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 مجالية التجاور الداللي يف رسائل القاضي اهلروي

ماجدة عجيل صاحل م.د.
 

24/1/2018 تأريخ القبول: 8/1/2018 تأريخ التقديم:  

 المقدمة :
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه       

 أجمعين وبعد.
عاان المقلاال والجمااال   اا  ا ن  ادااه،    الناااب بعاادد ماان أدوادااه افبداعياا   اا  بح ااه   

يوظاااا ماااا أم ناااه مااان مااادلوفم تيميااا  ولااا لي  مسااادحد  ، ددصااا  بااا عمل درجاااام ا بااادا  
مدجاااو ة الحاادود والبوالااب الم لو اا ، وليعلاال الاانب اندما يدااه  اا  مجااا  ا باادا  فبااد ماان أن 

ا ديااار ال ادااب يداادا   ويدوالاا  ماار مولااور ال ادااب ومعجمااه المعر اا  والف اار  والاادفل ،  
لمعمار نصه واندبا ه لعدد من الفنون المعر ي  يا د  حساب اساديعاب الانب  اديا  الدجربا ، 
وماااادا محا ادااااه لعواملااااه ال ادياااا  والمو ااااوعي  عاماااا ، واع  يباااار ا ديارنااااا علااااى مو ااااوع  
الدجاااور الاادفل  وح ااوررا  اا  رسااا   البا اا  الداارو ، ومااا ا دحماام بااه ماان محمااوفم 

دو عم بين عدد من المو وعام، وافسدرسا  المداداع   ا  صاو،دا،  انناا   ري  ودفلي  
حاولناا اساادجالك و لااا جماليااام دلااو البنياا  وافسادهرال  اا  بنا دااا،    دوجداام راا   البنياا  
نحو محور  الم اان وال ماان، بوصافدما مرد ا ين ع ساا حالا  ال اداب واحساساه المد با ب، 

ر ويدديا  فساددعاك ودنبياه مدلبياه،  حااو  الما   با لو ول ن دا ما ما ينله  بنب   لاو الداود
 ال  م اللفظ  ومن بينه محور الدجاور الدفل  بقريل افحال  من مند  دفل   لى آ ر. 
أحالااام بنيااا  دجااااور الااادافم الم انيااا  علاااى معجااام القبيعااا  وارد ااا م علاااى نسااال يدجااااو  

ب علااى مجااا    اار  واساار،  اا  م اامون دلااو الاادففم اللهوياا  الم لو اا ، ليفااد  آ ااال الاان
حااين اندبلاام بنياا  دجاااور الاادافم ال مانياا  نحااو اف،اارال  اا  دجاااو  الحاادود الم لو اا  لقااابر 
الااا من ومحدوديداااه، وبقاتااا   نيااا  عاليااا ،  دجساااد افحساااان و  ااار لبيمااا  الااا من النفسااا  

عااان دحديااادال، ليندااا  البحاااا ب الصااا  عامااا ، وتفااام عناااد ابااار  المحااااور الدفليااا  المدوالااادة 
                                                 

  لموصل ./ جامعة التربية اإلنسانيةاكلية  /اللغة العربيةقسم 
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الدا  دنوعام مو اوعاددا  *دجسيد دلو البني  وح وررا الدفل     رسا   البا ا  الدارو 
باااين لاااا ر ودع يااا  ومناجاااااة و،يرراااا، اساااادعان بداااا ال ادااااب للدواصااا  ماااار عااادد ماااان الااااوفة 
واألصاادتاك و،يررماااا، حداااى لاا لم نسااايجا مو اااوعيا مد اااامالل، اسدبصااى  يداااا ال اداااب ماااا 

م علاى حساب رتيداه لدلاو المو اوع  و،يرراا،   االل عان أم نه مان أدوام وأسااليب دنوعا
 عالتده بالمرس   ليه. 

 بنية التجاور الداللي: تعريف إجرائي
فلو    أن  دراو اللحظام الجمالي  والاوع  المقلال بدجليادداا الروحيا ، ورا  محاقا   

دلااو  بودااد  الم ااان وال مااان، ود  يررااا المبالاار ي  اا  مسااارام  نساااني  عدياادة حسااب داا  ير
المحف ام وافسدجاب  المبدع  لدا، واع ا  اان الدا  ير الجماال  بماا يحايق بالمباد  ساواك عبار 
مواتا  نساني  معالا ، أو د ما  مظاارر الوجاود ودوالاه القبيعيا ،  اان  لاو يا د  بمحصال  
ودااادا  جماااال  دردسااام  ياااه اللهااا  ب لااا الدا  ا ااا ، ودحااااو  أن دحااايق بدمااا الم  لاااو ا دراو 

  . ال الل عام
" ن الفن يبودنا  لى  لل حدا   جمالي  أرتى من سابباددا لحا  ملا الم  مانناا، والعما   

 .  (1)على ا،ناك مفدومي  الحياة الجمالي  الد  دمنحنا بعدنا ا نسان "
ود ماان افساادجاب  الجمالياا   اا  بح نااا  اا  الداادا   بااين بنياا  الدجاااور الاادفل  والمحمااو   

أن ال ول والجما  ف يم ان أن ينادرجا  ا  النظرياام الجماليا   ا  الف ر  للرسا  ، وفسيما 
 دبييمدا لأل ر األدب . 

ولعاا  الهااور  اا  ساابر أعمااال النصااوب تااد يجلاا  دلااو ال ااوامن، ويظداار بواقندااا علااى  
ن دعاااددم الباااراكام ودباينااام ا راك  فسااايما  ااا  محاولااا  ا لماااام بمو اااوعي   –الساااق ، واع

الدجااور الادفل  والدا  دوالاجم مار الجماال  مان جدا  "دراسا  ور  بنيا   –جمالي  ايحا ي  
 . (2) المو و  والل   والوظيف  والددا..."

                                                 

أبااو أحمااد منصااور باان محمااد اف د  الداارو ، يندداا  نساابه  لااى المدلااب باان أباا  صاافرة، دااو   ساان     *
صاار، أبااو منصااور عبااد الملااو ال عااالب ، م  يديماا  الاادرر  اا  محاساان أراا  العرااا(. ينظاار   440)

 .  350-4/348  م1956، 2محمد محي  الدين عبد الحميد، مقبع  السعادة، ق
 .159  م2003، 1المعيار الجمال      ن الالمعبو ، منير الحا ظ، دار الفرتد، دملل، ق (1)
 . 67جمع    الدباب  الجمال     النب البرآن  دراس  جمالي    ري  وأسلوبي ، حسين (2)
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ودح ااار بنيااا  الدجااااور الااادفل   ااا  رسااااا   البا ااا  الدااارو  وب لااا ا  مدعاااددة، ودفاعاااا  
المرساا  ماار م ياا  راا   البنياا  الداا  أ اارم  اا  الاا ام مفصااح  عاان  ااواب جمالياا  مد صاال  

 المحدوا ول له الجمال . دما جم مر تيم  
ولعاا  عملياا  الدفاعاا  دا اا  الاانب داا د  ماان  ينوناا  دلااو اللهاا  بوصاافدا أداة رم ياا  تابلاا  
للدباااد   اامن  قااار النظااام افجدماااع ، وراا ا مااا حببدااه بنياا  الدجاااور الاادفل  الداا  دعماا  

ا ،   اااال عااان اعدمادراااا دبانااا  جماليااا ،  ااا  أعقا دااا(1)" ااامن الوحااادام المعنويااا  لل لمااا "
ال قاااب تااادرة م  فااا   ااا  ايصاااا  الدفلااا  عااان قريااال قاتااا  الجااا ب  ااا  جمعداااا لااادالين أو 
المجاورة بيندما،    ي ون األو  حا رال، وال ان  مدر ال لدا المدلبا ، ليصابحا مدحبباين  ا  

وراا ا مااا يداادا   ماار الوحاادة اللساااني  لمفدااوم الدجاااور  اا  المياا   (2)بنياا  الاانب الم ااموني 
المجااااو ة والميااا  عااان الدعبيااار المبالااار وافن يااااة عناااه  لاااى ماااا ورا يااا   ااا   (3)عااان البصاااد

المعنااى، وراا ا مااا يمياا  بنياا  الدجاااور الاادفل  الداا  داار ا ال  ااو   لااى ساالق  المنقبياا  
 .  (4)والم لوا
يباااين أحاااد النبااااد أن ا نساااان مااا ود بمل داااين  مل ااا  اف دياااار والدعاااويا الدااا  دفااار        

با م  على أسان المهاايرة الدفليا ، ومل ا  الدا ليا والاربق الدا  دناد  العالتام افسدعاري  ال
العالتااام ال نا ياا  البا ماا  علااى أسااان المجاااورة، "وأن ا اادال   حاادا المل دااين يااتد  حدمااا 

 . (5)  لى ا دال   حدا وظيفد  الله  )افسدعارة أو ال ناي ("
  الداا  انبجساام عندااا وظااا ا ودجلااى اسااددعاك دلااو البنياا   اامن المرساال  افبداعياا      

عاادة،  اناام ألصاال  لااى  ردانياا  ال ادااب ودوجدااه افيااديولوج  والبنااا  ، وداادا لدا ماار بنياا  
النب عام ، فسيما    دلو افندبا ي  الدا  داوا م مار مادا  اعليا  الا ام مار المو اوع  

 األسان والدحو  بدا من ال اب  لى العام )المقلل(. 
                                                 

 .102افلارة الجمالي     الم   البرآن ، علدار داتد   (1)
 .82ينظر  سلق  النب على دافم الل   البال، ،  ا   البرعان   (2)
  4/196ينظر  لسان العرب، أبو الف   جما  الدين بن منظور   (3)
 .156   ينظر  الصورة    لعر الرواد دراس     دلا الم الصورة، علياك سعد (4)
، 1اللها  اللااعري  دراساا   اا  لااعر حميااد سااعيد، محمااد  نااون ، دار اللااتون ال با ياا  العاماا ، بهااداد، ق (5)

 .261  م1997
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الم ان وال مان دحديادال راو ل لاا ماا دولاد  راداان المو اوعدين  ان ا ديار محور        
مااان معاااانة رم يااا ، ومحاولااا   لاااا انع اسااادما الف ااار  والجماااال ، والدااادا   ال اااالل مااار 

بوصااافدما دالاااين  *مو اااوع  الدجااااور الااادفل ،   اااان لدااا ين المحاااورين )الم اااان وال ماااان(
النصااوب عاماا ،  لاا ال  وا ااحين، ولدمااا دعااالل حميماا  ماار الاا ام، وح ااور بااار   اا 

واجددااين أساساايدين لعاادد ماان المعااان  المبقناا  ،ياار الظاااررة،   ااال عاان محاولاا  دجاااو  
رااا ين المعنيااااين، لدصاااا   لاااى دففم أ  اااار درمياااا ال وايحا ياااا  وبعااادال  اااا  مالمساااا  الاااادوا   
النفسااي  عاماا ،   ااان األسااان رااو العبااور والدحااو  بمو ااوعد  الم ااان وال مااان  لااى عااوالم 

راااو أساااان البحاااا والدراسااا ، فسااايما أن بنيااا  الدجااااور الااادفل  دباااوم علاااى المحاااور أ ااارا 
الدوليف  بين المدجاورام،    عمدم ال ام  لى ما أسما   لاى األسالوب الرتياو  الا   ينحاو 
بالدجرب  الحسي   لى الدوار   لاا قاابر افم ولا  ال ليا ،  ا  اسدح اار الرماو  وبدجلياام 

،  ال اداب (1)ر والدعالبام لنس  ،الا يلا عن رتا  لي  باار ةعدة دنمو  يه لب   الصو 
لم يبدصر على در يب دجاور  واحد، ب  حاو  اسدبصاك المو وع  بدوالد عادد مان البناى 
المدجاورة مسدبقنال  رراصام دلو البنى وم  وندا الادفل  عاما ،   اان ل ا  در ياب دفلا  

الل  ا  ا ن  اداه، ل ان را ا ف يلها  الفارادة بدا   عدة لا لم مدواليا  مدوا با  م امونا ولا 
الداا  دمياا  بدااا  اا  نساال علااى حاادة بصااورده المد املاا  دبريبااال،   ااال عاان معجمااه الاادفل  

 ال اب به، ومدا تربه وبعد  عن ال ام واحساسدا به. 
وظااا ال ادااب عااددال ماان الدبانااام الفنياا  م اا  الد اااد، وافن ياااة والد اارار والدباباا  و،يررااا، 

  ددااي  دلااو افم انااام الدعبيرياا  للاا ام ان د داار  لهددااا ال اصاا  بدااا علااى أن دبساايم وعاماا
البحاااااا علاااااى محاااااورين أساسااااايين، لااااام يبصاااااد مناااااه الحدميااااا  الح اااااوري  )المقلبااااا ( لدلاااااو 
الدلااا الم، بااا  أن اساااددعاكرا ظدااار  ااا  سااايال الااانب بوصااافه واجدااا  لمو اااوع  دفليااا  

ام، وددا لااه ماار اللاا   الجمااال  للمدوالياا  أ باار، حاولنااا مندااا اساادجالك م ااموندا بلاا   عاا

                                                 

دحليااا  سااابل وأن وجاااه  ااا  مااان  ف اااوا وجانساااون افسااادعارة علاااى أساااان الدوجياااه الم اااان . ينظااار    * 
   م1985، 1لبناان، ق –، بياروم ال قاب اللعر  )اسدراديجي  الدناب(، محمد مفداة، دار الدنوير

102-103. 
 . 35  م1995أساليب اللعري  العربي ، صالة    ، دار ا داب، بيروم، ينظر   (1)
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وتد يددا   أ  ر من مو و     سيال المدوالي  دحديدال،  ف أننا آ رنا ما له عالتا  ولايج  
مر ال ام،    دح ر العاقف  الدا  را  لارق جاورر  ل ا  ناب يحااو  العايق مار مدلبياه 

ا  صاادتا  ا  ال لاا عان مدة أقو   حين ددلبسه الدجرب  الد  يعان  وفددداا، ي اون ا باد
عوالمداا، ألناه ي  نداا  ا  أعماتاه  مناا حداى دلا لم نسايجال  اا،قال لد ار   باداعال صااادتال 

 .  (1)ملوبال بل ك من ال يا 
 بنية تجاور الداالت المكانية:  -1

ددموتر را   البنيا  عبار الدفاعا  الدا  ير  لعادد مان العناصار الدا  دلا   منظوما  مدجانسا  
الداا  ددر اا   اا  بنياا  الدلاا ي  الم ااان  البحداا ، ددباااين  اا  درجاا    ا ددااا ماان المدجاااورام 

ل نداا دداوا ا  ا  ظا  البعادين المو اوع  واللا ل   يجمعدماا بافنساال األ ارا أ  ار ماان 
جااامر،    ،البااا مااا ددجماار راا   البنياا  عباار مناااقل محااددة ماان الاانب  دلاا    اا  مجملدااا 

افم انااام الجمالياا  الداا  يحاااو   يدااا ال ادااب رااي الل مدوالااجال دساادبقب  يدااا مجموعاا  ماان 
دهيياااب الااادففم مانحاااا دلاااو افم اناااام دلااا يالل )ع اااويا( مسااادبالل لد  يرراااا المبالااار علاااى 
الاا ام، والم ااان رنااا رااو لااين  لااو )الحياا ( الماااد  الاا   دعاايق  يااه الاا ام، باا  رااو  لااو 

أو بعااادم عااان الااا ام، الدااا  ير اللاااعور  لدلاااو المو اااوع ، ود  يرراااا الجماااال  ساااواك تربااام 
نمااا راا  مساادباة ماان    ااالل عاان أن دجرباا  الاا ام "ف داا د  ماان  ااراؤ أو  يااا  أو رتا، واع
لروق   ريا  واجدماعيا  ونفساي  وأ التيا  وأ ارا  با يا ، دلا   البواعاد األساساي   ا  بنااك 
صرة األنا" ل لو،  اان أ  دعبيار عان محداوا األناا "راو نااد  عان مفداوم دفلا  لاه معانياه 

 .(2)حاسيسه ورتا  ولهده المسدمدة من الواتر افنسان "وأ
يباو  البا ا  الداارو   "وعلام أن الساابل ف يحصا   ف ماان الجيااد، وأن البحاار  اول الولاا  
وال مااااد، وأن العلاااو مسااالم لل وا اااب والم ااااك موتاااوا علاااى البااايا البوا اااب، وأن الفداااوة 

، والصنر افعا  المحجا ، وأناه صادر الم  ورة واأليام الملدورة، حل     ر ا الفد  المعج 

                                                 

ينظاار  بنياا  البصاايدة الدبليدياا ، عبااد الر ااا علاا ،  اامن  داااب ماان الصااوم  لااى الصاامم، مجموعاا   (1)
 .  355باح ين  

  م2005، 1ر الحااا ظ، دار الفرتااد، دملاال، سااوري ، قالااوع  اللهااو  الجمااال   اا   لسااف  ال ااالم، منياا(2)
136. 
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عاان رماا   لااى الاانجم مر وعاا ، ونياا  بنصاارة الحاال ملاافوع  يعيااد ا سااالم صااا   الملااارب، 
واللرو مفلو  الم ارب تصير البا ،  ارب الرباا ، دارب ال اد،  ليا  الحاد، والادين عا ب 
لر الملااااار  والمناراااا ، رحااااب المسااااارة والمنااااا  ، عااااال  ال واراااا  والمنا ااااب ر ياااار المقااااا

 .(1)وال وا ب.."
دنااابجن عااان دلاااو البناااى الدفليااا  داااداعيام م  فااا  دولاااو أن ددناااا ر، ورااا   ااا  ظااا  دااا احم 
"دجاااور " معماال،    دباادأ الحلااود الدفلياا  وراا  بلاال معنااو  دا  دردساام  اا  ظاللااه عااوالم 
عدياااادة،    دااااوح  المرساااال  باسدح ااااار الم اقااااب والد  يااااد علااااى مسااااامعه بااااالدلوي  دااااارة 

رة أ ااارا، دلااا   بنيااا  دجااااور الااادافم الم انيااا  الباااترة األساساااي ،   اااالل عااان والدصاااري  داااا
 ونداااا باااترة دواصااا  اسااادهلم مو اااوع  "الم اااان" بوصااافه حيااا ال جمالياااا دوالااا  مااار البناااى 
الدفليااا  األ ااارا، ويم ااان دبسااايم دلاااو المنظومااا  العامااا   لاااى بنيداااين أساسااايدين رماااا  بنيااا  

  ، را ا مان جاناب اللا  ، أماا مان جاناب المو او  الدجاور النعد ، وبني  الدجاور ا  ا
 باد  انام القبيعا  الحا ار األ بار  ا  را   المدواليا ، ودادا لدا مار  ام ال اداب ودوا لااه، 
   ياا د  دجساايد الداا  ير ودبديمااه علااى و اال دااوال  الصااور، والدلاا يالم الفنياا ، والدباااين  اا  

 دبديم دلو الد  يرام،    يبو   
 ص   ف من الجياد وعلم أن السبل ف يح

 وأن البحر  ول الول  وال ماد 
 وأن العلو مسلم لل وا ب 

 والم اك موتوا على البيا البوا ب
   ددحااادد بنيااا  دجااااور الااادافم الم انيااا ، بصاااورة دعمااايم ال قااااب ود صيصاااه  ااا  ا ن  

بدعاد نفسه، على حين ي د  الدوصيا رام ال عن األناا ود  يرراا المبالار وافيجااب  عليداا، ود
 عن ال ام ودلد م    ظ  ري    نسان  عام. 

                                                 

مني  الرا      رسا   البا  ، أبو منصور بن محمد الدرو ، جمر واعدناك  أبو الف ا  أحماد بان  (1)
محماااد الميااادان ، دحبيااال  محماااد ياااونن عباااد العاااا ، مراجعااا   حساااين نصاااار، دار ال داااب والو اااا ل 

 .48  م2007البومي ، الباررة، )د.ق(، 
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  ااان ايجاااد الساام  الملاادر   والدلاارير بدااا  اا  ظاا  دلااو البنااى المدجاااورة و،يررااا، يعقاا  
مالماا  السااارع  الداا  انع سااام علااى الم اقاااب،   اااال عاان الدساااار  المدبلااور عااان الحبااا  

 المعجم  لدلو الوحدام م    السبل، الجياد    توله  
 بل ف يحص   ف من الجياد وعلم أن الس

 وأن البحر  ول الول  وال ماد 
يحااااااو  ال اداااااب  ااااابق دلاااااو افسااااادراديجي  ودجااااا ير دوا عداااااا باااااالدلمي  والاااااربق باااااين     

الم اقاااب وآلاااا  دلااااو الحااارب، والفااااد  الاااا   دااا  عم الم اقااااب احدا ااااه لينددااا   لااااى دصااااور 
بوصااافدا األداة الفاعلااا   ااا  المالمااا  العامااا  الدااا  احاقااام بدلاااو الواتعااا ،   انااام "الجيااااد" 

الحاارب، عاماا  دحااو  ودهيياار ماان حااا   لااى آ اار يااوا   سااببدا وانااد اعدا،  حاولاام البنياا  
دبديم معنى الدحو  نحو األ  ا  واألحسان، ومحاولا  الد اا ت مار الم اقاب واند اعاه نحاو 
   الفااد  وال اارو  بدااا  لااى دا اارة الدعماايم  لااى الد صاايب والدر ياا  علااى الم اقااب دحدياادا، 

نلحظ دا ما  من ر   افن ياحام جانبا ي مان وراك الساق  الجماال  الحسا  األولا  منداا، 
ور ا الجانب رو المعنى ال   أراد المباد  نبلاه  لاى المدلبا ، ونبا  المدلبا   لياه، بماا دنماا  
بااه األلفاااظ ماان تاادرة  يحا ياا  وجمالياا  د ماان  اا   لااو المجااا  الاا   يندباا  الاا رن  ليدااا عاان 

بق الجمااااال  البااااا م علااااى ا دلااااا العالتااااام المناسااااب  بااااين الاااادفلدين الوصاااافي  قريااال الاااار 
والمجا يااااا ، والبراعااااا   ااااا  دنساااااايل الصاااااور، بحساااااب دنااااااا،م عواقفاااااه و بااااا بام ملاااااااعر  

 .(1)وأحاسيسه
وعااا   دلاااو افن ياحاااام دااادا   البنيااا  النحويااا  الدااا  دباسااامم النسااال  ااا   لاااو           

عال م اااا ا  لاااى بنيااا  الدجااااور الااادفل ،  ح ااار الدو ياااد الدجاااو  أو افن يااااة، بوصااافدا  اااا
ودالحاال  اا  محاولاا  فساادظدار دلااو الممارساا  الفعلياا  ،ياار المتجلاا ، ومااا لدااا ماان موتاار 
أولااو  وبناااك  اا  الباادك بدو ياار دلااو المدجاااورام،  حاولاام مااتا رة البنياا  األساسااي ، والسااحب 

اع ، فسادجالك دلاو ال اوامن والا   بداا بالمدوالي  نحو الدوا   الادفل  والنحاو  وحداى افيبا
   انسال دفلي  جديدة،   الل عن اد ا دا على عادد مان المرجعياام افجدماعيا  والف ريا  
والداري ياا ، ألن بنياا  الدجاااور الاادفل  دفااويا حااار و،ياار مبيااد بلااروق دباانن افسااادعما ، 

                                                 

 .42  1984، بهداد، 9، السن  8ينظر  الصورة اللعري ، مجيد عبد المجيد، مجل  األتالم، العدد ( 1)
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المااادلوفم،    لااام يااادم  ودحااادد ام اناااام الدعبيااار،    ددميااا  بدااارو المجاااا  مفدوحاااا أماااام  ياااراد
حصر الادففم  ا  سايال معناو  واحاد، أو حداى مان جدا  البسايم الملادرو الا   يادم باين 
الااادا  والمااادلو ، مماااا يجعااا  األلفااااظ تاااادرة علاااى دولياااد مجموعااا  مااان المعاااان  والااادففم 
  المرجعي  للدا  الواحد مر  م اني  دعيين عا د مناسب    ا ن نفسه،  الدجاور الادفل   ا

المدوالياا ، ودحديااادا  ااا  الدعبيااار األو . ارد ااا  علااى العاااام الملحاااوظ بفعااا  ال ااااب، وعامااا  
دندا البنى المدجاورة على نسل ي م    قياده منظوما  مان العالتاام الدا  ددبلاور علاى 

، وعلى را ا ظدار لادينا (1)دجمير السمام الدال     النب، ولين سم  دا   الجمل  حسب
أداام ماان ال باارة والدعاماا  ماار األلااياك، ودوظيفدااا  اا  نساال البنااى عاادد ماان الاادففم الداا  

المدجاااااورة الداااا  حاااااو  ال ادااااب ماااان  اللدااااا الدمااااان معااااادفم مو ااااوعي  بااااين السااااقحي  
ومو اااوعدا الباااين وماااا دع ساااه دلاااو البناااى مااان احاااافم ومرجعياااام فنساااال دفليااا  أ بااار، 

لااااعر، الااا   يدحااارر مااان وعامااا  "ياااردبق مفداااوم المعااااد  المو اااوع  باااالموتا النفسااا  لل
انهالتاااه  ااا  صاااورة معادلااا  ل حساااان م ا  ااا  لاااه  ااا   لساااف  الااا ام بالدلفااام الهيااار   لاااى 

، فسايما وأن بنياا  الدجااور الاادفل  ،البااا ماا د ااون مرجعيا  أ  دحياا  ب يااان (2)مو او  مااا"
 .  (3)على  يان آ ر للعالت  الموجودة بيندما

دب  ا  اساددعا دا، حساب تادرة الم يلا   ا  دم يا  دلو المنظوم  الد  ددر  ال ا           
األلياك والدففم الد  يمدل دا،  حاولام الدرا ياب اعاادة دارميم الواتار وبنا اه مان جدياد  ا  
ظااا  الدمااااا   بااااين الاااا اد  والمو اااوع ،  بعااااد الساااابل والجياااااد يااا د  الاااا   بدلااااو الاااادففم 

ن ودبااديمدا للم اقااب  اا  بحااا عاان د اماا   يماا ، أو اسااددعاك وحاا دام م انياا  جدياادة، واع
ظلم مررون  مر مو وع  القبيعا  مار دقعيمداا بالمفارتا  الجامعا  باين دلاو الوحادام،    
ن البحاار  ااول الولاا  وال ماااد"  اا  ا مااا  مااا باادك بااه ماان دففم، وافسدرسااا   اا   يبااو  "واع
صيا،ددا، ويبب  ال ادب علاى صاو،ه النحاو  وماا يا  ر باه، علاى أن محاولا  الداوا ن باين 

                                                 

الصاااورة  ااا  لاااعر الااارواد دراسااا   اا  دلاااا الم الصاااورة، عليااااك ساااعد ، دار اللاااتون ال با يااا  ينظاار  ( 1)
 .228   م2011، 1العام ، بهداد، ق

 228الصورة   الصورة    لعر الرواد دراس     دلا الم  (2)
 .112ينظر  دحلي  ال قاب اللعر  )اسدراديجي  الدناب(  ( 3)



 
 م2018/هـ1440                                                       ( 75العدد ) –                        

 

 
143 

دجرباا  "افندصااار" ال ادياا  للم اقااب والدجرباا  ا نساااني  العاماا ، تااادم  لااى  لااو افندصااار 
ماان دجدياا ام وعواماا  مساااعدة   ياارة، بنساال درمياا   ) نااا  (،    دااوح  دفلداا  "الولاا ، 
ال مااااد"  لاااى دافم م انيااا ، ودحديااادال  ااا   رراصاااام دلاااو الااادوا ، ورااا  أن  لداااا الااادفلدين 

  ي اار  منااه الماااك الناا ر، وراا ا مااا يااوح  بااه المعنااى المعجماا  للفظاا  دوحيااان بالم ااان الاا 
، و اا لو ال ماااد ورااو الم ااان الاا   ي ااون أتاا  حصاارال ودجميعااال، (1)"الولاا " أ  الماااك البلياا 

 .(2)ور  الحفر الد  يد ون  يدا ماك تلي 
جااااور وعامااا  ددحااارو الدفلااا   ماااا تلناااا مااان العاااام المحااادود  لاااى ال ااااب ببنيااا  الد         

الاادفل  المد اااد.  اا لو،    دساادعين اللهاا  اللااعري  بعالتااام دنلاا دا بااين المفااردام بوسااا   
 نياا  م دلاا  دااتد   لااى دلاا ي  صااورة لااعري ، وراا  مد ياا   يحااا   بااه يبلاا  الاانب أرتااى 

،  دلا   بنيا  الدجااور الادفل  مان  اال  دجميار (3) درجاداه الدعبيريا  وام انادداا الد  يريا .."
لاااارام و جداااا بساااياتام مسااادحد  ،  اساااددعاك "البحااار" مااار "الولااا " و"ال مااااد" عااادد مااان ا 

يعقا  دفلاا  المفارتاا ، الداا  د ياد ماان  لااو الدااودر، والبعاد الجمااال ،  اف دواجياا  بااين البحاار 
ومااا يم لااه ماان انع اسااام حسااي  ماار "الولاا " و"ال ماااد" وأن البحاار معقااى دفلاا  و ااون ، 

بعظمداه و،مو ااه  ا  ا ن  اداه، ومحاولاا  دوصايا  لااو يم ا  الم اقاب دحدياادا، وموحياا 
النساال، واد ا ااه علااى عناصاار مدملاا ، أو حدااى ،ا باا  يعقاا  دلميحااا  لااى دجاااو  المدااداو  
والمعروا  لى معنى آ ر أبعاد دفلا  مان  لاو المعناى الوا ا  البااد  علاى الساق ، وراو 

فنعدام، أو علاى حسااب  من اقار افسدالب والنبد    أنه يلد أ ر  على حساب البل  وا
المسد اعفين دحديادال،  االدحو  الحر ا  الا   بادأ  ا  األولاى مسادبيما  ا  دفلا  "أن السابل 
ف يحصاا  اف ماان الجياااد"  ااان ا بيااا،  يمااا أ اا م الحر اا  ال انياا  ببولااه  "وأن البحاار  ااول 
  الولاا  وال مااااد "حر ااا  عمودياا ، دظدااار نوعاااا ماان الدسااالق والباااوة الداا  يباااا الم اقاااب  ااا

األعلااى مندااا، وراا   اا  دفلاا  "البحاار" وتااد دااوح  الحر دااان وداادفن علااى الاادم ن والدساالق 
                                                 

، 4لبناااان، ق –لساااان العااارب، أباااو الف ااا  جماااا  الااادين بااان منظاااور اف ريبااا ، دار صاااادر، بياااروم  (1)
 .9/328  م2007

 .3/215المصدر نفسه  ( 2)
ير ال ليااا ، دار اللاااتون عالتاااام الح اااور والهيااااب  ااا  لاااعري  الااانب األدبااا  مبارباااام نبديااا ، سااام (3)

 .  163  م2008، 1ال با ي  العام ، بهداد، ق
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على  العدو أي ا، والظارر    دلو المنظوم  الدفلي  رو الد اد، ل ندا  ا  حبيبا  األمار 
ي ماا  بع اادا ا  اار،   ااال عاان اسااددعاك الم ااان، والدمحااور البنااا   حولااه يعقاا  دفلاا  

م، وبنساااب  الدجااااور الااادفل  )الم اااان ( تاااد داااوح  باااالوقن، والااا   أ بااار مااان دلاااو الج  ياااا
عبرم عنه الدرا ياب بصاوؤ جماال ،  االوقن لاين األرا حساب با  راو  لايق مان ساماك 
وبحااار وبااار و،يرراااا،  ان اااوم بنيااا  الدجااااور الااادفل  )الم اااان ( دحااام ري ااا  دفلااا  عاااام، 

معااانة مساادحد  ، ممااا  ادم ماان حاااو  ال ادااب  يدااا انداا ا  دلااو المعااان  المبالاارة، واسااباق 
ن دباعدم عناصر ، والمحاور األساان  اان راو الدفاعا  الحسا   دماسو النب ودجانسه، واع
ماار القبيعاا  ومو ااوع  الاانب وراا   ااد  عمورياا . وراا ا مااا اقلاال عليااه "بقاارا الدجاااور 
الصااور ،    يلاا   مساادوا مدصااالل مدياا  للفصاا   لااى منقباا  دلاا يلي  أ اارا يقبعدااا واتاار 

 .  (1)، وقر ا الدجاور موحدان    منقب  الدجاور، مدصالم    افمدداد" ن  آ ر
دم   المدوالي      لو افقالل والعمومي     عبرم عن م نوندا  ا  محاولا             

 اسدبصا ي  لامل     ظ  المو و  األسان، يبو  ال ادب  
 وأن العلو مسلم لل وا ب 

 والم اك موتوا على البيا البوا ب
   ي  ا  النسال مسااح  أ ارا دبادأ بمرحلا  ودنددا  با  را،    دبادأ دلاو الادافم            

الم اني  با"العلو" ور  امدداد للبنيا  الساابب  " اول"  االعلو مرتااة لل وا اب الدا  سادظ  عاليا  
بعيدة،   ال عن مراو،دداا أو دبااين حر دداا ،يار المسادبرة،  الدر ياب  اان واجدا  للحاديا 

وافناااد ا  للوصاااو   لاااى البمااا  والمسااادحي ،  يماااا نجاااد الد امااا  ال يمااا  ي  ااا   عااان الساااع 
انعقا ه أ را    توله  "الم اك موتوا على البيا البوا اب"  الدفلا  رناا أ  ار حساي  
وادرا ا وآل  حرب  ما رو معروا، والدجاور الادفل  يا د   ا  ظا  الد اا ر المعناو  باين 

ن ل   ال ان  افداة األسان للوصو   لاى البما ،  لو العلو، و لو افدراو أو المد داو ، واع
  ان د  ير  لو المصقنر "الم لوا" أ بر حظا وأولوي  وحاج   لى افردبااك،   اان الدرميا  
باااالدحو  مااان األلاااياك  لاااى ال لماااام عبااار الدي ااا  اللهاااو  النحاااو  الااا   ارد ااا  علاااى بنيااا  

اور النعد     الدعبيار ال اان  مدعا ادا مار الدجاور اف ا      الدعبير األو ، وبني  الدج
                                                 

 .82  م1990، 1الصورة    الدل ي  اللعر ، سمير عل  سمير الدليم ، جامع  بهداد، ق(1)
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 لااو الدلاا ي  البصاار  الجااامر بااين ال وا ااب والم اااك، ورااو معنااى ماا لوا ساااببا،  الرتياا  
ن أنلاه  الدر ياب األو  باالدعبير الجماال ،  الجماليا  ل اال الادالين لداا د  يرراا  ا  الانب، واع

 ااا  الندايااا  دوالاااجا دحااام   يماااا انساااحب ال اااان  نحاااو دففم أ  ااار رربااا  وجاااالفل، ل ندماااا
 منظوم  دفلي  واحدة. 

يم ا  المحماو  الف ار  للمدواليااام، ويبادو أ  ار د لاافا وانجاالكل،    دردسام  يااه            
معالم الفد ، ويدحو  ال قاب  لى قرة م دلا، ورو يا   بعادد مان البنياام الدا  ان اوم 

دجااااورام والصاااور الفنيااا ، دحااام مو اااوع  الفاااد ،  نجاااد انفدااااة الااادوا   ااا  لاااب   مااان الم
 محاول     احد ان الواتر، وا فاك عدد من الدففم الالمدناري  عليه يبو  ال ادب  

 وأنه صدر عن رم   لى النجم مر وع  
 وني  بنصرة الحل ملفوع  

 يعيد ا سالم صا   الملارب 
 واللرو مهلو  الم ارب 

 تصير البا  
  رب الربا  
 درب ال د 
  لي  الحد 

يدحااو  ال قاااب رنااا  لااى قاارة م دلااا د احماام  يااه دففم افساادالب الداا              
لاا لم الوجااه ا  اار للفااد ،  الساايال الااواتع  أو ساايال الموتااا يباادأ بالاادا  األ  اار دااداعيا 
ن  انااام دلاااو األداة  ودااا  يرال،    البدايااا  مااان األداة الدااا   انااام بسااابب الداااوان وافن ساااار، واع

انااب المعنااو  الاا   داا احم فحبااا، ل اان بنياا  " اللاارو مهلااو  الم ااارب" مادياا  يدباساامدا الج
يم اان عااد را األسااان، والداا  دوالاادم عندااا الاادففم األ اارا، ودلااظم  لااى مااا رااو أ  اار 
در ياا ال واع ااارة  اا  ددباار  رراصااام  لااو الفااد  مبالاارة،  الاادوا  مرد اا ة علااى الظااوارر البيناا  

األلاااياك وبواقنداااا، باساااددعاك  بنيااا  الدجااااور  ل نداااا  ااا  الحبيبااا  حاولااام اسااادجالك  اااوامن
الاادفل  ودوظيفااه، ومااا حملدااه ماان أبعاااد نفسااي  و  رياا  واجدماعياا  ع سااددا دلااو األنسااال، 
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وانسااحبم  اا  مااا وراك الاادففم البادياا  علااى السااق ، وراا ا مااا دبندااه بنياا  الدجاااور الاادفل  
 .  (1)   دحولدا من الال م  لى المل وم

   بايا  لو الفد ، واسدبصاك لام  لدلو الادففم المدوتعا  جعلام  يما   الحفر          
اللاارو، سااببال  اا   لااو الندااا   لااه،  يمااا تاباا   لااو ال اايل وافنحسااار بنااى أ  اار انفداحااا، 

 انسحبم نحو دا رة ا سالم، وما أندجه  لو الفد ، مرد  ة على بترة الم ان دحديدال. 
بع اه بع اا،  االعلو وافنفدااة داوا ا مار دا ارة افسادالب   ن الدرا م الدفل  عا          

السااااابب ، ول اااان باساااادهرال  اداااا  وجمااااال   عااااا ،    جنحاااام دلااااو الدرا يااااب نحااااو الدنااااام  
والندااوا  موجداا  دلااو الاادففم دوجيدااا تااد ف ددباااين  يااه البااراكام، لاا لو الدماسااو الاا   

للمدوالياا  يفساار بع اادا بع ااا، وف ياادم أنبناام عليااه دلااو المدوالياا ، أ  أن األجاا اك الدا لياا  
 لاااو  ف عبااار  لاااو الحلاااد الااادفل  والمعجااام افيحاااا   المدباااارب،   اااال عااان ساااع  سااااح  
افن ياحااام الداا  حبباام اللااعري  عاماا ، يسااددع  ال ادااب صااي  الجمااو ، وراا  دسااير ب ااق 

لر، دفلااااا  مدباااااارب "الملاااااار ، المنارااااا ، المساااااارة، المناااااا  ، ال وارااااا ، المنا اااااب، المقاااااا
ال وا اااب" علاااى ع ااان الااادففم المفاااردة  ااا  الدرا ياااب الساااابب  الدااا  اتد اااى اساااددعاترا 
بوصاافدا واجداا  جمعياا  دم اا  الفبااد والهياااب، وراا   اا  مح اار مو ااوع  "اللاارو"،  يمااا 
ا دنااا م رااا   الااادففم بالبااادرة الرم يااا  العاليااا  ورااا  دوا اااب مو اااوع  الفاااد  وددهلهااا   ااا  

 نسيجدا الدفل . 
و   نب آ ار يدجاا ب الم اان مار بنيا  الدجااور الادفل  يباو  ال اداب "ويقيا             

مبي ا  أعنانداا، وف  بباك   ا  بدجا  مر وعا  ساماترا، ممادودة ا ياتراا، م  ارة أ،صااندا،
يرياه  ف ماا رمداه  لياه قامحا ، وأمانياه نحورااا جامحا ، وف ي لياه مان دولا  و يبا  افر ااان، 
ملاايدة البنيااان، ويقياا  بباااك   اا  دولاا  مماادودة اف ياااك، مدظاااررة النماااك، مناصااي  فعنااان 
السااااماك، مد اااااعف  علااااى دناااااوب الصااااباة والمساااااك، ونعماااا  مبي اااا  المقااااالر، م  اااارة 

 .(2) واتر.."الم

                                                 

 .248  م1983، 1علم أساليب البيان، ،ا   يموم، دار افصال  للقباع ، بيروم، قينظر  ( 1)
 . 162-161    مني  الرا      رسا   البا( 2)
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يم ن و ر دصور أول  عن ماري  ر ا افجراك الدعبير ، الا   د سان علاى  يما  أساساي  
ر  "البباك"،    يح ر الددا   المدمار  باين دلاو الادوا   ا  رباق الم اقاب بدلاو اللاب   
الدفليا  الملاحون  بقاتااام درمي يا ، دسااعى لرسام تساامام  لاو ال لااود، ومر  يا  الم اقااب 

لبحااا عاان ال يااوق الدفلياا  الرابقاا  لدلااو افنسااال الداا  انلااقرم  لااى واجددااين د ماان  اا  ا
دفلدين بحسب عودرا الدداول ،  البباك ال   مدما قا   داو  لاى  وا  مار ددا لاه ودهلهلاه 
ماار وجااود أ اار دلااو الاا ام، وح ااوررا الااواتع   يمااا رااو منجاا  و ي يااا   علااى األرا،    

معداا دحام تبا  دفليا  واحادة، يف ا  بعادد مان السامام يوح   لو البفار باين الادففم وج
افيجابي  للنمو   المتسساد ، وحال  مان ببب ا  السالق  ودحديادال سالق  الم اقاب ومعدام 
الباا اي اال، وافندمااك الوجاود ،  اا د ا  العجلا  الادا رة  لداا باين الراعا  والرعيا  والحاا م 

لوجااود"  اسااددعاك الم اقااب وأ اار  د اار والدولاا ، يم اان أن ي داا   بنساال واحااد ورااو "وجااود 
باا لو الصااوؤ الدعبياار  نحااو افنجااالك والو ااوة، فساايما ماار د ااايا اللااون والماا   بااه  اا  
دلاااو المنظومااا  الدفليااا  والحساااي  أساساااا.  حااااو  الدعبيااار   اااارة الاااوع  والدنبياااه علاااى  لاااو 

اف  ا  دع يا   ارادة الندا ،    يح ر اللون بوصفه بني  الاري ، وم ماال جمالياا وعاامالل  عا
الموجودام ودمي را،     ونه تسيما ملدر ا لدواع   لاو النداا  ود  ياا جمالياداه،  حااو  
الباا البحا عن د اما  لا ل   ماا  ا  د اما  المو او ،  يحفا  الانب ودحديادال  ا  تاو  

 ال ادب  ويقي  بباك     بدج  مر وع  سماترا 
 ممدودة أ ياترا 

 م  رة أ،صاندا 
 عناندا مبي   أ

بمااا يقلاال علياااه بالدعااالل الصااور  الااا   يااد  علاااى انعباااد عاادد مااان الصااور  ام القاااابر 
الدوليااد  المرد اا  علااى عاادد ماان افجااراكام الدعبيرياا  المد اياادة، والداا  دنجاا ب نحااو  يماا  

 .(1)أساسي 

                                                 

ا لارة الجمالي     الم   البرآن ، علدار داتد محمد، منلورام ادحاد ال داب العرب، دملل، ينظر  ( 1)
 .63  م2005)د.ق(، 
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 دااارا م بنيااا  الدجااااور الااادفل ، وراااو ينبااااد  لاااى باااترة دفليااا  واحااادة، دنلاااقر  لاااى واجدداااين  
دصم األولى بالبوة والمنع ، بوصفدا مان أولوياام الببااك،  يماا ساعم ال انيا   لاى   ر ا  ا 

دلااو البااوة و لااو الدساالق والما لاا   اا  اسااددعاك مو ااوع  اللااون، ودجميعدااا ماار دفلاا  الررباا  
    مدوالي  دفلي  واحدة. 

ة ا ياتراا" يعا    ن دمار  الدر يب    مسار أ  ر ايهاافل ودعمباال  ا  تولاه "ممادود         
 لو الد ايا الحس  باين "بدجا " بوصافدا دافل ع ان الحسان والجميا  وافمداداد بدوظياا 
بنى الدجاور، و مدا بدعالبام موا رة دفليال لدلو البنيا ،   اال عان محاولداه دلارير أ  اار 
 ومرجعيام، ودعميبدا بقريل البنى المدجاورة،    د د  ريمنا  الم اقاب الا   لا   المر ا 
والبدجا  الدا  انجا بم نحاو بناى المجااورة ومارلا  عنداا مان دادا   حسا  ومعناو ، أو مااا 

دسااول بااالنب نحااو قااابر افم ولاا  ال لياا  ودوجااه الاانب حسااب  (1)يساامى بدباااد  الماادر ام
اساااادراديجياددا الدفلياااا ،    يم اااا  محمااااو  الاااانب والاااا   يداااايمن عليااااه افقناااااب، وعاااادم 

بااا  الع ااان    يح ااار الدواصااا  مااان الجواناااب  ا ااا   افتدصااااد  ااا   لاااو الصاااوؤ الدعبيااار 
مدجاااو ال ال لااال الجماااال  وافجددااااد الدعبيااار ، ليجااد الدفاعااا  المبالااار مااان تبااا  الم اقاااب، 
متسسااااا  لااااو لااااب   ماااان العالتااااام الدفلياااا  الحا لاااا  برصاااايد دفلاااا  "معنااااو " يجاااان  نحااااو 

مياا   ي  اا  الم ااان  يااه افنساااني  واللااعور بااا  ر، ليعيااد بعااد  لااو دلاا ي  دففدااه بفعاا  در 
 الدور األ بر،    الدحو  من ال ام ببوله  

 "وف يريه اف ما رمده  ليه قامح  
 وأمانيه نحورا جامح ..  لى المو وع     توله  

 وف ي ليه من دول  و يب  األر ان 
 مليدة البنيان... 

األولااى، واأل اار  ومحاولاا   ح حاا  راا ا النساال والدموتاار حااو  بنياا  الدولاا ، بوصاافدا الواجداا 
المبالاار للم اقااب دحدياادال،  الدولاا  لاا لم تقبااا جا بااا للبااوة والجمااا   اا  ا ن  ادااه،  باادأ 
الدحرو من الدا    لى ال ار  وافند ا  نحو الدعيمم، وال   به     قاار  نساان  وروحا ، 

                                                 

، 1لااعر دو ياال صاااي  دراساا   نياا ، عبااان اليوسااف ، دار اللااتون ال با ياا  العاماا ، بهااداد، قينظاار  ( 1)
 .197   م2009
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   الل عن البباك، واسدح ار مو وع  "الم ان" دحديدال، ودجاو  الم اقب  لاى مو اوع 
 األ ر ال   در ه الم اقب يوح  بالبحا عن األبدي  وال لود. 

 بنية تجاور الداالت الزمانية:  -2
د    ر   البني  منحى م دلفا نوعا ماا مان جاناب ام انيا  دلا لدا عبار دادا   ما ي       

ماان الصااور والمعقيااام الحسااي ، ليحد ااندا الاا من النفساا  دحدياادال،    ددناااوب الصااور  اا  
البنيااا ، وف ددبيااد باااالدوادر الصاااور ، ولعاا  لدالااا  الااا من األ اار األ بااار  ااا  رااا   مجماا  دلاااو 

الم ي  من جانب ددا لدا ودوالجدا مر ال ام،  دح ر المت رام وددعاايق مار الا ام علاى 
و ل ا حسان بدا،    دسددع  الرمو  ور  د ي  عن النفن دلو اللحظاام ال بيلا ، لد لال 

الدوا ال والدماا   الادفل ، وعاما  للقبيعا  ال مانيا  والم انيا  حال  جمالي  دعاود باالنب  لاى 
ومفرداددااا أ ااار ملماااون،  يعقاا    يااارال مااان جوانااب حيااااة ا نساااان، ويداادا    ااا  عااادد مااان 

  الل عان أن ا بادا  يبد ا  ماد الانب بحر اام  عالا ، در ا  علاى المهاايرة  (1)عناصررا
و الدهاير    مسدويام الدعبيار والدا  دلا      الدعبير،    ي ون المدلب  تلبا وحا را     ل

، وعامااا  انحسااارم بنيااا  الدجااااور الااادفل  بعااادد محااادد مااان افنساااال (2) ااارادة ال اداااب ودميااا  
لدد ام  مر المحور افسدبدال ، ور ا ماا يميا  ال ماان  ا  دواجاد الحر ا  وباسادمرار، "بينماا 

 . (3)نجد أل ا  الم ان رندسي  لدا نسب معين "
دب  "...  ليم لعر  ر  يس   الليخ عن وجد  به واحدداماه، وعان لاوت   لياه يبو  ال ا

وا قرامه، وعن تلب  وان  اله، ودمع  وانداله، وح ن  وادصاله، وصابر  وانفصااله، واهلل 
المسدعان على ما أتاسيه مان لاول دارو البلاب سامع ، والعاين دمعا  واألنان  بارال ماا بعاد  

ولاى   ف دالا   –عا  أسامه  –يحص  مندا نبد وف ديان واهلل ا ر وف عين، والسرور صف  ف 
 .(4) من الفرال، واع ال  ما عرا من الوحل  المرة الم ال.."

                                                 

 .348القبيع  بين أب  دمام والمدنب ، نسيم  رالد الهيا  ينظر  الدجديد    وصا  (1)
 .338ينظر  الصورة    لعر الرواد دراس     دلا الم الصورة   (2)
 .62الصورة    الدل ي  اللعر    (3)
 .93مني  الرا      رسا   البا     (4)
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دلد م دلو المدواليام  ا  مرد ا  دفلا  واحاد وراو اللا وا، ودح ار البناى المدجااورة، ورا  
ب عاماا ،     اا  دواماا  ماان الدحااو  والدهيياار منج باا  نحااو قااابر المبالهاا  الداا  لااملم الاان

يااا د  الدحااارو الااادفل ، وراااو يبااادم عدبداااه النصاااي  بماااا راااو مااا لوا ومداااداو  عناااد األدبااااك 
واللاعراك دحدياادا ببولااه  " لياام لااعر .."، و،البااا مااا يح اار راا ا النساال والمقلاار، واللاااعر 
 اا  معااارا افناااين واللااا وا،   ساابق ال اداااب  لاااو علاااى نصااه، ليجااا ب اف راااان ويماااار  

د  لاااو الااادففم ودحااااو   سااار حاااواج  الااا ام منقلبااا   لاااى الم اقاااب اللاااعراك، لدلااادحم بعااا
وبد  ياااا دجااااور  معمااال،    يااادم اساااددعاك اللحظاااام ال منيااا ، وافنصااادار افنساااان   ااا  
دوا لدااا،  حاااو   يدااا اساادجما  مااا أم نااه ماان لااواع  وأحاسااين دموتعاام دحاام لااب   ماان 

الح اااور والهيااااب،    ح ااار  العالتاااام الدفليااا  الدااا  ارد ااا م علاااى محاااورين ا ناااين رماااا 
الدعا ااد الاادفل  وافيباااع  معااا،  اا  العماا  علااى اداحاا  أ باار مجااا  لدوسااير دا اارة الاا ام 

 أمام الهياب والدوار ،    يرل  عن  لو دصادم دفل  ونفس     ا ن نفسه  
 عن وجد  واحددامه 

 وعن لوت  وا قرامه 
 وعن تلب  وان  اله 
 ودمع  واندماله 
 له وح ن  وادصا

 وصبر  وانفصاله 
ي د  دداع  را   الادففم، ووتوعداا  ا  لارو افنبقاا  لدباد  ا فاال ال اداب  ا          

مباوم  اح انه ودوا عه،    دجدا  الروة  لو الحاج  لدص   لى افنين واأللام لا لو اللاول، 
و وافسااادهرال  ااا  دوصااايفه،  الد اااايا يااا د  باااين الااادا  ونبي اااه، ودبااار الااا ام أسااايرة  لااا

افنبقا ، وال يل ب لو ال من،  الرتي  الحسي  ددحارو دا ا  الا من النفسا  وماا دحان باه 
   اقار بني  الدجاور الدفل ،  افنحراا بالدففم من ال اب والحس ،  لى العاام الا   
دموتار حااو  نداا   وا اارا ام  لاو اللااول، فساايما  ا  "افحداادام.. "واف اقرام"،   ااالل عاان 

ناد  ال   ساند افنحاراا الادفل  بقريال الدباديم والدا  ير والحا ا والد ارار افنحراا افس
و،يررا،  البلب يم ن أن يم   بترة الجانب الحس  "اللاعور "، الا   انفاد  علاى أ ال األناا 
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األ اارا لااا يال ماان الع لاا  الداا  يعانيدااا، ومحاااوف لملماا  لاادام الاانفن، والدجاااو  بدااا  لااى 
م حسااي  أ  اار  ااورة وانفداحااال ، واسدبصاااك بااواقن الاا ام  اا  دحااو  عااوالم دااد ر بااه  لااى عااوال

 لاااو ا حساااان حاااد افنفجاااار، ودو يااال أحساااان الااا ام باااال من بقاااابر اساااداقيب ، حااااو  
ال ادب در يبه ود ساين لارعيده با لو الدفصاي  الا   اد ام المدواليا ،  ان الاا الادففم وماا 

ما دمدلا  باه مان لحظاام لاعوري   ا لا  دحم  على الم اقب ر،ب  من ال ام    الحياة، و 
ددحو   لى ج ك من وجود ا نسان وبعد  ال ينون ،  الوجود واللاول والبلاب والادمر والحا ن 
والصاابر، معقيااام حسااي  دا لياا ، ارد اا م  يدااا بنياا  الدجاااور ال مناا  "النفساا " بمااا  اامده 

ان  الااااه، ماااان دوا  رلااااحم عاااان الدرا يااااب بموتاااار اساااادالب  بحاااام، احددامااااه، ا ااااقرابه، 
اندماله، ادصاله، انفصاله،  حلاد الانب بما ي  مان الادوا  الدا   لبام جاوال مان الالعاودة، 
 السااع   لااى الدااوا ن بااين ا حسااان بااال من و بلااه ومااا ا اار  ماان دوا  وندااا   دحااو   لااى 
دصااااادم نفساااا  ماااار الواتاااار الاااا   ،ي ااااب  اااا  لاااا ك  ف  الحاااا ن واألسااااى،  احدلاااااد الاااادوا  

، ،لااب  يااه البلااب علااى العباا ، دوالاا  ماار ر،باا  الاا ام  اا  الحياااة، ودصااارعدا بجااو مدااودر
 –وام انياا  اساادجاب  الم اقااب لدلااو الدحااوفم النفسااي  الداا  داادا لم  اا  قابعدااا الحر اا  

حداى  ااد  (1)ال من  دلا   ماا يسامى بالدي ا  الدرما  الا   يسادند  لاى الحر ا  والا من معاال 
وأ بدااااا الالمحاااادود    يااااد   المعاااااد   أن يلاااا   معااااادفل مو ااااوعيا يااااوا   ح ااااور الاااا ام

المو ااااوع   اااا  بنياااا  الدجاااااور الاااادفل  ماااان  ااااال   رتااااه لمبننااااام الدعبياااار المبالاااار  اااا  
مجاورده لموتاا أو دجربا   نسااني  عاما ،  دجعا  را   الديمنا  مان افمسااو با لو المعااد  

دراو بم ابااا  دحرياااا وددلااايم النساااي  الدعبيااار  المداااداو ، والدوصااا   لاااى عالتاااام الااانب  واع
 .  (2)أسرار 

ي د  الدعبير عن الواتر وا حساان ب منيداه  ا  بحاا الا ام عان داوا ن دا لا ،            
دحاو   يه الدنفين عن  وامندا، وال  و  للبنى المدجاورة، دبعاا لماا دع ساه مان جاد  باين 

حاااادد األنااااا، واألنااااا األ اااارا، وجااااد  الاااادا   ماااار ال ااااار ،  دبااااود  لااااى المهااااايرة اللفظياااا ، ليد
افنع ااان،    أن دعاارا الاا ام علااى نفساادا بنفساادا، ودعاارا الاا ام علااى نفساادا ماان  ااال  

                                                 

 .111ينظر  الصورة    الدل ي  اللعر    (1)
 .228د دراس     دلا الم الصورة  ينظر  الصورة    لعر الروا (2)
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،يررااا، يندداا   لااى  اارو  الاا ام ماان دا رددااا ال اايب   لااى دا اارة أوساار ددصاا   يدااا بهيررااا، 
. يبااو  ال ادااب  (1) ود يااد ماان دعر دااا علااى نفساادا بد ملدااا راا   الاانفن منع ساا  علااى آ اار..

 اا  قااالر ا ااوفل، ول اا  نا اار  بااوفل، ول اا   ااياك ظالمااا، ول اا  عااروة "... وا حاقاا  باا ن ل
ماان عاارا الاادنيا انفصاااما، محااال يبااوا  اا  العاا اك ع ا مااه، ويصااه ر  اا  عينااه نوا ااب الاادرر 

 . (2) وعظا مه ويهنيه عن عظ  دجدد له صبافل، ودح  عن عبله عباف.."
"افناد ار"    لا   الا   بدا   دحي  بني  الدجاور    ر ا النب على مو وع  واحدة ورا  

الدوا ، فسيما ور  ددفاوم     بلدا المعر   بني  درمي يا  بالها  افنساجام،    دباا الا ام 
عااااج ة أماااام  لاااو الدحاااو  ال اااون ، واأل اااو  الااادا م للموجاااودام، ورااا  دورة ،يااار  ا اااع  

اناد ار ، والاا من للبقار وافنددااك، و يدااا اعاالن افن ساار والد يماا  أماام  ايا   لااو الا من و 
دجرب  يدمي     جورر  بالدوادر والد رار،  دو ينقو  علاى دورام مدعاتبا  ألحاداا المايالد 

ودبعاا فسادراديجي  حا ارة  (3)والموم واف درار وال بو ، ودورام األيام واللدور والفصاو "
لياه حاو  ال ادب من  النب سلسل  نسبي  دلام علاى الهيااب والالجادوا، ورا ا ماا أقلال ع

بالعرا البد   البا م على أسان ال  ا ا  ال منيا  المجسادة لمااا قويا  دصابه  ا  لحظا  
، ورا ا ماا  اان (4)البدك الحا ارة،    يدمظدار  ا  عنصارين أساساين رماا الم اان والما ا 

حا اارا  اا  العاارا البااد    اا  اسدح ااار دوا  عاادة يم اان أن دلاا   بنياا  م انياا   قااالر، 
برداب  الواتر ال من  واسدمرار حر ده بمساح  م انيا  معرو ا ، نا ر.. و،يررا ال   أوحى 

   حاااو  ال ادااب باا لو الموا ناا  بااين ا حسااان بااالموم والرتياا  الحسااي  الداا  دبلاار بالحياااة 
حسااااان الاااا ام ب ااااال  والدفاعاااا  واألماااا ،  ااااال من النفساااا  يداااادا   ماااار الاااا من القبيعاااا ، واع

فل  للاانب محاولاا  افدسااا  فحدااواك الاا منين،  اا  دمحااور وجااود ،    يرصااد الدي اا  الااد
دجربااا  الهيااااب والرحيااا ،  د  ياااا الااادففم يظااا  يااادور  ااا  حيااا  ال ااايل وافناااد ار ألناااه 

                                                 

 .207المصدر نفسه   (1)
 .120مني  الرا      رسا   البا     (2)
ال مااان الاادفل  دراساا  لهوياا  لمفدااوم الاا من وألفاظااه  اا  ال با اا  العربياا ،  ااريم   اا  حسااام الاادين، دار (3)

 .87   م2001، 2،ريب، الباررة، ق
األردن،  –نبدياا ، علاا  جعفاار العااالل، دار اللاارول، عمااان  اا  حدا اا  الاانب اللااعر  دراساا  ينظاار   (4)

 .34-33   م2003، 1ق
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ن لاام ياارل ا نسااان  لااو المصااير أو دجارلااه  انااه وارد ف محالاا ، ولااين  مصااير فبااد منااه، واع
وراو  مان الما    منا منب يا ب  رو على الع ن حيوام مدفردة، وقات ، ورب   يا ا ، 

م دظ    بافحاسين والرتا والدففم والهناى والداودر، ممدادة ومنفدحا  علاى المسادبب  بماا 
دمدلااىك بااه ماان وعاا  وادراو واسااباقدا علااى المدلباا  بقااابر جمااال  وي  اا  افنحااراا دورال 
 يااه، فساايما  اا  الد اارار اللفظاا  لااا "ل اا " الداا  لاا لم ف ماا  ايباعياا ،   ااال عندااا دفلياا ، 

ل ادااب عاان قريبدااا اسدبصاااك مااا يم اان افحاقاا  بااه ماان دوا اار وماات رام و"يلااح  حاااو  ا
د ماا  ال اااون الالنداااا    ااا  افنساااان الر،بااا   ااا  المواجدااا ،  افنساااان يبحاااا عااان  الصاااه 
ودحاارر   اا   قااار ماان ا حسااان الاادا م بعاادم األمااان، وبمواجداا  تااوا مجدولاا  مدرصاادة أو 

ن الفااراؤ ال ااون ، والداارا م الهاااما وال  ا اا  مدااددة، و مااا  اا   افنسااان ماان ال اايل  اا   ماا
، علااى أن (1)الحاجياا  الداا  دنسااحب  لااى حالاا  ماان افحسااان بال باا  الجااا م والعجاا  المبيااد"

الدفااااوم ي مااان  ااا  مااادا افسااادجاب  لمو اااوع  "الماااوم" واحساااان الااا ام بدلاااو الدحاااوفم 
دماا قاا   داو  لاى عام ،  افنسان يحادل  ا  وجاه الفنااك ل ناه تاد ف يادرو مصاير  الا   م

  وا  ف محال ،    ع سم البنى المدجاورة    توله  
 ب ن ل   قالر ا وفل 
 ول   نا ر  بوفل 
 ول    ياك ظالمال 

 ول   عروة من عرا الدنيا انفصاما 
مو ااااوع  ما لاااا ، وراااا   اااا  الح ااااور والهياااااب،  افلااااياك الجميلاااا  وراااا  ددجلااااى         

 التااا، ساارعان مااا دداللااى أمااام حر اا  الاا من ودورانااه،  للعيااان، ودبعااا  اا  الاانفن احساسااا
 ااااال دمدلااااو الاااا ام اف الدرتااااب وافحسااااان بالفبااااد فساااايما اندااااا جاااا ك ماااان دلااااو المنظوماااا  
الوجوديا ، وسادعيق الاادور نفساه يوماا مااا، ل نداا دببااى عااج ة عان افمساااو بدلاو اللحظااام 

 ا رة، ومااا ي يااد ماان رااوة  لااو ا نياا ، والجميلاا  اف مااا يجااو   اا  ال ااواقر ومااا دسااددعيه الاا
 الدودر، الدباب  الدفل  بين  

                                                 

أحالم ال يا  الفن  مسدويام الدفل     لعر    الرم ، حسان  عباد السامير، الدي ا  المصاري  العاما   (1)
 .189  م1998لل داب، )د.ق(، 
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 قالر وأ و  
 نا ر و بو  
  ياك وظالم 
 عروة وانفصام

 يدجلى اف دالا البيما  باين الادوا   ا  دمااي  اللفظا  عان ،يرراا، با  ود اادرا          
لياا  د اااد  اا  المدوالياا  نفسااه،  ان ااوم بنياا  الدجاااور الاادفل  )ال مناا ( دحاام منظوماا  دف

د ون واحدة، جنحم نحو م  ون مي ولوج  ودينا  مداوارا،  ياه دوظياا للحاد األدناى مان 
 لااو الدرمياا  والاا   حاااو  اندلااا  مااا أم اان لااه ماان دعبياارام، رلاا  عندااا حالاا  ماان الاا رو  
والدلادم النفساا  محااوفل الوصااو   لاى لاا ك مان الدااوا ن والمعادلا ، باسااباق دلاو الماادلوفم 

فسااايما  ااا  محاااور الفباااد والهيااااب  ااا  "أ اااو ،  باااو ، ظاااالم، انفصاااا ،  علاااى  ام ال اداااب
 المو وع  موظف  بفاعليا  جماليا ، حااوم الا ام تبا  المدلبا  افمسااو بداا يحفاظ بباكراا 
وديمومددا، ورا ا ماا يماد الدواصا  باين الا ام والمدلبا  ويعا   ،  دواصا  ال اداب مار مدلبياه 

ولاد قاتاام د ييليا  جماليا  مدجانسا ،  الاد و   لاى من  ال  الدفل  الجماليا  يادم بف ا  د
الااانب ارد اااا  علااااى أر ااااي  مااااا لب اااام ان داللااام لددحااااو   لااااى افساااادالب واف ااااو ،  باااادأ 
بالعمومياا  والدجاارد وساالخ  لااو ا حسااان الفاارد ، ومااا يولااد  ماان تنااوق وياا ن،  اا  محاولاا  

 ن عام . البحا عن دوا ن حس  ومو وع ، ودعميم  لو الهياب والفبد على ال و 
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 الخاتمة
بعااد رحلاا  ممدعاا  بنصااوب البا اا  الداارو  واساادجالك جماليااام دلااو النصااوب          

 بدوالجدا مر بني  الدجاور الدفل ، دوصلنا  لى جمل  من الندا    
دحد ااان نصاااوب البا ااا  الدااارو  ري لااا  جماليااا  ال مداااه بااارابق الدموياااه والداااوار ،     .1

داا ال اااب والا اد  ليدحااو   لاى دجسايد معماال لعادد ماان يرحا  الانب  لااى دففم يهياب  ي
افم انااام اللهوياا  وباا نمو   لااعر  )مجااا  (، يحاااو   يااه ال ادااب ماا ك مساااحام الاانب 

 ود قير مربعه الدفل . 
دح ااار بنيااا  الدجااااور الااادفل  الدااا  اد ااا م علاااى افن يااااة وال ااارل الااادفل  لعااادد مااان  .2

ملاا  ماان الدجااارب البابلاا  للدلاا   والصاايا،  المنقبيااام والبوالااب الم لو اا ، وراا  دع اان ج
الجمالياا ،    دجاار  محاولاا  سااحب راا   البنياا  لد ااون بااترة لعاادد ماان افساادبقابام البيمياا  

 والل لي  عام . 

اسااااددعم بنياااا  الدجاااااور الاااادفل  د اااار الاااا ام نحااااو الهياااااب والد فاااا   لااااا عاااادد ماااان  .3
لياا ،  دالحباام المعااان ، المو ااوعام الداا  اساادهرل  يدااا ال ادااب ودوساار  اا  حاادودرا الدف

 ور  دحدفظ بحر ددا الدفلي ، و  ا دا الجمال . 

اردسمم الدجرب  الجمالي  عند ال ادب وانبجسم من  لحظدا  ال ماان والم اان بعيادا عان  .4
عبلن  البيم واح امداا الجاار ة، مرارناا علاى صادل دلاو الدجربا ، وال ارو  بالا ام مان حلال 

 ا لدا. ال يل  لى مساحام و  اكام ف مد

اد ا  ال اداب علاى مو اوع  القبيعا  بوصافدا تسايما ملادر ا أل،لاب دجارباه ا نساااني ،  .5
من الااا  وبااادففم لااادى جامعااا  باااين القبيعااا  بوصااافدا م اناااال  عااااف للحظااا  الحا ااارة الدااا  

 دحيارا ال ام. 

دوجاااه الم اااان  ااا  نصاااوب البا ااا  الدااارو  بفعاليااا  وحر يااا  وحااااو  ال اداااب ري لداااه  .6
ات  دفلي  مم ن ، ورا  دعبار عان  فاياا الانفن واحساسادا   اال عان د لفداا ليحم  أ بر ق

مر  لو الم ان، الا   اسادبقب عاددال مان ال نا ياام المدلاا ل  الدا  انساجمم ودوا بام مار 
مو اوع  البحااا عاان ال لاود،   ااال عاان دادا   الحااوان الداا  أ احام الاانب عاان مساادوا 

 افبالؤ راد    لى حر ي  دوح  بالالمحدود. 
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ي  اااا  ال مااااان حياااا ال مدمااااا دااااتقر  افحاسااااين الوجدانياااا  الداااا  د عاااام بااااه  لااااى ال اااارو   .7
وافنفداة،  لم يبل حبين النفن و وامندا،  دجاو  بودب  الرتي  والدجرب ، ليدالحل مار بنيا  

 الدجاور الدفل  للوصو   لى حلم ف مدنا . 
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Abstract 

The writing Al-Qathi al Horwai reflects aesthetic  structure, 

the study tries to explore its  far off the beaten deposits, so the study 

seek to choose space and time aspects which are  described as two 

main principle areas that reflect the emotion and uncertain feeling of 

author . the spatial and temporal indication transmitted the general 

nature glossary in general , the temporal structure  lifted from 

familiar boundaries and time limits , which embodies the overall 

sense and subjected to infinity spiritual time . 

 


