
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التشكيل الفني للصورة في شعر أحمد المبارك

 (دراسة تحليلية نقدية)
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 :ُملّخص

راشدد المبدكر و وهدو شد  شدعرام المم  دة يدرس هذا البحث الصورة الفنية في شعر أحمدد ند  

العرنية السعودية الذي  جمعوا في شعرهم ندي  المحكفةدة ى دص أ دوا ة كندة ال صديدة وفد  الدن   

شدد  نددرون الن ىددة  ؛ال راثدديو وال يديددد ى ددص  ددعيد المصددمو  والصدديكظة اللددعريةو   ددر  لدد 

ش  هنك فإّ  دراسة الصورة ننوىي دك الحسديّة والبيظيّدةو . الروشكنسية في قصكئد ُش عّددة في ديوانه

و هدي أّ  هدذا هكّشدةهي شحكولة لر دد شيشده هدذا اللدعر وفنيكددهو دو   شدكحة النةدر ىد  نكحيدة 

د دديم  دورة ىكشدة ىد  دلد ر  شدت ديدكرخ أ در  فدي  ال دي اللعر يُمثّل المرح ة ال ي قيل في كو

 .وشك ديه واللعر السعودي في النصف األوا ش  ال ر  العلري 

 : الكلمات المفتاحية

 .الن ىة الروشكنسية -ال يسي ية -اللعر المعك ر -األدخ السعودي 

Abstract: 
This research examines the artistic image in the poetry of 

Ahmad bin Rashid Al-Mubarak, a poet of Saudi Arabia who 
gathered in their poetry between preserving the origins of writing 
the poem according to the heritage approach, and the renewal of 
the content and poetic formulation, it emerged from the emergence 
of romanticism in multiple poems in His office. Hence, the study of 
the picture, both sensory and rhetorical, is an attempt to monitor 
the features of this poetry and its techniques, without looking at the 
important aspect, is that this poetry represents the stage in which it 
was said, which is shared with other experiments in presenting a 
general picture of Saudi poetry in the first half of The twentieth 
century, and the following. 
key words: 
Saudi Literature - Contemporary Poetry - Classical - Romanticism. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 :مقدمة

نكسم هللا  ير األسمكمو والصية والسيم ى ص رسولنك شحمدو  ير شك جكمت نه األنبدكمو وى دص 

 : آله و حبه األد يكم األن يكمو ونعد

يعمدد  ؛   دُلّ ل الصورة نأشد كل ك الُمت  فدة ُشرد د اس أسكسدكس شد  شرد د ات اللدعر اليمكليّدةف  د 

ليُثيدر انيدذاخ الم   ديو وي در  فدي نفسده أثدراس ليُصفي اليمكا ى ص ىم دهو و ؛اللكىر  لص دو يف ك

نكلغكسو ُشع مداس ى دص ش  دة التيدكا ال دي ي م دت ن دكو ال دي دُغدّذي ك ديرن ده وث كف دهو وانليقدكس شد  د د  

دراسدة دح ي يدة  األهمية ال ي دحةص ن ك الّصدور فدي اللدعرو ةدك  أ  يّممندك وج ندك شدلر دراسد  ك

كر  ىينة دلبي يّةو وُشسّوظكت ا  يكر هذا اللدكىر أنندي وجددُت و ُش ّتذي  ش  شعر أحمد المبن دية

سو المرح دة ال كريتيدة ال دي ُة د    يمثّلشت ةونه اسة ال ي يس ح  كو أّ  شعره لم يحظّ نكلدر  دكو فيفنيّك

 .ال ند ش  دس يط الصوم ى ي ك ال ي

فيده لمحدة شدوج ة ىد  حيدكة اللدكىر أحمدد  مقددّ  شدد لوانليقكس شد   لد  دأسدل البحدث ى دص و

دنددكوا  واألوا : لدد  نثيثددة شبكحددث بددتأد  والمبددكر و ثددم دوقددف ىنددد شف ددوم الصددورة فددي اللددعرو 

درس فيدده  والمرجعيّددكت الث كفيددة ال ددي شددّ  ا شصددكدر الصددورة ىنددد اللددكىرو والمبحددث الثددكني

دندكوا  ور و والمبحث الثكلثفي شعر المبك ىند أنواع الصورة الحسية الصورة والحواسو ف وقف

فيه الصورة وال ل يل البيظيو درس فيه أنمكط الصورة البيظية في شعر المبكر و وُ  م  البحث 

 .نتكدمة أوج ت في ك أنرن الن كئ  ال ي دو ل  لي ك البحث

أشددك الدراسددكت السددكن ةو فكللددكىر أحمددد المبددكر  لددم يحددظّ ندراسددة أةكديميددةو أو نحثيددة دُفّصددل و

وا في شعره ش  حيث البنية المصمونية والفنيةو وأظ   شك ة   يم   أ  يندرج ضم  دراسدة ال 

ال دي د وقّدف  ودكريخ األدخ في المم  ة العرنيدة السدعوديةو أو ضدم  الم دكالت الصدحفية المدوج ة

جداسو فم  دراسكت دكريخ األدخ ال ي أشكرت ل لكىرو حس   ن رةىند شيشه ىكشة للعرهو وهي 

 :ك ال شنيو نذةردس س  

 م5891أدنكم ش  الت ي  العرنيو ىبد هللا اللبكطو الدار الوطنية ل نلرو التبرو  -

 م5889أدنكؤهكو ىبد هللا اللبكطو الدار الوطنية ل نلرو التبرو و األحسكمو أدن ك -

 م5888شتصيكت رائدة ش  نيديو شعك  المبكر و الدار الوطنية ل نلرو التبرو  -

 :الن ديةو فم  أنرنهكأشك الم كالت 

ل لدكىر أحمدد راشدد المبدكر و ل ددة ور شحمدد " الصد  الصكئت"قرامة دح ي ية في ديوا   -

اليكظوخ
(5)

. 

أحمد شبكر  الصوت والصد و ىبد هللا ن  أحمد اللبكط: ش كا -
( )

 . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
( )

،  ط أحمد بن راشد المبارك، دار الفتح للدراسات والنشر، عّمان، :الصدى الضائع: وضعت ضمن مقدمات ديوان الشاعر، ينظر - 

 .وما بعدها 12 ص. م  11

(1)
 .2131 : ، العدد 32 رجب،  12: صحيفة الجزيرة، تاريخ: ينظر - 



 :مدخل

األحسدكمو  و أحمدد ند  راشدد ند  ىبدد ال ليدف آا شبدكر و ولدد فدي أشك ى  ال عريف نكللكىر ف

. م5881/ ـهد5151وفي دك ددوفي سدنة  مو5851/ ـهد5111شرقي المم  ة العرنية السعودية سدنة 

وقد درس الع وم الدينية وال كريخ ى ص يد ىمه اللديخ . قصص حيكده ني  األحسكم والتبر والبحري 

ل  ندراهيم آا شبدكر و ودرس العرنيددة ى دص يددد ىبدد الع يدد  الع يديو ثددم رحدل  لددص البحدري  وأةمدد

دع يمه في شدارس ك
(1)

. 

 و سديشية وف د ىكش اللكىر طفول ده فدي ني دة ى ميدة ؛ىا المؤثرات ال ي أثرت في ث كف هدنوّ و

هددي أسددرده آا شبددكر و وهددي شدد  أهددم األسددر الع ميددة فددي شنل ددة الت ددي  وشددرىية
(1)

و فددكل  ص 

شد  أهم دك والدده اللديخ راشدد ند  ىبدد ةدك  في شحيلده االج مدكىيو  ونكرنة ونلتصيكت  سيشية

ال ليف آا شبكر و والعكلم اإل يحي الليخ ىبد الع ي  الع ييو والليخ ىبد الع ي  ن  حمدد آا 

 .ُةثرشبكر و وظيرهم 

قدد أشصدص شدلراس شد  شدبكنه فدي البحدري و وهدي نديد  ات " أس م في د وينه الث دكفي أنده  وشك

رهكو ف كنا ش   ص ل نّوع الث كفدكت وا  يف دكو شد  ىرنيدة   ة قوية ن صكرع األف كر الغرنية وظي

شمد  ألّمدوا نيواند  شد  د د  الث كفدكتو  ووفكرسية و ني ي ية وهنديةو وقد ددأثّر نمث فدي د د  الدبيد

 هدو شدكولمعرف ه نبعض ال غكت أثره الذي ندا واضدحكس فيمدك ندرن لده شد  ال  كندكتو نثدراس وشدعراسو و

"اليوان  الث كفية ألدننك الحديث ةك  له األثر في دصوير نعض
(1)

. 

و وقدد اشد مل أشدعكرهو (الصد  الصدكئت: )نعد وفكده في ديوا  حمل ىنوا جمعا أشعكره وقد 

 نّوىا األظراض اللعرية ال دي ة د  ن دك و فوالدراسكت ال ي ُة با  في شعره ش كالدهوك ش  ونعصس 

الدذي دوقدف فيده ىندد و دف حدكا  ووهي دصّ  في الغ ا العفيفو والرثدكمو والو دف المبكر و

 .المي متو وحكا األشة

 ددو شدد ي  شدد  ال يسددي ية اإلحيكئيددة فالمددذه  األدنددي الددذي ين مددي  ليدده المبددكر و أشددك ىدد  و

محكفة دده ى ددص وحدددة ال كفيددة والددون و ودددأثره نددكلمورو  ن ؛والروشكنسدديةو ف ددو ةيسددي ي  حيددكئي

: " هذا السيكق ي وا الددة ور شحمدد اليدكظوتاللعري العرنيو شت دم عه نكلموهبة الفلريةو وفي 

 ددكحب ك نلددكىرية فددّذةو وشددفكفية ىكليددة شدد  الحددّل المرهددف   ننددي أشددكم شوهبددة ىةيمددةو ي م ددت

والموهبة الفلريةو دحّرةه في ةل قصكئده ىكطفدة  نسدكنية  دكدقة وش وقّددةو ال يتكلل دك د  ّدف أو 

صكئده نعبدكرة ر دينةو وألفدك  شن  دكة فدي  طدكر شّ نكه ش   وغ ق وريكمو يم    ةفكية وحّسكس لغويكس 

"اللعر العمودي واألونا  العروضية المعروفة
( )

. 

ة ندرون سدمكت هدذا االديدكه الرئيسد ؛ ش ه الروشكنسيةشيش د ي ص ىندهوهو شكىر روشكنسيو 

فريدو ود فد ه روحده المرهفدة  وروشكنسي وى ص  حسكس"   ديرنة المبكر  د أسل  ؛   في شعره

ى ص شعليكت اللتصدية الروشكنسديةو ةمدك دب دورت فدي الث كفدة الغرنيدةو فيبدرن اللدعور نكلغرندةو 

واسدد رجكع أ دددام الددذةريكت المؤلمددةو وال ددروخ  لددص أحصددك  اللبيعددةو والحنددي  الملددبوخ  لددص 

                                                 
(2)

 :القرنين التاسع عشر والعشرين، على الرابطمعجم البابطين لشعراء العربية في  - 

http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=505 

 ، الخبر،للنشر األحساء، أدبها وأدباؤها المعاصرون، عبد هللا الشباط، الدار الوطنية الجديدة: كتاب :وينظر= 

 .م331 ،  ط

 11 : ه1 3 ،  آفاق خليجية، عبد هللا الشباط، نادية المنطقة الشرقية، الدمام، طك - (3)

 3 :الصدى الضائع - (1)
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..."المرأة
( )

الروشكنسية ىند المبكر و  حكشل لميمل د   السمكت وداا وشثكا لد ويم   ال وقّف . 

:و ال ي ي وا في ك(ش  ألحك  اليأس) هو قصيدة
(9)

  

 والدددددددودرُ  ال دددددددأسُ  وهدددددددذي الُمددددددددامُ  هدددددددذي

 ةعكدددددددددددددده   ف ّددددددددددددك    نعددددددددددددد    الددددددددددددروضُ 

نددددددص نددددددي    شددددددك ينسددددددكخ والن ددددددرُ  الس  الرُّ ددددددذ   ج 

 ثمدددددددديس  ال ددددددددو  ألحددددددددك    ينلدددددددددُ  والليددددددددرُ 

 ندددددددده  ألددددددددمّ  شددددددددك فددددددددؤادي  أيدددددددد  ول دددددددد 

 ى   دددددددم   فدددددددي ةصدددددددحرام    دددددددوام أضدددددددحص
 

 الصدددددددير ندددددددي أود  ف دددددددد أندددددددا  فدددددددأي  

 ُ دددددددورُ  نهدددددددره   شيدددددددكلي فدددددددي ول  دددددددو 

 أثدددددددددددرُ  لددددددددددده يُ فدددددددددددص هدددددددددددكرخ   ةأنّددددددددددده

 دت صدددددددرُ  واألظصدددددددك  يصدددددددف ُ  والددددددددو ُ 

 !الغيدددددر  نددددده أودت هدددددل اليدددددوم   نكلددددده شدددددك

 حيدددددددددرُ  وال ةدددددددددي نددددددددده   ُشندددددددددكي   دُ دددددددددد 
 

حيث الون  وال كفية   و دأش نك النص لوجدنك اللكىر قد حكفظ ى ص ننية ال صيدة ال يسي ية ش ف

وفي الوقا  اده دبرن في ال صيدة شيشه المدرسة الروشكنسديةو و  ا نةرندك فدي  ونةكم الللري و

الموضددوع العددكم ل  صدديدةو لوجدددنكه شدد  الموضددوىكت األثيددرة ال ددي حددر  الروشكنسدديو  ى ددص 

و شدك يبرنفدي وهد والوقوف ىنده دوشدكسو  نده شوضدوع الغرندة النفسدية ال دي يولّددهك اليدأس والحد  

 .ثم في ش   النصالعنوا و 

و يصعنك شبكشرة أشك الحكلدة النفسدية ال دي يعدكني شن دك اللدكىرو ف دو (ش  ألحك  اليأس)فكلعنوا  

ين ل شك يدور في   ده  لص ش   يدهو  نده يلدعر نيدأس ُشلبد  دحّولدا  وييعل ش  قصيدده لحنكس ح ينكس 

الدنص  ن دذاص أشديكم ال دعندي شدي كس ل لدكىرو  نّندك شعه ةّل شوجودات الفر  والب ية في اللبيعدة  لد

أشكم طرفي  ُش صكدي و فكللكىر الذي ةك  يح في نيمكا الحيكة وجمكا اللبيعة ندكت شحكيدداس يكئسدكس 

ى دص أل دهو والن در ُش ددف كس والليدور دُغنديو    هندك ندر  الدروض شدك يد اا شحكفةدكمفش  ةّل  ل و 

ض ى ص الحيكةو ول نّنك نيد اللكىر ال يحفدل حدُ ّدم  ورة دُ  ّل د   الم ونكت فواألشيكر دُصف و 

 . حرامو ضكىا في ك األشكنيو ولم ديد شك د  دي نهأضحص  و ف  بهوال يأنه ن ك

أشك في سيكق الن د األدنديو ف دد ة د  المبدكر  ش دكالت ن ديدة ىديددةو دددّا ى دص طبيعدة دف يدره و

(ني  الرافعي والع كد) وث كف هو ورنمك ةكنا ش كل ه ال ي حم ا ىنوا 
(8)

شد  الم دكالت الدالدة ى دص  

اشتصي ه الن دية الر ينة ال ي اس لكع  يل ك أ  ينكقش نكقداس  هدو سديد قلد و وأ  ينصدف  ةبيدرس

 .ةك  أم حديثكس أ د أ  ر  يل ك انحيكنه لمف وم اإلنداع نغض النةر ى  نشكنهو قديمكس فالرافعيو 

و ( وت البحدري )الدوريكت المعروفة في نشكنهو شثل شي ة ش كالده في أهم  المبكر وقد نلر 

 .المصريةو وظيرهك( الرسكلة)و ال بنكنيةو( األشكلي) وشي ة

 ُعددّد الصددورة الفنيددة شدد  العنك ددر األسكسددية فددي ننددكم الددنص فأشددك ىدد  شف ددوم الصددورة لديدده ف

و فكد ددك دنوىددكس واسددعكس اللدعري؛ لددذا ةثددرت الدراسددكت الن ديددة حول ددكو قددديمكس وحددديثكسو ودنّوىددا دعري

 نّمك اللدعر : "اليكحظ ن وله ولعل ش  أقدم د   ال عكريف ال ي د وقّف ىند شف وم الصورة شك  ةره

" نكىة وضرخ ش  النس و وجنل ش  ال صوير
(5 )

و ثم جكم شد  نعدده  اند  طبكطبدك الدذي جع  دك 

نكللديمو  دورة  وال لبي كت ى ص ضروخ شت  فةو فمن ك دلبيه اللديم: "ش  ضروخ ال لبي كت

ه نده لوندكسو  ه نده حرةدة ونلدأ وسدرىةو وشن دك دلدبي ه نده شعندصو وشن دك دلدبي وهي ةو وشن ك دلبي

"وشن ك دلبي ه نه  ودكسو ورنمك اش  جا المعكني نعص ك نبعض
(55)

. 
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  1 : الصدى الضائع - (3)

عبد السالم محمد هارون، دار الكتاب العربي، : الحيوان، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق - (1 )

 .21 /2 .م323 ، 2بيروت، ط

الدكتور طه الحاجري والدكتور  :تحقيق، (هـ211ت)محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي عيار الشعر،  - (  )

   ص . م312 محمد زغلول سالم، منشورات المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، 



المعددكني ل لددعر نمن لددة المددكدة الموضددوىة واللددعر في ددك " وأشددك قداشددة ندد  جعفددرو فيددر  أّ  

"ةكلصورة 
(5 )

وشع دوم  أ  سدبيل : " صه شف وم الصورة ىند ىبد ال دكهر اليرجدكنيو في دواو وي 

لدديم الددذي ي ددت ال دديم سددبيل ال صددوير والصدديكظةو وأّ  سددبيل المعنددص الددذي يعبددر ىندده سددبيل ال

"ال صوير والصوغ فيه
(51)

 وووف   ل  جعدل الن دكد ال دداشص اللدعر الييدد شردبلدكس اردبكطدكس وثي دكس . 

ىدد  الواقددت نصدديكظة فنيّددة ظكيددة فددي  ونددداع فددي دلدد يل الصددورة الُمعبددرةنكق دددار  ددكحبه ى ددص اإل

 .الروىة واليمكا

أشك في العصر الحديثو ف د قُّدشا دصورات ةثيرة حوا شف وم الصدورةو فكلددة ور ىد  الددي  

ةثدر شد  ان مكئ دك درةيبة ى  ية دن مي فدي جوهرهدك  لدص ىدكلم الف در أ"  سمكىيل ير  أّ  الصورة 

"لواقت لص ىكلم ا
(51)

دلد يل لغدويو ي ّون دك " و في حي   ه  الدة ور ى ي البلل  لص أّ  الصورة 

فأظ د  الصدور شسد مدة شد  .  يكا الفنك  ش  شعليكت ُش عّددةو ي ف العكلم المحسوس فدي ش ددش  ك

الحددواّسو  لددص جكندد  شددك ال يم دد   ظفكلدده شدد  الصددور النفسددية والع  يددةو و   ةكنددا ال دددأدي ن ثددرة 

"الحسيةو أو ي دش ك اللكىر أحيكنكس ةثيرة في  ور حسية الصور 
(51)

. 

ويعبدر الدددة ور ىبددد اإللدده الصددكئم ىدد  شف ددوم الصددورة دعبيددراس دقي ددكس ىندددشك يددر  أ  الصددورة 

دلد يل جمدكلي دس حصدر فيده لغدة اإلندداع ال ي دة الحسديةو أو اللدعورية نكالنسديكمو أو " اللعرية 

ندي  طدرفي  همدك  ووديرن ده ى دص وفد  دعكدليدة فنيدة وة اللدكىرالمعكني نصيكظة جديدة دي ي ك قدر

"الميكن والح ي ة 
(5 )

. 

فكلصدورة هدي أداة التيدكاو ووسدي  هو " وش  هنك ي صه أثر التيكا في دل يل الصورة ون   ك  

"وشكدده الم مة ال ي يمكرس ن كو وش   يل كو فكى ي ه ونلدكطه 
(5 )

ل صدورة ىيقدة  و وه دذا فدإ ّ 

 . صل  لص شرح ة اإلنداعلح ص  ؛منه دنبث و وى  طري ه دنمو ود برف ؛يكاوثي ة نكلت

ل ند   األثدر ال  دي الدذي  ؛ود فكىل وننية د لكن  في ك العيقكت" ود م  أهمية الصورة في أنّ ك 

"ينف ه ى ص العمل الفني ويصيم أنعكدهو ةمك أنّه يُصكم نأنعكد هذا العمل 
(59)

و فصيس ىد  أنّ دك دُعدّد 

" واللعر ليل  ال االسد عمكا المس رسدل ل صدورة اللدعرية ... ال صيدة  ق  " 
(58)

ال " و واللدعر 
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ودصع ك في  دور رائ دة  ول برن شعكنيه ؛يم   أ  يُسمص شعراس شك لم دد  ه الصنكىة الفنية الدقي ة

ك ويحدّل اإلنسدك  شع د ويصفي ى ي دك التيدكا ألواندكس جذاندة ف ع د  ندكلنفوس ودندكط ندكلع وا وشعيبة

"نم عة الحّل ولّذة ال درامة وال ف يدر شعدكس 
(  )

هدو قددرد ك "الصدورة فدي ةدل  لد   جمدكا وش يدكس. 

"ى ص ن ل الف رة والعكطفة نأشكنة ودقة
( 5)

. 

فدي  دوره اللدعرية ال دي جدكمت ُشعبّدرة ىد  حكل ده النفسديةو وسدن وقف فدي  المبدكر وقد نّوع 

 .الصفحكت اآلدية ىند أنرن أنمكط الصورة ال ي   رت في شعره

 .مصادر الصورة الفنية في شعر المبارك: المبحث األول

و المبكر ال ي ظذت دل يل الصورة ىند  ونرنت ثيثة شصكدر رئيسة شّ  ا األرضية الث كفية

وال را  اللعريو والمصدر الدينيو وهذا شدك يُة در شد ج اللدكىر ندي  المدرسد ي   واللبيعة: هي

 :ال يسي ية والروشكنسيةو وفيمك ي ي دفصيل لذل 

و فأ ذ ش  اللبيعة ألفك دكسو المبكر ف د طغا ألفك  اللبيعة وشعكني ك ى ص لغة أشك ى  اللبيعة؛ 

 وراس جمي ة نألوا  ناهيدةو وهدذه األلفدك  د دونع فدي قصدكئد   كظ كح ص  ؛نعصكنعص ك  وش ج

األلفدك   ود د في ديواندهو  المبكر يس ند  ليه  وو وقد شّ  ا ألفك  اللبيعة ح يس دالليكس أسكسيكس دةُش عدّ 

 الندكس  لدص ونده ين دل  ك دكسو اسد عمكالس  اللدكىر  كيسد عم  شونىة في جميت أظراضده اللدعريةو
هذا  ر دويم    يصكل ك  لص الم   يو  رامال ي  ووشلحونة نكلعكطفة كلحيكةون شفعمةجديدةو   برة

:ال ي ي وا في ك( همسكت)كل وقف ىند قصيدة ن ؛األثر ل لبيعة في دل يل الصورة
(  )

 

 ظدددددددددوةس  الحمددددددددكئم   سدددددددديتُ  شددددددددك شدددددددديُّ  يددددددددك

 فلدددددددددكىر   الريدددددددددكض   لدددددددددد  وقفددددددددداُ  و  ا

 نهدددددددرة   التمكئدددددددل   د ددددددد  فدددددددي يبددددددد    لدددددددم

 شعدددددددددكس  و ق ف  ُندددددددددك شددددددددديُّ  يدددددددددك حبدددددددددذا يدددددددددك

 وحول ندددددددددك ل غدددددددددروخ ديدددددددددنهُ  واللدددددددددملُ 

 دراجعدددددددددددا   الن دددددددددددكرُ  شدددددددددددكا     ا ح دددددددددددص

 ةأنّ دددددددددددك نكلغصدددددددددددو    دعبدددددددددددثُ  والدددددددددددريهُ 

 ةأنّددددددددددددده الصدددددددددددديكم   ي ددددددددددددد  مُ  وال هددددددددددددرُ 
 

 هدددددوا  حدددددديث شددددد  أن دددددص الدددددروض   فدددددي 

ددددددددددد    األنهدددددددددددكر   يس نلددددددددددد ُ  دددددددددددذا    ىب   ش 

  ةددددددددددددرا  دشددددددددددددي فددددددددددددي ودبعددددددددددددثُ   ال

 و ددددددددبك    جمكلدددددددده   نددددددددي    الددددددددروض   فددددددددي

 حددددددددددواةي والليددددددددددورُ  درنددددددددددو األنهددددددددددكرُ 

 شثدددددددددددددددوا     لدددددددددددددددص دعددددددددددددددددو آشكلُندددددددددددددددك

ددددددددددبك  فددددددددددي يعرندددددددددددُ  ق دددددددددد     هددددددددددوا    ش 

دددددددددددت أ دددددددددددغص   ا ق بدددددددددددي  ظنددددددددددددك    لرج 
 
 

 و دأش نك الح ل الداللي البدكرن فدي هدذه ال صديدةو لوجددنك أنده ح دل شفدردات اللبيعدةو الم مثدل ف

األنهكرو الن كرو الدريهو الحمكئمو الروضو الريكضو نهرةو اللملو الغروخو الليورو ) :نألفك 

ل ل يل الصورة قي ال صديدةو  ةكنا هذه األلفك  المصدر الرئيل و وقد(الغصو و ال هرو الصيكم

 .في أج ص  ورهكو وأن كهكو وأدق ك والملكرةة في د ديم الداللة

و  هدد  ى ددص (شددي)الددداا ى ي ددك اسددم الع   ددم و وفكللددكىر ىندددشك أراد دصددوير حبيب دده المف رضددة

ل عينده ى ددص  ؛لعلدكق العدذريي و  لددص  ةدر أو دكف كو ف ددم ييدد  يدراس شد  شفددردات اللبيعدةطري دة ا

فدي سديكق ( سديت الحمدكئم فدي الدروض) دل يل الصورة و يكظ  كو فع ص  عيد الصوت يحصر

الدداا ( أن دص) ش  اسم ال فصيل ؛ش كرنة شت  وت الحبيبةو ف  و  الن يية الحكسمة لصكله الحبيبة

الرائحدةو فدي  مثدل بةو ثم ين  ل اللكىر  لدص ش دو  آ در شد  ش وشدكت اللبيعدة شُ ى ص انحيكن ل حبي

شذ  المحبونةو وهنك ( ىب )فعندشك ي ف اللكىر في روضة ش  الريكضو ف و ال يس نل  في ك  ال 

 أ  الحبيبة د مكهص شت ش ونكت اللبيعةو ود فوق ى ي كو فصود ك أروع ش   وت الحمدكمو ييحظ

شذاهك يلغص ى ص شذ  أنهكر الريكضو ثم ي در  اللدكىر فدي البيدا الثكلدث ندي  جمدكا اللبيعدة و
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ال درادف الدداللي ند  جمدكا الدروضو وجمدكا الصدبكو ف دذه المرح دة  ييحدظو بك الحبيبدةو وهندك 

بك) العمرية هي أجمل المراحدل العمريدة ال دي يمدّر ن دك اإلنسدك و شد  هندك هدي ش دو  جمدكلي ( الصِّ

 .يمكا اللبيعة ال ي دُة ر  صرد ك جمكل ك وشبكن ك الدائمي ي  ر  ن

ايحصددر و  ددك  شدد  البيددا الرانددتو وح ددص ن كيددة األنيددكتو ال و دديف اليمددكلي واللددعري لم ندددمس

الحك ددل نكلريددكضو شحفددوف نمنددك ر جمكليددة ُش عددّددةو دسدد م ( وقف نددك) ال  ددكم شددت الحبيبددةو فكل  ددكم

و والم ددك  (واللددمل ديددنه ل غددروخ) ل  ددكم هددو الغددروخوشفددردات اللبيعددة فددي دلدد ي  كو ف شددك  ا

الليدور )فرحدة ن مدك  ؛دو والليدور ال دي دُغدرّ (األنهدكر درندو) د ينه األنهكر ال ي دنةدر ل عكشد ي 

فددي دصددوير دغريددد الليددورو  ددورة نيظيددةو دصددفي سددمكت ( حددوا )و واسدد عمكا لفةددة (حددوا 

 . نسكنية ى ص الليور ودعكطف ك شت المحبي 

 وو فدكلريه ل دك ق د (الريهو وال هر)يؤةده اللكىر ىند اس عمكا لفة ي هو شك  لتيص وهذا ال

وهو يلبه في حكل ه ق د  اللدكىر الُمعنّدص  و(ي   م الصيكم)وال هر  وواليمكا وي عكطف شت المح ّ 

 .نيمكا  وت المحبونة

و المبدكر ص أ  ل د شّ ل ح ل اللبيعة شصدراس أسكسيكس في دل يل الصورة الفنيدةو وهندك نلدير  لد

فدي األظدراض األ در   هقد اى مد في ظ ليكد ك ة  ك هذا الح ل الدالليو في حدي  نيدد أ  اسد عمكل

 .ةك  أقل ش   ل 

شد  ددأثره  ؛الصورة لد  المبكر  نرن المصدر ال راثي في دل يلوأشك ى  اللعر ال راثي ف  د 

أ  اللكىر في ةثير شد   سييحظو مبكر النكللعر ال راثي دأثّراس واضحكسو ولعل الُم أشل في ديرنة 

 ددوره ةددك  يُحددكةي الصددور ال راثيددةو شددت شيددل ضدد يل  لددص ال يديدددو وهددذا شددك يدددا ى ددص دددأثره 

نكلمدرسة اإلحيكئية ال ي جع ا قصكئد ال را و ال سيمك في العصر العبكسديو هدي النمدك ج المثكليدة 

وال كو وقد نرن هذا اليكن  فدي شدعر ال ي ينبغي ى ص اللكىر شحكةكد ك في شعرهو والنس  ى ص شن

 :لميشه اآلديةش  ا ؛المبكر 

ي شعيمده اللدعري فد وش  المفردات ال راثية ش محكس ندكرناس  و د شّ ل اى مكد اللكىر ى ص ةثير ف

الُملّ ل ل صورة لديهو ويم   ال وقف ىندد شثدكا واحدد يوضده  لد و هدو قصديدده ال دي يرثدي ن دك 

:ال ي ي وا في ك( الحسينيىبد ال كدر ) ش يد الح 
( 1)

 

 شصدددددكئه فدددددي الدددددرد  شثدددددل الدددددرد  ل يدددددا

 نسدددددددديفه المبددددددددي  النصددددددددر ط دددددددد  وشدددددددد 

 دشدددددددكؤةم السددددددديوف ظيدددددددر ى دددددددص حدددددددرام

 دوارثددددددددا الددددددددذي  ال ددددددددوم ننددددددددي ألسدددددددد م

 ل دددددواد م فدددددي النصدددددر ظبدددددكر فدددددي يليددددد 

 نيدددددددددن م ثدددددددددأُر  ضدددددددددكع قدددددددددوم   سددددددددديع م
 

 الدددددددذىرُ  ي   ددددددده ةدددددددكد أو قصدددددددص أ   لدددددددص 

 النصددددددددددر أو الممددددددددددكت  ال لدددددددددده ف دددددددددديل

 ودددددددددر نيدددددددد  م هددددددددكم فددددددددي ل ددددددددك أةددددددددك 

 السدددددددمرُ  المث فدددددددةُ  الُي ّدددددددص ى دددددددص دشدددددددكهم

 التمدددددددر ظيدددددددرةم أفدددددددواه فدددددددي طدددددددكخ   ا

 الدددددددددهرُ  سددددددددّوف و   يوشددددددددكس  ل ددددددددم نددددددددأ 
 

الدرد و : شفدردات ف لكلعندكفي و دف اللد يد الدذي يرثيدهو  وف د اس عك  اللكىر نمعيم دراثي

وهي شفدردات شسد عكرة شد  . النصرو الثأرو الدهرو (الرشك ) السيوفو ودرو ال ومو المث فة السمر

المعيم اللعري ال راثديو فكالن صدكرات لدم دعدد دل د  نكلسديوف والرشدك و ن ييدة ا د يف طدرق 

ال ديم المردبلدة ندكلحرخ لدم دعدد   الحروخ الحديثة ى  الحروخ في األنشك  الغكنرةو ةذل  ددوار

 .ش  المعكني الملروقة في لغة الحيكة المعك رة

ال رةيد   ييحدظففي قصيدة الحد  ك ى  اس عكدة المعكني ال راثية نفس ك في دل يل الصورو وأش

ى ص و دف المحبوندةو وال يدرو وال  دكم المسدروق شد  أىدي  الندكسو ندنفل المعدكني الدواردة فدي 

جعددل سددمة ال   يديددة هددي السددمة المسدديلرة ى ددص الصددورة فددي شددعر  وهددو شددكال ددرا  اللددعريو 

ال دي دنكولدا ىيقدة الُمحد   ويشه  لد و يم د  ال وقدف ىندد نعدض المعدكنيالمبكر و وإليصك  ش
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فددي شددعر  ييحددظنكلمحبونددةو فددكلمعنص ال راثددي ييعددل شدد  الريددك  رسددوالس شدد  المحبونددةو وهددذا شددك 

:المبكر  الذي ي وا
( 1)

 

ددددددددبك ريدددددددده  ف ددددددددا   ا  هيعددددددددة نعددددددددد الصَّ
 

 هواهدددددددددددددك رسدددددددددددددواُ  ق بدددددددددددددي دتي  دددددددددددددك 
 

:نكلمحبونةو ي واو وت الحمكم يذةر اللكىر 
( 1)

 

ع فدددددددي ورقدددددددكم ه فدددددددا و    دوحدددددددة   فدددددددر 
 

 ظنكهددددددددددددددك ل حدددددددددددددد  أهفددددددددددددددو دفيأدُ ددددددددددددددك 
 

عيو  الحبيبدة هدي شبعدث ال  دل الميدكنيو أي  ا  ال  دل ال دكئم ى دص  ضدراش ك الندكر فدي ق د  ف

فدي أظ د  قصدكئد الحد  ال راثديو وهدو  واللكىرو والعيو  شصدر   ةكم ل ح  هو المعنص الم رر

:شك نيده ىند المبكر و ي وا
(  )

 

 ش ددددددددددددددص ح ددددددددددددددص العينددددددددددددددك  وهددددددددددددددذه

 أضددددددددد عي فدددددددددي الندددددددددكر ل يددددددددد  أ ةدددددددددا
 

 والينددددددددو  ال ددددددددو  ق بددددددددي فددددددددي دبعددددددددث 

 اللدددددددددديو  ح يددددددددددف ق بددددددددددي وظددددددددددكدرت
 

 م ت نلرف نكىلو يصي  العكش  في ش  لو وي رةه أسير ال دو و شد  هندك يحدكوا دوالحبيبة 

:ي وافاللكىر اد كمهو 
(  )

 

 ال ددددددددو  ُوق يددددددددا   اللّددددددددرف   نددددددددكىل   يددددددددك
 

 نةراد ددددددددددد  سدددددددددددنك فدددددددددددي ددددددددددددرام  و     
 

وسددمة الصدددود شدد  أةثددر المعددكني الم ددررة فددي و ددف الحبيبددةو وقددد ةررهددك المبددكر و فددي 

:قوله
( 9)

 

 درديدددددددددي فمدددددددددك ا د دددددددددو  شددددددددد   ددددددددددّ 

 شعدددددددددددددكس  و ةدددددددددددددراهُ  المكضدددددددددددددي فددددددددددددددع  
 

 السددددددحي    المكضددددددي فددددددي الحدددددد ُّ  ودددددددوار  

 ةدددددددددددكلحري    شن دددددددددددك ال  ددددددددددد    حدددددددددددكا     َّ 
 

في ظرض الرثدكم ىندد اللدكىرو ف دد سديلرت الصدور ال   يديدةو  ييحظواألشر نفسه يم   أ  

فدكلمرثي هدو ةددكلنيمو وال مدر الددذي ي  ددي ن ديدده أنندكم األشددةو ي دوا فددي رثدكم اللدديخ ىبدد الع يدد  

:الع يي
( 8)

 

 وي ددددددددددددددي  هدايددددددددددددددة شدددددددددددددد  شلددددددددددددددعل  

 هللا شددددددددددددد  ندددددددددددددور ل م  ددددددددددددددي  أندددددددددددددا
 

 وأث دددددددد  ةكللدددددددد كخ الددددددددروع فددددددددي ةددددددددك  

خ رجددددددددددددددددددم ول مددددددددددددددددددكرقي   شصددددددددددددددددددوَّ
 

 نددك يعيددد اللددكىر اسدد عمكا ال رةيدد  ال غددوي االسدد عكنة الي ئيددة نكلصددورة ال راثيددة ف وأشددك ىدد 

ال راثي  ادهو أو الصورة الفنية  اد كو ةمك وردت في ال درا و سدوام أةدك   لد  فدي سديكق شلدكنهو 

ةسيكق الموتو أو سيكق الحد و أم فدي أسدي ة أ در  شت  فدةو والغكلد  هدو الدنمط األوا أي  ىدكدة 

شدك  ظيدر( يدد الددهر) المبدكر و اسد عمكله  دورة ىنددأسي ة شلكن ةو وشد  أشث دة  لد   الصورة في

:في قوله ييحظ شوضت ش  شعرهو ةمك
(1 )

 

  ددددددحكئف   ف  دددددد  المكضددددددي دددددددذةري فددددددي
 

 د دددددددددددددرّحمُ  ال ل ددددددددددددددهر يدددددددددددددد طود دددددددددددددك 
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سكلفةو ةمدك نيدد ىنددالعبكس ال ريض الف ذه الصورة ش وادرة الورود لد  اللعرام في ىصور 

:األحنفو في قولهن  
(15)

 

هدددددددد    الددددددددد هر   ي ددددددددد   ى  ددددددددص روحددددددددي    َّ   ر 
 

لَّدددددددددددددا      لّص ف   دددددددددددددد د و  هي ُ  د دددددددددددددو   الدددددددددددددر 
 

:في قوله...( ه فا ورقكم) ن رةي  المبكر وش   ل  اس عكنة 
(1 )

 

 الصدددددحص رونددددد    فدددددي ورقدددددكمُ  ه فدددددا   و  
 

 ىميدددددددددددُ  هنددددددددددك  ق دددددددددد    نحوهددددددددددك هفددددددددددك 
 

:فذا  اس عكدة ل وا شينو  لي ص
(11)

 

 الصدددددحص رونددددد    فدددددي ورقدددددكمُ  ه فدددددا   و  

يدددددددداُ  مددددددددك ن    ليدددددددددُ  ي ب ددددددددي ة  ل ددددددددم الو  ا و   أ ن 
 

ددددددضِّ  ف ددددددن     ى  ددددددص  دددددد    الن بددددددكت   ظ  نددددددد   ش   الر 

ياُ  ج  يددددددداس  أ نددددددد   أُندددددددي أ ُةدددددد  ل ددددددم الَّددددددذي و 
 

فددي سدديكق الرثددكم والحددديث ىدد  المددوتو ي ددوا (  ددحبنك ال شددك ) وشدد   لدد  اسدد عكدة  ددورة

:المبكر 
(11)

 

 ال شدددددددددك  و دددددددددرف ال شدددددددددك   دددددددددحبنك
 

 هصدددددددددددددر أو لندددددددددددددك ىدددددددددددددود   ال  فمدددددددددددددك 
 

 :في قوا المعري ييحظف د وردت هذه الصورة ةثيراس في شعرنك ال راثيو ةمك 

بنك ق دددددددددد دددددددددح  شدددددددددك       ظم   ال   نّدددددددددك ن دددددددددكلر   ش 
 

هددددددددو    مددددددددك يُددددددددردي و  ددددددددحكنك ى   مددددددددا   ة   الص 
 

فددي  ييحددظوقددد ي  ددرر المعنددص ال راثددي نفسدده ىنددد المبددكر  شددت دغييددر فددي نعددض لفةددهو ةمددك 

:قوله
(11)

 

 و ننددددددددددددي نكألشددددددددددددكني نفسددددددددددددي أى ددددددددددددل
 

ددددددن مُ  شندددددد    لددددددي يُ ددددددض   ولّمددددددك سأقصددددددي  غ   ش 
 

:ف و يعيد المعنص ال راثي نفسه الذي ىبّر ىنه اللكىر اللغرائي في قوله
(1 )

 

 أرقُبُ ددددددددددددك نكآلشددددددددددددكا   الددددددددددددنفل أى ِّددددددددددددلُ 
 

ددددددل   فسدددددحةُ  لدددددوال العددددديش   أضدددددي    شدددددك   األش 
 

:وفي قوا المبكر 
(1 )

 

 والدددددددودرُ  ال دددددددأسُ  وهدددددددذي المددددددددام هدددددددذي
 

 الصدددددددير ندددددددي أود  ف دددددددد أندددددددا  فدددددددأي  
 

:اس عكدة لمعنص سكن  ورد ىند الم نبي في قولهو
(19)

 

ة   دددددددددددتر  ُةندددددددددددي ال شدددددددددددكلي أ ندددددددددددك أ    رِّ  دُح 
 

ال الُمدددددددددددامُ  ه ددددددددددذي   األ ظكريدددددددددددُ  ه ددددددددددذي و 
 

لدو  صدمند هصورة الدالة ى ص أنو د رار الالمبكر وش  المعكني الم  ررة في قصيدة الرثكم ىند 

:في قوله ييحظأّ  الميا يُف د  ةي يُن ذ ش  الموتو ول ن ك أشنية ظير قكن ة ل  ح  و ةمك 
(18)
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 ظ ددددددددديي الرثدددددددددكم يلدددددددددفي لدددددددددو أرثيددددددددد   

 رأت   لمدددددددددددك الفددددددددددددام أجدددددددددددد  لدددددددددددو وهللا
 

 ق ددددددددديي الندددددددددوا  ييددددددددددي لدددددددددو وأندددددددددو  

 و ددددددددوال ىددددددددي   لددددددددص المنددددددددو  ةددددددددفّ 
 

دعبّددر ىدد  أسددص لف ددد  نسددك  ال يم دد  ف ددذه الصددورة ش ددررة فددي شددعر الرثددكم ال راثدديو وهددي 

دعويصهو في و  الموت قد أ ذ نكق نك ه ل مرثيو  فكت أ يقية حميدةو شكدا نمودهو ةكلليكىة 

وال ددرمو والع ددمو وظيددر  لدد و وظكلبددكس حصددور  ددورة االف دددام داا ى ددص ألهميددة الُم ددوفص نكلنسددبة 

ندك اللدعريو اللدريف الرضدي الدذي ل لكىرو وش  اللعرام الذي  اس عكنوا ن دذه الصدورة فدي دراث

:ي وا راثيكس أشه
(1 )

  

 نُ ددددددددددكئي الغ  يددددددددددل   ن   ددددددددددت   ل ددددددددددو أ ن يدددددددددد   

دددددددرُ  ُةنددددددداُ  شدددددددك ظيب دددددددةس  ف ددددددددا    فدددددددي أُ     ر 
 

أ قددددددددددواُ   ه دددددددددد    ل ددددددددددو و   ن دددددددددددام   الم  ددددددددددكاُ    

دددددددددددتُ  ةدددددددددددك    ل دددددددددددو يِّدددددددددددا   ي رج   ن ف ددددددددددددام   ش 
 

هدو شدك يسدمص وش  الميشه الدالة ى ص ن وغ المصدر الديني لديه في دل يل الصدورة ال راثيدة 

في الن د نمصل ه االق بكسو وي وم ى ص اق بكس اللكىر في ننكم قصيددهو ني كس أو أنيكت ش  شعرام 

لعيشدة آ ري و وقد اى مد المبكر  االق بكس في قصكئد الرثكمو ففي قصيدده ال ي يرثي ن ك الليخ ا

:ىبد الع ي  المبكر و ي وا
(15)

 

 ةأنمدددددددددك الحسدددددددددي  انددددددددد  ىندددددددددك  ول دددددددددد

شددددددددك ُىر فددددددددا   ف     ددددددددد"  ح  ي  ددددددددةس  ُىر فددددددددا   و 
 

 :المسدددددددددددوال سدددددددددد كره ال شددددددددددك  ةلددددددددددف 

ل   ددددددددد شددددددددك ُج   ددددددددا   و   "ُ مددددددددوال ُج   ددددددددا   و 
 

فكلبيا الثكني ش  بل حرفيكس ش  أني اللي  الم نبدي
(1 )

ر اللدكىر أحمدد المبدكر   لدص و وقدد أشدك

في شتكطبدة شرثيدهو ف أنده يريدد أ  ( ول د ىنك  ان  الحسي )قصدية  ا  االق بكس في البيا األوا

المبكر و فكلنكس لم دعرفه ح  المعرفة ال ي يس ح  كو لذل   شعنص نيا الم نبيو ينلب  ى ص شرثي

 .ف د ج  وهو ال لعي  فيهو و نمك لعدم دراي  م نه

:ألني دمكم شت اإلشكرة  لص  كحب مك في قوله ونلري ة شمكث ة ي  بل المبكر  ني ي 
(11)

 

 نُم  دددددددددددة   يرنُدددددددددددو دمدددددددددددكم   أندددددددددددو وددددددددددددكه   

ددددرخ   ن ددددي    شددددكت   ف  ددددصس " الل عدددد    الص   شي  ددددةس  و 

دددددددوت   ُشسددددددد  ن  ت   فدددددددي وأ ثب دددددددا  "  ر ج  دددددددهُ  الم 
 

 ود ف   دددددددددرُّ   ليددددددددد    األى دددددددددص المدددددددددأ ى دددددددددص 

 "الن صدددددددرُ  فكد دددددددهُ      الن صدددددددر   ش  دددددددكم   د  دددددددومُ 

قدددددكا   ددددد  ل  دددددك و  ددددد    د حدددددا   ش  لدددددرُ  أ  ُمص   "الح 
 

ف د اق بل المبكر  البي ي  الثكني والثكلث اق بكسكس حرفيدكس شد  قصديدة رثكئيدة ألندي دمدكم
(11)

ن دل . 

 .ل وة الصورة في مكو  يل ك الصفكت ال ي أوردهك أنو دمكم  لص قصيددهو ش  نكخ د وية المعنصو

في المبنصو أي فدي ننيدة البيدا الُم   دب لو وهدو شدك طفيف وقد ي  بل اللكىر المعنصو شت دعديل 

:المبكر في قوا  ييحظ
(11)

 

 دري ددددددددةس  اإلسددددددددكر دو  الددددددددّرد  رضدددددددديا  
 

 شدددددددددرُّ  أحيهمدددددددددك أشدددددددددرا : د دددددددددل   ولّمدددددددددك 
 

:أني فراس الحمداني ات دعديل في البنية ال غوية ش  نيفكلبيا ش  بل ش
(1 )
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قدددددددددكا   ددددددددديحكني و  د  أ و   الف دددددددددرارُ  أُ    الدددددددددر 
 

 ُشدددددددددرُّ  أ حيهُمدددددددددك أ شدددددددددرا    هُمدددددددددك ف  ُ ددددددددداُ  
 

فإ ا ةك  أنو فراس ش ردداس في التيكر ني  أشري  شّري  همكو الفرار ش  المعرةة أو المدوت فدي 

 .سكحكد كو فإ  اللكىر يمنه شرثيّه شيكىة الحسم نك  يكره الموت في سبيل الحّ  ش  دو  درّدد

اللكىر ش  ني  هو ف د نلأ في أسرة دينيةو   نك دبرن الث كفة ال ي دلبّع كأشك ى  المصدر الديني ف

شد  د د  األلفدك  الدينيدة الُمسد مّدة شد  ال درآ  ال دريمو  برن في شعيمه ال غوي ةثير  ي  أ   في ظرانة

:وش  الدي  اإلسيشي ىموشكسو فم  ال أثر المبكشر نكل رآ  ال ريمو قوله
(1 )

 

 :جددددددددددددددران ك ى دددددددددددددص الع دددددددددددددمُ  ُة  ددددددددددددد   
 

 "آشندددددددددددددددددددي  نسددددددددددددددددددديم أُد  وهدددددددددددددددددددك" 
 

فمنكسددبة ال صدديدة اف  ددك  أوا شدرسددة نددكل فوفو واللددكىر يح فددي نددذل و فكلمدرسددة هددي ش يددأ 

ن دي   : )لذل  ي  بل ش  ال درآ  ال دريم قولده دعدكلص ؛الع مو ونيا اللكشحي   ليه م  آش  دي  ُ  ُوه دك ن س   ](اد 

 .ط بكس ل ع م ؛و ليو ّف ك في سيكق و ف الدا  ي   لص المدرسة[ 1: الحير

كوقددد نددرن هددذا المصدددر الث ددكفي   فددي  ييحددظفددي شددعر الرثددكم ىنددد المبددكر و وهددذا شددك  واضددحس

:أس وخ الدىكمو ةمك في قوله
(19)

 

 الرجددددددددكمُ  وأنددددددددا العدددددددد امُ  شندددددددد     ل ددددددددي

ا   رخِّ  فيددددددددددددك ددددددددددددد   اليميددددددددددددل قصددددددددددددك  ى 
 

اُ  لندددددددددددددك وأندددددددددددددا    ر   الُسدددددددددددددؤ   والمدددددددددددددّد  

 والمفددددددددددددددرّ  الددددددددددددددور  شددددددددددددددي ُ   ليدددددددددددددد   
 

ف ددو  ؛ كدمددة قصدديدة رثكئيدةو ي وّجدده ندىكئدده في مددك  لددص رّخ البريددةفكللدكىر قددكا هددذي  البي ددي  

ال نّد ش  ال س يم ةك   ىدالس ة هو ش  هنك دام قصكم المولص  البكقي وهو رجكم المؤش  وأش هو وشك

وش  هندك ييدد اللدكىر العد ام فدي ف   دد  شد  يرثيدهو نكإليمدك  . نمك قصكهو فكلنكس جميعكس ىكئدو   ليه

 .وقدره وىدلهن صكم هللا 

فدي رثدكم اللدكىر ل لديخ  ييحظويبرن الح ل الديني ىندشك ي و  المرثي رجل ى م ودي و ةمك 

:العيشة ىبد الع ي  المبكر و ي وا
(18)

 

 شوحددددددددددددددد   ةددددددددددددددلُّ  ل  وحيددددددددددددددد يب يدددددددددددددد 

 ُشح دددددددددددددد    ةددددددددددددددلُّ  لإلف ددددددددددددددكم يب يدددددددددددددد   
 

 وأ ددددددددددددديي ن دددددددددددددرةس  لف دددددددددددددد    يب دددددددددددددي 

 وال نددددددددددددددددددد يي اإلل دددددددددددددددددددكم يسددددددددددددددددددد   مُ 
 

   كر أثدر ف دد هدذا العيشدة فدي الندكسو ييعدل شد  ةدّل ُشوّحددو وةدّل ُشح ّد  فكللكىر في سيكق 

 (.ال وحيدو ُشوّحدو اإلف كمو ال ن يي) :يب ي لف دهو وهنك دبرن شفردات الح ل الديني

:في قصيدة أ ر  يرثي ن ك الليخ  كله المبكر و في وا ييحظشك هو وهذا 
(1 )

 

 وال دددددددددددد  ول ددددددددددددي  ل ددددددددددددنيك سدددددددددددنب ي 
 

 والحمددددددددددد ول لدددددددددد ر وال  ددددددددددو  ول ع ددددددددددم 
 

 . مبكر لاس شعرفيكس أسكسيكس الذي يلّ ل شصدر وفميمل ألفك  هذا البيا شس مدة ش  الح ل الديني

 .الصورة والحواس: المبحث الثاني

وهي الصورة ال ي دُس  مّد ش  الحواسو ود و  العنصر األسكس في دل ي  كو وقدد أدر  ن كدندك 

دل يل ل مدرةكت في  ورة حسيةو وقدد ىبّدر حدكنم ال رطدكجني  في ال را  العرني أ  اللعر هو

فإّ  المعكني ال ي د ع ّ  نإدرا  الحّل هي ال ي دددور ى ي دك ش ك دد اللدعرو : "ى   ل  ىندشك قكا

..."ود و  شذةورة فيهو والمعكني الم ع ّ ة نإدرا  الذه  ليل لم ك د اللعر حول ك شدار
(15)

. 
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مية اللكنت الحسي ونيظ ه ش كرنة شدت الصدورة الميدردةو فدرأت وقد أةد الن كد المعك رو  أه

العبكرة الحسية ن ّوة رش هك وشك قد يرقدد دح  دك شد  اح مدكالتو أو شدك " الدة ورة نلر   كله أ  

دس دىي شد   حسكسدكت و دواطر أقدو  شد  العبدكرة الميدّردة ال دي ال دم  د  ىدكدة ظيدر شحمول دك 

سددكسو ول نّدده لدديل ال دددف والغكيددةو ف ددو وسددي ة فددي  ثددكرة المحددددو وأ  اللددكنت الحسددي ىنصددر أ

" ات  صكئص حسية ش نوىة والمتي ة وشحكورد كو ودحفي هك ى ص رسم  ور  هنية
(1 )

. 

 وأحكسيسده؛فكلمكدة الحسية ال ي يع مدهك اللكىر في دل يل  ورده دتكطد  شلدكىر الم   ديو 

"ييّسم األشيكم واألف كر في أش كا شحسوسة "فكللكىر 
(11)

و ددر  نكلحواسو ودمثّل جمكا الحيدكة 

 .ونبص ك

واى دكو ف كندا الصدورة البصدريةو ندي  أن المبدكر و ن فدكوت   لدد وقد ندرنت الصدورة الحسدية 

 :حصوراسو ويم   ال وقف ىند الصور الحسية البكرنة في شعره ى ص النحو اآلدي أةثر

ي فدوق " حكسدة البصدر دوراس حكسدمكس فدي دلد ي  ك  دؤديوهي الصورة ال ي الصورة البصريةو 

"ى ص ظيره ش  الحواس في  هد  الم   دي
(11)

دسدكىد الحدواس " فدكلعي و هندكو هدي الوسدي ة ال دي . 

ودةّل ةّل  ورة جمكلية ظير ُش  م دة الم ددار شدك لدم دسد وىب ك ... األ ر  ى ص  درا  المدرةكتو

"العي 
(11)

وري ي ّيده  لدص العدي و فيعمدل التيدكا ى دص ال  دكط اللعر فدّ  دصد"   : يم   ال وا ؛   

"العيقكت الحسية 
(1 )

. 

 درا  األشدديكم ورؤي  ددك نأحيكش ددكو وأشدد كل ك وألوان ددك "الصددورة البصددرية ى ددص أيصددك ود ددوم 

وحرةكد ددك وسدد نكد كو ثددم ال أّشددل العميدد  فددي  درا  النةيددر ورنل ددك نددهو  ضددكفة  لددص دصددويرهك 

 دديا رؤيددة شددعرية دسدد نبط الددذاتو ودحسدد  ال وّسددل فددي ال عبيددر  نصددفكد ك الدا  يددة والتكرجيددة

"وال صوير
(1 )

. 

ونلير هنكو  لص أ  اللكىر نكل  كطده لصدوره الحسدية شد  الواقدتو ال يعيدد  ديكظ  ك نصدورد ك 

 . لي ك الم   ي نمك يُلّ   ك دل ييس جديداس يُصفي ى ي ك دالالت جديدة د فا ان بكه و الواقعيةو

. ال دو و والصدومو والحرةدة: ة البصرية ىند المبكر  ى ص ثيثة ىنك رو هديالصور ودرد  

:فم  الصور البصرية ال ونية د   ال ي يصّور في ك  نو  الحبيبةو في وا
(19)

 

 النّدددددددددو  وطدددددددددكا البعددددددددددُ  ندددددددددي   لددددددددد ّ  أو
 

 الةندددددددددددو    ُسدددددددددددودُ  ق بددددددددددد    وسدددددددددددكورت   
 

ةكنددا الةنددو  قددد د  ددر   قكشددا ى ددص ال ددو  فددي دلدد يل دالل  ددكو و  ا( سددود الةنددو )فكلصددور 

نةنو  حسنة أو نةنو  سي ةو فإّ  اللكىر قد انحكن ل داللة األولدص ن  دوي  الةندو  نكلسدوادو ف دي 

 .ننكم ى ص  ل  قكدمةو وظير  ييكنية

:في قوله ييحظذةره  راحةو ةمك ي مكوقد يوحي اللكىر نكل و  دون
(18)
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  3: الصدى الضائع - (11)



   ّدددددددددددددددهُ  طدددددددددددددددو  ال يدددددددددددددددلُ    ا ثدددددددددددددددم
 

 الغصددددددددددو  ظددددددددددوافي اللددددددددددلّ  وداىدددددددددد  
 

صددية يف فةددة ال يددلو ولفةددة الةددل الم  رنددة نكل يددلو ة  ددك دددوحي نكلسددوادو والصددورة هنددكو دلت

 .دصّور لنك انحسكر ال يل لصكله الن كر

:الصيكمو في دل يل الصورة البصريةو ن رأ قوا المبكر / وش  حصور ىنصر النور
(  )

  

دددددددددديك فددددددددددذا  البدددددددددددرّ  ارقبددددددددددي ثددددددددددم  الصِّ
 

 ثمددددددددددي  حددددددددددديثكس  ق بددددددددددي فددددددددددي يحمددددددددددلُ  
 

الددذي يريددد  ال ددويمكس فددي دلدد يل الصددورةو ف ددو الددذي يحمددل الحددديث كت جدد ماس أسكسددفكلصدديكم ندد

 .العكش  الصّ   يصكله ل حبيبة

:في قوله ييحظوقد د صكفر داللة ال و  شت داللة الصوم في دل يل الصورةو وهذا شك 
( 5)

 

 داج   وال يددددددددددددددددلُ  اللريدددددددددددددددد    فددددددددددددددددأنرت  
 

 وأظدددددددددددددرخ   أ دددددددددددددلَّ  طكلمدددددددددددددك لف دددددددددددددصس  
 

و فكلممددو  شصدبك  يُنيدر اللريد و (أندرت) شدت الندور( ال يل داج) األسود/ ي صكفر هنك ال و ف

 . السواد/ نور الع مو في شواج ة   مة الي ل/ هنكو هو نور شعنوي والنورو

:في قوا شكىرنك ييحظأشك حصور الحرةة في دل يل الصورة البصريةو فيم   أ  
(  )

 

 دراجعدددددددددددا   الن دددددددددددكرُ  شدددددددددددكا     ا ح دددددددددددص
 

 شثدددددددددددددددوا     لدددددددددددددددص دعددددددددددددددددو آشكلُندددددددددددددددك 
 

و ود حددر  شدد  شوقددت  لددص آ ددر فددي (دعدددو) ال ددي نكدددا( اآلشددكا)فكلحرةددة دة ددر فددي دلددتيص 

 . ورة نصرية شعبرة

 :الصورة السمعية

دحمل في طيكد ك  ودكس أو قوالس أو "الصورة ال ي د   وهي وش  نعدهك دأدي الصورة السمعيةو 

"األشيكم ودصّورهكو واإلحسدكس ن دكحرةة  وديةو فكلسمت أحد وسكئل  درا  
( 1)

ودبدرن أهميدة . 

 شددداد الم   ددي ن ددل األ ددوات ال ددي يم دد  سددمكى ك شدد  أ ددوات  نسددكنيةو أو "فددي  هددذه الصددورة

أ وات اللير والحيوا و أو أ وات نكدية ى  اللبيعدةو شثدل  دوت الرىدد والبدرقو وأ دوات 

ليل ةل نص شعري يح وي ى ص  ورة  وينبغي اإلشكرة  لص أنه... اآلالت الصنكىية ةكللكئرات

 ؛شعبدراس يسدكىد فدي دوضديه الصدورةسمعية ُشعبّرةو نل ينبغي أ  يحمدل  لد  الصدوت نعدداس دالليدكس 

ونةراس ل عكو  الحواس في اإلدرا و فإ  اللكىر ي يأ  لص جمت حكس ي السمت والبصرو نو دف مك 

"أةثر الحواس قكن ية ل  ع ّل واإلدرا 
( 1)

. 

الداا ى دص السدمتو  واى مكده الح ل الداللي ش  ؛ورة السمعية في شعر المبكر ول د نرنت الص

سنكد والبكرن في دل يل هذه الصورة هو  ...( أسمتو أنغكمو شيصو ح صو ينلدو األودكر) :ش  شثل

 .شك شنه الصورة قّوة ودأثيراس في الم   يوهو ال لتيصو  ش  ؛هذه األ وات  لص ظير العكقل

:ه في قولهؤشك ن ر أ وات ىدة في دل ي  ك ل ك دوفرت وش  الصور ال ي
( 1)
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 الدددددّدجص هددددددأة فدددددي الن دددددر   همدددددل   وأسدددددمتُ 
 

 شدددددددددددديكهك أسدددددددددددد بثُّ   ليدددددددددددده   فأ ددددددددددددغي 
 

أ  شيمل ألفك  البيا هدي ألفدك  شد  ح دل السدمتو د صدكفر فدي دلد يل الصدورة و  د   ييحظ

هدو  دوت األلدمو وقولده  :دلدير  لدص سد ونه و دم هو واللديص( هدأة الددجص) فـ: أجوائ ك النفسية

 .ل لكر  اللكىر شيكه وح نه ؛هو ليوم ل لبيعة: أسمت همل الن ر

في نع ده  ييحظش   ضفكم سمكت نلرية ى ص ظير اإلنسك و ةمك  ؛وقد د ح   الصورة السمعية

:و ي وا كلصة ال يمو وهذه سمة نلرية/ الح ي: الليور نصفة ليسا ل كو هي
(  )

 

 وحولندددددددددك ل غدددددددددروخ ديدددددددددن  واللدددددددددمل
 

 حددددددددددواةي والليددددددددددور درنددددددددددو األنهددددددددددكر 
 

 ضدفكم  دفكت نلدرية  شد  ؛فكللكىر في شل د الح  يحّوا ةل شك ي يّ  ش ك  ال  كم  لص جمكا

ل  لدكر  جميع دك  ؛ل عكش ي و والليور ال دي نكددا دد   م( درنو) ى ص األنهكرو ال ي  كرت دنةر

ال ددي نُع ددا ن ددك ( حددواةي) فددي  دديكظة جمددكا الملدد دو ودة ددر الصددورة السددمعية هنددك فددي لفةددة

 .الليور

:وقري  ش  د   الصورة و فه حكلة الفر  في اللبيعةو ىندشك ي وا
(  )

 

 ثمدددددددديس  ال ددددددددو  ألحددددددددك    ينلدددددددددُ  والليددددددددر
 

 دت صدددددددرُ  واألظصدددددددك  يصدددددددف ُ  والددددددددو ُ  
 

كج ماس ( اللير ينلد) في قولهف د شّ  ا الصورة السمعية  ش  الملد د العدكم لفدر  اللبيعدة  هكشس

 .الليور والدو  واألظصك : الذي اش رةا فيه

:في قوله ييحظل صّور حكلة اللكىر الح ينةو ةمك  ؛ودأدي الصورة السمعية
( 9)

 

  ددددددددكش ةس  الدددددددددار فددددددددي ل يثددددددددكردي أرنددددددددو
 

 أنغددددددددكشي األودددددددددكر شددددددددت ى ي ددددددددك نكشددددددددا 
 

واألوددكر واألنغدكم النكئمدةو دمثّدل  ي كفدكس ل دل  دوت يبعدث الفدر  فدي نفدل  فكل يثكرة الصدكش ةو

 .اللكىرو ودعبّر ى  حكلة الح   اللديدة ال ي دع ريه

 ؛دثيدر  يدكا الم   دي"د دوم ى دص حكسدة الدذوقو وهدي الصدورة ال دي وجكمت الصورة ال ذوقية 

"لي ذوق اللعم المرسوم في البيا اللعري
( 8)

ذوق  داللكىر شدك يددّا ى دص حكسدة الو وهنك يس تدم 

ر ن  دد  الحكسدة شدد  اسد عمكله أفعددكا ؛ شبكشدرةو فيلدير  لددص حديوة أو شددرارةو وقدد يسدد تدم شدك يُلدع 

:المبكر ذوق شبكشرة في دل يل الصورة قوا  ذوقو فم  اإلشكرة  لص ال د  ر  نكل
(  )

 

 الحيدددددددددددددددكة   لدددددددددددددددو    نف دددددددددددددددد    ف ددددددددددددددددنك
 

 السدددددددددددمر وح دددددددددددو   الحدددددددددددديث   وىدددددددددددذخ   
 

لدذل  ف دو  ؛ذوقي ل صورة هو دل يل شيكنيو فكللكىر في سيكق رثدكم رجدل  ىدكل م   فكل ل يل ال

فييّرد الحيكة ش  حيود ك وىذون  كو ف د ةك  ل حيكة طعم جميل  ؛ييعل ش  هذا الف دو شصكنكس فكدحكس 

 .نوجود  ا  العكل مو واآل  نكدا ُشف  دةس نموده

:الرثكم أيصكس وقري  ش  هذا المعنص قوله في سيكق  
( 5)

 

  نّ دددددددددددك ؛اللددددددددددمكئل   هكديدددددددددد    هللاُ  رىددددددددددص
 

 اللدددددد د   شدددددد  وأح ددددددص الصدددددد بك شدددددد  أرقُّ  
 

فو ددف اللددكىر األ دديق العكليددة والنبي ددة ال ددي ي ميّدد  ن ددك شرثيّددهو نكللدد د شدد  ج ددة الحدديوةو 

 .العسل ش  ج ة الحيوةو ول ن ك د فوق حيوة ى ص العسل/ فكأل يق د   ي شت الل د
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:ذوقو ودوحي نهو قوله د رار أفعكا  دلير  لص الوش  
(  )

 

 ال نددددددددددك ةددددددددددأس   اليددددددددددوم   نعدددددددددد ّ  قددددددددددوشي
 

 الوىيددددددددددددد وننسدددددددددددص الوىددددددددددددد وندددددددددددذةرُ  
 

شد  ال رةيد   ؛دام قدد اق درا  نسدعكدة دبدرن يدوحي نلدرخ ةثيدر وش يحد و وشدك( نع ّ ) فكلفعل

 .اإلقبكا ى ي ك و ف د اة س   فة الحيوة المعنويةو ال ي دحّرض ى ص(ةأس ال نك) االن يكحي

:ذوقية المرةبةو قوله وش  الصور ال
( 1)

 

 ل ددددددددواد م فددددددددي النصددددددددر   ظبددددددددكرُ  يليدددددددد ُ 
 

 التمدددددددرُ  ظيدددددددرةمُ  أفدددددددواه   فدددددددي طدددددددكخ     ا 
 

 ال  صأد دو فكلنصدر ال ي(طدكخ/ يلي ) ذوق هنك ال صكد في اس عمكا الفعل الداا ى ص ال ييحظف

و فيعدل لدذل  طعمدكس (ظبدكر النصدر) أشكر اللدكىر  ليده ن رةيد  شيدكني هدو نعد ج د وةّد ودع و

 قد أس ما فدي اإلشدكرة  لدص( طكخ) ن    كس ىند أ حكنهو في حي  نيد في الصورة الم كن ة أّ  لفةة

الذي  جع وا ش  لذات الدنيك هي ال ذات الح وةو وهي كت ال  كرخ ندي  هدذي  اللعمدي و  والم تك لي 

 .طعم النصرو وطعم الم ذات

 شدد  سددبم ى يده طيفددكف  األدنددي؛ ال عبيدر ي ميدد  ن ددك ال دي التصددكئص لّ أجدد شد  االن يددك  ويع بدر

 التلدكخ فدي سلوىك أةثرالمفكهيم ني  ش  شف وشه أ به وقد البيظيةو والمعكني األدنية الدالالت

).المعك ر الن دي
 1) 

: أول مددك المعددكني؛ ىدد  ال عبيددر فددي ش  ددكن ي  أسدد وني  اسدد تدام ى ددص العرنددي السددن  وجددر 

 داللددة ى ددص اى مددكدا شيددرد؛ نلدد ل المعنددص ىدد   يلدده يعبددر وشددك أوالعددكديو الحرفددي األسدد وخ

 نعيددا ى ي دكو ال غدة د د  أنندكم ا دل ه شعينةو شدلوالت ى ص اس عمكل ك أ ل في ال غوية المفردات

 المعندص فيلكلعنك آ ر؛ شعنص  لص األوا شعنكهك  ى  ديكون أو انحراف أ  د وي  أو دحوير أي ى 

 .أج ه ش  وضت فيمك المس عمل نكل فظ النكس ني  شع ودة نملية شبكشرة  يكظة في

 أو المدرام المعندص  لدص الو دوا شد  المبددع يم د  الدذي الفندي االس عمكا  ل  ف و: ثكني مك أشك

 الدنمط ديدكون ال دي نكل غدة أدنيدة فنيدة  ديكظة فدي المعندص ىد  ال عبيدر يدأدص نحيدث المعندصو شعنص

 .التكطر ىفو جكم أو المبدعو قصده لغرض الةكهر؛ ي  صيه شك أو ال عبير في المألوف

 ظيددر ادسددكىك ال عبيددر في سددت جمكليددة؛ سددمة ل ح يدد  نيظيددك؛ لونددك ال صددويري الددنمط  لدد  ويددأدي

 اللرافدةو  لدص الردكندة شد  األسد وخ و  دراج ال دواو فد  فدي األدنيدة ال غدة شدت ال عكشل في شحدود

 شعدك؛ والوجدداني الف دري ل  دأثير الرفيدت؛ األدندي االسد عمكا شد  لو  في ال غوي النس  ودصريف

 أو االنحدراف أو العددوا يسدمص شدك هدو األدندي االسد عمكا وهدذا المب غدكةو األظدرض  لص ل و وا

 .االن يك 

 ننملي ددهو العددكم ال غددوي النةددكم ن عددديل األسدد ونية الردكنددة لي سددر االن يددك ؛ يددأدي  لدد  وى ددص

 فدي وشرجعي  دك شف وش دك وندي  ونين دك ونةيراد دكو المفدردة ندي  و ك دة جديددة ىيقدكت ويلر 

 أ ددر  سدديكقكت  لددص المألوفددة سدديكقكد ك شدد  الدددالالت نن ددل العدددوا يحددد  وهنددك شددكو سدديكق  طددكر

 نتدروج دنلدأ ال دي االن يكحيدة العيقدكت ش  س س ة في ود رانط االنحرافكت هذه ف  عكل  شغكيرةو؛

 .ش مي  د كشل في جمكلي ننكم  لص المع ود دصنيف ك شيكا ش  ال  مكت

دع مدد ى دص شدك يم د  اسد  بكله نحكسدة اللدمو وشيكل دك "هدي  دورة ونرنت الصورة اللدمية و

اللي و واألري و والعنبرو والمس و والعلدورو ورائحدة : الروائهو وشك يدّا ى ي ك ش  ة مكت شثل

..."روائه شك يح رق ةكل  وة وال بموو الفواةه واألنهكرو
( 1)

. 
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:وهذه الصورة ق ي ة الورد في شعر المبكر و وش  أشث   ك قوله
(  )

 

 يدددددددكنت   وال هدددددددرُ  ال هدددددددر و فدددددددي وألمُح دددددددك
 

ددددددد    فأحسددددددد ُ   ب   شدددددددذاهك أريددددددد  ال هدددددددر   ى 
 

العبدد و واألريدد و واللددذ و هددي ألفددك  شدد  الح ددل اللددميو ن ددل اللددكىر نواسددل  ك : فمفددردات

ود  رر الداللة نفس ك ل صور اللدمية فدي شدعر المبدكر و . الرائحة ال ةية ش  األنهكر  لص الحبيبة

:في قوله ييحظةمك 
(  )

  

 فلدددددددددكىر   الريدددددددددكض لدددددددددد  وقفددددددددداُ  و  ا

 نهدددددددرة   التمكئدددددددل   د ددددددد  شددددددد  يبددددددد    لدددددددم
 

 شدددددددددددذا  ىبددددددددددد    األنهدددددددددددكر   يس نلددددددددددد ُ  

  ةددددددددددددرا    دشددددددددددددي فددددددددددددي ودبعددددددددددددثُ   ال
 

 ؛فم ونكت الصدورة األسكسديةو هدي ش وندكت شدميةو دسد ثمر رائحدة األنهدكر الفّواحدة وال ةيدة

 . ل ن   ك  لص الحبيبة

 .هنك أ  اللكىر لم ينّوع ةثيراس في الصور السمعيةو ف ّرر الداللة نفس ك ييحظويم   أ  

 .الصورة والتشكيل البالغي: المبحث الثالث

ال دي اى مددهك المبدكر  فدي دلد يل  دوردهو ويم د  رّدهدك  ووسن ف هنك ىند األش كا البيظية

 : لص األش كا اآلدية

نرن ال لبيه في شعر المبكر  فدي دلد يل الصدورة نكى بدكره الصورة ال كئمة ى ص ال لبيهو ف  د 

ل ددذي  ادُتددذا شوضددوىكس ل صددورةو وقددد دح ّ ددا وسددي ة لإلفددكدة شدد  ىيقددة الملددكن ة نددي  اللددي ي  ا

ش  أقددم " فكل لبيه . الملكن ةو ظكلبكسو ىبر األدوات ال غوية المعروفة وأظ ب ك ال كفو وةأ  وةأنمك

" ور البيك  وأوسع ك اس عمكالس في اللعر العرني
( 9)

أحدد وسدكئل ال صدوير ال دي يحدد  " هدوو و

"  بّ هن ك ال نكظم ني  العمل الفني وني  الذي ي
( 8)

. 

المبكر و ال لبيه الُمؤةد وهو شك حذفا شنده أداة ال لدبيهو  ىندأنرن أنواع ال لبيه ال ي نرنت و

:في قوله ييحظةمك 
(9 )

 

ددددددددبك ريددددددددهُ   ف ددددددددا     ا  هيعددددددددة   نعددددددددد   الصَّ
 

 هواهدددددددددددددك رسدددددددددددددوا   ق بدددددددددددددي دتيّ  دددددددددددددك 
 

شألوفدة فدي  رةوىندشك دتف و أي د حر و وهي  د( ملبه نهال) دلبه الرسوا( ملبهال) فكلريه

 .لتدشة ال عبير ىّمك يحّل نه ؛شعر الح و ىندشك يلّتص اللكىر ةّل ش ونكت اللبيعة

:و في دل يل  وردهو ةمك في قولهةذل  اى مد اللكىر ال لبيه الب يمو
(95)

 

 رندددددددددكه فدددددددددي شيددددددددددخ   والع دددددددددمُ  ج دددددددددا  
 

 وأ صدددددددددددد  يدددددددددددددي  ى ددددددددددددص ف عددددددددددددكلص 
 

اللدكىر ىد  أداة ال لدبيهو لإلشعدك  فدي و دف دلبيه ن يدمو ف دد دت ّدص ( الع م شيدخ) ففي قوله

أن م في ال عبير  هنك ج ل شلب و وال لبيه الب يم حكا الع م قبل شييم شرثيهو ف ي حكلة جدخو أي

ندي  طرفدي  وى  الحكلة ش  أنواع ال لبيه األ در و فحدذف األداة ى دص سدبيل شثدكا داا ى دص دمدكه  

 .ال لبيه

:في قوله ييحظفي دل يل ش والت الح و ةمك  المبكر  ىندويحصر ال لبيه ال مثي ي 
(9 )
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 ةأن دددددددددددك الدددددددددددذةريكت ن  بدددددددددددي د دددددددددددكوت  
 

 هدددددددددّومُ  حيدددددددددرامُ  ال يدددددددددل   ندددددددددأف    نيدددددددددوم   
 

 ؛فيكمت الصورة في الللر األوا ؛هنكو    كر حكا اللكىر وشعكنكده ف دف الصورة ال مثي ية

جددكمت الوقددا الددذي ل  ددّدم  ددورة د ددكوي الددذةريكت فددي ق دد  اللددكىرو ودأثيرهددك فددي نفسددهو فددي 

 الصددورة الثكنيددة داىمددة ل داللددة األولددصو وشفسددرة ل ددكو فددأج ص  ددورة د كن  ددك هددي  ددورة النيددوم

 . الم  كوية حيرة وهّمكس 

ودة ر نراىة اللكىر في ال لبيه ال مثي يو ىندشك ي ددم لندك شد   يلده  دورة جمكليدة يلدّتص 

:في قوله ييحظن ك شةكهر اللبيعةو ةمك 
(91)

 

 ةأن دددددددددددك نكلغصدددددددددددو  بدددددددددددثُ دع والدددددددددددريهُ 
 

 هددددددددددوا    شددددددددددبك  فددددددددددي يُعرنددددددددددد ق دددددددددد    
 

   اللدكىر هندك ى دل ال لدبيهو فنيددهفكلعكدة أ  يصور ق   المح  العكش  نكلريه العكنثةو ول 

نصورة ال  د  الدذي وقدت فدي شدرا  ال دو و فمدنه   ورة الريه ال ي دداىب ك الغصو و هنك يلبه

. الصدورة أةثدر نيظدةو وأشدد ددأثيراس فدي الم   ديشدك جعدل وهدو شوجودات اللبيعة سمكت نلريةو 

:وش  هذا ال بيل قوله
(  )

 

 جددددددذالس  الرنددددددص نددددددي  شددددددك ينسددددددكخُ  والن ددددددرُ 
 

 أثدددددددددددرُ  لددددددددددده يُ فدددددددددددص هدددددددددددكرخ   ةأنّدددددددددددهُ  
 

فييعل ش  ددف  المكم فدي شيدراهو وانعلكفكدده الم عدددة  ؛فكللكىر يصور الن ر نصورة طريفة

 .نكألرضو دلبه  ورة اإلنسك  ال كرخو ول نه ي ر    فه أثره الذي يدّا ى يه

حدذف أحدد طرفيدهو  واالسد عكرة دلدبيه  وأشك ى  الصورة ال كئمة ى ص االس عكرة فدكلمعروف أ  

اى ددم أ  االسدد عكرة أ  ي ددو  ل فددظ أ ددل فددي :" ويوّضدده اليرجددكني هددذا المف ددوم البيظددي ن ولدده

و ثم يسد عم ه اللدكىر أو ظيدر  ت  الوضت ال غوي شعروف ددا اللواهد ى ص أنه ا  ص نه حي  ُوض 

"اللكىر في  ل  األ ل وين  ه  ليه ن يس ظيدر النمو في دو  هندك  ةكلعكريدة
(91)

لدم يتدرج الن دكد و. 

ذا المعك ددرو  ىدد   ا  الف ددمو وأةدددوا اليمكليددكت ال ددي دصددفي ك االسدد عكرة ى ددص األسدد وخو ف دد

االس عكرة شأ و ة ش  العكريدةو أي ن دل اللديم شد  شدتص  لدص " :الدة ور أحمد شل وخ ير  أ 

"آ ر ح ص دصبه د   العكرية ش   صكئص المعكر  ليه
(9 )

. 

الملدبه ندهو فدإ   ُحدذف والملدبهو : ي دوم ى دص حدذف أحدد طرفيده كوولمك ةكنا االس عكرة دلدبي س 

الملبه ةكنا االس عكرة دصدريحيةو و   ُحدذف الملدبه نده ةكندا االسد عكرة ش نيدة
(9 )

وقدد اى مدد . 

المبكر  هذا ال و  البيكني في ةثير شد   دورهو فمد  اى مدكده ى دص االسد عكرة الم نيدة فدي دلد يل 

:الصورةو قوله
(99)

 

 رنّمددددددددددددددك    ةأسدددددددددددددد    ارشددددددددددددددفي ثدددددددددددددم
 

 اللددددددددديو  د ددددددددد  يلفددددددددد ُ  شدددددددددك د  دددددددددي  
 

شلتصكس نصريكسو فلدبّه ( الليو ) جعل المعنوي ؛   اس عكرة ش نية( يلفي الليو )ففي قوله 

 (.يلف )ل أثيرهك في  كحب كو فحذف الملبه نهو ودر  شك يدّا ى يه وهو الفعل  ؛الليو  نكلنكر

                                                 
 12: الصدى الضائع - (12)

 21: الصدى الضائع - (13)

محمد رشيد رضا، مطبعة : صححه وعلق عليه :أسرار البالغة في علم البيان، عبد القاهر الجرجاني - (11)

 13ص. م323 ، 2عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ط

. م312  ،(ط.د) أحمد مطلوب، المجمع العلمي العراقي، بغداد،. معجم المصطلحات البالغية، د - (12)

 22 ص

حمد مطلوب، أ.خديجة الحديثي، ود.د: عجاز القرآن، للزملكاني، تحقيق إالبرهان الكاشف في  :ينظر  - (11)

 1 2ص. م313 ،  مطبعة العاني، بغداد، ط

 31: الصدى الضائع - (11)



في شدعر الحد  ىندد اللدكىرو ي دوا فدي شوضدت  ن وةهذا النمط ال لتيصي ليس عكرة  وية ر

:آ ر
(98)

 

   دددددي فددددي والحسدددد    ال ددددو  شعددددكني شكدددددا
 

 أوهدددددددددكشي أج دددددددددر شصدددددددددلرنكس  وىلدددددددددا 
 

دلتيص المعنويو نإلبكسه ثوندكس  ش  ؛(شكدا شعكني ال و ) :فوقعا االس عكرة الم نية في قوله

دلتيص ي دف  لص    كر  هو( شكدا) نلريكسو فكل و  فعل ق بي وشعنويو و سنكد فعل الموت  ليه

. شك و دل  ليده اللدكىر أو الُمحدّ  شد  شعكندكةو دصدل  لدص درجدة  شكددة ال دو  دت ّصدكس شد  دبعكدده

:وشث  ك قوله
(8 )

 

 ق ددددددددددددددددـ فددددددددددددددددي األحدددددددددددددددديمُ  شكدددددددددددددددددا
 

  نّددددددددددددددي   ددددددددددددددف وظكنددددددددددددددا ـددددددددددددددبي 
 

فمنه األحيم سمة نلريةو ىندشك شب  ك نكإلنسك و فحذف الملبّه نهو وأن دص شدي كس شد  لوانشدهو 

 .  شعكنكس في المبكلغة في و ف المعكنكة ؛(شكت) الفعل وهو

 لدد فدي دلد يل ننيدة االسد عكرة الم نيدة  وكإلسنكد الفع ي هو اللري ة الرئيسدةنيعّد ال لتيص و

:في قوله ييحظالمبكر و وهذه شك 
(85)

 

 السدددددددددددددنك  ا يّمحدددددددددددددي قريددددددددددددد    ىّمدددددددددددددك
 

 الغددددددددددددرام ويفنددددددددددددص الحدددددددددددد ُّ  وي ددددددددددددرم 
 

:وقوله
(8 )

 

 أشكنيددددددددكس  التيددددددددكا شددددددددت ظرسدددددددداُ  ول ددددددددم
 

 ظراسدددددددي جنيدددددددا شدددددددك شدددددددبكني وشصدددددددص 
 

:وقوله
(81)

 

ه   الم رشدددددددددددكت   ىدددددددددددرشُ  فدددددددددددكه  ّ   لف دددددددددددد 
 

 وسدددددددددددددريرُ  شنبدددددددددددددر   ى يددددددددددددده ون دددددددددددددص 
 

ي ددرم الحد و يفنددص الغددرامو : فكالسد عكرات الم نيددة فدي األنيددكت السدكن ة دح  ددا فددي ال لد ييت

ظيدر فكى ده الح ي ديو ففدي سدبيل وهي ة ّ ك قكئمة ى ص  سدنكد الفعدل  لدص . ظرسُا أشكنيكو ن ص شنبر

الداللة ى ص ضعف الح و أو ن صكنه في ق   الُمح و ييعل اللكىر الحّ   نسكنكس يليخو ثم ييعل 

 . شيتو ة الح  :أي ؛ل أةيد الداللة السكن ة ؛أو شي كس يصيبه الفنكم وش  الغرام ثونكس 

الملبه نهو وي ر  شدك يلدير  ليده يلبه األشكني ننبكت يُ رعو فيحذف ( ظرسا أشكنيكس ) وفي قوله

  الغدراس ال ا ؛    و هو ظراس وهميو في المتي دة ف دطو ول   هذا الغراس(ظرسا) وهو الفعل

 .ي بعه جني ل محصوا

كد الفعل  لدص ظيدر فكى دهو فكلب دكم سدمة نوقعا االس عكرة الم نية في  س( ن ص شنبر) :وفي قوله

 داللدة ى دص سدمة ةدك  ي م دت ن دك الم دوفص الدذي يتكطبده ل لتيصهو ول ؛ نسكنيةو ان   ا  لص المنبر

شد  هندك ةدك  ن دكم المندكنر  ؛اللكىر في البياو وهي سمة التلكنة والفصدكحة ال دي اف  ددت نوفكدده

 .شبكلغة لليفة في اإلشكرة  لص فصكحة قد اُف  دت

الليخ  ثكئهره في رؤة في دل يل الصورة الفنيةو شك ن وش  اى مكد اللكىر االس عكرة ال صريحي

:و قكئيىبد الع ي  الع يي
(  )

 

 دغيّددددددددددددد    ونددددددددددددددر   هدددددددددددددو  نيدددددددددددددم   أيُّ 
 

 ةوةدددددد    الحدددددد ّ  شلددددددكىل شدددددد   بددددددك ُشددددددذ   
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 فكللدكىر( نيدمو نددرو ةوةد ): ف د وقعا االس عكرة ال صريحية في البيا في ثيثة ألفك و هي

يلبه المرحوم الليخ الع ييو ندكلنيمو أوالس ثدم نكلبددرو ثدم نكل وةد و فحدذف الملدبه و دّر  ن فدظ 

ال مكهي ني  الملبه والملبه نهو ف أ  المرثدي هدو الدنيم والبددر ى ص الملبه نهو وهذا الحذف داا 

ع  مدكس ندكرناس  ووال وة و وةل هدذه األلفدك  دُصدمر دالالت ىددة ف دانده  وأهم دك أن دك ديعدل المرثدي ش 

 .ةف دا  النيم أو البدر أو ال وة و ةمك أن ك دلير  لص ش كن ه السكشية ني  النكس ..شؤثر

:والداللة نفس ك ي ررهك اللكىر في شعر الرثكم في ظير شوضتو ة وله
(81)

 

 نسدددددددكح نك دمدددددددُرر   ال الحددددددديّ  سدددددددكشر   يدددددددك 
 

 الع ددددددددمُ  وانلددددددددو  د ّمددددددددكس  ظددددددددكخ فبدددددددددرنك 
 

ويصدر  ن فددظ  ودصدريحيةو يلدبه ن دك المرثدي نكلبددرو فيحدذف الملدبهاسد عكرة ( البددر)ف فةدة 

 .الملبه نه

:وقد ييعل اللكىر ش  شرثيه في دفكىه ى  الح  سيفكس  كرشكس 
(8 )

 

 شدددددددددددكض   الددددددددددددهر   ل حنيفيدددددددددددة  دددددددددددكرمُ 
 

 ودغصدددددددددددد  درضددددددددددددص لإللدددددددددددده دائمددددددددددددكس  
 

 دفكدهو وهدي شد  أسدمكم السديف الدالدة ى دص (  دكرم) فكالس عكرة ال صريحية وقعا في لفةة

 (.شكض  )الدي و وقد أةد د   الداللة نكلنعا / فكلم وفص اس ح  أ  يلبه نكلصكرم لدفكىه ى  الح 

هددي شدد  وسددكئل دلدد يل ةمددك ا ددل ه ى ي ددك  ال نكيددةوجددكمت الصددورة ال كئمددة ى ددص ال نكيددةو و

شدد  أ  يريددد المدد   م  ثبددكت شعنددص : "الصددورة الم مددة ال ددي يع مدددهك اللددعرامو والمددراد نكل نكيددة

المعكنيو في يدذةره ندكل فظ الموضدوع لده فدي ال غدةو ول د  ييديم  لدص شعندص هدو دكليده وردفده فدي 

"الوجددودو فيددوش  ندده  ليدده وييع دده دلددييس ى يدده
(8 )

ال نكيددة ديسددم : "عددكلبيوي ددوا أنددو شنصددور الث. 

"المعكنيو ف صع ك في  ورة حسية دروق ودعي  ال كرئ ودب ره
(89)

ددر  "وهي ىند الس كةي . 

"لين  دل شد  المدذةور  لدص الم درو  ؛صريه ندذةر اللديم  لدص  ةدر شدك ي  شدهال 
(88)

ورأ  الن دكد . 

كل أشدل الدواىي نأسد وخ يُغ دف فيده المعندص الم صدود نغديف لليدف ي لدف ىنده " :المحدثو  أن ك

"  كر شواط  اليمكا ال ي دبي  ىند  وو والس  لص األسرار النفسية
(5  )

. 

و وهددذا أسدد وخ المرشددي  لي ددكفددي اإلشددكرة وال  ددويه  لددص دالالددده  ال نكيددة المبددكر وقدد اسدد تدم  

ييعل دأثيره وجمكله أةبر في نفل  وهو شكظير شبكشرةو  نلرائ خ المعنص ايلرق أنو ؛   شعري

الم   يو ويُيحظ أ  المبكر  قد رّة  ى ص نوع واحد ش  أنواع ال نكيدة فدي شدعره هدو ال نكيدة ىد  

ال ي اى مدت ال نكيدة فدي دلد يل الصدورة  ووش  النمك ج اللعرية  فةو وندرت األنواع األ ر و

:في سيكق شعر الغ ا قوله
(   )

 

 أضددددددددد عي فدددددددددي الندددددددددكر ل يددددددددد  أ ةدددددددددا
 

 اللدددددددددديو  ح يددددددددددف ق بددددددددددي وظددددددددددكدرت 
 

                                                 
 11 : الصدى الضائع - (31)

  1 : الصدى الضائع - (32)

 11 ص: عجازدالئل اإل - (31)

 عائشة حسين فريد، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،: تحقيق الكناية والتعريض، أبو منصور الثعالبي، - (31)

 31 ص. م331  ،(ط.د) القاهرة،

نعيم  :مام أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر بن علي السكاكي، ضبط وكتب هوامشهالعلوم، لإلمفتاح  - (33)

 .1/311 ج. م312 ،  زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

أحمد عبد السيد الصاوي، الهيئة المصرية العامة . د(: دراسة تحليلية في البالغة والنقد)فن االستعارة  - (11 )

 . 122 ص. م313  ،(ط.د) القاهرة،للكتاب، 

 31: الصدى الضائع - ( 1 )



و ةنكية ى  شدة الح  واللدوقو وىد  شدك يت ّفده  لد  (ظكدرت ق بي ح يف الليو ) :ففي قوله

الذي يرة  دوشكس في شعر الغ ا ى ص أثر الح   المبكر في نفل الُمحّ و وهذه الداللة د  رر ىند 

:ودبعكدهو وش   ل  قوله
(   )

 

 رائعدددددددددكس  حدددددددددديث    يحدددددددددوي شدددددددددك اللدددددددددعر
 

 ىينددددددددددك  ندددددددددده قددددددددددذفا شددددددددددك والسددددددددددحر 
 

د وم  ووأثره في النفل ش  جعل السحر ىميس دائمكس  وةنكية ى  اليمكا في الللر الثكني يحظ ُ ف

 .ف  ر  العكش  أسير هواهك ؛نه ىيو  الحبيبة

:في قوله ييحظودرد ال نكية ى   فة في سيكق    كر شعكنكة اللكىر في الحيكةو ةمك 
(5 1)

 

 قكطبددددددددددددددةس  هللا   أرض   ُجبدددددددددددددداُ  فلكلمددددددددددددددك
 

 أقدددددددداشي السدددددددعي فدددددددي حفيدددددددا   وطكلمدددددددك 
 

 .المبذوا في الحيكة ووالصنص ووالي د وةنكية ى  ال ع ( حفيا في السعي أقداشي: )ف وله

ف ي مدت  ؛الذي ىبر فيه اللكىر ى  حكلة ال هد وال وندة ووقد نرنت نوضو  ال نكية في اللعر

في قولده  ييحظال ي يحفل ن ك ق   اللكىرو ةمك  ووال ونة وةنكيكت ىدة في ال عبير ى  حكلة ال هد

(:ضراىة) في قصيدة
(5 1)

 

 يُغنيدددددددددددددددددددددددـ الفددددددددددددددددددددددد ّ  دةددددددددددددددددددددددد ّ  ال

 دُس يدددددددددددددددددددددـ ال دددددددددددددددددددددأس دتدددددددددددددددددددددكا أو

 يُغريدددددددددددددددددددـ الدددددددددددددددددددروض   دتدددددددددددددددددددكا أو

 يُلييددددددددددددددددددددـ ال حدددددددددددددددددددد    دتددددددددددددددددددددكاُ  أو
 

 فنّدددددددددددددددددي ط  دددددددددددددددددا ف دددددددددددددددددد ـدددددددددددددددددني 

 دنّددددددددددددددددي حلمددددددددددددددددا ف ددددددددددددددددد ـددددددددددددددددني

 ىينددددددددددددددي أظمصددددددددددددددا ف ددددددددددددددد ـددددددددددددددني

 أ ندددددددددددددددي أ رسددددددددددددددداُ  ف دددددددددددددددد ـدددددددددددددددني
 

وشعك دي ك ي يدأ  لدص ال نكيدة فدي  فكللكىر في سيكق    كر نهده في الحيكةو ودرةه ل ل ش ذاد ك

ط  ا فنيو حلما دنيو أظمصا ) : يصكا شعكنيه  لص ش   يهو ف  والص ال نكيكت ى ص النحو اآلدي

الفد  ةنكيدة ىد   و وهي ة  ك ةنكيكت ى  ددر  المعك دي والم دذاتو فلديق(أىينيو أ رسا أ ني

و ظمدكض العدي و ةنكيدة ىد   و ةنكية ىد  ال ت دي ىد  اللدراخ وددر  لذاددهوّدنك درةهو ودحليم ال

ظّض البصر وددر  شعك ديهو و  دراس األ  و ةنكيدة ددر  ال م دت نكلغندكمو ف دد دصدكفرت ال نكيدة 

 .شي معة في دل يل داللة ال هد في ش ت الحيكة وش ذاد ك

:وقري  ش  د   الدالالت قوله
(5 1)

 

 وأشسدددددددددا شندددددددده الحيددددددددكة   شددددددددكمُ  ظددددددددكض  
 

 نهرادددددددددددددده المندددددددددددددص شدددددددددددددت  انددددددددددددديت   
 

 .األوا ةنكية ى   هكخ اللبكخ وح وا الليتو ةفكلللر 

:ةذل  دحصر ال نكية في شعر الرثكمو ي وا
(5  )

  

 ال  ددددددمُ  فمددددددي فددددددي وشكدددددددا اليددددددراعُ  جددددددفّ 
 

 شن ددددددددد مُ  والصدددددددددبر شن صدددددددددر   فدددددددددكلح   
 

فيفكف اليراع ةنكية ىي ه ى  ال عبير ن يية فداحدة المصدكخو وةدذا الحدكا دوشدكس ىنددشك د دو  

 .ال غة واألقيم دتو  في ال عبير ودعي  ىنهالمصكئ  ىةيمةو فإ  

:نلير  لص أنه ش  المواضت النكدرة ال ي وردت في ك ال نكية ى  شو وفو قوله اوأ ير
(5  )
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 النتيددددددددددددددددل   أمّ  يددددددددددددددددك هيددددددددددددددددرُ  يددددددددددددددددك
 

 األثيدددددددددددددددددددددل الميدددددددددددددددددددددد وشنكندددددددددددددددددددددا 
 

و وهددي شدينددة دلدد  ر نددوفرة نراىددة (هيددر) و ةنكيددة ىدد  شدينددة اللددكىر(يددك أم النتيددل)ف ولدده 

 .جعل نع  ك نأم النتيل شسّوظكس دالليكس  وهو شكالنتيلو 

 :خاتمة

 لدص ال دوا    الت دو  يدة فدي شدعر أحمدد المبدكر و يم د  ى  الصورة الفن الحديثوفي   كم 

الحسدية  النملدي  العدكشي  ل صدورةو وهمدك الصدورة  دورده اللدعريةاللكىر قد اى مد في دل يل 

 :الصورة البيظيةو ويم    ييكن أهم الن كئ  الدالة ى ص سمكت الصورة في شعره نكلن كط اآلديةو

سيلرة شصكدر ثيثة أسكسية أس ما في دل يل الصدورة لديدهو فكللدكىر يع مدد شفدردات : أوالس 

اللبيعة في دل يل  دورهو ى دص طري دة الروشكنسديي و ةمدك اسد مد شد  اللدعر ال راثدي ةثيدراس شد  

 ةال ندك  نإىدكدونلريد  االق بدكس  ةدك الصور نلري ة  ىكدة  يكظة المعنصو أو ن  راره ج ئيكس أ

أثدر ث كفدة  ييحدظالمعنص ال راثي حرفيكسو ةذل  نرن المصدر الديني في دل يل الصورة لديهو وهنك 

 .أسرده ال ي انع سا ى ص اللكىر

شد  هندك لدم  ؛ ل يل البسيط ظير المع دد ميل  لص اللشيل اللكىر في دل يل  ورده  جيم: ثكنيكس 

 .ةّد وج د في ةلف دالالد كش يد نيد الصور الع  ية أو الذهنية ال ي دح كج ش  الم   ي 

درةي  اللكىر في الصور الحسية ى ص الصورة البصرية في دل يل الصدورةو وقدد ندرن  :ثكلثكس 

الصدورة ال مسديةو والصدور  شد  هندك ا  فدا ؛ى ص حسكخ انحسدكر األنمدكط األ در  يكهك اى مكده 

   اللددكنت ال   يدددي هددو الددذي ةددك  : ونددذل  يم دد  ال ددوا ؛ال ددي دع مددد دراسددل الحددواس والمرةبددة

 هيمنداال ي ة با في ك أظ   أشعكرهو وهي المرح ة ال دي  والمرح ة الفنيةوسيلراسو وهذا ينسيم ش

 .اللعر السعودي ى صفي ك المدرسة ال يسي ية 

و سددديلرة الصدددورة ال لدددبي يةو والصدددورة لدددوحظلصدددورة البيظيدددةو ى دددص  دددعيد ا: رانعدددكس 

االس عكريةو في حي  اق صر اللكىر في الصورة ال نكئية ى دص نمدط واحدد هدو ال نكيدة ىد   دفةو 

 .وظكنا األنمكط األ ر 

ةرر اللكىر ى ص  عيد الصورة الحسدية والصدورة البيظيدة ةثيدراس شد  الصدور ال دي :  كشسكس 

نصيكظكت شت  فة أو ش لكن ةو وهذا شك أضدعفو فدي ةثيدر شد  األحيدك  شد    كدحمل الدالالت نفس

 .الم   ي ى صقدرة الصورة اإلدهكشيةو ونكل كلي أضعف دأثيرهك 
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