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 الخاتمــة واهــم النتائــج
 

ً  يالرااةوك كا وا شواضك ة و الك د الةاورارما اللة و  الو          ال شك ان البحث كان طويال
ثةا الك ضاين د ثم اللرحام الشعااء فالها يكثااهم د يلا يع ةي يعااها ياباال ها ةوا بوالن شةل 

عووووالم يبةةوووواعر  ضووووالم رال الووووك ياوًضالووووك يايحالووووك ياااةاعالووووك د يلك وووو  اةوووواطعا بعووووين ا  ا
 لووك ةووا ضرةاوول فوو  ال وو حاا  كاشوو  رايبهووا ية عااااهووا فكووان ثةووا اةوواا   الةشووا  ان ا

الةوواب ك د يبعوور ان ا اوولا ةووا ةوواعر   ا  عاووم ا اووالة ااا وو  فوو  حااووك الووم اليضووي  ع وور 
الطيالاووك د  ط الةةاوا ووك ةوون وووًل ااووك الةعا ووا بعووا ال اووالم الةهةووك فوو  البحووث يال  ووا

 ااك الح الاك ةن ال االم باآلا  : يالةكن ااوالص
 اوالً : النتائج العامة :

 ياااةاعالوووك الووورعي الوووم االلاووولام بالعووواراا يأوًضالوووكيرال الوووك  إ ةوووا الكلاشوووعا يةال وووك  -أ 
يالا الالر يالو ال الحةالر  يال الم العاالا يالشاع عاالها د يالرعي الوم الاحاو  بهوا ةون 

 اال ا ةالم حالا  ال ار يالةااةع .
ء ةوون وووًل ا ووايلهم لهوو ة ال ووالم ان ال وورةيا ة ةيةووك ةوون العوواراا ف وور حووايل الشووعاا -ب 

عام االلالام بها د يان  اكثا حا ا  د ااعل اب اء الةااةع يالا الالر يالةايك يالةثل 
ةوون ال وووالم الاووو  الاة ووين بهوووا ةوووا ال ووا  كالوووان ال وووار  الة ةيةوووكالبوو ليا فووو  ةوول مووو ة 

 الطةل ان ياالةا ااا .يا يالةةايا يالةااةع د يالاعل حالااهم الةيرما العرل 

يضر اةاطاع الشعااء ةن وًل اشوعاامم ا يالوك مو ة ال والم الاو  ةوعم ال واين الكواالم   -ج 
فكووان  داب وواء الةااةووع افوواارا  ياةاعوواايالةوو ك ال بيالووك الووم ااةووالوها ياثبالاهووا لوور  

لو ا   5دكاةول العوالم ة واح  شوام فو  الحالوا ةن  ةام ةا اإلةًم يا  لةا ااء بل 
ااةووك باالفكوواا الةوواةالك يالة ووامالم الافالعووك الاوو  حوواص االةووًم عاووم ح وول شووعا الر

 اشاعاها يبثها .

 األةوابالغك يريا كبالا ف   شا مو ة ال والم د يمو ا  أمةالك األ رلة ا ن كان لاشعا  -ر 
لووم ال ا ووا عاووم ع ووا ةوون الع وويا د يال عاووم فلووك اااةاعالووك رين اوووا  د بوول 

الحوووا  يعاةوووك  يأابوووابل  وووا  يال  هوواء يالوا ووواء يالةاوويك يالووويلااء يا األةوووااءشووةل 
ال اس د ل ا يضع  وةن رالوا  الرااةوك عورر كبالوا ةون الشوعااء د ةو هم الةكثوا  لالوا 
ال اوواج  وواحب الووراليان الكبالووا الوو   كووان لوول الشووعا ع يا ووا  ياضاووان اةووةل بالشووعا د 



يةوو هم الة وول الوو   الةثوول الشووعا لرالوول ةاابووك ثا الووك د يةوو هم ةوون عاف وواة شوواعاا  ةوون 
ةن الة طيعاا  ا  ي كا لل عرريالاااالخ  ياألربل ف  كاب الاااام ااام ل ن  ل ة  وً
. يةوون وووًل ال ةووا فوو  حاووم ال اوواج الشووعا  لشووعا الرااةووك الابووالن ل ووا  األبالوواااي 

شووااكيا فالوول د فاووم الكوون الواووي ة وول رالوويان شووعا  األ وورلسبي وويا ان ةعةووم شووعااء 
 و  الن :  و   ااااوم ال والم  الاءةالشوعااء كوا يا  أن إالةاةيع شوعا   أي أ رلة 

 كوار ال لك  وا د اواا  فو  أشوعااة عوابا  ةوطحالك  ييوواف  شعامم يا حك ةشواضك د 
ثا الرالن فالل بغا ال ةا عن الالام الشاعا أ رلة  الواي ةن أ ة ا بشعا شاعا 

 باألل واةالووا  يأشوعااممثوا فو  حالوااهم فابةا م اك شعااء لم الكن لاورالن أ الرال   د
 ال اي الك . ياإلشااااياالضاباةاا الرال الك 

 اإلةووًمةي وويعاا شووعا الرااةووك كثالووا  ةووا راةووا اوورول  ووةن ا وويا  الوو ا كا وو -مووو
 باإلشوعاالاووا  األ رلةو د يالشوعا  يا  ةوانلكل ةوا الاوا  حيلول ةون كوين يحالوا  

  ةن م ا الة هيم .
 

  ثانياً : النتائج الخاصة : 
 :  االم الرااةك الةي يعالك -أ 

د فكوان ل هوم ياضور ال ويا ال وبا  األ رلةالالنف  ضالةك ال با ان  يارا الرااةك -1
الا  اعاافيا عاالها ةكا ك افالعك د يةااع م ا  يأوًضهمله ة ال الةك بالن ضالةهم 

يةوووا كوووان الاهوووررمم ةووون  –فووو  بعوووا ايا بهوووا  –طبالعوووك الحالوووا  ال ا وووك  األةوووا
ا هم ةواطا رفعاهم الم ان ال وبايا يال وابايا فو  الةاةواا د ف وً عون االةو

يف ل  احبها يعةوم الاولاء الو   ال الول  يأمةالاهاالعةالق بةكا ك م ة ال الةك 
د يان بعووور ال وووالق  ياد ف ووور اال  ووويا ان ا  ضاالوووب ةووون ال ووواباالن يان فااووول 

ةا يعر ا  الةبااالن ةون الاولاء يالثوياب ال بور  ةعك د يبعر العةا الةاا د يان
ن ا  ةوووووع حةووووواة أل الوووووم ةووووواعا ك بوووووا  يالااووووويءالوووووم اإل فووووورعيان الاح وووووق د 

ن ال ووواباالن د يعووورم االةووواعاال يالغ وووب يشووور  الحووولن يال وووالق يالالووو س ةووو
 –بحووق  –ن  لووك ال ووع  ةوون ال ووبا يالةثووابا  د فكووان ال ووبا احةووك ا  أل

 ةن وا هم ال   الال ا بل   يةهم ي  اا   ااهم يم با طباعهم .

 أل هومء يال ورا د بال  وا إالةوا همعكةوا  إشعاامم ار ان  الا ا يالاةاالمف   -2
د  أةاةهةوووواعوووواال  لالوووول  اإل ةووووانكووووا يا الوووواين ا هةووووا ةوووون ا  اعووووالم د يان 



الاو  ااةو  اال ةوان  األضوراايشكي  ةوطي   فااةةا أشعاامم بالاةاالم لألضراا
د ال الةوواطالع ة ايةاهووا يارمووا  أةاةهووا ا  د يمووي ال وو  عوواال  ياآلالمبالة ووالب 

ا وم شواء بة ا وم اااراول د يال  فااك ا وااال  البواا  ااوا ضرااول د ال وافها
لوم الكون  أ وابلاال اةا بالها ب اب الةاةن العاا  بان ةوا  أةام اإل ةانةبالل 

ي  الباووك ةوون ةيااهاهووا ب اووب لووم الكوون لال ووالبل د يال اوور أوطوو ةلالوطلوول د يةووا 
 الاافا الةاةاةل الةاةالل .  اوطالة

الة والبك  فو  فهوم مو ة إالةوا همعةوق  أشوعاامميف  ة البك الةيا اا   فو  
ا  اعووالم د فبووالا ل ووا  وويا  ةه بووك ع وور  أحووبيالاعاةوول ةعهووا ياا الهووا كةووا 

ة وراا  عاوالهم د يابطوية بةواطان ووال هم  أةاا  ةعةم الشعااء ال الن عري الةيا 
  ب  اء ا  . الةطاق إالةا همعل يال د يضر عكةا م ة ال يا  

فو    ويس  – ووا  كثالوا يضوالم ا –ف  الِحا وِم حوايل الشوعااء اعلالول مو ة ال الةوك  -3
باالماةةريحالهم  لًضاراء بهوا كوين الةةوريا شو والك عاةوك يماةوك  لآلواالن يا 

ة اا ووك ب ووالم اوووا  لاشووكل و ووال  أشووعااممد يلطالةووا اوواءا موو ة ال الةووك فوو  
الةةوريا د فواضاان الحاوم لورالهم باليفوواء يالشوااعك يالكوام يالحالواء . يضور حووايل 

يا فيالوور موو ة ال الةووك يةكا ووك الحاووالم بووالن البال وو أنالشووعااء ةوون وووًل  ةووا اهم 
الةةاةحك يال    عن  أبالماكان الا  ضيةل د يريافع الحام لر  البعا د ي 

ً  عن الريافع الةالاةالك   .ال  يب بعر ااك الة ل د ف 

أ هوا الةالولان  أراكويا أل هوماةا ف  الع ا  د فان الشعااء ضور اغ ويا بهو ة ال الةوك  -4
 أشووووعااد ف وووور كووووان لهوووو ة ال الةووووك ح ووووياما فوووو   ةووووا ااا ال  ةوووو الح ال وووو  لإ
د يان اعووابالا الشووعااء فوو  موو ة ال الةووك ضوور اا  ووا ةووع اعووالالم الوورالن  األ رلةووالالن
يالةبوار  د  األووًقوطوياا ااةووك فو   أشوعااممالح ال  د فبرا  اإلةًة 

األ رلةو  حالوث عوا  بهوا يلم اعر وطياا شعاالك عابا  د فكا ا الع وك اراء 
 . األوا بال الم  كةا عا 

ةهووواا لووورالهم ةووواما  الاع ووو  فووو  الحوووب ع ووور الة ووورا  د يمووو   (الحوووب)يفووو  
د يةثاوا فو  بعوا يايمهوا ح ال وك  أوًضالوكةاما  كا وا اةثول  ويا  ةثالالوك 

رال   د يطبع الًلم الشاعا يالاةر ةايكا  حالااالا  ف  كالا ل  أوًض  اا يالع 
 ااااما  ية مبا  اربالا  . األوا د يةثاا ف  يايمها 



  عوووول  الوووو  س كووووان لاشووووعااء يض وووواهم الاء موووو ة ال الةووووك د فعبووووا كوووول شوووواعا فوووو -5
يبعوور الهةووك يطاووب ةعووال   ياأل  ووك ياإلبوواءبطاال اوول الوا ووك عوون عوول  الوو  س 

الهيان يال ل يال الاع د الن الحالا   أةبابةن  أل  ةهماالةيا د  ي ا  ة هم 
علالوول  يالهةووم الحووا  الكاالةووك ال الةكوون ان الحالامووا يالا ةووةها  الووا    ال  وويس ال

فوووو  اةالوووووع الةعوووووا    ووووياا  ال ووووو ء ايا وووووب ال وووووالم  أشوووووعااممالعالالووووك د فبووووورا 
 الح ااالك د ية بعا  لاةعار  الر اليالك . اإلةًةالك

عام الا م ةةا ايفا لرالهم ةن ةةاما الاوا   –اةا ال  اعك فا هم ضر عافيما  -6
الا  حثيا فاضاا ا اشعاامم  –يالغ م الا  ارعي بطبالعاها الم الب خ يالاب الا 

الووووور الا ياللمووووور فالهوووووا فالهوووووا عاوووووم الاووووولام ال  اعوووووك يالك وووووا  فووووو  العوووووال  باووووواك 
ال اهوووا يالا وووا بالة ةووويم ةووون الةوووال يالوووالق د فاا  وووا بووو لك ياإلعووااا عووون ل 

 . اإلةًة اعابالا الشعااء ةع اعالالم الرالن 

مو ة ال الةوك د يحثوويا عاوم الاحاو  بهووا  أمةالووكالشوعااء عاوم  أكووريفو  الايا وع  -7
د فو  حوالن ااا فو  الور الا ياالووا  د يةورحيا ا وحابها يثةها ةن ف ل لةا فال

لاوووو يا الووووم  م الكبووووا يالعاووووب الباعارمةووووا عوووون واووووق الكوووواام د يوا وووويا فوووو  
  د ووواة ا ل ا ووول عووواالالوووالاعووول   وووب عال  أنالوووم ا ووول ال بغووو  لاعاضووول  أشوووعاامم

 اعالم د الن ف   لك علال يكااةال.يا ل الاب ان ال الاكن الم احر اال   

 الحالووواء يضوور كووان ل الةوووك الحالوواء ةكا اهووا يةوووراما فوو    وويس الشوووعااء د يااشوو  -8
د الا ياةوعك اةاورا لاشوةل  وين العواالرالهم بطابع اليضاا د يكان لول رال

  د يح ووة الةووا د ياال  بوواا عوون الكووًم د ياحةووااا الياوول د ا ي ووا الطوو
 يعاق الابالن د ي الاما ةن الةعا   يالرالالا .

فوووو  حالووووا  األ رلةووووالالن يةووووايكهم اثووووا كبالووووا د لوووول فوووو   – أال ووووا   –يلا وووورق  -9
الكو ب العوراء د حالوث  أمولبالغوك د لو لك  ا وبيا  أمةالكعًضااهم االااةاعالك 

األووووووًق يال وووووًا كووووا يا الووووواين فووووو  ةةوووواكهم ةثابوووووك يعوووووار   ةالةووووك ا ةووووور 
 ااةاعالك د ياياث الُ اضك يالبعار يالا اء بالن ال اس .يالعًضاا اإل

الشوووووالعك  ةووووون ال  وووووالل يال ووووو اا كا وووووا مووووو ة ال الةوووووكاةوووووا الةوووووايء  د ف ووووور  -11
 األ رلسعاةاء بعا د يضر يار ا ان  األ رلة يالةعايفك بالن اب اء الةااةع 
ةوون  ياإلفووار الةووايء  يالع وول  با ووحابةوواعا ك ضوور اللةوويا ال وواس الاةةووك ياإل

 اااابهم .



االمووا ةحووايلالن اب أشووعاامم  العوورل  اوور الشووعااء ضوور ا ووايليا موو ة ال الةووك فوو  فووي  -11
ضا وارالك فو  الةااةوع د أمةالاها ف  ال ياح  الةالاةالك ياإلااةاعالك ياإليبالان 

ااةووواع  ياالضا وووار  د ب  ياعووول الةالاةووو  ياإليان الشوووعااء ضووور اةثاووويا العووورل 
العوورل ةووا مووي فوو   أ ووياعيابووالن ل ووا ان اةهووا ةووا ااااووم ة وول موو ة ال الةووك ةوون 

 –الوووورال ا ةوووون  ةووووا ج ةووووا بووووالن ا د يان ياإلااةوووواع ةاووووال  العوووورل الةالاةوووو  
 أموووولابووووالن بي وووويا ا اشوووواا موووو ة ال الةووووك بووووالن  وووو ي   –عا وووواها الرااةووووك 

 األةوووااءالعووورل ةووواالك الباغووو  بهوووا  أ وووب يةالووول طوووبعهم لهوووا د ف ووور  األ ووورلس
يالوا ووواء يالةاووويك يال  وووا  ةا وووا  الووووالق د ياكاةووواب الووو كا الحةووون د ف ووور 

لبوووواس عوووون ع وووويلهم فوووواااهيا الووووم افووووع ا ضاوووويبهم يةووووالطا عاووووم رووووول العوووورل
بالور ال وع اء يالةةواكالن يةحاابوك الةاوم  ياألو الةةايةالن ياعا ك الةحاااالن 

 يال ةار يالع   حالث كان ي  ا  العرل حالث الكين .

يف  الكام اغ م الشعااء به ة ال الةك يا   يا ف  اةهااما يحثيا عاالها يشااكيا  -12
ماب ةوا فو  ف  اشاعاها بالن ال واس د ف ور رعويا الوم الكوام يعورم االكاوااث بو 

يبوا ك  - أشعااممعل يشا  ف  الر الا ياالوا  د فااءا  د الن الكامالالر 
اهووووا يةحاةوووو ها ياةاووووار لا وووورا موووو ة ال الةووووك يااكوووور عاووووم امةال - فوووو  الةوووورال 

الةحاواج يال وعال  يضوا   ا حابها يالحث عام ب ل الةال يالطعام يةةواعر
  ال هم . إلةعارالشر  يب ل ةا ف  يةعهم 

ر يال ايةوالك ةون الةي ويعاا الاو  اةوااثاا االاه أشعاا ا ف  الشااعك كا -13
ياةوووا ا ا طاضاووول يةوووا باحوووا ايا ال اوووال يالاهوووار  األ رلةووو بع االوووك الشووواعا 

 األ رلةوو الاوو  ض وواما فوو  ابيعهووا د ف وور الوو   األعوويامةةوواحي   عاالوول طالاووك 
الحاب ياعيرما يكا ا الءا  ةن حالاال د  حبها ة و  ان يطو  أا وها د ف ور 

 وو ك الا مووب الوورالم يال اووال الةةوواةا لةاايااهووا بووًر  األ وورلسبووًر  اكاةووبا
مو ا الشوعا الاوا  عاوم الةو ك الحكوام كان الايم . ف   الكثالا ةن الة اةباا 

 األشووعااةوون اةووااء يوا وواء يةاوويك يةوون مووم عاووم شوواكااهم الاحوورثين فوو  موو ة 
 عن  ليااهم يبطيالاهم يالاغ ين بها ف  ةاالةهم . 

بعا الايا ووب الةعاةووك  وويا الةاحوور  لووال ةثوول – أال ووا   –اعك يفوو  الشووا      
األ رلة  د ي لك با بالهول ةاما  االاابالك االر  ف  الشعا  األ رلةالالن ةن حالا 

الووم ةووياطن ال ووع  فوو  الةوواطك يفوو  ااالهووا ياعيا هووا د فاةوواطاع بوو لك ان 



ال ي ووم ياالةواغًل يال ةووار د  أيضواافو  بعووا  األ رلةووالالنالوراعب ةشواعا 
فو   األةولفحايل الشعااء ااةالر ا حاا  بعا ال اس ةن ال الن الع ور عاوالهم 

 أشووعااممفااكوولا  د الوالووا ةوون ااووال الوورالن د لة وواةهم الووواص فوو  الةااةووع
الوو الن ااووو يا عاةهووم  م بعووا ال  هوواء يال  ووا  يالعاةوواء فوو  موو ا الةاووال عاوو

  ً  . األةيالالة ا ب يطاب  االإلحية للاهم االااةاعالك ةبال

 أفكوااممف  ال  الحك يالحكةك حايل الشعااء ةن وًلهةا ان ال ورةيا وً وك  -14
ا  الًاها ف  مو ة الحالوا  د فوااويا ةحةاوالن  يأراكياياااابهم الا  ةايا بها 

اثووا  ع وويلهم ياغ وو  ااوواباهم يةوون ثووم اثووا  ياغ وو  ااووااب  يأفكوواابااووااب 
ةوون وووًل حكةهووم ية ووالحهم ةالوورا ا  ياةووعا  د ف وور ياوور الة وواحين  اآلووواالن

يالةثوول د يعةاوويا  األوووًقلوورعيااهم د فااحوويا الحثووين ال وواس ةوون وًلهووا عاووم 
 عام اشاعاها .

الاوو  طالع ووا بهووا الشووعااء فوو  موو ة ال الةووك ضوور  األبالوواافوو  الع ووي يال وو    اوور  -15
 أمووولالح وووااالك الاووو  اةاوووال بهوووا  اإلةوووًةالكبال وووا اا بوووا  ةهةوووا  ةووون الشوووةالل 

د فالشوووعااء اشووواايا الوووم ف وووالاك الع وووي ع ووور االضاوووراا يال ووو   عووون  األ ووورلس
عثوووااا يلالا الةةووو ء د يبال ووويا ةكا وووك مووو ة ال الةوووك يواوووق ةووون الاحاوووم بهوووا د 

يةكا اهووا فوو    وويس اب وواء الةااةووع د ةاكوولالن د ل وواحبها ياوولاء ا  ةووبحا ل 
م يضووري  عاوم ع وي الحكووام ي و حهم د ال هووم الةثاوين ضالةووك عاالوا فوو  ةااةعوااه

 . لآلواالنحة ك 

 أشووعااموو ا الواووق ال بالوول الوو   كووان حا وواا  بشووكل يا وو  فوو   –فوو  اليفوواء  -16
اةوور الشووعااء  ووياة الةواا ووك يراللاوول الةا يعووك الاوو  عكةووا  – األ رلةووالالن

ةر  عةق م ة ال الةك ف    يةهم د ف ر اعررا  يا اليفاء يراللال يةعا الل 
الوووم  ياإلحةوووان د يبوووا اليالووورالن د ة هوووا اليفووواء ةوووع ا  األ ووورلسلووور  شوووعااء 

الح ويق فو  الاواا يال ورالق د  ياابالاهم د ي اك  ي  ال ابم د يح ةاالب اء 
يعًضوواا الووير الاوو  كا ووا بووالن بعووا الشووعااء يةاوويكهم يالاوو  ااووايليا فالهووا 
ً  عن ااك ال يا  الا  عبا فالها البعا عن  عًضك الحاكم بالةحكيم د ف 

 أي األ رضاء أياالويان  أي األب اء أياثالهم لالياك يفالهم ي لك ةن وًل ةا 
 . األةاا  



عوون  أشووعااممفوو  حووب الوويطن يالح ووالن الالوول ااا الشووعااء العبوواين ةوون وووًل  -17
حووووبهم يح الوووو هم يشوووويضهم لاوووويطن د يعوووون مةوووويم البعوووور يال ووووي  يحاضووووك الياوووور 

 اووووااب ةوووون ةشوووواعا أشووووعاامم كوووول ةووووا الوا وووول البعوووور ياإل ووووياا ياألةووووم د ف
د ياالشان العياط  فو    يةوهم ياولاحم الووياطا د ياورفق الح والن يا  عاالا 

فوو  و االووا ياوورا هم د يال اواووي موو ة العياطوو  ةوون اعاوواب الشوواعا بةةوواما 
اولء ةون  كاالااول  أل هواالطبالعك ف  بًرة ياةاك ها الاةالاك يوايااها البرالعك د 

ً  عوون ر . ف ووعةوواة  أالووام أاةوول اوو كاة ةعاموور  ووباة حالووث ال  وو  الةوواء د ف وو
فوو  حاهووم يااحووالهم د  أب الهوواا  الووك ع بووك ااووا  عاووم الةوون  األ وورلسكا ووا 

يفووو  باةوووهم ي عوووالةهم د كوووا يا ال ال ووويين عاوووم فااضهوووا يلوووي ل اوووا  ياالووول  د فهوووم 
ع رةا كا يا الباعرين ع هوا الشوعاين بوان علالولا  ضور ف ور فالةوااعين فو  الا كالوا 

 . أا لبالعير  د فه  ع رمم ا ك ا  ف  

ةرال  ف  اثبالا بعا ال الم ي شاما ةثل )الحام د العورل د الكوامد كان لشعا ال  -18
الشووووااعك د اليفوووواء د الع ووووي(  وووويلك يايلووووك د إ  ان اوووول الةوووورال  كووووان ال ووووم 
بالةعا   اإلةًةالك يالح ول بوال الم الح وااالك ياإل ةوا الك د الن ةون رياعو  شوعا 

طاا  الةرال  اإلعااب بشو الك الةةريا يال  ور إلةهواا ف والال . يابوالن ان شو
ةوووون الشووووعااء لووووم الكي وووويا ةاكةووووبالن د يا ةووووا ضووووار موووواالء فوووو  ةوووورالحهم اعاووووابهم 

 . يا ياكباامم االاما ياةاالر افعالل يةياض ل يبطيالالبشو الك الةةر
 

 :  االم الرااةك ال  الك -ب 

   ةووووا الا ووووا ال ةووووا فوووو  شووووعا الرااةووووك مووووي  ابووووك ال اوووو  يالة طيعوووواا  أموووومان   -1
ةعورير  د  أبالااوا  ا الةثول مو ة ال والم  اورة ال  الا  عاالل د فةعةم ةا  ار ةن شوع

الاو  عالاهوا الشوعااء يالاو  اواء كثالوا  ياألفكواان طبالعك الةي يعاا ي لك أل
ً  عون  األبالوااال  والر مو  الاو  ضوااا ال ةوام فو  عورر  اث واءة ها فو   د ف و

فوووً  األفكووواااةووواطالع ان اةوووايعب ااوووك  األبالووواا أيان ةثووول مووو ة الة طيعووواا 
ةون  ب كثايااالل يةياض ل  أفكااة أيااعبالا عن ضالةل اإلطالك لم الحااج الشاعا ال

 أيالكا وو  الشوواعا بالبالووا الياحوور  األحالووانموو ة الة طيعووك د بوول فوو  كثالووا ةوون 
يةي ويعااهم يةعوا الهم الوم ع ويل  أفكوااممان مم الشعااء ان ا  و   إ البالاالن د 

.  ألبالواااعورر ةةكون ةون  يب ضولالةعوا    أي و الةاةعالن يضايبهم عن طاالوق 



د يمو  ح والاك  األبالاار ةن ب ضل عريضر ةك اهم ة رااهم ةن اةاال اء الةعا   
 .حة ك لاشعااء ياحةب لهم 

فووو  مووو ة الةي ووويعاا لوووم اووواا  ا وووا  ضالةوووا  ب ااووول  ياألفكوووااا ن الة وواةالن  -2
يا ةا ااءا ةاراواك ةوع اال وااا االووا   وةن ض والر طيالاوك  ةوبالا  ا ويم 

ياكةووبها عة ووا  فوو   األ ووااال موو ة ةووا فالهووا لاكد يار األ وواااعاووم اعوورر 
ق العاط وووك ي وووورضا  فووو    وووول الاعبالوووا عووون وااوووواا الشووواعا د يضوووي  فوووو  اووورف

 ال  الر  . أفكاالالةا ة  طعك عن  يأفكاا أبالااد فه  الااابك

االبهوام الةوار   ميعور ياإلشوااقالة واةالن اةاوالا بالي ويا ان اااكالب مو ة  -3
االوووا د فكا وووا لال وووك الاعبالوووا ةاةوووك العبووواا  الوووم ا غوووًق الةع وووم يا غةووواس الا 
اص د ف وور اوواك الشوواعا ال وو عك اعاالوو أييا ووحك ال كووا لووالس فالهووا  ةوويا 

ا  ف  العباااا د فاواءا كاةااول اضال وك يا وحك ةا اابوك فو  االةواعةال يالاك
ةةايعبك الايا ب ال  الك يالةي يعالك يال  ةوالك د يلوم الو ا فو  اعبالواة حشوي د 

باةووالالب ةووهاك يةعووان ضاالبووك يال وواة ةباشووا  افعووا كوول ةووا فالوول  ووايا  اللم 
يع واء  الم يال  والل اال ةوا الك رين كور  مونةةاي  ال الر  يالةاعك ال  ةالك لا و

 ة اا ك بةةاي  ف   افالع .

احووا ة شووعا الرااةووك بو ووالص العةوول ال  وو  ي لووك بةووا  ووا ية ةوون  وويا   -4
فالول عون ضوالةهم شعاالك يةا افة  لاوالال فالل د فام الاحيل شوعامم الو   عبوايا 

الووويلن يال افالوووك د يا ةوووا ي ووواية  إاليةي ووويعااهم الوووم  ةوووم  اوووا  ال الحةووول 
 ة عةك ب رق العاط ك . أشعااممبال اب فااءا 

الةاووووال ب وووو اء  –ا وووول فوووو  ةعةةوووول  –ا ن ةووووا الةالوووول موووو ا الاووووين ةوووون الشووووعا  -5
يالاياووع د فالشووعا الوو   بووالن  األلوومالعاط ووك ي وورضها يحووااا  اال  عووال يعةووق 

ً  ال وورق يعةووق االوورال ا  وو ارق عوون ياضووع ة شوولالل فوو  ةعةووم ايا بوول د ةةووا
يةووايفهم يعًضوااهم يشوولي هم د  أوًضهومةاحوورثا  فو  د يةشواعامم  أحاةالةوهم

يالةوواي  الحالااالووك  األحووراثفهووي اااالووع  ووارق يياضعوو  لةااالوواا كثالووا ةوون 
يثال وك  –فو  الكثالوا ةون ايا بول  –الا  كان العالشوها الشواعا د لو ا فهوي الةثول 

  رق اليثالق .ك ةن أشو ال

ةوووا يالحووورس يةوووعك الااالوووا كح وووالاك باأل وووالك يبعووور ال الاةوووم شوووعا الرااةوووك  -6
ل الاليةالوك . أي ةعا ااولةعاالشك الشاعا ياااابل ال ااالوك يةًحةااول الشو والك 



 باإلحةوواسان الشوواكيا الةاا وو   –فوو  كثالووا ةةووا ضاأ وواة  –يضوور حووايل الشووعااء 
 باألفكوواايةي وويعااهم الاوو  ح اووا  ااوواة ضووالةهم يأفكووااممةعهووم يفوو  ةووياض هم 

 . األوًضالكالةاةالك يالة امالم الافالعك يالةثل 

اوووا  الاووو  ا ةووون الةااعالوواا الةهةوووك ايث فووو  اااامااوول الةواا وووك كووان الةوووي  -7
الشووعااء ةووون  بعهوووا عاووم  حوووي يا ووو  د فكوووان  ا ح وويا ةاةالووول فووو   ةوووا ج 

ربالووك ياااالوالووك ث افووك رال الووك يايموو ا الوورل عاووم ان الشووعااء ضوور حةووي بالرااةووك د 
ة ووووامالم الوووورالن د ياةثالووووول اووووااث العوووواب الشوووووعا  د  اةاح وووووااةك وووواهم ةوووون 

 الاااالخ يشو الاال الباال  الةاثا  . أحراثيايةال  الةثل د ياةااهام 

الةااعالواا الاو  رواوا فو  شوعا الرااةوك  أكثا   ةن يضر كان الةيايث الرال -8
الايافوور الاوو   أموومالعوور ةوون موو ا الاافوور  أنياضيامووا اوواثالاا  د الن الشووعااء اراكوويا 

اةوووهم فووو  ا  ووواء ث وووافاهم ياغ الوووك ة ووواةالن شوووعامم بووول ياثاالهوووا د لووو ا ا وووب  
 ووول يوالالووول اراأل رلةووو  فووو  فكووواة يياال ووواين الكووواالم الووو   عوووا  ةوووع الشووواعا 

العالالوك ةون  يأفكوااة ةي ج الةحا   اةايبا  ية ةي ا  د ف ور او ثا فو  ةعا الول ال
الووون ةووون  احالوووك اووووا  د فاةاح وووا كثالووواا  ةووون باةوووايبل يااكالبووول البا احالوووك د ي 

الووق ااالاوول الاوو  يال  ووص فوو  ةووالاق الوو ص الشووعا  لاعة اآلالوواا ياالشوواااا
الوو   الطاحوول اي ال  ووالك الاوو  العالاهووا د يلا يالووك حااوول  عالاامووا فوو  الةي ووي 

 .الةياير  ف  الةااةع  ياألفكااياي ال  بعا الة امالم 

ك يفو  بعوا الشو والاا الرال الوك الةةايال األرالانيضر يار الشعااء ف  اعًم 
ةااعووووا  الةاوا ووووين ة وووول الةووووياعة يالعبووووا فوووو  االشوووواا  الووووم ةوووورليالاها يةووووا 

 – اشوواهاا بوول لا يالووك الةع ووم فوو   ةووا اهم الشووعاالك . يضوور اةوواطاع الشووعااء
ان  إالالشووووواال ك فووووو   ةوووووا اهم د  األحارالوووووثان الية ووووويا  وبوووووك ةووووون  –اال وووووا  

ةا ضيان بةوا اضابةوية ةون ي  الو كا  ايةال هم م ا ااء ةايا عا  ال ال ها ا ا
 .الحكالم 

ةووون الةااعالووواا الةهةوووك لووورالهم الاووو   –ضرالةووول يحرالثووول  –العابووو   األربكوووان  -9
ياةثاية ثم ارواية فو   األربد ف ر م م الشعااء م ا  أشعااممافاريا ة ها ف  

  ةالاهم الشعا  فكان  ا ح يا ةاةالل ف  ب اء ال ص الشعا  .

ةووون )الةثووول( د ف ووور اةوووااهةل  يأفكووواامميعااهم كووو لك افووواريا فووو  عووواا ةي ووو
الشووعااء فوو  ع وور حووال ةشووابهك بووالن ض ووال يبووالن الحالووك الاوو  الاحوورث ع هووا د 



بالشووكل الوو   الة حهووا طاضووك االحالالووك ضووارا  عاووم  أضوويالهمفاووو يا الا ووعين بوول 
الاوواثالا فوو    ووس الةاا وو  بةووا اافوورة ةوون ضووي  اعبالاالووك ي ووالن بً الووك ف ووالحك 

 ضك الاشبالل ياير  الكاابك .ير باإلالاالااةثل 

كان ةن ابال ةًة  ث افك الشعااء الاااالوالك ال رالةوك ةعوافاهم بالشو والاا  -11
الاااالوالك الا  وارما الاااالخ لةكا اها اي لرياما الةاةالول الو   اةاعوا بول فو  

يال بالوول الاوو   ياألضوويام األشووواصح بووك ةوون الوولةن د كوو لك ةعووافاهم باةووةاء 
الوورما  أحووراثرالم طووي  ال  وواء  وو حااها يضي ووا كا ووا ةعايفووك ة وو  عهوور ضوو

د  ب الا هوووا د فية يموووا فووو   ةوووا اهم يموووم ال  ووورين العةوووك ياالعابووواا يالا ةوووالك
يايةال هووووا فوووو   األةوووواكنبعووووا  ألةووووةاءمم يةوووون ث ووووافاهم الاااالوالووووك اةووووارعاا 

د ةحووايلالن ةوون وووًل  لووك اعووار  وا هووا ةوون ارالوور ةةووااهةالن كوول  أشووعاامم
ا ووووويا ة ووووول ةووووون رالالا اغ ووووو  فكوووووا  الشووووواعا  يةوووووا األةووووواكناالحووووواءاا ااوووووك 

 يةي يعل .

ال ووال أ اا ووهمل وور اعاةوور الشووعااء فوو  ب وواء  ةووا اهم الشووعاالك يورةووك  -11  يا 
الةوا هام د ال وراء( يالاو  اةوهةا ةالالب الطاب اال شال  )االةا د اا أفكاامم

بشووكل كبالووا فوو  ب الووك   ووهم الشووعا  يالاوو ثالا فوو    ووس الةاا وو  ياشووااكل فوو  
 شعاالك د ياثااء الكًم بةعان ياالحاءاا .العةاالك ال

يضر ايةل الشعااء بال يا لااعبالا عن اااابهم الشعاالك بةوا فالهوا ةون اا   -12
ال وواا أفكوواامميا  عوواالا ي لووك لبالووان  يألةوواا إ ةووا الكيا وويااا  ةعووا الهم  يا 

ياوووًء ةوووا و ووو  ة هوووا د ياي وووالل الةع وووم الةطاووويب د فكوووان بووو لك لا ووويا  
الشوعااء ةون  أكثواف و  الاشوبالل ياالةواعاا  د ف ور  ح ياما الةاةالول ةون ووًل

  ةا ج ال يا الاشبالهالك ياالةاعااالك ة ابل ال را  ف  ال يا الك الالك .

 الاكااا يالا اس يالا رالااةاعان الشعااء ببعا الةحة اا البرالعالك ةثل  -13
اعلالل أفكاامم يةي يعااهم ياةم  يامم ليالطباق يالة اباك ف  الاعبالا عن 

الوك ااواك د ياحةالن ال اةهم ياكةاءما بحاك لام أشعاامماالال اع  ف  الاا ب 
 ثاا  ع ال ياح اللة عام االةاالعاب يواق اال  عال .اثاما ف    س الةاا   با

 

ام ضر ياريا فالةا كاب ا عن مو ا الةي ويع ةوا ال الور عال أملالكين  أنا ا ل ااي  د يبعر       
يموي ةون ف وال يعي ول الو   ال  ةواطالع ةون ري ول يالار  د فان ياريا فه ا ايفالوق ةون ا  



ض وويا ا د ي حةوور ا  ا  ووا ض وور ا الوالووا ياار ووا  أيشوواللا د فووان لووم الاووريا فهووي ةوون ا  ووالا ا 
 ال  ع د يف  ا ا  الم حةن الة  ر يض ر الةبالل د ا ل  عم الةيلم ي عم   ال  الا .

 


