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 صادللخّ 
ع وّسػأخرى؛ یقوـ بػ  الّشػاعر للتّ  حاّسةإىل  واسّ من احل حاّسةعن نقل مدركات  الّشعریّةنوع من أنواع تنمیة الّصورة  واسّ تراسل احل

تهػا يف إاثرة انتبػػا  یّ العػر  والاارسػ  أعلّ  يف األدبػٌن واسّ . ولظػػاهرة تراسػل احلػتلّقػ ادلهشػة يف زة إلاثرة الدّ يف اخلیػاؿ وخلػص رػورة شلّیػ
 - ابعتمػاد ادلػنها الورػا و وهػاا البثػ   .الّناسػّیةامع وإشراک  يف ذبربة الّشاعر   بصورة دقیقة للسّ الّناس، وانتقاؿ األثر تلّق ادل
ر  والاارسػ  احلػدیثٌن. فاػ  األدبػٌن ة مػن األدبػٌن العػة وربلیلها من خػلؿ إیػراد ظلػاذج تقبیقّیػالظّاهر ثلیل ، یقوـ بدراسة ها  التّ 

ى إىل كسر احلػواجز ادلوجػودة ا أدّ وتعبًن إحداها عن األخری، شلّ  واسّ امتزاج احل تّ  - كما نرى يف سائر اآلداب  - العر  والاارس 
الّشعراء  قروء. فلحظنا أفّ مناعلة بتجربة الّشاعر أثناء خلص العمل األد  ادل ذي ناس وذباوز حدود ادلعاين خللص متلصّ   واسّ بٌن احل

کمػا ألبسػوا   الّصػورة  وإاثرتػ  عنػد تلّقػ تلّقػ ادلتوسػیع حػدود خیػاؿ لة یّ الّتصػویر قنیػة يف األدبػٌن العػر  والاارسػ  اسػتادموا هػا  التّ 
 يف األدبٌن.  الّرومانسّیةو  الرّمزیّةُوظّات أكثر عند شعراء  واسّ تقنیة تراسل احل لباساً جدیدا ومثًنا؛ کما الحظنا أفّ  الّشعریّة ورالصّ 
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  ٜٖٙٔ ربیع ،ٕ٘ العدد ،الّسابعة الّسنة ادلقارف، األدب يف حبوث /ٓٚٔ

 مةادلقدّ  .ٔ
 البحث إشکالّية. ٔ-ٔ
 ص؛النّ  هایتقّلب ّليتا العلئص داخل من دیتولّ  تساوقها إفّ  إذ ؛واسّ احل بعض برتابط إاّل  یتمّ  ال قد القصیدة داخل العضوي موّ النّ  إفّ 
 ةهائّیػالنّ  ةالّصػور  لتتشػكّ  ال قدو  ة.یّ احلسّ  الّصور وتكمل ادلعىن لیتمّ  رابعة،و  اثلثةو  اثنیة حاّسة تنبثص أف البیت يف ادلعىن یتقّلب قدف
ّیة ادلتعة أفّ  شكّ  وال .واسّ احل من عدد بتضافر إاّل  ّیػ أصبػل واسّ احل ترابط يف الانػّ  العػر ؛ شػعرا يف األوىف صػیبنّ ال ذلػا أفّ  مػاً عل اً،فنػّ
 جبمػػاؿ سثّسػػالتّ  بوسػػاطتها ؽلكػػن سلتلاػػة حػػواسّ  شبػػة إظّلػاو  فثسػػب، واحػػدة حاّسػػة علػػ  یقتصػػر ال ابجلمػػاؿ اإلحسػػاس أفّ  كمػا

 ءاالّشػػعر  قػاـ لػاا .(ٖٓٔ :ٕٓٓٓ ،إبػراهیم) الّشػاعر ا یتوّخػػ الّػاي الغػرض ربقیػص يف أثػر مػن واسّ احلػػ تلػك تشػّكل  دلػا نظػراً  ،الّصػور
 تراسػل اأّمػو  شػعرهم. تلّقػ دل  الّناسػ األثر نقل يف تساعدهم مناعلة ةشعریّ  أو ةیّ حسّ  رورة خللص مزجهنو  واسّ احل معقیات بتبادؿ
 تصػػػًنو  ألػػػوااً  ادلسػػموعات  فتعقّػػػ األخػػرى؛ واسّ احلػػػ مػػػدركات بصػػاات واسّ احلػػػ مػػن حاّسػػػة مػػػدركات نصػػ  أفّ » فهػػػو واسّ احلػػ

 ینػىى أف یقصػد العػاـ دبعنػا   واّسػاحل الرّتاسػل هػاا كػاف إذاو  (ٕٕ :ات .د ،)اجلنػاب  «.عقػرة اتّیػادلرئ تصػب و  ،أنغامػاً  ادلشػمومات
 هػاا فػنفّ  .(ٖٙٔ :ٖٕٓٓ ،الّصػائ ) أخػرى حاّسػة ماػردات إلیهػا فینقػل مػا حاّسػة عن ادلعربة للماردة ادلىلوؼ یاؽالسّ  عن الّشاعر
 منققهػػا.و  األشػػیاء مػدلوالت األلاػػاظ فیهػا تغػػادر الّػػيت ةالغرائبّیػ ةالّصػػور  نمػ الرّتاسػػلّیة ةالّصػػور  اقػرتاب علػػ  آبخػر أو بشػػكل یػدؿّ 

 یعمػد الّشػاعرف .(ٓٙ :ٜٜٚٔ )كیلیقػو، مقػرّ  خارج بوجود  الّنظر یسرتع و  األلاة منققة خارج منققة من أييت ما هو فالغریب
 الّناسػّیة األجػواء يف الّشػاعر بػ  یشػعر دبػا یشػعر کػ  فیػ ،  سػالّنا االناعػاؿ إاثرةو  تلّق ادل انتبا  جللب بینها الرّبطو  واسّ احل مزج إىل
  .الّشعوریّةو 

 إفّ  رمز. لكلمة األرل  ادلعىن من تنثدر اّليت ادلاهومات من رلموعة واسّ احل تراسلو  الرّمزیّةو  الرّمز أف إىل اإلشارة ادلاید منو  
 ذا رمػػزاً  وتصػػًن شاصػػاف، یتقامسهمػا نصػػاٌن، إىل رةمشػػقو  أداة علػػ  اللػةللدّ  تسػػتعمل كانػػت الیوانّیػػة ”Symbolon“ كلمػة
 تتشػػارؾالرّمػز  عػن حلػػدی ا يف تكامػل. علقػة بینهػػا فیمػا تولػد الكػل أجػػزاء إفّ  أي جزأیهػا، ذبمیػع حاملهػػا یسػتقیع حػٌن معػىن
 أحد هو هاا واسّ احل فصتوا إفّ مرئ . غًن هو ماو  مرئ  هو ما بٌنو  ادلاتلاة، األشیاء بٌن تنشى أف العلقات ذلا  ؽلكنو  تاف،حاسّ 
 واسّ احلػ رتاسلبػ العربّیة إىل ترجمو  ”Correspondance“ الػ ماهوـ علی  أطلصو  ،الرّمزیّة ادلدرسة هبا سبیزت اّليت ادلاهومات أهم
 الّتااعػػل يف مػازجالتّ  إطػار يف ُدرسو  العلقػات ةنظریّ بػػ حػّ   رجمتػو  سلتصػػر ضلػو علػ  الّتوافػص أو واسّ احلػ توافػص أو واسّ احلػ تػزامن أو

 (http://www.alnoor.se/article.asp?id=105316 ،  اجلنا)  .احلسّ 
 ة واذلدفرورة واألمّهيّ الضّ  .ٕ-ٔ
یقیقهػػا الكػػلـ  ًن عػػن ماػػاهیم العبػللتّ نویػػع يف الكػػلـ وادلعػػاين و التّ ع و وّسػػللتّ  أدبّیػةة ات فّنّیػػعتمػد األدب ادلعارػػر اسػػتاداـ تقنّیػػا
ال یقیقػ  الكػلـ  مػایكّنػ  و  یارغ يف الكلـ ما حّ  اعر ، ظاهرة توّسع اجملاؿ للشّ واسّ ات ظاهرة تراسل احلقنیّ ، ومن ها  التّ يعادّ ال
ومػن خػػلؿ البثػػ  هػاا ضلػن يف یقػة طاقػػة جدیػدة خللػص كػػلـ جدیػد ومعػاف جدیػػدة، و يف احلق واسّ فرتاسػػل احلػ .يوتیين العػادّ الػرّ 

هػو واذلػدؼ مػن هػاا البثػ   جدیػدة. يف توسیع الكػلـ وخلػص معػاف   دبّیةقنیة األتّ مدى أتثًن ها  ال  نوض - دبٌنادلقارنة بٌن األ
 الاّنّیػةلكشػ  ادلػزااي  طریقا رػاحلا عتربيت تعرب ادلقارنة الّ  وذلکادلعاررین العر  الاارس  و عرین وااي الكامنة يف الشّ الزّ  الکش  عن

   احللوة الاریدة فی .كهة اخلاّرة و النّ أدب و  لكلّ 



 ٔٚٔ/ة( دراسة مقارنعاررین )ادل  ظاهرة تراسل احلواس يف األدبٌن العر  والاارس
 البحث سئلةأ .ٖ-ٔ
 الاارس ؟و  العر  األدبٌن يف واسّ احل تراسل تقنیة ستاداـا يف شاهباتوالتّ  ادلاارقات ماه  -
 ؟متلّق لل الّشعوریّة ذبربتهم توریلل زلاولة يف واسّ احل تراسل تقنیةل اءالّشعر  توظی  مدى هو ما -
 البحث ةخلفيّ  .ٗ-ٔ

  منها: الاارس ،و  العر  دبٌناأل يف واسّ احل تراسل ظاهرة حوؿ عدیدة دراسات أصلزت
 ظػاهرة بدراسػة الباحػ  أييت الّدراسػة هػا  يف ،«ة(تقبیقیّ  )ظلاذج الكرًن القرآف يف واسّ احل تراسل بلغة»(، ٕٚٓٓ) رمضاف فتث 
 أضبػد الشػیخ رشػع يف واسّ احلػ تراسػل ظػاهرة»(، ٕٚٓٓ) عنػوز عبػدالني عبػده توظیاهػا. كیاّیةو  القرآنیة اآلايت يف واسّ احل تراسل
 تراسػػل تقنیػة فیهػا اسػػتادـ الّػيت الػوائل  أضبػد یخالّشػػ دیػواف مػن الّشػػعریّة الّنمػاذج بتثلیػل الباحػ  قػػاـ البثػ  هػاا يف ،«الػوائل 
ّیػة ةالّصػور » هػػ  األخػرى الّدراسػة اسػتادامها. يف صلاحػػ  مػدى وبػٌّن  واسّ احلػ  ألىب احلیػػاة أغػاين دیػواف ؛الّرومانسػػّیة التجربػة يف الانػّ

 ،(ٕٔٔٓ اجلزائریػة، اجلمهوریػة يف وزر – تیػزي معمػرى مولود جامعة) یثیاويل ادلاجستًن، درجة لنیل مةمقدّ  رسالة «الّشا  قاسم
 ربلیلهػا دوف واسّ احلػ تراسػل فیها استادـ الّشا  دیواف من شعریّة ظلاذج باكر الّرسالة من قسم يف أتيت الباحثة ادلاكورة الّرسالة يف

 درجػػة لنیػل مػةمقدّ  أخػػرى ورسػالة .فیهػا واسّ احلػػ تراسػل اسػتاداـ كیاّیػػة وتبیػٌن الّنمػاذج بتثلیػػل قمنػا هػا  اسػػتنادر  يف ضلػن لكػن
ّیػة البنیػة» عنػواف ربػت ادلاجسػتًن  الباحػػ  درس الّرسػالة هػا  مػن قسػم يف جثجػوح، أبػوّمػد حمل ،«غنػیم أضبػد كمػاؿ شػعر يف الانػّ

 دراسػة یوسػ ، سػعدي شػعر» عنػواف ربػت ادلاجسػتًن درجػة لنیػل مػةمقدّ  أخرى اسةدر و  غنیم، أضبد شعر يف واسّ احل تراسل رةظاه
 ضلػػػن كمایوسػػ ، سػػعدي شػػعر يف واسّ احلػػ تراسػػل لظػػاهرة وعػػابرة وجیػػػزة بدراسػػة قامػػت الباحثػػة ایضػػاً  الّرسػػالة هػػا  يف «ربلیلّیػػة
ّّٝپوّٙ ّحوٛسط ّ» منهػا: واسّ احلػ اسػلتر  ظػاهرة يف دراسػات جػدو فت الاارسػ  األدب يف اوأّمػ .هػاا حبثنػا خػلؿ امػمنه إسػتادا ٌّا٘و

 هػا  أكثػر مػن فاسػتادا .(ٜٖٛٔ) لبهنػاـ «ٚٔا٥ٞوّ ّعزؽوّ ّآ٥ٔوش٢ّ ّحظ»ّو (ٖٚٛٔ) کرؽل ل ،«ؽعزّزرّآ٥ٔش٢ّٚحظ
 ذي مػن أحػد إلیهػا ؽیتقػرّ  مل جدیػدة والاارسػ  العػر  األدبٌن يف مقارنة دراسة ادلوضوع دراسة أفّ  غًن البث ، هاا يف راساتالدّ 
 قبل.
 يالّنظر ة البحث واإلطار منهجيّ  .٘-ٔ

 تػوظیاهم ومػدى الاارسػ و  العػر  األدبٌن من الّشعریّة الّنماذج ربلیل يف ثلیل التّ  - الورا  ادلنها عل  البث  هاا يف اعتمدا
 توظیاهم لدی األدبٌن بٌن ةادلقارن اعتمدا کما ،تلّق ادل ناس يف ةمؤثّر و  زةشلیّ  بصورة الّشعوریّة جربةالتّ  بیاف يف واسّ احل تراسل لتقنیة
  أشعارهم. يف ناسها قنیةللتّ 

كیػ  ّنػا مػا هػو نػوع احلػّس ادلسػتادـ و ادلاتلاػة،   بیػّ  واسّ وّضػثنا مواقػع تراسػل احلػاعرین و مػن كػل الّشػ شػعریّةّدمنا ظلػاذج فقػ 
واألقسػاـ ادلاتلاػة لػ   واسّ ـ تراسػل احلػي وّضػثنا ماهػو الّنظػر يف اإلطػار و عرین. عري،   قمنػا ابدلقارنػة بػٌن الّشػ  يف البیت الّشػظّ و 
 اعرین.هو ادلقارنة بٌن الشّ ظلّهد لصلب ادلوضوع، أال و  حّ  منا عن  يف األدب ادلعارر تكلّ و 
 البحث والّتحليل. ٕ
 واسّ احل تراسل مفهوم. ٔ-ٕ

 ؾمػػدر  العصػاور رػوتو  ريبصػػ مػدرؾ األبػیض الّلػػوف إفّ  فنقػوؿ: بینهػا طللػط وال اخلمػػس ناحواّسػ مػدرکات بػػٌن ناصػل اّمػ کثػًناً 



  ٜٖٙٔ ربیع ،ٕ٘ العدد ،الّسابعة الّسنة ادلقارف، األدب يف حبوث /ٕٚٔ

 ابجلانػب اکتاینػا إذا رثی  هاا کلّ دلس . مدرؾ جاجالزّ  ونعومة  ،شّ  مدرؾ الزّهور ورائثة ذوق ، مدرؾ العسل وحلوة مسع ،
 نعومػة كػالكو  االنشػراح، علػ  یبعػ  األبػیض الّلػوف فمثلً  ؼلتل . األمر فنفّ   الّناس جانبها إل  نظرا ذإ اأمّ  للمدرکات؛  احلسّ 

 أف غلػوز ال أ هػرة.الزّ  عقػر كػالكو  شػوىالنّ  علػ  یبع  العصاور روت أفّ  كما اعم،النّ  األبیض نقوؿ: أف غلوز لالكو  جاج؛لزّ ا
 مػدرکات ورػ » يأ ؛واسّ احلػ تراسػل   تُسػّم  ظػاهرة ربػت ینقػويو  الّشػعر عػامل يف جػائز اخللػط هػاا إفّ  العقػري؟ الّصوت نقوؿ:
 بػػٌن ةاخلاّیػ والعلقػات لألحاسػیس إبػراز ذلػك يفو  (ٜٗٔ :ٕ٘ٓٓ-ٕٗٓٓ )فػارس،« .أخػرى حاّسػة بصػاات واسّ احلػ مػن حاّسػة

 مدرکات   تص  يتالّ  الّصور وه  ،واحدة لةدال ربمل ارقلحا   کلُّها احملّولة أو ادلزدوجة أو ادلرتاسلة أو ادلتجاوبة ةالّصور ف األشیاء؛
 .حلػااً أ ادلشػمومات وذبعػل ،عػاطرة ادلرئیػات ًنّ وتصػ نغامػاً أ أللػوافا بوتػ ألوااً  ادلسموعات   فتعق  أخرى، حاّسة خلؿ من حاّسة
 یضػػ ءو  الّشػعوریّة احلالػة یسػتغرؽ الّػاي اضالاّیػ اإلحسػاس بوتقػة يف ةالبشػریّ  واسّ احلػ صبلػة تتااعػل حبیػ  (،ٛ٘ٔ :ٕٜٛٔ )الیػايف،

 الوع  تشكل اّليت ادلاتلاة واسّ احل بٌن الّتااعل خلؿ نم ووضوحاً  صباالً  ةالّصور  لیزید تنوّعال من بقاقات وؽلّدها ةیّ الّتصویر  فقةالدّ 
 أكثػػر أو حاّسػػتٌن يف اإلػلػػاء اسػػتثمار فررػة اعرللّشػػ واسّ احلػػ تراسػػل ویعقػ » .(ٙٚ :ٕٓٔٓ جثجػػوح، أبػػو زلّمػػد) واإلحسػاس

 یعػين  ألنّػ یُنمیهػا؛و  الّلغػة يیُثػر  شلػا واسّ احلػ تراسػل أفّ  هػاا إىل یضػاؼ ینشد ؛ هو الّاي ا ذبّ اال يف ویرّكزها مشاعر  یكّث  بالكو 
 تنػػوّعت لكوبػػا أخػرى؛ حاّسػػة ماػػردات إلیهػا فینقػػل مػا، حاّسػػة عػػن ادلعػربة للماػػردة ادلػىلوؼ یاؽالّسػػ عػػن الّشػاعر ینػػىی أف ضػمنا  

   (ٖٙ :ٖٕٓٓ ،الّصائ ) «الواحدة. اّسةاحل عن الّتعبًن أسالیب
ّیػة ظػاهرة بػار ابعت واسّ احل تراسل أفّ  إىل اإلشارة من البدّ  وابدلناسبة  صلػد  کمػا القػدؽلٌن، والاارسػ  العػر  ینالّشػعر  يف جػاور لػ  فنػّ

 وتعاىل: سبثان  ه یقوؿ حی  ،واسّ احل معقیات بٌن الّتبادؿ أو الرّتاسل هاا صلد أیضاً  الكرًن آفالقر  ويف .أیضا   اآلداب سائر يف
ف ی» ػب  و أ ْكػو اب  و  ػا خ ال ػُدوف  یُق اُؼ ع ل ْیه ْم ب ص ث اؼ  م ْن ذ ه  تػ ل ػاُّ اأْل ْعػٌُنُ و أ نْػػُتْم ف یه  ی   اأْل نْػُاػُس و  ػا ت ْشػت ه  ػا م   اأّمػ (11 )الزخػرؼ: «.ه 

 ؿأوّ  یُعػدّ  (ٔ)بػودلًن الارنسػ  الّشػاعر إف حیػ  احلػدی ، ابلعصػر یػرتبط  فننّػ بػ ، الوع و  والبلغ  يالّنقد معنا  يف واسّ احل تراسل
 األلواف فّ أو  لّلوفاب  یوح   أف قادر غًن الّصوت یکوف أف العجیب من إفّ  :یقوؿ تنظًن  فا  عر ؛ش يف ق طبّ و  نظرايّ  عن  تکّلم من
 ويف .(ٜٗٔ :ٕ٘ٓٓ-ٕٗٓٓ )فػارس، األفکػار عػن عبػًنللتّ  راحلٌن غًن الّلوفو  الّصوت أفو  غمالنّ  عن فکرة تعق  أف تستقیع ال

 :یقوؿ يالّشعر  تقبیق 
 منهــاو  /زامريادلــ کلحـن العذبــة منهـاو  /األطفــال کلحـم ندیّــة يىـ مــا العطـور فمــن/ بُ تتجـاو  واألنغــام واأللـوان العطــور فـنن

 (ٜٗٔ ناس : )ادلصدر روجم من اخلضراء
 أفّ  لػاّكراب اجلػدیرو  أدهبػم. يف ٌنحواّسػ مػن أكثػر بػٌن ابدلػزج قػامواو  یٌنالرّمػز  ید عل  واسّ احل تراسل نظریّة ازدهرتو  تتقّور   ّ  
 الواقػع يف یٌن.الرّمػز  یػد  علػ كػاف  تقػّور و  ازدهػار  لكػن موجػوداً، كػاف مػثلً  الّرومانسّیةك األخرى دبّیةاأل ادلدارس يف واسّ احل تراسل

 ورػلها الّػيت ةزلدودیّػالّل  إىل لّشػعراب الورػوؿ وزلاولػة ادلاتلاػة، واسّ احلػ مػدركات يف الاوضػ  إجػراء وفیّػالرّمز  بػ  بّشر ما ؿأوّ  إفّ »
 األدابء هبػػا أتثّػرو یٌنالرّمػػز  طریػص عػن والاارسػػ  العػر  األدبػػٌن يف ةالظّػاهر  دخلػت  ّ  (ٕٓٔ :ٖٛٛٔ )خورشػػا، «ادلوسػیق . الاػنّ 
  الاارس .و  العر  يالّشعر  اثالرتّ  يف موجودة كانت اأنّ  رغم حدیثة ةنقدیّ  كظاهرة ادقّ النػّ  بدراستها قاـو  ادلعارروف اءالّشعر و 
 نياحلدیث والفارسي العريب الّشعر يف واسّ احل تراسل. ٕ-ٕ

 كمػا آلیػاً  نقػل ینقلػ  الو  ،وخیالػ  وجدانػ  يف تنقبػع كمػا  أحاسیسػو  مشػاعر   التلّقػ لػدائرة ینقػل أف اعرللّشػ یسػم  واسّ احل تراسل



 ٖٚٔ/ة( دراسة مقارنعاررین )ادل  ظاهرة تراسل احلواس يف األدبٌن العر  والاارس
 لػالك ادلصػاحب  الّناسػ األثػر فینتقػل ،الّتصػویر روعػة  علػ یػنعكس اشلّػ ثػراءً  خصػوبت و  اخلیػاؿ ةقوّ  تزداد وبالک بیعة؛القّ  يف هو

 كمػػا  ،الّناسػ األثػر نقػل علػ  یسػاعد بعػض إىل رػااتا فنقػل» .(ٙٚ :ٕٓٔٓ جثجػوح، أبػو زلّمػد) تلّقػ ادل ناػس إىل الّتااعػل
   (ٜٖ٘ :ٖٜٚٔ )هلؿ، «.قیقةالدّ  األحاسیس نقل إىل بناوذها الّتعبًن أداة تكمل بااو  هو، شلا قرب هو

 ـنظا نقص فكرة من ینبع ةغویّ اللّ  العلقات من جدید ظلط ادإغل يف رغبة» واسّ احل تراسل إىل یلجى الّشاعر أف لاّكراب واجلدیر 
 دفتتولّػ أخػرى حاّسػة مػدرؾ بػ  یورػ  دبػا یور  ما حاّسة مدرؾ صلد هناو  معقیاتا، تبادؿ أو عملها، مزج یستدع  اشلّ  واسّ احل

 العػػر  ٌناألدبػ مػػن لیػةاالتّ  ّشػعریّةال الّنمػػاذج يف لحػ ن كمػػا (٘ٙٔ :ات د.  )نوفػل، «.غػوياللّ  العػػرؼ زبػال  بینهمػػا شلتزجػة رػورة
  احلدیثٌن. والاارس 

 البصرو  الّسمع حاّسيت تراسل. ٔ-ٕ-ٕ
 :(ٕ)لوری  عثماف یقوؿ
 .(ٗ٘ :ٜٜٜٔ) ذىنية خيوط من شبكة/ حنوك أغنييت أرسل
 ،الّسػػمع مػدركات مػن األغنیػة إفّ  حیػ  والبصػر، الّسػمع حاّسػيت تراسػػل علػ  ةمبنّیػ ةجزئّیػ رػورة «...شػبكة ...أغنیػيت» عبػارة إفّ 

 یبػدع أف الّشػاعر یسػتقیع واسّ احلػ تراسػل ةیػنتق سػتاداـا فعػرب (.ٜٚٔ :ٕٗٓٓ-ٕ٘ٓٓ )فػارس، البصر مدركات من الّشبكة بینما
 .الّشعریّة ةالّصور  احتواء عند تلّق ادل عجابإ یثًنو  يالّشعر  اخلیاؿ رلاؿ یوسعو  الّشعریّة الّصور خلص يف

 :الّشاعر یقوؿ البصرو  ّسمعال حاّسة بٌن ادلزج معرض وف 
 .(ٛ٘ :ٜٜٚٔ )لوری ، بويالنّ  صوُتك ...ذاویة مشعةٌ 
 رػورة یعقػ  الّشػعر فهػاا ،امرئیػ ادلسػموع یصػب  وهباا ؛ذاویة شعة ادلسموع الّصوت الّشاعر غلعل ادلاكور يالّشعر  ادلققع يف 
 هكػػااو  ،وؼاخلػو  الظّػلـ وتزیػل الّنػور تػدي ذاویػة شعػة ،األمػاف یهػدي الّػاي ادلػری  الّصػوت یصػب  حینمػا متلّقػ لل أمػافو  ءدؼ
 .واسّ احل معقیات بٌن الّتبادؿ طریص عن البدیعة الّصور زبلص
 موحیػة مناعلػة شػعریّة رورة خللص الّسمعو  البصر حاّسة بٌن الّتبادؿو  ابدلزج فیىيت الّرومانسّیة شاعر (ٖٜٗٔ )ادلتويف (ٖ)الّشا  اوأمّ 
 یقوؿ: فهو شعر . متلّق  إىل الّشعوریّة  ذبربت نع الّتعبًن من نیتمكّ  حّت 

ـــــ كلحــــن صـــــوت عُ سُيســــم  جيالش 
 ســــــــــــــــــكون يف حزنُنــــــــــــــــــا یُـــــــــــــــــرّدده

 

 الـــــــــــــوَتر َخفقــــــــــــات مـــــــــــــن تَطــــــــــــایر 
 ادلطمـــــــــئن امتالّصــــــــ قـــــــــ ا علــــــــي

 

(ٜٜٔٚ: ٕٜٕ) 
 یتقػایر الّسػمع دركاتمػ مػن وهػو ج الّشػ رػوت وغلعل فی  یعیش الّاي اجلوّ  إىل لّسامعاب أيخا حّت  اّستٌناحل بٌن الّشاعر مزج
 البصػر حاّسػة بػٌن ؽلػزج الّرومانسػّیة شاعر الّشا  نری فهکاا» البصر. مدركات من الّتقایر رؤیة أفّ  مع یبصرو  الوتر خاقات من
 تراسػػل تقنیػة لتتشػكّ  فهکػاا شػعر . متلّقػ  إلػػ  الّشػعوریّة ذبربتػة عػن الّتعبػًن مػن یػػتمكن حّتػ  موحیػة شػعریّة رػورة خللػص الّسػمعو 
 إلػ  واسّ احلػ مػن وغًنعلػا ،الّلمػسو  والبصػر، ،الّسػمعكّس  احلػ عػوامل مػن معػٌن بعػامل صػلةمتّ  ورػاات ألاػاظ نقػل طریص عن ،واسّ احل
 (ٛٙ :ٖٜٖٔ ر،پو  )عرفت «.واإلػلاء الّتعبًن عل  قوي كعوفّس  احل رلاالت من آخر رلاؿ
 یقوؿ: حینما (ٗ)سنة أبو ابراهیم اوأمّ 



  ٜٖٙٔ ربیع ،ٕ٘ العدد ،الّسابعة الّسنة ادلقارف، األدب يف حبوث /ٗٚٔ

 .(ٖٖٛ :ٜ٘ٛٔ) الّصوت ذىبُ  عصفورٌ  أييت أن/ قاألزر  ادليالد قبل حنلم اكنّ 
 ادلسموع. الّصوتو  ادلرئ  هيالاّ  الّلوف بٌن صبع قد فهو
 یقوؿ: حینما (٘)یوشیا نیما شعر يف الرّتاسلّیة ةالّصور  ها  صلد الاارس  األدب ويف
ّ.(395ّ:1364)ّت٥زّٖٚجٟس٣ّّٔتاطُّٞا٢ّذٙسّٜتزقّعفز٤ /ّذٙجزّؽعاعّچّٖٕٛٞز٘سس٘تاّٖرّٜسسّٚ
 (.العاریت خنجر لمعافك ابطلة ضثكات بریص ثغوركم من یقار :الرّتصبة)
 الّػاي العٌن مدرؾ یعق    ،للعٌن الّسمع مدركات یعق  حینما (ٙ)اثل  أخواف شعر يف الّسمعو  البصر حاّسة بٌن الرّتاسل صلدو 
 تبصر: األذفو  تسمع العٌن فیجعل ألذفل البصر هو
 .(98ّ:1387)ٌّٛػّٝتّٚز٤سّْچؾّٓتّٝؽ٥ٙسّْلص ٝ

 (أبذين. رأیتهاو  بعیين ةالقصّ  مسعتُ  :الرّتصبة)
 الّلمسو  البصر حاّسيت تراسل. 2-2-2

 :تلّق ادل انتبا  لیثًن واسّ احل مدركات خبلط یقوـو  اً دلسیّ  البصري الّضوء لوری  غلعل ادلثاؿ سبیل عل 
 .(131 :1811) زورقها ادلدى يف ىتهادَ یَ / یالُرؤَ  فتنساب الّضوء تلَمسُ 

 قائل: الّلمسو  البصر حاّسة بٌن ؽلزج حینما (1)ل تولّ  لاریدوف «مهتاب» شعر يف الرّتاسل هاا صلدو 
ّ.(194ّ:1371ّ)حمٛل٣،ّوٛٞغارّٟٔتاب١ّذغتّّٚعززّ٘ٛرّزر
 (اجلباؿ! قمرل عبالتّ  البارد یاءضّ ال يف :الرّتصبة)
 الكػػلـ حّتػ  البصػػر حاّسػة مػػع الّلمػس حاّسػػة معقیػات تتبػػادؿ وهنػا دلسػػ (؛ )مػدرؾ ابردا البصػػري( )ادلػدرؾ الّنػػور یػري الّشػاعرف

  .تعبًنا   أكثر یصب 
 الّذوقو  الّسمع تراسل. 2-2-3

 :ٕٕٓٓ دي،الصػما )عثمػاف ذوقػ  مػدرؾ الّشػربو  مسعػ ، مػدرؾ الّصػوتو  ،الّصػوت شػرب رورة واسّ احل تراسل ورر أبرز ومن
 یقوؿ: نماحی (ٛ)یوس  سعدي شعر يف الّتبادؿ هاا ىنر  .(ٖٖٔ

 .(ٖٔ٘ :ٔ ج ،ٜٜ٘ٔ) ماءو  مترٌ  الُقَرى يف صوتك احملمود زلّمد أ
 .(ٔٗٔ :ٔ ج ناس ، )ادلصدر ادلطر صوت تشرب البالية فينةالسّ  يف :اضأیو 

 واسّ احلػػ هػا  بػػٌن تاصػل الّػػيت ةادلعنویّػو  ةیّ الّناسػػ احلػواجز إسػػقاط علػ  الّسػػمعو  الػّاوؽ حاّسػػيت تبػادؿ خػػلؿ مػن یعمػػل فهػو 
 .(ٕٖٔ :ٕٕٓٓ دي،ماالص عثماف)
 قول : فمثل الّشا  عند الّاوؽو  الّصوت حاّسة تبادؿ أما

 تـَغَـــــــــــّرد الكئيـــــــــــ ُ  ائرُ الطّـــــــــــ هـــــــــــاأیّ 
 َسـكَری األاشيدَ  فمي من فوارتش

 

 رخيمــــــــوْ  حلــــــــو يــــــــورالطّ  َشــــــــدو إنّ  
 َوســـــــيمو اللِ الـــــــد   ســـــــاحرُ  فـــــــاذلَوى

 

(ٜٜٔٚ: ٗ٘ٔ) 
 ا.طعم ادلسموعة األاشید فیمن  الّاوؽ حاّسة مع الّسمع حاّسة اتمعقی بتبادؿ یقوـ ةالّسابق األبیات يف الّشاعر



 ٘ٚٔ/ة( دراسة مقارنعاررین )ادل  ظاهرة تراسل احلواس يف األدبٌن العر  والاارس
 یقوؿ:و  الّاوؽو  الّسمع حاّسة معقیات بٌن یبادؿ (ٜ)الوائل و 

 معانيـــــــــــــــــو يف مهـــــــــــــــــذا كيــــــــــــــــاا اي
 مـــــــــــــــزاجو  لطافــــــــــــــة مـــــــــــــــن ُخُلــــــــــــــ 

 ا غــــــــــــــــــري رأیتــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــمٌ و 
 األذ تشــــــــــــــربو تكـــــــــــــاد حـــــــــــــدیثٌ و 

 

 هتویـــــــــــــــل مـــــــــــــــا غـــــــــــــــري يف كبــــــــــــــريا 
 ميــــــلاخل يف مــــــا فيــــــو ســــــجاايه مـــــن
 َمعســــــــــــــــــولِ  أم یـَُعــــــــــــــــــ    مبــــــــــــــــــرٍّ  مٍ 
 سلســـــــــبيلِ  مــــــــن الكــــــــالمَ  كــــــــ ن نُ 

 

(ٜٜٖٔ: ٔٔ) 
 هیمنػت الّػيت ةیّ الّناسػ ثناتالّشػ إىل یعػود ذلك يف الّسببو  مع!للسّ  أداة ه و  تشرب األذف غلعل ةالّسابق األبیات يف الوائل  
 ة.یّ احلّسػ ادلػدركات تبػادؿ  علػ كػىفاتّ  للان؛ اً صبالیّ  جانباً  عق ی أفو  اتبة،الرّ و  اجلمود من  نصّ  دغلرّ  أف الّشاعر أراد قدو  خیال .  عل
 .(ٖ :ناس  ادلصدر) الايّن  اجلماؿ هبدؼ ةالّصور  بناء وسائل من وسیلة هو الرّتاسل إفّ  یقاؿ أف ػلصّ  بالكو 
 تقوؿ: حینما (ٓٔ)راكع  فاطم  ةالّشاعر  عند ادلثًن الّتبادؿ هاا لح ن الاارس  الّشعر يفو 

ّّٓتىوزسّرّرسّتّٛ،ذٛزّتاّ/ع٥ٍّٙٗؽعزّٞشسرسّٖؽٛرّ/آٚسسّْزرّر٤شز٣ّّٔرسّتّٛ،عؾك ١ّسفغوا٤ّّ٘وّهّٔا٘ٙوّسّ/ووزّزّذوٛسٞ

ّّ.(19ّ:1373)ّؽ٥ز٤ٗ
 (حلوة. كىسقورة ناس  يف سىكّررؾ قیل!الثّ  الّشعر من آالؼ شغ  أغنیيت، يف احلبُّ  كیسكب :الرّتصبة)

 مػػدركات مػػن فػػاحللوة حلػػوًة؛ ةیّ الّسػػمع احلكایػػة ذبعػػلو  ةیّ الّسػمع اّسػػةابحل ةّیػػالّاوق اّسػػةاحل زبلػػط ةالّسػػابق األبیػػات يف ةالّشػاعر  
 بنػاء وسػائل مػن وسػیلة هػو الرّتاسػل فّ إ یقػاؿ أف ػلصّ  بالكو  للان، اً صبالیّ  جانباً  تعق » أف ةالّشاعر  رباوؿ فبهاا .ةیّ الّاوق اّسةاحل

 (4: 5111 ،عنوز) «.الايّن  اجلماؿ هبدؼ ةالّصور 
 :كقول  (ٔٔ)هريپس سهراب عند الّاوؽو  معالسّ  حاّسة تبادؿو 
ّّ.(85ّ:1385)ّتٟٙاتزّْوٛچ٤ّٝهّسزرسنّٔتّٗزرّتص٥ٙفّطعّٓسسّّٔٗ/ذأٛؽ٣ّعصزّس٤ّٗستعازّزر
 (.زقاؽ إدراک بقن يف أغنیة طعم من غربةً و  وحدةً  أكثر أا ادلُظلم العصر هاا جوانب يف :الرّتصبة)

 ةالّصػور  خلػص يف تشػاركهاو  واسّ احلػ بػٌن القائمػة احلػواجز لكسػر سبهید  كلّ  هااو  ؛اً ذوقیّ  طعماً  الّصويت للتصنی  غلعل هريپس 
   .ادلتلقّ و  الّسامع لدهشة ادلثًنة الّشعریّة
 طریػص عػن ادلاػردة ةالّصػور  بناء یتمّ » زاید: عشري یقوؿ كما الّشعریّة ةالّصور  فتتكوّ  معقیاتاو  واسّ احل بٌن الّتبادؿ خلؿ فمن 
 لتشػكیل صبیعهػا فتشػرتؾ طعػم،و  رائثػةو  ملمػسو  أشػكاؿو  ألػواف مػن علیػ  تشػتمل دبػا ةیّ حلّسػا العنارػر تتػداخل ذإ ؛واسّ احل تراسل
 ادلسػػموعو  مسػموعاً  یصػب  ابلبصػػر یػدرؾ فمػا ؛الّسػمع حاّسػػة علػ  البصػر حاّسػػة رػاة خبلػع الّشػاعر یقػػوـ كػىف ؛الّشػعریّة ةالّصػور 
ػمّ  یُسػم ع أف  حّقػ ومػا مرئیػاً، یصػب   الّشػػاعر أبفّ  اعر،للّشػ اخل الػدّ  ناعػاؿاال دلقتضػیات وفقػاً  وذلػك (ٔٛ :ٕٕٓٓ) «هكػاا.و  یُش 
 األسػػاس هػاا فعلػػ  ؛مػوح   بكػػلـ عنهػا یعػػرب ذبعلػ و  تػػ ناعالیّ ا ثػًنتو  یػػ ف تػؤثر مػػدى يّ أ إىلو  ةاخلارجّیػ ادلظػػاهر معػ  یتعامػػل كیػ 

 أو العقػر یوحیػ  الّػاي بػالك شػبیهاً  ناسػیاً  وقعػاً  وتالّصػ یػوح و  ةحّیػ معقیات ذات رموز إىل امتةالصّ  بیعةالقّ  مظاهر ؿتتثوّ »
 (ٜٔٗ :ٖٜٚٔ )هلؿ، «.الّلوف
 الّلمسو  الّسمع حاّسيت تراسل. ٗ-ٕ-ٕ
 یقوؿ: حینما  (الّلمس) یلمس  (الّسمع) الّصوت صلد یوس  سعدي عند



  ٜٖٙٔ ربیع ،ٕ٘ العدد ،الّسابعة الّسنة ادلقارف، األدب يف حبوث /ٙٚٔ

 .(ٖٖٗ :ٔ ج ،ٜٜ٘ٔ) عمي  نبع من ريالسّ  صوهَتا ألدلَس إينّ 
 ادلىلوؼ كسر طریص عن الايّن  اجلماؿ ربقیص يف ابرزا دورا یؤدي یوس ، سعدي شعر يف واسّ احل بٌن شابكالتّ  فّ إ نلح  كما 
 .البدیعة الّشعریّة الّصور من یقّدـ دبا هشةالدّ  إاثرةو 
 یقوؿ:و  واسّ احل بٌن القائمة احلواجز یكسر عندما هريپس سهراب شعر يف ادلاكور الّتبادؿ من اً رور  صلد الاارس  األدب يفو 

ّ.(395ّ:1385)ّر٤ٚس٣ّّٔحشّٖص٥ٕ٥ٕ ّس٘تٟا٢ّزرّوّٝسع /ّعج٥ث٥ٌّ٣اّٜآّٖعثش٤ٙٝ،ّت٢ّٛصسس
ضور. روتك :الرّتصبة)  (.احلزف رمیم انتهاء يف ینبت اّلاي العجیب باتالنّ  ذاؾ هو ؼل 

ّ(29ّ٘فغٝ:ّ)سِٕصسرّغزٚب!ّتًّٙس٤ّٗزرّسفغززّٜزِّٓ/عزز!١ّلص ِّثّٓسّتزسٚز٣ّّٔ/غزٚب!ًّرّ٘تاّت٥ا٥ٔرتّٝغٓ
 (یص!الضّ  الغروب هاا يف مكتئب قلي ابردة. ةقصّ  ش ا يتّ  من ت نُضاُ .الغروب بلوف شلزوج احلزف :الرّتصبة)

 عػن الّتعبػًن يف واسّ احل تراسل تقنیة یستادـ حی  ةمؤثّر و  معربة شعریّة رورة ؼللصو  ىلوؼادل ،اكورادل الّشعر ف  الّشاعر ػلقم 
 ت نُضاُ  یقوؿ: حینما ملموسة الّسمع معقیات من ه  اّليت ةالقصّ  اایتّ  فهو ما، موضوع  قّ تل يف عوريالشّ  ادلوق و  ايتالاّ  عورالشّ 
يتّ  من ا   ابردة. ةقصّ  ش 
 الّذوقو  مّ الشّ  بني الّّتاسل. ٘-ٕ-ٕ

 یقوؿ: حی  ادلشمومات، من  أنّ  مع )اشر ( ذوق  دبدرؾ العقر یص  (ٕٔ)إمساعیل حسن الّتمثیل سبیل عل 
 .(ٔٔ :ٜٗٙٔ) اللقاء طال لوو  اآليت عطرا من فاشريب/ ُرؤاه! خانتناو  ليالينا، عن فتواري

 یقوؿ: حٌن (ٖٔ)شاملو أضبد عند الّتبادؿ هاا نجدف الاارس  األدب يف اأمّ و 
ّ.(58ّ:1384)ّتٙسرّؽٛرّت٢ّٛزسؽتّٗزٚع ّ/آعٕاّٖفزػّعًّٙؽ٥ةّتزّ...
 (للمیناء. ادلاحلة ائثةالرّ  يف غبةر  شبة ماء!السّ  رری  منثدر  عل ... :الرّتصبة)

 بقریقة شعر  تلّق دل  الّناس األثر ینقل حّت  معقیاتنّ  بٌن الّتبادؿو  واسّ احل تراسل ةبعملیّ  یقوـ ادلاكورة الّشعریّة الققعة يف شاملو 
 طاقػة األدیػب أو الّشاعر ؽلن  - سبص كما - طاقاتن بٌن شابكوالتّ  واسّ احل معقیات بٌن الّتبادؿو  فىكثر، أکثر فی  یؤثرو  طازجة

 ؽلػن  حینمػا شػاملو عنػد رأینػا كمػا ،تلّقػ ادل يف  الّناس ناعاؿاإل إاثرة  عل أیضا یساعد و  ادلنشودة الّشعریّة ةالّصور  لرسم مضاعاة
  )ذوق (. مدرؾ طعم ذات عند  )ادلشمومة( الرائثة وتصب  طعما العقر
 مّ والشّ  البصر بني الّّتاسل. 2-2-6

 عند لح ن كما الّشعریّة جربةالتّ  يف یساهم غلعل و  تلّق ادل إىل اس نّ ال األثر ینقل أف یستقیع ك  واسّ احل مزج عل  الّشاعر یعمل
 تبادؿ  عل ویعمل یةمّ الشّ و  ةالبصریّ  اّستٌناحل بٌن ؽلزج فهو طاغیا؛  الّناس األثر یصب  ماعند واسّ احل تراسل إىل ئیلتج الّاي الّشا 

 کقول : ة،یّ احلسّ  مدركاتن
 ميـــــــــــلّ  ال الّـــــــــــذي احليـــــــــــاة يــــــــــفلط

 يــــــــــــــــــــــورالطّ  أبغــــــــــــــــــــــاين وحادلــــــــــــــــــــــة
 

 اخَلضــــــــر ذيالّشـــــــ بيـــــــعالرّ  وقلـــــــ  
ــمو  الزّىـــــــــــور وعطــــــــــر  مـــــــــــرالثّ  طعــــــــ

 

(ٜٜٔٚ: ٘ٓٗ)  
 یقوؿ: حی  ادلشمومات، راة ابلعٌن یُػر ی الّاي الاجر (ٗٔ)غنیم أضبد الّشاعر من  ضّ ،الو   الاجر قصیدة مقلع يفو 



 ٚٚٔ/ة( دراسة مقارنعاررین )ادل  ظاهرة تراسل احلواس يف األدبٌن العر  والاارس
 أال اجنـــــــل الطّویـــــــل الّليـــــــلهـــــــا اي أیّ 

 

 باح العــــــــاطرواتـــــــرك زمـــــــامي للّصـــــــ 

 

(ٜٜٔٗ: ٖٔٓ) 
 أشدّ  وقع و  أقوى، لرّتاسلاب ىثًنالتّ  ألف الّشعریّة رورت  لتقدًن واسّ احل تراسل تقنیة ةالّسابق الّشعریّة الققعة يف الّشاعر یستادـ 
 يف هػ  كمػا ال أحاسیسػ ،و  مشػاعر  فػورة تقػدؽلها إىل یسػع  حیػ  األدیػب، هبػا ػلػسّ  كمػا طازجػة ادلشاعر ـیقدّ  إذ الّناس عل 
 ةادلعیاریّػػ العلقػة مػن األلاػاظ فیػ  تنتقػل تصػویرايً  نزايحػاً ا الرّتاسػل یشػكل بػالكو  ،تلّقػ ادل هػایعرف الّػيت ةیّػالعادّ  ةیّ احلّسػ ادلػدركات عػامل
 یكتسػبف (.ٚٚ-ٙٚ :ٕٓٔٓ جثجػوح، أبػو زلّمػد)  جّلػالتّ و  ابإلشػعاع ماعمػة دالالت تنػتا علقات إىل واؿ،الدّ  بٌن سقیة،النّ 

 يف ادلاتلاة الزّهور من ادلنبعثة ابلعقور ادلاعم الاجر ةزمانیّ  الرّتاسل هاا ریصوّ  حی  العقرة، ائثةالرّ  ذات ادلشمومات راة الاجر
 .(ٔٛ :ناس  )ادلصدر الباكر الّصباح فرتة
 الّػاي احملشػر برائثػة بصري مدرؾ هوو  ادالرّم یص  فهو ؛(٘ٔ)حسیين الّشاعر عند  واسّ احل الّتبادؿ هاا صلد الاارس  األدب ويف
 فیقوؿ:  شّ  مدرؾ هو
ّ.(7ّ:بّ/1385)ّزسؽ ّٔحؾزّت٢ّٛذاوغتزّْٞغ /ّذاطزّْٝتّتٟٙا
 (احلشر! یـو رائثة رمادي لرائثة كاف  أنّ  فقط كرأتاّ  :الرّتصبة)

 تادلعقیػا ویبػدؿ واسّ احلػ مكاف غًنّ یو  ادلىلوؼ فیكسر ،الّسامع إىل فی  یعیش الّاي اجلوّ  انتقاؿ  عل ػلرص حسیين الّشاعرف 
  طاغیة. طاقاتو  أجواء من ناس  يف ما توریل  عل الّشاعر یساعد األسلوب هااو  مشموما؛ (الرّماد) البصري فیجعل

 مّ والشّ  الّسمع بني الّّتاسل. ٚ-ٕ-ٕ
 :الّشا  القاسم أ  کقوؿ ذلکو 

 واقيوامسعــــــــــــــــــي مهــــــــــــــــــس الّســــــــــــــــــ

 

 الزّىـــــــــــــــــــــوروانَشــــــــــــــــــــقي عطـــــــــــــــــــــر  

 

(ٜٜٔٚ: ٖٕٙ) 
 .(ٕ٘ٔ :ٕٙٓٓ غنیم، )أضبد سبيالً  نياالدّ  ىذه/ حلين مثل/ ونسيم وىدیر/ عبري من أغنيات ضلو:و 

ػػّم. عبػًنا واسّ احلػػ تراسػػل بوسػػاطة رػػارت ادلسػػموعة األغنیػػات أفّ  فػادللح    الّشػػعریّة ةالّصػػور  صبػػاؿ إىل يیػػؤدّ  األمػػر هػػااو  یُش 
 وصبػاالً  ةً عاوبػ یػزداد حػّ   أخػرى رػورة اػایتّ  العػاب قیػ اللّ  الّصػوتف یهػا.ف  قػتعمّ و  ةالّصػور  عػامل يف تلّقػ ادل مشػاركة إىل إضػافة

 لقارئ.ا عند ةفو لادلى دةاحملدّ  احلالة من ؼلرجو  یشمّ  عبًناً  یصب و  لقااً و 
 یقوؿ: حینما ناس  حسیين الّشاعر عند الّتبادؿ هاا من ظلوذجا صلد الاارس  األدب ويف

ّ.(54ّ:سِفّ/1385)٥ّٙسؽّزٔعط٤ّّى٤ّ٣ى٣ّرس/ّٞا٤ّٓتزسّ٘ٝٔازرْ
 (أخرى. تلو واحدةً  عقرةً  أغنیايت أم  مسعت :الرّتصبة)

 فیقوؿ: ادلاوقات، من تعدّ  اّليت ،ابدلرارة البکاء عن الّشاعر یعربّ  آخر مکاف ويف
ّ.(29ّ:1386ّ،حغ٣ٙ٥)ّتّدّٞكّٞك
 (ة.ادلرّ  هقةالشّ  ترصبة:)

 يالّشػعر  األثػر فانتقػل ،اإلدراؾ ةعملّیػ يف مهماتػا واسّ احلػ تبادلػت حیػ  ،اللػةالدّ  تعمػیم يف أسهم واسّ احل تراسل أفّ  فادللح  



  ٜٖٙٔ ربیع ،ٕ٘ العدد ،الّسابعة الّسنة ادلقارف، األدب يف حبوث /ٛٚٔ

  .الّاوؽ أو مّ الشّ  حاّسة حیز إىل  الّسمعو  البصري احلسّ  دائرة من
 ةجيتنّ ال .3
 ها:أعلّ  نتائا  عل حصلنا الاارس و  العر  األدبٌن يف واسّ احل تراسل قارنةدب
 األدبٌن دخلت ،یةتاشّ م ةنقدیّ  ظاهرة ابعتبارها لكنو  وف،یّ الرّمز  ب  یبشر أف قبل والاارس  العر  األدبٌن يف موجوداً  كاف واسّ احل .تراسل1
 نقادهم.و  اإلیرانیوفو  العرب اءالّشعر  هبا أتثّرو الغرب طریص عن
 ها  تأدّ  قدو  ؛اخلیاؿ يف الّتوّسعو  یّةالّشعر  ةالّصور  تنمیةو  ادلبتكرة ادلعاين خلص يف ابرزاً  دوراً  يیؤدّ  ادلاکورین األدبٌن يف واسّ احل تراسل .5

  .واسّ احل مدركات بٌن ناتاحاال توفًن بسبب تلّق ادل يف ةناسیّ  إاثراتو  اناعاالت ظهور إىل ةالظّاهر 
 ةالّصور  وارأغ سرب عل  تلّق ادل  ّ حل أشعارهم يف (واسّ احل )تراسل یةالّتصویر  قنیةالتّ  ها  استعملوا الاارس و  العر  األدبٌن يف اءالّشعر  .4

 القائمة احلواجز كسرو  واسّ احل حدود اجتیاح عل  اءالّشعر  واسّ احل تراسل ساعدی كما ، لقّ التّ  ةعملیّ  يف واسع بشكل خیال  توظی و  الّشعریّة
  لشعرهم. تلّق ادل عتوقّ  خیبة عدـو  الّصورو  الّشعریّة ادلعاين يف لإلبداع بینها
  واعیةاللّ  مشاركت و  فی  ةیّ الّناس هشةالدّ  إاثرةو  تلّق ادل لدى  احلسّ  الّتوّسع إىل يیؤدّ  ألخرىاب حداهاإ ور و  واسّ احل مدركات بٌن الّتبادؿ.3
 األد  العمل متابعة  عل تلّق ادل ػل ّ  تلّق ادلو  الّشعریّة ةالّصور  بٌن وارلالتّ  فّ أ كما،الّشعریّة ةالّصور  تنمیة طریص عن الّشعوریّة الّشاعر ذبربة يف
  .القراءة عند ابدلتعة رعو الشّ و 
 اذلوامش .4
 العامل. يف احلداثة رموز ومن عشر اسعالتّ  القرف شعراء أبرز من یعترب فرنس . فينّ  اقدو  شاعر هو (ٚٙٛٔ-ٕٔٛٔ) بػودلػًن بیػًن شػارؿ (ٔ)

 ،رّ الشّ  أزهار دیوان  نشر عقب ٚ٘ٛٔ عاـ ةثریّ النّ  قصائد  كتابة بدأ .وفات  بعد إالّ  داً جیّ  یاهم فلم زمن  شعر عن متقّدما شعر  كاف ولقد
 تشتمل وه  ،موت  بعد ات مؤلّا صبعت الكربی. ادلدف يف ةالیومیّ  احلیاة تناقضات من العدید استیعاب ؽلكن  شعري شكل يف غبةابلرّ  مدفوعا
ّیة ةمالیّ اجل رائ القّ  منو  ،آاثر  أشهر تعدّ  اّليت أشعار  رلموعة هوو  رّ الشّ  أزاهًن دات:رللّ  أربعة عل   من مققوعاتو  ومانتیك الرّ  الانّ و  الانػّ
 ادلنثور. الّشعر

 التثص  ّ  ،الكتاتیب يف القرآف وحا  بتدائ ،اال تعلیم  تلق  بسكرة. طولقة مدینة يف ولد جزائري شاعر (ٜٔ٘ٔ) لوری  عثماف (ٕ)
 لتثػصا البكػالوراي شهادة عل  حصول  بعدو  ناس ، عل  معتمًدا دراست  وارلو  سنوات، أربع بعد ادلعهد ترؾو  ببسكرة اإلسلم  ابدلعهد
 وقت منا علیمالتّ  سلك يف رطاطل . و... الكتابةو  راتهار اإل منها كتب ةعدّ   لّ أ .ٜٗٛٔ زبرجو  ابتنة جبامعة العربّیة الّلغةو  اآلداب دبعهد
  ارابلنّ  الكتابة :الّشعریّة دواوین  .ٜٜٓٔ الّشعر يف األوىل ةطنیّ الو  اجلائزة عل  حصل .ةانویّ الثّ  ابدلدارس العر  لألدب ستاًذاأ اآلف یعملو  رمبكّ 
 (.ٜٛٛٔ) ادلل  أعراس (،ٜٙٛٔ) الیامسٌن شبص (،ٕٜٛٔ)
 الّشا  أفّ  یبدو توزر. لوالیة ابعةالتّ  ابةالشّ  بلدة يف ولد ؛تونس  شاعر (1843 - 1818) خلضراءا بشاعر بادللقّ  الّشا  القاسم أبو (4)

 أحواؿ منهاو  من؛الزّ  بعامل للمرض بیع القّ  قّورتّ ال منها دةمتعدّ  بعوامل بعد فیما سوءاً  ازدادت حالت  لكنو  نشىت ، منا لقلباب مصاابً  كاف
 القلػوب مػن قریبة سهلة لاظة راحب هوو  ؛لّرومانسّیةاب شعر  ؽلتاز مكثر رلید وجداين شاعر الّشا  . ...و طالً  فیها تقّلب اّليت احلیاة

 اخلارج .و   الّناس ابلعادلٌن اتىثّر م شعر  جاء قدو  صبیل. شعري قالب أو أبسلوب یصوغها رائعة غیةبل عبارةو 
 زلافظة موالید من قافة.للثّ  األعل  اجمللس عضوو  مصر ابكتّ  ادإربّ  عضو مصري إذاع و  اقدو  شاعر (ٖٜٚٔ) سنة أبو إبراهیم زلّمد (ٗ)

 ؛البعید هارالنّ  مرااي اخلضراء، األسنة رماد القدؽلة، اآلابر يف راخالصّ  موعدا، البثر األزرؽ، وبالثّ  لةغاز و  قلي منها: شعریّة دواوین ل  اجلیزة.
 ،أدبّیة وقضااي ةنقدیّ  ذبارب عي،الشّ  ادلثل فلساة العر ، الّشعر يف دراسات منها: اتمؤلّاو  العرب؛ ضبزةو  القلعة حصار منها: اتمسرحیّ و 

 .سبوت ال قصائدو  الّشعریّة احلدیقة يف ةدیّ نق لتأتمّ  أرداء،و  أروات



 ٜٚٔ/ة( دراسة مقارنعاررین )ادل  ظاهرة تراسل احلواس يف األدبٌن العر  والاارس
 يف الكتابةو  القراءة نیما تعلم مازندراف. قرى إحدى یوش قریة يف ولد «یوشیا نیما»بػ بادللقّ  (ٖٖٛٔ–ٕٙٚٔ) یسانداير ا  عل زلّمد (٘)

 موهبت  بسببو  الّشعر نظم إىل اذب   ّ  .اآداهب عل  تعرؼو  ةالارنسیّ  الّلغة متعلّ و  لویس ساف دبدرسة التثصو  طهراف إىل رحل  ّ  رأس ، مسقط
 اجلدید الّشعر برائد یعرؼ جعل  عرللشّ  جدیداً  طریقاً  فت  بالكو  األوروبیة، اآلداب عل  ف تعرّ  بعد أدبّیة ابتكاراتو  ذبدیداً  أحدث الااة،

 أحدثت قدو  ة،شاعریّ  أخیلةو  جدیدة دبضامٌن عتمتّ ت كانت اأنّ  إالّ  القدؽلة ةالعروضیّ  األوزاف يف جاءت األوىل أشعار  أفّ  برغمو  مبتكر ،و 
 فغاٝ٘سّٚ امیة(الدّ  لقلوبل) ذ٥ّ٘ٛٗٞا٢ّزَّتزس٢ ،احب(الشّ  ةقصّ ) پز٤سًّٜر١ّ٘لص  :أعمال  من.عصر  يف الّشعر يف ملموساً  اً تقّور 
 جدیداً  طریقاً  شصّ و  ةقلیدیّ التّ  القوايفو  فاألوزا أطر من شعر  رحرّ و  الاارس  الّشعر عروض عن «نیما» خرج ايلالتّ  إنتاج  يفو  األسقورة(.)

 يف أشعارو  مقاالت ل و  ش هػٕٖٓٔ-ٖٚٔٔ عام  بٌن ادلوسیق ( ة)رللّ  ربریر هیئة يف عضواً  إلی .كػاف نسبة یمائ النّ  بكابلسّ  عرؼو  عرللشّ 
  األحاسیس(. قیمة) حغاعاتسّرسػس بعنواف مقاالت رلموعة هاأعلّ  منو  ة،اجمللّ  تلك
 يف زبرج  ّ  رأس ، مسقط يف ةاإلعدادیّ و  ةاإلبتدائیّ  دراست  أتّ  مشهد. يف ولد امید( )ـ. لقب و  (ٜٖٙٔ-ٖٚٓٔ) اثل  افأخو  مهدي (ٙ)

 ةاإلیرانّیػ األحلػاف علػ  بیتػدرّ  راح ابدلوسػیق  دیدالّشػ لشػغا و  العػود، علػ  العػزؼو  ادلوسیق  رلاؿ يف منالزّ  من ةمدّ  عملو  حرفیة مدرسة
 األدبو  الّشعر رلاؿ يف لع اطّ  سعة إىل ؼعرّ التّ  نستقیعو  عمیقاً و  اً فاّ  كاتباً و  اشةجیّ  قرػلة ذا ملهماً  شاعراً  اثل  أخواف یعترب .ةالكلسیكیّ 
 میداف يف كبًناً  زاً حیّ  یشغل أف ستقاعا. ادلیدانٌن كل يف وفصو  اجلدید الّشعرو  الكلسیك  الّشعر نظمو  دبّیةاأل أحباث  خلؿ من الاارس 
  ات مؤلّا أهمّ  من دو .قلّ  ناّلای األتباع من الكثًن لدی  أرب و  إیراف يف الّشعریّة األوساط بٌن احلرّ  الّشعر يف نج  راحو  اجلدید، لاارس ا الّشعر
 كحبّ أ أمل، أحسن جن،السّ  يف اخلری  ید،الصّ  األوستا، هاا من تاء،الشّ  اهنام ،الشّ  آخر األرغنوف، ه : اآلف ح ّ  طبعت اّليت الّشعریّة

 العریص. الوطن هاأیّ 
 عب(الشّ  )حزب تٛزّٜحشب جرائد يف ةیاسیّ السّ  ادلقاالت رػلرّ  كافو  ةیاسیّ لسّ او  ةاألثریّ  شاطاتابلنّ  قاـ شًناز. يف ولد یراينإ شاعر هو (1)

 األلااظ یستادـو  یةادلادّ  اتادللاّ  عن كثًناً  میتكلّ  ادلشاعر.و  ومانسوالرّ  احلبّ  شعر عاـ بشكل ل تولّ  شعر .«ااریلالتّ » مقاالت   فسمّ 
 ؛1458 ()حػرّ  رٞوّا ؛1453 اارػیلالتّ  :شػعریّة دواوین ةعدّ  ل  رأي. راحبو  اجلدید ومانس الرّ  الّشعر يف عمیداً  كاف ادلرنة. اجلمیلة
 .1418 جعة()الرّ  تاسٌؾ  ؛1432 )اذلرولة( پ٤ٝٛ ؛1448 )ادلسك( ٘افٝ ؛1441 )القافلة( وارٚسٖ

 حبتة ةشاصیّ  ألسباب بعینیاتالسّ  يف العراؽ غادر .1843 عاـ ابلبصرة اخلصیب أ  يف ُولد ُمرتجم،و  راق ع شاعر یوس  سعدي (ٛ)
 ةاجلمعّیػ مػن كافػايف جػائزةو  ة،العادلّیػ ةاإلیقالّیػ اجلػائزةو  الحقػا، منػ  سػثبت الّػيتو  العویس، عل  بن سلقاف جائزة :الّشعر يف جوائز اؿو 

 يف مونرتايؿ يف ادلرتوبولس جائزة عل  حصل 5111 العاـ يفو  أجنّي. مؤّل  ألفضل اإلیقالیة فًنونیا ائزةج اؿ 5112 العاـ يف اذلّلینیة.
 ”PEN International Magazine“ ويلالػدّ  القلػم ادي ةجملّلػ االستشػاریة اذلیئػة عضػو «.اجلدیػدة قافةالثّ » ربریر هیئة عضو كندا.
 .1888 منا ادلتثدة ادلملكة يف مقیم احلدی . العر  لألدب ”Banipal“ ابنیباؿ ةرللّ  يف مساهم ربریر هیئة عضو

 واع و  حسیين خقیب أشهرو  دین رجل هو ج .النّ  يف 1851 /1431 عاـ ولد الكناين یث اللّ  الوائل  سعید بن حسوف بن أضبد (8)
 بن خزؽلة بن كنانة :اجلدّ  يف اللّ  رسوؿ نسبب نسب  یلتق  القاهرة. جامعة من كتوراةالدّ  شهادة عل  حصل ،عراق  أدیبو  شاعرو  معارر
 األجًن استغلؿ» طروحت أ عن القاهرة جبامعة العلـو دار ةیّ كلّ  من كتورا الدّ  شهادة عل  فثصل ة.األكادؽلیّ و  ةاحلوزویّ  راستٌنالدّ  صبع مدركة.

 بلـوالػدّ  عل  حارلً  اإلقتصاد لیدرس ةاذیّ األست درجة عل  لیثصل كتورا الدّ  بعد ما أحباث أكملو  1815 سنة «من  اإلسلـ موق و 
 هوو  مرتفة. بریشة أشعار  تلوینو  قصائد ، أباقة كثًناً  یعىن فهو یباجة،الدّ  إشراقةو  الكلمات بریصو  األلااظ بااامة الوائل  شعر زیتمیّ  العايل.
 بل ادلمتنع هلالسّ  رلرى لسان  عل  الّشعر جرى قدو  ائعة.الرّ  القصائد من هاكلّ و  بكلیهما، أبدعو  أجاد قدو  دارج،و  فصی  لسانٌن ذو شاعر
 لسالسّ  الّشعر مستوى من احلسیين ادلنرب ػلتاج  دبا اخلبًن صادلتاصّ  افالانّ  بریشة ةادلنربیّ  قصائد  الوائل  األستاذ رسمو  ارذباالً  یرذبل  كاف

 یوافالدّ و  ؿاألوّ  یوافالدّ  عنواف ربت مقبوعة دواوین للوائل و  .ىثًنتّ الو  ابحلرارة طافثة البیت أهل يف قصائد  فكانت أدبیاً و  صباهًنايً  ادلقبوؿ



  ٜٖٙٔ ربیع ،ٕ٘ العدد ،الّسابعة الّسنة ادلقارف، األدب يف حبوث /ٓٛٔ

 يف أشعار  غرر من كانت اّليتو  الاكر( )إیقاع ابسم  ادلسمّ  ال الثّ  دیوان  يف قصائد  بعض صبعت قدو  الوائل ، أضبد یخالشّ  شعر من اينالثّ 
 الوال  الّشعر )دیواف أمسا و  الكرـا بیت  أهلو  )ص( يالنّ  يف قصائد  فی  صبع رابع شعر دیواف ل  كما اإلخواين. الّشعرو  یاسةالسّ و  اثءالرّ و  ادلدح
 آل .(و  يالنّ  حبّ  يف
 الستئناؼ طهراف إىل جاءت  ّ  رأسها مسقط يف ةاإلبتدائیّ  ادلرحلة أكملت ة.اإلیرانیّ  زصلاف مدینة يف 1444 عاـ راكع  فاطمة ولدت (11)

  عٛذتّٗعفز اتا:مؤلّا سانیات.اللّ  يف كتورا الدّ  عل  وحصلت ةاإلصللیزیّ  الّلغة ترصبة يف وادلاجستًن یسانسلّ ال شهاديت راكع  الت دراستها.
ّؽٙاع٣ّستاٖ زرّٔٙطك (؛الّشػعر )عػن ؽعز٠ّزرتار )األمومیات(؛ ٞأّازرسٝ٘ الغرین(؛ حجر )أغنیة ٌّغًّٙآٚسس حرتاؽ(؛اال )رحلة

 نیما(. شعر يف وادلعىن ادلوسیق )٥ٕ٘اّؽعزّزرّٔعٙاّّٚآٚس سانیات(؛اللّ  يف ادلنقص)
 عاـ سهراب ولد .رسمالو  الّشعر رلايل يف شهرةو  صلاحاً  حقص ألن  ادلعارر اإلیراين للان الشهًنة الوجو  من واحداً  سپهري سهراب یعدّ  (11)

 ةیّ بكلّ  التثصو  طهراف إىل رحل   كاشاف يف قةادلتوسّ  دراست  أكمل  ّ  رأس  مسقط يف االبتدائ  تعلیم   تلقّ  كاشاف. مدینة يف 1411
 رائعة لوحات برسم قاـو  رسم، ورشة أنشى وحینئا   1445 عاـ اجلمیلة الانوف ةیّ كلّ  من األوىل رجةالدّ  وساـ عل  حصلو  زبرج، ح ّ  الانوف
  كانتو  «نیما» أبسلوب نظمها ؛1441 عاـ ةالّشعریّ  رلموعات  أوىل سپهري نشر الیاابف.و  اذلندو  ةاألوروبیّ  وؿالدّ  إىل رحلت  يف یعرضها كاف
 أعوـا ةشبانیّ  بعدو  ،(األحلـ حیاة) ٞاّذٛسبّىٌس٘س بعنواف أشعار  من أخرى رلموعة نشر عامٌن بعدو  (الّلوف موت) رًّ٘ٔزي بعنواف
 نشرت كما.(ادلیا  أقدـا وقع) آب٢ّپا ٢صسس أعمال : أشهر من .كبًناً  صلاحاً  والقت (الشمس أغنیة) آفتابّآٚسس بعنواف رلموعة نشر
 أسلوب أثر بدا .(العشب جوار إىل) ٕٗچّوٙارّزر ،(الثمانیة الكتب) وتابّٞؾ  و (األخضر احلجم) عثشّحجٓ ابسم رلموعات ل 
 ل . ینادلعارر  اءالّشعر  عن شعر  وسبیز دریاابلتّ  ت شاصیّ  استقلت  ّ  «الّلوف موت» كمجموعة  لػسهراب األوىل األعماؿ يف واضثاً  «نیما»

  .اردهاؿ مشهد يف ابقر زلّمد سلقاف مقابر يف دفنو  1428 عاـ ردبیهشتأ من ؿاألوّ  يف سهراب تويفّ 
. دار ةیّ كلّ  يف زبرج ،1811 عاـ أسیوط دبثافظة ایلةالنّ  ببلدة ولد معارر مصري شاعر إمساعیل حسن زلمود (15)  الّشعر يف نب  العلـو

 دواوین ل و  1812 سنة الّشعر يف ولةالدّ  جائزة اؿو  «الكوخ أغاىن» بعنواف1842 سنة طالب هوو  ؿاألوّ  دیوان  أردر فقد مبكرا نبوغا
 ادللك ،(1841) أغين هكاا ،(1842) الكوخ أغاين :الّشعریّة وأعمال  .مصر يف لیدفن جثمان  عادو  الكویت يف 1811 سنة تويفّ  كثًنة.

 رفػػػضو  رػػلة (1811) ائهوفالّتػػ ،(1811) بػػد ال ،(1813) قوسػػٌن بقػػا ،(1828) وأرػػااد ار ،(1831) ادلاػػرّ  أیػػن ،(1831)
 دار نشرت  ادلغیب، رايح ،(1811) اللّ  من روت ،(1811) رّ السّ  من موسیق  ،(1815) احلقیقة نر ،(1815) الربزخ هدیر ،(1811)

 العػر  الّشػعر يف فریداً  لواً  ابعتبار  ةامعیّ ج رسائل ةلعدّ  موضوعاً  إمساعیل حسن زلمود شعر كافو  .1884 عاـ ةمرّ  ؿألوّ  الّصباح سعاد
 جدید.التّ  شعراء أبرز من لواحد ادلعارر

 «یوشیا نیما» إىل نشًن أف ینبغ  شاملو أضبد عن ثدثللتّ و  اإلیراين. ادلعروؼ الّشاعرو  الكاتب (،5111–1852) شاملو أضبد (14)
 .اعیلةالتّ  وزف عل  ل  قصیدة ؿأوّ  بنشر قاـو  القدًن الاارس  لّشعرا أوزاف كسر حی  احلدی  الاارس  الّشعر يف ؿاألوّ  داجملدّ 
 الّشعرو  احلرّ  لّشعراب ور  ما أرس و  بعد فیما الّشعریّة أسالیب  رطوّ  أن  غًن ،لئع القّ  الّشاعر هباا أتثّر ما أكثر شاملو أضبد أتثّر قدو 

 ألػربيتو  لوركػاو  بػروس جػاف سػاف مػنهم األوروبیػٌن اءالّشػعر  أعظػم مػن أشعارو  دقصائ برتصبة شاملو قاـ الّشعریّة دواوین  عل  علوة ادلنثور.
 ملثمةو  الااخرة أدونیس لغة أشعار  يف نلح  أف ؽلكن .اإلیراين عيالشّ  اثالرتّ  رلاؿ يف أبحباث قاـو  واايتالرّ  بعض ترجم كما ف؛و آخر و 

  .لألنظمة اجلواهري ربديو  درویش زلمود
 ادلعارػر اإلنسػاف عنصػر إبدخالػ  ابحلداثة اثالرتّ  هاا مزج حی  القدؽلة ةالاارسیّ  الّلغةو  القدًن الاارس  دباأل من الّشاعر نل قدو  

، القرف من األربعینات يف ردر اّليت «ادلنسیة القصائد» دیوان  بعدو  قصائد . يف معاات و   اجلػوّ ) تواسّّٜٞوٛس٢ّّز٤ٛسٖ شػاملو نشر ادلنصـر



 ٔٛٔ/ة( دراسة مقارنعاررین )ادل  ظاهرة تراسل احلواس يف األدبٌن العر  والاارس
 يف آیدا) آ٤ّٝٙزرّآ٤سس هاأعلّ  دواوین ذلك تتل واألدب؛ الّشعر ساحة يف دور و  وزن  ل  كشاعر ناس  وطرح اخلمسینات، يف (قی اللّ 

 ّٔٝزرّؽىفتٗ و (ابالرتّ  مراث )ّذانّٞا٢ّٔزث٥ٝ و (ايتالّاكر و  واخلنجر جرالشّ و  آیدا) ذاطزّّٜٚذٙجزّّٚزرذ  ّٚآ٤سس و ،(ادلرآة
٥ٓ و (الضباب يف التات )  زلقما شاملو أضبد اقدوفالنّ  ویعترب (.الصثن يف نجر)اخل ز٤ظّزرّزؽٝٙ و (النار يف إبراهیم) ؼآتّزرّستزٞس

 الاردوسػ و  للمػرأة ةادلزریّػ دلواقاػ  ًنازيالّشػ سػعدي انتقػد إذ انتقاداتػ ؛ مػن العظػاـ اإلیرانیٌن اءالّشعر  ح ّ  یسلم مل حی  إیراف يف لألرناـ
 .«اؾثّ الضو  اداحلدّ  كاوة» ةقصّ  يف ةارؼلیّ التّ  دلغالقت 

 دراسة من زبرج مسعاف. قریة  تسمّ  رغًنة بقریة 1811 سن  الدقهلیة زلافظة موالید من ةاجلنسیّ  مصري غنیم دیّ السّ  أضبد الّشاعر (13)
 سنة ادلغیب شجن دیوافو  5111 سنة رلروحة أحلـ دیواف ل  نشر ة.مصریّ  ةوعامیّ  فصث  شاعر .5111 سنة ادلنصورة جامعة من ةاألشعّ 

 العدید يفو  ةاألردنیّ  ث الصّ  يف نشرت اّليت القصائد من الكثًن ل  تار.السّ  إسداؿ قبل ودیواف البثور اتجزئیّ  دیواف باعةالقّ  ربتو  5118
 «.رمم هبا أنغاـ» كتب ما أصبل من اإللكرتونیة. ادلنتدايتو  ادلواقعو  تاجمللّ  من
 الاارس  األدب فرع من زبرج (1414-1442) طهراف يف سلسبیل قةمنق موالید من حسیين حسن دسیّ  الباح و  الكاتب الّشاعر (12)
 البثػوثو  الّشػعر يف نشاطات  معظم ة.اإلصللیزیّ و  ةكیّ الرتّ و  العربّیة غاتاللّ  یعرؼ كاف مشهد. يف فردوس  جامعة من كتورا الدّ و  ادلاجستًن يف
 حسیين تويفّ  حلیات . األخًنة نواتالسّ  يف ًنازيالشّ  حاف  لغة عرفةمو  اتسانیّ اللّ و  القرآف منهجیة حوؿ ببثوث قاـ الكتب. أتلی و الرّتصبةو 

 إمساعیػل(؛ حنجػرة مػع )متجػاوبٌن سعٕاع٥ُّحّكّتاّصسسّٞٓ :الّشػعریّة رلموعات و  أعمال  أهمّ  من ة.قلبیّ  أبزمة إرابت  إثر 1414 سنة
ٌُّّٚٙجؾه ؛12 اـعػ يف دبّیػةاألو  ةاالجتماعیّ  التعاملت من رلموعة ه و  ،(رائ الشّ ) ٞاّتزسزٜ ّٓ وجربئیػل(؛ العصػاور) جثزئ٥و ّطّغو

 من) ٔازرّْرٚعز٢ّٞا٢ّؽزسٝتّسس مت(الصّ  ملكوت يف) سکوت ملکوت در قائص(؛الشّ  )كتاب ٘أّٝؽما٤ك احلجر(؛ )طلسم عًٙ
  وبعة(.الزّ  )رحلة ٌززتاز١ّعفز٘أ  (أمّ  رأس غقاء رحیص

 ادلصادر
 الف: الکت 
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 1«تطبيقی ادبيّات در جستاری» فارسی و عربی هعاصر ادبيّات در آهيسی حس

ّ٘ظز 2ّٔٙظ٢ّٓٞاز٢
ّست،ّطتزت٥ ّٔسر ّزس٘ؾٍاٜ،ّعزت٣ّسزت٥ اتٌزّٜٚستاّّّٖٚسعتاز٤ار  ٤زسٖٟزسٖ،

3ّرح٥ّٓوث٥ز
ّستاّّّٖٚزس٘ؾج٢ّٛوارؽٙاع٣ ّسطتزت٥ ّٔسر ٍّاٜس٘ؾزّعزت٣،ّسزت٥ اتسرؽس  ٤زسٖ،ّتٟزسٖ،

4ّس٥ّٔٙٝع٥ّٕا٣٘
ّستاّّّٖٚزس٘ؾج٢ّٛوارؽٙاع٣ ّْس٘غا٣ّّ٘ٚٔطاِعاتّفز٣ٍّٙٞ،عزت٣ّسزت٥ اتسرؽس ّعّٛ  ٤زسٖٟزٖ،ّست،ّپضٚٞؾٍاٜ

 چکيده
ّس٘تماَّّ،آ٥ٔش٢ّحظ ؽعز٢ّسسّرٜس سعّتغطّتص٤ّٛز سٛ٘ ّسسّحغ ّپٙ ّحٛسط ٤ى٣ّسّس ّحظ ٌاٝ٘ ّتغطّتاز٤ٍزّسع ّوّٝؽاعز٣ّّّٝت

ّعثةّجّوةّّّوٙس.ّحظ٣ّّٔس٤جازث٥زٌذسرّزرّٔراطة،ّآّٖرسّأتّذّكّتصا٤ٚز٢ّٔتفاٚتّّٚپززسس٢ّذٛزّّٚذ٥اَ آ٥ٔش٢ّٝت
َّزل٥كّحظ ّّٝٔراطةّٚتٛج  تجزتّس٘تما ّّٚٚزر٥ٌزوزز٘ؼّتّا ّس سزت٥ اتّفارع١ّّٚ٣زر٣ّ٘ٚٝت زّر ٕ ّرٚح٣ّؽاعزّ،  ٥ّ عزت٣ّسسّٞس
ٞا٢ّؽعز٢ّتطث٥مو٣ّسسّّّتاّآٚرزّّٖٕ٘ٛٝ٘تح٣ّ٥ّّّٚ-ّتٛص٥ف٠ّ٣پضٚٞؼّپ٥ؼّرّٚتاّسعتفازّٜسسّؽ٥ّٛ.٣ّتزذٛرزسرّسع ذاص 

ّتزرع٣ّّٚتح٥ُّّس٤ّٗپس٤س٣ّٜٔ ّٝت عزت٣ّآ٥ٔوشػّتو٥ّّّّٗزرّسزت٥ اتّفارع٣ّّٚ:تٛسٌّٖف ّپززسسز.٣ّّٔسزت٥ اتّفارع٣ّٚعزت٣،
ّٚت٥اّٖحغ ّحٛسط  ّ ّٗسٔز٣ّّتاّحظ صٛرتٌّزفٝت ّٜوّٝس٤ رخّزسز ّؽىغٝتّ،ز٤ٍّز ت٥ّّٗٔٙجزّٝت ٔزسٞا٢ّّؽسّّٜٚحٛسط ؽسّٖٔزّس

ّٜؽسّٜتأّراطةّحظ  رز٤س طّزرٛ٘ ّوٙس.٥ّ٘شّٔالحظ٣ّّٔٝٔعا٣ّ٘ٔأٛ٘ ٤غٙسّٜرسّسسّرٍٞذرّٔتّٗسزت٣ّتجزٝت ؽٛزّوّّٝزر٣ّ٘ٚٛ٘
ٍٙاّْزر٤اف ّس٤ٕاصٞاّّٚپٛؽا٘سِّٖثاع٣ّ ّٞ ّٚتحز٤ه٢ّّٚٝت َّذٛس٘ٙسّٜ ّٔٙظٛرٌّغتزػّذ٥ا ٝت ّٚفارع٣ّٔعاصّز ّٖعزت٣ّ ؽاعزس

ّّٚت سسأٛ٘ ؽعز٢ّذٛزّ، تصا٤ّٚز تّز ّٜوززّٜث٥زٌذسّر ّٗتى٥ٙهّسعتفاز س٤ٗ،ّس٘س.ّس٤ ّٖتّز ٣ّّٔٝسفشٚ ٘شزّّ،ؽٛزّوّٝس٤ّٗتى٥ٙهّٔالحظ

ّّؽاعزسّٖعٕث٥ِٛغّّٓٚرٚٔا٘ت٥غّٓسزت٥ اتّعزت٣ّّٚفارع٣ّوارتززّت٥ؾتز٢ّزسرز.
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