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 الممخص 
الصورة الحسية في النص الشعرؼ ىي وسيمة فنية اكثر مما ىي غاية توضيحية جمالية .     

ُدِرس دراسات عدة وأصدرت فيو مؤلفات متنوعة  وبشار بف برد مف شعراء العصر العباسي االوؿ
فضال عما كتب عنو مف مباحث في الرسائل الجامعية كانت أغمبيا دراسات تسمط الضوء عمى 

انواع الصورة الحسية في غزليات بشار بف برد عمى  ,وقد صنف البحث . الجانب الموضوعي
 . نوع المثير لتمؾ الصورةوما يدرؾ مف كل حاسة حسب  ,حسب أنواع الحواس عند االنساف

الصورة الحسية عند بشار ىي عبارة عف محفزات ومثيرات تعتمد عمى الحواس في إيضاح 
تنقسـ الى  ,وقد كاف تقسيميا وفق الكـ الذؼ استعممو الشاعر في قصائده داخل ديوانو ,مداليميا

معت كل ما ورد وقد ج . وىذه كانت فقرات البحث ,صور بصرية وذوقية وشمية وسمعية ولمسية
ومف ثـ تصنيف الصور عمى ,في شعر الشاعر مف أبيات تمثل الصورة الحسية في اشعاره الغزلية

آثرت اف ابحث ىذه  .وتحديد المعاني الوظيفية التي جاءت الصورة لمتعبير عنيا ,حسب الحاسة
س الشاعر في غزليات بشار بف برد بوصفيا الصورة االكثر تعبيرا عف إحسا –الحسية  –الصورة 

ف ارتكز عمى  ,فضال عف مدركاتو الحسية الممتزجة بالتصور والخياؿ ,وتمثمو اصدؽ تمثيل وا 
إال أنو استطاع أْف  ,عمى الرغـ مف مف فقدانو أحد أىـ الحواس وىي حاسة البصر ,معالـ واقعية

وبالتالي يصوغ صورا  ,والبراعة الشعرية ,والقدرة االبداعية ,يجد متنفسا لو المتالكو ناصية التعبير
 . حسية مؤثرة في المتمقي تأثيرا كبيرا

Abstract 

   The sensory image in the poetic text is more artistic than the aesthetic 

illustration. And Bashar bin Bard of the poets of the first Abbasid period 

studied several studies and issued a variety of writings as well as what 

was written about the research in theses, most of which were studies that 

shed light on the substantive aspect. The type of research, types of sensory 

image in the Bashar Bashar bazaar according to the types of senses in the 

human, and what is aware of each sense by the kind of exciting that 

picture. The sensory image of Bashar is a stimulant and stimuli based on 

the senses in clarifying its medallions. The division of it according to the 

quantity used by the poet in his poems within his diwan is divided into 

visual, taste, olfactory, auditory and tactile images. All of what was 

included in the poetry of the poet was composed of verses that represent 

the sensual image in his poetry, and then the classification of images 

according to the sense, and determine the functional meanings that the 

image came to express. I chose to look at this picture - sensuality - in the 

Bashar Bashar b. Bashar as the most expressive image of the poet 's sense 

and represent his true representation, as well as his sensual perceptions 

mixed with imagination and imagination, although based on realistic 
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landmarks, despite the loss of one of the most important senses is the 

sense of sight, But he was able to find an outlet for him to have the corner 

of expression, creative ability, and poetic skill, and thus form a significant 

sensory images in the recipient a great impact. 
 المقدمة

 ,لما ليا مف أىمية في عالـ الشعر ,استأثرت الصورة بشكل عاـ باىتماـ القدامى والمحدثيف   
 ,والمغوييف ,والبالغييف ,مف وجية نظر النقاد وصدرت كتب كثيرة مف وجيات نظر مختمفة .

 فضال عف اصحاب المذاىب االدبية والنقدية المختمفة . 
نتج عف كثرة الدراسات المختصة بدراسة الصورة تنوع الصور االدبية التي يمكف أف نممحيا      

 والصورة الحسية . ,والصورة التقريرية ,صورة الذىنيةلوا ,فمنيا الصورة البالغية ,في العمل االدبي
الصورة الحسية في النص الشعرؼ ىي وسيمة فنية اكثر مما ىي غاية توضيحية جمالية . وبشار 

ُدِرس دراسات عدة وأصدرت فيو مؤلفات متنوعة  و مف شعراء العصر العباسي االوؿبف برد وى
ضوء عمى غمبيا دراسات تسمط المباحث في الرسائل الجامعية كانت أ فضال عما كتب عنو مف 

 الجانب الموضوعي .
انواع الصورة الحسية في غزليات بشار بف برد عمى حسب أنواع الحواس  ,وقد صنف البحث    

 وما يدرؾ مف كل حاسة حسب نوع المثير لتمؾ الصورة . ,عند االنساف
الصورة الحسية عند بشار ىي عبارة عف محفزات ومثيرات تعتمد عمى الحواس في إيضاح     
تنقسـ الى  ,وقد كاف تقسيميا وفق الكـ الذؼ استعممو الشاعر في قصائده داخل ديوانو ,يامداليم

 وىذه كانت فقرات البحث . ,صور بصرية وذوقية وشمية وسمعية ولمسية
في اشعاره كل ما ورد في شعر الشاعر مف أبيات تمثل الصورة الحسية  تجمع وقد    

الوظيفية التي جاءت تحديد المعاني و  ,ثـ تصنيف الصور عمى حسب الحاسة ومف,الغزلية
  .المتعبير عني الصورة 

في غزليات بشار بف برد بوصفيا الصورة االكثر  –الحسية  –آثرت اف ابحث ىذه الصورة     
بالتصور فضال عف مدركاتو الحسية الممتزجة  ,تعبيرا عف إحساس الشاعر وتمثمو اصدؽ تمثيل

  ,ف ارتكز عمى معالـ واقعيةوا   ,خياؿوال
يجد  فْ إال أنو استطاع أ ,ىي حاسة البصرىـ الحواس و عمى الرغـ مف مف فقدانو أحد أ     

وبالتالي يصوغ صورا  ,والبراعة الشعرية ,بداعيةوالقدرة اال ,تعبيرلو المتالكو ناصية المتنفسا 
 حسية مؤثرة في المتمقي تأثيرا كبيرا .

 
 



 أ.ـ.د نجالء عبد الحسيف عميوي مجمة آداب الفراىيدي                                        توظيف الحواس
 ـ2ٕٔٓ( أيموؿ 3ٖالعدد ) ىػ(61ٔفي غزليات بشار بف برد )ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٖ 

 في التراث النقديالصورة الحسية 
 ,ويجذب المتمقي إليو ,ؿالجما ليضفي عمى عمموِ  لى توظيف الحواس في شعرهِ يعمد الشاعر إ    

يستغل ذلؾ كمو لنقل  ,نفسيتو ثرا بالغا فيليترؾ أ ,ه واحاسيسو ويحرؾ خيالولما يثير مشاعر 
 معتمدا عمى ثقافتو وخيالو الذؼ يمتمكو . ,لى متمقيواألفكار إ

وىو طرؼ محسوس حتما . فيو الرديف  ,والصورة الحسية ) وثيقة الصمة بالطرؼ الثاني منيا
 . (ٔ) (سواء كانت ىذه التجربة حسّية أـ معنوية ,الحّسي لمتجربة الواقعية الحّية التي يعيشيا الشاعر

ثر مما كبل إنيا وسيمة فنية أ ,ي النص الشعرؼ لمجرد التوضيح واإلبانوال ترد الصورة الحسية ف
ودياف  وتحاوؿ الغور في ,ذلؾ انيا تتخطى عالـ الحس الخارجي ىي غاية توضيحية جمالية )

لذا تعد الصورة الحسية مف الصور , (ٕ)(جل التنبوء باألبعاد الداخمية النفسية لألشياءعميقة مف أ
و رػ أفنجدىا بذكر ما يُ  ,وتحدد مف كل تعبير يثير احساس المتمقي(ٖ)النص الجزئية الفردية في

ة عناصر ممتمقي فكرة النص مف خالؿ ذكر ىيئإذ يتجسد لؽ .وّ ذ  ت  و يُ مس أمْ و يُ أ ـْ ش  و يُ ع أم  سْ يُ 
متضافرة مع معطيات لغوية متنوعة  ,المشيد أو ألوانو أو طعمو أو صوتو أو تذكر مجتمعو معا

لفاظ ذات جاد بشار باختيار األوقد أ ,بارةسموبي لمعاأللفاظ المناسبة والتركيب األ ارمنيا اختي
لنفسو  مكانو تكويف دالالت عملسموبي ) فإف بإلعاطفي المؤثر بوساطة التركيب األالمغزػ ا

كثر شيوعا مف بينيا ذلؾ الذؼ تقوـ بو الصفات الداللية بتوكيد وبطرؽ عديدة ربما تكوف األ
التي  –التشبيو واالستعارة والكناية  –فضال عف معطيات عمـ البياف  ,(ٗ) (المعنى المبيفوتعزيز 

 لى الولوج في نفس االنساف لما تشتمل عميو مف سحر) ىياكل حية متحركة تعبد الطريق إتعد 
ثارة اإلحساس وبيا تتجاوب األصداء وتتحرؾ لعواطف وا  بياني مقترف بناحيتيف ىما نقل ا

كاف بشار مياال لمتعبير عف العوالـ الشعورية المجردة بطريقة تجعمو يستثمر مدركات , (٘)(الكممات
 العالـ وأشياءه الحسية لمقياـ بميمة األداء .

ف حواس اإلنساف ىي حمقة الوصل إذ إ ,بف برد بتوظيفيا في قصائدهوكثيرا ما استعاف بشار     
لى ثير كل ما يحيط بو إبل مف خالليا ينتقل تأ ,وىي خير مف يمثل إحساسو ,بينو وبيف محيطو

يستعيف بيا ثر بعقمو وقمبو وكل جوارحو ثـ يتحوؿ ىذا التأثير إلى صور تجوب الخياؿ دواخمو فيأ
 (ٙ) ليوضح مف خالليا أفكاره . المبدع
دىا في النص لى أىمية وجو وأشار إ ,وقد عرفت الصورة الحسية في التراث النقدؼ العربي     

في حديثو عف جودة الشعر  ,ىػ(ٕ٘٘دباء العرب نذكر منيـ الجاحع )تالشعرؼ الكثير مف األ
, أؼ أنو أوجب الشعر الجيد إثارة صورة بصرية يمكف أف يصل (ٚ)()جنس مف التصويربقولو 

بعناية وقد حظي كالـ الجاحع في ىذا المجاؿ  ,(ٛ)المتمقي بخيالو ليا إلى درجة تكاد ترػ بالعيف
 .(ٜ)دبيعف الصفات الحسية في التصوير األ بالغييف والنقاد إذ راحوا يبحثوف ال



 أ.ـ.د نجالء عبد الحسيف عميوي مجمة آداب الفراىيدي                                        توظيف الحواس
 ـ2ٕٔٓ( أيموؿ 3ٖالعدد ) ىػ(61ٔفي غزليات بشار بف برد )ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٗ 

ىػ( معمال ذلؾ بقدرتيا ٕٕٖىمية ذكرىا في النص الشعرؼ ابف طباطبا العموؼ )تأشار إلى أ     
)إف كل نف ل ما يتصل بيا وكذلؾ األفالعيف تنجذب لك ,عمى شّد انتباه قارغ الشعر وسامعو

إنما تتقبل ما يتصل بيا مما طبعت لو إذا كاف وروده عمييا وردا لطيفا  حاسة مف حواس البدف
وتتأذػ بالمرأػ  ,فالعيف تألف المرأػ الحسف ,وبموافقة ال مضادة معيا ,باعتداؿ ال جور فيو

ويمج  ,والفـ يمتذ بالمذاؽ الحمو ,ويتأذػ بالنتف الخبيث ,واألنف يقبل المشـ الطيب ,القبيح الكريو
واليد تنعـ بالمممس  ,واألذف تتشوؽ لمصوت الخفيض الساكف وتتأذػ بالجيير اليائل ,البشع المر
 .(ٓٔ) (وتتأذػ بالخشف المؤذؼ ,الميف الناعـ

واعتبرىا الييكل والشكل في مقابل المادة  ,ىػ( قد استعمميا نصاٖٖٚوقدامة بف جعفر )ت    
كما يوجد  ,والشعر فييا كالصورة ,) معاني الشعر بمنزلة المادة الموضوعة :اذ قاؿ ,والمضموف 

 .(ٔٔ)(مف شيئ موضوع يقبل تأثير الصورةفي كل صناعة مف انو ال بد فييا 
ذكر الصورة الحسية  ,ىػ( عند حديثو عف جودة التشبيو البميغٜٖ٘أما أبو ىالؿ العسكرؼ )ت    

وأجود أنواع التشبيو ما )  :قاؿ ,يا تحقيق بالغة التشبيوكواحدة مف األوجو األربعة التي مف شأن
 (ٕٔ) (إخراج ما ال تقع عميو الحاّسة إلى ما تقع عميو الحاّسة :يقع عمى أربعة أوجو أحدىا

) الصورة انما ىي تمثيل وقياس لما :ىػ( فقد شرح قولؤٚٗوجاء عبد القاىر الجرجاني ) ت    
اد االجناس تكوف مف جية فمما رأينا البينونة بيف آحنعممو فعقولنا عمى الذؼ نراه بأبصارنا 

بخصوصية تكوف في صورة ىذا ال تكوف  ,وفرس مف فرس ,فكاف بيف إنساف مف إنساف ,الصورة
 .(ٖٔ) (في صورة ذاؾ

وقابل بينيا  ,ىػ( كممة الصورة عمى خصوص االمر المحسوسٖٚٙكما اطمق ابف االثير ) ت    
واما تشبيو معنى بصورة  تشبيو صورة بصورة .. ) اما تشبيو معنى بمعنى ..واما:وبيف المعنى قاؿ

واما تشبيو صورة  ,لتمثيمو المعاني الموىومة بالصور المشاىدة ,..وىذا القسـ ابمغ االقساـ األربعة
 .(ٗٔ) (النو نقل صورة الى غير صورة ,بمعنى ..وىذا القسـ الطف االقساـ االربعة

 وتصوير الماديات بالذىنيات . ,فيو يعتبر التشبيو التمثيمي في تجسيده المعنويات بالحسيات    
أىمية الصورة الحسية في معرض حديثو عف ىػ( فقد أشار إلى ٗٛٙأما حاـز القرطاجني ) ت    
وأما  ) :ستبانة لمناقالت الفكر والتخيالت الشعرية إذ ذكراكيات وما يجب أف يعتبر فييا واإلالمح

األشياء فمنيا ما يدرؾ بالحس ومنيا ما ال يدرؾ بالحس والذؼ يدركو اإلنساف بالحس فيو الذؼ 
نيا تخيل بخواصيا ..فأما األشياء المدركة بالحس فإ تتخيمو النفس ألف التخيل تابع لمحس

ما المخيل مف أف يقصد تخييمو عمى الكماؿ أو يقتصر فيو عمى أدنى  ءعراضيا وال يخمو الشيوا  
يخيمو فإف قصد تخييمو عمى الكماؿ وجب أف يقصد في محاكاتو إلى ذكر خواصو وأعراضو 
القريبة والالزمة لو في جميع أحوالو أو الالحقة لو في حاؿ ما مف جية ىيئتو ومقداره ولونو 
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وقد فرؽ بيف الصورة المرئية والصورة , (٘ٔ) (ومممسو وربما أدؽ مف ذلؾ بمحاكاة حركتو أو صوتو
 .(ٙٔ)مسموعة ال

فقد أولت الدراسات النقدية الحديثة عناية كبيرة لدراسة العالقة بيف الحواس والصورة  ,أما حديثا    
 (ٚٔ)الشعرية  

 صفاتو  ,حياتو ,اسمو :بشار بف برد 
وكاف  ,فارسي األصل ,موالىـ العقيميىو بشار بف برد بف ي ْرجوخ بف أزدكرد بف شروستاف     

كنى بشار أبا معاذ ويمقب بالمرعث لرعثو كاف ي ,وأمو كانت رومية ,صخارستافأبوه مف فرس 
 :(ٛٔ)اذ قاؿ  ,يمبسيا في أذنو وىو صغير

اني ِلمدَّ ْمُس ِلْمق اصي و  ٍد         ذ رَّْت ِبي  الشَّ مى أ ح   أنا الُمر عَُّث ال أْخف ى ع 
وتنقل في  ,وسكف حرَّاف فترة ,ونشأ واشتير فييا ,ىػ(ٜٙولد بشار في البصرة نحو سنة )     
 .(ٜٔ)فبغداد  ,ثـ سكف البصرة ,البالد
دقيق  ,عذب التركيب ,مميح االسموب ,سميـ العبارة ,صحيح البياف ,فصيح المساف)نشأ     

ف يكوف ال ,مشرؽ الديباجة ,جميل الحبؾ ,حسف السبؾ ,رقيق الرصف ,الوصف بصرة ليا وا 
  .(ٕٓ) (الفضل األوؿ واألثر األخير

ييئة نشازا عمى ال ,كاف مجدور الوجو ,قتيفجاحع الحد ,كاف بشار أكمو الوجو قبيح الصورة    
فكانت صورتو مثال سيئا لمعمى  ,مكتنز المحـ ,وكاف ضخـ الجثة ,المألوفة لمطبيعة البشرية

وكاف يعمد إلى االنعطاؼ بآفتو إلى  ,كانت آفة العمى عنده تجعمو دائما يشعر بالنقص ,القبيح
عقدة العمى ىذه ىي نفسيا دفعتو  فّ وا   ,ريفداف الفكاىة والسخرية بمف يعاممو معاممة المبصمي

إلى مدرسة التجديد  جمل قصائده تمؾ القصائد التي جعمتو ينتميإلى أف يقوؿ أرؽ مقطوعاتو وأ
أدرؾ بشار بني أمية وبني العباس وقد  .(ٕٔ)شيخيـأف يجعموه رأس المجدديف و وشجعت النقاد إلى 

 .فيو مف مخضرمي شعراء الدولتيف 
في  غرض الغزؿ عند بشار كاف مف الموضوعات الميمة التي أجاد بيا الشاعر كما أجاد     

وقد  ,يتميز عمى شعراء عصره في توليد معانيو مف حيث الجزالة وابداء العشق ,األغراض االخرػ 
وىو في ىذا  ,وكاف يحرص عمى عفة تغزلو بيا ,حبتو عبيدةبحبو وغزلو العفيف لصا اشتير

يتفنف بسحر العيوف سماعا بطبيعة الحاؿ وليس مف قبيل  ف إذالغرض يسمؾ طريقة المبصري
ىػ( ٚٙٔتوفي بشار بالبصرة سنة ) ,(ٕٕ)ريقة الكثير مف الشعراء واألدباءوأعجب بيذه الط ,المعاناة

 .(ٖٕ)سوطا حتى ماتعندما أمر الخميفة الميدؼ بضربو سبعيف 
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 الصورة البصرية 
إذ تمكف الرائي مف إدراؾ أدؽ  ,نساف مف حيث األىميةتتصدر حاسة البصر حواس اإل    

وتعد مف أكثر الحواس تعامال مع الواقع إلى جانب  ,تفاصيل محيطو الخارجي وما يدور حولو
 حاسة السمع .

والصور البصرية ىي التي تعتمد عمى العيف في تصوير األشياء, كما أنيا اعتمدت في     
ا اننا نعمـ اف بشار بف برد كاف أعمى منذ أف كاف طفال مواضيع أخرػ عمى )عيف الخياؿ(, وبم

موىبة نادرة في  )واإلبداع  ,د عمى وصفو بحاسة البصرعتمبدع في تصوير ما يإال إنو أجاد وأ
 (ٕٗ) (مجاؿ معيف مف مجاالت الجيد اإلنساني

فكار حوؿ المشكمة كبر عدد ممكف مف األوب الذؼ يستخدمو الفرد مف إنتاج أكما إنو )األسم    
 –المرونة و  –ختالؼ وتتصف ىذه األفكار بالتنوع واإل –الطالقة الفكرية  –التي يتعرض ليا 

 وىذا ما وجدناه في شعر بشار عامة وغزلياتو خاصة .(ٕ٘) (صالةاألو  –و الشيوع وعدـ التكرار أ
ف عماه لـ يقمل مف إ ا  كما اعتقد أف بشار كاف واثق وىذا  ,اعوبدمف نفسو إنو بارع في الوصف وا 

 ما ورد ذكره في شعره . 
 :ذ قاؿإ ,مة مف إجادتو لوصفيا وىو أعمىتعجب فاط 

 (ٕٙ)َىْل ُيِجيُد النَّْعَت َمْكُفوُؼ الَبَصْر      َعِجَبْت َفْطَمُة ِمْف َنْعِتي َلَيا    
 :كما قاؿ

ـُ    َقْد َضلَّ َمْف كاَنِت الِعْمياُف َتْيِديوِ  أْعَمى َيُقوُد بصيرًا ال أَبا     َلُك
(ٕٚ) 

فقاـ بشار وأخذ بيد  ,فوصفو لو فمـ ييتدؼ إليو ,ذ قاؿ بيتو ىذا حينما سألو رجل عف منزؿإ    
 لى الدار .إ وجعل يقوده حتى أوصموالرجل 

فقد  ,في غزلياتو الصورة البصرية الممونةقد كّثر في توظيف  الشاعرف أ ومف الالفت لمنظر
 ,الموف  البريق اؼ اللة عمىوالياقوت كميا د ,والصبح ,والنجـ ,وردت الشمس وكذلؾ البدر وضياءه

لواف والصفات نجدىا كل ىذة األ ,(سودفضال عف ذكر األلواف )األبيض واألصفر واألخضر واأل
 :في غزلياتو مف مثل قولو

َعْت َعَمْيَيا الرَِّداءُ  ْمِس في الَجالء َوكالَبْد    ِر إَذا ُقنِّ  (ٕٛ)ىي كالشَّ
ألف  ,وقّيد ذلؾ عندما تتقنع ,في حسنو بالبدرو  ,بيبتو بالشمس في إشراقياشبو الشاعر وجو ح    

 في سواد الميل . ردفكاف وجييا فيو كالب ,في عرفيـ القناع أسود
 :وقولو

 (ٜٕ)َوَكْيَف ال َيْصُبو ِإَلى َغاَدٍة    َتْكِفيَؾ ِفي الظَّْمَماِء ِمْصَباَحا
شراقو بالمصباح يكشف الظالـ بنوره .      يشبو وجييا في بيائو وا 
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 وقولو:
ُموُط َليا إَباءُ وَغضاُت  َباِب مف الَعَذاَرى     َعَمْيِيفَّ السُّ  (ٖٓ)الشَّ

شراؽ ف ليؤالء العذارػ إ يقوؿ الشاعر      أو لقالئدىف ذلؾ . ,بياء وحسف وا 
 :ويقوؿ

ْوَقُة الَبْيَضاُء   (ٖٔ)وَثَقاُؿ اأَلْوَصاِؿ َسْرَبَمَيا الُحْس       ُف َبَياضًا, والرَّ
 ألبسيا الحسف وجماليا الرائق بياضا مميزا . ,ممتمئة األعضاءىي  :يقوؿ بشار    
 :ذ يقوؿإ سود فقد ورد في غزلوذكر الموف األ ماأ    

 (ٕٖ)ـِ َسَوادًا َقْد َحاَف ِمْنُو انتياءُ  وَلَيا َواِرُد الَغَداِئِر َكاْلَكْر 
 وقد أينع وحاف قطافو . ,بالعنب األسود المتدلي سوداأل يشبو شعرىا الطويل المسترسل    
ة بالروضة الزاىرة في صفرتيا يكما وصف محبوبتو يوـ خرجت لخاطبيا في زينتيا الشبي    

 :فقاؿ ,لواف المركبةفقد ذكر األ ,وخضرتيا
 (ٖٖ)كَأْنَما َأْلَبْسَتَيا َرْوَضًة    َما بْيَف َصْفَراَء َوَخْضراءِ 

 أما الصورة ,ف بشار بف برد قد وظف الصورة البصرية المونية بكثرة في غزلياتووىكذا نجد أ    
الميل والنيار, وحركة العيف مشي الحبيبة بتجمت لتصوير حركة  الحركة فييا إذ نجدف البصرية

 ,والفرس ,والكحل, وحركة الحياة المرتبطة بالماء والظل, وحركة الحيواف )الظباء , والناقة
كما تجمت في صور بشار البصرية   وحركة لباس المحبوبة )الرداء, والبرد, واإلزار(., (والحية

حقة, والحركة ثالثة أنواع مف الحركة وىي: الحركة اليادئة البطيئة, والحركة السريعة المتال
وقد عمل البحث كثرة الحركة في الصور البصرية إلى كثرة الجرؼ الدائـ وراء  ,المتداخمة المختمطة

 حبوبة, واليروب مف الرقباء, وتخطي الموانع والحواجز المانعة لمقاء حبيبتو .الم
  :مف ذلؾ قولو

ـْ َتْأِويَدا؟ ـْ َتْمِشي َلُي َوَيُشؾُّ ِفيَيا النَّاِظُروَف ِإَذا َمَشْت      َأَتِسيُل َأ
(ٖٗ) 

  غصف يتمايل ويتثنى.و بالأ ,ف الماء لرقتيا وانتظاـ مشييايشبو مشييا بسيال    
 وقولو:

يٍَّة    َقْمِبي َعَمْيَيا َىاِلٌؾ ُمْسَتِميْت   (ٖ٘)ِفي ِمْجَسَدْيَيا َظْبُي َبرِّ
وىالكو في  ,ستماتة قمبو عميياويذكر إ ,ل الثوب المالمس لجسدىايشبييا بالظبية البرية داخ    
  .حبيا
 :وقولو

ـْ يُكُف ِلَحرَّاَف ماءُ  َجاَوَرْتَنا َكالماء ِحينًا َفَممَّا          فاَرَقْت َل
(ٖٙ) 

اِر إَلى أْحَو        َر فيِو َتع ٌض واْلِتَواءُ ػػػػػػَ فِصِل المْيَل بالنَّيَّ  (ٖٚ)رُّ
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 –وحيف فارقتو غار الماء بحّراف ,يشبو حبيبتو سعدػ بالماء الذؼ يبعث الحياة فيمف يجاوره    
لى حبيب يقوؿ صْل الميل بالنيار وصوال إ ,ما البيت الثانيأ ,واختفت معالـ الحياة معو -بمداسـ 

 يتثنى ويميد في مشيتو .
 :وقولو

 (ٖٛ)َوَفاَلٍة َزْوَراَء َتْمَقى بيا اْلِعيػ          ف ِرفاضًا َيْمِشيَف َمْشَي النَساءِ 
 يقمب ,تتيادػ بقر الوحش فييا بخفة ورشاقة وخيالء كما النساء ,طراؼبعيدة األيذكر فالة     

 يشبو مشي البقر الوحشي بمشي النساء شاعرنا بشار بف برد الصورة الحسية ف
 ويقوؿ:

ـِ الَغَضا َدَعاُه اأَلَباءُ  َرْت ِدْعَصًة وَتمَّْت َعِسيبًا   ِمْثَل َأْي  (ٜٖ)ُأزِّ
وقامتيا كالجريدة في  ,ستديرةالبس محبوبتو اإلزر كقطعة الرمل المالشاعر وكأنو يبدو     
 خل أجمة القصب .دكحية بيضاء أف ت ,وىي تمشي في تثف وسرعة ,ستقامة والدقةاإل

يقاد ذىف صرية مثل الحركة ليسيـ في إلى توظيف مثيرات الصورة البربما عمد بشار إ      
ذكاء خيالو .  المتمقي وا 

وكأنو يرػ ما فييف مف صفات ما يصف حبيباتو مف النساء  ا  شعاره الغزلية كثير كما نجد في أ    
و ويشبّ  ,و بنانيا بنبات سقاه مطر غزيرو قامتيا بالحية ويشبّ ويشبّ  ,ييا بالبقرة الوحشيةحسنة يشبّ 

 :و عنقيا بعنق الظبي ..مف مثل قولووجيدىا أ ,عيونيا بعيوف البقر
ٍة وِفيَنا َجَفاءُ   (ٓٗ)َكمَياِة الِكَناِس َتطِوي َلَنا النَّْف        َس َعَمى ُودَّ

 -الشاعر –ة وفيو ف ورقة ومودّ وفييا ليّ  -الشجر الكثيف–يا اسِ ن  يشبييا بالبقرة الوحشية في كِ     
 جفوة وغمظة .

 :وقولو
ـَ َوَنْحٌر  ـٌ يْعُمو الَقوا  (ٔٗ)َطاَب ُرمَّاُنُو َعَمْيو اأَلَياءُ               َوَقَوا

 (ٕٗ) كَنَباٍت )َسّقاُه( َجـٌ َرَواءُ          َوَبَناٌف َيا َوْيَحُو ِمْف َبَناٍف  
 ,وصدرىا الذؼ طاب نيداه ,عتداليا الذؼ يعمو قامتيابأف ما يزينيا ىو ا  ,حبيبتو عبدةيصف     

 كما يشبو بنانيا وىو مف عناصر حسنيا بنبات سقاه مطر غزير . ,ولمع كشعاع الشمس
 :ويقوؿ

 (ٖٗ)َطاَلَعْت ِمْف ُمُزَناتِ       َوِبَخدٍّ َخدِّ َشْمٍس  
 (ٗٗ)َبَقٍر أْو ُجْؤَذَراتِ         َوِبَعْيَنْي َبَقٍر ِفي   
ـٍ    (٘ٗ)َيْرَتِعي ُحرَّ النََّباتِ         َوِبِجيٍد ِجيِد ِري
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و عينييا بعيني البقرة ويشبّ  ,ىا بالشمس التي تطمع مف بيف السحاب الماطرالشاعر خدّ  ويشبّ     
 بيض في حسنو وامتداده .و عنقيا بعنق الظبي األومف ثـ يشبّ  ,الوحشية أو بعيني ولدىا

 :دؽ التفاصيل وكأنو يرػ ما بوجو حبيبتو فيقوؿويذىب إلى أ
جُ     َتُموُح ُلَغاَماُت النََّجاِء ِبَوْجِييا   (ٙٗ)كَما اَلَح َبْيُت الَعْنَكُبوِت الُمَنسَّ

 مف فميا كنسيج العنكبوت  –الزبد المتطاير  –و لغامات الحبيبة يشبّ      
 :وكذلؾ يقوؿ

 (ٚٗ)َتاَلاَل َكَما َلَمَع اْلَوْحَوحُ           َوَتْضَحُؾ َعْف َبَرٍد َباِرٍد   
 البرد في تأللئو ولمعانو بمسيل الوادؼ .و ويشبّ  ,سنانيا البيضاء بالبرديشّبو أ    

 عقد وىي سمكو .تساقط الدمع بانتثار المؤلؤ مف  ,خرػ ي بيت آخر مف قصيدة أو فكما شبّ 
عمى الرغـ  ,ؿ عند بشارفي قصائد الغز  وكثر ما تـ توظيفالصورة الحسية البصرية ىي مف أ ىذه

نساف عمى قدرتو في التعبير ما يعجز اإلف وواضح بداع بيّ فاإل ,مف كونو أعمى وال يبصر ما ذكره
 المبصر عمى وصفو وذكره كما فعل بشار بف برد .

 الصورة السمعية  :المبحث الثاني
كما ىو معروؼ إف حاسة السمع ليا إمكانية عالية لحفع التواصل المستمر بيف اإلنساف     

وقد كانت عند بشار كثيرة االستعماؿ بما يدؿ عمييا مف ألفاظ, وقبل كل ذلؾ كاف لو  ,ومحيطو
  :بيت معروؼ في أىمية حاسة السمع لديو بقولو

ـِ ُأْذِني ِلَبْعِض الَحيِّ َعاِشَقٌة         واأُلْذُف َتْعَشُق َقْبَل الَعْيف َأْحياَنا  (ٛٗ)َيا َقْو
ـْ      اأُلْذُف كالَعْيِف ُتْؤِتي الَقْمَب ما َكاَنا قالوا بمف ال َترى َتْيِذي َفُقْمتُ  َلُي

(ٜٗ) 
 ,إف اإلذف قد تعشق قبل العيف :فيقوؿ ,يسمع صوت جارية فيعشقيا مف دوف أف يراىا    

ويؤكد في بيت آخر عشقو لممميحة حينما  ,ويساوؼ بذلؾ بيف اإلذف والعيف في الّتسّبب بالعشق
  :سمع صوتيا الرخيـ فقاؿ

 (ٓ٘)َلقْد َعِشَقْت ُأذني كالمًا َسِمْعُتُو      َرخيما وَقمبي ِلممميحِة َأْعَشقُ 
 :ويقوؿ

ْيَباُء ِفي َرْأِس َشاِرِب   (ٔ٘)إَذا ُذِكَرْت َداَر الَيَوى ِبَمَساِمِعي      كَما َداَرت الصَّ
واحيانا نجده يجعل  ,بدوراف الخمر في رأس شاربيا ,فيشبو دوراف اليوػ بمسامعو إذا ُذِكر ت    

 الحبيبة ىي سمعو وبصره فيقوؿ:
ي ِمْنِؾ َيا َبَصري وسمعي            وِمْف َقْمِبي َحَمْيُتِؾ ِفي ِجَيادِ   (ٕ٘)فِإنِّ

 ليحمييا مف جموحو وردات فعمو .. ,وكأنو يجاىد قمبو كونيا ىي السمع والبصر    
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الشاعر مف الطاقة التعبيرية التي تمنحيا الصورة السمعية لمنص في شعره فوظفيا في غزلو  أفاد
 :وىذا كاف كثير االستعماؿ في شعره منيا قولو ,مف مثل قالت,  وقمت, وأقوؿ

ّـَ َقاَلْت  َراءِ            :َفاْسَتَيمَّْت بَعْبَرٍة ُث  (ٖ٘)َكاَف ما َبيَنَنا َكِظلِّ السَّ
 (ٗ٘)َيا ُسَمْيَمى َقوِمي َفُروِحي إَلْيِو     أْنِت سْرُسوَرتي ِمَف الُخَمطاءِ 

ـَ ِمنِّي وُقوِلي:                ُكلُّ َشْيٍء َمِصيُرُه ِلَفَناءِ  اَل  (٘٘)َبمِِّغيِو السَّ
وىي تشكو  ,أعتمد عمى ما قالتو الحبية لجاريتيا التي تثق بيا وتقدميا عمى سائر صواحبيا    

وتخفف عنو وطأة اليجر  ,وعمييا أف تبمغ حبيبيا تحيتيا وتعزيو ,أف ما بينيا وبشار كظل السراء
  .والبعد
 :ويقوؿ

ـِ َخَيااًل أَصْبَت َعْيِني ِبَداءِ  :يْوـَ َقالْت   (ٙ٘)إَذا َرأْيُتؾ في النَّْو       
 (ٚ٘)في الَيَواءِ  َواْسَتَخفَّ الُفَؤاُد َشْوقًا إلى ُقْر       ِبَؾ َحتَّى َكأنَِّني

وكاف فؤادىا يطير إليو مع اليواء ,ىنا يذكر قوليا بأنيا إف رأتو في المناـ طيفا مرضت عيناىا    
 شوقا لقربو ووصالو .

وىي تعبير صادؽ عف مدػ اىتماـ الشاعر بما ليذه المفظة مف  (كما وردت لفظة )الحديث    
 :ة بكل وضوح منيا قولوتأثير عمى المتمقي وىي ناطقة عف الحاسة السمعي

ْفراُء والَحْمَراءُ  ْو        ِض َزَىْتُو الصَّ  (ٛ٘)وَحِديٌث كأنَُّو َقطُع الرَّ
وكما نرػ ىنا إنو  ,يشّبو حديثيا بقطع الروض قد ازداف بالنرجس األصفر والشقائق الحمر    

يخمط بيف األلفاظ الحّسية البصرية وما فييا مف لوف والحاّسة السمعية بتشّبيو حديثيا بجماؿ 
 النرجس والشقائق في حسنو وزينتو .

  :ويقوؿ كذلؾ
 (ٜ٘)إفَّ ))ُحبَّى(( َسَحَرْتِني         ِباألَماني َواْلِعَداتِ 

 (ٓٙ)َتْنِويِر النََّباتِ  ِبَدالٍؿ َوَحِديٍث                  ِمْثلِ 
 يشّبو دالليا وحديثيا ِبن ْور النبات الزاىي النضر .    
 :ويضيف إلى ما قالو مف معنى في البيت السابق فيقوؿ    

َياِض ُكِسيَف َزْىرا  (ٔٙ)َوكأفَّ َرْجَع َحديِثيا         ِقَطُع الرِّ
 (ٕٙ)فيِو ِسْحراوكأفَّ َتْحَت ِلساِنيا           َىاُروَت َيْنُفُث 

ـّ شّبو تأثير  ,أوال شّبو كالميا في فواصمو ومعانيو ومحسناتو بقطع الرياض الزاىرة     ومف ث
 ,)إف مف البياف لسحرا( (وىو مأخوذ مف قوؿ النبي )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ,كالميا في نفس سامعيا بتأثير السحر
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ألنيـ كانوا يعالجوف السحر  ,نافثا –السحر وىو المشيور بتماـ القدرة عمى  –وجعل ىاروت 
 بالنفث في العقد .

 :ويصف الحديث بينو وبيف محبوبتو ىذه المرة بشكل مختمف فيقوؿ    
نَّا َليْجِري َبْيَنَنا ِحيَف َنْمتقي       َحديٌث لو َوشٌي َكَوْشي الَمَطاِرؼِ   (ٖٙ)َوا 

ويعود ليشّبو حديثيا بثمار  ,وصف حديثيما بالثوب المطرز والمنقوش باأللواف الحريرية أؼ    
 :فيقوؿ ,الجنة مف فرط لذتو

 (ٗٙ)َوَدْعَجاِء الَمَحاِجِر ِمْف َمَعدًّ         كأفَّ َحديَثيا َثَمُر الِجَنافِ 
  :ويقوؿ

 (٘ٙ)َلَيا َمْنِطٌق َفاِخٌر َفاِتٌف               َكَحْمي اْلَعَراِئِس ُيْسَتْمَمحُ 
ْمي العروس يستحسنو الناس .      يشّبو حديثيا في جمالو وفتنتو ِبح 

كما نجد أف بشارا  قد وظف الصورة السمعية الصاخبة مف خالؿ استعمالو أللفاظ دالة عمى ذلؾ 
 :فيقوؿ ,وىي صور كاف يستعمميا فيمف يرػ فييـ السوء (والعواء ,منيا ) النبح

ي         َوَتْرِبَيِتي َوِلْمَكْمِب الُعَواءُ   (ٙٙ)إَذا َنَبَح الِعَدى َفَمُيفَّ ُودِّ
ويصف في مكاف آخر مف ديوانو عدـ اكتراثو  ,ولألعداء نباح الكمب ,ىو ييبيف الود والمحبة    

ويشّبو لوميـ بنباح الكالب ..ىكذا ىو بشار بف ُبرد يستخدـ مف األلفاظ الحسنة  ,لموـ الالئميف
 لصوت الحبيبة والنباح والعواء لمف ىـ ضده في حبو أو ىواه .

 الصورة الذوقية  :المبحث الثالث
ليذكر طعـ ريقيا  ,وّظف بشار ىذه الحاسة في غزلو مف خالؿ وصفو لمحظات لقائو بحبيبتو    
  :فيقوؿ

 (ٚٙ)ْصَبْحُت َظْمآَف إَلى َوْجِيَيا          َشْوقًا َوَلْو ُأْسَقى ِبِفيَيا َرِويتْ أَ 
ِريُّو أْف ُيْسق ى ِبريقيا ,يصف أف شوقو إلييا يشعره بالظمأ      وفي قصيدة أخرػ نجده يوظف  ,و 

 :فيقوؿ ,ويشبو حالو بالظمآف األلفاظ في الحاسة الذوقية جميعا ليصل بالمتمقي إلى شدة اشتياقة
ِحقِ   (ٛٙ)َوَلْو َبقَيْت ))ُحبَّى(( َلَنا لَبِقيتُ          َفنيُت    ,أال َيا اْسِقياني ِبالرَّ

ـِّ مالٍؾ      (ٜٙ)َوَلْو ُذْقُت َيْومًا ِريَقَيا َلَبِريتُ           أرى َسَقمي َيْزداُد ِمْف ُأ
ّـَ َحيٍَّة              َوَيْعَتاُدني اْلَوسَواُس ِحيَف أِبيتُ   (ٓٚ)أظلُّ كأنِّي شاِرٌب ُس
 (ٔٚ)َفُسْبَحاَف َربِّي ال َجالَدَة َبْعَدَما               َجَرْيُت َوأْبالني اْلَيَوى َفبميتُ 

ـْ أْظَمْأ إلى َبْرِد َمْشَرٍب      (ٕٚ)ِو الحِبيِب َظِميتُ َولِكْف إلى َوجْ         َظِمْئُت َفَم
ّـَ أْخَمَفْت        (ٖٚ)َنِسيتُ  :َوَقاَلْت لَنا َيْوـَ اْلِفَراؽِ              َوَقْد َوَعَدْتنا َنائاًل ُث

 (ٗٚ)َوَلْو َفَعمْت َماَت اْلَيَوى َوَرِضيتُ          َفَما إْف َسَقْتَنا َشْرَبًة ِمْف ُرَضاِبَيا  
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وال شفاء لو إال بريقيا  ,وسقمو يزداد بسبب حبيا ,أىمكو حبياتحدث عف حبيبتو )ُحبَّى( قد 
وقد  ,ويعود ليقوؿ بأنو كشارب سـّ حية لما ينتابو مف ىواجس وأفكار بسبب ابتالئو بحبيا ,العذب

وفي بيتو األخير يموميا أنيا لـ  ,بعدت عنو وقد ظمأ إلى وجييا ولـ يظمأ إلى مورد عذب بارد
 ورضت نفسو . ,ولو فعمت لمات اليوػ  ,تسقيو مف ريقيا

 :ويقوؿ
ـٍ َشِنيٍب              َباِرٍد َعْذِب المِّثاتِ   (٘ٚ)َوِبِذي َطْع
 (ٙٚ)َطْعُمُو ِمْف َذْوِب شْيٍد       ِشيَب ِباْلَماِء اْلُفَراتِ 

ومرة نجده يصف  ,يصف ثغرىا وقد رقت أسنانيا وابيضت وريقيا شيد مزج بالماء العذب     
 :ريقيا بالثمج والتفاح والخمر لبياف طيب الثغر والريق والنَّف س فقاؿ

اَحا  (ٚٚ)َكَأفَّ َثْمجًا َبْيَف َأْسَناِنَيا        ُمْسَتْشِركًا َراحًا َوُتفَّ
 :ويقوؿ

ـَ الزَّْنَجِبيِل َوِريَح َراحِ  َكَأفَّ ِبِريِقَيا َعَساًل َجِنّيًا        َوَطْع
(ٚٛ) 

 ىنا جعل طعـ ريقيا عسل ُمِزج بالزنجبيل والخمر .    
 :ويكرر الصورة ويضيف إلييا فيقوؿ    

ـٍ         َحرَّاَف َيْنُظُر َغْفَمَة الَميَّاح  (ٜٚ)َوَلَو أنَّيا َداَوْت َصدًى ِمْف ىاِئ
 (ٓٛ)ِبُرَضاِب ِذي أَشٍر أَغرَّ كأنََّما            ُغِبَقْت َمَشاِرُبُو ِمَف التَُّفاح
ـْ ُتَنْل ِبَماَلَمٍة        َوِشَفاُء َمْف َتيَّْمِت َغْيُر ُجَناح َشَفِت اْلَغِميَل َوَل
(ٛٔ) 

وىو يريد أف  ,يشبو نفسو في حبيا بالظمآف ينتظر مف المياح غفمة ليشرب مف ماء بئره    
لداوة اليائـ ولو فعمت ذلؾ  ,يشرب مف ريقيا والذؼ شّبيو بعصير التفاح الذؼ يشرب في العشي

 الظمآف بريقيا لشفى ىو ولـ تمـ ىي عمى سقييا لو .
 ,بل عمد إلى توظيفيا لتشارؾ بطعميا رّيق حبيبتو ,لـ يذكر الخمرة بقصد بياف حبو الحتسائيا

  :فيقوؿ
ـِ ُدرٍّ ُمَفمَّجِ   (ٕٛ)اَذا أْحَرَقْتني الكأُس َداَوْيُت َحرََّىا       ِبَمْثُموَجٍة ِفي َنْظ

  :ويقوؿ
 (ٖٛ)َوِبَثْغٍر َيْحِكي الُمَخبُِّر َعْنُو        َنْفَحَة الِمْسِؾ ُفتَّ ِفي َكاِس َراحِ 

وىذا يؤكد أف الشاعر أفاد مف  ,في ىذا البيت يشبو نكية فميا برائحة المسؾ مع الخمر    
مثيرات الصورة الحسية الذوقية لمتعبير عف شدة اشتياقو وحاجة قمبو لمف يشعر بضرورة وجودىا 

 في حياتو .
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ٖٔ 

كما أف ىناؾ صورة ذوقية رائعة تدؿ عمى خيالو الواسع حينما يجمع أربعة أوصاؼ في بيتيف     
 :إذ قاؿ ,مف الشعر

 (ٗٛ)يَّ ُرَضابًا َوَمْوِرَدا            إفَّ َفاَىا أْشَيى إَلػ   
َدا  (٘ٛ)ِمْف َجَنا النَّْحِل ِبالنَُّقا                ِخ ُزاَلاًل ُمَبرَّ

إذ يفضمو عمى العسل الممزوج  ,كميا مقابل ريق حبيبتو ,العذوبة والبرودة والصفاء والرقة    
وجميعيا كما سبق وذكرنا ذلؾ آنفا مثيرات لمصورة الحسية الذوقية استعمميا  ,بالماء البارد العذب

 في غزلو بمف يحب .
 الصورة الشمّية  :المبحث الرابع

وردت األلفاظ الدالة عمى الحاسة الشمية في غزليات بشار ليعبر بيا عف حبيبتو وجماليا     
حتى أنو  ,وكثيرا ما يستعمل لفظة المسؾودالليا برسـ صورة لفميا وما يشع منو مف رائحة طيبة 

 :فقاؿ ,شّبو جارية سوداء بالمسؾ نفسو
 (ٙٛ)َأْشَبَيِؾ الِمْسُؾ وَأْشَبْيِتِو              َقائمًة في لونو قاعَده
 (ٚٛ)ال َشؾَّ ِإْذ َلْوُنُكما واحٌد                َأنَّكما مف ِطينٍة واحَده

وكأنيما مف طينة  ,بحيث ليس أحدىما بأحسف لونا مف اآلخر ىنا يعني تماـ المشابية بينيما    
 واحدة .
  :ويقوؿ

ْيَحا               َف ِفيِو اْلِمْسُؾ َمْفُتوتُ  ْوَح َوالرَّ  (ٛٛ)َكأفَّ الرَّ
ويشّبو في بيت آخر خدىا وجبينيا بالعود  ,يشّبو وجييا بروح وريحاف قد ُفتَّ فييما المسؾ    

 :فيقوؿ ,ينضح بالمسؾ فوؽ الموقد الممتيب
جِ  َىا َوَجِبيُنَيا         مَف اْلِمْسِؾ َفْوَؽ الِمْجَمِر الُمأجِّ  (ٜٛ)َوَبْيَضاَء َيْنَدى َخدُّ

 :ويقوؿ
ـْ َتَطيَّْب َوافق المْسَؾ ريُحيا ُيذكُِّرني ْيَحاُف َراِئحَة الَِّتي      ِإذا ل الرَّ

(ٜٓ) 
 ويشّبو رائحتيا برائحة المسؾ . ,يذكر محبوبتو كمما رأػ ريحانة أو شّميا    
 :وقولو

ـِ َنْعَميا     َتَضوََّع ِمْسكًا ما أصاَبت َوَعْنَبرا  (ٜٔ)ِإذا َوَضَعْت في َمْجِمِس الَقْو
 بالغ الشاعر فيقوؿ أينما تضع نعميا حبيبتو تنتشر رائحة المسؾ والعنبر في أرجاء المكاف . ي    

 :ويقوؿ
ّـَ َفاحا  (ٕٜ)ُدرٌَّة َحْيُثَما ُأديرْت َأَضاءْت              َوَمَشٌـّ ِمْف َحْيُثَما ُش
 (ٖٜ)َوَجَناٌت قاَؿ اإللو ليا ُكو           ني َفكانت ُروحًا َوَرْوحًا َوَراحا
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ٔٗ 

ومف ثـ يشبييا بالنسيـ المذيذ البرودة  ,وبالمسؾ الذؼ تفوح رائحتو ,أوال يشبييا بالدرة المضيئة    
 وعاد يشبييا بالخمر في  نشوة النفس واإلنبساط معيا .  ,في حسف المالقاة والمحادثة

 الصورة الممسية  :المبحث الخامس
 اتجاىاتفقد كانت حاسة الممس لديو في  ,الغزلي وىي مف أقل الصور ورودا في شعر بشار    

 :منيا ما وردت بأفعاؿ دالة عمى الممس بوساطة اليد مف مثل قولو ,متنوعة
اّل أْف أَمسَّ َيَدا ـْ َأْقِض ِمْنَيا إْذ َخَمْوُت ِبَيا       إاّل اْلَحِديَث َوا  وُقْمُت َل
(ٜٗ) 

كما إف ىناؾ ما يدلل  ,إلييا ومّس يدىاحينما خال بحبيبتو )سعدػ( لـ ينعـ معيا إاّل بالتحدث 
 :مف ذلؾ قولو ,عمى لمسو لحبيبتو إذ يشعر بنعومة بعض مف أجزاء جسدىا

َواِدِؼ َفاْنَثَنْت      َكاْلَخْيُزَراَنِة َلْدَنًة ُأْمُموَدا  (ٜ٘)اْرَخْت َعَمى َقَصِب الرَّ
ومرة يراىا في لينيا ونعومتيا بالغصف  ,يشبييا في تثنّييا ونعومتيا بالخيزرانة المدنة أؼ المينة    

 :النظر المتثني فيقوؿ
َبى األْغَيدِ   (ٜٙ)َبْيَضاَء ُحْسنًا أْشَرَقْت ُصْفَرًة      َتْيَتزُّ ِفي ُغْصِف الصِّ

 كما يذكر نعومة خدىا فيقوؿ:    
َحى َحمَّْت  ْمع َمْيُضوَمُة اْلَحَشا      كَشْمِس الضُّ  (ٜٚ)ِبُبرٍج َوأْسعدِ أِسيَمُة َمْجَرى الدَّ

يذكر نعومة خدىا وضمورىا ويشّبييا بشمس الضحى  ,كناية عف الخد :أسيمة مجرػ الدمع    
وعاد مرة أخرػ أثناء تغزلو بعدد مف الشابات حينما يميو معيف ويذكر بأنيف  ,في البياء واألشراؽ

وكاف ينعـ بمسامرتيف فيصفو  ,أنفاسيف الطيبة وجمودىف الرقيقة الناعمة ,ناعمات وما دعاه إلييف
 :إذ يقوؿ ,عيشو

 (ٜٛ)ُربََّما قد َدَعْوُت بالمَّْيِو ُخودًا      َوَدَعْتني أْنفاُسيا َوالُجُمودُ 
 (ٜٜ)َذاَؾ إْذ َمْدَخِمي عَميِيفَّ َعْفٌو      َوَنِعِيمي َداٍف َوَعْيشي َخِريدُ 

 ,سية يتغزؿ بمف يحب أو يميو معيفكل ما ذكر آنفا يدلل عمى أف الشاعر كاف بحاستو المم    
 :فيقوؿ ,كونو أعمى ,وبجانب آخر نجده يطمب مف حبيبتو أف تمكنو لمّس جسدىا ليرػ محاسنيا
نَّا اَل َنراِؾ َفالمِسيَنا  (ٓٓٔ)ُأَماَمُة َقْد ُوِصْفِت لنا ِبُحْسٍف     َوا 

إذ وّظفيا لمتعبير  (نجد الشاعر يذكر مثيرات تدرؾ بحاسة الممس مثل ) البرودة والحرارة كما     
عف حرارة أشواقو ونار حبو التي كاف يشعر بيما مف الحب وىي كثيرة الحضور في شعر الغزؿ 

 :فيقوؿ ,ضمف حاسة الممس
 (ٔٓٔ)َماِء َناٌر َتَميَّبُ أَصْفَراُء ِفي قْمِبي َعَمْيِؾ َحَراَرٌة       َوِفي َكِبِدي اْلَييْ 

ونجده يرػ األمنيات التي  ,وما كابده مف نار ممتيبة ,يذكر في ىذا البيت حرارة قمبو عمييا    
 :فيقوؿ ,تحضره خاليا وقت المقيل بالوقود المشتعل
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َذا َما َخاَل ِلَبْرِد َمِقيٍل        َحَضَرْتُو اْلُمَنى ُحُضوَر اْلَوُقودِ   (ٕٓٔ)َوا 
 :النار فيقوؿ اشتعاؿويبالغ في رسـ صورة     

ْدِر ِممَّا َبَمَغْت ِحبَِّتي      ِمْثُل ِشَياِب اْلَقاِبِس الُموِقدِ   (ٖٓٔ)ِفي الصَّ
ـْ َتْبُردِ  إْف َبَرَدْت َعْف َكِبِدي َلْوَعٌة        َطاَلْت َعَمى اْلَقْمِب َفَم
(ٔٓٗ) 

يشّبو ما يشتعل في صدره مف نار متأججة ودواـ إشتعالو في أحشائو فيي إف بردت في الكبد     
كما يزيد في رسـ الصورة فيقوؿ إف مف حرارة قمبو في الحب يحمى عميو  ,اشتعمت في القمب

 :الجمر فيقوؿ
 (٘ٓٔ)كأّف الَقْمَب ِمف ُحبِّ              ِؾ َمْوُضوٌع َعَمى َجْمَرهْ 

 :كما نجده يعمل في غزلو اسباب الحرارة التي يشعر بيا مف حبو ؿ)عبدة( إذ يقوؿ    
ْمُع واْحَترَؽ الَجَنافُ   (ٙٓٔ)َدَعا بفراِؽ َمْف َتْيَوى أَباُف     َفَفاَض  الدَّ
 (ٚٓٔ)َكأفَّ َشَراَرًة وَقَعْت بقمِبي          َلَيا في ُمْقمتي وَدِمي اْسِتَنافُ 

كما نجد صورة أخرػ يذكر  ,وفي دمو حرارة مف الحزف  ,أف في عينيو حرارة مف البكاء اراد     
 :فيقوؿ ,فييا الزميرير

 (ٛٓٔ)كالزَّْمَيِريِر يُكوُف صائَفًة     َوَىَوى الُمَعاِنِق لْيَمَة الّصَردِ 
إذ تكمل ومرة أخرػ بالعناؽ  ,إذ ال يكوف لذيذا إاّل بالصيف ,يشّبييا بالزميرير في الصيف    

 لذاذتو في البرد .
كما نجد أف ىناؾ صور متناقضة في صوره  ,والكثير مما ذكرت نجده في أبيات بشار الغزلية    

 ارتكابحينا نراه يحرص حينما يمتقي بمف يحب عمى عفة المقاء وعدـ  ,الحسية الخاصة بالممس
 :كما في قولو ,اآلثاـ فييا

ْو               ِر َوُأْخَرى ُتْدِني َجاَلِبيَب ُسوَداَلْيَمًة َتْمَبُس اْلَبَياَض ِمَف   (ٜٓٔ)الشَّ
ـْ َنْأ                     ِت َحَرامًا ِفيَيا َوال َتْفِنيَدا َفَمَيْوَنا ىذي َوىػػػػػِذي َوَل
(ٔٔٓ) 

 (ٔٔٔ)الَمْحُموَداحْيُث َنْطِوي اْلَفْحَشاَء َواْلَفْحَش إْف ِقي            َؿ َعَفافًا َوَنْنُشُر 
 ,يميو فييما مع مف يحب دوف أف يقترؼ حراما أو منكرا ,اراد ىنا ليمة مقمرة وليمة ظمماء    

 وقاؿ: ,وبعده عف الفحشاء قوال وفعال ,ويذكر عفافو في تمؾ الميالي الالىية
 (ٕٔٔ)ِلَغْيِث َثاَلٍث ال ُيَفاِرُؽ ِريَبًة       َعَفْفَف وال أْربو وَلْسُت بُمْبَعدِ 

ف كاف  ,فمـ اتجاوز الحد فيما يكوف بيف المحبيف ,أؼ بعد غياب ثالثة لياؿ خموت بالحبيبة     وا 
 قادرا عمى فعمو . 

 :كما يقوؿ
َمَدا  (ٖٔٔ)غاَب اْلَقَذى َفَشِرْبَنا َصْفَو َلْيَمِتَنا      حبَّْيِف َنْمُيو َوَنْخَشى اْلَواِحَد الصَّ
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ومع ذلؾ  ,ويشّبو التمذذ بتمؾ الميمة بشرب الخمر ,المكدرات بصفو الخمريشّبو خمو الميمة مف     
 كمو يحرص عمى عفة المقاء .

 حراـ في وحينا آخر نجد صور عمى النقيض مما ذكرت في األبيات االخيرة إذ يرػ أنو ال إثـ وال
 ,تقبيل وعناؽ الحبيبة

  :فيقوؿ
ـٍ َوُقْبَمٍة ِمْف ُجَناِح؟  (ٗٔٔ)َىْل َعَمى َعاِشٍق َخاَل ِبَحِبيٍب       ِفي اْلِتزَا

 :ويصّور مدػ التصاقو بحبيبتو عند المقاء فيقوؿ    
ْذ َنْمتِقي َخْمَف الُعُيوِف كأنََّنا       ُساَلُؼ ُعَقاٍر بالنَُّقاِخ َمشوبُ   (٘ٔٔ)وا 

 ,بالعناؽ ونحوه بامتزاج الماء ) النقاخ( بالخمر ) العقار( يشّبو في ىذا البيت شدة اإلتصاؿ    
 :في وصاليما عند المقاء بالعسل خالطو ماء السحاب فيقوؿ (كما يصف نفسو وحبيبتو ) عبدة

 (ٙٔٔ)َفكَأنََّنا َعَسٌل ِبَماِء َسَحاَبٍة           َبْعَد التََّفرُِّغ ِباأَلَناِة ُأِعيَدا
  :فييا الشاعر عف مدػ التصاقو بحبيبتو أثناء المقاء فيقوؿ صورة حسّية أخرػ يعبر    

ْبِح ُدونِي َحاجٌب َوُستورُ   (ٚٔٔ)َخَمْوُت ِبيا ال َيْخُمُص الماُء َبْيَننا      إلى الصَّ
ال يمر الماء بينيما مف شدة االلتحاـ . كما يقوؿ إنيما يتساقياف  ,يقوؿ إنيما باتا متالصقيف    

 :فقاؿ ,رقيب ببرد السحابة يسقي البردالحب في غفمة مف ال
 (ٛٔٔ)إْذ َتَعاَطْيَنا َوَوْىٌب َنائـ         َبَرَد الُمْزَنِة َيْسِقي الَبَرَدا

الجودة الفنية وطريقة التعبير عف الصورة الحسّية والتنوع األسموبي في عرضيا تكشف عف     
 مدػ تمكف الشاعر مف أدواتو الشعرية وطريقة توظيفو لمثروة المغوية التي يمتمكيا .

 الخاتمة
 ,ىي وسيمة فنية اكثر مما ىي غاية توضيحية جمالية ,الصورة الحسية في النص الشعرؼ      

وكانت مدركاتو  ,إذ مثل مشاعره اصدؽ تمثيل ,ف برد مف شعراء العصر العباسي االوؿوبشار ب
عمى الرغـ مف فقدانو أحد أىـ  ,واف ارتكز عمى معالـ واقعية ,الحسية ممتزجة بالتصور والخياؿ

 الحواس وىي حاسة البصر .
وفق حواسو  وقد توصمنا الى النتائج االتية بعد البحث في فقرات تحددت في غزلياتو    

 :وبالتسمسل الذؼ ورد حسب كمية االبيات الشعرية التي وردت في ديواف الشاعر
وىي مف اكثر الصور التي استعمميا الشاعر ليعبر عف تمكنو مف االفكار  :الصورة البصرية -ٔ

كاف واثقا مف نفسو بارعا في  ,حوؿ المشكمة التي تعرض ليا وىي فقدانو لحاسة البصر
فضال  ,وجاءت صوره البصرية متنوعة منيا الممونة ,يقمل مف إبداعو الوصف إف عماه لـ

الحركة اليادئة البطيئة والحركة السريعة المتالحقة والحركة  ,عف الحركة بانواعيا الثالث
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 ,واليروب مف الرقباء ,والسبب يعود إلى كثرة جريو وراء المحبوبة ,المختمطة المتداخمة
وكأنو يعمد إلى توظيف مثيرات الصورة  ,وتخطي الموانع والحواجز المانعة لمقاء حبيبتو

ذكاء خيالو . ,البصرية  مثل الحركة ليسيـ في ايقاد ذىف المتمقي وا 
كانت بديال عف  ,كانت عند بشار كثيرة االستعماؿ بما يدؿ عمييا مف الفاظ :الصورة السمعية -ٕ

وقد أفاد مف الطاقة التعبيرية التي تمنحيا  ,معو وبصرهإذ يجعل الحبيبة س ,حاسة البصر
الصورة السمعية لمنص الشعرؼ فوظفيا في غزلياتو فاستعمل الصورة السمعية اليادئة 

 والصورة السمعية الصاخبة .
وظف الشاعر ىنا ىذه الحاسة في غزلو مف خالؿ وصفو لمحظات لقائو  :الصورة الذوقية -ٖ

صف شوقو لحبيبتو بالظمآف ورّيو أف يسقى بريقيا فجاءت ودائما يعمد الى و  ,بحبيبتو
وكثيرة  ,منيا الثمج والتفاح والخمر والعسل والزنجبيل ,الصورة مختمفة في التعبير عف ريقيا

 استعمميا في غزلو بمف يحب . ,ىي الصور وجميعيا مثيرات لمصورة الحسية الذوقية
معية في غزلياتو ليعبر بيا عف حبيبتو االلفاظ الدالة عمى الحاسة الس :الصورة الشّمية -ٗ

وجسدىا بالعود  ,وأخذ صور عدة منيا صورة لفميا وما يشع منو مف رائحة طيبة ,وجماليا
حتى وصل حد التوظيف لاللفاظ في ىذه  ,الذؼ ينضح منو المسؾ فوؽ الموقد الممتيب

 الحاسة الى موضع نعل حبيبتو ينشر رائحة المسؾ في ارجاء المكاف .
فقد كانت حاسة الممس  ,وىي مف اقل الصور ورودا في شعر بشار الغزلي :ة الممسيةالصور  -٘

منيا ما وردت بأفعاؿ دالة عمى الممس بواسطة اليد مثل النعومة  ,لديو في اتجاىات متنوعة
إذ وظفيا لمتعبير عف حرارة  ,مثل البرودة والحرارة ,أو مثيرات تدرؾ بحاسة الممس ,والميونة

وىي كثيرة الحضور في شعره الغزلي ضمف حاستو  ,بو التي كاف يشعر بيمااشواقو ونار ح
 الممسية .

طريقة تعبير الشاعر بشار بف برد تثبت جودتو الفنية في توظيف الصور الحسية والتنوع      
وبالتالي تكشف عف مدػ تمكف الشاعر مف توظيفو لمثروة المغوية التي  ,االسموبي في عرضيا

 يمتمكيا .
 تـ البحث بعونو تعالى 

 اليوامش
 .ٜٔالصورة الفنية في شعر الطائييف بيف االنفعاؿ والحس / د. وحيد صبحي كبابة /  (ٔ)
 ٘ٗالصورة الفنية في شعر المعتمد بف عباد اإلشبيمي /  (ٕ)
 ٛٗالمصدر نفسو /  (ٖ)
 ٖٚمقدمة في الشعر /  (ٗ)
 ٜٖٔالصورة الفنية في المثل القرآني /  (٘)
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 ٖ٘ٔالعاطفة واإلبداع الشعرؼ /  ,ٚٛٔالمصطمح النقدؼ /  موسوعة :ينظر (ٙ)
 ٖٔ ,ٖالحيواف / ج (ٚ)
 ٗ,ٔمفيـو الصورة الفنية بيف القديـ والحديث / ج :ينظر (ٛ)
 ٗ  ,ٔينظر: المصدر نفسو / ج (ٜ)
 ٗٔ-ٖٔ ,ٔعيار الشعر / ج (ٓٔ)
 ٗتح: أ بونيياكر /  ,نقد الشعر ,قدامة بف جعفر (ٔٔ)
 ٓٗٔكتاب الصناعتيف /  (ٕٔ)
 ٖ٘ٙ:دالئل االعجاز ,الجرجاني (ٖٔ)
 . ٜٖٚ/  ٔج ,المثل السائر ,ابف االثير (ٗٔ)
 ٜٜ-ٜٛمنياج البمغاء وسراج األدباء /  (٘ٔ)
 ٜ ,ٔمفيـو الصورة الفنية بيف القديـ والحديث / ج :ينظر (ٙٔ)
 ٜٖٔالصورة الفنية في المثل القرآني /  :ينظر (ٚٔ)
 ٓٔديواف بشار بف برد / المقدمة  /  (ٛٔ)
 ٜٚينظر: األعالـ / الزركمي /  (ٜٔ)
 ٘دراسات في األدب العباسي  / د.عبد السالـ سرحاف / (ٕٓ)
 ٓ٘رحمة الشعر مف األموية ألى العباسية / د. مصطفى الشكعة /  :ينظر (ٕٔ)
 ٖٚ٘المصدر نفسو/  :ينظر (ٕٕ)
 ٖٕٚ/ ٔوفيات األعياف / البف خمكاف / ج (ٖٕ)
 ٘ٛمدخل في عمـ النفس العاـ /  (ٕٗ)
 ٖٕعمـ النفس العاـ /  (ٕ٘)
 (ٔالبيت رقـ ) ,ٚ٘الصفحة  ,ديواف بشار بف برد / الجزء الرابع (ٕٙ)
 (ٔ) ٕ٘ٓ ,ٗالمصدر نفسو / ج (ٕٚ)
 (ٕٓ) ٖٚ ,ٔالمصدر نفسو / ج (ٕٛ)
 (٘) ٜٛ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٜٕ)
 (ٕٓ) ٖٔ ,ٔالمصدر نفسو /ج  (ٖٓ)
 (ٕٛ) ٖٛ ,ٔالمصدر نفسو / ج (ٖٔ)
 (ٕٛ) ٖٛ ,ٔالمصدر نفسو / ج (ٕٖ)
 (ٗ) ٘ٗ ,ٔالمصدر نفسو / ج (ٖٖ)
 (ٜ) ٗٗٔ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٖٗ)
 (ٜ) ٔٔ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٖ٘)
 (ٙ) ٖٗ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٖٙ)
 (ٚ) ٖٗ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٖٚ)
 (ٖٕ) ٔ٘ ,ٔالمصدر نفسو/ ج (ٖٛ)
 (ٖٕ) ٖٛ ,ٔالمصدر نفسو / ج (ٜٖ)
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 (٘ٔ) ٖٙ ,ٔالمصدر نفسو / ج (ٓٗ)
 (ٕٙ) ٖٛ,ٔالمصدر نفسو / ج (ٔٗ)
 (ٕٚ) ٖٛ ,ٔالمصدر نفسو / ج (ٕٗ)
 (ٙٔ) ٛٗ ,ٕالمصدر نفسو /ج (ٖٗ)
 (ٚٔ) ٛٗ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٗٗ)
 (ٛٔ) ٛٗ ,ٕالمصدر نفسو / ج (٘ٗ)
 (ٕٕ) ٜٙ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٙٗ)
 (ٗٔ) ٘ٓٔ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٚٗ)
 (ٔ) ٖٛٔ,ٗالمصدر نفسو / ج (ٛٗ)
 (ٕ) ٖٛٔ ,ٗالمصدر نفسو / ج (ٜٗ)
 ( ٔ) ٖٕٔ ,ٗالمصدر نفسو / ج (ٓ٘)
 (ٜ) ٕٖٕ ,ٔالمصدر نفسو / ج (ٔ٘)
 (ٙ) ٓٗٔ ,ٖالمصدر نفسو / ج (ٕ٘)
 (ٜٔ) ٔ٘ ,ٔالمصدر نفسو / ج (ٖ٘)
 (ٕٓ) ٔ٘ ,ٔالمصدر نفسو / ج (ٗ٘)
 (ٕٔ) ٔ٘, ٔنفسو / ج المصدر (٘٘)
 (٘) ٜٗ ,ٔالمصدر نفسو / ج (ٙ٘)
 (ٙ) ٜٗ ,ٔالمصدر نفسو / ج (ٚ٘)
 (ٜٕ) ٜٖ, ٔالمصدر نفسو / ج (ٛ٘)
 (ٕٔ) ٕ٘ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٜ٘)
 (ٖٔ) ٕ٘ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٓٙ)
 (ٖ) ٕٙ ,ٗالمصدر نفسو / ج (ٔٙ)
 (ٗ) ٕٙ ,ٗالمصدر نفسو / ج (ٕٙ)
 ( ٔ) ٗٔٔ ,ٗالمصدر نفسو / ج (ٖٙ)
 (ٔ) ٜ٘ٔ ,ٗالمصدر نفسو / ج (ٗٙ)
 (ٛ) ٗٓٔ ,ٕر نفسو / جالمصد (٘ٙ)
 (ٕٔ) ٖٔ ,ٔالمصدر نفسو / ج (ٙٙ)
 (ٓٔ) ٔٔ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٚٙ)
 (ٔ) ٙٔ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٛٙ)
 (ٕ) ٙٔ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٜٙ)
 (ٖ) ٙٔ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٓٚ)
 (ٗ) ٙٔ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٔٚ)
 (٘) ٙٔ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٕٚ)
 ( ٙ) ٚٔ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٖٚ)



 أ.ـ.د نجالء عبد الحسيف عميوي مجمة آداب الفراىيدي                                        توظيف الحواس
 ـ2ٕٔٓ( أيموؿ 3ٖالعدد ) ىػ(61ٔفي غزليات بشار بف برد )ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٕٓ 

 (ٚ)  ٚٔ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٗٚ)
 ( ٜٔ) ٜٗ ,ٕنفسو / ج المصدر (٘ٚ)
 (ٕٓ) ٜٗ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٙٚ)
 (ٚ) ٜٛ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٚٚ)
 (ٖٔ) ٗٔٔ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٛٚ)
 (ٙ) ٙٔٔ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٜٚ)
 (ٚ) ٚٔٔ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٓٛ)
 (ٛ) ٚٔٔ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٔٛ)
 (ٕٗ) ٜٚ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٕٛ)
 ( ٗٔ) ٕٔٔ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٖٛ)
 (ٙ) ٖٙٔ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٗٛ)
 ( ٚ) ٖٙٔ ,ٕالمصدر نفسو /  ج (٘ٛ)
 (ٔ) ٕٗ ,ٗالمصدر نفسو / ج (ٙٛ)
 (ٕ) ٕٗ ,ٗالمصدر نفسو / ج (ٚٛ)
 (ٕٗ) ٕٛ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٛٛ)
 (ٙٔ) ٛٚ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٜٛ)
 (ٚ) ٜٜ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٜٓ)
 (ٔ) ٕٙ ,ٗالمصدر نفسو / ج (ٜٔ)
 (ٔ) ٖٙ ,ٗالمصدر نفسو / ج (ٕٜ)
 (ٕ) ٖٙ ,ٗالمصدر نفسو / ج (ٖٜ)
 (ٛ٘) ٓٗٔ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٜٗ)
 (ٓٔ) ٗٗٔ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٜ٘)
 (ٕٛ) ٕٔ٘ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٜٙ)
 (ٖٕ) ٜٙٔ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٜٚ)
 (ٕٗ) ٜٚ ,ٖالمصدر نفسو / ج (ٜٛ)
 (ٕ٘)  ٜٚ ,ٖالمصدر نفسو / ج (ٜٜ)
 (ٔ) ٙٛٔ ,ٗالمصدر نفسو / ج (ٓٓٔ)
 (ٗ) ٖٖٔ ,ٔالمصدر نفسو / ج (ٔٓٔ)
 (ٕٓ)  ٕٙٗ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٕٓٔ)
 (ٛ) ٜٕٗ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٖٓٔ)
 ( ٜ)  ٜٕٗ ,ٕنفسو / ج المصدر (ٗٓٔ)
 ( ٙ) ٜٜٔ ,ٖالمصدر نفسو / ج (٘ٓٔ)
 (ٔ)  ٛٛٔ ,ٗالمصدر نفسو / ج (ٙٓٔ)
 (ٕ) ٛٛٔ ,ٗالمصدر نفسو / ج (ٚٓٔ)



 أ.ـ.د نجالء عبد الحسيف عميوي مجمة آداب الفراىيدي                                        توظيف الحواس
 ـ2ٕٔٓ( أيموؿ 3ٖالعدد ) ىػ(61ٔفي غزليات بشار بف برد )ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٕٔ 

 (ٔٔ) ٖ٘ٔ ,ٖالمصدر نفسو / ج (ٛٓٔ)
 (ٕٖ)  ٜ٘ٔ ٕالمصدر نفسو / ج (ٜٓٔ)
 (ٖٖ)  ٜ٘ٔ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٓٔٔ)
 ( ٖٗ)  ٜ٘ٔ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٔٔٔ)
 ( ٖٔ) ٘ٓٔ ,ٖالمصدر نفسو / ج (ٕٔٔ)
 (ٗٗ)  ٖٛٔ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٖٔٔ)
 (ٜ)  ٕٓٔ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٗٔٔ)
 ( ٚٔ) ٚٗٔ ,ٔالمصدر نفسو / ج (٘ٔٔ)
 (ٛ)  ٔٗٔ ,ٕالمصدر نفسو / ج (ٙٔٔ)
 (٘)  ٛٙ ,ٗالمصدر نفسو /  ج (ٚٔٔ)
 (ٖٓ) ٖ٘ ,ٖالمصدر نفسو / ج (ٛٔٔ)

 المصادر
 ـ.ٕٕٓٓ ,٘ٔط  ,دار العمـ لممالييف ,ىػ(ٜٖٛٙٔخير الديف بف محمود بف عمي )ت ,الزركمي ,األعالـ -
 ,ٜٜٙٔ ,ٖط ,بيروت ,المجمع العممي العربي اإلسالمي ,عبد السالـ دمحم ىاروف  :تحقيق ,الجاحع ,الحيواف -

 . ٖٔ ,ٖج
 ,مطبعة الفجالة الجديدة ,ٕط ,د. عبدالسالـ سرحاف ,دراسات في األدب العباسي أو رشفات مف رحيق األدب -

 ـ .ٜ٘ٙٔ ,القاىرة
 . ٜٜٛٔ ,بيروت ,دار ومكتبة اليالؿ ,اليوارؼ صالح الديف  د. :قدـ لو وشرحو ,ديواف بشار بف ُبرد -
 ,بيروت ,دار النيضة العربية لمطباعة والنشر ,د. مصطفى الشكعة ,رحمة الشعر مف األموية إلى العباسية -

 ـ .ٜٔٚٔ
 د.ت . ,دمحم أبو الفضل إبراىيـ وعمي دمحم بجاوؼ  :تحقيق ,أبو ىالؿ العسكرؼ  ,الصناعتيف الكتابة والشعر -
 ىػ . ٕ٘ٗٔ ,ٔط ,المدينة المنورة ,الجامعة اإلسالمية ,زيد بف غانـ الجيني ,في المفضمياتالصورة الفنية  -
 ,أتحاد الكتاب العرب ,وحيد صبحي كبابة د. ,الصورة الفنية في شعر الطائييف بيف االنفعاؿ والحس -

 ـ.ٜٜٜٔ,دمشق
جامعة  ,كمية اآلداب ,رسالة ماجستير ,إيماف ناصر ,الصورة الفنية في شعر المعتمد بف عباد اإلشبيمي -

 ـ . ٕٓٓٓ ,البصرة
 ,جامعة بغداد ,كمية اآلداب ,دمحم حسيف عمي الصغير ,دراسة نقدية وبالغية –الصورة الفنية في المثل القرآني  -

 ـ . ٜٛٚٔ
  ,ـ ٕٕٓٓ ,ٔط ,دمشق –سوريا  ,دار الفكر المعاصر ,عيسى عمي العاكوب ,العاطفة واإلبداع الشعرؼ  -
 ,االردف ,,مكتبة الممتع العربئط,صفية الجبالي د. ,شعيرة د.خالد أبو ,ثائر غبارؼ  د. ,النفس العاـعمـ  -

 ـ.ٕٛٓٓ
 ,تحق: عبدالعزيز بف ناصر المانع ,ىػ(ٖ٘ٗبف طباطبا العموؼ)ت أحمدأبو الحسف دمحم بف  ,عيار الشعر -

 د.ت . ,القاىرة ,مكتبة الخانجي
 ـ.ٕٔٔٓ,جامعة بغداد,ٔط,االمير شمسي د.عبد ,مدخل في عمـ النفس العاـ -
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 ـ2ٕٔٓ( أيموؿ 3ٖالعدد ) ىػ(61ٔفي غزليات بشار بف برد )ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٕٕ 

   ,موقع منتدػ النقد التطبيقي ,إبراىيـ أميف الزرزموني ,مفيـو الصورة الفنية بيف القديـ والحديث -
   hemaz@hotmail.com 

 ,دار الشؤوف الثقافية العامة ,ةالموسوعة الثقافي ,رياض عبد الواحد :ترجمة ,جاكوب كرج ,مقدمة في الشعر -
 د.ت . ,بغداد

 ـ . ٜٙٙٔ ,تونس ,دمحم الخوصة :تحقيق ,حاـز القرطاجني ,منياج البمغاء -
 ـ .ٖٜٛٔ ,ٕط ,المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ,عبد الواحد لؤلؤة :ترجمة ,موسوعة المصطمح النقدؼ -
 ,ىػ(ٔٛٙبف دمحم بف ابي بكر بف خمكاف )ت أحمدأبو العباس شمس الديف  ,الزماف أنباء وأنباءوفيات االعياف  -

 ـ .  ٜٛٙٔ ,بيروت ,دار الفكر ,احساف عباس تحق: د.
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