
 ُةلََّجَم
 ِنْيَداِفالرَّ اِبآَد 

 ة ُمحكَّمةمجلة فصليَّة علميَّ
 جامعة الموصل - تصدر عن كلية اآلداب
 ملحق

 خمسونالو  الواحدة / السنةنيوالثمان السابعالعدد 
ل ىجماد ل كانون /  هـ1443 - اأَلوَّ  م30/12/2021 اأَلوَّ

 
 1992لسنة   14رقم إيداع المجلة في المكتبة الوطنية ببغداد : 

ISSN 0378- 2867 

E ISSN 2664-2506 

 

mradab.mosuljournals@gmail.co 
https://radab.mosuljournals.comURL:  



 كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق )املعلومات واملكتبات( زين العابدينعمار عبداللطيف اأُلستاذ الدكتور  :رئيس التحـرير

 اب/ جامعة املوصل/ العراقكلية اآلد )اللغة العربية( شيبان أديب رمضان الشيبانّيالدكتور  املساعد اأُلستاذ :التحرير مدير

 :أعضاء هيئة التحرير 

   كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق   )علم االجتماع(                   اأُلستاذ الدكتور حارث حازم َأيوب

 كلية اآلداب/جامعة اأًلنبار/العراق  )علم االجتماع(                اأُلستاذ الدكتور محيد كردي الفالحي

         كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق  )الرتمجة(     عبد الرمحن أمحد عبدالرمحناذ الدكتور اأُلست

 ردن/اأُلكلية اآلداب/جامعة الزيتونة )اللغة العربية(           اأُلستاذ الدكتور عالء الدين َأمحد الغرايبة

 كلية الرتبية/جامعة بابل/العراق يخ()التار                      اأُلستاذ الدكتور قيس حامت هاني

 جامعة كرنوبل آلب/فرنسا )اللغة الفرنسية وآدابها(                             اأُلستاذ الدكتور كلود فينثز

 جامعة طيبة/ السعوديةكلية العلوم واآلداب/ )التاريخ(                مصطفى علي الدويداراأُلستاذ الدكتور 

      كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق  )التاريخ(                  ر نايف حممد شبيباأُلستاذ الدكتو

 كلية اآلداب/جامعة عني مشس/مصر )اإلعالم(                اأُلستاذ الدكتورة سوزان يوسف َأمحد

 بية/جامعة حاجت تبه/ تركياكلية الرت وآدابها( الرتكية)اللغة             اأُلستاذ الدكتورة عائشة كول جلب أوغلو

 كلية اآلداب/جامعة اإلسكندرّية )املعلومات واملكتبات(       اأُلستاذ الدكتورة غادة عبداملنعم حممد موسى

  كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق  )اللغة اإلنكليزية(       وفاء عبداللطيف عبد العالياأُلستاذ الدكتورة 

 جامعة درهام/ اململكة املتحدة  دب اإلنكليزي(اأَل)             روز أرثر جيمز الدكتوراملساعد اأُلستاذ 

كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق)اللغة العربية(          الدكتورة َأمساء سعود إدهام املساعد اأُلستاذ

 لية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق ك )الفلسفة(               هجران عبداإلله َأمحداملدرس الدكتور 

:  التحرير سكرتارية

 



 قواعد تعليمات النشر 
 ط اآلتي: على الباحث الراغب بالنشر التسجيل في منصة املجلة على الراب  -1

https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=signup    . 

رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

ه ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة بهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال  ستمنح -3

الع عليها عند  ِ
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بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل
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( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و ) الخالية من املصورات والخرائط

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
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ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في بت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ث

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

م( للف –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال  ِ
 
خير، وترجيح إلى )ُمحك

َ
حص األ

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ي: يرسل بدون اسم .يج
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 ب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر ل
َ
لبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)ية التقل عن نكليز واإل 



ساس في  -6
َ
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ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 
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ة البحث( . و )ِإشكالي 
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  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 
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ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
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 على تحقيقها وحل

 د يعمل الباحث على تحد ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
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يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
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َ
 يجب أ
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سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن ير
َ
اعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
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َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسب
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لف
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
قراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 
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ر جميع األ ِ

تعب 
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ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتى   أ ِ

 تعب 
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  فاعلية املكان املغلق: يف شعر قيس بن امللوح

 نهى حممد عمرو  واثق شاكر 

28/11/2020 تأريخ القبول:     12/11/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

لشاعر أو نفسية يحس للمكان المغلق غالبا حدود تحّده قد تكون مادية يراها ا        
ن موضوع نسبي يختلف من شخص آلخر, واليعني نغالق لألماكنفتاح واالبها, إنَّ اال

المكان المغلق انه كالسجن ولكن يقصد به الذي يحوي على حدود معينة, وقد جاء 
البحث كاشفًا ألسرار تلك األماكن في شعر قيس بن الملوح, فالدار, والخيمة, والقبر 

األماكن أماكن قد كانت خير معبٍر عن دواخل الشاعر في حبه لليلى, حيث حلت تلك 
محل المحبوبة, فهو يرى في جدرانها صورة ليلى؛ لذلك جاء المكان المغلق في شعرِه 
يحمل دالئل مادية ملموسة مثل الجدران والخيام أو معنوية مثل األمكنة الوجدانية التي 
يؤكد الشاعر على إنَّها أمكنة خاصة بليلى وال يحُلها غير ليلى والبحث يكشف فاعلية 

نغالقها وتأثيرها في شعر قيس بن الملوح. وجاءت خطة البحث اوداللة تلك األمكنة 
مكونة من ملخصين عربي وانكليزي ومقدمة وتقسيمًا لألماكن المغلقة التي وردت في 
شعر قيس بن الملوح وتحليلها وبيان ما فيها من فاعلية تخدم داللة النص وختم البحث 

 بخاتمة فيها خالصة البحث.
 .فاعلية, مغلق, مكان:  المفتاحيةالكلمات        

 :المقدمة

وللمصطلح باعث على  (1)الفاعلية: مْن "َفَعْلُت الشَّيَء َفاْنَفَعَل, كقولك َكسْرُتُه َفاْنَكَسَر"     
اختاره مجمع اللغة العربية بالقاهرة, للداللة  "والفاعلية مصدر صناعي, الحركة والنشاط 

                                                 

 كلية اآلداب/جامعة الموصل .اللغة العربيةقسم /طالب ماجستير/ 
 كلية اآلداب/جامعة الموصل .اللغة العربيةقسم  /مساعد ُأستاذ/ 
ان العرب, محمد بن مكرم بن على, أبو الفضل, جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى لس (1)

 .529: 11هـ, ج 1414هـ( دار صادر, بيروت الطبعة الثالثة 711اإلفريقى )المتوفى: 
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وقيل إنَّ "الفاعلية: هي فعل األشياء الصحيحة  (1)تقان"على وصف الفعل بالنشاط واال
الدكتور أحمد مختار بقوله: "مقدرة الشيء على التأثير وعرفها  (2)لتحقيق أهداف منظمة"

غيير فكرة أو إظهار جمالية أو اذًا فالفاعلية هي أحداث أثر في األشياء لت (3) فاعلية"
ان على شيء معين فغّير في مالمحه أو الفاعل إذ سلط ُجهدُه بإتقف ,لتفات إلى معنىاال

 .غير فكرته أو وجه داللته وجهًة جديدٍة, و أحدث أثرًا فيه, إذًا فقد كان لُه فاعلية

نَّما, ا نغالقكا اً نغالق لألماكن اليعني ماكان مغلقنفتاح واالاال ماإ  ما لسجن وا 
, والمقصود بالمكان ىولاُكها واإلحاطة بها من النظرة األُ كان له حدود معلومة يمكن ادر 

 هو نغالقاال أي: إن" الخارجي,محيطه المغلق الذي يحوي على حدود معينه تعزله عن 

وهذه الحدود هي نهايات كل شيء السيما هي نهاية  (4)ل مكان تحده حدود معلومة"ك
"المكان أشبه هًا للمكان المغلق, ومع هذه الحدود يكون المكان شبي باإلنسان حيث إنَّ

نغالق و , و فكرة اال(5)ى فلها صور تثبت عليها وحدود تنتهي إليها وتتباين بها"باألناس
تحتكم إلى زاوية النظر؛ فقد يرى  - فمكان مغلق و آخر مفتوح -نفتاح مسألة نسبية؛اال

شخص المكان المفتوح كاتٌم على نفسه, فيما يرى غيره المغلق واسع ومريح, وبهذا يصبح 

                                                 

تعريف الفاعلية لغة واصطالحًا, منى رشدي, منتديات همس المصريين, من قسم همس األبحاث  (1)
 .www.hmsmsry.comم 28/5/2014ئل, العلمية والرسا

م 18/3/2017تعريــــف الكفـــــاءة والفاعليـــــة والفـــــرق بينهمـــــا, محمــــد خطـــــاب, موقـــــع أســـــود البيـــــزنس,  (2)
www.business4lions.com. 

هـ( بمساعدة فريق عمل, 1424معجم اللغة العربية المعاصرة: د. أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت  (3)
 .1726:  3م,ج 2008هـ/  1429 عالم الكتب, الطبعة األولى

ف د. عبد  (4) ية  )ثقوب زرقاء( ل ''إلخير شوار''محمد شارف رسالة الماجستير إشرا  داللة إلمكان في روا 
, معسكر -قسم اللغة واألدب العربي, ٌكلية اآلداب واللغات, جامعة مصطفى اسطمبولي, القادر رابحي

 .9م:2016الجزائر
هـ( دار الكتب 421ى أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي األصفهاني )ت األزمنة واألمكنة أبو عل (5)

هـ األزمنة واألمكنة أبو على أحمد بن محمد بن الحسن 1417العلمية, بيروت الطبعة األولى, 
 .101هـ: 1417هـ( دار الكتب العلمية, بيروت الطبعة األولى, 421المرزوقي األصفهاني )ت
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 سيدنا لسان على عزوجلّ  يقل , ألم(1")أليًفا و محبباً  المكان ُالمعادي المناوئ
ويبدو أنَّ  المكان المغلق يتمتع  (2)ژژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     ک  ژ (:يوسف)

يكورًا مهماًل في مشهد ال يعد دألنَّ المكان المغلق "بحدود تحده قد تكون مادية أو نفسية, 
نغالقه وتصل إلی اجتماعّيٍة تخرق جدران وا األعمال بل يكون لوحده هدفًا ذا فاعلّيٍة نفسّيةٍ 

لمكان المغلق كالمكان المفتوح وا( 3)"مدلوٍل تنسجه كلماٌت محّددٌة مع خصائصها اإليحائّية
لذي يكبله, ويدخله في عالقة تأثير وتأّثر بين ن اال يمكنه الهروب من وثاق الزم

في بناء هيكلة الشخصّية الشخصّية والمكان المغلق اّلذي يعد من العناصر األساسية 
 .الشعورّية والذهنّية ويؤّثر في الحاالت والتحّوالت اّلتي تقع عليها

 حياة قيس بن الملوح
هو "قيس بن المّلوح بن مزاحم العامري: شاعر غزل, من المتيمين, من أهل نجد. لم يكن 

نما لقب بذلك لهيامه في حب )ليلى بنت سعد(" َجْعَدة بن  , وهو " أحد بني(4) مجنونا وا 
( 5)كعب بن ربيعة بن عامر بن َصْعَصَعة,.... ولقبه المجنون لذهاب عقله بشدَّة عشقه"

ناٍر على -وهو شاعر الغزل اآلليم, والعاشق المعذب واسمُه في اآلدب العربي أشهر من 
نه بلغ من شهرته إن جنونه غلب على اسمه حتى إنه إن سمي أو عزى إلى أبيه  -علم "وا 

                                                 

ريمة برقرق, رسالة ماجستير  -السجن أنموذجا  -, حاضرة إشبيلية ينظر:شعرية الفضاء المغلق (1)
–باتنة  -إشراف أ.د. محمد زرمان, كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية, جامعة الحاج لخضر 

 .26م:2009الجزائر
 .33سورة يوسف, اآلية:  (2)
ذجًا ,بحث, حامد سردّية األمكنة المغلقة في شعر محّمد عفيفي مطر "المقبرة" و"المقهی" انمو (3)

پورحشمتي, جامعة رازي, كرمانشاه, إيران, مجلة إضاءات نقدية )فصلية محّكمة(, السنة 
 م.  2018, 30الثامنة,ع

األعالم , خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس, الزركلي الدمشقي )المتوفى:  (4)
 .208:  5ج ,م  2002أيار /  - 15هـ(, دار العلم للماليين, الطبعة 1396

هـ( دار الحديث, 276أبو محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفى:  ,الشعر والشعراء (5)
 .549: 2ه ج1423القاهرة 
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"من أشعر  ويعد قيس (1)بل يقال قال المجنون كذا وفعل مجنون بني عامر كذا"لم يثبت 
  عن قصد أوبغير قصد. (2)الناس, على أنهم قد نحلوه شعرًا كثيرًا رقيقًا يشبه شعره"

دورًا نشيطًا في رفع جودة النّص وتأطير ماّدته وتنظيم  في شعرهغلق ملوللمكان ا 
س بن الملوح خذ بعض األمثلة من شعر قيأ.ولن(3)ث عليهاأحداث الخلفّية اّلتي تنبني أحدا
 على فاعلية األمكنة المغلقة:

 :أواًل: البيت والدار

والدته حتى وفاته وله نصيب كبير من التأثير نذ البيت مكان مالزم لإلنسان م
والتأثر بينه وبين من يسكن فيه "إنَّ البيت هو واحد من أهم العوامل التي تدمج أفكار 

وللبيت عالقة تالزم مع األدب فهو " المأوى والمآب ومجمع (.4)يات وأحالم اإلنسان"وذكر 
الشمل. يقال بيت وبيوت وأبيات. ومنه يقال لبيت الِشعر بيت على التشبيه؛ ألنَُّه مجمع 

دد ومالمح المكان تتح (5)األلفاظ والحروف والمعاني, على شرط مخصوص وهو الوزن"
فيه, فال معنى و ال وجود للمكان وصيرورته ء التي ع األشيامن خالل تفاعل اإلنسان م

قد تفاعل مع المكان المغلق وجعل  الشاعرحيث نجد أنَّ (6)اإلنسان وتفاعلهن دو من 

                                                 

هـ( تحقيق: خادم 406عقالء المجانين, أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري )المتوفى:  (1)
لبنان, الطبعة  –ن بسيوني زغلول, دار الكتب العلمية, بيروت السنة المطهرة أبو هاجر محمد السعيد ب

 .47م:  1985هـ/  1405األولى 
 .549: 2الشعر والشعراء ج (2)
ينظر: المكان وأثره علی الشخصّيات في ثالثّية محّمد ديب )الدار الكبيرة والحريق انموذجًا( بحث,  (3)

ه : 1394, 29, ع 3المعاصر. سنه أحمدي محمد رضا, خليل پرويني. مجّلة دراسات األدب
133-139. 

جماليات المكان, غاستون باشالر, ترجمة: غالب هلسا, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, (4)
 .38:م 1984هـ / 1404الطبعة الثانية,  بيروت,

هـ( تحقيق: 395معجم مقاييس اللغة أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي, أبو الحسين )ت  (5)
 .324: 1م, ج1979هـ/ 1399عبد السالم محمد هارون, دار الفكر

ينظر: التحوُّالت النفسية في الشخصية الروائية عند عبدالرحمن منيف, د. أياد جوهر عبداهلل, دار  (6)
 .179م:2016هـ/1437المعتز للنشر والتوزيع, عمَّان األردن, الطبعة األولى 
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المكان المألوف الطبيعي مكانًا غير طبيعي بتعبير غير مألوف وجسد هذا التفاعل بصورة 
 (1):تعد واحدة من أشهر الصور المعروفة عن قيس بقوله

 أمرررررُر علررررري الرررررديار ديرررررار ليلررررري
              

 أقبررررررررررررل ذا الجرررررررررررردار وذا الجرررررررررررردارا  
 

 
 ومرررررا حرررررُب الرررررديار  رررررغفن قلبررررر 

              

 

 ولكرررررررن حرررررررب مرررررررن سررررررركن الرررررررديارا 
مكان يلجأ إليه الشاعر في هذا المشهد ليستذكر ذلك الماضي  يإنَّ ديار ليلى ه 

ُيهدِّئ من روع ذلك القلب  هاليلى لعل كانت تسكنهُ ذي الجميل, فيقبل جدران الدار ال
المعذب, وقد أحل الشاعر المكان المغلق محل ليلى؛ لينبه "على أنَّ األماكن ال تعرف 

نما تعرف بأهلها ومن يسكن فيها" والشاعر في قرارة نفسه اليريد ( 2)بذاتها وجدرانها وا 
وقد صرح بهذا إْذ يقول:) الديار والجدران بل أراد ليلى ولكن وضع الموجود بدل المفقود 

( وهو ال يلجأ إلى ذكر الديار وما حُب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار
ستذكار فحسب بل" قد يتحّول المكان من موقع يلجأ إليه الّشاعر ليسترّد ماضيه لال

حياء فتر  ْن بعد أ ...جتماع األهل واألحّبة,اات زمنية غلب عليها طابع الوّد و المسلوب, وا 
وجود, تمّكنت آلة غدر الّزمن من تفريق المقّربين وألقْت بهم في نعش الغياب والاّل 

جتمعْت في قلب واحد, قلب الّشاعر فاحتضنها كرها ومرارة, افاصطّفْت الهموم واآلالم و 
سًا قتران بين ليلى والجدران يعود إلى أنَّ قيإنَّ سبب هذا اال (3)لتتعاظم المأساة في جوفه"

 حل لها, و تشتد عندما يكون بين هذه الديار ال كبيرةً ته وأزم نفراج,اتجي لها ة ير ي أزمف
وعلى الرغم من الخالية من المحبوبة, فتتضاعف لوعته مع ذلك الغياب القهري من أهلها, 

خلو المكان من ليلى يحاول الشاعر أْن يخرج كل ما في داخله ليقول: إنَّ الجرح عميق 
يمكن له أْن يندمل مهما طال الزمن؛ ألنَّ الطبيب غائب فالجرح في  وغائر في الفؤاد وال

                                                 

  .247. وينظر:131ديوانه: ( 1)
دروس للشيخ صالح المغامسي, أبو هاشم صالح بن عّواد بن صالح المغامسي, دروس صوتية قام  (2)

 .www.islamweb.net بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية
( شعرية المكان في الشعر الجاهلي) المعلقات العشر أنموذجا ( بن بغداد أحمد, اطروحة دكتوراه 3)

قسم اللغة العربية وآدابها, كلية اآلداب واللغات والفنون, جامعة جياللي إشراف أ.د. صبار نور الدين 
 . 75-74م :2016سيدي بلعباس,  -ليابس
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كتسب التأنيث من المضاف ا"على أن المضاف التأنيث  الشاعر اكتسبت وألفاظ اتساع,
يرغب بتأنيث الموجودات, لتحاكي  الشاعرف( 1)إليه, ولهذا قال: شغفن ولم يقل شغف"

الشاعر من أصوات المد الطويلة الهادئة, أنوثة ليلى فتكون أقرب إلى نفسه. "وقد أكثر 
)األلف الساكنة( والتي تدل على صبر الشاعر ونفسه الطويل فأضفى على النص السيماو 

إيقاعًا داخليًا, فضاًل عن اإليقاع الخارجي المتناسق معه والمتمثل بحرف الروي المطلق 
مكانًا  الشاعروقد وجد  (2)والذي يعبر عن حسرته وشكواه  الموجعة, وطول أناته الحزينة"

 ليشكل داللة, الراء يتكرر نالحظ صوتو ى ار ليليمغلقًا لتفريغ حزنه متمثاًل بد
 اللسان على تتكرر , ويطلق عليه مكرر؛ "ألنَّها(3)"تكراري مجهور متوسط فالراء"صوت

( 4)"واحد حرف من بأكثر نطقت يرتعد بها, فكأنك اللسان طرف كأن بها, النطق عند

أْن يتكرر. إنَُّه يرغب في تكرار تلك س بن الملوح اء المتكرر يحاكي ما أراد قيوجرس الر 
األيام الجميلة التي كانت فيها ليلى تعيش بين تلك الجدران التي هو بصدد تقبيلها؛ ألنَّه 

 يرسم والحدث ؛ ألن" تكرار الحركةالشاعر إلى  تكرر عودة ليلىقد تيام بتكرار تلك األ
أمَّا تكرار لفظة الديار أربع مرات قد تدل على ديار ليلى  نفسياً  (5)"لالفع لتجدد صورة

الكثيرة المتكررة المتبدلة من ديار أهلها إلى ديار زوجها, وقيس ال يحب تعدد الديار)وما 
حب الديار شغفن قلبي( وهذا حال الشاعر العذري ال يحب تعدد المحبوبات, فيقبل 

تحول ن دو من حب الشاعر العذري للمحبوبة األولى  الجدار األول لديارها األصلية وهو
                                                 

شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية)ألربعة آالف شاهد شعري( محمد بن محمد حسن  (1)
م شرح الشواهد الشعرية  2007هـ/  1427لبنان, الطبعة األولى  –ُشرَّاب, مؤسسة الرسالة, بيروت 

في أمات الكتب النحوية)ألربعة آالف شاهد شعري( محمد بن محمد حسن ُشرَّاب, مؤسسة الرسالة, 
 .446: 1م, ج 2007هـ/  1427لبنان, الطبعة األولى  –بيروت 

شكوى الغربة الزمكانية في شعر عذري بني امية, بحث, سكرة علي ابراهيم, مجلة آداب الرافدين  (2)
 . 6:م2010-هـ1432, 58ع

 . 89( علم األصوات اللغوية, مناف مهدي, منشورات السابع من أبريل, الطبعة األولى )د.ت(:3)
هـ( 911( همع الهوامع في شرح جمع الجوامع, عبد الرحمن بن أبي بكر, جالل الدين السيوطي )ت 4)

 .495: 3تحقيق: عبد الحميد هنداوي, المكتبة التوفيقية, مصر)د.ت(, ج
 ديوان حشالف, عثمان ولغته, موسيقاه, موارده, في تحليلية دراسة السياب, شعر في والتجديد التراث (5)

 . 155:م1986 الجامعية, الجزائر المطبوعات
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أو تبدل. "إنَّ تكرار كلمة )الديار والجدار( أكثر فيه من تكرار حرفين )الراء والدال(, 
فضاًل عن حرف )الياء( الذي يدل على السكون, ثم إنَّها إذا ما جمعت تكون 

ى هذه الديار التي هجرتها الفعل)ر,د,ي( وهو ما يتمناه الشاعر وينادي حبيبته بأن ترد إل
قد ناسبت المرارة التي يعاني منها  ّر(ولعل لفظة )أمُ  (1)فهو يؤكد على ديار الحبيبة"

الشاعر بسبب فقد ليلى, فيعالج تلك المرارة بجدران ليلى التي تخفف ولو الشيء اليسير 
, الشاعري أبيات ف من تلك المرارة واأللم الذي يعيشه, إنَّ فاعلية المكان أو تأثيرها واضح

ألنَُّه تفاعل مع المكان المغلق حيث أنَّ ديار ليلى قد أضفْت على الشاعر حالة من 
الشوق والحنين العميق الذي اليمكن أْن تعبر عنها الكلمات, فجاء فعل )التقبيل( ليكون 
خير دليل على تلك اللحظة, إنَّ ما أراد أْن يؤديه هذا النص هو جعل المكان يحرك 

على لحظات الدفء اإلنساني الذي فقده بإفول مكان تحقيقه والذي يعد  ةالمتحسر  نفسال
رتباط بالحبيبة وديارها ويكون المكان على ر فردوسه المفقود؛ لكونه لصيق االعند الشاع

وبالتالي ال ينفك المكان إال أْن يكون ليلى, ( 2)مقياس ذلك معاداًل موضوعيًا لوجود الحبيبة
لوصف الدقيق للدور, يصف ساكني تلك الدور بصورة فاعلة ومؤثرة إْذ وفضاًل عن ذلك ا

 :(3)يقول

 ان الظباء الت  فر  الردور تعجب ر 
       

 

 تلررررظ الظبرررراء الترررر  ال تأكررررل ال ررررجر 
 لهررررررن أع رررررران ارررررر الن  وأعي هررررررا 

 
 وهرررررن أحسرررررن مرررررن أبررررردا ها صرررررورا 

وعمد , سن الظبيةليلى بالظباء, ألنَُّه يرى ُحسنها كحُ الشاعر  كثيرًا ما يشبِّه 
الشاعر إلى صيغة الجمع في النص وأراد المفرد؛ ألنُه اليريد سوى ليلى فهي من تشغلُه, 

نتباه إليها, و االت لفتالذهن و ط نشلتوتأكيدًا لذلك فقد جاءْت فاعلية التكرار في)الظباء( 
, حيث جاءْت )ال العهدية( في كلمة )الظباء( لتجعل داللة الظباء معرفة عند المخاطب

                                                 

شكوى الغربة الزمكانية في شعر عذري بني أمية, بحث, سكرة علي إبراهيم, مجلة آداب  (1)
 .5:م2010, 58الرافدون,ع

الزمان في الرواية المعاصرة, د. مراد عبد الرحمن مبروك,الهيئة المصرية العامة للكتاب ينظر: بناء  (2)
 .167م:1998القاهرة, 

 . 133ديوانه :( 3)
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 (1)شارة الى مفرد معهود خارجا بين المتخاطبين")أل( العهدية على المسند إليه لإل"تدخل 
وجاء المكان المغلق)الدور( بصيغة الجمع تفاؤاًل؛ ألنَّ الشاعر يؤمل أْن يجمع مع ليلى, 

فاعلية في صرف الذهن إلى مقصدية الشاعر؛ ألنَُّه يقصد ا )الدور( لهلفظة فضاًل عن 
وقد فعل المكان المغلق فعلُه بإنَُّه كان القرينة التي صرفْت الذهن من الحيوان ليلى, 

المصرح به )الظباء( و)الغزالن( إلى اإلنسان )ليلى( بحيث لو حذفنا )الدور( لكان المعنى 
أنَّ الشاعر يعجب بتلك الظباء التي تأكل أي شيء إال الشجر, وهنا يبقى المعنى في 

قترن بقرينة اان ذكر في هذا المعنى, ولكن حين ان فقط, وليس لإلنسدائرة الحيوان والحيو 
فالمكان في هذه الحالة يغادر موقعه الجديد التقليدّي ويصير عنصرًا "دل على الفتاة, 

إنَّ جعل الظباء إنسانًا, وبالتالي فإنَّ المقصود األول ب(2)"فاعاًل يعّبر عن نفّسية الشاعر
على مرارته وحزنه العميق, فنجده  الً الدار( في مشهٍد آخر؛ دويصور لنا )ا ليلى.واألخير 

ينظر إلى دارها بحزن ويصوره بكل ما تحمله كلمة )حزن( من معنى في مشهد مؤثر 
 (3)ات التقنية المتطورة فكان اإلخراج من أحسن ما يكون إْذ يقول:ته ذأبدعت فيه عدس

  ظررررررت كرررررأ   مرررررن وراء  جاجرررررة
            

 

 ن مرررراء الصرررربابة أ ظرررررالرررري الرررردار مرررر 
 فعي ررراو طرررورًا تغرقرررران مرررن البكررررا 

 
 فأع ررررررري وطرررررررورًا تحسرررررررران فأبصرررررررر 

ولرررريس الررررذو يهمرررر  مررررن العررررين  
 دمعهررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا

 

 

 ولك َّرررررررررررف  فرررررررررررس ترررررررررررذوب فتقطرررررررررررر 
يصور الشاعر نظرتُه إلى دار ليلى وكأنَُّه خلف زجاجٍة, ومن المعلوم أنَّ الزجاجة المبللة  

يس, ومع هذه الصعوبات من لك فعل الدمع بعين قتحجب جزءًا كبيرًا من الرؤيا, وكذ
نهمال الدمع وحجب الرؤيا, يريد الشاعر أْن ينظر إلى الدار بوصفه معاداًل االحزن و 

حتسر, ولكن تحجب عنه الرؤية كلما ينزل الدمع, وقد لموضوعيًا لليلى,  أن نفد الدمع و 
سًا األحزان, والنجد قيجاء الشاعر بالفعل )تغرقان( ليناسب حاله وهو غارق في بحر 

                                                 

علوم البالغة )البديع والبيان والمعاني( د. محمد أحمد قاسم, د. محيي الدين ديب, المؤسسة الحديثة  (1)
 328م:  2003لبنان, الطبعة األولى  –للكتاب, طرابلس 

تحّوالت المكان في مجموعتي )العربة والمطر( لـ)بديعة أمين( و)الفراشة( لـ)ميسلون هادي(بحث,  (2)
 م.2011, 50العراق, ع-زينب عبدالرضا علي, مجّلة ديالى للبحوث اإلنسانّية 

 .105ديوانه: (3)
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ظاهرة بارزة من  أصبحفيفصل بين الغزل والبكاء وذلك؛ لكثرة البكاء في أشعار العذريين 
, وتبرز فاعلية التكرار بتقنية رد األعجاز (1)ظواهر القصيدة الغزلية في الشعر األموي

رغبًة في)نظرت/أنظر(  (2)على الصدور وهي"ما وافق آخر كلمة من البيت أول كلمة منه"
من الشاعر التأكيد على الموضوع األساس للنص وهو)النظر( بشكل إيقاعي جميل 
و"ليس الباعث اإليقاعي ما يتناول التكرار الخارجي أو تكرار ألفاظ بإطارها الصوري فقط, 
إنما خفايا التكرار وأساليبه تتعداه إلى اإليقاع الداخلي الذي يتناول طريقة توظيف األلفاظ 

فنرى ( 3)التراكيب داخل الفضاء الخاص بالبيت داخل الحيز الزماني له"واألصوات و 
النص ليسترجع الزمن الجميل مع ليلى, ثم  بدايةستخدم الفعل الماضي في االشاعر قد 

ختم بالفعل المضارع الدال على الحال؛ لسحب داللة الماضي إلى الحاضر, وكأنَُّه يعيش 
وجاء البيت األخير  الماضي وردِه إلى الحاضر,اللحظة الجميلة التي غادرْت بتكرار 

ِليختتم النص بصورة شعرية جميلة التركيب حزينة المعنى, و"الصورة الشعرية, هي تشكيل 
شعري عالي التركيز والتنوير والتكثيف واإلضاءة يسعى إلى تمثيل التجربة بأقصر وأقل 

ذوب حزنًا وتسقط من عيونه ت الشاعروكأنَّ نفس  (4)األدوات حضورًا في العمل الشعري"
 :يتو عالقتها بماء الصبابة يوضحها المخطط اآل ة,يئاكالبواكي, وتلك الصورة الب

 

 

 

 

 

                                                 

عبد الحسين البياتي, كلية ينظر: دالالت البكاء وموضوعاته في الشعر األموي,بحث, ا.م.د بدران  (1)
 .14: 98جامعة كركوك, مجلة كلية اآلداب, ع-التربية

تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن, عبد العظيم بن الواحد بن ظافر ابن  (2)
هـ(, تحقيق: د. حنفي محمد شرف, الجمهورية 654أبي اإلصبع العدواني, البغدادي ثم المصري )ت 

 116لجنة إحياء التراث اإلسالمي)د.ت(:  -المجلس األعلى للشئون اإلسالمية  -بية المتحدة العر 
التكرار في شعر عبدالرحيم محمود, مهند اشتي, رسالة ماجستير إشراف د.بسام القواسمي, قسم اللغة  (3)

 78م :2017فلسطين-العربية وآدابها, كلية الدراسات العليا, جامعة الخليل
الصورة(األداة والوظيفة, أ.م.د ساجدة عبد الكريم -ت التشكيل الفني للصورة الشعرية)القصيدةجماليا (4)

 70م:2016, 24خلف, مجلة آداب الفراهيدي, كلية اآلداب, جامعة تكريت, ع



                                                                                                         و نهى حممد عمر واثق شاكر                                                                فاعلية املكان املغلق: يف شعر قيس بن امللوح 

 

 
220 

 

 

  
ولم يتوقف البكاء على الشاعر فقط بل أصبح المكان هو اآلخر يبكي لفقد ليلى, 

 (1)وفي ذلك يقول:

 بكرررت دارهرررم مرررن فقررردهم وتهللرررت
 

 الررررررررررومالجررررررررررا عين أو دمرررررررررروع  فرررررررررر 
 أهذا الذو يبكر  مرن الهرون والربا  

 
 أم اخررررررررررر يبكرررررررررر   ررررررررررجو  ويهرررررررررريم 

ستعارة الكلمة لشيء لم يعرف بها من االشاعر للديار فعل البكاء وهذه" يستعير 
ستعارة؛ فالمكان هنا يبكي لفقد ليلى, وقد أجاد الشاعر في هذه اال(2)شيء قد عرف به"

ن كاء قيس؛ ألنُه دائم البكاء أما أْن يبكي المكايبكي لفقدها, والغرابة في ب الشاعر مثلما
, والحزن على ليلى من قبل (3)ستعارة ومجاز من حقيقة"افهذا من الغرابة " وال بد لكل 

المكان والشاعر هي الحقيقة التي أراد الشاعر إيصالها, ألنَّ الشاعر و)الدار( أصبحا 
سيًا لقيس على الفراق بحيث أْن قيس بمنزلة واحدة يبكيان حزنًا, والمكان صار فاعاًل موا

ال يدري هل يلوم نفسه  أم يلوم المكان على هذا الحزن, وتأثير المكان واضح في جعل 
الحزن أكبر من الطبيعي؛ ألنَّ الجماد إذا حزن فإن األمر جلل وقد تعدى حدود المنطق, 

ة معينة من لقد أبدع المجنون بتحويل"المكان من طبيعته الهندسية المرتبطة بمساح

                                                 

 .239, 202, 137, 130, 60. وينظر:190ديوانه: (1)
اهلل بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد البديع في البديع, أبو العباس, عبد اهلل بن محمد المعتز ب(2)

 .24م: 1990هـ / 1410هـ(  دار الجيل, الطبعة األولى 296العباسي )ت 
الصناعتين, أبو هالل الحسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري )ت: نحو  (3)

هـ : 1419لعصرية, بيروت هـ( تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم, المكتبة ا395
270 . 
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وقد جاء التوضيح لسبب ( 1)االرض الى كيان حسِّي ومعنوي يشعر ويحس ويتألم ويشكو"
البكاء في البيت الثأني بفاعلية التقابل بين الجمل فجملة)يبكي من الهون والبال( تعادل 
جملة)يبكي شجوه ويهيم( ِليدل على أنَّ الشاعر والمكان يبكيان للسبب ذاتُه وهو هجر 

 ما, فإي حزن ذاك الذي في قلب قيس! أراد إيصاله إلى المتلقي بصورة فنيه.ليلى له

 ثا يًا :الخيمة
مسَكنُه األول, الذي تغذى فيه على منابع  بوصفهاالبد أنَّ الخيمة ترتبط بالعربي 

العزة والكرم وحسن الخلق, ولهذه الخيمة نصيب من شعر قيس, يصف من خاللها حنينُه 
 (2)يقول: ف ام نجد التي يشركها بحالِه وعذاباتِه جراء فقد ليلى,ومشاعرُه, السيما خي

ِِ الِحَجررراِ  َوَحررراَجت   أِحرررنل  لررري أر
 

 ِخَيررررامج ب جررررد  ُدوَ َهررررا الطَّرررررُ  َيقُصرررررُ  
 َوَمررا َ َظرررو ِمررن َ حررِو َ جررد  ِبَ رراِفِع  

 
 أَجرررررل،  اَل  َولك لررررر  َعَلررررري َذاَظ أ ُظررررررُ  

 
 

لى يهدأ وال يتوقف إال  الشاعرحنين ي ليلى و المكان هنا له عالقة مرجعية وه
نَُّه ال يراها ولكنه ينظر"وهذا التشبث بالمكانم من رغعلى الخيام نجد  هو  ُبعد المسافة, وا 

بتعاث الزمن, الذي ال يعدو أْن يكون المكان عالمة اتشبث بزمنه, أي هو حنين إلى 
أْنُه ال إدراكه,  منم رغعلى العر بالراحة وكأنَُّه إسقاط نفسي؛ ألنَُّه عندما ينظر يش( 3)عليه"

نَُّه غير نافع ب عترافه )وما نظري من نحو نجد بنافع( ولكن ال حيلة لديه إالَّ أْن ايرى وا 
ينظر ليسترجع الزمان الجميل, ونالحظ وجود تضاد النفي بين)مانظري/أنظر( في البنية 

"وجود السطحية لألبيات إذ يؤدي هذا التضاد دورًا بارزًا في  البنية العميقة للنص؛ ألنَّ
فمسافة ( 4)الثنائيات الضدية يعني وجود نسق ظاهر, وآخر مضمر ُيستنتج استنتاجًا"

                                                 

اللَذة واأللم في الغزل العذري في العصر األموي, لقاء طالل محمد محجوب, رسالة ماجستير,  (1)
إشراف: أ.م.د إيمان خليفة حامد الحيالي, قسم اللغة العربية,كلية التربية للعلوم اإلنسانية, جامعة 

 .192م :2019الموصل 
 .144. وينظر:104ديوانه: (2)
الزمن األبدي )الشعر الصوفي: الزمان, الفضاء, الّرؤيا( د. وفيق سليطين, دار المركز الثقافي (3)

 .22م:2007للطباعة والنشر والتوزيع, دمشق, الطبعة األولى 
  .35الثنائيات الضدية: (4)
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الوصول إلى مفهوم  التوتر التي يولدها تضاد النفي تسهم في خلق أنساق جديدة بهدف
ناسب  .أما التألف الصوتي القائم بين )الحجاز/ وحاجتي( فقد(1)نسجامالوحدة, أو اال

التي ال تكون إالَّ في الحجاز, والخيام أصبحْت هدفًا للنظر وهي بعيدة وقد جعلت ته حاج
الموضوع كله يدور حول تلك النظرة, هكذا تفرض األماكن فاعليتها على النصوص, 
فضاًل عن ذلك تبرز فاعلية التكرار البصري المتمثل بـ)نظري/أنظر/الطرف يقصر( التي 

شاعر النفسية القائمة على لوعة الحب والحرمان, فال سبيل تكشف عن مكنونات ال
للمعذب إاّل أْن ينظر إلى من يحب عن بعد, وقيس يحس بالحزن والبلوى جراء تلك 

 (2)النظرات للخيمات التي أخذت قلبُه منه فيقول:

 الائرررر  بم َعررررر  اللررررو ظ وخيماتُرررر
 

َلُهنَّ ُربرررررررو    )*(َبلرررررررين ِبَلررررررري لرررررررم تَرررررررب،
أيما إبداع عندما  الشاعريبدع مرجعية دلت على مكان الحبيبة و  الخيمات عالمة 

يصف األماكن وصفًا دقيقًا وكأنَّما يرسم خارطة, ليهدي بها من ظل الطريق, فيصف 
مكان الخيمات واليكتفي بإْن يقول التي في اللوى, ال بل يحدد بمنعرج أي عندما يميل 

عن ذلك فقد جاء هذا الميل  ضالً , وفهالطريق وهذا ألهمية المكان وفاعليته عند
نحراف وميل إلى االذي تكرر في البيت "فالالم فيه نحراف مطابقًا لصفة حرف)الالم( واال

هذا وعلى الرغم من نحراف إلى مكان ليلى في)منعرج(, ناسب الميل واال (3)طرف اللسان"
                                                 

 .35-34ينظر:م.ن  : (1)
 .150ديوانه: (2)

. بلى: بالكسر 1478: 2ة العربية المعاصرة, ج. ينظر: معجم اللغمنعرج: منعطفه يمنة ويسرة )*(
والقصر بالء. تاج العروس من جواهر القاموس, محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني, أبو 

بيدي )ت  هـ( تحقيق: مجموعة من المحققين, دار الهداية 1205الفيض, الملّقب بمرتضى, الزَّ
ع, وَرْبع الَقوْم: َمِحلَُّتهم, وَرْبَعٌة أيًضا كَداٍر, والجمع . ربوع: أي مناِزَل, الواحد َربْ 202: 37)د.ت(,ج 

ُرُبوٌع. ينظر: المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث, محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد 
هـ( تحقيق: عبد الكريم العزباوي, جامعة أم القرى, مركز 581األصبهاني المديني, أبو موسى )ت 

ح مكة المكرمة, دار  -ياء التراث اإلسالمي, كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية البحث العلمي وا 
المملكة العربية السعودية, الطبعة األولى, الجزء  -المدني للطباعة والنشر والتوزيع, جدة 

 .728: 1م, ج1988هـ/  1408م, الجزء الثاني, والثالث1986هـ/ 1406األول
 113م:2009هـ /1430مود خليل الحصري, دار ابن الهيثم, القاهرة أحكام قراءة القرآن الكريم, مح(3)
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والبيت بدأ جنون, لها فاعلية الداء والبالء على قلب الم الميل إلى تلك الخيمات فقد كان
نتهى بمكان مفتوح )ربوع(, وهذا مايفسر حالة قيس؛ فهو يريد ابمكان مغلق )خيمات( و 

الخروج من المكان المغلق إلى رحابة العالم المفتوح, وكأنَُّه مكتوم األنفاس بفقد ليلى, 
ولحبه ليلى فقد جمع )خيمات( جمع مؤنث سالم ولم يجمعها على خيام, ليناسب ذلك 

يث في ليلى ألنَّها صاحبْت الخيمات والشاعر يريد مخاطبتها واليريد الخيمات, ولكن التأن
 الخيمات لها فاعلية الوساطة بين ليلى والمجنون.

 جًا: أماكن الحثالث
للمكان المقدس أثٌر نغالق ألنها واضحة الحدود, و أماكن الحج تتمتع بصفة اال

ي فتبرز قداستُه بشكل جلّي ومتميز؛ إْذ فاعٌل في الشعر األموي وخاصة في الغزل العذر 
الغزل الصريح في ذلك العصر, س عكعلى أنَّ الشاعر يقدس تلك العالقة تقديسًا خاصًا 

ي ديوان قيس وهذا على مايبدو راجع إلى أنَُّه ًا فكبير  اً مما جعل لألماكن المقدسة نصيب
قران متأثر بتعاليم اإلسالم و)القرآن الكريم( السيما أنَُّه عاش  في العصر اإلسالمي. وا 

المرأة بالمكان المقدس أبرز أهمية حضورها؛ بوصفها رمزًا للقداسة والطهر في 
إطار)الحب والعفة والحياة( المستشفة من أثر الفعل المكاني المقدس على صعيديه 

وقيس كثيرًا ما يذكر ليلى في هذه األماكن التي يتوب فيها المذنب  (1)اإلنساني والطبيعي
 (2)يرجع إلى ربه و هو يتوب من كل الذنوب إال ذنب واحد فيقول في محفل أيام الحج:و 

 َذكرتُرررررِظ والحجررررريُج لهرررررم  رررررجيجج 
 

 بمكَّررررررررررَة والقلرررررررررروُب لهررررررررررا َوجيررررررررررب 
 فقلررررررُت و حررررررن فرررررر  َبلررررررد  حرررررررام   

 
ِلَصررررررررررررررِت القلُرررررررررررررروب   بررررررررررررررف وال ُأخ،

 أترررررروُب  ليررررررَظ يررررررا رحمرررررراُن ممررررررا 
 

 عملررررررررُت فقررررررررد تظرررررررراهرت الررررررررذل وبُ  
ررررر   ا ِمرررررن هرررررَو  ليَلررررري وتركررررر فأمَّ

 
  يارَتهرررررررررررررررررا فررررررررررررررررر    ال أتررررررررررررررررروب 

 

                                                 

ينظر:أثر الترميز الفني في شعر الغزل العذري )األنساق,األبعاد,المستويات( اسيل محمد ناصر, دار (1)
 .52م:2016هـ /1437عمان,االردن,الطبعة األولى, –الرضوان للنشر والتوزيع 

 .227. وينظر:53ديوانه: (2)
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 -وع ررررردها قلبررررر  رهرررررينج –وكيررررر  
 

 )*(أترررررررروُب  ليررررررررظ م هررررررررا أو أُ يررررررررب  
في الحج تخلص القلوب وتتوجه إلى خالقها بالدعاء وطلب الحاجات, وفي هذا  

وب الموقف يتوب قيس من كل ذنوبه التي تعاونْت عليه, إالَّ ذنبًا واحدًا اليستطيع أْن يت
منه وهو )هوى( ليلى, عندما يسترجع ويذكرها, ويأتي الجناس غير التام في 
)حجيج/وضجيج( مؤكدًا على التناغم الصوتي في الكلمتين اللتين تشعا القًا على 
المقطوعة بشكل عام؛ منبعثة من صفة حرف )الجيم( الجهرية وتكرره, الذي ناسب جهر 

ا العالق يج /ووجيب( تدل على الخوف وفزع ة بين )ضجالحجاج وتكرارهم للتلبية, أمَّ
كل حين, أما ذكر المكان )مكة( فقد كانت البؤرة التي  ه فيضطراب, وكذلك حالاو 

لنص, ولكن صبغْت المقطوعة بصبغة إسالمية, والشاعر منقاد للتوبة التي يكررها في ا
 بواليتو  ر عاصٍ الشاع نَّ أستمرار الحب وكانزياحًا, مؤكدًا على االنفي بـ)الأتوب( حقق 

وتبرز عقلية الشاعر الفذة بإْن قرن حبيبته بفاعلية المكان المقدس؛ ألنَّ األماكن الدينية 
تمثل عالم المثل الذي يتجسد فيه العلو والرفعة والسمو كما وترجع اإلنسان إلى قيم الحق 

لمحبوبة, وهذا ما يحاول الشاعر العذري الوصول إليه في عالقته مع ا( 1)والعدل والنقاء
وقد جاءْت فاعلية المكان من كونِه مترابطًا ومتالزمًا مع الزمان, فالمكان هنا مكة, ولكن 

وقت الحج, وهذا الفضاء لُه قدسية  وهوليس في أي وقت من أوقات السنه,إنَُّه في زمان 
كتسبها من فاعلية الفضاء المقدس. بذكره من ملكت قلبه افعًة ر  هخاصة, مما زاد كالم

فحزينة عند ذكر ليلى في كل حين فيذكر أنَُّه "لما دخل مكة, ته أمَّا نفسي ه وعقله.وروح

                                                 

: سمعت ضجة القوم أي جلبتهم. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير, أحمد بن محمد ضجيج )*(
: 2هـ( المكتبة العلمية, بيروت)د.ت(, ج770بن علي الفيومي ثم الحموي, أبو العباس )ت: نحو

تاج اللغة وصحاح العربية, أبو نصر  تظاهرت: والمظاهرة المعاونة. والتظاهر التعاون. الصحاح.358
هـ( تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار, دار العلم 393عيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت إسما

وجب القلب: يجب, وجوبا, خفق, . 732: 2, جم 1987/  هـ1407للماليين, بيروت, الطبعة الرابعة 
: 4أنيب: اإلنابة: الرجوع إلى اهلل بالتوبة. تاج العروس, ج. 335: 4واضطرب.ينظر: تاج العروس,ج

315. 
( سعود احمد يونس, أطروحة دكتوراه 1980-1968ينظر: المكان في الشعر العراقي الحديث) (1)

 .158م:1996إشراف د.بشرى حمدي البستاني, قسم اللغة العربية, كلية اآلداب, جامعة الموصل 
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وأحرم هو ومن معه من الناس, جعل يسأل ربه في ليلى, فقال له أصحابه :هال سألت 
 (1)اهلل في أْن يريحك من ليلى وسألته المغفرة,فقال":

 وع رررررد الحطررررريم قرررررد ذكرترررررظ ذكررررررة
         

 أتيررررظ ُحوُبهرررراأر  ان  فسرررر  سررررو  ي 

 

 
 دعرررررا الُمحِرمرررررون ال يسرررررتغفرو ف 

         
 

رررررري ذ وُبهررررررا   بمكررررررَة ُ ررررررعثًا كرررررر  ُتَمحَّ
 و اديرررررررُت يرررررررارحمُن أوُل ُسررررررر لت  

         
 

 )*(ل فسرررررَ  َليَلررررري ثُرررررمَّ أ رررررَت َحِسررررريُبها 
كل سائل يسأل ف يذكر ليلى في األماكن المقدسة, ونجد أنَّ في الطوا الشاعر 

ْن يعطيه ما سأل وأْن يريحه مما يشغله في هذه الحياة, ولكن قيس ليس اهلل ويطلب منه أ
لُه ما يشغله في الدنيا غير ليلى فيذكرها )عند ضجيج الحجيج/ وعند الحطيم/ وبمكة/ 

 يدعو حاجته وهي الظفر  لعبد ربُه, و قيساوعند استار الكعبة( وهي أماكن يسأل فيها 
والمناسك بأماكنها المعروفة, مقدرًا قدسية هذه  "يستوحي من الشعائر, والشاعر  ليلىب

رة)ذكرة( سترجاع و عندما أردفها بصيغة اسم الموكلمة )ذكرتك( تدل على اال (2)األماكن"
ختصاص فميز تلك الذكرى عن غيرها, وقد ناسب فعل الدعاء صارْت فاعلية التذكر لال

يكثر فيها الدعاء, والجملة الفعلية المتمثل بالفعل)دعا( المكان؛ ألنَّ مكة من األماكن التي 
)ناديُت( جاءت مناسبًة مع مايجاورها من نداء )الرحمن( الذي يشتكي له الشاعر من 
طول العذابات, وعبر عن ذلك بفاعلية البحر الطويل كونُه يتيح " للشاعر توظيفه في 

ي كشف فم سهأوقد ( 3)شتى الموضوعات التي تحتاج إلى طول النفس؛ كونه سخي النغم"
                                                 

 .55ديوانه: (1)
ْثُم. )*( , مقاييس 2األيةسورة النساء:  ژڇڇ  ڇ  ڍ ڍٹ ٹ ژ حوب: اْلُحوُب َواْلَحْوُب: اإلِْ

 .113: 2اللغة,ج
جماليات التناص القرآني في شعر الغزل األموي عند الشعراء)عمر بن أبي ربيعة, ومجنون ليلى,  (2)

 وكثير عزة, وجميل بثينة, والعرجي( بحث, د. نجود عطا اهلل الحوامدة, منشورفي
Volume 5(1), January 2018, Route Educational and Social Science Journal 

:351. 
جمالية التشكيل العروضي واإليقاعي للبحر الطويل, خلف خازر الخريشة, كلية العلوم اإلدارية  (3)

, 2, ملحق41واإلنسانية, جامعة الجوف, السعودية, مجلة دراسات, العلوم اإلنسانية واالجتماعية, مج
 788م  :2014
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ألماكن المقدسة في شعر قيس العشق, وِذْكر ا تالنفس عند الشاعر في تحمل عذابا طول
نزياحًا تامًا عند المتلقي؛ ألنَّه ومن غير المستساغ أْن يتغزل رجل بحبيبتُه في تلك اتشكل 

وبصدق عاطفتِه وبقدسية عالقته التي تحاكي قدسية المكان سًا األماكن إال أنَّ قي
لمرهف يتذكر ليلى مع كل مثير يثير ذاكرتُه بغض النظر عن المكان, قيل وبإحساسه ا

أْنُه "كان المجنون بمنى إذ سمع مناديا ينادي من بعض تلك الخيام :يا ليلى, فخر مغشيًا 
 (1)عليه, واجتمع عليه قومه, وأبوه باٍك حزين, فأفاق وهو مصفر اللون وقال":

ودا   دعررررا  ذ  حررررن بررررالَخي،ِ  مررررن 
 ِم رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري

 

 َفهرررررريََّج أحرررررر اَن الفرررررر اد ومررررررا َيرررررردرو 
 باسررررم ليَلرررري ايرهررررا فكأ مرررراعررررا د 

 
 أطررراَر بليلررري طرررائرًا كررراَن فررر  صررردِرو 

 دعررا ب سررم َليلرري أسررخن ال عيَ ررف 
 

ِِ ال َّررراِم فررر  َبَلرررد  َقفرررر   )*(وَليَلررري برررأر
/ دعا( على وفق ما افي هذه األبيات على الكلمات)داٍع/ دع يشتغل تكرار الفعل 

على من قام  سم في البيت األول ليصب النظرستويات صوتية, فقد جاء االفي متقدمه 
هتمام إلى فعل الدعاء وكرر الفعل سم ليلى لفت االاهتمام الشاعر بابالفعل, ثم لما كان 

في البيتين الثاني والثالث, وهذا التوزيع التكراري قد ساهم في التنسيق اإليقاعي بين 
شتقاق األسماء من األفعال في اشتقاق المتمثلًة في ية االفاعلالمعاني واألفكار, وتبدو 

سم ليلى المتكرر أربع اهتمام على ًا( مناسبًة للموضوع الذي سلط االطائر -داٍع/أطار-)دعا
مرات, مؤكدًا على االسم الذي شكل صلب النص, في هذا الموقع الذي حدث في منى 

نَّما حدد بالضبط أين كانوا, ولكن ألهمية المكان عند قيس لم يكتِف بذكر ال مكان فقط وا 
لمعنى شيء ولكن هذا ما يدلل على قال: )نحن بالخيف( ولم تزد كلمة)الخيف( في ا

هتمام الشاعر بالمكان وتفاصيل المكان, وال ينفك الشاعر أْن يأتي بالمكان إالَّ ومعه ا
, وقد جاءْت "بمعنى (2)زمان وذلك لما بينهما من جدلية؛ ألنَّ "إذ: لما مضى من الدهِر"

                                                 

 124ديوانه: (1)
وانحدر عن غلظ الجبل, ومسجد منى يسمى مسجد الخيف ألنه الخيف:ما ارتفع عن مجرى السيل  )*(

 .138: 2في سفح جبلها. مجمع بحار األنوار ج
هـ( 538المفصل في صنعة اإلعراب, أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزمخشري جار اهلل )ت(2)

 .213م: 1993تحقيق: د. علي بو ملحم, مكتبة الهالل, بيروت, الطبعة األولى 
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بجملة -خالفًا للبيتين الثاني والثالث–أي: حين كنا بالخيف, وقد بدأ البيت األول  (1)حين"
شتقاقي ل )أسم ليلى( وقد ناسب البناء االأسمية مناسبًة مع الموضوع الذي يدور حو 

س للفعل)دعا( المكان الذي )يدعو( فيه العبد ربه وهو في أماكن الحج, ومنه دعاء قي
ويصور الشاعر لحظة فزع الطائر عندما يكون مستقرًا ويطير  جعل قلبه يرف,على من 

عند سماعه  اً شوقخوفًا, كذلك قلب الشاعر المستقر في مكانه )في الصدر( ثم يطير 
 .)اسم ليلى(

 ًا: القبر والرمس واللحدبعار 
قبر كلمة نتهاء رحلة حياتهم في الدنيا, "الاالقبر مكان يعود إليه البشر بعد 

وتشير أيضًا إلى نهاية دور  ل,و هموحشة تحمل معنى الخوف والفزع من عالم المج
لُه في النفس وقع الخوف,  حت األرض,ت اً مغلق اً والقبر بوصفه مكان (2)اإلنسان في الحياة"

نشراح ايس يجعل من القبر مكانًا للطرب و والُغربة, والوحشة, وسكون األصوات. ولكن ق
 (3)نت ليلى فيه أو سمع صوت صداها في القبر يقول في ذلك:النفس, إذا كا

 فلررررو تلتقرررر  أرواح ررررا بعررررد موت ررررا
 

 ومررن دون رمسرري ا مررن اكِر م كررب 
ن ك ررت رمررةج    لظررل صررد  رمسرر  وا 

 
 )*(لصرروت صررد  ليلرري يهرر  ويطرررب 

إنَّ حالة العشق الشديد مالزمه لقيس ال تفارقه الفي حياته وال بعد مماته, فيرى  
ت روحُه بروح ليلى يطرب لها جسده البالي في القبر, فإْن لم تكن حالة الطرب إْن التق

التي وصفها المجنون في القبر, لكان األمر طبيعيًا, ولكن الفرح والطرب في هذا المكان 
                                                 

 –وات اإلعراب, ظاهر شوكت البياتي, مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, بيروت أد(1)
 .13م:  2005هـ /  1425لبنان, الطبعة األولى, 

جماليات المكان في ديوان "ال تعتذر عما فعلت" للشاعر محمود درويش, محمد أبو حميدة, قسم  (2)
نسانية. جامعة األزهر. غزة. فلسطين, بحث, مجلة جامعة النجاح اللغة العربية. كلية اآلداب والعلوم اإل

 479م :2008, 2,ع 22لألبحاث )العلوم اإلنسانية(. مج 
 .91. وينظر:39ديوانه: (3)

.  439: 2الرمس: تغطية وستر. فالرمس: التراب, ورمست الرجل وأرمسته: دفنته. مقاييس اللغة, ج )*(
. الصدى: الجسد من اآلدمي بعد موته. 228: 1. الصحاح,جالمنكب من األرض: الموضع المرتفع

 . 379: 2. رم الشيء, إذا بلي. والرميم: العظام البالية. مقاييس اللغة,ج 413: 38تاج العروس,ج 
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المغلق المخيف, هو ما يجعل المتلقي في حالة من الدهشة على تلك المبالغة التي 
نغالقًا إذما علمنا أن ارف الجر )من( الرمس أقل اء حيستخدمها الشاعر في حبه, وقد ج

نتقل من ضيق االمغلق جزء من المكان المفتوح, فالتبعيض أحد معانيه, فقد جعل المكان 
نفتاح األرض, هو ما يحتاج إليه و يشعر به قيس, حين يلتقي بليلى االرمس إلى بعض 

وثيق مع التكرار"فال إيقاع بال تكرار  سواًء في الحياة أو في القبر, ولفاعلية اإليقاع تالزم
على مستوى الحرف والكلمات, تتمثل في تكرار حرف)الميم( سبع ( 1)وال تكرار دون إيقاع"

وهذا ما  (2)نخفاض اللسان إلى قاع الفمالميم حرف مستفل يخرج عند النطق بمرات, وا
لموت وحتمية الفناء ناسب مكان قيس تمامًا ألنَّ القبر في قاع األرض, ومن أجل تأكيد ا

يوظف الشاعر التكرار على مستوى الكلمات متمثلًة بتكرار)الرمس/الصدى( ليكتسب هذا 
التكرار بعدًا دالليًا ممتدًا إلى مساحة تعبيرية واسعة تزيد المعنى قوًة, واليكتفي بذلك بل 

 (3)يتمنى أْن يدفن في لحد ليلى بقوله:

 أال ياليررررررت لحرررررردظ كرررررران لحرررررردو
 

  ذا  رررررررررررررمت ج ائ  رررررررررررررا اللحرررررررررررررود 
دائمًا مايستخدم قيس التمني إذما تحدث عن القبر؛ ألنَُّه يدرك أنَّ األمر غير  

ممكن الحصول, وقد تكون مرجعياته اإلسالمية لها دور في ذلك, عندما تخدم تلك 
بشكل فني, فهو يذكر اللحد وهو"الشق المائل يكون في عرض القبر عه المرجعيات موضو 

يحفر القبر ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة فيوضع فيها الميت ويجعل ذلك وهو أْن 
أي أنَُّه مكان أضيق من القبر بكثير, فالمكان يضيق شيئًا فشيئًا على  (4)كالبيت المسقف"

                                                 

اإليقاع في الشعر العربي الحديث, د.المير بومدين, جامعة بشار, مجلة إشكاالت في اللغة واألدب,  (1)
الجزائر  –ة تصدر عن معهد اآلداب واللغات بالمركز الجامعي لتامنغست دورية نصف سنوية محّكم

 121م :2014, 6ع
جمال بن أبراهيم القرش, مكتبة طالب العلم, جمهورية مصر  ,ينظر: دراسة المخارج والصفات (2)

 150م:2012هـ/ 1433العربية, الطبعة األولى
 .83ديوانه: (3)
المجددي البركتي, الصدف ببلشرز, كراتشي, الطبعة األولى قواعد الفقه, محمد عميم اإلحسان  (4)

م قواعد الفقه, محمد عميم اإلحسان المجددي البركتي, الصدف ببلشرز, كراتشي, 1986هـ/ 1407
 .453م: 1986هـ/ 1407الطبعة األولى 
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الشاعر, وهذِه حالة قيس النفسية يعكسها للمتلقي في مرآة الشعر, إنَّ المكان 
معنا بعضًا من حروفه لحصلنا على كلمتين )لوحدي( المتكرر)لحدك/لحدي/لحود( لو ج

وهي كلمة تعبر عن حال قيس فهو وحيدًا بال ليلى, وكذالك اآلخر)لوحدك( أي ليلى بدون 
ن دو من قيس, والكلمتان تعبران أيضًا عن حال اإلنسان في قبره بعد الموت فيكون وحده 

ليلى إلى جنبه فوق األرض  أهٍل أو محب, لذلك فقيس اليريد الفراق ويتمنى أْن تبقى
 (1)وتحتها بقوله:

 وليت ررررررررا  حيررررررررا جميعررررررررًا وليت ررررررررا
 

  صرررير  ذا مت رررا  رررجيعين فررر  القبرررر 
 

 ررررجيعين فرررر  قبررررر  عررررن ال رررراس 
 معرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ل  

 

 رو قررررن يررروم البعرررو والح رررر وال  ررر 
قيس اليتمنى أْن يعيش مع ليلى في الحياة فقط, بل يتمنى البقاء معها بعد  

تمني )ليتنا(, ألنَُّه يدرك أنَُّه السبيل إلى ليلى ال في الحياة وال في الموت أيضًا, ويكرر ال
الشاعر يدرك ان ما يتمناه مستحياًل؛ ألن ليلى بعيدة المنال في الحياة والممات الممات, 

غلقت حياته وقلبه على حبها فلم واب في كل أمور حياتيه واخرته, فاوجنونه بها أفقده الص
مكان يجرد اإلنسان من أعز ما يملك من الوالدين والولد  القبريعد يعي ما يحيط به. و 

أنَُّه قال:)يتبع الميت ثالث: أهله, وماله,  ژrژواألهل واألحبة, فقد ُأثر عن الرسول محمد
مع هذا التأكيد على  (2)وعمله, فيرجع إثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله, ويبقى عمله(

يد قيس أهاًل وال مااًل فقط ليلى وهو)عن الناس إستغناء اإلنسان عن كل شيء, ال ير 
ڀ  ڀ  ٺ  ٹ ٹ ژ    معزل( ثم تكون معه في زمان دون المكان, وفي هذا الزمان

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ٹ ٹ 

ففي هذا المشهد الرهيب قيس ( 3)ژڤڤڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ

                                                 

 .102. وينظر:126ديوانه: (1)
حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )ت  مسند اإلمام أحمد بن حنبل, أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن (2)

هـ( تحقيق: شعيب األرنؤوط, عادل مرشد, وآخرون, إشراف: د.عبد اهلل بن عبد المحسن التركي, 241
 .135: 19م, ج 2001هـ/  1421مؤسسة الرسالة, الطبعة األولى 

 .2سورة الحج: األية (3)
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ظ مترادفة؛ ليؤكد ضرورة اليسأل إالَّ عن ليلى التي سلبت لبُه, وجاء التقسيم" بإيراد ألفا
وقد جاء النص محماًل بالثنائيات الضدية ( 1)مالزمة ليلى في الحياة ويوم القيامة"

مثل)نحيا/متنا( التي تحمل داللة الجمع والحياة بقرب ليلى, والموت بالبعد عن 
ليلى"فالتضاد عنصر هام واساس في تحقيق فاعلية وشعرية النص األدبي كون النص 

وتأتي فاعلية المكان  (2)لغوية معقدة تتشابك فيها العالقات شكاًل ومضمونًا" األدبي بنية
والزمان في هذين البيتين من كون اإلنسان فيهما اليهتم إالَّ بأمر نفسه تاركًا أعز أعزازه, 
ولكن وفاء قيس لهذا الحب الجنوني يجعله يكسر أفق التوقع ويخرج عن المألوف ويريد 

وذلك الزمان, فال ينُم ذلك إالَّ عن شديد حب وهيام يصل حدود ليلى في ذلك المكان 
  الجنون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

, م.م. هدى غازي عسكر, الجامعة أساليب األداء البياني والبديعي في شعر مجنون ليلى,بحث (1)
 .453م :1012,  203المستنصرية, كلية التربية, مجلة األستاذ , ع

الثنائيات الضدية في القصائد المشوبات, أ.م.د. نهى محمد عمر, قسم اللغة العربية, كلية اآلداب,  (2)
  4م:2020, 2, ج 40واسط , ع-جامعة الموصل, مجلة كلية التربية
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 ًا: أمك ة وجدا يةخامس
مجازية اليمكن الَغْفلُة عنها, وهي :)القلب والحشا  أمكنةاليخلو ديوان قيس من 

الغزل العذري بشكل و  والفؤاد...( وهي ذات طابع حضوري في شعر الغزل بشكل عام,
شعره كثير من تلك األماكن,  ذكر فينَّ شاعرنا غارٌق في بحر عذريته  فقد خاص, وأل

 أسهمت دالالت ذات الوجدانية( وقد جاءْت دالًة على معانِ  ةالتي أرتأينا تسميتها )باألمكن

فاعليتها في إبراز حالة المجنون, ولوعته مما يعانيه في حب ليلى, والمكان الوجداني ب
ير عمَّا يجيش بصدر لوجداني اإلنساني, وبالحاجة إلى التعبخير معبر عن "الشعور ا

نفعاالت يسحب الشاعر ذهن وللتعبير عن تلك اال( 1)نفعاالت وأحاسيس"ااإلنسان, من 
هتمام بالصدق اتجاه الذهني من و"أجمل ما في االالوجداني  هذه األمكنةالمتلقي إلى 

وللتعبير  (2)التعبير عن نزعات النفس"تجاه إلى اوالتفات إلى الجانب الوجداني, و  الفني,
عن المكان الوجداني نجد شاعرنا قيس بن الملوح يصور القلب مكانًا خاليًا دخلت إليه 

 (3)بقوله: ى فمألتهليل

 أتاِ   ُهَواَها َقبرَل أن أعرِرَ  الُهرَو 
 

 َفَصررررررررررادَ  قلَبررررررررررًا َخاِليررررررررررًا َفتمكَّ ررررررررررا 
إذ كان ال يعرف الهوى, ويركز  يعود الشاعر في هذا البيت إلى بدايات الحب 

على القلب بوصفِه مكانًا والشيء غير المكان, مجردًا من كل شيء سوى أنَُّه حيزًا فارغًا 
تمكن فيه هوى ليلى, حتى ليتصوره المتلقي بحجرٍة دخلها داخل فَأْحَكَم الباب عليه راغبًا 

ميلة للنص توحي بلذة في ذلك حبًا وكرامًة, وكلمة)هواها/والهوى( قد أضافت موسيقى ج
العشق وكأن العاشق  طائرًا محلقًا في سماء الحب فـ"إذا كان الرسام يعبر باأللوان 

                                                 

علم اللغة ومناهج البحث اللغوي, رمضان عبد التواب, مكتبة الخانجي بالقاهرة, الطبعة  المدخل إلى(1)
 .115م: 1997هـ/ 1417الثالثة 

م: 1994تطور األدب الحديث في مصر, أحمد عبد المقصود هيكل, دار المعارف, الطبعة السادسة  (2)
298. 

 .190, 172, 135. وينظر:219ديوانه: (3)
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وقوله:)قبل ( 1)والّنحات باألشكال فإّن الشاعر يعبر بالكلمات, حيث األصوات أداته األولى"
لم يحب قبل وهم صغار, ومنه أنَُّه  أأْن أعرف الهوى( فيه دالئل منها أنَّ حبهما قديم بد

ليلى, وتأكيدًا لذلك قال:)خاليًا( ألنَُّه لم يدخل قلبه قبل ليلى أحد, وهذا ما عرف عن 
العذريين فأنَّهم يعيشون ويموتون وال ُيدخلون إلى قلوِبهم إال محبوبًة واحدًة, ولما كان 

ال يقدر العذري شديد الحب واإللفة لمحبوبته "ال يمكن أْن يحب المحب حبيبين معًا ألنَُّه 
حولت ذلك العضو النابض  ن هنا,فاعلية الزماو  (2)أْن يقسم قوة إلفته على إثنين أو أكثر"

بالحياة, إلى مكان خاص بليلى ال ولن يكون لغيرها, وتمكنها فيه تمكن محب,ال تستطيع 
 (3)لليلى فيه بقوله حبهجتمعت. ويؤكد المجنون أنَُّه مكان اخراجها منه ولو إقوى األرض 

 ثََبترررت، فررر  القلررب م رررِظ محبَّرررةج  لقررد
 

 كمرررررا ثبتَرررررت، فررررر  الرررررراحتين، اكصررررراب ُ  
ولرررو كررران هرررذا مو رررَ  العت،رررِب ال  

  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتفي
 

 فرررررررر ادو ولكررررررررن، للعترررررررراب موا رررررررر ُ  
 وأ رِت الترر  صرريَّرت جسررم   جاجررة 

 
 تَررررررِ مل علرررررري مررررررا تحتويررررررف اك ررررررال ُ  

خالص من  أن حب ليلى قد تمكن من قلب المجنون من الداخل وثبت فيه أذًا ال 
بالقلب  خراجُه منه, وحبها لم يكتفِ إادام أنُه تشعب في مكان ال يمكن ذلك الحب؛ م
حت األضالع حتى جعل جسم المجنون كالزجاجة ُيرى ما ت أرجائهنتشر في اكمكان له بل 

بداخله, وهذا تعبير مجازي حيث شبه جسمه بالزجاجة؛ ألن أصبح بال سر فُيعرف ما 
فاعلية التشبيه من صورة ثبات الحب في القلب كثبات األصابع  أسر وما أعلن, وتظهر

فالحب ( 4)في اليد, و" فيها تشبيه جملة بجملة وهذه توجب حصول األمرين في الوجود"

                                                 

ة وخصائصها اللغوية بين البالغيين واألسلوبيين, خالد بوزياني, أطروحة دكتوراه الصورة األدبي (1)
ا, كلية اآلداب واللغات, جامعة الجزائر يوسف بهإشراف, أ.د.محمد العيد رتيمة, قسم اللغة العربية وآدا

 314م : 2007بن خدة 
 .47م:1978هـ/ 1398الحب, عمر رضا كّحالة, مؤسسة الرسالة, الطبعة االولى,  (2)
 .246, 157, 46. وينظر:146ديوانه: (3)
هـ( تحقيق وشرح: 1093خزانة األدب ولب لباب لسان العرب, عبد القادر بن عمر البغدادي )ت  (4)

: 10م, ج 1997هـ /  1418عبد السالم محمد هارون, مكتبة الخانجي, القاهرة الطبعة الرابعة, 
205 
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لقافية ا وذلك فيثابٌت متجذٌر في هذا المكان, وللشاعر مقدرة في التأثير على المتلقي؛ 
مرورًا بحرف الروي فـ"العين أدخل الحروف  الموسيقية التي أضفت وقعًا خاصًا لألبيات,

فهو أقرب الحروف من القلب موضعًا, والقلب هو بؤرة النص, فكان ( 1)في الحلق"
الستخدام حرف)العين( إيقاعًا داخليًا نفسيًا فاعليته التعبير عن المكان الوجداني بشاعريٍة 

حساس "وفي اإليقاع الداخ نفعال الوجداني والنغم لي يكون هناك تناغم وتوحد بين االوا 
صورة مبتكرة  تبرزوفي البيت األخير  (2)الصوتي المنبعث عن جرس األحرف والكلمات"

نلمح فيها التمازج بين الغزل الرقيق والعتب, فقد جعلت المحبوبة المكان الوجداني المخفي 
عر بحجم ضحًا للعيان, كما جعلت فاعلية المكان الوجداني المتلقي يشامكشوفًا وشفافًا وو 

الحب؛ الذي لوال ذلك المكان لما أتضحْت صورة الحب بهذا الحجم الذي اليتصورُه إال من 
رى أنَّ حب ليلى تمكن وثبت في ي بعينيهومن ينظر  يه,يحس بقلب قيس وينظر بعين

الحشا والقلب وتحت األضالع وهي أماكن خاصة بليلى فلم ولن يدخلها غيرها ويقسم قيس 
 (3)على ذلك قائاًل:

 حلفرررُت لهرررا برررال مرررا حرررلَّ بعررردها
 

 وال قبلهرررررررررا   سررررررررريَّة حيرررررررررو حلَّرررررررررتِ  
 أقامرررت، برررأعلي ُ رررعبة مرررن فررر اد  

 
 فررررا القلررررب ي سرررراها وال العررررين َملَّررررتِ  

يحلف الشاعر على خلو قلبه من النساء إال من ليلى, فهي في مكان لم يستطع الوصول  
بق, فقد حلت ليلى في قلب قيس إليه أحد, وفي هذا يؤكد الشاعر معنى البيت الذي س

فيه, وكان لها السيادة ليلى تمكنت ف -وهذا مايميز قلب العذري-بوصفه مكانًا خالياً 
والريادة في هذا المكان فكان جلوسها )بأعلى شعبة( كجلوس األميرات على عروشْهَن, 

ضح ونالحظ هنا "غلبة الجانب الوجداني على المضمون الشعري, بحيث تبدو العاطفة أو 

                                                 

هـ( 170ل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت أبو عبد الرحمن الخلي ,كتاب العين (1)
 10: 1ج إبراهيم السامرائي, دار ومكتبة الهالل )د.ت( د.مهدي المخزومي,  د.تحقيق: 

اإليقاع الداخلي في القصيدة المعاصرة"بنية التكرار عند البياتي انموذجًا" د.هدى الصحناوي  قسم  (2)
ع  -30مج –جامعة دمشق, مجلة جامعة دمشق –علوم اإلنسانية كلية اآلداب وال -اللغة العربية

 95م :2014, 1+2
 .247, 170, 80, 52. وينظر:71ديوانه: (3)
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خيط في نسيجه, أو بحيث تمثل أهم ما عند الشاعر, وأبرز ما يحاول نقله إلى 
وجاء التضاد في)قبل/وبعد( خدمًة لشمول الزمان كله فال يوجد زمان تمكنْت  (1)اآلخرين"

/وأقامْت( فيها تناغم فيه غير ليلى من هذا المكان, ونالحظ األفعال الماضية)حلفتُ 
, وتاء التأنيث العائدة على الشاعرالفاعل التي تدل على تصلت بهما تاء ا ِإذمشترك 

ليلى, وكأنهما متشابهان منسجمان في الماضي لوال حركة الزمان التي فرقتهما بالحركات, 
والضمير المتصل الهاء  داً جعل الشاعر لهذا المكان فؤا إذوهناك لمحة جميلة في األبيات 

 :وضح ذلكي يتة من ذلك الفؤاد, والرسم اآلعليه في )فواده( وليلى تسكن أعلى شعب عائد

 

 

 

 

 
 :الخاتمة

نغالق قلب الشاعر على حب ليلى, فكان لها فاعلية ااألمكنة المغلقة تحاكي 
ق نغالاعلى حب ليلى, كر قتصتغلق و تن ه التعبير عن خلجات النفس بشكل فني, وذكريات

قترب من ذكر ليلى وكأنهما في عالقة الما ستخدمهما الشاعر كاين ذلالبيت والخيمة, ال
تالزم مع الحبيبة, أمَّا أماكن الحج فقد صبغت الموضوع بصبغٍة إسالمية جعلت الحب 

حيث العذري أكثر طهرًا, وحب قيس ثابت ودائم يشترك بهذه الصفة مع الوكر والقبر, 
اللذة واأللم إلى  ضافت تلك األماكن حالة منأنغالق, وقد اإليحاء بالثبات والدوام واال

موضوعات قيس, والقبر يشعر بالنهايات ء على طابع الدفى ضفأشعر قيس, فالعش 
واحب ما يكون عند الشاعر العذري نغالق, ولم يجنح الشاعر كثيرًا إلى اال اق,وألم الِفرَ 

                                                 

 .352تطور األدب الحديث في مصر:  (1)

 

 

 ُشعب الفؤاد

ليلى في  أقامت

 أعلى شعبة



 
 هـ1443م( /30/12/2021كانون اأَلوَّل )        (               87/1العدد )ملحق                           
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لواعج عن  نغالق األماكن الوجدانية التي يكثر من ذكرها في شعره, فكانت خير معبرا
 ابات القلوب.الحب وعذ

 فهو يحب الدور, ويقبل الجدران,  رتباط بالمكان,شديد االس بن الملوح من المالحظ أنَّ قي 
 ولعل ذلك راجٌع إلى نفوره من البشر وتوجهه نحو الجمادات فوجد المكان خير صاحب ال

 يما أنَُّه يذكره بليلى.س
عذريين يستر حبه ويبوح به األماكن الوجدانية غزيرة في شعر قيس وهو ككل الشعراء  ال 

واع أنبفاعلية المكان الوجداني ويجعل محبوبته من تدخل هذه األماكن, وهذه األماكن تغص ب
 .العذابات نتيجة هذا الحب, ألن العذري يستلذ بطعم األلم
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The Effectiveness of The Closed Place: in Qais bin Al-

Mulawah's Poetry 

Wathiq Shaker 

 

Noha Muhammad Omar

 

Abstract 

The closed place often  has limits which may be material 

seen by the poet or psychological, the openness and closure of 

places is a relative subject different from one person to another, and 

means that the closure as prison  but meant the closed place that 

contains certain borders that isolate it from its outer surroundings, 

and the study reveals the secrets of those places in the poetry of 

Qais bin Al-Mulawah. The house, the tent and the grave were places 

that were the best expression of the poet's inside feelings  in his love 

for Layla, where those places came the place of the beloved, he sees 

in the walls the image of Layla, so the closed place in his poetry 

carrying  indications that may be a tangible material such as walls 

and tents or may be intangible morals such as the emotional places 

that the poet emphasizes as places of Layla and no one solves it 

other than Layla. The study in his papers will reveal the 

effectiveness of those places and the significance of their closure 

and their effect on the Qais bin Al-Mulawah’s poetry. 

    Keywords: Effectiveness, Closed, Place. 

 

                                                 
 Master Student/Department of Arabic Language/College of Arts/Mosul 

University  .  

 Asst.Prof/Department of Arabic Language/College of Arts/Mosul University  ..  


