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 فصلية، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها
ش/ . هـ 1396شتاء ، 45لالعدد ا، محكمة ةيعلم

 79-98 صص؛ م 2018

 دراسة في ضوء األدب المقارن؛ نواس يأب اتيالمثاقفة في خمر 
 (صورة النار والنور نموذجا) 

 يدر يمحمود ح  
 اسوجي جبامعة وآداهبا ةيالعرب اللغة قسم يف كمشار  أستاذ

 11/04/1396: البحث قبول خيتار   21/10/1395: البحث استالم خيتار 

 صالملخ  
عمليةةات التدةةادف الفاةةرا الثقةةايف بةة  الثقافةةات ونعةة   مةة  رلةةا ت  قافةةات نعةةياحلةةوار يف الث اتيةةأبرز آلكةةادلثاقفةةة  

يف شةةعر أن اةة اس  ةيمةة  مهةةاملر ادلثاقفةةة يف الشةةعر العداسةةّ ابو ف فل ةةّ الثقافةةة الفارسةة. الدحةةيف يف ابدب ادلقةةار 
 .خاص ة ةيلزرادشتا ميالنار والنور اهرا للتعال ةيبصورة عام ة وق س

. ابصةةم معتمةة ا ادلقاراةةة منبحةةا للدحةةيف راينيةةدراسةةة ملةة ظ الهةةاملرة يف شةةعر ملةة ا الشةةاعر اإإلةة   ملةة ا ادلقةةاف تطةةر  ي
ة مةة  النةةور والنةةاركاتةةا ا الدحةةيف أ     ّاةةحت اةةواس  ثقافةةة أنإلةة  يف شةةعر الشةةاعر نعةةود  ثةةرة ادلعةةاين والصةةور ادلسةةتم  

مة   بكةوا يادلتألبة متعم  ا ل ريهب ظ التصاو  أيتي أا ه. كيف شعرظ ع ةااتقاء مل ظ الصور ادلشإل  أد ت به  ال يت ةيالفارس
تةةة ال فتةةة اوالن. ع قتةةه بثقافةةة آبا ةةه وأر ةةه اب    عةةز زييف عصةةرظ و  ةيادلصةةطدغة بالصةةدغة الفارسةة ةياحلضةةارة اإسةة م

لقةارئ ا ك ر يةبةم ك، آاة ا ةخوفةا لتبمةة الزا قةة القانلة تبايالنةار وق سة ميبادلعاين ع  نفضة أتيللنهر أ   الشاعر مل 
 ةيعة  ق سة عب  يأا ه أراد هب ظ الصورة أ  اادلتضم نة معاين النور والنار يف شعرظ ف ةيالقرآا اتيفل ت اآل فيكالفط   

 .النار والنور عن ظ
 
   .ابدب ادلقار ، اتياخلمر ، النور، النار، أبواواس، ادلثاقفة: الرئيسة الكلمات

                                                                                                                                                       

ادلس وف الاانب            mahmoodhaidari@yahoo.com 
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 مةالمقد  . 1
ا ون قةت يف احلضةارة اإسة مية ي دةكابوف ازدملةارا   ّة يف العصر العداسية والعقلياة الثقافيازدملرت احل

ت ةةاهبم ك ا الةةوزراء و يةةأ علةة ه للفةةرس وااتشةةرت ثقةةافتبم ااتشةةارا واسةةعا يةةا  النفةةوذ فكةةالثقافةةات و  شةةيت  
 .(54: 2991ّ، اخلفةا )  يف احلضةارة والثقافةةمية نراث الفةرس القة يالعربإل   واقم ادلثقفو  ي الفارس
ة ي للثقافةة الفارسةاة التم علة ة يت اب وأرباب النفوذ شل   ادتوا م  أصوف فارساالوزراء وال ص  حر وق

  يف يةة ويف التح ية يف ابلفةا  ادلعر بةة ونر ةة ادل لفةات الفارسةيوإشاعتبا وق  ظبر أثةر الثقافةة الفارسة
م يفلبةةة ا ااتشةةةرت بعةةة  القةةة (71-12، افسةةةه ادلصةةة ر). ةيةةةة والنثر يب الشةةةعر يلةةةة وابسةةةاليادلعةةةاين وابخ

ة يش الفارسةةةيب العةةةيوز وادلبر ةةةا  وأسةةةالي النكةةةة  يةةةرااياد اإيةةةة مثةةةم ا حتفةةةاف بابعيوابعةةةرال الفارسةةة
-14: 2517، فيشةوقّ  ة: ااهةر) ة واها  الةوزارةيواايفض  ع  النهم ال ، م  طدقةااء ليومراعاة ابز 

 . ةي  رافقوا احلضارة اجل يعر الشعراء ال ش ئا يفيئا فشية شيوق  برزت مل ظ الثقافات الفارس (12
ة يرااية برز شاعر م  أصوف إية واإس ميرااية ون قّ احلضارة اإيويف مثم مل ظ اب واء الثقاف

أملم  شةةّء يف كةةفالشةةعر العةةرن  .   ولةةواء الشةةعر بصةةورة عام ةةة يف ملةة ا العصةةريةةوقةة   ةةم لةةواء التح 
اة يةةاسةةة واحليااةةت السكمةةا  ك ا الفةةرس  يةةت يف أااةةك -وا  العةةربيةةوملةةو د -حضةةار م وثقةةافتبم 

م الغةزو الثقةايف أو اعةت ء الفارسةّ يةسةت مة  قدي ل ادة ون قةّ الثقةافتية  ملة ظ الر اة وليا  تماع
 يف ي راايةةراع اخللفةةاء حةةل  اإيةةوإ  مل  السةةلم ش يأسةةاس احلةةوار والتعةةا علةة ا  كةةالعةةرب بةةم   علةة 
 .ي  يف علو  شأ  العداسيدكوا ذوا حل  ااك   ية ال ادة الباماا اریاسة إذ يالس

 تهيالية البحث وأهم  كإش
ة يف العصةر العداسةّ ابوف ويف شةعر يةة والعربي الفارسة  رس التفاعم الثقايف بةي اء مل ا الدحيف ل

ة يف يةة الق يو  ة  أثةر الثقافةة الفارسةيراين العمة   يف  ةوء ابدب ادلقةار  ليةاواس الشةاعر اإ أن
تبمةةا يف يا  مهةةا النةةور والنةةار اهةةرا بمه  يا ملةة ظ الثقافةةة ادلنشةةودة إ   مفبومةةا  أساسةةشةةعر الشةةاعر ومةة

رنةةه الثقافيةةة يف ك  مةة  ذا يسةةتفيف اسةةتطاع الشةةاعر أ  كيةة اةةری حتةة ة قدةةم اإسةة   يةةرااياة اإيةةاحل
ندعةةيف منبمةةا مةة  ادلعةةاين زلةة  واسةةعا يف شةةعرظ يلمتةةا  ومةةا اف حل ةةت ملانةةا  الكيةةة و يصةةورظ الشةةعر 

أ   النةةةار والنةةةور رثابةةةة رمةةةز مةةة  رمةةةوز »: ةيالفرضـــتتد ةةة  إثدةةةات ملةةة ظ يوالدحةةةيف . ةيرظ الشةةةعر يونصةةةاو 
 .«اواس ات أنية خلمر ير الشعر يادلعحم الشعرا والتصاو  عل ة أث رت يراايالثقافة اإ
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  بةنفاعةم  ّوملة( العربيةة) أخةریيف ثقافةة  الفارسية فلّ  ثقافتنا اریأا نا إل  مل ظ ال راسة  أهميةنر   
ة الدحةةيف عةة  ع قةةة الشةةاعر بالثقافةةة يةة وقةة  حتةة  ثنا يف بن  الثقةةافت الةة ات واآلخةةر مةة  أ ةةم حةةوار فاعةةم بةة

ة مث  يةف ادلثاقفة وزلل بةا يف ال راسةات ادلقاراينا بتعر يخ الفرس الثقايف يف شعرظ بصورة مو زة مث  أنية ونار يرااياإ
 .عن  الشاعر اأملم  مو وع شعر كات  ير يف اخلمر با صورة النار والنو يف ّة نتحل  يق  منا صورا شعر 

 ة البحثيخلف
يف النقةةة  »تدةةةه كا احلةةةاوا يف  يةةةليمةةةة عةةة  أن اةةةواس واقةةة  شةةةعرظ مثلمةةةا فعةةةم إيتةةةب قكلقةةة  أل فةةةت  
  يتده ع  الشاعر سكوما  « ف  اخلمرة ونطو رملا عن  العرب»أو ( 9191) «اجلزء الثاليف؛ وابدب

الفارسةةةةّ يف الشةةةةعر  كةةةةّاةةةةواس والرود   أن تابةةةةه بةةةةكيف   وقةةةة  قةةةةار ( 9911ا )قةةةةادر ي فضةةةةم ا  م
تةب ادلو ةودة يف رلةاف اومة  ال. ا الدحةيفيةاسةتف اا منبةا يف ثنا الةيتتةب ابع  ال ك لكاخلمرا و 
الة ا أراد أ  ( 2911)   ادلناصةرةيلعزال « ادلثاقفة والنق  ادلقار »تاب كر  ك  أ  ا  اميادلثاقفة ف

دراسةةةة عةةةةب ... وتيةةةةعد الصةةةدور وإل؛ ادلثاقفةةةة»تةةةةاب كلثقافةةةة و وس ةةة  مفبةةةو  ابدب ادلقةةةةار  ضلةةةو اي
 (.1224ا )ب الت و يجلماف صل« ةيحضار 

 كّةاةواس والرود   أن مقاراةة بة( 1221) واة  ييةعق  ز : ر منباكأم ا الدحوث ادلنشورة يف اجمل ت فن  
قة  ( 2992ك )ومشةرل ادللة .ةيةة مث  العربيةرااي  ملو الثقافةة اإي  الشاعر يوق  وصم أ  ادلنطلل الشعرا ذل 

ة والفارسةةية يةة العرب التفاعةةما الثقةةايف بةة،  الفارسةّة والعةةرن درسةةت يف مقالتبةةا عةة  ابدب اخلمةةرا يف ابدبةة
( 1221ّ )ومية  زلمة  فيتب سعكو .  ورأت أ   مل ا التفاعم م  أسداب ازدملار ابدب اخلمرا يف ابدب

اةةةواس  أن اأ  اخةةةت ل صةةةورة اخلمةةةرة لةةة  ار يةةةو  « ة عنةةة  الشةةةاعر أن اةةةواسيسةةلطة التحةةةوف يف القصةةة»
وم  . شبا الشاعر أبواواسيعي ة اليتية واحلضار ير اات الفياخت ل ادلر عإل  عود يّ والشعراء العرب الق ام

 وسةةف زلمةة  احلحةةا رةيرسةةالة سةةعاد إلةة    اإشةةارة اةةياةةواس  ات أنيةةة ادلنشةةورة يف  ر يةةالرسةةا م اجلامع
 راةب بةي مصةطف  ّلةيتةب راك  دراسةة أسةلوبية و يةاواس و مسلم ب  ول أنات يوق  درست  ر ( 2192)
 .و  منهيوما أخ  ابا لس ّاواس يف الشعر ابا لس ع  أثر أن( 2112)

 ةيأبونواس والثقافة الفارس
 صةادقة ياةواس  ة ة أني وصةفوا شةعوب واحملة ث ّ مة  القة ام  العةرب والدةاحث ثر احملق قكرا أ   أ
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إ   »: ة الشاعر يف لسااه قةا  يوحصروا شعوب (51: 1229ا، الشمر ) افسه هم  نتعم ل يفة نيوالعرب
 عتةةز  يأ   الشةةاعر مل »  بعضةةبم كةةوقةة  أ (244: 2914، ليابةة  رشةة) «اللسةةا  ا  شةةعونكةةأبةةا اةةواس  
     رعةةةياةةةالفةةةرس عةةة  العةةةرب ولإلةةة  م يةةةو  ذا مياةةةس بدةةة ع أ  ي أا ةةةه لةةةية  ةةةية الفارسةةةيةةةبالقوم
آثراةا أ   ،(17: 2911، فروخ) «ة ادلرتفةياة احلضارة حسب الثقافة الفارسيالعنصرية وآثر ح ةيالشعوب
 أشةعار  ة واأيت بنهرة صا دة مة  خة ف ادلقاراةة بةيبقوميته وثقافته الفارس ئا ع  اعتزاز أن اواسيش اأيت
 .ةيوالقومية الفارس الفرسإل  له يم عل القدا م العربية وأشعار ن ف  إل  با افسه ينسب الشاعر في

م خاص ةة يف أشةعارظ ية قح ةة مثةم اةزار و ةيةنيقدا م عربيةة إل  ات اسب الشاعر افسه يأب كملنا
 : ما وفخرظ بقحطا يمنبا يف ملحوظ  ، س ب بشعرظاة وعن  التيادل ح

ّ  أنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايإذا مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   را   كمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ُمفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاخ 

 

 والضةةةبذ  كلُةةةكفا أ، كيةةةفُقةةةم عةةة ذ عاةةة  ذا 

  ( 229: 1229، ابواواس ) 

 :   حدسه م  أ لبايأطاف الرش  ة اليتي وملّ القصي الع ااا عل  ي فض م القحطاايو 
   متِعع ةةةةةةةةةةةةةةةةةب  يا فةةةةةةةةةةةةةةةةةافخار بقاحطةةةةةةةةةةةةةةةةةا ا  ةةةةةةةةةةةةةةةةة

 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ماناق د بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   فحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاُا اجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةود  م 

ا    فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاملُا اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزارا فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأفر   لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا ا
 

 السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرتا عاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  مثالد بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا كوملت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
   (212 – 277، ادلص ر افس)  

 : م يم الين ا م  صمكا وملو  ييف ملحاء ملاشم ب  ح  قولهك  ي منيبحو اليومر ة 
 ٍا لةةةةةو عةةةةة ادتا أبةةةةةا  يا ملاشةةةةةما بةةةةة ا حةةةةة يةةةةة

 

ةةةةةةةةس  مل    الةةةةةةةة ِعاسُ  كعلاةةةةةةةةل ب ةةةةةةةةيمثةةةةةةةةما القلم 

 فتخةةر هبةةمي و ي رمةةاء اةةزار كعةة  د  ي ة يم  ويف ملةة ظ القصةةي الةةينااةةة وملةةو مةة   ةةكأحةة  رؤسةةاء  ، والقلم ةةس ملةة ا 
 .يف ملحاءظ وم حه أخریمي نارة يال عل زارا نارة والنزارا الن عل مي يفض م اليوملو  (1229، ملادا بور)

ة الشةاعر يبةا فل ةت شخصةيوف-ات يةيف شعرظ الو  اين مثةم اخلمر  اری، اتيوجبااب مل ظ ابب
العةرب يف  علة اة الفةرس يةم حيتةه الفارسةية ونفضةيشةة العةرب وافتخةر بقوميقة  رفة  مع -ةيابصل

 : هياة العرب والفرس يف رأي ح ب  عق  ادلقاراة اييف   يمقا  الفخر حب
  و  نأُخةةةةةةةةةةةةةةةةةة  عةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ابعةةةةةةةةةةةةةةةةةةراب  ذلةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا

 

 بُ يُشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُبم  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة يشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  فعا يو  ع 

ةةةةةةةةةةةةة  إيفةةةةةةةةةةةةةأ    یسةةةةةةةةةةةةةر كوا    يةةةةةةةةةةةةة ا الدةةةةةةةةةةةةة ُو م 

 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا ادليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوأ      الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزروبُ ياديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا م 

  ( 92 -19: 1229، أبواواس ) 
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 تةة حصةةف اخلمةةرة ياد ياةةنةةراث العةةرب فبةةو   علةة ف  عةةم اخلمةةر نةةراث آبا ةةه وفض ةةم نةةراثبم كيةةو 
 :قا   (95: 2919ا، احلاو ) اة العربيةياحل عل فض لبا ي

  اةةةةةةةةةةةةومل ن اسةةةةةةةةةةةةر كنةةةةةةةةةةةةراُث أاوشةةةةةةةةةةةةروا ا  
 

 رُ اةةةةةةةةةةةم  و  بييفا مةةةةةةةةةةةا أبقاةةةةةةةةةةةت  ةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةموار  
  ( 911، افسه ادلص ر ) 

ةة  النقةةاد ماةة  عل ةةل يثةةكالعةةرب   علةة م الفةةرس يات يف نفضةةيةةومثةةم ملةة ظ ابب ملةة ظ  علةة  يف شةةعرظ وم 
 ف  يةةرندط رسةةألة النسةةب وملةة ا يةةونراثةةه وذخةةا رظ بو دظ  ار سةةكات أ   د  ت ألفةةا  مثةةم  يةةابب
، احلحةا رة) العةرن النسةب علة له النسةب الفارسةّ ي  ونفضياملتما  الشاعر بنسب  رنه الرف عل 

قة بأ   شعر ادل ح والرثاء وا سةتعطال ومثلةه يتة ال قامل ظ النإل  و ب   أ  التفت  (241: 1221
فةة أ ةب الشةاعر بوصةف الطلةوف ولإدخةاف ادلعةاين يأ   اخلل اةریدلاد يةة و ند  عة  الرملدةة واب ةرا  اي

 :ع  الثقافة العربية[ مثلما أشار الشاعر يف شعرظ
 واصةةةةةةةةف  الطلةةةةةةةةوف  ُمسةةةةةةةةلذط  إلةةةةةةةة   داعةةةةةةةةاين

 

 ُل ذ راعةةةةةةةةةةةّ أ  أ ةةةةةةةةةةةوزا لةةةةةةةةةةةه أمةةةةةةةةةةةةرايناضةةةةةةةةةةة 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةمعا  أمةةةةةةةةةةةةةةةةة     وطاعةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ا  ادلةةةةةةةةةةةةةةةةة منيا فسا

 

ةةةةةةةةمتايكوإ      دةةةةةةةةا وعةةةةةةةةراكمار  نةةةةةةةةتا قةةةةةةةة   اشِع

(955، افسه ص رادل)    

ات أن اةواس يةات نند  ع  الر دة وص   العاطفة فبة ا فةار  أسةاس يف فخر ياخلمر كات  يوالو  اا
س ةةةدب مةةةر ة ا حبم للتيةةةظ إذ ي ة مثةةةم اةةةزار و ةةةيةةةقدا ةةةم عربإلةةة  ة وااتسةةةابه يواعتةةةزازظ بالثقافةةةة الفارسةةة

حُده  ااةةب ا اصةةال صةةا ّا اةةأيت بةةرأا  راعةةي وأخةة. أخةةریبم مةةر ة يمنافسةةإلةة  بحةةوملم للتقةةر ب يو 
فالشةةاعر مةة  »: ةيةةابجيم العصةةر ا يعتةةب الثقافةةة الفارسةةية يف شةةعر الشةةاعر ثقافةةة  امعةةة لقةةيعنةة ما 

و  للثقافةة ياةأ   علة عمةم ية يةة الق يةاة العربيةة يف عصرظ مة  احلياة ا  تماعيخ ف مقاراته للح
طرة يور وسةط   حضةور سةحضة، ابقةم علة ا  كةاة ولةو  يةحضةور يف ملة ظ احل -ثقافته –ة يالفارس
 يف اإاتا ةات   سلتلفتة ضعنا أما  ثقةافتيو اا ا اتح  ث ع  بع  عناصر ثقافته ومي  وملو ح
ةةةا مر اتحةةة  ث عةةة  ثقافتةةةه فيات ادل س سةةةة و يةةةة ويف ادلر عيةةةالثقاف ة يةةةابجيم العصةةةر اإيز  ةةةام  لقةةةكةةةأّن 

: 1221ّ، وميةف) «ةيةابجيم اإية للقةنعةب  عة  حضةارة فاقة  ّة فبية أما عناصر الثقافة العربيواحلضار 
 .خریاب عل طرة ثقافة يته قا لة بتساوا الشعوب   بسيو  شعوبامل ا ن عل ف (249
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 المثاقفة واألدب المقارن؛ اإلطار النظري للبحث
يف اباثربولو يةةة ابمريايةةة –ظبةةر يف حقةةم العلةةو  اإاسةةااية ، كمصةةطل   Acculturationادلثاقفةةة 
ل راسة التفاعم والتماس احلاصم ب  اباسةا  الثقافيةة للمبةا ري  اجلة د ،  2112سنة  -حت ي ا

ا  العةامل كةيف  يةة القةر  التاسة  عشةر حيةعةود لنبايخ ادلصةطل  يفةن  نةار  .(1221، شةوقّ) يف أمرياا
ة النا ة يات النفسيي التغإل   يشيمل ا ادلصطل  وعر فه بأ   كأوف م  ص J. W. Powellالنفسّ 
سةةةةتعملو  بةةةة   عنةةةةه مصةةةةطل  يز يةةةةلاا  ا اكةةةةو  .(1: 1224، الةةةةت وا) ةيةةةةعةةةةب الثقافاة كةةةةعةةةة  احملا 

يا  احلة ييف عة  ، ويف مقابم ذلك (212: 1221، زلم ) cultural exchangingالت اخم الثقايف 
نطةةور ع قةةة ادلثاقفةةة ، الةة ا يقصةة  بةةه يف ا سةةتعماف ادلتةة اوف Enculturationا سةةتي ب الثقةةايف 
 .(1221، شوقّ) واعتنا  لثقافة اآلخر، ال انية الثقافية إىل ااس خ م 

 ا ثقافةة أصةلية لة  ا وبةيةار يتسةاهبا اختكتم  ا ية ة ية ثقافةة    وادلثاقفة ملو التحاور وادلقاراةة بة
اةانا عة  ادلةزج أو احلةوار ،  مةايةيحة وث نغإلة  الفةرد أو اجلماعةة ونة د ا ادلثاقفةة مة  ملة ا ادلنطلةل 

ومةةةة   لةةةةة  .(1: 1224، الةةةةت وا) أخةةةةریس خضةةةةوع ثقافةةةةة لثقافةةةةة ي ولةةةة  أو ثقةةةةافت  حضةةةةارن بةةةة
ةةا عمل»: نو  ةةة  ادلقصةةود بادلثاقفةةةة ف الةةيتيالتعةةار    طةةرأ حةةةي أو التطةةةو ر الثقةةايف الةةة ا يةةية التغيةةةإّن 

 يف ان صةاف أو نفاعةم   سلتلفتة ثقةافتإلة  ملبةا ننتمةّ كن خم  اعات م  الناس أو الشةعوب بأ
، زلمةةة ) اجلماعةةةات كات يف ابامةةةاث الثقافيةةةة ابصةةةلية السةةةا  ة يف نلةةةيةةةي نغبةةةا حةةة وث عليرتن ةةةب ي

إ   مصطل  ادلثاقفة ملةو ذلةك التفاعةم بة  الثقافةات علة  أسةاس »فخ صة القوف  .(211: 1221
 .(1221، شوقّ) «ا حرتا  وا عرتال ادلتدادف باخلصوصيات والتعايش والتسام  والتواصم

  فبم ايف    احلضارات ادلختلفة أاتحت عملية ادلثاقفة  اخلة بمل ا إ   الع قات ادلت عل ف
 .(11 -19: 1224، الةةت وا) متنو عةةة وسلتلفةةة أخةةریحضةةارة مةةا إ  مةة  خةة ف ع قتبةةا حبضةةارات 

 الثقافةةات مفبةةو    بةةيالتةةأث ر والتةةأث علةة و  خةةریاحةةرتا  الثقافةةات اب علةة ز كةةر ي اوملةة ا ادلفبةةو  الةة 
ةةةة ة بةةةةيهبةةةة ل صةةةة (211: 1221، زلمةةةة ) قةةةةار امتةةةةه دراسةةةةات ابدب ادل  الشةةةةعوب  ا ة ثقافةةةةة موح 

 .(212، افسه ادلص ر)  الثقافات ادلتنوعة احلوار والتفاعم بإل  واحلضارات ن عو 
نعتمةة   (299: 2919ا، مةةنهم و منصةةور  ااهةةر ) «ات حةةوار الثقافةةاتيةةباعتدارملةةا أبةةرز آل»ادلثاقفةةة 

ة مثةةم علةةم اللغةةة ادلقةةار  وعلةةم القةةااو  ادلقةةار  وعلةةم ابدب ادلقاراةةة منبحةةا ذلةةا يف العلةةو  ادلختلفةة
 ا أمةا  ابدب ادلقةار  ونقل ةم مة  حة  ة آراء بعة  يةمةنبا مقةار  آفاقةا   كادلقار  ونفةت  ادلثاقفةة  
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 .(1: 1224، الت وا) كاير  انر النقاد حوف أزمة ابدب ادلقار  مثم مل
ة ي دكعطّ فرصة  ي derided or non-derided  قص ايا أو  يا  قص كسواء   ادلثاقفةإ   رلر د 

 لعمةةةم  عطةةةّ فرصةةةة للمقةةةارايانةةةب و ا واع مةةة   ااةةةب اليم  ةةةاولةةةو بشةةة حتةةة  ية التةةةأثيةةةاااإم
. اقه احلضةةارا والثقةةايفي ة نةةربط الةةند ابدن بسةةيةةم ادلقةةار  وللخةةروج بنتةةا ا   يةة والتحليالتفسةة

 احلضةةارات والثقافةةات  ة وع قةةات اجلةة ف بةة متوق عةةي ة  ةيةةاتةةا ا   إلةة  فادلثاقفةة نصةةم بادلقةةار  
 .(9، ادلص ر افس) نفاعلبا داخم الند ابدن وداخم اخلطاب ادلقار  اوم 

 للبحث يقياإلطار التطب
العةا    ة بةادلعيية الدنةاء الشةعرا وبنةاء الصةورة الشةعر يةلعمل أولة ة اللدنةة يةنُع   اللغة وابدوات ادلعحم

. رنهاة الشاعر وفي  أ  الم  جبااب م  شخصيوص ابدبية ومنبا استطيف النص أول فبّ الهاملرة 
م مةة  ادلفةةردات يف يةة قليفم عةةا  ةة اةةری -وملةةّ اهرننةةا يف ملةة ا ادلقةةاف-فةةنذا اهراةةا مةة  ملةة ا ادلنطلةةل 

ة عن ظ يأملم  اب را  الشعر كاواس   ات أنية يف  ر يم الصورة الشعر انش اليت، حقلاّ النار والنور
م  مةا  ةاء يف ملة ظ السةاحة  ةرج اة  مة  عاطفتةه الصةادقة فيفةيبواةواس بةه و ف  شعرا عةرل أكو 

 .ل فان رنه سلسا دو كم خاطرظ وذا يم  صم

 امتزاج الخمرة بالماء وتول د األضواء. 5-1
صةف اخلمةرة يف اجلن ةة ي إذ مير اةبةا يف القةرآ  الي إلية عنة  العةرب وأشةيةامتزاج اخلمر بادلاء عادة ق 

ةةة  ﴿قةةةا      ملةةة ظ اخلمةةةرة اةةةول (11 – 11/  مطففةةة) ﴾شةةةرُب هبةةةا ادلقر بةةةو ا ينةةةا يم عيناسةةةنمزاُ ةةةه م 
تلط بةةالنور والنةةور يةةتةةزج بادلةةاء لرق تبةةا ولطافتبةا بةةم مةة  ابر ةة  أ  ياحلا ةرة يف الشةةعر النواسةةّ   

 : م  ع  اخلمرة العادية ة الشاعر ماد ة م  مة ذل ظ اخلمرة اليتييف رؤ 
    ُمبةةةةةةةةةايمةةةةةةةةا  حتةةةةةةةةة راقِعةةةةةةةةت عاةةةةةةةةة   ادلةةةةةةةةاء  

 

ةةةةةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةةةةةا عاةةةةةةةةةةةة  شا  ل با ادلةةةةةةةةةةةةةاءُ الطافةةةةةةةةةةةةة  و ا

  فلاةةةةةةةةةةةةةةو ماز ةةةةةةةةةةةةةةتا هبةةةةةةةةةةةةةةا اةةةةةةةةةةةةةةورا  دلازا ابةةةةةةةةةةةةةةا 

 

نول ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُ  أاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوار  وأ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواءُ  حتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
2 

 (99: 1229، أبواواس)  
                                                                                                                                                       

 وك لك ديوا  أن اواس برواية الصويل وحتقيل احل يثّ.  ت ونفسيملا م  شرح سليم قبو ّ ل يوا  الشاعراستف اا يف شرح اببيا .2
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 فةار يتماز ةا  بةم يعةودا ية صارت أر   م  ادلاء وألطةف منةه فلةم ياخلمرة للطافتبا ادلتنامل كإ   نل
ة يةةاء ادلاد  يو  ألطةف ابشةةاةةمةة  أر   السةوا م فت عةم اخلمةةرجيوادل حة  أ  الشةةاعر . أحة مها اآلخةةر

اخلمةر الةيت نفةو  ادلةاء رق ةة ولطافةة ملةّ  كإ   نلة: ت الثةاينيةقةوف يف الدية مث يةقرب هبا م  الروحاايل
  مةةة  اباةةةوار يتول ةةة  فةةةيعتبةةةا ومةةة  ملةةة ا التمةةةازج ية فبةةةّ  تةةةزج بةةةالنور   مةةة  طديةةةعةةةة اوراايمةةة  طد
عةة  ملا  رمةةا بةةال  ينفةةّ أ  اخلمةةر سةةا م و يف»: اتيةةملةة ظ ابب علةة معلقةةا بّ يقةةوف النةةو . يواب ةةواء

ف نتول   ع  امتزا بما اب واء وابشةع ة كي ا  امتزا با بالنور و نری اللطف م   نس النور أو  
ه ومةةة  ملةةة ا التةةةزاوج نشةةة   اباةةةوار ال ا مةةةة نتولةةة  يةةةف إلينضةةة ّبةةةا وملةةةيف إليضةةةيفةةةالنور ؟ ال ّنا يةةةة

 اا احلةةاو يةةليوقةة   عةةم إ .(52: 2912ّ، بيالنةةو ) « يةةمث  نتول ةة  مةة     ّر ونتنةةاملس ةةاونةةرتاقد مث  نت
:  اكة  الشةاعر م  يةة مة    يقا  به أبواواس أ   مل ظ الصورة الشةعر  ا  ال يالتح  عل م  نعص ده 

 (92: 2919ا، احلةةةاو ) «  العصةةةر العداسةةةّ عام ةةةةيةةةاةةةواس و     شةةةعر أنيةةةوملةة ا لعمةةةرا مةةة    »
م يةةيف ظلمةةة الل: قةةا  ل  ات التةةيةةأا نول ةة  اب ةةواء إثةةر ا متةةزاج يف الد، فبةةو رار ملةة ا ادلاةةن اةةریو 
ا الصداح ق  أشر كة اخلمر بادلاء فتول  ت أ واء  يف مز ت الساقيثاال  :أام 

ةةةةةةةةةةةة   يةةةةةةةةةةةةواأمةةةةةةةةةةةةُر الل ييقاماةةةةةةةةةةةةت نُةةةةةةةةةةةةر    م  رلتام 

 

  ادلةةةةةةةةةةةةةاء  واالع ناةةةةةةةةةةةةةب   ا ُصةةةةةةةةةةةةةدحا  نوالِعةةةةةةةةةةةةةُ  بةةةةةةةةةةةةة 

 (225: 1229، أبواواس)    
 : با ننطفئ مل ظ الناريصد و  ادلاء فينلتبب مثم شعلة النار وعن ما فاخلمرة 

 ل قاحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   كحدِعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا ذا

 

 ل  الزُّ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاجييف أبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار  

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُدوملا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوءا اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارٍ    حاسا
 

 فاطافاوملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادلزاج 
 (299، افسه ادلص ر)  

حةت  مز ت اخلمرة بادلةاء نومل   ر الشعرية يف امتزاج اخلمرة بادلاء وحيمثم مل ظ التصاو  اری ا افب
قةوف الشةاعر إ   شةعاع اخلمةر أ ةاء . يميةدة  د ظلمةة الليشةر  الصةداح و يمةا كت  يةوأاارت ظلمةة الد

ا علم كادلسافرو    ام فاملت يظلمة الل  :ميبم سواء السديب يأّن 
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفةاعالاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت يف الد  ت  إذ ُمز  ا

 

 مثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةما ف عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم  الصُّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد   يف الهُّلاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم   

 سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار ا الهِعةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    هبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا اواملتاةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك   فر  ب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالعالام  املتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اء  السِع
 (129، افسه ادلص ر)  



 محمود حيدري  المثاقفة في خمريات أبي نواس؛ دراسة في ضوء األدب المقارن

:9 

 

 :تيومل ا الد
 ضةةةةةةةةةةةاُء باعةةةةةةةةةةةة اظيوصةةةةةةةةةةةفراُء قدةةةةةةةةةةةما ادلةةةةةةةةةةةزج  ب

 

ةةةةةةةةةمس  كةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةا كلقةةةةةةةةةايأ ِع ُشةةةةةةةةةعاعا الشِع  دوّنا

 (929، افسه ادلص ر)    

 هيأس والخمرة فكتألأل ال. 5-2
شةاعر ال كرت يةيف مل يةأس واجلةا  حباةوصةف ابدوات مثةم ال، ات أن اةواسيةزات الدارزة خلمر يم  ادل
مةةة  الشةةةمس ، اسةةةتفاد الشةةةاعر يف وصةةةف  امةةةات الةةةراح. ئا مةةة  متعلقةةةات اخلمةةةرة إ  وصةةةفبايشةةة

ادلعحةم يف النةور واسةتخ    كمستقاة مة  ذلة أخریواورملا للصورة الشعرية مث  استفاد للشمس لغة 
 : أس اخلمر ادلتوملحة بالشمسكب   م  الشمس وشد ه  « مصداح السماء»لف  
ةةةةةةةةةةةةةر بُتبا م صةةةةةةةةةةةةةداح  السةةةةةةةةةةةةةماء  كأٍس  كةةةةةةةةةةةةةو   شا

 

 قُدلاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٍة أو ماوعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٍ  ب لقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء   علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 (54، افسه ادلص ر)   
( عةةت  ) أل الفضةةاء وإذايةة يااةةت اخلمةةر نتةةومل ا وشةةعاعبا ادلسةةتطكأس عنةةه و اةةإ   السةةاقّ صةةرل ال

صةة ر يا دلةةا ي دةةا منةةكو كقد ةةم  يأا ةةه كو ( داج) ميةه بةة ا يف ظلمةةة الليأس بشةةفتاةة مةس الشةةارب حافةةة ال
يف يأ ِع ادلو   مطل  الشمس وحاثما و عت اخلمر أشر  اورملا فياء وحياخلمرة م    كع  نل

 : العتمة بع  الغروبكمل نو   ظ    
 ذلةةةةةةةةةةةةةةةانةةةةةةةةةةةةةةةری عقةةةةةةةةةةةةةةةارا   فحاو زاملةةةةةةةةةةةةةةةا عةةةةةةةةةةةةةةةي  

 

ةةةةةةةةرل  ابإلةةةةةةةة     ُشةةةةةةةةعاعا  ُمطنذدةةةةةةةةا علةةةةةةةة الشِع

لتاةةةةةةةةةهيإذا عةةةةةةةةةتِع ف    بةةةةةةةةةا شةةةةةةةةةارُب القاةةةةةةةةةو   خ 

 

ةةةةةةةةةةةةةةةة ا اللِع  قدذةةةةةةةةةةةةةةةةُم يفي   دةةةةةةةةةةةةةةةةاكو كم   يةةةةةةةةةةةةةةةةداٍج م 

ةةةةة ا الدكُثمةةةةةا  يحنةةةةةری    ت  ُمشةةةةةرقايةةةةةاااةةةةةت م 
 

ةةةةةةةة ا الديةةةةةةةة  فاةةةةةةةةومةةةةةةةةا مل ن   ت  ُمغربةةةةةةةةايةةةةةةةةه م 
(41، افسه ادلص ر)    

ا  كةة كدةةة يف الةةنفس والصةة ر ولةة ليأمةةأل للفةةم وأأةة  وأعهةةم مل: ت الثةةاينيةةل عةة  الديقةةاف ابةة  رشةة
تا ح ا يات بيروا الصويل يف شرح اببيو  .(41، افسه ادلص ر) ات يف مل ا اجملافي م  سا ر اببيأس
 :عنه ح و أن اواس وأخ ظ ادلعي ّه اب  الروميف

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا و اف اكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأّن   أ   شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارهبا

 

 قد ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُم عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار ا الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمس  يقمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر   

 (75: 1222، ابواواس) 
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:: 

نبمةا ملةو  يبما يف اإشرا  بال ملب ابصفر والفةر  بيلكشد ه  يقوف الشاعر يف نألب اخلمر واجلا  و ي
  سةةير الرملدةةا  والقسير بتصةةاو يالتصةةاو  قةةرت  ملةة ظيو  أحةة مها مةة  اجلمةةاد واآلخةةر مةة  السةةوا م و كة

 :(225: 2992ك، مشرل ادلل) ةيحية ادلو ودة يف ادلسياخلمرة اذلالةا الق س عل ضفّ ي حت 
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدابا  كيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوُف دل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا حتا   ا شا

 

 بمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ل لتشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابُه  الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ِعملبُ يأ 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواء  وفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر   ب   نابمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايمهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا سا
 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  امةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   وُمنسا  ب  اإّن 
 ُملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس  وأمثاذلُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا زلف ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة   

 
ةةةةةةةةةةةةةةةوُس والصُّةةةةةةةةةةةةةةةةلابُ يرا فُصةةةةةةةةةةةةةةةوذ    بةةةةةةةةةةةةةةةةا القس 
 لابم وفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوقةاُبميتلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ا إصلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 

 
 أةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاُء  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٍر صلوُمبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا احلُداةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبُ  
  ( 19 -11: 1229، أبواواس)   

  الشةةةارب نطلةةة  يةةةأس يف اةةةة  ةةةار ابمةةةس واليةةةلةةةو بقجيقةةةوف الشةةةاعر إ   شةةةرب اخلمةةةر صةةةداحا ي
ه يةع  ادلصداح ف  حا ة بنا إل غييتد  قوله إ    وء اخلمر يطلوع الصداح قدم أوااه مث  كبضوءملا  

إلةة   يات نشةةيةةومثةةم ملةة ظ ابب. ااةةد ج الصةةداح حتةة دت اخلمةةر يف الز ا ةةة وأاةةارت   ارنةةه اوسةة
م مةةر ة  اةةف .(219: 2972، في ةة) وعقا ةة ملم ابةود والنصةةار يطقةةوس اجملةةوس وال علةة ل يوقوفةه الةة ق

 :ر ر الشاعر لف  ادلصداح والصدوح والصد  واإصداح والصداح!ك
ةةةةةةةةةةةةةةةةة ُء   إ ِع  ةةةةةةةةةةةةةةةةةرٍ كةةةةةةةةةةةةةةةةةالصةةةةةةةةةةةةةةةةةدوحا  ا  مذ سلمِع

 

ةةةةةةةةةةةه  اإصةةةةةةةةةةةداحاا اُظ ب  يةةةةةةةةةةةبةةةةةةةةةةة ارات    ... أس 

 قُلةةةةةةةُت لاةةةةةةةه انِعئ ةةةةةةة ، ابغ ةةةةةةةي ادل صةةةةةةةداحا : قةةةةةةةافا  
 

  اةةةةةةةةةةوُءملا م صةةةةةةةةةةداحا كحاسةةةةةةةةةة   وحاسةةةةةةةةةةدُ  
ةةةةةةةةةةةة  نبةةةةةةةةةةةةا يف الزُّ ا ةةةةةةةةةةةةة  ُشةةةةةةةةةةةةربة  افاسا  دُت م 

 
 الصِعةةةةةةةةةةداح  صاةةةةةةةةةةداحا حتةةةةةةةةةة اااةةةةةةةةةةت لاةةةةةةةةةةه ك 
 (121، افسه ادلص ر)  

ات اآلافةةة يةر ملة ظ اببكةظ وذ ي أت  هبةا  ةيةمعةاٍ  يف اخلمةر مل إلة  بةا اةواس سةدل دةة أ   أير ابة  قتكةذ 
ت آخر استفاد م  معحم الصد  فشد ه اخلمر وملّ نش   داخم يويف ب .(121، افسه ادلص ر) ركال  
 :أس بصد  قرب بزو ه فأ اءاال

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةا واالاف  أُس سةةةةةةةةةةةةةةةةةةاط عة  هبةةةةةةةةةةةةةةةةةةااةةةةةةةةةةةةةةةةةةأّن 

 

 ُصةةةةةةةةةةةةةةةةةد   نقةةةةةةةةةةةةةةةةةارابا أمةةةةةةةةةةةةةةةةةرُظ فاااصةةةةةةةةةةةةةةةةةةاحا 

 (121، افسه ادلص ر)  

  تةيشةد ه يف الد. يالنة ما  علة اسةات ادلةتألبة وادلملةوءة بةاخلمرة وادلة ارة اا وصةف الشةاعر الي ثاف
ه يسةةةتمر  يف نشةةةديه و يةةةنةةة ور ف االةةة  كأ   رللةةةس الشةةةراب ملةةةو الفلةةةكةةةب و كةةةوا اطاسةةةات اخلمةةةر بال



 محمود حيدري  المثاقفة في خمريات أبي نواس؛ دراسة في ضوء األدب المقارن

:; 

 

 :  وس بالنحو  فامت  با ملو إشراقبا وفرا با م  الشراب ملو  روهبااال
 نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعلير  هبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةإذا الط اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاُت  

 

 ُ ورُ يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة كننةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا فلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيو  ا باةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنا  

 ثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ي صلوُمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه عاحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ورا يُ نسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 

 مشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر قة  ونةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاراٍت نةاغُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورُ  
 (917 – 911، افسه ادلص ر)  

إ   اخلمةةرة : اف الشةةاعر قةةا  يةةر النحةةو  يف خك  يةةأس اةةاخلمةةرة يف ال علةة   يصةةورة احلدةةب والفقةةاق
ا أاء  صلاأس فاارنفعت يف ال  : م يف أع ملايلكنك  ادلتصاع ة منبا وادلنعق ة  يوُمبا الفقاقأّن 

 أةةةةةةةةةةةةاءا ُم امةةةةةةةةةةةةةٍ  اسةةةةةةةةةةةةر ك علةةةةةةةةةةةة ناةةةةةةةةةةةةا يبن

 

 ل لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  حافاُ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ب ُنحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو   امُ  

 (122، افسه ادلص ر)  
 122، ادلص ر افسه) اواس تناوله أح  قدم أنيه شل ا مل يلي ات وال يمل ا الد ل إ   معييقاف اب  رش

 مةة  شةةعر أن عحدةةي: يقةةوفي ة يةةا  أبوعدكةةو . (795/ 1، و الشةةعر و الشةةعراء159/ 1، اقةة  مةة  العمةة ة
ة نرشةةة  يالفارسةةة ااةةةت ادلعةةةاينك» ا اةةة ومليت ابخةةةيةةةأا الد( 94: 1229، ابةةة  منهةةةور) اةةةواس قولةةةه ملةةة ا
 .(12: 2991ّ، اخلفا ) «ير والتعديأمثم طر  التصو إل  لالشعر[ العرن 

 ا ي بااتها  يف أيبا م   ر بنحو  نسية ادلتومل حة را في وس الز ا اال أخریشد ه الشاعر مر ة ي
 وس اةل و تلةئ اليدو  اخلمةر مة  اببةار اسةي   ا السةقاة حةية ومل ظ النحةو  نطلة  مة  أ الشارب
ا صلو  مشع ة  ابت يف أفواملبم مث ااخلمور ف كنل ّشرب الن امي  ب حيونغ قوف لةو اهةرت يأّن 
م اةةةار مشةةةتعلة اةةةف اخلمةةةر وملةةةّ نتةةةومل ا لصةةةفا با أمةةةامبم فتحل قةةةو  حةةةو يتبم ي لةةةرأ الشةةةاربإلةةة   أّن 

م حوذلا كو   :ت ف أو يأّن 
 أّن  ِع صلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو   كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وٍس  كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيف  

 

 ناي   يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  بروُ بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا أيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ار  

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقاة     نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعليطالعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا السُّ
 

 نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرُب ا ف  يفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنذا مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرب ا  
ةةةةةةةةة  باعنةةةةةةةةةری لةةةةةةةةةو   ةةةةةةةةةربا حوذلةةةةةةةةةا م    ٍ يةةةةةةةةةالشُّ

 
ةةةةةةةةةةةةةةةةةة  قةاةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ٍة    صةةةةةةةةةةةةةةةةةةطالواايقلةةةةةةةةةةةةةةةةةةتا قةةةةةةةةةةةةةةةةةةو   م 
 (191: 1229، أبواواس)  

ء إذ نسةط  يف  ّو ةود مشة   مضةإلة  حتو لةت »ات بةأ   اخلمةرة ادلمزو ةة بادلةاء يةابب عل وق  ُعل لا 
يف السةةةةماء  اعةةةةة اوراايةةةةة نصةةةةد  معبةةةةا صلومةةةةا فةةةةر يطدإلةةةة  عتبةةةةا ادلاد يةةةةة ي وسةةةةبا فتحو ذلةةةةا عةةةة  طدك

إذ  أخةریر رت مةر ة اةبوج قة  نه اجلامات بالنحو  وصورة اليونشد. (192: 1229، زلم ) «الواسعة
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ب يةة وعنةة  شةةرب اخلمةةر نغ  ا الشةةاربيةةبةةا اخلمةةر بنحةةو  وأبرا بةةا أي وس الةةيت نتةةومل ا فاةةشةةد ه الي
ةةا نعةةود ونشةةر  يف أاألملةةا السةةقاة فيالنحةةو  يف أفةةواملبم مث   كنلةة ةةا ندةة و مشةةتعلة يف  . بمي يةةأّن  إّن 
مث  شةد ه اخلمةر بالنةار . بةاينهةر إليمة  ب يبةا وهبةا اةار نصةي عة  النهةر إل ف  حاملبةا ونعحةز العةك

 : أخریبا نارة عليقدلو  يتحن دوّنا و يافبا الشاربو  نارة و يو  كاليت حتر  
 النُّحو   طال عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وُسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنا  ك

 

 ااةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اماملا ّبروُ بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ُمنتبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

  ا لانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايدتاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا و يغ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا في 
 

 املةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايفذ السٌّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقاة  زلكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأإلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  نالبُّد بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنالتابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُب ال   فُّ م 

 
  أ  نقاصِعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاملا ُ سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُر العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوحت 
 أ ِع اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارا  هبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا زلرِعشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 
 ّناهُبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارةا واغشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاملا 
 (915 -914، افسه ادلص ر)  

 :أساط اليشعلة م  النار حت ار يببا بالنحو  بم يتفّ بتشدياا نة يف اجلا  و  ادال  يف صورة اخلمرة اليو 
ةةةةةةةةةةةةةةةمس  صةةةةةةةةةةةةةةةافية  كة   يةةةةةةةةةةةةةةةي ح  ُشةةةةةةةةةةةةةةةعاع  الشِع

 

ةةةةةةةةةة  باةةةةةةةةةةُط ب الييةةةةةةةةةة      بةةةةةةةةةةا شةةةةةةةةةةعمُ أس  م 

 (927، افسه ادلص ر)  
وبع  أ  ُصد ت اخلمةرة يف ، فرا باإل  أس م  امت  با ا  نفوت الشاعرا أي ة مرحلة م  مراحم ال

رلموعةةة  اةةریف  شةةارهبا ويف ملةة ظ الصةةورة كةةنةةا صةةورة حضةةور اجلةةا  يف  ير ، يأس وا  وصةةف اجلةةا اةةال
الغلس وملو  حت والنور م  الشعاع والقدس و  رنه م  صورة الناركم  اللغات نلبم الشاعر ما يف ذا 

 علةةة س يه اجللةةةيةةة  ننديةةةر . يراا بةةةالنور إذ اب ةةة اد حتضةةةر صةةةورة الضةةة   يف الةةة مل ك  يةةةالهةةة    رعةةةي
ا نيم و يأسا يف ظلمة آخر اللكه  يسقي حت الشراب  ء لصفا با فتد و يف ّاد نضاصف اخلمر بأّن 

 .ف  قابسباكالنار ادلتومل حة يف  ك  شارهبا  ي
 قاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اةاعاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس كيا ه اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ادذةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 

 أسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  يف الغالاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةسك يكسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق  ي 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرفا      أ ِع ُشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعاعاباكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةص 
 

ا قةاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداسكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيف     فذ شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارهب 
 (512، افسه ادلص ر)  

صةةةف أبةةةو اةةةواس صةةةورة ي  الصةةةورة ملةةةّ الصةةةورة السةةابقة إذ اةةةوقةة  عةةةو   عةةة  القةةةدس بادلقدةةاس ول
بةةا علي  شةةارهبا إ  الثنةةاء يسةةتطي ا  يف  اذلةةا الهةةاملر و  يةةز يالشةةارب قةةا   إ  اختدارملةةا ومعرفتبةةا 

 :مم شعلة الناريشد ه شعاع اخلمر رقداس م  يو  ملا مث  
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 صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفراُء زا ا رواُءملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا سلدوراملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

 

ةةةةةةةةةةةّ  ةةةةةةةةةةة  ثنةةةةةةةةةةةاء  احلاس   فلابةةةةةةةةةةةا ادلبةةةةةةةةةةة ِعُب م 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةرث  ُشةةةةةةةةةةةةةةةةةةعاع باكةةةةةةةةةةةةةةةةةةو    أ ِع شةةةةةةةةةةةةةةةةةةارهبا ل فا
 

قدةةةةةةةةةةةةةةةةةاس  ياةةةةةةةةةةةةةةةةم  يةةةةةةةةةةةةةةةةب الل  ةةةةةةةةةةةةةةةةنا م   رُع يف سا
 (422، افسه ادلص ر)  

 رة المعت قة من الدن  وسطوعهااستخراج الخم. 5-3
  يسةتفينةا اخلمةرة ادلعت قةة و ير ية وم  مل ظ الصور اليت ي ثكات  يصف الشاعر حضور اخلمرة ادلعت قة يف ال    يف أبي

ة  عةت زلاسة  الشةمس ي دةاة اليإ   اخلمرة ادلعت قة يف اخلاب: قوفييف صورنه الشعرية م  النار والنور قوله ال ا 
 :احيلشمس وملحبا وصفاءملا وذلا م  الهم ما ندعثه يف النفس م  اعمة وارنواله ف فلبا م  ا

اا     اسةةةةةةةةةةتافادات حتةةةةةةةةةة ُعتةذقاةةةةةةةةةةت يف الةةةةةةةةةة ذ

 

 وابةةةةةةةةةةردا الهِعةةةةةةةةةة ف   ّاةةةةةةةةةةورا  ةةةةةةةةةةس  الضُّةةةةةةةةةةح 

 (111، افسه ادلص ر)    
ضا  ت   الشاعر يفلننهر اآل  صورة استخراج مل ظ اخلمرة م  ال اا  وثقب ال    ويف مل ظ الصورة أ

م االيت نش-ة يإ   التحربة الشعر »م يق. تعل ل هبماية قوامبا ألفا  النور والنار وما ي  أدوات لغو م
للطاقةةةةات احلس ةةةةية والعقليةةةةة  ة ب  الشةةةةعر ملةةةةو ا سةةةةتخ ا  الفةةةةي  يةةةةفربةةةةة لغو  -الصةةةةورة يف أساسةةةةبا
ت خةة  مةة  ي ه أ عليةةل الشةةاعر الفنيةةة يرو  فةةت  مغةةاليةةفةةن   الةة ارس الةة ا . ة للغةةةيوالتفسةةية والصةةون

ما نزدحم به م   عل قف يعوامل الشاعر اخلاص ة فإل  لا به يدراسة اللغة يف إطار الصورة مفتاحا 
صةةف الشةةاعر ي .(155: 1229، زلمةة ) «س رؤيةةة الشةةاعر للعةةاملاةةار وطموحةةات نعاةةس وأفيأحاسةة

م طعنوا ال اا  لكيصورة فت  ال    و  فةواظ القةرب ستخر وا منبا اخلمةر فتة ف قت اخلمةرة مة  أيف أّن 
فونةه ينقتة ح بةه النةار فة   االة  علة مة  العةود اب ارتاءيء متول   م  النار ّشباب مضكفرتاءت  

 :تماف الصورةكالنور    عل ألفا  ن ف  
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ومل ِع ب طاعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ٍ   أافا

 

ثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةما أفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواظ  ادلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزاد   م 

 شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبابٍ كفاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرتاءات   
 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ز اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد ارتاءيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   م 
 (149: 1229، أبواواس)  

 :قوفيثقب ال    ومثم مل ظ الصورة يف 
صةةةةةةةةةةةةةةةةةةراملا ب شةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا الةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةأُت خ   مثِع نوا ِع

 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ذلاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبُ كفحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاءات   ّإشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف   أّن 

 (11، افسه ادلص ر)  
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 تصفية الخمرة وصفاءها ولمعانها. 5-4
ة اخلمةةةرة بادلصةةةفاة يصةةةورة نصةةةفإلةةة  فلننهةةةر ّ. ب أ  ُنصةةةف  جيةةةوبعةةة  أ  خر ةةةت اخلمةةةرة مةةة  الةةة    

أ   ملة ظ اخلمةرة متعل قةة اةالدة ر وبةروج السةماء ففاللغات ادلستخ مة يف مل ظ الصورة ملّ الشةمس و 
صةف اخلمةةرة يالةه يف الفضةةاء إذ يل ةل خياء والشةةاعر عليةبالسةماء   ابر  ومنزذلةا بةةروج السةماء ال

شةةةد ببا  يبة بالشةةةمس يف أشةةة   حةةةا ت سةةةطوعبا و ية شةةةدياخلمةةةرة الصةةةاف كإ   نلةةة: قةةةا  ، الصةةةافية
 :صد  ب رايتماله فكا  ا ي نتم  أ هبالة القمر ح ك لك

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمُس إذا ُصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفذفاتك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا الشِع  أّن 

 

 دُش أو احلُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوتُ اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمنز ذُلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ال 

  اأو دارُة الدةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ر  إذا مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتاو  

 

 تُ يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوااِع ل لعاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ذ ادلواق   

 (211، افسه ادلص ر)  
 :ميب عتمة الليء ون ّادت نضاإ   مل ظ اخلمرة صفت ف

 بنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُت عاشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٍر صاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفات وارقِعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت

 

 مُّ ظاةةةة    كةةة راحا ، م  يةةةاللِع  علةةةة فلاةةةو ُصةةةدِعت  

 (111، افسه ادلص ر)  

 نيإضاءة الخمرة مجلَس الشارب. 5-5
ء رللسةةبم وملةةم ّرللةةس النةة ما  لتضةةإلةة  تبا نصةةم اخلمةةرة يبعةة  اسةةتخراج اخلمةةرة مةة  الةة    ونصةةف

ةةا نضةةة. يلبم مشةةرقاي  لشةةةرب اخلمةةر عةةةادة وملةة ظ اخلمةةرة ملةةةّ الةةيت فعةةةم لةةيتمعةةو  لةةجي ء ّقةةةوف إّن 
ف يةئا مل يس شةيم   و با لو استودعت ما لة ّومل ّنقضيا يف ّنار   اله   فشاربوملا ملم أب 

 :يف  و با كذل
لِعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُم حيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنةةةةةةةةةةةةةةةةةةزُف اللي    يُف حا

 

ا ّنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارُ    فاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة املُر ُشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر اهب 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرارا حتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    لاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتاوداعات س 
 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةرارُ يةةةةةةةةةةةةةةةةةةمل   ةةةةةةةةةةةةةةةةةة   اةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  با السذ  فا م 
 (941-949، افسه ادلص ر)  

فدعة  أ  ؟ ما أشعر ما قةاف أبةو اةواس يف اخلمةر: جللسا هوما ير اب  منهور أ   اب  ابعران قاف كذ 
ه ونقة    مة  سةدقه ومة  نةأخ ر يةل ةه لشةاعر اافةرد با حسةا  فكإ   ملة ا  : قةاف، م  مةنبمكةه  يةرأ اأب 

وإ   اخلمةرة نأخة   .(91: 1229، ابة  منهةور)... ميةالل نةزفي  : ل ةه قولةهكن ه أشةعر مة  ملة ا  اعنه ول
: 1229، زلمة ) ر واإشةرا  حبلوذلةا ونسةلب لو ةود ملة ا النةور بغروهبةاالشمس اليت حتمةم النةو  معاين
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 :ه ومهلم بفق اّناياات اخلمر فكت مشر  إذا  يوالد (924
 ت  مشةةةةةرقايةةةةةُثمةةةةةا حل ةةةةةت مةةةةة ا الديحنةةةةةری 

 

ةةةةةةةة  الديةةةةةةةة  فاةةةةةةةةومةةةةةةةةا مل نا    ت  مغربةةةةةةةةايةةةةةةةةه م 

 (41: 1229، أبواواس)   
الضوء  كتح  ث ع  ذلي ما يثك  ظ اخلمرية فبو  ر ر وصفه خلمرنه بالصفاء واإشعاع يف معهم قصااوق  ن
 .(44: 2919، احلاوا)  وس والسقاة لتشر  و وملبما وال ما حوذلا م  الشارب عل س انعيال ا 

 ة وإشراق وجههايوصف الساق. 6-5
م قةا   إ   السةاقية يةصو ر لنا صورة الساقية اليت ند  د ظة   الليل ه أ  كفوت الشاعر بع  مل ا  يو  
ل اخلمةرة يةصةف بر يت مث  يةاء و ببا يف ظلمةة الدي فأشر    الشارب عل ل لت ور به يلت اإبر  

بةا  يبةا فتطدةل  فنيل إلي التحة    العيطد ل اجلالسو  أ فاّنم م  ش   ا و  نسطييف ي  حبيالش 
ا مغفك  :ةيأّن 

 ر  اةةةةةةةةةةةةةةةةُم ُمعتيةةةةةةةةةةةةةةةةق بةةةةةةةةةةةةةةةةا والليقاماةةةةةةةةةةةةةةةةت بنبر 

 

ةةةةةةةةةة  و ب بةةةةةةةةةةا يف الد   ت  ب ءُ يةةةةةةةةةةفةةةةةةةةةة حا م 

ةةةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةةةم  اإبر    ل  صةةةةةةةةةةةافية  يةةةةةةةةةةةفأرسةةةةةةةةةةةلات م 
 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةا أخةةةةةةةةةةةةةةةةةةُ ملا بةةةةةةةةةةةةةةةةةةالعك    إ فةةةةةةةةةةةةةةةةةةاءُ    أامِع
 (91، افسه ادلص ر)  

إلةة  اخلمةر أو مةة  اخلمةةر إلةة  ة ياء ادلشةةع ة مة  السةةاقية الضةةكةنتواصةةم حر »: اتيةةابب علة قةوف زلمةة  معل قةةا ي
أ   الضةوء  علة است ف  منه   أ  ا( ي إ فاء أام ا أخ ملا بالع)ك قوله ّل أخ اذ ففيبر إل  ة فتتحو ف يالساق
 .(924-927: 1229، زلم ) «ه ش  ة وملّ اخلمرية إام ا ابصم فيالساق عل س اادلنع

م كةء  ّضةيشةر  و يتألب و يةلم  و يف كيالقارئ   ك ر يات أن اواس يوبع  مل ا العر  ع   ر 
أو عنةة   م حا  ةةا سةواء يف اسةةتخرا با مةة  الةة    كةةة واخلمةرة نسةةط  يف  يةةا  يف اجملةةالس اخلمر كةةمةا  

اسةةات واجلامةةات وصةةورة اصةةورة مشةةع ة لل اةةری ك لكةةأس و اةةامتزا بةةا بادلةةاء أو عنةة  صةةد با يف ال
 .اتي والساق مشع ة للشارب

 مير كصورة النار والنور والقرآن ال. 6
ات بةةأ   الشةةاعر قةة  اسةةتفاد مةة  يةةما يف اخلمر ي  الداحةةيف أثنةةاء دراسةةته صةةورة النةةار والنةةور   سةةجيةة
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النةار والنةور إلة  بةأ   الشةاعر قة  اهةر ، عز ز مل ا الو ة ا يالنور والنار فدب ا  عل  ات قرآاية دالةيآ
ة نطةةابل الصةةةور يفبةة ا أمثلةةة شةةعر ، ةيةةة الق يةةرااي يف الثقافةةة اإ ااتةةا مق  سةةتكة مثلمةةا  ياهةةرة ق سةة

 :مير اة يف القرآ  اليالنور 
ْيد ةكا ﴿قةوف القةرآ  يضةاء إذ ي ظ الديةو  موسة  نةا يقصةة ادإلة  لم  الشةاعر ي ةْم ياة اكا يف   ا واأاْدخ 

  اخلمرة صفات اإله ال ا حتسر أمامه الع عل ل  ي»و (21النمم/ ) ﴾ اْرُْج بةاْيضاءا م ْ   اْي  ُسوءٍ 
 «اااتيراا بالنةةةار ادلق  سةةةة الةةةيت نتحةةة  ث عنبةةةا سلتلةةةف الةةة ك  يةةةتحةةة  ث عنبةةةا بأسةةةلوب ية و يالدشةةةر 

 : ت ق  مر  م  قدميوالد (99: 2912ّ، بيالنو )
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُب ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  نالبُّد بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنالتاب   فُّ م 

 
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُر العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    أ  ناقصِعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاملا ُ وحتس 
وا  ماشاْوا فيه   لِعما أا اءا ذلاُمْ ك اُد اْلدةاْرُ  ياْطاُف أاْبصارامُلمْ ايا ﴿: اتية القرآاية يف أبيمل ظ اآلإل   يشيو  

 : ي  التال تية يف الديفل ّ ص ر اآل اریو  (12ة يبقرظ/ آ) ﴾ب ْم قاُمواعليإ ذا أاْظلاما 
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار     أ ِع الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب ا يف دلعاّن 

 

ةةةةةةةةةةاةةةةةةةةةةببصةةةةةةةةةةاٍر ف ّفلِعةةةةةةةةةة   ّادات لةةةةةةةةةةه نعم 

ويف . ورةكة ادلةة  يةةو  مةة  شةة  ة الةةب  يف اآليةةراا بن ضةةاء العكل اخلمةةرة نةة  يةة مةة  شةة  ة بر  فعمةةاء العةة 
 ّ:   ل  النص   مبا والتناص  بية فض  ع  مفاملي  الشاعر م  ألفا  اآليستفيل  ات التيالد

ةةةةةةةةةةةةةتاةةةةةةةةةةةةن  اُد  طاةةةةةةةةةةةةةُف أبصةةةةةةةةةةةةةارا  إذا ُمز ا

 

ةةةةةةةةةةةةةةا احلةةةةةةةةةةةةةةايليةةةةةةةةةةةةةةبادلةةةةةةةةةةةةةةاء  وا ُتل     ت يف لوّن 

ُةمْ ك﴿وعحز اآليةة   ةْوا فيةه   لِعمةا أا ةاءا ذلا  اورو  أخةریات يةفل ةت يف أب ﴾ب ْم قةاُمواعلةيوا إ ذا أاْظلاةما  ماشا
ا ةةه سةةتندط منبةةا أي .(141: 1229، ابةة  منهةةور) ة وقةةوف أن اةةواسيةةة عةة  ملةة ظ اآليةةااابةة  منهةةور ح

 :أاش  شعرا يف مل ا ادلو وع متعم  ا
مايوسةةةةةةةةة  ارٍة  ةةةةةةةةةلِعت عاةةةةةةةةة   القاصةةةةةةةةة   بعةةةةةةةةة ا

 

ةةةةةةةةة ا الل  ةةةةةةةةةم أفةةةةةةةةةل  م   م  ُمهل ةةةةةةةةةمُ يةةةةةةةةةبةةةةةةةةة ا دوّنا

ن ةةةةةةةةا   ةةةةةةةت ذلةةةةةةةةم م   الُدعةةةةةةةة   قبةةةةةةةةوة   علةةةةةةةة ف حا
 

ةةةةةةةةةةةةةةناملا  اةةةةةةةةةةةةةةوُء اةةةةةةةةةةةةةةاٍر نضةةةةةةةةةةةةةةرِع ُ كةةةةةةةةةةةةةة   أ ِع سا
ةةةةةةةةةةةةةةةةواا أقةةةةةةةةةةةةةةةةاُموا م  ماةةةةةةةةةةةةةةةةإذا مةةةةةةةةةةةةةةةةا حاسا  اّنا

 
ةةةةةةةةةةةةرات حثُّةةةةةةةةةةةةوا الر    ُمةةةةةةةةةةةةوايِع ابا و كةةةةةةةةةةةةوإ  أظبا
  يطد ل اجلالسو  أ فاّنم م  شة   ا و  نسةطييف ي  حبيل اخلمرة الش يت الثاين بر يصف أبو اواس يف الدي 

ةا مغفكبةا  يبا فتطدل  فنيل إلي التح  الع : 1229، زلمة ) زلمة  بو ةود ننةاص  شةعرا ار يةت يةة ويف الديةأّن 
 :﴾صر خاسئاالد يكنقلب إلي  ر نكمث  ار   الدصر  ﴿ة القرآاية يم  اآل (927-924
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 ر  اةةةةةةةةةةةةةةةةُم ُمعتيةةةةةةةةةةةةةةةةق بةةةةةةةةةةةةةةةةا والليقاماةةةةةةةةةةةةةةةةت بنبر 

 

ةةةةةةةةةة  و ب بةةةةةةةةةةا يف الد   ت  ب ءُ يةةةةةةةةةةفةةةةةةةةةة حا م 

ةةةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةةةم  اإبر    ل  صةةةةةةةةةةةافية  يةةةةةةةةةةةفأرسةةةةةةةةةةةلات م 
 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةا أخةةةةةةةةةةةةةةةةةةُ ملا بةةةةةةةةةةةةةةةةةةالعك    إ فةةةةةةةةةةةةةةةةةةاءُ    أامِع
 (91، ادلص ر افسه)  

عتقة  أ   يبّ يفةالنو ؛ ا  بع  اآلراء يف ق سةية اخلمةرة عنة  الشةاعريب، اتيلو لنا بع  عر  اببي
م أ   يةةومثلةةه ق. (17-41: 2912ّ، بياةةو ) ةية والق سةةيةةنيقةةرت  بالعاطفةةة ال ياخلمةةر عنةة  أن اةةواس 

 اخلمةةر والصةةور اخلمريةةة عنةة  أن اةةواسإلةة  ة وادلاورا يةةة ية نعطةةّ الق سةةية واإشةةراقيالعناصةةر الضةةو 
 .(229: 2992ك، مشرل ادلل)

مُلةةوا الِعةة  ا ﴿قةةوف يات إذ ايةةوالفل ة القرآايةةة يف النحةةو يةةاآلإلةة    يه نلمةةيةةه آخةةر فينشةةد كوملنةةا
دا السذةن  ا وااحلْ ساةابا  يااء  وااْلقامارا اُور ا واقا ِعراُظ مانااز فا ل تةاْعلاُموا عاة ا دلعرفةة  (4ة يةواس/آ)ي ﴾ اعاما الشِعْمسا   

 :تماف الد ر وحضور الشمس يف برو با ومنازذلاك واحلساب م  ا  السن
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمُس إذا ُصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفذفاتك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا الشِع  أّن 

 

 دُش أو احلُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوتُ اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمنز ذُلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ال 

  اأو دارُة الدةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ر  إذا مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتاو  

 

 تُ يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوااِع ل لعاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ذ ادلواق   

 ( 211: 1229، أبواواس)  
  فلاةةةةةةةةةةةةةةو ماز ةةةةةةةةةةةةةةتا هبةةةةةةةةةةةةةةا اةةةةةةةةةةةةةةورا  دلازا ابةةةةةةةةةةةةةةا

 

 نول ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُ  أاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوار  وأ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواءُ  حتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

ة ذلةا اورملةا اخلةاص  ب   اخلمةر  (94ة يةسةورة النةور اآل) ﴾اةور علة اةور  ﴿ل  اوق  نأث ر الشاعر بقوله نعة  
سةةةت للخمةةةر وحةةة ملا و  للنةةةور وحةةة ظ فةةةاخلمرة يتةةةزج النةةةور واخلمةةةرة نتول ةةة  أاةةةوار وأ ةةةواء ليوعنةةة ما 

ة مةة  صةةور القةةرآ  يواسةةتندط الشةةاعر معةةامل الصةةورة الشةةعر . نسةةاوا النةةور ومةة  اورملةةا نعشةةل اخلمةةر
 .(291-291: 1221: احلحا رة)   ق اسة  رنه وش  ة اورملاك  ي لمير اال

 جةينتال
سةعنا أ  اقةوف إ   يالشةاعر  اة وادلعحةم اللغةوا لة ير الشةعر يل النهةر يف التصةاو يبع  الدحيف ونة ق

 - ي  مةةةة   ةةةةيوملةةةة ا فةةةة-ة يثةةةةرة مةةةة  الصةةةةور الشةةةةعر اة الدحةةةةيف قةةةة  أثدتةةةةت بانةةةةا وا بنةةةةا بيفر ةةة
قت مة    القةوف أ   ملة ظ ادلعةاين والصةور ادلشةع ة نة ف  اةيندوع النار والنور شل ا ياستم  ت ماد  ا م  

نةه ومرد ملةا يي ك منبةا و علبةا ملةيثةكقةة وقة  أبة ع يف  ية العر يخاطر الشاعر الة اخر بثقافتةه الفارسة
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ااتقةةاء ملةة ظ الصةةور إلةة  أد ت بةةه  ريةةة واحلضةةارية ال ةةيتاانةةه الفية ومر عيثقافةةة أن اةةواس الفارسةةإلةة  
 .ادلشع ة يف شعرظ

اجملةوس وعقا ة ملم فالشةاعر عنة ما طقةوس  علة ل يوقوفةه الة قإلة  ويف مثم مل ظ الصور إشةارة 
آبا ةه مضةفيا   اادلعةاين ادلق  سةة مة  احللةم الفارسةية لة إلة  لحةأ يدة يرنة ا شةعرظ حل ةة قشةي  أ  ير ي

 الزرادشتية خوفا م   مة ي ع  ق سية اخلمرة بالتعابية والشاعر   يستطي  التعديبا ملالة ق سعلي
ة يةةةر النور ية اجلامعةةةة للتصةةةاو يةةةات القرآايةةةا  اآلاسةةةتخ  ّوملةةة أخةةةریقةةةة يطر لةةة  إلحةةةأ ي  اةةةالزا قةةةة ول

ق اسة  رنةه وشة  ة  عل   أبوا اس ك  . يةيااة الزرادشتية النار والنور يف ال يق سإل  ادلشع ة لتلم  
ء رللس الشارب   ّضيحوذلا و  عل س اورملا اتفّ بتألب اخلمرة وح ملا بم  علبا نعيااورملا و  

، ة ادلةتألبةي ملة ظ الصةور الشةعر ي  نفسةاةيو . ةيةرااي الثقافةة اإوت النةار يفيةء بّضةيما أ   النار ك
ته ينما  عةم النقةاد شةعوبيعم م  اخلمر رلا  للتخل د م  الثقافة العربية بجيأا ه كة الشاعر  يبشعوب

 .ابط ف عل با وقول ابعراب يسخر في ة اليتييف مق  مانه الطلل

 المصادر

 ةيالعربتةكال
 مير االقرآ  ال

 .م سسة ابعلمّ للمطدوعات: وتي ب، وسف الدقاعّيل يحتق، نواس ينوادر أب(، 1229) نهوراب  م
 .ميدار اجل: وتي بّ، م قبو يسل: حق قه وشرحه، وانيالد(، 1229) ءاحلس  ب  ملاين، أبواواس

دار : ظ أبو ّ، ثيل هبحت عد الغفور احل يحتق، ة الصوليينواس بروا يوان أبيد(، 1222) ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .تب الوطنيةاال

نر ة ماملر مب ا وحنا  ، ةيدراسة عبر حضار ... وتيعبدالصبور وإل؛ المثاقفة( 1224) بي اف صل، الت وا
 . يللنشر والتوز  ادار اذل : ايأدلن، فيالشر 
 .تاب العرنادار ال: وتي ب، ةيالطدعة الثاا، اجلزء الثاليف، في النقد واألدب(، 2919) ايليإ، اوااحل

 .ميدار اجل: وتي ب، األول ية في العصر العباسياآلداب العرب(، 2991) زلم  عد ادلنعمّ، خفا 
 .منشورات ذوا القرن: قم، العصر العباسي األو ل(، 2517، )فيشوقّ  

 .دار ادلعارل: القاملرة، الفن ومذاهبه في الشعر العربي(، 2972) ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .تاب العرنادار ال: وتي ب، نيد ومحمد األميأبونواس شاعر هارون الرش(، 2911) عمر، فروخ

 .ملن يةمطدعة أم  : القاملرة، العمدة(، 2914) اب  الرشيل، القيواين
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 .للثقافة عل اجمللس اب: القاملرة، ةيشعر أبي نواس قراءة أسلوب(، 1229) عد الناصر حس ، زلم 
 .تدة اخلاصلّام: القاملرة، ةيالطدعة الثاا، نواس ية أبينفس(، 2912) زلم ، بّيالنو 

 الرسائل الجامعية( ب
 .مي  امعة اخلليرسالة ادلا ست، «ةي  دراسة أسلوبيات أن اواس ومسلم ب  الولي ر »(، 1221) وسف زلم يسعاد ، احلحا رة
 ا.  امعة أ  القر يرسالة ادلا ست، «ة يف شعر أن اواسيم اإس ميالق»(، 1229) حنا  بنت سعود، الشمرا

 المقاالت( ج
ة يفصل« ةيادا ما ادلييف  وء  ر  االسمرقن  كّوالرود  االدصر  ااواس ابملواز   أن مقاراة ب»(، 1221) نورج، وا  ييز 

 .249-217صد ، الع د الراب ، أول السنة ا،  امعة راز ، النقد واألدب المقارن
ة للبحوث يمجلة الجامعة اإلسالم، «اواس  ة عن  الشاعر أنيسلطة التحوف يف القص»(، 1221)   زلم يسعّ، وميف

 .259-271 صد، الع د الثاين، اجملل  العشرو ، اجلامعة اإس مية بغز ة، ةياإلنسان
ة في اآلداب والعلوم يمجلة القادس، «( العرن ار النق ايف الف) ةيادلثاقفة وادلثاقفة النق »(، 1221) رواء اعاس، زلم 
 .212-219صد ، اجملل  الساب ، الع د الثاليف والراب ،  امعة القادسية، ةيالتربو 

نامه  هنك همجل«  و فارس  آ  در شعر عرب یملا ی و  لوظات  ر يادب  شناس نهيزم»(، 2992) ميمر ك، مشرل ادلل
 .222-212صد ، الع د الثاين، السنة الثالثة، ة العلو  اإاسااية وال راسات الثقافيةييادكآ: طبرا ، یات پارسيادب
مجلة دراسات األدب « هيم ارسه ورلا ت الدحيف ف؛ ابدب ادلقار »(، 9991ا )ااه منصور يور  املاد، منهم ااهر 

 .942-921صد ، الع د الثام ، السنة الثااية، فت احلر ةي  امعة  ، المعاصر

 المواقع اإلنترنتية( د
 .ات زلافهة القنف ةيمنت « ر النواسّاقراءة   ي ة للف»(، 1229) وسف، يملادا بور

http: //www. gunfdh. com/vb/showthread. php?t=91205 

 (2999: الع د) صحيفة ادلثقف، سي ين «مليمنة أ  حوار؛ سات احل يثةادلثاقفة يف ال را»(، 1221) عد  اجلليم، شوقّ
http: //almothaqaf. com/index. php/qadaya2009/59220. html  



 1396 ، شتاء45 الـ العدد محكمة ةيعلم فصلية، وآدابها العربية للغة اإليرانية الجمعية مجلة

;: 

 
،اتونواساتيدرخمزيزيپذگفزهن

 يقيتطثاتيارچوبادتهدرچيپژوهش
 (آتشونور:يمورديتزرس)

 يدريمحمودح

 بسوجي دانشگبه يعزب بتيادب و سببن گزوه بريدانش

دهيكچ
 يزكا تبابد  ف  يبرهبكسبسو يمعنب به و هب فزهنگ نيب يگوو ابشار گفت نيببرستز يزيپذ گفزهن

باه ماربر    يقيتطب بتيپژوهش در ادب يهب نهياس سم يكي نيش مختلف است و يهب گفزهن نيدر ب

ت ماعز  نخسا  ةدر دور يو عزبا  يفزهنگ فبرسا  نيب يتذاخل فزهنگ نيا هبي نشبنهاس . رود يم

ايان  ببرس  نرودهبياس  يكي .در معز ابونواس است يزانيا زهنگف هبيي اس جلوه حضور، يعببس

 ةويپاژوهش باه ما    نيا ا. اسات  يسرتشت نيد مينگبه مقذس به آتش و نور بب توجه به تعبل، امز

پژوهش نشبن  نيا جينتب. پزداسد ياألصل م يزانيمبعز ا نيدر معز ا ذهيپذ نيا يبه بزرس يقيتطب

مابعز   يزانيبه فزهنگ ا ،اس آتش و نور بزگزفته يمعز يزهبيو تصو يمعبن يه فزاوانك دهذ يم

 نيا مبعز بب ا ييگو. است در معز او منجز مذه يدرخشبن زيتصبو نيچن نشيه به گشك گزد يبزم

هرازاه   ،به خود گزفته يزانيا يوبو ه رنگكآن دوره  يبب ترذن اسالم خواهذ يم ينوران زيتصبو

قببل توجه  ةتكن. ذيم نربكخود مستح يمبدر نيو سزسم يبب فزهنگ پذر رارتببط خود مود و ا

نكزده  آنتزي به مقذس بودن آتش و بز اي امبره صزاحت بهه مبعز كاست  نيا زيتصبو نيدر ا

 نيچگوناه با   وي هكا توان دريبفت  بب دقت بيشتز مي . امبتزس اس تهرت سنذقه است و دليل آن

ارتبابط بزقازار   ، هستنذ ينوران يزيتصبو ةننذك بنيه بك اي ينقزآ بتيو آ يمعز زيتصبو نوع نيا

 است. و به تقذس آتش و نور اقزار نرودهزده ك

 .يقيتطب بتيادب ؛بتيخرز ؛آتش و نور ؛ابو نواس ؛يزيپذ گفزهن:هاليدواژهك
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