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ضةمكى بنـياتى هونة�يى 
لة  بنياتى هونة
يى شيعر،   ����
�� 
�� ئة��� ِ�
سة
��هَينرَيت. 
بةكا  ��

َ
بال بة  ها�ضة
خد�  ئة��بى  
�خنة� ِ

$ تاكو ئةمِر)' ضةمكى ئة$ ��
���ية ِ
��# نةكر���تة�� 
َ
بةال

 ��خو ضونكة  نةكر���،   �
�يا بةكا
هَينانى   ���مة�  �
لة  هةميشة  هةية�  نةضةسثا��  سر�شتَيكى  
���كة ��

���ية �� ئة$  ضةمكى  بؤية'  ثَيشكة�تند�ية،   �  #�
طؤِ
لة  هةندَيك  
َيت. 
��طؤِ 
�خنةطر�كا# ِ تَيِر��نينى  بةثَيى 
تةماشا�  شيعر���  فؤِ
مى  ميانة�  لة  
�خنةطر�كا# ِ
هونة
يى  بنياتى  ضةمكى  بؤ  تَيطةيشتنيا#  بؤية  ��كة#، 
سة
ضا��  شيعر���  فؤِ
مى  
�طة��كانى ِ تَيِر��نينى  لة 
تَيِر��نينيا#  ثَيى  بة  تريشيا#  ��طرَ�، هة
��ها هةندَيكى 

بؤ نا��ِ
)كى شيعر لة ِ
�طة��كانى بֲר� 
بابة5 � ��تا� تَيطةيشتنيا# بؤ ضةمكى بنياتى شيعر 

سة
ضا�� ��طر6.
ة
���كا# 

َ
لَيكؤل  � 
�خنةطر�# ِ لة  تر  هةندَيكى 

 7(
�نا��ِ  $
فؤِ ((��تا  طشتطֲרية،  شيعر  بؤ  تَيِر��نينيا# 
��طر#. ضونكة 
���كيا# بة هةند ��
ى هة

َ

)لِ ،#����لَيك 

 $
ثَييا# ��ية هؤنر��� يةكَيتييةكى يةكطرتو�� لةنَيو�# فؤِ

� نا��ِ
)كد�، كة ناتو�نֵר لةيةك>ييا# جو��كةينة�� ))(1).
نَيو�#  ثةيو�نديى   ��

با�� جيا����نة  تَيِر��نينة  ئة$ 

�طة��كانى ِ نَيو�#  لة  ثةيو�نديى   � شيعر  ثَيكهاتة� 
فؤِ
$ � نا��ِ
)7، ��� كر��� كة ضةمكى بنياتى هونة
يى 
شيعر، ضةسثا�� جَيطֲר نةبآ، ضونكة ئة$ مةسةلةية �ياتر 
وَيستى كةسَيتى ِ
�خنةطر���، يا# ئة� 

َ
ثةيو�ند� بة هةل


َيضكة ِ
�خنةيية�� هةية، كة لة ميانةية�� تةماشا� شيعر ِ
��كر6.

�شة� بنياstructure 5 لة كؤند�� تةنانة5 ئةمِر)'، 
 ��بة شَيو�يةكى بة
فر���# لةسة
 ئاستى جياجيا� مةعريفة
��هَينرَيت، بة تايبةتى لة بو�
� ��نست � مر)ظايةتيد�، 
بةكا
 
مانا التينييةكة� ئة$ ��
���ية ئة�� ��طةيةنَيت، كة هة

لة سة
�تا�� بة مانا� بيناسا�� هاتو��.(2)
«بنيا5 �شةيةكة� كؤنى ِ
�سةنة، كة لة سة
ضا��يَيكى 
هاتؤتة  
َيزمانى)ية�� ِ)  �(anatomical) (تشريحى) 
��مة�� بو� بة �شةيةكى بةكا
هَينر��، بة 
كاية��. لة$ سة
 ،�يةتييةكا# ثةنايا# بؤ� بر

َ
��ية7 هةمو� ��نستة كؤمةال�
ِ

بة شَيو�يةكى ية7 لة ���� ية7، بةكا
هَينانى ئة$ �شةية 
لة���  جطة  �يا
يكر��،  بو�
َيكى  بؤ  تةنها  نيية   �Iئاما

          
بنياتى 

     
هونة�يى 

لة شيعر��

ساما� عيز��ين
��ال� با
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نا��ِ
)كى  بة   5�
سةبا ضو�نة 
َ
هةل تَي  لَيكد�نة���  مانا� 

ئة� �شةية»(3).
فة
هةنطة عة
�بييةكا# لة ِ
��� �مانة��نيية��، ��تا� 
بة  بنياتيا#  مانا�  «كة  كة   ،����كر  �
�يا (بنيا5)يا# 
لة  
���ية �� ئة$  كر�)تة��.  شى   #�كر �َير�#  ثَيضة��نة� 
��هَينر�(4).  

�ستكر�نى تةال
� ثاثؤِ
 بةكا�سة
�تا�� بؤ 
(بنية)  «بنيا5  �شة�  بنةِ
�تد�  لة  ئة�
�ثيد�  �مانى  لة 
��تا�  بة   (sturucture) 
طֲר��� �� التينيية��  لة 
بنيا5  تةال
َيكى ثآ  
َيطةية� كة ِ ئة�  يا#  (�لبنا�)  بنيا5 
كة  �بؤ�� 

َ
بال �شةية  ئة$  ضةمكى  ثاشا#  ��نر6»(5). 

 ���

�ست بو�نى تةال
 لة ِ�هةمو� بةشةكانى ثَيكهاتة� 
هونة
يية�� بطرَيتة��، كة ��بَيتة هؤ� بةخشينى جو�نى 
بة تةال
 سا�� لة ِ
��� شَيو�كا
يية��. �شة� بنيا5 ال� 
 
بةكا خانو�  كر�نى  
�ست � بؤ  سة
�تا��  لة  �يش 
كو
 ����ى 

َ
� بة شَيو��� خؤ� هة�ل
هاتو��، ضونكة مر)ظى كو

)�� هاتو�� Oية�� لة (لسا# �لعر�
خانو� بنيا5 بنَيت. لة$ با
خانو��كانياند�  بنياتى  لة  بزنيا#  مو�  ��كا# 
كو «كة 
�ييةكاند�، 
بةكا
هَينا��»(6) هة
 بؤية' «لة فة
هةنطة كو

��طةيةنَيت»(7). #�
�ستكر�مانا� بناغة��نا# � خانو� 
نةبؤتة��   #��
ِ  �ياخو نةبو��  ئاشكر�  ئَيستا  تا 

�ست> ِ  �ياخو ضيية،  ئة��بد�  لة  بنيا5  لة  مةبةست  كة 
مةبةست لة بنياتى شيعر ضيية ؟ ضونكة بنيا5 تا ئةمِر) لة 

�� ضةند بة��ست هَينانَيكى ِ�
قؤناغةكانى سة
�تا��ية سة
�يا
� كر�نى ثَيناسةية7 بؤ بنيا5 هَيشتا .���
با' لة� بو�
��تا   � بآ  تة���   �  �
ئا
���، كة بآ كة$ � كوِ نةهاتؤتة 

مة���� ضةمكيى ِ
�ستةقينة� بنيا5 شى بكاتة��. 
بة   ،��
)Iئا��ِ ئة��بى  لة  هونة
يي  بنياتي  بابةتى 
بيستةمد�   ���سة لةسة
�تا�  فر���#   
بة شَيو�يةكى 

َيبا�� ِ طرنط>ين  لة  يةكآ  ��ية7 �
بةِ د�. 

َ
هةل  �
سة


�خنةيية نوَييةكانى ئة��O نا��كة� لة ضةمكى بنياتى ِ
نوَيية،  
َيبا�� ِ لة�  مةبةستما#  كة  
طر5. �� هونة
يية�� 
لة  فر���نى  ��نة��يةكى  ��نط  كة  بونيا�طة
يية.  
َيبا�� ِ

��ية��. ��
)Iئا��ِ
عة
�بى  
�خنة� ِ طةيشتة  شةثؤلة  ئة$  ثاشا# 
ئة$   ���
�تا ينة��� 

َ
لَيكؤل هةند6  
َيطة� ِ لة   �  X
ها�ضة

�� نوَيو�، ِ
�خنة 

َيبا�� هاتة نَيو ِ
�خنة� ئة��بى كوِ
بنياتى  ثَيناسة�   � ضةمك   ��
با لة   ،�
بونيا�طة طر�نى 
«لة��نة  هةية  جيا���يا#  بؤضو�نى  هةندَيك  هونة
يية�� 

ثى بايش سليز) ثَيناسة� بنيا5 بة$ شَيو�ية ��كا5 ��)
ثةيو�نديية7  كة  مة
جَيكة  ة 

َ
كؤمةل بنيا5  َيت: 

َ
��ل كة 

����مى 
ئةيانبةستَيتة�� بة يةك>ية��، مة
جةكانيش بة بة
طؤِ
�نكا
يةكا#،  ��نى ��
ِ بة  طوَيد�#  بةبآ  ��كرَيت   �
�يا

لة  سيستةمَيكة  كة،   ���كر ثَيناسة   ��� بياجية   $
َ
بةال

ثَيناسةيةكى   «5
با 
�ال# » هة
��ها  طؤِ
�نكا
ييةكا#، 
بنيا5  َيت: 

َ
��ل كة  ��كا5  ثَيشكة'  بنيا5  بؤ  جيا��� 

لة�ميانةية��  بابةتةكةية.  شَيوَينر���  ناتة����  �َينةيةكى 
��كة�َيت كة ثَيناسةكانى بنيا5 �)
# � لةيةك> 
��بؤما# 

جيا���#(8).
بؤ  �مانة��نى  ضةمكى  كة  ��كة�َيت 
�� شَيو�ية  بة$ 
�\ � عة
�بى � ئة�
�ثيد� لة 

���� بنيا5 لة �مانى كو��
��ية ((كة  ثَييا#  نزيكن، �مانة��نة عة
�بةكا#  يةك>ية�� 
ثةيكة
� جَيطֲר بؤ شتَيك ��طةيةنَيت، ثةيكة
 سا��كا# 
لة با
�� بنياتة�� �تو�يانة، بنيا5 بة
�مبة
 شيكر�نة�� 


شتنة��ية))(9).ِ���َيت، كة ثَييا# ��ية بنيا5 لَيكد�# � 
بنياتى  ضو�
ضَيو��  لة  �شةية  ئة$  بةكا
هَينانى   
��شؤ
ين  بنياتة،   ^�((مة كة  ��طةيةنَيت  ئة��  هونة
يد� 
بنياتة، هةمو� بنياتَيك بنيا5 نيية، هة
��كو (�بن قتيبة) 
((بة  تةباتةبا  ئيֶר  ال�  شيعر  بنياتى  ��ية))(10).  ثَيى 

شتن � ثَيكهاتة� ِ
َيكخستن هاتو��))(11). شاعֲר ِ��مانا� 
��5 بنياتى شيعر�كة� ئة� ماناية بطةيةنَيت كة �� 

َ
dهة�

 �
��ية�َيت بنياتى شيعر�كة� ثآ بنيا5 بنَى، كة لة هز

شتن � ثَيكهاتن � ِ��شاعֲר��ية، ضةمكى بنيا5 بة ��تا� 

شتنة�� لة الية# ِ
�خنةطر�نة�� ���با
� بؤتة��، بֲר� ِ��

ناضَيت، هة
��كو ��بؤضونيا# لة ضو�
ضَيو�� ئة� ��تاية 
�لرشيق  «�بن   .(12)����كر باسيا#  �لحاتمى»   � «�المد� 
�لقֲר��نى» ئاما�Iيةكى تر بؤ بنيا5 ��خاتة ِ
�� بة��� كة 
((بنيا5 بةند� لةسة
 ثةيو�ندييةكانى بةشةكانى هؤنر��� 
سة
جة$  شيعر  كة  نيية   ��ئة��  

َ
dلةطة بةيةك>ية��. 

باشة  ثَيى  كو 
َ
بةل بنر6،  بنيا5  يةك>�   
لةسة �َيِر�كانى 

ئة���  بةبآ  بد�5،  ��تا  تةنها خؤ�  بة  �َيِرَيك  كة هةمو� 
ثَيويست بة ثَيش � ���� خؤ� هةبآ))(13).

هة
��ها «عبد�لقاهر �لجرجانى» بايةخى بة ��تا� بنيا5 

�ست كر�نى ثةيو�ند� لة نَيو�# ��تا� �شةكا# ����� لة 
بة  ��ستة���Iية7  لة  بةشَيك  هةمو�  بة  بةستن  ثشت   �
بةشَيكى تر���، كة ياساية7 � ِ
َيكخستنَيك لة ئاخا�تند� 
نيية تاكو ثةيو�ستيا# بكا5 ثَيكة�� � لةسة
 يةك>ييا# 

بنيا5 بنَى(14).
بؤما# ِ
��# بؤ��، كة ِ
�خنةطر�نى كؤ# لة بةكا
هَينانى 
فة
هةنطيية��   jلو�مة لة  ��تاكةيا#  بنياتد�   ����
��
 ��ما 
شتنى ِ�� ��تاييد�  با�نة�  لة  �ياتر  كة  
طرتو�، ��
 ،ِ
ثاثؤ كر�نى  
�ست �  � سا��   
تةال بة  ��بةستة   �

.O��طو�س>���تة�� بؤ نَيو جيهانى ئة
الية#  لة  بنيا5   ����
��  �
جؤ
��جؤ بةكا
هَينانى 
نو6  
�خنة� ِ بؤضو�نى   

َ
dلةطة كؤنةكانة��،  
�خنةطر� ِ
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نا��ستآ.   �I�كاتيشد�  لة هةما#   $
َ
بةال ناطرَيتة��،  ية7 

الية#  لة  كر�نة��   #��
ِ  � ثَيد�#   �Iئاما هةند6   $
َ
بةال


�خنةطر�كانة�� خر���تة ِ
��، بةشَيو�ية7 لة شَيو�كا# ِ
 هةند6 ضةمكى ِ
�خنة� نو6 يةكد�طرنة��.. ((نظم 

َ
dلةطة


َيكخستن � بنياتى هةندَيكيا# لةسة
 هةندَيكيا# ِ � 
�لكال
لة�  كة  ية  �لجرجانى  �لقاهر  عبد  بؤضو�نى  ��كو  
َيك ِ كة 

َيبا�� ِ بؤضو�نانة�  ئة�  هةما#  
يִِרيو�، �� با
�ية�� 
لة  نزيكايةتى  ثةيو�ند��   ��
لةبا نوَيكانة كة  
�خنةيية ِ
 ����
�� نةهَينانى   
بةكا هةية))(15).  
بِرينةكاند� �� نَيو�# 
��كو  كؤنةكانة��  
�خنةطر� ِ الية#  لة  هونة
يى  بنياتى 
ينة��� ِ
�خنة� نوَيد� 

َ

���يةكى بةكا
هاتو� لة نَيو لَيكؤل��

ئة�� ناطةيةنَيت كة بايةخيا# بة بنياتي هونة
يي هؤنر��� 
توَيذينة��يا#  هونة
يى  بنياتى   
لةسة كو 

َ
بةل نة��بَيت. 

ينة�� نوَييانة� ئةمِر) 
َ
$ جيا��� لة$ لَيكؤل

َ
ئةنجا$ ����، بةال


�خنةطر� ِ لة  هةندَيك  تَيطةيشتنى  هة
��ها  ��كرَين. 
كؤنةكا# بؤ بنياتى هونة
يى هؤنر���، نزيك ��بَيتة�� لة 

تَيِر��نينى ِ
�خنة� نو6 لة با
�� ئة� ضةمكة��.
ينة��� بنياتي هونة
يي شيعر ناتو�نرَيت بهَينرَيتة 

َ
لَيكؤل

�� ئةطة
 لة ثةيو�نديى نَيو�# ِ
�طة��كانى ثَيكهاتة� شيعر 

�طة�� ِ
�خسا
� شيعر ِ 
نةطةين. ئة$ ِ
�طة��نة' ئةطة

�طة��كا# ِ 
بو�#، ��كو �ما# � ِ
يتم � �َينة، ياخو� ئةطة
بابةتيانة بو�# كة ثةيو�ندييا# بة نا��ِ
)كة�� هةية ��كو 
بֲר� بابة5، ((ضونكة بنيا5 ضةمكَيكة نا��ِ
)7 � شَيو� بة 
بِر� ِ
َيكخستنيا# بؤ ئةنجامد�نى مةبةستة ئستاتيكييةكا# 

��طرَيتة��))(16).
��ية  ضاك>  كة  ئةنجامة�  ئة�  ��طةينة  شَيو�ية  بة$ 
ية7 اليةنة نةِ
��نينة بنياتي هونة
يي شيعر� نوَ�، ضونكة 
ةيةكى 

َ
كو بةِ
�يةل

َ
(ئة$ ِ
�طة��نة تةنها � سة
بةخؤ نֵר بةل

ة5 
َ
ثَيكة�� طرَيد
��� هونة
� ثَيكة�� بةس>��# كة خةسل

� سيما� نو6 ��طرَيتة خؤ�، بؤية ثَيويستة بة ضاكى لة 
 �
ثةيو�ند� نَيو�نيا# بطةين، كة هة
يةكَيكيا# تة��� كة
بكةينة��)(17).  جيا  يةك>يا#  لة  ناتو�نֵר  تريانة�  ئة�� 
بنياتي  كة  ئةنجامة�  ئة�  ��طةينة  بناغةية  ئة�   
لةسة
ينة�� لةسة
 بنياتى ��ستة���Iكا# � 

َ
هونة
يي شيعر لَيكؤل

�َينة� ِ
يتم � بֲר�كا# � ثَيكهاتة� �مانة��نى ��طرَيتة خؤ�، 
ينة��كة 

َ
ة
 بةئاطا بَيت لة��� ئةطة
 لَيكؤل

َ
ثَيويستة لَيكؤل

تايبة5 بآ بةبةشَيكى سة
بةخؤ� ئة� اليةنانة، ئة� كاتة 
كةلَين ��خاتة يةكَيتى كا
� هونة
ييةكة��.

كا
�كة  يةكَيتى  كة  ��طةيةنَيت  ئة��  
�ستية ِ ئة$ 
مة
جَيكى طرنطة بؤ سة
كة�تنى ثةيِر��كر�نى ميتؤ�َيكى 
ميانة�  لة  شيعر  شيكر�نة���  ثر)سة�  بؤ  
�خنةيى ِ
بنياتى هونة
يية��، ضونكة يةكَيتى كا
�كة ��كو بةشَيكى 

بنيا5 �� ��خو��6 كة ثابةند بآ بة هةمو� هؤنر���كة��، 
لة ِ
�طة��كانى � ثا
ضةكانى � ئة� ثةيو�نديية� لة نَيو�# 
ئة$ ِ
�طة��نة� ثا
ضةكانيد� هةية، هة
��ها شيكر�نة��� 
مَيذ���  (لة  طشتطֲר  يةكةيةكى  ��كو  بو�نى  بةبآ  شيعر 
لة  كة  ��بينن  
َيبا� ِ طةلَيك  جيهانيد�  ئة��بى  
�خنة� ِ
يا# 

َ
هة�ل  ��شيعر شيكر�نة���   �  �
كا  

َ
dشيتة ثر)سة� 

هةندَيكيا#  كة  بكة#،  نيشا#  ��ست  شيعر  بنياتى   ����
$ نةيانتو�نيو� اليةنى 

َ

�خنةيى))(18). بةالِ ���
بو�نةتة �يا


�طة��كانيد� ِ 
َ

dلةطة #�ةكر
َ
طرنطى شيعريية5، ��كو مامةل

بثا
َيز# 
كا
يطة
يى  كة  شيعر�ية،   �
ئة�جؤ 
�سة#، ِ شيعر� 
لة   vهةبآ مر)ظـــ  ئةندَيشة�   vنةستvهةست  
لةسة

�كَيش بآ� ِ 
��� بنياتى ثَيكهاتةيية��، بة هَيز� سة
نج ِ
تَيد�  شَيو���   v7(
نا��ِ  ���
لةِ بنياتةكانى  سة
جة$ 
ئة� ��قة�  ئةبَيتة  كة  بَيت.ئة� شيعر��  بو�  بة
جةستة 
 
لةسة جيا����   �
هةمةجؤ ينة��� 

َ
لَيكؤل خوَيندنة��� 


��ست ��بآ،��ضَيتة خانة� جؤ
َيك لة� شيعر�نة� كة �
ضونكة  بة
جةستةكر���،  تَيد�   �
��بةها هونة
يى  اليةنى 
 
َ
jبآ� بة طة��ئة� جؤ
� شيعر�نة ال� ِ
�خنةطر�# بايةخى 


�هةند�كانى ��ست ِ 
شيكر�نة��v لَيكد�نة��� جؤ
��جؤ
نيشا# ��كرَيت.

شيعر بابةتَيكى يةكطرتو�� هةية، y لة ِ
��� شَيو���، 
y لةِ
��� نا��ِ
)كة��، هةمو� ئة�بنياتانة� كة لة شَيو�� 
��بينن، ثَيكة�� بنياتَيكى يةكطرتو�  

َ
d(
ِ ��نا��ِ
)كى شيعر


�ست ��كة#v شيعرييةتى تَيد� بة
جةستة ��بَيت.�
بنياتي هونة
يي لة شيعر��، شَيو��َيكة بؤ �)�ينة��� 
مانا� طةيشتن بة نا��ِ
)كى شيعر، بة مة
جَيك ِ
�طة��كانى 
ئة� شيعر� ��ضَيتة  كاتة  ئة�  بن،  ها�ثةيو�ست  ضِر�ثِر� 
 ��شاعֲר شيعرييةتى  �نيا�  لةنَيو  شيعريية��  خانة� 
 
هة لة  سيستة$،  ��تة  ((بنيا5  ��مَينَيتة��.  نةمر�  بة 
بةس>��#،  بةيةكة��  بةشةكا#  هةمو�  سيستةمَيكد�، 
بةشَيو�ية7 كة كا
� هة
 بةشَيك بة سة
جة$ بةشةكانى 
سيستةمةكة�� بةس>���تة��... لة هة
 سيستةمَيكد� هيض 
سيستةمةكة  بةشةكانى   ����
�� لة  ناتو�نَيت  بةشَيك 
شاعֲרيية5،  خؤِ
سكيى  بةهر��  لة  جطة  هةبَيت))(19). 
َيكى طرنط ��بينآ لة بنياتى 

َ
ئة�مو�نى شيعريى شاعֲר، ِ
)ل

شيعر  بو�� 
َ
قال شاعֲר  هة
ضةند�  ضونكة  شيعر�كانيد�، 

نا��كييةكا# سة
ضا���   vكى�
�� �
نو�سֵר بآ� هؤكا
شيعريى شاعֲר بن، ئة��ند� �ياتر شاعֲר بايةX بة تةكنيكى 

 ثَيشكة' ����قَيكى بةها v$هة
��v5 بة��شيعر�كانى 

��كا5. 
بة خوَينة
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جَو��كانى بنياتى شيعر
لة ثر)سة� شيعر نو�سيند�  بنياتى جؤ
��جؤ
 هةية، 
كو 

َ
بةآل$ مة
} نيية ئة� بنياتانة هةمو�يا# هونة
� بن، بةل
ى هونة
يى خؤيا# بطَيِر#.

َ
تةنها هةندَيكيا# ��تو�نن ِ
)ل


�خنةطر�نى بو�
� شيعر، ��� جؤ
� سة
�كى بنياتى ِ
:����شيعرييا# ��ستنيشا# كر

نا��ِ
)كى  بة  ثةيو�نديى  بابةتيية�  بنياتى  يةكةميا�: 
شيعر��� هةية.

فؤ
مى  بة  ثةيو�نديى  هونة
يية�  بنياتى   : ��ميا� ��
شيعر��� هةية، كة �ياتر ئة� جؤ
� بنياتة تةكنيك بة شيعر 
��بةخشَيت، ضونكة تةكنيكى شيعر �ياتر ثةيو�نديى بة 

فؤ
مى شيعر��� هةية. 
  بنياتى هونة
يش لةِ
��� طرنطىv بايةخة�� ��بَيت 

بة ��� بةشة�� :
يةكة�: بنياتى ِ
�ستة�خؤ :

شيعر  ثَيويستة�  شيعر  بؤ  كة  بنياتةية   �
جؤ ئة�    
بةبَى ئة$ جؤ
� بنياتانة فة
�هة$ نابَيت، ضونكة ِ
�ستة�خؤ 
 vكا5، ��كو (�مانى شيعر��� ��بةشد�
� لة بنياتى شيعر


يتمv بابة5 ). ِ v�
�َينة� هونة
�: بنياتى ناِ
�ستة�خؤ :����

��ضَيتة   ��شيعر لة  بو�نى  كة  بنياتةية،   �
ئة�جؤ  
نةبو�نيشى  شيعر���،  
���ندنة��� ِ  v�
جو�نكا بى 

َ
قال

بو�نيشى  هة
��ها  ناكا5،  شيعر  
�سةنايةتيى ِ لة   
كا
لةال�  
�كَيشى ِ سة
نج   � جو�نيى  بةها�  كة  هؤكا
َيكة 

�ما، ضֲר)7، شانؤ...�خوَينة
 سةقامطֲר ��كا5، ��كو (

هتد ).
��نستيانة�  
َيذ�� ِ��  ���
لةِ  ��
�خنةِ لةثر)سة�   
د�نى- 

َ
مَيذ�� سة
هةل بةثآ�   - بنياتى شيعر  شيعريية��، 

��ستنيشا# ��كة# : ���
بة$ جؤ
�� ال� خو�

�خنة� ِ د�نى 

َ
لةطةأل سة
هةل 
��نطةية�� ِ لة�   :�يةكة  

ينة�� لةسة
 شيعر، ِ
�خنةطر�# بةطشتى باسى بنياتى 
َ
لَيكؤل

تةكنيكى  سةنطاندنى 
َ
شيكر�نة���هةل  ،����كر شيعرييا# 

ئة$   ،����ثيا��كر نا��ِ
)كة��   v$
فؤ  ���
لةِ شيعرييا# 
جؤ
� بنياتة طشتيية� هةمو�اليةنةكانى شيعر ��طرَيتة�� 

.#
��تا ئة�بنياتة� لةثَيكهاتة� فؤ
$v نا��ِ
)كد� بةشد�
 vثَيشكة�تن � O��� : لةطةأل طةشةسةندنى ئة���� 
 �����كر طةشة�  شيعريش  Iيا#،   �
با بو�نى  ؤ� 

َ
ئال

طؤِ
�نكا
يى بنةِ
�تى بةخؤية�� بينيو�، بؤ ئة� مةبةستة' 
��ية7 �
ِ بة  هاتو��،   ��
بةسة  �
(� طؤِ
�نكا
يى  
�خنة ِ
بو�
� بة
هةمةكة� فر���ن> بو��، بةجؤ
َيك تايبةتمةندَيتى 
بنياتى  
�خنةطر�# ِ  �
بة�جؤ بو�،  
�ست �  ��لةِ
�خنة
 ��� بة  �يا
�كر��،  
�خنةيى ِ  ��ميتؤ بةثآ�  شيعرييا# 

 : ������ستنيشا#  كر 
جؤ
يةكة� : بنياتى بابةتى (�لبنية ��وضوعية):

� : بنياتي هونة
يي  (�لبنية �لفنية):����
بو�نيا#   v#ضةسثا� كؤنة��  لة  شيعر  
�طة��كانى ِ
مة
جى سة
�كيية لة ثَيكهاتة� شيعر��، بةآل$ بنياتةكانى 
شيعر ضةسثا� نֵרv لة قؤناغَيكة�� بؤ قؤناغَيكى تر بةثآ� 
قؤناغةكة� طةشةكر�نى كؤمةألv ئة�مو�نى شاعֲר طؤِ
�نيا# 
�َيت، هة
��ها بو�نيشيا# مة
جَيكى سة
�كيية  ��
بةسة
 
لةضو�
ضَيو�� شيعر��، بةآل$ كة بو�نيشيا# نةبو� هيض كا

لة ِ
�سةنايةتيى شيعر ناكة#.
 ،��َيكى سة
�كى ��طَيِر6 لةثَيكهاتة� شيعر

َ

)لِ $
فؤ

بة
جةستةكر�نى  بؤ  سة
�كيية  مة
جَيكى   $
فؤ ضونكة 
��خو��يى  تةكنيكة��   ���
لةِ نا��
ٍِ)كيش   ،7(
نا��ِ
شَيو�يةكى ئيستاتيكى ��كا5 لة شيعر��، تا ثةيا$v ��تا� 
 ���ٍِ
خؤ� بطةيةنَيت،ثَيكة��طرَيد�نى بنياتةكانى شيعر لة

شتنى ِ��فؤ
$v نا��ِ
)كة�� بة شَيو��َيكى هونة
يى جو�# لة
شيعر. تةكنيكةكانى  ثيا��كر�نى  هؤ�  ��بَيتة   ،��شيعر

ضونكة(( هؤنر��� لةميانة� ثةيو�نديية ئؤ
طانييةكانية�� 
تر  لة���  ئةند�مَيكى   
ئةطة ��ية،  مر)ظــ  الشة�  ��كو 
هؤنر���ية7،   
هة بةشةكانى  ��بِر�نى  لَيك  جيابَيتة��. 

�ستيى � تَيكد�نى  هؤ�  ��بَيتة  كا
يطة
ييةكة� 

�ست ��كاv5 جو�نى �ثَيكهاتةيا#v سة
�نجا$ كةلَينَيك 

.(20)(( 5����خؤ� لة��ست 
نَيو�#  ثةيو�نديى  بة  ��بةستةية  هؤنر���،  يةكَيتيى 
نيية  تَيد�  يةكَيتييةكى  بنةِ
�تد�  لة  كة  بةشةكانية��، 
نَيو�#  ثةيو�نديى  ها�شَيو��  لة  كة  ثةيو�نديية�  ((ئة� 
يةكةيةكى  ��كو  مر)ظـــ  لةشى  ئةند�مةكانى  لة  هةندَيك 
 
طشتطֲר، لةئةنجامد� مر)ظَيكى تة��� ثَيك ��هَينَيت، ئةطة
 ��يةك> لةطةأل  ئةند�مةكا#  لة  هةندَيك  نَيو�#  ثةيو�نديى 

�ياتر نةبَيت))(21).
يةكَيتيى بنياv5 تَيِر��نֵר بؤشيعر بة طشتى يةكَيتيية7 
شاعֲר�#   v#كؤنةكا 
�خنةطر� ِ لةال�  كة((  �َينَيت،  ثَيك 
بة�� ناسر�� بو�، كة تةنها ئة� هؤنر��� كؤنانةية، كة بةبآ 
 ��
�يا 
�ستةقينة� ِ تاقيكر�نة���  ئةنجامى  لة  مةبةست 
د���،��كو هةندَيك لة هؤنر��� 

َ
سر�شتييةكاند� سة
يا# هةل

د�
�v ضֲר)كة شيعرييةكا#))(22).
َ
�ل

سة
�تا�  لة  ئة��بى  
�خنة� ِ ئة
كى  ميانة��  لة� 

�طة�� ِ بة  ((طةشة  كة  ئة��ية  هاتنةكايةية��، 
هؤكا
�كانى  لةبة
ئة���  بد�5،   O��ئة 
�ستييةكانى ِ
 vO��
 بَيت، ئة� بو�
� بة ئة�
ثَيطةيشتنى هونة
� بة
قة
باش>ين  بة  خؤ�  ثةيامةكة�  ئة���  بؤ   ،5���� شيعر 

شَيو� بطةيةنَيت))(23).
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 vبَيت تة���  تةكنيكيى  كا
َيكى  هؤنر���  ثَيويستة 
يا#  بكرَيت،  تة���  تَيد�  ةكانى 

َ
خةيال  vبֲר)كة �َيناكر�نى 

بֲר)كة طونجا��كا#، ��كو ثةيكة
َيك ضؤ# بة ئةند�مةكانى 
لَيك  بةشةكانى  شَيو�ية  بة�  ئةكرَيت،  تة���   vَيت� ثَيك 
الشةيةكى  ��كو  شيعريى  ((هؤنر����  ضونكة  نةتر��َين، 
لة  بةشَيك   �
كا هة
يةكَيكيا#  كة  ��ية،  ميكانيكى 
تريا#  ئة��  شوَينى  كاميا#  هيض  ��كا5،كة  ئامَير�كانى 

ناطرَيتة��))(24).

�خنةطر�نى ئة��O، جةخت لةسة
 ئة�� ��كةنة��، ِ
كة هةمو� ثا
ضة شيعرَيك ثا
ضةيةكى نمو�نةيية، هة
��ها 
��كاتة��،هة
��كو  #��
َيكيشة كة بֲר)كةيةكما# بؤ ِ

َ
هة�ل

لة  ��قَيك   
((هة  : َيت 
َ
��ل 
�خنةطر ِ يقطֵר)�  (سعيد 

بةضو�
ضَيو�يةكى   vئةنو�سرَيت مَيذ��يد�  قؤناغَيكى 
ناكرَيت  ئةكرَيت،   
��
سنو� 
)شنبֲר� ِ  vكؤمةآليةتى
بَيت،   
��بة لة�ضو�
ضَيو�ية  نوسة
َيك  هيض  بة
هةمى 
تا7   ��كةخو نيية،  �ياتر  ئاما�Iيى  لةبنياتَيكى  هؤنر��� 
لةنَيو�# بنياتَيكى هؤنر���يى بة
هة$ هَينر���   

َ
dيا# كؤمة

 ��لة ضو�
ضَيو�� بنياتى ِ
)شنبֲר�v كومةآليةتى �يا
يكر��
بة
هةمى ئةهَينَيت))(25).

تيؤ
�كانيا#  �ما#  بنةما�   
لةسة فؤ
ماليستةكا# كة 

��نطة� ِ لة  ئة��بيى  ��قى  يياند���، 

َ
هة�ل 
شتو��، ِ��

 v#بنياتييةكا 
َيضكة ِ ضو�
ضَيو��  شيكر�نة��� 
ئة��  بكةنة��،  نزيك  كا
�ئة��بييةكا#  نا�  ثَيكهاتةكانى 
لة  لةقؤناغى ����مد� ِ
�خنةطر  لةقؤناغى يةكةمد�، بةآل$ 
لة  كة  ��طةِ
َيت،   ��
َيضكانةِ ئة�   ����بة ��قة��  ��تا� 

��نىv كؤمةآليةتىv مَيذ��يية�� نزيكن، بةآل$ ����قيعى 
��كَيشَيت، ئة��ية كة لةنَيو�# �
ئة��� سة
نجى ِ
�خنةطر ِ
ئة� ئا
�ستانة��، بابةتى بنيا5 � نا��ِ
)كى كا
� ئة��بى 

.(26)((6
���نيشا# 
هة
كا
َيكى ئة��بيش لة ضةندين ِ
�طة�� بنياتى ثَيك 
هاتو��، ��كو (��نط، ِ
َيزما#، سيمانتيك، شَيو��... هتد)، 
ئة
كى  بةشَيك،  بؤضةند  
)مانَيك ِ ��بةشكر�نى  بؤنمونة 
بنياتة ((بةآل$ هةمو� ئة� بنياتانة، ئة
كَيكى ئيستاتيكييا# 
ئة��بى  بؤكا
َيكى  بنياتى  شيكر�نة��يةكى  كاتَيك  نيية، 
ئةكةين، ئة
كةكةما# ثةيو�نديى بة �)�ينة��� بنياتَيك، 
ياضةند بنياتَيكى طونجا����  هةية، كة ��بَيت ئة
كةكة� 

��قَيكى ئة��بى ��ستنيشا# بكةين))(27). 
لةسة
 هة
ضِريى  شيعر  هونة
ييةكانى  تايبةتمةنديية  لة   
 ،
كا
يطة ���َيكى ��
ِ يا  َيك 

َ
خال ��كو  كة  شَيو���كةيةتى، 

يا بֲר)كةيةكى هونة
�، يا تَيِر��نينَيكى تةكنيكى هةستى 
بֲר�نة   �
جؤ ئة�  كاتآ  لةبة
ئة��  ئة�
��Iَينَى،   
خوَينة

�ست �بؤ  بة �َيستطةية7 بؤ حة��نة��� مَيشك،يا  ئةبن 

لة   ،
خوَينة هز
�كانى   �
سنو� بة  ئةبن   خةياأل  كر�نى 
ضةند  خةستى  كر�نة��يةكى   5
كو ضِر�  �شة�  ميانة� 

ماناية7))(28).
ثَيويستى   ��هؤنر��� لة  هونة
يي  بنياتي 
لةبة
ئة���  هةية،  فر���ن>  بةضا�ثَيخشاندنة��يةكى 
��يةكة�� هةية، لةهةمو� قؤناغَيكيشد�، 
ثةيو�ند� بة�يا
ثَيشكة�تنى  كا
يطة
يى  Iَير  ئةكة�َيتة  تةكنيكى  شَيو��� 
ينة�� 

َ
لَيكؤل بة  ثَيويستيى  ئة� شَيو���'   ،���
جؤ
��جؤ

هةية، بةمةبةستى بة��ست هَينانى ��ستكة�تَيك لةقؤناغى 
.(29)((����هاتو�

سة
جة$ ِ
�طة��كانى ��قى شيعريى، ثةيو�ندييةكى 
ثةيو�ندييةكى  هةية،هة
��ها   ��يةك> لةنَيو�#  تونديا# 
مانا�  ئةمة'  هةية،  طريمانةكانة��  بة  ها�ثةيو�ستييا# 
��ية كة سة
جة$  ئة� ِ
�طة��نة بةبآ ها�كَيشة� ثَيكة�� 
طرَيد�# نابن.��بةشكر�نى ِ
�طة��كانى ��قى شيعريى، بؤ 

��� بة' ��طةِ
َيتة�� :
هيض  ((كة  �مانة��نييةكانة  
�طة�� ِ يةكة$:  
�طة�� ِ

بةهايةكى هونة
يى تَيد� نيية))(30).

�طة�� ����$: تةنها ئة
كَيكى شيعريى ��طَيِرَيت.ِ

طرفتى ئة
كى شيعريش، بؤ بنةما ِ
َيزمانييةكانى ��قى 
ئة�  �مانة��،   ���
ِ لة  (ياكؤبسن)  ��طةِ
َيتة��،   �
هونة
بةها   v#تر���كا�  �
نا�يا ((بةها  ئةكاتة��  جيا  ئة
كانة 
ى خؤ� 

َ

َيزمانىv شَيو��يية جياكر���كا#، هة
��ها شيعر ِ
)لِ

نو�سينةكةيةتى،  شَيو���   �
ثَيو� كة  لة�شتة�  ئةبينآ 
هةية،  يةكسانيية7   �
جؤ كا
َيكد�،   
هة لةبنياتى  بؤية 
��� تايبةتمةنديى بة
�نبة
يى ���با
� بو�نة��� 
ثاشا# هة

بنةما ِ
َيزمانييةكا# ئةبنة شَيو��� هونة
ييةكا#))(31).
بةآل$ يةكَيتيى ِ
�طة��كانى ���، بة��� كة يةكةيةكى 
تة����� لة يةك>� جياناكرَيتة��، لة� ِ
��نطةية�� هةمو� 
(ضؤنَيتى  لةميانة�  شيعريية5،  بنياتى  ئاستةكانى 

ثَيكهاتةيى) فة
�هة$ ��بَيت.
��قَيكى شيعريد�، هةمو� كاتَيك  
 لة نوسينة��� هة
سر�شتَيكى ���اليةنى هةية: لةاليةكة�� ��قةكة لةضةند 
لةِ
يز�  لةبة
ئة��  �َيت،  ثَيك  ية7   ����لة ية7  بةشَيكى 
ثَيشة��، مةبةست لةبةشة طرنطةكا# ئة��ية، كة هةندَيك 
��قى  ثَيكهاتة�  لة  ��بينن  طرنط  َيكى 

َ

)لِ 
�طة��نة ِ لة� 

شيعريد�.لة� ِ
����� ثَيكهاتة� ��قى شيعريى، ثَيكهاتةيةكى 
��كة�#، 
��بة ��تاية، ((بةآل$ ئة� بةشانة� بة يةكسانى 
��قَيكى شيعريد�  
مانا� تة���� ئة� ��تايانة# كة لة هة
ئة�  ئايا  كة  ��كرَيت،  ثرسيا
َيك   $

َ
بةال ��بن.  بة
جةستة 

مانايانة لةسة
 ئاستى طفتوطؤ ��بَيت، يا لة سة
 ئاستى 
هؤنر���، يا لةسة
 ئاستى بِرطةكا# ��بَيت؟. بة تايبةتى 
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لة� ��قانة�، كة لةضةند بِرطةيةكد�، ثا
ضةيةكى شيعريى 
ثَيك ��هَينن))(32).

بنةماكانى  بنةماية��  ئة�  لةِ
��نطة�   (
(ئيستؤفة   
لة  با�  
طرتو��� �� شيعريى  بنياتى  ثيا��كر�نى 
كة  بنةمايانة�  ئة�  ��كا5،  شيعر  سر�شتى  ضةمكةكانى 
قوآل��� هة
 لة�يشة�� 

َ
لة سر�شتى بابةتى شيعريية�� هةل

ةكة� شيعر 
َ
كؤل بنةماكانى  كة    ،���

َيذِ�� سة
ضا��كة� 

 ����
�� �يو�  بةشى  تَيطةيشتنَيكى  بناغة�   
لةسة
سر�شتى شيعر بنيا5 ��نرَيت. 

هونة
يية  اليةنة  شيعرييش  ةكة� 
َ
كؤل بنةماكانى 


طֲר���، �� لة�يشة��   
هة ��طرَيتة���  شيعر  كؤنةكانى 
ئة��  تر  هؤيةكى  لة��نةية  ئة��'،   ��
ِ�
سة ((بةآل$ 
 vسةنى�
ِ بؤية  الساييكة
���ية،  كؤ#  شيعر�  كة  بَيت، 
تَيطةيشتنى ضةمكةكا#، لةسة
 بنةما� تَيطةيشتنَيكى تر 

ئةبَيت بؤ سر�شتى بنياتى شيعريى))(33).
��#، كة شاعֲר� �يذ��نييةكا#، �

�خنةطر�# لة� با��ِِ
����ميا# لةطةأل هؤنر���� نوَيد� هةية، 
ثةيو�ندييةكى بة
ئاستَيكى  لة  هونة
ييةكة�   vبابةتى بنياتى  كة  ئة��� 

��ية.
َ
باال

شاعֲר�  ((بايةخد�نى   : َيت 
َ
��ل  (7
مبا �كى   .�)

طشتى،  بة   O��ئة  � ميسر�  شيعر�  بة  عֲר�قييةكا# 
لة��نةية  بو�،  �ياتر  خؤيا#  ميسرييةكا#  لةبايةخد�نى 
�يو�#  شاعֲר�نى  ئة�مو�نى  بؤ  بو�بَيت   �Iئاما ئة��' 
ئة�مو�نى  بة  بايةخد�نيا#  هة
��ها  ؤييةكا#، 

َ
ئةثؤل  v

بايةخد�نة'  ئة�  نيية.  كةم>  ثَيشو�تر  لة��  تا
��طة 
بَيت،  عֲר�قييةكا#  شاعֲר�  هةنطا��كانى  ��كو  ثَيويستة 
كة لةِ
��� بابةتىv هونة
يية�� كا
يطة
يى خؤ� هةبَيت، 
 
(� ��ئة��' لةبة
هةمى �)
بة� شاعֲר�كانى ئة�ما��ية


��نة))(34).ِ
��� كا
يطة
يى �
ِ 
طة# لةسة

َ
نمونةكانى سة
��� بةل

شيعر�   
بةسة جيهانى  شيعر�  نوَييانة�  بز��تنة��  ئة� 
تيية�� لة� قؤناغة��، ثَيمو�ية كة ئة� كا
يطة
يية 

َ

)Iهةالِ

تةنها   � كؤبو��تة��  شيعرييةكاند�  ��قة  لةميانة� 

� بو�#v ثَيِر��يا# كر����، كة طةيشتة ��شاعֲר�نيش ئاطا
شيعريشى  نوَييةكانى  
�خنةييية ِ ((بةها  ��ية� �
ِ ئة� 
طرتة��، بةتايبة5 ثَيناسة� شيعر، سر�شتى شيعر، ��تا� 

بِرينى هةستvسؤ��، ئة� ��شيعر، لةِ
��� ئة���� كة 
$ ئةبَيت ئة�� 

َ
كة��تة يةكَيتيى هؤنر��� مانا� ضيية؟ بةال

 �
نوَيكا بؤ  (��تي)   ��خو ئاما��يى  كة  نةكةين،   �لةيا

)حى شيعر�ئة�مو�#v ��تا�� طةلَيك طرنطة))(35).ِ ���
لةِ

تَيطةيشتنى ئة� جؤ
� ضةمكانة'، ثَيويستيى بة ضةند 
بة ��ستنيشا#   5�
بطֲרَيتةبة
 سةبا هةنطا�َيك هةية كة 

كر�نى ِ
�هةند�كانى شيعر، بؤ ضو�نة نا����� مة���يةكى 
شيعر  هةنطا��  بة  هةنطا�  طونجاندنى  لة  كة  فر���نة��، 
ها�تةبايية7  بنياتة��  
�طة��كانى ِ ثيا��كر�نى   ���
لةِ
 
َيك هؤكا

َ
ى طونجاندنيش، كؤمةل

َ
هةبَيت، بؤطةيشتن بةخال

 5�
ييةتى شاعֲר� سةبا
َ
هة#، يةكَيك لة��نة  كر���يى ئةقل

بة ئة�مو�نة شيعريية مر)ظايةتييةكا# .

��ثةيو�نديى بنياتى شيعر بة يةكَيتيى شيعر�

 ���سة يةكةمى  ضا
�كى  لة   
هة 
�خنةطر�# ِ
ثَيويست   ��

با�� تَيطةيشتنَيكيا#  ضةند  بيستةمة��، 
شيعر  بةشةكانى  نَيو�#  طونجاندنى   vيةكطرتو�يى بو�نى 
�يذ��نيى  ئة�مو�نى  سر�شتى  ((نوَينة
�يةتى  هةية،كة 
نيية،   
لةسة ناكؤكييةكى  هيض  ئة��'  ��كا5.  شاعֲר 
هةماهةنطيي   
لةسة طةية 

َ
بةل هؤنر���  يةكَيتيى  ضونكة 

نَيو�# بةشةكانى شيعر، كة بةهؤ� ئة�مو�نى شيعريية�� 
طشتى،  بةشَيو�يةكى  ناشَيت   ئاستة))(36).  ئة�  ��طاتة 
باسى بابةتى يةكَيتيى ئؤ
طانيزمى شيعر بكةين، هة
��ها 
كة  بكةين،  بؤما��ييةكا#  
�خنةيية ِ بةها  باسى  ناشَيت 
ئايا ئة�� ِ
َيطا� بؤيةكَيتيى شيعر خؤشكر���� يا# نا ؟، 

���� سنو�
� بابةتةكةية، ��ضونكة ((ئة�� كا
َيكة لة 
��نينة نوَييانة  بةآل$ ئة��' ئاما�I بة ��ما
طֲרيى ئة� تَيِرَ
كة  ��كةنة��،   5�
ِ بؤما��ييةكا#  شيعر�  كة  ��كا5، 
ئامانجيا# بة
كةنا
 كر�نى ضةمكى هة
 جؤ
� يةكَيتيية7 

بو��))(37).
شيعر�  لة   ��

َ
بة
بال يةكَيتيية  ئة�  بو�ترَيت،   
ئةطة

لة�   
(� لة   $
َ
((بةال نابينرَيت  بةتة����تى  
)Iئا��ييد� ِ

 � 
��نـــى �� طةشةيةكى  كة  ئةبينرَين،   ��هؤنر���نة
هَينا��،  بة��ست  ثِر�تة���يا#  ئـــؤ
طـــانــيـــزمـيى 

َيضكةيةكى ِ بو�#،   

َ
كامل  ��
بة ئة�مو�نى  لةميانة� 

طر5))(38).
لة  هؤنر���  يةكَيتيى  يا#  ئؤ
طانيزمى،  يةكَيتيى 
با�نةيةكى تةسكد� جوغز� بؤكَيشر� بَيت، ئة� ��
���ية' 
ئاما�Iية كة شيعر� كؤ# لة�جؤ
� بابةتانة بآبة' نةبو��، 
بةآل$ ئة��� كة طومانى تَيد� نيية، ئة��ية كة بز��تنة��� 
لة  
�خسابو�، ِ بؤخا��نةكانيا#  كة  بة���   - نوَيخو��� 
 v#بؤما��ييةكا بةها  بة��ستهَينانى   vطرتن
�� بةهر� 

خستنى ��َيكى ثؤ��تيظيى بينى لة 

َ
ها�ضة
خةكا# - ِ
)ل

بنياتى هؤنر���� نوَيد�. �َيِر�� ئة��� كة بة
�� ميتؤ�َيك 
��يִר� تا ببَيتة ثَيكهاتةيةكى شَيو� طونجا�� تة���كر��،يا 

هة
هيض نةبَيت نزيك لة���� ببَيت))(39).
 
ئةيطرَيتةبة هؤنر���  كة  طونجا�يية�،   �
ئة�جؤ
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ئؤ
طانيزمى  يةكَيتيى  بة
هةمى  كة  لة���،  بريتيية 
ضو�نةكا# 

َ
ها�ساتى ئة�ضركة شيعرييانةية ((كة تيايد� هةل


بِرينى جو�#، كة�َينةيةكى تة��� ثَيك ��ئةبنة بةهايةكى 
ثَيكهَينانى  ئة��'  بةشكر��،  �َينة�  َيك 

َ
كؤمةل لة  �َينَيت 

يةكَيتيى ئؤ
طانيزميية، لةبة
 ئة�� لة يةكَيتيى �َينة �ياتر 
بو�نى ية7 

َ
نيية� يةكَيتيى �َينة' يةكَيتيى هةستة، يا ��ل

.(40)((��هةستة بةسة
 هةمو� هؤنر���كة
طشتى،  يا#  تة���  �َينة�  تَيطةيشتنة،  ئة�  بةثَيى 
كة  كاتَيك،  بَيت،  ضو�نةكا# 

َ
هةل كر�نى  جآبةجآ  ئةبآ 

ئة���  ئةبَيتة��،   �
���با نيابو�ند� 
َ
�ل  vهَيمنى كاتى  لة 

 نا�� (يةكَيتيى ئؤ
طانيزمى) يا 
َ
j خنة� نو6 نا���
كة ِ

 ���
�� ��كو   ،(�
هونة (يةكَيتيى  يا#  هةست)  (يةكَيتيى 
يشة 

َ
��ل هة
��ها  هةية،  طونجا��  ضو�نى 

َ
هةل ية7 ضةشنة 

قاندنى هونة
يد�))(41).
َ
بةسة
 ثر)سة� خول

  
ضو�نَيكة��، ياخو� سؤ�َيكة��، 

َ
هة
��ها لة ساية� هةل

يية�� بؤ سيستةمَيك، لة فر�يية�� بؤ 
َ
ال

َ
طؤ
ٍِ�نَيك لة بة
بة
�ل

يةكَيتيى ِ
�� ئة��5، لةنَيو�# ئة� يةكطرتنة ئؤ
طانيزميية��، 
طةشة  ثةيو�ندييةكا#   �
تؤِ هةمو�  ميانةيةشة��  لة� 
لة��شد�  مةبةستَيك،  ئةبَيتة  ثاشاند�  ((لة   � ��كا5 
لةناخى  هؤنر���  كة  ئةبَيت،  يةكطرتو��  كا
يطة
ييةكى 

�� ئةيهَينَيتة كاية��))(42).
خوَينة
يى 

َ
بةكامل  �Iئاما  ���
سة ضةمكة�  ئة$   
ئةطة   


��نى بكا5 لةهؤنر�����، كة��تة شاعֲר� �يذ��نييةكا# ��
 ئة� كَيشةية 

َ
dة لةطة

َ
لةبنياتى هؤنر���كانياند� ضؤ# مامةل

بֵר  كر�نة  ة 
َ
مامةل ئة�   ����
شا ئة���  ثَيش  ��كة#؟. 

لةطةأل ئة� يةكطرتنة��ية�، كة ئةبَيتة هؤ� طةشةكر�نى 
ثَيكهاتةيى بؤ هؤنر���� �يذ��نيى، بؤية ئةبَيت سنو�
َيك 
لةنَيو�# يةكَيتيى ئؤ
طانيزميى لة هؤنر��� vيذ��نييةكا# � 

شيعر� شانؤيى يا ��ستانى هةبَيت.
بةتة����تى  ��� ضةشنة شيعر�'  ئة�  ئة���   
لةبة
د�نة�، 

َ
ثشت بة� يةكَيتيية ئةبةستن لةميانة� ئة� ثياهةل

يةكيى   ���� لة  ية7  بة  ثةيو�ند�  شيعرييا#  بنياتي  كة 
���َيك، ��
ِ يا#  �يمةنَيك  طو�ستنة���   � ����كا# ��
ِ
 �  #�كر ��كؤكى  بة  ��تا  تر،  شوَينَيكى  بؤ  لةشوَينَيكة�� 
كةمكر�نة��� كا
� هونة
يىv ال��# لة ثاية سة
�كييةكا#، 
���تريش  ��بَيت.  
�ست � بنةماية��  ئة�   
لةسة كة 
بآل�بو�نة��� يةكَيتيى ئؤ
طانيزمى � لَيك>���نى، هة
��ها 
ها�شَيو�� ئة� يةكَيتيية لة هؤنر���� �يذ��نى ��، كة لة 
شَيو��� طَيِر�نة��� ضֲר)كيية، كة لةميانة� طفتوطؤيةكة�� 
لة ضو�
ضَيو�� يةكَيتيى كا
� شيعريى شانؤيى يا ��ستانيد� 

�� ئةبֵר ِ  
لةبة
ئة��� �) بة
جةستة ��بَيت. هة
��ها 

ناكرَيت  يةكَيتيية  ((بة�شَيو�  بكةين  لةشاعֲר   ���� كاتآ 
ثَيش يا ��� بخرَيت))(43).

 
  ضونكة هؤنر���� �يذ��نى،  لة بناغة�� بةند� لةسة
��خر���  نا��ِ
)كَيكى  لة  هؤ'   vهةست ((�يستةكانى 
�يا
يكر����))(44)، ئة��' مانا� ��ية، كة ية7 لة���يةكى 
نيية،   �����قا� بֲר)كةيةكى  هؤشةكانما#   vهةست
�َيِر� هؤنر���ية7 البة
ين،  ����َيِرَيك يا  
بةشَيو�ية7 ئةطة

��خَيت، كة ِ��ئة� ثةيو�نديية نةمَينَيت، يا ئة� بنضينانة 

هؤنر���كة� لةسة
 بةندكر���.
��� لة فؤ
مة طشتييةكانيد�، لةسة
 شَيو�� هؤنر���يى 
��ست  ��

��5، ��تا بة ية7 كَيشv يةكَيتيى سةِ��ناسر�� 
ثَيد�كا5 ((شاعֲרيش ئةتو�نَيت لة ئة�مو�نة شيعرييةكة� 
كة   ئة��شة   
هة بَيت،  يةكطرتو�  شَيو��َيكى  خا��# 
شاعֲר  لةميانةية��  كة  
بِرين، �� بؤ  بةهاية7  بو��تة 

بִِרَيت، كة بة
هةمى ئة�مو�نَيكى بَيبةشيية لة ��خةمَيك 
سؤ�. ��تا ئة� بَيبةشيية خستو�يةتيية نَيو يةكَيتييةكة��، 
بؤ  تةبا  فاكتة
َيكى  يا#  كا
َيك  ئةنجامد�نى  مةبةستى  بة 

فَيربو�#))(45).
 ���
بنياتى ثةيو�نديية هونة
ييةكا# لةسة
 ئاستى ��
 
هة بةشةكانى  لةنَيو�#  طونجا#  ثَيكة��   vيتم
ِ 
ستة� ِ  �
 ��
ِ�
ئة�مو�نَيك، �نجֲר�يةكى ية7 لة���� يةكة، كة سة

َيطا ِ لة  هةية  كا
يطة
يى  َيكى 

َ

)لِ ��بةستةييةكا#،  �َينة 

خؤشكر�#v ثَيكة�� طرَيد�#v بة
جةستة كر�نى سة
جة$ 
��قَيك.  
بةشةكانى هة

  ((لةبة
 ئة� هؤيةشة، كة فؤ
مة كؤنةكة شَيو�يةكى 
  ��شيعر ئة�مو�نى  لةطةأل  كة  ��طرَيت، 
�� تا�� 

�ست ��كا5. ئة��' ئةكة�َيتة نَيو �تَيكةآل�ييةكى با' 
كة  نوَييةكا#،  �َينة  بو�نى  ئا�َيتة  تا��كة�  شَيو�  با�نة� 
ضو�نَيكة��، لة��شد�  �َينةكة 

َ
يةكَيتييةكة ئةخاتة بة
 هةل

بآل���كاتة���  
)حد� ِ لةناخى  طؤشةطֲרيى،  لة  جؤ
َيك 

�ست �ةِ
��كآ 

َ
�ل vيى�
ِ�
نياشى ��كا5، هة
��كو ضؤ# ِ

َ
�ل

بؤشايية7  كؤتاييد�  ��قى  �َينة�  لة  ��كا5.بةتايبةتى 
ةِ
��كآ � سة
سوِ
ما# لة 

َ

�ست ��بَيت، يا# جؤ
َ\ لة �ل�

ثَيكة�� نو�ساندنى بةشةكانى ��قد� �َيتة كاية��))(46).
 

�َينةكة  بةشةكانى  نو�ساندنة��'،  ثَيكة��  لة�   
ةيةكى ئاما�I ثَيكر�نة�� ��بَيت، 

َ
ثةيو�نديى بة جمو�جول

هة
��ها  َيتة��، 
َ
ئةجو�ل نةماند�   vطرتن نَيو�#  لة  كة  

 �
((بةشد� ��قيش   ثر)سة�  بة
جةستةكر�نى  بز�ظى 
كة  ضو��كاند�،ئة��نة� 

َ
هةل  �

��Iَينة� لةضِركر�نة��� 

 vمةكة
فؤ ثِركر�نة���  لة  هةية  ئاشكر�يا#  َيكى 
َ

)لِ

لة  ناخة��، ثاشا# تو�نا� شاعֲר  لة  �يند�� هَيشتنة��� 
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جو�#  تةعبֲרَيكى  ئة�مو�نى  بؤ  ضو�# 
َ
هةل طو�ستنة��� 
.(47)((��
ئةخاتة ِ

لةطةأل   �
��
بة بة   ،��طونجا�� 
َيضكة ِ ئة�  لةميانة� 
ئة�مو�نى �يذ��نيد�، هةندَيك لة شاعֲר�# تو�نيويانة بنياتَيكى 
ناخى  كة  بكة#،  جَيبةجآ  هؤنر���كانياند�  لة  يةكطرتو� 

��نيى �� بناغة�  بة  ثشت  لة��شد�  ��بِر#، 
�� خؤيا# 
 
��ئة�مو�نةكة ئةبةستن، بة��� كة بنياتَيكى ناسك � سؤ�
 vهةست يةكَيتيى  بو�نى   ��
ِ�
سة ��كا5.(48)  
�ست �

َيِر��� �يذ��نيى ِ
�ستطؤ لة� ��قانة��، كةضى هةندَيك لة ِ
��� جيا���يى �
بةِ ئة�مونةكانياند�،  لة  شاعֲר�# جيا���# 
 �
كلتو بة  ثابةندبو�نيا#   v#ييةكا
هونة تو�نا  بةهر�� 
ئة�مو�نة شيعريية   �
��ئاطا ئايا ضةند   �ياخو شيعر���، 
فؤ
مة  ثشت  لة   
هة شاعֲרَيك   
جا ((هةندَيك  نوَييةكانن 
شتَيكى  بَيئة���  ��كا5،  ثَيشكة'  ��قَيك  كؤنةكانة�� 
كة   ،�سو� بَى  ��قَيكى  لة  بكا5،جطة  ثَيشكة'  بةمانا 
تةنها لة با�نة� (كَيش )� شيعريد� ئةسو�ِ
َيتة��، كة��تة 
طةيةكيش نيية 

َ
$ هيض بةل

َ
ئة� ��قة هيض ضَيذَيكى نابَيت، بةال

ئاما�I بة��بكا5، كة شــــــــاعֲר�# كة
�ستة� شيعرييا# 
نيية، بؤ ئة��� بتو�نن هةستى سايكؤلؤIيي خؤيا# بكة# 

بة شيعر))(49).
تو�نايا# بةسة
 �مانى شيعريد�  لة� شاعֲר�نة  هةندَيك 

َيضكة� ِ
يتمى شاعֲר� ِ 
هةية، كة لة بنياتى شيعر��، لةسة

�ستة�خؤ ِ ((بؤية   ��نو�سنة��  ��قةكانيا#  كؤنةكا# 
لةطةأل ئة�مو�نة شيعرييةكانى ثَيش خؤيا# ها�ثةيو�ند#، 
�يذ��نى  لة  ثؤ��تيظيى  كا
يطة
ييةكى  ئة�مو�نة'  ئة� 
شاعֲר�� ئةبَيت، هة
��ها ئاما�I بة ضا
�سة
يى كَيشةية7 

نياشة))(50).
َ

��يد���� لَيى �لِ �����ئةكا5، كة لة ِ
�بر

سيستةمى   
بة ئةباتة  ثةنا  شاعֲר  
��نطةية�� ِ لة� 
ةيةكة�� 

َ
بِرطة ((كة بنياتَيكى تياية � لةسة
 بناغة� جو�ل

بناغة�   
لةسة كة  بناغةية�  ئة�  تيد�ية،  ��مةنَيكيشى 
طةشة  تَيد�  �َينةيةكى  هيض  ��قةكة  ئا�َيتةيى  يا  ؤ�� 

َ
ئال

ثةيو�ندييةكى   �
بةجؤ هةست   
خوَينة هة
��ها  ناكا5، 
�نجֲר�يى لةنَيو�# �َينةكاند� ��كا5))(51).

�َينة  بة  بةند�   ،��شيعر لة  �َينة  طشتطֲרيى  بنياتى 
بة' بةشة بِرطةييةكانى ��قة��، كة بنياتَيكى �نجֲר�يى 

�ست ��كا5، ئاما�I بة��' �ثَيكة�� بةس>�� بةيةكة�� 
تر  بֲר)كةيةكى  بؤ   
يةكسة لةبֲר)كةيةكة��  كة  ئةكا5 

 .5��
ناِ
شيعر�  لة  هؤنر���  لةبنياتى  تر  ضةشنَيكى 
 
لةهة  ��
طؤِ قافية  شيعر�  كة  ئة��ية،  �يذ��نييةكاند� 
�َيِر�� بة
جةستة ��بَيت ((شاعֲר�# لة�  ���بِرطةيةكد� لة 
جؤ
� شيعر�نة��،طونجاندنَيكى ها�تةبا لةنَيو�# بةشةكانى 

نا�خؤيية  ة 
َ
جو�ل ئة�  لة��نةية  ئةكة#،  
�ست � �َينةكاند� 


�ستكر�نى  ثةيو�ستَيك �
�طة�َيك بَيت، كة ببَيتة هؤ� ِ
لة   #�كر تةعبֲר  شَيو���   v#ضو��كا

َ
هةل بةها  لةنَيو�# 

��قةكة))(52).
 ���
ئة� ئا���يية ِ
َيذ�يية� كة لة بنياتى شيعريد� لةِ
هةمةِ
�نط)  كَيشى  بةكا
هَينانى   �  
جؤ
��جؤ  ���
(سة
بو�
َيكى  كة   ،5��ئة شاعֲר  بة   
بو�  � ��بَيت  فة
�هة$ 

فر��ن>� هةبَيت بؤ تةعبֲרكر�# لة ئة�مو�نةكة�.
نة7  (�لشطر)  بناغة�   
لةسة كة  شيعر� سة
بةست، 
��قى  ��بَيت،  
�ست � هةمةِ
�نط   ���
سة (�لبيت)� 
 vنى��
�� كر�نى  فة
�هة$  بة  ��بةستةية  سة
كة�تو�' 
طةشة� هز
� شاعֲר���، بةآل$ تَيِر��نينى ية7 اليةنى �� 
ئةخو��َيت، هةندَيك جا
 شاعֲר خؤ� لة با�نة طة�
�كة� 
ثَيطֲר� كر�# بة مة
جةكانى بنياتى شيعر� ِ
�طا
 بكا5.

هة
��ها جؤ
َيك لة بنياتى بِرطةييش هةية، كة طونجا# 
 ���
َيت : ((سة

َ
��ل «Oلة نَيو�# بةشةكانيد� نيية، «سةييا

يةكَيتيى  
�ستبو�نى � 
َيطا� ِ لة  بة
بةستَيكة  يةكطرتو� 
بابة5 لة شيعر��، كةضى ئة��' تَيِر��نينَيكى ية7 اليةنة� 
ضو�
ضَيو��  لة  كة  شيعر�نة�  بة�   
بة
�مبة 
)يية ِ���يا

شَيو��� كؤند�ية))(53).
هؤنر����  لة  كة  سة
بةستيية�،  ئة�   ��
ِ�
سة
((ثشت  كة  هةية،  هؤنر���  يةكَيتيى  بة   5�
�� سةبا�ئا��
هة
��ها  ��بةستَيت،  شاعֲר  تاكةكةسيى  بةهر��  بة 
شاعֲרيشة��  ئة�مو�نةكانى  بة  تة����  ثةيو�ندييةكى 
ضو�نَيك لة سؤ�� 

َ
ةتةشد� ثَيويستة جؤ
� هةل

َ
هةية، لة� حال

شاعֲר�� هةبَيت))(54).
لة� ِ
��نطةية�� ِ
�طة��كانى بنياتى هونة
\ ((هةما# 
شَيو�يةكى  بة  ناتو�نرَيت  شيعر��  ثَيكهاتة�  بةشةكانى 
ينة����، ضونكة لة 

َ
جيا لة شيعر بخرَيتة بة
با� � لَيكؤل

ثَيكهاتةكانى  لَيكد�بِر�نى  هؤ�  ئةبَيتة  طؤشةنيطايةكة�� 
��قى شيعريى، كة��تة تَيِر��نينى تاكِر�هةند� بؤ بنياتى 

تةكنيكيى ��قةكةية))(55).

بنياتى شيعر
 v ��نط  ة 

َ
كؤمةل لةِ
��نطة�  شيعر  بنياتى  
�هايى ِ

 ���
لةِ بؤضو�نَيكة��، �� ��خو��َيت كة بو�
� كا
�كة� 
ضؤنَيتيى طَيِر�نة���� فر���ن> ببَيتة��، طوتا
� شيعريش 

َيطايةكى جياجيا ِ vبيد�، بة ضةند ثلة��لة هة
 كا
َيكى ئة

تَيد�ثةِ
َيت � تو�نايةكى جة�هة
يشى ثآ ��بةخشَيت.
��كة�َيت، 
�� ضֲר)كد�   لة  �ياتر  بؤضو�نة  ئة� 
يةكَيكة  ئة��'  بةآل$  بَيت،  بة
جةستة   ��شيعر لة   7��
ئة��بييش،   �
طوتا شيعريى،   �
طوتا ��كانى 
�يا لة 
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ئةنجامى   ��
بة بَيت،  طَيِر�نة��يى   �ياخو شيعريى   
ئةطة
فؤ
مَيك  بة  ����ميي 
بة 
بِرينَيك ��  vتا��  ���
خستنةِ

ئة��5، لةميانة� �)خى طَيِر�نة��ييد�. 
ةتةكانى 

َ

)شنايى بؤضو�نةكانى (باختֵר )، حالِ 
لةبة

طَيِر�نة��يد�  لةثَيكهاتة�  شيعر   v7(ضֲר نَيو�#  جيا���� 
ةتةشد� ئةكر6 تَيبينى 

َ
��كة�َيت، لة� حال 
(�لسر�) بة �يا

ئةمانة بكر6(56):
يةكة�: شَيو��� �يالؤ� � طَيِر�نة�� لة هةمو� ِ
�طة�� 

شيعرييةكاند� بة شيعريشة�� سيمايةكى بة
جةستةيية. 
شيعريد�   �
طوتا نَيو  لة  مؤنؤلؤ�  
شتنى ِ��  :�����
لة  �يالؤ�  
شتنى ِ��  ��
لةبة
�مبة  � ��بَيت  بة
جةستة 
��كانى شَيو��� ثةخشانى � لةطةأل 

)ماند� يةكَيكة لة�ياِ

ثَيكهاتة� ئة��بيى تايبةتد� ئةطونجَيت.
��بِرينَيك  ��كو  شيعريى  �مانى  شاعֲר   :�سـَيية
بة
جةستة ��كا5، بآ ئة��� مةبةستى ثَى بَيتv �مانى 
��قى شيعريى ��هَينر��يش لة Iَير ��سةآلتى خؤ\ � لةطةأل 

��نطةية�� ِ لة�  ئةطونجَينَيت،  شيعرييةكةيد�  بة
هةمة 
بةشةكانى  �نجֲר� شةثؤلَيكلى شعو
يية��  ((لةنَيو  شيعر 


َين)).���بةيةكة�� طرَ� 
ضو����: شاعֲר لةميانة� ضةند ��
���يةكى ��خر����� 
شيعريية،  ��قى  نا�خؤييةكانى  �يالؤطة  ��ستةمؤ� 
 
$ هة
ضؤنَيك بَيت ئة� هَيما� ئاما�Iنة� لةميانة� هة

َ
بةال

فر�   � هةمةِ
�نط  ��كة�َيت، 
�� شيعريية��  طوتا
َيكى 
فؤِ
مة.

كؤمةآليةتى  ����مى 
بة شيعريى   �
طوتا  :�ثَينجة
كؤمةآليةتييةكانى  مةبةستة  ضֲר)7   $

َ
بةال  ،��
ئةخاتةِ

كةسانى تر بة
جةستة ��كا5.
شيعر�  نَيو�#  ثةيو�نديى  لة  
�خنةطر ِ كة  كاتَيك   
َيتة��، هة
��ها ضؤنَيتيى طَيِر�نة�� 

َ
شَيو��� طَيِر�نة�� ئةكؤل

��طرَيت، 
لة هؤنر���� شَيو�كانى بنياتة هونة
ييةكة� ��
هةية   �
� ينة��يةكى 

َ
لَيكؤل بة  ثَيويستيى  ةتةشد� 

َ
حال لة� 

سةبا
�5 بة خوليا� شيعريى شاعֲר، ثاشا# بؤضو�نةكانى 
خؤ� سةبا
�5 بة كاv5 شوَين ��ستنيشا# ��كا5.

 ��طَيِر�نة�� شيعريى  بابةتةكانى  لة  شَيو��   vنֵר��
ِ  
طَيِر�نة��كة  بز�ظى  ��قةكة�  
شتنى ِ�� ثَيكهاتة�  بةثَيى 
تيايد� جؤ
��جؤ
�، ضونكة ئاستى طونجاند# لةنَيو�# ��تا� 
لةميانة�  هة
��ها  ��كة�َيت، 
� طَيِر�نة��كةيد�  ��قةكة� 
َيت.كاتَيك  شاعֲר جا
َيك 

َ
�يالؤطى هؤنر���كة�� هةأل ئةقو�ل


َيذ� �خؤ� قسةئةكاv5 جا
َيكى تريش كةسَيكى نا��كى 
 
هة هونة
يى  ((بنياتى   

جا(�  ،5��ئة �يالؤطةكة  بة 
��كة�َيت، 
�� تَيد�   ���
�يا هةندَيك  شيعريى،  ��قَيكى 
كة لة �)
بة� طؤِ
�نكا
يية س>�كضة
ييةكانى ��قد�، ��بنة 

 ��طَيِر�نة�� ��قى  لةنا�  ��قةكة))(58).  لة  طرنط  بةشَيكى 
��كة�َيت،  كة ��كو 
��بز�ظى كةسايةتييةكا# بة شَيو�ية7 
����كا#، ��
ِ 
��تى ِ 
خستنى �� بؤ  ئةبَيت  
َيك ��يا
يد�
بةتايبةتى  �يذ��نييةكاند�،  ضو�نة 

َ
هةل ثيا��كر�نى  لةطةأل 

تَيد�ية،  
�ميى � ئة�طا
َيكى  كة  �يذ��نيد�   لةهؤنر���� 
هة
��ها شيعر� ضֲר)7 ئامَيزيش �مانَيكى نزيك لة �مانى 
����مى 
ثةخشانى هةية� يا
مةتى ��قنو�سةكة ئة��5 بة
بة طَيِر�نة��كة� بد�5. خوَينة
يش لة كةشوهة��� شيعريى 
�يذ��نيد�، ��بةستةية بةشيعر��� � سة
نجةكانيشى ضِرتر 
ها�سةنطى  تو�نى  شاعֲר   
ئةطة بةتايبةتى  ئةكاتة��، 
لةنَيو�# يةكَيتيى بابة5 � ِ
�طة��كانى تر� شيعر�� بكا5.

لة  شاعֲר  تو�ناكانى  �َينةكانيشة��   � 
يتم ِ  ���
لةِ   
كة   ،#��بِر��ية لة�  
�خنةطر�# ِ ��كة�َيت، 
��  ��طَيِر�نة��
لة شَيو���  هَيزَيكيش   � نا��ِ
)كيية  ((شيعر ثةخشانَيكى 
هَيزيى  بَى  بة  بِر��يا#  هة
��ها  هةية،  ��بِرينةكةيد� 
ثةخشاننو��  تو�نا�   � ميانِر���   v#ثةخشا كا
يطة
يى 
����كا#، بةآل$ ��
ِ طَيِر�نة���   v#د�

َ
لة سة
 ثياهةل هةية، 


َيطر نيية، كة بنياتى تةكنيكيى ِ ����$ هؤنر���
ئة�� لةبة
ئة�  كة  ئة���  �َيِر��  بطرَيت،  خؤ  لة  ئامَيز  ضֲר)7 

َيذَيت �بيكا5 بة تةكنيكَيك بؤ تَيِر��نֵר، لة ِ��ضو�
ضَيو�ية 
 �

��نطة� بة
جةستة كر�نى بابةتةكا# v ثيا��كر�نى هزِ

بֲר� كةسايةتيى خؤ� بة ِ
��� اليةنةكانى طَيِر�نة����.
 ،��هؤنر��� شَيو�كانى  
يزبةند� ِ لة  ��الئكة)   �(نا�  

سآجؤ
 بنيا5 ��ستنيشا# ��كا5:
 1– تةخت  (�لسطحي).
2 – قوضكةيى (هرمي).
 3 – ��ينى  (�هني).

 v5كا ة� 
َ
بةجو�ل ثشت  هة
�مييةكة  شَيو�  تةنها  بة 

ئةبةستَيت،  شيعر�  ��قى  
�كانى ��كر نَيو�ند�  ى 
َ
خال

��� جؤ
�كة� تر، بو�
َيكى سة
بةخؤيا# هةية  
كةضى هة
���َيك ��
ِ)  
هة يا#  
َيك) ��(كر ثَيويستة  ��قد�،بؤية  لة 
)� تر لة ضو�
ضَيو�� ��قى شيعريد� هةبَيت، نة��7 بة 
لة  بةشَيك  ��تة  بَيت،  بَيطيا#vضةقبةستو�  شتَيكى  تةنها 
فة��يةكى �مانة��نيد� بطرَيت، لةضو�
ضَيو�� ئة� فة��ية�� 

ة ��كة#))(59).
َ
����كا# v شتةكا# جو�ل��
ِ

كة  ��كاتة��،  ئة��   
لةسة جةخت  جينيت»   
«جֲר�
����كانى ثَيشو� ��
((هةمو� هؤنر���ية7 ��كو طَيِر�نة�� ِ
تةكنيكييانة  شَيو��َيكى  بة  كة   ،�I(
ِ��� هى  يا  ئَيستا  يا 


َيتة��، طَيِر�نة��كة' سآ شَيو��� هةية :���طَيِر
ية$: طَيِر�نة��� تا7.

 ��شانؤ لة  كة  طفتوطؤية7،  بة   #�كر  �Iئاما  :���
.5��
��ئةِ
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سـَى: فؤ
مى تَيكةأل، ��تة بة يةكة�� طرَيد�نى طَيِر�نة��� 
����كا# بةطفتوطؤ��،هة
 ��كو «هومֲר)�» لة ��قة ��
ِ

.(60)((����شانؤييةكانيد� ثيا��� كر
ئة���  تَيبينى  شيعريد�  لةضֲר)كة  �لصطر)  ('.حاتم 
ال���يى   v#كةسايةتييةكا  vقيع��  �
جؤ كة   ،����كر
بَيت،  
َيك ��كر ئاستى   
لةسة  
ئةطة �يالؤطةكا#، 
يا  ��نا#،  ثال#  ئاستى   
لةسة يا  طشتى،  بنياتى  ��كو 
 v#كةسايةتييةكا ئاطايى  بة  كر�نى  ��ستنيشا#  شَيو��� 
���َيك ��
ثةيو�ندييةكانيا# بة يةك>� هة
��ها ثةيو�نديى ِ
نَيطةتيظييا#  كا
يطة
ييةكى  بَيت،  تر���  ���َيكى ��
ِ بة 

��قة�� هةية))(61). 
بةسة
شيعريى،  ضֲר)كى  لةنو�سينى  بو�ترَيت  ئةشَيت 
 v7(ضֲר نَيو�#  لــــــة  ها�سةنطى  شاعֲר  ناكا5  ثَيويست 
بايةخــة  ��قــةكــة�  نة��كو  بكا5،   ��شيعر بنةماكانى 
لةميانةية��  كة  بد�5،  ��ست  لـة  شيعــرييةكــة� 
 ��بة تةكنيكَيكى شيعريية�� ثيا طَيِر�نة��،  
�طة��كانى ِ
هةبَيت  طَيِر�نة��   �
ئةطة ��بَيت  
��نطةية�� ِ لة�  بكا5، 

 .��لةنا�شيعر
ئةكا5  ئة��   
سة لة  ��كؤكى  �لقاضي)  محمد   .')
شيعر�  لةنَيو�#  بو�نة��  نزيك   v#طةياند بةية7  ((كة 
د�نى  

َ

َيكى �)
 كؤنة� هة
 لة كاتى سة
هةل��طَيِر�نة��، كر

لة  كر���،  بة
جةستة  طريكييةكانة��   ��ستانةكا#) )
��قى  لة  طَيِر�نة��  ثَيكهاتةكانى  كر�نى   ��ثيا ثر)سة� 
شيعريد�، شاعֲר ثَيويستى بة بةهر�� ضِركر�نة��� بز�� 

���كانى طَيِر�نة�� هةية لة ��قد� ��كو ـــ �يالؤ� � �� �


يتمى شيعريى ـــ))(62).ِ v #يمةنةكا���سفى 
نا��ِ
)v7 بابةتةكانى ��قيش ــ ئة��نة� كة ��بةستة� 
��� طَيِر�نة�� لةنا� 
�يو� نا����� ��قن، ثابةند# بة �يا
��قة شيعرييةكة، هة
��ها تةكنيكى شيعر�كة'   ��خو
طَيِر�نة���  سيماكانى  كر�نى  بة
جةستة  خؤيد�   ��خو لة 

بنةماكانَيتى 
 بنياتى ثَيكهاتةيى  شيعر

��نستى   �
��مة�
َينة  � ��سؤسَير)  (فر�يناند   
 ��
�مانة��نيى نوَ\، بةِ
��نى بابةتى �مانيى لة ��� جةمسة
خؤ�  ى 

َ

)لِ لةميانةيد�  �ما#  كة  جياكر����تة��،  لةية7 

ئة$  لةميانة�  كة  ��بينَيت،  طَيِر�نة��  ميكانيزما�  ��كو 
��كة�َيت(63):
�� �����
ها�كَيشةية� خو�

ئاخا�تن  �مــــا# شتةكا#
    طَيِر�نة��  

بة� شَيو�ية �ما# بو� بةباتَيك بؤ ��نستى ��قناسى، 
 �
بةهؤ� ��بِر�نيية�� لة ِ
��� ميتؤ���� لة ��� جةمسة
تيؤ
� � ثر�كتيكى، لة� ميانةية�� (��سؤسَير) سة
لةنو6 

 ���
بِرينى �مانى لةضو�
ضَيو�� ��قة�� لة ��شَيو�كانى 
: ����مانا� سة
�كيد� ��ستنيشا# كر

مةبةستةكانى  �مانة��  
َيطا� ِ لة   
ئاخافتنكة ية$: 
��بِرَيت.
��

��كانى طَيِر�نة��.

بِرينة لة �يا���: �ما# ��
بو�نيا�طة
يى  
َيبا�� ِ 
�خنة� نو6 كة كا
يطة
يى ِ   
لةسة
�، لة� بو�
�شد� «�� سؤسَير»  تيؤ
َيكى نوَيى بؤ 
��قَيكى  
بنياتى ثَيكهاتةكانى ��� فة
�هة$ كر����، هة
�مانَيكى  ضو�
ضَيو��  لة  نو�سة
�كة�  كة  ئة��بي 

شيعريد�، ��قةكانى ئةنو�سَيتة��.
ثَيشكة�تو��  بو�
َيكى   �
بو�نياتطة ئاشكر�ية   
�شة  ئاستى  لة   ،����كر  ��ثيا بابةتطة
�يى   �
بو� لة 

�نة� بة مةبةستى ِ
��خاندنى ��بةكا
هاتو��كا# v ئة� كر
ضاالكيية7،  ��كو  
��نطةية�� ِ لة�  ئة��بى)،  ى 

َ
(خةيال


�كانى ��قنو�سى يةكةيةكى تة���� لة ضو�
ضَيو�� ��كر
�ماند�. 

 ،�(
(�(( فؤ
ماليستة ِ
�سييةكا# (با
5، بريؤ#، تؤ
بة   ،����نستى سيمؤلؤIيا لة  هتد)،  ثر)�، شكلؤفسكى... 

.(64)((����شَيو�يةكى ِ
��ن> باسى ئة
كى �مانيا# كر
ينة��كانياند� 

َ
ثاشا# ِ
�خنةطر�نى ئة��بى نوَ�، لة لَيكؤل

لة   ،����كر يا#  ئة��بى)  ى 
َ
(خةيال 
�تكر�نة��� ِ باسى 


� ��سفييةكاند�، كة هةتا ِ
)Iطا
� ئَيستا ئة� ��بو�
� كر
ينة��نة لة بو�
� �مانناسى � ئة��بد� كا
يطة
ييةكى 

َ
لَيكؤل

باشيا# هةية.
دما#)، لة طؤشةنيطا� 

َ
بة ثَيى بؤضو�نى (لؤسيا# طؤل

ثَيكهاتو�يى،   �
بونيا�طة  ��((ميتؤ بنةماية��   ��� ئة� 
 �
لةبو�  �كر  ��
طة� 
ضة
خانَيكى �� بانطةشة� 
دمانيش 

َ
ميتؤ��كانى سؤسيؤلؤجيا� ئة��O، هة
��7 طؤل

يةكةمֵר  لؤكا'   {
جؤ ��كا5،   
لةسة جةختى 
.(65)((���
��ستثَيشخة
 بو�� لة$ بو�

شَيو���  بة  ئة��بد�،  لة  بنيا5  مانا�  بةكا
هَينانى 
ئة��بيى،   �
بو� �مانناسيى  بؤضو�نى  بةثَيى  نوَييةكة� 

َيكى ��كر هةمو�  ئة���   
لةبة ئاسايية،   
(� كا
َيكى 
بة
جةستة كر�نى �مانى شيعريى لة ��قى ئة��بيد�، بريتيية 
(�مانة��نى،   ��كو  بابةتةكانى  طو�ستنة���   �
��كر لة 
هز
، ئايد)لؤIيا، فةلسةفة... هتد) لة بؤتة� سيستةمَيكى 
��قَيكد�، خوَينة
 نا��نَيت  
$ لة سة
�تا� هة

َ
��.بةال
����تا

y جؤ
� بنياتَيك لة ��قةكة�� بةكا
هاتو��،، بةآل$ لةنَيو�# 
بنياتَيك   �
جؤ ضى  كة  ����نرَيت،  �شةكانة��  يى 

َ
تَيكةل

طة
ما،  (سو�تا#،  ثةيظةكانى  نمونة  بؤ  بةكا
هاتو�� 
 ���
لةِ  ،��طِر) َيسة، 

َ
بل سو�
بو�نة��،  ثة، 

َ
كل تةقينة��، 

ئاطر  بابةتى  ����ميى 
بة شيعر���،  بابةتى  ثَيكهاتة� 
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�ست �َيينة��، ئة�� خانةيةكى ترما# لةال 
َ
ثيشا# ئة��5، كة هة
 لة نمونةكةيد� �يا
�، ئةطة
 لة ِ
�طى �شةكا# بكؤل

��بَيت، كة تة��� ثَيضة��نة� خانة� يةكةمة، بؤ نمونة: (با
�#، ئا�نط، نمة، جؤطا� ئا�، كانى)، كة ��ضَيتة نَيو خانة� 
ئا����.

ية7  ئة��نة� ��كو  ��خا5.هة
��ها 
��بابةتةكانى  ثَيكهاتة�  ��قَيك،  
بة� شَيو�ية شيكر�نة��� بةشةكانى هة
��بنv ها���I يةك>يشن، هة
 لة ضو�
ضَيو�� ية7 سيستةمن.

ثة���َيز�كا�:
1.مرشد �لزبيد=، بنا� �لقصيد> �لفني ; ��لنقد �لعربي �لقديم ��6عاصر، '�8 �لشؤ56 �لثقافية �لعامة، بغد�'، 1994، 

.5A
 ،2001 ��$-سلَيماني، 
سة ثةخشي   vضا� ���طا\   ،\�
كو ضֲר)كي  هونة
يي  بينا\   ،�محةمة سابֲר  2.ثة
َيز 

.9d
.15A ،2002 ،'�8فيند5�8، �لبنيوية �6لتفكيك، ترجمة خالد حامد، '�8 �لشؤ56 �لثقافية �لعامة، بغد� .H.3

.11A ،4. مرشد �لزبيد=، بنا� �لقصيد> �لفني ; ��لنقد �لعربي �لقديم �6لحديث
.175A ،1987 ،'فضل، نظرية �لبنائية ; �لنقد �ال'بي، بغد� P5.صال

6.�بن منظو8، لسا5 �لعرU، �عتنى به Vمֵר محمد عبد�لوهاU 6محمد صا'T �لعبيد=، S(3)، '�8 �حيا� �لQ�R �لعربي، 
.511A ([ .') [6بֲר

.10d ،يد��
7. ثة
َيز سابֲר محةمة�، بينا\ هونة
يي لة ضֲר)كي كو
.19A ،�8فيند5�8، �لبنيوية �6لتفكيك .H .8

.175A ،فضل، نظرية �لبنائية P9. صال
.94A ،1958 ،<10.�بن قتيبة، �لشعر �6لشعر��، [1، �لقاهֲר

.11A ،1982 ،[611.�بن طباطبا �لعلو=، عيا8 �لشعر، بֲר
بغد�'،   ،1] ��حاضر>،  حلية  �لحاتمي،   .261A ،1944 �لقاهر>،  توفيق،  محمو'  نشرها  ��و��نة،   ،b12.�المد

.226A ،1979
.261A ،1955 ،<13.�بن 8شيق �لقֲר�6ني، �لعمد>، [1، �لقاهر

14.بِر��نة: عبد �لقاهر �لجرجاني، �الئل �العجا�، �لقاهر>، 1969، �197.
.206A ،فضل، نظرية �لبنائية P15. صال

.9d ،يد��
16. ثة
َيز سابֲר محةمة�، بينا\ هونة
يي لة ضֲר)كي كو
.17A ،17.مرشد �لزبيد=، بنا� �لقصيد> �لفني ; ��لنقد �لعربي �لقديم �6لحديث

.31d ،1998 ،يد�، سلَيماني�
بةست لة هؤنر���\ كو
َ
شا� عةلي، بنياتي هةل

َ
�ل.�.18

.10d ،1999 ،دما#)، ضاثي يةكة$، هة�لَير
َ
19.عوسما# ياسֵר، بونيا�طة
\ ثَيكهاتو�يي (ميتؤ�\ لؤسيا# طؤل

.32A ،([ .') ،<8 �لنهضة، قاهر�' ،d�8سا] 6نما�[ ; مذ�هب �لشعر 6نقد' ،h20.'. محمد غنيمي هال
.33A ،d�8سا] 6نما�[ ; مذ�هب �لشعر 6نقد' ،h21.'. محمد غنيمي هال

.33d ،ضا��\ ثَيشو�
22.سة
.�
23.سة
ضا��\ ثَيشو�، هةما# الثةِ

.19A ،1993 مشق' ،Uلعر� U24.'. نعيم �ليا;، �6ها[ �لحد�ثة، �تحا' �لكتا
 ،1992 بغد�'،  �لعامة،  �لثقافية  �لشؤ56  �ال'بي-'�8   Uللخطا �لحو�8=  �الخر-جوهر  �لصو]  ثامر،  25.فاضل 

.225A
.88A ،1998 ،'8 �لشؤ56 �لثقافية �لعامة، بغد��' ،m6لنقد=، �لطبعة �ال� U26.'. حسֵר خمر=، بنية �لخطا

.16A ،58 �لحد�ثة، لبنا�' -Aلتحليل �لبنيو= للنصو� m� 27.'ليلة مرسلي �6خرين-مدخل
.388A ،1989 ،'لشعر �لعربي ; نهايا] �لقر5 �لعشرين، '�8 �لشؤ56 �لثقافية �لعامة، بغد�� ،�28.عائد خصبا

.391A ،لشعر �لعربي ; نهايا] �لقر5 �لعشرين� ،�29. عائد خصبا
.155A ،1999 ،<لنا'= �ال'بي �لثقا;-جد� ،m6تحليل �لنص �لشعر=، �لطبعة �ال ،P30.محمد �حمد فتو



63

8.31. جاكوبسو5، شعرية �لقو�عد 6قو�عد �لشعر، '�8سة ; كتاU (Poeties) فن �لشعر �لصا'8 ; 8�6شو، 1961، 
.403-405A

.220-221A ،=تحليل �لنص �لشعر ،P32.محمد �حمد فتو
33.'. عز�لدين �سماعيل، �السس �لجمالية ; �لنقد �ال'بي-عرv 6تفسֲר 6مقا8نة، '�8 �لشؤ56 �لثقافية �لعامة، بغد�'، 

.367A ،1986
 8�' ،T34.'. عبد�لكريم �8ضي جعفر، 8ما' �لشعر-'�8سة ; �لبنية ��وضوعية �6لفنية للشعر �لوجد�ني �لحديث ; �لعر�

.398A ،1998 ،'لشؤ56 �لثقافية �لعامة، بغد��
.401A ،35.'. عبد�لكريم �8ضي جعفر، 8ما' �لشعر

.402d ،ضا��
36.هةما# سة
.425A ،1986 ،<37.'. يوسف حسֵר بكا8، بنا� �لقصيد> �لعربية، '�8 �لثقافية للطباعة �6لنشر، �لقاهر

.402A ،38.'. عبد�لكريم �8ضي جعفر، 8ما' �لشعر

.402A ،39.'. عبد�لكريم �8ضي جعفر، 8ما' �لشعر
110-A ،1979 [6كي �لعشما6=، قضايا �لنقد ��ال'بي بֵר �لقديم �6لحديث، '�8 �لنهضة �لعربية، بֲר�40.'. محمد 

.111
.403d ،ضا��\ ثَيشو�
41.سة

.7A ،1979 ،Uلطبعة �لثانية، �لهيئة ��صرية �لعامة للكتا� ،P42.'. مصطفى بد6=، '�8سا] ; �لشعر ��6سر
.118A ،([ .') ،[643.'. محمد مند86، �لنقد �6لنقا' ��عاصر56، '�8 �لقلم، بֲר

.113d ،ضا��\ ثَيشو�
44.سة
.406A ،45. '. عبد�لكريم �8ضي جعفر، 8ما' �لشعر

.409d ،ضا��\ ثَيشو�
46.سة
.409-410d ،ضا��\ ثَيشو�
47.سة

.410d ،ضا��\ ثَيشو�
48.سة
.410A ،49.'. عبد�لكريم �8ضي جعفر، 8ما' �لشعر

.410d ،ضا��\ ثَيشو�
50.سة

.412d ،ضا��\ ثَيشو�
51.سة

.417d ،ضا��\ ثَيشو�
52.سة
.11A ،1956 ،'53.خضر �لولي، ���8 ; �لشعر �6لقصة، '�8 ��عرفة، بغد�

.429A ،54.'. عبد�لكريم �8ضي جعفر، 8ما' �لشعر
.59A ،55.مرشد �لزبيد=، بنا� �لقصيد> �لفني ; ��لنقد �لعربي �لقديم ��6عاصر

�لشعر �6لقصة2006-، موقع  �لسر'= بֵר  �لحكائي- ��نحى  56.محمد صالح عبد�لرضا، منو�h ��رسل �6لنسيج 
.5A ،(طوطل)

57.'. عبد�لحميد جيد>، �التجاها] �لجديد> ; �لشعر �لعربي ��عاصر، �لطبعة �ال6لي، مؤسسة نوفل، بֲר6]-لبنا5، 
.325A ،1980

.5A ،رسل �6لنسيج �لحكائي�� h58.محمد صالح عبد�لرضا، منو�

.6A ،رسل �6لنسيج �لحكائي�� h59.محمد صالح عبد�لرضا، منو�

.6A ،رسل �6لنسيج �لحكائي�� h60.محمد صالح عبد�لرضا، منو�

.7A ،رسل �6لنسيج �لحكائي�� h61.محمد صالح عبد�لرضا، منو�

.6A ،رسل �6لنسيج �لحكائي�� h62.محمد صالح عبد�لرضا، منو�
.14A ،Aلتحليل �لبنيو= للنصو� m� 63.'ليلة مرسلى مع �خرين، مدخل
.15A ،Aلتحليل �لبنيو= للنصو� m� 64.'ليلة مرسلى مع �خرين، مدخل

.11h ،(5ميتؤ'= لؤسيا5 طؤَلدما) 65.عوسما5 ياسֵר، بونيا'طة8= ثَيكهاتو6يي


