
 RIMAK  

506  

 

 

International Journal of Humanities and Social Sciences 

ISSN: 2717-8293 

Volume 5, Issue 2, March 2023 

 

www.rimakjournal.com 

 

Received: 06/01/2023 Accepted: 10/02/2023 Published: 01/03/2023 

 

THE RICH PICTURE IN CONTEMPORARY POET POET COMPANION JAWAQ 

MODEL 

 

Nesreen Shahda Ahmad ELMADHON1
 

Researcher, Palestine 

 

 

Abstract 

Folmen that the spinning is one of the oldest hair types that have been on the throne of the 

poetic topics on the ages - from the Jahili to the modern era - which took a large space of 

poetic wealth, both on the level of poetry or at the level Lovers and tasty, and no doubt that 

every era of its own features, which has been shaded by the spirit of public, and the 

invasion, especially, but the forthcoming poetry in the modern era was characterized by the 

representation of the nature of the Arabs away from the innovation and all the Svih In the 

period of stagnant periods of the Abbasid Age as a result of the mixing of dear. This research 

is considered as saying: [The rich picture in contemporary poet poet companion Jawaq 

model]. The portrait of the poet Rafiq al-Jawash, who revealed several major results 

First, the poet Rafiq al-Jawash from poets representing the image of the general poetry, and 

the pork is particularly, as well as that he described the distant virgin all the dimension of 

instincts, lusts and excitement, adhered to its spinning images in the vulnerable image Al-

Afifi without mentioned for alleys of the beloved or the alumni in the spinning and is a 

feature of the times 

The poet employed internal music employment of his own breeding tools, and there has 

been a rhino-quarreling, metaphor and a metaphor and this is indicating that the jaws can 

be able to hire it.       
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ي الشعر 
 
 الصورة الغزلية ف

 
 المعإرص الشإعر رفيق الجواش أنموذجإ

 

 نرسين شحدة المدهون

 فلسطي     ،إلباحثة

 

 الملخص

ي تربعت عىل عرش إلموضوعات ؤ
 من إلعض  -إلشعرية عىل مر إلعصورن شعر إلغزل أحد أقدم أنوإع إلشعر إلت 

ً
بدءإ

 ؤىل إلعض إلحديث
ً
وة إلشعرية سوإء عىل صعيد إلشعر أم عىل صعيد  -إلجاهىلي وصوال  من إلير

ً
إ  كبي 

ً
إ ي أخذت حي  

وإلت 

ي ألقت بظاللها عىل روح إلشعر عامة، وإلغزىلي خاصة، ؤإل أن 
محبيه ومتذوقيه، وإل شك أن لكل عض سماته إلخاصة إلت 

ي إلعض إلحديث إتسم بتمثيل طبيعة إلنفس إلعربية إلعفيفة إلبعيدة عن إلمبتذل وكل سفيه خادش  إلشعر 
إلغزىلي ف 

ة إلعصور إلرإكدة من إلعض إلعباسي نتيجة لالختالط باألعاجم ي في 
 .إلذي ساد ف 

 .رفيق إلجوإش  ،إلشعر إلمعاص  ،إلصورة إلغزلية: الكلمإت المفتإحية
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 :المدخل

إللون من إلشعر يمتىلئ بالشكوى وبث لوإعج إلشوق وما به من إلوله وإلوجد وقسوة إلبعاد،   ذإه نؤ ومعللمإ من

؛ لذإ نجد إلقصيدة إلغزلية تتسم بالجزإلة وإلرقة وإلعذوبة وصدق وأهم ما يمي   هذإ إلنوع أنه صادق عف وي رصي   إلتعبي 

ي إللغة وإلموسيق  إلدإخلية، وهذإ نهج إلشعرإء عىل مر إلعصور، وإل شك أن إلشعرإء 
إؤلحساس، ؤضافة ؤىل إإلنسياب ف 

ي إلعض إلحديث قد نهجو نهج من سبقهم ؤإل أنهم أدخلوإ صورإ جديدة مستقاة من
إلبيئة إلمحيطة، وإإلبتعاد عن  ف 

ــ ي ...[، ومن هنا جاءت فكرة إلبحث إلموسوم بــ ، ؤبرإهيم ناج  ي
 إلغريب من إأللفاظ ومن أبرزهم ] نزإر قبان 

[ 
 
ي الشعر المعإرص الشإعر رفيق الجواش أنموذجإ

 
 [.الصورة الغزلية ف

 

 :أهداف البحث

ي مصادر وموسيق  شعر إلغزل إلمعاص.  -1
 إلبحث ف 

ي شعر إلشاعر رفيق إلجوإش. ؤفرإد  -2
 درإسة خاصة تتعلق بالصورة إلغزلية ف 

 

 :أهمية البحث

ي إلحركة إلثقافية إلمعاصة.  -1
 إلوقوف عىل دور إلشعر وإلشعرإء ف 

 توثيق أنوإع إلصورة إلشعرية إلغزلية إلمعاصة.  -2

ي إلشعر إلمعاص.  -3
 إلوقوف عىل مصادر إلصورة إلغزلية ف 

 

 :محإور البحث

 قدمة موجزة عن إلبحث وأهم محاوره. إلمدخل: تضمن م

ي سطور
 
 .المبحث األول: الشإعر ف

ي 
ي شعر الجواش: المبحث الثإن 

 
 ، وينقسم ؤىل: الصورة الغزلية ف

 : مصادر إلصورة إلشعرية إلغزلية عند إلجوإش. المطلب األول

ي 
 : أنوإع إلصورة إلشعرية إلغزلية عند إلجوإش. المطلب الثإن 

 عر إلغزىلي عند إلجوإش. : موسيق  إلشالمطلب الثإلث

ي تناولت فيها أهم ما توصلت ؤليه من نتائج. 
 إلخاتمة وإلت 

ي سطور
 
 2المبحث األول: الشإعر ف

                                                             
ة 16/1١/2١22بتاريــــخ يوم إألحد إلموإفق حوإر مع إلشاعر رفيق إلجوإش عىل موإقع إلتوإصل إإلجتماعي )ماسنجر(  - 2 م إلساعة إلثانية عشر

، إلوإحدة مساء بتوقيت سورية.   مساء بتوقيت فلسطي  
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ي إلعاشر من يوليو من عام ألف وتسعمائة وثالثٍة وخمسي   
ولد إلشاعر إلسورّي رفيق سطام إلجوإش، أبو سطام ف 

ي سطام نسبة ؤىل وإلده، ومعت  سطام  ي إللغة حد إلسيف، وروي بالصاد وهي لغة، وهو إسم علم للميالد، لقب بأن 
ف 

َم، وهو حد 
َ
، وهو صفة للشخص إلشديد مشتق من إلفعل َسط ي

مذكر ينحدر من أصول عربية، وقيل من أصل شيان 

 .3إلسيف وجمعه أسطام

عىل إلطريق إلدوىلي بلدته إألصلية طيبة إؤلمام إلتابعة لمدينة حماه، إلوإقعة من ناحية صورإن، وتقع طيبة إؤلمام 

ي هللا عنه، وكرم وجهه_. 
ي طالب_ رض  يــــح إلحفيد إلسادس لإلمام عىلي بن أن   لحماة وحلب، ويعود سبب إلتسمية ؤىل ص 

ي وإؤلعدإدي وإلثانوي، وقد كتب فيها إلعديد من 
ي طيبة إؤلمام، وفيها تلق  تعليمه إإلبتدإنئ

نشأ إلجوإش وترعرع ف 

 ( إلبحر إلوإفربلديتحت عنوإن: ) إلنصوص إلشعرية فقال مفتخرإ بها 

 

ُّ الهوى فْصُل الكــــــــالِم   اإلمـــــــــإِم  شآمي
ُ
بة  طيِّ

ُ
وح  وفيِك الرُّ

ي 
 ذان 

ُ
ت
ْ
 وأنِت الفخُر يإ بدر الـتـــــــــــمإِم  فأنِت األصُل فيِك وجـد

 حــــــــــلَّ سوء  
ْ
نإ إن

ُ
 تدعو للوئـــــــــــــــ وأنِت مالذ

 إِم وأنِت األمُّ

 
 
يُّ لألبنإِء جمعـــــــــــإ

ْ
د
َ
ـــــــالِم  وأنِت اله

َّ
ي عتِم الظ

 
وُر ف

ُّ
 وأنِت الن

 

ي دمشق، ليحصل بعدها عىل منحة 
ي معهد إلطب إلبيطري ف 

ته إلتعليمية ف  إستكمل شاعرنا رفيق إلجوإش مسي 

ي 
ي ألمانيا إلديمقرإطية، وإلت 

قية، ليحصل عىل  درإسية ويعار عىل وجه إلتحديد ؤىل مدينة يي  غ ف  عرفت سابقا بألمانيا إلشر

ي سورية، وتقلد 
ي وزإرة إلزرإعة ف 

، عاد بعدها ؤىل وطنه إألم، فحصل عىل وظيفة ف  ي
ي إؤلنتاج إلحيوإن 

شهادة إلدبلوم ف 

، ثم منصب رئيس مركز إلبحوث إلزرإعية.   منصب رئيس مركز تربية إألغنام وتحسي   إلمرإعي

ي 
 إضطرته إلحرب ؤىل إؤلقامة ف 

ً
ي إلصادق شعرإ

  مدينة إلسلمية، فكان لها وألهلها إلوف 
ً
 وشعورإ

ً
لها  ، فكتب مادحا

 ( إلبحر إلطويلسلميةوألهلها تحت عنوإن: )

 

 سلمية يإ أم الكرامة والفدا نقشت عىل الصوان اسمك للمدى

 ومن زارهإ رام اإلقإمة للمدى سلمية رمز للوفإء بجودهإ

 وصإرت ألهل العلم سإحإ وموردا أنإخت رجإل العلم فيهإ رحإلهإ

ي يهيم صبإبة
 
 وعشقإ يهّم الثغر فيهإ مغردا أنإ من بهإ حرف

: يتصف إلجوإش بدماثة خلقه، وحصافة رأيه، وقوة إلحضور بي   إألهل وإألصدقاء وإألقارب وكل من  سمإته الشخصية

ؤضافة ؤىل سعة إلصدر، وكرم إلضيافة، صاحب كان عىل عالقة به من قريب أو بعيد، وقدرته عىل إلتأثي  بالقول وإلفعل، 

                                                             
ي إألسماء، بتضف - 3

 إنظر: لسان إلعرب، مادة سطم، ومعجم معان 
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رف عنه إؤليثار وإلوفاء، وصفه 
ُ
ي عايشها، ع

ي إلكثي  من إلصعاب إلت 
تجارب حياتية متعددة، وحكمة بليغة ظهرت ف 

ي إؤلنسانية؛ لعطائه وغمر كل من حوله بالحب
 .4أصدقاؤه بالشاعر إؤلنسان بكل ما تحمل إلكلمة من معان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ي من مدينة إلسلمية، وإلصديق أحمد شعبان من مدينة طرطوس - 4

، وإلصديق حسن أحمد كتوب( حوإر مع إلصديق إألستاذ )مهدي إلشعرإن 
ة صباحا، بتوقيت فلسطي   إلحادية 24/11/2١22عي  وسائل إلتوإصل إإلجتماعي )ماسنجر( بتاريــــخ يوم إلخميس إلموإفق  م إلساعة إلعاشر

ة صباحا بتوقيت سورية.   عشر
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: الدراسة تطبيقية عىل شعر رفيق الجواش ي
 المبحث الثإن 

 
ً
إ   إل شك أن شعر إلغزل قد شغل حي  

ً
  عظيما

ً
، وقد خلف ؤرثا ي ي إألدب إلعرن 

   ف 
ً
إ وثروة أدبية هائلة فاقت كل ما  كبي 

ي من إلشعر إلغزىلي وإلذي يمثل تصوير للحالة إلوجدإنية ه ما هو 
خلفته إلفنون إلشعرية إألخرى، وهذإ إلموروث إلفت 

ي إلتطبيقية سأتناول إلصورة إلغزلية 
ي درإست 

مقتض عىل إلغزل، ومنه ما قاسمه أغرإض شعرية أخرى كالفخر وإلمديح، وف 

ي شعر إلشاع
: ف  ي

 ر إلسوري رفيق إلجوإش، من خالل مطالب ثالثة، وهي عىل إلنحو إآلن 

 

 المطلب األول: مصإدر الصورة الشعرية الغزلية عند الجواش

تعددت مصادر إلصورة إلشعرية إلغزلية عند شاعرنا رفيق إلجوإش حيث تنوعت ما بي   إلتجربة إلشعرية، تأثره 

يده إلغزىلي مرآة للعض، وصورة لكوكبة من إلشعرإء، وفيما يىلي توضيح لكل بالبيئة، وإلتأثر بالشعر إلقديم، فكان رص

 : ي
 مصدر من إلمصادر إلثالثة إلسابقة إلذكر عىل إلنحو إآلن 

 

: التجربة الشعرية عند الجواش
ً
 :أوال

ي يصورها إلشاعر 
حي   يفكر يعرف هالل غنيمي إلتجربة إلشعرية عىل أنها: "إلصورة إلكاملة إلنفسية أو إلكونية إلت 

 
ً
إ ي أمر من إألمور تفكي 

، إل ؤىل مجرد  ف  ي
، وإخالص فت  ي

ينم عن عميق شعوره وإحساسه، وفيما يرجع إلشاعر ؤىل إقتناع ذإن 

ي صياغة إلقول؛ ليبعث بالحقائق أو يجاري شعور إآلخرين؛ لينال رضاهم، بل ؤنه ليغذي شاعريته بجميع إألفكار 
مهارته ف 

ي 
ي تكشف عن جمال إلطبيعة إلنبيلة، ودوإعي إؤليثار إلت 

 تبعث عن إلدوإفع إلمقدسة، وأصول إلمروءة إلنبيلة إلت 

 .5وإلنفس"

ي أحسن تقاسيم نقشه، أويرى ؤحسان عباس أن إلشاعر ؤما 
 يحسن صباغته ف 

ً
 رقيقا

ً
 أو نقاشا

ً
 حدقا

ً
ن يكون نساجا

ي إلعبارة، وإما أن يكون كناظم إلجوه
ر يؤلف بي   إلنفس إلرإئقة وإل يشي   ويشبع كل صبغ منها حت  يتضاعف حسنة ف 

 
ً
 وتنسيقا

ً
 .6عقوده برص إلجوإهر إلمتفاوتة نظما

ي نفس إلشاعر؛ لتحرك ثورة من إلصور إللفظية 
ي تمور ف 

ؤذن إلتجربة إلشعرية هي مجموعة إألحاسيس وإألفكار إلت 

 بصورة خاصة إل تكون ؤإل عند إلشعرإء، وهي ما تمي   شاعر عن آخر. 

ر يستمد تجربته إلشعرية من دوإخله إلنفسية، ؤذ هي إلمحرك إألول للمشاعر إلذي يملك وإل شك أن إلشاع

إلسيطرة عىل إلمخزون إللغوي وإلذي يصور لنا حالته إلوجدإنية من خالل إلصورة إلشعرية؛ ليكشف لنا عن مكنوناته 

ي توظيف تجربته إلشعرية ورس
م لنا إلصورة إلغزلية إلوجدإنية إلدإخلية، ومن هنا نستطيع إلقول بأن إلجوإش برع ف 

ي أكير من نص يضعنا 
ي أكير من موضع وف 

 أدوإته إلبعيدة عن إلتكلف وإلصنعة، فنجده ف 
ً
بصور لفظية صادقة مستخدما

ي وجدإننا بليغ إألثر، وأذكر هنا بعض إلصور منها قوله تحت عنوإن 
 ف 
ً
ي عمق تجربته تاركا

دة شإعر(ف   إلكامل )شر

 

                                                             
5
ي إلحديث،  -   .363إلنقد إألدن 
ي حت   - 6

ي عند إلعرب من إلقرن إلثان   .138 إلقرن إلثامن إلهجري، إنظر: تاريــــخ إلنقد إألدن 
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عيد و 
ُ
ي الحشإ  صلك خإمدكل السعير ب

 
ك ف  ال إال سعير

ُ
خمد

ُ
 ي

ي مجإمر  
  وبذلك القلب الفت 

ُ
د مَّ َ

ي ُ
َ
 نإرهإ ف

ُ
 تعلو وتخمد

 
 
ي متأوه

ئ لظإهإ أنت    أطف 
ُ
 من شغٍف بهإ يتوقد

ُ
 والخد

 

ي قلبه جرإء ما 
ي تأججت ف 

ي إلعشق من خالل رسم صورة إلنار إلت 
ي إألبيات إلسابقة عي  لنا عن تجربته ف 

فالشاعر ف 

ي وصلها أصابه 
ي بعدها فحسب وإنما ف 

ي إعتي  كل سعي  خامد ؤإل سعي  حبها بركان، ليس ف 
من ولٍه وشغٍف بالمحبوبة إلت 

 .
ً
 أيضا

ي نص آخر بعنوإن: 
(وقال ف  ي

 
 إلوإفر )أغإزل حرف

ي وعقىلي  ي  أواُر يصطىلي قلت 
 
ان   تأججهإ   المآف  ونير

ي المسكون حبآ
 
 فقد زاد األنير  عىل الفراق أغإزل حرف

  وأرسل
 
ي  مع نسيم الفجر شوقإ

 
ي أستفيق من اشتيإف

 عسإن 

ي إلعي   بلهيب 
إق قلبه حت  وصل حد إإلصطالء فتأججت مجاري إلدمع ف  فالشاعر رفيق إلجوإش صور مدى إحي 

 
ً
، فأخذ يرسل مع نسيم كل فجر أشوإقه عىس أن يأتيه رد يوقظه من لهيب  نار شديد وقد سبب له إلفرإق نارإ من إألني  

ئ لهيب إصطالئه.   إإلشتياق ويطق 

ي 
ّ إلمحبوبة بإنسان يغرق ف  ي

ي كشفت عن أثر إلتجربة إلشعرية عىل إلجوإش حي   شبه عيت 
ومن إلصور إللفظية إلت 

ي تشبيهه حيث شبه محبوبت
ه بصفوة إأليام ويرجو منها لو أنها تعود للقائه، ولكن إل بحر حبه، وشبه حبه لها، وتابع ف 

ياء شموخ إلنخل، فقال تحت عنوإن:  ي عز وكي 
يريدها أن تعود منهزمة جاثية مكسورة، بل يريد منها أن تعود شامخة ف 

ي القصيده(
 إلكامل )كون 

 

ي 
ي النإجيه عينإك كم غرقت ببحر محبت 

 أدعو اإلله بأن تكون 

 كشموخ نخل ال أريدك جإثيه ي للقإيإ صفوة األيإم عود

 

ي 
ثم يكشف لنا عن أثر بعدها عنه وشكوى جسمه من إلنحول وإإلنهاك حت  أصاب إلقلب فبدأ بشكو للضلوع إلت 

 
ً
ب من إلهاوية وإلفناء،  هي أيضا منهكة خاوية ضعيفة بفعل إلنوى، فهو إلذي بحبها عادت له بهجة إلحياة بعد أن إقي 

 
ً
ي هي مقدمة شعر  فإذإ بها تعيد له إلحياة فلم يعد للشيب مكانا

ي إلذوإئب إلت 
للظهور، ومعلوم أن إلشيب أول ما يظهر ف 

الته إلوجدإنية ومدى تأثي  حبها عىل حالته إلنفسية وإلجسدية، إلرأس، فالشاعر هنا رسم لنا صورة لفظية كشفت عن ح

 فقال: 
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 والقلب يشكو للضلوع الخإويه قد بإت جسمي منهكإ يشكو النوى

ي   دنإ للهإويه منذ التقيتك غإب شيب ذوائت 
 
 وأعدت لي قلبإ

 

 ( إلوإفرالحب والحربوقال تحت عنوإن:)

 القتإلكررت بمفردي سإح  ذكرت عيونك السوداء حت  

 حفرت بفيصىلي قي  المحإل وأحكمت النبإل بكل نحر

 وحل الموت قبل االنفصإل رؤوس غإدرت ابدان جيش

ي 
 وأتبعت األوائل بإلتوالي  حصدت رؤوسهم بنصإل سيف 

 

ـــج من إلفخر وإلغزل، فهو يفخر  ي إألبيات إلسابقة أن إلجوإش قد عي  عن تجربته إلشعرية من خالل مزيـ
نلحظ ف 

ي 
ساح إلحرب، وكان قد تذكر عينيها إلسودإء فزإدته شجاعة، وحملته عىل أن يعود ؤىل ساح إلقتال بمفرده  بشجاعته ف 

بات سيفه إلقاطع فتتابع حصدها، وقد  ب أعناقهم فتنفصل إلرؤوس عن إألبدإن بفعل ص  دون وجل أو خوف، فيض 

 حفر بسيفه إلفيصل قبور رجال محال أن يهزموإ فهزمهم،

ي فتإة 
 األمس هند           أمإ وهللا أبىه من غزالي والقتت 

ي كنف الزوال
 
ي زنود    كقرص الشمس ف

 
 فألبست األسإور ف

 من إلغزإل، ليكشف لنا عن حالة 
ً
 ورشاقة

ً
ي ناظريه أشد جماال

ي هي ف 
ثم يصف حالته لحظة إلتقائه بالمحبوبة وإلت 

إلجوإش من أدوإته ليوظفها بصورة تناسب إلعض  وجدإنية مزجت بي   إلفخر وإلغزل، ؤضافة ؤىل أنها كشفت عن تمكن

 ومتطلباته. 

ي هامت بعشقه 
ولم يكتف شاعرنا بتصوير أثر إلعشق عىل نفسه بل عمد ؤىل تصوير أثره عىل إلمحبوبة إلت 

إت وإأللفاظ، فهي وإ إف بحبها له، فقد صور لنا حالتها بأرق إلعي  ة هوإه، فكانت هي إلمبادرة ؤىل إإلعي  ن  فأصبحت أسي 

ي عشقها، ؤضافة ؤىل مقدرته عىل تصوير 
كانت هي إلمبادرة لكنها لم تخرج عن إلحياء إلذي هو سمة إلمرأة إلصادقة ف 

رسم مالمح وجهها إلمتورد حمرة من إلخجل، وعينيها إللتي   بان عليهما أثر إلحب فكانت تخىسر رفضه، ؤضافة ؤىل أثر 

يصور لنا أثر إلبعاد عليها، وكيف باتت تخاف من إلفرإق كخوف طفلة إلسهاد عليها جرإء إلسهر وإلتفكي  فيه، وأردف 

ي رسم صورة غزلية لفظية 
من إلفطام عن أثدإء وإلدتها ، وهذإ تصوير لمدى تملكه من قلبها، ومدى برإعة إلشاعر ف 

ي إل تقل شأنا عنه فقال تحت عنوإن 
( مصإدفة)ومدى تملك إلتجربة إلشعرية من نفسه فأسقطها عىل إلمحبوبة إلت 

 إلكامل

ي 
ي    الوجه ورد والعيون تعإن 

ي عنوان  ي ترتج 
 خجىل أتتت 

 قإلت أحبك منذ ايإم الصبإ    يإ منبع اإلحسإس والعرفإن

ي البعإد كطفلة    فطمت عن األثداء والتحنإن
 قد بإت يقتلت 
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ي 
ي لهفة    ألعإنق الكفير  ملء بنإن 

 
ي ف

 المس يدي فؤنت 

ي 
ي يإ سإكن القلب الخىلي وخله    دعت 

  بقلبك فإلجفإ أردان 

ي أكير من 
ي أكير من صورة من صوره إلغزلية ف 

ي إلتجربة إلشعرية ف 
لقد وظف شاعرنا رفيق إلجوإش تقنيات إلشد ف 

ي إلشعر. أتقنيات إلشد عند إلجوإش إلبد و  نص، ولكن قبل إلحديث عن
 ن نتطرق لمفهوم إلشد ف 

 

ي الشعر
 
 :مفهوم الرسد ف

ي وهو ما يمكن أن يحول  إلتجربة إلشعرية إلذإتية ؤىل تجربة ؤنسانية، وينقل إلنص إلشعري من نقاء إلجنس إألدن 

 .7ؤىل تدإخل إألجناس إألدبية

يحيط بالموقف ؤحاطة كاملة، تجعل تشكيل إلنص أقرب ما يكون ؤىل إلتشكيل إلشدي إلحديث، وكان ذلك » 

 .8«لموضوعيةمن إلشاعر تخليا عن بعض غنائياته متجها ؤىل إلدرإمية وإ

ي نطـاق ضـيق محدود » 
 9«لم يدرس كاتجـاه عـام قائم بذإته ؤإل ف 

 
ً
  ومن معالم إلشد عند إلجوإش إهتمامه بوصف حالته إلوجدإنية وصفا

ً
وخاصة عند حديثه عن عينيها  دقيقا

ي ساح إلقتال، وإذ به يحكم إلنبال بكل 
 ف 
ً
ي دإخله إلحمية للدفاع عن إلديار، فأصبح بمفرده جيشا

إلسودإء وكيف أججت ف 

نحر ويحفر بفيصله قبور من كانوإ محال إنهزإمهم، ويفصل إلرؤوس عن أبدإن إلجيش بأكمله ويحصد رؤوسهم بمثال 

ي إلليل فقال: إلسيف حت  أن إلشمس ل
ي إلنهار فحسب، بل وف 

ق من نصال سيفه إلبتار إلذي إعتاد إللمعان ليس ف   تشر

 تقدم جيشهم يإ هند نحوي    مألت السإح منهم ال ابإلي 

 ذكرت عيونك السوداء حت     كررت بمفردي سإح القتإل

 وأحكمت النبإل بكل نحر    حفرت بفيصىلي قي  المحإل

 وحل الموت قبل االنفصإلرؤوس غإدرت ابدان جيش     

ي    وأتبعت األوائل بإلتوالي 
 حصدت رؤوسهم بنصإل سيف 

ق من نصإلي 
ي نهإٍر    وشمس الليل ترسر

 
 وأبدلت الليإلي ف

ي حديثه عن بطوإلته للمحبوبة فأخذ يشد لها قصة 
لقد إستطاع إلشاعر رفيق إلجوإش أن يوظف تقنية إلشد ف 

ي نفسه،  إلحرب وكيف إستطاع إلتغلب عليهم وكل
ذلك ممزوجا بصورة إلغزلية كاشفا لها عن مدى أثر هذإ إلعشق ف 

ي إلحفاظ عىل تصوير تجربته إلشعرية وإيمانه 
ي تقطن فيها، فقد إهتم إلجوإش ف 

ومدى حرصه عىل حماية إلديار إلت 

وي لنا قصته مع إلعميق بأثر إلمحبوبة عليه، وأنها هي ورإء كل دإفع له نحو إإلنتصار عىل إألعدإء فاستخدم إلش  د؛ لي 

                                                             
ي إلنص إلشعري متدإخل إألجناس إألدبية،   - 7

 .145إلبنية إلشدية ف 
ي إلنص إلشعري، سلسلة كتابات نقدية،  - 8

 .2١إلبنية إلشدية ف 
9
ي إلعض إلحديث،  - 

 .7إلقصة إلشعرية ف 
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سم لنا حكاية شدية أخرى ولكن بصورة  إلحرب وإلشجاعة وإلفخر وربطه بالمحبوبة، ولم يقف إلحد عند هذإ إألمر لي 

ي قلبه. 
ي أثرت ف 

 غزلية رإقية يبي   من خاللها مدى تأثي  إلمحبوبة عىل تغيي  مسار حياته كيف إل وهي إلت 

 لإلكام )عسل أم شهد(فقال تحت عنوإن 

 عسل بهذا الثغر أم شهد   قولي بحق هللا يإ هند

ي وارتوى الورد
 
اف  ألقت عىلي بنظرة كرست   عظم الي 

ي مثل شإدنة   واللحظ منهإ مإ له رد  مرت بقرن 

 لحدال ممشوقة يإ بخت نإظرهإ   لم يأته موت و

 بهإ القد
 
 بإن بدا من طول قإمتهإ   كإلرمح مستويإ

 واللعب ينىهي وقته الجدأبعدت عنهإ فإنطوى كبدي   

 وجمإل وجه كإن ملحمة    وعىل الورود تشإمخ الخد

ي الكد
ي    وأنإ ضعيف حإزن 

 كإلجإئع المجنون هإجمت 

ي إلنص إلسابق، وذلك إلعتماده عىل تصوير حالته إلوجدإنية، ووصف 
لقد عمد إلجوإش ؤىل إستخدإم إلشدية ف 

 
ً
اصيل وإألحدإث فبدأ بذكر أفعال صدرت من إلمحبوبة عندما ألقت بنظرها أدق إلتف ما حل به جرإء تأثي  إلمحبوبة ذإكرإ

 
ً
ي طلعتها أغرت قريحته وألهبت نار إلهوى فأصبح ضعيفا عاجزإ

 عليه ومرورها بقربه مثل شادنة ممشوقة إلقد كالبان ف 

 أمامها إل يقوى عىل صدها. 

 

: تأثير البيئة عىل الجواش
 
 :ثإنيإ

ي إل شك بأن للبيئة أثرها إلج
ىلي عىل إلنفس إؤلنسانية عامة، وإلشاعرية خاصة، فطالما أكد إلنقاد عىل أثر إلبيئة ف 

 ما تكون بيئة جامدة إل حرإك فيها وإل قدرة عىل 
ً
حياة إلشعرإء، وإلصورة إلشعرية، وما يثي  إإلهتمام أن تلك إلبيئة غالبا

لنفس إؤلنسانية وإلتأثي  عىل إؤلحساس بمكوناته نفض غبار إلجمود عنها، ؤإل أنها وبكل إقتدإر قادرة عىل تحريك إ

إلوجدإنية، ؤذ ؤن إلنفس إؤلنسانية مجبولة عىل إلتأثر بما هو محيط به من مكونات بيئية، ومن خالل تتبع إلصورة 

ي صور إلغزل عند 
إلشعرية إلغزلية عند شاعرنا رفيق إلجوإش تبي   مدى تأثي  إلبيئة، وقبل إلحديث عن أثر إلبيئة ف 

: إل ي
 جوإش إلبد وأن أتطرق لمفهوم إلبيئة عند إلنقاد عىل إلنحو إآلن 

ي 
: هي مجموعة إلعوإمل وإلظروف إلطبيعية وإإلقتصادية وإإلجتماعية وإلجمالية إلت  إعتي  إلبعض أن إلبيئة هي

ي حياة إلناس
ي رغبة وقيمة إلملكية وتؤثر ف 

 .1١تحيط وتؤثر ف 

 تعد إلبيئة عند إلشاعر هي إلمحور إألساس 
ً
لإلبدإع، وعن طريقها يكشف إلحدث ويعطي لتجربته إلشعرية بعدإ

  ؤنسانية مؤثرة يعيشها 
ً
ي كثي  من إألحيان بصورة

ي وإإلنفعاإلت، فهي تربط ف 
 مملوُء بإنسانية بالصور وإلمعان 

ً
 آخرإ

ً
فنيا

 .11إلشاعر نفسه

                                                             
، رجاء دويد- 1١ ي

إنر  .27ي، إلبيئة ومفهومها إلعلمي إلمعاص وعمقها إلفكري إلي 
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ً
من تأثي  إلبيئة عىل إلشعرإء فإننا نستطيع إلقول بأن إلتجربة إلشعرية بكل مكوناتها  وبناء عىل ما تم ذكره سابقا

تتأثر بشكل كبي  بمعطيات إلبيئة عىل إلنفس إلشاعرية ومن وخالل تتبع إلصورة إلغزلية عند إلجوإش يتضح لنا مدى 

ي نص: 
ي المقىه( تأثره بالبيئة ومكوناتها قال ف 

 
 إلكامل)ف

ي  سكنت براكير  الهوى
 لدقإئق   ثم استفإق عىل الكالم لسإن 

 ومرحبإ بعشيقة قد خإلفت   سي   الغرام برسعة اإلدمإن

سم لنا صورة غزلية متأثرة بالعض  نلحظ من خالل إلبيتي   إلسابقي   بأن إلجوإش وظف مفردإت بيئية معاصة لي 

 -ومكوناته، 
ً
فيه وه فالمقه إلذي إختاره إلشاعر مفتاحا ي شوب أو إلكافيه و لنصه هو مكان للي 

مكان عام يجلس  إلكوف 

ب إلقهوة وبات إلغازية أو تناول أ إلناس فيه لشر ب إلعصائر وإلمشر  -إلحلوياتو إلشاي أو تدخي   إلنارجلية أو إلشيشة وشر

ي حبها فإذإ بالكالم يستفيق عىل لسانه، 
ة أن توقعه ف  ة وجي  

ي إستطاعت خالل في 
وكيف تعلق قلبه بتلك إلمحبوبة إلت 

 ؤ
ً
ي درإساتهم للظوإهر  ضافة

ياء ف  إكي   وهو مصطلح علمي يستخدمه علماء إلجيولوجيا وإلفي   ؤىل أنه وظف لفظ إلي 

سم صورة شيعة لعشق إلفتاة له حت  وصل بها  ي تؤثر عىل إألرض، كما وظف مصطلح إؤلدمان إلذي جاء لي 
إلطبيعية إلت 

ي يستخ ي أو مخدر، دم للتعبي  إألمر حد إؤلدمان، ومعلوم أن إؤلدمان مصطلح طت   عن مدى تأثر جسد إؤلنسان بعقار طت 

ستخدم لفظ عشيقة رغم خصوصية هذه إللفظة ؤإل أنه وظفها بصورة أبرزت مدى إلغرإم إلذي حل إؤضافة ؤىل أنه 

 بالفتاة ولكنه إلعشق إلذي خالف سي   إلغرإم كافة ليصل ؤىل حالة من إؤلدمان. 

ي وقال تحت عنوإن )  ل( إلكامعتقت قلت 

ات الندى فلتهطىلي  ي زهو قد أميس   وكمإ قطير
 
 وتمإيىلي ف

ي أبحري بدراية     وبال مجإديف النجإة تسلىلي   وببحر قلت 

 وإذا أخذت من الفؤاد بطينه    ال لن أراك عىل الحيإد لتعدلي 

 
ً
ي يستخدمها إلصياد  فالجوإش بدإ متأثرإ

بالبيئة إلمعاصة بموجودإتها إلحسية فالمجذإف من أدوإت إؤلبحار إلت 

ة كما هي إآلن، كما أنه إستخدم مصطلحات طبية وهي إلبطي   ومعلوم أنه جزء من أجزإء  ولم تكن قديما معروفة ومنتشر

ي موضع آخر من إلنص: 
 إلقلب، وقال ف 

 رء بإلجواهر تمتىلي أبىه الحيإة غزالة ومدامة    وجيوب م

ي إلثوب متصل بكيس صغي  
ي عضنا مفردها جيب وهو شق ف 

ي تستخدم ف 
ؤذ ؤن لفظ جيوب من إأللفاظ إلت 

 دإخل إلثوب يستخدم لوضع إلمال فيه، وهو هنا كناية عن ثرإء إلرجل كون إلشاعر أقرنه بالجوإهر. 

 ( إلوإفرعإشقإنوكتب تحت عنوإن: )

ي الحيإة كعإشقير      
 
 وبتنإ اليوم نحيإ توأمير   ولدنإ ف

                                                             
11 -  ، ي إلشعر إلجاهىلي

 .3١8إلطبيعة ف 
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ي إلعض فقد شبه عالقة إلعشق بينهما بعالقة إلتوأمي   
ي باتت معهودة ف 

لقد ورد لفظ توأمي   وهو من إأللفاظ إلت 

إللذين إل ينفصالن عن بعضهما فهما ولدإ عاشقي   كما يولد إلتوأمي   من رحم وإحد ويعيشا توأمي   صورة غزلية بصورة 

 عضية. 

ي القصيدهعنوإن: )وكتب يقول تحت 
 ( إلكاملكون 

 بريــــح عإتيه
 
 جمىلي بمعإلمي    ألكون إعصإرا

 
ي ربيعإ

 كون 

 وتجمىلي بأنيق فستإن الهوى    وتمتعي بإلرقص قومي حإفيه

فالشاعر هنا يرسم لنا صورة غزلية مستوحاة من إلبيئة ؤذ يلتمس من إلمحبوبة بأن تكون ربيع إلعمر حت  يكون 

يائية  هو إؤلعصار، ومعلوم أن ي إألرصاد إلجوية وإلظوإهر إلطبيعية إلفي  
ي يستخدم ف  مصطلح إؤلعصار مصطلح جيولوج 

ي عضنا، ثم أردف يطلب منها متلمسا رضاها بأن تتجمل بأنيق فستان إلهوى، ولفظ فستان لفظ 
ة ف  ي باتت منتشر

إلت 

ي ثياب إلمرأة، وليس ذلك فحسب بل يطلب منها أن ترقص حافية إل
. عضي يستخدم ف   قدمي  

ي توظيف إلبيئة إلعضية بمكوناتها وموجودإتها ومصطلحاتها إلمتنوعة إلطبية وإلجيولوجية 
لقد برع إلجوإش ف 

 
ً
ي تعي  عن مكنوناته إلنفسية وإلوجدإنية تجاه إلمحبوبة لفظيا

ي رسم صوره إلغزلية إلت 
يائية ف   .وإلظوإهر إلطبيعية إلفي  

 

: التأثر بإلشعر القديم
 
 :ثإلثإ

ي إلتعبي  عن مكنوناته إل شك ب
ه من إلشعرإء قد تأثر بالشعر إلقديم وألفاظه ف  أن إلشاعر رفيق إلجوإش كغي 

إلدإخلية ؤذ ؤننا نجده يذكر إلجمال وإلصحاري وإلجيش وإلسيف وظبأته وإلنصل وإلفيصل وإلرمح وإلنبال وإلعوإىلي 

ي  وإلنخيل وسعفه وإلخمر وإلكأس، ي إلشعر إلعرن 
ي يمزج فيها  وكلها ألفاظ وردت ف 

ي إلتجارب إلشعرية إلت 
إلقديم خاصة ف 

 إلشاعر بي   إلغزل وإلفخر، أو إلحماسة وإلغزل، أو بي   إلحرب وبي   شوقه للمحبوبة وإلخوف عليها من إلحرب وويالتها. 

ي نص 
ي إلتعبي  عن مكنوناته إلوجدإنية ما جاء ف 

ب )الحومما يؤكد تأثر إلجوإش بالشعر إلقديم وقاموسه إللغوي ف 

 والحرب(

 بدنيإ الحب قد نإخت جمإلي     محملة أطإييب الخصإل

ايإ بذر خير      من األقوال مع حسن الفعإل.  ي الي 
 
 لتنير ف

 
ً
ي أكير إلشعرإء من إستخدإمها قديما

  وأما هند فهي من إألسماء إلت 
ً
لقصيدة بشار بن برد حيث  فنجدها مطلعا

 يقول: 

ي  ي وطالن 
 
ي واشتيإف ي هند عتإن 

 
 .12طإل ف

 وأنشد جرير يتغزل بهند: 

ي الخوالد والهنود
 أخإلد قد علقتك بعد هند   فشيبت 

 وقال: 

                                                             
 ديوإن بشار بن برد. - 12
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ي    قتلت عليإء وهند ن 
ي ابن اليير

ي لمإ أنكرن 
 13وإن 

ي مطلع قصيدة له فقال: 
ي ذكرها ف 

ي وإلت 
 ومثله أحمد شوف 

ي الحب الئم    محب  إذا عد الصحإب حبيب
 
ي يإ هند ف

 14لقد المت 

 ومما قاله إلجوإش 
ً
  متغزال

ً
 عن مدى تأثره بالشعر إلقديم وقاموسه إللغوي إلرصي   قوله:  بهند وكاشفا

 تقدم جيشهم يإ هند نحوي   مألت السإح منهم ال أبإلي 

ي موضع آخر من إلنص: 
 وقال أيضا ف 

 . ي فتإة األمس هند     أمإ وهللا أبىه من غزالي
 والقتت 

ي فقال أبو تمام:   ومما ورد أيضا إلظت 

 
ُ
تيه

َ
ي  ي ت 

َ
الِئل  ِمن َورِدهِ  ظ

َ
يِه غ

َ
ل
َ
 ع
ٌّ
د
َ
ِه     خ

ِّ
د
َ
ي خ

 
 15ِبِورِدِه ف

دة شاعر فقال:  ي نص شر
ي عند إلجوإش ف   وقد ورد لفظ إلظت 

ي للجداول يورد.   لو كإن تقبيل الشفإه محرمإ     مإ كإن ظت 

ي عضنا، وهذإ ؤن دلَّ فإنما ي
ستخدم ف 

ُ
ي لم تعد ت

دل عىل برإعة لقد أكير إلشاعر من توظيف مفردإت إلحرب إلت 

ة:  ي قول عني 
ي تطويــــع إلمفردإت وقف إلتجربة إلغزلية فقد ورد إلسيف ف 

 وتمكن من إللغة وأدوإتها إلبالغية ف 

 
 
ينإهإ ِبِه َوهَو ُمغَمد

َ
قإِتُل ع

ُ
ي الِغمدِ     ت

 
َع السيُف ف

َ
قط

َ
ن ي

َ
ٍب أ

َ
ج
َ
 َوِمن ع

ي إلسيف: 
 ومما قاله إلجوإش ف 

 أنصإف الرجإل.  وأشحذ من سيوف الحق نصال   تحإرب شبه

 ومنها ظبأة إلسيف وإلذي قال فيه: 

 إذا صدأت ظبأة السيف عندي    عىل األلبإب أطلقت العوالي 

ة حيث قال:  ي شعر عني 
 وقد ورد ف 

هإ
َ
ـعإع

ُ
ـبـى ش

ُ
ت بـيـُض الظ

َ
رَسـل

َ
هـإ     َوأ

ُ
حـت ــيــبـإٍن ِإذا َصـبَّ

َ
 َويــل  ِلش

ي قول طرفة بن
ي جاء ف 

 إلعبد حيث قال:  ومنها لفظ إلسنابك إلت 

ّبإَر عإِمُل ُرمِحهِ 
َ
َل الج

َ
نز
َ
ي أ ن 

َ
ير َ الَسنإِبِك     أ

َ
رَّ ب

َ
 خ

ت ّ
َ
ِن الرَسِج ح

َ
 ع

ي نص إلحب وإلحرب حيث قال: 
 وقد ورد عند إلجوإش ف 

ي الصخر داست لتذريــهإ كحبإت الرمإل. 
 
ي ف

 سنإبك مهرن 

 

                                                             
 ديوإن جرير.  - 13
14
 -  . ي

 ديوإن أحمد شوف 
ي تمام.  - 15  ديوإن أن 
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ي قول إلمهلهل: 
 ومنها لفظ إلرمح وقد جاء ف 

ـسـإقـي 
ُ
 ن
 
ـدا
َ
إلَرحيقغ

َ
ـنـإ ِمـن عـإِتـٍك ك

َ
رمـإح

َ
   أ
 
نإ
َ
ين
َ
موا ب

َ
ـِإعـل

َ
 ف

دة شاعر:  ي نص شر
ي قول إلجوإش ف 

 وقد جاء ف 

 كإلرمح مستويإ بهإ القد.     بإن بدا من طول قإمته  

ي قوله: 
 كما ورد لفظ إلصحرإء ف 

َب من قحط الرمإل. 
ْ
ي الَرط

ي الصحإري سعف نخل   ألجت 
 
 وأزرع ف

ي قوله: وقد جاء لفظ إلصحرإء ع
 ند طرفة بن إلعبد ف 

رُس 
ُ
 َوالَركُب ِبَصحراِء ي

َ
ِقر    طإف

َ
م ي

َ
يإل  ل

َ
 الَعير َ خ

َ
ق رَّ
َ
 16أ

ي سلم:  ي قول زهي  بن أن 
 وف 

ِ حإِئلُ 
ير 
َبيَّ
ُ
نإِن    َمنإِزُل َوَرسم  ِبَصحراِء الل

َ
ِّ الق ي ِ

 
ف

 17ِلَسلم ِبرسرَ

ي قوله: 
 كما وظف لفظ إلرمح ف 

 سديدا خإرقإ جذر الجبإلوأجعل من ضلوع الصدر رمحإ    

 
ً
إ ي شعرهم نحو قول  وإل شك بأن إلشاعر قد تأثر بالموروث إلشعري إلقديم حيث كثي 

ما كان لفظ إلرمح يرد ف 

 إمرئ إلقيس: 

ي ِبهِ 
ت 
ُ
َيطَعن

َ
يَس ِبذي ُرمٍح ف

َ
ّبإِل    َول

َ
يَس ِبن

َ
يَس ِبذي َسيٍف َول

َ
 18َول

 وقول إبن هرمة: 

بــهم      ويض 
 
طعن بإلرمح أحيإنإ

َ
اِنيهم فَيعتنقي

َ
د
ُ
 .19بإلسيف ثم ي

ي إلقديم، وهذإ  ي إلشعر إلعرن 
ي نصوصه إلغزلية وقد وردت ف 

ي وظفها إلجوإش ف 
ة هي أدوإت إلحرب إلت  ؤذن كثي 

ي إلذي إستطاع برإعته إلفذة أن 
دإللة وإضحة عىل مدى تأثره بالشعر إلقديم وقاموسه إللغوي، ؤضافة ؤىل مخزونه إلثقاف 

ي سياق مزج
 فيه بي   إلفخر وإلغزل بصورة إلثقافة إلمعاصة.  يوظفها ف 

ي موضوعات إلغزل لفظ )إلخمر وإلكأس(، وإل شك أن إلجوإش تأثر 
ي لطالما وظفها إلشعرإء ف 

ومن إأللفاظ إلت 

ي نص )
ي قصائده إلغزلية نحو قوله ف 

ي فوظف لفظ إلخمر ف  دةبالمعجم إلشعري إلعرن   :شإعر( شر

ي ضلوعي موقدقد كإن كل العمر خمرة عإشق    
 
 وأنإ الملوع ف

 
ً
ي لطالما إعتمدت تصوير أثر إلعشق وتشبيهه بالخمر لما له أثره عىل  فالشاعر هنا متأثرإ

بالصورة إلشعرية وإلت 

 
ً
 بات كالسكرإن إلذي لم يعد يعي شيئا

  إلعقل، فهو يصور لنا أثر إلعشق عليه حت 
ً
ي ضلوعه نارإ

 مما يدور حوله، وقد أوقد ف 

 إل تخمد. 
                                                             

 ديوإن طرفة بن إلعبد.  - 16
ي سلم.  - 17  ديوإن زهي  بن أن 
18
 ديوإن إمرئ إلقيس.  - 
 ديوإن إبن هرمة.  - 19
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ي نص )وقال 
ي  أغإزلف 

 
 (:حرف

ي المسكون حبآ    فقد زاد األنير  عىل الفراق
 
 أغإزل حرف

ي 
 
ي أستفيق من اشتيإف

 وأرسل مع نسيم الفجر شوقإ   عسإن 

ي     فأرشفهإ وأدعوهإ الوفإق
ي بدن 

 وكأسي تحتمي مت 

ي شيعإ للعنإق
ي   وتأخذن 

ي وتمض  ي لت 
 
 تدور الخمر ف

ي أعت
ي مع الدوار حلمإ        كأن 

اقويأتيت   ىلي ظهر الي 

ها يعتىلي ظهر  ي عناق شيــــع، وكأنه مت شدة تأثي 
حيث صور مدى أثر إلمحبوبة عليه حت  أصبح كالسكرإن إلذي ف 

رف عنه شدة إلشعة. 
ُ
إق إلذي ع  إلي 

ي نص )
 (:يإ نسمة العمروقال ف 

ُمرا. 
َ
ي وجع   يميل حزنإ كأن الكأس قد خ

 
 يتيه كأسي عىل الخالن ف

ي وج
ع ويتمايل حزنا وكأن إلكأس أصيب بالثمل من أثر إلمحبوبة، وهذه إلصورة مستقاة من فكأس إلشاعر يتيه ف 

 . ي إث إلعرن 
 إلي 

 

: وسإئل تشكيل الصورة الغزلية عند الجواش ي
 المطلب الثإن 

ي توظيف مفردإته 
يعد إلخيال وإلموسيق  إلدإخلية هو روح إلشعر إلعمودي، ؤذ ؤنه يكشف عن برإعة إلشاعر ف 

إلتجربة إلشعرية عامة، وإلغزلية خاصة كونها تعتمد عىل صور ذإت دإللة وجدإنية مفعمة باؤلحساس،  بما يتناسب مع

ؤضافة ؤىل أنها تفتح للشاعر إلباب عىل مضإعيه للخروج من عباءة إلكالم إلمألوف ؤىل غي  إلمألوف، وإل يختلف إثنان 

 
ً
؛ نظرإ ي ي إؤلبدإع إألدن 

ي إلتأ عىل دورها ف 
ي إلنفس إؤلنسانية، ؤذ ؤنها وسيلة لدورها إلكبي  ف 

ي وإثارة إؤلحساس ف 
ثي  عىل إلمتلق 

ليكشف إلناقد عن خبايا إلنص إلشعري إلذي هو مرآة إلشاعر، وقبل إلحديث عن إلصورة إلغزلية عند رفيق إلجوإش 

 
ً
 .إلبد وأن أتطرق لمفهوم إلصورة لغة وإصطالحا

 :أوال: الصورة لغة

ء:  ي
ر: "تصورت إلىسر ي كالم من َصوَّ

: إلصورة ترد ف  ، وإلتصاوير: إلتماثيل، قال إبن إألثي  توهمت صورته بتصور ىلي

ء وهيئته، وعىل صفته، يقال: صوره إلفعل كذإ وكذإ، أي: هيئه، وصور إألمر   ي
إلعرب عىل ظاهرها وعىل معت  حقيقة إلىسر

 .2١كذإ وكذإ، أي: صفته"

 
ً
  وكما إهتم إلنقاد بالوزن كذلك إهتموإ إهتماما

ً
بالصورة إلشعرية، فقد إهتموإ بالجانب إلتصويري عىل إعتبار  خاصا

ي تكسب إلكالم صفته إلشعرية
 .21أن إلشاعر إل يمكن أن يكون دون تصوير؛ كون إلصورة إلشعرية هي إلت 

                                                             
2١
 لسان إلعرب، مادة صور.  - 
ي وإلنقد،  - 21

ي إلخطاب إلبالع 
 .49إلصورة إلشعرية ف 
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ً
إ ي إلشعر ليست ؤإل تعبي 

عن حالة نفسية معينة يعانيها إلشاعر ؤزإء موقف معي   من موإقفه  فالصورة إلشعرية ف 

 .22ياةمع إلح

 
ً
 :: التشبيهأوال

لقد كير إلتشبيه عند شاعرنا وهذإ ؤن دلَّ فإنما يدل عىل مدى دقة مالحظته لألشياء وإشباع تأمله بها، ومدى 

ي أكير من نص 
ة ف  قدرته عىل ؤصباغ ذإته بها، وإلمتأمل لشعر إلجوإش يجد أن إلصورة إلتشبيهية إلغزلية قد جاءت بكير

ي إلن
ي أكير من موضع ف 

 ص إلوإحد وأذكر هنا: وف 

ي الصخر داست   لتذريــهإ كحبإت الرمإل. 
 
ي ف

 سنإبك مهرن 

ي تدك بطرف حافرها إلصخور فتفتتها كحبات إلرمال، وهو تشبيه حىسي 
حيث شبه إلمحبوبة بالمهرة إألصيلة إلت 

 .  بحىسي ووجه إلشبه هنا حىسي

 وجمإل وجه المليحة كإن ملحمة     وعىل الورود تشإمخ الحد

ي الكدكإلجإئع ا
ي     وأنإ الضعيف حإزن 

 لمجنون هإجمت 

يائه  فالشاعر هنا عمد ؤىل تشبيه جمال وجه إلمحبوبة من شدة جمالها بالملحمة، وشبه خدها بطاووس يعتد بكي 

وشموخ جماله، وشبه أثر جمالها عليه بالجائع إلمجنون وقد هاجمه وهو ضعيف إل يقوى أمام جمالها عىل إلمقاومة، 

 متعدد إلصور جاءت مرتبة حسب تمكنها من وجدإنه. هي تشبيه 

ي نص: )
 :يإ رب صنهم(ويقول ف 

ي اختإر وحدد ي   قلت 
 لست أدري مإ دهإن 

 هو للمحبوب عرش   أغلق البإب وأوصد

ي تفردت بملكية هذإ إلعرش، 
ي فالشاعر هنا شبه قلبه بالعرش إلملكي وشبه إلمحبوبة بالملكة إلت 

تشبيه ضمت 

 ؤضافة ؤىل أنه أوص
ً
إب من هذإ إلعرش، فالقلب هو صاحب إألمر د كل باب حت  إل يعطي مجاال  إلمرأة أخرى إإلقي 

ي     كمذاق الشهد وبل أصف  
 من ثغر المحبوب دوانئ

، ومعلوم أن إلدوإء يمتاز بمذإقه  ي
ي إلعليل وهو تشبيه ضمت 

شبه إلشاعر مجرد رضاب ثغر إلمحبوبة دوإء يشق 

وأصق  من إلشهد، حيث شبه إلقبلة من ثغرها بالشهد، وهو تشبيه يكشف عن مدى أثر  إلمر، لكنه هنا كمذإق إلشهد بل

ي مألت عليه حياته، فأنطقت إلشعر عىل لسانه. 
 إلمحبوبة إلت 

ي نص )
 (:ال تدمعي وقال ف 

 أراك مبلل العينير  حت    بذور يبإبهإ أضحت ثمإر

ي إل ماء وإل حياة فيها؛ لتثمر نباتاتها شبه إلدموع وقد إغرورقت بها عيناها وكأنها نهر يروي إألرض 
إلخرإب إلت 

ي أثمرت بيادرها بفعل دمع إألشوإق. 
، حيث شبه خديها باألرض إلت  ي

 إلجافة ثمارإ ناضجة، تشبيه ضمت 

ي نص )
ي القصيدهوقال ف 

 (:كون 
                                                             

ي بي   إلقديم وإلحديث،  - 22  .1١8قضايا إلنقد إألدن 
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 وتجمىلي بأنيق فستإن الهوى     وتمتعي بإلرقص قومي حإفيه

ي إلبيت إلسابق نجد أن إلجوإش يطلب م
ن إلمحبوبة أن ترتدي إلهوى ثوبا، فقد شبه إلهوى وهو تشبيه عقىلي ف 

ي عينيه، وإلتشبيه هنا من باب إلتشبيه 
، ووجه إلشبه هما حىسي وهو رؤيتها بأبه صورة ف  بالفستان إألنيق وهو حىسي

 إلبليغ. 

ي نص 
 )عسل أم شهد(: وقال ف 

 وجمإل وجه كإم ملحمة   وعىل الورود تشإمخ الخد

ي الكدكإلجإئع المجن
ي   وأنإ الضعيف حإزن 

 ون هإجمت 

فالشاعر هنا عمد ؤىل إستخدإم إلتشبيه إلمتعدد حيث تشبيه جمال وجه إلمحبوبة من شدة جماله بالملحمة 

يائه متعال عىل إلورود لشدة جماله، وشبه أثر جمالها عليه بالجائع إلمجنون  وهو تشبيه بليغ، وشبه إلخد بطاووس بكي 

 إل يقوى أمام جمالها عىل إلمقاومة. وقد هاجمه وهو ضعيف 

إعة تنم عن مقدرته وتمكنه من أدوإته، ؤضافة ؤىل أثر  صورة غزلية وظف فيها إلجوإش إلمفردإت وإلخيال بي 

ي نفسه. 
 إلتجربة إلشعرية ف 

ي نص )
ي وقال ف 

 
 (:أغإزل حرف

ي 
 
ا    بال خوف وسعيإ النعتإف ي سمإء الكون طير

 
 وأعي  ف

 شبه نفسه بالطي  إلذي يحل
ً
ي إلفضاء بال خوف سعيا

 للتحرر من قيود تحجبه عن محبوبته.  ق ف 

 

 
 
 :: االستعإرةثإنيإ

ي نص )
ي إلنص إلغزىلي إلوإحد، فنجده يقول ف 

ي نصوصه إلغزلية عامة، وف 
ي عند إلجوإش ف 

ت إإلستعارة ف  دنإن كير

 (:العشق

ي ضلوعي موقد
 
 قد كإن كل العمر خمرة عإشق    وأنإ الملوع ف

ي إلبيت إلسابق
: مكنية، فأما إإلستعارة إلتضيحية حيث شبه إلمحبوبة  ف  ي

إستعارتان، إألوىل: تضيحية، وإلثان 

ي أدمن عليها وتعلق بها حد إلعشق وإلوله، حذف إلمشبه وصح بالمشبه به وهو إلخمر، وجه إلشبه هو 
بالخمرة إلت 

ي تأججت بي   ضلوعه
بالموقد، حذف إلمشبه به وهي إلنار، وأبق   إؤلدمان، وأما إلمكنية حيث شبه نار إلعشق ولهيبه إلت 

إق بنار إإلشتياق وإلوجد.   صفة من صفاتها وهي إلموقد، وجه إلشبه هو إإلحي 

ي     كمذاق الشهد وبل أصف  
 من ثغر المحبوب دوانئ

ي إلبيت إلسابق إستعارتان تضيحيتان، إألوىل: وهي قوله: قد كان كل إلعمر خمرة عاشق، حيث شبه 
لقد ورد ف 

لقبلة من ثغر إلمحبوبة بالدوإء، حذف إلمشبه وهو إلقبلة وأبق  صفة من صفاتها وهو إلثغر، وصح بالمشبه به وهو إ

إلدوإء، وإلثانية: حيث شبه إلقبلة من ثغر إلمحبوبة بطعم إلشهد بل أصق  من إلشهد، حذف إلمشبه وهو إلقبلة وصح 

 بالمشبه به وهو إلشهد. 
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ي نص )
 (:يإ رب صنهموقال ف 

ي    كم شدا بإلسحر وغرد  صوتهإ عذب شج 

 صوتهإ الغإلي صالة   رتلت والقلب معبد

ي قوله: صوتها 
ي إلبيت إألول إستعارة مكنية ف 

ي إلبيتي   إلسابقي   إستعارإت متعددة، فقد وردت ف 
حيث ورد ف 

ي إلعذب، حذف إلمشبه به وهو إللحن وأبق  صفة من صفاته ، حيث شبه صوتها باللحن إلشج  ي ، وهي عذب شج 

ي أرجاء إلبيت 
دد ف  ي تطرب لها إآلذإن، وشبه صوت إلكناري حي   يغرد بالسحر، كما شبه صوتها وهو يي 

إلعذوبة إلت 

 بصوت إألذإن وندإء إلصالة، وشبه قلبه إلذي فيه تقام إلصلوإت وترتل إلصالة. 

ي نص )
ي المقىهوقال ف 

 
 (:ف

ي سكنت براكير  الهوى لدقإئق   ثم استفإق عىل الكالم لسإ
 ن 

ي إلبيت إلسابق إستعارة مكنية حيث شبه لسانه بإنسان إستفاق من إؤلغرإء حذف إلمشبه به وهو إؤلنسان، 
ف 

 وصح بصفة من صفاته وهي إستعادة إلوعي بعد ؤغماء شديد ؤثر تأثره بغنجها فأطلقت عىل لسانه إلغزل. 

ي يستخدمها 
: إلكناية: إل شك أن إلكناية وسيلة من إلوسائل إلت 

ً
إلشعرإء لتشكيل إلصورة إلشعرية؛ كونها من  ثالثا

ي إلصورة 
ي إلخيال إلشعري، وإل شك أن إلجوإش لم تفته هذه إلرؤية، لذإ نجده قد وظف إلكناية ف  ي تير

إلموضوعات إلت 

ة كما إنتشر إلتشبيه وإإلستعارة، ومن إلكناية  إلغزلية حسبما تحتاج إلتجربة، وإن لم تنتشر إلكناية عنده بصورة كبي 

ي قوله: )
ي نص ف 

 (:يإ رب صنهمنجدها ف 

ي    كم شدا بإلسحر وغرد  صوتهإ عذب شج 

 صوتهإ الغإلي صالة   رتلت والقلب معبد

ها وتمكنها من قلبه، وكأنها أعادت له مباهج إلحياة.   كناية عن جمال صوتها وعذوبته وسحره، ومدى تأثي 

ي نص )
 (:يإ نسمةوقال ف 

ي   
ي يإ ليىل يؤرقت 

ي القلب حزن 
 
ي من الهجران قد فطر ف  وذاك قلت 

 كناية عن شدو إلحزن إلذي أرق قلب إلشاعر، وكناية عن شدة إأللم إلذي أصاب إلشاعر من وقع هجر إلمحبوبة. 

ي ذإت إلنص: 
 وقال ف 

ي    يختإل كإلنرس مزهوا ومنتضا
 خريف عمري يإ ليىل يطإردن 

اسه بوصوله مرحلة عمرية جديدة كما لو كان كناية عن مدى خوف إلشاعر إلذي أصبح يالحق إلشاعر جرإء ؤحس

 
ً
ي زهو وإختيال.  نشإ

 إنتض عليه ف 

 

ي نص )
 (:يإ هإجريوقال ف 

يه لهيب ي معذب يعي  ي     قلت 
ي عتمت 

 
 من دون نورك غإرق ف

 كناية عن شدة إلحزن إلذي أصاب إلشاعر من هجر إألحبة. 
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 الشعر الغزلي عند الجواش
 المطلب الثإلث: موسيف 

ي إلشعر إلموزون عىل وجه إلتحديد، ويتمي    تعد موسيق  
ي يجب أن تتوإفر ف 

إلشعر من إلعناص إألساسية إلت 

ها وتناغمها مع  ي مسألة إلموسيق  إلشعرية من حيث صخبها وهدوئها، ومن حيث مدى تأثي 
إلشعرإء فيما بينهم ف 

ي خلق إلجو إلعام للنص؛ لذإ نجدها ق
ة، فنجد إلصورة إلشعرية إلمرإد إلتعبي  عنها ف  د حظيت باهتمام إلنقاد بصورة كبي 

 
ً
ما لشعر ما نجده يركز عىل تسليط إلضوء عىل موسيق  إلشعر عند إلشاعر، وللتعرف عىل  إلنقاد عند درإسة نصا

 موسيق  إلشعر عند إلشاعر رفيق إلجوإش إل بد من إلتعرف عىل مفهوم وإلوزن وإلقافية. 

: مفهوم موسيف  الشعر
ً
 :أوال

ي ذلك إلشعر إلحديث، فرن لم يكن ذإ نالوز  مفهوم
، بما ف  : "ؤن إلشعر مشاعر إنتظامها لفظ منسجم موزون له معت 

 
ً
  مشاعر كان نظما

ً
   وإن لم يكن موزونا

ً
إ   كان نير

ً
 وإن لم يكن ذإ معت  كان لغوإ

ً
،  ، وإن يكن منسجما ثقل عىل إلسامعي  

، إلوزن   وإإلنسجام" فالشعر إل  فعناص إلشعر ؤذن هي إلتعبي 
ً
  يكون شعرإ

ً
  ؤإل ؤذإ كان كالما

ً
 وما كان غي  ذلك  موزونا

ومقق 

"  .23فهو نير وإلوزن هو إلذي يكسب إلشعر صفته وهو عنض هام من عناص هذإ إألخي 

ي موضع آخر نجد أن مفهوم إلوزن "هو إلذي إرتبط بالعروض، حيث أن لكل بيت شعري وزنه إلخاص به، 
وف 

إلمتحركات إلمستنتجة منه، مجزأة ؤىل مستويات مختلفة من إلمكونات: إلشطرإن، ووزن إلبيت هو سلسلة إلسوإكن و 

 .24إلتفاعيل إألسباب وإألوتاد"

ي إلبيت وما بينهما من حركات ؤن وجدت مع إلمتحرك إلذي قبل إلساكن إألول، وقد يجتمع '' القإفية
آخر ساكني   ف 

ي آخر إلبيت وإل يوجد بينهما متحرك مثال ذلك  
بسكون إلباء فالقافية هي ''بيب'' فقد    ''كلمة ''طبيبإلساكنان ف 

، وقد تكون إلقافية باجتماع إلساكني   مع ما بينهما من متحرك مثل كلمة 25إجتمع إلساكنان دون أن يكون بينهما أي حركة

ي أنه  .''''مكتب
ؤذإ قيل لك إجمع أما ''قطرب'' و ''إلفرإء'' فذهبا ؤىل أن إلقافية هي ليست إلحرف كون أن "إلعرف يقتض 

 
ً
، أن تجمع كلما وإل تجمع أحرفا ي

  قوإف 
ً
تب عليه ترك بقية وأيضا  26حروف إلقافية" يي 

ي كانت محور إلدرإسة إلحظت أن إلجوإش قد نوع 
ومن خالل تتبع إلنصوص إلغزلية للشاعر رفيق إلجوإش وإلت 

ي بحور إلشعر ما بي   إلبحر إلكامل، وإلطويل، وإلوإفر، ومجزور إلرمل، 
 ف 

ً
ي إلحظت أن أكير إلبحور إستخدإما

 ؤضافة ؤىل أنت 

 
ً
إ  مجزوء إلرمل.  هو إلبحر إلكامل، يليه إلوإفر، ثم إلطويل، يليه إلبسيط، وأخي 

 

 

 

 

                                                             
بية وإلثقافة وإلعلوم، ؤدإرة إلثقافة، تونس،  - 23 ، عبد إلصاحب إلمختار، إلمنظمة إلعربية للي  ي ي أوزإن إلشعر إلعرن 

  .21م، 1985دإئرة إلوحدة ف 
، إلقاهرة، ط/  - 24  .7م،1998، 6أوزإن إلشعر، مصطق  حركات، دإر إلثقافة للنشر
وت، لبنان، ط/  -25 ، دمحم بن حسن بن عثمان، دإر إلكتب إلعلمية، بي  ي

ي إلعروض وإلقوإف 
ي ف 
 .611م ،2١١4، 1إلمرشد إلوإف 

26 - ، ي
ي إلعروض وإلقوإف 

ي ف 
 .611إلمرشد إلوإف 
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 :الخإتمة

 : ي
 خلصت هذه إلدرإسة ؤىل عدة نتائج أذكرها عىل إلنحو إآلن 

 
ً
 إلعض  -أوال

َ
 إلجوإش من إلشعرإء إلذين يمثلون صورة

َ
، وإلغزلية خاصة، ؤضافة ؤىل أنه  ؤن إلشاعَر رفيق

ً
إلشعرية عامة

ي صوره إلغزلية بالصورة إلمحببة للنفس 
م ف  إتصف بالغزل إلعذري إلبعيد كلُّ إلبعد عن إلغرإئز وإلشهوإت وإؤلثارة، فالي  

ي إلغزل وهو سمة إلعض. 
 إلعفيفة دون ذكر لمفاتن إلمحبوبة أو إلفحش ف 

 
ً
 إلجوإ- ثانيا

ُ
ي أكير من صورٍة غزليٍة رإقيٍة إستطاع إلشاعُر رفيق

إعة تصوير تجربته إلشعرية ؤليمانه إلعميق بها ف  ش بي 

ه عىل  ي عرض صورته إلغزلية ومدى تأثي  إلمحبوبة عليه، ؤضافة ؤىل مدى تأثي 
مستخدما تقنية إلشد إلقصضي ف 

ي أكير من نص ومن هنا نستطيع إلقول بأن إلجوإَش شاعرُ 
ي أكير من موضع وف 

 إلوجدإن.  إلمحبوبة ف 

 
ً
ي أكير من موضع وأكير من نص منها عىل سبيل - ثالثا

ي أكير من صورة وف 
لقد وظف إلشاعُر مفردإِت إللغِة إلمعاصة ف 

 ، ، ونص عاشقان حيث وظف مصطلح توأمي   إكي   ي إلمقه ؤذ وظف فيه مصطلح إؤلدمان وإلي 
إلمثال إل إلحض نص ف 

ي ؤذ وظف أكير من مصطلح من ي نص عتقت قلت 
ها إلبطي   وهو جزء من أجزإء إلقلب، وإؤلعصار، وإلمجذإف، وف 

ها إلكثي  ما إل يتسع إلمقاُم لذكره، وهذإ ؤن دل فإنما يدل عىل مدى تأثر إلشاعر بالبيئة إلمعاصة  وإلجيوب، وغي 

 بمكوناتها وموجودإتها إلمتنوعة. 

 
ً
ي أكير من موض- رإبعا

ي إستخدمها ظهر مدى تأثر إلشاعر بالشعر إلقديم وألفاظه ف 
ي أكير من نص ومن إأللفاظ إلت 

ع وف 

هم لفظ إلجمال وإلصحاري وإلجيش وإلسيف  رفة وجرير وغي 
َ
ة وحسان وط ي إلقديم عند عني  ي إلشعر إلعرن 

وقد وردت ف 

وظبأته وإلنصل وإلفيصل وإلرمح وإلنبال وإلعوإىلي وإلنخيل وسعفه وإلخمر وإلكأس وهذإ يدل عىل سعة إإلطالع 

 وإلثقافة. 

 
ً
  -خامسا

ً
  وظف إلشاعر إلموسيق  إلدإخلية توظيفا

ً
ينم عن تملكه لألدوإت إلبالغية فتنوعت عنده إلصورة إلغزلية ما  بارعا

ي توظيفها أيما 
بي   إلتشبيه وإإلستعارة وإلكناية وإلمجاز وهذإ يدل عىل تمكن إلجوإش من أدوإته إلشعرية وبرإعته ف 

 توظيف. 

 
ً
ها تنوعت عند إلجوإش إلموس- سادسا  إلخارجية وإلبحور إلشعرية وأوزإنها ما بي   إلكامل وإلبسيط وإلوإفر وغي 

يق 

 . ي
 بصورة تخدم إلمعت  وإلموقف إلشعوري إلوجدإن 

 
ً
كانت إللغة رصينة وقوية بعيدة عن إلتعقيد وإلغموض سلسة تطرب لها إلنفس وتكشف لنا عن إلمخزون إللغوي - سابعا

 زمام تطويعه بما يخدم إلموقف إلشعوري وإلصورة إلشعرية فكانت عذبة مؤثرة. إلذي يمتلكه شاعرنا إلجوإش ويمتلك 
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 :المصإدر والمراجع

، إلقاهرة، ط/   م. 1998، 6أوزإن إلشعر، مصطق  حركات، دإر إلثقافة للنشر

ي إلنص إلشعري متدإخل إألجناس إألدبية، نماذج من إلشعر إلجزإئري، د. دمحم عروس، 
ي إلبنية إلشدية ف  جامعة إلعرن 

، ديسمي   -تبسة -إلتبىسي   م. 2١16إلجزإئر، لعدد إلعاشر

ي إلنص إلشعري، دمحم زيدإن، سلسلة كتابات نقدية، عدد 
، إلهيأة إلمضية إلعامة لقصور إلثقافة، 149إلبنية إلشدية ف 

 م. 2١١4مض، د ط، 

، رجاء دويدري،  ي
إنر  م. 2١١4دإر إلفكر، إلبيئة ومفهومها إلعلمي إلمعاص وعمقها إلفكري إلي 

ي حت  إلقرن إلثامن إلهجري، ؤحسان عباس، ط/ 
ي عند إلعرب من إلقرن إلثان  وت -، دإر إلثقافة4تاريــــخ إلنقد إألدن   -بي 

 م. 1983لبنان، 

، مكتبة دمحم صبيح وأوإلده،  ، قدم له: عبد إلحميد يونس وهبد إلفتاح مصطق  ي
ي تمام، حبيب إبن أوس إلطانئ ديوإن أن 

 م. 1942، ميدإن إألزهر 

بية وإلثقافة وإلعلوم، ؤدإرة إلثقافة،  ، عبد إلصاحب إلمختار، إلمنظمة إلعربية للي  ي ي أوزإن إلشعر إلعرن 
دإئرة إلوحدة ف 

 م1985تونس، 

 م. 1969بغدإد،  –تحقيق: دمحم جبار إلميعبد، مكتبة إإلندلسديوإن إبن هرمة، 

، دإر صادر ي
وت.  -ديوإن أحمد شوف   بي 

 م. 1984طبعة دإر إلمعارف،  ديوإن إمرئ إلقيس،

ح: إلشيخ دمحم إلطهرإن بن عاشور، وزإرة إلثقافة  م. 2١١7إلجزإئر،  -ديوإن بشار بن برد، جمع وشر

وت للطباعة وإلنشر  وت،  -ديوإن جرير، دإر بي   م. 1986بي 

وت -، دإر إلكتب إلعلمية3ديوإن حسان بن ثابت، ط/   م. 1994ه/ 1414لبنان،  -بي 

ي  وت -، دإر إلكتب إلعلمية1سلم، تح: عىلي حسان فاعور، ط/ ديوإن زهي  بن أن   م. 1988ه/ 14١8لبنان،  -بي 

حه وقدم له: مهدي دمحم ناص إلدين، ط/  وت،  -، دإر إلكتب إلعلمية3ديوإن طرفة بن إلعبد، شر  م. 2١١2بي 

 ، ة، تح: دمحم سعيد مولودي، )د: ط(، إلمكتب إؤلسالمي  م. 1964ديوإن عني 

ي إلشعر 
، ط/ إلطبيعة ف  ، نوري حمودي إلقيىسي وت،  -، دإر إؤلرشاد للطباعة وإلنشر 1إلجاهىلي  م. 197١بي 

ي وإلنقدي، ط/ 
ي إلخطاب إلبالع 

، 1إلصورة إلشعرية ف  ي ي إلعرن 
 م199١، إلوىلي دمحم، إلمركز إلثقاف 

دن، ديوإن إلمطبوعات إلجامعية ي إلعض إلحديث، عزيزة مي 
 م. 1988إلجزإئر، د ط،  -إلقصة إلشعرية ف 

ي بي   إلقديم وإلحديث، دمحم زكي إلعثماوي، دإر إلنهضةقض وت.  -ايا إلنقد إإلدن   بي 

(، تح: ياش سليمان أبو شادي ومجدي فتجي إلسيد، دإر إلتوفيقية 711-63١لسان إلعرب، لإلمام إلعالمة إبن منظور، )

إث  م، )د:ط(. 2١١9إلقاهرة،  -للي 

، دمحم بن حس ي
ي إلعروض وإلقوإف 

ي ف 
وت، لبنان، ط/ إلمرشد إلوإف   م2١١4، 1ن بن عثمان، دإر إلكتب إلعلمية، بي 
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