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Abstract 

 

This study treats thought and art in Khalaf Al Hudaithi's Poetry. It 

consists of six chapters as follows:  

The first chapter treats the motives of creativity for the poet. It 

consists of three topics: the concept of creative art and its development, 

the levels of creativity to which poets may rise, and the motives of 

creativity that formed Khalaf Al Hudaithi's Poesy.  

The second chapter treats the poet’s thought. It consists of four 

topics: the intellectual foundations that formed the poeticfeatures of his 

poetry, the predominant visions and attitudes in his poetry, his 

resistanceideology, and his humanitarian visions.  

The third chapter treats style and language in Khalaf Al Hudaithi's 

Poetry. It consists of three topics: stylistic aspects of his poetry, stylistic 

values that characterize his poetry, and stylistic combinations in his 

poetry – nominal and verbal combinations, and sensual combinations of 

color, smell and sound.  

The fourth chapter treats intertextuality the poet.  It consists of 

three topics: religious intertextuality – Quranic and prophetic, historical 

and mythological intertextuality, and literary intertextuality. 

The fifth chapter treats the poetical image in his poetry. It consists 

of two topics: the objective image and the artistic image.  

The sixth and last chapter treats music in his poetry. It consists of 

three topics:music in Arabic poetry, prosodic aspects in Khalaf Al 

Hudaithi's Poetry, and the characteristics of rhyme in his poetry.  

Finally the conclusion presents the findings and recommendations. 
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المقدمة
كالصػةةالحمدهللالعميالقدير،عمـاإلنسافمالـيعمـ،كىػداناإلػ الصػراطالمسػتقيـ.

كالسةـعم سيدالمرسميفمحمدصم اهللعميوكسمـالصادؽالكعداألميف.

أمابعد:

األكؿمرةفيرسالةعممية.اعربيِّيدرسشاعرناجديدناككنوبحثنتأتيأىميةالبحث

كقػػػعاختيػػػارمعمػػػ الشػػػاعرخمػػػؼالحػػػديثيليكػػػكفمجػػػاؿدراسػػػتيفػػػيرسػػػالةحيػػػث
،حيػثكجػدتالعنكبكتيػةبكةةفيقصائدهالتػيينشػرىاعبػرالشػفاحصالبعدالقراءة،الماجستير

ػػ المشػاعرالعربػػيالمعاصػرالػػذميجمػعبػيفالحداثػػةكاألصػالةفػػيثػكبشػػعرمفػيشػعرهنمكذجن
بريقو.،كيحافظعم أصالةالتراثكحديثزاخربمعانيالتجديدكالت

،كمتانػةسػبكو،كصػدؽعاطفتػو،كتدفؽنتاجػو،ابسزارةقصائدهامتميزنكرأيتفيوشاعرن
فكجػدتفيػوكشػعريةمتفكقػةن،كجزالةلفظو،صاحبقدرةمتميزةفيالتعبيرعفشػاعريةمبدعػة

مػ دكاكينػوالتػيكصػمتفػيفػأطمعنيع،فحادثتوألتعرؼعميوعفقػربنبسيةالناقدالتيأنشد
كعم الدراساتالتيقدمياالنقادفػيشػعره،ككػافأىميػادراسػةالشػاعر،عشرديكاناحينواثنيٍ

باإلضػافة،كالناقدالعراقيطةؿالحديثيفيمجمكعػةمػفدكاكينػوحممػتعنػكاف"شػةؿالشػعر"
،كنشػػػرتعبػػػرالصػػػحؼ،دهإلػػػ المقػػػاالتالنقديػػػةالعديػػػدةالتػػػيقػػػدمياالنقػػػادالعػػػربفػػػيقصػػػائ

كالمنتدياتاألدبية.،كالمجةت

الجامعػػػةلنيػػؿالماجسػػػتيرمػػفاااسػػػتكماليِّكقػػدقػػػدـالباحػػثالعراقػػػيإيػػادالجبػػػكرمبحثنػػ
كلػػـ،اليكلنديػػةالحػػرةفػػرعالعػػراؽ،تنػػاكؿفييػػاحيػػاةالشػػاعركشػػعره،كلكنيػػالػػـتسػػبرغػػكرشػػعره

بداعاتػػوكتقػػؼعمػػ كاكتفػػتبتسػػميطالضػػكءعمػػ بعػػضمحطػػات،اثتػػوحدأصػػالتوك جمالياتػػوكا 
حياتو.

كقػػررتحينيػػاأفتكػػكف،ىػػذاالشػػاعردذلػػؾعزمػػتعمػػ أفتكػػكفرسػػالتيبشػػعربعػػ
،بقامػػةشػػعريةعمػػ مسػػتكلالعػػالـالعربػػي،كأفتكػػكفكػػذلؾجديػػدةكمبتكػػرةفػػيطرحيػػاجػػديرةن

تعنػػكاف"الفكػػركالفػػففػػيشػػعرككنيػػاالرسػػالةالعمميػػةاألكلػػ فعميػػافػػيشػػعره،كحممػػنكتناكليػػا
كالمتنكع.،كالمتجدد،كالففالشعرمفينتاجوالسزير،فكرهالعميؽتتناكلف،خمؼالحديثي"
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 كقد جاءت فصكؿ الدراسة كاآلتي:

اإلبػػػداعتيتنػػاكؿالفصػػػؿاألكؿبكاعػػػثاإلبػػداععنػػػدالشػػػاعر،حيػػػثكقفػػ عمػػػ مفيػػػـك
،ثػػػـكقفػػػتعمػػػ بكاعػػػثتقػػػيمػػػفخةليػػػاالشػػػعراءاعالتػػػييركتطػػػكًره،ثػػػـمسػػػتكياتاإلبػػػديالفنػػػ

اإلبداعالتيشكمتشاعريةخمؼالحديثي.

تنػػػاكؿالفصػػػؿالثػػػانيالفكػػػرعنػػػدالشػػػاعر،فكقفػػػتعمػػػ األسػػػسالفكريػػػةالتػػػيشػػػكمت
فيػكمػف،مةمحالشعريةعنده،ثـتناكلتالرؤلكالمكاقؼالبارزةفيشعره،ككذلؾفكرهالمقاكـ

فكاشعرىـعم المقاكمةمنذأفكطأتقدمااالحػتةؿاألمريكػيأرضالعػراؽ،كقأالشعراءالذيف
مػػازاؿيجسػػدمعانػػاةشػػعبناكتشػػرده،ككػػذلؾالػػرؤلكىػػكبيػػذايمتقػػيمػػعشػػعرناالفمسػػطينيالػػذم

اإلنسانيةفيشعره.
تنػػػاكؿالفصػػػؿالثالػػػثالمسػػػةكاألسػػػمكبفػػػيشػػػعرخمػػػؼالحػػػديثي،فكقفػػػتعمػػػ أىػػػـ

–ةلشػػعره،كالقػػػيـاألسػػمكبيةالتػػيتميػػزتبيػػػاشػػعريتو،كالمزاكجػػاتاألسػػػمكبيةالسػػماتاألسػػمكبي
.-االسميةكالفعميةكالمزاكجاتالحسيةلمكفكالرائحةكالصكت

القرآنػي–فكقفتعم التناصالػدينيعنػده،تناكؿالفصؿالرابعالتناصعندالشاعر
بي.كالتناصالتاريخيكاألسطكرمكالتناصاألد–كالنبكم

كتنػػػػػػاكؿالفصػػػػػػؿالخػػػػػػامسالصػػػػػػكرةالشػػػػػػعريةعنػػػػػػدالشػػػػػػاعر،فكقفػػػػػػتعمػػػػػػ الصػػػػػػكرة
المكضكعيةكالصكرةالفنيةفيشعره.

الشاعر،فكقفتعم السماتالمكسػيقيةتناكؿالفصؿالسادسكاألخيرالمكسيق عند
هفػػيشػػعرهكمػػاتميػػزبػػوشػػعرهمػػفالتػػزاـالقالػػبالعمػػكدمككػػذلؾمػػاتميػػزتبػػوقػػكافيقصػػائد

كمكسيقاىاالداخمية.
 أىـ النتائج التي تكصؿ ليا الباحث:

 اليعيقيػػػاالقالػػػبالعمػػػكدم،تميػػػزشػػػعرخمػػػؼالحػػػديثيبالحداثػػػةالشػػػعريةالمعاصػػػرةالتػػػي
تطكراتػػوأىػػـةمتمكنػػةتكتسػػبمػػفطبيعػػةالعصػػركؽلمتجديػػدكالتحػػديثعبػػرشػػاعريكينطمػػ

 سماتياكخصائصيا.
 حيػػػػثتتشػػػػكؿشػػػػعريتومػػػػفخػػػػةؿالمسػػػػةالحداثيػػػػةتنػػػػكعالخطػػػػابالشػػػػعرمعنػػػػدالشػػػػاعر،

تسػػػبياعبػػػرتجاربػػػوكالػػػذخيرةالشػػػعريةالتػػػياك،المعاصػػػرةالتػػػييرفػػػدىاالمػػػكركثالشػػػعرم
كفكريػػػةعميقػػػة،بخطػػػابشػػػعرميقػػػدـمػػػفخةلػػػورؤلشػػػعريةكخبراتػػػو،فتميػػػزتقصػػػائده

 كمتعددة.
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 يةالشػعريةالتػيكبخػةؿاألسػمالقدرةالعاليةعمػ تكظيػؼالطاقػاتاإلبداعيػةكالجماليػةمػف
التػيأبػدعتلكحػاتشػعريةفائقػة،مػفخػةؿالبراعػةالتصػكيريةكالتخييميػةتميزبياشعره،
 التجسيدكالتمثيؿ.

 كانسػجاـىػذهالػركح،المقػاكـالػذميػذكدعػفحيػاضكطنػوالمحتػؿتميزشػعرهبػركحالثػائر
 سمكبيالمتميز.كاأل،معالركحالشعريةالصادقةذاتالجماؿالفني

لمشػاعرةدكاكيفشعريةفقدانكببتعم دراسةثماني،ةكشاقةككانترحمةالبحثطكيم
زادعػفنصػػؼعػػاـ،ثػـشػػرعتبعػػدىااطػػكيةنمتفحصػػةكشػاممة،حيػػثاسػػتسرؽىػذاكقتنػػدراسػةن

،قديػػةلتبػػدأبعػػدىامرحمػػةالتحميػػؿكالدراسػػةالنلمػػادةالسزيػػرةكتصػػنيفياكتبكيبيػػانفػػيجمػػعىػػذها
،الجميػؿكالعظػيـفػيتكجيػوالبكصػمةككافألستاذمكمعممياألستاذالدكتكريكسؼرزقةالػدكري

فمػـ،كبشػرؼالتتممػذعمػ يديػو،فكانػتسػعادتيغػامرةبالعنايػةالتػيأكالنػيإياىػا،كتسييرالدفة
كمكجيػا،،داكمرشػ،معممػاالتكجيػوكاإلرشػادإالككقػؼأمامػويكفيدعمجااللإلثراءكالتصكيبك

فكافلوالدكراألبرزفيصقؿقدراتيالبحثيةكالنقدية.

كلكػػف،منيػاصػعكبةالحصػػكؿعمػ المراجػعنلقػدعانيػتبعػضالمعيقػػاتكالمصػاعبك
اهللعميبأفيسرليمفاألخكةكاألحبةمفأعػاننيعمػ ذلػؾ ،مصػاعبتمػؾالذلػؿكمػف،مفَّ

كمػاأثرتػػوالحػرباألخيػػرةمػفانقطػػاع،ارخػػانؽالقطػػاعالحبيػبمػػفحصػفػيومػػانمػربػػكمنيػا
عفالدراسةلمدةثةثةأشير.

عمػػ لكننػػياسػػتطعتبفضػػؿاهللكبمػػؤازرةأسػػتاذمالحبيػػبأ.د.يكسػػؼرزقػػةالتسمػػبى
ميرضياهللإلتماـىذهالرسالةعم الكجوالذنليتكمؿالنجاحالذمصاحبوالعـزنىذهالمرحمة

كباحػثيخطػكخطكاتػواألكلػ بمثػابرةكمػكقعي،انةالمشرؼالسػامقةمكك،كيشرؼقامةالشاعر
كدأب.

جيػدبشػرمقابػؿلمصػكابكالخطػأ،فمػاجيػدمإال،كالأزعـأننياسػتكفيتالبحػثحقػو
فكػػافلػػيمػػفدكر فيػػكأننػػيألقيػػتبضػػكءيسػػاعدمػػفسػػيقفكفمػػفبعػػدمعمػػ دراسػػةىػػذانكا 

الشاعركالكقكؼعم قامتوالكبيرة.

ـىالعميَّكاهللى كأفيجعموبذرةخيػر،أسأؿأفيتقبؿعمميىذاخالصالكجيوالكريـالعظي
تي عميو.أيٍعرىضيكتبفيصحائفييـك







 

 
 

 

 

 

 

 الفصؿ األكؿ:
 في شعر اإلبداع الفني بكاعث  

 خمؼ الحديثي
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 المبحث األكؿ:
  اإلبداع الفني 

 كاصطالحا اإلبداع لغةأكل: 
 غةن: اإلبداع ل

ففيلسافالعرب:،ءالمسةفيمعاجميـمعن اإلبداعتناكؿعمما

ًكٌيةاٍستٍنبكاٍبتدعوأنشأه،كبدأاوبدعنبدعبدع:بدىعالشيءىي" حدىثيا،كركػطياكأهكبدىعالرَّ يّّ
فػػر.كالبػػ دْعًنَاِّلل َْقُلل مَا للنَُُبلل  َ  لل}،كفػػيالتنزيػػؿالنكالبًػػٍدعيالشػػيءالػػذميكػػكفأكيعيدبػػًديعهحًديثػػةيالحى

ثكماابتدعمفدرسؿقبميريسؿكثير.كالًبٍدعةيالح،أىمماكنتأكؿمفأرسؿ،قدأ(1){الرُّس   
.(2)"يًفبعداإًلكماؿالد

.(3)كأبدعالشاعر:جاءبالبديعثـيتناكؿابفمنظكرمعن اإلبداعفيالشعر:

كالقزكينػيفػيمقػاييس،مسػةكاألزىػرمفػيتيػذيبال،كتبعوفيذلؾالجكىرمفيالصحاح
.(4)كالزبيدمفيتاجالعركس،المسة

.كمماسبؽيتضحأنوثمةإجماعبيفالعمماءالعربعم أفاإلبداعىكالبدءكالخمؽ

   اإلبداع اصطالحا:

اإلبػػداعقػػديماعمػػ تصػػكرقػػكلغيبيػػةتمقػػيبالشػػعرإلػػ الفنػػاف،كىػػيالتػػي قػػاـمفيػػـك
.(5)تميموالشعر

ا.امختمفنكاتخذتلدلكؿفريؽتصكرن،اإلغريؽكالعربعندةمكجكدةىذهالنظر

                                                           

.]9األحقاؼ:[(1)
 (.8/6(ابفمنظكر،لسافالعرب)ج2)
.8/6ج،(المرجعالسابؽ3)
،قزكينػي(،ال2/143(،األزىرم،تيػذيبالمسػة)ج3/1183(ينظر:الجكىرم،تاجالمسةكصحاحالعربية)ج4)

(.20/307(،الزبيدم،تاجالعركسمفجكاىرالقامكس)ج1/209مقاييسالمسة)ج
(.11لفنيفيشعرأحمدمطر)ص(ينظر:غنيـ،عناصراإلبداعا5)
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 مفيـك اإلبداع عند اإلغريؽثانيا: 
مفإخضاعيـلولتصكراتأسطكريةتمثمػت"اإللياـ"ينطمؽاإلغريؽمفتعريفيـلإلبداع

ةلمشػػعرالشػػعراألكبػػر.كمػػاجعمػػكاآليػػةنلمشػػعرالممحمػػيكآليػػبآليػةالشػػعر،فكػػافأبكلػػكىػػكإلػػوى
.(1)كآليةلشعرالمأساة،السنائي

اإلليػػاـمػػفالفةسػػفةىػػكسػػقراط،فقػػدقػػاؿلمقضػػاةفػػي كيتضػػحأفأكؿمػػفتنػػاكؿمفيػػـك
الحكمػػػةعنػػػدالشػػػعراءفمػػػـيجػػػٍدىافػػػأدرؾعمػػػ الفػػػكرأفالشػػػعراءال محػػػاكرةالػػػدفاع:إنػػػواٍلػػػتمسى

ليػػاـ،فيػػـكالقديسػػيفكالمتنبئػػيفيصػػدركففػػيالشػػعرعػػفحكمػػة،فأشػػعارىـدربمػػفالنبػػكغكاإل
.(2)الذيفينطقكفباآلياتالرائعاتدكفأفيفقيكامعناىا

كيرلأفةطكفأفالشعراءالينطقكفبشعرىـعفففكلكفعفإلياـككحيإليي.

ذكجنػاحيف"،اليمكػفأفيبتكػرقبػؿ"كائفأثيرممقدس:أنوكقامتنظرتولمشاعرعم 
وكصػػكابو،كيؤكػػدأفجميػػعالشػػعراءالممتػػازيفمميمػػكفكمػػأخكذكف،فالعمػػؿفيفقػػدىعقمىػػنأفيميػػـ

يحػررالشػاعرالفنيلديولػيسنتيجػةى لػو،إنػوجنػكفإليػيّّ مػؤثرخػارجييػأتيالػنفسفتضػطربى
فعػالـفالشػاعرمػفأفينتقػؿمػمفنيرالتقميد،كىكقكةكامنةتنشطلرؤيػةالميثيػؿالعميػانفػتمكٌ

.(3)ـالحقيقةالمحسكسإل عال

مـبعػدـكعػيالفنػاففػيالعمميػةكلػـيٌسػمـباإلليػاـالشػعرم،جاءأرسطكليخالفيمافمػـيٌسػ
اإلبداعيةفيكيرلأفالمبدعيككففيكامػؿكعيػو،فيػكيعتمػدعمػ غريػزتيفأكالىمػاالمحاكػاة

ردكاإلغريػػػؽكالتقميػػػد،كالثانيػػػةىػػػيالمكسػػػيق كاإلحسػػػاسبػػػالنسـ.كمػػػفىنػػػايمكػػػفالقػػػكؿبػػػأفا
.(4)اإلبداعإل قكلغيرمحددة

 مفيـك اإلبداع عند العربثالثا: 
غيبيػةومحػددةنكىػيالجػف بن العربفيالعصرالجاىميمفيكـاإلبداععم كجكدقكلن

فيالجاىمية:بفثابتتؤيدالشاعر.كىذاماكردعم لسافحساف

                                                           

.(15ص)راإلبداعالفنيفيشعرأحمدمطرغنيـ،عناص(1)
اإلبداعالفنيفيالنقدالعربيالقديـ)ص2) (.66(ينظر:تكفيؽ،مفيـك
(.14المعطاني،قضيةشياطيفالشعر)ص(3)
(.16(ينظر:غنيـ،عناصراإلبداعالفنيفيشعرأحمدمطر)ص4)
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ػػػػػػيٍ بنػػػػػػي الشى  فٍ ًمػػػػػػ كلػػػػػػي صػػػػػػاحبه   بافً صى
 

 (1)كى كطػػػػػػػػػػكرا ىيػػػػػػػػػػ كؿي ا أقػػػػػػػػػػرن كٍ فطىػػػػػػػػػػ 
يػػؤازرهكيؤيػػده،كمػػفىنػػانشػػأمصػػطمحشػػياطيفالشػػعراء،كقػػدأشػػارفمكػػؿشػػاعرشػػيطافه 

الثعالبيإل ذلؾصراحةفيقكلوفيثمارالقمكب:

"كانتالشػعراءتػزعـأفالشػياطيفتمقػيعمػ أفكاىيػاالشػعر،كتمقنيػاإيػاه،كتعينيػاعميػو،
منيـشيطانن ه،كػافشػعرييقػكؿالشػعرعمػ لسػانو،فمػفكػافشػيطانوأمػردىاكتدعيأفلكؿفحؿو

اسػػـشػػيطاف،فقػػالكا:إفٌكبمػػممػػفتحقػػيقيـكتصػػديقيـبيػػذاالشػػأفأفذكػػركاليػػـأسػػماءن.أجػػكدى
.(2)"مرك،كاسـشيطافبشارشنقناؽاألعش مسحؿ،كاسـشيطافالفرزدؽع

إلثبػػاترأيػػوبحسػػافف،مسػػتدالنالتأييػػد(الصػػداقةالجػػمفيػػكـ)بكلكػػفمجػػدمتكفيػػؽيقػػكؿ
فذاتػػوكبشػػعره،مػػكردن االػػركايتيفالمتػػيفكردتػػافػػيالحػػديثالػػذمطمػػبى صػػم اهللعميػػويػػوالرسػػكؿي

قريشنػػكسػػمـ أفييجػػكى يػػـكركحيمػػفحسػػافى فإنػػونالقػػدسمعىػػؾ،كاسػػتعفبػػأبيبكػػرافقػػاؿلػػو:اٍىجي
.(3)عةمةقريشفيأنسابالعرب

باليجػاء،طالػبالرسػكؿىأفاألكل تعتمدعم أفحسافىػكالػذمكالركايتافتختمفاففي
يػػارسػػكؿاهللإفأبػػاسػػفيافبػػفالحػػارثىجػػاؾ،كسػػاعدهعمػػ ذلػػؾنكفػػؿبػػفالحػػارث:"فػػيقكلػػو

:فكيػؼتصػنعفقػاؿالنبػيصػم اهللعميػوكسػمــيػارسػكؿاهلل ككفارقريش،أفتأذفليأىجػكى
مني الشعرةمفالعجيف!ـكماتيسىبي فقاؿ:أسيمُّؾى .(4)"ؿُّ

صػػم اهللمػػفيػػردعنػػوىجػػاءقػػريش،فالرسػػكؿكالثانيػػةتعتمػػدعمػػ أفرسػػكؿاهللطالػػبى
بكر.كنيفعم قكؿالشعرىماجبريؿكأبعيجعؿلحسافميعميوكسمـ

(مختمؼعفاإللقاء،فجبريؿاليمقػيالشػعرعمػ ييدالتأيرلمجدمتكفيؽأفمصطمح)
ؤيػػده،فينػػاالجانػػبالشػػعرمالمعرفػػيلمشػػعرجانػػببشػػرمخػػالصباإلضػػافةإلػػ حسػػاف،إنمػػاي

الممكةالشعريةالراسخةعندحسػاففإنػويتمثػؿأيضػاباالسػتعانةبػأبيبكػربأنسػابالعػرب،ممػا
ا.اكمعرفِّريؿكافتأييدهكجدانيِّيؤكدأفجب

                                                           

(.252حسافبفثابت)ص(ديكاف1)
(.70(الثعالبي،ثمارالقمكبفيالمضاؼكالمنسكب)ص2)
اإلبداعالفنيفيالنقدالعربيالقديـ)ص3) (.70(تكفيؽ،مفيـك
(.5/273(ابفأبيشيبة،مصنؼابفأبيشيبة)ج4)
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 ذلػػػؾالكجػػػدافالعػػػامرىػػػذاالتأييػػػديمثػػػؿالػػػدعـالكجػػػدانيلممػػػؤمف،كىػػػكيػػػرداإلبػػػداعإلػػػ
يمتػػازبأنػػويثبػػتلممبػػدعإرادتػػوكمسػػؤكليتو،فػػةيجعمػػوباإليمػػاف. كيػػرلمجػػدمأفىػػذاالمفيػػـك
اإللياـفكرةااللتزاـاكامةناخضكعنخاضعن .(1)لمقكلالسيبية.كأنويدخؿعم مفيـك



 مفيـك اإلبداع عند البالغييف العربرابعنا: 
 كارتباطيا باإلبداع الفني نظرية النظـ عند الجرجاني

يرلتكفيؽأفنظريةاإلبداععندالجرجانيىينظريةفياإلبداعالفنيفيالمقػاـاألكؿ
(.2)ااكسمبنامفالحقؿالمسكمالذمتحمموكممةالنظـفييتشيرإل اإلبداعإيجابنانطةقن

اإلبداع،منذتككنيافكرةنفياكبدقةعبرنظريتوانطةؽىعمميةعبدالقاىرالجرجانيكافراصدن
فيالنفس،ثـخركجياألفاظن اعبرالنطؽ.العقؿإل تحكلياإل معافو

فيكيرلأفالمعن فيالشعرأكفصؿالخطابيتـعبر:ترتيبوعمػ طريقػةمعمكمػة،
كٍ قعفيي-االختصاصفيالترتيب-ـيكحصكلياعم صكرةمفالتأليؼمخصكصة،كىذاالحي

.(3)عم المعانيالمرتَّبىةفيالنفس،المنتظمًةفيياعم قضٌيةالعقؿااظمرتَّبناأللف

الجرجػػانيقػػدرصػػدبيػػذادكرالمتمقػػيفػػيتػػذكؽالػػنصبخكضػػوالطريػػؽىذاتىػػو:كيػػرلتكفيػػؽأف
بطريقةعكسية:األلفاظ،معانيالنفس،الفكرةالعقمية.

اإلبػداعالفنػييظيػرفييػانشػاطهلمطبػعكينتييتكفيؽإل أفنظريةالجرجػانينظريػةفػي
الجانبالصناعيالمكتسبكأسرارى .(4)همفناحيةأخرلمفناحية،كتحاكؿأفتضبطدالئؿى

النحككالمعاني،فانفردكتابالػدالئؿفػيعمػـ"النظـ"فيكانطمؽفينظريتو مفتكامؿمستكيىيّْ
لبيػػػػافالخػػػػاصباألسػػػػرارفػػػػيعمػػػػـاالمعػػػػانيالخػػػػاصبالتراكيػػػػبالنحكيػػػػة،بينمػػػػااخػػػػتصكتػػػػا

.(5)بالتراكيبالتصكيرية
 

                                                           

اإلبداعالفنيفيالنقدالعربيالقديـ)ص1) (.71(تكفيؽ،مفيـك
.217بؽ،ص(المرجعالسا2)
(.5(الجرجاني،أسرارالبةغة)ص3)
اإلبداعالفنيفيالنقدالعربيالقديـ)ص4) (.222(تكفيؽ،مفيـك
.223المرجعالسابؽ،ص(5)
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 الفني الطبع عند ابف طباطبا كارتباطو بمفيـك اإلبداع

يقكـمفيكـاإلبداعالفنيعندابفطباطباعم فكرةالطبع،معتأكيدفكرةالنظـكالتنسيؽ
،بػػائفعػػفالم:"بقكلػػوحيػػثيعػػرؼالشػػعر،كؿالشػػعرالقػػجػػكىرن نثػػكرالػػذميسػػتعمموكػػةـمنظػػـك

تػواألسػماع،كفسػد الناسفيمخاطبػاتيـ،بمػاخػصبػومػفالػنظـالػذمإفعيػًدؿعػفجيتػومىجَّ
إلػػ االسػػتعانةعمػػ نظػػـجٍتىٍحػػعمػػ الػػذكؽ.كنظمػػومعمػػكـمحػػدكد،فمػػفصػػحطبعػػوكذكقػػولػػـيى

قكيمػومػفتصػحيحوكتالشعربالعركضالتيىيميزانو،كمػفاضػطربعميػوالػذكؽلػـيسػتسفً
.(1)"بمعرفةالعركضكالحذؽبو،حت تعتبرمعرفتوالمستفادةكالطبعالذمالتكمؼمعو

كىػػػكبيػػػذاأقػػػاـتعريفػػػوعمػػػ نظريػػػةالػػػنظـعنػػػدالجرجػػػاني،فقصػػػدبػػػالنظـىنػػػا:التػػػأليؼ
.(2)إلبداعكىكمايعرؼبا،كالتركيبكالتنسيؽ

ؿالتكػػكفكمػػافعػػؿالجرجػػاني،كلعمػػوتعػػرضإلػػ الػػنصفػػيحالػػةتككنػػو،كلػػـيػػذكرمراحػػ
كلكنوقرفالنظـبالطبعكالذكؽ،ثـأكدعم دكرنكعيفمفالمعرفة:

شػريطةأفتصػؿإلػ ،"،كضركرةالحذؽبياالعركض"األكل :المعرفةبعمـأكزافالشعر
الطبع.فيدرجةالخمكمفالتكمؼمعالمساكاة

مكاناتوالكامنةفيو.الثانية:المعرفةالفطريةالتيتمثؿسماتالطب عاألصيمة،كا 
:اإلبداع عند ابف رشيؽ كعمماء البديع

إلػ التفريػؽبػيفاإلبػداعمعتطكرعمـالبػديعكالتفريػؽبػيفمسػمياتو،اتجػوعممػاءالبػديع
.كاالختراع

فكافمعناىمافيالعربية_الفرؽبيفاالختراعكاإلبداع:"يرلابفرشيؽالقيركانيأف كا 
بمػالػـيكػفمنيػاقػط،المعػانيالتػيلػـيسػبؽإلييػا،كاإلتيػافي:خمػؽيىػكأفاالختػراعإال-اكاحدن

كاإلبداعإتيػافالشػاعربػالمعن المسػتظرؼ،كالػذملػـتٍجػًرالعػادةبمثمػو،ثػـلزمتػوىػذهالتسػمية
فكثػركتكػرر،فصػاراالختػراعلممعنػ حت قيؿلوبديعه أفكاإلبػداعلمفػظنفػإذاتػـلمشػاعر،كا 

.(3)السبؽ"تكل عم األمد،كحازقصبىيأتيبمعن مخترعفيلفظبديعفقداس

                                                           

(.1/5(ابفطباطبا،عيارالشعر)ج1)
اإلبداعالفنيفيالنقدالعربيالقديـ)ص2) (.231(ينظر:تكفيؽ،مفيـك
(.1/265فيمحاسفالشعركآدابو)ج(القيركاني،العمدة3)
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:ماكماعندالسيكطيفيالمزىرحػيفيقػكؿيكربماارتبطاإلبداعكاالختراعمعابدكفتفريؽبين
المسةاعم جيكدالختعقيبن"مذىباالٍختراعكسبيؿاإلبداع" (.1)ميؿبفأحمدفيإرساءعمـك

عنيالسبؽإل المعن كقكؿعنترةمةاالختراعمفاإلتباععندابفأبياإلصبعتكسة
استشػػيدفيػػوبقػػكؿعنتػػرةفػػي،بػػعفيػػوتَّذكػػرفيػػوسػػبؽالشػػاعرمعنػػ لػػـيسػػبؽإليػػوكلػػـييالػػذم

.(2)كصؼالذباب

ػػػػػػػػ ػػػػػػػػيى  اىزجن ػػػػػػػػ ؾ  حي  وً ذراًعػػػػػػػػبً  وي ذراعى
 

 (3)ـً ذى األٍجػػػػ عمػػػػى الزنػػػػادً  ب  ًكػػػػالمي  حي دى قىػػػػ 
حكؿسةمةاالختراع،أكدفيوأف:عقدابفحجةالحمكمفيخزانةاألدبفصةنكقد 

فػػيذاتػػواببيػػتعنتػػرةلػػـيسػػبؽ.مستشػػيدنسػػةمةاالختػػراعىػػكأفيختػػرعالشػػاعرمعنػػ ن
.(4)كصؼالذباب

ااتكأعم ضركرةالبعثكالخمؽفيركحكىذايدلؿعم أفاإلبداعاتخذعندىـمفيكمن
يتكرر،كىكاألداةالتييستمدمنياالشعراءمعانييـ.جديدة،فالمفظ

 مفيـك اإلبداع في المذاىب األدبية كالنقدية الغربيةخامسا: 
اختمفػػػتالنظػػػرةاألكربيػػػةالحديثػػػةلإلبػػػداعكتعػػػددترؤاىػػػاحكلػػػو،بحسػػػبنظػػػرةالمػػػذاىب

كةسيكيةكركمانسيةكرمزية.األدبيةنالتيانقسمتإل 

ميػػػارةفنيػػػةعاليػػػة،كمعانػػػاةفالمػػػذىبالكةسػػػيكييػػػ رلأفالفػػػفجيػػػدإرادمعاقػػػؿيسػػػتمـز
.(5)مستمرةفيتشكيموعم نحكما

ا،كأفأفالشعركشؼعفالسماـحقِّػمي:يلتيارالركمانسيلمشعركمارألشانظربينما
.(6)نقؿإل الناسرسالةمفعنداهللالشاعري



                                                           

المسةكأنكاعيا)ج1) (.1/64(السيكطي،المزىرفيعمـك
(.1/471(ابفأبياإلصبع،تحريرالتحبيرفيصناعةالشعركالنثركبيافإعجازالقرآف)ج2)
(.159(ديكافعنترة)ص3)
(.2/362(الحمكم،خزانةاألدبكغايةاألرب)ج4)
(.90-85إشكاليةاإلبداعالشعرم،)صص(ينظر:عثماف،5)
.89المرجعالسابؽ،ص(6)
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ايجمػػػػعبػػػيفالفػػػػيضالمتػػػػدفؽامتكازننػػػكيػػػرلكردزكرث:أفالشػػػػاعريجػػػبأفيقػػػػؼمكقفنػػػػ
رادةالعقؿالكاعي .(1)المنسابكا 

كيشػػترطالرمزيػػكفعمػػ العقػػؿفػػيأثنػػاءتدخمػػوفػػيالعمميػػةاإلبداعيػػةنأفيسػػتطيعتحكيػػؿ
.(2)ااجامدنابرىانيِّكالتقررىاتقريرنالفكرةالكاعيةإل صكرةمكحية،تكشؼعفالفكرة

ال عمؿالفنيمفركاسبالتقميدكرتابةالطرح،ليككفالنصجديداىذهالدعكةأكدتتحررى
بأفكارهكبتناغـألفاظوكصكره.

اإلبػػداعنفالشػػاعريحمػػؿفػػيمػػفخةلػػويتحقػػؽىػػكالػػذممنطػػؽالجػػدؿ:يػػرلىيجػػؿأف
الشعرم،كعنيماتتكلدمراحؿاإلبداع،فاإلبداعالفنيبرأيو الشعرمكالعمؿى جنباتوشيئيف:الكعيى

.(3)التحقؽالجدليلمكعيالجماليىك:

الشكؿكاإلبداع:فالشكؿمشتؽمفالعالـليقيـحدًَّمالففعم مبدأمّْ"ىربتريد"ثـجاء
العضكمكىككظيفةمفكظائؼاإلدراؾ،أمامبدأاإلبداعفيككظيفةمفكظائؼالتخيؿ.

الفػػردفيػػكقػػائـعمػػ جدليػػةالتخيػػؿكاإلدراؾكىػػكجػػدؿقػػائـعمػػ الفػػرد كالمجمػػكع،مطمػػبي
عفذاتو،بينماالجمعيمطمبيوالكاقعيةيالمتمثمةفيالمجتمع. مفخةلوالتعبيري

.(4)كمايحدثلناالعمميةاإلبداعيةالقائـبيفالفنافكالمجتمع،كىحدثالتكترىكىذايي

ؿفييػاالمبػدعنظرفركيدإل اإلبداعالفنيعم أنوعمميةنفسيةثانكيػةدفاعيػةينقػبينما
إل مكضكعأسم يبدكبعيػدالصػمة"لعقدةأكديبتمثية"شحناتوالنفسيةعفمكضكعوالمحـر

كاألنااألعم . عفالمكضكعاألصمي،كعفصراعأجيزتوالنفسية:األناكالييكى

.(5)،كىيتقععندهضمفأحةـاليقظةكسماىاعمميةالتساميكفيمكضعآخربالتعكيض

يحػػاكؿأفيعبػػرعػػفىػػذهالرغبػػةالمكبكتػػةالتػػيتعتبػػرقيمػػةمعيبػػةكغيػػرمقبكلػػةفالمبػػدع
.(6)عالفنيالذميحكزإعجابالمجتمعاباإلبدااجتماعيِّ

                                                           

(.93(شرؼ،إلياـالخمؽالفني)ص1)
(.59(مشيكر،العمميةاإلبداعية)ص2)
اإلبداعالفنيفيالنقدالعربيالقديـ)ص3) (.37(تكفيؽ،مفيـك
.28(المرجعالسابؽ،ص4)
.32صالمرجعنفسو،(5)
(.19بداعالفنيفيشعرأحمدمطر)ص(غنيـ،عناصراإل6)
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 اإلبداع الفني عند النقاد العرب المعاصريف:سادسا: 
برزاإلبداعالفنيكأحػدالمفػاىيـالتػيعنيػتبمسػتجداتالنقػدالعربػيالحػديثفػياألدب

يتجم التساؤالفالتاليامجاالتالفنكفعامة،كعنداك ف:لكقكؼعم المفيـك
 ؟ىؿ اإلبداع الفني غاية أـ كسيمة األكؿ:

 الثاني: ىؿ مفيـك اإلبداع مفيـك ىالمي؟

اإلبػداعالفنػي:"يرلالناقدالعراقيعادؿالدرةأفاإلبداعذركةالجماؿفياألسمكبفيقكؿ
كػػافالفػػفالػػذماأيِّػػمػػفأجػػؿإيصػػاؿالفكػػرةالتػػييػػؤمفبيػػاالمبػػدع،ذركةالجمػػاؿفػػياألسػػمكب،

.(1)غيرىامفالفنكف"ـثراأـرسماأكافشعراأـنأيمارسوسكاء

الفنػػكفعمػػ تنكعيػػاكغزارتيػػا،فيػػكعمميػػةالخمػػؽكالبعػػثلمعمػػؿفاإلبػػداعيشػػمؿمجػػاالتً
الفني.

طيرحسابقا.اعفرتابةمافاألديبكالفنافيبدععمموبعيدن

كبمػػا كتراكيػػبى كتتمػػايزالمسػػةبألفاظيػػاكمفرداتيػػاكتراكيبيػػابمػػايبتكػػرهاألديػػبمػػفأسػػاليبى
جديداكخةقا.كفني جمالي يبثومفتصكيرو جديدةننفيأتيالنصُّ ودالالتو ،يمنحنصَّ

سػاعدةكيذىبعزالديفإسماعيؿإل أف:عمميػةاإلبػداعمرتبطػةهبػالظركؼكالعكامػؿالم
.(2)اإلبداعيةليستغائيةنفيذاتيايؤكدأفالعمميةكأكالمحفزةعم القياـبعمميةاإلبداع،

ناتجػػةعػػف:كيػػرلالػػدرةأف ،فكػػؿمتمػػؽ تباينػػومػػفمتمػػؽ ىةميػػةالمفيػػـك عنػػدهإلػػ آخػػرى
كلػيسمفيكـلمجماؿيختمؼعفاآلخريف,فيةميةالمفيكـناتجة ايِّرياضػعفأفالمفيكـذكقػيّّ

.(3)كبذلؾيختمؼباختةؼأذكاؽالناسا،اثابتنعمميِّ

.عحدكدلمخركجمفىةميةالمفيكـالنقادكضالباحثكفككقدحاكؿ

يقػػػػكؿكمػػػػاؿغنػػػػيـإف:كممػػػػةإبػػػػداعتبقػػػػ مبيمػػػػةنمػػػػالػػػػـتػػػػرتبطبأحػػػػداألجنػػػػاسالفنيػػػػة
تسػتخدـكممػةإبػداعلتػدؿعمػ ،كىذاماسبؽكأشارإليوعزالػديفإسػماعيؿبقكلػو:(1)المختمفة

.(2)كمياأعماؿإبداعيةندةكالقطعةالمكسيقيةكالمسرحيةالناتجالذمتحققوتمؾالعممية،فالقصي

                                                           

(.2014-مايك-11(محمدالدرة،قابمو:محمدالصاكم)1)
(.140-139(إسماعيؿ:عزالديف،جدليةاإلبداعكالمكقؼالنقدم)صص2)
(.2014-مايك11محمدالدرة،قابمو:محمدالصاكم)(3)
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الفيصػؿفػيقضػيةاإلبػداعيعػكدإلػ أفالعمميػةاإلبداعيػةعمػ اخػتةؼ:أفكيرلغنػيـ
حظاتالتخزيفمركرابمحظةاإللياـ،امفلءندٍمضامينياالفنيةتتشابوفيالعديدمفمجرياتيانبى

التركيبػةالفنيػةإالأفأمعمؿفنػيإبػداعي،بياباكتماؿالعمؿ،كىيالمراحؿالتييمركانتياءن
مكانػاتالتعامػؿمعيػافػيفػفالرسػـ، تختمؼمفففإل فف،فقدتعتمدعمػ األلػكافالمتعػددةكا 

فػفالمكسػيق كالسنػاء،كقػدتعتمػدعمػ كقدتعتمػدعمػ نبػراتصػكتيةتصػاغبطػرؽمتعػددةفػي
.(3)الفكرةكالصكرةكالكممةالمكسيقيةفياإلبداعالشعرمخاصة

اغيػػػرامفاجئنػػػؼفػػػيكتابػػػوالصػػػكرةاألدبيػػػةأف:اإلليػػػاـيعػػػدنضػػػجنيػػػرلمصػػػطف ناصػػػك
مػػػاعانػػػاهمػػػفتحصػػػيؿمتكقػػػعلكػػػؿمػػػاقػػػاـبػػػوالشػػػاعرمػػػفقػػػراءاتكمشػػػاىداتكتػػػأمةت،أكلً

كتفكير.

اتعػكؽدنقىػكأقاـرأيوىذاعم ماعيًرؼبتةشياالنتباهمفبعضالطفيميػاتالتػيتكػكفعي
كيسػػػاعدعمػػػ تفكيػػػؾعناصػػػرالمشػػػكمة،كعمػػػ إبػػػرازبعػػػضالعناصػػػردكف،التفكيػػػرفػػػيسػػػيره،

غيرىػا،كػييصػؿمػػفخةليػاإلػ العمػػؿاإلنشػائيالتركيبػي،فيؤكػدذلػػؾبقكلػو:إفطبيعػةالفػػف
متنػػاقضإلػػ الشػػعكرالمػػنظـالفػػفيخػػرجالةشػػعكرالضػػركرةسػػيككلكجيةمػػفحيػػثإفٌالتركيبيػػة

كيرلأنو:ربمايتـالتحميؿدكفاحتفاءكبيربالتفصيةت،كيكتفيالشاعرببيافبكاطف.المكحد
.(4)األشياءمفحيثىيالكؿ

محاكلػػةمنػػولقػداعتمػػدناصػؼعمػػ عمػـالػػنفسكربػػطالمقػدماتبالنتػػائج،كىػذامػػايعتبػر
تصبفيتيارإغفاؿالعقؿالكاعيباعتمادىاعم تةشياالنتباه،فييتنطبؽعم الكثيرمف

العممياتالذىنيةالبعيدةعفعالـاإلبداعالفني.

تةشياالنتباهأبعدمايككفعفعمميةاإلبػداعبمجمميػا،فالمبػدعيبػدأ:كيرلالباحثأف
دراؾيصاحبيم ااإللياـالذميميزالمبدع،كاإللياـىكالمكىبةالتػيخصػياعممونتيجةكعيكا 

مفالتشتتأكالتةشي.ولحظةهيرعتتبدعيف،فالعمؿالفنياليمكفأفاهلللمم

                                                                                                                                                                     

(.11(غنيـ،عناصراإلبداعالفنيفيشعرأحمدمطر)ص1)
(.140-139(إسماعيؿ:عزالديف،جدليةاإلبداعكالمكقؼالنقدم)صص2)
(.11(غنيـ،عناصراإلبداعالفنيفيشعرأحمدمطر)ص3)
(.13(ناصؼ،الصكرةاألدبية)ص4)
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فػػيفكػػرة:أفيػػرلعبػػدالقػػادرالربػػاعيفػػيكتابػػوالصػػكرةالفنيػػةفػػيشػػعرأبػػيتمػػاـبينمػػا
عيػػػة،كيػػػذىبإلػػػ أفىنػػػاؾقػػػكتٍيًفعقميتػػػيفىمػػػا:المعمميػػػةاإلبدااإلطػػػارالثقػػػافيلممبػػػدعتفسػػػيرن

الخياؿكالكعيالفني.

كالػػػكعي،الصػػكرمشػػحكنةباالنفعػػػاؿكاألفكػػارفالخيػػاؿكمػػايصػػػفوالربػػاعي:منػػوتصػػػدر
كاألفكاركتنظـتنظيماجماليا. الفنيفينظره:ىكالذمتييىذبمفخةلوتمؾالصكري

صػػػكرهىػػػػذاأفيجمػػػػعبػػػػيفنظرتػػػػياإلليػػػػاـكيػػػرلغنػػػػيـأفالربػػػػاعييحػػػػاكؿمػػػػفخػػػػةؿت
.(1)قؼبالثقافةالجماليةييذبكينظـكالعقؿالكاعيالمث،كالصنعة،فالصكرةتتدفؽكتنثاؿ

مػػفالعكامػػؿالفعالػػةفػػينشػػكءعػػامةالتػػكتر:اعتبػػاريػػذىبعمػػادالػػديفخميػػؿإلػػ أفك
كالدافعلمتعبير.،التجًربة

إل ا:يرلأفف مفالتػكترالػذميفجػرلخالؽكالعالـكالمجتمعىكنكعهشكؽالمبدعالعاـر
أمػػاـغايػػاتكأىػػداؼتثيػػرينػػابيعاإلبػػداعفػػيأعماقػػو،كأفىػػذاالتػػكترىػػكالػػذميضػػعالمبػػدع

فجرفيكجدانوالشعكرالحادبالزمفكيدفعوإل مزيدمفالتعبير.تكجكده،ك

عديدة.القدرةاإلبداعيةمسألةصعبةمركبة:يرلخميؿأفكما متضمنةعناصرى

فالعناصرالكراثيةذاتالجذكرالبعيدةكالتأثيراتالبيئيػةكالمعرفيػةىػيالتػيتكػكفأرضػية
اإلبداعالصمبة.

أك،اتصػػكرهاإلسػػةميلإلبػػداعالػػرافضلتفسػػيرالقػػدرةالفنيػػةتفسػػيراسػػحريِّخميػػؿيقػػدـثػػـ
 أصكؿماديةكحسيةصرفة.اأيضاتحجيـالطاقةالبشريةكردىاإلا،رافضنخرافيِّ

كيػػػرلأفالػػػركحالتػػػييصػػػفيابالشػػػعمةالمتكىجػػػةكالمصػػػدراألساسػػػيلقػػػكةالحيػػػاةكالعقػػػؿ
.(2)ىيالتيتقؼكراءعمميةاإلبداعمتآزرةمعالحكاسكالعقؿكالجسدنكالحسكاإلرادة

كيذىبمصطف سكيؼإل كضعنظريةقدمتأىـالمحاكالتالجػادةالتػيحاكلػتسػبر
مػػفخػػةؿالمنطمػػؽً(اإلطػػار)فأقػػاـنظريتػػوعمػػ مػػاعٌرفػػوبمصػػطمح،أغػػكارالعمميػػةاإلبداعيػػة

متراكمة.خبراتواختيارالفنافلمشعرنتيجةى

ىذهالخبراتيحممياالمبدعكإطارثقافيتتجمعفيوخبراتوالفنية.

                                                           

(.18(الرباعي،الصكرةالفنيةفيشعرأبيتماـ)ص1)
(.58-57(خميؿ،مدخؿإل نظريةاألدباإلسةمي)صص2)
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الفنػيإلػ التػكترالقػػائـابدايػةاإلبػداععازيِّػفيػكيػؤمفبضػركرةاالسػتعدادالفطػرملػدلالمبػػدع،
.(1)"النحف"بيفاألناكاآلخريفكحاجةالمبدعإل التكيؼمع

عمميػػةاإلبػػداعتبػػدأمػػففقػػدافاألنػػالةتػػزاف،فتصػػبحالصػػكرالتػػيلديػػو:يػػرلسػػكيؼأفك
 قابميػػػػةنلمتسييػػػػركاكتسػػػػابدالالتو عػػػػفالكاقػػػػعالعممػػػػيأكثػػػػرمنيػػػػاعنػػػػداآلخػػػػريف،فتصػػػػيرأكثػػػػرى

.(3)كفاحوكىكيرلأفالقصيدةعبارةعفكثباتتصؿبينيالحظاتي،(2)جديدةن

اعندماأشارإل لحظةمميئةبالضباب،لـيسػتطعأفسكيؼكافمصيبن:كيرلغنيـأف
أحؽلحظػاتالعمميػة-لحظةظيكرالدالالتالجديدة-يدركيا،مماجعمويعتقدأفىذهالمحظة

.(4)اإلبداعيةباسـاإللياـ

مخػػػاضعسػػػيريكػػػكففييػػػاىاىػػػيلحظػػػةيعمميػػػةاإلبػػػداعالفنػػػيكتكلػػػدَّ:لباحػػػثأفكيػػػرلا
المبدعفيحالةمفالنقاءكالصفاء،يخكضمفخةلياصراعايجشموعناءالسكصفيإجةء

نفسوكبسطيا.

كينظػػرالشػػاعرخمػػؼالحػػديثيإلػػ اإلبػػداععمػػ أنػػو:مقػػدارمػػايمكػػفأفيتكصػػؿإليػػو
إضػػفاءركحالدىشػػةكعظمتيػػالػػدلالمتمقػػيكالسػػامعكالقػػارئ،فكػػؿمنػػذالشػػاعرأكالكاتػػبمػػف

.(5)كالدتويممؾأجكاءاإلبداعكيتحم بركحياكجكىرىا"
كؿإنسافيكلدكفيجعبتوكثيرمػفالميػاراتكالميػكؿكاالتجاىػاتكالرغبػات،: "كيرل أف

ةممحػةجامحػةباتجػاهكيبدأيتحسسكيحسننجدالنفسالبشريةتتجوصػكبرغبػ،فعندمايشب
كىػػذااالسػػتعدادالفطػػرملػػفيكػػكفبنيػػة،حسػػبالقػػدرةالبنيكيػػةلمجسػػـكاحػػدأكاتجاىػػاتمتعػػددة،

الشػػػاعركالكاتػػػبكحػػػده.فينػػػاؾالعكامػػػؿالتػػػيتسػػػاعدهعمػػػ تطػػػكيرميكلػػػوالفطريػػػة،كالمكتسػػػبة
ا،لكػػيتنمػػكاركحيِّػػتمريننػػكىػػذايعػػد ،كالػػتعمـ،بالسػػؤاؿك،كالمثػػابرة،كالقػػراءة،كالتكجيػػو،باإلرشػػاد

إذيجػػػبأفيكضػػػعلػػػواألسػػػاس،كالصػػػحيحة،كبنػػػاءالبيػػػتيقيػػػةالمكىبػػػةكتتجػػػذربأصػػػكلياالحق
 .(6)يصبحجاىزا"فنالرصيفثـتتكال عمميةالتشييدالمتيف

                                                           

(.160سكيؼ،األسسالنفسيةلإلبداعالفنيفيالشعرخاصة)ص(1)
.290المرجعالسابؽ،ص(2)
.299المرجعنفسو،ص(3)
(.28(غنيـ،عناصراإلبداعالفنيفيشعرأحمدمطر)ص4)
ـ(.2014-أكتكبر18(خمؼالحديثي،قابمو:محمدالصاكم)5)
(.2014-برأكتك18خمؼالحديثي،قابمو:محمدالصاكم)(6)
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"لمشعركخزاتداخؿالنفسكمحيطالركحتريؽخمرىافػي:كيصؼحالةاإلبداعالشعرم
مشػعر،المكعػدكالكقػتل"ثػـيصػؼحالػةتكلػدالشػعرلديػو:،ثفيوأفيكنيػا"شراييفالجسدكتنف

كؿمكاف،إنوالطائرالذميحمؽفػيسػماءالػنفس،فػيحطعمػ فيفيكيأتيفيكؿاألحاييفك
.(1)"أمغصفيشاءكأن يشاء،يأتيكالسيمةفييطؿمطره

أختارىػاكالخيػارلػيبػذاؾ،فربمػاككالدتيػا،ال،ككقتيػا،تختارزمنياالقصيدةكيؤكدأف:"
تتيافػتاألبيػاتالكاحػدف،أناأطكؼشكارعالمدينػةككأ،كأناأركبدراجتياليكائيةأكتبياتجدني

أكالكقػػكؼألكتػػبمػػايردنػػيكػػيالأنسػػاه،تمػػكاآلخػػرنفأضػػطرلمجمػػكسعمػػ قارعػػةالطريػػؽ،
.(2)"بسرفةمكتبيخةؿدكامياليكميتردنيأخرلكأحاييفى

أحػػػػسبنشػػػػكةالقائػػػػد:"صػػػػاحبتسػػػػجيؿالقصػػػػيدةيتحػػػػدثقػػػػائةكعػػػػفتمػػػػؾالحالػػػػةالتػػػػيت
.(3)كتنثرعبقياحكلي"،كالكمماتتزخغيثيا،المنتصرخةؿكتابتي

،لمكتابػػػةالػػدمكالمكػػافمحػػددنالأجػػػكاءى:"اءالتػػييكتػػػبفييػػاالقصػػيدةيقػػكؿكعػػفاألجػػك
كانقطاع،اأكفجرنةنباماتستيكينيالكتابةكالتصحيحليكغالن فيككقتخمكدالككفلمراحةكالنـك

.(4)الحركةإالمفأنفاسالزىادكالعباد"
قسـمفالقصائدأكتبيابجمسةكاحدة،فة:"كىكاليكتبقصائدهعم ىيئةكاحدةفيناؾ

أكيػػكميف، متػػدأكقػػديأتركيػػاحتػػ تكتمػػؿميمػػاطالػػتكتعػػددتأبياتيػػا،كمنيػػامػػاتكتمػػؿبيػػـك
لدمىذاكيحدث-ااأعجزعفإكماؿالقصيدةفأضطرلتركيا،كأحيانن،كأحياننأمدىاإل أسابيعى

فأضػػطرلممكػػكثحتػػ إفػػراغاإلفػػرازاتالركحيػػةنمػػاأفأكمػػؿقصػػيدةنحتػػ تػػأتيأخػػرل-كثيػػرا
.(5)المكاتية"

مؼعفسػائركيرلالباحثأفاإلبداعالفنيالشعرمىك:حالةفريدةيعيشياالمبدع،تخت
،كالثقػافي،فالشاعرفيلحظةالتكىجيعػيشحالػةاالختػزاؿالكبػرللػإلرثالفكػرمفنكفاإلبداع.

كالتعبيريػػػةقبػػػؿمػػػيةدنصػػػو،كالعقميػػػة،كاإلنسػػػانيالػػػذمتسػػػربفػػػيكياناتػػػوالركحيػػػة،كاألدبػػػي
فيػػدمفػػيأفينػػتجنصػػاشػػعريانحينمػػايقػػعبػػي،كاإلبػػداعخمػػؽكىنػػاتكػػكفعمميػػةال الشػػعرم.

المتمقييشعراألخيرأنوقدكقؼعم مادةخالدة.

                                                           

(.2014-أكتكبر18خمؼالحديثي،قابمو:محمدالصاكم)(1)
(.2014-أكتكبر18خمؼالحديثي،قابمو:محمدالصاكم)(2)
(.2014-أكتكبر18خمؼالحديثي،قابمو:محمدالصاكم)(3)
(.2014-أكتكبر18خمؼالحديثي،قابمو:محمدالصاكم)(4)
(.2014-أكتكبر18م)خمؼالحديثي،قابمو:محمدالصاك(5)
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 المبحث الثاني: 
 مستكيات اإلبداع الفني

مػفاإلبػداع،فالمسػتكياتليسػت كاحػدو اليمكفأفيكػكفالمبػدعكفجميعػاعمػ مسػتكلن
،بؿىيمتفاكتة.كاحدةن

فيبعضولعز،يياإلبداع،ىناؾتفاكتبينيـافيتمكنيـمفمستكلكالشعراءليسكاكاحدن
كلكفيبقػ التمػايزبيػنيـفػيقػدرة،إل خبراتالشاعركتجاربو،كفيبعضوإل ثقافتوكدرايتو

المكىبةكترسخياكتجذرىا.

أفٌيػرل،فككضػعمعػالـىػذهالمسػتكياتكقؼسميرالعمرمأماـمسػتكياتاإلبػداعالفنػي
ػاخاطئنػ:ىناؾ اعتبػارلالحقيقػيلإلبػداعيتمثػؿفػيلمسػتكاشػاعفػيالعصػرالحػديثحػكؿافيمن

.(1)مجردالقدرةعم التعبيرحالةإبداعيةكافيةلمتصنيؼضمفالتجربةاألدبية

النصػػكصعػػفقصػػكرك،الفيػػـإلػػ :تػػردممسػػتكلالفصػػاحةكالبةغػػةاكيػػردأسػػبابىػػذ
لالعمػػؿإلػػ ىبػػكطعػػاـعمػػ مسػػتك،أدلاحينػػاكتػػآمرن،اسػػتعماؿالمسػػةالفصػػيحةاسػػتيتاراحينػػا

(2)اإلبداعياألدبي.

كيػػذىبإلػػ :أفالكتابػػةاألدبيػػةاإلبداعيػػةىػػيحالػػةعاليػػةمػػفالتعػػاطيالفنػػيمػػعالمسػػة
ؼىرىٍعػػػحقػػؽقبػػؿأفتنتيجػػبأفتكمقكمػػاتوا،كىػػيذاتخصػػائصىاكسػػبكنمفػػردةكصػػكرةكتركيبنػػ

بؿككتابةأدبيةفنية.،كإبداع

إلػ مسػتكلأعمػػ ،قػدرةعمػ التعبيػرالػػذاتيبالكتابػةفالكتابػةاألدبيػةإذفتتجػاكزحػػدكدال
كفمػػػفالمسػػػةكعمكميػػػاعمػػػ مػػػفالمعالجػػػةالكاعيػػػةلكػػػؿتمػػػؾالعكامػػػؿكاألدكاتالتػػػييقػػػؼالػػػتم

امسػتمرِّمفطػكرةفػيالػنفسكأسػاسثػـتحتػاجصػقةنالكتابةاألدبيةتحتػاجمكىبػةنكماأفرأسيا.
.ليذهالمكىبةكصكالألعم المستكيات

ثـيعرضليذهالمستكياتبالتفصيؿ:

 مستكل التخمؽ: أكلن 
 كيتميزبمايأتي:،ىكمستكليمثؿبدايةالتشكؿالمعرفيبكجكدمكىبةأدبية

                                                           

(.5-1(العمرم:سمير،مقياسالمستكياتاإلبداعيةفيالكتابةاألدبية)صص1)
.5-1المرجعالسابؽ،صص(2)
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دراؾ.،كالقصة،كالنثر،الميؿعمكمالمسةاألدبيةكلقراءةالشعر- باستمتاعكا 

الرغبةفيالتعبيرعفالذاتبأسمكبفني.-

مةءناكصرفنفالمسةالمناسبةنحكنالحداألدن م- .اكا 

ا.اكتركيبنالحداألدن مفالتمكفمفاألدكاتالفنيةلمكتابةاألدبيةتصكيرن-

شػػػكؿىػػػكفيكػػػكفال،كمػػػايتميػػػزىػػػذاالمسػػػتكلباالىتمػػػاـبالشػػػكؿعمػػػ حسػػػابالمضػػػمكف
.(1)المضمكفغالبالمسطحيةكالبساطةيميؿك،األساس

 التطرؽ : مستكلاثانين 
ىػػػذاكيتميػػػز،كتتطػػػكرالقػػػدرات،تكتكثػػػرالمحػػػاكال،ىػػػكمسػػػتكلتػػػزدادفيػػػوالرغبػػػةفػػػيالكتابػػػة

 :بمايأتيالمستكل

مزيدمفاإلدراؾبفنياتيا.الك،زيادةفيمستكلالقراءةلألعماؿاألدبيةال-

كالبدءفيتحديدالكجيةالمفضمة.،تطكرمستكلالذائقةاألدبية-

كقمةاألخطاءالمسكيةفيالنصكص.،ستكلالمسةكعمكمياجيدعم مالتطكرال-

كاعتمادالتصكيركالبةغةبشكؿبدائي.،البدءفيرسـمعالـأسمكبفني-

ككجكدصكرأدبيػةفنيػة،لمعالـالشكؿاألدبيالعاـأكبرىكمايتميزىذاالمستكلبكضكحو
.(2)كتطكرفيأسمكبطرحالمضمكف،قميمة

 التحقؽمستكل : اثالثن 
كتكػػكفالقػػدرةاألدبيػػةقػػدبمسػػت،ىػػكمسػػتكلتتحقػػؽفيػػوالمكىبػػةبمسػػةمقبكلػػةكأسػػمكبأدبػػيعػػاـ

 :،كيتميزبمايأتياألديبؼيصًحدايى

حالةالكعيالكبيربخصائصالعمؿاألدبيكفنياتو.إل كصكؿال-

 كالكصكؿإل حالةأدبيةمتقنة.،نضجالذائقةإل حدكبير-

 .الخطأفيالمسةمفحيثالنحككالصرؼكاإلمةءندرةكجكد-

 .كأداء،كبةغة،اتكفرالخصائصالبةغيةفيالنصاألدبيتصكيرن-
                                                           

(.5-1(العمرم:سمير،مقياسالمستكياتاإلبداعيةفيالكتابةاألدبية)صص1)
.2صالمرجعالسابؽ،(2)
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كتطػػكرعػػاـعمػػ مسػػتكل،عمػػ مسػػتكلالمسػػةكاألسػػمكبتطػػكركمػػايتميػػزىػػذاالمسػػتكلب
يمثػػػؿالبدايػػػةك،كالقػػػدرةعمػػػ لفػػػتاالنتبػػػاه،كىػػػذامسػػػتكليبمسػػػوالعديػػػدمػػػفاألدبػػػاء،المضػػػاميف

.(1)الحقيقيةلألدبالقابؿلمحياة

 التألؽمستكل  :ارابعن 
كتبػػػػرزفيػػػػوالقػػػػدراتبشػػػػكؿممفػػػػتعمػػػػ كجػػػػو،ىػػػػكمسػػػػتكلتنضػػػػجفيػػػػوالتجربػػػػةاألدبيػػػػة

 :،كيتميزبمايأتيالخصكص

 .قدرةعم تطبيؽىذاالكعيالك،تاـبمقكماتالعمؿاألدبيالفنيالكعيال-

كتػػرفضكػػؿمػػاقػػديشػػكب،ميػػزالمسػػتكياتاألدبيػػةبشػػكؿكبيػػربحيػػثتنتميػػزالذائقػػة-
ميماكانتبسيطة.النصمفشكائبى

،كصػكؿلسػبؾمتػيفالأكالعجمػةفػيالطػرحكالتعبيػر،ك،انعداـكجػكداألخطػاءالمسكيػة-
 .جزلةوكتراكيبى

ؿفػػػيالتعػػػاطيالبةغػػػيكفػػػياألداءالفنػػػيبشػػػكزويُّػػػمىكتى،ابتكػػػارصػػػكربةغيػػػةخاصػػػة-
 ممفت.

،كمػػايتميػػزىػػذاالمسػػتكلبقمػػةمػػفيصػػؿإليػػو،كعػػادةيكػػكفاألديػػبىنػػاذابصػػمةأدبيػػة
.(2)كتألؽعم مستكلالشكؿكالمضمكف،كقدرةممفتة

 التفكؽمستكل  :اخامس
كتبػػػرزفيػػػوالقػػػػدرات،أكتقتػػػربمػػػػفالكمػػػاؿ،بػػػةاألدبيػػػةىػػػكمسػػػتكلتكتمػػػؿفيػػػػوالتجرً

 :ساية.كيتميزىذاالمستكلبمايأتيكتتحقؽفيوال،مةمبن كمعن كتتفكؽفيوالكم،الممكاتك

 متفكقةفيتطبيقياكتحقيقيا.القدرةالك،مطمؽبالعمميةاإلبداعيةالكعيالك،تاـالنضجال-

قػػدرةعمػػػ الك،اليقبػػؿإالبالكامػػػؿمػػففنػػكفالتعبيػػػركمقكماتيػػاتفػػكؽالذائقػػةإلػػػ حػػد-
بكقة.خكضمجاالتإبداعيةغيرمس

ػ،اكتركيبنػ،ابداععم مستكلالمسةسبكناإل- تفػكؽفػيالجزالػةكالبيػافالك،اكتعبيػرن،اكطرحن
 .حتذلبمايشكؿمثااليي

                                                           

.3ةفيالكتابةاألدبيةص(العمرم:سمير،مقياسالمستكياتاإلبداعي1)
.4صالمرجعالسابؽ،(2)
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مقػػػدرةفػػػذةفػػػيمجػػػاؿالبةغػػػةكالفصػػػاحةبشػػػكؿيمثػػػؿمقياسػػػاكنبراسػػػاكيبيػػػرالمتمقػػػي-
 .(1)كيرسخفيالذائقة

يكلخاصةالخاصةمفاألدبػاءممػفيتػرؾف،ندرةمفيصؿإليويتميزىذاالمستكلبكما
كبالتكافؽالكبيرفػي،كبالحالةاإلبداعيةالمبيرة،كيتميزبالتفرد،ايسكفالكجدافاكأدبناسرمديِّأثرن

.(2)الرأمحكلو

كفػيكػؿمنيػامسػتكياتثةثػة،مسػتكياتأساسػيةكيصؼالعمرمىذهالمستكياتبأنيا:
مثؿالبدايةالحقيقيةلتحديػدكىذاالمؤشرتصكنسبةتطبيقيا،تعتمدعم طبيعةالخصائ،فرعية

ىػػػذاالمقيػػػاساليفيػػػدإالمػػػف:كيػػػرلأفالمكػػػافكالتخطػػػيطالػػػدقيؽلمكصػػػكؿلميػػػدؼالمنشػػػكد.
 يتعامؿبكاقعيةكمصداقيةمعنصكصو،فيطبؽالمقياسبنزاىةكجديةليعرؼأيفيقؼفػيىػـر

.(3)األداءاألدبي

أفالشػػػاعرخمػػػؼالحػػػديثيقػػػدارتقػػػ إلػػػ المسػػػتكياتالمتقدمػػػةمػػػفكيػػػذىبالباحػػػثإلػػػ 
 اإلبداع.كىذاماستسفرعنوالدراسةفيالفصكؿالفنية.

 
 


 

 

 

                                                           

.5ص(العمرم:سمير،مقياسالمستكياتاإلبداعيةفيالكتابةاألدبية1)
.5المرجعالسابؽ،ص(2)
.5نفسو،ص(المرجع3)
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 المبحث الثالث: 
 اإلبداع عند الشاعر خمؼ الحديثي بكاعث

كيػػؼأخػػرجلنػػاىػػذهالمكحػػةكىػػذا ككيػػؼأبػػدعالفنػػافعممػػو كيػػؼأبػػدعالشػػاعرنصػػو
كلمػػاذاأبػدعمػاأبػػدعمػففػفالقػػكؿ،لنقػؼأمامػػومتػأمميفمػذىكليف لػػذميبيرنػاالػنصبالشػكؿا

الشعرم 

ليػذااإلبػداعنتفسػرلاالبدإذن بحيػث،نػاالعمميػةاإلبداعيػةلػدلالشػاعرمفكجكدبكاعثى
:الشراراتالمتكاصمةالتيتفجرىذهالعمميةكتكلدىا.تككفىذهالبكاعثىي

ىػػذهالبكاعػػث:نفسػػيةالشػػاعركشخصػػيتوالمتميػػزة،كالبيئػػةيػػرلمصػػطف سػػكيؼأفأىػػـ
.(1)ينتميإليوذميعيشفيجنباتيا،كركحالعصرالالتي

نطبيعةالشػاعرخمػؼالحػديثياتقتضييجديدةنكفيىذهالدراسةسيضيؼالباحثبكاعثى
لحضػكراألكبػرتػارةاكامةلممرأةضػمفمجمػكعدكاكينػو،ككػافليػاامنيا:المرأة،فقدأنتجديكانن

مػفتمػؾالبكاعػث:السػزكاألمريكػيلمعراقػيككػأـكزكجػة.تػارةك،كأخرلكعاشقة،كعنصرلمسزؿ
القضيةالفمسطينيةكالقدس،كالتيعبرمفخةليا،كالذمشكؿىماكتحدياكبيريفلدلالشاعر

.اإلسةميةعفانتمائولمكطفالعربيكاألمة

فٌأ،كمػاالمظػركؼالحياتيػة،كالمػؤثراتالنفسػيةآلخرتبعنػىذهالبكاعثتختمؼمفشاعر
.العصػػػػكرالسػػػػابقةلػػػػوكلكػػػؿعصػػػػرمعطياتػػػػوالتػػػػيتختمػػػؼعػػػػف،يػػػػاالخاصػػػػةلكػػػؿبيئػػػػةظركفى

صكرهلمككفكالحياةغنيـبأف:كؿإنسافيمتمؾبصماتخاصةتطبعتاماأشارأليوأيضاكىذ
.(2)شيكالكاقعالمع

 العكامؿ الشخصية: أكلن 
الشاعرخمؼدلؼالحديثيشاعرعراقيمسككفبالكجعالعراقي.

ديسػمبرمػف-ديثةفيمحافظةاألنبار،فػيالتاسػععشػرمػفكػانكفأكؿحىكلدفيمدينة
األخيوالذمكافاهخمفن"خمؼ"سماهكالده،فعراقييفبكيألـألؼكتسعمائةكخمسةكخمسيف،العا

                                                           

(.285(سكيؼ،األسسالنفسيةلإلبداعالفنيفيالشعرخاصة)ص1)
(.28أحمدمطر)ص(غنيـ،عناصراإلبداعالفنيفيشعر2)
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نقػػةعػػفشػػجرةمنسػػبوإلػػ الجػػدالثػػامفكالخمسػػيفالجبػػكركيػػذكرإيػػاداألجػػؿقبػػؿمكلػػدهبعػػاـ.
.(1)العائمة

يػػرلالمتأمػػؿأفىنػػاؾمككنػػاتعػػدةأثػػرتفييػػا،فيػػكذلػػؾنكعنػػداالقتػػرابمػػفشخصػػيتو
ديثة"،كيصؼالشاعرتػأثيرذلػؾحى"القركمالذمنشأفيكنؼالنكاعيرالتياتسمتبيامدينتو

نياكعصػػافيرىا،كنيػػرالفػػراتكجريانػػوكالنػػكاعيرالتػػيتشػػجيعميػػوبقكلػػو:كجمػػاؿالقريػػةببسػػاتي
السامع،كتثيػرأحزانػوكأكجاعػوبصػكتياالمنبعػثكأنينيػاالسػاحر،كقطيػعاألغنػاـالتػيغالبػامػا

كجنػػي،،كالفةحػػيفخػػةؿفتػػرةالحصػػادمػػفأناشػػيدىفٌدٍدّْرىكمػػرألالفةحػػاتكمػػاييػػكنػػتأرعاىػػا،
.(2)داخميكثيرةوثرفعاؿفيكالدةأشياءىكافلوأنكؿذلؾالمحاصيؿ

امػػفمعػػالـشخصػػيةالشػػاعراألكلػػ ،فرسػػمتىػػذهالقريػػةبجماليػػاكنكاعيرىػػاشػػكمتجانبنػػ
شعرهبالعذكبةكالرقة،كفتحتآفاؽالجماؿكالعذكبةفيثناياقصائده.

ػػكػػافلتركيبػػةع أيضن ػػفقػػدكػػاف،افػػيتكػػكيفشخصػػيتوائمتػػوأثػػره ا،،متػػدينناكعتػػاالنأبػػكهفةحن
اعمػػ شخصػػيةالشػػاعر،كىػػذهالصػػفاتفػػياألبصػػقمتا،ككػػافتػػأثيرىػػذاالكالػػدكبيػػرنصػػبكرن

.(3)فيفترةالنضكجبولتزاـاالشخصيةاالبف،فقدحرصالشاعرعم التمسؾبالديفك

كػػػرـو األببيػػػتى عػػػائةتب،رغػػػـالفقػػػرالػػػذمكػػػافيحػػػيط،كسػػػمعةكجػػػاهوكجػػػكدوككػػػافبيػػػتي
تعقدالجمساتالفةحيةتفيتمؾالحقبةمفتاريخالعراؽالحديث،ففيىذاالبيتكانالفةحيف

التػػيتتخمميػػااألحاديػػثاألدبيػػةكالدينيػػةكالسياسػػية،كتيسػػمعالنكػػاتكالطرائػػؼكالنػػكادر،كييعػػزؼ
.(4)النامكالعكدفيجنباتو

نشػأنشػأةكطنيػةكلـتكفشخصيةالشاعربمعػزؿعػفالػكطفكمػايػدكرفػيأرجائػو،فقػد
ا ذلػؾ:يقػكؿ خمػؼ كاصػفن ،(5)قكمية،فقدشٌبعم الفكرالقػكميالػذمبمػكرشخصػيتوالكطنيػة

مسػػتيدفةمػػفقػػكلالشػػر،كمػػاأنيػػاترسػػختلػػدمفكػػرةكاحػػدةىػػيأفالعػػربأمػػةكاحػػدة،كىػػي

                                                           

(.14(الجبكرم،خمؼالحديثيحياتوكشعره)ص1)
(.2014-أكتكبر18(خمؼالحديثي،قابمو:محمدالصاكم)2)
(.16(الجبكرم،خمؼالحديثيحياتوكشعره)ص3)
(.17)صالمرجعالسابؽ(4)
(سيتناكؿالباحثىذاالجانبفيفصؿالفكر.5)
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اكأمانػػػةاسػػػتعادتيابعػػػدآالؼالشػػػيداء،كمػػػاترسػػػخلػػػدين،تػػػأطرتلػػػديناقضػػػيةعركبػػػةفمسػػػطيف
.(1)مةالعربيةمساكمةعم أمجزءمففمسطيفكاألالرفضالتاـلم

ىذهالركحظيرتآثارىػافػيالمحطػاتالتػيخاضػياالعػراؽ،ففػيالحػربالعراقيػةاألكلػ 
امػػفالػػذيفدافعػػكاعػػفالعػػراؽ،كخمػػدالشػػاعرىػػذهالحالػػةكػػافشػػاعرناكاحػػدن"ـ1988-ـ1980"

ياعندماكافحارسالمبكابةالشرقيةعم ضفاؼنيرالكاركفمكاكيؿفراتية"،التيكتب"بقصيدتو
اجماؿبابؿمفخةؿمقارنتيابسيرىا:فيقريةدبالحرداف،يقكؿفييامبينن

 يادل كسػػػػاحمي أٍنػػػػ (فينيقيػػػػا) ؿي مػػػػا رٍمػػػػ
 

 (2) كالطػػػػكل العػػػػرضى  فػػػػاضى  النيػػػػؿً  كشػػػػاط ي  
 ياأزىػػػػػػػى فػػػػػػػي عرائًسػػػػػػػ بابػػػػػػػؿى  أف   أكٍ  

 
ػػػػػػػػػػ تػػػػػػػػػػاؿي خٍ تى    ليالدٍ ا كتىػػػػػػػػػػتيينػػػػػػػػػػ جو نى فػػػػػػػػػػي غى

 
امػػفأعػػةـكاحػػدنخمػػؼالحػػديثيكعنػػدماابتمػػيالعػػراؽبػػاالحتةؿاألمريكػػيكػػافالشػػاعر

الرفضكالثكرةلو،ككرسشعرهكأدبوليذهالساية،فكانتقصائدهعناكيفلمرفضكالمقاكمة.

شخصػػيةالشػػاعرشخصػػيةرياضػػية،اىتماميػػابالرياضػػةاىتمػػاـنػػابعمػػفتخصصػػوبيػػا،
ػػفقػػد اكممارسنػػارياضػػيِّالمتربيػػةالرياضػػيةكمػػدربنعمػػؿمدرسن األكثػػرمػػفرياضػػة،كأنشػػأأكؿنػػادو

ديثة.رياضيفيمدينتوحى

أتميػػزبػػركحرياضػػيةمرحػػة،يقػػكؿالشػػاعرخمػػؼالحػػديثيعػػفدكرالرياضػػةفػػيحياتػػو:
ياضػػييمػػفأشػػيرركأيعتبػػريمػػارسفنػػكفاأللعػػاب،االعبنػػكػػكنيمػػدٌربرياضػػيكبيػػر،ككقمػػبً

بتػػػدريسمػػػادةمػػػدينتيبألعػػػابالسػػػاحة،كالميػػػداف،كالكػػػرةالطػػػائرة،كالسػػػمة،كمػػػازلػػػتي لػػػأفأقػػػـك
اإلػ كقتنػاالحاضػر،كأكؿمػفعنيػاكمػدربنالتحكيـاأللعاب،كمسؤكالنالتربيةالرياضية،كممارسن

ـ،1992سػسعػاـالػذمأي(ديثػةالرياضػيايحمؿاسـالمدينة)نػادمحىارياضيِّشٌكؿكأسسنادين
متقدمةوفيبدايةتشكيمو .(3)كحازعم مراتبى

ىػػذهالػػركحالرياضػػيةجعمػػتالشػػاعرصػػاحبركحمتكثبػػةمقبمػػةعمػػ اآلخػػريفتيػػتـبيػػـ
كطػػػرؽجميػػػع،كتتخػػػذمػػػنيـطريقيػػػانحػػػكالخيريػػػة،كىػػػذامػػػاميػػػزشػػػاعريتوبػػػاالنطةؽكالتجػػػدد

أغراضالشعر.

                                                           

(.2014-أكتكبر18الصاكم)(خمؼالحديثي،قابمو:محمد1)
(10(الحديثي:خمؼ،ديكافجراحبةساحؿ)ص(2
(.2014-أكتكبر18(خمؼالحديثي،قابمو:محمدالصاكم)3)
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انحػػكالقضػػاياكمػػاعانػػاهككابػػدهجعػػؿشػػعرهمكجينػػكلكػػفاىتمػػاـالشػػاعربقضػػاياكطنػػو
المصيريةفيحياتو.

الشاعرلقدشكمت مممحامفمةمحشخصيتو،كىذايظيرمفخةلوشعره،كركحونفسي
يشخصػػيابأنيػػانفػػسأفكيسػػتطيعالقػػارئلشػػعرخمػػؼالحػػديثيأفيتعػػرؼعمػػ تمػػؾالػػنفس،ك

ياعبةدىا،كعم حاؿأمتيا.محبةلمحياةكالجماؿ،يعتريياالحزفعم ض

كمػػاتقكلػػوقصػػائد":قػػائةن(جػػراحبػػةسػػاحؿ)يصػػؼالناقػػدطػػةؿالحػػديثيقصػػائدديػػكاف
مكمكمػػةيٌكحرقػػةأمػػان،كجػػدافممتيػػب،كنفثػػات،ـكتػػألُّ،ىػػكغنػػاءه(جػػراحبػػةسػػاحؿ)مجمكعػػة

.(1)"متدادكنايةعفاالتساعكالسكركاالنامالياساحؿالتككفجراحنتتضافرجميعن
كمػاكصػفوالناقػدالحػديثيالحزفككاف،الحزفلـيستطعالشاعرالقفزعنوىذاالكـمف

استخداـأساليبالمكاربة،كلػـيتخػذأسػمكبالسػخريةكالػتيكـ،إل افيشعره،فمـيعمدٍاجميِّبارزن
فكانتطبيعتوكاضحة.

ريحةلكػػػؿمفػػػاىيـكافػػػدةمػػػعاتسػػػمتبالصػػػدؽكالمقاكمػػػةالصػػػكاجػػػوالمحتػػػؿبقصػػػائدىلقػػػد
.(2)"المحتؿ

 البكاعث البيئية: اثانين 
"البيئػػػةىػػػيالػػػزمفالػػػذميكلػػػدفيػػػوالشػػػخصكيعػػػيشفيػػػو،كالمكػػػافالػػػذمينشػػػأفػػػيرحابػػػو
كالمجتمعالذميتفاعػؿمعػو،كتتػداخؿالعناصػرالثةثػةفػيبعضػيا،كتتسػعلكػؿمكػافكمجتمػع

المبػدعابػػفبيئتػػوكابػفعصػػرهكزمانػػو،يتػأثربيػػاليػػؤثرف،(3)"قػدينتقػػؿالشػػاعرإليػوخػػةؿحياتػػو
فييامفخةؿإبداعو.

البيئػػةكمػػايػػرلمحمػػكدم يتسػػعليشػػمؿالظػػركؼالتػػيتصػػادؼالشػػاعر،إسػػماعيؿفيػػـك
كانػتغيػػرمكاتيػػةـكافرالحريػةالمطمكبػػةلإلبػػداع،أسػكاءأكانػػتمكاتيػةنمػػفخػػةؿالتشػجيعكتػػ

.(4)"لحريةمفخةؿرفضاإلبداعككبتا

أفاإلبداعالينشطفيبيئةالجماؿككاقعالحريةفقط،بػؿإفٌ":يؤكدعزالديفإسماعيؿ
امػػػايسػػػتمدمادتػػػومػػػفخػػػةؿأشػػػدالظػػػركؼالبيئيػػػةقسػػػكة،حيػػػثيصػػػبحالنشػػػاطاإلبػػػداعيغالبنػػػ

                                                           

(.18(الحديثي،طةؿ:شةؿالعبيرقراءةفيشعرخمؼدلؼالحديثي)ص1)
(.18)صالمرجعالسابؽ(2)
(.83(الشايب،أصكؿالنقداألدبي)ص3)
(.20)صتكاريةب،العمميةاالماعيؿ:محمكدإس(4)
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شػػكاؿفينػػدفعإلػػ تأكيػػدذاتػػوبػػالفف،كالتفتػػيشعػػفأكمػػفينػػتقـمػػفىػػذاالكاقػػعالكئيػػبنالشػػاعر
.(1)"تعبيريةجديدةفيرغبةعارمةبالحرية

سػيتناكؿالباحػثأثػرفػيشػعره،كلـيكفالشاعرخمؼالحديثيبمعػزؿعػفتػأثيرالبيئػةك
البيئةكتأثيرىابجانبييا،الخاصةكالعامة.

 البيئة الخاصة . أ

اكىنػألق الباحثبالضػكءعمػ بيئػةالشػاعرأثنػاءحديثػوعػفتػأثيرالبكاعػثالشخصػية.
كتفجيػػر،كدكرىػػافػػيتطػػكيرالمكىبػػة،عمػػ بيئػػةالشػػاعرالخاصػػةأكبػػرىبشػػكؿوءىسيسػػمطالضػػكٍ

اإلبداع.

كىػػػيمدينػػةفػػػيمحافظػػةاألنبػػػارفػػيالعػػػراؽ،فػػيمحمػػػة(ديثػػةحى)كػػافمكلػػػدهفػػيقضػػػاء
عمػػػػ  الفػػػػرات تقػػػػعمدينػػػػةالحديثػػػػةغػػػػربالعػػػػراؽعمػػػػ ضػػػػفاؼنيػػػػر،(2)سػػػػةمٍالسػػػػرام،قريػػػػةالخى

كتمتػدعمػ نيػر،ألػؼنسػمةمائػة،يبمػمعػددسػكانياحػكاليبسػداد غػربالعاصػمةكػـ260بعد
،مػػفآؿجعفػػرمختمفػػةه،تسػػكنياعشػػائرييمػػكمتػػرمربػػعكخمسػػةكعشػػركفافةقػػدرىاالفػػراتمسػػ
ػ،كالراكييف تبعػدالحديثػةك،(3)كالبيػاتييف،كالمحامػدة،ديثييف)السػكافاألصػمييف(باإلضافةإل الحى

كعػفالعاصػمةبسػدادبنحػػكيمػكمتػرمربػع،كمائػةكأربعػيفعػفمركػزالمحافظػة)الرمػادم(نحػك
.يمكمترمربعكمسيفمائتيفكخ

ديثػػة(شػػأنياشػػأفبقيػػةالمػػدفالعراقيػػةالتػػيكانػػتقائمػػةفػػيالعيػػكدالسػػكمريةكمدينػػة)الحى
،رضػياهللعنػوففيعيدخةفةعمربػفالخطػابكحررىاالعربالمسمم،كاآلكاديةكاآلشكرية

تكآلػػػكسكقػػػدمػػػرتبيػػػاجيػػػكشالمسػػػمميفصػػػاعدةكنازلػػػةبمحػػػاذاةالفػػػراتمػػػفالحيػػػرةإلػػػ ىيػػػ
فمدفبةدالشاـكبالعكس.،كمنياإل )عانة(،كالحديثة

،الحديثةةًجىيٍكىكأكؿماعمركافيياالجامعالكبيرالكاقعفيجنكبحي،فدخؿأىميااإلسةـ
.(4)قربمدخؿالجامعامفمئذنتواليزاؿباقيناإالأفقسمن،رمراتعديدةمّْدـكعيكقدىي

مػفأدبػػاءكشػعراء،ككػذلؾتمتػػازبكثػرةعةقػاتالقرابػػةيػابكثػػرةمثقفيكتمتػازمدينػةحديثػة
حالجميػػعكالمصػػاىرةبػػيفعشػػائرالمنطقػػةنإلػػ حػػداتصػػاؼالجميػػعبصػػفةالمدينػػةحيػػثأصػػب

                                                           

(.137(إسماعيؿ:عزالديف،جدليةاإلبداعكالمكقؼالنقدم)ص1)
(.15(الجبكرم،خمؼالحديثيحياتوكشعره)ص2)
.8(المرجعالسابؽ،صص3)
.8صالمرجعنفسو،(4)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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كليػػػاطػػػرؽمتشػػػعبةتربطيػػػابمحافظػػػة،كىػػػيمدينػػػةكاسػػػعةاألطػػػراؼ،بالدرجػػػةاألكلػػػ حػػػديثييف
متصػػػمةإلػػػ كػػػؿمػػػفسػػػكرياكاألردفكالسػػػعكدية،صػػػةحالػػػديفبطريػػػؽقضػػػاءالبيجػػػي،كطػػػرؽ

ا،كبقيػةاألراضػينسػبيِّةزراعيػةخصػبة،كلكػفمسػاحاتياقميمػكطبيعةأراضيياالقريبةمػفالنيػر
لمزراعػةعػفطريػؽكىنػاؾمشػاريعيزراعتيػا،فػيشاسعةكلكنياصحراكية،تعتمػدعمػ األمطػار

.(1)اآلبارتعتمدبالشكؿاألساسيعم جيكداألىالي

امتازكالدهبرقةالقمبكالعطؼعم أبنائورغـقساكةالحياة،فارتحػؿألجػؿلقمػةالعػيش،
ا،صػػقمتوالحيػاةبالتجػػارب،ككػػافالشػاعرخمػػؼعمػػ خػةؼكالػػدهفػػيامتػػديننا،صػبكرنككػافأميِّػػ

.(2)افيمعاممةاألبناءلماتتطمبوطبيعةالبةدبعداالحتةؿبعضمراحؿحياتوفكافقاسين

:قائةنكقدرثاه،الوبفضموحت تكفاهاهللكقدبقيالشاعرعم حبولكالدهمقرِّ

 قػػػػػافيتي يػػػػػا فيػػػػػؾى عٍ تى  يدً الٌصػػػػػ بى ًجػػػػػنٍ يػػػػػا مي 
 

 الكلػػػػػدي  الكالػػػػػدً  بكصػػػػػؼً  مػػػػػاذا يقػػػػػكؿي  
 خاصػػػػػمني الشػػػػػعرً  نػػػػػزؼي  عنػػػػػدؾى  كقفػػػػػتي  

 
 كالمحػػػػدي  كػػػػاف الصػػػػخري  بينػػػػي كبينػػػػؾى  

 كتكرمػػػػػػػػػػةن  رأسػػػػػػػػػػي إجػػػػػػػػػػاللن  تي أٍ طىػػػػػػػػػػأن طى  
 

 نعقػػػػػػػػػدي يى  فػػػػػػػػػي   شػػػػػػػػػريطه  كالػػػػػػػػػذكرياتي  
 ادن ًقػػػػػػػت  مي  الشػػػػػػػكؽي  ىػػػػػػػز   ؾى قبػػػػػػػرى  تي ٍيػػػػػػػناجى  

 
ػػ   (3)دي رً سىػػنٍ تى  األفكػػاري  يى ًبػػ تٍ صػػدرم كراحى

الأحػدمػفأسػرتيلديػوالميػكؿالشػعرية:أماعفاإلخكةكاألخكاتفيتحػدثالشػاعرقػائةن 
المعارضػةالشػديدةمػفإخػكتيالػذيففػيأكؿبػداياتيكمشػكارملقيػت،كاألدبية،ربماالقراءةنعـ

ني،كمعإصػرارمالشػديدعمػ التكاصػؿكالمكاصػمةبالكتابػةكعػدـالتفػريطبالمكىبػةلػدمنيكبركن
كػػػيكقفػػػت ذاعمػػػفإذاعػػػةصػػػكت،لكػػػفكبعػػػدأفسػػػمعكالػػػيأكؿقصػػػيدةتيػػػأبقػػػ كأسػػػتمرَّبحػػػـز

لػومقػدـالبرنػامج،كػافمػدعاةالجماىيرآنذاؾفيبرنامج)بػراعـفػيالطريػؽ(كاإلطػراءالػذمكا
.(4)يترككنيعم ماأريدكعم ىكايتيفخرليأماـاألىؿ،مماحدابيـأف

كانػتبػداياتيالشػعريةمػذكنػتطالبػافػيمرحمػة"عػفبداياتػوالشػعريةفيقػكؿ:ثـيتحػدث
فػائؽعنػدمااكتشػؼقػدراتيالمسكيػةمػدرسالمسػةالعربيػةآنػذاؾـ،1971الدراسةالمتكسطةعاـ

،ثػـتػكل رعػايتيأسػاتذةأجػةء،إسماعيؿأطاؿاهللفيعمره،الذمأكػفلػوكػؿاحتػراـكتبجيػؿ

                                                           

(.8)صالجبكرم،خمؼالحديثيحياتوكشعره(1)
.16،صالسابؽ(المرجع2)
(.142(الحديثي:خمؼ،ديكافجراحبةساحؿ)ص3)
(.2014-أكتكبر18(خمؼالحديثي،قابمو:محمدالصاكم)4)
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عم عددكبيرمفعظيـلوالفضؿالكافاألستاذمحمكدعبدالحميدالذممنيـكأخصبالذكر
ككذلؾالناقدكالكاتبالمعركؼطةؿسالـالحديثي.،ابالشعراءكالكتٌ

اشػتركتبمسػابقةأدبيػةحصػمتنعندمااسػتقاـعػكدمبعػضالشػيءـ1973كفيعاـ
ثرىػامقابمػةتمفزيكنيػةفػيإجريػتلػيعمػ أيناألكؿبيفشػعراءمحافظػةاألنبػارفيياعم المركز

أحسسػػتبعػػدىاأفقػػدميالمسػػت،الػػذمكػػافيعػػدهعبػػدالسػػةـزيػػدافبرنػػامجاالتحػػادكالمسػػيرة
 .(1)"بعضالشيءساحةالشعر

 ئة العامةالبي . ب

صػػػدر،كالشػػػاعرخمػػػؼالحػػػديثيالشػػػاعرىػػػكابػػػفبيئتػػػوكعصػػػره،إلييمػػػاينتمػػػيكعنيمػػػايى
فيالتاريخالمعاصر.عديدةوالمبيئةالعراقيةالتيحفمتبعكامؿىبانتمائولمعراؽكافنمكذجن

،فكريػااألبرزفيصػقؿالشخصػيةالعراقيػةكافلمكقعالعراؽالجسرافيكلمكانتوالتاريخيةالدكري
كسياسيا،فالعراؽكمايصفياعبدالرحمفحميدة:يتػألؼمػفمنطقػةكسػط ،كاجتماعيا،كثقافيا

افياتجاهالسرب،أمفيكلكفاألرضتنيضتدريجيِّ،فالنيريفىيسكادالعراؽأكبةدمابي
،كنحػػػكيكبالجزيػػػرةالعميػػػانحػػػكسيػػػاتجػػػاهالقسػػػـالشػػػرقيمػػػفباديػػػةالشػػػاـ،مثممػػػاتػػػنيضشػػػماالن

.(2)الجنكبالسربيأمنحكالجزءالشماليمفىضبةنجد

كػػذلؾيكضػػححميػػدةالكضػػعالجسرافػػيلمعػػراؽ:يؤلػػؼالعػػراؽالجنػػاحالشػػرقيمػػفاليػػةؿ
الخصيب،أميقعضمفمستطيؿالشرؽاألدن الممتدمفخمػيجإسػكندركفحتػ سػفكحالجبػؿ

.(3)لككيتالكاقعإل الشرؽمفالمكصؿكمفغزةىاشـحت ا

يػرافمػفالشػرؽ،كمػفالجنػكبالخمػيجفأماعػفحػدكده: يحػدالعػراؽمػفالشػماؿتركيػا،كا 
كالمممكػػػةالعربيػػػة،كالككيػػػتخمسػػػيفكيمػػػكمتػػػرمربػػػعالعربػػػيحيػػػثاليتجػػػاكزالسػػػاحؿالعراقػػػي

.(4)المممكةاألردنيةكسكريةالسرب،كمفالسعكدية

،انطمقػتالحضػارةالبابميػةوحضػاراتكفجرىػا،فمنػيػكميػدالفأمامكانػةالعػراؽالتاريخيػة
ليا.كالحضارةالسكمرية،ككذلؾالحضارةاإلسةميةالتيجعمتمفبسدادعاصمةن

                                                           

(.2014-أكتكبر18(خمؼالحديثي،قابمو:محمدالصاكم)1)
(.323(حميدة،جسرافياالكطفالعربي)ص2)
.323(المرجعالسابؽ،ص3)
.323صالمرجعنفسو،(4)
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كىػػػيكمػػػايػػػذىبالكثيػػػرمػػػفالبػػػاحثيفإلػػػ أنيػػػا،كمػػػفالعػػػراؽانطمقػػػتالمسػػػةالمسػػػمارية
دحضػػارةأفيشػػيٌىػػذهالمسػػةكقػػداسػػتطاعالعػػراؽمػػفخػػةؿاألبجديػػةاألكلػػ التػػيعرفيػػاالعػػالـ.

فالرياضػػياتالعراقيػػةالمدكنػػةعمػػ األلػػكاحالطينيػػةمػػةليسػػتمقصػػكرةعمػػ السياسػػةفحسػػب،عا
.(1)كبقدرتياعم التأثيرفينظرياتنسبتلميكناف،بصحةمعمكماتيا،برىنتمقدرتياالعممية

اعأفيجعػػؿمػػفكالشػػاعرخمػػؼالحػػديثييعػػيدكرىػػذهالػػرقيـالمسػػمارمالطينػػيكاسػػتط
اإلحدلمجمكعاتوالشعريةالتيصدرتبعنكاف:رقيـعراقػيإلػ ىذاالمكركثالحضارمعنكانن

دمشؽ.

كمػػاحبػػاهاهلل،ىػػذاالمكقػػعالجسرافػػيالػػذميجعػػؿالعػػراؽعمػػ رأسدكؿاليػػةؿالخصػػيب
جعػةمػف،كذلؾالمكركثالحضػارم(2)كمااكتشؼفيباطنومفنفط،مفنيرٍمدجمةكالفرات

الدلالسزاةالمعاصريف.العراؽمطمعن

كاليدؼاألساسيفيالخارطةالتييضعتصميماتيا،كمازاؿالحمقةالميمة،كافالعراؽ
المسػػتعمركفكالساسػػػةالسربيػػػكفسػػػكاءأكػػافذلػػػؾاالىتمػػػاـالمركػػػزماألكربػػيمنطمقػػػامػػػفأىميػػػة

أـفػيغنػ مصػادره،"الجسرافيػاالسياسػية"لميالعراؽاالستراتيجيةالمكقعيةفيالجيكبكلتيؾالعا
االقتصػػػػػاديةكالقكميػػػػػةكتنكعيػػػػػا،أـكػػػػػاففػػػػػيغنػػػػػ تراثػػػػػوكحضػػػػػارتو،بأصػػػػػالةىػػػػػذهالحضػػػػػارة

بػػداعاتيا افػػيتػػاريخاإلنسػػانيةبمػػااصػػطمحعميػػوالسربيػػكفاجػػدِّكىػػيتمتػػدفػػيجػػذكرىاعميقنػػ،كا 
.(4)فيشعرخمؼالحديثياجميِّكغيرهكقدظيرىذا،(3)بحضارةكادمالرافديف

 :كاقع العراؽ في ظؿ الحتالؿ البريطاني مركرا بالستقالؿ

ـ1917تعرضالعراؽفيالعصرالحديثلةستعمارالبريطػانيالمباشػركالػذمبػدأسػنة
كاستمرأربعةسنكات،ليتحكؿىذااالحتةؿلةنتدابكالكصايةفيظؿحكـممكياستمرحتػ 

.ـ1958سنة

                                                           

(.3ثيف،المفصؿفيتاريخالعراؽالمعاصر)ص(مجمكعةباح1)
يراف.2) (العراؽىكرابعدكلةمنتجةلمنفطفيالشرؽاألكسطبعدالمممكةالعربيةالسعكديةكالككيتكا 
(.3(مجمكعةباحثيف،المفصؿفيتاريخالعراؽالمعاصر)ص3)

العراؽفيكجدافكقمبو.(سيتناكؿالباحثقيفصؿالفكركفيفصؿالصكرةكبتفصيؿمكانة(4
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فتػػرةاالحػػتةؿكاالنتػػدابالحكػػـالعثمػػانيالػػذمظيػػرتفيػػوعكامػػؿالتفسػػخفػػيؿقبػػكجػػاء
بػػاعكتشػػترلبكاسػػطةالسماسػػرة،فيسػػتردالػػكالياتيأصػػبحتالكاليػػاتسػػمعنكالقػػرفالتاسػػععشػػر،

.(1)كاغتصاباألمكاؿممازادمفحالةالفقركالخكؼ،أمكالومفخةؿفرضالضرائب

قػػيفػػيظػػؿاالنتػػدابالبريطػػاني،لعرالػػـتتسيػػرطبيعػػةالمجتمػػعا التػػيتتكػػكفمػػفقكميػػاتو
عديػػػدةو تعرضػػػتىػػػذهالعةقػػػةفػػػيحػػػاالتقميمػػػةلػػػبعضك،عاشػػػتفػػػيكئػػػاـكانسػػػجاـ،كطكائػػػؼى

كىذامايؤكدهالشاعرخمؼ،(2)المشاكؿنتيجةالسياسةالبريطانيةالقائمةعم شعار:فرؽتسد
كأيشبياىناأكىنػاؾمػفأثػرطػائفيقػط،كالكنػانػدرؾماكافلمبيئةالتينع:بقكلوالحديثي

بعػػػداالحػػػتةؿاألمريكػػػيالبسػػػيض،كأشػػػكالياحتػػػ كقػػػتقريػػػب،كالألكانيػػػا،نعػػػرؼمػػػاالطائفيػػػة
.(3)كدعكاتبعضالمعمميفكالساسةفيالعراؽكدكؿالجكار

ػػأقػػؼبكػػؿقػػامتيضػػدالطائفيػػةكمػػفيي:فيقػػكؿكيؤكػػدرفضػػوليػػذهالطائفيػػة كيػػركججييًنٍمى
تحػػاربالطائفيػػةكالطػػائفييفكمػػفيركػػبمعيػػـنكيػػدعكليػػا،كلػػيقصػػائدكثيػػرةبيػػذاالخصػػكص

.(4)كتدعكإل المحمةالعراقيةككحدتيا،قطارالتفرقةكالشتات

كقػدشػكؿالعػػربفػيالعيػػدالممكػيتحػػتاالنتػدابأغمبيػةكبيػػرةمػفسػػكافالعػراؽكبمسػػت
%ثػػػـالتركمػػػاف17%ك16األكػػػرادكتتػػػراكحنسػػػبتيـبػػػيف%يمػػػييـ82%ك75,5نسػػػبتيـبػػػيف

.(5)%(2كتقدرنسبتيـبنحك

ػػنؼسػػكافالعػػراؽفػػيعيػػداالنتػػدابإلػػ ثةثػػةأقسػػاـ كىػػيالقبائػػؿالرُّحػػؿ،كسػػكاف:كصي
"الفقػػػركالجيػػػؿكالمػػػرض"ككػػػدأبأماسػػػتعماركػػػافلثةثػػػيالقػػػرلكاألريػػػاؼ،كسػػػكافالمػػػدف.

حيػػػػثتفاقمػػػػت.(6)ةاالجتماعيػػػػةكالفكريػػػػةكالسياسػػػػيةكاالقتصػػػػاديةاألكبػػػػرفػػػػيالحيػػػػاالحضػػػػكري
مشكةتالفقركالمشكةتاالقتصادية،كلـتتحسفنسبةاألميةعماكانتعميػوفػيظػؿالحكػـ

.(7)العثماني،كمااستشرتاألمراض

                                                           

.(54)ص(غنيـ،عناصراإلبداعالفنيفيشعرأحمدمطر1)
(.3(مجمكعةباحثيف،المفصؿفيتاريخالعراؽالمعاصر)ص2)
ـ(.2013-سمار12بمو:صحيفةالحقيقةالعراقية)(خمؼالحديثي،قا3)
(.ـ2013-مارس12(خمؼالحديثي،قابمو:صحيفةالحقيقةالعراقية)4)
(.546(مجمكعةباحثيف،المفصؿفيتاريخالعراؽالمعاصر)ص5)
.547(المرجعالسابؽ،ص6)
.562صالمرجعنفسو،(7)
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تخمػػػؿىػػػذهالفتػػػرةانتفاضػػػاتـ1958بقػػػيالعػػػراؽتحػػػتاالنتػػػدابالبريطػػػانيحتػػػ العػػػاـ
تمتكاصػػػمة،عممػػػتعمػػػ إنيػػػاءذلػػػؾاالحػػػتةؿ،بػػػدأتبثػػػكرةرشػػػيدعػػػاليالكيةنػػػيسػػػنةكثػػػكرا

التػػيأسػػقطتمعاىػػدةـ1948أشػػيرىاالكثبػػةالشػػعبيةسػػنة،تةىػػاىبػػاتشػػعبيةكػػافـ1941
كأسػػفرتعػػفسػػقكطعشػػرات،بكرتسػػمكث"،ثػػـتبعتيػػاالمظػػاىراتالطةبيػػةالتػػيسػػادتبسػػداد"

الثػػكراتكاالنتفاضػػاتكاليبػػاتالشػػعبيةحتػػ دخمػػتالعػػراؽالعيػػدالشػػيداء،كىكػػذااسػػتمرتتمػػؾ
.(1)الجميكرم

لجميكريػةقكيػة،المرحمػةدخمتالعراؽمعالعصرالجميكرممرحمتيفمفالتطكركصكال
كاالنقةبػات،اتتميزتبالصراعك،ـ1968كاستمرتحت سنة،ـ1958بدأتمنذسنةاألكل 

حيػػثتشػػكمتمػػاعػػرؼناألكلػػ فػػيظػػؿحكػػـعبػػدالكػػريـقاسػػـكانػػتأقسػػاىاالسػػنكاتاألربػػع
اسػػتطاعتثػػكرةثػػـ،مػػفالمعارضػػيفإلػػ أحبػػاؿالمشػػانؽبمحكمػػةالشػػعبالتػػيقػػادتالعشػػرات

أفتطيحبقاسـ،ليتكل عبدالسةـعارؼرئاسةالجميكرية،كالذمقاـباالنقةبعم ـ1963
مفخاضكاالثكرةالتيأكصمتولمحكـ.

،ـ1968انقةبيػػـفػػيالعػػاـمػػفخػػةؿبعػػدىانػػكعمػػفاالسػػتقراربسػػيطرةالبعثيػػيفثػػـبػػدأ
،ااظاىريِّػػشػػيدعقػػدالسػػبعيناتمػػفالقػػرفالعشػػريفأثنػػاءحكػػـالػػرئيسأحمػػدحسػػفالبكػػرىػػدكءنك

كالرخػػاءالمتزايػػدخػػةؿفتػػرةالسػػبعينيات،لكنيػػابػػدأتتتنػػاقص،اتسػػـبارتفػػاعالنمػػكاالقتصػػادم
يبدألك،ـ1979البكرفي،لتنتييفترةحكــ1980دخكؿالحربضدإيرافعاـكتأثرتعقب

ا،كانتيػػتبػػاحتةؿأمريكػػااثةثنػػالعػػراؽمرحمػػةجديػػدةمػػفحكػػـصػػداـحسػػيفالتػػيشػػيدتحركبنػػ
لمعراؽ،بعدإزالةأركافحكـحزبالبعث.

التػيأعمػف،األمريكيػةانتيتالحرباإليرانيةالعراقيػةالتػيأججػتنارىػاالكاليػاتالمتحػدة
ىنػرمكيسػنجر":ىػذهأكؿحػربفػيالتػاريخنتمنػ أفأاليخػرج"كزيرخارجيتيافيذلؾالكقت

ن .ٍيفًماأفيخرجالطرفافكةىماميزكمفييامنتصر،كا 

قادتػػوإليػػوالقػػكلآخػػرىكلػػـتكػػدالعػػراؽتخػػرجمػػفحربيػػامػػعإيػػراف،حتػػ كقػػعفػػيمػػأزؽو
وأنيػػػالػػػفتتػػػدخؿفػػػيحػػػاؿاحتةلػػػولمككيػػػتكضػػػميالمعػػػراؽ،فقػػػاـحيػػػثأكىمتػػػاالسػػػتعمارية،

                                                           

(.79-65(السامرائي،التيارالقكميفيالشعرالعراقيالحديث)صص1)
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عم إثرىذااالحتياجنشأتحالؼدكليكانتـ1990أغسطس-باجتياحيافيالثانيمفآب
.ـ1991يناير-مفتشريفأكؿ17عم رأسوأمريكا،قاـبضربالعراؽفي

ميرالقػػػكةالعراقيػػػةالناميػػػةككػػػافاليػػػدؼالػػػرئيسكاالسػػػتراتيجيليػػػذهالضػػػربةكاليجػػػكـتػػػد
صػػناعياكعسػػكريا،انتيػػػتالحػػربالككيتيػػةالعراقيػػػةليخػػرجالعػػراؽفػػػيحالػػةاقتصػػاديةصػػػعبة،

البنيػػػةاألساسػػػيةلمعػػػراؽ،ليصػػػؿمػػػدلتأثرييػػػاإلػػػ احتياجػػػاتالحػػػربتعطيػػػؿىكتجػػػاكزتأضػػػراري
المشػػددبقيػػادةأمريكػػا،ليبػػدأالحصػػارالػػدكلي،شػػعبالسػػذاءكالػػدكاءكأىػػـاالحتياجػػاتالحيكيػػةلم

.(1)كالذمأنيؾالعراؽ،كسع لتدميرباقيإمكانياتوالعسكرية

 الحتالؿ األمريكي

أدخػػػؿاالحػػػتةؿاألمريكػػػيالعػػػراؽمرحمػػػةجديػػػدةمػػػفالتمػػػزؽكالتشػػػتت،أشػػػعؿفيػػػونػػػار
قػةكنييبػتخيراتػو،كعمػتالفكضػ الخة،الطائفيةالتيأحرقتاليابسكاألخضر،سيرقتثركاتو

التيدعتليامستشارةاألمفالقكميفيعيدالرئيسبكش.

ا،اتخذتوإدارةالػرئيسبػكشااستراتيجيِّكافالقراراألمريكيالقاضيباحتةؿالعراؽقرارن
االبفبالتكافؽمعمؤسساتصنعالقػرارفػيالكاليػاتالمتحػدةاألمريكيػة،جػاءفػيظػؿمتسيػرات

.(2)ريكيكالصعيدالدكليطرأتعم الصعيدالداخمياألم

يمػكحبشػكؿدائػـبتكجيػوـ،2001سػبتمبر-كافالرئيسبكشاالبفعقػبأحػداثأيمػكؿ
طالػػػببػػػكشالةسػػػتقراراألمريكػػػيكالػػػدَّكلي.اكتيديػػػدنضػػػربةعسػػػكريةلمعػػػراؽ،معتبػػػراإيػػػاهخطػػػرن

فػػػيالرابػػػعمػػػفأيمػػػكؿ ضػػػدحيةاسػػػتخداـالقػػػكةأفيمنحػػػوصػػػة،ـ2002سػػػبتمبر-الكػػػكنجرسى
فسارعالككنجرسباالستجابةكالمكافقةفيجمستوالمنعقدةفػيالحػادمعشػرمػفتشػريفنالعراؽ
فػػيحػػيفكشػػفتكسػػائؿإعةميػػةأفبػػكشاالبػػفخطػػطلمحػػربعمػػ ،(3)ـ2002أكتػػكبر-أكؿ

.(4)ـ2001العراؽمفأجؿالنفطكذلؾقبؿىجماتسبتمبر

                                                           

(.79-65(السامرائي،التيارالقكميفيالشعرالعراقيالحديث)ص1)
(.58اعياتالقراراالستراتيجياألمريكيباحتةؿالعراؽعسكريا)صسركر،دكافعكتد(2)
.59(المرجعالسابؽ،ص3)
.59(المرجعنفسو،ص4)
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،رالػػديففػػيتكػػكيفشخصػػيةبػػكشاالبػػفتيبػػرزأثػػكقػػؼالمحممػػكفأمػػاـالمؤشػػراتالتػػي
كفيتكجيورؤيتوالسياسية،كيركفأنودائػـالميػؿإلػ التفسػيرالػدينيلألحػداثالسياسػية،كىػك

امػفخػةؿأقكالػوالشػييرةنبيذاقدلجأإل استسةؿالديفألىدافوالسياسية،كقػدظيػرىػذاجميِّػ
.(1)اإلرىابيكفيمقتكنناألننانعبدالرب

كمستشػػػارةاألمػػػفالقػػػكمي)ككنػػػداليزا،كػػػؿمػػػفنائػػػبالػػػرئيس)ديػػػؾتشػػػيني(سػػػاىـكمػػػا
لكػكنجرساالشػتراؾمػعافػيكالخارجيػة،ككزارتػيالػدفاع،ككزيرالدفاع،ككزيرالخارجية،رايس(

كمػػػاكػػػافلمبيئػػػةالداخميػػػةفػػػيالكاليػػػاتالمتحػػػدة.(2)اتخػػػاذالقػػػراربمجمسػػػيوالنػػػكابكالشػػػيكخفػػػي
فيصنعالقرار.كالمناخالسي كبيره  اسيالعاـدكره

 أىداؼ القرار:

 كانتىناؾأىداؼمحددةكقفتكراءاتخاذقرارالحربعم العراؽكاحتةلو،مفأىميا:
 السيطرة عمى النفط العراقي:أكل: 

قامػػتشػػركاتالػػنفطاألمريكيػػةبالمسػػاىمةالكبيػػرةفػػيتمكيػػؿالحممػػةاالنتخابيػػةلمحػػزب
كمػااعتمػدتإدارةالػرئيسبػكشاالبػفعمػ شخصػيات،ـ2000خابػاتالعػاـانتالجميكرمفػي

الػذمكػافرئيسػػا"دكفإيفػانز"كػافليػامراكػزمرمكقػةفػيالشػركاتالنفطيػة،مػنيـكزيػرالتجػارة
.(3)،كالعديدمفالشخصياتالمؤثرةـ2000لشركةتكـبراكفحت العاـ

افػػيإدارةالػػرئيسبػػكشإالتمييػػدنلػػـتكػػفالمسػػاىمةتمػػؾأكحضػػكرىػػذهالشخصػػيات
لمعػػبدكرفػػياتخػػاذقػػػرارالحػػربعمػػ العػػراؽ،حيػػػثأصػػبحتاإلدارةاألمريكيػػةمكجيػػةنحػػػك

االستيةءعم نفطالعراؽ.

فعراقن" بيػذه،"األساسألمفالطاقةلمسػرباسيككفحجرىامتعاكننالنفطضركرملنا،كا 
فػيمعيػدالػنفطالعػالميـ2002فػينػكفمبرمػفالعػاـالعبارةالتػيأعمنيػانائػبالػرئيستشػيني

ككانػػتاسػػتعانة،(4)فػػيلنػػدفنأبانػػتإدارةالػػرئيسبػػكشعػػفىػػدؼكاضػػحلمحػػربعمػػ العػػراؽ
بخبػػػراءىنفطيػػػيفليرسػػػمكامسػػػتقبؿالصػػػناعةالنفطيػػػة"بػػػكؿبريمػػػر"سػػػمطةالحػػػاكـالمػػػدنيلمعػػػراؽ

ا.اأمريكيِّافىدفناعم أفالنفطالعراقيككاضحنالعراقيةدليةن
                                                           

.58صالمرجعنفسو،(1)
(.63-59صص)األمريكيباحتةؿالعراؽعسكرياسركر،دكافعكتداعياتالقراراالستراتيجي(2)
.65،صالسابؽ(المرجع3)
.65فسو،ص(المرجعن4)
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 ضماف أمف إسرائيؿ كتفكقيا:ثانيا: 

سعتكاشنطفإل استسةؿاعتداءاتالحػادمعشػرمػفسػبتمبرمػفأجػؿالقيػاـبعمػؿ
ػػػ،يػػػؤدمإلػػػ تسييػػػرالنظػػػاـالعراقػػػي،عسػػػكرم لمسػػػربكأمريكػػػاكتسػػػميـالسػػػمطةلنظػػػاـجديػػػدمي كاؿو
ائيؿ.ا،كمفثـدفعالنظاـالجديدلةعتراؼبإسرتحديدن

.(1)امفأخذمصالحإسرائيؿبعيفاالعتبارتتحددالسياسةاألمريكيةنحكالشرؽاألكسطانطةقن

كاحػػػد قػػػدأعمػػػفأثنػػػاءاجتمػػػاعضػػػمو،ككػػػافالػػػرئيساألمريكػػػيبػػػكشقبػػػؿالحػػػرببيػػػـك
برئيسػػػػوالػػػػكزراءالبريطػػػػانيتػػػػكنيبميػػػػركاإلسػػػػبانيخكزيػػػػوإزنػػػػارنأفأحػػػػدأىػػػػـأىػػػػداؼالحممػػػػة

تكػكفإسػرائيؿفيػػو،ىػكفػرضسػةـدائػـفػيالمنطقػةنةالبريطانيػةالمعمنػةضػدالعػراؽاألمريكيػ
.(2)القكةالكحيدةاآلمنةكالمزدىرة

كمػاأفضػ إليػومػفتػدميربيئػةالعػراؽالسياسػية،فقدكشؼاالحػتةؿاألمريكػيلمعػراؽ
نتاجعمميةسياسػيةمشػكىةمبنيػةعمػ مبػدأ المحاصصػةالطائفيػة،كاالقتصاديةكاالجتماعية،كا 

،كقػانكفالمحافظػات،باسػـالفيدراليػة،كظيكردستكرعراقييدعكصراحةإل التقسػيـكالتفكيػؾ
كتقاسـالثركةعبرنيبيانكؿىذاكشؼعػفدكرإسػرائيميكبيػرفػيالػدفعباتجػاهالحػربنأمػة

ئيميةالمتعمقػةبػالعراؽكتنفيػذالمخططػاتاإلسػرا،فياقتناصفرصةالدخكؿإلػ السػاحةالعراقيػة
المنطقةالعربية .(3)كعمـك

كتحطػيـاإلمكانيػاتاالقتصػاديةالكبيػرة،فالتخمصمفالترسانةالعسكريةالعراقيةالقكيػة
سػػػتراتيجيةاإلسػػػرائيميةطػػػكاؿعقػػػكد التكجيػػػاتالقكميػػػةنكانػػػتضػػػمفاإلكالقضػػػاءعمػػػ،لمعػػػراؽ
ماضية.

اسػػػػػتبعادهمػػػػػفمعادلػػػػػةالصػػػػػراعالعربػػػػػيكمػػػػػامكػػػػػفاالحػػػػػتةؿاألمريكػػػػػيلمعػػػػػراؽمػػػػػف
كالعمػؿعمػ تشػكيؿجػيشعراقػيدكف،كاستطاعتأيضاأفتدمرقدراتػوالعسػكرية،اإلسرائيمي

.(4)عقيدةكطنية،قائـعم أسسمذىبيةكعرقيةتجعؿمنوأقربلمجمكعاتمفالمرتزقة

تمثػػػؿنشػػػأفالعراقػػػيافػػػيالاكاضػػػحنإسػػػرائيميِّكقػػػدشػػػيدكاقػػػعالعػػػراؽبعػػػدالسػػػزكتػػػدخةن
بمشػػاركةنخػػبالمكسػػادفػػيصػػنعالخارطػػةاألمنيػػةكاالسػػتخباراتيةلمنظػػاـالعراقػػيالجديػػد،كمػػا

                                                           

.58صالمرجعنفسو،(1)
(.204(العزاكم،البعداإلسرائيميفياالحتةؿاألمريكيلمعراؽ)ص2)
.204(المرجعالسابؽ،ص3)
.205(المرجعنفسو،ص4)



 

34 

قامػػػػتشػػػػركاتأمنيػػػػةإسػػػػرائيميةبالحراسػػػػاتعمػػػػ المؤسسػػػػاتكالشخصػػػػيات،كمػػػػاقػػػػدـالجػػػػيش
اإلسرائيميخبراترجالوكقياداتو،ككذلؾقاـبالدعـعبراألسمحةكالمعدات.

 لحتالؿ األمريكي عمى العراؽآثار ا

ىناؾآثارسياسيةكاجتماعيةكاقتصاديةتركيااالحتةؿظيرتكالتالي:

الفكض السياسيةكالقانكنيةالتيعمتالعراؽ.-

انعداـاألمفعم المستكييفالخاصكالعاـ.-

انتشارالفسادكالجريمةانتشاراكاسعا.-

كالكقكد.،كالماء،ءغيابالمقكماتاألساسيةكالكيربا-

.(1)اانتشارالبطالةبمعدالتعاليةجدِّ-
 تيديد الحتالؿ األمريكي لمبيئة العراقية:

الحربفيتيديػدالبيئػةكمػكطف األمريكيلمعراؽكبشكؿالجداؿفيودكرى أثبتاالحتةؿي
.(2)لإلنساف

كاليػابس،ككػذلؾكيذكرىشػاـبشػيرفػيمقالػةلػونأفىػذهالحػربلػـتفػرؽبػيفاألخضػر
.(3)استخدمتفيياأبشعأنكاعاألسمحةالفتاكةمماكافلوأشدالتأثيرفيتدميرالبيئةالعراقية

:(4)كمف مظاىر ىذا التدمير

كبيئةشطالعرب.،كالفرات،تمكثمياهنيرٍمدجمة-

تدىكربيئةاألراضيالعراقيةالرطبة.-

الخميجالعربي.ازديادتمكثالبيئةالبحريةلشماؿ-

تدىكرالبيئةالصحراكيةلمعراؽ.-

إىدارالثركةالنفطيةالعراقية.-

                                                           

(.142-141(القزاز،تأثيراالحتةؿاألمريكيفيالشعبالعراقيكاقتصاده)صص1)
(.209-208مريكيبالبيئةالعراقية)صص(بشير،مظاىرإخةؿاالحتةؿاأل2)
.209-208صص(المرجعالسابؽ،3)
.209-208(المرجعنفسو،صص4)
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 كالسرقة.،كالثقافيلمعراؽلمتدمير،تعرضالتراثالحضارم-
 آثار الحتالؿ العراقي عمى الحالة الثقافية كالفكرية:

لػػوعمػػ األدبػػاءكػػأماحػػتةؿيتػػرؾآثػػارهفػػيمةمػػحالحيػػاةالفكريػػةكالثقافيػػة،كيمقػػيبظة
ليتبمػػكرفػػيثنايػػاىػػذهاآلثػػارركحناب،جابػػوالمثقػػؼالعراقػػياالحػػتةؿاألمريكػػيكالشػػعراءكالكتٌػػ

ففػػػيالبدايػػػةشػػػكؿاالحػػػتةؿصػػػدمةنفسػػػيةكفكريػػػةلمكثيػػػرمػػػفمثقفػػػيالمقاكمػػػة.فكػػػرالتحػػػدمك
العراؽبنفسالمستكلالذمشٌكؿصفعةميينةلمحضارةكالمدنيةالحديثة.

إفمكقػػػؼالكاتػػػبالعراقػػػيإزاء:فيقػػػكؿكأثرىػػػا،ىػػػذهالصػػػدمةكركديػػػعالعبيػػػدمبدايػػػةىيػػػذ
فيذلؾعم شيء،فقػدامحسكدناككاتبناإنسانن،كلـيكفالعراقيُّالكارثةكاالحتةؿلـيكفسيةن

ػػػاتحمػػػؿإرثنػػػ ،يةكانعكاسػػػاتياالنفسػػػ،كاالجتماعيػػػة،مػػػفتبعػػػاتالحالػػػةالعراقيػػػةالسياسػػػيةامتراكمن
ػػػاعنكاننػػػ،كاالفتئػػػات،كالتنػػػاقض،كالفكريػػػة،كبقػػػ التمػػػزؽ ليػػػذهالحالػػػة،كلػػػـتفمػػػحالكػػػكارثارئيسن

خدمػةاسػتثنائيةاكالتجاربغيػرالعاديػةفػيدفػعالكممػةكالفعػؿالعراقػيلةنسػجاـكالكحػدة،مقػٌدمن
كسمطاتاالحتةؿعم طبؽكاحد.،كالةحؽ،لمنظاميفالسابؽ

أكغيابلمخطابالثقافيإزاءمػايجػرمفػيالػكطف،ىػذه،حالةقطيعةفةغركأفتبرز
،كفياكالثقافيتحديدناالقطيعةكالتسييبالمفركضافمفداخؿالعراؽالمحتٌؿضدالخارجعمكمن

:الفريػؽالمعػادم""كيبيفأثػراالحػتةؿ.تقطابطابكرتيريجيلمكضعالجديدلياثرخيصالس
كالفعػػؿ،،كالتكصػػيؿ،اعػػفالمتمقػػيمػػكعزلي،كالثقافػػة،تيمػػيشالمثقػػؼاسػػتطاعالفريػػؽالمعػػادم

الثقػػػافيضػػػحيةالكضػػػعكتسػػػميطسػػػيؼاإلرىػػػابضػػػٌدالػػػرأماآلخػػػر،كفػػػيىػػػذاالمجػػػاؿاسػػػتمر
كآثارنزعاتوالتدميرية.،كصراعاتو،كأمراضو،كؿأكزارهحامةن،كالكضعالسياسيالخطاب

شراقياحت التسػعينيات،رغػـبعبارةأخرل،إفالثقافةالعراقي ةالتيحافظتعم بيائياكا 
عتٌكالدكتاتكريةكالخطاباأليديكلكجيالشكفكني،تكشفتعفانكساراتحادةبعداالحتةؿ.إف
أبػػرزمةمػػحىػػذااالنكسػػػارىػػكىيمنػػةالنزعػػػةالذاتيػػةببعػػديياالسػػػكداكمكاالنتيػػازملػػدلطبقػػػة

المسػػتفيديفكالمتضػرريفمػػفالنظػاـالسػابؽعمػػ حػٌدسػػكاء،عريضػةمػفاألدبػػاءالعػراقييف،مػف
.(1)ممفزادتاألكضاعالجديدةمفتيميشيـ

                                                           

(.6-5(العبيدم،مةمحكاتجاىاتاألدبالعراقيفيعيداالحتةؿ)صص1)
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ىػػػذهالنظػػػرةالسػػػكداكيةالتػػػييعرضػػػياالعبيػػػدملتػػػدىكرالمسػػػتكلالفكػػػرمكاألدبػػػيلممثقػػػؼ
العراقػػي،تمثػػؿكمػػاأسػػمؼالباحػػثحالػػةالصػػدمة،كلكػػفىػػذاالمثقػػؼاسػػتطاعأفيقػػؼفػػيكجػػو

ىاكثقافتيا.المقاكمةكفكرىتؿ،كأفيشكؿأدبىالمح

كقدكافالشاعرخمؼالحديثيمفأكائؿالشعراءكاألدباءالذيفرفضػكاالييمنػةاألمريكيػة
منذالكىمةاألكل لػدخكؿالقػكاتاألمريكيػةالسازيػةالمحتمػة:،كيصؼذلؾفيقكؿعسكرياكثقافيا

الكقكؼتجاهماسيؤكؿلوالكضعداخػؿالبمػد،ضركرةىناامقدسناككاجبنألرضالعراؽ،رأيتلزامى
إلػ الكثيػرمػفاإلخػكةلمسايةكبكقتحرج،اكبظركؼقاسيةجدِّ،كاستثنائي،بشكؿفردمسعيتي
،كأذنابػو،امقاتميفبالقمـكالكممةضدقكاتاالحػتةؿاألمريكػيلنكحدصفكفناكنقؼمعننالشعراء

سػمطكييف،فاضػطررتكممػفكػانكاشػعراءى،الصػدكدمػفجٌميػـ،فرأيػتاإلعػراضككطفكخكنةالػ
.(1)إل ىجكىـكقمتكقتياماقمتبحقيـ

لزمةئػيالشػعراءالمقػربيف،كأظػفبدأتالتحرؾخفيػةنكيصؼلحظاتالتحرؾنحكىدفو:
حت كانتقصيدة)صمكدالرجاؿكليؿالمجزرة(المنشػكرةفػيديػكاف،ىذااليختمؼعميواثناف

فاككػػافليػػاالصػػكتكالصػػدلالكبيػػر،لقيػػتفػػيحشػػدجمػػاىيرمكبيػػرفقػػدأي،سػػاحؿ(حبػػة)جػػرا
.حينيا

بػػةالتػػيابػػأفالتجرًكالشػػؾعنػػدمإطةقنػػ"طػػةؿالحػػديثي:يكىػػذامػػايؤكػػدهالناقػػدالعراقػػ
كأنػػاعرفتػػومػػفالشػػبابالممتمػػيحماسػػابقػػيـ،ىػػيمحػػؾأشػػعارهخمػػؼالحػػديثيعاشػػياالشػػاعر

كنشأفيمحيطيا،حت إذاجاءالزمافبالةمتكقعككقعالبمدتحتمخالػب، عميياعركبيةترب
ػػػ دـالشػػػاعرمثممػػػاصػػػدـأممػػػكاطفغيػػػكر،فالتيبػػػتحاسػػػتوالشػػػعكريةكتحكلػػػتاالحػػػتةؿنصي

بػػدأيكتبيػػابسػػزارةنليؤكػػددكرهتجػػاهمػػاحػػدثكيحػػدث.فانتفػػتعنػػده،المعػػانيعنػػدهإلػػ قصػػائدى
ال،كالشعراءالذيفصمتكا،كتأججشػعكرهليكتػبمػاكتػبفػيقكالػبشػعريةسمبيةبعضالكتاب

بقػدرمػافييػامػفالصػدؽكالعفكيػةكالمقاكمػةالصػريحةلكػؿ،كالإلػ الكضػكح،تفتقدإل العمػؽ
ماأيريدلومفمفاىيـكافدةمعالمحتؿ،كنعنيبياثقافةالمحتؿالتيسكقتبػأثكابالديمقراطيػة

اءعم الحكـالشمكلي،كماإلػ ذلػؾمػفمصػطمحاتكافػدةكغريبػةأريػدبيػاأفكالتحرركالقض
.(2)"تككفالبديؿعماعاشوجيؿالشاعرالذمترب عم مفاىيـالعركبةكاإلسةـكالقكمية



                                                           

(.2014-أكتكبر18خمؼالحديثي،قابمو:محمدالصاكم)(1)
(.18شعرخمؼالحديثي)ص(الحديثي:طةؿ،شةؿالشعرقراءةفي2)
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:كىذامايؤكدهفيشعره

 لمػػػػػػػػػػػػػػاذا حػػػػػػػػػػػػػػيفى يقتمينػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػراعه 
 

؟ عػػػػػػػفً   ـي الجػػػػػػػداؿي المجيػػػػػػػكًؿ يٍحتػػػػػػػد
 

 ًتٍمنػػػػػػػػػػػػػػػاكنعػػػػػػػػػػػػػػػرؼي أٌننػػػػػػػػػػػػػػػا فينػػػػػػػػػػػػػػػا قي  
 

 كأٌف قتالىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿه كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي  

ـي أٌننػػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػػػاكنعمػػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػػبعضو  بعضن
 

 تىصػػػػػػػػػػػػػارٍعنا فقٌكضػػػػػػػػػػػػػنا اٍنحػػػػػػػػػػػػػالؿي  

نا فػػػػػػػػػػػػػػازدادى   ػػػػػػػػػػػػػػر اأقٍمنػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػٍرعى  شى
 

 (1)نػػػػاغى إلػػػػى الجػػػػاني اٍحتمػػػػاؿي  كقػػػػدٍ  
 المرأةثالثا:  

اىتماـالشعراءكبمكانتيافيالشعرالعربي،بالمرأةحظيت

إلػػػػ المػػػػرأةيـنظػػػػربعضػػػػفقػػػػد،منيػػػػامتعػػػػددةنامكاقػػػػؼىكحػػػػديثناقػػػػديمنالشػػػػعراءكقػػػػدكقػػػػؼ
كمػػػػانجػػػػد،بكاقعيػػػػة،فتعػػػػاممكامعيػػػػامػػػػفخػػػػةؿإبػػػػداعاتيـالشػػػػعريةعمػػػػ أنيػػػػاكليمػػػػةجسػػػػدية

يػػػػػؿكنظػػػػػرآخػػػػػركفإلييػػػػػاعمػػػػػ أنيػػػػػاالمػػػػػةؾالطػػػػػاىرالػػػػػكادعالجم،عنػػػػػدامػػػػػرئالقػػػػػيسكنػػػػػزار
لشػػػػعرالقػػػػديـبعػػػػضالشػػػػعراءالعػػػػذرييفكقػػػػدمثػػػػؿىػػػػذافػػػػيا،الػػػػذمتشػػػػعمنػػػػوالبػػػػراءةكالصػػػػفاء

فيالعصراألمكم.

فتعػػػاممكامعيػػػاعمػػػ ىػػػذااألسػػػاسكىػػػؤالء،كنظػػػرقسػػػـثالػػػثإلييػػػاعمػػػ أنيػػػاركحكجسػػػد
.(2)يشكمكفغالبيةالشعراءفيالقديـكالحديث

اكالشػعرالكصػفيفػيالمػرأةحاضػرن،كشػعرالنسػيب،كالعفيػؼ،فكافشعرالسػزؿالصػريح
افالعرب.بقكةفيديك

أسػػمكبالسػػزؿبالرقػػةكالمػػيفكالسػػيكلةفػػيغيػػرابتػػذاؿ،كالتخرجػػوالشػػككلكالثػػكرةكيمتػػاز
عػػفرقتػػوكعذكبتػػو،ألفمػػدارهاألكؿإلػػؼالنسػػاء،كالتعمػػؽبيػػف،كخضػػكعالػػنفسلػػداعيالمحبػػة

كالفتنػػة،كالػػدالؿ،كالسػػراـنفالكممػػاتفيػػورقيقػػةخفيفػػةعذبػػة،تحكػػينػػكازعىنفسػػيةنرقيقػػة،كالشػػكؽ
ربةتمػػؾشىػػكالسػػياد.فيػػذهاأللفػػاظتػػأتيفػػياألصػػؿمي،كالجػػكل،كالييػػاـ،أكحػػادةمقبكلػػةكالصػػد

كاألزىػارالناضػرة،كالبةبػؿ،كالبػدرالسػافر،كذلؾمشتقةمفالشمسالمشػرقة،المعانيكالصكر
كالعبػث،كالحمػكأكمػفالميػ،كالحرقةالممضة،كالنارالمضطرمة،أكمفاليجرالقاتؿ،السريدة

.(3)السخيؼ
                                                           

(.20الحديثي:خمؼ،ديكافمرايااألحزاف)ص((1
(.96-94(الحديثي:طةؿ،شةؿالشعرقراءةفيشعرخمؼالحديثي)صص2)
.97(المرجعالسابؽ،ص3)
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كالمتسػػزؿبيػػا،فيػػكالعاشػػؽ،الحػػديثيمػػفالمػػرأةمكقػػؼالمحػػبكلقػػدكقػػؼالشػػاعرخمػػؼ
كعثراتيػػػا،ككانػػػتلػػػوسػػػندا،لزكجتػػػوالكفيػػػةالصػػػابرةالمخمصػػػةالتػػػيتحممػػػتمعػػػومشػػػاؽالحيػػػاة

يستنشقوكىيالعطرالذم،كىيتعنيلوالكثيرفييعبيركشةؿمفعطاءالينضب،كعكنا
أينماكافكمت يككف.

افػيحػاالتكمعاتبنػ،عنػدمايتطمػباألمػرذلػؾامتسػزالنكتبلياالكثيركتحدثعنيػاكثيػرن
."شةؿالعبير"خصصولممرأةسماهكامؿفكافضمفمجمكعاتوالشعريةديكافهأخرل،

عػالـالعربػي،كقدربطتوبالمرأةعةقاتأدبيةمعشاعراتكأديباتعم مستكلالػكطفكال
.(1)كاألمسياتالشعرية،عبرالمنتدياتاألدبيةفياالنترنت

كقداستخدـالشػاعرخمػؼالحػديثيمػايعػرؼبقصػائدالقنػاعالتػييتخػذفييػاالشػاعرمػف
،المرأةقناعايظيرمفخةلوآالموكبكحو،كىذهاآلالـليستبالضركرةآالـالعشؽكمكابداتو

كمفذلؾقكلو:(2).لتييبكحبيابؿىيآالمواألخرلا

 سػػػػػػػػمارم كاألحػػػػػػػػزافي  كالصػػػػػػػػمتي  الميػػػػػػػػؿي 
 

 (3)بأكتػػػػػػػػارم تٍ رٌنػػػػػػػػ مػػػػػػػػف دـو  كأن ػػػػػػػػةه  
كمنوقكلو: 

 العػػػػػػػػػػراؽً  كلػػػػػػػػػػيفي  الشػػػػػػػػػػآـً  عيػػػػػػػػػػكفي 
 

 مد  قىػػػػػػػػػػػػػػػ يمػػػػػػػػػػػػػػػ ي  دً التبغػػػػػػػػػػػػػػػدي  حري كًسػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

 
 مػػػػػكجً الثٌ  حري فػػػػػي كًسػػػػػدٍ رً  كمػػػػػف مصػػػػػرى 

 
 (4)دمٍجػػػػػػػػػػػػنى  مى صػػػػػػػػػػػػرً ا كخى تيينػػػػػػػػػػػػ دي عرًبػػػػػػػػػػػػتي  

 
كمنوقكلو:

 إف نظػػػرتٍ  الحػػػب   شػػػمسى  ألحسػػػدي  إنػػػي
 

 ؽي يختًمػػػػػػػػػ فيػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػكؽي  اؾً حٌيػػػػػػػػػإلػػػػػػػػػى مي  
 افنػػػػرى بيػػػػا تى  تٍ لػػػػك مػػػػرٌ  األرضى  كأحسػػػػدي  

 
 (5)ؽي الطػػػػري  بػػػػؾى  أك صػػػػاحتٍ  ؾً كً ٍطػػػػخى  أصػػػػداءي  

فيكيتسزؿبػالمرأةالعربيػةكينظػرإلييػابنظػرةالقداسػةكالحػب،كيقػؼمنيػامكقػؼالعاشػؽ 
المستميـلجماؿركحيا.

                                                           

(.33(الجبكرم،خمؼالحديثيحياتوكشعره)ص1)
(.98ثي)ص(الحديثي:طةؿ،شةؿالشعرقراءةفيشعرخمؼالحدي2)
(3.)

(.64(الحديثي:خمؼ،ديكافذاكرةالميؿ)ص(4
.61(المرجعالسابؽ،ص(5
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،كعػذكبتيا،كأشػكاليا،المػرأةبكػؿألكانيػاشاعرخمؼالحديثيعفالمػرأةقػائة:كيتحدثال
،ليػػاكجكدىػػا،فيػػيالشػػريكةفػػيكػػؿشػػيء،نصػػفيالػػذماليمكػػففصػػموعػػفحيػػاتي،كعفكيتيػػا

كىػػيالركافػػد،كالزكجػػة،كالحبيبػػة،فيػػيالصػػديقة،كديمكمتيػػافػػيحيػػاتيكحيػػاةالكثيػػريفأمثػػالي
اىػػثارآكالتقاليػػدالتػػيعشػػنا،الريفػػيلمحرمػػاففػػيمجػػرلنيػػرالعمػػرالكبيػػرالمتعػػددةالتػػيتصػػب

.كانسمسػنافيػو،الخياؿالػذمرسػمناهذلؾكأحببنا،اصطنعناامرأةمفالخياؿف،فيحياتناةالفعال
كاالنبيػػارالػػذمرأينػػاه،نتقػػاؿمػػفالريػػؼلممدينػػةلة،كػػافعداديػػةكبعػػدانتيػػاءمرحمػػةالدراسػػةاإل

كالمشػػػجعيف،ككثػػػرةالمعجبػػػيفكالمعجبػػػاتبشػػػاعرشػػػاب،كالمصػػػاحبةالبريئػػػة،طكقتيػػػاكاالخػػػتة
االصػػبحتكاقعنػػفأ،فػػياالنبعػاثالركحػػيتجػػاهالمػرأةفعػاؿهأثػػرهنلمصػكتالشػػعرمالريفػيالقػػادـ

تيا.كأزق،ثـالحبالقركمالذمبقييرافقنيحت فيشكارعالمدينةخياالن

فػػالمرأة.تالمػػاكتبػػقياسنػػ،كمػػاخػػرجلمنػػكرإالالقميػػؿ،شػػرتالكثيػػركن،لممػػرأةالكثيػػركتبػػتي
.(1)الزكجةالريفيةالتيأليمتنيىيك،ىيالمميمةفيكؿاألحاييفكاألكقات

 القضية الفمسطينيةرابعا: 
كانػػتالقضػػيةالفمسػػطينيةضػػمفالشػػعرالقػػكمي،ككانػػتمرتكػػزاميمػػالمقكميػػةالعربيػػة،

القفيػػيأكبػػرال اءكقػػدشػػسمتالقضػػيةالفمسػػطينيةمعظػػـالشػػعر،كميػػةلػػدلاألمػػةكشػػعرائيايمػػـك
امػفىػؤالءالشػعراءالػذيفكقفػكاالشاعرخمؼالحديثيكاحدنكاف،العراقييفبكصفيامأساةاألمة

،كصػؼفييػافييػاككانتلوأكثرمفقصػيدة،قضيتوالمركزيةأماـالجرحالفمسطيني،فمـينسى
،بالمقاكمػػةكالجيػػادفييػػاشػػيدييشػػؼعػػفظمػػـالعػػدكالصػػييكنيكغػػدره،تشػػرد،كككاقػعالمعانػػاةكال

:فيقكؿففيقصيدتو)فارسالصمت(

 مقيطى ىػػذم الخيػػؿي فػػانٍ  يػػا غػػارة ى الصػػمتً 
 

 (2)ػػاأللػػػػػؽً بً  الػػعػريػػػػافً  ـً ػمػػػي بػػالػػػػػدى كقاتػً   
ػػػمى قى فػػي الػػػمدل قً ػرٍ يػىػػ رً ٍسػػالنى  بجبيػػػةً    ػامن

 
 الشػػفؽً  الثػػرل مػػف شػػيقةً  كرى قى جػػذٍسػػيي  

 غػػػػدو  فجػػػػرى  الػنػصػػػػػري لػ طػػفػػػػػاؿً  تى بى ػنٍ لػيىػػػػ 
 

 بػالػػػػػػػعبؽً  الطػػػػػػػيرً  ػػػػػػػػػال بجػػػػػػػػرارً مػػ  حػى مػي  
 مػمػحمػػػػػػػةن  لػػ جػػػػػػػياؿً  الشعػػػػػػػرى  ػكتبي كيىػػػػػػ 

 
ـي    بػػالػػػػػكرؽً  الػفػػػػرسافً  كالحػبػػػػري فػييػػػػػا د

 ػػػػػػػدلن كنى  ةن عػػػػػػػزٌ  فػػػػػػاضتٍ  الػػرجػػػػػػكلةً  فى ًمػػػػػ 
 

ؽً  ىػػػػػػا الجػبػػػػػػارى صػبرى  ككزعػػػػػػتٍ    بػالػطػػػػػػري
 

                                                           

"صػكرة(سيتناكؿالباحثمكضكعالمرأةكتأثيرىاعم الشاعرفيأكثرمػفمبحػثمػفأىميػافصػؿالصػكرة1)
المرأة".

(.98(الحديثي:خمؼ،ديكافعمرالمختاريصمبمفجديد)ص2)
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 سػكسنػػػػػةه  ػوً فػػػي عػيػنػًيػػػ ػكرؽي تػيػػػ لمنصػػػرً 
 

 األًنػػػؽً  رً ًضػػػكٍ ضى خٍ ا عمػػػى المي طيبنػػػ تفػػػكحي  
كرفػػػعقػػػدرىا،كلػػػـيقػػػؼأماميػػػا،كأعمػػػ شػػػأنيا،كىكػػػذافػػػإفالشػػػاعراىػػػتـبقضػػػاياأمتػػػو 

عكاقػعاألمػة،كرسػـفػيا،بؿكانتكقفتوكاضحةجمية،تعػاط مػفخةليػامػأكمدلسنمتخاذالن
كاستعادةالمجد،كعرلاألنظمةكتخاذليا.كىذاماسيتضحعندالحديث،شعرهمنطمقاتالنصر

عفالفكرفيشعرهفيالفصؿالثاني.





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصؿ الثاني : 
 الفكر في شعر خمؼ الحديثي
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 المبحث األكؿ: 
 األسس الفكرية في شعر خمؼ الحديثي

 .العربي المعاصر سس الفكرية في الشعرأكل: األ
عةقةالشػعربػالفكرعةقػةالػركحبالعقػؿ،كالجمػاؿباألفكػار،ىػيعةقػةالتنفصػؿكال
تنفصـ،كالتعػرؼالسيػاب،فيػيعةقػةااللتقػاءالػدائـكالحضػكرالمسػتمر،فػةيمكػفلمشػعرأف

لمفكرالمؤثرأفيسػتقرفػيالقمػكبيحمؽدكفالفكرالذميدعـأساساتوكيقكمبنيانو،كاليمكف
كلسةرائقةآسرة.،دكفشعرفنيبديع

،كاألسػػاليب،كالصػػكر،"الشػػعريتشػػٌكؿأثنػػاءالحػػديثعػػفىػػذهالعةقػػةمػػفخػػةؿالمسػػة
كالخفػي،كيحقػػؽامتزاجيمػػافػػيالمحظػػة،كالمعنػػ الظػػاىر،بينمػايتشػػكؿالفكػػرمػػفخػةؿالرؤيػػة

ا،مبػػدأالتقػػاربكاالنسػػجاـالمفػػركضبينيمػػا،كلكػػفيبقػػ ممكننػػيصػػكغو،اجديػػدناالشػػعريةصػػكتن
حكاربيفالفكاكضركرين ،الامعنػركالشػعر،ذلػؾألفالفكػركالشػعرفيبعضاألحياف،أفيقـك

فكانتمختمفةبػالكةـ.الكػةـالشػعرمكػةـرمػزميشػكبو ينجكافمفتمؾالعةقةالكاضحة،كا 
كالتأكيػؿ،أم،كالتسػاؤؿ،ةـقكتوالفاتنةالتػيتػدعكإلػ التأمػؿنكعمفالسمكضالذميمنحالك

إلػػػ فػػػتحالطريػػػؽلمتفكيػػػر.كمػػػفثمػػػةيتعػػػالؽالقػػػكؿالشػػػعرمبػػػالفكرمػػػفأجػػػؿكشػػػؼالسمػػػكض
.(1)كالسر"

طبيعػػػػػةالفكػػػػػرفػػػػػيالبحػػػػػثاألدبػػػػػيمختمفػػػػػةعػػػػػفطبيعػػػػػةالفكػػػػػرفػػػػػيالبحػػػػػثالعممػػػػػي
كاالجتماعي.

أك،يتكػػػػكفمػػػػادةالبحػػػػثىػػػػيالظػػػػكاىرالطبيعيػػػػػةفػػػػيالبحػػػػثالعممػػػػيأكاالجتمػػػػاع"
كتكػكيفالمعرفػة.أمػافػي،كاالسػتنتاج،االجتماعيةحسبالحالػة،كيكػكفالعقػؿىػكأداةالتحميػؿ

األدب،فيمتزجالعقؿباإلحساس،كيتفاعؿالكضعالذىنيبالكضػعالنفسػيفػيتمػؾالعمميػة،أم
مكقػؼمنيػا.كالتخضػععمميػةالتفاعػؿىػذهإلػ كتكػكيف،كاالنفعػاؿبيػا،عمميةمراقبةالظكاىر

كمػاىػكالحػاؿ،،كماأنياكىيتتحقؽالتمربخطكاتمعركفةمكررةفيكؿحالػةثابتةوقكانيفى
.(2)أكالبحثاالجتماعي"،فيالبحثالعممي

                                                           

 ـ(.2010نكفمبر21-ىػ1431ذمالحجة15عركالفكر)صحيفةالرياض،األحد(الجيني،الش(1
 (.30(مجمكعةمؤلفيف،دكراألدبفيالكعيالقكميالعربي)ص(2
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كعنػػػدالحػػػديثعػػػفالعةقػػػةبػػػيفالجمػػػاؿكالفكػػػرنفػػػإفالجمػػػاؿاليقتصػػػرعمػػػ جمػػػاؿ
فػػياألدبكالفػػفقيمػػة"الجمػػاؿ"ؿالمػػرأة،بػػؿيتعػػداهإلػػ المعنػػ الكاسػػع،ألنػػوالطبيعػػةأكجمػػا

كتناسػؽً،قكامياالتةؤـبشت أنكاعو،فيكيشمؿالتةؤـبيفالظكاىرالماديةمػفمقػاييسى،عميا
الركحػيمػف،ألكاف،كالتةؤـفيالمكاقؼكاألفكػار،كالػتةؤـالحسػيمػفخػةؿالحػكاس كالػتةـؤ

.(1)الفكرخةؿ

فاألسػػسالفكريػػةفػػيالشػػعرالعربػػيتنطمػػؽمػػفتعػػانؽالجمػػاؿكالػػرؤلالفكريػػةكالفمسػػفية
باإلنسافقيمػةعظيمػةكبالجمػاؿيؤمنكف،كبيايرفعكفلكاءشاعريتيـ،فيـالتييحممياالشعراء

قيمةنبيمة.

اءالعربالشعربويؤمفالشعرالعربيالمعاصرمفخةؿمافيكتتجم مظاىرالفكر
كضػياعيابحػزف،كنكباتيا،استعادةمجدىا،فقدكقفكاأماـنكساتيامفرفعةاألمةكالمعاصركف

كعمػػ ىػػذاكػػافمػػدارالشػػعرالعربػػيفػػيالثمػػثاألخيػػرمػػفكانكسػػارأعقبػػونيػػكضمػػفالكبػػكة،
َـّ،القرفالمنصـر لػذمخػطالشػعرماكبػداياتالقػرفالحػالي،فالشػعكربػالتمزؽكالشػتاتكػافاليػ

كاتخذهكجيتو. مفخةلوالشعراءقصائدالكجعالعربي،كمنوانطمؽالشعرالمقاـك

بالشػعركقدصاحبىذامكجةمفتيارالحداثةالتيأفرطتفيالتيكيـالشعرم،كنأت
العربػػيعػػفمسػػارهالجمػػالي،لػػدلطائفػػةمػػفشػػعراءعرفػػكابشػػعراءالحداثػػة،ىػػذهالمكجػػةقابمتيػػا

،كأحمدمطر،كأمؿدنقؿ،نزارقباني،كمااصطمحعم تسميتيـمثؿءالسياسةمكجةمفشعرا
الخطػابالشػػعرمالمعاصػػردكفأفبالتنػافراتالعةئقيػػة،بػػؿجػددكافػػيطػػكارًفٍكغيػرىـممػػفلػـيي

تطس عمييـلكثةالحداثة.

يػرلأفكاليزعـالباحثأفأثرتمؾالحداثةالمفرطػةقػدزاؿعػفشػعرناالعربػي،كلكنػو
شعرناالعربيبدأبالتعافيمفأثرتمؾالمكثة.

فاألسػػػسالفكريػػػةلشػػػعرناالعربػػػيالمعاصػػػر،رغػػػـمػػػامػػػرتبػػػومػػػفمحػػػفألحقتيػػػاركح
جػػػرؼإليػػػوتيػػػارالتسريػػػب،تظػػػؿكاضػػػحةالمعػػػالـسػػػامقةاألىػػػداؼ،يمتقػػػيحكليػػػامػػػة،كمػػػااليزي

الشعرمكالفكرم.كالنالكحاتالجماؿالشعراءالمبدعكفالمجددكف،ليشكم

                                                           

 ـ(.2010نكفمبر21-ىػ1431ذمالحجة15(الجيني،الشعركالفكر)صحيفةالرياض،األحد(1
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 ثانيا: األسس الفكرية في شعر خمؼ الحديثي
تبمػػػكرفكػػػرالشػػػاعرخمػػػؼالحػػػديثيكفػػػؽمحػػػدداتبيئتػػػو،كطبيعػػػةالمتسيػػػراتالتػػػيمػػػر

،كقػػدطيبػعالشػػاعربػالفكراإلنسػػانيالمقػػاكـ،ككانػتنشػػأتوفػيكنػػؼالػكعيالقػػكمي،كمػػا(1)بيػا
.فتحددتكفؽىذامةمحاإلسةميةكاالنتماءلألمةأٌصموفيجيمومفأفكاراالعتزازبالعركبة

منيااتخذمكقفوكاستمدرؤيتوالشاممة.كالفكر،

مرحمةمابعدالحربالككنيةالثانيػة"كقدتشكؿالكعيلدلخمؼفيمرحمةتطكرهكىي
،حيػثبػدأالمكقػؼالقػكميباالنتقػاؿ"ـكمػابعػدىا1967ـحت االنتكاسةسػنة1945بعدسنة

محاكلػةالتجسػيدالعممػيفػيشػكؿالقكميةالعربيةإلػ كالدعكةإل ،مجاؿاالجتيادالنظرممف
لتأكيػػدامجػػاؿالتطبيػػؽضػػركريِّ.كقػػدكػػافىػػذااالنتقػػاؿمػػفمجػػاؿالنظريػػةإلػػ كحدكيػػةوبىتجػػارً

لـيكفاالفتراضاتالنظرية،كجعؿاأليديكلكجياتالقكميةحقيقةقائمةيعيشيااإلنسافالعربي.ك
بػػػؿكػػػافنتيجػػػةتطػػػكراجتمػػػاعيكسياسػػػيأصػػػابالبيئػػػة،امجػػػاؿالتطبيػػػؽفجائيِّػػػاالنتقػػػاؿإلػػػ 

حػدإلػ امختمفنػاعكستتطمعاتياكنظرتياالقكميةمضمكنن،دفعبقكلاجتماعيةجديدة،العربية
اسػيةليػاحركػةسيمجاؿتحكيؿالفكرةالعربيػةإلػ مفقبؿ،كبالتحديدفياعماكافسائدن،كبير

ضفاءالطابعالشعبي،كاالنتشار،كطابعالشمكؿ،أسستنظيمية سػكاء،أكالجمػاىيرمعمييػا،كا 
انعكسذلػؾفػيأفىػذهالقػكلالتػيتصػدتلقياداتيػاكانػتذاتصػمةقكيػةكمباشػرةبالجمػاىير

 .(2)كتبناىا"،كتطمعاتالجماىير،العربية،أـأفبعضياعكسآماؿ

،رالقػكمييقػكؿالشػاعرخمػؼالحػديثي:انتمػائيليػذاالفكػركالمبػدأكعفتأثيرىذاالفكػ
كالػرؤلاإلنسػانية،كالػركح،كالنظػرةالعربيػةالشػمكلية،كقكميػةالبنػاء،كعمؽالفكػرة،منحنيالفكر

،فػػػػزرعفػػػػيأنفسػػػػناركحاإلخػػػػاءجػػػػدككي،كالػػػػدفاععنػػػػوأينمػػػػاكػػػػاف،الحقػػػػةنلقػػػػراءةركحاإلنسػػػػاف
.(3)كالسةـ،عالميكالعدؿال،اإلنساني

،مو،كرسفيشعره،فيكالشاعرالمؤمفباهللبجةءظيرتالفكراإلسةميركحأفكما
السػتعادةمجػداألمػة.سػبيةناالشاعرالذميؤمفبالجيػادكىكأيض،كالمةئكة،السيبك،كبالقدر

قػؼشػعرهليػذهككيي،كتجم الفكرالمقاكـفيشعره،فيػكالشػاعرالػذميػذكدعػفحيػاضالػكطف
الساية.

                                                           

 إل بكاعثاإلبداعفيالفصؿاألكؿمفالرسالة.(لمكقكؼعم ىذهالتأثيراتنيمكفالرجكع(1
 (.72(ياسيف،تحميؿمضمكفالفكرالقكمي)ص(2
 ـ(.2014-إبريؿ27الحديثي،قابمو:محمدالصاكم)(خمؼ(3
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كاتضػػحفكػػرهاألدبػػيفػػيكقكفػػوأمػػاـالشػػاعرية،كتحديػػدىكيػػةالشػػعر،كاتخػػاذهلػػوسػػبيةن
ليقكدسفينةإبداعوإل شكاطيالقمكب.

كظيػػرالفكػػراإلنسػػانيالفمسػػفيالػػذميعمػػيقيمػػةاإلنسػػاف،كيرفػػعمكانتػػو،فيػػكالشػػاعر
كالسةـ.الذمينطمؽفيشعرهمفمنطمقاتالعدؿكالحؽ

كالفكػراإلنسػانيشػكؿ ىذاالفكرالقكميكالفكراإلسةميكالفكػراألدبػيكالفكػرالمقػاـك
لتػػػيانتظمػػػتشػػػعره،كحػػػددتاتجاىاتػػػو،كسػػػارفػػػيركبيػػػايػػػدعكإلػػػ الجمػػػاؿاألسػػػسالفكريػػػةا

كالنكر.

كفػػػيضػػػكءىػػػذهاألسػػػسانطمقػػػتمكاقفػػػوكرؤاهالفكريػػػةالتػػػيسيستعرضػػػياالباحػػػثفػػػي
لتالي.المبحثا
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 ثاني: المبحث ال
 الرؤل كالمكاقؼ الفكرية في شعر خمؼ الحديثي

دكاكينػػورؤيػػةيتبمػػكرفكػػرالشػػاعرفػػيالػػرؤلكالمكاقػػؼالتػػيحممتيػػاأشػػعاره،فبػػثفػػي
،كقػػدـفكػػرهالمقػػاكـ،الػػذمكشػػؼفيػػوعػػفشخصػػيةالشػػاعرالثػػائر،فعػػرلمتكاممػػةنحػػكالػػكطف

اجراحالػكطفابالثكرةضدىـ،مضمدنلمتآمريفكالمحتميف،ككقؼصادحنالمتخاذليفكأبافسكءةا
ػػكمكاسػػين ابأمجادىػػا،بسػػدمشػػرؽ،كمػػاكقػػؼأمػػاـالعركبػػةكحاليػػاالمتػػردم،مػػذكرنةنمّْؤاأبنػػاءه،مي

ػػ حاكمييػػا،ككقػػؼكػػذلؾأمػػاـحقيقػػةاإليمػػافبالػػديفكالعقيػػدة،كأكثػػرمػػفالكقػػكؼأمػػاـعمػػ اناقمن
ـىشعرهكشاعريتو، ،تقػدـرؤيػةعميقػةالداللػة.ككقػؼأمػاـمتجػددةونػاقشقضػيةالشػاعريةبمفػاىي

.كطفكلتوالعابرة،كيصؼأياموالمثقمة،الزمفكالحياة،يستشعردنكأجمو

 رؤيتو لمشعرأكل: 
طبيعةالشعراءأفيقفكاأماـشعرىـ،يفخركفبوكيقدمكففمسفتيـليـ:فعنتػرةمنػذفجػر

اءكقدأبكتيـاألطةؿفمـيسادرىامنيـأحدإالكقدكقؼأماميا:الشعريصؼالشعر

فيعمفأفالشعراءلـيسادركااألطةؿ،فيقكؿ:

 مػػػػػػف متػػػػػػردـً  الشػػػػػػعراءي  ىػػػػػػؿ غػػػػػػادرى 
 

 (1)بعػػػػػػػػد تػػػػػػػػكىـً  الػػػػػػػػدارى  تى ٍفػػػػػػػػعرى  ىػػػػػػػػؿٍ  أـٍ  
:،فيقكؿكالمتنبييباىيبشعره،فالدىريركمقصائدهكينشدأشعاره 

 قصػػػػػائدم كاةً إل مػػػػػف ر  كمػػػػػا الػػػػػدىري 
 

 (2)نشػػػػػدامي  الػػػػػدىري  ا أصػػػػػب ى شػػػػػعرن  إذا قمػػػػػتي  
ككػكامنيـ،،بػثلػكاعجيـفيػكسػبيميـإلػ شػعرىـ،مكاقفيـالكاضحةمػفالشعراءيعمفف 

كتيـ،يفخركفبنتاجيـالذمسجمكهبشاعريةمضمخة،كشعريةعاليػة،فتكػكفىػذهقسببشكىك
نيػػاتعكػػسحالػػةاالرتبػػاطالكثيػػؽبػػيفالشػػاعركلك،فييػػابعػػضالمبالسػػات،الرؤيػػةشػػفيفةصػػادقة

كشعره.

صػػكتوبيػاصػػدحيالتػيكسػػيمتوليكػكفك،عمفمكاقفػومنػػولػػينكقػدكقػػؼخمػؼأمػػاـشػعره
سػػػببشػػػقكتو.فيػػػكالشػػػاعرمػػػعىػػػذانظرتػػػوالمتفحصػػػةلمحيػػػاة،كىػػػكرسػػػخالمجمجػػػؿ،كسػػػبيمولي

الذميكتكمبنارالشعر. المتمردالمقاـك
                                                           

 (.147،شرحديكافعنترة)صتبريزم(ال(1
 (.373(ديكافالمتنبي)ص(2
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 ا،فيقكؿ:امتمردنوشاعرنفتراهيعمفعفنفس

 هفػػػػػػػي شػػػػػػػعرً  متمػػػػػػػرده  أنػػػػػػػا شػػػػػػػاعره 
 

 (1)فتمػػػػػػػػػػػردم مثمػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػى األطػػػػػػػػػػػكاؽً  
يػػكشػػاعرمتمػػرد،ىكػػذايصػػبمشػػاعريتوكشػػعره،فالشػػاعربطبيعتػػومتمػػردعمػػ كاقعػػوف 

كعم القكانيفمفحكلو،تمؾالقكانيفالتيتكبمو،كتكػبحانطةقػو،كتعيػؽحريتػو،كجػاء،كبؤسو
مثمػػوعمػػ إلػػ تمػػردآخػػر،تنطمػػؽفيػػومحبكبتػػومتمػػردةنليكػػكفدعػػكةن،عػػفالتمػػردىػػذااإلعػػةف

كيخػذؿالعاشػقيف،فيػذهالحبيبػةمطالبػةبػأف،األطكاؽالتيتحاصرىمافيمجتمعيػرفضالحػب
ممةلمػػػاحكليػػػامػػػفسػػػخانعػػػةمستتكػػػكفعمػػػ مسػػػتكلتمػػػرده،فالشػػػاعرالمتمػػػردالترضػػػيوفتػػػاةه

ابأنػػػويػػػرفضالكاقػػػعكيتمػػػردعميػػػوفػػػيكػػػؿفالشػػػاعرمكقفػػػوصػػػريحنمعيقػػػاتفػػػيمجتمعيػػػا.فبػػػيٌ
 أحكالو.كىذهطبيعةالشعرالحقيقيةالتيتحطـكؿالقيكد،كتنطمؽحرةطميقة.

كصةبتو،،فيكمتمسؾبعنادهكفيمكقؼآخرلمتمرديعمنوالشاعر،لكنوتمردمختمؼ
 فيقكؿ:

 ىالمٌظػػػػ فػػػػي نػػػػارً  أختػػػػاؿي  أنػػػػا شػػػػاعره 
 

 (2)راسػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كمً ن  عى تى ا بً بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً مٍ جى تى مي  
ايختػػاؿفػػيإنػػوتحػػدمالصػػعاببكػػؿفخػػر،يعرضػػوبصػػكرةشػػعرية،فيجسػػدتمػػردهمػػاردن 

ايقيػوىػذهالنيػراف.كقػدكشػؼمكقفػوىػذاعػفركحالشػاعرالنيػرافيرتػدمالتعنػتكالمػراسجمبابنػ
صػػةبة،يتخػػذىماابمػػايسػػتقرفػػيركحػػومػػفقػػكةكالمتحػػرر،الػػذميخػػكضاألىػػكاؿمستعصػػمن

الونحكالخمكد.طريقن

 العاشقيف،فيحددىذهاليكية،فيقكؿ:كماأفلشعرهغايةنكىكية،كىكمةذ

 ـٍ ىي ككجػػػػػدي  كايػػػػػا العاشػػػػػقيفً شػػػػػعرم حى 
 

 ـي رى ٍغػػػػػػػػػػػػػػػػكتى  ف  ًحػػػػػػػػػػػػػػػػتى  ةو يىػػػػػػػػػػػػػػػػكالً  كلكػػػػػػػػػػػػػػػػؿ   
 ـه تػػػػػرجً رؤام مي  شػػػػػعرم شػػػػػعكرم عػػػػػفٍ  

 
ـي ًظػػػػػػػنٍ أى  المشػػػػػػػاعرً  مػػػػػػػفى  س  ًحػػػػػػػكبمػػػػػػػا أي   

(3) 
كمػايةقكنػو،كلمػايعانكنػومػفكجػدكىيػاـ،يتيفلشعره،فيكحكايػاتلمعاشػقيفيحددىك 

يسػرمفييػاالحنػيفكالسػراـ،كىػذهىكيػةبػارزةوولىػكىمفسيدكعذابات،كىكمنفذكسػبيؿلكػؿذاتً
كمذىبيـالذميصدركفعنو.ثػـيعػرضىكيػةأخػرللمشػعرتػدكر،لمشعر،فيكسبيؿلمعاشقيف
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اكيعرضىمكموكأحاسيسو،فيخطياشػعرن،رشعكرهالنابضيترجـأفكارهكرؤاهحكؿذاتو،فالشع
ينػػػتظـىػػػذاالمػػػكجاليػػػادرمػػػفالمشػػػاعر.كىنػػػامكقػػػؼيؤكػػػدشػػػاعريتوالتػػػيكقفيػػػاعمػػػ العشػػػؽ

كالتعبيرعفككامنو.

ليكتسبىذاالشعرالخمكد،فيقكؿ:نكشعرهىمسعشؽويرددهالزماف

 صػػائدمق فػػي شػػفاهً  ؾً ىمًسػػ أنػػا بعػػضي 
 

ػػػػػػػػػػػ   (1)زمػػػػػػػػػػػاني رً ٍغػػػػػػػػػػػثى بً  ةه فى كقصػػػػػػػػػػػائدم شى
مػػفىمسػياالػػذميجػرمعمػػ شػفاهالقصػػائدالتػػييظيػرمكقفػػومػفالشػػعرفػيأنػػوجػزءه 

يخطيػػا،كبيػػذافيػػككشػػعرهمسػػخرافألجػػؿىػػذهالحبيبػػة،كأفىػػذهالقصػػائدالتػػيتتسنػػ بالحبيبػػة
ذاتيػانسمػةلمزمػافتصػدحشػعرا.فـالزماف،فرفػعمقاميػاكأعػةهلتصػبحالحبيبػةفيمشفةتسر

ةمساحةكبيرةمفشعره.سىامفرسالةالشاعرفالحبكالمرأةشىكىذاالمكقؼيمثؿجزءن

 :كقدفمسؼالشعراءبجمالو،فيقكؿ،شعركتراهيقؼأماـركحال

ػػػػػػ الشػػػػػػعري   بقػػػػػػاءن  الجمػػػػػػاؿى  كىػػػػػػبى  فٍ مى
 
 
 

ػػػػػػػػػ كالشػػػػػػػػعري    (2)اليكل الشػػػػػػػػػعراءى ًبػػػػػػػػػ ؼى فمسى

 
امػػفمكاقػػػؼاكبيػػرنمكقعػػوفػػيمطمػػعالقصػػػيدة،ليحمػػؿفػػيمتنػػومكقفنػػيتخػػذىػػذاالبيػػت

الشػػعرنفالشػػعركاىػػبالحيػػاةكالجمػػاؿكمانحيمػػاسػػرالبقػػاءكالخمػػكد،ككػػذلؾجعػػؿمػػفالشػػعراء
اتالشػعر،اسػتطاعالشػاعرأفيقػدميابخطػابجمػاليسفةاليكلكالعشؽ،كىػذهأسػم غايػفة

الشعركقضاياه.كمدخؿلقصيدةتعرضفيثناياىاىمكـ

 .كىذاالشعرالذميخطولوغايةحاضرةكممحةكىيمقاكمةالمحتؿكأعكانو

ـي   إٌنػػػػػػػي أقاتػػػػػػػؿي فػػػػػػػي شػػػػػػػعرم شػػػػػػػذكذىىي
 

ـى إلػػػػػػى الػػػػػػكيالت سػػػػػػٌفاحي    ميمػػػػػػا أقػػػػػػا
 تناى بنػػػػػػػػػا عفنػػػػػػػػػا أصػػػػػػػػػالى مػػػػػػػػػاذا تبقٌػػػػػػػػػ 

 
؟ شػػػاختٍ  الشػػػعرً  كمككػػػبي   ػػػٌداحي فيػػػو مي

 

 يػػػػا أييػػػػا الشػػػػعري مػػػػٌزٍؽ خػػػػيطى أشػػػػرعتي 
 

 (3)ٌنػػػػي كمػػػػا عانيػػػػتي أرتػػػػاحي م عسػػػػامى  
مػفالشػعرقػدتبػدكمتباينػة،ترصداألبياتالثةثػة)المتفرقػةمػفقصػيدةكاحػدة(مكاقػؼى 

ففػػيالبيػػتاألكؿييظيػػردكرشػػعرهفػػيمقاكمػػةشػػذكذالمتػػآمريفكالمحتمػػيف،كفػػيالبيػػتالثػػاني
فشػاخمككبػوالحافػؿيصؼالشعربأنوفقدقيمتوكمعناهبكقػكؼالمػادحيفعمػ أبػكابالسػمطاف

                                                           

 (.55ذاكرةالميؿ)صديكاف(الحديثي:خمؼ،(1
.14صالمرجعالسابؽ،((2
ل مت )ص(3  (.43(الحديثي:خمؼ،ديكافكا 



 

49 

عسػاهينعتػؽمػفمعاناتػوالطكيمػة.لكػفىػذا،يعمفيأسومػفالشػعرنيباألمجاد،كفيالبيتالثا
رفػػػػضكاقػػػػعمػػػػفكحالشػػػػاعر،فيػػػػكثابػػػػتعمػػػػ مكقفػػػػوالتبػػػػايفاليمثػػػػؿحقيقػػػػةالتنػػػػاقضفػػػػير

نلمقاكمػةكالتصدملوكمقاكمتوفيشعره،ألنػوككمػايػردددكمػاقػدكقػؼشػعرهعمػ ا،االحتةؿ
ايرفدىاكيعميرايتياكيذكدعنياكعفالػكطفالجػريح.لػذلؾجػاءالبيػتالثػانيكقػدجسػدتصػكيرن

ػٌداحي"اعبرالصكرةاالسػتعاريةجماليِّ ليقػررحقيقػةالكاقػعالمتػردم"،كمككػبالشػعرشػاختفيػومي
العػار،فيػكينفػيعػفلمشعراءالذيفانحازكالمباطؿ،كانساقكاكراءالمتػآمريفيخطػكفليػـمػدائح

شعرهىذاالخزمالذمكقعتفيوتمؾالطائفة.أماالبيتالثالثفقدمثػؿحالػةمػفاليػأسعػابرة،
لتككفمحرضةلوفيمابعد.

 .كىذاالشعرىكترجمةالكجعالعميؽفيداخمو،يصكغأحزافعمره

ػػػػػ بكبةه ٍشػػػػػمى   فػػػػػي جسػػػػػدم األكجػػػػػاعً  ؽي رى حي
 

ػػػػا بً عرن ًشػػػػ جػػػػيشي تى    رتجػػػػؿي يى  رً ٍمػػػػالعي  رً طٍ سى
ػػػػػػػػػخ  مى تى   ػػػػػػػػػ تٍ ضى  قافيػػػػػػػػػةه  ا بالصػػػػػػػػػدرً بن غضى

 
 (1)تعتجػػػػؿي  التػػػػاريخً  صػػػػيكةي  سػػػػرجتٍ كأي  

شػػعاؿنػػارالثػػكرة،فيػػذاالجسػػديسػػدكالشػػعرفػػيىػػذيفالبيتػػيفسػػبيةن  لتضػػميدالجػػراحكا 
يكقػػػدنػػػارالشػػػعرلػػػتخطارتجاليػػػاكبطكلتيػػػافػػػيسػػػجؿالعمػػػر،الػػػذمتشػػػتعؿفيػػػوحرائػػػؽالكجػػػع

.كقػػػديكةالتػػػاريخعمػػػ عجػػػؿدكفتػػػكافولتسػػػرجصػػػنرقافيػػػةالسضػػػبفػػػيصػػػدرهالمكػػػدكد،كتثػػػك
اعمػػ الخطػػابالػػػذمفنيِّػػجمػػاالن،"كأسػػرجتصػػيكةالتػػػاريختعتجػػؿ"أضػػفتالصػػكرةاالسػػتعارية

يجمكحقيقةالشعر،كأظيرتقدرةالشاعرعم صكغمكاقفػوكرؤاهبجماليػةتقػارببػيفالخطػاب
الشعرمكالتصكيرالفني.

 ،يتممسالقصيدةككحييا.المدكالجزررفيحالةالشاعريةيعيشمرحمةشاعكال

 وكابًمػػػػػػػػػػأناشػػػػػػػػػػدي الشػػػػػػػػػػعرى يسػػػػػػػػػػقيني بً 
 

 مػػػػكنيقٍ يى  كنػػػػبضي الشػػػػعرً  لحػػػػفي الحيػػػػاةً  
 وي عنادليػػػػػػػػ فاضػػػػػػػػتٍ  بػػػػػػػػوً  فمػػػػػػػػذتي منػػػػػػػػوي  

 
 (2)مرىكفً  النخؿً  بجذعً  حرؼو  في ضكءً  

ااكئيبنػلحننػتتالتيبا،كجاعالحياةنقذهمفأتفاإياىاأيقؼالشاعرأماـقريحتومناشدن
كقػدالذبػوككقػؼببابػو،،ونفييجرهنبضالشعر،كاليسعفو،فيبذؿالمحاكلػةحثيثػايتجرعمراراتً

لتمنحػػوضػػياءالحػػركؼالمرتينػػةبجػػذعالنخػػؿ.نفيجػػكدحينيػػاالشػػعربفػػيضمػػفغنػػاءالعنػػادؿ
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لتمنحػوناعر،فيكاصػؿتقربػومنيػاستعصػيعمػ الشػتحينمػا،حالةمفحاالتربػةالشػعركىذه
القدرةعم االنطةؽالتيتنييقيكده.

كالشعرىكرأسماؿالشاعركذخره،يرصعوقةئدىلحسنائو،فيقكؿ:

ػػػرى عنػػػدم سػػػكل شػػػعرم أي  ل مػػػاؿى   وي عي ص 
 

 (1)كيػػػػػػػػػو حسػػػػػػػػػناءي حٍ الػػػػػػػػػذم تى  بػػػػػػػػػالالزكردً  
بيػاركححسػنائو،ىػذاتػزيفةتالزكرديػإالشػعرهالػذميحيمػوقةئػدىاليممؾالشاعرماالن 

مكقػػؼيضػػاؼإلػػ مكاقفػػوالمعمنػػةنحػػكالشػػعر،فشػػعرهلمحػػبكلمػػكطف،كةىمػػايتقاسػػـالمسػػاحة
دكاكينو.االيائمةالتيتخطي

 رؤيتو لمديف ثانيا:
ينطمػؽالشػاعرخمػؼالحػػديثيفػيرؤيتػولمػػديفمػفمنطمقػاتإيمانيػػةقامػتعمػ قكاعػػدى

بػػالخمؽاإلسػػةميالقػػكيـ،تنطمػػؽنظرتػػوكاضػػحةالمعػػالـ،فقػػدراسػػخةو نشػػأفػػيبيػػتسػػنيممتػػـز
ؼمػفخةليػالمديفمفالفطرةالسػميمة،كتصػقمياخبراتػوكتجاًربػو،التػياختبػرفييػاالحيػاةكعػرى

كالاالنحراؼالفكرم.فيكالشاعرالمؤمفباهلل،اهللىبرحمتوكعطائو.فمـيعرؼالشذكذالعقائدم
كالمحػبلرسػكؿاهللصػم اهللعميػوكسػمـالمعظػـلسػيرتو،كالمصػدؽبكعػد،اجػذرنامتاعميقنإيمانن

نصافوكعدلو. اهللكنصرهكا 

 فيقكؿ:،التككؿعميومفخةؿالشاعرباهللعنديمافتجم ذركةىذااإلتك

بىػػػػتٍ  ػػػػداىا األرضي مػػػا رحي  ضػػػاقٍت بكػػػٌؿ مى
 

ٌنػػػػػػي عمػػػػػػى الػػػػػػرحمف أٌتكػػػػػػؿي    حػػػػػػٍكلي كا 

 وٍت جاللتيػػػػػػكاككػػػػػػٍؿ شػػػػػػؤكنؾ مػػػػػػف جمٌػػػػػػ 
 

 (2)كػػػػػػٌؿ المػػػػػػكازيًف إٍف مالػػػػػػٍت سػػػػػػتعتدؿي  

 
مػايثبػتكىػ،األمكركمياؿًكٍككى،التككؿعم الرحمفأفإال،رغـضيؽاألرضحكلو

المكازيفالمعكجةستعتدؿ،فاإليمافراسخلديػو،كالتقػربإلػ أفكيجعموعم يقيفمف،الشاعر
كالتضػػػميؿ،كقػػػدبػػػرزتركح،كالكػػػذب،كاإلجػػػراـ،اهللفػػػيالشػػػدائدصػػػفةيعتصػػػـبيػػػاأمػػػاـالقتػػػؿ

الشػاعرفػيخطابيتػػوالعاليػةالتػياتكػػأتعمػ التنػاصالقرآنػػي،ليقػدـلكحػةإيمانيػػةتشػيدبعمػػؽ
كتجذرعقيدتو.،بتوتجرً

 خةؿرؤيةمرتبطةبإيمانوباهلل.ينطمؽإيمافالشاعربالسيبمف
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 سػػػػػػػػييٍمعىنكفى كتٍبقػػػػػػػػى صػػػػػػػػٍرخةه صػػػػػػػػعىدىتٍ 
 

 (1)ماًء تينػػػاجي رٍىبػػػةى الغٍيػػػبً إلػػػى الٌسػػػ 
يقررفيالبيتأفىؤالءالسزاةكالمتآمريفسييةحقكفبالمعنةكالخزم،كىذهحقيقةقرآنية 

فمعنػةاهللتحيػؽبأىػؿالباطػؿمػفالقتمػةالمعتػديف،ىػذهالمعنػةيتبعيػاصػرخةأىػؿالحػؽ،مؤكدة
ا،امبػدعنافنيِّػ،كقػدصػكرىاالشػاعرتصػكيرنردكا،تصؿآفاؽالسماءكتطرؽأبكابياالذيفقيٌتمكاكشي

فيػػذهالصػػرخةالمحممػػةبالعػػذاباتكاالبتيػػاالتتنػػاجيرىبػػةالسيػػب،فيػػيدعػػاءالمظمػػكميفالتػػي
ربيػػاالعػػدؿالكاحػػدالصػػمد.فرؤيتػػولمسيػػبرؤيػػةإيمانيػػةترسػػخركحالقتػػاؿكالصػػمكدكالثبػػاتفػػي

كجوالبساة.

 غاية،فيقكؿ:يدةكالديفكيراىاأجؿَّالعقيؤمفالشاعربالشيادةمفأجؿكما

 بػػػػػػػػػػػػػاليدىجػػػػػػػػػػػػػًت الخطػػػػػػػػػػػػػكبي فػػػػػػػػػػػػػال تي 
 

 كاشػػػػػػػػػػػػػػػػػديٍد خيكلىػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى لمقتػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً  
 

 
 ينصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  كاٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزـٍ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٌف اهللى 

 
ػػػػػػػػػػػػػٍف سػػػػػػػػػػػػػيبذؿي كػػػػػػػػػػػػػٌؿ غػػػػػػػػػػػػػالي   مى

 ًثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر عىجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجى الرٌاميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتً كأى  
 

 الٌنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً ؾى بً قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ كسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  أي  

 فػػػػػػػػػػػػػالمكتي مػػػػػػػػػػػػػًف أجػػػػػػػػػػػػػًؿ العقيػػػػػػػػػػػػػدةً  
 

 (2)غايػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه فػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽى الًمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً  
يبػػدأإحػػدلقصػػائدهالتػػييحػػرضمػػفخةليػػاعمػػ القتػػاؿكيرفػػعلػػكاءالمقاكمػػةكالجيػػادف 

ليصػؿإلػ حقيقػةإيمانيػةبػأفالمػكتناؿكالتجيزلوكخػكضغمػارالمعػارؾبدعكةصادحةلمقت
مفأجؿالعقيدةغايةتفكؽكؿالمثؿ.

 دالتيقامتعم الجيادكالسزكات،فيقكؿ:ثـتمتددعكتوإل األمجا

 اهللى يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشى الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماءً 
 

 إلػػػػػػػػػػػػػػػػػى مالًحًمنػػػػػػػػػػػػػػػػػا الخػػػػػػػػػػػػػػػػػكالي 
 اهللى يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى الجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً  

 
 (3)تصػػػػػػػػػػػػػػػي ي أذ ٍف يػػػػػػػػػػػػػػػا باللػػػػػػػػػػػػػػػي 

نرالخالػػدةفػػيتػػاريخاألمػػةالمبيػػرفيقػػؼأمػػاـتمػػؾالمةحػػـالتػػيخطػػتذكريػػاتالنصػػ 
يعيػػدكػػينليصػػؿإلػػ صػػيحاتبػػةؿبػػاألذاف،فيمػػتحـالماضػػيمػػعالحاضػػرفػػيعطػػشالسػػماء

عرمرالعراؽكاألمةصدؽالمحظػاتالتػيارتفعػتفييػارايػةالمجػد.كقػدظيػرالخطػابالشػأحرا
معالرسالةالعظم التييدعكليا.اتسقنمالمجمجؿفيدعكتوكتحريضو،
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صػم اهللعميػوكسػمـإجػةالنيجؿُّ ػالشاعرالرسكؿى ،ابػيفيديػوكاقػعاألمػةا،يناجيػوباسػطنعظيمن
 .كماآؿإليوالعراؽ

ػػػػػػػػؾى سػػػػػػػػٌيدم أٍنػػػػػػػػتى الػػػػػػػػذم  اليػػػػػػػػكـى يكمي
 

 أىٍخرٍسػػػػػػػتى صػػػػػػػٍكتي فالغنػػػػػػػاءي بيكػػػػػػػاءي  
 فالعاقػػػػػػػػػػػػػدكف اٍسػػػػػػػػػػػػػتنفركا عزمػػػػػػػػػػػػػاًتيـ 

 
 كىػػػػػػػػػكىل المنايػػػػػػػػػا غٍيمػػػػػػػػػةه رٍبػػػػػػػػػداءي  

ػػػػػػػػػػال   فبػػػػػػػػػػأم  يػػػػػػػػػػٍكـو ألتقيػػػػػػػػػػؾى كقػػػػػػػػػػد عى
 

عىػػػػػػػػػٍت أرزاءي   ٍعجى  صػػػػػػػػػٍكتي الػػػػػػػػػٌدماًر كجى
سيػػػػػػػػػػػحنتي   كبػػػػػػػػػػػأم  كٍجػػػػػػػػػػػوو ألتقيػػػػػػػػػػػؾى كى

 
 مغبػػػػػػػػػػػػػػػػر ةه كعيكنينػػػػػػػػػػػػػػػػػا عىميػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي  

ٍكرًىػػػػػػػػا   يػػػػػػػػا سػػػػػػػػٌيدم ألقػػػػػػػػٍت حباًئػػػػػػػػؿى مى
 

 (1)ىػػػػذم الخطػػػػكبي كجاشػػػػًت الكػػػػأداءي  
،تبػدأىػذهالمناجػػاةبػاإلجةؿكالتعظػيـلرسػػكؿاهللصػم اهللعميػوكسػػمـ  ىػكيػػـك فػاليـك

عػفكصػؼمػاآؿإليػوالحػاؿ،فيػذهالػذكرلتحيػؿالسنػاءى عػاجزه ،لمػابكػاءنذكراه،فمسانوأخرسي
ثػػـيبسػػطبػػيفيػػدمالرسػػكؿىػػذهالحػػاؿ،فأعػػداءاألمػػةقػػدعقػػدكاكجػػاج.غػػدتفيػػواألمػػةمػػفاع

المػػػكتغيمػػػةدائمػػةالتسيػػػب،تقطػػرصػػػفرةخالطيػػػالمحاربتيػػػامسػػتنفريفلمسػػػزك،فبػػاتعػػزميـ
السػػكاد،كىػػيصػػكرةفنيػػةعػػززتالخطػػابالشػػعرمبتصػػكيرىاالػػدقيؽ،ثػػـيتسػػاءؿمتكجعػػاعػػف

،بػالخرابكالػدمار،كيػزدادالسػؤاؿحسػرةمئػتاألرضيدميكيفيةالمقاءكييحييىذهالػذكرل !كقػ
اكاألعػػيفعميػػاءالتبصػػرىػػدلرسػػكليا !كيناديػػوثانيػػةكقػػدغػػداكجيػػومسبػػرن،فبػػأمكجػػويمتقيػػو

حتػػػ جاشػػػتنكبكػػػتالمعضػػػةت،التػػػيألقػػػتحبائػػػؿمكرىػػػاابػػػيفيديػػػوىػػػذهالمصػػػائبىشػػػاكين
ـى  كالمخاطب.الخطاببالنحيب،لتعانؽالصكرةالفنيةمقا

 سػػػػػػػػػٌيدم اكعػػػػػػػػذرن  ايػػػػػػػػا سػػػػػػػػٌيدم عػػػػػػػػػذرن 
 

 إٌف الحػػػػػػػػػػركؼى بمػػػػػػػػػػدًحكـ عٍرجػػػػػػػػػػاءي  
ػػػػػناؾى أخرىٍجػػػػػتى الش ػػػػػعكبى مػػػػػفى العىمػػػػػى   بسى

 
ػػػػٍف ضػػػػٌمٍت بػػػػو الظممػػػػاءي   كىىػػػػدٍيتى مى

(2) 
فػػػالحركؼ،ثػػػـيختػػػتـىػػػذهالمناجػػػاةباالعتػػػذاربػػػيفيػػػدمالرسػػػكؿصػػػم اهللعميػػػوكسػػػمـ 

نػامػفالضػػةؿكىػداناإلػ النػػكر،كىػيخاتمػةتتضػػمفعرجػاءحينمػاتيػػـبمدحػوفيػكمػػفأخرج
النمطيةالتياعتادىاالشعراءفيظؿالمديح.

ـحادثةذكرلاإلسراءكالمعراج،مستميماعبرىاكنكرىاكعظمتيا.كقؼالشاعرأما
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 لنػػػػػػػػػػػػكًر اهلًل سػػػػػػػػػػػػر  فػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػدياجي
 

 كل فػػػػػػػػػػالًؾ بػػػػػػػػػػٍكفه مػػػػػػػػػػف زيجػػػػػػػػػػاجً  
 كل بػػػػػػػػػػػػػػػػػػراًج مغػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؽه  تجمٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 

 
ـى لمرتػػػػػػػػػػػاجً بػػػػػػػػػػػو ال   خػػػػػػػػػػػالؽي أٍحكػػػػػػػػػػػ

 كليػػػػػػػػػػؿو غػػػػػػػػػػارؽو فػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػكًف ليػػػػػػػػػػؿو  
 

 دجػػػػػػػػػكجي  الػػػػػػػػػرؤل كالصػػػػػػػػػمًت داجً  
 كخفقػػػػػػػػػػػةي دمعػػػػػػػػػػػةو نزلىػػػػػػػػػػػٍت  فصػػػػػػػػػػػم تٍ  

 
 (1)كفييػػػػػػا لػػػػػػكفي كٍجػػػػػػدم كاعتالجػػػػػػي 

كمػا،ذكػرلاإلسػراءكالمعػراجترصػد،"أسػرارإلييػة"أفردالشاعرقصيدةحممػتعنػكاف 
مػةفمسػفيةتكشػؼرؤيتػوالعميقػةلمنػكرالربػانيالػذمليامفأثرعم ركحػوككاقعػو،يبػدأىابمقد

ديػػفيػػكنػػكريتجمػػ فػػيعتمػػاتالميػػالي،كاألجػػراـالسػػماكيةتتػػراءلمػػفبع،صػػاحبليمػػةاإلسػػراء
كالزجاج،كقدأحكمتاإلغةؽ،فةينفذإلييػاجػفأكإنػس،كالميػؿيسرقػوليػؿصػامت.فعكسػت

صػػم اهللعميػػوكسػػمـقػػدانطمػػؽانامحمػػدنسػػيدىإفٌعظمػػةليمػػةاإلسػػراءكالمعػػراج،إذالصػػكرةىػػذه
ا.ثـينتقؿإل كقعىذهالذكرلعم ذاتو،اكتعظيمنتحتلوىذهالمساليؽإكرامنكقدفي،فيرحمتو

ا،اكحبِّػػصػػمتدمكعػػوشػػكقنقػػدففيصػػكرىاببراعػػةفنيػػةنكقػػداستشػػعرىػػذهالعظمػػةكىػػذهالمعجػػزة،
عظـ.كحكتعفكجدهكاشتياقولمرسكؿاأل

 ،فيقكؿ:ثـيعرضلكحةشعريةلممعجزة

ػػػػػػػػرل فػػػػػػػػي راحػػػػػػػػًة الػػػػػػػػرحمًف يىٍسػػػػػػػػرم  سى
 

 عمػػػػػػى ظٍيػػػػػػًر البيػػػػػػراًؽ بػػػػػػال ارتجػػػػػػاجً  
ـى قػػػػػػػػػػػػػابى قػػػػػػػػػػػػػكسو ل تػػػػػػػػػػػػػدٌلى   تقػػػػػػػػػػػػػد 

 
 إليػػػػػػًو الػػػػػػكٍحيي أٍخػػػػػػرسى كػػػػػػؿ  ىػػػػػػاجي 

ػػػػػػػػػػػػتٍ    فيػػػػػػػػػػػػذم سػػػػػػػػػػػػدرةي البػػػػػػػػػػػػارم أناخى
 

ػػػػػػعىٍت تيحػػػػػػػاجي   (2)عميػػػػػػؾ بظم يػػػػػػػا ٌكسى
كقػدحمػؿ،عميوكسمـمفمكةإل المسجداألقصػ تبدأبرصدرحمةالرسكؿصم اهلل 

قػػابالرسػػكؿصػػم اهللعميػػوكسػػمـكقػػدبػػات،ينتقػػؿإلػػ رحمػػةالمعػػراجثػػـ،عمػػ ظيػػرالبػػراؽ
ليخػرسكفػارقػريشكالمنكػريفليػذهالمعجػزة،ثػـنقكسيفأكأدن فيمقاـلػـيصػؿإليػوالػكحي

لسػدرةالمنتيػ -صػم اهللعميػوكسػمـ-ويستعرضبصكرةفنيةلـتخالؼأصكؿالعقيدةكصػكل
التيألقتعميوظةلياكحاججتعنو،فصكرتىذهالمشاىدالفنيةرؤيتوالفكريةاإليمانيةالتي

كقفتأماـحدثجميؿكمعجزفيتاريخالبشرية.

 صم اهللعميوكسمـ،فيقكؿ:ختـبتقديـرؤيتواإليمانيةبالنيجالقكيـلرسكؿكي
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ػػػػػػػػػػػ كجػػػػػػػػػػػاءى بشػػػػػػػػػػػٍرعةً   ااإلسػػػػػػػػػػػالـً نٍيجن
 

 لطيػػػػػػػػًب ثمارًىػػػػػػػػا أٍبػػػػػػػػدم احتيػػػػػػػػاجي 
 عسػػػػػػػػػػػانا لػػػػػػػػػػػٍف نضػػػػػػػػػػػؿ  إذا مشػػػػػػػػػػػينا 

 
ػػػػػػػػػػػػػةو كػػػػػػػػػػػػػالنكًر سػػػػػػػػػػػػػاجً    كراءى محج 

ػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ  اكفييػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػا تشػػػػػػػػػا نيجن  اقكيمن
 

 تيعػػػػػػػػػػػػػٌدؿي كػػػػػػػػػػػػػؿ  معػػػػػػػػػػػػػكجو مػػػػػػػػػػػػػداجً  
 اكشػػػػػػػػػػػػػر عى فيػػػػػػػػػػػػػو لمنػػػػػػػػػػػػػاجيفى ًسػػػػػػػػػػػػػٍفرن  

 
 منػػػػػػػػػو تيؤًنسػػػػػػػػػني حجػػػػػػػػػاجي ابميغنػػػػػػػػػ 

 سػػػػػػػػػػػػأٍفت ي لمنػػػػػػػػػػػػداًء الحمػػػػػػػػػػػػًك قمبػػػػػػػػػػػػي 
 

ػػػػػػػػ  ٌددي فيػػػػػػػػو أسػػػػػػػػرارى انتيػػػػػػػػاجيأيحى
(1) 

ليقطؼمفثمارنيجونكرانيبدماحتياجوفيزمفاالرتكاسكاالنتكاسلشرعةالرسكؿ 
كتنيركؿظمماءداجية،،كىداية،كييسيرفيطريؽالمحجةالبيضاءالتيتصمحكؿاعكجاج

مكػيتخػطلػونيػػجالنػداءالعمػكفيػذهالشػريعةسػفرخالػدمعجػزشػاؼ،سػيفتحليػاقمبػومسػتقبةن
تػتممساألمػػةكػػينحياتػو.فقػدـمػػفخػةؿىػذهالخطابيػػةالجماليػةرؤيتػواإليمانيػػةلػنيجالرسػكؿ

 مقكماتالفكرفيشعرخمؼالحديثي.حدأةالخيرية،فيذاالفكراإليمانيطريقيانحكاستعاد

 رؤيتو لمعركبة ثالثا:
فحيػثالمنظػكرالفكػرميػؤمفتنطمؽرؤيةالشاعرلمعركبةفيأكثرمفمحكر،فيكم

رثحضارمممتد،كمػفحيػثالكاقػعيقػؼأمػاـالتػردمالػذمآلػتإليػو،،بالعركبة كبأنيامجدكا 
فيوتخاذؿالقػادةكأنظمتيػالقضػيتو،لكنػويعمػفاعتػزازهبمكاقػؼالشػعكبالتػييعرماكيتخذمكقفن

ليسمتابينة،بؿمتناغمة.وكاقفكم،احتضنتالعراقييفالمشرديفكآكتيـ،فرؤيتوليستمتفاكتة

 كيعمفحبوكعشقوليا،فيقكؿ:اعربالعركبةيؤمفالش

ـٍ أمػػػػػكتي كعشػػػػػؽي العػػػػػٍرًب أجمًعيػػػػػا  فػػػػػيك
 

 يٍسػػػػػرم بركحػػػػػي كبٍحػػػػػرو جػػػػػد  ميمػػػػػتطـً  
ػػتٍ    ىػػذا ىػػك العشػػؽي فيػػو الػػنفسي قػػد طفحى

 
ـً    (2)يػػا صػػاحبى التػػاًج فػػي حٌبػػي فػػال تميػػ

ابػػالعرب،كىػػذاالحػػبزاخػػركػػالبحرمػػتةطـعشػػقنكػػأمعربػػي،يػػؤمفبالعركبػػة،كيمػػكت 
عميػوفػيذلػؾ.فيػذا األمكاج،يسرمفيأعماؽركحو،كقػدفاضػتالػنفسبيػذاالعشػؽ،فػةلػـك

ثابتػة،يصػدرعنيػاالشػاعرعػابرة،بػؿعقيػدةهاإلعةفلحبالعركبةكعشؽالعرب،لػيسدعايػةن
كمايصدرعفعقيدتواإليمانية.
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هإلخكانػػوالعػػرب،ؤكفػػان،كمػػفمظػػاىرىػػذاالكفػػاءلمعركبػػةالكفػػاءيىيعػػرؼالشػػاعرمعػػان
يكائيالمعراقييف،فيتجسدذلؾبامتنانوالحتضافعٌمافلو  .كا 

 قػػػػػامتي حضػػػػػفي تى  أنػػػػػا ىػػػػػا ىنػػػػػا عٌمػػػػػافي 
 

 األركعً  كتػػػػػػػػػػػرٌش دربػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػالعبيرً  
 قػػػػػػػػػػػانحػػػػػػػػػػػك كفٌػػػػػػػػػػػي لم   اكتمػػػػػػػػػػػٌد كف ػػػػػػػػػػػ 

 
 بػػػػػػي نحػػػػػػك العػػػػػػال فتطمٌػػػػػػعً  كتصػػػػػػي ي  

 يػػػػػػافكػػػػػػٍف عيقػػػػػػابى جبالً  بػػػػػػاؾى ىػػػػػػي ذم ري  
 

ػػػػػػػكاطمػػػػػػػٍؽ جي    ؾ عنػػػػػػػدىا كتمٌنػػػػػػػعً مكحى
ػػػػػػ   يػػػػػػاكحمٌػػػػػػٍؽ دكنى  ـٍ قيػػػػػػفى  ماؾى ىػػػػػػي ذم سى

 
لػػػػػػػػى الككاكػػػػػػػػبً    عػػػػػػػػيمً لمتمػػػػػػػػٌرًد أزٍ  كا 

 عمػػػػػى فمػػػػػي الصػػػػػراخي  أدركػػػػػتي كاشػػػػػتبؾى  
 

 (1)خنػػػػػعً كأنػػػػػا العركبػػػػػي  الػػػػػذم لػػػػػـ يى  
كػػكففػػيلينتدربػػوبػػالعبير،كمػػدتكفيػػالمقائػػو،كرشػػفعمػػافقػػدحضػػنتقامػػةالشػػاعر 

فػاءليػا،فصػاحبعركبتػوالتػيلػـسدترباىػاربػاهكباتػتسػماؤىاسػماءه،فػأدرؾىػذاالكف،الذركة
الػذعلمبساة،مدركننخت مكطنػوالثػانيفػي،فكانػتممنحتػواألردفالحبيبػةلػواىذاالفضؿكالكـر

ظؿتشردهكغربتو.

احتضػنتـ،كىػاىػيتنػزؼلـيسبالكفاءالعراقػيلمشػاـ،فيػيقػدآكتأىػؿالعػراؽككما
 ،فيقكؿ:تحتكطأةالصراعات

ـي  ىػػػػػػػػػيى   مجػػػػػػػػػازره كمػػػػػػػػػذاب ه  ذم الشػػػػػػػػػا
 

 ـه يمػػػػػػػػػػٌكفي بالطيػػػػػػػػػػارًة مصػػػػػػػػػػرعيدى كى  
 يػػػػػػػابابً لً  كمػػػػػػػا خشػػػػػػػيتي  تي يكمػػػػػػػاى طرٍقػػػػػػػ 

 
 عػػػػػػػيج  فى تى  نيػػػػػػػرً  فاسػػػػػػػتقبمتني عنػػػػػػػدى  

ػػػػػػػػػػم  مى تى فى    وي فىػػػػػػػػػػزٍ نى  جرحػػػػػػػػػػي كشػػػػػػػػػػدتٍ  تٍ سى
 

ػػػػػمى مٍ مى كتى   ػػػػػ تٍ مى  معيأٍضػػػػػ تحضػػػػػفى لى لً ذٍ جى
ػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػتٍ فتككٌ    ننػػػػػػػػػػػاى بيٍ مٌ عنػػػػػػػػػػػدم كصى

 
ػػػ   اٍرجعػػػي يػػػا نفػػػسي  صػػػاحى فى  العبيػػػري  ـي رى حى

 ني األذلمػػػػػػػالذم حػػػػػػػيف يػػػػػػػدىمي  كانػػػػػػػتٍ  
 

 عػػػػػػيتى رٍ مى  كبيػػػػػػا أرل كطنػػػػػػي كسػػػػػػاحةى  
 يػػػػػػىتى كمػػػػػػا انٍ  ككنػػػػػػتي  كحبيبتػػػػػػي كانػػػػػػتٍ  

 
ٌنػػػػػػػػي بػػػػػػػػاليكل ل أد     عػػػػػػػػيحٌبػػػػػػػػي كا 

 جػػػػػػػػةو يٍ كى مي  دل ككػػػػػػػػؿ  رى نػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى بىػػػػػػػػمٍ نً  
 

 عً ٌبػػػػػػرى تى  نػػػػػػامى كفػػػػػػي فى  تعػػػػػػاؿى  صػػػػػػاحتٍ  
 اقػػػػػػػػػػػي متعبنػػػػػػػػػػػلٍ أي  يػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػافي  كاآلفى  

 
 (2)مػػػػػػي لتصػػػػػػٌدعيمً مٍ مى رأسػػػػػػي إليػػػػػػؾ فى  
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فالشػػػاـدارالعػػػزكالمجػػػدغػػػدتمثػػػؿالعػػػراؽتصػػػبسياالحػػػركبكالنكبػػػاتبمػػػكفالػػػدماء
عنػػػدماجاءىػػػايمػػػكذفػػػيالطػػػاىرة،معمنػػػةمصػػػرعالعركبػػػة،كلكنػػػوالينسػػػ لمشػػػاـفضػػػميا،فيػػػك

كداكتجرحوكضػمدتنزفػو،ككانػتمػةذهكأرضػوككطنػو،استقبمتومحتضنةأكجاعو،نحماىا
كقػدغػدتحضػنوبعػدماحػؿ،كأصبحبردلنيرهالذميتربعفيفنائو،ثػـيعػكدالخطػابلعمػاف

فػيالشػػاـمػاحػػؿ،فتركيػامرغمػػالتكػكفعمػػافمػةذهاألخيػػر.ىػذاالخطػػابالشػعرمالػػذمينبػػي
كريمة،قػدصػاغوالشػاعربمكحػةتصػكيريةعففكرعركبيصادؽ،كافتخاربالشعكبالعربيةال

التكثيؼكالجمػاؿ.فيػذاالحػبالعربػيالػذميسػكفةاستعاريةعاليةصكرفنيمفخةؿجمالية،
قمبوامتزجبالجماؿالتصكيرم،لتتضمخرؤيتوالفكريةبالرؤيةالفنية.

 القيادةالعربية.ضحتآمرالساسةكفيمقابؿىذااإليمافكىذاالحبكالكفاء،اتجوالشاعرلف

 و( غارتىػػػػػرافً ٍيػػػػػ)الظ   فى ف  ًمػػػػشيػػػػػسػػػػى يى مٍ أى 
 

( تى  كمػػػػػػفٍ    اتي ي ػػػػػػمً رم البى ٍجػػػػػػثػػػػػػرل )قطىػػػػػػرو

 تيـٍ خػػػػػػػػػانكا عػػػػػػػػػركبى  دٍ قىػػػػػػػػػكى  ـٍ يي تٍ عى كبػػػػػػػػػايى  
 

(مى دى  كأنكػػػػػػػرتٍ    نػػػػػػػا الغػػػػػػػالي )اإلمػػػػػػػاراتي

( فييػػػػا غى   ( منتشػػػػين )كمصػػػري  افػػػػا )كػػػػافكري
 

 (1)رسػػػاةي ( ليػػػـ مينػػػا كمى سً يٍ كى )السيػػػ أرضي  

 
ءالرؤسػػاءكالزعمػػاءقػػدفتحػػكاالمجػػاؿلألمريكػػافأفتنطمػػؽقكاعػػدىـالعسػػكريةمػػففيػػؤال
عربية ةمخزيةفيتاريخىؤالءالحكػاـ،كلػـسمقصؼالعراؽكتدمره،كىيحقيقةداتكي،أراضو

كبػػيعيـلمػػدـالعراقػػي.فيػػذه،كتػػآمرىـ،يقػػؼاألمػػرعنػػدىػػذهالقكاعػػد،بػػؿامتػػدتإلػػ خيانػػاتيـ
األنظمة،كفضحتدكرىاالمتآمرضدعراقوكاألمةجمعاء،غمبتعمييػاالخطابيػةالرؤيةعرت

صكرةكاقعيةثابتةفيالذىفالعربي.فعكستالعاليةن

 عرإل الحكاـكالزعاماتالعربية،فيقكؿ:صفعةأخرليكجيياالشا

ٌكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً العركبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً   فجميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي حي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ    كالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيامًة كاإلمامى
 صػػػػػػػػػػػػػنعكا الػػػػػػػػػػػػػبالءى إلػػػػػػػػػػػػػى العػػػػػػػػػػػػػراؽً  

 
ػػػػػػػػػػػػوٍ   بػػػػػػػػػػػاًط إلػػػػػػػػػػػى المنامى  مػػػػػػػػػػػف الر 

ـٍ أعمنػػػػػػػػػػػػػكا مػػػػػػػػػػػػػٍكتى الجميػػػػػػػػػػػػػعً    ىيػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػوٍ   مػػػػػػػػػػػػػػػكا فطامى كطفمينػػػػػػػػػػػػػػػا لجى
(2) 

كاإلمامػػػػةالتػػػػي،كالشػػػػيامة،تشػػػػكمتىػػػػذهالصػػػػفعةبخطابيػػػػةسػػػػاخرة،فنعػػػػتيـبالعركبػػػػة 
يفتقدكنيا،ليمعففيالسخريةمنيـ،كقدتحكلترقعةالػكطفالعربػيمػفأقصػاهإلػ أقصػاهفػي
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الءالمػكتلمجميػعالطكاغيتكتجبػرىـإلػ صػانعةلمػكيةتكالنكبػات،كقػدأعمػفىػؤكجكدىؤالء
حتػػ الطفػػؿلػػـيسػػمـمػػفإجػػراميـ.فيػػذهالرؤيػػةكسػػابقتياتعكػػسالكاقػػعالمريػػر،كأشػػيركاسػػيفو،

كتشػكيموكفػؽ،جاءتلستياالخطابيةمدلمةعم قدرةالشاعرعم تنكيعالخطابالشعرمعنده
بالفكرم.متطمباتالخطا

 .رؤيتو لقمع األنظمة العربية لشعكبيا كانت حاضرة

 كالشػػػػػػػػػػارع العربػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػذرؼي دمعىػػػػػػػػػػو
 

 حزنػػػػػػػا فػػػػػػػتجيضي صػػػػػػػكتىو الزعمػػػػػػػاءي  
ػػػػػػػػػػػػو  ـي العربػػػػػػػػػػػػٌي يقتػػػػػػػػػػػػؿ نفسى  كالعػػػػػػػػػػػػال

 
 فػػػػػػػػي نفسػػػػػػػػو قػػػػػػػػد غػػػػػػػػر ه المؤمػػػػػػػػاءي  

ـي    العربػػػػػػػػػػٌي يسػػػػػػػػػػجفي نفسػػػػػػػػػػو كالعػػػػػػػػػػال
 

ري السػػػػػػػػػجناءي    فػػػػػػػػي سػػػػػػػػػجنو كيحػػػػػػػػر 
 نفطىػػػػػػػػػػػو "كالعػػػػػػػػػػػالـ العربػػػػػػػػػػػٌي يىٍخػػػػػػػػػػػًزفي  

 
ـى الغربػػػػػػػػاءي  "فػػػػػػػػي خصػػػػػػػػيتيو   لييػػػػػػػػٍتخى

 "كالعػػػػػػػػػػػػالـ العربػػػػػػػػػػػػػٌي إٌمػػػػػػػػػػػػا نعجػػػػػػػػػػػػػة 
 

 (1)أك مػػػػػػػػػكمسه خرقػػػػػػػػػاءي  "مذبكحػػػػػػػػػة 
القمػػػػعكاالسػػػػتبدادالػػػػذمتمارسػػػػوتمػػػػؾايػػػػاتكاقػػػػعاألمػػػػةالعربيػػػػةفػػػػيظػػػػؿىػػػػذتقػػػػدـاألب 

الزعامات،فالشارعالعربيبشعكبوالمسمكبةيذرؼدمكعالقيرعمػ مػا خمػؼبػومػفظمػـكتحػؿَّ
كنكبػػػات،لكػػػفالزعامػػػاتتخػػػرسصػػػكتىػػػذاالبكػػػاء،ككانػػػتالصػػػكرةدقيقػػػةعنػػػدماشػػػبيتىػػػذه
الػدمكعبػالجنيفالػػذميتكػكفليكػػكفكليػدالنػػكر،فتجيضػوالزعامػاتقبػػؿأفيػرلذلػػؾالنػكر،ثػػـ

ملسػكءةيصبحكصؼالعالـالعربيىكالكصػؼالػدقيؽليمػارسمػفخةلػوالشػاعردكرالميعػرٌ
الصػػكتكسػػجفنفسػػوبنفسػػو،مسػػتجيبن،فيػػذاالعػػالـالعربػػيقػػدقتػػؿنفسػػوبنفسػػو.ةىػػذهاألنظمػػ

،ثػـتعمػككتيػرةالخطػاباكتحكيػؿبػةدهإلػ بقعػةدـتتسػعنزفنػ،السربكالشرؽفيتمزيػؽصػفو
كقػػػدأنفػػػؽأمػػػكاؿاألمػػػةجميعيػػػاالتػػػيتعػػػكدمػػػفكراءالػػػنفط،فيصػػػؼسػػػكأةىػػػذاالعػػػالـالعربػػػي

ينعمػػػكفبػػػالقرارالسربػػػاءتػػػاركيف،كمتعػػػوالجنسػػػية،الخمػػػيجعمػػػ شػػػيكاتوالمسػػػتخرجمػػػفبمػػػداف
كيختتـىذاالمشيدبصكرة،كتحتتصرفيـ،،كالسيادةكبيذهاألمكاؿكالعائداتالتيباتتممكيـ

:(2)أخرلتتماى معاإلقذاعفيسابقتيانكقدمثؿالبيتافتناصامعنزار،فيقكلو
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ـي   وي نفطىػػػػػػػػػػػ في زي ٍخػػػػػػػػػػػالعربػػػػػػػػػػػي يى  كالعػػػػػػػػػػػال
 

 ؾ الكىػػػػػػػػػابي كرب ػػػػػػػػػ وً فػػػػػػػػػي خصػػػػػػػػػيتيٍ  
 كالعػػػػػػػػػػػػػالـ العربػػػػػػػػػػػػػٌي إٌمػػػػػػػػػػػػػا نعجػػػػػػػػػػػػػةه  

 
 (1)قصػػػػػػػػػػػػابي  أك حػػػػػػػػػػػاكـه  مذبكحػػػػػػػػػػػةه  

فالعػػػػالـالعربػػػػيكمػػػػايؤكػػػػدهالشػػػػاعرقػػػػدبػػػػاتنعجػػػػةضػػػػعيفةيػػػػذبحياالتمػػػػزؽكالخػػػػكؼ 
كالسػػػػادرةفػػػػيخنكعيػػػػا،كالمسػػػػتكينة،كالضػػػػعؼفػػػػيإشػػػػارةإلػػػػ الشػػػػعكبالمسمكبػػػػةعمػػػػ أمرىػػػػا

فػيظػؿخيانتيػا-مكمسخرقاءحمقاءتمارسالبساءمعاألعداءلتتربػعالزعامػاتلألنظمة،أك
الكػؿصػكتشػريؼ.فانطمقػتىػذهالرؤيػةاقػاىرنعمػ العػركش،كتظػؿسػيفن-لمشعكبكلممصير

مفكاقععربيمشيكدغيرمبالمفيحقيقتو،كاعتمدتالخطابيةالعاليةمدخةإلبرازتجمياتيا.

 يا األمةؤيتو لقضارابعا: ر 
ؿبيمػػػكـأمتػػو،يكابػػدمعاناتيػػػا،كينظػػربعػػيفالمتحسػػػرلمآليػػا،فمػػاجرحػػػوثقىػػالشػػاعرمي

العراقيإالكاحدمفجراحاتىذهاألمة،فيكيبكيالشاـكماحؿبيا،كيبكيمآسػيالػيمفكمػا
غدتفيو،كتأتيالقضيةالفمسػطينيةذاتالجػرحالسػائرفػيجسػداألمػةفػيمقدمػةىػذهالقضػايا

التيأرقتفكرالشاعرككجدانو.

 افكريافيشعره.حمدةمفأىـالقضاياالتيشكمتممكسيختارالباحثالقضيةالفمسطينيةككاح

ـي البطػػػػػػػػػػؿي  ذاؾى  ػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػذم بً  الػػػػػػػػػػد  وً نائً سى
 

 غيسػػػػػػػؿ الخنػػػػػػػا كالنكسػػػػػػػةي السػػػػػػػكداءي  
 الضػػػػػحى نػػػػػا ألػػػػػؽي جباىى  مسػػػػػ ى اليػػػػػكافى  

 
 نعػػػػػػػػشى مكاتنػػػػػػػػا الخػػػػػػػػيالءي  كيشػػػػػػػػيؿي  

 يانفسيػػػػػػػػ امػػػػػػػػا كالجريمػػػػػػػػةي ع خمسػػػػػػػػكفى  
 

 بأرضػػػػػػػػػػػنا الطمقػػػػػػػػػػػاءي  كالمجرمػػػػػػػػػػػكفى  
 نسػػػػػػػػيرهي  الطكيػػػػػػػػؿي  خمسػػػػػػػػكف كالػػػػػػػػدربي  

 
ػػػػػ  ػػػػػٌؿ عطػػػػػاءي  الكػػػػػذبً  نفػػػػػسي  بي ذٍ كالكى  شي

 نامصػػػػػػيري  ٍيػػػػػػعه فػػػػػػي المػػػػػػزادً بى  خمسػػػػػػكفى  
 

 كًشػػػػػػػػػػػػػراءي  مشػػػػػػػػػػػػػؤكمةه  كحقائػػػػػػػػػػػػػبه  
 خيػػػػامي فػػػػي العػػػػرا مػػػػا زالػػػػتٍ  خمسػػػػكفى  

 
 فييػػػػػػػا تعيػػػػػػػثي الػػػػػػػري ي كالضكضػػػػػػػاءي  

 تشػػػػػػػػػيؿي جنػػػػػػػػػازتي كالػػػػػػػػػدنيا خمسػػػػػػػػػكفى  
 

 الرقطػػػػػػػػػاءي  تمػػػػػػػػػص  دمػػػػػػػػػائيى  اعمننػػػػػػػػػ 
نمػػػػػػػا ل أحصػػػػػػػي السػػػػػػػنيفى  خمسػػػػػػػكفى    كا 

 
 (2)تعبػػػػػػػػػػٍت بعىػػػػػػػػػػد  ىػػػػػػػػػػذه الػػػػػػػػػػكزراءي  
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النكبػػػاتكالنكسػػػات،كمسػػػحتبػػػدأىػػػذهالرؤيػػػةبتمجيػػػدالػػػدـالفمسػػػطينيالػػػذمغسػػػؿعػػػارى
بػػألؽالتضػػحيات،ثػػـتسػػتعرضمسػػيرةاألعػػكاـالخمسػػيفالتػػيسػػادتفييػػاالعاليػػكافى تمػػةيأرضى

كيقتمػػكف،،كيػػدمركف،عمػػ أرضػػناالفمسػػطينيةيستصػػبكففمسػػطيف،فػػالمجرمكفالصػػياينةطمقػػاءي
بػؿتبيػعىػػذهالزعامػاتمصػػيرفمسػطيفكقضػػيتيا،دكفنخػكةأكصػػحكةكالكػذبكالنفػاؽالعربػػي

بأبخساألثمػاف،كالخيػاـالتػيأقيمػتبعػدالنكبػةمػازالػتريحيػاتنبعػثفييػاضكضػاءمػؤتمرات
تمػػػتصالػػػدـ"إسػػػرائيؿ"كالحيػػػةالرقطػػػاء،الشػػػيداءتحمػػػؿجنػػػازاتًنالقمػػػة،كالػػػدنيابأسػػػرىاشػػػاىدة

الفمسػػطينيفػػيظػػؿمباركػػةىػػذهالزعامػػاتكغػػضبصػػرىا،ثػػـيختػػتـىػػذهالرؤيػػةالمكجعػػةفػػي
نخطابياالشعرمبزفرةقكيةنفيكاليحصيىذهالسنيف،إنماكزراءالخزمالعربػيتعبػتبعػدىا

ا،كظمتعم تآمرىا.لـتحرؾساكننألنيا
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 : المبحث الثالث
 الفكر المقاكـ في شعر خمؼ الحديثي

كقػػؼالشػػاعرشػػعرهعمػػ المقاكمػػةمنػػذكطئػػتقػػدـاالحػػتةؿاألمريكػػيأرضالعػػراؽ،أ
يعميرايتياكيحرضشعبوعمييا،يبثاألمؿفيالنصركيفخربرجالياكصػمكدىا،يعػرمسػكأة

عمػػ أسػػس،اعػػاليالحضػػكرامػػفذلػػؾفكػػرنولمتمػػزؽكالطائفيػػة،مككننػػالمتػػآمركيعمػػفرفضػػ يقػػـك
فػػػيالقػػػرفالكاحػػػد الػػػرفضلممحتػػػؿبكػػػؿأشػػػكالو.كىػػػذاالفكػػػرمثػػػؿعمميػػػةتجديػػػدلمفكػػػرالمقػػػاـك
كالعشريف،ساىـالشاعرفيومعشعراءالعراؽكاألمة،بعػدماكػادأفيكػكفمجػردتػراث،حفظتػو

.فكػافشػعرالمقاكمػةالعراقػيالدكاكيفكالمجةتالشعر يةبيفطياتيافػيأكاخػرالقػرفالمنصػـر
اأحي ىذهالركح،ألنوشػكؿحالػةالخصكصػيةكمػافػيشػعرالمقاكمػةالفمسػطينية،جديدنسجةن

يضػاؼإلػػ شػػعركلعػؿمػػاحػدثفػػيظػػؿمػايعػػرؼبػػالربيعالعربػيمػػفثػػكراتكػافمػػدادن اآخػػرى
،فعيػػرؼشػػعرالمقاكمػػةالسػػكريةكاليمنيػػةكالميبيػػة.لكػػفيبقػػ لشػػعرالمقاكمػػةالفمسػػطينيةكالعراقيػػة

مفتمؾالتينشأتبعدالثكرات. المقاكمةالعراقيةباعأطكؿي
كقدتشكؿىذاالفكرعبرلسةشعريةغمبتعميياالخطابيةالعاليةكتمكنتبالتصكيرالفني.

 رؤيتو لمنصر :أكلن 
يبعػػثعمػػػ ،اكتػػآمرأحياننػػػ،اآخػػػركاسػػػتكانةحيننػػ،اكاقػػعاألمػػةالعربيػػػةمػػفتخػػػاذؿحيننػػ

كلػػػـتػػػدفع،اليػػػأس،فيػػػذهالجراحػػػاتكالمآسػػػيالتػػػيتػػػدميجسػػػداألمػػػةلػػػـتحػػػرؾتمػػػؾالجيػػػكش
ذلػػؾفػػالخكؼمػػفبطػػشاألنظمػػةمسػػيطرعمييػػا.كرغػػـ،الشػػعكبإلػػ االحتجػػاجعمػػ اسػػتحياء

ىػػذاالتشػػاؤـ،فيػػكيػػؤمفبػػأفعػػرؼطريقػػوإلػػ الشػػاعركسػػطقػػد،فػػإفالتفػػاؤؿكاألمػػؿبالنصػػر
خػػدرالشػػعكب،بػػؿتالتػػيركحالنصػػرنافػػذةاألمػػؿالتمثمػػنفالنصػػرحميػػؼالثػػائريفالمقػػاكميف

فيأعماقيا .يستنيضالعـز

 ىذاالنصرلومكعدمعالصبحسيبزغمفمدينتوالحبيبة.

 كعاصػػػػػػػفةه  مػػػػػػػيالده  الصػػػػػػب ً  نػػػػػػا مػػػػػػػعى لى 
 

 ىامػػػػػػػػاتي  تػػػػػػػػيفى ٍل لً  كتعػػػػػػػػزؼي النصػػػػػػػػرى  

 غافيػػػػػػػػػةه  اهللً  تي فػػػػػػػػػي عيػػػػػػػػػكفً مػػػػػػػػػدين 
 

 صػػػػػػػػاتي إنٍ  فييػػػػػػػػا كلمتػػػػػػػػدميرً  لمعنػػػػػػػػؼً  

 
 امزدىينػػػػػ النصػػػػػرً  فجػػػػػري  منيػػػػػا سػػػػػيبزغي 

 
ػػػػػيدً ييػػػػػتى    (1)فػػػػػي اآلفػػػػػاًؽ رايػػػػػاتي  ٌش لمص 
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ىذاالنصرسيمفكنيةتعزفيارجاالتالمقاكمةكالتحدملألجياؿالقادمة،فيـعم مكعد
ضػػػياع،كتيػػػبمعػػػوعاصػػػفةتقتمػػػعالبسػػػاةأكيػػػدمػػػعالصػػػبح،يتكلػػػدعنػػػومػػػيةديسيػػػرخارطػػػةال

كأعػػكانيـ،كىػػذهالمػػدفالتػػييؤزىػػاالمػػكتكالػػدمار،تكمؤىػػاعػػيفاهلل،منيػػاسػػيطؿفجػػرالنصػػر،
يدفػياآلفػاًؽرايػاتي"كشكمتالصكرة رؤيػةفنيػة،فحمػؿالصػيدإشػارةإلػ التضػحيات"تيٌشلمصَّ

رتفاعيافكؽذرلالكطفالسميب.ارةب،فتيشلوراياتالمجدمستبشالتيتبذؿفيسبيؿالنصر

 كقدحممونخيؿالعراؽكنسيموالعميؿ.،كيمكحىذاالنصر

 نخمػػػػػػػػػػةه  نػػػػػػػػػػا كتضػػػػػػػػػػحؾي فرحتي  سػػػػػػػػػػتعكدي 
 

ـي  الكفػػػػػػاحً  ٌب فػػػػػػي ليػػػػػػبً ييػػػػػػكيى    نسػػػػػػي
 نػػػػػػػػػػػػازمانً  خيػػػػػػػػػػػػؿي  كتيػػػػػػػػػػػػش  للتػػػػػػػػػػػػيفى  

 
ػػػػػػػػ أسػػػػػػػاهي  فٍ ًمػػػػػػػػ يبػػػػػػػرأي  كيعػػػػػػػكدي   ـي سى  قي

 ىافػػػػػػػػػػدعكا فراشػػػػػػػػػػاتي تسػػػػػػػػػػب  ي كحػػػػػػػػػػدى  
 

ـي تى  يى كٍىػػػػػػػ ألضػػػػػػػكاءى ا ؽي عػػػػػػػانً كتي   يػػػػػػػي
(1) 

تتجػػددىػػذهالرؤيػػةفػػيقصػػيدةأخػػرلتصػػحبياتباشػػيرالفػػرحالسائػػب،فتنطمػػؽضػػحكات 
النخيػػؿالعراقػػيالشػػامخمػػفجديػػد،كتجػػكدىـنسػػماتالبطكلػػةمػػعليػػبالكفػػاح،كتسػػتقبؿخيػػكؿ

و،تػػػىمدالتػػػيامأعيتػػػواألسػػػقاـذقػػػادميفمػػػعالنصػػػرنليبػػػرأالػػػكطفالػػػالفػػػتحبترحػػػابكبشاشػػػةال
كتنطمػػػؽتمػػػؾالفراشػػػاتتعػػػانؽضػػػكءالسػػػدكتيػػػيـحكلػػػو.ىػػػذهالػػػركحالمحمقػػػةتبعػػػثفػػػيالػػػنفس

الككف،فًنسوالخبيربطمأنينةصادقة،فتيزىابنشكتياالكاثقة.فرؤيتولمنصررؤيةالحاذؽبكاقع
عم تأكيدالمكعكدالربانيبجةءىذاالظةـ. رؤيةتقـك

 كصمكدىااقية العر رؤيتو لممقاكمة  ثانيا:
،فػػػإفالشػػػاعرقػػػدكقػػػؼنفسػػػوكشػػػعرهفػػػيسػػػبيؿتحريػػػرالعػػػراؽنقتاإلشػػػارةكمػػػاكسػػػب
وكخيػاره،يشػدظةميقاتـجمبوالمحتؿاألمريكي،فكانتالمقاكمػةىػيسػبيمىكخةصومفعيد

 كيذكدعفحياضيا،كيقكممفصمكدىا.،مفأزرىا

 مة،كيدعكإل القتاؿكالجياد،فيقكؿ:فيبثركحالمقاكنتضحيةكالقتاؿيؤمفالشاعربال

 كطػػػػػػػػػػػػفه تشػػػػػػػػػػػػي ديهي جمػػػػػػػػػػػػاجـي أىًمػػػػػػػػػػػػوً 
 

وي ًمٍحػػػػػػػػػػراثي    ل لػػػػػػػػػػٍف يىيػػػػػػػػػػد  سػػػػػػػػػػياجى
ػػػػػػػػػو   سػػػػػػػػػتظؿ  عػػػػػػػػػيفي اهلًل تحػػػػػػػػػرسي أرضى

 
رٌاثي   ـي فيػػػػػػػػػًو صػػػػػػػػػالتىيا الػػػػػػػػػكي  كتقػػػػػػػػػي

 دىتٍ تىػػػػػػػابٍ  التػػػػػػػاريًخ منػػػػػػػو قػػػػػػػدً  فسيػػػػػػػاللةي  
 

 كتزي نػػػػػػػػػػػػػػػٍت بتراثػػػػػػػػػػػػػػػًو األٍبحػػػػػػػػػػػػػػػاثي  
 مػػػػػػػى الربػػػػػػػاىػػػػػػػذا مسػػػػػػػيؿي دـً العػػػػػػػراًؽ ع 

 
؟   فمتػػػػى مػػػػفى المػػػػٍكًت البغػػػػيًض ييغػػػػاثي
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ـي يمٌفنػػػػػػػػػػػػا  كمتػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػييدأ كالكئػػػػػػػػػػػػا
 

 (1)كيغيػػػػػػبي عػػػػػػف سػػػػػػاحاًتًو اإلٍحنػػػػػػاثي  
وسػياجىدَّييػأفتىالبسػيكالشػرقػكلشيدبجماجـأىموكشيدائو،لفتقكلكػؿىذاالكطفمي 

يػو،كرغػـنمطيػةالصػكرةقػاـفكمازالتصػمكاتالػكارثيفلمعػزتي،المتيف،فعيفاهللتحرسأرضو
ىػذهالنمطيػةجػدةقػدأكسػبيمػاإالأنػوفػيعجزي-األكؿكالثػاني-كالخطابفػيصػدرمالبيتػيف

فػػيالطػػرحكالتصػػكير.ثػػـيستحضػػرتػػاريخالعػػراؽالزاىػػيبالحضػػاراتالعػػابؽبتػػاريخاألمجػػاد،
،ةلمعصػكرالسػكمريةفػيإشػار،المبحػثكالعمػـكالتقػدـفسةلةالتاريخبػدأتمنػوكفيػو،فكػافميػدن

ثػػػـ.باسػػػيةالتػػػيمثمػػػتأزىػػػ عصػػػكرالعمػػػـكالعصػػػراإلسػػػةميفػػػيظػػػؿالخةفػػػةالع،كالبابميػػػة
يسػتذكركجػػعالعػراؽفػػيدمائػػوالتػيتفػػيضعمػ الربػػا،فيتسػػاءؿبحسػرةمكجعػػةعػفتكقػػؼىػػذا

انتيػاءكيكاصػؿتسػاؤلوبػالكتيرةنفسػياعػف.كيكقػؼىػذاالنػزؼ،كعمفيسيػثىػذاالنػداء،السيؿ
ىذهالحقبةكعػكدةالكئػاـ،فتنيػيكعػكدالساسػةالكػاذبيفالمحنثػيفبأقسػاميـكعيػكدىـكمػكاثقييـ

مػػػػ الفكػػػرالمػػػػؤمفبركحيػػػػاالتػػػيأردتالػػػػبةدكىجػػػػرتالعبػػػاد.فرؤيتػػػػولممقاكمػػػػةرؤيػػػةقائمػػػػةع
.اشتعالياك

ت مػػ اخػػتةؼيفجمػػكعالشػػعبعإلػػ الكحػػدةبػػةدعكتجمػػ بالػػىػػذهالرؤيػػةلمفكػػرالمقػػاـك
 مشاربو،فيقكؿداعياكمذكرابطكؽالنجاة:

 نا الخػػػػػػػػػالؼى صػػػػػػػػػنعٍ  شػػػػػػػػػيءو  عمػػػػػػػػػى أم  
 

 جػػػػػػػكيٍ سػػػػػػػيءي كنى ني  كفػػػػػػػي أٌم شػػػػػػػيءو  
 نػػػػػػػػػػا الحصػػػػػػػػػػارى مٍ حط   الػػػػػػػػػػذيفى  كنحػػػػػػػػػػفي  

 
 دٍمػػػػػػػػػجي  ؾى ألصػػػػػػػػػمي كأصػػػػػػػػػمً  كطػػػػػػػػػابى  

 ىػػػػذا الجنػػػػكبً  فى أخػػػػي يػػػػا أخػػػػي يػػػػا اٍبػػػػ 
 

 ج  ميػػػػػػػػػػػػبقتمػػػػػػػػػػػػي يى  ىػػػػػػػػػػػػكاؾى  عػػػػػػػػػػػػالـى  
 تعػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ إلػػػػػػػػػػػػػػػػي كمػػػػػػػػػػػػػػػػٌد يػػػػػػػػػػػػػػػػديؾ 

 
 (2)ني لجكعػػػػػػػػػؾ حقػػػػػػػػػؿ كمػػػػػػػػػٍرجي فػػػػػػػػػ  

رغػػـتعػػددالطكائػػؼكاألعػػراؽفػػيالعػػراؽ،إالأنيػػالػػـتقػػؼأمػػاـكحدتػػوكاجتماعػػوفػػي 
كغذتػودكؿ،الػذمصػنتعوأمريكػا،ىػذاالخػةؼاعصكراالستقرار،لذايتسػاءؿالشػاعرمسػتنكرن

ىػػذاالعػػدكمػػففيػػـلػػـيعرفػػكااإلسػػاءةكاليجػػاءفيمػػامضػػ إالحػػيفتمكػػف.كأدكاتيمػػا،الجػػكار
،كيػػذكرأىمػػوجميعػػابالعقػػدالسػػابؽكالػػذمحطمػػكافيػػوالحصػػارالعػػالميالجػػائرعمػػييـ،ـأرضػػي

الجنػكبفػياأخاهابػفىككيؼكافاندماجيـكاتحادىـفيمقاكمتو،ثـتتعال كتيرةالحسرةمنادين
لقتػػؿباتػػتفجعميػػـأىػػؿشػػماؿكجنػػكب،ككيػػؼأفدكاعػػيانإشػػارةلمػػاأحدثػػوالعػػدكمػػفتمزيػػؽ
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كاذبػػػةتحػػػػتالػػػػذمأكغػػػركاصػػػدرهبالثػػػػاراتال،اتمػػػػحكتمػػػجلػػػدلشػػػػقيقوالجنػػػكبيىػػػكلمسػػػتحكمن
يمػػدنفينبػذىػػذهالعصػبيةالمقيتػةنكػيثػػـيػدعكهإلػ الكحػػدةالخالصػة.مسػمياتالتشػيعكالتسػنف

ةتبػػػرزالتشػػػكيؿكأعكانػػػو،كيختػػػتـىػػػذهالرؤيػػػةبصػػػكرةفنيػػػ،يديػػػوبالكفػػػاءعمػػػ دحػػػرالمسػػػتعمر
كاالرتمػػاءفػػيًحضػػف،كالتسػػكؿ،يقيػػوالمذلػػةىنكمػػرج،جكعػػوحقػػؿهك،،فيػػكلحصػػارأخيػػوالشػػعرم

ليخاطػػببػػوىػػذهالفئػػة،كىػػيمػػفناألعػػداء.كقػػداسػػتخدـالشػػاعرىنػػاضػػميرالمخاطػػبالمفػػرد
دالالتالتنكعالخطابيعنده،فيكيخاطبالمفردكيقصدبوالجماعة.

 كتحدييـ.،اببسالةمقاكمتيـمفتخرننيقؼأماـصمكدأىؿالعراؽثـ

ػػػػػٍف بػػػػػايىعكا األكطػػػػػافى عػػػػػٍف ًثقىػػػػػةو   أكلًء مى
 

ػػػػككا ًكبىػػػػرا  ػػػػٍف بىغػػػػى كاٍستمسى  فػػػػأقمقكا مى
ـي   طػػػػػػػػكىىي  كأطمقػػػػػػػكا فػػػػػػػي ديركًب الٌنٍقػػػػػػػًع خى

 
ـٍ فػػػػي مىخػػػػابي ظمًمػػػػًو اٍسػػػػتىترا   كغيػػػػريىي

ػػػػػػػػػتٍ   ٍيػػػػػػػػػرةن جنحى  أكلًء أٍىمػػػػػػػػػي أقػػػػػػػػػامكا غى
 

ػػػػا أقػػػػالكا الػػػػذم فػػػػي خطػػػػًكًه   ثىػػػػراكمى  عى
ػػػػػػػػػٍيقىتىيـ   المػػػػػػػػػانحكفى ليػػػػػػػػػذم األٍرًض شى

 
ػػػػػػرا  صػػػػػػد كا لمًعػػػػػػدا ىىمى ػػػػػػا تػػػػػػدىاعكا كى  لىم 

 الراكضػػػػػػػػكفى ليػػػػػػػػا فاٍسػػػػػػػػتىٍنفركا دمىييػػػػػػػػـٍ  
 

 (1)ككػػػػػػؿ  شػػػػػػيء إلػػػػػػى ميداًنػػػػػػًو نىفىػػػػػػرا 
كالفػداء،فأقضػكا،كالتضػحية،الذيفبػايعكااألكطػافعمػ البػذؿفيؤالءالعراقيكفاألماجدي 

كاحتمػ ،بينمػاغيػرىـتسػترخمػؼالعػدك،سػاركاإلػ جبيػاتالقتػاؿفيـالػذيمضاجعالباغي،ف
يـ،منحػػكاخطػػكاتيتٍبىػػكأقػػالكاعثػػارمػػفخى،بظممػػو،كىػػـأىمػػوالػػذيفصػػدركاعػػفغيػػرةلألكطػػاف

كاسػتنفركادمػاءىـ،كصدكاالعدكالػذمقػدـبآلياتػو،يـالمتصاعدييقكش،األرضزفيرىـالممتيب
المقاكمػةالتػيؿىبىاسيػفركاإلػ ميػاديفالبطكلػة.فقػدـالشػاعررؤيػةالفخػرراصػدنكقدننباذليفليا

اتكجييا.كمعززن،افكرىاكالعار،معمين،كالذؿ،تأب االنكسار

مكدىا،فحظيػتكصػ،التػياستبسػمتبمقاكمتيػا،ديثةكمفمظاىرفكرهالمقاكـافتخارهبمدينتوحى
 :قائةفيرصدماعانتونبظيكركاضحفيشعره

ػػػػػػػ  ياني كي ٍسػػػػػػػتى  تي كالميػػػػػػػالي السػػػػػػػكدي ديثى حى
 

 

 كىميمػػػػػػػػػػػاتي اغتيػػػػػػػػػػػاؿو كارتعاشػػػػػػػػػػػاتي  

 مػػػػػػػدينتي كالػػػػػػػػرؤل الخضػػػػػػػراءي آفػػػػػػػػاتي  
 

 

 
 

كفػػػػػي حشػػػػػاىا زفيػػػػػري الصػػػػػمًت يقتػػػػػاتي  
 

 حػػػػديثتي غػػػػابى عنيػػػػا الحػػػػب  كاٍحترقػػػػتٍ  
 

 فػػػػػػػي ليػػػػػػػًؿ عٍتمًتيػػػػػػػا لمنػػػػػػػكًر مشػػػػػػػكاةي  
 كحاصػػػػػػػػػػرٍتيا إلػػػػػػػػػػى التٌنػػػػػػػػػػيًف ألكيػػػػػػػػػػةه  

 
ٍيجػػػػػػاتي كغػػػػػػادرٍت نيرى    نػػػػػػا الصػػػػػػافي ميكى
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تسػػػمطاىػػػذاالنػػػداءيشػػػكؿكبػػػدكفأداءنػػػداءممفكظػػػة،يبػػػدأخطابػػػوبنػػػداءمحبػػػبلمدينػػػو
فظػػةـالميػػؿيسػػكفديارىػػا،تكراريػػافػػيالقصػػيدة،ليكػػكفمناجػػاةبػػيفيػػدييا،فيصػػؼمػػاحػػؿبيػػا

تػيكانػتعةمػاتا،كقػدتحكلػترؤاىػاالخضػراءالكتشػريدنكقػتةنفتنطؽفييالسةالمكتاغتياالن
االزدىاركاألمفإل آفاتتستشرمخراباكدمارا،فميسغيرالصػمتيسػكدفػيأعماقيػا،كغػاب

المػكجغػابعػفالحبالذمكافيجمعيـكغابمعوالنكرالػذمكػافيضػيءفػيلػيميـ،كحتػ 
ةالداللةالشاعربيفالخطابيةالحزينةكالصكرةالفنية،لينتجرؤيةعميقجمعضفاؼفراتيا.كقد

لماسادمدينتومفأىكاؿبعداحتةليا.

 الخكالي،فسيتذكرأيامياالجميمة.ثـيعكدبالذاكرةإل أيامو

 ؽه يػػػػا عبىػػػػفػػػػي أرجائً  لمطيػػػػبً  كػػػػافى  قػػػػدٍ 
 

 حػػػػػػػاتي كٍ رى  المممػػػػػػػكءً  مى كلمطبػػػػػػػؽً دٍ يىػػػػػػػ 

 

 

 

ػػػػػٌد السػػػػػماطي  لمحػػػػػب   ككػػػػػافى   لنػػػػػا لػػػػػك مي
 

 

ػػػػػػػػحٍ تى فى    حػػػػػػػػاراتي  لمحػػػػػػػػاراتً  الطيػػػػػػػػرى  دى صي

 نػػػػػػػػافػػػػػػػػي خكاطرً  تشػػػػػػػػاده احٍ  كرياتً لمػػػػػػػػذ 
 

 

 آىػػػػػػػػػػػاتي  جمػػػػػػػػػػػره كتكقػػػػػػػػػػػديه  بػػػػػػػػػػػاآلهً  

 
دؿاألطبػاؽبػيفلػذلؾبتبػابطيػبالحػبكاإلخػاء،كيضػربمثػاالنفقدكانتمدينتوتعبػؽ

يػػا،حاراتًكتعػػكدأيضػػامممػػكءةبيػػا،كقػػدسػػادالطيػػري،بػػالخيراترسػػؿمممػػكءةنتيف،الجيػػرافكاألىػػؿ
كالطيبةفي،كالطير،ميؿ،ىذهالصكرةالتيجسدتالخيركىيصكرةيستذكرىامفماضيوالج

اآلىػاتعمػ مػاحػؿبيػانفيرجػعثانيػةإلػ الخػرابعؿجمػرىشلكفىذهالذكرياتتيأىؿالعراؽ،
.الذمعششفيأركانيا

 ثـيقؼأماـماحؿبمدينتومفتدنيسكخراب.

ػػػػػػػػػدن   اهللً  حػػػػػػػػػديثتي يػػػػػػػػػا فضػػػػػػػػػاءى   ياسى
 

 ماقػػػػػاتي زم حى لمغػػػػػا رً ٍكػػػػػىػػػػػا البً فػػػػػي طيرً  
 
 

 ياأعشػػػػػػقي  العمػػػػػػرً  حػػػػػػديثتي يػػػػػػا مػػػػػػالذى 
 

 مػػػػػيالتي كم الخى ذٍ بيػػػػػا تىػػػػػ الجنػػػػػكفً  حػػػػػد   

 

 
كمػػػاآلػػػتإليػػػومػػػفتػػػدنيسالبػػػاغيالمحتػػػؿ،فيتسػػػمطتكػػػرارالنػػػداءليشػػػعربمكعػػػةفراقيػػػا

-اىػػكأقفػػرتدياري،يػػاالتػػيذكتخميةتي-بحماقػػاتأطماعػػو.كيعمػػفعشػػقواألبػػدمليػػذهالمدينػػة
ينة.خطابيةحزب

 ثـتتكال مشاىدالخراب،كقدسكنتيااألشباحكغادرىااألىؿكاألحباب.

 يػػػػارحمتي  الضػػػػكءً  كسػػػػارً حػػػػديثتي فػػػػي انٍ 
 

 القيػػػػػاداتي  يػػػػػا إلػػػػػى المػػػػػكتً تٍ رى جى جرٍ  قػػػػػدٍ  

 ةن لىػػػػػػكً عٍ مي  بيػػػػػػا األشػػػػػػباحي  تمػػػػػػكذي  غػػػػػػدتٍ  
 

 مامػػػػػػػاتي الحى  الخػػػػػػػكؼً  يػػػػػػػا مػػػػػػػعى كغادرتٍ  
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 يػػػػػػػػامي مآتً  أعػػػػػػػػراسه  النيػػػػػػػػرٍ  عركسػػػػػػػػةي 
 

 

 (1)أمػػػػػػكاتي  غػػػػػػدكنا مػػػػػػع األمػػػػػػكاتً إٌنػػػػػػا  

 
كانتمائػػػوالشػػػديدليػػػا،بتصػػػكير،كيخػػػتـىػػػذهالمناجػػػاةالتػػػيتصػػػكرحبػػػوالسػػػامرلمدينتػػػو

،اغادرىػاخكفنػ،كالطيػر،توعميياقياداتخادمةلممحتؿ،فالحماـمشاىدالقتؿكالضياعالذمجرٌ
ـى"عػركسالنيػر"نػةأعراسػيـفػيمديتفيرمزيةكاضحةإل ىكؿالدماركالخراب،كأصػبح مػآت

اينتظركفالمكت.كقدبن الشاعررؤيتوعمػ كاقػعأحياؤىاأمكاتنقاـكؿصباحكمساء،كباتتي
كفنيا.،كتصكيرهخطابيا،افيرصدهكمعايشتو.فكافصادقن،مفجع،استمدهمفمشاىدتو

كقفػكاعمػ اليكتفيالشاعربتحريضوكحثوعم المقاكمة،بؿيكجوخطابوإلػ الػذيف
 ميةكيرفععنيـقيدالجبفكالخكؼ.الحيادكركنكاإل الضعؼ،يستحثفييـالنخكةكالح

 بػػػػػػػػػدكًف تزلٌػػػػػػػػػؼو  عػػػػػػػػػٍش مػػػػػػػػػٌرةن رجػػػػػػػػػالن 
 

 كػػػػػػػػػػي ل ييقػػػػػػػػػػاؿى بأٌنػػػػػػػػػػؾى الر ٌجػػػػػػػػػػاؼي  
ػػػػػػػػػػكا   كاٍسػػػػػػػػػػمٍب أمػػػػػػػػػػكرىؾى حٌقيػػػػػػػػػػا ميتمس 

 
فػػػػػػاؼي   ػػػػػػراؾى جى  بعنػػػػػػاًد ركًحػػػػػػؾى لػػػػػػك عى

 مػػػػػػػػا ديٍمػػػػػػػػتى كحػػػػػػػػدىؾى ل تػػػػػػػػزاؿي مكػػػػػػػػٌبالن  
 

 بقيػػػػػػػػكًد ضػػػػػػػػعًفؾى كالقيػػػػػػػػكدي ًلطػػػػػػػػاؼي  
 سػػػػػػتظؿ  فػػػػػػي كادم الحيػػػػػػاًة بػػػػػػال ًقػػػػػػرلن  

 
تضػػػػػيعي منػػػػػؾ كمػػػػػا ربٍحػػػػػتى ًخػػػػػراؼي    كى

 سػػػػػػػػتظؿ  كحػػػػػػػػدؾى فالػػػػػػػػٌدكيالتي انتيىػػػػػػػػتٍ  
 

 (2)كبيػػػػػـ عمػػػػػى دٍرًب القبػػػػػكًر يطػػػػػاؼي  
دكفتزلػػػؼيككنػػػكارجػػػاالنحتػػػ قاعسػػػيفإلػػػ امتشػػػاؽسػػػيؼالرجكلػػػة،يػػػدعكىػػػؤالءالمت 

كاعفأنفسيـصفةالخكؼكاالرتجاؼأماـالشدائدكاألىكاؿ،كيكررىذهالدعكةكنفاؽ،ككيينف
ػػ،فيػػدعكذلػػؾالمحايػػدبصػػكتأخػػؼحػػدةمػػفسػػابقو اإذامػػاانتابػػوإلػػ أفينتػػزعحقكقػػوانتزاعن

صكرةصادقةلمثائريففيعنػادأركاحيػـالتػيتػأب المذلػةكالميانػة.ثػـىةؾأكجفاؼ،فيككفى
كاالبتعػػػادعػػفركحالثػػكرةلػػدلىػػػذاالفريػػؽالػػذميػػػؤثر،الكاقػػػعفػػيظػػؿالتفػػردينتقػػؿإلػػ رصػػد

يظنػكفالمػاؿكالمناصػبأكغمبػة،ناعمػةالسػةمةنفيػؤالءسػتبدكليػـالقيػكدالتػيتكػبميـلطيفػةن
يػػراف.فيػػؤالءسػػيبقكففػػيكادمالحيػػاةـىػػيالحػػؽالمشػػركعالػػذمقدمتػػوليػػأنيػػاطائفػػة أمريكػػاكا 
العظمػػاء،أحػػاطيـالػػذؿكقػػد،السػػحيؽ كلطخيػػـالعػػار،بػػةكرامػػةأكنخػػكة،فقػػدغػػابعػػنيـكػػـر

خسػارةيتحكؿسػ،المسػانـالذمكانكايتنعمكفبوفػيعيػكداالسػتقراركالشػمكخ،كمػاظنػكهخػراؼى
،ليسػكاضػمفمنظكمتػو،فيػـكأذنابوأعكاناليـ،بؿىػـكحػدىـ،كحسرةعمييـ.كلفيككفالعدك

اإيػاىـبػأفعصػرالػدكيةتبػاتفػيحكػـبؿىـمحػؿازدرائػو،مػذكرن،أماحتفاءكلفيمقكامنو
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كتقسػيماتيـ،،فيظؿالمقاكمةالتيتقؼفيكجومخططاتيـ،االنتياءفيكلفيدكـكلفيطكؿ
فػػزمف"كبيػػـعمػػ دٍرًبالقبػػكًريطػػاؼي"ىػػذهالحقيقػػةالثابتػػةنفكػػٌرسكقػػدعمػػدإلػػ الصػػكرةالفنيػػة

سدككالقبكرالتييطكؼحكلياالزمافبعدرحيمياغيرمأسكؼعمييا.الدكيةتسي

 رؤيتو لممحتؿ األمريكي كأعكانو ثالثا:
فيمكاقؼ،كالخائف،كالمتآمر،كالصمكدمعرؤيتولممحتؿ،تتقاطعىذهالرؤيةلممقاكمة

يةكاضحةالمعالـكاالتجاىات.فكر

 مكقفو مف الغزك:  . أ

ػرفضالشاعرالسزككاالحتة ا،ككػافمػفأكائػؿالػذيفقػاكمكه،اشػديدنؿاألمريكييفرفضن
،لمةحقػةاالحػتةؿفقػدتعػرض،سػيرتوفػيبكاعػثاإلبػداعككماسبقتاإلشارةفيالحديثعػف

كمطاردتوكأمثائر.

 كانكسرتخطاهأماـالمقاكمة.،باءتأىدافوكمساعيوبالفشؿكقد،يصؼالسزكاألمريكي

 نػػػػػػػػابغزكً  طػػػػػػػػاؾى خي  تٍ كسػػػػػػػػرى فانٍ  تى غػػػػػػػػزكٍ ك 
 

 خػػػػػػػابكا إلػػػػػػػى الغنيمػػػػػػػةً  كالراكضػػػػػػػكفى  
 وي حتػػػػػػػى أن ػػػػػػػ الخػػػػػػػزمى  تصػػػػػػػرتى اخٍ  أنػػػػػػػتى  

 
 كطالػػػػػػػًت األسػػػػػػػبابي  طاؿى تى اٍسػػػػػػػ فيػػػػػػػؾى  

 يختفػػػػػػػي لػػػػػػػكفو  ألػػػػػػػؼي  ؾى كجًيػػػػػػػ فػػػػػػػكراءى  
 

ػػػػػػػػ ري عاًشػػػػػػػػتي  كبػػػػػػػػوً    األنصػػػػػػػػابي  ؾى ركحى
 حكايػػػػػػػػػػةو  نا بػػػػػػػػػػألؼً تخػػػػػػػػػػدعي  ككقفػػػػػػػػػػتى  

 
ػػػػػػػػػػنى مٍ إذ نى    (1)يػػػػػػػػػػػا الكتٌػػػػػػػػػػػابي ألفاظى  تٍ مى

كرفػػػض،انكسػػػرعبػػػرالمقاكمػػػةومػػػفخسػػػائر،إالأنػػػالعػػػراقييفدرغػػػـمػػػاكٌبػػػىػػػذاالسػػػزك 
الخنػػكعكالتبعيػػة،كخابػػتأطمػػاعمػػفسػػعكاإلػػ فتػػاتالسنيمػػة،ثػػـتتصػػاعدكتيػػرةاإلقػػذاع،فيػػذا

كالخػائنيفالػذيف،كالمتػآمريف،العدكالسازمصكرةمختصرةلمخزم،تخفيخمفيػاكجػكهالطػامعيف
،كفمتػآمركالساسػةالابكتٌػجكقػةالخداعػوالػذمقادتػومـينطؿًف.كأزالمو،عبدكاأنصابالمحتؿ

كأنػػػوعيػػػدجديػػػد،نػػػتىػػػذاالسػػػزككصػػػكرتوعمػػػ أنػػػوالخػػػةصمػػػفعيػػػكدالديكتاتكريػػػةزيٌالتػػػي
كخارجي.،كماكاكبومفتآمرداخمي،لمديمقراطية،فييرؤيةتختزؿمراحؿالسزك

،مػػػفتمػػػزؽمػػػاحػػػؿفػػيالصػػػؼالعراقػػيؼًٍخػػلكػػفىػػػذهالرؤيػػةفػػػيرفػػػضالمحتػػؿلػػػـتي
 فكقؼالشاعرضدىذهالطائفيةييقىرّْعيمفأكقدكانارىا.نكصراعات،كطائفية
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 لمػػػػػػػػػػػػػػاذا حػػػػػػػػػػػػػػيفى يقتمينػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػراعه 
 

؟  ـي الجػػػػػػػداؿي عػػػػػػػف المجيػػػػػػػكًؿ يٍحتػػػػػػػد
 

 كنعػػػػػػػػػػػػػػػرؼي أٌننػػػػػػػػػػػػػػػا فينػػػػػػػػػػػػػػػا قيًتٍمنػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 كأٌف قتالىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿه كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي  

 

 

 

 

ػػػػػػػػػػػػػ ـي أٌننػػػػػػػػػػػػػا بعضن  بػػػػػػػػػػػػػبعضو  اكنعمػػػػػػػػػػػػػ
 

 

 (1)صػػػػػػػػػػػارٍعنا فقٌكضػػػػػػػػػػػنا اٍنحػػػػػػػػػػػالؿي تى  

 

 
يسػػيطرالجػػداؿفػػيـىعػػاكدهتسػػاؤلوالمػػؤرؽفػػيكػػؿمػػرةيػػذكرفييػػاالتمػػزؽكالتفػػرؽ،فًمػػي

ثػـيػدرؾأفالقاتػؿىػكالعراقػيالمتػآمر،كأفقتالػولػـيكػفإالجعجعػاتكقيػؿ ظؿىػذاالتقتيػؿ
التمزؽ.سادالصؼكختةؼيعربداكالتمزؽمقكضاأركافالكطف.ف،ساداالنحةؿيقدكقاؿ،ف

 مكقفو مف الطائفية كاألحزاب: -ب

 ،فيصفيابأنياجعجعاتكميازؿ.كيقؼأماـالطائفيةالتيكانتسببافينكبةالعراؽ

عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ   كالطائفٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي جٍعجى
 

ـي ميسػػػػػػػػػػػػػػػتيامىوٍ    كبيػػػػػػػػػػػػػػػا العمػػػػػػػػػػػػػػػاًئ
 ًقػػػػػػػػػػػػػػػػػٍزـه عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػػػػػػػػػٍزـو عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى 

 
ػػػػػػػػػوٍ    (2)لػػػػػػػػػص  يسػػػػػػػػػكؽي لنػػػػػػػػػا انتقامى

كأطمقتيػػػافػػػيأبنػػػاءالػػػكطفالكاحػػػد،كتصػػػدرتيا،يػػػاالمقيتػػػةجعجعاتًىػػػذهالطائفيػػػةنفخػػت 
تنػتقـمػفكحػدةالصػؼاناكاحػدنكالمصكصالخائنػةجميعػاصػفِّ،عمائـىامتبيا،فسدتاألقزاـ

كألجمػتأطمػاعيـ.كىنػارصػدلحقػائؽتاريخيػةمػربيػا،فيالعيكداآلمنةالتيكبحػتجمػاحيـ
االنفػػةتىػػذهالطائفيػػة،كالتػػيلعػػباالحػػتةؿامنيعنػػدِّدصػػداـسػػاؽ،فقػػدكػػافالػػزعيـالشػػييالعػػر

.اعم كترى

حاضرعندخمؼ،فيرصدحاؿشيكخالعشائركالصػحكاتالتػيالكارثيالمشيدالعراقي
 ةاإلرىاب،بسخريةكتيكـالذعيف،فيقكؿ:العدكلمقضاءعم المقاكمةتحتذرائعمقاكمشكميا

ـٍ   جػػػػػػػػػػػػػػػػػائرو فػػػػػػػػػػػػػػػػي حكًمػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  كػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 عى لخنػػػػػػػػػػػػػػػًؽ اإلبتسػػػػػػػػػػػػػػػامىوٍ يسػػػػػػػػػػػػػػػ 
نا ككبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريىيـٍ    فشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكخي

 
 قػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػاعى بػػػػػػػػػػالفمًس اٍعتصػػػػػػػػػػامىوٍ  

لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا   أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيف تقك 
 

ػػػػػػػػػػػػػٍو؟  امى ـي الفخى  كىعمػػػػػػػػػػػػػٍت بصػػػػػػػػػػػػػكًتًي
حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا   كتفٍييىقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا كتبىج 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتًر اٍحتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامىوٍ    كأزاحى لمس 

ـٍ بيكيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا   ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايىعيكا أ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػوٍ    كتسػػػػػػػػػػػػػػػم مكا كػػػػػػػػػػػػػػػأسى الز عامى
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 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن فً باٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـً التشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًع كالت
 

مننػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرامىوٍ  اأٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػعمكا عى  ضى
 فجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعييـ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي جٍمًعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ   كقمامػػػػػػػػػػػػػػػػةو تعمػػػػػػػػػػػػػػػػك قمامى

(1) 
فيؤالءيسعكفلخنؽاألمػؿبػالخةصمػفالمحتػؿكأعكانػو،كقػدبػاعكااعتصػاميـتحػت 

كأقػػكاليـالتػػيسػػاقكىابفخامػػةالمنػػافقيف،رايػػةالمقاكمػػةبػػاألمكاؿالرخيصػػة،يسػػخرمػػفأصػػكاتيـ
كأزاحػكا،عتيـبالمتفيقييفالمتبجحيفالذمعركاصؼالمقاكمػةفينبيـتشتدسخريتوالمتزلفيف،ك

يصػمكاكينأـبكيعكا،كأنصاره،كيتساءؿساخرامرةأخرلىؿبايعكاالعدك.عنياستارىاالمنيع
عمػػ العػػراؽ،أضػػرمكافيػػونػػارالحػػركبكالفػػتفكػػانكاكبػػاالنجميعنػػايػػؤالءفكالرئاسػػة،إلػػ الزعامػػة

المشركعيـ.امفقذارتيـرافضنكالصراعات،كيختتـمكقفوبكصفيـقمامةتعمكىاقمامة.متبرئن

 .ثـيكاليتقديـرؤيتوبتعريةالساسةالمتاجريفباألكطاف

 قػػػػػػد جئػػػػػػت أحمػػػػػػؿي فػػػػػػي يػػػػػػدم  مػػػػػػآتمي
> 

ػػػػػ   مػػػػػف شػػػػػجكًف تمػػػػػك عي األبػػػػػٌث بعضن
ـي  قػػػػػػػػػػانكفه  فػػػػػػػػػػالمكتي   ػػػػػػػػػػ تقػػػػػػػػػػي  وي فركضي

 
 المتسػػػػػػػٌرعً يا بشػػػػػػػرعً  الطغػػػػػػػاةً  لغػػػػػػػةي  

 وً بأىًمػػػػػػػػػػ يسػػػػػػػػػػتجيري  كطنػػػػػػػػػػي احتػػػػػػػػػػراؽه  
 

 دكف تػػػػػػػػكٌرعً  الشػػػػػػػػٌذاذي  بػػػػػػػػوً  فتكػػػػػػػػتٍ  
 وً فػػػػػػػػي نيًشػػػػػػػػ تكالبػػػػػػػػتٍ  الػػػػػػػػذئابً  كػػػػػػػػؿ   

 
بػػػػػا فػػػػػي مى  كأخٌسػػػػػيا غػػػػػكؿه    خػػػػػدعيرى

 ناصػػػػػػػػػػػغارً  رسػػػػػػػػػػػت بمحػػػػػػػػػػػـً غي  أنيابػػػػػػػػػػػوي  
 

ـي    (2)صػػػػػػػٌفقت بتضػػػػػػػٌرعً  كلػػػػػػػو العمػػػػػػػائ
يبثشجكفلكعتوعم لنفقدحمؿمآتموبيده،يبدأعرضىذاالمكقؼبتصكيرمأساتو 

تقيموالطساة،فيظؿكطفامفركضناكالدمارقانكنن،كالقتؿ،ماغداعميوعراقو،فقدغداالمكت
ابأرجائػػوالعػػامرة،خرابنػػاكيعيثػػك،يفتكػػكابأىمػػو،كػػيائػػدكالفكػػرمحتػػرؽ،قػػداجتمػػععميػػوشػػذاذالعق
الػذمنشػأفػيكنػؼ،لسػكؿخسػةكحقػارةذلػؾاىـككػافأشػد،فيؤالءكحكشضاريةنيشتكطنو

،فتمػؾالعمػائـالسػكدصػفقتاصػطفكامػعإيػرافكأمريكػافالعراؽ،فيإشارةإل دكرالشيعةالذي
وكعدكانو.إجرامىكمباركةن،كمؤيدةن،لوةمتضرع

ا،فقػػدرفػػضعفنيػػااألعػػداءكأعكانػػوكاضػػحنكقػػدكػػافمكقفػػومػػفاألحػػزابالتػػيصػػنعيا
كخزييا،كعرلأطماعيا.

 ٍت األحػػػػػػػػػػزابي تنػػػػػػػػػػدبي حٌظيػػػػػػػػػػاكتكالػػػػػػػػػػ
 تنػػػػػػػػػػدبي حٌظيػػػػػػػػػػا األحػػػػػػػػػػزابي  كتكالػػػػػػػػػػتٍ 

 

يػػػػػػا األحػػػػػػزابي  لػػػػػك كػػػػػػافى    يجػػػػػػدم نكحى
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 يـ كتكٌحػػػػػػػػػدكاسػػػػػػػػػجدكا إلػػػػػػػػػى أصػػػػػػػػػنامً 
 

 بنفكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ آرابي  كتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاربتٍ  
ػػػػػػػػػك رى بابىػػػػػػػػػوي  كػػػػػػػػػيٍ  افػػػػػػػػػدعكا عمي ػػػػػػػػػ   ييسى

 
 األعتػػػػػػػػػػػػػػابي  غمٌػػػػػػػػػػػػػػؽي نػػػػػػػػػػػػػػا كتي بكجكىً  

 المػػػػػػػػػػػػػدل و خمػػػػػػػػػػػػػعى بيدكًئػػػػػػػػػػػػػ وي لكٌنػػػػػػػػػػػػػ 
 

 بػػػػػػابي  ةً الميابػػػػػػ ف فػػػػػػرطً تػػػػػػؿ ًمػػػػػػفاخٍ  
ذا بػػػػػػػػػػوً    ايٍمشػػػػػػػػػػي زاىػػػػػػػػػػدن  الصػػػػػػػػػػٌديؽي  كا 

 
 (1)بػػػػػاىي فػػػػػي المػػػػػال الكى ػػػػػابي يي  كبػػػػػوً  

فيػػذهاألحػػزابقػػدخػػابرجاؤىػػافػػيكقػػؼمػػدالمقاكمػػة،فباتػػتتنػػدبحظيػػانائحػػةعمػػ  
رادتػػو،فػػاجتمعكاحػػكؿأصػػناميـمتحػػديففػػيظػػاىرىـ مصػػيرىاكقػػدغػػدتعاريػػةأمػػاـالشػػعبكا 

كشؼعفحقيقةىػؤالءفيػـأىػؿالشػيعةالػذيفحممػكارايػاتالحقػدمتضاربيففيأطماعيـ،ثـي
كتحػتمػاسػمكىاثػاراتالحسػيفرضػياهللعنػو،فحػاكلكاأفيجعمػكا،باسـعميرضػياهللعنػو

مػفالعػراؽكاليػةإيرانيػػة،كلكػٌفىػذهالػػدعكاتالباطمػةلػـتفمػح،كحممػػتالصػكرةالفنيػةذاتالمسػػة
االنكسارلتمؾالدعكات،فمػـيسػتجبعمػيرضػياهللعنػولتدليسػيـالخطابيةالعاليةمةمحىذا

حػػػربيـفشػػػمتك،،فاختػػػؿبػػػابكػػػذبيـكمػػػاتسػػػتركاخمفػػػومػػػفادعػػػاءاتخمػػػععػػػنيـأىػػػكاءىـبػػػؿ
الشرسػػةعمػػ اإلسػػةـمػػففػػرطميابتػػوكحكمتػػو،كيػػكاليرصػػدالصػػكرة،فػػإذابالصػػديؽأبػػيبكػػر

يػػأتين"عنػػوعنػػكفبػػوكبالفػػاركؽعمػػررضػػياهللكىػػكمػػفيعاديػػوالشػػيعةكيط"رضػػياهللعنػػو
صػحابةـيعػا،فيػـقػادةاألمػةفػيسػمفياكىػا،فيبػاىياهللبيػـجمكيمشػيزاىػدنعمػي امعىمنتصرن
كخمفػاؤهالراشػدكفالػذيفلػـتفػرؽبيػنيـىػذهالػدعكات،كلػفتفػرؽبػيفاألمػةفػيحاضػػرىا،النبػي

امػفةمةمحمستقبمية،فرغـمايسكدالعراؽحالينػميمااستحكمتالمؤامرات،كحممتىذهالرؤي
سيطرةإيرانيةتسممتيامفأمريكا،إالأنياستزكؿكتنيار.
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 رابع: المبحث ال
 رؤية الشاعر لمقيـ اإلنسانية

،يحػػاكلكفمػػففًالقػػيـاإلنسػػانيةحاضػػرةعنػػدالشػػعراء،فيػػـدعػػاةالػػكعيكالفكػػرالقػػكيميٍ
بأمميـ كشػعكبيـ.كقػدقػدـالشػاعرخمػؼالحػديثيرؤيتػوليػذهالقػيـفػيخةؿطرحيماالنيكضى

.كالزمفكالدنياكثيرمفأشعاره،لكفالباحثسيتناكليامفخةؿرؤيتولمعدؿ

 أكل: رؤيتو لمعدؿ

 ل عػػدؿى فػػي األرض لكػػٍف فػػي السػػماكاتً 
 

 عنايػػػػػػػػػػػػػػةي اهلل جبػػػػػػػػػػػػػػاري الٌسػػػػػػػػػػػػػػمكاتً  

 

 
 ل عػػػػػػػػدؿى فالعػػػػػػػػدؿي محكػػػػػػػػكـه بغربًتػػػػػػػػوً 

 

 

 عػػػػػػػػرؼ إل فػػػػػػػػي الخرافػػػػػػػػاتً كلػػػػػػػػيس ي 

 كصػػػػػػػار فينػػػػػػػا حكايػػػػػػػا بػػػػػػػات منخرقػػػػػػػا 
 

 

 يمشػػػػػي كالخيػػػػػالتً  الظيػػػػػرً  محػػػػػدكدبى  

 العػػػػػػدؿ أمسػػػػػػى بػػػػػػال عػػػػػػدؿ كشػػػػػػرعتو 
 

 

 كػػػػػػػـ تسػػػػػػػتجير بػػػػػػػو شػػػػػػػٌتى ممٌمػػػػػػػاتي 
 أمسػػػػػى غريبنػػػػػػا كدربنػػػػػا ل انتيػػػػػػاءى لػػػػػػو 

 

 

 نرجػػػػػك إليػػػػػو مػػػػػف المػػػػػكلى الشػػػػػفاعاتً  

 

 

 

 دربه يشػػػػػػػػؿ  الخطػػػػػػػػى يجتػػػػػػػػر ه خػػػػػػػػكره 
 

 

(1)ميػػػػػػػًؿ الصػػػػػػػمًت آفػػػػػػػاتيكتعتريػػػػػػػًو ب 

 

 

 

تبػػدكنظػػرةالشػػاعرمتشػػائمة،خػػةؼنظرتػػوالكاثقػػةبالنصػػركالمحرضػػةعمػػ المقاكمػػة،
ااستحكـفيياالظمـكالفسػاد،كغابػتمعػوغيابنلكفرؤيتوتنطمؽمفكاقعغيابىذهالقيمةاألْـّ

مػػفمعػػالـالحضػػارةاإلنسػػانية،كىػػينظػػرةكاقعيػػة،اليمػػارمفييػػا كاليخاتػػؿ،فالعػػدؿالحػػؽكثيػره
ػػػتصػػػارعؾالجبػػػار،الفػػػياألرضالتػػػييفػػػيالسػػػماءعنػػػدالمميػػػ ا،فقػػػدأيصػػػدراكبسينػػػأىمكىػػػاظممن

ػ اتشػبوالخيػاالتكالخرافػات،فيصػكرهكقػداحػدكدبظيػرهالحكـيعم غيابالعدؿ،كبػاتقصصن
يػػاؤه،تدعيػػوكػػؿف،فسػػابعنػػواسػػموكبكمػػـ،كغػػداصػػكرةيسػػتتربيػػاالمتجبػػرمػػفشػػدةأثقػػاؿالظ

ىا،فعاشغريبابيفأىػؿىػذاالزمػاف،كدربػوالمسمػؽيعيػؽمفخةلومكائدىلتبررىنالممؿكالنحؿ
كينشػػػػرظمماتػػػوفػػػيعتمػػػةاألمػػػػة.كىػػػذهالرؤيػػػةالتنفػػػيثقتػػػػو،الحػػػؽنحػػػكاالنطػػػةؽخطػػػكاتً

لكاقػعالمتػردم،كاالرتيػافإلػ ا،نظػرةتػدعكإلػ تحطػيـقيػكدالػذؿابالنصر،كزكاؿالظمػـ،لكنيػ
 .كالمسةالخطابية،كتشكمتعبرالتصكيرالفني،حممتالعمؽالتصكرم
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 رؤيتو لمدنياثانيا: 
 يقؼالشاعرأماـالدنيامكقؼمفخبرىاكعرؼخداعيا.

 ل شػػػػػػػػػيء يحكمييػػػػػػػػػا دنيػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػزٌكرةه 
 

 (1)ككػػػؿ  شػػػيء بيػػػا ل ىػػػاؾى بػػػؿ ىػػػاتً  

 

 

خادعػة،اليحكميػالتشػاؤـ،فيػيدنيػامزيفػةهينظرإل الدنيابمرآةكاقعية،غمػبعمييػاا
سكلالمصالحكالمطامع،العطاءفييابؿأخذكمطالب.نظرةمكجزةاختزلتكاقعالحيػاةالتػي

نعيشيا.
كيصبحالشاعرحارسالدنيابماعرؼمفأسرارىا،كبماذاؽمفمعاناتيا.

ػػػػػػػمي  الػػػػػػػدنيا كفػػػػػػػي   أنػػػػػػػا حػػػػػػػارسي   عه ر  شى
 

 تتػػػػػػػػداخؿي ى طالخي كم ًبػػػػػػػػٍطػػػػػػػػبػػػػػػػػابي كخى  

 

 
 خيمتػػػػػي يػػػػػدخؿي  األمػػػػػسً  أنػػػػػا بانتظػػػػػارً 

 
 (2)يػػػػػػػا المتحامػػػػػػػؿي حزني  ا كأثمػػػػػػػرى شػػػػػػػجرن  

كالشػقاء،كبابػومشػرعبػالجراحكالعػذابات،خطكاتػومتداخمػة  فيكحارساألحػزافكاليمػـك
كقدأينعتأشجارهثمارحزينة.،فيقيـفيخيمتونمتعثرة،ينتظراألمسالجميؿأفيعكد

 مزمفرؤيتو لثالثا: 
الػػزمفلػػدلالشػػاعرىػػكاإلحسػػاسالمتضػػخـبأعبػػاءالحيػػاة،فيػػكالماضػػيالػػذميحمػػؿ
أثقالو،كىكالكاقعالذميحي فيتردياتو،كىكالمستقبؿالذميخشػاه.كتتعػددرؤلالػزمف،فتػارة

بػواكقػدانت،فيعكدلطفكلتوكذكرياتو،كتػارةيقػؼأمػاـالكاقػعنككفالحنيفباعثىوكمطمؽىأجنحتوي
الشعكربالرحيؿ،فيندمجالحاضربالمستقبؿ،لتتشكؿرؤيةقاتمة،تعبرعفالصراعالمضطرب

 داخمو.
 صباهكالبراءةطفكلتو،التيتشكؿالحنيفالمختزففيأعماقو.الينس الشاعرمراتعى

 نػػػػػػػػػا أعكامييػػػػػػػػػا  كجػػػػػػػػػعه ىػػػػػػػػػذم طفكلتي 
 

صػػػػػػدل غنػػػػػػاءو بثغػػػػػػًر الػػػػػػريً  ينػػػػػػدثري  
 

 بيػػػػػػػػا ظمػػػػػػػػأ ككركػػػػػػػػراتي فػػػػػػػػـو غابػػػػػػػػتٍ  
 

 إلػػػػى الكػػػػػراريًس فييػػػػا الحػػػػػرؼي يعتمػػػػػري  

 

 
 فىػػػػػػػػػٍت أصػػػػػػػػػداءىىا طػػػػػػػػػرؽه ألً  كخطػػػػػػػػػكةه 

 
كأينعىػػػػػػت دمعػػػػػػةه فػػػػػػي نزفيػػػػػػا ًعبػػػػػػري  

(3) 

 


                                                           

 (.55(الحديثي:خمؼ،ديكافالعصافيرتحمؽعاليا)ص(1
(.141(الحديثي:خمؼ،ديكافأناكأنتكال)ص(2
 (.69(الحديثي:خمؼ،ديكافالعصافيرتحمؽعاليا)ص(3
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 تحمؿبيفطياتيالذةالعمركىي،كيؼتصبحأعمارالطفكلةكجعا

يػػاالعػػذبغػػابفػػيريػػححاضػػره،فصػػدلغنائًكيسػػقطعمييػػاكجػػعى،لكنػػويتػػذكرطفكلتػػو
ػ.كاندثر،مريرالكاقعال الجػارؼالشػكؽًمنيػاغيػريا،لػـيبػؽىكىذهالضحكاتالطفكليةغائبةأيضن

نقمػػتعبقىيػػاقػػدالعمػػرفػػيبدايتػػو،كتمػػؾالخطػػكاتحػػركؼىتٍإلػػ ذكريػػاتالكػػراريسالتػػيخطٌػػ
ػػ كثيػػرة.فقػػػدـارنبىػػػاتحمػػػؿفػػيطياتيػػاعًالطػػرؽالتػػيكػػػافيخطكىػػا،فػػأثمرتىػػػذهالػػذكرياتدمكعن

المختزنػػػةفػػػيأعماقػػػوالطاقػػػةىمػػػفخةلػػػوكظػػػؼ،ذهالػػػذكرياتالةفحػػػةبتصػػػكيرفنػػػيالشػػػاعرىػػػ
اإلبحػارفييػاكاجتػرار،كلـيعدلومنيػاغيػريوالدفيفعم طفكلتوالتيانقضتٍانقؿكجعىتكظيفن

ماضيياالجميؿ.

 يقؼالشاعرأماـالزمفمستشعرادنكاألجؿ.

 بػػػػػػػػذاكرتي دنػػػػػػػػا الرحيػػػػػػػػؿي كمػػػػػػػػا زالػػػػػػػػتٍ 
 

ـً  لػػػػـٍ  األيػػػػاـً  البقايػػػػا مػػػػفى  عػػػػضي ب   تػػػػدي
 ىػػػػػػػػػػػك الرحيػػػػػػػػػػػؿي كأكجػػػػػػػػػػػاعي ميعمقػػػػػػػػػػػةه  

 
مػػػػي   عمػػػى جػػػداًر المتػػػػى مشػػػبكحةه ًرمى

 يعزفييػػػػػا مػػػػػٌرٍت حيػػػػػاتي صػػػػػراخي الصػػػػػمتً  
 

 (1)ـً رً كسػػي ى الػػٌرؤل فػػي كقًعػػًو اليىػػ الحننػ 
كرباقترابالرحيؿ،يدؿعم حكمةمتأممةلدلالشاعر،فيكاليعيشمتفرغػاعىذاالش 

ذاتومنجرفاعفالمستقبؿ،كقدغمؼىذاالشعكربالحنيفألياموالجميمةفػيظػؿالرخػاءالػذملم
فيصػكرهبمكحػةمعمقػةعمػ جػدارنينبعثالكجػعداخمػوثـعاشوالعراؽقبؿاالحتةؿاألمريكي،

ايمػػرأمامػػوفػػيلحظػػاتالتسػػاؤالتالحػػائرةحػػكؿزكاؿىػػذاالكاقػػعالبئػػيس،كتصػػبححياتػػوشػػريطن
ناتكسرترؤاهلحننويعزفف،لوممية،فإذابياصراخالصكتىتأ ليبدأعم كقعأنينومرحمةاليػـر

كشيخكخةاآلماؿ.

 تزدادتفاصيؿىذهالرؤية،فيقؼأماـعقدهالسادس.

 خمسػػكفى مػػٌرٍت كمنيػػا مػػا حصػػٍدت سػػكل
 

 بعػػػض الفيتػػػاًت بيػػػا أقتػػػاتي مػػػف برمػػػي 
 أنػػػػػػػػا النيايػػػػػػػػةي مػػػػػػػػف أسػػػػػػػػالًب معركػػػػػػػػةو  

 
الحيػػػػاًة كحػػػػالي غيػػػػري منكػػػػػًتـً  مػػػػع 

(2) 
مفهفييالـيكفأكثرىا،فيجدأفحصادىفالتيانفرطعقدييوالخمسيستذكرىناأعكامى ٍو 

ؿٍالكآبتػػوالتػيتمتػػدمػعامتػدادالعمػػر،فيػكنيايػةمنكسػػرةلػـتنىػػاركحيِّػقكتنػتغػػد،فتػاتعػذابات

                                                           

(.107(الحديثي:خمؼ،ديكافمرايااألحزاف)ص(1
.108(المرجعالسابؽ،ص(2
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لمزمفكلمحياةكالعمرارتبطتبسكداكيةلػـفيصراعومعالزمف.فيذهالرؤيةنكراءىخسارةًغيرى
تظيرفػيفكػرهالمقػاكـ،كلكنيػاتجمػتىنػافػيشػعرهالكجػدانيالػذمينػتجشػعكرامعمقػابػالخكؼ

اأماـرحيموالكشيؾ.ذبنعىاميمفالمجيكؿ،فيبحرفيالماضيكيقؼعم أعتابوباكين

ي،كقفػػةألقػػتبظةليػػاكىكػػذافػػإفالباحػػثكقػػؼعمػػ الفكػػرعنػػدالشػػاعرخمػػؼالحػػديث
،كالػركحاإلسػةمية،عم أىـاألسسالتيشكمتمةمػحالفكػرعنػدهمػفانتمػاءلمقكميػةالعربيػة

لشػػعرهالتػػي،كعمػػ أىػػـالػػرؤلكالمكاقػػؼالفكريػػةالبػػارزةفػػيشػػعره،مػػفرؤيتػػوكالفكػػراإلنسػػاني
القائمػةالدينيػةرضرؤيتػوكدكره،ثػـعػهطبيعةشػعرةمفخةلياكجى،أبرزتاحتفاءهبالشاعرية

عمػػػ اإليمػػػافكالعقيػػػدةالسػػػميمة،كرؤيتػػػولمعركبػػػةكاألمػػػةالعربيػػػةكمػػػاحممػػػومػػػفتمجيػػػدليػػػافػػػي
كمحاكلةاستعادةحضارتناالعربية،كماسمطعميوالضكءمفتخاذؿاألنظمةكمكاقفيا،ماضييا

الباسػػؿكالقضػػيةالفمسػػطينية،ثػػـعػػرضلمكقفػػومػػفالعػػراالمخزيػػةنحػػكعراقػػو كمكقفػػو،ؽالمقػػاـك
مفالمحتؿاألمريكيكأعكانو،ثـختـبتناكؿالقيـاإلنسانيةعنده.

رقيػؽ،كقدكشؼىذاالجانبالفكرمعفالكجدافالشعرمعندخمؼ،فيكشاعرمفكر
كيقػػؼ،كيعػػرمالمتػػكاطئيف،يرسػػـاألمػػؿنمفعػػـبالحيػػاةكضػػجيجيا،يعػػيشكاقػػععراقػػو،العاطفػػة
ػأمامو كالصػمـيبػثفػيي،اعػفالثػائريفكالمقػاكميفمنافحن كد،فيػكشػاعرمقػاكـثػائر،ركحالعػـز
وحبالكطفكاإلنسانية.أعماقفييحمؿ
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 كؿ: المبحث األ 
 السمات األسمكبية 

لسكم،اليمكفسبرالمسةىيالركيزةاألكل التييقكـعميياالنصاألدبي،فيكنص
.(1)أغكارهدكفتحميؿالعةقاتالمسكيةالتيينطكمعمييا

كقدربطتالدراساتاألسمكبيةبيفالمسةكاألسمكب،فيدراستيالمنصاألدبي،فاألسمكبية
.(2)كمايقكؿعبدالسةـالمسدم:كصؼلمنصاألدبيحسبمناىجمأخكذةمفعمـالمسة

إنػػػػوفػػػفلسػػػػكمأدبػػػي،يسػػػػتمدقكامػػػومػػػػف:"األسػػػػمكببقكلػػػوكيعػػػرؼمحمػػػدعبػػػػدالمطمػػػب
.(3)العناصرالنحكيةكالتقعيديةكالجمالية،كمايستمدهمفاإلمكاناتالتركيبيةلممفرداتالمسكية"

عم المألكؼحيناكعمػ غيػرالمػألكؼأحيانػا،تسػتمد كمايرلأف:لسةاألدبالتيتقـك
.(4)ةكالمعجميةمقكماتيامفالقيـالنحكيةكالصرفي

كيرليكسؼرزقةأف:النصاألدبيإبداعلسكمبالدرجةاألكل ،كأفالدراساتاألسمكبية
ىػػيفػػفاإلبحػػػارفػػيعػػػالـالمسػػةالعػػػاـ،كالخػػاصبالمبػػدعيفلمكقػػػكؼعمػػ التميػػػزكالتفػػردلػػػدل

.(5)المبدع

لمسةالحياتيةاليكمية،كيتمثؿىذاالتميزكالتفردبالمسةالشعرية،التيتأتيمختمفةكمسايرة
كسػرإفالمسػةالشػعريةتتميػزب:صؼعيادرؤيةماركاركفيسػكيفينفيسكي(ككىذامايراه)ماكار

مػاتتعػارضاعامةبدرجاتمتباينة،كتخمػؽقكاعػدخاصػةبيػا،كغالبنػالقكاعدالنحكيةأكالمسكية
اريةنكعميوفمفالضركرمالنظرقكاعدالمسةالشعريةمعقكاعدالمكاضعةالتيتحددالمسةالمعي

ذاكانػػتلسػػةامتميػػزناعػػفلسػػةالمكاضػػعة،كباعتبػػارهنمطنػػاإلػػ األسػػمكبباعتبػػارهانحرافنػػ عنيػػا،كا 
المكاضعةىيالمعياراألكلي،فإفالدراسةالمسكيةلألسػمكبتبحػثعػفكيفيػاتىػذااالنحػراؼ،

                                                           

(.24(عياد،األسمكبيةالحديثةمحاكلةتعريؼ)ص(1
(.44نحكبديؿألسنيفيالنقداألدبي)صكاألسمكباألسمكبية(المسدم،(2
(.141(عبدالمطمب،بناءاألسمكبفيشعرالحداثةالتككيفالبديعي)ص(3
.141(المرجعالسابؽ،ص(4
(.334بةأسمكبيةلشعرعزالديفالمناصرةديكافجفرانمكذجا)ص(رزقة،مقار(5
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ػػػػػ ػػػػػاكتؤسػػػػػسدرسن يكشػػػػػؼعػػػػػفطبيعػػػػػةالتبػػػػػايفبػػػػػو،يكػػػػػكفىػػػػػكالػػػػػدرساألسػػػػػمكبيالػػػػػذماخاصِّ
.(1)كاالنحراؼ

الظاىرةفيعمـاألسمكبكىذهالسماتتأ .خذمفيـك

الظاىرةىذايشيرإل المممػجالتعبيػرمالبػارزالػذميػؤدم:كيرلصةحفضؿأف مفيـك
كظيفػػػةدالليػػػةتفػػػكؽمجػػػرددكرهالمسػػػكم،كيقتضػػػيىػػػذاأفيكػػػكفلممممػػػحنسػػػبةكركدعاليػػػةفػػػي

يتميػػػزعػػػفنظػػػائرهفػػػيالمسػػػتكلكالمكقػػػؼ،كأفيسػػػاعدنارصػػػدهعمػػػ فػػػؾشػػػفرةتجعمػػػو،الػػػنص
دراؾكيفيةأدائولداللتو،النص .(2)كا 

كتقػؼىػذهالدراسػةفػػيشػعرخمػؼالحػػديثيعمػ أىػـالسػماتاألسػػمكبيةفػيشػعره،التػػي
تميزلستوالشعرية.

 الشتقاؽ كالتكليدأكل: 
كمبادئىكقكاعدىصرفي جاىزة،لكنياذاتميزافوالمسةالعربيةليستجامدةضمفقكالب

،ىذاالميزافالصرفيبمافيومفجذكركأصكؿ،يحفظكعاءالمسة،لكنوكراسخةوكاضحةونحكيةو
معممػابػارزامػفكالمعركفػة،مػ صػكرهالمكجػكدةاليمنعمفالتجديدفييا،يككفاالشتقاؽمنػوع

فػػػيالعصػػػريماكحػػػديثا،فقػػػدلجػػػأإلييػػػاأبػػػكتمػػػاـكغيػػػرهمعػػػالـالتجديػػػدالتػػػيعرفيػػػاالشػػػعراءقػػػد
كمػػفقبػػؿجريػػػركالفػػرزرؽ،ككجػػدتعنػػدالشػػػعراءالجػػاىمييف،فطبيعػػةالعصػػرتفػػػرضالعباسػػي

الصيمكالمصطمحاتالتيتنتقؿإل الشعر.جمكعةمفم

إفالصػػيسةالصػػرفيةىػػيكسػػيمةالتكليػػدكاالرتجػػاؿ"تمػػاـحسػػافإلػػ ىػػذافيقػػكؿ:شػػيركي
،فإننػاننظػرفيمػالػدينامػفصػيمصػرفيةنالمسة،فإذاأردناأفنضيؼإل المسةكممةجديػدةفي

كفيماتدؿعميوكؿصيسةمػفالمعػاني،ثػـنقػيسالمعنػ الػذمنريػدالتعبيػرعنػوعمػ المعػاني
،كلمػػاكانػػتاألسػػماءكالصػػفاتكاألفعػػاؿىػػيكحػػدىاصػػاحبةالتػػيتػػدؿعمييػػاالصػػيمارتجػػاالن

كاألدكات،كالظػػركؼ،كالخكالػػؼ،الصػػرفيةكانػػتأيضػػاىػػيمجػػاؿالتكليػػد.أمػػاالضػػمائرالصػػيم
كمحػدكدة،كألفمعانييػاكظيفيػة،ألفبناءىااليككفعم مثاؿالصيمالصػرفيةنفةتكليدفييا

عم السماعفيالكقتنفسو،كلكنياتتطمبالجديدمفالمعانيالمعجمية،فةيككفإثراءالمسة

                                                           

(.126عياد،األسمكبيةالحديثةمحاكلةتعريؼ)صينظر:((1
(.275(فضؿ،إنتاجالداللةاألدبية)ص(2
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،إنمػػػايكػػػكفبإضػػػافةاألسػػػماء.كاألدكات،كالظػػػركؼ،كالخكالػػػؼ،فةالجديػػػدمػػػفالضػػػمائربإضػػػا
.(1)"ألفالصيمىيمجاؿالتكليدكاالرتجاؿ،كاألفعاؿذاتالصيم،كالصفات

يميػػؿالشػػاعرإلػػ إيجػػادطريقػػةيعبػػربيػػاعػػفمسػػتجداتفكػػرهكسػػعتوالمسكيػػة،فيػػذىب
جديػػػدافػػػيقكلبتيػػػااألسػػػماءصػػػفةاألفعػػػاؿ،لتأخػػػذشػػػكةإلػػػ التكليػػػدمػػػفألفػػػاظثابتػػػة،فيمػػػنح

كاشػتقاقيا،فبػاباالشػػتقاؽلػيسمفتكحػاعمػػ مصػراعيو،لكػفالشػػاعريسػتمدمنػومػػايتكافػؽمػػع
طاقتواإلبداعية،فيتخذذلؾسمةأسمكبيةكاضحةذاتداللةعاطفيةكنفسيةكمعنكية.

كحينػػااتخػػػذطػػابعالبعػػثكالتجديػػػدبصػػكرابتكاريػػػةحينػػا،االشػػتقاؽىكقػػداسػػتخدـخمػػػؼي
ضمفالمكركثالمسكماليائػؿ،كبػأكثرمػفطريقػة،مػفأبرزىػا:االشػتقاؽمػفاألسػماءالجامػدة،
كاالشتقاؽمفالمسػةالعاميػة،كاالشػتقاؽمػفاألكزافالصػرفية.ككقػعفػياألسػماءكاألفعػاؿ.كىػك

شػػتقاؽكالتكليػػدفػيإنتػػاجداللػػةحيػػةاسػتخدمكااالفبيػذايعػػدكسيػػرهمػفالشػػعراءالمعاصػػريفالػػذي
كمتجددة.

 الشتقاؽ في األفعاؿ: -أ

يسػػتخدـخمػػؼاالشػػتقاؽمػػفاألفعػػاؿفػػيإطػػارتكسػػيعداللػػةالجػػذرالمسػػكم،كفػػيتقػػديـ
نمطتعبيرميكاكبحالتوالنفسيةكالفكريةالتييمجأمفخةلياإل تكليدجديد،ممايمنحالفعؿ

ابمػااكتسػاهامكسػيقيِّودالالتعاطفيةكمعنكيػة.ككػذلؾيمػنحالمفػظجرسنػالذمتـتكليدهكاشتقاق
لمكقػػكؼأمػػاـمفػػردةلػػـتعتػػدىاأذنػػاه،،مػػفثػػكبلسػػكممتطػػكر،كبمػػااسػػترع بػػوانتبػػاهالمتمقػػي

لكنيامتناغمةمعاإلطارالعاـلمسة.
 الشتقاؽ مف الجذر الصرفي: -1

أفيعيػػدبنيػػةالجػػذربشػػكؿجديػػد،فيقػػدـيحػػاكؿالشػػاعرمػػفخػػةؿاالشػػتقاؽالصػػرفي
صيسةجديدةلمفعؿأكاالسـتضاؼإل األصكؿالسابقة،كىكمجاؿتكليدميمجأإليػوالشػاعر
لتقديـدالالتجديدةتكسبالمفظالمشتؽفعةكاسماشكةجديػدايسػاىـفػيالتعبيػرعػفحالتػو

المسػػةصػػكراجديػػدةكحيػػة،يضػػبطوفػػيالنفسػػيةكالعاطفيػػة،كيػػدؿعمػػ قػػدرةإبداعيػػةفػػيإكسػػاب
ذلػػػؾضػػػابطااللتػػػزاـبأصػػػكؿالميػػػزافالصػػػرفي،فيػػػكيتحػػػرؾداخػػػؿمسػػػاحةاألنمػػػاطالمعركفػػػة

.تمؾاألكزافالصرفيةل،فةيخرجفياشتقاقوعفاإلطارالعاـلمجذر

سيستعرضالبحثمظاىراالشتقاؽ.ك

                                                           

(.151(حساف،المسةالعربيةمعناىاكمبناىا)ص(1
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،بالتضعيؼكبالزيادة:رفييةبعضامفاالشتقاؽمفالجذرالصتتعرضاألبياتاآل

 ،فيصبحضٌكأ.أالفعؿضكىفي،كمامضعؼالعيفرباعيااألفعاؿالثةثيةفعةفيشتؽمف

 نيني كي ٍسػػػػػيى  ؾً ىػػػػػكل عينًيػػػػػ رأيػػػػػتي  كقػػػػػدٍ 
 

ػػػػػػفى    (1)دمنا األبىػػػػػػمي فػػػػػػي عشػػػػػػقً عى شيػػػػػػ تٍ أى ك  ضى
 عمػػجػػاءمػػفالفعػػؿالعػػادمأضػػاء،كاسػػتخدـالشػػاعرفعػػؿ)ضػػكَّأ(مػػفاإلضػػاءةبػػدالن 

ػػكىأى( ككػػافاالسػػتعماؿالعػػادميقتضػػيالفعػػؿ،صػػيسةفعَّػػؿ،ككقػػعضػػمفالجػػذرالمسػػكملمػػادة)ضى
معنػ الػدالليالمزيدأضاء،لكنوعمدليذاالفعؿالذميدؿعم المبالسة،ليكػكفأكثػرمناسػبةلم

سكنتاركحالمحب.فتيمالعينيفالمفأثرالذميريدإيصالو،

 بحنٌثر.،فيصككذلؾمفالفعؿنثىر

 قػػػػػػيري فػػػػػػي طي  النػػػػػػكارً  كنىث ػػػػػػرم عبػػػػػػؽى 
 

 (2)المً تى ٍكػػػػػػػػمي  الحػػػػػػػػب   نيػػػػػػػػاري  ؼ  رً حتػػػػػػػػى يىػػػػػػػػ 
استخدـالفعؿالمضعؼ)نثَّر(مفالفعؿالصػحيح)نثىػر(ليػدؿعمػ مبالسػةنثػرالحبيبػة 

أمػرمضػعفنا لمعبؽفيطرقو،كجاءىػذااالسػتعماؿضػمفالتكزيػعالمكسػيقيالػذميقتضػيفعػؿى
خاصةيمتازبيابحرالبسيط.نسمةنفيالسمعًالمخاطبة،ليكقعىالياءمسندن

زى ،فيصبحفٌزز.كمفالفعؿفزى

 تيفى ًصػػػػػػػػأرٍ  تً ٍقػػػػػػػػتى فى  زاكيػػػػػػػػةو  أم   فٍ ًمػػػػػػػػ
 

 (3)تػػػػػػػػػػػػػاظى قى يٍ أى  كحً بىػػػػػػػػػػػػػمٍ لً  ده نػػػػػػػػػػػػػي يىػػػػػػػػػػػػػتٍ زى ز  فى كى  
ا،كتنػاغـمػعالفعػؿؿنليحمػؿداللػةالفػزعكالتفريػؽمعنػجاءالفعؿ)فٌزز(عم صيسةفعَّ 

و.تٌف ؽ،فيسياؽيعبرعفحالةالتمزؽالتيأيقظتبكحى

،،بزيادةاليمزةكالتاءفتعؿىاعم كزفبالزيادةخماسيةفعاالفعاؿالثةثيةأكيشتؽمفاأل
فيالفعؿبرد،فيصبحأبترد.كما

 فػػػػػػػي أٌيمػػػػػػػا كجػػػػػػػعو بػػػػػػػالركًح أبتػػػػػػػردي 
 

 (4)كأم  قػػػػػػػػػكؿو لمػػػػػػػػػا أٍبغيػػػػػػػػػًو قػػػػػػػػػد أجػػػػػػػػػدي  
 

                                                           

(.12(الحديثي:خمؼ،ديكافأناكأنتكال)ص(1
(.18ص):خمؼ،ديكافأناكأنتكال(الحديثي(2
.30صالمرجعالسابؽ،((3
(.36(الحديثي:خمؼ،ديكافمرايااألحزاف)ص(4
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،كحمػؿ(1)تقامفالجذربرد،كيعنيصبالماءعمػ الػرأسبػارداجاءالفعؿ)أبترد(مش
امػػعاالسػػتفياـالػػذمحممتػػوالجممػػةمتسػػقنكجػػاءبػػالركح،ىنػػاداللػػةالتطيػػرمػػفالكجػػعالػػذمحػػؿَّ

الشعرية.

ػػػػكٍ سى  آفً طٍ عمػػػى شيػػػػ تي ٍيػػػػمى تى أنػػػا ارٍ   تينى سى
 

 (2)دمرً تىػػػػػػػػػكابٍ  الصػػػػػػػػػب ً  بػػػػػػػػػابً قيني بً عػػػػػػػػػانً فى  
و. صيسةاألمر،كارتبطبالفعؿعانقي،ليحمؿداللةاقترابالمحبكبةمنجاءالفعؿ)أبترد(عم 

 ،فيصبحأرتفد.ككذلؾمفالفعؿرفد
 فييػػػػا انغمسػػػػتي فصػػػػغتي البػػػػكحى أشػػػػرعةن 

 
 (3)كطػػػػرتي فػػػػكؽ غمػػػػاـً المجػػػػًد أرتفػػػػدي  

يػةالقديمػة،كدؿجاءالفعؿ)أرتفد(مشتقامفالجػذررفػد،كلػـيسػتخدـفػيالمسػةالمعجم 
.دكتسابالمجعم ا

ككذلؾمفالفعؿالثةثيرأد،فيصبحيرتئد.
 ىايجػػػػػرم فػػػػػي شػػػػػكاىدً  اهللً  فى ًمػػػػػ ره حٍ ًسػػػػػ
 

رىًس العيٍمػػػػػػػكم  يرتئػػػػػػػدي  ف  رً يىػػػػػػػ  كػػػػػػػالجى
(4) 

جاءالفعؿ)يرتئد(عم صػيسةيفتعػؿ،كىػكاشػتقاؽمػفالجػذررأد،كالػذميعنػيارتفػاع 
،كجػػاءالفعػػؿ)ارتػػأد(فػػي(5)افػػيالعػػيفالضػػح ،كمنػػو)تػػرأد(،كالػػذميعنػػياىتػػزازالحيػػة،كمػػ

د،ككردبداللتػػو،فمعنػػ االىتػػزازمػػأخكذمػػفتػػرأَّ(6)معجػػـديػػكافاألدببمعنػػ اىتػػزمػػفالنعمػػة
عمػػػ االىتػػػزازنفػػػرنيفالجػػػرسالعمػػػكميؤكػػػداالىتػػػزازفأقػػػاـالشػػػاعرىنػػػاعةقػػػةتػػػرادؼكتجػػػاكر

لممعن .
يادةكالتضعيؼعم صيسة)تىفعَّػؿ(،بزيػادةبالزخماسيةفعاالكيشتؽمفالفعؿالثةثيأ

لي.التاءكتضعيؼالعيف،كمافيالفعؿقكؿفتصبحتقكٌ

 نػػػػػيفي رً جٍ يى  لي فػػػػػاليكل العصػػػػػرم  ك  قىػػػػػتى 
 

 (7)مبػػػػػػيقى نٍ مي  كفػػػػػػي األبعػػػػػػادً  سػػػػػػارً المى  عػػػػػػفً  
 

                                                           

(.3/83(ابفمنظكر،لسافالعرب)ج(1
(.12(الحديثي:خمؼ،ديكافأناكأنتكال)ص(2
(.36(الحديثي:خمؼ،ديكافمرايااألحزاف)ص(3
.39صالمرجعالسابؽ،((4
(.1/279الفراىيدم،العيف)ج((5
(.4/234(الفارابي،معجـديكافاألدب)ج(6
(.40(الحديثي:خمؼ،ديكافذاكرةالميؿ)ص(7
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كقػدلي(عمػ صػيسةتفعمػي،كحمػؿالداللػةالمعركفػةليػذااالشػتقاؽ،استخدـالفعؿ)تقػكٌ
اأٍلىقىاًكيػؿً}لفعؿتقٌكؿفيالقرآفالكريـفيقكلػوتعػال كردا مىٍينىػابىٍعػضى عى ؿى لىػٍكتىقىػكَّ معنػاهك،(1){كى

بػػأفتتقػػكؿعمػػ اليػػكلكالحػػبالػػذمبينيمػػابمػػاعنػػدىامػػفالشػػاعرالقػػكؿبسيػػرالحقيقػػة،فػػأمر
كالسياؽ.أكاذيب،لتكشؼعفخيانتياكغدرىا،فاستطاعتطكيعالداللةىناكفؽالمعن 

ككذلؾمفالفعؿطاح،فيصبحتطٌكح.

ػػػػػػك  طى كتى  ػػػػػػ تٍ حى  ركحػػػػػػي لكعػػػػػػةن  كاتي حى صى
 

 (2)سػػػػػػػػػػاقي ةً تاىىػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػى المى ري بً  تٍ رى ثٌػػػػػػػػػػعى كتى  
جاءالفعؿ)تطكح(عم صيسةتفٌعؿمشتقامػفالجػذر)طػكىح(،كيحمػؿمعنػ التػأرجح، 

كعػػة،كجػػاءالفعػػؿكحمػػؿىنػػاداللػػةالتشػػتت،فقػػدتشػػتتركحػػوالمعذبػػةالتػػيتحػػاكؿالصػػحكبم
.اامكسيقيِّ،كليمنحالبيتتجريسن)تعثر(فيعجزالبيتليؤكداتساؽداللةالتطكح

بالزيادةعم صيسة)تفاعمت(مػفالجػذرالثةثػي،كمػافػيخماسيةفعاالنكيشتؽأيضاأ
الفعؿنعس،فيصبحتناعس.

 رغبػػػػػػةه  ظػػػػػػى الحرائػػػػػػؽً مى بً  ناعسػػػػػػتٍ كتى 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػكتى    (3)فػػػػػػػػػػػػػػػانيجٍ يػػػػػػػػػػػػػػػا أيكفً طي بً  تً قى نى رٍ شى
استخدـفيالبيتصيستيفاشقاقيتيفن)تناعس(ك)تشرنؽ(،األكل جاءتعم تفاعؿ، 

كالثانيػػةعمػػ تفعَّػػؿ،كجاءتػػالمسائػػبالمؤنػػث.)تنػػاعس(مػػفالجػػذرنعػػسكتعنػػيالتنػػاكـ،ككقػػع
تػياستخدامولوضمفالمزاكجةالحسػية،كالتػيخػرجفييػاعػفالداللػةالمألكفػةلمفعػؿ،فالرغبػةال

تكلػدمػفاسػـفقػد)تشرنؽ(أماالفعؿفيداخمولـتستطعمقاكمةلظ الحرائؽالتيتحيطوبو.
جامدىكالشػرنقة،كالػذميحمػؿداللػةانسػةؽالشػخصكانطكائػوعمػ ذاتػو،ككقػعاسػتخدامولػو

ضمفالمزاكجةالحسيةلمفعؿ،فقدانسمقتأجفانوعم طيكؼتمؾالرغبة.

بحتنادـ.ككذلؾمفنىدىـفتص

ػػػػػػػػراقً تي  تٍ فىػػػػػػػىى كى   ياًشػػػػػػػػرٍ عى بً  حػػػػػػػكفي ني الم  صي
 

ػػػػػػػػػػػكتى   ػػػػػػػػػػػرٌ بى كتى  تٍ نادمى ػػػػػػػػػػػ تٍ جى  (4)الءي يى خي
 

                                                           

.]44الحاقة:[((1
.59(المرجعالسابؽ،ص(2
(.55(الحديثي:خمؼ،ديكافذاكرةالميؿ)ص(3
(.31(المرجعالسابؽ)ص(4
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ػؿ)نػادـ(كالتػي جاءالفعؿ)تنػادـ(عمػ صػيسةتفاعػؿ،كالصػيسةالمشػيكرةمنػوىػيفاعى
جرلعمييااستخداـالقدماء،ككقعضمفالمزاكجةالفعمية،فالخيةءتنادموكتتبرجلو.

.كيشتؽمف الفعؿالثةثيفعةخماسيا،فيصبحصبراٌصٌبر،عم صيسةاٌفٌعؿى

 بشػػػػػػػػػػػيقًتو فاٌصػػػػػػػػػػب رى البػػػػػػػػػػػكحي مبػػػػػػػػػػتالن 
 

ػػػػػب  مػػػػػٍف عثػػػػػرا  نػػػػػا بالجي فػػػػػراحى يرًجمي
(1) 

جػػػاءالفعػػػؿ)اصػػػٌبر(مشػػػتقامػػػفالجػػػذرصػػػبر،عمػػػ صػػػيسةاٌفٌعػػػؿ،كىػػػيصػػػيسةنػػػادرة 
ريػبمػفمعنػ )اصػطبر(كتصػٌبر،فػالبكحاالستخداـ،كقدجاءاشتقاؽالشاعرتكليديا،كالفعؿق

.،كحمؿداللةالجيدكالمعاناةفيتحمؿاالصطبارصٌبرنفسو
 الشتقاؽ مف المغة العامية: -2

التييكتسبيامفاليعيشالشاعربمعزؿعفالمسةالعامية،فرغـثقافتوالمسكيةالعريقة
ية،التػيىػيامتػدادلمسػةالفصػيحة،فالعاميػةتمقيوالمسةالعاماو،إالأفىناؾأثرنقراءاتوكاطةع

ىيحديثنااليكميككاقعناالمحكي،يتأثربياالشاعرفيكتسببعضامفمفرداتيا،فيطكعيافي
ا،فيميػػؿإلػػ فصػػيحنا،كغالبػػامػػايكتسػػبالمفػػظالعػػاميبنػػاءناجديػػدنلستػػوالشػػعرية،كيكسػػبياجرسنػػ

ل ىذااالشتقاؽيحقؽغايػاتفنيػةكمكسػيقية،فيمػااستخداـاألفعاؿالمضعفة،كىكفيلجكئوإ
ينتجواالشتقاؽمفالعاميةمفدالالتجديدة،كفيمايعبرمفخةلوعػفعاطفػةتكضػحياتمػؾ

ا.كمستمتعنالمفظة،كعبرالمكسيق التيتحمميا،فيثيرىذاالمتمقيكيقؼأمامومتأمةن

اؿإلػػػػ اسػػػػتخداـالعاميػػػػةاألقػػػػربإلػػػػ كىػػػػذامػػػػاينطبػػػػؽعمػػػػ الشػػػػاعرخمػػػػؼالحػػػػديثي،فقػػػػدمػػػػ
.(2)الفصيحة،كحقؽمفخةلياتمؾالساياتكالمراميالفنية

بالعاميةالدارجةحيثعيففالعاميةعندهتضعيؼالفعؿلمكمفأىـماميزاالشتقاؽم
سماتأسمكبالشاعرحيثيقكؿ:امفيعتبرجزءن

 قػػػكلي إلػػػٌي متػػػى فالكعػػػدي شػػػٌرش بػػػي
 

ـى بالحػػػػػػدؽتػػػػػػأتيفى عنػػػػػػدم   ًليىٍغفػػػػػػك الحمػػػػػػ
(3) 

استخدـالفعؿ)شػٌرش(المتكلػدمػفلفظػةعاميػة)ًشػٍرش(كالتػيتحمػؿأكثػرمػفمعنػ :ف 
اعرؽالشػجر،كالحزمػةكالباقػة،كعػركؽالبػدف،كحمػؿالفعػؿداللػةالتجػذر،فالكعػدصػارمتجػذرن

                                                           

(.45زاف)ص(الحديثي:خمؼ،ديكافمرايااألح(1
(.36(الحديثي:خمؼ،ديكافذاكرةالميؿ)ص(2
سيعرضالباحثفيمعجـالشاعرمعجـاأللفاظالعاميةلديوبشػيءمػفالتفصػيؿ،مكتفيػاىنػابنمػكذجيف((3

.لةشتقاؽمفاأللفاظالعامية
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التػأثيراتالتكجػدفػيكمتعمقافيالمحبكب،كرغـىذالـيحظبالمقاءكالكصؿ.كىذهالػدالالتك
عبراحتكائوالتضعيؼالػذميثيػركقعػاكزنيػا،اامكسيقيِّغيرشرش.كماأنوأكسبالمفظةجرسن

يتميؿأماموالمتمقيكفاصمةزمنيةقصيرة.

 كماظيرىذااالشتقاؽمفالفعؿرٌشفيقكلو:

 اأسػػػػػػػػػػػػػػػػػاكرن  سػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى بى مٍ كتى  مػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى م  جى تى تى 
 

 

 (1)وٍ مىػػػػيي مى تى  فيػػػػؾً  الضػػػػكءً  نيػػػػري  ش  ري كيىػػػػ 
شػػاعاسػػتخداموفػػيالعاميػػة،كانتقػػؿإلػػ معجػػـعػػؿرشفعػػؿلػػوجػػذكرهالعربيػػة،لكػػفالف 

فبقػػياسػػتخداموفصػػيحن ا،كقػػداسػػتخدـالفعػػؿاسػػتخدامنافػػيبعػػضاألحيػػافاأللفػػاظالعاميػػة،كا 
ميمػػو،ا،عبػػرالمػػزاكجتيفاالسػػميةكالفعميػػة،مػػفخػػةؿنيػػرالضػػكءالػػذمسػػيرشتاحػػداثيِّتزاكجيِّػػ

الحالػةالزينػةكالتجمػؿ،فيػيسػتسدكبكامػؿفتنتيػاكسػيمنحياكجاءتالجممػةالشػعريةىنػاامتػدادن
الضػػياءمػػدةأطػػكؿتتميػػؿمػػفخةلػػوفػػياسػػتعراضجماليػػاالبػػاىر،كقػػدحقػػؽالفعػػؿىنػػاقيمػػة
مكسػػيقيةكدالليػػة،بمػػاحممػػومػػفجػػرسجميػػؿكمػػاأنتجػػومػػفداللػػوعاطفيػػةأكضػػحتأثػػرفتنػػة

 بيبةعميو.الح
 الشتقاؽ مف األسماء الجامدة: -3

ماؿالشاعرإل االشتقاؽمفاألسػماء،ليمنحيػاصػفةالحركػةكالتسيػر،فكلٌػدمػفاالسػـ
الجامػدأفعػاالذاتإيقػاعجديػدتميػؿإلػ األكزافالصػرفيةالفعميػةالمزيػدة،لتكتسػبالحيكيػةبعػػد

لمتكلدعفاالسـالجامدذاداللػةجديػدة،تػدبفيػوالجمكد،كالفاعميةبعدالثبات،فيصبحالفعؿا
العاطفة،كيشػيعنسمػوالمكسػيقي،كىػيحالػةمػفالتجديػدفػيالشػاعريةتثبػتقػدرةالشػاعرعمػ 

تطكيعالمسةبمايجعمياذاتمظيرحداثي.
تمرألفيقكلو:  حيثيشتؽمفالمرآةالفعؿى

ػػػػػ ؼي لٍ أى فىػػػػػ ػػػػػتى  ـو يٍ سى  نارً أل فػػػػػي خكاًصػػػػػرٍ مى
 

 (2)الثى تىػػػػػػػامٍ  ةً قى يٍ الش ػػػػػػػ عػػػػػػػركؽً  حػػػػػػػد   كعنػػػػػػػدى  
اسػػتخدـالفعػػؿ)تمػػرأل(المتكلػػدمػػفاسػػـجامػػدىػػكالمػػرآة،كىػػكفعػػؿقػػدشػػاعفػػيلسػػة 

ظيػػػكرالسػػػياـفػػػيالخكاصػػػربطريقػػػةتبػػػرزأثرىػػػافػػػيالبيػػػتالشػػػعراءالمعاصػػػريف،كقصػػػدبػػػو
(،ككانػػػتالداللػػػةةثىتىػػػالعميػػػؽ،كقػػػداشػػػتسؿالفاعػػػؿ)ألػػػؼسػػػيـ(ىنػػػاعمػػػ فعمػػػيف)تمػػػرأل(ك)امٍ

                                                           

(.158(الحديثي:خمؼ،ديكافأناكأنتكال)ص(1
(.18كال)صالحديثي:خمؼ،ديكافأناكأنت((2
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مترابطةبينيما،فالظيكريؤدمإلػ االمتثػاؿ.كىػيكػذلؾمػفالػدالالتكالتػأثيراتالنجػدىافػي
.ىذااالشتقاؽغير

بى  فيقكلو:ـىعىرٍكاشتؽمفالبرعـالفعؿى
ػػػػػػػػػػػػػفٍ نى نػػػػػػػػػػػػػي بى مي عً رٍ بى يي   ىقٌػػػػػػػػػػػػػنى المي  ؾً جي سى
 

ػػػػػػػػػػػػػمٍ مي  ي فيػػػػػػػػػػػػػؾً كعٌنػػػػػػػػػػػػػ   (1)تي ثٍػػػػػػػػػػػػػحى ا بى تاعن
عـ(المتكلػػدمػػفاالسػػـالجامػػدالبػػرعـ،كىػػكاسػػتخداـشػػاعفػػيالمسػػةبػػراسػػتخدـالفعػػؿ)ييف 

المعاصػػرة،كلػػـيسػػتخدـفػػيالمسػػةالمعجميػػةالقديمػػة،كجػػاءالفعػػؿمتسػػقامػػعالفاعػػؿ)بنفسػػج(ن
ليحمؿداللةاالتحادبينوكبيفمحبكبتو.

 فيقكلو:بىكىكٍكىكمااشتؽمفالكككبالفعؿتى

ػػػػػػػػػتى فى  ػػػػػػػػػكى كٍ كى ػػػػػػػػػا تى رن بي قمى ػػػػػػػػػرٍ بي  ؽى مٌ سى  وي جى
 
 

  
 

ػػػػػػػػػػالمى   يقػػػػػػػػػػاعً مػػػػػػػػػػي بً فى كى    (2)صػػػػػػػػػػاحا ةً الحى
 

 
 

استخدـالفعؿ)تكككبي(المتكلدمػفاالسػـالجامػدالكككػب،بصػيسةتكليديػةجديػدة،لػـف
يسبقوأحدإلييا،كجاءعم صيسةاألمر،كحمؿداللةالتحكؿكالتفاعؿ،فيػكيػأمرمحبكبتػوأف

تصبحقمرايتسمؽبرجوالعالي.
مفالنسـالفعؿنٌسـفيقكلو:كاشتؽ

 رمتىػػػػػفػػػػػي كى  الصػػػػػمتً  حػػػػػكفي نػػػػػي لي تٍ مى غ  نى كى 
 

 (3)رم األحاسػػػػػيسي ني كمػػػػا تػػػػدٍ تٍ دى م ػػػػكخى  
جاءالفعؿ)نٌسـ(عم صيسةفٌعؿ،كىكاشتقاؽتكليدممفاالسـالجامدنسـ،معركؼف 

كفػػػؽداللػػػةفػػػيالمعػػػاجـالقديمػػػة،لكنػػػولػػػـيسػػػتخدـفػػػيالشػػػعرالقػػػديـ،كاسػػػتخدموالشػػػاعرىنػػػا
ككذلؾجاءالتكزيعالمكسيقيالداخميايسرمفيأكتاره،كاضحة،فقدجعمتوألحافالصمتنسمن

مفحيثالجرسالصكتيكالتقاربفيالمعن ،فالتخميدنتيجػة"نسمتني"مع"خمدتني"فيتماثؿ
فاتسقتالجممةالشعريةكفؽتركيبمتناسؽالداللة.التنسيـ،

فيقكلو:كاشتؽمفجمبابال فعؿجمببى
ػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػي بً بي بً مٍ جى يي  نيػػػػػػػػػػػره   وً يكًبػػػػػػػػػػػػطي  جً كٍ مى

 
 (4)أحػػػػػػػػكالي وً أنفاًسػػػػػػػػ عػػػػػػػػفٍ  بػػػػػػػػكحى تى لً  

 

                                                           

(.111(المرجعالسابؽ)ص(1
(.20(الحديثي:خمؼ،ديكافذاكرةالميؿ)ص(2
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(عمػ صػيسةفعمػؿ،كىػكاشػتقاؽتكليػدممػفجمبػاب،كردفػيحيث ٍمبىػبى جػاءالفعػؿ)جى
أشػػعارالقػػدماءبصػػيسةاسػػـالمفعػػكؿ،ككقػػعفػػيالبيػػتضػػمفالمزاكجػػةالحسػػيةلمفعػػؿ،فاسػػتحاؿ

 جمباب،يضـالشاعربمكجو.النيرإل
كمااشتؽمفالنرجسالفعؿنرجسفيقكلو:

 ابنػػػػػػػأطايً  الػػػػػػػدركبى  لػػػػػػػوي  تي حتػػػػػػػى فرٍشػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػجى رٍ نى تى فى    (1)اءي ٌنػػػػػػػػػػػػغى  وي سػػػػػػػػػػػػاحاتي  تٍ سى
جػػاءالفعػػؿ)تنػػرجس(عمػػ صػػيسةتفعمػػؿ،كىػػكاشػػتقاؽتكليػػدممػػفاسػػـجامػػدنػػرجس،ف 

 التباىيكالتزيفمعا.كحممتالجممةالشعريةداللةذلؾاالسـالذميدؿعم

كاشتؽمفالمكسيق الفعؿمكسؽفيقكلو:

ػػػػػػػػػكٍ مى  ذكريػػػػػػػػػاتو  مػػػػػػػػػفٍ  كخػػػػػػػػػكاطره   تٍ قى سى
 

ػػػػػػػ تٍ فىػػػػػػػرى فٍ رى فى  الربيػػػػػػػعً  لػػػػػػػكفى    (2)كاءي جٍ سى
كىكاشتقاؽتكليدممفلفظةمكسيق المعربة،،جاءالفعؿ)مٍكسىؽى(عم صيسةفعمؿف 

،كاسػػتطاعالشػػاعرىنػػاأفيسػػتخدمولمعاصػػرةلفعػػؿفػػيالمسػػةالشػػعريةاكقػػدشػػاعاسػػتخداـىػػذاا
فاتنػةالربيعإل مكسيق لكفىكفؽداللةمتسقةالمعن فيالجممةالشعرية،فقدحكلتالذكرياتي

.الجرسكالنسـ

كذلؾاشتؽمفالقالبالفعؿتقكلبفيقكلو:

ػػػػػػػػبػػػػػػػػي ظى  بي فأنػػػػػػػػا آتيػػػػػػػػؾً لى كٍ قىػػػػػػػػتى   أممى
 

 (3)بيعً تى ارٍ فىػػػػػ الكجػػػػػدً  نػػػػػاري  رقػػػػػدي تى  كفػػػػػيٌ  
جاءالفعؿ)تقكلب(عم صيسةتفعمػؿنليػدؿعمػ التحػكؿكالتسيػر،كىػكاشػتقاؽتكليػدم 

حػػػاكيمظيػػػرالمػػػرء:مػػػفلفظػػػةقالػػػب،كتعنػػػيإفػػػراغالتمثػػػاؿفػػػيقالػػػب،ككردفػػػيمعنػػػ قكلػػػب
كحركاتػػو،كقػػدحمػػؿالمعنػػ ىنػػاداللػػةالتحػػكؿ،فيػػكيطمػػبمػػفمحبكبتػػوأفتصػػاغفػػيقالػػب

الينيػؿمػفذلػؾالحػب،كقػدأكػدذلػؾفػيالعجػز،فنػارالكجػدالتػيترقػدالحب،كػييأتييػاظامئنػ
فيوتدعكالحبيبةلةرتعاب.

 كاشتؽمفالينداـالفعؿىندـفيقكلو:

ػػػػػ بي لسػػػػػتي جػػػػدٍ  كبػػػػرغـً   وي أنسػػػػى ركحى
 

 (1)أذكاقػػػػػػػػػػػي تٍ مى دى ٍنػػػػػػػػػػػىى كى  عمػػػػػػػػػػػي   طافػػػػػػػػػػػتٍ  
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معػربيعنػيحسػفالقػد،لفػظكدامفاالسػـالجامػد)الينػداـ(كىػجاءالفعؿ)ىندـ(متكل
كأخػػذمنػػوحسػػفالييئػػةكالمظيػػركاالعتنػػاءبيمػػا،كالفعػػؿمنيػػايعنػػيسػػٌكلكأصػػمحكرتػػب،كجػػاء
الفعػػؿىنػػامتسػػقافػػيداللتػػومػػعالجممػػةالشػػعرية،كظيػػرتالداللػػةمػػفخػػةؿركحالمحػػبالتػػي

.حوكأذكاقوابركطافتعميوكرتبتأذكاقوكأصمحتيا،فجعمتورغـالجدبالذميحياهراقين

كبيػػذايمكػػفالقػػكؿبػػأفالشػػاعرفػػارؽالمسػػةالقديمػػةكآثػػرلسػػةالحداثػػةفػػيالتصػػرؼفػػي
األفعاؿالمشتقةمفاألسماءلتحقيؽالداللةمفناحيةكالعاطفةمفناحيةأخرل.

 :الشتقاؽ في األسماء -ب

الشتقاؽفػيبؿامتداالشتقاؽعندهإل افعاؿ،رالشاعرعم االشتقاؽفياأللـيقتص
األسماء،فيكيمنحالمفظاسماجديدا،ينتجمفخةلوداللةكاضحة،كتحمؿإيقاعاخاصا،كما
سبقتاإلشارةفياالشتقاؽمفاألفعاؿكمفالمسةالعامية،كىذااألمرعم صمةقكيةبالعامية،

كمػػاسػػارفػػػيفأىػػؿالعاميػػةأكثػػراشػػتقاقامػػفاألسػػماء.كقدسػػػارالشػػاعرفػػياشػػتقاقولألسػػماء
اشػػػتقاقولألفعػػػاؿ،فاشػػػتؽمػػػفالجػػػذرالصػػػرفيكمػػػفاألسػػػماءالجامػػػدة،كينطبػػػؽعمييمػػػاىنػػػامػػػا

انطبؽعميوفياالشتقاؽمفاألفعاؿ.
الشتقاؽ مف الجذر الصرفي:

يأتياالشقاؽفػياألسػماءمػفالجػذرالصػرفيبتكليػدجديػدعبػرقيػاسيجريػوالشػاعر،
كيكػكفليػذااالشػتقاؽدكاعيػوفػيتكليػدداللػةنفسػيةكعاطفيػة،،رفيكيقدـصيسةجديدةلممصد

كتمنحجرساإيقاعيايكسباإليقاعالداخميمساحةجديدةمفالتكزيعاتالداخمية.

فيقكلو:فيشتؽمفالمصدر)تميؼ(مصدراجديدا)التياؼ(

 ؾ سػػػػػػػاعةن تضػػػػػػػم   أفٍ  يػػػػػػػاؼه تً نفسػػػػػػػي الٍ 
 

ري ذً رٍ ذى الينػػػػػا كنيػػػػػ فػػػػػي غػػػػػابً  تيػػػػػوي كنى  
(2) 

،(3)جاءالمصدر)التياؼ(متكلدامفالتميؼ،كقدكردفيتاجالعركس:التيؼ:التيب 
مػفمصػيبةألٌمػتبػو،كقػدحمػؿاكفػيمحػيطالمحػيط:التيفػتالنػارالتيبػت،كفػةفتحػٌرؽحزننػ

َـّكػيالحبيػبمميئػةبػالتحرؽكالتميػؼالمصدرىنػاداللػةالتميػؼكالتحػرؽ،فػنفس محبكبتػو،يضػ
يدلؿعم الشكؽالذميعانيوفيغيابوعنيا.كىذاما
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 كيشتؽمفالمصدرالتساؤؿمصدراجديدا)التسآؿ(فيقكلو:

 أحػػػػػػػػػػػاري كيجفػػػػػػػػػػػؿي التسػػػػػػػػػػػآؿ مثمػػػػػػػػػػػي
 

ـي الكمػػػػػػػػػػاؿي    (1)ألنػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػٌي يعتصػػػػػػػػػػ
جاءالمصدر)تسآؿ(متكلدامفالتساؤؿ،كتسآؿتعنيكثػرةالسػؤاؿ،كقػدحممػتالجممػة 

التػػػيتمػػػألهكالتسػػػآؿالػػػذميجفػػػؿحيػػػرةمثمػػػو،يعجػػػزافعػػػفتفسػػػيرالشػػػعريةداللػػػةذلػػػؾ،فػػػالحيرة
.اعتصاـالكماؿفيو

كقدكافلمقافيةدكرفياالشتقاؽحيثيشتؽالمصادراآلتية:

ػػػػػػػػػػًف اٌتقػػػػػػػػػػى  كٍلتعممػػػػػػػػػػكا إف  التقػػػػػػػػػػي  مى
 

لػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػيادًة حثٌػػػػػػػػػػوي اإلٍحثػػػػػػػػػػاثي    كا 
 ىػػػي ذم دمػػػاءي بنػػػي الحكيجػػػًة لػػػـ تػػػزؿٍ  

 
 (2)إلنكػػػػػاثي تػػػػػركم كتكتػػػػػبي مػػػػػا جنػػػػػى ا 

جػػاءالمصػػدراف،)اإلحثػػاث(،ك)اإلنكػػاث(،ضػػمفالتكليػػدالػػذمتقتضػػيوالقافيػػة،كتكلػػد 
ػٌث،الػذميػدؿعمػ المعنػ المػراد،كىػك المصدراألكؿاإلحثاثمفالحٌث،كقدسػبقوالفعػؿ:حى

كيجػةالتحفيزكالدفع،كتكلدالمصدرالثانيإنكاثمفالنكػث،كحمػؿداللتػونفقػدركتدمػاءالح
ثكىا.كىكحدثتعمفخانكاالعيكدكنى

كيشتؽالمصدرإرنافمفالجذر)أرف(فيقكلو:

ـي يى  دو ٍجػػػػكى  فٍ ًمػػػػ ؾً لركًحػػػػ كامسػػػػؾٍ   بيػػػػا يػػػػي
 

 (3)دي يىػػػػػنانيػػػػػا المً عمػػػػػى إرٍ  تػػػػػكهى حتػػػػػى يى  
ٌف(،كحمػػؿمعنػػ صػػكتالسنػػاءالحػػزيف،كجػػاءت  جػػاءالمصػػدر)إرنػػاف(مػػفالفعػػؿ)أرى

المحبكبإل أفيترفؽفةيفرطبالكجدكالحزف.الداللةمتسقة،فيكيدعك

كيشتؽالمصدرتطرابمفالجذر)طرب(فيقكلو:

ػػػػنىٍعنا فيػػػػًو فرحتىػػػػػوي   عػػػػٍف كػػػػؿ  ليػػػػؿو صى
 

ـٍ عزٍفنػػػػػػػا كنػػػػػػػاغى القمػػػػػػػبى تطػػػػػػػرابي   ككػػػػػػػ
(4) 

جاءالمصدر)تطراب(متكلدامفالتطرب،كىكاالىتزازطربا،كجاءتالداللةمتسقة،فقدمػس 
جميؿ،بعدذلؾالعزؼالذمصنعكهلفرحةالكطف.القمبطرب

                                                           

(.20(الحديثي:خمؼ،ديكافمرايااألحزاف)ص(1
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 الشتقاؽ مف األسماء الجامدة:

يا  رثٌػػػػػػػػٍت حبػػػػػػػػائمييـ فىصػػػػػػػػاحى صػػػػػػػػريخي
 

ٍف عظٍمػػػػػػػػػػفى رثػػػػػػػػػػاثي    (1)إٌف الحبػػػػػػػػػػاؿى كا 
جاءاالسـ)رثاث(جمعالرثةكىكالبػاليمػفالثيػاب،كقػداسػتخدموالشػاعركفػؽداللػة 

البيتإل أفحبائػؿاألعػداءكمكائػدىـقػدرثػت،كاضحةلممعن المعجمي،فقدأشارفيصدر
فصارتقديمةبالية،فيكيؤكدىذاالمعن فيعجزالبيت،كىػكأحػدفنػكفالبةغػةالعربيػةفػي
عمػػـالمعػػانيالتػػيتعػػرؼ:اإلطنػػاببالتػػذييؿفصػػدرالبيػػتتػػـحكايتػػوفػػيعجػػزهبتػػذييؿيجػػرم

مجرلالمثؿ.

كيشتؽ)معشاب(مف)العشب(فيقكلو:

 نيرى سػػم   السػػعؼً  ي كصػػكتي نػػغزا يػػأسه 
 

ـ  الجػػػػػػػرحً كى  الظػػػػػػػالؿً  بػػػػػػػيفى    (2)شػػػػػػػابي عٍ مً  ىىػػػػػػػ
جػػػػاءالمصػػػػدر)معشػػػػاب(متكلػػػػدامػػػػفالعشػػػػب،كيحمػػػػؿمعنػػػػ األرضكريمػػػػةالنبػػػػات 

الجػػػراحكػػػاألرض كالعشػػػب،فيػػػكيػػػدؿعمػػػ التكثيػػػركالمبالسػػػة،كجػػػاءتالداللػػػةمتسػػػقة،فيمػػػـك
المعشاب،لكثرتيا.

الطرب(فيقكلو:)فكيشتؽتطرابم

يتضػػحمػػفخػػةؿاستقصػػاءمػػكاطفاالشػػتقاؽأفالتكثيػػؼكػػاففػػياالشػػتقاؽمػػفاألكزاف
،االشػػتقاؽمػػػفالعاميػػػةمرتبػػػةمػػػاكيميي،ييػػػااالشػػتقاؽمػػػفاألسػػػماءالجامػػدةكالجػػذكرالصػػػرفيةيم

ػػ ػػكيعػػكدىػػذاإلػػ أفالتكليػػدمػػفالجػػذركمػػفاألسػػماءالجامػػدةيكػػكفأكثػػراحتياجن لحاحن اكيػػتـاكا 
الشاعرماؿكقداكداللةمنتجة،اجديدنتطكيعوفيالمسةالشعريةبمايمنحالمفردةالمتكلدةمكقعن

إلػػ االشػػتقاؽمػػفالفصػػح ألنيػػااألكثػػرغنػػاءكعطػػاء،كاألقػػربإلػػ معجمػػوالشػػعرم.كيتضػػح
لػػؾألفالفعػػؿىػػكأيضػػاأنػػواسػػتخدـاالشػػتقاؽفػػياألفعػػاؿأكثػػرمػػفاسػػتخداموفػػياألسػػماء،كذ

األكثرتطكيعاكجرياناكداللة.
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 استخداـ المصطمحاتثانيا: 
لمثقافػػػةبشػػػكؿعػػػاـ،دكرفاعػػػؿفػػػيلسػػػةالشػػػاعر،كقػػػدبػػػرزىػػػذاالػػػدكرفػػػياسػػػتخدامو

ية،منيػػػامػػػافرضػػػياالكاقػػػعدبيػػػةكالفكريػػػةكالدينيػػػةكالفمسػػػفلممصػػػطمحاتالسياسػػػيةكالقانكنيػػػةكاأل
اعبػرعػفرؤيتػولمعصػركالحيػاة،كقػدشػكمتمممحػامػفمةمػحلستػوالسياسيالجديد،كمنيامػ

ستخدـاذكرسالةعظيمة،فكالشعرعنده،المتنكعةكالمتعددة.فيكشاعرمفكرلوغاياتوالنبيمة
يظيػرمػايحممػومػفسػمكلتػردمكاإلحبػاط،كيعيشومفكاقعاماىذهالمصطمحاتلمداللةعم 

فيشعرهلسةكاضحةاألسمكبذاتدالالتمنتجة.ىذاكقدانعكس،الفكركالثقافة

:وقكلفيكظؼمصطمحالتأطيرفي

ػػػػػػػػتى   نػػػػػػػػاليمتً  سػػػػػػػػيري دم فػػػػػػػػاليكل إكٍ ر  مى
 

 (1)أنػػػػػػػػػػػػػداءه  تيػػػػػػػػػػػػػؤىطىرى لمغابػػػػػػػػػػػػػاتً  لكػػػػػػػػػػػػػيٍ  

كظؼالشاعرمصطمحٍي)اإلكسير(ك)التأطير(،فاإلكسيرمصطمحقػديـيػرادبػوحيث 
ذميحػكؿالمعػدفالػرخيصإلػ ذىػب،كالتػأطيرمصػطمحالشرابالذميطيؿالحياةكالميرىكػبالػ

فمسفيكيقصدبوكضعاإلطارلممفيكـ،كجاءتداللةالمصطمحيفمتسقة،فيكيطالبيابالتمرد
اليػػػكلالخالػػػد،كػػػيعمػػػ كػػػؿاألنمػػػاطكاألعػػػراؼالتػػػيتعيػػػبالحػػػبكتمنعػػػو،كأفيشػػػرباكػػػأسى

يستطيعاإيجادإطارخالدلحبيما.

 كانيففيقكلو:كيكظؼمصطمحالق

 إلػػػػػػى قػػػػػػكانيني كجئػػػػػػتي  كػػػػػػؿ   ألغيػػػػػػتي 
 

 (2)ريحػػػػػػػاني غػػػػػػػرم األفػػػػػػػؽي يي لً  كادم العبيػػػػػػػرً  
كظػػؼالشػػاعرمصػػطمح)القػػكانيف(،تكظيفػػاشػػاعريا،فقػػدألسػػ تمػػؾالقػػكانيفالتػػيتكبػػؿ 

حبػػو،كىػػذهمحاكلػػةمنػػولمكلػػكجفػػيلسػػةالساسػػةكتعػػابيرىـالتػػييكثػػركفمػػفالتشػػدؽبيػػا،لكنػػو
الصدؽكابتعدبياعفالنفاؽ.حممياعم 

كقػػدكػػافلمصػػطمحاتالسياسػػةالتػػيفرضػػياكاقػػعاالحػػتةؿاألمريكػػيدكرفػػيتكظيػػؼ
 بعضيا،فيكظؼىنامصطمحالتحاصص.

 يػػػػػػػاأحاطى  الرمػػػػػػػادً  رأةى ٍمػػػػػػػإً  مػػػػػػػا زلػػػػػػػتً 
 

 (3)ةمىػػػػحً كٍ فػػػػي الزكايػػػػا المي  التحاصػػػػصً  زمػػػػفي  
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الػػذمفرضػػواالحػػتةؿاألمريكػػي،يظيػػرىنػػاتػػأثيرمصػػطمحاتالكاقػػعالسياسػػيالعراقػػي
فمصطمح)التحاصص(فرضوكاقعاالحتةؿ،كقاـعم تكزيعالحصصالسياسػيةكاالقتصػادية

ا،تحكمػػوالطائفيػػةكالحزبيػػةعمػػ الطكائػػؼكاألحػػزابكالعشػػائر،األمػػرالػػذمجعػػؿالعػػراؽممزقنػػ
كاقعػػوالسياسػػيعكػػاسانمػػفخةلػػويبػػيفلنالمكاليػػةلممحتػػؿ،كقػػدكظػػؼالشػػاعرىػػذاالمصػػطمح

عم كاقعوالعاطفي،فالمرأةالتييحبيامحطمة،يحيطياالتشتتكالتمزؽمفجميعالزكايا.
 كيكظؼمصطمحاتالكتابةكالتدكيف.

 لػػػػكعتي فػػػػي محػػػػابرً  ؾى بنانىػػػػ ٍس ًمػػػػكاغٍ 
 

 (1)نػػػػػػػػػا التػػػػػػػػػأطيرالػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي بكحً  عيػػػػػػػػػدى تي لً  
،(التػأطير)ك-كالتػدكيفكىػكمػفمصػطمحاتالكتابػة-كظؼىنامصطمحًي)المحػابر( 

كجمعبينيػاكفػؽداللػةمتسػقة،فػدلتالمحػابرعمػ اتسػاعالمكعػةكتفاقميػا،كدؿالتػأطيرعمػ 
 إعادةتشكيؿالبكح.

 كتيحٍ ًضػػ يػػا لػػكفى  ؾً فػػي عينٍيػػ تشػػابيتٍ 
 

 (2)النػػػػػبشً  أضػػػػػاميمي مػػػػػفى   حفظػػػػػتً اٌل يىػػػػػفى  
اإًلٍضػػػػمىامىةي-كىػػػػكمػػػػفمصػػػػطمحاتالكتابػػػػةكالتػػػػدكيف-كظػػػػؼمصػػػػطمح)األضػػػػاميـ( 

زمػػػةي،مػػػفالكيتيػػػًبكالصػػػحًؼكغيرىػػػا ،كجػػػاءتكظيفػػػومتسػػػؽىالداللػػػة،فيػػػك(3)كاإًلضػػػبارةي،أىمالحي
 يدعكىاألفتحفظىذاالحبالذمتضموتمؾاألضاميـمفالنبشكالضياع.

 كماكظؼمصطمحاتالنقد.

 ليمتػػػػػي غرفػػػػػةي  اإلبحػػػػػارً  مػػػػػفى  تعبػػػػػتٍ 
 

(4)كاؼً ٍطػػػػػػػػػػالتً  كيمػػػػػػػػػػةً يٍ تى  مػػػػػػػػػػفٍ  كتعبػػػػػػػػػػتي  
كظؼمصطمح)التيكيـ(كىكأحدمصطمحاتعمـالنفسالتيتػدؿعمػ االضػطرابات 

كالمبالسػػػاتالمرضػػػية،كيسػػػتخدـكػػػذلؾضػػػمفالمصػػػطمحاتالنقديػػػةالمعاصػػػرة،فيحمػػػؿمعنػػػ 
التيكيـالمفظيكالمعنكمفيالشػعر،كقػدكظفػوكفػؽداللػةمتسػقة،فتيكيمػةالتطػكاؼدلػتعمػ 

اغترابوكاحتراقو.

ركض.عمـالعىالشعرالمرتبطبكذلؾكظؼمصطمحاتك

 فخب ئػػػػي مطػػػػرى األنفػػػػاًس عػػػػف عبىقػػػػي
 

 (1)حتػػػػػػػػػػػػى ييبىم مىنػػػػػػػػػػػػا لمشػػػػػػػػػػػػعًر تأسػػػػػػػػػػػػيسي  
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كظؼمصطمح)التأسيس(كىكأحدمصطمحاتعمػـالعػركضكالقافيػة،فيػكيػدؿعمػ 
ذهالداللػػةناأللػػؼالمؤًسسىػػةفػػيالقافيػػة،كقػػدكظفػػوضػػمفالداللػػةالرمزيػػة،كربػػطبػػيفعناصػػرىػػ

فالشعربمافيومفجماؿكبمافيقافيتومفحةكةتأسيسيتحكؿإل مطرمختبييبمميما.



 حارتنػػػػػا فػػػػػي أفيػػػػػاءً  الشػػػػػكؾي  كيحفػػػػػري 
 

(2)أكزانػػػػػػي ني فػػػػػػي الحػػػػػػرؼً كي ًسػػػػػػمٍ ا كتي دربنػػػػػػ 
كظؼمصطمح)األكزاف(كىكأحدمصطمحاتعمـالعػركض،كفػؽداللػةجماليػة،فيػك 

،كمػفأفؽالشعريةمفأفينزلؽلمطيشكالنػزءعراقو،تعصموىذهاألكزافرغـالشكؾفيأفيا
 ميككالعبث.إل اليتحكؿ

 اداركن تىػػػػػػػػػتػػػػػػػػػدارككا مي  المديػػػػػػػػػدً  بحػػػػػػػػػري 
 

نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كبحكرينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي لتراثً  
(3)

كظؼمصطمح)بحرالمديد(كىكأحدمصطمحاتعمـالعركض،كفؽالداللةالرمزية، 
خربياالتراثأصبحتخرساءىأماـىذاالكاقع.فيذهالبحكرالشعريةكالتييف

 كظيرتمصطمحاتالركايةفيشعره.

 مثػػػػػػػػػػالي عنيػػػػػػػػػػؼه  ي حػػػػػػػػػػب  فحب ػػػػػػػػػػ
 

 (4)دمحي كسػػػػػػػػرٍ لمػػػػػػػػا بػػػػػػػػي شػػػػػػػػرٍ  يطػػػػػػػػكؿي  
أحدمصطمحاتالركاية،كفؽداللةمتسقةنفحبوالعنيػؼككظؼمصطمح)السرد(،كى 

ضكسرده.المثاليكالذمجمعفيوالنقيضيف،يطكؿفيوشرحالتناق

 .ككذلؾمصطمحاتالفمسفةكالحضارة

 تمازجػػػػتٍ  الطيػػػػكؼً  بيػػػػا كػػػػؿ   سػػػػكنتٍ 
 

ري تصػػػػػػػػػػػػػك   يػػػػػػػػػػػػػا كبيػػػػػػػػػػػػػا يتيػػػػػػػػػػػػػوي ألكاني  
(5) 

كظؼمصطمح)التصكر(،كىػكأحػدالمصػطمحاتالفمسػفيةكالفكريػة،كقػدكظفػوضػمف 
 الداللةالرمزية،فقدتحكؿالتصكرإل مصدرمباىاةكافتخار.
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 تػػػػػػػػػػين  أجً  تراؽً احٍ ًبػػػػػػػػػػ كأنػػػػػػػػػػا مقػػػػػػػػػػيـه 
 

ػػػػػػػػػػػ كحضػػػػػػػػػػػارةي    (1)ؿي في أٍ تى المعنػػػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػػدم سى
أقػربلمسياسػة،كقػػدكظفػوكفػؽداللػةجماليػػة،  كظػؼمصػطمح)الحضػارة(،كىػػكمفيػـك

أبػػرزتقيمػػةالمعنػػ ،حينمػػانسػػػبإليػػوالحضػػارة،فحضػػارةالمعػػػانيىػػيحضػػارةالجمػػاؿالتػػػي
سيزكؿبنيانيا.

تػوبرؤيػةحداثيػةلتحقيػؽالشػعريةالتػيكىكذافػإفالشػاعراليتػكان عػفالتعامػؿمػعلس
،كالثقافيػػػػة،يبحػػػػثعنيػػػػا.فقػػػػداسػػػػتطاعالشػػػػاعرأفيكظػػػػؼالعديػػػػدمػػػػفالمصػػػػطمحاتالفكريػػػػة

ككجدانػػو،كقػػدشػػكؿذلػػؾ،كفكػػره،كالدينيػػة،عكسػػتعمػػؽثقافتػػو،كاألدبيػػة،كالشػػعرية،كالسياسػػية
تفيػػػػدمػػػػف،كدالليػػػػة،فكريػػػػةاالسػػػػتخداـسػػػػمةأسػػػػمكبيةأبػػػػرزتقدرتػػػػوالشػػػػعريةعمػػػػ تقػػػػديـرؤيػػػػة

ىػذهالمصػطمحاتكفػؽتكتسػكصفػيأعمػاؽحياتػو،فجػاء،المصطمحاتالتيتصطدـبكاقعػو
بصػػػكرةحسػػػيةكعاطفيػػػة،فنقػػػؿتمػػػؾوتكظيػػػؼجمػػػاليداللػػػيأسػػػمكبيأجػػػادالشػػػاعرفػػػيتقديمػػػ

ؤلالػرفأكسبياالحيكيةكالحركة،كىذايثبتأنػوشػاعرمجػددحػداثيُّنالمصطمحاتمفجمكدىا
كالفكر.

 تكظيؼ المنصكباتثالثا: 
مػػفالسػػماتاألسػػمكبيةالةفتػػةفػػيشػػعرخمػػؼالحػػديثيتكظيفػػولممنصػػكباتفػػيالجممػػة

اداللػةجماليػة،كيعػدتكظيػؼمػالشعرية،خاصػةالتمييػزكالحػاؿ،فيكظفيػاتكظيفػاأسػمكبيايمنحي
،فالحاؿأكالتمييزليماامفأىـالسماتاألسمكبيةفيالشعرالحداثيخاصةالمنصكباتكاحدن

تسيػػر،ككػػذلؾفػػإفكظيفػػةفيػػأتيالحػػاؿلبيػػافالكيفيػػةكعػػدـالثبػػات،فيػػكم،كظػػائؼفػػيالنحػػك
فػػؾالسمػػكضكاإلبيػػاـ،كىػػذايمػػنحقػػدرةكاضػػحةعمػػ إنتػػاجالداللػػة،كمػػاأفبراعػػةيالتمييػػزىػػ

كالمجػػػركراتذاتػػػاالمرفكعػػػاتالشػػػاعرتمكػػػففػػػيتكظيفػػػاتالمنصػػػكباتدكفالمرفكعػػػات،إذإفٌ
-كييقصػػدىنػػاالمنصػػكباتفػػيغيػػرالمفعكليػػة-تسيػػرفػػيالمكقػػعاإلعرابػػي،بينمػػاالمنصػػكبات

تكتسبصفةالثباتالنحػكم،لػذاتعتبػرسػمةأسػمكبيةلمسػةعنػدالشػعراء،كقػداسػتطاعخمػؼأف
يجيدىذاالتكظيؼ،بمايثبتمقدرتوعم التجديدكالتحديث.

 حاؿكالتمييزفيقكلو:فيجمعبيفتكظيؼال

 ابنػػػػػػػػػػكً كٍ فىًفػػػػػػػػػػي  اٍرتجػػػػػػػػػػاؼه سػػػػػػػػػػرل مى 
 

ـي  ا لػػػػػػػػػػػػػػوي كتػػػػػػػػػػػػػػرقصي حب ػػػػػػػػػػػػػػ  األعظػػػػػػػػػػػػػػ
(2) 
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ا(فيالجممةاالبتدائيػةكالفعميػةالخبريػة،ا(كالتمييز)ترقصحبِّكظؼالحاؿ)سرلمركبن
سريافالمككب،يا)االرتجاؼ(،فاالرتجاؼكالخكؼسركجاءامتتالييف،كعاداعم مشتسؿكاحد

ا(داللػةا(داللةالتعظيـكالرىبة،كرقصتاألعظـحبالو،فحمؿالتمييز)حبِّمؿالحاؿ)مككبنفح
جمػػػػعىنػػػػابػػػػيفداللتػػػػيفمتسػػػػقتيف،فالرىبػػػػةمػػػػفارتجػػػػاؼالحنػػػػيفكلػػػػدتفاالنصػػػػياعكالطاعػػػػة،

االنصػياعكالطاعػةفػيتمػػؾالعظػاـ،كيةحػظىنػػاالدقػةفػيالتػػرابطكالتناسػؽ،فػاألعظـارتبطػػت
فػيترتيػبالجممػةالشػعرية،باال رتجاؼارتباطاكثيقػا،كقػدكػافلمتقػديـكالتػأخيرفػيالبيػت،دكره

كمنحياداللةجمالية.

 كيكظؼالحاؿفيجممةاستفياميةفيقكلو:

 مسػػػػػػػػافتي مػػػػػػػػكؤكدةن  ىػػػػػػػػؿ تقبمػػػػػػػػيفى 
 

 (1)رايػػػػػػػػػاتي؟ كـٍ بأرًضػػػػػػػػػ تكػػػػػػػػػكفى  أفٍ  فٍ ًمػػػػػػػػػ 
مفعػػكؿبػػوالمية،كجػػاءالحػػاؿمػػف(فػػيالجممػػةاالسػػتفياكظػػؼالحػػاؿ)مسػػافتيمػػكؤكدةن 

افػػيالجممػػةالشػػعرية،فالترتيػػباالعتيػػادميقتضػػيالتقػػدير:ىػػؿاجماليِّػػاترتيبنػػ)مسػػافتي(،محػػدثن
البيػػتؿيٍخػػتقبمػػيفكأدمسػػافتي،كػػيالترتفػػعبأرضػػكـرايتػػي،لكنػػوأحػػدثالتقػػديـكالتػػأخير،كلػػـيى

باألرضالخاليةمفالراية.مفالترابطكالتناسؽ،فالمسافةالمكؤكدةاقترنت

 ككظؼالتمييزفيجممةالنداءفيقكلو:
 نػػػػػيأراقى  يػػػػػا أنثػػػػػى الجنػػػػػكفً  يػػػػػا أنػػػػػتً 

 
 

ػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػبالظمػػػػػػػػػػا رى  ا كأغػػػػػػػػػػرؽى كأسن  (2)فاتيشى
ػػ  ػػا(فػػيجممػػةالنػػداء،فجنػػكفكظػػؼالتمييػػز)أراقنػػيكأسن ا،كأغرقػػوتمػػؾاألنثػػ أراقػػوكأسن

أبرزتعبثأنث الجنكفبو.،فقدنسبالجنكفليا،ليمنحداللةجماليةمأنظ
 كماكظؼالتمييزفيجممةالنعتفيقكلو:

 داخمػػػػػػػي يػػػػػػػزاكؿي  كحقيقتػػػػػػػي خػػػػػػػكؼه 
 

ػػػػػػػػػػػ ا كنػػػػػػػػػػػاري عنػػػػػػػػػػػقمٍ    (3)ؿي مخػػػػػػػػػػػاكفي تتكاصى
خبريػة،حممػتكظؼالتمييز)يزاكؿقمعا(فيالجممةالفعميةالخبرية،التيبدأىابجممػة 

يػذاالخػكؼيمػارسقمعػوفػيأعماقػو،ففػيتمػؾالمحظػة،ككامنػويكشؼعػفداللةالخكؼالذم
كجاءالظرؼ)داخمي(ليدؿعم أنوخكؼمتمركزفيو،كأتبعىذابجممةشػعريةخبريػةاتصػمت

اتصاالكثيقا،كحممتداللةتفاقـتمؾالمخاكؼ.
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 ككذلؾكظؼالتمييزفيجممةاألمرفيقكلو:
 الكػػػػػػػػالـ بسػػػػػػػػاطةن  بػػػػػػػػكحي بػػػػػػػػأنكاعً 

 
 (1)ـً تً ٍعػػػالمي  فػػػي القمػػػيصً  ؾً نيػػػدً  رجػػػؼً  عػػػفٍ  

كظػػؼالتمييػػز)بسػػاطة(فػػيجممػػةاألمػػر،فيػػكيطالبيػػابػػأفتبػػكحبجميػػعأنػػكاعالكػػةـ 
ببساطةكيسركسيكلة،كارتبطتالجممةىنػابالكصػؼالحسػيلممػرأة،فػإذابػويطالبيػابػأفتبػكح

عفرجؼنيدييا،فحمؿالتمييزىناداللةحسيةتكحيبشبؽالشيكة.
 جممةالفعميةالخبريةفيقكلو:ككظؼالتمييزفيال

 ليفػػػػػػػػػػػػػةن  ليمػػػػػػػػػػػػػؾً  رداءى  كتممممػػػػػػػػػػػػػيفى 
 

 (2)وٍ مى ًسػػػػػػمٍ سً  ؾً صػػػػػػدرً  عنػػػػػػدى  عقػػػػػػدي يى  كالشػػػػػػاؿي  
كظؼالتمييز)ليفة(فيالجممةالفعميةالخبرية،فيكيخبرعفلمممػةرداءليميػابميفػة، 

بػػػيفأجػػػزاءمسػػػتخدمالسػػػةالخطػػػابالمكجػػػو،كحمػػػؿالتمييػػػزداللػػػةالترقػػػبكاالنتظػػػار،كقػػػدربػػػط
ا،فالرداءكالشاؿأكحيابالحالةالكصفيةالتيتعبرعفشبؽالشيكة.ادقيقنالجممةالشعريةربطن

 كماكظؼالتمييزفيالجممةاالبتدائيةالخبريةفيقكلو:

 ليمتػػػػػي ضػػػػػاجعى  كالحػػػػػزفي  أه فىػػػػػطٍ أنػػػػػا مي 
 

ػػػػػػػػعطى    (3)وٍ مىػػػػػػػػت  بى تى  فػػػػػػػػي يػػػػػػػػدم   ا كأشػػػػػػػػعؿى شن
نفػػالحزفتحػػكؿإلػػ ىػػاجسكبيػػرممػػةاالبتدائيػػةالخبريػػةا(فػػيالجكظػػؼالتمييػػز)عطشػػ 

يضػػاجععطػػشليمػػو،كيشػػعؿفػػيأعماقػػوالتبتػػؿإلػػ ذاؾالحبيػػب،كقػػدكقػػعالتمييػػزكفػػؽداللػػة
رمزيةتقكـعم المزاكجةالفعمية،كيةحظالترابطبيفأجزاءالجممةالشعريةفيالبيتفاالنطفاء

يقابمواالشتعاؿ.

 ككذلؾفيقكلو:

 ىاصػػػػػػػػػدرى  ؽي ت ػػػػػػػػػفى ا تي أنػػػػػػػػػاممي عبثنػػػػػػػػػك 
 

ػػػػػػػػػػػ   (4)ؿي ل  دى تراح تىػػػػػػػػػػػاٍسػػػػػػػػػػػ يا فيػػػػػػػػػػػوً كقميصي
كظؼالتمييز)عبثػا(فػيالجممػةاالبتدائيػةالخبريػة،فأناممػوتفتػؽبعبػثكجنػكفصػدرىا 

يػةكصػفية،أبانػتلحظػةلالمكتنز،كيستريحالتدلؿفيقميصيا،كقدكقعالتمييزكفػؽداللػةجما
شة.مفلحظاتالحسيةالمتعط
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 كفيقكلو:

 ميػػػػػػػػػارةن  الثمػػػػػػػػػكجى  كيػػػػػػػػػدام تقػػػػػػػػػتحـي 
 

 (1)؟المقتػػػػػػػػػؿي  : أيػػػػػػػػػفى النيػػػػػػػػػديفً  سػػػػػػػػػائؿي كتي  
كظؼالتمييػز)ميػارة(فػيالجممػةاالبتدائيػةالخبريػة،كفػؽداللػةتصػكيريةحسػية،فيػداه 

تفتشأنحػاءالجسػدببراعػة،كىػذامػاقصػدهباقتحػاـالثمػكجميػارة،كىػكمػاأفصػحتعنػوالجممػة
سػػػائؿالنيػػػديفأيػػػفالمقتػػػؿ(كالتػػػيتظيػػػرنزعػػػةغزليػػػةحسػػػيةتثبػػػتتػػػأثرهبالشػػػعراءكتيالتاليػػػة،)

.اآلخريفالمعاصريفمثؿنزاركغيره

كىكػػذافقػػداسػػتطاعالشػػاعرأفيكظػػؼالمنصػػكباتبمػػايخػػدـرؤيتػػوالشػػعريةالتجديديػػة
اإلبداعيػةالتػيتكسػباتتجمػ فيػوالقػدرةعمػ اسػتثمارالطاقػةاشعريِّالحداثية،كبمايقدـنمكذجن

لجممػػػةافػػػالتمييزكالحػػػاؿككمػػػاتبػػػيفمنحػػػاالجممػػػةالشػػػعريةداللػػػةجديػػػدةفػػػيإنتاجيػػػاكتكسػػػعيا،
جعػػؿمنيػػاضػػركرةاليمكػػفاالسػػتسناءعنيػػا،كمػػاظيػػر،ااكجماليِّػػاكدالليِّػػالشػػعريةبعػػداكظيفيِّػػ

كىػػذايثبػػتتفػػكؽالقػػػدرةالجػػرساإليقػػاعيالػػذمأضػػفاهكقػػػكعالتمييػػزكالحػػاؿفػػيبنيػػةالجممػػػة،
الشػػعريةعنػػدخمػػؼفػػيإطػػاراألسػػمكبيةالتػػيتنتمػػيإلػػ المػػكركثكتنطمػػؽفػػيالكقػػتذاتػػوفػػي

آفاؽالتحديث.

 معجـ الشاعررابعا: 
لمعرفةالمسةالتييكتنزىاشعره،فتبرزمػفخةلػوطبيعػةىػذهمدخةيعدمعجـالشاعر

خةؿثةثةمصادررئيسة:معجـالمسةالتراثيةالمسةكتتحددمصادرىا.كمعجـخمؼيتحددمف
القديمػػة،كمعجػػـالمسػػةالحديثػػةالمعاصػػرة،كمعجػػـالمسػػةالعاميػػةالدارجػػةاألقػػربإلػػ الفصػػيحة.

المعجـ التراثي: -أ

الشاعرحينمايريدأفيجسدمكضكعيةرؤيتوالشخصػيةلألمػر"يرلصةحفضؿأف:
بػػداعاتخيالػوبجميػػعإيحاءاتػػوكأسػبابوالدقيقػػةكتقػديرهالػػذاتيلػو ،كظةلػػوالعاطفيػػةالحساسػة،كا 

كمعايشػػػتوالركحيػػػةاألصػػػيمة،فػػػةتكفيػػػوحينئػػػذجميػػػعالصػػػيمالمسكيػػػةالمسػػػتعممة،ممػػػا،المعقػػدة
يدفعوإل أفيمتاحمفمعيفالمسةالقديـ،كىكمعيفميمؿمفكجيةنظرالكةـالشائع،لكنو

لمحيطبونفعندئذتيرعالكممػاتكاالنعطافػاتالتػيأفػادتالشػعراءحيفيتنفسوالشاعركاليكاءا
قبموفيالتعبيرعفتجاربيـالشاممةالفذةكيتعيفىذاالشاعرفيصراعوالفني.كتحتفظتمؾ
الكمماتكالتعبيراتفيداخميابأصداءمرىفةلمنسـالعاطفيكالنكرالػذمتجمػتبػولػدلالشػعراء
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لـيردفيتظميؿكيفيةـأرادأأىالكاتبالجديدأسيمتسكاءتقدمتلخدمةالسابقيف،حت إذاما
حساسػػػو،كشػػػاركتفػػػيالتكػػػكيفالتػػػاريخيلمبادئػػػوكمشػػػاعره،كىكػػػذافبقػػػدرمػػػايسػػػتطيع تفكيػػػرهكا 
الكاتػػبالجديػػدأفيظفػػربأصػػالتوالشخصػػيةبقػػدرمػػاينسػػرسفػػيأرضػػيةتػػراثلستػػوالشػػعرم،

.(1)"كابيدمفسبقو،مادايدهاألخرللمفيمحؽبوكيمثؿحمقةفيسمسمتياممس

 ىذهالرؤيةلممعجػـالتراثػيتؤكػدأفنػزكعالشػعراءإلػ المسػةالتراثيػةلةنتيػاؿمنيػايقػـك
عمػػ أفالمسػػةتعيػػػدبعثيػػاكتػػػنفضالسبػػارعػػػفكثيػػرمػػفمفرداتيػػػاالميممػػةفترتػػػدمثكبػػاجديػػػدا

مي.قشيبا،لتأخذدكرةجديدةفيالظيكركالتج

نكقداستطاعخمؼأفيقؼأماـالمعجـالتراثيعبرماكعيتوحافظتوكذائقتوالشػعرية
فيعيدتقديموبمسةعصريةتركتأثرىػاعمػ معجمػوخفػةكجمػاالكجرسػابمػايحممػوالمفػظالقػديـ
مػػفعكامػػؿاألصػػالةكالقابميػػةلمحضػػكر،ككانػػتعكدتػػوإلػػ بعػػضمفػػرداتالمسػػةالقديمػػةعػػكدة

عمػػػ  التقريػػػبكاإليضػػػاحلممعنػػػ حينػػػا،كلضػػػركرةالفصػػػاحةكالبيػػػافالػػػذماليمكػػػفلمفػػػظتقػػػـك
معاصرغيرهأفيؤديوحيناآخر،كإلثباتمقدرتوعم أنوشػاعريتوذاتأصػكؿكعمػؽأحيانػا،

فػاظالقديمػةقمػية،جػاءفػيلكرغـىذافقدغمػبعمػ لستػوالحداثػةكالعصػرية،فقػدكػافميمػولأل
اإلشػارةإليػػو.فظيػػرمعجمػػوالتراثػيمػػفخػػةؿتكظيفػػوكاسػتخداموأللفػػاظلػػـتعػػدإطػارمػػاسػػبؽ

مسػػتخدمةفػػيالشػػػعرالحػػديثكالمعاصػػر،فينقميػػػاإلػػ شػػػعرهمانحػػاإياىػػاداللػػػةجديػػدةنفينتقػػػؿ
بالمفظمفمعانيوكداللتوالقديمةليمنحوداللةجديدة.

 فتظيرلفظة)ثبج(ك)تنبزؿ(فيقكلو:

 رم كاألذل ثػػػػػػػػػبجه ٍطػػػػػػػػػؾ تى إنػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػمعتي 
 

 (2)ؿي زً بىػػػػػنٍ تى  األفكػػػػاري  بػػػػػؾً  الرجػػػػاؿً  خيػػػػرى  
اسػػتخدـفػػيالجممػػةالشػػعريةمفػػردتيفقػػديمتيف)ثػػبج(ك)تنبػػزؿ(،كتحمػػؿثػػبجأكثػػرمػػف 

معنػ معجميػانفيػيتعنػيكسػػطالشػيءكمعظمػوكأعػةه،كتعنػػيأيضػا:تخمػيطالكػةـكتفنينػػو،
.كقػػدكردتثػػبجفػػيالبيػػتبمعنػػ )عظػػيـ(.كجػػاء(3)ًئفٌكتعنػػي:طػػائريصػػيحالمَّيػػؿكمَّػػوكأٌنػػويىػػ

كجػاءالمفظػافمنسػجميفمػعالفعؿتنبزؿبمعن تتفتؽكتتكالد،كىكالمعن القريبليػامعجميػا.
حالةالحزفالتييمربيا،فيكقدأكسبيماداللةكاقعيةتتكافؽمعطبيعةالمسةالمعاصرة.

 كتأخذلفظة)األسؿ(مكانيافيقكلو:
                                                           

جراءاتو)ص(كرستيفيا،(1  (.60عمـاألسمكبمبادئوكا 
ل مت )ص(2  (.136(الحديثي:خمؼ،ديكافكا 
 (.6/99(الفراىيدم،العيف)ج(3
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 جىدي ًبػػػ تٍ رى كنػػػارم حكًصػػػ الجػػػراحى  تي ٍضػػػخي 
 

 (1)ؿي ًسػأضػمعي األى  تٍ ك ػمػكتي كدى  كعشػتي  
كثيػػرة  اسػػتخدـمفػػردة)األسػػؿ(كتحمػػؿأكثػػرمػػفمعنػػ نفيػػيتعنػػي:نبػػاتذكأىغصػػافو

،،كقدكردتاألسؿفيالبيتبمعنػ )الرمػاح((2)شائكةاألىطراؼ،كتعني:الرماح،كأيضا:النَّبؿ
.فةالجراحالتيأصابتوثاكمنحتداللةك

ككذلؾلفظة)اسبطر(ك)الختؿ(فيقكلو:

 

ػػػػػػػػػػ كعػػػػػػػػػػاشى   مؤٌجمػػػػػػػػػػةن  اعمػػػػػػػػػػرمى أحالمن
 

 (3)ؿي تىػػػػنا الخى بنػػػػا اسػػػػبطر  عمػػػػى مأسػػػػاتً  
،كاسػبطرفعػؿيعنػي:اضػطجعكامتػد،كالختػؿ(4)استخدـمفػردتيف)اسػبطر(ك)الختػؿ( 

ددتالمأساةفياىماالمعجمي،فتممصدرختؿكيعني:خدعوعفغفمة،كقدحمؿالمفظافمعن
ظؿالزيؼكالخداع،كقدكظفيمافيالتعبيرعفحالةنفسيةتشكمتبمسةمعاصرة.

 ككذلؾالفعؿ)سممكا(فيقكلو:

 مػػػػػتٍ قػػػػػد حبي  بمػػػػػى كفجػػػػػرم بػػػػػو اآلفػػػػػاؽي 
 

ػػٍف فمػػي سىػػتى  المػػكتً  كصػػرخةي    (5)مكامً طػػكم مى

(كىػيفعػؿيسػتخدـفػياألصػؿل  ،كلكنػونقػؿداللتػو(6)سػمؿالعػيفاستخدـمفردة)سىػمىؿى
ي،كقػداسػتخدموفػيلسػةعصػريةحيػثإل الفـ،فقصدبقكلو)مففميسممكا(:مفأخرسكافمػ

عبرمفخةلوعفحياةالذؿكاليكافالتييحياىاالعراؽفيظؿالمحتؿكأعكانو.

 ككذلؾفيالفعؿ)صييدت(فيقكلو:

 أرل الجػػػػػػػػػٍكلفى تنػػػػػػػػػدبينا كفػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػآـً 
 

 (7)تىقػػػػػـً  ييدىٍت جػػػػػذكةي فييػػػػػا فمػػػػػـٍ كصػػػػػ 
 

                                                           

ل مت )ص(1  (.136(الحديثي:خمؼ،ديكافكا 
 (.3/99(األزىرم:أبكمنصكر،تيذيبالمسة)ج(2
ل مت )ص(3  (.137(الحديثي:خمؼ،ديكافكا 
 (.1/389سة)ج(األزدم،جميرةالم(4
ل مت )ص(5  (.138(الحديثي:خمؼ،ديكافكا 
 (.289(العسكرم:أبكىةؿ،التمخيصفيمعرفةأسماءاألشياء)ص(6
ل مت )ص(7  (.145(الحديثي:خمؼ،ديكافكا 



 

97 

اسػػتخدـمفػػردة)صػػييد(كىػػيباألصػػؿاسػػـلػػوأكثػػرمػػفمعنػػ :حػػرالصػػيؼالشػػديد،
،لكػفالشػاعراشػتؽمنػوفعػةن(1)كالسرابالمضطرب،كطكيؿالقامة،كأرضكاسعةالمػاءفييػا

بكالدمار.ن االشتعاؿ،صييدتجذكة:اشتعمت،ككظفوفيالتعبيرعفحالةالحرفحمؿمع

 ستخدـلسةتراثيةمشبعةبالفخرفيقكلو:كماا

ـٌ العػػػػػػػػػرانيفً  ـي )شػػػػػػػػػ  ( ل جػػػػػػػػػٍدعه أنػػػػػػػػػكفييي
 

 (2)ذاقكا األمػٌريف مػف عسػًؼ السػالطيف 
،كقداستخدموالشاعر(3)نيفرٍاستخدـمفردة)العرانيف(كالتيتعنياألنكؼ،كمفردىا:عً 

المػدح)شػـالعػرانيف(كجػاءتجممػةالنفػيكفؽتركيبنمطيمعتادفيشػعرالقػدماءكذلػؾعنػد
التاليةمؤكدةليا،فيـشػامخكاألنػكؼ،كتمػؾاألنػكؼلػـتجػدع،كلػـتخضػع،رغػـمػانػاليـمػف

كجاءلسةالبيتكفؽالمسةالتراثيةالجزلة.جكرالحاكـكبطشو.
 معجـ األلفاظ المعاصرة: -ب

يتحمػؿركحالعصػر،كتعبػرعػفلسػةالشػاعرباأللفػاظالحديثػةكالمعاصػرة،كالتػتخرز
معانيػو,فقػػدغمػػبعمػ معجمػػواأللفػػاظالمعاصػػرةالقريبػةمػػفذىػػفالمتمقػيكالمنطمقػػةمػػفكاقعػػو

ابػػيفالمسػػةالمعاصػػرةكالمسػػةالتراثيػػةفػػيبنيػػةىػػككشػػاعر،كالدالػػةعمػػ ثقافتػػو،كقػػدزاكجأحياننػػ
فيالبنيتيف،فشكؿىذاسمةأسمكبيةكحيناحظيتالمسةالمعاصرةبتفردىا،البيتكبنيةالقصيدة

لمسةعنده.كمفالصعبحصرىذاالمعجـ،لذاسيشيرالباحػثإلػ مجمكعػةمػفاأللفػاظالتػي
تكررفيشعرخمؼ.ت

 مفتمؾاأللفاظالتيشاعتفيمعجموالمعاصر)المتاهكالتيو(.

 جرنػػػػػػػػػي ثػػػػػػػػػأرو  كألػػػػػػػػػؼي  خمقػػػػػػػػػتي  فمقػػػػػػػػػدٍ 
 

 (4)رىينػػػػػا عشػػػػػتي  كفيػػػػػوً  المتػػػػػاهً  نحػػػػػكى  
-التيو،المتاه-امايستخدـالشاعرىذهالمادةمفردة)المتاه(،كىيمصدرتاه،ككثيرن 

كىيمفاأللفاظكالمفرداتالتيتظيرركحاالضطراب،كتعربعفحالةالحزفالتييتسـبيػا
إنسافىذاالعصر.

 ،كمفاستخدامولياقكلو:ككذلؾكافلمفظةالبكححضكركبير
                                                           

 (.2/404(ابفسيده،المخصص)ج(1
ل مت )ص(2  (.149(الحديثي:خمؼ،ديكافكا 
 .(7/190جابفمنظكر:لسافالعرب)((3
 (.91(الحديثي:خمؼ،ديكافأناكأنتكال)ص(4
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 يػػػػػا امػػػػػرأةي  البػػػػػكحً  عػػػػػاسي ن فيػػػػػؾً  مػػػػػا دب  
 

 (1)دي ًحػػػػػػت  يى  لػػػػػػيسى  كسػػػػػػره  مػػػػػػا فيػػػػػػؾً لكن   
مفػردة)البػكح(مػفالمفػرداتالتػػيتشػيعبكثػرةممحكظػةفػيلسػػةخمػؼ،كىػيلفظػةتعبػػر 

عفحالةالشاعريةالمتأججةفيداخمو.

 ككذلؾلفظةانثياؿشيدتحضكرافيشعره،كمفاستخدامولياقكلو:

 وي بيػػػػػػػيمػػػػػػػس أكتٍ ال ثيػػػػػػػاؿي انٍ  أنػػػػػػػتً  إليػػػػػػػؾً 
 

 (2)ؿي شػػػػػػػػاٌل  لمبػػػػػػػػكحً  وي ا فيحمميػػػػػػػػينػػػػػػػػكحٍ  
مفردة)انثياؿ(تعبرتدافعاألفكاركتتابعيا،كىيمفالمفرداتالتػيكظفيػاالشػاعرفػي 

لستوالمعاصرة،كالتيتعبرعفمعالجتولقضيةالشعريةكالشاعرية.

 كذلؾلفظةرؤلكافلياحضكركاضحفيشعره،كمفاستخدامولياقكلو:

ػػػػػػػخى فى  ػػػػػػػ تٍ بى ض  ػػػػػػػؤل فً آىػػػػػػػاتي ري  رى طٍ سى  رمكى
 

 (3)مػػػػيمى قى  وً فػػػػي شػػػػريانً  الكجػػػػدي  فى زى كدكٍ  
تشيعلفظةرؤلبكثرةفيشعرخمؼ،كتنػدرجضػمفلستػوالفمسػفيةكالفكريػة،لمػاتكتنػزه 

مػػفمضػػاميفتعبيريػػػة،كيسػػتخدمياكفػػؽرؤيػػػةشػػعريةمتعػػػددةالداللػػة،كمػػافػػػيالبيػػتنفػػػالرؤل
ىاتوكلكنتيا.الفكريةقدخضبتآ

 العبؽكالشذلكالظمأ.ككذلؾكظؼألفاظ

 الشػػػػػػذل أغنيتػػػػػػي بيػػػػػػا عبػػػػػػؽي  كالحػػػػػػب  
 

ـي ع  نى تىػػػػػػػػػػػيى  ظػػػػػػػػػػػام و  رو ٍغػػػػػػػػػػػثى  كلكػػػػػػػػػػػؿ   
(4) 

الشػػذلكالعبػػؽ،كالظمػػأكالحػػب،تقػػعضػػمفاأللفػػاظالتػػيتػػدكرفييػػالسػػةخمػػؼ،كتنػػدرج 
بتكظيفيػادال ليػاكجماليػا،بمػايتناسػبتحتالتشكيؿالشػعرمالػذميثػرمقامكسػوكمعجمػو.يقػـك

 معالنسؽالعاـلمنصكالجممةالشعرية.

 األغػػػػػػػاني أصػػػػػػػداءي  كػػػػػػػاألمسً  كانتيػػػػػػػتٍ 
 
 
 

 (5)معنػػػى مػػػف شػػػظايا الػػػركحً  كتػػػراءتٍ  
 

                                                           

 .165(المرجعالسابؽ،ص(1
 .79(المرجعنفسوص(2
 (.82ص)(الحديثي:خمؼ،ديكافأناكأنتكال(3
 .154صالمرجعالسابؽ،((4
 (.93(الحديثي:خمؼ،ديكافذاكرةالميؿ)ص(5
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تشيعمفرداتشظاياكاألصداءكاألغانيفيشعرخمؼ،كتشكؿرافدالمعجموالشعرم،
لينتجمنيامضاميفتعبيريةكدالليةمتعددةكمترابطة.

 معجـ األلفاظ العامية: -ت

اسػػتخدـالشػػاعرفػػيمعجمػػومفػػرداتالمسػػةالعاميػػةالشػػائعةكالتػػيتعػػكدإلػػ أصػػؿفػػي
المسػػػةالفصػػػح ،كجػػػاءىػػػذااالسػػػتخداـليؤكػػػدأفمعجػػػـالشػػػاعرمكاكػػػبلمحيػػػاةاليكميػػػةكلمكاقػػػع

باإليقػاعالقريػبالمعاش،فنقؿتمؾاأللفاظمفدائرتيػاالمبتذلػةإلػ بػؤرةجماليػةدالليػة،اتسػمت
الوحضكرهالقائـفياألذفالعربية،غيرأنولػـيكثػرمػفىػذامكسيقيِّامفالمتمقي،فمنحيابعدن

االسػػػتخداـ،حيػػػثجػػػاءبالقػػػدرالػػػذميتناسػػػبمػػػعمقػػػاـالبنيػػػةالشػػػعريةككفػػػؽالسػػػةمةالصػػػرفية
كالنحكية.

 :كمفىذهاأللفاظالتياكتسبتصفةعاميةالمفظشاؿفيقكلو

 احتراقػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػراراتً  ؾً أشػػػػػػػػػيمي 
 

 (1)كأنػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػئت إمػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػئت ىيػػػػػػػػػػا 
جاءالفعؿشاؿ،بمعن أحمؿ،كىكفعؿفصيح،شاعاسػتخداموفػيالميجػاتالدارجػة، 

حتػػ أصػػبحذاداللػػةمقترنػػةبيػػا،كلػػـيعػػديسػػتخدـبمعنػػاهالمعجمػػي،فقػػدكردفػػيلسػػافالعػػرب
كثيرةهلمفعؿكغير ظفوالعديدفيالشعراءالمعاصريففيأشعارىـ.،كك(2)همفالمعاجـمعافو

 ر،كمزع،كداس،فياألبياتالتالية:طىؾكظؼاأللفاظخٌم ،كرش،كنىككذل

 نػػػػػػػػيمػػػػػػػػكاجعي كتزيٌ  خمػػػػػػػػؼى  خميػػػػػػػػؾً 
 

كـ أشػػػػػػػػػتاري عطػػػػػػػػػرً  فٍ فأنػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػذم ًمػػػػػػػػػ 
(3) 

جػػػاءالفعػػػؿخمػػػي،بمعنػػػ ابقػػػي،كحمػػػؿداللتػػػوبالميجػػػةالدارجػػػة،كقػػػدكردتفػػػيالمسػػػة 
بمعنػػػػ إخػػػػةءالسػػػػبيؿ،كيةحػػػػظىنػػػػاتحػػػػكؿداللػػػػةالمعنػػػػ ،كقػػػػداسػػػػتخدموالشػػػػعراءالفصػػػػح 

 المعاصركفبمعن اإلبقاء.

 غيمػػػػػػػػػةن  ؾً بػػػػػػػػػي حتػػػػػػػػػى أضػػػػػػػػػم  رٌ قى كتى 
 

 (4)نا األشػػػػػػػػػػػػػػػػذاءي لسػػػػػػػػػػػػػػػػكاحمي كترش ػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

                                                           

(.98(الحديثي:خمؼ،ديكافأناكأنتكال)ص(1
 ."الناقةالتيشاؿلبنياأمارتفع(.كفيو"11/275ابفمنظكر،لسافالعرب)ج((2
.(138ص)(الحديثي:خمؼ،ديكافأناكأنتكال(3
.100،صالسابؽ(المرجع(4
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جػػاءالفعػػؿتػػػرش،بمعنػػ تنثػػػر،كىػػكفعػػػؿشػػاعاسػػػتخداموفػػيالمسػػػةالعاميػػةالدارجػػػة،
ومػػػفتقربػػكتداللػػةجماليػػة،حيػػػثأظيػػرتػػكددهحمػػػؿفػػيالبيػػكأصػػبحذاداللػػةمعاصػػرة،كقػػد

األشذاء.ما،كتضكعفيجنباتيالحبتضموغيمةكيلمحبكبة،ا

 أقمقػػػتي صػػػٍحكم كغػػػابى الصػػػب ي منتظػػػرا
 

 (1)كمػػػاتى عػػػف مرفػػػًأ األحػػػزاًف مػػػٍف نىطػػػرا 
قػدكردجاءالفعؿنطربمعن انتظر،كيحمؿفيالعاميةىذهالداللػةكداللػةالحراسػة،ك 

 بمعن :حافظالزرعكحارسو.(2)فيالمعاجـ)الناطكر(

ػػػػػػبٍ ا حبى أٌنػػػػػػ لػػػػػػكٍ  مػػػػػػا ضػػػػػػر    نانػػػػػػا بعضى
 

 (3)ضػػػػػػػػػػػػػػػػكرنا العينػػػػػػػػػػػػػػػػافً حي بً  مػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ كتكم   
جػػاءالفعػػؿحبػػببمعنػػ أحػػب،كقػػدأكسػػبوالشػػاعرىنػػاصػػيسةالفصػػح ،محػػاكالالقفػػز 

 عم االستخداـالدارج)حبيت(.

 مػػيقى ا مي يػػ اليػػأسً  بً حٍ سيػػبً  كغابػػتٍ  عػػاـه 
 

 (4)إنسػػػػػػػػاني المسػػػػػػػػعكري  العطػػػػػػػػشي  عى كمػػػػػػػػز   
،كلكنوباتيستخدـ(5)جاءالفعؿمزعبمعن مزؽكأتمؼ،كىكفعؿلوجذكرهالمعجمية 

فػػيالعاميػػةبػػديةعػػفالفعػػؿمػػزؽ،كقػػدكظفػػوالشػػاعرضػػمفالمزاكجػػةالفعميػػة،فنسػػبالتمزيػػؽ
 لمعطش.

 دكسػػي عمػػى كجعػػي ىػػكلن  ي ربيػػعى ظمٌػػ
 

 (6)بالطمػػػػػبً  م لظػػػػػى البركػػػػػافً ي سػػػػػيجر ٌنػػػػػمً  
،كلكنػػػواكتسػػػبداللػػػة(7)السػػػتخداـالمعجمػػػيقريبػػػامػػػفاجػػػاءالفعػػػؿداسبمعنػػػ كطػػػأ 

أخرلكىيالتجاىؿ،كيبدكفيالبيتاضطرابفيالجممةالشعرية،فيكيطالبيابأفتظؿربيػع
ىكاه،ثـأفتدكسعم أكجاعو.

                                                           

(.44(الحديثي:خمؼ،ديكافمرايااألحزاف)ص(1
(5/215ينظر:ابفمنظكر،لسافالعرب)ج((2
(.55اكرةالميؿ)ص(الحديثي:خمؼ،ديكافذ(3
.76صالمرجعالسابؽ،((4
.مزعفةفأمرهتمزيعاإذافرقوكفيو:.(8/336)جابفمنظكر،لسافالعرب((5
.(43ص)الحديثي:خمؼ،ديكافذاكرةالميؿ((6
كالمدكسػػة:خشػػبةعمييػػاسػػف،داسالسػػيؼ:صػػقموكفيػػو:.(6/90ينظػػر:ابػػفمنظػػكر،لسػػافالعػػرب)ج((7

.لسيؼيداسبياا
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تراثػػيكعػػامي،كمػػااستعرضػػوالبحػػثتنػػكعبػػيفمعاصػػركقػػدمعجػػـالشػػاعركىكػػذافػػإف
لػػػيسإالإضػػػاءاتعػػػابرةلمعجػػػػـالشػػػاعر،كالػػػذميحتػػػاجإلػػػػ دراسػػػةمسػػػيبةكمخصصػػػةكػػػػي

اليفييػااتستقصيأبعادهكمجاالتوكأدكاتو،فدكاكيفالشاعرالتيتربكعم الخمسةعشػرديكاننػ
إالدراسةشاممةمتخصصة.المعجميةحقيافيالدراسة

احػػثقػػدألقػػ الضػػكءعمػػ أىػػـالسػػماتاألسػػمكبيةلمسػػةالتػػيكردتفػػيكبيػػذايكػػكفالب
.كمعجػػـشػػعرم،كتكظيػػؼمنصػػكبات،كاسػػتخداـمصػػطمحات،كتكليػػد،شػػعرخمػػؼ،مػػفاشػػتقاؽ

كيمكػػفالقػػكؿإفأسػػمكبيةالمسػػةعنػػدخمػػؼأسػػمكبيةغنيػػةثريػػةتنبػػعمػػفشػػاعريةمتكقػػدةكشػػعرية
التجديػدفػيالتشػكيؿالشػعرم،فيػكيميػؿإلػ التكليػدمتألقة،يبػدعمػفخةليػافػيتقػديـمظػاىر

كيطػػكعاألسػػماءالمسػػتحدثةكالمعاصػػرةرغػػـجمكدىػػاعبػػرلسػػة،كاالشػػتقاؽفػػيالميػػزافالصػػرفي
شػػعريةمتناغمػػةكمتصػػاعدةالػػكتيرةفػػيجرسػػياكحسػػيا،يكظػػؼالمنصػػكباتفػػيظػػاىرةلسكيػػػة

ادرةعم اإليحاءكمػنحالداللػة،كيتميػزأسمكبيةالفتة،تكشؼعفقدرتوفيخمؽجممةشعريةق
معجموباستيعابلسةالعصركتجديدلسةالتراثكاالستفادةمفلسةالكاقعكالحياةاليكميػة.كىػي

 يافيدراسةمستقمة.ستقصيايسماتبارزةالداللةكاالتساؽ،تحتاججيدابحثي
 




 ثاني:المبحث ال

 القيـ األسمكبية

غيػػػرىاألصػػػيؿلمػػػنصاألدبػػػييمكػػػفأفتحتػػػكمعمػػػ عناصػػػرىالمسػػػةباعتبارىػػػاالمػػػدخؿ
عمػػػ ثنائيػػػة)الػػػداؿكالمػػػدلكؿ(أكالشػػػكؿكالمضػػػمكف،فالػػػداؿىػػػكالصػػػكتلسكيػػػةو ،إذىػػػيتقػػػـك

ىنػػاؾأفالمنطػػكؽأكالمكتػػكب،كالداللػػةىػػيالمحتػػكلالػػذميشػػيرإليػػوذلػػؾالصػػكت،كالشػػؾ
ل الخكاصالذاتيةفياألداء،كبعضػيايعػكدعكامؿكثيرةتكتنؼىذيفالطرفيف،بعضيايعكدإ

.(1)إل طرفياالتصاؿمفمبدعكمتمؽو

                                                           

(.13(عبدالمطمب،بناءاألسمكبفيشعرالحداثةالتككيفالبديعي)ص(1
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كىذاماينتجعنوقيـيرفػدىااألسػمكبالػذميجمػعبػيفالػداؿكالمػدلكؿ،كىػذهالقػيـىػي
التيتكسبالنصالشعرمقيمابارزةعبرالتقابةتكالتفاعةتالتػيتنشػأفػيالجممػةالشػعرية.

المطمػػبأف:ضػػركرةالتركيػػزالخػػاصعمػػ العناصػػرالتركيبيػػةبمػػاتحكيػػومػػفيػػرلمحمػػدعبػػد
عيفعم أفيفرزالػنصداللتػوالخفيػة،كيجمييػالممتمقػيف،مثؿذلؾييتقابةتكتفاعةت،إذإفٌ

ذلؾأفالكمماتعناصرغيػرمكضػكعيةفػيارتباطيػابمبػدعيا،بػؿىػيتكتسػبمنػوكثيػرامػف
فيأكالمتقابمة.فالمبدعبإمكاناتوالخاصةقديستطيعأفيخمؽأشكاالنىذهاألشكاؿالمتعارضة

نمػػاىػػكمػػفيحقػػؽفنيػػةأشػػكالواعتمػػادن اعمػػ السػػياؽاألداءالتقػػدمياالمسػػةفػػيمكاضػػعاتيا،كا 
.(1)كالمكقؼ

فػػػػػػالقيـاألسػػػػػػمكبيةالتػػػػػػيتبػػػػػػزرالطاقػػػػػػاتاإلبداعيػػػػػػةلػػػػػػدلالشػػػػػػاعرتنطمػػػػػػؽمػػػػػػفكػػػػػػكف
نمػػػػاىػػػػياختيػػػػاراتحػػػػرةيتحػػػػرؾمػػػػفننػػػػامتقالمسػػػػةليسػػػػتشػػػػيئن امػػػػفحيػػػػثاسػػػػتعماليااألدبػػػػي،كا 

اإلػػػػػ الكشػػػػػؼعػػػػػفتجربػػػػػةخاصػػػػػةذاتخةليػػػػػاكبيػػػػػااألديػػػػػب،بحيػػػػػثيكػػػػػكفاختيػػػػػارهمؤديِّػػػػػ
اتجػػػػاىيفمتقػػػػابميف:أحػػػػدىمايػػػػذىبمػػػػفالػػػػػذىفإلػػػػ األشػػػػياءالكاقعيػػػػة،كاآلخػػػػرمػػػػفاألشػػػػػياء

.(2)دراؾالجيدليذهالحركةالمزدكجةالكاقعيةإل الذىف،كفيـالنصيتكقؼعم اإل

كطريقػػػػػػػةدراسػػػػػػػةالػػػػػػػػدالالتالتمتمػػػػػػػؾكسػػػػػػػػائؿمحػػػػػػػددةإلنتػػػػػػػاجداللػػػػػػػػةمعينػػػػػػػة،إنمػػػػػػػػا
األنسػػػػاؽىػػػػيالتػػػػيتخمػػػػؽداللتيػػػػانتيجػػػػةعةقتيػػػػاكصػػػػمتيابػػػػالكاقع،أمأفالمممػػػػحاإلشػػػػارم

نتاجيػػػػػػا،كمػػػػػػفثػػػػػػـإظيػػػػػػارالابػػػػػػارزنلمسػػػػػػةالبػػػػػػدأفيمعػػػػػػبدكرن خطػػػػػػابافػػػػػػيخمػػػػػػؽالداللػػػػػػةكا 
األدبػػػػيفػػػػيصػػػػكرتوالتػػػػيتقربػػػػومػػػػفالفيػػػػـ.كمػػػػفثػػػػـفػػػػيصػػػػكرتوالجماليػػػػةالتػػػػيتػػػػؤثرفػػػػي
المتمقػػػػػيبالدرجػػػػػةالتػػػػػيانفعػػػػػؿبيػػػػػاالمبػػػػػدع.كاألىميػػػػػةالتػػػػػييعمػػػػػؽعمييػػػػػاإنتػػػػػاجالداللػػػػػةإنمػػػػػا
تعػػػكدإلػػػػ رصػػػدكحػػػػداتتعبيريػػػة،مػػػػعرصػػػػدشػػػبكةعةقاتيػػػػا،كتجميػػػعكػػػػؿذلػػػؾفػػػػيمسػػػػتكل

ػػػػةأكالثػػػػـيمتػػػػدمنػػػػوإلػػػػ الػػػػذىفثانيػػػػا،كييكاحػػػػديعػػػػكدإلػػػػ السػػػػطح ظأفمثػػػػؿىػػػػذااإلجػػػػراءحى
اإلػػػػػ التركيػػػػػزعمػػػػػ ظػػػػػكاىرمعينػػػػػةالبػػػػػدكأفتحتػػػػػكمبالضػػػػػركرةعمػػػػػ جػػػػػكىريقػػػػػكدتػػػػػدريجيِّ

.(3)الصكرةاألدبيةثـاختزاؿعناصرىافيىذهالظكاىرالتيتركزعمييا

                                                           

.14(المرجعالسابؽ،ص(1
(.147(عبدالمطمب،بناءاألسمكبفيشعرالحداثةالتككيفالبديعي)ص(2
.147المرجعالسابؽ،ص((3
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 متكرارالقيـ األسمكبية لأكل: 
أصػػػيمةفػػػيالشػػػعرالعربػػػيقديمػػػوكحديثػػػو،كىػػػكأسػػػمكبيتضػػػمفالتكػػػرارظػػػاىرةلسكيػػػة

اإلمكانػػػاتالتعبيريػػػةالتػػػييتضػػػمنياأمأسػػػمكبآخػػػر،كيرفعػػػوإلػػػ مرتبػػػةاألصػػػالة،فيػػػكيسنػػػي
المعنػ ،كيثػرمالعاطفػةكيرفػػعدرجػةتأثيرىػا،كيركػػزاإليقػاع،كيكثػؼحركػػةالتػرددالصػكتيفػػي

لتكػػرارظػػاىرةفنيػػةلػػيسكليػػدالشػػعرالجديػػد،بػػؿلقػػد.كا(1)القصػػيدة،شػػرطأفيػػأتيدكفتكمػػؼ
عرفوالقدماء،ككرركامنوأنماطانذكرمنياالكزفكالقافيةكالبيت.

بػيفالكممػاتكالجمػؿ"العةقاتالتركيبية"يعتمدالتكرارفيصكرهالبسيطةكالمركبةعم 
اللتػػو،ككػػذلؾيكػػكفاألسػػمكبفػػيإنتػػاجالداللػػةنكتتسيػػرىػػذهالعةقػػاتكتتعػػددبتسيػػرالسػػياؽكد

ػنفسومتعددا،لذلؾفإفأنماطالتكراركأشكالوالبد ،كقػدتتبػايفاأفتككفمتعددةكمتنكعةأيضن
فيفاعميتياالشعرية.

يرلمصطف السعدنيأفالتكرارباإلضافةإل كظيفتوالخاصةبالتطريبيحدثنكعػا
(.2)عاطفيةمفالمكازنةالمعنكيةكنمطامفالمعادالتال

ػػػػػك ااأكليِّػػػػػيػػػػػرلمحمػػػػػدعبػػػػػدالمطمػػػػػبأفالمتتبػػػػػعلشػػػػػعراءالحداثػػػػػةكشػػػػػعرىـيػػػػػدرؾإدراكن
أفبنيػػػػةالتكػػػػرارىػػػػيأكثػػػػرالبنػػػػ التػػػػيتعامػػػػؿمعيػػػػاىػػػػؤالءالشػػػػعراءككظفكىػػػػابكثافػػػػةإلنتػػػػاج

بنيػػػػػػػةالتكػػػػػػػرارعمػػػػػػػ اخػػػػػػػتةؼالداللػػػػػػػة،كىػػػػػػػـفػػػػػػػيذلػػػػػػػؾيتسػػػػػػػاككف،بحيػػػػػػػثيمكػػػػػػػفالقػػػػػػػكؿإفٌ
كػػػػؿنػػػػصشػػػػعرمعمػػػػ نحػػػػكمػػػػفاألنحػػػػاء.بػػػػؿإنيػػػػافػػػػيبعػػػػضاألحيػػػػافأنماطيػػػػاتحػػػػؿفػػػػي

.(3)تستسرؽالنصالشعرمكمو

،ةيػدعد،كمفثػـأخػذعنػدىـأنمػاطعدةكيرلأفالقدماءنظركاإل التكرارمفزكايا
لكػػؿنمػػطاسػػموالخػػاصبػػو،تبعػػالمصػػكرةالشػػكميةالتػػيجػػاءعمييػػا،نبعػػالمنػػاتجالػػدالليالػػذم

.(4)يفرزه

كتنقسـالبن التكراريةإل ثةث:ردالعجزعم الصدر،كالترديد،كالتجاكر.

فػيبنيتػوالعميقػةايكػكفالمفػظالثػانيمسػتقةِّتكراريِّػكيأخذردالشػكؿعمػ العجػزشػكةن
.اعم المستكلالشكميعفالمفظاألكؿ،كقديظؿترابطالمفظيفقائمن

                                                           

(.263(المةئكة،قضاياالشعرالمعاصر)ص(1
(.95ظيفيلزكمياتالمعرم)ص(السعدني،البناءالمف(2
(.381(عبدالمطمب،بناءاألسمكبفيشعرالحداثةالتككيفالبديعي)ص(3
(.147ص)(عبدالمطمب،بناءاألسمكبفيشعرالحداثةالتككيفالبديعي(4
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طػراؼ(كترتكػزعمػ ترديػدلفظػةمػفالتركيػباألكؿكتأخػذبنيػةالترديػدشػكؿ)تشػابواأل
يجمػعبػيفالحضػكركالسيػاب،فيحضػرداؿ فيالثاني،كمفالثانيفيالثالث،فييعمميةتػكاؿو
أكأكثرفيالجممةاألكل ،ثـيسيبفيالجممةالثانية،كمعالحضكركالسيابيتـإنتػاجالداللػة

فيأشكاؿمتعددة.

كتقكـطبيعةبنيةالت جاكرعم التجػاكربػيفاأللفػاظالمكػررة،أمأفالنطػؽفييػايػتةـز
األكؿعم عممية معحركةالفكرفيأىدافوالتككيديةكالتقريرية.كتتميزبمنطمقيفدالليف،يقـك

،كيقكـالثانيعم التكريرجديدوتأسيسيةتعمؿعم إنتاجمعن ن يضاؼإل ماسبقومفمعافو
بعمميةترديدلمداللةاألكل دكفإضافةتأسيسيةذمالطابعاإلضاف .(1)ي.بمعن أنويقـك

المتتبعلشعرخمؼالحديثييمحظالتكػراركظػاىرةقائمػةليػاأشػكالياكأنماطيػاكعمقيػا،
التكػػرارفقػػدشػػكؿالتكػػرارركيػػزةإلنتػػاجالداللػػةعنػػده،كاسػػتخدموبكثافػػة.كقػػدقػػاـالباحػػثبتقسػػيـ

لمكشػؼلكممةكتكرارالجممة،ليسيؿمتابعةالتكػراركرصػده،كليكػكفمػدخةنتكراراإل قسميفن
عفإنتاجالداللةالتيتحققت.

 تكرار الكممة -أ

كقعتكرارالكممةعندخمؼبشكؿالفتكضمفالبن التكراريةالتػيغمبػتعمػ شػعراءالحداثػة
المعاصريف.

 كمفمظاىرتكرارالكممةفيشعرهتكرارالضمير.

 الػػػػد نا ضً مٍ تى كٍلػػػػ كػػػػافى  ىٌمنػػػػي مػػػػفٍ  مػػػػا
 

ى فى    (2)ميىي كى تىػػػػػػػػػػػ أشػػػػػػػػػػػيائي كأنػػػػػػػػػػػتً  تً ٍنػػػػػػػػػػػ ى
جػػاءتكػػرارالضػػميرالمخاطػػب)أنػػًت(فػػيجممػػةشػػعريةكاحػػدة،فخاطػػبمحبكبتػػوأنيػػا 

أشػػياؤهالتػػييحػػرصعمييػػا،كأنيػػاتكىمػػوالػػذميعػػيشفيػػو،فحمػػؿالضػػمير)أنػػت(داللػػةسػػياقية
حػػدىاىػػيمحػػكراىتمامػػوكأحةمػػو.كىػػذامػػاىيػػألػػوصػػدرخاصػػة،أكػػدتعمػػ أفالمحبكبػػةك

ضػمف"أنػتتػكىمي"البيتنفيكلـييتـبمفكافقبةأكبمصيرالدنيا.كقدكقعالجممةالثانية
بنيةالترديدالتيانتقمتمفالتكرارفيبنيتوالشكميةإل التكرارفيبنيتوالعميقػة.كيةحػظىنػا

مػػفمػػتكمـإلػػ غائػػبثػػـإلػػ مخاطػػب،كقػػداحتشػػدىػػذاالتنػػكعتنػػكعالخطػػابالشػػعرمكتحكلػػو
ليعطيداللةتفاعميةتبرزقيمةتكرارالضميرالمخاطب.

                                                           

(.410-383(ينظر:عبدالمطمب،بناءاألسمكبفيشعرالحداثةالتككيفالبديعي)صص(1
(.148:خمؼ،ديكافأناكأنتكال)ص(الحديثي(2
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 كمفمظاىرتكرارالكممةتكراراالسـالمجركركالفاعؿ.

ـٍ   رقػػػػتٍ تى احٍ  ا كآثػػػػارم قػػػػدً شػػػػيئن  ؽً ٍبػػػػأي  لػػػػ
 

 (1)نيرانػػػػػػػػػػػي النيػػػػػػػػػػػرافً  يػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػفى تٍ رى فحر   
،فكيػػؼتحػػرر"فحررتيػػامػػفالنيػػرافنيرانػػي"جمػػؿشػػعريةكاحػػدة،جػػاءتكػػرارالنيػػراففػػي 

النيػػرافى حيػػثخرجػػتالداللػػةىنػػاعػػفالسػػياؽالمػػألكؼعبػػرالمزاكجػػةالفعميػػة،كحممػػت النيػػرافي
مسػػايرة،كىػػذامػػاأكسػػبالتكػػرارقيمػػةأسػػمكبية،فالتسػػاؤؿعػػفكيفيػػةتحريػػرالنيػػرافمػػفالداللػػة

لتتعددسياقاتو.كقدكقعضمفبنيػةالترديػدالعميقػة،فينػانػارافننػارالنيراف،يظؿمفتكحالداللة
االحتةؿكنارالثكرة،كىذانكعمفالتكراريمجأإليوالشاعرنفيكررالمفظةذاتيابعكدةالضمير

إلييا،كيختمؼىذاالضميرباختةؼالسياؽ،فيعكدتارةعم المتكمـكتارةعم المخاطب.

 مضاؼإليوكاالسـالمجركر.كمنياتكرارال

 دميىػػػػػ ي مػػػػػفٍ ظمٌػػػػ نػػػػػزعى  ي أحػػػػػاكؿي إٌنػػػػ
 

يىػػػػػػ   (2)ؼي ًشػػػػػػكٍ تى  جنكنػػػػػػؾً  جنػػػػػػكني عػػػػػػفً  مٍ دى كى
كردتكػػراراليػػدكالجنػػكففػػيجممػػةشػػعريةكاحػػدة،تعػػددتالػػدكاؿفييػػاكتسيػػرتدالالتيػػا 

لكنػػوالسػياقيةأيضػػا،فاليػػداألكلػػ تنػػزعالظػػؿ،فيػػذاالظػؿمنتسػػبلمشػػاعركمسػػتقرفػػيأعماقػػو،
غيػرمحػددالمعػالـكاألكجػػو،ثػـىػذهاليػػدالتػييحػاكؿانتػػزاعالظػؿمنيػا،ىػػيذاتيػايػدالجنػػكف،
كىذاالجنكفالذمنسبوالشاعرإل نفسونىكذاتوالذميحاكؿأفيكشؼبوجنكنيػا.فالعةقػة

تكرارضػمفبنيػةبيفاليدكالجنكفكبيفاليدذاتياكالجنكفذاتوعةقةمعقدةالترابط.كقدكقعال
بػوعبثػا،بػؿلحاجػةردالعجزعمػ الصػدر،كىػذايظيػرالقيمػةاألسػمكبيةلمتكػرار،فيػكلػـيػأتً

ممحةاستدعتالتكالدالتكرارملمفظتيف.

 كقدتتكررالكممةثةثا،كمافيقكلو:

 ؿ  ًظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؾً م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظً ركحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لً 
 

 (3)ؼي ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطى  ؾً ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ ىى  ؿ  ًظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكً  
كاحػدة،كقػدكقعػتضػمفالبنيػةالعميقػةلمترديػد،فتػرددكردتكرارالظؿفيجممةشعرية 

المفظفيفضاءالبيتمانحافيكؿمرةكردفييامعن جديدا،فركحولظػؿالحبيػبظػؿ،كظػؿ
ىمػػسالحبيػػبطيػػؼ،كيةحػػظالتكزيػػعالمكسػػيقيلمفظػػةالظػػؿالتػػيكررىػػاثةثػػافػػيالبيػػت،مػػع

                                                           

.160صالمرجعالسابؽ،((1
.14،صنفسو(المرجع(2
(.55(الحديثي:خمؼ،ديكافأناكأنتكال)ص(3
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،كىػػذايبػػرزالقيمػػةأسػػمكبيةلمتكػػرار،فيػػكيكػػرراخػػتةؼتركيبيػػا،فتػػارةتػػردمعرفػػةكأخػػرلنكػػرة
الظؿتحتتأثيرسمعيمكسيقيمتعددالداللةكاألكجو.

 .كمفتمؾالمظاىرتكرارحرؼالتسكيؼ

ػػػ ؿ  فكيػػػ  نػػػامحقي يى  قا سػػػكؼى ٍشػػػعً  جػػػاءى  فٍ مى
 

 (1)المسػػػػػػػػػػػػاءاتً  نػػػػػػػػػػػػا ركحي عي بى تٍ تى  كسػػػػػػػػػػػػكؼى  
يػدعمػػ تحقػؽمػػايعػدبػػو،)سػكؼ(فػػيجممػةشػػعريةكاحػدة،لمتأكسػػكيؼتكػررحػرؼالت 

كمػػاكػػافليػػاأثػػرمكسػػيقيفػػيالسػػمع،فشػػكمتفاصػػمةزمنيػػةتكػػررتمػػرتيففػػيسػػياؽكاحػػد،
كحممػػتداللػػةسػػياقيةمتشػػابية،فالسػػابقكفعشػػقاسػػكؼيمحقػػكفبيمػػا،كسػػكؼتتػػبعيـفػػيذلػػؾ

عمػػ االسػػتدعاء،كىػػذامػػ اأبػػرزالميػػاليكالمسػػاءات،كقػػدكقػػعضػػمفالبنيػػةالبسػػيطةالتػػيتقػػـك
فاألداةالكاحدةكافلياأثرىافيإنتاجالداللةالتيتبرىفصدقو.نالقيمةاألسمكبيةلمتكرار

 كمنياأيضاتكرارلفظتيففيبيتكاحد:

ػػػػػجٍ نى لً  ػػػػػ عٍ مى  بعػػػػػضو  نا فػػػػػي صػػػػػكتً بعضى
 

 (2)تي صػػػػػػػػػػػكٍ  اهللً  مػػػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػػػي فضػػػػػػػػػػػاءً عٍ فيى  
صكتكاحد،كحمؿفيتكررت)صكت(مرتيف،حمؿفيالمرةاألكل داللةالتكحدفي 

المػػرةالثانيػػةداللػػةقػػكةالصػػكتكسػػيطرتو،كرغػػـتعػػددالداللػػةنإالأنيػػاسػػارتفػػياتجػػاهمتسػػؽ،
محدثةالتناغـالصكتيكالصرفيفيبنيةالبيتالذميحمؿنزعةاإليمافعنده،فالصكتاألكؿ

الثػانيىػكصػكتىكصػكتالتسػبيحكالتكبيػركالتيميػؿالػذمينطمػؽمنػوالمجاىػدكف،كالصػكت
التكحيدالذمينادمبوربالسماءكاألرض،فكقػعالتكػرارىنػاضػمفبنيػةالعجػزعمػ الصػدر،
كجمعبيفالداؿكالمدلكؿإلنتاجداللةالتكحدكاإليمػاف.كمػفىنػابػرزتالقيمػةاألسػمكبيةلتكػرار

)صكت(.

 ككيػػػػػػػؼى يػػػػػػػا كيػػػػػػػؼي مرآتػػػػػػػي تيبىٍعًثرينػػػػػػػي
 

 بألؼ ألؼ انعكاس في حقيبتو

 (3)بػػػػألًؼ ألػػػػًؼ انعكػػػػاسو فػػػػي حقيبىًتػػػػوً  
،فػػيصػػدرالبيػػتتيف،كتكػػررتلفظػػة)ألػػؼ(مػػرتيفتكػػررتأداةاالسػػتفياـ)كيػػؼ(مػػر 

يستفيـثـينادمأداةاالستفياـ،فمثؿانزياحاتركيبياكشؼعفعمؽمشاعراأللـكالحػزفعنػد
ضمفبنيةالترديدفيمستكاهالذاتالشاعرةالتيتبعثرتالحقاألؼألؼانعكاس،فكقعالتكرار

 العميؽ.
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 قػػػػػػد طػػػػػػاؿى فػػػػػػي ليػػػػػػًؿ الػػػػػػذىكًؿ ذىػػػػػػكلي
 

ليػػػػػػػًؾ غٌنػػػػػػػى باليػػػػػػػديًؿ ىػػػػػػػديمي   (1)كا 

تكػػررالػػذىكؿكاليػػديؿعمػػ نسػػؽكاحػػد،فذىكلػػوقػػدطػػاؿفػػيليػػؿالػػذىكؿ،كىديمػػوغنػػ  
باليػػديؿ،كىػػكنػػكعمػػفالتكػػرارسػػبؽتناكلػػو،كقػػعضػػمفبنيػػةالترديػػد،كلكنػػوكقػػعىنػػافػػيبيػػت
مصػرع،تضػمفتكزيعػػامكسػيقيامتناغمػامػػفحيػثالػػكزفكتكػرارالحػركؼ)اليػػاءكالػداؿكحػػرؼ

المد(كاتحادالقافية،كحمؿداللةالتكحدلمذىكؿكاليديؿ.
 كمنياتكراراالسـالمجركركالخبر.

ـٍ  ػػػػػػػا انطمقٍ فػػػػػػػكا أٌنػػػػػػػرً عٍ يى  لػػػػػػػ  دلنػػػػػػػا لممى
 

ري دى ٍيػػػػػػػػبى  ؽى ى كصػػػػػػػػف  كلنػػػػػػػػا المػػػػػػػػدل غٌنػػػػػػػػ 
(2) 

،حمؿفيالمػرةاألكلػ داللػةاالنطػةؽتجاكرل(مرتيف،ككقعضمفبنيةالتكرر)المد 
نحػػكالمػػدلالرحػػبكاآلفػػاؽالكاسػػعةكالتػػيجيميػػاأعػػداؤىـكالمتربصػػكفبيػػـ،كحمػػؿفػػيالمػػرة
الثانيةداللةترحيبالمدلبيـكغنائوليـ،فجاءتالداللةبجماليةمتناغمةمعالطبيعةكمتسقة

لتبرزالقيمةاألسمكبيةلمتكرارنبتعددداللةالمدل.معأركافالجممة،

 كمفمظاىرتكرارالكممةفيشعرهتكرارالمفردكالجمع.

 وً ليفًتػػػػػ آيػػػػػاتي  سػػػػػمتٍ تى ارٍ  كجيػػػػػي بػػػػػوً 
 

 (3)ألػػػػػػػػػػػػكافي  الحػػػػػػػػػػػزفً  يػػػػػػػػػػػا بمػػػػػػػػػػػػكفً تٍ نى كلك   
التكػػػرارفػػػيجممػػػةشػػػعريةتحمػػػؿداللػػػةالحنػػػيفكاالشػػػتياؽ،ضػػػمفبنيػػػةالترديػػػد،كجػػػاء 

تالميفػػػةكمةمحيػػػاقػػػدارتسػػػمتعمػػػ كجيػػػو،كجػػػاءتالجممػػػةالمسػػػتأنفةداخػػػؿالجممػػػةفعةمػػػا
الكاحدةنلتبػيفنػكعىػذاالميفػة،فيػيليفػةمتشػحةبػالحزف،كجػاءتكػرارلفظػةلػكفكألػكافكلػٌكف،

اأبػرزقيمػػةاأسػػمكبيِّليؤكػدميػػؿالشػاعرإلػػ طبيعػةالتكثيػػؼالمكسػيقيداخػػؿالبيػت،كشػػكؿمثيػرن
نفيصبحلكفالحزفألكانامتعددة،فظيرتقيمةالتحكؿكالتعدد.التكرار

 .المفظةكمفمظاىرتكرارالكممةعندهاختةؼاشتقاؽ

ػػػػػػػػتٍ بى عى أتٍ   تػػػػػػػػيمى يً أخٍ  زا التفكيػػػػػػػػري نػػػػػػػػي كغى
 

كػػػػػػػاري أفٍ  الصػػػػػػػمتً  بػػػػػػػركحً  تٍ تجم ػػػػػػػ كقػػػػػػػدٍ  
(4) 
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كفػػيالمػػرةكقػعالتكػػراربػػاختةؼاشػتقاؽالمتكػػرر،جػػاءفػيالمػػرةاألكلػػ مصػدرلفٌكػػر،
الثانيػػةاسػػـمػػرة،كحمػػؿداللػػةمتقاربػػة،فػػالتفكيرغػػزاأخيمػػةالشػػاعركاسػػتكطنيا،كاألفكػػارسػػادت

عالـالصمت،كمفىنابرزتقيمةالتكرارنباختةؼنكعالمادةالمتكررة،كبتعددداللتيا.

 كمفتمؾالمظاىرالتكرارفيأكؿاألبيات.

 فمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا البطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلتي التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػدـً الٌرجػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً قػػػػػػػػػػػػػػػػػد سيػػػػػػػػػػػػػػػػػٌطرىٍت  
 كلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ   

 
 يٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقي نزفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي أرضى الميحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً  

 كلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابيفي الٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل 
 

مىػػػػػػػػػػػػػػػ   ًؾ الميػػػػػػػػػػػػػػػاليلمضػػػػػػػػػػػػػػػٍيًؼ فػػػػػػػػػػػػػػػي حي
 كلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد لؿي كىىالييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 (1)سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيظؿ  يعبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدلؿً  

تسػػمطاتكراريػػا،فػػيالمقطكعػػةالشػػعريةالتػػيتككنػػتمػػفأربعػػة"لنػػا"شػػكؿشػػبوالجممػػة 
كمػػفخػػةؿاالختصػػاصكالحصػػرية،"لنػػا"رتسػػمطالػػذاتالشػػاعرةمػػفخػةؿالجمػػعأبيػات،أظيػػ

فميػػػـكحػػػدىـكػػػؿىػػػذهالبطػػػكالتكالتضػػػحيات،كقػػػدتكػػػكفمػػػفمقطػػػعصػػػكتيكاحػػػدسػػػبؽبأحػػػد
ا،كقدرسػـلكحػةالفخػرالتػيتشػيعفييػا،امتصاعدنامكسيقيِّحركؼالعطؼ،فمنحاألبياتإيقاعن

ايةكؿبيت:فمناالبطكالت،كلنػامسػيؿالػدـ،كلنػاقػرابيفالنػدل،كلنػافبدأالمقطعالمتكررمعبد
فنسبىذهالمفاخرلنفسوكلقكمو،كحمؿىذاالتسمطالتكرارمداللةمتقاربة،أشارتإل الدّْالؿ،

عمػػ عمميػػة فخػػرهكانتمائػػوبماضػػيوكحاضػػرهكمسػػتقبمو،ككقعػػتضػػمفبنيػػةالتجػػاكرالتػػيتقػػـك
،كأبرزتالقيمةاألسمكبيةلتكرارشػبواأضيؼإل ماسبقومفمعافوجديدنأساسيةأنتجتمعن ن

الجممة.
 إلـى كالميػػػػػػػػػػؿي يىٍطػػػػػػػػػػكم فػػػػػػػػػػي غكاًئًمػػػػػػػػػػوً 

 
ٍثمػػػػاني  ػػػا كيىٍكػػػػكم ًبنػػػاًر اليػػػػأًس جي  ركحي

نػػػػػػػػػػػػػػا  ٍكفػػػػػػػػػػػػػػكؼي غادىرى  إلـى كاألمػػػػػػػػػػػػػػؿي المى
 

 (2)ككىٍفكىفىػػػٍت نٍزفىػػػوي فػػػي الػػػركًح نيرانػػػي 
ـ(مرتيف،كريكبتمفحرؼالجرإلػ كمػااالسػتفيامية،ككردتكررتأداةاالستفياـ)إال 

تكراراىػػافػػيمطمػػعالبيتػػيف،ممػػاشػػكؿمتتاليػػةاسػػتفياميةحممػػتداللػػةالحيػػرةكالسربػػة،كداللػػةمػػا
يسكنومػفانفعػاؿالػذاتالشػاعرةبمػايحػيطبػو،ككقػتضػمفبنيػةالترديػدفػيمسػتكاىاالعميػؽ،

كمتفيالتكزيعالمكسيقيكالداللةالمتسقة.كأبرزتقيمةالتكرارالتيتش
 تكرار الجممة: -ب

                                                           

(.64(الحديثي:خمؼ،ديكافمرايااألحزاف)ص(1
(.75(الحديثي:خمؼ،ديكافذاكرةالميؿ)ص(2



 

109 

كمػػافػػيتكػػرارالكممػػةكضػػمفالبنػػ ،يقػػعتكػػرارالجممػػةعنػػدخمػػؼبشػػكؿالفػػتككثيػػؼ
أسمكبيةبارزة.قيـوذاتىمتعددةلمتكرار،لينتجدالالتوال

 مفمظاىرتكرارالجممةتكرارالخبرالذمحذؼمبتدأه.

 أٌجػػػػػػػػػؿى الٌسػػػػػػػػػفراآتو لركحػػػػػػػػػي كقمبػػػػػػػػػي 
 

ػػػػػػرا   كلػػػػػػؼ  عيمػػػػػػرم رىمػػػػػػاده أقمػػػػػػؽى البىصى
ـ  بقايػػػػػػػػػػا غػػػػػػػػػػٍيـً كٍسكسػػػػػػػػػػتي   آتو ألػػػػػػػػػػ

 
را  ػكى كأزرىعي الٌشمسى في خٌط المىػدل صي

(1) 
ا،ككقعاتكراريِّتسمطن-الذمكقعخبرالمبتدأمحذكؼتقديرهأنا-شكؿاسـالفاعؿ)آت( 

مضػػمكنيا،فيػػكقػػادـإلػػ ركحػػوالمعذبػػة،ضػػمفبنيػػةالترديػػد،كحمػػؿداللػػةتقاربػػتفػػيسػػياقياك
ا،كيةحػظكقػعكالتيتأجؿفيياالسفر،كقادـليمممـماتبق مفكساكسػو،كليػزرعالشػمسصػكرن

ػػتصػػكيريِّالتكػػرارفػػيبيتػػيفحمػػةجمػػاالن ا،لتبػػرزالقيمػػةاألسػػمكبيةفػػيمػػنحاسػػـامكسػػيقيِّاكتنسيمن
 الفاعؿىذهالمساحةالداللية.

ػػػػػػػػوي عػػػػػػػػاـه جديػػػػػػػػده ك   فينػػػػػػػػا الحػػػػػػػػب  نىٍزرىعي
 

ٍشػػػػػػػػمكلن ًبنىٍيسػػػػػػػػافً    فىيىٍنبيػػػػػػػػتي الحػػػػػػػػب  مى
 عػػػػػػػاـه كنىبعػػػػػػػي أنػػػػػػػا مػػػػػػػا زارى مزرعتػػػػػػػي 

 
 فمػػػػػاتى قمبػػػػػي كنٍبعػػػػػي فػػػػػٌي أٍظمػػػػػاني 

 عػػػػػػػػاـه كقمبػػػػػػػػي ليػػػػػػػػا أٍحرٍقتيػػػػػػػػوي شيػػػػػػػػعىال 
 

ػػػػدراني   (2)حتػػػػى يفػػػػكحى بيخػػػػكرا بػػػػيفى جي

األبيػػاتالثةثػػة،ككقػػعا،حيػػثتكػػررثػػةثمػػراتفػػيمطمػػعاتكراريِّػػشػػكؿ)عػػاـ(تسػػمطن 
خبرالمبتدأمحذكؼتقديرهىكأكىذا،كحمؿداللةمتقاربة،فالعاـالجديدكاكبوالحػزفكالجفػاؼ

-ضػمفسػياؽالداللػةعمػ ذىػابالػزرعجفػاء-تكػرارالػزرعكمزرعتػيشػكؿككذلؾكاالحتراؽ،
ككقػعضػمفبنيػةالترديػد،،اأكػدحالػةالجػدبكالقفػارالركحػيالػذميحيػاهالشػاعرامعنكيِّتضافرن

تذكيركتأكيدلمايحيطبومفتخاذؿكضياعفيظؿىذاالحب.كفي

 كمفتمؾالمظاىرتكرارفعؿاألمرفيبدايةاألبيات.

 تي اختنػػػػػػػػاؽه كصػػػػػػػػكٍ  تعػػػػػػػػالي أقػػػػػػػػكؿي 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػقاتً  سػػػػػػػػػػػػػػػػاعةن  تعػػػػػػػػػػػػػػػػالي إلػػػػػػػػػػػػػػػػىٌ    ةٍ مى
 حتػػػػػػػػػػى تصػػػػػػػػػػي ى  ؾً تعػػػػػػػػػػالي أضػػػػػػػػػػم   

 
ػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػػي ىائً  ؾً ضػػػػػػػػػػػػػمكعي كركحي  ةٍ مى

 الجنػػػػػػػكفً  تػػػػػػػراؼي عػػػػػػػي احٍ بٍ طى تعػػػػػػػالي فى  
 

ػػػػػػػػػػػػػالكاجً  ضػػػػػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػػػػػى الربػػػػػػػػػػػػػكةً مٍ نى لً    ةٍ مى
 الػػػػػػػػذىكؿه  تعػػػػػػػػالي فحرفػػػػػػػػي كسػػػػػػػػاهي  

 
ػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػا كاىً  رأل منػػػػػػػػػػؾً  مػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػدٍ ب   (1)ةٍ مى
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ا،كقػػعاكدالليِّػػاعاطفيِّػػاتكراريِّػػشػػكؿفعػػؿاألمػػرلممخاطػػبالمؤنػػث)تعػػالي(تسػػمطنحيػػث
ألربعػة،كجػاءكفػؽنسػؽمكسػيقيضمفبنيةالترديد،حيثتكررأربعمراتفيمطمعاألبيػاتا

كاحد،كحممتالجممةالفعميةالمتكػررةسػياقاتدالليػةمتشػابيةالمضػاميف،فيػكيأمرىػابػالمجيء
لتػػرلاختنػػاؽصػػكتو،كليضػػمياضػػـمشػػتاؽ،كليخبرىػػابجنكنػػو،كلتشػػيدذبػػكؿحركفػػو،فيػػكفػػي

 حالةاستدعاءمتكاصؿليا،لتعيشمعوىذهالمحظاتاألثيرة.

 تكرارالجممةالفعميةالمضارعةفيالزمفالمستقبؿ.كمنيا

 غػػػػػػدا سػػػػػػآتيؾ مسػػػػػػككنا لخاصػػػػػػرتي
 

 أشػػػػػػػػػػػيؿ جمػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػذاباتي كتحبيػػػػػػػػػػػرم  
 غػػػػدا سػػػػآتيؾ كالسػػػػكر الػػػػذم نصػػػػبكا 

 
 (2)حتمػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػينيد ممعكنػػػػػػػػػػا بتفجيػػػػػػػػػػرم 

تكررالفعؿالمضػارع)سػآتي(مػرتيف،كتكػررقبمػوظػرؼالزمػاف)غػدا(كقػدأسػندالفعػؿ 
المؤنث،كدؿحرؼالتسكيؼالذمسبقوعم تأكيػدالفعػؿكتحققػو،كجػاءتإل كاؼالمخطاب

داللةالتكرارمتقاربةنفيكيعدىاباإلتيافكقدمألتوالعذاباتثػـيؤكػدىػذاالكعػدباإلتيػافثانيػة،
ىـالذمنصبكه،فجاءتالجممةالفعميةفيالبيتاألكؿلتصؼحالوالمعذبة،كجاءتلييدـسكرى
لثانيلتؤكدعزموعم االنتصار.فيالبيتا

ككذلؾتكرارالفعؿالماضي.

 

ػػػػػحى مي  يػػػػػدرم مػػػػػا يػػػػػدكري  لػػػػػك كػػػػػافى   الن م 
 

ػػػػػػػػػػ الشػػػػػػػػػعكري  بى يىػػػػػػػػػػتى لٍ لى  الشػػػػػػػػػكؽً بً    ـي يً بٍ المي
 جػػػػػػذكةه  رم كالصػػػػػػبابةي يػػػػػػدٍ  كػػػػػػافى  لػػػػػػكٍ  

 
ـي رى ٍغػػػػػػػػػكيى  تيػػػػػػػػػوي ضػػػػػػػػػى ليػػػػػػػػػا قمبػػػػػػػػػي يى مى لى  

(3) 

فػػػيسػػػياؽلفظػػػيكتكزيػػػعتكػػػررتجممػػػةالشػػػرطغيػػػرالجازمػػػة)لػػػككػػػافيػػػدرم(مػػػرتيف، 
مكسػػيقيكاحػػد،كالتػػيحممػػتداللػػةنحكيػػةفػػيامتنػػاعاالمتنػػاع،فػػامنتعالتيػػابالشػػعكرالمتنػػاع
الدراية،ككقعتضمفسياؽدالليمتسؽ،فقػدتكػررتجممػةالشػرطضػمفمسػاحةمػفالعاطفػة

مػػفخػػةؿاتالشػػاعرةعبػػرالمعنػػ كالمشػػاعرفتحركػػتالػػذالتػػييحػػاكؿالشػػاعراالقتػػرابمنيػػا،
بنيةالتكرارالترديدية.
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كمنياتكرارالجممةالفعميةالمضارعةالكاقعةفيالزمفالحاضر.

 الجنػػػػػػػػػكفً  بريػػػػػػػػػدى  كأىػػػػػػػػػكل الػػػػػػػػػدلؿى 
 

 طػػػػػػػػػػاؼً الم   الجنػػػػػػػػػػكفً  كأىػػػػػػػػػػكل انكسػػػػػػػػػػارى  
 كأىػػػػػكل النػػػػػدل يػػػػػا نػػػػػدل األرجػػػػػكافً  

 
 (1)ترافػػػػػػػييا اعٍ يحمػػػػػػػك لػػػػػػػديٍ  متػػػػػػػى سػػػػػػػكؼى  

راتفػػيالبيتػيف،كمػاكػررالنػػدلمػرتيففػيالبيػػتكػررالجممػةالفعميػة)أىػػكل(ثػةثمػ 
الثاني،ككقعضمفبنيةالترديد،كقدحممتالجممػةالفعميػةداللػةالعشػؽكالييػاـ،كأبػرزتالقيمػة

 األسمكبيةلمتكرارعبرالتكزيعالمكسيقيلمفعؿأىكلكداللتوالمتسقة.

 تػػػػيغربى  نحػػػػكم كػػػػي أصػػػػاف ى  كأعػػػػكدي 
 

ػػػػػػػػػػػػ نمػػػػػػػػػػػػك بالييػػػػػػػػػػػػاـً تى  كتعػػػػػػػػػػػػكدي    (2)ؿي نابً سى
تكػػررالفعػػؿالمضػػارع)أعػػكد(مػػرتيففػػيجممػػةشػػعريةكاحػػدة،كحمػػؿداللػػةمتقاربػػةفػػي 

كػػؿمػػرة،كقعػػتضػػمفبنيػػةالترديػػد،فيػػكيعػػكدلركحػػوكػػيينيػػيغربتػػو،كلتعػػكدتمػػؾالسػػنابؿ
 حياةزاىرةبالحبكالرخاء.نحككاألمؿلنمكىا،فيكممتميبالشكؽ

ـٍ   وي كأشػػػػػتيي نفسػػػػػي لػػػػػ أشػػػػػتييوً  كػػػػػ
 

 اؽً نػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػدفٌ رً مٍ عي  لحظػػػػػػػػػػػػػةى  عػػػػػػػػػػػػػيشى نى لً  
 لػػػػػوي  ، نكارسػػػػػي رقصػػػػػتٍ أشػػػػػتييوً  كػػػػػـٍ  

 
 (3)اإلطػػػػػػػػػػالؽً  فػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػاط ً  كتقػػػػػػػػػػافزتٍ  

تكررتجممػةكػـالخبريػة،ضػمفبنيػةالترديػد،لتفيػدالتعػدد،فعبػرفػيالبيػتاألكؿعػف 
تعبيػػرعػػفاشػػتيائولمحبيػػب،كعػػفتقػػديـنفسػػولػػونليعػػيشفػػيظمػػولحظػػةمتدفقػػة،ككػػررىػػذاال

االشػػتياءفػػيالبيػػتالثػػاني،كلكنػػوانتقػػؿإلػػ جممػػةخبريػػةحممػػتمضػػمكفاالشػػتياؽنفنكارسػػو
رقصػػػتكتقػػػافزتعمػػػ شػػػاطيالفرحػػػةنتمنيػػػابػػػاقترابالكعػػػدكتحققػػػو،فجػػػاءالتكزيػػػعالمكسػػػيقي

كالدالليحامةقيمةأسمكبيةلمتكرار.

 كمنياتكرارجممةالنيي.

 مػػػػػكتي حي  بعػػػػػدؾى  ت  ًمػػػػػ ل تسػػػػػألي ىػػػػػؿٍ 
 

 بػػػػػػػػػػػػػػاقي الخميقػػػػػػػػػػػػػػةً  أك أننػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػيفى  
 األذل يػػػػػػدعً  لػػػػػػـً  ل تسػػػػػػألي أرجػػػػػػكؾً  

 
 (4)الظمػػػػػػػػػػػا أكراقػػػػػػػػػػػيبً  بى شػػػػػػػػػػػيئا كشػػػػػػػػػػػذٌ  
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تكررتجممةالنييفػيالبيتػيف،ضػمفبنيػةالترديػد،كحممػتداللػةمتفاكتػةفػيسػياقيا،
خةئػػؽ،بقائػػوبػػيفالاألكؿ،فيػػكيطالبيػػاأالتسػػأؿعػػفككقعػػتضػػمفمسػػتكلعػػادمفػػيالبيػػت

كلكنيػػافػػيالبيػػتالثػػانيكقعػػتضػػمفالمسػػتكلالتركيبػػي،فػػاألذلقضػػ عمػػ كػػؿشػػيءكمػػأل
أكراقوبالعطش،كبيذابرزتالقيمةاألسمكبيةلمتكرار.

 كمنياتكرارجممةالنداء:

 مممكػػػػة يػػػػا أسػػػػرارى  الطيػػػػبً  يػػػػا كاحػػػػةى 
 

ػػػػػػالقي  مكلػػػػػػةى ما مبٍ الٌسػػػػػػ لػػػػػػكحي بثػػػػػػكبً    بً شى
 اعبقنػػػػػػػػنػػػػػػػػا أيامى  مػػػػػػػػ تٍ  يػػػػػػػػا كاحػػػػػػػػةن  

 
ـي إنػػػػػػػػػا نى    بيرً تى اقٍ فىػػػػػػػػػ بيػػػػػػػػػا لمكصػػػػػػػػػؿً  يػػػػػػػػػي

كػررجممػػةالنػػداء)ياكاحػة(فػػيالبيتػػيف،ككقػعضػػمفبنيػػةالترديػد،كحممػػتداللػػةمتسػػقة (1)
المعن كالمضمكف،فيكينادمكاحتوالممتمئةبالطيبكركائحوالزكيػة،كبألكانػوالقشػيبةالزاىيػة،

لنداءكفؽترتيبلفظيكتكزيعمكسػيقيتضػافرتكبعبؽاألياـكسحرىاالضافي،كجاءتجممةا
معالداللةلتبرزالقيمةاألسمكبيةلمتكرار.

كقػػػػعالتكػػػػرارفػػػػيشػػػػعرخمػػػػؼ،ككمػػػػااتضػػػػحمػػػػفخػػػػةؿاسػػػػتعراضالنمػػػػاذجالشػػػػعرية
كتحميميا،ضمفالبنػ التكراريػةالمختمفػة،كتحتػؿالبنيػةالترديديػةمسػاحةكبيػرةفييػا،لمػاتمنحػو

لتكزيػػعالنسػػقيلمكممػػةكالجممػػةالمكػػررتيف،كىػػذهالبنػػ التكراريػػةكقعػػتفػػيدائػػرةمػػفامتػػدادفػػيا
تكرارالداؿكالمػدلكؿ،فتعػددتإنتػاجالػدالالتكالقػيـاألسػمكبيةالمصػاحبةليػا،كقػدظيػرتقػدرة
الشاعرعم تكظيؼالتكراربصكرةالفتػةكمكثفػة،اكتفػ الباحػثبػالكقكؼعمػ بعضػيا،بينمػا

يفالشاعركقصائدهباألنماطالتكراريةكسيرىامفالقيـاألسمكبية.زخرتدكاك

 متضادثانيا: القيـ األسمكبية ل
عيرؼالتضادلدلعممػاءالبةغػةبفػفالطبػاؽ،كىػكأحػدفنػكفعمػـالبػديع،كذكػركهفػي

فؤتعريفاتيـ،ذكرهالعمكمفيالضربالخامس)المطابقة(:كيقاؿالطباؽأيضا،كالتضػاد،كالتكػا
أْلِل }كمثالػوقكلػوتعػال :(2)كالمقابمةكحاصػمواإلتيػافبالنقيضػيفكالضػديف ََ ُُ ِِلهْ ُُ

ْ
إِنَّ اهّللَّ يَأْ

وَُّلأْى  ََ ُلأْى هَ ُْ ِ يََِ َْ ََمأُِ َواْيَأ ًُ
ْ ٌِ اهَْحْشَاألء َواُ أ ََ ََب َوَيأََْى  ُْ َواإِلْحَسلِن ِإَويَتلء ذِي اهُْق

ون ُُ لَّ ََ كقكلػػو(1)ضػداد،كىػكذكػرالشػيءمػعمػايعػدـكجػكده.كعرفػوثعمػببمجػاكرةاأل(3){تَأ
                                                           

.41(المرجعالسابؽ،ص(1
حقائؽاإلعجاز)ص(2 (.198(العمكم،الطرازألسرارالبةغةكعمـك
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ل َواَل ََيَْي }تعال : َّ ُْت فِي ًُ التضادعم إدراؾمعانياألشػياءمػفخػةؿ(2){ُثىَّ اَل َح .كيقـك
 إدراؾمابينيمامفعةقةالتبايفكاالختةؼ.

يفػػػةكينتقػػػؿالتضػػػادفػػػيالشػػػعرمػػػفمبػػػدأكجػػػكدمفكػػػرمإلػػػ قيمػػػةجماليػػػةمرتبطػػػةبكظ
.(3)كشفية،قكامياالكشؼعفالمعن الذمتنيضبوالمسةالشعرية

الدراسػةالنصػيةألنسػاؽالتقابػػؿكالتماثػؿتقتضػ األبنيػةالمسكيػػةالتػيتشػكمتكحصػػيمة"
لمتفػػاعةتكالتػػكتراتبػػيفالكاقػػعكبػػيفرؤيػػةالشػػاعرالخاصػػة،فينػػاؾانطبػػاعيختزنػػوالعقػػؿعػػف

ىػػذااالنطبػػاعأدلذلػػؾإلػػ مسػػمؾلسػػكمذمخػػكاصمميػػزةربمػػاالعػػالـ،ككممػػاابتعػػثالشػػاعر
داللػةالسػريعةالتػييمكػفكافالتقابؿأبرزنتائجو،كىذاالتقابؿيشكؿأنسػاقاتكػكفأعمػؽمػفال

مػػػفحيػػػثالبنػػػاء-عمػػػ سػػػطحالخطػػػاباألدبػػػي،كىػػػذهاألنسػػػاؽتمثػػػؿبنيػػػةمكازيػػػةأفتطفػػػكى
اتمػاسيػؤدمإلػ التماثػؿ،كيكػػكفبينيمػاتقػاطعيػؤدمإلػػ لبنيػةالداللػةنفيكػكفبينيمػػ-المسػكم

التقابؿ،كغالبامايؤدمذلؾإل البنيةالشػعرية،ثػـيتنػام ىػذاالتصػكرلتتحػدعةقػاتالتشػابو
كالتضادعم صعيدالتصكرالكميلمداللةفيككفالناتجرؤيةالخطاباألدبيفيجكىرهالقريب

.(4)مفالحقيقة"

يكػػكففضػػؿالشػػاعرفيػػوىػػكزرعػػوفػػيمكانػػومػػف،تقابػػؿفػػيشػػكؿمعجمػػيكقػػديػػأتيال
الصػياغةفالمسػةىػيالتػيتصػنعىػذاالتقابػؿكيكػكفدكرالشػاعرمسػتثمراليػذهاإلمكانيػة.كقػػد

عمػ رؤيتػوالذاتيػةفػيإدراؾألػػكافعتمػادبااليعمػدالشػاعرإلػ إمكاناتػوالخاصػةفيخمػؽسػياقيا
.(5)ايككفلوفضؿالكشؼ،ثـفضؿالتركيبالتقابؿالالتضاد،كىن

فاألكؿىكالتضادالذمتعرفوالمسةكيستخدموالشاعر،كالثانيىكاإلبداعالػذميطػكر
مفىذاالتضادتطكيرايدخموحيزاالبتكار.

كفػػؽرؤيػػةفنيػػةوكقػػدكردالتضػػادبأشػػكالوالسػػياقيةالمتعػػددةفػػيشػػعرخمػػؼ،كاسػػتخدم
لديػػوعمػػ التقػػابةتبػػيفاألضػػداد،إلدراؾكقػػدقػػاـالتضػػادبيةليػػذاالمكف،أبػػرزتالقيمػػةاألسػػمك

عةقةالتبايفكالتشابوكاالختةؼبيفتمؾاألضداد.

                                                                                                                                                                     

(.1/58(الشيباني:ثعمب،قكاعدالشعر)ج(1
.]13األعم :[((2
(.18(إسبر،شعريةأبيتماـ)ص(3
(.147مب،بناءاألسمكبفيشعرالحداثةالتككيفالبديعي)ص(عبدالمط(4
.148صالمرجعالسابؽ،((5
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 مفمظاىرالتضادفيشعرهالتقابؿالمعجمي،كمافياألبياتاآلتية:

 خمفػػػػػػوي  حػػػػػػزفو  مػػػػػػكجى  ؼي م ػػػػػػخى فرحػػػػػػي يى 
 

ػػػػػػػػتٍ مي  ؾى يضػػػػػػػػم   أفٍ  كأنػػػػػػػػا أحػػػػػػػػاكؿي    (1)ؼي حى
قاـعةقةالتضادبيفالفرحكالحزف،فالفرحممتزجبالحزفكمتداخؿبو،يخمفوكيعقبػو،أ 

كقداستطاعمفخػةؿىػذاالتبػايفأفيبػيفحالتػوالمضػطربةالتػيتحمػؿالفػرحكتخفػيالحػزف،
ككقػػعضػػمفالتقابػػؿالمعجمػػيبػػيفالمفػػردتيف،كجػػاءتالجممػػةالمسػػتأنفةفػػيالعجػػزلتؤكػػدىػػذه

 مترابطةبيفالفرحكالحزفنفيكيسع ألفيضـىذهالحبيبةمتحؼمفالكفاءكالحب.الداللةال
 قػػػػػػػد رحمػػػػػػػكا كالػػػػػػػراؤكفى  أنػػػػػػػا الممثػػػػػػػؿي 

 
(2)أسػػػػػػػرارم تي ٍحػػػػػػػركحػػػػػػػي بي إل لً  كلسػػػػػػػتي  

عةقةالتضػادبػيفالبػكحكاألسػرار،مجسػداحالػةالعزلػةكاالغتػراب،فيػكالممثػؿظيرت 
ديف،فمـيجػدسػكلركحػوليبػكحليػابأسػراره،كقػعضػمفالذمغادرخشبةمسرحوجميعالمشاى

ليقيـالشاعر""الراؤكفالتقابؿالمعجميبيفالمفردتيف،كماكردالتماثؿاالمتدادمبيفالممثؿك
ككػػذلؾقامػػتعةقػػةتقابميػػةبػػيفالممثػػؿكرحمػػكاظيػػرتفػػيحضػػكرأكثػػرمػػفعةقػػةتتاظريػػة،
كبػػػيفالحضػػػكرىنػػػامترابطػػػةبػػػيفالبػػػكحكاألسػػػرار،كجػػػاءتالداللػػػةالممثػػػؿكغيػػػابالجميػػػكر،

 رغـمابينيمامفتبايف.كالسياب
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ظٍ ثغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم يى  إلـى 
 

 (3)ؼ  ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم يى  كثغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  
كاء،ىػذهىػيعةقػةالتضػػادالتػيأقاميػاالشػاعركىػػي  ثسػرهظػامي،كثسػرغيػرهيشػػؼري

بػػايفالتركيبػػيفيمػػايعػػرؼعةقػػةتقابميػػة،كقعػػتضػػمفالتقابػػؿالمعجمػػيلممفػػردتيف،كضػػمفالت
بالمقابمػػةبػػيفالصػػدركالعجػػز،يتسػػاءؿمػػفخةليػػاعػػفحالػػةاليجػػركالكمػػدالتػػييعيشػػيا،بينمػػا

 غيرهكىكذاؾالحبيبيتنعـكيتمذذبيجره.

 نػػػػػارغبتً  كػػػػػكني حريقػػػػػي ككػػػػػكني مػػػػػاءى 
 

 (4)الغكايػػػػػػػػاتً  صػػػػػػػػيحاتً  نػػػػػػػػا بعػػػػػػػػضي ف ن   
المعجمػػي،فيػػدعكىالتكػػكفتمػػؾالحبيبػػةكقػػعالتضػػادبػػيفالحريػػؽكالمػػاءضػػمفالتقابػػؿ 

التػييرغػب،فيػكيطالبيػابػأفتكػكفحريقػوالػذميشػعؿنػارحبػوككجػده،كأفتكػكفالمػاءالػػذم
يطفػػيتمػػؾالرغبػػةباالشػػتعاؿ،فالعةقػػةالدقيقػػةالتػػيأقاميػػاأظيػػرتعمػػؽالداللػػةالمترابطػػةبػػيف

                                                           

(.14(الحديثي:خمؼ،ديكافأناكأنتكال)ص(1
.41(المرجعالسابؽ،ص(2
.56(المرجعنفسو،ص(3
(.72ص)كال(الحديثي:خمؼ،ديكافأناكأنت(4
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كرفيإبرازحسػرتو،كىػذامػايؤكػدتنػكعككافلمتضادكاالستفياـفيالبيتدىذيفالمتضاديف.
 األساليبضمفالجممةالشعريةالكاحدة.

 فػػػػػػػػػكؽ مػػػػػػػػػا تعػػػػػػػػػرفيف أنػػػػػػػػػا متعػػػػػػػػػبه 
 

 (1)الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػرـي  أكافً  كقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى  
ضػػػمفالتقابػػػؿالمعجمػػػي،فيػػػكيخبرىػػػابأنيػػػاظيػػػرت  عةقػػػةالتضػػػادبػػػيفالصػػػباكاليػػػـر

فػػيىػػذاالحػػبقبػػؿم رحمػػةالصػػبا،فتشػػيخمشػػاعرهمتعػػبمكػػدكدبػػأكثرممػػاتعػػرؼ،كأنػػوييػػـر
 المتفتحة.

 فػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػذا التحػػػػػػػػػػػػدم أسػػػػػػػػػػػػرفتي 
 

 (2)شػػػػػػػػػػػػػػػػػيدم بػػػػػػػػػػػػػػػػػالزقكـً  كمػػػػػػػػػػػػػػػػػ تي  
كالشيدضمفالتقابؿالمعجمي،كقػدجمػعبينيمػاالتجػاكر  أقاـعةقةالتضادبيفالزقـك

فيالترتيبالمفظيكالتكزيعالمكسػيقي،فقػدبػالمفػيذلػؾالتحػدملذاتػو،حتػ كصػؿلحظػةمػف
إل شيد.كقداستطاعمفخةؿىذاالتشبيوالحسػياالنتصار كالتسمب،تحكؿفيياطعـالزقـك

إشػػػػارةلممحػػػػفكالمصػػػػائب،كالشػػػػيدعةمػػػػةالطمأنينػػػػة أفيقػػػػيـداللػػػػةمعنكيػػػػةمترابطػػػػة،فػػػػالزقـك
 كالراحة.

ػػػػػػػػؾى سػػػػػػػػٌيدم أٍنػػػػػػػػتى الػػػػػػػػذم  اليػػػػػػػػكـى يكمي
 

 (3)أىٍخرٍسػػػػػػتى صػػػػػػٍكتي فالغنػػػػػػاءي بيكػػػػػػاءي  

بيفالخرسكالصػكت،كبػيفالسنػاءكالبكػاء،ضػمفالتقابػؿالمعجمػيأقاـعةقةالتضاد 
البطػؿكالبطكلػة،ىػذاالبطػؿالػذمأخػرسكػؿصػكتسػكلالبطكلػة،كأحػاؿ ،فيذااليكـىكيـك

،كقػػدبترجمػػوصػػكتالسنػػاءإلػػ بكػػاء،كىػػيعةقػػةأبػػرزتداللػػةالتػػرابطبػػيفاألجػػزاءالمتباينػػة
 .السناءكالبكاءالفرحكالحزففيتكسعتالداللةعبرإبرازحالتيٍ

 خرافػػػػػػػػػةن  أتيػػػػػػػػػتى  قػػػػػػػػػدٍ  ؾى ا ألنىػػػػػػػػػشػػػػػػػػػكرن 
 

 (4)نا األدكاءى لػػػػػػػػػػػدائً  تحمػػػػػػػػػػػك فكنػػػػػػػػػػػتى  
ىػػػذاضػػػمفالتقابػػػؿالمعجمػػػي،حيػػػثأتػػػ ظيػػػرتعةقػػػةالتضػػػادبػػػيفالػػػداءكاألدكاء، 

المخاطػػبأسػػطكرةكخرافػػةحمػػكةفكانػػتالػػدكاءلعمميػػـكأكجػػاعيـكمعضػػةتيـ،كربػػطبػػيفتحمػػك
اء،كاختارجمعالدكاءليبيفأنوحمؿالعةجالكامؿالشافي.كحمؿالعةقةداللةمترابطةكاألدك

 كشؼالقيمةاألسمكبيةلمتضادفيالبيت.
                                                           

.85(المرجعنفسو،ص(1
.108(المرجعنفسو،ص(2
(.18(الحديثي:خمؼ،ديكافمرايااألحزاف)ص(3
(.31(الحديثي:خمؼ،ديكافذاكرةالميؿ)ص(4
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 اكسػػػػػػػػػػارن عنػػػػػػػػػػا انٍ نػػػػػػػػػػا كلكػػػػػػػػػػف رجٍ غزكٍ 
 

 (1)دمالتػػػػػػػػػرى  يعػػػػػػػػػاني كثيػػػػػػػػػرى  بقمػػػػػػػػػبو  
حكىػيعةقػةتكضػضػمفالتقابػؿالمعجمػي،ظيرتعةقةالتضادبيفغزكناكرجعنا، 

كىػذهاليزيمػةىػيىزيمػةكحممػتالحركػةالظػاىرةفػيالتقػدـكالتقيقػر،االنيزاـالذمتعرضلػو،
قمػػب،فالحػػاؿمػػفرجعنػػا)انكسػػارا(أبػػافعػػفطبيعػػةالخسػػارةكاليزيمػػة،كشػػبوالجممػػةفػػيالعجػػز

 أكدىا،فيكرجعبقمبمكسكريعانيكيةتالتردمكاالنييار.

 انطفػػػػػػػػػػأتي  كفيػػػػػػػػػػؾى  انتييػػػػػػػػػػتي  إليػػػػػػػػػػؾى 
 

ػػػػػػػلييبنػػػػػػػ فأكقػػػػػػدٍ    (2)كافيا غفػػػػػػا يػػػػػػػا مي
كأكقٍد،  فيػكقػدانتيػ عشػقاضمفالتقابؿالمعجمػي،ظيرتعةقةالتضادبيفانطفأتي

كىيامػػافػػيىػػذاالحبيػػبكفيػػوانطفػػأترغباتػػوبالمقػػاء،لػػذلؾيطالبػػوبػػأفيكقػػدلييػػبالحػػبالػػذم
مكافي"داللةإضافيةأظيػرتالتػكدد"ياككافلمنداءخبا،فحالةاالنطفاءتميياالتكقدكاالشتعاؿ،

فقامػػتالداللػػةىنػػاكالتحبػػبليػػذهالحبيبػػةالتػػيأطمػػؽعمييػػااسػػماجمػػيةكعػػادةالشػػعراءالعػػرب،
عم األجزاءالمتباينةكالمترابطةبيفىذيفالمتضاديف.

 أٌنػػػػى مػػػػعى الػػػػكىـً ألقاىػػػػا كقػػػػٍد قطعػػػػٍت 
 

ـٍ ًلٍمكصػػػػًؿ أسػػػػبابي   مػػػػا بػػػػيفى قمبػػػػي كىيػػػػ
(3) 

عةقةالتضادبػيفقطعػتكالكصػؿضػمفالتقابػؿالمعجمػي،ككقعػتبػيفالفعػؿظيرت 
كالمصدر،حممتداللةمترابطةأظيرتطبيعةاليجركالقطيعػة،فيػكفػيحالػةيػأسمػفكصػؿ

 مفكانتسببافيغربتوكعزلتو.

 يػػػا صػػػبرى ركحػػػي بػػػو اكتظػػػٍت مكاجعيػػػوي 
 

 (4)كالػػػػػػػػػػػػدؼءي غػػػػػػػػػػػػادرني كالبػػػػػػػػػػػػردي أٌكابي  
لتضػػػادبػػػيفالػػػدؼءكالبػػػردضػػػمفالتقابػػػؿالمعجمػػػي،فالػػػدؼءابتعػػػدعنػػػوأقػػػاـعةقػػػةا 

كغادره،كالبرديعكدإليوليكتنؼركحالتيامتألتبياالمكاجع،ككذلؾظيرتىذهالعةقػةعبػر
غادركأكاب،كحممتداللةمترابطةأظيرتألموكمعاناتو.

كمنوالتقابؿضمفالنسؽاإلبداعي.

 ـى الزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أرخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػتً  أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػتً  إفٍ 
 

 (1)شػػػػػػػػػدم فػػػػػػػػػي األيػػػػػػػػػاـً  لصػػػػػػػػػحتي  
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تتضحعةقةالتضادفيالتبايفبيفالرخككالشد،ككقعتفينسؽتقابميإبداعيقاـ
عسيفيحيثيكفيني:"عم استحضارالمكركثفيمقكلةمعاكيةرضياهللعنو الأىضى

عسكطيحيثيكف قطعت.قيؿ:أفبينيكبيفالناسشعرةمااننيلسانيكلكيسىٍكطيكالأىضى
 .(2)"مددتياذاخمكىاا ذامدكىاخميتياكإككيؼذلؾقاؿ:كنت

كىػػيعةقػػةتحػػددداللػػةمترابطػػة،فيػػكيقػػيـعةقتػػومػػعىػػذاالحبيػػبعمػػ التػػكازف،فػػإٍف
أرخ الحبيبزماـىذهالعةقة،فإنويطالباألياـأفتشدىا،فاستطاعأفيبرزىذاالتبايفمف

ة.خةؿصكرةشعريةناطق

نػػػػػػػػي  فالػػػػػػػػدىري بعثرنػػػػػػػػي حيننػػػػػػػػا كلمممى
 

ٍمعػػػػي بعػػػػدى أٍشػػػػتاتي   (3)ىػػػػٍؿ تسػػػػتطيعيفى جى
بػػػيفالبعثػػػرةكالممممػػػةكبػػػيفالجمػػػعكالتشػػػتت،تكػػػكفلعبػػػةالػػػدىركالميمػػػةالمككمػػػةإلػػػ  

المحبكبة،فمفىناقامتعةقةالتضادكالتبايفضمفالتقابؿالقائـعم النسؽاإلبداعي،فيػذا
عػالـاالغتػػرابتػارةكتػػارةيممممػو،فيػؿتقػػكلىػذهالحبيبػػةعمػ جمعػػوبعػدىػػذاالػدىريبعثػرهفػػي

الشػػػتات ككانػػػتالتقػػػابةتدقيقػػػةبػػػيفالصػػػدركالعجػػػز،فػػػالجمعقابػػػؿالبعثػػػرة،كاألشػػػتاتقابػػػؿ
 الممممة.

 ني الػػػػػػػػػكراقػػػػػػػػػدامي أعػػػػػػػػػادى  فمشػػػػػػػػػيتي 
 

 (4)جى تيجػػػػػػانيلمػػػػػػد   تٍ خمفػػػػػػي كبيعىػػػػػػ 
فػػيالجممػػةالشػػعرية،التػػيقامػػتبنسػػؽإبػػداعي،ظيػػرتعةقػػةالتضػػادبػػيفالتقػػابةت 

فمشيتقابمياأعادني،كقداميقابمياالكراءكخمفي،فيكفيحالةمػفالتقػدـالتػيتمتيػاالتقيقػر،
أدتإل بيعتيجانػوكأمجػادهلمظػةـ.كقػداسػتطاعمػفخػةؿىػذهالتقػابةتأفيميػدإلػ حالػة

 العبثالتياتضحتفيالجممةالمستأنفة.

 حػػػػاليرٍ اليػػػػكل تً  فػػػػي مػػػػدفً  قػػػػد طػػػػاؿى 
 

 (5)ضػالليحر اليػدل بً ًسػ عفٍ  كاعتضتي  

،فالمػػػدفيقابميػػػاضػػػمفالنسػػػؽاإلبػػػداعيظيػػػرتعةقػػػةالتضػػػادمػػػفخػػػةؿالتقػػػابةت 
الترحاؿ،كاليدليقابمياالضةؿ،كأبانػتىػذهالتقػابةتعػفحالػةالتيػوالتػييتخػبطفييػا،فكثػرة
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ىينصيبوفيعالـالحػبكالسػراـ،كالضػةؿكالشػقاءىػكبديمػوعػفالترحاؿكاليجرافكالخيبات
القربكاالىتداءمفالحبيب.

 مدينػػػػػػػػػةه قمقػػػػػػػػػي أطرافييػػػػػػػػػا ات سػػػػػػػػػعتٍ 
 

ٌنػػػي الطػػػائري الغػػػًردي   ًرسػػػتي كا  حتٌػػػى خي
(1) 

حممػػتكقػػعالتضػػادفييػػاضػػمفالنسػػؽاإلبػػداعي،صػػكرةأخػػرللمصػػكتالػػذمأيخػػرس، 
امثؿالطػائرالػذمقدكافصادحنفضادبيفصكتصارمكتكما،قةالتداللةأخرلنفقامتعة

اليكؼعفالتسريػد،فيػذهالمدينػةيمألىػاالقمػؽكتتسػعأطرافيػاباضػطرابو،فيحػدثىػذاالتحػكؿ
 مفالتسريدإل الصمت.

ا،دالليِّاستطاعالشاعرأفيكظؼالتضادضمفعةقاتتقابميةمعجميةكنسقيةمنتجةن
يػةأظيػرتأنمػاطالتقابػؿالمتعػددة،فيػكيسػتثمرالطاقػةاإلبداعيػةالتػييبرزىػاككفؽصػكرتعبير

التضاد،فيبثلستوالشعريةبألكافالتبايفالمسكمالذميجميالفكرةكيعرضلمحالػةالنفسػيةالتػي
يمربيا.كقدماؿالشاعرإل التقابؿالمعجميفيالنماذجالمعركضة،كىذااليعنيأنوعزؼ

نساؽالتقابميةاألخػرل،بػؿكظفيػابإبداعيػة.كىػذايكضػحعمػؽالشػاعريةكتنػكعالشػعريةعفاأل
عنده.

 الترادؼثالثا: 
عػػرؼالتػػرادؼكظػػاىرةلسكيػػة،كامتػػازتبػػوالعربيػػةعػػفغيرىػػا،فقػػدغنيػػتبالمترادفػػات

رفػيلمفظةالكاحدة،كتحدثعمماءالبةغةعفظاىرةالترادؼكمنيـالسيكطيفػيكتابػوالمزىػ
كجاءفيو:ىكاأللفاظالمفػردةالدالػةعمػ شػيء"معرفةالمترادؼ"عمكـالمسة،فأفردفصةسماه

فإنيمادالعم شيءكاحدلكفباعتباريف: كاحدباعتباركاحد،كضربمثاال:كالسيؼكالصاـر
قديمػػوفػػالترادؼظػػاىرةمتجػػذرةفػػيشػػعرناالعربػػي،(2)"ماعمػػ الػػذاتكاآلخػػرعمػػ الصػػفةأحػػدى

كحديثو،كردفيشعرخمؼكسيرهمفالظكاىر،مشكةقيمةأسمكبية.

كقعالترادؼضمفاألنساؽالتماثميةفػيشػعرخمػؼ،كقػداسػتطاعالشػاعرتكظيفػوفػي
الالتأبرزتقيماأسمكبيةمتجددة،كمفذلؾماجسدتواألبياتاآلتية:إنتاجد

ـ  قػػػػػػػػػكىادمي  فاٍنشيػػػػػػػػٍر جنػػػػػػػػاحي ل تميػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػػٌي مي  (3)د  غالئػػػػػػػػػػػػال كسػػػػػػػػػػػػتكراكا 
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أقاـالترادؼبيفالسةئؿكالستكر،فيعةقةتماثمية،السةئػؿجمػعغةلػةكسػتكرجمػع
ًسػٍتر،كيػرداففػيمعنػ السػتركالحاجػب،كقػداسػتخدميماالشػاعرىنػاليؤكػدعمػؽحاجتػوليػػذا

 يجرافكالبعد.افيعالـالحب،لذافيكبحاجةلمفيقيوالالستر،فيكسينشرجناحوطميقن

 كمخٍطػػػػػػػػػػ عً ٍقػػػػػػػػػػكى لً  الطريػػػػػػػػػػؽى  تي ٍمػػػػػػػػػػمً عى 
 

 (1)تي ٍعػػػػػػػػجى رى  ـو ٍمػػػػػػػػحي  مػػػػػػػػفٍ  إذا مػػػػػػػػا آبى  
ظيػػػرتعةقػػػةالتػػػرادؼبػػػيفالفعمػػػيف)آب(ك)رجعػػػت(،كىػػػيعةقػػػةقامػػػتعمػػػ تشػػػابو 

المعن بيفالفعميف،فقدقرفرجكعوبأكبةحبيبو،ككقعالفعةفضمفجممةشػرطية،كقػدحمػة
 رزتالقيمةاألسمكبيةلمترادؼمفخةؿتعددمعن العكدة.داللةمترابطةأب

 فػػػػػػػػػي منػػػػػػػػػافي الزمػػػػػػػػػافً  أنػػػػػػػػا غربػػػػػػػػػةي 
 

ـي مً ٍسػػػػػػػػتى سٍ تى  ىا الػػػػػػػػركحي دً إلػػػػػػػػى كٍعػػػػػػػػ 
(2) 

عةقػػةالتػػرادؼبػػيف)السربػػة(ك)المنػػافي(،كىػػيعةقػػةبػػيفمفػػردكجمػػع،فالشػػاعرأقػػاـ 
ركحػػو،كىػػذهالعةقػػةتظيػػريحمػػؿفػػيأعماقػػوغربػػة،تتػػكزعفػػيمنػػافيىػػذاالزمػػاف،تستسػػمـليػػا

طبيعةاالغترابالذميعيشوالشاعر،كىكمعن مفالمعانيالتييؤكدىادائمافيشعره.

 

 يػػػػػػػػاني ك  لن رم فػػػػػػػػي يػػػػػػػػدم أنثػػػػػػػػى أي تكس ػػػػػػػػ
 

 (3)كل عبػػػػػاراتيكمػػػػػا تٍيػػػػػ بمػػػػػا تشػػػػػاءي  
الفعػػةفكقػػدسيػػبؽظيػػرتعةقػػةالتػػرادؼبػػيف)تشػػاء(ك)تيػػكل(،كىػػيعةقػػةتماثميػػة، 

بمصػػػدرصػػػػريح،كحمػػػةداللػػػةالمطاكعػػػػةكاالسػػػتجابة،كىمػػػػاأيكّْالافبمػػػاالمصػػػػدرية،المضػػػارع
معنيافحرصالشػاعرعمػ تكظيفيمػا،فيػكيريػدتمػكيفتمػؾاألنثػ بمػاتختػارهكترغبػوعباراتيػو،

 فالتمكيفىنابالكمماتككفؽإرادتو.

ػػػػػػػػػتٍ   كاهلل لػػػػػػػػػكل عمػػػػػػػػػالته بنػػػػػػػػػا انتعشى
 

 (4)لػػػػػذاتً كزادى فينػػػػػا خػػػػػرابى الػػػػػنفًس كا 

 
أقػاـعةقػةالتػرادؼبػػيف)الػنفس(ك)الػذات(،ضػمفعةقػػةالتماثػؿ،كىمػااسػمافبينيمػػا

لأخػػرفػػيالسالػػب،كقػػدكظفيمػػاالشػػاعرعةقػػةتجػػاكركتشػػابوفػػيالمعنػػ ،كيقػػعأحػػدىمابػػديةن
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تكظيفػػادالليػػا،فيػػكييجػػكأصػػحابالعمالػػةكالخيانػػةالتػػياغتنػػتعبػػرخيانتيػػاككانػػتسػػببافػػي
 ازديادخرابالنفكسكالبةد،فيذهالخيانةانتشرتكاستشرتكانتقمتعدكاىافيالمجتمع.

 وي تي مٍ ًشػػػػػ ؾى كحػػػػػدى  كلسػػػػػتى  الخػػػػػالصي  دمػػػػػؾي 
 

كتفخػػػػػري  فيػػػػػوً  تيػػػػػوي تى  الػػػػػبالدً  جػػػػػرحي  
(1) 

 
عةقػػػػةالتػػػػرادؼبػػػػيف)تتيػػػػو(ك)تفخػػػػر(كىمػػػػافعػػػػةفيحمػػػػةفداللػػػػةمتشػػػػابيةظيػػػػرت

ا،فيذاالدـالنازؼىػكالخػةص،كقػدتشػارؾالجميػعادقيقنتكظيفنكمتقاربة،كقدكظفيماالشاعر
ركائػػو،كىػػكجػػرحتفػػاخرفيػػوالػػبةدجميعيػػا،فكػػافلتعػػددمعنػػ الفخػػرداللػػةالتأكيػػد فػػيإنباتػػوكا 

عم معناه.

اسػػػتطاعالشػػػاعرأفيكظػػػؼالتػػػرادؼضػػػمفالنسػػػؽالتمػػػاثميليػػػذاالمػػػكفالبػػػديعي،بمػػػا
رعبػرالقػيـاألسػمكبيةالتػياكتسػبياالنسػؽالترادفػي،كقػدظيػرتقدرتػوالمداللػةظيػيحقؽإنتاجن

عمػػ نسػػجصػػكرترادفيػػةأبػػرزتالحػػاالتالنفسػػيةالمتباينػػةلديػػو،كعبػػرتعػػفطاقاتػػواإلبداعيػػة
التيأظيرتعمؽشاعريتو.

 القيـ األسمكبية ل ساليب اإلنشائيةرابعا: 
توفيإطارالمسػةكمسػاحاتياالكاسػعة،سبؽالحديثعفأفالشاعرالعربيينظـقصيد

المستمدةمفاألساليبالعربيةاألصيمةالتيعرفتياالكتابةاألدبيةعم مرالعصػكر،كقػداىػتـ
البةغيػػكفالعػػرباىتمامػػاكبيػػراباألسػػاليبالخبريػػةكاإلنشػػائية،كمػػاتمقػػيمػػفظػػةؿبيانيػػةمػػف

لألسػػػػاليباإلنشػػػػائية،كقػػػػدسػػػػارالشػػػػعراءخػػػػةؿمػػػػااتفقػػػػكاعمػػػػ تسػػػػميتوبػػػػاألغراضالبةغيػػػػة
كماتتيحومفقيـ،المعاصركفعم خط سابقييـفياستخداـالمساحةالمسكيةليذهاألساليب

كمعمقػػػػة،كقػػػػدلمػػػػسالناقػػػػدالمعاصػػػػرىػػػػذاالتجديػػػػد،كمترابطػػػػة،أسػػػػمكبيةتنػػػػتجدالالتمتجػػػػددة
كالتطػػػكيرفػػػيىػػػذهالظػػػكاىراألسػػػمكبيةالحديثػػػة،حيػػػثبػػػاتالنػػػ داءكاالسػػػتفياـكغيرىمػػػامػػػداخؿى

لمتعبيػػرعػػفحػػاالتالشػػاعرالػػذميعػػيشصػػراعاتالكجػػدافكالػػذات،كتمػػكرفػػيأعماقػػوالحيػػرة
اكالدىشػػةمػػفمتسيػػراتالعصػػرالػػذميصػػيببانيزاميػػةالكاقػػع،فيتخػػذمػػفتمػػؾاألسػػاليبأنسػػاقن

فيشػرعفػينرالتيوكالضػياعلتكليدالدالالتالرافضةلكؿىذهالعبثية،كأحيانايسيطرعميوشعك
تعميؽنظرةاليأسكالتشاؤـ.

                                                           

 .59صالمرجعنفسو،((1
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الركح ىذه كجزرفيالتعاطيمع بيفمد ىيحاؿالشاعرخمؼالحديثيما كىذه
فات كداللالعصرية، األساليبكقيميا مفىذه فيالتعبيرعفتياخذ تضافرمعسابقاتو منفذا

حاالتوالمتباينة.
 النداء: -أ 

اإلنشػػائيةذاتالخطابيػػةالعاليػػة،شػػاعفػػيالشػػعرالعربػػيكتعػػددتالنػػداءمػػفاألسػػاليب
يسػػػتخدموالشػػػاعرلمفػػػتاالنتبػػػاه،كألغػػػراضبةغيػػػةمعركفػػػوأيضػػػابسػػػطياكصػػػكرهكأنماطػػػو،

كمعنػػ النػػداءىػػكيعرفػػوالعمػػكم:"البةغيػػكفالعػػربعبػػراسػػتطةعيـالمكثػػؼلمشػػعرالعربػػي،
النػػداء،كقػػدتخػػرجصػػيسةالنػػداءإلػػ أفيىػػكاألصػػؿفػػدلإلقبالػػوعميػػؾ،ىػػذاالتصػػكيتبالمنػػا

غيرأفىذهاألغراضليسػتثابتػة.(1)"يككفالمرادمنياغيراإلقباؿ،بؿيرادمنياالتخصيص
أكجامػدةفيػيمتطػكرة،تنمػكمػعنمػكالشػعركتعمػػكمػعتقدمػو،فالنػداءصػكرةممتػدةفػيالشػػعر

لسكيػػػةحافمػػػةبػػػالتعبيرعػػػفحػػػاالتالصػػػراعالحػػػداثيالمعاصػػػر،مكزعػػػةضػػػمفشػػػبكةعةقػػػات
كالضياعكالتحدمكالتسيير.

امػػفحاالتػػوالنفسػػيةكقػدحفػػؿشػػعرخمػػؼباسػتخداـىػػذاالمػػكفالنػػدائيالػػذمرصػدكثيػػرن
ػػػ،كأفراحػػػو،كانكسػػػاراتو،كسػػػجؿكاقػػػععذاباتػػػو اكاحتراقنػػػ،كزفػػػرةن،اكانتشػػػائو،فيػػػكينػػػادمحسػػػرةكألمن

تالنػػػداءطاقاتػػػوالتعبيريػػػةالتػػػيأنتجػػػتدالالتمتعػػػددةأبػػػرزتالقػػػيـا،كمػػػاأبػػػرزاكحنيننػػػكشػػػكقن
األسمكبيةليذاالنسؽالبديعي.

الياء(كذلؾفياألبياتالتالية:)لمقريباستخداـكمفمظاىرالنداءعنده

 يػػػػا ابػػػػف الفػػػػراًت كمػػػػا تيخفيػػػػًو مػػػػف كجػػػػعو 
 

 مػػػػػا بػػػػػيف جنبٍيػػػػػؾى كػػػػػاألٌتكف يعتمػػػػػؿي  

 ييظٌممنػػػػػػػػػا يػػػػػػػػا ابػػػػػػػػػفى الفػػػػػػػػػراًت أل ظػػػػػػػػػؿ   
 

 (2)فػػػػي الشػػػػاطئىيًف أل سػػػػٍف ه فنبتيػػػػػؿي  
ابػػفالفػػراتكابػػفالعػػراؽننػػداءنيحمػػؿالكجػػعكالتحسػػر،يعمػػؽمػػفخةلػػو  ينػػادمالشػػاعري

الفػػراتالمنػادل ابػفى كمػايخفيػػومػفكجػػع،االنتمػاءبصػكرةفكريػػةجميػة،ففػيالبيػػتاألكؿييظيػري
يبيفعمؽكي،لثانياقترفالنداءمعاالستفياـكمايعتمؿفيومفمصائبكمحف،كفيالبيتا

 كالسفحفياألعالي،كبيذاحمؿالنداءداللةالتكجعكالحيرة.،ىذاالكجعفةظؿفيالشكاطي
 الجػػػرًح فرسػػػافي المػػػدل انطمقػػػكا يػػػا ثػػػكرةى 

 
 قػػػػػدحي الجيػػػػػاًد بػػػػػدرًب الػػػػػري  ينحػػػػػدري  

 
 

                                                           

حقائؽاإلعجاز)ج(1  (.3/161(العمكم،الطرازألسرارالبةغةكعمـك
 (.23(الحديثي:خمؼ،ديكافالعصافيرتحمؽعاليا)ص(2
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 يػػػػػػػػا أمػػػػػػػػةن رسػػػػػػػػمٍت مػػػػػػػػيالدى نيضػػػػػػػػًتيا
 

افيػػػػا الًعبػػػػري ككػػػػـ تتالػػػػٍت عمػػػػى أكت 
(1)

ـى  نيكضػػػيا،نػػػداءنيحمػػػؿداللػػػةالبعػػػثكبػػػثينػػادمثػػػكرةىالجػػػراحكاألمػػػةالتػػػيترسػػػـمعػػػال
الحيكيػػةكركحاألمػػؿبالحيػػاةرغػػـالجراحػػاتكالتراجػػعاالسػػتثنائيالػػذميمػػرفيػػوكطنػػوالمحتػػؿ،

حماسػػة،تظيػػرفيػػوالمسػػةالخطابيػػةالجماليػػةنعبػػرالصػػ ،كيمػػألالػػنفسى كرةالشػػعريةليشػػحذالعػػـز
 الناطقةباألمجاد.

ـه زمػػػػػػػػاني يػػػػػػػػا زمػػػػػػػػاف طفػػػػػػػػكلتي  عيقػػػػػػػػ
 
 

ـي    خػػػػػػػذني لصػػػػػػػػدرؾى فالعنػػػػػػػاؽي حمػػػػػػػػي

 لػػػػػػػؾ يػػػػػػػا عػػػػػػػراؽ كلمطفكلػػػػػػػة كاليػػػػػػػكل 
 

ـي    كلكػػػػػػػػػػػػؿ قمػػػػػػػػػػػػبو ىػػػػػػػػػػػػٌده التعتػػػػػػػػػػػػي
 سػػػػػػأظؿ فػػػػػػي لغتػػػػػػي أشػػػػػػاكسي عيػػػػػػرىىـ 

 
ـي    (2)كيظػػػػٌؿ يػػػػرقص فػػػػي فمػػػػي التػػػػرني

الشػاعرةمػعالعػراؽ،ينػادمزمػاففياألبياتنداءافلمزمافكلمعراؽ،تتحػدفييمػاالػذات 
ابومفعقـزمانوالحاليكخذالنو،ثـينتقؿفيالبيتالثانيكيستدعيوليضمومستجيرن،طفكلتو

لنداءالعراؽ،مقػدمن ابػيفيديػوذلػؾالقسػـبػأفيظػؿكفيػالػوكلطفكلتػوكليػكاهالمكػدكد،كأفيعػرمى
حبالػكطفخالػدةتػداعبفمػو،فظيػرتداللػةسكءاًتيـعبرشعرهكأبياتو،كأفتظؿترنيمتوفي

 النداءالتيحممتركحالتحدمكالتكثب.
 بغػػػػػػػػػداد يػػػػػػػػػا فجػػػػػػػػػر العركبػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػرة

 
 تبقػػػػػػيف  لػػػػػػك كطئػػػػػػكا ثػػػػػػراؾ  بغػػػػػػزكة 

 يػػػػػػػا أنػػػػػػػت يػػػػػػػا بنػػػػػػػت النضػػػػػػػاؿ أبيػػػػػػػة 
 

ػػػػػػ   (3)لمطغػػػػػػاة  بذلػػػػػػة الػػػػػػـ تحػػػػػػف ىامن

ىػػاعبػػرندائػػوظيػػرتسػػمطالنػػداءفػػيالبيتػػيف،فقػػدنػػادلبسػػدادأكثػػرمػػفمػػرة،كاصػػفاإيا 
بأنيػػػافجػػػرالعركبػػػػة،كأنيػػػاسػػػػميمةالنضػػػاؿكاإلبػػػػاء،كىػػػذاالنػػػػداءيحمػػػؿداللػػػػةاسػػػتدعاءأمجػػػػاد

دكالتحػػدمفػػيكجػػوالمحتػػؿالماضػػي،كبػػثركحالمقاكمػػةفػػيىػػذاالكاقػػعالػػذميتطمػػبالصػػمك
 كمابثمشاعرالحزفخارجيا.،كالباغي

 مٌػػػػؽ بػػػػي تفعيمتػػػػي انكسػػػػرىتٍ يػػػػا بنػػػػت جً 
 

 (4)ببػػػػاًب السػػػػكر ألػػػػكاحي كخاصػػػػمتني  
مػنيـأميػرالشػعراءفػي،كقػدذكرىػاالشػعراءبيػذااالسػـك(1)ؽىيأحدأسػماءدمشػؽمّْجً 

،فقاؿفيمطمعقصيدةحممتعنكاف"قـناًججمؽ":قصائدهلحدإ

                                                           

 (.67(المرجعالسابؽ)ص(1
ل مت )ص(2  (.18(الحديثي:خمؼ،ديكافكا 
 .33(المرجعالسابؽ،ص(3
ل مت (4  (.41ص)(الحديثي:خمؼ،ديكافكا 
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ـٍ  ـى  كاٍنشيػػػػدٍ  ًجم ػػػػؽى  نػػػػاجً  قيػػػػ ػػػػفٍ  رىٍسػػػػػ  بػػػػانكا مى
 

 (2)كىأىٍزمػػػافي  أىٍحػػداثه  الٌرٍسػػػـً  عمػػى مىشىػػتٍ  
،كقدحمؿالنػداءداللػةاأللػـالمسػتكفرىنابنتجمؽ،كقصددمشؽذاتيانادمالشاعي 

فيركحو،فترنيمتوالمكسيقية)تفعيمتو(قدتحطمػت،كاختصػمتمعػوألػكاحالشػعر،كىػذايظيػر
القيمةاألسمكبيةلسرضالنداء.

 كمنوالنداءبحذؼاألداة.

 احديثػػػػػػػػةى النػػػػػػػػكر كالنػػػػػػػػاعكر يػػػػػػػػا بمػػػػػػػػدن 
 

 تخمػػػػػيفً  كػػػػػؿ   فاقىػػػػػتٍ  سػػػػػفي بػػػػػو المحا 
ػػػػػػػػا أغازليػػػػػػػػوي    حديثػػػػػػػػةى النخػػػػػػػػًؿ يػػػػػػػػا حممن

 
 (3)عمػػػػى التػػػػدٌلًؿ بػػػػيفى الحػػػػيًف كالحػػػػيفً  

حديثةىػيمدينػةالشػاعرالتػيضػمتوبػيفجنباتيػا،أكثػرمػفذكرىػاكنػدائيافػيشػعره، 
كالنكاعيركفيىذيفالبيتيفنمكذجلندائيا،فيكيناديياكاصفاإياىابأنياحديثةالنكركالناعكر،

ىيأحدمعالـمدينتوالتػييشػقياالفػرات،ثػـيصػفيابأنيػاحديثػةالنخػؿ،كالنخيػؿمػفمكركثػات
العػػراؽالحضػػاريةالتػػياشػػتيربيػػاعبػػرالعصػػكر،فيػػذاالنػػداءعبػػرحػػذؼاألداةتػػارة،ثػػـباليػػاء

 تارة،يحمؿداللةحبوكعشقولمدينتوالخالدةالباسمة.

تكظيػػؼالنػػداءبطاقاتػػواإلبداعيػػةالمنتجػػةلمػػدالالتالمعبػػرةاتضػػحتقػػدرةالشػػاعرعمػػ 
عػفحاالتػػوالنفسػيةكمشػػاعرهالمتباينػة،فالنػػداءتنفػيسعػػفزفراتػوالممتيبػػةجػراءضػػياعالػػكطف،
يمتدفيالعمؽالداخميلكيانوككجدانو،فيناجيمفخةلوالكطفالسميببحرقةكحسػرةيكسػكىا

تمتعم عراقو.األمؿفيزكاؿالسصةالتيك

 الستفياـ: -ب

أحػػػداألسػػػاليباإلنشػػػائيةالتػػػييكثػػػراسػػػتخداميافػػػيالشػػػعر،كيػػػردألغػػػراضاالسػػػتفياـ
فشعراءالحداثةالمعاصػريفعبٍ،كلـيسً(4)بةغيةأسيبالبةغيكفالعربفيبسطياكتناكليا

                                                                                                                                                                     

ًجمّْؽ:بكسرتيفكتشديدالةـكقاؼكذاضبطواألزىرمكالجكىرم،كىػيلفظػةأعجميػة،كمػفعٌربيػاقػاؿ:((1
قيػؿبػؿىػيدمشػؽنفسػيا،كقيػؿجمٌػؽمكضػعىكمفجٌمؽرأسوإذاحمقو:كىكاسـلككرةالسكطةكميا،ك

بقريةمفقػرلدمشػؽ،كقيػؿصػكرةامػرأةيجػرمالمػاءمػففييػافػيقريػةمػفقػرلدمشػؽ.الحمػكم،معجػـ
 (.2/154البمداف)ج

 (.2/100(شكقي،الشكقيات)ج(2
ل مت )ص(3  (.150(الحديثي:خمؼ،ديكافكا 
حقائؽاإلعجاز)ج(ينظر:العمكم،الطرازألسرارالبةغةكعم(4  (.3/158ـك
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قيقػةكاقعيػـكيعبػرعػفكيجمػيح،ىذااألسمكب،فاستثمركهبمايفجرطاقاتيـاإلبداعيػةتكظيؼي
حػػاالتيـالنفسػػيةالمتباينػػةكالمتداخمػػة،فسػػجمكامػػفخةلػػوحقػػةكاسػػعالداللػػةفػػيعمقػػوالعػػاطفي

كفيحاالتاليأسفيستمدمنو،القكةويستمدمن،كالمعنكم،يمجألوالشاعرفيحاالتالضعؼ
كينطمػؽمػفلمكػدكدة،األمؿ،كيعبرمفخةلػوعػفمشػاعرالحسػرةكالتكجػعالتػيتسػكفركحػوا

ارنفسوالسامضة.رخةلوفيالكشؼعفأس

ػػػ اإلنتػػػاجابػػػارزناأسػػػمكبيِّكقػػػدأكثػػػرالشػػػاعرخمػػػؼمػػػفاسػػػتخداـاالسػػػتفياـ،كشػػػكؿمممحن
الػػػػػدالالتالتعبيريػػػػػةكالمعنكيػػػػػةكالعاطفيػػػػػة.كرصػػػػػدحاالتػػػػػوالمتباينػػػػػةكالمتفاكتػػػػػةفػػػػػيمشػػػػػاعرىا

كمككناتيا.

كالتػػيينػػاجيفييػػاالعػػراؽإنسػػاناككطنػػاكترابػػاكأرضػػانحفمػػتقصػػيدة)يػػاابػػفالفػػرات(
منيػالمكقػكؼةشػعرمالخطػابي،يختػارالباحػثثةثػكبرزكمكفمفألكافالتشكيؿال،باالستفياـ

 عمييا.

ػػػػػػ ـ  تفٌجػػػػػػرى فػػػػػػي جنبيػػػػػػؾ فػػػػػػاضى دمن  اىػػػػػػ
 

ـى التعمػػػػػؿي ممٌػػػػػٍت دمعىيػػػػػا الميقػػػػػؿي   بػػػػػ
(1)

 
،كمػازاؿيػدكرفػياألذىػاف،اسػتطاعالشػاعرا)بـالتعمػؿ(اسػتفياـأطمقػوالمتنبػيسػابقن

كتقديموبحمةبةغيةدالليةجديدة،فيكيتساءؿعفسبؿالخةصكالتصبرمػف،أفيعيدبناءه
ألمػػتفػػيكطنػػوكبػػيفجنبيػػوناسػػتحكذتعميػػو،كاسػػتحالتلػػدـيفػػيضفػػيبقػػاعبػػةده،ثػػـ ىمػػـك

يةعبقريػة)ممػتدمعيػاالمقػؿ(،فمػاقيمػةيردؼاستفياموالمفعػـبداللػةالقيػركاأللػـبجممػةشػعر
ىذاالتصبركمػاجػدكاهكقػدممػتالمقػؿدمكعيػا كبمسػتالقمػكبحناجرىػا.كقػدكشػؼاالسػتفياـ
ىناعفحالتوالنفسيةالمحبطةاليائسة،فحمػؿداللػةعاطفيػةعبػرتعػفيػأسمسػيطر،كأخػرل

 معنكيةتمثمتفيتأكيدالضعؼالذمينتابو.

 اب ل قػػػػػػػػرار لػػػػػػػػوبػػػػػػػػيف الضػػػػػػػػمكع عػػػػػػػػذ
 

ـى فييػػػػا مريػػػػري الصػػػػبًر تحتمػػػػؿي   حتٌػػػػا
(2) 

 
(التػيتحمػؿداللػةاالسػتسراؽ،فػي ـى يعكدالشاعرلةستفياـفيالقصيدةباسػتخداـ)حتٌػا

حتاـفييامريرالصػبرتحتمػؿ"،فػياسػتفياـحمػؿداللػةالتكجػعكالتعجػبمعػا،فالضػمكع"قكلو
 فقدأضناهىػذا،فإل مت يحتمؿفييامراراتالصبرتمتميبعذابجسيـالقرارلبئرهالسحيؽ

بةده.كماكافلمجرسالمكسيقيدكرهفيإبرازالتسػاؤؿكداللتػو،أرجاءفينتشرالعذابالذمي

                                                           

 (.20(الحديثي:خمؼ،ديكافالعصافيرتحمؽعاليا)ص(1
 (.20ص)(الحديثي:خمؼ،ديكافالعصافيرتحمؽعاليا(2
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ػنفالجناسبيفحتاـكيحتمؿفيتماثؿاألحرؼكتنكعبنيتيا امػفالمكسػيق الداخميػةأضف نكعن
 الخادمةلمداللةالبيانية.

 بػػػػػػػػاحتراؽو نػػػػػػػػارى غٍربًتػػػػػػػػوً  الن يػػػػػػػػا حػػػػػػػػام
 

؟   (1)متػػػى تظػػػؿ  إلػػػى الشػػػطآًف ل تًصػػػؿي

 
يكاصػػؿالشػػاعراسػػتفياموباسػػتخداـ)متػػ (التػػيتحمػػؿداللػػةاالسػػتسراؽالزمػػانيمعربػػة
عػػفطػػكؿالمػػدة،كتمػػازجاالسػػتفياـمػػعالنػػداء،فيػػكينػػادمذلػػؾالمحتػػرؽبنػػارغربتػػوكىػػكابػػف

متػ "مػتبػديارهالنكبػات،كاضػعاأمامػوحيػرةالسػؤاؿكتفجعػوكح،الفراتالذمداىمتػوالمصػائب
عمػػؽ،تظػػؿإلػػ الشػػطآفالتصػػؿ".كيظيػػرمػػفخػػةؿاسػػتقراءاالسػػتفياـفػػياألبيػػاتالثةثػػة

داللػػةالحسػػرةكالكجػػعكالتعجػػب،كىػػذامػػايبػػرىفعمػػ اإللحػػاحاالسػػتفياميالػػذميسػػيطرعمػػ 
الشاعرفيىذهالقصيدة.

الستفياميبتكراراألداةفيبداياتاألبيات.كقديظيرالتسمطا

 حيثيكررأداةاالستفياـلماذافياألبياتاآلتية:

 لمػػػػػػػػػاذا لػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػزٍؿ فرشػػػػػػػػػاة ركحػػػػػػػػػي
 

نيني كيحتػػػػػػػػػػػػػػبسي الخيػػػػػػػػػػػػػػاؿي    تمػػػػػػػػػػػػػػك 
ػػػػػػػػػػػػ   المػػػػػػػػػػػػاذا كػػػػػػػػػػػػٌؿ شػػػػػػػػػػػػيءو دارى عٍكسن

 
؟   كصػػػػػػار العٍكػػػػػػسي يصػػػػػػنعيوي الميحػػػػػػاؿي

 المػػػػػػػػػػاذا كػػػػػػػػػػؿ  شػػػػػػػػػػيءو مػػػػػػػػػػاتى حي ػػػػػػػػػػ 
 

؟ كصػػػػػػكتي الحػػػػػػٌي تدفنيػػػػػػوي    (2)الٌرمػػػػػػاؿي
فػػياألبيػػاتالثةثػػة،كىػػكاسػػتفياـدفعتػػوإليػػو(لمػػاذا)يظيػػرالتسػػمطاالسػػتفياميلػػألداة 

الحيرةالشديدة،حمؿداللةاالستنكاركاالستسراب،كغمبتعميوالفمسفةالكجكديةالتيتبحثفي
كشدةاأللػـ،كالثكرة،أعماؽالذاتالشاعرةالتيبمستحداالنفجار،كبمستالمشاعرحدالتدمير

العبقرمالحيكم،كالتسيراتالتياعترتأبناءىػذاالعصػر،فيسػأؿفػيالبيػتاألكؿعػفاحتبػاس
الخيػػاؿرغػػـازدحػػػاـالػػركحببكاعثػػو،كفػػػيالبيػػتالثػػػانييسػػأؿعػػفانعكػػػاساألشػػياءكاختةليػػػا،

صػكتيـإلػ الرمػاؿ،عػفمػكتالحيػاةكاألحيػاءالػذيفغػادرالثالػثكيػكاليالتسػاؤالتفػيالبيػت
فتظيرعبرذلؾنفسالشاعرالمعذبةالتيتقؼحائرةأماـتمؾالتقمبات.

لتسمطفيأداةاالستفياـ)مىٍف(.كمايظيرىذاا

                                                           

 .23،صالسابؽ(المرجع(1
(.19(الحديثي:خمؼ،ديكافمرايااألحزاف)ص(2
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حفمػػتقصػػيدة)مػػفمػػثمكـ(بالتسػػاؤؿكاالسػػتفياـ،كىػػكنػػصأىػػداهالشػػاعرلفرسػػاففقػػد
كالبطكلػػػػةكالرثػػػػاء،كقػػػػدجػػػػرتىػػػػذه،كحمػػػػؿاالسػػػػتفياـفيػػػػودالالتالفخػػػػر(1)كيجػػػػةمذبحػػػػةالحي

 التساؤالتعم لسافالكطف،فكافالعراؽىكالمفتخركالراثي.

ػػػػػػٍف مػػػػػػثميكـ كالحػػػػػػربي زحػػػػػػؼي أصػػػػػػائؿً   مى
 

 كصػػػػػػػكاىؿه تمضػػػػػػػي بػػػػػػػ ثًر صػػػػػػػكاىؿً  
ػػػػػػٍف مػػػػػػػثمكـ حػػػػػػيف اشػػػػػػػتعاؿي رعكًدىػػػػػػػا   مى

 
 إٍف أطبقػػػػػت كعػػػػػال العجػػػػػاجي مػػػػػداخمي 

ػػػػػٍف مػػػػػثميـ نػػػػػامكا عمػػػػػى نػػػػػٍزًؼ الػػػػػدما   مى
 

 (2)ؤكا لممػػػػػكت عنػػػػػدى محػػػػػافميكتكٌضػػػػػ 

)مػػفمػػثمكـ(يبػػدأالػػنصباالسػػتفياـالػػذمحممػػوالعنػػكاف،كاتجػػوإلػػ تكػػرارهبشػػكؿتسػػمط 
فاسػتخدـأداةالسػؤاؿعػفتحديػدىكيػةالعاقػؿ،فيتسػاءؿ:مػفمثػؿفييااالسػتفياـعمػ األبيػات،

ػكقداشتدتأكزارالحرب،كمضػ األبطػاؿكالفػكا،ىؤالءفيأبناءالعراؽ اإلييػا،فيضػعرستباعن
المتمقيكمنذالبيتاألكؿأماـداللػةالفخػرببطكلػةىػؤالءالػذمقضػكادفاعػاعػفكرامػةالػكطف،
طباقيػػػا ،ثػػـيتػػكال تسػػمطاالسػػتفياـليصػػؼالمزيػػدمػػفبطػػكالتيـعنػػداشػػتعاؿرعػػكدالحػػرب،كا 

تقػػػؿالخطػػػابإلػػػ كارتفػػػاعدخانيػػػا،ثػػػـيرسػػػـلكحػػػةتضػػػحياتيـلػػػيمجفػػػيتفاصػػػيؿالمذبحػػػة،فين
السائب،فيذهالبمدةقدنامتعم نزؼالدماءكتكضػأأىميػالممػكت،فيضػعالشػاعرمتمقيػوأمػاـ
داللةالرثاءالممزكجبالفخر،كقػدجػرتىػذهالتسػاؤالتعمػ لسػافالعػراؽ،ليبػيفأفالػكطفىػك

صػػكرالمذبحػػةمػػفتكفػػؿبرثػػائيـكمػػدحيـ،كقػػداسػػتخدـالشػػاعرألفاظػػاتحمػػؿدالالتالفخػػركت
صكاىؿ،رعكد،عجاج،نزؼ،الدماء،محافػؿ،مػكت(،فاسػتطاعمػفخػةؿىػذاكمػو)كالمكت،

 أفيبرزقيمةالفخركالرثاء.

 مػػػػػػػػػػٍف ذا يصػػػػػػػػػػٌد النػػػػػػػػػػازلًت ككيمىيػػػػػػػػػػا
 

ـي؟  كلػػػػػػو يعػػػػػػيفي عمػػػػػػى الػػػػػػبالء كػػػػػػري
 

 مػػػػػػػٍف يسػػػػػػػتعيدي لنػػػػػػػا الفػػػػػػػكانيس التػػػػػػػي 
 

ػػػػػػػؤكـي؟   منيػػػػػػػا خبػػػػػػػٍت شػػػػػػػعؿه كلحى شى
 لنػػػػػػػػا الخيػػػػػػػػػاؿى ميحٌمقػػػػػػػػػامػػػػػػػػٍف ذا يػػػػػػػػػرٌد  

 
ـي   كيعػػػػكد فػػػػي كتػػػػر اليػػػػكل التنغػػػػػي

(3) 
يظيػػرفػػيىػػذهاألبيػػاتتسػػمط)مػػف(االسػػتفيامية،فيضػػعالشػػاعرمتمقيػػوأمػػاـتسػػاؤالت 

ثػةثتبحػثفػيىكيػةالمنقػذ،مػفذلػؾالػذمينيػيحالػةالمػكتكالنكبػات،كيعػيففػيالكربػػات،

                                                           

ـ،أسفرتعفمقتػؿ2013أبريؿ23خ(ىيمجزرةحصمتفيالحكيجةالكاقعةفيمحافظةكرككؾبتاري(1
صابةالعشراتبجركحإثراقتحاـقكاتعراقيةساحةاعتصاـلمتظاىريف.54نحك شخصانكا 

(.19(الحديثي:خمؼ،ديكافمرايااألحزاف)ص(2
ل مت )ص(3  (.19(الحديثي:خمؼ،ديكافكا 
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كيعيػدنسمػات،كمفيرجعالتحميػؽلػذلؾالخيػاؿكمفيعيدالنكرلمفكانيسالتيأطفأتياالحركب،
الحبكاليكل،كيةحظالتدرجفيالبحثعفالمخمص،فيكلفيككفمعيناكفارسافحسب،بػؿ
سػػػيككفذاركحشػػػفافةمتكىجػػػة،لتبػػػرزقيمػػػةاالسػػػتفياـفػػػيرسػػػـحالػػػةاالسػػػتبعادلػػػذلؾالمنقػػػذ

المخمص.
تسمطعبرأداة)ىؿ(.كقديظيرىذاال

 لطريػػػًؽ لظمٌػػػي بعػػػضي ىميمػػػةو ىػػػؿ فػػػي ا
 

ػػػٍف رجعػػػكا   كىػػػؿ بػػػدرًب المسػػػا كقػػػعه لمى
 كىػػػػػؿ لخطػػػػػكم بػػػػػكادم التيػػػػػًو مػػػػػف أثػػػػػر 

 ٍو 
 كىػػػػػؿ بقايػػػػػام منػػػػػي سػػػػػكؼ تنخمػػػػػعي  

 كىػػػػػػػؿ لرأسػػػػػػػي مكػػػػػػػافه فػػػػػػػي سػػػػػػػفينتنا 
 

معػػكا  ػػف جي كىػػؿ لقمبػػي كجػػكده بػػيف مى
(1) 

اؿأخذتسػمطنيدكراالستفياـفياألبياتالثةثةحكؿذاتالشاعركرحمتوالممتدة،بشك 
،فيتسػػاءؿعػػفإمكانيػػةتحقػػؽأمنياتػػوكأحةمػػو،فتظيػػرداللػػةالخػػكؼاكمتػػداخةنامترابطنػػتكرارينػػ

كالترقبمفمجيكؿيتربصبو،كيؤكدذلؾالتسمطالتكرارمألداةاالستفياـ)ىؿ(،كيبرىفعميو
األسػػئمةالتػػيمػػفخػػةؿسػػؤالوعػػفالطريػػؽكالخطػػكاتكالتيػػوكالظػػؿ،كعػػفكجػػكدهكبقائػػو،ىػػذه

تفرشالطريؽبمعالـالحيرةكاالنتظار.

 األمر: -ت

صيسو كتتعدد العربي، الشعر في حضكره لو اإلنشائية األساليب مف كسيره األمر
،كيعبركسيرهعفالحاالتالنفسيةلدلالشاعر،كيطمؽطاقتواإلبداعية(2)كدالالتوكأغراضو

ك كالمعنكية، العاطفية لمداللة قديمنالمنتجة الشعراء بو اىتـ كحديثنقد كركده،اا مف ،كأكثركا
كنكعكافيأنماطوكصكره.،كاستخدامو

 كقدحفؿشعرخمؼبيذااألسمكبكاستخدموكفؽطاقاتكدالالتأثرتالنصالشعرم.

 ليمتػػػػػػي يػػػػػػا أنيسػػػػػػةى  بػػػػػػكحي بمػػػػػػا بػػػػػػؾً 
 

ػػػػػػػػػػ صػػػػػػػػػػغي لمكػػػػػػػػػػالـً يي  فػػػػػػػػػػالككفي    بيـً المي
 قمبػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػيقة ثي فسػػػػػػػػػماءي كتحػػػػػػػػػدٌ  

 
 مػػػػػػػػػيمكم   ثغػػػػػػػػػري  سػػػػػػػػػيبكحي  مػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػوً في 

 غػػػػػػػكايتي ميرجػػػػػػػافى  رؾً ٍغػػػػػػػثى كضػػػػػػػعي لً  
 

 (3)مػػػػػػػػػػػػػػيترنٌ  كأنػػػػػػػػػػػػػػتً  ي إليػػػػػػػػػػػػػػؾً إٌنػػػػػػػػػػػػػػ 
 

                                                           

(.49(الحديثي:خمؼ،ديكافمرايااألحزاف)ص(1
حقائؽاإلعجاز)جينظر:العم((2 (.3/155كم،الطرازألسرارالبةغةكعمـك
(.147الحديثي:خمؼ،ديكافأناكأنتكال)ص((3
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كرداألمػػػرفػػػياألبيػػػاتكفػػػؽمتتاليػػػةشػػػكمتنكعػػػامػػػفالتسػػػمطالتكػػػرارملفعػػػؿاألمػػػر،
كحممػػتالقصػػيدةذاتيػػاعنكانػػاصػػيمبأسػػمكباألمػػر)بػػكحي(،فيػػكينػػاجيمحبكبتػػواألثيػػرةلتبػػكح

عػؿكأفتجعؿمفذلؾالحديثسبيةلسكايتوكترنمػو،فالف،كشكقيا،كأفتكاصؿحديثيابأسرارىا
لخػركجمػفدائػرةالصػمتكاالنطػػةؽحمػؿداللػةمتقاربػةكىػيداللػةاىنػافعػؿالحػديثكالكػةـ،

ـالتكحػػػػدبػػػػيفالػػػػذاتفأقػػػػا،البػػػػكحكالحػػػػديث،كمػػػػاحػػػػاكؿالكشػػػػؼعػػػػفأسػػػػرارىػػػػذهالحبيبػػػػةإلػػػػ 
 مايؤكدداللةالعنكاف،كالسرضمفالقصيدة.كالمكضكع،كىك

 افاٍسػػػػػمٍس لنفسػػػػػؾ خيػػػػػؿى العػػػػػٍزـً مجتيػػػػػدن 
 

 ل تػػػػػركنف  فكػػػػػػـ ًمػػػػػٍف خػػػػػػائفو شػػػػػػتمكا  
 كاٍككػػػػػػٍؿ شػػػػػػؤكنؾ مػػػػػػف جمٌػػػػػػٍت جاللتػػػػػػو 

 
 كػػػػػػٌؿ المػػػػػػكازيًف إٍف مالػػػػػػٍت سػػػػػػتعتدؿي  

 كخػػػػػػػػػػؿ  نفسػػػػػػػػػػؾى ل تفػػػػػػػػػػتٍ  منازفىيػػػػػػػػػػا 
 

 (1)كاتػػػػػػرٍؾ لبغيًتيػػػػػػا فػػػػػػالجرحي ينقفػػػػػػؿي  

 
اؿاألمػػػرفػػػياألبيػػػاتداللػػػةالحػػػثكالنصػػػح،كظيػػػرفييػػػاالتككػػػؿعمػػػ اهللحممػػػتأفعػػػ

،كلمتككػؿعمػ الخػالؽ،كلمصػبر،كاإليمافبعدالتو،فالدعكةمكجيػةلةجتيػاد سػراجخيػؿالعػـز كا 
كآالميا،كيةحظمافيالتراكيبمفقكة،ىيجزءمػفقػكةاألمػرفػيالمسػة،،عم جراحالنفس

كبػثركحاليقػػيفكالتحػدم،كقعػػتضػػمف،ةلػكفمػػفألػػكافالفخػركالعػػـزفتشػكؿعبػػرىػذهالػػدعك
لسةخطابيةجمالية.

ػػػػػػٍذ مػػػػػػا تيريػػػػػػدي كمػػػػػػا تيريػػػػػػدي كتٍشػػػػػػتيي  خي
 

 ببسػػػػػػػػػػػػاطةو إف  الجػػػػػػػػػػػػركحى ًخفػػػػػػػػػػػػاؼي  
 دىٍع عمػػػػػػػػرىؾى الماضػػػػػػػػي ينػػػػػػػػكءي بعبًئػػػػػػػػوً  

 
 كاٍشػػػػػؾي الػػػػػذم مػػػػػف شػػػػػأًنًو اإليقػػػػػاؼي  

 كاكسػػػػػػٍر عىصػػػػػػاؾى كقػػػػػػٍؿ سػػػػػػتقمبي حٌيػػػػػػةن  
 

 طػػػكؿي كمػػػا اٍشػػػتيى اٍسػػػتٍخفاؼي كبيػػػـ ي 
ػػػػػػػػػػػػٍذ لمٌتقػػػػػػػػػػػػاكيـً التػػػػػػػػػػػػي نٌضػػػػػػػػػػػػٍدتىيا   خي

 
كػػػاًف طىػػػكىاؼي   سػػػيدكري فيػػػؾى عمػػػى المى

(2) 
امفالتسمطالتكرارمحممتمتتاليةاألمرفياألبياتداللةالتحدمكالتمرد،مشكمةنكعن 

 ،بػػأفيتػػزكدفػػيطريقػػوبػػالعـز كالتضػػحية،كأفلفعػػؿاألمػػر،فالػػدعكةمكجيػػةلػػذلؾالثػػائرالمقػػاـك
يقؼفيكجػوالسػزاةكاسػتخفافيـكػيتنقمػبعصػاهحيػةتأفػؾطسيػانيـ،كأفيػزيفتقػاكيـنضػالو

 كتضحياتو،ككقعتىذهالدعكةضمفلسةجمالية.

 لػػػػػػػي أنػػػػػػػا كػػػػػػػفٍ  جنػػػػػػػكني مػػػػػػػرةن  أطفػػػػػػػ ٍ 
 

 أطػػػػػػػكاقي تمػػػػػػػؾٍ نفسػػػػػػػي فامٍ  أحرقػػػػػػػتي  
 

                                                           

 (.24(الحديثي:خمؼ،ديكافالعصافيرتحمؽعاليا)ص(1
(.55(الحديثي:خمؼ،ديكافمرايااألحزاف)ص(2
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 ي شػػػػػػػػػيكةه خػػػػػػػػػذني إلػػػػػػػػػى دنيػػػػػػػػػاؾ كمٌػػػػػػػػػ
 

 لػػػػػػػػي أعمػػػػػػػػاقي تجتػػػػػػػػاحني كتيػػػػػػػػز   
ػػػػػػك   الغنػػػػػػا رى كتىػػػػػػ كػػػػػػفٍ  مرايػػػػػػا الػػػػػػركحً  رٍ س 

 
ػػػػػػػػػ كافػػػػػػػػػت ٍ    راؽً الػػػػػػػػػدي  ةى م  بصػػػػػػػػػدرم سى

 نػػػػػػػػػاتزكري  الجنػػػػػػػػػكفً  عصػػػػػػػػػافيرى  كأطمػػػػػػػػػؽٍ  
 

 (1)نػػػػػػػا ظمػػػػػػػأل إلػػػػػػػى اإلشػػػػػػػراؽً فحقكلي  
،رصػػدتمتتاليػػةاألمػػرحالػػةالتميػػؼكالشػػكؽ،كحممػػتدعػػكةإلػػ لقػػاءيضػػميماطػػكيةن 
)تمػؾالمعبػرةعػفجمػكحالشػيكة،فيػيكيعبرعفجنكنيمػا،كاتضػحتمػفخةليػاالمسػةالحسػية

المحبكبػة(تػدعكهإلطفػػاءجنكنيػا،كأفيحمميػػاإلػ عالمػو،كأفيةمػػسدراؽصػدرىا،كأفيػػركم
ظمأحقكليا.فتظيرىناركحالمرأةالمتمردةالباحثةعفكنؼالمحبالمسامرمثميا.

 يػػػػػػػػػافػػػػػػػػػكؽ بركجً  الكممػػػػػػػػػاتي  فمتسػػػػػػػػػقطٍ 
 

 ىبػػػػػاءي  الكػػػػػركشً  أصػػػػػحابً  كعػػػػػركشي  

 افمتخػػػػػػػػػػػػػػرًس األصػػػػػػػػػػػػػػكاتي إٌل كاحػػػػػػػػػػػػػػدن  
 

 أيصػػػػػػػػغي لػػػػػػػػو فمتنطػػػػػػػػًؽ الش ػػػػػػػػيداءي  
مػػػػػػػػػؿى الجمػػػػػػػػػاؿ كيقػػػػػػػػػرؤكا  ًليٍمبسػػػػػػػػػكا حي  كى

 
 إٌنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي  هلل قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلن  

 كليقػػػػػػػػػػػػػػػرًأ الشػػػػػػػػػػػػػػػيداء أٌم قصػػػػػػػػػػػػػػػيدةو  
 

 (2)يـ عيظمػػػػاءي فػػػػي مػػػػكتً  ـٍ ييػػػػفى  كانػػػػتٍ  
ةؿجػػاءأسػػمكباألمػػرىنػػابصػػيسةالمضػػارعالمجػػزكـبػػةـاألمػػر،كحمػػؿداللػػةاإلجػػ 

كاإلكراـلمشػيداء،فيػكينػادمبإسػقاطكممػاتالسياسػييفالمتػاجريفكأفتخػرسأصػكاتيـجميعػا،
حتػػ تنطمػػؽالشػػيداءبنػػدائيا،ثػػـيرسػػـعبػػراألمػػرصػػكرةالشػػيادةالتػػيتتػػزيفبحمػػؿالجمػػاؿ،
كيخػػػتـىػػػذهالمتتاليػػػةبػػػأفينػػػادمفػػػيالشػػػيداءليقػػػرؤكامػػػاشػػػاؤكامػػػفقصػػػائدالبطكلػػػةكالعظمػػػة،

يتضػػحمػػفخػػةؿىػػذاقيمػػةالشػػيادةكالشػػيداء،كالتػػيىػػيضػػمفعناصػػرشػػعرالمقاكمػػةالتػػيك
 يشكؿخمؼكاحدامفشعرائيا.

 عمػػػػػػى ؾً ي يػػػػػػديٍ بػػػػػػي ىػػػػػػا ىنػػػػػػا ضػػػػػػمٌ تقرٌ 
 

 

 فترقػػػػيعي كنػػػػامي عنػػػػد مي ضػػػػمٍ  جػػػػدارً  
 أزمنتػػػػػػي دمػػػػػػي فػػػػػػي زيػػػػػػؼً  كػػػػػػكني رداءى  

 
 

 (3)ترقػػػػيكاخٍ  العػػػػاداتً  قػػػػي حجػػػػبً كمز   
كتضػمو،كلتقيػو،فيالبيتيفدعكةلمتمػرد،فيػكيػدعكىالتمتصػؽبػوشكمتمتتاليةاألمر 

كلتختػػرؽمحػاذيرىػػذاالمجتمػع،فكػػافألسػمكباألمػػرداللتػوفػػيالكشػؼعػػف،زيػؼىػػذاالزمػاف
ىذهالعاطفةالتيحممتركحالتمردعم األعراؼالسائدةفيالمجتمع.

                                                           

 (.25(الحديثي:خمؼ،ديكافذاكرةالميؿ)ص(1
ل مت )ص(الحديثي:خمؼ(2  (.20،ديكافكا 
ل مت ((3  .134،صالحديثي:خمؼ،ديكافكا 
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اسػػػػتطاعالشػػػاعرأفيكظػػػؼاألمػػػػرفػػػيصػػػكرهكأنماطػػػػوالمختمفػػػةالمنتجػػػػةكىكػػػذافقػػػد
لمػػدالالتالمتعػػددةكالمعبػػرةعػػفحاالتػػوالمختمفػػة،ضػػمفالمسػػاحاتالمسكيػػةالمعبػػرةعػػفالطاقػػة
اإلبداعيػػة،فيػػكيمجػػأإليػػوليقػػدـقػػكةتعبيريػػةيشػػتمميااألمػػر،بمػػافيػػومػػفإلزاميػػةيسػػقطياعمػػ 

ػػػ.كالمقاكمػػػة،كالنفيػػػر،دعكلمثػػػكرةالخطػػػابالشػػػعرم،فيػػػكيػػػ ا،اكباعثنػػػيكػػػكفاألمػػػرفيػػػومحرضن
فيػػدعكىالمبػػكحبيمػػسدافػػيلكنػػويحمػػؿاالمتثػػاؿ،فػػاألمرنكيحػػاكؿأفيكشػػؼأسػػرارمحبكبتػػو

فػي"النػداءكاالسػتفياـ"القيـاألسمكبيةاإلنشائيةالتيتضافرتمػعسػابقيياأحدكأنماطو،بصكره
فػػيداللتػػوالمتجػػددةالتػػيتشػػيرإلػػ امػػتةؾشػػعريةحداثيػػةمترابطػػةفػػيإبػػرازالتشػػكيؿالشػػعرم

عمقياالتراثيكمحافظةعم أصالتياكاستقةليا
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 ثالث: المبحث ال
 المزاكجات األسمكبية

 المزاكجات الفعمية كالسميةأكل: 
تعتمدالشعريةعم عناصرإبداعيةتجديدية،تتجم فيالتصكيركالتخييؿكالتشػخيص

.(1)كالتجسيد،مفخةؿعةقاتالتناسبكالتجاكركعةقاتالتقابؿكالتخالؼ،كعةقاتالمسايرة
عمػػػ مقاربػػػات كتجمػػػعالمزاكجػػػاتاالسػػػميةكالفعميػػػةتمػػػؾالعناصػػػركتجمياتيػػػااإلبداعيػػػة،كتقػػػـك
أسػػمكبيةيػػزاكجفييػػاالشػػاعرفػػيالسالػػػببػػيفالمجػػرداتكالمحسكسػػاتالفعميػػةكاالسػػمية،كمنيػػػا
ينطمػػؽإلػػ تعميػػؽالمعنػػ كالشػػعكر.كقػػدتتعػػدلىػػذهالمزاكجػػاتحػػاجزالمػػألكؼ،كتخػػرجعػػف

.(2)حدكده،فيجتمعفيالمزاكجةحقةفدالليافمختمفافكمتباعداف

يمكننػافػيالشػعرالحػداثيأفنمحػظبكضػكحميػؿالػدكاؿ:كيرلمحمدعبدالمطمبأنػو
خمػؽفجػكاتدالليػة،اليمكػفجبرىػاإالباسػتدعاءإل الػدخكؿفػيتنػافراتتجاكريػةتعمػؿعمػ 

.(3)المتمقيليؤدمىذهالميمةحت يكتمؿالسياؽكيصبحصالحاإلنتاجالداللة

كقػػػدبػػػرزتىػػػذهالمزاكجػػػاتضػػػمفالتشػػػكيؿالشػػػعرمعنػػػدخمػػػؼ،فقػػػدـمػػػفخةليػػػالسػػػةشػػػعرية
بطػػػابعالتحػػػديثجديػػػدة،سػػػارفييػػػاعمػػػ ىػػػدمالمعاصػػػريف،كاقتػػػربمػػػفالحػػػداثييف،ككسػػػمتو

كالتجديد.كقػداعتبػرطػةؿالحػديثيىػذهالمزاكجػاتإحػدلأىػـالجماليػاتالفنيػةكاألسػمكبيةفػي
.(4)شعرخمؼ

كسيتناكؿالباحثىذهالمزاكجاتضمفالجمالياتاألسمكبية،كسيصنفياإل فعميةكاسمية.
 المزاكجات الفعمية: -أ

خداـالفعػؿلمتجسػيدأكالتشػخيصالمعنػكم،تقكـالمزاكجاتالفعميةعندخمػؼعمػ اسػت
كعم استخداـالبعدالمجازملمفعؿنفيعتمدالفعؿعم تصكيرالييئػةكالحركػة،كقػديحػدثىػذا
ضػػمفاالختيػػارالػػكاعيلألفعػػاؿ،أكضػػمفالخػػركجعػػفىػػذااالختيػػار،كتتنػػكعالعةقػػاتالتػػي

أك،اعمػػ المسػػػايرةاسػػبأكالتضػػػاد،كحيننػػاعمػػ التنيعتمػػدعمييػػاالتجػػػاكركالتػػزاكج،فتقػػكـحيننػػػ
                                                           

(.355-341(ينظر:رزقة،مقاربةأسمكبيةلشعرعزالديفالمناصرةديكافجفرانمكذجا)صص(1
(.356(المرجعالسابؽ)ص(2
(.142(عبدالمطمب،مناكراتالشعرية)ص(3
(.162رخمؼالحديثي)ص(الحديثي،طةؿشةؿالشعرقراءةفيشع(4
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التنافر.كقدعمؿمفخةؿىذهالمزاكجاتعم إبرازالقيـالجماليةكالدالليةلممزاكجةاألسمكبية
.(1)فيتشكيمياالحداثيالمتجددكالمتطكر

 كسيقؼالباحثأماـىذهالقيـالجماليةكالدالليةفيالمزاكجاتاآلتية:

 االشػػػػجى كطننػػػػ اؿي يختػػػػ جنبػػػػي   كبػػػػيفى 
 

 (2)كثبػػػػػػاني جػػػػػرل فػػػػػي رمػػػػػؿً  نيػػػػػرو  كألػػػػػؼي  
كىكلفػظ-بن الشاعرمزاكجتوعم استخداـالفعؿ)يختاؿ(لمتشخيص،فجعؿالشج  

يمشػيمتخػاية،مانحػاإيػاهصػفةمػفصػفاتالبشػر-معنكمتجريدميشيرإلػ الحػزفكالحنػيف
تضػػاد،فاالختيػػاؿدليػػؿالفػػرحكاالنتشػػاء،فػػيحالػػةالزىػػككاالنتصػػار،كقامػػتالعةقػػةىنػػاعمػػ ال

أسمكبيةفيالسػدالمشػرؽ،كقػدقيمةنسار،كقداجتمعاليمنحاالمزاكجةكالشج دليؿالحزفكاالنك
اشتسؿالتمييز)كطنا(عم إنضاجالتشخيص،لتكتمؿداللةاألمؿالتيحرصعم تعميقيافي

ةالسدالمشرؽ،فاألنيارتجػرمفػيصػحراءالبيت،كقدتعاضدتالجممةالمستأنؼفيتقديـرؤي
 رمالونلتسمرركحالتفاؤؿجنباتالقمب.

 بمفػػػػردم الرحيػػػػؿً  فػػػػي بحػػػػرً  سػػػػافرتي 
 

 (3)بػػػػػػػػػالخطى ربػػػػػػػػػكاتي نحػػػػػػػػػكم فضػػػػػػػػػجتٍ  
بنيػػػػتعمػػػػ اسػػػػتخداـالفعػػػػؿ)ضػػػػج(قػػػدـمػػػػفخػػػػةؿضػػػػجيجالخطػػػػكاتمزاكجػػػػةفعميػػػػة 

،كالمتصػػػػػاعد،لضػػػػػجيجالمتحػػػػػرؾيد،كقػػػػػدأقػػػػػاـالمزاكجػػػػػةعمػػػػػ عةقػػػػػةالتضػػػػػادنفيػػػػػذااسػػػػػجلمت
كالصػػاخب،تػػزاكجمػػعالربػػكاتالثابتػػةكالسػػاكنة،لػػيعكسبػػذلؾحالػػةاالضػػطرابالتػػييمػػربيػػا،

ةالتقابػؿبػيفالثبػاتكالحركػة،فمنحالخطكاتالمرتبكةالتػيقادتػوبمفػردهإلػ رحمػةالرحيػؿداللػ
 نقؿالمتمقيإل عالموالمكحشكالمقفر.ف

 ى لظػػى عػػدميسػػقأمشػػي عمػػى قمقػػي أي 
 

 (4)افي سػػػػػػيٌ  عنػػػػػػدم اليػػػػػػكـى  كالشػػػػػػري  فػػػػػػالخيري  
يتػػػاعمػػػ نًقػػػدـمػػػفخػػػةؿالمشػػػيعمػػػ القمػػػؽكسػػػقيلظػػػ العػػػدـمػػػزاكجتيففعميتػػػيف،بي 

لتصػػكيرالييئػػػةكالحركػػػة،فتحػػػكؿالقمػػؽكلظػػػ العػػػدـإلػػػ ناسػػتخداـالفعمػػػيف)أمشػػػي(ك)أسػػػقي(

                                                           

(اسػػتخدـالشػػاعرخمػػؼالحػػديثيىػػذهالمزاكجػػاتبكثػػرةفػػيشػػعرهفقػػدكقػػؼالباحػػثعمػػ مػػايقػػاربمائػػة(1
مزاكجةفعميةكقعتفػيحػكاليخمسػيفبيتػا،كاكتفػ ىنػابرصػدمػايقػاربعشػريفبيتػاكقعػتفييػاحػكالي

ثةثيفمزاكجة،تمثؿأنكاعياكأنماطياالمتعددة.
(.76لحديثي:خمؼ،ديكافذاكرةالميؿ)ص(ا(2
.65(المرجعالسابؽ،ص(3
.75ص(المرجعنفسو،(4
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و،قػػػةالتناسػػػببػػػيفالفعػػػؿكمزاكًجػػػإنسػػػافمتعػػػبيػػػائس،كقػػػدقامػػػتالمزاكجػػػةاألكلػػػ عمػػػ عة
عمػػ الحركػةكاالنتقػػاؿفتناسػػبمػعالقمػػؽكىػػكمصػدراالضػػطرابكالتسيػػر،بينمػػا فالمشػييقػػـك

قابػػؿالمػػاءالػػذمقامػػتالمزاكجػػةالثانيػػةعمػػ عةقػػةالتقابػػؿكاالخػػتةؼبػػيفالفعػػؿكمزاكجػػو،فت
لمػػاءإلػػ ركاءكنمػػاءلمظػػ ،كقػػد(مػػعالمظػػ كىػػكالنيػػرافالمتقػػدة،فتحػػكؿايحممػػوالفعػػؿ)أسػػق

مػػػنحإيحػػػاءاتالتبػػػدؿكاالخػػػتةؼالمػػػذيفينتجػػػافداللػػػةالقبػػػكؿف،اسػػػتخدـالبعػػػدالمجػػػازملمفعػػػؿ
 بالكاقعالبئيسالذميتساكمفيوالخيركالشر.

 وي أمنىػػػػػ خػػػػػكفي يػػػػػرل خػػػػػكفي كيػػػػػذب ي 
 

 (1)جفػػػػػػػػػػػؿي نػػػػػػػػػػػي كنيػػػػػػػػػػػرم يى مي عً رٍ بى دفئػػػػػػػػػػي يي  
اكجاتالفعمية،عبراستخداـاألفعػاؿ)يػرل،يػذبح،احتشدتفيالبيتمجمكعةمفالمز 

يبػػرعـ،يجفػػؿ(لمتصػػكيركالتشػػخيص،ىنػػاؾخكفػػاففػػيالمزاكجػػةاألكلػػ ينسػػبيماالشػػاعرلنفسػػو
)خكفييرلخكفي(ينقسػـالخػكؼعمػ نفسػوليتكلػدخكفػافنالخػكؼاألكؿىػكالخػكؼالفطػرم

فتظيػػرىنػػاقيمػػة،التػػذكركاالشػػتياؽكالخػػكؼالثػػانيىػػكالػػذميحدثػػوالمكقػػؼالعصػػيبكلحظػػة
التشػػػخيصفػػػػيالمزاكجػػػػةفػػػػالخكؼمبصػػػػريػػػػرلكيراقػػػب،ينتقػػػػؿفػػػػيالمزاكجػػػػةالثانيػػػػةلتصػػػػكير

ىا،كقػدـمػفخػةؿتمػؾالمحظػةكيئػدكليػدىبػؿيػذبحأمػفى،الخػكؼبػأفيراقػبالحركة،فمـيكتػؼً
داللػػةالعبثيػػةالتػػييعيشػػيا،ثػػـايحقػػؽامتحركنػػعةقػػةالتقابػػؿكالتضػػادبػػيفالػػذبحكاألمػػفتصػػكيرن

يكاصػػؿفػػيالمزاكجػػةالثالثػػةرصػػدالحالػػة،فيػػكيتسمػػبعمػػ خكفػػوكالرعػػبالػػذمدبفيػػو،فيمفػػو
الدؼء،كقدقامتالمزاكجةىناعم عةقةالتناسببيفالدؼءكالتبرعـ،ثػـيعػكدفػيالمزاكجػة

فيكقػػؼتدفقػػوكجريانػػو،ىػػػذهنحبػػػوالرابعػػةلحالػػةاليػػأسكالخػػكؼ،فيتمػػػبسالكجػػؿكالخػػكؼنيػػرى
المزاكجاتالمختزلةفيتركيبيػاالمفظػيالعميقػةفػياتسػاعدالالتيػاأبػرزتالشػعريةالقػادرةعمػ 

 الخمؽاإلبداعيلدلخمؼ.

 غربتػػػػػػػػي دفتػػػػػػػػري  بالحػػػػػػػػب   متكضػػػػػػػػ ه 
 

 (2)و أسػػػػػػػػػػػػػػػػػدافيكتسػػػػػػػػػػػػػػػػػكلٍت كمماتيػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

> 
الشػػػعريةمػػػزاكجتيففعميتػػػيف،قامػػػتاألكلػػػ عمػػػ عةشػػػممتالجممػػػةي قػػػةالمسػػػايرة،فػػػدفتري

تكضػأبالحػب،كبػرزتالقيمػة-تككنػتمػفحقمػيفدالليػيفمختمفػيفكىيمزاكجةاسمية-السربة
األسػػمكبيةلممزاكجػػةعبػػراسػػتخداـاسػػـالفاعػػؿالػػذميعمػػؿعمػػؿالفعػػؿليحقػػؽالتجسػػيد،فالسربػػة

قتذاتويكسكوبالحبالذميسيبفيمتاىاتبعيدة،كفيالكأحرفيتجسدتعبركتابتكضأتٍ
نالمزاكجػةالثانيػةحالػةاالغتػرابكيمػدىابعاطفتػوالمشػبكبة،كتكمػؿ،كركنقػو،ىذهالسربةبجمالو
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التػػييعيشػػيا،كقامػػتالمزاكجػػة(1)سػػداؼ(األكتػػابتتحػػكؿإلػػ متسػػكؿلمظممػػات)فكممػػاتىػػذاال
مػػدتالتشػػخيصأيضػػاعمػػ عةقػػةالمسػػايرةبػػيفالتسػػكؿكالكممػػاتكبينيمػػاكبػػيفاألسػػداؼ،كاعت

 الذمقربالداللةبيفالتسكؿكالظممات.

ػػػػػػ أكجػػػػػػزتي   ؾٍ مػػػػػػكتي إذ نكػػػػػػرتي تجيمى
 

ػػػػػػػ  ؾٍ مى لركحػػػػػػػي سػػػػػػػم فٍ كعمقػػػػػػػتي فيػػػػػػػؾ فمى
(2) 

 
شكمتالمزاكجةالفعمية)أكجزتمكتي(المدخؿإل القصيدةفكانتعنكانياكاستفتاحيا،

حظػةالتػينفػ فييػاجيامػةليتكيالنصعم داللةعاليةالقيمة،فقػداختصػرمكتػوفػيتمػؾالم
ػػالحبيػػب،فػػػذابفيػػوكأسػػػمـلػػوالػػػركح،معتمػػدن اعةقػػػةالمسػػايرةبػػػيفاعمػػػ تجسػػيدالمػػػكت،كمقيمن

كاليختصػر،بػؿيػػأتيدفعػةكاحػدة،ليقػدـداللػةمتباعػدةيمكػػف،كالمػكتالػذماليتجػزأ،اإليجػاز
الحبيػب،كلتكػكفمفتػاحإلػ عمػؽاإلحسػاسبزيػؼقػربىػذاالربطبيفخيكطياالرفيعةكصػكالن

 الكلكجفيقصيدةتشعؿثكرةالرفضكالتمردعم ذلؾالحبيب.

 كلدتػػػػػي منػػػػػذي  الحػػػػػزفى  ركبػػػػػتي  أنػػػػػا قػػػػػدٍ 
 

 نفسػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػى أكطػػػػػػػػػػاني رتٍ كس ػػػػػػػػػػكتى  

 وً غيًظػػػػػػػػػبً  الضػػػػػػػػػياعً  مػػػػػػػػػككني زبػػػػػػػػػدي كيى  
 

 (3)ىا جيرانػػػػػػػػػيدكسػػػػػػػػػني فػػػػػػػػػي حقػػػػػػػػػدً كتى  
عمػ البعػدالمجػازملألفعػاؿفػيالشػاعراعتمدكففيالبيتيف،اففعميتااجتمعتمزاكجت 

تصكيرىيئةالحزفكالضياعكالحقػد،كقػدقامػتالعةقػةفػيالمزاكجػةاألكلػ عمػ التجػاكربػيف
الحػػزفكالركػػكب،فػػالحزفىػػكالبحػػرالػػذميمخػػرعبابػػومنػػذكالدتػػوكىػػيحقيقػػةاإلنسػػافالعربػػي

يػةالتػيحممػتصػكرةنمطيػةالػذميعػيشفػيظػؿاالنكسػاراتكاالنيزامػات،كأكممػتالجممػةالتال
ىػذهالداللػػة،فػػالنفستكسػرتحسػػرةعمػػ األكطػافالمسػػمكبةالداميػػة،لينتقػؿبعػػدىاإلػػ المزاكجػػة
الثانيػػةكالتػػيتشػػكمتعبػػرالتنػػافراتالتجاكريػػةبػػيفالػػدكاؿ،)يمػػكؾ،زبػػدالضػػياع،بسيظػػو(فخػػرج

كىػذاالزبػد،اجعػؿلمضػياعزبػدنالخياؿالشعرمعفحدكدالمألكؼليقعفيدائرةالةمألكؼ،فقػد
كىكذكقدرةعم المضم،فيناؾفجكاتدالليةيمكننػاجبرىػامػفخػةؿعناصػر،يمتازبالسيظ

الربطالتصػكيرملمحركػةالتػيأنتجتيػاالداللػة،فيػككمػكاطفعراقػيكفػيظػؿاالحػتةؿكالتمػزؽ
أصبحفريسةلسكؿالضياعكالشتات.
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 فمػػػػي  ءى يسػػػػتجدم عطػػػػا ؾى رى عٍ ًشػػػػ كرىػػػػتي 
 

 (1)كائػػػػيإرٍ  فيػػػػؾى  فٍ فيػػػػؾى كل ًمػػػػ تي مػػػػا عػػػػدٍ  

 
شػػػكمتجممػػػة)يسػػػتجدمعطػػػاءفمػػػي(مزاكجػػػةفعميػػػةقامػػػتعمػػػ عةقػػػةالتقػػػارببػػػيف
االسػػتجداءكعطػػاءالفػػـ،كاعتمػػدتعمػػ التشػػخيص،فيػػكيكػػرهذلػػؾالشػػعرالمبتػػذؿالػػذميسػػع 

ىاالجممػػةالمسػػتأنفة،فػػيانعتاقػػولنيػػؿالمػػديحكالثنػػاء،كقػػدمتالمزاكجػػةداللػػةالػػرفض،التػػيأكػػد
مفذلؾالحبيب،كرفضػواالنصػياربػو،فانتقػؿإلػ مثيػراتلسكيػةتركيبيػةأكليػةليظيػرالمعنػ 

 المستكففيالمزاكجة.

 نػػػػػػػاعً مي أدٍ  رمػػػػػػػؿى  ـٍ ًمػػػػػػػمٍ مى ا فى ىبنػػػػػػػي رمػػػػػػػادى 
 

 (2)أخطػػػػػػػػػائي البػػػػػػػػػابً  عنػػػػػػػػػدى  عمػػػػػػػػػؽٍ كل تي  

 السػػػػػنيف فترتمػػػػػي أخطػػػػػك عمػػػػػى رمػػػػػؿً  
 

 (3)يػػػػػػػػػا طرقػػػػػػػػػاتيعً جٍ رى بً  المغيػػػػػػػػػبً  عنػػػػػػػػػدى  
عمػػ تػػزاكجالرمػػؿمػػعاألفعػػاؿ)لممػػـ،-كىمػػامػػفقصػػيدتيفمختمفتػػيف-اتكػػأفػػيالبيتػػيف 

كأخطػػػػك(كتشػػػػكمتالمزاكجتػػػػافاالسػػػػميتاففييمػػػػاعبػػػػرالتنػػػػافراتالتجاكريػػػػة)رمػػػػؿأدمعنػػػػا،رمػػػػؿ
ة،التػػػيالسػػػنيف(،فالتصػػػؽالرمػػػؿبالػػػدمعكبالسػػػنيف،كىػػػكالتصػػػاؽتظيػػػرفيػػػوالفجػػػكاتالدالليػػػ

خرجتعفالمألكؼ،كالتييمكفجبرىامفخػةؿالكقػكؼعمػ المزاكجػةالفعميػةالتػيارتبطػت
لتنتجالداللةالتقريبيةلممزاكجةاألسمكبيةبشكؿعاـ.،بيا

اظيػػرتفػػيالمزاكجػػةاألكلػػ عةقػػةالتقػػارببػػيفالفعػػؿألممػػـكالرمػػؿ،إذايمكػػفتصػػكرن
كالخصػاـ،كيمكػف،كالعنػاد،الػذمبعثػرهاليجػر-نػافرالتجػاكرالمشػكمةمػفت-لمممةرمؿالدمكع

التكصػػػؿإلػػػ أنػػػوسػػػع إلنتػػػاجداللػػػةالعفػػػككالتسػػػامحكالصػػػفح،التػػػيأكػػػدتياالجممػػػةالمسػػػتأنفة
بكضػػػكح،كىػػػذامػػػايتسػػػـبػػػوأسػػػمكبالشػػػاعر،فيظيػػػرفػػػيالجممػػػةالثانيػػػةمػػػاغمػػػضمػػػفداللػػػة

األكل .

التناسػػببػػيفالفعػػؿأخطػػككالرمػػؿ،فخطكاتػػوتتخػػذكظيػػرتفػػيالمزاكجػػةالثانيػػةعةقػػة
قػػدـمزاكجػػػةحصػػرالطرقػػػاتفػػيمسيبػػوالقػػػاتـ،كمسػػارىافػػكؽرمػػػؿالسػػنيفالطكيمػػةالبعيػػػدة،لتن

ا،فجاكربيفالخطكاتكالطرقاتنلتنػتجالتعثػركالتخػبطعبػرمشػكارهأخرلارتبطتبياتجاكريِّ
المزدحـباألكجاعكالضياعات.
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 لػػػػػػػكعتي فػػػػػػػي شػػػػػػػكارعً  دى ظمػػػػػػػي تمػػػػػػػد  
 

 (1)دم صػػػػػػػػرخاتيمػػػػػػػػكم يىػػػػػػػػتى  كتسػػػػػػػػابقتٍ  

 
قدـمفخةؿتمددالظؿفػيشػكارعالمكعػةكتسػابؽالصػرخاتمػزاكجتيففعميتػيف،بنيتػا
عمػػ اسػػتقاءالداللػػةمػػفحقػػكؿمسػػايرةكمختمفػػة،فظمػػوالمثقػػؿبػػالحنيفكالشػػكؽتمػػددفػػيشػػكارع

عكالمكعػػةمجػػاكرةقامػػتعمػػ التباعػػدالػػدالليلكعتػػوكخيبتػػو،فجػػاكربػػيفالظػػؿكالتمػػددكالشػػكار
،الػػػذميمكػػػفالتقريػػػببػػػيفأجزائػػػو.كسػػػارعتصػػػرخاتوالمقيػػػكرةفػػػيالمزاكجػػػةالثانيػػػةتكبػػػؿيػػػده

كتحجميػػاعػػفاالنطػػةؽ،فرمػػزتاليػػدإلػػ مقاكمػػةىػػذهاليزيمػػةالتػػيحمػػتبعراقػػوالػػذمعػػاش
جعمويقؼفيبدايػة،ااكعظيمنككافكبيرنتسريبةالركح،فحجـالدماركالكيةتالتيأنتجياالسز

ػاليقػكلعمػ المقاكمػةكالصػد،كيي،ااممزقنػاتائينتمؾالتسريبةحائرن ظأنػواتكػأعمػ مزاكجػاتةحى
أسػػمكبيةلتكصػػيؿمػػدلكالتالخيبػػةكاالنتكاسػػةالتػػيأصػػابتوفػػيالكىمػػة،ككأنػػويفػػرمػػفالتصػػريح

اكمتػػوالتػػيجيػػربيػػا،كالتػػيسػػرعافمػػالبػػثبمحظػػةالضػػعؼتمػػؾ،فيػػيالتمثػػؿصػػمكدهكمق
 كأعمنيا.

ػػػػػػػػػأتى   عياألحػػػػػػػػػزافى فػػػػػػػػػرطى مػػػػػػػػػكاجً  ؽي م  سى
 

 

 (2)جانيا عمػػػػػػػػػى أٍشػػػػػػػػػأشػػػػػػػػػجانن  كأشػػػػػػػػػيؿي  

 
شكؿتسمؽاألحزافمزاكجةفعمية،اتكأتعم التشػخيصفػياسػتخداـالفعػؿ)أتسػمؽ(،

ليػػيفمختمفػػيف،فيػػذهكقامػػتعمػػ عةقػػةالمسػػايرةبػػيفالتسػػمؽكاألحػػزاف،فكةىمػػامػػفحقمػػيفدال
افكؽأشجانو،لتبػرزاألحزافشاىقةيتسمقياكقدامتألتنفسوبالمكاجدكالمكاجع،كيحمؿأشجانن
 القيمةاألسمكبيةفيتعميؽالمزاكجةلشعكرالقيرأماـىكؿىذهالمصائب.

ػػػ تٍ حن ػػػ  أعتػػػابي  رأل الضػػػحى كالخطػػػكً لمى
 

ػػػػػػػمى كلمٍ    (3)أىػػػػػػػدابي  يػػػػػػػا بػػػػػػػاألمسً طيفى  تٍ مى
مػػػػزاكجتيففعميتػػػػيفبنيتػػػػاعمػػػػ عةقػػػػةالمسػػػػايرة،فاألعتػػػػابتحػػػػفلمػػػػرألالضػػػػح ،قػػػػدـ 

كاألىدابتمممـطيفيػا،كقػداتكػأعمػ التشػخيصفػياسػتخداـالفعمػيف)حنػت،كلمممػت(،كشػكؿ
ػػ اعػػفالمػػألكؼفػػيالتخيػػؿالشػػعرم،حنػػيفاألعتػػابلمػػرألالضػػح فػػيالمزاكجػػةاألكلػػ خركجن

ػكالحنيفشػعكر،كقػدجمػعبينيمػامي،افكاألعتابمك،فالضح زماف اداللػةمتباعػدةاتخػذتنتجن
ضعالمتمقيأماـحالةمفالتيوالفكرملطائرالسياب،كقدقػدـفكيافيالبيتاالستفتاحي،مكان

كلكنيػالػـتقػدـخركجػامػفذلػؾالتيػو.،عةقةأخرلقامتعمػ التناسػببػيفالخطػككاألعتػاب
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فينتقؿإلػ عةقػةتناسػبيةمطمقػة،ننيةأفيخفؼمفكطأةىذاالشعكركيحاكؿفيالمزاكجةالثا
تبقػػػ فػػػيحالػػػةكػػػينكتسمػػػضعمييػػػا،فتمػػػؾاألىػػػدابالناعسػػػةتجمػػػعخيػػػكطاألطيػػػاؼالبعيػػػدة

 ا.كبعيدنكىيتستذكرذلؾالطائرالذمغابطكيةننانتشاء

 مقمتػػػػػػي فػػػػػػي حػػػػػػدائؽً  تػػػػػػزرعي  كيػػػػػػداؾى 
 

 (1)غػػػػػزؿي كردى الطيػػػػػكًؼ كضػػػػػكءي صػػػػػبحي يى  
دايىػػالثانيػػة،فىفػػياعمػػ عةقػػةالتناسػػبفػػياألكلػػ كالتقػػاربتػػقػػدـمػػزاكجتيففعميتػػيفبني 

كضكءالصبحيسزليا،فناسببيفالكركدكالحدائؽ،الحبيبةتزرعكردالطيكؼفيحدائؽمقمتيو
سػزؿ(كالزراعة،كقارببيفالضكءكالسزؿ،كاتكأعم التشخيصفػياسػتخداـالفعمػيف)تػزرع،كي

المحسكسبالمجرد،لتمنحداللةالنضػارةكالقداسػة،المقمتيفككردالطيكؼارتباطىكشكمتحدائؽي
كقػػدنابػػتاليػػدىنػػاعػػفالقػػدرةكالعطػػاء،فالحبيبػػةببػػذلياكتقربيػػاتقػػيـحػػدائؽالنػػكركتسػػقيكركد

العشػؽىالمتػيف،لينسػجىػذانالمكدة،ثـيأتيدكرالضكءالذمنابعفالسماحةكالطيبػةكالنقػاء
االعميػػؽكثنائيتيمػػامػػحػػظتبػػادؿالضػػمائرفػػيالخطػػاببػػيفمػػتكمـكمخاطػػبليشػػعربكجكدىكية

 الخالدة.
ػػػػػػ ي احتػػػػػػراؽي مػػػػػػي قػػػػػػامتي إٌنػػػػػػمً كلمٍ   دو غى
 

ػػػػػػػػ   (2)أنتشػػػػػػػػؽي  العطػػػػػػػػرى  ريني فمنػػػػػػػػؾً ككس 
قدـمفخةؿلمممةالقامةكتكسيرالذاتمزاكجتيففعميتف،بنيتالمزاكجةاألكلػ عمػ  

لتنػػػافرالتجػػػاكرمبػػػيفالممممػػػةكالقامػػػة،فكةىمػػػػامػػػفحقمػػػيفدالليػػػيفمختمفػػػيف،خرجػػػتفييمػػػػاا
الشعريةعفالمألكؼإل الةمألكؼ،كيمكفجبرىذهالفجكةالدالليةعبرفػؾشػيفرةالتشػخيص
فيالمزاكجة،فالقامةنابتعفالشمكخ،لذادعاىالممممةماتبعثرمفىذهالقامةالشامخةعم 
عتباتالتذلؿلممحبكبة،كىذاماحاكلتالمزاكجةاالسمية)إنياحتراؽغد(أفتفسػرهفيػككيػاف
محترؽفيسبيؿىذاالعشػؽكمػفأجػؿبقائػو،ثػـيمػيىػذهالممممػةكىػذااالحتػراؽتكسػيرلذاتػو،
ا،فقامػػػتالمزاكجػػػةعمػػػ عةقػػػةالتقابػػػؿكالتخػػػالؼ،فػػػةيتحقػػػؽالتكسػػػيرفػػػيالعاشػػػؽإالمجػػػازن

كتممممػو،كتجمعػو،كتخية،كدعكتولياأفتكسرهتتخمميااستدعاءمرحمةالجمعفييالتيترتبو
 انتشائوكاستمراره.ىاالطاغيسبيؿىيككفعطريكي

ػػػػػػمً تى مٍ مي  ـً الغػػػػػيٍ  كػػػػػػؼ   الػػػػػري ي  جمدي سػػػػػيى   اسن
 

 (3)دربى النيايػػػػػػػػًة فػػػػػػػػي ليػػػػػػػػًؿ النيايػػػػػػػػات 
 

                                                           

(.81ص)الحديثي:خمؼ،ديكافذاكرةالميؿ((1
(.62(الحديثي:خمؼ،ديكافأناكأنتكال)ص(2
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لنيايةرغػـمتاىػةالميػؿ،ىكػذاتتجمػ تحكؿالريحإل جةديميبكؼالسـليصؿإل ا
المزاكجػػةالفعميػػةالتػػياتكػػأتعمػػ التشػػخيص،كقامػػتعمػػ عةقػػةالمسػػايرة،فػػالريحكالسػػيـمػػف
حقمػػػيفدالليػػػيفمسػػػايريفلمجمػػػدكالكػػػؼ،كقػػػدحمػػػؿالفعػػػؿسػػػيجمدالػػػذميقػػػعفػػػيالمسػػػتقبؿداللػػػة

ا،ىذاالسيػثسػيركمهألفيتساقطغيثناإلثارة،فالريحستثيرالسيـالذمستجمدكفوكتبعثوكتحفز
ػػػ ايسػػػدؿالسػػػتارعمػػػ نيايػػػةمشػػػرقة،فػػػرغـكجػػػكداخصػػػيبنأرضالتضػػػحيات،كسػػػينبتفييػػػازرعن
كالسػػػيـحافظػػػتعمػػػ مػػػدلكليااإليجػػػابيالمػػػكحي،كالكػػػؼ،التباعػػػدالػػػدالليإالأفرمزيػػػةالػػػريح

 باإلشراؽكالنكر.

 كتكسػػػػػػػدٍت ىمسػػػػػػػي كسػػػػػػػادةى عاشػػػػػػػؽو 
 

 (1)يػػػػػػػػػػػػػػػػا إليامػػػػػػػػػػػػػػػػػاليزيػػػػػػػػػػػػػػػػدني إليامي  
شكؿتكسداليمسمزاكجةفعميةقامتعمػ عةقػةالتجػاكر،فػاليمستحػكؿإلػ كسػادة 

تتكسػػدىاالحبيبػػػة،لتسفػػكعمػػػ صػػػكتوكتتػػكهمػػػعحديثػػو،فيمنحػػػوىػػػذاإليامػػامضػػػاعفا،فتقاربػػػت
الحقػػكؿالدالليػػةبػػيفالتكسػػدكاليمػػس،كبػػرزتمةمػػحالشػػعريةالتػػيتعتمػػدالمسػػةاإلبداعيػػةفػػي
تزاكجيػػاكانسػػيابيا،فمػػـتقػػعالفجػػكةالدالليػػةبػػيفالتكسػػدكاليمػػس،كقػػدمتالجممػػةالتعميميػػةتفسػػيرا

دالليااكتمؿمفخةلوالمعن اإليحائي.

 المزاكجات السمية: -ب

تبنػػػ المزاكجػػػػاتاالسػػػػميةمػػػػف)اسػػػػـباسػػػػـ(فػػػػيحركػػػػةتعاقبيػػػػة،كتتكػػػػكفالمزاكجػػػػات
اتككفىناؾتبن مف)محسكسبمحسكس(،كأحيانناأحياننمحسكسبمجرد،كاالسميةأحيانا

مزاكجػػػػػاتاسػػػػػميةخاصػػػػػةيخػػػػػرجفييػػػػػاالخيػػػػػاؿالشػػػػػعرمعػػػػػفحػػػػػدكدالمػػػػػألكؼفػػػػػيالمسػػػػػةإلػػػػػ 
كمػػافػػيمزاكجػػاتالفعػػؿ،ككػػذلؾتتنػػكعالعةقػػاتالتػػي،.فتقػػعالتنػػافراتالتجاكريػػة(2)الةمػػألكؼ

يعتمدعميياالتجاكركالتزاكج.

ػكقدحقؽالشػاع اعناصػررىػذهالمزاكجػاتاالسػميةكاالسػميةالخاصػةفػيشػعره،مانحن
 الشعريةالقدرةعم اكتسابآفاؽإبداعية،جعمتويأخذمكانوبيفالشعراءالمجدديفكالمحدثيف.

 ظيعً فػػػػػات   ؾ مسػػػػػركقافً حقمػػػػػي كحقميػػػػػ
 

 (3)يػػػػػػػػػػائيإلعٍ  مينػػػػػػػػػػاءه  األمػػػػػػػػػػسي  كغابػػػػػػػػػػةي  
 

                                                           

(.142خمؼ،ديكافأناكأنتكال)صالحديثي:((1
(.355(رزقة،مقاربةأسمكبيةلشعرعزالديفالمناصرةديكافجفرانمكذجا)ص(2
(.62(الحديثي:خمؼ،ديكافذاكرةالميؿ)ص(3
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عيائي(مزاكجتافاسػميتافتككنتػامػفالتقػاءتشكمتمفخةؿ)غابةاألمس(ك)ميناءإل
 فييػػابسػػرقةحقمييمػػاعػػفضػػياعحبيمػػا،كقػػدالمجػػردكالمحسػػكس،سػػبقتيماصػػكرةشػػعريةكٌنػػ

ا،اكاحػػدناتركيبيِّػػالسكيِّػػميػػدتىػػذهالكنايػػةإلػػ الػػدخكؿفػػيسػػياؽالمػػزاكجتيفالمتػػيفحققتػػامثيػػرن
،كىػػذهالسابػػةأصػػبحتمينػػاءترسػػكفيػػوفػػاألمستحػػكؿإلػػ غابػػةتختفػػيفييػػافضػػاءاتالحػػب

قيـعةقةتجاكريةجمعتبيفمتباعػداتلفظيػة،فينأكجاعو،فزاكجبيفالمجرداتكالمحسكسات
 مقربةبينيمافيالمعن كالداللة.

 قػػػػػػد خمػػػػػػت أنػػػػػػؾ ميرجػػػػػػاف طيػػػػػػارة
 

ذا بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾ دميػػػػػػػػػػػػػػػػػة لمتػػػػػػػػػػػػػػػػػاجر   (1)كا 

مزاكجتػافاسػميتاف،تككنػتك)نيػدؾدميػةلمتػاجر(،تشكمتمفخةؿ)ميرجافطيارة( 
األكلػػػ مػػػفتػػػزاكجالمحسػػػكسكالمجػػػرد،كالثانيػػػةمػػػفالمحسػػػكسمػػػعالمحسػػػكس،كبػػػرزتعةقػػػة
تقابميػػةبينيمػػا،فميرجػػافالطيػػارة،قابمػػونيػػديعػػرضدميػػةلمبيػػعدليػػؿالةطيػػارة،كقامػػتالعةقػػة

لقداسػػتيا،كالنيػػدداخػػؿكػػؿمزاكجػػةعمػػ التجػػاكر،فالطيػػارةتجػػاكرتمػػعالميرجػػافالػػذميقػػاـ
رًالػرخيصالمعبػػرعػػفاإلسػػفاؼكالػدنكتجػػاكرمػػعالدميػػةالمي بيػػا،كىكػػذارسػػمتالمزاكجتػػافتػاجى

 كالصدمةمفتمؾالمرأة.،حالةالسضب

ػػػػ  سػػػػينتيي ـ  ثيػػػػ حرفػػػػا كػػػػافى  أنػػػػتً  فٍ مى
 

 (2)منػػػػػػػابرم عمػػػػػػػى رفػػػػػػػكؼً  الرمػػػػػػػادً  مثػػػػػػػؿى  

لرفضكالسضبالتيتسجميا)ثػكرةكالتالمزاكجةالفعمية)رفكؼمنابرم(تسجيؿحالةا 
الكجػػداف(فػػيىػػذاالػػنص،كتككنػػتمػػفتػػزاكجالمحسػػكسكالمجػػرد،فػػالمنبرالمػػرادىػػكالمسػػاحة
التعبيرية،كقامتالعةقةبيفالرفكؼكالمنابرعم التناسب،ليككفمصيرىذهالسادرةأفتيمقػ 

بػةالداللػػة،إذغػػدتتمػػؾالحبيبػػةفػكؽرفػػكؼالنسػػياف،فمعبػػتالصػكرةاالسػػتعاريةدكرىػػافػػيمقار
حركفػػػامنتييػػػةكالرمػػػادالمتػػػراكـفػػػكؽمنػػػابرالكممػػػاتالصػػػادحة.كقػػػدكظػػػؼىػػػذهالمزاكجػػػةمػػػع
أخريػػػػاتأشػػػػرناإلحػػػػداىفأعػػػػةهفػػػػيىػػػػذهالقصػػػػيدة)ثػػػػكرةالكجػػػػداف(،لمكشػػػػؼعػػػػفىػػػػذهالمػػػػرأة

سػػػيتـتناكليػػػافػػػيالمخادعػػػةالعابثػػػة،كىػػػيإحػػػدلالصػػػكرالمتعػػػددةلممػػػرأةعنػػػدالشػػػاعر،كالتػػػي
مبحثالصكرة.

 كتكػػػػػكف مػػػػػف كافيػػػػػتي أنثػػػػػى ليفتػػػػػي
 

 (3)األمثػػػػػػػػػػػػاؿً  فػػػػػػػػػػػػي  غريبػػػػػػػػػػػػةي  كتكػػػػػػػػػػػػكفي  

 

                                                           

(.69(الحديثي:خمؼ،ديكافذاكرةالميؿ)ص(1
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استخدـالشاعر)أنث ليفتي(فيأكثرمفجممةشعرية،كشكمتفيىذاالبيتمزاكجػة
اسميةتككنػتمػفتػزاكجالمحسػكسكالمجػرد،كقامػتعمػ عةقػةالتناسػببػيفالميفػةكاألنثػ ،

ليفتػػومػػفخةليػػاداللػةالتفػػردكالتميػػز،فيػكيبحػػثعػػفتمػؾاألنثػػ التػػيتكمػؿعناصػػركبػرزت
الحػػدكثفػػيقصػػصالعاشػػقيف،كقػػدكظػػؼالمزاكجػػةليقػػدـصػػكرةكتشػػكقو،كتكػػكفنمكذجػػانػػادرى

المرأةالعاشقةالكفيةالمتفردة،كىيإحدلصكرالمرأةعنده.

 السػػػػػػػرابً  فػػػػػػػي شػػػػػػػفاهً  أنػػػػػػػا رقصػػػػػػػةه 
 

ـي تجػػػػػػػػػػػكزي سػػػػػػػػػػػحابى   الػػػػػػػػػػػرؤل األنجػػػػػػػػػػػ
(1) 

رتككنػػتاألكلػػ مػػفتجػػاك،شػكمت)شػػفاهالسػػراب(ك)سػػحابالػػرؤل(مػػزاكجتيفاسػػميتيف 
المحسػػكسمػػعالمحسػػكس،كالثانيػػةمػػفتػػزاكجالمحسػػكسكالمجػػرد،كقامػػتاألكلػػ عمػػ عةقػػة

لتخيؿالمسايرة،فالشفاهكالسرابمفحقميفداللييفمختمفيف،كقدبرزالتنافرالتجاكرم،إذخرجا
فيالجممػةالشػعريةعػفحػدكدالمػألكؼ،مككنػامزاكجػةاسػميةخاصػة،كيمكػفالمقاربػةباالتكػاء

ىػػذهالرقصػػةالتػػيتعبػػرعػػفكينكنػػةالشػػاعرتتػػأرجحكالكممػػاتعمػػ التكسػػعاالسػػتداللينإذإفٌ
سيػرة.المقتػرفبالشػفاهالمتػرددةكالمتالسػرابالمتراقصةفيسراباألمنيػات،كبيػذايتضػحتجسػيـ

بينمػػاقامػػتالمزاكجػػةالثانيػػة)سػػحابالػػرؤل(عمػػ عةقػػةالتناسػػب،فػػالرؤلعنػػدماتتمػػددتكػػكف
كالسحابالذميحمؿالخيركالنماء،كىذاالسحابالمشبعبالرؤلالجميمةالحالمةتجكبواألنجـ

البعيػدة،كبيػذافقػدتعاضػدتالمزاكجػةالثانيػةفػيتثبيػتمػاحممػتاألكلػ مػفداللػةكق يمػةتقػـك
عم إقرارحالةالحبالحالـالمجنح.

 مغػػػػػػػػادرةه  أنفػػػػػػػػاسه  ركحػػػػػػػػؾً  شػػػػػػػػريافي 
 

 (2)الػػػػػرؤل تحكػػػػػي بمػػػػػا تجػػػػػدي  عجػػػػػكزي  بػػػػػوً  
شكمت)شريافركحؾ(ك)عجكزالرؤل(مزاكجتيفاسميتيف،تككنتامفتزاكجالمحسػكس 

لػػػ عمػػػ كالمجػػػرد،فػػػالركحتجسػػػدتبالشػػػرياف،كالػػػرؤلتجسػػػدتبػػػالعجكز،كقامػػػتالمزاكجػػػةاألك
عةقةالتقابؿكالتخالؼ،فالشػريافاليضػخفػيالػركح،بػؿفػيالقمػب،كخػرجالتخيػؿفػيالجممػة
الشعريةعفحدكدالمألكؼ،مككنػامزاكجػةاسػميةخاصػة،فػالركحبشػريانياالمتػدفؽتتحػكؿإلػ 

نيػة،التػيأنفاسمتسارعة،لتمكحمفبعيدداللةالشحكبكاالنطفاء،كىذامػاحممتػوالمزاكجػةالثا
قامتعم عةقةالتضاد،بيفالرؤلكالشيخكخة،فالرؤلالشابةأصبحتعجكزاتركمتفاصػيؿ

 الحكايةالتيشاخت.

                                                           

(.86(الحديثي:خمؼ،ديكافأناكأنتكال)ص(1
.164صالمرجعالسابؽ،((2
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ػػػػػ العػػػػػاداتً  أنػػػػػا غابػػػػػةي   عشػػػػػائرو  ؼي رٍ عي
 

 (1)يقينػػػػػػػػػػا بمػػػػػػػػػػا أريػػػػػػػػػػدي  أبػػػػػػػػػػكحى  ل لػػػػػػػػػػفٍ  
يةتككنػػػتمػػػفتػػػزاكجالمحسػػػكسكالمجػػػرد،فتجسػػػدتمسػػػاشػػػكمت)غابػػػةالعػػػادات(مزاكجػػػة 

داتغابةبتكاثفياكالتفافيا،كقامتالمزاكجةعم عةقةتجاكريةبينيما،فيكمجمكعةمتشابكةالعا
االيمكػػػفالحيػػػادعنػػػو،لتظيػػػرداللػػػةاكمنتشػػػرنمػػػفعػػػاداتالعشػػػؽكالسػػػراـالتػػػيتمثػػػؿعرفػػػاراسػػػخن

مػػفحػػظاسػػتخداـلفظػػةالسابػػةفػػيأكثػػرالسمػػكض،التػػيتضػػافرتالجممػػةالنافيػػةفػػيتأكيػػدىا،كية
مزاكجػػة،كىػػذايشػػيرأنيػػاتشػػكؿمزاكجػػاحسػػيالػػدلالشػػاعر،إذتتعػػددإيحاءاتيػػالمكثافػػةكالسمػػكض

حظلسةالخطابالتيتحمؿاألناالمسيطرةكالمعبرةعفحالةالرفض.كالرىبة.كماية

 البكػػػػػا فػػػػػي كػػػػػؿ أزمنتػػػػػي ي  ًبػػػػػأنػػػػػا نى 
 

 (2)كػػػػػػانيأبٍ  عمػػػػػػى مػػػػػػا كػػػػػػافى  شػػػػػػيءو  ككػػػػػػؿ   
أنػػونبػػيلمبكػػاء،فػػيمزاكجػػةاسػػميةجسػػدتحالػػةالحػػزفكالضػػعؼقػػدـنفسػػوىنػػاعمػػ  

التيأصابتو،كقامتعم عةقةالتضاد،فالنبيذكقدسيةكرسالةسماكية،تنشرالخيركالنكر،
فالبكػػاءكالحػػػزف،ىػػػذهالعةقػػةكشػػػفتعػػػفعمػػػؽمػػػاألكزارعػػػفالمػػػؤمنيفبػػو،كتخفػػػؼكتضػػع
بالػػػدمكعكاآلىػػػاتفػػػيشػػػت الػػػدىكركالعصػػػكر.كعممػػػتايبشػػػركتجػػػذرىا،إذايسػػػدكنبينػػػ،مأسػػاتو

الجممةالمستأنفةعم تعميؽىذاالشعكركتأكيدىذهالداللة.

 مػدمفػي خي  طػاشى  حػرؼو  كصرخةي  كأسه 
 

 (3)دً يٍ الس ػػػػػػ ركم ىيكػػػػػػؿى يىػػػػػػ الصػػػػػػمتً  كآخػػػػػػري  
يقػػدـرؤيػػةجديػػدةمػػفخػػةؿالمزاكجػػةالفعميػػةكاالسػػمية،فالصػػمتيصػػبحراكيػػة،كىيكػػؿ 

ديسػػػدكركايػػػة،كتككنػػػتالمزاكجػػػةاالسػػػمية)ىيكػػػؿالسػػػيد(مػػػفتػػػزاكجالمحسػػػكسكالمجػػػرد،السػػػي
كقامتالمزاكجةعم عةقةالمسايرة،فالييكؿمفحقؿدالليمسايرلمسيد،كلكفيمكفالمقاربة
مفخةؿالسياؽالدالليفيالبيت،فالصػمتيشػكؿنيايػةاألشػعارالمتمػردةالتػيتػركمحكايػة

ت،كقػػدتحػػكؿالسػػيدإلػػ ىيكػػؿتجتمػػعفيػػوتفاصػػيؿالمػػرارةكالحكايػػةالتػػيركتيػػاصػػرخةالعػػذابا
الحرؼ.

 وي نبرتىػػػ كنػػػتً  احتػػػراؽو  صػػػكتي مخػػػاضي 
 

(4)مانيدى نيػػػػػػػػػػػػػ كاألطػػػػػػػػػػػػػالؿي  ؾً إٌل  كلػػػػػػػػػػػػػيسى  



                                                           

(.91ص)(الحديثي:خمؼ،ديكافأناكأنتكال(1
(.161(الحديثي:خمؼ،ديكافأناكأنتكال)ص(2
.10(المرجعالسابؽ،ص(3
(.75(الحديثي:خمؼ،ديكافذاكرةالميؿ)ص(4
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الصكتكالدةجديدةلةحتراؽ،ىذهىػيالرؤيػةالتػيتقػدمياالمزاكجػةاالسػمية)مخػاض
زاكجالمحسكسكالمجرد،كقامتالعةقةعم التضادبػيفالمخػاضاحتراؽ(،التيتككنتمفت

كاالحتػراؽ،فالمخػػاضعمميػةبعػػثكانطػةؽ،كاالحتػػراؽعمميػةكئػػدكانػدثار،ىػػذهالعةقػةأبػػرزت
ككانػت،القيمةاألسمكبيةالتيتمتعتبياالمزاكجة،فصكتوالمختنؽالمحترؽ،كافيميػثبحبيػا

ؿذاؾالماضيندماؤهكخةنو.ىينبرتوكخامتوكىيكأطة

نالفعميػػةكاالسػػميةالتػػيتناكليػػاالبحػػثبالتحميػػؿكالمقاربػػةكتتضػػحمػػفخػػةؿالمزاكجػػات
أفالشػػاعريمتمػػؾالقػػدرةعمػػ تشػػكيؿالمزاكجػػاتاالسػػميةكالفعميػػة،بمختمػػؼعةقاتيػػاالتناسػػبية

ليػاالمجػردكالمحسػكسكالمحسػكسكالتجاكريةكالتقابميةكالمسايرة،كمككناتياالتييتزاكجمػفخة
مػعالمحسػكس،كداللتيػػاالقريبػةكالبعيػػدة.قػدـمػػفخةليػافمسػػفتواإلبداعيػةالتػػيتبػرزالشػػعرية

كتؤكدالقدرةعمػ التشػكيؿكالتنكيػعالشػعرم.فيقػؼالمتمقػيأمػاـىػذهالمزاكجػات،المتفتحةعنده
إلػ التيػكيـالػذميطسػ عمػ القصػيدة،بػؿكقدأخذتوقيمياالجماليةكاألسػمكبية.فيػكلػـيػركف

عريتوالتػيتقفػزعمػ رتابػةنجحفيغالبوبتأكيدشػا،لمعتىذهالمزاكجاتكبريؽخاطؼآسر
،فتعمدلمتجديدكالتحديثكفؽدرايةكاعيةفيأغمبأنساقياكاتجاىاتيا.الطرح

 المزاكجات الحسية القائمة عمى المكف كالرائحة كالصكتثانيا: 
 المكف: -أ

اميمػػافػػيالتشػػكيؿسػػيميائيِّتمعػػباأللػػكافدكرادالليػػاكرمزيػػافػػيالشػػعرية،كتعػػدعػػامةن
الشعرم.كقداىتـالشعراءبالمكف،كتفاكتكافيدرجةاىتماميـبو،كماتفاكتكافػيمقػدرتيـعمػ 

 .(1)تكظيفوفيالشعر
شعريةاأف:لأللكافقيمكتبرزقيمةالمكففيمايمنحومفقيـشعرية،فيرليكسؼرزقة

يحائيػة،كقػداستكشػؼشػعراء تتجاكزحدكدالمكفذاتوأكاإلحالةعميو،إل مستكياتعاطفيةكا 
فػيمزاكجػاتتخطػتحػدكداالحداثةفياأللػكافطاقػاتتعبيريػةمتعػددةكمثيػرة،فكظفكىػاأسػمكبين

 .(2)االستعارةإل مناطؽالشعكر

نمػافػيداللػػةىػذاالمػكفكمػايضػفيومػػفكالتتمثػؿأىميػةالمػكففػيذكػػر المػكفلذاتػو،كا 
 قيمةفنيةكمكضكعيةلسرضالنص.

                                                           

(.41كفؿ،الصكرةالشعريةكالرمزالمكني)ص(ن1)
(.367(رزقة،مقاربةأسمكبيةلشعرعزالديفالمناصرةديكافجفرانمكذجا)ص(2
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إفكممػػةالمػػكفالتحيػػؿعمػػ المػػكف.أكبتعبيػػرأصػػحال: كفػػيىػػذايقػػكؿجػػافكػػكىيف
لػوطبيعػةتحيؿعميوإاٌلفيالمحظةاألكلػ ،كفػيالمحظػةالثانيػةيصػبحالمػكفداالِّ لمػدلكؿثػافو

كيػػرلطػػةؿالحػػديثيأفاالسػػتخداماتالمكنيػػةفػػيشػػعرخمػػؼمكجػػكدةبنكعييػػانمػػا انفعاليػػة.
.(1)يستخدـعم حقيقتودكفرمزيةدالة،كمنيامايردبرمزيةدالة

المكف األخضر: -1

،كاحتػػػؿتشػػػكؿالمػػػكفاألخضػػػرالمسػػػاحةالكبػػػرلمػػػفاىتمػػػاـخمػػػؼكبػػػرزبشػػػكؿممفػػػ
ف،ككردكفػػػؽدالالترمزيػػػةمنحػػػتالػػػنصنكعػػػامػػػفالمرتبػػػةاألكلػػػ فػػػيمزاكجتػػػوالحسػػػيةلمػػػك

 التشكيؿالشعرمالذميمازجبيفالحسيكالمعنكم.

ػػػػػثي عٍ مى فػػػػػي صػػػػػدرم تى  البػػػػػردى  فيخنػػػػػؽي   وي مي
 

ػػػػػػػػػ كقػػػػػػػػػدٍ    (2)مرآتػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي  ألػػػػػػػػػكافي  ري تخض 
كردالمكفاألخضرضػمفمزاكجػةحسػيةحممػترمزيػةدلػتعمػ االتسػاعكالتفػتح،بمػا 

لجممػػػةالشػػػعريةمسػػػاحاتلألمػػػؿكاالزدىػػػار،كقػػػدقػػػدـالشػػػاعرفػػػيايمنحػػػوالمػػػكفاألخضػػػرمػػػف
ثػؿاألكلػ فػياختنػاؽالبػػردكتمعثمػوفػيصػدرهكتمثمػتاآلخػرةفػياخضػػرارتمحػالتيفلشػعكرهنت

 مرآتوبألكافاألمؿ،داللةعم االنفتاحالذميميحالةاليأسكاالختناؽ.

 نػػػػػػاالنػػػػػػادم خميمتى  السػػػػػػندسي  كيمػػػػػػ ي 
 

 (3)مػػػػػػػاتيغيٍ  غػػػػػػػرم رشػػػػػػػؽى يي ك  بمػػػػػػػا حػػػػػػػكاهي  
عػتحمؿالسػندسىنػاداللػةاالخضػرار،كرمػزالمػكفاألخضػرإلػ الرخػاءكالنمػاء،ككق 

النػداكةلمثػكبالسندسػي،ىػذهالمزاكجػةىػيالتػيأكسػبصػفةىىنامزاكجةفيصفةالسػندس،إذ
المخضػػرة،فمػػألتالخمائػػؿبمػػاحػػكاهمػػفدكانتػػو،جعمػػتمػػفالمػػكفاألخضػػرداللػػةقائمػػةبػػذاتيا

تجميػػاتاألمػػؿفػػينػػصفبػػرزتكامتػػدتػػأثيرالسػػندسفػػيرمزيتػػوإلػػ إغػػراءالسيمػػاتبػػاليطكؿ،
امػػتألبسػػكداكيةالكاقػػعكأثقالػػو،كىػػذامػػايفسػػرركحالمقػػاكـالتػػيتسػػكفالشػػاعر،فيػػكدكمػػايجػػد

فسحةلمخركجمفزمنوالقاتـ،كىذاماأكدهعنكافالقصيدة)خرجتمفزمني(.

ػػػ الػػػدربي  رى حى كأٍصػػػ  مػػػيرؤل ألى  تٍ رى كاخضى
 

 (4)أعصػػػػػػػػػابي  النػػػػػػػػػكارً  دمعػػػػػػػػػةى  كسػػػػػػػػػامرتٍ  
 

                                                           

(.147(الحديثي:طةؿ،شةؿالشعرقراءةفيشعرخمؼالحديثي)ص(1
(.104(الحديثي:خمؼ،ديكافأناكأنتكال)ص(2
.103(المرجعالسابؽ،ص(3
(.96يثي:خمؼ،ديكافذاكرةالميؿ)ص(الحد(4
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اقتػػرفاالخضػػرارىنػػابالتصػػحر،كاشػػتركافػػيتقػػديـداللػػةرمزيػػةلحالػػةالتيػػوكالضػػياع،
رن ػػحَّ ا،كبمػػماأللػػـمػػداهحتػػ صػػارمخضػػراناضػػجا،فػػالمكفاألخضػػرىنػػاقػػدفالػػدربأصػػبحميصى

قػدـداللػةمسػايرةفػيمزاكجتيػا،كيكاصػؿفػيالجممػةالمسػتأنفةفؽإيحاءاتوالدالليػةالمعتػادة،فار
كسػػامرتدمعػػةالنػػكار"رسػػـحالػػةالضػػياعمضػػيفاعميػػونكيػػةالكجػػعكاأللػػـالتػػيتبػػدتفػػيقكلػػو
،كقػػػدمثػػؿىػػػذارهكىػػكفًأعصػػاب"،فػػالنكارالمتفػػػتحالمػػبيجصػػػارحاضػػنالمػػػدمع،تزىقػػوأعصػػػابه

لمكفاألخضر.االستئناؼمكاصمةالمزاكجةالحسية

 نػػػػػػاحارتً  أزىػػػػػػارى  أكمػػػػػػتٍ  قػػػػػػدٍ  فػػػػػػالحربي 
 

 (1)وً خضػػػػػرتً  ا لػػػػػكفي فييػػػػػا جفافنػػػػػ كعػػػػػادى  
حمػػػؿالمػػػكفاألخضػػػرداللػػػةالتحػػػكؿكالتسيػػػػر،كرمػػػزإلػػػ حالػػػةالػػػدمارالتػػػيتفرضػػػػيا 

عم أزىػارالػكطفكحضػارتو،كاسػتحاؿفييػالػكفالخضػرةإلػ ؽًبٍالحرب،تمؾالحربالتيلـتي
دبػػرزتالمزاكجػػةالحسػػيةلمػػكفعبػػرعةقػػةالتضػػادبػػيفالجفػػاؼكاالخضػػرار،جفػػاؼكيبػػاب.كقػػ

التشػػػكيموامميػػػزناأسػػػمكبيِّكىػػػكأحػػػدالمزاكجػػػاتالتػػػييعتمػػػدىاخمػػػؼفػػػيلستػػػوكالتػػػيتشػػػكؿنمطنػػػ
الشعرم.

 مػػػػػػػدينتي كالػػػػػػػػرؤل الخضػػػػػػػراءي آفػػػػػػػػاتي 
 

كفػػػي حشػػػاىا زفيػػػري الصػػػمًت يقتػػػاتي  
(2) 

 
حكايػػػةمدينػػػةالصػػػػمت"،"لقصػػػيدةحممػػػتعنػػػػكافبػػػرزلػػػكفالخضػػػرةفػػػػيالبيػػػتاألكؿ

ـى فػػػالرؤلاتسػػػمتبالخضػػػرة،،تمػػػؾالمدينػػػة،كراكحبػػػيفالمزاكجػػػةالحسػػػيةكاالسػػػميةلػػػيعكسمعػػػال
كحممػػػتىػػػذهالخضػػػرةداللػػػةالتحػػػكؿكالتسيػػػر،فػػػالرؤلالخضػػػراءفػػػيمدينتػػػوتبػػػدلتإلػػػ آفػػػات،

التاليػةنإذيؤكػداسػتيطافالصػػمتكتحػكؿاخضػرارىاإلػ سػكاد،كتتسػعرمزيػةالمػكففػيالجممػة
كتكغموفيأحشاءتمؾالمدينة.

ايػزاكجارمزيِّػكيتضحمفخةؿاألبياتميؿالشاعرإل تكظيؼالمكفاألخضػرتكظيفنػ
رؤيػػةفكريػػةفمسػػفيةتكشػػؼعػػفعمػػؽكفػػؽالخضػػرةاليانعػػة،كبػػيفالسػػكاد،فيػػوبػػيفداللػػةعمػػ 

خضراربالسكاد،ككأنويبػرىفبيػذاعمػ االحػتةؿكمػاالتحكالتفيتجربةالشاعر،فقدتبدؿاال
أحدثوفيالعراؽ.

                                                           

(.15(الحديثي:خمؼ،ديكافذاكرةالميؿ)ص(1
 (.41(الحديثي:خمؼ،ديكافالعصافيرتحمؽعاليا)ص(2
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 األحمر: -2

يحتؿالمكفاألحمرالمرتبةالثانيةفياستخداماتالمكفلدلخمؼ،كيردكفؽالداللة
الرمزيةلمكف،كالدـكالنزؼ،فيكيعبرمفخةلياعفالحمرة.

ػػػػػػػػغ  نى مي  تعشػػػػػػػػقيفى  لػػػػػػػػكفو  أم   عػػػػػػػػفٍ   امن
 

ػػػػػػ عػػػػػػفٍ    (1)ـً الػػػػػػد   زكؼى ٍنػػػػػػمى  مػػػػػػر   عمػػػػػػرو  ـً يٍ غى
)منزكؼالدـ(رمزإل المكفاألحمر،كحمؿداللػةالتضػحيةألجػؿالمحبػكب،فيتحػدث 

الدـاألحمر،كتداخؿعبرلكفالسيـالمتشكؿمػفاألبػيضكاألسػكد،ونازفةىمرتأياميروميعفعي
لمػػػافيػػومػػػفذكريػػاتكحػػػكداثفتمػػازجحمػػرةالػػػدـببيػػاضالسػػػيـكسػػكاده،فكصػػػؼالعمػػربػػالسيـ

غربتػوكعذاباتػو،كىػذامػايشػيرإلػ ادـىناصعةكأخرلقاتمة،كىذاالعمربكؿأشكالوبػاتنازفنػ
المزاكجةالكميةفيالبيتنبيفاأللكافبعضياببعض،كبيفالحسيكالمعنكمفيغيـالعمر.

 يجسدرمزيةالمكفاألحمرإل الدـ:

ػػػػاقرئينػػػػي كتابنػػػػ ىػػػػاؾى   نػػػػامً دى  فٍ ًمػػػػ ط  ا خي
 

 بً طىػػػػػػػػػػػػػالخي  مػػػػػػػػػػػػػفي  أكاذيػػػػػػػػػػػػػبه  وي عٍتػػػػػػػػػػػػػكقط   
 كػػػػكني نزيػػػػؼ دمػػػػي بػػػػالحمـ ينقشػػػػني 

 
 (2)عمػػػػى ربػػػػاب اليػػػػكل كعػػػػدا مػػػػف الحجػػػػب 

كردالمكفاألحمرمفخةؿرمزيةالدـكذلؾفيالبيػتاألكؿفػيقكلػو)خػطمػفدمنػا( 
صػفحاتوتٍطػلػذمخيكفيالبيتالثانيفػيقكلػو)نزيػؼدمػي(،فيػكيػدعكىاألفتتصػفحكتابػوا

وأكذكبػةالخطبػاءالػذيفتسػمقكاالػكطف،ثػـيػػدعكىاتػػمػفدـالعػراؽالمػراؽ،ىػذاالكتػابالػذمزيف
ثانيةلتككفنزيؼىذاالدـلتػنقشأحةمػوعمػ أبػكاباليػكلالمحجكبػة،فيجسػدداللػةالتضػحية

عمػيكيرفػعمػفقيمػةىناكلكنياتضحيةمختمفة،إنياتضحيةفيسبيؿالكطفكتحريػره،كىػذاي
ماكتبوكنقشو،فالمخاطبىناىكالكطفالذميحمؿرمزيةاألنث ،كىذامايؤكػدقػدرةالشػاعر

عم التشكيؿالخطابيالمتمازجمعالمكف.

كماترمزالحناءإل المكفاألحمرمعبرةعفالجماؿ.

 نػػػػػػػالكقتً  منحػػػػػػػتً  قػػػػػػػدٍ  ا ألنػػػػػػػؾً شػػػػػػػكرن 
 

 (3)نا الحنػػػػػػػػػػػػػاءى ا فىػػػػػػػػػػػػػرىش  بػػػػػػػػػػػػػدربً كقتنػػػػػػػػػػػػػ 

 

                                                           

(.147الحديثي:خمؼ،ديكافأناكأنتكال)ص((1
(.42(الحديثي:خمؼ،ديكافذاكرةالميؿ)ص(2
.31(المرجعالسابؽ،ص(3
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رمػػػزتالحنػػػاءىنػػػاإلػػػ المػػػكفاألحمػػػر،كحممػػػتداللػػػةالحػػػبكالجمػػػاؿ،كداللػػػةالتػػػراث
المقترفبيا،فالدربقدريشبحناءالسعادة،بعدأفمنحتوالحبيبةأجمؿاألكقاتفيلقاءطكيؿ

ا،كاسػػػتطاعالشػػػاعرىنػػػاأفيقػػػدـصػػػكرةأخػػػرللمػػػكفاألحمػػػربعيػػػداعػػػفالػػػدـكالنزيػػػؼ،مضػػػمي
الحب،كالسعادة.فكانتصكرةى

 األبيض: -3

احتػؿالمػكفاألبػػيضمرتبػةثالثػةفػػياسػتخداماتالشػاعرلمػػكف،ككردممتزجػامػعالمػػكف
األخضرفيالسالب،كمعالمكفاألحمرأحيانا.

فيأتيعبررمزيةالطيارة.

 عركقػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػرارم ك بػػػػػػػػػردي  كثمػػػػػػػػػجي 
 

 (1)جفػػػػػػػػػػػافي بػػػػػػػػػػػدمعي كطػػػػػػػػػػػاؿى  تٍ تحن ػػػػػػػػػػػ 
كرمػػزإلػػ الطيػػارةالتػػييتصػػؼبيػػا،كقػػدامتػػزجىػػذا،بػػيضحمػػؿالػػثمجداللػػةالمػػكفاأل 

الثمجالمختزفبالجرار،كىذاالبردالذمينسكبعبرنسماتعركقونبحناءالدمكع،كماترمزلو
مفحمرةالمكف،ليشكةلكحةالشكؽكااللتياع،كجاءتالجممةالمستأنفة)كطػاؿجفػافي(لتحمػؿ

لجفػػاؼىنػاقػػداسػتطاؿ،بعػػداالخضػرارالػػذمكػافيسػػكفركحرمزيػةالمػكفاألخضػػرالسػمبية،فا
الشاعر،كقداتكأالشاعرعم المزاكجةاالسميةكالفعميةفيمزاكجتوالحسيةلمػكف،كبػرزتلسػة

األنامفخةؿياءالمتكمـالتيتقعضمفالتشكيؿالخطابيالمتعددكالمتنكعفيشعرخمؼ.

إل الصفاء.المكفاألبيضكيرمز

 فمػػػي زنبقػػػي فػػػي يػػػدم كػػػكني عبيػػػرى ت
 

 (2)كلمممينػػػػػػػػػػػي ليحمػػػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػػػٌي تػػػػػػػػػػػدليسي  
رمػػزالزنبػػؽإلػػ المػػكفاألبػػيض،كالزنبػػؽنػػكعمػػفالػػكردينبػػتعمػػ السػػاحؿذكبيػػاض 

،كحمػػؿداللػػةالصػػفاءكالنقػػاء،كاسػػتخدـفػػيذلػػؾاالشػػتقاؽمػػفاالسػػـالجامػػد)تزنبػػؽ(،(3)الفػػت
لػ أفتكػكفعبيػرافكاحػافػيفمػو،ليكتمػؿفيكيدعكىاألفتتحكؿإلػ زنبقػةبيضػاء فػييػده،كا 

 فيوجماؿالحبكركعةالعشؽ.

                                                           

(.17ص)مؼ،ديكافذاكرةالميؿ(الحديثي:خ(1
.64صالمرجعالسابؽ،((2
المسة(3 مجمع الياسميف. كدىف زنبقة اٍلكىاًحدىة ة الرَّاًئحى طيب زىر لىوي الزنبقية الفصيمة نىبىاتمف )الزنبؽ(: )

(.360(،المطرزم،الميٍسًربفيترتيبالميٍعًرب)ص402العربيةبالقاىرة،المعجـالكسيط)ص
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 رأيتػػػػػػػػػػػؾ لكنػػػػػػػػػػػا غريػػػػػػػػػػػب المثػػػػػػػػػػػاؿ
 

 (1)عميػػػػػػػػو مػػػػػػػػف الػػػػػػػػدر طافػػػػػػػػت شػػػػػػػػفكؼ 
رمػزالػػدرإلػػ المػػكفاألبػيض،فالػػدرلؤلػػؤناصػػعالبيػاضغػػاليالػػثمف،يسػػتخدـلمزينػػة، 
رآىػالكنػاف،بكبتػوة،كىػذامػاأسػقطوعمػ محكبيذافقدحمؿالدرىناداللةالتفردكالجماؿكالنػدر

قػػدلفتػػوشػػفكؼالمؤلػػؤالناصػػعة،كىػػيصػػكرةترسػػـتفػػردىػػذاالجمػػاؿبػػيفكالمثػػاؿ،فريػػداغريػػبى
النسػػاء،كىػػذاالمػػكفيتعػػدللػػكفالبشػػرةلتمػػؾالمحبكبػػة،ليتصػػؿبمػػكفركحيػػاكبشاشػػتياكسػػحرىا

الطاغي.
تمازج األبيض مع األخضر كاألسكد:

اعةقاتجمالية.كمقيمن،جديدةنشاعربيفىذهاأللكافالثةثةمنتجادالالتومازجال

 كمػػػػػػػع الضػػػػػػػياء عمػػػػػػػى بيػػػػػػػادر ليفتػػػػػػػي
 

نػػػػػت فػػػػػي نيٍعمػػػػػى لمػػػػػاؾ مػػػػػدادم   (2)لك 
امتػػزجالمػػكفاألبػػيضفػػيالضػػياءمػػعالمػػكفاألخضػػرفػػيالبيػػادر،ليتمازجػػامػػعالمػػكف 

كالمػدادالػػذميخػطكيكتػب،كىػػي-تحسػنةكىػيسػمرةفػػيالشػفةمس-األسػكدالػذمحممتػوالممػػ 
عةقػػػةجمػػػاؿفريػػػدجمعػػػتبينيمػػػا،كاقترنػػػتالمزاكجػػػةالحسػػػيةبالمزاكجػػػةاالسػػػميةنفالميفػػػةذات

،فالضػياءبيادرخضػراء،ترمػزإلػ كعػدالمقػاءالمرتقػب،كحمػؿالمػكفىنػاداللػةاألمػؿكالتفػاؤؿ
كمكابداتو.،الشكؽمالكفالشفاهعبرمدادسىرىنفىيتآلؼمعخضرةالميفة

 تمازج األبيض مع األخضر:

 كالجماؿفيالكرد:،كالكفرةفيالسنابؿ،مازجبينيماليقدـدالالتالنماء

 نػػػػػػػػػػػاحقمً  نا سػػػػػػػػػػػنابؿى بيػػػػػػػػػػػدري  ـ  ميػػػػػػػػػػػكيى 
 

 (3)البيضػػػػػػػػػػػػاءي  غنػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػكردةي تي  كلػػػػػػػػػػػػوي  
مازجىنابيفالمكنيفاألخضركاألبيض،كقػدانطمقػترمزيػةالخضػرةمػفخػةؿسػنابؿ 

كالنمػػاء،بينمػػااكتسػػبالبيػػاضرمزيتػػوعبػػر،كالحيػػاة،كالػػكفرة،لحقػػؿ،التػػيتحمػػؿرمزيػػةالسنػػ ا
الػػػكردةالبيضػػػاءالتػػػيتحمػػػؿقيمػػػةالجمػػػاؿكالبيػػػاء،كقػػػدحمػػػؿكةىمػػػاداللػػػةاالبتيػػػاجكالنمػػػاء
كالصفاء،فيكيقدـصكرةالكطفالجميؿالذمتكتسيوخضرةالسػنابؿكتشػيعفيػوالػكركد.فجمػع

                                                           

(.99حديثي:خمؼ،ديكافذاكرةالميؿ)ص(ال(1
(.84(الحديثي:خمؼ،ديكافمرايااألحزاف)ص(2
(.99(الحديثي:خمؼ،ديكافأناكأنتكال)ص(3
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فػيعػكدةاعػفازدىػارالػكطفكأمػةنفالعطاءكالجماؿفيمزاكجةعاليػةالقيمػةالدالليػةتعبيػرنبي
ماكافعميونلتيطكلصفحةاالحتةؿكالدمار.

 .كمامازجبينيماليقدـداللةإنتاجيةتفاعمية

 رسػػػػػائالن  فػػػػػي أحمػػػػػى الحػػػػػركؼً  تيػػػػػوي كيى 
 

 (1)بيضػػػػػػػػػػػػػػاءى  كردةن  ؽي رً كٍ تيػػػػػػػػػػػػػػ خضػػػػػػػػػػػػػػراءى  
رمزيةاالشتياؽكالتفاؤؿبالمقػاء،يفالمكنيفاألخضركاألبيض،كحمؿىنابكقعالتمازج 

كتنتشػػيبػػوالكممػػاتؼ،لضػػافيالػػذمتنسػػابفيػػوأحمػػ الحػػركفالرسػػائؿالخضػػراءدليػػؿالحػػبا
الدافئة،ىذهالرسائؿتنبتكردةبيضاءبصفاءاألمنياتكنقاءالقمكبالمشتاقة،كقداتكأالشاعر

إنتػػػاجكتفاعػػػؿكتبػػػادؿلمعكاطػػػؼاجػػػة،فػػػالحركؼكالرسػػػائؿالخضػػػراءمصػػػدرىنػػػاعمػػػ لسػػػةمنت
شػػراقيا،ككػػذلؾحممػػتالػػكردةالبيضػػاءجماليػػةالصػػفاءكالنقػػاء،دلػػت كاألفكػػاراتسػػمتبنمائيػػاكا 
عم مخرجاتالتمازجبيفالمكنيفكارتباطيمافيإظيارقيـالجماؿكالتفاعؿ،فتشكمتىنػالسػة

شعريةفاعمةمنتجة.
 األصفر: -4

إلػ تػارةتشير،متعددةتحمؿدالالاحتؿالمكفاألصفرالمرتبةالرابعةفياستخداماتالمكف،ك
 كتارةإل المكت.،كأخرلإل األلـ،الجماؿ

 جػػػػػػػػدائالن  األقحػػػػػػػػكافي  حتػػػػػػػػى يصػػػػػػػػيرى 
 

 (2)لػػػػػػػػيآلى  مػػػػػػػػف قمبػػػػػػػػي بريػػػػػػػػؽي  كيفػػػػػػػػيضي  
ءداللػةالربيػعكجمالػوفػيرمزاألقحكافإل المػكفاألصػفر،كحممػتتمػؾالزىػرةالصػفرا 

تمألربيعوكتفيضآلليفيقمبالشاعر،فيكينتظرتمؾالمحظةالتييتحكؿفيياالكردجدائؿى
كحسد. قمبو،كقداستخدـىنارمزيةالمكفاألصفربعيداعفمايكحيومفلـؤ

كيشيرالمكفاألصفرإل األلـ.

 أكردتػػػػػػي كيسػػػػػػتبي كجعػػػػػػي عصػػػػػػارى 
 

(3)جػػػػػػالس صػػػػػػيبائيإلػػػػػػي ال حتػػػػػػى يػػػػػػديرى  

رمزتالصيباءإل المكفاألصفر،كحمؿداللةاأللـكالتمزؽ،فيذاالكجعيقتحـأكردتو 
ه،فحكاياتواألليمةتصبحمادةالحديثعم مائدةاألصحاب،ؤتسيياجمساكيحيمياإل خمريح

                                                           

(.31(الحديثي:خمؼ،ديكافذاكرةالميؿ)ص(1
.72صالمرجعالسابؽ،((2
.60،صنفسو(المرجع(3
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اـالمعتػادكىكبيذايجعػؿمػفالمػكفاألصػفرالػذمتحممػوالخمػرمزاكجػةحسػيةمسػايرةلةسػتخد
كصػػفرة،ليؤكػػدمػػفخةليػػاعمػػ أنيػػاخمػػرالحػػزفنلمصػػفرة،فنقػػؿداللتػػومػػفالحسػػدإلػػ الكجػػع

األلـ.

كيشيرإل المكت.

 السػػػػػػػػػػرابً  ىمػػػػػػػػػػكـى  كرائػػػػػػػػػػي أجػػػػػػػػػػر  
 

 (1)اننػػػػػػػػػػػػػػالمنايػػػػػػػػػػػػػػا لكٍ  قبػػػػػػػػػػػػػػرى  كأحفػػػػػػػػػػػػػػري   
رمػػزالقبػػرإلػػ المػػكفاألصػػفر،كحمػػؿداللػػةالمػػكتكالػػذبكؿ،فسػػراباليمػػكـالتػػيخمفػػو 

رسػػػػـلػػػػػولػػػػػكفالمػػػػػكتبصػػػػػفرتوالذابمػػػػػة،كىػػػػػذهإحػػػػػدلدالالتالمػػػػػكفاألصػػػػػفرالمتعػػػػػددةالتػػػػػيت
.(2)يستحضرىاخمؼ

كقػػدتنفػػتحرمزيػػةالمػػكفاألصػػفرإلػػ مػػاىػػكأبعػػدمػػفالصػػفرةالمرتبطػػةبػػالمكتنفسػػو،
كبيػػػذايفػػػتحالشػػػاعرالداللػػػةأمػػػاـالمتمقػػػيليشػػػركوفيمػػػايفكػػػركيشػػػعرمػػػفخػػػةؿلسػػػةشػػػاعرية

كيبحداثية.كترا
 تمازج األخضر مع األصفر:

يقدـمفخةؿىذاالتمازجداللةالنماءكالضياء.

ـ  عقيقىيػػػػػػػػػا زيتكنػػػػػػػػػةه   شمسػػػػػػػػػي أىليػػػػػػػػػ
 

 (3)جيػػػػػػػػػػػػدىؾ الكضػػػػػػػػػػػػاءى  فى ي  زى حتػػػػػػػػػػػػى تيػػػػػػػػػػػػ 
مازجىنابيفالمكنيفاألخضركاألصفر،كرمزتالزيتكنةىناإل الخضػرة،كمػاحممػت 

كحممتقيمةالضياء،،الشمسإل الصفرةرمزتياالزيتكف،كقيمةالبركةكالنماءالتييتصؼب
فأنتجتمازجيماداللةاإلشراؽكالسطكعكالنماءكالجماؿ،كقداقترنتالمزاكجةالحسػيةبالمزكاجػة
االسػػميةكالفعميػػة،فشمسػػوزيتكنػػةيجمػػععقيقيػػا،ليقػػدماىديػػةتػػزيفعنػػؽمحبكبتػػو،كاسػػتطاعأف

كتمازجيماعفحالةالعشؽالتيتكمففيأعماقو.،فيعبرمفخةؿرمزيةالمكني

 األسكد: -5

                                                           

.(105ص)(الحديثي:خمؼ،ديكافذاكرةالميؿ(1
(نحيػثيػذكرالمؤلػؼىػذا159(ينظر:الحديثي:طةؿ،شةؿالشعرقراءةفيشػعرخمػؼالحػديثي)ص(2

البيتفيداللةالمكفاألصفر،كيؤكدأفالقبريحمؿلكفالصفرةفيالذىفالشعبي.
(.31(الحديثي:خمؼ،ديكافذاكرةالميؿ)ص(3
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حمػػػػؿدالالتالخػػػػراباحتػػػؿالمػػػػكفاألسػػػػكدالمرتبػػػةالخامسػػػػةفػػػػياسػػػػتخداماتالشػػػاعرلمػػػػكف،ك
إل الجماؿكالحزف.كأشاركالدمار،

 

 ياني كي تٍسػػػػػػػ حػػػػػػػديثتي كالميػػػػػػػالي السػػػػػػػكدي 
 

 (1)كىميمػػػػػػػػػاتي اغتيػػػػػػػػػاؿو كارتعاشػػػػػػػػػاتي  

 
دإل الخرابكالدمار،فحديثػةكىػيمدينػةالشػاعرقػدسػكنيااالحػتةؿرمزالمكفاألسك

السػػػكادكالبػػؤس،فحممػػػتالميػػػاليالسػػػكدداللػػةالظػػػةـالقػػػاتـ،كقػػػدفسػػػرتيػػػاكعصػػاباتوكنشػػػرفي
الجممػػػػػةالمسػػػػػتأنفةكاقػػػػػعىػػػػػذاالظػػػػػةـكالسػػػػػكادبأنػػػػػواغتيػػػػػاؿكقتػػػػػؿكتشػػػػػريد،تسػػػػػكدهاليميمػػػػػات

والتيتحي تحتظؿمستعمركمتآمر.كاالرتعاشات،كىككاقعمدينت

يرمزالسكادإل الميؿفيىدكئوكجمالو.

 فيػػػػػػؾ احتػػػػػػراؽ المػػػػػػكف يرسػػػػػػـ لكنػػػػػػو
 

 (2)كعميػػػػػػػػػػػؾ فرشػػػػػػػػػػػاة الػػػػػػػػػػػكركد تمػػػػػػػػػػػرر 
رمػػزاحتػػراؽالمػػكفإلػػ المػػكفاألسػػكد،كحمػػؿداللػػةالميػػؿفػػيىدكئػػوكجمالػػو،كىػػذامػػا 
ينقػػشلكحػػةىػػذهالحبيبػػة،كتعػػددتالداللػػةتبينػػوالجممػػةالمسػػتأنفةنفػػالكركدتشػػترؾمػػعالميػػؿفػػ

فشػػممتصػػكرةالسػػكادالجماليػػة،كىػػذامػػايثبػػتقػػدرةالشػػاعرعمػػ استحضػػاردالالتنكاتسػػعت
األلكافكتكظيفيافيالطاقتيفالسمبيةكاإليجابية.

كيرمزأيضاإل الحزف.

 ىػػػػػػػػػػاديارى  بالسػػػػػػػػػػكادً  ؿي م ػػػػػػػػػػكى ثكمػػػػػػػػػػى تي 
 

 (3)يػػػػػػارجالى  إلػػػػػػى المنػػػػػػكفً  الجنػػػػػػاةي  قػػػػػػادى  
كظؼالمكفاألسكدفيالداللةعم الحدادكالحزف،فالعراؽغدتثكم تتكشحبالسكاد، 

كيػػرلطػػةؿالحػػديثيأفالعػػراقييفاعتػػادكالػػبسالسػػكادكممػػاألمػػتبيػػـمصػػيبةفقػػداف،كىػػذامػػا
.(4)يبيفتجميالسكادفيالمكركثالعراقي،كالذمىكضمفالمكركثالعربي

 خضر:تمازج األسكد كاأل

ينتجتمازجاألسكدكاألخضرداللةاألمؿالتيتنشأمفسكادالميؿكخضرةالكعد.
                                                           

 (.41ص(الحديثي:خمؼ،ديكافالعصافيرتحمؽعاليا)(1
(.122(الحديثي:خمؼ،ديكافأناكأنتكال)ص(2
(.123(الحديثي:خمؼ،ديكافشظاياالصدلالمتكسر)ص(3
(.157(الحديثي:طةؿ،شةؿالعبيرقراءةفيشعرخمؼالحديثي)ص(4
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 عينػػػػػػاؾ ليػػػػػػؿ فيػػػػػػػو يحتفػػػػػػؿ السػػػػػػػنا 
 

 (1)غنػػػػػػػػى بيػػػػػػػػا حمػػػػػػػػـ ككعػػػػػػػػد أخضػػػػػػػػر 
بماتحمموعم التفردكالجماؿالتيدلت–مازجبيفسكادالميؿالذمحممتوعيناحبيبتو 

تحمػؿداللػةاألمػؿفػيالسػد،كدؿاحتفػاؿالسػناعمػ كبيفخضرةالكعد،التي-كغكايةمففتنة
نقاءالمشيدالذمحاكؿالشاعررسمو،فالعينافرغػـغكايتيمػاكسػحرىماتبعثػافعمػ الطمأنينػة

كاألمؿ.

 

 األزرؽ: -6

دالالتالجمػػػػاؿكحمػػػػؿ، احتػػػػؿالمػػػػكفاألزرؽالمرتبػػػػةالسادسػػػػةفػػػػياسػػػػتخداماتالشػػػػاعرلمػػػػكف
 فزرقةالسماءكالبحر.كالسكينةالتيتكتسبيام

 كمػػػػػػػػف زقزقػػػػػػػػات طيػػػػػػػػكر الضػػػػػػػػفاؼ
 

 (2)بمػػػػػػػػػػػػػػػكج غػػػػػػػػػػػػػػػدير اليػػػػػػػػػػػػػػػكل األزرؽ 
حكؿضػفتيتنتشرحمؿالمكفاألزرؽداللةالجماؿالمكتنزةبالطبيعة،فزقزقاتالطيكر 

صفةاليكلالتييبيتفيياالشاعربحالةمفتاكتسبكقدالذمتمكفبالزرقة،ومكجفيكالنير
فػػيظػػؿمػػاتمنحػػوالطبيعػػةمػػفأصػػكاتالطيػػكركنسماتيػػاعمػػ ضػػفةالمقػػاء،النشػػكةمػػعحبيبتػػو

فاستطاعأفيمنحالمكفاألزرؽىناداللتوالمباشرةلمجماؿكاليدكء.

 متػػػػػػػػػى كالزمػػػػػػػػػاف سػػػػػػػػػريع الغػػػػػػػػػركب
 

 (3)نجػػػػػػػػػػػػػػػػيء إلػػػػػػػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػػػػػػػطنا األزرؽ 
كظػػؼالمػػكفاألزرؽليػػدؿعمػػ الطمأنينػػةكالسػػػككف،كىػػكمػػاتحممػػوزرقػػةالميػػاه،كمػػػا 

تبعثػػوفػػػيالػػػنفسمػػػفراحػػػة،كقػػػداسػػػتخدـالشػػػاعرىػػػذهالمزاكجػػػةضػػػمفنطػػػاؽاالسػػػتفياـالػػػذم
ينطمػػؽقمقػػافػػيظػػؿغػػركبالزمػػافكتبدلػػو،فةحػػتىنػػاتباشػػيرالحنػػيففػػيالعػػكدةإلػػ الػػزمف

الكديعاليادئ.

 :تمازج األزرؽ كاألحمر

 يتمازجالمكفاألزرؽمعاألحمرليمنحاداللةالحزفكاليأس.

ػػػػ كةو ضػػػػحٍ  فٍ عػػػػ  ليمتػػػػي بنفسػػػػجى  رقتٍ سى
 

 (1)اتيبػػػػػػػػػػالمظى أن ػػػػػػػػػػ شػػػػػػػػػػنؽي يى  كالصػػػػػػػػػػمتي  
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مازجبػيفالمػكنيفاألزرؽكاألحمػرباسػتخداـالبنفسػج،كىػكأحػدالزىػكرالتػييميػؿفييػا
األزرؽإل حمرةمتفتحة،كقدكردضمفمزاكجةاسمية)بنفسجليمتي(معبرابياعفجماؿتمؾ

عبرتعفاليأسكالحزف،فتمؾالضحكةسػمبتجمػاؿليمتػوكركعتيػا،الميمة،كحمؿداللةرمزية
كغداالصمتقاتةيخنؽعذاباتوكيعمقياعم عيدافالمشنقة.

كبيذايتضحأفالشاعرلديوالمقدرةعم أفيكظؼطاقاتاأللكافالسػمبيةكاإليجابيػة،
بعضػيابػبعض،كأفيسػتخدميافػػيكيعػددمػفدالالتيػاالمتقاربػػةكالمتباينػة،كيمػازجبػيفاأللػػكاف

نطاقاتمختمفةتبرزالقيـاألسمكبيةلمػكف،كتقػدـالميػارةالتػييكتسػبياعبػرالسػياقاتالمتعػددة،
فيحمػؿ،تحتؿمساحةمفمزاكجاتوالمتعػددةالتي،دأنماطالتشكيؿالشعرمعندخمؼفالمكفأح
حاالتالمختمفةالتييمربيا.،تقدـرؤيةشعريةمعبرةعفالدالةنكعةماتو،إشاراتو

 الرائحة:. ب

تحتؿالرائحةمساحةفيالشعر،فينقػؿالشػاعرمػفخةليػاأحاسيسػوالمضػمخةبػالعبؽ
اتعبػػرعػػفضػػيقوكاضػػطرابو،فيػػيمرتكػػزمػػفمرتكػػزاتالتشػػكيؿالشػػعرم،ا،كحيننػػكاألريػػجحيننػػ

قػػديـشػػعريةمنفتحػػةعمػػ فضػػاءاتكالتمػػكيفالػػداللي،مكجيػػاتقاناتػػوالتعبيريػػةكالتصػػكيريةنحػػكت
التجديدكالتكليد.

كقػػػداسػػػػتطاعخمػػػؼأفيقػػػػدـمزاكجػػػػاتالرائحػػػةبأسػػػػمكبيةمنحػػػػتالػػػنصداللػػػػةجماليػػػػة
كتنكعيػػافػػيالمػػكركثالعربػػي،مػػعالصػػفاتالمسػػتحدثة،أكردأغمػػباألزىػػاربأسػػمائياكرمزيػػة،فػػ

،كجامعابػيفالمزاكجػاتالحسػيةمػفكالفكح،كالعطر،ليا،مستخدمادالالتالرائحةعبرالشذل
 كرائحة،كبيفالمزاكجاتاالسميةكالفعمية.،كصكت،لكف

تردمزاكجةالرائحةلتحمؿداللةالطمأنينةكالجماؿ.

 نػػػػامً حمٍ  عمػػػػى شػػػػكاط ً  فجػػػػرل العبيػػػػري 
 

ػػػػػػػػػ   إلػػػػػػػػػى النػػػػػػػػػدل اإليحػػػػػػػػػاءى  ؼ  ا يػػػػػػػػػزي بكحن
 نابػػػػػػػػدربً  زرعػػػػػػػػتً  قػػػػػػػػدٍ  شػػػػػػػػكرا ألنػػػػػػػػؾً  

 
 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاءى نػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أبأفقً  ردا فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعى كى  

 وي ظميػػػػػػػػػػا كتشػػػػػػػػػػم   كيػػػػػػػػػػدم تعػػػػػػػػػػانؽي  
 

 (2)كراءى  تػػػػػػػػػدأتي ابٍ  حيػػػػػػػػػثي  مػػػػػػػػػفٍ  كأعػػػػػػػػػكدي  
فجػػرلالعبيػػر،فضػػاع"مرائحػػةلالحسػػيةاتمزاكجػػمجمكعػػةمػػفالاألبيػػاتفػػياحتشػػدت 

كاقترنػػػتبمزاكجػػػاتجمعػػػتبػػػيفالرائحػػػةكالصػػػكتكبينيػػػاكبػػػيفالمػػػكف،"،بأفقنػػػاأشػػػذاء،كتشػػػمو
                                                                                                                                                                     

(.66(الحديثي:خمؼ،ديكافذاكرةالميؿ)ص(1
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الكردذكالمكفالمتفتحبشذلاألفؽ،كماقرفبيفالمزاكجةالحسيةفالعبيريمتزجبالبكح،كامتزج
كمعانقتػو،فيرجعمفحيثبدأ،فاشتماـالظؿنثـتشمو،كالفعمية،فاليدتعانؽالظؿالذميتبعيا

تحمؿلسةتدميريةأبرزتجانباجمالياليذهالمزاكجات،تسػتدعيقػراءةنقديػةلمضػاميفالتشػكيؿ
ليقػدـلسػةحداثيػةمرتبطػةبعمميػةنبػؿيتعػداىا،فيكاليقؼعندحدكدالمسةخمؼ،الشعرمعند

تجديدالخطابالشعرمعم أسسالتأصيؿبعيداعفالتيكيـكالتذرير.

ى فى   هعطػػػػػػرى  مػػػػػػن ي يى  الزىػػػػػػرً  نفػػػػػػ ي  تً ٍنػػػػػػ ى
 

  
 

ػػػػػػ الجمػػػػػػاؿً  سػػػػػػحرً  عػػػػػػفٍ  كيبػػػػػػكحي    (1)ـً يى بٍ المي
 

 
 

عطػر،كالتػيتمػنحداللػةاإلغػراءكالجػذب،أضف عم الحبيبةصفةالزىرالذميػنفحال
كترمزإل الجماؿالمتألؽالمتسـبالسمكض،كىذاماحممتوالجممةالمسػتأنفة،فػالزىرالػذمىػك
بعػػػضمػػػااتصػػػفتبػػػوالحبيبػػػةاليكتفػػػيبػػػأفيفػػػكحبعطػػػره،بػػػؿيبػػػكحبأسػػػرارجمالػػػو،فاسػػػتخدـ

اربمعالمزاكجةالحسيةلمرائحةفيتقػديـالمزاكجةالفعميةلمزىرنفجعموناطقا،كىيمزاكجةتتق
 جماليةعالية.

 يشػػػػػػػػذك النسػػػػػػػريفى  أحمػػػػػػػػؿي  ئتػػػػػػػؾً كجً 
 

 (2)ا حممػػػػػػػػػتي كقمبػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػدم حب ػػػػػػػػػ 

 
قدـمػفخػةؿالنسػريفالشػاذممزاكجػةلمرائحػة،كالنسػريفأحػدالزىػكرالفكاحػةالجميمػة،

محػػبالػػذميحمػػؿأجمػػؿكحممػػتىنػػاداللػػةالتقػػربكالتػػكدد،كانطمقػػتفػػيالبيػػتلتقػػدـصػػكرةال
الزىػػكركيقػػدـقمبػػوالنػػابضحبػػالحبيبتػػو،فرمػػزمػػفخػػةؿذلػػؾعػػفعطائػػوكتضػػحيتوفػػيسػػبيؿ

 االرتقاءبحبو،كتتكيجوبالمقاء.

 ىػػػػػػػاثغري  أضػػػػػػػالعي إذا مػػػػػػػر   كتقفػػػػػػػزي 
 

 (3)شً الػػػػنقٍ  فػػػػي ركعػػػػةً  العطػػػػرً  دربى  كلمػػػػسى  

 
ف،ليرسـلكحػةمتجسػدةلمحظػةجمعفيالبيتبيفالحركةكالذكؽكالممسكالرائحةكالمك

النشكةالتييحػدثياثسرىػاعنػدمايمػربثسػره،كحممػتالرائحػةكالحركػةىنػاداللػةالشػكؽالحسػي،
ػػ اكقػػدمػػازجبػػيفالرائحػػةكالممػػسكالمػػكفمزاكجػػةفعميػػةنفػػالثسريةمػػسدربالعطػػر،ليصػػبحنقشن

رائعا،فبرزتالقيمةاإليجابيةلممزاكجةالحسية.

 هي رى نٍشػػػػػػػػ الخػػػػػػػػكاطرً  طػػػػػػػػرؽي  تٍ مىػػػػػػػػفتناقى 
 

 (4)بػػػػػػػػػػدائؿي  وي كشػػػػػػػػػػذل الخزامػػػػػػػػػػى أرجأٍتػػػػػػػػػػ 
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مزاكجػػةنحسػػية-ىػػذاالزىػػرالػػذميػػذخربػػومكركثنػػاالشػػعرم-قػػدـمػػفخػػةؿالخزامػػ 
تعتمػػدعمػػ الرائحػػةفػػينقػػؿداللػػةالحػػبالمؤجػػؿ،فيػػذاالحػػبتناقمتػػوخػػكاطرالحسػػاد،فمنعػػت

عتػػاد،فالرائحػػةىنػػاليػػاقيمػػةسػػمبية،عمػػ غيػػرالمانتشػػارأريػػجالخزامػػ ،بطػػرؽالكيػػدكاإلفسػػاد،
.فيماتمنحومفقيـإيجابية



 كسػػػػػػػائدم وي عطػػػػػػػكرم خبأٍتػػػػػػػ فانشػػػػػػؽٍ 
 

 (1)ضػػػػػػػكراحي  الكصػػػػػػػاؿً  فػػػػػػػي لغػػػػػػػةً  لتزيػػػػػػػدى  

حممػػػتالمزاكجػػػةالحسػػػيةلمرائحػػػةداللػػػةاالقتػػػرابكااللتصػػػاؽ،فيػػػذهالعطػػػكرمخبػػػأةفػػػي 
لمقػاءكالعنػاؽالػذميؤممػوالشػاعر،كقػداقترنػتميجعالحبيبككسػائده،كىػيلسػةإيحائيػةترمػز

الداللػػػةىنػػػابعةقػػػةتعميميػػػةفػػػيالجممػػػةالمسػػػتأنفةحممػػػتمضػػػاميفالكصػػػاؿكالحضػػػكرالحسػػػي
كالركحي.

 .،كالدماركالقتؿكالكجع،لتحمؿدالالتالحزفالمزاكجاتالحسيةلمرائحةتردكما

 يػػػػػارؤل المنفػػػػػى ركائحى  ـ  شيػػػػػتى  ككػػػػػيٍ 
 

ػػػػػػػ مػػػػػػػف منفػػػػػػػاهي  كعػػػػػػػدي ال ليرجػػػػػػػعى    (2)رتحالمي

 
جمػػػعفػػػيالبيػػػتبػػػيفالمزاكجػػػةالفعميػػػةكالحسػػػية،فػػػالمنف لػػػورؤلقػػػادرةعمػػػ الشػػػـ،

حزينػػاكحممػػتالرائحػػةداللػػةالعػػكدةكالمقػػاء،فيػػذاالمنفػػ الػػذمتجسػػدترؤاهسيشػػـكعػػدالرجػػكع
الرائحػػػةعبػػػرمنحيػػػالمزاكجػػػةالسػػػمبيةمػػػةاالرتحػػػاؿكاالغتػػػراب،فبػػػرزتالقيمػػػةحرلتبػػػدأ،متحسػػػرا

 .دالالتالحزف

ػػػػػ العطػػػػػري  رى تعث ػػػػػ  قػػػػػيفػػػػػي طري  ا مػػػػػر  لم 
 

 البي يػػػػػػػػػػػا سيػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػي أمكاجً  ري يسػػػػػػػػػػػبي  كراحى  
 تكػػػػػػػرتٍ كابٍ  الػػػػػػػري ً  نا ذئػػػػػػػابي فعاشػػػػػػػرتٍ  

 
 (3)اليى تى يا اٍبػػػػػػعمػػػػػػى قداًسػػػػػػ العبيػػػػػػرً  مػػػػػػكتي  

ليػاجمعالشاعربيفالمزاكجتيفالحسيةكالفعمية،فالعطريتعثػركالعبيػريمػكت،كالػريح 
كالقػػػائـعمػػػ ،كمػػػكتالعبيػػػريبتيػػػؿ،ىػػػذااالحتشػػػادالمتعػػػددلممزاكجػػػات،كتبتكػػػر،ذئػػػابتعاشػػػر

المسةالتدميريةأفيجسدهكالتمزؽ،كقداستطاعمفخةؿىذمرتكزالرائحةحمؿداللةالضياع
الالتكينقػػػؿتجمياتيػػػا،لتبػػػرزقيمػػػةالرائحػػػةبطاقتيػػػاالسػػػمبية،كيشػػػارإلػػػ تنػػػكعد،ىػػػذهالمعانػػػاة
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الرائحػػةكاخػػتةؼقيميػػافػػيىػػذهالقصػػيدة،فيػػػيمػػفالقصػػائدالتػػيحفمػػتبالمزاكجػػاتالحسػػػية
لمرائحة.

ػػ افػػيشػػعرخمػػؼ،عكسػػتانضػػكاءهفػػيظػػؿالطبيعػػةابػػارزنادالليِّػػشػػكمتالرائحػػةمممحن
دةالعراقيػػةالمميمػػةالتػػيتعبػػؽبػػأريجالػػكركدكتفػػكحفييػػاأنسػػاـالعطػػكر،كقػػدقػػدمتأنماطػػامتعػػد

لحاالتػػوالنفسػػيةالمتناكبػػة،فػػيظػػؿشػػاعريةتتميػػزبػػالسزارةكالتػػدفؽ،كشػػعريةتتجػػونحػػكتثبيػػت
 أركانيا.

 الصكت . ت

يعبرالصكتعفالشاعرفيمختمػؼحاالتػو،كيقػدـمػفخةلػومزاكجػاتحسػيةتػرتبط
اسػيو،بدالالتمتعددةمفحزفكانطةؽ،فالصكتحركةمبثكثة،ينقؿمفخةليػاالشػاعرأحس

 كمكاجعو.
 تردالمزاكجاتالحسيةلمصكتنلتمنحدالالتالجماؿكالنشكة.

 وً صػػػػػػػػكتً  يمنحنػػػػػػػػي مكاجػػػػػػػػعى  الميػػػػػػػػؿي 
 

ػػػػػػػػػػػ كيػػػػػػػػػػػدم بمنػػػػػػػػػػػديؿً    (1)ؼي ش ػػػػػػػػػػػنى تى رل تى الكى
شكمتمكاجعصكتالميؿمزاكجةنحسيةجمعتبيفمزاكجةالصكتكالمزاكجةالفعمية، 

ستقرفيأعماقو،كقدحممتداللةالحزفكالقيرفالميؿبيدكئوكسكادهيثيرمكاجعىذاتصدلم
التيتطس فيظؿمعاناةالعاشقيف،كحممتالجممةالمستأنفةمزاكجةاسميةتسمطتفيياداللة

كاألنات.،الحزف،فمنديؿالكرلتتنشؼفيويدالشاعرالمثقمةباآلىات

 ؽ.ككمايحمؿالصكتداللةالكجع،فإنويحمؿداللةالميفةكاالشتيا

بػػػػػػػي لغػػػػػػػةى األنفػػػػػػػاًس تيرًضػػػػػػػعيني  كقر 
 

 (2)تعالاٍشػػػػػػ الميفػػػػػػةً  بػػػػػػكحى الحػػػػػػديًث بجمػػػػػػرً  
شػػكمتلسػػةاألنفػػاسكبػػكحالحػػديثمزاكجػػةحسػػيةلمصػػكت،اقترنػػتبالمزاكجػػةالفعميػػةن 

فاألنفػاسليػالسػةخاصػةسػتتحكؿإلػ مرضػعةتيرضػعالشػاعرحػديثاتبػكحبػوالقمػكبالمشػتعمة
المزاكجةالمشتركةداللةالشكؽإل حديثالمحبكبةكاالستمتاعبو.بجمرالميفة،كحممتىذه

 حمؿداللةالجماؿكالطرب.تالمزاكجاتالحسيةلمصكتككذلؾفإف

 ىنػػػػػػػا فػػػػػػػي سػػػػػػػمائي اليػػػػػػػزاري  فأنػػػػػػتً 
 

 (1)بركحػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػكل العنػػػػػػػػػػػدليبً  كأنػػػػػػػػػػػتً  
                                                            

(.15(الحديثي:خمؼ،ديكافأناكأنتكال)ص(1
.18(المرجعالسابؽ،ص(2
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ىػػذيفيٍشػػكؿاليىػػزاركالعنػػدليبمزاكجػػةحسػػيةلمصػػكت،أبػػرزتالقيمػػةالجماليػػةلصػػكت
الطػػائريف،فػػاليزارمػػفأجمػػؿالبةبػػؿصػػكتا،ككػػذلؾالعنػػدليبمعػػركؼبصػػكتوالعػػذبالشػػجي،
كحممتداللةسمكالحبيبةكمكانتيػافػيقمبػو،كتأثيرىػاالطػاغيعميػو،فيػياليػزارالػذميصػدح

 فيسمائوكأرجائو،كىيالعندليبالمقيـفيأعماقو.

 ا حن صػػػػػػكادً  كسػػػػػػمعتي أنػػػػػػكاعى الطيػػػػػػكرً 
 

 (2)كنايػػػػػػػػػػا الحٌسػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػي ترجيعً  فسػػػػػػػػػػبٍقتي  
كترجيػػعالحسػػكفمزاكجػػةنحسػػيةلمصػػكت،فيػػكقػػدسػػمع،قػػدـمػػفخػػةؿصػػدحالطيػػكر 

كأنكاعيػػػانفػػػأتقفترديػػػدىاحتػػػ سػػػبؽفػػػيذلػػػؾطػػػائر،أصػػػكاتىػػػذهالطيػػػكربمختمػػػؼأشػػػكاليا
ىػذهداللةالجماؿكالعذكبػة،كقػدانػدرجتالمزاكجةالحسكف،المعركؼبتسريدهكترجيعو،كحممت

المزاكجػػةضػػمفذكػػرلالعيػػدالجميػػؿالػػذمكػػاففيػػوالحبيػػب،ثػػـانتقمػػتبعػػدذلػػؾلرسػػـصػػكرة
 اليجرالتيجنتعم ىذاالحبكأحالتوكماحمؿعنكافالقصيدةإل )ميرجافالحريؽ(.

 إل التيوكالضياع.المزكاجاتالحسيةلمصكتشيرتك

 بني ككىمػػػػػػػػي حيػػػػػػػػرةه كػػػػػػػػذ  عينػػػػػػػػي تي 
 

 (3)ال نبػػػػػػػػػػػراتً ني بػػػػػػػػػػػضػػػػػػػػػػػيعى  كالصػػػػػػػػػػػكتي  

شكمتالنبراتمزاكجػةحسػيةلمصػكت،حممػتداللػةالضػياعكالشػتات،فيػذهالنبػراتقػد 
ضيعياصكتتاهفيالكىـكالحيرة،كانكسرأماـتنكرالحبيبة،كبرزتالقيمةالجماليػةلمصػكت

قػػػدرةالشػػػاعرعمػػػ اسػػػتخداـتمػػػفخػػػةؿالحػػػزفالػػػذمحممتػػػوالنبػػػراتالضػػػائعة،كمػػػااتضػػػح
التالمتعػػددةلمصػػكت،فيػػكتػػارةيرمػػزلمجمػػاؿكاالنطػػةؽ،كتػػارةكمػػافػػيالبيػػتيرمػػزإلػػ الػػدال

الضياعكالحزف.

ناتالعذابكاالضطياد.أتمؾالمزاكجاتحمؿتك

 آىػػػػاتي عمػػػػى كرقػػػػي تػػػػأٌممي صػػػػكتى 
 

 (4)غابػػػػاتي دمػػػػي فػػػػي سػػػػطرً  بيػػػػا رسػػػػمتي  
سمية،حيػثصػكرصػكتجمعبيفالمزاكجةالحسيةلمصكتكالمكف،كبيفالمزاكجةاال 

كقػدرسػػـلكحػةعذاباتػوفػػيسػطكرالسابػاتكالتيػػو،كقػدحممػػت،آىاتػوالمنقػكشعمػػ كرؽعمػره
دالالتاالغترابكاليجراف،فيذهاآلىاتتنطمؽفيغاباتاليأسكالحطاـ.

                                                                                                                                                                     

.28(المرجعنفسو،ص(1
(.92(الحديثي:خمؼ،ديكافأناكأنتكال)ص(2
(.66(الحديثي:خمؼ،ديكافذاكرةالميؿ)ص(3
(.105الحديثي:خمؼ،ديكافأناكأنتكال)ص((4
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شػػكؿالصػػكتمممحػػاأسػػمكبياآخػػريتضػػافرمػػعالمػػكفكالرائحػػةفػػيتقػػديـالتنػػكعالػػداللي
التيتعتمدعم إبرازالمساحاتالتييختزلياالصكت،فيعبػرقيـالمزاكجاتالحسيةالذميبرز

عػػفالحػػاالتالمتعػػددةلةنطػػةؽكاالنخمػػاد،كلمتمػػددكالتكسػػعكاالنكمػػاشكاالنخفػػاض.فيػػكذك
إشاراتكدالالتكاضحةالرؤيةكاالتجاه.

سػػػتخداماتالمػػػكفكىكػػػذاتتضػػػحالصػػػكرةالعامػػػةلممزاكجػػػاتالحسػػػيةالتػػػيبػػػرزتعبػػػرا
كالرائحةكالصكت،كقدمترؤيةمعمقةلمتشػكيؿالشػعرمعنػدخمػؼ،يكظػؼمػفخةليػاطاقػات

كالقػػيـالتػػيتؤكػػد،كالتنػػكعفػػيمػػنحالػػدالالت،كيثػػرمعناصػػره،عبػػرالتعدديػػة،اإلبػػداعالشػػعرم
قدرتوعم التجاكبمعمعطياتالشعريةكالشاعرية.
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 الفصؿ الرابع
 التناص في شعر خمؼ الحديثي

بداعيػػة،عفكيػػةحينػػا،كحينػػا التنػػاصإحػػدلالظػػكاىرالتػػييمارسػػياالشػػاعرباحترافيػػةكا 
تكػػكفضػػمفإطػػارالتقانػػاتالشػػعريةالتػػيتكسػػبالػػنصبيػػاءكجػػةال،كىػػكلػػيسكليػػدالشػػعر

مستحدثاتشعرائناالمحدثيف،بؿىكراسخمتجذرمنذالقػدـ،كينطمػؽمػفالمعاصر،كليسمف
ككفالمسةجماعية،كأداةلةتصاؿكالتكاصؿ.

مفالمسمـبوأفالمسةجماعيةبطبعيا،كليػاتحكليػاالفػردم":محمدعبدالمطمبيقكؿ
كغيػػػر،ألدبػػػيفػػػيالكػػػةـ،فػػػالفرديسػػػتعمؿأداةجماعيػػػةمحممػػػةبتػػػاريخطكيػػػؿمػػػفاالسػػػتعماؿا

،األدبي،كيظؿليذاالكةـالذميينتجفيالسابؽحضكرهالفاعؿكالقكمفػيالحاضػرعػفكعػي
،كفػػيخفػػاءأحيانػػاأخػػرل،أكبػػدكفكعػػي,فيأخػػذشػػرعيةالمشػػاركةاإلنتاجيػػةفػػيكضػػكحأحيانػػا

.(1)"كجماعيةأحياناأخرل،كفيفرديةأحيانا

الحاضػػرييحػػدثامتزاجػػاحتميػػابػػيفالػػذاكرةأفحضػػكرالسػػابؽفػػي:عبػػدالمطمػػبكيػػرل
العامػػةكالخاصػػة،فػػةيعػػرؼمتػػ تبػػدأإحػػداىماكمتػػ تنتيػػياألخػػرل،إذاإنيمػػاينصػػيراففػػي
بكتقػػةاإلبػػداع.كينطمػػؽفػػينظرتػػولإلمػػداداتالتناصػػيةمػػفأفالػػنصالسائػػب)السػػابؽ(يمتمػػؾ

رضػارمحػدكد،كأفالػنصالحارؤيتػوالتػيتصػؿإلػ درجػةشػديدةاالتسػاعأكتنحصػرفػيإطػ
يمتصاالتساععم إطةقوأكالمحدكديةفيخصكصػيتيا،كنػادرامػايجمػعبينيمػا،لكنػويؤكػد
أفىػػػذااالمتصػػػاصيكظػػػؼبعػػػدذلػػػؾمػػػفخػػػةؿرؤيػػػةاإلبػػػداعالحاضػػػركحسػػػبمسػػػتيدفاتو

.(2)الشعرية

اريخيػػة،كمػػاإلػػ أفالتػػداخؿالنصػػييعمػػفعػػفتمػػازجاآلنيػػةبالتعبػػدالمطمػػبكيػػذىب
.(3)يعمفعفتعددالكعيفيالخطابالشعرم

تػػتـصػػناعتياعبػػرامتصػػاصكفػػيالكقػػتنفسػػو"ىػػذاالتمػػازجيكلػػدعمميػػةالتنػػاصالتػػي
.(4)ىدـالنصكصاألخرللمفضاءالمتداخؿنصيا"

                                                           

(.50-49(عبدالمطمب،مناكراتالشعرية)ص(1
.50-49المرجعالسابؽ،صصينظر:((2
.50(المرجعنفسو،ص(3
(.2(كرستيفا،عمـالنص)ص(4
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نمػاتحيػؿألشػياء فمسةالشاعرليسػتخاليػةمػفصػكتاآلخػر،كليسػتمكتفيػةبػذاتياكا 
فيتجاكزصكتالشاعرإل جانبصكتاآلخر،كيتحاكرمعوفيإنتاج،االشعرمخارجسياقي

عمػػ ثنائيػػةاالمتصػػاصكاليػػدـ .كمػػايكشػػؼالتنػػاصعػػفاليكيػػةالثقافيػػة(1)عمػػؿشػػعرم،يقػػـك
لمشػػاعرمػػفجيػػة،كعػػفالقػػدرةالفنيػػةعنػػدهمػػفجيػػةأخػػرلمػػفخػػةؿإعػػادةإنتاجػػولنصػػكص

.(2)أخرل

 ىناؾ نكعيف أساسييف مف التناص ىما:كيرل محمد مفتاح أف 

المحاكاةالساخرة)النقيضة(التييحاكؿكثيرمفالباحثيفأفيختزؿالتناصإلييا-

المحاكػػاةالمقتديػػة)المعارضػػة(التػػييمكػػفلػػبعضالثقافػػاتأفتجعميػػاىػػيالركيػػزةاألساسػػية-
.(3)لمتناص

يػؽالمتبػعالمقتػدمالمسػالـ،كالفريػػؽنفريفكيػرلأفاألدبػاءكالشػعراءينقسػمكفإلػ فػريق
كتارةيككف،.كلكفىذاالتقسيـيقعفيالشاعرالكاحدنفسو،فتارةيككفمقتديا(4)المعتدمالثائر

كممتصػالمسػابؽ،ليكػكفمػفالحاضػرداللػة،كمسػتدعيا،ثائرا،كفيكةالحالتيفيككفمستميما
إنتاجيةجديدة.

،ككعػػػػيأحيانػػػػا،كاسػػػػتخدموبحرفيػػػػة،إلػػػػ التنػػػػاصكقػػػػداتجػػػػوالشػػػػاعرخمػػػػؼالحػػػػديثي
كبػػػدكفكعػػػيأحيانػػػاأخػػػرل،كتعػػػددتأنماطػػػوعنػػػده،فيػػػردالتنػػػاصالقرآنػػػيبتجمياتػػػو،كبتمقائيػػػة

اإلبداعيػػػػػػػة،كالتػػػػػػػاريخيبإنتاجيتػػػػػػػوالدالليػػػػػػػة،كاألسػػػػػػػطكرمبإسػػػػػػػقاطاتوكاسػػػػػػػتدعاءاتو،كاألدبػػػػػػػي
عمػػ يبنػػنفمةمػػحاألسػػمكبيةالتػػيتبامتصاصػػاتوكاسػػتمياماتو.فيبػػرزالتنػػاصعنػػدهكمممػػحمػػ

نتاجيتيا.،كتمكينياعم تكسعاتالداللة،تكظيؼالشعريةفيتشكيميا كا 

                                                           

(.15(كعداهلل،التناصاألدبيفيشعرعزالديفالمناصرة)ص1)
(.107يحعندأبيتماـبيفالرؤيةكالفف)ص(سمكر،قصيدةالمد(2
(.123-122(مفتاح،تحميؿالخطابالشعرماستراتيجيةالتناص)صص(3
(،أفشػعراءالحداثػةكصػمكالدرجػةالػذكبافمػع53(يرلد.محمدعبػدالمطمػبفػيمنػاكراتالشػعرية)ص(4

الػػتخمصنيائيػػامػػفالسػػياؽالقرآنػػي،الػػنصالقرآنػػي،كأفامتػػزاجاالسػػتدعاءككثافتػػويكػػادأفتصػػؿإلػػ 
كىكمايعدهالباحثنكعامفالمبالسػة،فميمػاأكتػيالشػاعرمػفمقػدرةإبداعيػةكتفػكؽكنبػكغ،فمػفيقػكل
عمػػ تسييػػبالػػنصالقرآنػػيالػػذميسػػتدعيو،كأفالحفػػاظعمػػ السػػياؽالقرآنػػيكعػػدـنسػػفوقػػدتجمػػ عنػػد

خمؼ.
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كسيسترشػػدالباحػػثفػػيإجرائػػوالتحميمػػياألسػػمكبيلمتنػػاصبمعالجػػةمحمػػدعبػػدالمطمػػب
تفػػػيكتابػػػومنػػػاكراتالشػػػعرية،كالػػػذميعػػػدمػػػفأىػػػـالكتػػػبكاألبحػػػاثالنقديػػػةالجػػػادةالتػػػيكقفػػػ

بالتحميؿالجادكالمتعمؽأماـأسمكبيةالحداثييف.
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 كؿ: المبحث األ 
 دينيالتناص ال

 أكل: التناص القرآني
كاسػػتدعاءلستػػوكاسػػتمياـ،كاستحضػػاره،يتجػػوخمػػؼإلػػ االغتػػراؼمػػفالمعػػيفالقرآنػػي

قصصوكعبره،كالكقكؼعم ينابيعو،فيحدثاالمتصاصمفالػنصالقرآنػيبػدرجاتمتفاكتػة،
تصؿفيذركتياإل كثافةاالستدعاءكامتزاجوفيالخطػابالشػعرم،لكنػويحػافظعمػ السػياؽ

نكاالتكػػاءعمػػ سػػيراألحػػداثفيػػو،.كقػػدمػػاؿالشػػاعرإلػػ اسػػتدعاءالقصػػصالقرآنػػي(1)القرآنػػي
،كقصػةمػريـعمييمػاالسػةـيكسػؼك،ليقدـإسقاطاتومفخةؿامتصاصيا،منياقصةيعقػكب

اتفػػػرد،ككػػػذلؾيسػػػتدعياآليػػػاتكالمعميػػػوالسػػػةـمكسػػػ الكمػػػيـكقصػػػةمييػػػاالسػػػةـ،البتػػػكؿع
القرآنيػةالدالػةعمػ العقػابكالجػػزاء،كعمػ البعػثكاآلخػرة،كيصػػؿالتنػاصعنػدهلػدرجاتعاليػػة

كالتعمػػؽ،فيػػكيسػػتمدمػػفالػػنصالسائػػبدالالتمنتجػػةتػػتةءـ،كالتػػداخؿ،مػػفكثافػػةاالسػػتدعاء
رالذميشكموبشعريةإبداعية.معالنصالحاض

عمػػ امتصػػاص،كالتػػداخؿ،سػػيبدأالباحػػثبعػػرضلكحػػاتتناصػػيةعاليػػةالتكثيػػؼ تقػػـك
عمػػػ امتصػػػاصالقصػػػصالقرآنػػػي،كبعػػػدىاسػػػيتنقؿإلػػػ  قرآنيػػػةتشػػػكؿالمفػػػرداتاللكحػػػاتتقػػػـك

كتداخمو.،استدعاءمتفاكتافيكثافتو
 التناص مع القصص القرآني: -أ

القصػػصالقرآنػػيفػػيأبياتػػومنيػػاقصػػةيكسػػؼكقصػػةمكسػػ عميػػواستحضػػرالشػػاعر
كمااستحضرقصةمريـ.، السةـ

 فاٍسػػػػػػػكد  قمبػػػػػػػي كقيمصػػػػػػػاني ميػػػػػػػر أةه 
 

 كمػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػزاؿي حنينػػػػػػػػػػي يقتفػػػػػػػػػػي األثػػػػػػػػػػرا 
ـ  أطػػػي ي بػػػوً    يعقػػػكبي مػػػا زلػػػتي مػػػف ىػػػ

 
ػػػػػػػػػػكرا آلخػػػػػػػػػػرو عػػػػػػػػػػفٍ    دمػػػػػػػػػػي بعثٍرتػػػػػػػػػػوي صي

 صػػػػػٌدٍقتي رؤيػػػػػاؾى لكػػػػػف  الػػػػػذئابى أتػػػػػتٍ  
 

 جرحػػػػػػػػػي ككػػػػػػػػػاف الكقػػػػػػػػػتي مػػػػػػػػػٌدكرالبئػػػػػػػػػًر  
 فغػػػػػافمكا الكقػػػػػتى فانسػػػػػٌمٍت مخػػػػػالبييـ 

 
 عبػػػػػػػػػرا ابػػػػػػػػػيف الضػػػػػػػػػمكعى ككقتػػػػػػػػػي مرىقنػػػػػػػػػ 

 كقػػػػػػد تػػػػػػدٌلى إلػػػػػػييـ حبػػػػػػؿي كركرتػػػػػػي 
 

 لٌمػػػػػػػا أمػػػػػػػاطكا عػػػػػػػف الحقػػػػػػػًد الػػػػػػػذم كىبيػػػػػػػرا 
 

                                                           

(.47-46اف)ص(الحديثي:خمؼ،ديكافمرايااألحز(1
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 حكقمػػػػةو  إٌل ىمػػػػسى  مػػػػا كنػػػػتى  يعقػػػػكبي 
 

 (1)بيػػػػػػا أيعػػػػػػيفي فمػػػػػػي بػػػػػػالنطؽ لػػػػػػك نيػػػػػػرا 
سػػػؼعميػػػوالسػػػةـ،مستحضػػػرةالخطػػػابالقصصػػػيتمثػػػؿاألبيػػػاتامتصاصػػػالقصػػػةيك 

بكثافةعالية،حيثيقؼالمتمقيأمػاـاآليػاتالقرآنيػةفػيالقصػةالتػياسػتدعاىاالشػاعر،كالتػي
،كالتػيأرسػمت،شكمتمرتكػزاتاألحػداثالتػيدارتحكليػا،فيػكيقػؼأمػاالقمصػافالتػيقػدت

،كحقػػداإلخػػكة،كالحبػػاؿ،كالبئػػر،كالػػذئاب،كأسػػفو،كالرؤيػػة،كحزنػػو،كالتػػيألقيػػت،كأمػػاـيعقػػكب
كمػػؤامرتيـ،كىػػيأحػػداثمفصػػميةككنػػتتمخيصػػالمقصػػة،كقػػدمػػارسالشػػاعراإلسػػقاطالنفسػػي

مابيضػتذجسدبحرفيةعاليةشخصيةيعقكبالػعم اآلياتكالتيكصمتحداالمتزاج،فيكي
خكتػو،ثػـيتكػأكمتحسسػا،كيجكبحنينػومقتفيػا،كينتظرالبشارة،عيناهمفالحزف مػفيكسػؼكا 

"أحػدىمالمحػزفنليصبحىكنفسويعقكبيفنعم الخركجمفالشخصية ـ  مػفىػ مػازلػتي يعقػكبي
بػو ػكرا"كاآلخػرلمتبعثػركالضػياع،"أطػيحي عػفدمػيبعثٍرتػويصي ،ثػـتتصػاعدكتيػرةالتػػداخؿ"آلخػرو

لتصػبحىنػا،قيػاإخػكةيكسػؼالتػياختمكيقؼأمػاـالػذئابالمػدعاة،التناصيفيكيصدؽالرؤيا
كأعممػػػت،كقػػػدالتفػػػتىػػػذهالػػػذئابحػػػكؿالبئػػػر-ليخػػػرجثانيػػػةعػػػفالسػػػردالقصصػػػي-حقيقػػػة،

مخالبيا،غيرأنويكليالكقتتكثيفاحضػكريا،فالكقػتمػدكركالػذئابتسافػؿالكقػت،ككقتػويمػر
تو،كىػذايؤكػدمرىقاكمتعبا،فيكشؼالكقتعػفعنصػرالػزمفالمفقػكدكالثقيػؿفػيتفاصػؿمأسػا

المقصديةالتييتجػوإلييػا،فالتنػاصيقػكـعمػ االسػتعارةفالػذئابىنػاىػيالحػكادثكالمصػائب
التيأعممتمخالبيافيضػمكععمػره،ثػـتكاصػؿكتيػرةالتػداخؿالتناصػيتصػاعدىا،باسػتعارية

كاتالتػيامتصاصيةلمحظةتدليالحبؿ،فتصبحىناالحباؿالممقػاةىػيحبػاؿاالبتسػاـكالضػح
عمػػ  عفػػكيكسػػؼلحقػػدتنيػػيحالػػةالحقػػد،كقػػدقػػدـربطػػاعميقػػابػػيفأحػػداثالقصػػةالتػػيتقػػـك

بعفػػكهىػػكعمػػفكػػانكابأحقػػادىـسػػببالشػػقائوكتنكبػػوفبػػرزاإلسػػقاطالمتمثػػؿبػػيفكاقعػػو،إخكتػػو،ك
 كضػياعو،ثػـيسػػدؿسػتارىػذهالمكحػػةباالنتقػاؿمػػفعمػكالتػداخؿكاالمتصػػاصكاالسػتدعاءإلػػ

كاقعيػػةالخطػػابالمكجػػوإلػػ يعقػػكببمسػػةرفيعػػةتتناسػػبمػػعمقػػاـالنبػػكة،فيػػك)يعقػػكب(ىمسػػة
لحكقمةكتسبيحةتدكرعم فـالشاعر،يستعيفبيافيلحظاتالعيكالعجػزعػفالكػةـ،فيػك
مميػػـلػػوكباعػػثعمػػ تخطػػيتمعثمػػاتالنطػػؽبمػػايقدمػػومػػفصػػبركحكمػػةكنبػػكة.ليتأكػػدانفتػػاح

ليحقػػؽنلشػػعرمفػػيىػػذهالمكحػػةالتناصػػيةفػػياتسػػاعوكعمقػػوعمػػ الخطػػابالقرآنػػيالخطػػابا
التييقابمياالعفكيثنقؼأماـداللةالقيركالظمـحنإنتاجيةدالليةعاليةتعددتفيالمقطكعة

كالصػػفح،سػػاىـالتخييػػؿكالتكثيػػؼاالسػػتعارمالػػذمعيػػرضجانػػبمنػػوفػػيإنجػػازهلتبػػرزالقػػدرة
.عم استحضارالخطابالقرآنيداعيةالشعريةاإلب
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ػػػػػػ ػػػػػػ تي دٍ قػػػػػػدى  فٍ أنػػػػػػا مى  وي كأخذتيػػػػػػ وي قميصى
 

(1)مصػػػػػػػػػػػػداقي أني لػػػػػػػػػػػػوي نحػػػػػػػػػػػكم كىٌيػػػػػػػػػػػػ 

 بالغتػػػػػػي قمػػػػػػيصى  رو بيػػػػػػمػػػػػػف دي  فيقػػػػػػد   
 

 (2)ا قػػػػػػػػد طاحػػػػػػػػانػػػػػػػػكىً مي  ؼي رًعػػػػػػػػيي  كالقمػػػػػػػػبي  
ػػػػػػػػػػجي  ؽي رت ػػػػػػػػػػ يي معػػػػػػػػػػتال   كرمػػػػػػػػػػاهي    وي رحى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػكقم   (3)ةمىػػػػػػػػػػػػػػػفجٍ مي  و ركحه ٍتػػػػػػػػػػػػػػػقدٌ  وي يصي

نناصػيةثانيػةمػعقصػةيكسػؼتمثمػتفػيامتصػاصقػدّْالقمػيصقدمتاألبياتلكحػةت 
ى اْيَلِب قَلهَْت }فاستدع قكلوتعال : ل ََلَ َِ هَْحيَل َسّيَِل

َ
ٍُ َوأ ُُ ِيٌ ُدُِ ًِيَص

ْت قَ َواُستَبََقل اْيَلَب َوقَلَّ
ِمأى
َ
اٌب أ ََ أ ََ ْو 

َ
ٌَ أ ََ ن يُْسأ

َ
ًَْءا إاِلَّ أ ِْوَِك ُس

َ
َراَد ِِْ

َ
ٌْ أ اء َي َِ كىػكمػاأثػارفػيالقصػة،(4){َيل َج

القرآنيةحالػةالسضػبكالتبػذؿعنػدامػرأةالعزيػز،كحقػؽحالػةالتطيػرككمػاؿالنبػكةعنػديكسػؼ،
كقػػاـالشػػاعرباسػػتدعاءىػػذاالمتكػػأفػػيكػػؿبيػػتعمػػ حػػدة،فشػػكؿقػػدالقمػػيصفػػيالبيػػتاألكؿ

قيمتػوتالقرآنػي،أعمػحالػةالسكايػةكالترغيػب،كىػكامتػزاججمػيبػيفالخطػابالشػعرمكالخطػاب
)ىيػػأنيلػػومصػػداقي(،كاتضػػحالتقػػاربالتناصػػيمػػعالسػػردفػػيالجممػػةالمسػػتأنفةؤحالػػةالتييػػ

القرآنػػيفػػيالقصػػة،فيػػكيعتػػرؼبقػػدالقمػػيصكالمػػراكدةباسػػتفتاحالجممػػةبضػػميراألنػػا،كمػػافػػي
ُتنَِِّن فِيُِ َوهََقْل َراوَ }السكرة ًْ ُ ِي ُ ٌَّ اَّلَّ هُِل ََ ْن َيل قَلهَْت فَ ََ ََْصَى َوهَئٌِ هَّْى َحْح ْحِسُِ فَلَسَت ٌ جَّ ََ  ُُ دتُّ

لِغُِيٌ ٌَ اُصَّ ََنَّ َوَمَُمًٍْل ّيِ ََ يُْس
هُ هَ ُُ ُُ -كىػكمػفنػصآخػر-ثـينتقػؿفػيالبيػتالثػاني(5){َآ

إلػػ امتػػزاجكتػػداخؿجديػػد،ليقػػعقػػدُّالقمػػيصعمػػ البةغػػة،فتقػػكـعمميػػةاالمتصػػاصىنػػاعمػػ 
يصػػكرعػػدـجػػدكلشػػعرهفػػيمقاكمػػةالحػػزففكالتخييػػؿ،محػػدداطبيعػػةالقػػدمػػفدبػػر،االسػػتعارة

كدحالةالمؤامرةالكاقعةبوكضعفوأماميا،ؤبوبالقميصالذمقيدمفدبر،ليكالكىفالذمأحاط
باتمقدكدامفدبره،كىكماحقؽإنتاجالذمفقميصبةغتوكىكاستعارةككنايةلمكنكفشعره

كىكمف-دة،تجسدتفيتعميؽاالنكسارالذمكقعفيو،ثـيكاصؿفيالبيتالثالثداللةجدي
اسػػتدعاءىقػػدالقمػػيص،فػػالقميصيشػػيرإلػػ الػػذاتكيحيػػؿإلػػ كيػػافالمحػػب-نػػصآخػػرأيضػػا

الجريحالذمينشسؿفيرتؽذلؾالجرح،كيمتصؽبػالركحالكجمػةالخاكيػة،فقػدـامتػزاجالخطػاب
آنػػيداللػػةمنتجػػةمتسػػعة،دارتحػػكؿاالعتػػراؼكالتػػآمركالقسػػكة،أكػػدتالشػػعرمبالخطػػابالقر

يحاءاتوكطبيعتوالتكظيفية.مانفتاحالخطابيفكتداخمي ا،كبقاءاستقةليةكؿمنيابمضامينوكا 
                                                           

(.24(الحديثي:خمؼ،ديكافذاكرةالميؿ)ص(1
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 الميػػػػػػالي فػػػػػػي ثغػػػػػػرً  لقػػػػػػد أصػػػػػػبحتي 
 

 ايٌ ًسػػػػػػػػػػػنى  إنسػػػػػػػػػػػانان  كمػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػئتي  
 ه احتراقػػػػػػػػػػػػػػان دي ني تمػػػػػػػػػػػػػػر  يشاكسيػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 ا ٌيػػػػػػػػػػػػػثً ي جً فػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػماكات كيزحػػػػػػػػػػػػػؼي  

 بحػػػػػػػػػػرؼو  بػػػػػػػػػػدأتٍ  حيػػػػػػػػػػاتي قصػػػػػػػػػػةه  
 

 ا ٌيػػػػػػػػػػػكً غى  شػػػػػػػػػػػيطانان  بيػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػرتي  
 نػػػػػػػػػيدسػػػػػػػػػتكرم كزدٍ  شػػػػػػػػػرعى  فػػػػػػػػػاقرأٍ  

 
 (1)ايٌ مً نػػػػػػػػػػػػػػػا ًصػػػػػػػػػػػػػػػدى بمػػػػػػػػػػػػػػػا تبغػػػػػػػػػػػػػػػي تمر   

يقدـفياألبياتلكحةتناصيةمعنيايػةفكاصػؿسػكرةمػريـ،كىػكنػكعمػفاالمتصػاص 
رآنػيكانفتػاحاألكؿعمػ اآلخػرفػيآلياتالسكرةقاـعم امتزاجالخطابالشػعرمبالخطػابالق

اتساعكعمؽحقؽداللةمنتجػةجديػدة.كقػدكقػعىػذااالمتصػاصفػيالقافيػة،فاسػتدع )نسػيا،
كجثيا،كغكيا،كصميا(بكثافةعالية،كبإسػقاطاتنفسػيةحققػتحالػةتخييميػةسػاىمتفػيتحديػد

فػػػيسػػػماكاتالتمػػػردجثيػػػا،معػػػالـاالمتصػػػاص،فيػػػكاإلنسػػػانيالنسػػػيفػػػيفػػػـالميػػػالي،كالزاحػػػؼ
كالشيطافالسكمالذميمخصقصةالحب،ليزدادفيالتمردصميا،ليؤكدتكلػددالالتالتضػحية
كالثباتعم ىذاالحبرغـالتحكؿكالتبدؿ.كيةحػظجاذبيػةالصػكتالمنسمػةالػذمكلدتػواليػاء

،ليصػبحالػنصالشػعرمالمطمقة،كىكمػااسػتمدهمػفجماليػاتاتحػادنيايػةالفكاصػؿفػيالقػرآف
 ىنامتفيئالظةؿالنصالقرآني.

 هي ري تٍمػػػػػ يسػػػػػقطي  الحػػػػػزفً  م بجػػػػػذعً زٌ ىيػػػػػ
 

 (2)تػػػػػػػرؼي مي  ؾً فػػػػػػػي سػػػػػػػاللً  عي عنػػػػػػػدم كيرتىػػػػػػػ 
 يػػػانخمتً  عمػػػرم تحػػػتى  أسػػػماؿى  يتي نٌضػػػ 

 
 (3)مسػػػػػػاءاتي مؾ كػػػػػػي تغػػػػػػر م بجػػػػػػذعً زٌ ىيػػػػػػ 

جػػػذعمثػػػؿالبيتػػػاف)كىمػػػامػػػفقصػػػيدتيفمختمفتػػػيف(امتصاصػػػاتسػػػمطعمػػػ معجػػػزةىػػػز 
وَيْأِك ُرَ ًبأل }فػيقكلػوتعػاليالنخمةفيقصةمػريـ ََ  َْ ِ  اخَّْلوَأتِ ََُسألقِ َْ ِي إَِمْأِك ِجِأ ِّ ُِ َو

،كىػكاسػػتدعاءكثػػرفػيشػػعرالمعاصػػريفكالمحػدثيف،كقػػددؿىػػزجػذعالنخمػػةفػػي(4){َجَِيًّأأل
فػػيذلػػؾالحػػدثالػػذمسػػيرةمػػريـعمييػػاالسػػةـعمػػ الرحمػػةكالعنايػػةالتػػيأكالىػػااهللتعػػال ليػػا

،كقػػدأنػػتجالشػػاعرداللػػةجديػػدةفػػيكػػةالبيتػػيف،فػػأنتجعميػػوالسػػةـشػػكؿمعجػػزةخمػػؽعيسػػ 
البيتاألكؿداللةالحػزفالمختبػيفػيسػةؿالعػذاب،متكئػاعمػ اسػتعارةالخطػابالشػعرممػف

لعػػامر،متكئػػاالخطػػابالقرآنػػي،كأنػػتجفػػيالبيػػتالثػػانيداللػػةاإلشػػراؽكالنػػكرفػػيمسػػاءالحػػبا
                                                           

(.98(الحديثي:خمؼ،ديكافأناكأنتكال)ص(1
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عمػػػ المزاكجػػػةالفعميػػػةالتػػػيجسػػػدتسػػػنكاتالعمػػػركعذاباتػػػو،فكانػػػتكثافػػػةاالسػػػتدعاءعاليػػػة،
كالعمؽ.صبستاإلسقاطاتالنفسيةالتيأكردىاالشاعربصبسةاالتساع

 كاكسػػػػػٍر عىصػػػػػاؾى كقػػػػػٍؿ سػػػػػتقمبي حٌيػػػػػةن 
 

 (1)كبيػػـ يطػػكؿي كمػػا اٍشػػتيى اٍسػػتٍخفاؼي  
 بػػػػػان رً آم صػػػػػامى فػػػػي عى  عنػػػػػدؾى  كىششػػػػتي  

 
 (2)ؿي التػػػػػػػػػػي أتأٌمػػػػػػػػػػ كمػػػػػػػػػػآربي أنػػػػػػػػػػتى  

 نػػيتتبعي  ل الصػػحراءي  أمشػػي عمػػى المػػاءً  
 

ؽً رى الغىػػػػ العصػػػػا بحػػػػرم عػػػػفً  د  قيػػػػكل تى  
(3) 

تقػػدـاألبيػػاتالثةثػػة)كىػػيمػػفثػػةثقصػػائدمختمفػػة(امتصاصػػاعػػاليالكثافػػةلقصػػة 
الػػزمفالسػػابؽ،مكسػ عميػػوالسػةـ،تسػػمطعمػ معجػػزةالعصػػا،فيػكيسػػتدعيىػذهالمعجػػزةمػف

كينقميامفالخطابالقرآنيإل الخطابالشعرم،ليقدـفيكؿبيتتصكراتناصياجديدا،ففػي
ل فَأَِِذا ِيَ َحيَّأٌت ََْسأَ  }البيتاألكؿيقدـامتصاصامفالممفكظالقرآنػي َِ هَْقل

َ
كيتجػو،(4){فَأ

يكالطػائفي،كيبػرزدكراالسػتعارةالخطابإل ذلؾالعراقيالثائرالمقاكـلبسيالعدكافاألمريكػ
كالتخييػػػؿفػػػياالسػػػتدعاء،فالعصػػػاالتػػػيستنكسػػػركسػػػتنقمبىػػػيالثػػػكرةالتػػػيسػػػتنفجركتسػػػتعيد
الػػكطف،لتحقػػؽالعصػػاىنػػامعجػػزةالتحػػكؿكالتسيػػرالتػػيفػػيمعجػػزةعصػػامكسػػ ،ثػػـينتقػػؿفػػي

َصألَي }البيتالثانيإل امتصاصآخرفيقصةالعصاكىيمفالممفكظالقرآنػي ََ قَلَل ِيَ 
ل َّ ِ ُِشُّ ِ

َ
ل َوأ َّ وَيْ ََ  

ُ
ْ كَّ َْ تَ
َ
ى أ َُ ْخ

ُ
ل َيآرُِب أ َّ ََِِم َوِِلَ فِي شكمتمشيداثانيامػفمشػاىد(5){َلََعَ َغ

فػػيقصػػةمكسػػ ،كيتجػػوالخطػػابإلػػ الحبيػػبالػػذمىػػكمجمػػعآمالػػوكأمنياتػػو،كنابػػتالعصػػا
اسػػػتمالةذلػػؾالحبيػػب،ليبػػرزدكراالسػػػتعارةالعصػػاعػػفإرادتػػوالدائمػػػةكمحاكالتػػوالمتكػػررةفػػي

كالتخييػػؿثانيػػةفػػياسػػتدعائولمعصػػا،كيقػػدـفػػيالبيػػتالثالػػثصػػكرةكمشػػيداآخػػرلمعصػػاالتػػي
:تعػػػػددمعجزاتيػػػػافػػػػيقصػػػػةمكسػػػػ عميػػػػوالسػػػػةـ،اسػػػػتدع عصػػػػامكسػػػػ التػػػػيشػػػػقتالبحػػػػر

{ َُ َصلَك اْيَْش ََ ِ ِن اْْضِْب ِ
َ
ََْس أ ُُ وَْحيََْل إََِل 

َ
يىِ فَْ ِْ ََ ْْدِ اهْ ٍق ََكهطَّ ُْ ،في(6){فَلجَْحوََق فَََكَن ُُكُّ فِ

ومػػػفالسػػػرؽ،فعصػػػاهلػػػـتقػػػدرعمػػػ شػػػؽالبحػػػرلتنجيىػػػمسػػػايرمشػػػيدتناصػػػيتخييمػػػياسػػػتعارم
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المحقػػػؽ،فنابػػػتالعصػػػاىنػػػاعػػػفقمبػػػوالضػػػعيؼ،كقػػػدأنػػػتجفػػػيكػػػؿامتصػػػاصداللػػػةجديػػػدة،
كدتاتساعخطابوالشعرمكانفتاحوعمػ الخطػابارتبطتباإلسقاطاتالنفسيةالتيطرحيا،كأ

القرآنيفيقصةمكس .
 التناص مع المفردات القرآنية: -ب

استحضرالشاعرالمفرداتالقرآنيةفيخطابوالشػعرممستحضػراالخطػابالقرآنػيليمػتصمػف
ممفكظوالقكلي،منتجادالالتتقكـعم االنتياؿمفالمعيفالقرآني.

ـٍ   مػػػػػػػػػػػرةن  لبريئػػػػػػػػػػػةى ؾ اعبادتىػػػػػػػػػػػ كأقػػػػػػػػػػػ
 

 

 

 

 

 (1)بػػػػػػػػػػػكراكثي  مػػػػػػػػػػػان جينٌ  تي فأنػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػتحمٍ  
)جيػػنـكثبػػكرا(مػػفالخطػػابالقرآنػػيإلػػ الخطػػابالشػػعرم،كىػػكنقػػؿالشػػاعرمفردتػػيٍ 

استدعاءرغـكضكحوإالأنوعفكمغيرمتعمد،تسمطعم مفرداتنصيةفيالخطابالقرآني
ليظيػرمكقػؼالسضػبالمتشػكؿبالسػخريةاستحضرىاكيينتجمفخةلياداللةشعريةجديػدة،

كالتيكـ،فيقؼأماـالحبيبالذمسيقيـعبادتوالبريئة،كالتيمثمتإشػارةسػاخرةمتيكمػةلمتقمػب
!كىػيإشػارةلمسضػب،تيممػحمػفإل جيػنـالشاعرلتحكؿالمفاجي،ثـيقؼأماـتحكؿكا كثبػكرو

ايقابميػػامػػػفالخيانػػػةكالتفػػريطبكثػػػاؽالحػػػبخةليػػاآثػػػارالخيانػػةنفالعبػػػادةالبريئػػػةتشػػيرإلػػػ مػػػ
المتػػػيف،كجيػػػنـكالثبػػػكرىػػػيجػػػزاءالخيانػػػةالتػػػييسػػػتحقيااآلخػػػركلػػػيسىػػػك،كىكػػػذاامتيصػػػت
المفظتػػافالقرآنيتػػافامتصاصػػاحقػػؽاتسػػػاعاشػػكؿتػػداخةعػػاليالكثافػػػةسػػاىـفػػيإنتػػاجداللػػػة

التناص.التسيركالتبدؿكالسضبكالتيكـالتياستندتعميياعممية

 ذاكرتػػػػػػػػي فػػػػػػػػي محػػػػػػػػرابً  ؾً نٌ سػػػػػػػػأدخمى 
 

 (2)البى ىيػػػػػ أكٍ  تى لغي الػػػػػاٌل كمػػػػػف حيػػػػػاتي سػػػػػأي  
أخذتالمفرداتالقرآنية)محراب،كالةت،كىبة(طابعػااسػتدعائيانقمػتيفمػفالخطػاب 

 القرآنيإل الخطابالشعرم،فقدـمفخةؿامتصػاصلفظػةالمحػرابالتػيتحمػؿفػيالمفيػـك
عبػػادةداللػػةالرسػػكخكالثبػػاتعمػػ حبػػولػػذلؾالحبيػػبالػػذميحتػػؿمحػػرابالفػػؤادالقرآنػػيقداسػػةال

كذاكرتػػو،كبيػػذافػػةمكػػافلألصػػناـالتػػيكػػافعمييػػاعاكفػػاقبػػؿدخػػكؿالحػػبالقدسػػيإلػػ قمبػػو،
،كقػدقامػتعمميػةاالسػتدعاءعمػ  لمفظتيالةتكىبػؿى فتكاممتعمميةالتناصبامتصاصثافو

عم الكالءكالطاعةلذلؾالحبيب.استحضارتمؾالمفردا  تكيينتجداللةجديدة،تقـك

 سػػػػػػػػياب  غيمػػػػػػػػاتي تم آخػػػػػػػػرى  أغرقػػػػػػػػتي 
 

ػػػػػػػو مى قيػػػػػػػا فػػػػػػػي حبًمػػػػػػػحزنػػػػػػػي كطك     (1)دمسى
                                                            

(.40)صالحديثي:خمؼ،ديكافأناكأنتكال((1
.21(المرجعالسابؽ،ص(2
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انتقمتمفردتا)حبػؿكمسػد(مػفالخطػابالقرآنػيإلػ الخطػابالشػعرم،حيػثاسػتدع 
َسل}اآلية ل َحبٌْن ّيٌِ يَّ َِ فيظؿمزاكجاتفعميةجسدتحالة،ككرداالمتصاص(2){ِِف ِجيِل

المعانػػاة،فالسيمػػاتالمسرقػػةكاسػػتحكاذالحػػزفعمييػػاتميػػدإلنتػػاجداللػػةالقيػػدالػػذميرسػػؼفيػػو،
كالتػػيتجمػػتفػػيتطكيػػؽالمسػػدكالحبػػؿ،فبػػرزتكثافػػةالتنػػاصالعاليػػة،كأكػػدتانفتػػاحالخطػػاب

متصػػاص،مػػعالقػػدرةعمػػ الشػػعرمعمػػ الخطػػابالقرآنػػي،حيػػثظيػػرتالعفكيػػةفػػيعمميػػةاال
إعػػػادةالتشػػػكيؿفػػػيالتقػػػديـكالتػػػأخير)فػػػيحبمػػػومسػػػدم(،ممػػػايؤكػػػدعمػػػ استحضػػػارالسائبػػػات

 النصيةلتشارؾفيتكلدداللةترسيخمثيرالصمتالذمتدكرفيفمكوالقصيدة.

 مبعثػػػػػػػركفى عمػػػػػػػى كديػػػػػػػاًف لكعًتنػػػػػػػا
 

 (3)كل زيمػػػػػػرا؟مػػػػػػٍف ذا سػػػػػػيجمعينا قبػػػػػػؿ الٌنػػػػػػ 
فػردة)زمػرا(تناصػاقرآنيػاقػاـعمػ امتصػاصىػذهالمفػردةمػفالخطػابقدـمفخةؿم 

القرآنيكنقمياإل الخطابالشعرم،كىكاسػتدعاءقػاـعمػ العفكيػةالظػاىرةكالتػيتخفػيخمفيػا
الممفػػكظفػػينطػػاؽالتضػػادالػػذميػػكحيبحالػػةالتفػػرؽشػػعريافػػيعمميػػةالتنػػاص،كقػػدكردذكػػاء

المكعةيكلدالتساؤؿالعميؽعمفسيكحدىـزمرامنتظمةقبؿالفراؽ.كالجمع،فالتبعثرفيكدياف
كقدجرتعمميػةاالمتصػاصبكثافػةعاليػةأظيػرتاالتسػاعكالعمػؽفػيالخطػابالشػعرمالػذم

 أنتجداللةااللتياعكالتحسرعمايخالطومفالتمزؽكالشتات.

 نمػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذم زرعو  غيػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  كادو  كألم  
 

 (4)نيػػػػػؿي م يى عػػػػػف خطػػػػػكطً  أمضػػػػػي كييػػػػػربي  

 
َُِّم }اسػتدع اآليػة َشأ ًُ ْ َََِل َِيْتَِك اُ َْاٍد َغْْيِ ذِي َزْرٍ   ِ ْسَمَُت ِيٌ ُذّرِيَِِّت ِ

َ
ََل إِّّنِ أ بَّ رَّ

وَّ  ََ اِت هَ َُ أ ًَ ٌَ ارَّ أى ّيِأ ُّ ِّأْى َواْرزُْه ّْأِْي إَِمْ ٌَ اخَّلِس َت فْئَِلةً ّيِ
َ
ْن أ ََ اَلةَ فَلْج ْاْ اُصَّ ًُ ََل ِمُقِي أْى َربَّ ُّ

ونيَاْ  ُُ استدعاءدؿعم النقؿالكاضػحمػفالخطػابالقرآنػيكالػذميشػيرإلػ القصػدية(5){ُم
فػيعمميػػةالبنػػاءالتناصػػي،محػدثانكعػػامػػفالتضػػاديةفػػيإضػفائوصػػفةالنمػػاءلمػػكادم،كمكقعػػا
اإلسػػػقاطالنفسػػػيعبػػػرالتسػػػاؤؿالحػػػائرعػػػفالسػػػبيؿالتػػػييقصػػػدىافػػػيصػػػحرائوالمقفػػػرة،ككػػػاف

                                                                                                                                                                     

.12(المرجعنفسو،ص(1
.]5المسد:[((2
(.46(الحديثي:خمؼ،ديكافمرايااألحزاف)ص(3
.]37إبراىيـ:[((4
(.81(الحديثي:خمؼ،ديكافذاكرةالميؿ)ص(5
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لتػػداخؿبػػيفالسػػابؽكالحاضػػرعػػاليالكثافػػةأنػػتجداللػػةالضػػياعالتػػييسػػع الشػػاعراالمتػػزاجكا
 دائماإل تأكيدىا.

ـي كالػػػػػر   ي حنانػػػػػان ٌنػػػػػمً  تي أشػػػػػفقٍ   مػػػػػيدى  قي
 

 (1)(()كالفمػػػػػػؽً )النكرً  ر  ًسػػػػػػأتمػػػػػػك بً  كرحمػػػػػػتي  

 
)النػػػػكركالفمػػػػؽ(،محػػػػدثاالتػػػػداخؿبػػػػيفالتنػػػػاصالقرآنػػػػيالقػػػػرآفيسػػػػتدعيأسػػػػماءلسػػػػكر

صػاردمػامتػدفقا-أحدأبرزمعػالـالحضػارةالسػكمريةالقديمػةكىك-التاريخي،فالرقيـكالتناص
بعػػػداإلشػػػفاؽالػػػذممػػػر،لينتقػػػؿمػػػفالخطػػػابالتػػػاريخيإلػػػ الخطػػػابالقرآنػػػييمتصػػػوكيرتشػػػفو
باستحضارسكرتيالنكركالفمؽ،كىكمايؤكدممارسةالتناصبكثافةعاليةإلنتػاجداللػةجديػدة

عمػػ  اسػػتبعادحالػػةالخػػكؼالتػػيدبػػتفيػػو.كتظيػػرأيضػػاالتػػداخؿكاالمتػػزاجالعفػػكمبػػيفتقػػـك
الخطابالشعرمكالخطابالتاريخيكالخطابالقرآني.

 وً بمشػػػػػرقً  مكصػػػػػكؼه  كرً الٌنػػػػػ بي كقػػػػػارً 
 

 (2)كالنػػػػػػػػػػػكفً  بالحػػػػػػػػػػػاميـً  اهللي  وي حفٌػػػػػػػػػػػ قػػػػػػػػػػػدٍ  
حدىما)حاميـ(استدع مفتاحيفمفمفاتيحالسكرالمككنةمفمقاطعاألحرؼ،تكررأ 

سبعمراتمتتاليػاتكعرفػتبسػكرالحػكاميـ،بينمػاكرداآلخػر)نػكف(مػرةكاحػدةفػيسػكرةالقمػـ،
كقدانتقؿىذاالخطابالقرآنيإل الخطابالشعرملينتجداللةالمباركةكالقداسةالتيحفيبيا

كعػفمدينتػوالصػابرةمكطنو،فاألبياتالسابقةكالةحقةتدكرفيفمؾالحديثعػفالعػراؽعامػة
الصامدةخاصة،فالحديثةمكصكفةبالنكرمحفكفةبسكرالقرآفكآياتو.

استطاعالشاعرأفيقؼعم محطاتالتناصالقرآنية،كأفيجعػؿمنيػالكحػاتناطقػة
بالتكاصؿبيفالخطابالمقدسكالخطابالشعرم،محافظػاعمػ قداسػةالخطػاباألكؿ،مضػفيا

الخطابالثاني،ككافاالستدعاءعندهيصؿذركةالكثافةكاالتساعكالتعمؽ،القيـالجماليةعم 
ىذايؤكدماسبؽاإلشارةإليػوأفاالمتصػاصمػفالقػرآفالكػريـيشػكؿممحمػافنيػاأسػمكبيابػارزا

.فيخطابوالشعرم

 مع السنة النبكيةالتناص ثانيا: 
التنػػػاصمػػػعمػػػفخػػةؿنبكيػػػةمػػػعالسػػنةالمػػػفجكانػػػبالتنػػاصاسػػيتناكؿالباحػػػثجانبنػػ

 السيرةالنبكيةالعطرة،حيثتردمعالـاالمتصاصكاالستدعاءمفخةلوبجةءككضكح.

                                                           

.90(المرجعالسابؽ،ص(1
ل مت )ص((2  (.148الحديثي:خمؼ،ديكافكا 
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ـي  لػػػػػػػوي  تٍ قمبىػػػػػػػ  يػػػػػػػاجن  مً  رى ٍيػػػػػػػظى  األيػػػػػػػا
 

 (1)قػػػػػػػد رمػػػػػػػى ( العػػػػػػداكةى كعميػػػػػػو )كحشػػػػػػػي   

 
كىػػػيإحػػػدلالشخصػػػياتالتػػػيليػػػاحضػػػكرىافػػػيالسػػػيرة،(كحشػػػي)يسػػػتدعيشخصػػػية

شػػكةمعممػػيفمػػفمعػػالـالسػػيرة،حيػػثجسػػدفػػيالحػػدثاألكؿحالػػةالعػػداءككردتفػػيحػػدثيف
الػػذمحممتػػوقػػريشتجػػاهمحمػػدصػػم اهللعميػػوكسػػمـعامػػةكحمػػزةبػػفعبػػدالمطمػػبخاصػػةفػػي
قصةسميةزكجأبيسػفيافالمعركفػة،كىػكمػااسػتدعاهالشػاعرىنػاكنقمػومػفالمػكركثالنبػكم

مػػباأليػػاـكسػػفكرعػػدائيا،امتػػدإلػػ امتصػػاصشخصػػيةإلػػ الخطػػابالشػػعرم،فحديثػػوعػػفتق
لينػػتجداللػػةيبعثيػػاذلػػؾاالستحضػػار،كىػػيداللػػةالعػػداءالشػػديدالتػػيكجييػػاالمحتػػؿن)كحشػػي(

كعمػػةؤهلكطنػػوالعػػراؽ،فحمػػؿكحشػػيإسػػقاطابيّْنػػالميمجيػػةاألمريكيػػةكالطائفيػػة.كمػػاجمػػعفػػي
ػػٌف(،البيػػتبػػيفالتنػػاصالنبػػكمكالتنػػاصاألدبػػيفػػ ياسػػتدعاءالمثػػؿالعربػػي)قمػػبلػػوظيػػرالًمجى

 كىكامتصاصلممفكظالمثؿيؤكدالداللةذاتيا.

 مػػػػػػػدارى النفػػػػػػػػاؽ "سػػػػػػػجاحي " كعػػػػػػػادت
 

 (2)كطػػػػػػػػػػػاؿ المناصػػػػػػػػػػػبى فينػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػذليؿي  

 
مدعيةلمنبكةبعدكفاةالرسكؿصم اهللعميوكسػمـفػيفتػرة(3)يستدعيشخصيةسجاح

كضػػةلياككفرىػػا،كتآمرىػػاياصػػديؽرضػػياهللعنػػو،عرفػػتبكػػذبالػػردةالتػػيقاكميػػاأبػػكبكػػرال
،كقػدجسػدىػذااالمتصػاصرمػزالنفػاؽكاالنقػةبعمػ الحػؽ،كىػـقبػؿأفتسػمـعم اإلسػةـ

الخكنةكالعمةءالذماتخذىـاألمريكافأدكاتلتدميرالعراؽ،فنقموالشاعرمفالمكركثالنبكم
سػقاطيالتنػتجداللػةإذكػاءالثػكرةضػدإل الخطابالشػعرمبكثافػةعاليػة فػياتسػاعياكعمقيػاكا 

ىػػػؤالءالخكنػػػة،كلتعػػػريتيـككصػػػميـبالخسػػػةكالكضػػػاعة.فتبػػػرزالخطابيػػػةالجماليػػػةالتػػػيتعتمػػػد
عم الكاقعالمرير.فيالسيرةالعطرةالتناصمدخةلمتسمطالتاريخي

                                                           

(.128ؼ،ديكافجراحبةساحؿ)ص(الحديثي:خم(1
.74(الحديثي:خمؼ،ديكافجراحبةساحؿ،ص(2
(ىػيسػجاحبنػتالحػػارثبػفسػكيدبػفعقفػػاف،التميميػة،مػفبنػييربػػكع،أـٌصػادر:متنبئػةمشػيكرة.كانػػت(3

كفػاةالنبػيشاعرةأديبةعارفةباألخبار،رفيعػةالشػأففػيقكميػا.نبسػتفػيعيػدالػردة،كادعػتالبنػكةبعػد
صػػٌم اهللعميػػوكسػػمـككانػػتفػػيبنػػيتسمػػببػػالجزيرة،ككػػافليػػاعمػػـبالكتػػابأخذتػػوعػػفنصػػارلتسمػػب،
فتبعياجمعمفعشيرتيابينيـبعضكبارتميـ:كالزبرقافبفبدر،كعطاردبػفحاجػب،كشػبثبػفربعػي

سنةخمػسالبصرةكتكفيتفيياثـبمسيامقتؿمسيممة،فأسممتكىاجرتإل الرياحي،كعمركبفاألىتـ.
ديف،ابػػفاألثيػػر:عػػزالػػ،(4/22فػػيتػػاريخاألمػػـكالممػػكؾ)جينظػػر:الجػػكزم،المنػػتظـكخمسػػيفلميجػػرة.

(.3/78الزركمي،األعةـ)ص،(6/320كثير،البدايةكالنياية)جابف،(2/210الكامؿفيالتاريخ)ص
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 وً راًقػػػػػػػبي  عمػػػػػػػى جنػػػػػػػاحً  فػػػػػػػأتى إليػػػػػػػؾى 
 

 (1)ماءى دى الن ػػػػػػػػػػػػ دى لييسػػػػػػػػػػػػعً  األثيػػػػػػػػػػػػرً  فػػػػػػػػػػػػكؽى  
 تياأيػػػػػػػػامي بقٌصػػػػػػػػ سػػػػػػػػتبتدم فيػػػػػػػػؾى  

 
 (2)إسػػػػػػػػػػراءي  كً طٍ ني بػػػػػػػػػػالخى قي يسػػػػػػػػػػبً  كمنػػػػػػػػػػؾى  

ينتقؿمفامتصاصالشخصياتالتيكصمتبالعداءكالنفاؽفيالسيرةإل امتصػاص 
حكادثمفصميةفيالسيرةمفأىمياحادثةاإلسراءكالمعػراج،فيسػتدعيالبػراؽفػيالبيػتاألكؿ

إلسراءفػيالبيػتالثػاني،كالبيتػافمػفقصػيدتيفمختمفتػيف،كيمػثةفحػالتيفكيستحضرمصدرا
مػفحػػاالتانتقػػاؿالمػػكركثالنبػكمإلػػ الخطػػابالشػػعرم،بتػداخؿكامتػػزاجأثبػػتالقػػدرةالشػػعرية
فػػيتجسػػيدمعػػالـالسػػيرةكأحػػداثيا،كباتسػػاعكعمػػؽأنػػتجداللػػةاإلقبػػاؿكسػػرعةاالسػػتجابة،فػػذلؾ

عميػػػوالضػػػميرالسائػػػبقػػػدأتػػػ محمػػػكالعمػػػ جنػػػاحالبػػػراؽليبػػػذؿالسػػػعادةالضػػػيؼالػػػذميعػػػكد
لألحبػػابكالنػػدماء،كىػػذاالحبيػػبسػػتككفليػػابدايػػةالقصػػةمػػعأيػػاـالسػػعدكالينػػاء،كسيسػػبقوىػػك
بإسػػراءيتػػكجقصػػةالكجػػدكالحػػب،كتبػػرزاالسػػتعارةالتػػيتقػػكـعمييػػاعمميػػةالتنػػاصنفاإلسػػراء

 ،محققةالدىشةالتييقؼأمامياالمتمقيمنتيةسرعبقريتيا.يسبؽالخطكاتإل الحبيب

 هً دً رٍ بيػػػػػػػبً  مػػػػػػػافى الزٌ  خمػػػػػػػعى  قػػػػػػػدٍ  ي  ًمػػػػػػػكعى 
 

ليػػػػػػػػػػػوً    (3)البػػػػػػػػػػػاىرً  ريؽً أىػػػػػػػػػػػدل بػػػػػػػػػػػالبى  كا 

يستدعيحادثةالبردةالتيخمعيػاالرسػكؿصػم اهللعميػوكسػمـعمػ الشػاعركعػببػف 
صىذاالحدثبكثافػةعاليػة،محػدثاالتػداخؿزىير،بعدأفألق قصيدتوبيفيديوالشريفة،فامت

كاالمتزاجبيفالمكركثالنبكمكالخطابالشعرم،فالزمافقدخمػعبػردهعميػوكأىػدلإليػوالبريػؽ
السػػػاطع،ليكػػػكفىػػػذااإلسػػػقاطتكطئػػػةلثػػػكرةالكجػػػدافالتػػػيسيشػػػعميافػػػيثنايػػػاالػػػنص،كليؤكػػػد

عادةالتػػيتشػػيعفػػيمقدمػػةىػػذهالقصػػيدةاستحضػػارىػػذاالسائػػبفػػيإنتػػاجداللػػةاالبتيػػاجكالسػػ
الساضبة.

عم الرغـمػفنػدرةالتنػاصالنبػكمكاقتصػارالبحػثعمػ تنػاكؿاسػتدعاءاتالسػيرةإال
أنوأبدعفيتقديـرؤيةامتصاصيةنقمتالخطابالنبكمإل الخطػابالشػعرمبسةسػةكيسػر،

التيتؤدمإل منزلقاتعقائدية.بعيداعفالتعقيداتالتييقعفيياالشعراءالحداثيكفك

 

 

                                                           

(.32(الحديثي:خمؼ،ديكافذاكرةالميؿ)ص(1
(.27الحديثي:خمؼ،ديكافأناكأنتكال)ص((2

(.69(الحديثي:خمؼ،ديكافذاكرةالميؿ)ص(3
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 : المبحث الثاني
 كاألسطكرم التناص التاريخي

 أكل: التناص التاريخي
اسػػتطاعالشػػاعرخمػػؼالحػػديثيأفيكظػػؼالتنػػاصالتػػاريخيتكظيفػػافنيػػا،يقػػكـعمػػ 

ليػاحضػكرىاالتػاريخي،فينقميمػااكأحػداثنتقاناتأسمكبيةجماليةيستدعيمػفخةليػاشخصػياتو
مفالمكركثكالخطابالتػاريخيإلػ الخطػابالشػعرم،فػيعمميػةاستحضػارلمسائبػاتالنصػية
تستميـالمكنكزالثقافيكالفكرمكالحضارمالذمتضجبوجنبػاتالتػاريخ.فيقػدميابعفكيػةتثبػت
الحرفيػػػػةاإلبداعيػػػػةالتػػػػيتبػػػػرزالمقػػػػدرةالشػػػػعريةالقائمػػػػةعمػػػػ التػػػػداخؿكاالمتػػػػزاجبػػػػيفالسػػػػابؽ

اضر.كالح

ففيبعضالقصائديستدعيحقبةتاريخيةكاممػة،يستحضػرقادتيػاكرجاليػاكشػعراءىا،
كمعاركياكرمكزىا،كماكافيسكدىامفعاداتكيمكرفييامفأحداث.

 يػػػػػػةو لٌ دى مػػػػػػف مي  عػػػػػػده ككى  أيػػػػػػف الرشػػػػػػيدي 
 
 

  
 

 ربػػػػػػػا؟ى لػػػػػػػو طى الػػػػػػػذم غٌنػػػػػػ كأيػػػػػػف الكليػػػػػػػدي  
 

 
 

 وتي كصػػػػػػػحبى  اره أيػػػػػػػف الغػػػػػػػكاني كبٌشػػػػػػػ
 

 كمػػػػػػػػػف لممكضػػػػػػػػػعيف صػػػػػػػػػبا ؟ م  كالبحتػػػػػػػػػر  
 خالصػػػػػةن  الكػػػػػأسى  يػػػػػديري  كذك النػػػػػؤاسً  

 
 باذٍ و العىػػػػػػػػػػػػي لحنىػػػػػػػػػػػػيغٌنػػػػػػػػػػػػ كالمكصػػػػػػػػػػػػمي   

ـي زحفي  أيػػػػػػف بنػػػػػػك العبػػػػػػاسً  بغػػػػػػدادي    يػػػػػػ
 

ن ػػػػػػػػػي نصػػػػػػػػػرى  ، يسػػػػػػػػػيري زىػػػػػػػػػكان    بػػػػػػػػػارى ه العى ييمى
 ىاربػػػػػػػةن  الػػػػػػػركـً  فمػػػػػػػكؿي  كأيػػػػػػػف أيػػػػػػػفى  

 
ػػػػػػػفٍ  ـي العيييػػػػػػػقً  تٍ ديٌكػػػػػػػ   (1)انتصػػػػػػػبا مػػػػػػػنيـي  مى

التناصػػػيةأمػػػاـالعصػػػرالعباسػػػيالزاىػػػي،يسػػػتدعيرمػػػزهاألكبػػػريقػػػؼفػػػيىػػػذهالمكحػػػة 
،كينتقػػؿإلػػ شػػعراءذلػػؾالعصػػركمػػاعرفػػكابػػومػػفرحمػػواهللكخميفتػػواألشػػير)ىػػاركفالرشػػيد(

 طػػربكثقافػػةمنفتحػػة،ثػػـيػػذكربجػػةءكعػػزكفخػػرأمجػػادبنػػيالعبػػاس،ككقػػكفيـفػػيكجػػوالػػرـك
الػػبةد،يقػػػؼفػػيىػػذااالمتصػػػاصمسػػتنداعمػػ تسػػػمطكمحػػاربتيـالباسػػمةليػػـكفتكحػػػاتيـلتمػػؾ

االستفياـكالتساؤؿالمرير)أيف(عم تمؾالحقبالمشرقة،فيستدعيتمؾالشخصياتبممفكظيػا
اسػتنياضكبعػثفػيكاقػعاسػتحكمتفيػواليػزائـكسػادتواالسميكمااتصفتبو،لتكػكفعامػؿى

اريخكالػػذاكرةالخاصػػةلمكاقػػع،ليمثػػؿشػػكةمػػفالنكبػػات،محػػدثاالتكاصػػؿبػػيفالػػذاكرةالعامػػةلمتػػ

                                                           

(.27(الحديثي:خمؼ،ديكافجراحبةساحؿ)ص(1
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أشكاؿامتزاجالتاريخيةباآلنيةإلنتاجالكعيالجديدكالذمأشيرلوآنفا،ككييقػدـداللػةمتكلػدة
قامتعم الفخربالماضيكالحسرةعم الكاقعالمرير.

 خػػػػذني إلػػػػى مقيػػػػى الزىػػػػاكم شػػػػاعران 
 

 افً و الرٌنػػػػػػػػػػػػبصػػػػػػػػػػػػكتً  الضػػػػػػػػػػػػفاؼى  غمػػػػػػػػػػػػرى  

لػػػػػػػػى الر    لخرائػػػػػػػػدو  صػػػػػػػػافي منشػػػػػػػػدان كا 
 

 (1)بالعيقػػػػػػػػػػافً  يجػػػػػػػػػػيءي  كأبػػػػػػػػػػي النػػػػػػػػػػؤاسً  

 
يكاصػػؿاسػػتدعاءتمػػؾالشخصػػياتالمشػػيكرةبشػػاعريتياالفػػذة)الزىػػاكمكالرصػػافيكأبػػي
نػػؤاس(التػػيأثٍػػرتكيانػػواألدبػػيكشػػكمتكجدانػػوالشػػعرم،كيجمعيػػـأنيػػـشػػعراءعراقيػػكفمػػف

لزىػػاكمتمػػؾالمقيػػ التػػيكانػػتمػػفأكبػػرحقبتػػيفتػػاريخيتيفحديثػػةكقديمػػة،يستحضػػرمقيػػ ا
نحتػ يتمػكعميػوالزىػاكمشػعرهالبػديعالػذمغمػرضػفاؼدجمػةكالفػرات(2)مقاىياألدبكالفكر

بعذكبتو،ثـيستحضرالرصافيكىكأحػدكبػارشػعراءالعػراؽفػيالعصػرالحػديثأيضػالينشػده
باسػػيكػػييقػػدـبػػيفيديػػوالقةئػػدخرائػػدهكدرره،ثػػـينتقػػؿفػػياسػػتدعائوألبػػينػػكاسالشػػاعرالع

الذىبيػػةمػػفشػػعره،كتظيػػرعبػػرىػػذااالسػػتدعاءحالػػةالشػػكؽالمصػػحكبةبالحسػػرةعمػػ ماضػػي
،الشػػػعرالسػػػالؼ،فيحػػػدثىػػػذااالمتصػػػاصتكاصػػػةبػػػيفالػػػذاكرةالعامػػػةلمتػػػاريخالقريػػػبكالبعيػػػد

شػػكؿىػػذااالستحضػػاركالػػذاكرةالخاصػػةلمكاقػػع،ترتكػػزعمػػ ذاكػػرةالعػػراؽالمجيػػدالزاىػػي،كقػػد
كبيػػؤالءالمبػػدعيفعمػػ تمػػؾ،امتػػزاجالتاريخيػػةباآلنيػػةإلنتػػاجداللػػةالفخػػربتمػػؾالعصػػكرالتميػػدة

األرض.

ػػػػػوي  مػػػػػا  عػػػػػادى خالػػػػػدي فػػػػػي الميػػػػػداًف نممحي
 

ـً    كل صػػػػػػػالحي  عمػػػػػػػى سػػػػػػػب اقًة الػػػػػػػد ىي
 ى عمػػػػػػػػػى رايػػػػػػػػػاًت نجدًتػػػػػػػػػوً ثٌنػػػػػػػػػكل المي  

 
ػػػٍعين    عـً إلػػى الػػػن   ايخػػكضي بٍحػػػرى الػػٌردل سى

 مػػػػػػػا عػػػػػػػاد لمس ػػػػػػػيًؼ رن ػػػػػػػاته كجعجعػػػػػػػةه  
 

ـً    (3)كل خيػػػػػػكؿي بنػػػػػػي حمػػػػػػدافى بػػػػػػالم جي
يسػتدعيفػػيىػذهالمكحػػةالتناصػيةقػػادةاألمػةفػػيعصػكرىاالزاىيػػةكعصػكرىاالعصػػيبة 

،التيتجمتعفقادةأفذاذفػيظػؿاالنحػداركالتػدىكرفرممػكهكأعػادكامجػدىا،فيقػؼأمػاـخالػد
كبنػػػػيحمػػػػدافكقفػػػػةالبػػػػائسالحػػػػزيف،كأمػػػػاـذمقػػػػار،كحطػػػػيف،ةحالػػػػديفكأمػػػػاـصػػػػ،كالمثنػػػػ 

ىـإلػػ إضػػافةؤلفرسػػافالبكاسػػؿ.فقػػدتحػػكؿاسػػتدعاالمخػػذكؿممػػاآؿإليػػومصػػيرأحفػػادأكلئػػؾا

                                                           

(.83-82(الحديثي:خمؼ،ديكافجراحبةساحؿ)ص(1
سػػػػميتعمػػػػ اسػػػػـ ـ،1917،أسػػػػسالمقيػػػػ سػػػػنةكالحيدرخانػػػػة ،يقػػػػعبػػػػيفالميػػػػدافبسػػػػداد فػػػػي مقيػػػػ  (ىػػػػك(2

.جميؿصدقيالزىاكم الشاعر
ل مت )ص(3  (.146(الحديثي:خمؼ،ديكافكا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D9%87%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D9%87%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84_%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84_%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%8A
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تدميريػةتنػػزاحنحػكالكاقػػعالحضػػكرم.كظيػرتالقػػيـالجماليػةكالدالليػػةالتػػيحػاكؿإنتاجيػػاعبػػر
،كانتقػػاؿالمػػكركثالتػػاريخيبممفكظػػوالحقيقػػيكالكصػػفيإلػػ الخطػػابامتػػزاجالتاريخيػػةباآلنيػػة

الشعرم.

 كل يػػػػػػػػػػػػػػػػػػزا (1)كأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػك رغػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ
 
 

  
 

 ؿي يسػػػػػػػػػػػػػػير فػػػػػػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػػػػػػيش القػػػػػػػػػػػػػػركد 
 

 
 

 كزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةه  (2)كالعمقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ حضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاراتً  باعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ    (3)دكدالجي

 
كحقبناناصعةكزاىية،يستحضرفيمقابمياشخصيات كحكادثى كمااستدع شخصياتو

رىػػػػاكخيانتيػػػػاكردتيػػػػا،كأحػػػػداثاعصػػػػيبةفػػػػيتاريخنػػػػاكأممػػػػاعيرفػػػػتبتآمرىػػػػاعمينػػػػا،عيرفػػػػتبتآم
كماعرؼعنومفأنورمزلمخيانةفكؿعربيخائفينعتباسموكصفتو،،فيستحضرأبارغاؿ

ليجسػدمػفخةلػوخكنػةنالػذمعػرؼبػوأنػودليػؿجػيشأبرىػةيستحضرهىنػابممفكظػوكبمػأثكره
جػػيشاألمريكػػافكتػػآمركاعمػػ ترابػػوكشػػعبوكحضػػارتو،كيقػػدـالشػػاعرالعػػراؽالػػذيفسػػاركافػػي

فأبكرغاؿمازاؿيبعثبخيانتوكيسيرفػيجػيشالقػركدالمعتػديف،ككػأف،رؤيةتناصيةمستمرة
خيانتػػػولعنػػػةالتنفػػػؾعػػػفالعػػػرب.ثػػػـينتقػػػؿاالمتصػػػاصإلػػػ شخصػػػيةأخػػػرلعرفػػػتبتآمرىػػػا

ليؤكػػدامتػػػدادنأليكالكػػكاحػػتةؿبسػػداد،يستحضػػرهكطٌػػكخيانتيػػاأيضػػاكىػػيابػػفالعمقمػػيالػػذم
كالػػذاكرةالخاصػػةلمكاقػػع،،الخيانػػةكاسػػتمرارىا،ككػػييحػػدثالتكاصػػؿبػػيفالػػذاكرةالعامػػةلمتػػاريخ

كأتعبتيػاالخيانػػات،كليقػدـشػكةمػػفأشػكاؿامتػزاجالتاريخيػػة،ىػذهالػذاكرةالتػيأنيكتيػػاالنكبػات
ةتقكـعم إثباتحقائؽالتاريخالمتكررة.باآلنيةإلنتاجداللةمتكلد

 نيػػػػػركفي أنػػػػػتى حرقػػػػػتى أفػػػػػراحى المػػػػػال
 

 (4)فػػػػػػػػازدافى فػػػػػػػػي نػػػػػػػػٍزًؼ الشػػػػػػػػباًب تيػػػػػػػػرابي  
 

                                                           

بػيف(1 بفمنبوبػفالنبيػتبػفيقػدـ،مػفبنػيإيػاد،أبػكرغػاؿ:صػاحبالقبػرالٌػذمييػرجـإلػ اليػـك (ىكقىًسيَّ
ؼمكةكالطائؼ.كىكجاىمي،اختمفكافياسموكنسبوكمنشأه،حت ذىػبكاتػبترجمتػوفػيدائػرةالمعػار

"شخصػػيةأسػطكرية".كذلػػؾلمػػاذكػرعنػػومػفأنػػوكػػافدليػؿالحبشػػةلمػاغػػزكاالكعبػػة،اإلسػةميةإلػػ أنػو
(.5/198فيمؾفيمفىمؾمنيـ،كدفففي"المسٌمس"كقبرهمعركؼ.ينظر:الزركمي،األعةـ)ص

سػػدمالبسػػدادم(ىػكمحمػػدبػفأحمػػد)أكمحمػدبػػفمحمػػدابػفأحمػػد(بػفعمػػي،أبػػكطالػب،مؤيػػدالػديفاأل(2
عمػػ "ىكالكػػك"المعػػركؼبػػابفالعمقمػػٌي:كزيػػرالمستعصػػـالعباسػػي.كصػػاحبالجريمػػةالنكػػراء،فػػيممػػاألة

ق.ينظػػر:الصػػفدم،656ق،ككانػػتكفاتػػوسػػنة593غػػزكبسػػداد،فػػيركايػػةأكثػػرالمػػؤرخيف.كلػػدسػػنة
(.5/321(،الزركمي،األعةـ)ج1/151الكافيبالكفيات)ج

(.36خمؼ،ديكافجراحبةساحؿ)ص(الحديثي:(3
(.82(الحديثي:خمؼ،ديكافمرايااألحزاف)ص(4
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يكاصػػػػؿاسػػػػتدعاءالشخصػػػػياتالتػػػػيعرفػػػػتعبػػػػرالتػػػػاريخبإجراميػػػػاكعػػػػدكانياكجنكنيػػػػا
حراقػػػولركمػػػاتمػػػؾالحادثػػػةالتاريخيػػػةالتػػػيخمػػػدتجريمػػػ سػػػفافيا،فيستحضػػػرنيػػػركفكا  ةالحػػػاكـكا 

الكبػػرلضػػدمدينتػػوكشػػعبوكحضػػارتو،ليسػػقطتمػػؾالشخصػػيةالشػػاذةعمػػ االحػػتةؿاألمريكػػي
كقادتػػػو،فنيػػػركفىػػػذاالعصػػػرأحػػػرؽأفػػػراحالعػػػراؽ،فػػػأثمرجػػػيةمػػػفالشػػػيداءركلالتػػػراببدمػػػو
كنزفو،كقدقدـىػذااالمتصػاصمصػحكبابمسػةالمخاطػبالمحممػةبداللػةالتحقيػرلػذلؾالنيػركف

جديػػدكالتحػػدملبطشػػوكدمكيتػػو،فػػأظيرالتكاصػػؿبػػيفالػػذاكرةالعامػػةلمتػػاريخكالػػذاكرةالخاصػػةال
لمكاقػػع،كنقػػؿالمػػكركثالتػػاريخيكممفكظػػوالكصػػفيإلػػ الخطػػابالشػػعرم،بعفكيػػةأنتجػػتكعيػػا

جديدايتجسدبالمقاكمةالباسمةالمستمرةكعدـالرضكخكاالنحناءلمباغيالمستعمر.

 كقػػػػد طغػػػػى غػػػػزا الػػػػديارى  الصػػػػميبى  إف  
 

 سػػػػػػػػػػػيل تتنفٌ  ىػػػػػػػػػػػذا الصػػػػػػػػػػػمتي  فعػػػػػػػػػػػالـى  

لػػػػى المجػػػػكسً    باذخػػػػان  مجػػػػدان  ركـي يىػػػػ كا 
 

 (1)األنجػػػػسً  كسػػػػرل فػػػػي الزمػػػػافً  مػػػػف عيػػػػدً  

 
ينتقؿإل استدعاءأحقادالسزاةكالمتػآمريفضػداألمػة،فيستحضػرالصػميبييفكالمجػكس

الػدمار،فيسػتسربالصػمتالػذليؿمجسدةبشخصيةكسرل،فيسقطيـعم كاقعالتردمكالبؤسك
،ىػػذاالحقػػدالصػػميبيالػػذمتعػػانؽمػػعتمزيقػػوأمػػاـالصػػميبالػػذميعػػكدمجػػدداالحػػتةؿالعػػراؽك

الحقػػػدالمجكسػػػيليكيػػػدمػػػفجديػػػدضػػػداألمػػػةكينفػػػثسػػػمكموفييػػػا،كقػػػدرمػػػزألمريكػػػاكحمفائيػػػا
متصػػػػاصلمممفػػػػكظبالصػػػػميبكإليػػػػرافكأحقادىػػػػاكأطماعيػػػػاكثاراتيػػػػابػػػػالمجكس.فشػػػػكؿىػػػػذااال

عم تعددالكعيكتنكعوفيإنتاج الكصفيالرمزمحالةمفالتكاصؿبيفالسابؽكالةحؽتقـك
داللػػةالتحقيػػرلمعػػدكككشػػؼأحقػػاده،لتكسػػبالتنػػاصقيمػػاجماليػػةكأسػػمكبيةمتجػػددةتؤكػػدحالػػة

التداخؿالمستمرةبيفالخطابالتاريخيكالخطابالشعرم.

 دكاكعػػػػػػاكى  اري التتػػػػػػ قػػػػػػد عػػػػػػادى  بغػػػػػػدادي 
 

ـه    ةً ضػػػػػػػػػػػػجٌ  يـ بػػػػػػػػػػػػأنجسً يدغػػػػػػػػػػػػدغي  حمػػػػػػػػػػػػ

 يـغػػػػػػػػاتى عػػػػػػػػادكا كىكلكػػػػػػػػك يقػػػػػػػػكدي بي  
 

 (2)ةً ٌبػػػػػػػػػػػػػػػم   الجي ضػػػػػػػػػػػػػػػمى كزً في  مامػػػػػػػػػػػػػػػةو بعً  
)ىكالكػػك(،فيقػػيـ  يكاصػػؿاسػػتدعاءالسػػزاة،فيستحضػػرالتتػػاركمجػػازرىـ،كرمػػزىـالمجػػـر

األمريكػػػافمػػفخػػػةؿامتصػػاصىػػػذهالحقبػػةإسػػػقاطاعمػػ كاقعػػػو،فرمػػزمػػػفخػػةؿالتتػػػارإلػػ 
كالخكنةكمفخةؿىكالككإلػ المعممػيفالشػيعةكاآليػاتكالمرجعيػات،فنقػؿالخطػابالتػاريخي

                                                           

(.65(الحديثي:خمؼ،ديكافجراحبةساحؿ)ص(1
ل مت )ص(2  (.33(الحديثي:خمؼ،ديكافكا 
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التكاصػػؿإلػػ الخطػػابالشػػعرمبعفكيػػةأنتجػػتداللػػةالػػرفضكالتحقيػػرلممحتػػؿكأتباعػػو.مجسػػدا
 بيفالذاكرةالعامةلمتاريخكالذاكرةالخاصةلمكاقع.

ػػػػ حزنػػػػي أنػػػػا حػػػػزفي   والحسػػػػيف كجرحي
 

ٌنػػػػػػػػػػػا بالمصػػػػػػػػػػػابً   ػػػػػػػػػػػ جرحػػػػػػػػػػػي كا   (1)كاءي سى
مثػػؿحضػػكرايفبػػفعمػػيرضػػياهللعنيمػػا،كالػػذمينتقػػؿإلػػ اسػػتدعاءشخصػػيةالحسػػي 

كبيػػػػرافػػػػيالمػػػػكركثالعراقػػػػي،فيستحضػػػػرمقتػػػػؿالحسػػػػيفكيمػػػػزجبػػػػيفجرحييمػػػػاكيسػػػػاكمبػػػػيف
 مقتػػؿمصػػابييما،لكنػػويحػػافظفػػيىػػذااالسػػتدعاءعمػػ أصػػالةالمعتقػػدالسػػني،الػػذمينظػػرإلػػ

الحسػػيفعمػػ أنػػوجػػرحمػػفجػػراحاألمػػة،فشػػكؿىػػذااالمتػػزاجكالتػػداخؿحالػػةمػػفالكثافػػةالعاليػػة
السكداكيةالقاتمةفيكاقعواآلني،لمتناص،الذميقكـعم اتساعالداللةالمنتجةالمظيرةلحالة

كالمستمدةمفالخطابالتاريخيبعفكيةككعيجديد.

 ٌيةه سػػػػػػػب صػػػػػػػكرً العي  عاصػػػػػػػمةي  بغػػػػػػػدادي 
 

سػػػػػػػػػػيٍ    فػػػػػػػػػػاقى كٍ في خيكلىػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػد أى كليػػػػػػػػػا الحي
 االًة منػػػػػػػابرن أصػػػػػػػب ى لمغيػػػػػػػ (2)كالكػػػػػػػرخي  

 
 (3)فػػػػػػػػاكالمػػػػػػػػكتي يكشػػػػػػػػؾي أٍف يصػػػػػػػػي ى كييتً  

يكػػرراسػػتدعاءشخصػػيةالحسػػيفبػػفعمػػيرضػػياهللعنيمػػا،مسػػتدعيامػػعذلػػؾتػػاريخ 
حسػيفكقػدشػدبسداد،فيقؼأماـعاصمةالعصكركالدىكركقدباتػتسػميبةأسػيرة،مستحضػراال

سػركجخيمػومػػفأجميػا،ثػػـيستحضػرالكػػرخ،التػيكانػترمػػزالخةفػةالعباسػػييفكمنػارةلحضػػارة
اإلسةـ،كقدتحكلتفيزمفالخسػةكالكضػاعةكالػذؿكالميانػةإلػ منبػرلمطائفيػةالقػذرةكلمقتػؿ

الكػػػرخكالػػػدمار،كيقػػػدـاالمتصػػػاصعبػػػرلكحػػػةاسػػػتعاريةتخييميػػػة،فالحسػػػيفيبعػػػثلمػػػدفاععػػػف
كبسػػػداد،كالمػػػكتيشػػػخصىاتفػػػاكمزمجػػػرا،محػػػدثااالمتػػػزاجكالتػػػداخؿبػػػيفالخطػػػابيفالتػػػاريخي

قامػػاعمػػ الكصػػفية،كالشػػعرمبكثافػػةاسػػتدعائيةعاليػػةأنتجػػتداللػػةمتكلػػدةكقػػدمتكعيػػاجديػػدا
 كالمقصديةفيإذكاءنارالمقاكمة.

 كأقتػػػؿي الحػػػٌب مػػػا فاضػػػت بػػػو ريقمػػػي
 

 (1)  شيػػػػػػػػػػػػػػػػرٌاحي كخٌمدتػػػػػػػػػػػػػػػػو  ببػػػػػػػػػػػػػػػػاًب  اهللً  
                                                            

ل مت )ص(1  (.27(الحديثي:خمؼ،ديكافكا 
نيردجمة،كيكجدفيوالعديػدمػفالمنػاطؽالحيكيػة(الكرخىكأحدقسميمدينةبسدادعم الجانبالسربيل(2

لمعاصػػمةالعراقيػػة،كمنيػػاالكاظميػػةكالصػػالحيةكشػػارعحيفػػاكالعامريػػة.كالقسػػـالثػػانيىػػكالرصػػافةعمػػ 
الجانبالشرقيلمنير.كقدذكراإلماـالسيكطيفيكتابوتاريخالخمفاء:أففيضاناحػدثفػيالكػرخسػنة

يفػػػةالمعتمػػػدعمػػػ اهلل،كأنػػػوىػػػدـسػػػبعةآالؼدار.ينظػػػر:السػػػيكطي،تػػػاريخىجريػػػةفػػػيزمػػػفالخم270
 (.1/266الخمفاء)ج

ل مت ،ص(3  .136(الحديثي:خمؼ،ديكافكا 



 

177 

يسػػػػػتدعيمعممػػػػػامػػػػػفمعػػػػػالـالحضػػػػػارةالعراقيػػػػػةالقديمػػػػػة)الػػػػػرقيـ(كىػػػػػكالمػػػػػكحالطينػػػػػي
قصػصالحػبشػيدتومػاانيػدكّْ،،حيثيجسدالرقيـىنػالكحػاشػاىداككتابػاحاضػرا(2)المسمارم

األليمػػةالتػػػيكانػػػتنيايتيػػػاالفػػراؽكالبعػػػد،فخمػػػدىاالمػػػدكنكفمػػفشػػػعراءكقصػػػاصببػػػابالحػػػؽ
كالحقيقػػػة.ككػػػافامتصػػػاصالػػػرقيـعةمػػػةبػػػارزةعمػػػ انصػػػيارالحضػػػارةالعراقيػػػةفػػػيكجدانػػػو

 ستوكخطابوالشعرم.مككيانو،كامتزاجياب

ـي   مأدبػػػػػػػػػػة األذل(3)جً لمحػػػػػػػػػػاٌل  كيقػػػػػػػػػػي
 

ػػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػاهي كدً    (4)ال اإلجرامػػػػػػػػػػػػاتػػػػػػػػػػػػكحي لممى
كثيرشخصيةالحةجمفأكثرالشخصياتالتيكقؼأمامياالشعراءالمحدثكف،كنظر 

منيـعم أنياتمثؿمأساةالفكركالمعتقدفيالتاريخاإلسةمي،كقداستدع الشاعرىنامأساة
الحػػةجكرمػػزإلييػػابمأدبػػةاألذل،ليجسػػدمػػفخةليػػاحػػاؿالعػػراؽكمآلػػو،فيػػذا)الحػػةج(أنػػاب

ترافيػةفػػيعػفالعراقػيالػذمتقػاـلػومأدبػاتاإليػذاءكالقتػؿ.فقػدـلكحػةتناصػيةقامػتعمػ االح
نقؿالمشيدمفالتاريخإل الحاضر،بامتزاجكتداخؿبيفالخطابيفأنتجداللةالحزفكالسضػب

 أماـآلةاإلجراـتاريخياكآنيا.

شػػػكؿالتنػػػاصالتػػػاريخيمجػػػاالرحبػػػالػػػدلالشػػػاعر،أظيػػػرمػػػفخةلػػػوثقافاتػػػوالمتعػػػددة
ااسػتطاعأفيكظػؼىػذهالخبػراتكالتيتحمؿبيفطياتياانتياالكاضػحالمحطػاتالتػاريخ،كمػ

السابقةفيخطابوبأسمكبمبدعكمتفكؽ،فيكيسقطنفسوكيعتمداإلضافةالتدميريةلمكاقػعكػي
جديدافيكعيػوكداللتػو،بكثافػةاسػتدعائيةعاليػةكاتسػاعايجعؿمفالخطابالحاليلديوخطاب
كتعميؽيظيرالتداخؿبيفالخطابيف.

                                                                                                                                                                     

ل مت )ص(1  (.37(الحديثي:خمؼ،ديكافكا 
(.28-27(سبقتاإلشارةإل الرقيـفيالرسالة)ص(2
فيمسكؼ،يعدتػارةفػيكبػارالمتعبػديفكالزىػاد،كتػارةفػيزمػرة(ىكالحسيفبفمنصكرالحةج،أبكمسيث:(3

الممحديف.أصمومفبيضاءفارس،كنشأبكاسطالعراؽ)أكبتستر(كانتقؿإل البصرة،كحٌج،كدخؿبسداد
ىػػػفػػاتبعبعػػضالنػػاسطريقتػػوفػػيالتكحيػػدكاإليمػػاف.يػػدعيحمػػكؿ299كعػػادإلػػ تسػػتر.كظيػػرأمػػرهسػػنة

كثػػرتالكشػػاياتبػػوإلػػ المقتػػدرالعباسػػيفػػأمربػػالقبضعميػػو،كذكػػرابػػفخمكػػاف:كقطعػػتاإللييػػةفيػػو.ك
أطرافواألربعػةثػـحػٌزرأسػوكأحرقػتجثتػوكلمػاصػارترمػاداألقيػتفػيدجمػةكنصػبالػرأسعمػ جسػر

(،الزركمػي،األعػػةـ145-2/140ق.ينظػر:ابػػفخمكػاف،كفيػاتاألعيػاف،)ج309بسػداد.ككانػتكفاتػو
(.2/260)ج

(.142(الحديثي:خمؼ،ديكافأناكأنتكال)ص(4
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 م:التناص األسطكر : ثانيا
يمثؿاالستدعاءركيزةأساسيةفيإنتاجالمعن كالداللة،حيثيعمؿالشعراءعمػ تعػدد
األصكاتالمؤازرةلصكتالذات،سكاءأكافصكتياصراخاكألما،أـكػافاسػتجداءلمعطػؼ،أـ

.(1)كافبحثاعفخةص

ؼكيأخػػػػذالتنػػػػاصاألسػػػػطكرمطبيعػػػػةإيحائيػػػػةمتعػػػػددة،كتبػػػػرزىػػػػذهالطبيعػػػػةعنػػػػدخمػػػػ
 باستعداءلكحاتتناصيةعرفتعبرالمكركثالبابميكالعربيكاإلغريقيبشفافيتياالعالية.تقػـك

 تارةعم الحباألسطكرمكتارةعم المأساكيةاألسطكرية.

 يػػػػػػػػػػامي مً ثٍ أنفاسػػػػػػػػػػي كيي  كي حٍ الٌصػػػػػػػػػػ ؿي يبمٌػػػػػػػػػػ
 

ػػػبً  كػػػأسه   تاري ٍشػػػعى  سػػػقيوً دل تى الٌنػػػ ؼ  كى
(2) 

 شػػػػيطى بػػػػى عى فػػػػي رى  مػػػػان مٍ حي  متػػػػى سػػػػتأتيفى  
 

ػػ حتػػى تكػػكني بفػػرضً    (3)تارمٍشػػعى  ب  الحي
إليػػػةالجػػػنسكالحػػػبعشػػػتارى-فػػػيىػػػذيفالبيتػػػيفمػػػفقصػػػيدتيفمختمفتػػػيف-يسػػػتدعي 

كالجمػػاؿكالتضػػحيةفػػيالحػػربعنػػدالبػػابمييف،ليقػػدـلػػكحتيفمػػفلكحػػاتالحػػباألسػػطكرمذات
قيوعشػتاربكفيػاالنػادمكػأسالشفافيةالعاليةفيالمكركثالعراقيالقديـ،فيالمكحةاألكل تسػ

الحػػبالسػػرمدم،فتسػػكرهأنفاسػػياالمبممػػةبالصػػباح،فتظيػػراالسػػتعاريةالتخييميػػةالتػػيتشػػخص
جديػدة، عشتارراعيالمحبمازاؿقائما،ثػـفػيالمكحػةالثانيػةيتمنػ أفتصػبحالحبيبػةعشػتارى

سػػػػطكرمبممفكظػػػػوترعػػػػ عيػػػػكدالحػػػػبفتجػػػػيءحممػػػػاجمػػػػيةيػػػػركمظمػػػػأه،فنقػػػػؿالمػػػػكركثاأل
كمكصكفوإل الخطابالشعرمليتآزرصكتالذاتمعالصكتاألسطكرم.

 ىاسػػػػػػػػرً ثي عػػػػػػػػف جً حػػػػػػػػد   ؾً بيتيػػػػػػػػ بغػػػػػػػػدادي 
 

نسػػػػػػيري  ليػػػػػػؿو  أللػػػػػػؼً  يػػػػػػا شػػػػػػيرزادي  
(4) 

يستدعيشيرزادتمؾاألسطكرةالتػيعرفيػاالمػكركثالقصصػيالعربػيبػذكائياكمكرىػا 
ثارتيػػػاكتشػػػكيقيا،كيقػػػدـلكحػػػةتاليػػػةمػػػ فلكحػػػاتالحػػػباألسػػػطكرم،لكنػػػوحػػػبيػػػرتبطببسػػػدادكا 

الػػكطف،كييممػػحاالمتصػػاصالػػذكينفبسػػدادكانػػتمقػػرشػػيريارحسػػباألسػػطكرة،كعػػددالميػػالي
التػػيعرفػػػتبيػػػااألسػػػطكرةىػػػيألػػػؼليمػػػة.كقػػػاـالتنػػػاصعمػػػ االسػػػتعاريةالتخييميػػػةالتػػػيتنقػػػؿ

كفماثمػػػةفػػػيالحػػػديثعػػػفجسػػػرشػػػيرزادمػػػفالمػػػكركثاألسػػػطكرمإلػػػ الكاقػػػعالحضػػػكرملتكػػػ

                                                           

(.161(عبدالمطمب،مناكراتالشعرية)ص(1
(.114(الحديثي:خمؼ،ديكافأناكأنتكال)ص(2
.93(المرجعالسابؽ،ص(3
.121(المرجعنفسو،ص(4
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الرصافةكماحمؿمفعبؽ،فيصبحىػذاالحػديثأسػطكرةجديػدةتمتػدلمػاامتػدتإليػوسػابقتيا،
ػػنكسلعميػػاتزيػػؿعنػػوبعػػض عػػادةماضػػييافػػيظػػؿكاقػػعمي فيػػيدعػػكةإلػػ تتجػػددتمػػؾالميػػاليكا 

السبار.

 نيسػػػػػػػػػػػػػػفائً  ندبادً ل تسػػػػػػػػػػػػػػألي كالٌسػػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػ بػػػػػػال بحػػػػػػرو  عػػػػػػادتٍ    (1)كاقيكدكف سى
يسػػتدعيأحػػػدالشخصػػػياتاألسػػػطكريةالقصصػػػيةالتػػيسػػػردتياشػػػيرزادعمػػػ شػػػيريار، 

عم الكاقعالحضكرم،فسػندبادالػذمجػابالبحػارياذهاألسطكرةبإضافةتدميريةأسقطكيقدـى
ػػ رؼكػػأميرليػػافػػػيالقصػػةاألسػػطكرية،يصػػػبحفػػيىػػذااالمتصػػػاصضػػائعاتتعػػرضسػػػفنوكعي

القصصػػيـاالسػػتدعاءعمػػ السػػكداكية،التػػينقمػػتمػػفالمػػكركثلمسػػرؽفػػيعػػرضالبحػػر،فقػػا
فػػػػيداللتػػػػوالمنتجػػػػة،لتظيػػػػركثافػػػػةالتنػػػػاصعبػػػػراالمتػػػػزاجتغيػػػػراممفكظػػػػوالشخصػػػػيكلكنيػػػػ

كالتداخؿبيفاألسطكرمكالكاقعي.

 تيفػػػي رؤيػػػا بنفسػػػجى  الصػػػمتً  يػػػا شػػػيقةى 
 

 (2)فينػػػكسي  مً أٍ الٌنػػػ رارم لػػػدربً ًجػػػ شػػػالتٍ  

 
صمػػػفالمػػػكركثاألسػػػطكرماإلغريقػػػي،فيسػػػتدعي)فينػػػكس(إليػػػةينتقػػػؿإلػػػ االمتصػػػا

الحبكالجماؿعنداإلغريػؽ،كقػدكظػؼىػذاالتنػاصبتدميريػةأيسػقطتعمػ الكاقػعالحضػكرم،
ففينكسىيالتيمألتجرارالبعدكاليجػر،عمػ العكػسممػايتيحػومػدلكؿاألسػطكرةمػفحػب

يةالتيأرادالشاعرأفتؤازرصكتو،فقدلسكداككمبدع،كىذامايؤكدعم امثاليخياليمحمؽ
اعتمػػدعمػػ نقػػؿالمػػكركثاألسػػطكرمبكثافػػةامتصاصػػيةعاليػػةتتجػػونحػػكتعميػػؽداللػػةالحػػزف

 كالضياع،فيمحاكلةلترسيخحالةالحبالمأساكم.

حالػةممتػدةلمتنػاصالتػاريخي،فاالمتصاصػاتالتػيلدلخمؼمثؿالتناصاألسطكرم
دلػػتعمػػ كعيػػوبالحضػػاراتالمختمفػػة،كأكػػدتقدرتػػوعمػػ التعػػاطيمػػع،سػػاطيرأقاميػػامػػفاأل

الخطابالحضارمكالحضكرم،مستخدمارؤاهالمتفقةكالمخالفػةمػعاألسػطكرة.ليشػكؿمػفذلػؾ
مكقفايتناسبمعطبيعةالحالةالشعريةكالشعكريةالتيىكعمييا.

 

                                                           

(.59(الحديثي:خمؼ،ديكافذاكرةالميؿ)ص(1
.63(المرجعالسابؽ،ص(2
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 المبحث الخامس: 
 التناص األدبي

 مع الشعر القديـأكل: التناص 
مفخةؿممفكظيـالشعرم،تعبيراعفقمػؽإبػداعيقدماءيتـاستدعاءبعضالشعراءال

يستشعرهالمبدعفيظؿمفسبقكهفيحمبةاإلبػداع،كبخاصػةإذاكػافليػؤالءالشػعراءسػطكتيـ
فطريػؽالشعريةالكاضػحة،كقػديأخػذالتنػاصطبيعػةالمحاكلػةاإلفةتيػةمػفالسػيطرةالتراثيػةعػ

عمػ إسػتراتيجيةتجريػدالػنصالسػابؽمػفقكتػوثػـ تكظيؼالنصالسائبفػيسػياؽجديػد،يقػـك
مػػفسػػيطرتو،ليصػػبحالػػنصالحاضػػركتابػػةتراجعيػػةتحػػاكؿالتعتػػيـعمػػ مػػاسػػبقيالتقػػدـبػػدية

.(1)عنو

يردالتناصالشعرمعندالشاعرخمؼالحديثيبصكرةاستدعائيةتقػكـعمػ امتصػاص
كظالشػػػعرمالسائػػػببطريقػػػةإبداعيػػػةتتػػػكزعبػػػيفالتدميريػػػةكاالستحضػػػارية،فينقػػػؿالخطػػػابالممفػػػ

 الشعرمالسابؽإل خطابوالحضكرمإلنتاجداللةتقكـعم االمتزاجكالتداخؿ.

 ان لػػػػػي قمػػػػػر  فػػػػػي بغػػػػػدادى  اهللى  "أسػػػػػتكدعي 
 

 (2)فػػػػػػي أبيػػػػػػى األسػػػػػػاريرً  يرفػػػػػػؿي  "بػػػػػػالكرخ 
ييكًلعػو"،"الشييرةالتيمطمعيايتجوإل استدعاءقصيدةابفزريؽ  العىػذؿى التىعذىليػوفػًإفَّ

فيعمػػؿعمػػ امتصػػاصجانػػبكبيػػرمػػفالممفػػكظالشػػعرمالسػػابؽفػػيأحػػدأبيػػاتتمػػؾالقصػػيدة
حيثيقكؿابفزريؽ:

ػػػػرن   اأسػػػػتىكًدعي المىػػػػوى ًفػػػػي بىغػػػػدادى ًلػػػػي قىمى
 

ًبػػػػػػػػػالكىرًخ ًمػػػػػػػػػف فىمىػػػػػػػػػًؾ األىزرارى مىطمىعيػػػػػػػػػوي  
(3) 

المعنييفعندخمؼكابفزريؽ،فقػاـاالسػتدعاءعمػ نقػؿىػذاالمػكركثكيةحظاتساؽ 
الشعرمليؤكداستمراريةالكاقعالحضكرمفػيالعشػؽالػدائـلمعػراؽككرخيػا.فمػـيسػتطعالشػاعر
ىنااإلفةتمفسيطرةالتراث،بػؿكقػعفػيأسػرىا،لكنػوأسػرمحبػبكجػاذبلممتمقػي،يجػدفيػو

معالحداثة.ركحاألصالةالتيتتعانؽ

 

                                                           

(.104نظر:عبدالمطمب،مناكراتالشعرية)ص(ي(1
(.177(الحديثي:خمؼ،ديكافأناكأنتكال)ص(2
(.1/24(البسدادم:جعفر،مصارعالعشاؽ)ج(3
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 إل شػػػػػػػػاعره  الشػػػػػػػػعراءي  قػػػػػػػػد غػػػػػػػػادرى 
 

 (1)ؿي كاًحػػػػػػػػػػػرى  ني إليػػػػػػػػػػػوً سػػػػػػػػػػػتحممي  يكمػػػػػػػػػػػان  
يستدعيبيتعنترة: 

 ـً تػػػػػػردٌ مػػػػػػف مي  الشػػػػػػعراءي  ىػػػػػػؿ غػػػػػػادرى 
 

ٍفػػػػػػػػ   (2)ـً ى  كى تىػػػػػػػػ دى ٍعػػػػػػػػبى  الػػػػػػػػدارى  تى أـ ىػػػػػػػػؿ عرى
حيػػثيمػػػتصجانبػػامػػػفالممفػػكظالشػػػعرمفػػيبيػػػتعنتػػرة)غػػػادرالشػػعراء(،كبيػػػذافقػػػد 

تمػػفسػػيطرةالتػػراثالسائػػب،فكظػػؼالػػنصالسػػابؽلعنتػػرةفػػيسػػياؽجديػػدميػػداسػػتطاعاإلفػػة
لرؤيةجديدةلمشعراءتبػرزمكانتػوالمتميػزةبيػنيـ.فيػكاالسػتثناءالكحيػدبيػنيـ،كحػافظعمػ لسػة
البيتالتيحممتالمسةالتراثيةالتيأكسبتيامفردة)ركاحؿ(كلكنيامالتإل اإلضافةالتدميرية

 عمتالخطابالحاضرينسؼاإلجماعالذمحمموالخطابالسابؽ.التيج

 قان غػػػػػػدى  مػػػػػػا أمطػػػػػػرتٍ  ظامئػػػػػػةه  بغػػػػػػدادي 
 

ػػػػ فييػػػا الشػػػػمكسي    (3)بي حي بيػػػػا الس ػػػػ تٍ حٌ كل سى

 
يستدعيبيتإلياسأبكشبكةسحتالسحب:

 ذكػػػػػرتي لىيمىػػػػػةى أىمػػػػػسو فىًاختىمىجػػػػػتي لىيػػػػػا
 

ًت السيػػػػػحيبي   ػػػػػح   (4)كىالمىيػػػػػؿي ًسػػػػػكرافي ًمٌمػػػػػا سى
فػػامتصجانبػػامػػفالممفػػكظالشػػعرمفػػيبيػػتإليػػاس)سػػحتالسػػحب(،لكػػفاسػػتطاعأف 

ينقؿالخطابالشعرمالسابؽمفمتامفسيطرتو،فكظؼالنصالسابؽإلليػاسفػيسػياؽجديػد،
فالحػػديثعنػػدهينتقػػؿمػػفالػػذاكرةالخاصػػةإلػػ الػػذاكرةالعامػػة،فيكجػػوالخطػػابنحػػكبسػػدادالتػػي

مستخدمااالستعاريةالتخييميةفيتجسيدمأسػاةكطنػو،فبسػدادهالتػيىػيأصابياالجدبكالقحط
رمزعراقوظامئةكسػحبيابخيمػةلػـتتسػاقط،ىػذهالصػكرةحممػتداللػةجديػدةأنتجتيػاالمعالجػة
التناصػػػية،التػػػيأكػػػدتاالمتػػػزاجكالتػػػداخؿبػػػيفالخطػػػابالسائػػػبكالحاضػػػرمػػػعالمحافظػػػةعمػػػ 

 ل الكاقعالحضكرم.استقةليةالخطابالمكجوإ

ـ  تفٌجػػػػرى فػػػػي جنبٍيػػػػ ػػػػ ؾى ىػػػػ  افػػػػاضى دمن
 

ـى التعمػػػػػػػػؿي ممٌػػػػػػػػٍت دمعىيػػػػػػػػا الميقػػػػػػػػؿي   بػػػػػػػػ
(5) 

 


                                                           

(.140(الحديثي:خمؼ،ديكافأناكأنتكال)ص(1
(.147،شرحديكافعنترة)صالتبريزم((2
(.46(الحديثي:خمؼ،ديكافجراحبةساحؿ)ص(3
 (.309(أبكشبكة،األعماؿالشعريةالكاممة)ص(4
 (.20(الحديثي:خمؼ،ديكافالعصافيرتحمؽعاليا)ص(5
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يستدعيبيتالمتنبي:

طىػػػػػػػػػفي  ـى الٌتعىمٌػػػػػػػػػؿي ل أٍىػػػػػػػػػؿه كىل كى  ًبػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػػكىفي   كىل نىػػػػػػػػػػػػػػديـه كىل كػػػػػػػػػػػػػػأسه كىل سى
(1) 

طػػابالشػػعرميمػػتصجانبػػامػػفالممفػػكظالشػػعرمفػػيبيػػتالمتنبػػي)بػػـالتعمػػؿ(،فنقػػؿالخ 
السػػابؽإلػػ الحاضػػرمسػػتدعياحالػػةالحػػزفكاليػػـالتػػيسػػيطرتعمػػ المتنبػػي،ليقػػيـعمييػػابنػػاءه
العاطفيكالنفسي،كليقدـحالةأخرلمفالتعانؽالنصيمعالتراث،فمـيقعتحتالسػيطرةالتامػة

تناص)ممػتدمعيػاكفيالكقتنفسوأفمتقميةمفخةؿاالتكاءعم االستعارةالتيامتزجتبال
 المقؿ(محدثاإضافةجماليةجديدة،نقمتالخطابإل الشعريةالمنفتحةعم التجديد.

 كل تجػػػػػزٍع لنازلػػػػػةو  يػػػػػا ابػػػػػفى الفػػػػػراتً 
 

 (2)إٌف الميػػػػػػػػػػػػالي كمػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػاىٍدتىيا ديكؿي  

 
البقاءالرندم:ييستدعيبيتأب

 يا ديكؿه كمػػػػػػػا شػػػػػػػاىدتي  مػػػػػػػكري ىػػػػػػػي األ
 

ػػػػػػػػر هي زىمػػػػػػػػفه سػػػػػػػػاءىتوي   ػػػػػػػػف سى  (3)أزمػػػػػػػػافي مى

يمتصجانبامفالممفكظالشعرمفيبيتالرندم)كماشاىدتيادكؿ(،معإجراءبعض 
التسييرفيألفاظالتركيبكبقاءبنيتوالنحكية،كقدنقؿالخطابالسائبعنػدالرنػدمإلػ خطابػو

مػػػعالحاضػػػر،مسػػػتدعياحالػػػةالتصػػػبركالثبػػػاتالتػػػييبثيػػػاألخيػػػوالعراقػػػيالفراتػػػي،فيػػػكيتقاسػػػـ
قدرتػوالرندمفيالحالةالشعكريةالتيترثيالكطفالضائع.كحدثاالمتزاجبكثافػةتكشػؼعػف

فيسياؽمتصؿ.عم امتصاصالسابؽكتكظيفو

 يبقػػػػػػػى العػػػػػػػراؽ منػػػػػػػارا ىاديػػػػػػػا أبػػػػػػػدا
 

 (4)كأنػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػي رأسػػػػػػػػػػو نػػػػػػػػػػار"" 

 
يستدعيبيتالخنساء:

 بػػػػػػػػػوً  داةي الييػػػػػػػػػ ـ  تى أٍ تىػػػػػػػػأغػػػػػػػػر  أٍبمىػػػػػػػػػجى 
 

نػػػػػػػػػػػاري  وً فػػػػػػػػػػػي رأًسػػػػػػػػػػػ ـه عمىػػػػػػػػػػػ وي كأٌنػػػػػػػػػػػ 
(5) 

 
                                                           

 (.471(ديكافالمتنبي)ص(1
 (.30(الحديثي:خمؼ،ديكافالعصافيرتحمؽعاليا)ص(2
ةالبيػتباسػتبداؿلـيقؼالباحثعم ديػكافأبػيالبقػاء.كركايػ(.4/487(ينظر:التممساني،نفحالطيب)ج(3

األياـباألمكرركايةخاطئة،كمافيياكسرلمكزفالشعرم.
(.166(الحديثي:خمؼ،ديكافجراحبةساحؿ)ص(4
(.ىكذافيالنسخةاألصميةككذلؾفينسخةمصرالثانيةكنسخةحمػبكبػرليف،304(ديكافالخنساء)ص(5

فصػػخرالتػػأتـاليػػداةبػػو"،ككػػذلؾفػػيكىكػػذاكردتفػػيالكامػػؿاألغػػانيكالعقػػدالفريػػد،ك فػػيىامشػػيا:"كا 
فصخرالتأتـاليداةبو". نسخةبيركتالمطبكعة:"كا 
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كقعالتناصفيسػيطرةالتػراث،كلػـيسػتطعاإلفػةتمنػوفيمتصجانباكبيرامفبيتيا،
فػػيالنطػػاؽالمفظػػي،كلكنػػوانتقػػؿمػػفالػػذاكرةالخاصػػةفػػيالخطػػابالسائػػبإلػػ الػػذاكرةالعامػػة

تػػػؿ،فػػػيخطابػػػوالحاضػػػر،فيػػػكيسػػػقطشخصػػػيةصػػػخرالتػػػيرثتيػػػاالخنسػػػاءعمػػػ عراقػػػوالمح
 ككأنػػػويرثيػػػوفػػػيظػػػػؿالنكبػػػاتالتػػػيتحػػػيطبػػػػو،ىػػػذااالنتقػػػاؿأسػػػسإلنتػػػػاجكعػػػيجديػػػديقػػػػـك
عم انتصارالحؽكغمبتورغـالمآسػيكالجراحػات،كبقػاءالػكطفسػاطعارغػـعتمػاتالحاقػديف

كظمميـ.



 ثانيا: التناص مع الشعر الحديث
أبػػػرزىـنػػػزاركمػػػفريف،بالشػػػعراءالمعاصػػػهاصعنػػػدالشػػػاعرمػػػفخػػػةؿتػػػأثرنػػػظيػػػرالت

 قباني،حيثأقاـالعةقاتالتناصيةمعشعرهفيالمرأةكمعشعرهالسياسي.
 محتػػػػػػاري  كالقمػػػػػػبي  محتػػػػػػارةن  مػػػػػػا زلػػػػػػتي 

 
أختػػػػػػػػػاري  الكعػػػػػػػػػدً  عنػػػػػػػػػدى  الفسػػػػػػػػػاتيفً  أمٌ  

(1) 
تأثرالشاعربنزارقباني،كينبعىػذاالتػأثرمػفسػطكةشػعراألخيػر،حيػثيظيرالبيت 

مسػػاحةكبيػػرةمػػفشػػعرالمػػرأةالمعاصػػر،كقػػدكقػػعخمػػؼتحػػتسػػيطرةشػػعرمثمػػتمعالجػػةنػػزار
 نزارفيكثيرمفمعالجاتوالسزليةكالعاطفيةكشػعرهالمسػيبفػيالمػرأة.كقػداسػتدع بيتػايقػـك

عم االختياركالتخيير:
 ياأسػػػػألي  فػػػػي المػػػػرآةً  ؽي حػػػػدٌ مػػػػا لػػػػي أي 

 
 (2)ألقػػػػػػػػػاهي  مػػػػػػػػػف األثػػػػػػػػػكابً  ثػػػػػػػػػكبو  بػػػػػػػػػأم   

يفبيػتخمػؼكبػيفبيػتنػزار،فاالمتصػاصىنػاكػافلجانػبكبيػرمػففالمعن متفؽب 
ممفكظنزارالشعرم.فكةىمايؤكدمعن اختيارالثكبلمقاءكلكفخمؼيتجوإل إظيارالحيرة
التيتنتابالقمب،كىكتأكيدعم الشعكرالداخمي،كرغـأفىذاالشعكركافحاضراعنػدنػزار

كمػػايقدمػػومػػفداللػػةالحيػػرةالداخميػػةإالأفخمػػؼأظيرىػػابكضػػكحفػػيتحػػديؽأنثػػاهفػػيالمػػرآة
كجػػةء،كيتقػػاطعالتنػػاصبينيمػػافػػياسػػتخداـلسػػةالحػػكارعمػػ لسػػافاألنثػػ ،ىػػيلسػػةخطابيػػة

استأثربيانزارفيالسالببيفالشعراءالمعاصريف.

فيقكؿخمؼ:كقدامتدالتناصالمبنيعم التأثربيفالشاعريفإل الشعرالسياسي،


                                                           

(.113(الحديثي:خمؼ،ديكافأناكأنتكال)ص(1
(.504(قباني،األعماؿالشعريةالكاممة)ص(2
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 يىٍخػػػػػػػػػػػًزفي نفطىػػػػػػػػػػػو العربػػػػػػػػػػػي   ـي "كالعػػػػػػػػػػػالى 
 

ـى الغي  "وفػػػػػػػػي خصػػػػػػػػيتيٍ    بػػػػػػػػاءي رى لييػػػػػػػػٍتخى
ـي    إٌمػػػػػػػػػػػػا نعجػػػػػػػػػػػػػةه  العربػػػػػػػػػػػػػي   "كالعػػػػػػػػػػػػال

 
 (1)رقػػػػػػػػػاءي أك مػػػػػػػػػكمسه خى  "مذبكحػػػػػػػػػةه  

فيتناصمتقاربمعقكؿنزار: 

 وي نفطىػػػػػػػػػػػ يخػػػػػػػػػػػزفي  كالعػػػػػػػػػػػالـ العربػػػػػػػػػػػيٌ 
 

 ابي الكٌىػػػػػػػػػ ؾى كرب ػػػػػػػػػ وً فػػػػػػػػػي خصػػػػػػػػػيتيٍ  
 ا نعجػػػػػػػػػػػػػةه كالعػػػػػػػػػػػػػالـ العربػػػػػػػػػػػػػٌي إٌمػػػػػػػػػػػػػ 

 
 (2)ابي قٌصػػػػػػػػػػػػ أك حػػػػػػػػػػػاكـه  مذبكحػػػػػػػػػػػةه  

حيػثقػػاـباالمتصػػاصمػػفالممفػػكظفػػيخطابػوالحػػالي،ليتةقػػ مػػعالفكػػرةكالطػػرحفػػي 
السربػػاءي"البيتػػيف،عنػػدنػػزار،فبنػػ الشػػاعرعمػػ ذلػػؾ،لكنػػوقػػاـبالمسػػايرةفػػيقكلػػو ـى كقكلػػو"لييػػٍتخى

خرقاءي" نتيجة،فيذاالنفطالمخػزفعنػدخمػؼليػتخـفخالؼنزارفيالقافيةكفيمدلكؿال"مكمسه
بػػوالسربػػاءفػػيإشػػارةإلػػ خيانػػةالزعامػػاتكتقػػاعسالشػػعكب،كعنػػدنػػزاريقػػكدإلػػ السػػخريةفػػي

كربػػؾالكىػػاب"،ككػػذلؾكانػػتالنتيجػػةفػػيالبيػػتاألخيػػرمختمفػػةعنػػدخمػػؼفالعػػالـالعربػػي"قكلػػو
ةمتراتبػةبػػيفالػذبحكالقصػػاب،فاتجػػوينقسػـإلػػ نعجػةكمػػكمس،كلكنػوعنػػدنػزارقػػاـعمػ نتيجػػ

خمؼإل صكرةمقذعةكمسايرة،لـتنبًفعم التراتبية،بؿعم تحقيرتمؾالزعامات.

عمػػ مػػكركثهكىػػذاالتنػػاصبػػيفشػػاعريفمعاصػػريفيكػػكفلػػوغايػػةتتمثػػؿفػػيتأكيػػد
بنائيػاالفكػرمسابؽ،يرلالشاعرالحاليأنوناقؿلفكرتونفيبنيعميياضمفقصيدةتتشابوفي

معالشاعرالسابؽ،كىذهالتناصاتكاضحةبيفخمؼكنزارتعكدإل تقػاربالجيمػيفالشػعرييف
بينيما،فظيرتأثرخمؼبشعرنزاركلستوبشكؿالفت.

يبرزالتناصالشعرمقدرةالشاعرعمػ امتصػاصالممفكظػاتالقكليػةالتػييقػؼعمييػا
تدعيالشػعرالتراثػيكالمعاصػر،كيكػكفتػارةمفمتػامػففيالنصكصالشعريةالسػابقة،حيػثيسػ

سػػػيطرةذلػػػؾالسائػػػبكأخػػػرليقػػػعتحتيػػػا،كىػػػذاالتفػػػاكتيتجػػػوبػػػالنصالشػػػعرمالمسػػػتدع نحػػػك
تضػػػييؽالفجػػػكةبػػػيفالػػػذاكرةالعامػػػةكالػػػذاكرةالخاصػػػة،فيصػػػبحىػػػذاسػػػبيةلتجديػػػدالػػػكعيفػػػي

الخطابالشعرم.

،كتػاريخي،كنبػكم،مػفقرآنػي،نػاصكمجاالتػوكبيذافإفالبحػثقػداسػتعرضصػكرالت
كشػعرم،ككقػؼعمػ أىػـاألنمػاطاالسػتدعائيةالتػيكردتعنػدالشػاعر،كقػدبػرزت،كأسطكرم

ضػافاتو القدرةالفنيةالمنتجةلحالةالتشابؾبيفالماضيبسيبياتػوكالكاقػعالحضػكرمبإسػقاطاتوكا 
                                                           

ل مت )ص(1  (.65(الحديثي:خمؼ،ديكافكا 
 (.643-642كاممة)صصقباني،األعماؿالسياسيةال((2
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تػػزاجكالتػداخؿبػيفالخطػػابيف،كالتػيتقػدـحالػػةالجماليػةكالتدميريػة.كمػاظيػػرتالقػدرةعمػ االم
مػػفالكثافػػةالعاليػػةإلنتػػاجالداللػػةالجديػػدة،كلةرتقػػاءبالخطػػابالشػػعرممػػفخػػةؿىجػػرةالػػنص
نحكالتخييؿكاالستعارية،التيتعيدتشكيؿالسيبياتالنصيةبمايتسؽمععبقريػةالشػعريةالتػي

العفكيػػة.ليكػػكفالميخػػرجىػػكأفالتنػػاصأحػػدمعػػالـتخػػرجتػػارةبعفكيػػةكأخػػرلتختفػػيفييػػاىػػذه
التشكيؿالشعرمالتييتكيعميياالشاعرخمؼالحديثيفيتقديـشاعريتوالمستميمةكالمميمة.



























 : الخامسالفصؿ 
 خمؼ الحديثي في شعرالشعرية الصكرة 
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 كؿ: المبحث األ 
 الصكرة المكضكعية

"القػػدرةعمػػ تكػػكيفصػػكرذىنيػػةألشػػياءخيػػاؿ،كيعػػرؼالخيػػاؿبأنػػوتنبػػعالصػػكرةمػػفال
.(1)غابتعفمتناكؿالحس،يدفعالمتمقػيإلػ إعػادةالتأمػؿفػيكاقعػومػفخػةؿرؤيػةشػعرية"

كالصكرةىيكسيمةالخياؿالتيينقؿمفخةلياالشاعرفنوكأحاسيسوكعاطفتو،كتبمكرتجربتو
ػػػايريػػػدهمػػػفمعػػػافوكتصػػػكغيا.كيجػػػدفييػػػاإمكانيػػػة ،كبيػػػرةكطاقػػػةىائمػػػةلمتعبيػػػرعمَّ كأحاسػػػيسى

،كىػػػيتشػػػكيؿتخيمػػػيلمػػػاسػػػبؽ،يعتمػػػدعمػػػ تشػػػكيؿالكاقػػػعتشػػػكيةكرؤلن،وكأفكػػػار،كانفعػػػاالتو
.(2)جديدا،يسمكفكقو

،فػالكاقعمػاىػكتجريػدمعادةإنتاجالكاقععػفطريػؽتجسػيدكتتمثؿأىميةالصكرةفيإ
التمػػايزكاالخػػتةؼيكػػكفبمػػدلمقػػدرةالشػػاعرعمػػ نقػػؿىػػذاالكاقػػعكاحػػدكالطبيعػػةكا حػػدة،لكػػفَّ

بأبممصكرةخيالية،ككمماابتعدالشػاعرعػفالحسػيةكاقتػربمػفالخيػاؿكػافشػعرهأجػكدكأكثػر
كقعافيالنفس.فيػيميػدافيتمػايزفييػاالشػعراء،بػؿىػيتميػزالشػعرقديمػومػفحديثػونألنيػا

 .(3)حالةإبداعية
كقػػدعػػرؼالشػػعراءالصػػكرةالفنيػػةمنػػذالقػػدـ،ككانػػتحاضػػرةفػػيالػػدرسالنقػػدمقػػديما،

إنَّماالشعرصناعة،كضربمػفالنسػيج،كجػنسمػف:"ككافالجاحظأكؿمفكقؼعندىافقاؿ
إفالمعػػانيكميػػامعرضػػػة":.كقػػداقتػػربقدامػػػةبػػفجعفػػرمػػػفالصػػكرةأكثػػرفقػػػاؿ(4)التصػػكير"

الكةـفيو،إذلمشاعر،كلوأفيت كمـمنيا،فيماأحبكآثر،مفغيرأفيحظرعميومعن يرـك
.(5)كانتالمعانيبمنزلةالمادةالمكضكعة،كالشعرفيياكالصكرة"

أشػػػارصػػػاحبالكسػػػاطةإلػػػ فكقػػػدتنػػػاكؿالبةغيػػػكفالعػػػربأركػػػافالصػػػكرةكأقسػػػاميا،
كعميياالمعػكؿفػيالتكسػعكالتصػرؼكبيػاأمااالستعارةفييأحدأعمدةالكةـ:"االستعارةفقاؿ

.كقػػدأشػػارعبػػدالقػػاىرالجرجػػانيإلػػ أنمػػاط(6)يتكسػػؿإلػػ تػػزييفالمفػػظكتحسػػيفالػػنظـكالنثػػر"

                                                           

(.18-17(عصفكر،الصكرةالفنيةفيالتراثالنقدمكالبةغي)ص1)
.7(المرجعالسابؽ،ص(2
(.230(عباس:ففالشعر)ص3)
(.2/76(الجاحظ،الحيكاف)ج4)
(.1/4(ابفجعفر،نقدالشعر)ج5)
(.438(الجرجاني:القاضي،الكساطةبيفالمتنبيكخصكمو)ص6)
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سالصكرةكطبيعتياكخصائصيا،كماتحدثعفالكسائؿالتييسمكيااألديبلتحقيؽأنسالػنف
كالمركػػكزفػػيالطبػػاعثػػـاسػػػتذكارتبػػاعخطػػػكاتالمحسكسػػاتالػػدلالمتمقػػيليػػذااألدبنمنيػػا

:.كيتضػػحىػػذافػػيكقكفػػوأمػػاـصػػكرةبةغيػػةفيقػػكؿ(1)المػػألكؼكبعػػثالمشػػيكدمػػفالػػذكريات
معيػػػاكال"كقػػػابضعمػػػ المػػػاءخانتػػػوفػػػركجاألصػػػابع:"فالشػػػاعرلٌمػػػاقػػػاؿ" نأراؾرؤيػػػةنالتشػػػؾُّ

بىكارسىٍعيوإل أقص المبالم، يبةظٌنوكى كانتي فيوإل أبعدالسايات،حت ترتابأنوبممفيخى
كالماكثر،فيذاىكالجكاب،كنحفبنكعمفالتسيُّؿكالتسػامح،نقػععمػ أف لـيىٍحظىالبماقؿَّ
 األينسالحاصؿبانتقالؾفيالشيءعفالصفةكالخبرإل العيافكرؤيةالبصػر،لػيسلػوسػببه

كىاؿالشٌؾكالرٍَّيب،أماإذارجعناإل  فإنَّانعمـأفالمشاىدةتيؤثّْرفيالنفكسمعنالتحقيؽسكلزى
.(2)العمـبصدؽالخبر"

كقدبػيفالقرطػاجنيأفأثػرالصػكرةفػيالسػامعليسػتفػيإفيامػوكمػاىػكشػأفالمػتكمـ
كالتخيػػؿأفتتمثػػؿلمسػػامعمػػفلفػػظالشػػػاعر:"العػػادم،بػػؿالبػػدمػػفتحقيػػؽانفعػػاؿلديػػػوفقػػاؿ

فيخيالػوصػكرةأكصػكرينفعػؿلتخيميػاكتصػكرىا,المخيؿأكمعانيوأك أسمكبوكنظامو,كتقـك
 .(3)مفغيرركيةإل جيةمفاالنبساطأكاالنقباض"انفعاالننأكتصكرشيءآخربيا

كظيػراىتمػاـشػديدبالدراسػة"كقدنالتالصكرةاىتمامابارزافيالنقدالعربػيالمعاصػر
الصػػكرة،كالنفػػاذإلػػ السػػماتالفنيػػةالتػػيمنحػػتاإلبػػداعشػػكموالفنيػػةكالبنائيػػةلمشػػعرمتجسػػدةب

.(4)الخاص،كالكشؼعفالمحتكلالفكرمالمتفاعؿبالبناءالفني"

كقػػدالتفػػتالنقػػادالمعاصػػركفإلػػ تضػػافرعناصػػراإلبػػداعاألخػػرلمػػعالصػػكرةلتكػػكيف
الصكرةكأداةفنيةقاصرةعفتشكيؿجماليػة"مشيدفنيحافؿ العمػؿاألدبػيبمفردىػا،غيرأفَّ

فيػػػيتحتػػػاجإلػػػ عناصػػػرفنيػػػةأخػػػرلكمكقػػػؼالشػػػاعرالفكػػػرمكالنفسػػػيكطاقتػػػوفػػػيالتخيػػػؿ،
ػامكسػيقيناككسائموفياستخداـالرمزكطبيعػةالعاطفػةكنكعيػا،ككػؿذلػؾيسػتدعينمطنػ ،امةئمن

منػوشػيءكعناصرتصكيريةتزخربإيحاءاتياكظةليػاتعكػسعناصػرالتصػكيرالػذماليفمػت
ممػاعنػػاهالشػاعرفػػيكعيػوكالكعيػػو،كبػذلؾيصػػبحالتعبيػرالفنػػيأرقػ تعبيػػركأدقػوفػػيسػػياقو

.(5)المقصكد"
                                                           

(.266الي،أنماطالصكرةكالداللةالنفسيةفيالشعرالعربيالحديثفياليمف)(السز1)
(.161(الجرجاني:عبدالقاىر،أسرارالبةغة)ص2)
(.79(القرطاجني،منياجالبمساءكسراجاألدباء)ص3)
(.63-62(صالح،الصكرةالشعريةفيالنقدالعربيالحديث)صص4)
األخة5) (.334ؽفيالشعرالعربيفيالعصرالعباسياألكؿ)ص(تيـ،مفيـك
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إحسػػاسعميػػؽكلمصػػكرةنسػػقياالخػػاص،يصػػفومحمػػدحسػػفعبػػداهللبأنػػو"ينبثػػؽمػػف
تجسدفيرمكزلسكيةذاتنسؽخػاص،ىػكتمقائيػاخػركجعػفالنسػؽكشعكرمكثؼيحاكؿأف

.(1)معجميفيالداللةكالنسؽالكظيفيفيالتركيب"ال

ألجزاءكيركالتعديؿتحالصكرةىيجكىرالشعركأداتو"القادرةعم الخمؽكاالبتكاركالك
الكاقع،بؿالمسةالقادرةعم استنكاهجكىرالتجربػةالشػعرية،كتشػكيؿمكقػؼالشػاعرمػفالكاقػع

.(2)كفؽإدراكوالجماليالخاص"

يتميػزبػالتفردكالجػدةلتصكيرملدلالمبدعكىذاالخصػب"لصكرةعم الخصباكتقكـا
فػػياسػػتعماؿالػػدكاؿالمككنػػةلمصػػكرةبحيػػثينػػتجالشػػاعرصػػكراتػػنـعػػفكثافػػةشػػعكريةممتزجػػة

بػػةعميقػػة،تتفاعػػؿفييػػاكافػػةالخبػػراتكالجزئيػػاتمػػعالخيػػاؿنلتػػتةقحفػػيبكتقػػةبمختزنػػاتتجرً
والفريػػدغيػػرالمسػػبكؽ،إنيػػاإعػػادةاكتشػػاؼلمػػذاتوكًسػػٍمتىماتًجالشػػاعرًسػػينػػتثػػـاإلبػػداع،كمػػف

.(3)كالعالـ"

كلمصػػػػػكرةالفنيػػػػػةحضػػػػػكربػػػػػارزعنػػػػػدخمػػػػػؼالحػػػػػديثي،يقػػػػػدميابأنماطيػػػػػاكخصائصػػػػػيا
المختمفة،ييظيرمفخةلياحكارهالفكرمكاعتمالوالنفسيفيصكغيمالكحاتفنيةتيعمؽالشعكر

اتوكانفعاالتػػوالتػػييبسػػطياعبػػرتصػػكيرهالفنػػيالزاخػػربجماليػػاتالصػػكرة.لػػدلالممتقػػ بإحساسػػ
سيتناكؿالباحثالصكرةمفحيثالتقسيـالمكضػكعيكالفنػي،كسػيحددفػيالجانػبالمكضػكعي
أىػػػػـالمكضػػػػكعاتكالمصػػػػادرالتػػػػيتشػػػػكمتمنيػػػػاالصػػػػكرةالشػػػػعريةفػػػػيشػػػػعرخمػػػػؼالحػػػػديثي،

ماطالصكرةىماالصكرةاالستعاريةكالصكرةالتشبييية.كسيحددفيالجانبالفنينمطيفمفأن

 العراؽ"" صكرة الكطف أكل:

العػػراؽحاضػػرفػػيكجػػدافالشػػاعركمشػػاعره،فيػػكقمبػػوالنػػابضبالبيػػاءكالجمػػاؿ،كىػػك
فردكسوالمفقكد،كحزنوالدائـالممتػد،كىػكماضػيوكحاضػرهكمسػتقبمو،كعالمػوالخػاصالمتفػرد.

،فتارةيرسـالعراؽالجميؿ،كتارةيرسـالعراؽالثائر،كأخرلالعراؽالحػزيفكتتعددصكرهلمعراؽ
كالذبيح،ككمياصكرتجسدحاالتػواالنفعاليػةكالكجدانيػةكالفكريػةكالفمسػفيةمػفكطنػوالػذمبػات

 محتةكمضيعا.
                                                           

(.28(عبداهلل،الصكرةالشعريةكالبناءالشعرم)ص1)
(.6(الجيار،الصكرةالشعريةعندأبيالقاسـالشابي)ص2)
(.11(أبكجحجكح،البنيةالفنيةفيشعركماؿغنيـ)ص3)
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 تحيػػػػػػػا عمػػػػػػػى ألػػػػػػػـو  مػػػػػػػةه ركحػػػػػػػي مكبٌ 
 

ػػػػػػػجيً كلكعػػػػػػػةو أي    فػػػػػػػي قمػػػػػػػًب ميجػػػػػػػكرً  تٍ ضى
 ايػػػػػى فيػػػػػو مضػػػػػطربن ا كأحب ػػػػػحي  أمػػػػػكتي  

 
ػػػػػػػػػػػػػتٍ تقاسػػػػػػػػػػػػػمى    المقػػػػػػػػػػػػػاديرً  ؼ  ني بػػػػػػػػػػػػػو كى

 ثػػػػػػػػائرةو  ي كػػػػػػػػؿ  أغٌنػػػػػػػػ تي فكػػػػػػػػـ كقٍفػػػػػػػػ 
 

 (1)الجمػػػػػػػػػػػػاىيرً  فييػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػراكيفى  أثيػػػػػػػػػػػػري  
بػيفجنبيػو  ترتسـفياألبياتصػكرةالعػراؽالثػائرالػذمتيػزهعاصػفاتاآلالـكتضػطـر

كديف،بتجريديةتبدأبذاتونيرافالمآسي،يبدأالشاعرلكحتوبتصكيردقيؽلكجدانوكأعماقوالمكد
المعذبة،لتككفمػدخةلمكلػكجفػيصػكرةالػكطف،فيقتػربمنػومجسػداالمقػاديركقػدقاسػمتوكفُّيػا
ىمػػكـىكطنػػوالػػذميمػػكتفيػػوحبػػاكيحيػػافيػػومضػػطربا،ثػػـيقتػػربأكثػػرإلنجػػازصػػكرةالعػػراؽ

راكيفالجمػػاىيرضػػدالمحتػػؿالثػػائر،فػػةيػػدعمجػػااللمثػػكرةإالكيتخػػذىامنبػػرايسنػػيفيػػوليثيػػربػػ
فيىذهالصكرةالتركيبيةعم ارتباطوبػالكطففكةىمػاجسػدكاحػدالكأعكانو.كقدألق الضكءى

يعرؼاالنفصاؿ،ككػافلسػبؾالمسػةكارتصػاصالمعػانيكتكامػؿاألبيػاتدكرفػيإبػرازالصػكرة
 الكميةلمعراؽ.

ػػػػ  عمػػػػى لػػػػيالت شػػػػاطئيا اكانػػػػت عركسن
 

 األفيػػػػػاء نػػػػػديافي  نسػػػػػيميا البكػػػػػر فػػػػػي 

 ييٍسػػػػػًمعييا السػػػػػحرً  فػػػػػراتً  تغفػػػػػك كمػػػػػكجي  
 

 ىتٌػػػػػػافي  لػػػػػػو كالعطػػػػػػري  أحمػػػػػػى العزيػػػػػػؼً  

 نيسػػػػػػػػر  بيػػػػػػػػا كانػػػػػػػػت مدينػػػػػػػػةى أحػػػػػػػػالـو  
 

مجػػػػٌن ه فػػػػي سػػػػماىا الطيػػػػري ىيمػػػػافي  
(2) 

ػػػػػػػ األنػػػػػػػسً  يػػػػػػػا مػػػػػػػالذى  كحيػػػػػػػدةه    ىارى ي  صى
 

 بيػػػػػػا لمبػػػػػػـك أكنػػػػػػافي  عسػػػػػػؼي الطغػػػػػػاةً  
 وسػػػػػػرحتى  فييػػػػػػا تػػػػػػرل ل نػػػػػػسً  فمسػػػػػػتى  

 
 س فييػػػػػػػا ييػػػػػػػرل لمحػػػػػػػب عنػػػػػػػكافي كلػػػػػػي 

 يػػػػايقطني  مػػػػالذنا إلػػػػى الشػػػػيطافً  أمسػػػػتٍ  
 

 (3)بيػػػػػا كػػػػػانكا كمػػػػػا كػػػػػانكا كالسػػػػػاكنكفى  
تتػػداخؿفػػياألبيػػاتصػػكرةالعػػراؽبػػيفماضػػيوكحاضػػره،كتتشػػابؾفييػػاصػػكرةالعػػراؽ 

الجميػػؿكالعػػراؽالػػػذبيح،فيقسػػـلكحتػػوالشػػػعريةإلػػ قسػػميفظػػػاىريفسػػطحيا،األكؿيجسػػدفيػػػو
ةالعراؽالزاىيةالناديةالساحرةكقداتخذمفمدينتػو)الحديثػة(مػدارالرسػـالصػكرةالجميمػة،صكر

العػركس،الشػاطي،األفيػاء،المػكج،السػحر،الفػرات،العطػر،"فيطمؽشحنةمفعناصرالجمػاؿ
تمػػألجنبػػاتالصػػكرةبالػػدؼءكاالنفعػػاؿاآلسػػر،مبػػدعامجمكعػػة"مدينػػةاألحػػةـ،سػػماء،الطيػػر

قػػدالصػػكرةالتركيبيػػةالممتػػدةمػػف االبكػػرفػػييمنسػػي"الصػػكراالسػػتعاريةالتػػيانتظمػػتضػػمفعى
                                                           

(.176(الحديثي:خمؼ،ديكافأناكأنتكال)ص(1
 (.83-82(الحديثي:خمؼ،ديكافالعصافيرتحمؽعاليا)صص(2
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"،كتضػافرتلتكػكيفمخيمػػة ىيمػػافي األفيػاءنػدياف،مػكجفػػراتالسػحرييٍسػًمعييا،فػػيسػماىاالطيػري
تقريبيػػةلجمػػاؿالعػػراؽالػػذممػػازاؿقائمػػا.ككانػػتىػػذهالصػػكرةمقدمػػةلصػػكرةالعػػراؽفػػيكاقعػػو

السػكادكيشػيعفػيأركانيػاالخػرابكالػدمار،أركانيػاجديد،تمؾالصكرةالقاتمػةالتػيينتشػربػيفال
الطساة،كغابعنياعنػكافالحػب،لتمسػيمػةذالشػياطيفالعػدك فمةذاألنسأصبحأكنانالبـك
ا.كأرجاسو،ىذهالصكراالستعاريةتضافرتلتقدـصكرةتركيبيةمسايرةعفسابقتياكمضادةليػ

ككمتاالصكرتيفجسدتاكاقعالعراؽفيماضيوكحاضره.

 يقدـفيىذهالمكحةصكرةطكليةمتماسكةلعراقوالمحتؿالممزؽ:

 ىنػػػػػػػػػا بقايػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػى أنفػػػػػػػػػاس أرممػػػػػػػػػة
 

ػػػػػػػ   راحى ييفتػػػػػػػرعي  اىنػػػػػػػا العفػػػػػػػاؼي جريحن
 تصػػػػػي  بالنػػػػػاس مػػػػػا ىٌبػػػػػكا لمػػػػػا فقػػػػػدىت 

 
 (1)كالنػػاس عٌمػػا بيػػا مػػا عػػادى مسػػتمعي  

كقػدتجسػدجرحػا،صػكرةالعفػاؼرةاألرممةالثكم تطمؽأنفساىاالمكبكتػة،كيبدأىابصك 
بكارتو،كلكفصكتاألرممةذاتالعفاؼلـيعدفيالناسمستمعهالرذيمةفضَّابتدأأىؿي،راعفا

نسانا. كمستجيبلو.ىذهالصكرةتحمؿكقعالفاجعةكالصدمة،كتبرزماآؿإليوالعراؽكطناكا 

 فيبسطأجزاءصكرةالعذابات:ثـيستطرد

 عشػػػػػػػره تعػػػػػػػٌدٍت طػػػػػػػكاؿه فػػػػػػػي مخاكًفيػػػػػػػا
 

 

 كلػػػػكفي كجيػػػػيى فػػػػرطى اليػػػػكًؿ ميٍمتقػػػػعي  
 عشػػػػػػػػػػره تعػػػػػػػػػػد ٍت كأعػػػػػػػػػػراضه ميٌتكػػػػػػػػػػةه  

 
 كأعيفي الكيًؿ تسػقي بعػضى مػا ابتػدعكا 

 مػػػاتى الجميػػػعي كمػػػا فػػػي الػػػدار مػػػف أحػػػدو  
 

حتػػى الطفكلػػة غابػػػت دكنيػػا الميتىػػػعي  
(2) 

ذماسػتسرقتوالمأسػاة،كقػدتسػمطعميػوتكػرارعشػركىػيالمػدةالتػيفيقؼأماـالػزمفالػ 
مضتعم االحتةؿالبسيض،كيقدـنفسوضمفىذهالصكرة،فكجيػوممتقػعليػكؿمػامػربػو.
تسيطرالخطابيةالمكشاةبالحزفعم ىذاالمشيد،فيمتدالحديثعفالكيةتكالنكباتكالمكت

لمحةتصكيريةتجسدرقتياالتياغتالتياالحرب.كالدمار،كيكليالطفكلةالمعذبة





                                                           

(.53(الحديثي:خمؼ،ديكافمرايااألحزاف)ص(1
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حالةمفاليأس:عميوثـتسيطر

ٍف لغػػػػػػػػػػدو شػػػػػػػػػػابٍت بنادقنػػػػػػػػػػا  ل تنظػػػػػػػػػػرى
 

 (1)كقػػػػد عالىػػػػا الصػػػػدا كالػػػػذؿ  كالر قىػػػػعي  
يقػػدـنييػػامميئػػابالحسػػرةبعػػدـالتطمػػعلمسػػد،يفرضػػويأسػػومػػفكاقػػعالتخػػاذؿكالتنػػاحر، 

كىرمػػت،كىػػيصػػكرةنابضػػةمتحركػػةمجسػػدةلػػذلؾالكاقػػع،كيشػػخصصػػكرةالبنػػادؽكقػػدشػػابت
كيستطردفيبسطالصكرةباالتكاءعم متداكؿشػعبييجسػدكاقػعالبنػادؽالتػييعتمييػاالصػدأ،

قػػعيفيضػػ،كلكنػػويقػػدـإضػػافةجديػػدةالتخػػرجعػػفسػػياؽالتػػداكؿ كىػػيإشػػارةإلػػ ،ؼالػػذؿكالرُّ
كحاؿالعربكشعكبيـتجاهالمآسي.الخطبكالبياناتكالشجبكاالستنكارالذمى

 ثـتمكحفياألفؽأماراتالتساؤؿ:

 يػػػػا جحفػػػػػؿ اهلل ىػػػػؿ لػػػػػي بػػػػالكرل رجػػػػػؿه 
 

ـ  لػػػػػيس ينقشػػػػػعي  فػػػػػالركحي    حبمػػػػػى بيػػػػػ
 وً مػػػػػػػف مآتًمػػػػػػػػ متػػػػػػػى سػػػػػػػيرتاحي عمػػػػػػػػره  

 
(2)كيرحػػػؿي الميػػػػؿي فػػػي أشػػػػكاطو اليمػػػػعي  

التنكيػرإشػارةخفيػػةفينػادمالكتيبػةالتػيتخػرجفػػيسػبيؿاهللمتسػائةعػفرجػػؿ،ليحمػؿ 
إلػػػ صػػػفاتىػػػذاالرجػػػؿكىػػػيالبطكلػػػةكالقيػػػادةنلػػػيخمصالػػػركحمػػػفىمكميػػػاكأحزانيػػػاالكثيفػػػة،
كيتسػػمطالتسػػاؤؿمػػرةأخػػرلفيقػػدـصػػكرةتجسػػيديةلمعمػػرالػػذميبحػػثعػػفالخػػةصمػػفمآتمػػو

كالمحرضكزكاؿليمو.لتظيرفيىذاالجزءمفالصكرةالطكليةالممتدةركحالباحثعفاألمؿ
 عم الثكرة،كىيصكرةيبدعياالشاعرالثائردكما.

 نػػػػػػػػػػػػارحمتى  للتػػػػػػػػػػػػيفى  متػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػنبدأي 
 

 (3)ا كم ػػػػػػو بػػػػػػدىعي؟نا طريقنػػػػػػكقػػػػػػد سػػػػػػمكٍ  
كيختـىذهالصكرةبتساؤؿأيضا،لكنويحمػؿبػيفجنباتػوالحيػرةالمسمفػةبالقسػكة،فيقػؼ 
،لػـيخكضػكاحػربيـكجيػادىـلمحريػةأماـتمؾاألجياؿالقادمةمعتذرامنيػاعمػاقػدمكهليػا،فيػـ

كلػػـتنطمػػؽرحمػػتيـلمنصػػر،ألنيػػـاتخػػذكاطػػرؽاالبتػػداعفػػيالضػػياعكاليػػةؾ.كقػػدحممػػتىػػذه
الصػػكرةالداللػػةالفنيػػةالتػػيأبػػرزتقػػدرةالشػػاعرعمػػ رسػػـالمكحػػةالمشػػيديةالممتػػدةمػػعالقػػدرة

لػػةالنفسػػيةالتػػيأثبتػػتحبػػوالطػػاغيعمػ تػػرابطأجزائيػػاكتناسػػقياكاتسػػاقيانكأظيػػرتأيضػاالدال
كخكفوالدائـعميو،كرجائوالمستمربسديندحرفيوالظةـكالعتمة.،لعراقو
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 .ؽالجريحفيلكحةمشيديةتصكيريةيكاليتقديـصكرةالعرا

 كطػػػػػػفه مػػػػػػف األحػػػػػػالـً يسػػػػػػرقيوي الػػػػػػٌدجى
 

ػػػػػػػػػوي حزننػػػػػػػػػ   بحػػػػػػػػػٍزفو تيػػػػػػػػػكرؽي  اكجراحي
ػػػػػػػػػػػتٍ   حى  أحػػػػػػػػػػػالـي كػػػػػػػػػػػٌؿ الجػػػػػػػػػػػائعيفى تطك 

 
ؽي   كليقيمػػػػػةه مػػػػػف ثغػػػػػر طفػػػػػؿو تيٍسػػػػػرى

(1) 
كقدسمبتوظمماتالميؿأحةمػوالبريئػةالكادعػة،ثػـتمتػد،يبدأالصكرةبتشخيصالكطف 

كيػػكرؽجراحػػا،كيتػػابعتجسػػيدهكتشخيصػػو،الصػػكرةاالسػػتعاريةلتجسػػدالحػػزفالػػذميثمػػرحزنػػا
المحتػؿكزمرتػو،كتمػكحفػيفيصكرأحػةـالػذيفجػكعيـالكاقػعالجديػد،كقػدترنحػتتحػتسػياط

نيايػػةىػػذاالمشػػيدصػػكرةالطفكلػػةالتػػييسػػمبمنيػػاقكتيػػا،كىػػيتتػػابعسػػردملصػػكرةالجػػكع 
 كالحيارلالضائعيف.

ػػػػػػ  حػػػػػػيفى أطػػػػػػرؽي بابىػػػػػػوي  اقػػػػػػد كٍنػػػػػػتي يكمن
 
 

ب ػػػػػًو شػػػػػٍكقن    بػػػػػكٍجيي يىٍشػػػػػيىؽي  امػػػػػٍف حي
ذا جمٍسػػػػػػػػػتي ىػػػػػػػػػكلن أنػػػػػػػػػاغي شػػػػػػػػػط وي    كا 

 
 (2)ؽي يػػػػػػػػأتي إلػػػػػػػػٌي بمكًجػػػػػػػػًو يىتىرٍقػػػػػػػػرى  

فينتقػػؿبػػالمتمقيإلػػ صػػكرةالػػكطفنيعػػكدبالصػػكرةإلػػ الماضػػيالمتسػػمطعمػػ عدسػػتو 
الرقيػػؽكالرقػػراؽ،بتجسػػيدكتشػػخيصاسػػتعارميصػػبحفيػػوالػػكطفكقػػدضػػمتوجػػدرافكآكاهبػػاب،

كقدعمتوشيقةالكجػدكالحػب.ثػـ،حت إذاماطرؽىذاالبابفإفالكطفيقبؿميمةكمستبشرا
فيقبؿعميومداعبا.ىػذاالمشػيدالػذمبيثػت،االكطفبشطآنوكقدآتاىاالشاعرمناجيايتجسدىذ

 فيودىشةيالتصكيرييسمـإل مشيدمدىشآخر:

ٍت مكاًجػػػػػػػعي أىًمنػػػػػػػا  يػػػػػػػا شػػػػػػػاعرم شػػػػػػػاخى
 

ػػػػػػػػٌرؽي   ـٍ كػػػػػػػػكانيفي الحنػػػػػػػػيًف تيحى  كبيػػػػػػػػ
 شػػػػػػػػابكا كأحػػػػػػػػالـي الٌصػػػػػػػػبا لٌمػػػػػػػػا تػػػػػػػػزؿٍ  

 
ـٍ تىستنًشػػػػػػػؽي    بػػػػػػػيف العيػػػػػػػكًف لعطػػػػػػػرًًى

ـ  طػػػػػػػػػػػػػػٌرزكا أحزانىػػػػػػػػػػػػػػوي    فبكػػػػػػػػػػػػػػٌؿ ىػػػػػػػػػػػػػػ
 

ـه أٍزرؽي   ـ  غػػػػػػػػابى نٍجػػػػػػػػ ػػػػػػػػ كبكػػػػػػػػؿ غى
(3) 

تتجمػػ فػػيىػػذاالمشػػيدصػػكرةاألىػػؿالػػذيفاكتػػككامػػفنػػارالضػػياع،فػػأحرقتيـكػػكانيف 
الحنيفكشاختبيـمكاجعيـكحنتإلييـأحةـصباىـكتممستعطرىـكطرزتأحزانيـ،ىػذه

كتشخيصػػػياتبسػػػطعبػػػرالصػػػكرةالكميػػػةالممتػػػدة،كتجسػػػيدىا،الدىشػػػةالمتصػػػاعدةفػػػيتصػػػكيرىا
كبرقةأخرل.،كيقرعأبكابيابصةبةتارة،االنفعاالتالتييثيرىاالشاعر
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 كيختـىذهالمكحةبمشيدالسدالجميؿلمكطفكقدتحرر:

 فػػػػػػػاألرضي مػػػػػػػا زاؿى اٍخضػػػػػػػراري دمكًعيػػػػػػػا
 

 إٌنػػػػػػي أشػػػػػػؾ  مػػػػػػع المآسػػػػػػي تيػػػػػػكًرؽي  
 نيمػػػػػػػػػػاكالمػػػػػػػػػػاءي كالٌريحػػػػػػػػػػافي ييكلػػػػػػػػػػدي م 

 
 كطػػػػػفي اليػػػػػكل كبػػػػػًو سػػػػػيعبىؽي زنبىػػػػػؽي  

ػػػػػػ  ـي بالٌشػػػػػػذا اقػػػػػػد كٍنػػػػػػتي يكمن  فيػػػػػػو أحمػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػؽي    (1)سيرش ػػػػػػػػػػػػني بػػػػػػػػػػػػرذاًذًه كيينم 
ػػػ  ايعبػػػؽفيػػػوكالريحػػػافكطننػػػفييػػػاالمػػػاءيديمًيىفػػػاألرضالتػػػياخضػػػرتبالػػػدمكعكالمآسػػػيسى

تمػػازجالطبيعػػةكحسػػنو،فيصػػنعلكحػػةجديػػدةمػػف،كجمالػػو،كسيرشػػوشػػذاالحقػػكؿبػػرذاذه،الزنبػػؽ
يػػػو.كيرنػػػكإل،كمممسػػػيا،كليسػػػدؿالسػػػتارعمػػػ لكحػػػةالػػػكطفالػػػذميحمػػػـبػػػو،كركائحيػػػا،بألكانيػػػا

 .يعرضصكرةأخرللمكطفالجريح

طفي المػػػػػػػذبكحي يػػػػػػػٍدفىعينا  ىػػػػػػػذا ىػػػػػػػك الػػػػػػػكى
 

 إلػػػػػػى المػػػػػػذابً  حتٌػػػػػػى بالػػػػػػد ما كىفىػػػػػػرا 
ػػػػػػػػػػػػوي    آمٍنػػػػػػػػػػػػتي فيػػػػػػػػػػػػًو كأغرانػػػػػػػػػػػػي تكى جي

 
 ًو الٌزىىػػػػػراكألػػػػػبىسى الٌصػػػػػب ي مػػػػػٍف ألكاًنػػػػػ 

 فيػػػػػػػػو يٍسػػػػػػػػكنيوي  اآمٍنػػػػػػػػتي بػػػػػػػػالمٍكًت رب ػػػػػػػػ 
 

ػػػػػػرل   كفػػػػػػٍكؽى كػػػػػػٌؿ مكػػػػػػافو بالفنػػػػػػاًء سى
نػػػػػػػاًد غفىػػػػػػػتٍ  اآمٍنػػػػػػػتي أٌف يػػػػػػػدن    فػػػػػػػكؽى الز 

 
ػػػػػ  ػػػػػٍكتى مىٍحمكمن ػػػػػرىا التيٍطًمػػػػػؽى المى ٍبتكى كمي

(2) 
يصػػبحالػػكطففػػيىػػذهالصػػكرةأحػػدالعكامػػؿالمؤججػػةلمقتػػاؿكالصػػراعكالمػػكت!كىػػي 

أسكيصػػدقياالكاقػػع،فػػالكطفرمػػزلمشػػعب،ككةىمػػامتػػداخةفالينفصػػةف.صػػكرةيخطيػػااليػػ
،كالتػػراب،كلػػيسلػػألرض،كالكاقعيػػة،حضػػاريةالك،اتجػػوالخطػػابإلػػ الػػكطفبمككناتػػواإلنسػػانية

كالطبيعػػة،كقػػدحمػػؿالفعػػؿآمنػػتتسػػمطاتكراريػػاأظيػػرداللػػةالتعػػددكالتحػػكؿ،فإيمانػػو،كالسػػماء
مػافمػفتفتحػتعينػاهعمػ ربػاهالزاىػرةكفجػرهالسػاطع،فيػكإيمػافطفػكلياألكؿبػالكطفىػكإي

فيصيرإيمانابالمكتالمقيـفيتمؾالربا،كيعكداليأسنكيتحكؿ،ساذج،ثـيتطكرىذااإليماف
فيػػذاالمػػكتتحركػػويػػد،كيرتسػػـالكاقػػعالػػذليؿ،كيتأكػػدىػػذااإليمػػاففػػيصػػكرةأخػػرل،مػػفجديػػد

ليصػػبحممػػوعمػػ رؤكساألىػػؿكاألحبػػة.نكتفػػيابتكػػاركابتػػداعجديػػديفعابثػػة،فينطمػػؽالمػػ
كداللتيػػػػا،كجػػػػاءتخاتمػػػػةلمكحػػػػة،كعمقيػػػػا،كحػػػػداثتيا،تميػػػػزتصػػػػكرةالمػػػػكتالمبتكػػػػربجػػػػدتيا

كمػاأثمػرهفػيكطنػو.كتػآزرتالداللػة،المشيديةالتصكيريةالتياتكأتعمػ رسػـصػكرةالمػكت
خكؼعمػ مصػيرعراقػوالػدامي،كبسػطانفعػاالتحبػوالشػديدالفنيةكالنفسيةفيبثشحناتال

لترابو.
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 .ةالكطفالزاىيةفيماضيوالقريبيستكحيصكر

 أىػػػػػػػػذه جنتػػػػػػػػي فييػػػػػػػػا عمقػػػػػػػػتي ىػػػػػػػػكلن 
 

 ككنػػػػػػتي أدخميػػػػػػا كحػػػػػػدم بػػػػػػال خػػػػػػدـً  
 تغػػػػػػازلني اكانػػػػػػٍت عمػػػػػػى عطشػػػػػػي حب ػػػػػػ 

 
 ككنػػػػػتي منيػػػػػا أذكؽ الشػػػػػعرى بػػػػػالًحكـً  

 فمػػػػػػػٍف ييعيػػػػػػػػدي لثغػػػػػػػػرم بسػػػػػػػػمةن جفمػػػػػػػػتٍ  
 

 كمػػػػػٍف يػػػػػرد  ألرضػػػػػي ضػػػػػحكةى الػػػػػد يـً  
ـي بػػػػػالفردكس لػػػػػي كطننػػػػػ   اقػػػػػد كنػػػػػتي أحمػػػػػ

 
 كتفػػرشي الػػري  دربػػي فػػي شػػذل العىػػنـً  

 فرحػػػػػػػت أعطيػػػػػػػًو مػػػػػػػا باحٍتػػػػػػػوي ذاكرتػػػػػػػي 
 

ككػػٌؿ مػػا قمػػتي أك مػػا ثرثػػرىٍت نيظمػػي 
(1) 

يبػػدأىػػذهالصػػكرةالمشػػيديةبتسػػاؤؿحػػزيفحػػكؿجنػػةكطنػػوالتػػيكانػػتنعيمػػوالػػػدائـ، 
ليرسػػـصػػكرةالنػػكرنامػػاكيسػػتطيبشػػعرالحكمػػةفػػيأفيائيػػا،ثػػـيعػػكدالتسػػاؤؿثانيػػةتسػػقيوىي
باحثػػػاعمػػػفيرجػػػعضػػػحكةالسيمػػػاتكالبسػػػمةالياربػػػةالمسػػػمكبةمػػػفشػػػفتو،كيحضػػػر،كاإلشػػػراؽ

الماضػػيبقػػكةمػػفخػػةؿالحمػػـبػػالكطفالفػػردكسالمطػػرزبػػالزىركاألشػػذاء،فيتحػػدالحاضػػرمػػع
عاره.فصػػػكرةالػػػكطفالسائػػػبالػػػذكرياتكالعشػػػؽالػػػذمخطتػػػوأشػػػالماضػػػيفيبػػػثكطنػػػوحػػػديث

التفارقومقيمةفيتةفيؼذاكرتويستحضرىابعنفكانيةامتزجػتبقدسػيةحزينػةنأبانػتالحاضر
ىػػاالتػػياحتشػػدتفييػػاعناصػػرالجمػػاؿالطبيعػػيمػػفالػػديـكالعػػنـؤالصػػكرةكأجزاعنيػػاتراكيػػبي

زرتمعلسةالخطابالتيحممتاألنالتبثلكحةالحنيفكالشذلكالثسركالضحكةكالبسمة،كتآ
كالشكؽلكطفمازاؿالحمـبومشركعا.

 

 صكرة الحزف كالغربة الحنيف :ثانيان 
الحزفكالحنيفحالتافمةزمتافلمشاعر،كمصاحبتافألفكارهكرؤاه،يتكلدمنيماشػعكر

غترابكاالشتياؽ.فتنتجتمؾالصكرةالتيكالينفؾيثيرفيوككامفاال،مقيـفيكجدانواليبرحو
كزفراتو.،كالحنيف،كعذاباتو،تجسدالحزف

كقدظيرتصكرةالحزفكالسربةكالحنػيفعنػدخمػؼالحػديثيبتجمياتيػاكجمالياتيػا،فيػك
ابػػػفىػػػذاالعصػػػرالمضػػػطربكربيػػػبىػػػذهالمتاىػػػاتكالضػػػياعات،تتػػػراكـفػػػيأعماقػػػواألحػػػزاف

بداعية.كتتناثرحكلواليمكـ.ف يجمعجزئياتياكينضدفسيفساءىابمعالجةتصكيريةابتكاريةكا 
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 صػػػػػػديقتي نحػػػػػػكم تجػػػػػػ  الػػػػػػذكرياتي 
 

 ىا ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدامالتزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديني بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمارً  
 ياليفتػػػػػػػي أشػػػػػػػجانى  تبكػػػػػػػي قصػػػػػػػائدي  

 
 أقامػػػػػػػػػػػػػػا كبيػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػرابي األمنيػػػػػػػػػػػػػػاتً  

 

 
 رم لمحػػػػػػػػػزف رغػػػػػػػػػـ جراحنػػػػػػػػػافتنك ػػػػػػػػػ

 
 (1)دامىنىػػػػػػػػػػػػػ نػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػؿ النجػػػػػػػػػػػػػكـً لتجيئى  

ليجسػػػدكقػػػعىالجػػػراحكالحػػػزفعمػػػ قمبػػػوكمشػػػاعره،مكجيػػػانمػػػدخةيتخػػػذمػػػفالػػػذكريات 
الخطابإل صديقتو،تمػؾالصػديقةالتػييبثيػاشػككاه،فػالمرأةىنػاشػاىدةكمسػتمعة،ممػايييػي
إل أفالشككلتدكرحكؿعذاباتوكإنسافكلػيسكعاشػؽ.يبػدأبصػكرةاسػتعاريةلمػذكرياتالتػي

أكجاعييازيِّاجمية،كاستخدـمصطمحالػدمارفػيمزاكجػةتركحكتسدككتجيءكتمضي،فتكسكه
قامتعم عةقةالتضاد،فالدماريتبايفمعالينداـ،فيككفاالزديادىنػاظاىريػاكشػكمياحسػب
مػػػاتكحيػػػولفظػػػةالينػػػداـ.ثػػػـيتػػػابعتقػػػديـمةمػػػحالحنػػػيفكاالغتػػػرابفػػػيبكػػػاءالقصػػػائدكسػػػراب

ا،فتظيػػرحالػػةالضػياعالتػػيتتكػررعنػػده.ثػـيتجػػوبالخطػػابمػفػػيثناياىاأقامػفذيمػػاألمنيػاتال
ثانيةلصديقتوالتييعقػدمعيػاعيػداجديػدا،بػأفتسمػؽصػفحةالحػزفكالجػراحنكػيتقبػؿعمػييـ
ىنػػارمزيػػةاألمػػؿفػػيالسػػدالكاعػػد.كقػػداحتشػػدتفسيفسػػاء النجػػكـصػػديقةكنديمػػة،فتتخػػذالنجػػـك

 اختتمتبمشيدالمقاكمةلميأس.الحزفكالحنيففيىذهالمكحةالتي

 يا يػػػػدمترسػػػػمي  اإلحسػػػػاسً  أنػػػػا لكحػػػػةي 
 

  ؿي سػػػػػػػػاجً أي  رحػػػػػػػػتي  الػػػػػػػػركحً  كبيػػػػػػػػا شػػػػػػػػعكري  
ػػػػػػالػػػػػػدنيا كفػػػػػػي  مي  أنػػػػػػا حػػػػػػارسي    عه ر  شى

 
 بػػػػػػػػػػػابي كخطػػػػػػػػػػػكم بػػػػػػػػػػػالخطى تتػػػػػػػػػػػداخؿي  

 

 
 خيمتػػي يػػدخؿي  األمػػسً  أنػػا فػػي انتظػػارً 

 
 لػػػػػػػػػػي زمنػػػػػػػػػػي كيرحػػػػػػػػػػؿ باطػػػػػػػػػػؿي  ليعػػػػػػػػػػكدى  

 نػػػػػػا مػػػػػػا أزىػػػػػػرتٍ نحػػػػػػف عيكني  غربػػػػػػاءي  
 

 (2)يػػػػػػػػػػا المتحامػػػػػػػػػػؿي حزني  ا كأثمػػػػػػػػػػرى شػػػػػػػػػػجرن  
 
 

يحمػػؿالخطػػابفػػيىػػذهالمكحػػةنبػػرةعاليػػةمػػفاألنػػا،حيػػثتحتػػؿالمسػػاحةالكاممػػةمػػف
فػػػيمقدمػػػةاألبيػػػاتالثةثػػػة،كفػػػيتسػػػمط"أنػػػا"لسػػػةالخطػػػاب،كتظيػػػرفػػػيتسػػػمطضػػػميرالمػػػتكمـ

لألنػاىػيإحػدلاألدكاتضميرالمتكمـالمتصؿكالسائبعم األبياتكميا،ىذهالمسةالطاغيػة
لمتعبيرعفحجـالحزفالمييمفعم الشاعر،فيبػثعبرىػاشػككاهكيقػدـبػيفيػدييانجػكاه.يبػدأ

و،كىػػػكأيضػػػاكيقػػارعمػػػفخةليػػػاأعماقىػػ،هبتصػػكيرذاتػػػوفيػػكلكحػػػةاإلحسػػػاسالتػػيتخطيػػػايػػػدي
حسػاسالشػاعرالمعبػأحارسدنياالعذاببخطكاتوالمتداخمػةالمبعثػرة،فنقمػتىاتػافالصػكرتافإ

بػػالحزف.ثػػـيتجػػوالخطػػابالػػذممػػازاؿمحافظػػاعمػػ لسػػةاألنػػاإلػػ بارقػػةاألمػػؿالمختبئػػةفػػي
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ماضيو،كالتيشكمتزمناجميةعاشوفيظةؿالنػكركالحػؽ،فترتسػـالصػكرةاالسػتعارية)أنػا
األمػػستجسػػيدككجدانػػو،ك،كذاكرتػػو،فػػيانتظػػاراألمػػسيػػدخؿخيمتػػي(فخيمتػػوتجسػػيدلحياتػػو

فػػإفزمػػفالباطػػؿكالخيانػػةسػػيرحؿكيػػزكؿ.ثػػـلمماضػػيالجميػػؿ،فػػإذامػػاعػػادذلػػؾالػػزمفالنػػدمُّ
التيتشكمتأيضاعبرلسةاألناالكبرل،فيػكيتمنػ السػدعرضفيالبيتاألخيرلكحةالسربةي

فصػػػكرةالمشػػرؽالػػػذميشػػػبواألمػػػسالجميػػػؿ،لكنػػػويعػػػيشغربػػػةلػػػـتثمػػػرغيػػػرالحػػػزفالمتكالػػػد،
الحزفىنػاتجسػدتبثمػارحنظميػةمتكػاثرة.فعرضػتالمكحػةالمشػيديةالتصػكيريةمةمػحالحػزف
كالحنيفكاالغتراب،حزفيسكدالركحكحنيفألمػسجميػؿ،كاغتػرابمسػتطيؿدائػـنمتكئػةعمػ 
تقانػػاتاالسػػتعارةكالتجسػػيدإلدخػػاؿعناصػػرالدىشػػةالتػػيتكثػػؼمػػفانفعػػاالتالمتمقػػيكتضػػعو

 ـالحركةالمتتاليةلمكجدافالمضطرب.أما

 مكك ػػػػػػػػػػػػػػػؿه بفضػػػػػػػػػػػػػػػاًء اهلل تقطعيػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 

 عمػػى الكسػػاكًس حتػػى اسػػتفحؿى الخطػػؿي  

 تطػػػػػػػكؼي مػػػػػػػف بمػػػػػػػدو ظػػػػػػػاـو إلػػػػػػػى بمػػػػػػػدو  
 

 عػػػػػػف كػػػػػػؿ  دربو لمػػػػػػا تبغيػػػػػػًو تنفصػػػػػػؿي  

ػػػػػػالن    بجػػػػػػراًر الممػػػػػػً  مػػػػػػف عىطػػػػػػشو  ميحم 
 

 بػػػػػؾ الجػػػػػراحي عمػػػػػى مػػػػػا فيػػػػػؾى تٍشػػػػػتعؿي  

 يػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػًذبه أٍزرىٍت بػػػػػػػػػدنياًؾ دنيػػػػػػػػػا كمٌ  
 

 (1)كفػػػػي عيكنػػػػًؾ لػػػػكفي الطيػػػػؼ يٍكتحػػػػؿي  

 
يعػػرضفػػيىػػذهالمكحػػةالتصػػكيريةصػػكرةأخػػرللمسربػػةكالمنػػافي،كيتجػػوالخطػػابفييػػا
إلػ لسػػةالحػػكارعبػرضػػميرالمخاطػػب،فيصػػنعالشػاعرحػػكاراداخميػػابينػوكبػػيفنفسػػو،فيصػػير

رالذمأككػؿبفضػاءاهلليػذركهالحديثمكجياإل ذلؾاآلخرالذمصنعو،ترتسـصكرةالمياج
كيقطعو،فتظيرقكةالسبؾالتيجعمػتمنػومػككةكممزمػابقطػعالفيػافيكالفضػاءاتباضػطراب

عمػػ الكسػػاكس"،ثػػـيتػػابعرصػػدالصػػكرةنفيػػذاالميػػاجرالمنفػػييطػػكؼالبمػػداف"كخػػكؼككجػػؿ
اكتنػزهالبيػتاألكؿ،مرتحةكمنفصةعفغايتوكىدفو،ككافالبيتالثانيبسطناكتكضػيحالمػا

مؿبجرار،كيصؿفيالبيتالثالثذركةالصكرة،فيجسدىذاالمسترب الممحالتيالتزيدهكقدحي
،كتزيدهجراحوعم مافيواشتعاالكاغتراباكىجرانػا،كقػدحمػؿالجممػةالشػعريةمأناكظإالعطشن

التػيتمػتجػرارالممػح،"طػشمفع"قدرةعاليةعم السبؾكاالرتصاصالتصكيرم،فكافلقكلو
يضػاحا،"عم مافيؾ"كقكلو تعبيرمزادالمعن تفصيةكا  الذمتكسطالجراحكاالشتعاؿنجماؿه

دكفإخةؿأكزيادةمطنبة.كأسدؿستارىذهالمكحةببيتحمؿالقسكةالتييكجيياالشاعرفي
نفػػي،فػػػدنياهدنيػػػاالػػػزكركالبيتػػػافالسالػػبإلػػػ ذاتػػػوكرفقائػػػو،فالػػدنياقػػػدتنكبػػػتليػػػذاالمستػػػربالم
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ىذاالمرتحؿتكتحػؿبأطيػاؼالػكطفشػكقا كالكذب،كلكنوأبق عم لمحةاألمؿكعادتو،فأعيفي
 كعشقالترابوكسمائو.

ـي   الراحمػػػػػػػػػكفى كعٌنػػػػػػػػػا غػػػػػػػػػابى خطػػػػػػػػػكيىي
 
 

 كفػػػػػػي مسػػػػػػاحًة ركحػػػػػػي أينعػػػػػػكا زىىػػػػػػرا 
ـى غٍيبىػػػػػػػػػػًتيـ  ـي أقػػػػػػػػػػدا  نػػػػػػػػػػادىٍت دركبيييػػػػػػػػػػ

 
طػػػػػػػػاىـٍ   ـي األثػػػػػػػػرا كلػػػػػػػػيسى إٌل خي  ترسيػػػػػػػػ

 المزمعػػػػػػػػػػكفى عػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػد نيا مغػػػػػػػػػػادرةن  
 

 (1)كاعتػػػػػػػػذرا كالالجػػػػػػػػكابي لػػػػػػػػدييـ راحى  

صػػكرةتاليػػةلمسربػػةكالرحيػػؿالتػػيتصػػؼنكعػػاآخػػرمػػفاالغتػػرابالػػذميحدثػػوالمػػكت، 
يـخطػكاتًيقدمياعبرلسةالسائػب،فالحػديثمكجػوليػؤالءالػراحميفالػذيفغيبػتالسػنكفكاليمػكـي

فاألقداـىيالتي،األنس،ثـيصؿفيالبيتالثانيذركةالصكرةذكرياتيـأينعزىرىكلكفدؼء
كىػػػيصػػػكرةاسػػػتعاريةحفمػػػتبالجػػػدةكالدىشػػػة،،تنػػادمدركبيػػػـكخطػػػاىـىػػػيالتػػػيترسػػػـاألثػػػر

فيصػفيـبػالمزمعيفمسػادرةعػفالػدنيا،فيػـنكيعكدفيالبيتاألخيرإلػ تجسػيدحالػةاالغتػراب
رادةفػػيالمسػػادرة،كىػػيإرادةالبػػاحثيفعػػفالمجػػدأصػػحابرغبػػةك فالحػػديثىنػػاعػػفالشػػيداء،ا 

عمػ  الذيفينكبعنيـالةجكابكيعتذر،كىيالصكرةالخاتمػةالػذمأسػدؿبيػاالشػاعرالسػتارى
 لكحتو.

كجػػعاالغتػرابكلظػػ ترتسػـفػياألبيػػاتالتاليػةصػػكرةطكليػةممتػدةكمتماسػػكةلمحػزفك
 .الشكؽكالحنيف

 حاصػػػػػػره كجعػػػػػػي فػػػػػػي ًضػػػػػػٍمًع أغنيتػػػػػػيمي 
 

تىرا   كعػػػػػكدي مػػػػػٍكتي ينػػػػػاغي كٍحػػػػػدىهي الػػػػػكى
تػػػػػي   ًمػػػػػًف انتحػػػػػارم جعىمػػػػػتي البػػػػػكحى ىٍميمى

 
تػػػػابكتي اليػػػػكل انتىحػػػػراف   مػػػػاتى قمبػػػػي كى

 

 
ػػػػػ  اًمػػػػػٍف مٍيرجػػػػػاًف دـو قػػػػػد سػػػػػاحى منبجسن

 
ثػػػػػػرا  مًمػػػػػػًو ى  عمػػػػػػى تػػػػػػراًب الٌشػػػػػػجى فيحي

فػػػػػػا قًمقنػػػػػػ  ـ  نفسػػػػػػي كصػػػػػػٍكتي قػػػػػػد غى  األػػػػػػ
 

نػػػي كمػػا زارى العيػػػكفى كػػػرلبمٍيػػًد حزٍ  
(2) 

يبدألكحتوباستعراضحالةالكجعالتيتعتػرمأغنيتػوالحزينػة،باسػتخداـلسػةاألنػاالتػي 
تكشؼعفمكنكنوالنفسيكالتعبيرمبكصفيةعالية،فالكجعمحاصرفيأعماؽاألغنية،كليس

نتحػػارالتػػيتشػػيرإلػػ الحػػزف،كتبػػرزفػػيالبيػػتالثػػانيمفػػردةاالعػػكدالمػػكتيعػػزؼكتػػرىغيػػري
كأعػػربعػػفمػػكتالقمػػب،كقػػدـصػػكرة،تسييػػبالػػذاتالمتعمػػدنفاالنتحػػارقػػدكلٌػػدىميمػػةالبػػكح
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لةنتحػػػػارتمثمػػػػتفػػػػيانتحػػػػارتػػػػابكتالحػػػػب،كىػػػػيمزاكجػػػػةفعميػػػػةقامػػػػتعمػػػػ التبػػػػايفلأخػػػػر
الثالػثو،ثـيقػدـفػيالبيػتكاالختةؼ،أبرزتصكرةالحبالذمماتفيوكؿشيءحت تابكتي

صكرةأخرللمدـالذميراؽمتدفقاعمػ أرضالحػزفكالشػكؽالػذميجػدهفػيحمػـغريػب،كىػي
انتقالػػةفييػػانػػكعمػػػفالمسػػايرةلطبيعػػةالصػػكرةالتػػػيجسػػدىافػػيبدايػػةالمكحػػػة،يعػػكدفػػيالبيػػػت

كمػػازار"األخيػػرمػػفىػػذاالمشػػيدإلػػ ذاتػػوكصػػكتوالمضػػطربالحػػزيف،فيختػػتـبعبػػارةتقميديػػة
 لعيكفكرل".ا

 أمشػػػػػي عمػػػػػى قمقػػػػػي كالٌصػػػػػمتي يتبعينػػػػػي
 

ػػرل   كمػاءي صػٍبرم عمػى جٍفػًف الحنػيًف جى
 يالًحػػػػػػػؽي الخٍطػػػػػػػكى ظمٌػػػػػػػي فػػػػػػػي متاىًتػػػػػػػوً  

 
بػػػػػرا  ػػػػػٍف عى  كيسػػػػػتري ي مػػػػػف اإلعيػػػػػاًء مى

 مميئػػػػػػػػػػةه بػػػػػػػػػػرؤل اآلىػػػػػػػػػػاًت خػػػػػػػػػػارطتي 
 

طػػػػػػرا   ككػػػػػػؿ  جػػػػػػٍزءو ييالقػػػػػػي كحػػػػػػدىهي الخى
رقػػػػػي فػػػػػالحٍزفي يزرعنػػػػػي نٍخػػػػػالن    عمػػػػػى كى

 
را كيقمػػعي    (1)العٍصػػؼي مػػف غاباًتنػػا الش ػػجى

يقػػدـفػػيىػػذاالمشػػيدصػػكرةمباينػػةلمصػػكرةاألكلػػ ،فيجسػػدصػػكرةالصػػمتالتػػيتقابػػؿ 
صكرةالسناء،كيحافظفيياعم لسةاألنافيخطابو،يبدأبمزاكجةفعميػةفػيالمشػيعمػ القمػؽ

مػػاء"اكجتيفاسػػميتيفقامػػتعمػػ اجتمػػاعمػػز-كتتبػػعالصػػمت،كيعػػرضبعػػدىاصػػكرةاسػػتعارية
جسدتاشدةالصبركالحنيف،ثـينتقؿإل صكرةاستعاريةأضػفتعمػ -صبرم،كجففالحنيف"

مطػاًردايةحػؽخطكاتػوفػيدركبالتيػوكالضػياع،كيقػدـفػي لكحتوجػدةكدىشػة،فجسػدالخطػكى
كيتػابع.ىػاجتيازالجممةالمستأنفةنتيجةطبيعيةلةستراحةمفكعثاءىػذهالمتاىػةلمػفيسػتطيعا

يعيػػايصػػطدـبالعػػذاباتفخارطػػةأكجاعػػومثقمػػةبنػػبضاآلىػػات،كجمنعػػرضصػػكرهالفسيفسػػائية
كالحزفلًعظمػوكىكلػوأصػبحنخػةباسػقاراسػخافػيدفػاترشػعره،كالعكاصػؼالعاتيػةكاألخطار،

الحػػزيفتقتمػػعالشػػجرالػػكاىففػػيغاباتػػوالمتكاثفػػة.ىػػذهالصػػكرالمتةحقػػةرسػػمتلكحػػةكجدانػػو
كىػػػػيصػػػػكرةكميػػػػةطكليػػػػةتماسػػػػؾفييػػػػاالبنػػػػاءالتصػػػػكيرم،الػػػػذمأتعبػػػػوالقمػػػػؽكالحنػػػػيفالػػػػدائـ

 كالتجسيدم،امتألتبالشحناتكالتكتراتكاالنفعاالتالتيأبدعفيرصدىاكبثيا.

 تػػػػػػركم فػػػػػػي مػػػػػػكاكيمي سػػػػػػكىت  كالػػػػػػري ي 
 

 بعػػػػػضه مػػػػػف تراتيمػػػػػي ٌحػػػػػةي النػػػػػامً كبى  
بيػػػػػػػػوي    بينػػػػػػػي كبػػػػػػػػيف فمػػػػػػػػي سػػػػػػػػكره تحج 

 
 غريػػػػػػػبي القناديػػػػػػػؿً كتى  ريػػػػػػػ ي الغيػػػػػػػابً  

 دي الظمػػػػػأى المحػػػػػركرى فػػػػػي جسػػػػػدمكتكًقػػػػػ 
 

نػػػػػاري الجنػػػػػكًف كتسػػػػػريبي األقاكيػػػػػؿً  
(2) 
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تأخػػػذىػػػذهالصػػػكرةمكقعيػػػافػػػيمطمػػػعالقصػػػيدة،كىػػػيصػػػكرةتركيبيػػػةتعػػػرضامتػػػدادا
ي،ألكجػػاعالشػػاعركمعاناتػػوكاغترابػػو،كتجسػػدحالػػةالصػػمتكالػػذىكؿأمػػاـىػػذاالحػػزفالطػػاغ

كتشكؿحضكراكاضػحالمسػةاألنػا،فػالريحالتػيتػركمالعػذاباتفػيمكاكيمػو،كالنػامالػذمتحمػؿ
كفكالعبثالتػيتشػعؿبحتوآالـتراتيمو،كفموالذمتخرسوريحالسربةكتسريبةالنكر،كنارالجن

احتشػػدتجميعيػػالتقػػدـصػػكرةممتػػدةارتكػػزتعمػػ الحػػسالتصػػكيرماالسػػتعارمنظمػػأهلمحريػػة
بارزفيعاليالتكثيؼكالتجديدكمتيفالسبؾكاالرتصاص.ككافلمكقعيافيمقدمةالنصأثره

طةؽبكاعثالشكؽكالحنيف.،إثارةانفعاالتالشجفكالحزف  كا 

ػػػػػػػػػػكمم   صػػػػػػػػػػحٍكتي   راقػػػػػػػػػػيتً حي احٍ رٍ نػػػػػػػػػػي جي
 

ػػػػػػبيً يي  الحػػػػػػرؼً  كلػػػػػػٍكفي    ضػػػػػػابي الخً  وي جي
 اصػػػػػػػكتن  صػػػػػػػارى  يى رحػػػػػػػي فػػػػػػػي إىػػػػػػػابً كجي  

 
 يػػػػػػػػػابي تً ارٍ  وي قيػػػػػػػػػيخني  ي  كصػػػػػػػػػكتي ًفػػػػػػػػػ 

 فػػػػػػػػػػػالن طً  تي دٍ فعيػػػػػػػػػػػ دني الربيػػػػػػػػػػػعي س ػػػػػػػػػػػكى تى  
 

 (1)رابي يبكػػػػػػػػي الٌسػػػػػػػػ وً عمػػػػػػػػى أبكاًبػػػػػػػػ 
يقػػػؼفػػػيىػػػذهالصػػػكرةأمػػػاـحالػػػةالضػػػياعكالتشػػػتتالتػػػيتسػػػيطرعميػػػوفػػػيلحظػػػات 

الضعؼ،فيصبحالجرحصديقايمألركحالشاعركذاتو،كيبتيجالحرؼبمكفالحمرةالمخضب،
الجمعيالذميتكفؿالشاعربرفعلكائو،ثػـيتحػكؿىػذاالجػرحإلػ فتتخذالصكرةىنا مساراليـٌ

صكتيخنقوالشػؾكالخػكؼ،كيخػتـىػذهالصػكرةالممتػدةبمشػيدمػفالطبيعػةيمقػيظةلػوعمػ 
كاحتػػكاهمتكسػػداماضػػيوالجميػػؿ،لينبعػػثذلػػؾ ذاتالشػػاعرككيانػػو،فػػالربيعقػػداشػػتمؿالشػػاعرى

بػيفيػدمالسػرابكالتيػو.كقػداتكػأتالكجدانيػةعمػ التصػكيرالمشػيدمالطفؿفيأعماقويبكػي
 االستعراضيالتيتكشؼدالالتركحوالمعذبة.

 صكرة المرأة ثالثا:
المػػرأةىػػيركػػفالشػػاعرالػػػذميػػأكمإليػػو،كالنبػػعالػػػذميسػػتمدمنػػوركاءه،فيػػيعالمػػػو

دعالنصكص.كقدتعددتصكرةالخاصككيانوالكاعد،فميايخطأجمؿالقصائدكعنيايركمأب
المػػرأةفػػيالشػػعرالعربػػي،كاختمفػػتصػػكرتياالتقميديػػةفػػيالماضػػيعػػفصػػكرتيافػػيالحاضػػر.

كفيالقصيدةالعربيةىنػاؾصػكرةالمػرأةالمتناقضػةمػعكاقعيػا،كىنػاؾصػكرةالمػرأةالمسػتقيمة،"
دىػػااألنثػكم،كبنيػػةصػكرالخصػائصالجكىريػػةالتػيتحمػػؿمعػانيحضػكرالمػػرأةاإلنسػانيكتفر

                                                           

ل مت )ص(1  .(28(الحديثي:خمؼ،ديكافكا 



 

201 

عمػ ىػذاالحضػكر،فػالمرأةذاتمعطيػاتجماليػةكاجتماعيػة،لػذافيػيتمػداألديػب الشػعرتقػـك
".(1)بمادةغزيرة

ىاالمتعػددة،كقػدألمػحالباحػثكرسػـصػكرهتناكؿالشاعرخمؼالحديثيالمػرأةفػيشػعر
اصػػػكرةالمػػػرأةفػػػيجانبيػػػا.كسػػػيتناكؿىنػػػ(2)فػػيبكاعػػػثاإلبػػػداععػػػفدكرالمػػػرأةكمكانتيػػػاعنػػػده

السزليكالحسي.

 الصكر الغزلية لممرأة: -أ

كقؼخمؼأماـالمرأةليسمتسزالفحسػب،بػؿعاشػقاكمحبػا،فالصػكرةالسزليػةعنػدهىػيصػكرة
 السزؿالبرمءالعفيؼ.

 قافيػػػػػػػةو  ؿ  فػػػػػػػي كيػػػػػػػ مػػػػػػػةن سػػػػػػػكحي مدلٌ 
 

 (3)اليػػػػػػكل صػػػػػػالكا فرسػػػػػػافي  ؾً قمًبػػػػػػ لعػػػػػػرشً  
 

 
الػدالؿكالجمػاؿ،تمػؾالمػػرأةالتػيتػدكرفػيالقػكافيكعمػ ألسػػنةيرسػـصػكرةالمػرأةذات

 الشػػعراءكقػػدارتػػدتذلػػؾالثػػكبمػػفالػػدالؿ،كقػػدصػػاؿألجػػؿالتربػػععمػػ عػػرشقمبيػػافرسػػافي
رالمرأةممكةمتكجةعم عرشالقصيدةكعػرشالقمػكب،كىػيصػكرةترفػعالعشؽكالحب،فصكٌ

 الصكرةالسزليةالنمطيةفيالشعرالعربيالمعاصر.مكانةالمرأةكتعمييا،يقتربفييامف

ػػػػػػعى  الخميػػػػػػؿي  أنثػػػػػػى بيػػػػػػا بػػػػػػدأى   وي ركضى
 

ٍعبىػػػػػػػػػػػػدى بػػػػػػػػػػػػالت فنف يي كعى   ري ذً ٍنػػػػػػػػػػػػزيػػػػػػػػػػػػؼي مى
(4) 

تمػػؾالنسمػػةاألكلػػ فػػيفجعميػػاالشػػاعر،التػػياحتفػػيبيػػاالخميػػؿيعػػرضصػػكرةاألنثػػ  
أةالتػياكتسػبصػفاتاألنكثػة،كىيصكرةتحمؿالجدةكالحداثة،فيرفعمقاـىذهالمر مكسيقال

 الخالبةالساحرةكيجعمياأنث متفردةفيجمالياكصكتياكسحرىا.

 ره طىػػػػػمى  هي ؤي ٍفػػػػػني دً ٍضػػػػػكحي  أنػػػػػا الحنػػػػػيفي 
 

 (5)أمطػػػػػػػارم ؿ  غػػػػػػػى كيػػػػػػػلٍ أى  ؾً فافً عمػػػػػػػى ًضػػػػػػػ 
عمػػ ازدكاجيػػةالحػػبكتبػػادؿالم  شػػاعرالمتدفقػػة،يقػػدـصػػكرةغزليػػةأخػػرللممػػرأة،تقػػـك

عمػ المزاكجػةاالسػميةقػدبينيػتالصػكرةكحضػنودافػيمػاطر،ك،كالشػكؽحنػيفىالالشاعريمثؿف
حالػػةاالشػػتعاؿالعػػاطفي،ثػػـيكاصػػؿرصػػدالصػػكرةترصػػدف،القائمػػةعمػػ التبػػايفكاالخػػتةؼ

                                                           

ا)(1 ـ(.2009إبريؿ12(النكيس،صكرةالمرأةفيالقصيدةالعربيةعمكمناكالعراقيةخصكصن
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ه،ألفنبػػعالمسػػتمدةمػػفإيحػػاءاتالطبيعػػة،فتصػػبحىػػذهالمحبكبػػةضػػفافاتتكقػػؼعنػػدىاأمطػػاري
مطػػػارالمكسػػػميةالعػػػابرة.كقػػػدانضػػػمتىػػػذهالصػػػكرةلسػػػابقاتيافػػػيتمػػػؾاألنيػػػاريطسػػػ عمػػػ األ

 إعةءمكانةالمرأةكرفعقيمتياالجمالية.

 دل لمٌنػػػػػػػػػػػػػػأىػػػػػػػػػػػػػػالن  يػػػػػػػػػػػػػػا ألػػػػػػػػػػػػػػؼى 
 

 
 

 ؾٍ قي بً ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسيى  قمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى  
ػػػػػػػػػػػػػ   فػػػػػػػػػػػػػذم يػػػػػػػػػػػػػدم ؾً م يػػػػػػػػػػػػػديٍ دٌ مي

 
 (1)ؾٍ قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطك  تي  ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي ا تي ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحي  

المعاصػػػػركف،فيبتػػػػدئتقتػػػػربصػػػػكرةالمػػػػرأةىنػػػػامػػػػفالنمطيػػػػةالتػػػػياعتادىػػػػاالشػػػػعراء 
قوميمػػةبالترحيػػببيػػامسػػقطاعمييػػاصػػفةالجمػػاؿكالبػػراءةفيصػػفيابالنػػدل،معمنػػاأفقبمػػويسػػب

تطكقيػا،فليداففتمتقيانفيإشارةلةستجابةكالقىبكؿلحبو،ىايدىتبسطىكيبقدكميا،كمتكدداليا
،كمفرداتيػػػا،فػػػيعناصػػػرىااقػػػةاطةكاألنحممػػػتالصػػػكرةىنػػػاركنػػػؽالبسػػػكقػػػد.كرغبػػػةاهحبِّػػػيػػػدُّ

 كتركيبيا،لكنيامنحتداللةقكيةعم العاطفةالكامنةفيأعماقو.

 إف نظػػػرتٍ  الحػػػب   شػػػمسى  إنػػػي ألحسػػػدي 
 

 ؽي يختًمػػػػػػػػػ فيػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػكؽي  اؾً حٌيػػػػػػػػػإلػػػػػػػػػى مي  
 افنػػػػرى بيػػػػا تى  تٍ لػػػػك مػػػػرٌ  األرضى  كأحسػػػػدي  

 
 (2)ؽي الطػػػػري  بػػػػؾى  أك صػػػػاحتٍ  ؾً كً ٍطػػػػخى  أصػػػػداءي  

فػػػيىػػػذهالصػػػكرة،فػػػيلكحػػػةتصػػػكيريةجماليػػػة،فتصػػػبحالشػػػمسترتفػػػعكتيػػػرةالعاطفػػػة 
الجمػاؿ،كيحسػداألرضأيضػاإذاكطئتيػاأقػداميا،محسكدةنإفنظرتإل ىذهالحبيبػةمةئكيػةً

فػػكؽالػػذمبػػرعفػػيتكظيفػػو،فيػػذهالحبيبػػةتخطػػكترفػػاكدالالن"ترفػػا"كتتجمػػ الدىشػػةفػػيالتمييػػز
صػاحتبػؾالطػرؽ"،فػالطرؽ"التصػكيرمفػيالمشػيداألخيػرأديـاألرض،كتعمكدرجةاإلبػداع

اإفمرتبيا،كىيصػكرةغزليػةصػارخة،أسػدلتالسػتارعمػ لكحػةاكىيامنتصيحبالحبيبةحبِّ
تجسدتفيوالمرأةمعشكقةسامقة.

 الصكرة الحسية لممرأة: -ب

ةتسػػػتندالصػػػكرةالحسػػػيةعنػػػدالشػػػاعرخمػػػؼالحػػػديثيعمػػػ كصػػػؼأعضػػػاءجسػػػدالمػػػرأ
كمفاتنيا،فيصؼتارةالثسركتارةالشعركتارةرداءالمػرأة،ككػذلؾيصػؼالصػدركالنيػد،كيبتعػد
ىذاالكصؼفيغالبوعػفالعبثيػةالتػياعتادىػاشػعراءالحداثػة،يقػؼأمػاـالمػرأةكقػدأثػارهىػذا

تذاؿ.الجماؿكتمؾالفتنة.فيينتجالصكرةالحسيةشفيفةنمفغيرإيساؿجنسيأكإسفاؼكاب
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 يػػػػػػػػادللً  ني جمػػػػػػػػاؿي أسػػػػػػػػكرى  شػػػػػػػفتافً 
 

المرمػػػػػػػػػري  حركفػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػيف لحى  تٍ شػػػػػػػػػيقى  
 

 هي ر  ًسػػػػػػػػ أى تخٌبػػػػػػػػ مػػػػػػػػف عبػػػػػػػػؽو  كنػػػػػػػػزافً  
 

 ري يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يتفٌجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبجنكنً  بغاللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  
 

 

 

 ياشػػػػػػػبابً  عمػػػػػػػى حريػػػػػػػرً  يتراقصػػػػػػػافً 
 

ػػػػػػػػػػػتى  كبيػػػػػػػػػػػا يثػػػػػػػػػػػكري  فػػػػػػػػػػػي غمػػػػػػػػػػػرةو   ري ر  حى
 

 

 
 مػػػػػػػػبيـو  سػػػػػػػػر   فييػػػػػػػػا كػػػػػػػػؿ   نيػػػػػػػػرافً 

 
ػػػػػػػ  ري ر  غىػػػػػػػتي  الشػػػػػػػمكسي  , بػػػػػػػوً  وي ٍتػػػػػػػأى خبٌ  ذٍ مي

(1) 

 
يعرضلكحةلشفتٍيمحبكبتػو،يسترسػؿفػيكصػؼتأثيرىمػا،فيشػبييمابػالخمركالمرمػر
كالكنزيفكالنيريف،كىذااالحتشادالتصكيرميدكرحكؿمرتكزكاحدكىكسحرالشفاهكجماليما،
فقدأسكرهدالليماالمتأنؽ،كانتفضتحركفوحينمابدامرمرىمااآلسػر،كىػيصػكرةاسػتطاعأف
يطػػكرمػػفنمطيتيػػااالعتياديػػةالتػػيتقتصػػرعمػػ التشػػبيوبػػالمرمر،فجعػػؿالحػػركؼعمػػ لسػػانو
كفيأشعارهتشيؽإعجابػاكتنػتفضرغبػةفػيكصػفيا،ثػـيكشػؼعػفتػأثيرتػذكقيماعميػو،فػإذا

،فيتجسػدكنػزاثػـتتػكال مشػاىدالمكحػةبيماكنزافمعبقافيختفيسرىافيغةلةتتفجػرجنكنػا،
رامفقيكدالمجتمػعكأعرافػو،ثػـكقدثارتاتحر،عم فتنةشبابيااكدالالنقنكقدتراقصتاألىفالشفتي

تصػبحكنفًيٍألبػديٌكقػدحمػةسػرىماا،يتػدفقافعذكبػةكحػةكةفًيٍنيػر،فيسدكالكنػزافختتـالمكحةي
ةطكليػػةالشػػمسدلػػيةعمػػ غركرىمػػا.ىػػذهالصػػكراالسػػتعاريةالمتراصػػةكالمتآلفػػةأنتجػػتصػػكر

ممتدةأبرزتفتنةجماليةمكتنزةفيالشفاه.

 الياسػػػػػػػػػػػػػػميفً  فى ًمػػػػػػػػػػػػػػ ؽ  رى أى  فاهه ًشػػػػػػػػػػػػػػ
 

 الضػػػػػػػػػػػػػفاؼً  جميػػػػػػػػػػػػػؿي  الكنػػػػػػػػػػػػػكزً  ي  ًيػػػػػػػػػػػػبى  

 

 
 الشػػػػػػرابً  كػػػػػػأسى  فيػػػػػػا ليتنػػػػػػي كنػػػػػػتي 

 
ػػػػػػػػػػػػػػثغػػػػػػػػػػػػػػرن  سي لًمػػػػػػػػػػػػػػأي    المرافػػػػػػػػػػػػػػي ي  يً ا شى

 فاهي الٌشػػػػػػػػػ حتػػػػػػػػػى تػػػػػػػػػذكبى  ؼي كأرًشػػػػػػػػػ 
 

 (2)رافػػػػػػػػػػياغتً  ركحػػػػػػػػػػي لييػػػػػػػػػػبي  ؽي كيحػػػػػػػػػػرً  

 
عدسػػػػةالشػػػاعرلمشػػػػفاه،كىػػػػيمػػػػكطفمػػػفمػػػػكاطفالفتنػػػػةالتػػػػيصػػػكرةأخػػػػرلتعرضػػػػيا

يةكىيصكرةتجسػيد،"ك"جميؿالضفاؼ"ك"بييالكنكز"أرؽمفالياسميف"تستثيرهنفيذهالشفاه
تضيؼقيمةجمالية،كتمنحداللةنفسيةلسحرىػذهالشػفاه،ثػـينتقػؿكيجمعتبيفمتجرديف،

،"المرافػػي"الشػػرابالػػذميةمػػسثسرىػػاشػػييالجكانػػبإلػػ تأثيرىػػاعبػػرالتمنػػيبػػأفيكػػكفكػػأس
حتػ تحتػرؽركحػومػفلييػباالغتػراؼ،كرغػـأفالصػكرةتقتػربمػفنفيرتشؼمنيالذةكمتعػة
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النمطيةالتيطرقياالشعراء،إالأنػوسػاقياكفػؽتقانػةإيقاعيػةكمشػيديةارتقػتبيػاعػفمسػتكل
السطحيةكالرتابة.



 اؽً العػػػػػػػػػػر  كلػػػػػػػػػػيفي  الشػػػػػػػػػػآـً  عيػػػػػػػػػػكفي 
 

 مد  قىػػػػػػػػػػػػػػػ يمػػػػػػػػػػػػػػػ ي  دً التبغػػػػػػػػػػػػػػػدي  حري كًسػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

 
 مػػػػػكجً الثٌ  حري فػػػػػي كًسػػػػػدٍ رً  كمػػػػػف مصػػػػػرى 

 
 (1)دمٍجػػػػػػػػػػػػنى  مى صػػػػػػػػػػػػرً ا كخى تيينػػػػػػػػػػػػ دي عرًبػػػػػػػػػػػػتي  

 
يعػػػرضلكحػػػةتجريديػػػةجديػػػدةلممػػػرأة،فالصػػػكرةىنػػػاتتحػػػدثبمسػػػافالمػػػرأةالعربيػػػةالتػػػي

كالػػردؼ،بسػدادملقػدُّكا،شػاميةهنيسػجتمفاتنيػامػفتػآلؼالحضػارةكالجسرافيػاالعػربيتيف،فػالعيكفي
كالخصرنجدم،فييصكرةلمسحركالفتنةالمذيفتتمتعبيػاتمػؾالمػرأةالعربيػة،اجتمػع،مصرم

فيياالكصؼالحسيمعالدالؿاألنثكم.

دىعػػػي ضػػػفائرى  ػػػ ؾً كى  تٍ التػػػي حػػػكلي ارتمى
 

 (2)اإلرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً  مجنكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى  تٍ كتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاثرى  
ػػػعركىػػػكأحػػػدالمفػػػاتفالتػػػيتسػػػزؿبيػػػا  الشػػػعراءقػػػديماكحػػػديثا،فيػػػذهيعػػػرضصػػػكرةالشى

،كنعكمتػػو،الضػػفائركىػػيإحػػدلالمظػػاىرالتػػييتحمػػ بيػػاشػػعرالمػػرأةكالتػػيتعبػػرعػػفطكلػػو
قػػػدارتمػػػتكتنػػاثرتمجنكنػػػةحكلػػػو،كحمػػؿكصػػػؼاإلرعػػػادداللػػةتأكيديػػػةلجنػػػكفتمػػػؾ،كجدائمػػو

المحظةكحميميتيا.

 يػػػػػػػػػاتى نكثى عطينػػػػػػػػػي أي تي  الفسػػػػػػػػػاتيفً  أم  
 

اري ٌنػػػػػػزً  الخصػػػػػػرً  عنػػػػػػدى الػػػػػػدؼءى  كيمػػػػػػن ي  
(3) 

لػػـتسػػبصػػكرةالػػرداءعػػفالشػػاعر،فعػػرضعبػػرتسػػاؤؿحمػػؿداللػػةالتعجػػبكالتحبػػب 
لصكرةالفستافالذميثيرفيوأنكثػةالمػرأة،ثػـتػكجىػذهالصػكرةبفتنػةالخصػرالػذميمتػؼحكلػو

 حالسابقة.ضاؼإل المةمفأشارتالصكرةإل مممحجماليييزناريمنحدفئاحسياكعاطفيا،

 يػػػا امػػػرأةن  ؾً أك نيػػػديٍ  ؾً مػػػا بػػػيف عينٍيػػػ
 

 

ػػػػػ سػػػػػألبسي    (4)راعاتيكػػػػػي تحمػػػػػك ًصػػػػػ رى حٍ الس 
يقػػؼفػػيىػػذهالصػػكرةحػػائرابػػيفالعينػػيفكالنيػػديفليػػتممسالسػػحرمػػفتمػػؾالمػػرأةالتػػي 

التتكقػؼ،كىػيصػكرةتسػكؽتػأثيرامتباينػا،،فتنتو كمعػارؾى كسمبتورشػدهكأدخمتػوفػيصػراعاتو
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ناالمرأةيرمزافإلػ الجمػاؿالسػاحركنيػداىايرمػزافإلػ السريػزة،كاسػتخداميامعػايشػيرإلػ فعي
لحظةتداخؿفيياالسزؿبرقتومعالجسدبسكايتو.

 صكرة الطبيعةرابعا: 
،لمطبيعػػػةحضػػػكرىافػػػيالشػػػعراإلنسػػػانيعامػػػة،فيػػػيالمكحػػػةالكبػػػرلالحتشػػػادالجمػػػاؿ

كقػػػػدشػػػػيدالشػػػػعرالعربػػػػيكعبػػػػرعصػػػػكرهاحتفػػػػاءنكبيػػػػراكمصػػػػدرهالػػػػذميفػػػػيضعمػػػػ الشػػػػعراء،
العربية.بالطبيعة،ككانتمرتكزارئيسالدلشعراء

كقػػداحتفػػ الشػػاعرخمػػؼالحػػديثيبالطبيعػػةكجماليػػاكمصػػادرىا،فيػػكابػػفالعػػراؽذات
الطبيعػػةالسػػاحرةبنكاعيرىػػاكنخميػػاكأنيارىػػاكحقكليػػا،يرسػػـلكحػػاتالطبيعػػةفػػيشػػعرهبجماليػػة

بارزة،كبدالالتنفسيةكفنيةعالية.

كقػػػػدتجمػػػػتالمكحػػػػاتالتصػػػػكيريةلمطبيعػػػػةفػػػػيالمشػػػػاىدكالعناصػػػػرالمبثكثػػػػةمػػػػفحػػػػكؿ
الشاعر،كفيالطبيعةالعراقيةالخاصةبو.كسيعرضالباحثمجمكعةمفصكرالطبيعةعامة

كمفصكرالطبيعةالعراقيةالخاصة.

 .لطبيعةعامةلمصكراةيقدـنماذجىفيالصكرالتالي

 ذاالٌشػػ ؽً فػػي عبىػػ األرضى  مػػ تي  أنػػا قػػدٍ 
 

 طػػػػػػػػػػػػػػػكراعي  الياسػػػػػػػػػػػػػػػميفً  دربى  كمػػػػػػػػػػػػػػػ تي  
 دمتمػػػػػر   مػػػػػف جنػػػػػكفً  ؾى سػػػػػاللى  فػػػػػام ٍ  

 
 كنػػػػػػػػػػػكرا ؾى ا فػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػديٍ نػػػػػػػػػػػارن  ألكػػػػػػػػػػػكفى  

 ياتي يى التػػػػػػي أىػػػػػػديٍ ىػػػػػػي ذم حمػػػػػػائمً  
 

 (1)بػػػػػػػػػػكراعي  الطيػػػػػػػػػػكرى  مػػػػػػػػػػتً كعمٌ  طػػػػػػػػػػارتٍ  
يامػػتألتكحػػةربيعيػػةلػػألرضالتػػترتسػػـمظػػاىرالطبيعػػةفػػيىػػذهالصػػكرة،فيعػػرضل 

،كىػػيصػػكرةاسػػتعاريةجسػػدتاحتفػػاءهبيػػذاكالعطػػرالشػػذمُّيػػاالعبػػؽيأرجائبالياسػػميفكفػػاحفػػي
لمػػرأةالعاشػػقةكيفػػيضحكلػػو،كقػػدجػػرلالخطػػابىنػػاعمػػ لسػػافا،الربيػػعالػػذمينبػػعمػػفداخمػػو

يديػػونػػاراكنػػكرا،كىػػيصػػكرةومػػفجنكنيػػاالمتمػػرد،فتسػػتحيؿبػػيفسػػةلىيمػػألىكػػينالتػػيتسػػتحثو
جديػػػدةتضػػػاؼإلػػػ سػػػابقتياحممػػػتسػػػةؿالثمػػػاركالنػػػكركالنػػػار،كأخػػػذتطابعػػػادالليػػػاإيحائيػػػا

الركحػػيباسػػتخدامولفظػػةالنػػكر،كلكػػفلمعةقػػةالقائمػػةبينيمػػا،حػػاكؿأفيضػػفيعمييػػاالصػػفاءى
كالنػػػكريشػػػيرإلػػػ طبيعػػػةلفظػػػةالنػػػارحممػػػتداللػػػةالعةقػػػةالمحمكمػػػة،كىػػػذاالتبػػػايفبػػػيفالنػػػار

لحظػػاتالعشػػؽالمتأرجحػػة.كينتقػػؿفػػيالصػػكرةاألخيػػرةإلػػ تحميػػؽآخػػرحممػػتداللتػػوالحمػػائـ
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لمطيػكر كالطيكرالتيكانتىديةمفتمؾاألنث ،فاختتمتلكحةالربيعالزاىيػةبمشػيداسػتعارم 
العاشػؽ.كقػدتجمػتفػيالتيتعممتسرالتحميؽكالعبكرمفحمائميػاالتػيأكدعتيػاسػماءىذلػؾ

الصكرةالكميةلمطبيعةقدرةالشػاعرعمػ تكظيػؼمةمػحالجمػاؿلخدمػةفكرتػوالتػيقامػتعمػ 
 البذؿكالعطاءكالتضحيةلدلالعاشقةالمتفانيةفيسبيؿعاشقيا.

 يػػػػانجمتى  فكػػػػكني أنػػػػتً  ركحػػػػي سػػػػماءه 
 

ػػػػػػػػنا حى قػػػػػػػػي فػػػػػػػػي ركابػػػػػػػػي ىمًسػػػػػػػػم  كحى    الجى
ػػػػػػػ  ػػػػػػػ ري عٍ فالش   يػػػػػػػاليمتً  يا فسػػػػػػػتافى ألبسى

 
ػػػػػػػ يا عصػػػػػػػافيري تٍ حى ككٌشػػػػػػػ  ػػػػػػػحى الخى الض   ال جى

 ىػػػػػػػػػاآيػػػػػػػػػاتي لينثرى  يحمػػػػػػػػػؿي  كالػػػػػػػػػكردي  
 

 (1)لدى ل يرضػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػو بىػػػػػػػػػ قمبػػػػػػػػػؾً  ببػػػػػػػػػابً  
كالحقػكؿكالركابػيكالعصػافير  يستعرضالشاعرفيىذهالصكرةمةمػحالسػماءكالنجػـك

يدممتسػؽكمتػرابط،كالكركد،كىيمةمحتزخػربيػاالطبيعػةالمحيطػةبػو،كيقػدميابعػرضمشػ
فيذهالمعشكقةمػدعكةألفتكػكفنجمػةفػيسػماءركحػو،كأفتحمػؽفػيركابػيىمسػوفًرحػةكقػد
تراقصػػترقػػصالحجػػؿ،فجمػػعفػػيصػػكرةاسػػتعاريةثنائيػػةبػػيفزرقػػةالسػػماءكخضػػرةالركابػػي،

كالحركػػػػػةالمتكازنػػػػػةجمعػػػػتالحركػػػػػةالتػػػػيتثيرىػػػػػالفظػػػػةالتػػػػػراقص،كىػػػػػيلفظػػػػةحممػػػػػتالدقػػػػةاك
أنتجصكرةلمنقاءالذمينادمبوفػيدنيػاالعاشػقيف،ثػـيػكاليبسػطمعػالـصػكرتو،فالمتناغمة،ك

فيػػذهالسػػماءكالركابػػيقػػدارتػػدتمػػفعبػػؽالشػػعركنبعػػوفسػػتانالزينػػةليميػػاكطرزتيػػاعصػػافير
الضح بالخجؿالمنسػدؿ،فجمػعبػيفسػكادالميػؿالمحبػبكضػياءالنيػارالمثيػركظيػرتحركػة

حكالتزييفالتيتمارسػياالعصػافيربزقزقاتيػاكتقافزىػا،كيؤكػدفػيالصػكرةاألخيػرحضػكرالتكشي
 ثرةنأمػػاـبػػابقمبيػػاالػػذماليرضػػبيػػامتنػػامقػػيىكػػييي،الربيػػع،بػػكركدهالتػػيتحمػػؿآيػػاتعشػػقو

بسيرىػػابػػدية.كاشػػتممتالصػػكرةعمػػ االمتػػدادكالتتػػابعفػػيرسػػـالمشػػيد،فتجمػػعالمػػكفكالحركػػة
 لصكتبتراتبيةكاضحةمفخةؿمزاكجاتحسيةتضاؼإل تفاصيؿالصكرة.كا

 النسػػػػػػػػػػػيـً  يػػػػػػػػػػػا كركػػػػػػػػػػػراتً  أميػػػػػػػػػػػرةي 
 

 الفيػػػػػػػػػػػػافي بميػػػػػػػػػػػػؿً  الطيػػػػػػػػػػػػكرً  كرقػػػػػػػػػػػػصى  
 قػػػػػكؿً بػػػػػيف الحي  يػػػػػبً الط   كيػػػػػا ىمسػػػػػةى  

 
 طػػػػػػػػػػػػػػاؼً حػػػػػػػػػػػػػػيف القً  البيػػػػػػػػػػػػػػادرً  كتيػػػػػػػػػػػػػػوى  

 غػػػػػػرم النخيػػػػػػؿى يي  ؿ  الٌظػػػػػػ كيػػػػػػا رقصػػػػػػةى  
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼً الزٌ  عى ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػالسػػػػػػػػػػػػػػػػػكاقي كرى  كدؿ   
 ذاذً الػػػػػػػػرٌ  فاهً فػػػػػػػي ًشػػػػػػػػ كيػػػػػػػا بسػػػػػػػػمةن  

 
 (2)كافيالٌضػػػػػػػػػ صػػػػػػػػػكفى يػػػػػػػػػركم الغي  رى تنػػػػػػػػػاثى  
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يعػرضصػػكرةخالصػػةلمطبيعػةيمػػكحمػػفخةليػاانسػػجاموالتػػاـبركنقيػاالبػػاىركجماليػػا
األخػػاذ،فيػػيصػػكرةتعكػػستػػأثيرعناصػػرالطبيعػػةفػػيأعماقػػو،فاحتشػػدتلكحػػةربيعيػػةناطقػػة

فالنسيـيطمؽنتكئافيذلؾعم التشخيصكالتجسيداالستعارمبتفاصيمياالدالليةكاإليحائية،م
تشػكؿكميػاتيػركمالسصػكف،كالػرذاذ،كراراتو،كالطيكرترقصمنتشػية،كالبيػادرتتيػوزىػكاكفخػرا

كيؤكػدحضػكرىافػيركحػو،.فالشاعريعكدإل منػابعالطبيعػةيسػتميميانديةنشفاهبسماتوالفي
كيدكنػو،ىػذاالفػيضالزاخػرمػفالجمػاؿعػفالتقػاطالكاقعكانتكاساتوالدافئة،فمـتشسموىكاجس

 تسريدةشعريةمبدعة.

 ىاعنػػػػػػد مسػػػػػػارً  كفمػػػػػػي ينػػػػػػادم الػػػػػػري ى 
 

 رجػػػػػائي صػػػػػكتي  الكقػػػػػتً  بػػػػػابى  كيػػػػػدؽ   
 ادن قٌيػػػػػػػػػمي  الزمػػػػػػػػػافي  مػػػػػػػػػا زاؿى  يػػػػػػػػػا ريػػػػػػػػػ ي  

 
 (1)نػػػػػػػدائي ركـي لمػػػػػػػف أى  تً ٍمػػػػػػػ حمى ىػػػػػػػاٌل  

حيػػا،مسػػتخدماتقانػػاتالتشػػخيص،فػػالريحينػػتجصػػكرةلمطبيعػػةالمطمقػػة،بعكاصػػفياكري 
رسكؿيسمعكيستجيب،يشككإليوقيػكدزمانػو،كيقػدـبػيفيديػوبػابالرجػاءالػذميحممػوصػكتو
المػذبكحليكصػػؿإلػػ الحبيػػبالبعيػػدنػػداءهكػػييفػػيضبعطفػػوكتػػكدده.كتتجمػػ إبداعيػػةالتصػػكير

سػػكؿحػػبكاشػػتياؽيسػػافرإلػػ رىػػيرمػػزالمزمجػػرةكالسضػػب،بػػؿتفػػيىػػذاالمكحػػةفػػالريحليسػػ
 العاشؽالسائب.كىيلمحةتجديديةفيالبناءالتخييمي.

 كىنػػػػػػاؾى سػػػػػػٍربه مػػػػػػٍف عىصػػػػػػافيًر الٌربػػػػػػى
 

ؽي    طػػػػػػػػارىٍت إلػػػػػػػػى أٍعشاًشػػػػػػػػيا تتحػػػػػػػػر 
ـٍ لٌكنػػػػػػػٍت أٍسػػػػػػػماءىىا بيػػػػػػػًد الٌضػػػػػػػحى   كػػػػػػػ

 
 كالٌشػػػػػػمسي يقًمقييػػػػػػا التٌػػػػػػرابي الميقمىػػػػػػؽي  

 كحنػػػػػػػػػػػيفي عيصػػػػػػػػػػػفكرو ينىق ػػػػػػػػػػػري كحػػػػػػػػػػػدىهي  
 

ؽي  شػػػػػٌباؾى   ػػػػػك   (2)حٍزنػػػػػي كػػػػػي يفػػػػػز  تشى
 
 

يقػػػػػدـصػػػػػكرةالطبيعػػػػػةالتػػػػػيتشػػػػػاركوأحزانػػػػػوكمكاجػػػػػده،فينػػػػػتجعبػػػػػرتقانػػػػػاتالتجسػػػػػيد
كالتشػػػخيصصػػػكرااسػػػتعاريةمتراتبػػػةفػػػيعرضػػػياكسػػػبكيا،فسػػػربالعصػػػافيرتتحػػػرؽحزنػػػافػػػي

كطيػػػكرالحنػػػيفتنقػػػرشػػػباؾحزنػػػولتسػػػتفزالشػػػكؽ،أعشاشػػػيا،كشػػػمسالضػػػح قمقػػػةمضػػػطربة
كلتسػػػجيؿشػػػجكنو.كىػػػذامممػػػح،كبػػػكتفػػػيكجدانػػػو،فعناصػػػرالطبيعػػػةمييػػػأةلنقػػػؿانفعاالتػػػوالم

 جماليإبداعييبرزشعريةعاليةالتكثيؼفيحضكرىاالداللي.

 ازن طػػػػػػػرٌ مي  الػػػػػػػذكرياتً  قمػػػػػػػيصى  كافػػػػػػػت ٍ 
 

 (3)يينػػػػػػػػػػػازٍ التٌ  ؿي زاكً ييػػػػػػػػػػػ باحً دل الٌصػػػػػػػػػػػنىػػػػػػػػػػػبً  
 

                                                           

(.76(الحديثي:خمؼ،ديكافمرايااألحزاف)ص(1
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 ناالٌسػػػ فػػػي خػػػيطً  الغػػػيـً  ثػػػكبى  تي زٍ رٌ طىػػػ
 

ػػػػػػ مػػػػػػف كػػػػػػرـً  كعصػػػػػػرتي   ػػػػػػ ركؼً الحي  (1)دامامي
تعرضالصكرةفيالبيتيفلكحػةمطػرزةلمطبيعػةبتشػكيؿمككناتيػا،كباسػتخداـالمزاكجػة 

االسػػػميةكالفعميػػػة،ففػػػيالبيػػػتتتجسػػػدالػػػذكرياتقميصػػػاتطػػػرزبنػػػدلالصػػػباحليمػػػارسالتػػػزييف
رالسػعادةالتػيتمػدزفسػكالتمكيف،فانفتحتالداللةعم مايخبئوىذاالقميصمفذكريػاتتختػ

ركعةمازالػتحاضػرة.كفػيالبيػتالثػانييتجسػدالسػيـثكبػامطػرزابظةلياكتعيدليـالعاشقيفى
الحػركؼالتػييسػيؿتػدفقيافػيأشػعاره فيخيكطالنػكركالسػناء،كتنصػبمدامػةالػركحمػفكػـر

معلحظاتاإلشػراؽكعم لسانو.كقدظيرتالقدرةالشعريةالتيتستنطؽجماؿالطبيعةالممتد
تقاربػػتفييمػػاالمةمػػحالتصػػكيرية،يمػػافػػينصػػيفمختمفػػيفسػػجتخيكطيكالسػػركبفػػيلػػكحتيفني

المجسدةلكاقعدالليمتشابو.

ينتقؿإل عرضصكرالطبيعةالعراقية:

 نييضػػػػػخ   القصػػػػػيدً  مػػػػػعى  الفػػػػػراتً  صػػػػػكتي 
 

 مػػػػػػادمرى  فػػػػػػي الكجػػػػػػكهً  كينثػػػػػػري  نػػػػػػاران  
 نػػػػػػػػػػاقً فٍ أي بً  الجػػػػػػػػػػراحً  غابػػػػػػػػػػاتً  كيػػػػػػػػػػزكري  

 
 دادً ًحػػػػػ ثػػػػػكبى  شػػػػػيؿي كي الغػػػػػركًب يى ٍطػػػػػخى  

 وً ًكٍردى غياًبػػػػػػػػػػػػػ الصفصػػػػػػػػػػػػػاؼي  كيرتٌػػػػػػػػػػػػػؿي  
 

لٍيػػػػػػػػػػ   الكٌبػػػػػػػػػػادً  يحكػػػػػػػػػػي غربػػػػػػػػػػةى  ؾً كا 
ػػػػػػػ رمػػػػػػػؿى  كيػػػػػػػزكري    وً عشػػػػػػػقً  كعبػػػػػػػةى  ب  الحي

 
يػػػػػػػػػػا أكرادم  كتجػػػػػػػػػػ ي تنثػػػػػػػػػػري ركحى

(2) 
مػدخةلمشػركعفػينسػجخيػكط-كىػكأحػدمككنػاتالطبيعػةالعراقيػة-يتخذنيرالفرات 

لمكحػػة،كقػػداسػػتخدـالشػػاعرتقانػػةالتشػػخيصاالسػػتعارمفػػينقػػؿتجربتػػو،فصػػكتالفػػراتىػػذها
يتجػاكبمػػعالقصػػيدةفػػيإذكػاءنػػارهثػػـيحيػػؿىػذهالنػػارإلػػ رمػػاديػذركهفػػيكجػػكىيـ،كيكاصػػؿ

كىػػػكمعمػػػـمػػػفمعػػػالـ-رسػػػـصػػػكرهباسػػػتخداموتقػػػانتيالتشػػػخيصكالتجسػػػيدفيصػػػبحالسػػػركب
زائػػرايرفػػعرايػػةالحػػداد،ثػػـيتخػػذمػػفشػػجرالصفصػػاؼرسػػكال-شػػعرالتصػػكيرالسػػكداكمفػػيال

عػػبءىىػػذهالسربػػة،كيخػػتـالمكحػػةبمزكاجػػة(3)ادي)األتػػرج(كشػػارحالمعاناتػػوكاغترابػػو،فيحمػػؿالكٌبػػ
اسػػميةامتزجػػتبصػػكرةاسػػتعارية،فرمػػؿالحػػبيػػزكركعبػػةعشػػقو،كقػػدكانػػتلرمػػؿالحػػبىنػػا

ثافػةفػياجتمػاعجزئياتػو.كجػاءتالصػكرةالكميػةالممتػدةعاليػةداللةتكصيفيةفيمايحممومفك

                                                           

.142جعالسابؽ،ص(المر(1
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التكثيػػػؼكالجمػػػاؿالتصػػػكيرم،تبػػػرزقيمػػػةالكجػػػعالمسػػػتكفداخمػػػو،كتظيػػػرقدرتػػػوعمػػػ تطكيػػػع
 عناصرالطبيعةكيتنكبعنوفيإيصاؿرؤيتواليائسةلمكاقعالبئيس.

ػػػػػػػػ  سػػػػػػػػما نجمتػػػػػػػػي الحالمػػػػػػػػةٍ  ماؾً سى
 

 سػػػػػػػػػػػػػمةٍ بػػػػػػػػػػػػػا الباالر   فجػػػػػػػػػػػػػرً  كةي حٍ كًضػػػػػػػػػػػػػ 
 العػػػػػػػػػػراؽً  تػػػػػػػػػػرابً  لػػػػػػػػػػكفي  ؾً ككجييػػػػػػػػػػ 

 

 

 الناعمػػػػػػػػػػػػػةٍ  اليمسػػػػػػػػػػػػػةً  بػػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػػيقةي  
 راتً الفيػػػػػػػػ خريػػػػػػػػرً  صػػػػػػػػكتي  ؾً كصػػػػػػػػكتي  

 
 مػػػػػػػػػػػػػػةٍ الفاغً  الحمػػػػػػػػػػػػػػكةي  غػػػػػػػػػػػػػػةي بػػػػػػػػػػػػػػو المثٍ  

 الطيػػػػػػػػػكري  ـ  تسػػػػػػػػػتحً  وً ًفػػػػػػػػػرٍ عمػػػػػػػػػى جي  
 

 
 
 
 
 
 

 مػػػػػػػػػػػػةٍ نػػػػػػػػػػػػى العائً المي  بى ٍشػػػػػػػػػػػػعي  بي داعً تيػػػػػػػػػػػػ 
ـي ب ػػػػػػػػػػحي  يرشػػػػػػػػػػرشي    الرمػػػػػػػػػػاؿً  ا أديػػػػػػػػػػ

 
 ةٍ الدائمػػػػػػػػػػػػػػ رةي ٍضػػػػػػػػػػػػػػلتبقػػػػػػػػػػػػػػى بيػػػػػػػػػػػػػػا الخي  

ػػػػػػػػػػ سػػػػػػػػػػماؾً    ؿ  ظً تى بيػػػػػػػػػػا أٍسػػػػػػػػػػ دامى مى
 

 (1)الغائمػػػػػػػػػػػػةٍ  كالغربػػػػػػػػػػػػةً  الحػػػػػػػػػػػػزفً  فى ًمػػػػػػػػػػػ 
 

 
يعػػػرضصػػػػكرةأخػػػرللمطبيعػػػػةالعراقيػػػة،كىػػػػيصػػػكرةيبػػػػدأبيػػػاقصػػػػيدتو،تحتشػػػدفييػػػػا

لفػػػػرات،الطيػػػػكر،األعشػػػػاب،السػػػػماء،الفجػػػػر،الربػػػػا،تػػػػرابالعػػػػراؽ،خريػػػػرا"مككنػػػػاتالطبيعػػػػة
فجسػػدفػػيالمشػػيداألكؿصػػكرةلطبيعػػةالميػػؿ،تتعػػانؽفييػػااسػػتخدـتقانػػةالتشػػبيوكقػػد.الخضػػرة"

السػػماءالحالمػػةمػػعضػػحكةالفجػػرالباسػػمة،لتتصػػؼبيمػػاالحبيبػػةاتصػػافاجماليػػايميػػدلتتػػابع
الصػػػكرة،ثػػػـينتقػػػؿإلػػػ رصػػػدمةمػػػحكجييػػػاالتػػػيتنبػػػعمػػػفتػػػرابالعػػػراؽكتشػػػابولػػػكفسػػػمرتو

ىكةبنعكمتيا،ثـيرصدصكتحبيبتوالذمبنسااالكجويحمؿصكتاليمساتالمالمحببة،ىذ
حمؿلثسةالتقبيؿالتييركميا،كينتقؿإلػ رصػدصػكرةالفػراتكالعػرؽ،كقدبعضخريرالفرات

فػػالطيكرتسػػتحـعمػػ شػػاطيالنيػػركتػػداعبعشػػباألمنيػػاتالتػػيارتسػػمتعمػػ جانبيػػو،كأديػػـ
ثـيختـبالعكدةإل الصكرةاألكل كىيرماؿالعراؽيرشحبوالخالدلتنعـبوالخضرةالدائمة،

صػػكرةسػػماءالحبيبػػةالتػػييسػػتظؿبيػػامػػفىجيػػرأحزانػػوكغربتػػو.كقػػدكظػػؼىػػذهالمشػػاىدفػػي
عمػػ تشػػبيوحبيبتػػوكامتزاجيػػامػػعطبيعػػة الطبيعػػةالعراقيػػةفػػيخدمػػةالصػػكرةالكميػػةالتػػيتقػػـك

يامفانتمائيالترابياكفراتيا.بةده.معمنابطريقتوعفحبوالمرأةتستمدأنكثتياكدالل
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 : المبحث الثاني
 الصكرة الفنية

تتخػػذالصػػكرةالفنيػػةمكانػػاكبيػػرافػػيالشػػعرالعربػػي،فيػػيمػػداراإلبػػداعالفنػػياألبػػرز،
،كالتشػػػبيو،كالتشػػػخيص،فتتجمػػػ فييػػػاقػػػدرةالشػػػاعرعمػػػ التصػػػكيرباسػػػتخداـتقانػػػاتالتجسػػػيد

الرحبفيإنتاجالصكرالمفردةكالمركبةكالكميةكالبسيطة.كالتمثيؿ،كيككفلمخياؿمجالو

كتعدالصكرةكسيمةاألديباألكل التييستعيفبيافيصياغةتجربتواإلبداعيػة،كأداة
الناقػػػػدالمثمػػػػ التػػػػييتكٌسػػػػؿبيػػػػافػػػػيالحكػػػػـعمػػػػ أصػػػػالةاألعمػػػػاؿاألدبيػػػػة،كصػػػػدؽالتجربػػػػة

.(1)الشعرية

فيكمياالنقدمالحديثفػيظػؿالمػذاىبالركمانطيقيػةكمػعكقدظيرتالصكرةالفنيةبم
نظريػػة)كػػكلردج(فػػيالخيػػاؿاإلنسػػانيكالخيػػاؿالشػػعرم.إالأفالػػدرسالنقػػدمالعربػػيالقػػديـلػػـ
فلػػـيتكصػػؿإلػػ مفيكميػػاالحػػالي.كقػػدأشػػارالباحػػثإلػػ الػػركاداألكائػػؿ مػػفمباحثيػػا،كا  يخػػؿي

عفالصكرةالشعرية.الذيفعنكابذلؾفيمقدمةالحديث

كقػػدارتبطػػتالصػػكرةالفنيػػةبالجانػػبالحٌسػػيالػػذمتقٌدمػػوالرؤيػػةالبصػػريةارتباطػػاكثيقػػا
كلكػفىػذااالرتبػاطاليكػكفدائمػا،إذإٌفىنػاؾصػكراتتكػٌكفمػفعناصػرتجريديػةإل حػدمػا.

المعاصػػػريفبحتػػػة،العةقػػػةليػػػابالبصػػػرمطمقٌػػػا،كلعػػػٌؿىػػػذامػػػاجعػػػؿأغمػػػبالنقػػػادالسػػػربييف
البصرملمصكرة .(2)يتجاكزكفالمفيـك

كقػػػداسػػػتطاعالشػػػاعرخمػػػؼالحػػػديثيأفيبػػػدعالصػػػكرةالفنيػػػةبمػػػايجعميػػػاسػػػمةمميػػػزة
لشعره،كمعبرةعفمككنانتواإلبداعية،فاسػتخدـالتقانػاتالتصػكيريةالحركيػةكالبصػرية،معتمػدا

ثؿذاتوكتبسطفكرهكرؤاه.التجريدكالتشخيصكالتجسدنإلنتاجصكراستعاريةتم

 الصكرة الستعاريةأكل: 
سػػيتناكؿالباحػػثالصػػكرةاالسػػتعاريةكفػػؽتقانػػاتالتجسػػيدكالتشػػخيص،كمػػايتعػػالؽبيػػا
مفمزاكجة،كماتنتجػومػفتصػكيرحركػينػاطؽ،كمػاتعرضػومػفجماليػاتالتشػكيؿالشػعرم،

يحاءات. كماتحممومفدالالتكا 

                                                           

 (.2(قاكم،الصكرةالشعريةقديماكحديثا)ص(1
 .2المرجعالسابؽ،صينظر:((2
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ت بسػػػػػػػػػػػاتيني رمػػػػػػػػػػػادى مػػػػػػػػػػػ  آتـو أضػػػػػػػػػػػحى
 

كتيٌبسػػػػػػػػػت لٌمػػػػػػػػػا أفقػػػػػػػػػتي كػػػػػػػػػركـي  
(1) 

 النػػػػػػدل عمػػػػػػى شػػػػػػفةً  مػػػػػػذبكحه  فػػػػػػالمحفي  
 

ـي  صػػػػػػػػٌمي بالمييػػػػػػػػبً كلػػػػػػػػو تي   جحػػػػػػػػي
(2) 

كالتػػآزرالحركػي،باسػػتخداـتقانػػات،تعتمػدالصػػكرةفػيالبيتػػيفعمػػ التكثيػؼالتصػػكيرم 
التجسػػػػػيدكالتشػػػػػخيصكالمزاكجػػػػػة،لتنػػػػػتجمجمكعػػػػػةمترابطػػػػػةمػػػػػفالصػػػػػكراالسػػػػػتعاريةالمكنيػػػػػة

التصريحية،مككنةصكرةكميةحممتدالالتالشتاتالداخميالتيتسػيطرعمػ ركحالشػاعر،ك
تبػػدأالصػػكرةاألكلػػ باسػػتعارةتصػػريحية،اعتمػػدتعمػػ تجسػػيدالمحسػػكسبػػالمجرد،كقػػدظيػػرت
يقابميػػػاالتيػػػبس،كالبسػػػاتيف المقػػػابةتالتضػػػاديةفػػػيالصػػػكرة،فالبسػػػاتيفيقابميػػػاالرمػػػاد،كالكػػػرـك

قةىيبساتيفالقمبالتيتحمؿرمزيةالعمرالجميؿ،كالرمادىػكرمػادالمػآتـالػذميحمػؿالمحر
الحياةالكادعةالينيئةكالتيبسيشيرإل الجفاؼالركحيكالذم رمزيةالمكت،كالكركـىناكرـك
يحمػػػػؿرمزيػػػػةاالنتيػػػػاء.يػػػػكاليفػػػػيصػػػػكرالبيػػػػتالثػػػػانياالعتمػػػػادعمػػػػ االسػػػػتعارةالتصػػػػريحية

كىػذاالػذبحكقػعخداـتقػانتيالتجسػيدكالتشػخيصكالمزاكجػة،فتجسػدالمحػفعصػفكراذبيحػا،باست
ييمػي،فالنػدلبمػايحممػومػفاالسػميةمػدلجديػدالمتحميػؽالتختمػنحالمزاكجػةفعم شفةالندل،

المختػزؿالحػزفىذلػؾعذكبةكبكارةيصبحمصدرالممكت.كالجحيـبزفراتوالمميبةيجسدبصةتو
ؽالشػػعكربػػالحزفقػػدـتكثيفػػادالليػػاعٌمػػ،المحػػفالمػػذبكح،لتضػػعالصػػكرةالتاليػػةإطػػاراجديػػدافػػي

 الطاغي.

 جػػػػػػػػػػػكعه بػػػػػػػػػػػذاكرتي يىسػػػػػػػػػػػتؿ  أخيمتػػػػػػػػػػػي
 

 (3)كيقػػػػرأي المػػػػٍكتي فػػػػي ميداًنػػػػو عػػػػدمي 
صػػكرةاسػػتعاريةأخػػرلتضػػمنتياالقصػػيدة،لكنيػػاتتجػػوإلػػ الػػذاتكالػػذكريات،كيتػػكال  

لمكثػػؼ،فتجسػػداالسػػتعارةالمكنيػػةكمػػفخػػةؿصػػفةالجػػكعمػػاحػػؿعبرىػػاالحػػسالتصػػكيرما
بالػذاكرة،كالتتكقػؼالصػكرةعنػػدىػذا،بػؿتمتػػدإلػ تكثيػؼاسػتعارم،تػػدخؿفيػوالمزاكجػة،فيػػذا

تصنعمداداجديدالمأساتو،الجكعالذمحمؿداللةالفقدكالحنيفيتجسدسيفايستؿبحدتوأخيمةن
دمأساكيتياعبرتشخيصاالستعارةالمكنيةلممكتالذميقرأماخطوكتتكال الصكرةفيتصاع

همفعدـكضياع،كقػدتشػكمتعبػرالصػكرةمةمػحالتصػكيرالػداخميكالخػارجيكعممػتمشكاري
نػتجغيػرالسػػكداكيةاليػأسمػفكاقػعالييدالالتًعمػ إبػرازالقػدرةالشػعريةالجماليػةالتػيمنحػػتٍ

 كالعبثية.
                                                           

ل مت )ص(1  (.16(الحديثي:خمؼ،ديكافكا 
 .17(المرجعالسابؽ،ص(2
 .145(المرجعنفسو،ص(3
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 قاتمػػػػػػػػػػةو  د  ًجػػػػػػػػػػ كحو ر  تعػػػػػػػػػػيشي غربػػػػػػػػػػةى 
 

 (1)يػػػػا الًعمػػػػؿي فػػػػي أكجاعً  قاضػػػػيؾى ككػػػػـ تي  

 
سيبقتالصكرةالشعريةبعرضخطابيلسربةالركحالتػييحياىػاالمخاطػب،لتنتقػؿعبػر
االسػػػتعارةالمكنيػػػةإلػػػ العػػػرضالجمػػػاليالتصػػػكيرم،فتشخصػػػتالعمػػػؿقاضػػػيايصػػػدرأحكامػػػو

دمتالصػكرةاالسػتعاريةتشخيصػاتصػكيرياالمكجعةعم غريبالػركحباسػتمرارىػذهالسربػة.فقػ
 ضاعؼمفالشعكرالداخميلمسربةكأبرزداللتيا.

 تييى غٌصػػػػػػػػػػػػػػاته بػػػػػػػػػػػػػػأقبً  كلممصػػػػػػػػػػػػػػابي ً 
 

 (2)عمػدافي  قػاتً ري فػي الطٌ  كدً كلمرؤل السٌ  

 
اتكأتالصكرةفيالبيتعم تقانتيالتشخيصكالتجسيد،لتقدـتصػكيرااسػتعاريالحالػة

تجعبػػرتشػػخيصالمصػػابيحكتشػػبييياباإلنسػػافالحػػزيفالتػػييشػػرؽالظػػةـالمتسػػمطعميػػو،فػػأن
بسصتواستعارةتمثيميةحممتداللةالظةـالنفسي،اكتممتعبرارتباطالمصابيحباألقبيةالتػي
ترمزإل العتمةكالعذابمعا.ينتقؿفيالصكرةالتاليةإل ترسيخحالةالعتمةالركحية،فػالرؤل

قائمػةفػيطرقاتػوالمكصػدة،فػأنتجبػذلؾاسػتعارةتصػريحيةجسػدتمػدةنتجسدتعبرسػكادىاأع
 المحسكسبالمجرد،كقدمتداللةتأكيديةلماسبؽ.

ػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػا جً كٍ لمػػػػػػػػػػػػػػا غفى  ري كي ذٍ أتىػػػػػػػػػػػػػػ  اياعن
 

 (3)نػػػػػػػػػارم تحػػػػػػػػػج   لمكقػػػػػػػػػدً  ئػػػػػػػػػتى كجً  
قػػدـصػػكرةاسػػتعارية،تمػػتعرضػػاخطابيػػا،ميػػدلمحالػػةالجماليػػةالتصػػكيرية،فيػػكيػػذكر 

كمػػامػػركابػػومػػفجػػكعكفقػػرككػػرب،فجػػاءت،قػػيبالحصػػارالػػذمعػػانكهفػػيالعػػراؽأخػػاهالعرا
أخيػػوإلػػ مكقػػدهبػػالحج،كشػػبوالمكقػػدالػػذمكػػافعػػامرااالسػػتعارةالتمثيميػػةالتػػيشػػبوفييػػاقػػدكـى
ليككفليذاالتذكيرأثػرهنءكتشيرإل كفائوكمكقفوالنبيؿبمناسؾالحجنلتبرزداللةىذاالمجي

 ؽالقمبكاستجماعالقكةلمكاجيةالمكائدكالدسائسالتيتحاكؿالتفريؽبينيما.فيترقي

 فمسػػػػػػكؼى تيثمػػػػػػري فػػػػػػي رحػػػػػػى أكجاًعنػػػػػػا
 

 (4)ىػػػػػذم الػػػػػد ماءي كييٍسػػػػػتجابي ديعػػػػػاءي  
تستمدالصكرةاالستعاريةمفالخطػابالثػكرمالمقػاكـمقكمػاتبنائيػا،إذتصػبحالػدماءي 

االسػتعارةالمكنيػةالتػيتعتمػدالتجسػيدبػيفالمحسكسػات،شجرامثمرا،حيثقامػتالصػكرةعمػ 
را،إنمػػاتتنػػام فشػػبوالػػدماءبالشػػجرالمثمػػر،كقػػداقترنػػتالصػػكرةبػػالكاقعنفالػػدماءالتػػذىبىػػدٍ

                                                           

(.20(الحديثي:خمؼ،ديكافالعصافيرتحمؽعاليا)ص(1
 .81(المرجعالسابؽ،ص(2
(.34(الحديثي:خمؼ،ديكافمرايااألحزاف)ص(3
.16صالمرجعالسابؽ،((4
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دكرهفػػػيتضػػػخيـالصػػػكرة،"فػػػيرحػػػ أكجاعنػػػا"كػػػيتصػػػنعنصػػػرا،ككػػػافلمػػػدخكؿشػػػبوالجممػػػة
حفالػػػكطفطحنػػػا.كقػػػدتػػػداخمتالمزاكجػػػةمػػػعفالػػػدماءسػػػتثمرعبػػػررحػػػ تػػػدكرباألكجػػػاعفػػػتط

منتجةصػكرةشػعرية"يستجابدعاء"االستعارةكالخطابالمكجوالذمتضمنتوالجممةالمستأنفة
 حممتداللةالركحالثائرةالمؤمنةبحتميةالنصر.

 تحش ػػػػػػػػػػػػدت إٌنػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػذٍرنا كالغيػػػػػػػػػػػػكـي 
 

 (1)مناىمي ؼً رٍ جي  تسجدي عندى  كالشمسي  
عاريةتصكيراحركيالطبيعةالعطاءكالتضحية،كقامتعم االستعارةتقدـالصكرةاالست

ذات كالشمس،فتشبيتاباإلنسافالمساندكالمستجيب،فسدتالسيػـك المكنيةالتيشخصتالسيـك
أشػػػعتياكقبسػػػاتءمسأصػػػبحتطيعػػػةمنقػػػادةترعػػػ بػػػدؼكالشػػػ،قػػػدرةعمػػػ التجمػػػعكاالحتشػػػاد

كرةداللػػةرمزيػػةعبػػرتعػػفاألمػػؿفػػيالسػػراسالتػػيتنبػػت.كقػػدمنحػػتالصػػضػػيائياىػػذهالبػػذكرى
 غدامشرقا.

ػػػػػػػوكحػػػػػػػدم إلػػػػػػػى ظم ػػػػػػػ رجعػػػػػػػتي   ي ألمممي
 

ـً  فٍ ًمػ األمػسً  كظؿ   مف الضياعً   صػمى
(2) 

 

 
ترصدالصكرةاالستعاريةمةمحالضػياعكاالغتػرابذاتالحضػكرالطػاغيفػيكجػداف

عم تجسيدالمحسكسبالمجرد،مستخدماالشاعر،كقدتناكليافيالبيتبتصكيرفني،اتكأفيو
االسػػتعارةالمكنيػػة،فتشػػبوالظػػؿبػػالقطيعالتائػػوالػػذميحػػاكؿلمممتػػوكجمعػػو،ككػػافلمػػدخكؿشػػبو

فػيتتػكيجالضػياع.كمػاكػافلمجممػةالمسػتأنفةدكرهخشيةىىذاالجمعيجاءالجممةأثرتفسيرمنف
كمػاآؿإليػو،كفػيالكقػتنػيٌ كاقعػواآلليكالذمرمػزبػوإلػالصكرة،فيكيخش عم ظموالحا

 نفسواليممؾسمطةعم ماضيوالذمأصيببالصمـكلـيعدلوإشراقو.

 الصكرة التشبيييةثانيا: 
فػيشػعرخمػؼالحػديثي،فالتشػبيوركػفأساسػيقػكمحضكرحظيتالصكرةالتشبيييةب

عمػػ أركػػافالتشػػبيوفػػيالتصػػكيرالشػػعرم،كقػػداسػػتخدموالشػػاعرمنتجػػامػػفخةلػػوصػػكرة تقػػـك
كأدكاتػػو،كسيقتصػػرالباحػػثعمػػ التشػػبيوبػػاألداة،كنمػػكذجلمصػػكرةالتشػػبييية،فيػػكالنػػكعاألقػػدر
عم رصدالصكرةالفنيةفيالتشبيو،مفحيثاكتماؿعناصرالصكرةالتشبيييةكأدكاتيا.كمػف

حيثقدرتوعم التصكيرالحركيكالتداخؿالتجريدم.
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أنيقةنرةالتشبيييةعندالشاعرلصكتاكردكقد ،فمـيكغػؿفػيتعقيػدىا،فيػيصػكرجماليػةتقػـك
 عم التشبيومكتمؿاألركافجميالتصكير.

ػػػػػػ كالطفػػػػػػؿً  تي نػػػػػػكٍ كدى   أحتسػػػػػػي دلؿً المي
 

 (1)ضػػػػػػػػػػػػػعً رٍ يػػػػػػػػػػػػػا لممي ثيابي  وي مػػػػػػػػػػػػػا خبأٍتػػػػػػػػػػػػػ 
اعتمػػػدتالصػػػكرةعمػػػ المشػػػاىدةالحسػػػية،فتشػػػبوالمحػػػببالطفػػػؿالبػػػرمءذمالػػػدالؿ، 

سفيتصاكيرجسدىامنقباعفالفتنةكاإلثارة،متكئػاعمػ األداةاألكثػرشػيكعا)الكػاؼ(،ليجك
كاأللطؼاستخداما،كقػدرصػدالشػاعرالصػكرةالتشػبيييةبتسمسػؿمشػيدمتصػكيرم،بػدأبالػدنك

ينتقؿإل مشيدآخػرباسػتخداـتعبيػرفتخشاهالمرأة،بؿتطمئفإليو،كاالقترابكالطفؿالذمال
اليػػاكفتنتيػػػاحتسػػاءالػػذميػػدؿعمػػ أنػػوفػػيلحظػػةمسػػتقرةمػػفاالنتشػػاء،فيػػكسيحتسػػيجماال

جامحػةلمجػنسكالفيحػش،كلربمػادؿالفعػؿعمػ التأمػؿكالنظػرفػيليسترغبتوكفنجافقيكة،ف
،فيػكسيحتسػيمػااختبػأخمػؼالثيػابلطفػؿايمينػيتخاالجسدالفاتف،ككػافالمشػيداألخيػرمشػيد

عػػددداللػػةىػػذاالمشػػيد،فيػػكيػػرتبطبالطفػػؿالػػذمالتخشػػاهالمػػرأةفػػيالمشػػيداألكؿ،رضػػيع،كتت
جمالياكفتنتيا،كىذهالمشاىدخةؿءمتمصصابنعكمةاألطفاؿليجكسكبذلؾالمحتاؿالذمجا

حممػػتفػػيتفاصػػيميادالالتالعشػػؽالمصػػحكبك،المتناسػػقةأنتجػػتالصػػكرةالتشػػبيييةالتمثيميػػة
 بالنزكة.

 وً ًبػػػػم  قى كطقسػػػػي فػػػػي تى  بعػػػػي غريػػػػبه ط
 

 (2)حػػػػػػالتي ي  ًحػػػػػػالشػػػػػػتا القمٍ  ليػػػػػػؿً  كمثػػػػػػؿى  
يقدـصكرةتشبيييةجديدةترصدحالةنفسيةلمتسيػراتالطبػاعكالعػاداتالتػييمػربيػا، 

فاكتممتعناصػرالتشػبيوبػإيرادكجػوالشػبو،كتبػدأالصػكرةباعترافػوبسرابػةطبعػومشػبيالػوعبػر
متقمبغيرالمسػتقر،فاعتمػدتالصػكرةعمػ تشػبيوالمجػردبالمحسػكسكىػك)الكاؼ(بالطقسال

ديػدلمحالػةالتػيتجسيدلممعنكم،قربالصكرةكزادىاجةء.ثـانتقػؿفػيالصػكرةإلػ تصػكيرج
ليصػػؼتسيػػرحاالتػػوكاضػػطرابيا،فيػػذهالحػػاالت"مثػػؿ"أداةتشػػبيييةجديػػدةيرصػػدىانفاسػػتخدـ

الممطػػر،كقػػدمػػنحكصػػفوليػػذاالميػػؿبػػالقمحيداللػػةجديػػدة،فيػػذامثػػؿالميػػؿالشػػتكمالعاصػػؼك
كىػكلػكفالميػؿرغػـتقمباتػوكتمبػداتغيكمػوكتتػابعأمطػارهكرعػكدهكبركقػوإالأنػوقمحػيمحبػب

،كىػػيصػػكرةلمػػاسػػيككف،فالشػػتاءسػػيثمرمكاسػػـالبػػدارالقمحػػي،ككػػذلؾغيػػرمعتػػادمػػعالشػػتاء
يػةعبػرميبومفمنسصػات.فػأنتجصػكرةتمثيكىدكءاسيميماىحاالتوالمتقمبةستثمراستقرارا

التشبيييفزخرتبالحركةكالتداخؿالتجريدمالتصكيرمبيفالحسيبالمعنكم.
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 كحي بػػػػػػػأحمى الشػػػػػػػعكرً ييػػػػػػػ ؾً كىمسيػػػػػػ
 

 (1)عً بىػػػػػػػػػػػػػنٍ إلػػػػػػػػػػػػػى المى  الخريػػػػػػػػػػػػػرً  كبػػػػػػػػػػػػػكحً  
 الربيػػػػعً  النػػػػدل فػػػػي غصػػػػكفً  ؼً كرٍجػػػػ 

 
ػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػػرؤل المي  عشػػػػػػػػػػػػبى  ؿي م ػػػػػػػػػػػػبى يي    (2)عً ر  مى

تقػػدـالصػػكرةالتشػػبيييةتصػػكيرافنيػػااعتمػػدعمػػ اسػػتخداـتقانػػاتالتشػػبيولينػػتجصػػكرة 
الػدافييدخمػوبػأحم المشػاعربمػافيػووالذمتبادلػوإيػاهمحبكبتػو،فيمسػممتدةلمحديثاليامس

مػػفعذكبػػةكتنػػاغـ،كقػػداتجػػوفػػيالصػػدرإلػػ التعبيػػرالرقيػػؽالبسػػيط،لينتقػػؿمػػفخةلػػوإلػػ 
عمػػ التػػداخؿبػػيفالمجػػرداتكالمحسكسػػات،كقػػدانطػػكتالصػػكرةالتصػػ كيرالحركػػيالػػذميقػػـك

عمػػ التناسػػؽكالتراتػػبفػػيمككناتيػػا،فشػػبوالحػػديثبنعكمتػػوكعذكبتػػوبخريػػرالمػػاءالػػذميبػػكح
برقتػػوكانسػػيابيتوإلػػ الينبػػكعالػػذميصػػدرعنػػو.ثػػـينتقػػؿإلػػ صػػكرةجديػػدةتتػػآزرمػػعاألكلػػ 

رقتيػػا،فيػػذااليمػػسيشػػبوقطػػراتالنػػدلالربيعيػػةبارتجافيػػاكتتابعيػػا،كقػػدتػػداخمتبانسػػيابيتياك
األكلػػػػ بتشػػػػبيواليمػػػػسالمعنػػػػكمبالنػػػػدلنالمحسكسػػػػاتكالمجػػػػرداتفػػػػيالصػػػػكرةالثانيػػػػةمػػػػرتيف

منػػدلالمحسػػكسبػػػالرؤلالمعنكيػػة،فيػػذاالتشػػػبيوالحسػػيلػػوغايػػػةلتشػػػبييوكالثػػانيالمحسػػكس،
فيصػبح،"يبمػؿعشػبالػرؤلالممػرع"كالمزاكجػةاالسػميةلصػكرةاالسػتعاريةمعنكيةتبمكرتعبرا

تليػػذاالحػػديثاليػػامسكظيفػػةتجسػػدتبإنبػػاتعشػػبالػػرؤلالمتمػػاىيبالخضػػرةاليانعػػة،فحممػػ
رمزيػػةالتجػػددكالنمػػاءلمػػركحالمتعطشػػةلمتكاصػػؿكالمقػػاء.كقػػد"عشػػبالػػرؤل"المزاكجػػةاالسػػمية

صػكرةتشػبيييةامتزجػتبالصػكرةاالسػتعارية،تنتجػفأريةكتناغمػتىناالمشاىدالتصػكيتعددت
 دلتعم االتساعالتصكيرمعندالشاعر.

 تكم  سػػػػػأكٍ  كػػػػػالفراشً  ؾً ًبػػػػػقمٍ  ثػػػػػؿي أنػػػػػا مً 
 

 (3)يػػػػػػػػػػػكراطي  تييؾً كأٍشػػػػػػػػػػػ الضػػػػػػػػػػػياءً  دً يىػػػػػػػػػػػبً  
 

 
اعتمػػدتالصػػكرةالتشػػبيييةعمػػ أداتػػيف)الكػػاؼ(ك)مثػػؿ(،كبػػدأتالصػػكرةبتشػػبيوذاتػػو

بالمحبكبة،فقامتالصكرةعم تشخيصالمجردات،فيكييٍشبوقبمياحباككفاء،ثـيستطردبقم
لينتقؿمفتشخيصالمجرداتإل تجسيدىابالمحسػكس،فػيعمفأنػو،فيبسطالتصكيرالحركي

يشػػػػبوالفػػػػراش،كىػػػػذاالشػػػػبولػػػػوغايػػػػة،جسػػػػدتكجػػػػوالشػػػػبوبطريقػػػػةخفيػػػػة،كتػػػػداخمتالصػػػػكرة
فبيػػػػدالضػػػػياءممػػػػتكجػػػػوالشػػػػبوبالصػػػػكرةالتشػػػػبييية،فيػػػػذااالكتػػػػكاءسػػػػيككاالسػػػػتعاريةالتػػػػيح

تمػػتالصػػكرةباسػػتعاريةأخيػػرة،جسػػدتاشػػتياءهلممحبكبػػة،افشخصػػتاالسػػتعارةىػػذ الضػػياء،كخي
افػػيسػػمائوتحمػػؽكتسػػرد.ىػػذهالتشػػبيياتكاالسػػتعاراتالمتػػآزرةأنتجػػتصػػكرةفيػػكيرغبيػػاطيػػكرن
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مةمػحالعشػؽكالحػبفػيعمػكهوفيتحقيؽالصكرةالفنيةالتيترصدتمثيميةأبرزتقيمةالتشبي
 .كسمكه

 مثػػػػػػؿ ذاتػػػػػػي فػػػػػػي التالشػػػػػػي ؾً كذاتيػػػػػ
 

(1)تي تعٍبػػػػػػػػػػ ذاتػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػكٍ  فكػػػػػػػػػػكني أنػػػػػػػػػػتً  
تقػػدـالصػػكرةتشػػبيياتصػػكيراجمػػعفيػػوبػػيفذاتػػوكذاتمحبكبتػػو،ىػػكتشػػبيوتػػاـمكتمػػؿ 
شيكالسياب،كيستطردفيبسطالسايةمفاألركاف،ذكرفيوكجوالشبو،فيمامتماثةففيالتة

كمػػابيػػامػػفعػػذاباتلتكاصػػؿ،فتحمػػؿذاتػػونتنػػكبعنػػوفػػيتعبػػوأفىػػذاالتشػػابونفيػػدعكىاإلػػ 
تجريديػةأبحػرتمعنكيػةن.كقػدحممػتالصػكرةالتشػبيييةدالالتوالحػبطريؽالمحبكبةنيابةعنو

بكبيف.فيأعماؽالذاتنكشفتعفالترابطكااللتصاؽبيفالمح

 أغػػػػػػكصي حٌبػػػػػػاى فتيغػػػػػػكيني مالحتييػػػػػػا
 

ًجػػػػػػدكا   (2)مثػػػػػػؿى الػػػػػػدراكيًش فػػػػػػي أذكػػػػػػارًىـ كي
تقػػؼالصػػكرةأمػػاـتشػػبيودقيػػؽ،فالشػػاعرفػػيفتنتػػوبمحبكبتػػوكغكايتػػوبمةحتيػػانيشػػبو 

الممشػبوأذكارىـ،كقدرصدتالصكرةالتشبيييةتصػكيرابارعنػشالذيفاليسادركفحمقاتًياكالدر
كىػيلفظػةيعػرؼبيػاالصػكفيكفالػذيفينصػرفكفالحبيػب""انعكستعم المشبوبػو"الدراكيش"

إلػػ الػػذكركيعيشػػكفحيػػاةركحيػػةصػػافية،كىػػذهالحػػاؿتشػػبوغكصػػوفػػيأعمػػاؽحبيػػاكغكايتػػو
بمةحتياالتيىيسرالجماؿالحقيقيكالركحيالخالص.كىذامػاأكسػبالصػكرةدقػةكبراعػة،

تصكيرم.ظيرتفيتجمياتالعرضال

،فيػػكالحضػػكركالتكثيػػؼكىكػػذايتضػػحأفالقػػدرةالتصػػكيريةعنػػدخمػػؼالحػػديثيعاليػػة
صاحبعدسةدقيقةتمتقطالتفاصيؿالبارزةكالخفيةفيأعماؽالركحالبشريةكالككفمػفحكلػو،
يجسدمفخةليامجاليالصكرةمكضكعياكفنيا،فيرسـعبرالصكرةالمكضكعيةكطنػوالجػريح

ليعػيشأيػاـننتقػؿبػالمتمقيإلػ الماضػيالجميػؿيرنػكبصػكرةالنصػركالسػد،يموكعذاباتػو،ككآال
اليانئػػةالكادعػػة،كينقػػؿصػػكرةكجدانػػوالمستػػربفيبػػثلكعػػةالحنػػيفكيكقػػدجػػذكةالحػػزفكلتػػوفط

بشفافيةطاغية.كتمتقطىذهالعدسةتفاصيؿالعةقةبػالمرأة،فيػكشػاعرلممػرأةكالجمػاؿكمػاىػك
اعرلمػكطفكالمقاكمػة،فيرسػـصػكرتياغزليػاكحسػيامعبػراعػفعةقػةسػاميةمعيػا،حتػ فػيشػ

،ةكدقػةببراعـنزعتوالسزلية،فيجسدتفاصيؿالعةقةمعياكيصكرأحاسيسالعاشقيفكمشاعرى
انيػػػاالجميمػػػة،فرسػػػـلكحتيػػػاالزاىيػػػةكألكنفيػػػككاحػػػدمػػػنيـ،ككانػػػتالطبيعػػػةحاضػػػرةفػػػيشػػػعره

                                                           

(.112افأناكأنتكال)ص(الحديثي:خمؼ،ديك(1
(.36(الحديثي:خمؼ،ديكافمرايااألحزاف)ص(2
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جسػػػدمػػػفخػػػةؿتمػػػؾالصػػػكرةلمطبيعػػػةحاالتػػػوالنفسػػػيةالمتناغمػػػةمػػػعبػػػديعكلكارفػػػة،كظةليػػػاا
قػكم،فيػكابػفالعػراؽوكفرحوعمييا،ككافلصكرةالطبيعةالعراقيةحضػكرهجماليا،كأسقطحزنى

كفراتو.،كدجمتو،كنكاعيره،الجميؿبنخمو

تخييمػػػػي،كقامػػػػتكجػػػػاءتصػػػػكرتوالفنيػػػػةلكحػػػػةمشػػػػيديةحفمػػػػتبالجمػػػػاؿالتصػػػػكيرمكال
الصػػكرةاالسػػتعاريةعنػػدهعمػػ التشػػخيصكالتجسػػيدلمصػػكرالتػػيأبػػدعياعبػػراالسػػتعارةالمكنيػػة

المزاكجػػػاتكاالسػػػتعاراتكالتصػػػريحيةكالتمثيميػػػة،فكانػػػتعاليػػػةالتكثيػػػؼمػػػفخػػػةؿتماىييػػػامػػػع
يييةتصػكيراالتيمنحتالصكرةطبيعةالشعرالحػداثي،كقػدمتالصػكرةالتشػبالفعميةكاالسمية،

بارعػػػػػالمعةقػػػػػػاتالتشػػػػػػبيييةالقائمػػػػػةعمػػػػػػ التشػػػػػػخيصكالتجسػػػػػيد،كعمػػػػػػ التصػػػػػػكيرالتجريػػػػػػدم
لممحسكسات.

ظيرتالعبقريةالشعريةالتصكيريةلدلالشاعر،التيتحمؿمضاميفالجماؿالدالليالعميؽ.ف
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 المكسيقى في شعر خمؼ الحديثي
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 كؿ: المبحث األ 
 مكسيقى الشعر العربي

الػػػػركحالتػػػػيتكشػػػػؼأسػػػػراراإلنسػػػػافكالكػػػػكفمػػػػفحكلػػػػو،كمػػػػازاؿنافػػػػذةىكػػػػافالشػػػػعري
كأخيمتػو،كصػكره،بإشراقاتوكزفراتو،بسمكضوكتجمياتو،بدفئوكركحانيتوالخالصة،بفكرهالعميػؽ

لباحثفيالفصكؿالسػابقةأثػركمكسيقاهالرحبةالخةبة.كقدبسطا،كجرسو،الساحرة،بجمجمتو
أثػر.كىنػاسػيقاربالفكركالصكرةالفنية،كحمؿمظاىراألسػمكبكسػماتو،ككقػؼعمػ جمالياتػو

المكسيق فيشعرخمؼالحديثي.

كتناثرىػػاذلػػؾالػػنسـالػػذميتػػرددفػػيجنبػػاتالمكسػػيق ىػػي حياتنػػا،فػػيانتظػػاـالنجػػـك
عنػدتسػاقطيا،فػينسػماتاليػكاءإذتبعػثفػيالػنفسكتألقيا،فػيحفيػؼأكراؽالشػجر،كتآلفيا

فػيىطػكؿ،كيعمػككييػبط،فػيالريػاح،راحػةكطمأنينػة،فػيىػديرالبحػرالمتراتػب،يػركحكيسػدك
المطر،فيمناغػاةالطفػؿاألكلػ كىػكيطمػؽكمماتػوبمكسػقةينفطػرليػاقمبػاكالديػو.فػالككفمػف

كتػػػدبفػػيأكصػػػالياتسػػبيحتوالصػػػاعدة.،لػػنفساسػػاحرارحبػػػاخالػػدا،تحسػػػواحكليػػايعػػزؼلحننػػػ
اعمػػ أكتػػاركقػػداسػػتجاباإلنسػػافليػػذاالنػػداءالمكسػػيقيمػػفحكلػػو،كترجميػػافػػيفنكنػػونعزفنػػ

اتسرمفيوإيقاعاتالحياة.تحاكيأصكاتالطبيعة،كشعرن

 مكسيقى الشعر العربيأكل: 
حػػددةتتػػكزعفػػيثنايػػاه،هكتفػػردهفػػيأنػػوقػػاـعمػػ مكسػػيق مكػػافلمشػػعرالعربػػيتميػػزي

".ذكمعنػػػ كػػػةـمػػػكزكفكمقفػػػ "ه،فعيػػػرؼمنػػػذفجػػػرتاريخػػػوبأنػػػوكتنتظمػػػوعقػػػدايجمػػػعأجػػػزاءى
فالحقبةاألكل لمشػعرالعربػيكىػكالشػعرالجػاىميسػجمتتمػؾاألكزافكالقػكافيبتمقائيػةكعفكيػة

كالقػكافيإالنتػاجتػآزرفحفظتيااألجياؿعنيـ.كلػـتكػفتمػؾاألكزافنسارعمييااآلتكفبعدىـ
المسةالعربيةكتآلؼمفرداتياكتراكيبياكجذكرىاكألفاظيا،استكعبتياصدكرىـكآذانيـ.خيصمف

محمقػػيففػػي-أىػػؿتمػػؾالطائفػػة-اإلبػػداعالػػذميسػػدكفيػػوالشػػعراءيامتمكػػتناصػػيةىبيػػنيـطائفػػةه
تية.اتنسجـفيوالمقاطعالصكسماءالفكركالخياؿ،ينسجكنونسمن

يثيػرفينػاانتباىػاعجيبػا،كذلػؾلمػافيػومػف:"كىذاالكػةـالمػكزكفذكالػنسـالمكسػيقي
لتتككفمنياجميعاتمؾالسمسمةالمتصػمة،تكقعلمقاطعخاصةتنسجـمعمانسمعومفمقاطع

الحمقاتالتيالتنبكإحدلحمقاتياعفمقاييساألخػرل،كالتػيتنتيػيبعػددمعػيفمػفالمقػاطع
تتخػػذالخػػرزصػػكاتبعينيػػانسػػميياالقافيػػبأ ةمػػفخرزاتػػوفػػيمكضػػعمػػانة,فيػػككالعقػػدالمنظػػـك

رػػػػابيةغيػػػػحتنػػػػذاأصبػػػػفىػػػػشكةخاصاكحجماخاصاكلكناخاصا،فإذااختمفتفيشيءم
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.(1)منسجمةمعنظاـىذاالعقد"
لسػػػامعفيقػػػكؿ:فػػػإذاسػػػيطرالػػػنسـكيبػػػيفإبػػػراىيـأنػػػيسأثػػػرىػػػذاالػػػنسـالمكسػػػيقيعمػػػ ا

كجػػدناانفعػػاالفػػيصػػكرةالحػػزفحينػػا،كالبيجػػةحينػػاآخػػر،كالحمػػػاس،المكسػػيقيعمػػ السػػامع
.(2)أحيانا،كصحبىذااالنفعاؿالنفسيىزاتجسمانيةمعبرةكمنتظمة

 عمـ العىركض كالقافيةثانيا: 
دراسػػةالمكسػػيق كتي عمػػ أكزافالبحػػكرالشػعريةبعمػػـالعػػركضكالقافيػػة،عػرىؼي التػيتقػػـك

ػػػركضالشػػػعر،ألفالشػػػعريعرفػػػوكاضػػػععمػػػـالعػػػركضفيقػػػكؿ:كقػػػكافيالقصػػػائد، كالعىػػػركضعى

يعرفػػوابػػفجنػػيفيقػػكؿ:"اعمػػـأف .(3)يعػػرضعميػػو،كيجمػػعأعػػاريض،كىػػكفكاصػػؿاألنصػػاؼ
ةعػػدَّيفمكسػكرهفمػاكافػؽأشػػعارالعػربفػميػزافشػعرالعػػربكبًػويعػرؼصػحيحومػػالعػركض

فقاـذلػؾكزنػافػ،شعرناالفوفيماذكرناهفميساخىكم،فكالمتحرؾسميشعرناالساكركؼالح يكا 
بنػاءالشػػعر":أفإلػ الزمخشػرم.كيػذىب(4)"اذكرنػػابًػػوحتػ يكػكفعمػ مػؿٍفىػحٍلػـييطبػاعأحػد

فػػػيككنػػػوشػػػعران عنػػػدىالعربػػػيعمػػػ الػػػكزفالميختػػػرًع،الخػػػارجعػػػفبحػػػكرشػػػعرالعػػػرب،اليىقػػػدحي
يـأبػ ذلػؾ،كز كالػذم فيػوكزفمػفأكزانيػـ.عػـأنػواليكػكفشػعرانحتػ ييحػامبعضيـ.كبعضي

،مقفٌػػػ ،يػػػدٌؿعمػػػ معنػػػ .فيػػػذهأربعػػػة ػػػدَّالشػػػعرلفػػػظه،مػػػكزكفه ينصػػػرالمػػػذىباألكؿىػػػكأفحى
رباالخػػػتةؼبػػيفالعػػػأشػػياء:المفػػظ،المعنػػػ ،الػػكزف،القافيػػة.فػػػالمفظكحػػدهىػػكالػػػذميقػػعفيػػو

العربػػٌييػػأتيبػػوعربٌيػان،كالعجمػػٌييػػأتيبػػوعجمٌيػػان.كأمػاالثةثػػةاأليخػػر األمرفييػػافػػكالعجػـ.فػػإفَّ
مػػفعمػ التَّسػاكمبػيفاألمػـقاطبػة.أالتػرلأنػالػكعممنػػاقصػيدةعمػ قافيػة،لػـييقىػٌؼًبيػاأحػده

فيػػولإًلنكػػار.شػػعراءالعػػرب،سػػاغذلػػؾمسػػاغا ،لػػـيسػػبقكنانػػامعػػانيىككػػذلؾلػػكاخترعالمجػػاؿى
إلييا،لـيكفبنابأس،بؿييعٌدذلؾمفجممةالمزاياكذلؾألفاألمـعفآخرىامتساكيةبالنسبة

.(5)"إل المعانيكالقكافيكاالفتناففييا

                                                           

 (.11(أنيس،مكسيق الشعر)ص(1
 .12(المرجعالسابؽ،ص(2
األعػػاريضيعنػػيإنمػػا.األنصػػاؼفكاصػػؿكىػػكأعػػاريض،يجمػػعكقكلػػو:(.1/275ج)الفراىيػػدم:العػػيف((3

.ككتابالعركضلمخميؿبفأحمدىػكمػفالكتػبالمفقػكدةتاألبياصدكرمفاألخيرةاألفاعيؿكىيالمختمفة،
 التيلـيعثرعمييا.

 (.55(ابفجني،العركض)ص(4
 (.21(الزمخشرم،القسطاسفيعمـالعركض)ص(5
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كيعرفوالصاحببفعبادفيقكؿ:"ىكميزافالشعريعرؼبػومكسػكرهمػفمكزكنػوكمػا
.(1)بومعربومفممحكنو"أفالنحكمعيارالكةـيعرؼ

عمػػػـييبحػػػثفيػػػوعػػػفأحػػػكاؿاألكزاف"اجيخميفػػػةفػػػيكشػػػؼالظنػػػكففيقػػػكؿ:كيعرفػػػوحػػػ
.(2)المعتبرة"

ككافلمخميؿبفأحمػدالفضػؿفػيتحديػدىػذهاألكزافكمنحيػاصػيستياالمعركفػة،كذلػؾ
ي،فييػػػدمإلػػػ بعػػػدأفشػػػاعتأكزافنابيػػػةخارجػػػةعػػػفاألكزافالتػػػيعيػػػدكىافػػػيالشػػػعرالعربػػػ

اسػػػتخراجىػػػذهاألكزافمػػػفالشػػػعرالجػػػاىميكمػػػاتػػػةه،كحػػػددىابخمسػػػةعشػػػربحػػػرا،أمػػػاالبحػػػر
،كتشػػػترؾرتفعيةتػػػوكزحافاتػػػوكعممػػػولكػػػؿبحػػػ.السػػػادسعشػػػرفقػػػدكضػػػعتقكاعػػػدهفيمػػػابعػػػد

مجمكعةمفالبحكرفيدائرةعركضيةتجمعياخمسدكائرعركضية،فػيكػؿدائػرةمنيػاعػدد
كذكػرابػػفالنػديـفػػيالفيرسػتأفالخميػػؿبػفأحمػػدكرالمتشػابيةفػػيتركيبيػاالمقطعػػيمػفالبحػػ

.(3)ألؼكتابيالنسـكاإليقاع

كأماالقافيةفتػدرسأكاخػراألبيػاتكمػافييػامػفأحػكاؿ.كأصػبحىػذاالعمػـمعركفػاباسػـ
العركضكالقافية،كألفتفيوالكتب،كأسيبفيتفاصيموعمماءالعربية.

رؼمحمدخفػاجيكعبػدالعزيػزشػرؼفػيكتابيمػاالػنسـالشػعرمعنػدالعػربالقافيػةىكيع
كجػػكازكفصػػيح بقكليمػػا:ىػػكعمػػـيعػػرؼبػػوأكاخػػراألبيػػاتالشػػعريةمػػفحركػػةكسػػككفكلػػزـك

كمايعرضليامف،كقبيح.فيكعمـيبحثعفحركؼالقافيةكحركاتيا كمايجبليامفلكاـز
كالتشػػطيركالتخمػػيسكالمكشػػحاتدفػػيالقػػكافيعبػػرالتنكيػػعالتجديػػكقػػدعػػرؼالشػػعر.(4)عيػػكب

كىػػكمػػاعػػرؼبقصػػيدةالتفعيمػػةفػػيأكاخػػرالنصػػؼ،كغيرىػػا،إلػػ أفاسػػتخدـالشػػعرالتفعيمػػي
يسيرفيياالشػاعرعمػ تفعيمػةكاحػدة،يفعم يدالسيابكنازؾالمةئكةاألكؿمفالقرفالعشر

اقافيةمركزيةكتتكلدفيياعػددمػفالقػكافيالثانكيػةكيبػادؿبينيمػا،كينكعفيياالقافية،تتكررفيي
إالأفقصيدةالتفعيمةرغـماأتاحتومػفانطػةؽلمشػاعر،لػـتسػتطعأفتمسػيالشػعرالعمػكدم

 أكأفتحدمفتدفقو،فيكيمثؿعبقريةالشعرالعربي.

                                                           

 (.3(ابفعباد،اإلقناعفيالعركضكتخريجالقكافي)ص(1
 (.2/1133(خميفة:حاجي،كشؼالظنكف)ج(2
 (.1/174ت)ج(ابفالنديـ،الفيرس(3
 (.1/231(الطيب،المرشدإل فيـأشعارالعربكصناعتيا)ج(4
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براىيـأنيس:ليستالقافيةإالكتشكؿالقافيةركيزةالبناءفيالشعرالعربي،يقكؿعنياإ
عدةأصكاتتتكررفيأكاخػراألشػطرأكاألبيػاتمػفالقصػيدة،كتكرارىػاىػذايكػكفجػزءاىامػا
مػػفالمكسػػيق الشػػعرية،فيػػيبمثابػػةالفكاصػػؿالمكسػػيقية،يتكقػػعالسػػامعترددىػػا،كيسػػتمتعبمثػػؿ

عػػػيفمػػػفمقػػػاطعذاتنظػػػاـىػػػذاالتػػػرددالػػػذميطػػػرؽاآلذاففػػػيفتػػػراتزمنيػػػةمنتظمػػػة،كبعػػػددم
.(1)خاصيسم بالكزف


 كيؼ بدأت القافية ىؿ بالشكؿ الذم عميو اآلف أـ أنيا مرت بمراحؿ تطكر؟

يجيػػبعبػػػداهللالطيػػػبفػػػيكتابػػػوالمرشػػػدإلػػ فيػػػـأشػػػعارالعػػػربكصػػػناعتياعػػػفىػػػذا
طكيمةومفالشع راء،كالبدأفتكػكفقائة:إفالتزاـالقافيةفيالشعرالعربيجاءنتيجةلتجاًربى

كالػػنظـالمرسػػؿالمعتمػػدعمػػ جػػرسالحركػػات،كأجيػػاؿمػػفالػػنظـالمسػػمطالقػػكافيسػػبقتوأجيػػاؿه
ستبعدأفالسجعكافطرازامفالشعرأكؿاألمر،ثـصارمفالسػيكلةبحيػثكالسكنات،كاليي

.(2)خرجمفبابالنظـإل بابالنثرمرةكاحدة

احكؿتطكرالقافيةفيقكؿ:كعم تقديرأفالشعرفػيتطػكرهكيطرحالطيبتساؤالعميق
الطكيؿمفكةـمرسؿإل كةـمسجكعلـييتػًدإلػ القافيػةالمكحػدةالممتزمػةالتػيىػيطابعػو

ا.ثـيبمممػفدرجػاتالتعبيػرمػالػـيبمسػوكأسم كأطمؽعنانناآلفنأتراهكافبذلؾيككفأفضؿى
بعدأفدخمتعميوالقافية 

كيجيبالطيبعم ىذاالتساؤؿفيقكؿ:أستبعدذلؾجػدا،ألننػالػكسػممنابكجػكدشػعراء
،كعنػػدىـمػػفاتسػػاعالػذخيرةمػػاكػػافعنػػدامػػرئىػػذاالشػػعرالطميػػؽالػذمافترضػػناهينظمػكففػػي

القػػيسكزىيػػر،فػػةبػػدأفنسػػمـبػػأفنظػػـىػػؤالءمػػاكػػافليسػػمـبحػػاؿمػػفاألحػػكاؿمػػفالزخرفػػة
لمفييا،كىذاأمرتقتضيوطبيعةالذخيرةالعربيةالكاسعةنمالـتكػبحجماحيػاقيػكدالمفظيةالمبا

شػػديدةمػػفالقػػكافيالممتزمػػةكالقكاعػػدالنحكيػػةالصػػمبة.البػػؿإفالقافيػػةالممتزمػػةقػػدتكػػكفسػػيمة
جػػداعمػػ الشػػاعرذمالمكسػػكعةالضػػخمة،إذااتفػػؽأفكػػافحػػركؼالػػركمفييػػامػػفالحػػركؼ

طرالشاعرفيىذهالحالةإل مضاعفةالقيكدالمفظيةليضمفالسةمةمفالزخرؼالذلؿ،فيض
.(3)المفظيكاإلكثارمفالجناساتكاألسجاع

                                                           

 (.244(أنيس،مكسيق الشعر)ص(1
 (.1/20(الطيب،المرشدإل فيـأشعارالعربكصناعتيا)ج(2
 .1/21(المرجعالسابؽ،ج(3
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 حركؼ الركمثالثا: 
عم حرؼالركم،كىككمايقكؿعنوأنيس:كأقؿمايجبأفيراع  كالقافيةتقـك

كتالذمتبن عميواألبيات،فةتكررهنمايجبأفيشترؾفيكؿقكافيالقصيدةذلؾالص
يككفالشعرمقف إالبأفيشتمؿعم ذلؾالصكتالمكررفيأكاخراألبيات.

كحيفاستعراضالشعرالعربيقديموكحديثويمحظأفمعظـحركؼاليجاءممايمكفأفيقع
ي،فيحيفأفشائعفيالشعرالعرباكثيرهركيا،كلكنياتختمؼنسبةشيكعيا،فكقكعالراءركيِّ

.(1)أكنادرالطاءقميؿهكقكعى

كيمكفتقسيـحركؼاليجاءالتيتقعركياإل أربعةأقساـحسبنسبةشيكعيا:

فاختمفػػتنسػػبةشػػيكعيافػػيأشػػعارالشػػعراءكتمػػؾىػػي:الػػراء،-أػػػ حػػركؼتجػػيءركيػػابكثػػرة،كا 
كالميـ،كالباء،كالداؿ.

لتاء،كالسيف،كالقػاؼ،كالكػاؼ،كاليمػزة،كالعػيف،حركؼتجيءمتكسطةالشيكعكتمؾىي:ا-ب
كالحاء،كالياء،كالجيـ.

حركؼقميمةالشيكعكىي:الضاد،الطاء،الياء.-ج

حػػركؼنػػادرةمجيئيػػاركيػػاكىػػي:الػػذاؿ،كالثػػاء،كالسػػيف،كالخػػاء،كالشػػيف،كالصػػاد،كالػػزام،-د
كالظاء،كالكاك.

عػػزلإلػػ ثقػػؿفػػياألصػػكاتأكخفػػة،بقػػدرمػػاييأفكثػػرةالشػػيكعأكقمتيػػاال:كيػػرلأنػػيس
يعػػزلإلػػ نسػػبةكركدىػػافػػيأكاخػػركممػػاتالمسػػة.فالػػداؿمػػثةتجػػيءفػػيأكاخػػركممػػاتالمسػػة
العربيػةبكثػػرة،كلكػػفشػيكعيافػػيالمسػػةعامػةلػػيسبػػالكثير،بػؿربمػػاقػػٌؿعػفالعػػيفكالفػػاء،كمػػع

اء،كاليتطمػػبالػػزامجيػػداعضػػميايبػػررنػػدرةىػػذافمجػػيءالػػداؿركيػػايزيػػدكثيػػراعػػفالعػػيفكالفػػ
 .(2)كركدىاركيا

 القافية أنكاعرابعا: 
إل قسميف:تقسـالقافيةإل نكعيفباعتبارحركؼالركم

:األكؿ: قافية مطمقة

                                                           

 (.246-245(الطيب،مكسيق الشعر)صص(1
 .246-245(المرجعالسابؽ،صص(2
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ًكٌم،أمبعػػدركييػػاكصػػؿبإشػػباعضػػماأكفتحػػاأككسػػرا، كىػػيمػػاكانػػتمتحركػػةالػػرَّ
ٍصؿ :(1)سكاءأكانتساكنةأـمتحركة،كتنقسـإل ستةأقساـككذلؾإذاكصمتبياءاٍلكى

مطمقةمجردةمفالرٍّْدؼكالتٍَّأًسٍيس،مكصكلةبالميف،مثالياعندالشاعر.-1

 عػػػػػػػػػػػف أٌم شػػػػػػػػػػػ و ل يقػػػػػػػػػػػاؿي تكممػػػػػػػػػػػي
  
 

ـً    (2)عػػػف دكرًة الفيػػػركز فػػػي عقػػػًد الفػػػ
س،مكصكلةبالياء،مثاليا:ةمجردةمفالرٍّْدؼكالتأسيمطمق-2 

 بأٌنػػػػػػػػػػػؾ األنثػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػذرًت بسػػػػػػػػػػػٌمتيك 
  
 

 (3)يػػػػػػػداعبي بالحنػػػػػػػاف تطفيمىػػػػػػػوٍ  احزننػػػػػػػ 
س،مكصكلةبالكاؼ،مثاليا:ةمجردةمفالرٍّْدؼكالتأسيمطمق-3 

 ضػػػػػػػػػػػػيعت نفسػػػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػػػي الغيػػػػػػػػػػػػاب
  
 

 (4)كظػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ حممػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ يطرقيػػػػػػػػػػػػػػػػػؾٍ  
مكصكلةبالميف.،سطمقةمردكفةمجردةمفالتأسيم-4 

 فمػػػػػػف سػػػػػػيمنحني لػػػػػػك بعػػػػػػض فرحتػػػػػػو
  
  
 

 (5)قػػػػكؿ بػػػػأٌني عٍفػػػػت إدمػػػػانيحتػػػػى أ 
س،مكصكلةبالياء،أكالكاؼ.طمقةمردكفةمجردةمفالتأسيم-5 

 الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمتي أجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفتى
 

 مػػػػػػػػٍف مٍنطػػػػػػػػؽو فػػػػػػػػي غيػػػػػػػػًر ًحٍيًنػػػػػػػػوٍ  

مطمقةمؤسسةمجردةمفالرٍّْدؼ،مكصكلةبالميف.-6 

 طٍرفػػػػػػػػػي ألشػػػػػػػػػباًح الطريػػػػػػػػػًؽ ييسػػػػػػػػػائؿي 
  
 

مائػػػػػػؿي    (6)عػػػػػػٍف لػػػػػػٍكًف كعػػػػػػدو خٌبأٍتػػػػػػوي خى

 
مطمقةمؤسسةمجردةمفالرٍّْدؼ،مكصكلةبالياء،أكالكاؼ.-7

 ككجيػػػػػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػػػػػكف تػػػػػػػػػػػػراب العػػػػػػػػػػػػراؽ
  
 

ػػػػػػػوٍ   بػػػػػػػو شػػػػػػػيقة اليمسػػػػػػػة الناعمى
(1) 

                                                            

(،254–253نظػػػر:خفػػػاجي:عبػػػدالمػػػنعـ،كشػػػرؼ:عبػػػدالعزيػػػز،الػػػنسـالشػػػعرمعنػػػدالعػػػرب)صص(ي(1
 (.1/53الطيب،المرشدإل فيـأشعارالعربكصناعتيا)ج

 (.23(الحديثي:خمؼ،ديكافأناكأنتكال)ص(2
 .159(المرجعالسابؽ،ص(3
 .136(المرجعنفسو،ص(4
 .163(المرجعنفسو،ص(5
 .140عنفسو،ص(المرج(6
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الثاني: قافية مقيدة:

ًكٌمفيياساكناكىيثةثةأنكاع: كىيماكافحرؼالرَّ

سكالرٍّْدؼ.مقيدةمجردةمفالتأسي-1

 لقمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ كاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل األٌكؿٍ 
  
 

 (2)غٌنػػػػػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػػػػػعرنا األجمػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ أ 
س.دكفةكاجبةالتجردمفالتأسيمقيدةمر-2 

كىٍاؿٍ   دنيػػػػػػػػػػػاؾى سػػػػػػػػػػػاعاته سػػػػػػػػػػػراعي الػػػػػػػػػػػز 
  
 

مػػػػػػػػػػػكدي المػػػػػػػػػػػآؿٍ   نمػػػػػػػػػػػا العيٍقبىػػػػػػػػػػػى خي  كا 
مقيدةمؤسسةكاجبةالتجردمفالرٍّْدؼ.-3 

 ل تٍطميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىف  دينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  دىا
  
 

 رو ًمػػػػػػػػػػػػػػػػٍف خميػػػػػػػػػػػػػػػػؿو أٍك ميعىاًشػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ  
 














 

                                                                                                                                                                     

 .81(المرجعنفسو،ص(1
 (.155(الحديثي:خمؼ،ديكافأناكأنتكال)ص(2
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 ي: المبحث الثان
 في شعر خمؼ الحديثي عركضيةالسمات ال

فيشعرخمؼالحديثي.العركضيةكقؼالباحثعم أىـالسمات

 اللتزاـ بالقالب العمكدمأكل: 
ا كػؿمػانشػرهفػيدكاكينػوكعبػرك،غيػرهمػـيكتػبفالشعرالعمػكدم،خمؼالحديثيلتـز

سػػابوعمػػ الفيسػػبكؾ،يقػػعضػػمفالصػػحؼكالمجػػةت،كالمكاقػػعكالمنتػػدياتاإللكتركنيػػةكعبػػرح
الشػػعرالعمػػكدمالمػػكزكفكالمقفػػ .كىػػذالػػودالالتخاصػػة،تؤكػػدمقدرتػػوعمػػ الكتابػػةالشػػعرية
التجديديػػةكالحداثيػػةكالتعبيريػػةكفػػؽالقالػػبالعمػػكدم،فكمػػااسػػتعرضالبحػػث،فػػإفلسػػةالشػػاعر

تػػػزاـالبحػػػركالقافيػػػةداعمػػػالػػػواتسػػػمتباألسػػػمكبيةالجماليػػػةكالمسػػػةالتجديديػػػةالحداثيػػػة.ككػػػافال
كاالتجػػاهإلػػ ،كمنطمقػػافػػيأفيجػػددكيحػػدثمػػفخةلػػو،بعيػػداعػػفالتفمػػتمػػفالػػكزفكالقافيػػة

كالتػػػزاكج،الشػػػعرالحػػػر.فقػػػداسػػػتكعبالشػػػعرالعمػػػكدمكػػػؿىػػػذاالػػػزخـمػػػفالتصػػػكيركالتخييػػػؿ
عمػػػ أفالشػػػعركالتنػػػاصاإلبػػػداعيفػػػيشػػػعرخمػػػؼالحػػػديثي.كىػػػذهداللػػػةقاطعػػػة،األسػػػمكبي

القػدرةالعظيمػةالمكزكفكالمقف ىكاألقدرعم مكاكبةالزمفكتحدياتوكتجمياتو.كأيضايعكػس
يصػػكغانفعاالتػػوكأحاسيسػػوكرؤاهكأفكػػارهفػػيقالػػبيحػػافظعمػػ المػػكركث،كيقػػيـف،عنػػدالشػػاعر

 التجديدكالتطكيرداخؿإطاره.

 النفس الشعرم الطكيؿ:ثانيا: 
سشػػعرمطكيػػؿ،تمتػػدالقصػػيدةعنػػدهإلػػ سػػتيفبيتػػاكقػػدتتجػػاكزالشػػاعرصػػاحبنفػػ

السػبعيففػيبعضػيا،كتتػراكحقصػائدهمػفثةثػيفإلػ خمسػيفبيتػا،كىػذايعكػسالقػدرةالشػػعرية
فيػػكيسػػجؿقصػػائدهبعنفكانيػػاكعفكيتيػػا،تتػػيحلػػوذخيرتػػوالمسكيػػػةالبارعػػةالمعبػػرةبسػػزارةكدقػػة.

كظفػةأتيقصػائدهرغػـطكليػادقيقػةماستفاضػةغيػرمخمػة،فتػككمخزكنوالشػعرمأفيعبػربقػكة
معبرةعفحاالتوالنفسية،كقدجمتفكرهكعرضترؤاهبقكةسبؾكمتانةتآلؼكتمازج.

 :الشعريةالبحكر ثالثا: 
يعتبػػرالبحػػرالكامػػؿىػػكالبحػػراألكثػػرشػػيكعاكاسػػتخداماعنػػده،يميػػوالبحػػرالبسػػيطثػػـ

كؿفإفبحرالكامػؿلطكيؿثـالرجزثـالخفيؼثـالرمؿ،فكمايبيفالجدالمتقاربثـالكافرثـا
.يميػوالبسػيطائدقصػمائةكخمسقصيدةفيالديكانيفمفمجمكعأربعاكأربعيفوقدبمممجمكع

عٍشػػرةىكبمػػمقصػػيدة،ثػػـالمتقػػاربمتسػػعاكعشػػريفالػػذمبمػػ كبمػػمسػػبعقصػػيدة،كيميػػوالػػكافرسػػتى
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كىذهالبحكركعم رأسػيايف،كالطكيؿكالخفيؼكالرمؿقصيدةلكؿبحر.قصائد،كالرجزقصيدت
الكامؿكالبسيطىمااألكثردكرانافيشعرهلمايمنحانومفقدرةتعبيريةتكليديةتجديديةتتناسب
مػػعالػػنفسالشػػعرالممتػػدفػػيقصػػائده،ككػػذلؾالػػكافركالمتقػػاربفيمػػايعبػػرافعػػفتمػػؾالشػػاعرية

متآلفػػاكذاخػػرا،كلكػػفالشػػاعريثبػػتقدرتػػوعمػػ الكتابػػةعمػػ البحػػكرأغمبيػػا،التػػيتحتػػاجنسمػػا
فجرسوالمكسيقييتميزبالتنكيعكالتكزيعالذميفيدمفمختمؼالتفعيةتكالبحكر.

تمسػػمكحبػػو،دكفاإلكثػػارمػػفالضػػركراضػػمفاإلطػػارالكالعمػػؿىـالزحافػػاتًاسػػتخدكمػػا
كتكزيعاتػػوالجرسػػية،فيػػكيتحػػرؾبالحػػدالػػذميتػػيحلػػوالتػػيتضػػعؼمػػفكحػػدةالبنػػاءالمكسػػيقي

إقامةعةقاتنحكيةكلسكيةمنضبطةبكزفالبحرالمستخدـكقافيتوالمستعممة.

الكسػػكركالينػػاتالعركضػػية،فيػػكيكتػػببػػنفسشػػعرممتػػدفؽكتميػػزشػػعرهبػػالخمكمػػف
كضي.كزاخر،محافظاعم سةمةالكزفمفالكقكعبالكسر،متقنالمضبطالعر

يضاؼإل ذلؾالسةمةالمسكيةكالنحكية،رغـحرصوعم التجديدكالتكليدكاالنطػةؽ
التعبيرمالحداثي.
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 جدكؿ إحصائي لمبحكر الشعرية في ديكاف )أنا كأنًت كل(

 

 النسبة المئكية المجمكع مشطكر مجزكء تاـ البحر
%2535.7-214الكامؿ
%2231.4--22البسيط

%1217.1--12المتقارب
%811.4-53الكافر
%11.4-1-الرجز

%11.4--1الخفيؼ
%11.4--1الطكيؿ

%70100-628 المجمكع
%100-%11.4%88.6النسبةالمئكية

 

 جدكؿ إحصائي لمبحكر الشعرية في ديكاف )ذاكرة الميؿ(

 النسبة المئكية كعالمجم مشطكر مجزكء تاـ البحر
 %8821البسيط
 %191950الكامؿ

 %9923.8المتقارب
 %112.6الرجز
 %112.6الرمؿ

 %37138100المجمكع
%100%2.6%97.4النسبةالمئكية
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 المبحث الثالث: 
 في شعر خمؼ الحديثي  سمات القافية

كافقػةمػعالقػكافيالشػعريةالمعركفػةفػيالشػعرجاءتالقافيةفيشعرخمػؼالحػديثيمت
العربي،كتميزتبطابعالشعرالمعاصرالمحافظعم الكزفكالقافيةالكاحدة.

كقدكقؼالشاعرعم أىـسماتالقافيػةالمكسػيقيةمػفخػةؿدراسػةإحصػائيةكدالليػة
بالقصػػػائدلػػػذمزخػػػرافػػػيديػػػكاف"أنػػػاكأنػػػتكال"كىػػػكأحػػػدالػػػدكاكيفالتػػػيمثمػػػتنتاجػػػوالمتقػػػدـ

الطكيمة.

 استخداـ زحاؼ القطعأكل: 
اسػػػتخدـزحػػػاؼالقطػػػعفػػػيالقافيػػػةفػػػيبحػػػرالكامػػػؿكىػػػكاألكثػػػرشػػػيكعاعنػػػدالشػػػاعر
فمتفػاعمفتصػبح:متفاعػؿ،نحػك:أكتػارمكديػارمكذلػػؾبكثػرة،ففػيديػكاف)أنػاكأنػتكال(جػػاءت

قصػػيدة،ككػػذلؾقافيػػةسكعشػػريفخمػػمػػرةمػػفأصػػؿإحػػدلعشػػرةىقافيػػةالبحػػرالكامػػؿمقطكعػػة
قصػيدة،كذلػؾلمػافػيإحػدلكعشػريفمػفأصػؿاثنتٍيعشػرةمػرةحرالبسيطجاءتمقطكعةالب

القافيةالمقطكعةمفتسييؿكانطةؽيتيحلوإطةؽمخزكنوالتعبيرمكالفكرم.

 شيكع القافية المطمقةثانيا: 
مػفقصػيدةسػتِّاكسػتيففقػدبمسػتعالقافيةالمطمقةعندخمػؼبكثػرةكغػزارةطاغيػة،يتش

،فمػػـيسػػتخدـالقافيػػةالمقيػػدةإالمػػرتيففػػيديكانػػو،فيػػكيميػػؿمػػيةشػػبوتػػاـثمػػانيكسػػتيفأصػػؿ
،لمػاتتيحػومػفحريػةكانطػةؽ،كلمػاتختزلػومػفحػزف،إل القافيةالمطمقةالتيتنتييبالكصػؿ

اإلشػػباعالػػذمينػػتجنفسػػاطػػكية،يترجميػػاالشػػاعرعبػػر،كانفعػػاالتمتباينػػةكمتداخمػػة،كغضػػب
يتيحليامجاالكبيرافيإخراجدفقاتوكشحناتو.كىذهالقافيةلياتأثيرعم المتمقيفييتتيحلو

كفاصػػػؿزمنػػػيقصػػػيربػػػيفأبيػػػاتااألسػػػماع،كتتكقعيػػػاتمقػػػيىػػػذهالقافيػػػةبيسػػػركسػػػيكلةتمػػػذليػػػ
القصيدة.

ردةالمكصػػػػكلةبػػػػالميفكالقافيػػػػةالمطمقػػػػةتشػػػػيععنػػػػدهالقافيتػػػػافنالقافيػػػػةالمطمقػػػػةالمجػػػػك
كالقافية،مرةخمساكثةثيفالمردكفةالمكصكلةػ،فبمستالقافيةالمطمقةالمجردةالمكصكلةبالميف

(.%90مػػرة،كىػػكمػػايشػػكؿنسػػبةمتفكقػػةتصػػؿإلػػ )ثمػػانيكعشػػريفالمطمقػػةالمردكفػػةبػػالميف
المجػػاؿلمشػػاعرفػػيتقػػديـقافيػػةاعتادتيػػاافحػػفكػػةالقػػافيتيفممػػايشػػيعفػػيالشػػعرالعربػػي،فتتي

األذفغيرمتكمفةأكمتعسرة،كتمنحالشاعرمجاالكاسعافياستخداـمخزكنوالمسكمالثرم.
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فػػيالمقابػػؿتنػػدرالقافيػػةالمطمقػػةالمجػػردةكالمردكفػػةالمكصػػكلةباليػػاءكالكػػاؼ،ككػػذلؾ
ميموإل القكافيالشائعة.القافيةالمؤسسةالمكصكلةبالميفكالياء،كىذايفسر

تشيعبكثرةفيقكافيوأحرؼالركممثؿالراء،كالميـ،كالةـ،كالتاء،كالداؿكالقاؼ،كما
ثـتميياأحرؼالركممتكسطةالشيكع:الداؿ،كالقاؼ،كالنكف.

مردكفػػػةمكصػػػكلةثمػػػافوقصػػػيدةمنيػػػاإحػػػدلعشػػػرةبمجمػػػكع(الػػػراء)كتحتػػػؿالمرتبػػػةاألكلػػػ -1
قمػػػرم،:"مجػػردةمكصػػػكلةبػػالميفنحػػكجػػاءتثػػةثهك،"أمطػػػارا،نيػػارم،داري:"فنحػػكبػػالمي

،بدرا". فجري

:قصائد،خمسػةمجػردةمكصػكلةبػالميفنحػكتسعىكقدبمست(الميـ)تمييافيالمرتبةالثانية-2
ا"،كمرتاففيالمردكفةالمكصكلةبالميفنحك" ـي،فمي،ًنًعمى كمرتاف"ـيأيامي،مةمىا،أعكا:"أل

ػٍؾ"،كمػرةفػيالمؤسسػةالمكصػكلة:"فيالمجردةالمكصكلةبالياءكالكاؼنحك ٍو،كعٌممى مأتمى
ناعمىة".:"بالياء

منيػػابالتسػػاكمعمػػ سػػتّّقصػػائدتكزعػػتثمػػانيىكقػػدبمسػػت(الػػةـ)ثالثػػةتمييػػافػػيالمرتبػػةال-3
،سػػيمي،مٍيػة"المطمقػةالمجػردةالمكصػػكلةبػالميف "عٌطمىػو،سػػنبمىٍو،"كصػكلةباليػػاءكالم"أىػؿي

جبػػػاال،ضػػػةلي،قػػػالكا"،كمػػػرةفػػػيالمؤسسػػػةالمكصػػػكلةبػػػالميف"كالمردكفػػػةالمكصػػػكلةبػػػالميف
منيٍؿ،يسأٍؿ"."فيالمقيدةالمجردةكمرة"سنابؿي"

مجػػردةةمطمقػػثػةثقصػػائدكردتقصػػائد،سػػبعىكقػػدبمسػت(التػػاء)تمييػافػػيالمرتبػػةالرابعػة-4
،بيتػػيسػػبتا"ميفمكصػػكلةبػػال أكقػػاتي،"مردكفػػةبػػالميفمطمقػػةأربػػعقصػػائدكردتك"،جرحػػتي

كيرجػػعاسػػتخداـالتػػاءبيػػذهالنسػػبةإلػػ اسػػتخداموضػػميرالمػػتكمـكالمخاطػػبفػػي"سػػماكاتي
يسػػػتخدـ"بػػػالفتح"القافيػػػةففػػػيقصػػػيدةىػػػكامشالكجػػػعالتػػػيجػػػاءتمطمقػػػةمكصػػػكلةبػػػالميف

بيتػا.كىػذاثمانيػةكأربعػيفبيتػامػفأصػؿثنيفكأربعػيفافي"رجعتا،شئتا"ضميرالمخاطب
مايفسرالتقديـكالتأخيرعندهحيثيتػأخرالفاعػؿالػذميشػتمموضػميرالمخاطػبكمػافػي

قكلو:

 تػػػػػيمى غغم عيػػػػػكني ليػػػػػؿي  كحػػػػػؿى  ض  فػػػػػتاك 
  
 

 (1)تاكاسترسػػػمٍت شػػػفتي كالطػػػرؼى أسػػػبمى  
الميففقػػدبمسػػتفػػيقصػػيدةبػػكحككػػذلؾاسػػتخداـيػػاءالمػػتكمـفػػيالمردكفػػةالمكصػػكلةبػػ 

بيتاكمافيقكلو:ثةثيفبيتامفأصؿثةثةكعشريفالفراشات

                                                           

 (.30(الحديثي:خمؼ،ديكافأناكأنتكال)ص(1
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ـى  أبعثػػػػػػري   أرل لسػػػػػػتي  ؾً فػػػػػػي عينٍيػػػػػػ الحمػػػػػػ
  
 

 شػػػػػػػكاتيمً  كمنيػػػػػػػا نػػػػػػػكري  كاؾً إل ًسػػػػػػػ 
 فػػػػػػي شػػػػػػفتي الػػػػػػكردم   األمػػػػػػؿى  أدغػػػػػػدغي  

  
 

 (1)كل مسػػافاتيكػػي تيٍطػػ الػػدربى  ري كأعبيػػ 

 
قصػائد،جػاءتالػداؿخمػسى،كقػدبمسػتكػؿكاحػدة(الػداؿكالقػاؼ)ةػتمييافيالمرتبػةالخامسػ5

بمػػدي،مسػػجدا،شػػيدم"،بينمػػاالقػػاؼكردتثػػػةث"فييػػاكميػػامطمقػػةمجػػردةمكصػػكلةبػػالميف
:كمػػرةمطمقػػةمجػػردةمكصػػكلةبالكػػاؼ"شػػفؽي،نسػػقا،غرقػػي"مػػراتمجػػردةمكصػػكلةبػػالميف

".عناقي"أقمقىٍؾ"،كمرةمردكفةمكصكلةبالميف"

قصػػػائد،كاحػػػدةمطمقػػػةمكصػػػكلةبػػػالميفأربػػػع،كبمسػػػت(النػػػكف)كتمييػػػافػػػيالمرتبػػػةالسادسػػػة-6
،عنػػػكاني،ألكانػػػا".كقػػػدغمػػػبعميػػػو"كثةثػػػةمطمقػػػةمردكفػػػةمكصػػػكلةبػػػالميف"ثمنػػػي" أكزافي

استخداـنكفالكقايةالمتبكعةبياءالمتكمـفيقافيةالنكف.

(الفػػػػاءك)(العػػػػيف)ك(السػػػػيف)ك(الػػػػزام)ك(لبػػػػاءا)ك(اليمػػػػزة)كتنػػػػدرأحػػػػرؼالػػػػركممثػػػػؿ
اليمزةكالسيفكالعيفكالفاءثةثمراتكالباءكالزامكالياءمرتيف.كركد.فقدبمم(الياء)ك

.فقدبمستمرةكاحدة.(الكاؼ)ك(الشيف)ك(الحاء)كتندرلمسايةأحرؼالركممثؿ:

 استخداـ الشتقاؽ كالتكليد في القافيةثالثا: 
التتنػػاف مػػعأصػػكؿكقكاعػػدىـالشػػاعراالشػػتقاؽكالتكليػػدفػػيالقافيػػةكفػػؽأسػػسواسػػتخد

الجذرالعربي،كقدسبؽاإلشارةفيفصؿالسماتإل التكليدكاالشتقاؽفيالقافيةكمنيا:

ػػػػػػػػػػػًف اٌتقػػػػػػػػػػػى  كٍلتعممػػػػػػػػػػػكا إف  التقػػػػػػػػػػػي  مى
  
 

لػػػػػػػػى الشػػػػػػػػيادًة حثٌػػػػػػػػوي اإلٍحثػػػػػػػػاثي     كا 
 تػػػػزؿٍ  ىػػػي ذم دمػػػػاءي بنػػػػي الحكيجػػػًة لػػػػـ 

 
 (2)تػػػػركم كتكتػػػػبي مػػػػا جنػػػػى اإلنكػػػػاثي  

 
كىذامانجدفيقكافيعديدةمنيا:

 ومنجميػػػػػػػ المحصػػػػػػػكدى  السػػػػػػػنبؿى  كتحصػػػػػػػدي 
  
 

 مرتعػػػػػػػػدي  العريػػػػػػػػافى  الصػػػػػػػػدأى  كيفػػػػػػػػرؾي  
 نػػػػػػػػػاغادرى  كمرفػػػػػػػػػا األمػػػػػػػػػسً  كتبحثػػػػػػػػػيفى  

  
 

 دي تنسػػػػػػعً  بػػػػػػو عينػػػػػػاؾً  بػػػػػػكحو  عػػػػػػف أم   

 وً ا فػػػػػػػػػػػػي حماقًتػػػػػػػػػػػػشػػػػػػػػػػػػقي   كتطمبػػػػػػػػػػػػيفى  
 

ػػػػػمػػػػف أف يى    دي ًضػػػػػيختى  ا فيػػػػػؾً جنكننػػػػػ ـ  ضي

 بػػػػػػػػػوً  فاسػػػػػػػػػتمتعي بػػػػػػػػػدمي حتػػػػػػػػػى أراؾً  
 

ـى    دي ينكًجػػػػػ ا لػػػػػيسى لكننػػػػػ النػػػػػزؼي  كيرسػػػػػ

 
                                                           

 .70(المرجعالسابؽ،ص(1
 (.27(الحديثي:خمؼ،ديكافمرايااألحزاف)ص(2
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ػػػػػلي   فمػػػػػي فػػػػػي قػػػػػاع أزمنتػػػػػي ي ضػػػػػمكعى م 
 

 (1)دي أبتػػػػػػرً  ي فيػػػػػػؾً إٌنػػػػػػ ؾً إلػػػػػػى ضػػػػػػمكعً  
قافيتػو،ففػيقافيػةالثػاءكىػيفيكيميؿإل تطكيعالمفػظبصػكرةتكليديػةاشػتقاقيةليثػرمى 

ليكاكػبنالنكػثمف"اإلنكاث"مفالحث،ك"اإلحثاث"تؽالمصدر:اإلفعاؿمفالقكافيالنادرةيش
مػفالجػذر"مرتعػد"القافيةالمطمقةالمردكفةبالكصؿ.كفيقافيةالداؿيشتؽاسـالمفعكؿمٍفتعؿ

يرتعػػد،كىػػكنػػادراالسػػتخداـ.كيشػػتؽالفعػػؿ:يختضػػدمػػفالخضػػيد،كينكجػػدكتنسػػعدمػػفالفعػػؿ:
عؿأبتردمفالفعؿ:برد.سعدككجد،كيشتؽالف

كىذامايدؿعم قدرتوعمػ االشػتقاؽكالتكليػدفػيالقافيػةلتمتػدفػينفػسطكيػؿ،يعبػر
عفمكنكنواالنفعاليكمخزكنوالمسكم،فينتجقافيةمتجددةمكاكبةلمحداثةكالتجديد.

 استخداـ المزكمياتبعا: را
القػػاؼ كمػػافػػي"قىؾٍسىيىٍسػػبً"ك"قىػػؾٍيمزّْ:"نحػػكحػػرؼركمكالكػػاؼحػػرؼسػػكتحيػػثيمتػػـز

كىػػذايػػدؿعمػػ قػػدرةالشػػاعركتمكنػػومػػػففكػػافبػػذلؾممتزمػػاحػػرفيففػػيالقافيػػةقصػػيدةزلزلػػة،
تكظيؼىذهالقافيةالممزمةبميارةكتمقائيةتعكسذخيرتوالمسكيةكالفكريةكمخزكنواالنفعالي.

 :اإليقاع الداخميخامسا: 

ثمػفالشػعر،كلمشػاعرممكػةمنحيػااهللإيػاهىػيالمقػدرةىككؿاإليقػاعكالػرنيفالمنبعػ
عم التعبيربالرنيفكاإليقاع،كالكزفبالبحركالقافيةكإطارلإليقاعكمو،داخؿىذااإلطارالتي
يقاعػػػػا،كتراكيػػػػباأللفػػػػاظبضػػػػركبتقسػػػػيماتياكمكازناتيػػػػا تتبػػػػعنقراتييػػػػانقراتػػػػو،كتزيػػػػدىفرنينػػػػاكا 

ا،ثـيكجدكراءذلؾكمواإليقاعالرئيسيالذمخصالشاعربوكةموكطباقياكجناسياكتكرارى
.(2)ليككفىكذاتومفكسائؿبيانوكطرقوإل اإليحاءكالتأثير

تمؿعمػػ مكسػػيق لػػـتتكلػػدعػػفالػػكزفأفالشػػعرالجيػػديشػػكيػػرلمحمػػدعمػػ الخفػػاجي
مػػفالمكسػػيق المسكيػػةالفقػػطبػػؿنتجػػتعػػفعةقػػاتاأللفػػاظمػػفالناحيػػةالصػػكتيةكىػػذاالنػػكع

ألنيػػاتتػػداخؿمػػعبعضػػيالتكػػكفلنػػامزيجػػاصػػكتيانيمكػػففصػػموعػػفألكانػػوالمكسػػيقيةاألخػػرل

                                                           

 (.163(الحديثي،الحديثي:خمؼ،ديكافأناكأنتكال)ص(1
(.26-4/45ب،المرشدإل فيـأشعارالعربكصناعتيا)ج(الطي(2
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يسػيـمػػعالمقكمػاتاألخػػرللمعمػؿالشػػعرمفػػياكتمػاؿاإليقػػاعالػذميسػػيطرعمػ الشػػاعرقبػػؿ
.(1)فيسطرالشاعربدكرهعم الكمماتليشكؿبياىذاالعمؿ،تشكيؿالعمؿالشعرم

كقػػػداصػػػطمحالبةغيػػػكفالعػػػربعمػػػ تسػػػميةىػػػذااإليقػػػاعبالتسػػػجيع،فيػػػرلابػػػفسػػػناف
المجانسيخمؽالتناسببيفاأللفاظكيرلأيضاأفالتناسبفيالقطاعيأتيمػف":الخفاجيأف

.(2)الحركؼالمتماثمةفيالمقاطع""األسجاعكيعنيبيا
فمحمػكالعمػ الطبػعغيػرمتكمػؼفإنػوكػاإذا"كيرلضياءالديفبػفاألثيػرأفالسػجع
.(3)يجيءغايةفيالحسفكىكأعم درجاتالكةـ"

كىػػذااإليقػػاعالػػداخميىػػكمػػايسػػم بالمكسػػيق الداخميػػة،كقػػدظيػػرتبشػػكؿجمػػيفػػي
شعرخمؼالحديثيعبرفصػكؿالدراسػةكمباحثيػا.كيممػسالمتمقػيأثػرىػذهالمكسػيق الداخميػة

تكزيعلمجرسلأللفاظفيمساحاتصكتية.التيتقكـعم حسفال
ففيىذهاألبياتيتسمطالتكراربتكزيعمتناغـلمكممةكالحرؼكالمبن .

ػػػػػػػػ كفينػػػػػػػػا الحػػػػػػػػب   جديػػػػػػػػده  عػػػػػػػػاـه   وي نزرعي
 

  بنيسػػػػػػػػافً مشػػػػػػػػمكلن  الحػػػػػػػػب   فينبػػػػػػػػتي  
 مزرعتػػػػػػػي كنبعػػػػػػػي أنػػػػػػػا مػػػػػػػا زارى  عػػػػػػػاـه  

 
 مانيأٍضػػػػػ ي  فمػػػػػات قمبػػػػػي كنبعػػػػػي ًفػػػػػ 

 الن تيػػػػػػػػوي شيػػػػػػػػعى كقمبػػػػػػػػي ليػػػػػػػػا أٍحرىقٍ  عػػػػػػػػاـه  
 

 (4)بػػػػيف جػػػػػدراني بخػػػػكران  حتػػػػى يفػػػػكحى  

كأنػا"كنبعػي،كقمبػي"فػيمطػالعاألبيػات،كمػاتةىػامػفتكػرار"عاـ"فاتكاؤهعم تكرار 
بمػا،فمػات"،ىػذهالتكزيعػاتالجرسػية:"فينبػتي"فيالبيػتالثػانيكالثالػث،كتكػرارالفػاءفػي"كليا

إيقاعػػامكسػػيقياداخميػػا،كمػػاأضػػفتوالقافيػػةالمطمقػػةفييػػامػػفمكازنػػاتكتقسػػيمات،تمػػنحالػػنص
كالتقسػػيماتالداخمػػة،يتػػيحلػػألذفأفتمػػذلػػو،المردكفػػةبكصػػؿبػػالميفمػػفانتظػػاـلعقػػدالتكزيعػػات

كتطربمعوكتنتظره.

كىنامثاؿآخريدؿعم ميارةعاليةفيالتكزيعاتالجرسية:

 كصػػػػػػػػػػػكتي اختنػػػػػػػػػػػاؽه  تعػػػػػػػػػػػالي أقػػػػػػػػػػػكؿي 
 

 قاتمػػػػػػػػػػػةٍ  تعػػػػػػػػػػػالي إلػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػاعةو  
 حتػػػػػػػػػػػػػى تصػػػػػػػػػػػػػي ى  ؾً تعػػػػػػػػػػػػػالي أضػػػػػػػػػػػػػم   

 
ػػػػػػػػ   بػػػػػػػػي ىائمػػػػػػػػةٍ  ؾً ضػػػػػػػػمكعي كركحي

 
                                                           

(.252(خفاجي:محمدعمي،عمـالفصاحةالعربيةمقدمةفيالنظريةكالتطبيؽ)ص(1
(.188-183(الخفاجي:ابفسناف،سرالفصاحة)ص(2
(.153(ابفاألثير:ضياءالديف،المثؿالسائرفيأدبالكاتبكالشاعر)ص(3
(.76خمؼ،ديكافذاكرةالميؿ)ص(الحديثي:(4
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 الجنػػػػػػػػػػكفً  تعػػػػػػػػػػالي فطبعػػػػػػػػػػي احتػػػػػػػػػػراؼي 
 

 الكاجمػػػػػػػػػةٍ  لنمضػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػى الربػػػػػػػػػكةً  
 تعػػػػػػػػػػػالي فحرفػػػػػػػػػػػي كسػػػػػػػػػػػاه الػػػػػػػػػػػذىكؿي  

 
 (1)لمػػػػػػػا قػػػػػػػد رأل منػػػػػػػؾ يػػػػػػػا كاىمػػػػػػػةٍ  

فجعػػؿمػػفاألمػػرلممخاطػػبالمؤنػػثحضػػكرافػػيمطػػالعاألبيػػات،ليكػػكفمكازنػػةجرسػػية 
"أقػػكؿكأضػػمؾ"ة،ينتظرىػػاالمتمقػػيلتكقػػعمػػاسػػيمميوعمػػ الحبيبػػة،ثػػـأقػػاـالمكازنػػاتفػػيمتكاليػػ
كمػاأتاحتػوالقافيػةالمطمقػةالمؤسسػةالمكصػكلةباليػاءمػفمػدصػكتي"ك"فحرفػي"فطبعػي"كبيف

يبعثفياألذفنسمامتكالدامحببا.

تزمػةبحػكرالشػػعركىكػذافػإفمكسػيق الشػاعرخمػؼالحػػديثيتتصػؼبأنيػامكسػيق مم
العربي،استكعبتىمكـالشػاعركأحزانػو،كانطمقػتمجسػدةفكػرهكرؤاه،كاختزلػتمكنكنػوالمسػكم
كذخيرتػػواإلبداعيػػةجمػػاالكتصػػكيرا.اسػػتخدـالبحػػكرالمشػػيكرةكاألكثػػراسػػتعماال،كغمبػػتعمػػ 

ميعكػسداللػةشعرهدائرةمتفاعمفكفعكلف،كاتسمتقصائدهبالنفسالشعرمالرحبالطكيػؿالػذ
القافيةالعربيةفينمكذجيػااألكبػرتمكسيق التزمفييكذلؾعمؽشعريتوكعبقريةشاعريتو.ك

مػػفثبػػاتعمػػ القافيػػةمنػػذمطمعيػػاحتػػ خاتمتيػػا،لػػـينػػكعفييػػاأكيسػػمطأكيشػػطر،كجػػاءت
كاعيػػاحػػركؼركيػػوضػػمفالشػػيكعالسالػػبعمػػ شػػعراءالعربيػػة،كغمبػػتعميػػوالقافيػػةالمطمقػػةبأن

التيسبؽاإلشارةليالمافييامػفرحابػةكانطػةؽ.ككانػتمكسػيقاهالداخميػةكافػرةكذاخػرة،تمػأل
فضاءاتالقصيدةبالجرسالمكسيقيالجاذبكاألخاذ.

فمكسيق خمؼالحديثيتحتاجإل دراستيابرسالةعممية،أكفيكتابمستقؿ،فيكقد
،كميػػاضػػمفالشػػعرالعمػػكدم،ككميػػااةعشػػرديكانػػأرفػػدديػػكافالعػػربحتػػ ىػػذهالمحظػػةبخمسػػ

ضػػمفالشػػػعرالعربػػػيالحػػداثيالمعاصػػػركالمقػػػاكـ.كىػػيظػػػاىرةشػػػعريةتحتػػاجالكقػػػكؼأماميػػػا
مكسيقيا.
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 الحرؼ

 مقيدة مطمقة

 المجمكع
 النسبة

 يةئك الم
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 %4.2 3         3الفاء

 %7.1 5       1 1 3القاؼ

 %1.4 1         1الكاؼ

 % 11.4 8   1  1  2 2 2الةـ

 %12.8 9    1   2  6الميـ

 %5.6 4       3  1النكف

 %2.8 2         2الياء

 100% 70   1 1 2  28 3 35المجمكع

   %0 %0 %1.4 %1.4 %2.9 %0 %40 %4.3 %50 النسبة
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 الخاتمة

المضاميفإل حاكؿالباحثمفخةؿالتتبعالمنيجيلشعرخمؼالحديثيأفيتكصؿ
يػػػةكالمظػػػػاىرالفنيػػػةفػػػػيشػػػعره،فالشػػػػاعرصػػػػاحبفكػػػرأصػػػػيؿعميػػػؽ،يػػػػؤمفباإلنسػػػػانيةالفكر

كشػػػعرهزاخػػػربالجمػػػاؿكاإلسػػػةـكالعركبػػػة،كيػػػؤمفبػػػالعراؽالحػػػرالزاىػػػرالزاىػػػيميػػػدالحضػػػارة.
،كالتكيثػؼالشػعرماألسػمكبينكذكلسػةرائقػةالحداثػةكماتعػةاألصػالة،الفني،كالصدؽالعاطفي

كيريةتخييميةعالية.كلديوقدرةتص

 النتائج: -أكلن 
كقدتكصمتالدراسةإل أىـالنتائجالتالية:

الذميذكدعفحياضكطنوالمحتؿ،كبركح -1 تميزشعرخمؼالحديثيبركحالثائركالمقاـك
اإلنسػػػػافالمسػػػػككفبػػػػالكجعالعربػػػػيكاإلنسػػػػاني،كانسػػػػجاـىػػػػذهالػػػػركحمػػػػعالػػػػركحالشػػػػعرية

الفنيكاألسمكبيالمتميز.الصادقةذاتالجماؿ
ظيكراإليمافعندخمؼالحػديثيبالعركبػةكاإلسػةـكبػاألخةؽالعربيػةاألصػيمةكبسػماحة -2

الديفكرفعتو.
تميػػزشػػعرهبالحداثػػةالشػػعريةالمعاصػػرةالتػػياليعيقيػػاالقالػػبالعمػػكدم،كينطمػػؽلمتجديػػد -3

اتػػػػػوأىػػػػػـسػػػػػماتياتطكرةمتمكنػػػػػةتكتسػػػػػبمػػػػػفطبيعػػػػػةالعصػػػػػرككالتحػػػػػديثعبػػػػػرشػػػػػاعري
كخصائصيا.

،حيػػػثتتشػػػكؿشػػػعريتومػػػفخػػػةؿالمسػػػةالحداثيػػػةفػػػيالخطػػػابالشػػػعرمتنػػػكعبػػػرزعنػػػده -4
المعاصػػػػرةالتػػػػييرفػػػػدىاالمػػػػكركثالشػػػػعرمكالػػػػذخيرةالشػػػػعريةالتػػػػياكتسػػػػبياعبػػػػرتجاربػػػػو

كخبراتو،فتميزبخطابشعرميقدـمفخةلورؤلشعريةكفكريةعميقةكمتعددة.
الػذمتشكيؿالجماليمفخةؿالعم تكظيؼالطاقاتاإلبداعيةلديوةالعاليةالقدررتظي -5

تميػػزبيػػاشػػعرهمػػفخػػةؿالبراعػػةالتصػػكيريةكالتخييميػػةالتػػيأبػػدعتلكحػػاتشػػعريةفائقػػة
التجسيدكالتمثيؿ.

سػػػماتواألسػػػمكبيةتجديديػػػةتتماشػػػ مػػػعلسػػػةالشػػػعرشػػػعرهبأسػػػمكبيةحديثػػػة،فكانػػػتتميػػػز -6
يثامتمؾالقدرةعم االشتقاؽكالتكليدالمذيفيبرزافقدرتوعمػ النسػجالشػعرحالمعاصر،

العميقػةالتػيالمتجدد،كاستخداـالمصطمحاتالتيتفرضياالحضارةكتمدىاالثقافةالفكريػة
اكتسػػػبياعبػػػرمشػػػكارهالطكيػػػؿشػػػعراكفكػػػرا،كبمعجػػػـشػػػعرميػػػنـعػػػفذخيػػػرةلسكيػػػةخصػػػبة

كمتجددة.
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خداـالعةقاتالتناسبيةكالتقابميةكالتراتبيةكالتجاكريػةفػيالتراكيػبكالجمػؿامتازشعرهباست -7
الشعرية،أبرزتياالمزاكجاتكالقيـاألسمكبيةالتيتزخربياقصائده.

مػػػػفالخطػػػػابالسػػػػابؽ،حيػػػػثامتػػػػازشػػػػعرهعمػػػػ االمتصػػػػاصلديػػػػوظيػػػػرتالقػػػػدرةالعاليػػػػة -8
ريخيكالشعرم.بالتناصاتالتكثيفيةمعالمكركثالدينيكالتا

امتػػازشػػعرهبػػالسزارةاإلنتاجيػػةالمتدفقػػة،التػػيكشػػفتعػػفشػػاعرمرىػػؼاإلحسػػاس،يمتمػػؾ -9
سياب. زماـالتعبيرالشعرمكالتشكيؿالفنيباقتداركا 

 التكصيات: -ثانيان 
كمفأىـالتكصياتالتييقدمياالباحث:

ألقػتالدراسػةالضػكءالتكجونحكدراسةمستقمةالمعجـالشػعرملػدلخمػؼالحػديثي،حيػث -1
لمفيريدسبرأغكارمعجمو،ليبحركافيمعجموالشعرمالزاخر.

التكجونحكدراسةمستقمةلمصػكرةالشػعريةعنػدالشػاعر،فمػازالػتطاقاتػوالتخييميػةتحتػاج -2
إل الكقكؼعميياكقكفايفيياخقيا.

.اتعربيةـالعربيفيضكءمانشيدهمفثكرالتكجونحكدراسةالشعرالمقاك -3

الشعرالحداثيكفؽرؤلتجمعبيفالنقدالبةغيكالنقدالمعاصر.التكجوإل دراسة -4


 كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف.
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 المصادر كالمراجع

 القرآفالكريـ.

أحمػػدتحقيػػؽ:.شػػاعرالمثػػؿالسػػائرفػػيأدبالكاتػػبكالـ(.1995األثيػػر،ضػػياءالػػديف.)ابػػف
.مطبعةنيضةمصر.)د.ط(.مصر:دكمطبانةبكالحكفي،

.1.طتحقيػؽ:عمػرعبػدالسػةـتػػدمرم.الكامػؿفػػيالتػاريخـ(.1997األثيػر،عػزالػديف.)ابػف
 .دارالكتابالعربيبيركت:

كت:.بيػر1.طتحقيػؽ:رمػزممنيػربعمبكػي.جميرةالمسػةـ(.1987األزدم،محمدبفالحسف.)
.فدارالعمـلممةيي

.بيػػركت:1.طمحمػػدعػػكضمرعػػب:تحقيػػؽ.تيػػذيبالمسػػةـ(.2001األزىػػرم،أبػػكمنصػػكر.)
 دارإحياءالتراثالعربي.

اتالييئػػػةالعامػػػةالسػػػكريةمنشػػػكر)د.ط(.دمشػػػؽ:.شػػػعريةأبػػػيتمػػػاــ(.2011إسػػػبر،ميػػػادة.)
 .لمكتب

10.بالقػػاىرةمجمػػةفصػػكؿ.لمكقػػؼالنقػػدمجدليػػةاإلبػػداعكاـ(.1991إسػػماعيؿ،عػػزالػػديف.)
(1،2،)137-148.

 .عالـالكتب.القاىرة:2.طالعمميةاالبتكاريةـ(.1985إسماعيؿ،محمكد.)

تحريػػرالتحبيػػرفػػيصػػناعةالشػػعركالنثػػراإلصػػبع،زكػػيالػػديفعبػػدالعظػػيـ.)د.ت(.ابػػفأبػػي
المجمػػػساألعمػػػ لمشػػػئكفقػػػاىرة:ال.)د.ط(.حفنػػػيمحمػػػدشػػػرؼتحقيػػػؽ:.كبيػػػافإعجػػػازالقػػػرآف

اإلسةمية.

.نجمكالمصريةمكتبةاأل.القاىرة:2ط.مكسيق الشعرـ(.1952.)إبراىيـ،أنيس

.مجمةشؤكفعربيػة.مظاىرإخةؿاالحتةؿاألمريكيبالبيئةالعراقيةـ(.2010بشير،ىشاـ.)
(144،)206-232. 

 .ارصادر)د.ط(.بيركت:د.شاؽمصارعالع.)د.ت(.جعفربفأحمد،البسدادم
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 .دارالكتابالعربي.بيركت:1.طشرحديكافعنترةق(.1412التبريزم،يحي بفعمي.)



نفػػػحالطيػػػبمػػػفغصػػػفاألنػػػدلسالرطيػػػبكذكػػػرـ(.1997التممسػػػاني،شػػػيابالػػػديفالمقػػػرم.)
.ردارصاد.بيركت:1ط.كزيرىالسافالديفبفالخطيب

الييئػة:القػاىرة.)د.ط(.مفيػكـاإلبػداعالفنػيفػيالنقػدالعربػيالقػديــ(.1993تكفيؽ،مجػدم.)
المصريةالعامةلمكتاب.

األخػػةؽفػػيالشػػعرالعربػػيفػػيالعصػػرالعباسػػياألكؿـ(.1994)تػػيـ،محمػػدشػػحادة. مفيػػـك
 غيرمنشكرة(.جامعةأـالقرل،السعكدية.رسالةدكتكراة)

محمػدأبػكالفضػؿتحقيػؽ:.رالقمكبفيالمضػاؼكالمنسػكبثماالثعالبي،أبكمنصكر.)د.ت(.
 القاىرة،دارالمعارؼ..)د.ط(.إبراىيـ

دارالكتػػػػب.بيػػػػركت:2.طالحيػػػػكاف،عمػػػػركبػػػػفبحػػػػربػػػػفمحبػػػػكبالكنػػػػاني.)د.ت(.الجػػػػاحظ
.العممية

)رسػػػػالةماجسػػػػتيرغيػػػػرخمػػػػؼالحػػػػديثيحياتػػػػوكشػػػػعرهـ(.2011الجبػػػػكرم،إيػػػػادعبػػػػدالكػػػػريـ.)
 .،ىكلنداالجامعةالحرةة(.منشكر

.داربيركتلمطباعةكالنشر.بيركت:1.طرحمةابفجبيرجبير،محمدبفأحمد.)د.ت(.ابف

)رسػػػػالةماجسػػػػتيرغيػػػػرالبنيػػػػةالفنيػػػػةفػػػػيشػػػػعركمػػػػاؿغنػػػػيــ(.2010جحجػػػػكح،محمػػػػد.)أبػػػػك
 منشكرة(.الجامعةاإلسةمية،غزة.

.يـمحمدأبكالفضػؿإبػراى:تحقيؽ.يفالمتنبيكخصكموالكساطةبالجرجاني،القاضي.)د.ت(.
 .دارإحياءالكتابالعربي)د.ط(.)د.ـ(:

القػػاىرة:.)د.ط(.محمػػكدمحمػػدشػػاكر:تحقيػػؽ.أسػػرارالبةغػػة.)د.ت(.عبػػدالقػػاىرالجرجػػاني،
 مطبعةالمدني.

 .مطبعةالجكائب.قسطنطينية:1.طنقدالشعرق(.1302جعفر،قدامة.)ابف
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.1.طأحمػػػدفػػػكزمالييػػػب:تحقيػػػؽ.كتػػػابالعػػػركضـ(.1987جنػػػي،أبػػػكالفػػػتحعثمػػػاف.)بػػػفا
 دارالقمـ.الككيت:

،العػػػػػػددصػػػػػػحيفةالريػػػػػػاض.الشػػػػػػعركالفكػػػػػػرنػػػػػػكفمبر(.21ـ،األحػػػػػػد2010الجينػػػػػػي،نػػػػػػايؼ.)
(15490.) 

تحقيػؽ:.المنػتظـفػيتػاريخاألمػـكالممػكؾـ(.1992،عبدالرحمفبفعميبفمحمػد.)الجكزم
.دارالكتبالعممية.بيركت:1.طمصطف عبدالقادرعطاكمحمدعبدالقادرعطا،

أحمدعبدالسفكر:تحقيؽ.تاجالمسةكصحاحالعربيةق(.1407الجكىرم،إسماعيؿبفحماد.)
 دارالعمـلممةييف..بيركت:4ط.عطار

طػػػرابمس:.)د.ط(.ـالشػػػابيالصػػػكرةالشػػػعريةعنػػػدأمالقاسػػػـ(.1984الجيػػػار،مػػػدحتسػػػعيد.)
.الدارالعربيةلمكتاب

 .دارالعرب.)د.ط(.دمشؽ:ديكافعمرالمختاريصمبمفجديدـ(.2011الحديثي،خمؼ)

 .بعةاليسر.العراؽ:مط1ط.ديكافالعصافيرتحمؽعالياـ(.2012الحديثي،خمؼ)

 .دارالعربمشؽ:)د.ط(.د.ديكافشظاياالصدلالمتكسرـ(.2012الحديثي،خمؼ)

 دارالعرب..دمشؽ:1.طديكافجراحبةساحؿـ(.2011الحديثي،خمؼ.)

 دارالعرب.)د.ط(.دمشؽ:.ديكافذاكرةالميؿـ(.2012الحديثي،خمؼ.)

 مطبعةاليسر..العراؽ:1ط.ديكافأناكأنتكالـ(.2014الحديثي،خمؼ.)

 مطبعةاليسر..العراؽ:1ط.فديكافمرايااألحزاـ(.2014الحديثي،خمؼ.)

ل مت ـ(.2014الحديثي،خمؼ.)  مطبعةاليسر..العراؽ:1ط.ديكافكا 

.دمشػػؽ:2.طقػػراءةفػػيشػػعرخمػػؼدلػػؼالحػػديثي-شػػةؿالعبيػػرـ(.2012الحػػديثي،طػػةؿ.)
 دارالعرب.
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يةالعامػػةالييئػػةالمصػػر.القػػاىرة:2ط.المسػػةالعربيػػةمعناىػػاكمبناىػػاـ(.1979حسػػاف،محمػػد.)
 .لمكتاب

دكراألدبفػػػيالػػػكعيالقػػػكميـ(.1986حمػػػادم،سػػػعدكفنالخيػػػاط،جػػػةؿنالقيسػػػي،نػػػكرم.)
 مركزدراساتالكحدةالعربية..بيركت:4.طبحكثكمناقشاتالندكةالفكرية-العربي

.)د.ط(.عصػػػػاـشػػػػقيك:حقيػػػػؽ.تخزانػػػػةاألدبكغايػػػػةاألربـ(.2004الحمػػػػكم،ابػػػػفحجػػػػة.)
اركمكتبةاليةؿ.دبيركت:

 .دارصادر.بيركت:2ط.معجـالبمدافـ(.1995الحمكم،ياقكتبفعبداهلل.)

 دارالفكر.)د.ط(.دمشؽ:.جسرافياالكطفالعربيـ(.1997حميدة،عبدالرحمف.)

.الكتبالعمميةدار.)د.ـ(:1.طسرالفصاحةـ(.1982الخفاجي،ابفسناف.)

الػػػنسـالشػػػعرمعنػػػدـ(.1987شػػػرؼالػػػديف،عبػػػدالعزيػػػزمحمػػػد.)خفػػػاجي،محمػػػدعبػػػدالمػػػنعـن
.دارالمريخ.)د.ـ(:1.طالعرب

)د.ط(..عمػػـالفصػػاحةالعربيػػةمقدمػػةفػػيالنظريػػةكالتطبيػػؽـ(.1982خفػػاجي،محمػػدعمػػي.)
 مؤسسةالمعارؼلمطباعةكالنشر.)د.ـ(:

كفيػاتـ(.1994.)بكػرأبػيبفـإبراىيبفمحمدبفأحمدالديفشمسالعباسأبكابفخمكاف،
 .دارصادربيركتبيركت:.إحسافعباس:تحقيؽ.األعياف

.بسداد:مكتبةالمثن .1ط.كشؼالظنكفعفأسماءالكتبكالفنكفـ(.1941خميفة،حاجي.)

مؤسسػػػػة.بيػػػػركت:2ط.مػػػػدخؿإلػػػػ نظريػػػػةاألدباإلسػػػػةمي(.1988خميػػػػؿ.عمػػػػادالػػػػديف.)
 .الرسالة

منشػػكرات:األردف)د.ط(..الصػػكرةالفنيػػةفػػيشػػعرأبػػيتمػػاــ(.1980بػػدالقػػادر)الربػػاعي،ع
.جامعةاليرمكؾ

 الزبيدم،مرتض .)د.ت(.تاجالعركسمفجكاىرالقامكس.)د.ط(.)د.ـ(:داراليداية.
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دارالعمـلممةييف..)د.ـ(:15.طاألعةــ(.2002الدمشقي.)خيرالديف،الزركمي

.2.طفخػػرالػػديفقبػػاكة:تحقيػػؽ.القسػػطاسفػػيعمػػـالعػػركضـ(.1989جػػاراهلل.)الزمخشػرم،
مكتبةالمعارؼ.بيركت:

:بسػػداد)د.ط(..التيػػارالقػػكميفػػيالشػػعرالعراقػػيالحػػديثـ(.1983السػػامرائي،ماجػػدأحمػػد.)
.اتكزارةالثقافةكاإلعةـمنشكر

األمريكػػيبػػاحتةؿالعػػراؽراالسػػتراتيجيدكافػػعكتػػداعياتالقػػراـ(.2010سػركر،عبػػدالناصػػر.)
.78-53(،1)14،مجمةجامعةاألقص .عسكريا

.)د.ط(.اإلسػكندرية:منشػأةالبناءالمفظيفػيلزكميػاتالمعػرمـ(.1985السعدني،مصطف .)
 المعارؼ.

)رسالةماجسػتيرقصيدةالمديحعندأبيتماـبيفالرؤيةكالففـ(.2014سمكر،شاكرمحمد.)
 غيرمنشكرة(.الجامعةاإلسةمية،غزة.

دار.القػاىرة:2.طاألسسالنفسيةلإلبداعالفنيفيالشعرخاصةسكيؼ،مصطف .)د.ت(.
المعارؼ.

دار.بيػػركت:1.طتحقيػؽ:خميػػؿجفػػاؿ.المخصػػصـ(.1996ابػفسػػيده.عمػػيبػفإسػػماعيؿ.)
إحياءالتراثالعربي.

.فؤادعميمنصكرتحقيؽ:.المزىرفيعمكـالمسةكأنكاعياق(.1418السيكطي،جةؿالديف.)
دارالكتبالعممية..بيركت:1ط

مكتبة.)د.ـ(:1.طحمدمالدمرداشتحقيؽ:.تاريخالخمفاءـ(.2004السيكطي،جةؿالديف.)
نزارمصطف الباز.

 .لمصريةمكتبةالنيضةا:القاىرة.8.طأصكؿالنقداألدبيـ(.1973الشايب،أحمد.)

 .ارالعكدة.)د.ط(.بيركت:داألعماؿالشعريةالكاممةـ(.1999أبكشبكة،إلياس.)
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-37(1،2)10.مجمػػةفصػػكؿبالقػػاىرة.إليػػاـالخمػػؽالفنػػيـ(.1991شػػرؼ،محمػػدياسػػر.)
47.

.دارالعكدة)د.ط(.بيركت:.الشكقياتـ(.1988شكقي،أحمد.)

القػػاىرة:.2.ط:رمضػػافعبػػدالتػػكابتحقيػػؽ.قكاعػػدالشػػعرالشػػيباني،أحمػػدبػػفيحيػػ .)د.ت(.
مكتبةالخانجي.

.مصػػنؼابػػفأبػػيشػػيبةق(.1409).عثمػػافبػػفإبػػراىيـبػػفمحمػػدبػػفاهللعبػػدابػػفأبػػيشػػيبة.
مكتبةالرشد..الرياض:1ط.كماؿيكسؼالحكت:تحقيؽ

.بيػػػركت:1ط.حػػػديثالصػػػكرةالشػػػعريةفػػػيالنقػػػدالعربػػػيالـ(.1990صػػػالح،بشػػػرلمكسػػػ .)
.افيالعربيالمركزالثق

.كتركيمصطف ،أحمداألرناؤكط:تحقيؽ.الكافيبالكفياتـ(.2000).،صةحالديفالصفدم
دارإحياءالتراث.بيركت:

مكتبػة.القػاىرة:عبػدالعزيػزالمػانع:تحقيػؽ.عيػارالشػعرابفطباطبا،محمػدبػفأحمػد.)د.ت(.
 .الخانقي

دار.الككيػػػػت:2.طالمرشػػػدإلػػػ فيػػػػـأشػػػعارالعػػػربكصػػػناعتياـ(.1989هلل.)الطيػػػب،عبػػػدا
 اآلثاراإلسةمية.

محمػػد:تحقيػػؽ.اإلقنػػاعفػػيالعػػركضكتخػػريجالقػػكافيابػػفعبػػاد،أبػػكالقاسػػـإسػػماعيؿ.)د.ت(.
 منشكراتالمكتبةالعممية..بسداد:حسفآؿياسيف

.الثقافةلمطباعةكالنشركالتكزيعدار:)د.ـ(.2.طففالشعرـ(.1993عباس،إحساف.)

دارالقػػػػػاىرة:.)د.ط(.الصػػػػػكرةالشػػػػػعريةكالبنػػػػػاءالشػػػػػعرمـ(.1981عبػػػػػداهلل،محمػػػػػدحسػػػػػيف.)
.المعارؼ

.)د.ـ(:2ط.بنػاءاألسػمكبفػيشػعرالحداثػةالتكػكيفالبػديعيـ(.1995عبػدالمطػب،محمػد.)
 .دارالمعارؼ



 

246 

دارالشركؽ..القاىرة:2ط.اتالشعريةمناكرـ(.1996،محمد.)عبدالمطمب

مجمػػةألػػكاح،.مةمػػحكاتجاىػػاتاألدبالعراقػػيفػػيعيػػداالحػػتةؿـ(.2006العبيػػدم،كديػػع.)
(21،)1-9.

10،القػػػػػػػاىرةبمجمػػػػػػةفصػػػػػػػكؿ.إشػػػػػػػكاليةاإلبػػػػػػداعالشػػػػػػػعرمـ(.1991عثمػػػػػػاف،عبػػػػػػػدالفتػػػػػػاح.)
(1،2،)82-90.

،مجمػةشػؤكفعربيػة.ائيميفػياالحػتةؿاألمريكػيلمعػراؽالبعداإلسرـ(.2008العزاكم،أدىـ.)
(134،)200-218.

.2.طتحقيػؽ:عػزةحسػف.التمخيصفيمعرفػةأسػماءاألشػياءـ(.1996العسكرم،أبكىةؿ.)
دارطةس.دمشؽ:

دار)د.ط(.القػػػاىرة:.الصػػػكرةالفنيػػػةفػػػيالتػػػراثالنقػػػدمكالبةغػػػيـ(.1974عصػػػفكر،جػػػابر.)
.مطباعةكالنشرفةلالثقا

حقػػػائؽاإلعجػػػازق(.1423العمػػػكم،يحيػػػ بػػػفحمػػػزة.) .1ط.الطػػػرازألسػػػرارالبةغػػػةكعمػػػـك
 بيركت:المكتبةالعصرية.

.أبػػكظبػػي:1ط.مسػػالؾاألبصػػارفػػيممالػػؾاألمصػػارق(.1423العمػػرم،أحمػػدبػػفيحيػػ .)
 المجمعالثقافي.

.يػػػةفػػػيالكتابػػػةاألدبيػػػة،سػػػميرالعمػػػرممقيػػػاسالمسػػػتكياتاإلبداعـ(.2014العمػػػرم،سػػػمير.)
.5-1(،19)،مجمةالكاحةالثقافية

ػػمىميةـ(.1985عكضػػيف،إبػػراىيـ.) .1.طديػػكافالخنسػػاء،تيماضػػربنػػتعمػػركبػػفالحػػارثالسُّ
مطبعةالسعادة.القاىرة:

،بالقػػػػػػاىرةمجمػػػػػػةفصػػػػػػكؿ.محاكلػػػػػػةتعريػػػػػػؼ–ألسػػػػػػمكبيةالحديثػػػػػػةاـ(.1981عيػػػػػػاد.محمػػػػػػكد.)
1(2،)123-131. 
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أنمػاطالصػكرةكالداللػةالنفسػيةفػيالشػعرالعربػيالحػديثـ(.2011السزالي،خالدعميحسف.)
.301-263،(1،2)(27،)مجمةجامعةدمشؽ.فياليمف

.القػػػاىرة:مكتبػػػة1.طعناصػػػراإلبػػػداعالفنػػػيفػػػيشػػػعرأحمػػػدمطػػػرـ(.1998غنػػػيـ،كمػػػاؿ.)
.مدبكلي

.تحقيػػػػؽ:أحمػػػػدمختػػػػارعمػػػػر.معجػػػػـديػػػػكافاألدبـ(.2003ىيـ.)الفػػػػارابي،إسػػػػحاؽبػػػػفإبػػػػرا
 دارالشعبلمصحافةكالطباعةكالنشر.)د.ط(.القاىرة:

بػػػراىيـالسػػػامرائي،كميػػػدمالمخزكمػػػيتحقيػػػؽ:.العػػػيفالفراىيػػػدم،الخميػػػؿبػػػفأحمػػػد.)د.ت(. .ا 
 داركمكتبةاليةؿ.)د.ط(.)د.ـ(:

جراءاتػػػػوعمػػػػـاألسػػػػمكبمبـ(.1985فضػػػػؿ،صػػػػةح.) الييئػػػػةالمصػػػػرية.القػػػػاىرة:2.طادئػػػػوكا 
 لمكتاب.

مؤسسةمختارلمنشركالتكزيع..القاىرة:1.طإنتاجالداللةاألدبيةفضؿ،صةح.)د.ت(.

تػػاريخاالطػػةع:.الصػػكرةالشػػعريةقػػديماكحػػديثاأغسػػطس(.29ـ،2008قػػاكم،عبػػدالحميػػد.)
 .http://www.diwanalarab.com/ spip):ديػػػػػػكافالعػػػػػػرب:مكقػػػػػػع،الـ2016بكنيػػػػػػك17

php?page=article&id_article=15145).   

 :)د.ف(.بيركت.منشكراتنزارقبانياألعماؿالسياسيةالكاممةقباني،نزار.)د.ت(.

 :)د.ف(.بيركت.منشكراتنزارقبانيعماؿالشعريةالكاممةاألقباني،نزار.)د.ت(.

تحقيػؽ:.عبػداهللبػفمسػمـبػفقتيبػة.غريػبالحػديثق(.1397ابفقتيبة،عبداهللبػفمسػمـ.)
مطبعةالعاني..بسداد:1.طعبداهللالجبكرم

.)القرطاجني .يبابفالخكخةتحقيؽ:محمدالحب.منياجالبمساءكسراجاألدباءـ(.2008،حاـز
 الدارالعربيةلمكتاب..تكنس:3ط

.حقيػػؽ:زىيػػرعبػػدالمحسػػفأبػػكسػػمطافت.مجمػػؿالمسػػةـ(.1986القزكينػػي،أحمػػدبػػففػػارس.)
 بيركت.-مؤسسةالرسالةبيركت:.2ط

http://www.diwanalarab.com/%20spip.%20php?page=article&id_article=15145
http://www.diwanalarab.com/%20spip.%20php?page=article&id_article=15145
http://www.diwanalarab.com/%20spip.%20php?page=article&id_article=15145


 

248 

)د.ط(..بػػػدالسػػػةـىػػػاركف.تحقيػػػؽ:عمقػػػاييسالمسػػػةق(.1399.)أحمػػػدبػػػففػػػارسالقزكينػػػي،
.دارالفكر)د.ـ(:

حيػيالػديفمحمػدم:تحقيػؽ.العمدةفيمحاسفالشعركآدابوق(.1411القيركاني،ابفرشيؽ.)
دارالجيؿ..)د.ـ(:5.طعبدالحميد

.دارالفكر)د.ط(.)د.ـ(:.البدايةكالنيايةـ(.1986ابفكثير،إسماعيؿبفعمر.)

دارتكبقاؿلمنشر.مسرب:.ال2تحقيؽ:فريدالزاىي.ط.عمـالنصكرستيفا،جكليا.)د.ت(.

 )د.ط(.بيركت:داربيركت..ديكافالمتنبيـ(.1983المتنبي،أبيالطيب.)

 مكتبةالشركؽالدكلية..القاىرة:4ط.المعجـالكسيطـ(.2004مجمعالمسةالعربية.)

 .بيتالحكمة.بسداد:1.طالمفصؿفيتاريخالعراؽالمعاصرـ(.2002مجمكعةباحثيف.)

)د.ط(.،األسمكبكاألسمكبية،نحكبديؿألسنيفيالنقداألدبيـ(.1977دم،عبدالسةـ)المس
 العربيةلمكتاب.ليبيا:الدار

،(1،2)10،مجمػػػػػػػػػةفصػػػػػػػػػكؿبالقػػػػػػػػػاىرةالعمميػػػػػػػػػةاإلبداعيػػػػػػػػػة.ـ(.1991مشػػػػػػػػػيكر،سػػػػػػػػػحر.)
91-104.

عبػػد،كمػػكدفػػاخكرمتحقيػػؽ:مح.المسػػربفػػيترتيػػبالمعػػربـ(.1979المطػػرزم،أبػػكالفػػتح.)
مكتبةأسامةبفزيد..حمب:1.طالحميدمختار

،1)10.مجمػػةفصػػكؿبالقػػاىرةقضػػيةشػػياطيفالشػػعر.ـ(.1991المعطػػاني،عبػػداهللسػػالـ.)
2)13-24.

.الػػدارالبيضػػاء:1ط.تحميػػؿالخطػػابالشػػعرم)اسػػتراتيجيةالتنػػاص(ـ(.1985مفتػػاح،محمػػد.)
.المركزالثقافيالعربي

 .دارالعمـلممةييف.بيركت:5ط.قضاياالشعرالمعاصرالمةئكة،نازؾصادؽ.)د.ت(.
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ديػػػػكافجفػػػػرا-مقاربػػػػةأسػػػػمكبيةلشػػػػعرعػػػػزالػػػػديفالمناصػػػػرةـ(.2002المناصػػػػرة،عػػػػزالػػػػديف.)
..392-333(،2)10مجمةالجامعةاإلسةميةبسزة،.-نمكذجا

بػػػفعمػػػيأبػػػكالفضػػػ دار.بيػػػركت:3ط.لسػػػافالعػػػربؿ.)د.ت(.ابػػػفمنظػػػكر،محمػػػدبػػػفمكػػػـر
صادر.

 .دارالكتبالعممية:بيركت.2.طديكافحسافبفثابتـ(.1994مينا،عبدعمي.)

 .داراألندلس)د.ـ(:.2.طالصكرةاألدبيةـ(.1981ناصؼ،مصطف .)

دارت:بيػرك.2.طإبراىيـرمضػافتحقيؽ:.الفيرستـ(.1997ابفالنديـ،محمدبفإسحاؽ.)
 المعرفة.

 .دارالمعارؼ)د.ط(.مصر:.الصكرةالشعريةكالرمزالمكنينكفؿ،يكسؼ.)د.ت(.

صػػكرةالمػػرأةفػػيالقصػػيدةالعربيػػةعمكمنػػاكالعراقيػػةأبريػػؿ(.12ـ،2009النػػكيس،ليػػاؿفػػرداف.)
فػػػػػةكاإلعػػػػػةـمؤسسػػػػػةالنػػػػػكرلمثقا:مكقػػػػػع،الـ2015يكنيػػػػػك20تػػػػػاريخاالطػػػػػةع:.خصكصنػػػػػا
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