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 الص ال الة فع
  م عبن  سفا       م الس س  

م.م ا       الج  ا 

 ع ا 
 ع مبع الل  ا

علينا  ان نقول ابتداًء كان الشعر العريب سجالًً االجداً لقجيال ا وجب دوها ومجا دواااراجا دكانجد القحجيد  وشج ونب 
األلاجا  النقيجب الحجا يب  كد جك  بأصالب تلك القيال العربيب النقيب دا نسانيب يلاما ثجو  فجاار ئاوجط و جرج بجأ و 

 املعاين دتس رك ئفا ب دمجال األلاا .

دتعججد الحجججوئ  الانيجججب م الشجججعر وجججا ااجججال العناصجججر الجججن يتشججال سجججا الجججنل األ يب دوجججا ابجججرج الوسجججاول الانيجججب لنقجججل 
(0)التالربب الشعريب   بل اي اا ر الوساول الن يستخدوما الشاعر بً وناجع

النقا  فجاعريب دم  ضووما  يقوم   
الشاعر دذلك مبا ينساله وا اياله املهدع وا صوئ،دمتثل الحوئ  ))اجلانج  اجلاجاو دالككيج  الاجذ الجهر ي مجر 

، دالشججاعر الهججائع اجو الججهر يسجت يط ان صججن  لجرر صججوئ  الشججعريب (2)احلسجناء م احللججل املوفجا  دا ثججوا  ا ج  ((
 ه الار يب املتايز    ب التأول دبعد اخليال دفد  األنا .ابعا اً  نيب أصيلب دغالهاً واتو ر  دئت

دالشججاعر املهججدع مسججد وشججاعر  داصاسيسججه بحججوئ  تر ججداا احلججواع دينقججل اثججائ اناعججال ناسججي عنيجج  يشججخل  يججه 
 ابعا   وا اًل  دئته األ اويب الهائعب للحوئ الانيب الن حيشداا م النل الشعرر.

ل الحججوئ  الججن تعججد ئكنججاً اساسججياً وججا ائكججان القحججيد  بججاد ً  سججيداا دالهججو  ديعجج  الشججاعر عججا وشججاعر  وججا اججً
 عنما بالاا  ئصينب عهبب دمبعان ل ياب تتد ق  يما  زالب دصسا السهك.

كاا دتعد الحوئ  املقياع الهر يقوم عليجه اجا  الجنل األ يب  يالعجل املتلقجي وتالادبجاً وجط الحجوئ  وجا اجًل وجا 
سيس  م  االه داها يت ل  وواهب وا الشاعر متانه وا صناعب صوئ  نابعجب وجا د دانجه تثري  وا وشاعر داصا

دبادلب التعهري عنما بحوئ   نيب  تناحل عا صياته دانا تااا عهقريجب الشجاعر م اقجًل العنجان خليالجه اخلحج  
))  اخليال او 

لهجا تسجتوصي املجا   التحجويريب وجا .دغا(   1(()القو  الن ختلجق الحجوئ  دتثهتمجا  ااجل العاجل األبجداعي 
خمزدنات اخليال لاونه يعت  اجملال الرص  الجهر حيلجق بجه الشجاعر م ا جال  ديجد   صجدد  خيجا لاجي  تجائ ا جو  

 التعابري داأللاا  داملعاين ديؤسس اسى لوصاته الانيب.
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مججا الالاججات دواتوصججل اليمججا دوججا اججه  األضججاءات صاججا ان نعججد الحججوئ  الانيججب م الشججعر اللوصججب الججن ترسججال علي
 .(4)اخليال وا انعااع احلقيقب

دكانججد الحججوئ  م الشججعر اجلججاالي تشججال عنحججراً  نيججاً صججر اً م ا  اء الشججعرر داسججتعال الشججعراء وا هججل األسججًم 
ث  نون الهيان الكاثيب الشجاوعب م صجياغب صجوئاال الشجعريب دالجن تقجوم علجى اسجتثائ  ايجال املتلقجي ألسجتيعا  احلجد

 دوتابعب تااصيله الحوئيب د د تاون الحوئ  يقكن  يما الحدل الوا عي بالحدل الاذ.

دااهججائ  وججا النججدئ  كيجج   صاججا ( 5)دسجج يال عهججد بججذ احلسجج اع فججاعر  ججاالي ا ئك األسججًم د يججل ا ججه صيججب
د كتجج  األ   تقججدت تحججوئ تاحججيلي جملججرر صياتججه م اجلااليججب داألسججًم دخيججها السججه   يججهكر اصجج ا  السججري 

دكجججان (6)فجججي اً عجججا د  تجججه د قاولتجججه د  نشجججأته،  اجججل وجججاذكرد  وجججا ااهجججائ  انجججه كجججان عهجججداً صهشجججياً وعل جججاً  هي جججاً 
 .(7)يرتضخ لانب اعالايب دكان اذا انشد فعراً  ال )ااسنك داهلل( ار اصسند داهلل

ى عثاجان بجا عاجان ئضجي اهلل عنجه  هجل دذكر الردا  ان عهد اهلل با ايب ئبيعب املخزدوي افكر سج يااً دعرضجه علج
توليه اخلً ب  ر ض فراء  عندوا علال انجه فجاعر،د ال  صا جب بنجا اليجه  جأئ     أاجا صجع ااجل العهجد الشجاعر ونجه 
اذا فهط ان يشه  بنسجاومال داذا  جاع ان يمالجواال د نعجرر فجي اً عجا وجو   الجهر باعجه ادل وجر  سجور ان ا جه 

، دااججها  ججأن ااهججائ  املتدادلججب  ااججل ايججب افججائ  ا  (8)لقججاً بججه وشججاقاً وججا ان يهيعججه)سججًم( دان سجج يااً كججان وتع
وراصل صياته املهار  ، مو ي مجر ااجها ديعجرل علجى عثاجان بجا عاجان ئضجي اهلل عنجه الجهر يعجرل عجا فجراوه ، 

ص  اجججج كاجججا يقجججرئ صجججا 42اجججج ( اد بعجججد اً تجججه م صجججدد  سجججنب 15مث يقتجججل م اً جججب عثاجججان )ار  هجججل سجججنب
. اوججا  يوانججه  مججو فججااد علججى اسججت قا ه ان يضججعه ابججا سججًم ئابججط فججعراء ال هقججب التاسججعب وججا قهقججات (9)الججديوان

،علجى الجرغال وجا ضجألب صالجال الجديوان  (02)  ول اجلااليني العشر  دان يقول  يه ابجا  تيهجب ))كجان فاعراًبسجناً((
ق د ا ججزاء وججا عججد  كهججري وججا تلججك النحججو  د لججب عججد  نحوصججه دانق ججاع اكثراججا ب ريقججب تججوصي ان الردايججب اسجج
ا  فجاعريب وتايجز    جل سجا ا  لجب وانقلجه الجردا   ء،على ان وادصل الينا وا فعر  دوايهدد عليه وجا نقجل يجووى

 وا نتا ما.

دتشغل املرأ  ف راً كهرياً وا فعر  دان النسي  دالغزل كانا بوئُ  ل فعر  ا  ان ذلك  يعجذ انجه ي يقجل سجوااا 
  ثاب نحو  عاجل  يما اووئاً ذاتيب د هليب تعاس ودر انشدا   ا  صيا  وواليه األسديني.

دوجا اججًل اسجتقراء وادصججل الينججا وجا  يججوان سجج يال دوجا يعنينججا ونججه صاجا ان نتنججادل اجج  ا اء  الهيجاين وججا اججًل 
  ئاسب وايأيت:
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 اواًل: مصادر تكوين الصورة.

 ثانياً: توظيف الصورة.  

 ادر تكوين الصورة.اواًل: مص

 ( البيئة العربية الصحراوية:  1)  

لقد  اءت املا   التحجويريب م فجعر سج يال وسجتاد  وجا وشجااد الها يجب العربيجب دقهيعجب صيالجا دعلجى الجرغال وجا  
 كونججه فججاعراً قججائرًء علججى اجلزيججر  العربيججب ا  انججه ي يسججلال وججا تججأثري الهي ججب الحجج راديب  يججه ،  اججا صيوا ججا ) النا ججب
دالثوئ الوصشي دال ج  دال لجيال دالعقجا ......(، دوجا ونا راجا )السجيول دالسج ا  دالثريجا.....( فجال فجاعرنا 

 دم نزعات ا بداع الشعرر تشايًت  نيب دصاغ ونما ائدع  حاود لوصاته التحويريب .

 ( الشعر الجاهلي:2)

ال  قجد صجاكى الشجعر اجلجاالي م صجياغب كان الشعر اجلاالي وحدئاً ااواً وا وحجا ئ تاجويا الحجوئ  عنجد سج ي
صوئ  اخلياليب دم ئب  املشهمات بعضما بهعض دم قريقجب الجرب  ا   انج  تقيجد  باملثجل التشجهيميب كاجا اسجتعان 

القجيس دتشجهيماته دترسجال ا جا الشجعراء اجلجااليني دخيجها تجأيت ا اجائ  وتشجاسب ل  اجائ الجن ء بأ اائ دنعجوت اوجرر
 ي لقو ا بعد ، دااها اد  يتخه وا الشعر اجلاالي اواواً م تشايل صوئ  اخلياليب. اقلقواا  هله دباتوا

 ( الجو النفسي:3)

يتض  ان اجلو الناسي عند س يال او ا ل  موئاً وا املحجدئيا السجابقني )الهي جب دالشجعر اجلجاالي( ا  ان اجهيا 
ملااججل لتشججايل الحججوئ  الانيججب دئمبججا كانججد املحججدئيا  ياايججان م تشججايل الحججوئ ،  ججاجلو الناسججي اججو املحججدئ ا

اججه  املحججا ئ الثًثججب وشججاعاً بججني الشججعراء كا ججب دلانمججا بروتمججا ختتلجج  بيججنمال  مججوئاً  حججوئ فججاعرنا وثًًيقججل  يمججا 
 صع اجلو الناسي اذا او  يس ا  وحدئر الهي ب دالشعر اجلاالي.

 ثانياً: توظيف الصورة:

ج م اللوصججججات التحججججويريب املتااولججججب الججججن عجججج ت عججججا و ججججاار احليججججا  ان ئدعججججب دع اججججب فججججعر وا هججججل األسججججًم تجججج  
الحجججج راديب دوشججججااد الهججججداد  دان  لججججه ووفججججًى بحججججوئ  نيججججب ئاوعججججب م مجاخيججججا دصسججججا أبنيتمججججاديااا مجججججال اججججه  
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ًًعا اكسجاومال تلجك الحجوئ صلجب  اللوصات م دا عيتما داصالتما وط وااضاى عليما الشعراء وا سجعب ايجاخيال  ضج
 ا األلاا  العهبب الن تناسهما.جاايب و

 دتتوض  املًو  العاوب لو ياب الحوئ  م فعر س يال باآليت:

 ( الوظيفة التعبيرية :1)

استخدم فاعرنا األستدائات التشجهيميب كو ياجب للتعهجري سجا عجا  اجر  ،دكجان ين جر كهقيجب الشجعراء قهيعجب تاجويا   
انوا يسجلاون ال جرل الانيجب صجني يو اجون اايلجتمال ديستسجلاون الحوئ  م فعر اجلااليني داملعاصريا له دكيج  كج

خيججججا دااججججها نججججرا  يكسججججال ا ججججااال  مججججووثلمال تقيججججد باملثججججل التشججججهيميب دغالهججججاً كججججان يلالججججا  ا  ا سججججتدائ  التشججججهيميب 
 )ا نشغال باملشهه به( داي نوعان:

رياً مث يعجو  بعجد  ليجل ا  املشجهه دصعجا نوع يشغل  يه باملشهه به انشغا ً ينسجيه املشجهه دااجر يشجغل باملشجهه بجه يسج
م تحوير  داحلجدي  عنجه دي مجر اجها النجوع م ادصجار النا جب  الشجعراء وا هجل األسجًم دسج يال وجنمال  ياجا دن 
يججهكردن النا ججب صجج  يقاججز  ججيمال ايججاخيال ا  دصجج  الثججوئ الوصشججي  يسججتغر ون م تحججوير  ا  ان ينسججوا النا ججب الججن 

 عاد دن بعد ذلك  ريب ون بني ادل الوص  داار  كقول النابغب:يت دثون عنما  ياا ي

دانجاك             (00) تلك تهلغذ النعاانَ  ان لجه                 ضجًً عجا النجاع م األ   دم الهعجد            
  دااجر  كاجا فعراء ااردن يستغر ون م تحوير الثوئ الوصشي دصااً و و ً مث يككونه د يرب ون بني ادل الوصج
  عل جاري با ايب سلاى صني دص  الثوئ الوصشي دصااً و وً  مث تركه بً ئاب  الهتب عند  وله:

 (02)دارياا ناوًً دارياا القاً                                بل اذكرن اري  يٍس صسهاَ                   

 ه نا ته :دس يال على غرائ جاري  عل  علته صني دص  الثوئ وشهماً ب

 (01)سوابقما وا الاً  غوافيا                             يهد  ذيا  اخلاوسات د د بدت   

 سجج يال ينتمججي وججا دصجج  الثججوئ سججها الهيججد ديريججد ان ينقججل ا  وتلقيججه  اججر  عججا نا تججه السججريعب  يشججهمما بججالثوئ 
 الوصشي م صال وا صا ت ذعر .

 مث ينتقل ا  دص  الغاام:

   (04)يضيء صهياً ونالداً وتعالياً                           دع ذا دلاا ال ترر ضوء بائل          
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كاججا دنججرر اججاذ  ااججرر ضججاما  يوانججه يتتهججط  زويججات املوضججوع اجلديججد ديججدع ووضججوعه األصججلي دلعججل وججاادئ  م 
 دترك املشهه ا صلي:  اليته اري  ليل على وانقول صي  نرا  ينشغل دئاء اجلزويات الناعاب وا املشهه به

 على ايال  د املراكل أ ر ا                 دي تزع اخليل املغري  بالض ى 

 قرا  اوا ر الوصش ص  ختد ا                  قويل القرا غار الهديمب  صه     

 (05)دثريان ئدضات القحياب عندا                   ير  علينا العري وا  دن إلاه       

كر م اها النل عجد  الشجالاعب داجو) احلحجان( ديو اجه لهيجان فجالاعته ديسكسجل م دصج  املشجهه بجه ديجكك يه 
 املشهه.

 وا اها الضر : أار دم  اويته ا اوذ   

 ل داملسك اال   اناً   ا ا                          يجكأن القرنال دالزاه      

 سهااا الهر يستهيما سً ا                        ال  وا ئيقما  ججمو  

 ئ غاٍل  ال  وسااً ودا ا                            بعو  وا اخيند عند التالا    

 (06)على كل صاٍل أئ ت ائتشا ا                    ال ه كلاا ذ ججججته             

 ل دالزاهيل داملسك داخلار .صعا فاعرنا م اه  ا بيات م دص  قي  ئاو ب بهوبته ديشهمما بالقرنا

اارر وا غجري اجها الضجر  دئ ت م  يوانجه داجد كثجرياً ونمجا تجؤ ر اجه  الو ياجب  دن ان تسجتخدم  داناك صوئ  
 األستدائ  التشهيميب ،كاا م  وله:

  تلَا  تيًً أد أصنَب الدداايا    أ برن  اضا الشخو  كأاا                                

 (07)فربَا وداواً وامنَب املنا يا       دأصه ا صرعى م الهيوت كأاا                        

يتوسججل سجج يال انججا بالحججوئ  لتحججه  اكثججر تعهججرياً علججى  ارتججه وججا تعهججري وهافججر يلالججأ اليججه  نججرا  يحججوئ وججدر العنججاء 
ط كاجا نجرا  يو ج  فجري اً وجا دالتع  داجلمد الهر تشجعر بجه ا سجا  الاتيجات اللجوايت   نجا ليلعجنب م واجان ورتاج

 الحوئ احلركيب املتًصقب دالهس نحه صلب جاايب وا األلاا  داملعاين م غايب الردعب داجلاال.
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كاججا دانججاك صججوئ  اياليججب بديعججب د امججا للتعهججري عججا صتايججب املججوت داججي صججوئ  صسججيب بائعججب م األ اء  ويجججب م 
 الحياغب:

 حدا تريد  تالُه             كاًي اذا واااَل بالقرن  أسيلقاَك  رن                           

 (08)بغاَك دواتهغيه إً  د دتُه            كأنَك  د ادعدتُه أوس ووعدا                        

لعل فجاعرنا يريجد م اجهيا الهيتجني ان يعج  عجا صتايجب املجوت  يشجهه املجوت بجالقرن األسج وئر الجهر ياجرل علجى 
 لته داو ئاغ  عنما ،داه  دسيلب تحويريب اكثر اثائ  للهعر دالراهب.األنسان وناج 

اذاً نستخلل ان األنشغال باملشهه به ينهط وا بادلب لتو يج  الااجر  م الحجوئ  سجدر التعهجري عنمجا دتوضجي ما 
 األصل.م اذاان املتلقي دلاا س يااً صني يستغرل  يه غالهاً واينتقل ا  عاي اار ديقضي على املن لق د 

 (الوظيفة الشعورية:2)

نلجججتاس م  يجججوان سججج يال اثجججائ اجججه  الو ياجججب التحجججويريب دم وواضجججط عديجججد  يتالجججادج بالحجججوئ  الو يايجججب التعهرييجججب 
ليالعلما ذات د ياب فعوئيب غالهاً وامسد  يما عواقاه الشعوئيب داصاسيسه  نجرا  يعج  تعهجرياً تحجويرياً تشخيحجياً 

 الشعوئ العاقاي ،كاا م  وله :ماط بني احلركب الشااحب د 

 اغاَو لو افاو الهر  د اصابذ      ا   هٍل صعَ  الهئر ألحنذ ليا                       

 (09)اغاَو وامشُس النمائ  اذا بدت         بأصسَا مما بنَي بُر يك  َغاليجا                       

 اته دفعوئ  ،ديشخل صهه دفو ه)لغاليب(.يو   م اها النل اياله اخلح  لتحوير وعان

دنلججججتاس كججججهلك اثججججائ د ياججججب تحججججويريب ااججججرر  اججججط بججججني احلركججججب الشااحججججب دالشججججعوئ العججججاقاي ،كاججججا م اججججه  
 ا بيات:

ا       أعهُد َبذ احَلسَ اع  يُز ي الَقوا  يا                         أفاَئت  مبدئااا د الد  ل كس 

ا َصلُك الناُع عائيا ئَأت                        َتهاً َئثاً َدس َق َعهاَءً           دأسَوَ مم 

َدَذاك َاَوان   اار  َ د بََد ليججا  يُر لا أ واواً ديكُكَا ل َان                              
(22) 
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باملجدئر )الجهر ينقل لنا م اجها الجنل صجوئ  فااحجب عجا وعاناتجه دصروانجه م ووا مجب دا عجه اليجووي ، داألفجائ  
تدئر به فعراا( صركب نسويب ناعاجب دل ياجب ا  ا جا م الو جد ذاتجه تاتسج   جواً صزينجاً أل جا تحجوئ ئ يجا فجاعر 

غجججري عاب جججب دتسجججايب    جججأر اجججوان يلقجججا  الشجججاعروا افجججائ ))أسجججي  دتعججج  عجججا اآلوجججه وجججا اجججًل صجججد النسجججو  عنجججه،
 .(20)((بأصقراأل اء عند )عهد بذ احلس اع(؟

  د ت مر الحوئ  عند  وع   عا اصساع عني  يد عه ا  الت در:د       

 ل  دالَوئل  ججججيَوَم الَاَخائ  وقاَم اآلص      أَفعاَئ َعهد  بذ احَلس اع   اَا َلُه                      

 (22)اخلُججججلق  إن ُكنُد َعهداً  ناسي ُصرَ   َكَرواً            أد أسوَ  الَلون  إين أبيُض                 

مسد م الهيتجني د ياجب تحجويريب ) هيجال اخللق(صجوئ  دظيجب   جل خيجا م احلقيقجب دلعلمجا تعج  وجام ناجس سج يال 
 وا اد للتقاليد دالتار  على الوا ط.

 :كاا سال صوئ  اارر مماثلب م اها النوع تتوض   يما املًو  العاوب للو ياب التحويريب الشعوئيب

 جَهنُي  ججد َ َد  جدُ           َجُعوذا لنا و ا َفر وجاالهنُي ُوقر ر  الَاليلَي اها                   

اُد و ا باقا  اجَلور         دان ُكُتُه  السَيُ  ُعرياُن ين   ُ                    (22)دإن   ي تَهُوصا ا 

ال صهجه تو سجاًوا ب جش السجي  العريجان وذ  اضجاء  تحجويريب عجا ااهجائ صهجه  مجوكتايحوئ لنا س يال م اها األ
الجهر ين  ،دصجوئ  السججي  انجا اججي ا اجرر ليسججد قهيعيجب دلانمجا  ججاءت م الجنل  سججيداً ملشجاعر  الناسججيب 

  مو يعاين تو ساً فعوئياً خميااً ديتو ط فراً  د ينزل به ألنه اعلا دابا  سراً واتوواً.
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 ( الوظيفة البيانية:2)
الجن اصج ل  العلاجاء علجى تاريعمجا  ياجا بعجد ))هيجان الكاثيجب م صجياغب صجوئ  الشجعريب لقد استعال س يال  نجون ال

 (22)((ا  تشهيه داستعائ  دكنايب دلاج ....اخل

دفجاعرنا كغججري  وجا فججعراء العججر  ي  تلج  صالججه عججا بقيجب الشججعراء اجلججااليني م اسجتخدام اججه  املحجج ل ات م 
 .(25)صياغب نحوصه الشعريب دونما التشهيه

 (22)((ا دم صوئ الهيان دادسط الحوئ اد الانون استعااً  م الشعر العريب))ديعد التشهيه

كاججا ديعجججد وجججا الوسجججاول الهيانيجججب الججن توسجججل سجججا الشجججعراء لهيجججان ا اججائاال دايضجججا  وعجججانيمال د جججًء وجججاااي ونمجججا 
 .(22)دتقري  الهعيد عنما ليزيد دا املعىن دضوصاً دحيركوا األذاان

 أصسا التشهيه او وااد ط بني الشجي ني افجكاكماا م الحجاات اكثجر  ))ياب التشهيه عند  داوَه م  ولهدتت د   
 .(22)((وا انارا ظا  يما ص  يدين ساا ا  صالب األاا 

دبعججد اججها يتضججج  لنججا ان التشججهيه يعتججج  ا ججدئ الوسججاول الانيجججب التحججويريب م الشججعر اجلجججاالي دوججا اًلججه يسجججت يط 
 تشخيل ابعا  بعض تااصيل فعر .الشاعر 

دوا اًل عاليب اصحاويب لتشايل صوئ  التشهيميب دالن دئ ت م النحو  الشعريب الجن ضجاما  يوانجه د جدنا 
ان ُ ججل تشججهيماته  وعقججو   بججاأل دات التقليديججب )الاار،كأن،وثججل( ددئ ت ا اتججا التشججهيه )كججأن دالاججار( باثججر  

  داسججتعال تشججهيماته م صججدد  املعججاين الججن صججد اا النقججا  ،د ججد اصحججيد وواجنججب مبالاججوع وادصججل الينججا وججا فججعر 
( داصججد دعشججردن بججج 22( سججتب دثًثججني تشججهيماً ونمججا )22تشججهيماته بواسجج ب )كججأن دالاججار(  اججان لاوعمججا )

 ( دمخسب عشر بج )الاار(.25)كأن( د)

 دوا تشهيماته بج )كأن( حنو تحوير  لهيال د ه بهوبته )عاري (:

 (22)دمَجَر َغضًى َاهد  له الر يُ  َذاكيا               كَأَن الثريا ُعلقد  وَل حَنرا ا                          

يشهه د مما بالهيال املضيء،كاا ان بيال بشرلا ملاع ص  ليخيل له انجه يشجهه لحجااوه بيجال الثريجا دملعا جا اد 
 لون مجر يلتم   يه ص   الغضى اجلزل.

سجج يااً اسججتخدم أ ا  التشججهيه )كججأن( كو ياججب تحججويريب لرسججال وعججاي د ججه بهوبتججه دألع ججاء الحججوئ   دنججرر انججا ان
 املزيد وا الجتألق دالوضو .
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 دوا صوئ  الن صاغما بواس ب )الاار(  وله:

 (23)و ا الُدئ داليا ُوت  دالشهئ  َصاليا          د يٍد كاليد  الَرت  ليَس بعاقٍل                          

نًصع م اها النل استعاال أ ا  التشهيه )الاار( كوسيلب تشهيميب د اما لهيان مجال عنجق املجرأ   نجرا   يشجهه 
عنقمجا بعنجق ال ج  م قولجه داجو بلجى بجاحللي دكانجد الها يججب العربيجب كلمجا تتغجىن )تيجد ال ج ( دتعتج   وجثًً اعلججى 

 للالاال.

 (22)دفهه قي  ئاو تما بالقرنال دالزاهيل داخلار  ، (22)كاا فهه بهوبته بهيضب ال ليال 

 .(25)،دالارع بالعقا (22)،دفهه احلحان بالسرصان(22)دوشيتما مبشي الق ا  

دبناًءعلى واتقدم نرر س يااً   و م دصاه دتحوير  التشهيمي اخلياو ا جا الشجعراء اجلجااليني داوجررء القجيس 
سنب تعادئ عليمجا الشجعراء بعجد  دتنا لواجا وضجياني اليمجا صج  غجدت تراثجاً ااصب داتهط اصوله دا اائ  دالن باتد 

 وا األايلب دالنعوت دالحوئ داألدصار ي  ر  عنما الشعراء.

 اي اها الضر  التشهيمي كان ايال اوررء القيس احهاً  حوئ  سد املرأ  عضجواً عضجوأً داجدث عجا د ممجا 
  اجلاجاو الراوجط الجهر صليجه عليجه قهيعجب احليجا  داجملتاجط الهجددر د يداا دتابط دصوئ  سداا كلجه داع جا  الوصج

عجججا د جججه بهوبتججه د يجججداا دفجججعراا  و جججه يجججب م اجلاجججال دالردعججب م احلجججدي  وا هججل األسجججًم  قجججد ئسججال صجججوئاً غا
 بهوبته تست وذ على القلو  لهيال بشرلا دملعا ا:

 كجاحها  جيٍد  ججججي  نجا يل  ذبال      يضيُء الججاراُش د َمما لضاليعما                    

 (22)اصججججججججججا  غضججججججججججججى  ججججججججججز ً دكجججججججججججج  بأ ججججججججججهال       أن علججججججججججى لهججالجججججججججججا مجججججججججججر وحججججججججججج ل     كجججججججججج             

  هيال بشرلا ملاع بشهه لحااوه بيال الثريا دملعا ا.

 ه  يداا تيد ال   م قوله:هديش

 اذا اججَي نحته د  مبع ل       د يد كاليد  الرت  ليَس بااصٍش                  

د رع يغشى املنت اسو    اصال            اثي  كقنو النخلب  املتعثال               
(22) 

 اليداا قويل داوالعنق املثاو الهر يتخه  العر   هل األسًم وثًً اعلى للالاال،اوا فجعراا  مجو اسجو   جاصال 
 ناعال كثي  وتداال لاثرته.
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لججو يز ملججا  الججه اوججر  القججيس يضججط بججني ايججدينا القواعججد الججن اعتاججداا فججاعرنا م نعوتججه التشججهيميب اذاًاججها العججرل ا
اخلياليب دتقيجد  باملثجل التشجهيميب الجن ائسجااا دصجد اا فجعراء العجر  اجلجااليني دم وقجدوتمال اوجر  القجيس دالنابغجب 

ياتجه  اجا وجا فجاعر ا  داجدث عجا د جه دقر ب دسوااال وضيااً اليما فجي اً وجا  ائبجه دلامجا بجهعض وجا فجؤدن ص
د يد دفعر بهوبته...مث ان الالاجات الجن اسجتخدوما سج يال انجا  ختتلج  عجا الالاجات الجن دئ ت م ابيجات 

 اوررء القيس وا حنو:

 اثي ، اصال،اسو .....اخل.

 ( الوظيفة السردية:2)

الاا عريق ديتخه لائيه الكاثيب  تعرر الحوئ  السر يب م القحيد  اجلااليب باا)األ اء القححي(داها
داو الهر يددئ صول املرأ  اذ كان للشعراء )) م بعض لوصات القحل الغراوي دااال وام  حل اها الشعر

 .(83)((وط بهوبالال  حل صرصوا على ختليداا م افعائاال اعًًء لشأ ا دا مائاً ملاانتما وا ناوسمال
بعض األصيان بسي ًا   ر  عا ن ال املسا لب اآلنيب   د ياون م )) دياتن  اها الاا صوائ  

 (83)((دالاار  املغلقب دالتأثري الهايت، د د ياون قويًً تنهع  ونه  لساب الشاعر
 (04)((بعض األاهائ املتسلسلب القريهب  داً وا الوا ط امللاوع دالقليلب املنا ر دا لوان ((ديتضاا

الغزو م اجلااليجب اجو وا يجه وجا غجزل واشجور دصجري  د حجل وا نجب  دان ااال واصيز اها القحل عا الشعر
 .(22)ديعد األعشى داور  القيس دس يال داملنخل دقر ب اكثر اؤ ء الشعراء ااتااواً سها الاا

د ججد ا مججر فججاعرنا براعججب م ا اء اججهااللون وججا التحججوير السججر ر القححججي ،دلثججر ان يسججول احلججدث علججى فججال 
ذ ججه دخيججها نججرا  يلتحججق بججالوا ط  دن ان ماججد اد مجج  فججعر ،دي يلالججأ ا  الحججوئ   دوججاً بججل  حججب م كثججري وججا اا

 وز  م فعر  التقرير املهافر باألسلو  اخلياو دالحوئ  عند  م اها النا  وزيج بني الوا ط داخليال كقوله:

يٍب َوشَي الق ا   اتَهعُتما                              ااَا السك  ََنَشى أاَلما أن تَالو         دَواف 
 ًواً بينمال يق ُُر الَدوا َ عُد ك          قالد  لُه ياَديَ  َغري َك إَنذ                          
 دي َ  َش اها الليَل أن  يَتحَروا          َناَض ثَوبَيه دَنَ َر َصوَلُه                            
 (22)دنَلقُ  َئ ضاً وا مُجَاٍن َاَ اا       نُعاَي بآثائ  الثيا   َوهيتنا                               

ان اها األاوذ  التحويرر يعد اعالاجاً فعرياً  لقجد  سجد احلجدث علجى فجال  حجب،داحلا ثب الوا عجب دوا يمجا وجا 
خبيالجه اخلح ،دحيشجد م اجها  الوان ناسيب توصي اليجه بتشجايًت غنيجب تسجتاد الوا جط دتسجتوصي اصداثجه دصز جه

الججنل خمزدناتججه الااريججب داخلياليجججب ديسججتاللي ونماججا واير ججد ااوذ جججه بعواوججل األصججالب م الااججر دال اعجججب م األ اء 
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دالحدل م املعاجلب ،دينقل وا التالربب، اخليال دالتالربب صتدان م  سد الحوئ  اوتدا اً تلتقجي نقاقمجا م ووا جط 
 الوا عيب وا صايال احلدث داي وتاثلب م:وتعد   دنرر املا   

دصجوئ  الاجًم (22)املهيد بأثجائ الثيجا  دلانجه صجز  مبشجي الق جا بتنايض الثوبني دالن ر اخلاو  انا دانجاك دتعايج
 داي وا    لهتما التالائ  القدصب داملشاادات السابقب داستدعااا اخليال.(22)الهر يق ر الدم

كججات وثري ، أ ججا كالق ججا  تججدال  ججًً صلججواً اسججتدعااا اخليججال وججا اججًل التججداعي اوججا الاتججا  الججن متشججي بججدل دصر 
 الهاذ.

 داوتد  اخلالديان تشهيمه وشي املرأ  كركب السيل م  وله:

 جينا َلا يابآيب  وجججا اءت ال                     الا ذ اليما َعَارك اهلل يا                      

ًَ َصاداً تارَع دا  يجا           لا َر سيل م اباق َ  َسملٍب                               (25)إذا واَع

 (22)((صسا م وشي النساء،د د ااه  مجاعب وا الشعراء عا العهد)) دذكر انه

 ( توظيف اللون:5)

د  الزوجان داملاجان كان سج يال يراعجي الد جب م الرسجال عنجدوا واكجان يريجد ئسجال ا بعجا  احلسجيب لًفجاال  نجرا  حيج
م تحوير لوصاته التشايليب،دي حيشد افاال صوئ  صشداً بل ضاا سيال اياو يعول علجى احلجس ليالسجد بجه 

 عاقاب اد يع  به عا  ار .

دان تو يجج  اللججون م عاليججب تشججايل صججيغه الشججعريب  ججاار  عجج  عنمججا م ا اوججه كاججا كججان ياعججل غججري  وججا الشججعراء 
تشجججايًته دلوصاتجججه الشجججعريب م عجججد  كهجججري وجججا نحوصجججه الجججن يضجججاما الجججديوان،دكان  دبجججرع م تو يججج  اللجججون م

وولعججًام است ضججائ اللججون م صججيغه الشججعريب،دا مرت نتججاوج  ئاسججب كثيججب اليليججب ل هيعججب تو يجج  اللججون م فججعر 
اججر   اللونيججب اد سجج يال اعججداا األسججتاذ الججدكتوئ باججو  اجلججا ئ انججه يعججد وججا اغججزئ الشججعراء اجلججااليني است ضججائاً للا

ا حياء بد  لا داه   اار  ير ط سههما ا  اسجتاثائ  وجا است ضائصجوئ  املجرأ  الجن تسجتدعي قهيعتمجا تو يج  
 .(22)اللون  ضًً عا عقد  السوا  الن كان يعاين ونما
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ا وائسجججما تسجججتدعي صضجججوئ واجججر ات لونيجججب قاملججج))داحلقيقجججب الجججن  تقهجججل الشجججك ان لوصجججات املجججرأ  دالرصلجججب دامل جججر 
اجلجججااليون صججج  غجججدت اقجججق صضجججوئاً تلقاويجججاً م نحجججو   صحجججر خيجججا م اجلااليجججب داألسجججًم،دتغ ي وسجججاصات 

 .(22)((صائت كأ ا وميأً  خيا  مي تستدعي بعاويب االحب م ار نل فعرر دألر فاعر كان

لونيججب م ا اوججه الاججذ م دوججا اججًل عاليججب اصحججاويب ملوضججوعات فججعر  الججن ضججاما الججديوان اججد  د جج  املاججر   ال
 52,22مثانيجب عشججر نحججاً وججا لاجوع نحوصججه الهالغججب مخسججب دثًثججني نحجاً  نسججهتما ا  لاججوع نحججو  الججديوان 
ًً،دالجهر كانجد  يجه   22,25باملاوب داي نسهب عاليب  داًاذا  ائنااا بالنسهب ناسما م  يوان النابغجب الجهبياين وث

،دد ج  سج يال (22)ثًثني نحاً وا لاوع سهعب دسهعني نحجاً ضجاما  يوانجهباملاوب صي  د   اللون م ثًثب د 
 .(53)تحرحياً اد احياًء م مثانيب دمخسني دواون بيد

دسهق اور  القجيس سج يااً دالشجعراء اجلجااليني م تو يج  املاجر   اللونيجب،صني اسجتاثر وجا دصج  تجرر احلهيهجب) 
 .ديح  بهوبته الهيضاء:(52) وئ األساع ل  اء اللوينالهيضاء( دائسى صقيقب است ثائ صوئ  املرأ  با

 (52)تراوَهما وحقولب  كالسالنالل                     وماماب  بيضاء  غرُي وااضب                            

دتلقجج  سجج يال اججها التقليججد كهقيججب الشججعراء ليعجج  م فججعر  عججا انتااوججه ا  اججها الججكاث  عججاد  است ضججائ الهيججال 
رحياً اد تلاي اً وسكسًً م تتهط  زويات الحوئ  دصعا م ئسال ا وقمجا دتضجليلما بجالوان جاايجب بشجداً  يمجا تح

ذاريتجججه الااريجججب وضجججيااً اليمجججا  ائبجججه دوغاوراتجججه الغزليجججب ليشجججال نسجججيالاً وكاب جججاً وجججا الحجججوئ احللجججو  الناعاجججب ذات 
 األفاال اجلهابب كقوله صني د ع صهيهته يوم ئصيلما:

 ديَرَ ُط عنما ُ ؤُ وءاً ُوت ا يا                 اا بيَضب  باَت ال لي اُل حَيُامججا                        

جل                           (52)لَججدينا لياليا َوط الرك  أم ثادٍ                  ب أصَسَا ونما يَوَم  الد  أئاص 

   وله:دد   فاعرنا تقرير الحاب ناسما احياًء م

   َهاُء صَند  أعنا ما م الججاَاان س        جوم لَجقيننا       كأن الُحهرييات  ي                     

 (52)دُاُا بناُت الَقوم  إن َيشُعُردا ب نا            يَاُا م بَجَنات  الَقوم  إصدر الدَاائع                   

اًء،دغالهجاً ي ياجتال واصجدث لجه وعما، اضج ما د ضج  ناسجه داجها م اها النل ممر واحيدث لجه وجط املجرأ  احي
وجا بجذ صجهري بجا يربجوع   اجلمر ناتج وا صالب ناسيب بردوب،دانا يحوئ باللون  ربته الشجعوئيب  قجد  جالس نسجو 
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بجذ ،دنسجاء (55)((دكأن وا فأ ال اذا  لسوا للغزل ان يتعابثوا بشق الثيا  دفجد  املعاجلجب علجى ابجداء ا اسجا))
 .(52)صهري الهيضادات يت ولا  هاء كاا دتت ول )عاري ( م و ولته الياويب ئصاً حيلي  يداا الدئ داليا وت

 ،وا ذلك  وله:(52)دفغ  س يال با كان صوئ  املرأ  بحوئ  الدويب، لتقرير صاب الهيال للارأ 

دَن  اا يَجن اُلو خَيَُا َسليالُ             خينٍد دأتراٍ  خَيا َفَهه  الُدوى                              (52)َيح 

ينع جج  م اججها الهيججد عججا األدصججار احلسججيب ليسججلك قر ججا ااججرر اكثججر اغرا ججاً بالانيججب، رير انججداً داتراسججا صججوئ  
 .(52)الدوى ،كاا دتت ول )ويب( ويب م نل اار له

 :السوا  وار   لتشال وط الهيال صوئ  التضا  اللوين م صوئ  املرأ  دد  

اٍل                            (62)َتراُ  أث يثاً ناع اَل الَنهد  َعا  يا           لَياَو َتح اُ  القلوَ  ب ااص 

دان است ضجائ )) لقد اخته فاعرنا م اها النل السوا  ووضعه ليشَال وط الهيال صجوئ  ااجاذ  للتضجا  اللجوين،
ال ججاو  ا  تقججدت الحججوئ  الانيججب املثلججى للاججرأ  الججن فججغلد واججر   الهيججال ي ياججا ا وئالوصيججد م  مججد سجج يال 

 .(60)((صواسه داوتلاد ناسه، قد اخته السوا  ووضعه ايضاً  ليشال وط السوا  صوئ  اااذ  للتضا  اللوين 

دم ا اء فجججعرر غايجججب م الردعجججب وجججن  سججج يال جاجججال التشجججايل اللجججوين  اجججز  م لوصتجججه الياويجججب واجججر ات )الهيجججال 
صج  ان )) (62)خلضر  دالحجار  داحلاجر  دا فجرال( ضجاا سجيال ايجاو صسجي م توجيجط دذكجر ا لجججججججواندالسوا  دا

 .(61)((ا  اء الشعرر  يما يت ول ومر اناً لونياً 

كاجججا د ججج  اللجججون م صجججوئ فجججعريب ااجججرر غجججري صجججوئ  املرأ ،د سجججد اجججه  الحجججوئ م لوصجججات ال هيعجججب )لوصجججات 
 ًً الزار ب اللونيب،دد   عند ا لوان الجن ئلاجا م ال هيعجب دلانجه اكتاجى بجهكراا  دن وا  امل ر(،وشيعاً يما تشاي

ان يغنيمجججا داجججي صا لجججب مباجججر ات اللجججون الحجججرحيب داملوصيجججب،  جججً  لجججه الضجججياء دال ًم،دالثيجججا  الهجججيض دئأر الغجججيال 
 الس ا : اخلاي  دالغيال الاثي  داي الوان وتعد   ع  عا بعضما تعهرياً وهافراً كقوله م دص 

 أصائ  َترر الَ َل يَ  يَجغ َتا ض          ُيضيُء ك ًاا اً دَمُلو ك َاا َجا              

خا َا               ُيضيُء مَشَائيَخ  جد بُ َند            َوثا  يَد َئَي اً دَئي اً س 

اا اَ َوَرتُه الَحها دانتَ تُه اجلَُنو           ُ  َت َ ُر عَ                 (64)نُه َ ماواً ا 
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 الشججاائيخ ))صقججق م اججه  النحججو  نوعججاً وججا التااوججل وججا اججًل تو ياججه الججوان وتعججد   م دصجج  السجج ا ،
يضي ما ال ل  تهدد ئي اً بيضاً دلاا الحوئ   تله  ان تستاد وا اجا س الزار جب اوتجدا اً  ديجداً  الجهر ينجتج 

ائر النهججججد الججججن متتججججد كاججججا متتججججد عججججردش النهججججي  الزاايججججب عججججا اججججها الجججج ل وججججا و ججججر يهعجججج  وججججا ا ت ا ئل جاجججج
، مث ياشجج  لنججا ضججياء الجج ل  ججهًً لاتججه الغيججوم، داجلهججال تلججهس اثوابججاً يعلججو بعضججما  ججول بعججض ،مث (65)((األلججوان

يسججتار الشججري  التحججويرر املو جج  بججاللون  ججرير اخيججواء وججا صججها د نججو  ينججأر بالسجج ا  اخلايجج  ديهقججى علججى 
 الس ا  الثقيل.

 دبعد اها الهر بينا  كله صاا ان َنر  دنقرئ مجلب صقاوق اظما:

ان ا  األ اء الهياين دصياغب املجا   التحجويريب عنجد سج يال وسجتاد  وجا ثًثجب وحجا ئ،األدل وجا قهيعجب  -1
بي ب اجلزير  العربيب داحليا  الهدديب دوشااداا دواااراجا دالثجاين وجا الشجعر اجلاالي، الشجعراء العجر   هجل 

ًم تركوا كااً دخمزدناً ااوًً وا خمزدنالال الااريب د مد ا اومجال العهقجرر املسجتنه  وجا صيجا  الهجداد  ا س
،دخيججها كججان الشججعر اجلججاالي اواوججاً دوحججدئاً ئويسججياً دينهوعججاً ثججراً وججا وحججا ئ تشججايل صججوئ  اخلياليججب، اوججا 

يال ،داجها املحججدئ ا جل  مججوئاً املحجدئ الثالج  املااججل لتشجايل صجوئ  الانيججب اجو )الهعجد الناسججي( م سج 
 م نحوصه وا املحدئيا السابقني.

استوع  الحوئ الهيانيب الكاثيب م صياغب صوئ  الشعريب دي  ر  عا ودائ الحجيغب اجلااليجب املألو جب الجن  -2
 ت العنا وًبما م ثنايا عشجرات الجدداديا اجلااليب،دفجاعرنا ي  جر  عجا التقاليجد املتهعجب  مجو كجان غالهجاً 

ن له،دصاكى فجعراء العجر  الجهيا  دت د ينمج اه  التقاليد الن تعادئ عليما الشعراء اجلااليني داملعاصر 
ا ججاومال م وضججائ  القهاوججل كججأوررء القججيس،  قججد نسججج نسججالاً وشججاسا لشججعر  دئسججال ا وقججه العريضججب 

ايلجججب تعا ججج  عليمجججا داسجججتعا صجججوئ  دكلااتجججه،  اجججل الهجججاصثني يعر جججون انجججه تجججرك دئاء  تراثجججاً وجججا الحجججوئ داأل
الشجججعراء بعجججد  نجججا لني دوضجججياني صججج  اصجججه د جا اً يسجججتعينون به،دسججج يال   تلججج  وعمجججال ا  واتحجججهه 

 الشخحيب عا   وا النتا  الاذ.
دكجججان فجججاعرنا غالهجججاً وجججايق  عنجججد ذئر املعجججاين الجججن قر مجججا اسجججً ه دم ا صيجججان نجججرا  يالجججد وجججا اسجججائاا 

ستالدر خمزدنات  ار  اكثر مما يستوصي اناعال ناسه  جاألاوذ  دتاون له فخحيب ت مر م نتا ه  ي
وجا التخيجل دالتالربجب دغالهجاً  التحويرر عند  تتداال  يه بهدئ دا عيجب تلونجه دتهعج   يجه احليجا ، داجووزيج  

واحيشججد  يججه فججي اً وججا فججؤدن صياتججه دخمزدناتججه الااريججب ديلامججا بثججو  فججاار ئاوججط و ججرج بالاججا  عهبججب 
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اغب  زلب املعاين،دااها نرا  كثرياً وايغر  داال وشجر ون ألنجه يشجعر ان لجه  ائبجه دينهغجي صلو   ويب الحي
 ان يستعري األقائ العام مث ينسج ونما فعراً صثله دينقل  ائبه.

قرل س يال السنا الانيب املتعائر عليما م تو ي  الحوئ   حاغ صوئ  ليع  سا عا  اجر  اد ليالسجد  -3
ن الهيان الكاثيب م صياغب تشجايًت صجوئ  دي مجر التشجهيه م فجعر  م وقدوجب سا عاقاب داستخدم  نو 

الانون الهًغيب الن اعتاجداا دصجاكى خمزدنجات الشجعر اجلجاالي م صجياغتما دم ئبج  املشجهمات بعضجما 
بجججهعض دم قريقجججب الجججرب  ا   انججج  تقيجججد  باملثجججل التشجججهيميب الجججن صجججد اا،دان ُ جججل تشجججهيماته  جججاءت 

األ دات التقليديب ) الاار، كأن، وثجل(. كاجا جلجأ كهايجب الشجعراء اجلجااليني داملعاصجريا لجه ا  وعقو   ب
ا ستدائات التشهيميب  نرا  تجائ  يشجغل باملشجهه بجه انشجغا ً ينسجيه املشجهه، دقجوئاً يشجغل باملشجهه بجه يسجرياً 

نشججغال باملشججهه بججه ينهججط وججا مث يعججو  بعججد  ليججل ا  املشججهه صعججا م تحججوير  داحلججدي  عنججه. دنججرر ان األ
بادلجججب لتوضجججي   اجججر  م اذاجججان املتلقجججي دلانجججه صججج  يسجججتغرل  يجججه ينتقجججل ا  عجججاي ااجججر ديقضجججي علجججى 

 املن لق داألصل.

بججائج  م اججاذ  وججا صججوئ سجج يال دغالهججاً ي مججر اججها الضججر  م ادصججار   داججها النججوع وججا التشججهيه  ججاار 
 النا ب.

اد وججججايعرر بالحجججوئ  )السججججر يب( دفججججال اجججها األ اء  ججججاار   نيججججب ا جججا  فججججاعرنا م  جججا األ اء القححججججي -4
وتايز  م فعر  دسال احلدث على فال  حب ولتحقب بالوا ط دوا اًل ذلك صز  الوا ط خبيالجه اخلحج  

ناسيب ديو   اياله م تلويا احلدث ديضاي عليه صهغب صيب  د يتوظما املتلقي نقجًً للتالربجب  اً  ريسال الوان
قيقب تعتاد الوا ط دتستوصي اصداثه دلانما متز ه تا ات اياليجب غايجب م ا بجداع د سجد اجها داي م احل

الججنا  التحججويرر م عججد  وججا لوصجججات  ححججه الغراويججب دلعججل )صججوئ  الاجججًم الججهر يق ججر الججدم( دالججن ئكجججز 
ال ئصهججب تتعججدر ألنججه ان لججق م اججه  املق وعججب ا  ا جج عليمججا النقججا  تعججد اوعججا صججوئ  م اخليججال م ُ ججل فججعر 

صدد  اخليال ،دص ال صوا ز ال هيعب )الهي ب دا ي ( ،دايال س يال صي اح   جأذا مججط اليجه نقجل الوا جط 
،دعاليب تركي  ا  جزاء م فجال داصجد ااجا اجي عاليجب عقليجب اتجا  ا  ايجال دبحجري  دئبج  بجني األفجاال 

 .(66)احلسيب على حنو داع
 نيججب وتايججز  ااججرر  قججد اناججر  فججاعرنا م اع ججاء غججري  وججا الشججعراء  اججر   كاججا نلججتاس م ا اوججه الهيججاين  ججواار

، دبجرع م وشجيب ( 68)، دسجا السجنب اوجام الشجعراءم نقلجه اصا يج  النسجاء عنجه (67)ايثائ اخللو  وجط وجا حيهجون
 ،داثىن (  72)، ))أ ا متشي وشي الق ا  (((  69)املرأ  

 
 .(70)((السيل دالسيل ين ر اليه على انه ا رداريتشهيمه صركب املشي كركب  ))النقا  على 
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ابججدعد فخحججيب سجج يال بشججال  لججي دبججائج م صججوئ  تو يجج  اللججون م عاليججب تشججايل الحججيغب  -5 
الشججعريب ،داسججت اع ان حياججل ا اء  األبججداعي وماججب اسججتيعا  املججدلو ت الناسججيب للججون داألنتاججاع سججا م 

ان التقحجججي دالتجججد يق م لوصاتجججه التحجججويريب تغجججرر بتأوجججل صالجججب ااجججاج املًوججج  النماويجججب للحجججوئ  الشجججعريب د 
ااصججب وججا صججا ت تو يجج  اللججون م عاليججب تشججايل صججوئ  الشججعريب م عججد  غججري يسججري وججا النحججو  

سججها الاججال الضججخال وججا واججر ات ا  اء اللججوين دا ااججه ا  تو ياججه م لججائر التعهججري )) الشججعريب دانشججغاله
 .(72)(( د صثل صالب وتايز عا دا عه الهي ي داألنساين 

بقججي ان نقججول ان سجج يااً  يحجج  الوا عججب م ا اوججه الاججذ  قجج  بججل يسججا  عليمججا نا ججب فججعوئيب صججا   
دحيييما وا  ديجد ديعرضجما عرضجاً ئاوعجاً  جهاباً،دغالهاً واتسجي ر عليجه نزعجب وجا نزعجات ا بجداع الشجعرر 

 وا اًل تًصق الحوئ دتتابط املشااد. م ُ ل لوصاته  يلهس فري ه التحويرر ئ اًء ووسيقياً 
وا صقاوق داو  يدعي األصابب م كل وا اله،داو  مجد املقجل دائ جو ان  اله   اليهاذاً اها واتوصل 

 اكون  د اد يد صقه دوا اهلل التو يق دالسدا .  
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 الهوامش والمصادر

لثقا يججب العاوب،بغدا ،سلسججلب ين ججر الشججعر العججريب احلججدي  م العرال، .علججي عهججاع ع ججوان، ائ الشججؤدن ا -1
 .40م،0975الات  احلديثب،

تججججائيخ ا    العججججريب  هججججل ا سججججًم، .نوئر دججججو ر القيسججججي، .عا ل  اسججججال الهيايت، .وحجججج اى عهججججد  -2
 .027م،0989،  2الل ي ،و ابط التعليال العاو ،املوصل،ط

قرعان، اوعجججججب لجججججال الحجججججوئ  الشجججججعريب دوحجججججا ئاا م فجججججعر عهيجججججد بجججججا ا بجججججر ،) ك (، جججججايز عجججججائر ال -3
 .172م،0997الريووك،ائبد،األئ ن،

 ر لويس(، ترمجب: ادجد نحجي  اجلنجايب، دوالجك وجرير سجلاان، دصسجا  -ين ر الحوئ  الشعريب)سيسل -4
 .22م،0982ابراايال، ورا عب  .عنا  غزدان،  ائ الرفيد للنشر، 

لاتججججج ، وحجججججر ين جججججر وقدوجججججب  يجججججوان سججججج يال عهجججججد بجججججذ احلسججججج اع، اقيجججججق عهجججججد العزيجججججز املياجججججذ،  ائ ا -5
 .5م،0952-اج0169،

 .0/428م،0967ين ر الشعر دالشعراء،ابا  تيهب،اقيق ادد باد فاكر،وحر  -6

. د يجججججججججججوان املعاين،العسجججججججججججارر، تحججججججججججج ي   0/428. دالشجججججججججججعر دالشجججججججججججعراء 5ين جججججججججججر وقدوجججججججججججب  يوانجججججججججججه  -7
 .2/066اج ،0152كرناو،وحر

الردايجججججب خمتحجججججر   جججججداً  .ددئ ت2/066.د يجججججوان املعجججججاين 0/428. دالشجججججعر دالشجججججعراء55ين جججججر  يوانجججججه  -8
 .087/ 0م،0974دخبًر م قهقات   ول الشعراء ألبا سًم، اقيق باو  باد فاكر،وحر،

 .6ين ر وقدوب  يوانه  -9

 .428 /0الشعر دالشعراء  -01

 .22اج ،0167فر  املعلقات العشر،أبو جكريا حيىي با علي الت يزر،ا ائ  ال هاعب املنرييب -00

 .48م،0944بردايب ثعل  قهعب  ائ الات  املحريب،فر   يوان جاري با ايب سلاى  -02

 .12 يوانه -03

 .10ناسه -04

 .42ناسه -05

 .44ناسه -06

 .28ناسه -07
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 .40ناسه -08

 .25ناسه -09

 .25ناسه -21

، 0 جججراء  وعاصجججر  م نحجججو  وجججا الجججكاث الشجججعرر، .باو  عهجججد اهلل اجلجججا ئ، ائ الشجججؤدن الثقا يجججب، ط -20
 .127م، 2222بغدا ،

 .55 يوانه -22

 .61ناسه -23

 ئاسججب اليليججب ،باججو  عهججد اهلل اجلا ئ،اقردصججب  كتججوئا ، كليججب  -اجلججاالينيفججعر أدع بججا صالججر دئداتججه  -24
 .524م، 0979 اوعب بغدا  ،  -ا  ا 

التشهيه ))صجاب الشجيء مبجا  ائبجه دفجاكله وجا  مجب داصجد  اد  مجات كثجري    وجا مجيجط  ماتجه ألنجه لجو  -25
 456سجا بجا ئفجيق القجريداين )ت ناسهه وناسهب كليب لاان ايا ((، العاد  م باسا الشعر،أليب علجي احل

 .286م ،0972بريدت،  -اج(، اقيق باد بيي الديا، ائ اجليل

 .27م، 0975 نون بًغيب، . ادد و لو ،  ائ اله وث العلايب ، الاويد،  -26

 .44م، 0982ين ر  ئاسات بًغيب نقديب،  .ادد و لو  ، بغدا  ، -27

اقيججق كاججال وحجج اى، النافججر واتهججب اخلججااي  اججج( ،117نقججد الشججعر، ابججو  ججر   داوججب بججا  عاججر )ت  -28
 .028م ، 0961مبحر دواتهب املثىن بهغدا ، 

 .07 يوانه -29

 .07ناسه -31

 ، )الهيد الثاوا(08ناسه -30

 ، )الهيد الثاوا(44ناسه -32

 ، )الهيد الرابط(15ناسه -33

 ، )الهيد اخلاوس(19ناسه -34

 ، )الهيد السا ع(19ناسه -35

 .29م، 0964ذااور العر ، ال هعب الثانيب،   يوان اوررء القيس، اقيق ابو الاضل ابراايال، -36

 .06ناسه -37

 .015م،0962املرأ  م الشعر اجلاالي، .علي اخيامشي، و هعب املعائر، بغدا ،  -38

 .082تأئيخ األ   العريب  هل األسًم،  -39
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 .015املرأ  م الشعر اجلاالي  -41

) فججر  السججندديب( ، . دين ججر اججاذ  مماثلججب خيججها الاججا م  داديججا: اوججر  القججيس 016-015ين ججر ناسججه -40
. دا عشججججججى الاهججججججري، فججججججر  داقيججججججق  .باججججججد باججججججد صسججججججني، وحججججججر ، 04اججججججج ، 0121و هعججججججب التقججججججدم،

.د 89 -85،  0967.دأدع بجججا صالجججر، اقيجججق باجججد يوسججج  اجججال، بجججريدت 19م، القحجججيد  0952
، 019م ، 0944جاجججري بجججا ايب سجججلاى، فجججر   يجججوان، نسجججخب وحجججوئ  عجججا قهعجججب  ائ الاتججج  املحجججريب ، 

. 48-45م، 0952.د كعجججج  بججججا جاججججري ، فججججر   يججججوان ، قهعججججب  ائ الاتجججج  املحججججريب، 072 -070د
 .029،256،154م،0958داحل ي ب، اقيق نعاان اوني قه، وحر،

 20-09(، 28)الهيججد 48(، 05د04)الهيتجان 09. دين ججر اجاذ  مماثلججب ااجرر م  يوانججه 15 يوانجه -42
 (.24د  21د  22د  09د  08د  07)ا بيات 

،  ئاسججات م ((كلاججب تججأيت م الشججعر القججدت ونه ججب بأنججه سججتاون انججاك وغججاور  باجلسججد.....))الق ججا :  -43
 اوعججججب الاويججججد ،  –عحججججر صججججدئ األسججججًم دبججججذ اويججججب،  .عهججججد  بججججددر، كليججججب ا  ا   -الججججنل الشججججعرر

 .90م ،0987اج، 0428،  0ونشوئات  ائ السًسل، الاويد،ط

ب د سججججيد لااججججر  ذانيججججب، دان الاتججججا  م األاججججوذ  ان صججججوئ  الاججججًم الججججهر يق ججججر الججججدم،اي صججججوئ  ئوزيجججج -44
اي الن تتالال،دذلك أل ا ااجل اليجه نهجأً  ا عجاً ، داجو ان القجوم يجأمتردن بجه ليقتلجو ،  قجد ))القححي اها 

 .90ناسه  (( عد ونمال كًواً يق ر  واً ، داي تك ق م توصيل اخل  اليه.....

 .09 يوانه  -45

، اقيججججق السججججيد باججججد يوسجججج ، القججججاار ، جلنججججب التججججألي  دالكمجججججب دالنشججججر ، األفججججها  دالن اور،اخلالججججديان -46
 .2/12م،  0965

 -ين جر األ اء بجاللون م فجعر سج يال عهجد بجذ احلسجج اع، كج ،  .باجو  عهجد اهلل اجلجا ئ، للجب املججوئ  -47
 .65م، بغدا ،  0999، 4العد   -27اجمللد 
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ًً 66ناسججججججججه  -48 م  داديججججججججا: جاججججججججري بججججججججا ايب سجججججججججلاى  ، دين ججججججججر اججججججججاذ  مماثلججججججججب م تو يجججججججج  اللجججججججججون وججججججججث
م، 0968. دالنابغجججب الجججهبياين، اقيجججق  .فجججارر  يحجججل،  وشجججق ،52،009،294،298،162،165
 .02م ،0962.دلهيد با ئبيعب، اقيق  .اصسان عهاع، الاويد، 04

 .65ين ر ناسه  -49

 .65ين ر ناسه  -51

 .66،68ين ر ناسه  -50

 .06 يوان اورر القيس  -52

) الجججججججنل. ، الهيجججججججد 14)است ضجججججججائ اللجججججججون تحجججججججرحياً( م  يوانجججججججه  ،دين جججججججر اجججججججاذ  مماثلجججججججب08 يوانجججججججه -53
 (.05) الهيد62)الهيد الثال (،  51( ، 01)الهيد 42الثاين(،

 ك الهيد ا دل(.0) النل58ناسه دين ر أاوذ اً مماثًً م  يوانه  -54

 05ناسه  -55

 ) الهيد الرابط(07ين ر ناسه  -56

كثججر وججا ووضججط لتقريججر صججاب الهيججال للاججرأ  ، ين ججر ان ا ججكان املججرأ  بحججوئ  الدويججب  ججهلك وججا يتاججرئ م ا  -57
 .67األ اء باللون م فعر س يال عهد بذ احلس اع 

 17 يوانه  -58

 ) الهيتان الثاين دالثال (41ين ر ناسه  -59

 07ين ر ناسه  -61

 .67ا  اء باللون م فعر س يال عهد بذ احلس اع  -60

، (07) الججهيد  09(، 00-1األبيجات  ) 08-07) الجنل   ، الهيجد ا دل( ،  06ين ر  يوانجه   -62
 (.55)اخياوش، الهيد  25( ،27) الهيد 20

 .67ا  اء باللون م فعر س يال عهد بذ احلس اع  -63

 (.12د  29) الهيتان 48، دين ر ااوذ اً مماثًً م  يوانه 47-46 يوانه  -64
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 .68األ اء باللون م فعر س يال عهد بذ احلس اع  -65

نا، ترمجججب  . باججد وحجج اى بججددر، واتهججب ا نالججو املحججريب، ين ججر ا صسججاع باجلاججال ،  ججوئ  سججانتيا -66
 .020 -022بً تأئيخ ، 
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 .98عحر صدئ األسًم دبذ اويب  – ئاسات م النل الشعرر  -71
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