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 عند شعراء وصف الخيل في التشكيل الشعري ية وأثرهاسالصورة الح

The Effect of Abstract Images on Poetic Structure in Horse 

Description Poetry 

 

 أ.م.د. محمد نوري عباس أسامة مبارك شبيب                              
 جامعة األنبار –كمية التربية لمعموم اإلنسانية 

 
 الممخص
تناولنػػا  ػػه اػػذا الدراوػػا صورػػوع الةػػورة الفوػػلا ويلراػػا  ػػه الترػػ لؿ الرػػ ري  نػػد رػػ را  ط ػػ        

ت رلؼ الةورة الفولا وصدى تأللراا بروـ الةور لصوجزة  ةورة  إذ قدصنا ل  ر راـ وةؼ الخلؿ، 
بخصػػس صبافػث اػػه: الةػورة البةػػرلا، والةػورة الوػػص لا،  -وصػف لػػـ تناولنػا الةػػور الفوػلا ،الرػ رلا

والةػورة الرػصلا، والةػورة الذوقلػػا، والةػورة اللصوػلا، لنت ػػرؼ  ػف قػرب صػػدى اوػتلصار رػ را  وةػػؼ 
 الخلؿ  ه بنا  نةوةهـ الر رلا صف خالؿ الةور الفولا ويلراا الوارح  ه التر لؿ الر ري.

 
 

Abstract 

The study addresses the effect of abstract images on poetic structure 

in the poetry of Horse description. It introduces a brief summary of the 

definition of the abstract image and its effect on drawing the poetic image. 

The abstract image has been addressed in five sections; visual image, audio 

image, smell image, taste image and touching image. The aim is to examine 

the extent to which horse description poets have utilized abstract images in 

their poetry and the effect of these images on poetic structure.   
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 المدخل
، إذ وتدر ػػ ُ  ر التػػه ل ػػوف اارت ػػاز  لهػػا  لػػ  صػػا تةػػو رُا الفػػواساػػه الةػػو الةػػورة الفوػػلا 

ووػبب ذلػؾ  لصاراا؛لفولا دور  ه إلارة ر ور الصبػدع إلػ  اوػت، وللةور ار الفولالطلؽ  للها الةو 
الطرلػؽ "الفوػلا اػه  الةػور إذ إفولػد   بػِ  إلػ  إنتػاج الةػور؛ ل  رػ ور نسوػه لػراود الصبػدع  ائد إ

ل ػػلش  لهػػا، وفواوػػ  تتػػػ لؼ صػػ  صػػا اػػػو  هتػػػ الرػػػا ر اػػو ابػػف البلئػػا ال، (1)"الصبارػػر للتجربػػا الرػػ رلا
ةػلاتتها  إل ادةصفووس  لها وتتسا ؿ ص  ، والفواس توجؿ  ؿ صا ل القها صف خواص تنقلها للخلاؿ 

 .(2)ال رض الصراد تةولرا ص  صتطلبات الره  يو
الةػػور بفوػب ال رػػو الػذي تنتصػػه اللػػ ، تقوػػـ اػذا  إف طرلػؽ اػػذا التةػولر اػػه الفػواس، 

وُروُدُا  فتقبػػؿ صػػا لتةػػؿ بهػػا صصػػا طب ػػت لػػ ، إذ  ػػاإف  ػػؿ فاوػػا صػػف فػػواس البػػدف "بػػف طباطبػػا وؿ اقػػل
قذى الفوف، وت صريىجور  ل ، وبصوا قٍا ا صرادة ص ها،  ال لف تألؼ ال ا با تداؿدًا لطلسًا  للها ورو 

صػذاؽ الفلػو، ذ بالوالسػـ للتػ ،، ولتػأذى بػالصنتف الخبلػثالطلػب ـ  ِرػالصَ صريى القبلح ال رل ، واألنػؼ لقبػؿ بال
، (3)"س اللػلف النػا ـصواللػد تػن ـ بػالصل ولصج البرػ  الُصػر، واألذف تترػوؼ للةػوت الخسػلض الوػا ف...،

طباطبػا صػا لةػدر  ػف الفػواس  ابػف بػل فَ ل  ينواع الةػور الفوػلا  نػد الرػ را ، إذ   انت اذِا إرارة إ
 صف قبح وفوف  ه النظـ.

السنه،  تصتزج  ه صجراا  واطؼ الةورة الفولا اه الصنب  الذي لنطلؽ صن  نهر التةولر  
  تصػنح، (4)"خلؽ جدلػد ل القػات جدلػدة  ػه طرلػؽ جدلػد صػف الت بلػر"نواف بصسردات الفس، والةورة اإل

لقػه بةػورة جصاللػا صفببػا، إذ ت ػد الل ػا فػداث الدارػا لػدى الصتة  لػ  إا التةولر القةلدَة القدر تجرب
وذلػؾ  ،(5)وػص  ويروع يرػ اؿ السػفةػورا الرػ رلا بت بلػر فوػه، اػه صػف يف الته ُل بر بها الرػا ر  ػ

دقلقػػًا فتػػ  يف لنبلػػؽ  ػػه ةػػورة فوػػلا اػػه تلػػؾ التػػه تصلػػؿ فلػػـ الرػػا ر تصلػػلاًل  الجصػػاؿ ا بػػد لػػ ُ "ألف 
 أةػبح  ،(6)"النسوػه الرػدلد اانس ػاؿلتطور فالت  الص نولا  ند نقطا صػف نقػاط تةبح الةورة تجولصًا 
ص ػػانه الةػػور بػػالفواس،  لةػػبح ال ػػالـ  لػػ  صػػف ال واطػػؼ  ارتبػػاطبػػدا ًا ذلػػؾ لهػػذا الةػػور جصػػاًا وا  

                              
 .64:الص اةرة  ه الرؤلا الر رلا (1)
 .41لنظر: الفر ا الر رلا  ه  لوطلف: (2)
 .20الر ر:  لار  (3)
 .260 ف الر ر: (4)
 .90لنظر: صوائؿ  لوسا السف الص اةر: (5)
 .29رؤلا جدلدة  ه دراوا األدب  ه  ةر ةدر اإلوالـ: (6)
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إذ  ،فػػدلها الصبػػدع  ػػه ذانػػ ِ بجصػػاؿ الةػػورة التػػه ي ، ولوػػفرااللػػِ   لػػ  الصتلقػػهواألفاوػػلس صػػا للقػػه بظ
 الـ صرفوف رفنًا قولًا، لتألؼ  ادًة صػف  ناةػر صفوووػا... تفصػؿ "ت وف بذلؾ الةورة الصفوووا 

لواقػػػ  اوي لػػػر صػػػف ان  ػػػاس إنهػػػا تػػػوفه بػػػأ لر صػػػف الص نػػػ  الظػػػاار  ػػػه ترػػػا لسها   ػػػرة و اطسػػػا، يي 
صػف ذاػف الصتلقػه  ػاَف ي لػر  اً قرلبػ ،  الرػا ر  لصػا  ػاف(1)"الخارجه وتؤلؼ  ػه صجصو هػا  ػاًل صنوػجصاً 

 لػػر ألنهػػا قرلبػػا صػػف صخللػػا الوػػاص ، وي  ا للػػا  ػػه إلارتػػِ  صػػف خػػالؿ اارت ػػاز  لػػ  الةػػورة الفوػػلا،
،  األرػػلا  (2)لػػ  الصتلقػػهيقػػرب طرلػػؽ إللةػػاؿ الروػػالا إ الةػػورتسػػا اًل ص هػػا، ول ػػوف اػػذا النػػوع صػػف 

الص قولػا ذلػؾ يف  ػؿ صػا ترػاادُا وتلصوػُ  يو ترػصُ  تبقػ  لػ  السهػـ صػف األرػلا  الصفوووا ت وف يقرب إ
للػا  ػه ةورتُ   القا  ه الذاف، وصت  صا ةػور الصبػدع ُةػوَرُا وجػا ت الةػورة صطابقػا للةػورة الصتخ

 لػر  ا للػًا، وذلػؾ ألف الصنػاخ الػذانه يةػبح لخلػؽ ت القػات بػلف الةػورة الذاف يةبح التسا ؿ ص ها ي
 .(3) ه الذا رةالصفوووا والةور الصخزونا 

لرػػا ر يلػػر بػػارز  ػػه تةػػولرِا لهػػذا الةػػور  ػػف طرلػػؽ للطبل ػػا وصػػا لػػراا ا وصػػف الص لػػـو يف
الت اصػػػؿ بػػػلف الػػػنسس والطبل ػػػا وترػػػ للها و قػػػًا " صػػػف يجػػػؿ إنتػػػاج الةػػػوراؿ فواوػػػِ   ػػػه ترػػػ لؿ اوػػػت ص

 الر را  صطابقا لصا وةسوا.  ةور، فت  جا ت (4)"لتةوراتِ  الخاةا
، ذلػؾ ينػػ  راجػػ  إلػػ  إرػػارات وتجػارب  ػػه اوػػت صاؿ الفػواس  ػػه التةػػولر وللرػا ر الجػػااله

لػر الرػا ر ولت ػاطؼ ص هػا،  صرا ر ويفاولس الرا ر ونظرات  الصباررة للفلػاة بصػا  لهػا صػف يفػداث تل
يةػبح الرػا ر الجػااله وللػد "لته تتطابؽ ص  الفدث الصراد نقل  للصتلقػه، إذ اولةوراا بإفدى فواوِ  

إذ ، (5)"رلا  وللدة الرؤلا، والصالصوا وللدة ال واطؼاافت اؾ الصبارر ص  الفلاة، واألالفولا و التجربا 
وتنػدرج  ػه صدارجػِ ، ولص ػػف للقػارئ صػف تلصػس ذلػػؾ  ػه رػ ر الوّةػػاؼ  ػؿ ةػورة نصطػًا لنتظصهػػا، لإف 

ز  ػػه البنػػا  لفققػػوا التصّلػػ تطا وا صػػف خػػالؿ الةػػورة الفوػػلا، يف، إذ اوػػ(6) ػػوا بوةػػؼ الخلػػؿالػػذلَف  ر 
نوػػػػاف صػػػػف القػػػػدرة  لػػػػ  ورػػػػوح صوػػػػت لنلف بصػػػػا تصل ػػػػ  فػػػػواس اإلالتةػػػػولري ونقلػػػػوا تجػػػػربتهـ بةػػػػدؽ و 

 الصفووس. لل الـ البلئه ان  اس، واذِا الةور، ااوتقباؿ
                              

 .193-192تصهلد  ه النقد الفدلث:  (1)
 .267بداع السنه  ه ر ر  نترة: لنظر:  ناةر اإل (2)
 .62-59لنظر: التسولر النسوه لألدب:  (3)
 .154لتطبلقه والصوازنات: النقد ا (4)
 .63لرا  ه ت للر الواق :الر ر الجااله وي (5)
صةطلح وةاؼ الخلؿ لطلؽ  ل  صجصو ا صف الر را  تلب  ل  ر راـ وةؼ الخلؿ، واـ:  (6)

 اصرؤ القلس، ويبو دؤاد اإللادي، ووالصا بف جندؿ، والطسلؿ ال نوي، والناب ا الج دي.
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ذلػػػؾ  الرػػػ ر  بػػػارة  ػػػف ةػػػور لرت ػػػز  لػػػ  الص ػػػانه الصفوووػػػا التػػػه تصلػػػؿ الصتلقػػػه  وصػػػ 
بالفر ػػا والفلػػاة، ولػػذلؾ لػػدرؾ الصتلقػػه صػػف الةػػور الفوػػلا الجصػػاؿ الػػذي لبفػػث  نػػ   ػػه الػػنص، ألنػػ  

 .(1)لنطلؽ صف الوص  والرـ واللصس والذوؽ
ا، والتػه ةػور الفوػللل نصػاذج لتةػولر الرػ را  الوّةػاؼب ػض ال  ؿ صػا تقػدـ وػأتناوؿ وصف

 جزائها  ه خصوا صبافث.جا  يلر الفس  ه تر لؿ ي
 الصور البصرية:المبحث األول:  .1

طلػػػؽ طاقاتػػػُ  اإلبدا لػػػا تةػػػاؿ برػػػ ور الصتلقػػػه و  ػػػرِا، إذ يا تصػػػد الرػػػا ر فاوػػػا البةػػػر لال
ول ػف يبةػرت  فدقتػُ  وو تػُ  َبةػلرتُ ، "للرارؾ خلاؿ الصتلقه  ه إبةار الةور ب ؿ جزئلاتها لنقػؿ صػا 

لل القػػػات الذاتلػػػا ورؤلتػػػُ  الرخةػػػلا لتلػػػؾ األرػػػلا ،  جػػػا  رػػػ رُا وةػػػسًا  نلػػػًا  لػػػلس ب لػػػدًا  ػػػف ص وناتػػػ 
 ارػػػسًا  ػػػف الػػػذات التػػػه ت ػػػلش صػػػ  الػػػذوات األخػػػرى  ػػػه واق هػػػا بصختلػػػؼ ينصاطهػػػا، وت بلػػػرًا اإلنوػػػانلا 

لؿ فاوػا البةػر الر رلا رلو ًا اه الةور الصرئلا، إذ تص  لر الةوري ، إف(2)"ص اً  الفقلقه والصتخلؿ
األداة األولػ  " ألنهػاؾ األرلا ، واذِا الفاوا لها البرا ا والدقا  ه صخاطبا الةػور ار نا ذة صف نوا ذ إد

الفوػػػػلا رػػػػلو ًا  ػػػػه الرػػػػ ر الةػػػػور  لػػػػر ، واػػػػه ي(3)"وال بػػػػرى لسفوػػػػاس بالجصػػػػاؿ واإلفاطػػػػا بص انلػػػػ 
 .(4)"لر الفواس اوتقباًا للةور ي ال لف" إذ إفالجااله 

ا لتر لؿ الةور الفولا اه فاوا البةر، وذلؾ يف الخلاؿ ل تصد  ه روـ إف الصادة الرئلو
صػػف  ا لوػػتقه صػػف الفػػواس األخػػرى ي لػػر صػػف اوػػتقبال "إذ صػػف صرػػااد،  الةػػورة  لػػ  صػػا تنقلػػ  ال ػػلف

لارتػ  للتسا ػؿ صػ  (5)"النظر ،  الرا ر الجااله ا تصد  ل  نقؿ الةورة  ل  صفا اة فواس الصتلقػه، وا 
ألنهػا النا ػذة التػه  ؛طرلػؽ الفػواس تترػح الةػورة السنلػا ولظهػر وػلطانها  للهػا " ػف انتاجِ  وابدا ػِ ، 

  الفواس لترجصا لاف صفتاج  ه  للر صف افتصااتِ  إلوتقبؿ بها الذاف الفلاة والتجربا...  صا يف الذ
 .(6)"والبث ااوتقباؿ ت وف الفواس بهذا الصنف  ياـ ووائؿ الذاف  ه  ،تلؾ الفواس

                              
 .96-95 ه النقد ال ربه:  لنظر: النقد الجصاله ويلرا (1)
 .31األصؿ واللأس  ه الر ر الجااله: (2)
 .100 ه ر ر برار بف برد:ة السنلا الةور  (3)
 . 149ة السنلا  ه ر ر يبه تصاـ:الةور  (4)
 .21: وه دي لولس الر رلا ةالةور  (5)
 .360الةورة السنلا  ه ر ر األ ر  ال بلر: (6)
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 لج ػػػؿ  ،لػػػ  فػػػٍد صػػػاإ اً رلا لجػػػد  لهػػػا تطابقػػػ الرػػػا ر ُلةػػػِور تجاربػػػ  النسوػػػلا صػػػف ةػػػوٍر بةػػػ
ذلػؾ  نػد ج ػؿ الصتلقػه لػرى صرػهدًا لطػابؽ صػا  ػه و الصتلقه ل ػلش تلػؾ التجربػا التػه ل لرػها الرػا ر، 

إفوػاس يو إدراؾ فوػه، وذلػؾ ذات ت وف  لًا ل وف ارت ازاا بةر  هيف الةور الت  صاالخلاؿ الصبدع، 
  .(1)ل  يرلا  داخللا ر ورلا تلر صرئلا لدى الرا رصصا ل طه إرارات إ

رفلػػػا ةػػػلد، إذ نقػػػؿ القػػػلس،  نػػػد تةػػػورلِ   ُا الرػػػا ر اصػػػرؤةػػػور البةػػػرلا صػػػا  الةػػػوروصػػػف 
 لقوؿ: ]صف الطولؿ[النص، إذ  ج ؿ الصتلقه لبةر الصرهد  ند قرا ة اً بةرل اً صرهد

َ  َباااااااي َن ث َعالاااااااة   اااااااي الاااااااَوح   َخَرجناااااااا ن َراعح
 

ااااااااااار بح    وَباااااااااااي َن ر َحيجاااااااااااات   لااااااااااا  َفااااااااااا   أخ 
 

اااااااااان  بعي ااااااااااد  ك نج ااااااااااا با  مح اااااااااار  اااااااااات  سح  َفآنس 
 

َ ااااااااااا  بح   ااااااااااااَلء  م  ي اااااااااااد  فاااااااااااي م  اااااااااااب  عح  َرَواهح
 

 ف ل َقي ااااااااات  فاااااااااي في ااااااااا ح المجااااااااااَم وف ت َننحاااااااااي
 

َنَك فا  م ااااااابح   اااااااَحابي َقاااااااد  َشااااااا و   (2)َوقااااااااَل صح

 
ه روػػـ ةػػورة بةػػرلا، لتجوالػػِ   ػػ َيف الرػػا رنجػػد  لنػػا اػػذِا اللوفػػا  ػػه إطاراػػا ال ػػاـد تأص نػػ

التػػه اػػه رػػالا السروػػاف التػػه لبفلػػوف  نهػػا  نػػد الةػػلد، إذ قػػاؿ  يصػػا ف تواجػػد قطلػػ  البقػػر الوفرػػه
صتلقػه لصرػااد  ػه لهلػا ال "نرا ػه"يي نتبةراا ونبفث  نهػا،  اوػت صؿ الس ػؿ  "خرجنا نرا ه الوفش"

ص ػػا، واػػو تجتلػػؾ القط ػػاف، صػػف البقػػر الوفرػػه ص ةػػورلرؤلػػا  الصتلقػػهَ  نقػػؿ الرػػا رُ بةػػرلا َوػػَلرااا،  
صرتػػػدلات اػػػا براابػػػات  ػػػه  لػػػد، واػػػف صػػػتجصالت ب صػػػف الػػػوفش، ُصرػػػّبهًا إلا رفتػػػُ  برؤلػػػا وػػػر  ةػػػورلُ 

 "قولػػِ   بػػذلؾ ذلػػوؿ البقػػر  ػػه اً لأللػػواب ذات األطػػراؼ التػػه لػػـ تنوػػج، وتلػػبس  ػػه الصناوػػبات، قاةػػد
لنقؿ ةورة َ َروِ   لؼ َتَلَبُ  رًا بةورِا البةرلا،  ، ولصره الرا ر صةو "الٍ  َصهذبِ روااُب  لد  ه صُ 
 و.ال د ةروِ  صف رديس السارس بريس  ر  ن اج صف البقر الوفره، و لؼ ل لو ه طرد تلؾ ال

وػبؽ ريس الفةػاف ل سبّلف الرا ر  ػه اػذا الةػورة صرػهد بةػري، َةػّوَر  لػ   لػؼ يف ريٍ  
لَف ص ػػُ  ذالسػػارس ألنػػ  صتفسػػز للولػػوب  لػػ  تلػػؾ الوفػػوش، ويةػػفابُ  الػػ السػػارس، يي يف الفةػػاف  ػػاؽ

 ."َرأْوَنؾَ "يبةروا ذلؾ  ه قولِ  

                              
 .242لنظر: نظرلا األدب: (1)
، رفلات: اوـ ص اف: 2/78، ل الا: اوـ ص اف: ص جـ البلداف:390-1/389صرئ القلس: لواف اد (2)

 ، َرَأْوَنَؾ: يي َوَبْقَنَؾ.3/37ص جـ البلداف:
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ا وخلالػِ  الواوػ  الرفػب يف لةػور اػذِا الصرػااد اوتطاع الرػا ر اصػرؤ القػلس بصوابتػِ  السائقػ
قطػػا لػػ  نالصتلقػػه إ أوةػػؿ فػػداث، وػػاس بصػػا داَر  ػػه تلػػؾ اللفظػػات صػػف يالبةػػرلا، والصتلقػػه  لػػُ  إف

ةػػورة  ػػف واقػػ  "نتجػػت تلػػؾ الص ػػانه والةػػور، إذ  انػػت تلػػؾ اللوفػػا  اةػػلا يورػػفتها صسرداتػػ  التػػه ي
لخلالػػػِ  لروػػػـ اػػػذِا  ال نػػػاف طػػػالؽد ػػػ  الرػػػا ر الصتلقػػػه إلػػػ  إ،  قػػػد (1)"جػػػز ًا صػػػف واقػػػ  البلئػػػا الفلػػػاة و

 صفددة  ه خلالِ .  ةورفداث الته جرت باأل
ةػػورة  البةػػرلا التػػه جػػا  بهػػا الرػػا ر اصػػرؤ القػػلس  ػػه صػػواطف يخػػرى، روػػـوصػػف الةػػور 

 [صف الطولؿ] :لةؼ  لها ور ا جري السرس قائالً 
اااااااااااَ ارح ح  ااااااااااَر   َمَناااااااااااا   عح َرَك َلااااااااااام  َيع   َفااااااااااَ د 

 
فح الَولحي ااااااااااااادح الم ثقجااااااااااااابح   ااااااااااااار  َكَخااااااااااااا  رو   َيم 

 
بااااااا   ااااااَتعكحدح األر   َ حح  تَااااااَرأ الَفاااااا َر فااااااي م س 

 
اااااان  َشاااااادج م م اااااابح   َراءح مح ااااااح   عماااااا  َجااااااَددح الصج

 
 َخَفاااااااااااااااه نج ماااااااااااااان  أن َفاااااااااااااااقح نج َكَ نمااااااااااااااا

 
ااااااااااي  م َحم اااااااااابح    (2)َخَفاااااااااااه نج َود    ماااااااااان َعشح

 
بوػر ا الػرلح صصػا لفػدث ةػوتًا وفسلسػًا لرػب  و لجػري  الرا ر لروػـ ةػورة فر ػا السػرس واػ

ذ ورات ف فوػػبنُ  صطػرًا، إذ خػػرجف صػػب الصطػر، صصػػا يخرجػػت السػأر صػػف جفػراةػوت الػػرلح، التػه تجلػػ
ا تصػػد  لػػ  خلػػاؿ "إذ  ، ػػه إطػػار فػػواس الصتلقػػه  ػػؿ صػػا اوػػت صلُ  الرػػا ر صػػف ص ػػاٍف اػػه وخائسػػات، 

نػػػا بػػِ  الرػػػا ر يبػػػو دؤاد البةػػػري صػػا لطال   لػػ  وػػػبلؿ التةػػولرو  ،(3)"قرلػػب ا لت ػػػدى فػػدود الفػػػواس
 [صف التقارب] :ُةورة لةؼ بها ُفوف جواراـ واو لسخر قائالً  ةوراإللادي، إذ ل

ااااااااااااااااَ نا نااااااااااااااااا  َوس   تَااااااااااااااااَرأ جاَرنااااااااااااااااا  مح
 

وح  بحع قاااااااااااااااد  وثيااااااااااااااا ح السجاااااااااااااااَبب     َيااااااااااااااار 
 

اااااااااااااااااة   مج    ا ماااااااااااااااااا عقااااااااااااااااادنا لااااااااااااااااا    ح
 

ناااااااااااااَج َوَعق ااااااااااااَد الَكااااااااااااَرب    نا العح  (4)شاااااااااااادد 

 

                              
 .112الةورة البلانلا  ه الر ر ال ربه  قبؿ اإلوالـ ويلر البلئا  لها:  (1)
 ، صوَتْ ِ ِد األرض: األرض الةلبا.395-1/394اصرئ القلس:  دلواف (2)
 .65الةورة الر رلا  ه ر ر برار بف برد: (3)
وسؿ الدلو، ال رب: الفبؿ الذي لرد  ل  ، ال ناج: خلط لرد ي292دؤاد اإللادي:  دلواف يبه (4)

 الدلو.
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ةػورة رائ ػا اصتػزج  لهػا الص نػ  بػالفس صف خػالؿ روػـ  الرا ر لروـ ةورة فولا بةرلا، 
لصرئه الصفووس،  هػو اصتزاجًا  جلبًا،   قُد الِجوار الذي ي طاا القـو للصوتجلر، بلغ صف الولوؽ صبلغ ا

 ػال ربه  ػه الت، ٌد  ه تالا اإلف ػاـ ل ػدـ اإل ػنُ  لرالدلو ال  فبلِ  الذي لجر ب ، وا   ب ِ  ربل  بصا لرد
الةفرا  الصجدبا يرد صا ل وف فاجػا الػ  الصػا ،  هػو لبػالغ  ػه إف ػاـ رػد الػدلو، يا لوػقط  ػه البئػر 

 ولسوت  الري.
لبلئػػا البوػػلطا الصرئػػه ذلػػؾ  ػػوف وةػػلها للصتلقػػه صػػف واقػػ  اانػػا روػػـ الرػػا ر ةػػورة فوػػلا ي

ف  ػػؿ صػػا جػػاَ  بػػِ  الرػػا ر صػػف  ػػو ا ال ربػػه تقػػـو  لػػ   هػػـ اإلدراؾ الفوػػه  ػػه الدرجػػا األولػػ ، لػػل ق
 .(1)بةاراأل لف وتدر ها األ ، اه صلصووا تراااص افٍ 

ار وبلَف ي ّز صا ل وف  لػ  ُوػّ اف  ل   هد الجو   جص  الرا ر  ه اذِا الةورة بلَف الفساظ
ف  قد الجػوار الػذي صنفػُ  قػـو الرػا ر للجػار قػوٌي  الةفرا ، ألف الدلو او صةدر تزولداـ بالصا ، وا 

ا إذا بلػػغ صػػف ال ػػزة  ػػؿ صبلػػغ، ولػػذلؾ لتسػػاخر الرػػا ر ًا  هػػذا إدلد،  ػػال لتػػأت  ألفػػد يف ل طػػه جػػوار ورػػ
 بقوص .

تالػػػا السػػف األولػػػ  اػػػه إ ػػػادة تةػػػولر " إذ إفلر ػػز الرػػػا ر  لػػػ  الواقػػػ   ػػه نقػػػؿ الةػػػورة و 
صػف تةػولر  اتُ  الرا ر والصا بف جندؿ،صرئلا للواق  البلئه، صا ةورُا وةال الةور،  صف (2)"الواق 

 [صف ال اصؿ] :يوةاؼ الصنازؿ ب ؿ جزئلاتها الته يخذْت يوةا ها صف ر رِا ال للر فلف قاؿ
ل  رححمااااااااااااَة الم شااااااااااااتا ح   هاااااااااااااَج الَمنااااااااااااا ح

 
َمااااااااااااااانن و يااااااااااااااااتن َلبحاااااااااااااااث َن باااااااااااااااواقي   دح

 
 َلاااااااااابحَس الااااااااااروامس  والجديااااااااااد  بحالهمااااااااااا

 
ثااااااااااَل الم  اااااااااارا ح األخااااااااااال ح   كحَن مح َفت اااااااااار 

(3) 

 
، التػػػه رػػػّصها دلوانػػػ ، ولَػػػلَس (4)روػػػـ  للػػػر صػػػف الةػػػور البةػػػرلا تتجلػػػ  برا ػػػا الرػػػا ر  ػػػه

إذ نقػػػؿ الرػػػا ر ةػػػورة  نوػػػانلا،القرلػػػب الػػػ  الصرػػػا ر واألفاوػػػلس اإلصوػػػت رب  البةػػػر اػػػو الصػػػدخؿ ب
صػػا يةػػاب دلػػار  ر بػػالصتلقه، ولرػػ رُا بػػالفزف  لػػ لبةػػرلا تػػأّلر بهػػا واوػػتطاع بإجػػادة تةػػولرِا يف لػػؤ 

ريى الصنازؿ وصا يةابها، لػار وتفػرؾ ترػبُ ، واوػلصا  َنػد رؤلػا ةػورة  األفبا واألاؿ،  را رنا فلف

                              
 .11/184لنظر: الصسةؿ  ه تارلخ ال رب قبؿ اإلوالـ: (1)
 .141السف الجصاللا بالواق : القا  (2)
دوا، آلات:  الصات وآلار.133-132دلواف والصا بف جندؿ:  (3)  ، الدصنا: آلار الناس وصاَوو 
 .196، 184، 137، 115-102الصةدر نسو :  (4)
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التػه نزلػوا  لهػا صػا ف الرػ را  لأل رُ  ْ ذِ  َػرتلاؽ، صات الدلار،   اف ذلؾ التوتر واارطراب بدا   اا ال
ل ناةػػػر الواقػػػ  ت بلػػػراـ وخبػػػرتهـ ال صللػػػا  ػػػه  ػػػنهـ صػػػف خػػػالؿ تةػػػولراـ  لػػػ  دقػػػايو تر واػػػا ترػػػلر إ

، ولصرػػػه الرػػػا ر صةػػػورًا صرػػػاادًا بةػػػرلا "اػػػاج الصنػػػازؿ رفلػػػا الصرػػػتاؽِ "،  قػػػاؿ الرػػػا ر (1)والطبل ػػػا
 ػػاف لهػػا األلػػر  ػػه  "آلػػات" اوػػت صاؿ الرػػا ر لصسػػردة  "وآلػػات لبػػلفَ "للػػدصف الباقلػػا  لػػ  يرض الػػدلار، 

 أخػذ ، (2)" الص ػاف فوػف يةػلؿ و صلػؽ  ػه الوجػداف"نسو ، لصا تبق  صف  الصػات تلػؾ الصنػازؿ الباللػا 
ا صف ةور تلؾ الدلار وصػا   لتػُ  ال واصػؿ زنِ ، واو صا رآالرا ر لنتقؿ بةورت  البةرلا للبلف وبب ف

تربا  ترصس بػِ  تلػؾ الػدلار،  الػدار والرلػاح  ػاف لهصػا األلػر ال بلػر لصناخلا، صف الرلاح الته تفصؿ األا
ب د يف  انت صخرػرًة ربو هػا  القدـ، نها ةفلسا َخِرقا باللا صف، وج لها  أللر ص الـ تلؾ الدلارت  ه 

 ." ُترْ َف ِصلَؿ الصهرِؽ األخالؽِ "فلف قاؿ 
 [صف الطولؿ] :قاؿ طف آخر ور الرا ر ةورة بةرلا يخرى  ه صو ولة

ااااااااايت   حلااااااااا  هااااااااااد  لااااااااا  َبتحااااااااات    تَااااااااامج الدجسح
 

ااااااوبح   ااااااك  َكَمااااااداك ال  يحاااااابح َمخ    فااااااي ج كج 
 

 َتَظااااااااااهَر النجاااااااااي  فيااااااااا  ف اااااااااَو م حَتفحااااااااال
 

اااااان جااااااري  وَتقريحاااااابح   ااااااي أساااااااهحيج مح  (3)ي ع ح

 
وفر اتػػػِ ، وبػػػل ف للصتلقػػػه ةػػػورة ذلػػػؾ السػػػرس  الةػػػؼ الرػػػا ر ةػػػورة السػػػرس، صةػػػورًا جوػػػد

ّا يف اػػذا السػػرس صػػ   لػػرة الن ػػه   ػػه إ ،، وقػػد ترا ػػب ب رػػ   لػػ  الػػب ض"الن ػػه  "الوػػصلف والص تنػػز صػػف 
واافتساؿ صف  دو الخلؿ إذا يور ت، ولرى السارس يف  روػ   ،"صفتسؿ" :ر لِ   هو ورل  الفر ا  قاؿ

 الرػػا ر  ػػه اػػذِا الةػػورة واػػو ذو يوػػااه يي لػػ  رػػروبًا و نونػػًا صػػف الجػػري،  ،قػػد بلػػغ يقةػػ  وػػر ت 
ةػػورواا وروػػصوا لهػػا لوفػػات  نلػػا "إذ  ،اتصاصػػ  بػػالخلوؿالبةػػرلا ااػػتـ بتساةػػلؿ الةػػورة وجزئلاتهػػا ا

ا... ووةػػسوا ي رػػائها  رػػوًا  رػػوًا،  لػػـ لتر ػػوا  رقػػًا يو  ةػػبًا إا ناطقػػا،  هػػـ لوتفرػػروف دقائقهػػ
لهػا األلػر األبػرز  ػه نسػس   ػاف ، إف الةورة الر رلا  لصا  انػت بةػرلا واق لػا(4)"وةسوا يدؽ وةؼ

فلػػاتهـ ويفػػواؿ ص ارػػهـ،  جػػا ت صةػػورًة لجوانػػب " الةػػورة التػػه لةػػوراا الرػػ را  اػػه صػػف  ،الصتلقػػه

                              
 .23البنا  السنه  ه ر ر الهذلللف:لنظر:  (1)
 .77: ه الر ر جصاللات الص اف (2)
، الدول : ال نؽ، بت : طوؿ ال نؽ، جؤجؤا: ةدرا، النه: 105-104والصا بف جندؿ: دلواف (3)

 الرفـ، ص تقؿ: ورل ، يوااه: رروب صف الجري.
 .41-40الناقا  ه الر ر الجااله: (4)
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صػػف ] :ةػػورة بةػػرلا ألبنػػا  قوصػػ  قػػائالً  ال نػػويؾ الواقػػ  لةػػور الرػػا ر طسلػػؿ ، وصػػف ذلػػ(1)"ص لرػػتهـ
  [الطولؿ

َل  وك لج َسَميَدعح   َوفحينا َترأ ال  و 
 

م َدرجبح  م َدرجبح َحر ب  وا بنح ك ل   
(2) 

 
، إذ اوػػت صؿ الس ػػؿ )تػػرى( نػػ  وػػل رض  لػػ  الصتلقػػه ةػػورة ألبنػػا  قوصػػ ِ ي إلػػ  يرػػار الرػػا ر

الصتلقػػه بخلػػاؿ بةػػري، لتةػػور ةػػورة )الطػػول ( واػػه   ػػرض ةػػورة بةػػرلا  ػػه لتهلػػأ للدالػػا  لػػ 
، إذ )الطول  صف الخةاؿ  ػه آؿ  ػالف( يي ال ظػاـ الرػرلسا، (3)ال ظص  صف األصور، واه صف الررؼ

، ولنقػػؿ (4)ولةػػور الرػػا ر ةػػورة لانلػػا ألبنػػا  قوصػػِ  يف  ػػلهـ )الَوػػَصْلَدْع(، واػػو الرجػػؿ الصوطػػأ ال نػػؼ
 ه لرؤلا ةورة يخرى واه لرجاؿ القـو الصدربوف، إذ اـ  ل  جاازلا الذود  ف القبللا.الصتلق

ػػَد يصاصػػُ  الةػػور البةػػرلا صجتص ػػا، ذلػػؾ يف الخلػػاؿ وظلستَػػُ   يخػػذ الرػػا ر خلػػاؿ الصتلقػػه وَفر 
 .(5)دراؾ الفوه الصألوؼ لتلؾ الةوريصاـ تلؾ الةور، او اإل

  قوصػػِ ، صػػف ةػػافب ال ظصػػا، وةػػافب اللػػد  الرػػا ر  صػػؿ  لػػ  جصػػ  ةػػور صت ػػددة ألبنػػا
ـ  ةػػورة وصػػف لػػالطػػول   ػػه الس ػػؿ، وةػػورة الرجػػؿ الوػػلد الصوطػػأ ال نػػؼ، الػػذي لػػالذ بػػِ   نػػد الر ػػدائد، 

 السارس الصدرب،  صلز الرا ر ةورت  البةرلا بالفر ا، واذا التفرؾ لناوب فر ا الصقةود.
التةػػولر الفوػػه والوةػػؼ، ولػػدؿ  لػػ  صػػف الرػػ را  الػػذلف بر ػػوا  ػػه  الج ػػديول ػػد الناب ػػا 

، نوافذي لةلب اإلذلؾ، تةولرُا  ه نص لةؼ  ل ، فالا اجتصا لا تلر صرتوب  لها اه الِ ْبر ال
 [صف البولط] :إذ لقوؿ

ااااااااتَاه م  عجاااااااا ا  وأنف س اااااااا  موفااااااااي األ   ر ح أس 
 

بااااااااااا  جح ن ااااااااااَد الكواكحاااااااااابح َب  يااااااااااا  يالحااااااااااَ ا عح  عح
 

 َل  اااااااااام   َوَلاااااااااو  أَصااااااااااابوا ك َرعاااااااااا  َ  َ َعااااااااااامَ 
 

َ اااااوا َلَ اااااا َحَ َباااااا  َ ا َوَلاااااو  َأع  اااااج  َلااااام  ي ن  ح
(1) 

 

                              
 .15صوي:الف صا  ه الر ر األ (1)
 .25سلؿ ال نوي:دلواف ط (2)
 .7ااختلارلف: تاب  (3)
 اللواف: )وصدع(. (4)
 .243نظر: الخلاؿ صسهوص  ووظائس :ل (5)
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لرلد را رنا يف ُلةور للصتلقػه ةػورة، روػصها  ػه ذانِػِ ، ولرػ  الصتلقػه يصػاـ صرػهد بةػري 
  .(2)"صدادنا بالةوريف البةر ياـ صةدر إل"قِ ِ  ذلؾ صف وا

لػأته بأبوػط خلػر   ػاجز  ػف يفرِض ولت ّبر، واػو ذ روـ الرا ر ةوة لصف ل لو  ه األإ       
 ةور الرا ر  ،وةاؼ صوجودة  ل  األرضاذِا األف بقالا ةافب الرا ر ي رُ    لصف فول ، وُلذَ 

ذا التةػػولر نػػرى يف الرػػا ر وةػػؼ ،  صػػف اػػ"لوتنرػػج ال ػػراع"اػػذِا الةػػورة صرػػبهها بةػػورة صػػف 
  الزصف. ر  نواف الصت ّبر قللؿ الرأف،  ه ةورة بلف لدي الصتلقه لرااداا  ل  صاإل

 المبحث الثاني: الصورة السمعية .2
، (3)إف لهذا الصجاؿ صػف الةػور فرػور وا ػر  ػه يرػ ار الجػاالللف، و ػه توجهػاتهـ الرػ رلا

اؼ ةوراـ السنلا صف األةوات الصختلسػا صػف فػولهـ، ذلػؾ يف الةػوت يوػاس  وقد ر  ؿ الر را  الوة 
الص نػ ... وتلسػت طبقػا األةػوات اانتبػاا وتؤلػؼ بػذلؾ " ؿ  صؿ يدبه  نه... واألةوات لنب ث صنها 

، وللةور الته تبنػ   لػ  الةػوت يلػر  ػه تفسلػز الصتلقػه؛ وذلػؾ ألاصلػا (4)جز ًا صف التأللر الجصاله"
، (5)"الصوصو ات تجري صف الوص  صجرى الصتلونات صف ال ػلف " الوص   ه نقؿ الةور الجصاللا إذ إف 

الةػور  ػه لوفػاتهـ السنلػا  لػ  نطػاؽ واوػ ، ذلػؾ ينهػـ يدر ػوا يف فاوػا ويخذ الرػ را  اػذا اللػوف صػف 
الوػػص  تتصلػػػز  ػػػف فاوػػػا البةػػػر،  الرػػػا ر لوػػػتطل  يف لوػػػتلصر األةػػػوات لػػػلاًل ونهػػػارًا، و ػػػه الظػػػالـ 

، وقد اوػتصد الرػ را  الوّةػاؼ صػف تلػؾ الةػور، (6)والّنور، ألف الصرئلات ا لص ف إدرا ها إا  ه النور
وػػهـ بالجصػػاؿ،  قػػد ي طػػت تلػػؾ الةػػور للرػػ را  صوػػافات لروػػـ الةػػور ذات الخلػػاؿ صػػا لظهػػر إفوا

الواوػػ ، إذ لوتفرػػر الرػػا ر اصػػرؤ القػػلس ةػػورة وػػص لا رػػ لت صرت ػػزًا  ػػه إراػػاؼ وػػص ِ  صػػف خػػالؿ 
 وةؼ ةورة لةوت ن ـ ال ود، إذ لقوؿ: ]صف الطولؿ[

                                                                            
وت، واه الصؤخرة، ال راع: صوتدؽ الواؽ صف ، ااوتاا: جص  ا19الج دي:دلواف الناب ا  (1)

 الفلواف.
 .30الةور والبنا  الر ري:  (2)
 .55الةورة السنلا  ه الر ر الجااله  ه رو  النقد الفدلث: لنظر: (3)
 .205دب: نظرلا األ (4)
 .192صنهاج البل ا  ووراج األدبا :  (5)
 .13لنظر: األةوات الل ولا: (6)
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تح ح  ي َس بحَصو  م و الَخمح  (1)ما َحرجَكت    الَيَدانح أَج    ح ا   َلَ ا مح  َهرن َيع 
ةورة وصا لا تةور ووط جلش لتجهز للقتاؿ، ويةوات الصقاتللف ترتس  لزلادة فصاوهـ، إذ 
لةػػدر الرػػا ر صةػػدر تلػػؾ الةػػورة الوػػص لا واػػه ت لػػو  لػػ  ةػػوت الجػػلش، واةػػسًا ذلػػؾ الةػػوت 

 ػػارس صراػػؼ بػػاألجش، واػػو ةػػوت  ػػزؼ يوتػػار ال ػػود، الػػذي تصلػػز  ػػف ةػػوت الصفػػاربلف،  الرػػا ر 
الفس  ند وصا   ةػوت ال ػود رؽ  افواوػ ، إذ  ػاَف لوػصاع تلػؾ األةػوات يلػر  ػه إفػداث اوػتجابا 

،  أن اـ ال ود يرجت الرا ر،  لـ ل ػد لػرى صػف فولػ ، واػو لوػص  وػفر ين ػاـ  ػزؼ (2)ذانلا وارفا
 ذلؾ ال ود.

  لدر ػ  صػف  ص نػ  وصف الةور الته تقـو  ه تلبلت ص ن ، ا لدر   الواص  صف اللسػظ، ل نػ
، صػػا جػػا  صػػف ذلػػؾ  ػػه تةػػولر الرػػا ر يبػػه دؤاد اإللػػادي لةػػورة ص ر ػػا لةػػور  لهػػا ةػػوت (3)اللسػػظ

 الرصاح قائاًل: ]صف الطولؿ[
م   يح  الر دي نيجات  في َحَجَباتح ح  (4)صياَح الَعوالي في الث َقافح المَثقجبح   َتصح

القػػػوة، ووةػػػؼ صػػػا دار  لهػػػا صػػػف التقػػػػا  الةػػػورة انػػػا لص ر ػػػا لتطلػػػب  لهػػػا إظهػػػار جوانػػػب 
الصفػػاربلف،  اختػػار الرػػا ر ةػػورة وػػص لا للنقػػؿ للصتلقػػه صػػا رػػاادا  ػػه الفػػرب، وجػػا  اػػذا التةػػولر 
بطرلقا  نلا افترا لا لهذا الرا ر إذ اوت صؿ صادة ةوتلا، واه ةوت الرصاح  ند الط ف، لل بػر بهػا 

ألفداث،  جا ت الةورة صتالئصا ص  فالتِ  النسولا  ف رراوا الص ر ا، و ف إفواوِ  الذي نقؿ اذِا ا
 .(5)ألن   ان  وو   تجربا تلؾ الفادلا

ل تصػػد الرػػا ر  لػػ  صػػا وػػص   ا تصػػادًا  بلػػرًا، وتوػػجؿ الػػذا رة األةػػوات لروػػـ الةػػور، وصػػف 
الةور الته ر  ؿ الةوت  لها صادة يواوػلا، صػا نقلػُ  الرػا ر وػالصا بػف جنػدؿ  ػه لوفػا قػائاًل: ]صػف 

 لطولؿ[ا

                              
ةوت  ل  ُجر ا واو ةوت  ، الخصلس: الجلش الرخـ، يجش:498/ 2القلس:دلواف اصرئ  (1)

ا.  خرف  الُبف 
 .171دبه:لنظر: صبادئ النقد األ (2)
 .331 جاز:دائؿ اإل لنظر: (3)
الخربا الته تلقؼ  دلنلات: رصاح صنووبا ال  ردلنلا، اللقاؼ:، الر 283اإللادي:  دؤاد دلواف يبه (4)

 .بها الرصاح لتوتوي وت تدؿ
 .231لنظر: دراوات  ه الر ر الجااله: (5)
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 (1)َوحيج ن َمير  بالَيقينح َرسول    َمن  م بمحغن عنجا كحالبا  وَكع َب ا
ف خةػوصهـ تهػابهـ،  نػد وػصاع يةػواتهـ،  أروػؿ  لروـ الرا ر ةورة  ف رجا ا قوص ، وا 
روػػالا ةػػوتلا، تتفػػدث  ػػف إص انلػػا قبللػػا الرػػا ر القتاللػػا، وصرػػصوف الروػػالا لػػ  دالػػا وارػػفا  لػػ  

قبللػػا وػالصا بػف جنػػدؿ،  قػد اوػت صؿ الرػػا ر الةػوت  ػه روػػـ ص ونػات اػذا الةػػورة، رػجا ا  روػاف 
 ادر ػػػت األذف التػػػه وػػػص ت الروػػػالا بػػػالخطر،  قػػػد  ػػػاَف إلقػػػاع الةػػػوت اػػػو صةػػػدر القػػػوة، إذ ت تصػػػد 

،  ػػإف الصبال ػػا  ػػػه (2)الةػػورة الوػػص لا  لػػ  تةػػػور األةػػوات و  لهػػا  ػػػه الػػنسس  رػػال  ػػف اإللقػػػاع
 رة لأته  ل  فواب واق  الةورة  ه الر ؿ ال اـ.اإللقا ات  ه الةو 

إف خلاؿ الرا ر او الصتف ـ  ه جص  الةور وصقابلتها، ولوتطل  الرا ر بخلال  يف لصتلػؾ 
، إذ إف اػذِا ال اطسػا واإلفوػاس توظ ػؼ لروػـ ةػور (3)نسػس القػارئ والصوػتص ، ولللػر  اطستػُ  ولرػ لها
 بداع.صؤلرة، ل وف الرا ر يصلر ذلؾ اإلفواس واإل

وصف الةور الوص لا الصتقنا البنا  والروـ تةولر الرا ر طسلؿ ال نوي لةوت الَفصاـ  ػوؽ 
 بلت الجارلا، إذ لقوؿ: ]صف الطولؿ[
َناَء الس َكاَرأ في َعرحي   م َظمجلح   ي َ ن ي الَحمام َفوَق ا ك لج َشارح     (4)غح

الرػا ر تنػا ، إذ إف  اطسػا إف إفواس الرا ر، او الذي ج ؿ وػصاع ةػوت الفصػاـ لػدى 
وصلوؿ الرا ر، تجاا صف و ف اذا ال رلش، اه صف روـ ةورة ال نا  لةػوت الفصػاـ،  َ ب ػر الرػا ر 
 ف صرا را بهذِا الةورة،  صا يبدع الرا ر  ه اختلارِا لهذِا الةػور، ولرجػ  اػذا اإلبػداع إلػ  اختلػارِا 

الرػا ر قػد روػـ ةػورة وػص لا، للفصػاـ واػو ل نػه ، وبهػذا ل ػوف (5)الل وي، الذي  بر بِ   ف إفواو ِ 
 ل  دار الجارلا  ه  ؿ ةػباح، وةػور ةػوت الفصػاـ،  ةػوت الصرػتاؽ لرؤلػا صػف يفػب، ووةػؼ 
ةػوت الفصػاـ بةػوت صػف ل نػه تنػا  صػف يةػابتُ  نرػوى الُوػ ر، وبهػذا الةػورة السنلػا ي صػؿ الرػػا ر 

 البنا  التةولري لهذِا الةورة الوص لا. 
دخالهػػا  ػػه نوػػلج ل ػػوي، ت ػػوف التجربػػا الواق لػػا التػػه ل لرػػها إف الرػػ ور بتػػأ للؼ الةػػور، وا 

الصبػػػدع، وخلالػػػُ  النارػػػج، يوػػػاس  ػػػه إنتػػػاج ةػػػورة صلستػػػا للوػػػاص  وبػػػذلؾ ت ػػػوف "الةػػػورة وللػػػدة خلػػػاؿ 

                              
 روالا. ، رووؿ:204دلوف والصا بف جندؿ: (1)
 .17لنظر: صبادئ النقد األدبه: (2)
 .53لنظر: صدراس النقد األدبه الفدلث: (3)
 ، ال رلش: الخلصا صف خرب ولصاـ.86ال نوي:دلواف طسلؿ  (4)
 .40لنظر: بنلا الل ا الر رلا: (5)
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، وصػف اػذا اإلص انػات التػه لصتل هػا الصبػدع، (1)الرا ر، واه ووػللا  نلػا يواوػلا لنقػؿ تجربػا الرػا ر"
صػػػا يبد ػػػ  رػػػا رنا الناب ػػػا الج ػػػدي،  ػػػه روػػػـ ةػػػورة وػػػص لا ودالػػػا ي صػػػؽ للةػػػوت، إذ لقػػػوؿ: ]صػػػف 

 الطولؿ[ 
َر راكب    َوَلم  ي م سح بالس يدانح َنب حن لحسامحت    (2)َو  َ و ء  نار   حن  َتَنوج

نباح ال الب، بأنها دالا  ل  ج ؿ األصا ف  ػه ي وب الرا ر اذا البلت، ةورة وص لا صف 
الةػػفرا  ا لطصػػئف لهػػا، وا لػػؤنس بهػػا، صػػالـ لوػػص   لهػػا يةػػوات نبػػاح ال ػػالب، بدالػػا وجػػود ال ػػالب 

 بالقرب صف صوا ف الناس.
 هنا اوت صؿ الرا ر الةوت  ه اذا الةورة، للدالػا  لػ  األنػس،  نػد الصوػلر نهػارًا،  صػا 

النػار للتبةػر  ػه الةػػفرا  لػلاًل، واوػتطاع يلرػًا  ػػه اػذا الةػورة، الػربط بػػلف اػو الفػاؿ صػف لوػػتدؿ ب
دالا الةوت  ه النهار، ودالا رو  النار  ه الللؿ، واذا ل   ا للا بالقدرة  ل  إدراؾ التناوب بػلف 

قػات ، و  لصا  اَف الرا ر دقلقًا  ه اوتلصار خلال ، اوتطاع يف لنتج ةورًا قائصػا  لػ  ال ال(3)األرلا 
، (4)الصتطابقػػا  ػػه الوةػػؼ، ذلػػؾ يف القػػدرة  لػػ  ا ترػػاؼ التناوػػب بػػلف األرػػلا  اػػه  الصػػا الرػػا رلا

ػػػػاؼ قػػػػدصوا ةػػػػورًا وػػػػص لا  ػػػػه رػػػػت  الصةػػػػادر الةػػػػوتلا،  ت ػػػػاصلوا صػػػػ   وبػػػػذلؾ ل ػػػػوف الرػػػػ را  الوة 
 األةوات، وج لوا ل ؿ ةوت ةدى لدؿ  لل   ه التر لؿ الر ري.

 
 الشمية:الصورة : الثالثالمبحث  .3

إف يلػػر الةػػورة الرػػصلا فارػػر  ػػه رػػ ر وّةػػاؼ الخلػػؿ، واػػه صػػف الةػػور التػػه  ػػاف لهػػا 
راؾ، الػذي لوػل   د، وفاوػا الرػـ اػه إفػدى صوػالؾ اإل(5) ه الر ر الجااله  صوصاً  الفرور الصتصّلز
ا ول ػؿ طبل ػ"إذ ةوَر الر را  الوةاؼ  ؿ صا فولهـ صف صللرات الفاوا الرػصلا،  الر را  الوّةاؼ،

 طتهػػا تلػػؾ الصلػػزة، إذ ا تصػػد الرػػ را   ػػه ، ي(6)"ال ناةػػر البلئلػػا التػػه اتةػػست وتصلػػزت بطلػػب  طراػػا
ال طور  ػه الػذا رة، إذ صا لص ف اوتقبال  صف  طور وتخزلف نوائـ تلؾ  تر لؿ ةور فاوا الرـ  ل 

                              
 .60صدارس النقد األدبه الفدلث:  (1)
 يرَ َؿ النار للهتدي. ، النبح: ةوت ال الب، َتنّور:21:الج ديدلواف الناب ا  (2)
 .73لنظر: الةور السنلا  ه التراث النقدي والبالته: (3)
 .43-42دبا :البل ا  ووراج األلنظر: صنهاج  (4)
 .57لنظر: الةورة السنلا  ه الر ر الجااله  ه رو  النقد الفدلث: (5)
 .395واق لا األدا   ه الر ر ال ربه قبؿ اإلوالـ:  (6)
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تتهلػأ لرػا ر يف ؼ الصتبا دة التػه ا لص ػف يف نا بخلاؿ خةب ج لهـ لجص وف بلف األطراتصت  ر راؤ 
 .(1)ا  ه صخللا،  صخللا ر رائنا الوّةاؼلجص  بلنهصا، إ

رػػػتراؾ جصلػػػ  اإذ يةػػػبح لهػػػذا الةػػػورة الرػػػصلا التصلػػػز  ػػػه صفػػػلط التةػػػولر السنػػػه، وذلػػػؾ 
 الةورة الرصلا إفدى ال ناةر التهر لت  قد الصرا ر الوجدانلا للر را  الوّةاؼ،   ه إلارةال طور 

ف الفػػػس يوػػػاس الص ر ػػػا،  ػػػه ترػػػ لؿ الرػػػ را ، ذلػػػؾ ي نطػػػالؽ اإلبػػػدا ه  لػػػدىتوػػػتند  للهػػػا قا ػػػدة اا
 .(2)الةور الر رلا

ػػَص الرػػ را  الوّةػػاؼ جانبػػتلػػؾ وصػػف الةػػور الرػػصلا  لوةػػؼ جصػػاؿ الصػػرية  صنهػػا اً التػػه َخة 
ينهػـ لهػد وف إلػ   ه لرلػدوف يف ُلسِهصػوا بطرلقػٍا صػا،وطلب رائفتها، و ل  ذلؾ بن  الرػ را  ةػوراـ التػ

د صػػرئ القػػلس، ل طػػر جوػػالرػػا ر ا ، وصػػف ذلػػؾ صػػا جػػا   ػػه تةػػولر(3)إلػػارة رػػ ؿ خػػاص  نػػد الصتلقػػه
ف لـ لصوُ  الطلب  [صف الطولؿ] :ؿو قل  ،الصفبوبا وا 

ن ااااااااااَدبح  اااااااااارجا بحااااااااااي  َعَماااااااااا  أم  ج  َمااااااااااي  م   َخمحي 
 

َعاااااااااا جبح   ااااااااااَي َحاَجاااااااااااتح الفااااااااااكادي الم   لَنق  ح
 

 َتن ظ َرانااااااااااااااااااااي َساااااااااااااااااااااَعة  َفإحنجك َمااااااااااااااااااااا  حن  
 

نااااااااد بح    ماااااااان الاااااااادجه رح َين َفع نااااااااي َلااااااااَدأ أم  ج 
 

 َأَلااااااااااام  َتَرَيااااااااااااني ك مجَماااااااااااا جح ااااااااااات   ارحقاااااااااااا  
 

ي بااااااااا  وا حن  َلاااااااام  َتَ يجاااااااابح    (4)َوَجااااااااد ت  ب ااااااااا  ح

 
ُ لصػػا "لػػؾ قولػػ  ، إذ اػػو ل وداػػا  ػػه داِراػػا صػػرارًا، ولػػدؿ  لػػ  ذلةػػور الرػػا ر ةػػورة صفبوبتػػ 

صػػػػالـز  رػػػػ ؿ ذلػػػػؾ دالػػػػا  لػػػػ  يف  رػػػػلئًا صػػػػال ، لت ػػػػرر دائصػػػػاً و  لترػػػػح   ػػػػؿ الصجػػػػه   ، "جئػػػػت طارقػػػػاً 
 او  طر جوداا.و  الرا ر الةسا الصالزصا  لصفبوبت ،لةؼ بت ،  ندصا لقابلها  ه  ؿ صرة،  لصفبو 

تػراؽ ا ب ػد وا إ"إفوػاس وجدانػِ ، إذ  الرا ر ةور جصػاؿ الصفبوبػا،  ػه ةػورة  طراػا، ب
 جا  إنتاج خلاؿ الرا ر بصا لالئـ خلاؿ الصتلقه. ، إذ(5)" ه الخلاؿ

 [صف الصتقارب] صا تقدـ صف ص ن  الرائفا: ه الةورة الرصلا خالؼ  وقاؿ يلراً 

                              
 .216لنظر: الةورة الر رلا  ند ذي الرصا: (1)
 .32-31لنظر: صر لا السف: (2)
 .95لنظر: بنلا الل ا الر رلا: (3)
 ، طرقتُ : يتلتُ  للاًل، الطلب:  طر الجود.363-1/362صرئ القلس:اواف دل (4)
 .214ال ةر الجااله: -تارلخ األدب ال ربه (5)
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اااااااااااااااَنانح الت ي اااااااااااااااو  َل  ااااااااااااااام  َ َفااااااااااااااارن َكص 
 

اااااااااكح والَعن بااااااااارح    (1)سح أعَياااااااااا عمااااااااا  المحس 

 
ابلتهـ،  ةػػور صػػف صقػػ ث رائفػػا ب رػػهـ، وصػػدى رػػدة انز اجػػ يراد الرػػا ر يف ُل ّبػػر  ػػف خبػػ

رد ة نسور الرػا ر صػف لقػا  صػف وةػسهـ  لصتلقه،ق  البلئه، ةورة رصلا، للدرؾ ااو للصتلقه ةورة صف ال
 لوا بالةورة  ه ر راـ.سل  يف الر را  الوّةاؼ فذِا الةورة، واذا صا للست نظرنا إبه

اإللػػػادي، صػػػف الوةػػػؼ  دؤادلػػػراد الجصلػػػؿ للةػػػور الرػػػصلا، صػػػا ةػػػورا الرػػػا ر يبػػػو وصػػػف اإل
 [صف ال اصؿ]:لرائفا الصرية، الته لقرنها ب طر ال ود، إذ لقوؿ اللطلؼ الفوف

ااااااااا  نج كااااااااالج َعشجاااااااااية  َعَباااااااااَ  الَكَبااااااااااء  بح ح
 

ااااااَن َغياااااارح َجَماااااااادح   َن مااااااا َيم َبس   (2)َوعَماااااار 

 
طلػب صػف نروت  ب بػؽ  طػر الصفبػوب، إذ رػب  اػذا ال طػر برائفػا ال دؤادلظهر الرا ر يبو 

 ػػه  ػػؿ لللػػا، بأنػػ  صػػف  طػػر  رائفتػػ  ـ   ػػف ةػػورة طلػػب  طػػر َلِرػػصػػف خػػالؿ ذلػػؾ َ ب ػػَر   ال ػػود،  طػػر
للاب الصفبوبا،  الةورة تظهر ةدؽ الصرا ر، إذ لةؼ  ػؿ   طػر طلػب صةػدرُا تلػؾ الصػرية، التػه 

جوػػداا  ػػؿ صػػف فولهػػا،   ػػاف اػػذا التر لػػب للةػػورة الرػػصلا، قائصػػا  لػػ  اإلةػػابا  ػػه التنوػػلؽ ل طػػر 
الصرػا ر  نػد  لفلػهنه الفه الذي ل بر  ف انتقائلا الرػا ر للص ػانه التػه نوػقها  ػه إطػار صػؤلر لالس

. وصف القدرة اإلبدا لا  ل  التةولر الفوه، صا ةورا الرػا ر وػالصا بػف جنػدؿ، إذ  ػاَلَؽ (3)الصتلقه
 [صف الطولؿ] : ه نروة إذ لقوؿ  ه روـ ةورة الدلار، وةورة رائفا الخصر، الته تج ل 

 َوَقف ااااااااااات  ب اااااااااااا ماااااااااااا  ن  ت بحاااااااااااين  لحساااااااااااا ل  
 

قااااااااي  اااااااام  الَخوالحااااااااد  من ح  َوَهاااااااال َتفَقاااااااا   الص 
 

 َفبحااااااااات  كااااااااااَ نج الكااااااااا َس  اااااااااااَل اعتياد هااااااااااا
 

اااااااااَروج ح   ااااااااان َرحيااااااااا   م   عمااااااااايج بصااااااااااف  مح
 

                              
خبث رلح الص ابف  لةناف:ا، الذ ر: ردة ذ ا  الرلح صف طلب يو نتف، 363دلواف اصرئ القلس:  (1)

 وص اطؼ الجوـ: اللواف: )ذ ر(، )ةنف(.
 .311اإللادي: دؤاد دلواف يبه (2)
 .11لنظر: البنا  السنه للةورة األدبلا  ه الر ر: (3)
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اااااااااا     كااااااااارحيحح  كاااااااااي  المحساااااااااكح بالميااااااااال ريح 
 

ياااااااا ح َجعااااااااد  م ن جاااااااا ح    (1)ي َصاااااااافج   فااااااااي  برح

 
ـ  لةػوغ  اف تلؾ الدلار الطلؿ، ول رب  ف ي لبدع الرا ر  ه تةولر تجلب وػائال، وصػف لُػ

 ةورة لها تأللر فوه  ل  القارئ، واذا لنـ  ف تجربا ر رلا لهذا الرا ر.
 الصوقؼ الػذي يةػابُ  صػف رؤلػا الػدلار، والػذاوؿ الػذي ةػاَفَبْ ، ُلرػب  ذاػوؿ الصخصػور الػذي 

لقػػد وةػػورة الخصػػرة ةػػورة رػػصلا ل طػػر تلػػؾ الػػدلار، الخصػػرة  ػػدة صػػّرات،  روػػـ صػػف ةػػورة الػػدلار  َرػػربَ 
يصاـ اذا الةػورة، لتأصػؿ فػاؿ الرػا ر  ات الجصاؿ الته ج لت الصتلقه لقؼالرا ر  ؿ إرار اوتفرر 

تر لؿ اذِا الةور والجص  بلنهصا وَخلؽ ال القات بلَف  ف َصردويرجتُ ، وي رائفا تلؾ الدلارالذي فر تُ  
ؾ الصوجػػػودات  ػػػه الَ لػػػاف، فتػػػ  لةػػػؿ الػػػ  ةػػػورة، لػػػدر ها ذاػػػف الةػػػور الصخزونػػػا  ػػػه الػػػذاف وتلػػػ

 . (2)الواص 
درؾ   يإذ إنػػػ ،ونجػػػد الرػػػا ر طسلػػػؿ ال نػػػوي لروػػػـ ةػػػورة فوػػػلا لصػػػا فولػػػ  صػػػف الصوجػػػودات 

، ونلصػس (3)"ولأوػرُا الجصػاؿ ،الرا ر ال ربه فواس بصا لػدور فولػ "صراؼ، ذلؾ يف  بإفواسالجصاؿ 
 [صف الطولؿ] :، إذ وةؼ  روًا ل  قائالً (4)"طسلؿ الخلؿ"اا دذلؾ  ه الةورة الته يور 

َفَرانح م َ يجب   َغَداةَ   وأصفَر َمش   ومح الف كادح ك نج  النجَدأ بال جع 
(5) 

، إذ لخػػرج اػػذا السػػرس بػػا رًا، ببرا ػػا ةػػورة صػػف بلئتػػ ، لسػػرس وػػرل  قػػوي قػػد ةػػور الرػػا ر و 
لػب داا طةورة السرس  ند الرجوع، واو ندي  أف نػصذ ور السؤاد صف ور ا الخروج، ولةور الرا ر 

بالطلػػب الػػػذي خلػػػط بػػػالز سراف،  الةػػػورة  ورة السػػرس صقبػػػؿ واػػػو ص طػػػرالز سراف،  ةػػػور للصتلقػػػه ةػػػبػػ
الرػػا ر  ػػه وةػػؼ السػػرس ونو لتػػِ ، إذ يراد يف لةػػسُ  ينػػ  صػػف وػػاللا الجلػػاد ال ربلػػا  الرػػصلا دللػػؿ

                              
: يي خسلؼ ، الرفلؽ: ةسوة الخصر الته  لها تش، ج د157-156دلواف والصا بف جندؿ: (1)

  رلـ.
 .19-18دبا :لنظر: صنهاج البل ا  ووراج األ (2)
 .58 ه الر ر ال ربه قبؿ اإلوالـ: القلـ اإلنوانلا (3)
 .154، السروولا  ه الر ر الجااله: 3/136السرلد: ال قد (4)
 ، رهـ:  رس ورل  قوي، الز سراف: الطلب70طسلؿ ال نوي:  دلواف (5)
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بها الػروح، إذ الػنسس تصلػؿ  اً ولالفظ يف الرا ر  ند تر للِ  الةورة الرصلا، ل وف صخاطب ،(1)األةللا
 .(2)ال  التر لؿ ال طري، وتنوجـ فولًا ص  الصوؾ والنولـ

قهػػػػا  ػػػػه ترػػػػ لؿ ةػػػػورة لةػػػػؼ  لهػػػػا   صػػػػف لخلػػػػط بػػػػلف صػػػػدر ات الفػػػػس، لل الوصػػػػف الرػػػػ را
 [صف الطولؿ]:ر ا والرـ، إذ لقوؿبلف الف الج دير الناب ا  ا،  صا ل الؽ الر(3)الجصاؿ

 (4)َتَ و ع  َريجا رحيحح محس ك  َوَعن َبرح     ا ان َتَمَيا َفوَ  الفحَرا ح َعاَله َما
 إذ إفصصػػا لالفػػظ يف قصػػا صػػا تظهػػر بػػِ  الةػػور الرػػصلا  نػػد الرػػ را  اػػو  ػػه جانػػب ال ػػزؿ، 

 ػػػه الخلػػػاؿ،  ػػػه لنقػػػؿ ةػػػسات الجصػػػاؿ التػػػه ُلفب هػػػا للصتلقػػػه، للظهػػػر جصػػػاؿ الصفبوبػػػا  الرػػػا ر ُلَفل ػػػؽُ 
 جاؿ بلف ةورة الفر ا وةورة الرـ.جص   ه اذا الص وزلنتها، 

بدا ػِ ، إذ وظػػؼ صػا اوػػتطاع صػف صػػدر ات ا ر وا  رػػإف الجصػ  بػلف الةػػورتلف لػنـ   ػػف قػدرة ال
ؿ ةػػورة لرػ صبػدع صػػف اوتفرػار صػدر ات الجصػػاؿ، و اللوػػتطل  ل لنقػؿ تجربتػػِ  النسوػلا للصتلقػه؛الفػّس 

لةور فر ا الصفبوبػا واػه تةػ د وت لػو  ػوؽ الووػادة، وصػف بوػاطا اػذِا الفر ػا  لأنس بها الصتلقه، 
ه الص ػاف بالصوؾ وال نبػر، ولنترػر الرلػا  ػ ودوف بذؿ يي جهد، لسوح ال طر ذو الرائفا الطلبا الصصزوج

 الذي ت وف  ل  الصفبوبا.
 الصقةػودة، ةورة للصفبوبا، ويخذ ل رػؼ  ػف جصػاؿ الصػريةالرا ر ال طور  ه روـ اوتلصر 
 (5)فػػدى الص ونػػات التػػه  ػػاف لهػػا األلػػر الصتصلػػز  ػػه ترػػ لؿ الةػػور الرػػصلا الصت ػػددةو انػػت ال طػػور إ

إذ وظ َؼ الر را  ال طور  ه   ه التر لؿ الر ري، بداع فاررلفر را  الوّةاؼ، و اَف الخلاؿ واإللل
 ةور الجصاؿ بر ؿ  اـ، وةور جصاؿ الصرية بر ؿ خاص.روـ 

 
 الصورة ال وقية: الرابتالمبحث  .4

را ،  أبد وا  ه ر  ه تفرلؾ اإلفواس لدى الر ا  الته لها ط ـ ذوقه،  اف لها يلإف األرل
 ػػف  ي لػػر ةػػور الط ػػاـ التػػه تػػرد  ػػه الرػػ ر الجػػااله،" إذ إف ةػػور األط صػػا واألرػػربا، اوتفرػػار

                              
 .153السروولا  ه الر ر الجااله: (1)
 .189لنظر: الةورة السنلا  ه الر ر الجااله  ه رو  النقد الفدلث: (2)
 .193اإلوالـ: لنظر: فر ا الر ر  ه نجراف  ه الجااللا وةدر (3)
 : الرائفا الطلبا. ، انتصلا: ة د الل ، الرلا96الج دي:الناب ا  دلواف (4)
ئ القلس: ، دلواف اصر 125الج دي:، دلواف الرا ر الناب ا 377اإللادي:  دؤاد دلواف يبه (5)

1/224 ،1 /363 ،2/476. 
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 ر الذوقلػا، وتوظلػؼ الرػ را  للػذوؽوهـ ذلؾ  ه تر لؿ الةو ، صصا ي(1)"اللفـو والتصور وال وؿ والخبز
لػراد الص نػ  ف ل ؿ رػا ر يوػلوب خػاص،  ػه إلا، ويالذوق الص لار الذي تبن   ل  يواوِ  الةورة  اف

 ػّرَض  لهػا والتػه تَ صف الذوؽ، ولتف ـ  ه ذلػؾ اإلفوػاس تجػاا األرػلا ،  ل ػؿ رػا ر فلاتػ  الخاةػا، 
ولوقط  للها صا  ه نسوِ ، ولصنفها ب دًا رصزلًا لتةبح ي لر "ج لُ  لروـ ةورًا ت، صصا صجصو ا يفداثل

، واوػػتطاع الرػػ را  الوّةػػاؼ اوػػت صاؿ فواوػػهـ الذوقلػػا لروػػـ (2)"تػػأللرًا وي لػػر إلفػػاً  وي لػػر جصاللػػا و ّنػػاً 
بلئػتهـ الةػفراولا،   انػت البلئػػا ورػاح الطبل ػػا و ةػوراـ الصت ػددة، إذ جػا ت ةػػوراـ السنلػا صورػفا ب

 برا ػػا ودقػػا التةػػولر،  الرػػا ر اصػػرؤفػػدى طػػرؽ اصػػداداـ بالجصػػاؿ،  قػػدصوا ةػػورًا رائ ػػا تػػدؿ  لػػ  الإ
 [صف الطولؿ]:بذوقِ  الصتصلز، قائاًل  لقدصُ  للصتلقه ًا،  ه نصط ذوقهالقلس لقدـ تةولرًا  نلًا رائ 
َواءح  ي   م َفمَفلح   ة  غ َديج َك نج َمَكاكيج الجح َن س اَلفا  محن  َرحح بحح   (3)ص 

رد  رفػػًا بنػػػزوؿ بةػػورة ذوقلػػا، لطػػائر ل ػػ ح الطبل ػػاصػػف صالصػػ اً جصاللػػ اً ةػػور الرػػا ر صلصفػػ
 نػػ ، بةػػوت اػػذا الطػػائر، إذ لةػػور  الصطػػر، واةػػسًا بػػذلؾ رػػ ورُا النسوػػه تجػػاا نػػزوؿ الصطػػر، ص بػػراً 

فواوػِ   ػه بػلف الةػورتلف فتػ  تتػ زر  لػ  نقػؿ إتجربت  وةدؽ صرا را تجاا صا راادا، ويخذ لؤلؼ 
للهػػا التوابػػؿ للفوػػف صػػذاقها، صصػػا خلػػؽ برػػارب الخصػػرة الصرػػاؼ إ ،  رػػب  الطػػائر(4)ةػػورة فلػػٍا صوفلػػاٍ 

ا  خلػػاؿ قرلػػب" القػػا بػػلف ةػػورة الطػػائر، وةػػورة رػػارب الخصػػرة الطػػرب،   ػػاف ارت ػػاز الرػػا ر  لػػ  
،  جػا ت اػذِا الةػورة (5)"لت دى فدود الفػواس... ص تصػدًا  لػ   اطسػا لوػلرة ا ت قلػد  لهػا وا تر لػب

 تزخر بال اطسا والتجربا واانس اؿ، صرت زة  ل  فاوا الذوؽ.
، لروػـ الةػورة (6)"تجربتِ  اانس اللا وصدى تأللرا بالواق  الذي ل لش  لػ " ل    الرا ر لت ا

للهػػػا يبنػػػا  البلئػػا، وصػػػف الةػػػور الذوقلػػػا التػػػه لصلػػؿ إ ل ػػػلش  ػػه بلئتػػػِ  ول ػػػرؼ األذواؽ  إذ إنػػػالذوقلػػا، 
 [صف الخسلؼ] :إذ لقوؿ ،اإللادي، صف ذ ر الط اـ والرراب ب د رفلا الةلد دؤادالواق لا صا ةورا يبو 

اااااااات    َيَتَكشجاااااااافَن َعاااااااان  َصااااااااَرا حَت سح
 

 ق س ااااااااَمت بياااااااان ن كاااااااا سن ع قااااااااار   
 

                              
 .53الةور السنلا  ه الر ر الجااله  ه رو  النقد الفدلث: (1)
 .36دراوات نقدلا  ه األدب ال ربه القدلـ: (2)
 لا.دو واو طائر، الجوا : الواو  صف األ ، الص ا ه: جص  ص ا 296صرئ القلس: دلواف ا (3)
 .391ل  النقد األدبه الفدلث: لنظر: الصدخؿ إ (4)
 .65 ه ر ر برار بف برد: ةالةور  (5)
 .13الر ر الجااله قرالاا وظواارا السنلا:  (6)
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َظمجاااااااااةح أف ااااااااا   َبااااااااايَن َرب اااااااااَداَء   كالمح
 

مااااااااااار     وظماااااااااايم  َمااااااااااَت الظماااااااااايمح حح
 

 وم ااااااااااااااتين: حااااااااااااارس ور اااااااااااااال
 

تااااااااااااااار    َوَشااااااااااااااب وبن ك نجاااااااااااااا   أو 
(1) 

 
ةػػلادلف ب ػػد فةػػولهـ  لػػ  ، َلْ ِقػػب رفلػػا ةػػلد، لصجصو ػػا اً قلػػذو  اً تُْبػػرز اػػذِا الةػػورة صرػػهد

لةػػور إ ػػداد الط ػػاـ، و ر الصرػػهد، ب لسلػػا ل صػػؿ الرػػا تنػػاولوا اللفػػـ ورػػربوا الخصػػرة،   ةػػلد وا ػػر، إذ
 [صف الخسلؼ] :خر صف اللفـ للطبخ، إذ لقوؿؽ لقوـ اللفـ للروا ، و رلؽ ُل د الجز  اآلالطهاة،  رل

 َففرياااااااااا ن ي ف محاااااااااا   المحاااااااااام ني ااااااااااا  
 

ي ااااااااااااا ح ق تَاااااااااااااار    وفريااااااااااااا ن لح ابحخح
(2) 

 
   

الةػورة والتوػللا صػف ي ػؿ اللفػـ  لػا الةػلد وصػا ل قبهػا،  ػه تظهػرر ز الرػا ر ااتصاصػ  ب صل
 وررب الخصر.

ربػػط بخلالػػِ  صػػف فدللػػِ  صػػ    إذ إنػػوللةػػورة الذوقلػػا جصػػاؿ  نػػد الرػػا ر وػػالصا بػػف جنػػدؿ، 
 [صف ال اصؿ] :إذ لقوؿ وط صها، الخصر صفبوبتِ ، واةسًا رلقها بصذاؽ

يَقَت ا  ح ا َنبج  َت ا  (3)ك سن ي َصفحق  ا لحش َرب  ساقي  وكَ نج رح
اذِا صف الةور الذوقلا الته ت زؿ بها الرػا ر  ػه وةػؼ رلػؽ الصفبوبػا، واػه صػف الةػور 

،  الةػػػورة (4)الظهػػػور بهػػػا يصػػػاـ صفبوبػػػاتهـوػػػلا التػػػه تللػػػر الوجػػػداف واإلفوػػػاف التػػػه لفػػػب الرػػػ را  النس
يف الفػب "، ذلػؾ ذاػف الصتلقػه لػلفس بجصػاؿ صفبوبتػ  اتخذت رػ اًل صػف يرػ اؿ الػذوؽ، لللسػت الرػا ر

، تجػػػاا صػػػف لفػػػب،   بػػػر الرػػػا ر  ػػػف (5)"ال ػػػرب ن صػػػا تب ػػػث الرػػػ ور الةػػػادؽ وال اطسػػػا النبللػػػا  نػػػد
فواوِ  الػداخله، ص ربػا بػِ  للصتلقػه، إذ ظهػرت قػدرة الرػا ر وارػفا جرلئػا  ػه تةػولرِا، واػو لت ػزؿ إ

 بفالوة فدلث الصفبوبا، إذ ر ز الرا ر  ه جلب ةسات الجصاؿ  ل  اوتفرار الةورة الذوقلا.

                              
 ، ربدا : ن اصا ربدا ، ربوب: اللور319اإللادي:  دؤاد دلواف يبه (1)
 ، لسلح: ُلرر ح يو لقوـ.320:الصةدر الوابؽ (2)
 ، لةسقها: لصزجها.142دلواف والصا بف جندؿ:  (3)
 .320لنظر: ال زؿ  ه ال ةر الجااله: (4)
 .218صظاار القوة  ه الر ر الجااله:  (5)
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يف  فدللًا  نلػًا، إذ لوػتطل  الرػا ر صف الواق  ا ر لبرز  ه التةولر الذي ُلنِتجُ بداع الرإ إف
،  صف الةػور الذوقلػا التػه (1)"تالا السف إ ادة تةولر الواق "ف لفا ه صفلطُ  للنتج ةورة جدلدة، أل

إذ  ،ارة الهزلصػاتفا ه الواق ، صا ةورُا الرا ر طسلؿ ال نوي، لصػف لهػـز  ػه الص ر ػا، ولػذوؽ ط ػـ صػر 
 [صف الطولؿ] :لقوؿ

ر   ا َكَما   ق َنا َغَداَة م َحجج ق و  َوافحَنا والت    َف  و  بح حَ من الَ ي ظح في َأج   (2)و 
ئقػا انػا، االذ إذ إفالػذوؽ بتةػولر لختلػؼ  ػف الػذوؽ  ػه األط صػا واألرػربا،  ةور الرا ر

 إذ إفجؿ الد اع  ػف القػـو واألرض، صف يواان وار  ه الفروب ذائقا تذوؽ ط ـ الصرارة صف الخوارة 
رػػفذوف قوااػػا، ولقسػػوف لاـ إللهػػا لػػذا راح الرػػ را  لػػدا  وف  نهػػا، و ل  ػػس انتصػػا "هـ  ػػف األرض د ػػا 

 .(3)"بجرية يصاـ ي دائها
 لنهـ،  الرا ر لظهر النوا  يصاـ ي يبنا  القبللا، بط ـ الصرارة او وبه ب  ي لر صا لر ر إف

ولبّلف يف قوَصُ ، ذاقوا ط ـ الصرارة ُصػرًة، وُلذلُقوَنػُ  لصػف ل تػدي  لػلهـ  الذوقلا، قوة قبللت ه اذِا الةورة  
إذ خسا  ط صها،  هه يرد صا ت وف يلرًا  ه نسس اإلنواف، ها، ا لص ننا إة فلف نتذوق،  الصرار صراٍت  دة

تػرى، واألذف توػص ، واللػد سػه الهزلصػا ال ػلف  تلب الفواس، راؾ فاوا الذوؽ، زلادة  ه إرراؾ يرإ إف
 اللواف لذوؽ يرد ينواع الصرارة.و تفس، 

إذ اوتلصر بلئتػ   ،الج ديفدى لوفات الرا ر الناب ا ورة ذوقلا،  ه إالطبل ا لروـ ة َتُ ودُ 
تف ػػـ الطبل ػػا  ػػه الةػػورة  بػػر تف صهػػا "بصػػا  لهػػا صػػف وػػا ف وصتفػػرؾ لروػػـ لوفاتػػ  السنلػػا، إذ لػػأته 

 [صف الرصؿ] :نسولا الرا ر  ه تةولر نزاا ص  األةفاب  قاؿ،  تف صت (4)"بالنسس
اااااااااااااااااااال  َنااااااااااااااااااااافحر   َ ا َنحاااااااااااااااااااان  بإحج   وا 

 
ث ااااااااااال  الَحاااااااااااَب      َوَنَعاااااااااااام  خي  ااااااااااا   مح

 
اااااااااااااااااااف َنا ناااااااااااااااااااا  ي ن صح  َفَحَمم َناااااااااااااااااااا َماهح

 
ااااااالح َأجااااااا     اااااااَن الَخي  َ  َيع ب اااااااوب  مح  َفاااااااو 

 
اااااااااااي َد بحااااااااااا ح ث ااااااااااام  ق م َناااااااااااا د َنااااااااااا  َك الصج

 
ب ااااااااااوَب   اااااااااا   ت ااااااااااد رحكح الَمح  نجااااااااااا َوَتعح  مح

 

                              
 .141بالواق :  القات السف الجصاللا  (1)
 ، الفللُا والفوبا: الهـ  والُفزف.46طسلؿ ال نوي: دلواف (2)
 .43ةص لات: الجااله  ه دلواف الصسرللات واأل القلـ الجصاللا  ه الر ر (3)
 .315صقاات  ه الر ر الجااله: (4)
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اااااااااااااااااااا     َفَ تانااااااااااااااااااااا بَشااااااااااااااااااااب وب  َناشح
 

َشاااااااااااااااااا      َوَظمحاااااااااااااااااايم  َمَعاااااااااااااااااا   َأم  خ 
 

اااااااااان  غاااااااااارحي   َ ي ااااااااااب   ااااااااااَتَوي َنا مح  فاش 
 

ن ااااااااااون  وأ بنااااااااااا ب ااااااااااب      (1)َغي اااااااااارح َمم 

 
اذِا اللوفا  ل  وةؼ  ػؿ صػا دار  ل  ص  يةفابِ ، صرت زًا  ه لةؼ الرا ر صةورًا تدوة

د ال واصػؿ التػه نقػؿ يفػ، إذ  ػاف الوةػؼ (2)"يقل  راج  إل  باب الوةػؼ اإوالر ر " لها صف يفداث، 
اختػار  ػه الةػلد صػا لةػلح  لوفػا تجصػ  الصػذاؽ صػف األط صػا،  ةورفواوُ  للصتلقه،  َ الرا ر  لها إ

ال ػزاؿ الةػ لر  ػه ال صػر،   وق  ااختلػار  لػ صذاؽ الز ه صف اللفـ الصرّوي، صف الفلوانات لتقدلـ ال
ور ػح الرػا ر اػذِا الةػور بلػوب ةػورة الذوقلػا ص تصلػا الجوانػب،  ، لت وف الالص تنز لفصاً  و فؿ الن اـ

لنهػه الرػا ر  ، لػـ(3)الطبل ا، ِلَتصوج بالفلاة والنراط، ولتصلؾ  ل  القارئ فو ، وتوتوله  لػ  ُرػْ وِراِ 
ج لـ لخػر   للؿ،لها جانب الذوؽ، برجوع األةدقا  إل  و نهـ  ه آخر الالةورة الته روصها وط    ل

 ػف دائػرة الطبل ػا، إذ لػـ تقػ  ي لػنهـ  لػ  رػه  وػوى الةػفرا    رب الجااللا  ه صلػؿ اػذا الةػور
اؼ تفػا ه  لذلؾ جا ت ةور الر را ِ  ،(4)وصا تب تُ   ه نسووهـ، صف فب التجواؿ  لها الواو ا، الوة 

 .(5) لر ةوراـاذا الجانب  ه ي
 

 الصورة الممسيةالمبحث الخامس:  .5
وػػاس اللصػػس صػػف الفػواس التػػه اوػت اف بهػػا الرػػ را ،  ػه روػػـ الةػور التػػه لػدخؿ إف اللصػس
الرػػػا ر الجػػػااله فواوػػػًا  ػػػه تلصػػػس الةػػػور النا صػػػا وبخاةػػػا  لصػػػا رؽ  صػػػف  ولبػػػدو" ػػػه ا ترػػػاِ ها، 

 إذ إف، (6)"لػػواب النا صػػا، واألوراؽ ال ّرػػالرصػػاؿ، واألاألرػػلا :  البرػػرة النا صػػا وال لبػػاف النا صػػا صػػف ا

                              
الصااف: الخادـ، ، اإلجؿ: القطل  صف الظبا  والبقر الوفره، 104-103:الج دي دلواف الناب ا (1)

 الربوب: النرلط صف الخلؿ، الخرش: ال زاؿ الة لر، ال رلض: اللفـ الصروي.
 .2/294ال صدة: (2)
 .145دب ال ربه:لنظر: ر ر الطبل ا  ه األ (3)
 .49لنظر: السروولا  ه الر ر الجااله: (4)
ف طسلؿ ال نوي: ، ودلوا348: دؤاد اإللادي ، دلواف يبه2/540، 2/522اصرئ القلس:  دلواف (5)

 .156، ودلواف والصا بف جندؿ:82، 55
 .188الةورة السنلا  ه الر ر الجااله  ه رو  النقد الفدلث:  (6)



 

 
 E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 2022والثالثون /  الخامسالعدد:  061

 ISSN = 2073-6614  pp: 610-638 مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب

 لػ  انتػاج الةػورة  ز الرػ را ر ػ  قد ،براز الةور اإلبدا لادر ات اللصولا، تلصوها الر را  إلاذِا الص
ػاؼ يدر ػوا الجصػاؿ الػذي ، وي(1)"بوةسها جز ًا  صف البنلاف ال ػاـ للقةػلدة"  ه القةلدة ف الرػ را  الوة 

رة التػه َنَوػَج صػف خاللهػا فاوػا اللصػس صػف الفػواس الصػؤل" إذ إفتوفلِ  الةػور ذات الوةػؼ اللصوػه، 
وا  ػه صػا فػولهـ صػف اؼ الةورة اللصوػلا،  لػ  صػا تفووػ،  بن  الر را  الوة  (2)"الر را  ةورًا ص برة

 صفوووات لها جانب لصوه، لجلب خلاؿ الرا ر ولر ؿ ةور  ه ذانِ .
 نػدالقػلس الػذي وةػؼ جصػاؿ النوػا ،     الذلف يَوَر جصاؿ اللصس خلالهـ، اصػرؤصف الر راو 

 [صف الطولؿ] :ط اِصهف، إذ لقوؿإل لقائِ  بهف وَنَفَر رافلت 
َ ا مح َتمي َن بحَمح  م  ك   دجاب الد َمق سح الم َفتجلح   َفَظلج الَعَ ارأ َير   (3)وَشح 

لسػاظ الن وصػا ها ير ػاف قلػاـ الةػور اللصوػلا صػف إلػراد يلةور الرا ر، ةورة لصولا، يورد  ل
الرا ر ةورة الرفـ الذي بلف يلدي النوا ، صف ردة ن وصتِ ، صػ  اقترابػ  صػف لةور إذ والرقا والللف، 

 ،ن وصػػا الفرلػػربرلوػػـ، يو صػػلالت،  أنػػ  ن وصػػا لػػوب صػػف  تػػاف يصالصوػػا ن وصػػا يلػػدي تلػػؾ النوػػوة الج
  الةورة ص لسا بالص انه اللصولا، للظهر الرا ر جصاؿ تلؾ اللفظات الته قرااا ص  النوا .

  بػلف ةػورة الرػفـ بػلف يلػدي النوػا  ون وصتػِ ، وبػلف ن وصػا اللػوب الفرلػر ولربصػا  ػاف الجصػ
إذا  "إذ لقػػػػوؿلػػػ  وجهػػػػا نظػػػر،   انػػػػت (ػاػػػ471 لهػػػا نػػػػوع صػػػف ُبْ ػػػػد الصةػػػدرلف، إا يف الجرجػػػػانه )ت 

 انػػت  جػػب، و إلػػ  النسػػوس ي ت انػػ ،رػػدف الرػػلئلف  لصػػا  ػػاَف ياوػػتقرلت الترػػبلهات وجػػدت التبا ػػد بػػل
  َؿ الجَصاُؿ  ه اذِا الةورة اللصولا.ذا ُر   ،  ه (4)"يطرب النسوس لها

ا، إذ بل ػت نظػر  ه ت ولنهػ اً بروـ الةور الته لر ؿ اللصس يواو ولوتصر الر را  الوّةاؼ
لهػا رػ ؿ  لةػؼ ل  ةورة  ػأف  إفوػاس اللصػس فارػر  ػه بناِئهػا، اإللادي إ دؤاد الصتلقه الرا ر يبا

 [صف الخسلؼ] :إذ لقوؿ ،ااالدلار الته تادراا وا نو 
باَب  مانا   َف يج َقف رن كَ ن ا َعي وم    َفَتعفجت  بعد الرج

(5) 
لةػػؼ الرػػا ر ةػػورة الػػدلار التػػه تر هػػا يالهػػا لػػزصف، واػػه خاللػػا ا صػػاَ   لهػػا وا  ػػأل، وا 
ُيناس تو نها،  اخرورنت يررها، وت لػرت ةػورتها، ويصوػت ا ن وصػا  لهػا وا طػراوة، إذ قوػت قرػرة 

                              
 .79دبه دراوا وتطبلؽ:  ه النقد األ (1)
 .399واق لا األدا   ه الر ر ال ربه قبؿ اإلوالـ: (2)
 الفرلر.لنهادلف، الدصقس:  ، لرتصلف:1/182القلس: دلواف اصرئ  (3)
 .109ورار البالتا:ي (4)
:342اإللادي:  دؤاد دلواف يبه (5)  األدلـ األصلس. ، ال لهـو
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،  الرػا ر لػذ ر الػدلار ولةػوراا بهػذا الفػزف الػذي اػه  للػ  فبػًا ب د  راؽ وػا نلها صػف يالهػايررها 
،   ػدـ (1)"نوػاف وصػا  وقػ يرض  ووػصا  بصػا رفبػت وبصػا فػوؿ اإلالصفلط البلئػه وبصػا لرػصؿ صػف "بهذا 

اللصوػػلا، الطػراوة والن وصػػا، و ػػدـ النظػارة، اػػه صػػف الصرت ػػزات التػه ا تصػػداا الرػػا ر  ػه بنػػا  الةػػورة 
 إذ إف، صلصػس وي جصػاؿ داا بػال ػ أنهػا ناقػا يت بهػا الوػلر فتػ  يبالاػا ويق الته بدت  لها ةورة الػدلار

و تر واػا ترػلر الػ  دقػا ت بلػراـ وخبػرتهـ ال صللػا  ػه  ػنهـ صػف لألصا ف الته نزلوا  لهػا ي" را  ذ ر الر
 ـ الفوه.،  جا ت ةوراـ صطابقا لواق ه (2)"خالؿ تةولراـ ل ناةر الطبل ا

 ا بػػف جنػػدؿ، ةػػور لصوػػلا لةػػور  براػػاالرػػا ر وػػالص روػػـُ وصػػف ةػػور الن وصػػا واللصػػس، ل
 [صف الطولؿ] :صلصس الدروع الته فةلوا  للها صف ال نائـ، إذ لقوؿ

يبة   رنح ح   فَ لَقوا َلنا َأرساَن ك ل  َنجح  (3)وسابح ة  كَ نج ا َمتن  خح
اصهـ، تػار لف خلػولهـ األةػللا، جنػود الَ ػد و يصػالةورة لص ر ػا َوَةػؼ  لهػا الرػا ر، اػروب 

تلػػؾ الػػدروع،  قػػوا درو هػػـ، واػػه دروع خاةػػا ت طػػه الجوػػـ يلنػػا  الص ر ػػا، وةػػؼ الرػػا ر جػػودةليو 
اختػػار و وتػػال  يلصانهػػا، واةػػسًا إلااػػا بةػػورة لصوػػلا، صرػػبهًا لهػػا، بسػػروة األرنػػب، ذلػػؾ لن وصتهػػا وللنهػػا، 

لن وصػا الػدروع، للةػؿ صلصوػها للصتلقػه،  ػذ ر ن وصػا  ػروة األرنػب، ألف الصرػب  بػِ   انا ةورة الرا ر
ةػػورة صلصووػػا لػػدى الوػػاص ، إذ  ػػاَف التقػػا  الرػػا ر والصتلقػػه  ػػه قنػػاة وافػػدة، اػػه ةػػورة الصرػػب  بػػِ ، 

لئتػِ  الرػا ر ابػف ب لر اإلبدا ه ُلرتوـ  ػه الػنص، األو بداع وارفًا، ألنها ةورة لصولا بلئلا،   اف اإل
، ولػذلؾ رػب  (4)فػداثجػز ًا صػف تلػؾ األلتفدث  ػف صجرلػات صػا لػدوُر فولػُ  صػف ةػور،  ػوف الرػا ر 

 الرا ر تلؾ الدروع بصتوف الِخراِنؽ  ه للنها وصالوتها.
صرػااَدتها  رإف الرا ر لخزف  ه ذا رِتِ  ةور الصفوووات، صف فلاتػِ  اللوصلػا، والتػه تت ػر 

ة خلالػ  صػف ةػور ،  ه الوقػت الػذي تتطػابؽ صػ  الواقػ ، وصػَ  صػا  ػه للايصاصُ ، ولصنح تلؾ الةور السا 
الصخللػػػػػا تفػػػػػتسظ بةػػػػػورة الصفوووػػػػػات، وتوػػػػػت لداا ب ػػػػػد تلػػػػػاب "تصلػػػػػؿ، اػػػػػذا الفػػػػػدث الواقػػػػػ ،  ػػػػػوف 

 سلؿ ال نوي،  ه ةورة لصولا يلػارت،  صف الصفوووات الته اوت صلها الرا ر ط(5)"الصفوووات ذاتها
 ]صف الطولؿ[ :إفواوُ  اه رؤلا السرس الته ةوراا  ه صالصوتها بلوب نا ـ، إذ لقوؿ  لها

                              
 .1/8: ف ويلراصا  ه فلاة الرا ر الجاالهالزصاف والص ا (1)
 .23البنا  السنه  ه ر ر الهذلللف: (2)
 ، واب ا: درع واو ا، الِخرِنؽ: ولد األرنب.170والصا بف جندؿ:  دلواف (3)
 .200-198: ا والتطبلؽنظر: النقد األدبه البلئه النظرلل (4)
 .43الةورة السنلا  ه التراث النقدي والبالته: (5)
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 كمااااااااا انكَشااااااااَفت  بمقاااااااااء  َتحمااااااااي فحمَوهااااااااا
 

 َشااااااااااامي   الااااااااااا  نابي  ات  لاااااااااااون  م ولجااااااااااات 
 

فااااااات وهاااااااي َجوناااااااةن  و   َشااااااامي  الااااااا جنابي ج 
 

يبااااااااااااااج  وَريااااااااااااا   مق اااااااااااااتح    (1)بن َقباااااااااااااة دح

 
ف، لػػـ لصرػػه لروػػـ ةػػورة اػػه ذات ذنػػب اخػػتلط  لػػ  لونػػا، إذ يجػػزا  السػػرس الرػػا ر ةػػؼو 

إذ ،(2)"فوالهػال ػرب ص ر ػا فوػنا  ػه رػؤوف الخلػؿ وي ػاف ل"فولا لصوػلا لظهػر  لهػا جصػاؿ السػرس، إذ 
، بن وصػػػا اللػػػوب اللػػػلف الصلصػػػس،  ا وػػػب اتلػػػؾ السَػػػَرْس تتصتػػػ  بن وصػػػا جلػػػداا، صرػػػبهًا الرػػػا ر إلااػػػ إف

و  ال وجود لصرصوف  اطسه ي"الل ا، لساظ  واوتص ف جصاؿ الن وصا،  الرا ر الجااله يف ـ ي الةورة
، إذ رػب  الرػا ر  أةػاب، صصػا ج ػؿ الةػورة ت ّبػر  ػف جصػاؿ، (3)"  ري إا صف خالؿ ل ػٍا ت ّبػر  نػ 

 اختةت بِ  تلؾ الفقبا الزصنلا.
لوػػقط  للهػػا  وػػـ  ػػه صخللتػػِ ، ترتَ  ا الرػػا ر، ولتسا ػػؿ ص هػػا،  إنهػػاإف األفػػداث التػػه لوجههػػ

فوػػاس والتػػألر لػػ  السا للػػا  اإلفواوػػِ  النسوػػه، ، ألنػػ  ت اصػػؿ ص هػػا بإ(4)وجصاللػػاً  ةػػورًا، تصنفهػػا إلفػػا ً 
لصػرة  اطسػا الرػا ر الخاةػا وصػا لرػ ر بػِ   ػه نسوػِ  إزا  " ه ترػ لؿ الةػورة، إذ ت ػوف اػذِا الةػورة 

 .(5) للها صف فاات  النسولا را را وصا لرلس تتداخؿ وتصتزج ِبص األرلا ، 
 ػه  صػدر ات اللصػس الج ػدي ه روـ الةػورة،  اوػت صؿ الرػا ر الناب ػا   اللأر  اف ل  األلر

 :األخلللػا، وطلػػب صنهػا  ػدـ صواجهتػِ ، إذ قػدـ لهػا النةػح قػػائالً  لللػ ترػ للها،  نػد الػرد  لػ  الرػا رة 
 ]صف الطولؿ[

َسبحي َجر َي الر َهانح َترَ  َ اَء الَحقحينح مَجمجالَ   ق شا  َفاَل َتح   (6)َوَري  ا  وا حع 
صػر لػلس ، يف ا ت ػاصر  ػه راانػِ ، ألف األاألخلللا للل   ه ةورة روصها الرا ر لفذر  لها

ـ صػػػ  لػػػواـز جػػػا  بتةػػػولر لػػػتال و با الوػػػباؽ ص ػػػ ، ةػػػورة للصخاطػػػب لةػػػؼ  لهػػػا ةػػػ و  روػػػـوػػػهاًل،  
واػػػه يف ا تفوػػػبه الوػػػباؽ ص ػػػه، نػػػا ـ ووػػػهؿ لػػػلف، ،  اوػػػت صؿ الرػػػا ر داات اللصػػػس، الصخاطػػػب

                              
 ، رصلط الذنب:  ل  لوناف، الر لط: الل وب الل لف.135دلواف طسلؿ ال نوي: (1)
 .153السروولا  ه الر ر الجااله: (2)
 .43ل  بنلا الل ا الر رلا:صدخؿ إ (3)
 .36دراوات نقدلا  ه األدب ال ربه: لنظر: (4)
 .368لنظر: اتجااات النقد األدبه  ه القرف الخاصس الهجري: (5)
 الرلط: اللوب النا ـ الرقلؽ. تزلنت، ، ترقرت:135: الج ديالناب ا  دلواف (6)
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نهػػا ،  جػػا ت  باراتػػُ  وةػػورُا صوفلػػا أللن وصتػػِ  ورقتػػ ِ  لرقلػػؽ الػػذي ا للقػػؿ الصػػرية لبوػػ ُ  ػػاللوب النػػا ـ ا
الرػػا ر، لهػػا صػػف نتػػائج القػػوة  ص لوصػػا لػػدى الصخاطػػب، ولظهػػر صػػف ذلػػؾ التفػػذلر، يف قػػوة الوػػباؽ صػػ 

ُ  الرجػػاؿ، ويف الػػذي لجػػاري الرػػا ر لخوػػر، وت ػػوف للخوػػارة فػػرارة والخرػػونا والةػػ وبا، صػػا ا لطلقُػػ
دُا  ػػه بنػػا  اػػذِا الةػػورة لسػػاظ اللصػػس، صػػا وػػا خوػػر الراػػاف،  الرػػا ر اوػػت صؿ صػػف ي تالصػػس قلػػب صػػف

 الته يبدع  ه تةِولِراا. اللصولا
 

 الخاتمة
نفػط رفالنػا  نػد يبػرز ب د رفلا طلبا صصت ا ص  وةاؼ الخلؿ وةوراـ الفولا ا بد لنا صػف يف     

 النتائج الته ر لت صلصفًا بارزًا  ه بنا  لبنات اذا البفث،   اف صف يبرزاا:
 ي د البفث يف الةور وللدة خلاؿ الرا ر، واه ووللا  نلا يواولا لنقؿ تجربا الرا ر. -1
اترح للبفث يف الصادة الرئلوا لتر لؿ الةور الفولا اه فاوا البةر، وذلؾ يف الخلاؿ  -2

  ه روـ الةورة  ل  صا تنقل  ال لف صف صرااد. ل تصد
توةؿ البفث ين   لصا  اَف الرا ر دقلقًا  ه اوتلصار خلال ، اوتطاع يف لنػتج ةػورًا قائصػا  -3

 لػػ  ال القػػات الصتطابقػػا  ػػه الوةػػؼ، ذلػػؾ يف القػػدرة  لػػ  ا ترػػاؼ التناوػػب بػػلف األرػػلا  
 اه  الصا الرا رلا.

اؼ يل -4 صوا ةورًا وص لا  ه رت  الصةادر الةػوتلا،  ت ػاصلوا قدبت البفث يف الر را  الوة 
 ص  األةوات، وج لوا ل ؿ ةوت ةدى لدؿ  لل   ه التر لؿ الر ري.

ػػاؼ تفػػا ه ةػػور الطبل ػػا،  لػػـ تقػػ  ي لػػنهـ  لػػ  رػػه  وػػوى  -5 جػػا ت ةػػور الرػػ راِ  الوة 
 الةفرا  الواو ا، وصا تب تُ   ه نسووهـ، صف فب التجواؿ  لها.

الرػا ر  إذ  ػاف  ه روـ الةور الته لدخؿ إفواس اللصػس  ػه ا ترػاِ ها،  اوت اف الر را  -6
 ، وظهر ذلؾ جللًا  ه ةورا.الجااله فواوًا  ه تلصس الةور النا صا

 
 المصادر والمراجت

 د.صنةػػػور  بػػػد الػػػرفصف، صطب ػػػا دار اتجااػػػات النقػػػد األدبػػػه  ػػػه القػػػرف الخػػػاصس الهجػػػري ،
 .1977القاارة،  -ال لـ

 اػػػػ( تةػػػفلح وت للػػػؽ 471 ػػػه  لػػػـ البلػػػاف، اإلصػػػاـ  بػػػد القػػػاار الجرجػػػانه)ت يوػػػرار البالتػػػا
 صفصد ررلد ررا، دار الصطبو ات ال ربلا للطبا ا والنرر والتوزل ، )د.ت(.

 3/1961القاارة، ط -، إبراالـ ينلس، دار النهرا ال ربلااألةوات الل ولا. 
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 الرػػػؤوف اللقا لػػػا ال اصػػػا ، د. ػػػرلـ فوػػػف الالصػػػه، دار األصػػػؿ واللػػػأس  ػػػه الرػػػ ر الجػػػااله– 
 .1/2008ب داد، ط

 دراوػػػا تفللللػػػا، د.إلػػػاد  بدالصجلػػػد إبػػػراالـ، دار الرػػػؤوف  -البنػػػا  السنػػػه  ػػػه رػػػ ر الهػػػذلللف
 .1/2000ب داد، ط –اللقا لا ال اصا 

 القػاارة،  -،  لػه  لػه ةػبح، الص تبػا األزارلػا للتػراثالبنا  السنه للةورة األدبلا  ه الرػ ر
 ـ.1996-اػ1416

 جػػػاف  ػػػوالف، ترجصػػػا صجلػػػد الصارػػػطا، دار الرػػػؤوف اللقا لػػػا ال اصػػػا بنلػػػا الل ػػػا الرػػػ رلا ،– 
 .1986ب داد، 

 رلجلس بالرلر، ترجصا إبراالـ ال لالنػه، دار الس ػر ال ةر الجااله -تارلخ األدب ال ربه ،
 .1956دصرؽ،  -للطبا ا والنرر

 4/1977السجالا، ط -صةر -، د. زالدلف إوصا لؿ، ص تبا ترلبالتسولر النسوه لألدب. 
 1/1971بلروت، ط -روز ترلب، دار الص روؼ ،تصهلد  ه النقد الفدلث. 
 ب ػػداد،  - ػػه الرػػ ر، تاوػػوف بالرػػالر، ترجصػػا تالػػب الوػػا، دار الجػػافظ جصاللػػات الص ػػاف

 )د.ت(.
 ػػائزة رداد  زلػػز، روػػالا صاجوػػتلر، فر ػػا الرػػ ر  ػػه نجػػراف  ػػه الجااللػػا وةػػدر اإلوػػالـ  ،

 اػ.1429جاص ا يـ القرى،  -ا ال ربلا للا الل 
 د.ةػػػػالح يبػػػػو إةػػػػب ، صطب ػػػػا الصؤووػػػػا ال ربلػػػػا للدراوػػػػات الفر ػػػػا الرػػػػ رلا  ػػػػه  لوػػػػطلف ،

 .1/1979بلروت، ط -والنرر
 جاص ا  -الف صا  ه الر ر األصوي، صفصد فولػف إبراالـ ، روالا صاجوتلر ،  للا اآلداب

 . 1987ب داد ، 
  1984القاارة،  -جودة نةر، الهلئا الصةرلا لل تاب،  اطؼ الخلاؿ صسهوص  ووظائس. 
 بلػػروت، دار  صػػار–، د.ينػػور  للػػاف يبػػو وػػوللـ، دار الجلػػؿ دراوػػات  ػػه الرػػ ر الجػػااله- 

 .1978 صاف، 
 الصوةػػؿ،  -، د.صفصػػود  بػػداج الجػػادر، دار الف صػػادراوػػات نقدلػػا  ػػه األدب ال ربػػه القػػدلـ

1990. 
 اػػ( قػريا و لػؽ  للػ : صفصػود صفصػد رػا ر،  471 بػد القػاار الجرجػانه)ت ، اإلصػاـدائؿ اإل جػاز

 .3/1992القاارة، ط -صطب ا الصدنه
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 رصف دراوات  ػه األدب ال ربػه، تووػتاؼ  ػوف ترنبػاـو ، ترجصػا دلواف يبه دؤاد اإللادي ،
رػػػتراؾ صػػػ  بلػػػروت، نرػػػر باا -ر وص تبػػػا الفلػػػاةد.إفوػػػاف  بػػػاس، وجصا تػػػ ، صنرػػػورات دا

 .1959نلولورؾ،  -ن للف الصوااصا للطبا ا والنررصؤووا  ر 
 بلػػروت، –، جص ػػ  ورػػرف  وفققػػ  د.وارػػح  بدالةػػصد ، دار ةػػادر دلػػواف الناب ػػا الج ػػدي

  .1/1998ط
 اػػػ( دراوػػا وتفقلػػؽ د.ينػػور 275وصلفقاتػػ ، برػػرح يبػػه وػػ لد الوػػ ري)ت دلػػواف اصػػرئ القػػلس

 .1/2000ال لف، ط - للاف يبو ووللـ، ود.صفصد  له الرواب ا، صر ز زالد للتراث والتارلخ
 ةػن   صفصػد بػف الفوػف األفػوؿ، تفقلػؽ د.  خػر الػدلف قبػاوة، دار دلواف والصا بف جنػدؿ ،

 .2/1987بلروت، ط -ال تب ال لصلا
 رػػػرح األةػػػص ه، تفقلػػػؽ فوػػػاف  ػػػالح يوتلػػػه، دار ةػػػادر للطبا ػػػا طسلػػػؿ ال نػػػوي دلػػػواف ،

 .1997بلروت،  -والنرر
 د.وػػ لد فوػػوف صنةػػور، صؤووػػا رؤلػػا جدلػػدة  ػػه دراوػػا األدب  ػػه  ةػػر ةػػدر اإلوػػالـ ،

 .1981الدوفا،  -ال هد
 ف ويلراصػػػا  ػػػه فلػػػاة الرػػا ر الجػػػااله، د.ةػػػالح  بػػػدالفا ظ، دار الص ػػػارؼالزصػػاف والص ػػػا- 

 صةر، )د.ت(.
 د. ػػرلـ  بػػد اللػػؿ الػػوائله، صنرػػورات اتفػػاد ال تػػاب الرػػ ر الجػػااله قرػػالاا وظػػواارا السنلػػا ،

 ال رب،)د.ت(.
  قرا ة  ه اتجااات الر ر الص ارض، د. له وػللصاف، الر ر الجااله ويلرا  ه ت للر الواق ،

 .2000دصرؽ،  -صنرورات وزارة اللقا ا
 القػػػاارة،  -د.وػػػلد نو ػػػؿ، صطب ػػػا صةػػػر، ص تبػػػا الخػػػانجه ،رػػػ ر الطبل ػػػا  ػػػه األدب ال ربػػػه

1945. 
 1981القاارة،  -، د.صفصد فوف  بداج، دار الص ارؼالةور والبنا  الر ري. 
 وػاارة  بػدال رلـ، يطروفػا الةورة البلانلا  ه الر ر ال ربه  قبؿ اإلوػالـ ويلػر البلئػا  لهػا ،

 .1984جاص ا ب داد،  -د توراا،  للا اآلداب
  وػػه دي لػػولس، ترجصػػا د.يفصػػد نةػػلؼ الجنػػابه وجصا تػػ ، دار الررػػلدرة الرػػ رلاالةػػو ،- 

 .1982ب داد، 
 د. هػػود  بدالوافػػد ال  للػػه، دار ةػػسا  للنرػػر والتوزلػػ الةػػورة الرػػ رلا  نػػد ذي الرصػػا ،- 

 .2009 صاف، 
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 د.جػػػابر يفصػػػد  ةػػػسور، دار اللقا ػػػا للطبا ػػػا الةػػػورة السنلػػػا  ػػػه التػػػراث النقػػػدي والبالتػػػه ،
 .1974القاارة،  -والنرر

 د.نةػػرت  بػػدالرفصف، ص تبػػا الةػػورة السنلػػا  ػػه الرػػ ر الجػػااله  ػػه رػػو  النقػػد الفػػدلث ،
 .1976 صاف،  -األقة 

 د. بػدالقادر الربػا ه، جاص ػا اللرصػوؾ، الدراوػات األدبلػا الةورة السنلػا  ػه رػ ر يبػه تصػاـ ،
 .1/1980والل ولا، ط

 بداإللػ  الةػائغ، يطروفػا د تػوراا،  للػا اآلدابالةورة السنلػا  ػه رػ ر األ رػ  ال بلػر  ،- 
 .1984جاص ا ب داد، 

  1983 صاف،  -،  بدالستاح ةالح نا  ، دار الس ر ه ر ر برار بف بردالسنلا الةورة. 
 بلروت، )د.ت(. -، ابف  بدرب  األندلوه)ت  اػ( تفقلؽ  له رلري، دار الجلؿال قد السرلد  
  ف.غ. تررنلرػػػس ه، ترجصػػػا لووػػػؼ فػػػالؽ، صنرػػػورات وزارة  القػػػات السػػػف الجصاللػػػا بػػػالواق ،

 .1983دصرؽ،  -اللقا ا واإلرراد القوصه
 ػػه صفاوػػف الرػػ ر وآدابػػ  ونقػػدا، ابػػف ررػػلؽ القلروانػػه)ت اػػػ( تفقلػػؽ صفصػػد صفلػػه  ال صػػدة 

 ، )د.ت(.بلروت -الدلف  بدالفصلد، صطب ا دار الجلؿ
 ااد يفصد الوػلد، دار الص ر ػا الجاص لػابف رداد، د.ن  ناةر اإلبداع السنه  ه ر ر  نترة- 

 .1996اإلو ندرلا، 
 1961بلروت،  -، د.يفصد صفصد الفو ه، دار القلـال زؿ  ه ال ةر الجااله. 
 بلػػروت،  -، د.نػػوري فصػػودي القلوػػه، ص تبػػا النهرػػا ال ربلػػاالسرووػػلا  ػػه الرػػ ر الجػػااله

 .2/1984ط
 1975بلروت،  -، د.إفواف  باس، صطب ا اللقا ا ف الر ر. 
 ب داد، )د.ت(. -الص اةرة، د.يفصد الجنابه، صطب ا دار الفرلا  ه الرؤلا الر رلا 
 2/1976،  صاؿ نرػأت، وا دت الجاص ا الصوتنةرلا، ط ه النقد األدبه دراوا وتطبلؽ. 
 ةػػػالح الػػػدلف الصسرػػػللات واألةػػػص لات هلا  ػػػه الرػػػ ر الجػػػااله  ػػػه دلػػػوانالقػػػلـ اإلنوػػػان ،

 .1/2001 صاف، ط -دراورا، ص تبا السجر
 بدالفوػػلف فوػػف، روػػالا صاجوػػتلر،  للػػا القػػلـ الجصاللػػا  ػػه الرػػ ر ال ربػػه قبػػؿ اإلوػػالـ  ،

 .1983جاص ا ب داد،  -اآلداب
 اػػػػػػ( تفقلػػػػػؽ د. خػػػػػر الػػػػػدلف قبػػػػػاوة، صؤووػػػػػا  315)تاألةػػػػػ ر ، األخسػػػػػش تػػػػػاب ااختلػػػػػارلف

 .2/1984بلروت، ط -الروالا
 1956بلروت،  -اػ( دار ةادر711لواف ال رب، ابف صنظور)ت. 
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 القػػػػاارة،  -، ي.ي.رلترػػػػاردز، ترجصػػػػا د.صةػػػػطس  بػػػػدوي، صطب ػػػػا صةػػػػرصبػػػػادئ النقػػػػد األدبػػػػه
1963. 

 1958القاارة،  -، د.صفصد تنلصه االؿ، صطب ا الروالاالصدخؿ إل  النقد األدبه الفدلث. 
 1989- 84، د. لوي الهارصه، صجلا البلاف ال ولتلا، ال ددصدخؿ إل  بنلا الل ا الر رلا. 
 القػػاارة،  -، صفصػػد  بػػدالصن ـ خسػػاجه، الػػدار الصةػػرلا اللبنانلػػاصػػدراس النقػػد األدبػػه الفػػدلث

 .1/1995ط
 ج.ـ.جولو، ترجصا وتقدلـ د.واصه الدروبه، دار اللقظا ال ربلػا صوائؿ  لوسا السف الص اةر،

 .1/1965دصرؽ، ط -للتأللؼ والترجصا والنرر
 1979، د.ز رلا إبراالـ، ص تبا صةر، صر لا السف. 
 1/2001 صاف، ط –، د.صاار يفصد  له، دار  صار صظاار القوة  ه الر ر الجااله. 
 1956بلروت، -اػ( دار ةادر626، لاقوت الفصوي)تص جـ البلداف. 
 2001، د.جواد  له، صطب ا دار الواقه، الصسةؿ  ه تارلخ ال رب قبؿ اإلوالـ. 
 3/1983بلروت، ط -لفقائؽ، لووؼ اللووؼ، صطب ا دار اصقاات  ه الر ر الجااله. 
  اػػ( تفقلػؽ صفصػد الفبلػب بػف خوجػا، 684، فاـز القرطػاجنه)تصنهاج البل ا  ووراج األدبا

 .1966تونس،  -دار ال تب الررقلا، الصطب ا الروصلا
 1/2007بلروت، ط -، د.فنا نةر الفته، دار ال تب ال لصلاالناقا  ه الر ر الجااله. 
 تف وارلػػػػف، ترجصػػػػا صفلػػػػه الػػػػدلف ةػػػػبفه، صراج ػػػػا فوػػػػاـ ، رلنلػػػػ  وللػػػػؾ ويووػػػػنظرلػػػػا األدب

 .1/1972الخطلب، صطبو ات الصجلس األ ل  لر الا السنوف واألدب، ط
 ا والتطبلػػؽ، د.صفصػػد يبػػو السرػػؿ بػػدراف، صجلػػا ال لػػـو اإلنوػػانلا، النقػػد األدبػػه البلئػػه النظرلػػ

 .1/2005ال دد-21جاص ا اإلصارات الصجلد
 الػدار البلرػا ،  -.صفصػد الةػادؽ  سلسػه، ص تبػا الوفػدة ال ربلػا، دالنقد التطبلقه والصوازنات

1972. 
 1952بلروت،  -، روز ترلب، دار ال لـ للصالللفالنقد الجصاله ويلرا  ه النقد ال ربه. 
 د.إلاد والـ إبراالـ، دار يصجد للنرر والتوزلػ واق لا األدا   ه الر ر ال ربه قبؿ اإلوالـ ،- 

 .2019 صاف، 
 
 
 


