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ةّياااة    الففااال الر حاااأ ياااؤ ة شاااةض ختلاااة جهياااه  مل  لااا  املفاااا ي   للصااااتيال العّر

ال الػية القهيماة  بخ اؼاة ّيماا ي علال  علا  ال ياال  بخالنؽامػ مةاق ماا  علال 

باالشاا عاخ ه  اةااق الحاات اخ لااب مزاتااا باااخاا يااؤ الهخاشااال ال الػيااة ب  بيااة  ااهيما 

ىااااا  بخااااهياا  اتمال ااااا ممااااا  ياااال خاااامش خقيق زااااا مااااث خياااا    زااااا م اااار  ا اااار  لف

مفاا  للمعىاأ  أ   زااا جازت ال ي  از  مةااق  بماا  ياال ياؤ  تمارضاا  بيااؤ الؼارؿ م زااا 

يؤ الرالأ  بؼمال ماا ة ت اق الةىرلاة ال فارلياة لالشا عاخ   بالحات ةةملال  شاشاا ياؤ 

ض  العال .  ّض  لالش عاخ  مث لرلقة ال فرحأ ّب

شاا عاخ    مااث  ةااا  صاا ا  االة املها لااة  لااا  صاالين الفاامت ر ااا خقيقااة   ل      
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ةياااااة بمقاخخاااااة  ااااال  لاااااس ياااااؤ     ؽااااايه  بخياااااال  تمارضاااااا  ياااااؤ ـااااامت اللصااااااتيال العّر

     للراخل رياط يديابي.ات ماّال الليلة الاالاة 

  .ال تيملة 

Abstract :  Article info 

    Secular linguistics has the great merit in establishing a 
new vision of the various ancient rhetorical concepts, 
especially with regard to the science of rhetoric, and 
especially with regard to metaphor. These have occupied a 
prominent place in rhetorical and literary studies, in the 
past and present, based on what has been said about their 
truth in that they are merely a verbal decoration adding 
to the meaning or an integral part of it, and what was 
said in its types and in its purpose in speech, up to what 
the interactive theory of borrowing adopted Which starts 
with an understanding of a metaphor from the way of 
thinking and understanding the world. 
    Hence, this work seeks to shed light on the reality of 
"borrowing" and its types, in light of customary linguistics 
and an approach to all of this in the poem "The Steps of 
the Third Night"by the late Ayyash Yahyaoui. 
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  مقدمة:. 

ش عاخ  ظرال م مح ا بلا عا م  لفا يؤ ـمت  ّزاخ الحت اتباقب مر را ـمث ل لقه اكتصبب    

ىت
ّ
  بةرتصب  لة الهخاشة   مي زا  م زا ةؽب ـمث نصل ما يصمأ بالعل  املعريؤ  ب العّر

ةية  ب لا ما يعزا مث مزات زا يؤ خقل 
ّ
معريؤ جهيه  ال ب م العل  املعريؤ  ب اللصاتيال العّر

الهخاشال اللؼملة  عزل راأ باللصاتية  عزل  اػ  ـ  الا  لس اخة الضا ب خه      رماش 

فر ل ك اباةق ب  رخة ظعرلة مح ةق رث ػحأة بخال الؤ   يب الراخل  رياط يديابي  اللي لاملا ة

مع لجابة ر ا  ظزاش مفا ة:   تدابش مث  الش  لا املـم
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 د، عامري عزادلين، أ ، أ س يا مرهون 

ىت يؤ ظعر  رياط يديابي ؟ -
ّ
 كي  ة لب لش عاخ  الل ةية ك عه رّر

ّىت الجهيه ةدقيل ّض  املعىأ لهى امل لق ؟ -  ب ل اش مارب لش عاخ  بمةىمخ ا العّر

ّةية .       ةية ب  عه ا  لا مفضمأ لش عاخ  العّر  ب  ل  لس شت مرق  لا مفضمأ اللصاتيال العّر

  ة:مفهوم اللسانيات العرفني  -10

أ  يؤ الماليال 1987يؤ الاماتةةال مث القرل املاضًت  بخالف ن راأ  لا العل  نع  ب ةممخ      

ةهخس اظ ؼاش اللّ ث بالل ات » رل  لؼمي ي مع بحل جملة مث العلمأ   ب م امل ده   مرلرية

  ؽاؼال  صا   ّيزا الفلصفة برل  الةفض بالل ات لؼمةاعؤ 
ّ

 خاشة  شاشضا ةفاّر ل

 ات 
ّ
ةية الل صاتيال ب تثأبخملمجيا كما ةهخس العلمأ العّر

ّ
برلمأ  رؽاب )رلمأ الّهماغ( بالل

ة ق ال يملمجية الحت ةدملق ب عىأ كللس بمّةملاااااق بة د  يؤ ة لياةااااااااق راّمة بالل ات البعري ب ـخ

ؼملاااة  ب تثأبخملمجيا 
ّ
  ّضم يرة ن اخة الا بثيقا بالهخاشال الةفصية الحت تز   1«الةفصية بالل

ة إلانصاتية بإلا خاك  عز ل  عمل الهماغ بم ا عة العمليال العقلية امل  لفة الحت ة ؽل باملعّر

 راأ. 

ةية  خي   ل        ةية تز   بهخاشة اللؼة يؤ ـمت العمليال الل ةية العّر اللصاتيال العّر

ي فاّر ّيزا الل ث بالل ات مع العلمأ   رى الفلصفة برل  الةفض بالل ات لؼمةاعؤ برلمأ 

 . 2 رؽاب باللصاتيال ب  تثأبخملمجيا

ي       ة  م رهأ القمش باش قاللية الةىاأ اللؼمي  بمعىأ  ل ما ةل ب  ليق اللصاتيال املعّر

رهأ   ل بما يل ب  ليق  عم مصز  مث  ل ةممخ اللؼة رةه المفل ي     ليا مث تمم ج 

تدمي مص قل يؤ الهماغ ي ىأ بالزامل ب عليمال  اؼة بقه ب تما ةرى ب تق ال اتفؽاش بحل 

ة اللؼملة بال فرحأ  عزل راأ.   املعّر

ية ال ةةفؽل رث النبأ  إلانصاتية الحت  عزلضا  ل اللؼ       ة مث مةىمخ اللصاتيال املعّر

ال  رخة بالحت ةرثر يؤ المرلقة الحت تهخك بزا  ظيات بتؽمغ بزا مفا يمةا امل  لفة . بال ع حأ رث 

ّاللؼة لةصب مص قلة  ب .  ظيات باملفا ي   ب م  عه لؼمي  ي  ثر  بال ظس  بريفية   خاكضا
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ر ا  اتزا بال يمرث بؼ  تىامضا الها  ؤ بؼمغ  مارهة ب ماتةةق بمعزش مث ال تية  مؼلقة

ية الحت ةرشض مل ا ئ رامة يؤ النبأ  البعرلة ةرثر م اظر  يؤ بتية امل ا ئ  ال ؽمخلة  ب املعّر

 .3اللؼملة امل  لفة

للؼملة الؼرخية  ل ما يمح   صخاب  لا ال ياخ رث  صخاب الةىر  ال قليهية يؤ الهخاشال ا     

املةباقة مث الفلصفة  خشمية  م  ل  صخاب  لة الةىر  ال قليهية يزململ النياش  بال 

يفعمل لق  بخا  شاشيا يؤ رمليال ال فرحأ بإلا خاك. ّالهخاشال ال قليهية يؤ اللؼة بالفلصفة 

ـمرية    ةرى  ّل  ةاك بتية مم Objectivism برل  الةفض  بهؤ ما يملل رليزا مؽملح   

للخقيقة بللعال  الناخجؤ مص قلة رث مع قهال البعر  ب تق البه لز  تؽ   لة ال تية مث  ل 

معؤ املةمق  اللي لةض للنياش ّيق  ثر  . 4نص عمل ال فرحأ املـم

رلث إلي ا      
ّ
ب  جراتاةق يؤ العلمأ اللؼملة  شب ق ش ؤ املةى  ل ة لمخ ال عه املعريؤ  ب ععُّ

ت ةق  يؤ  ل مر  رااقا  ماأ ةفصحأ رملية  ت اج املعىأ بة بللق يؤ م  ل  خلمش للؽعمخال الح

مىا ر إلات اج الحت ة  ل املعىأ مدمخا لضا  )النمابال اللؼملة بػحأ اللؼملة(  بتلكر م زا: تىرلة 

الهاللة ال ؽمخلة لا   جاكةهب     بالحت ار بأ ّيزا  ل ال تية الهاللية هؤ ال تية ال ؽمخلة   

ية ال ؽمخال لش عاخلة )لش عاخ ( رةه   اليزم    ب   جمنصمل   بتىرلة  ّفية بنصق

 الل ةية لا  ّم متيت ....

ية بػحأ ا   م مةهجضا العلمت القاا  ر ا املقاخخة الةفصية      بما يمح   لة الةىرلال املعّر

ية يؤ ةفصحأ  ت اج املعىأ   ي  ل ميها زا  م   الل ث    للا  ةرثأ ّيزا املؽملخال مث باملعّر

  يل:   ال مايل الل ىت      الففات الل ىت     إلاشقاك     شحأبخ  املعىأ يؤ الل ث  ب 

 . 5الهماغ      ال ؽمخ 

 : (العرفنيةالحصورية )الاسحعارة  -10

ل  لا ال ؽمخ رث مفضممضا ال قليهي  ب لا ما ت هة رةه  ل ي  ل  مفضمأ لش عاخ        ّب

 املفضمأاليزم  بجمنصث   خحل يقرخال ب ل ةؽمخ ما لالش عاخ  يةا ق ما يل ب  ليق مث   
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 د، عامري عزادلين، أ ، أ س يا مرهون 

      ل لش عاخ  بالتص ة  ليزما آلية جم رلة يؤ خؽمش الفض  البعري  بخال الؤ ّضما يال قليه

ال ال ياخال املركزلة يؤ الفلصفة الؼرخية  بالحت  ع بأ لش عاخ  رامال  اةيا   بمةق ّإل 6يعاـخ

لةصب م ر   شلمب يؤ اللؼة  بل هؤ ةركيب بتيمي يؤ جضاا ال ؽمخ  لةلش عاخ  ال ؽمخ 

بال فرحأ لهى إلانصال     تق  مفممخ ر ا  ل يفرر  عزل اش عاخي ب ل ة در  يؤ  ّزاخة 

ب جمنصث:   بشلمكق ةلس لش عاخال الحت ةمأل ّررة بلؼ ق رث العال  مث خملق  يقمش اليزم 

 ل لش عاخ  خاـر  يؤ  ل م االل خياةةا اليممية    زا لةصب مق ؽر  ر ا اللؼة  بل ةمجه 

أ ةفرحأتا  يؤ ةفرحأتا بيؤ  رماش الحت تقمأ بزا  يفا   ل التصل ال ؽمخي العا ي اللي ُيَصّحِ

يذ  لس7بشلمكةا لق ل يعة اش عاخلة باألشاس   الجهاش خرب   هأ ال اخاال اش عاخ      بل ـم

خ لش عاخي ةتأاك  يؤ لؼ ةا اليممية بتيال اش عاخلةه مال  :   برث  لا ال ؽمُّ

 الجهاش خرب:   

 اليمرث  ل ةهاّع رث ا راتاةس.-

 لقه  اج   ل تقن القم  يؤ اش هاللؤ.-

 .8... ؼابب ات قا اةق الضه -

)  زاج  مما فا  ترخذ  ب   ل جزتا ك حأا مث  ظيات الحت تقمأ بزا كما ة حل ال عابحأ الصابقة 

خحل الجهاش ي تي زا ةؽمخ الخرب   ب  ا كةا ال ت ه …( ت صر املما ع   تفع اشتأاةي يال 

أ معركة ما ية ) خقيقية( ّإتةا ت ه معركة كالمية  بختية الجهاش ) الهجمأ   الهّاع   الهجم 

الخ (  عرض  لس.بزلا املعىأ ةزمل اش عاخ  الجهاش خرب مث بحل لش عاخال املمجم   …املفا  

   .9يؤ ثقاّ ةا بالحت تديا بزا:   زا ةبةحل  نعمة الحت تة ز ا رةهما ت  ا ش 

بل  كيه  لا المرح  يل ب ال اخاال  لا اّتأاؿ بجم  ثقاّة ال يةىر ّيزا  لا الجهاش  ع اخال 

  بال بجم  ّيزا لل ؽمخال الصابقة مث هجمأ  ب الهّاع  ب خخذ  ب  صاخ   يقمالل:   الخرب

لة  يل ثقاّة يةىر ّيزا  لا الجهاش بار  اخة خ ؽة  ب امل  ا الل مماالل  هّضما  ت اا الر ؽة 

ببأارة ب تا ة. ّف  ثقاّة كضلة شةةىر الةاس  لا الجهلل  عزل م ال   بش   ل  ة رخة 
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هيز  .. .ب شة هب لةا  بهبل ظس   ػرل ا  ل نصمت  لس جهل  بخخما  اتب المرلقة الجهاش ل

املدايه  الحت تؽ  بزا  لا ل  ال  الخاؼل بحل ثقاّ ز  بثقاّ ةا  ل تقمش: نعالةا الجهالؤ 

 .10ة تيةق  لفاه املعركة ب ل نعالض  الجهالؤ ة تيةق  لفاه الر ؾ 

  الجهاش خرب    م  ةاخة ّض  جزب  لةمع مث ال  اخب مث  ل     ما ةقمأ بق لش عاخ     

 الش تمع آ ر  ب لا ال يعىت  ل الجهاش يعه ّررا مث الخاااارب    ّالجهلل بالخربب تمراااااااااااااااال 

 مث  ظيااااات م  لفااااااال

جهاش  يؤ جزت )النماب الرالم  بالؽراع املصلح(  ب نعمة املة ز  ) يؤ  ليزما ( ة  ل . ّال

مةق  م ةحل بمفضمأ بمة ز بمعلل رليق اتمال ا مث الخرب. ) ّ ل تقمش (  ل ال ؽمخ م ةحل 

 . 11اش عاخلا ّمعىأ  لس  ل  نعمة باللؼة م تيال اش عاخلا 

 ل ما يقؽهة ال اخاال مث القمش ب ل التصل ال ؽمخي البعري م يجل بمده  اش عاخلا   م    

باللؼة  ب باأللفاه بل  ل شحأبخال الفرر البعري هؤ الحت  عه اش عاخلة  ال ةرة ن  ل لش عاخ 

يؤ جزت ك حأ م زا  بمث  جل ةدهيه ال تية لش عاخلة امل درمة يؤ  لا التصل  ص  ال اخاال 

 بتيملة. ب   تملمجيةب  لش عاخال  لا اة ا ية

 الاسحعارات الاثجاهية:-أ

ل  ػلب لش عاخال لة ا ية يرة ن باالة اة الففاب   ّمق  ةدب   اخج   ا ل    ماأ        

عية الجصه البعري بكيفية اظ ؼالق يؤ املدين  بخات ... بةت ع  لة لة ا ال الففااية مث ـب

الفح ياب   ػحأ  ل  لة ال عالقال مع ال  رخة الفح يااية ػحأ  اّية بخه ا  بل ال به مث العامل 

الاقايؤ اللي يده  تمع ال عالل امل  اخ خي     ةقهأ ال  رخة الاقاّية بالفح يااية العهيه مث 

 شض املمرةة الش عاخال ال ففية  بلضلا الصبب يمرث  ل ي  ل  ا  ياخ ا ب  مي زا نصبيا 

 .12مث ثقاّة  لا   رى  

ال ؽمخال  مالة بمث  لا الةمع مث لش عاخال يعم  ةمجضا ّفاايا لتصقةا ال ؽمخي  

لش عاخلة لة ا ية املةباقة رث ال ؽمخ امل اظر   ّمق  ةدب  مع ما يقابلق مث  مالة لؼملة 
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 د، عامري عزادلين، أ ، أ س يا مرهون 

الصعا   ّمق ب العقات   لش عاخ  ال مجيزية    عرصضا  بهؤ م  م   رث اليزم  بجمنصث

عية الصقمك ةرة ن بالعقات بل  ّاملرةرزال الفح يااية لضلا ال ؽمخ  ل  ةدب بةةما  زياخ  ـب

عية لت ؽاب بدالة رالفية  ي ابية  تىت يؤ  مة   بمث  مال زا اللؼملة  ل تقمش: ةرة ن ـب

 .13شقمب معةملا     ب تقمش: الصعا  

 :الاسحعارات ألانطولوجية-ب

ةت ج رث ة اخخةا مع  ظيات الفح يااية ) بخ اؼة  جصا تا(  بر ا العممأ    صمذ لةا    

مح لش عاخال  مح  كبأ  خي  ةمجه بتية مرشممة بـم  تمملمجية برتلة بتية مرشممة بـم

ةقهأ لر ا الحت   ب يمرث  ل تمح  يؤ  لس  اش عاخال الريال باملا   14  ل   ب ػحأ باضخة ال  ة  

بما   15للةىر  لا  خهاث ب نعمة بإلاخصاشال ب ّزاخ  بػحأ ا بار  اخ ا كياتال بمما 

ة رخة اخةفاع  شعاخ الحت يمرث  ل  ع بأ  اش عاخلا  كياتا نصميق  اال يؤ  لس يمال بق ال اخ

 :  ال طن  كيال :ال طن   ببزلا تدؽل ر ا لرلقة لإلخالة ر ا  لة ال  رخة

 . ل ال طن  ي فق مص مى رةعةا -

 .  ا ةفا   ال طن  لث ت مرث مث العةغ -

 .16 ...ي ب مداخخة ال طن  -

ار  اخ ال طن  كياتا يصمذ لةا باإلخالة رليق بخ رميمق  بخ ل نعحل مةق جزات  اؼا  بخ ل   ل

 .اتة  بخخما ب ل نع قه  تةا تفضمقترى ّيق شب ا بخ ل ت ؽر  بديمة  ا 

 عرض  عزل ج ؤ  لس ال فارل القاا  بحل بجم تا   بالحت اش عاخال المراتكما يمرةةا  ل تمح  

بتىرةةا ملا يدين بةا بلفعل ّيةا شمات  علل  مر برياتال ّح يااية )  الي  الفح ياب  يؤ العال   

ية  م اش الرتلة(  ب ب نعمة بمث  مالة   الص اق ماال ( ة فمث  رماال ب خهاثا   رى   (  ـخ

ة أل رى ةةقل   ظيات الفح يااية الحت نصقن رليزا  لا ال ؽمخ الؼر  باملةااش ّال ةقل مث ػّر

آل ر  كما  تةا نصقن  لا ال مجق ر ا  ظيات ؼل ة  تةا ترصر صنر  لةعر  ما  مث برات
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بها لضا بل  ل  لا إلاشقاك يعمل  يفا مديمةا الم ي ؤ ّةع بأ الف م   ا ل الؼابة مصاخة 

 .17 ال خهب  بنع بأ  تفصةا  ا ل الف م   ب  اخجضا    ا ل الؼابة  ب  اخجضا

امة  ؼم  ره ا ك حأا مث لش عاخال  ب لة   حأ   صمذ مقملة ر يفا  يع بأ التصنيؾب    

لةا ب ل نعم  معىأ للىما ر امل  لفة رث لرلل ما  م  عري  ب ي ب  ل نع مه ر ا مدفزاةةا  

ب  هاّةا  ب  نعم ةا ب ؽااؽةا خحأ تفض   لة لش عاخال  بخمفضمأ آ ر ّإل   اش عاخال 

 عرلة   ب  ظيات مث  الش الزااث البعري   التصنيؾ ال ؽمخلة  ة فمث ّض  كياتال ػحأ 

 .18بخال الؤ ةتصب  ؽااؾ  عرلة لألظيات  

يذ  لس بتصنيؾ ال طن   كما ي ؤ:       بلقه مال ال اخاال ل ـم

  اج  ال طن   شض ا  ؽا تا. -   

 لرخةا ال طن  ر ا  خؿ. -   

  ل  له  رهااةا  خاليا   م ال طن . -   

 لقه  ه ال طن  الهبالخ. -   

رتاة. -       ب ال طن  بزل ما ّب

  هع ال طن   خصث النبأات يؤ ال له.  -   

  ت ب ال طن  ج ال مث لت زاالحل. -   

يت حل  تق   بالةىر  لا شًتت م ر  مال ال طن  رث لرلل ما  م  عري لق شلمة  مما ش ل     

مشيلة المخيه  إلرمااق معىأ   تةا خحل ت عرؿ  لا ال -بالتص ة لؼال يتةا –ةفصحأية  عزل 

 صاخال مالية ما ية ألش اب ا  ؽا ية بشياشية معقه  ال تفضمضا خقا  ّإل اش عاخ  ال طن  

 19رهب  صمذ لةا ر ا   ل بإرمات ةفصحأ متصل لصبب اب الاةا بزلة النصاخال  

 ل  لا الةمع مث لش عاخال يرمث يؤ بةةةة  نصاق ةؽمخلة لضا   :الاسحعارات البنيوية -ت

مح  كثأ مح   ل اشتةا ا  لا  نصاق ةؽمخلة لضا خهب  ةتص  بـم    ب   زا 20خهب  ةتص  بـم

 اش عاخال    ص  هأ يؤ بةةةة التصل ال ؽمخي إل خاك م االل جهيه  مث  الش م االل 
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 .21م ةةةة مص قا 

ة  شض ر ا   ل لش عاخال ال تيملة ظ  زا ظ ل لش عاخال  تملمجية بلة ا ية     

ةرابمال نصقية  ا ل ة رختةا  ّاش عاخ  الجهاش العق ؤ خرب   صمذ بإ امة ةؽمخ ملا  م 

الجهاش العق ؤ باالش عاتة  شًتت تفضمق بمرلقة  شضل  ب م الؽراع الفح ياب  )الخرب(. ّف  

الخ  …الحت  ص ا  لا الخؽمش ر ا ما ةد اجق مث ّرابض بملرية  ب شلمة  مملرة الخيماتال

يةم ل  مر تفصق ر ا البعر  ّزل ما  ة عاخك مع خيماتال   رى ةرػب يؤ  ظيات تفصضا 

ال دهي  ؽه ة مل  العهب بػزب مصاخ ق  : ةقمأ بق الخيماتال يؤ رراكضا مث مماخشال

املفا  بلنسخاب  ب لشتصالأ  باملعركة البعرلة  بالهّاع رث املم ع بالهجمأ بالهجمأ

ة فمث  ل  لا. ال  ل  متةا خيماتال را لة   جعل ؼراراةةا بمعاخكةا  بم زا الخرب  

 ال  تق ب ل كةا   ه جعلةا املعاخك مرشصية ر ا مر العؽمخ   مرشصاةية بمرق م عه  .

أ   ال  ل الجاتب إلاي اب  يؤ  متةا ّإتال تية  شاس للمعركة ةىل يؤ العمل ثاب ة ال ة ؼح

خيماتال را لة يدؽل بقهخةةا ر ا تيل ما ترلهة  بل اللجمت  لا ؼراع ما ي خقيق   بلضلا 

 .22اب ررتا مرشصة الجهاش الرالم  لج مارية

 ه ي دمش الجهاش  لا رة  ّح ياب    ب  ه ةزمل املعركة الرالمية بةفض ؼيؼة املعركة      

يذ الفح يااية  ب   هأ ال اخاال مااال رث  ؽاأ بحل ابجحل:    يص ا  لة العال ة  ل يعةل ـم

 ل مث الزبج بالزبجة  لا ةدقيل ػاياتزما  ب لس رث لرلل خمل آلا ر ر ا ة ىت خ ي معحل 

بؽه   خهى املعا ل  ب خملق ر ا ال ؽر  آ لا  عحل لر  اخ  لس الر ي ر ا   ل  ّرال ما 

ب ل  ةاك مصاخة يؼزب ا بمصاخة يهاّع ر زا   .شحأبدق  ب شي صرةي ؽمخ  ل  ةاك ظةئا 

ب  زرب باش عماش  ل المشاال الرالمية امل اخة: ال دهي  نصتصل   ّف  الجهاش  زاج   تهاّع 

   ال زهيه   الع     التصلن   املصابمة   إلالرات  بكللس مدابلة ةقهي    حجج رقلية  .  ال 

  ل  لة المشاال ال ر يرية يؤ الؼالب  ه ةقهأ بار  اخ ا  ش ابا  بمث  مالة ر ا  لس: 

 ألتىت   مى مةس. )ةداااااه( -
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 ألتِسّ  ل ل  ةفعل ّص ـمر  لا كلا بكلا. ) تزهيه( -

 ألتىت  تا الراةض )  صلن ( -

 ألتس ػبت ) ظ   (-

 ألتس ة ؽر  را    عزل سًتت ) اش  فا (-

 س ةماما  لؤ الخل يؤ  لس) ةدهي التصلن (ألتىت مال-

 ألتىت  خ س ) تزرب (-

 مصابمة(… ) ألتس   ا ّعلب كلا   ّإتىت شم  -

 ألتس الرجل املةاشب للقياأ بللس ) لرات(-

ة حل  مالة الصابقة  ل الجهلل املص عملة لضلا الةمع مث المشاال ال ر يرية هؤ  كثأ     

 ال  ل  لة  الخة الضا المثيل بدياةةا اليممية   ّإتةا ال تزا  تةت ق  ليزا. ظيمرا يؤ ثقاّ ةا   بتىرا

ال زهيه(  ع بأ ػحأ  التصلن  لش  فا   املصابمة  المشاال ال ر يرية الصابقة )ال دهي 

رقلية  اؼة يؤ  بشاك   ا يمية بالقاتمتية بالهي لمماشية بالهيتية بالصخفية  خي  ي   

 :  مأ يؤ الجهاش العق ؤ بخي  المشاال ال ر يرية املصممح بزا هؤات زاج ؼيؼة  ش

 .  امة مقهمال مةمقية-

 .شر  برا حل ةركه  لة املقهمال-

 .خش  اش ت اجال مةمقية-

 تق خحأ يؤ  كثأ الخاالل املاالية الحت ة ماّر ّيزا  لة العربك ّإل الجهاش العق ؤ يهخك  ػحأ 

بلةفل بماشمة الخرب  ّضةاك  ااما مصاخة نؼزب ا ب  رى تهاّع ر زا  بلمرث  ل ترخذ  ب 

 ت صر.

يرى اليزم  بجمنصمل  ل   لش عاخال الجهيه  يؤ  ػلب بتيملة  بخإمزا زا  ل ة هع     

عية الحت ةزمل بتيملة  بمعىأ  لا   زا مع ابزال بةفض الريفية الحت ة هرضا بزا لش عاخال الـم

  بال اخاال يعرخال  ةا 23 ه ةرةرز ر ا معابزال تاظئة رث اش عاخال اتمملمجية باة ا ية 
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كي  ةتع  لش عاخ  يؤ   ث امل زل   يث ةزمل يؤ ال هاية بتيملة  لر زا ةرةرز ر ا معابزال 

 اظئة رث اش عاخال اتمملمجية باة ا ية.  ت

 : القصيدةمن  عرفنيةنماذج لالسحعارة ال -10

يؤ القؽيه  بخيال تمرضا بظرخضا  لس مما ال  الما ة  خؼهة مث اش عاخ  ل الم م  رةه  ل     

بخيال تمرضا بظرخا ر ا شبيل تما ج م زا ب تما شي    ال د  ر ا  كر   يتصع لق املقاأ 

 : ب لس كما ي ؤال مايل ال الخؽر   

 :24" جشحن أرياحها بالعويل " -أ

ّىت ش عاخ  ل   عه ل       وا ر  لؼملة تاة ة رث رملية لشت هاش  ب الةقل مث املةىمخ العّر

رملية   خاكية  زا  ؼ دبالتصل الرالشيز   بل ة ابال  لا ال ؽمخ  لا   يؤ كما  اتب  عر  

 امةة يؤ الل ث  ةرشض  تىم زا ال ؽمخلة  ب  عبأ رث ة اخخةا الخياةية  ب هؤ بللس وا ر  

 ةؽمخلة ال لصاتية.

مركب ماال يصخث يؤ ؼمخ  رلاح ال العارر ؽّمخ ي "جشحن أرياحها بالعويل" بيؤ لش عاخ       

 ّما لش عاخ  لة ا ية املا ي  ل   بهؤ اش عاخ  اتمملمجية يؽمخ بزا املعةمي رث لرلباملما 

م فارلة مع لش عاخ   تمملمجية ّهت ةمّهتا ب شاٍس ػىّت لفض  ال ؽّمخال بماشمة لة اة  

يؤ جميع لة ا ال  بمعىأ  م  لتتعاخ  ب لا ما بال دّرك القم  بالصررة ؼفة  الضّالرلاح 

ماكث بيؤ   ل ب ب ممرث  بمث  لا يصاره ر ا  ل يؽل ما ة  شخةق   العملل    لا  ل   

ال ع حأ ة مله اش عاخال بتيملة  ص عمل يؤ خيا  الةاس مث مال   شخةق بالررا ية    ب   يمأ 

 مصخمل بامل ارب   ...

 : 25" جنوني الطفولي  " -ب

ة ىأ  لة لش عاخ  مث  الش ةؽملر ما  م معةمي بما  م ما ي  بهؤ اش عاخ  اتمملمجية      

 لة لش عاخ  ة علةا تفض  ؼفة الجةمل اشتةا ا  لا   .ّيزا   الجةمل   شنؽا لفملًياؼمخ 

 ؽااؾ بؼفال  عرلة    ي علةا  لا الةمع مث لش عاخال تمةذ معىأ ب اللة مل  ل  
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الىما ر املمجم   يؤ العال  رث لرلل ما  م  عري  بل   ّضمةا لألظيات كما لم  اتب  شناؼا  

صبيل المخيه ملةدضا معىأ ما  بيؤ خياةةا اليممية العا ية را   ما تلج  الش  هاأ بك  زا ةمال ال

        .26مال  لة ال عابحأ  بنع بأ ا بماابة مصلمال بخهيزيال 

  :27" أرى رغبتي ثخشظى" -ت

 ااتمملمجية ة ىأ مث  الش  تةا ت ؽمخ   الرػ ال  بار  اخ ا كياتة صه الع اخ  اش عاخ        

بما    ّهت مع ما ةدملق مث معارر ب خاشةض ة قى م ر    ػحأ  تةا بدر   عاملةا الفح ياب  

 ب ما    بخال الؤ ّضلة   الرػ ة   ابلة ألل ةرصر  اب لفياةةا الاقاّية ت عامل معضا  م زا كيات

 بة دم  مالضا مال املما  الؽل ة.

ة اخب الفر  يؤ بةات ال ؽمخ القاا  ر ا ة فاّر لش عاخ  لتمملمجية مع لة ا ية       

الفح يااية بالاقاّية  ّالتعى  خحل يدهث ال ي  ل اة ا ا معيةا ب تما يزمل يؤ جميع 

لة ا ال ) ّمق   ةدب  يمحل  ظماش(  ب لا ما ةفراة  نعم ةا بة اخخةا الفح يااية  ّالر س 

خحل ةتعىى ة فرق يؤ جميع خحل شقملق ماال ةتةاثر  معق يؤ  ل لة ا ال  بالجمارة 

يزمل ملا  م ما ي مدصمس  ػحأ  تةا ت ه العارر اللكر لة ا ال  ب لا ال ؽمخ الصال  

ةؽملرا م ر ا  خي  ي    ب ؽملرة ع اخةق الصالفة اللكر  ه ربأ رث الي س ب  ي ة  مل 

 . شقاك خصية الفعل    عىى  ر ا ال ؽمخ امل ر  الي س ب ي ة  مل

 :    28" أذبح للشمس طيش ي" - ذ

  ب يؤ  لا ة صيه الش عاخ  بتيمّلة ةّمب ّيزا بتية نصل ةؽّمخّي اشتةا ا  لا نصل آ ر    

ُه مث ةآلِ  اللؼة مع الل ِث ربأ انسجامال ةؽّمخّلة نص ميع مث 
ّ
 ال ؽّمخّلة ة مل

ُ
بلش عاخ 

آ ر ُيصّمأ ) املؽهخ(  ب ه   اللضا ّْض  م اٍش ةؽّمخّي ) الضه (  رث لرلل م اٍش ةؽّمخّي 

 بضح  لٌّ مث اليزم  بجمنصمل  ّل جم ر لش عاخ  ال ؽّمخّلة يرمُث يؤ  م زا ةتيُذ ّْض  شًتت 

 ر ا 
ً
 مث شًتت آ ر  للا ّلةصْب لش عاخ  ال ؽّمخّلة  اامة

ً
ما  بة رخ ق  ب معاتاةق  اتمال ا

 .اللؼة  بل الل ُث  م مركُز ا
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رث لرلل  المةغ  :الضه  لتمملمجؤ مث  الش ةؽملر معةمي   ؽّمخّي ال رىضي   ا لةا امل    

ّضم يقهأ  ال ؽّمخ يؤ الل ث  بتية  ب لس مث  الش القرخال  :املؽهخ ما ي   مىضٍر ةؽّمخّي آ ر 

لةعق  رخاتا للعمض  بالقرخال يؤ مرخلة ما  ال يقهمق إلانصال مث  ّفل ما رةهة لي قرب 

ال الف م  بمح   ملرخلة  اؼة مث مراخل رمر إلانصال لضا  يم زا بق  بالمةغ رالمة مث رالم

يؤ خياةق  بخال الؤ ّضم ي قرب بق  بة فارل لش عاخ  ال مجيزية مع لتمملمجية يؤ بةات  لا 

ال ؽمخ   لس القرخال يقهأ  لا مث  م  ر ا  هخا بمج لة   ي مث   نى  لا الفمق  ب لا الفمق 

عة برلم املزاتة  ّالعارر ي الب  م   العمض  بهؤ يؤ ا لاقاّة العرخية  ه  عبأ رث الّر

 ممهبخق: 

 29  ا للعْب ل  ي ُه م زث  مكُب          بامللمك  ماكُب   تب ظمض  

ا        بالصممع.تكما  ه  عبأ رث الجماش الخة الضا بالةمخ بالـم

 :30واسحوطنحني الوحوش ارثطمد بوهج الفجيعة-جـ

لش عاخ  مث  الش ةؽملر ما  م معةمي بما  م ما ي  بهؤ اش عاخ  اتمملمجية ة ىأ  لة       

المهج  م لةقا  باظ ها  الخراخ   ب م يزمل للةاخ ماال      ل  ؼمخ ّيزا الف يعة  شًتت ي قه 

اًجا  : ب ه اش عملق هللا ش داتق ب عالا يؤ  ملق َةا ِشَراًجا َب َّ
ْ
  ب م  عالا يعىت 31 َبَجَعل

اًجاب بالصراج: العمض    .: ب ا ا مفةئايعىت بزا َب َّ

 بت ه العارر ابث الربم  ماال  يقمش: 

جا القلَب كما ّمّهج   جا   صمُب بالليِل   ا الليُل          ةمهَّ

اش قرل يؤ ال تية خي  جعل القلب ي مهج مالق مال العمض  بخةات ر ا ةلس الؽمخ  الحت      

 اش  همق  ال ؽمخلة للةاس

ب لا خي  جعل الف يعة ة مهج  ّ دمش بللس املعةمي  لا ما ي.   رياط يديابي  العارر  

 ر ا ما لهيةا لق يقمأ ال ةات 

  مث ة اخب بثقاّة ة علل بال مهج.  
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بهؤ يؽمخ العارر  اةق ر ا  ّ زا ػابة ب مر ريةق يؤ  ملق   باش ملة ىت المخمط   خي        

 بال ؽمخال الل ةية للعارر.اش عاخ  مرة مة 

  32وهرولد في العمر... - حـ

تفصق ب م يصاخع  ماة خحأ يقمع لرلقق يؤ   ؽر ب ب ممرث  ب ل  لس  لةا العاررؽّمخ ي    

ة فارل مع لتمملمجية ّراخا مث با عق املرلر  ػحأ  ل رمرة  م  لا المرلل   لة لش عاخ  

    ال ؽّمخال بماشمة لة اة  لة ّض  خحأ  عيتةا ر ا لش عاخ  لة ا ية 

الضربلة ةزمل تدم  ماأ  بخاالشتةا   لا مرةرزال ّح يااية بثقاّية ّإل الضربلة يؤ العمر ةؽمخ ّ

 للةا ال قهأ  لا املص ق 

اللي  م  ماأ      تق ال يةىر  ليق  ال  تق  ا أ مث  ماأ ببّل لة اة اللي ت درك ّيق  ّما 

 رك نص ق لق تدث ت د

لا  ماأ  بمةق ّةدث  ةا بؽه  اش عاخ  اة ا ية  خي  يرمث املص عاخ مةق يؤ:  باة ا ق  ي 

 شقاك لة اة الففاب     ماأ   اللي يدمل  اللة لخةفاع امل ر   بةةما املص عاخ لق يرمث يؤ: 

 املص ق ل   يه   فاع ال ؽمخ امل ر    املص ق ل  لل ففية.             

ق  لا  سجيل ما ي ؤ:  تؽل      مث  الش ما ة  رـر

ةّية ةياخ  ع بأ  - الفلصفة برل  م زا: ي مع بحل جملة مث العلمأ ا لصاتيا اللصاتيال العّر

صاتيال ب تثأبخملمجيا
ّ
تز   بهخاشة   بهؤ الةفض بالل ات لؼمةاعؤ برلمأ  رؽاب بالل

ةية  .اللؼة يؤ ـمت العمليال الل ةية العّر

ر ا كما  اتب يؤ الهخاشال ال الػية ال قليهية بل  يعه يةىر  ليزا  ش عاخ  مفضمأ ل ا صع  -

ففل ةؽمخال الةىرلة ال فارلية  اؼة ا صع م الضا ببل   ّقنبةؽرلدية  مرةية   زا 

ربش ب  ّهت  عبأ رث ة اخخةا الخياةية مع ةؽّمخ  جمخج اليزم   ب ماخك جمنصث  
ُ
ةفض  بة

لمريؤ النماب: املة ج  ةياملعّر الالنلفيل الفح يااية بالاقاّية ب اشتةا ا  لا املرةرزا

  بامل لق .
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 د، عامري عزادلين، أ ، أ س يا مرهون 

لتمملمجية بلة ا ية بال تيملة  بهؤ  خفلب القؽيه  باش عاخال كاحأ   ةةمرب بحل -

  ه ة فاّر يؤ بةات ال ؽمخ القاا  ر ا ة اخب العارر   ب يؤ بيال  خاشةصق بخػ اةق. 

  شنؽة قل يال جاتل ل دقيل مقؽهية العارر ب الماخ   يؤ القؽيه   ل لش عاخال   -

اخة  عزل م اظر باضح بلفصر  عق  خاشةصق الحت زّ  بلمرحّضم يؽ  تفصق بةفصق 

 . اـضا بمفر ة

 هوامش:ال

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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