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داللة استخدام اللون يف شعر سعدي يوسف
دراسة يف اجمللد األول –االستاذ املشاعد الدكتور
صباح عبد الرضا أسيود
جامعة البصرة /مركز دراسات البصرة واخلليج العربي
امللخص :

جداو ٫الضعاؾت أن جغ٦ؼ ٖلى اهٟخاح لٛت الكاٖغ ؾٗضي ًىؾٖ ٠لى اللىن  ،بىنٟه أصاة مهمت
و٦ثيرة الضوعان في قٗغه  .وبٗباعة أزغي أن الىو الكٗغي ٖىض ؾٗضي ٌٛضو هخاحا َبُُٗا
ملجمىٖت مً اإلاُُٗاث الٟىُت التي خغم الكاٖغ ٖلى ألازظ بها وحكُ٨ل قٗغه مً زاللها  .ومً
هىا ٞان الكاٖغ ٌٛضو ناوٗا أ٦ثر مىه مبضٖا وٞىاها ٌٗنى بظاجه  .والىو الكٗغي ًُيخج ٖىضه ٖلى
أؾاؽ ججاوع بىِخين مً وؿ٣ين حٗبيرًين مخماًؼًٍ مً زال ٫امتزاج الك٩ل البهغي والدكُ٨لي
ً
بالخُاب اللٛىي  ،ومً زــم ٌٛضو الك٩ل البهغي مىلضا للمٗاوي والهىع في الخُاب الكٗغي .
ل٣ض اٖخمض الكاٖغ هظا البٗض البهغي في ئهخاج الضاللت اللٛىٍت بدغُٞت ناو٘ وٞىان مىهىب ،
ولم ً ً٨اؾخٗماله للىن بدا ٫مً ألاخىا ٫زاهىٍا  .بل هى مً ال٩لماث اإلاٟاجُذ التي ًخٗين ٖلى
اإلابضٕ والىا٢ض أن ً٨ىن لضيهما مجؿاث ٧اقٟت لبإع صاللُت وئقٗاٖاث ٨ٞغٍت جخ٣اَ٘ خُىا م٘
الىو وجخجاطب مٗه في أخُان أزغ ٖ ،لى ؾبُل الغمؼ الكٗغي  ،وجلٚ ٪اًت مهمت خاو ٫البدث أن
ٌؿبرٚىعها .

The Significance of Colour Imagery in the Poetry of
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Summary
This study tries to focus on the use of colour imagery in the poetry of Saady
Yousif as it is an important factor in his poetry. His works seem to be a natural
product of a collection of technical achievements, and through these collections
his poetry is formed. Consequently, the poet seems to be a maker more than a
creative artist. This is achieved through the juxtaposition of the visual and
formal patterns in the verbal structure, whereby the visual pattern will be
producing meanings in his poetry.
His use of colour is highly artistic and in no way was it a secondary issue in
his poetry. It is an important clue to his poetry to which the critic should be
sensitive, in order to uncover the semantic and ideological overtones in his text.
This paper aims to address that symbolic dimension in Yousif’s poetry.
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آزغ الكاٖغ ؾٗضي ًىؾ ٠أن ٌؿخٗمل لٛت قٗغٍت جدؿم باالهٟخاح ٖلى مُُٗاث الخ٣ىُاث
الجضًضة في ال ًٟالكٗغي  ،ولٗل أهمها اهٟخاخه ٖلى اللىن والغؾم والغ٢م الخؿابي والىػن
الكٗغي الجضًض بما لم ً ً٨مٗهىصا ٖىض ٦ثيرًً مً ٚيره مً الكٗغاء املخضزين  .وؾِخى ٠٢البدث
ٖىض اهٟخاح لٛخه الكٗغٍت ٖلى اللىن  ،لىدبين ًٖ ٢غب ُُٟ٦ت نُاٚت ال٣هُضة وحك٩لها ٖىض
ؾٗضي ًىؾٖ ، ٠ىضما حؿخلهم اللىن في يمً ؾُا٢ها  .ال ؾُما أن الكٗغ أيحى الُىم بكأن
حضًض  ،ئط ناع ًجىذ " هدى التر٦يز وا٢خهاص الٗالمت في الغؾالت الكٗغٍت بالٗمل ٖلى اللٛت اإلااصة
واؾخٛالَ ٫ا٢تها الخبلُُٛت ٧أق٩ا ٫ؾماُٖت أو بهغٍت " ( . ) 1
ً
ًبضو أن ؾٗضي ًىؾ٢ ٠ض وْ ٠لٛت اللىن جىُْٟا ٖمُ٣ا امخض ئلى مٟانل ال٣هُضة ٧لها .
بضلُل احؿإ صاةغة ألالىان في ٢هاةضه ؛ ومٗٓمها ال ًسلى مً جىُْ ٠اللىن بُغٍ٣ت أو أزغي ؛
بدُث ًم ً٨ال٣ى ٫ئن اللىن هى الٗىهغ اإلاخ٨غع بهٟت صاةمت في ٢هاةض ؾٗضي ًىؾ . ٠ومً هىا
٣ٞض ٚضا اللىن الٗىهغ اإلاالػم لكٗغ الكاٖغ والٗالمت الضالت ٖلُه في أٚلب ألاخىا ، ٫بدُث أهىا لى
هؼٖىاه مىه لظبل ٦ثير مً هخاحه  ،وهظا ما خضا بىا ألن هٖ ٠٣لى هظه الخ٣ىُت في املجلض ألاو ٫مً
ً
صًىاهه ٞدؿب ٚ ،ايين الىٓغ ًٖ مجلضه الثاوي وبُ٣ت الضواوًٍ الالخ٣ت  ،وكضاها لالزخهاع  ،ئط
ئهىا لى جىاولىا قٗغه ٧له ٞؿىسىى ٖىضها في ٖباب بدغ هاةج ال حؿخُُ٘ نٟداث مدضوصة أن
ً
جُ٣م أوصه  ،ال ؾُما أن الكاٖغ ٢ض اؾخٛل اللىن حؿغا ٌٗبر مً زالله ئلى ٖاإلاه الضازلي  ،مىا٣ٞا
آلازغًٍ الظًً اؾخسضمىا ألٟاّ ألالىان اؾخسضاماث مجاػٍت ٖىضما وْٟىا مٗاهيها الغمؼٍت أو
ؤلاًداةُت للضاللت ٖلى ً٢اًاهم اإلاٗانغة ( . )2بٗض أن وْٟىا الُاب٘ الجمالي والٟني للىن في
٢هاةضهم .
٦ما ًبضو أن للكاٖغ عؤٍت بهغٍت خاصة مؿخ٣اة مً  ًٞالغؾم ،أو أن ٗٞل ال٨خابت ٖىضه ًترشح
ًٖ  ًٞآزغ هى  ًٞالغؾم بُغٍ٣ت م٨كىٞت  ،ال ؾُما أهه ًخ ًٞ ً٣الغؾم والخهىٍغ الٟىجىٚغافي
ومً زم حاءث ججغبخه الكٗغٍت مكبٗت بمىؾُ٣ا اإلا٩ان والؼمان والظاث ( . ) 3وهى ما ًٓهغ حلُا في
٢هُضجه ( الؼٍاعة الُىٍلت ) التي بٗثر خغوٞها بُغٍ٣ت أزظث ٞيها ق٩ل زُىٍ اإلاُغ  ،م٣اعبا ٞيها
٢هُضة أبىلُىير( ئنها جمُغ) ( . ) 4وفي يىء طل ٪ه٣ى : ٫ئن الىو الكٗغي ٖىض ؾٗضي ًىؾًُ ٠يخج
ٖلى أؾاؽ ججاوع بىِخين مً وؿ٣ين حٗبيرًين مخماًؼًٍ مً زال ٫امتزاج الك٩ل البهغي والدكُ٨لي
ً
بالخُاب اللٛىي  ،ومً زم ٌٛضو الك٩ل البهغي مىلضا للمٗاوي والهىع في الخُاب الكٗغي  ،وهى
ٌؿدىض في طل ٪ئلى هىاحـ الخًىع والُٛاب بهٟت مؿخمغة .
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ولٗل ٢هُضجُه ( ٖبىع الىصاي ال٨بير ) و ( جلمـ ) ج٨كٟان الى٣اب ًٖ هظا الخىحه  ،ئط جبنى
هاجان ال٣هُضجان ٖلى أؾاؽ حكُ٨لي ٌؿخ٣ي مً اللىن نبٛخه ومً ال ًٟالدكُ٨لي ماصجه ،بدُث
" جخضازل ؾُمُاء الٟىىن الدكُ٨لُت بؿُمُاء ال ًٟالكٗغي " ( ، ) 5ئلى الخض الظي ًم ً٨أن هه٠
بٌٗ ٢هاةضه بال٣هاةض التي جأ٧ل بًٗها اؾدىاصا ئلى عؤٍت حكُ٨لُت واضخت  ،وونىال ئلى ما
ٌؿمى بال٣هُضة الهىعة التي " جداو ٫أن حؿخٌُٗ مً زال ٫الخٗبير بالهىعة البهغٍت ًٖ مبضأ
الخٗبير بالهىعة اللُٟٓت " ( ، )6وهى ما أؾهم بالخدى ٫مً ز٣اٞت ال٩لمت ئلى ز٣اٞت الدكُ٨ل الظي
ًظًب اللٛت الكٗغٍت وٍستزلها في ٞىىن أزغ٣٦ .ىله في ال٣هُضة ألاولى :
بٗضها ًٖ الىسل ...
ها هي قمـ ال٣غي جمىذ الىسل ٚابا مً الغَل أخمغ
ها هي أ٦ىازىا :
ٌ
وؿخٓل بها أو ٌ
ُّ
و٢ىص لبًٛاةىا -
ؾٟٗت
ُ
ً
ً
ُّ
َ
ُ
ألاعى
ألاعى ٦ ،ىزا ٨ٞىزا  ،وجل٣ي بها
٧لها تهبِ
للماء ِ ..
.......................................
بٗضها ًٖ الىسل
ها هي قمـ ال٣غي جمىذ الىسل ٚابا مً الغَل أخمغ
ها هي قمـ ال٣غي جمىذ الىسل ٚابا
و ها هي قمـ ال٣غي
ها هي ..
() 7
ها هي . ..
ئن الغؤٍت الدكُ٨لُت هي التي أوخذ للكاٖغبمثل جل ٪اإلاىاْغالتي عآها بأم ُٖيُه ُٗٞ ،نها حُِٗىا
ً
ص٣ُ٢ا  ،و٧أهىا ئػاء لىخت عؾام ماهغ أج ً٣نىٗخه ؛ َّ
ٞمض في زُىٍ عؾىماجه  ،لخ٨ىن أمامىا زُىٍ
ألاما ً٦املخضصة مثل  :الكمـ البرا٢ت والىسل وألا٦ىار وألاعى . .ئلخ ٦ .ما أن الكاٖغ ٧ان خغٍها
ٖلى ه٣ل ٨ٞغجه مً زال ٫الغؤٍت البهغٍت اإلاؿخىخاة مً  ًٞالغؾم ٖ ،ىضما عؾم زغٍُت ٞىُت
أ٧لذ ٞيها ال٣هُضة ٧لماتها قِئا ٞكِئا ونىال ئلى هُ٣ت الخالش ي ؛ اإلاٗغوٞت في ال ًٟالدكُ٨لي (. ) 8
والص يء هٟؿه هجضه في ٢هُضجه الثاهُت ( جلمـ ) ؛ ٖىضما حٗل الُغًٍ ٤مخض وٍمخض ختى ًًُ، ٤
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مؿخٛال ما أقغها ئلُه في ال٣هُضة الؿاب٣ت  ،ومكيرا ولى باقاعة بُٗضة ئلى جضازل اللىن بالًٟ
الدكُ٨لي مً زال ٫الغبِ بين اإلاؿاء املخُِ وون ٠الُغٍ ، ٤ب٣ىله :
ًغجضي في اإلاؿاء املخُِ  ،زىبا مً الخىم وال... ًُ٣
٧ان الُغٍ ٤ئلى ال٣هغ ُّ
ًمخض ...
ُّ
ًمخض ...
ًمخض...
ختى ًًُ. ْ ٤
................................
ُ
والُغٍ ٤ئلى ال٣هغٌٗغى...
ُ
ٌٗغى ...
ُ
ٌٗغى ...
ْ
ًًُ٘
ختى
ُ
ًغؾم في زىٞه ؾضعة ً
٧ان
ً
حىالخين
٧ان ًغؾم ٢برا  ...وُٖىين
ِ
ْ ً
ٌ ُ
ٞجأة ٧ ...ان ٢لب ًض... ١
وفي زىبه ...
ُ
ًض١
ُ
ًض١
وفي قٟخُه ُ
عماص الٛغٍ. ) 9 ( ْ ٤
جخجلى الغؤٍت الدكُ٨لُت بىيىح وجغمي بث٣لها ٧له ٖلى مٟانل ال٣هُضة بغمتها ٣ٞ ،ض بضأث
ال٣هُضة بىن ٠الُغٍ ، ٤والىن٢ ٠اع خاو ٫الكاٖغ أن ٌؿبٖ ٜلُه خغ٦ت ٞجٗله باحؿإ لىخت
الغؾم التي ؾغٖان ما جيخهي  ،مهما ٖغيذ  ،بِىما جخىحه ال٣هُضة ئلى صازل الىٟـ لخه٠
اهٟٗالها ًٞ .ال ًٖ ج٨غاعه ل ٟٔالغؾم لُض ٫صاللت ٢ىٍت ٖلى أن ال ًٟالدكُ٨لي ٧ان ههب ُٖيُه
وهى ًهى٢ ٙهُضجه  .ومً زم ًم٨ىىا ال٣ى ٫أن هىا ٥مٗاصلت خغم الكاٖغ ٖلى ئبغاػها  ،جخمثل
باإلاىاػاة بين الخاعج والضازل ٞ .الضازل مليء باألخؼان والخاعج ًنهٌ ٖلى اإلاكاهض الخاعحُت
اإلاغؾىمت بٗىاًت ٞاة٣ت  .وؿخض ٫مً زاللها أن هىا ٥مإزغا زاعحُا ٗٞل ٗٞله بهظه اإلاكاهض
اإلاهىعة أمامىا  .و٧أن الكاٖغ ٢ض ٧ان خغٍها ٖلى م٣ىلت بُ٩اؾى الكهيرة " الغؾم قٗغ نامذ
والكٗغ عؾم هاَ . ) 11 ( " ٤مما ًٟض ي ئلى أن أخاؾِـ الكاٖغ ٢ض وحضث اهٟالجا مً طا٦غة الىعي
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ً
لدؿخ٣غفي ؾُاًٞ ١اءاث مدضصة ؾلٟا  ،جيخمي ئلى ؾُا ١آزغحهض الكاٖغفي أن ًجٗله مخٗال٣ا م٘
طاجه وٞىه  .وججغبت ؾٗضي حعج ب٨ثير مً هظه ألاهماٍ التي جابٗها بٌٗ الباخثين بالغنض والخدلُل
( ، ) 11إلاا جمثله مً ججضًض مًمىوي وق٨لي اٖتري ال٣هُضة الٗغبُت الخضًثت بالهمُم  ،وما ط٦غها
لها ئال مً ٢بُل ؤلاقاعة وخؿب .

-2-

ًبضو مً الُبُعي إلاً ًخهٟذ صًىان ؾٗضي ًىؾ ٠أن ًلمـ ٖىاًخه الخانت باللىن  ،بل
باإلم٩ان أن ً ٠٣ال٣اعب ٖلى اللٗبت اللىهُت في مٗٓم ٢هاةضه ؛ بؿهىلت وَؿغل٨ثرة الخٟاث الكاٖغ
للىن ؛ وبىاء ٢هاةضه اؾدىاصا ئلُه  ،وأخُاها الخهغٍذ به ؛ مثلما أقاعهى هٟؿه ئلى طل ٪في ٢هُضة (
خىاعأوٖ ) ٫ىضما ٢ا: ٫
٦م ؾغوي أن ج٨ىن ال٣هُضة ميكىعة
بالٟغوؿُت  ،الىا٢ض الُىم أزُأ ،
لم ًلخٟذ للخضازل في اللىن  ،للمىُ ٤الجضلي
الظي َى ١الًغباث ألازيرة  ،هل (. ) 12
ًبضو أن أهم مىانٟاث ال٣هُضة الجضًضة  ،بٗغ ٝالكاٖغ  ،اخخىاؤها ٖلى الخضازل اللىوي،
وهى ٌُٗب يمىا ٖلى الى٣ض الجضًض ئه٩اعه لهظا الخيز الجضًض في ٖالم الى٣ض  ،وٖضم الخٟاث الى٣اص
ئلُه وئلى الخًمين الجضًض اإلاازل في ال٩لماث ألاحىبُت واإلاى٣ىلت مً اللٛاث ألازغي  .ال ؾُما أهه في
ّ
ًًمً ٧لمت اهجليزًت ٖىضما ٢ا ( : ٫حكغب الـ  Canada Dry؟ ئوي)  .ومً هظا هضع٥
الؿُغ الالخِ ٤
أن الكاٖغ ًداو ٫الخجغٍب ختى وئن جُلب طل ٪جًمين ٢هُضجه مٟغصاث مً اللٛاث ألازغي التي
ًخ٣نها ٧الٟغوؿُت والاهجليزًت بمٟغصاتها اإلاؿخٗملت وبلٛاتها هٟؿها ٦ ،ما ٗٞل في الؿُغ ألازير  ،و٦ما
ُّ
ٗٞل في ٦ثير مً ٢هاةضه  ،التي ؾىٖٗ ٠نها ل٨ثرة لجىء الكاٖغ ٞيها ئلى الل ٟٔألاحىبي  ،وال ؾُما في
٢هاةضه ألازيرة التي ناعث و٧أنها خ٣ل ججاعب ًسخمغ ٞيها الل ٟٔألاحىبي بلٛاث ٖضة بجاهب اللٟٔ
الٗغبي  ،وهى ما لم هجض له جُٗ٣ضا ً ٖىض ٚيره مً الكٗغاء الٗغب بهظه ال٨ثرة والاحؿإ  ،وهظا عبما
ًخ ٤ٟوم٣ىلت الكاٖغ هٟؿه ٖىضما أ٦ض أهه ٌٗنى بالهىٗت في قٗغه  ،وأهه لِـ " يض الٗلم في
ال٣هُضة " (ًٞ ، ) 13ال ٖما ونٟذ به ٢هُضجه الؿبُٗيُت وما بٗضها بىدى زام مً أنها " طاث
جىحه ججغٍبي ًالمـ أَغا ٝالجما ٫وال.)14("ًٟ
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ولى خاولىا الى٢ىٖ ٝلى ئقاعاجه اللىهُت ؛ اإلابثىزت بين َُاث صواوٍىه ٞؿى ٝهٟٓغ بمىا٠٢
٦ثيرة أقاع ٞيها ئلى مٟغصة اللىن أو ما ًضٖ ٫ليها (  ، ) 15وهي ٧لها جض ٫ببؿاَت ٖلى ما طهبىا ئلُه مً
أن الكاٖغ ٌٗني بًُ٣ت اللىن ٖىاًت زانت ؛ وبمداولت نب٢ ٜهُضجه بأنبا ٙجمذ بهالث
خُ٣ُ٣ت ئلى ألالىان  ،وهى ما ًبُذ لىا أن هُل ٤م٣ىلت قاٖغ ألالىان ٖلى ؾٗضي ًىؾ ،٠لىلٗه
باؾخلهام ألالىان في قٗغه واؾدثماع َا٢اث الغمؼ مً زال ٫اللىن  ،مما ًٟض ي ئلى همىم الكاٖغ
وُُٟ٦ت الخٗبير ٖنها مً زال ٫اللىن أو الهىعة اإلادك٩لت مً زال ٫اللىن  .باٖخباع أن " الكاٖغ
اإلابضٕ ًىدغ ٝباللٛت وٍبخٗض بال٩لماث ًٖ صاللتها ؤلاقاعٍت اللٛىٍت بل ًخٗضاها لخى ٔ٢خالت
قٗىعٍت ولخٓت اهٟٗالُت الؾدكٗاع صازلي لخىمىء ئلى مٛؼي الىٟـ " ( ،)16وهى ًبُذ لىٟؿه
اؾخٟؼاػَا٢اث اللٛت وخث قٟغاتها ٖلى الخٗبيرًٖ مىجؼه الكٗغي بأًت خلت أو نىعة .
-3اؾخٗمل الكاٖغ ؾٗضي ًىؾ ٠الاهضماج اللىوي اإلاخضازل للخٗبير ًٖ خالت هٟؿُت أو قٗىعٍت
٧امىت في صازله  .ولٗل ٢هُضجه ( ئلى ٖبضالىهاب البُاحي ) ج٨ك ًٖ ٠هظا الىحه مً الاؾخٗما. ٫
٣ٞض بضأث ال٣هُضة بالغٍذ التي تهب ٖلى مضًىت الكاٖغ ( البهغة ) مً مىٟى الكاٖغ – الظي
جخىحه ئلُه ال٣هُضة – و٧أنها جخأهب لخل٣ي زىعة البُاحي زم ً٣ى: ٫
البهغة الؼع٢اء  ..آال ٝالجضاو ٫والىجىم
النهغوالبدغالخىىن ْ
َ
ٌ
وؾٟاةً جغؾى ومالخىن َ ًا ٖبض الىهاب ْ
ُ
البهغة الؼع٢اء ُ أٚىُت ٌ خىىن ْ
للبدغهاٖمت ٌ خىىن ْ
ِ
ّ
ل ً٨مالحي الؿُٟىت ْ
املجهضًً ًؼمجغون ْ
أٚىُت ً للبدغ ،صامُت ً خؼٍىت ْ
للخبزِ ًا ٖبض الىهاب . ) 17 (..
ل٣ض اؾخٗمل الكاٖغ اللىن ألاػع ١بضاللخه اإلاٗخاصة في الاؾخٗما ٫الُىمي  ،ئط " ل٩ل لىن مٗنى
هٟس ي ًخ٨ىن هدُجت جأزيره الٟيزًىلىجي ٖلى ؤلاوؿان " (ٞ ، ) 18األػع ١لىن الهٟاء والى٣اء وهى لىن
الؿماء في أخض صالالجه (  ، ) 19و٦ظا هي البهغة في نٟائها وه٣ائها  ،في أعيها ( آال ٝالجضاو) ٫؛ وفي
ؾمائها ( الىجىم )  ،وهظا ما ًًمغال٣ى ٫بـ ( نهغها وبدغها ) ّ .
ل ً٨اإلاالخين املجهضًً وهم ٦ىاًت ًٖ
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الظًً ًيكضون الخُٛير هدى الخُاة ألاًٞل ًؼمجغون أٚىُت خؼٍىت  ،مما ٌٗ٨ـ جىحها ؾُاؾُا
٧امىا بين َُاث ؾُىع ال٣هُضة وزىاًا قٗغ ؾٗضي ًىؾ٧ ٠له  ،ولٗل هظا ما حٗل م٣ضم صًىاهه
ألاؾخاط َغاص ال٨بِس ي ًغصص اإلا٣ىلت التي جغي أن قٗغ ؾٗضي ًىؾً ٠خميز في ال٣هُضة الؿُاؾُت
اإلاخ٩املت ( ، ) 21ما صام الكاٖغ ًضوع في مدغاب الؿُاؾت ٦ثيرا  ،وٍجٗل حل همه مى٢ىٞا ٖليها ،
وجل ٪ميزة ونمذ قٗغؾٗضي بمِؿمها .
بُض أن ألاقُاء ال جخسظ لىها واخضا ٖىض ؾٗضي " ٞهي زًغاء وخمغاء وبًُاء وؾىصاء في آن
واخض  .ألالىان جخدض وجٟتر ١جبٗا الٞترا ١أو اجداص الغؤٍت هدى الص يء أو ألاقُاء اإلاىٓىع ئليها  ،وجبٗا
إلاا جضع٦ه بهيرة الكاٖغ لٗىانغ الخىا ٌ٢والخضازل ٞيها " (  . ) 21ئط حٛضو البهغة في اإلا ُ٘٣الالخ٤
زًغاء بٗض أن ٧اهذ ػع٢اء  ،مؿخٛال صاللت اللىن ألازًغزيراؾخٛال ٫بىن ٠اللىن ألازًغ ":مً
أ٦ثر ألالىان ويىخا واؾخ٣غاعا في صاللخه وهى مً ألالىان املخببت طاث ؤلاًداءاث اإلابهمت العجباَه
ّ
بأقُاء مهمت في الُبُٗت أنال ٧ ،الىباث والُبُٗت  ،زم حاءث اإلاٗخ٣ضاث الضًيُت وٚظث هظا
الاعجباٍ بالخهب والكباب وهما مبٗث ٞغخت ؤلاوؿان " (٣ً . ) 22ىُٞ ٫ه :
والبهغة الخًغاء ًا ٖبض الىهاب
لى ػعتها ًىما ً لٛىِذ َ اإلاضًىت ْ
َ
والبدغوالٗما َ ٫والىاعَ الضُٞىت ْ
لغأًذ َ أٖما َ ١الجىىب ْ
ُّ
خُث الُٗىن ُ الضامُاث ُ حك٘ هيران َ الًُٛىت ْ
ُ
خُث الىسُل ُ ًمىث ًا ٖبض الىهاب ْ
خُث اليؿاء الجاتٗاث
ً٣خلً في بإع اإلاضًىت ْ (. ) 23
ئن ازًغاع البهغة ال ً٩اص ًسخل ًٖ ٠اػع٢ا٢ها  ،مً هاخُت ٦ىنهما ٌٗبران ًٖ ٢الب واخض ،
ٞهما مً اإلاٟغصاث التي أؾماها أخض الباخثين باإلاٟغصة اإلااةُت التي جخجلى زير ججل خُىما جؼج في
زًم مكهض خاقض باأللىان(  .)24ول٨نهما ًسخلٟان ًٖ بًٗهما مً حاهب الخمهُض للخُٛير الك٨لي
الخانل الخ٣اٗٞ ،ىضما ٧اهذ مضًىت الكاٖغ جخميز باللىن ألاػع٣ٞ ،١ض ب٣ي اللىن ألاػع ١مهُمىا ٖلى
اإلا ُ٘٣بغمخه ،في خين َّ
مهض اللىن ألازًغ لإلقاعاث اإلاترٖت باأللىان ألازغ؛ مثل اللىهين ألاخمغ
اإلاخمثل (بالُٗىن الضامُت) ،واللىن ألاؾىص ،اإلاخجؿض في الىسُل اإلاُذ وفي اليؿاء اإلا٣خىالث .وهىا
ههبذ ئػاء بٗثرة لىهُت ًمثلها ألالىان :ألاػع ١بهٟاةه ،وألازًغ بُبُٗخه الىًغة ،وألاخمغ بضمه،
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وألاؾىص بمىجه( .) 25وال بض َّ أن ًىدكل اللىن ألابٌُ الهىعة مً ٢خامتها وٍدغعها مما لخ ٤بها مً
أصعان باتؿت ،وهظا ما ًىجلي في اإلا ُ٘٣ألازير مً ال٣هُضة وهى أ٢هغاإلا٣اَ٘؛ وٍ٩اص ًدىاؾب َغصًا
م٘ ما بضأه الكاٖغفي اإلا ُ٘٣ألاو ٫اإلابني مً أعبٗت ؾُىع ٣ً ،ىُٞ ٫ه :
ُ
أجغي ؾخىمٌ في هضي ُٖيُ َ ٪بهغجىا ال٣ضًمت ْ
وهجا ً وأٚىُت ً ُٖٓمت ْ (. ) 26
ٞاللىن ألابٌُ ًم ً٨أن ًخمثل بالىضي  ،والىهج وألاٚىُت الُٗٓمت و٧لها طواث مضلىالث
ئًجابُت حٗ٨ـ البُاى والهٟاء  ،وهى ما بكغث به ال٣هُضة مىظ الىهلت ألاولى ٖىضما أقاعث ئلى
الغٍذ ال٣اصمت مً مىٟى ٖبض الىهاب البُاحي  .وفي يىء طل ٪ه٣ى ٫ئن الكاٖغ لم ًجا ٝالخ٣ُ٣ت
التي ما لبثذ حٗاوصه في مٗٓم ٢هاةضه ئطا لم ه٣ل ٧لها  ،أال وهي ًِ٢خه الؿُاؾُت التي هظع لها
عوخه وٞىه ختى ناع قاٖغ الؿُاؾت بال مىاػٕ في الكٗغ الٗغاقي الخضًث  ،و٢ض ص ٘ٞلها زمىا باهٓا
مً خُاجه حٗلخه في ؾٟغصاةم وٚغبت ألُمت ال ٌٗغٞها ئال مً طا ١مغاعتها .
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ولٗل مً أهم ئق٩الُاث اؾخٗما ٫اللىن في قٗغؾٗضي ًىؾ ٠أهه ٌؿخسضم ألالىان الهاُٞت ،
أو ما ٌؿمى باأللىان البؿُُت التي جدضر ٖنها ال٣ضماء واملخضزىن أمثاُٞ : ٫ثاٚىعؽ وأٞالَىن
وأعؾُى ٢ضًما ولُىهاعصو صاٞيص ي خضًثا وٚيرهم ٧ ،األبٌُ وألانٟغ وألاػع ١وألازًغ وألاخمغ
وألاؾىص (ٖ ) 27لى ما اٖخاص الىاؽ في اؾخٗمالها ٖلُه  ،؛ بىنٟه ٌؿخ٣ي مهاصعه اللىهُت مً
الُبُٗت بك٩ل زام ( ) 28وال ؾُما في بضاًاجه الكٗغٍت  ،للضاللت ٖلى اهٟٗاالجه ال٣اجمت أو الؿُٗضة
 ،ئطا ٧ان في مٗغى الىن ٠للخالت الؿِئت أو الخالت البهُجت  .وفي الٛالب ٞهى ًه ٠أخىا ٫البالص
الؿِئت  .وأخُاها ً٨ك ٠اللىن ًٖ الخالت اإلاؼعٍت التي ًمغ بها الكاٖغ  ،و٢ض ًهل به ئلى هالت لىهُت
مخجاطبت  ،ولٗل اج٩اءه ٖلى اللىن ألاػع ١في ٢هُضجه ( الؿ٨ىن ) صلُل ٖلى صخت ٦المىا ٞ .اإلاكهض
الظي ًهىعه الكاٖغأمامىا مٛل ٠باللىن ألاػع٣ً ، ١ىُٞ ٫ه :
َ
يهبِ ُ
والىجىم  ...أعي
اللُل  ،أػع ١بين الخُى
ِ
ً
َ
وقىاعٕ مهجىعة ً ،وبالصا ً
شجغا أػع٢ا ً،
ُ
يُٗخ ُه  ،لي ٌ
بالص ...
مً الغمل ِ ،لي وًَ ٌ ...زم
ُ
َ
وهاحغتها ٦ ...م ُ
أخـ الىجىم ال٣غٍباث ِ
ً
ُ
ُ
الصجغألاػع ، ١الخكب ُ
مله٣ت بالخُى  ،أيها
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ُ ّ
ُ
اللُل  ...ئها اهتهُىا ئلى ٖالم ٍ
ألاػع... ١
ُ
ًترا٦م  ،أو ًبخضي  ،أو ًمىث ْ ( . ) 29
ًٟغف اللىن ألاػع ١ؾُىجه ٖلى مٓاهغ اإلاكهض الكٗغي ٧له  ،بدُث ال هجض لىها ًٚيره  .وهى
ًأزظ صاللخه اإلاخٗاعٖ ٝليها  ،بىنٟه لىها مًُغبا وهى ًدب٘ الضعحت اللىهُت التي ٌؿخدًغها
الكاٖغ (  ، ) 31ولظل٣ٞ ٪ض حٛير في اؾخٗما ٫الكٗغاء حٛيرا ْاهغا للُٗان  ،ئط ئهه ٢ض ًُىٓغ ئلُه هٓغة
حكاؤم وخ٣ض أو أهه ًدمل مٗاوي الخغٍت والاوٗخا ١والخدغع مً ٧ل ُ٢ض ٦ ،ما أزظ صاللت الهضوء
والبروصة اإلاؿخمضة مً البدغ التي تهب الغاخت وهضوء ألاٖهاب إلاً ًىٓغ ئلُه ( .)31في خين ًغاه
الض٦خىع أخمض مدمىص زلُل مىخُا " بالٗى ٠وال٣ؿىة في مجا ٫الهغإ خُث الىها ٫وألاؾىت
بؼع٢تها املخُٟت  ،وٍىحي بالُمأهِىت والؿُ٨ىت في ون ٠اإلاُاه الهاُٞت الؿاحُت " (  . ) 32وهى
ٌكتر ٥في هظه الىاخُت م٘ اللىن ألانٟغ ئط ئن هىا ٥ايُغابا في الخٗامل م٘ اللىهين ألاػع١
وألانٟغ جبٗا للضعحت اللىهُت ل٩ل منهما " ٞاألػع ١ال٣اجم ًثيرالكإم وألاخؼان  ،في الى٢ذ الظي ًمثل
لىن الؿماء مىه الهٟاء والهضوء وال٣ضاؾت " (  ، ) 33مثلما هى ألانٟغ الٟا ٘٢الظي ًثير الٟغح وهى
صلُل زير ووُٗم بِىما ًمثل الباهذ مىه لىن اإلاغى والظبى٦ . ٫ما ج٣ى ٫الباخثت أمل مدمىص أبى
ٖىن ٖىضما الخٓذ الاجها ٫ال٨ٟغي بين اإلاىعور الجاهلي واإلاىعور ؤلاوؿاوي ٖامت ٞ .اللُل يهبِ
ًّ
مؼع٢ا والصجغ أػع ١و٧ل ما ًمـ اإلاكاٖغ أو اإلآاهغ ٞهى أػع . ١وئطا ما ٖلمىا أن الكاٖغ ًىحه
زُابه ئلى ما أناب اإلاضًىت مً ٖ٣م وحٟا ٝفي اإلاكاٖغ وججلض في الٗاصاث  ،وأهه ٌٗلً زىعجه ٖلى
الؿ٨ىن الظي ًسُم ٖلى ؾغٍغة اإلاضًىت – ٖىىان ال٣هُضة الؿ٨ىن – أم٨ىىا ال٣ى ٫ئن اؾخٗما٫
اللىن ألاػع ١مبرع مً الىاخُت الٟىُت  ،بىن ٠اللىن ألاػعٌ ١كير ئلى الجامض واإلاُذ ٦ ،ما اؾخٗمل
أخُاها ٨ٞ ،ما أن الخُاة في اإلاضًىت زاوٍت وال أمل ًغجىى منها ٨ٞظل ٪هى ألاػع ١في حٗبيره ٖنها  ،ئط ئهه
لم ًجض أًٞل مً اللىن ألاػع ١للخٗبيرًٖ م٨ىىهه  .وٖىض طلً ٪م ً٨أن ه٣ى ٫ئن خًىع اللىن ٢ض
٦كُٚ ًٖ ٠اب الضاللت وأقاعئليها  .ولٗل ٢ىله اإلاىحه ئلى اإلاضًىت ً٨ك ًٖ ٠طل: ٪
شجغلأل ٠٦التي ُٗ٢ذ  .شجغللُٗىن التي
ً
ْ
ْ
ٌ
شجغلل٣لىب التي ُمسخذ حجغا ...
ُؾملذ .
في اإلاضًىت  ،جضهى الخضاة ُ ٤ػع٢اء َ مً وؾِ اإلا٣برة ْ . ) 34( .
ل٣ض ٢ضم الكاٖغ إلاا ونل ئلُه في زاجمت اإلاُا ٝج٣ضًما ًدىاؾب و٦ىن الخضاة٢ ٤ض أضخذ
ػع٢اء  ،ئط ئن ألا ٠٦مُ٣ىٖت والُٗىن مؿملت وال٣لىب ممؿىزت ٩ٞ ،لها طواث صاللت أ٢ل ما ًمً٨
أن جىن ٠بها أنها مدبُت وؾلبُت  ،وال جخىا ٤ٞوما ً٨مً في صازل الكاٖغ  .ولظل٣ٞ ٪ض ٖاص في
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نهاًت صوعة ٢هُضجه ئلى ما بضأ به ٖلى ؾبُل البىاء الضاةغي ٚير اإلاٛل ٤الظي ًيخهي بنهاًت ٚير نهاةُت
أي " أنها جغجبِ بالبضاًت اعجباَا ًٖىٍا  ،ول٨نها لِؿذ هي البضاًت " ( ٦ ) 35ما ً٣ى ٫الض٦خىع ٖؼ
الضًً ئؾماُٖل في ًٚىن ٦المه ٖلى أبيُت ال٣هُضة في الكٗغ الٗغبي الخضًث .ولظلٞ ٪ان
ْ
ُ
الكاٖغ اؾدبض٧ ٫لمت الؿ٨ىن ب٩لمت الُٗىن ٖىضما ٢ا : ٫الغٍاح التي ال ُّ
والغٍاح التي
تهب الٗكُت /
ْ
ْ
خم ْلخني َ
تهب الهبا ْح ّ /
ال ُّ
٦خاب الٛهىن  /أن أعي نُدتي في الُٗىن( ،)36في خين ٧اهذ الهُدت في
الؿ٨ىن في اإلا ُ٘٣ألاو ٫مً ال٣هُضة  .ولٗل مؿى ٙطلً ٪جؿض م٣ىلت ئخؿاؽ الكاٖغ بال نهاةُت
الخجغبت ( ، ) 37ومداولت حٗلها صاةمت الترصص ٖلى ألاؾمإ  ،وهى ما خاو ٫الكاٖغ أن ًثبخه في زىاًا
٢هُضجه .
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ًبضو حلُا أن مً أهم ما اؾخٛله الكاٖغ ؾُاؾُا في جىُْٟه ألالىان هى اؾخٗما ٫اللىن ألاخمغ
للخٗبير ًٖ جىحه ؾُاس ي مٗين ًضًً له الكاٖغ بالىالء  ،ئلى الخض الظي أنضع ُٞه صًىاها قٗغٍا
ً
٧امال هى صًىان ( الكُىعي ألازير ًٞ ) ِ٣ٞال ًٖ ٢هاةضه اإلابثىزت بين َُاث صواوٍىه ال٨ثيرة التي
أعبذ ٖلى ألاعبٗين صًىاها قٗغٍا  .مما ًٟض ي ئلى ال٣ى ٫ئن الكاٖغ لم ًس ٠جىحهه الؿُاس ي  ،وأهه
٧ان خغٍها ٖلى مخابٗت جىحهاث خؼبه الظي ًغ ٘ٞلىاء الٗلم ألاخمغ في اإلاىاؾباث الٗامت والخانت ،
وفي الضو ٫التي جضًً ئلى الاجداص الؿىُٞتي الؿاب ٤بالىالء(  . ) 38ووٗخ٣ض أن ؾٗضي ًىؾ ٠مً الظًً
ب٣ىا مىالين للخؼب الكُىعي ختى بٗض أن اهدل ٖ٣ض الاجداص الؿىُٞتي واهٟغٍ ٖ٣ض حمهىعٍاجه ئلى
صوٖ ٫ضة واهدؿغث هُمىخه ٖلى الضو ٫التي ٧اهذ مىًىٍت جدذ لىاةه .
ئن اإلاخدب٘ لخجغبت الكاٖغ ًجض أهه ٌؿخٛل اللىن ألاخمغ اؾخٛالال خؿىا في الخٗبير ًٖ جمىحاث
هٟؿه وج٣لباتها مىظ البضاًت بىنٟه لىها مثيرا ومهُجا وم٣ل٣ا (ًٞ ) 39ال ًٖ ٦ىهه مً أ٦ثر ألالىان
جًاعبا بضالالجه اإلاخضازلت واإلاخباًىت ( . ) 41ولٗل ٢هُضجه اإلاٗىىهت بـ ( زىاَغ ٚير مدكىجت ) ج٨ك٠
ًٖ هظا الخىحه  ،ئط ئهه أصزل اللىن ألاخمغ في يمً خضًثه ًٖ البام والجؿغ ؛ بُغٍ٣ت جمً٨
اإلاخاب٘ مً أن ًغنض اهبثا٢ه ٖما ًضًً له الكاٖغ بالىالء  ،وهى ٖلى هظا ألاؾاؽ ًخميز بالغؾىر
والثباث " أي بسانِخه في قض الاهدباه " ( ٦ ، ) 41ما ً٣ى ٫ألاؾخاط دمحم اإلاا٦غي ٖىضما جدضر ًٖ
عؾىر الك٩ل في هٓغٍت ألاق٩ا ٫الجكُالذ في الكٗغالخضًثٞ ،ؿٗضي ً٣ىٖ ٫لى ؾبُل الخمثُل :
ٌؿاعالظي ًجلـ آلان ٢غب: ٪
ًبخضيء الجؿغ،
( ) 102

لشنة 2015

جملة آداب البصرة  /العدد ()73

ًبخضيء البام أخمغعخلخه ،
ًث٣ل البام في أو ٫الجؿغ،
جدبٗه أهذ ...
ًبضو ل ٪البام في وؾِ الجؿغمغججٟا زابخا ،
لخٓت  ...زم ًمض ي
() 42
ئلى آزغالجؿغ...أخمغ ،مىضٗٞا في الؿماء الٗغًٍت .
ئن ألٟاّ الِؿاع والبام ألاخمغ والجؿغ ألاخمغ حكير ئلى الخىحه الؿاب ٤الظي عنضهاه ٦ .ما أن
اهخهاع الكاٖغ لُٗ٣ضجه واضح في الؿُغ ألازير ٖىضما حٗل البام ًىض ٘ٞفي الؿماء الٗغًٍت
صاللت ٖلى اهُال ١ما ٌٗخ٣ض به بُٗضا في ال٨ىن الٟؿُذ .
والكاٖغ ًمض ي في هظه الُغٍ ٤ئلى مىخهى ٚاًاجه في ٢هُضجه ( هجمت ؾباعجا٦ىؽ ) التي ٦غع ٞيها
اللىن ألاخمغ بهىعة الٞخت لالهدباه مىظ الؿُغ ألاو . ٫و٢ض ٞسح اؾخٗماله للىن املجا ٫أمامه
للخٗبير ًٖ زلجاجه  ،ال ؾُما أن ال٣هُضة ج٣ىم ٖلى الجم٘ بين الكٗغ والىثر في زاهت واخضة  ،ئط
ٌٛضو اللىن ألاخمغو٧أهه البإعة التي ًىُل ٤منها الكاٖغوئليها ٌٗىص ٣ً ،ى ٫في بضاًت ٢هُضجه هثرا :
زمؿىن عاًت خمغاء ٖلى بىاباث ٢هغالكخاء
زمؿىن ُ٢اعا مهٟدا مً بتروٚغاص ختى ٞالصًٟىؾخى٥
زمؿىن ؾُٟىت ٢مذ مً الٟىل٩ا ئلى أَٟا ٫اإلاضن الجاتٗت
زمؿىن وعصة ل٣ىمِؿاعالكٗب
زمؿىن ملُىن ٖامل خى ٫لُىين الجغٍذ
زمؿىن ئَال٢ت ٧اجُىقا لؿباعجا٦ىؽ اإلاىخهغ
زمؿىن
زمؿىن
زمؿىن
زمؿىن مغ٦بت ًٞاء ألبىاء الخغؽ ألاخمغ
لٟخُان الُالت٘ ...
() 43
وٞخُاث ِ ال٨ىمؿىمى. ٫
وْل ًغصص مٟغصة اللىن ألاخمغ ٧لما ؾىدذ الٟغنت لظل ٪؛ مً ٢بُل ٢ىله  :هاٞظة وٚضا أخمغ
ألاُّ ... ِ ٤ٞ
َ
ٖىانم حؿ٨نها  /الىجمت الؿاهغة ْ ( ، ) 44و
ًمخض هظا ال٨خاب ُ ً /هير حىاخين ٌٛ ...ضو
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زمؿىن مغ٦بت ًٞاء ألبىاء الخغؽ ألاخمغ ( ٩ٞ . ) 45أن الكاٖغ ٢ض وحض في اللىن ألاخمغ حٗبيرا ً ٖما
ً٨مً في ؾغٍغجه  ،لُىُل ٤به ئلى آٞا ١مدؿىؾت هي في ألانل مؿخلت مً مىٓىمت ؾُاؾُت بُٗنها ،
وهى في الى٢ذ طاجه ٌٗبر بدغاعة ونض ًٖ ١ما ًسخلج في وحضان الكاٖغ  ،ومً زم ٞأن عؤٍخه ٢ض
جغشخذ مً زال ٫اللىن بٗض أن مىده اللىن ٞغنت الخٗبيرالجضًض .
٦ما أن الكاٖغ ٌؿخٛل ج٣ىُت اللىن في ٢هُضجه اإلاهمت ( ئلى أخض الجؼاةغٍين الخمؿت ) ٞبٗض أن
٧ان ًخدضر ًٖ ػاةغًؼوعبِخه الظي ٌؿم٘ نىجه في هُاج الىاؽ ًىاصًه ٢اةال :
ْ
الخمغاء
ًا ٚهً الؼٍخىهت
اهٓغئلى قٗبي
لُمىهت ً ًمخهها املخبرون
ملٗىهت نٟغاء ْ
ل٨نها جدلم ُ
َ
ْ
الخًغاء
أخالم٪
مً أحل هظا وٛل ُ ٤ألابىاب ْ
لىٟخذ ألابىاب ْ
..........
.............
............
( ) 46
.
ئيغاب ْ
ً٨ك ٠اللىن صالالث مُٛبت ًٖ الىو أو جبضو ه٨ظا  ،ئط ئن ٖىانغ اللىن جخىالى لخٗ٨ـ
جٟانُل خُاجُت جيخاب الكاٖغ وهي ٧امىت في صازله ؛ اؾخُإ أن ٌٗبر ٖنها مً زال ٫هاحس ي
الخًىع والُٛاب  ،وب٩لمت أص ١ئطا ما ٧ان هاحـ الخًىع ًى٨ك ٠في الىو قِئا ٞكِئا ٞأن
هىا ٥هاحؿا آزغ ًخىاعي زلٟه ؛ وهى ًضٖ ٫لى زُمت مخ٨كٟت في الىو  .ووؿخُُ٘ أن هإقغ طل٪
مً زال ٫جغؾُمت لىهُت ًدضو بها اللىن ألاخمغئلى صالالث مخ٨كٟت قِئا ٞكِئا :
أخمغ= أنٟغ +أزًغ
ٛٞهً الؼٍخىهت ألاخمغ ( اإلاىاصي ) هى ألانل بِىما ٌٛضو الكٗب ٧لُمىهت نٟغاء  ،والهٟت
واإلاىنىً ٝضالن ٖلى مٗان ؾلبُت  ،ئط ئن اللىن ألانٟغ – ٦ما هى مٗغو - ٝطو صاللت ؾلبُت
و٦ظل ٪اللُمىهت التي جغؾم اججاها ًىدضع هدى الٗ٣م واإلاىث  ،وم٘ طلٞ ٪أن هىا ٥أخالما زًغاء
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ما ػالذ جغاوص مدُا الكاٖغ ومً ًضوع في مدغابه  .وه٨ظا ٌٛضو اؾخٗما ٫الكاٖغ للىهين ألانٟغ
وألازًغ عانضا ً إلاا ونل ئلُه املجخم٘ مً ؾلبُاث ًٖ ٠٣لى الىض منها ٚهً الؼٍخىهت الخمغاء ،
ً
الظي ًغنض جىحهاث الكاٖغ الؿُاؾُت التي أإلاٗىا ئليها ؾاب٣ا  ،والتي جًاٞغث م٘ ج٣ىُاث ٦ثيرة في
عؾم مٗالم قاٖغاؾخٛل ما أم٨ىه مً وؾاةل ٖهغه للخٗبيرًٖ ًِ٢خه الؿُاؾُت .
وئحماال ه٣ى ٫ئن اؾخٗما ٫الكاٖغ ؾٗضي ًىؾ ٠لأللىان ٧ان ٖلى وجيرة ج٩اص أن ج٨ىن واخضة ،
أب٣ى ٞيها لألخمغ صاللت زابخت ولألنٟغ صاللخه و٦ظا لألزًغ وألاػع . ١مً ٚير أن هجض خُاصا ًٖ هظه
الُغٍ ، ٤بدُث ٚضث ألالىان طاث صالالث حٗبر ٖما هى مٗغوٖ ٝنها باؾخ٣امت واخضة  .ومما هى
مٗغو ٝأن هظه ألالىان هي ألىان عةِؿت ولِؿذ ٞغُٖت أو ما ؾمي ( باأللىان البإعٍت ) ( .)47وبُ٣ت
ألالىان جىًىي جدتها  ،مما ٌٗني أن الكاٖغ ٧ان ٌؿخلهم ألالىان الغةِؿت في الٛالب مً قٗغه .
لُض ٫صاللت ناعزت ٖلى ما ً٣هضه  ،ولٗل طل ٪أخض ألاؾباب الغةِؿت التي حٗلذ الكاٖغ ٌؿخٛل
اللىن للضاللت ٖلى ًِ٢خه الؿُاؾُت .وٖلى الغٚم مً طل ٪لم ً ً٨جىُْ ٠اللىن ٖىض الكاٖغ
ؾٗضي ًىؾ ٠مً باب الظ٦غ للىن وخؿب  ،بل حٗضي مجغص ط٦غ اللىن ئلى ما هى أحضي وأهٟ٘
للكاٖغ وال٣هُضة باؾخٛالُ٢ ٫مخه الٟىُت والاقخٛاٖ ٫ليها ٩ٞأهه عؾام ٖاع ٝبسٟاًا ألالىان
وصاللتها  ،ومً ّزم ٚضا اللىن ٧لمت سخغٍت ناعث بمغوع ال٨ثير مً ال٣هاةض بمثابت ال٩لمت اإلاٟخاح
التي جدل ٖ٣ضة ال٣هُضة وجالخ ٤أهٟاؾها لخجؿض خالتها وجبرػها بدلتها الجضًضة .
* * *
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ٞترة  – 2117 -1988نضً٣ت مٗمغ  ،عؾالت ماحؿخير في ٢ؿم اللٛت الٗغبُت حامٗت مىخىعي – ٢ؿىُُىت  ،الجؼاةغ ،
. 43 : 2111
 -39صالالث ألالىان في قٗغًديى الؿماوي – مغيُت آباص و عؾى ٫بالوي  ،مجلت ئياءاث ه٣ضًت ٕ (: 2112 1 ٥ ) 8
 . 11و٢ض جدضر الض٦خىع أخمض ٖمغ مسخاعًٖ صالالث اللىن ألاخمغٞىحضها مخًاعبت ومخٗضصة
ً - 41ىٓغاللىن وأبٗاصه في الكٗغالجاهلي . 16 :
 -41الك٩ل والخُاب مضزل لخدلُل ْاهغاحي – دمحم اإلاا٦غي . 25 :
 -42صًىان ؾٗضي ًىؾ. 136 /1 : ٠
 -43صًىان ؾٗضي ًىؾ. 157 /1 : ٠
 -44صًىان ؾٗضي ًىؾ. 158 /1 : ٠
 -45صًىان ؾٗضي ًىؾ. 158 /1 : ٠
 -46صًىان ؾٗضي ًىؾ. 484 /1 : ٠
 -47ؾُ٨ىلىحُت ئصعا ٥اللىن والك٩ل – ٢اؾم خؿين نالح  ، 118 :ه٣ال ًٖ اللىن وأبٗاصه في الكٗغالجاهلي . 4 :
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مصادر البحث ومراجعه :
 -1أهماٍ الهىعة والضاللت الىٟؿُت في الكٗغ الٗغبي الخضًث في الُمً – زالض ٖلي خؿً الٛؼالي  ،مجلت حامٗت
صمك ، ٤املجلض (  ) 27الٗضص ألاو ٫والثاوي – . 2111
 -2صالالث ألالىان في قٗغ هؼاع ٢باوي – أخمض ٖبضهللا دمحم خمضان ئَغوخت ماحؿخير م٣ضمت ئلى حامٗت الىجاح
الىَىُت ٧ ،لُت الضعاؾاث الٗلُا .2118 ،
 -3صالالث ألالىان في قٗغًديى الؿماوي – مغيُت آباص و عؾى ٫بالوي  ،مجلت ئياءاث ه٣ضًت ٕ (2112 ، 1 ٥ ) 8
.
 -4صًىان ؾٗضي ًىؾ ، ٠صاعالٗىصة – بيروث . 1988 ) 3 ( ٍ ،
 -5قٗغ ؾٗضي ًىؾ ٠صعاؾت جدلُلُت –ص  .امخىان ٖثمان الهماصي  ،اإلاإؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ ،
بيروث  ،جىػَ٘ صاعالٟاعابي . 2111 ،
 -6الكٗغ الٗغبي  ...آلان  ،بدىر الخل٣ت الضعاؾُت إلاهغحان اإلاغبض الكٗغي الخاصي ٖكغ  ، 1995ئٖضاص ٖلي
الُاتي  ،صاعالكإون الث٣اُٞت الٗامت  ،بٛضاص . 1996
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 -7الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ ً٢اًاه وْىاهغه الٟىُت واإلاٗىىٍت – ص ٖ .ؼ الضًً ئؾماُٖل  ،صاع الٗىصة بيروث و صاع
الث٣اٞت  ،بيروث . 1972 ، ) 3 ( ٍ ،
 -8قٗغٍت ألالىان في الىو الكٗغي الجؼاةغي اإلاٗانغ ٞترة  – 2117 -1988نضً٣ت مٗمغ  ،عؾالت ماحؿخير في
٢ؿم اللٛت الٗغبُت حامٗت مىخىعي – ٢ؿىُُىت  ،الجؼاةغ47: 2111 ،
 -9الك٩ل والخُاب مضزل لخدلُل ْاهغاحي – دمحم اإلاا٦غي  ،اإلاغ٦ؼالث٣افي الٗغبي  ،بيروث . 1991
ٞ -11هى ٫مً جاعٍش الخغ٦ت الدكُ٨لُت في الٗغا – ١قا٦غخؿً آ ٫ؾُٗض  ،صاعالكإون الث٣اُٞت الٗامت  ،بٛضاص ،
. 1983
 -11في الى٣ض الجمالي  :عؤٍت في الكٗغ الجاهلي  ،ص  .أخمض مدمىص زلُل  ،صاع ال٨ٟغ اإلاٗانغ  ،بيروث وصاع ال٨ٟغ
بضمك. 1996 ، ٤
 -12الُ٣م الجمالُت في قٗغ ؾٗضي ًىؾ – ٠ص ٖ .بضالؿالم ٞؼاػي  ،مى www.airssform.com ٘٢في
. 2117/2/21
 -13اللٛت الكٗغٍت والاهٟخاح ٖلى اللىن والدكُ٨ل – ص ٞ .هض مدؿً ٞغخان  ،مجلت اإلاى ٠٢الث٣افي ٕ ( آطاع
وهِؿان )  ،بٛضاص . 1999 ،
 -14اللٛت واللىن – ص  .أخمض مسخاعٖمغٖ ،الم ال٨خب لليكغوالخىػَ٘  ،ال٣اهغة ٍ ( . 1997 ) 2
- 15اللىن وأبٗاصه في الكٗغ الجاهلي – قٗغاء اإلاٗل٣اث همىطحا – أمل مدمىص ٖبضال٣اصع أبى ٖىن  ،عؾالت
ماحؿخير باقغا ٝص .ئخؿان الضً ، ٪م٣ضمت ئلى ٢ؿم اللٛت الٗغبُت في ٧لُت الضعاؾاث الٗلُا بجامٗت الىجاح
الىَىُت  ،هابلـ ٞلؿُين . 2113 ،
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