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اعظم شمس الذینی فرد
طیبه سیفی

*

**

الملخص
هٌز قذم األٗبم ٗٔتجش اللَى هي أّن األػجبة فٖ خلق التلبٍٗش الـٔشٗٔ ٌٓذ الـٔشاء ،هي
ح٘ث الوجبصات الـٔشٗٔ ٍأّو٘تِ فٖ خلق التـجْ٘بت ٍاإلػتٔبسات الوتحشکٔ .فٌِشاً لذٍس
األلَاى الجبسصٓ فٖ خلق تلبٍٗش الج٘بتٖ الـٔشٗٔ ٓبلجٌب دٍس اللَى ٍهکبًتِ فٖ أؿعٔبس ّعزا
الـبٓش الوج٘ذٍٍ .كلٌب إلٖ ّزُ الٌت٘جعٔ أى الـعبٓش ٗؼعتٔ٘ي ثبلتشاک٘عت الولًَعٔ تعبسٓ
لتج٘٘ي حبالتِ الشٍح٘ٔ ٍتبسٓ لٌقذ أٍهبّ ٓلشُ الؼ٘بػ٘ٔ ٍاإلجتوبِٓ٘ٔ ٍإٓالى تزهشُ هي
أٍهبّ الوجتوْ .کوب أًِ قذ ٗؼتخذم ّزُ التشاک٘ت الولًَٔ لج٘بى أّذافعِ ٍإٗذئَلَج٘تعِ
الخبكٔ ،إهبفٔ إلٖ ّزا أى تجو٘ل اللَس ثوؼبٓذٓ األلعَاى ٍإػعتخذام الؤعبًٖ الشهضٗعٔ
لأللَاى فِٖ أؿٔبس ّزا الـبٓش ٗلفت أًِبس قبسا أؿٔبسُ أٗوب.
الکلمات الذليلية :اللَى ،التلبٍٗش الـٔشٗٔ ،الج٘بتٖ.

* ٓوَ ّ٘ئٔ التذسٗغ ثجبهٔٔ ٍلٖ الٔلش(ٓج) ،سفؼٌجبى(اػتبرٓ هؼبٓذٓ).
** ٓوَ ّ٘ئٔ التذسٗغ ثجبهٔٔ ؿْ٘ذ ثْـتٖ.
الکبتجٔ الوؼؤٍلًٔ٘ :جِ ػ٘فٖ

seyfie_288@yahoo.com
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المقذهة
ٗتـکل الٔبلن الزٕ ًٔ٘ؾ فِ٘ هي ٌٓلشٗي أػبػ٘ي هتالصهع٘ي ّوعب الـعکل ٍاللعَى
ٍأٍل ه ب ٗلفت أًِبسًب لکل هَجَد َٗلعذ فعٖ ّعزُ العذً٘ب لًَعٍِ .هعي الؼعوبت ٍالو٘عضات
الٌج٘ٔ٘ٔ األخشٕ التٖ ٗٔشف ثْب کل ؿٖء َّ اللَى؛ ٍهعي األؿع٘بء التعٖ تجعزة أًِبسًعب
ثؼجت ألَاًْب الضاّ٘ٔ الَسدٓ ٍهي الفَاکِ ألَاًْب الجو٘لٔ ًٍوجْب ٍلزلک ًؼتٌْ٘ أى ًقعَل
ثأى أّو٘ٔ اللَى ال تقل ٓي أّو٘ٔ الـکل ٍکالّوعب ٌٓلعشاى أػبػع٘بى ٍهتالصهعبى لکعل
الوَجَدات فٖ الٔبلنٗ .قَل أحذ الجبحث٘ي حَل أّو٘ٔ اللَى فٖ خلق التلعبٍٗش الـعٔشٗٔ:
ٗٔتجش اللَى أٍػْ الحقَل الوحؼَػٔ لإلًؼبى فِٖ التلبٍٗش الـبٓشٗٔ ،ح٘ث أى لِ دٍس ثبسص
فٖ خلق ّزُ التلبٍٗش ٍهي قذم األٗبم ٍُجذت إػتٔبسات ٍهجبصات خبكعٔ ثؼعجت األلعَاى
ٍکثشٓ دالالتْب فِٖ غ٘ش هَاهْٔب الٌج٘ٔ٘ٔ .کوب أى کث٘شاً هي األهَس الؤٌَٗٔ تجع٘ي ٍتٔعشف
ثلفٔ هي كفبت األلَاى(ؿفٖ٘ٔ کذکٌٖ.)432 :9730،
لقذ إػتخذم الـٔشاء الؤبكشٍى األلَاى فٖ تلبٍٗشّن الـٔشٗٔ ٍرلعک لٔلوْعن ثتعأ ٘ش
األلَاى فٖ الوخبًت ٍثؼجت تجؼ٘ذ تلبٍٗشّن الـٔشٗٔ أکثش فأکثشٍ .حبٍل الج٘عبتٖ ٍّعَ
هي الـٔشاء الؤبكشٗي الوجشصٗي ،أى ٗجذّل تلبٍٗشُ هعي الموعَم ٍاإللتجبػعبت الزٌّ٘عٔ
ثبللفبء ٍالٌقبء ٍرلک ثوؼبٓذٓ األلَاى .لْزا تٔتجش األلَاى هي الٌٔبكش الْبهعٔ التعٖ تـعکّل
تلبٍٗشُ الـٔشٍٗٔٓ .بلجٌب فٖ ّزا الجحث تج٘٘ي دٍس اللعَى ٍهکبًتعِ فعٖ خلعق التلعبٍِٗش
الـٔشٗٔ لْزا الـبٓش حتٖ ًؼبٓذ الوخبًت فٖ فْن أؿٔبسُ ٍسفْ اإلثْعبم ٍالموعَم ٌْٓعب
ٍرلک ثَاػٌٔ تحل٘ل األلَاى ٍدٍسّب ٍهکبًتْب فٖ تلبٍٗش ّزا الـبٓش الـٔشٗٔ.
أهب ثبلٌؼجٔ إلٖ خلف٘ٔ الجحث فأؿ٘ش ٌّب ثوقبلتٖ التٖ کتجتْب ثٌَٔاى «صٗجبٖٗؿٌبػعٖ
سًگ آثٖ دس اؿٔبس ٓجذالَّبة الج٘بتٖ» ٍ التٖ ًجٔت فعٖ هجلعٔ «پظٍّـعٌبهِ ًقعذ ادة
ٓشثٖ» ٍلن أجذ ثحَ ب أخشٕ کتجت فٖ ّزا الوجبل لْعزا الـعبٓش حتعٖ اٙى ٍإى کتجعت
هقبالت أخشٕ فٖ دساػٔ اللَى ٌٓذ الـٔشاء اٙخشٗي.
عبذالىهاب البياتی حياته وشعره
َّ ؿبٓش ٍأدٗت ٓشاقٍٖ ،لذ فٖ ثمذاد ػعٌٔ  9141م فعٖ حعٖ"ثعبة الـع٘ " ٍقوعٖ
ًفَلتِ فٖ ّزا الحٍٖٓ ،بؽ فٖ أػشٓ فق٘شٓ .تٔلن القشآى فٖ إحذٕ الکتبت٘ت فٖ هؼعقي
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سأػٍِ ،ثٔذ أى أًْٖ دساػتِ فٖ الوشحلٔ الثبًَٗٔ دخل داسالؤلو٘ي الٔبل٘عٔ ٍتخعش هٌْعب
ثـْبدٓ فٖ اللمعٔ الٔشث٘عٔ ٍآداثْعب ػعٌٔ 9190م ٍأكعذس دَٗاًعِ الـعٔشٕ األٍل «هالئکعٔ
ٍؿ٘بً٘ي» فٖ ًفغ الؼٌٔ التٖ تخش فْ٘ب ٍٓ٘ي ثٔذ رلک هذسػب فٖ الوذاسع الٔشاق٘عٔ
ٍ ثبإلهبفٔ إلٖ هٌْٔ التذسٗغ کعبى ٗوعبسع اللعحبفٔ أٗوعبٔٗ .تجعش الج٘عبتٖ ؿعبٓشا عبئشا
ًٌٍٍ٘بٍ ،ثؼجت هَاقفِ الًٌَ٘ٔ ًٍـبًبتِ الؼ٘بػ٘ٔ إٓتقل ٓذٓ هشات ٍلزلک تشک الٔعشا
إلٖ دهـق ن إلٖ ث٘شٍت ٍالقبّشٓ ٍُلَّ حبهال ؿٔلٔ اإللتضام ٍساٗٔ اإلًؼبى ٍغلعي صٗتعَى
الحشٗٔ.
ٓبد إلٖ ثمذاد ثٔعذ عَسٓ 9191م ٍٓوعل فعٖ ٍصاسٓ الؤعبسف ،صاس اإلتحعبد الؼعَف٘تٖ
ٍاؿتمل هؼتـبسا قبف٘ب للجوَْسٗٔ الٔشاق٘ٔ فٖ هَػکَ ن اػتبرا فٖ جبهٔٔ هَػکَ ٍثٔعذ
رلک ثبحثب ٓلو٘ب فٖ هْٔذ ؿَٔة آػ٘ب .تٌقل ث٘ي کث٘ش هي الوذى عن ألقعٖ سحلعِ فعٖ
دهـق حتٖ ٍافتِ الوٌ٘ٔ ػٌٔ 9111م( الج٘بتٖ.)91-3 :9 ،9110 ،
ٗٔذ الج٘بتٖ ٍاحذا هي األسثْ الزٗي أػْوَا فٖ تأػ٘غ هذسػٔ الـعٔش الٔشثعٖ الجذٗعذ
فٖ الٔشا ٍ ،أحذ سٍاد الـٔش الحش ٍلکٌعِ ٓلعٖ حعذ قعَل إحؼعبى ٓجعبع« :کعبى أػعجق
الوجذدٗي إلٖ تم٘٘ش ًج٘ٔٔ الوحتَٕ فٖ رلک الـکلٍ ،إى کبًت ًبصک الوالئکٔ ٍالؼ٘بة
إؿتشکب فٖ سٗبدٓ ؿکل جذٗذ للـٔش الٔشثٖ»(ٓجعبع .)23 :4009 ،لقعذ ػعبّن أٗوعب فعٖ
تجذٗذ الـٔش الحذٗث ٓلٖ كٔ٘ذ اإلثذاّ الـٔشٕ فٖ الو٘ذاى الکالػع٘کٖ للـعٔش ٍکبًعت
تم٘٘شاتِ فٖ األػعلَة للَاقٔ٘عٔ ٍالَاقٔ٘عٔ اإلؿعتشاک٘ٔ ٍالشهضٗعٔ ٍالؼعَسٗبل٘ٔ ٓعالٍٓ ٓلعٖ
الَهوبت الشٍهبًؼ٘ٔ ،ثح٘ث أٍكلتِ إلٖ لمٔ ؿٔشٗٔ إؿتْشت ف٘وب ثٔذ ثبللمٔ الج٘بت٘عٔ فعٖ
الـٔش الحش ٍ ثزلک أكجح الج٘بتٖ ٗوثل هجوَٓبت کج٘شٓ هي الٌبع فٖ کل هکبىٍ ،کعبى
ؿٔشُ تٔج٘شا كبدقب لشٍح الٔلش ٍأفکبسُ کبًت تٔعذ سيٕ حق٘ق٘عٔ ٍأهعبًٖ لٔعذٓ أج٘عبل ال
لج٘ل ٍاحذٗ .وتبص ؿٔشُ ثٌضٓتِ ًحَ الٔبلو٘ٔ الؤبكشٓ(جبػعنٍ .)91-90 ،9110 ،استعجي
الج٘بتٖ ثٔالقبت ٍاػٔٔ هْ کجبس أدثبء ٍؿٔشاء الٔبلن الکجبسٍ .لِ أٓوبل ؿٔشٗٔ کث٘شٓ ًـعشت.
ٍللج٘بتٖ أٗوب أٓوبل إثذآ٘ٔ أخشٕ کوؼشح٘ٔ «هحبکؤ فٖ ً٘ـبثَس» ٍهي هؤلفبتِ «ثعَل
إٗلَاس»« ،آساجَى»« ،تجشثتٖ الـٔشٗٔ»« ،هذى سجبل»« ،هتبّبت» ٍجؤعت حَاساتعِ فعٖ
کتبة ػوٖ «کٌت أؿکَ إلٖ الحجش»(الج٘بتٖ.)91-1 :9110 ،
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األلىاو وهيزاتها فی تصاوير البياتی الشعرية
کوب أؿشًب أى إػتخذام األلَاى هي األػجبة الوؤ شٓ فٖ خلق التلبٍٗش الـٔشٗٔ للـعٔشاء
الؤبكشٗيٍ .هي ّزا الوٌٌلق إّتن ؿبٓشًب الوجعذّ الج٘عبتٖ ثحوعَس األلعَاى الجعبسصٓ فعٖ
تلبٍٗشُ ٍأؿٔبسٍُ .تٌَّ األلَاى فٖ أؿٔبسُ ٗلفت ًِش الوخبًج٘يٍّ .عَ أٗوعبً کم٘عشُ هعي
الـٔشاء ٗتأ ش ثحبالتِ الٌفؼ٘ٔ کوبٗ ،تأ ش هي ث٘ئتِ ٍاألٍهعبّ الؼ٘بػع٘ٔ ٍاإلجتوبٓ٘عٔ فعٖ
هجتؤِ ٍرلک ثئػتخذام األلَاى فٖ أؿٔبسٍُ .لزلک ًجذ إختالفب فٖ إػتخذام األلَاى فٖ
هشاحل ح٘بتِ الـٔشٗٔ.
األلوان

هجمىعة األلوان

أػَد

977

أحوش

901

أخوش

11

أث٘ن

10

أصس

93

أكفش

20

فوٖ

9

ٓؼلٖ

2

ثٌفؼجٖ

4

الجَسدٕ

4

ٍسدٕ

4

أكفش ثلَى ل٘وَٖٗ

9

ًبسًجٖ

9

أؿقش

9

کحلٖ

9

إحصاء لعذد األلوان التی إستخذمها البیاتی فی أشعاره
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ٗجذٍ هي الجذاٍل أى تٔذدٗٔ األلَاى ٍإًتـبسّب هي أّن ه٘ضات تلبٍٗش الج٘بتٖ الـعٔشٗٔ
فوالً ٓي ه٘ضات أخشٕ أدت إلٖ تذث٘ج أؿٔبسُ أکثش فأکثش ٍّٖ تـتول ٓلٖ:
اإليسجام بيى األلىاو
هي أّن الو٘ضات فٖ إػتخذاهبت األلَاى ثتلبٍٗش الج٘بتٖ الـٔشٗٔ ّعَ اإلًؼعجبم العزٕ
ٗؼتخذهِ الـبٓش تبسٓ لتج٘٘ي أّذافِ الؼبه٘ٔ ٍإٗذَٗلَج٘تِ الخبكٔ؛ ألى الح٘عبٓ فعٖ ُعل
الللح ٍالؼالم ّٖ أػبع إٗذَٗلَج٘تِ الفکشٗٔ التٖ تِْش ثَهَح فعٖ کث٘عش هعي أؿعٔبسُ
هثال فٖ قل٘ذٓ «ثشلِ٘ي فِٖ الفجش» التٖ تجشص فْ٘ب ًضٓتِ الوثبل٘ٔ ٓلٖ الـٔش:
غَذَائشُ الفَجشِ َٓلَٖ أقذَامِ
تِوثَبلِ جٌُذِٗکِ
ٗب ثشل٘يُ
أػشاةٌ هِيَ ال٘وَبم
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ٍَ غُليُ صِٗتَُىٍ ٍَأقََاع هِيَ المَوَبم
أهَتُ هِي أجلِ ٌََٓبقِ٘ذِ الوِ٘بءِ الخُوشِ
هِي أجلِ الَُٔ٘ىِ الضُس ِ ٍالؼَّالم
أهَتُ هِي أجلکِ
تَحتَ الشاِٗٔ الحوشاء
(ث٘بتٖ)774 :9 ،9110،
ثذأ الـبٓش قل٘ذتِ ثزکش ًتبئج كوَد ثشل٘ي فٖ ً٘عل الحشٗعٔ ٍإختعتن القلع٘ذٓ ثعزکش
ًضٓتِ الوثبل٘ٔ ثکلؤ الشاٗٔ الحوشاء التٖ ّعٖ ساٗعٔ اإلؿعتشاک٘٘ي الخبكعٍٔ ،تقعَٕ ٍتٔعضص
األلَاى الثال ٔ الخوشاء ٍالضسقبء ٍالحوشاء لوفبّ٘ن الکفبح ٍالؼالم ٍالحشٗٔ التٖ تعذل ٓلْ٘عب
ّزُ القل٘ذٓ.
ٍهي ّزا الوٌٌلق أتٖ الـبٓش فٖ الجذاٗٔ ثعبللَى األخوعش فعٖ قَلعِ "ٌٓبق٘عذ الوع٘بء
الخوش" الزٕ ٗذل ٓلٖ الح٘بٓ فٖ ُل الؼالم ٍاألهيًٍ ،الحعَ ٌّعب ثعأى الـعبٓش ٗفعذٕ
ثٌفؼِ للَكَل إلٖ هثل ّزا الؼالم ٍاألهي ثجبًت الحشٍٗٔٓ .جبسٓ "ٌٓبقِ٘ذ خوش" فِٖ ّعزا
الـٔش لْب كلٔ ٍ ٘قٔ تبسٓ ثٌلَّ فجعش اإلًتلعبس ثٔعذ الٌوعبل هعذ األؿعشاسٍ ،تعبسٓ أخعشٕ
ثأغلبى الضٗتَى ٍتؤدٕ إلٖ داللٔ اللَى األخوش ٓلٖ حبلٔ هي حبالت الحشٗٔ ٍالح٘عبٓ فِعٖ
ُل األهي ٍالؼالم فِٖ ّزا التشکِ٘ت.
ٍ اللَى الثبًِٖ َّ اللَى األصس الزِٕ جبء فِٖ تشک٘ت "َٓ٘ى العضس " ٍّعزا اللعَى فِعٖ
التشکِ٘ت ٗـ٘ش إلٖ لَى َٓ٘ى الٌبع العزٗي ٗٔ٘ـعَى فِعٖ ثعشل٘يٗ ٍ ،کٌِعٖ ثْعزُ اللعفٔ
المشثَ٘ى ٓبدٓ إهبفٔ إلٖ أًِ ٗحول هٔبى أخعشٕ ثجبًعت کلوعٔ الؼعالمٍ .سثوعب أى اللعَى
األصس الزٕ ٗذل ٓلٖ اللفبء ٍالٌقبء ٍهجـش الؼکٌِ٘ٔ ٍالْعذٍء ثجبًعت الؼعالم ثٔعذ اللعَى
األخوش ٍدالالتِ الوَججٔ ،أحؼي تٔج٘ش لج٘عبى الؼعالم ٍالؼعکٌ٘ٔ فِعٖ ثعشل٘ي فِعٖ العضهي
الحبهش الزٕ تحقق لْب ٓي ًشٗق الوکبفحٔ ٍاللوَدٍ .فِعٖ الٌْبٗعٔ فعٖ تشک٘عت "الشاٗعٔ
الحوشاء" التٖ ٗجزل الـبٓش ًفؼِ فٖ ػعج٘لِ ،إى اللعَى األحوعش ّعَ دل٘عل ٍاهعح لٌضٓعٔ
الـبٓش الوثبلِ٘ٔ ٍاإلٗذَٗلَجِ٘ٔ ،ألى الشآٗٔ الحوشاء تذل ٓلٖ اإلٗثبس ٍالتوعح٘ٔ فعٖ ػعج٘ل
الحشٍٗٔ .لزلک الؼٌبثل الخوشاء ٍاػتوشاس خوشتْب ٍاػتوشاس ثش الٔ٘عَى الضسقعبء کالّوعب
هي ًتبئج التوؼک ثتلک الشاٗٔ الحوشاء .ف٘ٔتجش اللًَبى األخوش ٍاألصس هي هٌٔ٘بت الشاٗعٔ

دور اللون ومکانته فی التصاوير الشعرية عند عبدالوهاب البياتی 39 /

الحوشاء التٖ ّٖ ساٗٔ الثَسٓ ٍالکفبح .الَسدٓ الحوشاء ،فٖ األدة ّٖ سهعض للحعت اللعبد ،
ٍالععشٍح ٍ القلععتٍ ،تععَحٖ ثبلکوععبل دٍى ًقق(ؿععَال٘ٔ .)322-323 :2 ،9731،إػععتلْن
الج٘بتِٖ هي ّزُ الوفبِّ٘ن الشهضٗٔ للَسدٓ الحوشاء فِٖ قلِ٘ذٓ « عال أغٌ٘عبت إلعٖ أًفعبل
ٍسؿَ» ٗـجِ أؿٔبسُ إلٖ ثبقٔ حوشاء ،تلک األؿٔبس التِٖ ْٗعذِْٗب إلعٖ أًفعبل ٍسؿعَ ثجبقعٔ
حوشاء ،حتٖ تج٘ي حجِ اللبد ٍالخبلق لْن:
آُ ٗب أًفبلِ ٍَاسػَُ ،أغٌِ٘بتِٖ
ثَبقٌٔ حَوشاءُ ،هِي أًفبلِ ؿَٔجٖ
لَکُنُ ،لِألهْبت
لِلوَالٗ٘يِ ِّذِّٗٔ
هِي ثِالدِٕ الََٔشَّثِ٘ٔ
هِي ثِالدِ الـَّوغِ ،هِي أٓوَب ِ قَلجِٖ
إًََِّْب تَزکُبسُ حُتّ
لَکُنُ ،أًفبلَ ٍَاسػَُ ،هِي ثِالدِٕ الَٔشَثِّ٘ٔ
(الج٘بتٖ)421 :9 ،9110 ،
ٍالـبٓش ٌّب ٗخبًت أًفبل ٍسؿَ ٍٗٔجشٓي أؿٔبسُ ثجبقٔ حوشاء التعٖ ّعٖ ّذٗعٔ هعي
جبًت أًفبل ًٌٍِ ٍالًَي الٔشثِٖ ٍهي أٓوب قلجِ إلٖ أًفبل ٍسؿَ ٍأهْبتْن .ففٖ ّعزُ
القل٘ذٓ ٗجوْ الـبٓش ث٘ي اللَى األكفش "ٗب رات الَٔ٘ى الزّجِ٘ٔ" الزِٕ ّعَ سهعض الجوعبل
هْ اللَى األحوش "ثبقٔ حوشاء" ٍاللَى األخوش "أثَاثْب الخوش" العزٕ ٗشهعض إلعٖ الخوعشٓ
ٍالٌشآٍ لْزُ الوذٌٍِٗٔ ،کل ّزُ األلَاى التٖ إػتخذهْب الـبٓش فٖ القل٘ذُ تج٘ي ًَٓب هي
األًؼجبم ثٌْ٘ب ٍتذل ٓلٖ الوفبّ٘ن اإلٗجبثٍ٘ٔ ،کأًِ ٗحبٍل أى ٗقذم لٌب كَسٓ هتکبهلٔ هي
حجِ ألثٌبء ث٘ئتِ.
تغيير األلىاو هى لىو إلی آخر
ًجذ فٖ دَٗاى الج٘بتٖ إػتخذام تشاک٘ت ثذٗٔٔ ٍجذٗعذٓ هعي األلعَاى التعٖ ال ٗوکعي
تحل٘لْب إال ثبلتأهل فِٖ حبالت الـبٓش الٌفؼ٘ٔ؛ ح٘ث ًـبّذ فٖ الَّلٔ األٍلٖ ٓذٍل تلعک
األلَاى ٓي هٔبًْ٘ب األكل٘ٔ ،کوب تـْذ ثْب ّزُ األهثلٔ:
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تشک٘ت "ًبس الؼٔبدٓ الؼَداء" فِٖ ّزا الـٔش:
ثٌَِبسِػََٔبدِتِِ الؼَُداءِ ٗجَُةُ الَٔبلن
هٌَفِ٘بً ٗتٌَََّْش
ال اػنَ لُِ ٍَلُِ کُل األػوَبء
(ًفغ الولذس)293 :4 ،
ٗجذٍ فٖ الٌِشٓ األٍلٖ أى اللَى األػَد ال ٗتٌبػت هْ ّعزا التشک٘عت ،ألى ه٘عضٓ الٌعبس
ّٖ الو٘بء ٍالحَشّ ٍفْٖ تحول هٌٖٔ إٗجبث٘بً ٍل٘ؼت ػَداءٍ .أهب اللَى األػَد ف٘عذل ٓلعٖ
الحضى ٍالِالم ٍقؼَٓ الح٘بٓ ٍکوب أى الٌبس دٍى اللِْ٘ت ٗتلبٓذ هٌْعب العذخبى فقعي دٍى
الو٘بء؛ ٍثْزا التٔج٘٘ش أكجح لکلْ٘وب هٌٖٔ ػلجِٖ ،ح٘ث أكجحت الٌبس الؼعَداء ٌّعب تٔجِعش
ٓي هٌٖٔ ػلجِٖ ٍتتٌبػت هْ ًبس الؼٔبدٓ ٌٓذ الج٘بتٖ الزٕ کعبى هتـعشداً ًعَال ػعٌ٘ي
ٓذٗذٍٓ ،کبى ٌٗفٖ هي ثلذ إلٖ آخش حبهال هِٔ الحضى ٍقؼَٓ الح٘بٍٓ التٖ ال تتَافق هٔعِ.
ح٘ث إى الٌبس إرا تحَلت فِٖ ّزا التشکِ٘ت هي لًَْب األكلِٖ إلٖ لعَى آخش(األػعَد) فْعٖ
للتٔج٘ش ٓي حبلٔ الـبٓش الٌفؼ٘ٔ.
الولٌلح اٙخش َّ "القوش الفوٖ األصس " فِٖ ّزا الـٔش:
أَتأهَّلُ ٍَجَِ القَوَشِ الفِوٖ األصس ِ فٖ هَشآتِ الحَبى
الـ٘تُ قذ َٓال سأػٖ ٍأًَب هَب صِلتُ كَج٘ب لَن أثذأ ثٔذُ ًََافٖ
ٍَسح٘لٖ فٖ الکلوبت
(ًفغ الولذس)249 :4 ،
ل٘غ لَى القوش فو٘بً أصسقبً ،ح٘ث أى ّزا اللَى ال ٗتٌبػت هْ القوشٍ .لکعي إػعتخذهِ
الـبٓش للتٔجِ٘ش ٓي ؿ٘خَختِ حتٖ ٗشػن لٌب كَسٓ تجؼذ ٓذم سهبُ ٓعي األٗعبم الخبل٘عٔ،
فحضىُ الـبٓش ٌّب حَّل القوش الوٌ٘ش ٍالوتألأل إلٖ قوش فوِٖ أصس  .فْزا الٔعذٍل هعي لعَى
إلٖ آخش ٗج٘ي حبلٔ ًفؼ٘ٔ خبكٔ ٌٓذ الـبٓش ٍفٖ ّزُ الحبلٔ ل٘غ ّزا اللَى غ٘ش هٌبػت
للقوش؛ ثل َّ أفول لَى إػتخذم لتج٘٘ي حبالت الـبٓش الٌفؼ٘ٔ .ف٘وکٌٌب أى ًفؼعش هثعل
ّزُ التشاکِ٘ت فقي ثبلٌِش إلٖ سٍح الـبٓش.
تشک٘ت "الِلؤ الخوشاء" هي ّزا القج٘ل:
ٍَل٘قجَلِ الـِّتَبء
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ٍَلتَموُشَ الثُّلَ ُ َّزِٕ الُِلَؤ الخَوشاء
(ًفغ الولذس)701 :9 ،
الِلؤ لي تکَى هخوشًٓ أثذاً ،لزلک ٗجذٍ أى ّزا التشک٘ت غ٘ش هٌبػت؛ ح٘ث إى اللَى
األخوش ٗجٔث األهل ٍالفشح فٖ اإلًؼبى ٍالـبٓش ٗـکَ فٖ ّزُ القلِ٘ذٓ هي ػٌَات ٓوعشُ
ٍأٗبم ؿجبثِ التٖ هوت فٖ الؼجي ٓجثبً ٍَّ ٗجحث ٓي ًَس الشجبء ،سثوب ٗذل اللَى األخوش
فٖ ّزا التشک٘ت ٓلٖ سجبء الـبٓش فٖ ُلوعٔ الؼعجي؛ ثعل فعٖ ُلوعبت الِلعن ٍالکجعت
الوؼٌ٘ش ٓلٖ الوجتوْ آًزاک ٍأدٕ الـَٔس ثبلشجبء إلٖ إخوشاس الِلؤ فٖ ًِعش الـعبٓش،
ٍهي ّزا الوٌٌلق ٗتٌبػت اللَى األخوش فٖ ّزا التشک٘ت ٍٗخجش ٓعي سجعبء الـعبٓش فعٖ
الِلؤ ،إهبفٔ إلٖ ّزا فئى ّزا التشک٘عت ٗجع٘ي ثشآعٔ الج٘عبتٖ فعٖ الجوعْ ثع٘ي األهعَس
الوتجبٌٗٔ ٍٗخجش ٓي إّتوبم الـبٓش ثبلتم٘٘ش ٍالتحَل هي لَى إلٖ آخش.
ٍَجَذتُ فِٖ ٌَٓ٘کَ أهؼِٖ الوبئْ الوَْذٍُس
َٓـشََٓ آَامٍ هِيَ الحِشهبىِ فِٖ غ٘بِّتِ الذِّٗجَس
ٍَساءَ ألف حبئيٍ ٍػَس
هَبَٓت ػُذٕ
ٍََّب أًَب أصحفُ ًَحََ الٌَّس
(ًفغ الولذس)703 :
هلٌلح "القوش األخوش" هلٌلح آخش ٗج٘ي إّتوبم الـبٓش ثئػتٌشاد األلَاى:
أحولُ قبػَ٘ى
غَضَالًَٔ تَٔذٍُ ٍَسَاءَ القَوَشِ األخوشِ فٖ الذِّٗجَُس
(ًفغ الولذس)471 :4 ،
ٌّب ٗحبٍل الـبٓش أى ٗحلل ٓلٖ إتحعبد الَجعَد ٍاإللتحعب ثعبلؤجَد هؼعتلْوبً هعي
إثي ٓشثٖ ٍآسائِ .ف٘ؼتخذم القٌبّ ٍالشهض الزٕ َّ أػلَثِ فِٖ أکثش قلبئذُ ٍ«ٗجٔل ججعل
قبػَ٘ى فِٖ دهـق سهضاً لْزا الٔبلن ٍالمضال سهضاً للحج٘ت ٍالؤـَ ٍّعَ الٔشفعبى اإللِْعٖ،
ٍالِلؤ سهضا للِلن ٍالجَس فِٖ الٔبلن ٍالقوش األخوش سهضاً للشجبء ٍاألهل»(كعجحٖ:9113 ،
 .)794فبلقوش لي ٗکَى هخوشاً ٍلکي إكٌجغ القوش ثبللَى األخوش حتٖ ٗج٘ي حبلٔ الشجعبء
ٌٓذ الـبٓش ٍأهلِ.
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التعارض بيى األلىاو
إى التٔبسم ث٘ي األلَاى أٍ الجوْ ث٘ي األلَاى الوتجبٌٗٔ أٗوب تٔذ هي أّن الو٘ضات فعٖ
إػتخذام األلَاى ثتلبٍِٗش الج٘بتِٖ الـٔشِٗٔ کوب تـْذ ثْب األهثلٔ التبل٘ٔ:
إىَّ َلجبً أػَداً
ٗموُشُ ثُؼتبىَ الٌُفَلَُٔ
إِىَّ ثَشقبً اَحوَشاً
ٗحشُ ُ كُلجَبىَ الجٌَََلٔ
إِىَّ حَشفبً هَبسِدا
َٗلَذُ فِٖ أسمِ الجَضائش
(الج٘بتٖ)733-731 :9 ،9110 ،
فٖ ّزا الـٔش ًشٕ التٔبسم ث٘ي اللًَ٘ي األػَد ٍاألث٘ن(العثلج ٍاألػعَد) إلعٖ جبًعت
اإلًؼجبم ث٘ي الجش ٍاللَى األحوش ٍالحشف ٍاللَى الوبسد التٖ إػعتخذهت کعذالالت ٓلعٖ
الثَسٓ ٍالٌم٘بى.
ٗشهض الل٘ل فِٖ أؿٔبس الج٘بتِٖ ٓلٖ الجَس ٍالِلنٍ ،إػتوشاس الل٘ل سهعض إلػعتوشاس الجعَس
ٍالِلنٍ .لزلک ٗوثل الل٘ل حکن الِبلو٘ي ٍالجبئشِٗي ٍٗتَقْ الج٘بتِٖ ٍاإلحشاس ٍالوٌبهعل٘ي
اٙخشٗي أى ٌٗجلٖ ثبللجح ٌٍٗلْ الفجشالزِٕ َّ سهض الحشِٗٔ ٍالخالف هعي الجعبئشِٗي فِعٖ
أًحبء الٔبلن خبكٔ فِٖ األساهِٖ الٔشثِ٘ٔ .إهبفٔ إلٖ رلک إى كَت العذِٗک العزِٕ ّعَ سهعض
لٌْبٗٔ الل٘ل الوِلن ًٍلَّ فجش األهل ٗجـش ثبلحشِٗٔ ًٍلَّ فجش الؼالم ٍالو٘بءٍ .الحوبهعٔ
الج٘وبء(سهض الؼالم ٍالؼکٌِ٘ٔ ٍالفتح) فِٖ ػوبء ّزا الًَي أٗوعب تجـعش ثبلحشِٗعٔ ٍخعالف
اإلًؼبى الؤبكش کوب تجـش ثٌْبٗٔ حکن الل٘ل فِٖ األساهِٖ الٔشث٘ٔ؛ ثعل فِعٖ اٙػع٘ب ح٘عث
ػتَلذ ّزُ القبسٓ هي جذِٗذ:
ٗب أَْٗب الل٘لُ الٌَٗل
ّزا كِ٘بحُ الذِّٗکِ هِي أٓوب ِ قَبسَتٌَِب ٗجَـِّشُ ثِبلٌََّْبس
ٗب أَْٗب الل٘لُ الٌَٗل
لَن ٗجقَ إال ػَبَٓتَبى
ٌٍَٗلُُْ الفَجشُالَِٔ٘ن
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هِيَ الوَلَبًِِْ ٍَالحُقَُل
ٍَهِي دُهَُِّ اإلهَُّْبت
ٍَهَـَبِٓلِ الثَُّاسِ ٍَالذِّٗکِ الوُجَـِّشِ ثِبلٌََّْبسِ اثذاً ٗل٘ح
ٍَحَوَبهٌَٔ ثَ٘وَبءُ ٌٗلقَُْب اللِمَبس
(ًفغ الولذس)747 -742 :
فِْ٘ش فٖ ّزا الـٔش ،التٔبسم ث٘ي الل٘ل ٍالٌْعبس ٍالج٘عبم ٍالؼعَاد التعٖ تٔجعش هعي
ه٘ضات إػتخذاهبت األلَاى فِٖ أؿٔبس الج٘بتِٖ.
اإلهتزاج الحسی
قذ ٗؼتخذم الـبٓش اللَى الزِٕ ّعَ هعي إدساکعبت الجلعش ،کلعفٔ لألهعَس الوحؼَػعٔ
األخشٕ کبلؼوْ ٍالـن ٍ َّ ًَّ هي الوعض أٍ تعذاخل ثع٘ي الحعَاع .ثٔجعبسٓ أخعشٕ قعذ
ٗؼتوذ الـبٓش هي تجبدل إدساکبت الحعَاعٗ ،توتعْ ؿعبٓشًب الج٘عبتِٖ أٗوعب ثْعزُ اللعٌٔٔ
األدث٘ٔ إلکوبل تٔبثِ٘شُ ،کوب ٗقَل فِٖ قلِ٘ذٓ ٌَٓاًْب «الٌٔش األحوش»:
ٗب ؿَٔشَّب األحوش!
ٗب ٍسدٓ
أسَ َّ لَ٘لِٖ ٌِٓشَُّب األحوَش
قَلجٖ ؿِشاٌّ حبئِشٌ ٍَاجِف
َِْٕٗ ثِِِ ؿاللُکِ الوُؼکِش
ؿَاللُ هََءٍ فِٖ هُلَُِّ الذُّجٖ
ٗجشِٕ ٍَفِٖ قَلتِ الذُّجٖ ْٗذِس
(ًفغ الولذس)32 :
فٖ ّزا الـٔشٗ ،خبًت الج٘بتِٖ حج٘جتِ رات الـٔش األحوش ٍٗلف ٌٓشّب ثبللَى األحوش
أٗوب ،ح٘ث أس ل٘لِ .ثوب أى اللَى األحوش ٗشتجي ثبلـَْٓ الجٌؼ٘٘ٔٗ ،وکٌٌعب أى ًقعَل أى
الج٘بتِٖ أختبس ّزا اللَى فِٖ ٍكف حجِ٘جتِ إهبفٔ إلٖ أًِ دثج ٌَٓاى القلِ٘ذٓ ثلٌٔٔ الوض
ث٘ي الحَاع ،ألًِ هٌح الٌٔش لًَبً سغن أى الٌٔش ٗتٔلق ثحبػعٔ الـعن ٍاللعَى ثبلجلعش .فِعٖ
الحقِ٘قٔ ٗلف الـبٓش الٌٔش ثبلحوشٓ لتأک٘ذ المبٗعٔ فعٖ حجعٍِ ،لعزلک ٗخبًجْعب ثـَعٔشّب
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األحوش ٍٗؼتٔ٘ي ثبلَسدٓ ل٘ؼتذل ثْب ٓلٖ الحت اللبد ٍالخبلق للوحجَة ٍٗلفْب ثْعزا
اللَى إلکوبل كَستِ الـٔشِٗٔ ٍإ جبت غبٗٔ حجِ للوحجَة .إهبفٔ إلٖ ّزا إػعتخذم كعٌٔٔ
التـخِ٘ق ثوخبًجٔ الـٔش األحوش.
الکًاية
قذ ٗـکل اللَى فٖ التشک٘ت هْ األلفبٍ األخشٕ تلَٗشا کٌبئ٘بً فِٖ أؿٔبس الج٘بتِٖ .هعثالً
فِٖ قلِ٘ذٓ «أًـَدٓ هٌتحش» فِٖ هجوَٓٔ ؿٔشِٗٔ التِٖ ٗلَس فِْ٘ب الج٘عبتٖ خ٘جتعِ ٍفـعلِ
فٖ الَكل ثبلوحجَةٗ ٍَّ ،ؼتلْن هي هحجَة ال٘بع أثٖ ؿعجکِ ٍٗؼعوِْ٘ب ل٘لعٖ ٍٗٔعضٍ
الؼجت فٖ فـلِ إلٖ التقبلِ٘ذ ٍاألٓشاف الوِلؤ الؼبئذٓ فٖ الوجتوْ الوتخلعف ٍالجعذٍٕ،
لْزا ٗکٌٖ ال٘ذ ثبلؼَداء ٓي تلک التقبلِ٘ذ ٍالشػَم ٍٗخبًت ل٘لٖ:
ل٘لٖ أحغُّ َٓلٖ فَوٖ ؿَفًَٔ
كَفشاءَ تَلجِغُ ثبلذهبءِ فَوِٖ
ٍَجٌبحُ خُفبؽٍ ٌٗ٘شُ ٓلٖ قَجشٕ
فَ٘ولَأُ ثبلشيّٕ حُلوٖ
ٍَأسٕ ٗذاً ػَداً تَلفٌَُِٖٔ
ٍَتَـُّذُّ ؿَٔشٕ ؿَٔشَ هٌُتَقِن
ٍَأسٕ غٌِبَء القجشِ هٌُتَفِخبً
ٍَجَحبفلَ الذٗذاىِ کَبلُِلَنِ
(ًفغ الولذس)11 :
اإلًؼجبم ث٘ي الکلوبت فِٖ ٍكف تلک التقبلِ٘ذ الخبًئٔ ٍالقذٗؤ فِعٖ الوجتوعْ العزٕ
ٓبؽ فِِ٘ الج٘بتِٖ ،إلٖ جبًت إخت٘عبس األلعَاى الوٌبػعجٔ ٗلعَس لٌعب الجعَ الولِعٖء ثبل٘عأع
ٍالحشهبى .الـفٔ اللفشاء ،الفن الذاهِ٘ٔ ،الخفبؽ ،ال٘ذ الؼَداء ،القجعش ،جحبفعل الذٗعذاى ٍ...
کلْب تج٘ي کجت الـبٓش ٍقلقِ هعي هجتؤعِ .تعبسُس ٗؼعتخذم الج٘عبتِٖ اللعَى األحوعش فِعٖ
التشکِ٘جبت الکٌبئ٘ٔ کوب فِٖ ٓجبسٓ "تفبحٔ حوشاء" التِعٖ ٗکٌِْ٘عب ٓعي الوحجَة(العًَي) أٍ
تشکِ٘ت "الِِْ٘شٓ الحوشاء" ٗکٌِٖ ٓي ؿذٓ الِِْ٘شٓ ٍحشقتْب.
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التأثر باألدب القذين فی استخذام األلىاو
هي ه٘ضات اػتخذام األلَاى فِٖ ؿٔش الج٘بتِٖ أًِ ال ٌٗؼٖ تشا ِ الٔشثِٖ القذٗن سغعن أًعِ
ؿبٓش هتجذد ٍٗٔتجش هي سٍاد الـٔش الحش؛ ٍسغن أًِ هتأ ش ثـذٓ التأ ٘ش ثبلـعٔشاء المعشث٘٘ي
ٍالـٔشاء الزٗي ٓبكشٍُ ٍٗلف َٓ٘ى هحجَثِ فِٖ الجوبل ثبللًَ٘ي األخوش ٍاألصس للکٌبٗعٔ
ٓي الجوبلٍ ،لکي ًشاُ تبسٓ ٗلفْب ثبللَى األػَد کوب تن تذاٍلِ فِٖ األدة الجبّلِٖ ٍثٔعذُ.
کوب ٗـجِ المشًبًٔ ثمبدٓ جوِ٘لٔ رات َٓ٘ى ػَداء فِٖ قل٘ذٓ أًـذّب فِٖ س بء لَسکب:
المبدَُٓ الوِوَاّ
رَاتُ الَُٔ٘ىِ الؼَُدِ ٍَاألقشاى
(ًفغ الولذس)997 :4 ،
الصفة للمىصىف الحسی
إهبفٔ إلٖ الوِ٘ضات التٖ أؿعشًب إلْ٘عب ،تؼعتخذم األلعَاى غبلجعبً کلعفٔ تجؼع٘ذ اللعَس
ٍتَهحْب فِٖ أؿٔبس الج٘بتِٖ .لْزا حٌ٘وب ٗـکَ الج٘بتِٖ هي ٗأػِ ٍحضًِ فِٖ فشا الوحجَة،
ٗشٕ کل هکبى ٍ کل ؿٖء ،هِلوب أػَدا ٍٗٔتجش رکشٗعبت الـعجبة ٍاللعجب ٍالمعشام ه٘تعٔ.
ٌٗبدِٕ الـبٓش الوَت ٍاللحشاء ٍاللخشّٓ ،زُ اللخشٓ التِٖ جفّت فِٖ ُلّْعب صّعَس الوٌعٖ،
ٍالحت ْٗجي فِٖ القجَسٗ ،ؼتِٔ٘ي الـبٓش فِٖ هثل ّزا الجَّ ،ثبللَى األػَد الزِٕ ٗعزکش لٌعب
الحضى ٍالقلق ٍالشٓت ،حتٖ إکوبل كَِس الحضى ٍالقلق لذٕ الوخبًت:
ٗب هََت؟ ٗب كَحشا؟ ٗب كَخشَٓ
فِٖ ُِلِّْب جَفَّت صَُُّس الوٌُٖ؟
إى َّجَيَ الفَجشُ غذاً لي تَشٕ
إال قُجَسَ الحُتِّ فِٖ الوٌُحٌٖ
ٍَدٍحًٔ ػَداءَ هَٔشٍقًٔ
تَل٘حُ هِي أٓوَبقَِْب لَ٘تٌََب
لَن ًَٔشِفِ الٌَُّسَ ٍَلَن تَجتَشِد ثِِِ َٓلَبف٘شُ الشُّثٖ قَجلٌََب
(ًفغ الولذس)42 :9 ،
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المىصىفات غير الحسية
تکثش فِٖ أؿٔبس الج٘بتِٖ اللَس التٖ إػتخذهت فِْ٘ب األلَاى کلفبتٍ ،لکي قذ تؼعتخذم
األلَاى فٖ أؿٔبسُ كفبت تذل ٓلٖ األهَس الؤٌَِٗٔ ٍتـکل كٌٔٔ التجؼع٘ذ ،لْعزا حٌِ٘وعب
أحضى كذس الج٘بتِٖ ،هَت الوحجٔ ٍالمشام ٍرکشٗبتْبٗ ،لف الـبٓش ّزُ األهبًٖ ٍاألحبػ٘غ
ثبللَى األػَد ٍٗقَل:
قَلجٖ الحضٗيُ َٓشَفتُ هَب فِِِ٘
رکِشٕ تََُؿَِؽُ فِٖ كَحَبسِِِٗ
تَٔجٖ کأخ٘لٍٔ هُلَََّ ٔ
هَجتَُسٍَٓ ثَخ٘بلٍ هَٔتََُّٓ
فَبألهٌِ٘بتُ ثِلُجِِّٔ إسَتَجَفت
ػَُداَء تَؼألُ هَب لَ٘بلِ٘
(ًفغ الولذس)74 :9 ،
الصفة للمشبه به
قذ تؼتخذم األلَاى فِٖ أؿٔبس الج٘بتِٖ كفًٔ للوـجِ ثِ؛ لْزا ح٘ي ٗلف الج٘بتِٖ ثؼعتبًبً
خبلِ٘بً فِٖ ث٘ت قذٗن ،إكفشّت أٍساقِ ثؼجت الوجبٓٔ ٍالجذةٗ ،ـجِ ًفؼِ ثَسٗقٔ كفشاء فِٖ
ّزا الجؼتبى ثؼجت الؤف ٍالوشم جشاء آالم ّزا العذّشٍٗ ،خبًعت سٗعح الـعوبل حتعٖ
ٌٗجِٖ ًفؼِ ٍالجؼتبى هي ّزا الجذة ٍاللفشٓ ٍٗشٗذ هعي سٗعح الـعوبل أى تحوّلعِ ٓجعش
الجح٘شات الٔوِ٘قٔ ٍالجؼبتِ٘ي ٍالتالل:
کََُسَٗقٍٔ كَفشاءَٗ ،ب سٗحَ الـِوبل
َٓجشَ الجُحِ٘شاتِ الٔو٘قٍِٔ ،الجَؼَبت٘يَ إحوِلٌٍٖ٘ ،التالل
ٗب أًتَ ٗب سٗحَ الـوبل
(ًفغ الولذس)911 :9 ،
فِٖ هکبى آخشٗ ،ـجِ الـٔشاء الوکبفحِ٘ي ٍاألحشاس الزِٗي ٗقبتلَى فِعٖ ػعج٘ل أّعذافْن،
ثحوبهٔ ث٘وبء فِٖ الٌْبسٓ ٍالٔلؤ:
ٍَالـَّبسُّّ الوَْجَُس
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ٍَالجَبةُ الوُوَبءُ هََُاسِةٌ ،دامٍَٗ ،اجُُِِْ قَت٘ل
کَحَوَبهٍٔ ثَ٘وَبء
ًَبئِؤَ
َٗاجُُِِْ قَت٘ل
(ًفغ الولذس)749 :9 ،
الرهز
إػتخذم الج٘بتٖ األلَاى للذاللٔ ٓلٖ الؤبًٖ الشهضٗٔ أکثش إػتخذاهب حتٖ أكجح لتلعک
الؤبًٖ دٍساً أکجش فِٖ كَِسُ الـٔشٗٔ ،هي إػتخذاهْب کشهض أٍ إػعتخذام الؤعبًِٖ الشهضِٗعٔ،
هثالً اللَى األػَد فِٖ التٔبث٘ش الوختلفٔ فِٖ أؿٔبس الج٘بتِٖ ٗشهض إلٖ جَس الحکعبم الجعبئشِٗي
فِٖ الٔشا ٍالجلذاى الٔشثِ٘ٔ األخشٕ خبكٔ فِٖ دَٗاًِ الـٔشِٕ «أثعبسِٗق هْـعؤ» ٍاألؿعٔبس
التِٖ تکثش فِْ٘ب الٌضٓبت اإلجتوبِٓ٘ٔ ٍالتٖ ٗٔتجش الجبًت الؼ٘بػٖ ٍاإلجتوبِٖٓ فِْ٘عب جبًجعبً
سئ٘ؼ٘بً ،فِٖ ّزا الٌَّ هي األؿٔبس ٗٔتجش الج٘عبتِٖ آالم الوجتوعْ آالهعِ ٍٗـعکَ هعي جعَس
الحکبم ،فَْ ٗحبٍل أى ٗلَس الج٘ئٔ التِٖ إًحؼش فِْ٘ب الٔذل ٍالحشِٗعٔ ٍأكعجح الٔعبلن هلِ٘ئعبً
ثبلجَس ثٔ٘ذاً ٓي الٌجبٓ ،ح٘ث إًکوـت الجـبئش ٍإًتـش المذس ث٘ي الٌعبع ،فجٔعل تشکِ٘عت
"الٌَفبى األػَد" سهضاً لجَس الحکبم الزِٗي أثذٕ الـعبٓش هعٌْن آالهعِ؛ ف٘لعش كعشاخبً ال
ٗج٘جِ أحذ ف٘شٕ ًفؼِ ٍح٘ذاً فِٖ ّزا الحضى کأًِ ال ٗشاُ أحذ حتٖ ٗؼبٓذُ ٍالکل سهع
لْزا الجَس ٍالِلن ٍٍافقِ:
ٗب كَُتبً
لَن ٗشتَفِِْ الل٘لٔ
فِٖ ٍَجِِ الٌُم٘بى
هِي أجلِ أخٖ اإلًؼَبى
ٍَأًب فِٖ حُضًٖ
ٍَالکُلُّ ٗمٌّٖ
فِٖ الؤَجَذ
للٌَفبىِ األػََد
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جُشحٖ ٗتَفَتَّح
كَُتٖ ٗتَقَ٘ح
ثَ٘يَ الجُذساى
أٗيَ أخٖ اإلًؼبى
(الج٘بتٖ)713 :9 ،9110 ،
إى الج٘بتِٖ ٓبؽ ػٌِ٘ي ٓذِٗذٓ هي ح٘بتِ الوتقلجٔ ،هـشداً فِٖ العجالد الوختلفعٔ ،جعشاء
ًـبًبتِ الؼ٘بػ٘ٔ ٍخَفِ هي الحکبم الفبػذٗئٗ ،جّش ٓي ًفؼِ فٖ ػٌِ٘ي ٓوشُ ثْبسة هي
غبثٔ تتجِٔ الزئبة(سهض الحکبم الجبئشٗي) ٍلتج٘٘ي ّزا التلَِٗش ثلَسٓ أفوعل ،جٔعل اللعَى
األػَد كفٔ للجشاسِٕ ٍسهضاً للٔبلن الؼبقي فِٖ ُلن الحکبم الجبئشِٗي ٍُالهْعنٍ ،إٓتقعذ أى
الفشا هي الًَيٓ ،زاة لٌفؼِ ٍٗلش :
حَلَو ُ
ت
أًّٖ َّبسِةٌ ًَشٗذ
فِٖ غَبثٍٔ
فِٖ ًٍَيٍ ثَٔ٘ذ
تَتجٌَُٖٔ الزئبة
َٓجشَ الجشاسٕ الؼَُدِ ٍَالِْوَبة
حَلَوتُ
ٍَالفِشا ُ ٗب حَج٘جتٖ َٓزاة
أًّٖ ثال ًٍي
أهَتُ فِٖ هذٌٍٗٔ هجَْلٍٔ
(الولذس ًفؼِ)714 :9 ،
يتيجة البحث
إى دساػٔ األلَاى فِٖ أؿٔبس الج٘بتِٖ تـْذ ثأى لأللَاى هکبًعٔ خبكعٔ فعٖ أؿعٔبسُ ٍدٍس
ّبم فِٖ تـکِ٘ل كَسُ الـٔشٍِٗٔ ،هعي أّعن ه٘عضات حوعَس األلعَاى فعٖ تلعبٍٗش الج٘عبتٖ،
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اإلًؼجبم ث٘ي األلَاى فِٖ تج٘٘ي الْذف ٍاإلٗذَٗلَجِ٘ٔ الخبكٔ ،أٍ تقذٗن تلَٗش کبهعل هعي
الحت ٍالحٌِ٘ي إلٖ الًَي ،التم٘٘ش ٍاإلػتٌشاد هي لَى إلٖ آخش هْ خلق التشاکِ٘ت الجذٗٔٔ
ٍ الحذٗثٔ هي األلَاى التٖ تخجش ٓي حبالت الـبٓش الشٍحِ٘ٔ ،التٔبسم ٍالتوبد ث٘ي األلَاى،
خبكٔ ث٘ي اللًَ٘ي األػَد ٍاألث٘نٍ ،الل٘عل ٍالٌْعبس إلٗوعبح التوعبد ثع٘ي الِلعن ٍالجعَس
ٍالفؼبد ٍث٘ي الحق ٍالحشِٗٔ ٍالٔذالٔ ،إػتخذام كعٌٔٔ إهتعضا الحعَاع لتکو٘عل تٔعبث٘شُ،
ٍإػتخذام التلبٍِٗش الکٌبئِ٘ٔ ٍهحبکبت القذاهٖ فٖ إػتخذام األلَاى.
تج٘ي دساػٔ األلَاى فٖ تلبٍٗش الج٘بتِٖ أى األلَاى فٖ أؿٔبسُ إػتخذهت فِٖ کثِ٘ش هعي
األح٘بى ،كفٔ لوَكعَف هحؼعَع ٍتعبسٓ لوَكعَف هٔقعَل ٍتـعکل كعٌٔٔ أدث٘عٔ ّعٖ
التجؼ٘ذ إهبفٔ إلٖ أًْب اػتخذهت تبسٓ كفٔ للوـجٍِ ،تبسٓ كفٔ للوـعجِ ثعٍِ ،تؼعتخذم
تبسٓ فِٖ التشکِ٘جبت ٍالتٔبثِ٘ش اإلػتٔبسِٗٔ لتجؼ٘ذّب أکثش فأکثشٍ .لکي إػتخذام األلعَاى فِعٖ
هٔبى سهضٗٔ أکثش ؿَ٘ٓب فٖ أؿٔبسُ.
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