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 "سخل النهاس" لبذس ؼاهش العياب: الشئيت وألاداة في كفيذة 

 دساظت جدليليت غلى لىء اإلاىهج الاحخماعي
 

 مدمذ ؤسؼذ الحعً          
 ، بىٛالصٌلظامٗت صا٧ا، الٗغبُتاللٛت ٢ؿم ، ؤؾخاط مؿاٖض            

ؼ، ظضة، الؿٗىصًتالباخض   ض٦خىعاٍ، ٢ؿم اللٛت الٗغبُت وآصابها، ظامٗت اإلال٪ ٖبض الٍٗؼ

 
م( ٌٗض مً 1964اخت ُٞه ؤن الكاٖغ الٗغاقي بضع قا٦غ الؿُاب )ث مما ال مك 

عّواص قٗغ الخُٟٗلت ؤو الكٗغ الخغ. ومً ؤبغػ اإلاحزاث الٟىُت لهظا الىٕى مً الكٗغ 
الخضًض هي ٦ثرة اؾخسضام الغمؼ وألاؾُىعة وؤلاٌٛا٫ في الٛمىى اإلادبب في 

الخ٣لُضي. ٞهظٍ الؿماث الخٗبحر باإلياٞت بلى الخمغص ٖلى ب٣ًإ الكٗغ الٗغبي 
ىه. ومً َظٍ ال٣هاثض  الٟىُت مخىازغة في ؤقٗاع الؿُاب اإلاىػٖت ٖلى ٖكغة صواٍو
اإلاىم٣ت بالجضة والخضازت ٢هُضة "عخل الجهاع" التي جمشل عئاٍ الاظخماُٖت 
والؿُاؾُت في ؤوازغ خُاجه. مً زم، ٧اهذ َظٍ ال٣هُضة مً ألاَمُت بم٩ان ٞىُا 

سُا في آن مٗا. وبالخالي جم ازخُاع َظٍ ال٣هُضة وببضاُٖا وبوؿاهُا وا ظخماُٖا وجاٍع
للضعاؾت اؾتهضاٞا لخ٣ُُم مضي هجاح الؿُاب في الخٗبحر ًٖ عئاٍ مً ظهت، وللك٠٨ ًٖ الخىاؾب والخىاٚم 

 بحن جل٪ الغئي وألاصواث الٟىُت مً زال٫ جدلُل م٣ىماث ال٣هُضة مً ظهت ؤزغي ٖلى الترجِب آلاحي:
 

 ذس ؼاهش العياب في اللفيذة: مفهىمها وملىماتهاؤوال: سئيت ب
ت مفهىم الشئيت ومعخىياتها 1-1 ٗاصلها ال٩لمت ؤلاهجلحًز ". َو ي 

َ
. Vision: بن ٧لمت "الغئٍت" مٟغصة، ظمٗها "ُعئ

ؤما في الٗٝغ الٗام ٞهى ًض٫ ٖلى ما ًىص ؤخض ؤن ًهل بلُه، ؤو  .(1)مٗىاَا اللٛىي "ؤلابهاع بالٗحن ؤو بال٣لب
ى ٧لمت ٖامت لؤلَضاٝالىدُ ؤو هي ٢ضعة ٖلى الخ٨ٟحر  (2)جت الجهاثُت التي ٌؿعى ؤخض ؤن ًهىٗها شسهُا. َو

ؤما الغئٍت في ألاصب ٞلها صاللت ؤٖم٤   .(3)في اإلاؿخ٣بل ؤو الخسُُِ للمؿخ٣بل مصخىبا ب٨بحر السُا٫ وال٨ٟغ
. ٞالغئٍت في ألاصب جدك٩ل في ٣ٖل اإلابضٕ مً الىعي الاظخ ماعي ال٨ٟغي والٗاَٟي مٗا؛ طل٪ مما ؾب٤ ط٦ٍغ

ألن "ٖملُت حك٨ُل الغئٍت ال ج٠٣ ٖىض الاهخ٣اء ألاًضولىجي والخ٣ُُم وؤلاصعا٥ ال٣ٗلي، ٞهي جخًمً الخضؽ 
ت، ٩ٞل ٦ُان ال٩اجب ًجهم٪ في ٖملُت السل٤، وزُا٫ الٟىان َى ال٣ىة  والسُا٫ والاهٟٗا٫ والضواٞ٘ الالقٍٗى

ُٗحها الك٩ل الظي ًىٓم جُاع الاهُباٖاث اإلاخباًىت. السال٢ت التي جغجب اإلاىاص ألاولُ ت وحك٩لها في ٧ل مىخض، َو
وال ًا٦ض ألاصًب السال١ عئٍخه بال٨ٟغ وخضٍ، بل ب٩ل خىاؾه؛ ٞالخإ٦ُض الاهٟٗالي للظاث ؤلاوؿاهُت له صوع 

٣ا إلاٗاًحر الجما٫ ًٖ ؤلاصعا . ٞخبحن (4)٥ الاهٟٗالي"٦بحر في الخمشل الجمالي للٗالم. ٞال ًىٟهل الخ٨ٟحر اإلابضٕ ٞو
٣له وظضاهه وبًضولىظُاٍ  ٨ٍغ ٖو ؤن اإلابضٕ بطا قاَض في اإلاجخم٘ ٢ًُت ؤو زلال ًضٞٗه ٧ل مً قٗىعٍ ٞو

                                                           

 ـ، "الرؤية".ٜٜ٘ٔللماليُت،  بَتكت: دار العلم، ٛ، ط الرائد معجم لغوم عصرمجرباف مسعود،   (ٔ)
 .ىػٖٚٗٔ\ٔ\٘، تاريخ الدخوؿ http://www.monzerosama.com/?page_id=752 ، متاح علىالرؤية كالرسالةمنذر أسامة )د.ت.(،   (ٕ)

  (3) A S Hornby, Oxford Advanced Learnesr’s Dictionary of Current English, Edited by: Salyy Wehmeier, 7
th

 ed. 

(Oxford: Oxford University Press, n.d.), “vision”. 

 .ٜٛٔ ص ـ،ٜٙٛٔصفاقس: ادلؤسسة العربية للناشرين ادلتحدين،  ،معجم ادلصطلحات األدبيةإبراىيم فتحي،   (ٗ)

http://www.monzerosama.com/?page_id=752#ixzz3qnvcVCh1
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ٞبىاء ٖلى طل٪، جض٫ الغئٍت في الكٗغ ٖلى "حٗم٤ُ إلادت مً  .(1)و٢ُمه بلى البدض ًٖ  الخل الظي ٣ًخى٘ به
ت ومى٠٢ مً الخُاة، ًٟؿغ  كمل اإلاؿخ٣بل" اللمداث ؤو ج٣ضًم هٍٓغ . ٞالغئٍت، بطن، ال بض مً (2)اإلااضخي َو

ؤن حؿلِ الًىء ٖلى شخيء ًخهل بالبِئت اإلادُُت )باإلابضٕ( ؤو باإلاجخم٘ ٖلى مؿخىي الٗالم، ٖلى خؿب 
اإلا٣خًُاث والٓغوٝ التي جاصي باإلابضٕ بلى ؤلاصالء بٟلؿٟخه للخُاة. وبالخالي ٢ض ٩ًىن مؿخىي الغئٍت هٟؿُت 

٣ا لىعي اإلابضٕ. ؤما ُٞما ًخهل بغئٍت الؿُاب في ال٣هُضة ٞؿدبحن لىا ؤو اظخماُٖت ؤو  ؾُاؾُت ؤو ٖاإلاُت، ٞو
لي بٌٗ الخٟهُل ًٖ ٧ل طل٪ م٘ بُان ٖىاملها:  ؤن له عئٍت هٟؿُت واظخماُٖت وؾُاؾُت ظمُٗا. ٍو

التي ؤلٟها -" : بن عئٍت الؿُاب الىٟؿُت اإلاخمشلت في ٢هُضة "عخل الجهاعسئيت العياب الىفعيت وملىمها 1-2
ى في بحروث م1962الكاٖغ في ؾىت  ًم٨ً ؤن جدبحن بك٩ل ؤًٞل خحن عظٗىا بلى وي٘ الؿُاب  -(3)َو

الىا٢عي ٢بل وؤزىاء ٦خابتها؛ بط بن ٧ل هو ؤصبي ولُض لخُاة اإلابضٕ اإلاِٗكت وخالخه الكٗىعٍت والىٟؿُت. 
ت الىي٘ الىا٢عي مؿخلؼمت ال٦دكاٝ عئٍت الؿُاب الىٟؿُ اج٤ٟ الضاعؾىن  و٢ضت في ال٣هُضة. بطن، مٗٞغ

، ٦ما ٖاوى ؤٖغاى م1961في جغظمت خُاة الؿُاب ؤهه ؤنِب باإلاغى الٟؿاصي في الجهاػ الٗهبي بٗض ٖام 
م ؤمال بالكٟاء وصزل في مؿدكٟى 1962جهلب ظاهبي يمىعي، مما ايٍُغ بلى ؤن ًظَب بلى بحروث في ٖام 

خجلى َظا الجاهب الىٟسخي في  .(4)زُٟت مً الكلل ال٨ليببحروث. و٧اهذ خالخه الىٟؿُت خُئظ في ي٤ُ و  ٍو
ل٨ً خالخه الصخُت جضَىعث  .(5)م(1974عؾالخه التي ٦خبها بلى نض٣ًه الٗغاقي الكاٖغ قاط٫ َا٢ت )ث 

ؿدكٟى بال ظضوي وبضؤ ٣ًُم في ٞىض١ ؾان باو٫ في عؤؽ بحروث ًترصص ٖلي ؤزهاجي اإلاواهدُذ ٞسغط مً 
ً. وو٢ض ٧ل٠ الُبِب بخضي ؤإلااوي. و٢ض ب٣ي َظا الُ ان ٖلى مٗالجخه إلاضة قهٍغ بِب وػوظخه ٌكٞغ

ممغياث جضعى "لُلى" بٗىاًت الؿُاب في م٩ان ب٢امخه في الٟىض١. ٞاج٤ٟ ؤن و٢٘ الؿُاب في خبها إلاالَٟتها 
م ٧ىهه ٢ض قٗغ بضهى ؤظله. و٧ان َظا الخب بحن الؿُاب ولُلى ناع ٖم٣ُا بلى خض ٦بحر   وبْهاع مىصتها له ٚع

ا وبٌٗ عؾاثل خبها ل٣ُغؤَا. ٣ًى٫ الكاٖغ في ٢هُضة "عخل الجهاع":  خحن ؤُٖخه "لُلى" مً زهالث قَٗغ
 زهالث قٗغ٥ لم ًهجها ؾيباص مً الضماع

اع ا ٚو  قغبذ ؤظاط اإلااء ختی قاب ؤق٣َغ
 وعؾاثل الخب ال٨شاع

 .(6)مبخلت باإلااء مىُمـ بها ؤل٤ الىٖىص
لها في ٢هُضحي "زظًجي" و"٠ُ٦ لم ؤخب٪" وفي عؾالت ٦خبها بلى  و٢ض ٖبر الكاٖغ ًٖ خبه بًاَا ومُىله

َظا مً ظهت، ومً ظهت ؤزغي ٧اهذ ٢ىجه الجؿمُت جخالشخی وجخًاء٫ بلى خض  .(7)(-1930نض٣ًه ؤصوهِـ )
ا بغخُله، ٦ما قٗغ بغخُل خبه؛ "بط بضؤث ؾُىة اإلاىث جسُم ٖلى ٧ل شخيء ُٞخدُل  ؤن ؤخـ بخؿاؾا ٢ٍى

غ 
ُ
ىص الُاجؿت في ؤ٤ٞ مليء بٛاباث السخب مً صالالث اإلاىث لِؿخدُل الكاٖغ بلى الخي ؤ٢ل خغا٧ا وج ٍه الٖى

                                                           

 .ٕٓٔ ص القاىرة: دار ادلعارؼ، د.ت. ،، ٗ، ط إلبداع الفٍت ُب الشعر خاصةاألسس النفسية لمصطفى سويف،    (ٔ)
 .ٕٕ ص ـ،ٜٚٛٔبغداد: دار الشؤكف الثقافية العامة، ، الرؤيا ُب شعر البياٌبزلي الدين صبحي،    (ٕ)
الرقم ، كىي ذات ة "منزؿ األقناف ُب جيكور"قصيدة. كمسي الديواف بقصيد ٛٔكىي أكؿ قصيدة يتناكذلا ديوانو "منزؿ األقناف" الذم ػلتوم على    (ٖ)

 [ٔٔ ص ـ،ٕٜٙٔبَتكت: دار العلم للماليينن ، منزؿ األقنافبدر شاكر السياب، ] الثامن ُب الًتتبيب ُب الديواف.
بدر شاكر س، ؛ إحساف عبإٛٔ، ـٕٙٓٓبَتكت: مؤسسة ْتسوف للنشر كالتوزيع، ، بدرشاكر السياب أظلوذج عصرم مل يكتملسامل ادلعوش،    (ٗ)

 .ٖٚٗـ، ص ٜٛٚٔ، بَتكت: دار الثقافة، ٗ، طالسياب: دراسة ُب حياتو كُب شعره
 .ٔٗٔ ص ـ،ٜ٘ٚٔبَتكت: دار الطليعة، ، رسائل السيابماجد السامرائي )إعداد كتقدمي(، راجع:    (٘)
 .ٜ، ص منزؿ األقنافالسياب،    (ٙ)
سامل . )نقال عن: ٙٙٙ، "كيف مل أحبك"، من شناشيل ابنة اجلليب، ٔ، ـ كر السيابديواف بدر شا ؛ ٕٕٚ، ص مرجع سابقسامل ادلعوش،    (ٚ)

 .[مرجع سابقماجد السامرائي )إعداد كتقدمي(،  نقال عن:] ـ.ٜٗٙٔ\ٜ\ٚٔمن رسالة إىل أدكنيس بتاريخ (؛ ٕٕٚ، ص مرجع سابقادلعوش، 
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جهاع ًغخل، ًإٞل هجمه ٖلى و٢٘ الخغمان مً الِٗل ختی في السُا٫، ٞال ًغي هٟؿه بلى عماصا ًجهؼ الؿىضباص 
 . ًخي ؤ٦ثر ال جغي ؤمال في ؤن ٞخل٪ ٧اهذ عئٍت الؿُاب الىٟؿُت التي .(1)ٖلى الب٣ُت البا٢ُت مىه"

م مً ؤن الغئٍت الىٟؿُت هي التي ٚالبت في سئيت العياب العياظيت والاحخماغيت وملىمهما 1-3 : ٖلى الٚغ
ى مكٝغ ٖلى اإلاىث ًٖ  ال٣هُضة، بال ؤن الؿُاب لم ًمل٪ ؤن ًخجاَل ختی في خالخه الىٟؿُت اإلاجهاعة َو

ببِئخه و٢ىمه ووَىه حٗل٤ اللخم بالضم. ٞهى الخٗبحر ًٖ عئٍخه الؿُاؾُت والاظخماُٖت مما ًض٫ ٖلى حكبشه 
 ٌٗبر ًٖ عئٍخه الؿُاؾُت والاظخماُٖت ٖلى الىدى الخالي:

 ؤواٍ، ُمّض ًضً٪ ًبن ال٣لب ٖاإلاه الجضًض
اٞغ والؿٗاع، دُم ٖالم الضم وألْا  بهما ٍو

 .(2)ًبجي ولى لهىحهت صهُاٍ
٧ان مدؿما باالؾدبضاص  غ له الظيٞغئٍخه الؿُاؾُت وبالخالي الاظخماُٖت هي جدُُم الىٓام اإلاٗان

غظ٘ الؿبب في طل٪ الخلم بلى الىي٘ والايُهاص ، وبٖاصة بىاء مجخم٘ ظضًض الظي ًسلى مً الٓلم. ٍو
ا م٘ الِؿاع اإلاخُٝغ في الٗغا١، ٩ٞان زىعٍا.  الؿُاسخي في الٗغا١ خُيئظ. ٩ٞان الؿُاب "اعجبِ اعجباَا ٢ٍى

ً م 1948-1947التي خضزذ بمىاؾبت مٗاَضة بىعحؿمىر ؾىت  هؼ٫ بلى الكىإع وعاء الٞخاث اإلاخٓاٍَغ
ٞدمل ٖلى ؤٖخا٢هم لحهخ٠ ٞخه٤ٟ له ؤلٝى ألا٠٦، وجضٖى له ؤلىٝ الخىاظغ وجباع٦ه ال٣لىب. وهاله ما 
ًىاله اإلاخٓاَغون في ْل خ٨م مل٩ي ًخ٣ٗب مٗاعيُه ٞإقي ال٣بٌ ٖلُه وؤوصٕ السجً ٞخٗظب وجإلم وطا١ 

اصة في بًظاثه وبٌٛاال في جى٨ُله"مغاعة الخبـ والايُهاص... . و٢ض نىع (3)وخىعب في عػ٢ه ٟٞهل مً ٖمله ٍػ
. لظا، ٖبر الكاٖغ (4)الكاٖغ في "مضًىت الؿىضباص" ما خضر في الٗغا١ مً الايُهاص زال٫ الخ٨م ال٣اؾمي

م  مً ؤهه ٧ان ًٖ عئٍخه الؿُاؾُت في "عخل الجهاع"؛ وهي بٖاصة حٗمحر بلضٍ بٗض بػاخت الايُهاص. ٞٗلى الٚغ
ىه.  مالػم الٟغاف بال ؤهه ًدمل بحن ظىبُه عئٍت ججضًضًت لبالصٍ ًخمىاَا ٧ل مىاًَ خ٣ُ٣ي الظي ًدب َو

 
 زاهيا: ألاداة الفىيت ودوسها في الخػبير غً الشئيت: 

ؤما ألاصاة الٟىُت ٞىٗالج في َظا اإلادىع صوعَا في الخٗبحر ًٖ عئي الكاٖغ في ال٣هُضة. ٞترجب ٖلى طل٪ ؤن 
٢ؿمىا َظا اإلادىع بلى ؤعبٗت ؤ٢ؿام. وهي: الغئٍت والدك٨ُل اللٛىي، والغئٍت والدك٨ُل ؤلا٣ًاعي، والغئٍت 
والدك٨ُل الهىعي وؤزحرا ال آزغا الغئٍت والدك٨ُل الضاللي؛ وطل٪ لىدبحن ؤن َل جم اؾخسضام َظٍ ألاصواث 

حن الك٨لي ٞدؿب ؤم ؤجها جخًاٞغ ٖلى ججلُت عئٍت الكا  ٖغ ٖلى ؾبُل الخىاٚم الجمالي.الٟىُت للتًز
م واهٟٗاالتهم. ٞاإلاٗاوي الشئيت والدؽىيل اللغىي  6-0 : بن ألالٟاّ هي ألاصاة ألاولُت لؤلصباء في الخٗبحر ًٖ مكاَٖغ

ت ؤو م٨خىبت.  "والكاٖغ ٚالبا  ا ؤلٟاْا ؾىاء ؤ٧اهذ ملْٟى ْؿَى
َ
م٨ىىهت في الهضوع ال ًم٨ً ٞهمها بال بطا جم ٦

اء ؤلٟاْه لئلخاَت باإلاٗاوي التي ًغظى ونىلها بلى مؿخمُٗه، ومً زم ٧اهذ ال٩لمت اللبىت ما ٌٗمض بلى اهخ٣
ت والهىع الٟىُت التي  ا مً ال٩لماث لخ٩ىن الترا٦ُب اللٍٛى ألاولى في بىاء الًٟ ال٣ىلي، والتي جخأل٠ م٘ ٚحَر

" ت التي جم ُٞىهب اَخمامىا َىا  .(5)حكُض البىاء الكٗغي الظي ًٟٙغ ُٞه اإلابضٕ ؤ٩ٞاٍع ٖلى اإلاٗاظم الكٍٗغ
اؾخسضامها في ال٣هُضة للخٗبحر ًٖ الغئي الىٟؿُت والاظخماُٖت والؿُاؾُت؛ وطل٪ لجري مضي وعي الكاٖغ 
 بازخُاع لؤللٟاّ اإلاٗبرة ًٖ عئاٍ، ولجري بلى ؤي مضي ٧اهذ ألالٟاّ ميسجمت والغئي التي ٢ضمها في ال٣هُضة. 

                                                           

 .ٕٕٕ، ص مرجع سابقسامل ادلعوش،    (ٔ)
 .ٓٔ، ص منزؿ األقنافالسياب،    (ٕ)
 .ٕٔ-ٔٔـ، ص ٜٙٙٔ، د.ط، بغداد: دار اجلمهورية، ٗٔسلسلة الكتب احلديثة  بدر شاكر السياب رائد الشعر احلرعبد اجلبار داكد البصرم،    (ٖ)
 ٛكلغاية  ٜٛ٘ٔ دتوز / يوليو ٗٔمن  العراؽككالة ُب رئيس الوزراء كالقائد العاـ للقوات ادلسلحة ككزير الدفاع يعٌت بو عبد الكرمي بن قاسم. ككاف    (ٗ)

  ـ.ٖٜٙٔمن فرباير سنة  ٜ. توُب ُب بعد احلكم ادللكي عراقيحيث أصبح أكؿ حاكم  ٖٜٙٔ/فرباير شباط
 .ٖٔ٘ـ، ص ٕٓٔٓاألردف: عامل الكتب احلديث، -، إربدالرؤل كاألدكات عند شعراء القرف الثاين اذلجرمصالح الدين أمحد دراكشة،    (٘)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2_/_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1958
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1963
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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ي للغئٍت الىٟؿُت التي هي ٣ٞضان ألامل في الخُاة والخب مٗا ٞىجض جدذ )ؤ( ٞإما ُٞما ًخٗل٤ باإلاعجم الكٗغ 

 َظا الباب اإلاجاالث الخالُت:    
ى ًىُىي ٖلى: عخل، الجهاع، اهُٟإث، طبالخه، جىهج، صون هاع، ٞلترخلي ]زُابا للمٗكى٢ت  * الغخُل َو

 11بٌٗ ٧لماجه ختی ؤحى "عخل الجهاع"  اإلاىخُغة[. َظا اإلادىع َى ؤ٦ثر اإلاداوع جغ٦حزا في ال٣هُضة، و٢ض ج٨غعث
ا؛ ألن ال٣هُضة بضؤث بـ "عخل  مغة في ال٣هُضة. و٢ض ؾاصث ْاَغة الغخُل في ال٣هُضة مً ؤولها بلى آزَغ
ا. و٢ض جىاؾبذ  الجهاع" واهتهذ بـ "عخل الجهاع" ًٞال ًٖ ج٨غاٍع ٞحها في مؿختهل ؤ٦ثر الض٣ٞاث الكٗىعٍت وآزَغ

ججغبت الكاٖغ م٘ اإلاغى الًٗا٫ الظي ؤقٍٗغ بإهه ال مىام له مً ٢بًت اإلاىث  ْاَغة الغخُل وؤلٟاْها م٘
غ الخاصر في طًَ اإلابضٕ واإلاخل٣ي مٗا  ا؛ وطل٪ لخ٣ٍغ خُض اؾخسضم نُٛت اإلااضخي في "عخل" في ٧ل مغة ط٦َغ
م مً ؤهه لم ًدضر بٗض خ٣ُ٣ت. ٦ما اؾخسضم هللا نُٛت اإلااضخي ٖىض ون٠  بإن الخضر ٢ض خضر ٖلى الٚغ

َمُغ۞﴾ ]الاوك٣ا١: ﴿لؿاٖت في ال٣غآن مشال: ا
َ
٤َّ ال٣

َ
ك

ْ
 َواو

ُ
ت َٖ ا َرَبِذ الؿَّ

َ
ت
ْ
[. ٞاؾخسضام نُٛت اإلااضخي في 1ا٢

 "عخل الجهاع" بهما ٣ًهض بها الكاٖغ ٖضم اخخما٫ ٖىصجه بلى الخُاة مما ًدىاؾب م٘ عئٍخه الىٟؿُت للخُاة. 
ا لٗىصة الؿىضبا\اإلاٗكى٢ت  * ً، مً وعاء٥، "لُلى" اإلامغيت واهخٓاَع ص. ٌكمل َظا اإلادىع: ظلؿذ، جيخٍٓغ

مٗهم٪ الِؿاع، ؾاٖض٥ الِؿاع، زهالث قٗغ٥، لم ًهجها ]الؿىضباص[، مً الضماع، قغبذ، ؤظاط اإلااء، 
ا، ٚاع، عؾاثل الخب ال٨شاع، مبخلت باإلااء، مىُمـ بها، ؤل٤ الىٖىص، َاثمت السىاَغ، في صواع،  قاب، ؤق٣َغ

ً ؤواٍ، آٍ، نمذ ألاناب٘،  ]مً خُض ما[ وظهذ َغفي، في عاختّي، ٌؿُل في ٢لبي، ًهب، بلى ال٣غاع، جيخٍٓغ
]زُابا للمٗكى٢ت[،٧اص الكاب، ًؼو٫، جىُٟئ الؼهاب٤، في السضوص، َاإلاا بهما ]٢بًخا الؿىضباص[خلمُذ، 

جغي، صٖجي، آزظ ٢بًدُ٪ ]زُابا للؿىضباص مً اإلاٗكى٢ت[، ٖلى مخاَت ٖؼلتي، ؾُٗىص ]؟[، متی حٗىص ]؟[،ؤ
غجحن، ٖلى  ، ]٢بًخا الؿىضباص ٖىض اإلاٗكى٢ت[ماء زلج، في اجهماع، ]٢بًخا الؿىضباص[ َػ ، ما ؾُٗٝغ ؾخٗٝغ

ٞهظا اإلادىع مً نلب الغئٍت الىٟؿُت للكاٖغ، ألهه لم ٣ًٟض ؤمله في الخُاة ٞدؿب، بل  ٚضًغ، جخٟخدان.
ع خى٫ زُبت ؤملها في ٖىصة الكاٖغ ٣ٞض ؤمله في خبه هدى "لُلى" ؤًًا. ٩ٞل ألالٟاّ في قإن "لُلى" جضو 

لى َظا الىدى جىاؾبذ ألالٟاّ م٘ عئٍخه الىٟؿُت جىاؾبا جاما.   وػوا٫ الكباب في اهخٓاٍع بال ظضوي. ٖو
ى ًدىي: لً ٌٗىص، ٖىصة، الؿٟاع، ؤؾغجه، آلهت البداع، ٢لٗت ؾىصاء، ظؼع مً الضم واإلاداع،  *الؿىضباص َو

م بالؿٟحن، ٖلى اهخٓاع، ال، ٚغ١ الؿٟحن، مً اإلادُِ بلى ال٣غاع، وعاء ؾاٖخه، ٞىاع، قاَئ للمىث، ًدل
حجؼجه، ناعزت الٗىان٠، في بؾاع، ]زهالث قٗغ اإلاٗكى٢ت[ لم ًهجها، مً الضماع،  ما ًُحر، بال 
ٞااص٥، ٞى١ ؾُذ اإلااء، ًس٤ٟ، في اهخٓاع. َظا َى اإلادىع في الخٗبحر ًٖ عئٍخه الىٟؿُت. ٞخىظض ُٞه ؤلٟاّ 

ى عمؼ للؿُاب–لت الؿىضباص جىم ٖلى خا اإلا٣هىعة اإلاجبىعة ٖلى ٖضم الخغ٦ت واليكاٍ بٟٗل اإلاغى  -َو
مما ًُٟض ب٣ٟضان  -وهي لُلى اإلامغيت -الًٗا٫. ٞلم ٌٗض ٌؿخُُ٘ ؤن ًدٟٔ ختی زهالث قٗغ اإلاٗكى٢ت

 ٢ىجه في مٗمٗان اإلاغى. 
ى –ومً الالٞذ للىٓغ ؤن ٢ض حٗاص٫ ٖضص نُٛت اإلااضخي لىن٠ الؿىضباص  في َظا اإلادىع ٖضص  -الؿُاب َو
ت  ت، خُض جم اؾخسضام ٧ل مً نُٛت اإلااضخي واإلاًاٖع ظا ٌكحر بلى خالت الكاٖغ  4نُٛت اإلاًاٖع مغاث. َو

الىٟؿُت اإلاخظبظبت ال٣ل٣ت بحن السٝى والغظاء. ٞمغة جمُل هٟؿه بلى الغظاء ومغة بلى السُبت. ٩ٞلما ما٫ بلى 
ت و٧لما ما٫ بلى زُبت ألامل والؿ٩ىن اؾخسضم نُٛت اإلااضخي؛ وطل٪ الغظاء واإلاؿخ٣بل ما٫ بلى نُٜ اإلاًاٖع

ت. بُض ؤن ٦ٟت السُبت في َظا اإلادىع جبضو مغجٟٗت باليؿبت للغظاء؛ بط بن  ألن نُٛت اإلااضخي ال جُٟض الخٍُى
٣ت ؤو بإزغي.  ض مٗجی اإلااضخي بٍُغ ٌ ٖىصجه جهاثُا مما ًٍا ت جٞغ م ٧ىجها نُٛت اإلاًاٖع نُٛت "لً ٌٗىص" ٚع

 لى َظا الىدى، جىا٣ٞذ ألالٟاّ في َظا اإلادىع م٘ عئٍخه الىٟؿُت جماما.ٖو
ى ًدخىي ٖلى: َحهاث، ٠٣ً الؼمان، جمغ، باللخىص، زُى الؼمان، بالدجاع. ٞهظٍ اإلاٟغصاث جسضم   * الؼمان َو

ض الب٣اء ٖلى وظه  في الخٗبحر ًٖ الخٗاعى الجاعي بحن الىظىص والؼمان مً خُض بن هٟـ الكاٖغ جٍغ
 ٗمىعة ل٨ً الؼمان ًسالٟها، ٞهى ال ًيخٓغ ؤخضا، بل ًمطخي ٢ضما ٖلى وجحرجه الُبُُٗت. اإلا
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ىص، ٚاباث   * الُبُٗت وهي حكخمل ٖلى: البدغ، مدؿ٘، زاو، ال ٚىاء، ؾىي الهضًغ، ًهغر، الٗىان٠، الٖغ
، مً ؤلىاجهً، جى ً، ؤمُاًَ، السٝى ُٟئ الؼهاب٤، في مً السخب، الش٣ُلت، ؤعمضة الجهاع، اإلاىث، مً ؤزماَع

م الىظىص، ما ًبحن، ، ]قغإ[ عهدخه، الٗانٟاث. ٞالٗال٢ت بحن الُبُٗت الهال٨ت 
َ
ل
ُ
السضوص، بغو١ الُٛب، ْ

الؿالبت اإلاضمغة وبحن الغئٍت الىٟؿُت الباجؿت "هي ٢اثمت ٖلى الؿببُت؛ ٞمٗاهاة الكاٖغ الضازلُت هي التي 
٨ظا، جالءمذ ألالٟاّ م٘ عئٍت (1)لباٖض ٖلى الدكائم"ظٗلخه ال ًغي في الُبُٗت بال ٖاإلاها ألاؾىص ا . َو

 الكاٖغ الىٟؿُت جىاؾبا جاما.
 )ب( وؤما ُٞما ًخٗل٤ باإلاعجم الكٗغي لغئٍت الكاٖغ الاظخماُٖت والؿُاؾُت ُٞدخىي ٖلى ألالٟاّ الخالُت: 

ٟاع، الؿ ٗاع، ًبن، لى َىحهت، ؤواٍ، مض، ًضً٪، ًبن، ال٣لب، ٖاإلاه الجضًض، بهما، ًدُم، ٖالم الضم، ألْا
صهُاٍ. ومً الالٞذ للىٓغ ؤن الكاٖغ لم ٌؿخسضم َىا ؤًت نُٛت مً اإلااضخي، بل اؾخٗمل زالزت نُٜ مً 
ظا ًخىا٤ٞ جماما م٘ عئٍخه الاظخماُٖت التي هي حٗمحر اإلاجخم٘ الجضًض  ت مما ًُٟض مٗجی الاؾخ٣با٫، َو اإلاًاٖع

ض ؤن ٌٗمغ  ٖاإلاا ظضًضا مٛاًغا للٗالم الغاًَ، والخٗبحر ًٖ جد٤ُ٣ جل٪  السالي مً الٓلم وال٣هغ. ٞالكاٖغ ًٍغ
ت. مً زم لم ًإث بال بهُٛت الاؾخ٣با٫. وطل٪ ٖلى الىدى الخالي:  الغئٍت ال ًخد٤٣ بال بىاؾُت نُٜ اإلاًاٖع

 ؤواٍ، مض ًضً٪ ببن ال٣لب ٖاإلاه الجضًض
اٞغ والؿٗاع،  دُم ٖالم الضم وألْا  بهما ٍو

  .(2)ًبن ولى لهىحهت صهُاٍ

)ط( ؤما ُٞما ًخٗل٤ باإلاؿخىي التر٦ُبي ُٞخمشل في ال٣هُضة ألاؾلىب السبري وؤلاوكاجي ظمُٗا. ل٨ً ألاؾلىب 
خه بك٩ل ٚالب، بط وعص ألاؾلىب السبري خىالي  ّٟ مغة في خحن ؤن ألاؾلىب ؤلاوكاجي  57السبري ٢ض عجخذ ٦

ٖغ مً اإلاغى السبِض الظي حك٩لذ مً مغة. والؿبب في طل٪ ًغظ٘ بلى الخٗبحر ًٖ َى٫ مٗاهاة الكا 15وعص 
ت ما  ُه ًٖ مٗاهاجه، ٞإزظ مً ألاؾالُب السبًر ا مً التٞر زالله عئٍخه الىٟؿُت،  و٦إن الكاٖغ ؤعاص بظل٪ هٖى
٣ا للخالت الكٗىعٍت والىٟؿُت  اؾُإ للخٗبحر ًٖ جل٪ السلجاث اإلا٨بىجت. ؤما ألاؾلىب ؤلاوكاجي ٣ٞض وعص ٞو

: وعصث ظملت "ٞلترخلي" زُابا للمدبىبت بٞاصة بلى الالخماؽ والخىؾل، و٢ض وخؿب اإلاًمىن واإلا٣ام. مشال
ؤجذ َظٍ الجملت في جهاًت م٣ُٗحن مما ًُٟض بإن اهٟٗا٫ الكاٖغ ونل بلى مضاٍ. وباإلاشل وعصث ظملخان "ًا 

لىٓغ ؤن ومً الالٞذ ل .(3)ؾيباص!" "ؤما حٗىص؟" الخان جُٟضان بُى٫ الاهخٓاع وألامل في الٗىصة في آن مٗا
مغة مما ًُٟض بإن ال٣هُضة ملُئت  48مغة في خحن ؤن اإلاغ٦ب الٟٗلي وعص  25اإلاغ٦ب الاؾمي في ال٣هُضة وعص 

بالخٟاٖل الضًىامي الخضسي والؼمجي؛ بط بن اإلاغ٦ب الٟٗلي ؤو الجملت الٟٗلُت ًُٟض الخضر والؼمً، و"الخٛحراث 
٨ظا في ٧ل الىو هجض ؤن اإلاغ٦ب الٟٗلي ٌٗبر ًٖ الخضزُت والؼمىُت اإلاخخابٗت في الىو جاصي بلى صًىا مُخه... َو

الخضر الضًىامي والؼمً اإلاخخاب٘ في خحن ؤن اإلاغ٦ب الاؾمي ا٢ترن بلى خض ٦بحر باإلاؿمُاث صون اعجباَها بدضر 
ؤو ػمً، ومً زم اؾخمض خغ٦ُت مٗاهُه مً زال٫ ا٢تراهه باإلاغ٦ب الٟٗلي. ولٗل ٢لت اإلاغ٦ب الاؾمي في الىو 

 .(4)صة اإلاغ٦ب الٟٗلي َى ما ؤصي بالىو بلى خغ٦ُت ؤخضازه وؤبٗاصٍ وصاللخه ومٗاهُه،"وػٍا
٦ظل٪، ًلٗب الغ٦ً الخ٨مُلي في َظٍ ال٣هُضة صوعا ال ٣ًل ؤَمُت مً الغ٦ىحن ألاؾاؾُحن الاؾمي والٟٗلي في 

في طل٪ "َى٫ حك٨ُل اإلاٗجی ال٨لي لل٣هُضة؛ وطل٪ اؾتهضاٞا لخٟجحر َا٢اث اإلاٗجی. و٢ض ٩ًىن الؿبب 

                                                           

-https://ar، متاح على وذج حتليلي من شعر دجديد الرؤياظلـ(، ٕٗٔٓسعيد بكور )   (ٔ)

ar.facebook.com/ThlylNswsAlbaklwrya/posts/1015651058451823 ، ـ.ٕ٘ٔٓ\ٕٔ\ٕ٘تاريخ الدخوؿ 
 .ٓٔ ص ،منزؿ األقنافالسياب،   (ٕ)
 .مرجع سابقبكور،    (ٖ)
، جده: النادم األديب الثقاُب ّتده، ٗ، طالنظرية النقدية من الصوت إىل النص ضلو نسق منهجي لدراسة النص الشعرممراد عبد الرمحن مربكؾ،    (ٗ)

 .ٕٕٚ-ٕٔٚ، صٔـ، ج ٕٕٔٓ

https://ar-ar.facebook.com/ThlylNswsAlbaklwrya/posts/1015651058451823
https://ar-ar.facebook.com/ThlylNswsAlbaklwrya/posts/1015651058451823
https://ar-ar.facebook.com/ThlylNswsAlbaklwrya/posts/1015651058451823
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ت" . ٞبالخالي ًىظض في هو (1)الض٣ٞت الكٗىعٍت وبَالت اللخٓت الخإملُت في عؾم مالمذ الهىعة الكٍٗغ
اث واإلاجغوعاث وؤصواث الىنل وال٠ُٗ والٟهل.      ال٣هُضة الهٟاث واإلاُٗٞى

وقٗغ الخُٟٗلت ٖلى : ؤما ؤلا٣ًإ ٞهى ٖىهغ مً ٖىانغ الكٗغ الٗمىصي الخ٣لُضي الشئيت والدؽىيل ؤلاًلاعي 6-6
م٨ً  غاى في الكٗغ. ٍو خض ؾىاء. ومً اإلاٟغوى ؤن ٩ًىن ؤلا٣ًإ ميسجما م٘ عئٍت الكاٖغ واإلاًامحن وألٚا

ما٫  ؤن ًى٣ؿم ؤلا٣ًإ الكٗغي بلى ٢ؿمحن: الساعجي والضازلي. ؤما ٖلى مؿخىي ؤلا٣ًإ الساعجي ٣ٞض
ً الؿُاب  ت ٍت اإلاخٟاوجتهٓام ألاؾُغ الكٗغ  الخ٣لُضي بلىًٖ هٓام الكٍُغ ؛ وطل٪ ألن هٓام ألاؾُغ الكٍٗغ

ٗىعي اإلاخٟاوجت جسً٘
ّ

٣ٞت الكٗىعٍت واليؿ٤ ال٨ٟغي والك ا للضَّ . لظا، بجی الؿُاب ٢هُضجه في َىلها و٢هَغ
ٖلى الىٓام الكٗغي الخضًض لخ٩ىن ال٣هُضة مخىاٚمت م٘ ص٣ٞاجه الكٗىعٍت ووؿ٣ه ال٨ٟغي وعئاٍ الىٟؿُت 

  اٍ.جُٟٗلت ال٩امل"مخٟاٖلً" التي مىدخه مدؿٗا ومؿاخت للخٗبحر ًٖ عئ  لل٣هُضة والؿُاؾُت. ولظل٪، ازخاع 

)جتراوح بحن  (، متراوخت00)َاْع: _ ظاءث مً الىاخُت الهىجُت الضازلُت مىخضة٣ض ل٣اُٞت ٞباليؿبت لؤما 
الاه٣باى الظي الغاء والّضا٫(، ُٞما الغوي جىٕى بحن الغاء والضا٫ الؿا٦ىحن الٗا٦ؿحن للمٗاهاة الضازلُت و

٠ الكاٖغ الخىاػي في ٢ىله .ًمى٘ الكاٖغ مً الاهُال١ والخٗبحر الُل٤ُ الخغ  :وباليؿبت لئل٣ًإ الّضازلي ْو

ًّ  \مً \اإلاىث  ؤزماَع

ًّ  \مً  \اإلاىُث   ؤمُاَع

ًّ  \مً \السٝى  ؤلىاجه

ى جىاٍػ هدىّي، ٖمىصّي، نغفّي، ٖغوضخّي، جاّم ؤه٣ظ ال٣هُضة مً ظى الغجابت والخؼن، وصبَّ في ؤونالها  َو
 
َ
 وخغ٦ُت بضٌٗت

 
؛ ؾىاء مىه ج٨غاع الهىامذؤما ُٞما ًخٗل٤ با. خماؾت ا ًدؿم بالخىٕى ُّ  لخ٨غاع، ٣ٞض ظاء ٚى

)الغاء، الالم، الّضا٫( ؤو الهىاثذ)الؿ٩ىن، واو اإلاض، ؤل٠ اإلاّض( وهي ؤنىاث ح٨ٗـ خالت الكاٖغ الىٟؿُت، 
وهي طاُث صاللت في َظا اإلا٣ام، خُض جُٟض ال٣ُحن الّخام بضهّى  "صٞلترخلي َى لً ٌٗى "خ٨غاع الالػمت ب ٦ما ؤحى

 ( ٖلى الىدى الخالي:Anaphore) (2)ؤحى بخ٨غاع اؾتهاللي ؤظله. َظا بلى ؤهه

ً...  مً اإلاىث  ؤزماَع
ً.. مً اإلاىث  ؤمُاَع

٣ضان لؤلمل في ٖمً زالله ٞهى ٌٗبر   ا الىدى، ٖلى َظو  الٗىصة بلى الخُاة.ما ٌٗخمل بضازله مً زٝى ٞو
ت الّىٛم  .(3)ؤُٖى الخ٨غاع ومٗه الخىاػي لل٣هُضة جىّىٖا ب٣ًاُٖا ٢اثما ٖلى حٗضص ألانىاث وخٍُى

غ له ٢ُمت ٖالُت في الٗمل ألاصبي. "ٞهى الظي ًبٗض الخُاة ُٞه، الشئيت والدؽىيل الفىسي 6-5 : بن الخهٍى
غ؛ أل  ٨ؿبه ؾماث الخإزحر. وال ٌؿخٛجي الٗمل ألاصبي ًٖ الخهٍى ٗم٤ نىعجه ٍو ىضخه َو هه ًجؿم اإلاٗجی، ٍو

. و٢ض ٖض بٌٗ الى٣اص الهىعة (4)في الظًَ، ٞاإلاٗاوي جهىع وجهاٙ ٦ما ًهاٙ مً الظَب زاجم ؤو ؾىاع"
ت  C. Day Lewisالٟىُت م٩ىها ؤؾاؾُا في بىاء ال٣هُضة، خُض ًغي  ؤن "ال٣هُضة ما هي بال نىعة قٍٗغ

ت" ت مً الهىع الكٍٗغ غ الكٗغ ومد٪ م٣ضعة الكاٖغ"، ٦(5)مغ٦بت مً مجمٖى . ٞهي (6)ما ًغي آزغ ؤجها "ظَى

                                                           

 .ٖٕٚ، ص مرجع سابق   (ٔ)
 [ٔٔـ(: ٜٜٜٔ، )فكر كنقد رللة ثقافيةكنوين، التوازم كلغة الشعر، . ]دتاثل صيغ البدايةكىو ما قد يعرؼ بتجنيس صدكر األبيات الناتج عن    (ٕ)
 .مرجع سابقبكور،    (ٖ)
ادلدينة ادلنورة: اجلامعة ، ىػ ( مجع ما مل غلمع كدراسة نقدية ٚٗٗحىت  ٖٖٗشعر الدعوة اإلسالمية ُب العصر العباسي الثالث )من سفَت القثامي،    (ٗ)

 .ٕٗ٘ـ، ص ٕٗٓٓ، القاىرة: ٘، ط دالئل اإلعجاز؛ اجلرجاين، ٖٔٙ ص ـ،ٕٛٓٓادلدينة ادلنورة عمادة البحث العلمي، اإلسالمية ب
 ٜٕ ص ـ،ٜٙٛٔدار الشؤكف الثقافية العامة، -بغداد: كزارة الثقافة كاإلعالـ ،النقد التطبيقي التحليليعنداف خالد عبد اهلل،    (٘)
 .ٕٛ، د.ط.، القاىرة: دار ادلعارؼ، د.ت. ، ص كالبناء الشعرمالصورة محد حسن عبد اهلل،    (ٙ)
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"جمشل ع٦ىا ؤنُال في البىاء الكٗغي طل٪ ألجها جد٤٣ له الخماؾ٪ والاوسجام، ٞمً زاللها ًجم٘ الكاٖغ بحن 
ال٠ بحن ال٩لماث التي جبضو مخىاٞغة ٞخٛضو في وؿ٤ ال٣هُضة ميسجمت  ٣غب البُٗض، ٍو اإلاخىا٢ًاث ٍو

ظا ً مىدها ٢ضعة َاثلت ٖلى الالخدام بحن ال٨ٟغ والكٗىع...لهظا ال ًم٨ً لكإ ججاوػَا إلاا لها مً مخألٟت، َو
ت لل٣هُضة التي حٗبر ًٖ عئٍخه (1)صوع ُٖٓم في بىاء عئٍخه وحك٨ُلها" . ٞكاٖغها بٕغ في ازخُاع الهىعة اإلاغ٦ٍؼ

ت خغ٦ُت جخمشل في ٢ىله "عخل الجهاع" )جهىع+بهغ+ خغ٦ت( التي وعصث في الىٟؿُت. وهي نىعة بهٍغ
٤ الؿُاب لدك٨ُل عئٍخه الىٟؿُت مً زال٫  11ال٣هُضة 

ّ
ت لل٣هُضة. و٢ض ُوٞ مغة حك٩ل الهىعة الاعج٩اٍػ

َظٍ الهىعة الٟىُت. ٞةهه ٌكٗغ بمٗمٗان اإلاغى الظي ال ًغي ُٞه ؤمال في الكٟاء وبالخالي الٗىصة للخُاة، ٞال 
ت واليكاٍ والخغ٦ت -ي ؤن جهاٍعشخيء ًدٟٓه مً جل٪ الجهاًت الخخمُت، ٨ٞإهه ًغ  ى عمؼ للكباب والخٍُى َو

ت والخجضص ت م٘ خالخه الىٟؿُت  -واإلاٗٞغ ٢ض طَب، وطَب مٗه ألامل ٧له. ٞخىاؾبذ الهىعة اإلاغ٦ٍؼ
ت  والكٗىعٍت و،٦ظل٪، م٘ عئٍخه الىٟؿُت جماما. ؤما عئٍخه الاظخماُٖت والؿُاؾُت ٞهىعَما في نىعة بهٍغ

 خالي:إلاؿُت. وهي ٖلى الىدى ال
 مض ًضً٪ ًبن ال٣لب ٖاإلاه الجضًض

اٞغ والؿٗاع  بهما ًدُم ٖالم الضم وألْا
 (2)ًبجي ولى لهىحهت صهُاٍ

ٞخدك٩ل َظٍ الهىعة الجؼثُت مً )جظ٦غ+بهغ+إلاـ+جهىع( مما ظٗلها مخىاؾبت م٘ عئٍخه الاظخماُٖت 
الخسُُِ والغئٍت )بهغ( ٞدؿب، والؿُاؾُت؛ بط بن بٖاصة حٗمحر اإلاجخم٘ وبػالت الٓلم وال٣هغ ال جدخاط بلى 

ؤما مهاصع  بل جدخاط بلى الخُب٤ُ )إلاـ(، و٧ل مً الخسُُِ والخُب٤ُ مخىاظض في الهىعة ٖلى الؿىاء.
 الهىعة الٟىُت ٣ٞض اؾخمض الؿُاب مً الُبُٗت والترار الٗالمي. ؤما الُبُٗت ٞخخمشل ُٞلي مشل لها:

ىص  ألا٤ٞ ٚاباث مً السخب الش٣ُلت و الٖغ

ًّ و بٌٗ ؤعمضة الجهاعاإلاىث م  ً ؤزماَع

ًّ وبٌٗ ؤعمضة الجهاع  اإلاىث مً ؤمُاَع

ًّ وبٌٗ ؤعمضة الجهاع  (3)السٝى مً ؤلىاجه
ومً الالٞذ للىٓغ ؤن نىعة َظٍ الُبُٗت اإلاسُٟت بهما هي هخجت ًٖ زٝى الكاٖغ مً اإلاىث وصهى ؤظله 

٣ضان ؤمله في الكٟاء. ٞدالت الكاٖغ الىٟؿُت هي التي او٨ٗؿذ ٖ لى الُبُٗت. ٞالٗال٢ت بحن الخالت ٞو
ُت.

ّ
 الىٟؿُت والهىعة ٢اثمت ٖلى الٗل

ؤؾُىعة "ؤوصٌؿُىؽ" –ؤما مهضع الترار الٗالمي ٣ٞض بٕغ الؿُاب في َظا اإلاجا٫ ختی اؾخمض مً ألاؾُىعة
وؤيٟى ٖلى َخحن ألاؾُىعجحن بلىن طاحي ختی ظٗل -ؤو"ٖىلِـ" وؤؾُىعة "الؿىضباص" ٖلى ؾبُل اإلاشا٫

ى في ٖغى البدغ مجهما ؤ ىه َو ٣ت بلى َو ؾُىعجحن طاجِخحن. ؤما "ؤوصٌؿُىؽ" بُل "ألاوصٌؿت" ٣ٞض يل ٍَغ
إلاضة ٖكغة ؾىىاث، و٧اهذ ػوظخه "بُيُلىبي" َىا٫ َظٍ الٟترة باهخٓاٍع ختی ٖاص "ؤوصٌؿؿُىؽ". و٧اهذ ؾغ 

الكاٖغ مً ٖظاب نالخُت َظٍ الهىعة للخٗبحر ًٖ خالت الكاٖغ الىٟؿُت "َى ما ًغبِ بحن ؤوصٌؿُىؽ و 
٠ الكاٖغ (4)الٛغبت اإلاكتر٦ت: ألاو٫ ٞى١ ْهغ ؾُٟيخه والشاوي في صازل مؿدكٟى... بحروث"

ّ
. ٦ظل٪، ْو

ى الٛغبت والخغمان. ل٨ً بغاٖت الكاٖغ ْهغث في ظٗل  ؤؾُىعة "الؿىضباص" في الخٗبحر ًٖ هٟـ الكٗىع َو
ُل مً َى٫ اإلاٛامغاث وال٨ٟاح، ل٨ً ؤؾُىعة ألاؾُىعجحن ؤؾُىعة طاجُت؛ ٞةن في ٧لتي ألاؾُىعجحن ٖاص الب

ُه ج٨مً م٣ضعة الكاٖغ وهجاخه؛ ألن "هجاح الغمؼ  الؿُاب ال ٌٗىص ٞحها البُل، بل ٚغ١ ؾُٟىه بلى ال٣غاع. ٞو

                                                           

 .ٔٙٗ، ص مرجع سابقدراكشة،    (ٔ)
 ٓٔ، ص منزؿ األقنافالسياب،    (ٕ)
 .ٙ ص ،مرجع سابق   (ٖ)
 .ٜٜٕـ، ص ٜٛٚٔ، القاىرة: دار ادلعارؼ، ٕ، طالرمز كالرمزية ُب الشعر ادلعاصرزلمد فتوح أمحد،    (ٗ)
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ألاؾُىعي ًغظ٘ في ألاؾاؽ بلى م٣ضعة الكاٖغ ٖلى اؾدُٗابه والا٢خىإ به ختی ًهبذ بًٗا مً مكاٍٖغ 
بالظ٦غ ما ٢اله قُش الى٣اص في ألاصب الٗغبي الخضًض في َظا الكإن، خُض ٣ًى٫:  . ولٗل ًجضع َىا(1)وؤزلُخه"

"وبهىا لً وؿخُُ٘ ؤن هسل٤ مً ؤؾُىعة مٗغوٞت ٢ُما ٞىُت ظضًضة ما لم هخمشلها ختی جهبذ ظؼءا مً 
، ول٨ً ٖلى ىب ؤن ًجاٝػ ب٣ُشاعجه في ٖالم الغمىػ ٖلى مك٣خه وزٍُغ ؤن  ؤنالخىا...وباؾخُاٖت الكاٖغ اإلاَى

ت مً اؾخىائها الباعص" ٘ الهىعة الكٍٗغ . و٢ض ال ًىظض َىا٥ مً ٌك٪ في (2)ًلىن ؤلاخؿاؽ ال٨ٟغة، وؤن جٞغ
ت مً زال٫ ألاؾُىعة الظاجُت التي ظٗلذ ٢هُضجه  ٘ اإلاؿخىي للهىعة الكٍٗغ ؤن الؿُاب ٢ض هجر في ٞع

ت في الكٗغ الٗغبي ال  خضًض.ؤهمىطظا ٞا٢ٗا للخىاٚم بحن الغئٍت والهىعة الكٍٗغ
ُٞتراءي لىا ؤن ٢هُضة "عخل الجهاع" هي همىطط مشالي للمضلى٫  (3)ؤما ُٞما ًخٗل٤ باإلاضلى٫ الؿُاقي للهىعة

الخغ٧ي )الخغ( للهىعة؛ بط بن مضلىلها "ال ٠٣ً ٖىض مٗجی واخض، ول٨ىه ًخجاوػٍ بلى مٗان ٖضًضة. وبالخالي ال 
ا. ألن الهىعة ٣ًُض اإلاضلى٫ بجؼثُت مُٗىت في ال٣هُضة ل٨ىه ًيؿاب خغ  ا َل٣ُا مً ؤو٫ ال٣هُضة بلى آزَغ

في َظٍ الخالت ججاوػث ظؼثُاث ال٣هُضة بلى ٧لُاتها، وؤنبدذ الهىعة ال٩لُت جخًاٞغ مكاَضَا ولىخاتها 
ا" ت (4)جًاٞغا بىاثُا مخماؾ٩ا مً ؤو٫ ال٣هُضة بلى آزَغ . ٦ظل٪ احؿمذ ال٣هُضة باإلاٗاوي ؤلاًداثُت الغمٍؼ

 الث والخٟاٖالث الكٗىعٍت الضازلُت باإلياٞت بلى الهىعة اإلاضوعة.وحٗضص اإلاٗاوي والضال
ت الشئيت والدؽىيل الذاللي 6-2 ا َبُٗت عمٍؼ : بن َبُٗت ٢هُضة "عخل الجهاع" الضاللُت مً ؤولها بلى آزَغ

ؤؾُىعٍت. ٞمً زال٫ ٧ل الض٣ٞاث الكٗىعٍت واإلاكاَض جىحي ال٣هُضة بالضاللت الىٟؿُت. بال ؤن َىا٥ 
ى مكهض خُض ًه٠ الكاٖغ عجؼ الؿيباص ًٖ خٟٔ زهالث مكهضا  ت. َو واخضا ًسغط مً خ٨م الغمٍؼ

 قٗغ مدبىبخه وعؾاثلها الىصًت. ًيكض الكاٖغ:
 زهالث قٗغ٥ لم ًهجها ؾيباص مً الضماع

اع ا ٚو  قغبذ ؤظاط اإلااء ختی قاب ؤق٣َغ
 وعؾاثل الخب ال٨شاع

 (5)مبخلت باإلااء مىُمـ بها ؤل٤ الىٖىص
ت ًغظ٘ بلى جٟجحر ٖاَٟخه اإلاخضاٞٗت ٖىضما عؤي ؤن  ولٗل الؿبب في ب٢دام الخضر الىا٢عي في ال٣هُضة الغمٍؼ

ا وعؾاثلها بلى البدغ مً زال٫ الىاٞظة ٞلم ًخمال٪ الكاٖغ  .(6)ػوظها "ب٢با٫" ٢ض عمذ بسهالث لُلى قَٗغ
 ي الهىعة ال٩لُت لل٣هُضة.الغمؼي هٟؿه ًٖ ؤن ًظ٦ٍغ في ال٣هُضة. بال ؤن َظا اإلاكهض لم ًؼص بال ظماال ف

ٞإما الغمؼ ألاؾُىعي اإلاخمشل في "الؿىضباص" و"ٖىلِـ" ٣ٞض جىاؾب م٘ خالت الكاٖغ الىٟؿُت في الٛغبت 
ى في بحروث بةخضي مؿدكُٟاتها، ٞالؿىضباص في ال٣هُضة َى الؿُاب هٟؿه. ل٨ً َظا الؿىضباص  والخغمان َو

؛ بط بن اإلاغى ٢ض ؤخاٍ به مً ٧ل خىله وقٗغ بضهى اإلاىث ال ٌٗىص في جهاًت اإلاُاٝ ٦ما ٖاص في ألاؾُىعة
وخخمُخه. ومً َظٍ الجهت جىاؾبذ ألاؾُىعة م٘ عئٍخه الىٟؿُت اإلاجهؼمت التي ال جغي ؤمال في الخُاة وال في 

ٞهي عمؼ إلادبىبت  -بُيُلىبي" في ألاوصٌؿت لهىمحروؽوهي "–الخب. ؤما مدبىبت "الؿىضباص" ؤو "ٖىلِـ" 
ضم الاهخٓاع له الؿُاب التي  ب٣ىله "ٞلترخلي" ًدىاؾب م٘ جضعى "لُلى". ٞالخماؽ الكاٖغ مجها لالعجدا٫ ٖو

. ٣ًى٫ الكاٖغ:عئٍخه  ؛ بط ما ب٣ي له مً الغظاء وألامل في شخيء بكٟاثه مً مغيه، ُٞجب ؤال جيخٍٓغ

                                                           

 .ٖٔٓ، مرجع سابق   (ٔ)
 .ٜٔ-ٛٔـ، ص ٜٗٗٔ،القاىرة: مطبعة جلنة التأليف كالًتمجة كالنشر،  ُب ادليزاف اجلديدزلمد مندكر،    (ٕ)
تعدد معانيو يعٌت بادلدلوؿ السياقي للصورة ادلعاين اليت تدؿ عليها السياقات الصورية من حيث ظلطية ادلعٌت كسكونيتو كمباشرتو أك من حيث حركيتو ك    (ٖ)

 (ٗٓٔ، ص مرجع سابقًب تقسيمو إىل قسمُت: أحدعلا: مدلوؿ ظلطي مقيد، كثانيهما: مدلوؿ حركي حر. )مربكؾ، كأبعاده. ك 
 .ٙٓٔ، ص مرجع سابقمربكؾ،    (ٗ)
 .ٜ، ص منزؿ األقنافالسياب،    (٘)
 .ٔٔٔ ص مرجع سابق،توفيق،    (ٙ)
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 ؤو ما ٖلمذ بإهه ؤؾغجه آلهت البداع
 في ٢لٗت ؾىصاء في ظؼع مً الضم واإلاداع

 ،َى لً ٌٗىص
 عخل الجهاع

 (1)ٞلترخلي، َى لً ٌٗىص
 ؤما ُٞما ًخهل بالضاللت الاظخماُٖت والؿُاؾُت ٞخخمشل في اإلاكهض الخالي:

 ؤواٍ، ُمّض ًضً٪ ًبن ال٣لب ٖاإلاه الجضًض
اٞغ والؿٗاع، دُم ٖالم الضم وألْا  بهما ٍو

 (2)ًبجي ولى لهىحهت صهُاٍ
اٞغ عمؼ للٓلم والايُهاص في اإلاجخم٘ ال ٗغاقي و٢خئظ ٦ما بِىا ؾاب٣ا. ومً الالٞذ للىٓغ ؤن الضاللت ٞالضم وألْا

مً زال٫ –الاظخماُٖت والؿُاؾُت ٢ض حكبصذ بالضاللت الىٟؿُت. ٣ٞىله: "ولى لهىُت" ٌكٗغ بإن هٟـ الكاٖغ 
ض -خلم اإلادبىبت بت ملخت في بىاء طل٪ الٗالم ختی ولى ٧اهذ مضجه و٢خا ٢هحرا، و٦إن هٟـ الكاٖغ جٍغ في ٚع

ُه  مً زالله ختی ولى ٧ان طل٪ لى٢ذ ٢لُل. بطن، ٞهظٍ الضاللت الاظخماُٖت والؿُاؾُت مغجبُت بغئٍخه التٞر
 وهي بٖاصة بىاء اإلاجخم٘ الظي ؾ٩ُىن بُٗضا مً الٓلم والايُهاص، والظي ؾ٩ُىن م٣ٗل الٗض٫ وألامً.

 
 ٞبٗض َظٍ الجىلت ال٣هحرة وؿخيخج ما ًإحي:: هخائج البدث

  "جمشل عئٍت الكاٖغ الىٟؿُت والاظخماُٖت والؿُاؾُت وؤن الىٟؿُت ٚالبت ٞحها.ؤن ٢هُضة "عخل الجهاع 

  ؤن ألالٟاّ في ال٣هُضة جدىاؾب م٘ الغئي جماما، وؤن ال٣هُضة جدخىي ٖلى ألاؾلىب السبري وؤلاوكاجي
 ظمُٗا، وؤن ألاؾلىب السبري ٚالب ٖلى ألاؾلىب ؤلاوكاجي؛ وطل٪ للخٗبحر ًٖ مٗاهاة الكاٖغ الىٟؿُت.

 ب الاؾمي مما ؤ٦ثر ٞحها مً الخٟاٖل الخضسي والؼمجي.ؤ
ّ
ب الٟٗلي في ال٣هُضة ٚالب ٖلى اإلاغ٦

ّ
 ن اإلاغ٦

  جىٕى بحن الغاء في ال٣هُضة الغوي ؤن ال٣هُضة ٢هُضة جُٟٗلت مبيُت ٖلى جُٟٗلت "مخٟاٖلً"، وؤن خٝغ
 .مً الاهُال١ والخٗبحر الخغ حن للمٗاهاة الضازلُت والاه٣باى الظي ًمى٘ الكاٖغ خحن الٗا٦ؿخوالضا٫ الؿا٦ى

  ت في ال٣هُضة ْاَغة الغخُل اإلاخمشلت في ٖباعة "عخل الجهاع"، وهي جدىاؾب م٘ عئٍت الكاٖغ ؤن الهىعة اإلاغ٦ٍؼ
ت  ت ٚالبت ٖلى ؤهماٍ الهىعة ألازغي، ٦ما ؤن الكاٖغ اؾخمض الهىعة الكٍٗغ الىٟؿُت، وؤن الهىعة البهٍغ

 ي )ألاؾُىعة(.مً الُبُٗت والترار اإلادلي والٗالم

  ت ؤؾُىعٍت وؤن الؿىضباص ؤو ٖىلِـ في ال٣هُضة ًغمؼ للؿُاب، وؤن مدبىبت ؤن ال٣هُضة ٢هُضة عمٍؼ
ى في بحروث لٗالط مغيه.  الؿىضباص جغمؼ لـ "لُلى" اإلامغيت التي و٢٘ الكاٖغ في خبها َو

  ظخماُٖت والؿُاؾُت.ؤن ال٣هُضة جض٫ صالالث هٟؿُت واظخماُٖت وؾُاؾُت جىاٚما م٘ الغئٍت الىٟؿُت والا 

 
 كائمت اإلافادس واإلاشاحؼ

ت في الكٗغ اإلاٗانغ، 1974ٍؤخمض، مدمض ٞخىح، )  .1 .2م(، الغمؼ والغمٍؼ  ، ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع

ش الضزى٫  ،مىظع، ؤؾامت .2  .َـ1437\1\25)ص.ث.(، الغئٍت والغؾالت، جاٍع

  http://www.monzerosama.com/?page_id=752 مً مى٢٘  .3

                                                           

 ٙ، ص مرجع سابق   (ٔ)
 .ٓٔ، ص منزؿ األقنافالسياب،    (ٕ)

http://www.monzerosama.com/?page_id=752#ixzz3qnvcVCh1
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 .مالًحنبحروث: صاع الٗلم لل، مجز٫ ألا٢ىانم(، 1962) ،الؿُاب، بضع قا٦غ .12

 .بٛضاص: صاع الكاون الش٣اُٞت الٗامت، الغئٍا في قٗغ البُاحي م(،1987، )نبخي، مخي الضًً .13

، 1978ٍٖباؽ، بخؿان، ) .14  ، بحروث: صاع الش٣اٞت.4م(، بضع قا٦غ الؿُاب: صعاؾت في خُاجه وفي قٍٗغ

 .خمض خؿً، )ص.ث.(، الهىعة والبىاء الكٗغي، ص.ٍ.، ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع ٖبض هللا، .15

الم، الى٣ض الخُب٣ُي الخدلُليم(، 1986، )ٖبض هللا، ٖىضان زالض .16  .صاع الكاون-بٛضاص: وػاعة الش٣اٞت وؤلٖا

ً اإلاخدضًً، معجم اإلاهُلخاث ألاصبُت م(،1986، )ٞخخي، ببغاَُم .17  .نٟا٢ـ: اإلااؾؿت الٗغبُت للىاقٍغ

ش الكٗغ الٗغي الخضًض، ص. ٍ ، )ص.ث.(،٢بل، ؤخمض .18  .لبحروث: صا٫ الجُ، جاٍع

قٗغ الضٖىة ؤلاؾالمُت في الٗهغ الٗباسخي الشالض ظم٘ ما  م(،2008، )ؾٟحر بً زل٠ بً مخٗب ال٣شامي، .19

 .اإلاضًىت اإلاىىعة: الجامٗت ؤلاؾالمُت باإلاضًىت اإلاىىعة ٖماصة البدض الٗلمي، لم ًجم٘ وصعاؾت ه٣ضًت 

 11: 18ت، الٗضص الخىاػي ولٛت الكٗغ، ٨ٞغ وه٣ض مجلت ز٣اُٞت ٨ٍٞغ ،م(1999) ،٦ىىوي، مدمض .20

ت الى٣ضًت مً الهىث بلى الىو هدى وؿ٤ مجهجي لضعاؾت 2012مبرو٥، مغاص ٖبض الغخمً، ) .21 م(، الىٍٓغ

 ، ظضٍ: الىاصي ألاصبي الش٣افي بجضٍ.4الىو الكٗغي، ٍ

 ن.بحروث: صاع الٗلم للمالًح، 8الغاثض معجم لٛىي ٖهغي، ٍ م(، 1995، )مؿٗىص، ظبران .22

 .بحروث: ماؾؿت بدؿىن لليكغ، ضعقا٦غ الؿُاب ؤهمىطط ٖهغي لم ٨ًخملبم(، 2006، )اإلاٗىف، ؾالم .23

 م(، في اإلاحزان الجضًض، ال٣اَغة: مُبٗت لجىت الخإل٠ُ والترظمت واليكغ.1944مىضوع، مدمض، ) .24

25. , Edited by: Salyy Oxford Advanced Learnesr’s Dictionary of Current EnglishHornby, A S (n.d.) 

Wehmeier, 7th ed, Oxford: Oxford University Press 

https://ar-ar.facebook.com/ThlylNswsAlbaklwrya/posts/1015651058451823
https://ar-ar.facebook.com/ThlylNswsAlbaklwrya/posts/1015651058451823



