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 ادللخص
م عن الشاعر اللييب اؼبصرايت عبد القادر أضبد جحا، تناولنا فيو الطبيعة يف شعره، وكانت       ىذا عمل مقدَّ

 .قصيدتو: ) أ صاحي قم بنا ( مبوذجاً 
َم ىذا العمل        إىل أربعة أقسام، القسم األول: اختص بالتعريف بالشاعر مع صورة  ،بعد اؼبقدمة ،ُقسِّ

خبط  يده، و القسم الثاين: خصص للحديث عن الطبيعة الصامتة، والقسم الثالث: من قصيدتو األمبوذج 
 ربدثنا فيو عن الطبيعة اؼبتحركة، والقسم الرابع: يتناول اإلوباءات الداللية )الصوت والصورة(.

تليُت يف القسمُت الثاين والثالث: متَّ تعزيز أبيات القصيدة اؼبدروسة بأبيات شعرية لشعراء عرب ـب        
قديبا وحديثا لغرض التوضيح، توضيح الشعر بالشعر، والتدليل على أن للشاعر عبد القادر جحا من القيمة 

 األدبية واؼبكانة الشعرية ما لغَته من الشعراء العرب اليحول.
قها ويف القسم الرابع: أوضحنا اإلوباءات الداللية اػباصَّة بالشاعر، وكيف رسم صورًا طبيعية أنط        

ي.  بألياظ معربة، وأصواتًا أوحت وأوضحت اؼبعاين اليت أراد إرساؽبا إىل اؼبتَلقِّ
 وختمنا البحث خباسبة ذكرنا فيها أىم ما توصلنا إليو من نتائج، مث قائمة اؼبصادر واؼبراجع.      

 ومن هللا التوفيق
 الطبيعة، شعر، الشاعر عبدالقادر جحا، قصيدة، أ صاح.  :ةالكلمات ادلفتاحي
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Nature in the Poetry of Abdulghader Juha: 
The Poem of "Oh Friend, Come and See", As a Model  

Abstract 

The Nature in the Poetry of Abdelgader Juha The Poem oh my Friend come 

and see as a model 

This study is on the poet Almisuraty, Abdulqader Ahmed Juha. It was tackled 

the nature in his poetry, so his poetry (A sahi Qom Bena) was a model. This 

study was divided into three sections, the first section was about the silent 

nature, the second section was about the moving nature, and the third section 

was about the semantic suggestions for the sound and the picture in the first 

and the second section. The stanzas of poetry under study were promoted by 

stanzas of different past and modern poets, and then explained. The 

explanation of the poetry by using poetry and pampering, knowing that the 

poet Abdulqader Juha has literary value and poet position as other Arab 

potent poets. In the third section the explanation of his own semantic 

suggestions of the poet, and how he drew natural pictures, which were 

translated to expressive pronunciations, and sounds that inspired and 

explained the meanings that he wanted to send them to the receive. It was 

provided that an introduction that mentioned a following plan, and closed by 

conclusion that had the most important reached information in this research, 

and then the list of sources and references. 

Keywords: Nature, poetry, Abdulghader Juha, Poem, friend 

  

 الرحيم بسم هللا الرمحن
 قدةةادل

 بالعقل، وكرَّم العقل باإلسالم، وأنار باإلسالم السبيل.اغبمد هلل الذي كرَّم اإلنسان 
 والصالة والسالم على اؽبادي الدليل، من جاء بالبديل النور اؼببُت، وعلى آلو وأصحابو الغر اؼبيامُت، وبعد:
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جيد عبد      
ُ

فإنَّ ىذا العمل يَ ْعِرض لشخصية شاعر مغمور من أبناء مدينة مصراتة الكرام، الشاعر اؼب
القادر أضبد جحا، ىذا الشاعر الذي يبتلك ديوانا ـبطوطا يبتلئ بأغراض الشعر اؼبختلية، األمر الذي دعانا 

أعالم الشعر، والتزاما أدبيا ذباه أىل العلم  إىل البحث والدراسة فيو، للتعريف بو وإظهاره للوجود، كَعَلٍم من
 واألدب، ال ِمنَّة من الدارسُت.

مت الدراسة على النحو اآليت:  وقد ُقسِّ
     ترصبة للشاعر كما يعرضها ابنو عمرو، مث القصيدة اليت ىي موضوع الدراسة مكتوبة  خبط يد الشاعر.

القادر جحا، ووقع االختيار على قصيدة " أ صاح وقد اخًتنا أن تكون الدراسة عن الطبيعة يف شعر عبد 
ف فيها الطبيعة توظييا يُ رْبز من خاللو قدرة فائقة على وصف الطبيعة بشّقيها: الصامتة  قم بنا " ألنو يوظِّ
واؼبتحركة، مث لبتم  الدراسة باغبديث عن اإلوباءات الداللية يف القصيدة اؼبتمثلة يف الصوت والصورة، 

 ستنا غلى اؼبنهج الوصيي التحليلي.واعتمدنا يف درا
للدراسة َقَدُم السبق يف التعريف بالشاعر وديوانو، ذلك أن قصائد الشاعر اؼبخطوطة إىداء من الشاعر 
نيسو إىل الزروق عبد اغبميد علي، حبكم عالقة علمية وثيقة ربطت بينهما، فكانت من النيائس احمليوظة 

ْهَدى إليو، ووفاء من الباحث
ُ

 أراد أن يُظِهر ىذه النيائس صحبة األستاذة قبوى عمر السوسي.  عند اؼب
 وهللا نسأل العون والتوفيق والسداد، إنو ويل ذلك والقادر عليو.

 )ترمجة الشاعر، وصورة ةن قصيدتو األمنوذج خبط يده( القسم األول
  أ ـ امسو وةولده ونشأتو:

م يف 1930د جحا التيكايل الِيدِّرِي، ولد عام ىو الشيخ عبد القادر بن اغباج أضبد مصطيى أضب       
 مدينة مصراتة الليبية. 

نشأ يف أسرة ميسورة اغبال، حيث كان والده يبتهن التجارة، فنشأ    كأقرانو    يف تلك اليًتة، اليت يغلب    
عب )وىي مناطق عليها طابع البساطة يزاولون مهنيت الزراعة والرعي، وقد كان كثَت الًتدد على الوديان والشِّ 

شبو صحراوية تقع جنوب مدينة مصراتة تستغل يف زراعة الشعَت والرعي(، وكان ؽبذه اؼبناطق تأثَت واضح 
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على حياتو من حيث حبو غبياة الصحراء، وحيظو الشعر الشعيب يف تلك اليًتة، وقد حباه هللا بذاكرة قوية 
 ساعدتو على ذلك. 

 
  ب ـ دراستو:

زاوية اليَبْ    إحدى زوايا ربييظ القرآن الكرمي    دبنطقة اماطُت يف مصراتة، وحيظ التحق الشيخ ب       
 القرآن الكرمي على يد شيخها على بن حسن اؼبنتصر، رضبو هللا. 

مّث أوفده والده إىل مصر يف أوائل اػبمسينات لغرض الدراسة، فالتحق باؼبؤسسات األزىرية يف ذلك        
 استو يف مصر معرفة فبتازة باللغة العربية واطالعا جيدا على العلوم الشرعية. الوقت، وىيَّأت لو در 

م ، وعلى الشهادة الثانوية من 1957ربصل على الشهادة االبتدائية للبعوث من اعبامع األزىر سنة        
العربية م، مث ربصل على شهادة الليسانس من جامعة األزىر كلية اللغة 1962القسم األديب باألزىر سنة 

 م1966سنة 
م 1968م وتزوج من رفيقة دربو السيدة ساؼبة علي مصباح عام 1967وعاد إىل أرض الوطن عام       

 وخلف منها ابنيو أضبد وعمرو وابنتيو فاطمة وليلى.
  ج ـ تدريسو:

َ    رضبو هللا    مدرسا دبدينة البيضاء سنة       م، مث انتقل 1970م،  وعمل هبا حىت أواخر عام 1968ُعُتِّ
إىل مدينة مصراتة، واشتغل بقطاع التعليم مدرسا، مث موجها يف ماديت اللغة العربية والًتبية اإلسالمية يف 

 واؼبعاىد اؼبتوسطة األخرى. اؼبدارس اإلعدادية والثانوية، ومعاىد اؼبعلمُت واؼبعلمات،
أشرف على أغلب األنشطة الثقافية اؼبدرسية اليت كانت تقام يف مدينة مصراتة يف ذلك الوقت فيما        

 يتعلق دبادة اللغة العربية، وأسهم يف وضع أسئلة امتحانات اللغة العربية دبختلف اؼبراحل الدراسية.
مو القَويِّ لقواعدىا النحوية والصرفية والبالغية، وكذلك أتقن علوم اشتهر بتمكنو من اللغة العربية وفه      

العروض والقافية، وُعرَف بقوة ذاكرتو، حيث كان وبيظ القرآن الكرمي كامال، ووبيظ كثَتا من األحاديث 
 النبوية الشريية، وكثَتا من عيون الشعر العريب اليصيح.
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وكان يقرض الشعر بنوعيو اليصيح والعامي، ولو العديد من القصائد يف ـبتلف األغراض الشعرية      
، كما لو وشبامبائة وستُت طبسة من تتألف ىيو وأشهرىا قصيدتو النونية )القول اؼببُت يف سَتة خامت اؼبرسلُت( 

 عدة قصائد ـبطوطة يف أغراض شعرية ـبتلية.
 د ـ وفاتو:

لة من العطاء والبذل، وجهد ملموس يف ميادين العلم واؼبعرفة، صعدت روحو الطاىرة إىل بعد رح      
 م(.2019م  دبدينة مصراتة، رضبو هللا وأسكنو فسيح جناتو.) جحا: 2014بارئها، وكان ذلك عام 
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 )الطبيعة الصاةتة عند الشاعر(: القسم الثاين
أردنا اػبوض يف اغبديث عن الطبيعة، ساكنة أو متحركة، فليست الطبيعة يطول بنا النظر ويبعد اؼبسَت إذا 

من اؼبوضوعات اغبديثة يف األدب، فقد وردت على ألسنة الشعراء القدامى، كما أوردىا احملدثون، وليس 
غريبا إذا قلنا: إن صبيع عصور األدب امتزجت حببِّ الطبيعة، بدًءا فبا وصل إلينا من العصر اعباىلي 

 سالمي،  فاألموي، فالعباسي، واألندلسي، وصوال إىل اغبديث واؼبعاصر.فاإل
، وتأمٍُّل، وتيكَت، ويف        أنطق الشاعر الطبيعة وأضاف إليها صيات األحياء من كالٍم، وظبٍع، وَسَْتٍ

يْشكون إليو، العصر اعباىلي قبد كثَتًا من شعراء اؼبعلَّقات ىباطبون الطََّلَل أو يصيونو أو يَ ْبكون عليو أو 
 فهذا امرؤ القيس ىباطب الطلل قائال: 

 َأاَل ِعْم صَباًحا أَي َُّها الطَّّلُل الَبايل *** َوَىْل يَِعَمْن َمْن َكاَن يف الُعُصِر اػبَايل 
 (. 27)امرؤ القيس: 

 ويف العصر العباسي نقابل البحًتي    أكرب شعراء الطبيعة يف ىذا العصر   فنسمعو يقول:
 يَا بَ ْرُق َأْسِيْر َعْن قُ َوْيِق َفطُرَّيَتْ *** َحَلٍب، فََأْعَلى الَقْصِر مْن ِبْطَياسِ 

ُغُو *** يِف ُكلِّ َضاِحَيٍة َوؾَبٌَْت اآلِسي َعْصَيِر ِصب ْ
ُ

 َعْن َمْنِبِت الَوْرِد اؼب
 (1135/ 2)  البحًتي: 

 (.417/ 4   قُ َوْيق: هنر حبلب، ) اغبموي: 
 طُرَُّة األرض حاشيتها، وطُرَُّة كل شيء حرفو.   طُرَّيَتْ: 

 (.500/ 1990،4) ابن منظور:
 (.1/450   ِبْطَياس: قرية من باب حلب.                       ) اغبموي: 

 وما أصبل الطبيعة يف األندلس! وما أكثر من ىام هبا وتغٌّت جبماؽبا! فهذا ابن ىانئ يقول:    
 ياُض َدرَاِنًكا *** ِمَن الَوْشِي ِإالَّ أَن ََّها لَْيَس تُ ْرَقعُ َوَقْد َبَسَطْت ِفيَها الرِّ 

ُر بِالنَّْصِر واْكَتَسْت *** َزرَايبُّ ِمْن أَنْ َوارَِىا ال ُتوَشعُ   َوَغرَّد ِفيَها الطَّي ْ
 (. 1998،184) األندلسي:
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عّرف الطبيعة بأهنا:  جوتوكذلك كانت الطبيعة من موضوعات الشعر عند الغرب، فهذا الشاعر األؼباين 
                      دبشاىد الطبيعة، وانساب يف صباؽبا اؼبنقطع النظَت.  إةرسونالينَّانَة اؼبيَردة، وىام الشاعر األمريكي 

 (25) مطر/ 
 والطبيعة يف كل زمان ومكان تأسر اإلنسان وتتملَّك عواطيو، فيندمج فيها بكل مشاعره.

صرين الذين تغن َّْوا بالطبيعة وؽبا، الشاعر اللييب عبد القادر جحا، فهو من الشعراء وكان من شعرائنا اؼبعا    
 الذين ازبذت الطبيعة مساحة كبَتة يف شعره، نستمع إليو يف قصيدتو موضوع الدراسة يقول: 

 أ صاح ُقْم بَنا واْنظُْر ُنَشاِىْد *** َوِميَض البَ ْرِق َيْشَتِمُل الدِّيَارَا
َهِمُر اهْنِم ارَا يُِنَُت َسَناهُ   ُمْزنًا ُمثْ َقاَلٍت  ***    َفَصاَر الَوْدُق يَ ن ْ

 َوَدْمَدَم َرْعُدُه يف ُكلِّ َدوٍّ ***    فَ َعمَّ الَغْيُث وانْ َتَشَر انِْتَش   ارَا
يتضح جليِّا شغف الشاعر بالطبيعة وىيامو هبا، من خالل دعوتو أصحابو للنَّظر، وليس جملرد النظر، بل     

َشاِىِد وأنبيتها.ل
َ

 لمشاىدة، زيادة يف اؼبتابعة واالىتمام باؼب
 .وردت يف األصل ) أ صاحي(، واألصل حذف الياء؛ ألن الكلمة مرطبة 
 :وةيض الربق  

متابعة ما يكون بعد الربق     وىذا معروف     من نزول غيث يدخل السرور واليرح على قلوب اػبالئق،       
َشاَىُد غاي

ُ
ة يف اعبمال، واؼبنظر الذي يأيت ناذبا عنو أصبل وأصبل، وأنيع وأفيد، فالغيث نافع بإذن فاؼبنظر اؼب

ربو، وقد استعمل ليظة غيث، ومل يستعمل: مطر؛ ألن األول ال يكون إال خَتا، والثاين قد يكون خَتا وقد 
 ، الشعراء(.173) اآلية يكون غَت ذلك:)َوأَْمطَْرنَا َعَلْيِهْم َمَطرًا َفَساَء َمطَُر اْلُمْنَذرِيَن(

  واؼبالحظ تأثر الشاعر بأسلوب القرآن الكرمي، حيث ورد يف قصيدتو ما يؤكد ذلك،  مثل قولو:    
 إَِلَو الَكْوِن َقْد ظََلُموا َوَعاتُوا ** فََأْمِهْلُهْم َوأَْورِْدُىْم تَ َبارَا

  :ُةْزن 
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ويف استعمالو لليظ مْزن معٌت غاية يف الروعة، فإهنا وإن كانت تعٍت السحاب الذي يبطر أو قد        
ْرُجوَّة منها على وجو السرعة، 

َ
يؤدِّي إىل اؼبطر، نراه يِصيها بقولو: ُمثْ َقالت ؛ ليكسبها معٌت أدائها اغباجة اؼب

 ذا باؼبيعول اؼبطلق ) ينهمر اهنمارا(.وىي نزول الغيث النَّافع للخالئق اليت تنتظره، وأّكد ى
ت وفاضت بعد أن  ْثقَلة، اليت َعمَّ غيثها وانتشر يف أودية البالد حىت إهنا َطمَّ

ُ
نتيجة طبيعية للربق واؼبْزن اؼب

اهنمرت وانتشرت مندفعًة إىل أن استقّرت يف الَقرَار،" الَقرار والَقرارة من األرض: اؼبطمئن اؼبستقر..، وقال  
 يية: الَقرارة كل مطمئن اندفع إليو اؼباء فاستقرَّ فيو، قال: وىي من مكارم األرض".أبو حن

 (.85/ 5، 1990) ابن منظور،                                                        
ثوا عن اؼباء    إىل       من اؼبالحظ أن الشاعر قد تعّرض يف ىذا اغبديث    على عادة الشعراء الذين ربدَّ

ذ بو أولئك الشعراء، قال:   ذكر السيل ) َطَمْت وفَاَضْت( كما ذكره وتَ َلذَّ
 َفأْوِديَُة الِبالد َطَمْت وفَاَضْت *** َوأَفْ َعَمِت األَبَاِطَح والَقرَارَا

 نًتة: ويقول ع
اِبَغاِت َحِسْبتَ ُهْم *** ُسُيواًل َوَقْد َجاَشت هِبِنَّ األّبَاِطحُ   ِإّذا َما َمَشْوا يف السَّ

 (50)عنًتة: 
 ويقول البحًتي:

 َجاٌر ِلِدْجَلَة هَبْرِي ِمْن نََدى يَِدِه *** تَ يَّاُر حَبٍْر َعَلى تَ يَّارَِىا طَامِ 
 (.2098/ 4) البحًتي: 

 ت لكّن الطبيعة اؼبائّية تشًتك يف ألياظها على ـبتلف العصور.وإن اختليت اؼبوضوعا
   :الربيع 

 وىو نتاج طبيعي للغيث والسيول اليت فاضت هبا األودية:       
بُوِل *** َو أُْلِبَس فَ ْوَق ُسْنُدِسِو الن َُّوارَا  َوأَْوَرَق ُعوُدَىا بَ ْعَد الذُّ
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ُوَن من أصبل اؼبناظر اليت حرَّكت الشعراء اك       تساء األرض باػبْضرة واألزاىَت، فُيْسرِحون الطّْرَف، ويُ َعربِّ
باغبرف، ويُ ْبِدُعون يف الوصف، وأيِّا كانت الكلمات واؼبوضوعات اؼبراد وصيها أو التحدث عنها، فإنَّ 

 صبال الربيع يَظلُّ العامل اؼبشًتك، يقول البحًتي: 
ْنُدسِ ىِذي الرِّيَاُض بََدا ِلَطْرِفَك نُوُرَىا *   ** فَأرَْتَك َأْحَسَن ِمْن رِيَاِط السُّ

ْلب  َ سِ 
َ

ً    ا *** َوَمطَارِفً  ا ُنِسَجْت لَِغَْتِ اؼب  يَ ْنُشْرَن َوْشيً    ا ُمْذَىبً  ا َوُمَدجبَّ
 (.1179/ 2) البحًتي: 

حا ذكره من أوَّل فإيراق العود بعد الذبول، رمز للحياة الكريبة بعد حياة ُذلٍّ ومهانة، وىذا ما يريد ج    
بيت يف القصيدة، وقد أجاد وأتقن ذلك، وما أروع ذكر النخيل ىنا ! ما أروعو نيًسا !، و ما أَطَيَبو شبرا! و 

 ما أرقاه صية! فما أوفر حّظ من يشبهو!
ماحة والعطاء،        وقد وظَّف الشاعر النخلة ىنا توظييا بديعا، صبع فيو بُت الرِّْفعة والكربياء، والسَّ

 والشيافية والنَّقاء:
يٍل َلْونُُو وَبِْكي النََّضارَا َل النَِّخيُل ِبِطيِب ُأْكٍل *** صبَِ  َوَما خبَِ

 ويقف شوقي أمام النَّْخلة الباسقة فيصيها بأصبل األوصاف، يقول:
 أََىَذا ُىَو النَّْخُل َمْلُك الرِّيَاِض *** أَِمَُت اغبُُقوِل َعُروُس الَعِزْب؟

َس  اِفِر َواْلُمْغًَتِبْ             
ُ

 َطَعاُم الَيِقَِت َوَحْلوى الَغٍِتِّ  ***  َوزَاُد اؼب
 (353/ 2) شوقي: 

 القسم الثالث) الطبيعة ادلتحركة( 
عر العريب وانقسمت، واختليت توظيياهتا، فموضوع الطبيعة موضوع         دت صور الطبيعة يف الشِّ تعدَّ

موا ىذا اؼبوضوع إىل قسمُت، كلّّ لو صوره فبتدّّ ال حدود لو؛ ل ذلك وجدنا أىل البحث والدراسة قد قسَّ
وأشكالو وتصنيياتو وؿباوره، وىذان القسمان نبا: الطبيعة الصامتة، والطبيعة اؼبتحركة، ربدثنا أوال عن 

 الطبيعة الصامتة، وننتقل     إن شاء هللا    للحديث عن: الطبيعة اؼبتحركة.
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د اغبيواين يف الشعر العريب انعكاس لبيئة اإلنسان العريب، الذي استأنسو تارة، واستعملو تارة، الوجو       
 وسيلة لنقلو، وألغراض أخرى تارات وتارات...

اىتمَّ الشاعر العريب بتياصيل الطبيعة اغبيَّة اليت زبتصُّ باغبيوانات، وخباصة اليت أعانتو على تذليل        
 وىا وقرَّبوىا، ومنحوىا عطيهم ورعايتهم.مصاعب اغبياة، فألِيُ 

ًة وطرافة وحياة، برزت فيها  وتُعدُّ القصائد العربية اؼبخصوصة باغبيوانات من أصبل الشعر، وأظهرِه ِجدَّ
 اػبصائص الينيَّة لشعر شعراء ىذا النَّوع. 

 م(.1990، 1) القيسي: ط
صف الطبيعة الصَّامتة، وينتهج هنج الشعراء وىذا عبد القادر جحا يصف الطبيعة اؼبتحركة كما و        

العرب قديبا وحديثا،  فيي قصيدتو    موضوع الدراسة    وّظف اغبيواَن توظيًيا حيِّا، وكأنَّنا نسمعو كما نراه،  
 كذلك أضيى عليها دالالت وإوباءات رفعتها إىل مصافِّ القصائد اؼبتقدِّمة يف وصف الطبيعة، فيقول:

 َوْحُشَها ِمْن ُكلِّ َخْبٍت *** يَ ُروُم قَبَاتَُو ِمْنُو ِفرَارَاَوَأْجَبَل 
 (.27/ 2اػببت: ما اتسع من بطون األرض.     ) ابن منظور: 

  :الوحش 
زَْلزِلة    رمزا للغضب والثورة    ذكر الوحَش  على      

ُ
إْثِر بيتو الذي ذكر فيو الرَّعد وَدويَّو، وأصواتو اؼب

مكان، كيف َخِشَي ىذا الغضب العارم، فَيرَّ ىاربا من تلك األمكنة ) يقصد البالد( الرَّابَض يف كلِّ 
 خوفًا ورعًبا ) وىو الوحش (؛ ألنَّ نار اغبق مىت اشتعلت كانت وباال على الظلم والظاؼبُت. 
المة، فت َ  َرَك األرض قال: أقْ َيرِت األرض من الوحش، فانبسطت واّتسعت، وفرَّ الوحش طالًبا النََّجاَة والسَّ

 ىانئة ىادئة.
  :ادلها 

 يقول شاعرنا: 
َها ِمْن بَ ْعِد ُذْعٍر *** يُ رَاِعي َربْ رَبًا ِمْنُو ِصَغارًا

َ
 َوَقْد َسَكَن اؼب
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لِْلَمَها يف الشعر العريب قديبا وحديثا حضور الفت ، وكثَتا ما ارتبط اؼبها بشعر الغزل والوصف        
ا، وقد وصيها الشاعر بعدة أوصاف منها الشجاعة، واعبرأة، واإلقدام، واؼبديح، وِذْكِر العيون وصباؽب

 والكربياء، كما ارتبط ذكرىا باؼبرأة، يقول صبيل بثينة واصيا صبال حبيبتو:
 ؽَبَا ُمْقَلٌة َكْحالُء قَبْالُء ِخْلَقة *** َكَأنَّ أَبَاىا الظَّيْبُ أَْو أُمََّها َمَها

 (. 119) صبيل:   
 أيب سلمى: ويقول زىَت بن

َباءُ   تَ َناَزعها اؼبها َشبَ ًها، َوُدرُّ النُّ   ***   ُحوِر، َوَشاَكَهْت ِفيَها الظِّ
 (.14م،1988) زىَت: 

 ويقول ابن سناء اؼبلك:
نُّ ِإىَل َمَها *** رَبِْكي ؽَبا َآاَلَمَها  نَ ْيٌس ربَِ

 َويَزِيُدَىا أََلًما ِإَذا *** َىِوَيْت هِبَا إِْلَماَمَها
 (. 286/ 2)ابن سناء:                                                                   

ويضيف شاعرنا معٌت آخر، وىو ُذْعُر اؼبها، وخوفها على صغارىا، وىي تراقب القطيع، وتنظر يف      
ن قد عرض لو البحًتي يف أمرىم، وما يبكن أن وبدث لو من َجرّاء األذى الذي َحلَّ بالبالد، وىذا اؼبعٌت كا

 قصيدتو مأساة اؼبتوّكل: 
 وملَْ أَْنَس َوْحَش الَقْصِر ِإْذ رِيَع ِسْربُُو ** َوِإْذ ُذِعَرْت أَْطاَلُؤُه َوَجَآِذرُهْ 

 (.1046/ 2) البحًتي: 
استعمل الشاعران اؼبعٌت نيسو، فعبد القادر يرى أن ىذه اؼبها كما اؼبرأة الرقيقة اؼبرىية اليت زبييها      

األحداث اؼبؤؼبة، ورُبَّرِك فيها ذعرىا على صغارىا، كذلك كان قد رآىا البحًتي، ووظيها يف معٌت شعري 
 بديع.
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 :الذئب 

 ْلَتِهَم اعَبَآِذِر َو الصَُّوارَاأََتْت ُذْؤبَانُ َها تَ ْعِوي ُعواًء *** لِت َ 
 (.471/ 4، 123/ 4اعبآذر   الصوار: القطيع من البقر الوحشي. ) ابن منظور: 

ُعِرف الذئب على مرِّ الزمان خبداعو ، وقد صوَّر الشعراء تعامل اإلنسان مع الذئب يف صورٍة َحيٍَّة      
كما عكست الصراع الذي عادة ما ، ا أم حقيقةعكست تنوع العالقة مع ىذا اغبيوان، سواًء أ كانت رمز 

 يكون بُت اإلنسان والذئب، يقول البحًتي:  
 َعَوى مُثَّ أَقْ َعى واْرذَبَْزُت فَ ُهْجُتُو *** َفأّقْ َبَل ِمْثَل البَ ْرِق يَ ْتبَ ُعُو الرَّْعُد.

 ( 744/ 7) البحًتي: 
د سرعة الذئب يف االنقضاض، وأنَّ    ْأن يف  وإذا كان البحًتي قد جسَّ اندفاعو سبق عواءه، كما ىو الشَّ

 (    76، 2005)عبد الكرمي: رؤية الربق قبل ظباع دِويِّ الرَّعد.
د ىذا اؼبعٌت عندما جاء باؼبيعول اؼبطلق يف قولو: تعوي عواًء، جاءت الذؤبان  فإنَّ عبد القادر جحا أكَّ

رمزية تعكس للمتلقي مدى شراسة اؼبستعمر تعوي عواًء لتلتهم بكلِّ شراسة اؼبها وصغارىا، وىذه صبالية 
 الذي ال يرحم امرأة وال يعطف على صغَت.

 :الناقة 

 َوَحنَّْت نُوقُ َها َتْدُعو ِفَصااًل *** َحِنَُت ُمتَ يٍَّم فَ َقَد الَوقَارَا
َا احتياء، لصياهتا العديدة اليت سبّيزت هبا          ، فهي ابنة احتيى الشاعر العريب يف اعباىلية بالناقة أيبَّ

ُقل العرب، وربملهم مىت أرادوا  لت وعورهتا، وقاومت ظروفها اؼبتقلبة، فقد كانت وسيلة تن ْ الصحراء ربمَّ
نَ قُّل، رفعت عنهم عناء السير ومشقتو.  السير والت َّ

ا إذا كانت كذلك أداة للتسلية ييّرِجون هبا أحزاهنم، ويْسلون هبا نبومهم، فاإلبل عامًة تِصرُّ آذاهن          
حدا يف آثارىا حاٍد، وتزداد نشاطا وتزيد يف مشيها وسرعتها، وىي جسر ينتقلون بواسطتو يف حديث 
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النَّسيب الذي يؤمل النَّيس ويؤثر فيها إىل موضوعات أخرى متعدَِّدة، كاغبديث عن وصف الرحلة، ومدح 
 (.98/ 1970يسي:من يريدون مدحو، إخل، وقد ظبَّاىا العريبُّ الن ََّعْم أو اؼبال. ) الق

ظّل العريب ؿِببِّا ؽبذا اغبيوان الصحراوي، حىت بعد عيشو يف بيئة حضريَّة، وقد شغلت النَّاقة حيِّزًا ال         
 بأس بو يف دواوين الشعر العريب، ِغناء ووصًيا.

 قال زىَت: 
ُمَها َمْن لَْيَس   ِفيَها دبُْجرِمِ تُ َعيَّى الُكُلوُم بِاؼبِِئَُت َوَأْصَبَحْت *** يُ َنجِّ

 (106/ 1988) زىَت:  
 وقال النابغة : 

بُّ ِبَرْحِلي تَارًَة َوتُ َناِقُل        َفَسلَّْيُت َما ِعْنِدي ِبَرْوَحِة ِعْرِمٍس *** زبُِ
 (93) النابغة:                                                                       

ثَ قَّب الَعْبِديُّ 
ُ

 يقول:واؼب
الِيٍَّة *** ُمْكرَبٍَة، أَْرَساُغَها َجْلَمدِ   َعْرفَاَء، َوْجَناَء، صبُِ

 ( 26/ 1971) العبدي: 
لبة الشديدة، وقيل: الطيِّبة االنقياد)ابن منظور:  (.138/ 6ِعْرِمْس: الناقة الصَّ

 (.9/241عرفاء: النَّاقة مشرفة السنام )ابن منظور:     
 (.13/443غليظة غبم الَوْجَنِة ُصلبة شديدة ) ابن منظور:  وجناء: ناقة تامة اػبَْلقِ 

 (.714/ 1مكربة: اغبيوان وثيق اؼبياصل، شديد القوى ) ابن منظور:
 أما شاعرنا عبد القادر جحا، فللو درُّه ما أصبل الصورة اليت رظبها للناقة عندما قال:

 فَ َقَد الَوقَارَاَوَحنَّْت نُوقُ َها َتْدُعو ِفَصااًل ** َحِنَُت ُمتَ يٍَّم 
عندما ىدأت أوضاع البالد، وعاد األىل واألحبة يتيقَّد بعضهم بعضا، حّنت الناقة إىل فصاؽبا تدعوىا      

إليها ليطمئن قلبها ويهدأ روعها، ومعلوم أن اغبيوانات إذا بلغت اليصال تركت أمها، وازبذت قطعان 
لذي أصاهبا باألمل جعلها هترع إىل تلك اليصال تبحث أخرى تبتعد فيها، لكنَّ حنُت تلك الناقة وشوقها ا
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عنها وتدعوىا، كما ىو اؼبتيَّم الذي أفقده الوجد والشوق َوقَارَُه عندما التقى حببيبو، صورة أبدع الشاعر 
 رظبها، فأظْبََعنا صوت الناقة، وصوَّر حركتها مع فصاؽبا.

 وفبا يزيد الصورة صباال قولو:
 الِغَياِب *** َفطَاَب الَعْيُش واْزَدَىَر اْزِدَىارَا َوآَب ِفَصاؽُبَا بَ ْعدَ 

و اؼبرىف يستقرئ الغيب، فقد         اعر يتحدث عن ثورة السابع عشر من فرباير، وكأنَّ ِحسَّ وَكَأنَّ الشَّ
عادت اليصال بعد الغياب، وَىَدأ حنُت األم اليت اْلتاعت ليقد األبناء، وىدأت نيوس األىل واألحبَّة هبذه 
العودة، فطاب العيش وىنأت اغبياة وازدىرت، مؤكدا ذلك باؼبيعول اؼبطلق" وازدىر ازدىارا" ليدلل على أن 

 االزدىار وقع وتأكد وجوده بكل قوة.  
  :الطري 

ُرَىا فَ ْوَق الرََّوايب ** َنِشيَد النَّْصِر تَ ْرفَ ُعُو ِشَعارَا        َوَغنَّْت طَي ْ
لغوية ال بأس هبا عن الطَت وأظبائو وُكَناه، وكل ما يتصل بو، وتَغٌتَّ الشعراء  حيل النتاج األديب دبادة      

بو، وسطَّروا يف ذلك شعرا صبيال ما زال متداوال حىت اآلن، وىناك مؤليات تناولت الطَت وغَته من اغبيوان، 
َمَْتِي(، و) عجائب اؼبخلوقات للقزويٍت (، وغَتىا)اؽبامشي/ مثل) اغبيوان للجاحظ( و) حياة اغبيوان للدُّ

22.) 
 يقول ذو الّرِمَّة:

 من آل أيب موسى تَ َرى النَّاَس حوَلو ** َكأن َُّهُم الِكْروِاُن أَْبَصْرَن بَازِيَا
 (.1995/290)ذو الرمة: 

 وقال الشماخ الذبياين:
 مَبَاَىا الِعزُّ يِف َقَطٍن مَبَاَىا ** ِإىَل فَ ْرَخُْتِ يف وَْكٍر رَِفيعِ 

 (.228)الشماخ:                                                                   
 (.374/ 4قطن: جبل بنجد لبٍت أسد.  ) اغبموي: 

 وقد أجاد جحا يف حديثو عن الطَت عندما قال:
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ُرَىا فَ ْوَق الرََّوايب ** َنِشيَد النَّْصِر تَ ْرفَ ُعُو ِشَعارَا  َوَغنَّْت طَي ْ
مل وطيب العيش وازدىاره َغنَّت الطَت، وصدحت فوق الرَّوايب رافعة راية بعد       عودة الغائب وملَّ الشَّ

النصر شعارا، وقد شعر اعبيل اعبديد    اعبآذر، واليصال    باغبرية، وعاشوىا بعد أن كانوا مكبَّلُت مقهورين، 
ذا، وأال تعود إىل سابق عهدىا يف وربولت تلك الصحارى إىل رواٍب غنَّاء، عزموا على بقائها دوما ىك

 الظلم والقهر، وكان شعارىم حرية وانتصارا مهما كان الثمن.
وقد سبثَّلت الصور اليت رظبها الشعراء العرب القدامى للطيور يف جوانب كثَتة ومتعددة، واستلهموا       

ف، والتشاؤم واػبوف، والِقلَّة منها مشاعر ـبتلية، منها مثال: مشاعر القوة والسيطرة، ومنها اغبنُت والعط
ا ىذه األخَتة ىي ما قصدىا شاعرنا ىنا، فقد جاءت الطيور أخَتا، بعد أن استتّب األمن  والضعف، وردبَّ
وطاب العيش، وعمَّ الرََّغد والرفاه؛ ألهنا مل تكن لتحقق كل ىذا وىي الكائن الضعيف، لوال َمْن تَسبََّب    

َمة على احملافظة على ىذا بعد قدرة هللا    يف األمان و  االزدىار، فما كانت لتعود وتبٍت أوكارىا وتغٍتِّ مصمِّ
 العيش اؼبزدىر.

 (القسم الرابع) اإلحياءات الداللية
 أوال الصوت: 

فكما وجدنا  كان الشعراء وما زالوا ييصحون عن مهارهتم يف جوانب كثَتة من شعر الطبيعة،        
دنا ذلك أيضا يف اإلوباءات الداللية، وقد أتاحت ؽبم ىذه اؼبهارة والرباعة إبداعهم يف الوصف والصورة، وج

تنسيق اؼبوضوعات اليت يعاعبوهنا، واألفكار اليت يطرقوهنا، وحسن االنتقال بينها، فهم ال يطرحون أمام 
ق مع اؼبعٌت اؼبتلقي كل ما ييد على خواطرىم من اؼبعاين، بل يقلبوهنا مث يصقلوهنا، مث يتخَتون منها ما يتي

 اؼبقصود، وىذا عند القدامى واحملدثُت، فُكلّّ كانت لو القدرة يف الًتكيز، وحشد اؼبعاين يف األلياظ القليلة.
ا، كما أن الوزن         إن للصوت دورا مهما يف اإلوباءات الداللية للمعاين، وتصويرىا تصويرا إبداعيا مهمِّ

غبالة الشعورية اؼبسيطرة على الشاعر غبظة نظمو للقصيدة ) بدوي: والقافية والصورة واعبْرس ىي تعبَت عن ا
(، فيجعل التجربة الشعرية عنده تنبض باغبياة نتيجة اشًتاك األمور السالية الذكر) الوزن   القافية   101

َهُر هبا كما  ة وعمقا وفاعلية يراىا ويسمعها اؼبتلقي ويُ ب ْ أرادىا الصوت   الصورة   اعبرس ( صورة تزداد حدَّ
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الشاعر، فبا وُبِْدث التأثَت النيسي اإلهبايب الذي أراده الشاعر، وىذا ما عكسو عبد القادر يف قصيدتو اليت 
ىي ؿبل الدراسة، فقد نوَّع بُت األصوات جهرا ونبسا، ليعكس صورا فنشاىدىا ونسمعها، وكأنَّ القصيدة 

 و:شاشة تلياز كبيا معها بكل مشاعرنا وانيعاالتنا، فيي قول
 َوَدْمَدَم َرْعُدَىا يف ُكلِّ َدوٍّ ** فَ َعمَّ الَغْيُث وانْ َتَشَر انِْتَشارَا

صورة نسمع فيها صوت الرعد ُمَدوٍّ ؾُبَْلِجل، ونرى الغيث يهطل وينتشر، والشُت حرف ىبرج من      
ؼبعاين تتيق سباما وسط اللسان مع ما وُباذيو من غار اغبنك، ومن صياهتا أهنا رخوة متيشية منيتحة، وىذه ا

م، 2012مع ما أراده الشاعر، فالتيشي ىو انتشار اؽبواء اغبامل للصوت داخل اليم، )مدونة قرآنيات 
quraneiat.blogspot.com وىي رخوة، والرخو اتساع العيش وىناؤه، سباما ما يقصده الشاعر ،)

اؼبعاين، وزاد يف صبال اؼبعٌت تكرار  بعد ىطول الغيث وىو انتشار اػبَت وعموم اؽبناء، فاتيقت األصوات مع
 اليعل بصيغة اؼبيعول اؼبطلق تأكيدا ؼبا ذىب إليو.

ة قسوتو، بل      ويسمعنا الشاعر صوتا آخر يوضح من خاللو ظلم العدو اعبامث على الصدور وقهره وشدَّ
 وشراستو:

 َوالصَُّوارَاأََتْت ُذْؤبَانُ َها تَ ْعِوي ُعَواًء ** لِتْلَتِهَم اعبآِذَر 
فاستعمالو لليعل تعوي تأكيد لتلك اؼبعاين    اؼبشار إليها    ، ومن صيات العُت أهنا ؾبهورة، وـبرجها من 
وسط اغبلق تتذبذب فيو األوتار الصوتية، والواو ـبرجو من اعبوف، ومن صياتو اعبهر، والياء اؼبدِّيَّة زبرج 

 (.133    87م و بشر:2012ذلك.)مدونة قرآنيات:من اعبوف، ويتذبذب فيها الوتران الصوتيان ك
من ىنا كانت الصورة مرئية مسموعة كما عاشها الشاعر وأراد أن ينقلها للمتلقي، فمن يسمع صوت       

الذئب يعوي ييزع ال ؿبالة؛ إذ إنَّ ىذا الصوت اؼبوعوع ينبئ عن افًتاس ال ؿبالة، ويزيد من قوة ىذا اؼبعٌت 
 (.تأكيد اليعل ب)عواءً 

 لذلك نقول: إن الشاعر قد أبدع فيما ذىب إليو.
 وإذا ظبعنا قولو:

 َوَحنَّْت نُوقُ َها َتْدُعو ِفَصااًل *** َحِنَُت ُمتَ يٍَّم فَ َقَد الَوقَارَا
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ظبعنا فيو صوت الناقة اليت تدعو صغارىا وترعاىا، وىذا اؼبعٌت لو من الرِّقة والعذوبة ما هبعل الشاعر       
مهموسة رخوة منيتحة، وىذه من صيات اغباء، فاغباء مهموسة لضعف االعتماد على ىبتار أصواتا 

ـبرجها فبا يؤدي إىل اىتزاز الوترين الصوتيُت بضعف، ورخوة هبري صوهتا جريانا تاما،  وغَت ذلك 
فمخرجها وسط اغبلق، واؼبعٌت الذي يتحدث عنو الشاعر نوق أمهات ترعى صغارىا وتدعوىا يف اشتياق 

وخوف عليها، كمن ذىب اغبب بعقلو، ويزيد اؼبعٌت رقة باختياره حرف النون اؼبعروف بأنو من  إليها
حروف الًتقيق، وقد ُوفَِّق الشاعر يف اختياره ىذا    كما نرى    ؛ إذ األم واغبب والصغار معاٍن يف غاية 

ه ىذا تكرار اليعل بصيغة اؼبيعول اؼبطلق العذوبة والرِّقَّة واؽبيام واػبوف على اغببيب واالىتمام بو، ويزيِّن معنا
بُّتِ للنوع.

ُ
 اؼب

ًيا  شديًدا عالًِيا يف قولو:   ونسمع صوت الضحك متيشٍّ
 َوُحوُت الَبْحِر َيْضَحُك ِمْلء ِفيِو ** ِمَن اأَلْوَغاِد وَبَْسبُ ُهْم ُسَكاَرى

جاء ىذا الصوت من اجتماع الضاد والكاف يف ليظة الضحك، وقد عكس ىذا يف صورة ؾبازية أتى       
هبا على ىيئة استعارة مكنية، أعطت التصوير قوة وتأثَتا يف النيس، ووضوحا يُظِهر معامل الصورة؛ الستعانتو 

 وت.باؼبوسيقى اؼبنبعثة من بيان الليظ وانسجام اؼبعٌت واتياق اغبركة والص
ويستعمل الشاعر حرف الرَّاء ؼبا فيو من جهورية وقوة، ولذالقة ـبرجو من طرف اللسان، فيعطي        

م(، وىذه معاٍن إوبائية عكست حال الشاعر يف موضوع 2012انطالقة قوية ؾبلجلة ) مدونة قرآنيات 
 قوة ومعٌت.قصيدتو، وردبا كان صوت ىذا اغبرف الذي اختاره رويِّا للقصيدة ىو ما زادىا 

" إن القصيدة الرائية من أكثر القصائد شيوعا يف الشعر العريب، نظرا إىل كثرة الكلمات اؼبنتهية حبرف 
 (. 1991،245الراء") يعقوب: 

 ثانيا الصورة: 
ام الذي يرسم بريشتو لوحات غاية يف اعبمال، تكاد بإوباءاهتا الداللية           يبكننا وصف الشاعر بالرَّسَّ

ا ونسمعها، كأهنا كائن حيّّ يعيش بيننا، نرى حركتو ونسمع صوتو، ذلك أن الشاعر يسعى من خالل نراى
أحاسيسو وعواطيو إىل نقل ذبربتو الشعرية ورسم دقائق تياصيلها؛ ألن الصورة كما ُعرِفت قديبا وحديثا 
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ي روعة ولذة واستماعا، ىي: َقوام العملية األدبية، تضيي على النصِّ أبعادا فنية صبالية تنعكس على ا ؼبتلقِّ
وتزيده تشويقا وحضور ذىن، وتنقلو من عامل العقل اجملرَّد إىل عامل اغبسِّ اؼبلموس، معتمدة على اػبيال، 

 الذي ىو أكثر العناصر فاعلية يف تشكيل الصورة. 
َم ؽبا ميهومان: وقد أكد ىذا أىل االختصاص، وذىبوا إىل أن الصورَة اليت ىي اعبوىر الثابت والدائ      

قدمي، وحديث، فاؼبيهوم القدمي ال يتعدى حدود التشبيو واجملاز، واؼبيهوم اغبديث يتمثَّل يف الصورة الذىنية 
 (.167والصورة الرمزية) عبد الكرمي:

وعلى اؼبيهوم اغبديث مل تعد الصورة ؾبرد تزيُت أو زخرفة للنص الشعري، إمبا ىي معيار لعبقرية أصلية       
ت بتشكيلها عاطية سائدة مع ؾبموعة من األفكار والصور اؼبًتابطة، يسعى الشاعر من خالؽبا إىل قام

ي، من خالل بذل جهد ذىٍت للوصول إىل رمزية ما قصده ذلك الشاعر اؼببدع،  ربقيق التأثَت اؼبمتع للمتلقِّ
 (.93م، 1983وىذا قد تعجز اللغة العادية عن توصيلو. ) الورقي: 

استقصائنا للصورة الواردة يف القصيدة الحظنا أن أغلبها ينتمي للصورة القديبة) التقليدية(، وردبا وعند       
 يرجع ىذا إىل أن الشاعر جحا كالسيكي النزعة.

 وقد سبيزت صوره بالوضوح والقرب والبعد عن اإليغال يف اػبيال أو التعقيد ، يقول:     
بُوِل   ** َوأُْلِبَس فَ ْوَق ُسْنُدِسِو الن َُّوارَاَوأَْوَرَق ُعوُدَىا بَ ْعَد الذُّ

ىنا يرسم الشاعر صورة واضحة جليَّة يف استعارة يعكس من خالؽبا حسن الربيع وصبال األرض يف       
تو وصبالو بعد مرض أملَّ بو، وحذف  وقتو، فهو يشبِّو العود باإلنسان الذي لبس لباسا صبيال عَكَس صحَّ

زمو وىو اللباس، وأطلقو على اؼبشبو من باب اجملاز على سبيل االستعارة اإلنسان وأتى بشيء من لوا
 اؼبكنية.

اذ.        ىذه صورة بصرية تظهر االنسجام بُت الرائي ومنظر الربيع وصبالو األخَّ
 أما الصورة اللونية فتتضح يف لون السندس يف البيت السابق، وكذلك يف ىذا البيت الذي يقول فيو:     

يِل َلْونُُو وَبِْكي النَُّضارَاَو َما خبَِ   َل النَِّخيُل ِبِطيِب أُْكٍل ** صبَِ
 فهو يشبو لون البلح زمن اصيراره بلون الذىب الربَّاق، ويف ىذا جذب الفت لُلبِّ اؼبتَلقِّي.
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 وقبد للصورة الصوتية مكانا أيضا عند جحا، فيقول يف البيت التايل:       
 لِّ َدوٍّ ** فَ َعمَّ الَغْيُث وانْ َتَشَر انِْتَشارَاَوَدْمَدَم َرْعُدَىا يف كُ 

           وكأننا نسمع دويَّ الرعد الذي يتحدث عنو الشاعر يف صوت مدوٍّ غاضب ، قادم من بعيد.                                              
 (.60) القيسي : 

 ونسمع عواء الذئب يف بيتو الذي صوَّر فيو العدو بالذؤبان، فيقول:         
 أََتْت ُذْؤبَانُ َها تَ ْعِوي ُعواًء ** لِتَ ْلَتِهَم اعَبَآِذَر والصَُّوارَا

ي.       وقد اجتمعت الصورتان) الصوتية والبصرية( يف ىذا البيت لتقوية اؼبعٌت وزيادة التأثَت يف اؼبتَ َلقِّ
يف القصيدة    موضوع الدراسة    كان جحا كرسام نقل مشاىده اؼبرئية من الطبيعة بلغة ملونة بريشة و       

ألوانو اػباصة، والرأي أن التصوير" يف بعض حاالتو يبتزج بتلوين خييف غباالت النيس...، إن الينان 
ما ييسر امتزاج الطبيعة  الشاعر كان هبمع بُت متطلبات العُت الباصرة، ومتطلبات النيس الشاعرة، وىذا

 وألواهنا دبوضوعات نيسية كالعشق واؽبيام، أو اؼبدح واؽبجاء".
 (.232م،2012) فواز:                                                               

 وعند امتزاج لون الطبيعة بلون النيس قبد جحا يعربِّ عن ىذا اؼبعٌت بقولو:   
 ْد أَمَّ الِبَحارِا ** أَ لَْياًل َكاَن ِفيِو أَْم نَ َهارَاَفَما يَْدرِي َوقَ 

يف ىذا البيت يستوي عنده لون الليل مع ليل النهار؛ ألن النيس اليت يتحدث عنها ُمْظِلَمًة مْعِتَمة      
 بسبب ىزيبتها. 

 واؼبالحظ على ىذه القصيدة أهنا ربيل بالصور ذات الطابع البياين:      
  :التشبيو يف قولو 

َهاُر اهْنَِيارَا  َفَشْمُس اغَبقِّ َقْد بَ َزَغْت بُ ُزوًغا ** وَجْيُش البَ ْغِي يَ ن ْ
 " مشس اغبق " تشبيو بليغ مت بواسطة إضافة اؼبشبو بو إىل اؼبشبو. 
  :االستعارة يف قولو 
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 َكاَرىَوُحوُت الَبْحِر َيْضَحُك ِمْلء ِفيِو ** ِمَن اأَلْوَغاِد وَبَْسبُ ُهْم سُ 
 فالضحك من صيات اإلنسان، وأطلقو ؾبازا على اغبوت من قبيل االستعارة اؼبكنية.      

 وكذلك قولو: 
يٍل َلْونُُو وَبِْكي النَُّضارا َل النَِّخيُل ِبِطيِب ُأْكٍل ** صبَِ  وَما خبَِ

سبيل االستعارة  فالبخل من صيات اإلنسان حقيقة، غَت أهنا أُْطِلَقت ىنا على النخيل ؾبازا على      
 اؼبكنية أيضا.

 :الكناية يف قولو 

 ُصُقوُر اعَبوِّ تَ ْرقُ ُبُو َمِليِّا **َوتَ ْرُصُدُه بَِعْزٍم اَل يُ َباَرى
 قصد الشاعر بصقور اعبو الطيارين؛ لوجود عالقة تالزم بينهما )كناية عن موصوف (.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخلامتة
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الطبيعة بكل صورىا وألواهنا تثَت عاطية يف نيس الشاعر، وتصنع داخلو جوا مناسبا يبنحو القدرة على      
القول، إهنا سبده بالعواطف واالنيعاالت اليت سبكنو من التعبَت عما وبتبس يف نيسو من اإلحساسات، وىو 

ا ؼبا وبس  بو، فُينِشئ الشاعر هبذه يف الوقت ذاتو يبعث اعبو اؼبناسب للمتلقي الذي هبد فيما يسمع شبه
البداية لنيسو وللمتلقي حالة شعورية مليئة بالعواطف واالنيعاالت، واستعدادا لإلنشاد أو االستماع أو 

 اؼبتابعة، وىذا غاية ما يريد الوصول إليو.
 إضافة إىل ذ لك الحظنا يف ىذه الدراسة:      

يف وصف الغيث النافع جاءت من منطلق أنبية الغيث واؼباء يف    أن كثرة األلياظ اليت استعملها الشاعر 
اغبياة، أو لشدة احتياج اؼبخلوقات لو، وىذا ليس غريبا، فقد اىتم العرب باؼباء؛ ألنو أساس غبياهتم 
الصحراوية، وقد أُلَِّف قديبا عديد الكتب يف مياه العرب، مثل: كتاب األصمعي يف مياه العرب، وكتاب ابن 

 يف البئر. األعرايب
   أن اللوحات الشعرية اليت يصنعها أو ينتجها الشعراء ىي منهج إبداعي بصيغ بالغية، تظهر يف مشهد 
صبايل، يعكس اذباىا فكريا بأسلوب فٍتٍِّ يبيزه صرح لغوي بنتو ذبربة شعورية بتقنية عصرية ربمل الرؤى، 

 وتنقل اػبطاب والرسائل.
 أما عن الشاعر خاصة فقد الحظنا:

   تأثره بأسلوب القرآن الكرمي ، كما يف قولو: 
 إَِلَو الَكْوِن َقْد ظََلُموا َوَعاتُوا ** فََأْمِهْلُهْم َوأَْورِْدُىْم تَ َبارَا

   مكانة األم العظيمة اليت ربتلها يف اغبياة، يتضح ذلك من خالل أبياتو، فهي نبع األمومة، ومصدر العيش 
  األلية واحملبة وتدعو إليها.اؽبانئ، واغبياة الرغدة، تسعى إىل

دة، من خالل أسلوبو يف قصيدتو.     أن الشاعر ينتمي إىل اؼبدرسة الكالسيكية اجملدِّ
 ىذا وهللا أدرى وأعلم، وصلى هللا وسلم على القائد اؼبعلم، واغبمد هلل العليم األكرم.

 
 ادلصادر وادلراجع
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 القرآن الكرمي برواية حيص عن عاصم• 

 لقادر. قصيدة " أ صاح قم" حبر الوافر ـبطوط.جحا. عبد ا• 

 م( دار الكاتب العريب للطباعة والنشر، القاىرة.1969، نصر. م، ونصَّار. ح ) الديوانابن سناء اؼبلك. 

 /.،1، دار صادر، بَتوت طلسان العرب(  1990ابن منظور.ج) 

أيب األرقم للطباعة والنشر م( شركة دار األرقم بن 1998طباع .ع )  الديوان،ابن ىانئ األندلسي.
 .1والتوزيع، ط 

 ، طباع .ع ) د. ط(، دار األرقم بن أيب األرقم، بَتوت.الشوقيات ديوان أمَت الشعراء أضبد شوقي.

 .4م(، ، دار اؼبعارف، ط 1958،  أبو اليضل . م، )ديوانال،  امرئ القيس

 ، الصَتيف ح) د.ط ( دار اؼبعارف دبصر.الديوانالبحًتي. 

 ، دار اؼبعارف القاىرة.كولردجم(، 1998بدوي . م )

 ، مكتبة الشباب.األصوات العربيةبشر. ك ) د. ط (، 

/  4/  15، اإلثنُت السَتة الذاتية للشاعر، و لقاء مباشر يف منزل األسرةم (، 2019جحا .ع ) 
 م، الساعة اػبامسة مساء.2019

 .1بة اؽبالل، بَتوت   لبنان، طم ( دار وكت1989، زراقط ع )الديوانصبيل بثينة . 

 ، دار صادر بَتوت.معجم البلداناغبموي .ي ) د. ت.ط(، 
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اية . ف )   ، دار اليكر اؼبعاصر.صباليات األسلوب، الصورة الينية يف األدب العريب(، 2012الدَّ

  1م( ، دار الكتب العلمية بَتوت   لبنان، ط1995،  بسج، أ )الديوان ذي الرمة.

 .1م( دار الكتب العلمية ، بَتوت   لبنان، ط1988فاعور ع )  الديوان،سلمى. زىَت بن أيب 

، ؿبمود حسن إظباعيل مبوذجا، األكاديبية اغبديثة أسلوبيات علم األسلوب مياىيم وتطبيقاتالسيد . م ، 
 .pdfللكتاب اعبامعي 

ؾبلة كلية الًتبية األساسية الثالث ، الطبيعة األندلسية وأثرىا يف استثمار اللون الشعري(، 2012فوَّاز. ل ) 
 والسبعون.

 ، دار اإلرشاد للطباعة والنشر والتوزيع بَتوت. الطبيعة يف الشعر اعباىليم(، 1970/ 1القيسي. ن )ط 

 ، دار مكتبة اغبياة، بَتوت   لبنان .شرح ديوان عنًتة بن شدادالكاتب س، و الكاتب أ) د. ط(، 

 م( جامعة الدول العربية، معهد اؼبخطوطات العربية.1971. ح ) ، الصَتيفالديواناؼبثقب العبدي. 

 .quraneiat.blogspot.com، مدونة قرآنيات

 ، طباع .ع )د. ط( دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، بَتوت   لبنان، د. ط.الديوانالنابغة الذبياين. 

، دراسة نقدية ربليلية قرن اػبامس اؽبجريـباطبة الطَت يف الشعر العريب حىت هناية الم(، 2014اؽبامشي ح) 
 لنيل درجة اؼباجستَت يف األدب والنقد، جامعة أم القرى.

، وصف الذئب أمبوذجا، جامعة اغباج ػبضر، باتنة   الطبيعة يف شعر البحًتي(، 2010ىجرس. ع )
 اعبزائر، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، رسالة ماجستَت.



  Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 1, No. 14, Sep. 2019 

Published online in September 

 م 2019 سبتمبر ،الرابع عشر العدد ـــ األول المجمد ،ليبيا ،مصراتة جامعة ،التربية لكمية العممية المجمة 
  

999 

 

 .2، دار اؼبعارف، طشعر العريب اغبديثلغة الم(، 1983الورقي س) 

، دار الكتب العلمية بَتوت   اؼبعجم اؼبيصل يف علم العروض والقافية وفنون الشعرم(، 1991يعقوب، إ ) 
 .1لبنان" ط


