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 ادللخض العشبي
يعج التحميل  الديسيائي  مغ أبخز الجراسات التي تعشى بجراسة العالقة بيغ الجال 

 حػلويشجرج البحث الحي بيغ أيجيشا  ،وكحلظ العالمات غيخ المغػية ،والسجلػل 
 ،الحجيثفي الذعخ الدعػدي  بجراسة العشاويغ الذعخية ىمقاربات سيسيائية التي ُتعش

 مغ خالل ديػان" خاتسة البخوق "  لمذاعخ / عبج هللا الخشيج. 

لعشاويغ بػصفيا عتبات يحه ااألنداق الجاللية لفتشصمق مغ  إشكالية البحث وأما
أىع عتبات الشز األدبي  فاختيار الذاعخ عشاويغ  مغيعج العشػان ذلظ أن و نرية،

ال يأتي  العشاويغ ليكػن العشػان الخئيذ لمجيػان ىحه أحج مغقرائجه ، واختيار 
مغ دراسة الشرػص األدبية  يختبط بستغ الشز ، وىػ جدء ال يتجدأ ولكشواعتباًشا ؛

. 

وقج تأتي العشاويغ  الفخعية برػرة مكثفة في العشػان الخئيذ ؛ وىػ ما يتصمب 
وىحا ما يدعى البحث  ،الػقػف عمى السدتػيات التخكيبية والمغػية في العشاويغ 

 لتأكيجه .

 لتجمية البحث محاولة لتفكيظ رمػز ىحا العسل األدبي ؛ وفزال عغ ذلظ ف
 مع األحجاث واألماكغ في حّدو السأسػي . ومجى تفاعممعخفة ، و  شاعخهشعخية 

إلى  خمرتوقج اتبعت في ىحا البحث مدتػيات القخاءة الديسيائية لمعشاويغ، و  
 ،وكحلظ عتبات الشز ،ة لمعشاويغ، والعالمات غيخ المغػية أن التذكيالت المغػي

الشرػص الذعخية غشى داللًيا، وتأويمًيا مشفتًحا عمى  تعصي ؛ أنداًقا داللية تسثل
 القخاءة . 

 الربوق . ،كلمات مفتاحية : السيميائية، العنوان، خامتة 
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Abstract 
The semiotic analysis is one of the most prominent studies dealing with the 
relationship between dialect and meaning، as well as non-linguistic signs. The 
research that we have on semiotic approaches, which deals with the study of 
poetic titles in modern Saudi poetry, is included in the book "Conclusion of 
Glory" by the poet Abdullah Al-Rasheed. 

The problem is that the title is one of the most important thresholds of the 
literary text. The poet chooses the titles of his poems. The choice of one of 
these titles to be the main title of the court does not come arbitrarily; but it is 
related to the text of the text، Study of literary texts. 

Sub-headings may be exhaustive in the main headline; this requires standing 
at the syntactic and linguistic levels in the titles, and this is what the research 
seeks to confirm. 

In addition، the research is an attempt to dismantle the symbols of this 
literary work; to discover the poetic poet, and to know the extent of his 
interaction with events and places in his sense of tragedy. 

 In this research, the levels of the semiotic reading of the titles were followed، 
and concluded that the linguistic formations of the titles, the non-linguistic 
signs, as well as the thresholds of the text represent symbolic contexts; the 
poetry texts provide richness and interpretation to the reading. 
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 ادلقذمت
 ،اتمددد، التدددي تيدددتع بالعال يدددةالشقجسشددداىل المدددغ أىدددع السدددشيل الدددديسيائي  يعدددج

عشداويغ القردائج  دراسدة  اىتساماتدو ويدجخل مدسغ ،كافدة أشدكاليا بواألنداق الجاللية 
وليدددت مرددادفة أو ،مقرددػدة  عمددى أنيددا إشددارة أو عالمددةويشطددخ إلييددا  ،الددجواويغ و 

 اعتباشا .

مقاسبربت  -"ديُان خامتت الربوَ  لعبربذاهلل الششربيذ  :وىدػالبحدث أما 
يدػ ف"عبذاهلل الششيذ " أمداو  ،ويدعى إلى مقاربة عشاويشف-عيميائيت للعىاَيه "

الذددعخاء السبددخزيغ فددي سدداحة الذددعخ العخبددي الحددجيث ، ولمعشدداويغ عشددجه داللددة  أحددج 
 قػميددة  دعددػة ويشصددػي عمددى، واويشددود أوليعددجالفتددة، السدديسا فددي ىددحا الددجيػان، الددحي 
 .عامةندانية اإل وقزايا ،أمتوإلى يقطة الزسيخ العخبي تجاه قزايا 

ىي القػل الفرل  في مخاد الذاعخ مغ في ىحا البحث رؤيتي  وقج ال تكػن 
كسدا ،وسدبخ أغػارهمحاولة الستكشاه أسخار ىحا الدجيػان، ىي  بقجر ما ،عشاويغ ديػانو 
تفاعدل المقدجرة الذداعخ فدي  لتجميدةتفكيدظ شدفخات ىدحا العسدل األدبدي ؛ لأنيا  محاولة 

 .مغ خالل اختيار العشاويغمع األحجاث واألماكغ في حّدو السأسػي اإلنداني 

إطرباس  عربا   عربؤا فخخمثرب    ادلشكلت الخي حثريٌا ٌزي الذساعت أما َ
ٌَُ: 

اإلشدداري  هللا الخشديج العشدداويغ فددي ديػاندور ويتفددخ  مددغ ىدحا الددد ال كيد  وّضدد  /عبددج
 وىي :  ،مجسػعة مغ األسئمة  العام 

 كي  كانت التخاكيب المغػية لمعشاويغ ر -

 كي  شكل العشػان الشرػص مكثفة ر  -

 كي  ُبشيت العالقات بيغ العالمات المغػية وغيخ المغػية ) العتبات ( ر  -
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 عالمة عمى االنفتاح عمى القخاءةر بػصفيا ما قجرات العشاويغ  -

عمدددددى إجدددددخاءات )السدددددشيل  الباحدددددث  أاتكددددد ،التدددددداؤالتولإلجابدددددة عدددددغ ىدددددحه 
تيدددتع  بدددالعشػان  الدددديسيائي( فدددي قدددخاءة العشددداويغ؛ عمدددى اعتبدددار أن القدددخاءة الدددديسيائية

ات المغػيدة فدي قدعتبة نرّية دالة؛ وألن السشيل الديسيائي شامل لقدخاءة العالباعتباره 
الجاللية، وشسػليتو تكسغ فدي قجرتدو عمدى و  ،ة التخكيبيو ،: الرػتية الثالثة  مدتػياتيا

 سدديذمددغ بيشيددا التأو ،ات قددات؛ مددغ مشصمددق فيددع العالمددالقددخاءة التأويميددة لمعال تشذدديط
 لة في الشرػص . لمجال

مذدددفػعة  ،وخاتسدددة  ، محددداوروعدددجة   ،وتسييدددج ،: مقجمدددة  فددديالبحدددث  ىدددحا جددداءوقددج 
 . بسرادر البحث ومخاجعو 

  ،وإشدددكالية البحدددث ،تحدددجثت فييدددا عدددغ أىسيدددة السػمدددػ  :  ادلقذمربربربت ففدددي
 .عميو  الجراسات الدابقةثع  ، والسبخرات العامة الختياره ، ومشيجو

 ، ومددديختو ذدداعخال سدديخةو  ،: عتبددات الددجيػان  ويتشدداول:  الخمٍيربربذ وأمددا
 "الجيػان والذاعخ " مقاربة وتعخيف.وذلظ تحت عشػان : 

 :عمى الشحػ اآلتيفقج جاءت البحث  محاور وأما

 العشػان في الجراسات الديسيائية .األَ  :    حملُس ا -
 الديسيائي . الفكخوضائ  العشػان في الثاوي :  احملُس -
 العشػان الخئيذ" خاتسة البخوق "  ومدتػياتو المغػية.الثالث :  احملُس -
 تكثي  الشرػص في العشػان الخئيذ.الشابع :  احملُس -
 :" خاتسة البخوق ".في  سيسيائية الشياياتاخلامظ :  احملُس -
 سيسيائية البخق في " خاتسة البخوق ".الغادط :  احملُس -
 .إلى الخاتسةفي العشاويغ الفخعية اندياح الرػت الغابع :  احملُس -
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 أىع الشتائل التي تػصل إلييا الباحث. فخلخضالبحث  وأما خاتسة

 : َيٍذف ٌزا البحث إىل ما يأحي
العشػندددة فدددي الذدددعخ الددددعػدي مدددغ خدددالل ديدددػان الذددداعخ  دراسدددةالػقدددػف عمدددى  -

 هللا الخشيج . /عبج
وىدي العشدػان فدي  ،عتبدات الدشز  إحدجىجراسدة بفشيدة الجساليدات ال الكذ  عغ -

 ىحا الجيػان .
اسددددتخجام مددددغ الجراسددددات األدبيددددة والشقجيددددة الحجيثددددة فددددي رصددددج محاولددددة اإلفددددادة  -

 الذاعخ السحكػر.وإيقاف القارئ عمييا مغ خالل شعخ  ،العشاويغ  وتػضيفيا 
أدبية فشية تترل بسػمػ  لو مخدود في حقل الجراسات األدبية اإلسيام بجراسة  -

 الحجيثة .
والعشدداويغ الفخعيددة مددغ خددالل عشرددخ التكثيدد   ،بدديغ العشددػان الددخئيذ  السقاربدة  -

 الحي تحقق في العشػان الخئيذ لجى الذاعخ .

َقربربربذ اعربربربخعىج بربربرببعغ ادلظربربربادس َادلشارربربربع    متربربربا  الش يربربربت  
 َكان مه بيىٍا :  ،الغيميائيت للعىاَيه 

كتبة م ،شبعة وزارة الثقافة باألردن  ،سيسياء العشػان د/ بّدام مػسى قصػس -
 م.1002ط األولى ،إربج  ،كتانة 

شبعددة  ،هللا الخشدديج د/ عبددج،مدجخل إلددى دراسددة العشددػان فددي الذددعخ الدددعػدي  -
 م .1007ىد=2318األولى  ،نادي القريع األدبي 

ج يتقددجيع د/ سددع ،شبعددة الددجار العخبيددة لمعمددػم ناشددخون ،جيددخار جشيددت  ، عتبددات -
 م.1007يقصيغ ، ط األولى 

هللا الخشيج ؛ لمجكتػر / دمحم  التجخبة الذعخية لعبج ،الذاعخ ذاكخة الذعخ وتحكخ  -
ط األولددى  ،لبشددان  ،بيددخوت  ،شبعددة م سدددة االنتذددار العخبددي  ،سددعج الددجكان 

 م .1022
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بحث مشذدػر بسجمدة   -: مقاربة سيسيائية بخػلة بغ الجيغألدبيعتبات الشز ا -
Semat،  الجدائخب ،م 1022مايػ. 

إعددجاد /  ؛ مييددددػ  الددجيغ لعددد "أسددفار السالئكددة"ن شددعخية العتبدددات فددي ديددددػا -
كميدددة اآلدا  والمغدددات  ،جامعدددة دمحم خيزدددخبحدددث مشذدددػر فدددي  ،بمعيددددجة حبيبدددي

 م .1022/1023عام  ،،الجدائخ  ،بدكخة ،قدع اآلدا  والمغة العخبية،
رسدالة  ، -دراسدة إنذدائية  -هللا بدغ سدميع الخشديج اسدتميام التدخاث فدي شدعخ عبدج -

جامعدددة اإلمدددام دمحم بدددغ سدددعػد  ،)ماجددددتيخ ( لمباحثدددة /سدددارة سدددميسان الدددجرييع 
 ىد2327/2328 ،قدع البالغة والشقج  ،كمية المغة العخبية  ،اإلسالمية 

؛ حيددث ومعددالع ييتددجي بيددا  ،لمباحددثوغيخىددا رافددجا ،وقددج كانددت ىددحه الجراسددات 
وضدددددائ  العشددددداويغ فدددددي الجراسدددددات و  ،وقفدددددت عمدددددى أبدددددخز مفددددداىيع الدددددديسيائية 

 .لجراستوشكمت قاعجة انصالق كسا أنيا    ، ،الديسيائية 

في تخكيدىدا عمدى تػمديال دالالت العشدػان تتسثل أىسية ىحه الجراسة  وأخيخا فإن
مددغ  ورؤيتددو ،الذدداعخ ىددحا ومدددتػياتو المغػيددة والتخكيبيددة  فددي ديددػان  ،ووضائفددو

 خالل مقاربات السشيل الديسيائي. 

 .ىحا وهللا أسأل العػن والدجاد فيسا أقرج إليو ؛ وىػ حدبي وعميو التكالن

 .وعمى آلو وصحبو وسمع  ،وصمى هللا عمى سيجنا دمحم 
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 الخمٍيذ
 الذيُان َالشاعش " مقاسبت َحعشيف."
 َالظفحاث البيؼاء: ،لُحت الغالف 

رئددديذ  ؛، قدددجم لدددو / عبدددج هللا بدددغ إدريدددذ (2)الدددجيػان : ىدددػ خاتسدددة البدددخوق 
عشدػان "بصاقدة ب، وافتتحو الذاعخ ببصاقة تعخيفية لذدعخه وقتئح الشادي األدبي بالخياض

 فييا : يقػلشعخية " 

نشعععععععي ِنحتععععععع ِنٍ   عععععععىنحت  ععععععع نن

ن
نًٍ ًٍععععععععععععععععععععععىنحت عععععععععععععععععععععع ن

ن
نتعععععععععععععع ً ن عععععععععععععع ن نٍ عععععععععععععع  

ن
نًركععععععخنبعععععع  ن  عععععع  ىنتٌ ععععععْننننن

نسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  ٔ

ن
نًسععععععععععععععععععععععع  ن   ععععععععععععععععععععععع 

ن
نشعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععي ِن 

ن
نحشععععععععع ي  ننب عععععععععَ نبَ  ععععععععع نن

ن
نٍغععععلًن  ععععٓنحت  اعععع  ن عععع ر حن  عععع  ننننن

ن
نف سعععع ي رنحت فعععع نئتحن عععع ن ٗعععع ن   ععععٌي

ن
نف عععععععععععععع ن عععععععععععععع ن عععععععععععععع ر ن

                                                           ن

عددددغ نددددادي الخيدددداض األدبددددي، بالسسمكددددة العخبيددددة الدددددعػدية فددددي شبعتددددو األولددددى عددددام  صددددجر (2)
 .م 2882ىد / 2322
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نٍعععععععععععع   ن  ععععععععععععىنحذتعععععععععععع  ن ً

ن
ن(1)ٍععععععٗ ن  ععععععىنحتمععععععي ن ًنٍ  ي عععععع ن

ن
لػحددة  وجعددل الذدداعخ غالفدد إذ؛  وعشػانددغددالف الددجيػان و وىشدداك عالقددة بدديغ 

 .عشج دراستو  عمى مالمحيا  يتػق  الباحث ،دفيشةخبايا  تشصػي عمىمعبخة 

لمسددددجج األقردددى)متسثال فدددي قبدددة الردددخخة ( فدددي مكدددان قفدددخ  لػحدددة الغدددالف
لكشدددو عمدددى صدددخخة  ،أرض غيدددخ مددددتػية ؛داللدددة عمدددى وعدددػرة القزدددية  يبدددا  عمدددى

الخمدال والردخػر  تحديط بدو ،داللة وامحة عمى ارتفاعو في نفدذ الس لد  ؛ مختفعة
في إشدارة إلدى مدا يعانيدو مدغ الػحدجة والغخبدة فدي جدػ يختعدج، وبدخق يزديء، وسدساء ؛

خالصددظ لدديذ بدأن  وكأندو ييتدد   ؛يعصدد  الددساء عمددى األرضتسصدخ، وقددػس قددح 
وفددي نيايددة المػحددة ريذددة مكدددػرة؛ تذدديخ إلددى ،سدديأتي مددغ الدددساء  بددلمددغ األرض، 
 تختخق الػرقة، وتشدف مجاًدا . ،انكدار الكاتب

المددػن األصددفخ فددي سدداحة الغددالف ؛ ليددجل عمددى الذددحػ  والددحبػل وقددج كثددخ 
متسثال في قبة -وليشاسب رمال الرحخاء الخاوية التي يق  فييا السدجج األقرى (1)

 مشعدال. -الرخخة

كتبددو الذدداعخ بخددط   خامتربربت الربربوَ : وفددي وسددط المػحددة  عشددػان الددجيػان
وخم  العشػان يطيدخ   ،وومعو وسط الدحب الستخاكسة  في الدساء  ،سسيظ أسػد 

 ىحا القػس بجػار قبة الرخخة . يشعص و  ،قػس قدح بألػانو السختمفة 

                                                           

 .  22ديػان خاتسة البخوق ،صد  (2)
يشطخ : المغة والمػن ،د/ أحسج مختار عسخ ،عالع الكتب لمشذخ والتػزيع ،القاىخة ، ط الثانية  (1)

 .63م، ص2886



 
 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلهامجلة

 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

2222 

الػحدددجة الكبدددخى فدددي لػحدددة  -مدددع حيدددد الفدددالة السػجدددػدة  -ويذدددغل العشدددػان 
الدحي أتدى فدي جددء قردي مدغ -الغالف بالسقارنة بالػحدجات األخدخى: كاسدع الس لد  

األيقػندددة السخئيدددة ؛لتحقيدددق لدددػن مدددغ  ودار الشذدددخ، وىدددحا مدددا يجعدددل العشدددػان -الردددػرة
لمػىمددة -اإلنجدداز البرددخي أكثددخ مددغ كػنددو إنجددازا لغػيددا؛ ألن تحدددذ القددارئ لمعشددػان 

تحدًدا برخًيا يشسدي فيدو الػضيفدة اإلغخائيدة ذات الصبيعدة التجاريدة؛ فيطيدخ -األولى 
 وىدػ ،عمى واجية الكتا  كإعالن إشياري محفد لمقارئ ؛ فيدػ بسثابدة الدخأس لمجددج

األسدداس الددحي يشبشددي عميددو ؛ ألنددو يختدددل الددشز بخمتددو ، ويددجفع القددارئ إلددى تحجيددج 
 .(2)اعتساًدا عمى صياغتو المغػية والجاللية،جشذ الشز ومزسػنو 

 
 لُحت الغالف ((

                                                           

" أسددفار السالئكددة " لعددد الددجيغ مييددػبي، إعددجاد / بمعيددجة  يشطددخ : شددعخية العتبددات فددي ديددػان (2)
حبيبدددي ،بحددددث  ماجدددددتيخ بجامعددددة دمحم خيزددددخ، كميددددة اآلدا  والمغددددات ، بدددددكخه ، الجدائددددخ 
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 دووانىخاتمةىالبروقىلعبداللهىالرشودى"مقاربةىسوموائوةىللعناوون"

2222 

وأربعددديغ  اثسانيددد تبمددد قردددائج الدددجيػان التدددي  إحدددجى وىدددحا العشدددػان ىدددػ عشدددػان
قردديجة؛ أردفيددا الذدداعخ بعشددػان : " مفددخدات "؛ ألبيددات يتيسددة مددغ أشددعاره، ولددع يددأت 

لذددددعػر بالػحدددجة والعدلددددة التددددي يعيذدددديا تددددام عبثددددا، بددددل إن فيدددو إشددددارة عمددددى اىدددحا الخ
التددي أشددار إلييددا الذدداعخ  فددي اختيدداره لعشددػان " خاتسددة و  ،ويخصددجىا الددجيػان ،الذداعخ

 ، ليددتشيس(2)ث عدغ البصدل القدادم مدغ غيابدات القدخون البخوق " حيشسا وججناه يبحد
قريجة وفي  ،كبػتو، لكشو يجج نفدو في الشيايةالعالع العخبي والزسيخ اإلنداني مغ 

 وال معيغ. ،" وحيًجا يتيًسا، ال ناصخ لوت"مفخدا

 ،وصاحبو ،بيزاء فييا اسع الجيػان تقميجية أردف الذاعخ الغالف برفحة 
جعميدا غيدخ  فقدجلكشيدا أكثدخ قتامة؛ ،الغالف الخدارجي مدخة ثانيدةخر ثع ك ،ودار نذخه 

عغ وىػ ما جعل الترػيخ التقميجي ليا باألبيس واألسػد يأخح شكاًل حديًشا  ،ممػنة 
 الدحي جداء وصدفو ،ثدع اإلىدجاء ،بالبددسمة ، واستفتال الجيػان بعج ذلظ الغالف الخئيذ

 أىجى الجيػان ألبػيو قائاًل: حيثتعسجه ؛وكأنو قج  ، بيغ البدسمة والفاتحة الفتاً 

" إلى والجي المحيغ عرخا روحييسا وقػًدا ليحه الذسعة " وكتب اسدسو فقدط " 
ثددددع بصاقتددددو الذددددعخية  ،وتبددددع ذلددددظ السقجمددددة  ،ثددددع جدددداءت فاتحددددة الددددجيػان  ،عبددددج هللا "
 والتي أومال فييا تعخيف نفدو مغ خالل شعخه . -التي أشخنا إلييا –التعخيفية 

ىدددػ ىدددحه البصاقدددة مدددا يردددجم القدددارئ؛ إذ يدددخاه يحكدددع عمدددى شدددعخه و ولعدددل فدددي 
 –فدي لدػن مدغ االعتدداز  ،كدأبي العدالء ،يرش  نفددو أندو مدغ أصدحا  المدوميدات 

 حيشسا يقػل :  –قج يفيع عمى أنو استعالء عمى القارئ 

  

                                                           

 . 16ديػان خاتسة البخوق ،صد  (2)



 
 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلهامجلة

 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

2222 

نف  ن  ن  ر 

ن ًنٍ   ن  ىنحذت  ن

نٍٗ ن  ىنحتمي ن ًنٍ  ي  

يدددتفيع بعدددج ذلدددظ مدددخاد الذددداعخ الدددحي عددداش قزدددايا  بيدددج أن السصدددالع لمدددجيػان
وىدػ مدا جعمدو يصمدب مدغ قارئدو  ،لدو  الػججانيدةمدغ القدارئ السذداركة  إنددانية تتصمدب

يجيدج  وكحا إيسانو أن مغ بيغ القخاء مدغ ال ،الخفق :فاستعسل الخفق إذا ما جئت تتمػه
تحدجث عشيدا فدي  تمظ الجشاية التدي ،فغ القخاءة الذعخية ؛ فتكػن جشايتو عمى الشز 

عمددى حددج –؛ وىددع الددحيغ يددئغ مددشيع الذددعخ (2)مقالددة لددو تحددت عشددػان " نقدداد الرددجفة " 
 -قػلو

 : الشاعش

ولددج  ،ىدػ الدجكتػر / عبددج هللا بدغ سدميع الخشدديج، شداعخ اسدتثشائي مثددل شدعخه  
م ببمددددجة " الغدددداط " فددددي مشصقددددة الخيدددداض بالسسمكددددة العخبيددددة 2854ىددددد / 2274عددددام 

م، وعسدددل 1000حردددل عمدددى شددديادة الدددجكتػراه فدددي األد  العخبدددي عدددام  ،الددددعػدية 
بقددع األد  والشقدج فددي كميدة المغدة العخبيددة بالخيداض، وتخقدى فددي الختدب العمسيدة حتددى 
حردل عمددى درجددة أسدتاذ؛ وتددػلى رئاسددة قددع األد  والشقددج فددي الكميدة نفددديا مددا بدديغ 

ة العمسية الددعػدية، وتػلى مشرب أميغ مجمذ إدارة الجسعي،ىد  2318ىد / 2315
لسدد تسخ  مسيددةوعزددػية المجشددة الع ،وعزددػية مجمددذ إدارة الشددادي األدبددي بالخيدداض 

 ىد.2320الثالث  يغألدباء الدعػديا

                                                           

وذلدددددظ فدددددي كتابدددددو : فدددددي حػمدددددة الحدددددخف ،شبعتدددددو دار جامعدددددة السمدددددظ سدددددعػد لمشذدددددخ عدددددام  (2)
 وما يمييا  . 222م ،ص1023ىد=2324



 
 دووانىخاتمةىالبروقىلعبداللهىالرشودى"مقاربةىسوموائوةىللعناوون"

2222 

عمدى الثالثديغ  بدػصجر لو العجيج مغ الجراسات األدبية والشقجية واإلندانية تخ 
، حدخوف مدغ لغدة ىدد2322م لًفا ، ومغ أىع أعسالو األدبية دواويدغ : خاتسدة البدخوق 

ىدددد، قشدددجيل 2322دددد، ندددديان يددددتيق  2316ىدددد، أوراد العذدددب الشبيدددل 2312الذدددسذ 
 .(2)ىد 2326ححام 

الذدددعخ انفعدددااًل  ػن يعيذددد الدددحيغ وىدددػ شددداعخ مدددغ أصدددحا  الدددخؤى الشقجيدددة ،
، وشخرددية الشاقددج  السبددج أن لمذدداعخ شخردديتيغ : شخرددية  ولدديذ فعدداًل ، ويددخون 

 . (1)السقّػم

 ،" الخشددديج " يدددخى بػمدددػح التػافدددق بددديغ الخؤيدددة والتذدددكيل  والقدددارئ لكتابدددات
وكاندت مصدالعتي لدخؤآه الشقجيددة سدبيال إلدى اختيدار فكددخة  ،والتعدانق بديغ االبدجا  والشقددج 

ىحا البحث؛ حيث إنو يخى أن عشػان القرديجة ىدػ االسدع الدحي يصمقدو اإلنددان عمدى 
فإن كان باىًتا أو نسصيًّا أو ىػ مفتاح الشز،  -في رؤيتو  –والعشػان  ،ابشو أو ابشتو

.؛ وىػ ما يذيخ إلى ىدحه الدجالالت الشفددية التدي تدخبط (2)عاديًّا انرخف عشو الستمقي
الخصدػة األولدى فدي التػاصدل مدع  ىدػ -كسدا يقدػل -فدالعشػان  ،بيغ العشػان والسبدج  

 . (3)وىػ في نطخ الشقاد مغ أىع عتبات الشز ،الستمقي 

                                                           

لددجى الباحددث ، ويشطددخ فددي تخجستددو : ذاكددخة الذددعخ  الددديخة الحاتيددة لمذدداعخ مخصػشددة بيددجه ، (2)
وتددحكخ الذدداعخ؛ التجخبددة الذددعخية لعبددجهللا بددغ سددميع الخشدديج  ،د/ دمحم سددعج الددجكان ، م سدددة 

 وما يمييا .  6م ، ص1022االنتذار العخبي ،بيخوت ، لبشان ، ط األولى 
قشددداة السجدددج الددددعػدية،  حدددػار مدددع الذددداعخ "عبدددجهللا الخشددديج " فدددي بخندددامل " متعدددة األد  " ، (1)

 م .1023/ 4/ 8بتاريخ الجسعة 
ىددددد تذددددخيغ األول 2313يشطددددخ :السجمددددة العخبيددددة )ترددددجر فددددي الخيدددداض(، عددددجد ربيددددع األول  (2)

 .22م، ص1002
يشطددخ : مددجخل إلددى دراسددة العشددػان فددي الذددعخ الدددعػدي ، د/ عبددجهللا الخشدديج ، شبعددة نددادي  (3)

 . 4م ، ص1007ىد=2318القريع األدبي ، األولى 



 
 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلهامجلة

 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

2222 

إلباسددا لمباشددل ثددػ  الحددق فددي كثيددخ  شددعخ السشاسددبات ويددخى "الخشدديج "أن فددي
 .؛ ولحا يخفزو مغ األحاييغ 

يخى أن قرخ الذعخ العاشفي عمى الغدل قردخ و  ،الغدلي فقميلشعخه أما و  
قج يكػن  ،والغدل لػن مغ ألػانو ،غيخ صحيال ؛ فالذعخ الرادق كمو شعخ عاشفي 

:   أو كسا يقدػل ،أقل صجقا وتأثيخا مغ ألػان شعخية تشبس باإلندانية وتشبت بالشبل 
 .(2)ما أىػن الحياة إذا كانت لياًثا خم  امخأة 

يعير بيغ االعتداز والذكػى ، غخيب فيػ شاعخ تعخفو مغ شعخه ،  والخشيج
حيشسددا يددخى  غخبددة روحيددة يعبددخ عشيددا فددي مفتددتال دواويشددو ، ويردد  نفدددو بددالسػجػ 

 ،الذعخ تتجاعى أركانو عمى أيجي الستذاعخيغ ، ومغ عجب أنيع يخفمػن فدي الشعديع 
 " اتكاءة مػجػ  ":  فيقػل في قريجة  ،وتتخاشفيع األمػاء 

ن  تحنيفنًسعنحتمي نحمل  ي ك

ن ننحي ُ؟

نيفنز  ...

نٍ فرنيفنحتمٌكنًٍؤ  ن  تمك؟!

نئ ن ننٍ عنحت  نين  ٓنحرتلٍ 

نًٍ  ُ

 

  

                                                           

 م .1023/ 4/ 8بخنامل " متعة األد  " ، قشاة السجج الدعػدية ، بتاريخ الجسعة  (2)



 
 دووانىخاتمةىالبروقىلعبداللهىالرشودى"مقاربةىسوموائوةىللعناوون"

2222 

 األَ  : العىُان   الذساعاث الغيميائيت : احملُس
 مفٍُ  الغيميائيت :

 ،ات، أو  عمع األدلةمالديسيائية أو الديسائية ، أو عمع اإلشارة أو عمع العال
 -م2745دي سػسدددديخ "  فخديشانددددجالعددددالع المغددددػي الدػيدددددخي " -حددددجيثا  - و ومددددع
 .(2)م2822

: مشيل ألدشي يعتسج في تجمية السعشى عمى العالقدات  والديسياء أو الديسية
والرػتية  ،والسعجسية  ،القائسة بيغ عالمات المغة في مدتػياتيا الثالثة : التخكيبية 

. 

فميددت  ،والديسياء عمى عكذ ما يفيع الكثيخون كمسة عخبية المف  والجاللة 
ولكشيدددا  ،ذدددتقة مدددغ كمسدددة " سددديسا " اليػنانيدددة التدددي تعشدددي الخمدددد والعالمدددة واإلشدددارة م

والسددادة تددجور حددػل "  ،مددأخػذة مددغ كمسددة " سدديسا " العخبيددة بسعشددى العالمددة واإلشددارة 
 .(1)والدػم " وتتذعب إلى الػشع والػصع  ،والدسة  ،الػسع 

ومخاجدددع التفدددديخ  ،السردددادر العخبيدددة والسعجسدددات المغػيدددة السػثقدددة  بأغمدددف
 )سددديسياء ( لف ت كدددج أن فزدددال عدددغ اآليدددات القخآنيدددة  ،والشردددػص الذدددعخية القجيسدددة 

وما يخد لو مغ صػر لفطيدة متعدجدة فيدػ مذدتق مدغ جدحر  ،عخبي أصيل غيخ مػلج 
دددلغدددػي واحدددج وىدددػ ) وسدددسى ( مدددغ الجدددحر ) و   وقدددج وقدددع قمدددب مكددداني فردددار  ،(  ع  س 

فردارت )سديسا  ،؛ لتعادل حخكة ما قبميا وتجانديا ثع انقمبت الػاو ياء  ،مى ( ػ  )س  

                                                           

يشطخ : سيسياء العشػان د/ بّدام مػسى قصػس، شبعة وزارة الثقافة باألردن ، مكتبدة كتاندة ،  (2)
 . 21م ،صد1002إربج ، ط األولى 

رخ، شبعة ناس لمصباعة والشذخ بالقاىخة يشطخ :سيسياء السقالة وأدبية الشز، د/ دمحم شو ع (1)
 م.1000، األولى 



 
 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلهامجلة

 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

2222 

وىدي العالمدة  ،والجاللة التي نججىا في المف  عمدى اخدتالف صدػره واحدجة غالبدا  ،( 
. 

لمباحث التدخاث العخبدي مدغ شدأنيا أن ت كدج ولعل مقاربة فيمػلػجيدة  فدي كتدب
الددحي  ،وىددي مذددتقة مددغ الفعددل )سددام (  ،أو )سدديسا ( تعشددي العالمددة ،أن )سدديسياء ( 

دىػ في األصل )سػم ( مقمدػ  ) و   واألرجدال أن وزن )سديسا ( الردخفي يدأتي  ،(  ع  س 
دددو  ( فدددي أصدددميا ) ة  س  فدددد)س   ،مدددى ( ع  مدددى( وصدددػرة نصقيدددا ) ف  ف  ع  عمدددى ) ( والعدددخ   ة  س  س 

د وقدج يشبخونيدا مدع  ،مدديمة مدغ اليسددة  ،يسى ( وبالسدج )سديسا ( يػردونيا بالقرخ )س 
 .(2)(السج فيقػلػن )سيساء ( و )سيسياء

بل ىػ  ،ولع يكغ عمع الديسياء وليج العرخ الحجيث كسا يدعع بعس الشقاد 
 ،قجيع الشذأة ؛ فقج اىتع القجامى مدغ عدخ  وعجدع بيدحا الجاندب مدغ عمدػم المددانيات 

وأن الكمسددة  ،مشددح أكثددخ مددغ ألفددي سددشة ؛ فقددج ذكددخ أفالشددػن أن لاشددياء جددػىخا ثابتددا 
أي بددديغ الدددجال والسدددجلػل تدددالؤم  ،وبيدددحا يكدددػن بددديغ الكمسدددة ومعشاىدددا ،أداة لمتػصددديل 

كسددا أشددار إلددى مددا تستدداز بددو  ،الذدديءفميددحا كددان المفدد  يعبددخ عددغ  حقيقددة ،شبيعددي 
 ،العالقدة الصبيعيددة بديغ الدجال والسددجلػل  أي ،األصدػات المغػيدة مدغ خددػاص تعبيخيدة 

 .(1) وليحا كانت األصػات أدوات تعبيخ عغ ضػاىخ عجيجة

وبدديغ مددا أسددسػه بعمددع أسددخار  ،وقددج ربددط عمسدداء العددخ  قددجيسا بدديغ السعصيددات 
 ،والبددػني  ،وقددج تعددجدت فددي ذلددظ دراسددات الحدداتسي ، أي عمددع الددديسياء  ،الحددخوف 

وغيدخىع  ،والقخشداجشي  ،والجخجاني  ،والغدالي ،والفارابي  ،وابغ سيشا  ،وابغ خمجون 

                                                           

يشطدددخ : السفيدددػم المغدددػي واالصدددصالحي لمدددديسياء عخبيدددا ،بحدددث فدددي السردددصمال والسردددصمال  (2)
جامعددة بغددجاد ،مجمددة كميددة اآلدا  العددجد  –السجاور)مقاربددة فيمػلػجيددة (،د / أحسددج عمددي دمحم 

 ،. 136م ، ص1022ىد=2323الدابع ،ذو القعجة 
يشطددخ :عمددع الددديسياء فددي التددخاث العخبددي ، د/ بمقاسددع دّفددو ، بحددث مشذددػر فددي مجمددة التددخاث  (1)

 . 57،58م ، ص1002ىد=2313( رجب 82العخبي بالجدائخ العجد )
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. وليددحا يسكددغ القددػل : إن دراسددات الشطددام اإلشدداري فددي التددخاث العخبددي ىددي دراسدددة 
إال أن األفكددار والتدأمالت الددديسيائية التدي وصددمت إليشددا  ،قجيسدة قددجم الدجرس المددداني 

 ،جخبة العمسية السػمدػعية ولع تتجدج في إشار الت ،ضمت في إشار التجخبة الحاتية 
ومغ ثع فالسشصمقات الديسيائية لمجراسة العخبية تشقريا اإلجخاءات التصبيقية السػسعة 

(2). 

ذا إفيقددال : سددّػم الخجددل  ،وقددج أشددار ابددغ مشطددػر أن الدددسة بسعشددى العالمددة 
 .(1)أو ومع عمى نفدو عالمة  ،جعل عميو سسة 

سدتة مشيدا برديغة  ،وقج ورد ىحا السعشى في القخآن الكدخيع فدي عدجة مػامدع 
 وىي في قػلو تعالى :  ،)سيسا (

وفددددددددي قػلددددددددو  ، (372)البقرررررررر   "ۓھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ"
ڻ  :" وفدي قػلدو تعدالى ،( 64)األعر ا  "ڌڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ        ڍ تعالى :"

ٱ   :"  مغ قائل وكحلظ في قػلو عد ، (64)األعر ا  "ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

ٹ   ٹ  :" وفددددددي قػلددددددو جددددددل شددددددأنو ،(  23) دمحم "پٻ  ٻ   ٻ  ٻ

ٱ  ٻ  ٻ    :" وأخيددخا فددي قػلددو سدددبحانو ،( 32)الفررت  " ڤٹ  ٹ  ڤ    ڤ

وجداء فدي التفددديخ أن الدديسا ىدي العالمدة التددي  ،(32)الدخحسغ "ٻ  ٻ  پ
 .(2)وأصمو االرتفا  ؛ ألنو عالمة رفعت لمطيػر  ،يعخف بيا الذيء

                                                           

يشطدددخ : السفيدددػم المغدددػي واالصدددصالحي لمدددديسياء عخبيدددا ،بحدددث فدددي السردددصمال والسردددصمال  (2)
جامعددة بغددجاد ،مجمددة كميددة اآلدا  العددجد  –(،د / أحسددج عمددي دمحم  السجاور)مقاربددة فيمػلػجيددة

 مغ الترخف . . ء، بذي136م ، ص1022ىد=2323الدابع ، ذو القعجة 
 يشطخ : لدان العخ  ، البغ مشطػر ، مادة ) سػم (. (1)
 . .137يشطخ : السفيػم المغػي واالصصالحي لمديسياء عخبيا ، ص (2)
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2222 

وذلددظ فددي  ،كسددا وردت بردديغة )مدددّػمة ( فددي مػمددعيغ مددغ القددخآن الكددخيع 
وفددددي قػلددددو  ،(42)هررررو  " ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٺٺ  ٺ  ٺ:" قػلددددو تعددددالى

 سدّػمة مغ "الديسا " وىي العالمدة،وال ،( 26)الذارايت " ٿ  ٹ  ٹ   ٹ:" تعالى
عمييدا الدديساء فيجعدل تختمط فدي السخعدى  ،ومشو " الدائسة "وىي السخسمة مغ اإلبل 

 . (2) لتسييدىا

فإنشددا  ،وإذا كانددت لفطددة " سدديسياء " واردة برددي  محددجودة فددي القددخآن الكددخيع 
 . (1) حافال بالري  السختمفة ليا -وكحلظ الشثخ- ،نجج الذعخ العخبي القجيع 

عمدع يعشدى بجراسدة العالمدات أو بشيددة  عمدى أن الدديسياء –حدجيثا –واصدصمال 
الجالددة  –والػاقدع أن مددا ييسشدا مدغ كددل ىدحه اإلشدارات  .اإلشدارات وعالئقيدا فددي الكدػن 

، أي داللدة الكمسدة أو الحدخف (2)ىدػ العالمدات المددانية أو المغػيدة -ميسا كان نػعيا
 لدديسياء أو الجسمة عمى مجلػل معيغ يخيجه األديب أو ييجف إليو ولع يحدجده ، فعمدع ا

 ،أو الذبكة مغ العالقات الشطسية الستدمدمة  ،في أبدط تعخيفاتو : ىػ نطام الدسة 
ييدتع  - ومدحشاكسدا أ –عمع يػ ف. (3)وفق قػاعج لغػية متفق عمييا في بيئة معيشة 

 بالجال والسجلػل.
  

                                                           

 . .138واالصصالحي لمديسياء عخبيا ، ص يشطخ : السفيػم المغػي  (2)
، ومدددا يمييددا ، وكدددحلظ يشطدددخ: عمدددع الددديسياء فدددي التدددخاث العخبدددي 138يشطددخ : الددددابق ، ص (1)

 وما يمييا . 58ص
م، 2880يشطدددخ : ديشاميدددة الدددشز ؛ دمحم مفتددداح ، شبعدددة السخكدددد الثقدددافي العخبدددي ، بيدددخوت   (2)

 . 61صد
 . 60العخبي ،د/ بمقاسع دّفو ، صيشطخ : عمع الديسياء في التخاث  (3)
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 العىُان   الذساعاث الغيميائيت :
أو ما اشتيخ بعتبات الشز  -االىتسام بالعالمات في الشرػص األدبية إن 

يعددج واحددًجا مددغ أىددع خرددائز الشقددج األدبددي فددي الدددشػات األخيددخة ، مشددح أن بددجأ "  –
م ( يبمدد  القددخاء السيتسدديغ بدد خخ 2870 -2824روالن بددارت " ) الفيمدددػف الفخندددي 

يكػن مغ خالل مفدخدة محدجدة  ،صيحة في الفكخ أن الصخيق إلى فيع ناقج بشيػي ما 
 .(2)في الجاللة ، ويجعػىع إلى البحث عغ " الجال والسجلػل "

ػا مػمدددػ  عتبدددات الدددشز فدددي تشددداول فيعدددج أبدددخز الدددحيغ )جيدددخار جشيدددت(وأمدددا 
عتبددددات  فددددي خصددددا الفددددظ شددددفخات الددددحي حدددداول مددددغ خاللددددو أني ،(1)"عتبددددات" كتابددددو 
 .(2)الشز

بياندددددات الشذددددددخ و ،الغدددددالف  ةىدددددي: لػحدددددالسقردددددػد مدددددغ عتبدددددات الدددددشز  و
 والعشاويغ ، واإلىجاءات ، والتػقيعات والسقجمات ، والسالحطات. ،

كسا أنشا ال نمل فشاء الجار قبدل السدخور بعتباتيدا ، فكدحلظ ال يسكششدا الدجخػل و 
في عدالع السدتغ قبدل السدخور بعتباتدو ؛ ألنيدا تقدػم مدغ بديغ مدا تقدػم بدو بدجور الػشداية 

الػضيفددة أن تددداعج فددي مددسان قددخاءة سددميسة لمكتددا ، وفددي والبددػح ، ومددغ شددأن ىددحه 
 .(3)غيابيا قج تعتخي قخاءة الستغ بعس التذػيذات

 

                                                           

يشطددخ : مصدداردة العالمددات : جػنددا ثددان كمددخ، تخجسددو / خيددخي دومددة ، شبعددة الييئددة العامددة  (2)
 . 6م ،صد1027لذئػن السصابع األميخية ،القاىخة ،ط األولى 

 م .1007شبعتو الجار العخبية لمعمػم ناشخون ، تقجيع د/ سعيج يقصيغ ، ط األولى  (1)
: مددددجخل إلدددى عتبددددات الددددشز ، عبدددج الددددخازق ىددددالل، مكتبدددة األد  السغخبددددي، أفخيقيددددا يشطدددخ  (2)

 . 12م ،صد1000الذخق، السغخ 
 .13،  12يشطخ : الدابق ، صد (3)



 
 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلهامجلة

 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

2222 

ومددغ أىددع ىددحه العتبددات اختيددار الذدداعخ عشدداويغ قرددائجه ، واختيددار عشددػان 
 معيغ مغ ىحه العشاويغ ليكػن العشػان الخئيذ لجيػانو .

اعتباًشددا ، ولكشددو يددختبط بسددتغ الددشز ، يددتع فتذددكيل العشددػان فددي أي نددز ال 
 .(2)رمػزه ومغالقووسيمة إلى فظ و جدء مغ ىحا الستغ  ،  وىػ

؛ فددإن داللددة العشددػان "دي سػسدديخكسددايقػل" المغددة نطددام إشدداري  إذا صددال أنو 
 أم نثًخا .كان الشز األدبي شعًخا  يحملالشاقج وىػ  تخاوحتطل 

العشددددػان تتفدددداوت بدددديغ الذددددعخ والخوايددددة ؛ إذ قددددج تبددددجو وضيفددددة  داللددددة بيددددج أن
يقددػد القددارئ صددػ   فالعشػان قددج؛مشيددا إلددى الذددعخ أقددخ  إلددى الشثددخ يغ واإلعددالنالتعيدد

الذخردية الخئيددة، ويعمدغ عشيدا كسدا فدي روايدة "زيشدب" لييكدل، أو " سدارة " لمعقداد ، 
" القداىخة الججيدجة" لشجيدب  إلى السكان كسا في " األرض " لمذخقاوي ، أوو وقج يرخف

العشدددػان عمدددى جانددددب معددديغ كسدددا فدددي العشددداويغ البػليدددددية أو  يتخكددددمحفدددػ  ، وقدددج 
عمددى  ،القددخاءة  اسددتخاتيجيةالغخاميددة التددي تقيددج مددغ حخيددة التأويددل ، وتدد ثخ سددمًبا عمددى 
 اكس ،الكذ وي جل رغبة  ،عكذ العشػان الحي يستمظ إيحاًء يػق  حب االستصال  

فدددإن بعدددس الشقددداد يستدددجح العشددداويغ السبيسدددة التدددي  ؛ولحااويغ الذدددعخيةفدددي بعدددس الدددجو 
تحتاج إلى بحث وجيج الكتذداف أسدخارىا ، ولدحلظ يردجق قدػل " أمبختدػ ايكدػ" : إن 

 .(1)عمى العشػان أن يذػش األفكار ال أن يحرخىا

" عبدج هللا في دواويغ  الالفتو مغ الطػاىخ يعج  في العشاويغ  وىحا الغسػض
 ، عمى نحػ ما سيأتي  في ديػانو " خاتسة البخوق ".الخشيج" 

  

                                                           

 بترخف . 61ديشامية الشز ، دمحم مفتاح ،صد (2)
 بترخف. 23سيسياء العشػان، د/ بدام قصػس صد (1)
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 الغيميائي: فكشالثاوي : َظائف العىُان   ال احملُس
 والتدي تدديع والسخسدل إليدو ؛ ،يتبادليا السخسدل التي الخسالة  مغ أبخزالعشػان يعج 

، وىددحه الخسدددالة مدددششة بذدددفخة بدديغ ىدددحيغ الصددخفيغ فددي التػاصددل السعخفدددي والجسددالي 
العشددػان  وىددحا،(2)يفككيددا السدددتقبل ، وي وليددا بمغتددو الػاصددفة ) مددا وراء المغددة(لغػيددة 

 :  يسكغ تمخيريا في الشقاط اآلتيةوضائ  ؛  ةعمى عجػي صيش
 عغ السحتػى: أي التفخيق بيغ الس لفات واألعسال الفشية . الخعيني َا عالن -
مددػ تخال  وىددحه الػضيفددة ،ذدد  عددغ نسددط الددشز أو جشدددو الك أي: الخجىربربيظ -

 حتدددى إن، فدددي الػقدددت نفددددو العشدددػان قدددج يددد دي وضيفتددديغ إذ أن مدددغ اإلبيدددام أحياًندددا؛ 
وىدي كمسدة عامدة تذدسل : "  َظيفربت العربشع" الػضيفدةىدحه  جيخارجيشيت ( سسى )

 .أو ىسا معا .  ،والذكل  ،السحتػى 
الُظيفربربت ا ئائيربربت أَ  يدددسػنياوأشددار بعددس الجارسدديغ إلددى وضيفددة أخددخى  -

 ". الخىاطيت
 وقج تتدع وضائ  العشػان لتذسل :

يدددتثيخ العشددػان فزددػل السدددتقبل  وفييدداالُظيفربربت ا الخحشيؼربربيت ( -
 . وتصفمو السعخفي

 .ث يحقق العشػان لػًنا مغ التفكيخحي (َالُظيفت ااأليذيُلُريت -
؛ حيددث جددح  انتبدداه القددارئ وىددي التددي ت الُظيفربربت ا البظربربشيت (َ -

ىدػ الذدأن كسدا ،أو كتابتو بخدط سدسيظ  ،يحخص السخسل عمى ابخاز العشػان
 .مػمػ  البحث" خاتسة البخوق "  في ديػان 

 كدل تختم  مغ مجرسة إلى أخخى ؛ لدتعكذ فمددفة وىحه الػضائ  الديسيائية . 
 .(1)أو غيخ ذلظ،أو لمصبيعة ،السجرسة ، ونطختيا لمحياة 

                                                           

 . بذيء مغ الترخف 40سيسياء العشػان ،صد (2)
 . 41يشطخ :سيسياء العشػان، د/ بدام قصػس ، صد (1)
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2222 

 :اللغُيتامتت الوَ " َمغخُياحً خالثالث : العىُان الشئيظ " احملُس
رمديددة معيشددة يشصددػي لددجى صدداحبو عمددى ال شددظ فددي أن العشددػان يعددج مخجًعددا 

ىدػ اسدع و  " خامتربت الربوَ  ":ولعدل ىدحا أصدجق مدا يشصبدق عمدى وداللة خاصدة ،،
اختدداره الذدداعخ  وجعمددو عشػانددا يشصددػي عمددى داللددة يخيددجىا ويعسددج إلييددا .وىددػ عشددػان 

 .قريجة مغ قرائج الجيػان نفدو 

و جسمة " خاتسة البخوق " خبخ لسبتجأ مححوف تقجيخه : ىحه القريجة خاتسدة 
 البخوق . 

 . الخبخ ىػالعشػان  ىػ السبتجأ ، والشرػص أو الجيػان عمى أن ىحا 

     ،(1).و)بددددددخق (أي لسددددددع وتدددددداأل(2كددددددل شدددددديء عاقبتددددددو وآخددددددخه) )خاتسددددددة(و
والجسدددع البدددخوق. والددددحابة بارقدددة، والجسدددع بدددػارق. وُسدددّسيت والبدددخق : ىدددػ المسعدددان 

ق  وسددسعشا  نا، إذا رأيشددا الب ددخ  ددج  شددا نحددغ وأر ع  ق  الددديػف بارقددًة وبددػارق  تذددبييًا بددالبخق. وأب خ 
دددددُخق لدددددي وت خ ُعدددددج، إذا جددددداء  قدددددًا، إذا تيدددددجد. وإندددددظ لت ب  . ويقدددددال: ب دددددخ ق  الخجدددددل ب خ  الخعدددددج 

ح  ؛ فإذا قال الخجل لراحبو : إنظ ُتبخق لي : أي . وقج تأتي بسعشى الك(2)امتيجدً 
ق ف ت ك ح  ُ تحاول خجاعي   . (6)في ُطغُّ الشاُس أنظ صاد 

  

                                                           

 لدان العخ  ، ابغ مشطػر ، مادة "ختع " . (2)
 الدابق ، مادة "بخق " . (1)
جسيدددخة المغدددة البدددغ دريدددج ، تحقيدددق د/ رمددددي مشيدددخ بعمبكدددي  ، شبعدددة دار العمدددع لمساليددديغ ،  (2)

 .212.211م، ص2876بيخوت ،لبشان ،األولى 
 ،دار إحيدداء التددخاث العخبددي ، شبعددة ع جفددالي: خميددل إبددخاى قسدديجه، تحقيددبددغ السخرددز د ال (3)

 1/222، جدم2885ىد 2326األولى  ،بيخوت 
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َميكه اخخضاذلا حغا الث : يىطُ  على عذةَعىُان " خامتت الوَ  "       
   عؤا  إطاس  ٌَُ:
كمسة " خاتسدة " وىدي الشيايدة ؛ ولسداذا أردفيدا بدالبخوق الذاعخ لساذا استخجم 

، والبخق إما أن يميو مصدخ، أو سدخا  "بدخق دون مصدخ"ر ولسداذا اختدار ىدحه القرديجة 
 لتكػن دالة لمجيػان بأكسمور 

ويتزددال ذلددظ  ،مددغ العشددػان نفدددو  عددغ ىددحه التددداؤالت فتددأتي اإلجابددةأمددا  
الذدداعخ  والالفددت أن ،(2)ىددحا العشددػانخىددا آثلقردديجة التددي تمددظ االتحميددل لحدديغ نتشدداول 

عبددارة : إلددى البصدددل القددادم مددغ غيابدددات كتدددب العشدددػان ، وقبددل القردديجة  ىددحا تحددتو 
 القخون " وافتتحيا بقػلو :

ن َعععٌننحتمعععي ن  وعععكن  شععع َو 
ن

نهععع نرشعععَ ز  ععع نن ععع ن  ي ّن
ن

ن ععلح  ن-ً  ععل و ن  ععٓن عع  ن
ن

ٔننن ناع   ن  َع ننن- ىنظُ ع نحدتعٌ
ن

نت معععي ن  عععلِن ععع ن ٍععع ٍ نًكععع 
ن

ن  ععععع دْن  عععععٍلن ًن  عععععٌ ننن
ن

ٕسنبَععع نسععع ّ نن نسععع    ىنر ععع 
ن

نًملعععننسععع  ين  وعععْنحتععع ً نن
ن

إلددى السعاندداة التددي يرددشعيا الذددعخ بأصددحابو مددغ  يذدديخ الذدداعخ بيددحه السقجمددةف     
الددحيغ أصددابتيع ُحخفددة األد ؛ يددجفعيع إلددى بحددخ شددامع عسيددق ، ويختفددع بيددع إلددى آفدداق 

 أممدوالذداعخ  يردجر: لسداذا  م داه أمام تداؤل  القارئ شارة تق  بوىحه اإل، الدحا  
 القادم في صػرة بصل قادم بيحه الذكاية مسا يفعمو الذعخ بأصحابو ر

سعانداة الذداعخ فاألبيات بأكسميدا :  أن تصالعبعج  إجابة ليحا التداؤل إالتجج ال و 
فدال وإذا حدجث  ،فدي التعبيدخ عسدا يخيدج  ويددعفالذدعخ ال  فدي كدػن تكسغ  يةمع الذعخ 
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 جدددخاءنفدددديا معانددداة األمدددة العخبيدددة  ىددديوىدددحه السعانددداة  ،بعدددج جيدددج ومذدددقة  يدددتع إال
 البقعدددة السحتمدددة مدددغ جددددج ىدددحه-" فمددددصيغ " انتطارىدددا لمبصدددل القدددادم الدددحي يخمدددز

 مغ أيادي الييػد. -األمة

كسدددا  -والبدددخوق  ،الذدددعخ عشدددج الذددداعخ خاتسدددة البدددخوق  ىفكسدددا أن لسدددال سدددش
غيابدات  مدغفكدحلظ حمدع العدخ  بالبصدل القدادم  ،قج تأتي بالسصخ وقج ال تأتي  -سبق

 -عشددجه–وقددج ال يددأتي؛ فإبددجا  الذددعخ ،القددخون ىددػ كددالبخق قددج يددأتي بددالفتال والشرددخ 
 . كحلظ معانجة ومخاوغة، والحمع بالبصل القادم عشج العخ   معانجة ومخاوغة 

القارئ؛ ألنو يخبخندا بػصدفو  تػاجورمدية  أول شفخة ىشا يبجو عشػان الجيػان 
 ،وكسددا قددال نقدداد الدديسيائية : العشددػان ىددػ الددشز (2)نًردا أولًيددا، أو يددػحي بسددا سديأتي

وىددػ  ،والددشز ىددػ العشددػان، وبيشيسددا عالقددات ججليددة وانعكاسددية أو عالقددات إيحائيددة
 بداشغقبل الػلػج إلدى  يدتشصقيا؛ لالستمقي أن يتفحريا  تقتزيالعتبة الخئيدة التي 

صخ عشج الكاتدب؛ فيعصيدو الكثيدخ مدغ مجيدػد الفكدخ االعش أىع فالعشػان شز، ولحلظال
(1)والػقت؛ ليختاره بذكل يشدجع مع الشز، ويجح  إليو األنطار

. 

الذددداعخ  ألفيشددداالتدددي تحسدددل عشدددػان خاتسدددة البدددخوق  وإذا وقفشدددا أمدددام قرددديجتو 
يجيدب عدغ ىددحه الحيدخة التدي وقددع فييدا حيشسدا تعددخض لدو الذدعخ بصيفددو الحمدػ لييتدد  

حيشسددا يتددخدد بدديغ مزدد  الك بددة والحدددخة التددي  ،فددإذا بددو يقددع فددي حيددخة ؛ بدو، وأشسعددو 
 ،ومددا كدددان يخيددج أن ييتددد   ،يذددعخ بيدددا، وبدديغ حالدددة الذددعخ وىدددػ يددخاوده أن ييتددد  

 ،،،،،،،،،قػلو عغ الذعخ :  دونظو 

ٌ حنن– يعع طناَ ععىن نًًىلن–ب عع
ن

نٍعععععل ن  عععععُنح   نحت عععععلٍ نن
ن
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 .204، 2/203م ، جد1022عمسية جدائخية ، عجد مايػ 
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نً ا يعع نف  عع نح  عع طن ععل حننن
ن

ُنن ن  ععغ نكععو سنًب ععٌننرٍ عع
ن

ُننن نًبنينجتعَ ن  ت ع ٌحنن   ع
ن

نًٍيَعع نحتعع ه ن عع ن ي ععٓنر َعع ن
ن

ِن ن غععع رن فععع   ِنًحيععع ّنبععع 
ن

ُن نًمي ُنحتٌ لنٍ و نيفن  ً ع
ن

وىدي مردارحة  ، وشخاكلع يجج ُبًجا مغ السكاشفة بعج أن أوقعو الذعخ في فيػ 
فخميا واقعو السخيخ الحي يحديط بدو فدي بقعدة إسدالمية يعدير فييدا إخػاندو معدحبيغ ، 

 ،غيخىدافإذا بو يذعخ بالخدي والعتدا  الشفددي : كيد  لشدا نعدير بالكمسدات وال نسمدظ 
مغ يعير لقزية  في حجع القزدية الفمددصيشية ر وندخاه يشتردخ ليد الء الدحيغ  وىشاك

 وشالع قػلو : ،يجّبجػن أجسل مالحع البصػلة بحجارتيع التي ال يسمكػن غيخىا
نًٍ ععععات نحت ععععلح ٓن عععع ن عععع ح  ننن

ن ججججججججججججج

ن ععععلٍ ن ععععنّن عععع نز عععع نسعععع َ 
ن

نف  ععععع ناععععع ن  ح عععععُن ا  عععععى
ن

ن(1)  حٖععُنحت ععَ نًحتيعع طنحمل ٍعع نن
ن

نًشعععععععٌ ُنت  عععععععلحٕنً ععععععع  يَىن
ن

ناعععٌٔنيفنحت  ععع نرحٍععع ننحملمعععٌ ن
ن

ن  عععععٌك ن ععععع ن مععععع   ن  فععععع نن
ن

نف ععععَانفععععؤح نشععععي ِن عععع مل َ نن
ن

نًهععععع ...نشعععععي  حنٍل ّجعععععىنر ععععع  سنن
ن

ن  ٍعع ن–(2)  ععٓنحدت  ععٓن– تععٌن عع  ن
ن

نفعععععلٌٍحننحت عععععلحن عععععلنسععععع   ًيننن
ن

ن  َععع ن– ععع نبجععع ر و ننن–خبععع ن
ن

الستبقي في سخا  الحياة األمل و  ،خاتسة البخوق  وكأنيعاألبصال  ير فيػ  
وذاكددخة األمددة  يددجاعب  ،الخدّجا  ، وإذا ببصددل  قددادم متخيددل مسددغ يعيذدػن  فددي ذاكختددو

 وكأنو شي  في مقمة اآلفاق .،مخيمتو ، يعتب عميو ، ويخاوده 

ن رٔنيفن   عععْنحقفععع  ناَ  ععع نن
ن

ن ععلِّنحتعع ًونست ععٌننحت ُعع ً ننن
ن
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 أي األمخ الجمل الذجيج ، والخصب العطيع ، يشطخ : لدان العخ  ، مادة "جمل" . (1)
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ن اععععرن  ععععُّن عععع ّح نحت   ٍعععع ن
ن

نفمععع ن  ٖعععرنحت َعععرنحت ععع َ ننن
ن

العشػان جسمدة ألفيشا أن في العشػان والقريجة؛  تخاكيب الشزأمام  وإذا مثمشا  
 واالسدتسخار عمى الثبػت ىحه االسسية تجل  ،اسسية جػابيا القريجة بجسميا االسسية 

ودونددظ ، وكددأن حمسددو مدددتسخ اسددتسخار الجسمددة االسددسية التددي لددع يبددخح اسددتخجاميا ، 
، بددخاق الثشايددا " كميددا جسددل  وق نددجي الددخوح ، محبددػ  الصددخ  ،: " مقمددة اآلفدداق  مددثال

واسددتسخارية حمسدو السثددالي، شددأنيا شددأن  ،صددػرة البصددل مثاليدة وبيددحا تردبال اسدسية ؛ 
 التي يدتخجميا . جسمو االسسية ؛ كاستسخار  الحمع ىشا 

ىددي صددػرة  ،البصددل الستخيددل القددادم مددغ غيابددات القددخون ذلددظ لكددغ يبددجو أن صددػرة 
 أخخى لمدخا  الحي قج يأتي بعج البخق 

 ألنو يخقبو عمى مجار القريجة ، يخقبو في عتا  وأس ، يخقبو وىػ يخى العخ  يكيج
أواصددخ السحبددة بيددشيع؛ ليعصيددو ذلددظ إحددداس االنتطددار  يقصعددػن لددبعس، و  بعزدديع 

 الس لع لمدخا :  

  

 

 

ومددغ خددالل تحميددل  -" نجددج أنددو  خامتربربت الربربوَ إلددى تخكيددب العشددػان:  "  وبددالعػدة
كمسدة ف ،حخوفدوشحشة مغ الجالالت ندتذفيا مدغ خدالل داللدة  يشصػي عمى –حخوفو 

األمدخ ونيايتدو ،  عمدى الػصدػل إلدى غايدةتدجل " خاتسة " التي فييا الخداء السددتعمية 
والبددداء فدددي كمسدددة " البدددخوق" حدددخف فيدددو صدددػت الترددداق شددديء بذددديء فيدددي تحكدددي  
صػت البخق ، وصدػت السصدخ ، والدػاو تحكدي صدػت الدخيال السرداحب لمسصدخ، أو 

 السراحب لمدخا  الحي ىػ مقجمة لمسصخ.

نمن ر ن  لّنحذت رنحتٌثَ ن   ي نحذت   نً  نف ٗ  

ن عععع لًنحتلٍ نتحن   نش َنًحي  ن ي   نس و  نً و  
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وأنددو كددان  ،؛ فكأنيددا نيايددة الذدديء تخددخج مددغ أقرددى الحشددظأمددا القدداف فيددي  
 السشددال  ىدػ غايتدو؛ لذدجة حاجتدو إليدو، ولكػندو بالشددبة لدو شديًئا صدعبو  ي مدل السصدخ

 فشاسبو القاف الرعبة في الشصق.

إلى القمدددق ، واالنقبددداض ، والقصدددع والقصيعدددة تذددديخ  القدددافوفزدددال عدددغ ذلدددظ ف 
ونحددددػ ذلددددظ مددددغ السعدددداني التددددي  ،والخغبددددة فددددي القددددػل واإلفردددداح عسددددا فددددي الددددشفذ ،

العشددػان بشيددة ذات دالالت نفدددية وشاقددات تعبيخيددة  العشددػان . وبيددحا يكددػن  يتزددسشيا
 إيحائية عمى نحػ ما أشخنا .

 يشربريٌرب  َلكه ٌ  العىُان اوعكاط مُاص لشخظربيت الشرباعش   َ 
على الُاقع العشبي  ٌَ   يغقطٍاحياحً الزاحيت الخي  إىلامتت الوَ  خب

 ٌُ ٌزا البط  الغائب   
حقيقدددي فدددي الدددشز، بيدددج أن  ػجدددػدعمدددى اسدددقاط لىدددحا التردددػر،  قدددج يشصدددػي 

 .في الشز يػحي بذيء مغ ىحا الترػرمخاوغة العشػان وما سخد 

ومداذا عدداي أن أقدػل وأندا أجدجه يدددتخجم فدي القرديجة مدسيخ السدتكمع عمددى 
نحػ قػلو : ويرخخ في أمدي، وغجي معيقي، نجػى سيػفي، حسحسة الخيدػل عمدى 

 شخيقي... إلخ .

كسددا –إلددى أن نددحكخ  أن العشددػان الددخئيذ قددج يذددكل  يدددقػنا ىددحا الترددػر و
.وىددحا مددا لددع (2)بدد رة رحسيددة يقددػم الذدداعخ بتػليددج الددشز مشيددا –يقددػل د/بدددام قصددػس

عددجة ترددػرات كسددا أشددخنا، ولعددل ىددحا اإلبيددام يفددتال –بغسػمددو  -العشػانفددنجددجه ىشددا؛ 
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جدة قددخاءات متعدد -فددي الػقددت ذاتددو  –ويفددخض  ،فددي العشددػان ومددا يحسمددو مددغ دالالت 
 .(2)لمشز ىػ ما يسيد عشاويغ الذاعخ " عبج هللا الخشيج " في أعسالو الذعخية 

  

                                                           

يدددتيق ، أوراد العذددب الشبيددل، قشددجيل حددحام ، دواويشددو : نددديان  -عمددى سددبيل السثددال-يشطددخ  (2)
وقددج أشددار الددجكتػر / دمحم سددعج الددجكان إلددى عتبددة العشددػان فددي ديددػان "عبددجهللا الخشدديج": نددديان 
يدتيق  ؛ وذلظ في دراستو القيسة عغ الذاعخ ، تحدت عشدػان :ذاكدخة الذدعخ وتدحكخ الذداعخ 

 وما يمييا . 22، ص
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 الشابع : حكثيف الىظُص   العىُان الشئيظ :احملُس
يختدددل الددشز  وىددػالعشددػان الددخئيذ ىددػ كسددا أشمددق عميددو " فاتحددة نرددية "، 

معشػان، وتفريال ل لكغ ثسة تخابصا بيغ الشز والعشػان ؛ فالشز يأتي تفديخا، وويكثف
ن الدشز الذدعخي نردان؛ أ:  يدحىب إلدىلو، وىحا التدخابط ىدػ مدا جعدل بعدس الشقداد 

؛ فددالعشػان نددز مدػازع يسثددل الدشز فددي أقرددخ ابدديغ الدشز والعشددػان تشاصد بسعشدى أن
 .(2)مزاميشو

يقدػم الذداعخ بتػليدج  ،العشػان الخئيذ لمدجيػان يسثدل بد رة رحسيدة فسبق  وكسا 
ىدػ الدجيػان األول لمذداعخ مػمػ  البحث الشرػص مشيا . وديػان "خاتسة البخوق" 

 .(1)، نطسو وىػ في الثامشة والعذخيغ مغ عسخه

يتعاير مع قزايا أمتو وبالده ، والجيػان بقزداياه  شسػحاً  شاباً  وكان يػمئح
شددداويغ قردددائجه ، والعشددداويغ اإلنددددانية يسثدددل لػًندددا مدددغ ألدددػان التشاسدددب األدبدددي بددديغ ع

الفخعية تترل في ىحا الجانب بالعشػان الخئيذ اترااًل وامًحا . فالبخوق عشجه ىدي 
 السشتطخ.األمل في الخالص 

وبيغ ىاتيغ الحالتيغ مغ السعاناة ، جاءت عشاويغ قرائجه مختبصدة   
لمذدعخ : " عشاويشدوصدالع نارتباًشا وثيًقا بعشػان الجيػان الدخئيذ . ولمتدجليل عمدى ذلدظ  

إلددى أبصددال الحجددارة ، سددمي ىجعددة الرددحخاء، ، قصعتددان ، دم العخوبددة  ،وجددو آخددخ 
؛فدددي تعبيدددخه عدددغ قزدددايا األمدددة العخبيدددة وبالدىدددا (2)، نكيدددة الجدددخاح "فدددي مدددداد عمشدددي 

 السحتمة ، وشعػبيا الزعيفة التي ال ناصخ ليا مغ أبشاء األرض .
                                                           

ب الددشّز الذددعخي الحددجيث : أ/ دمحم األمدديغ شدديخة ، بحددث يشطددخ : عتبددات الػلددػج إلددى أسددالي (2)
مشذدددػر بسجمدددة مكتبدددة اآلدا  والعمدددػم اإلنددددانية واالجتساعيدددة ، جامعدددة دمحم خزددديخ بددددكخه 

 . 26، 25م  ، صد1007
 م .2882م ، وصجر الجيػان عام 2854ولج الذاعخ عام  (1)
 .250، 233، 46،  25، 21، 12خاتسة البخوق ص  (2)
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فددي مدددسع الميددل ،نفاثددات الذددجغ ،ء بدديغ الذددقاء واليشددا:  " عشاويشددو وكددحلظ 
تذدي بمدػن مدغ الحددن واأللدع  كميدافدي تعبيدخه عدغ قزداياه الحاتيدة ، و ؛ (2)احتزار "،

وكدحلظ  ،؛لسعاناة مسيخه اإلنداني تجاه مدا يحديط بدو فدي السجتسعدات العخبيدة الشفدي
 .في قريجة " احتزار " مع مخموالسخيس السعح   ةسعانارؤيتو ل

الستعددجدة ، وغيخىدددا تكثدد  الددشّز وتقدددػل شدديًئا واحددًجا : ىدددػ  وىددحه العشػانددات 
إحداس الذاعخ الستػاصل باأللع عمى السدتػييغ :العام والخداص، وفدي الػقدت ذاتدو 

فعددغ  ،" البددخوق " التدي عشددػن بيدا ديػانددورؤيتدو الجائسددة  لامدل الددحي تسثدل فددي كمسدة 
و الددخئيذ فددي الددجيػان مذددكمتو اإلندددانية الكبددخى التددي تعددج أسدداس إبجاعددو ، ومزددسػن
 بأكسمو : البالد العخبية السحتمة . نخاه يقػل عغ معاناة فمدصيغ:

نًحت ععل نيفن  يوعع نحملععٌّحرن عع ر ْ

ن

ن  نتحنٍيَعلنت ع نيفن لتعىن  ع حنننن

ن
ن ععع نتحنٍ ععع لن  ب ععع نرح   ععع ن مل ععع نن

ن

ن  ّ نٍ ٍرن سٓنيفن    ُنح  مع حن

ن
نً  جلنحت د ّنحأل  ٓنحش  ٓنا ع ن

ن

ن  ن   ععععرنيفنست ح ععععىنحت ععععٌرح

ن
ُنن–ًحن ن ن ٌحك  ع نن-ٍ تٌ عْنحتمع ك

ن

نسَ رّنيفن   ه ننحت  ٓنز ع  حن

ن
نً ععع لنحتيععع ننتَعععرن حٖععع ن  عععل حنن

ن

ن  نزح نحي  نيفن ض    نحرتعلرحن

ن
ْنننن نف عع ن  َ عع ن عع نحألًهعع  نشععع ه 

ن

 (2)  ٓنش  ن   نف  وع رنًح علث حنن
 

الحي تحقق في العشػان الخئيذ فدي كمسدة  ،بيغ األمل واأللع القائع  ىحا التداوج عغ و 
فدي قرديجة تحسدل عشدػان ىدحه السداوجدة " بديغ الذدقاء واليشدداء "  ندخاه يعبدخ" البدخوق " 

 :  يقػلف
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ُن ن  ععع ن ععع نزتععع نٍ في ععع نًشععع   
ن

ن  عععْنرًبعععىنً عععٌ ِنراَ  ععع ن
ن

 ثع يقػل : 

نتَان ع نشعلّنحت َع تُن  ع  نننن
ن

نف تمعع  نكعع ننت ععو  ٕنر َ  عع نن
ن

ن يَععل حكععرن عع ن   غَععىن ضعع ٓن
ن

ن

ن(1)ًحت ِن ن رٍلن   ٓن  ٍ  ع نن
ن

 " : في قريجة " في مدسع الميل يقػل ىحا اإلحداس وفي ترػيخه  

نُنض ٌ ُنب حٖ نًاَ ُععععععفنن   نك ت َرنيفنس ٌ ُن،نًت  

ن(2)  ت نحا ّنًحألسٓنًحت  َ نن ِ  ن  ُن  ٌنحمل  كنينب ٓ

نكتذددد  أن العشدددػان  ومدددغ خدددالل مصالعدددة ىدددحه الشسددداذج والعشػاندددات  
؛ لشذديخ إلدى التدخابط والتد خي لدبخ  أغػار  الشرػص واسدتشصاقياالخئيذ كان األداة 

 بيشيسا، وكأن الجيػان بأكسمو تجخبة شعػرية واحجة أو دفقة شعػرية متخابصة .

وقددج سدداعجنا العشددػان الددخئيذ بجالالتددو عمددى القددخاءة فددي ممتقيددات الشرددػص.  
، والدحي ليو نصالع مخة أخدخى بيتدو األخيدخ فدي الدشز الددابقولمتجليل عمى ما أشخنا إ
 القخآن الكخيع حيشسا قال الذاعخ: استخجم فيو االقتباس مغ

نف ععع ن  َ ععع ن ععع نحألًهععع  نشععع ه ْ
ن

ن(3)  ععٓنشعع  ن عع  نف  وعع رنًح ععلث حننن
ن
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نيايددة األوىددام التددي يعددير فييددا العددخ  ، والتددي كانددت  إلددى الشيايددة ،ىشددا يذدديخ  فيددػ
 عمى) شفا جخف فانيار وانجثخا(.

بيج أن العشػان الدخئيذ مدا زال يدجاعبشا بأممدو فدي "البدخوق" التدي تحسدل لسحدة  
 الشػر واألمل في السصخ، فيعاود الذاعخ األمل في القريجة نفديا فيقػل :

نٍ نشي نب عنينئ عُنلن ع  نث عسنننن
ن

ن ي عععٌ ّنت   ععع ن    ععع حن ععع  ن
ن

ن ٍ نحت ِن   ع نحأل َع  ن ع نًبعر نننن
ن

نخت  عع نفَععىن معع ٌنحألٍ ٌحت ععج حنن
ن

ن رح نيفن وجععسنحاميعع ننف     عع 
ن

ن(1) م ٖ نحت  ننحتعلًنحت عٌزنًحت  ع حننن

ن

رمدددد الخيدددخ  ؛ ليتفددداءل بدددو باعتبدددارهفكسدددا أن السصدددالع لمبدددخوق يشتطدددخ السصدددخ 
فيدػ ىشدا الذداعخ كدحلظ وىيبتدو السخعبدة ف خعدجوليددتخيال مدغ عشداء صدػت ال ،والشساء 
 تيالشرخ، ولحلظ استخجم كمس-باألمل والثقة في هللا  -يشتطخ

وواقعي مع القارئ ؛ إنو يشتطدخ ويدتبذدخ ، ،بذائخ" ؛ فيػ واقعي مع نفدو ،" مشتطخا
 كسا يشتطخ ويدتبذخ مغ يخى البخوق .

شدكػاه ق" تحققت أيًزدا فدي وىحه اإلشارة نفديا التي جاءت في رؤيتشا لكمسة " البخو  
فددي اسددتفيامو فددي قردديجة " فددي أيزددا وقددج صددّػر ىددحا االنتطددار  ،السعػقددة  وآمالدد مددغ

 :ك  السعاناة " حيشسا قال

نفورن   ن ع نكعننحملي  ع ّن   ع ؟نننن
ن

ن(2)ًهععرن  ِععل نمنٌٍ  عع ن عع نحت عع نن و  عع ؟نننن

ن

 وىددي السعاندداة نفددديا ، واالنتطددار نفدددو فددي قردديجة :" احتزددار " التددي تعددج 
عالمددة لغػيددة تددجل عمددى  الشيايددة ؛ وىشدداك تقددار  ىشددا واالحتزددار  مددغ فخائددج شددعخه ،

                                                           

 . 24، 23،صد خاتسة البخوق  (2)
 . 73، صدذاتو   (1)



 
 دووانىخاتمةىالبروقىلعبداللهىالرشودى"مقاربةىسوموائوةىللعناوون"

2222 

 ،بيشيدا وبدديغ العالمددة المغػيددة فدي العشددػان الددخئيذ " خاتسددة " التدي تذدديخ إلددى الشيايددة 
الشياية ىشا عالمة غيخ لغػية ؛ فاجتسع العشػان الفخعي مع العشدػان الدخئيذ فدي لكغ 

 السجلػل . 

وحيددًجا يأتيددو -فددي غخفتددو التددي يعددالل فييددا -مخيزددا الذدداعخ  خيددليتوفددي القردديجة  
شددبال  -فددي الػقددت ذاتددو-عددادلالددحي ي ،العددّػاد ويخخجددػن ، ويحدديط بددو شددبال الػحددجة 

 الخعج والبخق... يقػل:

نحتٌبلّ

ن نينزًحٍ نحتغ فْ

ن  و  انه انحأل   ن

نً   ن ر  

نفٌ نس ٍ ِنحأل َخ

نش ننحتٌبمْنٍ ر و 

نًته ن  ن نينزتُٕن

ن(1)ٍ م رنيفن َ نسي ّ

ن(2)مح حٕنحتٌ  ْنًحت  ن

                                                           

عبدج الددالم الدعالة : اسع الػاحدجة مدغ ندداء الجدغ . يشطدخ :الحيدػان ، لمجداح  ، تحقيدق /  (2)
 .248/ 5م ،جد2856ىارون ، مصبعة مرصفى البابي الحمبي وأوالده بسرخ ، ط الثانية 
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يختددتع   ،وبعددج سددخد معاناتددو فددي صددػر مدد ثخة ، تحددخك لددػاعل التعدداش  معددو 
الحي يشتطخ البدخق أن يدأتي سثل ك ،الحي يشتطخ رحسة ربو  ،أمل السخيس قريجتو ب

 :  ودونظ أيزا قػلوبالسصخ الحي يسثل الخحسة . 

نًح نحمل  عن  ُّ

نٍي  ن  ُ

ن"ن  لن"

ن ن   كن  ن   ِنشُم

نف تُّ

نٍ ن   ْن غ  ّنحت مح 

ن(1)ئتَُّ...نئتَُّ

أن يددددتغل وفدددق فدددي " عبدددج هللا الخشددديج"  قدددػل : إنوبيدددحه السقاربدددة يسكدددغ ال
إيحاء العشػان الخئيذ لمجيػان ليعسع فدي ضمدو تجخبتدو بأكسميدا عمدى السددتػييغ: العدام 

 وكثدد   العشدداويغ الفخعيددة  فددي العشددػان الددخئيذ ؛ فجدداءت العشدداويغ معبددخة والخدداص؛
 . إحداسو اإلنداني الحاتي تجاه مػق  خاصوعغ عغ قزايا اإلندانية ، 

نخمددز مسددا سددبق إلددى أنيقددج تػلددجت خيددػط الشرددػص بأكسميددا مددغ العشددػان 
د/  لتكددػن نددديًجا محكًسددا ، وكأنددو كسددا قددال : وانزددع بعزدديا إلددى بعددس؛،الددخئيذ 
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بدددام قصددػس : أشددبو بالبددحرة التددي زرعدددت فددي األرض ثددع نسددت نسددًػا شبيعًيددا لتددد تي 
 .(2)وليذ مغ غيخىا،أكميا مغ نػ  الب حرة نفديا 

ان والشردػص كسا أنو قج تحقق بعج ىحه الخؤية لػن مدغ التشاسدب بديغ العشدػ 
 ؛وحدب الذاعخ السقتجر ذلظ. األدبية داخل الجيػان
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 عيميائيت الىٍاياث  :" خامتت الوَ  "اخلامظ :  احملُس
حالددة فكخيددة واحددجة يصخحيددا  عشددج الذددعخاء السجيددجيغالعشدداويغ الفخعيددة  تذددكل 

العشددددػان الددددخئيذ ، والعشددددػان الددددخئيذ يعددددج خالصددددة التجخبددددة الذددددعػرية التددددي أنجدىددددا 
اختيدداره عبثًددا أو  يقددعالذدداعخ ، بددل ىددػ بسشدلددة عرددارة أفكددار ىددحه التجخبددة ، ولددحا ال 

اعتباًشدددا . بدددل ىشددداك عالقدددة وثيقدددة متالزمدددة بددديغ الدددشز والعشدددػان مدددغ جيدددة ، وبددديغ 
بدديغ ان مددغ جيددة ثالثددة بددل الس لدد  والعشددػان مددغ جيددة ثانيددة ، وبدديغ الستمقددي والعشددػ 

 .(2)فالعالقة ججلية بيغ السحاور األربعة والعشاويغ الفخعية مغ جية رابعة العشػان 

بيشددو وبدديغ  دالليدداا يجددج أن ثسددة مذددتخك خاتسددة البددخوق " ن "والستأمددل لعشددػا 
؛ وحتددى ندددتصيع بجقددة تحجيددج -عمددى نحددػ مددا أسددمفشا - فددي الددجيػانالفخعيددة العشدداويغ 

في العشػان والعشاويغ الفخعية عميشا أن نقدع العشػان إلى وحدجتيغ :  جاللياالشتخاك ال
الخاتسة ، التي تذديخ إلدى الشيايدة ، والبدخوق بسدا يحسمدو البدخق مدغ إمداءة ولسعدان ، 

 تفاعمية بيغ الدحب. وميزيةوحخكة 

ولشبدددجأ فدددي عدددخض سددديسيائية الشيايدددات مدددغ كمسدددة خاتسدددة . فدددإذا مدددا شالعشدددا *
 غ التالية : الجيػان نجج العشاوي

مددغ يذددتخي األكفددان ،  ،احتزددار  ،فددي كددف السعاندداة  ،الجسددال الذدداكي " 
 .(1)الجسجسة ، دم العخوبة في مداد عمشي ، غزبة هللا"

كشيدا تبقدى شدفخة إن صياغة كمسة " خاتسدة " تتفداوت فدي قدجرتيا الجالليدة ، ول 
 .لالنجماج في فزائياات والعشاويغ ، وتقبل غيخىا مغ السفخدأو رمًدا إشارًيا
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نجدددج داللتدددو تتخكدددد فدددي أن  " اجلمـــال اليـــا   ": فحيشسدددا نشطدددخ فدددي عشدددػان 
فيددػ جسددال  ،الجسددال بعددج تػىجددو يقتددخ  مددغ الشيايددة والخاتسددة ، فيعسددج إلددى الذددكػى 

 قخيب مغ الخاتسة .  مشتوع 

التي بمغت مدغ الجسدال  ،وىي قريجة يتحجث فييا عغ جسال مجيشة "أبيا" الدعػدية 
حتدى  ،بيج أنيدا ممتدت مدغ الذدكػى وآلسيدا الكتسدان   ،مبمًغا كبيخا مغ الحدغ واليجوء 

إلددى قزدداء  الددحيغ انددداقػا التقددت بالذدداعخ فبثددت إليددو شددكػاىا مددغ تجاىددل أصددحابيا 
أوقاتيع في بالد أخخى متجاىميغ ىحا الجسال في بالدىع ؛ وضيخت ىحه الذكاية فدي 

 عمى لدانيا : قػل الذاعخ

ن  ععع نئتعععُّن  ععع رٍننحألسعععٓنفٌ ععع ن
ن

ن ت عع ِن عع نف وعع ن شععٌح ن غعع ن
نج

ن غ فععرنحت ععٌ ن عع ن غ عع ِنف شعع ي  نن
ن

ن  رنحت  هْن  و نو  ُنب يب
ن

نف ععع نت ي عععو نٍ عععلحونيفن ععع نننن
ن

نمل   نحت   ن       نئىلنحت عو ؟ن

ن

نًت عععٌحنً عععٌهو نت غععع ننًح   عععاًحن
ن

ن(1)  ععٓن  عع ٍ ىنحملٌ ععٌّٕنحت  عع ن

ن

فالذكػى ال تكػن إال نياية األلع بعج تحسل ومعاناة ، يزدصخم القمدب وتتدألع  
 في الذكػى . ذياألحاسيذ ، فيأتي التشف

الدحي تعسدج الذداعخ ومدعو بديغ شدػلتيغ ؛ فدي إشدارة "يف  ـ  اععـا" " : وفي عشػان*
 ،وىدي جسمدة  ،إلى جعل نفدو جدًءا مدغ السعانداة فيدػ داخدل ىدحا الحردار لمقػسديغ 

 لسبتجأ مححوف تقجيخه : أنا " في كف السعاناة ". اخبخ تعخ  
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جائسدة الشيايدة تجل عمى عالمدة غيدخ لغػيدة وىدي :ال ،عالمة لغػية  والسعاناة 
تدجل عمدى عالمدة غيدخ لغػيدة  ،التدي ىدي عالمدة لغػيدة  بيشيا وبديغ الخاتسدة و  ،لالع

 داللي ، وفي القريجة نفديا تصالعشا عبارة : قار توىي "الشياية "

دالددة أخددخى تتػافددق مددع العشددػان الددخئيذ فددي كمسددة " البددخوق" وىددي " البددخق الخّمددب"  
 يقػل الذاعخ :

ن  ن ٍوعع نحتععل َ نسعع   كن ُد ِععنن
ن

نًئ عععُن عععلن  ٍ ععع ن   عععكن ُ   ععع ن
ن

 ثع تأتي اإلشارة إلى خاتسة السعاناة : 

ٔن ن     ن  ٌِن شي نحتع  ِن ن ر
ن

ن    ُنا ٍ   ن رن رٔنحتعلرنن َو ع نن
ن

نفورن   ن ع نكعننحملي  ع ّنن   ع ؟نننن
ن

نًهرن َ لننٌٍ   ن ع نحت ع نن و  ع ؟ننن
ن

نفععع ن يععع تٌ ُنئنن  َععع ن ععع   ْ
ن

نًئنن عع رن  ععيبنيفنحمل  هععْن ُ   عع نن
ن

نًك ععٌحنً ن   ععٌحنحمل  ععْن  عع  ننن
ن

ن(1) غععع نن ععع ن ب   عععىن ععع ن غ ّ ععع 
ن

وحيددددخة  ،وتأمددددل ىددددحه اإلشددددارات الجالليددددة فددددي قػلددددو : ال أرى أمددددامي شخيًقددددا  
" بكيت" وما تػحي بو مدغ داللدة عمدى السعانداة التدي  السشتطخ لمبخوق عصاًء ، وكمسة

 وفييا مغ السعاناة أقداىا.،وانتياء القريجة بكمسة الغخبة   ،يكػن ختاميا البكاء 

فإنشددا نمحدد  أن العشددػان الددخئيذ يتػالددج ويعيددج  " احخؼربرباس:" وأمددا فددي عشددػان* 
إنتدداج نفدددو عددغ شخيددق التعالقددات بيشددو وبدديغ العشدداويغ الفخعيددة . فاالحتزددار نيايددة 

مغ أبخ  وأجسل قرائجه  –كسا قمت  –ولحطة تذي بالخاتسة . وىي قريجة  ،عسخ 
 مدددجى الردددجق الفشدددي الدددحي تػلدددج عدددغ الردددجق السػمدددػعي ، فيدددي ؛ إذ يتزدددال فييدددا
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وحالتدددو وىدددػ يكابدددج آالم ىدددحا  ،يسيردددػر مدددغ خالليدددا معانددداة حقيقيدددة لسدددخ  قرددديجة
 السخض وحيًجا في غخفتو في " السذفى" .

وكمسات القريجة بأكسميا تذيخ إلدى ىدحه الشيايدة التدي تمدػح فدي أفدق الفزداء  
 يقػل الذاعخ : ، ؛ لعحا  غيخه  وفي نفدية الذاعخ السعحبة ،الشري بأكسمو

نًٍ ينًآين  نبل  

ن     ن  ننحت  ن

ن)ن...نحملٌن...(

نً لّننز   نن   حٕ 

نحملٌن..نحملٌن..نحملٌن

نً  رنش  ينً ٌَن 

ن  نه ح؟ن  نه حنحت ٌن؟

ن نشُٕنفيٌ ًح-

ن   نين اك ىنحألًه  -

ن  جنحتيٌّح 

نفج ٕنحذت ر ...ن ا ان  ٌحرنحتله َ 

ن(1)نً  ٓنحذت ر ...
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إن العشدددػان " لددديذ إعالًندددا محًزدددا لعائجيدددة الدددشز لسشدددتل مدددا ، ولددديذ ورقدددة  
وإذابددة ،ممرددقة تددخبط بدديغ الددشز وكاتبددو ، بددل ىددػ اسددتجعاء القددارئ إلددى نددار الددشز 

عشاقيددج السعشددى بدديغ يجيددو ، إن لددو شاقددة تػجيييددة ىائمددة ؛ فيددػ يجدددج سددمصة الددشز 
ومددا يددػحي بددو مددغ خاتسددة أو نيايددة  -. فعشددػان " احتزددار " (2)وواجيتددو اإلعالميددة"

يتذابظ برػرة الفتة مع عشدػان الدجيػان فدي مقصعدو األول وكدحلظ  -لمعسخ والسعاناة 
تدددحكخنا  ،وقدددج كخرىدددا الذددداعخ بردددػرة الفتدددة  ،فدددالسػت  نيايدددة  ،األخيدددخ " البدددخوق " 

 .(1)الديا بتكخار كمسة:  السصخ في قريجة "أنذػدة السصخ"  لبجر شاكخ 

لالدع  عمدى عكدذ الستعدارف عميدو؛ مدغ كػندو رمدد  االديا  كخر السصخ رمدد  بيج أن
الخيخ والشساء ، لكغ "عبج هللا الخشيج " كخر كمسة السػت وىي بألسيا ووقعيدا الشفددي 

أو مدغ نفددية إلدى أخدخى ؛ ىدػ وقدع مد لع  ،ال تتبجتل وال تتغيدخ مدغ إنددان إلدى آخدخ 
س مدد لع تجددددج فدددي غيدددخ مػمددع مدددغ الدددشز ؛ ففدددي ىدددحا وىػ إحدددداعمددى أيدددة حدددال؛

الحػار الجاخمي بيغ سائل يدأل عغ صػت الستألع وصخاخو الحي تسثدل فدي ىاجددو 
الحدػار  ىدحا ،مددكيغ تأكمدو األوىدام  ،فعدػدوا  ءال شيوإجابة السجيب : ،السخافق لو 
بذددعػر ؛ ليرددػر  اً مرددصحب اً وشددعػر  ،" الددجيالػج " يسثددل حالددة داخددل حالددة الددجاخمي 

حالة مغ األلع الجائع تحت وقع ىحاالرػت الحي تسثل في الشعقات الرفخاء ؛ مشاديا 
رة المػنيدة ىشدا وقدع والسدتخجام  الردػ  ،بكمسة السػت الحي يحيط بالذاعخ في مخمو 

 آخخ : 

وىددػ نفدددو المددػن  ،المددػن األصددفخ يكددػن ىددػ السدددتخجم لػصدد  ىددحه الشعقدداتفمسدداذا  
 ساحة غالف الجيػان رالحي غمب عمى 

                                                           

الذعخ والتمقي ؛ عمي جعفخ العدالق ، شبعدة دار الذدخوق لمشذدخ والتػزيدع ، عسدان ، األردن  (2)
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 . 282،صد
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فيدػ لددػن الذدحػ  والسددخض  ،واإلجابدة تددأتي مدغ مددجلػل المدػن فددي التردػر الددحىشي 
الذاعخ مشح الػىمة األولى الختيار الغالف والحي يشاسب حالة  ،(2)في األعع األغمب

 . ومخورا بترػيخ حالتو في مخمو الحي ألّع بو  ،

وإشارتو أيًزا إلى نياية الديارات لو في مخمدو حيشسدا قدال  : " خدخج العدػتاد  
ولدددع يبدددق أمامدددو إال مردددباح   ،سوأشفدددأ الحدددارس أندددػار الدددجىاليد، ومزدددى الحدددار  ،

وىددددحا  ،فخددددخوج العددددػاد إشددددارة إلددددى انتيدددداء الديددددارة  ،يتددددأرجال بدددديغ الرددددحػة والغفددددػة" 
العشدددػان الدددخئيذ " فدددي صدددع الثددداني  السردددباح بردددػرتو الستحخكدددة يعدددػد بشدددا إلدددى السق

البدخوق" بحخكتيدا وأمميددا وألسيدا ؛ فمددع يبدق فددي الشيايدة إال البددخوق ، وىشدا لددع يبدق فددي 
ويبجو أن الشيايات في القريجة ىي السزدسػن الدخئيذ  ،الشياية إال مرباح يتأرجال 

 الحي أراد الذاعخ أن يعبخ عشو .

والكفددغ نيايددة "    " يشربرب   األكفربربان " مربربه :، وىددػويددأتي عشددػان فخعددي ججيددج*
 يذتخك مع الخاتسة في الشياية . –الحياة 
وقددددج كددددخر ىددددحا االسددددتفيام فددددي القردددديجة " مددددغ يذددددتخي األكفددددان ر  

برددػرة الفتددة ، وىددػ يعبددخ عددغ أزمددة الزددسيخ اإلنددداني العخبددي الددحي كثددخ 
وكددددأن  ،فيددددو السددددػتى جددددخاء االحددددتالل واالعتددددجاء عمددددى األرامددددي العخبيددددة 

اعخ يخيددج أن يقددػل  مددغ خددالل  ىددحا االسددتفيام التددػبيخي: مددغ يذددتخي الذدد
لشا األكفان فقج أصبحشا ال ندتحق الحياة ر ويتزدال ىدحا السدجلػل اإلشداري 

 الحي ذىبت إليو مغ القريجة نفديا فشخاه في بجايتيا يقػل :

ن  نٍم ِنحألك  ن؟!
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ن  نٍم ِنحألك  ننت  ٌ ٓ؟نف ل

نضجنحمللٔنًحس   رنحت نت

ن  نٍم ِنحألك  ن؟

نٍ ن س  

ن(1)يفن  لنٍغ ٌن ىنحت   !

ن

 ثع يقػل :

ن  ٌح   

نيفنكرنزحًٍْ

ن  نحه  ن غ  ه نً نحض    

نش عنحت  ٔن  و 

نً  نف ؤًح

نٍ ٌسلًننحت نينًحتي   

نه   ن  ٓنحتل َ نك ح    

ن  مي  – يلنن–ًحتمي ن ض ٓن

ن  نٍم ِنحألك  ن؟
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نهرن    ن رب    

ن(1) نن  ج نحت ج  ؟

ونمحددد   ىشدددا تذدددابًيا وتقارًبدددا بددديغ " خاتسدددة البدددخوق " وبددديغ ىدددحه القرددديجة ؛  
ولكددغ يعقبيددا البددخق بسددا فيددو مددغ ألددع وأمددل، ويبقددى ،فالخاتسددة ىددي الشيايددة السحتػمددة 

وىدػ البرديز الدحي ضيدخ متدداقًصا متسدثاًل  ،بريز األمدل دوًمدا فدي ىدحه البدخوق 
 عمى  غالف الجيػان في صػرة قػس قدح كسا سبق أن أشخنا .

لدددحا ال تعجدددب أن يختدددتع الذددداعخ دوًمدددا قردددائجه بالبدددا  السفتدددػح وىدددػ بدددا   
التددددي كددددخر فييددددا ىددددحا -األمددددل ، فشددددخاه يختددددتع قردددديجتو " مددددغ يذددددتخي األكفددددان ر " 

ختسيددددا بقػلددددو : يددددا سددددادتي ال تذددددتخوا  -ان االسددددتفيام  سددددبع مددددخات بخددددالف العشددددػ 
 األكفان...

الشيايددددة التددددي تحسددددل صددددػرتيغ : اليددددأس مددددشيع ، وفددددي الػقددددت ذاتددددو األمددددل  
 السختقب الس جل كتأجيل شخاء الكفغ لمسيت الحي ُوججت فيو مالمال الحياة...

فالجسجسددة ىددي الشيايددة "اجلمجمــة"  :  ونجددج التقددار  بدديغ الخاتسددة و عشددػان قردديجتو
ندان السيت، وىي إشارة إلى بقايدا ميدت، يتحدجث فييدا عدغ جسجسدة إنددان عخبدي لإل

وىددي ىشددا جسجسددة وتخصددج معاناتيددا  فددي أرض مددغ أرامددي العخوبددة،  ، عميددوتشددادي 
 يقػل الذاعخ: ،أخخى ليدت كغيخىا مغ الجساجع، فييا أثخ مغ حياة وأمل

نبلث   نحت ٍنن  ن رن  ريًننٍي  ُ

ن ننه حنحت ٌن

نمجج ْنيفنحت  نن  نزحت ن ي  ُ  ن
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ن   و نه   نيفن َظنحت ي ن

نف   ًن

ن     نحتٌَ نحت ِن وج نفَىن   ًحه 

ن(1)فا  َ ه 

وىدي ىشدا انتطدار الجسجسدة لميدػم  ، سدبقوتتحقق دوًما الشياية السفتػحة كسا  
 . فيوالحي تيجخ فيو السكان الحي اندوت 

وىددحا التحقددق والددخبط بدديغ عشددػان الددجيػان الددخئيذ فددي مقصعددو األول " خاتسددة" وبدديغ 
كسدددا اتزدددال أيًزدددا فدددي  ،عشددداويغ القردددائج فدددي الدددجيػان قدددج اتزدددال فيسدددا أشدددخنا إليدددو 

 فالسداد يأتي في نياية كداد الدمعة .، (1)"" دم العروبة يف مزاد علين :  قريجتو

؛ ج العالمددة المغػيددة فددي قػلددو: "دم"نجددػان "دم العخوبددة فددي مددداد عمشددي" وفددي ىددحا العشدد
 تحسل عالمة غيخ لغػية وىي

) المػن األحسخ( وىحه العالمة غيخ المغػية ت دي إلى داللة وىدي: التزدحية، األلدع، 
 القتل، الشياية. 

عالمة لغػية في كمسة " البخوق  -أيزا  –وبالشطخ في عشػان )خاتسة البخوق( نجج 
" تحسل عالمة غيخ لغػية وىي: )المسعدان(  والمسعدان يحسدل بدجوره  مزداميغ لغػيدة 

 وىي :) االمصخا  وعجم االستقخار، الطيػر، االختفاء، االنتياء(
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ومزددداميغ  ،ونجدددج ىشدددا تقاربدددا  بددديغ مزددداميغ العالمدددة غيدددخ المغػيدددة فدددي لفطدددة"دم" 
ػية في لفطة"بخوق"، وىحه السقاربة تشتيي بشا إلى أن المقداء  بيشيسدا العالمة غيخ المغ

 في كمسة ) االنتياء( عمى ىحا الشحػ : 

 ←العالمة غيدخ المغػيدة )المدػن األحسدخ( ←العشػان الفخعي: العالمة المغػية ) دم( 
 مزاميغ العالمة غيخ المغػية 

 ) االنتياء، الجخاح السعاناة، القتل( 

 ←)المسعدددان( العالمدددة غيدددخ المغػيدددة ←)بدددخوق( ذ: العالمدددة المغػيدددةالعشدددػان الدددخئي
)االمدصخا  وعددجم االسددتقخار، الطيددػر، االختفدداء، ←مزداميغ العالمددة غيددخ المغػيددة

 االنتياء(.

والغزب يأتي بعدج اإلميدال والعفدػ والردفال الدحي ، (2)هللا ةغضب وقريجة :* 
 هللا .يعقبو عريان آثع وإصخار مقيت ؛ فتكػن الشياية غزب 

وىشا ممسال يذيخ إلى دالالت متفخدة في تختيب ىحه العشاويغ وتشاسبيا مع الخاتسدة ؛ 
بديغ األمدل واأللدع ومدا فييدا مدغ مفارقدة  ،(خاتسة البخوق )حيث ذكخ أول درجاتيا في 

قبمددو؛  ومددا بددو مددغ ألددع أشددج مسددا  (الجسددال الذدداكي )فددي ذكددخ شدديئا ثددع بددجأ يعمددػ بيددا  ،
وتالئددع شددجة  ،التددي تدددبق االحتزددار ( السعاندداةد )بدد جدداءثددع  ،تجدددج فددي كػنددو شدداكيا 

األلدع  يردصحبو مشذدجةومدا  (االحتزدار)ثدع  ،والتي كان بيغ كفييا  ، السخض واأللع
إشدارتو  السدػت ، ثدع وىي الس شخ لتحقدق (األكفان )حجيثو عغ  ويمي ذلظ ،والسعاناة 

إشددارة  و مددا فيددو مددغ وىددي بعددس رفددات السيددت ، ثددع دم العخوبددة وفيدد( الجسجسددة )إلددى 
 . ثع غزبة هللا وىي خاتسة الخاتسة ،با  في مداد عمشي يلبقية رفات العخ  والتي 

ونمحددد  أندددو لدددع يكدددغ مدددغ الردددعػبة رد العشددداويغ الفخعيدددة بسدددا تحسمدددو مدددغ نردددػص 
ودالالت إلددى مخجعيددة وامددحة فددي العشددػان الددخئيذ؛ فددي اإلشددارة إلددى الشيايددات التددي 
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دلددت عمييددا كمسددة " خاتسددة " ، بيددج أن األمددخ كددان يحتدداج إلددى قددخاءة متأنيددة؛ لددخد ىددحه 
والتدي نددتصيع أن نحردخىا فدي  ،ئيذ السجلػالت إلدى الدجال األصدمي فدي العشدػان الدخ 

 الذكل التالي:

 
  

 العنوان الرئٌس

 (الدال)•

 الختام واالنتهاء•

 تحمك 

 فً 

 خاتمة : العنوان الرئٌس  -1•

العناوٌن و
 الفرعٌة 

 العناوين الفرعية -2•

 الجمال الشاكً•

 "فً كف المعاناة" •

 احتضار•

 من ٌشتري األكفان •

 الجمجمة•

 ًدم العروبة فً مزاد علن•

 غضبة هللا•

 لٌصل إلى

 الداللة 

 وهي النهاية في كل شيء( الداللة )•
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 الغادط : عيميائيت الو    " خامتت الوَ  " احملُس
ات المددانية: " الكمسدات ، السفدخدات ، الجسدل مددوًما مدغ العال تشصمق دراسة العشاويغ

" وىددحه الجراسددة تغددخي القددارئ بسددا تحسمددو مددغ إشددارات تخترددخ أحياًنددا الددشز ؛ ألن 
؛فإنشا نجج الذاعخ ال يأتي بالعشػان قبدل إنذداء (2)العشػان ىػ الس شخ التعخيفي لمشز

ويردبال بالشددبة لدو مفتاًحدا ومدجخاًل، أو كسدا ،الشز بل إن العشػان يتػلج مدغ الدشز 
: " ليدددددت القرددديجة ىددددي التدددي تتػلددددج مدددغ عشػانيددددا، إنسددددا عبددددج هللا الغدددحاميد/  يقدددػل

ومددا مددغ شدداعخ حددق إال ويكددػن العشددػان لجيددو آخددخ العشددػان ىددػ الددحي يتػلددج مشيددا ، 
 .(1)الحخكات"

كأنددو ج هللا الخشدديج " : خاتسددة البددخوق يبددجو و وىددحا العشددػان السخكددب عشددج " عبدد 
مشيا ؛حتى أصدبال ىدػ الذدارة والعالمدة عمدى  جومتػل ،الجاخميةمدتقى مغ الشرػص 
 الجيػان بشرػصو . 

. س العشداويغ التدي تشاصدت معيداة وبعدوقج تشاولشا التقار  بيغ كمسة الخاتسد 
،  الجاللدة نفدديا اللة بعس العشاويغ الفخعية عمدىوىشا نذيخ إلى كمسة " البخوق " ود

كأندو و العشدػان الدخئيذ  حتدى يبدجو ؛وكأن ىحا العشػان الدخئيذ تكثيد  لبقيدة العشداويغ 
وكددأن تقددجيخه : )  ،خبددخ ىددحا السبتددجأ وكأنيددا  نرددػص الددجيػان بأكسمددو وتبددجو  مبتددجأ 

 ديػاني (  قرائج ،خاتسة البخوق 

فيدل نجدج فدي الدجيػان   ،وقج أشخنا إلى داللة كمسة " البخوق " التدي ىدي األمدل واأللدع
 عشاويغ تتذكل مغ نفذ الحقل الجاللي ليحه الكمسةر 
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ومغ خدالل تتبدع عشداويغ الدجيػان وجدجنا أن ىشداك مجسػعدة مدغ العشداويغ تشصمدق مدغ 
" أٌاصيج للفجش القاد ، إىل :  لجاللي ليحه الكمسة ؛ ومغ ذلظ عشاويغنفذ الحقل ا

ة، أعطش مه زلوة وُساويت"
ّ
 .(2)أبطا  احلجاسة، قشاءة   جتاعيذ اجملش

مل القادم أو لسعشى االنتطار... بجاية يػم بكمسة " البخوق " إلى األالذاعخ  لقج أشار
لكدل  و ديػان خاتسدة البدخوق جعدلتقديسوكمسة القادم تأكيج ليحا األمل ، وعشج ،ججيج 

مجسػعددة شددعخية عشػاًنددا خاًصددا ، وكانددت السجسػعددة األولددى تحددت عشددػان: " أىددازيل 
 .(1)لمفجخ القادم"

وبددديغ العشددداويغ  ،ومدددغ ىدددحه السجسػعدددة العشدددػان الدددخئيذ " خاتسدددة البدددخوق "  
بجاية يػم ججيج، والقادم ىدػ  تأكيدج لقدجوم ىدحا في تقار  وتعانق ؛ فالفجخ ىػ األمل 

وىدع شدبا  وأشفدال  " إىل أبطا  احلجرباسة :"األمل . ومغ السجسػعة نفديا عشدػان 
 فمدصيغ الحبيبة ، وداللة ذلظ قج تحجثشا عشيا عشج حجيثشا عغ عتبة " الغالف " .

مربربربه مربربربذائه " : وفدددي مجسػعدددة شدددعخية ججيدددجة اختدددار الذددداعخ عشػانيدددا 
وتمحد  ىشدا أن " قشاءة   جتاعيذ اجملشة" : تأتي قريجة تحسدل عشدػان (2)"الُرذ

البخق " يشصمقان مغ حقل داللدي واحدج ومدغ مكدان واحدج ؛ فدالسجخات فييدا  ،" السجخة 
 ،كسدا يذدتخكان أيزدا فدي العمدّػ واالرتفدا   ،إشعا  ونػر ، والبخق فيدو إشدعا  وندػر 

ػر أفقدددي باتجددداه الشيايدددات والفشددداء ويسكدددغ أن نتشددداول ىدددحا العشدددػان فدددي محدددػريغ؛ محددد
والزيا ، يتسثل في كمسة تجاعيدج ؛التدي تذديخ إلدى نيايدة الجسدال وتحػلدو ، ومحدػر 

 عامػدي باتجاه األمل والحياة  يتسثل في كمسة السجخة.
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الدددددحي يعدددددج معدددددادال  -عدددددغ الفتدددددى الذددددداعخ الخشددددديجوفدددددي القرددددديجة يتحدددددجث  
 وىػ يبشي بيتو في حزغ السجخة :  -مػمػعيا لحاتو 

ن ننا   ك

نك نن نخيمٓنحملي ّّ

نبَ   ن ي ان  َ ينٍُ َرنحت   ن م ي

نس ن م ّ

نًحت  ٓن  نزح نٍ    ِنجت  َلنحجمل ّ

نًحت  ٓ

ن(1)  نزح نٍ    ُن  نحت  رٍخنش  ي

وىددػ  ،ىددػ الذدداعخ نفدددو  ، لكشددو الذدداعخ السثددالي  –سددبقكسددا –والفتددى ىشددا  
: يبشددي بيتددو القصشددي فددي عددالع بعيددج عددغ عددػالع البذددخ أو كسددا يقددػلالددحي يعددير فددي 

واالنعددددال واليدددخو  مدددغ  ،؛ فدددي إشدددارة إلدددى الحمدددع واألمدددل فدددي آن  (1)حزغ السجخة
كمسدة " وكمتا الحالتيغ تتذكالن مدع مدا فدي العشدػان الدخئيذ مدغ  ،الػاقع في آن آخخ 

والخػف الحي يجفع إلى اليخو  خذية الخحالن مسا بعج  ،البخوق " التي فييا األمل 
 الدخا  .

 ومغ حقل الكػاكب العمػية يدتخجم كمسة ) الجػزاء ( : 

نٍُ عععععععع عن)نحدتععععععععٌزحٕن(نشععععععععي ين عععععععععع   نحتمععععععععععي نًًت ععععععععععٓ
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نن

ن عععععععععنين   َعععععععععىن  عععععععععٌ 
ن

ن(1) مسعععععععععععنحألٍعععععععععع  نسعععععععععع ّين

ن

ليفيددق وكأنددو سددقط مددغ  ،لكددغ الفتددى الحددالع بحمسددو السثددالي يرددصجم بددالػاقع  
ىحه السجخات التدي عداش فييدا فتدخة مدغ حياتدو.  والسجدخات ىدي األمدل كسدا أن البدخق 

وىددحه السجددخات ألقددت بددو  ، ايجددج ىددحا البددخق سددخاب -ومددغ أسدد   –ىددػ األمددل ، لكشددو 
 :فيقػل ،وال يجري ما تمج ،إلى عالع م لع ؛ األيام فيو حبمى دوًما 

نآينك نجي ن  نحمل ٕنحأٌ

ن  تىنٍ يٓنًٍ  ل ُنحتغلنحجملوٌ ؟

نًحألٍ  ن)نب  ٓنتَانٍلرِن  ن  لمن(

ن  تىنهُلّنن  نحت يُنحت ٌٔ

ن رن ن ي ىلنح نب  

ن(2)   نحا   ننه حنيفنك لم

؛ألن السجدددخات نجدددج التدددػىل والذدددعا   " رلربربربشة وُساويربربربت" وفدددي عشدددػان  
يتػافق مع صفة " البدخق " ، وفييدا يتحدجث  ،مجسػعة مغ  الكػاكب والشيازك والشجػم

 عغ شييج لقي حتفو في أفغاندتان يقػل :

ن-ًٍعلنحت ع رٍخن    عىنننن–ت  ىن
ن

نس   حن  نحت ٌرن عنينحت ع  نًحت عٌنننن
ن

ن ت ععٓنًرحٕن َععٌننحت عع رن    ععى
ن

نف ععع ّىنحملعععٌننيفن ر ح عععىنحدتعععٌنن
ن
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ن   تىٍ  نًرحٕنحتم ٌ نحت ه ن
ن

نًٍ عع   نحرت عع نلنٍعع طن  تععلًننن
ن

ن ن   ععع ًحن  عععىنيفن ععع لن  عععٍل
ن

ن(1)ف ت ه نٍ   نيفنحألًب  نًحت ني

ن

فددالسفخدات فددي العشددػان تتفددق مددع السفددخدات فددي الددشز وكميددا تشبددع مددغ حقددل  
الذددسػس" ؛فكميددا تتددػاءم مددع البددخق فددي  ،الشددار  ،داللددي متقددار  فددي السعشددى: " الشددػر

 المسعان .

" البخوق"  تحقق وىػفي الجدء الثاني مغ العشػان الخئيذ  جالليفالسذتخك ال 
عمدى  ،لػل" المسعدان") الدجال ( ليردل إلدى السدجمع بعس عشاويغ الدجيػان فدي صدػرة 

 : الشحػ اآلتي
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 (الدال)• العنوان الرئٌس

 اللمعان واألمل•
 تحمك 

 فً 

 ق والبر: العنوان الرئٌس  -1•

العناوٌن و
 الفرعٌة 

 العناوين الفرعية -2•

 أهازٌج للفجر المادم•

 أبطال الحجارة•

 تجاعٌد المجرة•

 محبرة نورانٌةأسطر من •

 لٌصل إلى 

 الداللة 

 (الداللة )•

 والضوء المادم من بعٌد فً خوف وترلب ، األمل •
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 الغابع : اوضياح الظُث   العىاَيه الفشعيت إىل اخلامتت : احملُس
بعج أن رأيشا تحقدق عشردخ االشدتخاك الدجاللي بديغ العشدػان الدخئيذ والعشداويغ  

الفخعية ، وججنا ثسة أمدخا الفتدا لالنتبداه وىدػ أن : قسدة الػمدػح الددسعي فدي العشدػان 
  ،جاء في مقصعيغ : " خدا " التدي  تدجل عمدى االسدتعالء وارتفدا  الشبدخ فدي " خاتسدة "

عشدج الحدخوف التدي يمييدا  لػمدػح الددسعي تكدػن " بخو " في كمسة البخوق " . وقسدة ا
 حخف عمة 

يددخى الددجكتػر / إبددخاىيع أندديذ : أن السددخء حدديغ يشصددق بمغددة يسيددل عددادة إلددى  
الزغط عمى مػمع خاص مغ كل كمسة ليجعمو بارًزا وأومال في الدسع عدغ غيدخه 

ويتحددجث الدددجكتػر / تسدددام حددددان عددغ الشبدددخ وعالقتدددو بالػمدددػح ة .مددغ مقددداشع الكمسددد
الدسعي حيغ يقػل : الشبخ وحجة ومدػح نددبي لردػت أو مقصدع إذا مدا قدػرن ببقيدة 
األصدددػات والسقددداشع فدددي الكدددالم، ويكدددػن نتيجدددة عامدددل أو أكثدددخ مدددغ عػامدددل الكسيدددة 

 .(2)والزغط والتشغيع

ى حخف ما لو داللة لغػيدة ونفددية فاتجاه الستكمع إلى الػمػح الدسعي بالتخكيد عم 
لكددغ الالفددت فددي  ،، فالػمددػح الدددسعي تحقددق فددي العشددػان فددي السقصعدديغ الدددابقيغ 

ديػان الذاعخ أن العشاويغ الفخعية انداحت برػرة وامحة إلى السقصع األول " خا " 
في كمسة خاتسة : الحخف وبعجه األل  السسجودة ، بعكذ السقصدع الثداني فدي كمسدة " 

ونذيخ إلى ىدحا فدي عسميدة اسدتقخائية لعشداويغ   ،" الحخف وبعجه الػاو السسجودةبخوق 
ثدددع نجيدددب عدددغ تدددداؤل يصدددخح نفددددو : لسددداذا تخكدددد الػمدددػح الددددسعي فدددي  ،الدددجيػان 

 العشاويغ الفخعية في األل  السسجودة وأزيال صػتًيا باتجاه الخاتسة ر! 

 وبشطخة في عشاويغ القرائج يتزال ما يمي : 

                                                           

شبعدة  –يشطخ: نبدخ االسدع الجامدج والسذدتق دراسدة فيديائيدة نصقيدة: د/ أحسدج سدالمة الجشادبدة (2)
 .20م د، صد1025دار الجشان لمشذخ والتػزيع ، األردن ، ط األولى 
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 ا ( حرف بعده أل  ممدود اعقطع ) خ
 

 حتقق ذلك يف عناوين متعدد :

 ) خا ( يف خامتة
 

 "طا"  يف : بطاقة شع ية  

 "  يف : هتوميات يف بالط الشع  ال ،" ما 

 "ها ، وقا"  يف : أهازيج للفج  القا م 

 "طا ، جا"  يف : إىل أبطال احلجار  

 "را"  يف : سلي هجعة الصح اء 

 : الوطن وس  االنتماء "ما"  يف 

 "عا"  يف : اي عام ي الوجد 

 "ما ، شا"   يف : اجلمال الشاكي 

 " ا"   يف : سيد البيداء 

 "ات"   يف : قطعتان  

 "اي"   يف : أنت الكربايء 

 "وا"   يف : خواط  للوطن 

 " ا"  يف : من مدائن الوجد 

 "قا ، ان"   يف : بني الشقاء واهلناء  
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 "   يف : نفااثت الشجن"فا 

 "ها "  يف : إليها  

 " ا"  يف : أصداء لشوق قدمي 

 "عا، ان"   يف :" كف املعاان  " 

 "شا ، ال"   يف : اي شاع  اآلالم 

 "اي "  يف : جتليات شوق 

 "را ، جا"   يف : ق اء  يف جتاعيد اجمل   

 "كا"   يف : بكائني 

 "ضا"   يف : احتضار 

 يف : خواط  جمهد  "وا"   

 "شا ، را"  يف : على مشار  اجل اح 

 "فا"   يف : من يشرتي األكفان 

 "قا"   يف : مقاطع اجل ح األزيل 

 "را"   يف : تدفق الش ايني  

 "زا"  يف :  م الع وبة يف مزا  علني  
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 حمرب  نورانية من "را"  يف : أسط  

 "حا"  يف : على حائط املبكى 

 يف : طيش الزعامة"عا"  

 "طا ، ان"يف : قحطان وعدانن  

 "كا"  يف : حكاية الزورق العتيق 

 " ا"   يف : مف  ات 

كانددت ونمحدد  مددغ خددالل ىددحا االسددتقخاء أن السقدداشع الرددػتية فددي العشدداويغ الفخعيددة 
أكثددخ اندياًحددا ناحيددة السقصددع السسددجود بدداألل ، والددحي تػافددق مددع صددشػه فددي العشددػان 

فدي كمسدة خاتسدة، وجداء ذلدظ فدي خسددة وثالثديغ عشػاًندا مدغ مجسدػ  عشداويغ الخئيذ 
 .% 60وىػ ما يسثل ندبة  ،الجيػان البالغة : " خسديغ " عشػاًنا

عمى حيغ أن السقصع الثداني " رو " فدي كمسدة " البدخوق " لدع يتحقدق إال فدي عشدػانيغ 
دم العخوبددة فددي فقددط مددغ عشدداويغ الددجيػان. وىسددا قردديجتي:  " شقددػس مددغ  الػجددج، " 

 فقط مغ عشاويغ الجيػان.  %3وىػ ما يسثل ندبة ،مداد عمشي" 

 فسا الدخ في ذلظ ر .

ال شدددظ فدددي أن اإلكثدددار مدددغ الػمدددػح الددددسعي تحجيدددًجا فدددي األلددد  يذدددبو "  
فدي السسدخات اليػائيدة، وىدػ حدخف  ااألنيغ " فيػ حخف ال يجج أمامو عػائدق أو حبدد

حا مددا يددجل عمددى التشفدديذ وإيرددال الرددخخة جددػفي؛ ألنددو يخددخج مددغ الجددػف، وفددي ىدد
 واأللع عغ شخيق  الفتحة الصػيمة الستسثمة في ىحه األل  السسجودة اليػائية .
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 غالخاتسدةر فدتكسأما اإلجابة عغ تداؤل : لساذا انداحت صػتًيا باتجاه كمسدة  
في أنيا تذيخ إلى الخػف الجائع  مغ الشيايات عشج الذاعخ؛ وقدج اتزدال ذلدظ حيشسدا 

 محجيث عغ سيسيائية الشيايات في العشاويغ .مشا لعخ 

 ،بيج أنو جاء قمياًل متحقًقا مع كمسة " البخوق " التي تذيخ إلى األمل القدادم  
ما يجعمشدا نخجدع إلدى االسدتشتاج األول الدحي تػصدمشا إليدو فدي بجايدة البحدث وىدػ  وىػ

أن ىددحا األمددل يددديخ جشًبددا إلددى جشددب مددع األلددع مددغ الخددػف فددي عددجم تحقددق الخجدداء 
لع يعسج الذاعخ إلى الػمػح فيو كثيًخا؛ حيث إنو يعدير السعانداة بديغ  السشتطخ؛ ولحا

 الخػف والخجاء .
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 اخلامتت
ىحه السعايذة مع عشاويغ ديػان "خاتسة البخوق"  لمذاعخ الدعػدي د/ عبج لعمشا بعج 
 ندتصيع أن نحجد أبخز ما تػصمشا إليو في ىحه الخحمة البحثية . ،هللا الخشيج 

ومدخوًرا  ،بجايدة بدالعشػان الدخئيذ  -إن العشاويغ التي استخجميا الذاعخ: أَالا 
وإشاري ورمدي عشدج  ،لع تأت اعتباًشا بل كان ليا مجلػل نفدي  –بالعشاويغ الفخعية 

ومدددا تحسمدددو مدددغ دالالت ،الذددداعخ؛ اتزدددال ذلدددظ مدددغ الشطدددخة األولدددى لعتبدددات الدددجيػان 
إرشادية، لعل أبخزىا كان في الغالف، والحي ثبت بعج ىحه السعايذة لعشاويغ الجيػان 

مدددغ وجدددػد الددددحب  بدددل كدددان لدددو داللدددة اتزدددحت ،ونرػصدددو أندددو لدددع يدددأت اعتباًشدددا 
 وكأنيا تذيخ إلى  مع  ورود السصخ أو شحو . ،البيزاء في سساء الغالف 

وىدي أن ىدحا البدخق كدان فدي  ،كسا أن فيو داللة أخخى تػصدل البحدث إلييدا  
وىددي صدددفخاء كأنيددا عاصدددبة  ،الشيددار ؛ حيددث اختفدددت الذددسذ  فددي جاندددب الغددالف 

الرخخة في السدجج األقردى، ثدع  وتمػنت بمػن الرحخاء، التي تحيط بقبة ،الجبيغ 
اختفداء المدػن األحسدخ فدي قدػس قددح وىددػ "أيقػندة خفيدة " لعميدا غيبدت عسدًجا، ولعميددا 

 غيبت سيًػا، وداللة المػن األحسخ في قػس قدح ىػ العذق . 

ربربربا
ا
تػصددل البحدددث إلددى ثشائيدددة محققددة بدديغ العشدددػان الددخئيذ والعشددداويغ  : ثاوي

لدي وامدال ؛ ليردال إلدى داللدة مقردػدة كاندت الفخعية ؛حيث انصمقدا مدغ مذدتخك دال
 ىحه العشاويغ دالة أو شفخة تجل عمييا .

ربربا
ا
إن السدددتػيات المغػيددة التددي اسددتعسميا الذدداعخ فددي العشددػان الددخئيذ : ثالث

والعشاويغ الفخعية انصمقت مدغ نددق داللدي واحدج ؛ حيدث عسدج الذداعخ إلدى اسدتخجام 
 بػت والجسػد الحي يذعخ بو .الجسل االسسية بذكل الفت ؛ إشارة إلى الث
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ا
ا
اعتسدج الذداعخ عمدى الػمدػح الددسعي فدي الذدق األول مدغ العشدػان  : سابع

فدددي كمسدددة " خاتسدددة " بيدددجف داللدددي ورمددددي إلدددى مدددا يعتسدددل فدددي نفددددو مدددغ التشفددديذ 
 وإيرال الرخخة . 

وقدج ذكختيدا قبدل  كانت ىحه أبخز الشتائل التي تػصل البحث إلييدا ، 
التػفيدق  -عدد وجدل -راجًيا مدغ هللا  ،أن أمع قمسي؛ إيحانا بالفخاغ مغ ىحه الجراسة 

 إنو ولي ذلظ والقادر عميو . ،والدجاد والخشج والخشاد
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 ادلظادس َادلشارع ثبج
 

 ،بيدددددخوت ،، شبعدددددة دار العدددددػدة بدددددجر شددددداكخ الدددددديا ،أنذدددددػدة السصدددددخ  -2
 م.2862

مصبػعدددددات ندددددادي الجدددددػف  ،عبدددددج هللا الخشددددديج  ،الشبيدددددل أوراد العذدددددب   -1
 م.1005 -ىد2316ط األولى ،األدبي 

شبعدة دار  ،تحقيدق د/ رمددي مشيدخ بعبمبكدي   ،جسيخة المغدة البدغ دريدج  -2
 م2876األولى ،لبشان -بيخوت  ،العمع لمسالييغ 

مصبعدددة مردددصفى  ،تحقيدددق / عبجالددددالم ىدددارون  ،لمجددداح   ،الحيدددػان  -3
 م .2856ط الثانية  ،وأوالده بسرخ البابي الحمبي 

شبعدددة الشدددادي األدبدددي الثقدددافي  ،د/ عبدددج هللا الغدددحامي كفيدددخالخصيئدددة والت -4
 م.2875األولى  ،الدعػدية ،بججة 

 ،بيددخوت ،شبعددة السخكددد الثقددافي العخبددي  ،ديشاميددة الددشز ؛ دمحم مفتدداح  -5
 م.2880

ذاكددخة الذددعخ وتددحكخ الذدداعخ؛ التجخبددة الذددعخية لعبددجهللا بددغ سددميع الخشدديج   -6
ط  ،لبشدددان ،بيدددخوت ،م سددددة االنتذدددار العخبدددي  ،د/ دمحم سدددعج الدددجكان ،

 م.1022األولى 
 ،شبعددة وزارة الثقافددة بدداألردن  ،سدديسياء العشددػان د/ بّدددام مػسددى قصددػس -7

 م.1002ط األولى ،إربج  ،مكتبة كتانة 
شبعددة ندداس لمصباعددة  ،د/ دمحم شددو عرددخ ،السقالددة وأدبيددة الددشزسدديسياء  -8

 م.1000األولى  ،والشذخ بالقاىخة 
الذدددددعخ والتمقدددددي ؛ عمدددددي جعفدددددخ العدددددالق ، شبعدددددة دار الذدددددخوق لمشذدددددخ  -20

 م.   2884األولى  ،والتػزيع ، عسان ، األردن 
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 ،شددعخية العتبددات فددي ديددػان " أسددفار السالئكددة " لعددد الددجيغ مييددػبي     -22
 ،بحددث  ماجدددتيخ بجامعددة دمحم خيزددخ بدددكخه  ،/ بمعيددجة حبيبددي إعددجاد 

 م.1023/ 1022الجدائخ كمية اآلدا  والمغات 
ج يقصدديغ ، شبعدددة الددجار العخبيدددة يتقددجيع د/ سدددع ، جيددخار جشيدددت ،عتبددات -21

 .م1007األولى  ،لمعمػم ناشخون 
أ/ دمحم األمدددديغ  ،عتبدددات الػلدددػج إلدددى أسدددداليب الدددشّز الذدددعخي الحدددجيث  -22

شدددددددديخة ، بحددددددددث مشذددددددددػر بسجمددددددددة مكتبددددددددة اآلدا  والعمددددددددػم اإلندددددددددانية 
 م .1007بدكخه ،واالجتساعية ، جامعة دمحم خزيخ

بحدث مشذدػر   ،: مقاربة سيسيائية بخػلة بدغ الدجيغألدبيعتبات الشز ا -23
 م .1022مايػ الجدائخ ب ، Sematبسجمة 

بحددث مشذددػر فددي  ،د/ بمقاسددع دّفددو  ،عمددع الددديسياء فددي التددخاث العخبددي  -24
 م.1002ىد=2313( رجب 82مجمة التخاث العخبي بالجدائخ العجد )

شبعدة دار جامعدة السمدظ سدعػد ،د/ عبدجهللا الخشديج ،في حػمة الحخف    -25
 م.  1023ىد=2324لمشذخ عام 

 لدان العخ  البغ مشطػر .   -26
ػزيددددع عددددالع الكتددددب لمشذددددخ والت،د/ أحسددددج مختددددار عسددددخ ،المغددددة والمددددػن  -27

 م.2886ط الثانية  ،القاىخة ،
ىدد تذدخيغ 2313السجمة العخبية )ترجر في الخياض(، عجد ربيدع األول  -28

 م.1002األول 
دار إحيداء شبعة  ،ع جفاليتحقيق : خميل إبخاى ،السخرز د البغ سيجه -10

 م2885ىد 2326األولى  ،بيخوت  ،التخاث العخبي 
 ،د/ عبددجهللا الخشدديج  ،مددجخل إلددى دراسددة العشددػان فددي الذددعخ الدددعػدي  -12

 م. 1007ىد=2318األولى  ،شبعة نادي القريع األدبي 
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 ،مكتبددة األد  السغخبددي ،مددجخل إلددى عتبددات الددشز ؛ عبددج الددخازق ىددالل -11
 م.1000 ،السغخ  ،أفخيقيا الذخق 

تخجسددددو / خيددددخي دومددددة ، شبعددددة  ،مصددداردة العالمددددات : جػنددددا ثددددان كمددددخ -12
 م.1027األولى  ،قاىخة ال ،الييئة العامة لذئػن السصابع األميخية

بحدددث فدددي السردددصمال ،السفيدددػم المغدددػي واالصدددصالحي لمدددديسياء عخبيدددا  -13
جامعددة  –د / أحسددج عمددي دمحم ،والسرددصمال السجاور)مقاربددة فيمػلػجيددة (

 م.1022ىد=2323ذو القعجة ،مجمة كمية اآلدا  العجد الدابع ،بغجاد 
ج سددددالمة نبدددخ االسدددع الجامددددج والسذدددتق دراسددددة فيديائيدددة نصقيددددة: د/ أحسددد -14

ط  ،األردن  ،شبعدددددددددددددددددة دار الجشددددددددددددددددددان لمشذدددددددددددددددددخ والتػزيددددددددددددددددددع ،الجشادبة
 م.1025األولى

ال ، تيوضدددائ  العشدددػان فدددي شدددعخ "فددداروق جػيدددجة " إعدددجاد / الخشدددداء شددد -15
/ 1024بحدددددددث مددددددددتل بجامعدددددددة دمحم خيزدددددددخ كميدددددددة اآلدا  والمغدددددددات 

 الجدائخ . ،بدكخة  ،م1025

 األحاديث ا راعيت :
هللا  حددددػار مددددع الذدددداعخ " عبددددج،بخنددددامل " متعددددة األد  " قشدددداة السجددددج الدددددعػدية 

 م.8/4/1023الخشيج" بتاريخ الجسعة 

  



 
 دووانىخاتمةىالبروقىلعبداللهىالرشودى"مقاربةىسوموائوةىللعناوون"

2222 

 ثبج ادلُػُعاث
 ادلُػُع

 ادللخض العشبي
 ادللخض االجنليض 

 ادلقذمت
 "الجيػان والذاعخ " مقاربة وتعخيف.الخمٍيذ: 

 لُحت الغالف َالظفحاث البيؼاء
 الشاعش

 العشػان في الجراسات الديسيائية .احملُس  األَ  :   
 مفٍُ  الغيميائيت

 العىُان   الذساعاث الغيميائيت
 وضائ  العشػان في الفكخ الديسيائي .احملُس الثاوي : 

 .المغػية ومدتػياتو  العشػان الخئيذ" خاتسة البخوق "احملُس الثالث : 
 عشػان الخئيذ.تكثي  الشرػص في الالشابع :  احملُس

 سيسيائية الشيايات في :" خاتسة البخوق ".احملُس اخلامظ : 
 سيسيائية البخق في " خاتسة البخوق ".الغادط :  احملُس
 اندياح الرػت في العشاويغ الفخعية إلى الخاتسةالغابع :  احملُس

 اخلامتت
 ثبج ادلظادس َادلشارع
 ثبج ادلُػُعاث
 

 


