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 ـٕٛٔٓ/ٕٔ/ٖٓتاريخ قبوله للنشر:  ـٕٛٔٓ/ٓٔ/ٚتاريخ تسلـ البحث: 
 

 ملخص

إف الهػػ ؼ ااسػػاس ذػػف دػػسة ال راسػػ  يتذفػػؿ اػػو الوشػػؼ ءػػف الحػػواس وسػػيذيا  الش  ػػي  اػػو نػػص       
سيذيائو، وسيعايف دػسا الص ػؿ الحػواس التػو تظهػر اػو الػنص الشػعرل ذفػؿ: الػروائ ، العسرييف ذف ذنظور 

واا وات، والذشاد  التو تعتذػ  ءلػا الب ػر، والػسوؽ، واللذػس و،يردػا، اػالحواس واػؽ إذبيرتػو إيوػو ءبػارة 
نذا تنتج  الالت تشوؿ رؤي  النص، وتوشؼ ءف ذعانيه العذيق   .ءف أيقونات ال تقـو ءلا التشابه، وا 

 .الحواس، سيذيا  الش  ي ، الشعر العسرل الكممات المفتاحية:

 

Abstract 

      The basic aim of this study was to reveal the personal sensations and the character 

semiology in the platonic text from a semiotic perspective. This study will address the 

sensations appearing in the poetic text such as odors, sounds and scenes relying on vision, 

taste and touch in addition to other sensations. For Umberto Echo, sensations at dissimilar 

icons lead to semantics forming the textual visions while revealing its deep meanings. 

Key Words: Sensations, Character Semiology, Platonic Poetry. 
 

 .املقدمة
يت س دسا البحث ذف الحػواس وسػيذيا  الش  ػي  ذحػورا، لػه، حيػث يتنػاوؿ ذصهػـو السػيذيائي ،        

وويصيػػ  ارتباطهػػا بػػالحواس، وأشػػار لذصهػػـو اايقونػػػ  وء قتهػػا بػػالحواس إحػػاا  إلػػا أدذيػػ  الحػػػواس 
الشػػعرل ذفػػؿ: وتعريصهػػا اػػو التػػراث العربػػو، وذػػا يعػػايف دػػسا البحػػث الحػػواس التػػو تظهػػر اػػو الػػنص 

                                                 

 .Hozama-maabrah@yahoo.com وزارة التربي  والتعليـ، (ٔ)
 ( جاذع  اليرذوؾ.ٕ)

البحث جز  ذف رسال  ال وتوراة التو أء تها الباحف  حوؿ "سيذيا  الش  ي  ءن  الشعرا  العسرييف"، ويع  ذتطلبا، دسا 
 .لذناقش  أطروح  ال وتوراة
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الروائ ، واا وات، والذشاد  التو تعتذ  ءلا الب ر، والسوؽ، واللذس، االحواس أيقونػات ال تقػـو 
نذػػا تنػػتج  الالت تشػػوؿ رؤيػػ  الػػنص، وتوشػػؼ ذعانيػػه العذيقػػ ، وسػػُت رس الشػػواد   ءلػػا التشػػابه، وا 

 الشعري  او سياؽ ن و ها، وؿ حاس  ذنصر ة.
 

  :مههج الدراسة
الشػػعرا  دػػسة ال راسػػ  ذػػنهج القػػرا ة السػػيذيائي  اػػو ذعاينػػ  أيقونػػات الحػػواس اػػو ن ػػوص  سػػتعتذ        

 العسرييف او الع ر ااذول..
 

 :أهنية الدراسة

سا         توذػػف أدذيػػ  دػػسا الذوحػػوع اػػو ترويػػزة ءلػػا الحػػواس اػػو الػػنص العػػسرل ذػػف ذنظػػور سػػيذيائو وا 
الش  ػي  واػؽ ذعطيػات النقػ  السػيذيائو، اػ ف دػسة  وانت ال راسػات السػيذيائي  قػ  اءتنػت ب راسػ  سػيذيا 

ذػف   لهػا أف ال راس  ستوشؼ ءف تجليات الش  ي  بذا تحذله ذف ء ذات سيذيائي  يستطيع القػارئ 
 يستنطؽ أو يوشؼ ءف أبعا دا ال اللي  ذف   ؿ أيقونات الحواس.

 
 :مدخل

  أوانػػت ليويػػ  أـ ايقونيػػ  أـ دػػو سلػػؾ العلػػـ الػػسل يبحػػث اػػو أنظذػػ  الع ذػػات سػػواالسيييمولوايا: 
الليويػ  حروي . ا سا وانت اللسانيات ت رس اانظذػ  الليويػ ، اػ ف السػيذولوجيا تبحػث اػو الع ذػات ،يػر 

 .ـ(ٜٗٛٔ)بييرجيرو،  التو تنشأ او ححف الذجتذع
تعػػػ  السػػػيذيائي  حقػػػ ، ذػػػف حقػػػوؿ الذعراػػػ ، اقػػػ  قػػػ ذت  ػػػ ذات جليلػػػ  للػػػنص الحػػػ يث، ودػػػو        

شػارات سات  اللػ ، وتػ رس السػيذيائي  بنيػ  ا شػارات تعترؼ ب أف الووف وله نظاـ قائـ ءلا رذػوز وا 
 ـ(.ٕٜٜٔوء ئقها او دسا الووف وتوزءها ووظائصها ال ا لي  وال ارجي  )بييرجيرو، 

 

 :عالقة الشينياء باحلواس: التنهيد
ق،ا تتذفػػؿ اػػو الليػػات ويػػرإ إيوػػو إف وػػؿ أنظذػػ  االت ػػاؿ الفقاايػػ  تنقسػػـ إلػػا فذانيػػ  ءشػػر نسػػ 

والذعتقػػػ ات، الطبيعيػػػ ، والذوتوبػػػ  واانسػػػاؽ ال طيػػػ ، والحوػػػو، وأل اب السػػػلوؾ، وااسػػػاطير، والطقػػػوس، 
 اتػػػالسوقي  وأنذاط اا وات، وحروالجذاديرل، والع ذات الشذي  والحسي ، ووالرسائؿ، والتوا ؿ 

 .ـ(ٜٜٗٔرنار  توساف، )بي ااجساـ، وسيذيائي  الحيواف، و الالت الذواف والحرو 
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ود ؼ السيذيائي  الذعلف، إبػراز لعبػ  الذعنػاذ إس يذونػه أف يعبػر اػو ذسػتوإ ا  راؾ الحسػو        
والػسوقو()جوزيؼ بطريق  لصظي  )شصوي  أو وتابي (، أو ،ير لصظيػ  )اػو حالػ  الب ػرل واللذسػو والشػذو 

 .ـ(ٕٓٔٓوورتيس، 
 

 :املبحث األول

 

 :و عالقتها بالحواسأواًل: تعريف األيقونة 
 -بحسػب بػورس–وذف   ؿ تحوؿ الليػ  إلػا ذػا ة ذحسوسػ ، وال بػ  ذػف ربطهػا باايقونػ ، التيتعػ         

ال ػػوت، أو نذط،ػػا اػػو أنذػػاط الع قػػ ، الػػسل يبػػ و لنػػا ايػػه الػػ اؿ شػػبيه،ا بالذػػ لوؿ ذػػف حيػػث الذظهػػر، أو 
 ـ(.ٕٔٔٓ)ذوسا ربابع ،  الذلذس، أو الذساؽ، أو الرائح 

ذيز تشارلز بيرس بيف ف ف  أنواع ذف اايقونات: ال ور ودػو التػو تعػ  جػز ،ا ال يتجػزأ ذػف و  
الويصيات البسيط . والرسـو ودو االيقونات التو تذفؿ الع قات، وب ا   الع قات الفنائيػ  أو التػو 

اٍز اػو شػو  تع  فنائي . واالستعارات التو تشوؿ ال  ي   التذفيليػ  لذذفػؿ ذػا اػو أفنػا  تذفيلػ  لتػو 
 .ـ(ٜٚٛٔ)ذبارؾ حنوف،  ذعيف
لسلؾ ا ف تعريؼ بيرس لأليقون  بأنها ء ذػ  ذشػابه  لذوحػوءها يعػ  تعريص،ػا نسػبي،اذ إس جعلهػا  

تشارلز ذوريس ء ذ  تذلؾ بعض   ائص الذذفؿ، أل تذلػؾ   ائ ػه الواقعيػ ، ووػسلؾ أذبرتػو 
  ت حػع للذواحػع ، وتتػأفر بسػنف ا  راؾ أيوو الػسل أءطادػا أاق،ػا أرحػب، ايػرإ أف الع ذػ  اايقونػ

نذػػػا تعيػػػ  إنتػػػاج بعػػػض  والنقػػػؿ ال طػػػو والتوقػػػع، وأنهػػػا ال تذلػػػؾ  ػػػصات الشػػػو  الػػػسل تحيػػػؿ إليػػػه، وا 
الشروط ا  راوي  التو تجذع ااشيا  الذ رو  حسػي،ا وسدني،ػا بػيف الع ذػ  وذوحػوءها، اءتذػا ،ا ءلػا 

 ـ(.ٖٕٔٓ)إذبرتو إيوو،  سنف إ راوي  ءا ي 
وسع يورل لوتذػاف اػو ذصهوذهػاذ إس جعلهػا تتجػاوز حػ  التشػبيه لتشػذؿ أبعػا ،ا فقاايػ  أ ػرإ، وت 

ف  وجو دذػػا ايػػرإ أنػػه ال يوجػػ  ذػػف الع ذػػات إال نوءػػاف ذسػػتق ف وذتذػػاف ف فقااي،ػػا: الولذػػ ، وال ػػورة، وا 
 ـ(.ٕٗٔٓ)يورل لوتذاف،  أذر حرورل لتطور الفقاا 

 ثػػحيذحاوي،ا للذ لوؿ ءلا نحو واح  ذف ايها ال اؿ شبيه،ا أو  وااايقون  أح  أشواؿ الع ذ ، يب  
الذظهػػر أو ال ػػوت أو الذلذػػس أو الذػػساؽ أو الرائحػػ ، أل ذشػػابها لػػه اػػو بعػػض   ائ ػػه، وذػػف دػػسة 

والولذػػات التػػو  ااشػػواؿ اايقونيػػ  للع ذػػ  ال ػػور الش  ػػي ، والرسػػـو التوحػػيحي ، والنذػػاسج القياسػػي ،
 .ـ(ٕ٘ٓٓ)تشارلز  انياؿ،  داتحاوو او  وتهاذعنا
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وفذ  ارتباط واح  بيف االيقون  والحواسذ اف الحواس يذوػف أف تحيػؿ إلػا أشػيا  لهػا تعػالؽ  
ذع اايقون  أو أنها تسعا اف تحوؿ الحواس إلا أيقونات ذػف  ػ ؿ السػياؽ الػسل تػر  ايػه، و،الب،ػا 

 ـ(.ٕ٘ٓٓرتو إيوو، )اذب ذا تحتاج إلا تجارب ب ري  أو شذي  أو سوقي  أو لذسي 
ا سا وانت السيذيائي  تعنػا ب راسػ  أسػاليب التوا ػؿ واا وات الذسػت  ذ  للتػأفير اػو الذتلقػو  

ق ػ  إقناءػهذ اػػ ف اايقونػ  أحػػ  ألليػات التأويػؿ التػػو تسػاء  اػػو ذقاربػ  الػنص واوتنػػاة رؤيتػه وأبعػػا ة 
وي ػور تذ  ذػف حواسػه ال ذسػ ، ال اللي ذ ااايقون  تتشوؿ ءػف طريػؽ الحػواس ال ذػسذ أل الشػاءر يسػ

 دػ(.ٜٖٔٔ)حسف ذجي ل وأل روف،  أحاسيسه وءواطصه ويعذقها بوسيل  دسة الحواس
 

 :ثانيًا: الحواس في التراث العربي
وفذ  إلذاحات اػو التػراث العربػو تشػير إلػا ااءليػ  الحػواسذ إس سوػر ءبػ  القػادر الجرجػانو:  

لػا جلػو، وأف تأتيهػا ب ػري  بعػ  ذونػوذ اف أف أنس النصػوس ذوقػوؼ ءلػا أف ت رجهػا ذػف  صػو إ
)ءب   العلـ الذستصا  ذف طرائؽ الحواس َيصُحؿ الذستصا  ذف جه  النظر والصور او القوة واالستحواـ

 .ـ(ٜٜٛٔالقادر الجرجانو، 
لصنا لها ذنس أوؿ ووننا، وانها ذبا ئ   وتتجلا أدذي  الحواس ءن  ابف ذسوويه او أنسنا بها، وا 

ها نرتقو، ا سا أ برت إنسان،ا بذا لـ ي روه، أو ح فته بذا لـ يشاد ُة، طلب له ذفػاال، ذػف ءلوذنا، وذن
 ـ(.ٕٜ٘ٔ)التوحي ل،  الحسف ا ف أءطيته سلؾ أنس به

ويرإ سي  قطب أف اللي  التو تست  ـ الحواس تتسـ بزيا ة او الصاءلي  او ذوحوءهاذ انهػا  
تع  ةذ إس يصرؽ بيف اللي  التقريري  واالنحراايػ ، ايػرإ تستحوس ءلا ا نساف وت  ؿ ءليه ذف ذنااس ذ

أف ااولػػا ت اطػػب الػػسدف والػػوءو وت ػػؿ إليهذػػا ذجػػر ة، أذػػا الفانيػػ ، ات اطػػب الحػػس والوجػػ اف، وت ػػؿ 
الذنصعػػػؿ إلػػػا الػػػنصس ذػػػف الحػػػواس بالت يػػػؿ وا يقػػػاع، وذػػػف الحػػػس ءػػػف طريػػػؽ الحػػػواس، وذػػػف الوجػػػ اف 

)سػي   صس،ا واح ،ا ذف ذنااسدا الوفيرة إلػا الػنصس ال ذنصػسدا الوحيػ بااحوا  واا  ا ، ويع  السدف ذن
 ـ(.ٜٓٙٔقطب، 
 أفرإ ػػبالحواس، ويذرورة  ءقولنا ال يذونها أف ت  ؿ شيئ،ا إال بع نا ؼ أف  ويسور ذ طصا 

حاالتنا الروحي  ليست بذعزؿ ءف اافر الحسو اآلسر، السلؾ نعبر ءف الذجر  او حػ و  الذجسػـ، 
 ـ(.ٜٛ٘ٔ)ذ طصا نا ؼ،  الذألوؼ بوساط  الذألوؼ ون ور ،ير

 

 :ثالثًا: تعريف الحواس
 س ءفػػػالحسي ، والعلـ السل يؤ  القوة التو بها ت رؾ اا،راضالحواس واح دا الحاس ، ودو          



 حزاما معابزة ونبيل حداد ..................................................................................احلواس وسينياء الشخصية عهد الشعزاء 

 

 

 

                                                                                 (78)                                                             م6262، 1 العدد ،62 اجمللداملهارة، 

طريػػؽ ااءحػػا : العػػيف، واليػػ ، واللسػػاف، وااسف يسػػذا ا حسػػاسذ اف بهػػا يػػتـ الحػػس والحػػس نػػابع ذػػف 
، والسػػػػذع، والب ػػػػر، أذػػػػا الذشػػػػاءر ، ويقػػػػاؿ للذشػػػػاءر ال ذػػػػس الحػػػػواس، ودػػػػو: اللذػػػػس، والػػػػسوؽ، والشػػػـػ

 ـ(.ٕٔٓٓ)ذحذ  الوشاش،  ذ طل  الحواس ال ذس اهو ذتأ ر اقتحته طبيع  الحياة، وتطور اللي 
 

 تعريف اإلحساس:
رؾ : يػتـ ءبػر القػوإ الحاسػ ، ودػو أ ػس  ػورة الذػ رؾ بنحػو ذػف اانحػا ، ووػؿ حاسػ  تػػ اإلحسياس

والسػووت ذحسوسها، وت رؾ ء ـ ذحسوسها، أذا ذحسوسػها ابالػسات، وأذػا ءػ ـ ذحسوسػها والظلذػ  للعػيف، 
 ـ(.ٕٔٓٓللسذع و،ير سلؾ )ذحذ  الوشاش، 

وتقسػػػـ الحػػػواس ال ذػػػس إلػػػا قسػػػذيف: الحػػػواس ال ا ليػػػ  والحػػػواس ال ارجيػػػ ، اال ا ليػػػ  قليلػػػ   
 راسػػتنا( لشػعور باالطذئنػػاف. أذػػا ال ارجيػ  )ذوحػػوع ل صائهػا، نػػسور ذنهػا: حاسػػ  الشػػعور بالرحػا، حاسػػ  ا

 تقسـ ب وردا، باءتبار ويصي  ا حساس إلا قسذيف: –
قسـ يتـ ايه نقؿ ا حساس بالذحسوس ذف  وف االحتوػاؾ بػه احتواو،ػا ذباشػر،ا، ودػو: السػذع،  : أوالً 

 والنظر، والشـ.
باشػر، ودػو: اللذػس، والػسوؽ وءلػا : قسـ يتـ ايه الشعور بالذحسوس ءػف طريػؽ االحتوػاؾ الذثانًيا

ح  ترتيػب الص سػص ، اػ ف الحػواس ال ذسػ  وػاآلتو: اللذػس، والػسوؽ، والشػـ، السػذع، الب ػر. 
 ـ(.ٕٔٓٓ)ذحذ  الوشاش،  وءل  الترتيب ترجع إلا وفاا  الحاس ، واشتذالها ءلا قوإ وفيرة

بو ػصها نسػق،ا ذػف أنسػاؽ ءلػا الحػواس ال ذػس  وءلا حو  دسة القرا ة، ال بّ  لنا ذف االشتياؿ 
اايقون   ا ؿ نسيج النص الشعرل العسرل، الػسل يتػألؼ ذػف ليػ  تصحػو إلػا  ػورة أو ديئػ ، يشػتيؿ 
او تشويلها وؿ ذف الع ق  القائذ  بيف الع ذػ  والذشػار إليػهذ ولػسلؾ سػيتـ الترويػز ءلػا  ور الحػواس 

نوءػا، ذػف أنػواع التلقػو الحسػو، الػسل  لذا لها ذػف أدذيػ  اػو تلقػو ال ػورةذ وبهػسا ي ػب  تلقػو ال ػورة
يفير وءو الذتلقو، ويجعله قا ر،ا ءلا النصػاس إلػا أءذػاؽ ال ػورة، التػو يشػولها الػنص الشػعرل العػسرل 

 ءن  أربع  شعرا  ءسرييف دـ: ذجنوف ليلا، وذجنوف لبنا، وجذيؿ بفين ، ووفير ءزة.
 

 :أيقونات احلواس: املبحث الثاني
 

 أليقونة البصرية(:أواًل: حاسة البصر )ا
 حاس  الب ر أوفر الحواس ورو ،ا ءن  الشعرا  العسرييف.       
الب ر حاس  أللتها العيف، تحتول العيف ءلا أوساط شصاا ، با حاا  إلا القرني  التو تسذ   

 فػػػػػ، والسائؿ ال ارجو، وتعذؿ العي ا لها، ودو الع س  البلوري  والسائؿ الذائوذرور الحو  إلا 
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 .ـ(ٕٔٓٓ)ذحذ  الوشاش،  لا رؤي  الجسـ، ويتـ سلؾ أللي،ا بع  وقوع الحو  ءليهء
ا اػو  واويػف الشػعرا  العػسرييفذ اف الب ػر   وشػولت اايقونػ  الب ػري  أوفػر الحػواس اسػت  اذ،

 أوفر الحواس احتواو،ا بالواقع.
 لشاسػع، وتنحػولوالب ر حاسػ  جذاليػ  ال تحتػاج إلػا تذػاس، إس يلػتقط  ػور ااشػيا  ذػف البعػ  ا 

 ـ(.ٕٙٓٓ)أحذ  ياسوؼ،  او إداب  إحساسات اللذس والشـ والسوؽ
 تذفلت اايقون  الب ري  ءن  ذجنوف ليلا، بقوله:  

 بيحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاض وأنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 
 (ٕٜٜٔ)ذجنػوف ليلػا،  قذٌر توسط جن  ليػؿ ذبػر  

 

  توشػؼ ءػف  اللػ  توتسب دسة ال ورة الحسػي  التػو تعتذػ  ءلػا حاسػ  الب ػر أبعػا ،ا جذاليػ 
ءذيقػػػ  اػػػو الوشػػػؼ ءػػػف  ػػػورة الذحبوبػػػ ، االوجػػػه يجسػػػ  بعػػػ ،ا جذالي،ػػػا يتأسػػػس ءلػػػا  لػػػؽ  ػػػورة 
نذوسجي ، ذذا يعنو سعو الشاءر إلا أسطرة البع  الجذالو للذحبوب ، وءنػ ذا يقتػرف وجههػا بػالقذر 

ال ػورة الحسػي   ذف   ؿ بنا  تشبيه حسو، اػ ف اقتػراف الوجػه بػالقذر يولػ  الحػيا  والنػور، وتوػوف
 التو تعتذ  ءلا الب ر سات أبعا  تتجلا واؽ اآلتو:

 

                                     
 
 
 
 
 
 
 

 

ذػػف  ػػ ؿ التشػػبيه يتولػػ  النػػور والحػػيا ، ويقتػػرب بالذحبوبػػ  ذػػف البعػػ  ااسػػطورل، وال ػػورة        
 الذفالي  للذحبوب .
 يقوؿ ذجنوف ليلا:

 إْف أَاػػػػػػػَؿ الَبػػػػػػػْ رُ  أِنيػػػػػػػرل َذوػػػػػػػاَف الَبػػػػػػػْ رِ 
 

ـَ الشمػذِس ذػا اْسػَتأَ َر الَصْجػرُ    َوقوِذو َذقَػا
 

 اصيػػػػػػػؾ ذػػػػػػػف الشػػػػػػػذس الذنيػػػػػػػرة حػػػػػػػوؤدا
 

ـُ َوالفمْيػػػػػػػػػػرُ   ػػػػػػػػػػ  َولَػػػػػػػػػػْيس لهَػػػػػػػػػػا ِذْنػػػػػػػػػػِؾ الّتَبس 
 

 وجه الذحبوب 

 ء ذ  جس ي 

 تشوؿ أيقون   ال   البياض ) ص ( 

 ء ذ  فاني 

الوجه: والقذر يحو  او جن  
 الليؿ

 

 ء ذ  جس ي : ء ذ  فاني 
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ػػػػػػْذِس والَبػػػػػػْ ُر ُول ػػػػػػهُ   بلػػػػػػا لَػػػػػػِؾ ُنػػػػػػوُر الشم
 

 وال حذلػػػػػػػػػت ءينيػػػػػػػػػؾ شػػػػػػػػػذس وال بػػػػػػػػػ ر 
 

ػػػػػػػْرَق ُ  المػػػػػػػأْلالُ  والَبػػػػػػػ  ْ ُر َطػػػػػػػاِلعلَػػػػػػػؾ الشم
 

 ولػػػػػػػػػيس لهػػػػػػػػػا ِذْنػػػػػػػػػِؾ التمَرائِػػػػػػػػػب والنمْحػػػػػػػػػرُ  
 

 ـ(ٕٜٜٔ)ذجنوف ليلا،   
يرسـ ذجنػوف ليلػا لوحػ  تعتذػ  ءلػا حاسػ  الب ػر، أيقونػ  ب ػري  ذذتػ ة، يتػوار ايهػا الع يػ   

ذف ال الالت الوا ص  للعالـ الب رل، و ق  دسة االصػاظ ال ذتناديػ ، توشػؼ النظػرة السػريع  ولذػات 
 الحو ، الب ر، الشذس، ا نارة، ا شراؽ، اللؤلؤ، الححا الذنير.تعيف 
يرتوػػز الذجنػػوف اػػو دػػسة اابيػػػات ءلػػا اايقونػػ  الب ػػري  الذوفصػػػ  بشػػوؿ أساسػػو اػػو تح يػػػ   

حاسػػ  الب ػػر اػػو ذحيطهػػا وانعواسػػها ءلػػا ااشػػيا ، ذذػػا يننػػتج ءػػ   ذػػف الذعػػانو الذرتبطػػ  ب نتػػاج 
نػارة، توتسػب أبعػا ا جذاليػ  نورانيػ ، توشػؼ ءػف  الالت ءذيقػ   ور ب ري  ،اي  او ا شراؽ وا 

او الوشػؼ ءػف  ػورة الذحبوبػ  وذػا يرادػا الشػاءر،  الق،ػا  ػورة نذوسجيػ  وذفاليػ  للذحبوبػ ، وذػف 
 ػ ؿ توفيػػؼ االصػاظ التػػو تنتذػو لعػػالـ ا شػػراؽ والنػور والشػػصااي ، ي ػع  بالرؤيػػا إلػا ءػػالـ سػػذاول 

شو بنظرة ذق س  تراع بهػا إلػا ءػالـ سػذاول ذشػرؽ توشػؼ ءػف  الالت ذناسب  اسطرة ذحبوبته وت
 ءذيق  او نصس الشاءر تعوس  عوب  الو وؿ لذحبوبته ءلا أرض الواقع.

 
 
 
 
 

 

 

،ير أف الذحبوب  تتصوؽ بجذالها ءلا البػ ر والشػذس، االذحبوبػ  تنيػر ذوػاف البػ ر إف ،ػاب،  
 ل  ج ي ة.تحؿ ذواف الشذس إف تأ ر طلوءها، توتسب دنا  ال

 
 
 
 

ودنا استطاع الشاءر أف ي لؽ لذحبوبته ذوانا يليؽ بال ورة الذفالي  وااسطوري  التو رسػذها  
 لها، االذحبوب  ب يل  )لنور القذر، وحو  الشذس(.

 

 الذحبوب 

 ب ر ذنير

 شذس ذشرق 

 لؤلؤ ذتأللئ

 ليلا       

 تنير ذواف القذر

 تحؿ ذحؿ الشذس
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 وتتصوؽ ليلا ءلا القذر والشذس او ا شراؽ، اعيف ليلا أجذؿ ذف الشذس والقذر. 
 
 
 
 
 

بانعواساتها ءلا  لػؽ  ػورة أسػطوري  بػ أت با نػارة االذحبوبػ   ودنا ءبرت اايقون  الب ري  
والشػػذس والقذػػر ذنيػػرة، فػػـ اذتػػ  بػػالتوفيؼ ليجعػػؿ ذػػف الذحبوبػػ  تحػػؿ ذوػػاف الشػػذس والقذػػر، وينهػػو 

  ورته بتصوؽ الذحبوب  ءلا الشذس والقذر.
 يقوؿ ذجنوف ليلا:

 أرانػػػػػػػػػػػو إسا  ػػػػػػػػػػػليُت َأقبلػػػػػػػػػػػُت نحودػػػػػػػػػػػا
 

ْف وػػػػػػػػػاف الذ ػػػػػػػػػلو ورا   ئيػػػػػػػػػابػػػػػػػػػوجهو وا 
 

 ـ(ٜٜٙٔ)قيس لبنا،   
توشػػػؼ اايقونػػػ  الب ػػػري   اللػػػ  ذوانيػػػ  تجعػػػؿ الذحبوبػػػ  بو ػػػلته التػػػو يتجػػػه إليهػػػا، تعتذػػػ   

اايقونػػ  الب ػػري  دنػػا ءلػػا تشػػويؿ  اللػػ  ذوانيػػ  تجعػػؿ الشػػاءر يتجػػه إليهػػا، ووأنهػػا قبلتػػه لل ػػ ة، 
االحاس  الب ري  ءن  الشاءر  االذحبوب  أيقون  ب ري  جاسب  للشاءر، او حيف دو ال يرإ ،يردا،

 تليو ححور اآل ر، ويبطؿ ااءلي  الب ر إسا واف الذرئو ،ير لبنا.
 يقوؿ ذجنوف لبنا:

 إسا طلعػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػذس النهػػػػػػػػػار اسػػػػػػػػػلذو
 

 اآيػػػػػػػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػػػػػػػليذو ءليػػػػػػػػػػػػػػؾ طلوءهػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 بعشػػػػػػػػر تحيػػػػػػػػات إسا الشػػػػػػػػذُس أشػػػػػػػػرقت
 

 وءشػػػػػػػر إسا ا ػػػػػػػصرت وحػػػػػػػاف رجوءهػػػػػػػا 
 

 ـ(ٜٜٙٔ)قيس لبنا،   
الب ػػػري  الذعتذػػ ة ءلػػػا حاسػػ  الب ػػر الذتذفلػػػ  اػػو طلػػػوع الشػػذس و،يابهػػػا، ترتوػػز اايقونػػ   

ووسيل  توا ؿ وتعبيػر وسػ ـ بػيف الشػاءر وذحبوبتػه، االشػروؽ واليػروب ء ذػ  سػيذيائي  للسػ ـ، 
ليوػػوف سلػػؾ تعبيػػر،ا ءػػف الهػػواجس النصسػػي  التػػو تسػػوف أءذػػاؽ الشػػاءر، اطلػػوع الشػػذس ب ايػػ  اليػػـو 

بوبػػػ  تسػػػوف أءذػػػاؽ الشػػػاءر ذػػػف ب ايػػػ  يوذػػػه حتػػػا نهايتػػػه، ليتوػػػرر طلوءهػػػا و،يابهػػػا نهايتػػػه، االذح
 و،روبها ذذا يعوس ء ـ ،ياب الذحبوب  وتورار تواج دا او أءذاقه الوج اني  والشعوري .

 ءيف الذحبوب    

 أجذؿ ذف الشذس

 أجذؿ ذف القذر
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 يقوؿ وفير ءزة:
 َأ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػرِؾ ذنػػػػػػػػػػػػػػػػػا َأفم ُ لّػػػػػػػػػػػػػػػػػِؾ ءنػػػػػػػػػػػػػػػػػ نا

 

ػػػػػػػػػػيوَ ْيِف رابػػػػػػػػػػ ُ   سػػػػػػػػػػجا  ءينيػػػػػػػػػػؾ ال م  وا 
 

 بيلػػػػػػػػ ٍ  وأْف قػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػبِت القلػػػػػػػػَب ذنػػػػػػػػو
 

 وحػػػػػػػب لػػػػػػػه اػػػػػػػو أسػػػػػػػو  القلػػػػػػػب قػػػػػػػا حٌ  
 

 ـ(ٜٔٚٔ)وفير ءزة،   
 

توتسب ال ورة الحسي  التو تعتذ  ءلا حاس  الب ر أبعا ،ا جذالي  سات ااءلي  ج ي ة، اصتور  
نظر الذحبوب  سهاـ ت ي  قلب الشاءر، دسة العيناف ت ي  ذف   ؿ حاس  الب ر، االشاءر يحوؿ 

الجذاؿ للقوة جس   لؽ  ورة ج ي ة ءذيق  لها ااءلي  قوي  تتع إ العيف إلا أ اة  ي ، ذذا ي
 والجسب وااذر.
 = تشوؿ أيقون  ت ي اف القلب  ءيناف

  ء ذ  فاني   ء ذ  جس ي 
 دسة اايقون  تشوؿ ء ق  ج ي ة وقوي  تحوؿ العيف إلا أ اة حا ة ت ي  قلب الشاءر وت يبه. 

 يقوؿ ذجنوف ليلا:
 ر ُا ذحػػػػػػػػػػػػػػػرجاوذصرشػػػػػػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػػػػػػ يف و 

 

 إسا َجَذَشػػػػػػػػػػػْتُه اْلَعػػػػػػػػػػػْيُف ءػػػػػػػػػػػا  َبَنْصسػػػػػػػػػػػَجا 
 

 َشػػػػػػػػػػَوْوُت إليهػػػػػػػػػػا طُػػػػػػػػػػوَؿ َلْيِلػػػػػػػػػػو ِبِعْبػػػػػػػػػػرةٍ 
 

 اأبػػػػػػػػػػػػػػ ت لنػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػالينج  را، ذصلجػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 ـ(ٕٜٜٔ، ذجنوف ليلا)  
 

إف الذروزيػػ  ااساسػػي  اػػو دػػسا البيػػت تعتذػػ  ءلػػا "الب ػػر" ذػػف  ػػ ؿ "الػػور " اػػالور  يحذػػؿ  
  إلا جانب قيذته الجذالي ، ودو قيذػ  ذسػتوحاة ذػف الوسػط االجتذػاءو  الل  تعبر ءف قيذ  تعبيري

السل تستعذؿ ايػه، والواقػع النصسػو للشػاءر، اػالور  ء ذػ  سػيذيائي  للذحبػ  والػو ، وجػو ة ءلػا  ػ  
الذحبوبػػ  يوسػػبه قيذػػ  جذاليػػػ  ُأ ػػرإ، وبػػسلؾ يوتسػػػب الػػور   ػػص  الليػػ ، اػػػو التعبيػػر ءػػف الجذػػػاؿ 

سا ،ذزت العيف الور  تحوؿ إلا والتوا ؿ والذحب ، اا لذحبوب   احب    يف تور  باحذرار الور ، وا 

 الشاءر

 يرإ

 يرإ ال

 إليها يتجه لبنا

 إليه يتجه ال اآل ر
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بنصسج، أيقونػ  ب ػري  ذتحولػ  بصعػؿ حاسػ  الب ػر تحػوؿ لػوف  ػ  الذحبوبػ  إلػا لػوف أل ػر وع ذػ  
 ال  ءلا الحيا ، ووسلؾ إسا تبسذت الذحبوب  توشؼ ءف أسناف وأنها ال ر ال ذػع ولحاسػ  الب ػر 

   تحوؿ اللوف ذف ااحذر إلا البنصسج.دنا ااءلي  ذز وج
نتيج  لسلؾ تبتسـ الذبحوب  لتحيؿ إلا  ورة أ رإ توشؼ ءف اسناف وال ر ال ذػع ودنػا يظهػر  

بشػػوؿ جلػػو انعواسػػات اايقونػػ  الب ػػري  ءلػػا ااشػػيا  اتحولهػػا ذػػف لػػوف آل ػػر، وذػػف ذاديػػ  ُا ػػرإ 
شػػراق،ا، اأءحػػا  الذحبوبػػ  )ال ػػ ، ااسػػناف( بواسػػط  حاسػػ  الب ػػر ا لصػػت  ػػور ج يػػ ة، أوفػػر جذػػاال، وا 

 ليعوس الشاءر  ورة الذحبوب  وذا يرادا او أءذاؽ نصسه.  ورة ذفالي  ذف الجذاؿ والوذاؿ.
 

 ثانًيا: حاسة السمع )األيقونة السمعية(:
اا ػػوات ذػػا ة االصػػػاظ و اذاتهػػا، ودػػو ذػػػف الناحيػػ  الصيزيائيػػ  أذػػػواج تحتػػول ءلػػا تحػػػا،ط  

ا ة تحتاج إلا وسط ينقلهاذ انها ال تنتقؿ او الصراغ، ووسائط نقؿ ال ػوت قػ  وت ل ؿ، وال وت ذ
 توػػوف  ػػلب  أو سػػائل  أو ،ازيػػ ، ويحػػ ث ال ػػوت بعػػ  و ػػوؿ ااذػػواج ال ػػوتي  ءبػػر الهػػوا  إلػػا ااسف

 .ـ(ٕٔٓٓ)ذحذ  الوشاش، 
 الذسػذوع، أو يؤفر ال وت او ال الل  أّيذا تأفيرذ ولهسا يذوف تح ي  الذعنا ءلا َدْ ل ال وت 

 .(ـٕٔٓٓ)ذحذ  الوشاش،  ءلا ااقؿ ينبئ ا ت ؼ ال وت با ت ؼ الذعانو
 وتأتو حاس  ال وت او الذرتب  الفاني  حسب الحواس ااوفر ورو ،ا ءن  الشعرا  العسرييف. 

 يقوؿ ذجنوف ليلا:
ـُ  ػػػػػػػػػػػػورة، اػػػػػػػػػػػػو الت ػػػػػػػػػػػػرب ذنهػػػػػػػػػػػػا  ُأولِّػػػػػػػػػػػػ

 

 وػػػػػػػػػػػػػػأف الت ػػػػػػػػػػػػػػرب ذسػػػػػػػػػػػػػػتذع  طػػػػػػػػػػػػػػابو 
 

 ليهػػػػػػػػػػػػػػػػػػاوػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنو ءنػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دا أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػوو إ
 

 ذ ػػػػػػػػػػػػابو والحػػػػػػػػػػػػ يث إلػػػػػػػػػػػػا التػػػػػػػػػػػػراب 
 

 ـ(ٕٜٜٔ، ذجنوف ليلا)  
 

إف الذروزيػ  ااساسػي  اػو دػػسة اابيػات تتذفػؿ اػػو "السػذع" ودنػا يعتذػػ  الشػاءر ءلػا "السػػذع"  
ليوػػوف سلػػؾ تعبيػػر،ا ءػػف دػػواجس الػػنصس العذيقػػ  و ا ػػ  ءنػػ ذا يذػػن  الشػػاءر )الػػ يار، التػػراب( بعػػ ،ا 

 حسي،ا ودو "السذع".
نذػػا إلػػا االيرا  بػػ  واذنػػ  دنػػا اػػو تشػػويؿ أيقونػػ  سػػذعي ، لونهػػا ال تنتذػػو إلػػا ءػػالـ ا نسػػاف، وا 

ػا ءػف ححػور  ءالـ الجذا ات )التراب، ال يار(، ودنػا جػا ت ال ػورة لتحيػؿ إلػا ءػالـ حسػو جػا  تعويح،
 حسو إنسانو ودو  ورة ليلا التو يرادا او التراب.
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 )االتراب، ال يار(       
الل   صري ، لونه يتحوؿ إلا ء ذ  ج ي ة  ا   ءن ذا ي ػب  السػذع حاسػ  ء ذ  أولا سات   

 ذرتبط  بػ)التراب، ال يار( السل يسعا الشاءر إلا ذ اطبته ءلا الر،ـ ذف أنه ال ي رؾ و ذه.
 يقوؿ ذجنوف ليلا: 

 و ػػػػػاحت بوشػػػػػؾ البػػػػػيف ذنهػػػػػا حذاذػػػػػ 
 

 َتَينمػػػػػػػْت ِبَلْيػػػػػػػٍؿ اػػػػػػػو ُسَرإ َنػػػػػػػاءـٍ َنْحػػػػػػػػرِ  
 

ػػػػػْوِت ِذْنهػػػػػا َاهيمَجػػػػػتْ َأَرنمػػػػػْت بِػػػػػ  َأْءَلا ال م
 

 اػػػػػػػػػػػػػؤا ا، ذعنػػػػػػػػػػػػػا بالذليحػػػػػػػػػػػػػ  لوتػػػػػػػػػػػػػ رل 
 

 ـ(ٕٜٜٔ، ذجنوف ليلا)  
 

تػػأتو حاسػػ  السػػذع دنػػا ب اللػػ  ج يػػ ة ذػػف  ػػ ؿ  ػػوت الحذاذػػ  الػػسل دػػيمج وجػػ اف الشػػاءر،  
لصػػراؽ، ذذػا شػوؿ أيقونػ  سػػذعي  ) ػوت الحذػاـ( ودػو ء ذػػ  سػيذيائي   الػ  ءلػا الشػػوؽ والحػزف واالـػ وا
ءلػػا  وانعواسػات دػػسة الػ الالت وذػػا يبػػ و ء ذػ  استححػػار لذحبوبػ  الشػػاءر، وتتحػػرؾ الحاسػ  السػػذعي 

إيقاءػػات الذاحػػو ءبػػر اسػػت ءا  ليلػػا، وسلػػؾ ذػػف  ػػ ؿ البعػػ  ااسػػطورل ل اللػػ  ) ػػوت الحذػػاـ( الػػسل 
السػػذعي  تحيػػؿ قونػػ  يرذػػز إلػػا ذنػػا اة )دػػ يؿ(، االحذاذػػ  والشػػاءر و دذػػا يعػػانو ذػػف اقػػ اف حبيبػػه، اااي

 إلا استححار ذحبوب  الشاءر ذف   ؿ  وت الحذاذ .
 يقوؿ ذجنوف لبنا:

 ُلْبَنػػػػػػػػػػػػػا باْسػػػػػػػػػػػػػـِ  الُذَنػػػػػػػػػػػػػاِ ل نػػػػػػػػػػػػػاَ إ إسا
 

 َجَوابػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػه ُأِطيػػػػػػػػػػػػػؽُ  اذػػػػػػػػػػػػػا َءِييػػػػػػػػػػػػػتُ  
 

 ـ(ٜٜٙٔ، لبناذجنوف )  
 

بػػ (، وذػػا يعػػرؼ ا نسػػاف ب ػػوته يعػػرؼ باسػػذه، والذروزيػػ  اػػو دػػسا البيػػت تتذفػػؿ اػػو )اسػـػ الذحبو  
ا ءلا حاس  السذع اعنػ ذا ينػا ل الذنػا ل باسـػ لبنػا ي ػاب الشػاءر  بالػسدوؿ وا ءيػا  ودنا تعتذ  أيح،

لتشوؿ اايقون  السذعي   اللػ  تشػو ب ػ ذ  الشػاءروء ـ ق رتػه ءلػا الجػواب، احاسػ  السػذع الذ ػحوب  
أحػ  ذتعلقاتهػا ف  ػ ؿ باسـ الذحبوب  لبنا تشػوؿ أيقونػ  سات  اللػ   ػا ق  انهػا تستححػر الذحبوبػ  ذػ

 ودو االسـ.
 يقوؿ وفير ءزة:

 و َذهػػػػػػػػا سػػػػػػػذعتُ  وذػػػػػػػػا يسػػػػػػػذعوفَ  لػػػػػػػو
 

وا   وُسػػػػػػػػػػػػػػػػجو ا ُرومعػػػػػػػػػػػػػػػػا،  ِلَعػػػػػػػػػػػػػػػػزمة َ  َ ػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 

 ـ(ٜٔٚٔ، وفير ءزة)  
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 وت الذحبوب  ءن  الشعرا  العسرييف ذذلػو  بااحاسػيس العذيقػ ، دػسة اا ػوات لهػا ااءليػ   
ي  سات  اللػػػ  تحػػػصو ءلػػػا ال ػػػوت  اللػػػ  التقػػػ يس، قويػػػ  اػػػو نصػػػس الشػػػاءر، تشػػػوؿ أيقونػػػ  سػػػذع

ػف يسػذع وػ ـ ءػزة ي ػر   واليراب  توذف ءن  وفير ءزة او أف دسا ال وت لػه ااءليػ  قويػ  تجعػؿ ذذم
ساج ،ا راوع،ا،  ورة ،اي  او الوذاؿ وااسطرة او تشويؿ  ورة الذحبوب ، ا ػوتها لػيس وأ ػوات 

ذا ي ب  ال وت و ـ ءزة يتحوؿ إلػا ء ذػ  ذق سػ ، اا ريات، االو ـ ء ذ  أولا  صري  ءن 
 تتشّوؿ اايقون  السذعي  اسطرة ذحبوبته.

 يقوؿ وفير ءزة:
 تبػػػػػػػػػػػػػ ؿ بػػػػػػػػػػػػػالحو  ػػػػػػػػػػػػػوت ال ػػػػػػػػػػػػػ إ

 

 ونػػػػػػػػػػػػػػػوح الحذاذػػػػػػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػػػػػػ ءو دػػػػػػػػػػػػػػػ ي ،  
 

 ـ(ٜٔٚٔ، وفير ءزة)  
 

تتعػػػػ    وائػػػػر ال ػػػػوت و الالتهػػػػا السػػػػيذيائي  ءنػػػػ  وفيػػػػر ءػػػػزة و،يػػػػرة ذػػػػف الشػػػػعرا  العػػػػسرييف،  
(، و) وت نوح الحذاـ( ال الل  السيذيائي  ااولػا ل ػوت يست ححر الشاءر دنا ) وت سور البـو

 سور البـو ودو ال راب وال ذار اال يار  اوي  ذف أ حابها.
وال الل  السػيذيائي  الفانيػ  ل ػوت نػوح الحذػاـ التػو تحيػؿ إلػا أسػطورة )دػ يلها اليائػب( ودػسا  

 ر.ال وت يحذؿ الحزف والصراؽ واالنتظا
االع ذػ  السػػيذيائي  ل ػػوت البػـو والحذػػاـ تحػػي ف إلػا ذوػػاف  ػػرب ي لػو ذػػف ال ػػحب ي ػػيـ  

 ءليه الحزف واالـ، ذذا يحيؿ إلا حاحر ذلو  بال راب وال ذار والحزف ذقابؿ ذاٍض ذياير.
االصعؿ )تبّ ؿ( يشيبفنائي  بيف حاليف ذتناقحيف )الحو( ق يذ،ا واف ءاذر،ا )الحو( او الحاحػر  
 ـ ءليه ال راب وال ذار.ي ي

 يقوؿ جذيؿ بفين :
 ذػػػػػػػػػا إْف شػػػػػػػػػعرُت وال سػػػػػػػػػذعُت ببيػػػػػػػػػنهـ

 

 حتػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػذعُت بػػػػػػػػػه اليػػػػػػػػػراب ينػػػػػػػػػا ل 
 

 ـ(ٕٜٛٔ، جذيؿ بف ذعذر)  
 

أ ػػػوات الطيػػػور سات  الالت سػػػيذيائي  ءنػػػ  الشػػػعرا  ءاذػػػ ، وءنػػػ  العػػػسرييف  ا ػػػ ، ودػػػو  
او الفقاا  العربي  دػو )الصػراؽ( اػأ إ  وت شأنه شأف االصاظ، والع ذ  السيذيائي  ل وت اليراب 

  وت اليراب ء ذ   ال  ءلا اراؽ الذحبوب . 
 االشاءر لـ يشعر بصراؽ ذحبوبته إال ءن ذا سذع  وت اليػراب، لي ػب   ػوت اليػراب ء ذػ  

 سيذيائي   ال  ءلا الصراؽ وذؤّسس  ءليه، ولهسا التأسيس  الالت.
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 يقوؿ ذجنوف ليلا:
 و جػػػػػوانحوَأئػػػػػف ذػػػػػف الشػػػػػوؽ الػػػػػسل اػػػػػ

 

 أنػػػػػػػػػػػيف ، ػػػػػػػػػػػيٍص بالشػػػػػػػػػػػراب جػػػػػػػػػػػري  
 

 ـ(ٕٜٜٔ، ذجنوف ليلا)  
 

يلحػػػؽ التعػػػب بالشػػػاءر، ايحػػػ ث أ ػػػوات،ا انصعاليػػػ  تلقائيػػػ  تعبػػػر ءػػػف  صايػػػاة، يعتريػػػه الشػػػوؽ  
 الذوجع، ايلصظ تأودات تظهر نواياة ودسة ال وت دو اانيف ودنا يرسـ  ورتيف لألنيف.

ال ػػوت ااوؿ أنػػيف الشػػوؽ يقابلػػػه أنػػيف شػػ ص ،ػػّص بالشػػػراب ودػػو جػػري  ووػػ  ال ػػػوتيف  
يحيؿ إلا  الل  تعوس االـ الش ي ، والوجع الذتبوع بي   يزي  ذف ءلته جرٌح يزي  االـ، االذجنوف 
يسػػتفذر جذيػػع أنػػواع اا ػػوات و والهػػا لتوفيػػؼ التعبيػػر ءػػف حالتػػه النصسػػي ذ لي ػػب  اانػػيف أيقونػػ  

 عي  تعوس االـ السل يشعر به الشاءر.سذ
 يقوؿ ذجنوف ليلا:

 أحبػػػػػػػؾ حب،ػػػػػػػا قػػػػػػػ  تذوػػػػػػػف ذػػػػػػػف الحشػػػػػػػا
 

 لػػػػػػػػػػه بػػػػػػػػػػيف جلػػػػػػػػػػ ل والعظػػػػػػػػػػاـ  بيػػػػػػػػػػبُ  
 

 ـ(ٕٜٜٔ، ذجنوف ليلا)  
 

حاسػػ  السػػذع سات أ وات و الالت ُيَعبػػرم بهػػا ءػػف الذعنػػيف  وذػػا يعبػػر اللسػػاف، وبصحػػؿ سلػػؾ  
لق  تذوف حب ليلا ذف أحشائه، اهسا الحب أح ث  توتسب  ص  اللي ، وذا جا  ءن  ذجنوف ليلا،

 بيب،ػػا بػػيف جلػػ ة وءظاذػػه، ذعتذػػ ،ا ءلػػا حاسػػ  السػػذع ليعبػػر ءػػف  لجػػات نصسػػه ودواجسػػها،  ا ػػ  
ءنػػ ذا يذػػن  الشػػاءر )الجلػػ ، العظػػاـ( بعػػ ،ا  حسػػي،ا ودػػو )الػػ بيب( وتوذػػف اليرابػػ  اػػو تشػػويؿ أيقونػػ  

نذا تن  تذو إلا ءالـ الجذا ات )العظاـ( و)الجل (.سذعي  ال تنتذو إلا ءالـ ا نساف وا 
 يقوؿ ذجنوف ليلا: 

ػػػػػػػػػػبا ال تجيبنػػػػػػػػػػو  وقػػػػػػػػػػ  رابنػػػػػػػػػػو َأف ال م
 

ػػػػػػػبا اُأجيػػػػػػػب   وقػػػػػػػ  وػػػػػػػاف يػػػػػػػ ءونو ال م
 

 ـ(ٕٜٜٔ، ذجنوف ليلا)  
 

ويعتذػػ  ذجنػػوف ليلػػا ءلػػا حاسػػ  السػػذع ذػػف  ػػ ؿ ذػػن  )الّ ػػبا( الريػػاح الشػػرقي  بعػػ ،ا حسػػي،ا  
 تحيؿ إلا  اللتيف:

 ء ـ االستجاب .األولى:  الداللة
 االستجاب .الداللة الثانية: 

  او الحاحر ال تجيب الشاءر  ال با
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 او الذاحو ايجيب ي ءو الشاءر ال با
وتعوس اايقونػ  السػذعي   اللػ  ذز وجػ  االسػتجاب  وءػ ذها، وسلػؾ ذػف  ػ ؿ فنائيػ  الذاحػو  

ذػػف احػػطراب وحيػػرة ذػػف  ػػ ؿ ذػػن   والحاحػػر، ودػػسة الفنائيػػ  تعوػػس ذػػا يجػػوؿ اػػو نصػػس الشػػاءر
 الري  بع ،ا حسي،ا يتجاوب وال يتجاوب.

الّ با ء ذ  أولا سات  اللػ   ػصري ، لونػه يتحػوؿ إلػا ء ذػ  ج يػ ة  ا ػ  ءنػ ذا ي ػب   
 السذع حاس  ذرتبط  ايه، والسل يسعا الشاءر إلا ذ اطبته ءلا الر،ـ أنه ال ي رؾ و ذه.

 

 الذوقية(: ثالثًا: حاسة الذوق )األيقونة

السوؽ إ راؾ طعـو الذوا  الذساقػ ، واللسػاف أ اتػه ال ػاص بػه، ويػتـ تػسوؽ الطعػـ بعػ  ذ ذسػ   
الذا ة الذساق  براءـ السوؽ، الذنتشرة ءلا سط  اللسػاف العلػول، واػو طراػ  وجانبيػه والجػز  ال لصػو 

 ـ(.ٕٔٓٓذنه)ذحذ  الوشاش، 
الح وة والذرورة والحذوح  والذلوح  وذػا يشػتؽ وااطعذ  التو ي روها التسوؽ، تتراوح ذا بيف  

 ذنهذا، با جذاؿ السوؽ تاٍؿ للذس، ويت قا ذعه، ودو أف الذساؽ ي رؾ او أحاييف وفيػرة بالذ ذسػ 
 ـ(.ٕٔٓٓ)ذحذ  الوشاش، 

 وتأتو حاس  السوؽ او الذرتب  الفالف  حسب وفرة الورو  ءن  الشعرا  العسرييف. 
 يقوؿ وفير ءزة:
 ب الريػػػػػػػؽ  ػػػػػػػاٍؼ ،روُبػػػػػػػهَ سػػػػػػػبتُه بعػػػػػػػس

 

 رقيػػػػػػػػػػػػػػؽ الفنايػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػارٍ  لػػػػػػػػػػػػػػـ يصلمػػػػػػػػػػػػػػؿِ  
 

 ـ(ٜٔٚٔ، وفير ءزة)  
 

العسوب  إشارة )ء ذ ( تحيؿ إلػا حاسػ  الػسوؽ، التػو تشػوؿ أيقونػ   الػ  ءلػا الطعػـ والذػساؽ  
سات بعػػػ  حسػػػو قائذػػػ  ءلػػػا التػػػسور، وسلػػػؾ اف الحػػػواس تػػػرتبط بالع ذػػػات السػػػيذيائي ، االذػػػساؽ أذػػػر 

و لحظ  جذالي ، و ورة استرجاءي  للذحبوبػ  سات الريػؽ ال ػااو، االشػاءر يذفػؿ وءيػه حسو يست ء
الشعورل بالصعؿ )سبتُه( السل ي ؿ ءلػا الهيذنػ  الجذاليػ  للذحبوبػ ، ودػسا لػـ يحػ ث إال بعػ  أف ح ػؿ 

 الصراؽ، ا ارت ال ورة استرجاءي  تستعيف بالع ذ  ال ال  ءلا الحواس اللتقاط اللحظات الجذيل .
 يقوؿ ذجنوف ليلا:

 َأِذػػْف َأْجػػِؿ دػػسا الحػػبِّ ِ ػػْرَت وذػػا أرإ 
 

، والحػػػػػػػػػب  ُذػػػػػػػػػر  الذػػػػػػػػػسائؽِ   ـْ  اقلػػػػػػػػُت َنَعػػػػػػػػػ
 

 وجػػػػػػػػاَ  ِبَوءػػػػػػػػٍ   ػػػػػػػػالط الشػػػػػػػػهُ  َطْعَذػػػػػػػػػهُ 
 

 وَألقػػػػػػػػػػػػػػا ءليػػػػػػػػػػػػػػِه ذوبقػػػػػػػػػػػػػػاِت البرائػػػػػػػػػػػػػػؽِ  
 

 ـ(ٕٜٜٔ، ذجنوف ليلا)  
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 ر الحػواس ءنػ  الذجنػوفُيشوؿ السوؽ دنا ءن را، ذهذا،، او تشويؿ الحػواس ءنػ  الشػاءر، اػ وائ 
و،يرة ذف العسرييف إشارة واحح  إلػا التعاذػؿ ذػع الذػ روات اػو وونهػا ء ذػات، ودػو ذػ روات ال 
تنص ؿ ءف سات الشاءر إس تتجه دنا ااءليه "السوؽ" باالنزياح الليول السل يع  لعب،ػا ليويػا، بتوظيصػه 

بالتسوؽ، ويتجلا البع  االستعارل ايها  الحاس  الحقيقي  "الحب ذر الذسائؽ" وأف الحب قاـ ذقاـ الصـ
 بتحويؿ الحب ءف ذاديته، وتسن  إليه ء ذ  ج ي ة وأنه يقـو ذقاـ الصـ.

ودسا الحب الذر  له ااءليػ  قويػ  ءلػا الشػاءر، تفيػر الحيػرة وال دشػ  لوػؿ ذػف رأدػا بصعػؿ دػسا  
 الحب الذر وءبر ءف دسة الحيرة وال دش  بع ذ  التعجب.

انو يحػػ ث التػػوازف ءلػػا ذسػػتوإ حاسػػ  الػػسوؽ "االوءػػ   ػػالط الشػػه  طعذػػه" دػػسا اػػو البيػػت الفػػ 
الوءػػ  )ووػػاف نواػػؿ أحػػ  أقربػػا  قػػيس وءػػ ة بػػزواج ليلػػا( لػػه ذػػساؽ بطعػػـ الشػػه  ودنػػا ير ػػ  لحظػػ  
إيجابيػػ  اػػو وونهػػا ء ذػػ  تحيػػؿ إلػػا الصػػرح النشػػوة والذتعػػ ، اػػالترويز ءلػػا الحاسػػ  السوقيػػ  يؤوػػ  أف 

 سـ ذ ذ  اللسة والنشوة التو لـ تع  ذوجو ة.سيذيا  الحواس تر 
 االع ذ  اايقوني  قائذ  ءلا التشابه: الع ذ  )الوء ( الذوحوع )الذشار إليه(  الط الشه . 
)ذػر الذػسائؽ( تشػوؿ أيقونػ  سوقيػ  قائذػ  ءلػا )الحػب(  الذوحػوع )الذشػار إليػه(  الع ذ  

 بيف ال اؿ والذ لوؿ بالتوح  بينهذا.التشابه ذف   ؿ الربط 
 

 رابعًا: حاسة الشم )األيقونة الشمية(:
، تتـ العذلي  بع  استنشاؽ ا نسػاف الػروائ  التػو ت ػؿ إلػا   الشـ حقيقته إ راؾ ذعنا الذشذـو

يتب ػر اانؼ، ءحو حاس  الشـ تنتقؿ الرائحػ  ءبػر إحػ إ الوسػائط، الهػوا  أو الذػا  الػسل يظهػر بشػوؿ 
 .ـ(ٕٔٓٓ)ذحذ  الوشاش،  ائح ذف سل ر 
ونظػػرا، ل ػػعوب  ت ػػنيؼ الػػروائ ، ظهػػرت ذحػػاوالت ءذلػػت ءلػػا تح يػػ  ذعنػػا الرائحػػ  ااوليػػ ،  

، إلا سبع ذجذوءات رئيسي ، تشترؾ وؿ ذجذوء  برائحػ  (John Amore) نصها العالـ جوف ألذور 
ئحػػ  الوػػااور، ورائحػػ  الذسػػؾ، ورائحػػ  واحػػ ة، أطلػػؽ ءليهػػا "الػػروائ  ااساسػػي " َأو "الػػروائ  ااوليػػ " ودػػو: را
 )أحذ  ذ حت إس ـ،  .ت(. الزدور ورائح  النعناع، ورائح  اافير، ورائح  نصاسة، ورائح  ءصنه

إف وػػؿ أ اة ذػػف أ وات الحػػواس، يذفػػؿ  ور الليػػ  لونسػػاف، ويتوا ػػؿ بالشػػـ ءبػػر ءحػػو اانػػؼ  
قػػـو حاسػػ  الشػػـ ذقػػاـ الع ذػػ  السػػيذيائي  اػػو وذػػا يتوا ػػؿ بػػاللصظ، ويعبػػر بالرائحػػ  وتعبيػػرة بػػالو ـ، وت

 حقؿ اللي ، ويستنشؽ الشاءر نسيـ ري  أرض الذحبوب ، وأنها  ر   ذنا اة، يقوؿ ذجنوف لبنا:
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 وػػػػأف دبػػػػوب الػػػػري  ذػػػػف نحػػػػو أرحػػػػوـ
 

 يفيػػػػػػػػر ُاتػػػػػػػػاَت الذسػػػػػػػػؾ والعنبػػػػػػػػر النػػػػػػػػ ا 
 

 ـ(ٜٜٙٔ، لبناذجنوف )  
 

  الحػػواس ءنػػ  الشػػاءر، اػػ وائر الحػػواس ءنػػ  تشػػوؿ الرائحػػ  دنػػا ءن ػػرا، ذهذػػا، اػػو تشػػويؿ ليػػ 
ذجنوف لبنا إشارة واحح  إلا التعاذؿ ذع الذ روات او وونها ء ذات، ودػو ذػ روات ال تنص ػؿ 
ءػػف سات الشػػاءرذ إس تتجسػػ  دنػػا ااءليػػ  للرائحػػ  التػػو تقػػو  إلػػا تشػػويؿ ُبعػػ  يتجػػاوز الحسػػو إلػػا 

يت لؽ )يتووف( ذف ج لي  الع قػ  بػيف الشػاءر  النصسو والجذالو، اأيقون  الرائح  سات بع  سيذيائو
وذحبوبتػػػه ودػػػو ء قػػػ  لػػػـ يعػػػ  لػػػه ذنهػػػا إال )الرائحػػػ ( الذسػػػؾ والعنبػػػر والنػػػ ، اهػػػو ذ تزنػػػ  وءيػػػه 
وساورتػػه، ويسػػت ءو تجليػػات روحيػػ  توشػػؼ ءػػف إحسػػاس الشػػاءر بتصػػر  ذحبوبتػػه وتذيزدػػا، إنهػػا ليػػ  

وع ذػ  ذت اولػ  وذروبػا تعبيريػا، ذعرواػا،، يلجػأ إليػه شأف الذوتوب والذسذوعذ لترتقػو اايقونػ  الشػذي  
 العاشقوف، ي طلوف بنارة ودـ يجوبوف الصيااو بحفا، ءف  ويحباتهـ.

 يقوؿ جذيؿ بفين :
 وػػػػػػػػػػأف  زاذػػػػػػػػػػػا ءػػػػػػػػػػالٍج اػػػػػػػػػػػو فيابهػػػػػػػػػػػا

 

 بعيػػػػػػػػ  الوػػػػػػػػػرإ َأو اػػػػػػػػػأر ذسػػػػػػػػػِؾ تُػػػػػػػػػَسبم ُ  
 

 وبالذسػػػػػػػؾ تأتيػػػػػػػؾ الجنػػػػػػػوب إسا جػػػػػػػرت
 

 لػػػػػػػػػػػِؾ ال يػػػػػػػػػػػر أـ ريػػػػػػػػػػػا بفينػػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػػنصخُ  
 

 ـ(ٕٜٛٔ، جذيؿ بفين )  
 

يسػػت ؿ جذيػػػؿ بفينػػػ  ءلػػػا حبيبتػػػه برائحتهػػػا، تتحػػ  ا شػػػوالي  حػػػيف يقػػػوؿ إف رائحػػػ  ال زاذػػػا  
احاسػ  الشػـ ء ذػ  سػيذيائي   الػ  ءلػا الذحبوبػ  وذتعلقاتهػا، وػسلؾ ااءليػ  رائحػ  ءالق  او فيابها، 

اة الذحبػيف، يتجلػا سلػؾ ذػف الذسؾ ء ذػ  سػيذيائي   الػ  ءلػا بفينػ ، وتبػ و ليػ  الشػـ أوفػر اػو حيػ
   ؿ استححار  ورة الذحبوب  ءف طريؽ سيذيا  الرائح ، 

 

 فياب بفين                  ال زاذو  
 ء ذ  فاني                       ء ذ  أولا

    الذسؾ  
 

                      ء ذ  أولا
 ني الري  ء ذ  فا                                      

 

 تشوؿ
 أيقون  شذي 
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ء ذػػات  الػػ  ءلػػا ذحبوبػػ  الشػػاءر، تححػػر بححػػوردا، وتييػػب  ارائحػػ  )ال زاذػػو، والذسػػؾ( 
بييابها، االروائ  اا رإ ال تس  وال تعوض ءنها، تتحوؿ الرائح  إلا ء ذ  حسي  تعوس  الالتهػا 

 ءلا ال زاذا والذسؾ اسيتححر الذحبوب  الذ تزن  او وءي  ووج انه.
 يقوؿ ذجنوف ليلا:

 ِبَربِّػػػػػػػػػػَؾ َدػػػػػػػػػػؿ َحػػػػػػػػػػَذذَت ِإَليػػػػػػػػػػَؾ َليلػػػػػػػػػػا
 

 ُقَبيػػػػػػػػػػػػػػػَؿ الُ ػػػػػػػػػػػػػػػبِ  َأو َقبملػػػػػػػػػػػػػػػَت اادػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 َوَدػػػػػػػػػػػؿ َرامػػػػػػػػػػػت َءَليػػػػػػػػػػػَؾ قُػػػػػػػػػػػروُف َليلػػػػػػػػػػػا
 

 َرايػػػػػػػػػػػػػػػػَؼ اُاقُحواَنػػػػػػػػػػػػػػػػِ  اػػػػػػػػػػػػػػػػو َنػػػػػػػػػػػػػػػػ ادا 
 

 َوػػػػػػػػػػػػػػػػَأفم قُػػػػػػػػػػػػػػػػُرنُص ، َوَسػػػػػػػػػػػػػػػػحيَؽ ِذسػػػػػػػػػػػػػػػػؾٍ 
 

 َوَ ػػػػػػػػػػػػوَب الياِ يػػػػػػػػػػػػاِت َشػػػػػػػػػػػػِذلَف اادػػػػػػػػػػػػا 
 

 ـ(ٕٜٜٔ، ذجنوف ليلا)  
 

تب و الرائح  ءن را، ذهذا، او تشويؿ ءالـ الحواس ءن  الشاءر العسرل، االػ واؿ اآلتيػ : رايػؼ و  
ااقحواف، قروف ليلا، قرنص ،، سحيؽ ذسؾ، ولها ء ذػات تشػو بصػيض ذػف الػروائ  التػو تهػيذف ءلػا 

لشػوؿ ذػا أحاسيس الشاءر، وترسـ لقا  يتذنا وءو الشاءر له أف يستذر، اتوفيؼ  واؿ الروائ  بهػسا ا
 دو إال تجسي  للوءو السل يسعا الشػاءر إلػا ا ذسػاؾ بػه.  اينسػج الشػاءر لوحػ  ذػف الصػيض الشػعورل

 ءف طريؽ أيقون  الشـ ليذسؾ بعالـ ذف الن اوة واللسة.
  رايؼ ااقحواف   حصائر ليلا

 =   تشوؿ أيقون  شذي  ء ذ  فاني   ء ذ  جس ي 
  قرنصؿ وسحيؽ ذسؾ  اـ ليلا

  ء ذ  فاني   ء ذ  جس ي 
شراؽ وءالـ ذف العطور.  ذف   ؿ التشبيه  يول  جذاؿ وا 

 

ذسػؾ( االع ق  بيف ال اؿ )قروف ليلا، واذها( وبيف الذوحوع )رايؽ االقحواف، ارنصػؿ، وسػحيؽ  
 ابه او الذقاـ ااوؿ.ء ق  تش
واسػػتطاءت حاسػػ  الشػػـ أف تنصلػػت ذػػف أرض الواقػػع الذػػأزـو إلػػا زذػػف أل ػػر يجذػػع الشػػاءر ذػػع  

ذحبوبته ذف   ؿ حاس  الشـ، دسا التحوؿ بصعػؿ الحاسػ  ذػن  الػنص القػ رة ءلػا التحػوؿ واالنصعػاالت 
ؿ ذشػاءر الشػاءر الػسل ذف الواقع إلػا ءػالـ حػالـ، االرائحػ  اسػت ءت  ػورا، جذيلػ  للذحبوبػ  ذػف  ػ 

يسػػػير اػػػو طريػػػؽ ذجهػػػوؿ، ي ػػػيـ ءليػػػه الصػػػراؽ والشػػػوؽ إس تحػػػاوؿ حاسػػػ  الشػػػـ التعبيػػػر ءػػػف اللحظػػػ  
 الحاحرة )الحالذ ( التو تحاوؿ  اع الذاحو )الواقع( السل يذفؿ الجصا .
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 ايرسـ شو ، ج ي ا، ءلا ال عي  النصسو. 
 

 :خامسًا: حاسة الممس )األيقونة الممسية(
نسػػاف ،يػػر وسػػيل  لنقػػؿ أاوػػارة، وتبليػػا قحػػاياة وحاجاتػػه بوسػػائط ءػػ ة، ذتو يػػا، ،يػػر يتوسػػ  ا  

 حاس ، واف للذس ال ور التبلييو السل ال يقؿ شأنا، ءف ،يرة ذف الحواس.
الوشػػاش، )ذحذػػ   إب ،يػػ   ػاذت ، تناسػػب أوفػػر ذػا تناسػػب ب ائيػػ  ا نسػاف –واللذػس أ اة تعبيريػػ   
 .ـ(ٕٔٓٓ
سا وانت حاس  الل   ذس أوفر الحواس وفاا ،، اق  جا ت أقؿ الحواس ورو ا، ءن  الشعرا  العسرييف.وا 

 يقوؿ ذجنوف ليلا:
 توػػػػػػػػػاُ  يػػػػػػػػػ ل تُْنػػػػػػػػػِ ل إسا ذػػػػػػػػػا َلذْسػػػػػػػػػُتها

 

 وبينػػػػػػُت اػػػػػػو أطرااهػػػػػػا الػػػػػػورُؽ الَ ْحػػػػػػرُ  
 

 ـ(ٕٜٜٔ، ذجنوف ليلا)  
 

إلػػػا انعواسػػػاتها،  إف حاسػػػ  اللذػػػس بوظيصتهػػػا السػػػيذيائي  ال تلذػػػس ااشػػػيا  قػػػ ر ذػػػا تشػػػير أو تحيػػػؿ 
احاسػػػ  اللذػػػس ت تػػػرؽ حػػػ و  االنيػػػ ؽ اػػػتلذس ا فػػػارة والعسوبػػػ  ءنػػػ  لذػػػس )اليػػػ ( وبواسػػػط  دػػػسة اايقونػػػ  
اللذسػي ، تتحػوؿ الع ذػات ذػػف ء ذػات  ػصري  إلػا ء ذػػات  الػ ، وذجنػوف ليلػا ءنػػ ذا يلذػس يػ دا تنػػ ل 

  ػػػب والحيػػػاة اال ػػػورة التشػػػبيهي  )يػػػ ل يػػػ اة ووأنهػػػا تبعػػػث الحيػػػاة اػػػو أطرااػػػه اتػػػورؽ، ء ذػػػ  سػػػيذيائي  لل
نذػا تنصػت  ءلػػا  تنػ ل، ينبػُت اػو أطرااهػا الػورؽ( تحػوؿ اليػ  إلػا  ػػورة أيقونيػ  ال تقػؼ ءنػ  البعػ  الحسػو، وا 
ال اللػػ  الذعنويػػ  التػػو تنشػػر ظ لهػػا ذػػف  ػػ ؿ إنبػػات الػػورؽ اا حػػر، وتوتذػػؿ  طػػوط ال ػػورة ءنػػ ذا تذتػػ  

يصػػػيض باللػػسة، االيػػػ  ف بجذاليػػات ااشػػػيا ، االشػػاءر يرسػػـػ ءالذػػا، إلػػا ءنا ػػػر أ ػػرإ تؤوػػػ  إحسػػاس ا نسػػػا
تنػ ل، ذذػا يشػوؿ  ػورة ذػف الع ذػات الذائيػ  أو ذذػا دػو ذػف السػوائؿ التػو تلتقػو اػو تصاء تهػا ذػع الذػا ، 
إس إف حاسػػ  اللذػػس تشػػوؿ إيحػػػا ات سات أبعػػا  جذاليػػ  ال تعوػػػس الر،بػػ  اػػو ا قبػػػاؿ ءلػػا الحيػػاة وحسػػػب 

نذػػا تشػػوؿ  ػػو  رة ذفاليػػ  و ارقػػ  لذحبوبتػػه، دػػسة الذحبوبػػ  لهػػا القػػ رة ءلػػا انبػػات الػػورؽ اا حػػر اػػو يػػ  وا 
 الشاءر، االع ق  الذحوري  أو ال واؿ التو يتشوؿ ذنها )لذس الي ( جا ت ءلا النحو اآلتو:

 
 ي  الشاءر

 

  ء ذ 
 

    جس ي 

 تن ل بصعؿ اللذس

 ينبت ايها الورؽ اا حر

 تشوؿ أيقون  لذسي 
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 ااسطورل.بالذحبوب  ذف البع  ذف   ؿ التشبه يول  الحياة وال حرة وال  وب  تقترب جذيعها  
 يقوؿ جذيؿ بفين :

ـ  ببيتهػػػػػػػػػػػػػػػػػا  اػػػػػػػػػػػػػػػػػ نوُت ذت صي،ػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُأِلػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 حتػػػػػػػػػا ولجػػػػػػػػػُت إلػػػػػػػػػا  صػػػػػػػػػّو الذػػػػػػػػػولج 
 

ػػػػػػػػػػػػػػهُ   اتناولػػػػػػػػػػػػػػت رأسػػػػػػػػػػػػػػو لتعػػػػػػػػػػػػػػرؼ َذسم
 

 بذ حػػػػػػػػػػب ااطػػػػػػػػػػراؼ ،يػػػػػػػػػػر ُذَسػػػػػػػػػػنمجِ  
 

 ـ(ٕٜٛٔ، جذيؿ بفين )  
 

لتعػػػرؼ ءلػػػا الذروزيػػػ  ااساسػػػي  اػػػو دػػػسا البيػػػت تتذفػػػؿ اػػػو حاسػػػ  "اللذػػػس" وػػػأ اة ات ػػػاؿ ل 
الحبيبالسل يأتو ذت صي،ا، "اتناولت رأسو لتعرؼ ذسُه" احاس  اللذس وونت أيقون  لذسي  لتنتج  اللػ  

 ج ي ة وب يؿ ءف الرؤي  وذعرا  الذحبوب.
 يقوؿ وفير ءزة:

 وُذّسػػػػػػػا ترابػػػػػػػا، َوػػػػػػػاَف قَػػػػػػػْ  َذػػػػػػػسم ِجلػػػػػػػ دا
 

 وِبيتػػػػػػػػػا، َوِظػػػػػػػػػ م َحْيػػػػػػػػػُث باتػػػػػػػػػْت وظلّػػػػػػػػػتِ  
 

 اهلل ءنُوذػػػػػػػػػػػػػػػا وال تيأسػػػػػػػػػػػػػػػا أْف َيْذُحػػػػػػػػػػػػػػػوَ 
 

 سنوبػػػػػػػػػػػا، إسا َ ػػػػػػػػػػػلمْيتذا َحْيػػػػػػػػػػػُث َ ػػػػػػػػػػػّلتِ  
 

 ـ(ٜٔٚٔ، وفير ءزة)  
 

الذروزي  ااساسي  او دسيف البيتيف تتذفؿ او "اللذس" ودنا يعتذ  الشاءر ءلا اللذس ليووف  
سلؾ تعبير،ا ءف دواجس النصس العذيق ، و ا   ءن ذا يذن  التراب بع ا، تق يسيا،، واليراب  واذن  او 
نذا إلػا ءػالـ الجذػا ات "التػراب"، دػسا التػراب اوتسػب  تشويؿ أيقون  لذسي ، ال تنتذو إلا ءالـ ا نساف، وا 

 ء ذ  ج ي ة ءن ذا لذسته ذحبوب  الشاءر ودو تعويحعف ححور حسو إنسانو ودو الذحبوب .
 

 التراب
 ء ذ 
  صري 

 
 بصعؿ اللذس

 تراب 
 ذق س              أيقون 

 ء ذ 
 فاني 

احاس  اللذس أنتجت  الل  ج ي ة، حولت التػراب ذػف ء ذػ   ػصري  إلػا ء ذػ  فانيػ  تػراب        
 ذق س بع  لذس الذحبوب  له.

 

 :تزاسل احلواس: املبحث الثالث
 ض ذ رؾػػػػاللوف اابي حواسنا ال ذس وال ن لط بينها، انقوؿ إفوفيرا، ذا نص ؿ بيف ذ روات  
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و، وح وة العسؿ ذ رؾ سوقػو، ورائحػ  الزدػور ذػ رؾ شػذو، ب رل، و وت الع صور ذ رؾ سذع
 ـ(.ٕٜٛٔ)نعيـ اليااو،  ونعوذ  الزجاج ذ رؾ لذسوذ ودسا الجانب الحسو للذ روات

أذا جانبها النصسو اػااذر ي تلػؼ، اذػف ، اللػوف اابػيض يبعػث ءلػا االنشػراح، ووػسلؾ نعوذػ   
أف نقوؿ ال وت العطرل، ودسا ال لط جائز  الزجاج، ولسلؾ يجوز أف نقوؿ اابيض الناءـ، ويجوز

ب ػصات او ءالـ الشعر، ينطول تحت ظادرة تراسؿ الحواسذ أل و ؼ ذ روات حاس  ذػف الحػواس 
 ـ(.ٕٜٛٔ)نعيـ اليااو،  أ رإ
واػػو سلػػؾ إبػػراز لألحاسػػيس والع قػػات ال صيػػ  بػػيف ااشػػيا ذ اال ػػور الذتراسػػل  تحذػػؿ  اللػػ   

 روات حاس  ذف   ؿ حاس  أ رإ، اتعطو الذسػذوءات ألونػا،، واح ة، ودو ال ورة التو ت ؼ ذ
 ـ(.ٕٜٛٔ)نعيـ اليااو،  وتهب االواف أنياذا،، وت ير الذرئيات ءاطرة

حيث تتصاءػؿ جذلػ  الحػواس البشػري  اػو بوتقػ  ا حسػاس الصيػاض الػسل يسػتيرؽ الحالػ  الشػعوري ،  
  ال ػورة جذػاال، ووحػوحا، ذػف  ػ ؿ التصاءػؿ ويحو  ال اقػ  الت ػويري ، ويذػ دا بطاقػات ذػف التنػوع ليزيػ

ـ( ويعطػػو تراسػػؿ الحػػواس ٕٗٔٓ)زينػػب ءراػػات،  بػػيف الحػػواس الذ تلصػػ  التػػو تشػػوؿ الػػوءو وا حسػػاس
 للشاءر ار   استفذار حاستيف أو أوفر وبسلؾ يوفؼ ذشاءرة، ويروزدا او االتجاة السل دو ينش ة.

 

 :أواًل: األيقونة الصوتية المتحولة إلى ذوقية
 تراسؿ الحواس يعطو ار   السػتي ؿ حاسػتيف أو أوفػر ذػف  ػ ؿ سوػر حاسػ  واحػ ة، إس تتػ ا ؿ 

وظيصتا حاستو السذع والسوؽ ت ا  ، انيا،، وتنتج بسػبب سلػؾ  ػورة انيػ  جذيلػ  الاتػ  للسػاذع، تصػت  
 ـ(.ٕٗٔٓ)زينب ءراات،  نااسة شاسع  للتأذؿ او الحواس وذعطياتها

 :يقوؿ ذجنوف ليلا
 أشػػػػػػػػها اػػػػػػػػاءلذو لػػػػػػػػو أنالػػػػػػػػه و ذػػػػػػػػؾ

 

 إلا النمْصِس ِذْف َبػْرِ  الشمػَراِب َءلَػا الظمَذػا 
 

 ـ(ٕٜٜٔ، ذجنوف ليلا)  
 

يرتوز دسا البيت ءلا حاستو )السذع، السوؽ(، وتتع   ذساقات الو ـ ءن  ذجنوف ليلػا ودػسا  
ايه، اتجر الولذػ   ااذر  احع لنوع الذوحوع وحال  الشاءر النصسي ، إلا جانب الوسط السل يقاؿ

 العسوب  ءلا لساف ناطقها، ويشعر ذعها الشاءر باللسة، 
 = تشوؿ أيقون  ذز وج  سذعي ، سوقي   شهو    وت الذحبوب 

 ء ذ  فاني     ء ذ  أولا 
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 ينتج ءنها  ورة ذفالي  للذرأة
ػا، ءبػر ءنػه  اق  ذزج الشاءر دنا بيف حاستو السػذع والػسوؽ، وذػن         بالشػهو، وػ ـ الذحبوبػ  طعذ،

 التو وونت ذ رؾ سوقو يحوؿ الذسذوع إلا  ورة سقي .
وسلؾ يولػ   اللػ  نصسػي  ءذيقػ  لليػور اػو أءذػاؽ التجربػ  الشػعري ، تذيػؿ إلػا االلتػسا  والتذتػع  

سػػػؿ بشػػػهو الوػػػ ـ، ودنػػػا نقػػػؿ الشػػػاءر أيقونػػػ  ال ػػػوت ذػػػف ذسػػػتوادا الذػػػألوؼ إلػػػا ذسػػػتوإ إنزيػػػاحو بترا
 الحواسذ ليعذؽ الذشه  السل يتيليؿ او نصسه.

 
 ثانيًا: األيقونة الذوقية البصرية:

 :يقوؿ ذجنوف ليلا
ها  وػػػػػػػػأف ءلػػػػػػػػا أنيابهػػػػػػػػا ال ذػػػػػػػػر شػػػػػػػػػجم

 

 بذػػػػػػػػػا  سػػػػػػػػػحاٍب أل ػػػػػػػػػر الليػػػػػػػػػؿ ءػػػػػػػػػابؽُ  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػا  وذػػػػػػػػػػػػػػػػا سقتػػػػػػػػػػػػػػػػه إالم بعينػػػػػػػػػػػػػػػػو تصر س،
 

ـَ اػػػػػو أءلػػػػػا السػػػػػحاب  بػػػػػارؽُ    وذػػػػػا َشػػػػػب
 

 ـ(ٕٜٜٔ، ذجنوف ليلا)  
 

وف ليلػػا بػػيف حاسػػتو )الػػسوؽ( و)الب ػػر(، ويحذػػؿ بتراسػػؿ حاسػػتو الػػسوؽ والب ػػر يذػػزج ذجنػػ 
ءلا االنزياح ءف ح  الت وير السل يتبػا ر إلػا سدػف الذتلقػو، االشػاءر جعػؿ ريػؽ ذحبوبتػه ُذػساؽ 
بالعيف، ذف   ؿ  لؽ  الل  ذ تلص  ءف ال الل  الذألوا ، ودو )التػسوؽ باللسػاف(، اتراسػؿ الحػواس 

يػػ ة قائذػػ  ءلػػا ال دشػػ  واليرابػػ ، بوقوءػػه اػػو  ائػػرة االنزيػػاح ءػػف الذػػألوؼ باسػػت  اـ  لػػؽ  اللػػ  ج 
تقنيػ  تراسػػؿ أيقػػونو )سوؽ وب ػػر( لتقػػ يـ  ػػورة أقػػوإ  اللػ  وتػػأفير، وأشػػ  وقعػػا، ءلػػا الػػنصس، حيػػث 
يسػػعا إلػػا تقػػ يذها اػػورة لذشػػاءرة وأحاسيسػػه، ال وذػػا دػػو اػػو ءػػالـ الذػػ روات الحسػػي  العا يػػ  التػػو 

الذتلقو، وبسلؾ يشوؿ التراسؿ انزياحا، تنتقؿ ايه االصاظ ذف )ء ذ   ال ( إلا ء ذػات تنػتج  يعراها
  الالت ذتنوء .

ودسا التبا ؿ بيف الحػواس يقػـو ءلػا اليرابػ  الواذنػ  اػو وسػر أاػؽ التوقػع، و لػؽ  ػورة ،يػر  
 لنصسي .ذألوا  ذذا يحقؽ الجذاؿ الصنو السل يعوس جذاؿ الذحبوب  او أءذاؽ الشاءر ا

 ذف   ؿ  الل  قائذ  ءلا السلب. 
 أ اتها اللساف   حاس     السوؽ   
 أ اتها العيف  حاس       الب ر

 ر.ء ق  قائذ  ءلا السلب ودو سلب أ اة السوؽ والتعويض ءنها بأ اة الب 
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 :اخلامتة
سػػلطت دػػسة ال راسػػ  الحػػو  ءلػػا ظػػادرة جذاليػػ  سػػيذيائي  للحػػواس، و وردػػا اػػو ءذليػػ   لػػؽ  

ا بػػػ اع الصنػػػو ذػػػف  ػػػ ؿ اذت وهػػػا الصاءليػػػ  التعبيريػػػ ، اػػػالحواس ت ػػػرج ءلػػػا ديئػػػات ذفػػػؿ ال ػػػور 
الػػسل والػروائ  و،يردػػا، وسلػػؾ ذػػف  ػػ ؿ تحػػوؿ الليػػ  إلػػا ذػػا ة ذحسوسػػ ذ لػػسلؾ تػػـ ربطهػػا بػػااليقوف 

تب و ايه الع ذ  شبيه  بالذوحوع أو ذذتلوػ    ائ ػه ساتهػا، أو يعػا  إنتاجهػا )إيوػو( ءبػر البنيػ  
ا  راوي  التو تجذع ااشيا  الذ روػ  حسػيا،، أو أنهػا تشػذؿ أبعػا  فقاايػ  )لوتذػاف( وجػا ت أنسػاؽ الع ذػ  

تعذيػػؽ الػػ الالت وتقويتهػػا، ذحولػػ   اايقونيػػ  ذتذفلػػ  اػػو اانسػػاؽ الب ػػري  والشػػذي  والسوقيػػ ، اأسػػهذت اػػو
 الع ذات ال صري  إلا ء ذات  ال ، االذحبوب  وانت الذحور الرئيسو او أ،لب الن وص الشعري .

لسا ان ب ءذؿ الحواس ءلا رسـ ش  يتها والتو جا ت  ورة للذرأة الذفالي ، سات البع   
 قع بعي ة او أءذاؽ السات.ااسطورل، ااستطاءت الحواس ا تراؽ الحواجز والو وؿ إلا ذوا
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