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 اخلامتة
شارريا تلصتات  أجنااس إبا مان ابننياا ابمنةماا  اإليقاا تحوالت  أنتقدم  نستنتج من كل ما     

اشيًا مع تحوالت ابواقع وابتجرنا ابشارريا مت ابشكصيا جاء منسجمًا ومتنمن قيود ىذه ابقوابب وابثوا
ناساب بتوجياات ابتاياغي ابم ابشرري وقابناو أسصونووابرغنا في االلتالف وابتجديد ، فكل عتر 

ابشرر ابرمودي كان مركزًا عص  قوة ابتاوت  إنعص  حد سواء فالحةنا كيف ابمندعين وابمتصقين 
عن طريق استثمار عنتر  وابتالب بشد انتناه ابمتصقي بتنميا ابتواتل ابمررفي وتغذيت واإليقا 
يا ، وبكان وابتحكم في جرس ابحروف واعتماد تتاوتيات لاتاا نموامون ابرساابا ابشارر  اإلنشاد

ابتدوين وابكتانا وما يتاحنيا من قراءة نرى تراجع أثار ابشاهاىيا  أسصوبمع مرور ابزمن وةيور 
طاغيااا فااي  األفكاااربتةياار  اإليقااا هااا حركااا صتجرنااا ابكتانااا ولبابمالئاام  اإليقاااعيوةياور ابتنويااع 

 ابتوتيا ابتي اعتمدت سانقًا . اآلثارتراجع نتيجا بذبك قوة تابنص و 
وكتانيا جديادة  أسصونيان آبيات م ةابحوار  أنتجتو وأماابكنرى في ابرابم  ابتقنيا ابثوراترد ون     

شاارريا مغااايرة انسااجامًا مااع واقرياام ابهرصااي  أشااكالمنتكاارة فااي لصااق  أسااابيبالااذ ابشاارراء اعتماااد 
وتحاااررة مااان ابقاباااب  اإليقاااا شااارريا نسااانب تحاااول  أجنااااسوابتطصاااع بصتحااارر نماااا يسااايم فاااي لصاااق 

 إيقاعااً قتيدة ابنثار اباذي اعتماد  نأسصوبقما ىذا ابتحول ابمتمثل  إب شيئًا فشيئًا وتواًل  ابرتين
ابشاارريا فيااو يركااز عصاا  ابشااكل وعصاا  ابهكاارة تااانرًا نااذبك ناادياًل  األجناااس إليقااا مغااايرًا تمامااا 

يقا ابهردي  األسصوب إب يمتد  إيقاعياً   .ابمغايرة وابهريدة  األسصونياوابتيغا  أبهكره وا 
ابمتصقاي  وأفكاارد مان تطصراات حاابقاباب ابمناتةم ابجاماد قاد ت نيياكالبمتمثال ا اإليقاا  أنذبك      

 أفكاارهيتاب ماادة  أنا ابرتينا في اتون ابشكل ابمراد ساصهًا فابشااعر عصياو بابدالعن في ابترنير 
تاان  وحركيااا ابتااورة في اإلناادا يشااكل الحقااا نتااو ابجديااد ابااذي تكاااد تلهاات فيااو رو   أناااءفااي 

 األماروابمتناقواا وبكان ىاذا  ابناىتااابدالالت أال ش  من لالبيا تتر  قد ال ألتواتابنص تدى 
نسااتطيع ترميمااو عصاا  ابنتااوص كصيااا وبكنيااا وجيااا نةاار استلصتاات ماان لااالل قااراءة عامااا  ال

وابجماابي كصماا تلصاص  اإلناداعيفاابنص ينماو ويألاذ طانراا  وأجيابياا إشاكابيابصنتوص نملتصف 
 أمىاذه ابتحاوالت ساواء كانات تحاوالت تاغرى  أنحدود ابشكل ابكتاني ابمأبوف ووجدنا من قيود و 
 فايابتحاول  أنابادالبي نمرنا   أونهراابي عصا  ابتاريد اال ياساوغي ىنااك مااكنرى فاان  أموسط  

االنهراال ابرااطهي بصشااعر وماا يمار ناو  أنتحول لطير في ابدالبا كذبك  إب ابشكل سوف يؤدي 
 أنناال وعاي مناو ، ذبااك  أووعي ناشارريا  أجنااس أوشاارريا  إشاكالانتكاار  إبا تدفراا  تأزماا مان

         حابو نهسيا شكل يالئم حجميا األنداعي .  أوبكل تجرنا 



 ماادجيااا مااا منف شاارريا عدياادة أشااكالجااا بيااذا ابساانب ابمياام وابلطياار فااي آالن نهسااو ةياارت يونت
 أجنااسابحركاا ابشارريا وةيارت  أو ر ماع تالشاي ابشااعرثتطاور ومنياا ماا تالشاي واناد ومنيا ما

 منيا : اإليقاعياشرريا نهول ىذه ابتحوالت 
ي وابشااارر ابمرسااال وابشااارر ابحااار  وقتااايدة راااطات وابموشاااحات وابشااارر ابمقطمابمزدوجاااات وابمسااا

 ابنثر .
ابشاارريا ابتااي تاام رتااادىا ىنااا وبكاان ىناااك ىجااائن تجمااع نااين جنساااين  األجناااسىااذه اناارز      

وابانمط وابتايا ابشارريا  األساصوبملتصهتين مما يوبد تهاعال وتدالاًل كنيرين عص  تاريد  نررييش
. 

ماانيج ابدراسااا اعتمااد ابتاادرح فااي ابتحااوالت فابدراسااا ترتااد ابتحااوالت ابطهيهااا ومااا يرافقيااا  أن     
ول ا ابدالبياااا منياااا بصوقاااوف عصااا  اثااار ىاااذا ابتحاااسااايم  ال األلااارى األننياااامااان تحاااوالت عصااا  تاااريد 

 وابشرريا لاتا . األدنيا بألجناسسسا ؤ ابتحوالت ابكنرى ابم إب ترودًا 
ابرااام نشااقيا ابلااارجي ابمتمثاال نااا ابااوزن وابقافيااا واباادالصي ابمتمثاال  اإليقااا اعتماااد دراسااا  أن     
ابراام ذباك  اإليقاا ابنالغيا وجرس ابحروف يجرل ابدراسا منتةما فاي توتايف  واألسابيبنابننر 

افر فااي وااابرااام وقااد تت اإليقااا ابلارجيااا وابدالصيااا قااد تتنااافر فااي تكااوين  اإليقاعيااار ابرناتاا أن
ابمتنادباا ناين ىاذه  اآلثاار، بيذا جاء ابهتل في دراساا كال عنتار عصا  حادة بنياان  ألرى أحيان

يساايم فااي تحااول كنياار فااي مواقااع االرتكاااز  يابرروواا اإليقااا تحااول  أن ياافابرناتاار وقااد رأينااا ك
جاناب ابرناتار ابتاوتيا وابدالبياا  إب قافيا في انسجام وتواشج جرس ابحروف ىذا وكذبك اثر اب

ص يتصلابرام . ويمكن  بإليقا ابمشكصا  األلرىابنديريا وآثرىا عص  ابرناتر  بألسابيبابمزدوجا 
 ابنتائج ابمترشحا من ىذه ابدراسا نيذه ابنقاط :

 

 ص  ابمستويين ابلارجي وابدالصي .ع اإليقاعياابرام من تالحم ابرناتر  اإليقا يشكل  -1

 . األلرىعص  نقيا ابرناتر  يؤثر أي تحول ىذه ابرناتر سوف -2

 طهيهًا يسيم في تحول كنير في ابدالبا . ميما كان إيقاعيأي تحول  -3

شرريا  أجناسمن ابتحوالت تلصق  أنماطيلصق االنهرال ابراطهي وابحابا ابنهسيا بصشاعر  -4
 م .تحوالت دالل ابنمط ابمنتة أو

ابجزئي يسيم  أوعص  ابمستوى ابكصي  إيقاعيافي نمط  أوابتحول في شكل ابقتيدة  أن -5
 شرريا جديدة . أجناسفي تأسيس 

 وتطصراتو . أفكارن عبصشاعر ابترنير نكل حريا   تيت األجناسىذه  أن -6

ما كانت ابدالبا كصكصما كان ابتحول كنيرًا ومهارقًا بصنينا ابمنتةما أو ابقابب ابرتين  -7
 متحررة ومكثها ناتجاه كنير .



 

 


