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 المعادل الموضوعي في شعر أبي القاسم الشابي
 دراسة تطبيقية في ديوانه "أغاني الحياة"

 ()  محمد نوري عبدالسالم بن قمو     
 الملخص: 

هػػ الدرارد ػػفلإػػاؼلسةلدرد ػػفلديدػػمرولعايػػاولدػػالديػػمييلدردخػػالدادةلدألػػاي الدرػػةلدر ػػم فلداد دػػفلدري  دػػفل
عالدآلددبلدرغ  دفالكهولدمليي ؼل مر دتدفلكدملوضػوعدفلوكلادمليػمدؿلدملوضػوعاالدرػ ملظػمفل عػورالعاػنليػالدردم ػال

لبتحويلها إلى فن(.)إن الشعر هروب من العاطفة داد يكال)ت.س.سردوت(ليفل وره:ل

كيفلهػػ دل ػػالااػػبلداديػػ لرفع ػػدالداديػػمؿلوكل ػػمدالديػػرلوةػػ ليفل دمتػػهل   يخػػفلد م ػػ  الكيفلهػػ دلا ػػيل
را دتدػػػفلكهػػػالوكةلدرلػػػورل ػػػمرفي يالكركػػػالهدػػػمؾل ػػػ كؼلدعفيمعدػػػفلكاد ػػػدفلك دم ػػػدفلياعػػػ لدر ػػػمع لسةل  ػػػدال

دملوضػوعاالدرػ ملي ػفهادهلداديػ لكيو دػهليفل لػم االديمامتهل   يخفلغيلد م   لكيفلهػ دلس ػمر لسةلادمليػمدؿل
در ػػي يف.لكيػػارسلهػػ دلدر  ػػ لدػػاللد ػػفهادـلدر ػػمةليفلديوداػػهلاوغػػممللدألدػػم الراييػػمدؿلدملوضػػوعااليفلدرد ػػفل
ت  دخدفلرف اطلدرضوءلعانل يضلداردمظلدريتلد فهادعملدر مةليفل لم االدر ي يفلدملفدوعػفلاةػ الدردػتلدفود خػفل

ك يوراالرظ كؼلاد دفلكدعفيمعدػفلك دم ػدفلعٌ ػاهمل   يخػفلغػيلد م ػ  لهػ لسردعػملكهػولدػملييػ ؼللدعلس  م ه
ل مر دتدفلدملوضوعدفلوكلدمليمدؿلدملوضوعا.

ل:لدمليمدؿلدملوضوعاالدر ي الت  دخدف.الكلمات المفتاحية
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 المقدمة:
كدمل  ػػػارل ػػػدااملليػػػالكعاػػػنل رػػػهلك ػػػ  هلدأليػػػالبلربلدريػػػمملرالكدرلػػػال لكدر ػػػالـلعاػػػنلو ػػػ ؼلداا دػػػمءل

لومجير...

لك يػػػػػاالهػػػػػ الدرارد ػػػػػفلإػػػػػاؼلرفخػػػػػوقلرءللعايػػػػػا لرافيمدػػػػػةلدػػػػػعلدرخػػػػػ دء لدر ػػػػػي يفلكتديدػػػػػةلدكرلدملفاخػػػػػاليفل
درف ادػػةلدردخػػامال مر ػػي لعلييػػكلعػػالدردكػػ  ل   ػػ ل ػػةلييػػكلعػػالديمدلػػملدريػػمصدالكدرلػػور لدردددػػفلدرػػيتل لػػةل

ؿلدملوضوعاالها:لدرفدمعػةل ػرلدألػللدروعػادملالكدردكػ الكدريمصدػفلدرػيتلتايػ لدكردنلظ ػيدنلعادعملك قلديدمرلدمليمد
ليفلذرك.

 ممليػمدؿلدملوضػوعالدلػ اقلاخػاملعيػػ ؼلدػعلتودػمسلسردػوتلدر ػمع لدردم ػػا.لكظػويفلدهػرءلدا م ػالدػال رد ػػهل
يػػػػػمدؿلدملوضػػػػػوعالدػػػػػالوهػػػػػملدردخايػػػػػفالكدافعػػػػػنل يػػػػػالذرػػػػػكلسةلظواػػػػػهلودد لاظ يػػػػػفالدعفيػػػػػاتلديدػػػػػمردنلرا ػػػػػي .ل ممل

دمللػػػػ ا متلدردخايػػػػفلدرػػػػيتلتػػػػػاعولسةلدعرتخػػػػمءل مرييػػػػةلدادةلكدردعػػػػوضل ػػػػػهلدػػػػالد ػػػػفوللدر دتدػػػػفلسةلد ػػػػػفولل
لدملوضوعدف.

يفلضوءلذركلا للداللتلػورلدر ػمةللػ الدملدػمهدملكدع مهػمتلدر ػي يفلدرػيتل ػمكؿلدػالراللػملت  دػقلهػ دل
لوضػػػػػػوعاليفلديوداػػػػػػهل)وغػػػػػػممللدألدػػػػػػم (لك ػػػػػػفكوفلهػػػػػػ الدرارد ػػػػػػفلدمللػػػػػػ اقلدردخػػػػػػاملدألػػػػػػاي الكهػػػػػػولدمليػػػػػػمدؿلدمل

ت  دخدػفلد ػػفخ د دفل ػػمكؿلدػػالراللػػملظدددػػفلد ػػفهادـلدر ػمةللػػ دلدمللػػ اقلدردخػػامليفلر م متػػهلدر ػػي يفالكدػػالل
ل ارتػػػػػهلعاػػػػػنلذرػػػػػكليفلسيلػػػػػمؿلدػػػػػملي يػػػػػالسيلػػػػػمرهلسةلدفاخدػػػػػهليفلمجدػػػػػعلدهوداػػػػػ ل دم ػػػػػدفلظماػػػػػ الوكلدعفيمعدػػػػػفال

لوكلاد دف.

 دل اوتلدرارد فل فيعدالك ٌ ي لسةلةالةفلد م  الكرمةمفلدفضيدفلاهػملدردفػم للدرػيتلتلدرفو ػةلسردعػمالكل
 كمفلعدودفلدمل   لداكؿ:ل رلدر دتدػفلكدملوضػوعدفلكوة هػمليفلدر ػي لدرغدػم االكيفلدمل  ػ لدرنػممل:لتدمكردػملدمليػمدؿل

:لدرد ػفلدمليػمدؿلدملوضػوعاليفل ػي لوةلدرخم ػملدر ػمةلدملوضوعاليفلدر ي لدري ةلدألاي الكودملدمل  ػ لدرنمرػ 
درد فلت  دخدفلعانل يضل لم االدالديودفلاوغممللدألدم التٌي ض ل دعملسةلدعػمر لدر ػمةلدر ػي يفليفلد ػفهادـل

لدمليمدؿلدملوضوعاليفل لم االدريتل مكرٌ لوفلورفمرل يضمنلددعملراارد ف.
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 التمهيد:
ألدػمإملكلادػادنلملدػمر هملكدػمة هملكتػمراعملدر ويػةالللػبل دػهلدركنػيكفلك نػودللدر ي لديودفلدري بالكردردنل

يفلعودا هالكةمناودلرهل ماغ دضلدر الغدفلكدردخايفلدملفياد الددعملدرف ػ دهالكدع ػفيمر لكدزػمزالكدركدميػفالك ػوعنلسةل
متلدفيػػػػاد لدفخادػػػػفلددعػػػػملدرفوريػػػػفالكدرفدػػػػمصال ػػػػرلتخػػػػٌاد لدرارد ػػػػمتالكو ػػػػ قلرػػػػ دبل ػػػػ فلعظػػػػدمل ارد ػػػػ

دا او دفالكدر ديدم دفالكدر ددويفالكدر درلكدرخدمعالكعمؿليفلهػ دلدرف ػورل يػضلدملدكػ يالدرػ يالوةػ كدلدرػرتدالدادةل
 دظ يػػػمإمالكدػػػملدعفيػػػاكالدػػػالو ػػػيمرهمل ػػػمرفي يلدرغػػػيلد م ػػػ لكهػػػولدػػػملي ػػػينل مر دتدػػػفلكدملوضػػػوعدفلوكلدػػػملييػػػ ؼل

لعاػػنلو ػػمسلدا ػػاو دفالكهػػ دلدمليػػمدؿل ممليػػمدؿلدملوضػػوعاالكهػػولاػػوعل دػػالدا ػػاوبلدردػػتلدإل ػػادعاالدرػػ مليخػػـو
دملوضػػػوعالدرػػػ ملدعفيػػػاالدركنػػػيلدػػػالدر ػػػي دءلرديػػػككدل ػػػهلعػػػال يػػػضلد ػػػمر عمل  ػػػفمرلردػػػالكهػػػولدعرفدػػػمءلكردءل

فلدال ػرلدػالدد ددإملدر ي يفالرو منلدالدرظ كؼلدر دم دفلدر م ا ليفلتاكلدردرت لدملادئفل ممللمع لدهٌيفالكظم
د ػػفييةلهػػ دلدمليػػمدؿلدملوضػػوعاالو ودرخم ػػملدر ػػمةلدر ػػمع لدرفوا ػػالدرػػوصتالدرػػ ملرولليفل ػػالدالدرظاػػملكدرخعػػ ل
دػالدع ػفييمرلدرد ا ػػالدرػ ملددػػعلدأل يػمتالك ػػا لد ػيدتالكعػنملعاػػنلدارضلعيػالدر ػػمةلسةلدر  ديػفلدرػػيتل

هالكسيلػػمؿل ػػوتهلسةل ػػي هلإليخم ػػهلدػػالغدافػػهالملدمهضػػفلاظػػ ل دعػػملوملػػملدملػػالذلدرو دػػالرافي ػػيلعػػالراعػػمتلاد ػػ
دع ػػػفييمرالكر يػػػ ل ػػػالدالدػػػالت ػػػا هلك عػػػ اال كػػػمفل ػػػوتهلدػػػاعم لسةل  ظػػػفلدر ػػػي لكةورتػػػهلضػػػالدع ػػػفييمرل

لدرد ا ا.

كلػ دلدػػالدػالدر ػػي دءلدػػالييػية لدر دتدػػفلعاػنلغيهػػمالكدػػمليعيدػملدػػالدألػاي لعػػالدر دتدػػفل ػوللتوضػػدقلدمليػػ ل
يخم اعػػػملكهػػػولدوضػػػوعلادمليػػػمدؿلدملوضػػػوعاالكدكرلدر ػػػمةليفلتو دػػػةلذرػػػكليفل لػػػم االدر ػػػي يفل ػػػودءللر دػػػمفلدػػػمل

لظما ل دم دفلكصددفلوكلدعفيمعدفلعمىنلددعمليفلعودا ل دمتهلدملفياد .
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 لمبحث األولا

 بين الذاتية والموضوعية وأثرها في الشعر الغنائي
سةلدألػػاي لعػػالعدم ػػ لدر ػػي الدرػػيتلتاعػػملدر ػػمع لكتػػ ة ليفلكعاداػػهلدألػػاي لعػػالدر دتدػػفلكدملوضػػوعدفليخوداػػمل

درادرااالعانلسة همليف ة لكيد لل ي دنلييػكلعػالدو دػهلك مر ػهلدألدمتدػفالك ػ ركل ػنفلدػالعدم ػ لدر ػي لادردكػ  ل
دبل معف مرهمل اءلد رتؾل رلداعيمؿلداد دفالكدراغػفلعدلػ لد ػرتؾالكدريودصػةلهػالورػودفلوكلو ػ مغلتلػ  لدرػ

لوة دنل  دعمنلمبملعدالدمليرةا. ل1)) فعياهليفدخةلسةلدرخمرئلوكلدملفاخال  ايمتلداديمردفلرااي

كد دػػمؿلادػػ ت طل مريمصدػػفلدرت مصػػمنل ػػايادنالكظاللػػملدوضػػقهلرادكػػ  هلكدن ػػ للػػمليفلادػػللدملفاخػػال مرلػػور يللاػػقل
كردءلتكػػويالدرلػػور الكدر ػػي لعمدػػفلعيػػمدالو م ػػدللديددػػفلكهػػ الدا م ػػدللهػػالدريودصػػة.لكد دػػمؿلهػػولدرخػػار ل

درلػورالكيػ للدردخػػمدلوفلد دػمؿل ػػدضلتاخػم الرايودصػةلدرخويػػفال عػ الدريودصػػةلتاػقلعاػنل ػػم  عملد ػفددا لدػػال
 (2) ارتهلدرفهدادفلعانلس  دزل ورلدية  لغيلكلدفلافلدروهملي ٌه لدرلور لمل مع ل  ديفلغيلدد خفلوكلدية  ا.

ديػػ لرديػػكلعػػالداديمرػػهل   يخػػفلد م ػػ  لإل  م ػػهلدرػػادراالكلػػ دل مر دتدػػفلهػػالدرلػػور لك مرفػػمقل ػػالياعػػ لدا
دمليػػك لمبػػملرياػػهلدػػالو ػػكمؿلك ػػورلع ػػاهملداديػػ ليفلوةػػ الدردػػتلدفود خػػفلدػػعلس  م ػػهلك ػػيوراالردو ػػاعملسةل

ل(3)دملفاخالعدال  دء لدردبلدادةلدر ملحيمكؿل هل اكةهل د ليف ة لت ةيدنلد م  دن.

لػػ دلدػػالدػػالدر ػػي دءلدػػالييػػية لدرفع  ػػفلدر دتدػػفلعاػػنلغيهػػملكهػػ دلدػػملي ػػينل ػػػػػػػل)در ػػي لدرػػ دث(لك دػػهلد ورػػفلكل
ددػػ ئلدرخػػدلالسذلتيػػػاهلرو متػػهلدردددػػػفلك ػػدمنلألػػوددال خدخدػػػفلظنػػي الكدوضػػػوعمتلدفدوعػػفاللػػمل ػػػمربلعػػٌكلعدعػػػمل

درغدػم الغا ػ لعادعػملدردرعػفلدروعادادػفلعاػنلك ػةلدر مع لمبػملييمادػهليفلعػمفلاد ػهلك ا ػهال مرخلػدا لدػالدر ػي ل
لدا  مءلظخوره: لدر اوؿالكدرادةلافلذركلدرو ةلتي يلعالهٌمليضلهليفلدرخا لكوفلييضـ 

ل دملا كلدالذظ لل  د لكددرؿللللللللللللللللل  خطلدراٌولل رلدرٌاروؿل  ودىةًلللللل

لسةلوفليخوؿ

لركلدالهايلدر دضل ىللللل ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادرً لعياعيةًلوعلريٌبليوـو للللللللللللللللكعل دٌيمليوـو لمرػػقو
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لل

لرد فااللللل ل  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودعلدلػػػػػػػػػػػػػػيـو لكردةلظيوجلدر   الوررنل اكرهللللللللللللللعااي

ييدة للللل
لييوملظم ادعلدمل لككدًدلظعوؼلدرييل د ول  يفهيللللللللللللللللل هلدر   ي

ك الدغفاملكدر ييليفلكظدمإمللللللللللللللللمبدع دل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدالداكد الهدكةللللل
ل(1)

 ػمرظهليفلذرػكلدػالعػودفل مر مع لي كملد مهالكدخمصعلدفياد العػ للدألػودرل ػملعاػنلر ػمفلدر ػمع الكدػمل
دهوددػػػالكغيهػػػملدرػػػيتلعم ػػػعمليفلعػػػٌوالدملػػػمدملدرخم ػػػاالك دمتػػػهلدرخ ادػػػفلدر اكيػػػفالكيفلايديػػػهلدألضػػػ ٌملدرنػػػم  لعاػػػنل

لدرفخمردالكدري ؼ.

كدػػالودناػػفلدر ػػي لدرغدػػم الدرػػ مليلػػورلدود ػػةلتيػػكلعػػال خدخػػفلدمل ػػمع الاوادػػفلليػػودل ػػمدالدر ػػمركدملدرػػيتل
ـل كيػ لدككيػفل1882 هلدودصالويعكلعانلدرددال د ليفلدرنمر لدالدي ػيكل ػدفلةمنةلد عادنل مد منلعم

دري ػػػػك يفلدمللػػػػ يفل مإلعػػػػادـلعاػػػػنل ػػػػ يفلدػػػػال ػػػػمد لدرنػػػػور لدري د دػػػػفلوكلػػػػم:لو ػػػػالعػػػػ دةالكةػػػػمادعملليػػػػودل ػػػػمدال
لدرنػػمدالتو دػػقلوفلردػػةلهػػ دلدألكػػمال م ػػف اؿل ػػهلدرددػػالدملي ػػاالك  ػػةل عػػ لدردػػلمدر ػػمركدمالكدػػملر ػػ لد ػػايول ـو
لدريلػد ل1882كدري  يالدالدي يكل دفل ـلو ٌا لس ػاللدر ػدالدإلدادريػفلهػيعءلدملدددػرل...لكيفلذرػكلدردػـو

لاظملدر مركدمله الدرخلدا لد مرا .

لك مؿلي ظ لكددعهلراوصاالكي ك ل م  منلعانل اؽلكدددا:

لكفلودػػػًضلدرا ل همافىلدال ٌتللملدر ريلدملو خ لعدوفلدملعملدتلللللللللل    ي

لسةلوفليخوؿ:

لد  لظمملرفكملػػػػػملك ددملراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوددعلكو  ا لللللللللللداددييدمل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽلدررتيل

ل لكملوفلييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودال يرملللللللللللكامدي ل ايالوفليفوبال ػػػػػػػػػ لػاملييغاوهى  ي

لكرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػملةمضلسعيلر   الجلو اي للللللللللل دملعػال  وطلدألالوعد فيلدر هدا

ل(2) كملدععفولدالزر  لدروعاليفلرظنللللللللللكظملدخافولدالغرر لدرايدًعليفلدىٍعاًل

ل

ل
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ل

لػملسعلددعفلملػاروؿلكد ػالهػولسفلدمليعيدملدالدألاي لعالادر دتدفلكدملوضوعدفالوكلادمليمدؿلدملوضػوعاالدػمل
درفي ػػيل لػػور ل ددػػفلعػػالدو ػػةلدػػملوكل مدةػػفلديددػػفلوةػػ تليفلداديػػ لعليلػػ حل ػػملد م ػػ  لكس ػػملياعػػ لسةلديمدرػػفل

ل(1)ذركلدعاديمؿل دك  لور للتية ليفلدر مدع.

كػ لكهدػمليكيػايل مرلور لدردددفلدرػيتل لػةلعادعػملك ػقلديدػمرلدمليػمدؿلدملوضػوعالهػالدرفدمعػةل ػرلدألػلالكدرد
لدرد ؽل رلدر دتدفالكدمليمدؿلدملوضوعا.

ل(لق318كرف درلذركلاوردله دلدردبلع الدرياليؼل)

ػػػػػػػػػ ل مر فدملكرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػملتييًالللللللللللللللللللللكظد لددػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػملمبدرؿلدرورػػػػ لايملهه

لعالهوىدؾلك اللللل لظد لردملعياي لدالدريػػػػػػػادللللللللللللللللل كدةلتددكه

لسةلوفليخوؿ:

لدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالظداهملظدالجمفعا لظػػػػػػػػػػػمدكؾلدهػػػػ دنل يملك ي لكظػػػػػػػػملللللللللللللللللللللللو ىا ي

لػػػػػػ لغيلدخفلا ػػػػػػػػػػػػػػػ رلدردػػػػػػػػػػػ تلكدمليا لكظمللللللللللللللللللللللل د لكو   

ل ػػػػػػػػػػػػػػمدكؾلغدظمنلعىادكلكدافخيودلللللللللللللللللللللللددكلكزددكدلكدػػػاليلداليلاًل

لةػػػػػػػػػػػػػػػػػمل دودل مرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ايالوادي يعمللللللللللللللللللللللللددكلكفلي عوكدلعانلو ػػػػػػػػػػػػػا

لػػػػػػػػػػػػػػػػػيمـلديػػػػػػػػػػػ تلادنلللللللللللللللللللللللل رل يخد لدأًليػػػمـل مرػػػ  ا ػػػػػػػػػػاملترؿلرا ػػػػػػ

لفلي  ودل وتكلدرضيدةلظيملللللللللللللللللللللللفلت الددعملرلوإملدرغػػػػػػػػػ د

ايلململللللللللللللللل ل(2)وذ  لو  درػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهليادنل دالللللللوذد ػػػػػػػػكلدملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتلر ه

لي الل هالكظمفليارةلو  دجلدأليػمـلدرػيتلهيداػهلكي ظػةل  درعػمالكظنػ لذرػكلددػهال  د ػكهل ظمفلاةل ك له ه
لور م مل   واال  ةمال  الدرخلدا ل مردفلدر ظ .
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ل

دهػػيدفلغدظػػمنالسعيلوفيلدر ػػمع ل ػػالد ػػفييةلو ػػاوبلدرفهدػػال ػػمردبلظيػػملهػػولكدضػػقلاػػبل)دلػػ (لدرػػ مل فاػػهل
كدرفيويػػهالرا ػػاي لعػػال مرػػفلدف ػػم فالكهػػال فػػةل ػػايخهلعاػػنليػػالد اددػػفلدملخفػػارلكفليلػػ حل ػػ ركلرو ػػمنلدػػال

لد اددف.

ؿلاال ظلاوفلدر مع ل الد فييةلدملي ػينل ػاينمنل ػػػػػػػػل)دمليػمدؿلدملوضػوعا(ل ػنفلدػمل ػاالع ػالدمليفػرلديػمد
ل(1)ململ االراع ا.

كدألػػاي لي ػػوؿالكركػػالعليعيدػػملدػػال ػػاي لدر دتدػػفلكدملوضػػوعدفل ػػوللتوضػػدقلدمليػػ الردف ػػ لردػػمل دػػمفلدػػمل
يخم ػػػػةلدر دتدػػػػفلكدملوضػػػػوعدفالكهػػػػولدر  ػػػػ ليفلدوضػػػػوعل)دمليػػػػمدؿلدملوضػػػػوعا(ل ػػػػمرظ كؼلدردد ػػػػدفالكدععفيمعدػػػػفال

غػػيلد م ػ  لوملواػػهلياعػ لسةل)در دتدػػفلدملوضػوعدف(لكهػػ دلكدر دم ػدفل يػػةلداديػ لياعػػ لسةل  ػدالديمامتػػهل  ػ ؽل
ل(2)دملي ينل ػل)دمليمدؿلدملوضوعا(لكهدملتكيالدملخم افل رلدملارورر.

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 المبحث الثاني
 المعادل الموضوعي في الشعر العربي الحديث

وفلافف ػػػػعلدرف ا ػػػػةلل  ػػػػةلدألػػػػاي لعػػػػالدمليػػػػمدؿلدملوضػػػػوعاليفلدر ػػػػي لدريػػػػ ةلدألػػػػاي الي ػػػػفعةل دػػػػملدألػػػػاي 
درفدكيملدملد خالراييمدؿلدملوضوعاال د لعل كل دػهلوفلدمللػ ا متلدملي ك ػفلرػايدملدنػةلدرفدػمصلوكلدمليػمدؿل
دملوضوعا...للملع كرليفلت دةدملدادةالكدريتلع  عملدري بل ػاامنلكركػال ف ػيدمتلورػ لال دػ ليخػوؿل ػم  لل

 فلادر ػػي لدػػالععػػفل ورػػهلكتاخدػػهليػػدعضلعاػػنلعاردػػفل ػػملق(ل ػػ321ظفػػمبلعدػػمرلدر ػػي لع ػػالص مصػػملدرياػػومل)
ل(1)يفيدرالكسفلظما ل م افليفل م  لداعدمسلكهالدرفهدةلكدرفهددةا.

كعادػػهل خػػالو ػػمرلعايػػمءلدر الغػػفلسةلهػػ دلدمليػػ ل ادظػػفلدركدميػػفالافلدركدميػػفلك ػػقلتي يدعػػمليفلدراغػػفلاوفلتػػفكامل
دميػػػفلكهػػػالدلػػػارلظددػػػ لوكلظدػػػوتل كػػػ دلوكلت ظػػػ لدرفلػػػ يقل  ػػػاءلكت يػػػالغػػػيا.لكظػػػ لعػػػالدادػػػ ل غػػػياليكػػػ لظ

ل(2) ها.

كيفلدع ػ الحلو ػػمرلعايػػمءلدر الغػػفليفلتي يػػةلدركدميػػفل خػػمؿل ػػم  لظفػػمبلدرلػػدمعفرلكهػػولاوفليكػػ لعػػال
ل(3)در اءلكيي ضل هلكعليل حلعانل   لدملعياودل مرا الكدرفوريفلعالدر اءا.

يقل ػػػ ظ لدر ػػػاءلسةلذظػػػ لدػػػملياردػػػهلرددفخػػػةلدػػػالدملػػػ ظورلسةلكعػػػالدر ػػػكمظال ورػػػهلادركدميػػػفلكهػػػالتػػػ ؾلدرفلػػػ ل
ل(4)دملرتكؾالظيملتخوؿ:ل الفلصويةلدردعمدالرددفخةلددهلسةلدملهولداركدهالكهولصوؿلدرخمدفل...ا.

 مركدميفلروفلدػالورػودفلدرفي ػيلدر دػممللاخػالنلعػالظفػمبل)دػم لعيػمرلدليػمق(ليفل ػاينعملعػالدرلػور لدر دريػفليفل
الرا ػػمع لكداديػػ لراددػػفلدرفاد ػػال دديػػمل(5)ةلدألػػاي ليفل ولػػملعدػػادمليعػػاملدر ػػمع لصو ػػمنلدي ػػ دنلدر ػػي لدريػػ ل

ليخوؿليفل لداتهلدمليدوافل يدودفل)ك ةلعادعملدأل (ل

ل ايتل داامللللللللللللللللللللوـلوصاخ لراكوفل ددملد مع د لك ةلعادعملدأل ه

ل  
                                                           

ل.76داظ لدمليمدؿلدملوضوعاالردعنل  الظداكحالد ععل م قالصلل-1
 .306ـالصل1988ال5داظ لر مفلدري بلع الددظورالددرلده ةال يكتالر دمفالـل-2
 .407الصل1971ظفمبلدرلدمعفرلاةلهالؿلدري ك مالددرلدركف لدريايدفال يكتالر دمفاللل-3
لرإلدمـلوةلييخوبلدر كمظاالددرلدركف لدريايدفال يكتالر دمفالطل-4 ل.402ـالصل1983ال1داظ لددفمحلدرياـو
 .404ال403ـالصل2008داظ لدزاللدرنخميفلدريمـالص د اللل-5
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[9] 
 

لسةلوفليخوؿ:

ل يدودهػػػػػػػػػػملكدردم  يال  م  دللللللللللللللللللللراعمددرل دودهملكدر يد يرل

رايردرعرل خولملكد كععمللللللللللللللللللللكدردم عرللملرددءنل ىمرى دلل
ل(1)

 عػولظدميػػفلعػػاللػػ رملدرػػ الدالكرد يػػالرديمإػػمالودػػملدرغمر ػػوفلعاػػودعمال عػػولظدميػػفلعػػالام ػػ ملدرياػػملك ػػدورعمل
لعالدزمهايالكوكقلدر وملكدألكيف.رظ ودلدادورلعادافلظدميفل

كظ ركلدالورودفلدرفي يلدر دمملالدرلور لدر دريػفالاػارسلدػالراللػملدوضػوعلدرفلػوي لدر دػرمليفل لػدا لغدػ ل
لدرلغي.

 دػ لظماػػ لر ػػفلد ػػفالعلدر ػػي لدريػ ةلدػػالرد دػػملتيفيػػالعاػػنل ػ بلدإل ػػمد لكدكػػمظملدرلػػوريفالكدمليػػفخالتل
يالداصدمؿلدايفػمـليفلدملالعػ_لهلهػ دلدػمل ػاـلرػهلدا ػفمذلهل ػمبلد ػيودل ويلػيلكت  يالدر كمفلكسعمد لتكول

ليفل اينهلعالدرفلوي لدرفمرااليفل لدا لغد لدرلغي.

كيريػػػال ػػػم النلارػػػدللو اػػػنلكعلوركعلعدػػػادملافػػػرجلدادبل مرفػػػمريمال دلػػػ قل ػػػ ركلدددػػػ دنلدػػػالددم ػػػ لدروصددػػػفال
ل(2)كذر دنلدالذرم  لدملخمكدفا.

د ػف معل ػمع لدروصددػفلو ػالر دػقلدملعػاكملوفلانػةل مرػفلدر ػي لدرادػجلليفلويػمـلدهعػمدلدرغػيلدملفكػم _الكل دل
كدر عوفالكدمليػفخالتلكاك مإػمليفلدركيخػفلكدريخداػفلكدهػوشلكغيهػمال مر ػمع لهدػمليلػٌورل مرػفلاد ػدفلاظنػ لدػال

عمليفلصدةلدمسهل)غدػ لدرلػغي(ليلػ قلغدػ لهػولو مدودل دعمالسململذظ يمتلعلتد نل وريهملدر مع ليفل ور لرمس
لدرديوذجلكدملنمؿالكردللجم دل مرفل  ديفلوكلد فندمءلعليفك ر.

 عػػ الدرخلػػدا لتلػػاقلوفلتكػػوفل ػػػػػػػلاديػػمدؿلدوضػػوعاالألمرػػفلورددلداديػػ لعػػاـلدإل لػػمحل لػػ د فلكظػػٌ لعػػال
ا لعدوملػمل يدػودفل)غدػ لدرلػغي(لرديػٌكلعػاللمر فهلرال فييمرلدهمجلعاػنلورضػهل م ػفييمؿلدرفيويػهال مرفدػمرل لػد

د ػػمكئلدع ػػفييمرلكغػػ سلدرك دهدػػفليفلداعدػػمؿلدرال خػػفلراي ػػفيي لدر غػػدضلكعػػاـلسغػػ د عمل مملػػمؿلر دػػعلدرػػوصال
ل دخوؿلو الر دق:

لهوليفلدملاع لدالدكفلدردفمدنللللللللللللللللللللللدد ملدرلي لك مردنلكد ف مدػػػػػػػػػػم

لدػػػػػػػػػػػػػػػػػػمليػيػػػ لللللللللللللللللللللللضم كمنلسعلسذدلد ف دملد ف مدػػمكدضقلدهال ادالنل

لام  لدرا ظلت دالام ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دلللللللللللللللللللللللاظ  لداعاؿلي تمدلدأليمدػػػػػػػػػػػػػػم
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 .59ـالصل1993ال1دع عمفلر دقلدادةالليالدغدمالدد وردتلعمديفل مريوالالطل-2
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ل

ل ٌرهمل دظمنلك عيمنلكدافظمدػػػػػػػػػػػػػػػملللللهوليفلدملاع لوذظنلصػػػػػػػػػػػمر لللللللللللللللللل

لرويمنلكهػػػػػػػػػػػػػػػػػػانلللللللللللللللللللللللل دهعملعخالنلكسفلظمفلغيالدػػػػػم لهولروسلدرخـو

لدرفخنلللللللللللللللللللللللعياللراي ءليفلدردمسلدخمدػػػػػػػػػػم لكسذدلدهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدعلدريـر

ػػػػػػػػدللدردرل   لعانلللللللللللللللللللللللعر ولزد مىلرايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعالك مدنكسذدلاػػ
ل(1)

كيياػػقلعاػػنلذرػػكل ػػمبل ويلػػيل خورػػه:لاكودػػمـلهػػ الدرػػددللدر ػػمددفلدرػػيتلتفه ػػنل  ػػيورعمل ضػػدضلدرود ػػعل
الرد ػيعلددػهل لػفلظػةلصدػةال لػفلدملدعمرلك دودلدرػ ؿلكدا ػ لكدرخػدمليد ػتلدر ػمع ل خمدفػهلرد ػ ؿلدرورػالدرلػغي

ل(2)ويفمـلرد دما.

لعئ لسععػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم منل هالو  رهلللللللللللللللللللللل ف  ي لكوهاي لدر الدػػم

له لظمر  ةلا مصمنلكد دػػػػػػػػػػػػمللللللللللللللللللللللك دفلدهداملراخم ال مدػػػػػػػم

لص  هلدتل دمءنلكد رتددمللللللللللوص ؽلدر وسالك ٌدمنلرم ضملللللللللللل

لكي اولغد لي كمل لفهل خوره:

لظمفلد يودلوةليفل ودػػػػػػػػػػػهللللللللللللللللللللل دالداع دبلدي ك منللمدػػػػػػم

لدرضدةلظددالنلر يمدن ل مرسلد دةلغدمالدكفيالللللللللللللللللللللدكـ 

لػػػػهليفلة ك لللللللللللللللللللللةم لدروددملةغمءلك غمدػػػم... مرؾلدبلرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ه الهالدرلور لدريتليخادعملر دقالعدادمليلةلردػملةػ ك لكدرػالغدػ لظيػملحيكػالعدعػملغدػ لاد ػه.لكت ػفي ل
لدملا يػػفل دديػػمليدخػػةلردػػملر دػػقال ػػةليدخػػةلر عدػػمؿلدملفم يػػفل ػػور ل دػػفلراغػػرد لدمل ػػفيي يالدرػػ يالر  ػػودلد فلػػمدام

لكدد كدلة كدتدملكمل ودلو ودتدملك  دكدل ي دم.

لةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػملململغا  ل ديفهللللللللللللللللللللل يالدر يالكهوؿلد   ل مدم

ل دديملدألالر ودلسذلعا للللللللللللللللللللل  رفلتد رل مر  لدرددمدػػػػػػػػػػػػػم
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لسةلوفل مؿ:

ل كل دهل فاخوالزءددػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػملللللللللللكروللدا  مؿلوفلدملوتلعللللللللل

ل داكدلورعاعمل كدنل يػػػػػػػػػػػػػػػػػػمللللللللللللللللللللل اعملغيلر مصليرتددن

ل.....

لعمءلي في ضعملممف ػػػػػػػػػػدمنللللللللللللللللللللكهولافمرلغالدمنل غالدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم

لدعملظغد لسذلرولللللللللللللللللللللدالذظمءلعع منل مؽلداامدػػػػػػػػػػػػػػػمدملرولل 

لرمص لدر دةلدادمنل ػػػػػػػػ ولللللللللللللللللللللرد طلده شل لد منلعظعملدػػػم

لك  مال دخودل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم اللللللللللللللللللللللدعطليفلدادم عملدرددللد ددم...

ل مؿ:لدػػػػػػػملتلدعليملغد ل ملللللللللللللللللل ةلقلدألقلكعللشلدالدػػػػػػػػػم...

ل مؿ:لغد لك ادلدهػػػػػػػػػػػػالعانللللللللللللللللللكععهلي  هلردنمنلوك  مدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم

لودرظفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهللللللللللللللللللعلو مقل يالوفلذ  ل مدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمسفلقلة ردنلسذدل

ل....

لكروللوت معهلدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػملغم عملللللللللللللللللل فيمصودلاظ  الظما لظالدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم

لػػػػػػػػاكداملسةللللللللللللللللللو ظعلدا يمؿالسذلظماودلرئمدػػػػػػػػػػػػػػػػمه كدل ايمنالكعػػػػػػػػػػػػػػػ

ل(1)عمد لدرد ؿلدغفدمؿل!لكرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دللللللللللللللللللعياودل  دلرهلدر ملصيمدػػػػػمل!

لدملع لليفلعو هال رل  للللللللللللللللللليفلكترلدرخا لظمردمرلدض  ددم

لػػػػػػػػػػػػػػػوتال  ييمناليافومللللللللللللللللللي ا لدملمءال د اكفلد ف مدػػػػػػػػػػػػمر لراي

لفليرؿاليدد لدال دهلددػػػػػػػػػػػػػػػػػػمنللللللللللللللللللو وددنلدالظ االذد  لردمدػػػػػػػػػػػػػػػػم

لكيدمدملدعافخمدمل!!لدعافخمدمل!!لللليادظلدآلرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لدالوادم هلللللللللللللل

ل(2)ردحلدظاودمنال عدادنالعمعػػػػػػػػالنللللللللللللللللللردظفلدرفو دالبلرفمدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم

ل
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ل

ه الدرلػورلدرفمرادػفلدرػيتل ػايدعملردػملدر ػمع لر دػقلدػال لػفلدر  ػةلدرلػغيلغدػ لدرلػغيالدػالديماػم لدر ػي ل
ضالدع ػفييمرلدإلي ػمقالكفليػ ضل ػمرظامال ػةلعمهػالكظػم قل ػرل ػ رل ػالدالدػال ػ دتاللدراءكبدرادجللكظدم هل

كك  دفلدمل فيي لدر غدضال ادعملردملدر مع ليفل ور ل دػفالرػاال ػملعاػنلر ػمفلصدػةل ػغيالعػمىنلدرػويالتل
لادنلدو ادنلبلرفمدم.ك خالدا  فال مافعنل فع عهلرا ملدر مل  لليفل ا هلظمردمرلدض  ددمالكركدهلدمتل عد

لكاخالنلعالدوضوعلدمليمدؿلدملوضوعالرااظفور لمسي لعيمرلدر  معال خولم:ل

كاكالراخمرئلوفليا ظلذركليفلدردلوصلدريتل رليايهال دي ؼلوملػمل)ديػمدؿلدوضػوعا(لألمرػفلورددلداديػ ل
در ػػمع لو ػػالدر ػػمرؼلدملو ػػودفلعػاـلدإل لػػمحلعدعػػمال م ػػفيياهلداديػػ لظ داػػفلرافيويػػها...لكددعػػملدػػنالنل لػػدا ل

ل:(1) ػػػػػػل)عدةلكعدة(لكهالع مر لعالر مرفل ي يفلدالكدرالسةلكرااليخوؿل دعم

ل يٌتلوريالكوا لتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يالللللللللللللللك دتلك ددكل  كل ػػػػػػػػػػػػػػػػيدا
لكوا لرياخ لريل لعػػػػػػػػاياٍلللللللللللللكسمللرياخ لريل لدػػػػػػػػػػػػػػػػػضنلل

لصيمدالظيملد عالكد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايللللللللللللللكوا لدر ملت فعالوفليريػػا
لر لدملالعقل وؽلدرل وفلللللللللللللللكت ىبلدا م عل وؽلدرن يا

لركيػػػػػػاكهملوا لتخدرليفلدمل ال دردنلللللللللللللللكهملواملود الركيادنل
لكدملظد لوعػػػػػ ؼل اقلدرا نلللللللللللللللكوا لت للدألاقلود ندلوظدا
لظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالاملمبملعداال ماػػعلللللللللللللللل يتلدرخاقلك دكلدهػػػػػايا

لسةلوفليخوؿ:

لدرػػػػػػػػوعدالللل تلد فخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمليمل ٌتلد فخمللللللللللل لرف دالدالهوؿليـو
لكظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقلعانلعما لررللللللللللللللكعتكلقلدخييملدال ػػػػػػػػػػػػػايا
لكر لدملظدنلدال يكفلدألدم لللللللللللللللكومجةلسذدلدملصا  لدملػػػػػػريا

ل عةلوا لتدك ل ضةلدروعودللللللللللللللكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودؾلدتلك الاافهل
ل كملعا لدر ك لدالاييػػػػػػػػػػػػػفلللللللللللللللكظملذه  لاييفل مه ػػػػػػػػػػػػػود
ل(2)كعدودفل ضاكلعلتد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهلللللللللللللللظدمؾلدالدردظمل د لدرخلدا
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ل

دردخػػالدادةلدألػػاي لوعلكهػػول)دمليػػمدؿلدملوضػػوعا(لدػػال لػػدا لو ػػالدر ػػمرؼلتلػػاقلرارد ػػفلو ػػالدخػػميدلل
رػػالؿلهػػ كبلدر ػػمع لدػػالدريمصدػػفلكساكػػمرلس  م ػػهل ػػمريعرلكدر ػػدهورفال دػػ لي ػػاكلراوهاػػفلداكةلواػػهليدلػػقل

كوردػػنلكردءالدألخدخػػفلكعيػػةلدػػالد دػػهل)ديػػمدعنلدوضػػوعدمن(لل– دػػمعلالػػد فلدع ػػالل–د دػػهال اػػ للدر ػػمع لدرخدػػمعل
ي ي ل ػهل خدخػفالكاكػالدال ظػفلذرػكلدػال يػضلداردػمظلكدري ػمردتلدرػيتلد ػفهادعملدر ػمع ل ٌ لعادهلظةلدمل

ل(1)يفلو دمتهالكهالع مردتلذدتلرلم بلممدر ليفلدردب.

دلػػ اقللObjectiv Correlativeكدػالرػػالؿلدإل ػػمردتلدر ػػم خفلأاػػبلسةلوفلدمليػػمدؿلدملوضػػوعال
خػػػمدلكدمل ػػػاعوفلرافي ػػػيلعػػػال يػػػضلدملدػػػمهدملدزػػػ د الكيو دعػػػملاخػػػاملي ػػػيلسةلدادد لدر دريػػػفلدرػػػيتلي ػػػفهادعملدرد

در ػػي دءلإل يػػمدلذكدإػػملكو م د ػػعملعػػالدرييػػةلدإل ػػادعاليػػو  لدلػػ اقلدمليػػمدؿلدملوضػػوعالعدوداػػمنلرا  يخػػفلدرػػيتل
تيػػكلعػػالهػػ الل–درفينػػدالتلل–يخػػاـل ػػملدردػػالجميوعػػفلدػػالدرفينػػدالتلدرػػيتل ػػالعليلػػ حل مريمصدػػفل دعػػمالركدعػػمل

ل(2)صةالكهولاديمدؿلرمرعالألمرفلذهددفلددرادفليفيناعملدر مع لرم هلدا ال منلدالاظ يفلسردوتا.دريود

الدر ػمع ل(3)كدرفيادقلعانلدمل  قل نفلدمليمدؿلدملوضوعالدل اقل اي ليفلدردخالعيػ ؼلدػعلتودػمسلسردػوت
دد لاظ يفالدعفيػاتلديدػمرندلرا ػي .لدردم االكظويفلدهرءلدا م الدال رد هلدردخايفالكدافعنل ديمل يالسةلظواهلول–

ك مإلضم فلسةلذركل نفلعوه لدملل اقلي يلسةلوفلادر  يخفلدرو دػا لرافي ػيلعػالدعاديػمؿليفل ػور ل ددػفالهػال
لدرينػػورلعاػػنلديػػمدؿلدوضػػوعالوملدرينػػورلعاػػنلاجميوعػػفلو ػػدمءالعاػػنلدو ػػةالعاػػنل ا ػػافلدػػالدا ػػادالتكػػوفل

تاػكلدريمصدػف.ل ػرلسذدلوع دػ لدرو ػم علد مرعدػفلدرػيتلعل ػايلوفلتدفعػالرػالؿللهالدرلدغفلدردددفلدرػيتلتيوضػعل دعػم
ل(4)درفع  فلدألٌ دفلد فنيتلدريمصدفلعانلدرٌفوا.

كيضػػػػدةل ػػػػم  لدملخػػػػمؿل ػػػػ فلدرد ػػػػفلدمليػػػػمدؿلدملوضػػػػوعالدلػػػػ ا منلكددعودػػػػمناليػػػػا يدملسةلتيػػػػ ؼلدكوامتػػػػهل
لكدخودمتهلدريتل يتلعادعمالكدريتلااهلعملمبملياا:

ل
                                                           

 .259هلدمليمدؿلدملوضوعالددمهدملكت  دقالد ععل م قالصل1
لكدمل عيدمتالو.  الدكدسالص2 مر لهلاخالنلعا:لجمافلداة الدمليمدؿلدملوضوعاليفلدردخالداداوالود يكالدهاياالدرد فليفلدملل اقلكدملدعـو

 .48الصل2016ال  فيكل26العمديفلدإلرو لددفورمل  د ددفالدهرد  الدريادلادظفورد
ـال1927ال مع لكام الكد   االود يكالدا ةال لةلعانلدهد دفلدركي مادفلعمـل1965ل–ل1888هلسردوتل)ت.سلتودمسل رتار(ل3

ييرةلدمتدللت مجفلس  مفلع مسالا  ل مع رتدؾلدعلـلك مـلدع ف خمؽلكعم ر لاو ةالداظ :لت.سلسردوتلدر مع لدردم الرا1947كامؿلعمـل
 .33ل-25الصل1965دي  فل  داكارلرا  معفلكدرد  ال يكتال

ال478الدمليمدؿلدملوضوعاليفلداد قلوةلةممـلدر م اال وزيفلعاالزك مرمالصل2الج87اخالنلعالجمافلجميعلدراغفلدري  دفل اد قالدزاالل-4
479. 
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ل

لدمليػػمدؿلدملوضػػوعالعدػػالسردػػوتلهػػالوفلدرييػػةلدردػػتلراػػقلاػػمتللعػػالل-1 دردكػ  لدا م ػػدفلدرػػيتل ػػتلعادعػػملددعػػـو
رويػػةلداديػػمؿلدر ػػمع ال معاديػػمؿلدمل ػػفيمدليفلدر ػػكددفلهػػولديمدرػػفلد دخػػفلااػػهلرػػدللداديػػمعنلكعلتػػ ظ ند...لساػػهل

لعلت ػػاكلرا ػػهبلدريياػػالدردٌيػػمؿل ػػمربلت ظدػػرلك ػػاءلعايػػاليدػػفللعػػالدررتظدػػرلريػػادلظ ػػيلدػػالدرفعػػمربلدرػػيت
لعانلدإلصالؽ.

د مع لدر مع لهاال  ةلظةل اءالدملي لدا م ػالدرػ ملياػفخطلدػالو كػمرالك ػوراال مر ػي لدر  دػعليلػمغلل-2
دػػالدمل ػػمع لك ػػاهمل...لك كػػ لدر ػػمع ل دػػرلياػػفخطلكاػػٌرفلدػػملعلحيلػػ لدػػالدمل ػػمع لكدري ػػمردتلكدرلػػورلدرػػيتل

لافخالديمنلمجدعلدريدم  لدريتلاكالوفلتفدمعةلرفكوفلد ظ منل ي يمنلعايادن.ت خنلهدمؾلسةلوفلت

سفلداديمؿلدردالرػدلل هلػدمنالوملساػهليفياػقل مرخلػدا لعل مر ػمع الكهػولداديػمؿلعليو ػةل ممللػ ا متلل-3
درػػ ملييػػٌكلدريخادػػفلكدر دريػػفالكس ػػمليػػرتيعملسةلدو ػػةلوكلعيػػةلدايػػوسلينػػيلد ػػفعم فلداديمردػػفلكدرددػػمفلدألػػقلهػػول

ليفلدرخلدا لتي يدنلغيلد م  .ل هلدفهعال

سفلدهفيػمـلدر ػػمع لعليدلػػ ؼلسةلدردكػػ لمبخػػادرلدػػمليدلػػ ؼل ػػولسطػػمدلدمليػػمدؿلدريػػمصدالرادكػػ الكسفلدملعيػػفلل-4
دا م دفلرا ي لعمصددفلعلعخادفالكسفلعودصةلدر مع لرد  لدعيػفليفلذدإػمالافلد ظػرلدرخديػفلعليكػوفليفل

لدمل مع لاد عمل ةليفلدا وذجلدر مليلديهلدالد مع ا.

ل  ف:لكأابلدالذرك

لص ديفلدر ي لسذفلتفكوفلدالتدمعةلدر دتلكدملوضوع

ل{لدردمتلل=لدرلور لدر ي يفر  ؼلداكؿ:لدد علدردك لكدريمصدف مر دتالد

لكدملوضوعالدر  ؼلدرنممل:لددم علدا ادالكدا دمء

ريدم ػػ لذدتػػهلدريمصددػػفلكدردك يػػفلديػػمدعنلدػػالعدم ػػ لدا ػػادالكدا ػػدمءلليفهػػ كدر ػػمع لدمل ػػاعلييػػ ؼلظدػػةل
كسردػػوتليػػيدال ػػ فلادر ػػي لد مرػػالس ػػملهػػولدد يػػمنلتلػػوي لرادكػػ لكدر ػػيورل فخ يػػ لدا ػػاداليفلدرييػػةلدإلا ػػممللوكل

ل(1)دا دمءليفلدريمفلد مرعا.

للل
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ل

 المبحث الثالث

 المعادل الموضوعي في شعر أبي القاسم الشابي
 راسة تطبيقيةد

ريػػةلدألػػاي لعػػالدمليػػمدؿلدملوضػػوعاليفل ػػي لدر ػػمةليخوداػػملسةلةخم فػػهلداد دػػفلدري  دػػفلدرود ػػيفالكدػػمل ػػ والدػػال
ت مجػػمتلعػػالدآلددبلدرغ  دػػفلدرػػيتلتػػ ة ل ػػمالظػػةلذرػػكل ػػمهمليفلاتدػػفقل  د  ػػهلدر ػػي يفليفل ػػالد كػػ  ل...لكظػػمفل

عايايػػفالك يػػ ل  ظػػفلدمل ػػايرالكعيػػةلعاػػنلددم ػػ  ل  ظػػفلي ػػمهمليفل ػػي ال فاػػكلدردػػرت ليفلد ػػماا ل  ظمتػػهلدرف
ل(1)ر ي لدمل و الكدعوتهلسةلدرفعاياليفلدادبلدالرالؿلد دمؿلدر ي ملعدالدري با.

ك  دلارد  لدرييادفلدر ي يفلعدالدر مةلعيادفل ددفلدخلود لر دإمال ػةلهػالك ػدافلدػالدرو ػم ةلدرػيتلاكػال
يػفلسةلجمفييػهال عػولي يػالادفػهلوفلإػ لدػالر ػاإمالي يػالوفلي ػعالملميػفلدرظاػملوفلت مهمليفلسيلمؿلد مد هلدرنورل

يفل ػػالداال كػػمفليفغػػ ل مألدػػم لك يملػػملدػػالوعػػةلت غدػػ لدآلرػػ ياليفلوفليفوععػػودلسةلذكدإػػملوكعنل دلػػا وفلدػػال
ل(2)مرفمقلولدفلدأل يفا.واد عمالجليف داوفلدر  ديفلدريتل اغ لواظمرهملسةلمجمعإمالردارظودلولدفلدألدم لك 

عمشلدر ػمةلهػ الدألدػم لدملادئػفل ػمرظ كؼلدععفيمعدػفالكدرنخم دػفالكدر دم ػدفالكركػالرغػملذرػكلظاػهل خػالردػنل
  ػػػعيهليفلمجدػػػعلدهوداػػػ لكرلو ػػػمنلدألدػػػم لدر دم ػػػدفلدرػػػيتلعػػػمىنلددعػػػملظنػػػيدنل راػػػمنلعاػػػنل اػػػااالك ػػػي هالك ػػػيو هل

فدوعػػفلضػػالدمل ػػفيي لدر غػػدضلدرػػ ملداػػللدارضلكددػػعلدأل يػػمتل ػػ رددلوفلدري  دػػفال خػػال مضػػ ل  حيفػػهل   ػػيمرالدمل
يو ػػةلر ػػم اهلدروصددػػفلدػػالرػػالؿلسيخػػمظلدر ػػي لدػػال ػػ دةالدع ػػفييمرلدر غػػدضل لػػور لغػػيلد م ػػ  لكهػػوليعفػػةل

ل مررمنل خلداتهلدمل عور ل يدودفل)سردد لدألدم (لخممص منلدر  ديفل دخوؿ:

ل ػػػػػػػػػػػػػالل يايلوفلي فعد لدرخارللسذدلدر ي ليودػػػػػػػػػػػػػػػػػػمنلورددلدألدم لللللللللللللل

لرادةلوفليدعاالللللللللللللللكعل يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايلراخدالوف ليدك  لكعل يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاي

لكدػػػػػػػػػػػػػػػػػالفلييػػػػػػػػماخهل وؽلدألدم لللللللللللللللت ه ليفلعٌوهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالكدااةػػػػػػػػػػ لللللللللللللللللل

لػػػػػػػػػػػػػػػػاـلدملدفل دػػػػػػال ديفلدريػػػػػػػػػل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويةيلملالفلتى يخهيلدألدػػػػػػػػم يلللللللللللللللللللللللللللللللل

لظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ركل ىمرٍ لقىلدركم دمتلللللللللللللللك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌاةتلريك يعملدمل فرتللللللللللللللللل
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ل

لدرٌ عػػػ  لكددػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد لدر ٌيقل رلدردعمجلللللللللللللللك وؽلده مؿلكر ى

لدمل الكا د لدألػارسذدلدػػػػػػػػػػػ لػػػػػػػػػػػػػػػػػملصي  لسةلغميفولللللللللللللللرىظ  ي

لدرٌ يمبلللللللللللللللكعلظ يفلدراع لدمل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  لكرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػملو د لكيعيورى

لدرايه ل ر لدألػػػػػػػد لكدػػػػػػػػػػػالعلحي ل يييودىلده مؿللللللللللللللليىيٍشلو اى

ل يٌع ل خاجللددػػػػػػػػػػػػػػمءلدر ي مبلللللللللللللللكضٌعػػػػػػػ ل لارملريمحيلوير ٍلل

لكوص   لو غالرخلةلدر هعودلللللللللللللللكعرؼلدر ٌيمحلكك علدملػػػػػػػػػ  

ـهلهػػػػػػػػػػػػةلتك هرلدر   ؟ل–ك مر لقىلدارضل لملٌمل  ر لللللللللللللللويملو

لرؾليفلدردمٌسلوهةلدر ييػػػػػػوحلللللللللللللللكدػػػػػػػػػػػػػػالي فاٌالرظوبلد   و م

لسةلوفليخوؿليفلملميفلدرخلدا :

سذدلصىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ لرا دم لدرٌددوسللللللللللللللل الل يايلوفلي فعد لدرخار!
ل(1)ل

رايمفلدري ةالكرءيفهلهػ العلتخ ػةلوالػمؼلدألاػوؿللديودفلدر مةل هل لم الظني لتييقلك  الرءيفهلدمل  مكيف
 ندػػملدر ضػػوخلكدرخ ػػوؿل ود ػػعلدادػػ الكسدػػملدرنػػور لعاػػنلهػػ دلدرود ػػعلدملػػيفلدرخػػمه الكلػػ دلتيػػاهل لػػداتهلدر ػػم خفلدرػػ ظ ل

دػاللكد ا لدالوراال ي الدريتل  الدمليمدرفلدملوضوعدفال ندملدرخ ػوؿلكسدػملدرنػور لعاػنلدرخعػ لكدري وديػفلكدرػفهاب
ل  دةالدمل فيي لدر غدض.

دػػػػالرػػػػالؿلدرد ػػػػفل لػػػػداتهلدرػػػػيتلةمنػػػػةلظايػػػػمتلد ػػػػمع الدملادئػػػػفل مآلهػػػػمتلكدأل ػػػػ دتلدرػػػػيتلرادفعػػػػملداكضػػػػمعل
در دم دفلدمليملفليفلكصدهلكعمملهلدري ةال كمفلذركلافدعػفلرا ػيالكردءلديػمدؿلدوضػوعاليػرتعملو كػمرال يدػادنلعػال

ركنػيلدػالالو ػهلدملادئػفل ممليػمدعتلدملوضػوعدفلدرػيتلاظيعػمليفلو ػيمراال ا فلدر  د ال اػولتف يدػملديوداػهلكعػااملد
ػػػػم فليفل لداتػػػػػػػػهل)سردد لدألدػم (ل دديػملد ػفهاـلدر  ديػفل  ػفمرهملك ػورهملدملهفادػف.ل اػولت دادػمل يػضلو دػمتلػكر

رفكػػ درلدرػػ ملييظػػالهػػ الدرخلػػدا ليػػو السرددػػملواػػهليفيمدػػةلدػػعلعدم ػػ لدر  ديػػفلدملهفادػػفالكيكيػػالذرػػكلعادػػمنليفلد
س ػػػ درالدرػػػاءكبلرددػػػةلدأل يػػػفلكصػػػ دلدمل ػػػفيي لدػػػال ػػػالداال دػػػالتي ػػػيالدملفكػػػ رليفلو ػػػ  ل دفػػػهل كايػػػفل ػػػالل ػػػالوفل

لكعل الراخدالوفليدك  ...ل–كعل الرادةلوفليدعاالل–ي فعد لدرخارل
                                                           

ل.199الصل1991ال1ديودفلوةلدرخم ملدر مةالوغممللدألدم الددرل مدرل يكتالطل-1



 
      0202 وليوي( 2العدد ) (7)المجلد                                                               مجلة المنتدى األكاديمي                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            

[17] 
 

ل

ه دلظاهلتك درلكت ظداال خالد فهاـليفل اديفل اينهلعالدرخار ل خضمءلدبلك ػاراالكوفلدرادػةل ػوؼليدعاػال
لدر ػػي ل الك ػػالدنيػػةلرػػ ركل دػػـو كهػػولي ػػيلسةلردػػةلدع ػػفييمرلك دػػاالرا ػػيوبالكوفلدألدػػم للػػملدلػػمع لكلػػـو

دػػمؿلكد ػػعلكرد ػػعلد ػػفهادهلدر ػػمع لرال ػػفييمرالدنيػػةلرػػ ركل مركم دػػمتلدملا واػػفلرػػ لدارضال عػػ دلرلكرضػػوره
لملدمهضفلدع فييمر.لكدملزدؿلدر مع ل م فييمرهلر فمرلدر  ديفال عمءل  دفهلدرفمقل خوره:

لكدداد لدر يقل رلدردعمجلللللللللللللللك وؽلده مؿلكر لدر ع 

اػػا مععمال عػػ الكهدػػملييػػتلدر ػػمع لدرغضػػ ال خػػالد ػػفييةلدرػػ يقل ػػرلدر  يػػقلدرود ػػعل ػػرلع اػػرل ػػمرخو لعدػػالد
درػػ يقليفل ػػ عفعملعدػػادملياػػمهل ػػملدرغضػػ لت ػػيليفلصػػ ؽلدفدوعػػفل خػػو ل ػػرلدردعػػمجلك ػػوؽلده ػػمؿلكرػػ لدر ػػع .ل
كظ فله الدر  عفلظدميفلعانلسيخػمظلدر ػيوبلدػالغدافعػمال ك اػهليخػوؿلرا ػي لعادػكل ػمرنور ليفلمجدػعلدزػمعتل

لمتدف.كه دلكدضقليفلتي يال مر يقليفل  عفعملكةورإملدري

ك  دل نفلدر مةل الد فييةلردوزدنلعيالسردعملكهالردوزلص ديدفال  ركلا ػف دعلوفلاخػوؿلوفلدر دػرلهػولداخل
لدر خدقلراييمدؿلدملوضوعا.

ليخوؿلدر مةليفل لداتهل يدودفلار مرفلدردجللدزعوؿا

ل ػػػػػػػػػػ مٌ منللللللللللللللللل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لػػػػػػ هوملعانلده كعل د  اويعملدر ي لردفتلظد ي

لللللللللللللللللكتخضالدرػػػػػػػػػػػاهورليفلردةلدال لوا لريكحلغ ٌدفيالتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الدرٌدورى

لوا لعلتارؾلدألػػػخم قلسفلصم  لللللللللللللللللل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودردكلدكفلدٌللكى ى ل

لمبليمل يجلللللللللللللللللللا ضالدألدم لك ػػػػػػػػػػػػػامل د  اساتلذدهػػػػ لسةلدرغ

لساتلذدهػػػػػػػػػػػػػػػػ لسةلدرغمبالعٌااللللللللللللللللللليفل يدملدرغم متلود ػػال ي ا

لك  اجلوا مؾلدملد ف ي ل يػػػػػػملوا للللللللللللللللللل  هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةل ي ثلكر

ل(1) وؼلوتاولعانلدر دورلوام دامللللللللللللللللللكو ػػػػػػػػػػػػػػػػػضاللمل   ودؽلاد ا

ك ػػالو ػػمرتلاػػودؿل ػػال ػػػم  الك ػػادرلاػػورلدرػػاياليفلهػػ دلدر  ػػػ ليفلتيادخعيػػملعاػػنلهػػ الدرخلػػػدا لسةلوفل
دمل ػػ وفل ػػمردخ لكدرخعػػ الجمفيػػعللدملكواػػمتلدألخدخدػػفللػػ الدمل  ػػم لكد ػػعل ػػالدالدملاػػاءل ػػمافلدػػالعػػ دءلكد يػػهلدرخػػم م

لرضملرال فييمرلكدرػ ؿلكدريػدشلعاػنلةخم ػفلدرفهاػةلكدهعػةا...ل ػاللودػةليفلدرفغدػيلعاػنلدإلصػالؽالك ػالو ػلل
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ل
در ػػمةل ػػ بلملميفػػهالكواػػهل ػػدغمدرلهػػ دلدروعػػودالدكفلدرظدػػ لمبي ظػػفلدػػعلدألدػػم لكدزفيػػعالكواػػهل ػػدرتؾل ػػي هلدكػػ النل

ل(1)يتلو  اتلرك ه.  ال ةلدرفخمردالدرخاافلدر

ليفل لػػداتهلدر ػػم خفلدرػػ ظ لعػػالدر دتدػػفلدملوضػػوعدفلألدمتػػهلدردضػػمردفلكديمامتػػهلصداػػفلظدم ػػهلدػػعل ػػي هل ك ػػالعػػكي
ك يودالضالادةلدع فييمرلكغارالر ي ه.ل ع الدر دتدفلةمنةلدمليمدؿلدملوضوعاليفلددمعمتهلر ػيدهلكد مر فػهللػمل

لكلعالذركلمب  متهلدملفك ر .د ف ة دنلر كعهلرا  ديفلكسةلدرغمبلردي

كل دلا لليفلاك ةلدر ػمةلرا  ديػفالك ػدمنلرمرعػمنلعػالدملػ روؼالااػهلفليكػالدوععػمنلملظػمه لدر  ديػفالس ػمل
عيػػةلدر  ديػػفلديػػمدعنلدوضػػوعدمنلرفيػػكل مرددم ػػفلعػػال عدػػهلكديمامتػػهالسملػػملودكدتل ػػه يهملدر ػػمةل   يخػػفل ددػػفل م خػػفل

ل(2)ا.رافي يلعالرءيفهلرايمف

كدر ػػيليفلدمليػػمدؿلدملوضػػوعاليفل ػػي الط اػػملسةلدألػػاي لعػػالد دػػمؿلدر ػػي مال دػػ ل لػػ لدر ػػمع لرويػػهليفل
لد دمؿلدر ي مل نالالاخمطلها:

:لوفلد دمؿلض كرملرإلا مفلعل الددهالكعلغددفلعدهل...لافلد دمؿلا  ليفلدرددللدإلا مادفل كػملهػ دلاألولى
لدإلا مف.دريمفلدر ملعمشل دهل

:لوفلدإلا مفلداكؿل دديملظمفلي فييةلد دمؿليفلمجاػهلكت دظد ػهالفليكػاليدعػملددػهلهمتػهلدمليػممللدرنماويػفالالثانية
لدريتليدعيعملددهل الكا يدعمل)دزمز(.

ل:لوفلد دمؿليدخ ملسةل  ير:ل  ملدل الدإلا مفلردػفدعمل ػهلدظػمه لدركػوفلكتيػم يلدألدػم الك  ػملدلػ االثالثة
إل عػػمرلدػػمليفلاد ػػهلدػػالديػػ العليدلػػقلعدػػهلدركػػالـلدملػػ روؼالكدػػالهػػ دلدرخ ػػملدرنػػممللتورٌػػال  ػػمل رػػ لكراتػػهل
دألضمر ليفلدرددوسلوكلدرتخمءلدإلا ػمفلاوعػمنلدػملعييػملظػمفلعادػهلكهػ دلدرخ ػملدآلرػ لهػولد دػمؿلدرادظػالدرػ مليػ ددل

لددهل يدةلدري مر لكتركيخعملردللغي.

ـلدرخ يرليفلاظ ملا وءدنليفلدرػددلالافلدإلا ػمفلورػ ليفيػ ؼلدػمل ورػهل ػرلسذدلدػملكدرخ ملداكؿلهولو ا
لعم  ل خا هلدمليممللور لييكلعدعمل ماردمظلكدررتدظد ل....

                                                           

ل ي لوةلدرخم ملدر مةالدعرفلدر ءيفلكدادد الدخمر فل ددويفلتكويددفالاودؿل ال مي ال ادرلاورلدراياالعمديفلدل دنلد  ي وقلدي ك ال-1
 .120الصل2020ال1الدريادل9جمافلوظمدادفللكيفل مرارد متلكدر  والدردخايفلكداد دفالدلل

ل.132ال131 ي لوةلدرخم ملدر مةالدعرفلدر ءيفلكدادد الد ععل م قالصلل-2
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ل

لدر ددمفا.لكتضدة ل(1) خولم:لاسفلدإلا مفل مع ل   يهاليفلع افهليكيالدر ي الكيفلرك هليرتَّني

در مةلطاال ي دنلركدما دمنليف خقل دػهلعال ػمتلدر ييػمد لكدرفعايػاالكيظعػ لك خدخفلداد لدالي اعلعانل ي ل
 دهل وضوحلت ة ال  ي لدملعع ل...لكافلدر ي لعدالدر مةل   فالك ػوحلمبػمليفلدرػادرةلدػالو م ػدللكعودصػةال

 دءلدملار ػػفلكرػودص ال نادػملادفخػ ليفل لػم االسةلعػولدملدم ػ متلكداغػػ دضلدرػيتلع  ػ لعػال ػي دءلدردعضػفلوكل ػي
دعت معدػػفلدهايػػا .لوكل ػػرلعدػػالدر ػػي دءلدرخػػاددنليفلعلػػ لدادب.ل عػػولدػػملسفلاػػ ل ػػمص ل ػػريالوكلظئدػػ ل ػػرل

ل(2)ي مرعلسةلاظمل لدا ليفله دالدنةل لداتهلدمليدوافل ػػػػػػػل)دركم فلدزعورف(.

لواملظئد ا

لواملغ ي ا

لغ ي فليفلعودفلدرػػػػػػػػػػػػػػػ رفلللللللللللللللللظم يتلرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمرد لاظم  هملللل

لظم يتل ك  يلدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ ٌد يللللللللللللللللللللللجمعورفيلدالد مدعلدرريدػػػػػا

لرافعمللللللللللللللللللللللمبععيتاليفل  مةلدرنيػًػػػة لركدتل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمسي ي

لديكفئ منللللللللللللللللللللللو ايكلً رملالظ م  لده ةًلمسيفعم لال مال   ي

لسةلوفليخوؿ:

لظم يتل يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافيلديععفيللللللللللللللللللللللر لردػػػػػػػػػػػػػػػػمدلدركوفلت في 

لتددػػػػػػػػػػػػع  دياملدركػػػػػػػوفلدمل خدخفعمللللللللللللللللللللللكيي اعيلدردع ليػػػػػػػػػ لـو

لر  ليفلدادػػػػػػػػػا لظم فلدردمسل ياػػػػػػػفالكدرللللللللللللللللللللللدٌ تلردمؿو

ودملدظفئمةل اوعفهل كد لللللللللللللللللللللريك االكت خنل ملسةلدا ا
ل(3)

ل عولي كولدألرفلكدركم فال يدهملظم فلتدوؽلظةلك ةلكتفعمكزلظةل ٌا.

ل

                                                           

الصل1995ال1و ودرخم ملدر مةالد دمؿلدر ي ملعدالدري بال اـلرهلكعاقلعادهلو ال  الي لالددرلدركف لدريايدفال يكتالر دمفالطل-1
 .26ال23

 .174الصل2003ال1دمل ي لراد  لكدرفوزيعالعيمفالداردفالطدارةلرارد فلدر ي لدري ةلدألاي الس  دهدملرادةالددرلل-2
 .26درايودفالدلارل م قالصلل-3
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ل

يفل اينػػهلعػػالدمليػػمدؿلدملوضػػوعالاخػػالنلعػػالظفػػمبلدر دػػرلكدرخدػػمعل ورػػه:لاوفللثدر دػػمكيفلدادراػػفلري ػػالدروهػػمبل
درخدمعلي ينلسةلوفليدػ لل  ػي العػالدرغدم دػفلكدر كدما ػدفلدرػيتلتػ دللوظنػ لدر ػي لدريػ بل دعػملكيعػاؼلسةلظ ػ ل

دا لكدضػػيوململ ػػةلهػػالدرو ػػدافلراهاػػقلدردػػػتل ػػا لدرفػػا قليفلعودصدػػهلكداديمعتػػهلدمل م ػػ  لدرػػيتلتيػػال ػػكةلدرخلػػ
لدمل فخةا.

كيضدةل  فلا)تخددػفلدرخدػمع(لإػاؼلسةلرخدػقلدمليػمدؿلدملوضػوعالكهػالكعػهلدػالوكعػهلدرفو دػةلدرػيتليف خػقل
 دعػػمالكركدػػهلرػػدللدخلػػوردنلعادعػػمال دػػ لعلاكػػالرخدخػػهلسعٌلدػػالراللػػمال ػػةلاكػػالرخدػػقلدمليػػمدؿلدملوضػػوعاال

ور لل يةلدريودصػةلدوضػوعدفال اػقلعدم ػ لكو ػادالكدود ػةلدمديػفللػمل ػ ملظدددػفلظماػ اليفل   مرد ل ددفل
لعانلدار لكدري مءلدملف مدؿالكهػولدػمل  رلتف ا لاتخددفلدرخدمعالاوعمنلدالدرفدمعةل رلدر مع لك هلدفهاليخـو

ل(1)علي رتطليفلدمليمدؿلدملوضوعا.

ةلدر دتدػػػفلدملوضػػػوعدفالوكلدمليػػػمدؿلدملوضػػػوعالدرػػػ ملي ػػػعةلعاددػػػملك ػػػ دل مرلػػػور لدرفيعدايػػػفلدر ػػػم خفلت  ػػػااملس
 وضػػػوحلدرد ػػػفل ػػػي لدر ػػػمةالكت ػػػوراليفلعػػػا ل لػػػم الدرػػػيتلعلي ػػػيقلدزػػػمؿل ارد ػػػفعملظمداػػػفليفلهػػػ دلدر  ػػػ ل
دملفودضعالكركالعل ػ سل ػ فلا ػاطلدرضػوءلوظنػ ليفلدرفدػمرل يػضلدػال لػم ااالدرػيتللػاـلدريدم ػ لدرفي ييػفلدرػيتل

سةللػػورلدرف ػػكدةلدملوضػػوعمثالر ػػي لدر ػػمةالملػػملرػػهلدػػالولدػػفليفل ادػػفلدر ددػػفلدرييدخػػفالوكلدمليػػ لدركاػػاللتخوداػػم
لرخلم االدر ي يف.

كرولت   دمل ادالنلسةل يضلدرفيادخمتلركالتفضقلدرلور لوظن لكضو منلدالرالؿلدرد فلدر مةلدرػ ملرايػةل
دػػالرػػالؿلديم ػػ يهال ػػدخالنلعػػالظفػػمبلدر ػػي لدريػػ ةلدألػػاي لدػػاللت دةػػمنلعظديػػمنالكدرد ػػمتلظػػمفللػػملداةػػ لدرييدػػق

رالؿلدألاي لعال ارل مظ لدر  مبل مرفي ضلرايوداهل وره:لوفلدر دمبلعدادملدظف ػةلدرلػور لدر ػي يفل ػويؿل
 لم االسةلت دظمل ورمالك رلدظف ةلدر درلدا ػ ورمالدػرجلدا ػمصيلك  ػمل لػم اال ػمالكدػملهػ دلدرػرتدظمل

رلسعٌل)ديػػمدعتلدوضػػوعدف(لا كػػمرلي يػػالوفلييػػكلعدعػػم.لكهػػ الدا كػػمرلعاػػنلر ورإػػمليفلتاػػكلدمل  اػػفليفلدرلػػوٌل
در دم ػػدفلدأل عػػفلدرػػيتلظػػمفلاػػ ل ػػمالرفػػمجلسةلردػػرلكو ػػ ور لرد ػػعةلدرفي ػػيلعدعػػم.ل ػػ ردنلهػػ دلدر دػػرلدا ػػ ورمل

ل(2)عيخمنلعانل ي الكوغدما.

لي لدمليمدؿلدملوضوعال خوره:ك مرفمقلرولرعيدملسةلسردوتل د ل ٌادلد
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ل

ساٌػػهل ا ػػفلدػػالداهػػادؼلكدو ػػةلديػػراليػػفملر يػػكلهػػ الدريمصدػػفل مملػػمليخػػٌاـلدر ػػمع لدألخػػم قلد مرعدػػفلدرػػيتل
ل(1)يد غالوفلتدفعال فع  فل ٌ دفاله دل مإلضم فلسةلدرفضيددمتلدا  وريف.

الدملدػمهدملكعػاكإمليفل لػم االدر ػي يفالريةله دلدرفوضػدقليكػ سل دػم لدر ػمةلدر ػي يفالكدرت مصػهلدروةدػقل ػ 
 د لرو ظ له الدر دوزلكدا مصيلدريتل ػمكؿلدر ػمةلوفلي ػفيياعمليفل ػ كؼل دم ػدفلكدعفيمعدػفلكد فلػمديفل

ل ي فلد تل دمتهلدريتلفلتاـلصويالنل اولرعيدملسةل لدا ل)دا الدرلغي(ل خوره:

لدالديادمللػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل!لظمل دكى لػػػػػػػػػػعي فولللللللللللللللظػػػػػػػػػػػػػػػػػ ملمال رلي اكل ع هملاسرـيايمل ا ي
لكعم  ل و هلدادم ال الدايخاٍتللللللللللللللل دهلدر يوسي ليمل ا ل!لظمل دكلدػػػػػػػػػػالظوفو

لتديخهلللللللللللللللل ـيليمل ا ل!لظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمل دكلدالو يػػػػػػػػػػػػقو لتفعانيالجيلتديًا لظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودظ ي
ليمل ا ل!لظػػػػػػػػػمل دكلدالغمبلكدالع ةللللللللللللللتٍاًكمل هلدر ييقيلوكلت يول هلدرخيػػػػم
ميل ليمل ا ل!لظمل دكلدالظعةل الدا ع  لللللللللللللل دهلدهػػػػػػػػػػػػادكؿل  ملدمللملهي

ل يةيلغيلدمنلدػػػػػػػػيره دنلاض دنلللللللللللللللوكلكرد لفلت وال  دعمل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـةم ال..ال ف
لددا يمنلللللللللللللللسةلدر  ػػػػػػػػػػػػمرالتهغ  لل و عملدرػػػاقوكل افنلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يهملدرفيدمري

لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دنلددفمنل الدادع تللللللللللللللليفلديٍخافدًهلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دحلمجفلكدـوكلصم  دنل م ػػػػ
ليمل ا ل!لساكلظوفالدػػػػػػػػػػػػػػػػاهشلعع لللللللللللللللسفلييٍ  ًؿلدردمسلعػػػال  م هلطيويد

لسةلوفليخوؿ:

لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهاييعملللللللللللللللكت فعاهل دم نالدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمللمل اـت ايولدألدم ل ف ادعملكتػػػػػػػػػػػػػ
كوا لكوا :ل  مبلرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمراالاظ لللللللللللللللدنةيلدر  ديف:لعل د لكعلهػػػـ 

ل(2)

هػػ الدر دتدػػفلدملوضػػوعدفلدرػػيتليف ػػاال ػػملدر ػػمةلعػػالدرخاػػ لدرػػ ملعػػمىنلددػػهلظنػػيدنلكركدػػهليف ػػاالعػػالدااػػمل
كدآلر لكيادللذركل مر  ديفلدريتل ػغا ل ػي الك اينػهالكهػ دلص ػعلدر كدما ػدرل دػالععػرلدر دػ لداكؿليلػورل

مليفلدرخػ  فلدركػ قليفل ػور لدردعػ لكهػال  فل ا ػهل دػهلدادػمللع ػفل  ػركغل ع هػملدرػ ملانػةلدايدػفل ااػفلكردلذظ هػ
لذدتلدرييػػمد(لملػػمللػػملدػػالمجػػمؿلك ػػمءلكظػػ ركليفلتلػػورالراخاػػ لمبػػملطياػػهلظواػػهل دػػهلدر ػػيوسلدملضػػدئفلكيريػػال )سـر
لذركل  اهلد فخ ةلركةلدادملدريتلعم  لعاده.ل ع دلدرفلوي ل ادػ ل مر ػمةلييػممللدػالدػ ضلدرخاػ لكركػالهػ دل
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ل
فلدرخا لدر ملد لدراادملمبملحيفويهلدالو ػقلكظودظػ لكد ػفغ ؽلظنػيدنليفلظواػهلغػمبلكع ػةلدمل ضلفليندهلعالك دد

م لكريمحلتاكملكت يول مرخيمال مرخا لييتلظةل اءلعدالدر مةلدالدألدم لدريتلي دةلوفلييد عمل عػوليػ للدألدػ
 ػم  لدر ػم  لدرػ ملدادعػ تليفلوكل  عهل مرديافلدريتلع هػملدرفدػمرلوكلدرلاهلغلالدره لاظ   مرفدمءؿلدر ملايفهل 

عمتلدر ػم خفل  اػهلظػوفلدػاهشل مر ػمةل ػٌوؿل ا ػهلسةلظػم الددخافدهلعػ دحلمجػفلكدـ.لكيػ ثل ػمهيعليفلظػةلدرف ػ 
عم ػػةلالػػهل مردػػادءلكدملدمعػػم ل ػػودص لاد ػػدفل ػػالضػػم  ل ػػهلوك ػػمؼلدملػػ ضلكدألػػرفلكد ػػوؼالك ػػالراػػطلذرػػكل

دملاوع.ل عيةلدرخا لوظكل اءليفلدروعودلحيوملدركػوفل كمداػهل ينٌػةل  د   لدر  ديفليفلددمعمتهلراخا لدألريال
عداال  يمفلدألدم ل يدعلد فدمعمإػملكد  خمإػملكهػ دلاػمتللعػالتػ ةيلدملػ ضلدرػ ملعماػمالصداػفل دمتػهلدرخلػي لدرػيتل

لعكلعدعمل خا هلدألريا.

لكيفل لداتهلدمليدوافل ػػػػػػل)ددمعم لعلدور(ليخوؿ:

النل غ  فل ا هلدملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كريملويهعػػػػػػملد لر يمدملدملٌغ ديلهعدمللللللللللللللللَثًى

لدفدخالنل رلد يػػػػػػػػػػػػػم ةالتمردمنللللللللللللللللك ػػػػػػػالدر ي دعلدر يم  لدملٍ  يور

لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورغػػػػػػػ ٌدليفلتاكلدر هعوؿلزام قللللللللللللللللتػىٍ ايولسردكل دم  لددظػػػػػػػ

لغ دل دال اجللسردكلدػػػػػػػػػػػػوٌد لللللللللللللللللرىًكٍالدويد يلصم  لدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ور

لرتةلعانلمسعلدر ي دعلا داالللللللللللللللللكد احل ددضل يددؾلدمل عور

ملللللللللللللللللل لريكحلدرويعودالك او يلدملػػػػػػػػػػػػػػػخعوركدا الوام دالدهيمؿال نملي

واملصم  الديفغػػػػػػػػػػػ دالديرتَّنيلللللللللللللللللللرًكػػػػػػػػػػػػػػػال لوتلظم يتلكز يم
ل(1)

يفلهػػػ الدرخلػػػدا ل ػػػويرلدر ػػػػمةلدر دتدػػػفلدملوضػػػوعدفلوكلدمليػػػمدؿلدملوضػػػػوعال اعػػػوءالرا  ديػػػفلظيمدتػػػهلكدعفكهػػػػملل
يفلخممص فهلكددمعمتهلك م ػملدم ػدهلكو  د ػه.ل عػوليدػمعالعلػدوردنلدغػ ددنلد  ػمنل ػال افػهلظكم ال العم ةلتددال

درغ  فلكدر  كرل يمد لعظديفلظمفلدلارهملدرغمبلكد يم ةلدريتليفاولعانلد مديعملك الدر  دعل خال ػ هلذرػكل
ظػةلتغ يػا لدفدد ػمنل  هبليفاولدرو الك م  لدرو الهولدر  دػعلدر ػم  ل يمرػهلدردفػمف.ل دػ لطيػةلدر ػمع لل

لكك ػػدافليد اػػقلددعػػملا ػػعماهالكيفلهػػ دلدد اػػقلودػػةلر دتػػهلكهػػوليخم ػػملدريلػػدورل   ػػهلكركػػالدر ػػي لي ػػيلسةل
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ل
ال يدمعمتػػهلهػػ الظماػػ لتغ يػػادتلعػػالادػػلل(1)عمدػػةلد ػػرتؾل ددعيػػملواػػهلدا ػػ ل عػػةلهػػولو ػػ لديدػػوملوكلدػػمدم

تهل  عمفلدملعمدتلرفغوصليفلع د ملكو ػ هملرغػملمجػمؿل ريدفلدادئفل مملفمع لدر م فلدريتلعم عملدر مةليفل دم
لدر  ديفلك  دعملكدمل ملدال عوؿلكزهورل مر  ل فمافلةم لدادةليفلادللدمليع ل م.

لدرػيتلوملػ ل ػهلرغػملد ضػهلك  ك ػهلدععفيمعدػفلدرلػي فلدرػيتلدػ تل دمتػه.ل عػول  مر مع لحيمكؿلوفليد ػنلدليػـو
ر ػػمدملدملغػػ دلدرنيػػةل ػػمر  دعلدملهضػػ لكركػػالساػػهلر دػػعلدا ػػالـلدرػػ ملعم ػػهلحيػػمكؿلوفليلػػةلسةلذدتػػهلدػػالرػػالؿلد

لدر مع .

كيفلرال ػػفلهػػ دلدمل  ػػ لاػػ للوفلدر ػػمةل ػػالد ػػف معل خارتػػهلداد دػػفلدرود ػػيفالوفلطيػػةلدمليػػمدؿلدملوضػػوعال
مراػهلك ضػميملممنالنلرهليفلوغ دضهلدر ي يفال عول مع لركدما االكصتلدري ك فالودي لد دوؽالد اعلك م  ليفلت

لودفهلدري  دفلديم  دنللم.

ك ػػػػ دلظماػػػػ لس ادعمتػػػػهلدر ػػػػي يفلرم ػػػػفلكداد دػػػػفل يمدػػػػفال دػػػػ لد ػػػػفيالدػػػػالعػػػػمفلدر  ديػػػػفلكداذكدؽلدر ػػػػي يفل
لتيثلوظاعملكتلػةلسةلغ ضػعملدرػ ملي يػاال كدرفي ييفالمممل معاالعانلدعرفدمءلكردءل ي المبمليلةلسردهلدالديمفو

لوفليف خق.

ل  

                                                           

ال2015ألمجالدر وي  الدهرد  اليدظ لدملدمعم ليفل ي لوةلدرخم ملدر مةلر يدفلدرييورمالظادفلدآلددبلكدراغمتالعمديفلوظااللدالكوكلل-1
ل.25ص
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 الخاتمة:
دػػػالرػػػالؿلدرد ػػػفلدمليػػػمدؿلدملوضػػػوعالدتضػػػقلواػػػهلدػػػالو ضػػػةلدرو ػػػم ةلدرػػػيتلييػػػكل ػػػملدر ػػػمع لعػػػالو م د ػػػهل
لكدريخػمبلدػالو ػال كد مع الكد مهمتهل   يخفلد دوافلردظلعادهلاد هلكدكمافهلكظ ددفػهلدكفلوفليفيػ ضلسةلدراػـو

لك  دلأابلسة:

داديمؿلديرلرافي يلعالداديمرهلكتي يالعػالوملدوضػوعللهلدر دتدفلكدملوضوعدفل الياع لدادي لسردعيملرفع دا1
 ودءلوظمفل دم دمنلوكلدعفيمعدػمنلوكلاد ػدمنل   يخػفلغػيلد م ػ  لإػاؼلسةلتو ػدةلدلػاؼلدمل عػولدرػ ملي ػينل

لسردهلدادي .
ي ػػفهادعمللهلدر دتدػػفلكدملوضػػوعدفلوكلدمليػػمدؿلدملوضػػوعالدػػمللػػملسعيلددعفلملػػاروؿلكد ػػالهػػولدرفي ػػيل لػػور ل ددػػف2

لدادي لعالدو ةلدملوكل مدةفلديددفلوة تليفلدادي لعلي ف دعلوفليل حل ملد م   .
لهلا فهابلدالتي يدمتلعايا لر دي لسردوت:3

در  يخفلدرو دا لرافي يلعالدريمصدفليفل ػكةل ػتلهػالدطػمدل ا ػفلدػالدا ػادالتي ػكةلدرلػدغفلدركمداػفلرفاػكل
دريمصدػػفل ػػفنمرل ػػوردنل ػػرلتي ػػنلدألخػػم قلد مرعدػػفلدرػػيتليد غػػالوفلتدفعػػاليفلدريمصدػػفل مرػػ دتال دػػ لوفلتاػػكل

لدرفع  فلدأل دف.
هلد ف معلدر مةلوفليارسلدملدمهدملكدادكدتلدريتل ػمغعمليفلد ػيتهلدر ػي يفلمبػملد ػفيياهلدػالردػوزلكو ػمصيل4

ل مكؿلوفلي فيياعمليفل  ك هلدر دم دفلكدععفيمعدفلكدردد دف.
ا دفليفلمجدعلافمعمتلدر مةلدر ي يفلكهولدملاػ دالكدضػ منلدػالرػالؿلظفم متػهلدرػيتلدعفيػال دعػملهل ع تلدر كدم5

لكدرنػور لعاػنلدزفيػعلدرػ مل عانلدر دتدفلدريتلتفضيالعودصةلدألػرفالكدركم ػفلكدادػةالكيفل يػضلدا دػمفلدراػـو
دػردنلرخضػػميمالدملفيػاد لدرنػػم   ليػ داليفل ػػي لدد ػمال ضػػالنلعػالدهفيمدػػهل مر  ديػفلدرػػيتل ػغا ل كػػ االممػملعياعػػملرل

لعانلدرظاملكدع في مد.
هلدرفػػمرلدر ػػمةلدمسػػمنلرايوداػػهل)وغػػممللدألدػػم (لتي ػػيدنلعػػالد ػػمع الدر دتدػػفلدرييدخػػفلدرػػيتلعػػمىنلددعػػملجمفييػػهلدريػػ ةل6

ذرػػكلكدزفيػعلدرفوا ػال م ػػفال خػالتغػ ل مأل يػػفلدرػيتلي دهػػملد ػيالنلدضػدئمنلروصدػػهلكر ػي هالكتغػ ل مألػػ لكظػةل
لعيةلدر  ديفلهالدملخدمسلدألخدخالرفي يدتهلدر ي يفلد مرلف.

هلدعفيػػػالدر ػػػمةليفلوغاػػػ ل لػػػم االدر ػػػي يفليفلدرفي ػػػيلعػػػالكد يػػػهلدر دم ػػػالكدردد ػػػالكدععفيػػػمعالدمليػػػمدؿل7
دملوضػػوعالدرػػ ملرولل دػػهلدملفيػػفلدألخدخدػػفلإليلػػمؿلدػػمليػػاكرليفلراعػػمتل ا ػػهلدملنخػػةل مآلهػػمتلكدأل ػػ دتلدرػػيتل

لددعمليفل دمتهلدردد دف.لعمىن
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ل

 المصادر المراجع
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The objective equivalent in the poetry of Abu al-Qasim al-Shabi 

An applied study in his book "Songs of Life" 

MOHAMED NURI ABDULSALAM BENQAMO 

Abstract: 
This study aims to study a new standard of modern literary 

criticism, which entered the Arab literary arena on Western literature, 
which is what is known as subjectivity and objectivity or the 
"objective equivalent" that appeared at the hands of the American 
critic (TS Eliot) in his saying: (The Poetry is an escape from emotion 
by turning it into art. 

In this, the writer may conclude to embody a particular emotion or 
incident that affected his life in a direct way, and in this we refer to 
subjectivity, which is the first image of expression, but there are 
social, psychological and political conditions that the poet resorts to 
embodying his suffering in an indirect way, and this is a reference to 
the “objective equivalent” that the writer uses He uses it in his poetry. 
This research examines the extent to which al-Shabi uses the 
objective equivalent in his book "Songs of Life" in an applied study to 
shed light on some of the words that al-Shabi used in his various 
poetic poems because of his artistic impact compatible with his feeling 
and feeling, for psychological, social and political conditions that he 
embodied in an indirect way that he resorted to, which is known 
Subjective subjectivity or objective equivalent. 

Keywords: objective equivalent, poetry, applied. 


