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الدراستتا اليتتدن  نتت  صندتتا زهتتألدي االشتتا اأألتتا ال تت اا     تتد تناولتت  
شوزي، و صالت القهألدي صوري االشا في نألون اادبا   وال ت اا ، م تا  تتدت 

 نلى وطندا شوزي، وناطفته الدنندا القويا.
 ألتتت  شتتتدف  الدراستتتا التتتى صدتتتان ال اطفتتتا التتتتي دف تتت  شتتتوزي لتهتتتويا 

واستتتتدنا فا فتتتي متتتأل أيافتتتأل االشتتتا، م تتتا صألنتتت  االشتتتا، والوتتتا ورا  ،لودشتتتا، 
 تياأأل ال  اا  نلى شوزي في اتفاأفم له صتفكك  ش ار.

ه نقًدا ل وزي نتف ه صتفكك  جزا   وزاأ  الدراسا نلى الاد نلى َأْ  وجَّ
القهألدي، فبألن  الدراسا صندا القهألدي ، وتاابط ال ناصا البالغدا ال كونا لتلك 

راستتا القهتتألدي دراستتا بالغدتتا، و دتتان دور ال ناصتتا البندتتا، وكلتتك أتت  ،تتال   د
 البالغدا في صندا القهألدي.

وتوصأل البي  الى تال م  جزا  القهألدي ، وتاابط  جزا فتا، فقتد  تاف  
شتتتوزي نلتتتى  ستتتالألل ال تتتاع القدا تتتا، أتتتل دأدفتتتا بال هتتتا   الددنتتتدي، م تتتا 

فقتد استتعا  توصأل التى تتر ا شتوزي فتي  فكتارف و لفالته بالبأليتا التتي ن تر فألفتا، 
صتتدورف الوألتتور ال هتتلو نلتتى وطنتته فتتي التتدفا  نتت  االشتتا، م تتا توصتتأل البيتت  

 الى  نَّ صندا القهألدي مان   صلغ رد نلى اّدنا  ال قاد له صتفككفا.
 : االشا،    د شوزي، صندا القهألديحيةافتمالكلمات ال
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Poem’s structure in Ahmed shawky’s poems 
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Abstract:The research is about the fundamental structure 

of the poem “Alazhar” by the prince of poets-Ahmed shawky-. 

The research highlights Alazhar’s image in the eyes of writers 

and poets and it emphasize on the pantriotism of Ahmed 

shawky as well as his religious passion. 

The research aims at highlighting the passion the pushed 

Ahmed shawky to use the analogy of Alazhar in his poem, the 

reason behinf it’s immortality and it’s recalling in all Alazhar’s  

celebrations. 

Moreover , it illustrates other poets criticism and accusation of 

shawky to make his poems fell apart. 

The research has replied to those who accused shawky to 

dissociate parts of his poem, as the research illustrates the 

poem’s structure and bonding of its rhetorical elements and that 

is through studying the poem in rhetorical way and illustration 

of the important role of rhetorical elements in the the poem’s 

structure. 

The research has came to conclusion that all parts of the poem 

are in cohesion, as shawky preserved the old Arabs’ techniques 

and mixing it with modern characteristics. 

It also shows the impact of the environment that shawky had 

grown up in, on his thoughts and vocabulary as being jealous 

and renovator regarding his homeland, he was able to defend 

Alazhar. 

Also the research shows that the poem’s bonded structure was 

the best reply against Alakad’s allegation of it’s dissociation.  

The opening words: Alazhar, Ahmed shawky, poem’s 

structure.     
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والوالم نلى  شاف ال استلأل ، ونلتى  هلل رع ال ال أل ، والهالي   الي د  

 وصيبه  ج  أل ، و  د... آله
)االشتتاأل ا  تتد شتتوزي  زهتتألدي   كانتتيآ و طا تتْ   ،أوتتاأ ي لقتتد زانتتْ  ف

ل تا  عدتا ال ل دتا واججت ا أت  ال يافتأل   مثألتا  فتي  التي اهدح صفا أيبو االشا
وشتت وً،ا فتتي نفتتو   واانتتوام نتتزيً  التتدشور   تتعتتاو  نلتتى أتتاّ   لأللشتتا أتت  أكانتتا  

 تأل ال ول أل .
تت  البدتتان، فكتتأل   فتتي ستتا ا   وج تتا    ،ورونتتا   ،أتت  مد تتا   ا ل تتوزيفضتتاًل ن َّ

أ  تلك الوتا ا ا تاف أتا ل توزي نلتى اللوتا واادع   و زايل    و أتردع    دنل  
 في ،اطاي: جالْ   دألل نلى ندي تواؤجت  ، و راد البي   ن ا  أ  سلعان  

وأتا ال اطفتا التتي  ؟البته، ولم اك  أ  ط  االشاَ  القها   ر شانا  تدف صوَّ  -1
 .كلك؟الى ه دف تْ 

 .واستدنا فا في مأل أيافأل االشا؟ ،ورا  ،لود تلك القهألدي أا الوا   -2
   .شأل تياأأل النقاد نلى شوزي في اتفاأفم له صتفكك  ش ارف؟ -3
دراستًا تناولت  صندتا زهتألدي االشتا ا  تد شتوزي،  تتتفد تا وزفت   نلدته  تتتلم  جتد  

تتَد أتت  دراستتات ف ن تتا ت  نتتى ب تتا    ،القهتتألدي بهتتفا ناأتتا  ستتلوعوغااتتا أتتا و ج 
لهتتور ايهتتا ت  نتتى ب،  و دون صدتتان أتتا تبتتالف  الهتتور البالغدتتا فتتي القهتتألدي

 و ت قتتد أقارنتتا صتتأل  ب تت  ، دون صدتتان   اشتتا فتتي صندتتا القهتتألدي ،فقتتطالبالغدتتا 
  وأ  تلك الدراسات:القها د التي زألل  في االشا، 

ش تتام  د.  بيتت  ب نتتوان ) زهتتألدي االشتتا  ا  تتد شتتوزيأل دراستتا  ستتلو دا، -1
لدراستتتات امستتتالأدا وال ا دتتتا، انبتتد الوتتتالم  نلتتتي جتتاد، أدلتتتا  ولدتتتا ملدتتا 

 م.2016صنات بووشاج، 
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،ها   ااسلوع في ال ومدات، أي د الفادي العااصلوي، أكتبا جاأ ا  -2
    م.1981بوداد، أن ورات الداأ ا التونودا، 

طا ون،  تدارع ش ايا في أاآي النقد اادصي، د.  و  نعدا    د نعدا -3
 م.2004 -شت1425أعب ا ال تيدون للعبانا، العب ا ااولى، 

  التيي ت تاَّ  فا، و فزنني كلتك النقتد  القهألدي وزا ل   نلى دراسا   ف كف    
ت ن  ج أل أ  دراستي لتلك القهألدي رد   له شوزي، فرردت   ه لته أت  ا نلتى أتا وجّ 

تتنقتتد، ومتتان  زوتتى نقتتد و    لتتيا نكفتت    القهتتألدي لداتته ك  جتتزا  ه التتى شتتوزي تفك تتجّ 
وال ناصتتتتا البالغدتتتتا  ،  صندتتتتا شتتتيف القهتتتتألدينلتتتى دراستتتتا زهتتتتألدي االشتتتا اتبتتتتألَّ 

 صندتتا القهتتألدي ننتتد    تتد شتتوزي: )لتتيا جتتا  بيثتتي ب نتتوان  نتتا لتلتتك البندتتاال كوّ 
 ن وكًجا"أل. زهألدي االشا "

 وطايقتتتاَ  ال وضتتتو    ا،تدتتتار    ستتتباعَ  وضتتتيْ   فتتتي أقدأتتتا   وجتتتا  البيتتت   
ونتتت     تتتد شتتتوزي،  تتتم  ،نتتت  االشتتتا   فدتتته ب ادتتتال   تيتتتد     فدتتته، وت فألتتتد   الوتتتألا  

 .القهألدي صندا   أففومَ  ف   ناَّ 
 ، جتتتتتتا   الفهتتتتتتأل ااو : ب نتتتتتتوان ) زهتتتتتتألدي االشتتتتتتا دراستتتتتتا     وفهتتتتتتلألْ 

 .ألبالغدا  
 والفهأل الثاني: ب نوان )دور ال ناصا البالغدا في صندا القهألديأل

ت فألفتا  شتمَّ  : كمتات  و،ات ا    ،  تم ففتار   أل الألفتا البيت   النتتا   التتي توصَّ
    . البي   
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 األزهر
أ   شم ال واجد الكبتا  فتي أهتا وال تالم امستالأي نلتى  االشا    د  ا   

ال لدفتتا ال  تتز لتتدن  ط الفتتاط ي، ومتتان  زا تتد   الهتتقليّ  شا  و امطتتال ،  زاأتته جتت
  شل امست انأللي ال تد ييال ت لن تا   أ  صنا ته  ن اكتون جاأً تا وجاأ تاً  القهد  

ن، و تد  صنتا ف فتي  نقتاع فتتو جتوشا دن  بته الفتاط ألو ي متان نتيكلك ال يشل ال
ف ؤ شتتت ، فتتور وضتتل  ستتا  أدننتتا القتتاشاي استتتوا  صنتتا358ل هتتا فتتي " شتت بان 

 .شت" 361ناأأل ، و مد   فده  و  صالي ج  ا في الوابل أ  شفا رأضان 
صتتالي الد  تتا بتته، و  تتد تتتولي صتتالح التتدن  ستتلعنا أهتتا أنتتل ازاأتتا  

وج له جاأً ا سند ا، واستقبأل الدارسأل  أ  شتى بقا  ال الم ال ا تي وامستالأي، 
 و وزف  نلده ااوزاف، ومان  الدراسا فده بال دان.

صالي الد  ا فده في نفد الظاشا صألبا ، ب د  ْن انقع    م  نألدت  
 نيو زان أ  الزأان   أل  مان أ قاًل لل د ا امس انأللدا.

ومان لأللشا دور  مبألا  في اليفاظ نلى التااث ال ا تي واللوتا ال ا دتا،  
 والتهدي لظلم اليكام والوالطأل  ال  الدك.

طلتتع نلدتته ننتتد ان تتا ه جتتاأل القتتاشاي، و قألتت  شتتيف التوتت دا فقألتتأل: انتته   
غالبا نلده أ ظم سنوات اليكم الفاط ي، وأ ا ند  نلى صتد  شتيا التا ي  ن 

 .أل1) غالبدا أؤر،ي أها الفاط دا مانوا نيماونه باسم ) جاأل القاشايأل
  أا ن  اطال  اسم )االشاأل.

قد مان  الدولا الفاط دا ف أا نوبا الى الوألدي )فاط األ اصنا النبي  ، ف
 تنول الألفا. 

                                                           

، أكتبتتتا ااندلتتتو ال هتتتايا، 23ز1أل  االشتتتا جاأً تتتا وجاأ تتتا: دز نبتتتد ال زيتتتز ال تتتناوي، 1)
 م.1983
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وزد اكون اطال  شيا اجسم ناجل الى تو دا القهور الزاشاي نلى تلك 
تتتي  فتتتي نفتتتد الدولتتتا الفاط دتتتا ، ومانتتت  غااتتتًا فتتتي الاونتتتا أل1)القهتتتور التتتتي  ن  

وامتقان، ومان  تلك القهور أيدعًا بال ودد، فل ا نفت  تلتك القهتور  طلتع 
 .أل2) شاألنلى ال ودد اسم )اال 

وزتتتد اكتتتون اطتتتال  استتتم )االشتتتاأل "أتتت  زبألتتتأل التفتتتاؤ  ب تتتا ستتتألبلوه شتتتيا  
 .   أل3)ال ودد أ  الدشار ال لوم فده"

و ا تتا مانتت   ستتباع التوتت دا التتتي ا كتت   ن تدت تتل وج ت تتار ، ستتدظأل  
الداأل االشا أ ألًزا فتي صنا ته، أ ألتًزا فتي رستالته، أ ألتًزا فتي رجالته ودورشتم فتي 

 . ط امسالأدا الى أا شا ااأا 

م، وزد نقد في شيا ال تام أتؤت ا  1923"نظم شوزي شيف القهألدي نام  
مصالح االشا، ب د اتفاأات  باطلا  و جف  لته، فتانبا  شتوزي أتدافً ا وأنافًيتا 
نتتت  االشتتتا جاأً تتتا وجاأ تتتا، و صتتتالت شتتتيف القهتتتألدي صتتتوري االشتتتا فتتتي نألتتتون 

تتف وا ب تت اا  القهتا، م تتا  تَّتتدت شتتيف اادبتا  وال تت ص  تتا  وليتك التتين  و   اا ، ،اصَّ
 .أل4)القهألدي وطندا شوزي، وناطفته الدنندا القويا"

*** 
 
 

                                                           

 .م1936شت  تت 1355، 2، ط6ل يا في تاريخ االشا، د. نلي نبد الوا د وافي، صأل 1)
، أكتبا الكلدات االشايا تت 28ز 1أل  االشا في  لف نام، د. أي د نبد ال ن م ،فاجي، 2)

 م.1988شت  تت 1408، 2القاشاي، ط
 صتهاف.، وأا ب دشا 29ز1أل االشا جاأً ا وجاأ ا، د. نبد ال زيز أي د ال ناوي، 3)
أل ننظتتتا: بيتتت  ب نتتتوان )زهتتتألدي االشتتتا ا  تتتد شتتتوزيأل دراستتتا  ستتتلو دا، د. ش تتتام نبتتتد 4)

، أدلا  ولدتا ملدتا الدراستات امستالأدا وال ا دتا ، صنتات 2435الوالم نلي جاد، ص
 م.2016بووشاج، 
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 أمحد شوقي
م في باع اس انألأل، وشلَّ في جوارف، 1868ولد    د شوزي في نام  

ون تتتر فتتتي   تتتاف، فقتتتد ر تتتته جدتتتته اأتتته التتتتي مانتتت  ت  تتتأل وصتتتدفا فتتتي زهتتتا 
ال دنوي، وزد تر َّا شوزي مثألًاا بدو الثاا  والوتلعا التتي ن تر دا،لفتا، وال تانا 
نتر ا  ضت اف أتا نتتر ا ستا ا النتا   لتيا متان لفتيف ال واأتأل   تا  بتاد  فتي شت اف 

،  رستتله 1887، وفتتي نتتام 1883و داتتته، التيتتع شتتوزي ب درستتا اليقتتو  نتتام 
 واليقو .ال دنوي توفألع في ب ثا الى فانوا لدراسا اادع 

وأل تر ا شوزي باليداي ااورو دا وال  ا ااورو تي تتر ًاا مبألتًاا، اج  نَّ  
تتر اف بالبأليتا التتي ن تر فألفتا لتاش ا  فتي  داتته وشت اف و هتوري  تبتا، وم تا اقتتو  
هدكتتأل فتتي أقدأتتا ال تتومدات: " ودنتتك لتكتتاد ت تت ا  تتأل  أااج تتتك  جتتزا  دنوانتته، 

ف، ج صلا صأل    تدش ا وار،تا، اج  نَّ ترنك  أام رجلأل  أ تلفأل  جد اج،تال
تلألف ا شانا أعبتو  اهتأل أت  ال ت ا التى نلدتا ست اواته، و نَّ ملألف تا أهتاي 
بته ل هتا  تدَّ التقتتداب وال بتادي،  أتا فد تا ستتو  شتيا فر تد التاجلأل  غألتتا  نبلتغ   
الاجتتأل ار،تتا، ويبتتاش  شتتوزي نلتتى  نَّ متتال التتاجلأل  متتان صتتنفب القتتوي الداف دتتا، 

َفتتا، وآ،تتا اوتتد  اا اًنتتا ودفاًنتتا نتت  روح فتتتااأ   َت   أتتام شتتانا أوتتام باليدتتاي وأ 
اليتتتع ورستتتالته، دون  ن نتوتتتاع التتتى نفتتتب القتتتارٍّ بتتتري ضتتت ف  نفوتتتانيّ  لتتتد  
ال تتانا دفتتل بتته التتى لبتتو  روح غألتتا رو تته  صتتأل نبفتتاأ شتتوزي بقتتوي شتتانايته 

 .أل1)ال  تليا  داي و،داًج"
أتتداو ال تتدنوي عبتتا   ل تتي لقتتد نظتتم شتتوزي ال دنتتد أتت  زهتتا دف فتتي  

الثتتاني ال  تتاوف ب دا تته ل؛ندلألتتز  فولتتل نلتتى شتت اف أقاوأتتا ال وتتت  ا، ودنتتم 
اليامتتات ال تت بدا التتتي توتت ى لالستتتقال ، فرغضتتل امندلألتتز ضتتدف، و صتتدروا 

 م.1919م،  تى 1915زااًرا صنوده الى  سباندا 

                                                           

، وأتتتا ب تتتدشا، أي تتتد  وتتتانأل  هدكتتتأل، أعب تتتا 6،     تتتد شتتتوزي ، صأل أقدأتتتا ال تتتومدات1)
 م.. 2012شنداوي، 
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فتتتتان غايزتتتتان فتتتي زلتتتوع النتتتا ، فف تتتا َوتَتتتَاان  ان التتتدن  والتتتوط  ناط 
 ساستتتدَّان فتتتي زألثتتتاري ال تتتانا، مل تتتا ل وتتتف ا  ،تتتاج نفثًتتتا ب ألتتتد القتتتاار، وأتتتا نقتتتا 

 نلألف ا اج استثار في صدور الد اشألا الوألاي، والن وي، والي اسا.
وزد نقا شوزي نلى وتا الدن ، فتونَّى بامستالم غنتاً  جتزًج ف ً تا، بتال  
تكل ف، َفَكَوْ  نقألدت ه َنْظَ ه   لا زدسدا، وَنَقَد اا ان ه  و  شيا النو   تهن ل وج

 أل1)أ  ش اف  الًا نوراندا، است ل الى زوله:
ُُُُُُُُُُُ ه  ا ىاَلااملَُُُُُُُُُُُ َاااطَُُُُُُُُُُُكهلََّمُُُُُُُُُُُ ُتهُُُُُُُُُُُ هاآيَا اجه
او

  ُُُُُُُُ اا      َُُُُُُُُ   ايََُُُُُُُُّيجُهله َّاَجُُُُُُُُ له اَوا ق  اق 
ا تتا وتتتا التتوط  فلتتم اكتت   زتتأل صاانتتا و تتيًزا أتت  النقتتا   نلتتى وتتتا التتدن ،  أَّ

فوطندا شوزي ،لدقا  برْن ت ْدَ ل وت ْدَر  في ال تدار   لتن تيا العلبتا نلتى  تل 
 أل2) ااوطان، فانظا الده وشو نتيدث ن  ال اطفا الوطندا م قألدي دنندا:

ا َويَا ُُُُُُُُُُُُُُُُُُاَ َقُْ اَوطَُُُُُُُُُُُُُُُُُُ   اَ اََيس ا هَُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ا َُ  
او

  ا َُُُُُُُُُ  ا ا  َُُُُُُُُُ اا َ ُُُُُُُُُ َاَ ق ااَكَُُُُُُُُُ    اابَاُُُُُُُُُْله
ا ا هع ااَو َُُُُُُُُُُُُُ  ا اَ  هج َُُُُُُُُُُُُُأ   ايُُُُُُُُُُُُُ َلا  اُُُُُُُُُُُُُْله

او
  ا(3)ابَاَمااملهَجَُُُُُُُُُُُعَلُُُُُُُُُُُْ  اأه ا  ُُُُُُُُُُُ هاا َُُُُُُُُُُُ  ا

وانت تتتتدت زهتتتتألدي االشتتتتا نلتتتتى شتتتتين  الاافتتتتدن  أً تتتتا، فبتتتتدت ال اطفتتتتا ا
الدنندتتا بدتتال  فتتي  لفالفتتا وأ انألفتتا وفقااتفتتا، م تتا تدلَّتت  ناطفتتته الوطندتتا فتتي 

م تتا  صتتال  استتتثاري   تتا  رجتتا  االشتتا للنفتتو  بتتااأور فتتي مفوففتتا وز َااشتتا،
 دوَر االشا   دا  زضااا البالد في القدام واليدن .

 تتل شوزي ال دند أ  ااش ار، ومان  له أؤلفات ندندي، أنفا:
 .ال ومدات: )دنوان ش ا أ   ر  ا  جزا أل 

                                                           

 .  264أل ال ومدات، ، ص1)
 .92أل ال ومدات،    د شوزي، ص 2)
 م.  2012،  أؤسوا شنداوي لن ا الثقافا وال  افا، 36أل  شوزي ،  نعون الد ألأل، ص3)
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  سوا  اليشل: متاع نثا، نتبل  سلوع ال قاأات اادصدا، وزد  لفه نام 
 م.1932

   امسالم: وشي ألي ا ش ايا  لففا في ااندلب.دو  ال اع ونظ ا 
  م.1931أدنون لأللى: وشي أوا دا ش ايا، متبفا نام 
  م.1932ننتاي: أوا دا ش ايا  لففا نام 
 .أألاي ااندلب: أوا دا نثايا  
 . الوّ   شد 
 .أها  مأللو باتاا 
 .أوا دا نلي بك الكبألا 

  أألًاا لل  اا .م، باال ش اا  ال اع مافًا    د شوزي 1927وفي نام 
 فتتي نتتام ،بالقتتاشاي و  تد  دتتاي   افلتتا أت  امصتتدا ، تتتوفي ت ر  تته ط ت 

، و  َّتتات وفاتتته فتتي ال النتتأل  أتت  النتتا  التتين  أل1) لتتف وتوتت  ا ا وا نتتأل  و ال تتأل 
بكتتوف وانتيبتتوا نلتتى وفاتتته، و لقتتوا ال دنتتد أتت   فتتالت التتترصأل  فتتي أهتتا والتتدو  

 ال ا دا.
 
 

  

                                                           

ز 1 ، الزرملتي الدأ تتقي، اانتالم، ،ألتا التتدن  صت  أي تود صتت  أي تد صتت  نلتي صت  فتتار أل 1)
 م.2002،  15،  دار ال لم لل النأل ، ط137
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 القصيدةمفهوم بنية 
ا تتّد أهتتعلو البندتا التتى النقتد الألونتتاني القتدام   ألتت  نتا   فالطتتون  

، ادل  نلى لوان سقااط زوله: "  ول  نك توافقني نلى  نَّ مألَّ  دن   ،عاع 
 ن اكون أ نظًَّ ا أثأل الكا   اليتي، لته جوتم ،تاص، بته، بيألت  ج اكتون أبتتور 

ف، بيألتت  تتيتتع الهتتلا صتتأل  التتا    و القتتدم، ولكنتته فتتي جوتتدف و نضتتا ه أؤلَّتت
، ووصأل أل1)نضو وآ،ا،  م صأل  اانضا  ج دً ا،  م انتقأل ال  نى الى ا َرَسع و

جصتت  ستتتألنا، ف تتتا فا بقولتتته: فددتتتل  ن اكتتتون تقتتتويم ال تتت ا نلتتتى شتتتيف الهتتتفا، 
 .أل2) ويكون بيأل  لو ن ز َ  أنه جز  وا د َفَوَد وانتق ..."

ل ا تتتي القتتتدام، وفتتتتي ت تتتا شتتتا  استتتت دام شتتتتيا ال هتتتعلو فتتتي ال تتتت ا ا 
أ اجم اللوا، فندد " نَّ  صأل اشتقازفا اللوتوي أت  الف تأل صنتى نبنتي صنتا  و ندتا، 
فألتتدور أ ناشتتتا فتتي اللوتتتان، وتتتاج ال تتتاو ، والهتتياح  تتتو  أتتا صنألتتتته، والبندتتتا 

 .أل3)ترنفا الفأليا التي صني نلألفا"
ووردت لفظا صندتا فتي  تدن   تالم القاطدتاني نت  زتدري ال ت اا  نلتى  

ل صتتأل  ال  تتاني وااغتتاا  ال ت تتددي، اقتتو : "اكا متتان ال تتانا أقتتتدًرا نلتتى الد تت

                                                           

بكوتتا الف تتزي، وفتيتتتأل  ب تتدشا، وضتتم العتتا  تتتت وشتتو ارستتعاطالدب، فا،تهتتا  -ا َرَستتع و  أل(1
اجستتم ااو  أتت  الثتتاني ،الًفتتا ل تت  تتتوشَّم  نف تتا ش هتتان. ال تتاح الكبألتتا نلتتى الوتتلم 

الكويت ،   -، دار الضدا  للن تا والتوليتل 120في نلم ال نعع: ال لوي، ص ال نور  
 د.ت. 

أل  صنا  القهألدي في النقد ال ا ي القدام في ضو  النقد اليدن ، نوسف  وأل  بكتار، ص 2)
 م.  1983، 1صألاوت، ط -، وأا ب دشا، دار ااندلب للعبانا277

م، تتتتاج 1997، 1ادر، صألتتاوت، طدار صتت أتتادي )صنتتتىأل،جصتتت  أنظتتور، أل  لوتتان ال تتاع، 3)
أي تتد اصتت  أي تتد صتت  نبتتد التتالا  ال اتضتتى الز ألتتدي،  ال تتاو  أتت  جتتواشا القتتاأو ، 

أادي: )صنىأل، الكوي ، د.ت، الهياح تاج اللوا وصياح ال ا دا، است انألأل صت    تاد 
، 2صألتتتتتاوت، ط -الدتتتتتوشاي، تيقألتتتتتع:    تتتتتد نبتتتتتد الوفتتتتتور نعتتتتتا، دار ال لتتتتتم لل النتتتتتأل 

  م.1979
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النفتتوك أتتت  أ تتتاني جفتتتا  التتتى أ تتتاني جفتتا   و جفتتتات  ب ألتتتدي، أنفتتتا بالًوتتتا الوااتتتا 
القهو  الى   و  أا ا كت   ن تكتون صندتا غاضته ومالأته نلدته أت  ال  تاني 

 .أل1)ال دندي الَ ل َقا بواضه زألأل فده: انه ب ألد ال اأى"
فبندا ال  أل ال  اي، شي مأل أقوأات كلك ال  أل، صتأل شتي نالزتا متأل  

 أقوم بوألاف، و فيا تكون البندا  ناب ًا أ  دا،أل الن .
وت تلتتف صندتتا القهتتألدي كات ال وضتتونات ال ت تتددي نتت  القهتتألدي كات  

ال وضو  الوا د، م ا شو اليا  فتي زهتألدي االشتا تتت أوضتو  البيت  تتت فدكتون 
فألفا شو الوصتو  التى غاضته التا دب، دون الت فألتد لتيلك بالنوتألل َشم  ال انا 

وكمتتا العلتتأل،  و وصتتتف ااطتتال ، ول تتأل شتتت اا  شتتيا التتن ط أتتت  القهتتا د ش تتتم  
: "وأ  ال  اا  أ  ج اد تأل لكالأته بوتًعا أت  أل2)الين  نناشم اص  رشألع بقوله

 .أل3)النوألل، صأل نفدم نلى أا نايدف أكافيا، ويتناوله أهافيا"
مان ل بد القاشا ننااا فا قا صبندا الن ، وأا النظم اليي نني به ت ا  

فتتته بقولتتته: تتتتو،ي أ تتتاني النيتتتو صتتتأل  الكتتتالم، اج تيدنتتتد  لبندتتتا  تثألتتتًاا، والتتتيي ناَّ
الكتالم ولي تتته، فدقتتو : "فت ن ال  تتاني ال تتايفا اللعدفتا ج صتتد فألفتتا أت  صنتتا   تتان  

" ألتتع صتتأل  ال  تتاني وتع،ألفتتا ننتتد ، ومتتان التوفأل4)نلتتى  و ، وردّ  تتتا   نلتتى ستتاصع 
 امأام ضاوري ا في انتبار  و  ال نزلا، ومام ال نهل.

                                                           

، وأتتا ب تتدشا، 323نفتتاج البلوتتا  وستتااج اادبتتا ،  صتتو اليوتت   تتالم القاطدتتاني، صأل  أ1)
 م.1966تونب،  -تيقألع: أي د اليبألل اص  ،وجا، دار الكتل ال امدا

أل  صندا القهألدي الداشلدا، دراسا تعبدقدا في ش ا  و  ص   دا، أتيما صت  ناصتا ففتد 2)
 م.  2012 لوان،  -، أدلا ملدا اجداع32، ال دد 375ز 1القيعاني، 

 -، تيقألتتع: أي تتد أيألتتي التتدن  نبتتد الي ألتتد، دار الدألتتأل231ز1أل  ال  تتدي جصتت  رشتتألع، 3)
 م.  1981، 5صألاوت، ط

، زا ف ونلع نلده أي ود أي د 26أل   ساار البالغا،  صو بكا نبد القاشا الداجاني، ص4)
 شاتا، دار ال دني بددي.  
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ت تتا نبَّتته ال تتدخ  صتتو أوستتى التتى ضتتاوري الت استتك صتتأل   جتتزا  القهتتألدي،  
فدقو : "ووْصف ال انا بالتَّ استك، وام كتام، وال ال أتا، والوتالأا، والتيتدر، 

صتتف ال تتانايا بالوتتالأا، و ن وأتتا ادتتاي شتتيا ال دتتا  تتتت وشتتو مثألتتا تتتت ا نتتي و 
اكتتتتون ال تتتتانا أد تتتتو  التتتتنفب فتتتتي أيدعتتتته، فتتتتال تتوا تتتتل فتتتتي ،تتتتاطاف  ،تتتتالط 

 .أل1)ال  اني"
و  تتد شتتيف النبتتيي التتوجألزي نتت  أففتتوم البندتتا لتتد  ب تت  النقتتاد، ن تتا   

 الى كلك الفدوم اليي ز و  أَل به شوزي.
*** 

ا زاستتًدا، ونقتتًدا لقتتد َشتت َّ  صتتياع أدرستتا التتدنوان ونلتتى ر ستتفم ال قتتاد شدوًأتت -
جكًنا نلى شوزي، أتفً ا اااف بالتفكك، والت ل أل، والتقلألد، وأ  زو  ال قاد في 
تتتا، اك تتتأل فألفتتتا تهتتتويا  التتتدنوان: "ان القهتتتألدي ننبوتتتي  ن تكتتتون ن تتتاًل فند تتتا تاأ 
،تتاطا  و ،تتواطا أتدانوتتا، م تتا اك تت  الت ا تتأل برنضتتا ه، والهتتوري برجزا فتتا، 

ه، بيأل  لو ا،تلف الوضل  و توألات النوبا  ،ألَّ كلك واللي  وال وسدقى برولان
 .أل2)صو دي الهن ا و فودشا"

ولقتتد  شتتفع ب تت  النقتتاد نلتتى شتتوزي أتت  شتتيا الفدتتوم التتالك ، ونتتدوف  
 تدنًدا نلده، وتهودا ليوابات ش هدا.

تتتتا لقتتتتد متتتتان ال قتتتتاد زاستتتتًدا فتتتتي نقتتتتدف ل تتتتوزي  اك  ،اجتتتته أتتتت  لأتتتتاي "   ق 
صتتنام التتتي ادتتل تيعد فتتا، فدتتا  فتتي التتدنوان ال تت اا ، ووضتت ه فتتي لأتتاي اا

م تيعدم ااصنام البامدا نلى تفهألأل ال بادٍّ اليدنثا"  .أل3)"ا،تانا  ن نقدّ 

                                                           

، أكتبتتا وهبتتا، 288أي تتد أي تتد  صتتو أوستتى، صأل دججت التااتألتتل دراستتا بالغدتتا، د. 1)
 م.2014 -شت1425، 5ط

أل  التتتتتدنوان فتتتتتي اادع والنقتتتتتد، عبتتتتتا  أي تتتتتود ال قتتتتتاد، ودصتتتتتااهدم نبتتتتتد القتتتتتادر ال تتتتتالني، 2)
 م.1921، 4، أؤسوا دار ال  ل، ط130ص

 .  74أل  الواصع، ص3)
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ولفتتتات لنتتتا  ن دَّتتتا ال قتتتاد وشدفتتته أتتت  ورا  تلتتتك ال بتتتاري،  ج وشتتتي: التيعتتتدم  -
والفدم، ف  د الى ب   زها د شوزي  زاصًدا الى شتدأفا ونقضتدشا تتت ج نقتدشا 

لتيقألتتتع الفتتتدف التتتيي زهتتتدف أتتت  البدااتتتا، فضتتتاًل نتتت  تدتتتاولف  تتتدود النقتتتد تتتتت  
اكن ، و ،تب أت  بضتانتفم،  ال  او  في وصفه  شوزي برلفتاظ ال كتدن  وال تيَّ
و ب ب أ  فلوفتفم، الى غألا كلك أ  ال بتارت التتي ا تف ننفتا َأتْ  شتو دون 

 نا الفكاي واادصي ال قاد نلً ا و،لًقا، "ان ال قاد اليي  ضا  لوااا مثألاي في نال
تان ننعوي نلى اصاار  ننألد فتي أيار تا ،هتوأه، وال  تالفأل  لته فتي التا ي، 

 .أل1)وزد شفد التاريخ برنه لم اك  دا ً ا نلى  عّ  في شيف الهااأا"
وننتتدأا نتيتتدث نتت  ال قتتاد اكتتون  تتدنًثا نتت  كلتتك الكاتتتل الفتتي، والنازتتد  

أتت  الت لتتدم  ظ تتا وافتتًاا، وزتتام  الكبألتتا صتتا ل ال بقايتتات ال تتفألاي، التتيي لتتم ننتتأل
صت لتدم نفوتته نت  طايتتع زهاصتات الهتتيف التتي متتان اقاؤشتا بتتالعايع،  تتتى 
وصأل الى أا وصأل الده، لك  لكأل جواد مبوي، ومبوي ال قاد تك   في شّنه كلك 
الفدتتتوَم القاستتتَي نلتتتى شتتتوزي، كلتتتك ال تتتانا الكبألتتتا التتتيي ا تتتفد لتتته ال اضتتتي 

 وشانا ااأاا .والياضا وارتي  أألا ال  اا ، 
تلتتك امأتتاري التتتي مانتت    تتد  ستتباع كلتتك الفدتتوم   ألتت  ،وتتا ال قتتاد  

اأاري ال  ا  أام شوزي، فلم نتي أل ال قاد ال واري، ف  د الى نقد شتوزي ب تكأل 
زتتتا    ل تتتا وطتتت  فتتتي نفوتتته أتتت   واستتتدا  أفاطتتتا  تدتتتاف شتتتوزي ودأارتتتته لل تتت ا 

وشتكاي التى ان تا  أدرستتا  ال ا تي، كلتك ال تالف التتيي دفتل ال قتاد أتل ال تتالني
 الدنوان  لتتولى الفدوم والنقد لقهألدي شوزي، وتاف  أا فألفا ج لًا وتفهداًل.

*** 
فتته "بتترن تكتتون   والتفكتتك شتتو  زتتو  أتتا رأتتى بتته ال قتتاد  شتت َا شتتوزي، وناَّ

بتتتّدًدا أتتت   صدتتتات أتفازتتتا، ج تؤلتتتف صألنفتتتا و تتتدي  غألتتتا التتتولن  القهتتتألدي أد وًنتتتا أ 
                                                           

ال تتال  أل  نقتتد ال قتتاد ل تتوزي صتتأل  امنهتتاف وامجيتتاف فتتي ضتتو  أ ارضتتا شتتوزي اصتتي 1)
، أدلتتا ملدتتا الدراستتات 34، ال تتدد 4347ال  تتاي، د. لينتتل م تتا  ستتلدم أي تتد، ص 

   وال ا دا صبني سويف. امسالأدا
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بالو تتتتدي ال  نويتتتتا الهتتتتيديا، اك مانتتتت  القهتتتتا د كات والقافدتتتتا، ولدوتتتت  شتتتتيف 
ااولان والقتتتتتوافي ال ت تتتتتتاصفا  تثتتتتتتا أتتتتتت   ن تيهتتتتتتى ...، ويتتتتتتا   نَّ القهتتتتتتألدي 
ال  ايا مالدوم اليي، اقوم متأل زوتم أنفتا أقتام جفتال أت    جفزتته، وج اونتي 
ننته غألتاف فتتي أوضت ه، اج م تتا تونتي ااكن نتت  ال تأل ،  و القتتدم نت  الكتتتف، 

م، لكأل  داي أنه أكانفتا، وفا تدتفا،   و القلل ن  ال  دي،  و شي مالبأل  ال قوَّ
 .  أل1)وشندستفا"
التتتتى غألتتتتا كلتتتتك أتتتت  ال  تتتتانألا التتتتتي رستتتت فا ال قتتتتاد دلتتتتداًل نلتتتتى و تتتتدي  

القهتتألدي، ونتفتتع أ تته فتتي متتأل كلتتك، اكا متتان زاصتتًدا صفتتا أ تتانألا  ات تتا أدتتادي 
الع   في زهألدي شوزي  أ  ال عان ، اج  نه نفي أ  ،ال  تلك ااسب الى 

صتتتأل أتتتا شتتتو  تثتتتا أتتت  كلتتتك،  ألتتت  ن تفتتتا صتتتت" موأتتتا الاأتتتأل، و  قتتتاف َ،َلتتتْ  أتتت  
 . أل2)" شندسا ت تأل، وأ  أزااا تنتوخ، وأ  صنا  ننق

وتظفا فده روح الواور والو ايا صوضوح،  أل  اقو : " وني  نرسف  
ناجتو نلى فضا  نضد ه أت  صتفياتنا، فتال ا زينتا نت  ضتدانفا اج  نفتا م تا 

، فألتتا   ن  دنثتته نتت  شتت ا شتتوزي أضتتد ا للوزتت   جن تتدام أل3)ج تضتتدل نبثًتتا"
 القد ا أ  ورا ف، ففو نزري ب  اف الى  زهى درجا.

ولتتم اكتت  التفكتتك شتتو ال ألتتل الو ألتتد التتيي اتفتتم بتته ال قتتاد شتت ا شتتوزي،  
 فقد ناع نلده ام الا والتقلألد.

 ا شتتوزي، فقتتد نتتاع ولتم اكتت  ال قتتاد شتتو اادنتتل الو ألتتد التيي انتقتتد شتت 
نلدتته طتته  وتتأل  التقلألتتد فتتي شتت اف، ودن متتان طتته  وتتأل  فتتي نقتتدف  تثتتا شتتدوً ا، 
ومتتتان داف تتته التتتى كلتتتك غااأتتته الواضتتتو بكتتتأل  تتتدن ، وتهتتتو ه نا دتتتا الوتتتاع، 

                                                           

 . 130أل  الدنون في اادع والنقد، ص1)
 .132أل  الواصع، ص2)
 . 132أل  الدنوان في اادع والنقد، ص 3)
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، ودن ا ازتها البيت  نلتى أتا رأتى بته ال قتاد شتوزي أل1)وافتتانه بكأل أا  توا به"
 لبي  اليي نبي  صندا القهألدي.أ  التفكك  جتها   كلك ال ألل ب وضو  ا

وننتتتتد البيتتتت  فتتتتي زهتتتتألدي االشتتتتا، والوتتتتوص فتتتتي تااتألبفتتتتا، و جزا فتتتتا  
 ال ارجدا والدا،لدا، تبأل  لنا ارتي:

للقهتتتألدي ال كتتتون أتتت  أقدأتتتا، ن تتتد فألفتتتا شتتتوزي التتتى  أل2)البنتتتا  الا ستتتي  
 أداو االشا الداأل والداأ ا، التاريخ واليضاري، الدن  والدندا.

القهتتألدي التتى اليتتدن  نتت  شتتؤج  ال وتتتوا أل  التتين  نايتتدون   تتم تنتقتتأل 
شدم االشتا، وتاري ته التلألتد، وييوت  شتوزي التت ل  أت  شتيا اليتدن  التى أتا 
نلدتتتم شتتتؤج  ال وتتتتوا أل  أتتت  وصتتتف  ماشتتتف  نتتت  تتتتاريخ االشتتتا فتتتي ال اضتتتي 
والياضتتا، وتو ألتتع  مندتتالات االشتتا ورجالتته نبتتا ال هتتور، ب تتا نتوتتع أتتل أتتا 

زهتتدف وغانتتته   ألتت  م تتف لل فتتاج أل  نتت  غفلتتتفم نتت  شتتيا التتتاريخ  زبلتته فتتي
 ال دألد.
 تتتتتتى اكا وصتتتتتلنا التتتتتى ،تتتتتتام القهتتتتتألدي ندتتتتتدف أاتبًعتتتتتا بوتتتتتبل نظ فتتتتتا  

د أتتتتتع اشم  وأعل فتتتتتا، فدّلتتتتتى فتتتتتي ،تاأفتتتتتا  وصتتتتتاف  وليتتتتتك اا  تتتتتا، فر،تتتتتي ا تتتتتدّ 
وأفتتتتا،اشم فتتتتي زهتتتتألدته، ب تتتتا ايقتتتتع لفتتتتم ال تتتتدح والثنتتتتا  ال تتتترأور بتتتته فتتتتي  و  

 ي.القهألد
فتتت كا تيقتتتع اجنوتتتدام فتتتي زهتتتألدي االشتتتا أتتت  ،تتتال  تلتتتك ال الزتتتا     

الا سدا صأل   جزا  القهألدي، ومدف جا ت القهألدي أ ّباي ن  أقهودشا، وجا  

                                                           

 م.1962أها،  -، أكتبا ال اندي14أل  ننظا:  اف  وشوزي، طه  وأل  ، ص 1)
أل  البنتتتا  الا ستتتي وال الزتتتا الا ستتتدا شتتتي ا تتتد  النتتتونأل  اللتتتين   شتتتار الألف تتتا، د. أي تتتد 2)

  استتتا نبتتتد اللعدتتتف فتتتي صنتتتا  القهتتتألدي، وار،تتتا شتتتو ال الزتتتا اافقدتتتا. اللوتتتا و نتتتا  
القتاشاي،  -، وأا ب دشا، أكتبا ال اندي39ال  ا، د. أي د   اسا نبد اللعدف، ص

 م.1992
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تتتتأل جتتتز  فألفتتتا أتاابًعتتتا أتتتل أتتتا ستتتبقه وأتتتا ليقتتته، أيقًقتتتا ل ْيَ تتتا زويتتتا فتتتي ستتتبألأل 
 تيقألع الوا  اليي زهدف ال انا.

ت اافقدتتتا فتتتي زهتتتألدي االشتتتا، نااشتتتا واضتتتيا ودكا انتقلنتتتا التتتى ال الزتتتا 
بدتتتال  تتتتام صتتتأل  متتتأل  جتتتزا  القهتتتألدي، ستتتوا  أتتتا جتتتا  أنفتتتا نتتت  طايتتتع اللوتتتا، 
وا،تدتار االفتتاظ ال  بتاي ال و دتتا،  و أتتا جتا  أنفتتا أتت  ،تال  التتاوابط ال  تلفتتا 
أثتتأل ال عتتف والضتت ا ا، ستتوا  ال تهتتأل  و ال نفهتتأل أنفتتا،  و ال الزتتات التتتي 

فتتا أتت  ،تتال  الت تتبده، والهتتفات، و ستتالألل ال تتاط، فضتتاًل نتت  تتتا ط صتتأل   جزا 
ال الزتتتتات التتتتتي  فادشتتتتا  وتتتت  التامألتتتتل لد تتتتأل القهتتتتألدي ب تتتتا تي لتتتته أتتتت  كمتتتتا 
و تتيف،  و تقتتتدام وتتتر،ألا، وت ايتتتف وتنكألتتا، م تتتا جتتا ت فتتتي القهتتألدي ب تتت  
ال الزتتات الضتتداا صتتأل  ااجتتزا  ال  ثلتتا فتتي صتتور العبتتا  وال قاصلتتا، ب تتا  قتتع 

والوتتبك واجنوتدام صتتأل   جتتزا  القهتتألدي، فقتد ستتاندت تلتتك ال الزتتات  شتيا اليبتتك
الا ستتتدا واافقدتتتا نلتتتى اجنوتتتدام الوتتتدازي والفكتتتاي صتتتأل   جتتتزا  شتتتيف القهتتتألدي، 

 فقهألدي االشا كات صندا زويا ألتي ا ااجزا  وأنود ا في التااتألل.
وشتتيا أتتا استتتعا  البيتت   ن اهتتأل الدتته أتت  ،تتال  الوتتوص فتتي  غتتوار 

القهتتتتألدي، والك تتتتف نتتتت  فنونفتتتتا البالغدتتتتا ال تنونتتتتا، وطتتتتا  التتتتا ط صتتتتأل  تلتتتتك 
  جزا فا، فتلك رؤيا البي  التي وصأل الألفا.

و تاأ للقارٍّ  ن نؤيد تلك الاؤيا،  و ا الففا، ب د النظا في القهألدي، 
 وتفكدك  جزا فا، والووص في  ن ازفا.
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 (1)األزهر
َْااَوَ ُُُُُُُُ   اا-1 اا ُُُُُُُُ ه ُ  اَُُُُُُُُُم  ااأَلزَهَُُُُُُُُ ا هُُُُُُُُم اا 
ااا-2و

  َهَ ا اا َُُُُُُُ   اا َََّ ُُُُُُُا    َ ُُُُُُُ َِ اَعَلُُُُُُُاا اَوا ثُهُُُُُُُ  
ا ُُُُُُُُُلَ  هاا-2 َّ َُ ا ُُُُُُُُُ ه   ا     ُُُُُُُُُاَ اا  ُُُُُُُُُ  اَ َ  اَواجَ 

او
  ا ُُُُُُُُُُُ  اَمَُُُُُُُُُُُ َزاا َ َُُُُُُُُُُُما  اا َجُُُُُُُُُُُ    اااَ    

ا ُُُُُُُُُاا-3 َ ي  ا هَ    م  ُُُُُُُُُج  ُُُُُُُُُ اها َ َُُُُُُُُُ ااملَ   اَواذكه
او

  َا   ُُُُُُُُُُُُُُُُُ ْ اا َث  َُُُُُُُُُُُُُُُُ  ا ه   ا  َم ُُُُُُُُُُُُُُُُاج   ا
ا اا-4  َ ُُُُُُُُ  اَوامَ ُُُُُُُُ اَ ُُُُُُُُقَّاَأ  مَّ اَ ل ًُُُُُُُُّااَوا  ُُُُُُُُ  

او
  اطََل هُُُُُُُُُ اا  ُُُُُُُُُُ  ازههُُُُُُُُُُ  ااَوَ ُُُُُُُُُُاجه ااَأ هَُُُُُُُُُُ ا

ا ُُُُُُُُ  اا-5 اَج َ     ُُُُُُُُ َُُُُُُُُ ااملهل ُُُُُُُُ َّا   ُُُُُُُُا ه ااَأَج اَك
او

  َُُُُُُُُُُُماَ  َلَُُُُُُُُُُُ ا  َ اَوأَُ اأهُُُُُُُُُُُلََا   ََُُُُُُُُُُُّّ اَوَأَع
ا ُ ُُُُُُْ  اَججُُُُُُُا ُهلهم اا-6 اَكُُُُُُُاَ ا ازََ ُُُُُُ هااملََ ُُُُُُاو ه 

او
  ُُُُُُُُمها اوََكُُُُُُُُاَ ا  ل له اا ُُُُُُُُ َّ اَ َُُُُُُُُ َ ااأَلَ ُُُُُُُُا  

ا ُُُُُُُُ  اا-7 اا َ ُُُُُُُُ يَ   ازام  ُُُُُُُُ  اا  ُُُُُُُُ   اَ  اكه   ُُُُُُُُ ا  
او

  ا  َ ُُُُُُُُُْمهاَ َ ُُُُُُُُُجُ  اَويه يَ ُُُُُُُُُ هااعهلهُُُُُُُُُقهاا َ   
ا َُُُُُُُُُُُُُ  ا هاا َ  اَ   اَواع َ ُُُُُُُُُُُُُ هاَ ُُُُُُُُُُُُُ  االاَت ُُُُُُُُُُُُُا-8 ا  

ااا-2و
  َّا َُُُُُُُُ  اَيَ ُُُُُُُُ ها ُُُُُُُُ اَشُُُُُُُُ   ا هج اوَ اكه ااَ ُُُُُُُُُ َامي 

ا اَأ َ ُُُُُُُ واا-9  َ اَو َُُُُُُُ  ااأَُُُُُُُ َاع اااااملَجُُُُُُُا  
او

  ا  ُُُُُُُُ ُُُُُُُُاَ  ُُُُُُُُ  اَ  ُُُُُُُُم اآبَاااَتا   ُُُُُُُُ َااَأو اا  ل  ااعهم  
ا ُُُُُُ  اا-10 ُُُُُُ  ااا   اااا َق ُُُُُُ   ا ُُُُُُا   اَوَه  اكه ُُُُُُ  امي  ا  

او
  ا  ل  جَاَو  ذَا َ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ َاااُتََُقُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ َّ ااايَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  اَ  َّ

ا ُُُُُُُُُُُجَااااَ َ َُُُُُُُُُُُوَأُتَُُُُُُُُُُُا-11 ااَع  ا َ َُُُُُُُُُُُّ  اا ََةاب    
او

  ا َُُُُُُُُُُُُُّ ا َُ ا هثَُ  اَوا   لُُُُُُُُُُُُُم  ُُُُُُُُُُُُُا   اا  ُُُُُُُُُُُُُ َا  ااَوا َ ْ
ا َُُُُُُُُ اياَ   اا-12اا ااأَُ ُُُُُُُُ هاَلُُُُُُُُ   ُُُُُُُُ َااا قه اا هاهاوَ اج 

ااا-2و
  َا َكجهُُُُُُُُُُ هاَواأَلع اىاا َلََُُُُُُُُُُْوطَُُُُُُُُُُ َا ُُُُُُُُُُ َااِل  اا ه

ا َُُُُوَ َ ُُُُا-13اا ُُُُااَعَل ااملََ  َُُُُ مل  ا هُُُُاايَُ ا  هاهاا  ق 
او

  ُُُُُُُُُُُ َُُُُُُُُُُُوَأَض ُُُُُُُُُُُاَ اَأ ُ  ُُُُُُُُُُُ َاََْ ا ه  َل ااااَواأَلمَح
ا ُُُُُُُااا َََّ َُُُُُُُوَأُتَُُُُُُُا-14اا  ْ ُُُُُُُا هاَعَل ُُُُُُُجَّ  ا  اََيم  ا اأه

او
  ُُُُُُُاو هاَعُُُُُُُ  اَويَُُُُُُُ ها َهاَ    ُُُُُُُ اَوَمَج   ُُُُُُُ ااَ  َا ه ه

ا اا-15اا ُُُُُُُُُُُُا  ْ نَياا ُ ااا َ  ُُُُُُُُُُُُاط م  ا عهُُُُُُُُُُُُ هااايَج هاَ َم
او

  َُُُُُُُعُُُُُُُ  ا ُُُُُُُ َاَبااألهصه اَكَجُُُُُُُ   ه ما ه ََُ ج   اا ل 
ا َُُُُُُُ اا  ه  اَعُُُُُُُني  اا-16اا اَُُُُُُُُ َُُُُُُُا   اا هَهُُُُُُُاَ انَ اا  

او
  ُُُُُُ َُُُُُُ اا  ه   ااىاَوَتَُُُُُُ َّ َاااَجُُُُُُ َاحَاَو ْ ُُُُُُاا  

ا ْ ااااَضُُُُ َّ اَأ  اَ ُُُُا-17اا َ ا َُُُُ َُُُُ اَ  قه اَل ُُُُ مَلاأُه
او

  َُُُُُُُُُوَعلُُُُُُُُُااَك اك   ُُُُُُُُُ  ا اا  هُُُُُُُُُ َاُتََُ لَّم  اىله
ا َُُُُُُُْالاَوا َُُُُُُُّ  اا-18اا َُُُُُُُ اا  َُ ُُُُُُُياوََك  ْ اَ الَااَ ا  َ 

او
  ا ها َُُُُُُُُُُُُْوَ ا ُُُُُُُُُُُُايَاَأ ه اا  َُ ُُُُُُُُُُُُ َات  ا هَق    ااا  

ا ُُُُااَجُُُُ َاا-19اا َُُُُ م  ا حها همَُُُُلا هَلج    ُُُُاىااإل ص 
ااا-2و

  ملَّ ا ُُُُُُُُُُُُ  اب  اا َجَْ  أُُُُُُُُُُُُم  ُُُُُُُُُُُُ َاب  ُُُُُُُُُُُُ  ا هَ     ااي
ا                                                            
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ََُ َ ُُُُُُُ َُ َُُُُُُُ  اَأُُُُُُُ َاا-20اا ُُُُُُُا ََةااااملََجُُُُُُُىا اَ ة اَ  ُ 
او

 ُُُُُُُُُا َُُُُُُُُُوَزَه اامل جُ  اَ ااااملهَ ُُُُُُُُُل ااَواأَُُُُُُُُُ َ  َّ
ا َُُُُُُُُُُا-21اا َِ ااىاََُ َ لََّلُُُُُُُُُُُااِبَ  و  َُُُُُُُُُُ  اا ُهُُُُُُُُُ َاَو

او
  ا  ُُُُُُ اَُُ اَوهَُُُُُُ اا  َُُُُُُ ي  َُُُُُُعاا ثُه ُُُُُُ ىاَأص  اا َث ا  

ا اَُُُُُا َ َجَ تا َُُُُ هاَوَ َ ُُُُا-22اا ااا  ىلاا ََلقُُُُات 
او

  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُااَكَل ُُُُُُُُُُُ    اَ لق  اا َ ُُُُُُُُُُُما  ا هَج ااالت 
ا اا-23اا ُُُُُُُُُُا َجَُج ُُُُُُُُُُااا َ َُُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُُ   ُ    َّاَو ا     اا

او
  َاَْ ُُُُُُُُُُ  اَوا  ُُُُُُُُُُاَ ج اَوَأبَا ُُُُُُُُُُ ا ه َّ ااَ اَ جَ ُُُُُُُُُُ  

ا َُُُُُُُُُ  اا-24اا َُُُُُُُُُقاَ ثا  َُُُُُُُُُ اا َ  ْ ا   َّاا َُُُُُُُُُّ ياَجَ 
او

  ُُُُُُُُُُُُ َُُُُُُُُُُُُ اا   َج ُُُُُُُُُُُُ  َُ َاَجَ  ُُُُُُُُُُُُاَ َ اَك َّاامله  ااا  
ا ُ اا-25اا اَوََما  ْ ُُُُُُُُُُُُُاُُُُُُُُُُُُُْ  اَ جَُُُُُُُُُُُُُا   لُُُُُُُُُُُُُمها ااه   

او
  ُُُُُُُُُُُُاعهايَ  ه َُُُُُُُُُُُُّ ُُُُُُُُُُُُ َاََييتا َُُُُُُُُُُُُ هاا جُه اى َ اا ق 

ا ُُُُُُُُيَاا-26اا ُ  ََُُُُُُُُْ ااملَ مه ايثه هم ااَ اَ ُُُُُُُُ  ا   اَأُُُُُُُُا
او

  اَوَعجُ ا ُُُُُُُُُُُُُ اا اا   كُُُُُُُُُُُُُاب  ُُُُُُُُُُُُُ َا َُُُُُُُُُُُُُ ًّااِب َُ اا َُ
ا ُُُُُُُُُُُاملَ  اا-27اا اَك   ُُُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُُُ هاا قه أ  ي ُُُُُُُُُُُ هاَل ااَ ا َ  

او
  ا َ ااَ  َاا  َ ة اا ُُُُُُُُُُُُُُ     اَو   ُُُُُُُُُُُُُُ  ُُُُُُُُُُُُُُاا  ُُُُُُُُُُُُُُ َا ه

ا َُُُُُُُُ ت اا-28اا َُُُُُُُُُُّْ ُهلَااوه ُ  اا  ُُُُُُُُُُ  اااَعلُُُُُُُُُاا   َاَ   
او

  ُُُُُُُاَوَ َ ُُُُُُُل ا ا ه  ا  ُُُُُُُ  اط    ُُُُُُُ َا اَوَشُُُُُُُ َّل  اا  
ا ُُُُُُُتُهَّ ااَوُتََُقُُُُُ ََّ ل اا-29اا ُُُُُُا اا  هُُُُُ هاج  ا َهاَكَ َّنَّ

او
  اَ   اا  ُُُُُُُُُجَا اا  ُُُُُُُُُ َاايَُُُُُُُُُ  هااا ل ُُُُُُُُُ َا ه ااا ها ه َ َّ

ا َُُُُُّ اا-30اا ُُُُُ َاهه ُُُُُ  اوااا قه لُُُُُا  َلَُُُُُكل اااىا   اااَو َ ْم 
او

  ُُُُُُُُُ َُُُُُُُُُأ ُ  ْ اَأعَ ُُُُُُُُُ هماَ َ م  ا ُُُُُُُُُ َا ه اا قه اىابه
ا ايَُج اا  َاا-31اا   ُُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُُ هااأله     ُ ُُُُُُُُُُا ُُُُُُُُُُج اقهاَ  ا همَع

او
  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ََُّ َُ  ااا  ا هَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ      ااَو هَ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ    َاَكا

ا ُُُُُُُُا-32اا امه   ُُُُُُُُ  ا  ااَأوَا اَويه ُُُُُُُُُ   هاا  ايج ُُُُُُُُُ  اا  
او

  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُم ا ه  اَُُُُُُُُُُُُْ   ا ه ُ اَوأه ه ُُُُُُُُُُُُ َا َُ  اااها   ه اا  
ا ُُُُُُُ  اا-33اا ُُُُُُُاَ  ُُُُُُُ همهاام  ُُُُُُُ  اَجََُُُُُُُتا  لج َْا هل ااه  اَ 

او
  ََااَأو ا ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ َاا َُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  ابَا  لَ  اا  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ا ََ َ َُّْ

ا َُُُُُُُُجُُُُُُُُا    اذهك َُُُُُُُُ اا-34اا ا َُُُُُُُُ هاَُ َ ََُُُُُُُُّ اعه   اَ   االه
او

  ُُُُُُُُُُُُجُ ا َُُُُُُُُُُُُُقاآَمُُُُُُُُُُُُ  ا   اايَ اوََك َُُُُُُُُُُُُُّ َالهماَوَُ َّ
ا ُُُُُُُُُُُ َاا-35اا ُُُُُُُُُُُما َُ ْ ُُُُُُُُُُُأهاآبؤهكه ا ا  اَو ُتَُّلهُُُُُُُُُُُُوااَعَل

او
  ُُُُُُُُُُُ أَل   اتَاب  ا هََُُُُُُُُُُُّوَّ َايَُُُُُُُُُُُ اا   َجُُُُُُُُُُُ  امل  ااال 

ا َُُُُُُُلاَعُُُُُُُ  اا-36اا اُتََُل َّ ُُُُُُُ  اَ َُُُُُُُاَ ُُُُُُُ   ااج   اَ وَ 
او

  ُُُُُُُُ َُُُُُُُُ أىاع  اَُُ ْ اااملَ َا ايباا  ا َُ ااَ ُُُُُُُُ َااك ُُُُُُُُ  
ا اَوَأ ََُُُُُُُُُُُّ ازَاَوَ َعُُُُُُُُُُُا-37اا اا  ُُُُُُُُُُُُ  ااا  َم لُُُُُُُُُُُ ق 

او
  ا اا  ه هَُُُُُُُُوا ُتَُُُُُُُُ َّاا  اَقُُُُُُُُ ى   اا َقل اا هَلُُُُُُُُم 

ا ُُُُُُُُوااا   ا هاَوُتََُ َُُُُُُُُّا-38اا َُُُُُُُُلا     ُُُُُُُُ  ا هاأ  ا َ اَت
او

  اا ُُُُُُ  يَا َُُُُُُ ا   اَوَأ َ ُُُُُُ َاَكجَُ  ُُُُُُااَأَهُُُُُُيَّ اا  
ا َُُُُُُُ لهُُُُُُُالاَت اا-39اا اَج هم ا اهاَهُُُُُُُ  ىاَومهلق ُُُُُُُاا َُُْ 

او
  ا ه ُ ا َُُُُُُُُُُُُوََمَُُُُُُُُُُُُ َّ َُُُُُُُُُُُُْ اَوَ   ااا  لجُه ه ُُُُُُُُُُُُ َا س  ااَج

ا ااأله هُُُُُُا َُُُُُُُْ  اا-40اا ا  هاََُُُُُُُ  َلَ ت اَ اَصُُُُُُ ََّ ل 
او

  ُُُُ َُُُُاااَك  ُُُُ ْاَأُُُُ  ا ه َُُُُم َاااَ ا   اا    ُُُُ َع  اامه
ا َُُُكُُُااَ ُُُ  اا-41اا اَأ  ااَ اَوج  ُُُ َُ ُ اا هاا َُُُ أي  اَق ااايَُُُ  

او
  َهُُُُُُُُُُُُُُُُاَ اجهجهاىاَو َاَو َُُُُُُُُُُُُُُُُُ َا اا  لَُُُُُُُُُُُُُُُُت َااا    ا   

ا اَكث ُُُُُُُُُُُااب   هُُُُُُُُُُُ هاَأُتَ َجُُُُُُُُُُُااَُُُُُُُُُُُُ  ذَاا-42اا ا َة ا ه 
او

  ا َُُُُُُُُ  اَجُُُُُُُُج  ُ ا  ُُُُُُُُ اوا   اايه َ ُُُُُُُُ َاااا  َ ُُُُُُُُ   
ا اا ََُُُ  اا-43اا َّ َُُُ َُُ ا َُُُ ل  ُُُ  ا هَ َُُُ    اا    اَهاكه

ا
  ُُُُُُُُُُُُ َ  ُُُُُُُُُُُُيَلَق عَُُُُُُُُُُُُ   اا َل ا هَ ُُُُُُُُُُُُ َّ َااَ اب  ااْم 

ا
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ُُُُُُُا-44اا َُُُُُُُلاُتَُل  اَولَ اَلُُُُُُُُتُها   ااَقا  ص  ُُُُُُُ  ااابه اتَ 
ا

  ا  ُُُُُُُُ ُُُُُُُُكه ُ ااا   ُُُُُُُُ  اَ  َُُُُُُُُل ُُُُُُُُاَ اَأع اااَك ُُُُُُُُ َاااَْ اا  لجَُ
ا ُُُُُُُ  اا-45اا ُُُُُُُو ا ََج ُُُُُُُ َاَ  ُُُُُُُ  اااعَُْ  ُُُُُُ  ا َا   ُ ااَ ا   اا ُ 

ا
  ُُُُُُُُُ ُ اَع ا ُُُُُُُُُ   قه اَأ  ااَثااملهَ    ُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُ  اَ  ُُُُُُُُُ َاْ اا َُ

ا ُُُُُُُُُُُُُ  اههاا هاا ج َْا َاا-46اا ُُُُُُُُُُُُُاَ  اااُتُهَلُُُُُُُُُُُُُلاَ  َجَاْ  َ 
ا

  ا  ُُُُُُ اَُلَُْ ُُُُُُ ه َاَقاا  اَوا  َُُُُُُ وا   ه اا  َُُُُُُ  َو  اااا 
ا ُُُُُُ َ ا  ذَاا  مهاا َ ُُُُُُا-47اا ُُُُُُااأهأ  اا َ ا  ىلاا  َم

ا
  ُُُُُُُوَ ا  ذَاا ُ ُُُُُُ هاَوا ََّا ُُُُُُُُااأه   اى َاَ اَعلُُُُُُُااا  َّ

ا َّها َ اا َ ُُُُُُُُُُاه لهاالااَ ُُُُُُُُُُا-48اا اوَ اَوالااألهلاج 
ا

  َُُُُُُُُم ا ا ه ْهُُُُُُُُ َ اا  اا قه ُُُُُُُُ َا   اُتََُ   ااَذَهُُُُُُُُ   اا ُه
ا
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 طلع القصيدةم
اا هُُُم اا-1 ُُُ ه ُ ااا  اا  ُُُ َاَْاَُُُُم  ااااَوَ ُُُ   ااأَلزَه
ااا-2و

  ا  ُُُُُ َُُُُُعلَُُُُُاَوا ثُه  َِ اا َََّ ُُُُُاا اا َُُُُُ  اَ  ااَه َاا  
ا اَُ َُُُُّلَ  هاااَ اا ُُُُ ه   ا    اَ َ ُُُُاَواجَ ُُُُ  اا-2

او
  اَمَُُُُُُُُُ َزاا َ ُُُُُُُُُمَا  ُُُُُُُُُ اااَ        ُُُُُُُُُ اا  اا َج

ا ُُُا-3 َُُُ ااملَ   ُُُ اها َ  ُُُاَواذكه َ ي  ا هَ    م  اج 
او

  ا  َُُُُُُُُُُُُُُ ْ اا َث   ُُُُُُُُُُُُُُ  َم ُُُُُُُُُُُُُُاج   ا اا  َا ه  
ا َ اا-4 ُُُ  اَ ل ًُُُّااَوا  ُُُاَوامَ ُُُ اَ ُُُقَّاَأ  مَّ ا  

او
  ُُُُُُُُُُُُُُُُطََل ه اا ااَأ هُُُُُُُُ َااجها اا  ُُُُُُُُ  ازههُُُُُُُُ  ااَوَ 

ا اَج  َُُُُ  اا-5 َُُُُ ااملهلُُُُ    اَكُُُُا ه ااَأَجُُُُ َّا  
او

  َُُُُُُُُُُماَ  َلَُُُُُُُُُُ ا َ اَوأَُ ُُُُُُُُُُلََا   اأه اَوَأَعََُُُُُُُُُُّّ
ا ُ ُُْ  اَججُُا ُهلهم اا-6 اَكُُاَ ا ازََ ُُ هااملََ ُُاو ه 

او
  ا َ َُُُُُُ ُُُُُُ َّ اَ  ُُُُُُمهاا  ُُُُُُاَ ا  ل له اوََك ُُُُُُا   ااأَلَ 

ا ُُُُ  اا-7 اا َ ُُُُ يَ   ازام  ُُُُ   اَ ُُُُ  اا  اكه   ُُُُ ا  
او

  ُُُُُُُ   َ ُُُُُُقهاا اَ  اْمهاَ َ ُُُُُُُجُ اَويه يَ ُُُُُُُ هااعهلُه
ا التى زلتو فم زبتأل أوتاأ فم شتو  نفتي  بأل ، ويال  تاطَ  كانَ آ أا اقا     َ  وَّ  انَّ 

 فا شتفايَ فازت  شتفات   في النفو ، وشنتاأ أعتالل   أ تد،  القهألدي، وله تر ألا   أعلل  
، فا فتتي ارفتتا ل فتتا التتتي كانتت  شتتفات  زا لألفتتا، ولتتم تيفتت  أتت  القهتتا د اج أعا

 ال هور . ى أاّ  لشا نواأتد كما  
ال تت ور  ، وتفألّ تت أ التتنفبوتيتتاّ   ،التتيش     ال تتؤ اي، تتتوزوال عتتالل القويتتا 

 .نهه ي أا ارتي ب دشا أ  ال  اني التي  ودنفا  ال انا فيلتلقّ  
شتتوزي ب علتتل زهتتألدته التتتي   تتد لفتتا أتت  ااستتالألل  مانتت  ننااتتا  لتتيا 

نلتتتى  غألتتتور   نتونتتتى صفتتتا متتتأل   واالفتتتاظ وال  تتتاني أتتتا ج تتتأل شتتتيا ال علتتتل  ن تتتوديً 
  ًرا لدورف في ااأا امسالأدا. أقدّ   ،لفضله أدرًما ،االشا

بااستلوع امن تا ي ال ت ثتأل فتي ف تأل ااأتا )ز تْمأل لدقتا   القهتألدي   صد ت  
ويوجل  الا أ  التقداب والاهبا نند اليدن  ن  شيا الكدان اليي ج  ،كانار

ال الزتتا التتتي ننبوتتي  ن   كشاننتتا طبد تتاَ  زتتا  بتتهد صتتيلك التتزأ  التتيي اقتتارن، لديتتدّ  
 ،و أل  تلك الفيتا ال اأتا التتي نتدته الألفتا ال عتاع ،تكون صأل  أ دو ه )اَالَشَااأل

 م  صنا  ااأا امسالأدا برت لفا.وش  
ل،تتتا ال علتتتل برف تتتا   أتتتا أت تتتددي  و تتت  صت تتتدد اليقتتتو  الواجبتتتا لقتتتد 



 بنية القصيدة عند أمحد شوقي )قصيدة األزهر أنموذًجا(

 (والثالثون لثالثاحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد 

  ﴿262﴾  
  

ظ تى  ،تتي ال تانا فتي كماشتا فتتي ن   ل تتا لته أت  مد تا    لأللشتا نلتى  صنتا  ااأتا
، َوانث تتْا  تتاف  ، َواجَ تتألْ ، ااصدتتات التالدتتا، وأتت  شتتيف ااواأتتا زولتته: )ز تتْم، َوَ تتيّ  ، َواكم 

، والت بألا بالف أل ااأا في أعلل القهألدي وسأللا لتن تدط نفتب ألَواْز   ، َوا،َ لْ 
شتوزي متان   نَّ  ل انا وزوته أت   و  ااأتا، ويبتدووتنبألفه الى  زم اال تلقي، 

هتألدته ز لَ فْ رَ  تد شيف الهدوا أ  ،ال  افتتاح زهألدته بف أل ااأا وت د   تناجو 
رستتتا دلتتتى ال ا تتتي وشتتتوزي ننتفتتتي ال تتت ا القتتتدام،  التتتى أوتتتتو  القهتتتا د ال والتتتد

 الكالسدكدا، التي تياف  نلى القدام أل صبوه صاوح ال ها اليي تيداف.
تت  مدَ ال  الق تتللقهتتألدي َجتت  ي" وشتتيا اجستتتفال  اوتتتدن ي دَّ اك اد تتل فألفتتا ج 

 .أل1)ن ا "، و صالا ال نف  في  سلوع اماا داث
د  لأتتتت  ال تتتتكا فااف تتتتا   تيتتتتدّ    ودجلتتتتا  ف تتتتا  ااأتتتتا دجلتتتتا أت تتتتددي

ه االشا، وشو الزأ  الياضا وال وتقبأل، ف انانا ا دش والتقداب اليي اوتيق  
أتت  االشتتا ورجالتته، فتتنف  صلوتتته القويتتا ال  بتتاي  أل  أْلتتفتتي نهتتا زتتد مثتتا فدتته النَّ 

االشتتا  ًاا بيتتعّ ، نفتت  ناصتتًيا أتتيمّ  دصدتتا   وستتعوي   ،سداستتدا   التتتي توتتاندشا زتتوي  
 ودورف.

تلتتتتك ااف تتتتا ، ووزفنتتتتا نلتتتتى االفتتتتاظ كا تامنتتتتا الدجلتتتتا النيويتتتتا لتتتتزأ  دو 
صدااتا أت   ،ال  تاري وأا لفتا أت  زتوي فتي افتادي ال  نتى التيي شتدف الدته ال تانا

الوزار والفألبا والتقتداب،  يناتبط في ال قو  وااكشان بكأل أ ان اليي )ز ْمأللف  
صتتأل  نتتدي أتتوجف أناجًدتتا ،اشتتً ا ي صدااتتا أتت  القدتتام للهتتالي   ألتت  اقتتف ال هتتلّ 

وأاوًرا بقدام الهتوألا للكبألتا اجتالًج وا تااًأتا، فل تا استت  له شتوزي فتي  لاًل،أتي
ل االشا في شيا القالل ال فألل اليي اوتدني القدام، وض ،سدا  تيدا االشا

فتتي زالتتل أتت  الفألبتتا والدتتال  التتتي توتتتدني  ه   َ ووَضتت ،  لنتتا  االشتتافقتتد شتت َّ 
، فالقدتام ألَوَ تي ّ ، فقتا : )آ،تادف  أتا القدام صأل  نداه، ولكنه مدام أ هوص  تدَّ 

                                                           

، 110أل ال وتو  التامألبي واماقاني في ش ا    د شوزي، نهتام أي تود متايكش، ص1)
 م.2011جاأ ا اانبار، ملدا ارداع، 
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لقا تته أتت    ي جألتتًدازمفا شتتو در  التيدتتا نلتتى ال ظ تتا  لتته طبد تتا ،اصتتا ن تت ملقتتا 
وأ افتتتته صتلتتتك العقتتتو  ال لكدتتتا، وي عتتتف  أتتتًاا  الثًتتتا لدضتتتدف  ،القهتتتا بتتتالط 

 .ألالَدْوَشَاا َنَلى َسْ ل  الَزَأان   َوانث ْا زدسدا  ،ا  الى االشا، فدقو : )
في انتقا  تلك االفتاظ، فقتد متان  التي ن ر فألفا شوزي   ا   ومان للبأليا 

و،اصتا است انألأل التيي ن تر شتوزي  ،فمأل   ال لوأ ننثتاون التيشل صتأل  نتدي أتاد  
 في بالط زهاف.

ونظانا الى أت لقاتفا لا ننا ندًبا   أل  ج أل القدام  ،ولو تامنا ااف ا 
ْنَدافتتي ) واستتت اري الفتتم لفتتا  أتتا غألتتا أ فتتود، نتتو ي  ،التتدندافت تت د    ألَفتتم  التتد 

اشا، ود الكا   صفتا التى التدندا برستوت ظدم دورف اليي نت عى اليد ،بقد ا االشا
أكان ب ألنه   وصأل الده ااأا، ج تكون في  ْ فتيدا االشا الواجبا نلى مأل أَ 

تتتوااأتتتات ، وأتتتا ن   صتتتأل تت تتتد  متتتأل اليتتتدود نلتتتى كلتتتك ااأتتتا أتتت  الد لتتتا  فَ ع 
َوانُثرررع َعَلررم َعررمع   )     ألتت  اقتتو :دا التالدتتا لفتتا نفتتب ال دتتل والد تتا امن تتا 

َهَرا ، م تا ج تأل عبتارات ال تداو الته ست  ً  ألَ َ توجَ  ،  الزأتان، ف ت َّ ألالَزَمان  الَجوع
و لتتزم  زا لفتتا  ،نودوتتا اَ واش  َجتت ت التتتي  أتتا بالقدتتام ملقا فتتا فتتي فتتم التتدنداتتت  والثنتتا 
 وندم اج تفاظ صتلك الدواشا الوالدا. ،صنثاشا

ندتد للتنوم الهتوتي  تتيا ،مان  اللوا زد مو  ال علتل ج تاًج وزتوي ودنْ 
، فتتتالتكاار فتتي تقويتتتا الدانتتل ال وستتدقي فتتي ال علتتل اال ت ثتتأل فتتي التهتتايل   تتاً 

ا فتتي جتتو القهتتألدي ال تتام، فضتتاًل نتت  دجلتتته نلتتى القافدتتا الهتوتي لتته دور أتتؤ ّ 
 ويقظا لل قأل. ، عي ن اًطا لليش زبأل  ضورشا ب ا ا  

ستت ل الزأتتان، فدتتا  البألتت   ىوافتتتا  شتتوزي  ن الدتتواشا زتتد نثتتات نلتت
 نثات له، فقا :     ْ التالي أنظً ا لفيف الدواشا ب ا نلألع ب َ 

ُُُُُُُُُُ  ا ُُُُُُُُُُ  اَ َ ُُُُُُُُُُاَ اا  ُُُُُُُُُُلَ  هاَواجَ  َّ َُ ا ا   ا    
او

  ا    ُُُُُُُ َُُُُُُُ َزاا َ َُُُُُُُما  اا َج ُُُُُُُ  اَم اااَ    
ا ت ،أ   لوان الدواشا الث ألنا ر لون  الد   ي االشتا  ن    د  أتا  ْ  راد شوزي أ 

ل الو ا ، ففو نا  ندوم الو ا   لألع بتاالشا أت   لتوان الدتواشا اَ اوتبدلوف ب َ 
لبدتتا  لونتته ب تتا نتناستتل أتتل لتتون   أتت  ستتا ا الدتتواشا رَّ ال  تلفتتا، وا،تتتار التتد  
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 .ندوم الو ا  ول  انفا
ت  تته بكتأل أتا شتو جلألتأل ألَّ نظ تا االشتا و  قّ   فتي اصتاال ط دور  اْ ومان لل َّ
تت  ونظتتدم أتت  ارتبتتاط  داي  :ط فتتي التتا ط صتتأل   جتتزا  البألتت ا فضتتاًل نتت  دور ال َّ

تتلَته  َ،تتَاَل الَوتتَ ا   الَنألّ تتااأل ،ال تتاط بف لتته وفتتي  ،واستتتدنا  الف تتأل للدتتواع )ا ْن َفهَّ
تتتتته أل أتتتتتا افألتتتتتد  الفهتتتتتأل صتتتتتأل  ف تتتتتأل ال تتتتتاط وجوابتتتتته بالدتتتتتار وال دتتتتتاور )فتتتتتي َأد  

 في كش  ال انا. أل  ت ألَّ أدح االشا صفيا ال  أل ال   ا،تهاص 
ت افد أل شوزي أدح االشا نظً ت ولكنته استتبد   ،متنظم الدتواشا اًل أفهَّ

وم اللؤلتتتؤتأل  ندتتتوم الوتتت ا  ال نألتتتاي، واستتتت ار ال تتتال للندتتتبالتتتدري الفاصتتتلا صتتتأل  
 لألنودم نظم الدوشا.

 ويوت ا شوزي في  أاف الناب  بالتقداب وال فابا والدال ، فدقو :  
ُُُُُُُُُُا َ ي  ا هَ    م  ُُُُُُُُُُج  ُُُُُُُُُُ اها َ َُُُُُُُُُُ ااملَ   اَواذكه

او
  َا   ُُُُُُُُُُ ْ اا َث  َُُُُُُُُُُ  ا ه   ا  َم ُُُُُُُُُُاج   ا

ا  ،ال وتتتدد اليتتتاام -  نْ دَ ودتبتتتارف تالًدتتتا لل وتتتد   ،وت ظد تتته ،فد تتتأل زداستتتا االشتتتا
 مل خلُّٱٱٹٱٹٱ ا فتتتي القتتتاآن الكتتتايم،اَ ت تتتك      اللتتتَينْ  -هتتتى وال وتتتدد ااز
(1)َّ جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل

كمتتتاف  دوزألَّتتت ،
مانتت   وج تتل صتتأل  ال وتتاجد الثال تتا فتتي امتبتتار وامجتتال ، ودنْ  ،بيالتتا الت ظتتدم
 ا لفم َ ل   الثال ا باليما   َّ ، اج  نه ،وامتبارَ  جل الت ظدمَ فا توتو صألوت ط مل  

 .أ  ،هوصدا ن  غألاشم
ً تتتا وا تتتًدا فتتتا فَ    ألتتت  ج تتتأل التتتدندا ملَّ را  تتتا   ا  فندَّتتت فدتتتا  شتتتوزي بهتتتوري  

تلتك  غًدا التىْهتنتيد ون أ  ،الله بفضا أل االشا ونظ تته،  تم اترتي التزأ  أ  
وينظ فتا فتي  ،ه الى ندوم الو ا  الالأ انداْ  ال دا و ال بألفا بالدواشا،  م ا دّ 

برن تنظم  لفاظ أد ه نقوًدا أ  ندوم الو ا ،  قألع  نقد أدا يه لأللشا، ففو 
بدتوار  وا تدي   وضت ه فتي صتوري    الثنتا  عبتارات   و جتألَّ  و  د  ن ا،تار له  ج ألَ 
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فتتي  فتتي ال ن تر وجتال    أت  ج تا    ال تا لف تت  وال وتتدد اازهتى ،ال وتدد اليتاام
 نفو  ال ول أل .

و ي بالفألبتتتا والوزتتتار أتتتا ن تتت هأنتتت اَ ف تتتأل ااأتتتا لألت ألَّتتتوي تتتود شتتتوزي التتتى 
تتَا صفتتم ال كتتان  ْ والقداستتا، ولكنفتتا لدوتت  لل كتتان و تتدف   صتتأل ولَ تت َوَشتتا َف،  ،َن  

 فقا : 
ُُُُُُُ  ا اَ ُُُُُُُقَّاَأ  مَّ اَ ل ًُُُُُُُّااَوا  ُُُُُُُ    َ اَوامَ ُُُُُُُ

او
  اطََل هُُُُُُُُُ اا  ُُُُُُُُُ  ازههُُُُُُُُُ  ااَوَ ُُُُُُُُُاجه ااَأ هَُُُُُُُُُ ا

ا ووزتتاًرا ننتتد اليتتدن   وستتكألناً  اوتتتدني ، تتوًنافدتتال  ال ل تتا  وشألبتتتفم  
زبتتتأل ال تتتاو  فتتتي  ،الوتتتكألنا واستيضتتتارَ  ،ال  تتتو  نتتتنفم، فقهتتتد شتتتوزي تقتتتدامَ 
  ب تتتدح ال ل تتتا  نلتتتى ااأتتتا بال  تتتو  نعتتتف ااأتتتاَ  اليتتتدن  نتتت  ال ل تتتا ،  تتتمَّ 

تتت تتتا أل ال تتتداو ى نتتت ، ومنَّتتتع أقتضتتتى ال عتتتف صألنف تتتالتيق    ،بقولتتته:)اْز   َ تتتعَّ َ    َّ
لفتتتم، واتبتتتا  نفدفتتتم والوتتتألا نلتتتى  لفتتتم، ود دتتتا  نلتتتوأفم  تتتع،   ف تتتدايفم  تتتع، 
  تتاط بكتتأل  لوانتته وصتتورف،  تتم وصتتف شتتؤج   لفتتم، فتت طال  اليتتعّ   طتتايقفم  تتع، 

تتوا ب تته  ل شتتًااأل ولتتو ترألنتتا فتتي  ،اا  تتا بروصتتاف  وجبتت  زضتتا   قفتتم، فقتتا : )َطَل  
دي، مأل أنفا نؤيد ن ال  نى ال  د ي للفظا )ل شًااأل نااشا زد تواردت نلألفا أ ان  

والق تتا، ففتتم  ،الوتتااج، فدتتا ت ب  نتتى الوجتته، و ويتناستتل أتتل الوتتدا  ،ال  نتتى
د، ْنتالدفتأل ب ل فتم، وأت  أ انألفتا الزَّ  ألتا دروعَ ن   ز ار تضي  العايع، وستااج ن  

وميا النبات وال تدا طلتل لشتاف، ففتؤج   ،أل1)،  ي:  ش ل  نارفاقا : زد   لندف
 نقولفم صث ار غا  االشا الدان ا .اا  ا ال ظ ا     ات 

متتان أ نتتى النبتتات ال ث تتا شتتو اانوتتل لدجلتتته نلتتى ن تتوم النفتتل،  ودنْ 
 و  اي غاسفم. ،وامفادي أ  نتاج نقولفم ،ففناأ أ  ننتظا زعف شيا الث ار
نعتتتف نلألفتتتا  أألتتتا ال تتت اا  قتتتد ، فأيووستتتاً  ودكا مانتتت  الزشتتتور صتتتوريً 

َااأل منااا ن  ال لوم الوزياي التي تدر   ،ا  أ نويا، فقا : )َوَأاج   صوريً  وا َ بي 
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تتتتتت ،فتتتتتتي االشتتتتتتا  م  متتتتتتا،تالط أتتتتتتوج البيتتتتتتا ال تتتتتتتتالط  ، فا صتتتتتتب    وي تتتتتتتلط ب ض 
تت شتتيا الت بألتتا   ويتناستتل  ااأواج،  ،أتت  ال لتتوم لشتتا فتتي مثألتتا  نل تتا  اا ا  أتتل تبي 

تتت فضتتتاًل نتتت  دجلتتتا   تتتوااوف ال تتتد )   واأل وأتتتا فألفتتتا أتتت  اأتتتتداد  َطَل    صتتتوتيّ   ، َأتتتاج 
 م.ف  ونظ ت   ال ل ا    فضأل شؤج    أل اأتداد   نتناسل  

 لتتتد  ال تلقتتتي نتتت   قدقتتتا   ودكا مانتتت  ااواأتتتا الوتتتابقا   تتتارت توتتتاؤجت  
والثنتتا  نلتتألفم  ،شتتؤج  ال ل تتا  وال كتتان التتيي ننتوتتبون الدتته أ تت  صتتار أتتدايفم

لتتيا   ن ل تترنفمو ن لفتتم، أ كبتتا و  تتن أ ظّ  و ونيتت  ،اشتت  ،القضتتا  ا لفتتم واجتتلَ  ق تت
جتتا  البألتت  الثتتاني ومرنتته جتتواع نتت  شتتيف التوتتاؤجت، وتتتاأ ال عتتف صتتأل  شتتيا 

ومرنتتته زتتتا  ش تتتتب  م تتتا  اجتهتتتا  صألنف تتتتا، فقتتتا  شتتتوزيل تتتبه   البألتتت  وستتتابقه
    النفو  وتواؤجتفا:  

اَج  َُُُُُُُُُ  ااا َُُُُُُُُُ ااملهلُُُُُُُُُ    اَكُُُُُُُُُا ه ااَأَجُُُُُُُُُ َّا  
او

  َُُُُُُُُُُماَ  َلَُُُُُُُُُُ ا َ اَوأَُ ُُُُُُُُُُلََا   اأه اَوَأَعََُُُُُُُُُُّّ
ا ُُُُُُُ ها ُُُُُُُا ُهلهم ازََ  ُُُُُُُ  اَجج ْ ُ ُُُُُُُاَ ا اَك ُُُُُُُاو ه  ااملََ 

او
  ا َّ ُُُُُُ ُُُُُُمهاا  ُُُُُُاَ ا  ل له اوََك ُُُُُُا   اَ َُُُُُُ َ ااأَلَ 

ا ل تتا فدتته أتت   قتتا ع أ افدتتا أو تتو  بهتتيتفا،   ًاا بالف تتأل ال اضتتيأ ّبتت  ا
ايتاو  تداشتأل تلتك اليقتا ع، فد تود شتوزي التى لأت    ْ ودن مان في الياضا أَ 

ال اضي ويوتاجل صورته أوت فًدا صفا نلى الياضتا ال ل تو ، وم تا جتا ت 
تتت ، جتتتا ت صتتتدوا التفضتتتألأل )    الوصتتتفاي نتتت  ت ّكتتتصتتتدوا ال اضتتتي أ بّ  َ َجتتتألَّ

، َ فَ مَ   ، د نلتى شتاف شتؤج  ال ل تاأل صدجلتفا الهوتدا واماقاعدا التتي تؤّمت ََنزَّ
شموتف ، وأتا  وتته  اوففتا أت  ت تدند فتي )تتت ا تلتك الهتدغ التثالث ، و  ْنَدتا د  َ َجتألَّ

أل الف تزي، الدتدم، التزاي، وجفتا فتي  تاوف ) ،أل)َ فَ تمَ  وأت  تف تدم فتي ،تا  ، ََنزَّ
ت  ا بانتفا  ال دد وال ز  تدججت صوتدا  ب ا لفا أ  ،أل1)ال أل ، الالم، ال دمأل

ل تا لفتتا   تلتك الكل تات ا،تدتارَ  فقتد   وتت  ال تانا  والف اأتا التى شتؤج  ال ل تا ، 
أ  دججت أو دا وأ للا ل ا جا  في  صدتات ال علتل، ولتم نتوزتف اليوت  ننتد 

ْم، لكل اته  صأل نددف في صتدغ الد تل ) فا،تدار  ، َجنتاص ف  ، الَ َ تاو ف  َتتان وا، ال  لتوأ 
                                                           

 م. 1975، 5، أكتبا ااندلو ال هايا، ط21ااصوات اللوويا، د. اصااهدم  ندب، صأل 1)



 بنية القصيدة عند أمحد شوقي )قصيدة األزهر أنموذًجا(

 (والثالثون لثالثاحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد 

  ﴿267﴾  
  

تتم   ل ف  ات ال اضتتي التلألتتد، وانت تتارشم نبتتا  وزتت ،و ي بكثتتاي شتتؤج  ال ل تتا أل ب تتا ن تتل 
، ) ت تتتتا نل تتتتو اليوتتتت  بادًاتتتتا فتتتتي صتتتتدغ الت ايتتتتف ال ت تتتتددي فتتتتي زولتتتته: لتتتتوأ  ال  

، التتتتيَّرا، الَ تتتت ، اَاَأتتتتان  تتتتدم  ا الَ َ تتتتاو ف  ، الَ ظ  ل تتتتع  أل، وأتتتتا جتتتتا ت بتتتته تلتتتتك يَ ا ، ال  
  فضتتأل   ال ظ تتا    فتتؤج  ال ل تتا   ف ،ارف أتت  دجلتتا نلتتى اجستتتواا  الدنوتتيّ  ال  تت

ال  تتتاوف نلتتتى   كشتتتل متتتألَّ  ،شألبتتتا ال ل تتتا  ونل فتتتم  تتتا  نَّ ال لتتتوأ، م أتتت  متتتألّ  
  ا،تالف  شكالفا و وانثفا.

م اَ بَيتتأل َلَأتت   الَ َ تتاو ف  ر القتتاع أتت  ال ل تتا  فتتي لأتت  ،تتاص )ت تتا صتتوَّ 
 فدتتتتتته،  ْ ففتتتتتو شتتتتتتبده بالبألتتتتت  اليتتتتتتاام التتتتتيي اتتتتتترأ  َأتتتتت ،ند،لتتتتتته  ْ اتتتتترأ  فدتتتتتته َأتتتتت
د كلتتتتتتتك ال  نتتتتتتتى ،  تتتتتتتم نؤّمتتتتتتتٱٱ(1)َّمس خس حس جس مخ جخٹٱٹٱُّٱ

تتم  التتيَّرابقولتته: ) ل ف   ،ر القتتاع أتت  ال ل تتا  بالظتتأل التتيي اوتتتتا بتتهأل، فهتتوَّ َتتتاَن ل 
 ويلتدر الده نند النوال  وال عوع.

ويوتتتتتت ا شتتتتتوزي فتتتتتي أد تتتتته ل ل تتتتتا  االشتتتتتا ب تتتتتا اوتتتتتتوجل اجاللفتتتتتم          
           ، فدقو :  موت ظد ف

ُُُُُُُُ  ا  ُُُُُُُُ يَ   ازام  اا َ  ُُُُُُُُ  اا  ُُُُُُُُ   اَ  اكه   ُُُُُُُُ ا  
او

  ا  َ ُُُُْمهاَ َ ُُُُجُ  اَويه يَ ُُُُ هااعهلهُُُُقهاا َ   
ا  تدتتتد لتتتدنفم متتتألَّ  ، ال تتتاي الشتتتا مالبيتتتار الزا،تتتاي فتتتي نلتتتوم ف ل تتتا  اا 

متتيا  ،البيتتا نز،تتا بهتتنوف الدتتواشا والثتتاوات أوتتا أل ال لتتم  اضتتاي، فك تتا  نَّ 
  صتأل  الهتفا وأوصتوففاأل ف تي الَ تايَ ا  ) نل ا  االشا، وفهأل الدار وال داور

لشتتتا، ونعتتتف نلتتتى شتتتيا اا   فألفتتتا رجتتتا   نلتتتى جفتتتا التفتتتو  التتتتي تفتتتوَّ دجلتتتا لل
واتوتا  أ تارففم،  ،الوصف وصًفا آ،تا اد تل الفألبتا والوزتار أتل ست ا نلتوأفم

تتدم  َغَضتتْنَفاا ل تتع  الَ ظ  نل تتا  االشتتا ،ل تت  نلتتألفم  ، فتتر،ال   ألفقتتا : )َوي ايَكتته  ال  
 وشألبتفا. ،ا وً ا أ  ال فابا والوزار، ومرنفم ااسود في نظ تف

 صتتدواَ  ااأتتا زتتد غلبتت  نلتتى ااصدتتات الوتتابقا، فتت نَّ  ودكا مانتت  صتتدوا   
وااصتتوات  ،صدتتات التالدتتا، فقتتد ل تتو شتتوزي  صتتوا  الفتنتتاالنفتتي زتتد صتتالت فتتي اا
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ونلت   ،فارتفل الهتوت  والت كدك في أنفده ورجاله ،النانقا للنألأل أ  االشا
 و صبو اماقا   تثا سانا، فدقو :  ،النو ا

ا  َُُُُُُُُ  ا هاا َ  اَ   اَواع َ ُُُُُُُُ هاَ ُُُُُُُُ  االاَت ُُُُُُُُا-8
ااا-2و

  َّا َُُُُ  اَيَ ُُُُ ها ُُُُُ اَشُُُُُ   ا هج اوَ اكه ااَ ُُُُُ َامي 
ا اَأ َ ُُ واا-9  َ اَو َُُ  ااأَُُ َاع اااااملَجُُا  

او
  ا  ُُُُ ُُُُاَ  ُُُُ  اَ  ُُُُم اآبَاااَتا   ُُُُ َااَأو اا  ل  ااعهم  

ا ُُ  اا-10 اااا َقُُ  ااا   ُُ   ا ُُا   اَوَه  اكه ُُ  امي  ا  
او

  اَو  ذَا َ َّ ُُُُُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُُُُُ  اَ  َُُُُُُُُُُُُُّ َا  ل  جَاااُتََُق اااَي
ا ُُُُُا-11 ُُُُُجَااااَ َ َُُُُُوَأَُت ااَع  ا َ َُُُُُّ  اا ََةاب    

او
  ا َُُُُُُُُّ ا َُ ا هثَُ  اَوا   لُُُُُُُُم  ُُُُُُُُا   اا  ُُُُُُُُ َا  ااَوا َ ْ

ا ستتتلوع امن تتتا ي صدجلتتتته نلتتتى  ألويتتتا اللوتتتا و اا فتتتا، أتتت  ،تتتال  اا  
وف اًل في  ،فدكون الكالم أ ه أتفتًيا غألا أنولع، فدوتدني جواًبا أ  ال ناد "

أ ال قتأل، وييتاّ  ،أ ا نوز  اليش   في اجستففام ودجاباً  ،ا في النفيومف   ،ااأا
أ تا  ،أ ألنتا ،اصتا، وصتدغ   فضاًل ن  ارتكال ااسالألل امن ا دا نلى  دوات  "

اوتتتتتاشم فتتتتتي تيدنتتتتتد أتتتتتدلولفا، فضتتتتتاًل نتتتتت  تاج تتتتتا ااستتتتتالألل امن تتتتتا دا نتتتتت  
، ضتيفا ااستالألل ال بايتاو دا، التي تاجنعبانات ال اطودا دون ال فادات ال قل

تتت بقدتتتام  تتتوار    نب تتتت تتتا ت    وال تلقتتتي، فألتيتتتو  ال وتتتتقبأل التتتى طتتتاف    صتتتأل  ال ن  
 .أل1)" ارأ  أ  

ه االشتتا، ففتتو نتوّجتت يتتيًرا أتت  تقلألتتد ال تدتتاولي  فتتي  تتعّ أ   فدتتا  النفتتي  
في أعلل القهألدي )ز ْم ف يأل، ويييرشم أت   وليتك  ب عابه الى أ  ش لفم ااأا  

 تتتأل  ا،تتتتار لفتتتم لفتتت   ف تتتأل شتتتوزيالتتتين  ننتتتالون أتتت  االشتتتا ال تتتايف، و وتتتًنا 
َهاَبا  َأْفت وَنا أل، ففم ج انا    و ر  تا  ،زتد وز ت  فتي فتنتا الفدتوم نلتى القتدام )ن 

 ا أل نتتد   باستتم ال ف تتو  )َأْفت وَنتت اقهتتد  نفتتم فتنتتوا بكتتأل أتتا شتتو أوتتتواع، والت بألتتا  
ا ورا  متأل  تتدن  وت تتالؤو  واث تتف  لَ  ال هتور، فقتتد نلتى  بتتوت تلتتك الهتفا نلتتى أتتاّ  

،  تاي    وطنتيّ   ر شتوزي متألَّ ابا، فديتيّ َهتوا لف  ال   نلى كلك، فاستيق   أ لت  
ت   ألتاشم اشت اًأتا اداي ورا  شتؤج ، وج ا  جَّ نلى تاا فا،   نلى  أته،  اي    م فف 

                                                           

، وأتتا ب تتدشا، 349، أي تتد الفتتادي العااصلوتتي، صأل ،هتتا   ااستتلوع فتتي ال تتومدات1)
 م. 1981صتهاف، أكتبا جاأ ا بوداد، أن ورات الداأ ا التونودا، 
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 ه، وزد جا  شوزي صفيا التيينا في لأ  ال وتقبأل )جأ  دَ ننكاون القدام ل داد ز  
وَنأل.  د   َتْيي ، َاد 

َهتتتاَبا ، َأْفت وَنتتتا ،) اباَهتتتاري تلتتتك ال   فتتتي اصتتتاال  قتتت ومتتتان للتنكألتتتا دور    ن 
ْنَكَااأل  نفتم لتو ت كنتوا أت   ،وشدي انكارشتا للقتدام ،و لغ أ   قاري تلك ال هابا ،أ 

للديور  ، وازتالنفماشم لكأل  صألألن  تنك   وكلك مناااانكار آبا فم لف لوا كلك، 
أتت  اربتا  وااجتتداد، فتت كا   صتألأل   ون  ز وااستب التتتي تقتوم نلألفتتا ااأتم، أتت  أ تت

     دونفم  شون نلألفم.َأْ  شم، لكان شوان أا شو ؤ لى تلك ال هابا آباشان ن
  م جا  شوزي بوبل كلك التيينا في زوله: 

ُُُُُُُ  ا ُُُُُُُ  ااا   اااا َق ُُُُُُُ   ا ُُُُُُُا   اَوَه  اكه ُُُُُُُ  امي  ا  
او

  ا  ل  جَاَو  ذَا َ َّ ُُُُُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُُُُُ  اَ  َُُُُُُُُُُُُُّ َاااُتََُق اااَي
ا اد تأل العلتل بالف تأل  و التتاأ  ااأا  و النفتي، ب د كما   الوبل   ا  مْ وك  

  تثا ازناًنا، و زاع التى امجابتا، م تا ا ثتأل لوًنتا أت   لتوان الت استك صتأل   جتزا 
ج ا لكتون القتدري  تتتاشم للقتدام فضاًل نت  تنك تقهألدي، وتلك ال هابا ال فتونا تت ال

نلتتتى الت تتتألألد والبنتتتا ، فاستتتت ار لفتتت  الفتتتدم ل تتتا اقوأتتتون بتتته أتتت  التنكتتتا للقتتتدام 
 ،وييفت  شويتفتتا ،اي تي ااأتا أندتل   و هت    ،تلألتد   والفدتوم نلدته، فتالتااث صنتا   

 لألأتتتا شتتتدم   لتتتون أ تتتاو َ  ثّ أل أنتتته ا  أْلتتتون نلتتتى النَ ؤ ويهتتتون تاري فتتتا، وأتتت  نتدتتتاَّ 
نتون بته أت  لدنفم أ  الف ا والنبوغ أتا نت ك با لدبوتاري فا، وأثأل شيف ال ها

وال قاصلتتا صتتأل   ،بتتارنون فتتي الفتتدم ،فتتي الت تتألألد أقّهتتاون  ففتتم ،لفتتم صنتتا  تتتاريخ  
   الهورتأل   صالت فدا ا وجوف تلك ال هابا، فقا : 

ُُُُُُُُُُُجَااااَ َ َُُُُُُُُُُُوَأُتَُُُُُُُُُُُ ااَع  ا َ َُُُُُُُُُُُّ  اا ََةاب    
او

  ا َُُُُُُُُُُّ ا َُ ا هثَُ  اَوا   لُُُُُُُُُُم  اا  ُُُُُُُُُُ َا  ااَوا َ ُُُُُُُُُُْا  
ا  ،، م تا ج تأل الهتنانا ر تا ا ن ْؤَتىوج لفا ش ًه  ،  اليضاريف  َّ   

ا، ث تتكْ ويَ  أل  ق تتاَ  أتتادي،  ه شتتي   ومرنَّتت ،ًراز ومرنفتتا  تتوع نبلتتى، ووصتتف ال لتتم بكونتته نتت
 ج مد ا ل ا اقوله.  ا ار   وج أل البدان أثا ًاا ومرنه ش    

لتتو ستتلك  ستتبأل  ،الفادأتتا لل اضتتي ،فتلتتك ال هتتابا الناز تتا نلتتى القتتدام
وج تتل صتتواو ال عتتف صتتأل  صتتور  ،متتأل درو فتتا وأوتتالكفاا،فقتت  فتتي اليضتتاري 



 بنية القصيدة عند أمحد شوقي )قصيدة األزهر أنموذًجا(

 (والثالثون لثالثاحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد 

  ﴿270﴾  
  

  ال  تلفا. اليضاري
َم ل لب َناَاتتا   وشتتيا البألتت  تفهتتألأل ل تتا ستتبع أتت  اج تتا  فتتي زولتته: )َود َكا َتَقتتدَّ

تتَااأل، فبنتتا  ااأتتم أتت  ،تتال  تقتتدأفا فتتي أدتتاجت الهتتنانا وال لتتوم والبدتتان،  َزهَّ
، وأتا متان شتيا ام،فتا  اج لفدأته القتدام، فلتو ت وتك وتفهتداًل فقد  ،فتع ج لتا 

 .و نى نلده جرتفل البنا  ونل  زاأته، وشكيا تبني ااأم  ضارتفا ،بقدا ه
وكمتا ال لتا والوتبل للف تأل ال نفتي  ،ف   ،تال   دوات التا ط ال  تلفتا 

ننتتته، وكلتتتك التفهتتتألأل ب تتتد امج تتتا ، و ستتتلوع الكنااتتتا التتتيي فدتتته كمتتتا ال تتتي  
بالبألنا والدلألأل، فضاًل ن  التنكألا ودفادته لتقويتا ال  نتى، وأتا جتا  بته التدوتدم 

 ،ودصاالشتتا فتتي زوالتتل أيووستتا تدتتاي نلألفتتا  وصتتاففا ،أتت  تهتتويا ال  نويتتات
وأتتت  ،تتتال  ا،تدتتتارف الفتتتاظ وصتتتدغ أو دتتتا أ بتتتاي لفتتتا، وتف تتتأل فتتتي النفتتتو  ف 

َهتتاَبا ، َأْفت وَنتتا ، أنكتتا)  ل  تتتأل   واضتتياً  استتتعا  شتتتوزي  ن اقتتدم لنتتا صتتوريً   ألن 
تدَ أ  االشا بوتبل ز    ن تنا َ  التي  اولْ   زاأ  به تلك الفيا   أنكا   ييتير ه، و أ 

 اضتي، ففتمي ل نا مدف نياف  نلتى ال ات الفادأا، و و نهدا  لتلك الدنأ  اج
أتتت  شتتتي مثألتتتًاا، لكتتتنفم ج اوتتتتعد ون البنتتتا ، وااأتتتم الناشضتتتا نفتتتدأون البنتتتا  
 وتضدف الده صناً  أ   اضاشا. ،وت تز به ،تتولو ب ا فألفا

زألته، و تتدا كلتتك شتتيف ااصدتتات أتتوغاًل فتتي نا ألتتته وشتتا ور ننتتا شتتوزي فتتي 
النزنتا القا  تا ا في لفظه وأ ناف، ومان دفانه في كلك ضاوري أقاوأا تلتك جلد  

 ،أل أنتتهأْلتتوتيتتاو  النَّ  ،أتتا ،لفتته الوتتلف أتت  تتتااث تهتتبو التتى شتتدم ،صنفتو  مثألتتاي
  ا.ا والتيض  دأا اووزه لنا الواع ودناي ال دن وتر،ي بكأل

ر أتت  و تتيَّ  ،ه الدتتهوشتتوزي فتتي ااصدتتات الوتتابقا زتتد  فزنتته الياضتتا، فنبَّتت
لد تتا  أتتا فدتته أتت     ألتتدنتتاد التتى ال اضتتي الب  نْ   َ ب تتاجنوتتدا  ورا ف،  تتم أتتا لَ 

 ويقو : ،ونَّى بررو   ليان، فألت ومرنه نلقم شؤج  ال هابا  دًاا وف ار، أدد
َ اياَ   اا-12اا ااأَُ ُ َااا قه هاَل   اا هاهاوَ اج 
ااا-2و

  َا ُُُُُُُ َُُُُُُُوَط َا َكجهُُُُُُُ هاَواأَلع اىاا َلَْ ُُُُُُُ َااِل  اا ه
ا ااملََ ُُُااَعَلَُُُوَ َ ُُُا-13اا ااايََُُُُ مل  ا  ق 

ا  هاها هُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
او

  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُاَ اَوَأَض ااااَواأَلمحَُُُُُُُُُ َاََْ ا ه  َلَُُُُُُُُُأ ُ 
ا ُا هاَعَلْ ُااا ََّ َاَوَأُتَاا-14اا ا اأهُجَّ  ا  اََيم 

او
  ُُُُُاو هاَعُُُُُ  اَويَُُُُُ ها َهاَ    ُُُُُ اَوَمَج   ُُُُُ ااَ  َا ه ه

ا
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اا-15اا ْ نَياا ُ ااا َ ُُُا  ا عهُُُ هااايَج هاَ َمُُُاط م 
او

  َاَبااألهصهَُُُُُعُُُُ  ا ُُُُُ اَكَجُُُُ   ه ما ه ََُ ج   اا ل 
ا اَُُ َاا  َ اا  ه  اَعني  اا-16اا اا هَهُاَ انَ اا  

او
  ُُُُ َُُُُ اا  ه   ااىاَوَتَُُُُ َّ َاااَجُُُُ َاحَاَو ْ ُُُُاا  

ا ْ ااااَضُُُُُ َّ اَأ  اَ ُُُُُا-17اا َُُُُُ ا َُُُُُ قه مَلاأُه
َ ا اَل ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ َ 
او

  ُُُُُُُ ُُُُُُُ َاَوَعلُُُُُُُااَك اك   ُُُُُُُ  اُتََُ لَّم  اا  ه اىله
ا َ ااَ ا  َ ْ ُُياوََكَُُ اا  ََُُُْالاَوا َُُّ  اا-18اا

الَا
او

  ا ها ُُُُُُُُوَ ا ُُُُُُُُايَاَأ ه َْ اا  َُ ا هَق   ُُُُُُُُ َات  ااا  
ا ُُُ َاا-19اا ُُُااَج َُُُ م   حها همَُُُلاىااإل ص 

ا هَلج    ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُا
ااا-2و

  ملَّ ا اا َجَْ ُُُُُُُُُُ  اب  أُُُُُُُُُُم  ُُُُُُُُُُ َاب  اايُُُُُُُُُُ  ا هَ    
ا ََُ  َا ََُ   اَأ َاا-20اا ُاااملَجَُىا اَ ة اا ََةاَ  ُ 

او
 َُُُُُُُوَزَهُُُُُُُا اامل جُ  اَ ااااملهَ ُُُُُُُل ااَواأَُُُُُُُ َ  َّ

ا ََُُُِا-21اا ُُُ  اا هُُُ َاَو ااىاََُ َ لََّلُُُااِبَ  و َ 
او

  ا  ُُُُ اَعاَُُ اَوهَُُُُ اا  َُُُُ ي  ُُُُا ثُه ُُُُ ىاَأص  اا َث ا  
ا اَوَ َ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُا-22اا اا  ىلاا ََلقُُُُُُُُُُُُُُُُُُات 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ها اَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُا َ َجَ تاَ 
او

  ُُُُُُُُ ُُُُُُُُااَكَل ُُُُُُُُما  ا هجَُُُُُُُُ    اَ لق  اا َ  ااالت 
ا ا َجَُج ُُااا َ ُُا-23اا ُُُاَ ُُ   ُ    َّاَو ا     اا

او
  اَوا  ُُُُُُُاَ ج اَوَأبَا  ُُُُُُُ ُُُُُُُ َاَْ  ا ه َّ   ُُُُُُُ ااَ اَ جَ 

ا اَ ثا َُُ  ا   َّاا َُُّ ياَجَ َُُ اا َ  َُُْقاا-24اا
او

  َُُُُُُُُُُّاامله ُُُُُُُُُُاَ َ اَكُُُُُُُُُُ  َُ َاَجَ َُُُُُُُُُُ اا   َج ااا  
ا ُ اا-25اا اَوََما  ْ ُُُُُُاُُُُُُْ  اَ جَُُُُُا   لُُُُُمها ااه   

او
  ُُُُُُُُاعهايَ  ُه َُُُُُُُُُّ ُُُُُُُُُ هاا جُه اى َ اا ق ُُُُُُُُُ َاََييتاَ 

ا أتتتت  ااستتتتالألل  والنتتتتدا   صنتتتتدا  االشتتتتا،  تلتتتتك ال قعونتتتتاَ  افتتتتتتو ال تتتتانا  
 و افهأل فألفا  ،أاا لفا   ألّ  ا  م في صندا القهألدي الدا،لدا، فوامن ا دا " التي ت

، وشناأ أ   جزا  القهألدي أتا اترتي شتبألًفا ب عل فتا، أل1)أوضوًنا ن  أوضو "
أل زوتتتتً ا جدنتتتتًدا أتتتت   زوتتتتام القهتتتتألدي كات ال وضتتتتو  الوا تتتتد، ال  تلتتتتف اكا أثَّتتتت

ويقتدم  ،ال اا أل، وشوزي ن د في شتيف ااصدتات التى اليتدن  نت  شت ور االشتا
ويثني نلتى أناشدته ونلوأته، وي تت  اللوتا ال ا دتا برفضتأل  ،اله تو دًقا تاري د  

 الثنا ، م ا نيما فضأل االشا نلده.
 و و  أتتتا اعال نتتتا فتتتي زتتتاا ي شتتتيف ااصدتتتات، غلبتتتا التتتزأ  ال اضتتتي فألفتتتا

، ز  تتتتَ ، ) َ فَنتتتتى، َطتتتتَو ، َأَ تتتتى، َ َضتتتتاَ ، َ تَتتتتى، اْنَتَ تتتتى، َفتتتتاَ ، َجتتتتَا ، َتَ لَّْ تتتت  
، َستتَ ا،َسَا ،َتَوتتا، َلَشتتا، استتَت َ  أل، فتتال اكتتاد صألتت  ا لتتو أتت  التتزأ  َجَ تتألَ  َلَنّنتتا، فَّ

ال اضتتي، ومرنتتته اعلتتتل أتت   صنتتتا  ااأتتتا الوألتتوري  نلتتتى تاري فتتتا و أدادشتتتا  ن 
وف، ويوتتتألاوا نلتتتى يْ َ تتت، ويتتتتيماوف جألتتتًدا، و ْن ايتتتي وا اوتيضتتتاوا شتتتيا ال اضتتتي
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د فم اكا القتدري نلتى  ن نهتنل صتن ج  ال ظ تا ، ولتدنناؤ لفت نفده، فني  اأتتداد  
 . و و   التومأل نلى ط ،صد  ال زم

ور  ا مان شنتاأ ستبل آ،تا ل تألو  التزأ  ال اضتي فتي القهتألدي، وشتو 
شتيا  متا  كفرتثا شوزي أ    القدام مَ دْ   شَ وَ فْ شوزي نلى تلك ال هابا التي تَ  رد  

نتتوا قَّ دومتتيع ادنتتا فم، ويت ،بأل  صفدأتته، لألتتدرموا ستتو  أ تقتتدشمالقتتدام  أتتام ال عتتال  
 أثأل شيا القدام ج نفدم، ففو أهدر الف ا وال تزي والقتوي، فيتاي،  نَّ ت ام الدقأل   

  آ،ا.تنف  نفًدا  صتلك ال هابا  نْ 
لألناستتتل طتتتو  التتتزأ  التتتيي   أ تتتتدّ   ٍّوينتتتادي شتتتوزي االشتتتا صتتتنوم شتتتاد

 نتيدث ننه، فدقو :
َُُُُُُُُُُُُُ اياَ   ا ااأَُ ُُُُُُُُُُُُُ َااا قهُُُُُُُُُُُُُ هاَلُُُُُُُُُُُُُ   اا هاهاوَ اج 

ااا-2و
  َا ُُ َا َكجُهُ هاَواأَلع اىاا َلََُُْوَط اا هُُ َااِل 

ا َُُُُُُُُوَ َ ُُُُُُُُ ااملََ ُُُُُُُُااَعَل َُُُُُُُُ مل  ا هُُُُُُُُاايَُ ا  هاهاا  ق 
او

  َُُُُُُُُوَأَض ااااَواأَلمَحُُُُ َاََْ ا ه  َلُُُُاَ اَأ ُ 
ا ْ ُُُُُُُُُُااا َََّ َُُُُُُُُُُوَأُتَُُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُُا هاَعَل ُُُُُُُُُُُجَّ  ا  اََيم  ا اأه

او
  ُاو هاَع  اَويَ ها َهاَ    اَوَمجَُ ااَ  َا ه ه  

ا تتت ،و  تتتد  ن نتتتزَّ  االشتتتا أنزلتتتا ال ازتتتأل  ه الدتتته بالنتتتدا ،  ستتتند التتتى وتوجَّ
الى جتتدارف، وطتتو  اللدتتالي وال هتتور التتى رمنتته، فنتتا  جزا تته  ف تتالفم، فرستتند ام

وشتتألو   ،وال  تتي التتى نتتورف، فد تتأل ال دتتال  داتتته اللألنتتا فتتي اصتتاال ناازتتا االشتتا
 فضله، واأتداد نلوأه.

م متتتأل أتتتا نؤمتتتد شتتتيا فتتتي افتتتادي تلتتتك ال اازتتتا، وزتتتدَّ  ت تتتا متتتان للتقتتتدام دور  
َدار ف أل ، نىال  وَن ج   ا و جار   ،)َوَطَو  الَلَدال َي َرتن ه أل ،سوا  مان أف وًج )َ فَنى الق ا 

 )َوَأَ ى َنَلى َنَبب  الَ َ ار    ن ور ف أل. اوأداورً 
 فتتي الدجلتتا نلتتى نظ تتا شتتيا ال  فتتد، تتتيا متتان للت ايتتف والد تتل دور  

وَن، الَلَدتتال َي،  تتَاا،)الق تتا  ، اَاْنه  زأتتان كات أتت  صتتدغ ال يوشتت، ألالَزَأتتان   الَ َ تتار   
 م.دَ أ ا ند  نلى الاسور في الق    ليدن  ن  ال اضيالدججت ال و دا با

وج توألل صدغ ال كان ن  ال  فد، فاالأنا ج صد لفا أ   أات  تيأل 
َدار ف ، َرتن ه ، َنَبب  الَ َ ار    فألفا، فندد )  أل.َأْ َفًدا، ج 
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البألت  ااو   فتيم ال ا، نتا   ن شتوزي زتدَّ و النظا الى شيف ااصدات الث
مد تتتًا م فتتتي نظ تتتا البنتتتا  و صتتتالته، وفتتتي البألتتت  الثتتتاني زتتتدَّ  أت ثلتتتاً  أاداتتتاً  مد تتتاً 

فتتي نتتورف التتيي  صتتد  نتتبب ال  تتار  لدتتا أضتتأليا بتترلوان أت تتددي،  أت ثلتتاً  رو دتتاً 
 ،وفي صألته الثالت   ضتاف مد تا نل دتا أت  ،تال  دور االشتا فتي   ااتا الوتنا

 و  ااا ال  انا. ،والدفا  ن  النوك
وج ا فتتتى أتتتا فتتتي شتتتيف ااصدتتتات أتتت  أاانتتتاي للنظألتتتا ستتتاندت فتتتي صندتتتا 

 صألنفتا   ألت  جتا ت الكل تات أت  واد   و صالت اجنودام ط  جزا فا،ااصدات وتااب
ا ، وفتتتي البألتتت  اا،ألتتتا نبَّتتتصتتتأل   جتتتزا  الكتتتالم واجنوتتتدام   االفتتتا   ، فوتتتادت  وا تتتد  

لشا في ،دأا الدن  وت الد ه نلى أا ال هور، وزد  جاد ال انا ن  دور اا
ال انا في عباراته، التي  صالت دور االشا في ،دأا  أور الدن ، كلك الدور 

ف في ال اضتي، والت بألتا و م ا   لاليي اي أل  أانته رجا  االشا في الياضا 
، َا َنتتل أل بال ضتتار  تتي، َنتتي ود  القدتتام صفتتيف اليتتدوث فتتي استتت اار نؤمتتد أ نتتى  )َاي  
 اادوار.

في الد ل  ،البأل  وأا نلدهو  تيا  سفم ال عف صأل   جزا  البأل  الوا د،
صتتأل  اادوار ال ت تتددي التتتي اقتتوم صفتتا رجتتتا  االشتتا لألأتتا فتتي شتتتى ال دتتتاجت 

ودلتى أتا ا تا  ط، ودكا متان الت بألتا بال اضتي  ،مدَ الق تأنتي وال دادن ، ففتيا د بته 
اج  ن البألتت  الثالتت  غلتتل نلدتته الت بألتتا     والثتتانيزتتد غلتتل نلتتى البألتتتأل  ااو 

لدجلتتته نلتتى اجستتت اار التتيي نفتتدف الدتته ال تتانا، فاستتالا االشتتا   بال ضتتار 
نلى أا الدشور واالأان زا ً تا ت  ب كن ط ت الى تسألبقى و  ،ا ودورف ج نفااا لف

 ًاا لاسالته.صدورف، أؤدّ  
فتتتي صدتتتان دور االشتتتا فتتتي  بتتتارل   ومتتتان لل قاصلتتتا فتتتي البألتتت  الثتتتاني دور  

ون تتوم نتتورف ال تتاأأل لكتتأل  رجتتا  ال  تتار ، م تتا  فتتادت اليامتتا  ،البيتتا والدتتابب
ال وتتتفادي فتتي الف تتأل )َأَ تتىأل ت عتتي دور االشتتا الزأتتان وال كتتان، فضتتاًل نتت  

تتهَ التعتتاصع صتتتأل  ) ، ل دّ  أ تتتا نؤمتتد أ نتتتى ن تتتوم الفا تتتدي   ألَ  َ تتتا َ ْصتتتَدَ ،أل و)َنتتتَبب 
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وج لتتته ا  تتتي التتتى ج دتتتل  نيتتتا   ،بتتتالنور االشتتتا   نلتتتومَ  رَ فهتتتوَّ  ،وشتتت و  النفتتتل
 .ال   وري

وينتقأل شوزي الى التو ألع التاري ي لأللشا، ومرنه ارتي بال لا ل ا كماف 
 في ااصدات الوابقا أ  مد ا االشا ودورف الاا د، فدقو :

ا ُُُُُُُُُُُُُُُُا  ْ نَياا ُ ااا َ  ُُُُُُُُُُُُُُُُاط م  ُُُُُُُُُُُُُُُُ هااايَج هاَ َم ا عه
او

  ااَبااألهصهَُُُُُُُُُُُعُُُُُُُُُُُ  ا َكَجُُُُُُُُُُُ   ه ما ل 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ َا اا ه ََُ ج  

ا
َُُُُُُُُُ اا  ه  اَعُُُُُُُُُني  ا ُُُُُُُُُا    ََُُُُُُُُُُ ا ُُُُُُُُُاَ انَ اا   اا هَه

او
  ُُُُُُُ َُُُُُُُ اا  ه   ُُُُُُُاا   ُُُُُُُ َاحَاَو ْ  ىاااَج

ااَوَتَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ َّ َا
ا

ُُُُُُ ْ ااااَضُُُُُُ َّ اَأ  اَ  ُُُُُُ َ اَ  َُُُُُُ اَ  قه اَل ُُُُُُ مَلاأُه
او

  ُُُ ُُُ َاَوَعلُُُااَك اك   ُُُ  اُتََُ لَّم  اا  ه اىله
ا وااستتتتلوع  ا لأللشتتتا،شتتتوزي تو دًقتتتتا تاري د تتت صفتتتا اوتتتتاد ،،بايتتتا   بد لتتتا   

م  قا ع تاري دا ج ايتتاج قدّ  ففو ا   شو  نول ااسالألل في أقام الواد  ال باي 
 أ ا اود  صفا ااسلوع امن ا ي. ،ووجدانداالى انف اجت نفودا 

ت ْ ون   تته أل   أّلألَ  اْنَتَ تى َننب ون   ،  النظتا فتي ج تا  شتتيا التامألتل )ف تي الَفتاط   
وتقدام الدار وال دتاور نتو ي بكتام ااصتأل ، أل ن رف الفاط ألون )صدًج أ  زوله: 

لدجلتتتتته نلتتتتى   ألالتتتتىأل دون )ف تتتتيونظتتتتدم ال ن تتتتر، وفتتتتي الت بألتتتتا بيتتتتاف الدتتتتا )
صوجتودشم،  أتاتبط   ،أتنفم وشتو أتت ك    ،  واجستقاار، ففم  صأل في وجودفالت ك  

أل أ  زبألأل ال دال ال اسأل ل الزا الدز دا، فضاًل نت  َننب ون ه  ) لت وج أل اجنت ا 
تته أللفتت   و تتيف  ،وأتتا نتتو ي بتته أتت  ت تتبده لأللشتتا صتتيلك النفتتا ال تتتدفع )َننب ون 

َنتتتتْيَع ،  تتتتم  تتتتتد اجستتتتت اري صتتتتيلك الوصتتتتف )ورأتتتتز الدتتتته بتتتتالألنبو  ،ال  تتتتبه بتتتته
و    وشتاف  صتله،  تم  ،متايم نوتبهوترتألتد نلتى  ،أل، وكلك تاشدو لالست ارياا ص 
تَاا ،تا ، فدقتو : ) صداندا   في ترتألد أ ناف أ  ،ال  صوري   اوت ا   َتَفدّ  م أ  ش  أل َتَدتدّ 

، ودكا أل1)"جتد الفتاط ألأل   أألتتا ال تؤأنأل  نلتي صتت   صتي طالتل، م تتا كمتا التتدنوان"
 ملسو هيلع هللا ىلص.فدكون جدشم شو النبي  ،صي  نوبا الفاط ألأل  الى الوألدي فاط ا الزشاا 

ونفااا شيا النول ال بارأ بوألدنا نلتي  ،ه انت ا  االشا للفاط ألأل ف بَّ 
ه ، صتيلك النبتل الهتافي التيي ا تتد التى  صتو  نيبتا، م تا شتبَّ -وجفه تام ط-
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تدفع ال لوم وال  ارف أ  االشا صتفدتا ال تا  ال تيع أت  الألنبتو ، وفتي ت بألتاف 
َااأل است اري تب دا   أل  شبه تدفع ال لوم أ  االشا، بانفدار ال ا  أ   َتَفدّ  صت)أ 

 ،النبتتل، فتتتاأ ال عتتف صألنف تتاصبدتتان وتفهتتألأل لفتتيا   تتم  ردف شتتيا البألتت ، النبتتل
 زا اًل: 
َُُُُُُُُُ اا  ه  اَعُُُُُُُُُني  ا ُُُُُُُُُا    ََُُُُُُُُُُ ا ُُُُُُُُُاَ انَ اا   اا هَه

او
 ُُا َُُ اا  ه   ااىاَوَتَُُ َّ َاااَجُُ َاحَاَو ْ ُُاا  

فنظتتا التتى تلتتك الهتتوري الكلدتتا الاا  تتا أتت  كلتتك الألنبتتو  الهتتافي  تتأل  ا
أتتت  الفازتتتان،  ، ودن تتتا نتتتأل   أتتتا    تفدتتتا، ،اجتتت  أنتتته نتتتأل ، ولكنفتتتا لدوتتت  نتتتأل َ 

وتكت تأل الهتوري صاؤيتا ، شو ال نبل اليي تدور  وله نلوم االشا الكايم   فالقاآن  
وتدتتوع  ،نوتتداع وج تتا لوتتا نا دتتا فهتتديا تدتتاي فتتي ا أتتا  تلتتك ال تتأل  نتتتدفع

وفتتتي  امتتتا أوتتتتقد ا، تلتتتك الهتتتوري النابضتتتا  ،آفتتتا  التتتبالد أتتت   نلتتتى استتتفأل
فتي  وزتد   وت  شتوزي و جتاد و صتد  بالياما ال  ا لا لياما ال لتوم فتي االشتا،

أت  تكتاار  تاوف ال تد، وأتا فألفتا أت  طتو  نفتتب  ا،تدتارف لتيلك اماقتا  الناشت 
وأ تتتا لاد  ،ن تتترته وّ  وستتت    ،وناازتتتا  صتتتوله ،نتناستتتل أتتتل اأتتتتداد جتتتيور االشتتتا

 ألتت   ،التتيي جتتا  فتتي البألتت  والن تتا   ج تتاج والبندتتا ت استتكا كلتتك اللتتف   ىال  نتت
 تم ن تا  ،نلتي ستبألأل اللتف، ألىو ي أ  الفهتي، و زانج ل صأل  )نأل  أ  الفا 

 .للو ي والتيدر أناسل   ،لل أل  فالداي أناسل  ، و تيدراأل   )جا  :بقوله
 ويتيدث ن  صلته باالشا، فدقو : 

ُُُ ْ ااااَضُُُ َّ اَأ  اَ  ُُُ َ اَ  َُُُ اَ  قه اَل ُُُ مَلاأُه
او

  ُُُُُُُُ َُُُُُُُُوَعلُُُُُُُُااَك اك   ُُُُُُُُ  اُتََُ لَّم  اا    اى َاله
ا طلل أت  ست ا  غألتا االشتا، فتال ا ألتل فدهور نفوه بالبدر اليي     

شتتوزي  نتته لتتم اكتت  أتت  ال ت ل تتأل  فتتي ر تتاع االشتتا، والوتتا اي  نلتتى مواتبتته، 
ولكنه  ،وصور نفوه بهوري البدر ،صور فده االشا بالو ا  صدال   ففو تهويا  

طلل أ   فع آ،ا،  م نؤمد نلى كلك ال  نى في البأل  التالي، وي عي لأللشا 
   ومرنه شو ال تهاف في البدان وفنونه، فدقو : تومداًل بالبدان، 

َُُُُُُُُُُْالاَوا َُُُُُُُُُُّ  ا َُُُُُُُُُُ اا  َُ ُُُُُُُُُُياوََك  ْ اَ الَااَ ا  َ 
او

  ا ها اا  ََُُُُُُُُُُْوَ ا ُُُُُُُُُايَاَأ ه ا هَق   ُُُُُُُُُُ َات  ااا  
ا



 بنية القصيدة عند أمحد شوقي )قصيدة األزهر أنموذًجا(

 (والثالثون لثالثاحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد 

  ﴿276﴾  
  

التتتتيي  ود  فتتتتي رجتتتتا   -ت تتتتالى-ففتتتتو ا اطتتتتل االشتتتتا أقوتتتتً ا بتتتتا   
، ومتترنفم زتتد  ،تتيوا تتتومداًل بتته دون غألتتاشموا،تهتتفم  ،االشتتا القتتدري نلتتى البدتتان

، ومتتان فتتي ت ايتتف ال وتتند الدتته باستتم ال وصتتو  أتتا نتتو ي --أتت  ال تتولى 
، صوجتتته صنتتتا  ال بتتتا، فضتتتاًل نتتت  دجلتتتا الهتتتلا نلتتتى نظتتتدم ا،تهتتتاص االشتتتا

زتا اًل:  ،أت  شتيا البدتان ب تي وجا ت ج لا الهلا لتبال لنا ا،تهاص شوزي 
تتت وَن غاَاتتتات  الَبَدتتتان  أ َقهّ  َااأل، وج تتتأل نفتتتي تقهتتتألاف نتتت  غااتتتات البدتتتان )َلتتتم َ أ  د 

 ه فدته، وتكتاار لفت  نلتى اأتالتته ناصتدا البدتان وتضتل   ولدب نت  البدتان دجلتاً 
اي لل باشتت يبًبتتا، فضتتاًل نتت  مونتته  دايً ا أالبدتتان  ضتتفى نلتتى البألتت  نوً تتا صتتوتد  

أل صدجلتفا نلى ت ت     ل أوتالك البدتانوالف ا وال اف، اضافا الى ج ل )غاَاات 
َاا أل أا  ج له في زوله: )َلم َ أ  وطازه،  م فهَّ   أل، فقا :أ َقهّ 

ُُُُُُ َا ُُُُُُااَج َُُُُُُ م  ا حها همَُُُُُُلا هَلج    ُُُُُُاىااإل ص 
ااا-2و

  ملَّ ا اا َجَْ ُُُُُُُُُ  اب  أُُُُُُُُُم  ُُُُُُُُُ َاب  اايُُُُُُُُُ  ا هَ    
ا ُُُُُُُُُ  اَأُُُُُُُُُ َا  ََُ ُُُُُُُُُ َ ََُ ُُُُُُُُُىا ُُُُُُُُُاااملََج اَ ة اا ََةاَ  ُ 

او
 َُُُُُُوَزَهُُُُُُا اامل جُ  اَ ااااملهَ ُُُُُُل ااَواأَُُُُُُ َ  َّ

ا ََُُُُُُُُُُُُُِ ااىاََُ َ لََّلُُُُُُُُُُُُُِبَ  و  َُُُُُُُُُُُُُ  اا ُهُُُُُُُُُُُُ َاااَو
او

  ا  ُُُُ اَُُ اَوهَُُُُ اا  َُُُُعاا ثُهَُُُُ ي  اا ثَُُُُ ىاَأص  اا  
ا كلتتتك نلدتتته، في تتتد لتتتيلك  ا   َتتفتيتتدث نتتت  دور االشتتتا امصتتتال ي، و َ  

 ستتتالألل شتتتتى، فد تتتأل امصتتتالح ادتتتاي، فاستتتت ار الدتتتاي ل تتتا فدتتته أتتت  صدواو 
 ز  تتَ ، َستتَا ، َجتتَا ،فتتي ،عتتى امصتتالح، واستتت دم الت بألتتا بال اضتتي ) ستتانا  

، ، وفتي لدجلته نلى تيقع وزو  تلك اا داث ،ألَسَ ا، َ َ لََّفا َتَوا، َلَشا، اسَتَ فَّ
ا،تدتتارف لفتت  )ز  تتَ أل ننتتد التفنيتتا أتتا نتتو ي صنفوضتته وستت ادته لتتيلك امصتتالح، 

ي ال ترن، ول تفضاًل ن  دجلته نلى الت ظدم وامجال ، فالقدام اكتون فتي تيدتا    
َااأل صدجلته نلى  بوت شيف الهفات، ومان  الفانألتيا است دم اسم  )أ َفنّ ًيا، أ َب ّ 

، الَيندَفتا ، الَ َنتاَرَي، ال  َهتّلى، ) الدجلتا نلتى الت ظتدم في للت ايف دور   ْصتالح  ام 
ْنَباا، الف َد ، الث َاّيا، الَثا أل، م ا مان لل دال دور   في اصاال نظ تا شتيا  بارل   ال  

غ فتتي ال يدعتتأل  بتته، فك تتا ج تتأل امصتتالح ادتتاي، ج تتأل امصتتالح، و  تتاف البتتال
ه شألو  ،با امصالح صأل  النا  بالوا  نلى سبألأل اجستت اري نبرف اواي، ف بَّ 
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 ناوًستتتا تكتوتتتىستتتايان شتتتيا النبتتتر،  ن  صتتتبي  ال يينتتتا التب بتتتا، وج تتتأل نتددتتتا 
بيلتتتا أتتت  الوتتت ادي والبفدتتتا، واتتوتتت  ال هتتتلى بتتترلشى االتتتوان و ج لفتتتا، م تتتا 

ْنَبتتااأل ا ىتكتوتت هتتوري تتتو ي ب تتا آ  الدتته فليوتتنا ،  أتتا نتت  زولتته: )استتَتَ فَّ ال  
، واشتتتز فاً تتا لفتتيا ال بتتا ،ا ل تتا ستت ل صفتتيا ال بتتا، فقتتد أتتألف الن تتاطَبتتنْ  تتا  ال   

 ،ودف الياما. ومرنه شاع، 
فتتي  ، اظفتتا فألفتتا ،بتتا امصتتالح التتيي تتتمَّ أ تتتدي   أتكاألتتا   فتلتتك صتتوري  

  ألالتتى  نلتتى، فتظفتتا ال يينتتا، وزتتد موتت ف    تتا   لدهتتألَ  االشتتا، وشتتو اوتتاي وي تتتد  
تتزي  لته ال هتلى، ويعألتا لته ويوتاي  فقد تا، فأل اا ا   صثوع أ  الواور،  م ا تد  

 تى تل ب ،فتته أت  الوت ادي والفتاح، فقتد  جتاد شتوزي فتي ت بألتاف  ،ال نبا فاً ا
ًيتتا، )ز  تتَ  نفوتته  فتتيصبدتتان   تتاف  فلتتم اكتتتف   نتت    تتا امصتتالح فتتي االشتتا  أ َفنّ 

تتتَااأل، ودن تتتا ت تتتداف التتتى صدتتتان   تتتاف  تتتتى  الد تتتادات، وزتتتد   وتتت   فتتتيب الَ ز يتتتد  أ َب ّ 
ْنَبتتتا،  ا،تدتتتار تلتتتك الفيتتتات التتتتي تتتتر ات صفتتتيا امصتتتالح )الَ َنتتتاَرَي، ال  َهتتتّلى، ال  

َزا أل  ل ا صألنفا أ  أااناي للنظألا.    َ رو 
، انتقتتأل التتتى ولفتتتورف نلتتى تلتتك ااأتتات  ،و  تتد  ن كمتتا اا تتا اليوتتي

 فقا : في دور االشا الدنوي والت لد ي،صدان   اف 
َُُُُُُُُُُُُ َِ ااىاََُ َ لََّلُُُُُُُُُُُُااِبَ  و  َُُُُُُُُُُُُ  اا هُُُُُُُُُُُُ َاَو

او
  ا  ُُُُ اَُُ اَوهَُُُُ اا  َُُُُ ي  َُُُُعاا ثُه ُُُُ ىاَأص  اا َث ا  

ا ُُُُُ هاَوَ َ ُُُُُ َُُُُُُا َ َجَ تاَ  ا ااا  ىلاا ََلقُُُُُات 
او

  ُُُُُُُُ ُُُُُُُُااَكَل ُُُُُُُُما  ا هجَُُُُُُُُ    اَ لق  اا َ  ااالت 
ا ا َجَُج ُُُُُُُُُُُااا َ ُُُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُُُاَ ُُُُُُُُُُُ   ُ    َّاَو ا     اا

او
  اَوا  ُُُُُُُاَ ج اَوَأبَا  ُُُُُُُ ُُُُُُُ َاَْ  ا ه َّ   ُُُُُُُ ااَ اَ جَ 

ا ا   َّاا َُُُُُُُُُُّ ياَجَ َُُُُُُُُُُ اا َ  َُُُُُُُُُُْقاَ ثا َُُُُُُُُُُ  ا
او

  َُُُُُُُُُُّاامله ُُُُُُُُُُاَ َ اَكُُُُُُُُُُ  َُ َاَجَ َُُُُُُُُُُ اا   َج ااا  
ا ُ ا ُُُُُُُُُُُُُُا   لُُُُُُُُُُُُُُمها اَوََما  ْ ُُُُُُُُُُُُُُاُُُُُُُُُُُُُُْ  اَ َج ااه   

او
 اعهايَ  ُهُُُُُُُُا َُُُُُُُُُّ ُُُُُُُُُ هاا جُه اى َ اا ق ُُُُُُُُُ َاََييتاَ 

ا أتت  التتزأ  ال اضتتي ستتبداًل لتيقتتع وزتتو  تلتتك وأتتاي  ،تتا  نت تتي شتتوزي 
، وشتتتتتت    تتتتتار، فدقتتتتتو : )َستتتتتَ ا، َ َ لََّفتتتتتا، َأَ تتتتتى، انَفَدتتتتتَات، َلَنّنتتتتتا، َجَ تتتتتأَلألار

وج له او و برروزته ودن مان ال قهود شم طالع تلك ااروزا، اج  ،امصالح
زهتًدا التى ت عتي شتيا الوت و    ن شتوزي زتد تدتاول فتي نوتبا الف تأل التى أيلته
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نوضتتو لنتتا  ب تتاد شتتيا الوتت و وغاااتتته  تتتى وصتتأل أتت  ستتات  ااروزتتا الألفتتا،  تتم 
والفدااتتا، وزولتته: )َوشتتَي ف تتي َ ْصتتأل   بااروزتتا التتى الكواتتتل، فتتي ال نزلتتا وال كانتتا

صتتتتأل  وضتتتتل ااروزتتتتا الكتتتتا   نلتتتتى اار ، ااوتتتتا   وتتتت    ألتتتت  زاصتتتتأل  الثَتتتتا أل
د امصتتالح بوتت وشا التتى الكواتتتل، كلتتك التضتتاد ووصتتففا التتيي وصتتل  الدتته ب تت

 اليي  صال مد ا امصالح وفا دته.
شوزي في ت  د  امصتالح ونتااف ا  تي وستط  لقتات ال لتم  ويوت ا

 جدنتتد   القا  تتا فتتي  روزتتا االشتتا ويتولوتتأل صألنفتتا، فتنفدتتا لتته تلتتك اليلقتتات ب تتكأل  
)انَفَدتتَاتأل صدجلتتته ا تتبه الق تتا فتتي ضتتدا ه واستتتدارته ونف تته، وفتتي ا،تدتتارف لفتت  

راأل، فك تا  َنتوّ  نلى البيوغ والظفتور أتا نتناستل أتل ال  تبه بته )َتَفتاجت  الَوت ا   أ 
، متتتتيا امصتتتتالح صتتتتزغ وستتتتط يأللفتتتتا ضتتتتدا ً  ن الق تتتتا نبتتتتزغ صتتتتأل  لل تتتتا اللألتتتتأل فد  

أل  ضتتفى ج تتاًج فتتي  اليلقتتات فرنارشتتا، والت بألتتا بتتال ف و  ال علتتع )َ لًقتتا َمَفتتاجت 
 فتتي ال  نتتى التتيي نفتتدف الدتته ال تتانا، وتوتتت ا الهتتوري الهتتوت نتب تته ج تتاًج 

لت تتا  لنتتا صتتوري تلتتك اليلقتتات الباداتتا أتت  امصتتالح، تلتتك   ال تدفقتتا باليدتتاي
  نَّ  ك النتتور التتيي  وشتتم النتتالاي  الدتتهأتت  النتتور، كلتت اليلقتتات ال نفاجتتا صفتتاجت

ع، فد تأل الظت     ا ال ول أل  و صياع ال ياشل اار  ا زد  ضاوا شتيف اليَلت
شيا نتددا لتلك الفاجت ال نب ثا أت  شتيف اليلقتات، وأاانتاي النظألتا صتأل  شتؤج  

الى  وشألباال ل ا  ب ا لفم أ  أفابا ودجال  لد  ال ول أل  مافا  ضاف ت ظدً ا
تتَاا) والت بألتتا صتتت ،ال كتتان ، م تتا  تتتد نلتتى مد تتا كلتتك امصتتالح ودن جلتتل -أل   ضَّ

ولكنته  ، ي بترن اليضتور لتم اكت   ضتوًرا بالدوتداج  نته نتو   -لضاوري القافدتا
أدالوتتتتتفم  و ضتتتتتور روح ال لتتتتتم التتتتتتي مانتتتتت  تو تتتتتى ، ضتتتتور أفابتتتتتا و، تتتتتو 

وت ثتتأل  ،ال يفوفتتا بالا  تتا، م تتا اي تتأل فتتي طداتتته مد تتا ا دتتا  ال لتتم وأدارستتته
 والوألا نلى در فم. ،واستيضار تاري فم ،القاأات أ  نل ا نا
نتتتدد شتتتوزي الفوا تتتد التتتتي جتتتا  صفتتتا امصتتتالح اصتتتتدا  صنفوتتتته  و  تتتد  نْ 

بال يينا وال هلى وال نبا، وانتفا  بيلقات ال لم، انتقأل الى صوري ملدتا، ومرنته 
  ج أل أا سبع تفهألله، فقا :
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ا   َّاا َُُُُُُُُُُّ ياَجَ َُُُُُُُُُُ اا َ  َُُُُُُُُُُْقاَ ثا َُُُُُُُُُُ  ا
او

  ُُُُُُ َُُُُُُ اا   َج ُُُُُُ  َُ َاَجَ  ُُُُُُاَ َ اَك َّاامله  ااا  
ا ُ ا ُُُُُُُُُُُُُُا   لُُُُُُُُُُُُُُمها اَوََما  ْ ُُُُُُُُُُُُُُاُُُُُُُُُُُُُُْ  اَ َج ااه   

او
 اعهايَ  هُُُُُُا َُُُُُُّ ُُُُُُ هاا جُه ُُُُُُ َاََييتاَ  اى َ اا ق 

ا لتيا مانت   اجتفتا التى الترتألتد، وجتا    ال با اليي جا ت بته لقوي   أؤمدي   بد لا  
بال وند الده اسم أوصو   ان في صلته )الَّيي َجَ أَل الَ تألَع َأثاَبًاأل اا اً  التى 
 :وجتتتتتتتتتتتتته صنتتتتتتتتتتتتتا  ال بتتتتتتتتتتتتتا، وشتتتتتتتتتتتتتو اوتتتتتتتتتتتتتتقي ال  نتتتتتتتتتتتتتى أتتتتتتتتتتتتت  زولتتتتتتتتتتتتته ت تتتتتتتتتتتتتالى

(1)َّمس جخمخجسحسخسٱُّٱ
 أ ا تتأل   وجتتا  ال بتتا لتتد ل  نتت  تامألتتل   ،

وال ف تتتتو  ااو  فتتتتي الد لتتتتا ، --الهتتتتلا، ففتتتتو صتتتتنل أتتتت  ال تتتتولى  بد لتتتتا
أل وال ف تتو   ،ااولتتى )الَ تألتتَعأل اقاصلتته ال ف تتو  ااو  فتتي الد لتتا الثاندتتا )الك َنتتان يَّ
صألتتته  --الثتتاني )َأثاَبتتًاأل اقاصلتته ال ف تتو  الثتتاني )َتتتوَ َااأل، فك تتا ج تتأل ال تتولى 

 د  ا  وَيت ،للنا ، ميا الداأل االشا شو متو ا لل لتوم، تتتدفع ،ألااتته االياام أد  ً 
 :وشيا ال  نى  فهو ننه البأل  التالي ،أكان   الده النا  أ  مألّ  

ُ ا اَوََما  ْ ُُُُُُُُُُُُُُُُاُُُُُُُُُُُُُُُُْ  اَ جَُُُُُُُُُُُُُُُُا   لُُُُُُُُُُُُُُُُمها ااه   
او

 اعهايَ  هُُُُُُُُُُا َُُُُُُُُُُّ ُُُُُُُُُُ هاا جُه ُُُُُُُُُُ َاََييتاَ  اى َ اا ق 
ا وأنفتا  ،أنفا أا ادتنى ،بالكو ا، فرنوا  ال لوم فده أت ددي هلت بألف ففيا تفهألأل  
 .أا ننفأل، فكأل طالل نلدر الده، ادد بوألته فده

 ،طلًبتا لل لتوم ال  تلفتتا  ر طتالع ال لتم ال يت تدن  فتي االشتافقتد صتوَّ   
ألفتا، طلًبتا للضتدافا التتي ايتتاجون ال  بروليك ااضتداف النتالنأل  أت  متأل أكتان

َبتتتاَرَأأل وفتتتي وصتتتف شتتتوزي للكنتتتاني برنتتته ات بالقدستتتدا لل كتتتان، فالبامتتت اايتتتا    )أ 
ا  بتال أل ، ولكت  اظفتا   اشتا، فقتد وصتف  صفتا الكتتل بال كتان ج ت ت تيأل    أور  

 زتا اًل:، ملسو هيلع هللا ىلص هنبدَّت --الو اويا، م تا وصتفه بتالكو ا التيي ا،تت  بته ال تولى 
تظفتتا  قافتتته  لتلتتك االفتتاظ وفتتي ا،تدارشتتوزي ،(2)ََّّمث رثزثٱُّٱ

                                                           

 أل . 125أل سوري البقاي، أ  اراا رزم:)1)
 أل . 1أل سوري الكو ا، اراا رزم:)2)
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 ف  ؤ  القهألدي اضفا ونزونه الى ت ثأل  لفاظ القاآن الكايم، فقد صدا أ   و  ،الدنندا
 للقداسا نلى ال  دوح، فناسبفا تلك االفاظ ال و دا ب  نى القداسا والت ظدم.

ًاا ااتتتتاشم بالاستتتتالا  تتتتم ننتقتتتتأل شتتتتوزي بيدنثتتتته التتتتى نل تتتتا  االشتتتتا أتتتتيمّ  
 ال نوطا صفم، فألنادنفم زا اًل:

َُُُُُُ ايَاا-26اا َْ  ُ ُُُُُُا ايثه هم ااَ اَ ُُُُُُ  ا   اَأُُُُُُاملَ مه
او

  اَوَعجُ ا ُُُُُُُُُُ اا اا   كُُُُُُُُُُاب  ُُُُُُُُُُ َا َُُُُُُُُُُ ًّااِب َُ اا َُ
ا اَكُُُُُُُُُُاملَ  اا-27اا   ُُُُُُُُُُ ي ُُُُُُُُُُ هاَلُُُُُُُُُُ هاا قه أ  ااَ ا َ  

او
  ا َ ُُُُُُُُُُ  ُُُُُُُُُُاا  ُُُُُُُُُُ َا ه ُُُُُُُُُُ     اَو    ااَ  َاا  َ ة اا 

ا َُُُُُُُُُّْ ُهلَااوه  َُُُُُُُُ ت اا-28اا اا  ُُُُُُُُ  اااَعلُُُُُُُُاا   َاَ   
او

  ُُُُل ا ُُُُاَوَ َ  ا ه  ا  ُُُُ  اط    ُُُُ َا اَوَشُُُُ َّل  اا  
ا ُُُُُتُهَّ ااَوُتََُقُُُُ ََّ ل اا-29اا ُُُُا اا  هُُُُ هاج  ا َهاَكَ َّنَّ

او
  اَ   اا  ُُُُُُجَا اا  ااا ها ه َ َُُُُُُّ َاايَُُُُُُ  هااا ل ُُُُُُ َا ه

ا ُُُ  اوااا قهُُُ َاههَُُّ اا-30اا ااَو َ ْم لُُُااا  َلَُُُكل اااىا  
ا

  ُُُُُُ َُُُُُُأ ُ  ْ اَأعَ ُُُُُُ هماَ َ م  ا ُُُُُُ َا ه اا قه اىابه
ا ف التى  َ ونل تا االشتا   ه شتوزي طتالعَ نبّ تأل  ف ،اماقا    نالدا   ان ا دا   بد لا   

وينتبففم التى  ، قدقا دورشم في ااأا برساشا، وأ  ،ال  النتدا  نتوز  نتزي تفم
فتتتي شتتت ا  ،اصتتتا   ستتت ا  " ألف تَدتتتاَ )لقتتتى التتتألفم، ومتتتان لنتتتدا فم صتتتت ش دتتتا اليتتتدن  ال   

في ش ا شوزي،  ن ايا   ب ا لا   ، ولم اك  له ارتباط  أتنونا   لفا دججت   ،شوزي
وفتتتي شتتتيا ال وضتتو  نتتتو ي ب  نتتتى ال ثتتتأل  ،فدتتته أ ألتتزي   بقتتدر دجلتتتته نلتتتى صتتتفا  

اانلتتتتتى فتتتتتي أكتتتتتارم اا،تتتتتال ، والايتتتتتادي والت ألتتتتتز فتتتتتي غألتتتتتا أألتتتتتداني الوداستتتتتا 
 .أل1)والياع"
وزتتتد   وتتت  ال تتتانا ا،تدتتتار الكل تتتات كات الدجلتتتا ال و دتتتا، التتتتي لفتتتا  

نث ك مْ  ،ف تَدتَا الَ    تور  )نلى استثاري ش تفم، وداقاظ الي استا فتألفم  أقدري    ،َستاَر َ تد 
وا الق تتَا   تااتألتتل، ب تتا ا عتتي نوًنتتا أتت  أوستتدقى التتنظم وال ،أل َنَهتتاع  الق تتَا   ،ش تتز 

بهدوا اسم ال ف و  أا اضل  أام نل ا  االشا  وفي وصف االشا بال   ور
ب ل ا ه، و    اقهدونفم أت  العتالع أت  متأل  دورشم في ن ارته، ففو أ  ور  

 ر و  اار .

                                                           

 ، صتهاف. 449أل ،ها   ااسلوع في ال ومدات، ص1)



 بنية القصيدة عند أمحد شوقي )قصيدة األزهر أنموذًجا(

 (والثالثون لثالثاحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد 

  ﴿281﴾  
  

 ،دجلتتا نلتتى شتتألو  كمتتاشم  وينتقتتأل أتتل الامبتتان  اوتتألا   وج تتأل اليتتدن  
ا)ووصتتف اليتتدن  بكونتته  ،وشتتفاتفم ،وكنتتو  صتتألتفم  ي: رطًبتتا أتت  مثتتاي  أل،َنتتد 

ا، َنْنَبَاا)م ا فهأل صأل  الوصفأل   ،تداوله   ألب َرفواف  الا ماع  )بالدار وال داور  ألَند 
 نتت  منااتتا   ألب تتَرفواف  الا متتاع  )مثتتاي الوافتتدن  نلتتى االشتتا، وفتتي زولتته: لألتتدلأل نلتتى 

لشتتتتا االشتتتا، وانت تتتار رستتتتالته فتتتي  رجتتتا  التتتتدندا، و  تتتد  ن وصتتتف اا نال دتتتا
 بال   ور، وصفه بالقدسي، فقا : 

ُُُُُُُُُُُُُُاملَ  ا اَك   ُُُُُُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُُُُُُ هاا قه أ  ي ُُُُُُُُُُُُُُ هاَل ااَ ا َ  
او

  ا َ ُُُُُُُُُُ  ُُُُُُُُُُاا  ُُُُُُُُُُ َا ه ُُُُُُُُُُ     اَو    ااَ  َاا  َ ة اا 
ا ف  التتت  تلتتتك الهتتتفات الاو دتتتا نلتتتى االشتتتا، ف تتتاي ا تتتدّ  ضتتتفيففتتتو ا 

،  تم اهتفه الكو اال واجد ب د صأل  ط الياام وال ودد اازهى، وأاي اهفه صت
ا تته  )بتتال   ور، وشنتتا وصتتفه بالقدستتي،  تتم اهتتف  ْيتتَوَراألصتتت ،ألَند  وستتوا   ،)ز ْعًبا، َوأ 

ا ه  )تان ال ااد صتت ،  و أكتان اجت تا  ال ل تا  ا  ج َّت وأ تارفَ  أا نبثته أت  نلتوم   ألَند 
أنفتا تؤمتتد نلتى مد تتا االشتا ودورف فتتي التبالد، وشنتتا  متتألّ   اوطتالع ال لتتم، فدجلت

ْيَوَرا) يْ تبال  قافا شوزي ب هعليات ال لوم   أل  ا،تار لفظ   اوش ألز ْعًبا، َوأ 
أااناي لنظا اشا، فالقعل وال يور   ، م ا ج أل للبالد دا ايانشندسدَّ  نأهعليا

 ألل تتَدا  َاي  التتب الد  )ا، وتقتدام الدتتار وال دتاور  تتأاللأتان للتتدا اي، فتال ت تتأل دا تاي أنف
لفتتا أتت   التتدا اي ج صتتدَّ  ، فك تتا  نَّ ،تتاص،  نتتو ي برش دتتا كلتتك القعتتل، ففتتو زعتتل  

لتتبالد  نفتتا، وج تكت تتأل شأليتتا  ااالشتتا، ج غنتتى للتتبالد ن ، متتيا نلتتوم  وأيتتور   زعتتل  
 اشتتتا دونتتته،  تتتم ادألتتتل فتتتي البألتتت  التتتتالي نتتت  ااستتتالألل التتتتي ج لتتتته زعًبتتتو ناؤ 

ل ا صألنف تا أت  وصتأل فتي ال  نتى،  بالد  ليا تاأ ال عف صأل  البألتأل  لل اوأيورً 
 ج  اجا أ ه الى نعف.

 ،وستتا  شتتوزي ال دنتتد أتت  الهتتور والتااتألتتل فتتي ناضتته لقضتتدا بتتالدف 
ل تدَ ) ودور االشا فألفا، فقا : تألَّت َفاو  ب ولتودي، فقضتااا ااأتم أهتوًرا لفتا  ،ألْت َزض 

، وتيتتاج صتوألايً  فتي  و  ااأتا فكتايً   اا تأل  شتبه صتكتوي  الدنتأل ، فتبتدوت ا ب
التتي شتي  ،الى ننااا واشت ام ال  لهأل  أت   صنتا  التوط ، وننتد ليظتا اليوتم

ج  نت  أولتود   أ لنتاً   وتنعلع الى الوجتود ، شبه صليظا ال  ا ، تندفل الفكاي
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وتتبتتتل أاا تتتأل  ،ورنانتتتته ،ا كتتت   ن ن نكتتتا وجتتتودف، وي لتتتزم الد دتتتل بالت اأتتتأل أ تتته
 ل ولتود   أبتارأ   لته أت  أتدالد   ن وف، وج أل أيأل ال تدالد شتو أيتااع االشتا، فدتا

َوَ َبتْ  ب ته  ) :زتا اًل  ،،  م اوتك أل أاا أل ن وشا جاأً ا صألنفتا صتواو ال عتف!أبارأ  
ْفتال  لألؤمتتد نلتتى ارتبتتاط تلتتك ال ا لتتا بتتاالشا،  ألب تته  )ًأا للدتتار وال دتتاور أقتتدّ  ألط 

تتتَااأل  تتتم  ، تتتم اليبتتتو ،ال تتتدالد :فتلتتتك شتتتي أاا تتتأل الن تتتو التتتثالث ،أل1))َوَشتتتبَّْ  أ ْ ه 
لدقتتتتتتوي الدانتتتتتتل  لالستتتتتت اري  اتاشتتتتتتديً أل َشتتتتتتبَّْ  ، َ َبتتتتتْ  )ال تتتتتباع، وجتتتتتتا  زولتتتتتته: 

واتت لت  أاا تأل  ،اجست اري، ولك  أاكا اقهد شوزي صتلك القضتدا التتي ولتدت
 تتال  التتي ر  تا زهتد صفتا زضتدا اج ،؟االشا و أل  جنباته شا نلى أيااع  ن وّ  

، ور  تا زهتد زضتدا التنتويا، والقضتا  نلتى بتارل   تان لأللشا ورجاله فألفتا دور  
 وزهتتد متتألَّ  ،ا بتتال فادنتتي ان تتا ه، ور  تتا نبَّتتأ  شتتا االشتتا  الدفتتأل التتتي   تتأل لوا

، واارجتتتو  ن متتتأل القضتتتااا أتتت  بتتتاع الت بألتتتا بتتتال فاد وال قهتتتود زضتتتااا التتتبالد
ون تتوم نف تته فتتي شتتتى ال دتتاجت  ،الد تتل  ان كلتتك شتتو ال ال تتم لتتدور االشتتا

 .والبالد
،  نلنتتت  نتتت  النضتتت    أا لتتتاَ  القضتتتدا   ، و لوتتت   و  تتتد  ن اتت تتتأل الن تتتو   
 و صالشا شوزي في صوري القا د، زا اًل:وجودشا، 
ُُُُُُُُُتُهَّ ااَوُتََُقُُُُُُُُ ََّ ل ا ُُُُُُُُا اا  هُُُُُُُُ هاج  ا َهاَكَ َّنَّ

او
  اَ   اا  ُُُُجَا اا  ُُُُ َا ه ُُُُ  هااا ل  ُُُُ َااَي ااا ها ه َ َّ

ا تتقتتتدم الهتتتفوف وتتتتدف فا، وفتتتي شتتتيف الهتتتوري  أدرمتتتا   ي  راشتتتد ففتتتي فتتتتاي  
ألَّت َفا)ااولى  م الهوريَ دنّ  ال تتالدا أا ن   ل َدْت َزض  ، ومتأل أتا أ تتدي   صتوري   ففتى أل،و 

دانً تتتا لوجودشتتتا، ولتتتم تتوزتتتف الهتتتوري ننتتتد  ،جتتتا  أؤمتتتًدا لفتتتا تالشتتتا أتتت  صتتتور  
دف قتتكلتتك الت تتبده التتيي ن ه تتتواز أل ولاد أتت  ،  صتتأل  تتتد ااأتتاال داليتتا أكوناتفتتا

 ألَجاْنَدْرأ  ) أ بًفا اااشا صت ،  صأل لتلك الفتايلتلك القضدا صأل  تلك الهوري ال  تدي
في  اع بالدشا ضد امندلألز،  نظدم   الفانودا التي مان لفا شرن   القداوا تلك

                                                           

ْ تا ي ،  ي: صلوت  ن ْهتاَي شتباص فا ود ْدرات فتا، لوتان ال تاع، 1) : شي التي راشق  ال   ا  أل ال  ْ ه 
 أادي: )َنَهَاأل . 
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، م تتا مانتت  تلتتك را تتديً   صتتبي  زضتتداً فتتي االشتتا،    َّتتفقضتتدا التتبالد التتتي تا 
وشدته صأل   ، و   بقاع ال به ألَتَرنَّ )جألوش فانوا، و داي الت بده  تقود القداوا  

 طافي الت بده.
فتتتتي  ه  ورجال تتتت التتتتيي زتتتتام بتتتته االشتتتتا   التتتتدورَ  و  تتتتد  ن صتتتتورت ااصدتتتتات   
 صنتتا  االشتتا  انعلتتع شتتوزي أتت  ،تتال  شتتيف ال فتتا،ا وال تتع ا لديتت ّ   ال اضتتي

 :، زا اًل لفمنلى أواصلا شيف ال فام
َُُُُُُُّ ا ُُُُُُُ َاهه ُُُُُُُ  اوااا قه َُُُُُُُكل اااىا   لُُُُُُُا  َل اااَو َ ْم 
او

  ُُُُُ َُُُُُأ ُ  ْ اَأعَ ُُُُُ هماَ َ م  ا ُُُُُ َا ه اا قه اىابه
ا وا) ،تتتا  أتتت  ،تتتال  ف تتتأل ااأتتتا  ت لتتتوا نو تتتا ال عتتتاع أتتتايً ف  وتبتتتال زتتتوي   ،ألش تتتز 

نلتى التيايتك واجضتعااع نتناستل  أت  دجلتا   ال  نى ب ا تو ي به تلك اللفظا  
كلك الهوت اجنفداري، والزاي وأتا " الفا ، صفاتفا   أل و أل دجلا الياوف 

 ،واججت تا  التكتاتف ، فضاًل ن  واو الد انا صدجلتفا نلتىأل1)"صفألا فألفا أ 
تتتور  )ب تتتا نتناستتتل أتتتل الدف تتتا القويتتتا التتتتي   لفتتتا شتتتيا الف تتتأل لتتتد   ، ألف تَدتتتَا الَ    

ليدتم  متان ال قهتود  شلفتا، وفتي كلتك تقايتا   ال رأور به للقتا  ودنْ  الفز وج أل
 لدا لت  تتأل الكفتتوفو لدا ال لقتتاي نلتتى رجتتا  االشتتا، ويزيتتد  دتتم ال وتتؤ و ال وتتؤ 
نت ىت يت رثزث مث نثىث ٱ ٱٹٱٹ ف،، أقتبًوتتا تلتتك االفتتاظ أتت  ستتوري الكفتتوالتتامدم
لقها  شأل الكفف، ففو ا ألا  استدنا   ومرن است داأه لفين  اللفظأل  ، يث ىفَّ

بات التي  صتبو النتا  نلألفتا، ب تا و  الى  الا النوم العويأل وال ،فيّ   أ  طاف  
وا) شتتتأل الكفتتتف  لتتتيا متتتان استتتت دام ف تتتأل ااأتتتا  نتتتومَ  ه  ب  ْ تتتا    و نوتتتلَ   لألتتتعَ  ألش تتتز 

أت  ،تال  ن تتفم، بقولته:  ،  نزي تفموزوَّ  ،ليالتفم،  م لم نلب   ن لاد   اسفم
 وفهأل صأل  ال بتد  و،باف بد لا زوم أ تاضا أل،َلَ ْ ا  ط   َنَهاع  الق َا    َ ْنت م)
لألنفضتتتوا صتلتتتك ااعبتتا  الثقأللتتتا، والت بألتتتا بكل تتتا   لد تتتد أتتت   لرشتتم  ألَلَ ْ تتا  ط  )
نلدتته ااجوتتاد، ي تبنتتى يالتت شتتي ااستتا    ، فاانهتتاع  أوفتتع   ت بألتتا   أل َنَهتتاع  )

اج صفتتتا، ف تتتا دام رجتتتا  االشتتتا شتتتم اانهتتتاع، ففتتتم زتتتادرون نلتتتى وج تتتتنف  

                                                           

 . 24، 88أل ااصوات اللوويا، د.اصااهدم  ندب، 1)
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وداقالفا أت  ستباتفا ال  ألتع،    أل تلك ااعبا ، والنفو  صتلك القا  النا  ا،
ْقَتف    أل  في كلك آ ار آبا فم و جدادشم.أ 

*** 
ودورشتتم الاا تتد فتتي شتتتى ، ل ل تتا  االشتتا را  تتاً  م شتتوزي صتتوريً ول تتا زتتدَّ 

 ،مون شرن االشتادر  لفؤج  الوافلأل  أ   ج ن   أضاديً  م صوريً زدَّ   أدادن  اليداي
لقضتتااا التتدن  والتتدندا، فلننظتتا التتى تلتتك  فتتمولتتم افقفتتوا نلوأتته، ف لعتتوا فتتي فف 

         الهوري التي  اتفا شوزي بر كم النو  و دزه، زا اًل:
ايَُج اا  َاا-31اا   ُُُُُ ُ ُُُُُ هااأله    ُُُُُا ا همَعُُُُُج اقهاَ 
او

  ُُُُُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُُُُُ    َاَكا  َُ ََُّ  َُُُُُُُُُُُُُ      ااَو هَ  ااا  ا ه
ا ُُُا-32اا امه   ُُُ  ا  ااَأوَا اَويه ُُُ   هاا  ايج ُُُ  اا  

او
  ُُُُُُُُُُُُُُم ا ه  اَُُُُُُُْ   ا ه ُ اَوأه ه ُُُُُُُ َا َُ  اااها   ه اا  

ا ُُُا َُُُ  اا-33اا ااه  ا َُُُ  اَجََُُُتا  لج َْا هلُُُ همهاام 
او

  ََااَأو ا ُُُُُُُُُُُُ َاا  ُُُُُُُُُُُُ ا َُُُُُُُُُُُُ  ابَا  لَ  اا ََ َ َُّْ
ا َُُُُجُُُُذهك َُُُ اا    اا-34اا ا َُُُ هاَُ َ ََُُُُّ اعه   اَ   االه

او
  ُُُُُُُُجُ ا َُُُُُُُُقاآَمُُُُُُُُ  ا   اايَ اوََك َُُُُُُُُّ َالهماَوَُ َّ

ا ُُُُُُ َاا-35اا ُُُُُُما َُ ُُُُُُأهاآبؤهكه  ْ ا ا  اَو ُتَُّلهُُُُُُوااَعَل
او

  ُُُُُُ أَل   اتَاب  ا هََُُُُُُّوَّ َايَُُُُُُ اا   َجُُُُُُ  امل  ااال 
ا اُتََُل ََُُُّلاَعُُُ  اا-36اا ااج   اَ وَ ُُُ  اَ َُُُاَ ُُُ  

او
  أىا َُُُ َُُُُُ اع  ْ اااملَ َا ايباا  ا َُ ااَ ُُُ َااك ُُُ  

ا اَوَأ ََُُُُُُّ ازَاَوَ َعُُُُُُا-37اا اا  ُُُُُُ  ااا  َم لُُُُُُ ق 
او

  ا اا  ه هَُُُوا ُتَُُُ َّاا  اَقُُُ ى   اا َقل اا هَلُُُم 
ا ُُُوااا   ا هاَوُتََُ َُُُّا-38اا ا َ اَتَُُُلا     ُُُ  ا هاأ 

او
  اا ُُ  يَا َُُُ ا   اَوَأ َ ُُُ َاَكجَُ  ُُااَأَهُُيَّ اا  

ا ُُ اهاَ لهُُالاَت اا-39اا ُُاا َُُْ  اَج هم اَهُُ  ىاَومهلق 
او

  ا ه ُ ا َُُُُُُُوََمَُُُُُُُ َّ َُُُُُُُْ اَوَ   ااا  لجُه ه ُُُُُُُ َا س  ااَج
ا فألفتتتا  ور    نَّ  ،البتتتا ثأل  نلتتتى شتتتوزي شتتتيف ااصدتتتات ودن نتتتاع ب تتت   

وزي وصف ، و ،ي نلى شأيفأل ااابالو ا لفمون تً  ،شدوًأا نلى طالع االشا
ا ، وأ تتتا  ،تتتيف نلدتتته  نتتته ج تتتأل نل تتتا  االشتتتا َوتتتبَّ بَ العالتتتل التتتيي در  فدتتته بال

 .أل1)فون، ويفوقون، ويكفاون نؤلّ 
 م،1923ولكتتت  أناستتتبا القهتتتألدي فتتتي شتتترن اصتتتالح االشتتتا ال تتتايف 

م فألفتتا واافكتتار التتتي جتتا ت فتتي القهتتألدي صتتد ت صتيدتتا االشتتا ورجالتته، م تتا زتتدَّ 

                                                           

، د. ش ام نبد الوالم نلتي أل  بي  ب نوان )زهألدي االشا ا  د شوزيأل دراسا  سلو دا1)
 .2453ز 3جاد، 
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بالفهتتتيى، و  نتتتى نلتتتى أناشدتتته ونلوأتتته، م تتتا  شتتتاد ا لأللشتتتا، تاري د تتت تو دًقتتتا
ي،  أتنفم أت  شتو مال تاف و نَّ  ،وانتاف بفضأل االشا نلده، و شار الى نل ا ه

متأل   ر  تدمرصي  ندفتا، وأتنفم أت  شتو موأنفم أ  شو م الك، وأنفم أ  شو 
شتتيف اافكتتار وأتتا تالشتتا ايتتا  أ فتتا  ن نتلوشتتا ب تتا ا تتم أنتته را يتتا اشانتتا رجتتا  

 االشا  و طالبه.
تتي  ال بتتدو ي بالد لتتا ال بايتتا )ويوجتته البيتت  شتتيف ااصدتتات  أل الَواف تتأل  اا أّ 

  لتتم نتلتتع ال لتتم فتتي َ تتن  بهتتدد كلتتك ال وصتتوف صتتيلك الوصتتف أاليتتد التتى  نَّ 
 تلتك الفيتا ال ت تدزا ب لتوم التدن  ا تألا التى لقات االشا ونلتى رجاجتته، وشتو 

ادراأ  و ففم، ويدني اجستناري ب ل ا  االشتا، وشتو  ، ففم ناددون بالدون ففم
، انه ايكم دون نلم    غألا صا با أي، فكأل رؤ  كلك الوافأل ااأ اد    أدلب  

  .وي تار نلى غألا شدً 
 في زوله:  ،ي شيا الا يوندد في البأل  التالي لتلك الفقاي، أا اقوّ 

ُُُُُُُُُُُُ  اا-40اا ُُُُُُُُُُُُا َُْ ااأله ه   هاَ اَصُُُُُُُُُُُُ ََّ ل 
اََُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  َلَ ت ا

او

  ُُُُُ َُُُُُاااَك  ُُُُُ ْاَأُُُُُ  اااَ ا   اا    ُُُُُ َع  مه
اا ه َُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُم َا

ا
 لأندتتا   التتى  قبتتا   و ا تتألا  ، ففتتودضتت ار   وتتتدلدب   فتتااأا متتان فدتته ،تتدا   

، ونتودي التى الفقتاي ولأتان   ال لم، م ا شو اليتا  فتي متأل أكتان   نا   دّ لفا فألفا ا
و بانت  نت  ال قهتود،  ،نفضت  بتال  نى بالغدتا   لنقف نلى أتا فألفتا أت  فنتون  

نتناسل أل  سلوع الواد اليي  جادف  ،اف    وااسلوع ال باي وأا فده أ  نوم  
فتي  أتيأ   صدات القهألدي، أ بًفا كلك الوافتأل اا ود ع نلده في مثألا   ،شوزي

ج نلم له ب ا تي له  رات  د عباادّ  وا  اليي ن  بَّ صنعع البَ  نعقه ن  نل ا  االشا،
  ا  كلك الوافأل، بقوله: ،  م اهفأ  أ ان  
ُُُُُُُُُُُ امه   ُُُُُُُُُُُ  ا  ااَأوَا اَويه ُُُُُُُُُُُ   هاا   يج ُُُُُُُُُُُ  اا  

 و

  ُُُُُ ُُُُُ   ا ه ُ اَوأه ه ُُُُُم ا ه  اَْ ُُُُُ َا َُ  اااها   ه  ا  

 و   أ نى الدا وأا واجنو ا  فد ا  ،فال عابقا صأل  الهباح وال وا  
تي َوي هتب و  ) ، والفهأل صتأل  صتا ل اليتا  الضت ألا فتيأ  غفلا   فده شو  ،ألا  و 
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َااواليا  ) د أ نتى اجستتواا  نؤمت  بالدار وال دتاور وأتا نعتف نلدتهأل أ ْوَتْبه 
 .وج تدصا   ،نقداد التام بال وني  نه، م ا نؤمد أ نى اجوال  و  لكأل شؤو 

و أألتته  ،لوفلتته جتا ت نتددتاً  ، م اوو  لنا ن تاكج أت  فوتاد فكتاف ور اته 
 الفكايا، فقا :

ُُُُُُُُُُا َُُُُُُُُُُ  ا ااه  ا َُُُُُُُُُُ  اَجََُُُُُُُُُُتا  لج َْا هلُُُُُُُُُُ همهاام 
او

  ََااَأو ا ُُُُُُ َاا َُُُُُ  ابَا  لَ  اا  ُُُُُُ ا ََ َ َُّْ
ا ز الهتتتالو أتتت  الاجتتتا  ألتتتوج ايوتتت  ت أل ،ففتتتو ج ا لتتتك  دوت اج،تدتتتار

ومبتتتا  ال ناصتتتل، وج اضتتتل النتتتا  فتتتي ااأتتتات  الال قتتتا  ،مداري أفتتتام ااأتتتور
صفم، وضاع شوزي أثلأل  لل ناصتل ال لدتا فتي الدولتا، ااو : أنهتل الندابتا، 

فألفتتا ال ضتتو نتت  صنتتي  وستتوا  متتان اقهتتد ندابتتا ال دلتتب الت تتاي ي التتتي ننتتوع
وفتتتت   ،دا اتتتتته، وي تتتتثلفم فتتتتي البال تتتتان،  و متتتتان اقهتتتتد الندابتتتتا فتتتتي القضتتتتا 

وصتتتتفات  ،بنداب قتتتت ،اصتتتتا   صتتتتأل  النتتتتا ، فكالش تتتتا لتتتته ا،تدتتتتارات  ال  تتتتا نات 
،تدتتار، غألتتا  ن شتتيا الوافتتأل ج نتتدرأ وال لتتم صفتتا شتتو  شتتم أقوأتتات اج،اصتتا، 

وسدوتتلم با،تدتتار الداشتتأل، لدضتتّدل  قتتو  ال بتتاد ال ؤملتتا الدتته، ودكا مانتت   ،كلتتك
ا فت ن ال عابت أ   جأل ال يافظا نلى  قتو  الب تا  اا كام والقوانأل  وض  

لفتا أتا للوتدف فتي  أفف تا   أبألنتا   والقدري نلى الت بألا نت  تلتك اليقتو  ب بتارات  
يضتل ال ظلتوأأل ، ويكبتأل الظتالم، و  طايع ي اض وال ضا ، فالكل ا نور  القعل 

 ااأا. الباشان ساطً ا لوليّ 
فتتي ت ظتتدم شتترن شتتيف  دور   ،ألالن َداَبتتا ، الَ َعاَبتتا  ) وم تتا متتان للت ايتتف فتتي 

في أد   قتاري  دور   ،ألَباز ال َجاش ال،) تيا مان للتنكألا في  ال ناصل في الدولا
تتلّ  أتتيشتتين  اج،تدتتاري  أتت  كلكتتم الوافتتأل اا  أَ ا  وت تت ،م لتته مدتتاد ااأتتورالتتيي لتتو س 

 ج سبألأل الى ال اوج أنفا. ،سيدقا   ي  وَّ بالبالد الى ش   َفَو  ج،تداراته لَ 
التيي نت تبط فتي  أتيشوزي في امبانا نت  فوتاد نقتأل شتيا اا ويوت ا   

فتي ال عابتا،  يَّ َ أل توالبازتأل ال ، فكتارف وزااراتته، فا ننتا مدتف ا،تتار الداشتأل للندابتا
و أل  اعاح نلده  س ا  ب ألنفا ناأألفم صن وت أ تلفا ج شرن لفم صفا، فدهور 

 كلك شوزي، زا اًل:
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َُُُُُُُُُُ اا    اذها ُُُُُُُُُُك  ُُُُُُُُُُ هاَُ َ ََُُُُُُُُُُّ اَج اَ  ُُُُُُُُُُاله اَ   اعه  
او

  ُُُُُُُُجُ ا َُُُُُُُُقاآَمُُُُُُُُ  ا   اايَ اوََك َُُُُُُُُّ َالهماَوَُ َّ
ا ال هتتتور، والت ايتتتف فتتتي  لكثتتتاي كلتتتك الف تتتأل نلتتتى أتتتاّ    و نتتتا  الف تتتأل لل دفتتتو 

ليا كماوا دون   صأل    ، و و   ندابا   ، لفم  أت ألزينو ي بكونفم رجاًج  الاجا 
 القتتو لتتيا  ستتا  فتتي   لداتته ستتواشم، ومانتت  دوانتتي الترلتته لتلتتك ال هتتبا ستتاي اً 

والوتتتتانا فتتتتي اصتتتتدار  ،لتلتتتتك ال بتتتتادري صتتتتترلألففم، ومانتتتت  فتتتتا  الت قألتتتتل طايقتتتتاً 
لتتتتيا ا،تهتتتتفم    يمثألتتتتا    ن تتتتتفم باالوهدتتتتاا، ور  تتتتا متتتتان َأتتتتالوصتتتتف باالوهدتتتت

ت فتأل زبتأل اصتدار اليكتم   ْ َأت ،  م نعف بتالواو ر،ايْ   ان الوصفألْ دو  ب هبا  
 لب تا  ا لتل  وصتاًفا لتدب  ،فتي   كاأته نلده بالفوع والكفا، ففتو    تع، جتا ا  

 ن ايكم فألفا نلى ب ا  صأل ،لل نلى ال هبا ااولى وصًفا ا اجه أت  دا تاي 
أ   التو ألد ان مان أقهودف ج لفم آلفا، ور  ا مان أقهودف شو ،لل صفات  

 بهفات ارلفا. ا  التقداب وامجال  شبألف
تتالتتيي استتتيع أتتا ن  يتتد أتت  زوتتوي وصتتف كلتتك الوافتتأل ارأتتي وأ تتا نز     َ  

وتادنتتدشم نتت   ،ا  غفلتتتفمجتتاَّ أتت    تلتتك ار تتار ال تتدأاي التتتي ليقتت  بااأتتا ،بتته
 ضتتتتتار ا   وتكايتتتتتاشم ل لتتتتتوأفم دون ونتتتتتي  و ادراأ، فدتتتتتاا  فم ،نل تتتتتا  االشتتتتتا

 بديورشا في التاريخ، اقو  شوزي في شيا ال  نى:
ُُُُُُُُُُُُُُ َا ُُُُُُُُُُُُُُما َُ ْ ُُُُُُُُُُُُُُأهاآبؤهكه ُُُُُُُُُُُُُوااَعَل ا ا  اَو ُتَُّلُه

او
  ُُُُُُُ أَل   اتَاب  ايَُُُُُُُ اا   َجُُُُُُُ  امل  اا هََُُُُُُُُّوَّ َاال 

ا ُُُُُُُُُ  ا َُُُُُُُُُلاَع اُتََُل َّ   ُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُ  اَ َُُُُُُُُُاَ  ااج   اَ وَ 
او

  ُُُُُ َُُُُُ أىاع  اَُُ ْ اااملَ َا ايباا  ا َُ ااَ ُُُُُ َااك ُُُُُ  
ا ُُُُُُُُُُُُُُ اَوَأ ََُُُُُُُُُُُُُُّ ازَاَوَ َع اا ُ ُُُُُُُُُُُُُ  ااا  َم لُُُُُُُُُُُُُُ ق 

او
  ا ُُُُ َّاا  َُُُُوا َُت اا  ه ه ُُُُم  ُُُُ ى   اا َقل اا هَل اَق

ا ُُُُُُُُُُُوااا   ا هاَوُتََُ َُُُُُُُُُُُّ ا َ اَتَُُُُُُُُُُُلا     ُُُُُُُُُُُ  ا هاأ 
او

  ا َُُُُ ا   ُُُُااَأَهُُُُيَّ اَوَأ َ ُُُُ َاا ُُُُ  يَاَكجَُ   اا  
لقتتد ،تتد  النتتا  فتتي ال اضتتي صتلتتك ال لتتوم التتتي ناددشتتا ويكارشتتا نتت  ا

نل تتتا  االشتتتا، فات تتتيوف شتتتدً ا لفتتتم نتلقتتتون نلدتتته ال لتتتوم، ومتتتان ال عتتتل جلتتتاًل 
م، َزتَا  وا وار تار شتتى، وكلتك أتا تتو ي بته صتدوا الد تل ، الا َجتتا   ، َرتَّل توا، )آبتاؤ م 

و تالت    والتاتألتأل   داًنتا  ،تتا ،  ،بتتالقاا ي  ألًنتاوانقتادوا لته  ،اتب توفففتم أل، َتَودَّتر وا
لألبتتأل  فدا تتا   ألَنَلْدتته  ) بالدتتار وال دتتاور)َزتتَا  وا، َرتَّل تتواأل  وفهتتأل صتتأل  ال ت تتاطفأل 
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تتتتاريخ  وستتو  ال تتتع   ن اقتتا  نلتتى كلتتتك الوافتتأل وياتتتأل نلدتتته، ووصتتف ،ال عتتل
َراأل  الاجا  بكونه كمتاف فتي البألت  الوتاصع أت  تهتندفه ل ت  اشى أتل أتا نت )أ َزوَّ

كمتتتا لتتته أتتت  الاجتتتا ، ففتتتو نثبتتت  لعالبتتته أ تتت  زتتتا  نلدتتته ورتتتتأل، تلتتتك اافكتتتار 
لليكتم  أفتقتد   ،ر  أتزوَّ  ال  وشا ال ولوطا التتي صتنف الاجتا  نلألفتا، ففتو تتاريخ  

أل وللاجتا  الثقتات التين  تنتازلوف وو قتوف، وتوستط الظتاف  ،الها ل صتأل  )ب تاَاْأب 
د  قبتتتا أاضتتتدا ج وجتتتود لفتتتا ب تتتد  لقتتته، نؤمتتتد نلتتتى  ن شتتتوزي زهتتتالف تتتأل وأت

أل ام  نلى كلك الوافأل. ز ا ٍَّ ر اليي وَّ ز شوزي كلك التاريخ ال صالح،  م افهّ 
 ن نتتتا  النتتتا  فتتتي غألتتتا صتتتورشم، فألتتتا     تتتد نااصتتتي ومرنتتته مدهتتتا 

افهتتتو نتتت  أوزفتتته أتتت    روأتتتا، وشتتتوزي صتقدا تتته كلتتتك الن تتتوكج لتزويتتتا التتتتاريخ
ترنألتتتًدا   هتتتاي    تتتد نااصتتتي، فقتتتد شتتتا  شدتتتوم شتتتوزي نلتتتى نااصتتتيالتتتزعدم ال 

وصتتفه فدتته  لتتيا فقتتد صتتور أومتتل نااصتتي التتيي  للقهتتا التتيي تا تتى فدتته شتتوزي
ويا للتاريخ والوفلا وااأدا في ز أ   لوان الت لون  نه رالنا  ومرنه  اتم روأا، ب

شتوزي اا كام، وشيا  كم غلبا الفو  وأألأل النفب، وأا مان ل انا فتي  دتم 
 ااصي واتداشاته، ففو وشترنه ج نتتفمفي دور ن ته ن ننقاد له، ف ن مان  له رؤي

 رون أكانته ودورف بال زوري  للتاريخ.قدّ    ا  أَ 
 و صت بألتا  د    ستق ط  ،وزد ستقط أت  النوت ا التتي انت تد نلألفتا البيت   

دن  دنوي اس انألأل، و أ  ااصدات التي توجه فألفا شوزي  الى أدح ال أنفا ندد  
وشتو االشتا  ،ل اوجفا ن  أيأل ننااتا البيت   ضاوري الى ا باتفا تن  لم  رَ 

 ،لكتتتي اوتتتتقدم صنتتتا  القهتتتألدي  نلتتتزم ا باتتتته اودورف فتتتي ااأتتتا، اج  ن شنتتتاأ صألتًتتت
 :  أل1)ويهو نعف أا ب دف نلده، وشو زوله

ُُُُُ  هُُُُُكها َُُُُُْا ااأ  ،  ااَواا َ  ُُُُُم اا  َاوَا ش  ُُُُُ ه ا ها ااَ 
او

 َاا ُُُُُ   ُُُُُ ااؤزَّ َايَُُُُُّ ا هَُُُُُّ اا  َاالُُُُُ  ا ااملها  اا  
ا

                                                           

، تو ألع وتبويل وشاح وت قألل: د.    د أي د اليتوفي، نفضتا 464أل دنوان شوزي، ص1)
 أها، القاشاي،د.ت.
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وااأتتتتا ناجتتتتل التتتتى فتدتتتتا ال   تتتتور، ففتتتتو اي لفتتتتم  أانتتتتا اليفتتتتاظ نلتتتتى 
القتتتا ،  شتتا و نهتتاعَ وأيورَ  التتبالد   ال تتاش والتتدفا  ننتته، ب تتد  ن ج لفتتتم زعتتلَ 

تت ه اش والتتدفا  ننتته، ف تتبَّ الضتتار ا فتتي ال دت تتل التتى   ااتتا ال تته شتتيف القتتوي فوجَّ
ألاي  و  الوور اليي تيت ي به البالد أ  ال   ه بالوداج، كلك وطالبَّ  االشا   نل ا َ 

تت  ،والوتتور ال تتتأل  التتيي نتقتتو  بتته أتت  التدتتر الدتته ،م اليهتت  اليهتتأل نلألفتتا، فف 
وتيهتتت  بيهتتتنه، ول لتتته وزتتتف نلتتتى زتتتدري نل تتتا  االشتتتا نلتتتى نهتتتاي التتتدن  

لتتيا  ومتتأل التتألفم أف تتا التتدفا    ومدتتاأفم بااعبتتا  ال ؤملتتا التتألفم نلتتى ،ألتتا وجتته
وأ  أظاشا وج ه وانت ا ته لل لتك وزهتاف تقدا ته للدتار وال دتاور  ،ن  ال اش

أل لتتتك  الَ ز يتتتز  تتت  ال   زهتتتًدا ج،تهتتتاص كلتتتك ال لتتتك بالنهتتتا ال تتتؤلر، و  تتتد   )أ 
 التالي نلده:ا بات كلك البأل ، اوتقدم نعف البأل  

ُُُُُُُُُُُوااا   ا هاَوُتََُ َُُُُُُُُُُُّ ا َ اَتَُُُُُُُُُُُلا     ُُُُُُُُُُُ  ا هاأ 
او

  اا ُُُُ  يَا َُُُُ ا   ُُُُااَأَهُُُُيَّ اَكجَُ   ااَوَأ َ ُُُُ َا  
ففتتو اعلتتل أتتنفم اجستتتظال  بالدستتتور تيتت   كتتم ال لتتك، فدد تتأل أتت  ا

ل تتتتا ا ثلتتتته أتتتت  أن تتتته و  ااتتتتا أتتتت  الدتتتتور والظلتتتتم،   تي تتتتألفم الدستتتتتور أظلتتتتاً 
وج تأل  ،د القواند ااساستدا ل تكأل الدولتايدّ فالدستور شو القانون اانلى اليي ا  

و تثتتتا  ،تنتتتف ال لتتتك و  انتتتته وللتتته بانثًتتتا للوتتت ادي نتتت  رؤيتتتا اليتتتدا ع الونتتتا 
ا نلى نف  شوزي في الفهأل صأل  الهفات ال  عوفا بالدار نضاري أنفا، وجايً 

َيتتا   )م زتتدَّ  ،وال دتتاور تتَ  الا  أ تتا نتتو ي بقد تتا الدستتتور التتتي   ألَ نَضتتَاا)نلتتى  ألأ 
أون نت تتتي ننفتتتا شتتتوزي لاجتتتا  االشتتتا،  تتتتى بتتتان   وف لتتتالًج ايت تتتون بتتته، وي قتتتدّ 

 نفوفم سداًجا للدفا  ن  ال اش اليي ،اج الدستور أ  تي  لالله، وصتدوا 
، ف تتتتأل التفضتتتتألأل   ،أل  الدستتتتتوريوأتتتتا فألفتتتتا أتتتت  أبالوتتتتا فتتتتي تتتتتز َ نَضتتتتَااأل،  ) ََشتتتتشَّ

 والتاغألل في اجلتزام به.
، لدتتر التتى و  تتد  ن  أتتا رجتتا  االشتتا ب تتا ايقتتع اليفتتاظ نلتتى ال تتاش

   لديقع الفدف نفوه، فقا :    سلوع النفي
َُُُُُُُُُ لهُُُُُُُُُالاَت ا ُُُُُُُُُاا َُُْ  اَج هم ا اهاَهُُُُُُُُُ  ىاَومهلق 

او
  ا ه ُ ا ََُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُْوََمَُُُُُُُُُُ َّ اَوَ   ااا  لجُه ه ااَجُُُُُُُُُُ َا س 

ا
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لاللتته،  ألتتاألصتو والضتت ألا نا تتد نلتتى الدستتتور التتيي ستتبع و ن  أتتاشم 
ودستتتناد الفتتتو  وال لتتتع التتتى ضتتت ألا الدستتتتور أتتت  زبألتتتأل ال دتتتال ال قلتتتي ل الزتتتا 
الوتتببدا، وشنتتا ا تتاج شتتوزي نتت  نادتتته فتتي الفهتتأل صتتأل  ال ف تتولأل  ال  عتتوفأل ، 

لياصته نلتى الد تل  اقتأل: ج تد لتوف شتو  صألتنكم و،لًقتا بالدار وال داور، فلتم 
ااشوا  وال الفات زد تهاف  ، ودكا مان صأل  ااسباع ال نفي ننفا، واجتناصفا

ل النفتو  سدفوتد دندا وأعتاأالنا  نت  الدستتور، فت ن استتوالله فتي أكاستل الت
 ،ووضل التبالد نلتى طايتع التقتدم والازتي ،الفدف ال وضو  له أ  ازاأا ال د 

 طبًقا ل ا رسم في الدستور أ  تنظدم ال الزات صأل  فيات ال دت ل ال  تلفا.
*** 

ليدن  ن   جوا  الياضا ودصالح االشا التيي  م ننتقأل شوزي الى ا
جا  أفنًيا به ودورف في اصالح أا  فودف الوافلون ااأألتون، فقتدم صتوري أقاصلتا 

 للهوري ال اضدا، فقا :
ااأله هُُُُُُُُُُُُا َُُُُُُُُُُُُُْ  اا-40اا ا  هاََُُُُُُُُُُُُُ  َلَ ت اَ اَصُُُُُُُُُُُُ ََّ ل 
او

  ُُ َُُاااَك  ُُ ْاَأُُ  ا ه َُُم َاااَ ا   اا    اامهُُ َع 
ا ُُُُُُُ  اا-41اا َُُُُُُُكُُُُُُُااَ  اَأ  ا هااَ اَوج  ُُُُُُُ َُ ُ ااا َُُُُُُُ أي  اَق   َُُُُُُُ اااي

او
  َا ُُُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُُُاَ اجهجهاىاَو َاَو َُ َه َُُُُُُُُُُُت َااا    ا    اا  ل

ا َُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  ذَاا-42اا اَكث ُُُُُُُُُُُُُُُُُااب   هُُُُُُُُُُُُُُُُُ هاااَأُتَ َج ا َة ا ه 
او

  ُُُُُج  ُ ا ُُُُُ  اَج ُُُُُ  اَ  اوا   اايه َ ُُُُُ َاااا  َ ُُُُُ   
ا اا ََُُُُُُُُ  اا-43اا َّ َُُُُُُُُ َُُ ا َُُُُُُُُ ل  ُُُُُُُُ  ا هَ َُُُُُُُُ    اا    اَهاكه

ا
  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُيَلَق  َ عَُُُُُُُُُ   اا َل ا هَ ُُُُُُُُُ َّ َااَ اب  ااْم 

ا ُُُُُُُُُُُُُا-44اا َُُُُُُُُُُُُُلاُتَُل  اَولَ اَلُُُُُُُُُُُُُُتُها   ااَقا  ص  ُُُُُُُُُُُُُ  ااابه اتَ 
او

  ا  ُُُُُُ ُُُُُُ  اَ ُُُُُُكه ُ ااا   ُُُُُُ َاَُُُُُُْاَ اَأع اااَكَُُُُُُل اااا  لجَُ
ا ااستتتلوع ال بتتتاي طايًقتتتا لوتتتتاد شتتتوزي و كدتتته، و تتتد  بظتتتتاف  ويوتتتت ا  

ه أتت   و   دنثتته التتى الفتتا  صتتأل  ال اضتتي والياضتتا، فلتتو نبّ تتلأل    الزأتتان )الأَلتتْوَمأل
الى ال دا  صيلك الوافأل ال ادد لكالم ال ل ا ، فالألوم د في ال اضي أا ندنو ج  و  

ااأتتا أوتتانا ت اًأتتا، فتتااأور مانتت  أبف تتا ،افدتتا والألتتوم صتتا  ، وت تت د  
وام،فتا ، لته اليتع فتي التهتايو  ودضافا التهايو لفتا، ومرنفتا انوتان   ،ااأور

فتتي الوضتتوح والظفتتور،  أ تتا ا عألفتتا القتتدري نلتتى التهتتايو صنفوتتفا، ففتتي غااتتا  
فتي  وليتاديً  ،وج تيتاج التى أت  اقتوم ب جال فتا و دانفتا ،مرنفا ت لك لأام نفوفاو 

و ضتتتافه التتتى  ،لتتتى التهتتتايواج تتتل الظفتتتور   وتاشتتتدًيا لالستتتت اري ،الت تتت د 
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تتتتَد   أل، وج تتتتأل أت لتتتتع الف تتتتأل ج لتتتتا الهتتتتلا )َفتتتتَرلَفَاْت ااأتتتتور ) تتتتْ  ،  َأتتتتا َمتتتتاَن أ 
داَسا  أ ضَ َاا ل ا في الت بألا بال وصو  أ  دجلتا نلتى التف تدم والتفويتأل،   ألالو 

تت فناستتل   وج تنتفتتي ننتتد  تتدّ  ،شا ج ايتتدط صفتتا الوصتتفوأكا تتد   الوداستتا      دَ ف  
َ لَفتتَاْت، ، والعبتتا  صتتأل  )صتتو  كلتتك ال تت و  وال  تتوم ال  تتتدالت بألتتا باستتم ال و 

 صتتبو نلدتته أل  صتتال الفتتا  صتتأل  أتتا متتان نلدتته ااأتتا فتتي ال اضتتي وأتتا أ ضتتَ َاا
ا، ووازً ت اال د  مان ما ًنت  أا أل نو ي برنَتانَ الألوم، والت بألا بالف أل ال اضي )

 وانك اف ااأور ولفورشا، فدقو : ، م ا ضي شوزي في صدان تدلي اليقا ع
َُُُُُكُُُُُاا َُُُُُ  ا اَأ  ااَ اَوج  ُُُُُ َُ ُ اا هاا َُُُُُ أي  اَق ااايَُُُُُ  
او

  َا ُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُاَ اجهجهاىاَو َاَو َُ َه اا  لَُُُُُُُُُت َااا    ا   
ا نظًاا اش دا ال با، فال  اجا لل  اطتل التى ترتألتد شتيا   مالأه اأؤمدً 

منااتا نت  التا ي الهتا ل الوتدند التيي ت  ضت   ،ال با، والت بألتا صوجته التا ي
 ننه أا لا الظفور وال كاشفا.

لد بتا صفتا نت  التيتو  وامصتالح   ويوت ا شوزي في است دام الكنااا
لو تدي واجنتهتام منااتا نت  ا، ألْبَقى َنًداَ ْن نَ اليي ا د ه االشا، فقا  أ بًاا: )

ا  ااأتتتتتا فتتتتتي أواجفتتتتتا اج تتتتتتال ، ومتتتتتان لت بألتتتتتاف بضتتتتت ألا والتكتتتتتاتف صتتتتتأل   صنتتتتت
ْيَنا) ال تكل أل  في لفتور روح الو تدي والتكتاتف التتي    ا   ،ألَنْبَقى، َنَا ، َ َتتَنا، ج 
 والتتتتتي تيتتتتتاج الألفتتتتا ااأتتتتا فتتتتي أواجفتتتتا اج تتتتتال ، ،الألفتتتتا أنتتتتي البدااتتتتانفتتتتدف 

وي ار  شوزي شوانته في الفهأل صأل  الف أل وأت لقاته   ألت  فهتأل صتأل  الف تأل 
َشاأل ب به الد لا )ا ْنك لت َااأل وأف وله )َنَا  ) ن ود  أل، وفتي تقتدام لتاف ال كتان َوَراَ  ج 

 ه.أا نو ي بالتفوي  أ  شرن كلك الكدان ال يتأل ال تياأي ورا ف جألوش  
وتعتاصع صتتأل  صتورتأل ، صتتوري  ، تتالتأل ال تاط لتتتا ط صتأل   وتترتي ج لتتا  

اج  نفتتتا  ،مثألتتتاي   وشتتتي تز تتتف الألنتتتا فتتتي صتتتفوف   ،جألتتتوش اج تتتتال  امندلألتتتزي 
ال تيتد فتي  ،را ني ال لتيم ااجزا ، ال تفتع فتي ارأتفازا، وصوري الددش الوط

وال زي تتتا، ودن لتتتم اكتتت   ،وااشتتتداف ،فتتتي التتتاؤ   وا تتتد   اجتداشتتتات، ففتتتو صتتتف، 
اداي النفتتي  ب تتاأل َلتتْ  ا كَوتتَااف شتتيا الهتتف بكونتته )ا وا تتًدا فتتي ال تتدد، ووصتتصتتف  

 للودا . ترتألًدا لل  نى، وأناسباً  نلى الترصألد   أل أ  دجلا  َل ْ )
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تتتد، ألتتتَايَتث  وال عابقتتتا صتتتأل  )    مثألتتتاي  زتتتوً  أل  تتتتدت أ نتتتى ال وتتتاناي صتتتأل وا  
، وشيا اهتد  أتل أتا أتاابعا   أت اسكا   وزوي   ،را  واجتداشاتار أت  با   ،ال دد

ْم، ال تتتؤأنأل ، بقولتتته:"ملسو هيلع هللا ىلص وصتتتف بتتته النبتتتي  ف  ْم، َوتَتتتَاا     ش  ن ألَ  ف تتتي تَتتتَوادّ  تتتْؤأ  َأَثأل  اْل  
تتَفا   ْنتته  ن ْضتتو  تَتتَداَنى َلتته  َستتا  ا  اْلَدَوتتد  ب الوَّ ْم َأَثتتأل  اْلَدَوتتد  ا َكا اْشتتَتَكى أ  َوَتَ تتاط ف ف 

تتى" َواْلي  َّ
  فتتتي مل تتته وشدفتته واتداشتتته الوا تتدَ  نكلتتتاا كلتتتك الهتتفَّ ا، ول تتا ر ت أل1)

ا تلت  التبالد ورانفتا كلتك التنظتدم التيي لتم ت فتدف أت  زبتأل، وزتد  ،غضب  ليلك
   سنا، فلم ت فد شيف الهوري أ  زبأل.وسب أل أا اقارع ، ب  

َفَو َّ ودكا نظانا الى نتددا غضل ال يتتأل، التيي نبتا ننته شتوزي صتت)
َكتتتتاص ا   تتتتأل  أ  نتتتتاا  والتداشتتتتأل ونتتتتدم العتتتتاف منااتتتتا نتتتت  ام  أل، وغتتتتالَعتتتتْاَف م 
 فد تالدجلته نلتى توتاشأل اج تتال   ،أ  ال بارات الهاييا اجشت ام، وشو  صلغ

أت   لفتاظ ال  توم أضتاًفا  الم اك  نتواشأل فده أت  زبتأل، وجتا  ال وتند الدته لفًظت
أل َكتاص ا   لدجلتته نلتى ن توم كلتك التواضتي أت  ال يتلتأل   الى اسم الفانأل )ت تأل  أ 

الهتفا  ي اجتدتاف،  تم جتا ت ج لتادأل  نند رؤيتفم لو دي الهفوف وو بالواض
لتوضو لنا  قدقا شتيا ال كتاصا، و التته التتي د ع نلألفتا أت  زبتأل )َنلَقتاَأ ب الَ تدّ  

دم  أ َه ََّااأل، فقتد متان  رؤيتته ل ل تا  االشتا،  أتا الألتوم  ف تًاا ومبتًاا ننتدنتدته الَلعّ 
أ تتتا   ودنتتتادي صنا تتته ،لشتتتا، وتو ألتتتد مل تتتا نل ا تتتهاا فقتتد شالتتته و غضتتتبه اصتتتالح

م لنا شوزي ال لا التي دف   شيا ال يتتأل اف، ويقدّ ج له نت لى ن  جباوته وتكب  
 لك ال دال  وال كاصاي، فدقو :تالى 

ُُُُُُُُ َُُُُُُُُلاُتَُل  ُُُُُُُُُتُها   ااَقا  ص  اَولَ اَل ُُُُُُُُ  ااابه اتَ 
او

  ا  ُُُُُ ُُُُُكه ُ ااا   ُُُُُاَ اَأع اااَكُُُُُلَُُُُُ  اَ  اااا  لجَُُُُُُ َاَْ
ا ْتَلتتا  َأتتا   تتْ  م  تتْد أ  فتتالدألوش ال تفتتا،اي ب تتددشا )َلتتْم َتْلتتَع ا ْصتتالً ا، َوَلتتْم َتد 

لَنتَااأل، والف تأل ال ضتار  ال نفتي صتتت)َلْمأل فتي )َلتْم َتْلت تْدأل ننقلتل عَتاَن  َْعَدتا أ  ، َوَلتْم َتد 
وصوًنا للوان نت  كمتاف، ولوتبع كمتاف  ،لتيقألاف  ، و يف ال وند الدهالى أا   

                                                           

ْم 1) ن ألَ  َوَتَ تتتتتتاط ف ف  تتتتتتْؤأ  م اْل   ، َبتتتتتتاع: تَتتتتتتَاا   تتتتتتَلا  َواْرَداع  أل صتتتتتتيدو أوتتتتتتلم، متتتتتتتاع: اْلب تتتتتتاّ  َوالهّ 
ْم،  تتتدن  رزتتت ش  تتتد  ، تيقألع:أي تتتد فتتتؤاد نبتتتد البتتتازي، دار 1999ز4أل، 2586م: )َوَتَ اض 

 ا دا  التااث ال ا ي تتتتت صألاوت، د.ت.
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َااأل، م تتتتا ج تتتتأل امصتتتتالح و ً تتتتا تفابتتتته انكلتتتتتاا، ودن اشتتتتتفات الو تتتتوش )ا ْنك لت تتتت
تت ورجالتته لفتتم أتت  الفألبتتا فتتي نفتتو  اانتتداد أتتا أل امصتتالح ب  بال فابتتا اج  ن س 

 للو وش الضار ا أ  ال فابا والفلل وال وف.
وج أل امصالح والتكتأل صأل   فااد ااأا سبًبا معدا  اللورد ألنتا، كلتك 

م نلتتتتتى ر   لدنتتتتتا 1920التتتتتيي جتتتتتا  التتتتتى أهتتتتتا نتتتتتام ال فتتتتتو  امندلألتتتتتزي 
للتفتتاو  أتتل ال هتتايأل ، فقتتاط تفم التتبالد و  تتالتفم التتى الوفتتد ال هتتاي التتيي 

 وملته للدفا  ن   قفا صا اسا س د باشا لغلو .
، واا،ي صوسا له أت  أقوأتات امصالح      اْ وصد  شوزي و صاع، فعَ 

وتكتتتتتلفم فتتتتي أواجفتتتتا متتتتأل التيتتتتداات  ،اضتتتتافا التتتتى و تتتتدي  صنا فتتتتا ،م ااأتتتتمتقتتتتدّ 
جاأً تا  ،للتوستط صتأل  الك تالأل   واله و ات، فد ل شتوزي صتأل  ج لتتأل  ف لألتتأل 

 .صف ا  سباع اعدا  لدنا ألنا وأقاط تفا
*** 

 ويوت ا ااسلوع ال باي أؤمًدا نلى دور االشا في القتدام واليتدن ،
 أ لًنا ن    ا امصالح في ال دت ل، فدقو :

ُُُُُ َاَ ُُُُُو ا ََجُُُُُ  اا-45اا ُُُُُ  اااعَُْ  اا  ُُُُُ  ا َا   ُ ااَ ا  
او

  ُُُُاَع ُ ا اَأ  ااَثااملهَ ُُُُ   قه ُُُُ َاُُُُْ  اَ ُُُُ   اا َُ
ا ُُُُُُُُُا َُُُُُُُُُ  اههاا هاا ج َْا َاا-46اا اااُتُهَلُُُُُُُُُلاَ  َجَاْ  َ 

او
  ا  ُُُُُُُُ اَُلَُْ اَقاا  َُُُُُُُُ وا   ه اا  َُُُُُُُُ  َو  اا 

ااَوا ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ه َا
ا

ُُ َ ا  ذَاا  مهاا َ ُُا-47اا اا َ ا  ىلاا  َمُُااأهأ 
او

  اى َاَ اَعلااا  َُّااأه  اوَ ا  ذَاا   هاَوا ََّا
ا َّها َ اا َ ُُُاه لهاالااَ ُُُا-48اا اوَ اَوالااألهىلاج 

ا
  ا هاَم ا اا قهُْه َ اا  اُتََُ   ااَذَهُ   اا ُهُ َا   

ا ، ور  تتتتا زهتتتتد بتتتته و تتتتدي ااأتتتتا التتتتتي جتتتتا  صفتتتتا اج تتتتأل امصتتتتالح  ظ تتتت
ْلَناأل، وج أل شتيا اليت  انوتاًنا اقبتأل،   امصالح أ ا  عدا ال فو  البايعاني )أ 

ارتي بال ألا، وفتي امبتا  ال ألتا منااتا نت  ال وتتقبأل الوانتد  ناًل بروياجوف أتوسّ 
الو ألد، ،الًفا مدبار الي ، ولم اك  امبا  شتيا اليت  بتااأا الفتأل ، فقتد جزتى 

َفتتاّ    )، بقولتته:التتى  ن  زبتتأل، وكلتتك أتتا نبتتا ننتته شتتوزي ج تتاً  صتت و ات   َنتتاَث ال  
لدجلتتته نلتتى ن تتا   زي ا،تدتتارف الف تتأل )َنتتاَثأل، وزتتد   وتت  شتتو ألف دتته  َ تّتتى َ ْدَصتتَاا
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الفوتتتاد، فلتتتم اكتتتتف بالفوتتتاد  صتتتأل زتتتام صن تتتاف صتتتأل  النتتتا ، وكلتتتك غااتتتا امفوتتتاد 
لدقاصأل صألنه و أل  الكتلا التي نبا صفا  وأنتفاف، وج أل القا م بامفواد شو ال فا  

 ،ون في البأل  الواصع، وال باري تو ي بال  انتاي وال قاوأتا التتي واجففتا ال هتلي
فتتي  واستتت دام  تتاف الدتتا )ف تتيأل نتتو ي ب تتدي ال قاوأتتا وزوتفتتا، فامفوتتاد دا،تتأل  

شتتتتيا  زتتتتا م  فدتتته، واستتتتت اَّ  ،و شتتتتكاله، ومرنتتتته أتتتت ّك   أنتتتته تتتتأل وستتتتا أل امصتتتالح
 ،ت أقاوأا ال هليأل  الى  ن انتها اليعامفواد أ  نا دا ااندا ، واست اَّ 

 وتاموا العايع لل هليأل . ،و دصا  ندا  امصالح
و تتتالت  ،تتتتهاو دصتتتا امفوتتتاد، لفتتتات  أار  ،انيوتتتات ال  امتتتاو  تتتد  ن 

 نتا ده التي  بان ننفا شوزي، بقوله:
َُُُُُُُُُُُُُُُ  اههاا هاا ج َْا َا ُُُُُُُُُُُُُُُا  ُُُُُُُُُُُُُُُلاَ  َجَاْ  َ  اااُتُهَل
او

  ا  ُُُُ اَُلَُْ اَوا ُُُُ ه َاَقاا  اا َُُُُ وا   ه اااا َُُُُ  َو 
ا  التتبالد، صتتدلألأل زولتته:ور  تتا زهتتد صتتدار الندابتتا شتتيف الولتتا ف ال لدتتا فتتي  

بالتتدرج ال فأليتتا للهتتاندن  نلألفتتا، وزولتته:  ادتتوشتتبه التتدرجات الولدو، ألَدَرَجات َفتتا)
َيتتت  َدَرَجات َفتتتتاأل نتتتت  امصتتتتالح التتتيي تتتتتم فتتتتي االشتتتا، وجتتتتا ت الفتتتتا   تنااتتتا   )ش ألّ 

ي، وجتتتا  رطلًبتتتا لل بتتتادري التتى ارتقتتتا  تلكتتتم التتدرجات ال فدتتت  )َفلأَلتتْاَ أل ال اطفتتا فتتتي
 دجلتتتا نلتتتى تدتتتدد شتتتيا الازتتتي  لأَلتتْاَ ألفَ ) ال ضتتتار  ال قتانتتتا بتتتالم ااأتتتادوا بهتت

أ    ألالَيوا  ل  )   بانتال  تلك الدرجات  وليكألواست ااف، و بان شوزي  ن اليقدق  
 ، ومتتتتيلك، و  انتفتتتتا ضتتتتد  ي  ظتتتتا تت تتتتا  لتتتتهاقوأتتتتون بالتتتتدفا  نتتتت  ااأتتتتا

، وفي الت ايف أا ا عتي أ نتى الت ظتدم اوليتك فؤ وشم نلدا القوم و تفا ،ألالي َرا)
يا البأل  اقاصتأل بته شتوزي أتا ستبع ال  هوصأل  بارتقا  درجات دار الندابا، وش

  :كماف في نفد كلك الوافأل ااأي نْ و 
ُُُُ  ا ُُُُاَ  ااه  ا َُُُُ  اَجََُُُُتا  لج َْا هلُُُُ همهاام 
او

  ََااَأو ا ُُُُُُُ َاا َُُُُُُُ  ابَا  لَ  اا  ُُُُُُُ ا ََ َ َُّْ
ا أ  ال  ك   ن نتاأ للداشأل  و البازأل، ولك  فااأا في ال اضي مان 

يتت  درجتتات دار الندابتتا، ج اوتتتيع تلتتك ألّ  ب تتد  ن صتتا   ااأتتور ولفتتات، وش  
 .الين  ا،تهفم أ  اليوا ل واليرا ااأات  اج  وليك
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 تتتم ا لتتت  شتتتوزي نتتت  صتتتفات  وليتتتك التتتيوا ل والتتتيرا فتتتي تفهتتتألأل ب تتتد 
 اج ا ، فدقو :

ُُُُُُُُ َ ا  ذَاا  مهاا َ ُُُُُُُُ اا  ىلاا  َمُُُُُُُُ َ اااأهأ 
او

  ُُُوَ ا  ذَاا  ُُُ هاَوا ََّا ُُُااأه   ُُُااا  َّ اى َاَ اَعل
ا ُُُُُُُُُُُُاه لهاااَ ُُُُُُُُُُُُال َّها َ اا َ  اوَ اَوالااألهىلاج 

او
  َُُُُم ا ا ه ْهُُُُ َ اا  اا قه ُُُُ َا   اُتََُ   ااَذَهُُُُ   اا ُه

وتاتفل ال وسدقى وت لو نو ا شتوزي فتي صتدوا استم الفانتأل ال د تو   ا
االشتتا ورجالتته ننتتد ا تتتدام  ألتت   نلتت  شتتوزي بتترنلى صتتوته أتتا اقتتوم بتته    تتا 

صدوا استم الفانتأل تتو ي   نَّ  في ، وج شكَّ ول ألا   ال  اطا، فهوتفم استهاار  
 .و أل    باجست اار والثبوت، ففيا د ع نل ا  االشا في مأل وز   

 راد  ن نتتا ط صتتأل  أعلتتل القهتتألدي و،تاأفتتا   ،ومتترن شتتوزي ب تاأتته شتتيا
لل  تتاطبأل  صتيدتتا االشتتا فتتي فتتم  اً أتتالدتت م فتتي أعلتتل القهتتألدي  واأتتاَ  ألتت  زتتدَّ 

 التتتتدندا، و ن ننثتتتتا الدتتتتوشا نلتتتتى أوتتتت ل الزأتتتتان، و ن نتتتتيما تاري تتتته نلتتتتى أتتتتاّ  
و ن ا لي شرن    تته واازهى،  ال هور، و ن ا لي كماف ميما ال ودد الياام

 الدندا برلوان ال لوم وال  ارف. واالين  أأل
نتتتااف افهتتتو نتتت  ش هتتتدا شتتتؤج  ال ل تتتا  ااجتتتال ، ففتتتم وفتتتي ال تتتتام 

الهار،ون اكا انتفك   اأات بالدشم  و  د  صفا ال عا، ولدوتوا بالدتاشلأل ، 
ال تواضت ون ل تا طب ته ال لتم نلتألفم أت  وشتم ولدووا بال تاجزي ،  ،القادرون وشم 

َ ىأل صت ن، ونبا ن  ااأا و ن ال  تالو ج ال وتكبا  ،التواضل والوكألنا كلك )الي 
 ندتدتفم ا ننتدل ننته مالتدار ، ونبَّتافَ دَ وي ت ىيَ تاللف  اليي اعلتع نلتى متأل أتا ا  

، ونعتف أل شدانا   ل ا فده أ  سانا استدابا    أل َ ألالَهار ،لي ااا بالدشم صتت)
وَنأل ال عا ااو  شعًاا اي أل التااتألتل نفوتفا، فبتد  باستم الفانتأل ىنل ، )الَزا  تا 

الظافدتتتتا لتيتتتتدد وزتتتت   األاك)فهتتتتور شتتتتؤج  اا  تتتتا بااستتتتود الضتتتتار ا، وجتتتتا ت 
ألتاَ ) النددي، و نتا  الف تأل لل دفتو  تيَ ،   غ  نتو ي بترن  ف تالفم ج نالزتا لفتا  أل  س 

بالفتتانلأل ، فب دتتاد امستتا ي وامغتتاري، اهتتا،ون ويتتز رون أتتداف أل  نتت   أتتنفم، 
و أكان اجت ا  ااسود، ففو  ا  أناسل لد لفم  سوًدا  فال ا  شوالت بألا بال

 .د  تَ  ْ والدفا  ننفم ضد مأل غا ا أ   ،وتلزأفم   انته ،  ى ااسود
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أت   ،ا تم شوزي زهألدته صترتألد تلك ااوصتاف ،الت اي  ه  ب   ْ وفد ا ا  
 ،ال  نفي  ضدادشا، فدقو :

ُُُُُُُُُُُُُُُال ُُُُُُُُُُُُُُُاه لهاااَ  َّها َ اا َ  اوَ اَوالااألهىلاج 
او

  َُُُم ا ا ه ْهُُُ َ اا  اا قه ُُُ َاُتََُ   ا   ااَذَهُُُ   اا ُه
والت ايتتف أتتل الد تتل  فتتاد مثتتاي و قتتاري شتتؤج  أ تت  ستتادوا فتتي ال اا تتأل ا

   ال نودتتتتا، وأتتتتتا   بتتتتت  أتتتتت  صتتتتتفاتا، فالتتتتتيوا ل والتتتتتيرا أقاصتتتتتأل الدتتتتتاشلألالوتتتتابق
   ال نودا.أقاصأل صفا ال اجزي ،  والزا اي ألالهار،

تتت  تتتم نعتتتف شتتتوزي صتتتفاً  م الندابتتتا، وشتتتي صتتتفا لَّ  ،تتتا  ل تتت  ناتقتتتي لو 
تتوَن ف تتي  ودن جتتا ت نلتتى طايتتع نفتتي نكوتتفا، فقتتا :التواضتتل،  )َوج اا لتتى َاْ   

ولدب زألتًدا  ،ا ننفا بعايع الكنااا، وج أل للكبا زألوًداونبَّ َكَشل  الق أل ود  َتَبْ ت َااأل، 
  ا ن ه أ   ،فالكبا اكبأل صا به برتثا أ  زألد   صنً ا،وا ًدا، وزد   و  شوزي 

ت  ْ التواصأل أتل َأت صتن م اليدتاي، وأت  ن  تا اجنتتااف بفضتأل   الت تتل  ولته، وأ 
 وجفوي اليداي التي ايداشا. ،ط وماأه، ويد له  بدًوا لقألود نفوه
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 الفصل الثاني

 

دور العناصر البالغية يف بنية 
 القصيدة

 ويشمل:

        . 
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 : دور  املفردات يف بنية القصيدةأولا 
أفاداتتته ال و دتتا ب تتا اقهتتدف  انتقتتا    يفتت بالوتتا   شتتوزي كا دزتتا      تتد  تتان  
أت  تلتك  أت  القهتألدي، نت  الفتدف اي   ّبتنلتى أكنتون نفوته، وأ   ا  الَّ ، دأ  أ ان  
 .ال فادات

، انث تتْا، ااأتتا  بهتتدوا   أاجتتا  فتتي أعلتتل القهتتألدي أتت   لفتتاظ     )ز تتْم، َ تتيّ 
أل ا، ا،َ ْل، اْزت   نلتى  لفتا دجلتا    أتا   ، فد تل صتلتك ال فتادات  ف تا َ اجَ أْل، اكم 

 م تتا  و تتْ   ه،ورجال تت االشتتا   فتتي أتتداو   وال فابتتا   وال  تتو    وجتتوع التتتزام القداستتا  
صتلتتتتك  فم،تتتتاطب  ْ َأتتتت د اليقتتتتو  الواجبتتتتا لأللشتتتتا  دتتتتا  متتتتألّ  صت تتتتد   تلتتتتك ال فتتتتادات  

 .ااواأا
 ،دنندتتا   فا فتتي ااكشتتان صت تتالدمَ زتتد ارتتتبط استتت داأ   شتتيف االفتتاظَ  م تتا  نَّ         
تتتافألأتتت  القدتتتام للهتتتالي،  وننتتتد ال تتتاور التتتى لفتتت   صدااتتتاً   وأتتتا ادتتتو  فتتتي، )اكم 

وكما آاات القاآن الكايم، ونند الوصو  التى لفت  ، ا ال ولىكما  ااكشان أ 
 تلك اللفظا التي ت ني الوكألنا والوزار في  ضاي الوا د القفار، فكتأل   ،)ا،َ ْلأل

فتتتي أعلتتتل القهتتتألدي لي تتتد أتتتا تي لتتته أتتت  أ تتتاني  متتتان لفتتتا دور   شتتتيف االفتتتاظ  
 دننيّ    دا  واجل  ألد،أل الواأل نلى القهألدي وزد ش ألّ َ  الى امجال  والت ظدم، ف

 .شي    زبأل مألّ  
فتي  دور   ظ  ول ا انتقأل شوزي الى اليدن  ن  نل ا  االشا متان لأللفتا 

، َ فَ مَ )ه: زولَ  ج ا  الت بألا، فترأألْ  ،  ََنزَّ ، وأا تتو ي بته تلتك االفتاظ أت  ألَ َجألَّ
م فتتتي  نلتتتى أااتتتتل ف  ووضتتت تْ  ،نل تتتا  االشتتتا شتتترن  أتتت   رف تتتْ   صتتتدغ تفضتتتألأل  

  والف اأا.  ،وال ز ،ال اف
  دايً  االفتتتاظ   التتتى تيتتتيناف أتتت  ال يتتتار أل   للقتتتدام، ومدتتتف مانتتت    وننتقتتتأل   

بالتيتتتتينا أتتتت  شتتتتؤج ، فقتتتتا :  أو دتتتتاً ا فتتتتي ت بألتتتتاف، ومدتتتتف ا،تتتتتار  لفاًلتتتت اً ويَّتتتتز
َهاَبا  )  شدأه. و اولوا ،وا نلى انكار القداملين  ت اا  أ بًاا صفا ن  شؤج  ا ،ألن 
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الدالتتتا نلتتتى ضتتتال  شتتتؤج   )َأْفت وَنتتتا ألوترأتتتأل وصتتتفه ال هتتتابا، بقولتتته:  
نا زولته: اْ ، وتدصَّ ه   ،ا  في الودا  كات   نا الى لفظا  وافتنانفم باليدن ، ولو تداولْ 

تتته  ) لتلتتتك  ، شتتتي شتتتدف  وتنكتتتدب   تتتتو ي بتتته أتتت  ت ايتتتل  لفظتتتا الفتتتدم وأتتتا  ،ألَشْدأ 
ب تد انك تتاف  ا ت د ت اأ تا اد تأل لتيتيناف أت  اتبتتا  تلتك ال هتابا  أتاً   ال هتابا

 شدففم وغانتفم.
ودور رجاله فتي  فت   ،ي االشاضأا مد ا    ا انتقأل شوزي الى صدان  ول 

 أو دتاً  ا،تتار شتوزي  لفاًلتا أ بتايً ون تا ال لتم فتي ر تو  اار    ،الدن  واللوتا
شتيا  نلتى ناازتا   ، وأا لفا أ  دجلا  )َ فَنى، َطَو ألتفا ن  غاضه، أثأل: ب دلوج
تتت ا التتتى دور االشتتتا أتتت  ف فتتتي جتتتيور التتتتاريخ، وننظ تتت، واأتتتتداد  ه  اح  ونظ ت تتتالهَّ

، َا َنل أل،ال  تلك االفاظ  فا  والتدّ   نلتى الهتدّ   ، وأا لفا أ  دجلا  )َاي  ي، َني ود 
 ا   صتتتتأل  تلتتتتك ال هتتتتابا و تتتتأل  رجتتتت دا تتتاي   اليتتتتاعَ  الدنندتتتتا، ومتتتترنَّ  نتتت  ال قدستتتتات  

 االشا.
تتاالشتا ودور   نتت  نل تا    ه  وفتي  دنث ت  ن  واللوتا ال ا دتتا، التتدّ   فتي ن تا   مْ ش 

 أنفا: ،صيلك ال  نى أو دا   تان  له  لفاظ  
نلتتى  ب تا تي لته أت  دجلتا   )ف تَدتَاألاالشتا صلفت    ا بته نت  نل تانبَّت أتا

 ومثتتاي ،أل نلتتى ن تتوم رستتالا االشتتا دلّ   أا تتأل الاجتتا  و ،دتتارشم، ول تتا  راد  ن ن تت
اه د  ل اًل نت  ت ت   صدجلتفا نلى مثاي القاصدن ، فضت ،)الن ّزا  أل انّبا صلفظ  زاص 

 بالدشم وت ددشا.
تتت  واألأل لفظتتتا وللقتتتارٍّ  ن نترأَّ واستتتتثاري ، فتتتي  دنثتتته لاجتتتا  االشتتتا  )ش تتتز 

تتت ،ش تتتتفم لي تتتأل ااأانتتتا باتفم وأواصتتتلا ر لتتتا ااجتتتداد فتتتي ب تتت  النتتتا  أتتت  س 
 عداشتا  نفتب      للف تا والن تاط أت  متواأ   ، وازتتال   وجفتد   نونفم، ففألفا تيايتك  و،  

 .والدفأل   الكوأل  
تت ث شتتوزي نتت  الوافتتأل  ول تتا تيتتدَّ     التتيي ج ايوتت  ا،تدتتاًرا وج زتتوًج  يّ  ااأّ 

للتتيش ، أنفتتا:  وداقتتاظ   ،للوتت ل ودطتتااع   ،لل  نتتى ا،تتتار  لفاًلتتا للقافدتتا فألفتتا ا تتاا   
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َرا،) تتَزوَّ تتَاا، أ  َرا، أ ْوَتْبه  َكتتاّ  تتفا جتتا و  أل،أ ضتتَ َاا، أ َهتت ََّاا أ  نلتتى صتتدوا استتم  ب ض 
 .شا شيف ااف ا  واست اارَ  لَ زْ د وَ أ ا نؤمّ    ال ف و 
تنلدته الف تأل   لَ َزتفألتد  ن شنتاأ شتألًيا وَ ت ا ت     أتا نفوته   ْ ، وج ا لتك شتو أ 

بته،  الفانتأل، ففتو أف تو    وزتل نلدته ف تأل    ْ نلتى َأت تتد    )أف و ألشألًيا، فهدوا 
تتيّ   التتا كلتتك  تلتقتتي أتتل وشتتيف الدجلتتا   وج  ،نلدتته ااف تتا   لتتىالتتيي ت  الوافتتأل  ااأّ 

فتتي متتتأل  أتتورف، فضتتتاًل نتت  كلتتتك التتتنوم  ا لتتك أتتت   أتتا نفوتتته شتتألًيا، ففتتتو أنقتتتاد  
 ا  نَّ غ   وشي كات   ،ال اص اليي   د ه  اف ال دم ال تتابل في زافدا تلك ااصدات

تتدتتتاوع فدتتته ال تتتفتان أتتتل  ،صتتتأل  القتتتوي والضتتت ف نفدتتتاري، اج تفارزفتتتا، وصتتتوتفا 
دتتتتا فتتتتي ضتتتت ا أترنّ   نلتتتتى ب ضتتتتف ا ب ًضتتتتا نعبتتتتا  ال تتتتفتأل ث" ااانتتتتف، وتيتتتتد

، لتتيلك فتت نَّ صتتوته نتتو ي صتلتتك ال  انتتاي التتتي أل1)ا ننتتد ،تتاوج التتنفب تتوانفتا ف
الهفات وامايا ات  شيف ، مألأل2)ت انألفا ال فتان لد  انعبازف ا نلى ب ضف ا"

ل نلتتى كلتتك أتت  وأتتا تاتَّتت ،تتناستتل أتتل أ انتتاي ال دت تتل أتت  تلتتك الفيتتا الوافلتتا
 .في مأل أا   ،ي ننفا أ  نلوم   و،دا    تضلألأل  

م أتتت  االفتتتاظ أتتتا زتتتدَّ  ،صتتتالح التتتيي  تتتدثث شتتتوزي نتتت  امول تتتا تيتتتدَّ  
اي وأت  شتيف االفتاظ ال  ّبت ،وأناستبتفا جنتتال  التدرجات ،نو ي بهفا  ااجوا 

، َ لَفَاْت، َ ْدَصَاا، ش ألّ َي ، َفلأَلْا َ )ن  تلك ال  اني:   .ألَصاََّ   
ونند  دنثه ن  استيقا  فيتا ب ألنفتا جنتتال  ال ناصتل مانت   لفالته  

وَن، )أ بتتاي وأو دتتا صتلتتك ال  هتتدات، فا،تتتار أنفتتا:  ، التتي َرا، الَهتتار ،  التتَيوا  ل 
ونَ   .ألالَزا  ا 

                                                           

، اتيتتاد الكتتتاع ال تتاع، 72،هتتا   اليتتاوف ال ا دتتا وأ انألفتتا،  وتت  عبتتا ، ص  أل 1)
  م.1998دأ ع، 

أل بيتت  )ال  نتتى اام و  تتاف فتتي تتتيو  التتن أل أد دتتا نلق تتا الفيتتأل  ن وكًجتتا،  .دز  وتتأل  2)
، ضتت   بيتتوث أفتتداي ل تتدخ البالغألتتأل  ب ناستتبا تدتتاولف 900اصتتااهدم  وتتأل  اأتتام، ص 

  .الث انأل 
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 انتتأل صدجلتتته نلتتى  بتتوت تلتتك الهتتفاتوجتتا ت فتتي  غلبفتتا نلتتى ولن ف 
بتتانتال  مدتتادي التتبالد، فتلتتك شتتي ااستتب التتتي نتتتم ا،تدتتار زتتادي  فتتد   شتتو  قألتتع  

تتتيّ  التتتبالد وفًقتتتا لفتتتا، ،الًفتتتا ج،تدتتتار كلتتتك  ، التتتيي متتتان نت تتتبط فتتتي الوافتتتأل  ااأّ 
 .ا،تداراته وزااراته

التتتتي  ال يافظتتتا   تلتتتك النزنتتتا   هلقتتتد صتتتالت فتتتي ا،تدتتتارات شتتتوزي الفالتتت 
 وال يافظا نلى ال فادات ال ا دا ااصأللا. ،تو ى جصت اث اللف  التقلألدي

ورغتتتتتتم  قافتتتتتتا شتتتتتتوزي الواستتتتتت ا ودل اأتتتتتته باللوتتتتتتا الفانوتتتتتتدا وامندلألزيتتتتتتا  
ونقتا  شت اف، اج  نته  ، تاف  نلتى فهتا ا لوتته  وأ العته للوا ألأل  في  ورو تا

جرتباطفتتتتا   االفتتتتاظ الد،أللتتتتا نلتتتى اللوتتتتا فتتتي زهتتتتألدي االشتتتا لتتتتم اقتتتتاوم ب تتت 
، َمْدَهتتتتَاا، )اانتتتتالم ااجانتتتتل، أثتتتتأل:  ، فتتتتيما ب تتتتَ  أ ألنتتتتا   بوتتتتدازات   َجاْنتتتتَداْرأ 

ْلنَاا نتالم ننتد وجتود في استدنا   س ا  تلتك اا ااجنبدا   ه  ، ور  ا غلبته  قافت  ألأ 
نتالم، شتيف ااًدا لتيما شتوزي لتم اكت  أت ّ ت بته  نَّ  دتزم  كاد  نأا استدناشا، وأا ن

أعال تتا شتتوزي لفتتا، ومانتت  أ تتا  اْت مث تت وج أفتتا،اي صتتيلك، ولكنفتتا  ستت ا   نتتالم  
صباناأدته فتي اليفتاظ نلتى  ، فدتا  استت داأفا نفتًوا، ولتم ا تألَّ جا  نلى لوتانه

شنتتاأ  كمتتا  نَّ  ال ا دتتا ونقا فتتا، وج بتتر  فتتي كلتتك، م تتا زتتا  اصتت  رشتتألع ب تتد  نْ 
نايتد ال تانا  ع ج نتداولونفتا التى ستواشا: " اج  نْ اتَّتلل  اا  و ،تا  للك   ا لفالً 
، ، فدوتت  له فتي النتدري، ونلتى ستبألأل ال عتاي ند تيّ   نتظاف باستت  ا  لفت     نْ 

     .     أل1)نوا   دنًثا، فال بر  صيلك"ت ا ف أل اان ى زداً ا، و صو 
ج   زهتتألدي االشتتا  نت  دور أفتتادات شتوزي فتتي صندتا   ودكا منتا نتيتتدث   

، ب تتا ا بتتال  دم امستالأيّ نوتتعدل  ن نوفتأل تلتتك ال فتادات التتي صتتال فألفتا التتر   
، َأَواجد  أ  كلك زوله:  ،لد  شوزي امسالأيَّ  الثقافيَّ  بال ال  زونَ ن   )ز ْم، َ يّ 

 . ألَأَثابا، َمْوَ َااط، اْ،َ ل، الَيندَفا، َأال ك، الَ اف  ي، ص  َ ْنَبأل، الَ ت ألْع، 

                                                           

، تيقألتتتع: أي تتتد 128ز1ال  تتتدي فتتتي صتتتنانا ال تتت ا ونقتتتدف،  صتتتو اليوتتت  اصتتت  رشتتتألع،  أل 1)
  م. 1963، 3القاشاي، ط -أيألي الدن  نبد الي ألد، أعب ا الو ادي 
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أ  صأليا شوزي ال تافتا ال ن  تا   وتو اي  ال    ال فادات   ب    ت ا صالت  
 د ته في تكتوي  أ   ف  تكوينه في بالط القها، فكان ليلك   ا   زضى أا لاَ   أل   

ألاللوتتوي، وأتت  شتتيف ال فتتادات  ، َ،تتَاَل، َنْنَبتتَاا، ف تتي َكَشتتل  الق أل تتود  ، )الَدتتْوَشَاا، التتدرّ 
ااصدتتات، فرفتتادت فتتي الت بألتتا نتت  ف شتتيف ال فتتادات فتتي أواز فتتا فتتي ولكنتته ولَّتت

 ،ال الدتتتا   والقد تتتا   ،النفا تتتا   نلتتتى ا  الدالَّتتت نظ تتتا االشتتتا ورجالتتته، فتلتتتك ال فتتتادات  
ن   اي  وأ بّ  دا  أو    وال وت دي أ   داي التاف التي ناش فألفا شوزي كات دجلا  

 نظ ا االشا ورجاله.
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ا: دور  
ا
 خصائص النظم يف بنية القصيدةثاني

 

 فألتتدَ دون  ن ا   ،)  ألاجستتم بتترداي  اولتتل فتتي زهتتألدي االشتتا ت ايتتف       
أتتتا  لتفألتتتد الك تتتا  فتتتي الهتتتفا، وشتتتيا اجستتتتواا   فألتتتد  ، ودن تتتا ا  ال يتتتَ   ايتتتفَ الت 

بال قتتتتام  ، وارتتتتتبط الت ايتتتتف  أل1)دون اافتتتتااد ى باستتتتتواا  ،هتتتتا   اافتتتتاادوتتتت َّ ا  
ت واضتياً  دجلتاً  دا ، ومان فده أا نتد   والوّ    ونظ تا   ،ال تايف   االشتا    وّ  نلتى س 
أتتتت   فتتتتي مثألتتتتا   فتتتتي شتتتتيف القهتتتتألدي  اضتتتتًاا بدتتتتال    ، وزتتتتد متتتتان الت ايتتتتف  ه  رجال تتتت

ْنَدا):  ه  ، أتتت  كلتتتك زول تتتوتلتتتك ال ظ تتتا   اف   تتتنلتتتى شتتتيا ال ه  دجلت تتتل  ال فتتتادات   ، التتتد 
ر ّ ، الَزَأتتتتتتتتتتان   لتتتتتتتتتتوأ  ، الَ َ تتتتتتتتتتتاو ف  ، التتتتتتتتتتد  ، الَ َ تتتتتتتتتتار     ، ال   ْاَزتتتتتتتتتتتان  ، الَ دتتتتتتتتتتتاأ ل  ، الف 
ْصتتتتتالح  ،الف ْهَيى تتتتتَد ، الث َاّيتتتتتا، ال  َهتتتتتّلى، الَ َنتتتتتاَريَ ، ام  َنتتتتتان يَّ ، الف  بتتتتتاَرأَ  ،الك  ، ال  
تتتتور  ، الَ تألتتتتعَ  ونَ الَ َوات تتتتل  ، الاّ َجتتتتا   ، الَ     وَن، الَزا  تتتتا  ن ومتتتتا، أل، الَ أْلتتتتَا، الَهتتتتار ، 

  اوليتتك التتين  بتتألّ ن   نلتتى  نْ  تلتتك ال فتتادات   ت ايتتف   أتت  ،تتال    اشتتوزي  ايًهتت
ودور رجالته االشا، نظ ا  يلو قدقته، ففو اد االشا   الشا دورَ ننالون أ  ا
 ،لدتتا شتتيا ال تتاف  فتتي تد القهتتألدي، ومتتان للت ايتتف دور   أتت   صدتتات   فتتي متتأل صألتت   

ل باستم ال وصتو  فتي ب ت  ال واضت نت  تلتك ال ظ تا، وجتا  الت ايتف   وامبانا  
 : زول ه   أنفا ،التي  بان فألفا ن  نظ ا االشا

َُُُُُُُُُُُ  اا َُُُُُُُُُُُقاَ ثا  َُُُُُُُُُُُ اا َ  ْ ا   َّاا َُُُُُُُُُُُّ ياَجَ 
او

  َُُُُُُُُُّاامله ُُُُُُُُُاَ َ اَكُُُُُُُُُ  َُ َاَجَ َُُُُُُُُُ اا   َج ااا  
ا داَستتتا  أ ضتتتَ َااألوفتتتي زولتتته:  تتتَد   الو  تتتْ  ،  ت بألتتتًاا نتتت  وكلتتتك ، )َأتتتا َمتتتاَن أ 

 مان  ،افدا أ   أور البالد.تلك ااأور التي تفويأل 
الت ايتف التتي جتا ت بامضتافا التى أ افتا أتا  فتاد نظ تا  ور  وأ  ص  

  ال ضاف ل ظ ا أا  ضدف الده، مقو  شوزي:  
ُُُُُُُُُُُيَا ُ  ََُُُُُُُُُُُْ ااملَ مه ايثه هم ااَ اَ ُُُُُُُُُُُ  ا   اَأُُُُُُُُُُُا
او

  اَوَعجُ ا ُُُُُُُُُُُ اا اا   كُُُُُُُُُُُاب  ُُُُُُُُُُُ ًّااِب َُ اا َُُُُُُُُُُُُ َاَ 
ا

                                                           

  . 378ننظا: ،ها   ااسلوع في ال ومدات، ص أل 1)
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جتتالًج أتت  جاللتته،  اكتوتتبون  ف نتتد اضتتافا رجتتا  االشتتا التتى ال   تتور
  .أ  نظ ته ونظ اً 

تتودكا متان شتوزي زتد  تثتتا أت  الت ايتف فتي القهتتألدي، و تال فألفتا مَ   ا   و 
 اًضتتا، ودن لتم اكتت  صتنفب الدرجتتا ،  أت  التنكألتا   ، نتتااف زتد  تثتتاَ واضتيا    ستلو دا  
 وش و    ،فضله ون وم   ،الشانلى ت ظدم ا دجلاً   هه زد  قع الفدف نفوَ اج  نَّ 

ام، ) :زوله كلنف ه، وأ  ك َهابا، َزد  ْلَعاًنا، َغَضْنَفَاا، ن  أ َ ظًَّ ا، َ   َّا، َجاللا، س 
، َأْ َ َاا، َو دا، َمْوَ َاا، َنْنَبَاا، طفال، َ  ْ َنْزر  ك  نَّا، ن و   أل.ا، أثْاَ اا، س 

*** 

 شتتداف التقتتدام فتتي زهتتألدي االشتتا، وكلتتك  افتتادي الت هتتد   وضتتو   انَّ 
 أ  ،ال  تقدام الدار وال دتاور   ألت  ا تتأل الهتداري فتي التقتدام، وأنفتا زتو 

َهَرا( )َوانُثر: شوزي م الجار والمجرور )َعَلرم َعرمع   ، فقد  َعَلم َعمع   الَزَمان  الَجوع
َهَرا(  ( علرررم المف ررروَ ْرررَ )الَجررروع  و هتتتوري   ،أ هتتتوص   لألبتتتأل   نتتته نثتتتا  الَزَمررران 

 .أ هوصا  
، زهتتًدا لت هدهتته بتتالت ظدم وامتبتتار  تتتيا زتتدم الدتتار وال دتتاور -

 في زوله: 
ُُُُُُُاا َ ي  ا هَ    م  ُُُُُُُج  َُُُُُُُ ااملَ   ُُُُُُُ اها َ  اَواذكه
او

  َا   ُُُُُُُُ ْ اا َث  َُُُُُُُُ  ا ه   ا  َم ُُُُُُُُاج   ا
ا د  ط  فقتتتتدم الدتتتتار وال دتتتتاور )     أل، ودن أ ْكب تتتتَااأل نلتتتتى اليتتتتا  )ل َ وتتتتاج 

 والنوم الهوتي النات  ن  التر،ألا داعًدا له.تان  القافدا 
توا ب ته  ل شتًاا  ، أنفتا: وصتور تقتدام الدتار وال دتاور فتي القهتألدي أت تددي - )َطَل  

َااأل وا َ بي   .َوَأاج 
تتألّ  َبيتتا  الوأنتته  - تتْ  م   ف تتي الَ تتايَ ا  فهتتأل صتتأل  الهتتفا وال وصتتوف، مقولتته: )أ 

أل   أل   ا  تاأل وصتفته )َبيتافهأل صتأل  ال وصتوف )لا،   بالدتار وال دتاور  أللا، 
 .ودجال    ج،تهاص نل ا  ال اي ا ب زيد ت ظدم  

 نلتتى جتتواع ال تتاط، مقولتته: )َوَلتتو  استتَتعانوا فتتي وال دتتاور   م الدتتار  وزتتد نتقتتدَّ  -



 بنية القصيدة عند أمحد شوقي )قصيدة األزهر أنموذًجا(

 (والثالثون لثالثاحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد 

  ﴿305﴾  
  

نتتون القتتدام ج نتورَّ  أنكتتاي  الَ دتتاأ ل  َ نَكتتاواأل، و فتتاد صتقتتدام الدتتار وال دتتاور  نَّ 
 الب ا.فم نلى أد ل أ    انكار آبا ن
ى م الدتار وال دتاور فاصتاًل صتأل  الف تأل وفانلته، مقولته: )َوَأَ تى َنَلتوزد نتقتدَّ  -

أل  فتتتتاد شتتتت و  دور َنَلتتتتى َنتتتتَبب  الَ َ تتتتار    َنتتتتَبب  الَ َ تتتتار    ن تتتتور ف أل، وتقتتتتدام زولتتتته: )
 االشا في بقا  اار  ال  تدي.

تتتوَن َاتتترتي َلتتته  وأتتت  تقتتتدام الدتتتار وال دتتتاور نلتتتى الفانتتتأل، زولتتته: ) - الن تتتّزا   َنبو 
مفادي ا،تهاص االشا صتلك الوفود،    أل  زدم الدار وال داور )َله أل  ألالق َا  

 ففي لم تنز  أ  بالدشم اج لقهد االشا ،اصا.
 ظتتتدم م فألفتتتا ال ف تتتو  بتتته لتونل تتتو ب تتت  صتتتور التقتتتدام ال  تلفتتتا، التتتتي زتتتد -

 ه، فقا : أ  دَ و دان أد  ناازته وز  ، االشا
َُُُُُُُُ اياَ   اا ااأَُ   ُُُُُُُُ ُُُُُُُُ هاَل ُُُُُُُُ َااا قه اا هاهاوَ اج 
ااا-2و

  َا ُُُُُُُ َُُُُُُُوَط َا َكجهُُُُُُُ هاَواأَلع اىاا َلَْ ُُُُُُُ َااِل  اا ه
ا وَن، الَلَدال َيأل نلتى افتادي  ل ا في ال قدم أ  دجلا    فقدم ال ف و  به )الق ا 

م دَ أ تتد نبتا التزأ ، فالق ت نفل االشتا أ نى ال اازا والقدم، فضاًل ن  افادته  نَّ 
    في نعا ه ونف ه.  م  دَ اقاصله ز  البادي في أبانده 

*** 

أتتتت  ،هتتتتا   التتتتنظم التتتتتي اتكتتتتر نلألفتتتتا شتتتتوزي فتتتتي صندتتتتا زهتتتتألدته ال بتتتتا  -
، ومدتف سلوع امن ا يبااولو ترألنا أوتفأل زهألدته، ومدف صد ت ، وامن ا 

 ود ف أل ااأا   أل  زا : تثا أ  ور 
َْااَوَ ُُُُُ   اا ُُُُُ ه ُ  اا  َُُُُُُم  ا َُُُُُ ا هُُُُُم اا  ااأَلزَه
ااا-2و

  َهَ ا اا َُُ   اا َََّ ُُا    َ ُُ َِ اَعَلُُاا   ُُ اَوا ثُه
ا ُُُُُُُلَ  ها َّ َُ ا اَواجَ ُُُُُُُ  اَ َ ُُُُُُُاَ اا ُُُُُُُ ه   ا    

او
  ا    ُُُُُ ُُُُُ  اَمَُُُُُ َزاا َ َُُُُُما  اا َج اااَ    

ا ُُُُُُاا َ ي  ا هَ    م  ُُُُُُج  ُُُُُُ اها َ َُُُُُُ ااملَ   اَواذكه
او

  َا   ُُُُُُُُُ ْ اا َث  َُُُُُُُُُ  ا ه   ا  َم ُُُُُُُُُاج   ا
ا اَ ل ًُُُُُّاا  َ ُُُُُ  ااَوامَ ُُُُُ اَ ُُُُُقَّاَأ  مَّ اَوا  ُُُُُ  

او
  اطََل هُُُُُ اا  ُُُُُ  ازههُُُُُ  ااَوَ ُُُُُاجه ااَأ هَُُُُُ ا

ا
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 ،صدجلتتتتا شتتتتي ااأتتتتا نلتتتتى النهتتتتو صت ظتتتتدم شتتتترن االشتتتتا وشتتتترن رجالتتتته
وتيايتتتك  ،وداقتتتاظ ااكشتتتان ،وااستتالألل امن تتتا دا لفتتتا أقتتتدري نلتتتى ا تتتاري النفتتتو 

فتتي افتتادي أ نتتى النفتتو  منعتتا  االشتتا أتتا لتته  بتتالغ   ال  تتانا، فكتتان لفتتا   تتا  
شوزي مان نواجه بقهألدته  لو نل نا  نَّ  اً في التقداب والت ظدم، ،اصَّ  أ   عّ  

ا زارًنتا ورجاله، فاستتدنى كلتك  ستلوً ا زوي تشيف ب   اليازدن  الكارشأل  لأللشا 
 أاشًدا الى أواط  ال ظ ا وامجال . ،لألكشان، أيمًاا باليقو  

لدا فتي و وتي تأل ال وتؤ  ، أل الدادااسلوع امن ا ي في دنوته الى ال  وجا  -
 اقو : أل   البالد ال  تلفا،  ر و 
َُُُُُُُّ ا ُُُُُُُ َاهه ُُُُُُُ  اوااا قه َُُُُُُُكل اااىا   لُُُُُُُا  َل اااَو َ ْم 
او

  ُُُُُُُُ َُُُُُُُُأ ُ  ْ اَأعَ ُُُُُُُُ هماَ َ م  ا اا قهُُُُُُُُ َا ه اىابه
ا  ا في ت بألاف ن  اجنقداد وال ضو  أ  كلك الوافأل   أل  زا :ونااف جلد   -

ُُُُُُُُ  ا ُُُُُُُُاَ  ااه  ا َُُُُُُُُ  اَجََُُُُُُُُتا  لج َْا هلُُُُُُُُ همهاام 
او

  ََااَأو ا ُُُُُُُُُُُُُُُُُ  ابَا  لَ  ُُُُُُُُُُُُُُُُُ َااَ  ُُُُُُُُُُُُُُُُُ ا ََ َ َُّْ اا  
ا وأتت  صتتور امن تتا  التتتي اتكتتر نلألفتتا شتتوزي فتتي امبانتتا نتت  أ نتتاف  ستتلوع  -

أتت   التتا شتتدو  فتتي  فتتاتدو أقاط تته، لدد لتته انتقتتاًج النتتدا ، التتيي را  لتته فتتي أ
  ، فدقو : واستنفا    الى  الا استنفار    والوادالنوم 
َُُُُُُُُُ اياَ   ا ااأَُ   ُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُ هاَل ُُُُُُُُُ َااا قه اا هاهاوَ اج 

ااا-2و
  َا َكجهُُُُُُ هاَواأَلع اىاا َلََُُُُُُْوطَُُُُُُ َا اا هُُُُُُ َااِل 

ا ا لتتتته أتتتتا  جتتتتااف نلدتتتته أتتتت  لديلتتتتو   ويناداتتتته ،فد تتتت   االشتتتتا ال تتتتايف
 أ  صفات اا دا . فل ا جا  ب د الندا  ت فألد   كلك، فكرنَّ  ب د  وصاف  

 ت ًيا أ  ندا فا أعدا لت ظد فا،أ ،ناد  ااصندا والددرانودكا مان شوزي زد  -
 زا اًل: ،زهًدا الى ت ظد فم  نااف في صدااا أقعل آ،ا ننادي رجا  االشا

ُُُُُُُُُُُيَا ُ  ََُُُُُُُُُُُْ ااملَ مه ايثه هم ااَ اَ ُُُُُُُُُُُ  ا   اَأُُُُُُُُُُُا
او

  اَوَعجُ ا ُُُُُُُُ اا اا   كُُُُُُُُاب  َُُُُُُُُ ًّااِب َُ ُُُُُُُُ َا  اا َُ
ا واضتًيا لقهتد الت ظتدم والثنتا ، وم ا ر ننتا ااستلوع امن تا ي بهتدوا ااأتا  -

تيينًاا   نا   سلوع النفي في ب   أواضل أ  القهألدي  وامرشاد للنهو  و
 ،ليكتم بتالفو  اأ  تقلألد تلك ال هابا التي تاف  القدام وتنكاف،  و تيينًاا أ  

 واجنودا  ورا  ااط ا ، فدقو :
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ُُُُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُُُُ  االاَت  ُُُُُُُُُُُُ هاَ  ُُُُُُُُُُُُ  ا هاا َ  اَ   اَواع َ  ا َ 
ااا-2و

  ها ُُُُُُُ ُُُُُُُ  اَيَ  ُُُُُُُ َّاَ  اَشُُُُُُُ   ا هج اوَ اكه ُُُُُُُ َامي  ااَ 
ا  ت ا اقو :

َُُُُُُُُُ لهُُُُُُُُُالاَت ا ُُُُُُُُُاا َُُْ  اَج هم ا اهاَهُُُُُُُُُ  ىاَومهلق 
او

  ا ه ُ ا اَوَ   ااا  لجُه هََُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُْوََمَُُُُُُُُُُُ َّ ااَجُُُُُُُُُُُ َا س 
ا  د ااسالألل امن ا دا التي اأتعاشا شوزي للدفا  ن   و سلوع النفي 

 ،والايبتتتتا ،أتتتتواط  ال تتتتك  العايتتتتع القتتتتويم لألأتتتتا ب ب ادشتتتتا نتتتت مَ َستتتتورَ  ،االشتتتتا
 وال الف.

أتت   فتتي ا تاا  التتيش ، ود تتداث لتتون   بتتارل   وااستالألل امن تتا دا لفتتا دور  
،   التى اجستت ا أ ا ندف ته التى امصتوا  والت تو    يفدا لد  ال تلقبام اري وال
 ، ففتي تنبت النفوتي   ال فألفتا الدانتل  لالنعبانات ال اطودتا، ويبت تاج اً  ت ا ت د  
لفيا اليوار، فألتيو   تلقي، ودن لم توجد  طااف   وال  ال ن  وار صأل   با،تال 

        فألفا ال تلقي أ  أداد أوت ل الى طاف أ ارأ.
ا فتتي زهتتألدي االشتتا، ورأتتى ان  ضتتورشا جلد تت، فقتتد متت الخبريررةُ  أمررا ااعررال  ُ 

شتتوزي أتت  ورا فتتا التتى  شتتداف تيقتتع صندتتا القهتتألدي وتتتالؤم  جزا فتتا، وزتتد   وتت  
، شتو صفتا  لألتع و نوتل، وأقاأتات   استت دام ااستلوع ال بتاي فتي ستدازات  شوزي 
ا ت تتتتا  ااستتتتالألل ال بايتتتتا للهتتتتد  وم لتتتتد  ال  نألتتتتأل  بالتتتتدر  البالغتتتتي وأ لتتتت

لتتتيا متتتان اتثتتتار شتتتوزي أنفتتتا أال ً تتتا لوتتتا  ال تتتدح   والكتتتيع نظتتتًاا التتتى زا لفتتتا
يتا تتناستل أتل الد لتا ال با  اليي صنأل  نلده القهتألدي، م تا  نَّ  ،لأللشا ورجاله

 العبد ا الواداا التي سارت نلألفا القهألدي في ال دند أ   صداتفا.
متان ال بتا شتو   فل ا تيدث ن  نظ تا رجتا  االشتا ورونتا تتاري فم 

 ته الى كلك، فقا :  أعألّ 
اَج  َُُُُُُُ  اا َُُُُُُُ ااملهلُُُُُُُ    اَكُُُُُُُا ه ااَأَجُُُُُُُ َّا  
او

  ا َُُُُُُُُ َ َُُُُُُُُماَ  َل اَوأَُ ُُُُُُُُلََا   اأه اَوَأَعََُُُُُُُُّّ
ا ُُُُُ هاا ُُُُُا ُهلهم ازََ  ُُُُُ  اَجج ْ ُ ُُُُُاَ ا اَك ُُُُُاو ه  ااملََ 

او
  ُُُُُمهاا ُُُُُ َّ ا اوََكُُُُُاَ ا  ل له اَ َُُُُُ َ ااأَلَ ُُُُُا  

ا ُُُُُُُ  اا اا َ ُُُُُُُ يَ   ازام  ُُُُُُُ   اَ ُُُُُُُ  اا  اكه   ُُُُُُُ ا  
او

  ا  َ ُُُُُُْمهاَ َ ُُُُُُجُ  اَويه يَ ُُُُُُ هااعهلهُُُُُُقهاا َ   
ا
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 تتتيا نتتااف  ايًهتتا نلتتى ااستتالألل ال بايتتا فتتي تو دقتته التتتاري ي لأللشتتا، ففتتي -
 أ لوأات تاري دا ج   ا فألفا لل اطفا، فدقو : 

ا ُُُُُُُُُُُُُُُُا  ْ نَياا ُ ااا َ  ُُُُُُُُُُُُُُُُاط م  ُُُُُُُُُُُُُُُُ هااايَج هاَ َم ا عه
او

  َاَبااألهصهَُُُُعُُُُ  ا ُُُُ اَكَجُُُُ   ه ما ه ََُ ج   اا ل 
ا د ادّ  دعدتتا  ال لتتم أ تت  ن تتول تتا  راد شتتوزي  ن ناتتتد التتى التتورا ، ويتيتتدث نتت   -

التتى كلتتك الوتتاد اج ااستتلوع  لتتم اكتت  لتته طايتتع    مالببوتتا  رجتتا  االشتتانلتتوم 
نتناستتل أتتل انكتتار تلتك ال ا لتتا وأتتا فألفتتا أتت   ،افتت    ب تتا فدتته أتت  نوتم   ،ال بتاي 

 غ و  وتدلدب، فدقو :  
ايَُج اا  َا ُ ُُُُُُُُُُُُ هااأله   ُُُُُُُُُُُُ   ُُُُُُُُُُُُا ا همَعُُُُُُُُُُُُج اقهاَ 
او

  َُُُُُُُُُُُُُُُُُ َُّ َُ  ااا  ا هَُُُُُُُُُُُُُُُُُ      ااَو هَ ُُُُُُُُُُُُُُُُُ    َاَكا
ا ُُُُُُُُُُ امه   ُُُُُُُُُُ  ا  ااَأوَا اَويه ُُُُُُُُُُ   هاا  ايج ُُُُُُُُُُ  اا  

او
  ُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُ ه ُ اا   اَوأه ه ُُُُُُُُُم ا ه  اَْ ُُُُُُُُُ َا َُ  اااها   ه اا  

ا ُُُُُُُُ  ا ُُُُُُُُاَ  ااه  ا َُُُُُُُُ  اَجََُُُُُُُُتا  لج َْا هلُُُُُُُُ همهاام 
او

  ََااَأو ا َُُُُُُُُُُُُُُُ  ابَا  لَ  ُُُُُُُُُُُُُُُ َاا  ُُُُُُُُُُُُُُُ ا ََ َ َُّْ اا  
ا َُُُُُُُُُجُُُُُُُُُذهك َُُُُُُُُُ اا    ا ُُُُُُُُُ هاَُ َ ََُُُُُُُُُّ اعه   اَ  اَ   االه

او
ا
ا

  ُُُُُُُُُُجُ ا َُُُُُُُُُُقاآَمُُُُُُُُُُ  ا   ُُُُُُُُُُ َالهماَوَُ َّ اايَ اوََك َّ
ا ستت دا والف لدتتا، اجيتتا أتتا صتتأل  الد تتأل  ستتالألل شتتوزي ال با وزتتد تنونتت    

، ك ت تتَا ودن مانتت  الد تتأل الف لدتتا  تثتتا  ضتتوًرا، مقولتته: ) تتي َوي هتتب و  ، ا  و  تتع  َنْنع 
، ارَتدَّ  َع، َمفََّاا، َزَا  وا، ل َ  لو   ، َ لََّه ن ْهَبًا، َفوَّ  أل.الاّ َجا  

شيف ااسالألل ال بايا، ومترن  أتدح  وج ندد لل ؤمدات  ضوًرا في جألّ   
بتتته، وج  اجتتا لتته التتى ترتألتتد، ففتتو ج اقبتتتأل  أوتتلم   ل ا تته  أتتا  شتتوزي لأللشتتا ون
 ال ك  و امنكار .

  فنزَّ  ون صيلك،ا  ق  صوجود أ  ج ا   ا  القهألدي في ب   فقااتفا ننب ولك  سد -
انت تتتتتاًدا نلتتتتتى جتتتتتال  تلتتتتتك اليقتتتتتا ع     أنزلتتتتتا غألتتتتتاشمشتتتتتوزي شتتتتتؤج  ال نكتتتتتاي

 ووضو فا.
ا  تتد دور االشتا فتي القتدام واليتدن ، ولدر شوزي الى ااستالألل ال بايتا ل ت -

فربان  تلك ااسالألل نت  أقهتودف، و  لت  أ اندته برفضتأل أتا اكتون، ويظفتا 
  كلك صوضوح في زوله:

ُُُُُُُُو ا ََجُُُُُُُُ  ا ُُُُُُُُ َاَ  ُُُُُُُُ  اااعَُْ  ُُُُُُُ  ا َا   ُ ااَ ا   اا ُ 
او

  ُُُُُُاَع ُ ا اَأ  ااَثااملهَ ُُُُُُ   قه ُُُُُُ َاُُُُُُْ  اَ ُُُُُُ   اا َُ
ا



 بنية القصيدة عند أمحد شوقي )قصيدة األزهر أنموذًجا(

 (والثالثون لثالثاحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد 

  ﴿309﴾  
  

َُُُُُُُُُُُُُُُ  اههاا هاا ج َْا َا ُُُُُُُُُُُُُُُا  ُُُُُُُُُُُُُُُلاَ  َجَاْ  َ  اااُتُهَل
او

  ا  ُُ اَُلَُْ اَوا ُُ ه َاَقاا  َُُ وا   ه اا  َُُ  َو  اااا 
ا ُُُُُُُُ َ ا  ذَاا  مهاا َ ُُُُُُُُ اا َ ا  ىلاا  َمُُُُُُُُااأهأ 

او
  ُُُوَ ا  ذَاا  ُُُ هاَوا ََّا ُُُااأه   ُُُااا  َّ اى َاَ اَعل

ا ُُُُُُُُُُُُاه لهاالااَ ُُُُُُُُُُُُ َّها َ اا َ  اوَ اَوالااألهىلاج 
او

  َُُُُم ا ا ه ْهُُُُ َ اا  اا قه ُُُُ َا   اُتََُ   ااَذَهُُُُ   اا ُه
ا َيتتت  )وتظفتتتا تلتتتك ااستتتالألل فتتتي زولتتته:   ، ش ألّ  َفتتتاّ    َ تتت ، َرَجْوَنا،َنتتتاَث ال  

ألتتتتَا َنلتتتتى  ، ا َكا   غ  تتتتوَن ف تتتتي َكَشتتتتل  الق أل تتتتود  َ تتتتى، َاْ    تتتتيَ  ا لتتتتى الي  َدَرَجات َفتتتتا، ا َكا   س 
تتَا   لنتتا زتتدًرا أتت  صتتفات نل تتا  االشتتا فتتي الوتتلم واليتتاع، ففتتي  يدّلتتأل، فت  ال َّ

  التتدرجات ال تتال فتتي التتبالد   بتتانتالا وف تتًاا صفتتؤج  الاجتتا  اليقدقتتألتي تتأل أتتد ً 
 ن  جداري واستيقا .

 يي صنألت  نلدته القهتألدي،ا لوا  ال دح الت" لقد مان ااسلوع ال باي أناسبً  -
ت تتا متتان  ستتلوً ا  أثتتأل أتتل العبد تتا الوتتاداا التتتي ر نناشتتا ستتا اي فتتي  تثتتا  صدتتات 

، وشتتتيف طبد تتتا شتتتوزي، فقتتتد متتتان القهتتتألدي، ف تتتوزي ايكتتتي نتتت  االشتتتا ورجالتتته
ا فتتي اليكتتي والقهتت   لتتيلك متتان شتتوزي أتت   وا تتأل ال تت اا  ال هتتايأل  بارًنتت

وال تتتتتتتتاع التتتتتتتتين  متبتتتتتتتتوا ال تتتتتتتت ا القههتتتتتتتتي وال وتتتتتتتتا ي فتتتتتتتتي اادع ال ا تتتتتتتتي 
    .أل1)وامسالأي"

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، دراستا  ستلو دا، د. ش تام نبتد الوتالم نلتي 2466زهألدي االشا ا  تد شتوزي، ص أل 1)
  جاد . 
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ا: دور الصورة البيانية يف بنية القصيدة
ا
 ثالث

شا  ا لقد جا ت صور الت بده أتفازا في زهألدي االشا، ودن لم تك   
وفتي الت بألتا نت  أقهتود شتوزي،  ،اج  نفا  سف   فتي صندتا القهتألدي ،الظفور

 انظا الى  و  ت بده جا  في أقدأا القهألدي:
َُُُُُُ اا ُُُُُُ   ااأَلزَه َْااَوَ  ُُُُُُ ه ُ  اا  َُُُُُُُم  ا ا هُُُُُُم اا 
ااا-2و

  َهَ ا اا َُُُ   اا َََّ ُُُا    َ ُُُ َِ اَعَلُُُاا اَوا ثُهُُُ  
ا ال تداو بال بتارات الد أللتا ففتو ا تبه أتداو االشتا بتالدواشا، فت كا متان  

لكتأل  ف ن أداو االشا اكون بتالدواشا النودوتا، ففتو أ تالف    والهفات الدلأللا
 ال  دو أل   ليا عبارات أد ه لدو  مالًأا أنعوًزا، ودن ا جواشا أنثوري.

 وأا ا ثلونه وز  ال دا د، فقا : ،ول ا تيدث ن  نل ا  االشا -
ُ ُُُُُُْ  ا اَكُُُُُُاَ ا اَججُُُُُُا ُهلهم ازََ ُُُُُُ هااملََ ُُُُُُاو ه 

او
  ا َّ ُُ ُُمهاا  ُُاَ ا  ل له اوََك ُُا   اَ َُُ َ ااأَلَ 

ا يام والظتأل، ولتم اكتتف وزت  ال تدا د بتالف به القاع أ  نل ا  االشتا  
ويدتتتد الوتتتكألنا  ،فدع تتتي  ام ااأتتتان التتتيي نلدتتتر الدتتته ال تتتا ف تتتصتتتيلك  صتتتأل شتتتم 

ويفانتون  ،وال الك ارأ ، وميا الظأل مان ألدر لفم ايت ون فده أ  شدي اليتا
 الده اكا اشتدت نلألفم الفاجاي.

 ول ا تيدث شوزي ن  ناازا االشا وطألل ن رته وناازا أنبته، زا اًل:  -
ا ُُُُُُُُُُُُُُا  ْ نَياا ُ ااا َ  ُُُُُُُُُُُُُُاط م  ا عهُُُُُُُُُُُُُُ هااايَج هاَ َم
او

  َُُُعُُُ  ا ُُُ َاَبااألهصه اَكَجُُُ   ه ما ه ََُ ج   اا ل 
ا  وشتو نوتل   ، ووصتو  أنب ته التى الفتاط ألأل  تشبه تولوأل نوتل االشتا

صتفدا ال لوم وال  ارف أ  أنب فتا ، وشتو جتدشم )امأتام نلتي  -أبارأ ااصأل
متفدتا ال لتوم أت  امأتام  ،اصتو تام ط وجفهأل، فتفدا النول نناصدل نيبتا ا

تَااأل  صتأل  تيف أتا ت لتع بته ، ولم اكتف صفيا الت بدهنلي َتَفدّ  ل ت وله التوان   )أ 
  ال لوم ال  تلفا.

 ، زا اًل:في  روزا االشا  صد  في تهوياشاال ل دا  ونند  دنثه ن  الياما -
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اَُُُُُُُُا َ َجَ تا َُُُُُُُ هاَوَ َ ُُُُُُُ ااا  ىلاا ََلقُُُُُُُات 
او

  ُُُُُُُُُُُُااَكَل ُُُُُُ    اَ لق  اا َ ُُُُُُما  ا هَج ااالت 
ا أ تتتبًفا  لقتتتات ال لتتتم فتتتي االشتتتا ب تتتد امصتتتالح صفتتتاجت الوتتت ا ، ولتتتم  

لل تا اللألتأل  اكتف صيلك  صأل ج أل اليلقات تنفاج، فك ا  ن الق ا نبتزغ أت  صتأل 
فألبتتددشا، متتيا امصتتالح  نتتار  لقتتات االشتتا و ضتتا شا بال ل تتا  ااجتتال  أ تت  

 و تد شيا الت بده في البأل  التالي، بقوله: ،تيلع العالع  ولفم
ا َجَُج ُُُُُُُُُُُُُااا َ ُُُُُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُُُُُاَ ُُُُُُُُُُُُ   ُ    َّاَو ا     اا

او
  ُُُُُاَ ج اَوَأبَا ا ه َُُُُُُّ َاَْ ُُُُُُ  اَوا ُ  ااَ اَ ج َُُُُُُ  

ا للت بألا نت   ويت ي أ  الت بده أعداً  ،االشاويوت ا شوزي في ت ظدم دور  -
 شيف القد ا الفا قا، فدقو :

ا   َّاا َُُُُُُُُُُّ ياَجَ َُُُُُُُُُُ اا َ  َُُُُُُُُُُْقاَ ثا َُُُُُُُُُُ  ا
او

  ُُُُُُُُ َّاامله ُُُُُُُُاَ َ اَكُُُُُُُُ  َُ َاَجَ َُُُُُُُُ اا   َج ااا  
ا وزتد أفتد لفتيا الت تبده  ،وفألتو  نل ته ،لكثاي نعا اتته  ف بفه بالكو ا 

، ففتو نفتدف أت  صدااتا القهتألدي الَ تألَع َأثاَبًاأل)ا نَّ الَّيي َجَ أَل بد لا ال وصو  
التتى اضتتفا  روح القداستتا نلتتى االشتتا، بتترن ج لتته  التت  ال وتتاجد التتتي توتتتيع 

ً األ،الت ظدم  َدن   أ َ ظّ  اف  َب َد الَ ْود   ، فدقو :للونا اوأاي اد له  اأدً  )َواكم 
ُُُُُُُُااا َََّ َُُُُُُُُوَأُتَُُُُُُُُ  ْ ُُُُُُُُا هاَعَل ُُُُُُُُجَّ  ا  اََيم  ا اأه

او
  ُُُُُاَعُُُُُ  او هاَويَُُُُُ ها َهاَ    ُُُُُ اَوَمَج   ُُُُُ ااَ  َا ه ه

ا دور االشتتتا فتتتي اليدتتتاي  ويبتتتال الت تتتبده أتتتاي  ،تتتا  فتتتي  تتتدن  شتتتوزي نتتت  -
 ،ر زضتتدا التتبالد بالفتتتاي التتتي ولتتدت نلتتى أيتتااع االشتتاالوداستتدا   ألتت  صتتوَّ 

ر القضتدا وشتي فتي أقدأتا ااأتور وتدرج  في أاا أل ن وشا صأل  جنباته، فهوَّ 
 فقا :صتلك القداوا الفانودا، 

ُُُُُُُُُتُهَّ ااَوُتََُقُُُُُُُُ ََّ ل ا ُُُُُُُُا اا  هُُُُُُُُ هاج  ا َهاَكَ َّنَّ
او

  اَ   اا  ُُُُجَا اا  ُُُُ َاايَُُُُ  هااا ل ُُُُ َا ه ااا ها ه َ َّ
ا ، فكتتتأل ألَتتتتَرنَّ ) اصتتتعفى  داي الت تتتبده  ول تتتدي ال تتتبه صتتتأل  طافتتتي الت تتتبده

، ويبي  ن  تيايتا بتالدف أت  وطتري اج تتال ، فضتاًل أنف ا في أوط  القدادي
 ن  اتيادشا في الدنب.
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  ودكا متتتان الت تتتبده فتتتي الهتتتور الوتتتابقا جتتتا  لت زيتتتز ت ظتتتدم االشتتتا ورجالتتته -
اًضتتا فتتي شدتتا  تلتتك الفيتتا الوافلتتا التتتي تتتادد نلوًأتتا ج ت تتي أنفتتا شتتألًيا،   ندتتدف

 فقا :  
ايَُج اا  َا   ُُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُُ هااأله     ُ ُُُُُُُُُُا ا همَعُُُُُُُُُُج اقهاَ 
او

  َُُُُُُُُُُُُُُُُُُ َُّ َُ  ااا  ا هَُُُُُُُُُُُُُُُُُُ      ااَو هَ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ    َاَكا
ا ، ولكت  الببوتا  غافتأل   نلتى لوتانه، ففتو أقلتد   فالببوا  ج ندرأ أا اداي  

 ، ب الف شيا الوافأل اليي  وزل البالد في لل ا  تج ادني أ  ورا  تكاارف ويال
 ا  غفلته شيف.جاَّ   الكا  

 لثنتا  نلتى االشتا ورجالته، ودلفتاروشكيا ر ننا مدف تدلى دور الت بده في ا -
 شافه ونعا ه نبا التاريخ العويأل.

  يوتيقألع الوا  اليي  ن    ،في صندا القهألدي وم ا مان للت بده دور   
 في افادي شيا الوا . ااتبا   ميا مان لالست اري الدور    اجله

 للت بألا ن  ت ظتدم االشتا، ف   صدااا ال علل ات ي شوزي أ  اجست اري  دايً  -
 فقا :  

َُُُُُُ اا ُُُُُُ   ااأَلزَه َْااَوَ  ُُُُُُ ه ُ  اا  َُُُُُُُم  ا ا هُُُُُُم اا 
ااا-و

  َهَ ا اا َُُُُ   ُُُُا   اا َََّ   َ ُُُُ َِ ُُُُاا اَعَل   ُُُُ اَوا ثُه
ا ستتتتلقي تيدتتتا  ومرنفتتتا انوتتتان   ،فاستتتت ار لفتتت  الفتتتم للتتتدندا أ  ًهتتتا اااشتتتا 

  الزأتان وج تأل االشا في ف ه، ولتم اكتتف صفتيا القتدر أت  الت ظتدم  صتأل شت َّ 
 شيف التيدا.لأللتقط جوشا   اله س  ً 

، وفتا   نل فتم  ،للت بألتا نت  نل تا  االشتا ألَبيتا  )ت ا ر نناف اوت ألا لف   -
 نعا فم، وكلك في زوله:  وغزيا

اا َ ُُُُُُ يَ   ازَا ُُُُُُ  اا  ُُُُُُ   اَ  اكه   ُُُُُُ ُُُُُُ  ا   اام 
او

  ا  َ ُُُُُْمهاَ َ ُُُُُجُ  اَويه يَ ُُُُُ هااعهلهُُُُُقهاا َ   
ففو بيا ا وج بكأل صنوف ال لوم و شكالفا، ولاد أ  ج ا  اجستت اري ا

تتتاً )بكونتتته  ه  ف  صتتتو   ،تتتا    ألتتت   ويتتتا ط صتتتأل  تبيتتتاف فتتتي ال لتتتوم باستتتت اري   ،ألاَلا، 
ل تدانته ونظ تته، فتال لم ال تتدفع وال عتا  الوزيتا    ألَغَضتْنَفاا)است ار لته لفت  
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فكانت    نلى نل ا  االشا بر،ال  طألبا، فد  توا صتأل  القتوي وال تدانا اان كو
 أل أناسبا للد ل صأل  تلك الهفات.َغَضْنَفاااست اري )

، اً تب دَّ  است اريً  ألَجَا  ) امصالح وسانا ،عاف، است ار لف  وفي  دنثه ن  -
 في التنفألي، وفي ا،تدار الف أل ال اضي دجلا   وسانا   ،دا با   اففم أنه  اما   ل ا

د شتوزي نلتى مد تا شتيا امصتالح ووز ته نلتى ع وزو  امصالح، و ّتتنلى تيق  
َنَبتر  )الدالتا نلتى   تا امصتالح، فقتا : أ  ااف تا   أد ونا   باست اري   ،ال دت ل

َزتتتا ، َأَ تتتى ا لتتتى  ْنَبتتتاا، َستتتَ ا ب َررو  َستتتَا ، َمَوتتتا الَ َنتتتاَرَي، َلَشتتتا ال  َهتتتّلى، استتتَتَ فَّ ال  
 .ألالَيَلقات  

 تتتى اهتتد   ن تدتتاي  ،تتتأل شتتيف اجستتت ارات صنألتت  نلتتى ت تت د  امصتتالح
 نلده تلك الهفات الكاشفا ن  دورف في ال دت ل.

 أت  اجرتكتال نلتى ليدن  ن  نل ا  االشا ، فلم اكت  لته صتد، اتقأل الى  م ان -
وكلتتك  ودورشتتم الفانتتأل فتتي ال دت تتل، ،اجستتت اري  فتتي امبانتتا نتت  نظ تتا رجالتته

  في زوله: 
َُُُُُُُُُُُُُّْ ُهلَااوه  َُُُُُُُُُُُُ ت ا اا ُ ُُُُُُُُُُُ  اااَعلُُُُُُُُُُُُاا   َاَ   

او
  ُُُُل ا ُُُُاَوَ َ  ا ه  ا  ُُُُ  اط    ُُُُ َا اَوَشُُُُ َّل  اا  

ا ُُُُُُُُُتُهَّ ااَوُتََُقُُُُُُُُ ََّ ل ا ُُُُُُُُاا  هُُُُُُُُ ها اج  ا َهاَكَ َّنَّ
او

  اَ   اا  ُُُُُُجَا اا  ااا ها ه َ َُُُُُُّ َاايَُُُُُُ  هااا ل ُُُُُُ َا ه
ا و أل   ،برطوار اليداي نلى أيااع االشا تأاَّ  ه زضدا البالد بفتاي  ف بَّ 

شيف اجست اري ب ا ناشيفا ويقويفا أ    تبلنل ا ه ودن فم،  م  نه، و ترصأل   و ر 
َأْ  َ َبتتتْ ، َشتتتبَّْ  )زولتته:  ر تلتتتك الفتتتتاي الاا تتتدي صتلتتتك ال ناشضتتتا صتتوَّ  ، م تتتاأل، َتَقتتتدَّ

 .اوتال  ً  اوانوداأً  ، فرضاف الت بده الى اجست اري زويً ألَجاْنَدْرأ  )الفانودا 
ووضتوح الهتوري ب تد امصتالح ،  ،وفي أوط  اليتدن  نت  استتقاار ااأتور -

 شوزي الى اجست اري والت  د ، فدقو :  رنلد
ااأله هُُُُُُُُُا َُُُُُُُُُُْ  ا اََُُُُُُُُُُ  َلَ ت ا  هاَ اَصُُُُُُُُُ ََّ ل 

او
  ُُُُُُ  َُُُُُُ ُُُُُُ  اااَك ُُُُُُ  اااَ ا   ْاَأ اا    ُُُُُُ َع  مه

اا ه َُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُم َا
ا

وج لفتتا تهتتاح ب تتا متتان ،افًدتتا فتتي اليقبتتا ال اضتتدا  ،  ااأتتورف تت َّ 
التتتتتي لفتتتتا فألفتتتتا الوافتتتتأل ااأتتتتي، وت تتتت د  ااأتتتتور ولفورشتتتتا صنفوتتتتفا نتتتتو ي 
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الى بالع رنألنا، والتوألألا البادي في  أور البالد، ففو في غااا الظفور والدال  
 الدرجا التي نبدو أ فا ومرن التوألألا زا م صنفوه.

التتدندا ل تتداو  فألفتتا ته تلتتك البدااتتا القويتتا التتتي شتت  دوم تتا صتتد  شتتوزي زهتتأل -
تتورجالتته االشتتا ا صفتتؤج  اا  تتا   ألتت  شتتبففم   جتتا  ،تتتام القهتتألدي ،تاًأتتا ،اص 

بااستتود التتتي تي تتي ناينفتتا، وتهتتدر صتتا،ات أدويتتا اكا ازتتتاع أنفتتا ،عتتا، 
تتتتَا  )كنتتتتى نتتتت  لفتتتت  ال  تتتتبه بتتتته ال يتتتتيوف، و نتتتتاع ننتتتته لفتتتت  ف وَن، ال َّ  ألالَزا  تتتتا 

تتاشتتتدو وتقويتتتا للدانتتتل ال دتتتالي،  تتتتى اظفتتتا رجتتتا  االشتتتا ومتتترنفم  ستتتتود 
ون ب تا جتا  أت  تهتويا ي ،عا ايد  بااأا، ليا ففم  قدقلا اون في وجه  

 :في ال علل
َْااَوَ ُُُُ   ااأَلزَهَُُُُ اا اا ُُُُ ه ُ  اَُُُُُم  ا هُُُُم اا 
ااا-2و

  َهَ ا اا َُُُُُ   اا َََّ ُُُُُا    َ ُُُُُ  َِ اَعلَُُُُُاا   ُُُُُ اَوا ثُه
ا

زهألدته الى ال دال، أ ا مان له دور في  بكا  في ب    صدات لدر شوزي -
  وترتألد أا شدف  الده أ   غاا ، وكلك نااف بدال  في زوله:  ،القهألدي

َُُُُُُُُُ اياَ   ا ااأَُ   ُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُ هاَل ُُُُُُُُُ َااا قه اا هاهاوَ اج 
ااا-2و

  َا َكجهُُُُُُُُُ هاَواأَلع اا َلَُُُُُُُُُْاىَوطَُُُُُُُُُ َا ُُُُُُُُُ َااِل  اا ه
ا َُُُُُوَ َ ُُُُُ ُُُُُااَعَل ااملََ  َُُُُُ مل  ا هُُُُُاايَُ ا  هاهاا  ق 

او
  َُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوَأَض ااااَواأَلمحَُُُُُُُُُُُ َاََْ ا ه  َلُُُُُُُُُُاَ اَأ ُ 

ا الضتتتارع فتتتي  ن تتتا   تيتتتدث شتتتوزي نتتت  ناازتتتا االشتتتا وتاري تتته فل تتتا 
ج اقتتتوم صفتتتا نلتتتى اليقدقتتتا  زهتتتًدا لت ظد تتته ودتبتتتارف،   ستتتند الدتتته  ف تتتاًج   التتتزأ 

ت نلدته زتاون نتدي، وأضت  فرسند امفنا  الى جدارف، وأا الددار اج أيتأل أتاَّ 
ي الدتتدار زا ً تتا شتتاشًدا نلتتى شتتيف القتتاون، م تتا  ستتند و قتت ،تلتتك القتتاون وانتفتت 

زتتوي رمنتته وصتت ودف  أتتام اللدتتالي ال تتالدتتا،    أبالوتتا فتتياللدتتالي التتى رمنتته ي طتتو 
ولكتت  ا  تتي  ا  تتي،والنتتور ج  ،ت تتا ج تتأل نتتورف ا  تتي لدضتتي  الدتتابب وال تتا 

 تتى صتدا ومرنته  ،النا  فده، وزد  فاد ال دتال غلبتا شدااتا االشتا، ون توم نف ته
صتتأل نتتيشل التتتألفم  ايتتتاج الدتتته، ففتتو ج ننتظتتا زاصتتداه،ا  تتي صنفوتته التتى أتت  

  أل  مانوا.
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جا  ال دالال اسأل في ب    صدات القهألدي أ اً تا نت   صتالا االشتا  
 وناازته، فقا :

ا ُُُُُُُُُُُُُُا  ْ نَياا ُ ااا َ  ُُُُُُُُُُُُُُاط م  ا عهُُُُُُُُُُُُُُ هااايَج هاَ َم
او

  اَكَجُ   ه ما ه ََُ ج  ُ َاَبااألهصهَُع  ا اا ل 
 ألتتتت  ج تتتتأل اجنت تتتتا  لألنبونتتتته ل الزتتتتتا الدز دتتتتا، ومتتتترن ننبتتتتو  ال لتتتتتوم ا

ل تتا فتتي   االشتتا ناجتتل نوتتبه التتى الفتتاط ألأل  بهتتفا ،اصتتاال تفدتتا أتت  نل تتا  
كلك النول أ  ت ايف وت ظدم، فضاًل ن  دجلته نلى غتزاري شتيا ال لتم، وشتيا 

تَااألال  نى  تدف الت بده الوارد في ال عا الثتاني  َتَفدّ  م أ  ش  ، والهتوري الكلدتا )َتَدتدّ 
في البأل  جا ت نلى طايع اجست اري   أل  شبه االشا صيلك النفا ال تدفع، 

 لت دد نعا اته و،بااته. 
 ه رجتتتا  االشتتتا التتتى ضتتتاوري القدتتتام صتتتدورشم فتتتي ااقتتتاظ الوتتتافلأل  أتتت  ت تتتا نبَّتتت -

 سباتفم، فقا : 
َُُُُُُُّ ا ُُُُُُُ َاهه ُُُُُُُ  اوااا قه َُُُُُُُكل اااىا   لُُُُُُُا  َل اااَو َ ْم 
او

  ُُُُُُُُ َُُُُُُُُأ ُ  ْ اَأعَ ُُُُُُُُ هماَ َ م  ا اا قهُُُُُُُُ َا ه اىابه
ا ا بتتالقا  أتت  زبألتتأل ال دتتال ال استتأل ل الزتتا ففتتو اقهتتد  شتتأل القتتا ، ف ّبتت 

  أيأل ازاأتفمال وات التي  صاص  ااأا انتقل  أ  الب ا الى ال يلدا، فيالا 
لتتتيا متتتان لفتتت    لدا ال لقتتتاي نلتتتى نتتتاتع رجتتتا  االشتتتاأ تتتا نتتتو ي صثقتتتأل ال وتتتؤو 

واأل  أال ً ا ليلك الدفد ال ناسل ليالتفم. )ش ز 
ويبتتتال ال دتتتال ال استتتأل بدتتتال  فتتتي تيتتتينا شتتتوزي لاجتتتا  االشتتتا أتتت  غلبتتتا  -

 ال الف وااشوا  في ال  أل صدستور البالد، فقا :
َُُُُُُُ لهُُُُُُُالاَت ا ُُُُُُُاا َُُْ  ُُُُُُُ  ىاَومهلق  اَج هم ا اهاَه

او
  ا ه ُ ا اَوَ   ااا  لجُه هََُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُْوََمَُُُُُُُُُُُ َّ ااَجُُُُُُُُُُُ َا س 

ا في ااشوا  وال الف وال تاجاي، فكتان الت بألتا ال دتالي  فالدستور سبل   
د ا التي نا ر صاجا  االشا ننفا، فضاًل أ زو  في النفي ن  شيف ال ها  الي

  ن  دجلا ال هدر نلى ال بالوا في تلك الهفات.
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ولتتم تب تتد الكنااتتا نتت  شتتقا قفا صتتنوف البدتتان فتتي نظتتم ستتلك القهتتألدي  
 وزي، فقا  أ ظً ا دور االشا: وامبانا ن  غا  ش

ُُُُُُ  ا اَ ُُُُُُقَّاَأ  مَّ اَ ل ًُُُُُُّااَوا  ُُُُُُ    َ اَوامَ ُُُُُُ
او

  اطََل هُُُُُُُُُ اا  ُُُُُُُُُ  ازههُُُُُُُُُ  ااَوَ ُُُُُُُُُاجه ااَأ هَُُُُُُُُُ ا
ا توا ب ته  ل شتًاافكنى ن  دور نل ا  االشا فتي رف تته واجرتقتا  بته )  أل، َطَل  

تتتَاا تتتم نعتتتف نلألفتتتا منااتتتا  ،تتتا  ) وا َ بي  منااتتتا نتتت  ستتت ا وغتتتزاري  ، وشتتتيألَوَأتتتاج 
 نلوأفم. 

جتتا  بالكنااتتا   تلتتك ال هتتابا ال نكتتاي للقتتدام ول تتا  تتير أتت  اتبتتا   أتتا  
 تضل فم في امنكار، فقا :  دلداًل نلى

اَأ َ ُُُُُُُ وا  َ اَو َُُُُُُُ  ااأَُُُُُُُ َاع اااااملَجُُُُُُُا  
او

  اَ ُُُُُُُاَ ُُُُُُُ  ا  ُُُُُُُ ُُُُُُُم اآبَاااَتا   ُُُُُُُ َااَأو اا  ل  ااعهم  
ا تت ْ َأتت َأتت ْ )قتتدام بقولتته: فكنتتى نتت  شتتدي انكتتارشم لل   مْ آَبتت اَت أ  تتاَ  َ وْ  ا  ف  أل، ان  ّ 

َااأل   لفا فألفم.وترص   ،نلى  بوت تلك الهفات دلألوت بألاف بال اضي )َأاَت، ن  ّ 
 نف ه، فقا : ون وم  ت ا دلأل شوزي بالكنااا نلى نال دا رسالا االشا -
ُُُُُُُُُيَا ُ  ََُُُُُُُُُْ ااملَ مه ايثه هم ااَ اَ ُُُُُُُُُ  ا   اَأُُُُُُُُُا
او

  اا ا ُُُُُُُُُُُ اَوَعجُ ا َُُُُُُُُُُُ ًّااِب َُ اا َُُُُُُُُُُُُ َاا   كُُُُُُُُُُُاب 
ا ألفقولتته:  ا ب تتَرفواف  الا متتاع  ر الاستتالا وشتتألونفا، وأ تتا نتت  انت تتا منااتتا   )َنتتد 

نث ك ْمألالكنا ي اجست اري في زوله: الت بألا  زو  شيا  . )َساَر َ د 
 وننظا الى الكنااا التي دلل  نلى   ا امصالح في ال دت ل، بقوله:  -
َُُُُُكُُُُُاا َُُُُُ  اا ااَ اَوج  اَقُُُُُ َُ ُ ااَأ  ا هاا َُُُُُ أي  ااايَُُُُُُ  
او

  َا ُُُُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُُُُاَ اجهجهاىاَو َاَو َُ َه اا  لَُُُُُُُُُُُُت َااا    ا   
ا أل منااتا نت  التا ي الهتا ل الوتدند، فوجته متأل شتي  شتو ه  التَا ي  َوجْ )فت 

بد لتتا  اتتا واجشت تتام، و تتتد شتتيف الكنااتتاال نااتتا والانا  فضتتأل أتتا فدتته، وشتتو أيتتأل  
 واجنتهام. ،والتكاتف ، ،ا  ن  اجتياد أل، وشي منااا  ى َنًداقَ َنبْ  َ نْ ال با )

أت   لبنتاً  أكونتاً  ،لبندتا القهتألدي صوري أ  صور ااصدتات دان تاً  فدا ت مأل -
 .را  ا   و بكا   ،لبناتفا في انودام

*** 
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ولتون  ،أ   سالألل التهاف في دجلا اللفت  ان توضدو ال بفم  سلوع   
 ،ستتتتد ا اكا متتتتان ال د تتتتأل فتتتتي صألتتتت القهتتتتألدي، جوان التتتتا ط صتتتتأل   جتتتتزا  أتتتت   لتتتت

صتا  شتوزي فتي شتيا اللتون أت   لتوان التا ط  والتفهألأل فد ا تالف أ   صدات، ولقتد
تتت ،أ تتتا   كتتتم صنتتتا  القهتتتألدي  فتتتي زهتتتألدي االشتتتا بتتتالب    ايً وج تتتأل ب ضتتتفا آ، 

 ، وأ  صورف البارلي في القهألدي، زوله:   أت اسك   ونود    ،زويا   ا  ار،ا في لي 
ُُُُُُ  اَوامَ ُُُُُُ اَ ُُُُُُقَّاَأ  مَّ اَ ل ًُُُُُُّااَوا  ُُُُُُ   اَ 

او
  اطََل هُُُُُُُُُ اا  ُُُُُُُُُ  ازههُُُُُُُُُ  ااَوَ ُُُُُُُُُاجه ااَأ هَُُُُُُُُُ ا

فروجل نلى ال  اطبأل  تيدا نل ا  االشا،  م جا ت ااصدتات التالدتا ا
أتد،اًل لتيألتتفم،  تيدا الواجبا، ول ا مان ال  تو أوضيا وأبألنا  سباع تلك ال

 فقا :  
ا َُُُُُُُُ ااملهلُُُُُُُُ    اَج  َُُُُُُُُ  اَكُُُُُُُُا ه ااَأَجُُُُُُُُ َّا  

او
  َُُُُُُُُُُماَ  َلَُُُُُُُُُُ ا َ اَوأَُ ُُُُُُُُُُلََا   اأه اَوَأَعََُُُُُُُُُُّّ

ا ُ ُُُُُُْ  اَججُُُُُُا ُهلهم ا اَكُُُُُُاَ ا ازََ ُُُُُُ هااملََ ُُُُُُاو ه 
او

  ا َّ ُُُُُُ ُُُُُُمهاا  ُُُُُُاَ ا  ل له اوََك ُُُُُُا   َُُُُُُ َ ااأَلَ  اَ 
ا ُُُُُُُُ  ا اا َ ُُُُُُُ يَ   ازام  ُُُُُُُ   اَ ُُُُُُُُ  اا  اكه   ُُُُُُُ ا  

او
  ا  َ ُُُُُُقهاا َ   ُُُُُُُْمهاَ َ ُُُُُُُجُ  اَويه يَ ُُُُُُُ هااعهلُه

فل تتتا جتتتا ت تلتتتك التفاصتتتألأل الدمدقتتتا أ تتتددي دور شتتتؤج  اا  تتتا فتتتي متتتأل ا
 صتتبو ااأتتا واجتتل النفتتاك   أدتتاجت اليدتتاي، ونلتتى ا،تتتالف الهتتور واالأتتان

و تثتا  ،ل  افا أقتضتاف وأوجبته، فتااأا اكا  ليتع بته  ستبابه متان  زتاع للتنفألتي
 ع دون  سبابه.ازناًنا أ ا لو سأل

 ول ا تيدث شوزي ن  ناازا االشا، زا اًل:  -
ا ُُُُُُُُُُُُُُا  ْ نَياا ُ ااا َ  ُُُُُُُُُُُُُُاط م  ا عهُُُُُُُُُُُُُُ هااايَج هاَ َم
او

  ا  ُُُُُُ َُُُُُُع ُُُُُُ َاَبااألهصه اَكَجُُُُُُ   ه ما ه ََُ ج   اا ل 
 دا، فقا : فجا  البأل  التالي أبألًنا  قدقا ونو  كلك الألنبو  اليي تا

َُُُُُُُُُ اا  ه  اَعُُُُُُُُُني  ا ُُُُُُُُُا    ََُُُُُُُُُُ ا ُُُُُُُُُاَ انَ اا   اا هَه
او

  ُُُُ َُُُُ اا  ه   ُُُُاا   ُُُُ َاحَاَو ْ  ااىاَوَتَُُُُ َّ َاااَج
ا أل  شتتتي نلتتتوم ألفتتتال لوم التتتتي تفدتتتا صفتتتا ننبتتتو  االشتتتا بانتوتتتابه للفتتتاط  

وال ألتا  ،ا أت  نل تأل  ج  تا اليوت  أت   صوابته تالقاآن، ونلوم اللوتا، و نظتم صف
 أ  أناب ه.
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 وننظا الى شوزي ننفي ن  نفوه، فهور ش ته ن  البدان، زا اًل: -
ُُُُُُُُالاَوا َُُُُُُُُّ  ا َْ َُُُُُُُُ اا  َُ ُُُُُُُُياوََك  ْ اَ الَااَ ا  َ 

او
  ا ها ُُُُُُوَ ا ُُُُُُايَاَأ ه َْ اا  َُ ُُُُُُ َات  ا هَق    ااا  

ا أل م وضو   مدودا وفا ه بيع البدان في البأل  التالي ، زا اًل: ، وفهَّ
ُُُُُُ َا ُُُُُُااَج َُُُُُُ م  ا حها همَُُُُُُلا هَلج    ُُُُُُاىااإل ص 

ااا-2و
  ملَّ ا ُُُُُُُ  اب  اا َجَْ  أُُُُُُُم  ُُُُُُُ َاب  ُُُُُُُ  ا هَ     ااي

ا شتتو  ،،تتال  نظ تته لفتتيف القهتتألديفقداأتته صواجتتل التفنيتتا بامصتتالح أتت   
 وندم تقهألاف فده. ،،ألا دلألأل نلى صلوغه ناصدا البدان

 وفي صوري را  ا اضل شوزي االشا، ودورف في ال دت ل، زا اًل: -
اَكُُُُُُُُُُُُُاملَ  ا   ُُُُُُُُُُُُُ ي ُُُُُُُُُُُُُ هاَلُُُُُُُُُُُُُ هاا قه أ  ااَ ا َ  
او

  ا َ ُُُُُُُُُُُ  ُُُُُُُُُُُاا  ُُُُُُُُُُُ َا ه ُُُُُُُُُُُ     اَو    ااَ  َاا  َ ة اا 
 للدا اي،  م جا  في البأل  التتاليفد له بالنوبا للبالد مالقعل وال يور بالنوبا ا

 ، زا اًل:ب ا نؤمد شيا ال  نى ويوضيه
َُُُُُُُُُُُُّْ ُهلَااوه  َُُُُُُُُُُُ ت ا اا  ُُُُُُُُُُُ  اااَعلُُُُُُُُُُُاا   َاَ   

او
  ُُُُُاَوَ َ ُُُُُل ا ا ه  ا  ُُُُُ  اط    ُُُُُ َا اَوَشُُُُُ َّل  اا  

تن تتو اج فت كا مانت  زضتااا التبالد ااساستدا ج تنبتل اج أت  ،اللته، وج ا
 ففو القعل وال يور اليي نلده اجرتكال واجتكا . افي جنباته  لي

ا أ تتتاألتفم اشتتتأل التتتبالد قتتتوطاي ، تتتتى فتتتي  دنثتتته نتتت  اج تتتتال  امندلألتتتزي  -
 في زوله: ،والواور نا  كلك بالكبا

اا ََُُُُ  ا َّ َُُُُ َُُ ا َُُُُ ل  ُُُُ  ا هَ َُُُُ    اا    اَهاكه
او

  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُيَلَق  َ عَُُُُُُُُُُ   اا َل ا هَ ُُُُُُُُُُ َّ َااَ اب  ااْم 
ا م لنتتتا فتتتي البألتتت  التتتتالي ااضتتتاً ا لوتتتبل تلتتتك العايقتتتا، فلتتتم نلبتتت   ن زتتتدَّ 

 فقا :
ُُُُُُُُُا َُُُُُُُُُلاُتَُل  ُُُُُُُُُُتُها   ااَقا  ص  اَولَ اَل ُُُُُُُُُ  ااابه اتَ 
او

  ا  ُُُُُُ ُُُُُُ  اَ ُُُُُُكه ُ ااا   ُُُُُُ َاَُُُُُُْاَ اَأع اااَكَُُُُُُل اااا  لجَُ
ا ه  اَن َوْجتتَمتت َزتتدْ ) ، واتيتتاد النتتا   تتو  ر ي وا تتد  ثَ دَ فامصتتالح التتيي َ تت

دتتتان، ألَنتتتتًداى َقتتتَنبْ  التتتَا ي  َ ن لتوألألتتتتا سداستتتا ال يتتتتتأل، التتتيي تدتتتتا  نلتتتى تلتتتتك  داع 
   .لغداع شين  القهاي   ال  األا
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ا: دور املوسيقى يف بنية القصيدة
ا
 :رابع

ال ت ثلا في الدا  ال وسدقي النات  ن  فنون  ال وسدقى الدا،لداوشي  
 اضتتتًاا بدتتتال  فتتتي زهتتتألدي االشتتتا، ول تتتأل التتتداني التتتى كلتتتك،  البتتتدال، فلتتتم اتتتك

فضتتاًل نتت  القتتدام وتوتت ى التتى ا دا تته،  د تتا ال درستتا الكالستتدكدا التتتي تيألتتيطب
بوتتتاد اليقتتتا ع التتتتي اوتتتوزفا شتتتوزي نتتت  االشتتتا  طبد تتتا القهتتتألدي التتتتي ت  نتتتى

دون الياجتتا التتى الز،تتارف اللفظدتتا وال  نويتتا، ونلتتى التتاغم أتت  تلتتك  ،ورجالتته
البدا تا جتا ت فتي القهتألدي، ومتان لفتا دور فتي صندتا  ت اجب ت  الهتورتتت قلتا ال

 أنفا:  و القهألدي، 

 مالثتتاني فتتي  و  القهتتألدي، وشتتو دلألتتأل   ألتت  ج تتأل تقودتتا ال تتعا ااو   
ه ال انا في صندا القهألدي   أل  ننبّ  بالغ   نلى زوي العبل ومثاي ال ادي، وله   ا  

وأتتا لتته  ،اترتي فتتي آ،تتاف، فضتتاًل نتت  كلتك التتنوم ال وستتدقيفتي  و  صألتتته التتى أتتا 
فتتي جتتو القهتتألدي ال تتام، وزتتد تيقتتع التهتتايل فتتي أعلتتل زهتتألدي  ا  أتتؤ ّ  أتت  دور  

 االشا   أل  اقو :
َْااَوَ ُُُُُُُ   ا اا ُُُُُُُ ه ُ  َُُُُُُُُم  ا  هُُُُُُُم اا 
ااأَلزَهَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ا

ااا-

  َهَ ا اا َُُُُ   اا َََّ ُُُُا    َ ُُُُ َِ اَعَلُُُُاا اَوا ثُهُُُُ  
ا  فالتهتتايل ننتتدأا انتقتتأل أتت  وصتتف االشتتا التتى وصتتت تتا نتتااف زتتد نتتاد التتى  -

 ًاا صيلك اجنتقا  فد ا ا به ال علل، وكلك في زوله:فكان التهايل أ ب   ،نل ا ه
ُُُُُُيَا َُُُُُُ ااملَ مه َْ  ُ ُُُُُُا ُُُُُُ  ا   اَأ ايثه هم ااَ اَ 
او

  اَوَعجُ ا ُُُُُ اا اا   كُُُُُاب  ُُُُُ َا َُُُُُ ًّااِب َُ اا َُ
ا  ونااف صوضوح في زوله: 

اا اكه   اَ   اا  ُ  ا     اا َ ُ يَ   ازام 
او

  ا  َ ُُُُُُْمهاَ َ ُُُُُُجُ  اَويه يَ ُُُُُُ هااعهلهُُُُُُقهاا َ   
 العبا :وأ  صور البدال التي جا ت في القهألدي ، ا

ََُُُُُُُِ ُُُُُُُ  اا هُُُُُُُ َاَو ااىاََُ َ لََّلُُُُُُُااِبَ  و َ 
او

  ا  ُُُُُ اَُُ اَوهَُُُُُ اا  َُُُُُُعاا ثُهَُُُُُُ ي  اا ثَُُُُُُ ىاَأص  ا  
ا
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أوضتتتتتًيا أكانتتتتتا  روزتتتتتا االشتتتتتا ب تتتتتد  ،)الث َاّيتتتتتا، الثَتتتتتا ألفعتتتتتاصع صتتتتتأل   
ودن مانتتت  ما نتتتا نلتتتى  ،صفتتتا التتتى الوتتت ا  أكانتتتا ومد تتتا امصتتتالح،تدف ارتفتتتل

 اار ، فضاًل ن ا في الكل تأل  أ  جنا  تعاع له اركان.
 وأنه زوله: -

ُُُُُُُُ امه   ُُُُُُُُ  ا  ااَأوَا اَويه ُُُُُُُُ   هاا  ايج ُُُُُُُُ  اا  
او

  ُُُُُُُُ ُُُُُُُُ   ا ه ُ اَوأه ه ُُُُُُُُم ا ه  اَْ ُُُُُُُُ َا َُ  اااها   ه اا  
ا ي، ا ْهب وألفد ل صأل    لألؤمد نلى استواا  شيا ااأتي فتي نفدته   )ا ْ و 

 وندم وعده برأور الدن  والدندا. ،ال اط 
 وفي  دنثه ن  مد ا امصالح طاصع صأل   التأل ، زا اًل:  -

ُُُُُ  ا ُُُُُا َُْ ااأله ه ُُُُُ ََّ ل  ََُُُُُُ  َلَ ت اَ اَص ا  ها
او

  ُُُ َُُُاااَك  ُُُ ْاَأُُُ  ا ه َُُُم َاااَ ا   اا    ُُُ َع  اامه
ا لألبتتتتال الفتتتتا  صتتتتأل  أتتتتا مانتتتت  نلدتتتته   )َصتتتتاََّ  ، أ ْضتتتتَ َااألفعتتتاصع صتتتتأل   

 ااأور زبأل امصالح و  دف.
وأ  فنون البدال التي  وجشا شوزي ننانته في تلك القهتألدي، ومتان لفتا دور  -

، فكتتتان لتتته أاانتتتاي النظألتتتا ، والتيتتتام  رمانفتتتا وو تتتدي  جزا فتتتا ،فتتتي صندتتتا القهتتتألدي
التى  وشو  أا أيبل   ،التي تنت ي الى صأليا وا دي د ل النظا ا واالفاظبف وش

، م تا اضتفي  ه أ  التناغم واجنودام صأل   جتزا  الكتالمالنفب، فضاًل ن ا ايد  
أ  أظاشا القوي والترتألد، فال  اني ال تناستبا ا تزل ب ضتفا  انلى الكالم أظفاً 

أتت   وير،تتي برلرشتتا، ويتترتي استتت دام شتتوزي لفتتيا الفتت  بقتتدر نتتا    ،لدجلتتا ب تت 
 أ  ال الزات ال ت ددي. تا ط صألنفا شبكا   الوني والدقظا   أل  ج ل صأل   لفاظ  

 وأ  كلك، زوله: -
ُُُ َُُُوَأَُت ْ ُُُااا َََّ  ُُُا هاَعَل ا اأهُُُجَّ  ا  اََيم 
او

  ها َُُُُُُُ ُُُُُُُ  اَوي ُُُُُُُاو هاَع َهاَ    ُُُُُُُ اَوَمَج   ُُُُُُُ ااَ  َا ه ه
ا ، َأْ َ َاا)فد ل صأل    ك  نًَّا، ن و  والثواصت  ، وملفا ت اج أ  واد ال اي ا ألس 
والتدفا  ننفتا أنتي  أتد ب ألتد، متيا  ،الدنندا التي  ،ي االشا نلى ناتقته   انتفتا

، َا َنتل  )، فقتا : وا تد   ج ل صأل   ف تا  أت  واد   تي، َنتي ود  ل تا تتو ي بته أت    ألَاي  
 والدفا . في ال نل والهدّ  أت اصفا   دجلا  
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 وفي زوله:    -
ََُ َ ُُُُُُُُ ََُ ُُُُُُُُ  اَأُُُُُُُُ َا ُُُُُُُُاااملََجُُُُُُُُىا اَ ة اا ََةاَ  ُ 

او
 َُُُُُُُوَزَهُُُُُُُا اامل جُ  اَ ااااملهَ ُُُُُُُل ااَواأَُُُُُُُ َ  َّ

ا ْنَبتتااألفد تتل صتتأل  أكونتتات االشتتا وأن تتعته   ، فل تتا )الَ َنتتاَرَي، ال  َهتتّلى، ال  
ج  اواجًبتت اشتت أل امصتتالح متتأل شتتيف ال كونتتات، متتان اج تفتتا  واج تفتتا  بتته  أتتاً 

ا ، متتيا للنظألتتا  فتتي ج  تته صتتأل  تلتتك ااستت  أيالتتا، وم تتا مانتت  شنتتاأ أاانتتاي  
  ألاستَتَ فَّ  َلَشتا، )َتَوتا،صفتا فتي تتالؤم وتقتارع واضتو  ج ل صأل  ااف تا  القا  تا

    ا  اله الى اا و  وااج أل.نلى توأل   ل ا لفا أ  دجلا  
 وأ  أااناي النظألا ج  ه ا  ا امسالم اار  ا في زوله: -

ا َجَُج ُُُُُُُُُااا َ ُُُُُُُُُ   ُُُُُُُُُ اَ  َّ    ُ ُُُُُُُُُاا اَو ا    
او

  اَوا  ُُُُُُُُاَ ج اَوَأبَا  ُُُُُُُُ ُُُُُُُُ َاَْ  ا ه َّ   ُُُُُُُُ ااَ اَ جَ 
ا ت تتا نتتااف ج تتل النظتتا ا فتتي نلتتم الاياضتتدات، ب تتا نتتو ي صت تتدد  لتتوان الثقافتتا  -

 فدقو : نندف،
ُُُُُُُُُُُُُُاملَ  ا اَك   ُُُُُُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُُُُُُ هاا قه أ  ي ُُُُُُُُُُُُُُ هاَل ااَ ا َ  
او

  ا َ ُُُُُُُُُُ  ُُُُُُُُُُاا  ُُُُُُُُُُ َا ه ُُُُُُُُُُ     اَو    ااَ  َاا  َ ة اا 
ا ْيَوَراأل)ز ْعًبا، فد ل صأل    .َدا  َاي ، أ 

فتتي  جلتتي،  الشتا، ومتتان لفتتا   تا  ا وأت  صتتور البتدال التتتي جتتا ت فتي زهتتألدي -
 :اللف والنشر و بكا  جزا فا: القهألدي صندا
 في زوله:  -

ُُُُُُني  ا َُُُُُُ اا  ه  اَع ُُُُُُا   اََُُُُُُُ  اا هَهُُُُُُاَ انَ اا  
او

  ُُُ َُُُ اا  ه   ااىاَوَتَُُُ َّ َاااَجُُُ َاحَاَو ْ ُُُاا  
ا تتَ  فد تتل صتتأل    تتَ  الف ْهتتَيىأل)َنتتأْل   أ  ، َو ًدتتا أ  تتالف ْاَزتتان  ه ،  تتم ن تتا أتتا لفَّ

َراأل ألنا تد نلتى  )َجتَا أل، فقولته: )َجَا  َوَتَيدَّ تَ  الف ْاَزتان  َراأل، وزولته: )َنتأْل   أ   )َتَيتدَّ
 وشتو أناستل   ،أت   نلتى التى  ستفأل ان اجنيدار شو شبتوط    )َو ًداألنا د نلى 

   للو ي.
، ال تولتتتدي أتتت  ااولان والقتتتوافي، فتتتنظم شتتتوزي جيرررةعررريقم الخار أمرررا عررر  المو 

ستتكناته،  ألّ ق تتوتَ  ،ا   اماتتتهث تتكْ التتيي تَ )الكاأتتألأل )أتفتتانل أل زهتتألدته نلتتى بيتتا 
وشتتتو أتتت  البيتتتور التتتتي مثتتتا دورانفتتتا فتتتي ال تتت ا ال ا تتتي زتتتداً ا و تتتدنًثا، و يتتتا 
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الكاأتتأل أتت  البيتتور الهتتاندي اماقتتتا ، وشتتو نتناستتل فتتي أوستتدقاف ال تهتتتاندي 
و يتتا وارتفتتا ، " وستت وّ   أتتل أتتدح االشتتا ونل ا تته، ففتتو دا ً تتا فتتي نلتتوّ  اماقتتا  

اك زتتارع اتدتتاف ال تتانا   الكاأتتأل أتت   تثتتا بيتتور ال تت ا تتتواتًاا فتتي شتت ا شتتوزي
 .أل1)الده نوبا الثل "

وزتتد متتان شتتوزي أوفًقتتا فتتي ا،تدتتارف بيتتا الكاأتتأل لألتتنظم نلدتته زهتتألدته،  
  لأللشتتا ورجالتته، ففتتو نبتتي  أتت   وليتتك ال فتتاج أل شتتدند   انف تتا     ففتتو فتتي  التتا
 ،وأفتتتا،اف ،ندتتتالات االشتتتا، ويوتتتتدني كاتتتتاي التتتتاريخ م،تتتااج ازهتتتار  جفتتتدف
 ونظ ا رجاله. ،وشايف نوبه

فتتتتي صنا فتتتتا  ،أتتتت   رمتتتتان القهتتتتألدي آ،تتتتا    أتتتتا نتتتت  القافدتتتتا، ففتتتتي رمتتتت    
فا، م تتا وأوستتدقاشا فتتي النقتتد القتتدام واليتتدن ، والتتولن ايتتدد القهتتألدي ويوتتتدنأل

اقو  اص  رشألع: " وشي التى كلتك شتايكا التولن فتي اج،تهتاص بال ت ا التيي 
 .أل2)"وزافدا    تى اكون له ولن   ،ى ش ًااو َّ ج ا  

" شتتي ب ثابتتا الفواصتتأل ال وستتدقدا صتوزتتل : وم تتا اقتتو  د. اصتتااهدم  نتتدب 
الوتتاأل تاددشتتا، ويوتتت ل ب ثتتأل شتتيا التتتادد التتيي اعتتا  اركان فتتي فتتتاات لأندتتا 

، ومتتتتان شتتتتوزي  ايًهتتتتا نلتتتتى شتتتتيا التتتتتادد ال وستتتتدقي التتتتيي تيد تتتته أل3)أنتظ تتتتا"
فتي ا،تدتتار  تاف "التاا ، التيي صنتتي  ع فتي ا،تدتار زافألتتته، متيا وفتعفّ تالقافدتا، فو  

 .أل4)ا"فا روي  والاا  أ  الياوف التي اكثا أدألي نلده القهألدي،
 تا لته أت  صتفات، ففتو أت   اليتاوف لوأ   و  ا،تدار  تاف التاا   

ب تتدح  ،ب تتا نتناستل أتل طلتتل شتوزي للدفتا للتتدندا برت لفتا ،ل دفتوري الواضتياا
لألتيال وي لت     تى ج أل التدندا صوًزتا لته فتم    االشا وامنالن ن  فضله وشافه
                                                           

  .  28،ها   ااسلوع في ال ومدات، ص أل 1)
  .  151ز1ال  دي جص  رشألع،  أل 2)
، 2، أكتبتتتتتتا ااندلتتتتتتو ال هتتتتتتايا، ط246أوستتتتتتدقى ال تتتتتت ا ، د. اصتتتتتتااهدم  نتتتتتتدب، ص أل 3)

  م. 1952
  . 248الواصع، ص  أل 4)
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وأتتا تي لتته أتت  صتتفات صتتوتدا  ،شتتيا ال تتداو، فرنانتتته التتاا  ب تتا لفتتا أتت  جفتتا
 تد نلى أا تي له ، وداقاعدا نلى تيقألع غانته، وأا في  اف الاا  أ  تكاار

،  لد  ال تلقي. ومان له   ا   ،وزا  صوت التكاار اركان تل اته أ  أ ان 
 افضاًل ن  صفتي التف دم وال دي التي تتهف صفا الاا ، فر د   توافقً  

ع صتتأل  التتنوم واماقتتا  والدجلتتا، فيتتاف التتاوي فتتي نفااتتا  صدتتات القهتتألدي، جايقّ تت
برب اد فكايا، ودججت نفودا، ومل ات القافدتا ا فقط، لكنه اود  غاًضا صوتد  

لد  شوزي تود  ب  ع االشا وت ظد ه، ففتو الدتوشا مد تا، والبيتا نعتا ، 
 .والندوم ضدا ، والكو ا ،ألًاا

  أتتت  مل تتتات القافدتتتا، فضتتتاًل نتتت  دجلتفتتتا الهتتتوتدا ال تتتؤ اي فكتتتأل مل تتتا   
  ندا القهألدي.، نبات ن  أقهود ال انا و سف   في صأ تلفاً  دجلاً   ضافْ  
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الي تتتتتتد هلل نلتتتتتتى أتتتتتتا وفتتتتتتع و نتتتتتتان، الي تتتتتتد هلل التتتتتتيي صن  تتتتتتته تتتتتتتتم            
الهاليات، و  ونه و وله تتيقع الوااات، والهالي والوالم نلى ،اتم اانبدا  

 والاساجت أي د، ونلى آله، وصيبه، وأ  تب فم ب  وان الى نوم الدن .
 و  د...

 .تال م زهألدي االشا بالوبك واليبك  أا  أتيقّ ع بكأل صورف و شكاله 
 .الاوابط ال ت ددي صأل   جزا  القهألدي شي  زو  دنا م صنألتفا 
    تتتتاف  شتتتتوزي نلتتتتى  ستتتتالألل ال تتتتاع القدا تتتتا، أتتتتل دأدفتتتتا أتتتتل ال هتتتتا 

 دكدا.الددندي التي جا ت صفا ال درسا الكالس
 .تر  ا  فكارف و لفاله بالبأليا التي ن ر فألفا و ثقافاته ال ت ددي 
   ااقاظ أ انا الوطندا، أل ا اري ال اطفا الدنندتا التتي تدلَّت  فتي دفانته نت

 االشا ورجاله.
   لل وستتتدقى دور  فتتتي الدجلتتتا نلتتتى ال  نتتتى، فضتتتاًل نتتت  دجلتفتتتا نلتتتى التتتيو

 يان.ال اشف، فتالأب اليب والوجدان بال استي
  لفتتور شتتوزي صتتدور ال هتتلو الوألتتور نلتتى وطنتته ودننتته، وزتتد نضتت  فتتي شتتيا

.  الدور بازتدار   بالغ 
 .نا  ال قاد صتفك ك القهألدي نند شوزي  جا ت القهألدي  صلغ رّد نلى ادّ 

وتوصي الدراسا صتتبل  ن ا  ال  اا ، واست الص ،ها   ش اشم، وأياولا 
جتتتا ا  أتتت  ،تتتال   ن تتتالفم، والوتتتور فتتتي التتتيَّع نتتتنفم أتتتا  لهتتتع صفتتتم أتتت  نقتتتد  
َرر شم.   ن ازفا  جست ااج نفا وفم، ود 
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االشا جاأً تا وجاأ تا: دز نبتد ال زيتز ال تناوي، أكتبتا ااندلتو ال هتايا،  .1
 م.1983
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 أي د شاتا، دار ال دني بددي.  

ااصتتتتوات اللوويتتتتا، د. اصتتتتااهدم  نتتتتدب، أكتبتتتتا ااندلتتتتو ال هتتتتايا، العب تتتتا  .4
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أي تتتد صتتت  نبتتتد التتتالا   أي تتتد صتتت  تتتتاج ال تتتاو  أتتت  جتتتواشا القتتتاأو ،  .11
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 (والثالثون لثالثاحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد 

  ﴿328﴾  
  

أنفتتتاج البلوتتتا  وستتتااج اادبتتتا ،  صتتتو اليوتتت   تتتالم القاطدتتتاني، تيقألتتتع:  .34
 م.1966تونب،  -أي د اليبألل اص  ،وجا، دار الكتل ال امدا

 نتتتتدب، أكتبتتتتا ااندلتتتتو ال هتتتتايا، العب تتتتا  أوستتتتدقى ال تتتت ا ، د. اصتتتتااهدم .35
  م. 1952الثاندا، 

نقتتد ال تت ا اصتتي الفتتاج زداأتتا صتت  ج فتتا ، تيقألتتع: د. أي تتد نبتتد ال تتن م  .36
 م.2006 -شت1426،فاجي، الدزياي للن ا والتوليل، العب ا ااولى، 

نقتتد ال قتتاد ل تتوزي صتتأل  امنهتتاف وامجيتتاف فتتي ضتتو  أ ارضتتا شتتوزي  .37
د. لينتتتل م تتتا  ستتتلدم أي تتتد، أدلتتتا ملدتتتا الدراستتتات اصتتتي ال تتتال  ال  تتتاي، 

 وال ا دا صبني سويف.  امسالأدا.
  



 بنية القصيدة عند أمحد شوقي )قصيدة األزهر أنموذًجا(

 (والثالثون لثالثاحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد 

  ﴿329﴾  
  

 
 رقم الصفحة الموضوع

 242 أقدأا
 244 ت فألد

 260  هألدي االشا دراسا بالغداالفهأل ااو : ز
 297  ل ناصا البالغدا في صندا القهألديالفهأل الثاني: دور ا 

 324 ال ات ا
 325 وال ااجلال هادر 

 329 ففا  ال وضونات
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