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 مجالية التجاور الداللي يف رسائل القاضي اهلروي

 م. ماجدة عجيل صاحل

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

بينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على ن         
 بعد: أمَّا أجمعين

االبداعيااف فااث بحنااه عاان المملاا  والجمااالث فااث  فيغااامر الناااد بعاادد ماان أدوا ااه          
اآلن ذا اااه، يذ يومااااك مااااا أمالنااااه ماااان ماااادلوال  تيميااااف و ااااالليف مساااا حدنف،   صاااا  باااا عم  
درجاااا  ااباااداو م جااااو ة الحااادود والفوالاااب الم لوفاااف، وليعلااا  الاااند ان ما ي اااه فاااث مجاااا  

والفالاااار  اابااااداو البااااد ماااان أن ي ااااداش  وي وا ااااع ماااام مو ااااور الالا ااااب ومعجمااااه المعرفااااث 
والاااداللث، فاش ياااار الالا اااب لمعماااار نصاااه وان فا اااه لعااادد مااان الفناااون المعرفياااف يااا  ث حساااب 
ذ يفام  اس يعاب الند ذا يف ال جربف، وماد  محاالا اه لعواملاه الذا ياف والموةاوعيف عاماف، وا 
اش يارناااا علاااى موةاااوعف ال جااااور الاااداللث وحةاااور ا فاااث رساااا   الفاةاااث ال ااارو ، وماااا 

وال  فالرياف ودالليااف  و عا  باين عادد مان الموةاوعا ، واالس رسااا  ا دحما  باه مان محما
الم ااداعث فااث صااوإ ا، فاننااا حاولنااا اساا جالا وال ااك جماليااا   لاا  البنيااف واالساا غرا  فااث 
بنا  ا، يذ  وج    ذه البنيف نحو محاور  المالاان وال ماان، بوصاف ما مر الا ين عالساا حالاف 

ن غ  بنف  ذل  ال او ر وي  يا  السا دعاا و نبياه الالا ب واحساسه الم ذبذب، ولالن دا ما ما ي
م لفيه، فحاو  الم ج بذل  الا شم اللفماث ومان بيناه محاور ال جااور الاداللث بمريا  االحالاف 

 من من ع داللث يلى آشر. 
أحالااا  بنياااف  جااااور الاااداال  المالانياااف علاااى معجااام المبيعاااف وار الااا   علاااى نسااا  ي جااااو  

وفااف، ليفاا ا آفااا  الااند علااى مجااا  فالاار  واساام، فااث مةاامون  لاا  الاادالال  اللغويااف الم ل
حااين ان فلاا  بنيااف  جاااور الااداال  ال مانيااف نحااو االإاارا  فااث  جاااو  الحاادود الم لوفااف لمااابم 
الااا من ومحدودي اااه، وبماتاااف فنياااف عالياااف، ف جساااد االحساااان وشةااام لفيماااف الااا من النفساااث 
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الداللياااف الم والااادة عااان  حديااادال، لين اااث البحاااا بشالصاااف عاماااف، وتفااا  عناااد ابااار  المحااااور 
ال اث  نوعا  موةاوعا  ا  * جسيد  ل  البنيف وحةور ا الداللث فث رسا   الفاةاث ال ارو 

باااين  ااااالر و ع ياااف ومناجاااااة وإير اااا، اساااا عان ب اااا الالا ااااب لل واصااا  ماااام عااادد ماااان الااااوالة 
واألصاادتاا وإير ماااا، ح اااى  ااالل  نسااايجا موةاااوعيا م الاااامالل، اس فصااى في اااا الالا اااب ماااا 

أدوا  وأسااليب  نوعا  علاى حساب ر ي اه ل لا  الموةاوعف وإير اا، فةاالل عان  أمالنه مان
 عالت ه بالمرس  يليه. 

 بنية التجاور الداللي: تعريف إجرائي
ال   فث أن يدرا  اللحما  الجماليف والوعث الممل  ب جليا  اا الروحياف، و اث            

ساارا  ينساانيف عديادة حساب  ا نير محامف بو د  المالان وال مان، و  نير ا المبا ر ي شاذ م
ذا الاان ال ا نير الجماالث بماا يحايم بالمبادو ساواا   ل  المحفا ا  واالسا جابف المبدعاف ل اا، وا 
عبااار مواتاااك ينساااانيف معا اااف، أو   مااا  مماااا ر الوجاااود ودوالاااه المبيعياااف، فاااان ذلااا  يااا  ث 

 ماانال  ذلاا  بمحصاالف و ااداو جمااالث  ر ساام فيااه اللغااف ب  ااالال ا الافااف، و حاااو  أن  حاايم ب
 اادرا  الشال  عامف. 

"ين الفاان يفودنااا يلااى شلاا  حدانااف جماليااف أرتااى ماان سااابفا  ا لحاا  م ااالال   ماننااا، والعماا  
 .  (1)على اإناا مف وميف الحياة الجماليف ال ث  منحنا بعدنا اانسانث"

و  و المااان االسااا جابف الجمالياااف فاااث بحنناااا فاااث ال اااداش  باااين بنياااف ال جااااور الاااداللث والمحمااا
الفالر  للرسا  ، والسيما أن الذو  والجما  ال يمالان أن ينادرجا فاث النمرياا  الجمالياف فاث 

  فييم ا لألنر األدبث. 
ولعااا  الغاااور فاااث سااابر أعماااا  النصاااود تاااد يجلاااث  لااا  الالاااوامن، ويم ااار بوامن اااا علاااى 

ن  عااادد  الفااارااا  و باينااا  اآلراا  السااايما فاااث محاولاااف االماااام بموةاااوعيف  –الساااما، وا 

                                                 

رو ، ين  ااث نساابه يلااى الم لااب باان أبااث صاافرة،  ااوفث ساانف أبااو أحمااد منصااور باان محمااد اال د  ال اا   *
 ا(. ينمر: ب يمف الد ر فث محاسن أ   العصر، أبو منصور عبد الملا  بان محماد النعاالبث،  :  440)

 .  350-4/348: م1956، 2، ممبعف السعادة، ممحيث الدين عبد الحميد
 .159: م2003، 1رتد، دم  ، م، منير الحافم، دار الفالمعيار الجمالث فث فن الالمعفو  (1)
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و ث بنياف ال جااور الاداللث وال اث  وا اج  مام الجماالث مان ج اف "دراساف  –جماليف ايحا يف 
 . (1) الموةوو وال ال  والوميفف وال دك..."

و حةااار بنياااف ال جااااور الاااداللث فاااث رسااااا   الفاةاااث ال ااارو  وب  اااالا  م عاااددة، و فاعاااا  
ليااف م  صاالف المرساا  ماام م يااف  ااذه البنيااف ال ااث أناار  فااث الااذا  مفصااحف عاان شااواد جما

  ما ج  مم تيمف المح و  و الله الجمالث. 
ولعاا  عمليااف ال فاعاا  داشاا  الااند  اا  ث ماان الينونااف  لاا  اللغااف بوصااف ا أداة رم يااف تابلااف 
لل باااد  ةاامن يمااار النمااام االج ماااعث، و ااذا مااا حفف ااه بنيااف ال جاااور الااداللث ال ااث  عماا  

 اااا  فاناااف جمالياااف، فاااث أعما  اااا ، فةاااال عااان اع ماد(2)"ةااامن الوحااادا  المعنوياااف للاللماااف"
الشماااب تااادرة مالنفاااف فاااث ايصاااا  الداللاااف عااان مريااا  ماتاااف الجاااذب فاااث جمع اااا لااادالين أو 
المجاورة بين ما، يذ يالون األو  حاةرال، والنانث مدرالال لد  الم لفاث، ليصابحا م حففاين فاث 

ر فااث المياا  و ااذا مااا ي ااداش  ماام الوحاادة اللسااانيف لمف ااوم ال جاااو  (3)بنيااف الااند المةاامونيف
فاااث المجااااو ة والميااا  عااان ال عبيااار المبا ااار واالن ياااا  عناااه يلاااى ماااا ورا ياااف  (4)عااان الفصاااد

المعنااى، و ااذا مااا يمياا  بنيااف ال جاااور الااداللث ال ااث  اارفا الشةااوو يلااى ساالمف المنمفيااف 
 .  (5)والم لوك

عالتاا  يبين أحد النفااد أن اانساان ما ود بملال اين: ملالاف االش ياار وال عاويا ال اث  فار  ال
 نا ع العالتاا    االس عاريف الفا مف على أسان المغايرة الدالليف، وملالف ال  ليك والربم ال ث

                                                 

فاااث الاااند الفرآناااث دراساااف جمالياااف وفالرياااف وأسااالوبيف، حساااين جمعاااف، من اااورا  دار ال فابااا  الجماااالث  (1)
 . 67:  م2005النمير، دم  ، )د.م(، 

، ع ااا ار دا د محمااد، من اااورا  ا حااااد الال ااااب العااارب، دم ااا ، اال ااارة الجمالياااف فاااث المنااا  الفرآناااث (2)
 .102:  م2005)د.م(، 

، عاالم الال اب الحاديا، أرباد، األردن، ينمر: سلمف الند على داال  ال ال  البالإاث، فاا   الفرعاان (3)
 .82: م2010، 1م
، 4لبناااان، م –، دار صاااادر، بيااارو  ينمااار: لساااان العااارب، أباااو الفةااا  جماااا  الااادين بااان منماااور (4)

   4/196  : م2007
، عليااااا ساااعد ، دار الصاااورة، عليااااا ساااعد  ينمااار: الصاااورة فاااث  اااعر الااارواد دراساااف فاااث   ااااالال  (5)

 .156:  م2011، 1ال  ون النفافيف العامف، بغداد، م
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الالنا يف الفا مف على أسان المجاورة، "وأن اش ال  يحد  الملال ين يا د  ح ماا يلاى اشا ال  
 . (1) يحد  وميف ث اللغف )االس عارة أو الالنايف("

لمرساالف االبداعيااف ال ااث انبجساا  عن ااا ومااا ك عاادة، و جلااى اساا دعاا  لاا  البنيااف ةاامن ا
الاناا  ألصاا  يلااى فردانيااف الالا ااب و وج ااه االيااديولوجث والبنااا ث، و ااداشل ا ماام بنيااف الااند 
عاماااف، السااايما فاااث  لااا  االن فا ياااف ال اااث  اااوا   مااام ماااد  فاعلياااف الاااذا  مااام الموةاااوعف 

 األسان وال حو  ب ا من الشاد يلى العام )الممل (. 
ار محااور  المالااان وال مااان  حدياادال  ااو لال ااك مااا  ولااده  ا ااان الموةااوع ين ماان الااان اش ياا

معاٍن رم يف، ومحاولف ال ك انعالاس ما الفالار  والجماالث، وال اداش  الشاال  مام موةاوعف 
بوصاااف ما دالاااين واةاااحين،  *ال جااااور الاااداللث، فالاااان ل اااذين المحاااورين )المالاااان وال ماااان(

ر باااار  فاااث النصاااود عاماااف، ف اااالال واج  اااين ول ماااا  عاااال  حميماااث مااام الاااذا ، وحةاااو 
أساساااي ين لعااادد مااان المعاااانث المبمناااف إيااار الماااا رة، فةاااال عااان محاولاااف  جااااو   اااذين 
المعنياااين، ل صااا  يلاااى دالال  أالنااار  رميااا ال وايحا ياااف وبعااادال فاااث مالمساااف الااادواش  النفسااايف 

الم أشار   او عامف، فالان األسان  و العبور وال حو  بموةوع ث المالان وال مان يلاى عاو 
أسااان البحااا والدراسااف، الساايما أن بنيااف ال جاااور الااداللث  فااوم علااى المحااور ال ااوليفث بااين 
الم جاااورا ، يذ عمااد  الااذا  يلااى مااا أسااماه يلااى األساالوب الر يااو  الااذ  ينحااو بال جربااف 
الحسيف يلى ال وار  شلك مابم االمنولف الالليف، فث اس حةار الرمو  وب جلياا  عادة  نماو 

، فالالا اااب لااام (2) ااابالف الصاااور وال عالفاااا  لنساااع إاااالك ي اااك عااان ر   اللياااف باااار ةفياااه 
يف صاار علااى  راليااب  جاااور  واحااد، باا  حاااو  اس فصاااا الموةااوعف ب والااد عاادد ماان البنااى 
الم جاورة مس بمنال ير اصا   ل  البنى ومش ون ا الاداللث عاماف، فالاان لالا   رالياب داللاث 

ةامونا و االالل فاث اآلن ذا اه، لالان  اذا ال يلغاث الفارادة بدا   عدة  االل  م والياف م واففاف م
                                                 

، 1، دار ال ا ون النفافياف العاماف، بغاداد، ماللغف ال عريف دراساف فاث  اعر حمياد ساعيد، محماد الناونث (1)
 .261:  م1997

لمالااانث. ينماار:  حلياا  سااب  وأن وجااه الاا  ماان: الالااوك وجانسااون االساا عارة علااى أسااان ال وجيااه ا  * 
:  م1985، 1لبناااان، م –، دار ال ناااوير، بيااارو  الشمااااب ال اااعر  )اسااا را يجيف ال نااااد(، محماااد مف اااا 

102-103. 
 . 35:  م1995، دار اآلداب، بيرو ، ينمر: أساليب ال عريف المعاصرة، صال  فة  (2)
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ال ااث  مياا  ب ااا الاا  نساا  علااى حاادة بصااور ه الم الاملااف  فريبااال، فةااال عاان معجمااه الااداللث 
 الشاد به، ومد  تربه وبعده عن الذا  واحساس ا به. 

ر ااا، ومااك الالا ااب عااددال ماان ال فانااا  الفنيااف مناا  ال ةاااد، واالن يااا  وال الاارار وال فاباا  وإي
وعامااف   اايا  لاا  االمالانااا  ال عبيريااف للااذا  ان  ش اارو لغ  ااا الشاصااف ب ااا علااى أن  فساايم 
البحاااااا علاااااى محاااااورين أساسااااايين، لااااام يفصاااااد مناااااه الح مياااااف الحةاااااوريف )المملفاااااف( ل لااااا  
ال  اااالال ، بااا  أن اسااا دعاا ا م ااار فاااث سااايا  الاااند بوصااافه واج اااف لموةاااوعف داللياااف 

 ا ب ااال  عااام، و داشلااه ماام ال ااال  الجمااالث للم واليااف أالباار، حاولنااا من ااا اساا جالا مةاامون
وتد ي داش  أالنر من موةوو فث سيا  الم واليف  حديدال، يال أننا آنرنا ما له عالتاف و ايجف 
مم الذا ، يذ  حةر العامفف ال اث  اث  ارم جاو ر  لالا  ناد يحااو  العايق مام م لفياه 

الاون ااباداو صاادتا فاث الال اك عان مدة أمو  فحين   لبسه ال جربف ال ث يعانث والد  اا، ي
عوالم اا، ألناه يش ن اا فاث أعماتاه  مناا ح اى   االل  نسايجال ةااإمال ل شارج يباداعال صااادتال 

 .  (1)م وبال ب ثا من الشيا 
 بنية تجاور الداالت المكانية:  -1

  موتم  اذه البنياف عبار ال فاعا  ال ا نير  لعادد مان العناصار ال اث   اال  منموماف م جانساف 
م جاااورا  ال ااث   رالاا  فااث بنيااف ال  ااالي  المالااانث البح ااف،   باااين فااث درجااف الناف  ااا ماان ال

لالن اا   اوا   فاث ما  البعادين الموةاوعث وال االلث فيجمع ماا باالنساا  األشار  أالنار ماان 
جااامم، يذ إالبااا مااا   جماام  ااذه البنيااف عباار منااام  محااددة ماان الااند ف  ااال  فااث مجمل ااا 

جموعااف ماان االمالانااا  الجماليااف ال ااث يحاااو  في ااا الالا ااب  اايالالل م وا ااجال  ساا فمب في ااا م
 غيياااب الااادالال  مانحاااا  لااا  االمالاناااا    ااااليالل )عةاااويا( مسااا فالل ل  نير اااا المبا ااار علاااى 
الااذا ، والمالااان  نااا  ااو لااين ذلاا  )الحياا ( الماااد  الااذ   عاايق فيااه الااذا ، باا   ااو ذلاا  

واا تربااا  أو بعاااد  عااان الاااذا ، ال ااا نير ال اااعور  ل لااا  الموةاااوعف، و  نير اااا الجماااالث سااا
نمااا  ااث مساا فاة ماان  فةااالل عاان أن  جربااف الااذا  "ال  اا  ث ماان فااراؤ أو شيااا  أو ر  ، وا 

                                                 

صااو  يلااى الصاام ، مجموعااف ينماار: بنيااف الفصاايدة ال فليديااف، عبااد الرةااا علااث، ةاامن ال اااب ماان ال (1)
ماان الصاام  يلااى الصااو  فصااو  أدبيااف ولغويااف، مجموعااف باااحنين،  حرياار: محمااد  ااا ين، دار ، باااحنين

 .  355: م2000، 1الغرب ااسالمث، بيرو ، م
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 روم فالرياف واج ماعياف ونفسايف وأشالتياف وأشار  نفافياف،   اال  الفواعاد األساسايف فاث بنااا 
معانياه صر  األنا" لذل ، فاان أ   عبيار عان مح او  األناا " او ناا ع عان مف اوم داللاث لاه 

 .(1)وأحاسيسه ور اه ولغ ه المس مدة من الواتم االنسانث"
يفاو  الفاةاث ال اارو : "وعلام أن السااب  ال يحصا  يال ماان الجيااد، وأن البحاار فاو  الو اا  
والنمااااد، وأن العلاااو مسااالم للالواالاااب والمةااااا موتاااوك علاااى البااايا الفواةاااب، وأن الف اااو  

 ا المعج ، والصنم االعا  المحجا ، وأناه صادر الم نورة واأليام الم  ورة، حل  فث  ذا الف
عاان  مااف يلااى الاانجم مرفوعااف، ونيااف بنصاارة الحاا  م اافوعف يعيااد ااسااالم صااافث الم ااارب، 
وال ر  مفلو  المةارب تصير الباو، شارب الربااو،  ارب الشاد، الليا  الحاد، والادين عاذب 

فياااام الممااااالم الم ااااارو والمنا اااا ، رحااااب المسااااار  والمنااااا  ، عااااالث الالوا اااا  والمناالااااب ر 
 .(2)والالواالب.."

 نااابجن عااان  لااا  البناااى الداللياااف  اااداعيا  مالنفاااف  و ااا  أن   ناااافر، و اااث فاااث مااا   ااا احم 
" جاااور " معماا ، يذ  باادأ الح ااود الدالليااف و ااث ب اا  معنااو  دا   ر ساام فااث ماللااه عااوالم 
عدياااادة، يذ  ااااوحث المرساااالف باس حةااااار المشامااااب وال  اليااااد علااااى مسااااامعه بااااال لويا  ااااارة 

ل صاااريا  اااارة أشااار ،   اااال  بنياااف  جااااور الاااداال  المالانياااف البااا رة األساسااايف، فةاااالل عااان وا
الون اااا بااا رة  واصااا  اسااا غل  موةاااوعف "المالاااان" بوصااافه حيااا ال جمالياااا  وا اااع مااام البناااى 
الداللياااف األشااار ، ويمالااان  فسااايم  لااا  المنموماااف العاماااف يلاااى بني اااين أساساااي ين  ماااا: بنياااف 

اور ااةافث،  اذا مان جاناب ال اال ، أماا مان جاناب الموةاوو ال جاور النع ث، وبنيف ال ج
ففاد الانا  المبيعاف الحاةار األالبار فاث  اذه الم والياف، و اداشل ا مام ذا  الالا اب ودواشلااه، 
يذ ياا  ث  جساايد ال اا نير و فديمااه علااى وفاا   ااوالث الصااور، وال  اااليال  الفنيااف، وال باااين فااث 

  فديم  ل  ال  نيرا ، يذ يفو : 
 سب  ال يحص  يال من الجياد وعلم أن ال

 وأن البحر فو  الو   والنماد 

                                                 

 :م2005، 1، دار الفرتاد، دم ا ، ساوريف، مالوعث اللغو  الجماالث فاث فلسافف الالاالم: منيار الحاافم( 1)
136. 

 .48ث فث رسا   الفاةث: منيف الراة( 2)
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 وأن العلو مسلم للالواالب 
 والمةاا موتوك على البيا الفواةب

يذ   حدد بنيف  جاور الداال  المالانيف، بصورة  عمايم الشمااب و شصيصاه فاث             
وااليجااابث علي ااا،  اآلن نفسااه، علااى حااين ياا  ث ال وصاايك راماا ال عاان األنااا و  نير ااا المبا اار

 و ب عد عن الذا  و ل  م فث م   يال  ينسانث عام. 
فالاااان ايجااااد السااامف الم ااا رالف وال  اااريم ب اااا فاااث مااا   لااا  البناااى الم جاااااورة              

وإير ا، يعمث مالما السرعف ال ث انعالس  علاى المشاماب، فةاال عان ال ساارو الم بلاور 
 سب ، الجياد فث توله: عن الحف  المعجمث ل ل  الوحدا  من : ال
 وعلم أن السب  ال يحص  يال من الجياد 

 وأن البحر فو  الو   والنماد 
يحاو  الالا ب ةبم  ل  االس را يجيف و جذير دوافع اا باال لميا والاربم باين المشاماب وآلاف 
 لا  الحارب، والفاا ا الاذ   اا خعم المشاماب احدانااه لين  اث يلااى  صاور المالمااا العاماف ال ااث 

ب لااا  الواتعاااف، فالانااا  "الجيااااد" بوصاااف ا األداة الفاعلاااف فاااث الحااارب، عامااا   حاااو  احامااا  
و غيير من حا  يلى آشر يوا   سبف ا وانادفاع ا، فحاولا  البنياف  فاديم معناى ال حاو  نحاو 
األفةاا  واألحساان، ومحاولااف ال الاااف  ماام المشامااب واندفاعااه نحااو الفاا ا والشااروج ب ااا يلااى 

وال رالياا  علااى المشامااب  حدياادا، يذ نلحاام دا مااا ةاامن  ااذه دا ارة ال عماايم يلااى ال شصاايد 
االن ياحاااا  جانباااا يالمااان وراا الساااما الجماااالث الحساااث األولاااث من اااا، و اااذا الجاناااب  اااو 
المعنااى الااذ  أراد المباادو نفلااه يلااى الم لفااث، ونفاا  الم لفااث يليااه، بمااا  نمااا  بااه األلفااام ماان 

ين فاا  الاااذ ن يلي ااا عااان مرياا  الاااربم تاادرة ييحا ياااف وجماليااف  المااان فااث ذلااا  المجااا  الاااذ  
الجمالث الفا م على اال  اك العالتا  المناسبف باين الادالل ين الوصافيف والمجا ياف، والبراعاف 

 .(1)فث  نسي  الصور، بحسب  ناإم عوامفه وذبذبا  م اعره وأحاسيسه
 وعااا    لااا  االن ياحاااا   اااداش  البنياااف النحوياااف ال اااث  فاسااام  النسااا  فاااث ذلااا            

ال جاااو  أو االن ياااا ، بوصاااف ا فااااعال مةاااافا يلاااى بنياااف ال جااااور الاااداللث، فحةااار ال والياااد 
و الحاا  فااث محاولااف الساا م ار  لاا  الممارسااف الفعليااف إياار الم جلااف، ومااا ل ااا ماان موتاام 

                                                 

 .42: 1984، بغداد، 9، السنف 8ينمر: الصورة ال عريف، مجيد عبد المجيد، مجلف األتالم، العدد ( 1)
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أولااو  وبناااا فااث الباادا ب و ياام  لاا  الم جاااورا ، فحاولاا  ماا ا رة البنيااف األساساايف، والسااحب 
ا   الاداللث والنحاو  وح اى االيفااعث، السا جالا  لا  الالاوامن والا ج ب اا بالم واليف نحو ال و 

فث انسا  دالليف جديدة، فةالل عن ا الا  ا على عادد مان المرجعياا  االج ماعياف والفالرياف 
وال اريشيااف، ألن بنيااف ال جاااور الااداللث  فااويا حااار وإياار مفيااد ب ااروم  فاانن االسااا عما ، 

ب ااار  المجاااا  مف وحاااا أماااام يياااراد المااادلوال ، يذ لااام يااا م  و حااادد امالاناااا  ال عبيااار، يذ   ميااا 
حصر الادالال  فاث سايا  معناو  واحاد، أو ح اى مان ج اف الفسايم الم ا ر  الاذ  يا م باين 
الااادا  والمااادلو ، مماااا يجعااا  األلفاااام تاااادرة علاااى  ولياااد مجموعاااف مااان المعاااانث والااادالال  

اآلن نفسه، فال جاور الاداللث فاث  المرجعيف للدا  الواحد مم يمالانيف  عيين عا د مناسب فث
الم واليااف، و حديااادا فاااث ال عبيااار األو . ار الااا  علااى العاااام الملحاااوم بفعااا  الشااااد، وعاماااف 
 ن ا البنى الم جاورة على نس  يةم فث ميا ه منموماف مان العالتاا  ال اث   بلاور علاى 

 ار لادينا ، وعلى  اذا م(1) جميم السما  الدالف فث الند، ولين سمف داش  الجملف حسب
عاادد ماان الاادالال  ال ااث أ اا  ماان الشباارة وال عاماا  ماام األ ااياا، و وميف ااا فااث نساا  البنااى 
الم جاااااورة ال ااااث حاااااو  الالا ااااب ماااان شالل ااااا ال مااااان معااااادال  موةااااوعيف بااااين الساااامحيف 
وموةاااوع ا الباااين وماااا  عالساااه  لااا  البناااى مااان احااااال  ومرجعياااا  النساااا  داللياااف أالبااار، 

اد  الموةاااوعث باااالموتك النفساااث لل ااااعر، الاااذ  ي حااارر مااان وعاماااف "يااار بم مف اااوم المعااا
انغالتاااه فاااث صاااورة معادلاااف ل حساااان مالاف اااف لاااه فاااث فلسااافف الاااذا  بال لفااا  الغيااار  يلاااى 

، السايما وأن بنيااف ال جااور الااداللث إالبااا ماا  الااون مرجعياف أ   حياا  باليااان (2)موةاوو مااا"
 .  (3)على اليان آشر للعالتف الموجودة بين ما

مومااف ال ااث  اادرج الالا ااب فااث اساا دعا  ا، حسااب تاادرة المشيلااف فااث  منياا  األ ااياا  لاا  المن
والاادالال  ال ااث يم لال ااا، فحاولاا  ال رااليااب اعااادة  اارميم الواتاام وبنا ااه ماان جديااد فااث ماا  
ال مااا ج بااين الااذا ث والموةااوعث، فبعااد السااب  والجياااد ياا  ث الاا ج ب لاا  الاادالال  و فااديم ا 

ن ملااا  للمشاماااب فاااث بحاااا عااان  الامااا   نيماااث، أو اسااا دعاا وحااادا  مالانياااف جديااادة، وا 

                                                 

 .228ينمر: الصورة فث  عر الرواد دراسف فث   االال  الصورة : ( 1)
 228الصورة فث  عر الرواد دراسف فث   االال  الصورة :  (2)
 .112ل عر  )اس را يجيف ال ناد(: ينمر:  حلي  الشماب ا( 3)
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مر ونف مم موةاوعف المبيعاف مام  معيم اا بالمفارتاف الجامعاف باين  لا  الوحادا ، يذ يفاو  
ن البحاااار فااااو  الو اااا  والنماااااد" فااااث االمااااا  مااااا باااادا بااااه ماااان دالال ، واالس رسااااا  فااااث  "وا 

محاولاف ال اوا ن باين صياإ  ا، ويبفث الالا ب علاى صاوإه النحاو  وماا ياذالر باه، علاى أن 
 جربااف "االن صااار" الذا يااف للمشامااب وال جربااف اانسااانيف العامااف، تاااد  يلااى ذلاا  االن صااار 
ماان  ج ياا ا  وعواماا  مساااعدة النياارة، بنساا   رمياا   )النااا ث(، يذ  ااوحث دالل ااث "الو اا ، 
 النمااااد" يلاااى داال  مالانياااف، و حديااادال فاااث ير اصاااا   لااا  الااادوا ، و اااث أن الل اااا الااادالل ين
 وحيااان بالمالااان الااذ  يشاارج منااه الماااا الناا ر، و ااذا مااا يااوحث بااه المعنااى المعجمااث للفمااف 

، والااذل  النماااد و ااو المالااان الااذ  يالااون أتاا  حصاارال و جميعااال، (1)"الو اا " أ  الماااا الفلياا 
 .(2)و ث الحفر ال ث ي الون في ا ماا تلي 

ببنياااف ال جااااور الاااداللث  وعاماااف   حااار  الداللاااف الماااا تلناااا مااان العاااام المحااادود يلاااى الشااااد
الم ةااااد. الاااذل ، يذ  سااا عين اللغاااف ال اااعريف بعالتاااا   ن ااا  ا باااين المفاااردا  بوساااا   فنياااف 
مش لاف  اا د  يلااى   االي  صااورة  ااعريف، و ااث م شيا  ييحااا ث بااه يبلا  الااند أرتااى درجا ااه 

عادد مان  ، ف  ال  بنيف ال جاور الداللث مان شاال   جميام(3) ال عبيريف وامالانا  ا ال  نيريف.."
اا ارا  و ج اا بساياتا  مسا حدنف، فاسا دعاا "البحار" مام "الو ا " و"النمااد" يعماث داللاف 
المفارتف، ال ث   يد من ذل  ال و ر، والبعاد الجماالث، فاال دواجياف باين البحار وماا يمنلاه مان 
انعالاسااا  حساايف ماام "الو اا " و"النماااد" وأن البحاار معمااى داللااث والااونث، يمناا  المشامااب 

ا، وموحيااا بعمم ااه وإموةااه فااث اآلن ذا ااه، ومحاولااف  وصاايك ذلاا  النساا ، وا الا ااه  حديااد
علااى عناصاار م م ااف، أو ح ااى إا بااف يعمااث  لميحااا يلااى  جاااو  الم ااداو  والمعااروك يلااى 
معنااى آشاار أبعااد داللااف ماان ذلاا  المعنااى الواةااا الباااد  علااى السااما، و ااو ةاامن امااار 

ب الفلااااااف واالنعااااادام، أو علاااااى حساااااااب االسااااا الب والنفاااااد فاااااث أنااااااه ي اااااد أ ره علاااااى حساااااا
المس ةاعفين  حديادال، فاال حو  الحرالاث الاذ  بادأ فاث األولاى مسا فيما فاث داللاف "أن الساب  
ال يحصاا  اال ماان الجياااد" الااان اففيااا، فيمااا أشااذ  الحرالااف النانيااف بفولااه: "وأن البحاار فااو  

                                                 

 .9/328لسان العرب: ( 1)
 .3/215المصدر نفسه: ( 2)
، دار ال اا ون النفافيااف العامااف، عالتااا  الحةااور والغياااب فااث  ااعريف الااند األدبااث، ساامير الشلياا ( 3)

 .  163:  م2008، 1بغداد، م
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المشاماااب فاااث  الو اا  والنمااااد "حرالاااف عموديااف،  م ااار نوعاااا ماان ال سااالم والفاااوة ال ااث يفاااك
األعلااى من ااا، و ااث فااث داللااف "البحاار" وتااد  ااوحث الحرال ااان و اادالن علااى الاا مالن وال ساالم 
على  العدو أيةا، والما ر فث  ل  المنمومف الدالليف  و ال ةاد، لالن ا فاث حفيفاف األمار 
يالماا  بعةاا ا اآلشاار، فةااال عاان اساا دعاا المالااان، وال محااور البنااا ث حولااه يعمااث داللااف 

لااا  الج  ياااا ، وبنسااابف ال جااااور الاااداللث )المالاااانث( تاااد  اااوحث باااالومن، والاااذ  أالبااار مااان  
عبر  عنه ال راالياب بصاوؤ جماالث، فاالومن لاين األرا حساب با   او شلايم مان ساماا 
وبحااار وبااار وإير اااا، فانةاااو  بنياااف ال جااااور الاااداللث )المالاااانث(  حااا   يالااا  داللاااث عاااام، 

ة، واساافام معاااٍن مساا حدنف، ممااا  اد  ماان حاااو  الالا ااب في ااا ان اا او  لاا  المعااانث المبا اار 
ن  باعد  عناصره، والمحاور األساان الاان  او ال فاعا  الحساث   ماس  الند و جانسه، وا 
ماام المبيعااف وموةااوعف الااند و ااث فاا ا عموريااف. و ااذا مااا املاا  عليااه "بماارك ال جاااور 

تاام الصااور ، يذ ي ااال  مساا و  م صااالل م ياا  للفصاا  يلااى منمفااف   اااليليف أشاار  يمبع ااا وا
 .  (1)فنث آشر، ومرفا ال جاور موحدان فث منمفف ال جاور، م صال  فث االم داد"

 مةث الم واليف فث ذل  االمال  والعموميف يذ عبر  عن مالنون ا فث محاولاف اس فصاا يف 
  املف فث م  الموةوو األسان، يفو  الالا ب: 

 وأن العلو مسلم للالواالب 
 والمةاا موتوك على البيا الفواةب

يذ ي شاااذ النسااا  مسااااحف أشااار   بااادأ بمرحلاااف و ن  اااث بااا شر ، يذ  بااادأ  لااا  الاااداال          
المالانيف با"العلو" و ث ام داد للبنياف الساابفف "فاو " فاالعلو مرتااة للالواالاب ال اث سا م  عالياف 
بعيدة، فةال عن مراوإ  اا أو  بااين حرال  اا إيار المسا فرة، فال رالياب الاان واج اف للحاديا 

نااادفاو للوصاااو  يلاااى الفماااف والمسااا حي ، فيماااا نجاااد ال الامااا  النيماااث ي شاااذ عااان الساااعث واال
انعمافه أشر  فث توله: "المةاا موتوك على البيا الفواةاب" فالداللاف  ناا أالنار حسايف 
وادراالا وآلف حرب الما  و معروك، وال جاور الاداللث يا  ث فاث ما  ال ةاافر المعناو  باين 

ن  ال  النانث االداة األسان للوصو  يلاى الفماف، ذل  العلو، وذل  االدرا  أو الم داو  ، وا 
فالان   نير ذل  المصمنم "الم لوك" أالبر حما وأولويف وحاجف يلى االر فااا، فالاان ال رميا  
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باااال حو  مااان األ اااياا يلاااى الاللماااا  عبااار ال يالااا  اللغاااو  النحاااو  الاااذ  ار الااا  علاااى بنياااف 
النع ث فث ال عبيار الناانث م عاةادا مام ال جاور االةافث فث ال عبير األو ، وبنيف ال جاور 

ذلاا  ال  ااالي  البصاار  الجااامم بااين الالواالااب والمةاااا، و ااو معنااى ماا لوك سااابفا، فالر يااف 
ن أن اغ  ال رالياب األو  باال عبير الجماالث،  الجمالياف لالاال الادالين ل اا   نير اا فاث الاند، وا 

الن اياااف  وا اااجا  حااا  فيماااا انساااحب الناااانث نحاااو دالال  أالنااار ر باااف وجاااالالل، لالن ماااا فاااث 
 منمومف دالليف واحدة. 

يمةااث المحمااو  الفالاار  للم واليااا ، ويباادو أالناار  ال اافا وانجااالال، يذ  ر ساام فيااه           
معالم الف ا، وي حو  الشماب يلى مر  مش لك، و و يا ج بعادد مان البنياا  ال اث انةاو  

ا  والصاااور الفنياااف،  حااا  موةاااوعف الفااا ا، فنجاااد انف اااا  الااادوا  فاااث  ااابالف مااان الم جااااور 
 محاولف فث اح ةان الواتم، واةفاا عدد من الدالال  الالم نا يف عليه يفو  الالا ب: 

 وأنه صدر عن  مف يلى النجم مرفوعف 
 ونيف بنصرة الح  م فوعف 

 يعيد ااسالم صافث الم ارب 
 وال ر  مغلو  المةارب 

 تصير الباو 
 شرب الرباو 
  رب الشد 
 اللي  الحد 
لشماااب  نااا يلااى ماار  مش لااك   احماا  فيااه دالال  االساا الب ال ااث  ااالل  الوجااه ي حااو  ا

اآلشر للف ا، فالسيا  الواتعث أو سيا  الموتك يبدأ بالدا  األالنر  اداعيا و ا نيرال، يذ البداياف 
ن الاناااا   لاااا  األداة ماديااااف ي فاساااام ا  ماااان األداة ال ااااث الاناااا  بساااابب ال ااااوان واالنالسااااار، وا 

 ااا احم الحفاااا، لالااان بنياااف "فال ااار  مغلاااو  المةاااارب" يمالااان عااادخ ا الجاناااب المعناااو  الاااذ  
ناارة فاث  األسان، وال ث  والد  عن ا الدالال  األشر ، و  م  يلاى ماا  او أالنار  راليا ال وا 
  باام ير اصااا  ذلاا  الفاا ا مبا اارة، فالاادوا  مر الاا ة علااى المااوا ر البينااف لالن ااا فااث الحفيفااف 

، باسا دعاا  بنياف ال جااور الاداللث و وميفاه، وماا حاول  اسا جالا الاوامن األ اياا وبوامن اا
حمل ااه ماان أبعاااد نفساايف وفالريااف واج ماعيااف عالساا  ا  لاا  األنسااا ، وانسااحب  فااث مااا وراا 
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الاادالال  الباديااف علااى السااما، و ااذا مااا  بن ااه بنيااف ال جاااور الااداللث فااث  حول ااا ماان الااال م 
 .  (1)يلى المل وم

اا  ام  ل ل  الدالال  الم وتعاف جعلا  نيماف ال ار ، فالحفر فث شبايا ذل  الف ا، واس فص
سااببال فااث ذلاا  الن اااج اللااه، فيمااا تاباا  ذلاا  الةااي  واالنحسااار بنااى أالناار انف احااا، انسااحب  

 نحو دا رة ااسالم، وما أن جه ذل  الف ا، مر ال ة على ب رة المالان  حديدال. 
  مام دا ارة االسا الب الساابفف، ين ال راالم الداللث ع   بعةه بعةا، فالعلو واالنف اا   اوا  

ولالااان باسااا غرا  ذا اااث وجماااالث فعاااا ، يذ جنحااا   لااا  ال راالياااب نحاااو ال ناااامث والن اااوا  
موج ااف  لاا  الاادالال   وجي ااا تااد ال   باااين فيااه الفاارااا ، لااذل  ال ماساا  الااذ  أنبناا  عليااه 

م ذلا  يال عبار  ل  الم واليف، أ  أن األجا اا الداشلياف للم والياف يفسار بعةا ا بعةاا، وال يا 
ذلاا  الح ااد الااداللث والمعجاام االيحااا ث الم فااارب، فةااال عاان سااعف ساااحف االن ياحااا  ال ااث 
حففاا  ال ااعريف عامااف، يساا دعث الالا ااب صااي  الجمااوو، و ااث  سااير بشاام داللااث م فاااارب 
"الم ارو، المنا  ، المساار ، المناا  ، الالوا ا ، المناالاب، المماالم، الالواالاب" علاى عالان 

فردة فث ال رااليب السابفف ال ث ات ةى اس دعا  ا بوصف ا واج اف جمعياف  منا  الدالال  الم
الففااد والغياااب، و ااث فااث محةاار موةااوعف "ال اار "، فيمااا اال ناا    ااذه الاادالال  بالفاادرة 

 الرم يف العاليف و ث  واالب موةوعف الف ا و  غلغ  فث نسيج ا الداللث. 
داللث يفااو  الالا ااب "ويمياا  بفااااه فااث وفااث نااد آشاار ي جاااذب المالااان ماام بنيااف ال جاااور الاا

مبيةف أعنان ا، وال يرياه يال ماا  ب جف مرفوعف سما  ا، ممدودة افيا  ا، مشةرة أإصان ا،
 م اااه يلياااه مامحاااف، وأمانياااه نحو اااا جامحاااف، وال يشلياااه مااان دولاااف ونيفاااف االرالاااان، م ااايدة 
البنياان، ويميا  بفاااه فااث دولاف ممادودة االفيااا، م مااا رة النمااا، مناصايف العناان السااماا، 

 .(2) واتم.."م ةاعفف على  ناوب الصبا  والمساا، ونعمف مبيةف الممالم، مشةرة الم
يمالن وةم  صور أولث عن ما يف  ذا االجراا ال عبير ، الاذ    سان علاى نيماف أساسايف 
 ث "البفاا"، يذ يحةر ال داش  الم ما ث باين  لا  الادوا  فاث ربام المشاماب ب لا  ال ابالف 
الداللياف الم احونف بماتااا   رمي ياف،  سااعى لرسام تسااما  ذلا  الشلااود، ومرال ياف المشامااب 
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لبحااا عاان الشيااوم الدالليااف الرابمااف ل لاا  االنسااا  ال ااث ان اامر  يلااى واج  ااين  الماان فااث ا
دالل ين بحسب عود ا ال داولث، فالبفاا الذ  م ما ما  ف او يلاى  وا  مام  داشلاه و غلغلاه 
ماام وجااود أناار  لاا  الااذا ، وحةااور ا الااواتعث فيمااا  ااو منجاا  وفي يااا ث علااى األرا، يذ 

مع اا  حا  تباف داللياف واحادة، يفةاث بعادد مان الساما  يوحث ذل  الففار باين الادالال  وج
االيجابيف للنموذج الم سسا ث، وحالف مان بفبةاف السالمف و حديادال سالمف المشاماب ومع ام 
الباا ايةاال، واالن مااا الوجاود ، فااش  ا  العجلاف الادا رة الل اا باين الراعاث والرعياف والحااالم 

لوجااود" فاساا دعاا المشامااب وأنااره دفاام والدولااف، يمالاان أن يش اا   بنساا  واحااد و ااو "وجااود 
بااذل  الصااوؤ ال عبياار  نحااو االنجااالا والوةااو ، الساايما ماام  ةااايك اللااون والماا ج بااه فااث 
 لااا  المنموماااف الداللياااف والحسااايف أساساااا. فحااااو  ال عبيااار يناااارة الاااوعث وال نبياااه علاااى ذلااا  

اال فاث  ع يا  فارادة الن اج، يذ يحةر اللون بوصفه بنيف ا اريف، ومالماال جمالياا وعاامالل فعا
الموجودا  و مي  ا، فث الونه تسيما م  رالا لدواعث ذلا  الن ااج و النياك جماليا اه، فحااو  
الباا البحا عن  الاما   االلث الماا فاث  الاما  الموةاوو، فيحفا  الاند و حديادال فاث تاو  

 الالا ب: ويمي  بفااه فث ب جف مرفوعف سما  ا 
 ممدودة أفيا  ا 

 مشةرة أإصان ا 
 عنان ا مبيةف أ

بمااا يملاا  علياااه بال عااال  الصااور  الاااذ  يااد  علاااى انعفاااد عاادد مااان الصااور ذا  الماااابم 
ال وليااد  المر الاا  علااى عاادد ماان االجاارااا  ال عبيريااف الم  اياادة، وال ااث  نجااذب نحااو نيمااف 

 .(1)أساسيف
ف اااراالم بنياااف ال جااااور الاااداللث، و اااو ينفااااد يلاااى بااا رة داللياااف واحااادة،  ن ااامر يلاااى واج  اااين: 

 ص  األولى بالفوة والمنعف، بوصف ا مان أولوياا  البفااا، فيماا ساع  النانياف يلاى  شرفاف اش
 لاا  الفااوة وذلاا  ال ساالم والمانلااف فااث اساا دعاا موةااوعف اللااون، و جميع ااا ماام داللااف الر بااف 

 فث م واليف دالليف واحدة. 

                                                 

 .63ينمر: اال ارة الجماليف فث المن  الفرآنث: ( 1)
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" يعاا   ذلااا  ين  مااا ث ال راليااب فااث مسااار أالناار ايغاااالل و عمفااال فااث تولااه "مماادودة افيا  ااا
ال ةايك الحسث باين "ب جاف" بوصاف ا داالل عالان الحسان والجميا  واالم اداد ب ومياك بناى 
ال جاااور، وةااام ا ب عالفاااا  مااوا رة داللياااال ل لااا  البنيااف، فةاااال عااان محاول ااه   اااريم أفالاااار 
ومرجعيا ، و عميف ا بمري  البنى الم جاورة، يذ    ث  يمناف المشاماب الاذ   اال  المرالا  

ال اث انجاذب  نحاو بناى المجااورة ومار اا عن اا مان  اداش  حساث ومعناو ، أو مااا والب جاف 
 سااو  بااالند نحااو مااابم االمنولااف الالليااف و وجااه الااند حسااب  (1)يساامى ب باااد  الماادرالا 

اساااا را يجيا  ا الدالليااااف، يذ يمةااااث محمااااو  الااااند والااااذ  ي اااايمن عليااااه االمناااااب، وعاااادم 
يذ يحةااار ال واصااا  مااان الجواناااب الافاااف  االت صااااد فاااث ذلااا  الصاااوؤ ال عبيااار  بااا  العالااان

م جاااو ال الشلااا  الجماااالث واالج  ااااد ال عبيااار ، ليجااد ال فاعااا  المبا ااار مااان تبااا  المشاماااب، 
م سسااااا ذلاااا   اااابالف ماااان العالتااااا  الدالليااااف الحافلااااف برصاااايد داللااااث "معنااااو " يجاااانا نحااااو 

المالااان فيااه  االنسااانيف وال ااعور باااآلشر، ليعيااد بعااد ذلاا    ااالي  دالال ااه بفعاا   رمياا   ي شااذ
 الدور األالبر، يذ ال حو  من الذا  بفوله: 

 "وال يريه اال ما  م ه يليه مامحف 
 وأمانيه نحو ا جامحف.. يلى الموةوعث فث توله: 

 وال يشليه من دولف ونيفف األرالان 
 م يدة البنيان... 

واألناار ومحاولااف  ح حااف  ااذا النساا  وال موتاام حااو  بنيااف الدولااف، بوصااف ا الواج ااف األولااى، 
المبا اار للمشامااب  حدياادال، فالدولااف  ااالل  تمبااا جاذبااا للفااوة والجمااا  فااث اآلن ذا ااه، فباادأ 
ال حر  من الداش  يلى الشارج واالندفاو نحو ال عيمم، وال ج به فث يماار ينساانث وروحاث، 
فةالل عن البفاا، واس حةار موةوعف "المالان"  حديدال، و جاو  المشامب يلاى موةاوعف 

 ذ   راله المشامب يوحث بالبحا عن األبديف والشلود. األنر ال
 بنية تجاور الداالت الزمانية:  -2
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  شااذ  ااذه البنيااف منحااى مش لفااا نوعااا مااا ماان جانااب امالانيااف   ااالل ا عباار  ااداش           
م يع من الصور والمعميا  الحسيف، ليح ةان ا الا من النفساث  حديادال، يذ   نااوب الصاور 

ف، وال   فياد باال وا ر الصاور ، ولعا  لدالاف الا من األنار األالبار فاث  اذه فث مجم   ل  البنيا
الم يف من جانب  داشل ا و وا ج ا مم الذا ، ف حةر الم نرا  و  عاايق مام الاذا  علاى 
وف  ااحسان ب ا، يذ  س دعث الرمو  و ث   يا عن النفن  ل  اللحماا  النفيلاف، ل شلا  

فا  وال ماا ج الاداللث، وعاماف للمبيعاف ال مانياف والمالانياف حالف جماليف  عاود باالند يلاى ال وا
ومفردا  ااا أنااار ملماااون، فيعمااث النيااارال مااان جوانااب حيااااة اانساااان، وي ااداش  فاااث عااادد مااان 

فةالل عان أن ااباداو يف ةاث ماد الاند بحرالاا  فعالاف،  رالا  علاى المغاايرة  (1)عناصر ا
غاير فث مس ويا  ال عبيار وال اث   اال  فث ال عبير، يذ يالون الم لفث تلفا وحا را فث ذل  ال 

، وعاماااف انحسااار  بنياااف ال جااااور الاااداللث بعااادد محااادد مااان االنساااا  (2)فااارادة الالا اااب و ميااا ه
ل  الام  مم المحور االس بدالث، و ذا ماا يميا  ال ماان فاث  واجاد الحرالاف وباسا مرار، "بينماا 

 . (3)نجد أ الا  المالان  ندسيف ل ا نسب معينف"
... فلي   عر     يس   ال يخ عن وجد  به واح داماه، وعان  اوتث يلياه يفو  الالا ب: "

واةمرامه، وعن تلبث وانش اله، ودمعث وان اله، وح نث وا صاله، وصابر  وانفصااله، واهلل 
المس عان على ما أتاسيه مان  او   ار  الفلاب سامعف، والعاين دمعاف واألنان شبارال ماا بعاده 

ولاىخ يال دالاف  –عا  أسامه  –من ا نفد وال ديان واهلل انر وال عين، والسرور صفف ال يحص  
 .(4) من الفرا ، وا  الف ما عرا من الوح ف المرة المذا .."

 ل  م  ل  الم واليا  فاث مر الا  داللاث واحاد و او ال االو ، و حةار البناى الم جااورة، و اث 
ف، يذ فااث دوامااف ماان ال حااو  وال غيياار منجذبااف نحااو مااابم المبالغااف ال ااث  اامل  الااند عاماا

يااا  ث ال حااار  الاااداللث، و اااو يفااادم ع ب اااه النصااايف بماااا  اااو مااا لوك وم اااداو  عناااد األدبااااا 
وال اعراا  حدياادا بفولااه: "فلياا   ااعر .."، وإالبااا مااا يحةاار  ااذا النساا  والمملاام، وال اااعر 
فااث معااارا االناااين وال اااالو ، ف ساافم الالا اااب ذلااا  علاااى نصااه، ليجاااذب االذ اااان ويماااار  

                                                 

 .348ينمر: ال جديد فث وصك المبيعف بين أبث  مام والم نبث، نسيمف را د الغيا:  (1)
 .338ينمر: الصورة فث  عر الرواد دراسف فث   االال  الصورة:  (2)
 .62الصورة فث ال  الي  ال عر :  (3)
 .93منيف الراةث فث رسا   الفاةث:  (4)
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الااادالال  و حااااو  السااار حاااواج  الاااذا  منملفاااف يلاااى المشاماااب  ال اااعراا، ل لااا حم بعاااد ذلااا 
وب النياااك  جااااور  معمااا ، يذ يااا م اسااا دعاا اللحماااا  ال منياااف، واالنصااا ار االنساااانث فاااث 
دواشل ااا، فحاااو  في ااا اساا جماو مااا أمالنااه ماان لااواعع وأحاسااين  موتعاا   حاا   اابالف ماان 

ور والغيااااب، يذ حةااار العالتاااا  الداللياااف ال اااث ار الااا   علاااى محاااورين انناااين  ماااا: الحةااا
ال عاةااد الااداللث وااليفاااعث معااا، فااث العماا  علااى ا احااف أالباار مجااا  ل وساايم دا اارة الااذا  

 أمام الغياب وال وار ، يذ ير ا عن ذل   صادم داللث ونفسث فث اآلن نفسه: 
 عن وجد  واح دامه 

 وعن  وتث واةمرامه 
 وعن تلبث وانش اله 
 ودمعث وان ماله 
 وح نث وا صاله 

 صبر  وانفصاله و 
 

يا  ث  اداعث  اذه الادالال ، ووتوع اا فاث  ار  االنفمااو ل باد  اشفاا  الالا اب فاث مفاوماف 
اح اناااه ودوافعاااه، يذ  ج اااا  الااارو  ذلااا  الحااااج  ل صااا  يلاااى االناااين واأللااام لاااذل  ال اااو ، 
واالسااا غرا  فاااث  وصااايفه، فال ةاااايك يااا  ث باااين الااادا  ونفيةاااه، و فااام الاااذا  أسااايرة ذلااا  

والةي  بذل  ال من، فالر يف الحسيف   حار  داشا  الا من النفساث وماا  حان باه االنفماو، 
فث امار بنيف ال جاور الداللث، فاالنحراك بالدالال  من الشاد والحسث، يلى العاام الاذ  
 موتام حااو  ن اا ع وافاارا ا  ذلا  ال ااو ، الساايما فاث "االح اادام.. "واالةامرام"، فةااالل عاان 

ند االنحاراك الاداللث بمريا  ال فاديم وال ا شير والحاذك وال الارار االنحراك االسناد  الذ  سا
وإير ا، فالفلب يمالن أن يمن  ب رة الجانب الحسث "ال اعور "، الاذ  انفا ا علاى أفا  األناا 
األشاار   ااااليال ماان الع لااف ال ااث يعاني ااا، ومحاااوال لملمااف  اا ا  الاانفن، وال جاااو  ب ااا يلااى 

نااورة وانف احااال ، واس فصاااا بااوامن الااذا  فااث  حااو  عااوالم  اادفم بااه يلااى عااوالم حساايف أالناار 
ذلااا  ااحساااان حاااد االنفجاااار، و ونيااا  أحساااان الاااذا  باااال من بماااابم اسااا اميفث، حااااو  
الالا ب  راليبه و  ساين  ارعي ه باذل  ال فصاي  الاذ  ا شام الم والياف، فاننالاا الادالال  وماا 

مان لحماا   اعوريف  ا لاف  حم  على المشامب رإبف من الذا  فث الحياة، وما  م لا  باه 
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  حو  يلى ج ا من وجود اانسان وبعده الالينونث، فالوجود وال او  والفلاب والادمم والحا ن 
والصاابر، معميااا  حساايف داشليااف، ار الاا   في ااا بنيااف ال جاااور ال منااث "النفسااث" بمااا ةاام ه 
ماااان دوا  ر ااااح  عاااان ال رااليااااب بموتاااام اساااا البث بحاااا ، اح دامااااه، اةاااامرابه، انش الااااه، 

ماله، ا صاله، انفصاله، فح اد الاند بما يع مان الادوا  ال اث شلفا  جاوال مان الالعاودة، ان 
فالسااعث يلااى ال ااوا ن بااين ااحسااان بااال من ونفلااه ومااا افاار  ماان دواو ون ااا ع  حااو  يلااى 
 صااااادم نفسااااث ماااام الواتاااام الااااذ  إيخااااب الاااا   ااااثا يالخ الحاااا ن واألسااااى، فاح  اااااد الاااادوا  

فلااب علااى العفاا ،  وا ااع ماام رإبااف الااذا  فااث الحياااة، و صااارع ا بجااو م ااو ر، إلااب فيااه ال
 –وامالانيااف اساا جابف المشامااب ل لاا  ال حااوال  النفساايف ال ااث  ااداشل  فااث مابع ااا الحرالااث 

ح اى الااد  (1)ال منث   اال  ماا يسامى بال يالا  ال رماث الاذ  يسا ند يلاى الحرالاف والا من معاال 
محاااادود يذ ياااادش  المعاااااد  أن ي ااااال  معااااادالل موةااااوعيا يااااوا   حةااااور الااااذا  وأفف ااااا الال

الموةااااوعث فااااث بنيااااف ال جاااااور الااااداللث ماااان شااااال  شرتااااه لمفننااااا  ال عبياااار المبا اااار فااااث 
مجاور ه لموتاك أو  جرباف ينساانيف عاماف، ف جعا   اذه ال يمناف مان االمساا  باذل  المعااد  
درا   بمناباااف  حرياااك و   ااايم النسااايع ال عبيااار  الم اااداو ، وال وصااا  يلاااى عالتاااا  الاااند وا 

 .  (2)هأسرار 
ي  ث ال عبير عن الواتم وااحسان ب مني اه فاث بحاا الاذا  عان  اوا ن داشلاث،  حااو  فياه 
ال نفين عن الوامن ا، والشةوو للبنى الم جاورة،  بعا لما  عالسه من جد  بين األناا، واألناا 
األشاار ، وجااد  الااداش  ماام الشااارج، ف فااود يلااى المغااايرة اللفميااف، لي حاادد االنعالااان، يذ أن 

ك الذا  على نفس ا بنفسا ا، و عارك الاذا  علاى نفسا ا مان شاال  إير اا، ين  اث يلاى  عر 
شروج الذا  من دا ر  ا الةيفف يلى دا رة أوسم   ص  في ا بغير ا، و  يد من  عرف اا علاى 

. يفاو  الالا اب: "... وااحاماف با ن لالا  (3) نفس ا ب  مل ا  اذه الانفن منعالساف علاى آشار..
ةاار ذبااوالل، ولالاا  ةااياا مالمااا، ولالاا  عااروة ماان عاارا الاادنيا انفصاااما، مااالم افااوالل، ولالاا  نا

                                                 

 .111ينمر: الصورة فث ال  الي  ال عر :  (1)
 .228ينمر: الصورة فث  عر الرواد دراسف فث   االال  الصورة:  (2)
 .207المصدر نفسه:  (3)
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محال يفو  فث الع اا ع ا مه، ويصاغخر فاث عيناه نوا اب الاد ر وعما ماه ويغنياه عان عماف 
 . (1)  جدد له صفاالل، و ح  عن عفله عفاال.."

ب اذه  حي  بنيف ال جاور فث  ذا الند على موةوعف واحدة و اث "االنادنار" يذ  اال  الا ج 
الدوا ، السيما و ث   فاو  فث نفل ا المعرفث بنيف  رمي ياف بالغاف االنساجام، يذ  فاك الاذا  
عااااج ة أماااام ذلااا  ال حاااو  الالاااونث، واألفاااو  الااادا م للموجاااودا ، و اااث دورة إيااار شاةاااعف 
للفمام واالن  ااا، وفي ااا اعاالن االنالساار وال  يمااف أماام ةاياو ذلاا  الا من وانادناره، والاا من 

 مي  فث جو ره بال وا ر وال الرار، ف و ينمو  علاى دورا  م عاتباف ألحاداا المايالد  جربف ي
و بعاا السا را يجيف حاةارة  (2)والمو  واال د ار والذبو ، ودورا  األيام وال  ور والفصاو "

حاو  الالا ب منا الند سلسلف نسفيف دلا  علاى الغيااب والالجادو ، و اذا ماا أملا  علياه 
م على أسان الالنافاف ال منياف المجسادة لمااا مويا   صابه فاث لحماف بالعرا البد ث الفا 

، و اذا ماا الاان (3)البدا الحاةارة، يذ ي مم ار فاث عنصارين أساساين  ماا المالاان والماةاث
حاةاارا فااث العاارا البااد ث فااث اس حةااار دوا  عاادة يمالاان أن   ااال  بنيااف مالانيااف: مااالم، 

س مرار حرال ه بمساحف مالانياف معروفاف، ناةر.. وإير ا الذ  أوحى بر ابف الواتم ال منث وا
يذ حاااو  الالا ااب بااذل  الموا نااف بااين ااحسااان بااالمو  والر يااف الحساايف ال ااث  ب اار بالحياااة 
حسااااان الااااذا  بالااااال  وال فاعاااا  واألماااا ، فااااال من النفسااااث ي ااااداش  ماااام الاااا من المبيعااااث، وا 

و الح ااواا الاا منين، فااث  محااور وجااود ، يذ يرصااد ال يالاا  الااداللث للااند محاولااف اال سااا
 جرباااف الغيااااب والرحيااا ، ف النياااك الااادالال  يمااا  يااادور فاااث حيااا  الةاااي  واالنااادنار ألناااه 
ن لاام ياامل اانسااان ذلاا  المصااير أو  جا لااه فانااه وارد ال محالااف، ولااين  مصااير البااد منااه، وا 
الماةث  منا منفةيا ب   و على العالن حيوا  م فردة، وماتف، و بف فياةاف، و او  مان 

ين والر   والدالال  والغناى وال او ر، مم ادة ومنف حاف علاى المسا فب  بماا مال م    باالحاس
 م لااىا بااه ماان وعااث وادرا  واساافام ا علااى الم لفااث بمااابم جمااالث وي شااذ االنحااراك دورال 

                                                 

 .120منيف الراةث فث رسا   الفاةث:  (1)
، دار ال ماان الااداللث دراساف لغويااف لمف ااوم الا من والفامااه فااث النفافاف العربيااف، الااريم  الاث حسااام الاادين (2)

 .87:  م2001، 2إريب، الفا رة، م
األردن،  –، علاث جعفاار العاال ، دار ال اارو ، عمااان ينمار: فااث حداناف الااند ال اعر  دراسااف نفديااف (3)
 .34-33:  م2003، 1م
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فيااه، الساايما فااث ال الاارار اللفمااث لااا "لالاا " ال ااث  ااالل  ال مااف ايفاعيااف، فةااال عن ااا دالليااف، 
مااا يمالاان االحامااف بااه ماان دوافاام وماا نرا  و"ي ااحذ  حاااو  الالا ااب عاان مريف ااا اس فصاااا

  ماا  الالاااون الالن اااا ث فاااث االنساااان الرإباااف فاااث المواج اااف، فاالنساااان يبحاااا عااان شالصاااه 
و حاارره فااث يمااار ماان ااحسااان الاادا م بعاادم األمااان، وبمواج ااف تااو  مج ولااف م رصاادة أو 

الم الغاااما والالنافااف م ااددة، والمااا فاا و االنسااان ماان الةااي  فاا و ماان الفااراؤ الالااونث، وال اارا
، علااى أن (1)الحاجيااف ال ااث  نسااحب يلااى حالااف ماان االحسااان بالنفاا  الجااانم والعجاا  المفيااد"

ال فااااو  يالمااان فاااث ماااد  االسااا جابف لموةاااوعف "الماااو " واحساااان الاااذا  ب لااا  ال حاااوال  
عامف، فاالنسان يحاد  فاث وجاه الفنااا لالناه تاد ال يادر  مصايره الاذ  م ماا ماا  ف او يلاى 

 محالف، يذ عالس  البنى الم جاورة فث توله:   وا  ال
 

 ب ن لال  مالم افوالل 
 ولال  ناةر ذبوالل 
 ولال  ةياا مالمال 

 ولال  عروة من عرا الدنيا انفصاما 
موةوعف مانلف، و اث فاث الحةاور والغيااب، فاال اياا الجميلاف و اث   جلاى للعياان،       

أمام حرالاف الا من ودوراناه، فاال  م لا  و بعا فث النفن احساسا شالتا، سرعان ما   ال ى 
الذا  اال ال رتب واالحسان بالففد السيما ان ا ج ا من  لا  المنموماف الوجودياف، وسا عيق 
الادور نفسااه يومااا ماا، لالن ااا  بفااى عااج ة عاان االمسااا  ب لا  اللحمااا  اآلنيااف، والجميلااف اال 

لا  ال او ر، ال فابا  الاداللث ما يجو  فث الشوامر وما  س دعيه الذاالرة، وماا ي ياد مان  اوة ذ
 بين: 

 مالم وأفو  
 ناةر وذبو  
 ةياا ومالم 

                                                 

، ال ي اف المصاريف العاماف احالم الشيا  الفنث مس ويا  الداللف فث  عر ذ  الرمف، حسنف عبد السميم (1)
 .189:  م1998للال اب، )د.م(، 



 م. ماجدة عجيل صاحل                                                        مجالية التجاور الداللي يف رسائل القاضي اهلروي 

 248 

 عروة وانفصام
في جلااااى االشاااا الك الفيمااااث بااااين الاااادوا  فااااث  ماااااي  اللفمااااف عاااان إير ااااا، باااا               

و ةاد ا فث الم واليف نفسه، فانةو  بنيف ال جاور الداللث )ال منث(  حا  منموماف داللياف 
جنح  نحو مش ون مينولوجث ودينث م وارا، فيه  ومياك للحاد األدناى   الاد  الون واحدة،

مااان ذلااا  ال رميااا  والاااذ  حااااو  ان  اااا  ماااا أمالااان لاااه مااان  عبيااارا ، ر اااا عن اااا حالاااف مااان 
الااذ و  وال  اا   النفسااث محاااوالل الوصااو  يلااى  ااثا ماان ال ااوا ن والمعادلااف، باساافام  لاا  

د والغيااااب فاااث "أفاااو ، ذباااو ، ماااالم، المااادلوال  علاااى ذا  الالا اااب السااايما فاااث محاااور الففااا
انفصاااا ، فالموةاااوعف مومفاااف بفاعلياااف جمالياااف، حااااو  الاااذا  تبااا  الم لفاااث االمساااا  ب اااا 
يحفااام بفاا اااا وديموم  اااا، و اااذا ماااا يماااد ال واصااا  باااين الاااذا  والم لفاااث ويعااا  ه، ف واصااا  

الياااف الالا اااب مااام م لفياااه مااان شاااال  الداللاااف الجمالياااف يااا م بفةااا   ولاااد ماتاااا   شييلياااف جم
م جانسااااف، فالاااادشو  يلااااى الااااند ار الاااا  علااااى أرةاااايف مااااا لبناااا  ان  ال اااا  ل  حااااو  يلااااى 
االساا الب واالفااو ، فباادأ بالعموميااف وال جاارد وساالخ ذلاا  ااحسااان الفاارد ، ومااا يولااده ماان 
تنوم وي ن، فاث محاولاف البحاا عان  اوا ن حساث وموةاوعث، و عمايم ذلا  الغيااب والففاد 

 على الالون عامف. 
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 : الخاتمة
بعااااد رحلااااف مم عااااف بنصااااود الفاةااااث ال اااارو  واساااا جالا جماليااااا   لاااا  النصااااود      

 ب وا ج ا مم بنيف ال جاور الداللث،  وصلنا يلى جملف من الن ا ع: 
 ح ةااان نصاااود الفاةاااث ال ااارو   ياللاااف جمالياااف ال م اااه بااارابم ال موياااه وال اااوار ، يذ  .1

لاى  جسايد معماا  لعادد ماان يرحا  الاند يلااى دالال  يغياب في اا الشاااد والاذا ث لي حااو  ي
االمالانااا  اللغويااف وباا نموذج  ااعر  )مجااا  (، يحاااو  فيااه الالا ااب ماا ا مساااحا  الااند 

 و  مير مربعه الداللث. 
 حةااار بنياااف ال جااااور الاااداللث ال اااث ا الااا   علاااى االن ياااا  والشااار  الاااداللث لعااادد مااان  .2

  ااال  والصااياإف المنمفيااا  والفوالااب الم لوفااف، و ااث  عالاان جملااف ماان ال جااارب الفابلااف لل
الجماليااف، يذ  جاار  محاولااف سااحب  ااذه البنيااف ل الااون باا رة لعاادد ماان االساا فمابا  الفيميااف 

 وال الليف عامف. 

اساااا دع  بنيااااف ال جاااااور الااااداللث دفاااام الااااذا  نحااااو الغياااااب وال شفااااث شلااااك عاااادد ماااان  .3
الموةااوعا  ال ااث اساا غر  في ااا الالا ااب و وساام فااث حاادود ا الدالليااف، ف الحفاا  المعااانث، 

 ث  ح فم بحرال  ا الدالليف، وفةا  ا الجمالث. و 

ار سم  ال جربف الجماليف عند الالا ب وانبجس  منذ لحم ث ال ماان والمالاان بعيادا عان  .4
عفلنف الفيم واحالام اا الجاا  ة، مرا ناا علاى صاد   لا  ال جرباف، والشاروج بالاذا  مان حلا  

 الةي  يلى مساحا  وفةااا  ال مد  ل ا. 

وةاوعف المبيعاف بوصاف ا تسايما م ا رالا ألإلاب  جارباه اانساانيف، ا ال  الالا ب علاى م .5
مننالاااف وبااادالال   ااا ى جامعاااف باااين المبيعاااف بوصاااف ا مالاناااال فعااااال للحماااف الحاةااارة ال اااث 

  حيا ا الذا . 

 وجاااه المالاااان فاااث نصاااود الفاةاااث ال ااارو  بفعالياااف وحرالياااف وحااااو  الالا اااب  يالل اااه  .6
ر عان شفاياا الانفن واحساسا ا فةاال عان   لف اا ليحم  أالبر ماتف دالليف ممالنف، و اث  عبا

مم ذل  المالان، الاذ  اسا فمب عاددال مان الننا ياا  الم  اااللف ال اث انساجم  و واالبا  مام 
موةاوعف البحااا عاان الشلاود، فةااال عاان  اداش  الحااوان ال ااث أ احا  الااند عاان مساا و  

 االبالؤ  ادفف يلى حراليف  وحث بالالمحدود. 
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 مره االحاسااااين الوجدانياااف ال ااااث دفعاااا  بااااه يلااااى الشااااروج ي شاااذ ال مااااان حياااا ال م مااااا  اااا .7
واالنف ا ، فلم يب  حبين النفن والوامن ا، ف جاو  بو فف الر يف وال جربف، لي الح  مام بنياف 

 ال جاور الداللث للوصو  يلى حلم ال م ناه. 
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Abstract 

The writing Al-Qathi al Horwai reflects aesthetic  structure  

,the thesis tried to explore its  far off the beaten deposits, so the 

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

two principle main 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 . 

In general, the indicative  juxtaposition the lifting  and the 

trend out of ordinary in Al-Qathi al Horwai letters 

 


