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ْشَتِخيِشّي)ت  َتشؽُّع األْلَؽاِن ِفي ىــــ( َبْيَؼ ُمقتزياِت الرؽرة وثخاء  517ِشْعِخ ابِؼ صارة الذَّ
اللة "دراسة تحميميَّة".  الجِّ

 إعجاد/ د. أحسج دمحم ربيع حدؼ سميػ
 جامعة الدقازيق کمية االداب  قدع المغة العخبية

 )ممخز بالمغة العخبية(
ْشَتِخيِشّي)ت تجور فكخة البحث السعش     ىػػػػ(  517ػف بػػ " َتشػُّع األْلَػاِف ِفي ِشْعِخ ابِغ صارة الذَّ

اللة "دراسة تحميميَّة" حػؿ أىسية المػف التي مثَّمت ضاىخة  -َبْيَغ ُمقتزياِت الرػرة وثخاء الجِّ
فشية تدتحق االىتساـ؛ فذعخ ابغ صارة زخخ باأللػاف فعبَّخعغ رؤياه وأفكاره وتجاربو في 

حياة؛  فجاء السبحث األّوؿ: التشاسق بيغ المػف والغخض الذعخؼ، والسبحث الثاني: التشاسق ال
ُل إَليِو ِمغ نتاِئَج في ىحا البحث أفَّ المَّػَف مثََّل  بيغ المػف والمغة، وإفَّ أبَخَز َما َتعَّ التَّػصُّ

عخاِء ُحزػًرا ِمغ َناِحيِة الَسػضػَعاِت؛ َفػضََّفَيا ِؼيَسا ُوِضَفْت ِؼي ِفي الَسجِح،  -ِو ِعشَج َغيِخِه ِمغ الذُّ
ًيا الستكساِؿ الِبشاِء  َوالَػصِف، والَغَدِؿ، ونػَّع في استخجاـ األلػاف؛ حيُث كاف سبًبا ُمػجِّ

؛ ُمدَتعِسبًل ِلحِلَظ ِمغ أصشاِؼ االنِدَياَحاِت الَببَلِغيَِّة   .الِكشاَيَة، والتَّذِبيَو، واالسِتَعاَرةَ  –التَّرػيخؼِّ
 

: دراسة المؽن/ابؼ صارة الذشتخيشي/ الذعخ األنجلدي/ الجاللة/ الذعخيَّة الكمسات السفتاحيَّة
 العخبيَّة .
 َتقِجيػ  

ُيَعجُّ َتػِضيُف األلػاِف ِفي ِشعِخ ُشعخاِء الَعخبيَِّة ِمغ الَخَراِئِز الُسَسيِّدِة َلُو، مَع َما َيتَسيَُّد بِو 
ى ِتمَظ الَخِريَرِة، ولكْغ ِلَسا لَتػِضيِف األلػاِف ِمغ َأَثٍخ بالِغ ِمغ خَرائَز ُأَخَخ تشزاُؼ إلَ 

، وَبَياِف َحِؿيَقِة َما اشتسَل َعَميِو ِمغ َمَعاٍف ِمفتاِحيٍَّة، َيغخُؽ  عخؼِّ األىسيَِّة ِفي َتدِييِغ الشَّّزِ الذِّ
االنِسياُز َبيَشَيا وبيَغ َغيِخَىا ِمغ  الشَّزُّ ِبُجوِنَيا ِفي قاُمػٍس ِخَزعٍّ ِمغ مجُيػِليَِّة الَسعَشى، كافَ 

 الَخرائِز الَِّتي َتستََّع ِبَيا الشزُّ الّذعخؼُّ بارَز الَػْقِع ِفي الَتعاُمِل مَعُو ِعشَج التَّحِميِل .
عخيَِّة ِمغ أبِشَيٍة ُتِعيُغ َعَمى استكشاِه مغاز  ػَرِة الذِّ ُمُو ِمغ إَضاَفٍة إَلى الرُّ ِؼ َذِلَظ إَلى َما ُيَذكِّ

، وَسْبِخ أغػاِرِه، وتحِجيِج معاييِخ تقييِسِو الَفشِّيَِّة.  الشّزِ
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سَّيا إَلى االندياحاِت الَببَلِغيَِّة الِّتي تعسُل َبػصِفَيا ُغبلًفا  َمَع َما ُتعبَُّخ عشُو ِمغ ِخبلِؿ ضِّ
َسكُِّغ الشَّاِضَع ِمغ إبخاِز أغخاِضِو َلَيا؛ ِلتجديِج السعاِني الُستخيََّمِة والُسَتَػىََّسِة، ِفي ىيَئاٍت َماِثَمٍة تُ 

 واِضحَة الَسعاِلِع، َوُتِعيُغ الُسَتمقِّي َعَمى فيِع الشّزِ وتحِميِل ُكلِّ َضِسيَسٍة ِؼيِو.
عِخيَِّة أِلحِج ُشَعَخاِء  وانِصبلًقا ِمغ ىِحه الُسَحايَثاِت َعػػغَّ ِلي َتَشاوُؿ بعِس الُسخَتاراِت الذِّ

، ُمقَتِرًخا ِمشُو َعَمى إضياِر َجبلِؿ التَّػِضيَفاِت المَّػِنيَِّة األنَجُلِذ ِبالتَّحمِ  يِل َوْفَق َمشَيٍج ُأسُمػبيٍّ
َياِقيِّ  عخيَِّة، وُجدًءا ِمغ أجداِء الِبشاِء الدَّ ػَرِة الذِّ ِبَجوِرَىا ُعشُرًخا َفاِعبًل ِمغ َعشاِصِخ َتكػيِغ الرُّ

.  ِلمُسفخداِت الُسعَجسيَِّة، َوِمعَياًرا ِمغ يِّ األلُدشيِّ  َمعاِييِخ التَّحِميِل الشَّرِّ
 :أمَّا أسباُب اختياِر السؽضؽِع ودوافِع دراستو

تعسجت في دراستي تػسيع رقعة األغخاض الذعخية لمػف، لمػقػؼ عمى عسـػ ضاىخة 
المػف، خذية إغفاؿ جانب ما بخز عشج ابغ صارة، والتصخؽ إلى كع وافخ مغ نرػص 

 و، بسا تحفل بو مغ غشى وتشػع ونزج. التجخبة الذعخية لجي

 أمَّا عؼ أىسيَِّة السؽضؽِع:
تشبع أىسية الجراسة في كؽنيا دراسة ججيجة، حيث تجاوزت الجراسات الؽصفية الكثيخة 
التي تشاولت شعخ ابؼ صارة؛ ذلغ مؼ خالل سبخ أعساق األلفاظ ، وخاصة األلؽان، ومؼ 

 خالل الغؽص في مالمح دالالتو الفشية.

 

 ا أىجاُف الجراسِة، فتتسثَُّل فيسا يِمي:أمَّ 

 الكذف عؼ داللة المؽن بأبعاده السختمفة وأغخاضو الذعخيَّة. -1
تؽضيح العاىخة الستكخرة لمؽن، وأثخىا في تزاعيف نرؽص شعخ ابؼ صارة ،  -2

وتحميميا؛ خاصة أنَّ الذاعخ األنجلدّي ال يشطمق مؼ تقميج أعسى أو اتباع قاصخ؛ بل 
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حيشسا يتعامل مع األلؽان وتؽسيع داللتيا الفشية مؼ خالل صؽرِِه لو فكخه وفشو 
عخيَّة.  الذِّ
 استقخاء حزؽر ألفاظ المؽن وحرخىا في شعخ ابؼ صارة. -3
تؽضيح ظاىخة األغخاض الذعخيَّة الستكخرة لمؽن في شعخ ابؼ صارة، وأثخىا  -4

 في الرؽرة الفشية وكحلغ في األلفاظ .
 ي طبع شعخ ابؼ صارة .تحوق جسال الترؽيخ المؽني الح  -5
عخيَّة. -6  إبخاز الحقؽل المؽنَية التي استقى مشيا الذاعخ مادتو الذِّ

 مذكمة البحث، وتداؤالتو : 
التََّشاُسق بيغ المػِف والَغَخض ما أىػ الدسات الفشية التي طبعت شعخ ابؼ صارة مؼ  -

عخّؼ؟ و  ْعخيَّة؟ودالالت الرُّ  المػف ؟ وكحلظ التَّشاسُق بيغ المػف والمغةالذِّ  ػرة الذِّ
ْعخيِّ عشج ابؼ صارة؟ - د المؽني في الشَّز الذِّ  ما معاىخ التفخُّ
ْعخيَّة ؟  -  ما الدسة المؽنيَّة السسيدة لمغتو وصؽره الذِّ
ْعخيَّة والشَّفديَّة   - كيف اتخح ابغ صارة مغ صػره المػنيَّة وسيمة لمتعبيخ عغ تجخبتو الذَّ

ْعخيَّة؟  مغ خبلؿ أغخاضو الذِّ

 

 ؼ حجود الجراسة   أما ع
تتخح ىحه الجراسة مغ مػضػع "دالالت المػف في شعخ ابغ صارة" برػره      -

وروافجه السختمفة، وكحلظ أثخه عمى البشية الذعخية والفشية لمشز الذعخؼ مشصمًقا 
مػضػعيِّا ليا، وتتخح مغ ديػاف " ابغ صارة" مجااًل تصبيؿيِّا لجراسة الطاىخة بكافة 

 وآثارىا.صػرىا وأشكاليا 
 الجراسات الدابقة 
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تأليف : د. مرصفي عػض الكخيع، دكتػراه جامعة  ابؼ صارة األنجلدي، حياتو وشعخه، -1
، مػقع: مكتبة فمدصيغ، قاـ الباحث بعخض حياة الذاعخ، وحققو، مع فيخستو  الخخشـػ
بعشاصخ : شعخ الصبيعة، وشعخ الميػ، والدىج،  والذكػػ، واليجاء والسجيح، وما ندب 

 ذاعخ مغ أشعار غيخه.لم
 وال يخفى أف دراسًة كيحه ليدت مخررًة لجراسة المػف في شعخ ابغ صارة.  

،  مجمة) شعخ ابؼ صارة األشبيمّي األنجلدي بيؼ اإلبجاع واإلتباع دراسة تحميمية  -2
ـ، إعجاد: ـ.ـ 2012الرؾ( لمفمدفة والمدانيات والعمـػ االجتساعية، العجد  التاسع، 

، ك مية اآلداب ، جامعة واسط، وفي البحث عخض الباحث التعخيف : إياد كسـخ
 بالذاعخ وأدبو وشاعخيتو، وتحجَّث عغ السزاميغ  واألغخاض الذعخية.

وال شظ أف الرػرة الفشية مغ خرائز العسل األدبي عامة، والذعخؼ خاصة، بل     
غَّ الجراسة إنيا مغ أعسجة البشاء الذعخؼ ومقػمات الذاعخية في أؼ تجخبة شعخية، لك

 غيخ مخترة بالمػف، أو بياف أثخه في الرػرة الفشية لمذاعخ.
 
 

 
 خطُة الجراسِة:

راسِة وْفًقا لُسقتزياٍت بعيِشيا، وقج اقتزت شبيعُة الجراسِة  لقج َعسمُت عَمى خصََّة الجِّ
َع الجراسُة إلي مقجمٍة، ومبحثيغ:  التحميمية أْف تقدَّ

المػف في المغة واالصصبلح وأىسيتو لئلنداف وأىسيتو  تشاولت في القدع األوؿ مشو مفيـػ
في الذعخ، في حيغ تزسغ القدع الثاني مغ التسييج إضاءة عغ حياة الذاعخ مغ حيث 

 اسسو ، وأخيخا وفاتو.
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ثع عخضت السبحث األّوؿ: التشاسق بيغ المػف والغخض الذعخؼ، ويذسل: تشاسق المَّػِف  
صف، وكحلظ تشاسق المَّػِف مع السجِح، أما السبحث الثاني: مع الغدؿ، وتشاسق المَّػِف مع الػ 

عخيَّة.  التشاسق بيغ المػف والمغة، وكحلظ مع دالالت الرػرة الذِّ

 أما مشيج البحث

، الحؼ يدتعيغ ببعس السشيج الشفدي، وببعس السشاىج الجراسية السشيج التحميميقج يمبي 
البحث في دالالت المػف ورمػزه في  األخخػ؛ كاالجتساعي، و غيخىا مغ السشاىج بحاجة

شعخ ابغ صارة ، ويػفخ فخصة شيبة لتحريل كذػفات ميسة، وتحقيق نتائج مخجػة مغ ىحا 
عمى دعائع نفدية  -تقـػ أساساً -البحث، مادامت دالالت المػف ورمػزه في تجخبتو الذعخية 

حة الشفدية الجاخمية انفعالية، كسا كانت تختكد في تأثيخىا ومػحياتيا ونتائجيا عمى السدا
  لمستمقي، وكانت ػ في الػقت ذاتو ػ وسائل فشية تمبي جسمة مغ الخؤػ والِفكخ.

 
 
 

 أوال : التسييج
: المؽن في السفيؽم المغؽي واالصطالحي :   أوالا

جاء في مقاييذ المغة " والبلـ والػاو والشػف: كمسة واحجة وىي: لػف الذيء كالحسخة 
لتعخيفيغ أف الييئة ال يذتخط فييا الدػاد أو الحسخة بل ىيئة أؼ لػف ، ويفيع مغ ا(1)والدػاد

 يشعكذ عمى البرخ.
والمػف " الييئة الربػية التي يكػف عمييا الذيء والجسع ألػاف ونجج أف المفع يأتي في 
معجع اليحلييغ في سياقات تذيخ إلى اإلنداف والحيػاف ومطاىخ الصبيعة كالساء والدحاب 

                                                 
ٍقبييط اىيغخ، اثِ فبزض، أث٘ اىؾعِ أؽَد ، رؾقيق  ػجقد اىعقهً ٕقبزُٗط   يط ثيقسٗد :  از اىلنقس اىؼسثق ، ف قو  (1)

 ط 223-5اىهً ٗاىُْ٘ ٍٗب يضيضَٖب، ص 
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لمػف "الشػر في أصباغو السختمفة التي تبمغ أسساؤىا اآلالؼ بحدب كشييا .وا(1)وغيخىا"
 .(2)وؾيستيا، وبحدب داللة كل لػف وإيحاءاتو"

"وتتعجد مدسيات األلػاف في المغة وتختمف تبعا لتعجد األلػاف في الصبيعة واختبلفيا، إذ 
وىػ ما عخؼ  نجج عذخات األسساء لمتعبيخ عغ المػف الػاحج وذلظ حدب درجات المػف،

 .(3)قجيسا باسع إشباع المػف وتأكيجه "
وتكمع  (4)تختيب البياض": "أبيس ثع يقق ثع ليق ثع واضح ثع ناصع ثع ىجاف وخالز"

عغ األلػاف حتى نياية الباب بفرػلو التدع وعذخوف وجاء في كتاب العيغ "لػف: المػف: 
 (5)معخوؼ، وجسعو: ألػاف، والفعل: التمػيغ والتمػف"

ػف في االصصبلح "جدء مغ الخبخة البرخية لكل الشاس ؼيسا عجا القمة القميمة التي والم
شاءت إرادة هللا حخمانيا مغ نعسة تحوؽ المػف أو التفخيق بيغ أنػاعو، وقج اصصمح عمى 

 .(6)تسييد ىحه القمة بسرصمح أصحاب العسى المػني"
ؽيو تفريل كبيخ في ضػء وفي السػسػعات الحجيثة، ف االصطالح العمسيأما المػف في 

، حيث نجج العجيج مغ التعخيفات التي صيغت لتحجيج ىحا السفيـػ مغ الشاحية  تصػر العمـػ
العمسية، مشيا " المػف خاصية ضػئية تعتسج عمى شػؿ السػجة، ويتػقف المػف الطاىخؼ 
 لجدع ما عمى شػؿ مػجة الزػء الحؼ يعكدو، فالجدع الحؼ يعكذ كل السػجات يبجو لػنو
أبيس، والحؼ ال يعكذ أية مػجة يبجو أسػد، ويحجث التفخيق عشجما يسخ ضػء الذسذ مغ 
خبلؿ مشذػر زجاجي مكػنا الصيف الذسدي، وتتػقف الدخعة التي يديخ بيا المػف عمى 

                                                 
٘شيقغ، ( اىزؾييو اىدالى  إعساءارٔ ٍْٗبٕغٔ، کسيٌ شم ، ؽعبً اىديِ،   ي اىقبٕسح :  از غسيقت ىيبجبػقخ ٗاىْ قس ٗاىز1)

 ط 828-827، ص 2ط 
اىغصائقس، عق٘اُ  -، عبٍؼقخ ػْبثقخ4(عَبىيبد اىيُ٘ ف  اى ؼس اثِ اىَؼزص َّ٘ذعب، ػجد اىلزبػ ّبفغ ٍغيخ اىز٘اصو، ع 2)

 ط124ً، ص 1999
 ط37-36ص  1987، 11( ثبألى٘اُ ف  ٍؼغٌ اىؼسثيخط ػجد اىنسيٌ خييلخ ، ٍغيخ ٍغَغ اىيغخ اىؼسثيخ األز ّ ط ظْخ 3)
اىيغخ ٗظس اىؼسثيخ، ػجد اىَيل ثِ دمحم ثِ إظَبػيو أثق٘ ٍْ ق٘ز اىضؼقبىج ، رؾقيق  ػجقد اىقساشد اىَٖقدء، إؽيقبء فقٔ  (4)

 ط4/111ً ، 2002اىزساس اىؼسث ، اىبجؼخ األٗىى، 
مزبة اىؼيِ، اىخييو ثِ أؽَد اىلسإيدء، رؾقيق   طٍٖقدء اىَخصٍٗق ،  ط إثقسإيٌ اىعقبٍسائ ،  از ٍٗنزجقخ اىٖقهه ،  (5)

 ط8/332
اىقيٌ اىز نيييخ ٗاىدزاٍيخ اىيُ٘ ٗاىض٘ء، شنسء ػجد اىٕ٘بة،   يط اإلظنْدزيخ : ٍؤظعقخ ؽق٘زض اىدٗىيقخ ىيْ قس  (6)

 ط177ٗاىز٘شيغ، ص 



ْشَتِخيِشّي)ت  َتشؽُّع األْلَؽاِن ِفي                    ىــــ(  517ِشْعِخ ابِؼ صارة الذَّ

                      
 8 مجمة بحؽث كمية اآلداب                                                                       

"، (1)شػؿ السػجة، واأللػاف األساسية لمزػء أو الصيف ىي األحسخ، واألخزخ واألزرؽ 
ستجابة أو رد فعل لخؤية مشذػر زجاجي عمى شكل حدمة ما ىػ إال "ا -إذف –فالمػف 

 .(2)ضػئية مغ شيف الصاقة اإلشعاعية"
ويختبط المػف ارتباشا وثيقا بالزػء وضػء الذسذ برفة خاصة وقج جاء في سياؽ 
عخض "يحي حسػدة" لشطخية نيػتغ قػلو : " إف نيػتغ قج أثبت أف الزػء ىػ أصل المػف، 

 .(3)مػف وتسييده إال في وجػد الزػء "فبل يسكغ لمعيغ، إدراؾ ال
نفيع مغ كل ما سبق أف "األساس الفيديائي لمػف ىػ الزػء، والزػء كسا ىػ معخوؼ 
جدء مغ السجاؿ الكيخومغشاشيدي الكبيخ ... فاإلشعاع الزػئي الرادر عغ الذسذ يبجو 

وؿ ىػ لمعيغ أبيس المػف، ولكغ إذا مّخ عبخ مشذػر زجاجي فإنو سيعخؼ أمخيغ : األ
انحخاؼ أو انثشاء الذعاع عشج الدصح الكبيخ. والثاني ىػ تفخيق أو تحميل الذعاع الزػئي 
إلى مجسػعة مغ األشعة السمػنة التي تدسى بالصيف، ويبلحع أف كسية الصاقة اإلشعاعية أو 

 . (4)شجة الزػء ىي التي تحجد تألق ولسعاف الدصح السخئي وإشخاقو"
خ في الدساء مغ بعج السصخ، ىػ أوؿ ضاىخة لؤللػاف، ىحه وقج كاف قػس قدح الحؼ يطي

األخيخة التي لفتت أنطار القجماء، فتحجثػا عشيا إال أنيع لع يقجمػا محاولة عمسية دؾيقة 
ـ عغ الصبيعة الحؿيؿية 1660التشطيع األلػاف حتى جاء إسحاؽ نيػتغ وكذف عاـ 

 .(5)لؤللػاف
واألولى ىي الشاتجة عغ تحمل ضػء وتختمف ألػاف الصيف عغ ألػاف األصباغ، 

الذسذ وىي عبارة عغ: شعاعات ذات لػف ال جـخ ليا وال وزف، أما ألػاف األصباغ فيي 
مػاد ذات ألػاف بيا تربغ األشياء أو ىي مػاد مغ شأنيا إذا وقع عمييا ضػء الذسذ 

                                                 
، 2ً، ٍقظ1986ىجْقبُ:  از ّٖضقخ ىجْقبُ،  -اىَ٘ظ٘ػخ اىؼسثيخ اىَيعسحط غسثبه، دمحم شلي  ٗشٍهؤٓ ،   ي ثيسٗد ( 1)

 ط 1581ص
 ط123اىدزاٍيخ اىيُ٘ ٗاىض٘ء، شنسء ػجد اىٕ٘بةط ص اىقيٌ اىز نيييخ ٗ( 2)
 ط 25ً، ص 1965األى٘اُط يؾيى ؽَ٘ ح،   يط اإلظنْدزيخ : ٍؤظعخ اىضقبفخ اىغبٍؼيخ،  (3)
 ط220اىقيٌ اىز نيييخ ٗاىدزاٍيخ اىيُ٘ ٗاىض٘ء، شنسء ػجد اىٕ٘بة ، ص  (4)
 ط 111ً، ص 1997، ط اىقبٕسح : ػبىٌ اىنزت2اىيغخ ٗاىيُ٘ط أؽَد ٍخزبز ػَسـط ي (5)
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 .(1)عكدت مغ شيفيا المػف الحؼ بو عخفت
اثمة أمامو في الصبيعة وتجمياتيا كل يـػ بيغ ، فيي مأما بالشدبة ألىسيتو لإلندان 

ليل ونيار، ويخاىا في كل وقت ويعير معيا كل يػـ، وقج اىتجػ إلييا بفزل الصبيعة، 
فالصبيعة تسثل مرجرًا غشيًا باأللػاف، وقج كاف ليحه األلػاف الذأف الكبيخ في حياة اإلنداف 

 .(2)ليجه وعاداتو ومفاـيسووارتبصت ارتباشًا وثيقًا بػسائل عيذو وبأفكاره وتقا
واأللػاف سخ عطيع مغ أسخار الصبيعة التي تزفي عمييا ؾيسة وجسااًل، وليا األثخ 
الكبيخ في حياة اإلنداف؛ فيي تثيخ االنفعاؿ في الشفػس وتبعث فييا الدخور أو الحدف، وقج 

ية، "فَديغ وضفيا اإلنداف في مجاالت متعجدة مغ حياتو وتعّخؼ عمى ؾيسيا الجسالية والفش
جدسو وزخخفو ونقر ججراف الكيػؼ التي كاف يدكشيا باأللػاف والرػر التي استسجىا مغ 

 . (3)مذاىجاتو وإمعانو في الشطخ الى بيئتو الصبيعية"
إذ  الشز الذعخي،وبشية أساسية ميسة في تذكيل  القريجة تذكل األلػاف مختكدًا في

يحسل صػرًا مػحية، فميا الجور الفاعل  تديع اسيامًا كبيخًا في خمق فزاء شعخؼ مسيد
والسؤثخ في تذكيل الرػر الذعخية، وىي مغ العشاصخ السيسة في التذكيل الرػرؼ، إذ 
"تعج األلػاف مغ أغشى الخمػز المغػية التي تػسع مجػ الخؤيا في الرػرة الذعخية، وتداعج 

لية، وبسا تحجثو مغ عمى تذكيل أشخىا السختمفة، بسا تحسل مغ شاقات إيجابية وقػػ دال
. وعسمية اختيار الذاعخ لؤللػاف ليدت جدافًا (4)إشارات حدية وانفعاالت نفدية في الستمقي"

 وإنسا ىي نتاج تذكل فشي القريجة أو السقصع الذعخؼ فالؤللػاف جساليا الخاص ودالالتيا.
مغ حػلو كسا  ، وربط األلػاف بالعالع السخئيالمؽن في التخاث القجيػ ربط اإلنداف األوؿ 

رمد بيا إلى قػػ خؽية يذعخ بيا وال يخاىا، ويعخؼ كشييا، كحلظ غدت األلػاف عادات 

                                                 
ً، 1990-ٓ 1411ط ثيقسٗد:  از اثقِ ؽقصً ىيبجبػقخ ٗاىْ قس، 1األى٘اُ ف  اىقسآُ اىنقسيٌ ـ، اىٖبشقَ  ػجقداىَْؼٌط ي (1)

 ط 19ص 
 ط 158، 1984، ۲۳األى٘اُ ٗاىْبض، ػَس اىدقبد، ٍغيخ اىؼسث ، اىن٘يذ، اىؼد  (2)
اى ؼس اىؼسث  ٍِ صدز االظقهً ؽزقى ّٖبيقخ اىؼ قس اىؼجبظق   األى٘اُ ٗ الالرٖب اىعيبظيخ ٗاالعزَبػيخ ٗاىْلعيخ ف  (3)

 ط12، ۹۱۱5األٗه، دمحم ثِ ػجدهللا ثِ ايخ )أيسٗؽخ  مز٘زآ(، مييخ اآل اة، اىغبٍؼخ اىَعزْ سيخ، 
اىيُ٘ ف  شؼس اثِ شيدُٗ، يّ٘ط شْ٘اُ، عبٍؼخ اىيسٍ٘ك، ٍْ ٘زاد عبٍؼخ اىيسٍ٘ك، ػَب ح اىجؾش اىؼيَ    (4)

 ط5األز ُ، اىَقدٍخ  -يب، إزثد ٗاىدزاظبد اىؼي
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الذعػب وتقاليجىا حتى صارت جدءا مغ تخاثيا، واستخجميا اإلنداف القجيع والحجيث في 
 .(1)شقػسو الجيشية وفي عبادتو وال تخمػ حتى األدياف الدساوية مغ ىحه الصقػس

لمحجيث عغ المػف، وأىسيتو، حيث كاف بغ شباشبا يخػ أف: الذاعخ  وتصخؽ الببلغيػف 
يو وُيشُيخُه، َواَل ُيَيْمِيُل َشْيئا  ُؼ َوْشَيُو بأحَدِغ التَّْفػِيف وُيَدجِّ اج الحاِذؽ الَِّحؼ ُيَفػِّ الحاذؽ "كالشَّدَّ

قيِق الَِّحؼ َيَزُع األْصَباَغ ِفي َأْحدَ  ِغ َتَقاِسيِع َنْقِذِو، وُيْذِبُع كّل ِصْبٍغ مشُو َؼَيِذيشُو. وكالشَّقَّاش الخَّ
 (2)ِمْشَيا َحتَّى يتزاَعَف ُحْدُشُو ِفي الَعَيافِ 

 ثانياا: التعخيف بالذاعخ ابؼ صارة الذشتخيشي
صارة )أو سارة( البكخؼ  بغ  الذشتخيشي، عبج هللا بغ دمحم  صارة  بغ  األديب أبػ دمحم عبج  

وسكشيا وتعير فييا بالػراقة، وتجػب في ببلد األنجلذ شخقًا الذشتخيشي األصل، ندؿ إشبيمية  
وغخبًا لمتعميع بالعخبية، وسكغ السخية وغخناشة وامتجح الػالة والخؤساء، وكاف حدغ الخط جيج 

  (3) . 517الشقل قائسًا عمى جسيخة مغ المغة والشحػ، وكانت وفاتو سشة 
الذشتخيشي الذاعخ السذيػر؛  ؼ األنجلدي صارة البكخ  بغ  وىػ "أبػ دمحم عبج هللا بغ دمحم 

كاف شاعخًا ماىخًا ناضسًا ناثخًا، إال أنو كاف قميل الحع إال مغ الحخماف، لع يدعو مكاف، وال 
 (4)اشتسل عميو سمصاف، ذكخه صاحب " قبلئج العؿياف "

 فيػ يشدب إلى ششتخيغ ولكششا ال (5)ويقػؿ "... وال تشدق أخباره في قمة ارتباط وانتطاـ
نعخؼ أف كاف ولج فييا أـ ال، وندبة رجل إلى بمج ما ال تعشي أنيا مدقط رأسو، فقج تكػف 
مػشغ أججاده أو إحجػ الببلد التي ندليا وليحا نجج الكثيخيغ مغ الشاس تمترق بأسسائيع 
أكثخ مغ ندبة واحجة ؼيقاؿ فبلف الفبلني الدبتي الجاني األشبيمي وكل ما جاءنا مغ صمة 

                                                 
 ط 161اىيغخ ٗاىيُ٘، أؽَد ٍخزبز ػَسط اىَسعغ اىعبث ط ص  (1)
 8ػيبز اى ؼس، اثِ يجبيجب اىؼي٘ء، رؾقي  ػجد اىؼصيص ثِ ّبصس اىَبّغ، ٍنزجخ اىخبّغ  اىقبٕسح ، ص (2)

ٕـ(، رؾق : إؽعبُ ٢٤۳)د ( اىرخيسح ف  ٍؾبظِ إٔو اىغصيسح، اىَؤىف: أث٘ اىؾعِ ػي  ثِ ثعبً اى ْزسيْ  3)
 816، ٗيْظس: )اّظس اىزنَيخ: 834، ص  4:ط3رّ٘ط ، اىبجؼخ –ػجبض، اىْبشس: اىداز اىؼسثيخ ىينزبة، ىيجيب 

 35ٗاىسايبد:  419: 1ٗاىَغسة  896ٗثغيخ اىَيزَط زقٌ:  315: 2ٗاىخسيدح  260ٗاىقهئد:  15ٗاىعيل : 
)ّقه  57: 2ٗثغيخ اى٘ػبح  383: 11ىنزبّيخ( ٗاىَعبىل )اىْعخخ ا 240ٗاإلؽبيخ:  138، 78)ؽ( ٗاىَبسة 

ٗٗفيبد األػيبُ ٗشسػ اىَقبٍبد   66ٗشا  اىَعبفس: = ص 55: 4ػِ اى٘اف  ىي لدء( ٗاى رزاد 
 ط 379، 147، 79: 1ىي سي  ، ٗقد ٍس ذمسٓ ف  ٍ٘ايِ ٍِ اىقعٌ األٗه، اّظس ٍضه 

ض شقَط اىقديِ أؽَقد ثقِ دمحم ثقِ إثقسإيٌ ثقِ أثق  ثنقس اثقِ خينقبُ ( ٗفيبد األػيبُ ٗأّجقبء أثْقبء اىصٍقبُ: أثق٘ اىؼجقب4)
 ط 93، ص3:ط2ثيسٗد، اىبجؼخ –ٕـ(، رؾق : إؽعبُ ػجبض، اىْبشس:  از صب ز ١٨۹اىجسٍن  اإلزثي  )د 

 ط271 –( قهئد اىؼقيبُ 5)
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وليحا نطغ ضشًا ال يقيغ ؼيو أنيا مدقط  (1)ه السجيشة أنو انتقل مشيا إلى أشبيميةلمذاعخ بيح
 رأسو.

 وفاتو
. وىحا ىػ (2)ال خبلؼ في أف ابغ صارة تػفي بسجيشة السجية سشة سبع عذخة وخسدسائة

 التاريخ الحؼ نججه في كتب الستأخخيغ.
 

عخ   يّ السبحث األّول: التََّشاُسق بيؼ المؽِن والَغَخض الذِّ

 أوال تشاسق المؽن مع الغدل

اعُخ ابغ صارة في أكثخ قرائجه بيغ الصبيعة والغدؿ " فسا السخأة عمى نحػ مغ  مدج الذَّ
األنحاء إال قصعة مغ الصبيعة، وما الصبيعة إال مكسمة لمسخأة، كمتاىسا تكػف مشطخا واحجا في 

ألػاف تخسسيا ريذة فشانيغ  . وىحه المػحة الفشية كانت تشصقيا صػرا حية(3)لػحة فشية متدقة
شعخاء يؤكجوف " أف مدج الصبيعة بالغدؿ أمخ مقبػؿ بل ىػ تداوج شخيف بيغ أليفيغ رؾيقيغ 

 وكاف لؤللػاف دور كبيخ في نقل صػره لمستمقي.، (4)"
وفاعميَّة التشاسق ىي: " الجقة في التعبيخ، وإضافة معشي ججيج عمي مجخد المػف مثل 

 ،(5)لسح معشي التذبيو ؼيو أو السبالغة"تججد المػف أو ثباتو و 
وال نخصئ حيغ نقػؿ أنو مغ أكثخ األلػاف ارتباشًا بالسخأة المػف األبيس، فاليياـ ببياض 

                                                 

لذ ( قبيمتو:  يشتسي إلى بكخ. ومؼ السفيؽم أن فخوعاا مؼ قبائل عخبية كثيخة رحمت إلى األنج1)
مشح الفتح وبعجه واستقخت في شتى أنحاء األنجلذ، ومؼ الكبائل التي رحمت فخوعيا إلى األنجلذ 
نحؽ أكثخ مؼ قبيمة واحجة تحسل ىحا االسػ مشيا بكخ بؼ وائل إحجى قبائل ربيعة ومشيا بكخ بؼ 

 ط83 –اىَبسة ) ىؽزان الكيدية إحجى قبائل مرخ.، بشعخ: 

 ط288 –ط ثغيخ اى٘ػبح 282 – 2د األػيبُ ط ٗفيب56 – 4( شرزاد اىرٕت 2)
اىجيئققخ األّدىعققيخ ٗأصسٕققب فقق  اى ققؼس ػ ققس ٍيقق٘ك اىب٘ائققف، ظققؼد إظققَبػيو شققيج    ي،  طد،  از اىْٖضققخ، ٍ ققس،  (3)

 ط 93ص
 ط343-342األ ة األّدىع  ٍ٘ض٘ػبرٔ ٗفّْ٘ٔ، ٍ بل  اى نؼخ، ص  (4)

 58،  ص 1982يَيخ، اىن٘يذ، اىبجؼخ األٗى ، (    اىيغخ ٗاىيُ٘،  أؽَد ٍخزبز ػَس،  از اىجؾ٘س اىؼ5)
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السحبػبة "ىػ ـياـ مػروث سػاء عمى مدتػػ التحوؽ الجسالي أـ الػعي السعخفي، فقج 
بشية أسصػرية، تأسذ الترق تقجيخه الجسالي بحاكختيع عمى شكل تقميج تذكمت صػرتو في 

عمييا الفكخ العخبي القجيع في نذأتو األولى، وصار معيارىع السعخفي في الػجػد، وإف التداـ 
الجاىمي بعاداتو وتقاليجه السؤسدة وفق مفيػمات ذات صبلت أسصػرية أسيع في السحافطة 

صجاؤىا في عمى آثارىا ؼبقيت مطاىخىا حاضخة في خيالو، تتدخب رؤيتو إلى الحياة، فتخدد أ
 (1)مطاىخىا" 

اعخ يدتجمي جساؿ محبػبتو جاعبل مغ الصبيعة عشػانا رئيًدا ومكسبًل لعشرخ   فالذَّ
اعخ.  اإلحداس المػني لجػ الذِّ

جاَء المػف في ِشعِخ ابِغ صارة مقتخنا بغخض الغدؿ؛ حيث لع يحكْخ السخأة إال وذكخ 
ِلَغاَيٍة ِفي  تفشغ في الػصف وأبجع؛محاسشيا وإشخاؽ وجييا، وتػرد خجودىا وإصابة عيشييا و 

اعِخ َيقرجىا قرًجا، كشعتو خجَّ السحُبػِب بالزحزاِح، وكحلظ التغشي بجساؿ  نفِذ الذَّ
وغيخ ذلظ مغ  الصبيعة األنجلديَّة التي تدداف بالحدشاوات مغ ذوات الذعخ األشقخ الحىبي،

ذاعَخ يييع بالجساؿ مرػرا تفاصيل الجساؿ التي تحسل الخجل عمى التغدؿ بيا خاصة أفَّ ال
 : (2) )مغ بحخ الكامل(تفاصيمو، يقػؿ متغدال :

ـــــــــــــــــُو   َأكـــــــــــــــــِخم َبجعفـــــــــــــــــخ  المَّبيـــــــــــــــــِ  َف نَّ
 

 َمـــــــــــا زاَل ُيؽِضـــــــــــُح ُمذـــــــــــكَل اإليزــــــــــــاحِ  **
 
 
 

 

ـــــــــــــــِخق   ِه ُمتخق ـــــــــــــــاِل ِبخـــــــــــــــجِّ  مـــــــــــــــاُء الَجَس
    

ـــــــسُذ ِمشـــــــُو تعـــــــؽُم ِفـــــــي َضحَزـــــــاحِ  **  َفالذَّ
 
ـــــــــــاي وَ   ـــــــــــُو َعيش ُه َجخَحْت ـــــــــــجُّ ـــــــــــا َخ ـــــــــــاَم َس  إنَّ

    
ـــــــــــــُو ِدمـــــــــــــاُء ِجخاِحـــــــــــــي **  َصـــــــــــــَبَغت ِغالَلَت

 
 هلِل َراِء َزبخجـــــــــــــــــــــج  ِفــــــــــــــــــــــي َعدــــــــــــــــــــــَجج   

    
 ِفـــــــــــي َجـــــــــــؽىخ  ِفـــــــــــي َكـــــــــــؽَثخ  ِفـــــــــــي َراحِ  **

 
 

                                                 
عَبىيققبد رقق صيس اىيققُ٘ فقق  شققؼس األغسثققخ اىغققبٕيييِ، خبىققد شغسيققذ، عبٍؼققخ اىجؼققش مييققخ اآل اة ٗاىؼيققً٘ اإلّعققبّيخ،  (1)

 ط  90ظ٘زيب ٍبععزيس، ص
نزققت اىؼيَيققخ، ( شققؼس اثققِ صققبزح اى ققْزسيْ ، رؾقيقق ،  ط دمحم ػ٘يققد اىعققبيس، ٗ أطًط : ٍؾَقق٘  شققبمس ظققبعذ،  از اى2)

 ط 72ٕــــ، ص1442ثيسٗد، ىجْبُ، 
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 ُذو ُطـــــــــــــــــــــــخَّة  َســـــــــــــــــــــــَبِجيَّة  ُذو ُغـــــــــــــــــــــــخَّة  
    

ـــــــــــــــــــــة  كالمَّيـــــــــــــــــــــِل واإلصـــــــــــــــــــــَباحِ  **  َعاِجيَّ
 
ـــــــــــــوُ   ـــــــــــــُو خـــــــــــــجُّ البـــــــــــــخِّى ولحُع  َرَشـــــــــــــأ  َل

    
ــــــــــــي اأَلرواحِ  َأَبــــــــــــَجاا َشــــــــــــِخيغُ  **  الَســــــــــــؽِت ِف

 
َما َليَذ ِلحِريٍف ُمِمعٍّ ِبذعِخ الَعخِب ِفي ُمخَتَمِف عرػِر َنطِسِو أف ُيشِكَخ وِضيَفَة األَلػاِف  

ُعػِر، وَما ُيَجاِخُل الشَّفَذ ِفي األغخاِض الَغَدِليَِّة وَغيِخَىا، بيَج أفَّ  ِفي التَّعِبيِخ َعغ َكػاِمِغ الذُّ
 َغَخِض الَغَدِؿ ُىػ َما َيعِشيَشا ُىَشا.ُوُقػَفَشا ِعشَج 

وِؼيَسا ىاُىَشا، َوِفي ِتمَظ الُسقصََّعِة الَغَدِليَِّة ُنصاِلُع جساِليََّة التَّرػيِخ وَروَعَة الَتعبيِخ َعغ 
اعِخ َيخِمي إَلى تحِؿيِقَيا، وِمغ الُسبلحَ  ِع السحبػِب الُسكشَّى عشُو باسِع )َجعفٍخ( ِلَغاَيٍة ِفي نفِذ الذَّ

.  ِفي الشَّطِع اعتساُدُه َعَمى االنِدياحاِت الترػيخيَِّة، ِفي قاِلِبيا المػِنيِّ
ِؿ األمِخ يشِعُت خجَّ السحُبػِب بالزحزاِح، وىػ القاُع قميُل الُعسِق، ثعَّ انصبلًقا  َفتخاُه أِلوَّ

َبِجيَِّة الفاِحَسِة البلِمَعِة التي َشبََّيت بح َتُو بالدَّ ِلَظ الَسدِج اختبلَط الميِل باإلصباِح ِمشُو يِرُف ُشخَّ
ْبِخِج، أما : َزبخجج  ،  ْبِخُج : الحىب، وأنذج: َيْغمى الجماُغ بو َكَغْمِي الدِّ ْبِخُج: الَػْشُي، الدِّ  الدِّ

 .(1): فيػ الدمخد الَدبخجج
"  أما الجاللة الديكػلػجيَّة لفاعمية المػف ىي تحقيق السدج الػاضح بيغ الميل واإلصباح؛ ألفَّ 

المػف يغيخ مغ مداجشا وأحاسيدشا ويؤثخ في تفزيبلتشا وخبخاتشا الجسالية، بذكل يكاد يفػؽ 
 .(2)تأثيخ أؼ بعج آخخ يعتسج عمى حاسة البرخ أو أؼ حاسة أخخػ"

 

                                                 

( قامؽس األلؽان عشج العخب، أ.د: عبجالحسيج إبخاليػ، مشتجى سؽر األزيكية، الييئة السرخّية 1)
 .108م، ص1989لمكتاب، 

( سايكؽلؽجية إدراك المؽن والذكل،  قاسػ حديؼ صالح   د ط. العخاق: دار الخشيج لمشذخ، 2)
 .198رة الثقافة واإلعالم العخاقية، ص م، مشذؽرات وزا1982



ْشَتِخيِشّي)ت  َتشؽُّع األْلَؽاِن ِفي                    ىــــ(  517ِشْعِخ ابِؼ صارة الذَّ

                      
 04 مجمة بحؽث كمية اآلداب                                                                       

وقج وضََّف األلػاَف ِفي ِسياِؽ الشَّّزِ ُكبلِّ ِفي محمِِّو الحؼ ُيحقُِّق لُو الفائَجَة الَسشُذػَدَة ِمشُو، 
سِذ الػاقعِة ِفي القاِع القميِل الُعسِق ِمغ َقػِلِو :  ِحيُث َنعَّ نعُتُو بالذَّ

ـــــــــــــــِخق   ِه ُمَتَخق ـــــــــــــــجِّ ـــــــــــــــاِل ِبَخ ـــــــــــــــاُء الَجَس  َم
    

ـــــــسُذ ِمشـــــــُو َتُعـــــــؽُم ِفـــــــي َضحَزـــــــاحِ  **  َفالذَّ
 
ا َيَتَستَُّع بِو ِمغ َصفاِء الُخُجوِد وَلسعاِنَيا. ليحَىَب ِمغ بعِج ذلَظ ِفي محىَ        ُر َعسَّ ٍب بعيٍج ُيَرػِّ

ُخ  ِة َما تتفجَّ ُه بالُحسَخِة الفائَقِة التي َما إف رآَىا الخَّائي ِفي وجَشَتيِو اعتقَج أنََّيا َدـٌ، ِمغ ِشجَّ ِؼيِو خجَّ
ـِ األلػاِف ِفي َقػِلِو: " ِه، ذِلَظ َما َجَخػ َعَميِو َتعِبيُخُه وأجَخػ َعَميِو ُأسُمػبيََّة استخجا  إنََّسا ِمغ َخجِّ

ـِ فقاَؿ  َصَبَغْت ِغبَلَلَتُو ِدَماُء ِجَخاِحي "، َثعَّ َجاَء ِبَسا ِمغ َشأِنَو أف يتختََّب َعَمى َسابِقِو ِمغ الَكبل
ِة بياِضَيا ِمغ َقػِلِو:  َتُو بالَعاِجيَِّة ِفي ِشجَّ ػاِد الفاِحِع البلِمِع، وُغخَّ  واِصًفا ُشخََّة السحبػِب بالدَّ

 ، ُذو ُغــــــــــــــــــــــخَّة  ُذو ُطــــــــــــــــــــــخَّة  َســــــــــــــــــــــَبِجيَّة  
 

ــــــــــــــــــــِل َواإِلصــــــــــــــــــــَباحِ  ** ــــــــــــــــــــة  َكالمَّي  َعاِجيَّ
  
ِة البياِض ُمعبًِّخا أدؽَّ   فجاَء الّدَبُج، وىَػ الَفحُع البلِمُع، والعاُج ِبَسا ُيسثُِّمُو ِلخاِئيِو ِمغ ِشجَّ

 التَّعِبيِخ َعِغ الغخِض الُسػضََّفِة ِؼيِو ِتمَظ األلػاُف.
 :(1)الذعخ األشقخ الحىبيقػلو أيًزا في غدلو بحوات ومغ  

 وبدـــــــــــتان ورد  فـــــــــــي مطـــــــــــارف ُســـــــــــشجس  
    

ــــــــــجِ  ** ــــــــــِج الدــــــــــؽاِلِف ُميَّ ــــــــــى غي ــــــــــخفُّ عم  َي
 

ــــــــــوُ   ـــــــــاِم َفِخْمُتــــــــ ـــــــــي الكس ـــــــــو ف ـــــــــخُت إلي  نع
  

ــــــــــــ  تَ  ** ــــــــــــذوائ ـــــــــــــجِ ْب ــــــــــــت بدبخجـــــــــ  خ ُعّسَس
 
ذلظ  فالسقصػعة حافمة بالحيػية واأللػاف واألضػاء التي تبيخ الحػاس، وىي فزبًل عغ 

تحسل عشاصخ الجساؿ البذخؼ التي استعاف الذعخ بو؛ لتسثل معشى جساؿ الصبيعة األنجلدية 
التي تدداف بالحدشاوات مغ ذوات الذعخ األشقخ الحىبي ، وقج بشى صػرتو عمى التذبيو 

 واالستعارة؛ ليجدع ما يخيجه مغ معاٍف وصػر ومغ ولعِو بخسع الرػر الصخيفة. 
 :(2) )ِمغ بحِخ الكامِل( يَتغدَّؿُ وقػُلُو ِفي العحاِر 

ـــــــــــــــت َمحاِســـــــــــــــُؼ َوجِيـــــــــــــــِو    َوُمَعـــــــــــــــحَُّر َرقَّ
  

ا َعَميــــــــــــــــِو ِرقــــــــــــــــاقُ  **  ُفقمؽُبَشــــــــــــــــا وجــــــــــــــــجا
 
 
 

 

                                                 
 ط80( شؼس اثِ صبزح اى ْزسيْ ، ص 1)
 ط175( اىَ دز ّلعٔ، ص 2)
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َســــــــــا  ــــــــــؽاُد َوإنَّ ــــــــــػ يكــــــــــُذ َعارَضــــــــــُو الدَّ  َل
  

 َنَفزــــــــــت َعَميـــــــــــِو ُصـــــــــــَباغَتيا اأَلحـــــــــــَجاقُ  **
 
 
 
 

ُؿ ِبِو ِمغ َجساِلياِت التذِبيِب َقػُؿ ا اعِخ ُىَشا : " َفُقُمػُبَشا َوجًجا َعَميِو ِرَقاُؽ " وقج وِمسَّا ُيتَغدَّ لذَّ
ِة وجِجِه َعَميِو، َعَمى أنَُّو جَعَل الباعَث َلُو  َجَعَل ِمغ ذلَظ بياًنا ِلَسا ُيَعاِنيِو ِمغ رقَِّة الَقمِب ِمغ ِشجَّ

قَِّة َعَميِو،  قَِّة ِرقٌَّة ُأخَخػ قاَبَمَيا قمُبُو بالخِّ  وىَي ِرقَُّة َمَحاِسِغ وجِيِو.َعَمى ِتمَظ الخِّ
ػاَد ُبُمػًغا ِمشُو إَلى  إَلى أف َتَداَوقِت الَسَعاِني ِفي قاِلٍب ُأسُمػبيٍّ َمِشيٍع َبِجيٍع وضََّف ِؼيِو الدَّ
 الغايِة التي َجَعل ِمشَيا سبًبا إَلى ِرقَِّة قمبِو َعَميِو َمَع ُحْدِغ ِبذِخِه ومبلِمِحِو، حيُث َنَفى عشُو ُسسَخةَ 
، ُمَتَعمِّبًل ِبأنََّيا ُصباَغٌة ُنِفَزت َعَمى وجِيِو ِمغ كثَخِة َما  البذَخِة التي ِىَي ُجدٌء ِمغ َتكػيِشِو الِخْمِقيِّ
ػاِد ِفي َمػِضِعِو أبمَغ ما يكػُف ِفي  تشُطُخ إليِو األحجاُؽ َنَطَخ إعجاٍب ِبِو، فجاَء َتػضيُف الدَّ

ػادِ  اللِة َعَمى قرِج َنفي الدَّ  ، َذِلَظ ِعشَج َقػِلِو :الجَّ
َســــــــــا  ــــــــــؽاُد َوإنَّ ــــــــــػ يكــــــــــُذ َعارَضــــــــــُو الدَّ  َل

  
 َنَفزــــــــــت َعَميـــــــــــِو ُصـــــــــــَباغَتيا اأَلحـــــــــــَجاقُ  **

 
 
 
 

 :(1) )مغ بحخ الكامل( 
ـــــــــــــِو  ـــــــــــــي أطؽاِق ـــــــــــــف  َأبرـــــــــــــخُت ِف  وميفي

    
ـــــــــــــخاا ِبنفـــــــــــــاِق الَسحاســـــــــــــِؼ ُيذـــــــــــــِخقُ  **  َقَس

 
 
 
 

ــــــــْعَجة   ــــــــُو َص ــــــــاِت ِمش ــــــــى الُسيج ــــــــي َعَم  َتقِز
    

 ألِّق  ِفييـــــــــــــــــــــا ِســـــــــــــــــــــَشان  أزَرق  ُمَتـــــــــــــــــــــ **
 
وِفي ذْيِغ الَبْيَتيِغ تزِسيٌغ َلػِنيّّ قج اَل يمِسُحُو َمغ ال ِخبَخَة َلُو بَكيِؽيَّاِت َتػضيِف األلػاِف ِفي  

اِعِخ لَكِمَسِة الَقَسِخ ِمغ َقػِلَو : "  عخيَِّة، ىحا التَّزِسيُغ ِفي استعساِؿ الذَّ قَسًخا     الشُّرػِص الذِّ
عخاِء ِفي ُمخَتَمِف الُعُرػِر تذبيُو َجَساِؿ ِبآفَ  اِؽ الَسَحاِسِغ ُيذِخُؽ " فإفَّ ِمغ مجاِرؼ اعِتياِد الذُّ

ػرِة،  الػجِو ِفي الَسحبػِب بالَقَسِخ، ِبجاِمِع َما بيَغ الػجِو والَقَسِخ ِمغ َجساِؿ المَّػِف وإشخاَقِة الرُّ
 َوَأَلِق السطَيِخ... 
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ِمغ الَسَعاِني ِفي الَبيِت الثَّاِني ِمغ ِتمَظ الشُّتَفِة تذبيُيُو ِلشطخاِت غيَخ أفَّ ما استحَجَثُو 
مِح وُقػَِّة َتأِثيِخِه ِؼيَسغ ُيص ِة الخُّ شاِف األزِؽ، وُزرَقُة الَقشاِة ُمَجلَّمٌة َعَمى ِحجَّ َعُغ محبػِبِو بالَقَشاِة ذاِت الدِّ

 ِبِو، وِفي َتعِبيِخِه ِبػػ : 
ــــــــا ــــــــى الُسيج ــــــــي َعَم ــــــــْعَجة  َتقِز ــــــــُو َص  ِت ِمش

    
 ُمَتـــــــــــــــــــــألِّق  ِفييـــــــــــــــــــــا ِســـــــــــــــــــــَشان  أزَرق   **

 
اعُخ ِمغ ُحبِِّو، َما َجَعَمُو يذُعُخ ِبَأَلِع وقِع نطخاِت محُبػِبِو   ٌح ِفي ِذكِخ َما َتمبََّذ ِبِو الذَّ تَفدَّ

مِح ِفي قمِبِو.   ِفي قمِبِو كُذُعػِر السصعػِف بالخُّ
 (1) عمي المػف قػؿ ابغ صارة مغ) بحخ الكامل(ومغ السقصػعات الغدلية التي اشتسمت 
 إن كشـــــــــــت تدتذـــــــــــفي بأنفـــــــــــاس الرـــــــــــبا

    
ـــــــــــــؼ أنفاســـــــــــــيا يتشدـــــــــــــػ **  فالسدـــــــــــــغ م

 
 
 
 

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــغ عـــــــــــــــاطخة الشدـــــــــــــــيػ كأني  وافت
    

ــــــــــو تدــــــــــمػ ** ــــــــــغ عش ــــــــــ  أتت  رســــــــــل الحبي
 
 والجـــــــــــــــؽ يمـــــــــــــــبذ لمغســـــــــــــــام مطارفـــــــــــــــاا  

    
ــــــــــخد أســــــــــحػ ** ــــــــــو ب ــــــــــى عطفي  مشيــــــــــا عم

 
ي قػلو" فالسدظ مغ أنفاسيا يتشدع" ؛ ليديج مغ يمسح أف الذاعخ استخجـ لػف السدظ ف 

شجة عذقو ؛ والتي أدت الغخض الحؼ يخيجه الذاعخ في الستمقي، وتبعث بعس الجالالت 
العاشؽية؛ إذ جعل السدظ األسػد والحؼ يجؿ عمى الصيب، يتصيب بأنفاس الحبيبة ، فزبل 

ليحا المػف مثل : يتشدع، رسل عغ استخجاـ الذاعخ لبعس األلفاظ الجالة عمة التأثخ العاشفي 
 الحبيب، وجاءت ىحه األلفاظ دالة عمى لػاعج عذِقِو وسسػ حبِِّو.

ـُ األلػاِف في استؿباَؿ الشّزِ برػرٍة ُمغايخٍة لمتي كاف       اعُخ استخجا وَقْج أََعاَد الذَّ
لشعػِت والرفاِت في ُيسكُغ أف يكػَف عمييا استؿباُلو؛ إذا َعَسَج إلى استعساِؿ بجيِل األلػاِف مغ ا

 مػاضِع األلػاِف؛ ليحقق غَخضو الغدلّي.

 ثانياا تشاسق المؽن مع الؽصف 
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إذا كاف المػُف مشطػًرا خارجيِّا يعكُذ بِو اإلنداُف انصباعاتِو تجاَه األشياِء وتأثيخىا عمى 
فُو في نفدِو وانفعاالتِو الذعػريَِّة ُمدتعيًشا بسكامِغ التأثيِخ المػنيِّ عميِو ؛ فإفَّ  الذاعَخ يػضِّ

ُج األثَخ الشفديَّ وَيشقَمُو إلى الستمقي بالمغِة ؛ ألفَّ الرػرَة المػنيََّة وسيمٌة "  تذكيٍل صػرؼٍّ , ُيػحِّ
ُتعبُِّخ عغ الؿيِع الذكميَِّة والسعاني الشفديَِّة وعغ الشػاحي الجساليَِّة السحزِة عغ شخيِق التػافِق 

  .(1)ساليٍّ "وتحقيِق التشاغِع وفق قانػٍف ج

يأخُح مغ الصبيعِة ألػاًنا برفاِتيا العاممِة تذكيبًل لمسعشى ُتميُع الذاعَخ لخسِع صػرٍة شعخيٍَّة 
ـَ ؾيًسا لػنيًَّة داخَل السذيِج الترػيخؼِّ ,  ممػنٍة تحُكسيا عػامُل ذاتيٌَّة أو مػضػعيٌَّة ؛ لتقجِّ

ُد المػُف في َتكتدُب سسًة جساليًَّة بقابميِتيا التذكيميَِّة وح زػِرىا الفشيِّ في التأثيِخ والتأثِخ، و ُيحجَّ
؛ ألنَُّو عشرٌخ أساٌس " في عالِع  الرػرِة بػصفِو ُمْجرًكا حديِّا ضسَغ تقشيَّاِت التذكيِل الذعخؼِّ
السحدػساِت, فشحُغ ال ندتصيُع أف نرَف األشياَء التي نعيُر بيشيا ونجُجىا حػَلشا مغ غيِخ 

التي َيدتعيُغ بيا الذاعُخ لتججيِج ما ىػ تقميجؼّّ ُمتعارٌؼ عميِو َمشطػٌر .(2) ِنيا"التعبيِخ عغ ألػا
لًة عغ تأثيِخ المػِف في الشفِذ ؛ إذ  بتكػيِغ لغٍة خاصٍة ُتخاشُب العاشفَة بػصفيا ؾيًسا رامدًة ُمعجَّ

ِع القابمياِت التذكيميَِّة ُيديُع تأثيُخ الفعِل المػنيِّ " في إضفاِء ُقجراٍت ججيجٍة مغ اإلثارِة , وتػسي
, لتكػَف مخآًة عاكدًة لمتجخبِة الذعخيَِّة , يشُطُخىا (3) لييكِل الشّزِ خجمًة لمرػرِة الذعخيَِّة "

ـِ لػٍف ما ؛ ألّف المػَف " ال يؤثُخ في  ُيُو إلى َمقرجيَِّة الذاعِخ باستخجا نًة ُتػجِّ الستمقي أشياًفا ممػَّ
ألشياِء فقط,بل ُيغيُِّخ مغ مداِجشا وأحاسيدشا , ويؤثِّخ في تفزيبلِتشا قجرِتَشا عمى التسييِد بيغ ا

ِة البرِخ "   .(4)وخياراِتشا الجساليَِّة , بذكٍل يكاُد يفػُؽ تأثيَخ أؼِّ ُبػْعٍج آخَخ يعتسُج عمى حاسَّ
؛ ألفَّ " وتجسُع الرػرُة المػنيَُّة أواصَخ َيخبُصيا الذاعُخ بقجرٍة تفاعميٍَّة مع الفكخِة والذعػرِ 

أنطسَة المػِف تحػليٌَّة , ال تخزُع لسعاييَخ ثابتٍة في السؿياِس التأثخؼِّ والحخكيِّ , إنسا تعتسُج 
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., فتتغحَّػ (1)عمى درجِة حداسيَِّة المػِف , في ارتباِشيا بجرجِة حداسيَِّة الحاِؿ الذعخيَِّة "
أللػاِف , يتمقَّاىا القارغ تمؿيِّا برخيِّا بالتذكيِل القريجُة بخؤيٍة جساليٍَّة تعبيخيٍَّة ججيجٍة بتقشيَِّة ا

الذعخؼِّ بجواؿ األلػاِف التي تؤثُخ في اإلبجاِع ؛ بإحالِتيا إلى مجلػالٍت غائخٍة في الشّزِ ُيعيُغ 
الدياُؽ في الػصػِؿ إلييا . ولكلِّ لػٍف درجُة حداسيٍَّة َيدػَتخمُريا الذاعُخ إلبجاِع صػرٍة لػنيٍَّة 

ُتيا في الشّزِ الذعخؼِّ ؛ فػ " ال يػجُج لفٌع في ألفاِظ األلػاِف العخبيَِّة يؤدؼ مجلػلُو بجقٍة ليا دالال
, فتأثيخاُتُو عمى الحاِت الذاعخِة ُمتغيخٌة ُمتصػرٌة تبًعا لمصبيعِة الشفديَِّة الستاحِة لُو ذوؾيِّا  (2)"

ِة تشاُسًبا مع تذكيِل ُأنسػذٍج مغ التفاعِل وُعخؼيِّا واجتساعيِّا , حتى لحطة تجمياِت الػالدِة الذعخيَّ 
والتجاخِل بيغ الشدِق البرخؼِّ ػ المػنيِّ , والشدِق المغػؼِّ ػ الذعخؼِّ بحيث "َتتفتَُّح مداحُة عسٍل 
تتشاسُب مع شبيعِة التجخبِة مغ جية , وتتصابُق مع قجرِة المػِف ومخدونِو التذكيميِّ الجساليِّ 

 . (3) نيَِّة , السؤاتيِة لمتجخبِة مغ جيٍة أخخػ "عمى إنجاِز الرفِة المػ 
وتتبايُغ الرػرُة المػنيَُّة في الدياِؽ بتبايِغ قابمياِتَشا اإلدراكيَِّة ووعيشا " بجػىِخ المػِف  

, ومجػ نفػِذ المػِف إلى مداِر التجخبِة , (4) وتعقيجِه , وقجرتِو عمى الشفاِذ إلى القزيَِّة الذعخيَِّة "
الفاعِل في تػجيِو الشّزِ الحؼ يعتسُج عميِو في شحِح السخيِّمِة برػرٍة شعخيٍَّة ُتميُع  واشتخاكوِ 

انصباًعا بحخكيَِّة األلػاِف داخميا ودرجِة تأثيِخىا بػسا ُتشتُج مغ دالالٍت وإيقاعاٍت ؛ لُيربَح المػُف 
مًة في جػىِخ السعشى فييا " حالًة إبجاعيًَّة خاصًة ُمتجاخمًة في صمِب الشديِج الذعخؼِّ وفاع

ُؿ إلى آليِة إنتاٍج تشدػجُع وتتآلُف مع آلياِت إنتاجِو األخخػ "  .(5) الذػعخؼِّ , بحيُث يتحػَّ
 : (6)ِمغ )بحخ الكامل(وَيُقػُؿ 

ـــــــــــــــخائذ   ـــــــــــــــ نَُّيؼَّ َع ـــــــــــــــاُض َف ي ـــــــــــــــا الخِّ  أمَّ
    

 َلــــــــــػ َيحَتِجــــــــــبَؼ َحــــــــــحاِر َعــــــــــيِؼ الَكــــــــــاِلي **
 

ـــــــــــُج مُ   ـــــــــــُع َلَيـــــــــــا َيشُق ِبي ـــــــــــاَد الخَّ  يؽَرَىـــــــــــاج
    

 َدفعاــــــــــا َوَلــــــــــػ َيبخــــــــــل ِبــــــــــؽزِن الَكــــــــــاِلي **
 
 

                                                 
 ط 169اىز نيو اىيّ٘  ف  اى ؼس اىؼساق  اىؾديش : ص  (1)
 ط 40ً   ص 1997   2ىقبٕسح   ي اىيغخ ٗاىيُ٘ :  ط أؽَد ٍخزبز ػَس   ػبىٌ اىنزت   ا (2)
قبُ    (3)  َ اىيُ٘ ىؼجخ ظيَيبئيخ)ثؾش إعسائ  ف  ر قنيو اىَؼْقى اى قؼسء(:  ط فقبرِ ػجقد اىغجقبز عق٘ا   از ٍغقدالٗء  ػ

 ط 7ً   ص 2009األز ُ   
 ط 161اىَزخيو اى ؼسء : ص  (4)
 ط 161اىَسعغ ّلعٔ : ص  (5)

 ط18( شؼس اثِ صبزح اى ْزسيْ ، ص6)
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ـــــــــــُف َزَبخجـــــــــــج ـــــــــــَبا ِمشيـــــــــــا َأل ـــــــــــى الرَّ  ُتثِش
   ٍ 

ــــــــــــــــــــــي ** ــــــــــــــــــــــا ِب ِل  ُمشُعؽمــــــــــــــــــــــة  َأطخاُفَي
 
إفَّ المػَف عشرٌخ حيػؼّّ مؤثٌِّخ في تذكيِل الرػرِة الحديَِّة ػ فالمػنيَِّة عشج ابغ صارة؛ لسا   

ِو الذاعخِة , ُتحفُِّد جػانَب غائخًة مغ شاعخيتِو بشقل الرفِة / ُيثيخُه مغ انعكاٍس رؤيػؼٍّ عمى ذات
َة َعَسَج المػِف إلى صػرٍة ُمفعسٍة بالحيػيَِّة , تدتػحي ؾيًسا ججيجًة يثيخىا عالُع الػجػِد،   َوِمغ َثسَّ
ِؿ ِمغ ىِحِه الِقصَعِة احِتَجاًجا َعَمى َشَمِب  ـِ لفِع )عخائٍذ( ِفي البيِت األوَّ َتعِجيِج األولػاِف إَلى إقحا

، ِلَسا َيعَمُسُو عغ األعخاِس ِمغ اتِّخاِذ  التي قج يتػىَُّسَيا الُستمقِّي لمػىَمِة األوِلي ِمغ استؿباِؿ الشَّّزِ
يَشِة ِفي أبَيى ُحُمِمَيا؛ فتشَعِكُذ َعَمى َنَطِخ الشَّاِضِخ بالَجَساِؿ الُسػِحي بَسَجػ َما يعتِخؼ الشَّاَس  الدِّ

ُخو  َياُض َفإنَُّيغَّ َعَخائُذ "ِمغ الدُّ  ِر، ذِلَظ ِعشَج َقػِلِو: " َأمَّا الخِّ
بيُع ُيسِتُع رائيِو  ِبيُع َلَيا ِبَشْقِج ُمُيػِرَىا " ِمغ َحيُث كاَف الخَّ ِلُيتِبَع ىحا ِبَقػِلِو : " َجَاَد الخَّ

ِف الدُُّىػِر، ِبجساليَِّة الَسذَيِج انبداًقا ِمغ َجخياِف الَساِء، وُمَعاَيَشِة الُخزَخةِ  روِع، وَتَمػُّ ، وازِدَىاِء الدُّ
ِبيِع( ُمَجلِّبًل بتػِضيِفَيا فِ  ي َسَعى الشَّاِضُع إَلى َمدِج ُكلِّ ذِلَظ َوَصْيِخِه ِفي َكَمَسٍة واِحَجٍة، ِىَي َكِمَسُة )الخِّ

ِفي انبعاِث الشَّفِذ َعَمى مِحمَِّيا َعَمى َجِسيِع الَسحكػِر آِنًفا، ِببل َتفاُوٍت؛ فكاَف ىحا أخرَخ وأوَجَد 
ِبيِع( َفػَر ُوُقػِعَيا لؤُلُذِف ِمغ البيَجِة والَسَخِح  استؿباِلِو ِبَسا ُيػِقُعُو االسِتَساُع إَلى َكِمَسِة )الخَّ

 والَسدخَِّة.
َبا ِمَشَيا أل ُف ُثعَّ ُيَثشِّي بعَج ىحا ِفي البيِت األخيِخ ِمغ ىحه الِقصَعِة بَقػِلِو : " ُتْثِشي الرَّ

كِخ، ُمعِمًشا عشُو ِبَتػضيِف  َزَبْخَجٍج...." ِلُيفِخَد المػفَّ األخَزَخ ِبسِديِج ِعشايٍة ِبتخِريِرِو بالحِّ
بيَع الحؼ أسَفَخ الُػُجػُد َعغ  َبْخَجِج( ِفي البيِت، وىَػ مسَّا َيشساُز ِبُخزَخِتِو البخَّاَقِة، فكأفَّ الخَّ )الدَّ

اًة ِبِو . َشمَعِتِو أضَفى َعَمى الببلِد خُ   زَخَتُو، َما َجَعَمَيا ُمػشَّ

وفي ضػء ما أشخت مغ الجالالت المػنية لمجواؿ السحكػرة في األبيات السحكػرة مغ قبل 
 لمذاعخ يسكششا تفريل دواؿ ىحه األبيات عمى الشحػ اآلتي:

 الجاؿ                                  المػف الحؼ يجؿ عميو
ياُض   الخِّ

 
بتعجد ما بي الخياض مغ أنػاع  تعجد المػف  

 األشجار والثسار والدىػر



ْشَتِخيِشّي)ت  َتشؽُّع األْلَؽاِن ِفي                    ىــــ(  517ِشْعِخ ابِؼ صارة الذَّ
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تعجد األلػاف بتعجد ما لمعخوس مغ أدوات الديشة   عخائذ
 والحمي ونحػ ذلظ

   
 آلِلي

 
 

 المػف األبيس 

 :(1) مغ )بحخ الخؽيف( -أيًزا -ويقػؿ     
ـــــــــــؽاِنيِؼ جســـــــــــخ   ـــــــــــي الَك  البشـــــــــــِة الدَّنـــــــــــِج ِف

 
راري ِفــــــــــــــي المَّيمــــــــــــــةِ  **  العَّمســــــــــــــاءِ  َكالــــــــــــــجَّ

 
 َخبُِّخوِنــــــــــــــــــــي عَشيــــــــــــــــــــا َواَل َتكــــــــــــــــــــِحُبؽِني 

 
 َأَلــــــــــــــــــَجييا ِصــــــــــــــــــشاعُة الِكيسيــــــــــــــــــاِء..؟ **

 
ـــــــــــــــخ    ـــــــــــــــفاِئَح ِتب ـــــــــــــــا َص ـــــــــــــــَكبت َفْحَسي  َس

 
ـــــــــــــــــــِة البيزـــــــــــــــــــاءِ  ** ـــــــــــــــــــَعْتيا ِبالِفزَّ  َرصَّ

 
ــــــــــــــــخَف الشَّدــــــــــــــــيُػ َعَمييــــــــــــــــا  ُكمَّســــــــــــــــا َرف

    
ـــــــــــــــخاءِ  ** ـــــــــــــــة  َحس ـــــــــــــــي ِغاَلل ـــــــــــــــت ِف  َرَقَر

 
 مـــــــــَت قــــــــــؽم  َلـــــــــؽ َتخانــــــــــا ِمـــــــــؼ َحؽِلَيــــــــــا قُ  

    
ـــــــــــــــــــيباء ** ـــــــــــــــــــُ َس الرَّ ـــــــــــــــــــاَطؽَن َأك  َيَتع

 ٍِ 
ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــا َفَأَرْتَش ــــــــــــــــؼ َجِبيِشَي ــــــــــــــــَفَخت َع  َس

    
ـــــــــــا ِبالِعذـــــــــــاءِ  ** ـــــــــــسِذ َطالعا ـــــــــــَ  الذَّ  َحاِج

 
    

اعُخ لمشَّاِر الُسكشَّى  َوِمغ َبجيِع االنِدياحاِت التَّرػيخيَِّة لؤللػاِف تمَظ المَّػَحُة التي َرَسَسيا الذَّ
ِؿ ِمغ الِقصَعِة ِبَكِمَسِة )َجْسًخا( إشعاًرا ِبسَجػ َعشَيا َىا ُىشَ  نِج( ِحيُث َجاَء ِفي البَيِت اأَلوَّ ا ِبػػ)ابَشِة الدَّ

ِؿ إَلى المَّػِف األحسِخ الَسسُدوِج باالصفخاِر، َفيتَبُعُو  َما يتحقَُّق ِمغ الشَّاِر ِمغ االلِتياِب الُسَتَحػِّ
راِرؼ ِفي َعَمى ِتمَظ الَحاَلِة اسِتَشارُة المَّ  يِل ِبَسا يتراَعُج ِمشُو إَلى األُُفِق؛ ؼيجَعُمو اَلِمًعا َلَسعاَف الجَّ

َعمياِئَيا، وِمغ أَثِخ ىحا التَّػضيِف ِلِكبل المَّػَنيِغ )الُحسَخِة( الُسشَبَعَثِة ِمغ الَجسِخ، و )المَّسعاِف( 
راِرؼ، أنَُّو َدبََّج الشَّزَّ ِبسا ُيذعِ   ُخ بأنَُّو َلػَحٌة َفشِّيٌَّة ُمَذاىجٌة اَل َمدُسػَعٌة.الشَّاِتِج َعِغ الجَّ

                                                 
 ط23ثِ صبزح اى ْزسيْ ، ص( شؼس ا1)
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غيَخ أفَّ األمَخ َلع َيِقف ِبِو عشَج حجِّ تػِصيِفَيا ِبالَسحكػِر، بل اندلَّ ِمغ نعِت َجسِخَىا إَلى 
َظ ِمشُو الحِجيِث عسَّا يشَذُأ عشَيا ِمغ َفْحٍع أْسػٍد ُمخَتِمٍط ِبآثاِر الػقػِد البيزاِء، فاجَتسَع َلُو ِبحلِ 

ِة الَبَياِض(، فعبََّخ َعغ ىحا التَّجاخِل القائِع بيَغ ىحيَغ  ػاِد، ِفي ِشجَّ ُة الدَّ عاِمبلِف ُمتشاِقزاِف : )ِشجَّ
ِة الَبْيَزاِء(؛ فجاَء ىحا  ِع ِبػػ)الِفزَّ الشَِّؿيَزْيِغ ِبَسا ِيجسُع َبيَشُيسا ِفي ُصػرٍة فخيجٍة، بػػ)التِّبِخ( الُسَخصَّ

ِؿ ِمغ االلِتياِب، إَلى الَخْبِػ، َوِمغ التَّعبيُخ  ُمَشػًِّىا ِبحاِؿ َما َيخسُج ِمغ الشَّاِر ِلبياِف أَثِخ ىحا التَّحػُّ
 ثعَّ إَلى فحٍع، وبالتَّاِلي إَلى َرَماٍد أبيَس ُمذاٍب ِبدػاٍد، ذِلَظ ِمغ َقػِلِو : 

ـــــــــــــــخ   ـــــــــــــــَفاِئَح ِتْب ـــــــــــــــا َص ـــــــــــــــَكَبْت َفْحَسَي  َس
 

ـــــــــــــــــــةِ  ** ـــــــــــــــــــْعَتَيا ِبالِفزَّ  الَبْيَزـــــــــــــــــــاء َرصَّ
 

 َوِفي َعػَدٍة إَلى وصِف َحاِؿ الُسذَتِعِل ِمغ الشَّاِر َيأِتي بيُتُو: 
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــيُػ َعَمْيَي ِد ــــــــــــــــَخَف الشَّ ــــــــــــــــا َرف  ُكمََّس

 
ـــــــــــــــخاءِ  ** ـــــــــــــــة  َحْس ـــــــــــــــي ُغاَلَل ـــــــــــــــْت ِف  َرَقَر

 
َكيا َيِسيًشا ُمِذيًخا إَلى أَنَيا تدداُد َتػىًُّجا، َفتبجو ُمحَسخًَّة ُكمََّسا رفَخَؼ الشَّديُع َعَميَيا؛   َفَحخَّ

ِة اشِتعاِلَيا وَتػقُِّجَىا. ِة الشَّاِر وِشجَّ  َويداًرا، وِفي تػِضيِفِو لمَّػِف األحسِخ ُىشَو َما ُيذِعُخ ِبِحجَّ
وِمسَّا عداَؾ َتِقُف َعَميِو ِفي تمظ األبياِت ِمغ َجيِِّج التَّػضيفاِت لؤللػاِف ِفيَيا أّنُو َحَخَص 

ِمشَيا ِفي الَسِحلِّ الحؼ ىَػ بِو أليُق، ُمحقًِّقا بحِلَظ ُمعادَلًة رياضيًَّة صعبًة، إالَّ َعَمى أْف يزَع ُكبلِّ 
َعَمى َمغ تعايَر مَع الصَّبيَعِة حقَّ التَّعاُيِر، وأدَرَؾ ُكشَيَيا وَسَبَخ أغػاَرَىا، َوِمغ َجاِنٍب غيِخ ىحا 

اِعَخ وضََّف ُكلَّ َلػٍف مشَيا ِفي تتاُبٍع  باىٍخ وتبلُحٍق ماتٍع َيرُف حاَؿ الشَّاِر ِفي َمخاِحِمَيا َتِجُج الذَّ
ـِ :   الُسخَتِمفَة، ولُيشَطخ إَلى َقػِلِو ِفي الِختا

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــا َفَأَرْتَش ــــــــــــــــؼ َجِبيِشَي ــــــــــــــــَفَخْت َع  َس
 

ـــــــــــاءِ  ** ـــــــــــا ِبالِعَذ ـــــــــــْسِذ َطاِلعا ـــــــــــَ  الذَّ  َحاِج
 

راُعِج ألِدشِتِو، ِبُحسَخِتَيا وُصفَخِتَيا، ىحا البيُت كيَف أفَّ الشَّاَر بارتقاِء َلَيِبَيا، وتَ  َبيَّغَ وقج  
َحى..؟! سَذ ِفي الزُّ  أضاَءِت األجػاَء َلكأفَّ َمغ ُيصاِلُع العذيَّ ُيخاِقُب الذَّ

اعِخ لَذَجخة الشَّارنج وِثساَرَىا؛ حيُث مدجيا برػرة التغدؿ بفتاتو رابًصا  َوِفي وصِف الذَّ
 :(1) )ِمغ َبْحِخ الصَِّػيِل(َقػِلوِ جساليا بجساؿ الصبيعة، وذلظ يمسح في 
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ــــــــارةا   ــــــــَجى َنَز ــــــــى اأَلغرــــــــاِن َأب  أجســــــــخ  عَم
 

 ِبـــــــــــــِو أم ُخـــــــــــــجود  أبَخزْتَيـــــــــــــا الَيـــــــــــــؽادجُ  **
 
 
 

 

ــــــــــــــؽاعػُ  ــــــــــــــجود  َن ــــــــــــــت أم ُق  وُقُزــــــــــــــ   َتَثشَّ
    

ــــــــا ُأعــــــــاِلجُ  ** ــــــــج  ِبيــــــــا َم ــــــــؼ َوْج  ُأعــــــــاِلُج ِم
 
ـــــــــى  ـــــــــا َجَش ـــــــــارنِج َأبـــــــــَجى َلَش  َأَرى شـــــــــَجَخ الشَّ

    
ــــــــــــؽاعجُ  َكقطــــــــــــِخ ُدمــــــــــــؽع   ** َجْتيا المَّ  ضــــــــــــخَّ

 
 جؽامـــــــــــُج لـــــــــــؽ َذابـــــــــــت َلكانـــــــــــت ُمجاَمـــــــــــةا  

    
 َترــــــــؽُ  البــــــــخى ِفيَيــــــــا األكــــــــفُّ الَســــــــؽاِزجُ  **

 
 ُكــــــــــخاُت َعِقيــــــــــق  ِفــــــــــي ُغرــــــــــؽِن َزبخَجــــــــــج   

    
ـــــــــؽاِلجُ  ** ـــــــــا َص يِح ِمشَي ـــــــــخِّ ـــــــــيِػ ال ـــــــــفِّ َنِد  ِبَك

 
َيا  ـــــــــــــــا َطـــــــــــــــؽراا َوطـــــــــــــــؽراا َنُذـــــــــــــــسُّ  ُنَقبُِّمي

  
ــــــــــــــــ ** ــــــــــــــــجود  َبيَشَش ــــــــــــــــؽاِفجُ َفُيــــــــــــــــؼَّ ُخ  ا َوَن

 
ــــــــى الشِّيــــــــى   َنَيــــــــى َصــــــــبؽِتي أالَّ ُترــــــــيَ  إَل

    
نَيا َعميَيـــــــــا َدَمـــــــــاِلجُ  **  ُعـــــــــخوس  ِمـــــــــَؼ الـــــــــجُّ

 
وإفَّ ِمغ الُسدَتشَتَج ِمغ َقػِلِو : " َأَجْسٌخ َعَمى اأَلْغَراِف َأْبَجػ َنَزاَرًة "، أفَّ استعساَؿ   

ػىُِّج وُبمػِغ الشَّاِر جحوَة اشِتعاِلَيا، َشَمًبا لِبياِف َحاِؿ الشَّبَتِة )الِجسِخ( ِبَسا َيجؿُّ َعَميِو ِمغ الُحسَخِة والتَّ 
ِة اإلنباِت.  التي َجخػ ِبَيا َحِجيُثُو، وىَي نبَتُة الشَّاِرنُج، ِمغ الشَّزارِة والبياِء وِججَّ
قػِط والحُُّبػِؿ،  ثعَّ إَنُو أراَد أف ُيطِيَخ كيَف أنََّيا َلع َتدَؿ ُمخزخًَّة بييًَّة لع تبمغ مخاِحلَ  الدُّ

فعبََّخ عغ ذِلَظ باإلزاَحِة َعَمى َما أسمفشاُه فقاَؿ: " َوُقُزٌب َتَثشَّت َأـ ُقُجوٌد َنػاِعُع " وىَػ ِمسَّا َيتعُّ 
 معَشى التَّرػيِخ المػِنيِّ ِبِو .

اِعِخ: " َكَقْصِخ ُدُمػٍع َضخََّجْتَيا المََّػاِعُج " َتزِسيٌغ لم ػَنيِغ ال يتَِّزَحاِف إالَّ ِمغ وِفي َقػِؿ الذَّ
مػِع َبخيُقَيا، وِمغ تػابِع التَّزخيِج  ـِ الجُّ ُمػِع( و )َضخََّجْتَيا(؛ َفِسغ لػزا خبلِؿ ُرتَبِتِيسا ِمغ )الجُّ

ِخ بيحا الشَّباتِ  اعُخ ىحيغ الَسعَشييِغ َعَمى سابِقيسا ِلبياِف ُقػَِّة ِفعِل التَّبرُّ ، االحِسَخاُر، وقج رتََّب الذَّ
عخيَِّة .  وما أوَقَعُو ِفي نفِدِو ِمغ الذِّ

ـِ ىحِه الَسعاِني، أورَد َتػصيَف الَشبَتِة َفػَؽ غرػِنَيا ِفي ُصػَرٍة استعاريٍَّة َبِجيَعٍة؛ شبََّو  وِلتسا
بخَجِج، ُمساِزًجا َبيَغ الرُّ  فَخِة الُسائَمِة ِفيَيا نبَتَة الشَّارنِج ِبُكخاِت العِقيِق، والُغُرػَف التي َتحِسُمَيا ِبالدَّ
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بخَجِج  إَلى الُحسَخِة بجامِع ما بيَشَيا وبيَغ الَعِقيِق ِمغ ذِلَظ، واالخزخاِر ِبجاِمَع َما َبيَشُو وبيَغ الدَّ
 ِمغ ىحا، ِحيَغ قاَؿ : " ُكَخاُت َعِقيٍق ِفي ُغُرػِف َزَبخَجِج " 

 :(1) ويقػُؿ )مغ َبحِخ الخََّجِد(
ـــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــارنِج َوُق ـــــــــــــــــــؼ الشَّ ـــــــــــــــــــػ ِم  َرخِّ

 
 نــــــــــار  َعَمــــــــــى اإلطــــــــــالِق َلــــــــــيَذ َتكــــــــــحبُ  **

 
 
 

 

ـــــــــــــخفُّ َغزاضـــــــــــــةا  ـــــــــــــا ِلِسخَوحـــــــــــــة  ت  عجبا
  

ـــــــــــــ ُ  ** ـــــــــــــي أغرـــــــــــــاِنَيا َيَتَميَّ  والجســـــــــــــُخ ِف
 
ـــــــــــــُجوِدَىا  ـــــــــــــاِر ُخ ـــــــــــــِج اَل َتذـــــــــــــَقى ِبَش  َكالِغي

  
ـــــــــــــــــ ُ  ** ـــــــــــــــــّخِِه َتَتَقمَّ ـــــــــــــــــي َح ـــــــــــــــــا ِف  َوُقُمؽِبَش

 
  

ػرَة َلع َتُكغ َلتخَتِمَف َعغ َسا الليِّ لؤللػاِف؛ فالشَّارنُج اَل َعَمى أفَّ ِتمَظ الرُّ بَقِتَيا ِفي التَّػضيِف الجِّ
اعُخ ُىشا، ولكغَّ أمًخا َما قج تغيََّخ ال استذكاَؿ َحػَلُو، أنَُّو  ُيشَعُت إالَّ ِبأمثاِؿ َما َنَعَتُو ِبِو الذَّ

أيًزا، وِفي ىحا التَّػصيِف  استعاَر أوَّاًل )الَجسَخ( ِلَشبَتِة، وَثاِنًيا اشتعاَؿ ُخجوِد الِغيِج ُحسَخًة ِلوُ 
ِر َحِؿيقِة شكِل ىحا الشَّباِت، وَشِخيَقِة ُشُمػِعِو َفػَؽ أغراِنِو،  المَّػِنيِّ َما ُيخِجُع العقَل إَلى َترػَّ

 فكاَف استعساُؿ المَّػِف ُمػِىًسا ِبُسذاىجِة الييئاِت الَساِثمِة ليحا الشَّباِت:
 ::(2) َويُقػُؿ )ِمغ َبحِخ الَبِديِط(

ــــــــــا   ــــــــــجيُػ ِبي ــــــــــؽ الشَّ ــــــــــا ُربَّ نارنجــــــــــة  يمي  َي
 

ـــــــــــحَّىِ   ** ـــــــــــِخ ال ـــــــــــؼ أحَس ـــــــــــخة  ِم  كأنَّيـــــــــــا ُك
 
 
 

 

ـــــــــــــَيا ـــــــــــــفُّ َقاِبِد ـــــــــــــا ك ـــــــــــــحوة  َحسَمْتَي  أو َج
    

 َلِكشَّيــــــــــــــا جــــــــــــــحوة  َمعجومــــــــــــــُة المََّيــــــــــــــِ   **
 
رُ   عخاُء وَكخَّ وُه في أشعاِرِىع ، إَلى إفَّ َتذبيَيُو َثسخُة الَشارنِج ِبُكَخِة الحَّىِب، َتذبيٌو َقج َشَخَقُو الذُّ

 أف َتَخيََّميا َجحوًة َمعجوَمَة المََّيِب َشِخيٌف ُمبَتكٌخ .

                                                 
 ط  49( شؼس اثِ صبزح اى ْزسيْ ، ص1)
 ط 50( شؼس اثِ صبزح اى ْزسيْ ، ص2)
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َوِمغ َشخاَفِة االستعساِؿ ِفي الشَّّزِ أنَُّو َحَسَل الُستمقِّي عَمى التَّخنُِّع بالَبيِت، والّتَسثُِّل ِبُسذاىجِة 
َج االنِدياُح َنَباِت )الشَّاِرنِج( ِبَتػىُِّسِو ِؼيَسا قج َيخاُه السُ  تمقِّي لمشَّّزِ ِفي الشَّاِر عشَج رؤَيِتَيا، فجدَّ

ػرَة َتجديًجا َبارًعا مَع اختراِرِه:   الرُّ
 : (1) وفي مجسل وصف الصبيعة يقػؿ )مغ بحخ الكامل(

ـــــــــــان  ُمذـــــــــــِخق    ـــــــــــى َزم ـــــــــــاُء إَل  أىـــــــــــِج الثَّش
 

 أىــــــــــــــَجى إليــــــــــــــَغ َشــــــــــــــقائَق الشُّعســــــــــــــانِ  **
 
 
 

 

 َزَبخَجــــــــــج   قاَمــــــــــْت ُفــــــــــخاَدى فــــــــــؽَق ُســــــــــؽقِ 
    

 ِصــــــــــــيَغت َعميــــــــــــِو جســــــــــــاجُػ الِعكيــــــــــــان **
 
ــــــــــــا  َي ــــــــــــيِػ َكأنَّ ِد ــــــــــــخُّ الشَّ ــــــــــــا َم ــــــــــــؽ ِبَي  َييُف

    
ــــــــــي َميــــــــــجانِ  ** ــــــــــؽِد ُنِذــــــــــخَن ِف  ُحســــــــــُخ الُبُش

 
ـَ ِمغ خبلِليا َثشا  اعُخ َيخُسُع ُصػرًة َحيًَّة ِلُيقجِّ ه الُسدتصاَب إلى َىحا الػقِت الُسذخِؽ، ءَ فالذَّ

َميا الَّحؼ تفتَّحت ِؼي ِو شقائُق الشُّعساِف ِلتبعَث الَبيجَة واالستستاَع ِفي نفِذ الَسسُجوِح، َوِحيَغ تأمَّ
العؿياَف األحسَخ، ثعَّ ُيباِلُغ  ُتذِبوُ َوَجَجىا قائسًة َعَمى أغراِنَيا الَخزخاِء ِبَمػِنَيا األحسِخ، وىَي 

ُرىا ِفي َتساُيِمَيا ِفي ِرقٍَّة ورَ  راَياٍت حسخاَء ُتخفِخُؼ ِفي َساحاِت ، َشاقةٍ ِفي َذِلَظ ِعشجَما يترػَّ
ٌة ِمغ الِبيئِة األنَجُلديَِّة بِ  يِة َولَعمَّيا تبُجو ُصػرًة ُمبَتكخًة ِلَسا أالَحخِب، وىي ُصػرٌة ُمدتسجَّ لػاِنَيا الدَّـا

 .ِفيَيا ِمغ الَحَخكِة َوالحيػيَِّة والصَّخافةِ 
لمحاَلِة الَّتي ُىػ َعميَيا ِمغ َرغَبِة َتقِجيِع الثَّشاِء َعَمى َوَقج أحَدَغ وأجاَد التَّرػيَخ ِفي وصِفِو 

مسُجوِحِو، وبخَع كحِلَظ ِفي َتقِجيِع نػِع ىحا السجِح ِبُسجاَنَبِة َسِبيِل الثَّشاِء الُسعيػِد ِفي َألِدَشِة 
َعخاِء، إَلى إراَدِة َتسِكيِغ الَسعَشى ِفي نقِذ الُستمقِّي ِبإخخاِجِو مخَخَج ا لَسذاِىِج الُسعاَيَشِة الَسجَرَكِة الذُّ

ماِف الحؼ امَتغَّ َعَميِيع ِبذخِز السسجوِح، فكاَف َأَثُخ  ِبالبَرِخ، فَجَعل ثشاَءُه ىجيًَّة ُمدَجاًة إَلى الدَّ
غاِت، ُثعَّ إفَّ الَيِجيََّة َكانت  إشخاِقِو وَلسعاِنِو واستزاِءتِو ِمغ َأَثِخ َما ِفي السسجوِح ِمغ تمَظ الرِّ

ِة اخزخاِرِه وأخِحِه شَ  بخَجَج ِفي ِشجَّ قائَق الشُّعساِف الُستفتَِّحِة َفػَؽ ُسػِقَيا الخزخاِء الُسذَبِة الدَّ
بسجاِمِع الُقُمػِب، ِفي ىيَئِة َجساجٍع ِمغ الِعؿياِف )الحََّىِب( البخَّاِؽ، التَّي َييفػ ِبَيا الشَِّديُع بتَتخنََّح 

 سِخ ِفي أرِض السعاِرِؾ.وتيتدُّ اىتداَز الخَّاَياِت الحُ 

                                                 
 ط149( اىَ دز ّلعٔ، ص 1)



 أحسج دمحم ربيع حدؼ سميػ /د
 

 

 15 مجمة بحؽث كمية اآلداب  

مت الرػرُة المػنيَُّة في شعِخ ابغ صارة، تذكيبًل جساليِّا وداللًيا تستَّعْت ؼيِو باإليحاِء  تذكَّ
ـِ الجساليِّ ُمػلجًة القشاعَة الفشيََّة الحؼ يتقبُميا الستمقي ؛ لسا تثيخُه مغ عػاشَف جيَّاشٍة  واالندجا

مغ حيِِّد الحىِغ إلى حيِِّد الحّذِ في التجليِل عمى رؤيِة  الرتباِشيا بسطاىِخ الصبيعِة ونقِميا
األلػاِف التي تتآزُر برػٍر لػنيٍَّة بالتذخيِز والتجديِج ؛ ليخسَع الذاعُخ بالمػِف صػرًة حديًَّة 
بػسائِل التذكيِل الذعخؼِّ التي يستمكيا ؛ ولتكذَف عغ َمزاميِغ الرػِر بعسِق اإلحداِس 

يَِّة التي ُتزيُء َجشباِت الشّزِ مجرًكا دوَر المػِف في االرتقاِء بالخياِؿ إلى وشػياِف الرفِة المػن
, وتتجاوُب مع انفعاالِتِو سسػِّا وارتقاًء .  أشياَء ُتجرُؾ, وُتحذُّ

أسذ جسالية تحسل قائسة عمي   -ىشا –أما الفاعمية الديكؽلؽجية لمغخض الذعخي 
ة، والتي تشع عغ جػىخ التجخبة اإلبجاعية لمذاعخ مغ الجالالت السعشػية والشفدية الديكػلػجي

 األنجلدي، وال يسكغ فيع دور الغخض في القريجة إال ضسغ سياقيا في العسل الذعخؼ.
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 ثالثاا تشاسق المؽن مع السجح

اعخ في وصِف الصبيعة بألػانيا الخبلبة ومتكًئا عمى أواصخ مسجوِحِو،  تتجمى بخاعة الذَّ
يع:و يقجـ لو الت  -يشئة في ىحا العيج, ؼيقػؿ ابغ صارة وىػ يسجح أبا بكخ إبخـا

يع في نػروز مغ )بحخ الدخيع(  -:(1)ؼيقػؿ ابغ صارة وىػ يسجح األميخ ابا بكخ إبخـا
 ِفــــــــــــــــي َشــــــــــــــــاِرق  َأبــــــــــــــــَخَز َمذـــــــــــــــــُبؽبةا 
   
 

 َأشـــــــــــــــَخَق ِمشَيــــــــــــــــا ليـــــــــــــــُل َمْذــــــــــــــــَتاِتوِ  **
 

 
 

 ُيخيـــــــــــــــــَغ خـــــــــــــــــجَّ الـــــــــــــــــَؽرِد َكاُنؽُنيـــــــــــــــــا
    

ــــــــــــــــوِ ُمعرــــــــــــــــَفخا  ** ــــــــــــــــي غيــــــــــــــــِخ أوقاِت  ا ِف
 
ـــــــــــــــت َنزَشزـــــــــــــــْت   يُح َىَف ـــــــــــــــخِّ  َروض  إَذا ال

    
ـــــــــــــــــــــــــوِ  ** ـــــــــــــــــــــــــَة ألُدـــــــــــــــــــــــــِؼ حياِت َب  ُمَحلَّ

 
 عقــــــــــــــــــــــــارُب الّذــــــــــــــــــــــــتؽِة َمقُتؽلــــــــــــــــــــــــة   

    
ـــــــــــــوِ  ** ـــــــــــــا حـــــــــــــؽَل َحافَّاِت ـــــــــــــسِذ مشَي  ِبالذَّ

 
ــــــــــــــــــيَّيا  ــــــــــــــــــي َأَبُشؽِس ــــــــــــــــــَجت ِف ــــــــــــــــــا َب  لسَّ

    
 َوُنؽُرىــــــــــــــــــــــا ِفــــــــــــــــــــــي َعْدــــــــــــــــــــــَجِجيَّاِتوِ  **

 
ضُف الذاعخ لمػِف دواال تعبخ عشو ضسشيًِّا تارًة وصخاحًة تارًة أخخػ؛ وفي ىحه األبيات يػ      

إلى الزػِء وما يخمد لو مغ بياِض. نؽرىا(  -الذسذ -أشخق  -َشاِرق  إْذ ُتحيُل الجواؿ )
إلى الحدِغ الستػىِج وىػ داؿّّ قخيٌب أيزًا مغ دائخة الزػِء ودواليا )مذبؽبة( ويحيُل الجاؿ

 )خج الؽرد(إلى الجكشِة والدػاد الحؼ ىػ نؿيس البياض. ويحيل )ليل( ؿالستعجدة. ويحيُل الجا
إلى ما يكػف لمخوض مغ ألػاٍف متعجدة تبعًا لسا ؼيو مغ  )الخوِض(إلى المػف األحسخ، و

إلى األصفخ الحؼ ىػ  عدججياتو( -)محلبة األزىار والثسار الستشػعِة األلػاف، وتحيل الجاؿ 
 لػف الحىب.

ُمسثَّبًل ِفي االندياِح التَّرػيخؼِّ َعْبَخ –ِتمَظ الِؿيَسِة اإلبجاعيَِّة ِبأَثِخَىا اأُلسمػبيِّ وانِصبلًقا ِمغ 
ـِ األلػاِف؛ ِفي َتحػيِل دالالِت الُسفخداِت الَسعَشػيَِّة إَلى ُعشرٍخ محدػسٍ  َجاَء َتػضيُف  -استخجا

اعِخ، ِلتبِخزَ  عػريَِّة لمذَّ ًفا لمحاَلِة الذُّ . األلػاِف ُمػصِّ  َلشا ِؾيَسَة األداِء االنِدياحيِّ
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ِؿ وضََّف المػَف َتػضيًفا َتزِسيِشيِّا ِعشَج قػِلِو : " َأْشَخَؽ ِمشَيا َليُل َمْذَتاِتو"  فتخاهُ ِفي البيِت األوَّ
الَلِة ِلحؿيَقِة المسعاِف الحؼ انساَز ِبِو السسجوُح َعغ سَ  ائخ َفِفي َكَمِسِة ) أْشَخَؽ ( َتػضيُف َبيُِّغ الجِّ

ياِء.  َمغ ُدوَنُو، ِبسا َجَعَل ِمغ الميِل ُمشيًخا ُمدِفَخ الزِّ
َوِمغ َثعَّ راَح ِفي َتاِلي ىحا البيِت ِفي َقػِلِو : " ُيِخيَظ َخجَّ الػرِد َكاُنػُنَيا ُمَعرَفًخا...." 
واِصًفا ُحسَخَة َخجِّ الحاِكِع الُسَتػاِزَنِة ِفي غيِخ عاِدَيٍة َواَل َمخٍض َيعخُض َلُو؛ ٌمدَتعِسبًل ِفي ذلَظ 

فخِة القاِنَيِة الَساءَلِة إَلى الُحسخِة؛ ِليكػَف أَدؿَّ َعَمى  الُعرُفَخ، ِبَسا َيتستَُّع ِبِو ِمغ خريَرةِ  الرُّ
 الُسخاِد، وأوَغَل ِفي السقرِج.

َثعَّ َلع َيَدؿ ِفي ُمَحاوالِتِو ِلتػِضيِف األلػاِف أِلخخاِج مقرػِدِه ِفي ُصػرٍة ِىَي إَلى الَعيِغ 
سِذ ِفي ال  بيِت األخيِخ ِمغ تمَظ القصَعِة : أقخُب ِمشَيا إَلى اأُلُذِف َساَؽ وصَفيِغ لمذَّ
ــــــــــــــــــيَّيا ــــــــــــــــــي َأَبُشؽِس ــــــــــــــــــَجْت ِف ــــــــــــــــــا َب  َلسَّ

  
 َوُنؽِرَىــــــــــــــــــــــا ِفــــــــــــــــــــــي َعْدــــــــــــــــــــــَجِجيَّاِتوِ  **

 
 
 

َفَتَخاُه وضََّف ىحيِغ الػصَفيِغ : )َأَبُشػِسيَِّيا( و )َعْدَجِجيَّاِتَيا( َشَمًبا ِلتحِقيِق َما َيُخُمُو ِمغ إبخاِز 
سِذ التي أشخَ  َقت َعَمى ُسسَخِت وجِيِو البخَّاِؽ، ِلتعِكَذ لمشَّاِضِخيَغ ُصفخَتَيا ِمغ كيَف أنَُّو كالذَّ

سِذ  وجِيِو ُمذِبيًة الحَّىَب ِفي َبخيِقِو وَلَسعاِنِو، وإفَّ بياَف َبخيِق األبشػِس، وازدىاِء ُصفخِة الذَّ
 أضَيُخ ِمغ ُمحاوَلِة الَعَبِث ؼيِو .

 ) الجالالت السعجسيَّة(ة: التَّشاسُق بيؼ المؽن والمغالسبحث الثاني

عخفت المغة العخبية األلػاف واىتست بيا اىتساما كبيخا " وذلظ عمى ألدشة شعخائيا 
وخصبائيا، ؼيسا وصل إليشا مغ رواة أخبارىا في العرخ الجاىمي، واشتجت ىحه العشاية في 
عرػر ازدىار الحزارة العخبية اإلسبلمية في السذخؽ والسغخب واألنجلذ، حتى بات 
مػضػع األلػاف مغ السػضػعات التي تفخد ليا أبػاب خاصة في مرشفات المغػييغ 

 .(1)السذيػريغ "
" ورغع وضػح مجلػالت األلفاظ األساسية في العرخ الحجيث فقج كاف بيشيا نػع مغ 

                                                 
ً، ٍقققبه 1992ىجْققبُ: ٍنزجققخ ىجْققبُ،  -سٗد ط ثيقق1ٍؼغققٌ األىقق٘اُ فقق  اىيغققخ ٗاأل ة ٗاىؼيققٌط اىخ٘يعققن  شيققِ،   ي     (1)

 ىألظزبذ اىدمز٘ز ػجد اىنسيٌ خييلخ "األى٘اُ ف  ٍؼغٌ اىؼسثيخ"، ص كط 
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التجاخل عشج العخب القجماء، وىػ تجاخل يخد إلى التصػر الصبيعي الحؼ لحق ألفاظ األلػاف 
 (.1خبية وإلى اتجاه العخب إلى التخريز بعج التعسيع")في المغة الع

ومغ خبلؿ السفارقة الزجّية بيغ المػنيغ )األحسخ واألخزخ(؛ في معخض وصفو لثسخة 
 :(2) الشارنج، ؼيقػؿ)مغ بحخ الصػيل(

 ُكــــــــــخاُت َعقيــــــــــق  ِفــــــــــي غُرــــــــــؽِن َزبخجــــــــــج   
    

ـــــــــؽاِلج  ـــــــــا َص يِح ِمشي ـــــــــخِّ ـــــــــفِّ ندـــــــــيِػ ال  َبك
 
ـــــــــــــــا َطـــــــــــــــؽراا   وَطـــــــــــــــؽراا َنُذـــــــــــــــسُّيا ُنقبُِّمي

      
ــــــــــــــــؽاِفجُ    َفُيــــــــــــــــؼَّ خــــــــــــــــجود  َبيَششــــــــــــــــا وَن

 
َيــــــــى  ــــــــى الشُّ  َنَيــــــــى َصــــــــبؽِتي أالَّ ُترــــــــيَ  إَل

    
نيا َعمييـــــــــا َدَمـــــــــاِلجُ    َعـــــــــخوس  ِمـــــــــؼ الـــــــــجُّ

 
وبعَج التَّقِجيِع ِفي َمػضٍع َسابٍق أِلَثِخ المَػِف ِفي ُمعاَلَجِة الَسعَشى ِليِحِه األبياِت، َلع َيبَق إالَّ  

ِة أ اللِة الُسدتقاِة ِمغ السَّادَّ ف ُنِبيَغ َعسَّا َتَتدتَُّخ ِبِو استعساالُت ِتمَظ األلػاِف ِمغ َمَعاييِخ الجَّ
الُسعَجِسيَِّة َلَيا ِمغ َتػِضيَفاِتَيا ِفي ِلداِف الَعَخِب، ِذِلَظ أفَّ الَعَخَب اعَتاُدوا َتػِضيَف بعِس َما امَتاَز 

ٍد اِل َيقػـُ ىحا السعَشى ِبَمػٍف ِبَعيِشِو ِمغ األشي اِء السعُمَسِة ِفي بيئِتِيع؛ َشَمًبا ِلتحريِل معًشى ُمحجَّ
 ِبتساِمِو إالَّ ِباستعساِؿ َما اشتَسَل َعَمى ىحا المػِف ِمغ األشياِء.

اعِخ ِبػػ : " ُكخاِت الَعِقيِق ِفي ُغُرػِف َزَبخَجٍج " إيحاُء ِبسا َيخنػ إَلى َتحِققِ  ِو وِفي تعِبيِخ الذَّ
فَخِة البخَّاَقِة التي مػُضػُعَيا الَعِقيُق،  ِمغ معاٍف ِفي الشَّطِع، َحيُث أراَد أف ُيساِزَج بيَغ الرُّ
ػَرِة َعَمى َنحِػ َما يَتَخاَءػ لمُسَتَمقِّي  بخَجُج، ِفي إخخاِج الرُّ والُخزَخِة البلِمَعِة الَِّتي ُمػُضػُعَيا الدَّ

 .  َكأنَُّو مذيٌج َمخئيّّ
 :(3) ي أحج الكتاب)مغ بحخ الكامل(ويقػُؿ ف

ــــــــــــــــةا   وَأَغــــــــــــــــخَّ َيشَتِحــــــــــــــــُل الِكَتاَبــــــــــــــــَة ِخطَّ
    

ــــــــــــــــــــِة الشَّزــــــــــــــــــــَشاضِ   ــــــــــــــــــــج  َكالَحيَّ  ُمَتَؽقِّ
 
ــــــــــــؽاَد َفأصــــــــــــَبَحت َأســــــــــــَشاُنوُ    َعِذــــــــــــَق الدَّ

    
ــــــــــاضِ   ــــــــــؽاَد ِبَبيــــــــــِع ُكــــــــــلِّ َبَي  َتذــــــــــِخي الدَّ

 
                                                  

 ط  40اىيُ٘ ٗاىيغخ، أؽَد ٍخزبز ػَس،   ص    (1)
 ط67( شؼس اثِ صبزح اى ْزسيْ ، ص 2)
 ط 118( اىَ دز ّلعٔ، ص3)
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الَلِة  َوِفي ُمَتاَبَعٍة ِلقزيَِّة المَّػِف ِفي المَُّغِة َنُدػؽُ  اِلَفيِغ، ِفي معخِض الجَّ ىحيِغ الَبيَتيِغ الدَّ
اعُخ ُمػفًَّقا  قَِّة والصُّْيِخ والشَّقاِء، وِمغ ثعَّ َكاَف الذَّ َعَمى ُقػَِّة استعساِؿ المَّػِف األبيِس ِفي تقِخيِخ الخِّ

( ِفي وصِف َكاَتٍب َجَعل ِمغ َبياِضِو الَخاَلزِ  ًة َعَميِو، بعَج أفَّ َمَدَج  ِفي اخِتياِرِه لَكِمَسِة )أغخَّ مَحمَّ
ػاَد َفأصَبَحْت َأْسَشاُنُو ... "   َبيَغ َبياِض الِخمَقِة وَسػاِد الُخُمِق ِفي َقػِلِو : " َعِذَق الدَّ

التي استقريُتيا ابؼ صارة الذشتخيشي  وسأضع ججواًل أبيُِّغ ؼيو تػاتخ األلػاف في شعخ      
حد  تؽاتخىا ] بسجلػالِتيا الستعّجدِة في شعخه برػرِتيا التاليةِ  عسا استعسَمو الذاعُخ مغ ألفاظِ 

 .[في الجيؽان
رقع  المػف 

 الرفحة

رقع 
 القصعة

رقع 
 البيت

 الجاللة

زىخاء= أبيس )زىخ التػارنج أبػيس(، فحسػة الػججى 
= أسػػػد، سػػصخ تبػػخ = أصػػفخ، عسػػػدا مػػغ ضػػيائو 

 = أصفخ

غيػػػػػػػػػػػػخ  0-1 1 65
 مباشخة

 مباشخة 2 2 65 بخزخة شاشئو = أخزخ 

 –الشػػػػارنج ن الشػػػػار = أصػػػػفخ، لجوحتػػػػو = أخزػػػػخ 
 والجسخ = أصفخ، نار الخجود = أحسخ

66 3 0-1-
2 

غيػػػػػػػػػػػػخ 
 مباشخة

أحسػػخ الػػحىب = أحسػػخ )يقرػػج الكبخيػػت(، جػػحوة = 
 أصفخ

مباشػػػخ   4 67
ن 

غيػػػػػػػػػػػػخ 
 مباشخ

خػشػػة آس = أخزػػخ، الدبخجػػج ويقرػػج بػػو الدمػػخد 
األخزػػخ، ولػو ألػػػاف مختمفػػة لكشػػو ىشػا يقرػػج المػػػف 

الصػػػػل لؤلػػػػؤًا = األبػػػػيس، بيػػػػاض يجيػػػػو كشايػػػػة عػػػػغ 
، سػد الخصػب كشاية عغ شجتيا  الكـخ

مباشػػػخة  0-3 7 71
ن 

غيػػػػػػػػػػػػخ 
 مباشخة
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غيػػػػػػػػػػػػخ  1-0 8 70-71 شفقا محـبا = أصفخ –ليبا  –نارنجة 
 مباشخة

غيػػػػػػػػػػػػخ  0 04 78-77 ليل = أسػد، صبح كغختو = أبيس
 مباشخة

نج = الشػػػػػػار  –عدػػػػػػججياتو  –معرػػػػػػفخا  –مذػػػػػػبػبة 
 –لؤلػػػػؤ الصػػػػل  –زبخجػػػػج الشبػػػػت  –أصػػػػفخ كافػرىػػػػا 

أبػػيس كشايػػة عػػغ  –أبػػيس بيػػاض نعسػػاؾ  –الػػثمج 
 الكـخ

81-80 05 03-
04-
07-
08-
10 

غيػػػػػػػػػػػػخ 
 مباشخة
 مباشخة

 –ضػػػػػخجتيا، عقيػػػػػق  –خػػػػػجود، الشػػػػػارنج  –أحسػػػػػخ 
 زيخجج

85-86 10 0-2-
4 

غيػػػػػػػػػػػػخ 
 مباشخة

غيػػػػػػػػػػػػخ  2 12 88 أردية العجاج
 مباشخة

غػػخة  –جخاحػػي، شػػخة سػػيجية صػػبغت غبللتػػو دمػػاء 
 –عدػػػػجج  –كالميػػػػل واإلصػػػػباح، زيخجػػػػج  –عاجيػػػػة 

 في راح -في كػثخ -جػىخ

012 14 3-4-
5 

غيػػػػػػػػػػػػخ 
 مباشخة

غيػػػػػػػػػػػػخ  1-0 16 001 سغ -الثشايا، لصخفظ
 مباشخة

 -ذوائػػب تبػػخ -غيػػج الدػػػالف، الكسػػاـ -بدػػتاف ورد
 بدبخجج

غيػػػػػػػػػػػػخ  0-1 17 001
 مباشخة

غيػػػػػػػػػػػػخ  0 18 002 شايت
 مباشخة

 –جسخىػػػػػا  –فجخىػػػػػا، فحسيػػػػػا  –الػػػػػججى  – سػػػػػافخة
 خجود بخاقع سػد

غيػػػػػػػػػػػػخ  0-3 21 003
 مباشخة
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 مباشخة

مدظ داريػغ،  –ابشة الدنج )كشاية عغ الشار( بياقػتة 
 سؿيط الصل –وردا  –بالخماد 

005 21 0-1-
2 

غيػػػػػػػػػػػػخ 
 مباشخة

رونػػػق وجيػػػو = بيػػػاض، بيػػػج الذػػػحػب = اصػػػفخار 
 )كشاية عغ السخض(

غيػػػػػػػػػػػػخ  5 22 006
 مباشخة

غيػػػػػػػػػػػػخ  1 23 006 فخعو الحالظ = بياض ن سػاد –جبيشو السذخؽ 
 مباشخة

غيػػػػػػػػػػػػخ  1 25 016 القسخ –جبيشو السدفخ 
 مباشخة

 غجيخ مػجو –البجر في إشخاقو 
 ذىب أحسخ –حجخ أخزخ 

غيػػػػػػػػػػػػخ  0 27 020
 مباشخة
 مباشخة

 مباشخة 1 28 021 إف شئت خزختيا يا ابغ الخجاء

ار، أصػػػػػيل نيػػػػػ –نػػػػػخجذ وييػػػػػار، ضػػػػػحى متيمػػػػػل 
 قسخ نيار، سبلؼ. –شسذ الزحى 

025-
026 

30 0-1-
2-3 

غيػػػػػػػػػػػػخ 
 مباشخة

الػػػػجيجػر، تيمػػػػل فػػػػي  –زىػػػػخاء  –تشػرىػػػا السدػػػػجػر 
غبللػػػػػة نػػػػػػر،  –لػػػػػبذ الطػػػػػبلـ  –الطػػػػػبلـ جبيشيػػػػػا 

 -العدػػجج السشثػػػر، والجسػػخ فػػي خمػػل الخمػػاد -شػػخرا
 -دجاىػػػػػا إثسػػػػػجا -دريػػػػػخة الكػػػػػافػر، فػػػػػي ليمػػػػػة -ورد

 ونجػميا مخضى عيػف الحػر

027-
028 

32 0-1-
2-3-
4 

غيػػػػػػػػػػػػخ 
 مباشخة

لػػػيبل مػػػغ شخسػػػو ونيػػػارا،  -جبػػػيغ مػػػغ حالػػػظ الحبػػػخ
سػسػػغ الخػػج،  -، خجػػل الرػػبح -شػػسػس –تػػتؤلأل 

 تحتمب، األسحارا -اقسارا، در –جمشارا، درا، أىمة 

028-
031 

33 1-3-
4-

01-

غيػػػػػػػػػػػػخ 
 مباشخة
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04-
05-
07 

 مباشخة 1 34 033 سػاد الشاضخ

الميػػػػػػل، سػػػػػػجؼ كجػػػػػػشح  -الجسػػػػػػاف، جخيػػػػػػاؿ، ىالػػػػػػة
بػػػػػػالشجيع أشػػػػػػفارىا،  –أقسارىػػػػػػا، خزػػػػػػبػا  -الػػػػػػججى
شػػػػػػسذ  -أفػػػػػػق الػػػػػػػغى، متمػػػػػػثع بالرػػػػػػبح –شػػػػػػيب 

مقػػػل  -أوريػػػت -الزػػػحى أوارىػػػا، وارؼ زنػػػاد الػػػخأؼ
يػػػػج اليػػػػجػ تذػػػػق  -الشجػػػػـػ وشػػػػخارىا، ليػػػػل ضػػػػبلليا

 زرارىا

034-
038 

36 3-6-
00-
01-
02-
11-
12-
18-
27 

غيػػػػػػػػػػػػخ 
 مباشخة

-1-0 37 040 في الدػادجبيغ الذسذ، الياقػت حسخاء تخفل 
3 

غيػػػػػػػػػػػػخ 
 مباشخة
 مباشخة

 واغخ
 بياض –الدػاد  –عذق الدػاد 

غيػػػػػػػػػػػػخ  0-1 40 043
 مباشخة
 مباشخة

 –سػػػػػحابو، جسخاتيػػػػػا  –الطػػػػػبلـ، البػػػػػخؽ  –شػػػػػقخاء 
 شخارتيا

غيػػػػػػػػػػػػخ  2-5 42 045
 مباشخة

غػػخاب  –سػػخاجو  –جسػػاف، الػػشجع  –الميػػل، سػػبلؼ 
 الميل

045 43 0-1-
2 

غيػػػػػػػػػػػػخ 
 مباشخة

 

غيػػػػػػػػػػػػخ  2-0 46 048 الميل، زىخاء –الشار 
 مباشخة
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األزاىيػػػػػػخ، عػػػػػػخمس )الصحمػػػػػػب لػنػػػػػػو  –مدػػػػػػجػرة 
 أخزخ(

غيػػػػػػػػػػػػخ  0-1 47 048
 مباشخة

 

قسػػػخا بآفػػػاؽ السحاسػػػغ يذػػػخؽ سػػػشاف أزرؽ )وىػػػػ ال 
 يقرج المػف عمى الحؿيقة(

غيػػػػػػػػػػػػخ  0-1 51 052
 مباشخة
 مباشخة

يػػػػػػػػػػػػخ غ 4 50 053 أديع األرض محتخقا –تؤلأل الجػ مغ نيخاف بارقو 
 مباشخة

 

الخقذػاء )األسػػد أو  –دمي بديف نفاقيا، الصمداء 
 السائل إلى الدػاد

غيػػػػػػػػػػػػخ  0-1 51 054
 مباشخة

 

قتيػػػػػػخ الذػػػػػػيب  –مقمػػػػػػي  –ثغػػػػػػخ الذػػػػػػيب، اليػػػػػػبلؿ 
 بسبيس

غيػػػػػػػػػػػػخ  4-6 53 055
 مباشخة
 مباشخة

غيػػػػػػػػػػػػخ  1-0 55 056 سػالف، السي، شعخه الخجل
 مباشخة

 

-058 ا بآلليأشخافي –الخياض، الخبيع، أكف زبخجج 
061 

58 0-1-
2 

غيػػػػػػػػػػػػخ 
 مباشخة

 

غيػػػػػػػػػػػػخ  1-0 61 061 الشار، جسخىا
 مباشخة

 

غيػػػػػػػػػػػػخ  01213 60 060 نػرىا –السدظ، بخد اسحع، روض 
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 مباشخة
 

-3-1 61 061 نار الجحيع، لطى، جيشع
4 

غيػػػػػػػػػػػػخ 
 مباشخة

 

الكسػػػػػاـ،  –الغسػػػػػاـ، ضػػػػػل دوح، األزاىيػػػػػخ  –البػػػػػجر 
 الجر –مدظ داريغ، بحخا 

063 63 0-3-
02-
03 

غيػػػػػػػػػػػػخ 
 مباشخة

 

غيػػػػػػػػػػػػخ  1-0 70 071 الميل –الثشايا، شسذ الزحى  –صيباء 
 مباشخة

 

العؿيػػػػػػػػاف  –شػػػػػػػػقائق الشعسػػػػػػػػاف )احسػػػػػػػػخ(، زبخجػػػػػػػػج 
 )الحىب(

 حسخ البشػد 

073 73 0-1-
2 

غيػػػػػػػػػػػػخ 
 مباشخة
 مباشخة

غيػػػػػػػػػػػػخ  2-1 76 075 كػكبيغ –كالذسذ  –حاجبيو  –المجيغ، غختو 
 مباشخة

 

 غيػػػػػػػػػػػػخ 0 81 078 زعفخاف العذي
 مباشخة

 

الػػػػػجارؼ فػػػػػي دجػػػػػى  –جسػػػػػخ  –ابشػػػػػة الدنػػػػػج )الشػػػػػار 
بالفزػػػػػػة، صػػػػػػيباء، حاجػػػػػػب  –الطمسػػػػػػاء، فحسيػػػػػػا 

 بالعذاء –الذسذ 
 البيزاء، غبللة حسخاء

غيػػػػػػػػػػػػخ  0-2 0 082
 مباشخة
 مباشخة

حيذػػػيا ضػػػاحكا،  –وليػػػل، ضػػػل الػػػػيع، بػػػخؽ دجشػػػة 
 ضخجت بخدؼ فجخه مغ دمائو –عشق ضبلمو 

084 1 0-2-
3-4 

غيػػػػػػػػػػػػخ 
 مباشخة
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نجـػ الميل، الجسػخ  –ياقػتة ذىبية، فحسيا بذخارىا 
 بيس خجودىا –رمادىا، عرفخ  –

085 2 1-2-
3-4 

غيػػػػػػػػػػػػخ 
 مباشخة

 

غيػػػػػػػػػػػػخ  2-1 5 111 مغ الشار أثػاب الحجاد، الشار
 مباشخة

غيػػػػػػػػػػػػخ  1 7 110 كالشػر في الشار
 مباشخة

 - 112 الشػار، البخؽ  –الخبيع 
113 

غيػػػػػػػػػػػػخ  0-1 8
 مباشخة

غيػػػػػػػػػػػػخ  0 00 117 األصيل –الشيخ 
 مباشخة

غيػػػػػػػػػػػػخ  1-0 02 118 أكساميا –وردة 
 مباشخ

 عارضة الدػاد
 صباغيا األحجاؽ

 مباشخة 1 03 100
غيػػػػػػػػػػػػخ 
 مباشخة

غيػػػػػػػػػػػػخ  1-0 04 101 ضػء الرباح، بحخ –بالججى 
 مباشخة

غيػػػػػػػػػػػػخ  1-0 08 104 أزرؽ كاألزرؽ  –قجؾ كالحابل 
 مباشخة

غيػػػػػػػػػػػػخ  1 11 105 قصع مغ الميل مطمع  –الذسذ حاف غخوبيا 
 مباشخة
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ْعخيَّة التَّشاسُق بيؼ المؽن  ؽرة الذِّ  ودالالت الرُّ

ُتعجُّ الرػرة الذعخية مغ الخكائد الخئيدة في الشز الذعخؼ األنجلدي، " ألنيا تسثل 
العشرخ الجػىخؼ في لغة الذعخ، ومغ أىع وسائل الذاعخ في نقل تجخبتو والتعبيخ عغ 

ى بيا أعمى مخاتب الذعخ . وتمعب الرػرة الذعخية دورا واقعو ، فيي األداة السثمى التي يبش
ىاما في بشاء الذعخ " ألنيا تبقى األداة األساسية التي تفخؽ عرخا عغ عرخ ، وتيارا عغ 
تيار ، وشاعخا عغ شاعخ ، وتخمد إلى العبقخية والذخرية والخرػصية الستفخدة ، وىي 

  (1)التي تشقل تجخبتو الذعخية لستمؿيو . 
عمى الػاقع الحدي الحؼ يعايذو الذاعخ "  –بذكل كبيخ  -ج الرػرة الذعخية وتعتس 

مغ خبلؿ تفتيتيا ليحا الػاقع ثع تعيج صياغتو وتذكيمو حدب التجخبة والحالة الشفدية لمسبجع 
، مدتعيشة بسا استػعبتو مغ نتاج غيخه مغ السبجعيغ ، أو بسا تزيفو مغ عبلقات وإشارات 

بتحقيق الػحجة بيشيا بصخيقة أشبو بالريخ ، ألف الرػرة جدء مغ  ورمػز ، ويقـػ السبجع
التجخبة الذعخية ، و يجب أف تتآزر مع األجداء األخخػ في نقل التجخبة نقبل صادقا فشيا 

 (2) وواقعيا ، كسا تذارؾ في تشسية العسل الفشي تشسية داخمية . "
بأف كمسة الرػرة : " عادة  وقج أكج بعس الشقاد عمى الرفات الحدية لمرػرة ، فقالػا

ما تدتعسل لمجاللة عمى كل ما لو صمة بالتعبيخ الحدي الحؼ يخبط الفخد بالكل ، ويخبط 
المحطة بالجيسػمة ، فيتدع الذعػر باجتساعية الحياة ، حتى تذسل كافة السػجػدات ، 

جاخمي بيغ والذعػر الكامل بالحياة نفديا ، واستعادتيا وتػازنيا ، واستئشاؼ االندجاـ ال
السذاركيغ فييا ، فالرػرة ليدت في جػىخىا سػػ ذلظ اإلدراؾ األسصػرؼ الحؼ تشعقج ؼيو 

                                                 
ط/ يْظقس مقرىل :  467ً ، ص  1987 از اى ؤُٗ اىضقبفيخ ، ثغقدا  ، ( صهػ فضو : ّظسيخ اىجْبئيخ ف  اىْقد األ ث  ، 1)

 يليد  يز ط : ٍْبٕظ اىْقد األ ث  ثيِ اىْظسيخ ٗاىزبجي  ، رسعَخ دمحم ي٘ظف ّغٌ ، ٍساعؼقخ إؽعقبُ ػجقبض ، 
/ ػيقق  اىغسيققت  277/ خبىققد ثققِ ظققؼ٘  اىؾييجقق  : ٍسعققغ ظققبث  ، ص  170، ص  1967 از صققب ز ، ثيققسٗد ، 

 ط  17ٍسعغ ظبث  ، ص اى ْبٗء : 
 زاظققخ ّظسيققخ ربجيقيققخ ، ؽعققْ  ػجققد اىغييققو ، از اآلفققبد اىؼسثيققخ ،  –( اىز قق٘يس اىجيققبّ  ثققيِ اىقققدٍبء ٗاىَؾققدصيِ 2)

ط / يْظس مرىل: اى ق٘زح األ ثيقخ ، : ٍ قبلى ّبصقف ،ٍنزجقخ ٗ از ٍ قس ىيبجبػقخ ،  9ً ، ص  1997اىقبٕسح ، 
/ دمحم  158ً ، ص  1972س ط ،  از اىَؼقققبز  ، اىققققبٕسح ، / دمحم ٍ قققبلى ثقققدٗء : مققق٘ى 217ً ، ص  1958

/ خبىقد ثققِ ظقؼ٘  اىؾييجقق  ،  442ً ، ص  1981غْيَق  ٕقهه : اىْقققد األ ثق  اىؾقديش ،  از اىضقبفققخ ، ثيقسٗد ، 
 ط  277ٍسعغ ظبث  ، ص 
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الرمة بيغ اإلنداف والصبيعة ، ؼيجعل الذاعخ مغ الصبيعة ذاتا ، و يجعل مغ الحات شبيعة 
 (1)خارجية ." 

ي وبحلظ تمعب الرفات الحدية دورا ىاما في الرػرة الذعخية ، " حيث أف ما يعص
لمرػرة فاعميتيا ، ليذ فاعميتيا كرػرة ، بقجر ميدتيا كحادثة ذىشية تختبط نػعيا باإلحداس 
، ألف القريجة نطاـ مغ العبلقات البشائية يكذف تفاعميا مع معشى القريجة ، وتديع في 
إثخاء خبخة الستمقي وتعسيق إدراكو لمػاقع ، حتى يدتكذف القريجة ومػقف الذاعخ مغ ىحا 

و إدراؾ أصالة التجخبة الذعخية ، وقجرة الذاعخ عمى تذكيميا في ندق يحقق الستعة  الػاقع ،
 (2)الفشية والخبخة لمستمقي . " 

أجسل بقاع  -ولجأ ابغ صارة إلى تمظ العشاصخ السكػنة لمسحيط البيئي في األنجلذ 
رػصية والتي تتستع بصبيعة متفخدة خبلبة ، جعمت ليا خ -األرض ، وجشة هللا في األرض 

صػرىا الكثيخ مغ الذعخاء في تاريخ األدب العخبي . " فالسرادر الصبيعية ىي السرادر 
التجخيبية التي جخبيا الذاعخ وأدركيا بحػاسو ، وتحل الرػر السدتسجة مغ السرادر 

  (3) التجخيبية في ذىغ الذاعخ بفزل الصبيعة وليذ بفزل الثقافة . "
في شعخ ابغ صارة، وىي مختبصة بالرػرة الحدية وتعج الرػرة الببلغية ىي األساس 

في بعس جػانبيا، فشخػ الذاعخ يذكل صػرة الحدية برخية كانت أـ سسعية ؛ باتكائو عمى 
التذبيو أو االستعارة أو الكشاية، والرػرة الببلغية ىحه مختبصة ومستدجة مع بعزيا إذ إنو 

استعارية دوف أف تستدج مغ الرعب بسكاف أف نجج صػرة خالرة تذبييية كانت أو 
وتتجاخل معيا الرػر األخخػ، فشخػ الرػرة االستعارية قج امتدجت معيا الرػرة التذبييية 
والرػرة الكشائية، إذ يتعاضج التذبيو مع االستعارة مع الكشاية في تذكيل صػرة مغ الرػر 

 وىكحا بؿية الرػر األخخػ وىحا ما سيػضحو البحث. 

                                                 
 ط  7 – 3ً ، ص  1958( اى ٘زح األ ثيخ ، ٍ بلى ّبصف، ٍنزجخ ٍ س ، اىقبٕسح ، 1)
/ يْظقس مقرىل ػيقى اىغسيقت اى قْبٗء : ٍسعقغ ظقبث  ، ص 194أٗظزِ ٗازيقِ : ٍسعقغ ظقبث  ، ص  -ٗييل ( زيْئ 2) 

 ط  19
 169ً ، ص ،  1981( خ بئص األظي٘ة ف  اى ٘قيبد ، دمحم اىٖب ء اىبساثيع  : ٍْ ق٘زاد اىغبٍؼقخ اىزّ٘عقيخ ، 3)

 ط 170 –
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ألخزخ في الصبيعة في شعخ ابغ صارة في مػاضع عجة تسثمت َوَرَد استخجاـ المػف ا
ُر الَبجَر ِحيَغ ُيذِخُؽ َعَمى َغِجيِخ الشَّيخِ في البجر، ؼ بالخوضة ؛ مسا جعل شعخه عبارة عغ  ُيَرػِّ

 لػحات شاعخية وإبجاعية.
والبج لمذاعخ أف يجرؾ الصبيعة الخاصة لمػف أوال ، كي يعخؼ الكيؽية التي يسكشو مغ 

ا استخجاـ المػف شعخيا واإلفادة مغ نطخة التخاث ، والثقافة ، والفمدفة إليو، إذ "إف أنطسة خبللي
المػف تحػلية ومتغايخة ، ال تخزع لسعاييخ ثابتة في السؿياس التأثيخؼ والحخكي ، إنسا تعتسج 
 عمي درجة حداسية المػف وتفعيل مخاياه في ارتباشيا بجرجة حداسية الحاؿ الذعخية ونياتيا

 :(2) خ الدخيع(يقػؿ)مغ بح، ؼ(1الجاللية وعسق حاجتيا لمتمػيغ واالنعكاس والسزاعفة" )
ـــــــــــــــــجِر وإشـــــــــــــــــخاِقوِ  ـــــــــــــــــى الَب  أنعـــــــــــــــــُخ إَل

    
 عَمــــــــــــــــى َغــــــــــــــــِجيخ  َمؽُجــــــــــــــــُو ُيدِىــــــــــــــــخُ  **

 
ــــــــــــــــخ  َأخَزــــــــــــــــخ    ــــــــــــــــؼ َحَج  َكِسذــــــــــــــــَحح  ِم

    
 َخـــــــــــــــــأَّ َعَميـــــــــــــــــِو َذىـــــــــــــــــ   َأحَســـــــــــــــــخُ  **

 
عِخيَُّة َعَمى  ػَرُة الذِّ ـُ الَسذَيِج بُكلِّ َما  اعَتَسَجْت الرُّ ِفئٍة ِمغ الَسعاييِخ التي ِمغ َشأِنَيا إفعا

ُشُو ِمغ ِقخاَءِتَيا ِقخاءًة واِعيًة َتِرُل ِبالُسَتمِقي إَلى ُبُمػِغ الُسخاِد ِمغ الشَّطِع َعَمى الػجِو َتالحؼ  ُيَسكِّ
 يكِذُف َعغ االبتكاِريَِّة ِؼيِو.

َلُو ِمغ التَّأِثيِخ ِفي ِحؿيَقِة ِبَشاِء الَسعَشى َما قج يدَتغِشي ِبِو  َوِمغ ِتمظ الَعشاِصِخ المَّػُف، َفإفَّ 
َناِت.  الُستمقِّي َعِغ غيِخِه ِمغ الُسَكػِّ

عِخيَِّة ِؼيِو ىحاِف الَبيَتاِف،  ػَرِة الذِّ وِمسَّا َوَقَع َعَميِو اخِتَياُرَنا ِلبياِف َأَثِخ المَّػِف ِفي تجبيِج الرُّ
َر الَبجَر ِحيَغ ُيذِخُؽ َعَمى َغِجيِخ الشَّيِخ؛  َفإّنُو ِمغ َبِجيعِ  اِعِخ ُىَشا َأف ُيَرػِّ التَّرِػيِخ َلَجػ الذَّ

ػَرِة إَلى ُصػَرٍة جِجيجِة اَل اتِّراَؿ َلَيا  َفُيدِىُخ َكأنَُّو َروَضٌة َتُخوُؽ الشَّاِضِخيَغ، ثعَّ يشَتِقُل ِمغ ِتمَظ الرُّ
ػرِة القِجيَسِة إالَّ ِمغ حَ  َر ِبالرُّ يُث الَسعَشى، إْذ ال َيُجػُز أف َيكػَف الَبيَتاِف ِلسعًشى واِحٍجػ فقَج صػَّ

 البجَر َأوَّاًل: ِبَسا ذكخَناُىػ، ُثعَّ َثاِنًيا: انتَقَل ِمشُو إَلى َترِػيِخ َمػِج الَغِجيِخ ِفي البيِت التَّاِلي :
ــــــــــــــــخ  َأخَزــــــــــــــــخ   ــــــــــــــــؼ َحَج  َكِسذــــــــــــــــَحح  ِم

    
 خُ َخـــــــــــــــــأَّ َعَميـــــــــــــــــِو َذىـــــــــــــــــ   َأحَســـــــــــــــــ **
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ِبالِسَدغِّ الَسرُشػِع ِمغ الَحَجِخ األخزِخ، ِلسا َيقِحُفُو َعَمى َشاِشِئِو ِمغ الَساِء الُسشِتِج ِلتمظ 
 الُخزَخِة التي ُتِحيُط ِبِو.

 :(1) يقػؿ)مغ بحخ الخؽيف(
 َأنعـــــــــــــُخ الشَّيـــــــــــــَخ ِفـــــــــــــي ِرَداِء َعـــــــــــــُخوسِ 

    
 ــــــــــــــــيِّ َصَبَغْتــــــــــــــــــــــــُو ِبُدعفــــــــــــــــــــــخاِن الَعِذــــ **

  
ــــــــــوِ  ِدــــــــــيُػ َعَمي ـــــــــــ َّ الشَّ ــــــــــا ىــــــ ـــــــــــػَّ َلسَّ  ُثـــــــــ

    
ــــــــــــيِّ  ** ــــــــــــي َداَلِص الَكِس ــــــــــــِو ِف ــــــــــــدَّ ِعطَفي  َى

 
اعُخ ُىَشا، ِفي وصِف الشَّيِخ ساَعَة ُوُقػِع َنَطِخِه َعَميِو  وِمغ َبِجيِع التَّرِػيِخ ما ذىَب إليِو الذَّ

روِع التي َتيتدُّ ِحيَغ ييبُّ بأنَُّو يدَدِىي ِفي ِرداِء َعُخوٍس ُمدعَفخٍ  ، ِفي إباَنٍة عسَّا ُيِحيُصُو ِمغ الدُّ
حيغ عبَّخ بقػلو : )انطْخ إلى الشَّيِخ( والعجوؿ عغ ذكخ حخؼ  الشَِّديُع َعَمييا ِمغ َجاِنَبِي الشَّيِخ؛

شيخ الجخ )إلى( كاف لمسشاسبة الػصؽية التي عمييا أثار الشذػة والبيجة المػنيَّة، فعجؿ إلى ال
بذكل مباشخ دوف ذكخ حخؼ الجخ؛ حيث بجا الشَّيخ أماـ عيشيو أشبو بالعخوس وبجشبيو 
األزىار والحذائر، فساؿ الذاعخ إلى ذكخ األولى فاألولى وحدب ما تقتزيو رتابة الدياؽ 

  المغػؼ .
ُو ِمغ  وقج أبَجَع التَّرػيَخ ِفي ِذىاِبِو ِبالمَّػِف إَلى التَّعِبيِخ عِغ ازدىاِء َجاِنَبيِ  الشَّيِخ بَسا يحفُّ

َجِخ، حاَؿ اىتداِزِه ِلُيُبػِب الشَّدائِع َعميَيا .  رِع والذَّ  الدَّ
والذاعخ ابغ صارة لع يبتعج عغ استخجاـ التذبيو اإلضافي البميغ وىػ يرف جساؿ  

 :(2)خج الحبيبة وإشخاقة وجييا بقػلو مغ )بحخ الكامل( 
ـــــــــــــــخق    مـــــــــــــــاء الجســـــــــــــــال بخـــــــــــــــجه متخق

    
 سذ مشـو تعـؽم فـي ضْحزـاح ضحزــاحفالذـ **

 
وقج جعل الذاعخ الجساؿ كالساء عمى سبيل التذبيو البميغ اإلضافي ، وىشا أضفى  

صفات مغايخة عمى الذيء أدت إلى تغييخ العبلقات الػاقعية لمػصػؿ إلى الغخابة ، إذ جعل 
الذاعخ واتداع الجساؿ وكأنو شيء يتمحذ بسحاقو اإلنداف ويدتستع حيغ يخاه ، وبػاسصة خياؿ 

                                                 
 ط 154( شؼس اثِ صبزح اى ْزسيْ ، ص1)
 ط 72( اىَ دز ّلعٔ، ص 2)
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حجوده إذ استصاع الذاعخ قمب السعاييخ الػاقعية وخخؽ قػانيشيا السػضػعة ليا أصبًل عغ 
 شخيق التجديع فزبًل عغ قجرتو عمى إخخاج الذيء السعشػؼ إلى شيء حدي .

 :(1) ويُقػُؿ)ِمغ َبحِخ الَكاِمِل(
 َواقـــــــــــِحف َنحـــــــــــؽَر الُسذـــــــــــِخِكيَؼ ِبَجْحَفــــــــــــل  

    
ـــــــــــــاِلػَ  ** ـــــــــــــؽ َمَع ـــــــــــــا َيسُح ـــــــــــــَيا َوَمَشاَرَى  َأرِض

 
ــــــــــى ــــــــــِو َأضا ــــــــــاِبَغاُت ِب ــــــــــؼُّ الدَّ ــــــــــ ّ  َتُع  ِلُج

    
ـــــــــــــاِبَحاِت ِبَحاَرَىـــــــــــــا **  ُزرقـــــــــــــاا َوَنقـــــــــــــَع الدَّ

 
اعِخ َما راَح ُيبِجيِو ِمغ َرغَبِة َتعِديِد َدوِر الَجيِر ِفي القَزاِء  وِمغ َجَساِؿ التَّرػيِخ اأُلسُمػبيِّ لمذَّ

غ الُسذخِكيَغ، يدَتِحثُّ القاِئَج َعَمى َحخِبيع بجحاِفِل الُسدِمسيَغ؛ اِلسِتعاَدِة َعَمى الُسشاِوئيَغ لمِببلِد مِ 
 الَكخاَمِة والِعّدِة.

اعِخ معَمُع التَّرػيِخ َعَمى َما راَح يشُذُجُه ِمَغ الَغَخِض الِجياِدؼِّ ِفي  ولع يُكغ ِليكِتسَل لمذَّ
َفَة ) زُ  ْرًقا ( ِفي الَسذَيِج؛ وكاَف الُسخاُد تذجيَع الُجشػِد َعَمى َشخِح ِتمَظ القريَجِة َلػال أنَُّو أقَحَع الرِّ

ًبا ِبَمػِف ِدماِئيع، وُزرَقِة  الُسَساِلئيَغ َليع ِمغ األعجاِء ِفي ُجبِّ يعَتِقُجوَف أنَُّو ُمدَتشَقًعاَ َضحبًل ُمخزَّ
يع ُسيػُؼ الُسدمسيَغ؛ َفُدرَقُة المَّػِف ال تقُع َبَذِخىع َفَخًقا مسَّا َلِحَق ِبيع، وَفَدًعا ِمغ َكثَخِة َما َناَلت ِمش

 َعَمى َجَدٍج إالَّ َدِليبًل َعَمى إصاَبٍة َحمَّْت ِبِو.
 : (2) َوِمغ القِريَجِة َذاِتَيا يُقػُؿ )ِمغ َبحِخ الَكاِمِل(
 ِفـــــــي ِفتَيـــــــة  َتدـــــــِخي ِإَلـــــــى َنرـــــــِخ الُيـــــــَجى

    
ــــــــى أَ  ** َجــــــ ــــــــَجَف الجُّ ـــــــشُُّيػ ُســـــــ ــــــــاَفَتُع  قَساَرَىــــ

 
ــــــــــاُؤالا  ـــــــــــاِق َتَف َقـــــــ ــــــــــؽاِعَج ِبالخِّ ــــــــــُبؽا الدَّ  َخَز

    
ــــــــَفاَرىا ** ــــــــالشَِّجيِع ِش ــــــــُ  ِب ـــــــــؽَف ُتخِز  َأن َســ

 
ػَرِة ِبسا َبجأ التَّرػيِخ ِبِو؛ فجَعَل ِمشُو ُمَعػَّاًل لمشَّْطِع؛ ًفا األلػاَف أبَخَع َتػِضيٍف َشَمًبا لَتتِسيِع الرُّ  ُمػضِّ

رَ  اِمَدِة، وىػ  –َحاَؿ َشَمِبِيع َنرَخ الُيَجػ  -ُجشَج الحقِّ  فَرػَّ ِباألقَساِر ِفي ُضمَسِة الميلِ الجَّ
يػِؼ  التَّرػيُخ الحؼ ُيِحيُل إَلى السعَشى السقرػِد؛ ِحيُث رِغَب ِفي تذبيِيِيع َتحَت وقِع الدُّ

 مَسَة.وارتفاِع ُغباِر الَحخِب باألقساِر البلِمَعِة التي تُذقُّ ىحه الطُّ 
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ػرِة المَّػِنيَِّة إَلى َتػضيِف ُصػَرٍة أخَخػ ُمَتَختَِّبٍة َعَمى َسابَقِتَيا، ُيدِمُع  ُثَع انتَقل ِمغ ِتمَظ الرُّ
ًشا ِبَسا  ِفيَيا القرَج َعَمى أفَّ ِفتَيَة الَحقِّ َفَعُمػا َما َفَعُمػا ِمغ َتخِزيِب َسػاِعِجىع ِبجماِء الَعُجوِّ َتيسُّ

 ِبيع ِشفاُر أسياِفيع ِمغ القْتِل. َسُتػِقُعُو 
 :(1) َوِمغ القِريَجِة َعيِشَيا أيًزا يُقػُؿ )ِمغ َبْحِخ الَكاِمِل( وىحا ُمفَتتُح الَقِريَجةِ 

اَللـــــــــــــــــــُة َناَرَىـــــــــــــــا    الَيــــــــــــؽَم َأخَســــــــــــَجِت الزَّ
    

ـــــــــــــــا ** ـــــــــــــــَجى ُعسَّاَرَى  َواســـــــــــــــَتخَجَعْت َداُر الُي
 

 َغخَناَطـــــــــــــة    َواســــــــــــَتْقَبَمْت َحــــــــــــَجَق الــــــــــــَؽَرى 
    

َقــــــــــــْت َأْزَىاَرَىـــــــــــــا **  َوِىــــــــــــــــــَي الَحِجيَقــــــــــــُة َفؽَّ
 

ـِ  ـَ الكبلـَ َعغ َضُخوَرِة ُمبَلَحَطِة التَّزِسيِغ المَّػِنيِّ ِفي بعِس َكبَل وقج أسَمفُت ِؼيَسا تقجَّ
عِخ؛ فإنَُّو ِمسَّا َيِعدُّ َشمُبُو ِفي َكِثيٍخ ِمغ الشُُّرػِص الَسشُطػَمِة؛  فَتفِقُج جاِنًبا َكِبيًخا ِمغ دالالِتَيا، الذَّ

اِعُخ ِفي البيِت الثَّاِني ِمغ ىحْيِغ الَبْيَتْيِغ  إالَّ َعَمى الحاِذِؽ بحِلَظ ِمغ الشََّقَجِة، وقج ضسََّغ الذَّ
راميِّ باستعساِلِو ِلَكِمَسِة )الَحِجيَقِة( ِبَسا ُتػ  َرِة لمَسذيِج الجِّ ِحي ِبِو ِمغ َخميًصا ِمغ األلػاِف الُسَرػَّ

َجَساِليَِّة الَسذَيِج ِبُدُروِعَيا َوأشَجاِرَىا وأزىاِرَىا، فَداَعَج َذِلَظ َعَمى إدراِؾ كيَف َكانت غخناشُة 
ِل ِبَجِسيِل السشاِضِخ، وَروَعِة الَصِبيَعِة.   َتدَدِىي َقبَل ِتمَظ الَحخِب وذِلَظ التََّػغُّ

بِط بيَغ ا بلَلِة والشَّاِر ِمغ َجاِنٍب، والُيَجػ والُعسَّاِر ِمغ وكاَف َقبَل ىحا َسَعى ِفي الخَّ لزَّ
َجاِنٍب آَخَخ؛ َتييَئًة لمُسَتمقِّي َحياَؿ استؿباِؿ الشَّّزِ إَلى َتجِديِج َما كاَف ُمَتػىًَّسا ِمغ َشأِنِيَسا، 

بَلَلِة، واسَتَعاَر ِلَجاِر الُيَجػ الُعسَّاَر.  َفاسَتَعاَر اإِلخَساَد ِلمزَّ
بللِة، فيَي است اللِة، َفاستعاَر اإِلخساَد لمزَّ عارٌة وفاؾيٌَّة جَسَع بيَغ َشخَفيَيا ِمغ حيُث الجَّ

اعُخ قج ألحَق ىِحِه  واستعاَر الُعسَّاَر لمُيَجػ، وبيحِه الّتحػُّالِت ِفي ِبشيِة االستعارِة يكػُف الذَّ
 ِو.االستعاراِت ِبَسا ُيشاِسُبيا مَع ِسياِؽ َحاِلَيا التي َوَردت ِؼي

، وىَػ  إفَّ آليَة الَسشصِق لبلستعارِة تتسثَُّل ِفي البحِث عغ التقاشاٍت ِفي الَسجاِؿ الِؿياِسيِّ
فخِة، الَِّتي تتػقَُّف ِؾيسُة االكتذافاِت  عخاُء ِبالَحجِس، وُيسثُِّل َنػًعا ِمغ الكػِد أو الذِّ مجاٌؿ يعخُفُو الذُّ

                                                 
 ط 109( اىَ دز ّلعٔ، ص1)



ْشَتِخيِشّي)ت  َتشؽُّع األْلَؽاِن ِفي                    ىــــ(  517ِشْعِخ ابِؼ صارة الذَّ

                      
 32 مجمة بحؽث كمية اآلداب                                                                       

ىِحِه الَعشاصُخ الُسذتَخَكُة َيأِتي ِمغ ِضسِشَيا  (1)تخَكِة.ِفيَيا َعَمى َمَجػ جػىخيَِّة العشاصِخ الُسذ
ياُؽ ِلمَكذِف َعغ آلياِت االسِتَعاَرِة.  الدِّ

وفي السزسار نفدو يقػؿ ابغ صارة، في وصف روض مغ نخجذ وبيار: مغ بحخ 
  (2) الكامل(

 وحجيقـــــــــــــــة مـــــــــــــــؼ نـــــــــــــــخجذ وبيـــــــــــــــار
    

 رفعــــــــــــــت لــــــــــــــؽاء الحدــــــــــــــؼ لمشعــــــــــــــار **
 
ــــــــــــــــل  ــــــــــــــــحا ضــــــــــــــــحى متيم ــــــــــــــــا ى  فكأنس

    
 وكأنســــــــــــــــا ىــــــــــــــــحا أصــــــــــــــــيل نيــــــــــــــــار **

 
 أخــــــــؽان أميســــــــا معـــــــــاا شــــــــسذ الزـــــــــحى 

    
 وأبؽىســـــــــــــا قســـــــــــــخ الدـــــــــــــساء الدـــــــــــــاري  **

 
 شــــــــــخبا ســــــــــالف القطــــــــــخ حتــــــــــى عخبــــــــــجا 

    
ـــــــــــــــــــــار ** ـــــــــــــــــــــ  األزى  وتخاجســـــــــــــــــــــا بكؽاك

 
 واســــــــــــتؽدعا خبخييســــــــــــا نفــــــــــــذ الرــــــــــــبا 

    
 فـــــــــــأذاع مـــــــــــا كتســـــــــــا مـــــــــــؼ األســـــــــــخار **

 
 فبكــــــــــى الشــــــــــجى ليســــــــــا ُضــــــــــياا، والشــــــــــجى 

    
 لألزىــــــــــــار أكــــــــــــخُم جــــــــــــار  ُمــــــــــــح كــــــــــــان  **

 
يدتخجـ الذاعخ التذبيو إلى جانب حدغ التعميل؛ فيػ يذبو الشخجذ، وتفتحو بشػر  

الزحى الداشع، ويذبو البيار بزػء الذسذ في نياية الشيار السائل إلى االحسخار، ويديب 
اعخ في ذكخ صفات كثيخة في ىحه السقصػعة، وبعجىا يرف الفغ البجيعي) حدغ  الذَّ

( في نياية السقصػعة الذعخية مغ أجل تقػية السعشى في ذىغ الدامع وإضفاء سسة التعميل
جسيمة عمى الشَّز الذعخؼ بصخيقة التعميل عشج حرػؿ الفخاؽ بيغ الشجا و أوراؽ الذجخ، 
خ ىحه القصخات التي تكمل أوراؽ األشجار،؛ لحا فجاء تجديج  وذلظ بدبب شمػع الذسذ وتبخُّ

 يعي داللة عمى عسق خيالو وسعة مػىبتو.الذاعخ ليحا الفغ البج
 :(3) ويقػؿ ابغ صارة الذشتخيشي األنجلدي، مغ )بحخ الصػيل(

                                                 
 ط355ـ  354: 1980زجخ االّغي٘ اىَ سيخ،اىقبٕسح، ( ّظسيخ اىجْبئيخ ف  اىْقد األ ث ، صهػ فضو، ٍن1)
 ط126،127( شؼس اثِ صبزح اى ْزسيْ ، ص2)
 ط177( شؼس اثِ صبزح اى ْزسيْ ، ص 3)
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جى  ولســـــــا رأيـــــــت الغـــــــخب قـــــــج ُغـــــــزَّ بالـــــــجُّ
    

خق مؼ ضؽء الرباح دالئلُ  **  وفي الذَّ
 

 تؽىَّســــــــــــُت أن الغــــــــــــخَب بحــــــــــــخ  أُخؽُضــــــــــــو
    

ـــــــخق ســـــــاحلُ  ** ـــــــؼ الذَّ ـــــــجو م ـــــــحي َيْب  وأنَّ ال
 

غّز بالججى( صػرة رمدية لطمسة نفدية، عاصخت األحجاث السفدعة  فقػلو )الغخب
التي ألسَّت باألنجلذ، رسسيا الذعخ بأسمػب الخمد بعج أف أحذَّ بغخؽ الدفيشة العخبية في 

 شػفاف األسباف، فالتجأ إلى السذخؽ ليدتسج مشو بدوغ الشػر والخبلص مغ الطبلـ السيمظ.
تجخبة اإلندانية في شتى مشاحييا فبخز في مختمف وقج استصاع المػف أف يتجاوب مع ال

األغخاض الذعخية في الغدؿ وفي السجح وفي الػصف وغيخىا مغ أغخاض الذعخ األخخػ، 
ليؤدؼ دورًا فاعبًل في سياؽ تمظ األغخاض، إذ إّف "المػف ال يأتي لػضيفة زخخؼية فحدب، بل 

يا ويثخؼ التجخبة والسعشى بسا يثيخه لو اتراؿ وثيق بالشفذ البذخية وتصمعاتيا، فيػ يعبخ عش
. فالمػف أداة ميسة وفاعمة (1)مغ احداسات مستعة وإيحاءات تسدج بيغ الحياة وميجاف الفغ "

في القريجة الذعخية إذ يعسج الذعخاء مغ خبللو الى التذخيز أو االيحاء مفيجيغ مشو في 
 تذكيل صػره الذعخيَّة.

ما في نفذ الستمقي بجقٍَّة متشاـيٍة شالسا أحدَغ وأخيًخا أسفخت األلػاُف عغ  ترػيِخ 
اعخ) ( تػضيَفيا في مػاضِعيا الُسدتحقَِّة ليا؛ فُتدِيُع في تخغيِب أو في تشفيِخ  ابؼ صارةالذَّ

متمقِّي الشّزِ الذعخؼ في السحتَػػ الحؼ ىػ برجِد تمؿِّيو، وليذ َثسََّة مغ ريٍب في أنَّيا تعكُذ 
ا يأخُح بسجامِع القمِب إضافًة إَلى ما َليا مغ وضيفٍة دالليٍَّة مشػشٍة ِبيا، عمى الشّزِ لػًنا بجيعيِّ 

وكاَف لكثخِة ما وضََّفو )ابغ صارة ( مشيا في سياقاِت نطِسو السختمفِة أضيُخ األثِخ في تػجيِو 
 خصاباِتو عمى الشَّحِػ الحؼ  سبق الحجيث عشو.

ُة التحاِمو ىحا؛ ولعلَّ أىعَّ ما أسيَع في كثخِة تػاجج ألف اِظ األلػاِف في شعخ)ابِغ صارة( شجَّ
بتمظ التعبيخاِت الُسعجسيِة في واقِع داللِتيا الحؼ سيقت مغ أجِمو في ُمجسِل نرػِصو الذعخيَّة؛ 
فمقج كانت كلُّ لفطٍة مشيا أجسَل ما تكػَف في واقِع تػضيِفيا الحؼ وضَعيا ؼيِو كأنَّيا محرػرُة 

                                                 
 ط105رلعيس ٍٗقبزّخ(، ػصاىديِ اظَبػيو األظط اىغَبىيخ ف  اىْقد اىؼسث  )ػسض ٗ (1)
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جاللِة التي اختاَرىا ليا؛ حيث استصاِع بججارٍة إيقاَع ألفاِظ المػف االستعساِؿ في نػِع تمظ ال
 مػاقَعيا؛ مَّا يجؿُّ عمى غدارِة الذعػِر وشػياِف يشابيِع الػججاِف . 

 الَخاِتَسةُ 
راَسِة الُسػَجَدِة َعغ َأَثِخ المَّػِف  ُل إَليِو ِمغ نتاِئَج، ِفي ِتمَظ الجِّ وإفَّ أبَخَز َما َتعَّ التَّػصُّ

عِخيَِّة اآلِتي: و   َتػِضيفاِتِو ِؼيَسا وقَع َلَشا ِمغ ُنُرػِص ابِغ صارَة األنجُلديِّ الذِّ
مغ خبلِؿ دراسِتي لتػضيفاِت )ابِغ صارَة( لبعِس تمِظ األلػاِف في شعخه مغ أفَّ لكلِّ   -1

غيِخه لػٍف داللًة معجسيًة ال يتخصاىا ذىُغ ُمتمقِّيا إلى غيِخىا؛ فيي ليدت مسَّا قج يذتبُو ب
ُل الشاضُع عبَخىا بيغ حقػٍؿ ُمختمفٍة بسا يتػافُق مع  عشَجه، وداللًة سياؾيًة دالليًة ببلغيًة يتشقَّ
ػرِة التي ال يخخُج فييا عسَّا ىػ ُممتدـٌ شبًقا لقانػِف  غخِضو وُقجرِتو عمى تػضيِفو في بالرُّ

ـٍ تقزي بو الشطخياُت الفمدؽيِة أو الشقج ية. ؛ فقَج َكاَف ِلمػِف ُحُزػٌر الجساِؿ ال وفًقا اللتدا
ضاىٌخ ِفي أكَثِخ ُنُرػِصِو، غيَخ أنَُّو َكاَف َتقميِجيِّا، واَفَق ِؼيِو الكِثيَخ ِمغ ُشعخاِء األنجُلِذ ِفي 
تمظ الِحؿَبِة وغيِخَىا، إذ إنَُّو َشَخَؽ األبَػاَب ذاَتَيا التي َشخَقَيا ُنطخاؤُه ِفي َتػِضيِف األلػاِف؛ 

لمَّػُف َذا ُحزػٍر َتقميجؼٍّ ِمغ َناِحيِة الَسػضػَعاِت َفػضََّفَيا ِؼيَسا ُوِضَفْت ِؼيِو ِعشَج َحيُث كاَف ا
عخاِء  َفِدَساػُت المَّػِف ِفي الَسجيِح اَل َتخَتِمُف  –ِفي الَسجِح، َوالَػصِف، والَغَدِؿ  -َغيِخِه ِمغ الذُّ

اعِخ بالَسخأةِ  ِؿ الذَّ ا ِمغ الصَِّبيَعِة والبيَئِة . َعغ الَػصِف، َحتَّى ِفي َتَغدُّ  َكاَف أيًزا ُمدَتَسجِّ
بلٍت  معجِسو الذعخيِّ ولقج أسيع المػُف إسياًما بارًزا في تذكيِل   -2 وإثخائو بتذكُّ

متعجدٍة مغ األلفاِظ، وكحلظ في إنتاج الجالالِت، ًسػاٌء َكاَف واِصًفا لمصَِّبيَعِة، أو ُمتَغدِّاًل ِفي 
ِة ِحخِصِو َعَمى التَّشػيِع ِمغ األلػاِف الُسػضََّفِة ِبحَدِب اإليخِاِد، كَسا  الَسخَأِة، أو َماِدًحا، مَع ِشجَّ

َشًة ِفي  َعَسَج إَلى َتػضيِف األلػاِف ِفي ىيَئاِتَيا الَصبيِعيَِّة الُسباِشَخِة، وِفي َتجديِجَىا ُمزسَّ
بخَجِج، والحََّىِب، والمُّجَ   يِغ. األحجاِر الَكخيَسِة كالَعقيِق، والدَّ

، سبًبا   -3 ـِ األلػاِف ِفي ِشعِخ ابِغ َصاَرَة اأَلنَجُلديِّ َجاَء ىحا التَّشػيُع البارُع الستخجا
عِخيَِّة ِمغ  ػَرِة الذِّ ؛ َما َجَعَمُو قاِدًرا َعَمى الِتقاِط الرُّ ًيا الستكساِؿ الِبشاِء التَّرػيخؼِّ ُمػجِّ
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ًجا ِبَيا السعَشى أضَيَخ التَّج ديِج، ُمدَتعِسبًل ِلحِلَظ ِمغ أصشاِؼ االنِدَياَحاِت َمػِضِعَيا ُمَجدِّ
 الِكشاَيَة، والتَّذِبيَو، واالسِتَعاَرَة. –الَببَلِغيَِّة 
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  The aim of the research (the diversity of color in Ibn Sara's poetry 

between the requirements of the image and the richness of semantic) 

is to expand the poetic objects of color , to explore the general 

phenomenon of color, for fear of omiting the aspect of what emerged 

in Ibn Sara, and to address a multitudes of texts of his poetic 

experience, with its richness, diversity and maturity 

 As to the importance of the subject 

 The importance of the study stems from the fact that it is a new study, 

as far beyond the many descriptive studies of Ibn Sara's poetry; This is 

by exploring the depths of vocabulary, especially color, and by 

delving into its technical semantic 

 1- Detection of the significance of the color in its various dimensions 

and poetic purposes 

 2-To clarify the frequent phenomenon of color, and its effect on the 

multiplication of Ibn Sara's poetic texts, and to analyse them; 

Especially since the Andalusian poet does not start from a blind 

tradition or follow a minor; He has his own idea and art when he deals 

with colors and expands their artistic significance through his poetic 

image. 
 

 
 


