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( للحصسي الليرواوي   ملازبت هصيت –كساءة احمد شىقي للصيدة )ًا ليل الصبُّ

 

م   ملىى أحمد هٍس

ت ,حامهت ٖسمُان ت الترُب ت , ُٗل  ْظم اللًت الهسُب

 

 لص  امل

طُدة )مػىإ( ألخمد شىقي, مً خالٛ إهُخاح ألاخحرة نلى ألاولى, ؤو  ْام البدث  ( للخطسي الٓحرواوي ْو بدزاطت ْطُدة )ًا لُل الطبُّ

غمً الخهلٔ  مهازغتها, وهي مٓازبت هطُت بمىهجُت حدًدة جسمي الى إًجاد الهالْت بحن الىطحن بىضُه هظ يابب وهظ خاغس

لوهي نالْت جٓلُالىصخي)الخجاوش الىصخي(,  ٗاة ؤو جدٍى   .د ؤو مدا
ً
د طلـ الػىء نلى الخهلٔ الىصخي بحن الىطحن في الٓىافي وفي يحرها َػال ْو

ن الخٓٛى الداللُت في ٗل هظ, مو ما جىضل الُه البدث مً هخابج واطخيخاحاث مهمت جبّحن الؿاْت الشهٍست نً ألاَٙاز الىازدة, زم بحّ 

دزة اإلاخإخس إلاىاَظت اإلاخّٓدم, و  ً ْو  هجاخه في جىقُِ الىظ الًابب لطالح مشسونه ؤلابداعي.     ديمللشانٍس

 امللدمت:

 مفهىم الاهفخاح:

ت ألازس في ؤوسجت الىعي ال٘خابي والٓساةي, َال٘خابت جخلذ ن ً ولد مُهىم الاهُخاح في ؤٖىاٍ الىٓد مابهد البيُىي الري ؤخدر جدىالث نمُٓ

الُساى والطمذ والٓساءة اهدَهذ مً مظخىي زد الُهل السيء الى مظخىي الُهل الجسيء, ونلى مىؿٔ الامخالء وإلٓاء ما َيها, وجدلذ بباليت 

ً طلظلت مً الامٙاهاث اإلاىُسخت, ؤو مدؼ هدُجت إلخخُاز خل مدل يحره مً َسص الاخخُاز.  (i)ذلٚ ؤضبدخا مجسد إمٙان غم

ل دون ؤن جدىاٛش نً َسادة حىهسهآًترن مطؿلح الاهُخاح بٓدزة الىظ نلى ؤن ًمثل بؤزة اطخُصاش جٓبل حهد , (ii)د الٓساءة واخخاٍل الخإٍو

مً٘ ؤن  ت دون ؤن جخإزس خطىضِخه التي اًل وخظب ما ًسي "إًٙى" َئن ألازس ألادبي "ؤزس مُخىح نلى الاْل مً خالٛ ٗىهه ًؤوٛ بؿّس مخخُل

"  (iii) جختٛز

جدها اإلاخلٓي  (iv)ومهاٌشتها مً حدًد وبخطىزه َاآلزاز اإلاُخىخت هي جلٚ التي جخؿلب إنادة الخُ٘حر َيها  وفي هرا داللت نلى ؤن ؤلاهُخاح طمت اًل

سخي" ؼ الظٙىن الُى جي الري ًَس َِع مً شإن الىظ اإلاُخىح ؤن ٌهٍس لىا نىاإلاه ومهاإلاه, وإهما طإهه ؤلاًداء وؤلاًماء  (v) إال في "الهمل اُل

 (vi) ش احىبت حدًدة ويحر مىخكسة واضدًت عجُبت"ألهه "ًخجه مباشسة الى الهالم الداخلي للٓازيء, بهدٍ إبسا

 جخىالد َُه الدالالث, وجخػانِ جلٓاءه 
ً
وجخجلى الدوز الُانل للخىاص في جإزِث نالم الىظ اإلاىُخذ, َاإلاىجص الخىاصخي ًجهل الىظ مىُخدا

ل لىَسة مً الىطىص ألاخسي"  (viii) والخىاص "حهالٔ بحن ملُىقحن ؤو ؤٖثر"(vii)الٓساءاث. في مىكىز ٖسطدُُا, ونلى (ix)وهى "إمخطاص ؤو جدٍى

ذلٚ جخىاشج الىطىص مو بهػها في حبلتها الخىاضُت, َال مىاص مً ؤن ًخهالٔ ٗل هظ مو هطىص يابسة ؤو زاهىت, َُمخظ ؤو ًدشسب ؤو 

 (x)ًخدٛى منها ما ًسجُٔ به في وسج خُىؾه الخاضت. 

د ضايذ ٖسطدُُا مط لُت اللظاهُت لدشىمظٙي ْو ت الخدٍى  بالىكٍس
ً
ت باخخحن وجإزسا ى الىظ  (xi)ؿلح الخىاص إجٙاًء نلى خىاٍز مما حهل هكستها ال

ل حًحر وحهت دالالتها, ىه لهملُت جدٍى دث الُه ودخلذ في جٍٙى لُا, بمهجى ؤن الىظ الخاغس ًخػو الىطىص الًاببت التي َو  جدٍى
ً
 ج٘دظب بهدا

 (xii)ابدجه الخاضت.ؤو هى ٌهُد ْساءتها لُ

لُت َانلت, جخجاوش مجسد الخٓاؾو ؤو الخداخل الكاهس للىطىص  مً ٗل ماطبٔ ًدبحن ؤن الخىاص في مىكىز الىٓاد والطُما ٖسطدُُا ْىة جدٍى

خػهها لظُاْه و وحهخه الخاضت ؤو لُسادجه, وبرلٚ ٌشٙل  الى حشُ٘ل وقُُي خُٓٓي ًدمج الىطىص اإلامخطت في وظُج الىظ الجدًد, ٍو

ل, وفي هرا ما ًجلي بىغىح حجم ألازس الخىاصخي في الخإزِث  ظخدعي الٓازيء لُبخهث إمٙاهاث الخإٍو الىظ بؤزة جبخهث إمٙاهاث الخدلُل, َو

 (xiii)اإلاىُخذ لهالم الىظ. 

ٛ: اهُخاح الىظ نلى الىظ, ٓها الى زالزت ؤشٙاٛ, الشٙل ألاو مً٘ جٍُس د حهددث ؤشٙاٛ اهُخاح ٖخابت الىظ الشهسي, ٍو وهرا حىهس  ْو

 الخىاص, والثاوي: اهُخاح الىظ نلى الىىم, ؤي جداخل الاحىاض ألادبُت, ؤما الثالث َهى اهُخاح الىظ نلى َػاء الثٓاَت, ؤي خسوج اإلاىجص 

دجحن الشهسي الى َػاءاث الُىىن الدشُ٘لُت والظِىما واإلاىطُٓى, ولً٘ ما يهمىا في دزاطدىا هى الشٙل ألاٛو ألن دزاطدىا جٙىن خٛى ْطُ

 مخهازغخحن دزاطت جىاضُت.
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 الخعٍسف بالشاعٍسن:

جي الُهسي الخطسي  ــ الحصسي:1 اشتهس بهلم , هخم بدزاطت الٓسان وخُكهإ( هـ420مدًىت الٓحروان طىت )ب ولد، ؤبى الخظً نلي بً نبد اًل

 (xiv). هـ( بمدًىت ؾىجت488طىت )جىفي ، اللًت والىدى وألادبو  الٓساءاث الٓسؤهُت

ت إلى  (م1868ؤخمد شىقي بً نلي بً ؤخمد شىقي مدًىت الٓاهسة طىت ) :شىقيــ أحمد 2 ٗان ؤٛو شانس نسبي ًدخل ًَ اإلاظسخُاث الشهٍس

 ؤمحر  باٌهىه ؤشهس شهساء الهطس الخدًث,, م( بالٓاهسة1932طىت )جىفي  )ألادب الهسبي ومً مظسخُاجه )مجىىن لُلى, مطسم ٗلُىباجسا, ْمبحز
ً
 ا

 (xv)م(. 1927) للشهس

 جين:لصيدجلدًم لل

مهازغت شىقي لها في , وحاء  اإلادح والِانخرازو  اليظِبفي يسع  ة الخطسي ٓطُدَحشتٕر الٓطُدجان في اإلاىغىم والهسوع والٓاَُت, 

 .وجُهُالجه , ونلى بدس اإلاخدإز )الخبب واإلاددر(اليظِب َٓـ

 (:ًاليل الصبـــ كصيدة )1

ٗاهذ مىغىَم مهازغاث ٖثحرة مً الىطىص     ت التي  ُدهُ و الشهٍس
َ
بُّ متى ي ْطٌُد ؤشهس مً هاز نلى “؟(. وهي …التي جبخدا بٓىله )ًا لُُل الطَّ

ـم
َ
ـَظها. ومما طاند نلى َطْحروَزة ه(xvi) ”َنل َُ داٗىن وَظٓها ؤلآًاعي, ومػمىنها, وَه ًُ  

ً
ا ويسبا بان, َخلُٓها الشهساء الهسب شْس ره , طسث بها الٖس

ً الَخَبب(.  ظُبها, وإشساْت مهاهيها, ونروبت ؤلُاقها, وزونت مىطُٓاها )م
َ
ت و  الٓطُدة وذًىنها ْز

 التي حظخى 99جٓىم الٓطُدة )   
ُ
ت ( نلى بىِخحن ؤو وْخدجحن داللُخحن ٖبحرجحن؛ ؤوالهما البيُت الًصُل

ً
ي نلى ألابُاث الثالزت والهشٍسً ألاولى, لبِخا

( َهي مخطىضت إلاْدح ألامحر ؤبي نبد السخمً مدمد بً ؾاهس؛ ضاخب  76ؤما ألابُاث اإلاخبُٓت )
ً
, وج٘خىُها ؤبُاٌث مً الُخس ”مْسطُت“بِخا

كهس ؤن مىاطبت هره الٓطُدة ؤو البانث نلى هكمها هى ؤن وشاًت بلًذ إلى ألامحر جتهم الخطسي بشْخمه إًاه في  "اإلامدوح" والانخداد بالراث. ٍو

د   لإلْساء والخدَزع في ؤخد مظاحد مجالظه وُمىخَدًاجه, ْو
ً
إ مىخِطبا

ّ
ولرلٚ هكم السحل هره الٓطُدة مً ؤحل ”. مسطُت“ٗان الشانس إذ

 (xvii) جُىُد جلٚ التهم وَدْخػها وإزباث بساءجه.

     :معازضاث اللصيدة

, وٖثرة مهازغاتها, َٓد نمـد بهؼ البا    
ً
ا ومًسبا طُدة, وطُــسوزتها مشْس خثحن إلى الانخىاء بها, وحْمو مهازغاتها جلٚ, بالىـكس إلى شهسة آل

مهازغت( لهره الٓطُدة طىاء  93للباخثحن مدمد اإلاسشوقي والجُالوي ابً الخاج ًدحى, الري جػمً )” ًا لُُل الطبُّ ومهازغاتها“ومنها ٖخاب 

جي الخىوسخي(. وبهُؼ هره الٓدًمت منها )ٖمهازغت ابً ألاّباز البليسخي( ؤو الخدًثت واإلاهاضسة )ٖمهازغتْي ؤبي الٓاط م الشابي والطادّ الهلٍى

حن 
ّ
م شهساء ُمٓل

ْ
بي ؤو مًمىزًٍ اإلاهازغاث مً هك مً إوشاء شهساء مشهىزًٍ ٖإمحر الشهساء  بهػهاخػس الؿاةي الهساقي, و و ٗالبشحر الهٍس

 شىقي.

مهاضس للخطسي خُث ؤهه مً  ألازحاوي وهى الشانس هاصح الدًً "ًالُل الطبجه "مً ؤّوٛ الشهساء الرًً نازغىا الخطسي في ْطُد   

شهساء الىطِ الثاوي مً الٓسن الخامع والىطِ ألاٛو مً الٓسن الظادض الهجسي مً بالد َازض, َُبدو ؤن الٓطُدة ْد ِاشتهسث في شمانها 

ُٓ  (xviii)د َازض. ومطس والدجاش بل وؾبٓذ آَاّ بالد الشام والهساّ ختى وضلذ بال  اوججاوشث شهستها بالد ألاهدلع وإٍَس

 (xix)َٓطُدة ألازحاوي وزدث مهازغت لها في الًٛص واإلادًذ ومؿلهها:  

 ًالُل َُطبدٚ مىنده    هل ؤهذ بؿىلٚ ُمظهده

ٗان ْطحر اللُل َخــى        ــده      ال  ـ ـ ـخه يـ ُّ  مُهاد َمىـ

د ًتراوح     د خكُذ ٖثحر مً الٓطابد الشهحرة باليسج نلى مىىالها مبجى ومهجى ْو ه   اإلاػمىن في اإلاهازغت مً الِاخخراء واإلاؿابٓتْو إلى الدشاب

ت, يحر ؤن د ًطل إلى الِاخخاٍل واإلاُاْز طُدة ألاضلُت ًكل مً ؤهم خطابظ   واإلآازبت ْو الِالتزام بالبدس والٓاَُت وببهؼ جػمُىاث آل

  (xx) اإلاهازغت

 ــ كصيدة مضىان:2

ٗاث ْطُدة الخطسي الٓحرواوي, وجإلُذ مً وحهد ْطُدة "مػىإ" التي هي مادة بدثىا مً ا    ,  28لٓطابد التي هجخذ في مداوزة ومدا
ً
بِخا

د هسم سب ْو
ْ
ؿ

ُ
ِشد ىن اإلا

ْ
ي
ُ
ًُ الري ضايه لها  اُدخػىى ل ون واإلا  حمُلت؛ مً ؤشهسها ذلٚ اللخ

ً
طىيىن لها ؤلخاها دخُلىن بها, ٍو هره الٓطُدة, ٍو

ًٌ اإلا
صة حالٛ, جبههم في ذلٚ ٖثحرون, ختى ؤؾسبذ مظامهىا دجاشال"في وًمت  اإلاىطُٓاز مدمد نبد الىهابلّخِ في –" ويىتها بهده َحروش ونٍص

ً حدًد. -آلاوهت ألاخحرة  بإضىاث شابت مما خّسٖىا الى دزاطتها م

ٓطد الباخث الُسوسخي hypertextualitéًدخل ًَ اإلاهازغت في ما ؤطماه ححراز حُىِذ بالخهلٔ الىصخي ؤو الخجاوش الىصخي )    ؿلح طبهرا اإلا( ٍو

ل.hypotexte( والىظ )ؤ( ٖىظ يابب )hypertexteالهالْت التي جسبـ بحن الىظ )ب( ٖىظ خاغس ) ٗاة ؤو جدٍى  (xxi) ( وهي نالْت جٓلُد ؤو مدا
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  ( ٔ    (.hypotexte( وجمثل ْطُدة الخطسي الىظ الظابٔ )hypertexteَُي مهازغدىا هره حشٙل ْطُدة شىقي الىظ الالخ

 ي الاْخباطاث التي ْام بها شىقي في مهازغخه هره وما هي ؤهىانها.لجر آلان ما ه

 إكخباطاث شىقي من كصيدة الحصسي هىعان :

ٌ ًمثل   مُسداث حشٙل ْىافي ندد ْلُل مً ألابُاث.  الىىع ألاو

مً الاْخباطاث َُخٙىن مً نبازاث ومهان ومُسداث جسد داخل شؿسي البِذ. وهره حداٛو حمهذ َيها ما اْخبظه شىقي مً  الىىع الثاويؤما 

 ْىاٍ ويحرها مً ْطُدة الخطسي. 

 :الخعلم الىص ي

  في الٓىافي -ؤ

 الى  الظابم )الغائب( البيت الى  الالحم )الحاضس( البيت

 عىده 17 عىده 1

 ًُظده 23 ًُظده 17

 ٌهٓده 34-29 ٌهٓده 16

 مهبده 36 مهبده 21

 اطىده 54 اطىده 24

 ًُىده 85 ًُىده 25

 جبدده 92 جبدده 26

 مىػده 93 مىػده 22

 انبده 86 انبده 19

 ًٓهده 34 ًٓهده 5

 

 مُسداث ونبازاث ومهاوي ندة في ؤحصاء ْطُدجه  الخطسي مً ْطُدة  شىقيًٓخبع  -

 الهالْت بحن الٓطُدجحن.وحىد هره الاْخباطاث ًثبذ  -

طُدة وٖرلٚ لدوزها في هكم  - ت ْطىي وذلٚ هكسا للدوز الري جلهبه الٓاَُت في آل ٘دسخي ؤهُم اْخباض اإلاُسداث التي جٙىن ْاَُت ألابُاث ً

ُدة إ البِذ وضُايت مهاهُه نىد الشهساء. زاء ٗل ٗلمت َى  ,طُٙىن له ؤزس بالٌ نلى مهاوي ْطُدجه الخطسي ن اْخباض شىقي لٓىاٍ مً ْط

 مً الٙلماث التي جٙىن الٓىافي اإلاظخهازة مهجى ؤو مىجُُا ؤو مىغىنا البد لشىقي ؤن ًخهامل مهه وؤن ًخهسع له في ْطُدجه بشٙل ؤو بأخس.

ا ًجب ؤن هػو هطب ؤنُيىا ؤن اْخباض الٓىافي لِع مجسد اْخباض إلاُسداث مىهصلت ؛ َىغهُت هره الٙلماث الخاضت ووقُُتها وٖرلٚ دوزه

 في الىكم ججهلها مسجبؿت ازجباؾا وزُٓا بمهان وؤَٙاز ؤو مىجُُاث البد ؤن جدػس بدػىزها.

ده" وحهجي  , وهى ذاث اإلاهجى الري اطخهمل َُه الخطسي اللُل, َهىد ٖباز الظً الرًً ًىاطىن في الشدابدٌظخهمل شىقي ٗلمت "نىَّ

ترخم  نلُه, بخٓدًس ؤن نّىده ْد جُٓىىا مً ْسب مىجه, ٖما ْاٛ الخطسي. الخطسي ًبٙي نلُه نىده, ؤما في ْطُدة شىقي َُبُ٘ه ٍو

 (xxii)وٖرلٚ لُكت "ؤطىده" في ْطُدة ًالُل الطب:

ًَ أطىُدهُ  ّ
 والسهن لى أهً المُظُه  ألبيٌض بىِف

:ٕ   (xxiii)وفي ْطُدة مػىا

هُ 
َ
َحجُّ ل ًُ ٌٍ واَد  طَىُدهُ     َوِبخا

َ
ُل أ بَّ

َ
ل ًُ ى واَن 

َ
  ل

م واإلآدض الري ًخبّرٕ به الىاض. وٖرلٚ لُكت "ًُّىده" في ْٛى الخطسي:َاألطىد نىد ٗليهما هى   (xxiv)الدجس الاطىد ؤو الصخيء الٍ٘س

فىده ًُ  ولظىف 
ً
بدي ماكلُت بمجلظه   أًضا ًُ 

ٛى شىقي:  (xxv)ْو

هُ 
َ
صُن ل

ُ
ًَسوي الغ ىاٍم 

َ
ُدهُ     َوك ِ

ّ
ى

َ
ف ًُ  َوالُسمُح 

ً
َظبا

َ
  و

 َٓد حاءث مؿابٓت في الٓطُدجحن مً خُث الل   
ً
ُا ُل واإلاهجى وختى الظُاّ, واْخباض شىقي لهره ألالُاف مً خُث اللُل واإلاهجى لِع غه

ٗاة للٓطُدة الظابٓت لٙي ًبحن بسانت الخطسي وٖرلٚ بسانت هُظه لُخلٔ َظُُظاًء مً ألالُاف واإلاهاوي نىده ونىد  مىه وإهما مدا
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ا َالخطسي ؤْسب الى َطاخت اللًت الهسبُت وؤهلها ؤما شىقي َهى ابً الخطسي, وما ًمحز شىقي نً الخطسي هى الصمً الري ناشاه ٗل منه

جُد اللًت الهسبُت َُه الا مً ّٖد وحّد.  دهس اًل

ُصح      وألامس آلاخس لت نالْت بطدّ الهاؾُت ؤو مهاٌشت الخجسبت ؤو مىاطبت الٓطُدة, َالخطسي ٖخب زلثي ْطُدجه في ألامحر لُهخرز مىه ٍو

ٗان في  وم٘سها, ؤما شىقي َلم وظمو بمىاطبت  نىه هى ؤي ؤهه 
ً
ٗاد ؤن ًىدي بدُاجه لىال إوشاده ْطُدجه هره, َهى ؤحاد مسيما خؿس مدخىم 

ْطُدجه وزبما لِظذ هىإ مىاطبت مً ألاطاض, ولهله لم ًدخل الخالت التي دخلها الخطسي, َمً البداهت ؤن ًبرم الخطسي لُىجى بجلده, 

ه في ؤن ًإجُه ؤلالهام ٖدطت طابٓه.ولً٘ بسانت شىقي وهى في خالت ؾبُ
ّ
 هُت ؤٖثر ألهه لم ٌهش الخالت مما ْل خك

 (xxvi)ًٓٛى الخطسي:

ده ًه جىزُّ  ًا من جحدث عيىاه دمي    وعلى خدَّ

ٓٛى شىقي:  (xxvii)ٍو

جَحُدهُ      َجَحَدث َعيىاَن َشِويَّ َدمي ًَ َن  دُّ
َ
ًَ خ رِل

َ
ه

َ
 أ

هىا ٌشحر ٗل مً الىطحن الظابٔ والالخٔ الى جخد الهُىحن في إزاْت الدم, وفي ٗليهما هىإ إشازة الى إهٙاز الخدًً هره ؤلازاْت, َهىد    

ٗي,  مىسخى  الىبي تمظخدػسا ْطالخطسي جىّزد الخدًً داللت نلى وحىد الدم لٓسب الخد مً الهحن وٖرلٚ ًثبذ جخىد الهحن إلزاْت دمه الص

ُت بًحر خٔ لٓد حئذ شِئا ه٘سا مً٘ له الجخىد, ولرلٚ  )ؤْخلذ هُظا ٖش  ٖرلٚ خدٕ ًجخده" ؤي اًل
َ
( ول٘ىه ٌظخُهم في اطخُهام إهٙازي "ؤ

شِهُده" وما ًمّحز الىظ الًابب نً الخاغس ؤن ألاوٛ ضسح ب
ُ
ٛ: "َإشسُث لخدٕ ؤ طاى في اإلاخلٓي ؤما شىقي َ هاحر طُايت جٍٓسٍست جػهِ جإزًٓى

ٛ: لٓد زمذ الهُىان بالظهام, ونص الشهىد مً خالٛ وضُه اإلاػمس  َ٘سة الاْساز بىضِ الهُىحن بالجخىد والظهام في مشهد جمثُلي زاةو َُٓى

و الىكسة واطسها ماَُه ,باخخالض الىكسة وطسنت ؤلاضابت والدظدًد زم حاء بالدجت واْامها نلى الهُىن في  ,َٙان وضِ بالجماٛ وشدة ْو

ٛ الخطٍسذ نىد الخطسي  "شسث لخدٕ اشهدهَا: "ْىله  .َهى حهبحر طس حماله في خُابه ٗىهه مػمس ًُىّ حما

, ًٓٛى الخطسي:   
ً
ٔ مو ؤن اللُكت ؤو الهبازة هي هُظها في ٖال الٓطُدجحن, َمثال  جخخلِ الظُاّ الري وزد في الىظ الالخ

ً
  (xxviii)وؤخُاها

 مالي ذهب فخعاكبني   هرب الىاش ي جبت ًدهُ 

ٓٛى ش  (xxix)ىقي:ٍو

ًَ ما  َ
فِظُدهُ      َبيني في الُحّبِ َوَبيى ًُ لِدُز واٍش  ًَ  ال 

َٙلمت "واشخي" وزدث ٖما هي في ٖال الىطحن, ولً٘ الظُاّ الري وزد في الىظ الخاغس يحر الظُاّ الري وزد في الىظ الًابب, ًى٘س    

ُب الىاشخي, ؤما شىقي َُىقِ الٙلمت لُخدّدي الىاشخي مً ؤن ًٓدز إَظاد م ِ
ّ
٘ر ًُ ِهم به مً ٖالم ما هٓله الىاشخي, ؤي ؤهه  تُّ

ُ
ابِىه وما الخطسي ما ؤ

ٓدز واشخي ًُظده"مً اإلالُذ في حهبحر شىقي حن اإلادبىب, و ب س وزاْت  ىًمثل اْصخوهى باالطم اإلاىضٛى  " حهبحر مااًل دزحاث اإلابالًت في جطٍى

ّ والهمىمجالى٘سة  بطًُتو , الهالْت  .ُُد الاطخًسا

ىله:  (xxx)ْو

سصده  فبياه الىجم وزقَّ له  مما ًسعاه ٍو

ٛى شىقي:  (xxxi)ْو

جَم 
َ
ىاجي الى ٍُ لِعُدهُ َو ٍُ يَل َو

َ
ليُم الل ٍُ خِعُبُه َو ٍُ  َو

 له, ولً٘ الظُاّ في هظ شىقي حًّحر الى مىاحاة الىجم الى خد إحهابه, دون ؤن ًخهب هى, بل بلٌ الى ُْام اللُل   
ّّ
س  َجري الىجم ًبُ٘ه ٍو

هىده.   ْو

ٓٛى الخطسي:  (xxxii)ٍو

 هصبت عيىاي له شسوا      في الىىم فعصَّ جصيده

ٓٛى شىقي:  (xxxiii)ٍو

َسٍن 
َ

ًَ ِمن ش يِف
َ
م َمدَّ ِلط

َ
ُدهُ        ه َصيَّ

َ
خ ًَ َب ال  دَّ

َ
أ
َ
 َوج

 ب ـ الخعلم الىص ي في غير اللىافي

 

 الى  الظابم )الظابم( البيت الى  الالحم )الحاضس( البيت

ُدهُ  7 َصيَّ
َ
خ ًَ َب ال  دَّ

َ
أ
َ
َسٍن َوج

َ
ًَ ِمن ش يِف

َ
م َمدَّ ِلط

َ
 جصيدههصبت عيىاي له شسوا في الىىم فعصَّ  5 ه

جَحُدهُ  12 ًَ َن  دُّ
َ
ًَ خ رِل

َ
ه

َ
ده 12 َجَحَدث َعيىاَن َشِويَّ َدمي أ ًه جىزُّ  ًا من جحدث عيىاه دمي  وعلى خدَّ
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شِهُدهُ  13
ُ
َن أ ّدِ

َ
سُث ِلص

َ
ش

َ
أ
َ
هىدي ِإذ َزَمخا ف

ُ
د َعصَّ ش

َ
 خدان كد اعترفا بدمي  فعالم جفىهً ججحده 13 ك

ليمُ  5 ٍُ خِعُبُه َو ٍُ جَم َو
َ
ىاجي الى ٍُ لِعُدهُ  َو ٍُ يَل َو

َ
سصده 3 الل  فبياه الىجم وزقَّ له  مما ًسعاه ٍو

فِظُدهُ  17 ًُ لِدُز واٍش  ًَ ًَ ما ال  َ
 مالي ذهب فخعاكبني  هرب الىاش ي جبت ًدهُ  79 َبيني في الُحّبِ َوَبيى

ُدهُ  1 َم ُعىَّ ُدُه َوَبياُه َوَزحَّ
َ
ًِ عل 17 ُمضىاَن َجفاُه َمسك   فليب

ً
دهلم ًبِم هىان له زملا  يه عىَّ

ُدهُ  22 ًَ َعها َطِلَمت  د َضيَّ
َ
ِدِه ك ًَ  اهت املىلى والعبد أها  فبأي وعيِدن جىعدهُ  78 َمىالَي َوزوحي في 

 

 التي اطخمدها شىقي من ه  الحصسي: ألافياز

 ؾٛى اللُل نلى اإلادب اإلاشخّا -1

 وضِ حماٛ اإلادبىب -2

 جمىو اإلادبىب وضهىبت الىضٛى الُه -3

ذ الهىي ماٌهاوي  -4  اإلادب مً جباٍز

 ؾلب الشُاء بالىضل مً مٙابدة الخب -5

 أما الافياز السئيظت:

 (xxxiv)ؾٛى اللُل ونراب اإلادب  الفىسة ألاولى:

ـــمضى ـــان جفـ ــ ــ ـــده     وبىـ ـ ــ ــ ـ ــ ــاه مسكـ ـ ـ ـ ُدهُ ـ ــىَّ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ م عـ  اه وزحَّ

ـــحي ــــب معـ ــ ــ ــ ـ ـــسان اللـل ــ ـــمل        ربهــ ــ ــ ــ ـ ــهدهـ  سوح الجفن مـظــ

ـــٌظته ــ ـ ـ ـــىي الىزق جـ ــ رًـ ـــه     ٍو ــ ـــأوهـ ـ ــ ــ ـ ـ ـــخس جنهـ  دهـــب الصــ

ى ـٍو ـ ـ ـ خعـ ــــم ٍو ـ ــ ـ ـ ــاجي الىجـ ــ ليـ ــبه    ٍو ـ ـ ـ ـ ــدهـ ــ ــ ـ لعـ ــيل ٍو ــ ــ ـ  م اللـ

ذ الهىي  ماٌهاهُه اإلادب"جىاولذ الابُاث ألازبهت الاولى َ٘سة      نىد  تخُث هره الُ٘سة مشتٖر"ؾٛى اللُل ونراب اإلادب"َ٘سة , "مً جباٍز

ً َالخطسي وضخها في  "ابُاث تازبه"اما شىقي َُي  "نحبِخ"الشانٍس

 (xxxv)وضِ حماٛ اإلادبىب:: الفىسة الثاهيت

ــظالُح    ــهً مف، إىزةــوالظ   فت بيىطفه ــن حلـ ـ    سدهـ

 ـــت هـــوجمى
ّ
ـــعل ملط  دهـــًدها لى جبعث حشه    تـ

ً خ   جحدث عيىان شوي دمي  ــأهرال ـ ـ  دن ًجحده؟ـ

ــفأش   ا ــىدي إذ زمخـكد عص شه ــسث لصـ  دن أشهدهـ

ووضِ الخبِب بخىزد الخدود وسخس الهُىن التي جطِب " بًصاٛ ٗلِ اطخهازة جطٍسدُت:ــ"وضِ اإلادبىب نً الخطسي ٖ قهسث الُ٘سة  

ولى َظاّ ضىز مخىالُت في وضِ اإلادبىب جُجن في ضُايت الُ٘سة ٖما َهل بالُ٘سة ألا الخامع" البِذ " في شىقيبِىما , بالظهام ْلب اإلادب

 .ونسع حماله وضُا وحصخُطا

ذ ألاٛو الى البِذ الثالث 23هدي ابُاث الًٛص "خإلادح ألامحر والانخراز مىه, بِىما ال ً-ٖما ؤشسها-ّٖسض الخطسي زلثي ْطُدجه     بِخا" مً الِب

ٗامل 28والهشٍسً, ولً٘ شىقي الري ال ًخهدي ْطُدجه "  َئهه لم ًخسج نً وخدة اإلاىغىم, ومو هرا َئهه ٌهازع الخطسي في 
ً
" بِخا

 
ً
 آخسا مً الخىاص وهى ٌظخمد اَٙازا

ً
ِِ بالجصء الًصلي, وهالخؼ هىنا هبر ننها بمُسداث يحر ما حصبُت ْطُدجه ولم ً٘خ مً ْطُدة الخطسي َو

 (xxxvi):: مىجُِ اإلاىلى والهبداطخهملها, مثل

ـــده ـ ـ ــأّي وعيدن جىعـ ـ ــُد أها     فبـ ـ ــ ــى والعبـ ـ ـ  أهت املىلـ

ــي فخبت ًده ـــرب الىاشـ ـ ــٌـب فخعاكبني     هـ ـ ـ ـ ـــي ذهـ ـ  مالـ

ٓٛى شىقي  (xxxvii):ٍو

ـَبيى ًَ ماــي فـ َ
ف     ي الُحّبِ َوَبيى ًُ لِدُز واٍش  ًَ ـــال  ـ ـ ـ ـ ـ  ُدهُ ــِظ ـ

ٌُ ــما ب ــالعا ـ ـ ـ ُح لـ
َ
فخ ًَ  ٌِ ـب      يـاِذ ـ ـ ـ ـ  اَب الُظلىاِن َوأوِصُدهُ ـ

ل ٍَ ـَو ـ ىـ
َ
ٌُ ج ــى ـ ـ ـ ـ َجنُّ ِبِه ـ

ُ
ك      اُد ج

َ
أ
َ
ـف ـ ـ ٌُ َوأوِش ـ ـــى ـ عُبُدهُ ـ

َ
 ًُ أ

ــَمىالَي َوزوح    ـ ـ ــي فـ ِدهِ ـ ًَ عَ       ي  د َضيَّ
َ
ــك ـ ـ ـ ـــها َطِلمَ ـ ـ ُدهُ ـ ًَ  ت 
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وضاى ذالٚ في بحن الخطسي وألامحر, ؤما في ْطُدة شىقي, َبحن الهاذٛ واإلادب وهرا ضىزة جُسد به شىقي,  هىا الخىاز في ْطُدة الخطسي    

وش٘ذ نلى الجىىن َحرد ؤَٓاٛ له اهٚ  ,هن اطخُصّ إوضٛى الىاشخي الى مبخًاه ختى و  تطخدالإَُثبذ  "ماباٛ الهاذٛ"طؤاٛ يهدٍ باهٙاز الُهل 

واطخخدام َهل "ًُخذ" داللت نلى الاطخمساز والخ٘ساز, ومً الاَٙاز  ،نبدهؤٗاد ؤبل  ـخاطم لِظ٘خه َُٓٛى لِع الجىىن َٓ نلُه الشانس زّد 

ً الخطسي ْىله:  (xxxviii)التي جُسد به شىقي ولم هجده ًٓخبظه م

ــَمىالَي َوزوح ـ ـ ـ ًَ ـ ــي في  ـ ـ ـ عَ         ِدهِ ـ د َضيَّ
َ
ــك ـ ـ ـ ًَ ـ ــها َطِلَمت  ـ ـ ـ  ُدهُ ـ

ــهاك ًَ ـ لِب 
َ
ــىُض الل ـ ـ  ـ

َ
ــُدقُّ ل ـَوَحى       هُ ـ ـ ضـ

َ
ِع َمعبَ ــاًا ألا

ُ
ــل ـ ــ ـ  ُدهُ ـ

, وما شاء َهله به ًطِ الشانس هىا الهالْت الىزُٓت بحن اإلادب واإلادبىب وشدة حهلٔ اإلادب   
ً
 وزوخُا

ً
 نلى جمام اإلالُ٘ت حظدًا

ً
, مؤٖدا

س خُٓ طُدجه بخطٍى خخم شىقيْ  مذ ًده" ٍو
ّ
 له "طل

ً
ٗالىاْىض َسبـ ذلٚ باإلاهبد الري هى خىاًا الاغلو, َالٓلب دانُا ان ْلبه الري ًدّ 

.
ً
 وُٖاها

ً
 وزوخا

ً
 بثىاًا لؤلؤها ؤي طىانها ؤهه لً ًخىنها بهد ؤن مل٘ه حظما

ً
ٗاإلاهبد, مٓظما  الري ٌظ٘ىه اإلادبىب مٓدض 

 

ٌ الدالليت:  الحلى

 الحلل الداللي الصاص بمعاهاة املحب

 داللي الصاص بمعاهاة املحبعىاصس الحلل ال البيت

 الى  الالحم)الحاضس(

 عىاصس الحلل الداللي الصاص بمعاهاة املحب البيت

 الى  الظابم)الغائب(

1  َٕ ُدُه /َحُاُه /ُمػىا
َ
ُدهُ / َبٙاُه /َمْس َم ُنىَّ د 1 َزخَّ ه /الظماز /ْز  للبحن ًسدده /ؤطِ/َإْز

لِب  2 َٓ ُب /َخحراُن ال
َّ
ًِ  /ُمَهر ُدهُ / َمٓسوُح الَجُ ُب  2 ُمَظهَّ   ؤُْام الظانت مىنده؟/متى يده /الطَّ

ُههُ  4 وُّ
َ
ُدهُ  /َجإ  /هطبذ 4 َجَنهُّ

ً
ٗا  َهصَّ جطُده /شس

خهبه 5 ًُ ىاجي/   .دهجىّز /جخدث نُىاه  6 ًُ

6  
ً
ا بدمي /خدإ 7 شجىا  .ججخده /انتَر

 

ُّده 7 خط  خُالٚ ٌظهد /هب للمشخاّ ٖسي  8 اًل

ذ غجى 9 جخدْث  12  جبهده/ًدهُٚ /ضّبِ /لى داٍو

بى  14
َ
إ
َ
 .ُنىده /َلُِبٚ/زمٓا  /هىإ  12 َوِاطَخَ٘بَر /َ

ُٚ ؤنبده 19  ًتزوده؟ /هل مً هكس 11 جٙاد ججً/ ؤوِش

 ........................................ - مىالي/ زوحي في ًده/غُهها 22

 

ٌ الدالليت الصاصت بجماٌ املحبىب  الحلى

الداللي الخاضت بجماٛ اإلادبىب نىاضس الخٓل  البِذ

 الىظ الالخٔ)الخاغس(

 

 

نىاضس الخٓل الداللي الخاضت بجماٛ اإلادبىب الىظ 

 ٔ)الًابب(ظابال

 

 يصاٛ/ذي هُِ/ 7 الخظً/ًىطِ 9

 حُىٚ/ نُىهٚ 11 خىزاء/ ؤمسده 10

 .......................................... - نُىإ/ خّدٕ 12

 .......................................... - الُاْىثزىاًا لؤلؤها/  23

 .......................................... - زغاب/ ٗىزسه 24

 .......................................... - خاٛ/ ؤطىده 25

 .......................................... - ْىام/ الًطً 26
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  صاجمتال

و الهٍص نلى الُ٘سة الخُطُلُت نىد الخطسي مو مداولت الخّ  ةالُ٘س  شىقيجابو  -1 ت والخدظحن البدٌعي وجىَى ُجن في ألاداء والطىزة الشهٍس

دزجه نلى اإلاىاَظت للخطسي والخُىّ نلُه وازباث البرانت جلىباشٙاٛ مخخلُت جخ الىاخدة ت ْو  .َيها ؾاْخه الشهٍس

ُدة الخطسي, مهاوي ومُسداث وحشبيهاث ونبازاث ندًدة  لً٘ اْخباطاجه هره لم جٓده إلى لٓد اْخبع شىقي, في إؾاز مهازغخه لٓط -2

ِ ٌسّخ  ٗاة نمُاء ألهه نٍس ُٖ ٗاة همىذحه مدا ٓا لخدمت مشسونه ؤلابداعي الخاص.دزحت مدا ىقُه َو  س جٓلُده للخطسي ٍو

ٗان ًداوز و  -3 ٗي اإلاىغىم هُظه, والٙلماث والهبازاثوه٘را زؤًىاه ًٌىص في طُاْاٍث يحر طُاْاث الىظ الظابٔ مو ؤهه  ا هُظها,  ٍدا وهر

ّ شهسجه شهسة هظ الخطسي   .الخُُجن والخُىُد مً نىد شىقي ؤنؿُا حىاح الشهسة لىظ شىقي لُُى

ت التي ْاٛ بها"الدٖخىز مدمد مُخاح" َئهىا هجد هظ شىقي ًدخل جدذ دزحخحن مً الدزحاث الظذ,  -4 إذا ؤزدها جددًد دزحاث الخىاٍز

نلى  خهمو مداَك به الشهسي في َػاالىظ الظابٔ  شىقي حاوز و واشي وهما الخداذي بالدزحت ألاولى, زّم الخُانل بالدزحت الثاهُت, ألن 

ى للؤي هظ هى هدُجت , وما إلاظىاه َُما ًخظ الخُانل بحن الىطحن َئن ُُخهوبىِخه ووق ت هطههٍى خُانل مو هطىص ؤخسي, جيخمي إل

ٛ إلُه, وؤهداٍ الٙاجب ومٓاضده  .آَاّ زٓاَُت مخخلُت, جٙىن دزحاث وحىدها بدظب هىم الىظ اإلاىٓى

ن الٓىافي َىزاء ٗل ٗلمت مً الٙلماث التي جٙىّ  ,له ؤزس بالٌ نلى مهاوي ْطُدجه ٗان الخطسي ن اْخباض شىقي لٓىاٍ مً ْطُدة إ -5

 
ً
  اإلاظخهازة مهجى ؤو مىجُُا

ً
ع مجسد اْخباض ,أل حهسع له في ْطُدجه بشٙل ؤو بأخسشىقي و حهامل مهه  ؤو مىغىنا ن اْخباض الٓىافي ِل

ت هره الٙلماث الخاضت ووقُُتها وٖرلٚ دوزها في الىكم ججهلها مسجبؿت ازجباؾ ا وزُٓا بمهان وؤَٙاز ؤو إلاُسداث مىهصلت ؛ َىغُه

 مىجُُاث البد ؤن جدػس بدػىزها.

ت )الُ٘سة الثاهُت: , و اهُسد بها شىقي (الخىاز بحن الهاذٛ واإلادبألاولى: )الُ٘سة , اهُسد شىقي في خىاجُم ْطُدجه في َ٘سجحن -6 الهالْت الٍٓى

 .(15-12) ( في ألابُاثبحن اإلادب واإلادبىب

 

 

                                                 
i
ُحر, نبدهللا الًرامي:  ((  61ًىكس: الخؿُئت والخ٘

ii
 2ًىكس: اهُخاح الىظ الشهسي الخدًث بحن ال٘خابت والٓساءة, نبدالٓادز نباسخي:  ((

iii
 13ألازس اإلاُخىح, امبرجى إًٙى:  ((

iv
 12ًىكس: اإلاطدز هُظه:  ((

v
ه:  (( ً, حان إًِ جادًُ  304الىٓد الادبي في الٓسن الهشٍس

vi
 17ألازس اإلاُخىح, امبرجى إًٙى:  ((

vii
 20ًىكس: اهُخاح الىظ:  ((

viii
د الداللت, خمُد لخمداوي:  ((  24الٓساءة وجىُل

ix
ا ٖسطدُُا:  ((  78نلم الىظ, حىُل

x
 21ًىكس: اهُخاح الىظ:  ((

xi
د الداللت, خمُد لخمداوي:  ((  23-22ًىكس: الٓساءة وجىُل

xii
 25-24ًىكس: اإلاطدز هُظه:  ((

xiii
 22ُخاح الىظ: ًىكس: اه ((

(
xiv

ً خلٙان:  (  3/331ًىكس: وَُاث ألانُان وؤبىاء الصمان, اب

 (
xv

 7الشىُْاث: (
xvi

ً الخاج ًدحى: (( ل الطب ومهازغاتها, مدمد اإلاسشوقي والجُالوي اب  7ًىكس: ًا ُل

(
xvii

 8ًىكس: اإلاطدز هُظه:  (
xviii

ل الطب ومهازغاتهاًىكس: مٓدمت  ((  ًا ُل
xix

ل الطب ًىكس:  ((  ومهازغاتهاًا ُل
xx

ت بحن اإلاُازْت واإلاؿابٓت, طٍى نبُد, صخُُت اإلاثِٓ, الهدد:  ((  30/5/2017, 3920ًىكس: اإلاهازغت الشهٍس

(
xxi

 1ًىكس: مدخل لجامو الىظ:  (

(
xxii

ل الطب ومهازغاتها:  (  12ًاُل
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(

xxiii
 2/122الشىُْاث:  (

(
xxiv

ل الطب ومهازغاتها:  (  12ًاُل

(
xxv

 2/122الشىُْاث:  (

(
xxvi

ل الطب ومهازغاتها: (  13ًاُل

(
xxvii

 2/123الشىُْاث:  (

(
xxviii

ل الطب ومهازغاتها: (  13ًاُل

(
xxix

 2/123الشىُْاث:  (

(
xxx

ل الطب ومهازغاتها: (  13ًاُل

(
xxxi

 2/123الشىُْاث:  (

(
xxxii

ل الطب ومهازغاتها: (  13ًاُل

(
xxxiii

 2/123الشىُْاث:  (

(
xxxiv

 2/122اإلاطدز هُظه:  (

(
xxxv

 2/123اإلاطدز هُظه:  (

(
xxxvi

ل الطب ومهازغاتها: (  13ًاُل

(
xxxvii

 2/123الشىُْاث:  (

(
xxxviii

 2/123اإلاطدز هُظه:  (
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