإلف تنحاز یالت ادلتصوفة
عففت قففد متبعثففرة أشففعار إال منففو بففقی ومل( ق.  ىٖٖٚٔ) سففنة تففويف اری فففأخ. آنففهاک  الکتففاب يف مجُِ

. ةری کبف مسفاعدة التنفامق کتابفة يف الکتفاب ىفها فساعدت ةیالکرد ابللغة ادلکتوبة« ردان مو یدای»
 حبثنا خالل من هايعل حصلنا دةیعد اتيالم ٔالعريب الکرد  األدب يف لنا أن یإل اإلشارة ذبدر
 :ادلطلع هبها السنندج  العرفان ديعبداحلم ةيالم فمنها ،ادلضمار ىها يف

 أىففففففففففال  ِبرَبْفففففففففع  سفَفففففففففففففففففففففقَاهُ الفوَاِبففففففففففلُ الففهَففففففففففِطلُ 
 

 السّففففهلُ و اجلبففففلُ  یو خَلْففففَف جَففففْدب  تَففففروّ  
 أْغشَفففففففففْت ُکفففففففففل  مُنتَجَففففففففع   ریِ سففففففففحائب اخلفففففففف 

 
هففففففا ابتَفففففففل  ِدمفففففففنُ احلفففففف ِمفففففففن   و الطّلَففففففلُ  یِّ طلِّ

 (٘ٙ: شٖٛٛٔ، محد ) 
 :السنندج  َمه  الزمان عیبد ةيالم منها و

 احليفففففففففففا أرُبعفففففففففففا يف کفففففففففففورة اجلبففففففففففففل یسفففففففففففق
 

 ومربَعفففففففففففففففففا الئحفففففففففففففففففا کالوشفففففففففففففففففم واخللفففففففففففففففففلِ  
 (ٖٕ: شٕٖٛٔ، مراد ) 

 :ادلطلع هبها الربزصل  نیالعابد نیز  ابسم شخص أنشدىا یاألخر  ةيالالم و
 ادلُقَففففففففففلِ  یالَاضْفففففففففففِل ساقتْفففففففففففين عَلففففففففففف بَراعَففففففففففةُ 

 
 النّقفففففففففففلِ  یو علّففففففففففةُ النّضْفففففففففففِل شفففففففففففاقْتين إلففففففففففف 

 العلفففففففمُ  ناِصفففففففبيُ ِبَکمفففففففا  ل یالعُلففففففف یأضْففففففففح 
 

 العمففففففففففلِ   َ یففففففففففرا یِبکالمفففففففففف یاذلُففففففففففد ظففففففففففل   
 (ٛٙٔ:  ٕٕٓٓ، القرداغ ) 

 یالتخت ميسل خيللش الکرد ةيالم
 البفدّ ، للفّنص العلمف  ليفالتحل يف ينیالشفکالن اتيفمعط حسفب دةيالقصف ىهه أغوار نسرب أن قبل
 هفايف ومفا ،دةيالقصف شفکلدراسفة  يف للخفوض ّهفد األرضفيةظل ک  هايف ادلندرجة نیادلضام نهکر أن
 نالدی ا يض عمر خيالش بن نیالد صلم خيالش مدح يف دةيالقص ىهه الشاعر أنشد. اتياجلمال من
 منفوال یعلف ةيفغزل دبقدّمفة دةيالقصالشاعر  بدأی. کردستان يف ةیالنقشبند قةیالطر  أقطاب من ووى
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 قتفبسی ثيفح ادلعشفوق وصفف یف ستطردی مث أغرتو نیالساحرت وينيبع معشوقو أنّ  هکریو  ،القدما 
 کعب وصف دبا ادلمدوح صفيف سعاد ابنت دةيقص من شطرا األول تيالب من یالثان الشطر يف
 یإل ةيالتغزل أوصافو واصليف عقلو سلب ما بعد قلبو سلب احملبوب أن هکری مث. حوشلدو  مال  بن
 :الشاعر قولی ثيح؛ الثامن تيالب ةیهنا

 تَفففففففَدل لِ  یذ ی  فَفتَفففففف یْ . فُتِفنففففففُْت ِبفاَفففففففففففتّففففففانَ ٔ
 یاحِلجَ  یبفَْعدما سَب یالَقْلَب ِمنّ  ی. سَبٕ
 سفاِئفففففففرا   یَ بَفففففففْعَد إنِطففففففففففففالقِ  ی. و أوثَفقَفففففففنٖ
  یدبشفاعر  یَىوت  مش ی. و مفهما مشفٗ 
 سففففففرور  و أقْفبفَلَففففففْت  یإذا ولّففففففف ی. تَفولّفففففف٘
 هُففففففففزّيی. إذا إىفتفففففففّز بففففففففاُن القففففففففَدِّ مِفنففففففففو ٙ
  فاميتيففففقف فا   يفففف. إذا قفففففا َ قففففففففففففاَمْت ِمففففن قفٚ
 . إذا صفد  عفنّف  سفد  عفيّن مهاىيبٛ

 أْکحَفففففلِ  نَیَ الففففففط رِْف أعففففف ف َ يفففففأغَففففففن  غفض 
 مُفعَط ففففففففففففلِ  فد  يفففففففففففأو ِبفج ّی  خَفِافففففففففففف ِبفطَففففففففففففرْف  

 مُسَْلسَففففففلِ  فد  يففففففبق ايأحفففففففرُِف الفّدنففففففف یلفففففففعف
 یتفَعَقّفلففففففففففف یإن آب أوْبفففففففففففا  آَب نفففففففففففْحو  و

 مَفسَففففففففففففففففففففففففففرّايت إذا کفففففففففففاَن مُفقفِبفلففففففففففف  یّ إلففففففففففف
 ِمثْفففففففففففففففففففففففففففففففففلُ القَفنفففففففففففا الفمُفتَفزَلْفففففففففففِزِل  فلُفففففففففففویُ تَفمفا
 القَفرَنفاُففففففففلِ  فففففففففففففففففففففففایّ ِمففففففففن ذاک ر  فبفعُفففففففثينی و
 يل أنْ ُ ِمن ُکّلِ مُْعَضلِ  فلْفتَاِفتْ َی إن  و

 
 یبُلِف أنفو یإلف ریشفی ثيفح ؛نیالفد صلفم خيالشف مفدح وىفو ،یاألصل موضوعو يف الشاعر تخلصی مثّ 

 السففابع تيففالب یإلفف للممففدوح دةيففاحلم اخلصفال انيففب يف سففتطرديف یتعففال للّ  سللففص عابففد بشفخص
 :ةيالتال اتياألب يف ینر  ثيح عشر
 ِبفوجففففففففففو  نففففففففففاضر  کفففففففففان تظفففففففففرا   فتُ يففففففففف. بُفِلفٜ
 

 الِعففففففففففزّة العُففففففففففل  یربِّففففففففففو الفرّحففففففففففمن ذ یإلففففففففف 
 ای  ِسفففففرر ِسففففر  مَففففن کففففاَن سففففار  فماهيفففف. ِبفسفٓٔ 

 
 الفمُتففففففففففففأمّلِ  یِلْلاَفتففففففففففف فسففففففففففففر یَ السّفففففففففففر  بفففففففففففو 

 فت  يّففففففففِلم ی  و مُفحففففففففف فاهيّفففففففف. مُفحففففففففف   مُفحٔٔ 
 

 مُفغْفففففففففففففر   والففففففففففففففو  وَلفففففففففففففِف  ّی  ِلفحَفففففففففففففف فتر يففففففففففففمُفمفِ  
 یظُْلمَفففةَ اذلَففففو  ا  يفففجففففماال  جال ی. تففففَعاطَ ٕٔ 

 
 و عفنفففففففففففو غُففففففففففففمّةُ القَفلْفففففففففففِب تَفففففففففففْنجَِل  لفففففففففففِرا    

 شفففففففاِىدر  ِنويجففففففففب ینففففففففورر ففففففففف فشفاىَففففففففدُ یُ . ٖٔ 
 

 الُکفففففففففففففلّ مُفعْفتفلفففففففففففففف  یعففففففففففففففل فو ر يّففففففففففففقفَ  بِفأنّفففففففففففففو 
 زَمفاِنففففففففففو فا يفففففففففعُفلففففففففففاه أولف ی. عففففففففففال فففففففففففٗٔ 

 
 ذلففففففففففففففف  بفحففففففففففففففففرر ىفؤلفففففففففففففففا  َکفجَففففففففففففففففْدوَِل  و 

 . مفقفامفففاُت قُطْففِب الففّدْىر جففاَز مَقامَففو٘ٔ 
 

 ذاَک إلّفففففففففففففففففا مفخفففففففففففففففففدعر ففتفأمّفففففففففففففففففلِ  فَففمففففففففففففففففففا 
 زماِنففففففو خُ يشففففف فنیفففففف. وذلففففف  نفجففففففم الفدّ ٙٔ 

 
 و التّفففففففففففوّکلِ  یأىففففففففففلُ اذلُفففففففففففد فقتَفففففففففففد یَ  ِبففففففففففو 

 أمفر وىفو قهمفایطر  يف ریسفی مقتفف ادلمفدوح إنّ  قفوليف ،نیؽلالکفر  هوجفدّ  ادلمفدوح أب یإل ریشی مث 
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 األوصاف أبمجل ادلمدوح صفیو  ،ةيالعال مکانتو یعل أمجعوا والعقد احلل أىل أن نّی بی مث ،ةیاذلدا
 :دةيالقص من الالحقة اتياألب يف وادلدائ 
ُفستَطَفففففففاُب و جففففففففّده فمیففففففف. أبفففففففوه الَکر ٚٔ  ادل
 

مفتففففففففففففففففففففان و النّفتف   ذا الفوَلفففففففففففففففففففف  فففففففففففففففففففففجةيمُفقفد 
 مُففقفففففففففففففففدِّ ر  فنِ یفففففففففففففالفوالفد فففففففففففففففنِ ی. أال إّن ذٛٔ 

 
 مُفؤث فففففففففففلِ  ریذلفففففففففف  تفففففففففففال  مُفقتفففففَففففففففففف  غففففففففففف و 

ه أنّففففففففففؤٜ   . تَفواتففففففففففرَ عَففففففففففن عفثمففففففففففاَن جففففففففففدِّ
 

 و التّفوسفُفففففففففففففففففلِ  یِلفلفهُفففففففففففففففففد ی  ولففففففففففففففففف ی  ولففففففففففففففففف 
 إن  ىففففففها نففففففائيب خفففففف ي. لقففففففد قففففففال شفٕٓ 

 
 مُفبففففففففففففففد ِل  رُ يفْففففففففففففمَفنسففففففففففففففوخ  و غَ  فرُ يففففففففففففذا غف و 

 . و أمجَففففففعَ أىْففففففل احلَففففففّلِ و الِعففففففقِد أنّفففففؤٕ 
 

 للتّحمففففففلِ  یاألىفففففففلُ فففففففف  أمْفففففففِر اذلُففففففد ىفففففففو 
 فخنايفففففعفاّلمففففففة الّدىففففففِر ش فمففففففايّ . و السٕٕ 

 
َففففففففففففوْل و   ادلاضّفففففففففففففلِ  میالکففففففففففففر  یأسفتفاذُنفففففففففففففا ادل

 . و ذلفففف  عبفففففدالقادر العفففارف الاففففيتّ ٖٕ 
 

 علفففففففلِ ُحجّففففففففة لففففففففو ال إعتففففففففساف التّ  یکفففففففا 
 فَمَلهففففمر  م  ي. و مَفففففن کففففان ذا عففففقل  سففففلٕٗ 

 
 الفمُفعَفففففففففففففففوِّل  فقيففففففففففففففهللا ابلفففففففففففففففحَّقِ احلَق ِمفففففففففففففففن 

 يف ادلفففّدع  قدذکرتُفففو ی. و لفففو ال الّفففهٕ٘ 
 

ُفدل ففففففففففففففففففلِ  ليبفالّدلفففففففففففففففففف ويعففففففففففففففففففل لَفِجئْففففففففففففففففففتُ    ادل
 یوالعُلفففففف ةیففففففبِفأوصفففففففاف الوال ی. تَفحفففففففلّ ٕٙ 

 
 مُفؤثَففففففففففففففلِ  ّی  إْن ىففففففففففففففو ذو مففففففففففففففْجد  سَِنفففففففففففففف و 

 وارث فنِ يففففففففففففففففيّ . أال إنّفففففففففففففففو نَفجففففففففففففففففلُ الولفٕٚ 
 

 تَففقَففففففففففففففففففففففو ِل  فرِ يفففففففففففففففففففففحففففففففففففففففففففففق  ِبفغ فاعلففففففففففففففففففففففايلِفعُل 
 اخلَلفففففِق أمحففففففدِ  دِ يّ سفففففف ی. لففففففو ُأسفففففوةر ففففففففٕٛ 

 
 تَحَفففففففففففففففو ِل یو مل  فرُجْ ؼَلْفففففففففففففففاحلففففففففففففففففّقِ مل  عففففففففففففففففنِ  

 شَفففففاَن شفففففأنَو یبففففففالّه تَکفَففففففّلمیفَ . و لففففففم ٜٕ 
 

 تَقفففففففففففَوِّل یفَ الس فففففففففففو َ و لفففففففففففم  عْفففففففففففِرِف یفَ لفففففففففففم  و 
 دػَلُففففففففو مل  میِ . تَفخفففففففففل َق ابلشّفففففففففرِع القففففففففو ٖٓ 

 
 ادلقلّففففففففففففلِ  لِ يففففففففففففاحلَفففففففففففففّقِ مقفففففففففففففدارَ الاَت عفففففففففففففنِ  

 بففففة  يو ى ا   يففففح یغضَففففیُ کفففففما   ْغِضفففف یفُ . ٖٔ 
 

ففففففففففلِ  فَفأحْفففففففففففِسن   ِبفففففففففففو ِمفففففففففففن کامففففففففففل  و مُکّمِ
قا   ويففففرّبِ ىَفففففْب يل ف فايفففف. فَ ٕٖ   قلبففففا  مصففففدِّ

 
 و سُفففففففففففو  التّبفففففففففففّدِل  غِ یْفففففففففففِمففففففففففففن الزّ  فما  يفففففففففففسَفل 

 ،ریالتعبفف صف ّ  لفو ةيّففغزل شفبو أو ةيّفغزل مقّدمففة :األول ادلقطفع: نیِ مقطعف یعلفف دةيالقصف تشفتمل إذن 
 أنّنفا وىف  للّنظفر الفتفة نقطفة وىنفاک. شلدوحو یإل الشاعر تطّرقی ويوف ادلوضوع صلب ىو :والثاي
 ومن، ادلهکر الغزل رائحة ذکرىا مرّ  اليت بيات األخریواأل دةيللقص األول ادلقطع اتيأب من نشعر
 صففبغة ذلفا منهففا جانفب: جانبففان فلهفا ةیففللغا ةری کثف یّ األدبفف تراثنفا يف األشففعار مفن النففوع ىفها أمثفال

 ةيجنسف صفبغة ذلفا منهفا وجانب ،ادلتصوفة نیب وشاعت ،وأفالطون ،سقراط طرحها ةيّ فلسا ةيوتنی
 أشعار وإنّ ( ٕٛ٘: ٖٔٛٔ، سايمش) رتک ال العنصر بورود أدبنا يف دخل النوع ىها أنّ  بدويف مهمومة

 دةيالقصف مضفمون مفن ادلفوجز ىفها عرض بعد. الصويف الروحاي ادلاهو  ضمن تندرج ميسل خيالش
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 رومفففن وعلففا نیالشففکالن أعمففدة مفففن نیعمففدت اتيففمعط حبسففب دةيالقصففف اتيففمجال انيففب يف سففنل 
 .حایاإلنز  وظاىرة ،التوازن ةيقض حول اهتمری تنظ يف شکلوفسک  کتوريوف کوبسونای

 دةيللقص الشکالين ليالتحل
 اهتمری تنظف أىفمّ  طلتفزل، دةيالقصف ىفهه ليفلتحل اسفتخدمناىا ومفا ينیالشفکالن آرا  أىفم نطبّفق أن قبل

 :ادلعرفة من دیللمز  التايل اجلدول ضمن
 

 ادلکسبات ادلنّظر االجنليزي ادلعادل النظرة نوع
 اإلنزایح ظاىرة شکلوفسکی Mechanistic view للنص ادلکانيکية النظرة

 بروب ویالدؽلری Organic view للنص العضویة النظرة
 ادلشرتک القاسم
 والقصص للرواایت

 النظامية النظرة
 التطوریة ادلطالعات تينيانوف Systemic view للنص( ادلوضوعية)

 بو یرتبط وما التوازن جاکوبسون Linguistic view للنص اللغویة الّنظرة
 (ٜٕٗ یإلٕٕٗ، شٜٖٔٔ، صاو ، راجعوا دیللمز ) 

 یتعلّففق السففاحقة ةيفاألغلب يف ألهنمففا للفّنص ةيففکيادلکان والنظفرة ،ةیففاللغو  النظفرة مکسففبات فنسفتخد 
 مث، دةيالقصفف ىففهه يف ادلختلافة وأنواعففو ،قفاعیاإل مففن بففو رتبطیومفا التففوازن ندرسسف .الشففعر ليفبتحل
 ، کشففاا  عففنبصفدده ضلففن لفه ا الشففعر یعلف يبيففوالرتک ،اإلسفتبدايل هففايونوع ،حایاإلنفز  ظففاىرة نطبّفق
 و" الکلمففات"( ثففورة) مصففطلح "انبعاث شففرحُ  ریاجلففد مففن ولکففن. الففنص يف ادلوجففودة اتيفاجلمال
 .حایواإلنز  ،التوازن ةيقض يف ةيّ ليتاص دراسة مث الشعر من نیتيالب یعل قهمايوتطب اجملاورة" سحر

 1الکلمات( ثورة) انبعاث
 فلهفها الثفورة ادغلإ یعل وتقدر ةياألدب اخلصائص النص سبن  اليت ى  الکلمة أنّ  ونيالشکالن یر ی
، ديالس و، برکات).« ابلکلمات بل ابألفکار کتبی ال الشعر إنّ : »ويماالرم الارنس  الشاعر قولی

 وأطلفق. هفايف انيفتجلی الفيت الکلمفات ىف  یوادلعفان ،األفکار انيلب ةياألصل فادلادة (.ٕٜٔ:  ٕٗٓٓ
                                                                                                                                                               

1. Resurrection of the Word 
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 الکلمات ألنّ ، قةياحلق قلب ىها يف وأصاب ،الکلمات ثورة عنوان الشعر یعل ينیالشکالن أحد
 ولکفن ؛أبدا   أنظارت تلات وال ةیو ياحل من  یش هايف سيل تةيم ةيوميال زلاوراتنا يف نستخدمها اليت
  يفرب الشفعر بفؤرة يف کلمفة واحفدة  قفعت عنفدماو  ،اةيفاحل ذلفا ديفعی الشفعر  البنفا  يف يریالتغ من اليقل
 الففنص لبنففا  اجلامففد کففلياذلىففهه الکلمففات  تمففن ف (.ٖٔ: ٖٛ٘ٔ، کففدکين ع يشففا) حوذلففا مففن عيففمج
 ثيفح ينیالشفکالن عنفد ذاتفو یادلعنف ذلف  یإل "دلي"ب الاارس  الشاعر أشار کما ا  ونشاط ةیو يح
 و ی يف الصور کناخة تووکلما ،وانبعاثها ،ادلعاي حلشر مصنع کالمو أن یإل ریشیو  ناسو اطبؼل
 :امةيالق
 سففففخنم کارگففففو حشففففر معففففاي سففففت دليففففب

 
 کلمفففففففففففام  امففففففففففتيصفففففففففففور ق ةچففففففففففون قافلفففففففففف 

 (ٖٕٚٔ، ٖج: ٖٙٛٔ، دليب وانید) 
 :قولی ثيح األول تيالب يف الثورة الشاعر فابتدأ

 تَففففففَدل فففففففففففلِ  یذ ی  فَفتَفففففففففففف یْ ِبفاَفتّفففففانَففففففففففف فُفففتفففففففففِنفْفففففففففتُ 
 

 أْکحَففففلِ  فنَ يَففففالفطّفففففففَرِْف أع ف َ يففففأغَففففففففففن  غفضفففففف 
 هففايمعان مففن و "فُتِنففُت" کلمففة الشففاعر اسففتخد  ثيففح، مشففاعرت ریتثفف یاألولفف الففثالث فالکلمففات 

 ،الکافر ضفایأ ومنهفا ماتفون فهو حالو عن النار توریّ غ ما فکلّ  ابلنار اإلحراق، واالمتحان االبتال 
 الشفخص نّ أل األقفرب ىو ریواألخ( فنت مادة: قٛٓٗٔ، العرب لسان) واجلنون ،حةيوالاض ،والعهاب
 یففف بعففده يتأی مفا مففع ا ّمف ا  تناسففب یادلعنفتناسففب  لفهل  ؛وقلبُففو ،وعقلُفو ،مالُففو عنفو هىبیفف اجملنفون

 ماتفوت فأصفب  للممفدوح حّبو بواسطة والقلب ،العقل عنو ُسلب أنّو یإل ریشیاله   الثاي تيالب
 یإل اجلمال ىها بلغيف تدلّل" ی"ذ کلمة تعقبها مثّ  للممدوح نیالغماز  نیالاّتان نیِ نيللع عايمط واذلا  
 مفففا نیبففف قفففايوث ارتباطفففا الحظنفففف کلّففف  کمشفففروع وحبکتفففو ،دةيالقصففف  ينسففف یإلففف ننظفففر ودلّفففا. قّمتفففو

 األّول تيفالب يف فتنتِفو عفن الشفاعر عفربی ثيح ؛ریاألخ تيوالب ،األول تيالب يف الشاعر استخد 
 الاتنفففة إنّ  شفف  یأدنفف ففففدون ،ما  يسففل مصففّدقا قلبفففا ويففعطی أن ریاألخفف تيفففالب يف هللا مففن طلففبی مث

 حلفرف احلفريف التکفرار یأعطف کمفا. واحفدة لعملفة وجهفان السفامل عيفادلط ادلصّدق القلب مثّ  والعشق
 بدایة يف التکرار ىها أنّ  کهل .  مة وطالوة ،ابلغة وروعة ،ریالنظ میعد مجاال دةيالقص« الاا »

 یفنفر  ،ادلقال ىها يف سنشاىدىا اليت یاألخر  والکلمات ،احلروف يف رادلکرّ  ابلتوازن ربتؼلُ  الشعر
وأنواعففففو  ،للتفففوازن ليفففسففففتخدا  اجلممفففن خفففالل اال الشففففعر إنشفففاد ذروة یإلففف الشففففاعر وصفففل فيفففک

 .األ ّ  لغتو ریغ بلغةو  ،ادلختلاة
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 التوازن. 1
 نیبف ؤلّففی الفه  والتنفاغم ،التفوازن ىفو ةيفوميال احملفاداثت لغفة عفن الشفعر لغفة زيّفسبُ  اليت العوامل من

 ذلففاو ، الشفعر مافردات يف الثفورة رُبفدث الفيت ىفف  یقيادلوسف إنّ  الواقفع ويف .اللغفة تلف  يف ادلافردات
 سيولف رُبفسّ  بفل ُتعلّفل ال عوامفل أهنفا کمفا... اجلنفاسو  ،ةيفوالقاف ،کفالوزن ليوالتعل ،ليللتحل ةيقابل

، کففدکين ع يشففا) األسففرار ىففهه بعفف  القادمففة اليففاألج ستکشففف ردّبففا و هففايعل دلّ یفف قففانون ىنففاک
 ةيففمجال ادغلففإ یإلفف ّد ؤ یفف الففه  التکففرار مففن احلاصففل قففاعیاإل ىنففا ابلتففوازن وادلقصففود( ٘ٔ: شٖٛ٘ٔ
 يف ادلوجفففود قففاعیاإل یإلفففالتطففّرق   نیحفف ادلاهفففو  ىففها يفنتوّسفففع ف .(ٖٖٗ: شٜٖٔٔ، صففاو ) الشففعر
 .ادلختلاة نويوأفان ،النص

 قاعياإل. 1-1
 خففاص فيففتوظ» ، مففن ىففهه التعففاریف:قففاعیاإل فیففتعر  یففف فاعلففة إسففهامات احملففدثون النّقففاد قففّد 

 سفففةیمتقا مسفففافات یعلفف اقيالسففف يف ةيصفففوت وحففدات تفففرّدد یفففف ظهففری الکفففال  يف ةيالصفففوت للمففادة
 قففاعیواإل الفوزن نیبف قیفالتار  مفع الر بفة مفن لتجنّففب اتيفأح سفةیمتقا ریغف مسفافات یوعلف ابلتسفاو 

« الکفففلّ  ثّفففلؽل قفففاعیواإل ،اجلفففز  سبثّفففل فهففف  أوسفففع ةيفففقاعیإ طاقفففة مفففن ادلتولّفففدة الافففروع ىففف  األوزانفففف
 یقيوادلوسففففف ،ةيففففاخلارج یقيادلوسفففف، اجملففففال ىففففها يف منففففو ادلقصففففود و (.ٕٔ-ٕٕ:  ٜٜٔٔ، الطرابلسفففف )

 .ةيالداخل

 :ةياخلارج یقيادلوس. 1. 1. 1
 آخفر يف منفتظم لتنوّع إطرادىا ضعؼل واّليت ،العروض  الوزن نظا  من ةيادلتأت یقيادلوس هبا قصدیُ  و

، الطرابلسف ) والقفوايف ،األوزان: علا ينیقاعیإ ینیمستو  يف متمّثال وحده العروض کموػل و تيب کل
 کاملفة ليفعوالتاا ؛العجفم ةيفالم وزن یعلف لیفالطو  البحفر يف دةيالقصف ىهه أُنِشدت (.٘ٔ:  ٜٔٛٔ
 :ادلدح  للمضمون متناسب والوزن  ّمة اتيواألب

 تَففففففَدل فففففففففففلِ  یذ ی  فَفتَفففففففففففف یْ فُفففتفففففففففِنفْفففففففففُت ِبفاَفتّفففففانَففففففففففف
 

 أْکحَففففلِ  فنَ يَففففالفطّفففففففَرِْف أع ف َ يففففأغَففففففففففن  غفضفففففف 
 U- U /- - U /- - - U /U- U- 

 
 - U /U - U /- - - U /U- U- 

 والتکفرار الر بفة مفن خرجهفايل الضفرب و والعفروض احلشو يف جا ت الزحافات بع  هايف لکن و 
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 :دةيالقص مطلع يف نالحظ ما غرار یعل، ادلملّ 
 

 مااعلن      لنيمااع: العروض و الضرب فعول      فعولن: احلشو
 
 
 ،اجملهورة احلروف من الال  وحرف االستعمال الشائعة القوايف من فه  الاّل  ةيقاف یإل ابلّنسبة وأما
 لکثففرة نظفرا   تهفايلقاف الشفعرا  رکفوب کثفری الففيت أ  "الّهلول"فبف ةيفالقاف ففن يف ادلسفّماة احلفروف ومفن

 ،نیوالغفف ،الظففا و  ،کالضففاد "احلففرون" یالقففواف عکففس وىفف  ذلففا القففوايف تصففل  الففيت ادلعجففم ألاففاظ
 القصائد لنظم ادلناسبة یالقواف من الاّل  حرف فلهل  الشعرا  رکوهبا یتحاشی قواف   وى  ،واخلا 
 یعلف دلّ یف وىفها دةيالقصف يف ئا  يش ةيالقاف وبيع من نشاىد مل (.ٜٓ: ت. د، الربداو ) هايف لةیالطو 
 .الغامضة ىاایزوا و ،ةيوالقاف ،العروض بدقائق طيزل الشاعر أنّ 

 ةيالداخل یقيادلوس. 1-1-2
 خفالل مفن ربفُدث متنوعفا   افايتوظ ةیالشعر  النصوص يف ادلوظاة ةيالصوت ادلاّدة و ةيصوت ميق حکمو
 وادلاردات ،احلروف وتل  ،هایوتواز  ،اجلمل وتوازن ،واجلناس ،والطباق ،وادلاردات ،احلروف تکرار
 لرففع یادلعان مع تالئمی دبا العبارت داخل ذلا بويترت وجودة أللااظو   ادلنش ارياخت حسن من تنت 

 (.ٜٕ:  ٕٗٓٓ، ينياحلس) واحد آن يف ةیری والتأث ،ةیّ ری التعب متهايق
 التکرار( أ

 :دةيالقص قرا ة خالل مننالحظ 
 یعلف یأضفا التکفرار فهفها ،دةيالقصف مفن اتيفأب عفّدة يف ادلصفّو ت تکرار یعل الشاعر إعتمد
 بتففدأيلِ « ففففففففَففف» الاتحفة مصففّوت تکففرار ادلطلفع يف نشففاىدُ  کمفا خاصففا قاعففا  یوإ ومجفاال روعففة القصفيدة

 :ةيّ التغزل شبو ادلقّدمة يف للولوج رائع ديبتمه دةيالقص
 تَففففففَدل فففففففففففلِ  یذ ی  فَفتَفففففففففففف یْ ِبفاَفتّفففففانَففففففففففف فُفففتفففففففففِنفْفففففففففتُ 

 
 أْکحَففففلِ  فنَ يَففففالفطّفففففففَرِْف أع ف َ يففففأغَففففففففففن  غَفضفففففف 

 :قولی ثيح ریزى بن لکعب الربدة دةيقص من الثاي الشطر اقتبس کما 
 إذ رَِحلُففففففففففوا نیمففففففففففا سُففففففففففعادُ غففففففففففداِة البَفففففففففف و

 
 الطّففففففففففرف مَکحففففففففففول  يإالّ أغففففففففففنّ غضفففففففففف 

 (ٔٔ، ٕج: ٜٜٛٔ، البستاي) 

 القبض زحاف القبض زحاف
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 :دتويقص اتيأب من واحد ریغ يف احلروف تکرار الشاعر وّظف قد
 ىففها فبلففغ األّول تيففالب یفف« التففا » وحففرف ،«الافا » حففرف تکففرار عففن ینفر  مففا شففاکلة یعلف

 .والطالوة ،اجلمال ذروة تيالب
 حسففب یعلف ىفو و، السفابع تيففالب يف« القفاف» حلفرف ليفاجلم یاحلرففف التکفرار فیفالطر  مفنو 

 :قولی ثيح ةيالالم ىهه من ديالقص تيب دبثابة نایرأ
 فامففففففففففيتيقف ففففففففففففففا   يفففق فاَمْت ِمفففففففنقفففففففففففففف فففففففففا َ قففف إذا
 

 فرَنفففاُففففففففففففلِ لقَ ا فففففففففففففففایّ ِمفففففففن ذاک ر  فبفعُففففففففففففففففتثينیو  
 یقفو  ضفعف ریغف یعلف فيفلط أنغامفو وقفع و طالوتفو و انسفجامو حسفن و رشفاقتو یفف تيفالب ىها 

 يف مغمور شاعر من ى  و الاارس  للشاعر تانيالب ىهان ببالنا خطريف، تنافر و خشونة ریغ یعل
 :الاارس  األدب
  امففففففففففففتيقامففففففففففففت ق إی قامففففففففففففت امففففففففففففتيق

 
 اب قففففففففففففففد و قامففففففففففففففت یا کففففففففففففففرده  امففففففففففففففتيق 

 قامتففففففففففففففففففففت را نفففففففففففففففففففديگفففففففففففففففففففر بب  مففففففففففففففففففففففففففؤذن 
 

 امففففففففففففتيبففففففففففففففففففففففو قفففففففففففد قامففففففففففففت دبانفففففففففففد   ق 
 امفرو  صففی ثيفح نبف " "قافا معّلقة من تيالب ىها مع تيالب يف ادلوجود التناص شاىدیُ  ىکها 

 :بتويحب سيالق
 قامتففففففففففففففا تضففففففففففففففوّع ادلسفففففففففففففف  منهمفففففففففففففففا إذا
 

 القَرناُفففففففففففلِ  ایّ الصّففففففففففبا جفففففففففففا ت بففففففففففر  مَ ينسفففففففففف 
 (ٖٔ: ٔ ج: ٜٜٛٔ، البستاي) 

 :دةيالقص من نیالثالث تيالب يف القاف حرف تکرار ینر  کما
فففففففففففففففو مل  میِ و قفففففففففففففففابلشّففففففففففففففففرِع ال قَ تَفخففففففففففففففففل    دػلَِ

 
 لّففففففففففففلِ قادل لِ يففففففففففففمقفففففففففففففدارَ الاَت فقِّ عفففففففففففففِن احلَفففففففففففف 

 من نوعا   منو نشعر ثيح وطالوة ،روعة دةيالقص یأعط العاشر تيالب يف« نیالس» حرف تکرارو  
 :احملبوب یإل الوصل قیطر  وجدان
 ای  ار سفففففففففر  مَففففففففن کفففففففففاَن ِسففففففففففرر ِسففففففففف فماهيففففففففسفِبف

 
 الفمُتفففففففففففأمّلِ  یِلْلاَفففتفففففففففف فففففففففففففففر سفیَ فر سّفففففففففبففففففففففو ال 

 ةیففو ياحل لبففاس دةيالقصفف ألففبس الفه ، عشففر یاحلففاد تيففالب يف« احلفا » حففرف تکففرار الَحففظیُ  کمفا 
 :والنشاط

 ففففففففففففففت  يّ ِلم ی  حفففففففففففففففففو مُف فاهيّفففففففففففففففحفمُف ففففففففففففففف   حمُف
 

 مُفغْفففففففففففففففر   والففففففففففففو  وَلفففففففففففِف  ّی  فحَفففففففففففِلف فففففففففففففففففتر يمُفمفِ  
 الکلمة تکرار 

 ديفففالتأک ىففها فلردّبفففا ؛تيففالب ىفففها يف جففا  کمفففا دةيالقصفف مواضفففع بعفف  يف الکلمفففات تکففرار ینففر 
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 :یقيوادلوس ابلتوازن لالحتااظ أو ابحملبوب األکثر لالىتما 
 دبشفففففففاعر  یمشففففففىَففففففوت   یمشفففففففمفففففففهما  و

 
 نفففففففففففففْحو  تفَعَقّفلففففففففففففف  آبَ أوْبفففففففففففففا   آبو إن  

 :قولی ثيح ومجاال   روعة دةيالقص یعل یأضا العاشر تيالب يف« السرّ » کلمة تکرار و 
 ای  مَففففففففن کفففففففففاَن سفففففففففار  ِسفففففففففر   ِسففففففففففرر  فماهيففففففففسفِبف

 
 الفمُتففففففففففففأمّلِ  یِلْلاَفتففففففففففف فسففففففففففففر یَ  السّفففففففففففربفففففففففففو  

 ثيح خاصا   یومعن مجاال   دةيالقص یأعط« مکّمل و کامل» و« یغضیُ  و غِض یُ » کلمة تکرار 
 :قولی

 بففففففففففة  يو ى ا   يفففففففففح یغضَفففففففففیُ کففففففففففما   ْغِضفففففففففف یفُ 
 

ففففففففففلِ و  کامففففففففففل  فَفأحْفففففففففففِسن ِبفففففففففففو ِمفففففففففففن     مُکّمِ
 نیفز  اإلمفا  مفدح يف الافرزدق دةيقصف يف تيفالب ىفها مفن رائعفا   تناصفا األّول الشطر يف نشاىد کما 

 :نیالعابد
 ِمففففففففن مَهفففففففففففَابتو یغضففففففففیُ و  ا   يحففففففففف غضفففففففف یُ 

 
 بتففففَِسفففففففففففففففففمیَ  نیإاّل حفففففففففففففففففففففففف کففففففففففففففففففففّلمیُ فمففففففففففففففففا  

 (ٕٕٔ: ٕج، البستاي) 

 اجلناس( ب
 نیبف االشفتقاق جنفاس ةيفالتال اتيفاألب يف الَحفظیُ  کما ىهه دتنايقص يف اجلناس أنواع بع  ىناک
( ومقبلف  أقبلفت)و( مسفّريت و یسفرور )و( یولّف و یتفولّ )و، األول تيفالب يف( فّتاي، فُتنت) کلميت

 ایسففار )و، عالسففاب يف( امففتيق و قففا )و، السففادس تيففالب يف( هففّزيی و اىتففزّ )و، اخلففامس تيففالب يف
 الثفاي يف( وتنجلف  ايفجال)و، عشفر احلاد  يف( تيوشلُ  تيّ م)و( یّ وح زل )و، التاسع يف( سر یو 

 ليالففففدل)و، وعشففففرون الرابففففع يف( قيففففحق و حففففقّ )و، عشففففر الثالففففث يف( وشففففاىدر  شففففاىدی)و، عشففففر
 ...:و وثالثون واحد يف( ومکّمل کامل)و، وعشرون اخلامس يف( وادلدّلل
 أو األصففففحاب ىفففو األول واألىفففل( واألىففففل أىفففل) کلمفففيت نیبفففف ٕٔ تيفففالب يف التّفففا  اجلنفففاسو 

 :والالئق قياحلق یدبعن ىو الثاي و اجلماعة
 احلَففففففففففففّلِ و الِعففففففففففففقِد أنّفففففففففففو أىْففففففففففففلأمجَففففففففففففعَ  و

 
 للتّحمففففففلِ  یفففففففف  أمْفففففففِر اذلُففففففد األىفففففففلُ ىفففففففو  

 يف( وشفففأن شفففانَ )و (،تظفففر فففف تضفففر) و(، سفففدّ  فففف صفففدّ ) کلمفففيت يف الالحفففق اجلنفففاس شفففاىدیُ  کمفففا 
 :ةيالتال اتاألبي

 یمففففففففففهاىب یعفففففففففففنّ  سففففففففففد   یعفنّففففففففففف صففففففففففد   إذا
 

 أنْفففف ُ ِمففففن ُکففففّلِ مُْعضَففففلِ  یلفففف فلْفتَاففففِفتْ یَ و إن  
 تظفففففففففففففرا  کفففففففففففففان   نففففففففففففففاضر  ِبفوجففففففففففففففو   فتُ يففففففففففففبُفِلف 

 
 یالِعففففففففففزّة العُففففففففففل یربِّففففففففففو الفرّحففففففففففمن ذ یإلففففففففف 

 



 نژاد مژگان نوح ،اين یطاهر  ابقر یعلخاکپور،  نيالد حسام الُکردي سيالکرد" المرئ الق ةي"الم دةيلقص ةيمقاربة شکالن

911 

 

 شفففففففففففأنَو شَفففففففففففانَ  یبففففففففففففالّه تَکفَففففففففففففّلمیفَ لففففففففففففم  و
 

 تَقفففففففففَوِّل یفَ السّفففففففففففُفففففففففو َ و لفففففففففم  عْفففففففففِرِف یفَ لفففففففففم  و 
 ةياللاظ احملّسنات من سلتلاة أنواع و دةيالقص يف ادلستعملة اجلناس أنواع من الضخمة الکتلة ىهه 

 فيفک أبنّفو ادلخاطفب إعجفاب راثفی ثيفح ؛احملّسفنات بفدقائق طيزلف الشفاعر أنّ  یعل تدلّ  ةیوادلعنو 
 ضففایأ .ةیففالکرد اللغففة ىفف  األ ّ  ولغتففو کففرد  شففخص وىففو احملّسففنات ىففهه خلففق الشففاعر اسففتطاع
 يف الشففعر إنشففاد ةيففايک مففن التففأثر سبففا  متففأثر الشففاعر نّ أب نشففعر أن یإلفف ترشففدت عالمففات ىنففاک
 أنّ  دبا و ةیوادلعنو  ،ةياللاظ احملّسنات من أنواعا العصر ذاک شعرا  استخد  ثيح ؛طيالوس العصر

 للعصففر ةيففاألدبو  ةيّففالعلم ادلواصفاات هففايعل طرتيسفف الشفاعر هففايف رتعففرعیو  نشفأی الففيت ةيففالعلم ئفةيالب
 .ضایأ الشاعر أدب يف زاتيادل ىهه نشاىدف، طيالوس

 التقابل( ج
، اخلصففوص وجففو یعلفف والطبففاق ،عامففة بصففورة ادلاففردات نیبفف التقابففل الحففظی الففّنص يف ادلتعّمففق إنّ 

 ادلافردات اسفتخدا  مفن النفوع ذلفها قرا تنا عن نعربّ  مث التايل اجلدول ضمن ادلتقابلة ادلاردات فنهکر
 :الشاعر جانب من

 ادلفردات يف التقابل األبيات عدد

 احلجی القلب « 2» البيت
 إنطالق أوثق « 3» البيت
 تعّقل، آب مشاعر، مشی « 4» البيت
 أقبل وّلی « 5» البيت
 یلتات صدّ  « 8» البيت
 حیّ ، شليت مّيت، زُل  « 11» البيت
 ظلمة مجال « 12» البيت
 جدول حبر « 14» البيت
 مقتف  ،  ل   مقّد  « 18» البيت

 أ  دةيالقص من األول ادلقطع يف ادلتقابلة ادلاردات من ریالکب الکمّ  وّظف الشاعر أنّ  نالحظ کما
 الشاعر دبدح مباشرة الشاعر فعاجل یالثان ادلقطع يف ادلتقابالت تقّلصت ثيح ؛ةيالتغزّل شبو القسم
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 عفن أعفرب الشفاعر أنّ تفوح  علفی   ادلتقابلفة ادلافردات  اسفتخدا. لفو دةيفاحلم اخلصفال عفن ریوالتعبف
 بدوی ،یالثان تيالب يف والقلب العقل ةيّ کيلکتاید ینر  ثيح ؛یکيلکتاید قیبطر  ادلمدوح ذباه حّبو
 وأصففب  فعففل   ردّ  لففو سيولفف القلففب استسففال  أمففا  قففاو ی وال القلففب مواجهففة يف استسففلم العقففل أنّ 

 ادلمففدوح أعمففال يف نففةيرى الالحقفة اتيففاألب يف یاألخففر  قففابالتادل صفب ت .للممففدوح دایففمر  منقفادا
 سفّببیُ  ففددابره. عنده العقل رجوع یإل بوایإ و الشاعر مشاعر استازاز یإل( ذىابو) حرکتو فتؤّد 
 ذبفاه التفا  ادهيفانق عفن ریالتعبف يف ستطردی ىکها. والسرور ابلارح يتأی وإقبالو الشاعر يف واألمل الغم
 جبمفال   شفبهویُ  ةیفالنها فاف ، تيفشل و زلف  ک" مافردات   اسفتخدا  ذل  یعل دلّ يف هومراد خويش
 کاألهنففففار نیواآلخفففر  قيفففالعم کففففالبحر الشفففاعر نیعففف يف ادلمفففدوح إنّ  ثيففففح یوالفففّدج الظفففال  لیفففز ی

 .الغبار لو شقّ یُ  ال و لةيالضئ ةری الصغ

 1حایاالنز  ظاهرة. 2
 يف ظهفففری یلغفففو  وحفففدث ادلفففألوف نسفففقو عفففن الکفففال  اضلفففراف ىفففو حایاإلنفففز  أنّ  ونيالشفففکالن یر یففف

.  ؽلکفففن نعتفففرب األديب األسففلوب عفففةيطب یعلففف التعففّرف بواسفففطتو کفففنؽلو  ،اغتويوصفف الکفففال  ليتشففک
 یعيشفا) ننفايأع عفن وادلألوففات العفادات غبار  یز یُ  ثيح فين عمل   یّ أ یف ديالوح العمل ،حایاالنز 

 عفففن للخففروج( Artistic Devices) ةيففالان اتيففاآلل طيتنشفف ةيففتقن یفهفف (.ٜ٘: شٜٖٔٔ، کففدکين
 نقسففمی و (.ٕٕ: شٜٖٓٔ، ویفف د ویففا) ةيففوالانّ  ةیّ الشففعر  التجربففة عففن واجلمففايل ،الاففين ریللتعبفف ٕالتعففّود
 مفا ىفو و االسفتبدايل حایاالنفز ، األول النفوع: کّلهفا حایاإلنز  أشکال شمالنی نیقسم یإل حایاإلنز 

 ،اقيابلسففف تعلّففقی مفففا وىففو يبيففالرتک حایاالنفففز  الثففاي والنفففوع ،ةیففاللغو  ادلففاّدة جفففوىرة أو یابدلعنفف تعلّففقی
 .الثاي من أکثر ستخد یُ  األول و؛ العبارات بيوترک

 اإلستبدايل حایاالنز . 2-1
 .هری غف مفن أکثفر يف القصفيدة حایاالنفز  مفن النفوع ىفها فوظّف الشفاعر أنّ  هايإل اإلشارة سبقت کما

                                                                                                                                                               

1. Defamilirization 

2. Automatization 
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، وادلاارقفة، واالسفتعارة، ويالتشفب فکف ةیّفادلعنو  احملسفنات يف ىها النوع من االنفزایح االسفتبدايل یتجلّ ی
 .الاين اجلمال یإل یأدّ  ما نهکر دةيالقص ىهه يف الشاعر ااستخدمه فمّما ؛ةیوالکنا ،واجملاز

 هيالتشب. 2-1-1
 تيففالب يف القفّد" "ابن يف ةيهيتشفب إضففافة کاسفتخدا ،  دةيالقصف أثنفا  مففرات عفّدة ويالتشفب ُأسفُتخد 
 ةيفففنّ  طففالوة الشففعر یأعطفف الففيت ادلتحرّکففة ابلرمففاح لففویوسبا بففف"ابن" احملبففوب قففد شففّبو ثيففح ؛السففادس

 وهبفها ةری الصفغ واألهنفار ابجلفداول نیاآلخفر  و ابلبحفر ادلمفدوح شفّبویُ  عشفر الرابفع تيفالب يف و، قةيأن
 .لو ةیهنا ال ما یإل ادلمدوح مقا  رفعی ويالتشب من الشکل

 اجملاز. 2-1-2
 یففراد و الففالز  البيففت األول؛ حيففث یفهکر فيففو يف اللغفو  اجملففازک اجملففاز أنفواع بعفف  الشففاعر وظّفف
 أنّ  دبفا التاسفع تيفالب یفف الکفلّ  إرادة و اجلفز  ذکفر کفهل و  ؛احملبفوب نیع لواز  من فاّتاي، ادللزو 
 يف لعقلف ا اجملفاز الشاعر استخد  ىکها. احملبوب ناس عنده وادلطلوب احملبوب وجو ذکر الشاعر

 مفففن لکففن و. "أقبلففت" یإلفف "مسففرّايت" و "ی"تففولّ  یإلففف "سففرور " کلمففة فُأسففِندت اخلففامس تيففالب
 ثيفح الشاعر یعل مأخه فهها النص ىها يف ةیالکنا و اإلستعارة وّظفی مل الشاعر أن ادلستغرب
 .ریوف قدر یعل النص اتيمجال إنکمشت

 يبيالرتک حایاالنز . 2-2
 يف تمثّفلی حایاإلنفز  مفن النفوع ىفها و اجلملف  النظفا  يف ادلألوففة ةيفالرتاتب سلالاة ىو یبيالرتک حایاإلنز 
 حفففاتایاإلنز  ظلففاذج مفففن و (.ٗ: ٕٓٔٓ، منصففور ) اخل ..و واألسفففلوب، واحلففهف، ریوالتفففأخ میالتقففد
 :الشاعر عند ةيبيالرتک

 ریالتأخ و میالتقد. 2-2-1
 متعّلقفو یعلف اجلرّ  حرف میتقد ومنو ؛هری غ من وعايش أکثر ریوالتأخ میالتقد من النات  حایاإلنز  إنّ 

 ذاک نشفاىد کمفا،  صيالتخصف لاائفدة ىنفا اجلفر میفتقفد السفّر" بفو العاشر" تيالب يف عّدة ألغراض
 تيفففالب يف مث. الففنص تففوازن یعلفف لالحتاففاظ ردّبففا و تنجلففف " القلففب غّمففة عنففو " يف ناسففو الغففرض
 کما. "رجؼل مل احلقّ  عن " و "قتد ی بو " عبارة يف ىو و نیوالعشر  الثامن تيالب و عشر السادس
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 شففدة یعلفف دلّ یفف فهففها .ادلمففدوح ىففو نیادلتقففّدم واجملففرور اجلففار يف الضففمائر مرجففع أن ا  يففجل نالحففظ
 ال .لففو کّلهففا البففارزة االختصاصففات عففلغل ثيففح ابدلمففدوح إىتمامففو یومففد الشففاعر بقلففب لصففوقو
 .احلال ذ  یعل احلال أو الااعل یعل ادلاعول میکتقد یاألخر  اتری والتأخ اتؽلالتقد توجد

 احلذف. 2-2-2
 لفهکر "مفيّن" حفهف ثيفح مفيّن" یاحلجف ی"سفب يف واجملفرور اجلفار حفهف ىناک یالثان تيالب فا 
 اتيففأب مفن واحففد ریغف يف رلهولفة بصففورة األفعفال فيففوتوظ الااعفل حفهف وىنففاک، السفابقة نتفویقر 

 ابسو اّوهال یت تو اليت جعل الشاعريّ قدسمدی و  ،ادلمدوح شأن عظمة یعل دلّ ا ىها یردبلف، الّنص
 فاألسفلوب الکفال  أسفلوب یإلف ابلنسفبة أّما. ادلرموقة ومکانتو القداسة ىهه عن قّللی الو  ا  ػلصر 
، والفتکلم ،اخلطفايب األسفلوب یإلف الشفاعر دػلف ملحيفث  ؛الشفعر أجفزا  کاففة یعلف طريمسف یابيالغ

 .ادلمدوح کانةدل انة  يص ايبيالغ ألسلوباب احتاظو  ،ومقامو ،ادلمدوح شأنل مراعاة  

 يجةالنت
 نوجزىا علی النحو التايل: نتائ  یإل یانته قد البحث ىها إنّ 

  ةيفوميال ادلألوففة اللغفة و ةيفاألدب اللغفة نیبف افرقی یالفه بیالتغر  ةيعمل إن تقّد  ما یعل بنا 
 .جبانبو حایاإلنز  ةيوقض ،بو رتبطی وما ،التوازن خالل من النص ىها يف حصلت
 الشفاعر أن لنفا ّتضف ی الکفرد" ةيف"الم دةيقصف ليفربل يف توظيف ادلنه  الشکالي خالل من 

 صورة يف ادلوجود التوازن فربز، ةیالشعر  ذبربتو عن ریللتعب وأروعها ،صورتو أمجل يف التوازن استخد 
 .لماتالک ثورة ويعل طلقی ما اجلملة يف أو... و والتقابل، واجلناس، احلريف التکرار
 الکفرد ّ  الشفاعر إدلفا  یمفد یعل کّلها  تدلّ  ،ةيالالم ّنص يف الاين التناص من أنواع ىناک 
 .األ ّ  لغتوعن  بعيدا   نیالد بلغة اىتمامو یومد ةؽلالقد روائعو و العريب ابألدب
 موضففوع أن بفدويف، الشفعر  الففنص يف یبفيوالرتک ،اإلسفتبدايل هففايبنوع حایاالنفز  ظفاىرة قلّفت 
 عفن اخلفروج بعفد  ففالتز  ،الفنص بنفا  یفف ةيّفالان ةیفاجلهر  اتيفری التغ عفن الصفويف الشفاعر منع، ادلدح
 .ادلألوف جوينس
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  الفيت ةيفالداخل یقيادلوس ىو، دةيالقص ىهه یعل ٔالغالب الوجو أو منيادله إنّ  اجلملة فا 
 .األديب النص یمستو  يف النص جعلت و زيالتحا العناصر سائر أعطت

 صادرادل
 .یالعرب الرتاث ا يإح دار :وتری ب، یاألول الطبعة، العاشر اجمللد، العرب لسان(، قٛٓٗٔ) منظور ابن

 .الثقافة وزارة :دمشق، یاألول الطبعة، بید اثئر :رتجمم، األدب ةينظر (،  ٜٜ٘ٔ) تر ، لتونيإغ

 جامعة، ریماجست سالةر ،رلمعاصا ديلنقا رلفکا في بيدألا لتلقيا سرتاجتيها، ظعا سناإ ،( ٕٓٓٓ) اطيع، ناسیا
 .رئزالجا

 .دمشق جامعة منشورات، دمشق، معاصرة و ثةیحد ةينقد إجتاهات(،  ٕٗٓٓ) ديالس غسان و، وائل، برکات

 .النور عةيطل منشورات، ٔوٕج ،یالطبعة األول ،ثةياحلد اجملاين (،قٕٚٗٔ) أفرا  فؤاد، البستاي

، الرابط، بياخلط ميابراى: ترمجو، (الروس ينیالشکالن نصوص) الشکلي ادلنهج ةينظر ، ( ٖٜٜٔ) تودوروف، تانيتزف
 .نیادلتحد نیللناشر  ةيادلغرب الشرکة. یاألول الطبعة

، ٕٗٓٓ األول کانون،  ٗٓٗ العدد، یاألدب ادلوقف، «ةيالنظم یإل ةیو يالبن من ادلعاصرة ةیالنقد ادلناى »، حال ، یالنياجل
 .www. awu-dam. org بدمشق العرب الکتاب ارباد

 .احلکمة دار، لندن، یاألول الطبعة، الشعري النص يف ةياألسلوب یالبن (، ٕٗٓٓ) ىاشل بن محد بن راشد، ینياحلس

 .ٗٛ-ٖٛ العدد، دمشق ،یجملة الرتاث العرب(، ت. د) زلمود، الربداو 

 .تونس، ةيالتونس اجلامعة منشورات، اتيالشوق يف األسلوب خصائص(،  ٜٔٛٔ) اذلاد  دمحم، الطرابلس 

 .ةيالتونس اجلامعة اتيحول، قاعياإل مفهوم يف(،  ٜٜٔٔ) فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف، 

 .آراس، ليارب، یاألول الطبعة ،الورد قةيحد يف الکرد ورود(،  ٕٕٓٓ) دمحمعل ، القرداغ 

 .لبنان مکتبة، وتری ب، یاألول الطبعة، ةياألدب ادلصطلحات معجم(  ٜٗٚٔ) رلد ، وىبة

                                                                                                                                                               

1. Dominant 
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 ةيالفارس ادلصادر
 .لَفرً٘ :تْراى، دٍم چاج، ًًَْٖال ذ٘هْؽ :ترجنه، ستنیب قرى در یادب ًقد(، غ9110) شاى، ِٗتاد َٗا

 .آراض ٔچاپخاً :ل٘ارت، اٍل چاج، کَرد یاًیزاًا یصٍٍیه(، م1090) هالعثذاهلل طاّر هال، ٖٗ کِ حرُ تِ

 .علن ًؽر، تْراى، اٍل چاج، ٖٗهَال ظرٍر هحوذ :ػٗراٍٗ ٍ هقذهِ ،َاىید (،غ9111) ذل٘ت

، اٍل چاج ،(الُکرد الميّة و العجم المية، العرب المية) گاًِ سِ دیقصا(، غ9111) يٗالذ ترّاى، ٕحوذ

 .اى٘ت پرتَ :ظٌٌذج

 .ظخي ًؽر، تْراى، اٍل چاج، کلوات سیرستاخ(، غ9119) هحوذرضا، کذکٌٖ عٖ٘ؼف

 .تَض اًتؽارات، تْراى، اٍل چاج، ، شعر قییهَس(، غ9111) ـــــــــــــ، ــــــــــ

 .فردٍض اًتؽارات، تْراى، اٍل چاج، فارسی اتیادب در یشاّدباز(، غ9119) رٍض٘ظ، عا٘ؼو

 .ترا٘ه ًؽر، تْراى، ظَم چاج، دبیا ًقد(، غ9111) ــــــــــــــ

 :تْراى، فارسی ادب هطالعات در شٌاسیزباى با ییآشٌا، اٍل چاج(، غ9119، )کَرغ، ٕصفَ

 .علوٖ

 .علوٖ :تْراى، اٍل چاج ،ٖادت هطالعات ٍ ٖؼٌاظ ًؽاًِ(، غ9119) ـــــــــ، ـــــــ

، ًعةٕ حَار احوذ :ترجنه، يید ٍ علن خدهت در کرد داًشوٌداى(، غ9111) نٗعثذالکر، هذرض

 .اطالعات هؤظعِ :تْراى، اٍل چاج

 ٖالسهاً عٗتذ ذ٘عثذالحو ٖفرٌّگ ٍ ٖعلو خذهات ٍ ًاهِٖ زًذگ(، غ9111) هحوذرئَف، هرادٕ

 .فرٌّگٖ هفاخر  ٍ آثار اًجوي :تْراى، اٍل چاج، ٖکردظتاً

َت دراظٔ، تَرییالف لوحود قایأفر أغاًی َاىید(، م1090) ٌةٗز، هٌصَرٕ  ل٘لٌ هقذهٔ رظالٔ، ٔ٘أظل

داب ٍ اللغٔ ٔ٘کل، لخضر الحاج جاهعٔ، الجسائر، عتر٘الواج ؼْادٓ  .ٙا

Warner, N. O. (1982). In Search Of Literary Science the Russian Formalist Traditon, 

In Pacific Coast Philology, No. 

- Steiner,P, (1995) , Russian Formalism , In The Combrridge History Of Literary 

Criticism, R. Selden (ed) , Cambridge University Press 



 نژاد مژگان نوح ،اين یطاهر  ابقر یعلخاکپور،  نيالد حسام الُکردي سيالکرد" المرئ الق ةي"الم دةيلقص ةيمقاربة شکالن

911 

 

 کردّا سیاهرؤالق از الکرد المية ةدیقص بر یستیفرهال یخَاًش
3ًصادًَح هصگاى ،2ایً یباقر طاّر یعل ،1خاکپَر يیالد حسام

 

 تْراى داًؽگاُ عرتٖ ادت٘ات ٍ زتاى ٕدکتر ٕداًؽجَ. 9

 تْراى داًؽگاُاظتاد گرٍُ زتاى ٍ ادت٘ات عرتٖ . 1

ٍاحذ آتاداى داًؽگاُ عرتٖ ادت٘ات ٍ زتاى دکترٕداًؽجَٕ . 1  آزاد اظالهٖ 

 چکیدُ
 ٖعٌٗ ؛اظتهتي  ٖ تَدىادت تلکِ، عتً٘ ات٘ادت خَد ّا عت٘فرهال ًسد ات٘ادت ٖتررظ هَضَع

 تـا  ٖخارج عَاهل از دٍر تِ، ٌذّد ًؽاى را هتي تَدى ٖادت کِ کٌٌذ ٖ هٖتررظرا  ّٖٗاٖ صگٍٗ

ـ تو رٍزهرُ ٕعاد زتاى از را هتي زتاى کِ ٖصٗخصا تر ذ٘تأک ٖ  س٘٘  توـام  از را هـتي  ٍ دٌّـذ  هـ

 ـ  ٖ ف٘تَصـ  رٍغ از اظتفادُ تا کِ کَؼذٖ ه ًَؼتار يٗا. ٌذًگرداٖ ه هعتقل ٖخارج ّٕا ٌِ٘زه

 ظـالن  تِ هتخلص(  ق. ّ 9111، 9111 ) ٕا تختِ ن٘ظل خ٘ؼ الکفرد الميفة ذُ٘قص ٖتررظ تِ ٖل٘تحل

 ذٓ٘قصـ  يٗا در ؼاعر. تپردازد کردّا ط٘القءاهرٍ تِ کرد ٕادتا ٍ علوا ًسد هؽَْر ٍ ٖظٌٌذج

 را ٌّٖ٘وٌؽ ٍ ٌٖ٘جاًؽ ظطح دٍ در ٖٗزدا ٖٗآؼٌا ٓذٗپذ ٍ آى هختلف ّٕا ؼاخِ تا ثاٗز تَازى

 ًَؼـتار  يٗا جًٗتا از. ردگٖ٘ ه کارِ ت دارد، اى٘غل هوذٍحتِ  ًعثت درًٍػ در آًچِ اى٘ت ٕترا

 ٖصَرت تِ را ذُ٘قص از ٕادٗز تخػ عقل ٍ قلة ًساع تِ هتعلق ِٔدٍگاً ّإ تقاتل کِ اظت يٗا

 ذُ٘قصـ  ٖتغسل ؼثِ هقطع کِ اٍل هقطع اىٗپا در ـ عقل کِ ٕا گًَِ  تِ، ِترگرفت در ٖک٘الکتٗد

 کِ آًگاُ، ذُ٘قص دٍم هقطع در کِ اظت ٖحال در يٗا، خَردٖ ه ؼکعت قلة تراتر در ـ اظت

ِ  ؼـَد  هٖداخل  ؼعر ٖاصل هَضَع در ؼاعر  جَاًـة  از، اظـت  يٗاءالذ٘ضـ  خ٘ؼـ  هـذح  کـ

 .ؼَدٖ ه کاظتِ هتي کؼٌاظ٘ ٖٗثاٗز

 
 .عن٘فرهال ؛الکرد المية ؛ٖظٌٌذج ظالن ؛کردّا ط٘القٍءاهر: ّا کلیدٍاشُ
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