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 فصلية ،آدابهاو  العربية للغة اإليرانية الجمعية مجلة
 ش/ .ىـ 1395 خريف ،40لـا العدد ،محكمة ةيعلم

 99-118 صص ؛م 2016

 الرحيل لحظة وصف في الشعرية الصورة ةيبصر 
 نموذجاً( الزوزني )مختارات السبع المعلقات في الفنّية ودالالتها 

 نهيرات أحمد
 كردستاف جبامعة كآداهبا العربية اللغة قسم يف مساعد أستاذ

 16/01/95: البحث قبول خيتار     15/10/93: البحث استالم خيتار 

 صالملخّ 
 أمهٌٌيتهػػػا كتعػػػ د الػػػينكز    )سلتػػػارات السػػػ   ادلعلقػػػات يف الفنيػػػة ادلظػػػاىر أىػػػم مػػػ  عتػػػری الرحيػػػ  حلظػػػة صػػػ رة كصػػ  إفٌ 

َیػػة  كأسػػالي هم الفنيػػة يُاجلػػاىل تصػػاكیر علػػ  داللتهػػا: منهػػا عػػدة ألسػػ اب  یلػػد خاصػػة الصػػادقة  سػػهميكأحاس التع 
 تلػ  ت لػ رت كقصػ.  كأمكنػة  كشخصػيات  اخػقؽ  مػ  العصػر ذلػ  معارؼ عل  كاحت ائها ادلعلقات  أصحاب
ًأل إذ بصریةن  الص رة  كالقافلػة  كاألىػ   كػاحل ي ُ  ظػ اىرىم علػ  الرحيػ  كأثر النفسية حباالهتم الشخصيات فيها ت

َىا   ال حػػ  ىػاا هػدؼی اخلػاري.  بػال اق  فنٌػيٌػان  كتربطهػا أنفسػهم  الشػعرا  لػدل العاطفيػة احلالػة تصػ ر كالصػ ر كمسػ
 حيػػاة علػ  كداللتهػػا فيهػا  كأدكارىػم شخصػػياهتا كمعرفػة ادلعلقػػات  يف للرحيػ  الفنيٌػة ال صػػریة الصػ ر عػػ  الكشػ  یلػإ

 كصػ  يف ادلرئيػة ال صػریة الصػ ر استقرا : أكال تٌ  لال   فيهم  كادلتحابُ احلب كدكر كاألدبية  االيتماعية اجلاىليُ
-ال صػف. ادلػنه  ال حػ  نػته ی الفنيػة  دالالهتػا بيػاف: كثالثػا اجلاىليػة يػاةاحل علػ  دالالهتا بياف: كثانيا الرحي   حلظة

ًتيب مراعاة م  التحليل.  الفراؽ  م ض ع م  ادلعلقات أصحاب م  ك ٌ  بو تعام  الام ال
ًكة مفػػاىيم ىنػػاؾ: ىػػ. ال حػػ  هػػايإل ت صػػ  الػػي النتػػائ  مػػ  ك  زمػػ : منهػػا الرحيػػ  حلظػػة عػػ  الشػػعرا  صػػٌ رىا مشػػ

 بعػد الصػحرا  يف الشػاعر كتيػو كصػلها  كأیػاـ ق يلتهػا  أك قافلتهػا أك حيهػا مػ  هبػا یػرت   مػا أك احل ي ػة ككصػ  الرحي  
 اللحظػة تلػ  تصػ یر يف أصػحابو عػ  مػنهم كػ  انفػرد كإف اىا؛لقي م  كیأسو الفراؽ م  النفسية حالتو كبياف رحيلها 
 ب ضػ ح تػنمٌ  عنهػا صػ رىم فػى ىػدىت كتشػاؤم.  سػلي منظػ ر مػ  الفراؽ حلظة ادلعلقات شعرا  تناكؿ الفنٌية  رؤاه حسب
  اكیةالصحر  حياهتم م  احملس سة ادلادیة بالتش يهات كصفها يف بالغ ا كقد كالقلق  كالتحٌسر  بالندـ  شع رىم ع 
 
  ةيالفن الدالالت ؛ةیالشعر  الص رة ؛ يالرح حلظة ؛الس   ادلعلقات: الرئيسة الكلمات
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 المقدمة .1
 كعققػػػاهتم أدهبػػػم يف العػػػرب عػػػ  ادلعل مػػػات مػػػ  كثػػػَ علػػػ  الػػػينكز  سلتػػػارات مػػػ  ادلعلقػػػات احتػػػ ت
 حيػػاهتم؛ ي انػب صبيػػ  يف عػنهم عامػػة فكػرة كٌ نػػ  مػا اخل  ك   كأحاسيسػػهم كمشػاعرىم االنسػانية

 علػػ  العاطفػػة تطغػػ  حيػػ  ؛األح ػػاب بػػُ كالفػػراؽ الرحيػػ  حلظػػة .ىػػ ادلعلقػػات صػػ رتو مػػا صبلػػة مػػ 
 العادیة  احلاالت يف بو یصرح أف یستنك  دبا فيصرح كشعره  ال دكم شع ر
َا كتتصػٌ ر تت اتر الرحي   حلظةى  ص رة إفٌ  ًحػاؿ للحػ ٌ  دلػا اجلػاىليُ  حيػاة يف مػا كثػ  دكر مػ  كال

ًٌتب كما  عققاهتم كتنظيم هتم حيا يف  ذلػ  يف الشػعر فجػا  الصػح ة  بعػد الفرقػة مػ  ذلػ  عل  ی
 مػا نفسية؛ ضغ ط م  عان ه كما بو  العلم ككيفية  الرحي  زم  صٌ ر كما ادلتحابُ  مشاعرى  مص ِّران 
   بصدؽ للشاعر كالعاطف. النفس. ال اق  عل  التعرؼ م  ال اح  ميٌك 
 یصػػ ر مػػا عػػادة فهػػ  كاحلسػػ.  ادلػػادم اجلانػػب علػػ  كاقعػػو تصػػ یر يف اجلػػاىل. الشػػاعر اعتمػػد قػػد
 مػ  النػ ع ىػاا» ك     كالصػحرا   كالناقػة  كػالفرس  كمأل فػات  كأشػخاص  بيئػة م  ادلادم ال اق 
 مػادم ال صػ  كىػاا اخلػاري. كلشكلو ادل ص ؼ ذليئة تص یران  أكثرىا يا  اجلاىل. الشعر يف الص ر
َان  كاىتمامػػان  كالتفاصػػي  بػػاأليينا  عنایػػة ذلػػ  اقتضػػ  كقػػد كتشػػخي. ذبسػػيم فيػػو  مث أكالن  بالتشػػ يو كثػػ

    ٕٕ: ـُٕٗٗ حس   )احلاج «بالكنایة مث باالستعارة
 األيينا ؛ متماسكة شعریة بنية لتشكي  كیلملمو اجلاىليُ شعر ی حِّد ما أىمِّ  م  الشعریة ص رال
 كإعػػػػادة الشػػػػتات ذلػػػػ  السػػػتيعاب رحابػػػػة كأكثػػػػر مػػػػدل أكسػػػ  كالرمينیػػػػة ادلادیػػػػة بأبعادىػػػػا فالصػػػ رة»

   ْٕ: ـََِّ )الكندم  «تنظيمو
 لغػػ م قػػام س ـاسػػتخدا: أكالن  التاليػػة اخلطػػ ات علػػ  الفػػراؽ حلظػػة لتصػػ یر الشػػعرا  اعتمػػد كقػػد
 مػ  متماشػية  الصػحراكیة ال يئػة مػ  متناسػ ة  زلس سػة مادیػة بقغية بضركب التع َ: ثانيان  مناسب 
 حلظػػػة صػػػ رة يػػػا ت إذف ال يئػػػة  نفػػػ  مػػػ  كاقعيػػػة شخصػػػيات استحضػػػار: ثالثػػػان  العػػػاطف.  ادل قػػػ 
 صػلة  مػ  بالرحيػ  ميػ    مػا كػ  علػ  لشػم ذلا دقيقػة : أكالن  م اصػفات  بثقث ادلعلقات يف الرحي 
 لٌينػػػة: ثالثػػػا  الصػػػحراكیة ال يئػػػة خلشػػػ نة ت عػػػان  خشػػػنة : ثانيػػػان   اخل  ك   . كاحلػػػ كػػػاف ادلك  ينمػػػاف )كال

   نع مة م  الغرام. ادل ق  ميليو دلا عاطفية 
 احل ي ػػػة حػػػ.ٌ  ًا لفيػػػ ؛جبينئياتػػػو الرحيػػػ  مشػػػهد تصػػػٌ ر مرئيػػػةن  بصػػػریة ادلعلقػػػات يف الرحيػػػ  صػػػ رة
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ًا ل كمػػا حيػػ  للرٌ  یتهيٌػػأكف كىػػم كأىلهػػا ًیهمػػ كمػػا احل ي ػػُ كشخصػػيات أبطػػاؿ تػػ  تقل ػػات مػػ  اتع
 كحركتها  ركاحها يف احل ي ة قافلة الص رة يف ت دك كما عاطفية؛
 يف ت ايػػدىا كثػػرة ُ: حنػػ  أسػػ اب عػػدة إىل تعػػ د الرحيػػ  حلظػػة صػػ رة بصػػریة عػػ  ال حػػ  أمهيػػة
 يف اجلاىليػػػة احليػػػاة كاقػػػ  علػػػ  داللتهػػػا ّ  الشػػػعرا  نفسػػػية كاقػػػ  علػػػ  داللتهػػػا ِ  اجلػػػاىل. الشػػػعر
 علػ  داللتهػا ْ  تنظيمهػا يف االيتمػاع. كتك ینهم اجلاىليُ بيئة كتأثَ كالغرامية العاطفية عققاهتا
َم سل باأل عل  داللتها ْ اجلاىلية؛ احلياة ع  ال اقع. التع َ كيفية   شاعر لك ٌ  التع 

 البحث خلفية .1-1
 عاجلػػ  الػػدیٍ كالرمػػين الصػػ رة عػػ  دراسػػة: منهػػا ي ان هػػا صبيػػ  يف ادلعلقػػات تناكلػػ  دراسػػات ىنػػاؾ

 الدینيػػػػة ادلعتقػػػػدات تػػػػأثَ ضػػػػ   يف -احملس سػػػػة كغػػػػَ احملس سػػػػة -أشػػػػكاذلا جبميػػػػ  الشػػػػعریة الصػػػػ رة
   َُٓ-َُُ: ـُِٖٗ)ع دالرضب   الشعریة ص رىم تك ی  يف للجاىليُ
 بتقسػيمها عنهػا یكشػ  أف نايحػان  كسػع  الشػعریة بالصػ رة اعتػٌ سل ب األ )صباليات كتاب
 يف كالكنایػػػة كاجملػػػاز كاالسػػػتعارة التشػػػ يو عػػػ  مط َّلػػػةن  دراسػػػتو فجػػػا ت تقليػػػدیٌان  بقغيػػػان  ربلػػػيقن  كربليلهػػػا
   ُٖٔ - ُٕ:  ـُٔٗٗ )الدایة  الص رة

 مل كلکػ   بامتيػاز ميث ل ييػة معاجلػة القػي  امرئ معلقة يف الفراؽ ص رة عاجل  دراسة كکالک
  بعدىا  ما ك َُٗ: ـََِٖ )ع ض  ادلقالة ىاه يف كما الفراؽ حلظة ص رة إىل رؽطتت

 مػػ  الشػػ اىد فجػػا ت  العػػري الشػػعر يف الشػػعریة الصػػ رة تكػػ ی  ع امػػ   ٍ تناكلػػ أخػػرل دراسػػة
    ُْٗ- ُّٕ: شُّٖٖ  ش ندم) ةكادلعاصر  ة كالع اسي ة اجلاىلي د  العه

 دالالهتػػا كتنػػاكؿ القػػي  امػػرئ معلقػػة الشػػعرم  الػػن. كتػػر علػػ  )عػػينؼ كتػػاب يف الكاتػػب شػػرح
 تصػ یرال مػ  بصػدده حنػ  مػا بعػ  ىلإ فيهػا أشػار كقد ؛بدقة فيها كالنفسية الفلسفية كالرؤل ادلعن یة
 منظػ ر مػ  اٌل إ ال احػ  یشػرحها فلػم سػلم  اي ابػ  زىػَ معلقػة كأمػا سلتصرة  بص رة الفراؽ للحظة
    ٖٕ-َُ: ـَََِ الطالب ) بصدده حن  ما م  یتناسب ال سيميائ.
 ادلرئية عل  تقتصر كمل عاـ بشك  بالص رة اعتن  ألٌّنا ىاا  حبثنا ع  زبتل  الدراسات ىاه إفَّ 
 ال حػػػ  أطػػػر خػػارج مػػػ  الشػػػعریة النصػػ ص علػػػ  آرا  أقحمػػػ  كأٌّنػػا   حػػػ ال اىػػػا ریػػدی كمػػػا منهػػا
  ربليقهتا يف اخل ك    كادليث ل ييا  الفقسفة آرا  عل  باالعتماد األدي
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 السػ    ادلعلقػات يف الرحيػ  حلظػة صػ ر يف ادلرئػ. اجلانػب عػ  الکشػ  ال حػ  ىػاا حیاكؿ إذف
 تعاملو يف الشعرا  م  ك ٌ  كأسل ب كتقسيم  ترتيب  فراع  للشعرا ؛ ت عان  یك ف أف ال اح  كسع 
 ادل ض ع  م 

 البحث أسئلة .2-1
  الفراؽ؟ حلظة ادلعلقات أصحاب صٌ ر كي   ُ
  ؟كالفنية ال اقعية الفراؽ حلظة دالالت ى. ما  ِ

 الفراؽ؟ حلظة ص ر يف كعاطفتو الشاعر نفسية عل  ادلرئية الص رة دٌل  كي   ّ

 ومكّوناتها الشعرية لصورةا .2
 هي رى  َّ صىػػػ كقػػػد  ر ى صيػػػ مػػػ اجلٍ كى   ك ً الٌشػػػ يف  رةي لص ػػػا« رمنظػػػ   البػػػ  العػػػرب لسػػػاف يف يػػػا : لغػػػةن  لصػػػ رةا
   ِْٗ/ِ: منظ ر د ت )اب  «وي تى  رى صي   ي مهٍَّ  ى تػى  . ى الشَّ  تي رٍ  َّ صى كتى   رى  َّ صى تى فػى 

 ذلػ   ليتجلٌػ متخيٌػلىػُ كعاطفيػان  عقليػان  معػٌ الشػاعر بػو یصػٌ ر لغػ م تركيب: صطقحان ا لص رةا
 الشػػػعر فنيػػػة تعيػػػُ يف ىػػػاـ كمػػػقؾ الشػػػعریة التجربػػػة يػػػ ىر كىػػػ. صبػػػاؿ  ك ب ضػػػ ح للمتلقػػػ. ادلعػػػٌ

 يف خػاص بيػا  سػياؽ يف الشػاعر ینظمهػا كالع ػارات األلفػاظ تتَّخػاه الػام الفػٍ لشك ا» كي دتو؛
ًكيػػب ك  الداللػة  يف إمكاناهتػػا ك اللغػػػة طاقػات مستخدمػػػان   القصػيدة  اجملػػػاز ك  احلقيقػػػة ك  اإلیقػاع ك  ال

ًادؼ ك  َىػػػا  التجػػػان ك  ادلقابلػػػة ك  التضػػػػاد ك  الػػػ : ـُُٖٗ  )القػػػ    «الفػػػٍ  التع ػػػَ كسػػػائ  مػػػ  كغ
َیػػػة األدكات كػػػ »: فهػػػ. العػػػري األدب يف متجػػػارة أصػػػ ؿ كللصػػػ رة . ُّٗ  علػػػ  تىع َّدنػػػا شلػػػا التع 

َىا  كالسَّرد  كالقافية  كالعىركض  كادلعا   كال دی   ال ياف علم ضم  دراستها  التع َ كسائ  م  كغ
 ٍِّ َیػػػة الصػػػ ر فٌ أ ریػػػب كال» التقریریػػػة عػػػ  الشػػػعر إبعػػػاد يف كتسػػػاعد  َُ: ـَُٗٗ  )الػػػ ي «الفػػػ  التع 
 «التصػری  علػ  ینكػر ال فضقن  لقحیا  فَّ إ ادل اشرة  ال صفية الص ر م  ثران أ شدٌ أك  فنيان  أق ل حیائيةاإل

   ْٖ: ـُٕٗٗ حس   )احلاج
 حيػػػاة كاقعيػػػات عػػػ  لتع ػػػَا: األكؿ ؛أمػػػری  عػػػ   الفػػػراؽ حلظػػػة تصػػػ یر يف ادلعلقػػػات شػػػعرا  عػػػٌر 
ًحاؿ  كاحل ٌ  اجلاىليُ  دلا كالتسليم األحياف  بع  النازلُ بُ عققة م  ذل  إثر دثحیى  كما  كال

 لتع ػػَا: الثػا  مػػاأك  اكالن؛ ىػاا نػػ األ علػ  رغمػػان  العققػة ىػػاه بنهایػة الق ػػ ؿ مػ  اجلاىليػػة احليػاة سبليػو
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 بػ   ى  ى  كما لي   لو كتص یره ال اق  مسایرة ع  هبا الشاعر ی تعد الي الفنية الص رة ستخداـاب
   لو سلالفان  لل اق   مغایران  ذل  یك ف أف دكف  نفسو كتشتهيو لویتخيٌ  كما

 ىػػ. للغػةا  كاخليػػاؿ كالعاطفػة  اللغػػة : ىػ. أساسػػية مك َّنػات ثػػقث مػ  الشػػعریة لصػ رةا تتكػٌ ف
 ذلػ  منهػا یىصيػ غ الي األكىل الشاعر مادة ى. كالع ارات كاأللفاظ» ؛ادلعا  فيو تصب   الام ال عا 
 الشعریة  اللغة يف فيحٌلق اخلياؿ أٌما  ُّٗ: ـُُٖٗ)الق   «یةالشعر  هص رى  هبا یرسم أك الفٍ الشك 

 قل ػو قكحیلٌػ  ةيػاحلقيق ادلفػاىيم لتصػ یر عقلػو قحیلٌػ كمػا  اجملازیػة ادلعػا  تصػ یرب التقریریػة م  لخركجل
 التع ػػَك  اخليػػاؿ ك  العاطفػػة  ىػػ  الشػػعر عناصػػر مػػ  عنصػػر ىػػمٌ أ فٌ إ» كالع اطػػ   حاسػػي األ لتصػ یر
 دكرىػػػا لتلعػػػب اللفظػػػة يف خنفى تيػػػ الػػػي الػػػركح هػػػ.ف العاطفػػػة أٌمػػػا   َٗ: ـََِِ )النػػدكرم  «ال يػػػدا 
 ادلتلق.  عاطفة م  تستهدؼ كدلا الشاعر عاطفة م  فيها دلا العاطف.

 الزوزني( )مختارات السبع المعلقات في الرحيل لحظة صورة .3
 اعرالشػ ع اطػ ي  فيهػا ت ػدك إذ لصػدؽا: منهػا بأكصػاؼ ادلعلقػات يف الرحيػ  حلظػة صػ رة سبٌيينت قدف

 علػػػ  حتػػػ تا إذ ل اقعيػػػةا: منهػػػاك  ؛سػػػتنكاؼا أم دكف ضػػػعفو عػػػ  كیعػػػر في كػػػ. صػػػراحةن؛ الصػػػادقةي 
ًحػػػاؿ  احلػػػ  سػػػٌنة مػػػ  كحيػػػاهتم ال ػػػدكیُ معػػػارؼ َة  كال  حػػػى اخل ك    عنػػػدىم النسػػػا  علػػػ  كالغػػػ
 ك  ىلإ الرحي  حلظة كص  يف الشعرا  تطٌرؽ إذ لدقةا: منهاك  ؛ال اق  م  ص ؿأ ذلا الشعریة رلازاهتم
 كالتعػابَ ظافػلاأل سػه لة: كمنهػا ؛هبػا ميػركف الػي مكنػةاأل كػال ك   بػ كاإل  اذل ادج كص  م  ش. 
 ادلتلقُ  م  كثرأ عدد معو كليتعاط   الناس م  أكر لشرحیة ادلعٌ لت ص 

 القيس ئمر ا معلقة في الرحيل لحظة صورة .1-3
 : التاي ال ي  يف كىلاأل مرتُ؛ ادلعلقة يف الرحي  حلظة القي  امرؤ ذكر

 حالو وصف و الرحيل زمن ذكر .1-1-3
ـى  الػ ىػػيٍػػػػػػػػػػػ ً  غىػػػػػػػػػػػػدىاةى  كىػػػأنِّػػػػػػػػػػػػ.  تىػحىػمَّػليػػػػػػػػػػػ ا یىػػػػػػػػػػػػٍ 

 
 حىنٍػػػػػػػػػظى ً  نىػاًقػػػػػػػػ ي  الػحىػػػػػػػػػ.ِّ  سىػميػػػػػػػػػرىاًت  لىػػػػػػػػدىل 

  ُِ: ـََِٔ الينكز  ) 
 كأكثر أكثر التش يهية بالص رة في تعد  الفراؽ یـ  ليصٌ ر     تش يوو  اىل الشاعر یلجأ» ال ي  ىاا يف
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 «ال اقػػػػػ  صػػػػ رة ال فػػػػػ  الشػػػػعر ألف  رمينیػػػػة دالالت األشػػػػػيا  أمسػػػػا  كتكتسػػػػب  ال اقػػػػػ  زلاكػػػػاة عػػػػ 
 تػوح ي  عػ  هبا ليعٌ ض الشاعر ليهاإ یلتجئ ادلرربلة؛ للمرأة رمين احل. مسرات   َُٗ: ـََِٖ)ع ض 
 العػػرب كنایػػة يف دلػػا ادلػػرأة علػػ  داللتهػػا تنضػػاؼ كال قػػا   ل فػػا ل رمػػين مكاّنػػا يف بث اهتػػا هػػ.ف ادلرربلػػة؛
 هبػا سػتظقؿكاإل الشػجرات ىلإ القػي  امػرئ لتجػا ا   َُٗ: نفسػو ادلصدر: )راي   غيقف ـ)أ بػ عنها

 مرئية  ص رة كىاه  يينعوك  ترفو عل  تدؿ ص رة ربتها كبكائو
 م  الفراؽ دبرارة الشع ر یتقئم حي  الل ف"؛ الكدر ادلرٌ  احلنظ " استخداـ يف الشاعر يادأ كقد
 فٌ إ»  ال يػ  يف متتالية أمسا  بُ یتجٌمد باحلب ادلأس ر لشاعرا  الفراؽ م  قل و ككدر الشاعر حينف
 الػای  اجلػاىليُ حياة عل  الغالب الدیدف ى  السك ف كلع  كالسك ف  الث ات یفيد مس.اال النظاـ
   ُُٕ: ـُٖٗٗ )مرتاض  «یقيدىا كالسك ف حياهتم  حیكم الرت ب كاف

 : التالية األربعة بياتاأل ى. الفراؽ حلظة القي  امرؤ یاكر الي الثانية كادلرة

 الحبيبة اسم ذكر .2-1-3
 التَّػػػػػػػػػػػػدىل  ً  ىىػػػػػػػػػػػػاىا بىػعٍػػػػػػػػػػػػ ى  مىػػهٍػػػػػػػػػػػػقن  أفػاًطػػػػػػػػػػػػمى 

 
ًل. صىػػػػػػرًٍم. مىعٍػػػػػػً  ز أ قىػػػػػػدٍ  كينٍػػػػػػً   كًإفٍ    فىػػػػػػأىصبًٍ

  ُِ: ـََِٔ الينكز  ) 
 كمػا ؛"أ" النػدا  حبػرؼ ینادیهػا كىػ  احل يػب مػ  احل ي ػة بقرب ت ح. ادلرئية الشعریة الص رة ىاه

 نػ ع علػ  تػدؿٌ  "التدل " كلمة فٌ فإ  ادلتحابُ بُ احلميمة العققة ع  ص رة یعط. ال ي  سياؽ فٌ أ
 الشاعر  ذباه قل ها يف احلب عاطفة كي د عل  کالکك   احل ي ة ًق ى  م  ادل افقة م 

 لحّبها الشاعر انصياع ومدى الحبيبة تغافل صورة .3-1-3
 : تدلٌلها يف رأیو ع  یعٌر  منها رٌدان  یسم  أف كق  

 قىػػػاًتػػًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. حيػػ َّػػػػػػػػػػػػػػػػػػً   أفَّ  ًمػػنِّػػػػػػػػػػػػػػػػػ. أغىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًَّؾ 
 

 یػىٍفعىػػػػػػػػػػ ً  الػقىػػػػػػػػػػٍلبى  تىػٍأميػػػػػػػػػػًرم مىػهٍػمىػػػػػػػػػػا كأنَّػػػػػػػػػػً   
  ِِ: ـََِٔ الينكز  ) 

 عػػاطف.؛ ثػرأ مػػ  احل يػب يف تركػػ  عٌمػا تتغافػ  مغػػركرة ح ي ػة صػػ رة: األكىل صػ رتاف  ال يػ  يف
ػػیي  ً  معػػان  ت ايػػدمها علػػ  الدالػػة يدیػػةأكالت التقریریػػة اذلمػػينة مػػ  التغافػػ  يف فهػػاتكلٌ  مفهى ٍُ  كالصػػ رة  قػػری ػى

  منها الینتظره فيما وح ٌ  تستغ ٌ  احل ي ة یشاىد الام احل يب ص رة ى.: االثانية
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 الرحيل سبب عن منها سؤالو .4-1-3
 خىليقىػػػػػػػػػػػةه  مػػػػػػػػػػػٍ سا ىتٍػػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػػ ي  كىإفٍ 
 

 نٍػسيػػػػػػػػػػػػػػػ تػى  ًبػػػػػػػػػػػػػ اثي مػػػػػػػػػػػػػ  ثيػػػػػػػػػػػػػاي فػػػػػػػػػػػػػػسيٌل. 
  ِِ: ـََِٔ الينكز  ) 

 ت بتػو عػ  معران  اخللق كس   بالقص ر نفسو متهمان  الرحي  س ب ع  الشاعر تسائ ی  ص رةال يف
َیػػد منػػو؛  علػػ  تػػدؿ أخػػرل  صػػ رة ىنػػاؾك  ىػػا قرار  عػػ  لتعػػدؿ خققػػوأ باصػػقح ادل قػػ  یتػػدارؾ فأ ف

  احلالػة ىػاه كيف ان؛رلازیػ القلػب معػٌ يف مسػتعمقن  الثياب اعترنا ذاإ  ادلتحابُ بُ الت اعد استحالة
 منها  یتخل. فأ منهما ك ٌ  یستطي  ال هما بين عققة عل  الص رة تدؿ

 الحبيبة لبكاء استثنائية صورة .5-1-3
 انصػ اب علػ  بتأكيػده  احل ي ػة قلػب يف ح ػو سبٌك  م  اٌدع  ما عل  الشاعر یؤكد  التاي ال ي  يف

 فاحل ي ػة ؛هبا كشغفو ذلا ح و استغقذلا م  عاهمدٌ  عل  فيو یؤكد الفراؽ كما بس ب عينها م  الدم 
 : احل يب قلب عل  هبا لتؤثر اٌل إ الدم ع تصب كال ت ك. ال

 ًلػتىػضٍػرًًبػػػػػػػػػػػػػػػػ. إالَّ  عىػيٍػنىػػػػػػػػػػػػػػػػاًؾ  ذىرىفىػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ  كىمىػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ميػػػػػػػػػػقىتَّ ً  قىػلٍػػػػػػػػػػبو  أعٍػػػػػػػػػػشىارً  ًفػػػػػػػػػػ. ًبػسىػٍهمىػيٍػػػػػػػػػػً   
  ِّ: ـََِٔ الينكز  ) 

 رحيلهػػا مػػ  بػػاحلينف شػػع ره ليضػػي  بكا ىػػا صػػٌ ر ؛القػػي  امػػرؤ بػػو تفػػٌرد مػػرأ احل ي ػػة بكػػا  صػػ رة
 صػػ رة ّنػاإ كزكران  رغمػػان  النصػرامو التسػليم مػػ  بػد ال صػػادؽ حػب علػ  تػػارفها دمػ عو  مػػ  آخػر حيننػان 
 كىػػ. العيػػ ف قػػ س مػػ  تيرمىػػ  سػػهامان  الػػدم ع صػػٌ ر حػػُ ان خياليػػ ل نػػان  اىػػاأعط الشػػاعر فٌ أ الإ  كاقعيػػة
 مػػ  تعػػاط  مػػ  الشػػعرم ادل قػػ  یضػػفيو دلػػا زللهػػا فربػػٌق  الرقيقػػة كالعاطفػػة الرقػػة فٌ أ الإ خشػػنة صػػ رة

 احلب  فرط م  ادلتقط   ادلفتَّ  للقلب أخرل ص رة كىناؾ ادلتحابُ 

 العبد بن طرفة معلقة في الرحيل لحظة صورة .2-3

 الحبيبة اسم ذكر .1-2-3
 ثػىٍهمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً  ًب ػيرٍقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً  أطٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقؿه  خًلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍلىةى 

 
 اليىػػػػػػػػػػدً  ظىػػػػػػػػػػاًىرً  يف  ال ىٍشػػػػػػػػػػمً  كى ىػػػػػػػػػػاًق. تليػػػػػػػػػػ حي  

  ٓٔ: ـََِٔ الينكز  )  
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ًياع بااكرتو طرفة یستعُ  فالص رة طقؿ األ یشاىد فأ بعد آنااؾ  احل ي ة رحي  م  كاف ما الس
ًي  أّنا عل  تت ٌنی   ثانيان  بدكیة مكركرة كتک ف كالن أ الااكرة م  تس

 الراحلة تشبيو و الرحيل زمن .2-2-3
ىاًلًكيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً  حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكجى  كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأفَّ   غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدكىةن  ادل

 
ٍُو  خىقىیىػػػػػػػػػػػػػػا   دىدً  ًمػػػػػػػػػػػػػػ ٍ  ًبالنػَّ ىاًصػػػػػػػػػػػػػػػً   سىػػػػػػػػػػػػػػًف

ًٍُ  ًمػػػػػػػػػػػػ ٍ  أىكٍ  عىدىكًٍليَّػػػػػػػػػػػػةه    یىاًمػػػػػػػػػػػػػ و  ابٍػػػػػػػػػػػػ ً  سىػػػػػػػػػػػػًف
 

يػػػػػػػػػػػػػ ٍري   ىػػػػػػػػػػػػػقَّحي  هبىػػػػػػػػػػػػػا َيى  كیػىٍهتىػػػػػػػػػػػػػػًدم طىػػػػػػػػػػػػػ ٍران  ادل
 هبىػػػػػػػػػػػػػا حىيٍػينيكميهىػػػػػػػػػػػػػا ادلػػػػػػػػػػػػػا ً  حي ىػػػػػػػػػػػػػابى  یىشيػػػػػػػػػػػػػق   

 
يفىاًیػػػػػػػػػػػػػ ى  التػٌػػػػػػػػػػػػػرٍبى  قىسىػػػػػػػػػػػػػمى  كىمىػػػػػػػػػػػػػا   ًباليىػػػػػػػػػػػػػدً  ادل

  ٕٔ-ٔٔ: ـََِٔ الينكز  )  
 علػ  القافلػة حركػة الشاعر یرسم حي  الشاعر؛ خياؿ يف احل ي ة لقافلة مرئية ص رة ى. الص رة ىاه
 لضػػػخامتها یعػػػ د كالسػػػف  الظعػػػائ  مراكػػػب بػػػُ التماثػػػ  لعػػػ » ال حػػػر  يف السػػػف  حركػػػة تشػػػ و أّنػػػا

   َُُ: ـََِِالعامل ) «    قيادهتا  يف حادیها  تفنٌ  ىلإ كیع د حركتها  يف سبایلها ىلإ كیع د  كعظمها
َان  التشػػ يو دالالت تتغػػَ ادلرئيػػة  الصػػ رة ىػػاه يف   زاخػػر حبػػر ىلإ تتحػػ ؿ القاحلػػة فالصػػحرا  كثػػ
 الصحرا  كیش و بالسف       ادلالكية احلدكج یش و بياتاأل ىاه يف الشاعر فٌ أ» سف   ىلإ كالقافلة

   ُُْ: شُّٖٖ )ش ندم  «بال حر ادلائجة احلصاة حركة م  فيها كما
ًاب یقسػم )كىػ  كالطفػ    ادلا  ع اب یشق )كى  احليينـك تاص ر   الفاصػلة علػ  تػدالف  بيػده الػ

 ادلناسب  ادلكاف يف الص رتُ استخداـ يادةإ عل  تؤٌکد الداللة فهاه  متقصقُ بُ فرقة إنشا ك 

 الصحراء في تيهو .3-2-3
 اٍحًتضىػػػػػػػػػػػػػػارًهً  ًعنٍػػػػػػػػػػػػػػدى  اذلىػػػػػػػػػػػػػػمَّ  أليٍمًضػػػػػػػػػػػػػػ. كًإ ِّ 
 

 كتػىغٍتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدم تػىليػػػػػػػػػػػػػػػػػ حي  ًمرٍقىػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو  ًبعى ٍيىػػػػػػػػػػػػػػػػػا ى  
  َٕ: ـََِٔ )الينكز    

 شػارةباإل  الفػراؽ صدمة ليمت.ٌ  نشاط م  فيها ینفخ دبا الشاعر ىمٌ  ینمح. ادلرئية  الص رة ىاه يف
 ادلرقػاؿ  الع يػا  الناقةك  حتضار اإلك  مض. أل: مفردات الصحرا   صع بات ربدم يف شجاعتو ىلإ
 كالنشاط  احلي یة عل  تدؿ كلها تغتدم  ك تل حك 

 بػػال حر طرفػػة معرفػػة علػػ  یػػدؿٌ  بالسػػف  الراحلػػة تشػػ يو: حنػػ  كاقعيػػة دالالت الصػػ رة ىػػاه ربمػػ 
 احل ي ػة كعػ دة ال صػ  مػ  الشػاعر یػأس علػ  نية ثا يهة م   یدؿٌ  كما ؛كالن أ ىاا ال حریة سفاركاأل
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 یػػام " "ابػػ  بػػ تشػػ يههم كيف كأخطػػار؛ كصػع بات مشػػاؽ مػػ  فيػو دلػػا ال حػػرم السػفر استحضػػر حػُ
َة كمعرفتهم الصحرا  يف السَ بفن ف ىلهاأ معرفة ىلإ الشاعر یشَ حباراإل يف الشهَ  ؛ذل  يف الكث

َان ك  التش يو  يف ثالثةال الداللة ى. هاهف  يف يرأتػو علػ  داللػة الصػحرا  يف الناقػةب رحيلػو صػ رة يف أخ
 كمسالكها  بدركهبا كمعرفتو القاحلة الصحرا  يف اخل ض

 سلمی ابی بن زىير معلقة في الرحيل لحظة صورة .3-3

 واحتراماً  جالالً إ بكنيتها الحبيبة ةخاطبم .1-3-3
 بعػ  يف خص مة م  زكاجاأل بُ یق  ما أثر علی منو اغتاض  کان  زىَ  زكج كفیأ ـٌ أ أف ی دك
 : فقاؿ كالرضبة ال دٌ  مشاعرى  قل و يف ىيَّ ى  قهرىا أف كی دك حياف األ

 تىكىلَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً  ملىٍ  ًدمٍنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه  أىٍكفى  أيِّ  أىًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ 
 

يتىثػىلَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد رَّاجً  حبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍمىانىةً    فىادل
 ًلرىبًٍعهىػػػػػػػػػػػػػػا قػيلٍػػػػػػػػػػػػػ ي  الػػػػػػػػػػػػػدَّارى  عىرىفٍػػػػػػػػػػػػػ ي  فػىلىػػػػػػػػػػػػػػمَّا 

 
 كىاٍسلىػػػػػػػػػػػمً  الرَّبٍػػػػػػػػػػ ي  أىیػ هىػػػػػػػػػػا صىػػػػػػػػػػ ىاحان  أىنًٍعػػػػػػػػػػمٍ  أىالى  

  َُْ: ـََِٔ الينكز  ) 
 التليد  الغرام. الش ؽ كصح ة طقؿاأل رؤیة م  عاطفتو هتي  ما بعد الشاعر یرمسها خيالية مرئية ص رة

 محالة متخيَّلة صورة .2-3-3
 ظىعىاًئػػػػػػػػػ و  ًمػػػػػػػػ ٍ  تػىػػػػػػػػرىل ىىػػػػػػػػ ٍ  خىًليًٍلػػػػػػػػ. تػى ىصَّػػػػػػػػرٍ 

 
ىمَّلٍػػػػػػػػػػػػػ ى    ييرٍثيػػػػػػػػػػػػػػمً  فػىػػػػػػػػػػػػػٍ ًؽ  ًمػػػػػػػػػػػػ ٍ  ًباٍلعىٍليىػػػػػػػػػػػػػا ً  ربى

  َُٖ: ـََِٔ الينكز  ) 
َىا  يف احل ي ػػة قافلػة صػػ رة: كالثانيػػة یتحػاكراف؛ ريلػػُ صػػ رة: االكىل مرئيتػاف؛ صػػ رتاف ال يػ  يف  سػػ

 یرید إذ عقليتو يف كتضارب الشاعر كلو عل  تدؿ ص رة يف الظعينة  حباؿ ليخره خليلو زىَ یطالب
 حػدأ حتم في القافلة  ی صر فأ یستطي  ال الشاعر عليو  ط یلة سن ات دلركر رؤیتو ميك  ال ما رؤیة
 مينعػو ال كػا  فأل كأ احلػبٌ  عققةى  مينهيةن   یاهإ تاركة ذاى ة احل ي ة ىلإ النظر یطيق ال نوأل إما: مری األ
 كسػػَ النسػػا  ىػػ ادج فيصػػ  الظعػػائ   صػػ ر زىػػَ خيػػاؿ ىلإ تقفػػين طػػقؿاأل رؤیػػة مػػ » النظػػر  مػػ 

   ّٖٓ: ـََِٕ طليمات ) «التقؿ    سف ح عل  قافلته 
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 القافلة وصف .3-3-3
 كًكلَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  ًعتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽو  ًبأىٍْنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطو  عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍفى 

 
ـً  ميشىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًكهىة حى ىاًشيٍػهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًكرىادو    الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ

 مىتٍػنىػػػػػػػػػػػػػػػػوي  یػىعٍليػػػػػػػػػػػػػػػ ٍفى  الس ػػػػػػػػػػػػػػػ بىافً  يف  كىكىرٍَّكػػػػػػػػػػػػػػػ ى  
 

يتػىنػىعِّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً  النَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًعمً  دىؿ   عىلىيًٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َّ    ادل
  َُٗ: ـََِٔ الينكز  ) 

 كمػػػا ذكیهػػػا  عنػػػد كمكانتهػػػا احل ي ػػػة أىػػػ  ثػػػرا  عػػػ  اذلػػػ ادج يف كالنسػػػا  القافلػػػة صػػػ رة تكشػػػ 
  القافلة ب ص  كصفها ع  ینسحب إذ احل ي ة رحي  م  التعام  يف زىَ عفة ع  تكش 

 الرحيل زمن .4-3-3
 ًبسيحٍػػػػػػػػػػػػػػػػػرىةو  كىاسٍػػػػػػػػػػػػػػػػتىحىرٍفى  بيكيػػػػػػػػػػػػػػػػ رنا بىكىػػػػػػػػػػػػػػػػرٍفى 

 
 ًلٍلفىػػػػػػػػػػػػػػػػػمً  كىاٍليىػػػػػػػػػػػػػػػػدً  الػػػػػػػػػػػػػػػػرَّسِّ  كىكىاًدم فػىهيػػػػػػػػػػػػػػػػ َّ  

  َُُ: ـََِٔ الينكز  ) 
 كالسػػػحرة؛ ال كػػػ ر بتكػػػرار للرحيػػػ  سػػػتعجاؿاال علػػػ  يػػػدأككالت السػػػرعة علػػػ  تػػػدؿٌ  لصػػػ رةا ىػػػاه
 الرٌس  كادم م  القریب ىلإ الشاعر أكصلها حى ال ك ر يف انطلق  فإ ما القافلة فٌ إ السٌيما
 سػل بأب مضػٌمخ كصػ »: كفيهػا ؛كاحلركػة  احلػ  علػ  عتمادباال زىَ عند الرحي  ص رة سبتاز
 كقػػد اجل ػػاؿ  كسػػف ح اذلضػػاب  فػػ ؽ متهادیػػات كىػػ  الظعػػائ  مشػػهد فيػػو الشػػاعر یعػػرض قصصػػ.

 السػػ باف كادم عػػابرات رحلػػ  مث     الػػًؼ  مػػاراتإ علػػيه  كظهػػرت كردیػػة  بثيػػاب ادلطایػػا ُغطَّػػ
 ذىاهبػػػا علػػػ  كيػػػدأكالت القافلػػػة كصػػػ  يف زىػػػَ بػػػال    ِّٓ: ـََِٕ  )طليمػػػات «اليناىيػػػة هبػػػ اديه 

ًيٌ  ال كأنو   م لغو  منو اليأس بل  كقد ري عها  ی

 ربيعة بن لبيد معلقة في الرحيل لحظة صورة .4-3

 الرحيل زمن .1-4-3
 ايتمػػاع بػاكر الرحيػ  لػاكر مٌهػد كنػولك  الصػ اح  يف كقتهػا كػاف إذ ؛الرحيػ  حلظػة ىلإ الشػاعر یشػَ
 م  احل. يف لت ايدىم دلا أكثر ل عة الرحي  رؤیة یضي  تص یر كى   ذل  ق   احل. يف احل ي ة أى 
 : حبض رىم یعيشها لاة

 فىػػػػػػػػػػأىبٍكىريكا اجٍلميػػػػػػػػػػ ي  هبػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػافى  ك عىرًیىػػػػػػػػػػ ٍ 
 

 شباميهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى  نػيٍؤیيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًدرى  ك ًمنٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
  ُّٕ: ـََِٔ الينكز  )  
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 فػػاحل.ٌ  ؛كعریػػ  احلػػ.ٌ  بػػُ قئػػمه ت الصػػ رة يف  رحيػػ ال بعػػد لحػػ.ل بالكلمػػات مرسػػ مة صػػ رة ىػػاه
 ىػػػ أ کمقبػػ  مقبػػ  یلػػ   انسػػػاف أنػػو علػػ  الشػػاعر یصػػٌ ره  فيػػػو كیسػػكن ف النػػاس یطرقػػو الػػام
 ّنمأكػػ ذلػػا  الل ػػاس دبنينلػػة سػػكاّنا يعػػ  نػػوأك سبثيػػ  ىػػاا ك ىلهػػاأ مػػ   ٍ لىػػخى  مأ: ریػػ ع» ؛احل ي ػػة
 منظػره  كشػاف احل. تاع ر  ظهرت برحيلهمك    َِٓ: ـُّٗٗ الدی اف ) «م اشيهم ك بلهمإب یغش ّنا
ًا ل كػاف الام فاحل.  وزللٌػ كحػ ٌ   وكلٌػ صبالػو افتقػد و يسػاكن أم) اجلميلػة دبقبسػو للعيػ ف صبػيقن  یػ

 حػُ: للح.ٌ  حالتُ بُ تقارف يدان  شفافة كلماهتا قلة رغم الص رة خيالية  الص رة هاهف ؛الع رات
 كلفظتػػا الشػػاعر  علػػ  ثػػراأل مػػ  احلػػالتُ بػػُ شاسػػ  كالفػػرؽ رحػػيلهم  كحػػُ كأىلهػػا احل ي ػػة حضػػ ر

  اجلاىلية  يف اخليمة ىندسة تصٌ ر  كالثماـ النؤم)

 بالرحيل البدء مشاىدة من شوقو بيان .2-4-3
ُى  احلىػػػػػػػػػػػػ.ِّ  ظيعٍػػػػػػػػػػػػ ي  شىػػػػػػػػػػػػاقػىٍت ى  ىمَّليػػػػػػػػػػػػ ا ًحػػػػػػػػػػػػ  ربى

 
 ًخيىاميهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تىًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر   قيطينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  فػىتىكىنَّسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا 

  ُّٕ: ـََِٔ الينكز  ) 
  الرحيػ  عػ  حیػاكره سلاط ان  نفسو م  فيها الشاعر َيرد ص رة: األكىل مرئيتاف؛ ص رتاف ال ي  يف
 اذلػػ ادج صػػریر ىلإ شػػارةباإل الشػػاعر دتفػػرٌ  كقػػد للرحيػػ   یسػػتعدكف الػػای  احل ي ػػة حػػ. صػػ رة: كالثانيػػة
 احل ي ة  رحي  حُ

 الحبيبة أىل ثراء على يدل بما الظعينة وصف .3-4-3
ٍفيػػػػػػػػػػػػػػػ ؼو  كيػػػػػػػػػػػػػػ ِّ  ًمػػػػػػػػػػػػػػ ٍ   ًعًصػػػػػػػػػػػػػػػيَّوي  یيًظػػػػػػػػػػػػػػ    زلى

 
 كىًقرىاميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهىا ًكلَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه  عىلىيٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  زىكٍجه  

  ُّٖ: ـََِٔ الينكز  ) 
ًا ل  متػنعٌ  علػ  تػدؿٌ  بصػریة ص رة الشم   لاع م  كربتم. ى ديها يف تستظ  كى. احل ي ة ت

   َْٔ: ـََِٕ )طليمات  «كاحلر الغ ار تقيها رقيقة  ةبكلٌ  لةمظلٌ  ظعينة اذل ادج يف»  احل ي ة
 فػى ٍقػىهىػػػػػػػػػػػػػا تػيٍ ًضػػػػػػػػػػػػػ ى  ًنعىػػػػػػػػػػػػاجى  كىػػػػػػػػػػػػػأىفَّ  يىػػػػػػػػػػػػقن زي 

 
 أرٍآميهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عيطَّفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  كىيٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىةى  كىًظ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ى  

  ُّٖ: ـََِٔ الينكز  ) 
 ٌُ  هبػػا سبػػرٌ  كانػػ  الػػي الصػػادمة العاطفيػػة احلالػػة التشػػ يهية  ال صػػریة الصػػ رة ىػػاه يف الشػػاعر ی ػػ
 آرامها  عل  العط  حلظة يف الظ ا  تشابو فه. الفراؽ  م  احل ي ة
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 اللقياء عن ليأسا .4-4-3
ري  مىػػػػػػػػػا بىػػػػػػػػػ ٍ   نىػػػػػػػػػأىتٍ  كقىػػػػػػػػػدٍ  نػىػػػػػػػػػ ىارى  ًمػػػػػػػػػ ٍ  تىػػػػػػػػػاىكَّ
 

 كىًرمىاميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهىا أىسٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىابػيهىا كتػىقىطَّعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ  
  ُّٗ: ـََِٔ الينكز  ) 

ًاه كقد خياط و ريقن  نفسو م  ذبٌرد حُ ؛كمرارة بصع بة اخلياؿ عامل يف توح ي  الشاعر یص ر  اع
 یتحاكراف  ريلُ ع  م طنة بصریة ص رة أمامنا إذف اللقا   م  اليأس

 كىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكىرىتٍ  ًبفىيٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  حىلَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ  ميرِّیىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه 
 

 مىرىاميهىػػػػػػػػػػػػػا ًمنٍػػػػػػػػػػػػػ ى  فىػػػػػػػػػػػػػأىیٍ ى  احًلجىػػػػػػػػػػػػػازً  أىٍىػػػػػػػػػػػػ ى  
  ُّٗ: ـََِٔ الينكز  ) 

 بسػػ ب نفسػػو يف مػػرارة علػػ  داللػػة بادلریػػة رحيلهػػا عنػػد ح ي تػػو الشػػاعر یصػػ  بصػػریة  صػػ رة يف
 حػد ىلإ صػع بةن  اللقػا  إمكانيػة انضػاف  كقػد دیارىػا  ل عػد اللقػا  مػ  اليػأس عل  فيها یؤكد  الفراؽ
   مستحيقن  أمران  اللقا  معتران  الشاعر بداهأ الام اجلح دم بالسؤاؿ ستحالةاال

  ليقلٌػ  حكيمة بكلمة نفسو معينٌیان  ادلتحاكری   الريلُ ع  ال صریة الص رة رسم الشاعر ی اص 
 : ختياراإل ع  كاخلارج ادلفركض ال اق  بق  ؿ عليو الصدمة كق  م 

 كىصٍػػػػػػػػػػػػػػليوي  تػىعىػػػػػػػػػػػػػػرَّضى  مىػػػػػػػػػػػػػ ٍ  لي ىانىػػػػػػػػػػػػػػةى  فىػػػػػػػػػػػػػاٍقطى ٍ 
 

 صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّاميهىا خيلَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  كىاًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً  كىلىشىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر   
  ُُْ: ـََِٔ الينكز  ) 

 : كیق ؿ اجلاىلية احلياة م  أيخا شعرم بتص یر ادلعٌ نف  عل  الشاعر یؤٌكد
يجىاًمػػػػػػػػػػػػػػػ ى  كىاحٍػػػػػػػػػػػػػػػبي   كىصىػػػػػػػػػػػػػػػرٍميوي  ًباجلىينًیػػػػػػػػػػػػػػػ ً  ادل

 
 ًق ىاميهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىزىاغى  ظىلىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ  ًإذىا بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽو  

  ُُْ: ـََِٔ الينكز  ) 
  الػػدكاب مػػ  قطيػ  مػػ  العققػػة تشػ و ّنػػاأ علػػ  ادلتحػابُ عققػػة الشػػاعر صػٌ ری  بدكیػػة صػ رة يف
 حينئا  بالقطيعة فاقن  ريعة دكف كساب  نفرت فإ هالكن  عليها حیافىظ فأ ميك 
ًكػين حيػ  الػ داع حلظػة یتػاكر فأ ادلاضػ. ىلإ ب يدانػو الشػاعر انتقػ  كقػد الط يعػ. مػ  ككاف»  ت
 حساسإب ادلرت طة نفعاالتاإل م  صبلة فيها كتتجم  ال فا   كمعا  كاحلب احلنُ مشاعر دائمان  فيها
 ذلػػا ميلػػ  ال قػػاىرة ظػػركؼ ضػػغ  ربػػ  احمل ػػُ ك صػػدقا األ بػػُ تفػػرؽ حػػُ احليػػاة بقسػػ ة نسػػافاإل
   َِْ: ـُْٗٗ العشماكم ) «دفعان  نسافاإل



 أحمد نهيرات  ...الصورة الشعرية في وصف لحظة الرحيل ةيبصر 

000 

 

 بن کلثومو عمر معلقة  في الرحيل لحظة صورة .5-3

 استثنائيا خطابا الحبيبة خطاب .1-5-3
  سػفرىا یهمػو ال نػوأك ىجػره؛ علػ  عينمهػا شػاىد ادلٌ  باخليانة كیتهمها متكران  ح ي تو الشاعر خياطب
 فٌ إ یقػ ؿ نػوأك احل ي ػةب  تعػری الصػ رة كأسئلة كغركره  تيهو عل  تدؿ سئلةأ عل  يابةباإل فيطال ها
 : شجاعتو يف مثلو ري  حب ع  تتخل  فأ ميك  ال العاقلة ادلرأة
 ظىًعينىػػػػػػػػػػػػػػػػػا یىػػػػػػػػػػػػػػػػػا التػَّفىػػػػػػػػػػػػػػػػػر ًؽ  قػى ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى  ًقًفػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 

 
ى ػِّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًٍؾ   ًٍرًینىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اٍليىًقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى  ُني  كىزبي

 صىػػػػػػػػػػػرٍمىان  أىحٍػػػػػػػػػػػدىٍثً   ىىػػػػػػػػػػػ ٍ  نىسٍػػػػػػػػػػػأىٍلً   ًقًفػػػػػػػػػػػ. 
 

ًٍُ  ًل ىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػً     األىًمينىػػػػػػػػػػػػػػػػػا خينٍػػػػػػػػػػػػػػػػػً   أىـٍ  ال ػىػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  ُّٕ: ـََِٔ الينكز  )  

 الرحيل من الموقف و الخطاب لهجة في مفاجئ تغيير .2-5-3
 قػد الفػراؽ یػرل كأنػو الفراؽ؛ حرقة ربٌم  يف ضعفو ع  كیعر نفسو الشاعر یناق  التاي  ال ي  يف

 : س ق فيما بالفع  دكثوحب معتقدان  یك  مل الشاعر فٌ أكك حقان  اقًب
 سىػػػػػػػػػػػػػػٍقبو  أيـ   كى ىيٍػػػػػػػػػػػػػػًدم كىيىػػػػػػػػػػػػػػدىتٍ  فىمىػػػػػػػػػػػػػػا

 
 احٍلىًنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىا فػىرىيَّعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً   أىضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَّتٍوي  

  ُٕٔ: ـََِٔ الينكز  ) 

 يف ذليقن  نفسو ص ر كقد ؛سغب" ـٌ أك" نفسو بُ شابو حُ  ال دكیة احلياة م  مستمدة لص رةا
 علػ  یػدؿ شلػا  الضػع  ُت يػ مػ  ب حيػدىا مفج عػة أنثػ  سػغب بػأـ نفسو تش يو يف دلا الالة؛ غایة
  ثركأك أكثر بالضع  حساسوإ

ٍطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي  كىالى   شىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقىاىىا یػىتػٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريؾٍ  ملىٍ  َشى
 

 يىًنينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إالَّ  ًتسٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعىةو  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ  ذلىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
  ُٕٔ: ـََِٔ الينكز  ) 

َة مرأة الستحضار نسانيةإ كثرأ ّناأ الإ  أخرل مرة السابق ادلشهد ترسم  ىنا لص رةا  الس  ك 
 كالضع   احلينف شدة عل  تدؿ كال  كى. ؛سغب ـأ بدؿ

 الرحيل زمن .3-5-3
 : للرحي  ىلهاأ كاستعداد الفراؽ زم  یاكر
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رٍتي   لىمَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىاٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػىٍق ي  الصِّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىا تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىكَّ
 

 حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدینىا أيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقن  ضبيي ذلىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رىأىیٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي  
  ُٕٕ: ـََِٔالينكز   ) 

 كىاٍَشىخىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّتٍ  اليىمىامىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي  فىأىٍعرىضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً  
 

 ميصًٍلًتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىا ًبأىیٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدم كىأىسٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىاؼو  
  ُٕٕ: ـََِٔ الينكز  ) 

 اسػػتعار إذ  القتػػاؿ سػػ ح يف وكمرانػػ بػػالكر الشػػاعر شػػع ر: اأكذلػػ  عػػدة معػػاف علػػ  تػػدؿ لصػػ رةا
 سػي فهم مصػلتُ عػدا األ استحضػاره كيف: هػاثاني بعيػدة  قرل لظه ر غمادىاأ م  مصلتة سياؼاأل

 اَشئػينازه دبػدل یػ ح. مػا احل ي ػة رحيػ  علػ  للداللػة اخلشػنة الصػ رة ىاه كاستخداـ للقتاؿ مستعدی 
 حلظػة تصػ یر يف ىنػا عمػرك بال   بحلر ا شدة تساكم عليو الرحي  كق  شدة یعتر فه   رحيلها م 

 م الغػة ذبػد كبػاا اجلػاىلي ف  الشػعرا  نسػقو علػ  يػرل مػأل ؼ كػ  الشاعر ذباكز قد كهبا» الفراؽ
   ٖٓ: ـُٖٗٗ  )شلقم «كاذلند الي ناف ساطَأ يف اخلياؿ عل  زائدة كلثـ  ب  عمرك

  مناسػ ان  اىتمامػان  رحيلهػا خػر یعػر مل حػُ: التاليػة الصػ ر مػ  كعنجهيتػو كلثـ  اب  نفسية ت دك
 بعد العق  خبفة هتمهاا ُحك   الفراؽ كم ق ى  تتناسب ال أسئلة كى. )اخليانة  أم ر ع  سأذلا كحُ
 سياؼ بأ ادلقص دة القرل ظه ر كص  كحُ مثلو ري  كترؾ الرحي  قرار

 عنترة بن شدادمعلقة  في الرحيل لحظة صورة .6-3

 الوصال من اليأس على تأكيد و اختصاصية بداية .1-6-3
 فىأىصٍػػػػػػػػػػػػػػ ىحى ٍ  الينٌاًئػػػػػػػػػػػػػػری ى  ًبػػػػػػػػػػػػػػأىٍرضً  حىلَّػػػػػػػػػػػػػػ ٍ 

 
 سلػػػػػػػػػػرىـً  ابػٍنىػػػػػػػػػػةى  یػػػػػػػػػػا ًطقبيػػػػػػػػػػً   عىلىػػػػػػػػػػ.َّ  عىًسػػػػػػػػػػران  

  ُٖٗ: ـََِٔ الينكز  ) 

 م  ك  عل  لل ث ب  ةمتأىِّ  س دأ فيها مشٌددة  حراسة ع  رلازم تع َ ادلرئية  الص رة ىاه يف
 لقضا  یكتف. حى ال صاؿ  م  الشاعر یأس عل  دؿفت  اخلش نة غایة يف كى.  عرینها م  یقًب
 احلاضر سلاط ة كسلاط تها طيفها باستحضار للغائب الكقـ ع  بالعدكؿ  لقياىا م  النفسية حايتو
  ال ي  آخر يف ادلت ايد

 هػػػػػػػػػػػػػػػاأىلي   ى بَّػػػػػػػػػػػػػػػترى  كقػػػػػػػػػػػػػػػد  ادلػػػػػػػػػػػػػػػيناري  کيػػػػػػػػػػػػػػػ ى 
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالغيلم؟ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكأىلي  بعنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينتُ  
  ُٗٗ: ـََِٔ الينكز  ) 
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ًة  اص ی  أىلهػا اسػتقرار كى   أخرل مرة اللقيا عل  سبكنو عدـ س ابأ م  آخر س  ان  فياكر عن
 فيؤکػػد اجلحػػ دم  سػػتفهاـاإل داةأ باسػػتخداـ اسػػتحالةن  الينیػػارة صػػ رة انضػػاف  كقػػد  بعيػػد مكػػاف يف

 مكػػاف ىلإ األخػػرل الفصػػ ؿ يف تػػنقلهم احتمػػاؿ ىلإ شػػارةإ ادلكػػاف ذلػػ  يف تربعػػ ا مٌّنػػأ علػػ  الشػػاعر
  الينیارة  الستحالة أخرل زیادة كىاه  الشاعر یعرفو ال آخر

 ليالً  للرحيل أىلها استعداد .2-6-3
ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الًفػػػػػػػػػػػػػػػػػراؽى  أزٍمىعٍػػػػػػػػػػػػػػػػػً   كينٍػػػػػػػػػػػػػػػػػً   إفٍ   فىًإْنَّ
 

 ميظًٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً  ًبلىيٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و  رًكىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًئ يكيمٍ  زيمَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ  
  ََِ: ـََِٔ الينكز  ) 

 اشػارة يف ه سػ ادك  الليػ  باستحضػار  الليػ  ظػقـ يف للرحيػ  احل ي ػة أى  استعداد الشاعر یرسم
َان  اجلاىليػة ال يئػة يف ومنػ عػاى الػام بشػرتو سػ اد معػان  الفػراؽ مػ  ك السػ اد مػ  اَشئػينازه اىل منػو  كثػػ
  احل ي ة بفراؽ معاناتو انضاف  كقد

 النفسي الشاعر ثرأت مدى .3-6-3
 أىٍىًلهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ضبى لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي  إالَّ  رىاعىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
یىارً  كسٍػػػػػػػػػ ى    اخًلٍمًخػػػػػػػػػمً  حىػػػػػػػػػبَّ  تىسيػػػػػػػػػ    الػػػػػػػػػدِّ

  ََِ: ـََِٔ الينكز  ) 
ًة اَشئيناز م  قلنا ما عل  یؤكد ما ىاا ادلرئ. التص یر يف  اخلمخػم یػاكر ىنا فه   الس اد م  عن
 ىػػ. ىػاه  سػ داأل اللػ ف ذلػا فيستحضػر  عليػو ثقيلػة مةؤك مشػ حلظػة كیصػ ر اللػ ف  سػ دأ ن ػات كىػ 
  كتنفره  اَشئينازه ع  للتع َ الس اد فيها یستحضر الي الثانية ادلرة

 الحبيبة ىلأ وصف .4-6-3
 حىلي بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن  كأىرٍبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فى  اثٍػنىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  ًفيهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
 األىٍسحىػػػػػػػػػػػػػػػػمً  الغيػػػػػػػػػػػػػػػرىاًب  كىخافيػػػػػػػػػػػػػػػةً  سيػػػػػػػػػػػػػػػ دان  

  ََِ: ـََِٔ الينكز  ) 
 یتقػػاطر مشػػهدان  رسػػم حػػُ الفػػراؽ مػػ  الشػػاعر اَشئػػيناز مػػدل عػػ  تكشػػ  مرئيػػة صػػ رة ىػػ. ىػػاه
 الغػػراب استحضػار كاألسػحم   الغػراب  خافيػة )سػ دان : األلفػاظ ىػاه ذکػر خػقؿ مػ  ككرىػان  شػؤمان 

ًاب اال یرید ني األ حي  ؛الصحي  اللفظ استخداـ عل  دلي   الغربة رمين)  غ
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 الحبيبة مخاطبة .5-6-3
 مالػػػػػػػػػػ  ةى نىػػػػػػػػػػابػٍ  یػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػ ى اخلٍ  ً  لٍ أى سىػػػػػػػػػػ ٌق ىىػػػػػػػػػػ
 

 علمػػػػػػػػػػػػػػػػػ.تى  مل ادبػػػػػػػػػػػػػػػػػ ياىلػػػػػػػػػػػػػػػػػةن  ً  نٍػػػػػػػػػػػػػػػػكي  إفٍ  
  ُُِ: ـََِٔ الينكز  ) 

 ص رة كفيها اآلخری   الشعرا  عادة غَ عل  القصيدة ختاـ يف احل ي ة سلاط ة ع  الشاعر یتكلم
 فيها  شجاعتو عل  كالتعرؼ احلركب يف أخ اره متابعة عل  كحیٌثها ح ي تو یكٌلم عاشق

 الحارث بن حلزهمعلقة  في الرحيل لحظة صورة .7-3

 الحبيبة برحيل الشاعر استخبار .1-7-3
 بينهمػػا احلميمػػة العققػػة علػػ  یػػدؿٌ  فهػػاا ؛الرحيػػ  علػػ  بعينمهػػا ح ي تػػو لسػػاف علػػ  الشػػاعر اسػػتخر

 : الص رة ىاه م  استخ اره ىلإ شارةباإل دتفرٌ  قد ك حلظة  آخر حى للعققة كم اصلتهما
 أىسػمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي  ًب ىينهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا آذىنىتنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
 الثَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا ي  ًمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  ميىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    ثىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكو  ريبَّ  

 َشىَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًبريقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً  لىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو  بىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  
 

 اخلىٍلصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي  ًدیىػاًرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فىأىدنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ى  
  ِِّ: ـََِٔ الينكز  ) 

َح   مقيم ك  فٌ أ كادلعه د عنا االررباؿ مسا أ علن أ: یق ؿ فأ یرید»  فأ بعد الفراؽ لال  سف أ لكٍن س
 متحاباف الص رة يف   ْْ: ـُٖٗٗ )شلقم  «لقائها م  یائ  كأنا حيننان  عقل. كذىب كلقا     لقا  لنا كاف

 الرحي   ع  یتحاكراف

 الوصال من يأسو و الشاعر قلب في الحب حرارة .2-7-3
 النَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده  أىكقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىت كًبعىينىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى 

 
 العىٍليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي  هبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً م أىًخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران  رى  

 بىًعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  نىارىىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػىتػىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َّرتي  
 

 الصَّػػػػػػػػػػػػػػػػػق ي  ًمنػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى  ىىيهىػػػػػػػػػػػػػػػػػاتى  خبىػػػػػػػػػػػػػػػػػينىازل 
ُى  أىكقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهتا   فىشىخصىيٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ العىًقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػقً  بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 الًضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي  یػىليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ حي  كىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًبعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دو  فً  

  ِِْ: ـََِٔ الينكز  ) 
 عػػدـ عػػ  یعػػر مػػا سػػرعاف كلكنػػو الفػػراؽ أمل مػػ  للخػػقص أخػػرل حب ي ػػة الشػػاعر  یتلٌهػػ أف یریػػد
 ادلرتفعػات  ذرل علػ  تتلػ ل ىنػد ىػ. خػرلأ ح ي ػة نػار یػ أر   ٌ أ غػَ»: فيقػ ؿ احليلػة ىاه يدكل
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   ْٓ: ـُٖٗٗ)شلقم  «النار بتل  بعدو  عل  دفأأ فكي  بعيدان  اجملاؿ ككاف
 صػػ رة  احل يػػب قلػب يف احلػػب تػدف ق ثػػرأك  اللقيػا مكػػافإ عػدـ عػػ  تػ ح. كنائيػػة صػ رة ىػػ. ىػاه
 عػدـ علػ  یػدؿٌ  ةديػبع فاصػلة مػ  بنارىػا صػطق اال مكػافإ عػدـك  بعيػد مكػاف يف ادل قد ح ؿ احل ي ة
 ح هػػا حبػػرارة نعمیػػ فأ ميكنػػو ال ىام قػػد بنػػار یصػػطل. أف ميكنػػو ال الشػػاعر فٌ أ فكمػػا ؛هػػاح ٌ  يػػدكل
 دكف ربػ ؿ صػعاب ل يػ د كلقياىػا احل ي ػة رؤیػة مػ  الشػاعر سبٌكػ  عدـ ع  كش ت الص رة  كال 
 م  ذلا دلا الص رة ىاه خقؿ م  النار استحضار يف الشاعر أياد كقد ادلكا   ال عد بينها م  ذل 
 حار  ثرأ م  الشاعر قلب يف ما م  تتناسب الي كاحلرقة احلرارة عل  داللة

 الصحراء في تيهو .3-7-3
 يف كيػػ  كأ خػػ ؼ دكف الفػػقة يف كاخلػػ ض السػػفر فيقػػرر حٌيهػػا يف ال قػػا  علػػ  الشػػاعر یقػػ ل ال

 : كحده القاحلة الصحرا  يف بالسَ النفسية األزمات زبط. يف شجاعتو عل  منو شارةإ
َى  ُي  قىػػػػػػػػػػػػػػد أى ِّ  غىػػػػػػػػػػػػػػ  اذلػػػػػػػػػػػػػػم علػػػػػػػػػػػػػػ  أىسػػػػػػػػػػػػػػتىًع

 
 النىجىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي  ًبالثَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً مِّ  خىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َّ  ًإذىا 

  ِِٓ: ـََِٔ الينكز  ) 
 یشػ و القاحلػة  بيئتهػا يف اجلاىلية احلياة م  مأخ ذة مكركرة طرفة لدی ص رةال مث  الص رة ىاه
 نف  اختيار يف كالثانية  الالة م  م قفو يف كىلألا ثقث؛ يف الع د ب  طرفة م  ىنا حلينة ب  احلارث

 احلػػارث ازبػػا فقػػد احل ي ػػة؛ رحيػ  مػػ  التعامػػ  كيفيػػة يف كالثالثػػة ا ذلػ رفضػػو عػػ  یعػػٌر  الػػام سػل باأل
 نفسػية عػ  تكشػ  عامػة داللػة كللصػ رة لصػحرا  ا يف كالتيػو منهػا ركباذل يف الالة م  طرفة م ق 
 كادلهانة  الالة حي  م  الرحي  فيقرر ال قا  م  فيستنك  ی ايهها حُ لالةا یرف  الام ال دكم

 يجةالنت. 4
 للػينكز   السػ   ادلعلقػات يف  الفػراؽ حلظػة یتنػاكؿ يعلػو الفػراؽ حبتميػة اجلػاىل. الشػاعر احساس إفٌ 
 مشػؤكمة اللحظػة ىػاه یعتػر التشاؤمية النظرة بداف  إنٌو حي  ؛استسقم. تشاؤم. سلي منظ ر م 

  مضطران  مكرىىان  یق لها االستسقمية النظرة كبداف  فيكرىها 
َان  الفراؽ حلظة ص رة صٌ رت لقد  كغػينؿ  كحػٌب  كترحػاؿ  حػٌ   م  اجلاىلية احلياة كاق  م  كث
 احتػ ت كما الغرامية  العققة ىاه تسيَ يف الق ليػة العققة كدكر قاسية  ظركؼ رب  األح ة كفراؽ
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  كنفسياهتم  الشعر يف كأسالي هم للشعرا  األدبية القيم م  كثَ عل 
ـً  يف الصػػػ ر فنٌػيٌػػػة ت لػػػ رت  مادیػػػة تشػػػ يهاتو  كيف بدقػػػة؛ ادلعػػػٌ علػػػ  یػػػدؿٌ  لغػػػ م قػػػام سو  اسػػػتخدا
 ال اق  م  تتناسب ص ر يف أبدع ٍ  م دعة  شعریةو  م ى ةو  كيف الصحراكیة؛ ال يئة صميم م  زلس سة

 احلػب عػ  كن اميسػو بشخصػٌياتو الق لػ. النظػاـ صػ رة كيف اخليػاؿ  مػ  قليلة دبسحة كايتماعيان  بيئيان 
ًحاؿ  احل  يف كسينًنو كادلتحابُ  كال

  ينمػػافالك   )مكػػاف   يئػػةال: حنػػ  قریػػب مػػ  بادل ضػػ ع سبػػ    مػػا كػػ ٌ  الفػػراؽ حلظػػة صػػ رة عكسػػ 
 الشػػػػػعریة مقػػػػػدراهتم حسػػػػػب- الشػػػػػعرا  ضبٌػػػػػ  كقػػػػػد كظػػػػػ اىرىم؛  نفسػػػػػياهتم كربليػػػػػ   شخصػػػػػياتالك 

 القصص.  ادلعٌ دیةأت يف اكظيفته األركاف تل  م  كقن -الفنية كإبداعاهتم

 عػػ   ایكٌفػػ أف الشػػعرا  علػػ  فػػرض مػػا  -طػػقؽاال علػػ - الشػػعرا  معانػػاة الفػػراؽ حلظػػة صػػٌ رت
 الػينم  يف ال صػ  حلظػات مػ  الشػعرا  أفػاده مػا ماأك  النش ة  كحلظات ال ص  اـأی كص  يف اخل ض
 فنٌيان  صباالن  الص رة تينید عاطفية بشحنة  عليها للتحسر اٌل إ ليس  فه. اخل اي یاـاأل كذكریات ال ائد
ًتُ بُ ضمنٌيةو  مقارنةو  م  فيها دلا  بفراقها  كمرٌة احل ي ة ب صاؿ حل ة: زمنٌيتُ ف

 النفسػية ادلعلقػات اصػحاب كحالػة يهة؛ م  اخلارج يف تص ره ما بُ فنٌػٌيان  تناس ان  الص ر حٌقق 
ًاىم كمػػػا كقلػػػق  كنػػػدـ  ربسػػػر  مػػػ   إىل كالفػػػرار كالع یػػػ   ال كػػػا   مػػػ  ظػػػ اىرىم يف انفعػػػاؿ مػػػ  اعػػػ

 أخرل  يهة م  باحل ي ة  یاٌكر ما ك  ع  كاالبتعاد الصحرا  

 بػال حر  القافلػة بتشػ يو كطرفػة احل ي ػة  ب كػا  القػي  امػرؤ: الصػ ر بػ ع  الشػعرا  مػ  ك  تفٌرد
ًة احل ي ػػة  ىػػ دج كصػػ  يف بادل الغػػة كزىػػَ  احل ي ػػة بتشػػ يو كل يػػد اليػػأس  عػػ  التع ػػَ يف بادل الغػػة كعنػػ

 بدیلة  حب ي ة كاحلارث معركة  بساحة كلثـ  ب  كعمرك السائب  بالقطي 

 اخليػاؿ حسػاب علػ  ال اقػ  تسایر مادیة زلس سة بقغية ضركب عل  الفنية الص ر ىاه تقتصر
 كمػػأخ ذة العمػػـ   علػػ  مػػادم كصػػ  كق امػػو فيهػػا التشػػ يو فكثػػر اجلػػاىل.  الشػػعر كسػػائر عم مػػان؛
  مرئية  زلس سة مظاىر م  اجلاىلية احلياة يف تت ايد كما الصحرا  م  معانيو

 المصادر
َكت  العرب لسان  )د ت  منظ ر اب    العرب لساف دار  ب
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َكت  ثانيةال ط عةال ،الجاىلية عصر في العرب ادب  ق ُُْٕ -ـُٕٗٗ)  حسُ  حس  احلاج  ادلؤسسة  ل ناف  ب
 الت زی   ك النشر ك للدراسات اجلامعية

 ادلعاصر  الفكر دار  س ریا  دمشق الثانية  الط عة  االسلوب جماليات  ـ ُٔٗٗ)  فایين  الدایة

 هتراف  االكىل  الط عة الفاضل.  ع دالقاىر زلمد: ربقيق  السبع المعلقات شرح ـ  ََِٔاحلس  ) ب  ع داهلل الينكز  
 النشر  ك للط اعة الصادؽ مؤسسة

 برس  يركس ل ناف  طرابل   كىلاأل ط عةال  العربي الشعر في البادية اثر  ق ُُْٖ -ـُٖٗٗ)  عل   شلقم

َف    االدبي )التراث المعاصر االدب دراسات فصلنامو  «الشعریة الص رة يف احلركة»   ُّٖٖ)  حس   ش ندم   ي
   ُْٗ- ُّٕ ص.  الثال  العدد  االكىل السنة  اإلسقمية آزاد يامعة ایراف 

  العرب الکتاب ارباد دمشق  الشعری، النص وتر علی عزف   ـَََِ)  زلمد عمر الطالب 

  دمشق  ثانيةال ط عةال ،فنونو( -اعالمو -اغراضو – قضاياه) العربي االدب  ـ ََِٕ)  األشقر عرفاف ك غازم  طليمات
 الفكر  دار  س ریا

 دمشق جامعة مجلة  «مصادرىا ك الع د ب  طرفة شعر يف الشعریة الص رة م ض عات»  ـ ََِِ) اضبد  امساعي   العامل
  َُِ -ٕٖ ص دمشق  ،الثاني العدد ،18 المجلد

  االردف  عماف  الثانية الط عة  الحديث النقد ضوء في الجاىلي الشعر في الفنية الصورة  ـ ُِٖٗ)  نصرت  ع دالرضب 
 االقص   مكت ة

  كىلاأل ط عةال ،الجاىلية( في العربية للقصيدة دراسة )مع الذبياني النابغة  ق ُُْٓ -ـُْٗٗ)  زك. زلمد  العشماكم
َكت  الشركؽ  دار  ل ناف  ب

َكت  الثانية الط عة ،القيس( امرئ لدى الشعرية )الصورة الجاىلية القصيدة بنية  ـ ََِٖ)  ریتا  ع ض  داراآلداب   ل ناف  ب

َكت  الثانية الط عة ،المعاصر العربي الشعر في الوجداني االتجاه  ـ ُُٖٗ)  ع دالقادر  الق   العربية دارالنهضة  ل ناف  ب
 كالنشر  للط اعة

َكت  كىلاأل الط عة  الحديث العربي الشعر في القناع و الرمز  ـ ََِّ)  زلمدعل.  الكندم  ادلتحدة  اجلدید الكتاب دار  ل ناف  ب

  العرب  كتاب ارباد  دمشق  معلقات السبع  ـ ُٖٗٗ)  ادلل  ع د  مرتاض

 )العصر العربي االدب تاريخ  ق ُِّْ  ـََِِ)  الندكرم احلسٍ الراب  زلمد ك احلسٍ رشيد كاض  زلمد  الندكرم
  دمشق   كثَ اب  دار  كىلاأل الط عة  االسالمي( العصر و الجاىلي

َكت  كىلاأل ط عةال ،والنقدي البالغي الخطاب في الشعرية الصورة  ـ َُٗٗ)  زلمد  ال ي     العري الثقايف ادلركين  ل ناف  ب
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 فراق ةلحظ وصف در بصری تصویرسبزی

 زوزنی( )مختبرات سبع معلقبت در آن واقعی یهب داللت و
 نهیرات احمذ دکتر

 کردستاى داًطگاُ عربٖ ادب٘اتٍ  زباى گرٍُ استادٗار

 چکیذه
ٖ  ضبر   در سبع   هعلمات هضاه٘ي يٗتر هْن از ٗار فراق لحظِ تصَٗر  سبع   ببر ٍ  اسب؛   زٍزًب

ٍ  عَاطف بر تصَٗرّا آى صادلاًِ دالل؛ ،آًاى تعع٘رٕٕ ّا رٍشٍ  جاّل٘اى ضعرٕ تصَٗرسازٕ

ٍ  اهباکي  ،ّبا  ؛٘ضخصب  ، اخبقق  ببر  آًْبا  اضتوالٍ  ،سراٌٗذگاى خصَصاًٍ  جاّل٘اى احساسات

ِ  ،هعطبَق ٍ  عاضبك ٍ  اًذ بصرٕ عوَهاً تَص٘فات اٗي دارد. دالل؛ جاّلٖ دٍرٕٓ ّا داستاى  لع٘لب

 کطذ. هٖ تصَٗر بِ را آًْا عَاطفٍ  ٍ احساسات...ٍ  ّا هرکب ،ٗار

ٕ  تصَٗرّإ ،هتي تحل٘لٍ  تَص٘فٖ رٍش بِ پژٍّص اٗي ٕ ّبا  داللب؛ ٍ  فبراق ٔ لحظب  از بصبر

ٖ ٕ ّبا  حال؛ ّوچٌ٘ي ًواٗذ. هٖ تع٘٘ي را آى ٍالعٖ ٖ  رٍحب  آىٕ ّبا  داللب؛ ٍ  سبراٌٗذگاى  رٍاًب

 دارد. هٖ ب٘اى را جاّلٖ دٍرُ اجتواعٖ هسائل بر تصَٗرّا

9 هاًٌبذ  اًبذ   آٍردُ ٗبار  فبراق  دربارُ هطابْٖ ٌّرٕ تصاٍٗر ّوگٖ فرق، کوٖ با ،هعلمات ضاعراى

ٖ  حال؛ ٍصل، اٗام ،صکارٍاًٍ  لع٘لِ ٗار، ٍصف فراق، زهاى ٖ  رٍحب  از ٍ هعطبَق  عاضبك  رٍاًب

 با را فراقٔ لحظ ضاعراى، دٍبارُ. دٗذار از ًااه٘ذٍٕ  فراق از پس صحرا در ضاعر سرگرداًٖ فراق،

ٕ ٖ تطعْ٘ات باٍ  ،آًاى ًٍگراًٖ افسَس پط٘واًٖ، بر آضکار داللتٖ باٍ  بذبٌ٘اًٍِ  هٌفٖ دٗذٕ  ،هباد

 اًذ. کردُ تصَٗر ًطٌ٘اى بادِٗ زًذگٖ با ٍ هتٌاسب هحسَس
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