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هـ(677شعر ابن الظهري اإلربلي )ت الصورة البيانية يف  

  فارس واسني حممد احلمداني.د.م

5/6/2013:روخ القبولأت 6/5/2013: روخ التقدومأت :  

 :الممخــــص
ىػػػ ل ػػفلالػػرزلعػػعرا لااعػػراؽللػػ لاا ػػرفلاا ػػال لٕٕٔ ت ُ ييعػػدالااعػػابر الفلااظييػػرلا رل ػػ  

 رتكػزللػ لنٌصػًولااعػعرم،لكىػكل ػفل عػاىيرل دينػةلإرلػؿ،لك ػدلعػيدتلاايجرم،لكااصكرةلااليانيةلأىػـل
 كا فولاا ح كدةللػ لإعػابةلاا عرلػةلااتػ لاكت ػليالل ثؿللغدادلكد عؽلكاا اىرةللااعرليةلاولأكثرلاا دف

كجا تلاافنكفلااليانيةل فل تعليولكا تعارةلككناية ل ػفلأىػـلااعناصػرلاا  ػاى ةل.لكك ؼلب ىلد ائ يا
لػرازلاا ػدرةلااتصػكيريةلبنػده،لإذل ػابدتوللػ لإظيػارلااجانػبلااح ػ لاػدبـلل للنا لصكرهل ااععرية،لكا 

اا عنىلاا ػرادلتعػكي ولكتصػكيرهلتصػكيرالح ػيا،لك ػدلا ػت دتلااصػكرةللػ لعػعرهلبػفلطريػؽلا  ػاايبل
كا ػػػتطاعلبػػػفلطري يػػػالتك ػػػي ل داركػػػو،للكصػػػفيال ػػػكةل عػػػحكنةلل،االيانيػػػةللػػػ لتنظػػػيـلتجارلػػػولااعػػػعرية

أفلااعػػابرلدرؾلااصػػكرة،لكنػػلي ػػتطي لااعػػابرلإظيػػارل ػػاللػػ لدا  ػػولك يااػػولإاػػىلاا ت  ػػ للااتأكيػػؿ،لكل
ػػاليػػدكرللػػ ل يااػػو،لل ػػ ل ا ػػت دلجػػٌؿلصػػكرهل ػػفلااطليعػػة،لكتعػػدلصػػكرهلاكحػػاتل تكا  ػػةلبلػػرلليياب ال
بفلأفلاالنطلاعلاانف  لكافلااعا ؿلا  اسلل لتعكيؿلصكرهلااليانيػة،للصػفتيالأداةلاغكيػةليريػدلليػال

نىلاالعيدلاللاا ريبلاألافاظ،لاييحٌؿللييالتعليرل جازمل حؿلتعليرلح ي  ليثيػرللػول يػاؿلاا ت  ػ ،لاا ع
لااصػػكرةلن ػػ ةلج اايػػةلت تح ػػرللييػػالاغػػةلا لػػداعلااييئتػػيفلااح ػػيةلكااعػػعريةلاألج ػػاـلأكلاا عػػان ل

اا جػػػازل:للصػػػياجةلجديػػػدةلت  ييػػػال كىلػػػةلااعػػػابرلكتجرلتػػػولب ػػػىلكلػػػؽلتعادايػػػةللنيػػػةللػػػيفلطػػػرليفلى ػػػا

                                                 

 لموصل. / جامعة ا ادا / كمية اآلالمغة العربية قسم 
رل ػ ،لكاػدلىكل ح دللفلاح دللفلب رللفلاح دللفلأل لعاكرللفلبلدلاهلل،لكا لويل جدلااديفلكبيرؼللالفلااظييػرلا  ُ ل

تاريخللغداد،لاا  ػ ىل نت ػبلاا  تػار،ل ح ػدللػفلرالػ ل:ل لارهلل اىػ لتنظرلترج تويلكللٕٕٔىػ لكتكل ل لَِٔباـل 
،لكينظرللغيةلااكباةلل لطل اتلاا غػكييفلُّٔلصل،ُّٖٗ ،للغداد،لبلاسلااعزاكم،ل طلا ىاا:لا    ،لتح يؽا

،لّٕ:لُ،لجُُٔٗالػػػال لااح لػػػ ،لاا ػػػاىرة،لا ح ػػػدلألػػػكلااف ػػػؿلإلػػػراىيـ،ل ػػػطلبي ػػػىل:لكاانحػػػاة،لاا ػػػيكط ،لتح يػػػؽ
،لُْٕ:لْ،لجُِٕٗصػػادر،لليػػركت،للارأح ػػافلبلػػاس،ل ػػطلد.لد:لكليػػاتلا بيػػاف،لالػػفل  كػػاف،لتح يػػؽ:لكينظػػر
ىػللَُْٖناظـلرعيد،لجا عةلاا كصؿ،لك يةلاآلداب،ل.لرل  ،لج  لكتح يؽلكدرا ة،لدالفلااظييرلا لديكاف:لكينظر

 .للُٔل-ْـ،لُٖٖٗل-
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فل نياللاانظـل الاـلي تط لجيػرهيللع ػوي،للي ػن لي،للااعابرل ُ لكااح ي ة  ت دـىل فرداتل تداكاة،لاكييككِّ
ااصػػكرلااليانيػػةل ػػدراتلدالايػػة،لتػػدل لاا يػػاؿلإاػػىلتصػػكراتلبينيػػة لكبندئػػذلينط ػػؽلإاػػىللاغتػػويلااعػػعريةل

ي ػلؽلا غػةلااع  يػةلتحديػدىا،لكبندئػذلآلاؽل فلااحريةلكااتجديدلكاا تعػةللػ لا ػت داـلااك  ػاتلااتػ لاػـل
ل.للت   لااصكرااطريؽلإاىلاا ك كع

 : الصورة مصطمًحا نقاديِّا
ااصكرةلى لااطري ةلاافنيةلااجكىريةلان ؿلااتجرلة،لكك ي ةلااعػابرلااتعليريػة،لكتتػأتىللاب يػةل

 يػةلااصػكرةلااصكرةلل التح  ول فلإيحا لذملإععاعل ػكملاككنيػال ػرآةلا فكػرلكااعػعكرل عػان،لكتػأت لأى
ك ي تيالل لاارؤيةلا حياةللصياجةليت   يالااكب لل لاانظػرلإاػىلا عػيا للرؤيػةلااعػابرلايػا،للتجع نػال
نراىالك ػاليراىػالىػكل   ػفلحيػثلىػ لتعليػرل عػحكفللعاطفػةلإن ػانيةلي كػفل را تيػا،لك ػدلتعػك تللػ ل

برلاا  يػػزللتركيلػػولب  ػػاتل ارجيػػةلتحتػػؿل نط ػػةلك ػػطانللػػيفلبػػااـلااعػػابرلاا ػػاصل لأكلبػػااـلااعػػا
لااصػػػكرةلتعػػػكيؿلاغػػػكملي ػػػت يـل:ل،لكن ػػػتطي لاا ػػػكؿ ِ اا ػػػاصل لكااعػػػااـلاا ػػػارج لاا ك ػػػكب    إفال

لأ ػاـلاا ت  ػ لدكفل ركحولك ادتول فلاا ياؿلاتعطينالاافكرةلاا كجػكدةللػ لااػذىفللعػكؿلصػكرمل ر ػـك
فكػػرةلإاػػىلاا ت  ػػ لك نيػػالجيػػابلا   ػػدرةلا لدابيػػةلا عػػابرلااػػذملي جػػألإاػػىلا ػػت داـلك ػػائؿلإيصػػاؿلاا

ل.لل ّ ااتعليولكاال تعارةلكااكناية
كا صػػكرةلدكرلكليػػرللػػ لب  يػػةلا دراؾل ػػ لا ت ليػػال ػػفلب ػػؿلإاػػىلآ ػػر،لإذليػػرتلطلااتفكيػػرل

للن ػؿل ْ لااصكرة،لاات لتأ ذلااصكرةلعػكؿلاافكػرةلإذلإنيػالاا ػادةلا كاػىلايػا ،لكا داةلاافاب ػةلااتػ لت ػـك
  تيلػػةلكانفعػػاالتل  ػػطرلة،لثػػـل اتح  ػػول ػػفلإعػػراؾلاا ت  ػػ لليػػذهلل ػػاليح ػػولااعػػابرل ػػفلبكاطػػؼ

ااعكاطؼلكاالنفعاالتلكتككيفلائت ؼلباطف لكنف  ،لك ػالتكحيػول ػفلان ػجاـللػيفلأحا ػيسلااعػابرل
ل.لللاا غةك كنكناتولاادا  يةلك اليريدلتصكيرهل

ن ػالايػالكظيفتيػالا يحائيػة ،لل ي تيػالت تػرفلكاللت تصرلأى يةلااصػكرةلب ػىلااتػأثيرللح ػب،لكا 
،ل ٓ   ل ػػدرتيالب ػػىلا يحػػا  لإذل  تػػكح للػػأكثرل ػػفلااظػػاىر،لك ي تيػػالترتكػػزلب ػػىلطا تيػػالا يحائيػػة

                                                 

بلػدلا اػولااصػائو،لكزارةلااث الػةلكا بػ ـ،لدارلااعػؤكفلااث اليػةلااعا ػة،للغػداد،ل.لدل،ااصكرةلاافنيةل عيارالن ديا:لينظرل ُ 
 .للُٗٓص،لُٕٖٗ،لُط

 .لْْـ،لصلُُٖٗ ح دلح فلبلدلاهلل،لدارلاا عارؼ،لاا اىرةل.لنا لااععرم،لدااصكرةلكاالل ِ 
ااصػػكرةللػػ لعػػعرلالػػفلدانيػػاؿلاا كصػػ  ،ل  لػػ للتحػػ لاح ػػدلااعيػػداف،لر ػػااةل اج ػػتير،لك يػػةلاآلداب،لجا عػػةل:لينظػػرل ّ 

 .للُٓـ،لصَُِِ-ىػُّّْعريؼللعيرلاح د،ل.لد.لـ.لاا كصؿ،للإعراؼلأ
 .للُٔـ،لصَُٗٗ،لُ  يرلب  ل  يرلااداي  ،لغداد،ط.لؿلااععرم،دااصكرةلل لااتعكي:لنظرل ْ 

 .لُْٔـ،لصُْٕٗا دبلكلنكنو،ل ح دل ندكر،لدارلني ةل صرلا طل لكاانعر،لاا اىرة،لل ٓ 
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لااصػػكرةليجػػبلأفلتكػػكفلجػػز انلب ػػكيانللػػ لاا صػػيدةل ت ح ػػالك تجان ػػال ػػ لل يػػةلااعناصػػرلاا ككنػػةل
ااك ػػتلنف ػػولجػػز لاللا  صػػيدة،للتصػػل لااصػػكرةلتركيلػػةلباطفيػػةلأ رجيػػال يػػاؿلااعػػابرلااػػذملىػػكللػػ ل

ل.لليتجزأل فلااعاطفة،لكى لتركيلةلاغكيةلكصياجةلافظيةلليانيةلل لااك تلنف و
كتل ىلااصكرةل  كةلالتع ػؿل نفصػ ةللػ لأثنػا لااع  يػةلا لدابيػةلبػفلل يػةلاا  كػاتلا  ػرلل

دراؾ،لكىذاليعن لأفلااصكرةلاي تلنتاجانلا  ياؿلااععرملكحػده،لكل ن ػال فلتفكيرلكحسلكتذكرلكليـلكا  ا 
ل.ل ُ ى لنتاجلاتفابؿلاا  كاتلج يعيال

ح ا ػػولكتفاب ػػوللا عػػيا لااتػػ لىػػ ل ك ػػكعل كيجػػبلأفلتعكػػسلااصػػكرةلانفعػػاؿلااعػػابر،لكا 
تجرلتػػولاانف ػػيةلك ادتػػولاا ػػاـ،لكافلتثيػػرلاا ت  ػػ للر ػػ يالصػػكرانلذىنيػػةلاألحا ػػيسلكا عػػيا لكاا كا ػػؼل

رةلكااييئػةلااتػ لالتػدبيالااعػابرلكنظ يػا،لل ل  ي ةلاـلتعتػدىالكاػـلتكػفل كجػكدةل ػفل لػؿلب ػىلااصػكل
كافلتػػؤثرللػػ لاا ت  ػػ للإحػػداثيالاا تعػػةلاا ط كلػػة،لكت كنػػول ػػفلااػػكب للا عػػيا لكاا كا ػػؼلكبيػػانلجديػػدانل

ل.لليجع ولي تجيبلاال تجالةلااعاطفيةلاا عركطةلل ثيراتل عينة
إذلب ػػػدلإاػػػىلل  ػػػ  ا كثػػػرلعػػػيكبانلكانتعػػػارانللػػػ لعػػػعرل الػػػفلااظييػػػرلا رللااليانيػػػةيللكااصػػػكرةيل

تكظيػػػؼلأ ػػػاايبلااليػػػافللػػػ ل صػػػائدهلاتكػػػكفل يػػػرل علػػػرلبػػػفلأحا ي ػػػولك يااػػػول فل  ااتلابػػػدللػػػيفل
ل ِ ااح ي تػػيفلىػػكلااػػذملي ػػكملااج اايػػةلكا نجػػازلاافنهػػ لا صػػكرة،لكين ػػ لدرجػػةلاا تك ػػ ،لكاا  نتظػػر  

ل.للل لااصكرة
افنكفلاال جيةلاا  اى ةللػ لتكػكيفلكتعدلاافنكفلااليانيةل فلتعليولكا تعارةلككنايةل فلأىـلا

لػػػػرازلاا ػػػػدرةلااتصػػػػكيريةلبنػػػػدلااعػػػػعرا  ظيػػػػارلا ح ا ػػػػاتلاا ثػػػػارةللك ػػػػكحلل،ااصػػػػكرة،لكا   لذىػػػػفللػػػػكا 
اا ت   ،لل  نلبفل  اندةلااجانبلااح ػ للػ لدبػـلاا عنػىلكتصػكيرهلتصػكيرانلح ػيان،للااكظيفػةلااتػ ل

لليػػػػالااػػػػن طلاال جػػػػ لتت ثػػػػؿلليػػػػاانيكضللااصػػػػكرةلااعػػػػعرل يةلإاػػػػىلأب ػػػػىل  ػػػػتكلل ػػػػفلااصػػػػياجةلي ػػػػـك
ااتعليريػػة،كا  جازلاا ػػدرةلب ػػىلإثػػارةلإح ا ػػاتلكا ػػحةللػػ لذىػػفلاا ت  ػػ لأكلتصػػكيرلاا عنػػىلتصػػكيرانل

ل.للااكناية كلاال تعارة،لكلح يان،للتظيرلت ؾلا ثارةللفنكفلااليافلااث ثةل ااتعليو،ل
ةلااتػػ ليكظفيػػالاتنظػػيـلكتتغػػذللااصػػكرةللػػ لعػػعرل الػػفلااظييػػرلا رل ػػ  للا  ػػاايبلاال جيػػ

تجارلولااععرية،لليك  ل داركي تك ي لاغتوللاا جػازللكصػفول ػكةل عػحكنةللااتأكيػؿ،ل  كيكفػ لااصػكرةل
االيانيػػػةلأنيػػػالت ػػػن لااػػػكب لاا ػػػدرةلب ػػػىلااتعػػػرؼلب ػػػىل ػػػرلاا غػػػزللػػػ لااصػػػكرة،لدكفلأفلتي ػػػً طويللػػػ ل

                                                 

لااصػػكرةلااعػػعريةلحػػديثان،لدل-:لينظػػرل ُ  ل-ىػػػُُْٕا   ػػرلبيكػػكس،ل ج ػػةلاآلداب،لجا عػػةل  ػػنطينة،لاا ػػنةل.ل فيػػـك
 .لُْٓـ،لااجزائر،لصُٔٗٗ

 .لُُـ،صََِِ،لُلاس،طل- ح دلاا ا   ،ل طلآنفك،للراند.لااصكرةلااععرية درا ةلل لععرلأل لت اـ دل ِ 
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لجديػػػدو    ػػػن ؼلب ػػػىلن ػػػاذجل ػػػفلصػػػكرهل،لكل ُ  ع ػػ ةلا ييػػػاـل ل نيػػػالك ػػػكحلتػػػـلليػػػولتعػػػكيؿل عنػػىن
ل.للااليانيةلانليفل دراتلااعابرلكا  كانياتولل لااتصكيرلااععرم

 : الصورة التشبيهية
كلػػػيفللل،ىػػػ لإحػػػدللك ػػػائؿلااتصػػػكيرلااتػػػ لليػػػاليحػػػدثلااتنػػػاجـلااػػػدا   للػػػيفلااع ػػػؿلاافنػػػ 

ب  يػػػاللي ػػػيؿلب ػػػىلااػػػذاكرة،كل اا ت  ػػػ  ،ل نالااتعػػػليوليع ػػػؿلب ػػػىلت ريػػػبلاا عػػػان ،لكتك ػػػي لاا عارؼ
للػػػ ظيػػػارللرابػػػةلااصػػػكرة،للااتعػػػليوللاان ػػػلةلا عػػػعرل ػػػنجـلثىػػػره اجت بلطرلػػػ لااتعػػػليولاغايػػػةلاات ريػػػبلكا 

كىكلاحدلركالدلإجنا لاا غةللاا زيدل فلج اايػاتلااتعليػر،للااتصػكيرللااتعػليوليحػدثلل،ل زينولكبطائو
للػػ لااكلثرالػػ لاا ت  ػػ ،لا  ػػرلااػػذملير ػػـلااصػػكرةللػػ لذىنػػو،لأ تصػػكيرللػػػااتعليوللػػ ليك ػػفلا ح ػػاسي

ل.للتلابدلاا علولبفلاا علوللو،ل فلجيةلكت ارلي ال فلجيةلااعلولليفلعيئيفل  ت فيفلل لااجنس
لااصكرةلااتعليييةللإثارةلااتفابؿلل لذىفلاا ت    لاذاؾ تعيرلإاىلجكانػبل ػفلااصػكرل،كلت ـك

ك  ك اتيالبندل الػفلااظييػرلل،ااصكرةن اطااذىنيةلاا  زكنةلل لااذاكرة،لكيعكؿلااتعليوللأنكابولأحدلأ
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لحرلااكا ؿ ل ِ :لنجػػػػػػػدهلي كؿل رهػػكريةل ائ ةلب ىلااتعليولل لععػػػػػػػت تلصػػػػػػػػػا رل   ،لليناؾلتك

ـــــــــــيت  ــــــــــٍة  اطــ ــــــــــْن ليم ــــــــــم م  هلل ك
 

 كأســــًا لهــــا مــــن وجنتيــــِ  لهيــــُ   *****
 

 حـــــــــــمراـ قابمهــــــــــا بـــــــــــورادٍة خــــــــــاٌد             
 

 فتشــــــاب  المشــــــموم  والمشــــــرو  *****
 

ىذهلا لياتلاكحةل ائ ةللذاتيالا اللييال فللرابةلل لااتصػكير،لإذلا ػت دـلااعػابرلااتعػليول
لكػػااكرد ةللػػ لااح ػػرة،للتعػػك تلصػػكرةلاال يػػوللحذلػػولا داةللػػ لكصػػؼلح ػػرةلاا ػػدكدللػػااكرد،لإملل ػػدو

أ ػػيـلتػػأثيرلاافعػػؿلاا ػػكن للػػ ل  إ ػػفا ل يػػدراتلكلااكردة ،كلتعػػليييةل ػػفلطػػرليفل ح ك ػػيفلى ػػال اا ػػد،ل
،للػػااحكاسل ّ جديػػدةل ػػفلا ثػػارة،لكتك ػػي لاا ال يػػاتلااتعػػكي يةلاييكػػؿلااػػنصل د ػػةنلا صػػكرةلااعػػعرية  

لكلا ن ػػػانيةلااتػػػ لا ػػػت د يالااعػػػابرل حا ػػػةلاالصػػػر،لكحا ػػػةلاا عػػػـ،لكحا ػػػةلااػػػذكؽ ل ػػػفل اا عػػػ ـك
لبلرىالا ن افلايتعػرؼلب ػىل ػالحكاػول ػفلبناصػرلااعػااـلكااحيػاة،ل اا عركبلكاا كف لى ل نالذلييطؿي
كىػػذهلااحػػكاسل نػػكاتلااػػذىفللػػ لتفاب ػػول ػػ لاا حػػيط،لا ػػت لاالنلكلثػػان،لك ػػالإفلدالاػػةلاا ػػكفلتتغيػػرلتلعػػانل

                                                 

ااصػػكرةلاافنيػػةللػػ لعػػعرلااليػػات ،لعػػعرلاالػػكاكيرلكاا   ػػينات،لبلػػدلاا ػػتارلبلػػدلاهلللصػػاا ،لر ػػااةل اج ػػتير،لك يػػةلل ُ 
 .لِٕـ،لصُٖٔٗلائؽل صطفى،ل.لاآلداب،لجا عةلاا كصؿ،للإعراؼللد

 .لُٗااديكافل/لل ِ 

ـ،لُٖٗٗ،لُُ،لعلِْااتعػػػػكيؿلاا ػػػػكن للػػػػ لااعػػػػعرلااعرا ػػػػ لااحػػػػديث،ل ح ػػػػدلصػػػػالرلبليػػػػد،ل ج ػػػػةلا  ػػػػ ـ،ل ػػػػ لل ّ 
 .للُٗٔص
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 لاا جػؿلكااحيػا ،لكىػ لدالاػةلناريػةل نيػال ػفلا اػكافلا  ياؽلكا ثرلاانف  ،للدالاةلاا كفلا ح رلىػ
ل،اا ا نة،للحاكؿلااعابرلاارلطللينيػالكلػيفل  ػفلكجنتيػولاييػب لات  ػ لااصػكرةللظ ايػالب ػىلاا ت  ػ 

ل.للكيككفلتأثيرىالأب ؽلكاعد
ل لحرلاا فيؼ للللللللللللللللللللللللللللللل:ل ُ كن   لصكرةلتعليييةلأ رللا عابر،لإذلي كؿ

ــــــــــــرًا  ــــــــــــال  م ـــــــــــــر ط ذا الم ـــــــــــــذاقـــإوا   ـْت
 

ــــــــاد ا  صـ  ـــــــــُ  المـــــــــنايا ب ق ـــــــــــ  ـحاُب ْ ـــــ
ــــــــــــ  ـــــــــــاُز  لــ  وانتهـــــــــــ  نقصـــــــــــ  و شـــــــــــش ب

                   
 شـــــــيِ  فــــــــ  ر ســــــــِ  وطــــــــار  ــــــــراُب ْ  

لر تلااصكرةلب ىلاا ت   لنكبانل ػفلاالنتلػاهلكااي ظػةلتجػاهلذاػؾلاا عنػىلااػذمليريػدلااعػابرللللللللل 
نتلػػولاايػػولاػػكاللااتصػػكيرلااػػذملكػػافلاػػو،للنجػػدلتعػػليييفلل يغػػيفلإيصػػااو،لإذلاػػـليكػػفلاا ت  ػػ ليدركػػولأكلي

علولااعابرللػ لا كؿلعػيبلااػرأسللاالػازلا لػيض،لكلػ لااثػان لعػلول ػكادلااعػعرللػااغرابلكك ى ػال
 ػػفلبناصػػرلااطليعػػةلاا تحركػػة،لككجػػولااعػػلولليي ػػاليت ثػػؿللػػ لاا ػػكفل ػػ ل  حظػػةلعػػدةلتػػأثيرلاافعػػؿل

،لكاالازلليولدالاةلاا ػكةلكااصػ لة لإذلأرادلااعػابرلر ػـلصػكرةللاا كن ،كعدةلااتنا ض،للااغراب ا تعاـؤ
لأركانيػػالب ػػىلااتعػػليو،للػػأرادلأفليظيػػرلا  ت  ػػ لأفلاا ػػر ل ي ػػالطػػاؿلب ػػرهلرألل ػػفلل ػػدل عػػعريةلت ػػـك
ػػػػرهليػػػػن صلكالليزيػػػػد،للازديػػػػادلااعػػػػيبللػػػػ لرأ ػػػػولكن ػػػػصل أصػػػػحالولكأى ػػػػول ػػػػااللي ػػػػره،لك ػػػػ لذاػػػػؾللعي ي

صلأكلبيبللؿلزيادةنلل لااك ارلكاالحتراـللدالاػةل االػاز لااػداؿلب دت ػدـلا ن ػافلذاؾلايسللن ،كلاا كاد
ل لااع رلبند الأرادلاارلطللينػولكلػيفلااك ػارلااػذملي ث ػول ااعػيب ،للػاا كفلا لػيضلاػولدالاػةلايجاليػةل

 ػة،لكىكلل لااك تلنف يةلنذيرللااعجزلكااكىف،لاكنولل لااك تلنف وليدؿلب ىلااح ػفلكاادرايػةلكااحك
لكاا ػػل ،لاػػذاؾلرلػػطلااعػػابرللينػػولكلػػيفلااغػػرابلااػػذمل لعكػػسلاا ػػكفلاال ػػكدلااػػذمل ػػدليػػدؿلب ػػىلااتعػػاـؤ

ااػػذم  ي ثؿلااحػػدكدلاا ط  ػػةلااتػػ للعػػدىالتتك ػػؼلااحيػػاة،لليػػكلي ثػػؿلللػػ لااغػػرابليح ػػؿلاا ػػكفلا  ػػكد
لااعػػػابرليريػػػدلاادالاػػػةلاا  ػػػادةلكىػػػ لأفل ػػػكادلااغػػػرابليػػػدؿ ِ ااعػػػدـلكاالنطفػػػا    ب ػػػىلااعػػػلابللاكػػػفال

كااحيكيػةللتعػػاكفلبناصػػرلااطليعػػةلاا تحركػػةل االػػاز،لكااغػراب ل ػػ لتػػأثيرلا اػػكافل ا لػػيض،لكا  ػػكد ل
كب  ةلاات ػادلليني ػالا ػتغ ولااعػابرلاير ػـلصػكرةللصػريةلح ػيةل ا ػتلأركانيػالب ػىلااتعػليولااػذمل

طػػػارلجػػػراليٍو للػػ لااليػػتل الكؿللكلػػدال تكاعػػجال ػػ لاال ػػتعارةلاا كنيػػةللػػ ل كاػػول أذا ػػػػٍتػػػو للػػ لااليػػتلا
ل.للااثان 

                                                 

 ِّااديكافل/لل ُ 

حػػػالظلاا غرلػػػ ،لدارلاا ناىػػػؿلا طلابػػػةلكاانعػػػر،ل.لد.ل،لأ-درا ػػػةلدالايػػػةللنيػػػةلل–صػػػكرةلاا ػػػكفللػػػ لااعػػػعرلا ندا ػػػ لل ِ 
 .لَِّـ،لصََِٗل-ىػُِْٗ،لُناف،لطالل–ليركتل
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كي تعيفلااعابرللاات  يفلاتككيفل صػكرةلتعػلييية ،لكير ػـلألعادىػالبػفلطري يػا لإذلي ػكؿل
للحرلاا فيؼ  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل ُ 

  نت ضيًف ف  األ ِل فارتق  الرحـ
 
 

 
 

 ــمة  والـصيُف ال يــادوم سحاُب ْ  
 
 
 

لجديةلااتصكيرلل لااتعليولااصكرةللرابةل  ػابدلاا ت  ػ لب ػىلااتأ ػؿلت لتػلاا فاجػأةلااتك بي
كااتفكيػػػػر،لإذليؤكػػػػدلااعػػػػابرحت يةلاا ػػػػكتلكا تػػػػرابلا جػػػػؿ،لل ي ػػػػالطػػػػاؿلب ػػػػرلا ن ػػػػانف للػػػػدل ػػػػفل
اارحيؿ/اا كت للحاكؿلااعابرلاارلطلليفل اليريدهلكليفل حالةلااصيؼلاات لتن عػ لكتت عػىلل ػربةل

  ،ل عت ػدالااتعػليولاا ػ ن للػ لااك ػتلنف ػو لاذللكجولااعلول اا ربةلل لااػزكاؿلكاالن  ػا لكاات عػ
ل ل حاليٍو ل علياللولاحااولداي لب ىلصحةلاا علولكىػكل أنػتل ػيؼن لالليػػدـك جعؿلل ل كاول ااػصيؼي
لػ لا ىػًؿ لك ػدلا ػتفادل الػفلااظييػرلا رل ػ  ل ػفللعػضلأعػعارلاا ػال يفلكحك ي  ػ لإ ػفا للعػػضل

يتحدثلبفلحت يةلاا كت،للر ـلصػكرةلليانيػةل  ػت ي ةللىككلااتغييراتلب ييالكصياجتياللعكؿلآ ر،ل
 فلجيره،للذاكرتيي لاات لأ عفتوللاا عنىلااجديدل ػفلجيػرلأفليعػعرللػذاؾ،للػأرادلأفليصػكغلاا عنػىل
لصكرةلجديدةلاللتدعل جاالنلا عؾلل ل درتولااذاتيةلاا  ت  ةلبفلألكارلاآل ػريفلكرؤاىػـ،لكرل ػال ػ  ل

للحرلااطكيؿ  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل ِ  كؿلالفلعلر ة
  را ا وان كانـت تح  فإنها                      

 
  ّ سحابُة صيٍف  ن قري  َتَقّشعُ  *****

 
ابت ػػػدل الػػػفلااظييػػػرلا رل ػػػ  لب ػػػىلااتػػػراثللصػػػفتولح  ػػػةنلجكىريػػػةل ػػػفلح  ػػػاتلرؤاهلااث اليػػػة،للللللل

ل.لللعك تلاولدبا ةلأ ا يةلل لر ـلصكرتولاا رادلتكصي يالإاىلاا ت   
كي   ل الفلااظييرلا رل   لير ػـلصػكرانلتعػليييةلنال ػةللااحيػاة،ل  ػت دةلبناصػرىال ػفل

للحرلاا فيؼ  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل: ْ ااطليعة،لإذلنجدهلي كؿ
 ضي  إال  ادُواُن  وا تصاُبــــ ْ  ***** ومن الناس مشبُ  الميِث ال يـــر

 

                                                 

 .لِْااديكافل/ل ُ 

ىكلبلدلاهللللػفلعػلر ةللػفلااطفيػؿللػفلح ػاف،ل ػفلأىػؿلااككلػةلكػافلل ييػانلكحاز ػان،لكاحػدلأىػـل  ػاةلااعراؽ،كاػدلبػاـلل ِ 
ااطل ػػاتلااكلػػرل،لألػػكلبلػػدلاهللل ح ػػدللػػفل ػػعدللػػفل نيػػ لااياعػػ  ،ل:لىػػػ لتنظػػرلترج تػػوُْْىػػػ ،لكتػػكل لبػػاـل ِٕ 
 .لّٓ،لٔـ،لجُٖٔٗ،لُليركت،لطل-ىػ ،دارلصادرَِّصرم،لاالغدادم،لاا عركؼللالفل عدل تاال

:لّىػػػ،لجُِّْىػػػ ،لااناعػػرل كتلػػةلاايػػ ؿ،لليػػركت،لِٓٓت االيػػافلكااتليػػيف،لألػػكلبث ػػافلب ػػركللػػفللحػػرلااجػػاحظلل ّ 
 .للََُ

 .لِٔااديكافل/ل ْ 
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 ومن الناس  اقُر الضيف كالكمــ          
 

 تهرُّ كالُبـ ْ  ــ   ومنهم من ال *****
 

عػػػلولااعػػػابرللعػػػضلاانػػػاسللاا يػػػثللػػػ لكجػػػولعػػػلولجيػػػرل ػػػأاكؼلاػػػدللاال جيػػػيفلكىػػػكلبػػػدـلللللللل
االن ػػ خل ػػفللطػػرةلااعػػرلكجريػػزةلااعػػدا ،ليريػػدلأفلىػػؤال لاانػػاسلأصػػل لااعػػرلكااعػػدا ل ػػجيةنللػػييـلالل

ؼ لكاا عػػلوللي ػػال ػػفلينفكػػكفلبنيػػا،لإذلجػػا للاا عػػلول  ػػفلاانػػاس ل ػػرتيفلكأداةلااتعػػليول  عػػلو،لكااكػػا
بناصرلااطليعةلاا تحركةل اا يث،لكااك ب لككجولااعلولا صػرارلب ػىلااعػرلكاال تيػاتلب يػو،لل ػ ل
ل بػػفلااغػػدرلكاا يانػػةلاتكثيػػؽلااع  ػػةلدا ػػؿلن ػػي لااصػػكرةلاا دب ػػةللااتعػػكيؿلااكنػػائ لل كاػػول اللتيػػرا

بللػػ لصػػفةلااغػػدرل صػػحالولك ليػػػٍو لااػػذملبلػػرللػػولبػػفلصػػفةلاال ػػؿ،لثػػـلعػػلوللعػػضلاانػػاسللااك ػػ
ا داك تولب ييالحتىلأصلحتلجريزةل تأص ةلل لطلابػو،لكلػ لااتعػليييفلاا ر ػ يفلاا ج  ػيفلك يي ػال

اا لااغػػةللػػ لكصػػؼلىػػؤال لاانػػاسلليػػذهلااصػػفاتلاادنيئػػةللػػ لااتصػػكيرلااليػػان للااتعػػليو،لااعػػابرلأرادل
ااتعػػليولكك ػػكحولكال ػػي الأنيػػالت ػػ نتلا عػػارةلإاػػىلصػػدؽلااتػػ للكا ػػت دـلااعػػابرلا داةل ااكػػاؼ 

ل.للد  تلب ىلاا فرد
كيتكػػى لااعػػابرللػػ للنػػا لصػػكرهلب ػػىلااتعػػليولات ػػديـلألكػػارلتػػدكرللػػ ل يااػػولكبر ػػيالب ػػىل

للحرلااكا ؿ  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل ُ اا ت   ،لي كؿل
 ما شان  األلم الممم ولم يــــزْل                 

 
 ألليم  ادواـ القمو  طبيــــــبا *****

 
 فالريح تزادااد ا تادااًل كمــما              

 
  ـبت  ومـا تزادااد إال طيــــبا *****

 
كيعػكؿلصػكرةلل،إفلتعدادلاازكايالكا ت ليالل لل ا لاانصلينعكسلب ىلاا ك ػكعلااعػعرم         

لا اػػػـلاي ػػػعيالأ ػػػاـلاا ت  ػػػ لايتصػػػكرىال ث ػػػل،يرت ػػػييالااعػػػابر ولت ا ػػػان،لإذلأرادلااعػػػابرلأٍفلي ػػػكؿلإفال
ااذمليحيطللاا  دكحلكينتالولاـليؤثرلليػولكاػـليثنػولبػفلأدا ل ػالب يػول ػفلااعطػا ،لليػكل ػ لذاػؾلكػافل

طليلػػانل عااجػػانل دكا لاا  ػػكبلكأ را ػػيالاافتاكػػة،لكأرادلااعػػابرللعػػدلىػػذالاالدبػػا لااػػذملل–كالليػػزاؿلل-
كيػػؼليكػػكفلطليلػػانل  ػػراضلاا  ػػكبل:للػػرىفلكيفيػػةلج عػػوللػػيفلااحػػاايفلأماا ت  ػػ لأفليللػػ ليثيػرلااريلػػة

للوللأرادلأفليلرىفلب ىلىذالاالدبا أايـلأكىكليعان ل فلأاـل لجػا للاا عػلوللػول  ػ نانللػ لااليػتلل،اـٌ
:لتػػزدادلابتػػداالنلكا ػػت ا ةنلكطيلػػانلإذال ػػالاعػػتدتل ػػربتيالكىاجػػتااتػػ للااػػري للف ااتعػػليولاا ػػ نيلااثاني
اعػػتدادلاا ػػرضليػػؤذفللانتيائػػولكافلاعػػتدادلااػػري ليػػؤذفللابتػػداايالكطيليػػال ػػفلكػػؿل ػػال ااطيػػا،للفالل 

كتكزعلصكتل اا ـ لتكزيعانل نتظ انلك ت  انل  فيانلإي ابانلصكتيانللػارزان،لزادىل ػفلحركيػةلااصػكرة،لك ػال
                                                 

 .لِٖااديكافل/لل ُ 
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ػػانل ػػفلااتعػػالولااحرلػػ لبػػفلطريػػؽلاا جان ػػةللػػيفل طليلػػان،ل أنعػػألااعػػابرللطيلػػا لإذكلح ػػؽلااعػػابرلك ه
كت ػػػن لاالن ػػػجاـلكاالن ػػػياليةللػػػ لر ػػػـلااصػػػكرةللجػػػا لل،دا ػػػؿلااػػػنصل ك ػػػي ىلىادئػػػةلت  ػػػ لاا لػػػكؿ

ل.للااجناسل ع دانلادالاةلااصكرة
لااعػػػابر الفلااظييػػػرلا رل ػػػ  ل عنػػػ للرصػػػدلااعنصػػػرلااج ػػػاا لااػػػذمليترتػػػبلب ػػػىلذكػػػرهل إفال

للحرلااكا ؿ (                      ُ ل:ي كؿلاعناصرلااطليعةلاتككفل حركانللعاالنلل لصكرهلااتعلييية،
 فأ ااد ا سكرى بخمرة ريقـــ            

 
 و  ـــار ا من وجنتي  تـأججا *****

 
 وكــــــأنما كأُس الماداِم بك ِّ 

 
 شمُس النهار ُيقٌمها بادُر الادُّجـــــ  

 
لكجػولااعػلولىػكلصػكرةلح ػيةل ركلػة،ك نتزعل ػفلللنىلااعابرلصكرتو لااتعليولاات ثي   ل فال

أبارىػػا لاتكػػكيفلصػػكرةلكلدةلأ كر،كنجػػدلااعػػابرللدايػػةنليػػذكرناللحركيػػةلصػػكرتوللػػاافع يفل لأبادىػػا،لبػػ
ح ػػيةلنعػػطةليرتكػػزلب ييػػالااعػػابرلات ريػػبلاا عنػػىلإاػػىلذىػػفلاا ت  ػػ ،لإذلأرادلااعػػابرلتصػػكيرلكػػأسل

أ ػكلللاا  رةلكأفلا عانيالااع س،لكجا للا داةل كػأف للػ للدايػةلااليػت،لات ػف لب ػىلااصػكرةلإيحػا نل
اتعػػػكيؽلاا ت  ػػػػ لكتط عػػػػولنحػػػػكلاا ػػػادـ،لليػػػػ لتفيػػػػدلااد ػػػػةلكااتفصػػػػيؿللػػػ لااػػػػرلطللػػػػيفلطرلػػػػ لااتعػػػػليول

،للػا داةل ِ   لي   ت تع ؿلحيفلي كللاا علولحتػىليكػادلاارائػ ليعػؾللػ لأفلاا عػلوللػولىػكلأكلجيػره
ا ػػػ لد  ػػػتلب ػػػىلاا عػػػلول لاعػػػرةن،لكداػػػتلب ػػػىل رلػػػو،للألػػػادتلت ريػػػبلااعػػػلوللػػػيفلااطػػػرليفللعػػػكؿلكل

كج ػػ ،للكانػػتلايػػالاا ػػدرةلب ػػىلإلػػرازلااعػػلوللعػػكؿل رئػػ ،لك ػػالكظػػؼلااعػػابرلبناصػػرل ػػفلااطليعػػة ل
اتػػػكح لل ػػػربلصػػػكرهل ػػػفلركحلاا ت  ػػػ ل ااعػػػ س،لكاالػػػدر لل ػػػدلتجػػػردتلااعػػػ سل ػػػفلدالاتيػػػالب ػػػػىل
لا  ا ةلكحدىا لاتصل لإط اتيال  تدةلعا  ةلاللت ييزللييػالل حػكرلا طػارلااتعػليي لاا عتػاد،لل  ػد
 يػػدلااعػػػابرلا تعػػليوللااعػػػ سلكاالػػدرل ػػػفل ػػ ؿلصػػػكرةوللصػػرية،للت ػػػدـلااعػػ سلكاالػػػدرلب ػػىل ػػػائرل

ل.للااككاكبلل ل  الؿلت دـل كأسلاا داـللكفو لب ىل اليعليولأكلي اث و
ل
ل

                                                 

 ُّااديكافل/ل ُ 

لاا رطػػاجن لتل نيػػاجلاال غػػا لكلل ِ  ـ لت ػػديـلكتح يػػؽل ح ػػدلااحليػػبلالػػفلاا كجػػة،لُِٖٓل–ىػػػْٖٔ  ػػراجلا دلػػا ،لحػػاـز
 .لّٗـ،لصلُٖٔٗ،لّدارلااغربلا     ،لط
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كيطااعنػػػالااعػػػابرل الػػػفلااظييػػػرلا رل ػػػ  للصػػػكرةلتعػػػليييةلبناصػػػرىالا  ا ػػػيةل ػػػفلااطليعػػػة،للللللل
للحرلااطكيؿ  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل ُ ي كؿ

  ـــزاٌل منيع الخادِر ادون مزارِ           
 

 مظممٌة بالبيِض من  الجــــآذر *****
 

 جـال طمعة كـالروِض ادبج  الحيا        
 

 تـرف بمـاـ الحسن فـي   زا ر *****
 

عػػػليييةل ػػػ للع ػػػيالااػػػلعضللػػػ لىػػػذالااػػػنصلل ػػػدلكازفلااعػػػابرللػػػيفلتزاح ػػػتلااصػػػكرلااتللللللللللل
ل جزاؿ لك رةنللفعؿل جػ  ل لنػىلصػكرتولااتعػليييةلب ػىلكلحركيةلااصكرةلكثلكتياللىٍدًئيكؿلليتل رةنللا ـو

ااتعػليولاا ر ػؿلاا ج ػؿلككجػولااعػلول ركػبلح ػ ،لليػ لصػكرهلت ثي يػةل نيػالركلػتل ػفلبػدةلأجػزا ل
دكح للػااغزاؿلدكفلذكػرلأداةلااتعػليول جػزاؿل نيػ لاا ػدر لثػـليعػلولااغػزاؿل كااركض لليػكليعػلول اا  ػ

كيصكرهلانا،لكيؼلأفلااحيػا لي ػؼلكجيػول ثػؿل  ػا لااح ػف ل  ػت د انلا داةل ااكػاؼ لايكػكفلااتعػليول
لييالكا حان،ل عت دانلل للنا لصكرتولب ىلبناصرلااطليعػةلاا تحركػةل ااغػزاؿلكحركاتػو للااعػابرلالل

ت ػػديـل عنػػىل ػػاصلي تػػزجلااارلطللػػيفلا عػػيا لااتػػ لتتػػتزرللدالالتيالػػليػػاـلكاكنػػوليل ػػولاا  ػػةليكتفػ للا 
صكرةلااتعػليييةلاا  ػتكحاةل ػفل يػاؿلااعػابر،للاالااكجدافلكي ت طللاا عابرلكا حا يسلبفلطريؽل

ك ػػالكظػػػؼلااعػػابرلاا ػػػكفل ا ليض  اير ػػػزللػػولإاػػػىلعػػ  ل عػػػيف،للػػػاا كفلاػػولأثػػػرل يػػـللػػػ لااصػػػكرةل
زلظ ايػػالبنػػدلاا ت  ػػ ،للظػػ ؿلا اػػكافلايػػالطا ػػةل كحيػػة،لإذلا ػػتدؿللػػولااعػػابرلب ػػىلاالػػرا ةلكتركيػػ

كاان ا لكا  ؿل  ظ  ةنللااليض للا اكافل ثيراتلح يةلايالتأثيراتلل لااػذاتلكتحػدثلتػكترانلل،كااكدابة
لػا اكافلالل،لليذهلااصكرةلااح ػيةلعػغ تللييػالحا ػةلاالصػرلااحيػزلا كلػرل  ِ ل لاا عابرلكتحركيا

تػدرؾلإاللليػا لكحا ػةلاالصػرلت ػ للػ ل  د ػةلااحػكاسلكت ت ػؾلأى يػةلكلػرلللػ لا دراؾ،لكاػـلي تصػػرلل
ااعابرلل للنائولا صكرةلب ىلاارؤيةلاالصريةلل طللؿلا تزجتل  ل ال نحيػا فلآلػاؽلاارؤيػةلااع  يػةل

ل.لل فلدالالتلك يـلجديدةلتت  ضلبفلل يةلأركافلااتعليولكصكره
ل
ل
ل

                                                 

 .لَْااديكافل/ل ُ 

بزااديفلإ  ابيؿ،لدارلااعكدة،ليركت،لطلعػةل.لدل-  اياهلكظكاىرهلاافنيةلكاا عنكيةل-ااععرلااعرل لاا عاصر:لينظرل ِ 
 .للُِٗـ،لصََِٕ
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لللللللللللللللل: ُ  ك  لآ رل  لااعابرلل لألاؽلصكرهلااتعلييية،لكزكاياىالاالعيدة،لي ػػػػكؿلكن ؼلل لللللل
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لحرلااكا ؿ للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 والجادول الرياُن ُحف بنرجس               
 

 يــــــرنو إليك بطرف ظـب  فاتر *****
 

لؿلييدؼلإاػىل د ػةلنصػولااعػعرملل،ػالليأت للااتعليولبلثانللااعابرل الفلااظييرلا رل   ل          
 تعػػةللػػ لاا ت  ػػ ،للااتعػػليولبنػػدلااعػػابرلللػػوا ػػتك االنلاػػألدا لااػػكظيف لكااج ػػاا لا صػػكرةلكىػػكليتػػرؾل

ب كدلااصكرةلااععريةل نولين جـل ػ لبناصػرلااطليعػةلااثالتػةل ااجػدكؿلااريػاف لكاا تحركػةل ااظلػ  ل
للػػػدكريفللػػػػ لااتعليػػػػرلااعػػػػعرم،لدكرللليػػػكليػػػػزيفلاا كصػػػػكؼلكيعطيػػػػو ح ي ػػػةلكا ػػػػعةل  لااتعػػػػليولي ػػػػـك

،لل ػػدللنػػىلااعػػابرل ِ تصػػكيرملكدكرل عنػػكم،لثػػـليؤكػػدلاا عنػػىللطريػػؽلااتصػػكيرلكا  نػػاعلااح ػػ   
صػػكرتولب ػػىلااتعػػليولاا ؤكػػدلاا ج ػػؿلاال يػػوللحػػذؼلا داة،لككجػػولااعػػلو لاجعػػؿلاا ت  ػػ ليغػػكصللػػ ل

ة،لليػػػذهلااصػػػكرةلابت ػػػدتلب ػػػىلااطليعػػػةللكػػػؿل ػػػالتنطػػػكملب يػػػول ػػػفلأب ا ااصػػػكرةللاحثػػػانلبػػػفلااح ي ػػػ
جزئيػػاتلكظػػكاىر،لحتػػىلأننػػالنجػػدل طعػػةنل ػػفلااطليعػػةل رت ػػ ةلأ ا نػػا،لليػػكليصػػؼلانػػالنيػػرانلصػػغيرانل
 ااجػػدكؿ لاا حفػػكؼللػػكردلاانػػرجسل ثػػؿلظلػػ لينظػػرلنظػػرةنل ػػاكنةنللعػػدلًحػػدةن،لكايكنػػةنللعػػدلعػػدةو،لكااػػذمل

ل.للفييابل فلع  لثـليط ئف،لكي ك
كير ػػـلااعػػابرل الػػفلااظييػػرلا رل ػػ  للااتعػػليولصػػكرانلرائعػػةل ائ ػػةلب يػػولكىػػكليتعػػكؽلإاػػىل

للحرلااطكيؿ  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل ّ د عؽ،لي كؿ
 كأنَّ قادواد الّسِرو في  موائسًا                  

 
 قادواد  ذارى َمْيُمها مترفـــــقُ  *****

 
 ما تادا ْت لمْتعانِق صــادَّ ا                إذا

 
  يوٌن مـن الّنوِر الم تِح تـرمـقُ  *****

 
ينفت لاانصلب ىلج  ةول فلااتعكي تلاا ائ ةلب ىلااصػكرلااتعػلييية،لإذلعػلول ػدكدلاا ػركلللللللللل

ذلعػػلولل ػػدكدلااعػػذارلللػػ ل   ػػةلااحركػػةلكىػػكلتعػػليول ر ػػؿل ج ػػؿ،لكتتكاعػػ ل عػػولا ػػتعارةل كنيػػةلإ
أجصػػافلاا ػػركلل ػػدلاا ػػرأةلااج ي ػػةلب ػػىل ػػليؿلااتعػػ يصل  ػػت د انلا داةل كػػأف لااتػػ لت ت ػػؾللاب يػػةل

تصدرتلااج  ةلااععريةلك ابفتل فل درتيالب ػىلا ػتفزازلكلت ي يةل نيالت تع ؿلحيفلي كللااعلو،ل
تع ػدلااعػابرللع  يػةلاا ياؿلك دلزادلااتعليرلاال تعارمل صػػدالىالبيػكفه ل ػفللاب يتيػاللػ لااتصػكير،لكل

                                                 

 .لْْااديكافل/لل ُ 

 .لُٕٓـ،لصُْٔٗ ح دلزج كؿل  ـ،لدارلاا عارؼ،ل.لتاريخلاان دلااعرل لإاىلاا رفلاارال ،لدل ِ 

 .لّٓااديكافل/لل ّ 
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لااػػذمل ااكصػػفااج  للػػيفلااصػػكرةلااتعػػليييةلكاال ػػتعاريةلايت ػػالراف لاتح يػػؽلجايػػةلااعػػابر،للػػاا فيـك
ي د ػػػولاتػػػأايؼلاا ت ػػػالرل ػػػفلااصػػػكرتيفلي غػػػ لأفليكػػػكفلا عػػػابرلكجػػػكدلآ ػػػرل  يػػػزل ػػػارجل عػػػابرهل

عػػعرملي تح ػػرللاا غػػةل ػػفل ػػ ؿلجعػػؿل طالػػولاالكأحا ي ػػولااتػػ لا ػػتطاعلأفليػػذيلياللػػ ل صػػيدتو
أطػػراؼلااع  يػػةلا لدابيػػةل اا لػػدعلكاا ت  ػػ  للػػ لكػػؿلاحظػػة،لليػػكليصػػؼلانػػالأعػػجارانلكحالػػاتلكديػػافل

يحفلإاييػػاللػػ لكػػؿلاحظػػةل كػػافل ػػدكدلااٌ ػػرًكلليػػو للعػػك يالاا  ػػتطيؿ،لإذلعػػلييالل ػػدكدلاا ػػرأةل،كلد عػػؽ
ل.لااعذرا لل لاينيالك   ةلحركتيا

لااصكرلااتعليييةلل لعػعرل الػفلا اظييػرلا رل   لػ لطياتيػال يػاؿلااعػابرلااػذملأرادلتح ؿي
ت ت دالأركانيالكبناصرىال فلااطليعة،لإذلابت دلب ييالابت ػادانلك يػان،للك ػائؿلتعػكيؿلكلإظيارهلا  ت   ل

ااصػػكرةلااتعػػليييةللػػ لعػػعرهلت  ػػ لا نطػػؽلاافػػفلكااحػػسلكااعػػعكرل ل فلااعػػابرلكحػػدهلاا ػػادرلب ػػىل
دكفلتكظيػػؼل  ػػتي ؾليف ػػدلااػػذكؽ،للااصػػكرةلبنػػدلااعػػابرلتلػػدأللػػ للا تيػػارلك ػػائؿلااتعػػكيؿلاا نا ػػلة

ثػػـلتن ػػكلح ػػبلرجلتػػوللػػ لااتعليػػرلاين ػػؿل ػػالارت ػػـللػػ لااػػذىفلإاػػىل جػػاؿلااحػػسلليت  ػػاهلل،ب  ػػولذىنيػػة
ل.للاا ارئلكأنوليعيشلااحدثلاا عن 

 : الصورة االستعارية
فلا عكاطػؼ،لكاالنفعػاالتلتعدلااصكرةلاال تعاريةل فلك ائؿللنا لااصكرةلااليانية،لليػ ل  ػزل

ااتػ لتنلػ ل ػفلأحا ػيسلاا لػدع،لك عػابرى حظةلااللػداعلااعػعرم اتع ؿلب  يػاللػ لايصػاؿل كنكنػػاتل
ل.ل ُ ااذاتلااعابرةلإاىلاا ت  يأثنا لاا را ة،لكتدبكهلااىلا صغا ل
لااع  اتلااجديػػدةللػػ لاا غػػةلإاػػىلتح يػػؽللااتصػػكيرلاال ػػتعارملاػػولأى يػػةلتعليريػػة ل نالػػولييػػدل

لب ػػىلااجكانػػبلا يحائيػػةلا غػػةلاكػػ ل  تتجػػاكزلا طػػارلاا غػػكملاا حػػدكدلإاػػىلآلػػاؽل  ي ػػةلحيكيػػةلت ػػـك
كا عةلتغن لاا غةلكتك  ل فل داكالتياللتفجرلطا اتيالااكا نةلجيرلاا رئيةلكتجع يػاللػذاؾل ػادرةلب ػىل

 ػ لاال ػتعارةلكت ت ػ لااصػكرةل.ل ِ تصكيرلاا عنكياتلكتج ػيدلاا  جػاتلك  ػؽلكجػكدلجديػدلا علػارات  
ل.للب ىلصعيدلا دراؾلااح  لاا ائـلب ىلإبادةلتعكيؿلااكا  

ل

                                                 

ااصػػكرةلااليانيػػةللػػ لعػػعرلبلػػدلاهلللاالردكنػػ ،لحك ػػتلصػػاا لجػػرجيسلاا ػػيدلكىػػب،لر ػػااةل اج ػػتير،لك يػػةل:لينظػػرل ُ 
 .للْٗـ،لصُٕٗٗ-قُُْٕلعرللاال تان ،ل.لؼلداآلداب،لجا عةلاا كصؿ،لإعرا

،لُ ػػعيدلح ػػكفلااعنلكػػ ،لدارلااعػػؤكفلااث اليػػة،للغػػداد،لااعػػراؽ،لط.للػػ ل صػػيدةلااح ا ػػةلااعلا ػػية،لدل االنػػا لاافنػػل ِ 
 .للُِٖ-ُُٖـ،لصََِٖ
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كاال تعارةلىػ لاا نػاةلااثانيػةلالرل ػ للعػدلااتعػليوللػ للنػا لصػكرهلكر ػ يا،لاكنيػالأب ػؽلأثػرانل
جلارلاا ت   لب ىلااتفكيرلكااتأ ؿ لإذل اؿ للحرلاا فيؼ  للللللل: ُ كأكثرل درةنلب ىلإثارةلاا ياؿلكا 

 المثالين َ ــــاْدل                       حــكٌم قادَّر
 

  ـمَّ معروُفُ  فجلَّ جــنـاُبـــ ْ  *****
 

 فاستعذ باإلل  من شّر  ــــاٍو           
 

 فـ  حبال الشيطان طال احتـطاُب ْ  *****
 

ل يػػاؿلااعػػابرليجعػػؿلاغتػػولااعػػعريةل ػػادرةلب ػػىلااتعليػػرلبػػفلبكاطفػػولااغا  ػػةلكاا لي ػػةل         إفال
ااصػكرةلاال ػتعاريةلتعػليول كائػدلااعػيطافلكك اك ػوللػ لااغكايػةللااحلػاؿللاانالعةل فلأب ا وللا تطاب

ااتػػػ لت يػػػدلليػػػالا عػػػيا ،لإذلحػػػذؼلاا عػػػلولكأل ػػػىلاا عػػػلوللػػػولكىػػػكل ااحلػػػاؿ لك ػػػدلأبانػػػوللعػػػؿلا  ػػػرل
ك ػػدلب ػػدلل لا ػػتعذ لب ػػىلإك ػػاؿلااصػػكرة لإذلحػػرؾللػػولااصػػكرةلاا ػػرادلإظيارىػػالكر ػػ يالأ ػػاـلاا ت  ػػ ،

ااعابرلإاىلتكظيؼلااعيطافلااجنِّػ لايحػذرل ػفلااعػيطافلاالن يلن ػ لصػكرةلتنفػرلاانػاسل ػفل كائػدهل
ااصػػػكرةلاال ػػتعاريةلأفليتػػػي لاا جػػاؿلا ك ػػػ لا  ت  ػػػ للكك اك ػػولكتنػػػلييـلب ييػػا،للا ػػػتطاعلااعػػابرل

اا حػػذكؼل ػػفللا تي ػػاحلااطػػرؼلا  عػػاركةلااذىنيػػةلكااكجدانيػػة لايصػػل لبنصػػرانللػػ لب  يػػةلا لػػداعل
اـللا تكعػػػاؼلألعػػػادهلااج اايػػػةلكا تعػػػفاليا،لا  ػػػرلااػػػذمليجعػػػؿل اال ػػػتعارةلااتصػػػريحيةل اا عػػػلو ك فلثػػػ
للنػػ ل ل طػػكرةل ػفليحتطػػبللحلػػاؿلااعػيطافللصػػكرةلأرادلااعػػابرللنا ىػا فلااكا ػػ للػػت ـز اا ت  ػ ليػػدرؾن

ل.لل ليفلاال تعارةل حلاؿلااعيطاف لكااتعليرلااكنائ ل طاؿلاحتػطاليوٍل
ااصػػػكرلاال ػػػتعارية،للنجػػػدهللػػػ للك ياايل، ػػػت رلااعػػػابرللػػػ لااتعليػػػرلبػػػفل كنكنػػػاتلنف ػػػوكي

ل لحرل    لاال يط للللللللللللللللللللل:ل ِ  ك  لآ رليصكرلانالبدـلااكلا للاا كابيد،لي كؿ
 موا اد ال خر والشهـا              

 
  كذ  مـن المع الســرا ِ  *****

 
  حسنُت بالسّياديِن ظــنِّا

 
   خــــرا ِ فكان نَقبًا  م *****

 
كجػبلب يػولأفليكػكفلا ػتعاريانللكافلااعابرليحدديلانفعاالتولكين ػؿلتجرلتػولاافنيػةلإاينػاللإذالللللللللللل

ل ّ ل لااعكدةلإاىل   ظاىرلااعااـلاا ارج للحثانلبفلاا  اثؿلالنفعاالتػولأكلبػفلاالػديؿلاا ك ػكب   
اال ػػػتعارةلاا كنيػػػةللػػػ لنعتػػػول اا كابػػػد لاير ػػػـلصػػػكرانلعػػػعريةل علػػػرةنلب ػػػاليلتغػػػ لإيصػػػااو،لإذلا ػػػت دـل

                                                 

 ِٔاديكافل/لل ُ 

 .لِٗااديكافل/لل ِ 

 لُّْصلت،.لط،لد.لريةلا طلابة،لدل لاارؤيالااععريةلاا عاصرة،لاح دلنصيؼلااجنال ،لدارلااحل ّ 
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لااكػػذب،لكىػػ لصػػفةلإن ػػانيةل ػػ لية،لإذلعػػليياللإن ػػاف،للحذلػػولكال ػػىلإحػػدللصػػفاتولكىػػ ل ااكػػذب ل
 يػػة،للجػػا تلصػػكرتولاال ػػتعاريةل  ا ترا ػػالا  نطػػؽلارككنيػػالإاػػىلاا يػػاؿ،ليلكانػػتلا ػػتعارةل كنيػػةلت ي

ااعػابرلصػيغةل ألعػؿ للػ ل أكػذب لا دالاػةللا ػت دـلل، ُ  نيال ػربل ػفل ػركبلا زاحػةلاا غكيػة  
ب ىلزيػادةلعػدةلت ػجرهل ػفل  اافػةلأصػحالولاػوللػ ل كابيػدىـ،لكىػكللييح ػفلااظػفلليػـلدائ ػان،للػأرادل
لأفليعػػػػػرؾلاا ت  ػػػػػ ل عػػػػػوللػػػػػ لتصػػػػػكيرهلااحااػػػػػةلاا علػػػػػرةلبػػػػػفلعػػػػػعكرهلكبكاطفػػػػػول فيػػػػػدال ػػػػػفلااكنايػػػػػة

ل.لللػػل ال  لاا ػػراًب لاتج يةلاا عنىلكاظيارهل
للحرلاال يط  لللللل:ل ِ  تعارةلاا درةلب ىلتعكيؿلااصكرلاانال ةللااحياة،لي كؿكتل ىلا 

 مضت لنا بالحم  والبان  وقات             
 

 ص ت  وص ت لنا فيها المسرات *
 

  يام نختال ف  ثو  الصبا مرحًا             
 

 ولمصبـــا وزمان المـهو لذات *****
 

تع ػػؿلااع  ػػاتلاادالايػػةلب ػػىلتعػػكيؿلااصػػكرةلااعػػعرية إذلا ػػت دـلااعػػابرلاال ػػتعارةلاا كنيػػةل        
ل لتعليول ااصلا للإن ػافليرتػدملااثيػابلا  ػترلكاازينػة،للحػذؼلاا عػلوللػولكأل ػىلإحػدللاكاز ػولكىػ ل
ل ااثكب للي لا ػتعارةل كنيػةلت يي يػة،لك ػالكظػؼلااعػابرلااجنػاس لايزيػدل ػفلت ا ػؾلن ػي لصػكرتو،
ك ػػدل نحػػولااجنػػاسلااتػػاـللػػيفل صػػفت لا كاػػىلل عنػػىل   ػػتلكذىلػػت لكلػػيفل صػػفت لااثانيػػةلل عنػػىل
ػال ػفلااتعػالولااحرلػ لااػذملتتركػبل  ااصفا  لتنا لانلإي ابيانلزادل فلحركيةلااصكرة،للح ؽلااعابرلك ًّ

كتػؤدملإاػىلل نولاا فردةلاا تجان ةل  لعلييتيا،للانعألدا ؿلااصكرةل ك ػي ىلىادئػةلكت ػن لاالن ػجاـ
ان ػػياليةلااػػنص،لك ػػالا ػػتعافلااعػػابرللػػ لإك ػػاؿلصػػكرتوللااتصػػديرل ردلااصػػدرلب ػػىلااعجػػز للػػ ل
 ثػػكبلااصػػلا لكل ا صػػلا للػػ ل يػػارةللنيػػةلتلػػيفللك ػػكحل ػػدرةلااعػػابرلب ػػىلتكػػكيفلإي ػػاعل ػػؤثرللػػ ل

ككيػدلبناصػرلااتل ػفللحاجةلإاػىل ػدرل ػفلااتكثيػؽ،لل ػابؼكلااصكرة،لكيلدكلأفلااعابرلكافل ترددانل
لااتصػػػدير،للعلٌرلفكػػػرةلتػػػك ضللػػػ لكيانػػػو،للا ػػػتعافلليػػػال ك ػػػاؿلصػػػكرتولااليانيػػػةلكىػػػكليتح ػػػرلب ػػػىل
 ا يولااج يؿللكانتلكظيفةلصكرتولاال تعاريةلإحداثلا ثرلل لاا ت   ،للحيػثلي تح ػرلاا حظػةل

ل.للاات ل رلليالااعابر
ل

ل

                                                 

 .للُٔٓـ،لصُٖٔٗلنا لاغةلااععر،لككيف،ل ج ةلاالياف،لني اف،لل ُ 
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لااعػػػػػػػػػػػابرلكتتػػػػػػػػػػػكااىلااتصػػػػػػػػػػػكيراتلاال ػػػػػػػػػػػتعاريةلاا كنيػػػػػػػػػػػةللا ػػػػػػػػػػػت داـلااتعػػػػػػػػػػػ يصلبنػػػػػػػػػػػد
ل لحرلااطكيؿ للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل ُ  الفلااظييرلا رل   ،للنجدهلي كؿل

 بمغنا الُعال  والشوق يحادو ركابنا        
 

 وذكـــــــركم زااٌد لنا وسمير *****
 

 لعّل الّنوى ينجا   ّنا ظالمهـــا        
 

 ــرفيادنو ويبادو لمعيون ستيــــ *****
 

لااحفرلل لاا غةليتي لاناللرصػةلكليػرةلالكتعػاؼلإ كانياتيػالك ال يتيػالب ػىلإظيػارل ػكاطفل          إفال
ااثػرا للييػا،لإذلا ػتعافلااعػابرلل ػػدراتلااتصػكيرلاال ػتعارم،للعػلولااعػػكؽللحػادملا لػؿللػ لاا ال ػػة،ل

ذلأرادلتصػكيرلااػذىابلكحذؼلاا علوللولكال ىلإحدللاكاز ػولكىػ ل ااحػدا  لب ػىل ػليؿلااتعػ يص،لإ
إاىلااح للالتعادلا ن افلبفلااظ ـلطكاؿلحياتو،لللااتعػ يصل ااعػكؽليحػدك لا ػتطاعلااعػابرلأفل
يك فنالأ اـلصػكرةل اث ػةلا عيػافليلثيػاللػ لااػنصل ػ لاا ػكفللػ لحركػةلناط ػة لإذلجع يػال اد ػانلا عنػىل

ابرلااتػػ لتراكحػػتللػػيفل نط يػػةلااليػػتلااعػػعرملايكعػػؼلبػػفلأحا ي ػػولكاتلػػيفلانػػالاارؤيػػةلاانف ػػيةلا عػػ
اارؤيةلاالصريةل ينجابلبنالظ  يا لكرحالةلااتصكيرلااذىن ل ل غنػالااعيػ   لإذلابت ػدلااعػابرلب ػىل

ااظ ـ لتعكي لصكريالناط اللليػولاانصػ لا  ت  ػ للػافلزيػارةلليػتلاهلللااحػراـل ػتنيرلل–اا كفل ا  كدل
 ااظػػػػ ـ لاي ػػػػتلايجاليػػػػةلكتػػػػدكرلدائ ػػػػانلحػػػػكؿلاا ػػػػل لااطريػػػػؽلالن ػػػػافلدائ ػػػػان،للدالاػػػػةلاا ػػػػكفلا  ػػػػكدل

،لكىػػ للػػ لااح ي ػػةلنفػػ لا ػػكفلكت ثػػؿلااحػػدكدلاا ط  ػػةلااتػػ للعػػدىالتتك ػػؼلااحيػػاة،لليػػ للكػػرةل كااتعػػاـؤ
اا كفللا  كدل ااظ ـ لليافلاافرؽلليفلزيارةلليتلاهلللااحراـل ػفلبد ػوللااعدـلكاالنطفا ،للأرادلااعابرل

ل.للؽلالن افلاا   ـككيؼلتنيرلاازيارةيلااطري
ل الػفلااظييػرلا رل ػ  لكتل ىلااصكرةلاال تعاريةلك ي ةلان ؿلاا عابر،كحفظلكا لكػارلبنػدلااعػابرلل

للحرلااطكيؿ  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل ِ ،لي كؿ
 وال  ج  لمبحر  ن يقذف الادرا ***** حبانا بها بحر من العمم زاخر         

 
ي فػػػزلاالحػػػرلإاػػػىل يػػػاؿلااعػػػابرلايعلرلػػػولب ػػػالأراده،للر ػػػـلصػػػكرةل تحركػػػةللدالاػػػةلاافعػػػؿل          

 حلػػى ،لكااحركيػػةللييػػال تعػػة،لكتنعػػيطلا  يػػاؿ،لك ػػدلب ػػؿلاافعػػؿلب ػػىلت ػػكيفلااػػنصللحيكيػػةلكعػػحذل
ا  يػػػػاؿلكتك ػػػػي لاػػػػدائرةلااج ػػػػاؿللػػػػ لاارؤيػػػػة لإذلا ػػػػتعارلاالحػػػػرلكعػػػػليوللع ػػػػـل اانحػػػػك للاال ػػػػػتعارةل

 ػ يالاالحػر،لعػلييةللااػدررلاا اديػةلااتيلي ػ يالب ػـلاانحػكلااتػ لاانفي ػةلاا غكيػةللاادررليحية ااتصرل
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لااصػكرةلاال ػتعاريةللعثػتلاا عػابرلكااعكاطػؼلا ن ػانيةلكحركتيػاللكعػفتلبػفلااع  ػاتلاا فيػةللػ ل
ؿلااػػنصلكزادلااصػػكرةلإظيػػارالتكػػرارافظل االحػػر للػػ لصػػدرلااليػػتلكبجػػزه لارلػػ لعػػأفلاا  صػػكد،للع ػػ
ل ااتكػػػرارلب ػػػىلتكثيػػػؼلاات اثػػػؿلدا ػػػؿلن ػػػي لااصػػػكرة ات ريليالإاػػػىلاا ت  ػػػ للع ػػػؽلا ح ػػػاسللػػػاا عنى

 ػػاليحكيػػولكي ػػػ ولل ػػفلنفػػائسلكدررلليػػكلكنػػػزلالليػػةلا لحرللجعػػؿلاا عرلػػةللع ػػـلاانحػػكلكد ائ يػػػال ث 
ل.للتعرؼل ي تولإالللاا كضلليو

صكرانلا تعاريةل كنيةل ػفلن ػ ل يااػو،للكي   لااعابرل الفلااظييرلا رل   لكىكلير ـلانالللللللل
ل لحرلاا فيؼ لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل ُ إذلي كؿ

ـَ يسع  بها إلينا  وقاد خا                  جـا
 

 َطــــْت ياُد الَنوِم   يَن السُّّمارِ  *****
 

 و الل السماـ ف  الجادول العـمـ
 

 من نضارِ ـويِّ يحك  س ينة  *****
 

للإن ػػافليػػت فلاا ياطػػة،ل          ابت ػػدلااعػػابرللػػ لتكػػكيفلصػػكرتولب ػػىلااتعػػ يص،لإذلعػػلولاانػػـك
لحذلولكأل ىلإحدللاكاز ولكى ل اايد لب ىل ػليؿلاال ػتعارةلاا كنيػة،لثػـلعػلولاايػ ؿلكتكىجػولل ػفينةل

ااحػػكاجز،للػػإذالكػػؿل  يئػػةللااح ػػفلب ػػىل ػػليؿلااتعػػليولاا ر ػػؿلاا ج ػػؿ،للااصػػكرةلاال ػػتعاريةلأزااػػتل
عػػ  لينطػػؽلأكليعػػ لأكليتحػػرؾل يػػديلاانهػػكـً للتج ػػىلااتعػػ يصللػػ لإ ػػفا ل ػػ ةلإن ػػانيةلب ػػىل اانػػـك ل
لكانتل رينولا صكرةلاال تعاريةللدايؿلانت ائيالإاىلبااـلا ن اف،لك دل عىلالفلااظييرلإاػىلاا لااغػةل

 ػكلاغػرضلتثليػتل عانيػو،لاتػؤدملااعاطفػةلل لاال تعارةلكااتعػليول يػرادهلافظػةل اايػ ؿ لاا ػرادلليػالااع
كاا يػػاؿلدكرانل ي ػػانللػػ ل ػػركجلااعػػابرلإاػػىلآلػػاؽلرحلػػةلاللت ػػتلإاػػىلااكا ػػ للصػػ ة،للاا لااغػػةلكانػػتل

إاػػىل ػػاليريػػدلإثلاتػػويل ػػفلاا كانػػةلااعاايػػةلا  كصػػكؼ،للااصػػكرةلااح ػػيةلىػػ للليػػال تنف ػػانلا عػػابرليصػػؿ
 لأعيا لح يةلكااعػ  لاا ح ػكسلا ػربلإاػىلاافيػـل ػفلاا  يطرةلب ىلااصكرةل لاايدلكااي ؿلكاا فينة

اا ع كؿ اػػذاؾل ػػابدتلىػػذهلاا عطيػػاتلااح ػػيةلااعػػابرللػػ لتحفيػػزلاا يػػاؿلكا ػػتثارةلحػػكاسلاا ت  ػػ ل
اتكػػػكفلااصػػػكرةلا ػػػربلإاػػػىلااػػػذىفل ػػػفل ػػػ ؿلإ ا ػػػةلب  ػػػاتل تلاداػػػةللػػػيفلاا ح ك ػػػاتلكرلطيػػػال ػػػ ل

ل.لللع يالاالعض
ل
ل
ل
ل
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انلآ رى لإذلي كؿكنجدلا عابرلتصكيرانلا تعاري
ل لحرلاا فيؼ لللللللللللللللللللللل:ل ُ 
 ِح  وقـــــاد كان آنسًا بالن ارِ  ***** و زاٌل راضتُ  لـ  سـورُة الرا              

 
 البٌس حــــــمت  جماٍل وتيٍ                  

 
 ف   واُ  خمعُت ثوْ  الوقــــارِ  *****

 
كرتولاال ػتعاريةلإذلعػلولااك ػارللج ػـلاػولثػكبللحذلػولابت دلااعابرلااتج ػيـللػ لتكػكيفلصػ         

كأل ػػىلالز تػػولب ػػىل ػػليؿلاال ػػتعارةلاا كنيػػةلاات يي يػػة،لككػػافلاػػكفلاا  ػػرةلأكؿل ػػالافػػتلانتلػػاهلااعػػابرل
للػػػ لتعػػػكيؿلااصػػػكرةل لبػػػفلح ػػػرة،للكػػػافلا تج ػػػيـلدكره كعػػػدلنظػػػرهيلإاييػػػا،لليػػػ لجاالػػػانلح ػػػرا لأكلتعػػػؼا

لػأرادلااعػابرلأفليلػيفلانػالل، ػىلااحركػةللػيفلاا عػان لااذىنيػةلكا لكػاراال تعاريةلا ػالايػال ػفلاا ػدرةلب
لً نولاـليثنولبفلتح يؽل ػاليريػدهلكااكصػكؿلإايػو،لك ػالكظالػؼلااعػابرلب ػىل ااطلػاؽ ل ك ػاؿل أفلًكلىرى

،ل  عت لإذلأك ؿلأركافلااصكرةلااحركةلاا تكاادة ل.للاات ادلليني اللصكرتولااليانيةلكلنائيال اللسي
للحرلااطكيؿ  للل:ل ِ دلااعابرلير ـلانالصكرانلا تعاريةلكىكليتعكؽلإاىلد عؽ،ل ائ كنجللللل

 
 لعلَّ الرياح الهوج ُتهادي لنازح

 
  ـن الّشاِم َ ْرفًا كـالمّطيمِة يـعبق *****

 
 ادياٌر قضينا العيش فيها ُمَنّعمـًا      

 
 و ياُمنا تحنو  مينا وتش ــــــق *****

 
ااصػػكرةل ػػالكػػافليعانيػػول ػػفلااللتعػػادلبػػفللػػ دلااعػػاـل د عػػؽ لكااعػػكؽلكااحنػػيفللػػيفلااعابرل         

ثػػارةلاا عػػابرلبنػػد العػػلولا يػػاـللا ن ػػافلاا عػػفؽلذمللإاييا، ااصػػكرةلاال ػػتعاريةلتحريػػؾلا ذىػػافلكا 
أرادلكللاارح ةلكااعطؼ،للحذؼلاا علولكأل ىلااحنيفلكا عفاؽلب ىل ليؿلاال ػتعارةلاا كنيػةلاات يي يػة،

يحػػفلإاػػىلت ػػؾلا يػػاـللكأنالػػولػػيفلا  ػػا  لأنػػول  ػػىلأج ػػؿلأيػػاـلحياتػػولكأح ىػػال نع ػػانللػػ لد عػػؽلأفلي
يال  ػتلكذىلػت،للكػافلا صػكرةلاال ػتعاريةلاا ر ػك ةلدا ػؿلااػنصلأثػرل ناللل نيا لكيعفؽلب ىلنف و

لل لإيصاؿلاار ااةلإاىلاا ت    ل.للكليره
ل
ل
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اات يي يػػػة،للنجػػػدلاػػػولتصػػػكيرانللػػػ لكيكػػػررلااعػػػابرلااتصػػػكيرلبػػػفلطريػػػؽلاال ػػػتعارةلاا كنيػػػةل
ل لحرلاا فيؼ للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل ُ  ك  لآ رلي كؿلليو

 تجاُد اآلل خافقًا قمبـــــ ُ 
 

 فيها إذا  مت الوجو  المقبال *****
 

 ُجبْتُها والظالم را   ليـــٍل                
 

 جا ٌل كّل كوكٍ  قناديـــال *****
 

تج ػػىللػػ لىػػذهلااصػػكرةل   ػػ لاان ػػ لاافنػػ لااػػذملات ػػـللػػولعػػعر الفلااظييػػرلا رل ػػ   لت
لتج تل درتوللتكظيؼل يااولدا ؿلااصكرة،لإذلعػلولاآلؿل اا ػراب للا ن ػافلاا ػائؼلأكلاا تعػب،لثػـل
حذلػػولكأل ػػىلالز ػػةل ػػفلاكاز ػػولكىػػ ل فػػكؽلاا  ػػػب،لثػػـلعػػلولااظػػ ـللااراىػػبلتعػػلييالل يغػػاللت ػػػالرل

أب ػاؽلااػنصلا لحػثللػ للكاال تعارةلب ىلإك ػاؿلر ػـلااصػكرةلااليانيػةلاجعػؿلاا ت  ػ ليغػكصلااتعليو
ل.للبفلااح ي ة،للجا تلصكرتولنال ةللااحياةلكااحيكية،لك كةلااتأثير

لاان ػػاذجلااتػػ لا ترناىػػال ػػفلعػػعرل الػػفلااظييػػرلا رل ػػ  للػػ لااتصػػكيرلاال ػػتعارملت ثػػؿل إفال
كترج ػػةل يااػػولا تنفػػيسلب ػػالي ػػت  للػػ لصػػدره،للجػػا تلصػػكرهلل ظيػػرانل ػػفل ظػػاىرلااتعليػػربفلألكػػاره

ل.للاال تعاريةلحا  ةل يحا اتلذاتلإععاعل كم،لك رآةل لكارهلك عابره

 : الصورة الكنائية
ى ل ػفلأ ػاايبلااتعليػرلاافنػ ،لكلنيػةل حايػدةللػيفلااح ي ػةلكاا جػاز،لليػ لأ ػ كبللاجػألإايػول

لذكػػػرلعػػػ  لكااتصػػػري للػػػوللعػػػكؿليتنػػػالىل ػػػ لااعػػػرؼلااعػػػابرلا تعليػػػرلب ػػػالأرادلبنػػػد الاللي تح ػػػف
كااذكؽلا دل ،للعك تل  جألي تجئاايولااعابرلإذال ػالأرادلبػدـلااتصػري لايحػيطلصػكرتوللاالجت اب ،

ليااةول فلااف ا ةلكي نحيالطال لااتأثيرلل لاانفكس،للي لك ي ةل ػفلك ػائؿلتعػكيؿلااصػكرةلااليانيػة،ل
ل.للايةلى لأنيالتعط لظ النلادالالتلا عيا لل لااصكرةلأىـل التح  ولااصكرةللأ  كبلااكن

ل لحرلاا فيؼ للللللل:ل ِ كتعدلااكنايةلاارالدلااثااثلالرل  لل لتعكيؿلصكره،للنجدهلي كؿ
ل

 ال تضيقن ذر ًا بعاجل وكرو          
 

***** o    ْ تـَوافـ  حميادًة   قاُبــــ 

ذا ما  ممت  اقبة الّصبـ              مي    انْت  ميك صعاُب  ــــرِ  ***** وا 

                                                 

 .لٓٔااديكافل/ل ُ 

 .لِْااديكافل/لل ِ 
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جػػا للااصػػكرةلااكنائيػػةلايعلػػرلب ػػاللػػ لدا  ػػو لإذلكنػػىلل كاػػول اللت ػػي فلذربػػان لبػػفلىػػكؿل
:لااعػابرل كاػولتعػااىلكظػؼاا ك ؼلكعدتو،لكى لكنايةلبفلصفة،لك ػدلا ت ػؾلااػنصل  فيػةلدينيػة،لإذ

 َـَ ِبِهْم َوَضاَق ِبِهـْم ذ ْر ـًا َوَقـاَل َ ــَذا َيـْوٌم َ ِصـي ٌ َوَلمَّا َجاـْت ُرُسُمَنا ُلوطًا ِس 
لااعػابرليكصػ لل ُ 

ػػالإذالأصػالول كػػركه،لل ػيسللعػػدلااعػدةلإاللاار ػػا ،لك ػالا ػػتفادلااعػػابرل اا ػا  لأفلاللت ػػيؽلنف ػولج ًّ
ل لااصكرةلااكنائيةل فلأ  كبلااني ل اللت ي ف لاتعديدلاارجلةلب ىلاا ا  لكااتأكيدلأفللعػدلااع ػرل

ا ػػتنياضلااي ػػة،لكليػػولعػػ  ل ػػفل عػػان لا رعػػادل تػػكالىلح يػػدةنلأب اليػػٍو لثػػـللي ػػرا،لل ػػرجلاانيػػ لإاػػى
ظيارىػػال  ػ رلااعػػابرلأ ػ كبلااعػػرطلاي ػيـللػػ لااتػرالطللػػيفلأليػاتلاا صػػيدةل ك ػاؿللنػػا لااصػكرة،لكا 
لصػػػعاليٍو لكانػػػتل تنف ػػػانل ذال ػػػالب  ػػػتى ل ػػػ لجػػػكابلااعػػػرطل ىانػػػتلب يػػػؾى ا  ت  ػػػ ،للج  ػػػةلااعػػػرطل كا 

بػػفلانفعاالتػػولاادا  يػػة،لل ػػ نلب ػػاليح  ػػول ػػفلتػػكازفلنف ػػ لبنػػدلاا ت  ػػ ،للتػػأ رللا عػػابرلايعلػػرللػػو
ل.للجكابلااعرطليجعؿلاا ت   ل ت يفانلك تحفزانلا جكاب،لكبندلذاؾليتح ؽلااتكازف

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:لل ِ تح ؿلااصكرةللع انل  الل لنفسلااعابرلكب  و،للنجدهيليكن لبفلصفةلااغدر،لي كؿ
لاا فيؼ للحر لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 كيف ترجو الوفاـ من   ل اد ـر             
 

 قاد تساوت  بناؤ  وذئابــــ  *****
 

 طال في  العادول  ن سنن العــاد               
 

 ل وطالت رؤوس   ذناُبـــــ ْ  *****
 

ةلبػفلإفلااصكرةلااًكنائيةلايالاا درةلب ىلترج ةلااحااةلاانف يةلا عابرللت  فلااػنصلكنايػ 
انعػػػداـلااكلػػػا ،لليػػػ لكنايػػػةلبػػػفلصػػػفةلااغػػػدر،للا ػػػتعافلااعػػػابرللأحػػػدلبناصػػػرلااطليعػػػةلاا تحركػػػةل
 ااذئب لدالاةنلب ىلااغدرلااذملانتعرلل لز انو،للعلرللاال تفياـل كيؼ لب اليلتغيًو،للػاا عنىلااػذمل

عػرانلبنػدلأكثػرلألنػا لأعابتويلا داةللااتػ لبٌلػرتلب ػاللػ لدا  ػو،لل ػدلا ػتعظـلااعػابرلأ ػرانلظػاىرانل نت
بصػػره،لكىػػكلن ػػدلكتجػػري لاز انػػو،لر ػػـللاال ػػتفياـلصػػكرةلكنائيػػة،لاكػػفلا ػػتفيا ولاػػيسلح ي يػػانلإذلالل
يتط ػػبل ػػفلاا ت  ػػ لإجالػػةل عينػػو،للػػؿلىػػكلا ػػتفياـل جػػازمل ػػرجلا تعظػػيـ،للااصػػكرةلااكنائيػػةلتحريػػرل

عريةلااصػكرةلااكنائيػةل ػفل ػ ؿل،للجػا تلعػ ّ إزاحةلاغكيةل ي ةل  اليعن لا ت كولثرا لاا جازلاغكي
 درتػولب ػىلكعػؼلاادالاػةلاا صػاحلةلا دالاػةلاا عج يػة،لك ػدلح  ػتلكظيفػةلااتعليػرلا غػةلكرلعتيػالبػفل
  تكللاا لاعرة،لك الح ؽلااعابرللااجناسل ااعػدكؿ،لااعػدؿ لإي ابػانلحركيػانلا صػكرةلاككنػولجػز انل ػفل

                                                 

 .لٕٕدل/ل كرةلىكلل ُ 

 .للِٖل-لِٕااديكافل/لل ِ 
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،لل يػػػالدكرىػػػاللػػػ لإي ػػػاظلبنصػػػرلاا فاجػػػأةلبنػػػدلاا ت  ػػػ للااتعػػػالكلاا عنػػػىلااعاـ، ولنط ػػػانلكااتلػػػايفل عنػػػىن
ل.للا ذىاف،للا تث رلااعابرل كتولااتعليريةلل لإك اؿلااصكرةلكلنائيا

إفلااصػػػػػػػػكرةلااكنائيػػػػػػػػةلبنػػػػػػػػدلااعػػػػػػػػابرل ػػػػػػػػفلأكثػػػػػػػػرلااصػػػػػػػػكرلإيحػػػػػػػػا نلكا ػػػػػػػػت  نللاا عػػػػػػػػان ،ل
للحرلااطكيؿ  للللللللللل: ُ كاادالالت،لااج  لليفلاا عػػان لاات لأرادلإيصػاايالإاىلاا ػػػػت   ،لي كؿ

 وكم ليمة شا  ال ؤااد بطولهـــا          
 

 وما شا  لمظمماـ فواد وم ـــرق *****
 

 وان  يبتن   شية تو م الكرى              
 

 يـواصل طيف الهـم فيها ويطرق *****
 

يتػػػأاـلااعػػػابرلكيتح ػػػرلكىػػػكليحػػػفلإاػػػىللػػػ دلااعػػػاـل د عػػػؽ للير ػػػـلانػػػالصػػػكرةنلكنائيػػػةلبػػػفلل
و،لليػػكليكنػػ لبػػفلث ػػؿلاا ي ػػةللػػػػػػػل ككػػـلاي ػػةلعػػابلاافػػؤاد لاكثػػرةل ػػالراكدهللييػػال ػػفلاايػػـلتح ػػرهلكتأا ػػ

كااحػزفلكا  ػى،لليػ لكنايػةلبػفلصػفة،لأرادلااعػابرلإظيػارلجزبػولانػالكىػكللعيػدلبػفلد عػؽ،للليػػذهل
ر،لااصػكرةلااكنائيػػةلأرادلااعػابرلااللتعػػادلبػفلااتعليػػرلاا ػػأاكؼللػ لااكػػ ـ،لكىػذاليػػنـلبػفلذكػػا لااعػػاب

ليػػكليحػػاكؿللػػت لا لػػكابلأ ػػاـلاا ت  ػػ لا  عػػاركةللػػ لب  يػػةلااتكاصػػؿل عػػو،لا  ػػرلااػػذمليلعػػثللػػ ل
اا ت  ػػ لااث ػػةللااػػذاتلكا ح ػػاسلااػػذمليح ػػولااعػػابرلحػػيفليفطػػفلإاػػىل ػػراده،لليصػػل لليػػولااتعػػكيؽل

يػة للػ لك ػالا ػتفادلااعػابرل ػفل كػـلااتكثيرل.لااناجـلبفلإب اؿلاافكرلل لاكتعاؼلاا رادلكليـلاا صػد
إلرازلااصػكرةلااكنائيػة،للكانػتلايػالاا ػدرةلب ػىلتح يػؽلاا تعػةلاافنيػة ل نػولتجنػبلبػفلطري يػالااصػكرل

ل.للاات ريريةلاا لاعرةلكا تلداياللصكرةلإيحائيةلتزيدلاا عنىلدالاةنلكب  انلايت ل يالاا ت   للعغؼلكايفة
 درتػػولب ػػىلإنتػػاجلصػػكرلتت ثػػؿللإفلكظيفػػةلااصػػكرةلااكنائيػػةلبنػػدلالػػفلااظييػػرلن حظيػػاللػػ لللللللللل

للحرلاال يط  للللللللللللللللللللللللللل:ل ِ أ اـلناظرملاا ت    للنجدلاولصكرةلكنائيةلي كؿللييا
 قمب  من الصبر خال مذحممت بـ           

 
 وبالصبابة واألشجان مأ ــول *****

 
 كيف السالمة والخط  يخطر مـن          

 
 ؟لادن القوام وسيف المحظ مسمول *****

 
ت ػػتعيفلااصػػكرةلااكنائيػػةلبنػػػدلااعػػابرلل ػػالي ػػػت  للػػ لأب ا ػػولاتظيػػػرلإاػػىلاا ت  ػػ لكأنيػػػال 

ل كاػول   لػػ ل ػفلااصػلرل ػػاؿ ل-كنايػةلبػػفلصػفةل- ر ػك ةلأ ا ػو،لل ػدلبلػػرلااعػابرلبػفلعػػدةلحلػول
وللعيػػػدانلبػػػفلاات ريريػػػةلكاا لاعػػػرةل تجيػػػانلإاػػػىلا ي ػػػا  لاتأديػػػةاا عنىللصػػػكرةلتعت ػػػدلااتأكيػػػؿ،للا ػػػتع اا

                                                 

 .لٔٓااديكافل/لل ُ 
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  فارس واسني حممد احلمدانيم.د.                                             هـ(677شعر ابن الظهري اإلربلي )ت الصورة البيانية يف 

 111 

ا كنايػػةللػػ لىػػذالاا ك ػػ لت ثػػؿللػػ لليػػافلزيػػادةلبعػػ ولكحلػػو،للااصػػكرةلااكنائيػػةل ػػفلك ػػائؿلااتعليػػرل
،ل ُ ااح  ،لاات ليت ـللييالتصكيرلاا عنىلكتج ي وللعػكؿلحػ ل ػأاكؼ،لكلصػكرةل اث ػةلأ ػاـلااعيػاف

ؼلينجػػكلؿلكيػػأل ػػدلنىفىػػدلصػػلرلااعػػابرلكا ػػتألل  لػػوللػػا حزافلكا عػػجافلكىػػكللعيػػدلبػػفل حلكلتػػو،لكيت ػػ
 ػػفلىػػذالااععػػؽلكااحػػبلكىػػكليراىػػالأ ا ػػولدائ ػػانلكصػػكرتيالأ ػػاـلبينيػػولاللتغيػػبلألػػدان،لل ػػن لااعػػابرل
دراكػػػو،لك ػػػالابت ػػػدلااعػػػابرللبنصػػػرلااثلػػػاتل لااصػػػكرةلااكنائيػػػةل جػػػاالنلرحلػػػانلا  ت  ػػػ لافيػػػـلاا عنػػػىلكا 

ػػول   لػػ ،لكاال ػػت رارللػػ لر ػػـل   ػػ لصػػكرتولااكنائيػػةللابت ػػادهلب ػػىلصػػيولا  ػػ ا لااػػكاردةل لػػ لنصه
لعلػػرلليػػالبػػفلأحػػداثل ػػٌرتللػػوللػػ لز ػػفل  ػػىلكل يػػتلل.ل.ل. صػػلر،لصػػلالة،لا عػػجاف،لاا ػػ  ة،

ل.لل   حيالل لااذاكرةللحاكؿلإبادةلزربيالل لذاكرةلاا ارئ
كيتػػػػكااىلااتصػػػػكيرلااكنػػػػائ لبنػػػػدلااعػػػػابرل الػػػػفلااظييػػػػرلا رل ػػػػ  ل علػػػػرانلب ػػػػاللػػػػ لدا  ػػػػو،ل

للحرلاال يط  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل ِ ي كؿ
 اسهرت ف  العمم  ينًا لم تذق ِسنًة            

 
 إال و نَت ِبها ف  العمِم مشتغــــلُ  *****

 
 يالهف ح ٍل  ظيٍم كنَت بهَجتـَــُ                   

 
 وحمَيُ   فَعرا  بعادَك الَعَطـــــلُ  *****

 
الااػػػػنصلبػػػػددانل ػػػػفلاا فػػػػرداتلااتػػػػ لتعػػػػيرلإاػػػػىلحركيتيػػػػالكلع يتيػػػػالكظػػػػؼلااعػػػػابرللػػػػ لىػػػػذ

  اليفػرزل  ػدارانل ػفلااحيكيػةلاادينا يػةلااتػ لت ػابدلااػنصللػ لتػأطيرلل.ل.ل.  أ يرت،لتذؽ،ل عتغؿ،
صػػكره،لل ػػدلكنػػىلااعػػابرلبػػفلصػػفةل ااجػػدلكاا ثػػالرة للػػ لط ػػبلااع ػػـلكىػػكليرثػػ لاحػػدلب  ػػا لبصػػرهل

ايػػالدالالتلكاليػػةلتجعػػؿلااػػنصللػػ لحركػػةللااتػػ لا لعػػاؿلل ّ احػػالظ   حػػ لااػػديفلألػػكلزكريػػالاانػػككملا
دؤكلػػةللػػ لل ػػا لااحيكيػػةلكاانعػػاط،للػػاا عنىللػػ لااصػػكرةلااكنائيػػةلب  ػػ لكذىنػػ ،لليػػ لصػػياجةللكػػرةل
تنل ل فلكجدافلااعابرلات  لااصكرةلأ اـلاا ت   لدائ ةلااحيكيػةلكااتجديػد،لثػـلأك ػؿلااعػابرلأركػافل

لبظػػيـو لليػػكلينػػدبلل دانػػو،للتح ػػؿلأداةلاانػػدا لىنػػاللػػ لطياتيػػاللصػػكرتوللاانػػدا لاا جػػازم  يػػاايؼلحفػػؿو
 عػػان لكدالالتلكثيػػرةلكانػػتلحااػػةلااعػػابرلاانف ػػيةلكرا لا ػػت دا يا،للعلػػرلليػػالبػػفلألكػػارهلك عػػابره،ل

ل.للك ال دـلااندا لعحنةلباطفيةلزادتل فلاكت اؿلأركافلااصكرةلكت ا ؾلن يجيا

                                                 

ااصػػكرلااليانيػػةللػػ لااعػػعرلااعرلػ ل لػػؿلا  ػػ ـلكاثػػرلااليئػػةللييػػا،ل ػاىرةلبلػػدلااكػػريـ،لأطركحػػةلدكتػػكراه،لك يػػةل:لينظػرل ُ 
 .لِْٔـ،لصُْٖٗل-ىػَُْْب رلحا دلاا  لحكيش،.لد:لاب،لجا عةللغداد،للإعراؼاآلد

 .لِٔااديكافل/لل ِ 

لاازاىػػرة،لالػػفلتغػػرمللػػردم،ل ػػطلدارلااكتػػبل:لىػػػ لككػػافلي  ػػبلعػػيخلا  ػػ ـ،لينظػػرلترج تػػؤٕٔ ػػفلكليػػاتل ل ّ  اانجػػـك
 .للِٖٕ:لٕـ،لجُّٔٗاا صرية،لاا اىرة،ل
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 رل ػػػػ  للػػػػ لاا صػػػػيدةلنف ػػػػيالي ػػػػدحل عػػػػيخلا  ػػػػ ـ  لإذلكي ػػػػت رلااعػػػػابرل الػػػػفلااظييػػػػرلا
للحرلاال يط  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل ُ ي كؿ

  مرت في  بأمِر اهلِل منتضبـــــًا                  
 

 سي ًا من العزم لم ُتصنع ل  خمـــل *****
 

         وكم تواضعت  ن فضل و ن شرف      
 

***** 
 و مٍة  امة الجوزاـ تنتعــــــل

 
كظػػؼلااعػػابرلااصػػكرةلااكنائيػػةللػػ ل ػػيا اتل تعػػددةللػػ لحديثػػولبػػفلأ ػػ ؽل  دكحػػول لجػػا ل        

لااكنايةلبفلصفةلب كلااي ة للااناظرلل لىذهلا لياتليرللأفلااعابرليصكرلاا  ػدكحللأنػول ج ػاعل
ؾلااف ائؿلل ل  دكحولليفلاانفسلك اليتع ؽلليػال ػفلأ ػ ؽلا ف ائؿ لل لأك اتولك يا،لإذلتفربتلت 

كصفاتلك صدلااعابرللػ لذاػؾللتصػكيرلاا  ػدكحلك ػدلاجت عػتلليػولااصػفاتلااح يػدةلكااطيلػة،لكاػكل
تأ  نػػالااصػػكرةلااكنائيػػةللػػ لىػػذالااػػنصلاكجػػدناىال ػػدلا تزجػػتلل عػػابرلااػػنفسلااعػػابرةلكجػػا تلل ثالػػةل

االػػكحلب ػػالكػػافليعت ػػؿللػػ لنف ػػول ػػفل عػػابرلتجػػاهل  دكحػػو،ل  جػػاتلعػػعكريةلا ػػتث رىالااعػػابرللػػ ل
ا لعاؿل أ ػػرت،لتكا ػػعت لإذلالػػادل نيػػاللػػ لر ػػـل عػػااـللكحػػرؾلااعػػابرل عػػابرهلك عػػابرل ػػا عيي
  ػػاحةلكاليػػةلا  ت  ػػ للػػ لا   ػػاؾلل يػػكطلاا عػػيدلللػػولاا عػػيدلااصػػكرملا ػػنصلكا ػػتطاعلأفليتػػرؾ

ل.للااذملاحتكاهلاانص
كيفلل لااصكرةلااكنائيةل ا ػعةلا تحػكير،لكرل ػالي ت ػؾلااعػابرلعػك ياللػ لكنجدلحركةلااتكللللللللل

للحرلاا فيؼ  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل ِ ااذىف،لي كؿ
موع فما  تــْــ              اد ت منِّ  الضُّ

 
 ـــــــمف وجادًا وال َ ذو  َسقاما *****

 
 والمح ُّ الذي  هادتم جزو اً 

 
 ّيم الصْبر  ناد  وَ قامــــــــاخ *****

كنايػػةلبػػفلل-ر ػػـلااعػػابرلصػػكرةلكنائيػػةلبػػفل ػػ كافلاا حلػػكبلكىػػدك لااػػركعلك ػػككفلاا  ػػبل
ا  ػػ كعللكحػػكرهيلللاايػػدك لالليكػػكفللػػ لاا ػػ كعلإن ػػاللػػ لااػػنفسلكاا  ػػب،لاكػػفلااعػػابرلأط  ػػويلل–صػػفةل

رل اصػة،للااعػابرلي ػ لصػكرهلكنايةلبفلىدك لأب ائولج يعيا،للااكنايةلبندلااعػابرلنتػاجل عػاب
ااكنائيةلحتىليك  لدائرتولااكجدانيةلبندلاا ت   لااذملي تطي لا تعفاليال فلااػنص،للكانػتلااصػكرةل

                                                 

 .لّٔااديكافل/لل ُ 

ل.لٖٔ/لااديكافلل ِ 
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ااكنائيػػػةللنػػػا نلتج ػػػيديانلتفجػػػرلدالالتلرا ػػػزةلتكػػػكفللػػػ لدالالتيػػػالاا تػػػتزرةلكعػػػائ ل تدا  ػػػةل علػػػرةلبػػػفل
 ػػ ل عػػابرلااػػنفسلك  جػػاتلاا  ػػب،لليػػ لجػػا تلااصػػكرةلااكنائيػػةل  تزجػػةلكل.ل ك ػػؼل تكا ػػؿلا عػػابر

صػػكرلنف ػػيةلصػػاد ةلا عػػابرلااعػػابرلتجػػاهلاا ك ػػكباتلكاا عػػان لااتػػ لكنػػىلبنيػػالكأرادلإظيارىػػال
ل.لللااعكؿلاا ئؽلا  ت   

لعػػػدل ػػػياحتنالااليانيػػػةلااج اايػػػةل ػػػ لااعػػػابرل الػػػفلااظييػػػرلا رل ػػػ  لك فنػػػالب دصػػػكرلليانيػػػةل
لاالابثلاانف ػ لكػافل تعددةل فلععرهلت ثؿلاال تنتاجاتلاج ا اياتللنولااععرم،لكصكرهللتليفلانالأفال

ااعا ؿلاارئيسلل لتعكيؿلصكرةلااليانية،لك الأفلااطليعةل ث ػتلاا رتكػزلا  ػاسلكاافعهػاؿللػ لتكػكيفل
صكره،لل دل زجلليفلبناصرىالكظكاىرىاللذاتولاي  كل فلبااـلاا كجكداتلإاىل  تكللا يحػا لب ػىل

ظيرلاالحػػػثلتجػػػانسلااصػػػكرلااليانيػػػةلكت ؤ يػػػال ػػػ لاا ك ػػػكعلااػػػذملكػػػافلكلػػػؽلاارؤيػػػةلااعػػػعرية،للػػػأ
ي صػػػػده،للػػػػنج للػػػػ لااػػػػرلطللػػػػيفلاا ك ػػػػكع لك ادتػػػػولبلػػػػرلتن ػػػػي ولاا تكا ػػػػؿللػػػػيفلااكحػػػػداتلاا ككنػػػػةل

رعػػػ لافلااكنايػػػةلبػػػفلااصػػػفةلىػػػ لاا يي نػػػةلب ػػػىلتعػػػاليرهلااكنائيػػػةللكصػػػفيالتح ػػػؿل عػػػابرل،كلا نص
لااللتكارلكااجدةلااعابرلككجدانو،لكتتكلرلب ىلع  ل فل

ل
Figurative Immage in Ibn Al-Arbili Poetry (Died 677 A.H) 

 
 
 Lect.Dr. Faris yaseen mohammed Alhamdanee* 

Abstract 

       Ibn Al-Dhaheer Al-Arbeelly the poet, died in(677 A. H) He is 

one of the prominent figures in Iraq in Swath Century A.H. The figurative 

image is one of the pillar on which his poetry is based .The  figurative 

elements (like: simile, and metonguy ) of the most elements that contribute 

to create this figurative image in his poems .  


