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  :الّصورة الّشعرّية 

  : ةـــوطئـت

  

على التعبير و التفص�يل،  ا، و قدرةً شكل عام، أكثر إيضاحً بورة، ك في أن الصّ �شّ 

لرؤي�ة  يستغن عنھا أي مجتمع من المجتمعات في ا�ستخدام الي�ومي  لم فھي كالمرآة التي

ا بًت�ثا.ق�ع كم�ا ھ�وا5لة الت�ي تص�ور الوا اخترعت، حتى  ينا4شياء بالدقة و الوضوح التامّ 

ة �زم��ت ا8نس��ان وس��يلة للتعبي��ر بالكلم��ات ع��ن عريّ ورة الّش��ا، غي��ر أن الّص��أو متحرًك��

عر ف�ي الّش� ف�ورد منھ�ا ،اس�تخدموھاوعراء المعاني بالعناصر المتعددة، و قد أفاد منھ�ا الّش�

� يمك��ن للقص��يدة أن تن��بض ب��روح العط��اء إن ل��م تكتم��ل ف��ي بن��اء و ؛العرب��ي الق��در الكبي��ر

ج�ذور  سو م�ن حكاي�ة جزئي�ات ت?م� ،وانبھا بما تحمله من قراءة تفاعلية للواقع المحيطج

  .تفاصيلهبل تدخل الى  ،الواقع

إل��ى ص��ورة تن��بض  إورة م��ن محيط��ه و يمزجھ��ا بفعل��ه المعب��اعر يتلق��ى الّص��فالّش��        

غ�ة لّ و تق�رأ ف�ي أعماقھ�ا تل�ك ال ،بالحياة مما يجع�ل ح�روف القص�يدة ت?م�س ج�ذور الواق�ع

  .جزئياتھاة و الوقوف عند عريّ ورة الشّ المختزنة القادرة على تجسيد الصّ 

اعر ھويت��ه المتج��ذرة ا يب��رز م��ن خ?ل��ه الّش��ا ملتھًب��و ھ��ذا م��ا يجع��ل م��ن القص��يدة ش��عاعً 

  .ا4صيلة

 -ي ـة، أو التص�وير الفن�ورة الفنّي�ة، أو الّص�ورة ا4دبّي�ة، أو الّص�عريّ ورة الشّ الصّ و  

اعر م�ن أج�ل أداء عبارة ع�ن وس�يلة فني�ة، يوظفھ�ا الّش�ھي  -أن يسميھا كما يحلو للبعض 

  .وظيفة معينة، أو فكرة ما ضمن عمله الفني

و  ،بحي��ث ي��تم م��ن خ?لھ��ا تجس��يد المعن��ى ؛عريفھ��ي إذن مك��ون ھ��ام داخ��ل البن��اء الّش��

و ھ�ذا م�ا  ،و الت�أثير.عليه جانب�ا م�ن الخصوص�ية و تقديمه بالكيفية التي تضفي ،توضيحه

عبي�ر، أو رق التّ ـة م�ن ط�ة طريق�ة خاص�ـورة الفنّي�الصّ «ن إ : عصفور في قـولهكده جابرأ
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خصوص�ية  من أوجه الد�لة، تنحصر أھميتھا فيما تحدثه في معن�ى م�ن المع�اني م�نوجه 

»و تأثير
)1(

.  

ة أب�رز م?م�ح القص�يدة العربي�ة بص�فة عام�ة، حي�ث عريّ ورة الّش�و بھذا كانت الصّ 

ا عرف���ه المح���دثون، و إن اختلف���ت مص���طلحاتھم، و تط���ورت الق���دماء كم���ع���رف ذل���ك 

  .مفاھيمھم

ا ب�ذلك أھمي�ة ھ�ذه صطلح التصوير مؤكدً عر، أشار إلى مفالجاحظ في صدد حديثه عن الشّ 

عر و التص�وير حي�ث التي تربط بين الشّ ا إلى الصلة عري، متنبھً ا4داة في عملية البناء الشّ 

»سيج و جنس م�ن التص�ويرعر صناعة و ضرب من النّ الشّ «: نإيقول 
ا ھ، و عن�ه أخ�ذ)2(

عر لّش�لكان�ت المع�اني  إذْ «: عر ف�ي قول�هقدامة بن جعفر في معرض حديثه عن معاني الشّ 

ف�ي ك�ل ص�ناعة، م�ن أن�ه ورة، كم�ا يوج�د عر فيھ�ا كالّص�بمنزلة المادة الموضوعة، و الّش�

ج�ارة، و الفض�ة نّ ورة منھ�ا، مث�ل الخش�ب لل�بد له فيھا من شيء موضوع يقبل تأثير الّص�

ى البل��وغ م��ن أن يت��وخّ  (...) -ك��ان -إذا ش��رع ف��ي أي معن��ى اعر ياغة، و عل��ى الّش��للّص��

»جريد في ذلك إلى الغاية المطلوبةالتّ 
)3(

عر تك�ون كم�ا ف�ي و معناه أن المفاض�لة ف�ي الّش�، 

ن عل�ى إنم�ا تك�و، )المعن�ى(� يمك�ن أن تق�ام عل�ى أس�اس الم�ادة  و،)4(الصناعات ا4خ�رى

  .صويريمستوى الصياغة، و ا4سلوب التّ 

ق��اد الع��رب ھ��و عب��د ورة م��ن النّ ص��وير و الّص��تع��رض لمفھ��وم التّ  أكث��ر م��نو لع��ل   

  و ليست العبارة عن « :الجرجاني و يذكر استفادته من الجاحظ بقوله اھرالق

م�اء و ?م العلـور شيئا نحن ابتدأناه فينكره منكر، بل ھو مستعمل مش�ھور ف�ي ك�ذلك بالصّ 

»عر صناعة و ضرب من التصويرما الشّ و إنّ : يكفيك قول الجاحظ
)1(

.  

                                                 
. 3ط. بي�روت. المرك�ز العرب�ي. الصورة الفنية في التراث النق�دي و الب?غ�ي عن�د الع�رب. جابر عصفور -)1(

 .323ص. 1992
. الق�اھرة. مطبع�ة الب�ابي الحلب�ي. عبد الس�?م ھ�ارون: تحقيق. الحيوان. أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ -)2(

 132ص . 3ج -1948
 66-65ص . عرنقد الشّ  .مة بن جعفرأبو الفرج قدا -)3(
الم��ادة ف��ي الص��ناعات ا4خ��رى � تفض��ل نظيرتھ��ا ف��ي ذاتھ��ا ك��أن تك��ون ف��ي الخش��ب و الفض��ة، و إنم��ا  -)4(

عر، و وقتھا تكون صورة أفض�ل م�ن ص�ورة، و ھ�ذا م�ا ينطب�ق عل�ى ص�ناعة الّش� .بالصورة التي ظھرت فيھا
 .أھمية الصورة في صياغة مادته و معناه

. 3ط. بي�روت. دار الكت�اب العرب�ي. محمد التنج�ي: تحقيق و تعليق. د�ئل ا8عجاز. القاھر الجرجاني عبد- )1(
 .369ص . 1999
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اھر ھ��و ربط��ه و لع��ل الجان��ب ا4ھ��م م��ن الم��ذھب النق��دي ال��ذي وض��عه عب��د القّ��

ة و ـجازي��ـعاني الحقيقي��ة و المـعرية بالمج��از و ب��النظم، و تحليل��ه ال��دقيق للم��ورة الّش��الّص��

؛ ه و التمثي�لـارة و التشبي�ـص ص�ورة ا�ستع�ـبا4خ ة، و تحديدهـة و التمثيليـالمعاني العقلي

ف��ي  ا يج��ب أن تت��وفرش��روطً )أس��رار الب?غ��ة  (ف��ي كم��ا وض��ح عب��د الق��اھر الجرج��اني

س��تعارية 8أن يؤخ��ذ ف��ي العملي��ة ا� يمك��ن  « : ورة م��ن أج��ل فھمھ��ا و ت��ذوقھا، يق��ولالّص��

و ا8حس�اس بھ�ذا إدراك وج�ود ش�به مش�ترك بينھم�ا، أ،  يستحيل )شيئان مث?ً (موضوعان 

اكتش���اف وج���ه الش���به ب���ين ينبغ���ي أن يك���ون ممكن���ا الش��به لك���ي تك���ون ا�س���تعارة ممكن���ة 

»الموضوعين
)2(

.  

ورة الّص�-ل أو كاد يفّص� -ورة فصلقديم للصّ قد الو في كل ا4حوال، فإن مفھوم النّ   

أداة  ھاع�دّ ، و )3(وريةـعا الشّ ـن محتواھا الوجداني، و قيمتھـ، و أفرغھا ماعرعن ذات الشّ 

و  كليا للجودة و التفوق، حيث نظ�ر إل�ى جانبھ�ا الّش�عري و مقياسً شكيل الشّ أساسية في التّ 

ا�نفع��ال و المش��اعر و المواق��ف بربطھ��ا  ي ل��مإل��ى ع?قتھ��ا بال��ذات المبدع��ة و ◌ْ  ل��م يلتف��ت

  .اعرة للشّ فسيّ النّ 

ورة با�نفع��ال، م��ن خ��?ل تص��وره لعملي��ة ف��ي ح��ين رب��ط ح��ازم القرط��اجي الّص��  

و التخيي�ل «: عري التي يراھا مبنية عل�ى أس�اس س�يكولوجي، و ذل�ك ف�ي قول�هالتخييل الشّ 

  ل أو معانيه أو أسلوبه و نظامه، و تقوم في اعر المخيU امع من لفظ الشّ أن تتمثل للسّ 

  

  

 Vل لتخي�ور ينفع�خياله صورة أو ص Vو�ا و تص�لھ Vو�ا ررھا، أو تص�ر بھ�يء آخ�ا�ً  ش�ن  انفع�م

»ة من ا�نبساط أو ا�نقباضغير رؤية إلى جھ
)1(

.  

                                                 
. دار المعرف���ة. محم���د رش���يد رض���ا: تحقي���ق. أس���رار الب?غ���ة ف���ي عل���م البي���ان. عب���د الق���اھر الجرج���اني- )2

 .45ص ). ت.د.(بيروت
 1417. 03جامع���ة قس���نطينة ع���دد . مجل���ة ا5داب. اثً عرية ح���ديورة الّش���مفھ���وم الّص���. ا4خض���ر عيك���وس- 3(

 .148ص . 1996.ھـ
 .89ص . منھاج البلغاء و سراج ا4دباء .ينأبي الحسن حازم القرطاج -)1(
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ـما ھ��ـي مح��ددة ف��ي د��ت نفس��ية، ط و إن��ـكل فق��ير ال��ى الّش��ـورة عن��د ح��ازم � تش��فالّص��

 عملي�ة إش�ارة عري ال�ذي ي�راهي�ل الّش�اً عن فھم�ه لعملي�ة الّتخمفھومه لھا ناتج ويكون بذلك

  .تو ھو في الوقت نفسه إشارة ل?نفعا� ،ورة ذھنية في مخيلة المتلقيلصّ 

و تتب��اين آراء النق��د الح��ديث ف��ي محاولتھ��ا إيج��اد تعري��ف واح��د و مح��دد لمص��طلح 

كل الفني ال�ذي تتخ�ذه ا4لف�اظ و العب�ارات بع�د الشّ «: طعند عبد القادر القّ  فھي  الصورة ،

عرية ي خاص ليعب�ر ع�ن جان�ب م�ن جوان�ب التجرب�ة الّش�اعر في سياق بيانھا الشّ مُ ظِ نْ أن يَ 

و التراكي�ب، و ا8يق�اع  في الد�لة إمكاناتھاغة و ا طاقات اللّ مستخدًم◌ً الكامنة في القصيدة 

و الحقيق��ة و المج��از، و الت��رادف و التض��اد و المقابل��ة و التج��انس و غيرھ��ا م��ن وس��ائل 

منھا ذل�ك  .وغُ صُ اعر ا4ولى التي يَ و ا4لفاظ و العبارات ھي مادة الشّ  ،(...)التعبير الفني 

»عريةوره الشّ ا صّ كل الفني أو يرسم بھالشّ 
تت�آزر في�ه  فني�اً  ورة ش�ك?ً لتكون بذلك الصّ ، )2(

تجعلھ�ا .ا4لفاظ و العبارات عرية، و أھميةعناصر مختلفة، و متآلفة لتعبر عن التجربة الشّ 

  .رأس ھذه العناصر

إل�ى  عرية، و ينتھيجربة الشّ ورة ذات صلة وثيقة بالتّ أن الصّ  د غنيمي ھ?ل محمّ  و يؤكد 

عرية ف�ي ورة الّش�الّص�«: ن المذاھب ا4دبي�ة عل�ى اخت?فھ�ا تجم�ع عل�ى أنإ: دھانتيجة مفا

عرية جرب�ة الّش�جرب�ة، فم�ا التّ الفنية الجوھرية لنق�ل التّ  ةمعناھا الجزئي و الكلي ھي الوسيل

»كلھا إ� صورة كبيرة
)3(

.  

أھمي��ة خاص��ة  )عريورة و البن��اء الّش��الّص�� (د حس��ن ف��ي كتاب��هط��ى عب��د ] محّم��عو  ي

و  اع�ـر،قاس موھب�ة الشّ ـيدة و بھ�ا ت�ـناء القص�ـفھي ركن أساسي ف�ي ب� ،عريةورة الشّ للصّ 

، و  وراعر يفك�ر بالّص�إن الّش�«: يق�ول عري، حينھي جوھر ا8بداع الشّ  ةورأن الصّ  يقر

»لقائيةاعر التّ ورة ھو لغة الشّ عبير بالصّ التّ 
)1(

.  

فإنھا العنص�ر  ة،ورق بماھية الصّ مھما تعددت المفاھيم و اختلفت ا5راء فيما تعلّ و   

، 4نه تص�وير ي عرص الشّ كيل النّ ـفي تش -ر أخرى مھمةـإلى عناص ةبا8ضاف -ا4ساسي

                                                 
 69ص .1972. 2ط. بيروت. دار النھضة العربية للطباعة و النشر. في النقد ا�دبي. عبد العزيز عتيق-)2(
. 1ط. لبن##ان. بي##روت. دار الع##ودة. لبن##ان. بي##روت. دار الثقاف##ة. الح##ديث النق##د ا�دب##ي .محم##د غنيم##ي ھ##"ل-)3(

 .422ص . 1982
)1(-

 . 43-7ص . 1981. مصر. دار المعارف. عريالصورة و البناء الشّ . عبد هللا محمد حسن 
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ّ بالصإ�  لـر � يتعامـاعة ا4ولى، و الشّ ـبالدرج أو إنھ�ا تل�ك  ورة في رؤي�ـته و ص�ياغته؛ـ

 اني خ�اص وحقيق�يق بي�اكل بالمض�مون ف�ي س�يالّش�غوية المتحققة م�ن امت�زاج لّ التركيبة ال

)2(ةعريّ جربة الشّ ر عن جانب من جوانب التّ معبّ 
  .  

ھ��ا اعر بم الّش��ة يق��دّ ّي��ظف��ي ص��يغة لف ھ��ي تجرب��ة إن الّص��ورة الّّش��عرية   ،وعموم��اً     

، ة  ا�نس���جام الخي���الي و الع���اطفي، و عفوّي���ا�نط���?قة بحرّي��� تجربت���ها فكرت���ه، مص���ورً 

ة، مم�ا يبع�ث ة، و إيحاءاتھ�ا النفس�يّ ناتھا العاطفّي�ابش�ح يق�لا ف�ي المتترك أثرً تل مستعيناً بھا 

 ةورس��نبدأ دراس��تنا للّص�� -مم��ا س��بق ط?ق��اً و ان -عل��ى المتع��ة و ا8حس��اس بالجم��ال، ل��ذلك

اعر الت��ي اس��تفاد منھ��ا الّش�� .عرف عل��ى أھ��م المص��ادرار ب��التّ عرية ف��ي تجرب��ة اب��ن عّم��الّش��

عر العرب�ي الق�ديم و ـافة إلى الّش�نشاء صوره، و أول ھذه المصادر القرآن الكريم با8ض�

ور م�ن أج�ل تص�نيفھا و تحليلھ�ا و إب�راز دورھ�ا الّص�بيعة، ثم نحاول استخراج بع�ض الطّ 

  .المعاني و الد��ت في توضيح

  :ةعريّ ورة الشّ مصادر الصّ -1

صوير في أشعارھم، و ب�الغ بعض�ھم ف�ي حش�د العدي�د بالتّ ون عراء ا4ندلسيّ اھتم الشّ 

بب ف�ي ذل�ك ح�بھم الّس� ص�يدة الواح�دة بش�كل يلف�ت ا4نظ�ار، و لع�لّ ور ف�ي القمن الّص�

 فني�اً ا ورة عليھا بع�دً ي الصّ فمضامين أشعارھم، حيث تضعري، و تعميق صوير الشّ للتّ 

  .، و تثريھا بمختلف ا4شكال، و ا4لوانذھنياً  و عمقاً 

و أم���دتھم  عراءالّش���ورة عن���د و ق���د تنوع���ت الم���ؤثرات الت���ي حرك���ت عملي���ة الّص���

  ت في أشعارھم مساحات ثرية ردات صورھم، فكانت تلك المؤثرات ينابيع فجرّ بمف

  

ب ف�ي ا ع?قات بين ما يمتلكونه من مكتسبات فنية، و ما ترسّ صوير، فأقامومن التّ 

ور الم?ئم�ة لش�عورھم و لخلق و ابتكار الّص�اتھم من إنتاج ا5خرين ذاكرتھم و مقروئيّ 

  .المنسجمة معھم

                                                 
)2(

 1ط. بيروت . المركز الثقافي العربي . الّصورة الّشعرية في النقد العربي الحديث . بشرى موسى صالح  – 
 . 20ص.  1992.
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عر العرب��ي الق��ديم، و البيئ��ة الزاخ��رة بمش��اھد ريم، و الّش��الق��رآن الك�� و يع��دّ   

  .و حديثاً  عراء العرب قديماً بيعة الخ?بة أھم المصادر التي نھل منھا الشّ الطّ 

 ،ص�وره نش�اء�العرب من ھ�ذه المص�ادر،  عراءالشّ ار كغيره من و لقد استفاد ابن عمّ 

  .ه من ثراء لغوي و د�ليز بالقرآن الكريم لما يتميّ  الملھمة له المصادر لو أوّ 

  :القرآن الكريم 1-1

ة فني��ة عل��ى مختل��ف روو ب?غت��ه ث�� .آن الك��ريم بفض��ل فص��احتهل الق��رش��كّ   

بحانه و تع�الى معج�زة تح�دى بھ�ا س� لالتي أبدعھا العرب، كما ش�كّ  بيراعالتّ وا4ساليب 

الي و ل الجم�ـأم�ية في التّ رّ ـو لقد أعطى القرآن الكريم الح «بلغاء العرب وفصحاءھم؛

»الع�ذب م�ن منھل�ه ا�غت�رافو دع�ا إل�ى  .الكتابة
س يمث�ل أعل�ى ص المق�دّ 4ن ال�نّ  ،)1(

ة ـغوي��ة 5يات��ه ھ��ي ا4رق��ى مس��توى م��ن ناحي��كم��ا أن التركيب��ات اللّ  ؛مرات��ب الب?غ��ة

 بذلك  تأتي دى المبدع؛ وـو الفكرية ل. ةـغوي4بعاد اللّ م في ترقية اـسھنه يُ ا4سلوب، ثم إ

  .الكاتببين القارئ و  مشتركاً  إعجازياً  نص القرآني بوصفه نصاً الحاجة إلى ال

منھ��ا  ف��ي  القرآني��ة ة يني��ة و بخاّص��ص��وص الدّ إل��ى توظي��ف النّ  عراءو يلج��أ بع��ض الّش��

مع، و عم�ق د��تھ�ا، المفردة التي تمتاز بجمال وقعھا عل�ى الّس� نتاجاتھم، و يستحضرون

باره، الت�ي � تخل�و واح�دة منھ�ا م�ن حكم�ة معانيه و أمثاله و قصصه و أخمن  ينھلونكما 

  من أنجح  عدّ ينية يُ صوص الدّ إن توظيف النّ  « :ات منھاأو عبرة، �عتبار

  

ّ جوھريية الوسائل، و ذلك لخاصّ  عر نفس�ه، و عة الّش�ـوص تلتق�ي م�ع طبي�ـص�ة في ھ�ذه النّ ـ

 ا8نسان في ك�لّ  ه، ف? تكاد ذاكرةشري لحفظه و مداومة تذكرّ ھن البّ ا ينزع الذّ ھي أنھا ممّ 

»إذا كان دينياً  إ�ّ  العصور تحرص على ا8مساك بنٍص 
)1(

.  

س و ا�غت�راف من�ه، ص المق�دّ إلى ال�نّ  ا و حديثاً عراء العرب قديمً ر عودة الشّ و ھو ما يفسّ 

  .وافد ا4خرى التي ترافق رحلة ا4ديب في فضاء ا�بداعمن الرّ  مھماً  و اعتباره رافداً 

                                                 
 ).ت.د. (الجزائ�ر. رابط�ة اب�داع الثقافي�ة. التناص و جماليته في الشعر الجزائري المعاص�ر .جمال مباركي-)1(

 .167ص
. الق�اھرة. قاف�ةھيئ�ة قص�ور الثّ . ص و المس�رحعر و الّق�ق�راءة ف�ي الّش�. إنتاج الد�لة ا4دبية. ص?ح فضل -)1( 

 .41ص. 1993
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ا 4ھميت�ه ار نظ�رً اعر ابن عّم�في تجربة الشّ  أساسياً  ايم مصدرً ل القرآن الكرو يشكّ   

حي��ث  نھا ش��عره؛ورة، فك��ان مص��در ص��ور عدي��دة تض��مّ ف��ي إث��راء المعن��ى و تش��كيل الّص��

  .استقى ما ي?ئمه من الد��ت القرآنية التي استخدمھا في تجربته

أھ�ل بلنس�ية  حال�ة راً ار مصوّ قول ابن عمّ  .أمثلة ما نستحضره في ھذا المقام و من  

د ب��ن عل��يھم أب��و عب��د ال��رحمن محّم�� ي��وم ح��لّ و وزيرھ��ا أب��ي بك��ر أحم��د ب��ن عب��د العزي��ز، 

  :)2(يقولھول و التشاؤم، ى بھم إلى حالة من الذّ ضَ فْ فزع شديد أَ  طاھر، إذ سكنھم 

ة صالٍح                         َفَرَماُكْم ِمْن َطاِھرٍ             )3(بقدار ماَ ُكْنُتِم إ#! َكأُم!
  

)4( و قوله أيضا
:  

  يـردمِ تُ  نْ مِ  ـدمـيرُ ھا الـت! سـينالُ    ھـا         ـدارُ ـت قَ ية و أنْ ـسِ ـنْ لَ ى بَ رَ و أَ  

 3ِ  ولُ ُس0رَ  مْ ُھ0لَ  الَ َق0فَ  ااھَ قَ أْش0 ثَ َع0بَ نْ اِ  ذِ إِ  ﴿:تا من قوله تعالىيورتان، قد استوحو ھاتان الصّ 

)5(﴾اوھَ رُ قَ عَ فَ  وهُ بُ ذ! كَ ا فَ اھَ يَ قْ سُ وَ  3ِ  ةَ اقَ نَ 
.  

   منھا صورة تجسد حالته يوم  اكرة القرآنية ليستقيَ ار في عمق الذّ و يغوص ابن عمّ  

  ـلب من بقي يطبه الكرب، و به الحال، و أشتدّ  كان في سجن شقورة، وقد ضاق

  

)1(يقول يؤازره،
:  

  .ســـىــومُ  ـبُ لُ◌َ طْ أَ  ـتُ ـلْ ـظَ ا         فَ يــھَ فِ  ونَ ـارُ ھـَ  تُ قــــدْ فَ  

00زي00رً وَ  يّ ل00ِ لْ َع00اجْ  وَ ﴿: ورة مس��تلھمة م��ن قول��هو الّص��  هِ ب00ِ دْ دُ ْش00َو أُ خ00ي أَ  ونَ ارُ ي َھ00ل00ِھْ أَ  نْ ا م<

)2(﴾يرِ زْ أَ 
 .  

ثب��ات  ور المس��توحاة م��ن الق��رآن الك��ريم، وص��فه لحالت��ه المض��طربة و ع��دمو م��ن الّص��

 قراراته، حيث قال
)3(

:  

                                                 
 .73ص . ار ا4ندلسيد بن عمّ شعر محمّ  .مصطفى الغديري -)2(

ھو قّدار بن سالف ، أو أحمر ثمود ، وھو الذي عقر الناقة في عھد النبي صالح ، وضرب به : قّدار  – )3(
 ).قدر: ماّدة . ( لسان العرب . ابن منظور : أنظر ". أشأم من قّدار : " المثل في الشؤم حتى قيل 

 .78 ص. ار ا4ندلسيعمّ  د بنشعر محمّ  .مصطفى الغديري -)4(
 .13 -12: آ . الشمس -)5(
 .122ص . ار ا4ندلسيد بن عمّ شعر محمّ . يمصطفى الغدير -)1(
 .30-29-28: آ. طه -)2(
)

3
 .30ص . ار ا4ندلسيد بن عمّ شعر محمّ . يمصطفى الغدير -)
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  .ـبيقْ ى عَ لَ عَ  تُ صْ كَ نَ  هُ بْ قَ عَ تَ أَ  نَ إِ  ى   وَ وَ لھَ ا عَ مَ  تُ يْ شَ ي مَ رِ مْ ي أَ فِ  تُ دْ قَ نْ ا اَ ذَ إِ 

0زَ  ذْ إِ  وَ ﴿: ورة من قوله تعالىيستلھم معالم الصّ و ھو في ھذا  0 مْ ُھ0لَ  نَ ي!  وَ  مْ ھُ الَ َم0عْ أَ  نُ اطَ يْ الش!

 َ  وَ  بيهِ قِ ى عَ لَ عَ  صَ كَ نَ  نِ اتَ ئَ الفِ  تِ اءَ رَ ا تَ م! لَ فَ  مْ كُ ل!  ارٌ ي جَ ن< إِ  وَ  اسِ الن!  نَ مِ  مَ وْ اليَ  مْ كُ لَ  بَ الِ غَ  #َ  لَ قا

)4( ﴾ابقَ عِ ـال شديدُ  و 3ُ  3ُ  خافُ ي أَ إن<  نَ وِ رَ تَ  ا #َ ى مَ رَ ي أَ إن<  مْ كُ نْ م<  يءٌ رِ ي بَ إن<  الَ قَ 
 .  

)5(﴾ونَ صُ كِ نْ تَ  مْ كُ ابِ قَ عْ ى أَ لَ عَ  مْ تُ نْ كُ فَ  مْ كُ يْ لَ ى عَ لَ تْ ي تُ ياتِ ءا تْ انَ كَ  دْ ﴿ قَ  :و قوله عز وجل 
 .  

ار بالذاكرة إلى القرآن الكريم مرة أخرى، ليصور خيانة أبي بكر أحمد ب�ن مّ و يعود ابن ع

:عبد العزيز و غدره له، قائ?
) 6(

  

  .ارِ بـَ ال بـاNدْ اNقبَ  لىَ ى عَ ضـَ و قـَ     قىَ التL  ـنِ ـنَ سَ  نْ عَ  ادَ و حَ  مينَ اليَ  ثَ كَ نَ 

ً وْ قَ  ونَ لُ اتِ قَ تُ  #َ أَ ﴿  :تعالى حيث استحضر الشاعر ھذه الصورة من قوله  مْ ھُ انَ َم0يْ وا أَ ثُ َك◌َ ن0 ما

م تُ نْ كُ  نْ إِ  وهُ شُ خْ تَ  نْ أَ  قL حَ أَ  اSُ فَ  مْ ھُ ونَ شُ خْ تَ أَ  ةٍ ر! مَ  لَ و! أَ  مْ وكُ ءُ دَ بَ  مْ ھُ  وَ  ولِ سُ الر!  اجِ رَ إخْ وا بِ مL ھَ  وَ 

)7( ﴾ينَ نِ مِ ؤْ مُ 
  

 ثَ َك00نَ  نْ َم00فَ  مْ يھِ دِ ْي00أَ  قَ وْ َف00 3ِ  دُ َي00 3َ  ونَ عُ ايَ َب00ا يُ َم00ن! إِ  كَ وَن00عُ ايِ بَ يُ  ينَ ذِ ال00ّ ن! ﴿ إِ : و قول��ه ج��ل ش��أنه

)1(﴾ايمً ظِ ا عَ رً جْ أَ  يهِ تِ ؤْ يُ سَ فَ  3َ  هُ يْ لَ عَ  دَ اھَ ا عَ مَ ى بِ فَ وْ أَ  نْ مَ  وَ  هِ سِ فْ ى نَ لَ عَ  ثُ كُ نْ ا يَ مَ ن! إِ فَ 
  

د ب��ن عب��اد، م��كم��ا يص��ور لن��ا المكان��ة الرفيع��ة المقدس��ة الت��ي حض��ي بھ��ا ممدوح��ه المعت

:فيقول
)2(

   

  .ارً عـَ ـشْ مَ  ةَ البھي!  تكَ احَ سَ  نَ دْ ـرِ لة             و يَ ـبْ قِ  ةَ ھـي! الـبَ  كَ لـتَ ـبْ قِ  نَ علْ جـْ يَ 

Xً0 ْض0وا فَ ُغ0تَ بْ تَ  نْ أَ  احٌ نَ جُ  مْ كُ يْ لَ عَ  سَ يْ لَ ﴿ : الشاعر البيت من قوله عز وجل و قد استوحى ن  م<

 نْ إِ  وَ  مْ اكُ دَ ا َھ0َم0كَ  وهُ رُ ُك0اذْ  وَ  امِ رَ الَح0 رِ عَ شْ المَ  دَ نْ عِ  ا 3َ وُ رُ كُ أذْ فَ  اتٍ فَ رَ عَ  نْ مِ  مْ تُ ضْ فَ ا أَ ذَ إِ فَ  مْ كُ ب< ر! 

)3(﴾ينَ الِ الض!  نَ مِ لَ  لهِ بْ قَ  نْ مِ  مْ تُ نْ كُ 
  

                                                 
)4(

 .48:آ.ا�نفال - 
)

5
 .65آ . المؤمنون -)

 .59ص. ر ا4ندلسيمصطفى الغديري، شعر محمد بن عما -)6(
)7(

 .12:آ.التوبة - 
)1(

 .09: آ.الفتح-  
 .73مصطفى الغديري، شعر محمد بن عمار ا4ندلسي، ص - )2(
 197: آ. البقرة- )3(
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في استلھام صوره من القرآن الكريم، حيث عاد بنا الى الس�بع المث�اني  و يسترسل الشاعر

)4(، يقولادبليصور قبوله و رضاه 4حكام المعتمد بن ع
 :  

  .هِ دِ مْ ى حَ وَ سِ  ي مثلهِ فِ  سَ فليْ          ا       جً رَ حَ  نْ كُ يَ  نْ إِ  Sِِ  دُ مْ الحَ      

)5(﴾ينَ مِ الَ العَ  ب< رَ  Sِ  دُ مْ الحَ ﴿ : ھو في ھذا يستلھم معالم الصورة من قوله تعالى و
   

ة مس�توحاة م�ن كت�اب ] اعر ألفاظا دينيّ الشّ  استخدام.و من ا�تكاء على الموروث القرآني

ورة ] علي��ه و س��لم، تحم��ل د��ت ش��رعية لي��تمم بھ��ا أج��زاء الّص��و س��نة رس��وله ص��لى 

لبي�ك، مل�ه، عظ�يم، انب�ي محم�د، معتص�ما ب�ا_، دين�ك، ] ال«: ة، فمن تلك ا4لف�اظ عريّ الشّ 

» ...فرآنا، رسول ]، 
)6(

و ھذا م�ا يجعلن�ا نمي�ل إل�ى ا�عتق�اد ب�أن الش�عور ال�ديني ك�ان  .

  .عرهفي ش لصور و المعانيالمحور الذي تدور حوله معظم ا

ن الق��رآن الك��ريم أض��فى ط��ابع القداس��ة عل��ى إ :و م��ن خ��?ل م��ا تق��دم نخل��ص إل��ى  

ب?غة و ـغ قم�ة ال�ـه ھ�و الوحي�د ال�ذي يبل�ـض�ر فيھ�ا و ت�داخل معھ�ا، 4ن�حالصور التي است

ن�اه الجل�ي و مجموع�ة قصص�ه غعجاز، و بھذا يكون القرآن الك�ريم بلفظ�ه المتناس�ق و ا8

في بث ص�وره الش�عرية، و ننتق�ل ا5ن إل�ى مص�در آخ�ر ار المنھل ا4ول �بن عمّ الھادفة 

عر العرب��ي الق��ديم ال��ذي أس��ھم ب��دوره ف��ي وھ��و  الّش�� أبيات��هك��ان ل��ه ق��در م��ن الحض��ور ف��ي 

  .تشكيل صوره

  :عر العربي القديمالشّ  1-2

ور عراء الكثي��ر م��ن الّص��إذا ك��ان الق��رآن الك��ريم مص��درا ثري��ا يس��تقي من��ه الّش��  

عر القديم يعد أيض�ا مص�درا ھام�ا و ض�روريا، 4ن التفاع�ل م�ع الت�راث ة، فإن الشّ عريّ شّ ال

عري العرب��ي � ي��أتي إ� ع��ن طري��ق ا8ط��?ع عل��ى نص��وص ش��عراء العص��ر الق��ديم الّش��

عر و غي��رھم م��ن أع��?م الّش��  أب��و الطي��ب المتنب��ي، و أب��و تم��ام، و ام��رئ الق��يس: أمث��ال

  عري العربي القديم من المصادر ا4ساسية الشّ العربي، و ھو ما يؤكد أن المتن 

                                                 
)4(

 .59ص.شعر محّمد بن عّمار ا�ندلسي.مصطفى الغديري - 
)5(

 01: آ .الفاتحة -
 -82 -59 -56 -48 -43 -109 -53ص . ش��عر محم��د ب��ن عم��ار ا4ندلس��ي. يمص��طفى الغ��دير: انظ��ر- )6(

100- 121 -124- 111-105-. 
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)1(ةعريّ التي راح شاعرنا ينھل من ينابيعھا العذبة لرسم صوره الشّ 
غ�ة لما فيھا من أناقة اللّ  

ص إل��ى حقيق��ة مفادھ��ا م��دى إس��ھام ال��نّ  ورة كم��ا يش��ير ذل��ك، و جم��ال الّص��ا8يق��اعو ق��وة 

  .الحديثة و المعاصرةة عريّ صوص الشّ عري العربي القديم في تشكيل النّ الشّ 

ور ار م��ن أش��ھر القص��ائد العربي��ة القديم��ة مرجعي��ة لرس��م عدي��د الّص��ذ اب��ن عّم��خ��و لق��د ات

)2(ة التي تعج بھا قصائده، حيث يقولعريّ الشّ 
:  

ُ  و إ#!  ـي! و فِ       مِ الـحمائِ  احُ ــيـَ  ما نِ و إ#!  ـلي! عَ    .؟مِ ائِ مـَ الـغـَ  ـاءُ كـَ ما بـ

  .ة صــارمٍ حَ ـفصَ  قُ رْ ـالبَ  ز! و ھَ  رٍ أْـ لث       بِ الِ Zَ طـ ةَ خَ رْ صَ  دُ عْ الر!  ارَ ي أثَ و عن< 

  .مِ آتِ في مَ  هُ لَ  تْ امَ قـَ ـري و # َــيْ ـغَ لـِ     ھا دادَ جوم حِ النL  رَ ھْ زُ  تْ سَ ا لـــبَ و مَ 

  .مِ ئِ واالر!  ينَ نِ حَ  ـتْ ن! حَ  ـري أوْ ـيْ ــغـَ بھا        لِ يوُ جُ  حِ ياَ الر<  وجُ ھُ  تْ قَ شق!  لْ و ھَ 

)3(ورة تحيلنا إلى قول ابن زيدونفھذه الصّ 
:  

  .صلق منصلت الن! رْ ي البَ ثأرِ  لي        و يطلبُ ثْ ى مِ ـلَ ام عَ مَ كي الغَ بْ يَ  م يأن أنْ ألْ   

  ـبلينُ  نْ اع مِ ا ضَ مَ  في ا\فاقِ  مأتما       لتـنـدبَ  ـلِ يْ الـل!  مَ جُ نْ أَ  تْ ـامَ ـX أقَ و ھـَ 

الحم�ام،  و جع�? م�ن الغم�اموالغرب�ة،  ااعرين تقاس�مفك�? الّش�واح�د، فالمشھد في البيت�ين  

ش��عورھما  عب��را ع��ن، وشخوص��ا تبك��ي لحالھم��ا و م��ا ح��ل بھم��ا م��ن معان��اة و اغت��راب

  .بالضياع و التشرد و الحزن على تلك المآسي

  

الحن��ين، حي��ث  و إذا ع��دنا إل��ى بي��ت اب��ن عم��ار ال��ذي يع��اني في��ه م��رارة الف��راق و لوع��ة

)1(يقول
 :  

  .يائمِ مَ تَ  ابُ بَ الش!  ق! بھا عَ  دٌ Xَ بِ       ا    ھَ اب فإن! بَ الش!  دَ رْ ا بُ يَ حَ ا الْ اھَ سَ كَ     

)2(فكأن الشاعر يستنطق قول ابن زيدون
:  

  .امُ رَ ھناك، كِ  مٌ وْ ي قَ بنِ و أنجَ          مي   اب تمائِ بَ الش!  ق! بھا عَ  بXدٌ    

                                                 
ة، اس�تعان عريّ إلى المتن الشعري العربي الق�ديم ال�ذي نھ�ل من�ه اب�ن عم�ار ف�ي رس�م ص�وره الّش� ةبا8ضاف -)1(

 .عري لمعاصره أبو الوليد ابن زيدون فقطكذلك بالمتن الشّ 
 .99-98ص . ار ا4ندلسيد بن عمّ شعر محمّ  .مصطفى الغديري - )2(
رح و ـش��. ائلهـدي�وان اب��ن زي�دون و رس��. خزومي اب��ن زي��دونـأب�و الولي��د أحم�د ب��ن عب��د ] ب�ن غال��ب الم� -)3(

 .262-261ص . القاھرة. دار نھضة مصر للطبع و النشر. علي عبد العظيم: تحقيق
 .99ص. ار ا4ندلسيد بن عمّ شعر محمّ  .مصطفى الغديري -)1(
)2(

 .129ص . ديوان ابن زيدون و رسائله.اللع بن غالب المخزومي ابن زيدونأبو الوليد أحمد بن عبد  -
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، و أي�ام ل�ى وطن�ه و ذكري�اتإ وقّش�ال حن�ين والع�ن م�دى  انعب�رورتان متماثلت�ان، يُ فالصّ 

)3(، وفي قولهبابشّ ال
:  

"امصَ عِ " ف! إذا استشِ  ولُ قُ اذا نَ مَ            لنا  لْ قُ فَ  نَ رْ بَ ت! اخْ  نِ سَ أبا الحَ  يهٍ إِ   
)4(

  

)5(ابغة الذبيانيار � تختلف عن قول النّ عمّ  ابنورة التي أتى بھافالصّ 
:  

  

  .؟امُ صَ يا عِ  كَ اءَ ا ورَ مَ  نْ و لكِ                ولِ خُ لى دُ م عَ #َ أُ  ي #َ فإن<    

بحقيق�ة ا4م�ور، مھم�ا كان�ت الق�رائن المانع�ة  ا8خب�ارأفضل تعبير عن الص�دق ف�ي  تحمل

  .سان في ك?مه وترديده8رادة المعنى الحقيقي الذي يثقل اللّ 

و رم المم�دوح، ـبك� ادةـا8ش�ي ـار، ف�اھا اب�ن عّم�ـور القديمة التي استدعو من الصّ   

قول�ه ف�ي عراء ف�ي ص�فات مم�دوحيھم، مما تعارف علي�ه الّش� ھاشجاعته و بسالته، و نحو 

)1(مدحه
:  

  .مِ اتِ ر حَ كْ ذِ  ةٍ لَ جْ نَ  نْ مِ  ءٌ طيّ  تْ وَ طَ      رھــا        خْ فَ  كراهُ ذْ بِ  مٌ خْ لَ  تْ رَ شَ ا نَ إذَ 

  .مXحِ المَ  مرِ حُ بِ  ادي أوْ يَ ا\ بيـِض           مٌ ـي! تَ مُ ن ـيْ الـتَ الحَ  يL ـنِ سَ  كٌ لـيمَ 

)2(ارمٍ غَ  مالةَ حَ  أوْ  فِ ِحمالَة سـيْ            ــدِ ل! ـقـَ مُ  رَ يْ غَ  اه 3ُ رُ يَ  ى أنْ أبَ 
  

  .مِ بِراحِة مـْغنوِم و لذِة َغـانِـ        ي    ُيعيُن َعلى َحْمِد الُعَفاِة َفـَيـَثـنِ 

  .مِ ادِ ھَ  ثيرX غَ العُ ى انابَ مَ  اسَ سَ  لقدْ        X     خة العُ امِ شَ  الِ المَ  مِ ھدْ ني بِ يبْ  وَ 

َ التف يبُ ھِ مُ  ُ وُ  ـتْ إذا #حَ  يمٌ ظِ عَ             رُ قَ وَ مُ  امٍ سَ  فِ رْ الط!  تِ ا   .مِ ائِ ظَ الـعَ  وهُ جـ

  .مِ ادِ ھـَ  يرَ ا غَ ـھَ الـسL  يهِ كـف! بي بِ سْ يَ               رٍ ـاظِ ر نَ يْ غَ  داَ العِ  عينهِ بِ  ذيبُ يُ 

                                                 
 .96ص. ار ا4ندلسيد بن عمّ شعر محمّ .مصطفى الغديري -)3(
عم�ان ب�ن المن�ذر ابغ�ة عل�ى النّ ابغة الذبياني حي�ث وف�د النّ تلميح إلى قصة النّ  عوفي ھذ المصرا:  أبا الحسن -)4(
 Uابغةعمان فقال يخاطبه النّ حاجب النّ " عصام بن شھيرة الجرمي"خول منعه ان إشتداد مرضه، و لما أراد الدإب:  

  و لكَن ما وَراَءك َيا ِعَصاُم؟    فإّني # أ#ُم على ُدُخولٍ     

حن�ا : ش�رح و تعلي�ق. ال�ديوان. النابغ�ة ال�ذبياني: انظ�ر. م�ن قبي�ل المث�ا" ما وراءك ي�ا عص�ام"فصارت العبارة 
 .169ص . م1996-ھـ1416. 2ط. بيروت. دار الكتاب العربي. نصر الحي

)5( - ّ  .169ص. الديوان.بغة الذبيانيالنا
  104-103ص . ار ا4ندلسيد بن عمّ شعر محمّ .مصطفى الغديري - )1(
الدي�ة و ): بف�تح الح�اء(و الحمال�ة . و يعني كل منھا  ع?قة الس�يف و محمل�ه: حمالة السيف، حميلة السيف -)2(

ل أداء دية القتلى عن قومه و جيش�ه، كناي�ة عل�ى العط�اء م�ن جھ�ة، و م�ن جھ�ة الغرامة، أي أن الممدوح يتحم
  أخرى فإنه جيشه يلحق خسائر في أرواح ا4عداء، فيضطر بكرمه إلى دفع الدية 4ھل القتلى،

 ).َحَ◌َملَ : ةمادّ  (.لسان العرب. ابن منظور: انظر
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)3(حين يقول مادحا سيف الدولة ورة قريبة من صورة المتنبيفھذه الصّ 
:  

  .من بدا انَ الدر، و احذره إن كَ  لىَ عَ      ا   نً اكِ سَ  يه إذا كانَ فِ  صَ البحر غَ  وَ ھُ 

  .ـداـلـقـاه سـجّ لكى، و تَ ارقه ھَ تفَ          هُ لَ  ـعةً اشِ ا\رض خَ  وكُ لُ مُ  تـظلّ 

  .ـبـسـم  و الجداَ تّ ا يحي الفتل مَ و تَ     ا     ارم و القنَ ال الصوَ المَ  هُ و تحيي لَ 

)4(ور المتفرقة من صور المتنبي، وذلك حين يقولأشتات الصّ و يستلھم كذلك 
:  

  .مِ ادِ غير ھَ X َعُ الْ  ىانما بَ  اسَ سَ  لقدْ      X    العُ  ةَ امخَ شَ  الِ المَ  مِ ھدْ ي بِ نِ بْ و يَ 

)5(فھو أشبه ما يكون بقول المتنبي
:  

  

  .مِ ا متXطِ ولھَ ا حَ ايَ ج المنَ وْ و مَ    ا    رع القنَ ا يقلى و القنَ ا فأعْ اھَ بنَ              

بالمم��دوح و ذك��ر ش��مائله، و لھم��ا نف��س  ا8ش��ادةور ذاتھ��ا ف��ي فالبيت��ان يحتوي��ان عل��ى الّص��

، فكانت نق�اط الت?ق�ي ف�ي ھ�ذين البيت�ين ب�ين )الميم( و نفس الروي) البحر الطويل(الوزن 

  .ار و أبي الطيب المتنبي جليةابن عمّ 

عر ف��ي ذك��ر فض��ائل ممدوح��ه، مس��تلھما ف��ي ذل��ك ص��وره م��ن الّش�� اراب��ن عّم�� و يسترس��ل

)1(العربي القديم، حيث يقول
:  

  .مِ اسِ مبَ الْ  اتِ حَ اني واضِ وه المعَ وجُ         هُ و بيانُ لُ جْ يَ  عِ بْ ي الط! اشِ وَ رقيق حَ           

)2(امتمعن في ھذا البيت فكأننا نقرأ قول أبي تمU نعندما ما و
:  

  .دُ رْ ه بُ في أن!  تَ يْ ارَ ا مَ مَ  يكَ كف! بِ         هُ مَ لْ حِ  أن!  وْ لَ  مِ لْ ي الحِ واشِ حَ  يقُ رق         

و " ق الحواش�يـرقي�"ي كلمت�ي ـام، و البيت�ان يلتقي�ان ف�ورة فيھا شيء من أثر أبي تمU الصّ و

، و ة الص�درـھي أساسية فيھا، فأبو تمام ك�ان ي�رى ف�ي ممدوح�ه الحل�م و الم�روءة، و سع�

  .ثره و نظمهـه و روعة نـار المعتمد بن عباد منوھا بحسن خطابن عمّ  كذلك مدح

بخص��ال المم��دوح،  ادةـا8ش��ي ـم، ف��ـقدي��عر الور المس��تنبطة م��ن الّش��و تت��والى الّص��  

)3(حيث يقول ابن عمار
:  

                                                 
 .370ص. )ت.د. (لبنان. بيروت. دار صادر. ديوان المتنبي. المتنبي -)3(
 .104ص . ار ا4ندلسيد بن عمّ شعر محمّ  .مصطفى الغديري- )4(
  .386ص  .ديوان المتنبي.المتنبي - )5(
 .105ص . ار ا4ندلسيد بن عمّ شعر محمّ  .مصطفى الغديري -)1(
 .88ص. 1981. 1ط. بيروت. دار الكتاب اللبناني. إيليا الحاوي: شروح. الديوان. أبو تمام- )2(



������         ��	
��                        ������ �	��� ��� ���� ����� �	����. 
            

 155

  .ارِ بَ ا\شْ  ةَ سَ مْ خَ  كَ رَ ا فـأدْ سـمَ فَ           هُ إزارَ  داهُ يَ  تْ عقدَ  ذْ مُ  الَ زَ  امَ        

)4(اعر ا4موي الفرزدق في مدح يزيد بن الملھباعر استحضر قول الشّ فالشّ 
:  

  .ارِ بَ ا\شْ  ةَ سَ مْ خَ  كَ ا فأدرَ دنَ فَ              هُ إزارَ  يداهُ  دتْ قَ عَ  ذْ ال مُ ا زَ مَ     

  

فنقاط الت?قي بين بيت الشاعر و البيت الثاني للفرزدق واض�حة ج�دا ف�ي المف�ردات و ف�ي 

ورتان عم���ار بي���ت الف���رزدق حرفي���ا، و علي���ه أت���ت الّص���المعن���ى، حي���ث استحض���ر اب���ن 

  .ترسمان ع?مات العظمة و التميز المخلدة للممدوح، ينمتماثلت

  

)1(و يظھر تأثره بالفرزدق كذلك، في قوله
:  

)2(رىإذا جَ  ياحُ الر<  هُ سابقُ تُ  #َ  نْ مَ     بى      تَ إذا احْ  الُ بَ الجِ  هُ نُ ازِ وَ تُ  #َ  نْ مَ     
  

)3(إلى قول الفرزدقمباشرا و واضحا  التفافاا البيت حيث يلتفت في ھذ
 :  

  .َنْجَھلُ ا ا مَ ا إذَ نًّ ا جِ نَ الُ خَ و تَ              رزانةً  الجبالَ  نُ زِ ا تَ نَ Xمُ حْ أَ    

و يس�تمدان .ورة في البيتين واحدة، فھما يريان أن الحل�م العظ�يم ھ�و م�ن ش�أن الس�ادةفالصّ 

  .د�لة الثبات من الجبال الرواسي

)4(اعري قول الشّ و ف
:  

)5(رِ صَ اط في الخَ ل`فرَ  رُ جَ ھْ يُ  بُ ذْ و العَ      مْ كُ تُ رْ زُ  انِ سَ ن اNحْ مِ  مْ رتُ َص◌ْ تَ اخْ  وِ لَ 
  

)6(أبي الع?ء المعري في رائيتهنقرأ قول 
:  

  .رِ صَ ل`فراط في الخَ  رُ جَ ھْ يُ  بُ ذْ و العَ            مْ كُ تُ رْ زُ  انِ سَ ن اNحْ مِ  مْ تُ صرْ تَ اخْ  لوِ 

فرداته و ـفاستحضر في بيته ق�ول أب�ي الع�?ء بم� ،ار بأبي المعري جلياابن عمّ يظھر تأثر 

  .ورة نفسھامعانيه، ليرسم الصّ 
                                                                                                                                                    

)3-
 .74ص . ار ا�ندلسيد بن عمّ شعر محمّ .ديريمصطفى الغ 

)4(
 .405ص: 1مج. 1997. 1ط. بيروت. دار الجيل. على مھدي زيتون:شرح . الديوان. الفرزدق -

)1(
 .66ص . ار ا�ندلسيد بن عمّ شعر محمّ  .مصطفى الغديري- 

 .اشتمل به كالثوب و نحوه: احتبى الرجل بشيء -)2(
 .254ص  .الديوان. الفرزدق- )3(
 .76ص . ار ا4ندلسيد بن عمّ شعر محمّ  .مصطفى الغديري- )4(
 ).خصرَ :ةمادّ  (لسان العرب .انظر ابن منظور. البرودة: الخصر- )5(
 .بي�روت. رضا، منش�ورات دار مكتب�ة الحي�اة. ن.د: شرح و تعليق .ديوان سقط الزند 4بي الع?ء المعري- )6(

 .16ص . 1965
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)7(عر القديم، يقولور من الشّ ار استنباط الصّ و يواصل ابن عمّ 
:  

َ ا و نَ نَ دَ  دْ و قَ  تُ يْ كَ بَ    .ليدُ الجَ  بِ رَ الط!  نَ كي مِ بْ يَ  دْ و قَ                اهُ ضَ ى رِ أ

)8(شار بن بردالبيت يحيلنا إلى قول بفھذا 
:  

  .ليدُ الجَ  بِ رَ الط!  نَ ي مِ كِ و ھل يبْ              X! كَ  لتُ قُ فَ  تَ عْ زَ جَ  دْ قالوا قَ فَ 

و بھ��ذا يك��ون تش��ترك الّص��ورتان ف��ي حم��ل د��ت مفارق��ة ع��دم الّص��بر و ادع��اء التجل��د 

ر ا4ندلس�ي اس�تقى بع�ض اعر العربي القديم منھ? أساسيا ف�ي أش�عار أب�ي بك�ر ب�ن عّم�الشّ 

خدم�ة لمض�مون نصوص�ه ،و ل�م يمن�ع و ه و عبارات صوره منه، مستحضرا بعض  معانه

  .ذلك من إعادة صياغتھا بما ُيناسب مراده

ة عريّ ورة الّش��عر العرب��ي الق��ديم ف��ي ص��ياغة الّص��مش��اركة الّش�� ب��ذلك تتض��ح و   

و بمادتھا الّتص�ويرّية الّثري�ة تعاضدھا الطبيعة بنبعھا الفياض ار، ابن عمّ  المشكلة لتجربة 

  .تلھم الّشاعر بسحرھا و تمّده بأسرار جمالھا لتكون مصدره الّثالث 

  :الطبيعة 1-3

م�ن  اعر، حيث وجد فيھا   عرية عند الشّ ور الشّ تعد الطبيعة من أبرز مصادر الصّ   

)1(ق��ديم 
 تزازب��اھكان��ت إلھ��ام م��ن اس��تلھمھا، تنش��يه مرتع��ا لخيال��ه، و مق��ي? 4فك��اره، و 

طيورھ�ا، فيج�ود بالص�ور الرائع�ة،  أزھارھا، و انسياب جداولھا، و ھ�دوء ظلھ�ا، و غن�اء

ية، وواح�ة يسخو باللوح�ة البارع�ة، كم�ا وج�د فيھ�ا  ترب�ة خص�بة لنم�و العواط�ف ا8نس�انو

زئيات و ـن أش�ياء و ج�ـيه م�ـالطبيع�ة بك�ل م�ا تنط�وي عل�«كان�ت للنفوس المتعبة القلق�ة؛ و

ورة، و لكنه � ينقلھا إلين�ا ف�ي اعر بمكونات الصّ مداد الشّ 8ساسي صدر ا4ظواھر ھي الم

»ة، إنه يدخل معھا في الجدلتكوينھا و ع?قاتھا الموضوعيّ 
)2(

.  

ه فتنتھ�ا، و ـاھد الطبيع�ة الت�ي ساقت�ـام مش�ـليا أم�ـاعر ا4ندلس�ي فق�د وق�ف م�أما الشّ   

ضانھا، و ب�دت ل�ه و ـه بين أحـحيا بقلبـاحتوته رقتھا، فراح يمزجھا بنفسه و مشاعره، و ي

                                                 
 .44ص. ار ا4ندلسين عمّ د بشعر محمّ  .مصطفى الغديري- )7(
الش�ركة التونس�ية للتوزي�ع و . محّم�د الّط�اھر ب�ن عاش�ور :ش�رحه و عل�ق علي�ه . ال�ّديوان . بشار ب�ن ب�رد - )8(

 .40ص:4ج. 1976.تونس . الطبع 
)1(

ال�دار العربي�ة  .ا4دب العربي في ا4ندلس، تطوره، موضوعاته، وأش�ھر أع?م�ه.على محمد س?مة: نظرا -
 .86ص .1ط.لبنان .يروتب.للموسوعات

)2(
 .33ص  .الصورة و البناء الشعري.محمد حسن عبد ] -
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و تتحرك على مسرح الفن الش�عري، فص�ور  كأنھا كائنات حية، تشعر، تفكر، و تتحدث، 

تموج به خفقة من حياة، و دقة م�ن عاطف�ة ص�ادقة،  الشاعر مشاھدھا مأخوذا بھا تصويرا

بي�ع ة لطبيع�ة الرلمدفوعا في استغراقه بجم�ال الطبيع�ة ف�ي ا4ن�دلس، ھ�ذه الطبيع�ة المش�اك

ي ـموس�يقية، فھ� افاسً ـات أن�ـسم�، فھي دمية الحس و ريحانة النفس، ترس�ل النّ بين الفصول

ّ الش�� ، و أنھارھ��ا الملتف��ة خمائلھ��ايھا، و مروجھ��ا، و ـمال، برواب��ـ، و الج��اسـا8حس��عر، و ـ

نانھ��ا، و ف��ي ذل��ك م��ا يف��تح أفس��اور المعاص��م عل��ى ھض��ابھا، و عنادلھ��ا المغ��ردة عل��ى كأ

  .فوسمغاليق النّ 

ّ ال نف��س الش��ـھ��ذا الجم��د ملك��ت مع��اني ـلق�� ار، و أيقظ��ت قريحت��ه و اعر ا4ندلس��ي اب��ن عّم��ـ

ا و موض��وعً  ،كان��ت ف��ي أش��عاره مص��درا واص��فاو ،غ��ذتھا، فاس��تلھم مظاھرھ��ا الطبيعي��ة

  .ور المعبرةو مظاھرھا في تكوين الصّ ا، فاستعان بمفرداتھا موصوفً 

الطبيع��ة و عناص��رھا  ذ م��ن مف��رداتيتخ��لار ح��ين م��دح المعتض��د ب��ن عب��اد نج��د اب��ن عّم��و

 ا لبناء صوره، يقولأساسً 
)1(

:  

 Lنانَ رف العِ صَ  دْ قَ  جمُ و الن!    ى      برَ قد انْ  يمُ سـِ ة فالـن! ـاجَ جَ أَِدِر الـز  Lرىعن الس.  

  ابرَ ـنْ عَ ا المن<  لُ ـيْ الل!  رد! ـتَ ـا اسْ لم!            هُ افورَ دى لنا كَ أھـْ  دْ قَ  ـحُ بْ الــصL  وَ 

وُض َكالَحسَنـا كَساهُ َزْھـو    ارَ ــھـَ ـوْ جَ  داهُ نَ  هُ دَ ا، و قل!◌َ يً شْ  و            هُ رُ الر!

  ارَ ـذ< عَ مُ  ھـن! بآسِ  اهَ ، و تَ Xً ـجخَ            هِ ـــِ يـاضرِ  دِ ورْ ا بِ ـھَ زَ  Xمِ كالغُ  أوْ 

◌َ ـك ضٌ وْ رَ  ٌ صَ ْع◌ْ ـيه مِ فِ  ـرَ ھْ الـن!  أن!   ارَ ـضَ أخْ  اءٍ دَ ى رِ ـعلَ  ل! أطَ  افٍ ـصَ          م ـ

  ارَ كَ سْ د عَ د< ـبَ يُ  ادٍ ـبَ عَ  ف ابنِ ـَ يْ سَ              هُ ــنL ـظُ تَ ا فَ بَ الـص!  ريـحُ  هُ زُ ھُ تَ  وَ 

لممدوح�ه المعتض��د ال��ذي ورة البديع��ة بعناص�ر الطبيع��ة لتك�وين تل��ك الّص� الّش��اعراس�تعان 

ي�ل، جم، الص�بح، اللّ ال�نّ : استعان بمفردات الطبيعة من مثلوورة اعتمد فيھا على تتابع الصّ 

ا8تي��ان بم��ا  ب��ينو ح��رص عل��ى الموائم��ة بينھ��ا وھ��ر، ري��ح الص��با، ال��روض، زھ��ره، النّ 

ھ�ر المتموج�ة م�ن ت�أثير ص�ور ص�فحة النّ طبيعتھ�ا ح�ين  حامل�ة ل�د��تي?ئمھا من أفع�ال 

يبي��د م��ن حول��ه م��ن ،ري��ح الص��با بحرك��ة س��يف اب��ن عب��اد و ھ��و يج��ول ف��ي مي��دان القت��ال 

  .الجنود

                                                 
 .65ص .ار ا4ندلسيد بن عمّ شعر محمّ  .مصطفى الغديري- )1(
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بمفردات الطبيعة ليوظفھا توظيفا جيدا ف�ي التعبي�ر ع�ن مش�اعره  مستعيًنا مدحه لاصثم يو

مم��ا دفع��ه إل��ى تك��وين ھ��ذه  ا�طمئن��انبإزاء ممدوح��ه ال��ذي أش��عره بمش��اعر الراح��ة و 

)2(ورة، يقولالصّ 
:  

  ارَ با\غْ  داءَ الـر<  بـسَ لَ  قدْ  و الجو!              ـهِ ـف< كَ  ـلُ ائِ نَ  رL ـضَ خَ المُ  ادٌ ب! عَ 

  راكَ الْ  ةِ نَ ن سِ مِ  فانِ في ا\جْ  و ألذُ   ى           دَ الن!  طرِ قَ  نْ مِ  بادِ ى ا\كْ لَ ى عَ دَ أنْ 

  

ة و ـن الطبيع�ـار الت�ي اخت�ار أجزاءھ�ا م�عور با�طمئنان يظھر في صورة اب�ن عّم�إن الشّ 

  .مفاتنھا

)1(عة قولهعناصر الطبياستلھام  لةو من أمث
:  

)2(دِ لْ المُ  فةِ ق! ثَ المُ  رُ يْ غَ  رٌ جَ شَ  و #َ           ـنىَ جَ الْ  بةَ ر طي< صْ الن!  ارَ مَ ثِ  تْ َن◌ْ جَ 
  

◌ُ  ادَ يَ أجْ  دتَ ل! قَ  وَ  L3(دِ رْ جُ الْ  مةِ ھ! طَ المُ  رَ يْ غَ  رٌ رَ دُ  #َ و      ى     لَ حُ الْ  قَ ى رائِ بَ الر(
  

)4(و قوله أيضا
 :  

  .دِ عْ الس!  لكُ ھا فَ اجَ رَ أبْ  مْ ھِ بِ  دورُ يَ       ا    ھَ لُ يْ لَ  جُ دْ يَ  نْ إ بِ رْ حَ الْ  اءِ مَ سَ  ومُ جُ نُ 

��ه   ،ح��ه المتعم��دودممبيش��يد ف��ي أبيات��ه  Vد و يخص��و قائ��لة، فھ��مائل الفاض��فات و الش��بالص

  .رجل حرب، ذائع الشھرة و الصيتالحم?ت، و سيف ا�نتصارات، 

و يبدو واضحا استلھام ابن عمار لمفردات الطبيعة في تكوين صوره المتتابعة و م�ن ھ�ذه 

  .نيت الثمار، شجر، أجياد، الربى، المطھمة، نجوم الليل، الفلكج: المفردات

)5("لـنع�م المح�"و في وصف لقائه 
 ،ختلفة ليص�ف معش�وقتهـالم�بعن�ـاصر الطبيع�ة  ي�أتي  

)6(يقول
:  

  .اكِ قـيَ لُ  لىَ إِ  بٌ رَ ا طَ ـھَ و يھزL              ـواكِ ـْ ھا تَ ــھَ ـتِ بْ ذ! عَ  ي و إنْ سِ فْ نَ 
                                                 

 .66-65ص  .المصدر نفسه .مصطفى الغديري- )2(
 .51ص  .شعر محّمد بن عّمار ا4ندلسي.مصطفى الغديري- )1(
)2(

 ).ملد:ةمادّ  .(لسان العرب .نظر ابن منظورا الناعمة المستوية،: دِ لْ المُ  -
)3( - Uلسان العرب .ابن منظور:انظر.امة، و ھي صفة للخليلالحسنة الت: مةالمطھ). ّطھم:ةماد.( 
)4(

 .52ص.شعر محّمد بن عّمار ا�ندلسي.مصطفى الغديري - 
خ�?ل جم�ع الح�روف  ھو اسم الجارية التي ل�م يص�رح اب�ن عم�ار ب�ه ف�ي قص�يدته، و لك�ن م�ن: نعم المحل-)5(

ص . ار ا4ندلس�يد ب�ن عّم�ش�عر محّم� .مص�طفى الغ�ديري: نظ�را". نعم المح�ل"ا4ولى ل`بيات نجد ھذا ا�سم 
84-85. 

 .85-84ص . ار ا4ندلسيد بن عمّ شعر محمّ  .مصطفى الغديري- )6(
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  .اكِ ـنيه مُ فِ  ـايَ نـَ و مُ  راً عذ< تَ مُ        ا    ـننَ ـيْ بَ  حَ ــبَ أصْ  لِ صْ ا الوَ ا لھذَ بً جَ عَ 

  .راكِ ـتَ ـي فَ لتِ قْ مُ  كِ مِ روُ تَ  و لقدْ              ل ْنَ يَ  لمْ  كِ امَ ين رَ ي حِ بــِ لْ قَ  الُ ا بَ مَ 

  .اكِ ـقَ ــأن ألْ  رِ يْ غَ لِ  ل! حَ المَ  اكَ ذَ            ـةٍ اجَ حـَ لـِ  ـا أزورُ مــَ  لمُ أعْ  3ُ 

  .اكِ مَ لـَ  يذِ ذِ ــلـَ  نْ ا مِ ي! رِ  الُ أنَ فَ             نْ ــكُ يـَ  مْ نا لَ قيْ تَ لْ اا قيب، إذَ الر!  تَ يْ لَ 

ُ  ورِ تُ الفُ  سَ كأْ     ا       بً ــارِ شـَ  كِ د< خَ  ِض وْ ي رَ ا فِ ھً ز< تنَ مُ    .اكِ نَ يْ ا عَ يرھَ ــدِ تـ

  .ياكِ حَ لْ لِ  #َ  كي< حِ مَ لْ لِ  لُ ضْ و الفَ               تْ نَ ثَ فانْ  كِ د< قَ  مالَ جَ  صونُ الغُ  تِ كَ حَ 

َ ــجْ ـى مَ إلدي يَ  د! مُ ى أَ حت!            طورةً ـــمْ مَ  ةَ وضَ ا رَ ي يَ بِ زُ عْ تَ  #َ    .كِ نا

  

ار في براعة و مھارة بين وص�ف الطبيع�ة ووص�ف الحبيب�ة، ب�ل أن�ه اس�تلھم مزج ابن عمّ 

أت�ى بالغص�ن  ف�أتى ب�الروض للخ�ذ و حق�ق الم?ءم�ة،و  ،مفردات الطبيعة ف�ي وص�فه لھ�ا

جاءت تعبيراته بما تحمل من صور شعرية بديع�ة، حي�ث ح�رص عل�ى أن تش�اركه وللقد، 

أكث�ر حيوي�ة  الص�ور الطبيعة مشاعره و أن تتوحد معه من خ?ل مش�اركة وجداني�ة تجع�ل

  .ا و جما�ً و أكثر تدفقً 

)1(و في أبياته التي يعاتب فيھا أحد أصدقائه يقول 
:  

  .يمٍ بنسَ  هِ من طيبِ  زْ فُ أَ  مْ لَ  و إنْ        نىَ جَ بالْ  ةِ Xقَ ط! ال وِض رَ  لىَ ي عَ نِ و أثْ 

)2(و يقول أيضا
:  

  .ادِ حصَ ى لِ أتَ  دْ قَ  كَ عَ رْ زَ  ى وَ نً جَ بِ   ا          نَ دَ  دْ قَ  كَ سَ رْ غَ  ن! أَ  نَ ي! بَ ى تَ حت! 

لجأ إلى ھ�ذه ،ويعن تغير صديقه و تبدل مشاعره  عبيرطبيعية في التّ المفردات و يوظف ال

أت�ى لحص�اده بم�ا  ال�ذير البديعة المتمثلة في ع�دم ف�وزه م�ن طيب�ه بنس�يم، و زرع�ه الصو

  .يوحي بتبدل المشاعر و تغيرھا

كان�ت نبع��ا و ،اعرلق�د س�اھمت الطبيع��ة بمظاھرھ�ا المختلف��ة ف�ي تش��كيل ص�ور الّش��  

عل منھ�ا س�احة ب�وح، ـثريا لصوره، و استطاع بما لديه من موھبة و طبيعة شعرية أن يج�

  .ھا عن جوھر إحساسه و مشاعرهيكشف في

                                                 
 .95ص .ار ا4ندلسيد بن عمّ شعر محمّ  .مصطفى الغديري -)1(
 .47ص .نفسه المصدر .مصطفى الغديري- )2(
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ة بالقرآن لمن أھم المصادر التي تنتمي لعقيدته ممث -عراءكغيره من الشّ  -استفادكما  

، تشكيل بعض ص�ورهلعري العربي القديم و طبيعته ا4ندلسية الساحرة الكريم و تراثه الشّ 

   .الّتي تنوعت فاسحة المجال لدراسة أبرز أنواعھا

  

 :ةعريّ ورة الشّ أنواع الصّ -1

)1(عل��ى ال��رغم م��ن تن��وع مف��اھيم النق��اد الدارس��ين
ه يمكنن��ا تحدي��د ة، فإّن��عريّ ورة الّش��للّص�� 

ّ مفھومھ��ا، بأن�� ف و ـوص��ـا ع��ن طري��ق الـعراء، إم��ـھا الوس��يلة الت��ي تعب��ر ع��ن أفك��ار الش��ـ

م�ن أن يحقق�وا ق�درا عن طريق الرمز و التمثيل حيث استطاعوا من خ?لھا  وإّما، ءا8يحا

ة عريّ ع��ن تجربت��ه الّش�� المعب��رةلذلك كل��ه يبق��ى لك��ل ش��اعر ص��وره المتمي��زة الّش��اعرية،

  .الخاصة

: ثن�يناار م�ن حي�ث طبيعتھ�ا و أدواتھ�ا، عل�ى قس�مين الصورة في ش�عر اب�ن عّم�تتوزع و 

: 5خ�روعقلي�ة، و ا نواعھا، م�ن بص�رية و ذوقي�ة و ش�ميةورة التقليدية بأتمثله الصّ : ا4ول

  .اعرلتي بدورھا تسجل حضورا في تجربة الشّ ورة الوجدانية ايتعلق بالصّ 

  :ورة التقليديةالصّ  2-1

 خي�ا�تة ھي صورة الحياة المكثفة بكل تداعياتھا و م�ا يص�احبھا م�ن عريّ ورة الشّ الصّ 

الكيمائية، يأتي مشھد يلتقي بثان يمتزج�ان بثال�ث و ھك�ذا، و و تفاع?ت شبيھة بالمعاد�ت 

تخ�رج ص�ور ش�عرية عبر الشعور و ال?شعور  و مشاھد تمركل مجموعة صور من بين 

و ال�ذي ھ�و ھب�ة  ،عره الّش�ـح على تسميت�ـب في قالب اصطلـشعورية أو � شعورية لتنص

من ] منحھا للشعراء، لذلك ف�إن لھ�ذه الص�ور الش�عرية عملي�ة تكويني�ة مجھول�ة إنتاج�ا و 

 «س��ي ال��ذي ھ��وا8دراك الحب�� م��ا يع��رف أو ،بريقھ��ا ب��الحواس الخم��س تلقي��ا حي��ث ي��درك 

  استحضار صور المدركات الحسية عند غيبتھا عن الحواس من غير تصرف فيھا 

»بزي��ادة، أو نقص��ان، أو تغي��ر أو تب��ديل
الحس��ي ھ��و أس��اس  ، م��ع العل��م أن ا8دراك)2(

اء و ـالعمليات العقلية، و ھو يعني ا8دراك بواسطة الحواس، و ذلك ب�إدراك أش�كال ا4شي�

                                                 
  143.ص. ھذا البحث: نظرا -)1(
 .69ص  .1972. 2ط. بيروت. دار النھضة العربية للطباعة و النشر .في النقد ا4دبي .عبد العزيز عتيق- )2(
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ات و ا4صوات بالسمع، و إدراك الروائح بالشم و الطعم بالتذوق، أبعادھا بالبصر و النغم

رئيات، و ـي إدراك الم���ـإذ � غن���ى ع���ن الح���واس ف��� «  ،)1(و ملم���س ا4ش���ياء ب���اللمس

»  الملموس���ات، و المس���موعات، و الم���ذوقات، و المش���مومات
)2(

و تبع���ا ل���ذلك تك���ون . 

اعر يس��تخدم الّش��ولمس��ية، بص��رية أو س��معية أو ش��مية أو ذوقي��ة، أو : ورة الحس��يةالّص��

حواس��ه 8يص��ال فكرت��ه إل��ى المتلق��ي ال��ذي يعتم��د عل��ى معارف��ه الحس��ية الس��ابقة لي��درك 

، ف�ي غي�ر ش�عره مس�تقبل و اعرستعمال ثن�ائي للح�واس ب�ين ك�ل م�ن الّش�ا ھوو ؛ورة الصّ 

  .و قد اعتمد ابن عمار على حاسة البصر و الشم في بناء صوره الحسية ؛عناء

ما عبر عنھا اب�ن عم�ار يوم�ا، مص�ورا قام�ة إح�داھن تص�ويرا بص�ريا الصور  من ھذهو 

)3(حيث يقول ،عجيبا
:  

  بيبُ حَ  هِ إليْ  فٌ إلْ  أوْ  نُ ـسْ الحُ  يَ ھا      ھــِ أن! ى كَ ت! حَ  نُ سْ ـذاھـا الـحُ غَ  فـتـاةٌ 

  بيبُ رَ  Xةِ بالفَ  يa بْ ظَ  اعَ تَ ا ارْ كمَ          دٌ ل! ـقـَ ـھـا و مُ المَ  َعن! ـاـمَ كَ  فعينٌ 

0ا غَ كم0 احٌ َش0وِ            هُ م! و َض0 ثي0بُ ال الكَ َھ0نْ إِ ما كَ  فٌ دْ و رِ   ـ0ـرٌ ـغْ وثَ  روبُ ى الَحَم0اُم َط0ن!

َ سَ ى حَ مً لَ         هُ وبُ يشُ  انِ وَ حُ ا\قـْ  رِ وْ كـنَ    .وبنُ ذُ  هُ نْ عَ  رِ بْ الص!  تِ نا

)4(إلى أن يقول
:  

  .ضيبُ قَ  يَ و ھِ  افِ \عطَ ا ةُ مَ اعَ و نَ             ليلةٌ عَ  و ھيَ  ا\لحاظِ  ـةُ ـكَ اتِ فَ فَ 

  .يبُ ثِ م و كَ نـاعِ  نٌ صْ ـو غُ  Xلٌ ھـِ             بْ صَ أُ  مْ و لَ  تُ قلْ  تالُ خْ ت بلتْ إذا أقْ 

النحي��ل، و  الوج��ه  الم��رأة ذات ال��ردف الثقي��ل، و الخص��رعن��ده ھ��ي تل��ك فص��ورة الم��رأة 

لق�دود الرش�يقة، ، و ا، و ا4س�نان ا4قحواني�ة، و ا4لح�اظ البالي�ةالمستدير ال�ذي يش�به الب�در

فك��ل م��ن ). و ثغ��ر كن��ور ا4قح��وانكأنھ��ا ھ��ي الحس��ن، (موظف��ا ف��ي ھ��ذه الص��ورة التش��بيه 

فف�ي  .واس�طة الح�سدرك�ة بمن ا4مور الم) أزھار ا4قحوان(و المشبه به ) الثغر( المشبه 

  .ھذا التشبيه ن?حظ ظھور أثر الصورة الشعرية بشكل جلي

                                                 
 .68ص  .في النقد ا4دبي. بد العزيز عتيقع: نظرا- )1(
. ة ف��ي نق��د العق��ادعريّ ورة الّش��ّص��ل��ى نظري��ة النق��د النفس��ي س��يكولوجية الالم��دخل إ. زي��ن ال��دين المص��اوي- )2(

? نق�� 62ص  .www.aw4.dam.org 04/04/2007. دمش��ق .ـربدراس��ة موق��ع إتح��اد كت��اب الع��. نموذج��ا
مص�ر  .الق�اھرة. المطبعة النموذجية. لجنة البيان العربي.دراسات في علم النفس ا4دبي . درحامد عبد القا: عن
  .31ص . 1949 .ط

)3(
 .25-24ص  .شعر محّمد بن عّمار ا4ندلسي. ديريمصطفى الغ - 

)4(
 .25ص  .المصدر نفسه. مصطفى الغديري - 



������         ��	
��                        ������ �	��� ��� ���� ����� �	����. 
            

 162

عبي��ر ع��ن رفيع��ة الت��ي تحتلھ��ا حاس��ة البص��ر ف��ي التّ ار لتل��ك المكان��ة الو ق��د تفط��ن اب��ن عّم��

ة و إخراجھ�ا ف�ي عريّ فاعتمد عليھا بدرجة كبيرة لنق�ل تجربت�ه الّش�واعج نفسه لمكنوناته و 

عر العرب�ي كتل�ك ور البص�رية المعت�ادة ف�ي الّش�جمي�ل، ففض�? ع�ن بع�ض الّص� قالب فن�ي

عن�ده عل�ى  البص�رية ورةفقد اعتمدت الص� ؛)1(يعج بھا شعر الغزل ، و التي تصف المرأة

 الغال��بالل��ون و الحرك�ة، حي�ث ك�ان الل�ون ھ�و : م�ا ظل�ت ت�دور ف�ي فلكھ اثن�ينعنص�رين 

  .عليھا

  :اللون 2-1-1

، ان لتوض�يح أفك�ارهـيعد اللون واحد من أھم الرموز ا8شارية الت�ي اس�تعان بھ�ا ا8نس�

  .لذي يتبناھاالمتلقي ا جدترسل من مرسل يقصدھا لتحتى أصبح اللون رسالة يمكن أن 

الل�ون إل�ى أذھ�ان العام�ة، مرتبط�ا بھال�ة أس�طورية اس�تغلت ف�ي  انتقلو بمرور الزمن 

قد امتدت س�طوة الل�ون  و يعرف بھا؛إذ أضحى لكل د�لته التي  ،ترسيخ بعض المعتقدات

م�ث?،  ردود فعل معينة، فلو أخذنا اللون ا4خض�ر إلى حتى صار يشير في بعض الديانات

و ا4م��ل، و ھ��ذا أم��ر اتفق��ت علي��ه للحي��اة و التجدي��د و ا�نبع��اث الروح��ي لوج��دناه رم��زا 

)2(سواءعلى حد و الصينية  ا8س?ميةالديانات المسيحية و
.  

ن يحتل مساحة كبي�رة في�ه، وجدنا اللو، إلى الشعر و خاصة العربي منه انتقلناو إذا ما 

ورة ام�ة تق�وم عليھ�ا الّص�في تشكيل القص�يدة الش�عرية، و ركي�زة ھ أساسية مھمة فھو بنية

بسط الل�ون كثي�را م�ن س�طوته عل�ى  دقوكل إلى المضمون، بكل جوانبھا، من الشّ  ةعريّ الشّ 

اعر يس��تغل درج��ات الس��لم ال��د�لي ص��ار الّش��و ،عراءة ل��دى بع��ض الّش��عريّ ورة الّش��الّص��

ون فھ��و يس��تخدم الل�� ؛ة المعيش��ةيفيس��منھ��ا للتعبي��ر ع��ن الحال��ة النّ  اكلھ��ا أو بعًض��) الل��وني(

ف�إذا م�ا اس�توعب عناص�ر الت�وتر  ،اش�تدادھاعورية و ا4حمر تعبيرا ع�ن ت�وتر الحال�ة الّش�

 ؛و تمثلھا بوعي و دراي�ة اس�تخدم ا4خض�ر و ال�ذي ھ�و م�زيج ب�ين العق�ل و العاطف�ة ،تلك

ق أوس�ع، ربم�ا اس�تخدم ل�ه ـطبيع�ة اس�تطاع أن ي�دفعھا نح�و أف�الصلھا إلى نھاي�ة إذا ما أوو

  .ا4زرق المائل إلى البياضاللون ا4زرق، أو 
                                                 

 162ص. ھذا البحث: ظران- )1(
. الع�دد التاس�ع. إب�داع .مجل�ة ا4دب و الف�ن. ش�عرية ا4ل�وان. محم�د أب�و س�نة و محم�د عب�د المطل�ب: نظرا- )2(

 .25ص . 1989بر سبتم. السنة السابعة
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فس���ية النّ  عري اتج���ه نح���و الل���ون لكون��ه طاق���ة تش���كيلية لھ���ا خصائص���ھاو إن ال��وعي الّش���

  .لبصريةوا

إلى الخصائص البصرية يسھم اللون في استحضار طاقات م�ن ا4حاس�يس  ةبا8ضافو

، و ھ�ذا م�ا ذھ�ب إلي�ه أيض�ا )1(تتعل�ق ب�ذكريات و أح�داث خاص�ة هو عقل� الق�ارئ في قلب

و تّنبه إلى ا4لوان الموجودة في بيئت�ه، حمد مختار عمر الذي يرى أن ا8نسان منذ نشأته أ

معين�ة، و م�ع م�رور ال�زمن اكتس�بت  اربط معھا ع?قات سيئة و حسنة، ووضع لھا ألفاًظ�

عا للظ��واھر و ا4ح��داث و ـو ا4لف��اظ د��ت اجتماعي��ة و نفس��ية متع��ددة تب�� تل��ك ا4ل��وان

ار، و س��اھمت ف��ي ن عّم��ـھا اب�ـدم��ـن ا4ل��وان الت��ي استخـو م� ؛)2(االظ�روف الت��ي ص��احبتھ

 يق�ولعتضد بن عب�اد للون ا4خضر في مدحه للماة، عريّ تشكيل الجانب اللوني لتجربته الشّ 

)3(
:  

)4(ارً ذ< عَ مُ  ن! ـھِ سِ آب اهَ و تـَ  Xً ـجَ خَ            هِ اضِ يَ رِ  دِ رْ وَ ا بِ ھَ زَ  مِ Xَ الغُ كَ  أوْ 
.  

  .ارَ ضَ أخْ  داءِ ى رِ لَ عَ  ل! أطَ  افٍ صَ             مٌ صَ عْ مِ  يهِ فِ  رَ ھْ ن! ال أن! كَ  ضٌ وْ رَ 

فاللون ا4خضر مدرك بحاسة البصر، و ق�د أض�فى عل�ى ھ�ذه الص�ورة رونق�ا خاص�ا زاد 

)5(قال نحي ،ستخدمه في الموضع نفسهافي وضوحھا، كما 
:  

)6(راطَ خْ ا\ يسَ فِ الن!  قَ لْ العِ  هِ مالِ  نْ مِ     ي لنا    ھدِ المُ  رِ ضَ ا\خْ  انِ مَ الز!  قُ لْ عِ 
.  

اعر أداة ورة لتصف المعتضد بن عب�اد، حي�ث أعط�ى الل�ون ا4خض�ر الّش�جاءت ھذه الصّ 

  عبيرية عبير عن آماله، إذ يحيل اللون ا4خضر بإشارته التّ أثير في التّ تعبيرية بالغة التّ 

  

 ،ر ا4رضـض�مجيئ�ه ستخبه ، و ـيء ممدوح�معنى ا4مل و التفاؤل ال�ذي يتحق�ق بمج� إلى

ح الحي�اة و يع�ين عل�ى ـش�يء يمن�يعني الخير و الحياة و ا�نتصار، 4ن كل  ھاو اخضرار

  .تلون بھذا اللونتتشكيل رؤى شاملة 

                                                 
)1(

ص ). ت.د. (الدار العربية للنش�ر و التوزي�ع. �لتصوير الشعري رؤية نقدية لب?غتنا العربية. عدنان قاسم -
224. 

)2(
 .199ص .1997. 1ط .مصر.القاھرة  .عالم الكتب للنشر و التوزيع. ونغة و اللّ اللّ  .أحمد مختار عمر -

)3(
 65 ص .ا4ندلسي شعر محّمد بن عّمار. ديريمصطفى الغ- 

)4(
 .الذي نبت عذاره: المعذر: معذرا- 

)5(
 .65ص .يار ا4ندلسد بن عمّ شعر محمّ  .مصطفى الغديري- 

 .الرفيع: النفيس و ا4خطر: العلق- )6(
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مال، و ـو الج��ل و ا�ستبش��ار ـي ا4م��ـالل��ون ا4خض��ر يفض��ي إل��ى د��ت متع��ددة، فيعن��و

رة ف�ي تجرب�ة ضألفاظ الخھضة و التجدد، و جاءت يعني الحياة و الخصب، و البعث و النّ 

  .بممدوحه هھا تعبر عن ابتھاج نفسنّ و ذلك 4ار سھلة بسيطة، ابن عمّ 

)1(يقول مرةخالفي وصف  ويعتمد الّشاعر اللون ا4حمر
:  

  .ارِ و! المَ  مِ الد!  واسِ أكْ  ابُ ر! شَ             ارةً و تَ  امِ دَ المُ  واسِ أكْ  ابُ ر! شَ 

إليه عن طري�ق  لم يذكر مباشرة بل ألمح الذيا4حمر تشبيه الخمرة بالدم إحالة إلى لونھاو

  .اعرر لون الدم ليعرف لون خمرة الشّ اتحضاس المدعوإلى يالتصور و التخيل عند المتلق

ا4حم�ر كم�ا ، ف�اللون كما دل اللون ا4حمر على الح�رب، بك�ل م�ا تحمل�ه م�ن دم�اء و ق�وة

 س�احات المع�ارك حم�راء تص�ّورك ار و ا�ش�تعال، ول�ذلنشاط فھو رمز النّ يعني القوة و الّ 

)2(اعريقول الشّ  ،ارالوقائع لما فيھا من الدم و النّ  تظھر حمرةدموية مشتعلة، و
:  

  .ارَ مِ ثْ مُ  قُ شَ عْ يُ  نَ صْ الغُ  تَ أيْ ا رَ لم!             مْ ھِ ماتِ كُ  ؤوسِ رُ  نْ مِ  كَ حَ مْ رُ  تَ رْ أثمَ 

  .ارَ مَ أحْ  سُ بَ لْ يُ  نَ سْ الحُ  تَ مْ لِ ا عَ لم!            مْ ھِ ومِ لُ كُ  ماءِ دِ  نْ مِ  كَ عَ رْ دِ  تَ غْ بَ و صَ 

  

لھذين الل�ونين مع�ا لبي�ان  ار بين اللونين ا4سود و ا4بيض،و كان توظيفهكما جمع ابن عمّ 

قض، و اللون��ان ا4س��ود و ا4ب��يض متناقض��ان، يب��رز أح��دھما م��ن خ��?ل الف��ارق و التن��ا

ا�ختي�ار م�ا يجع�ل لھ�ذا  و إن ك�ان التوظي�ف يحم�ل طابع�ا جمالي�ا، إ� أن للفك�ر وا5خر، 

  .التوظيف د�لته و غايته، من سمو لون على لون، أو إحداث المساواة بينھما

ا4سود و ا4بيض للد�لة على الحي�رة و ا�ض�طراب، و  نينو يأتي الجمع بين اللو  

ة و ـع��ـالواقم ـعظ�� دا�ً عل��ىالتخ��بط، إذ يص��بح ع��دم التفري��ق ب��ين الل��ونين المتناقض��ين 

)1(ين لم ينل ا8نسان من آماله إ� الفشل، حالمصيبة
:  

  .وادِ ھا بسَ وادُ و سَ  هِ اضِ يَ بَ بِ           ا    ھَ اضُ ري فبيَ اظِ ة نَ فَ حيِ ي الص! ذِ فْ يَ 

                                                 
)1(

 .75ص .ار ا4ندلسيد بن عمّ شعر محمّ .مصطفى الغديري -
)2(

 69-68ص .المصدر نفسه .مصطفى الغديري -
)1(

 .47ص  .عر محّمد بن عّمار ا4ندلسيش.مصطفى الغديري -
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اعر المضطربة، و مدى ضياعھا، و عدم قدرتھا عل�ى فجاءت ھذه الصورة لتصفه أنا الشّ 

ي�ؤرق الوج�دان، و  د��ت م�ا لونين ھما أكث�ر ا4ل�وان تناقًض�ا؛و تتفج�ر ب�ذلكالتمييز بين 

)2(اريبعث على الحزن، يقول ابن عمّ 
:  

  .مِ ائِ كَ الش!  بَ عْ صَ  مِ زْ العَ  رَ ھْ ظَ  بُ كَ و أرْ      ى       جَ الدL  ةَ غَ ابِ سَ  لِ يْ ذيول الل!  رL جُ أ

  .مِ اتِ شَ  ل! ا كُ يً افِ دي صَ ـمْ حَ  ـسُ ـبـِ و ألْ             تٍ امِ شَ  ل! ا كُ يً افِ ي صَ د< وُ  دُ أورِ فَ 

للد�لة على اللونين المتناقضين، و ھو يتحدث ھنا ) الليل، صافيا( تي استعمل الشاعر لفظ

عزز ـض�اد لي�الذين يتربصون به، فأتى بالتّ . نين الحاسديإلى قلبه كي � يرى أولئك الشامت

  .ض و ا4سودـضاد اللوني بين ا4بيـه و بينھم، و القائمة على التـورة القائمة بينالصّ 

  :حركةال 2-1-2

، ورة البص��رية و أعطاھ��ا بھاءھ��او ھ��ي العنص��ر الث��اني ال��ذي ص��نع جم��ال الّص��  

 مختلفةجعلھا صورا حركية والشاعر في الكثير من صوره عن السكون و الثبات،  ابتعدو

المعرك��ة الت��ي  قول��ه مص�وراً ف�ي  و تمث�ل ذل��ك،ا و تج��ددً  نم�ًوامم�ا يض��في عليھ�ا حيوي��ة و 

)3(ئه بقرمونةادة ابنه المعتمد على ] و بين أعدبين جيش المعتضد تحت قيا دارت
:  

  .دِ ھْ الش!  نِ ى مِ لَ ه أحْ يْ ف! ي كَ فِ  تِ وْ ى المَ نَ جَ         مٌ دِ قْ مُ  لِ ائِ ـمـَ الحَ  ـنَ ـيْ بَ  فٌ ـقِ ى ثَ تً فَ 

  .دِ مْ الحَ  رَ ھَ ى زَ دَ الن!  ِض وْ رَ  نْ مِ  اكَ ْجنَ فأ  ا          بً صِ خْ مُ  ـكَ اتِ ـفَ ا عُ يَ نْ دُ  بهِ  تَ يْ قَ سَ 

ُ مُ الـ ـادُ ـتَ قْ يَ  اكَ وافَ فَ  ا           بً ارِ حَ مُ  وكِ ـلُ الـمُ  وَ حْ نَ  هُ دتَ ن! جَ  وَ    .دِ نْ الجُ  نَ مِ  وكَ لـ

  .دِ مْ غِ  ــنْ مِ  عَ ـل! طـَ ا تـَ مَ  إ#!  مَ جْ ا              و # نَ دَ إلى العِ  يهِ فِ  ارَ سَ  Xمٍ ظَ  ب! و رُ 

)1(ــدِ عْ على وَ  اكانَ  يلَ ى قِ حت!  حِ بْ الصL  عَ مَ  ا             جً ل< بَ تَ مُ  ـةِ رمـونَ لى قـَ عَ  ل! أطَ 
.  

  .دِ قْ على الفَ  دادِ الحِ  أثــوابَ  ارِ الـن!  ھا             منَ ارَ عَ أَ  م! ثُ  فِ يْ الس! ـلھا بـمَ أرْ فَ 

 ترص�د م�اأنجزه4عدائ�ه، و با  الذھاب إل�ى قرمون�ة و الت�ربص تتبعورة حركة الصّ  فيو 

  .ةعلى ] في ھذه الواقعالمعتمد 

)2(الشاعر قصر الدمشقو في صورة حركية أخرى يصف فيھا 
:  

                                                 
)2(

 .108 ص .المصدر نفسهمصطفى الغديري -
 .53-52ص . المصدر نفسه .مصطفى الغديري- )3(
مدينة واسعة قديمة البناء أصلھا �تيني، تشتھر بالعس�ل و الف�راخ، و تق�ع عل�ى . CARMONA: قرمونة- )1(

معج�م .ي�اقوت الحم�وي:نظرا. على رأس جبل حصين  شرقي إشبليةمقربة من جنوبي الوادي الكبير في شمال 
  .330ص:4ج.البلدان
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 ُ   .مّ شَ ى و فاح المُ نَ جَ الْ  ابَ فيه طَ               ذمL يُ  قِ مشْ د الد< عْ بَ  رٍ صْ قَ  ــلL كـ

  .مa أشَ  رٌ صْ و قَ  رٌ اطِ و ثـرى عَ           ميرٌ نَ  اءٌ و مَ  ــقٌ ـر رائِ ــظَ نْ مَ 

 Lأحَ  كٌ سْ و مِ  ـبٌ ـھَ أشْ  رٌ ـبَ نْ عَ              نهُ عَ  رُ جْ و الفَ  ثليْ و الل!  فيهِ  بت Lم.  

بھ�ا الطمأنين�ة، و ھ�ذه ورة حرك�ة اللي�ل عن�دما خ�يم عل�ى المدين�ة ف�أنزل حيث جسدت الصّ 

وف و ـخ��ـالـوحي بـواد ال��ذي ي��ـالص��ورة الحركي��ة لوني��ة ف��ي آن واح��د، فاللي��ل رم��ز للس��

و تب�رز جمالي�ة الّص�ورة م�ل،الوحشة، و الفجر رمز للبياض ال�ذي ي�وحي بالطمأنين�ة و ا4

من احتوائھا اللونين ا4بيض و ا4سود و ما أفض�ياه م�ن س�حى التم�ازج يعاض�دھا التش�بيه 

ورة التي تق�وم عل�ى الحاس�ة البص�رية الصّ  و اعتمد .الذي جعل الليل مسكا و الفجر عنبرا

  .عنصر الحركةتعاضدھا 

 مھيمن�ة عل�ى بقي�ة الح�واس الحرك�ة ھ�ي الحاس�ة الالص�ورة البص�رية بعنص�رھا الل�ون و و

  .باعتبارھا المنطلق في كل وصف، و بوابة الحواس جميعھا

معه ا4ذن إذا كان الفنان يترجم ما تق�ع علي�ه الع�ين إل�ى ص�ور بص�رية، و يت�رجم م�ا تس�و

إل��ى ص��ورة س��ماعية، فإن��ه أيض��ا يحي��ل م��ا يتذوق��ه اللس��ان إل��ى ص��ورة ذوقي��ة، و ذل��ك م��ا 

ل و قت��ه ب��ين الغلم��ان و ـثيرا م��ا يقض��ي ج��ـيث ك��ان ك��ـار، ح��ـمّ عر اب��ن ع��ـي ش��ـنلحظ��ه ف��

واصفا الخمرة تارة أخ�رى، ھنا و ھناك،  القيان، في مجالس لھو و سمر، فيرتجل ا4بيات

)1(فمن ذلك ما قاله في وصف الخمرة
:  

  .ارِ ـن بُ ــذائ رُ ــْ مو الخَ           مــاءٍ  ــدُ ـامِ جَ  الكأسُ 

  .ـيــا فــي قرارِ ـXقـَ تَ            ارٍ ـــماء و نلِ  بْ جَ و أعْ 

نستش�ف حاس�ة ال�ذوق ) جام�د و ذائ�ب(ورة مم�ث? ف�ي الطباق الذي أسعف الصّ فمن خ?ل 

  .التي كان لھا دورھا ھي ا4خرى في ھذين البيتين

ھي الغالبة على الش�عر الق�ديم، ف�إن الص�ورة  –كما أشرنا  –ورة الحسية كانت الصّ  لّماو 

، و تتحد معھ�ا لتعب�ر ) الحسية(تشترك كثيرا مع ا4ولى  – صورة تقليديةو ھي  –العقلية 

اعر و ع��ن نوازع��ه الداخلي��ة، كم��ا يش��ير إل��ى ذل��ك عب��د الق��ادر الرب��اعي تجرب��ة الّش�� ع��ن

                                                                                                                                                    
)2(

 .94-93ص  .ار ا4ندلسيد بن عمّ شعر محمّ  .مصطفى الغديري - 
)1(

 .80ص . شعر محّمد بن عّمار ا4ندلسي .مصطفى الغديري - 
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و ا4صل في ھذا الموضوع أن يكون حس�يا، يمك�ن إدراك�ه بإح�دى الح�واس، لك�ن «:بقوله

لذھني��ة موض��وعات أن تك��ون الموض��وعات اي رتض��أورة، تتع��دى ھ��ذا، و مفھ��وم الّص��

اعر وھ�و ي�نظم ش�عره ورة تش�ملھما مع�ا، فالّش�صورية، و ذلك 4ن القاعدة ا4ساسية للّص�

تتحد في تجربته كل منازعه الداخلية سواء أكانت آتية من العق�ل، أم م�ن الح�س، و عن�دما 

»ورة، تولد مفعمة با�نفعال قادرة على بعثهتولد الصّ 
)2(

.  

أث�را م�دركا ف�ي ص�ور اب�ن  -اعر و ذھن�هت�ي بناھ�ا فك�ر الّش�ال -ورة العقلي�ةكما تلعب الّص�

ورة عن�ده ھ�ي ذھن�ه و خيال�ه ال�ذي يس�تمده م�ن ال�ذاكرة أو الطبيع�ة، أو ار، فق�وام الّص�عمّ 

� وينقلھ�ا نق�? أق�رب م�ا يك�ون إل�ى الحرفي�ة و بخاص�ة ف�ي الم�دح، وواقعه ال�ذي يعيش�ه، 

، محافظ�ا ب�ذلك عل�ى الص�فات الت�ي اعر العرب�ي التقلي�ديلدى الشّ  منهيخرج عن المألوف 

ار و س�عة ور الت�ي ش�كلھا ذھ�ن اب�ن عّم�يمدح بھا العرب مل�وكھم و فرس�انھم، و م�ن الّص�

)3(خياله، قوله مادحا المعتضد
:  

َمِن اْلَبِھيـيا  َة الز!    .لـــب الذليا\دَ  ةَ ز! و عِ  ـمِ ــــــــــــُغر!

ِم اْلَقلَِم  القصو    .يلِ وِ الط!  حِ مْ با الرL على شَ  رِ ــــيــــــــــُمَحك!

)1(إلى أن يقول
:  

  .يـــلِ قِ ـي المَ فِ  ل< ظِ  دَ رْ و بَ  مِ            ــX     ي الظ! فِ  رٍ دْ بَ  ـسَ نْ يا أُ 

تدل على ص�فات ق�د  وورة � تفاجئ المتلقي، 4نه يشعر فيھا بالتكلف و التصنع، ھذه الصّ 

ون ف��? إيح��اء فيھ��ا، فھ��ي ص��ور م��ن حي��ث المض��م وتنطب��ق عل��ى المل��ك، أو عل��ى غي��ره، 

  ).غرة الزمن، عزة ا4دب، محكم القلم، أنس البدر، برد الظل(معرفة مسبقا 

اعر، رس�مھا خيال�ه، و ق�وة ذھن�ه، فھ�و ل�م يش�ھد ص�فاتھا ورة الت�ي أرادھ�ا الّش�و لكن الصّ 

و م�ا ثل ھذه الدقة و التحديد، بل إن مخيلته ھي التي ساعدته عل�ى التق�اط ھ�ذه الص�ورة بم

ورة المبنية على التشبيه البليغ ليجع�ل المش�به ھ�و الصّ  معتمًداھذه دقة و تجويد، حملته من 

                                                 
. الجزائ�ر. ع�ين مليل�ة. دار الھ�دى. تط�ور البن�اء الفن�ي ف�ي القص�يدة العربي�ة. بن س?مة الربعي: نق? عن - )2(

 .160ص . 2006
 .91ص . ار ا4ندلسيد بن عمّ شعر محمّ . مصطفى الغديري - )3(
  .91ص . شعر محّمد بن عّمار ا4ندلسي. مصطفى الغديري - )1(
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المشبه به نفسه مبالغة في تصويره له أو تصوير الملك المثالي الذي يرسم له م?محه ف�ي 

)2(و يقول أيضا ؛مخيلته
  :  

  .راصَ نْ خِ  يـل فيــهِ اعِ مَ إسْ  تَ ـرْ صـَ أبْ         ـــمٌ اتَ خَ  إ#!  صُ مْ ا حِ مَ  !ليائِ ا سَ يَ 

ُ ابِ سـَ تُ  #َ  نْ مَ  ــى     بـَ تَ حْ إذا ا بالُ جِ الْ  هُ نُ ازِ وَ تُ  #َ  نْ مِ    ىـرَ إذا جَ  ـاحُ يـَ الر<  ـهُ قـ

  رىبَ ي الْ ـــر فثُ عْ تَ  لِ يْ دي الخَ أيْ  بو وَ نْ تَ      ا    بَ و الظL  مْ ھُ كْ يَ  حِ مْ الرL  رِ دْ و صَ  ماٍض 

ُ ـب أسْ مواكِ الْ  ـتَ ھْ ب! شَ  تَ نْ كُ  إنْ          ــهِ امِ سَ حُ  رِ افَ شِ  نْ أ مِ أقرَ  قَ لْ خَ # َ   ـراطـ

)3(ارَ وَ ھْ نَ كَ  حـابِ الس!  لِ ثْ مِ  ـمْ ھـِ \مِ  نْ مِ       ـمْ ـھُ قـَ وْ ب فَ كالكواكِ  ـبَ ائِ كتَ الْ  ادَ قَ 
  

  مــراـط أسْ أب! تَ  دْ مــر قَ ا و أسْ بـً ضْ عَ   يضــا   ـد أبْ ل! قَ تَ  قـدْ  يـِض أبْ  ل< كُ  نْ مِ 

ج�اءت إذذاك�رة الع�رف العرب�ي،  و تركز عل�ىرة تعتمد على العقل و التخمين، وھذه الصّ 

مأخوذة عن شعر البطو�ت، ال�ذي يمج�د بع�ض ا4س�اطير العربي�ة و القص�ص ا8س�?مية 

م���ا حم���ص إ� خ���اتم، إس���ماعيل (الم���داحون ف���ي القص���ور، و ا4س���واق م���ن مث���ل ايرددھ���

  ...)اكب أسطرا، الكتائب كالكواكبخنصرا، � توازنه الجبال،� تسابقه الرياح، المو

حية ف�ي التن�اول، و ـار دلت على السطور العقلية التقليدية لدى ابن عمّ ـإن ھذه الصّ   

البساطة في عرض المعاني إلى حد ا�بتذال، لتعب�ر ب�ذلك ع�ن س�كونھا الش�بيه ب�الموت، و 

اعر م�ع ب�ل الّش�م�ن ق ال?إت�?ف و ال?ان�دماجتشير فيھا إلى ) السطحية(لعل ھذه الخاصية 

سياقه الداخلي أو الخارجي على السواء؛ 4ن ما تق�دم م�ن ا4بي�ات دلي�ل عل�ى ا�رتج�ال و 

ف��ي محاول��ة اس��تكناه .عم��اق الفك��ر، و إجھ��اد العق��لإجف��اف المع��اني العميق��ة الداعي��ة إل��ى 

   .سحرھا

 وم�نور ا4خ�رى الس�الفة ال�ذكر، الصّ بور الشمية قليلة إذا ما قارناھا الصّ  و تظھر  

ا ھاجًي�� أمثلتھ�ا اس��تخدام الّش��اعر د��ت الرائح�ة الكريھ��ة المتفج��رة س�خطاً و تحقيًرا،يق��ول

)1(شخصا اسمه مسلم
 :  

  .ــرهْ ـدســ هِ برِ صـــى دُ ره                و أقْ قذِ  ــــــمٍ لِ سْ مُ  وائحُ رَ 

                                                 
 .67 -66ص . المصدر نفسه. مصطفى الغديري - )2(
: و الس�حاب الكنھ�ور... و الرم�اح و ھي أدوات الحرب م�ن مث�ل ال�دروع: مفردھا الeمة: و الeم: 4مھم - )3(

 .الكثيف المتراكم
  .70ص . ار ا4ندلسيد بن عمّ شعر محمّ . مصطفى الغديري - )1(
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  .هْ رَ و قاَس بنانه الَعشـَـــــــ                 بعـــــه ِصْ إ فيهِ  خلَ أدْ فَ 

  .هْ ـرَ ــــمَ الكَ  ــن دون تجاوزِ     ـــــ          ھْ ول الدّ كن وصُ مْ يُ  مْ لَ فَ 

ُ  رُ ـــذْ ا عُ ذَ و ھَ    .هْ ـرَ ـــــقـَ البَ  قُ ـارِ سـَ  وهُ أبُ            ـــونِ مـأبـ

وس�مه بھ�ا وصفه بالرائح�ة الكريھ�ة الت�ي وفاعتمد حاسة الشم لتصوير سوء سمعة مھجوه 

  .شمئزاز من ھذا المھجوات ينتابه شعور بالنفور و ا�إليه، و القارئ لھذه ا4بي

)2(و قال مصورا الرائحة الزكية في ممدوحه المعتضد بن عباد 
:  

  .ارَ بَ نْ ـعَ  ابٍ رْ تُ  ل! ـا كُ نَ بْ سِ ى حَ ـ! حت               هِ را بثنائِ عط< تَ رى مُ الث!  احَ فَ     

بت دورا في استثارة إنفعال المتلق�ي و ورة التقليدية بأنواعھا المختلفة لعھكذا رأينا أن الصّ 

  .تحريك عواطفه

ار أن ور التقليدي�ة الت�ي طبع�ت ش�عر اب�ن عّم�كما � يفوتنا و نحن نتناول ھ�ذه الّص�  

ي و ـان�ـعـنوضح فكرة أخرى، س�ار عليھ�ا الش�اعر س�الكا درب ا4ق�دمين ف�ي نق�ل ھ�ذه الم

  .تشبيھات و ا�ستعاراتا4فكار و ا4حاسيس بصور المشابھة  الممثلة تحديدا في ال

ي فل�ك التص�ويرات القديم�ة، ـأما التشبيھات فقد كنا تعرضنا لبعضھا، و رأينا أنھا ت�دور ف�

اعر تأكي��دا عل��ى نزعت��ه ف��ي ي��أتي ف��ي مق��دمتھا التش��بيه البلي��غ ال��ذي طغ��ى عل��ى أبي��ات الّش��

أو المبالغة و المغا�ة س�واء تعل�ق ا4م�ر بوص�ف المم�دوح ال�ذي يجع�ل من�ه غ�رة ال�زمن، 

)1(عزة ا4دب، أو محكم القلم، أو أنس بدر، أو برد ظل، و ھي مجملة كما في قوله
:  

  .ب الذليلِ ا\دَ  ةَ ز! ـــــم و عِ        يـــــ        ھِ بَ الْ  نِ مَ الز!  ةَ ر! ا غُ يَ 

  

)2(إلى أن يقول
:  

  .ـــلِ يـــقِ ي المَ فـِ  ل< ظِ  دَ رْ و بَ  مِ     ـــــX     ي الظ! فِ  رِ دْ بَ  ــسَ ا أنْ يَ 

تع��د اجت��رارا لص��ور قديم��ة، و تك��رارا لھ��ا مم��ا  -و غيرھ��ا كثي��ر -ھ��ذه التش��بيھات جميعھ��ا

اعر و أفرغھ��ا م��ن مخ��زون كان��ت ق��د ترس��بت في��ه، جعلھ��ا قوال��ب منس��وخة عرض��ھا الّش��

                                                 
  .67ص . المصدر نفسه. مصطفى الغديري - )2(
 .91ص . شعر محّمد بن عّمار ا4ندلسي. مصطفى الغديري - )1(
  .91ص . المصدر نفسه. مصطفى الغديري - )2(
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عراء الق��دامى نق��? ورة الت��ي نقلھ��ا الّش��فغ��دت تلقائي��ا تنق��ل المع��اني و الموض��وعات بالّص��

  .حرفيا

اعر وأحاسيس�ه رة التقليدية مميزة، إذ ساعدت على نق�ل مع�اني الّش�ولقد كانت الصّ   

ة و ـ��ـبصريـا الـإزاء واقع��ه، كم��ا س��اھمت جمالي��ا ف��ي إث��راء القص��ائد م��ن خ��?ل صورھ��

الذوقية و الشمية و العقلي�ة، و س�ننتقل ا5ن إل�ى ن�وع آخ�ر م�ن الص�ور وظيفتھ�ا ا4ساس�ية 

  .ا8يحاء الرائع و التركيب الجميل

  :ورة الوجدانيةالصّ  -2-2

ورة التقليدي�ة إخت?ف��ا بين�ا، باعتب��ار أن الثاني��ة ورة الوجداني�ة ع��ن الّص��تختل�ف الّص��  

الحسية، و السكون، و السطحية، في مقاب�ل ا4خ�رى الت�ي تظھ�ر  -كما عرفنا -يغلب عليھا

اعر عل��ى التعبي��ر ع��ن عالم��ه الخ��ارجي، والتغن��ي ف��ي ص��ورة دينامي��ة حي��ة، تس��اعد الّش��

يجد بذلك مجا� لتصوير نفس�ه، وشاعره، التي فيھا متنفسا �5مه و أشجانه، بخواطره و م

ف��ي  «و م��ا يح��يط ب��ه م��ن مواق��ف إنس��انية،  .و التعبي��ر ع��ن ذات��ه، و الح��ديث ع��ن وجدان��ه

تجربة ذاتية محضة يكشف فيھا عن جانب من جوان�ب ال�نفس، أو ينف�ذ م�ن خ�?ل تجربت�ه 

مش��ك?ت المجتم��ع تت��راءى ف��ي ثناي��ا ش��عوره و الذاتي��ة إل��ى مس��ائل الك��ون، أو مش��كلة م��ن 

»إحساسه
)1(

ه، قوية التماس�ك، تحم�ل زخم�ا م�ن ـة بوجدانـمستخدما في ذلك ألفاظا ملتحم. 

)2(حرارة إحساسه بالحياة، و الكون و براءة ا4عماق
.  

 ؛تتآلف جزيئاتھا لتشكل صورة كلية تتسم بالذاتية .اعرھذه العناصر المنبھة لوجدان الشّ  و

يق�ول  ور الوجدانية المنحوتة من الطبيع�ةمجلس خمر على بساط من الصّ للوحة فنية  فيو

)3(ابن عّمار
:  

  .اكَ ـَـيقْ ى لُ إلـَ  تاحٌ رْ مُ  ضُ وْ و الر!                  اكَ نَ مْ ى يُ إلَ  ــةٌ ئـَ امِ ظَ  سُ الكأْ 

ُ تَ  لمْ  كَ انِ ي عنَ فِ  ارٍ جَ  رُ ھْ و الد!    .ـاــاكَ ھَ بَ  ابَ أجَ  #َ ى إِ نـَ مُ الْ  ھاتِ               لْ قـ

◌َ كُ أَ  ذتْ خِ تَ               ا    ــً باكِ وَ كَ  ورِ رُ السL  بآفاقِ  رْ أدِ فَ    .ـاـَ كXَ ھا أفْ اتِ قـَ سُ  ـف!

                                                 
 .363ص . النقد ا4دبي الحديث. ھ?ل محمد غنيمي - )1(
 .164ص . عريالصورة و البناء الشّ . محمد حسن عبد ]: انظر - )2(
 .84 -83ص.  ار ا4ندلسيد بن عمّ شعر محمّ . مصطفى الغديري - )3(
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  .اـــَ اكي! رَ  نْ مِ  فاسِ ة ا\نْ وقَ رُ سْ مَ                ا  ھَ تبسِ حَ  سيمُ النّ  ب! ا إذا ھَ ـً احرَ 

  .ـاــاكَ أرَ  كَ ليْـ عَ  ـرقهُ قْ ا و رَ رً زھْ              ـهُ ساطَ بِ  بيعُ الر!  طَ سَ بَ  لسٍ جْ ي مَ فِ 

  .اــاكَ نَ سَ  ثلُ مِ  سُ مْ الش!  هِ يْ لَ عَ  تْ لَ و جَ       اكــا      دَ نَ  وطَ ـقُ سُ  ى فيهِ دَ الن!  طَ قَ سَ 

  .اــراكـَ تَ لِ  ــتْ قَ دَ ارى حَ ذَ العُ  لُ قْ مُ              ـهُ كأن! فَ  هُ ـرُ ھْ زَ  تـحَ ـ! فَ تَ  ضٌ وْ رَ 

  .ــاكـراكـَ ذَ  ـهُ أنَ  ـمُ وھِ يُ ا فَ حرً سَ  ا             بَ الص!  سُ فَ نَ  هِ انِ حَ يْ رَ  لىَ ري عَ سْ يَ 

أحضان الطبيع�ة من ا4بيات ليلة من ليالي الملك الزاھية، في مجلس شربه و لھوه  تصور

بيع فيه بساطه، و جرت المياه رقراقة، و سقط الندى على ورود الرياض، و بسط الرّ وقد 

ه ع�ذارى يح��دقن ف��ي المل��ك، و ف��اح غ��يم و كأّن�� ال��ّروضزھرجل�ت علي��ه الش��مس، و تف��تح 

  .الصبا في البستان كما تفوح العطور من الملك

ار ع�ن م�دى ا�نس�جام و التن�اغم الوج�داني ب�ين ذات صوير البديع، عب�ر اب�ن عّم�بھذا التّ و

ور، ف الّص��ـختل��ـطق بمـة ال��ذي ين��ـالش��اعر، و ب��ين عالم��ه ال��ذي يع��يش في��ه، ع��الم الطبيع��

اس�تجابة بصف ھ�ذا المجل�س، و ھ�ذه الطبيع�ة و مجا�تھ�ا المحيط�ة ب�ه و به مجرد يتجاوز

ملون��ة بشخص��يته، ممزوج��ة بش��عوره،  إل��ى إخراجھ��المش��اھدھا، لم��ا ھ��ي ف��ي الواق��ع، و 

 ق��ولي  ه؛اخلي و م��ا يخ��تلج في��مص��نوعة بأفك��اره، ليك��ون ب��ذلك تعبي��ره بالخ��ارجي ع��ن ال��دّ 

 مصوًرا لحظات ا4نس
)1(

:  

ُ السّ  نِ عَ  انَ نَ العِ  فَ رَ صَ  دْ قَ  مُ جْ و الن!   ى          ــرَ بَ انْ  دِ قَ  يمُ سِ الن! ة فَ اجَ جَ الزL  رِ دِ أَ    .ىرَ ـ

 Lا الَعْنَبـــ                 هُ ورَ افُ ا كَ نَ ى لَ دَ أھْ  دْ قَ  بحُ و الص َ◌ا اْسَتــَرد! الل!ْيـلُ ِمن!   .ارَ لَم!

  ارَ ــــھـَ وْ جَ  داهُ نَ  ـدهُ ل! ا، و قَ يـً وشْ               هُ ـرَ ھْ زَ  اهُ سَ ا كَ نَ سْ الحَ كَ  ضُ وْ الر!  وَ 

  ارَ ذ! عَ ـمُ  ــن! ھِ آسِ بِ  ـاهَ ، و تـَ ــXً جِ خَ             ـــهِ اضِ يَ رِ  دِ ورْ ا بِ ھَ زَ  Xمِ الغُ كَ  أوْ 

  اــــرَ ضَ أخْ  على رداءٍ  ـل! أطـَ  افٍ صَ             ـــمٌ صَ عْ فيه مِ  رِ ھْ الن!  أن! كَ  ضٌ وْ رَ 

 Lا فَ بـَ الص!  يحُ ر هُ و تھز Lُد َعْسكــ             ـــهُ نُ تظ اٍد ُيَبـد<   ارَ َسْيـَف ابن َعبــ!

ار ف��ي ھ��ذه ا4بي��ات مجل��س خم��ر ف��ي أحض��ان الطبيع��ة، متناس��يا بفض��ل يص��ور اب��ن عّم��

ف�ي الص�باح الب�اكر و ق�د  المدام�ةكؤوس الخمرة ھموم نفسه المعذبة، فيصور تھالكه على 

وض كالحس�ناء، حي�ث زين�ه زھ�ره، و قلدت�ه ر، و ال�رّ تبدت خيوط الفج�ر، مش�رقة كالك�افو
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رداء أخض�ر حينم�ا أحاط�ت م�ن قطرات الندى جوھرا، و يبدو النھر و كأنه معص�م أط�ل 

ورة الوق�ت القص�ير ال�ذي يس�تغرقه ف�ي ? لن�ا ف�ي ھ�ذه الّص�قبه أغصان الورد و زينته، ن�ا

   .اغتناًما تاًماغتنمھا ه لحظة السعادة ينمجلسه خائفا من انغ?ق الصباح، لكي � تذھب ع

ار ف�ي القص�ور ورة المكثف�ة إل�ى ج�و ش�اعري � يح�س ب�ه إ� اب�ن عّم�كما تنقلنا ھذه الّص�

المحاطة بجنات الرياض التي تمتد في بطاحھا السھول الواسعة و تج�ري فيھ�ا الج�داول و 

ص�ور ا4نھار، و تغرد على أفنانھا العنادل و ا4طيار، معتم�دا ف�ي ذل�ك النق�ل الح�ي عل�ى 

المشابھة الممثلة ف�ي ا�س�تعارة الت�ي احتل�ت البيت�ين ا4ولي�ين، و التش�بيه ف�ي بقي�ة ا4بي�ات 

  .لتتفجر بإيحاءات الحياة و الحركةا4خرى، 

)2(اعر مع عالمه الخارجي قولهور التي يتآزر فيھا وجدان الشّ و من الصّ 
:  

  ضيبُ طاف و ھي قَ ا\عْ  ةُ مـَ و ناعِ     يلـة    لِ عَ  و ھـيَ  اظِ ا\لحـَ  ةُ كـَ اتِ ففـَ 

  .ــيبُ ى و لـھِ ـدً ـرازاه نـَ طِ  داءٌ رِ    ا        ھَ د< حة خَ فْ صَ  عتادُ المُ  لُ جـَ ا الخَ سَ كَ 

  .بـــــيبُ دَ  تھامِ سْ ؤاد المُ ا في فُ ھَ لَ             بٌ ارقَ عَ  فيهِ  داغِ ا\صْ  مـنَ  تْ ب! و دَ 

  .نــــوبُ جَ  شوقِ المَ  حوَ نَ ما ھُ دتْ فأھْ   ھا     نسيمَ  وض زارَ يـــم الر! سِ أما و نَ 

ية متكامل�ة، ـدان�ـار ف�ي الح�ب، و ھ�ي تجرب�ة نفس�ية وجھذه ا4بيات تصور تجربة ابن عمّ 

ار ذائبة في حواشيھا حسرة و شوقا، فكانت من أروع ما وف�ق إلي�ه نكاد نرى نفس ابن عمّ 

ه إل��ى اعر الملھ��م ببراعت��ه الفائق��ة ف��ي تش��خيص مظ��اھر الطبيع��ة، و تحويلھ��ا عل��ى يدي��الّش��

ي خيال�ه و ـف� تن�بض بالحي�اة عري، فھ�يأحياء ينفعلون و يتحرك�ون عل�ى مس�رح الف�ن الّش�

حضوره العاطفي المتوھج ، و تفيض بالمشاعر، بل و تشاركه آ�مه و آماله ف�ي مش�اركة 

أن يص�رفنا ع�ن «اروجدانية رائعة، و ت?حم عاطفي أكثر روعة، و بذلك استطاع ابن عمّ 

فس و الخ�اطر، 4ن ش�عوره يخ�رج ي ال�نّ ـات ف�ـوصوفـع المـى وقـات إلـظواھر المحسوس

فس و خ���اطره و يمتل���ئ ب���ه وعي���ه، و� يص���در ع���ن تلفيق���ات الظ���واھر و م���ن داخ���ل ال���نّ 

»ا4شكال
)1(

.  
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ار إلى بث وجده، و ا8فص�اح ع�ن ل�واعج نفس�ه، عن�دما يص�ور لن�ا و يعمد ابن عمّ   

)2(يقولتجربة من تجاربه المريرة التي عاشھا في سجنه حيث 
:  

  .شيدِ الر!  ــرَ قصْ  Xمِ ا بالس! ــدً قاصِ        ريـدِ البَ  وِ طْـ مَ  ـامِ مَ الغَ  قِ ــرْ لبـَ  لْ قُ 

  .ريدِ كالفَ  ــهِ حنـــِ ي صَ فِ  اثرْ ي            وتنَ ـؤادِ ه كـفُ ـو< في جَ  ـبَ ـل! ـتقَ فَ 

  .ييودِ ي و قُ لــXسِ ي في سَ تِ ج! ضَ    ي         كِ حْ تَ  دِ عْ ل الر! Xصِ في صَ  بْ ذِ و انجْ 

  .يدِ بِ العَ  ـِض عْ بَ  ولُ سُ ـي رَ إن< : لتُ قُ    ـــاذا         مَ : الأو قَ  تXكَ جْ إا ما ـإذَ فَ 

  

ي يعيش�ھا ف�ي الس�جن، معب�را ع�ن ع�ب الّت�ار في أبياته ھ�ذه يص�ور لن�ا حال�ة الرّ و ابن عمّ 

والح�زن عور با4س�ى فسية و شعوره با4لم، من حاضره الذي يبعث في نفسه الّش�حالته النّ 

و ). ص?ص�ل الرع�د، س?س�لي، قي�ودي، العبي�د(من خ?ل ا4لفاظ و العبارات المس�تعملة 

  .اعر و يحياه في سجنهالتي توحي فع? بذلك الخوف الذي يعيشه الشّ 

  

  

  

  ورة الوجدانية إنما يريد أن ينقل لنا حرقة أساه، و لوعة نفسه،اعر بھذه الصّ و الشّ 

)1(وظلمة قلبه، حين يقول
:  

)2(صيودِ  ناحِ جَ الْ  تِ وِ خْ مُ  ةٍ لقوَ                 قابٍ عُ  ل< ظِ  تَ حْ تَ  مَ وْ ا اليَ نَ و أَ 
.  

صدره تجاه س�جنه  في عبير عما يختلجتّ لل استطاع ابن عّمار بواسطة ھذه الّصورة الجميلة

ك��ان ف��ي س��جنه أش��به م��ا يك��ون بالط��ائر ال��ذي انق��ض علي��ه العق��اب فأنش��ب إذ و مأس��اته، 

و ھ�ي ص�ورة متمي�زة، حقق�ت م�ا ؛راكنا جاثما � يس�تطيع أن يفع�ل ش�يئا مخالبه فيه، فبقي

اعر ا8عراب عنه من صميم معاناته، و فجرت فيضا من المعاني تجس�د بعم�ق و أراد الشّ 

  .اعر داخل سجنهإيحاء كبير حالة القلق و الحزن التي يعانيھا الشّ 
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نج��دھا عن��د ش��اعرنا  عر،ورة الت��ي تعتب��ر أداة م��ن أدوات التعبي��ر ف��ي الّش��إن الّص��  

ة ور الحس��يّ عل��ى الّص�� أتتك��ف ور التقليدي��ةالّص��أم��ل تقليدي��ة ت��ارة و وجداني��ة ت��ارة أخ��رى، 

ة، و الت�ي كان�ت ف�ي ور العقلّي�إض�افة إل�ى الّص�)  و الش�م البصر و ال�ذوق(المرتكزة على 

ار م�ن واقع�ه المع�يش، عمومھا سطحية التناول، ساكنة، بسيطة العرض، استمدھا ابن عمّ 

م�ن  مح�او�ً ة؛ عريّ وره الّش�ـكون ص�ـي�ـه، لـانت م�رآة يل�تقط منھ�ا مادت�ـمن بيئت�ه الت�ي ك�و 

  .عليھا من أضواء و ألوان خ?لھا أن يستثيرنا با8حساس، و الطرافة، بما يضيفه

عبر بواس��طتھا ع��ن ذات��ه، و رغبات��ه و ميول��ه، موض��حا ب��ذلك التواف��ق فق��دأم��ا الوجداني��ة و

  .الخارجيفسي بينه و بين عالمه النّ 

وتحري��ك  ور التقليدي��ة و الوجداني��ة ق��ادرة عل��ى إث��ارة المتلق��ي و تعاطف��ه،و إذا كان��ت الّص��

ّ ر الموضوعي��ـاع��ة الشّ ـص تجرب��ـمش��اعره نح��و الموض��وع المص��ور، ب��إبراز خصائ�� ة و ـ

ار الفني�ة، ف�إن التش�كيل الص��وتي س�اھم أيض�ا ف��ي إب�راز بع�ض خص��ائص تجرب�ة اب�ن عّم��

 .ناوله في ا5تية، و ھذا ما سنتعريّ الشّ 


