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يبىع عىاطفي أبعث أجمل إلاهداءاث   مً صميم قلبي ٍو

 إلى مً قاى فيهم هللا حعالى:
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خألم إذا ألم بىا وحظهس معىا إذا أصابىا طقم  إال مً ًىفطس قلبها ٍو

إلى أقسب الىاض لىا في ألافساح وألاقساح    

 إلى مً عاشذ مً أجلىا في الدهيا 

صة  إلى أمي العٍص

 إلى مً علمني الظير في مبدأ ألاخالق والعلم وألبظني ثىب إلاحترام 

 إليو ًا مىبع الحياة والعطاء والدي الحبيب

وحيإلى مً ماهذ بظظمتهم وهظستهم جبعث في هفس ي القىة وحب الحياة أخا   

 إلى الىجىه املفعمت بالبراءة وبساعم الحياة هىز وأهفاى وإًاد 

 وإلى جميع الصدًقاث وألاصدقاء 

 إلى مً شسفىا بئشسافه ألاطخاذ املحترم معمس عبد هللا 

 إلى مً وظيهم قلمي ولم ًيظاهم قلبي

جعل شادها شاد العلم واملعسفت  وفي ألاخير أدعى هللا أن ًىفقني في هره الحياة ٍو

 فــــاطمــــت



 

 

 

أحمد هللا عص وجل على مىه وعىهه إلجمام هرا البحث إلى الري وهبني مل ما 

ًملو حتى أحقق له أماله، إلى مً مان ًدفعني قدما هحى ألامام لىيل املبخغى إلى 

إلاوظان الري امخلو إلاوظاهيت بهل قىة إلى الري طهس على حعليمي بخضحياث جظام 

علم إلى مدزطتي ألاولى في الحياةمترجمت في جقدٌظه لل  

 أبي الغالي على قلبي أطاى هللا في عمسه

إلى التي وهبذ فلرة لبدها مل العطاء و الحىان إلى التي صبرث على مل شيئ، 

التي زعخني حق السعاًت وماهذ طىدي في الشدائد وماهذ دعىاتها لي بالخىفيق جدبعني 

جرلسث ابدظامتها في وجهي هبع الحىان أمي خطىة خطىة في عملي إلى مً ازجحذ ملما 

.ً  أعص مالك على القلب والعين جصاها هللا غير خير الجصاء في الداٍز

إليهما أهدي هرا العمل املخىاضعلهي أدخل على قلبهما شيئا مً الظعادة إخىحي 

 وأخىاحي الرًً جقاطمىا معي عبن الحياة 

لما أهدي ثمسة جهدي ألطخاذي املحترم ''عبد هللا معمس'' الري ملما جظلمذ 

ق أمامي لجأث إليه  فئهازها لي وملما دب اليأض في هفس ي شزع فيا ألامل ألطير الطٍس

قدما وملما طالذ عً معسفت شودووي بها وعلما طلبذ لميت مً وقخه الثمين وفسه لي 

ل أطاجرة قظم ألادب العسبيبالسغم مً مظؤولياجه املخعددة، إلى م  

 محمد أمين



 

 

 

 

 الحمد هلل على إحظاهه والشنس له على جىفيقه وإمخىاهه وأشهد 

أن طيدها وهبيىا محمد عبده وزطىله الّداعي    

إلى زضىاهه صلى هللا عليه وطلم وعلى آله وأصحابه وأجباعه وطلم    

 بعد شنس هللا طبحاهه وحعالى على جىفيقه لىا إلجمام 

ل الشنس    هرا البحث املخىاضع هخقدم بجٍص

ً الرًً أعاهىها وشّجعىها على إلاطخمساز  ٍص  إلى الىالدًً العٍص

 في مظيرة العلم والىجاح وإلماى الدزاطت الجامعيت،

ل إال مً شّسفني بئشسافه ألاطخاذ ''عبد هللا معمس''   لما هخىجه بالشنس الجٍص

ئه حقه الري لً جنخفي حسوف هره املرلسة إلًفا  

 بصبره النبير عليىا ولخىجيهاجه العلميت التي ال جقدز بثمً

والتي طاهمذ بشهل لبير في إجمام واطخنماى هرا العمل   

إلى مل أطاجرة قظم ألادب العسبي     
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   مقدمة: 

وأساس الشعر هو التصوٌر، فالّصورة هً عمادة وجوهره  إن أهم ما ٌقوم علٌه  

جمالٌته، باعتبار أن هذه أهم مٌزة للغة الشعرٌة، هً خاصٌة التعبٌر بالّصورة وذلك ألن 

 التأثٌر على القارئ باإلحٌاء ولٌس باللغة العادٌة.الّشعر ٌتخذ طرٌقه إلى 

فنون القول قدٌما وظّل كذلك حتة زاحمته فً ساحة المنافسة لقد كان الّشعر سٌد   

فنون أخرى، والشعر منذ أقدم عصوره قائم على التصوٌر فالّصورة هً الجوهر الّدائم 

د إلٌه، فالّصورة لٌست شٌئا والثابت فً الّشعر مهما تعددت مدارسه وإختلفت نظرة النقا

جدًٌدا فً الشعر، غٌر أّن إستخدامها ٌخالف من شعر إلى آخر أو بعبارة أخرى إّن الّصورة 

تكون معّبرة عن زمنها وعن عصرها ألّنها تعكس على نحو دقٌق نمط العالقات بٌن الفرد 

فً والمجتمع فً كل عصر ومن هنا وقع إختٌارنا على موضوع ''الصورة الشعرٌة 

 القصٌدة القدٌمة''، باعتبار أن كل قصٌدة هً فً حد ذاتها صورة.

لقد كان الدافع األول: إلختٌارنا هذا الموضوع لّما ٌطرحه من فضول فً نفسٌتنا   

ٌّة فً القصٌدة القدٌمة وكذلك طرح مجموعة من  لمعرفة كل شًء عن الّصورة الشعر

نقاد القدامى؟ ما هً أهم خصائص الصورة األسئلة منها: ما مفهوم الصورة الشعرٌة عند ال

 الشعرٌة؟ وماهً وظٌفتها؟.

وإٌمانا مّنا بالحصول على أجوبة شافٌة قمنا بهذا البحث مع تقدٌرنا للدراسات التً   

كانت فً هذا المجال مثل دراسة خالد محمد الزواوي للصورة الفنٌة عند النابغة الذبٌانً 

للّصورة الفّنٌة فً شعر أبً تمام، كما أردنا أن نلّم بكل هذه ودراسة الرباعً عبد القادر 

األسئلة وغٌرها واإلجابة عنها وذلك فً كتاب واحد للتسهٌل على الطالب مشقة البحث فً 

 مراجع متعددة.

أّما فٌما ٌخص المنهج المتبع فً بحثنا هذا هو المنهج الوصفً التحلٌلً الذي ٌقوم   

 حلٌلها لتكون جدٌرة بالدراسة والتحلٌل. أساسا على وصف الظاهرة وت

أوال: إعطاء مفهوم للّصورة قدٌما، هذا المفهوم الذي ال ٌعدو أن ٌكون عند بعض النقاد 

القدامى فً معظمه ال ٌتجاوز حدود اإلستعارات والتشبٌهات والكناٌات والمجازات أي أّنه 

 ال ٌنحصر فً إطار البالغة.

ٌّة.ثانٌا: دراسة تحلٌلٌة للّصور   البٌانٌة للّصورة الشعر
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قمنا بتقسٌم بحثنا هذا إلى فصلٌن مع تمهٌد فً بداٌتهما وخاتمة فً نهاٌتهما، بحٌث   

ٌّة قدٌما لغة واصطالحا، ومفهومها عند النقاد  كان التمهٌد لتحدٌد مفهوم الّصورة الشعر

صادر وخصائص القدامٌة )عند العرب والغرب(، ثم انتقلنا للتحّدث فً الفصل األول عن م

ٌّة ٌّة وكذلك صّورها البٌان ووظائفها، أّما فً الفصل الثانً فقد تطرقنا فٌه إلى  الّصورة الشعر

ٌّة فً الدالٌة،  ٌّة فً دالٌة المتنبً: الّصورة التشبٌه ٌّات الّصورة الشعر تجدٌد وإبراز تجل

ٌّة فً الدالٌة، الّصو ٌّة فً الدالٌة، الّصورة الكنائ ٌّة فً الّدالٌة، الّصورة اإلستعار رة المجاز

أما الخاتمة فكانت حوصلة أخٌرة ملّمة وملخّصة ألهم النتائج التً توّصلنا إلٌها فً بحثنا 

 هذا.

ومن أجل تحقٌق ذلك إعتمدنا على مجموعة من المراجع التً تطرقت لدراسة هذا   

شعر علً الجازم، الموضوع أذكر من بٌنها: إبراهٌم أمٌن الّزرزمونً، الّصورة الفّنٌة فً 

جابر عصفور، النقد األدبً، الّصورة الفّنٌة فً التراث الّنقدي والبالغً عند العرب، بشري 

ٌّة فً النقد العربً الحدٌث....إلخ.  موسى صالح، الّصورة الشعر

إلى جانب بعض المصادر من بٌنها: الجاحظ، كتاب الحٌوان، أبو هالل العسكري   

 ر(، عبد القاهر الجرجانً، دالئل اإلعجاز.الصناعتٌن )الكتابة والشع

وفً األخٌر ال ٌسعنا إال الشكر كل من قّدم لنا ٌد المساعدة إلنجاز هذا العمل سواء   

من قرٌب أو من بعٌد كما نخص األستاذ عبد هللا معمر بتشكراتنا له على مرافقتنا منذ البداٌة 

ٌّمة، فكل هؤالء فائق اإلحتر     ام والتقدٌر.  بتوجٌهاته ونصائحه الق
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 مفهوم الصورة الشعرية:  -

حظٌت الّصورة الشعرٌة عند القدامى باإلهتمام والتحلٌل، وقد أّكد الناقد إحسان عّباس 

ٌّة منذ القدم.  أّن الشعراء قد استخدموا الّصورة الشعر

 تعريف الّصورة لغة وإصطالحا:  -1

 ٌكاد ٌكون هناك إجماع حول صعوبة إٌجاد تعرٌف شامل للصورة ولعّل هذه 

ا  ٌّ الصعوبة تكمن فً المصطلحات األدبٌة جمٌعا، وعلٌه فإن تحدٌد مفهوم لها ٌظّل نسب

معرضا لإلنتقادات وٌعود سبب هذه الصعوبة حسب الدكتور إبراهٌم أمٌن الزرزمونً إلى 

 ا:عدة أسباب ٌنبغً الوقوف علٌها ومنه

 إن الصورة أمر متعلق باألدب واللغة والتطور الحادث فً كلٌهما وفً الفنون  -1

 عموما ال ٌلغً القدٌم بل ٌتعاٌش معه وٌسٌر بجانبه.

 أن للّصورة دالالت مختلفة وترابطات متشابكة وطبٌعة مرنة تتأبى التحدٌد الواحد  -2

 المنظر أو التجرٌدي.

قٌل إّن الصورة الشعرٌة أصبحت  »لتقول: ولعل هذا ما دفع الدكتور ''رٌتا عوض'' 

جاءت »، وكذلك ٌقول ''نورمان'': «تحمل لكل إنسان معنى مختلفا، كأّنها تعنً كل شًء

 .«الّصورة لتعنً كل شًء لكّل الّناس

إرتباط مفهوم الصورة باإلبداع الشعري، وقد فشلت المساعً التً تحاول تقنٌنه أو  -3

متغٌرة تنتمً للفردٌة والذاتٌة، وحدود الطاقة اإلبداعٌة تحدٌده دوما لخضوعه بطبٌعة 

 المعّبر عنها بالموهبة.

ٌّة   -4  كثٌر من الباحثٌن نقلوا عن المناهج الغربٌة نظرتها للّصورة فً عبارات غٌر منطق

 متسمة بالحذلقة اللفظٌة دون أن تقنعنا بجدٌد.

 تراث فمنهم من ٌنكر على إختالف الباحثٌن فً نظرتهم إلى الّصورة وعالقاتها بال -5

القدماء كل فضل ومنهم من ٌجلب لدراسته أثوابا غرٌبة وٌحاول تطبٌقها على النصوص 

العربٌة، وهم بذلك عقّروا مصالح الّصورة وزادوه خفاء
1

، وقد ورد مصطلح الصورة فً 

 القرآن الكرٌم ومن ذلك: 

                                                           

  1 ،2222للطباعة والنشر والتوزٌع، القاهرة،  دار قباء فً شعر علً الجازم،إبراهٌم أمٌن الزرزمونً، الصورة الفّنٌة  
.9ص  
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.{كَ بَ ك  رَ  اءَ ا شَ مَ  ةِ ورَ صُ  ي  ً أَ قوله تعالى: }فِ 
1
  

ِه  ٌْ َرُكْم َفأَْحَسَن ُصوَرُكْم َوإِلَ َماَواِت َواألَْرَض ِبالَحق  َوَصو  قوله عّز وجّل: }َخلََق الس 

الَمِصٌُر{.
2

ً ا فِ مَ  هُ لَ  حُ ب  سَ ى ٌُ نَ سْ الحُ  اءُ مَ سْ األَ  هُ لَ  رُ و  صَ المُ  ئُ ارِ البَ  قُ الِ الخَ  للَاُ  وَ ، وقال تعالى: }هُ 

.{(42) ٌمُ كِ الحَ  ٌزُ زِ العَ  وَ هُ وَ  ِض رْ األَ وَ  اتِ اوَ مَ الس  
3

 

وِصور  والصورة لغة كما جاء فً ''لسان العرب'' البن منظور هً جمع ''صور'' 

الصورة ترد فً كالم العرب على ظاهرها : ''وقد صوره فتصور قال ابن األثٌروصوٌر، 

وعلى معنى حقٌقة الشًء وعلى معنى صفته، ٌقال صورة الفعل كذا وكذا أي هٌئته 

األمر كذا وكذا أي صفته''.وصورة 
4
  

 معنى هذا أن الصورة صفة الشًء وهٌئته.

أّما الصورة اصطالحا هً: نسخة جمالٌة إبداعٌة تستحضر الهٌئة الحسٌة أو الذهنٌة 

والمعانً بصٌاغة جدٌدة تنهض لها قدرة الّشاعر ومقدار تجربته وفق تعادلٌة بٌن  لألجسام

ىطرفٌن هما المجاز والواقع دون أن ٌستبد طرف آخر''.
5
   

فالّصورة هً تعبٌر عن المعانً بطرائق وصٌغ جدٌدة تظهر من خاللها براعة  

د، كما ٌعرفها الدكتور سمٌر الشاعر فً الّنظم معتمدا على ثنائٌة المجاز والواقع فً آن واح

مصطلح ٌستعمله الّناقد الّشكلً للّداللة على خلق رؤٌة خاّصة »سعٌد حجازي بأّنها: 

ٌنحصر دورها فً أداء وظٌفة فّنٌة تتفق وطبٌعة الخصائص العاّمة للّنص وأبرز هذه 

.«الخصائص الفّنٌة هً التقابل والّتكرار واإلستعارة
6

 

ٌّة   لها وظٌفة فّنٌة تؤّدٌها فً النص من خالل خصائصها الفنٌة أّن الّصورة البٌان

ٌّة كاالستعارة والتشبٌه والتكرار.  وأنواعها البٌان

                                                           

.28سورة اإلنفطار، اآلٌة   1  
.23سورة التغابن، اآلٌة   2  
.24سورة الحشر، األٌة   3  
.21ص ،2222 ط، لبنان، ،دار صادر بٌروت 24ابن منظور، لسان العرب ''مادة صور'' مجلد،   4  
، 1997، 1عبد اإلله الصائغ، الخطاب اإلبداعً الجاهلً والصورة الفنٌة، المركز الثقافً فً العربً، بٌروت، لبنان، ط  5 

.97ص   
سمٌر سعٌد حجازي، النظرٌة األدبٌة ومصطلحاتها الحدٌثة )دراسة لغوٌة تحلٌلٌة(، دار طٌبة للنشر والتوزٌع العلمٌة،     6  

.24، ص2224القاهرة، مصر،   
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ومن خالل القولٌن ٌمكن اإلستنتاج أن الّصورة خلق إبداعً جدٌد فٌه ٌحلّق الّشاعر  

لك بخٌاله موّظفا سلسلة من اإلستعارات والمجازات تلك التً تجذب القارئ وتبهره بت

ٌّزة.  األسالٌب الفّنٌة المتم

 الّصورة عند النّقاد القدامى:  -2

ٌّة القدٌمة فً تعاملها من الّنص عند النّقاد العرب:  - أ  ارتكزت معظم الّدراسات النقد

الّشعري خصوصا على ما ٌتضّمنه من جوانب التقلٌد والجّدة والجمال إلى جانب األحكام 

الّنحوٌة دون أن تغٌر إهتماما للبناء الفّنً فً حد ذاته ولمجمل العناصر المشّكلة له مما جعل 

تلك الّدراسات تدور فً فلك واحد فلم ٌنظر النقّاد لعنصر الموسٌبقى واكتفوا بما ٌحقّقه 

اع من قوافً متجانسة فأهملوا بذلك تلك الموسٌقى الناتجة عن بناء العمل الشعري ككل اإلٌق

ومن ثمى وإلى ما تفرزه نفسٌة المبدع من مشاعر وانفعاالت هً دافعه األول اإلبداع 

ٌّر الوزن والتحّكم فً القافٌة، ضف إلى  ٌّد من تخ انحصرت أحكامها فً مدى التمّكن الج

ر الوصف ودقته وفً إقتدار الشاعر على إقامة المشّبه والمشّبه ذلك إعتمادعم على عنص

به، عنصر التصوٌر هذا أو الوصف كان جانبا مهما فً العملٌة اإلبداعٌة عند الشاعر، فقد 

راح النقّاد العرب القدامى ٌخوضون فً هذا المفهوم كل حسب توّجهه جاعال من دراسته 

ات اآلخرٌن سواء كان قرٌبا من هدف دراسته أم فً المرتبة األولى بغّض الّنظر عن دراس

 بعٌدا.

فً تارٌخ  »وٌعّد الجاحظ من بٌن النقّاد األوائل الذٌن تطّرقوا لمصطلح الّصورة  

النقد العربً هذا المصطلح الذي ٌعتبر فكرة من بٌن األفكار الهاّمة التً سٌطرت على 

.«أجٌال موٌلة من البالغٌٌن والّنقاد من بعده
1
  

وحسب النقّاد الّدارسٌن المعاصرٌن فإّنه ٌعتبر أول من استعمل مادة الّصورة فً  

 سٌاق تعرٌفه لماهٌة الّشعر.

والعربً البدوي المعانً المطروحة فً الطرٌق ٌعرفها العجمً  »ٌقول الجاحظ:  

ٌّر اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الما ء والقروي والمدنً، وإّنما الشأن فً إقامة الوزن وتخ

                                                           

،، دار الكتاب المصري، القاهرة2جابر عصفور، الّنقد األدبً الّصورة الفّنٌة فً التراث النقدي والبالغً عند العرب، ج  1  
.253، ص2223، 1ط  
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وفً صّحة الطبع وجودة الّسبك، فإّنما الشعر صناعة وضرب من النسٌج وجنس من 

.«التصوٌر
1

 

وفقا لهذا القول ٌرى الجاحظ أن المعانً ال حدود لها مبسوطة إلى غٌر غاٌة ٌدركها  

ٌّا كان العجمً والعربً والبدوي والقروي، عكس األلفاظ التً ٌذهب إلى أّنها ضٌقة  أ

ٌّر اللفظ وإحكام النسج وطرٌقة محصورة المجال،  وفٌما ٌخّص حدٌثه عن جودة السبك وتخ

ٌّاغة، إّنما ٌقصد الّصورة وإن لم ٌظهر مفهومه المباشر لها.  الص

وٌبدو إهتمام الجاحظ باللفظ أكثر من إهتمامه بالمنى فهو فً إعتقاده العنصر  

 األساسً لتشكٌل الّصورة.

معانً »بن جعفر حٌث ذكرها فً تعرٌفه قال: وقد ور ذكر ''الّصورة'' عمد قدامة  

الّشعر بمنزلة المادة الموضوعٌة، والّشعر منها كالّصورة، كما ٌوجد فً كّل صناعة من أّنه 

.«ال بد فٌها شًء موضوع ٌقبل تأثٌر الّصورة
2
  

 وما ٌمكن أن نفهمه من هذا التعرٌف أّن قدامى قّسم ماهٌة الّشعر إلى قسمٌن:  

صبح الّصورة عنده تمّثل األّول أي الشكل الخارجً أي المبنى وٌنهج أبو شكل ومضمون فت

المعانً مشتركة بٌن الغفالء فرّبما »هالل العسكري نهج الجاحظ وقدامة حٌث ٌقّرر أّن 

ٌّد السوقً والنبطً، والزنجً، وإّنما تتفاضل الناس فً األلفاظ ورصفها  رفق المعنى الج

تأخر معنى سبقه إلٌه المتقّدم من غٌر أن ٌلّم به ولكن كما وقع وتألٌفها ونظمها، وقد ٌقع للم

.«نفسً َفلَْسُت أمتري فٌه اللالابلاألّول وقع اآلخر، وهذا أمر عرفته من
3

 

نالحظ من خالل هذا النص أن أبا هالل العسكري قد أورد ما قاله الجاحظ مع شًء  

التصوٌر فً هذا الموضع فقد من التصرف، وإذا كان أبو هالل العسكري لم ٌصّرح بلفظ 

صّرح به فً مواضع أخرى.
4 

البالغة كّل ما تبلّغ به المعنى قلب الّسامع فتمّكنه فً »منها على سبٌل المثال قوله:  

.«ومعرض حسن  نفسه لتمّكنه فً نفسك فً صورة مقبولة
5

  

                                                           

.192، 131، ص3الجاحظ، كتاب الحٌوان، تح، عبد السالم محمد هارون، ج  1  
. 4قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح، محمد عبد المنعم الخفاجً، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ص  2  
أبو هالل العسكري، الصناعتٌن )الكتابة الشعر(، تح، علً محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهٌم، مطبعة عٌسى   3 

.222البابً الحلبً وشركاه، القاهرة، ص   
.17، ص1زكٌة خلٌفة مسعود، الّصورة الفّنٌة فً شعر ابن المعتز، منشورات جامعة قازٌونس، بنغازي، ط  4  
.17، الصناعتٌن، صأبو هالل العسكري  5  
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وٌّتضح أن الصورة عند أبً الهالل العسكري تعنً الشكل المجّسد الذي تتخذه  

المعانً عن طرٌق األلفاظ فتحسن هذه الّصورة إذا احتّل كل لفظ كل مكانه الصحٌح من 

الّنظم، وإن اختل نظم الكالم شّوهت الّصورة وتغٌرت الحلٌة إالّ أّنه كسابقٌه لم ٌقصد بلفظ 

ٌّة على  الصورة أن تكون مصطلحا فّنٌا وإّنما هً قٌاس لألشٌاء ذات المدلوالت الذهن

ٌة.األشٌاء الحسّ 
1

    

كن منحصرة فً أنواعها بعٌنها كالتشبٌه أّما الصورة عند عبد القاهر الجرجانً فلم ت 

واالستعارة والتمثٌل والكناٌة، إّنما هً ألفاظ من حٌث هً أدلّة على معان ال من حٌث هً 

وهذه المعانً نوعان: نوع نصل إلٌه بداللة اللفظ وحده  «نطق اللسان وأجراس الحروف»

موضعه فً اللغة ونوع ال نصل إلٌه بداللة اللفظ مباشرة، ولكن اللفظ ٌدلنا على  ''من حٌث

معنى وهذا المعنى ٌدلنا على معنى آخر، ومدار هذا األمر على الكناٌة واالستعارة 

والتمثٌل''، وقد نقل عبد القاهر الجرجانً الّصورة من عالم المحسوسات لتصبح مصطلحا 

ها المعانً عن طرٌق األلفاظ.نقدٌا لألشكال التً تتشكل ب
2
  

واعلم أن قولنا الّصورة إّنما هو تمثٌل وقٌاس لما نعلمه  »وفً هذا الصدد ٌقول:  

بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا، فلّما رأٌنا البنٌوٌة بٌن آحاد األجناس تكون من جهة 

ٌّن إنسان وفرس من فرس بخصوصٌة تكون فً صورة هذا ال تكو ن فً الصورة فكان تب

وسوارمن سوار بذلك ثم صورة ذلك وكذلك األمر فً المصنوعات فكان بٌن خاتم من خاتم 

وجدنا بٌن المعنى فً أحد البٌتٌن وبٌنه فً اآلخر بٌنونة فً عقولنا وفرقا عّبرنا عن ذلك 

.«الفرق وتلك البٌنونة بأن قلنا: للمعنى فً هذا صور غٌر صورته فً ذلك
3

 

إّن الكالم أصوات محلها السماع محل »وربط الجرجانً الّصورة بالّذات فً قوله:  

الّنواظر من األبصار وأنت قدر ترى الّصورة تستكمل شرائط الحسن وتستوفً أوصاف 

وتذهب فً النفس كل مذهب وتقف فً الطرٌق الّتمام بكل طرٌق ثم أخرى دونها فً الجمال 

، وتناصف األجزاء وتقابل األقسام وهً أحلى بالحالوة وأدنى انتظام المحاسن وإلتئام الخلقة

                                                           

.17زكٌة خلٌفة مسعود، الّصورة الفّنٌة فً شعر ابن المعتز، ص   1  
.18المرجع نفسه، ص  2  
.528، ص2221، 1عبد القاهر الجرجانً، دالئل اإلعجاز، تح: سعد كرٌم الفقً، دار الٌقٌن للنشر والتوزٌع، مصر، ط  3  
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بالقبول وأعلق بالنفس وأسرع ممازجة للقلب ثم ال تعلم وإن قاس واعتمرت ونظرت 

.«وفكرت لهذه المٌزة به سببا ولما خصت به مقتضٌا
1

 

ا   ّّ ولم ٌكن مصطلح الّصورة مصطلحا نقدٌا إالّ على ٌد عبد القاهر الجرجانً، أّم

الجاحظ وقدامة بن جعفر فإّنه مصطلح فّنً أي تعبٌر عن مدلول حّسً إلٌضاح مدلول عند 

ذهنً.
2

 

ومن ثّم فقد وّظف الشعراء الّصورة فً شعرهم بإستخداماتها المختلفة حسب  

ٌّة الّسائدة فً ذلك الوقت من فخر، غزل، رثاء، هجاء، وصف للطبٌعة،  األغراض الشعر

فً هجائه البن كروس ٌصّور لنا أبا العشائر وكأّنه تمثال مثبت الخمر...إلخ، فمثال المتنّبً 

 على قاعدة:

 فأرغمت َما ألبً العشائر خالًصا         إّن الّثناء لمن ٌزاد فٌند.....م 

 تدُنو فٌوجؤ أخدعاك وتنـ.....هم           هِ ـــولمن أقمت على الهوان بباب 

ولمن ٌجّر الجٌَش وهو عرموم            ــــرمِ ولمن ٌهٌن المال وهو مك
3

    

ٌّل  أّما الّزمخشري فقد استخدم الّصورة وبعض مشتقاتها أو ما ٌرادفها مثل التخ

والتمثٌل وٌكون بذلك قد تجاوز سابقٌه من نقاد القرنٌن الرابع والخامس الهجري فً تعاملهم 

ٌقول فً تفسٌره لقوله  مع فكرة التصوٌر اعتامادا على االستعارة والتشبٌه، فمثال

اٌت تعالً:} ٌّ َماواُت َمْطو اَمِة َوالس  ٌَ ْوَم الِق ٌَ َوَما َقَدُروا للَاَ َحق  َقْدِرِه َواألَْرُض َجِمًٌعا َقْبَضُتُه 

ٌُْشِرُكوَن  ِمٌِنِه ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعّماَ  ٌَ {.(76)ِب
4

 

بجملته ومجموعة تصوٌر ٌقول فً ذلك والغرض من هذا الكالم إذا أخذته كما هو  

عظمته والتوفٌق على كنه جالله ال غٌر.
5

 

إن تحدٌد مفهوم الّصورة أمر غٌر منطقً ذلك ألّن لكّل مبدع أسالٌبه وإنطباعاته  

ٌّة لٌست نفسها  الخاصة به وٌختلف مفهوما أصال من عصر إلى آخر، فالّصورة الجاهل

ٌّة كما أّن هذه األخٌرة لٌست هً نفسها ا لّصورة الحدٌثة وهذا راجع لظروف كل العّباس

كان حافال بالّتصوٌر الفّنً ولعّل المعلّقات عصر وخصوصٌاته، فالّشعر فً العصر الجاهلً 
                                                           

.528المرجع نفسه، ص  1  
.17زكٌة خلٌفة مسعود، الّصورة الفّنٌة فً شعر ابن المعتز، ص   2  
.175، ص2222منٌر سلطان، الّصورة الفّنٌة فً شعر المتنّبً، الكناٌة والتعرٌض، مصر،   3  
.67سورة الزمر، اآلٌة   4  
، ص 15الزمخشري، تفسٌر الكّشاف، ج  5  
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السبع خٌر دلٌل على هذا حٌث نجد فٌها الكناٌات والتشبٌهات والمجازات التً هً كثٌرة فً 

 شعر إمرؤ القٌس من ذلك قوله:

 علً بأنواع الهموم لٌبتلً              هِ ولٌٌل كموج البحر أرَخى سدول 

 وأردَف أعجازا وناء ِبَكْلَكلِ ـــــــــِه              فقُْلُت له لما تمّطى بصلبِ  

ٌّها اللٌل الطوٌل أال أنجلًِ    بصبح وَما اإلصباح منَك بأمَثلِ                أال أ

 مغار القتل شدت ٌذبل بكلــــــِه                َفٌا لَك من لٌٍل كأن نجوم 

 ا                بأمراس كّتاٍن إلى صم جنَدلِ كأّن الّثرٌا علّقت فً مصامهَ  

هو ٌشّبه ظلمة اللٌّل فً وحشه وكثافته وهوله بموج البحر، ولما طال هذا اللٌّل تعجب 

لذلك وهو ٌظن أن نجومه شدت برباط قوّي بنجوم علّقت فً مقلم الفرس بجبال من القماش 

ى حجازة كبٌرة وشبه حوافزه بالحجارة.إل
1
  

التفصٌل والتمثٌل، ولم ٌعتمد فً  »أما زهٌر بن أبً سلمى فإّنه ٌعمد فً صوره إلى: 

قبل كل شًء على أن تكون الّصورة واسعة، هذه ذلك على اللغة وحدها بل كان ٌعتمد 

طاقة ممكنة من الّتعبٌر الّسعة التً تتضمن التفصٌل والتفرٌغ، وكأّنه ٌرٌد أن ٌحّملها أكثر 

والّتمثٌل، وهو فً شعره ٌطلب أن ٌكون أكثر بٌانا ودقّة وتفصٌال لما ٌتحّدث عنه وٌحاول 

أن ٌصّوره فهو من الّشعراء المصّورٌن الذٌن ٌحاولون عرض المناظر بكّل أجزائها 

.«وتفاصلها
2

 

ممكن ولكً والمفهوم من هذا القول أّن زهٌرا ٌوّسع صوره، وٌوّضحها ألقصى حّد 

ٌتّم له ذلك ال بّد له من اللجوء إلى التحلٌل والّتفرٌغ وتصوٌر أدّق الّتفاصٌل تأتً المشاهد 

لها ماثلة أمامنا. ٌّ  التً ٌصّورها فً قّمة الوضوح لدرجة أّننا نتخ

 ٌقول زهٌر: 

 فارهُ لْم ُتقـــــــــــــلّمّذٍف       له لبُد أظْ ــــلَدَى أسد شاكً السالح مق

ٌُعاِقْب ِبُظْلِمِه       جر ٌُْظلَْم  ْلِم ٌظلِم يء متى  ٌُْبـــَد بالظُّ  سرًٌعا وإالّ 

ْت علٌهم رَماُحُهْم      َدَم ابن نهٌِك أو قتٌل الُمثلّــــِم    لعمُرَك َما َجر 

                                                           

، 2225ابن زكرٌا بن علً التبرٌزي، شرح المعلّقات العشر، تح: محمد شحاته إبراهٌم القٌصلٌة، مّكة المكّرمة،   1 

.39-38ص    
، 1998، 1خالد ٌوسف، قراءات ورؤى فً الّنقد واألدب عند العرب، مؤّسسة الرجاب الحدٌثة، بٌروت، لبنان، ط  2 

.66-65ص   
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فقبٌلة أسد لها جٌش كبٌر الّسالح وسالحه ذو شوكة وبالّتالً ٌصلح لقٌادة الحروب، 

باألسد إن كانت له وتٌرة لهذا شّبهه بأسد له لبدتان وأظافر غٌر مقلّمة، وهذا الجٌش الشبٌه 

فً القوم طلبها وإن لم تكن لدٌه كان هو الواتر، وهذا لٌظهر حسن بالئه.
1
  

فقد تمت الّصورة وتطّورت بتطّور الحٌاة العربٌة فقد جاء  أّما فً العصر اإلسالمً

ٌّة الماجنة التً شاعت فً العهد  الّدٌن اإلسالمً ومنع العدٌد من الصّور خاّصة الغزل

ٌّة للحط من قٌمة الفرد وكرامته،  الجاهلً وكذلك تلك الصّور القائمة على التهّكم والسخر

لّم إّن إمرؤ القٌس أشعر الشعراء وقائدهم إلى ودلٌل هذا قول الرسول صلّى للا علٌه وس

الّنار، وهذا الحكم له جانبان هما الشكل الذي استحسنه الّرسول صلّى للا علٌه وسلّم فأسلوب 

إمرؤ القٌس جّد راٍق والجانب الّثانً هو المضمون الذي استقبحه الّرسول صلّى للا علٌه 

أٌضا هو ذلك العقاب الذي فرضه عمر بن  هذاوسلّم نظرا لمجونه وإباحٌته ومّما ٌؤكد 

الخطاب على الخطٌئة لّما سمع هجاءه الالذع للزبرقان بن بدر، فالدٌن اإلسالمً دٌن عفّة 

 وتاخ وبالتالً ٌرفض الجون واإلهانة.

ومما ال شّك فٌه أّن بنو أّمٌة ازدهر عندهم الّشعر لعّدة أسباب منها انتشار اإلسالم  

ٌّة وإختالط العرب ٌغٌرهم مما أّدى إلى تبادل المعارف والثقافات، إالّ أّن  والثقافة اإلسالم

التطّور كان فً العصر العّباسً المعروف بالعصر الذهبً الذي عرف تطّورا وازدهارا 

ملحوظا فً مٌادٌن مختلفة، فقد اّتجه بعض الّشعراء فً هذا العصر إلى الحانات ومجالس 

ون الّنكت وٌدعون إلى المجون واإلحاطة بالقٌم الّشراب ٌتناشدون األشعار وٌسرد

والمبادىء فً حٌن اّتجه البعض اآلخر إلى المساجد للعبادة والحكمة والزهد.
2
  

ٌّرت الّصورة فً هذا العصر ولم تعد كما كانت علٌه فً العصور الّسابقة ذلك   وقد تغ

ٌّة الجدٌدة وما تزخر به من صرارعات فكرٌة  »أّنها  إستمّدت ماّدتها من الحٌاة العّباس

واجتماعٌة وما تحفل به من ألوان العلوم والفنون وضروب بالجمال وقد خضعت هذه 

ٌّة والتنظٌم ال سٌما عند شعراء البدٌع ورّبما  ٌّة إلى الّدراسة الواع الّصورة فً نشأتها الطبٌع

                                                           

. 148شرح المعلّقات العشر، ص ابن زكرٌا ٌحً بن علً التبرٌزي،  1  
.66خالد ٌوسف، قراءات ورؤى فً النقد واألدب عند العرب، ص  2  
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نقال آلٌا ٌحاكً األصل تعمٌق الخٌال الّشعري...ولم تعد الّصورة الحّسٌة كان لذلك أثره فً 

.«تمام المحاكاة
1

 

فمعنى هذا أّن الّشعراء قد استغلّوا التطّور الفكري واالجتماعً وأنواع الفنون المنتشرة 

فً شعرهم فجاءت صّورهم نوًعا ما بعٌدة عن الواقع رغم أّنها تعّبر عنه وبهذا تخالف 

 القدٌمة التً تعّبر نقال للواقع. الّصورة

 الّصورة الشعرّية عند النّقاد الغربيين: - ب

 إذا تتبعنا مسار الّصورة عبر الّتارٌخ لمعرفة مدلولها فً اإلستعمال  عند اليونان: - أ

أّن المصّور الذي ٌصّور لنا سرٌرا إّنما  »وجدنا أّن أفالطون صاحب نظرٌة المحاكاة ٌرى 

هو ٌقلّد السرٌر الذي صنعه الّنجار وذلك السرٌر الذي صنعه النّجار إّنما هو تقلٌد للسرٌر 

الموجود فً عالم المثل واألفكار كذلك نفس الشًء بالنسبة للّشاعر فهو ٌصّور لنا األشٌاء 

لصورة تكمن فً ذلك الشًء الذي الموجودة فً عالم المثل، فأفالطون ٌذهب إلى أن ا

ٌتشابه مع غٌره لحّد بعٌد وذلك أّن صانع الشًء ٌسعى جاهزا إلى تقلٌد الشًء األصلً 

وٌكون إّما عمال بالٌد كالّنجارة أو عمال باللّسان كالّشعر الذي ٌنقل فٌه الشاعر أحوال الناس 

.«وهذا النقل ٌكون ناقصا وقد اعتبره أفالطون تشوٌها للحقائق
2
  

وٌأتً أرسطو لٌطّور نظرٌة المحاكاة وٌوّسع مفهوما وقد نهج نْهج أستاذه أفالطون  

فً كون الّشعر ضربا من ضروب المحاكاة إالّ أّنه إختلف معه فً عالقة الشعر بالطبٌعة، 

فهو ٌتجاوز التقلٌد وأّما حرٌة التصّرف فً الّصورة فهً من حق المبدع ولٌس تشوٌها كما 

سابقا.أقّره أفالطون 
3

 

على هٌئة غٌره على سبٌل التقلٌد فالّصورة فً الّنقد الٌونانً تعنً إٌجاد وخلق شًء  

 وبهذا أصبحت الّصورة محصورة فً الشًء المشابه لغٌره.

                                                           

.71المرجع نفسه، ص  1  
،   2223، 1قصً الحسٌن، النقد األدبً عند العرب والٌونان، معالمه وأعالمه المؤسسة للكتاب، طرابلس، لبنان، ط  2  

.257ص  

.262المرجع تفسه، ص  3  
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ٌّة عند الغرب إلى موقفٌن حسب تصّورات أصحابها، أّما   وتنقسم الّصورة الشعر

اٌات واستعارات وموقف آخر ٌتجاوز ذلك األول فٌنظر إلى الّصورة باعتبارها تشبٌهات وكن

إلى الّرموز واألساطٌر ورّبما تصل إلى حدود المعنى الكلًّ للنص.
1
  

ووارٌن أوسطٌن   René wellekفتمثل للموقف الثانً برأي كالمً رٌنٌه وٌلك  

Austin Warren  ٌّة فً كتاب ''نظرٌة األدب''  حٌث ٌرٌان أن البنٌة فً اللّغة الشعر

على الصورة....وقد تستثنً على سبٌل المجاز وإذا تكرر ظهورها تعد رمزا، تقوم »

.«والّرمز حٌن ٌكبر وٌنمو فً التراث الحضاري والثقافً لألمم ٌتحّول إلى أسطورة
2

 

حٌث ٌورد   Françoise Moreauأما الموقف األّول فتمّثل له برأي فرانسوا مور  

البارزة  دارسوا الّصورة قد رأوا فً اإلستعارة اآلداةإذا كان  »رأٌه عن الّصورة بقوله أّنه: 

ٌّزوها عن باقً الصّور األخرى، فإّننا ال ٌمكن أن ننكر وجود محّسنات أخرى تسّمى  وم

.«صورا كالتشبٌه والكناٌة والمجاز المرسل
3
  

فنالحظ أن طرٌقة كالم مورو ال تتعّدى ما هو معروف عن ظواهر البالغة من  

ات وكناٌات وحتى من مجاز مرسل، وهذا معناه أّنه قد كّسر ذلك الفاصل تشبٌهات وإستعار

بٌن اإلستعارة وهذه الّظواهر، ولكّنه فّصل فقط بٌن المحّسنات التً ٌمكن أن نسّمٌها صورا 

وبٌن تلك التً تقوم على عالقة المشابهة بٌن طرفٌن مثل التشبٌه واإلستعارة والتمثٌل 

قة مجاورة مثل الكناٌة والمجاز.والّرمز ثم بٌن الطرفٌن عال
4

 

نستخلص أن مورو لم ٌتجاوز مفهوم الّصورة على ما كان علٌه قدٌما إذا أّنه لم ٌأت  

 بجدٌد ولم ٌتوّسع فٌه وحصره بٌن عناصر البالغة.

ٌرى أّن  Paul Reverdyوٌمكن أن نجد آراء أخرى عند الغرب فبول رٌفردي  

إبداع ذهنً صرف وهً ال ٌمكن أن تنبثق من المقارنة وإّنما تنبثق من الجمع »الّصورة 

.«تتفاوتان فً البعد قلّة وكثرةبٌن حقٌقتٌن واقعٌتٌن 
5

 

                                                           

ٌّة، القاهرة، مصر،   ٌّة السعود ٌّة والرؤٌا اإلشارٌة، الّدار المصر ،2224أحمد الطرٌسً، النص الشعري بٌن الرؤٌة البٌان 1  
.98ص  

. 197، ص1987رٌنٌه وٌلك، وراٌن أوسطٌن، نظرٌة األدب، تح: محً الدٌن صبحً، المؤسسة العربٌة للدراسات،   2  
ٌّة والرؤٌا اإلشارٌة، صأحمد الطرٌسً، النص الشعري بٌن الرؤ  .98ٌة البٌان 3  
.99المرجع نفسه، ص  4  
. 62، ص4عذ الدٌن إسماعٌل، التفسٌر النفسً فً األدب، دار غرٌب للطباعة، القاهرة، ط  5  
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أي أّن الّصورة هً وجود الشًء فً الذهن تتشّكل من الجمع بٌن حقٌقتٌن وهما ال  

داهما واقعٌة تدرك عن تجمعان بعد أن ٌدرك ما بٌنهما العقل فقط بل ٌنبغً أن تكون إح

 طرٌق الحواس.

إّن إّن مفهوم الّصورة عند الغرب ال ٌختلف كثٌرا عن مفهومها عند العرب القدامى  

وجدنا بعض اإلختالف فال ٌعدو أن ٌكون فً بعض النقّاد المهم أّنه فً معظمه ال ٌتجاوز 

  إطار البالغة.ٌنحصر فً حدود اإلستعارات والكناٌات والتشبٌهات والمجازات أي أّنه 
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 المبحث األول: مصادرها وخصائصها.

 مصادر الّصورة الشعرّية.  -1

 إّن الصّور الجمٌلة التً ٌرسمها الّشعراء فً أشعارهم لم تكل من عدم بل هناك عّدة 

مصادر ٌستند إلٌها الّشاعر وٌستعٌن بها فٌوّظفها بشكل أو بآخر لٌكون لوحة شعرٌة 

مشوقة، فهناك من الّدارسٌن من جعل للّصورة مصدرٌن أساسٌٌن ال غٌر وهما الخٌال 

ٌّة بالضرورة والعكس، ومن الذٌن ٌذهبون  والواقع، فإن لم تكن الّصورة خٌالٌة فهً واقع

إّن مصادر الّصورة وأبرزها  »تورة بشرى موسى صالح تقول: إلى هذا الّرأي نجد الدك

.«الخٌال والواقع بنوعٌه الحّسً والذهنً
1
  

 ال: الخيـــــ - أ

 ٌعتبر الخٌال ملكة ال ٌستطٌع بها األدباء، أن ٌإلّفوا صورهم من إحساسات سابقة 

والمدركات ثم بناإها المحّسنات تختزنها عقولهم، وبذلك ٌقوم الخٌال عند األدباء على دعوة 

من جدٌد، وهذا ٌقود إلى التمٌٌز بٌنه وبٌن التفكٌر، فالتفكٌر موضوعً ٌقوده غرض محدود 

هو محاولة معرفة الحقٌقة، أما الخٌال فذاتً ٌعمد إلى التفسٌر فً الحقابق وٌضٌف إلٌها 

ٌّه ٌعوق الخٌا ل بدلٌل عالقات جدٌدة حسب تصوراألدٌب لذلك ٌمكن القول إن التفكٌر ورق

 أن األمم البدابٌة فً أّول نشؤتها كانت أكثر خٌاال وأساطٌر.

أّما صور الخٌال فمتنوعة منها البصري كتمثٌل الفضٌلة فً فتاة جمٌلة ذات مالبس  

 أنٌقة، ومنها السمعً كالصور التً ٌإلّفها الموسٌقٌون....إلخ.

بّد لألدٌب من خٌال فالخٌال إذن جوهر األدب ولٌس زٌنة ٌوشى بها لذلك كان ال  

خالق ٌبتكر الصور إبتكارا.
2
  

ٌّة  »إّن الخٌال   عنصر من عناصر اإلبداع الفّنً ٌظهر لدى الكاتب بصورة تلقاب

ٌّة، أو استعراض األفكار عندما ٌتجاوز مرحلة تصوٌر  الواقع العٌنً بصورة موضوع

.«والصّور وإعادة تنظٌمها وتركٌبها لتكوٌن نماذج أو لبنٌات جدٌدة
3

 

                                                           

، 1بشرى موسى صالح، الّصورة الشعرٌة فً النص العربً الحدٌث، المركز الثقافً العربً، بٌروت، لبنان، ط  1  
.14ص، 1661  

  2   ٌع، ودار الثقافة للنشر داود غطاشة، قضاٌا النقد العربً قدٌمها وحدٌثها، الدار العلمٌة الدولٌة  للنشر والتوز 
.102-113، ص 0222، 1عمان، األردن، طوالتوزٌع،   

. 144سمٌر سعٌد حجازي، النظرٌة األدبٌة ومصطلحاتها الحدٌثة، ص  3  
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معنى هذا أّن اإلبداع ٌحتوي على مجموعة من العناصر من بٌنها الخٌال الذي كثٌرا  

ٌّة، وتتحدد وظٌفته وأهمٌته فً خلق صور جدٌدة ما ٌرد بصورة عفوٌة  فً النصوص األدب

األداة األساسٌة فً تولٌد الصورة  »ومبتكرة إنطالقا من صور بسٌطة وعادٌة، فو 

ٌّزة، التجزبة الموّحدة، وهو القدرة على استحضار الغابب وتجسٌده  المبتكرة، الرإٌة المتم

فً عالقات عضوٌة توّحد المتعارض والمتباعد فً صورة جدٌدة تعّمق األثر الشعري 

.«والفكري لدى المتلقًّ
1

 

كمالة الفضل فً إقتراب الغابب  ومن هنا ٌتضح الخٌال من أهم مصادر الّصورة 

 بالحاضر مّما ٌشّد انتباه القارئ.

ولقد كان الفالسفة الٌونان، ٌهتمون كثٌرا بالخٌال وطبٌعته، فقد رأى سقراط أن خٌال  

الّشاعر نوع من ''الجنون العلوي'' وظّل هذا اإلعتقاد عند أفالطون الذي كان ٌرى أن 

ٌّرة وقد تكون شرٌرة غٌر أن  الّشعراء متبوعون وأّن األرواح التً تتبعهم قد تكون خ

ٌّز بٌن فً قوة الخٌال، وأّن بعض أنواع الشعراء وبٌن أصحاب الحرب  أفالطون لم ٌم

تلك الملكة   أرسطو لٌس هو الذي إعترف لصاحب الملكة المتخٌلة بالمكانة الالبقة به، ومّجد

 التً تستطٌع الجمع بٌن الصّور وأثنى على القدرة فً المجاز.

مٌالدي وٌنسب إلٌه وقد اهتم لونجٌنوس بالخٌال أٌضا فهو من رجال القرن األول ال 

(، ألن فً هذا الكتاب حدٌثا عن العبقرٌة، غٌر أن Sublimeالكتاب بالمعروف بالروابع )

فً األدب العظٌم هو قوة صنع األفكار، لوجٌنونس ٌكتفً بؤن ٌقول إّن أّول كل شًء وأهّمه 

ٌّة صدى للشخصٌة العظٌمة.  وإّن العظمة األدب

أّما اإلغرٌق فكانوا أقرب إلى اإلتجاه التحقٌقً فكان إهتمامهم بالخٌال قلٌال ولذلك  

قنعوا فً شعرهم ومسرحٌاتهم بتقلٌب تلك الذخٌرة من المٌثولوجٌات، وكان نثرهم ٌقوم على 

الخطابة والّتارٌخ والفلسفة ال على القّص والخٌال القصصً، ورّبما لم ٌوجد لدى اإلغرٌق 

الخٌال مثل أرسطو فان وأفالطون وهم ٌرون أّن العبقري لٌس هو الذي ٌطلق من ٌفرق فً 

                                                           

، 0222أبراهٌم رمانً، الغموض فً الشعر العربً الحدٌث، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، بن عكنون، الجزابر،   1  
012.  
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العنان لخٌاله وإّنما هو الذي ٌستكشف الكلٌات والكلٌات ال تدفع الخٌال للنشاط فحسب بل 

تعّد أٌضا من اإلنطالق.
1

 

وال ٌختلف األمر عند الفالسفة العرب، فهناك من ذهب مذهب سقراط وأفالطون فً  

 ال جنون علوي وهذا ما ٌإّكده قول الراجز العربً:أّن الخٌ

 و عنًِ ــــإّنً وإن كنت صغٌر السّن                   وكان فً العٌن بن

ٌذهب بً فً الّشعر كل فنٍ ــــــِن                  فإّن شٌطانً أمٌر الج
2
  

وحً ففً هذٌن البٌتٌن نلمس إعترافا للشاعر بمصدر فنون شعره، فهً كلها من  

شٌطانه أمٌر الجن كما ذهب ابن سٌنا إلى أّن الكالم المخٌل ٌجعل المرء ٌنفعل نفسانٌا ال 

عقلٌا أي ٌخاطب العاطفة ولٌس العقل، ولكن هنا من تفّطن إلى أهّمٌة هذا العنصر فً 

 ًّ الّشعر أال وهو ابن عربً فالخٌال عنده أعظم قوة خلقها هللا، ولوال الخٌال لما أمر النب

هللا علٌه وسلم أحد بؤن ٌعبد هللا كؤّنه ٌراه، ذلك ألن رإٌة هللا بعٌن البصر مستحٌلة صلى 

 ولكنها لٌست مستحٌلة بعٌهن الخٌال.

إذن لقد هاجم ابن عربً الذٌن ٌكتفون بالظاهر وال ٌوجهون عناٌتهم إلى أهمٌة  

ن شؤن هذه القوة الخٌال مع اتساع مجاله وسّمو قدراته كما هاجم الفالسفة الذٌن حقّروا م

وشكله ال ٌعرف سلطانها إالّ هللا عّز وجّل.
3
  

ونظرة العرب إلى الخٌال واعترافهم بهذه القوة موجود ولكن إهتمامهم بالتحدث عن  

طبٌعتها قلٌل، فقد قرنوها منذ القدٌم بالشٌطان وتصّورها نوًعا من اإللهام، وفً اتهامهم 

ًّ بؤّنه شاعر، ما ٌصّور  م لطبٌعة الوحً، وطبٌعة الشعر، وتحّدث بعضهم مدى فهمهللنب

عن آثار هذه القوة فً نفسه، وكٌف أّنها تغٌب وترجع، فإذا غابت أصبح قلع الضروس 

أهون من قول بٌت واحد من الشعر وقرنوها أحٌانا بؤزمنة وأوقات صالحة للتلقً واإلبداع، 

وصّرح الفرزدق أّنه كان  وتحّدث بعضهم عن الّربً والتابع الذي ٌنفث على لسانه شعرا

 صدٌقا إلبلٌس وابنه: 

ًّ من فهوٌهما    هما نفثا فً ف

                                                           

. 101-102، ص 1663، 1إحسان عباس، فن الشعر، دار صادر، بٌروت، لبنان، ط  1  
،0222إلسكندرٌة، مصر، زٌع، االسعٌد الورقً، لغة الشعر العربً الحدٌث، دار المعرفة الجامعٌة للنشر والتو  2 

.44ص  

.16جابر عصفور، الّصورة الفّنٌة  فً التراث النقدي والبالغً عند العرب، ص  3  
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 على النابح العاوي أشّد رجامِ   

ورّد أبو الّنجم فحولة شعره إلى أّن شٌطانه ذكر بٌنما شٌطان خصصه أنثى.
1
   

وٌرى الدكتور عبد الحمٌد هٌمة أّنه ال نستطٌع تؤسٌس أي مفهوم للّصورة الفّنٌة بعٌدة  

عن الخٌال فهو الذي ٌكسر الحاجز الذي ٌبدو عصٌا على العقل والمادة فٌجعل الخارجً »

داخلٌا، والداخلً خارجٌا، ٌجعل من الطبٌعة فكرا، وٌحمل الفكر إلى طبٌعة وهذان موطن 

من هذا ندرك إن العنصر الذي ٌلعب الدور الربٌسً فً خلق الّصور  ،«السر فً الفنون

شعور وجدانً غامض بغٌر  »لٌس اللّغة ولكّنه الخٌال، إذ أّن الّصورة فً أساس تكوٌنها 

شكل، بغٌر مالمح تناوله الخٌال المإلف أو الخٌال المركب فجدده وأعطاه شكل أي حّوله 

خاصة بدراسة هذا العنصر لدى النقّاد ومنهم الّناقد  إلى صورة تجسد، لذلك نجد هناك عناٌة

المعروف )رٌتشاردز( الذي أفرد قسما كبٌرا فً كتابه ''مبادئ النقد األدبً'' لهذا الموضوع 

ٌّة التً  ٌّال فً تكوٌن الّصورة الفّنٌة وهو ٌصفه بؤّنه ''تلك القّوة التركٌب فتحّدث عن دور الخ

زن والتوفٌق بٌن الّصفات المتضادة أو المتعارضة، عما تكشف لنا عن ذاتها فً خلق التوا

ٌقول )سً دي لوٌس(، فإنها ال تحلق فً األجواء النفسٌة إالّ بجناحً الخٌال الذي ٌملك 

قدرة سحرٌة عجٌبة على التؤلٌف بٌن المتناقضات، فتبدو فً شكل جمٌل ٌعمق شعورنا 

 .«بالجمال والحٌاة

ألهمٌة الخٌال نجد ذلك عند )حازم القرطاجنً( الذي وفً نقدنا القدٌم إشارة واضحة  

ٌعّرف الشعر بؤّنه ''كالم موزون مخٌل''.
2

 

 فبدونه تصبح »ضٌف: والخٌال الزم لألدب عموما وللشعر بخاصة ٌقول شوقً   

الحٌاة علقما مر المذاق ال تطاق، لسبب بسٌط، وهو أّنها تفقد روحها، تفقد ما ٌحرك فٌنا 

سادا وأكواما من األحداث الزابلة التً ال تخلب لّبًا، وال تٌتهوي بصٌراً حبها، إذ تصبح أك

.«وال سمًعا
3
   

فمن الخٌال تصدر الصّور مشحونة باإلنفعال واألفكار، وبالوعً الفّنً تهّذب ونّظم  

تنظٌما جمالٌا وعلى هذا فإّن ما سمً بالبدٌع ماهو إالّ مظهر لتطّور الخٌال والوعً الفّنً 

                                                           

.100-101إحسان عباس، فن الشعر، ص   1  
عبد الحمٌد هٌمة، الّصورة الفّنٌة فً الخطاب الشعري الجزابري المعاصر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزٌع،.  2 

26ابر، ص.بوزرٌعة، الجز   
.111إبراهٌم أمٌن الزرزمونً، فً الصورة الفّنٌة فً شعر علً الجازم، ص  3  
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الشعر العربً القدٌم، لذلك فإّن من سموا بعبٌد الشعر أو بؤصحاب الصنعة لٌسوا فً 

مفصولٌن من سموا بؤصحاب الطبع، وإّن زهٌر بن أبً سلمى مرحلة متطّورة فً الخٌال، 

وهذه المرحلة لم ٌفرضها زهٌر بإرادته وإّنما فرضها إطاره الذي أصبح مختلفا بعض 

ذلك بعد أن وجد فً مرحلة عقلٌة أكثر نضجا، وبعد أن اإلختالف عن إطار إمرإ القٌس و

أصبح ٌعالج موضوعات درامٌة أكثر تعقٌدا، ولكن زهٌراً مع إن اختلف إمرإ القٌس فً 

زٌادة اإلهتمام بؤشكال صورٌة متطّورة لم ٌبتعد عن ذوق الجاهلٌن فقد ظلّت تلك األشكال 

 ام.مختلفة بطابع البساطة الذي كان ٌطبع خٌالهم بشكل ع

وٌرى الدكتور عبد القادر الّرباعً أن أحد ال ٌنكر أّن اإلسالم الحنٌف بطابعه  

العقالنً وبمنهجه التحقٌقً، قد أّثر فً عقول الناس وفً أخٌلتهم بشكل خاص، ومن 

الطبٌعً أن ٌمتّد هذا التـؤثٌر إلى الّشعراء، ولهذا بات الخٌال أسٌر الحقٌقة فً أكثر الشعر 

 اإلسالمً.

ٌّنوا خطر ولق  د ساعد على هذا اإلّتجاه النقّاد اللغوٌون ورّواد الّشعر الذٌن لم ٌتب

الخٌال والصّور فً الّشعر فراحوا ٌطلبون من الشعراء اإلقتراب من الحقٌقة بل إصابتها 

إعتقادا منهم بؤّن هذا هو منهج الشعر الجاهلً الذي كان مثاال لكل شعر ٌلٌه، من هنا كان 

فً هذا العصر لكن الفحول من شعرابه حقّقوا فً شعرهم بوعً أو بدون  التطّور بطًٌبا

 وعً قدرا من التطّور فً أشكال الّصورة.

وٌبدوا أن هذا القدر لم ٌكن كافٌا عند شعراء القرن الثانً من العصر العباسً األول  

خاّصة وبخاصة عند أبً نّواس، فقد أراد أن ٌنطلق وأن ٌتحّرر من قٌود اللغوٌٌن لٌحقق 

الشعر فً الّصورة والخٌال، إال أن تاثٌر أولبك النقاد كان اٌقوى من أن ٌكسره دابما ولهذا 

برز عنده كما برز عند شعراء جٌله أسلوبان مختلفان فً الشعر أحدهما كان تؤثٌر النقّاد فً 

 غرضه واضحا، والّثانً كان تؤثٌر اإلطا الذاتً للشاعر فٌه هو الواضح وإذا نظرنا إلى

الخٌال فً كّل منها وجدناه فً األول خافتا وفً الثانً جاكحا منطلقا.
1
        

 ولّما جاء مسلم بن الولٌد فً نهاٌة القرن الثانً من العصر العّباسً األّول حاول أو 

ٌوفق بٌن االتجاهٌن فاصطنع أسلوًبا فٌه كثٌرا من اإلستواء وٌعتقد الدكتور عبد القادر 

ة التوفٌق تلك أّثرت على إّتجاهه فً الّصورة فلم ٌنطلق فٌها إنطالقا الّرباعً أّن محاول

                                                           

. 00-10، ص 1652، 1عبد القادر الرباعً، الّصورة الفّنٌة فً شعر أبً تمام، دار الفارس للنشر والتوزٌع، ط  1  
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كافٌا، بل إننا نشعر فً كثٌر من شعره، أّن إنطالقته فٌها كانت أقل من إنطالقة أبً نّواس 

 فً أسلوبه الذاتً، ولهذا بات خٌاله أقرب وأقل جموحا.

ٌّر الوضع تماما،    عند أبً تمام وحده وإّنمالٌس  ولّما أصبح األمر بٌد أبً تمام تغ

العصر كله ومن الطبٌعً أن ال تؤتً أشكال الّصورة عنده كؤشكالها عند إمرإ القٌس فً 

وغٌره من الجاهلٌٌن، فالدنٌا أصبحت اآلن عٌر الدنٌا والعقل غٌر العقل، وإذا كان ٌكثر من 

وٌقلل من تلك التً كانت أشكالها المتطّورة )اإلستعارة( التً كانت قد بدأت تبرز عند زهٌر 

عند إمرإ القٌس )التشبٌه( فذلك ألن شعره صدر عن عقلٌة متطّورة رأت ذاتها تتحقق عن 

طرٌق أشكال تساٌر طبٌعتها وتلّبً حاجة الذوق العام فً عصرها، لذلك فإّن البدٌع تطور 

ا مقصوًرا على فبة دون فبة  ًٌ ا صناع ًٌ وهو تطور عام فً الخٌال العربً ولٌس اتجاها مدرس

كان متمشٌا مع الظروف واألحداث والثقافات التً أثرت فً العقل العربً ونمّوه.
1

    

 ابتعد عن الواقع وٌمكن القول أن الخٌال فً الشعر العربً القدٌم أداة معرفٌة فمهما 

فهو قوة نفسٌة تعٌن العقل فً عملٌة اإلدراك والتفكٌر دون أن تتجاوز  »ٌظل مرتبطا به 

 .«الحسًالمستوى 

فالخٌال وسٌلة اإلبداع الفّنً، وعالم الفنان من خلقه والدنٌا ولٌدة تصوره وخٌاله  

 ولٌس هذا الخٌال بالطاقة البسٌطة أّنه أعمق من أبعاد العقل والفهم فً دنٌا الفكر والروح.

وهو أشد دقو ونعومة من كل طاقات اإلبداع الفّنً فً ملكات اإلنسان...وهو الذي  

اآلفاق واألجواء التً ال تجرإ ملكة أخرى على المغامرة فٌها بواسطة الخٌال ٌغزو كل 

نصل إلى كنه الوجود عن طرٌق اإلهتزاز واإلرتجاف المتصل الذي ٌستحضر الغابب 

والغرٌب وٌفّجر المكبوت فً التجربة الفّنٌة، فٌخرجها فً نسق إٌحابً، حافل بالتنّوع 

والتعّدد الّداللً.
2
  

 ع: ــــــــالواق  - ب

 ٌرتبط الّشعر بالواقع إرتباطا وثٌقا، فٌصفه وٌعّبر عنه لهذا أعّدته الدكتورة بشرى 

ٌّة حٌث قالت:  ٌعد الواقع من المصادر التً »موسى صالح من أهّم مصادر الّصورة الشعر

ٌّة وأثر كبٌر فً تشّكل الصورة  ًّ بها قسم كبٌر من نقّادنا لما ٌمتاز به من أدب فهم عن

                                                           

.04-00المرجع السابق، ص   1  
.32عبد الحمٌد هٌمة، الّصورة الفّنٌة فً الخطاب الشعري الجزابري المعاصر، ص  2  
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ا بٌن المبدع والواقع ٌكشف الم ًٌّ صدر الذي ٌستمّد منه المضمون، وتمّثل الّصورة طوًرا ذات

.«عن طبٌعة المواقف التً تثٌرها التجربة فً حٌاة المثقّفٌن
1
  

 وعن الواقع تتفّرع جملة من الموضوعات شغلت الشعراء واألدباء ومن ذلك نذكر 

بوطنه منذ األزل، فهو مصدر ومنبع إلهامه صورة الوطن فمن المعلوم أّن الشاعر قد إرتبط 

وإبداعه، ٌمنحه الّشعور بالسعادة واألمان فً حالة إستقراره وٌمنحه الشعور باأللم 

والحرمان فً حالة إضطرابه، لذا كانت مواضع الشعراء مرآة عاكسة لما ه سابد فً 

لشعراء الذٌن حكم أوطانهم، فنجد مثال موضوعات أو أشعارا عن الحنٌن إلى األوطان بقلم ا

ٌّة ألّنهم كانوا معروفٌن  لهم القدر باإلبتعاد عن دٌارهم، ولقد شاع هذا الموضوع منذ الجاهل

ٌّة خٌر دلٌل على هذا.   بكثرة حلّهم وترحالهم والمقّدمات الطلب

 خصائص الّصورة الشعرّية: -2

ٌّة لٌس باألمر الٌسٌر وال إّن التحدٌد الّثابت والّنهابً لخصابص الّصورة  الشعر

ٌّن،  ٌّة المعّبرة عن إحساس الشاعر، اله ٌّدة هً تلك الّصورة الصادقة القو والّصورة الج

والناقلة لحاالته النفسٌة إلى المتلقًّ لتبعث فٌه نوعا من اإلنجذاب واإلندماج، مع النص 

اللغة فقط، فغالبا ما نجد ال تفضح عنها داللة الشعري، ولكن تثٌر فً نفسه مشاعر وأفكار 

اللغة عاجزة، إذ أّن األحاسٌس والعواطف ال تفصح عن نفسها إال فً صور ٌتلقّاها القارئ، 

فٌشاركه مشاعره واحاسٌسه وٌسافر معه غبر فضاء القصٌدة لٌتوقّف معه عند مجموعة من 

اطف كلها مًعا المحطات، واللوحات الممتعة، فعلى الّصورة أن تنقل األفكار والمشاعر والعو

ٌّز صورته الشعرٌة  وإذا أراد الشاعر أن ٌسمو بشعره وٌحّقق له الخلود فعلٌه أن تتم

ٌّة:  بالخصابص التال

 :الوسٌلة »فمن خاللها ٌعرض الشاعر تجربته فـ التطابق بين الّصورة والتجربة 

«الفنٌة الجوهرٌة تنقل التجربة هً الّصورة
2

ٌّدة هً التً تتبع من صدق  . فالّصورة الج

ٌّزة ٌابسة أو سعٌدة تإثر فً نفسٌة القارئ، وعلٌه ال  اإلحساس، والتً تولّدت فً لحظة مم

بد أن تكون الصورة مطابقة تماما للتجربة التً عاشها الشاعر بواسطتها نطلع على أفكاره 

                                                           

ٌّة فً النقد العربً الحدٌث، ص  .26بشرى موسى صالح، الّصورة الشعر 1  
.114، ص0221محمد غنٌمً هالل، النقد األدبً، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزٌع، القاهرة، مصر،   2  
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ورة جزء من التجربة فالصّ  »ونحس بمشاعره ونتعّرف على نفسٌته ونكتشف واقعه، 

ًٌّا .«وٌجب أن تتآزر مع األجزاء األخرى فً نقل التجربة نقال صادقا فّنٌا وواقع
1
  

 وإذا جبنا للتمثٌل عن صدق التجربة ونقل الواقع فاألمثلة كثٌرة وعلى مّر العصور  

ففً العصر الجاهلً نجد الخنساء ترّبً أخاها بقصابد رابعة وصادقة تعّبر عن فاجعتها 

 قلبها المجروح، وهً معروفة فً كتب األدب العربً القدٌم.و

 :من أهم المقّومات التً تكسب االّصورة صفة الحس  الوحدة واإلنسجام التام 

فتصنٌف الّصورة الالحقة إلى الّسابقة بنٌة فكرٌة »والجودة وهو عنصر مترتب على قلبه 

صورتها الكلٌة أحسسنا باستحالة التخلًّ جدٌدة أو إحساسا جدٌدا حتى إذا إنتهت القصٌدة فً 

ٌّة ٌّة صورة شعر .«عن أ
2

 

مراعاة حسن انتقال األدٌب  »فالّصورة تقوم على انسجام األفكار ووحدة الشعور و 

من فكرة إلى خرى وعهو ما ٌسّمى فً النقد القدٌم ''حسن التخلص'' وإذا كان فً بداٌة 

ن فً نهاٌة القصٌدة على شكل حكمة باللغة أو القصٌدة سمً بـ''براعة اإلستهالل'' وإذا كا

.«مثل سمً بـ''حسن الختام'' أو ''مسك الختام''
3

 

ٌّة وٌكون إضطراب ونتٌجة لعضوٌة الصورة   ٌجب أن ال تضطرب الصورة الشعر

الّصورة الشعرٌة إذا تنافرت أجزاإها فً داخلها أو تنافت مع الفكرة العامة أو الشعور 

نفسها....وأخطر ما تتعرض له الصورة الشعرٌة أن تتناقض بعضها  الّسابد فً التجالربة

مع بعض بالنسبة للفكرة الواحدة داخل القصٌدة.
4
  

وعلٌه فإن تحقق الوحدة العضوٌة مرهون بانسجام الّصورة مع األفكار والمشاعر  

 السابدة فً الّتجربة نفسها.

 :ٌّدة ال بّد أن تكون غٌر ناقصة على المضمون  اإليحاء  لكً تكون الّصورة ج

ٌّة ال »صراحة وال تكشف عنه مباشرة ذلك أّن  ا من ‘الّصورة التعبٌر ًٌ ٌحابٌة أقوى فّن

.«الصّور الوصفٌة المباشرة، إذ اإلٌحاء فضل ال ٌنكر على التصرٌح
5

 

                                                           

.114المرجع نفسه، ص  1  
ٌّة فً النقد العربً الحدٌث، ص  142بشرى موسى صالح، الّصورة الشعر 2  
0222، 1طمحمد عبد الغنً المصري، الّنص األدبً بٌن النظرٌة والتطبٌق، الوراق للنشر والتوزٌع، عمان، األردن،   3  

02ص  

.  104-100محمد غنٌمً هالل، النقد األدبً، ص  4  
.103، صالسابقالمرجع   5  
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ٌّة   ٌّة تكون أجمل وأقوى من الّناح الفّنٌة عن الّصورة الّصرٌحة ثم إّن الفّصورة اإلٌحاب

اإلحتجاج تصرٌح ال إٌحاء فٌه والّتصرٌح ٌقضً على اإلٌحاء الذي هو خاصة من 

خصابص التعبٌر الفّنً.
1

 

ٌّة عقلٌة باإلحتجاج، والّصورة الموحٌة   فؤكثر ما ٌضعف الّصورة أن تكون برهان

 ف أنامله.تنفً صورة القارئ الّسلبً الذي ٌؤخذ األدب كما هو بؤطرا

إن القارئ الممتاز ٌجب أن ٌشغل فكره وروحه فٌها وٌشترك مع قابلها فٌسعد » 

وٌفرح وٌشقً، وٌرتاح وٌعانً إذا حدث ذلك تكون الّصورة أقوى وأبقى أثرا من التصرٌح 

.«المباشر
2

 

معنى هذا القارئ ال ٌكون مستهلكا فقط بل علٌه أن ٌعمل فكره فً إٌجاد معانً  

ٌن الذٌن ٌلجؤون إلى هذا النوع من التعبٌر نجد أبا تّمام الذي سبل ذات مرة الكلمة ومن ب

وفً جوابه هذا نلمس  «ٌا أبا تّمام لما ال تقول ما ٌفهم؟ فإجاب: وأنت لما ال تفهم ما ٌقال؟»

حّثه ودعوته لفتح باب التلمٌح واإلٌحاء على مصراعٌه، ومن ذلك نجد درجة اإلستٌعاب 

وذلك ألّن القّراء أٌصا ٌختلفون فً ثقافتهم وفً »تلف من قارئ آلخر والفهم والتؤوٌل تخ

ٌصل بعضهم إلى لإلٌحاء أو لمعنى أبعد مما وصل إلٌه حالتهم النفسٌة، واستعدادهم للتلقً 

«آخر وهكذا نجد أّن اإلٌحاء ٌضمن شكل ما مشاركة المتلقً فً العمل األدبً
3

، فالتؤوٌل 

 ٌختلف باختالف ثقافة القّراء.

 :ٌّز الصورة الجٌدة  الحيوية  وذلك راجع إلى أّنها تتكّون »إن الحٌوٌة أبرز ما ٌم

ا، ولٌس مجّرد حشد مرصوص من العناصر الجامدة ًٌّ «عضو
4

ٌّة الّصورة  ، فسبب حٌو

ٌّا فهً لٌست تراكما مرصوصا  راجع إلى عضوٌتها وتفاعل عناصرها تفاعال عضوٌا إٌجاب

ٌّلته. من الغناصر الجامدة والشاّعر ه فإذا »و الذي ٌنفخ الّروح فٌها من عواطفه ومخ

ٌّة عن مجموعة الصّور األخرى المكّونة للقصٌدة، فقدت دورها  انفصلت الّصورة الجزب

                                                           

.114جع نفسه، صالمر  1  
.055إبراهٌم أمٌن الزرزمونً، فً الصورة الفّنٌة فً شعر علً الجازم، ص  2  
.055المرجع نفسه، ص  3  
.50، ص0220، 1عز الدٌن إسماعٌل، األدب وفنونه، دار الفكر، القاهرة، مصر، ط  4  
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الحٌوي فً الصورة العاّمة، أما إذا تساندت مع مجموعة الصّور األخرى أكسها هذا التفاعل 

.«الحٌوٌة والخصب
1

 

ٌّة وثراء، كما ٌمكن فاالتساق واإلنسجام شرطان أس  اسٌان ٌزٌدان اّن الّصورة حٌو

ٌّة: ٌّة تتحقق األهداف التال  القول أن الحٌو

ٌّة حّرة منطلقة من قٌد العادة  أوال: التحّرر من اللغة الرسمٌة الجامدة والّسعً نحو لغة ح

 والّتقلٌد.

 ثانٌا: المفاجؤة والّدهشة مع رشاقة العبارة وطرافتها.

ٌّة والمكبوتات، فالحٌوٌة هً ثالثا: نقل  المشاعر بواسطة لغة صادقة تعّبر عن الحاالت الّنفس

ٌّة حاّرة ودافبة، بحٌث تكون أقرب إلى مخاطبة اإلنسان  التعبٌر الممتلا بدقات شعور

 والتجاوب مع مشاعره.

 :إذا كان اإلٌحاء بعٌدا عن الّصراحة والمباشرة، فإّن فإّن العمق بعٌد عن  العمق 

ٌّة، وتكون التجربة ناجحة إذا اّتصفت بالعمق، لكن هذا لٌس فً الغالب األعم، فقد  السطح

.«ٌجد الشاعر نفسه أمام تجربة بسٌطة ال تتطلّب العمق والفلسفة»
2

 

إّن العمق فً الّصورة تحّدده نوع الفكرة والّتجربة فٌكون أّوال، فإذا كانت الفكرة  

تجدر اإلشارة إلٌه أّن العمق لٌس التعقٌد فً الّصورة واضحة بسٌطة ال تتطلب العمق، وما 

 واإلتٌان باأللغاز بحّجة أن ذلك ٌزٌد فً ثراء التجربة بل بالعكس فهو ٌإدي إلى الغموض.

 وهذا ٌعنً البعد عن الصّور التقلٌدٌة المؤلوفة والجاهزة التً صارت  ّدة:ـــــالج 

ٌحرص على تقدٌم صور جدٌدة ال سعٌا فعلى الشاعر أن »مبتذلة من كثرة اإلستعمال، 

وراء الجّدة وال انصرافا على األشكال القدٌمة الجاهزة بل ألّن الصّور الجدٌدة وحدها هً 

.«القادرة على حمل اإلحساسات واإلنفعالت الجدٌدة
3

 

فهو ٌستعمل ألفاظه الخاّصة به وال ٌستعمل معنى هذا أّن الشاعر ٌتكلّم بإحساسه  

 فلكل شاعر عواطفه ومشاعره الخاّصة به.ألفاظ اآلخرٌن، 

                                                           

ٌّة فً النقد العربً الحدٌث، ص  .103بشرى موسى صالح، الّصورة الشعر 1  
.043إبراهٌم أمٌن الزرزمونً، فً الصورة الفّنٌة فً شعر علً الجازم، ص   2  
ٌّة فً النقد العربً الحدٌث، ص  .134بشرى موسى صالح، الّصورة الشعر 3  
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ٌّة   وٌكاد ٌدمع النقّاد على أن هذه الخصابص هً الواجب توفرها فً الّصورة الشعر

ٌّة فً القصٌدة القدٌمة بما  ٌّة الحدٌثة ألّنها تختلف عن الّصورة الشعر خاّصة الّصورة الشعر

ٌّرات أّثرت فً األدب بشكل كبٌر وخاص.  شهدته من تغ

 لثاني: صّورها البيانّية ووظائفها.المبحث ا

 الصور البيانّية للصورة الشعرّية:  -1

 علم البٌان من أحد العلوم الثالثة التً تشتمل علٌها البالغة وهً علم المعانً والبٌان 

والبدٌع، والمباحث الربٌسٌة لعلم البٌان هً التشبٌه واإلستعارة والكناٌة وعلم البٌان ٌعّرف 

المعنى الواحدبطرق مختلفة فً وضوح الّداللة علٌه وداللة اللفظ إّما على ما بؤّنه إٌراد 

وضع له أو على غٌره.
1
  

ٌّة   فعلم البٌان كمصطلح استخدم قدٌما أّما حدٌثا فالّدارسون ٌستخدمون الصّور البٌان

الّصورة هً الوسط األساسً الذي ٌستكشف به الشاعر »وٌرى الدكتور جابر صفور أن: 

بدع بتجربته وبتفهمها كً ٌمنحها العنى والنظام، ولٌس ثمة ثنابٌة بٌن معنى وصورة أو الم

أو مجاز وحقٌقة أو رغبة فً إقناع منطقً أو إقناع شكلً، فالشاعر األصٌل ٌتوّسل 

حاالت ال ٌمكن له أن ٌتفهمها أو ٌجّسدها بدون الّصورة وبهذا ال بالصورة لٌعّبر بها عن 

ٌّز تصح شٌبا ثانوٌا ٌمكن  اإلستغناء عنه، أوحذفه وإّنما تصبح وسٌلة حتمٌة إلدراك نوع متم

.«من الحقابق تعجز اللغة العادٌة عن إدراكه
2

 

فبواسطة الّصورة ٌخرج الشاعر مشاعره وأحاسٌسه إلى الّنور فً أحلى الثٌاب  

ٌّة المتمّثلة فً  ٌّنة وجمٌلة وهذا ما نقصد به األنواع البالغٌة للّصورة الشعر اإلستعارات مز

ٌّة وجاءت قصابدهم ملٌبة  والتشبٌهات والكناٌات والمجازات، فقد إهتم القدماء بالّصورة البٌان

 بها وهذا ما نلحظه فً قصابد إمرإ القٌس وأبً تمام والبحتري والمتنبً وغٌرهم.

 إّن روعة التشبٌه وجماله وتؤثٌره على المتلقً، جعل الكثٌر من شعراء  التشبيه: -1

ٌّات أشعارهم منذ العصر الجاهلً حتى ٌومنا هذا، إذ ال ٌخلو كتاب العرب  ٌدرجونه فً ط

 أدب أو علم منه.

                                                           

. 012الخطٌب القزوٌنً، اإلٌضاح فً علوم البالغة، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان، ص  1  
.131جابر عصفور، الصورة الفّنٌة فً التراث النقدي، والبالغً عند العرب، ص  2  
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«المثل والجمع أشباه، وأشبه الشًُء الشًَء: ماثلَه»والتشبٌه لغة هو:  
1

 ، وقد فّرق 

بعض الٌبالغٌون بٌن التشبٌه والتمثٌل، أمثال عبد القاهر الجرجانً، الذي ٌرى بؤّن: 

.«ه عام والتمثٌل أخّص منه فكّل تمثٌل تشبٌه ولٌس كل تشبٌه تمثٌلالتشبٌ»
2

 

 فً حٌن أّن البعض اآلخر جعل التشبٌه والتمثٌل مترادفٌن أمثال: ابن األثٌر الذي  

وجدُت علماء البٌان فّرقوا بٌن التشبٌه والّتمثٌل، وجعلوا لهذا بابا مفردا، وهما شًء »ٌقول: 

الوضع، ٌقال شّبهت هذا الشًء بهذا الشًء كما ٌقال: مّثلته  واحد ال فرق بٌنهما فً أصل

.«به
3

 

أما اصطالحا فاللتشبٌه تعرٌفات كثٌرة ترمً على إٌضاحه، إالّ أّن هذه التعرٌفات  

الداللة على مشاركة أمر ألمر آخر »وإن اختلفت لفظا فهً متفقة معنى، والمراد بالّتشبٌه 

التشبٌه المذكورة أو المقّدرة المفهومة من سٌاق  فً معنى مشترك بٌنهما، بإحدى أدوات

.«الكالم
4

 

والمقصود بذلك أن التشبٌه هو إشتراك أمران فً معنى واحد بٌنهما باستعمال  

 التشبٌه.

التشبٌه، الوصف »وٌعّرفه أبو هالل العسكري من خالل كتابه ''الصناعتٌن'' ٌقول:  

وٌصح بؤن أحد الموصوفٌن ٌنوب مناب اآلخر بؤداة التشبٌه، ناب التشبٌه منابه أو لم ٌنب 

.«تشبٌه الشًء بالشًء وعن شابهه من وجه واحد
5

    

 أركان التشبيه: 

ٌقوم التشبٌه على أربعة أركان أساسٌة هً المشّبه والمشّبه به، وهما طرفا التشبٌه،  

 ٌه إال بهما، وأداة التشبٌه ووجه الشبه.إذ ال ٌقوم التشب

أّما المشّبه فهو أساس التشبٌه، وكل عناصر الّصورة تؤتً إلبرازه، وتوضٌحه  

وإٌصال عاطفة الكاتب أو الشاعر نحوه، لٌتؤثر الّسامع به وٌدرك خٌاله وباالّتالً ٌتفّهم 

و الركن األساسً فً أفكاره مثل قولنا: أنت كاألسد فً الّشجاعة، فالمشّبه ''أنت'' وه

                                                           

.422، ص14ابن منظور، لسان العرب، ج  1  
. 62م، ص1646، 0رٌتر، مكتبة المبنً، القاهرة، ط -عبد القاهر الجرجانً، أسرار البالغة، تح،هـ  2  
 3 ، دار الكتب العلمٌة1ج ر، تح: الشٌخ محمد محمد عوٌضة،ابن األثٌر الجزري، المثل السابر فً أدب الكاتب والشاع 

.444، ص1665، 1لبنان، ط   
.14، ص0224، 5، دار العلم للمالٌن، بٌروت، ط0بكري شٌخ أمٌن، البالغة العربٌة فً ثوبها الجدٌد، ج  4  
.021أبو هالل العسكري، الصناعتٌن، ص  5  
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التشبٌه، أما المشّبه به فهو الّطرف اآلخر من التشبٌه، وٌراد به أن ٌلحق المشّبه فً بعض 

 صفاته، نحو قول الشاعر: 

 أنت كالبحر فً الّسماحِة والّشمـْ            ِس ُعلًُوا والبدِر فً اإلشراقِ  

ءت كلّها لتوضٌح صورة هً )البحر، الشمس، البدر(، والتً جافؤلفاظ المشبه به  

المشّبه
1

، وطرفا التشبٌه إّما حّسٌان ٌدركان بإحدى الحواس الخمس، وإّما عقلٌان ٌدركان 

بالعقل، نحو قولنا: الجهل كالظالم، وإّما ٌكون الطرفٌن حّسٌا واآلخر عقلٌا والعكس 

 صحٌح، مثال ذلك قولنا: طبٌب الّسوء كالموت.

بالحّس، بٌنما المشبه به وهو )الموت( عقلًفالمشّبه هنا وهو )طبٌب( ٌدرك  
2

 ،

 وبالنسبة ألداة التشبٌه فهً الرابط بٌن المشّبه والمشّبه به، وهً كثٌرة.

غالبا ما تكون هذه األداة حرفا كالكاف وكؤن هذه األخٌرة التً تدخل على المشّبه  

تكون هذه فتصدر الجملة وهً أقوى من الكاف الخاصة بالدخول على المشّبه به، وقد 

ٌُشبه'' أو ''ٌماثل''  األدوات أسماء كـ ''مثل'' أو ''شبه'' أو ''مثٌل'' كما قد تكون أفعاال كــــ: ''

 ''ٌضارع'' ''ٌحاكً'' وما فً معناها.

وأّما وجه الشبه وٌسّمى أٌضا الجامع، فهو الوصف المشترك بٌن الطرفٌن غالبا ما  

ه والمشّبه به(، وما بٌنهما من تماثل فعندما ٌكون محذوف ٌدّل علٌه ذكر الطرفٌن )المشب

فً حمرة أوراقها وطرواتها نقول: ''خّد كالوردة''، إّنما نتحّدث عن خد ٌشبه الوردة 

ونضارتها ورابحتها.
3

 

 أنواع التشبيه: 

قسم البالغٌون التشبٌه من من حٌث وجود وجه الّشبه إلى مفصل، وعدم وجود إلى  

 وإثباتها إلى مرسل.مجمل، وباعتبار حذف األداة إلى مإكد 

ثم من حٌث ظهور القصد إلى تشبٌه صرٌح، وعدم بٌان ذلك القصد على تشبٌه  

ضمنً
4

 ، وٌترّتب على ذلك تقسٌم التشبٌه إلى أربعة أنواع:

                                                           

. 122-66، ص 1662، 0بنانً، بٌروت، طغازي ٌموت، علم أسالٌب البٌان، دار الفكر الل  1  
.  025 -024، ص1666أحمد الهاشمً، جواهر البالغة فً المعانً والبٌان  والبدٌع، مكتبة األداب،   2  
. 05مختار عطٌة، علم البٌان وبالغة التشبٌه فً المعلقات السبع، دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر، مصر، ص  3  
. 14التصوٌر البٌانً بٌن القدماء والمحدثٌن، دار اآلفاق العربٌة، القاهرة، ص حسنً عبد الجلٌل ٌوسف،  4  
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وٌسمٌه بعضهم بالتشبٌه الُمظهر، وهو ما ذكرت فٌه األداة، شاع هذا  التشبيه المرسل: -أ

إذ هو أحسن إطار لوجود  األخرى خاصة،النوع من التشبٌه فً الكالم أكثر من بقٌة األنواع 

الصور فً أوضح مظهر.
1
  

اُتَنا َولَّى   ٌَ ِه آَ ٌْ ْسَمْعَها َكؤَنَّ ِفً ومن أمثلته قوله تعالى:} َذا ُتْتلَى َعلَ ٌَ ُمْسَتْكِبًرا َكؤَْن لَْم 

َرهُ ِبَعَذاٍب أَلٌٍِم ) ِه َوْقًرا َفَبشَّ ٌْ ({.4أُُذَن
2
  

وٌسمٌه بعضهم بالتشبٌه المضمر، وهو النمط التشبٌهً الذي تحذف  التشبيه المؤكد: -ب

لِجباََل َتْحَسُبَها فٌه األداة وال تظهر، فٌكون أبلغ وأوجز، مثال ذلك قوله تعالى: } َوَتَرى ا

ُه َخِبٌٌر ِبَما َتْفَعلُوَن) ِء إنِّ ًْ َحاِب ُصْنَع هللَاِ الِذي أَْتَقَن ُكلَّ َش ًَّ َتُمرُّ َمرَّ السِّ ({35َجاِمَدًة َوِه
3

، فً 

 هذه اآلٌة حدفت األداة فؤصل الكالم )تمر كمر السحاب(.

و ما ٌدل علٌه.وهو ما حذف منه وجه الشبه أو ال زمه أ التشبيه المجمل: -ج
4
  

 نحو قول الشاعر: 

  وكؤّن إٌماض السٌوِف بوراُق      وعجاج خٌلهم سحاب مطلِهمْ   

ٌّوف بالبرق الخاطف، ووّجه الشّبه سرعة   لقد شّبه الشاعر إٌماض وإمعان الس

الظهور واإلختفاء، كما شّبه غبار حوافر الخٌل بالسحاب المظلم ووجه الّشبه هنا محذوف، 

 ً مجمال، وهذا التقسٌم باعتبار وجه الشبه.ولذلك سمّ 

هو على خالف التشبٌه المجمل، إذ ٌشترط فٌه ذكر وجه الشبه كً  التشبيه المفّصل: -د

 ٌزداد بٌانا وتفصٌال، وهو قلٌل شواهد التشبٌه ألن ذكره قد ٌإدي إلى نوع من الملل، 

وٌسهم فً إطالة الكالم بدون فابدة.
5
  

 ومثال قول ابن الرومً: 

ْدِر فًِ   َبِة النَّ ٌْ ا َش الِ نَ المَ  دِ عْ ً بُ فِ وَ  ـ               نِ سـْ الحُ  ٌَ
6

 

 فً هذا البٌت ذكر وجها شبه وهما عبارتا ''فً الحسن'' و''فً بعد المنال''.

                                                           

. 121رابح بوحوش، اللسانٌات وتطبٌقاتها على الخطاب الشعري، دار العلوم للنشر والتوزٌع، الجزابر، ص  1  
.24سورة لقمان، اآلٌة   2  
.55سورة النمل األٌة   3  
.14، ص0222محمد رمضان الحربً، البالغة التطبٌقٌة، منشورات إلفا،   4  
.112رابح بوحوش، اللسانٌات وتطبٌقاتها على الخطاب الشعري، ص  5  
.44، ص022، ج4، شرح أحمد حسٌن بسٌح، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط4ابن الّرومً، الدٌوان، ج  6  
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وهو تشبٌه حذفت منه األداة ووجه الشبه وال ٌتضمن سوى المشّبه  التشبيه البليغ: -هــــ

والمشّبه به كما أّن التشبٌه البلٌغ من الوجوه البالغٌة التً ٌعتمد فٌها اإلٌجاز واإلختصار 

 نحو قول جبران خلٌل جبران: 

 رُ شَ ا ملّه البَ سمً جَ  ارَ صَ  نِّ ح      ٌرجً، فإَ بَ ى شَ وَ ا سِ ٌَ نْ وما الّسعادةُ فً الدُّ  

فً البٌت تشبٌه بلٌغ حٌث شّبه السعادة بالشبح فحذف األداة ووجه الّشبه )القسوة التً تخلّفها 

 الحٌاة على اإلنسان(.

وهو تشبٌه ٌوضح فٌه المشّبه والمشّبه به، فً صورة التشبٌه  التشبيه الضمني: -و

المعروفة إذ ال تذكر فٌه عناصر التشبٌه صراحة بل ٌلمحان فً التركٌب، وهذا النوع من 

التشبٌه ٌإتى به لٌفٌد أن الحكم الذي أسند إلى المشّبه ممكن، وبٌن ذلك أن الكاتب أو الّشاعر 

ه عن التعبٌر عن بعض أفكاره من غٌر أن ٌصّرح به فً قد ٌلجؤ إلى أسلوب ٌوحً بالتشبٌ

صورة من صّوره المعروفة.
1
  

 مثال قول المتنّبً:  

مإٌالَ  تٍ ٌِّ مَ ح بِ رْ ا لجُ علٌه      مَ ان ُوَ ل الهَ هُ سْ ٌَ  نْ هُ ٌَ  نْ مَ  
2

 

فالّصورة البٌانٌة الواردة فً بٌت المتنّبً هً تشبٌه ضمنً، حٌث شّبه الشاعر  

الذي ٌرضً بالذّل وٌقبل الهوان بالمٌت الذي ال ٌتؤلم لجرح بجّثته، إذا ضمنٌا اإلنسان 

أصدر حكما ثم أقام علٌه دلٌال محسوسا قرٌال من اإلدراك وقٌمة هذا التشبٌه ٌتمّثل فً 

ٌّت ال شًء ٌوقظه ال اإلهانة والسّب  قدرته على تصوٌر الحالة النفسٌة للذلٌل، فضمٌره م

 والتوبٌخ.

التشبٌه هو »ٌعّرفه السٌد أحمد الهاشمً فً ''جواهر البالغة'' ٌقول:  لوب:التشبيه المق -ي

الّشبه إلى المشّبه به، وذلك حٌن ٌراد تشبٌه الزابد بالناقص وٌلحق األصل  ما رجع فٌه وجه

.«بالفرع للمبالغة، وهذا النوع جار على خالف العادة فً التشبٌه
3
  

بالمنعكس إذ قد ٌعكس التشبٌه فٌجعل المشّبه به ٌسمى هذا النوع أٌضا من التشبٌه  

 مشّبًها به والعكس، من أمثلة قول البختري:

ها الّراَح َحْمراء كالوْردِ   ٌْ  إذا باكرته غادٌات ُهموَمُه         أََراَح عل

                                                           

.134غازي ٌموت، علم أسالٌب البٌان، ص  1  
.131، ص 0222المتنبً، الدٌوان، دار الجٌل للنشر والطباعة والتوزٌع، بٌروت،   2  
.003السٌد أحمد الهاشمً، جواهر البالغة فً المعانً والبٌان والبدٌع، ص  3  
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ْلفُُظ بالَوْعدِ   ٌَ  كؤَنَّ َسَناهاَ بالعشً لُشرِبها         تلج عٌسى حٌث 

ه على المشّبه إذا شّبه برق السحاب ولمعانه طوال اللٌل ٌبتسم عٌسى قدم البحتري المشّبه ب

ِعُد بالعطاَء إذ ٌنبغً أن ٌشبه إبتسام الممدوح بلمعان البرق. ٌَ  حٌنما 

تعّد االستعارة من أهم أسالٌب الكالم فقد جعلها الشعراء طرٌقا  الّصورة اإلستعارية: -(2

إلى القول الجمٌل والخٌال المثٌر، إذ جّسدوا المعنوي فصار محسوًسا تراه العٌن وشّخصوا 

المادي فدّبت فٌه الحٌاة، وال توجد صٌغة بالغٌة كانت موضع نقاش لدى النقاد العرب 

ً هً ضرب من المجاز اللغوي إذ هً تشبٌه حذف أحد أو المحدثٌن كاإلستعارة التالقدامى 

 طرفٌه األساسٌٌن )المشبه، المشبه به(، والعالقة بٌنهما المشابهة دابماً.

ٌختلف مفهوم اإلستعارة عند البالغٌٌن القدامى منهم والمحدثٌن، فهً عند أبً هالل  

لغرض، وذلك نقل العبارة عن موضع إستعمالها فً أصل اللغة إلى غٌره »العسكري 

الغرض إّما أن ٌكون شرح المعنى وفضل اإلبانة عنه أو تؤكٌده والمبالغة فٌه، أو اإلشارة 

.«إلٌه بالقلٌل من اللفظ أو تحسٌن المعرض الذي ٌبرز فٌه
1

   

 ومن هنا فقد كانت اإلستعارة عند العسكري عّد أغراض أهمها الشرح والتوضٌح 

 والمبالغة وكذا تؤكٌد المعنى.

نظرة عبد القاهر الجرجانً اإلستعارة فتتجاوز كونها نقل العبارة عن موضع  أّما 

اإلستعارة إّنما هً إّدعاء معنى االسم للشًء ال نقل »إستعمالها هذا ما ٌإّكد حٌث ٌقول: 

.«اإلسم عن الشًء
2

 

أّننا إزاء طرفٌن ٌتفاعل كلٌّ منها فً اآلخر إذ »وما ٌإكد جابر عصفور الذي ٌقول:  

ل طرف من طرفً اإلستعارة ٌفقد شٌبا من معناه األصلً وٌكتسب معًنى جدٌدا لتفاعله أّن ك

.«مع الطرف اآلخر داخل سٌاق اإلستعارة الذي ٌتفاعل بدوره مع الّسٌاق الكامل
3
  

ورأي الجرجانً ال ٌختلف عن رأي جابر عصفور الذي ٌرى هو اآلخر أّن  

وتؤكٌده وهو معنى جدٌد نابع من تفاعل طرفً  اإلستعارة مجرد نقل وإّنما هً ترجمة لمعنى

 اإلستعارة )المشّبه، المشّبه به(.

                                                           

.041أبو هالل العسكري، الصناعتٌن الكتابة والشعر، ص  1  
.432عبد القاهر الجرجانً، دالبل اإلعجاز، ص  2  
.044، الصورة الفّنٌة فً التراث النقدي، والبالغً عند العرب، صجابر عصفور  3  
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وعلى هذا فإّن المعاصرٌن ٌختلفون عن القدامى فً تقرٌر اإلستعارة، فهً لٌست  

ا، بل هً وسٌلة من وسابل إدراك الحقٌقة إدراًكا كلٌاً. ًٌ حلٌة أو تحسًٌنا أو عنصًرا إضاف
1

   

لتعرٌفات لمبحث اإلستعارة إاّل أّنها جمٌعا تدور فً فلك واحد على الرغم من كثرة ا 

نقل من األصل المعروف للّفظ أو المعنى الذي دّل علٌه إلى فرع  »وهو كون اإلستعارة 

.«معنوي لم ٌوضع له ذلك اللفظ ولم ٌعرف به عند أصحاب اللّغة وواضعٌها
2

 

ٌّون اإلستعارة ركنٌن هما: المشّبه والمشّبه به، وعلى هذ  ا األساس قّسم البالغ

ٌّة وٌمكن أن نضٌف إلٌها اإلستعارة التمثٌلٌة. ٌّة ومكن  اإلستعارة إلى قسمٌن: تصرٌح

ٌّة: فهً ما صّرح فٌها بلفظ المشّبه به ومن أمثلتها قول المتنّبً فً   أما التصرٌح

 وصف دخول رسوم الروم على سٌف الّدولة:

رتِقًوأقبل ٌمشً فً البساط فما َدَرى        ٌَ إلى البحِر ٌسَعى أْم إلَى الَبْدِر 
3

 

فً هذا البٌت مجازات لغوٌان هما لفظا )البحر( و)البدر( اللّذان استعمال فً غٌر  

معناهما الحقٌقً، فالمتنّبً ٌشبه سٌف الدولة بالبحر لمشابهة لم ٌذكرها وإن كان اللفظ ٌوحً 

بالبدر والقرٌنة الدالة على اإلستعمال بها وهً والكرم والعطاء وسعة الثقافةن كما ٌشّبهه 

 المجازي هً عبارة )ٌمشً فً البساط(.

وأّما اإلستعارة المكنٌة فهً ''ما حذف المشّبه به ورمزا له بقرابن تدل علٌه''. 
4

 

 ومن أمثلتها قول البحتري: 

َة ُكْنُت مشغوًفا بجّدتها       فما عفا الّشٌبَ   احَ صفَ  لً عنها والَ  َولَمَّ
5

 

استعار البحتري صورة اإلنسان للشٌب فحذف المستعار )اإلنسان( ودّل علٌه بشًء  

 من لوازمه وهما الفعالن )عفا، صفحا( على سبٌل اإلستعارة المكنٌة.

تختلف اإلستعارة التصرٌحٌة عن المكنٌة كون هذه األخٌرة حسب عبد القاهر 

التصرٌحٌة كما أّنها غنٌة بالخٌال الجرجانً، تتطلب حذفاً ومهارًة ال تتطلبها اإلستعارات 

 والمبالغة.

                                                           

.34حسنً عبد الجلٌل ٌوسف، التصوٌر البٌانً بٌن القدماء والمحدثٌن، ص  1  
.30مختار عطٌة، علم البٌان وبالغة التشبٌه فً المعلقات السبع، ص  2  
.414المتنّبً، الدٌوان، ص  3  
.022غازي ٌموت، علم أسالٌب البٌان، ص  4  
.24البحتري، الدٌوان، ص  5  
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وبالنسبة لإلستعارة التمثٌلٌة فإّنها تنطلق من مفهوم التمثٌل وهً تركٌب استعمل فً 

غٌر ما وضع له لعالقة المشابهة مع قرٌنة مانعة من إرادة المعنى األصلً''.
1

 

 ومن أمثلتها قول المتنبً:

ُك َذا َفٍم مرٍّ َمرٌٍض     ٌَ الالَ          َوَمْن  ا به الماء الزُّ ِجْد مّرً ٌَ
2

     

فالمعنى الحقٌقً لهذا التركٌب أنذ حاّسة الّذوق عند اإلنسان المرٌض مطبوعة  

ا لإلنسان  ًٌ بالمرارة حتى ولو كان السابل الذي ٌدخل فمه ماء عذًبا استعمل استعماال مجاز

هً عالقة الذي فقد حاّسة الّذوق األدبً والعالقة بٌن المعنى الحقٌقً والمعنى المجازي 

انً )المعنى المجازي( وأبقى المعنى األول )الحقٌقً(، وهذا التركٌب مشابهة وقد حذف الث

 ٌسمى استعارة تمثٌلٌة.

ٌٌّن فّرقوا بٌن اإلستعارة والتشبٌه مثلما هو   وتجدر بنا اإلشارة إلى أّن بعض البالغ

الحال عند ''ابن األثٌر'' الذي ٌرى بؤّن التشبٌه المضمر األداة ٌحسن إظهار أداة التشبٌه فٌه 

واإلستعارة ال ٌحسن ذلك فٌها أي أّن التشبٌه إّنما ٌكون بؤداته كالكاف وكؤّن ونحوهما فما لم 

ٌظهر فٌه أداة التشبٌه ٌكون استعارة وال ٌكون تشبًٌها فإذا قلنا مثال ''محمد أسد'' كان ذلك 

إستعارة وإذا قلنا: ''محمد كاألسد'' كؤن ذلك تشبٌهاً.
3

 

هناك أنواع أخرى من اإلستعارة كالتبعٌة والمرّشحة  وباإلضافة إلى هذه األنواع 

ٌّة، وهً أنواع من اإلستعارة تجدنً غٌر مضطرة  ٌّة وغٌر اللّفظ والمجّردة والمطلقة واللّفظ

لتقدٌم شروح لها إذ أّننً أقصد فً هذه أنذ ثّمة قٌمة إبالغٌة فً اإلستعارة عموما وفً أنواع 

 محّددة فٌها.

 الّصورة الكنائّية:  -

 الكناٌة صورة من صور البٌان ووسٌلة قوٌة من وسابل التؤثٌر واإلقناع وهً ''لفظ 

مع جواز إرادة معناه حٌنبذ كقولك: فالن طوٌل الّنجاد أي طوٌل القامة أرٌد به الزم معناه 

وفالن طوٌل القامة وفالنة تإوم الضحى أي مرهنة مخدومة''.
4

 

                                                           

ٌّات وتطبٌقاتها على الخطاب الشعري، ص  .151رابح بوحوش، اللّسان 1  
.111المتنّبً، الدٌوان، ص  2  
.412ابن األثٌر، المثل السابر فً أدب الكاتب والّشاعر، ص  3  
.442المعانً والبٌان والبدٌع، صالقزوٌنً الخطٌب، اإلٌضاح فً علوم البالغة   4  
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إلى معنى قبٌح أو إلى ماال ٌراد النطق وهً عند الجرجانً ''إطالق لفظ حسن ٌشٌر  

به''
1

 ، فالكناٌة هنا إشارة إلى الشًء عن طرٌق شًء آخر.

تنقسم الكناٌة من حٌث النظرة إلى المكّنى إلى ثالثة أقسام: كناٌة عن صفة، كناٌة عن  

 موصوف، وكناٌة عن نسبة.

 / كناية عن صفة: 1

المقصود بذلك النعت إضافة إلى أّن وهً التً ٌكون المعنى المكّنى عن صفة ولٌس  

الّصفة تضمر وٌذكر فقط الموصوف، ولهذا النوع من الكناٌة نوعان: كناٌة قرٌبة، 

واألخرى بعٌدة.
2
  

 من أمثلتها قول الخنساء: 

طوٌل الِنجاِد رفٌُع العماِد        كثٌُر الّرماِد إذا ما َشًنا 
3

 

العماد كناٌة عن صفة العظمة، وكثٌر فطوٌل النجاد كناٌة عن صفة الشجاعة، ورفٌع  

 الّرماد كناٌة عن صفة الكرم والجود.

 / كناية عن موصوف: 2

وهً التً ٌطلب بها نفس الموصوف وشرطها أن تكون مختصة بـالمكّنى عنه، وفً  

هذا النوع تذكر الصفة وٌضمر الموصوف
4

 ، نحو قول الشاعر:

 مجامَع األْضَغانِ الّضاربٌن بكّل أبٌَض مخدِم      والّطاغٌن  

فكلمة ''مجامع األضغان'' كناٌة عن موصوف وهو القلب ''إذ أّن الّشاعر أضمر  

 الموصوف )القلب( وأظهر الصفة )مجامع األضغان(.

 / كناية عن نسبة: 3

ٌُصّرح   وٌراد بها إثبات أمر ألمر ونفٌه عنه وبهذا تذكر الّصفة والموصوف ال 

المقصودةبالنسبة الموجودة مع أّنها هً 
5

 ، من أمثلتها قول أحد الشعراء: 

 ماتت النسمة فً الحدٌقة الّنظٌرة. 

                                                           

.022عبد القاهر الجرجانً، دالبل اإلعجاز، ص  1  
. 145، ص1664، 1دٌزٌرة سقال، علم البٌان بٌن النظرٌات واألصول، دار الفكر العربً، بٌروت، ط  2  
.055غازي ٌموت، علم أسالٌب البٌان، ص  3  
.055المرجع نفسه، ص  4  
.054المرجع نفسه، ص  5  
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فالشاعر كان ٌستطٌع أن ٌقول إلى أن الحدٌقة النظٌرة أصبحت جرداء بال حٌاة،  

ولكنه عدل عن نسبة الصفة إلى الموصوف المباشر ونسبها على ماله اتصال به وهو 

ّن الّنسمة التً كانت تتراءى من خالل أغصان النسمة فقال: ماتت النسمة وهذا ٌعنً أ

األشجار والورود لم تعد تتراءى النعدام وجود الشجر والورود مما ٌعنً انعدام الحٌاة فٌها 

وبذلك ٌكون الشاعر قد نسب إلى القصٌدة خلّوها من مظاهر الحٌاة وبالّتالً تكون الكناٌة 

 هنا كناٌة عن نسبة.

 / الّصورة المجازّية: 4

ٌّل العالقة بٌن ٌعت  ٌّة لما فٌه من إٌجاز ومهارة فً تخ بر المجاز من أبلغ الصّور البٌان

المعنى األصلً والمعنى المجازي، ولما له من تؤثٌر على المتلقً من إعجاب ومتعة 

اإلكتشاف واإلحساس بجمال البالغة، والمجاز فً األصل ''مفعل من جاز الشًء ٌجوزه إذا 

فظ عّما ٌوجبه أصل اللّغة وصف بؤّنه مجاز على معنى أّنهم جازوا به تعّداه وإذا ُعدل بالل

موضعه األصلً أو جاز هو مكانة الذي وضع فٌه أوالً''.
1
  

 والمجاز نوعان:  

 المجاز المرسل:  -أ(

وهو ''ما كانت العالقة بٌن ما استعمل فٌه وما وضع له مالبسة غٌر التشبٌه''. 
2

 

المرسل لفظة استعملت فً غٌر معناها األصلً، لوجود عالقة ومعنى هذا الكالم أن المجاز 

ًّ المجاز مجاًزا  غٌر المشابهة مع قرٌنة تدّل على عدم إٌراد المعنى الحقٌقً له، وسم

ٌّد بعالقة واحدة.  مرسالً ألّن له عالقات كثٌرة، إذ لم ٌق

 ومن عالقات المجاز المرسل نذكر:  

 :وهً ذكر الّسبب غٌر أن القصد هو المسّب. السببّية
3 

نحو قولنا: لفالن ٌد عندي، فالٌد فً المعنى األصلً هً الٌد، أما فً المعنى المجازي 

المراد هنا هو المعروف أو الفضل، والعالقة بٌن المعنٌٌن هً السببٌة ألن الٌد هً السبب 

 فً المعروف.

 

                                                           

.462عبد القاهر الجرجانً، أسرار البالغة، ص   1  
.144القزوٌنً الخطٌب، اإلٌضاح فً علوم البالغة، ص   2  
.142دٌزٌرة سقال، علم البٌان بٌن النظرٌات واألصول، ص  3  
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 :لفظ المسبب وٌراد به السببوهً عكس السببٌة وذلك أن ٌطلق  المسببية
1
 مثل:  

السماء تمطر نباًتا، فالسماء تمطر مطرا ولٌس نباًتا، غٌر أن المطر هو الذي ٌنبت النبات 

 فالمجاز مرسل عالقته المسببٌة ألن النبات مسبب عن المطر.

 :وذلك أن ٌطلق الكّل وٌراد به الجزء الكلية
2

 ، فً مثل قوله تعالى ومن أمثلته قوله 

َماِء َماًء َفؤَْخَرَج ِبِه ِمَن تعالى َماِء ِبَناًء َوأَْنَزَل ِمَن السَّ :}الِذي َجَعَل لَُكْم األَْرَض ِفَراشاَ والسَّ

ِ أََنَداداً َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ  َمَراِت ِرْزَقا لَُكْم َفالَ َتْجَعلُوا لِِلَ {.(22)الثَّ
3

 

منها األنامل إذ ٌستحٌل  فالمجاز المرسل ٌكمن فً لفظة )أصابعهم( إذ المقصود 

أٌضا إدخال األصابع كلّها فً األذن، فالمراد من هذا القول هو الجزء فقط )األنامل( غٌر أن 

 القرآن صور فزع المنافقٌن من الصواعق.

 :وهً عكس الكلٌة حٌث ٌتم ذكر الجزء والمقصود منه الكل الجزئية
4

 ، نحو قوله 

ْإِمنٍة تعالى: } َوَما َكاَن لُِمْإِمٍن أَْن  ْقُتَل ُمْإِمًنا إاِلَّ َخَطؤً َومْن َقَتَل ُمْإِمناً َخَطؤً َفَتْحِرٌُر َرَقَبٍة مُّ ٌَ

قُوا َفإِّنْ َكاَن ِمْن َقْوٍم َعُدوٍّ لَُكْم َوُهَو ُمْإِمٌن َفَتْحرِ  َصدَّ ٌَ َسلََّمٌة إِلَى أَْهلِِه إاِلَّ أَْن  ٌة مُّ ٌَ ٌُر َرَقَبٍة َوِد

ْإِمَنٍة َوإِْن َكا َسلََّمٌة إِلَى أَْهلِِه َوَتْحِرٌُر َرَقَبٍة ُمْإِمَنٍة َفَمْن مُّ ٌة مُّ ٌَ ٌَثاٌق َفِد َنُهْم مِّ ٌْ َنُكْم َوَب ٌْ َن ِمْن َقْوٍم َب

ًٌِما  ِن َتْوَبًة ِمَن هللَاِ َوَكاَن هللَاُ َعلًٌِما َحك ٌْ ِن ُمَتَتاِبَع ٌْ اُم َشْهَر ٌَ ِجْد َفِص ٌَ {.(92)لَْم 
5

 

تعالى هو تحرٌر رقبة عبد مإمن من رّق العبودٌة ولفظة ''الرقبة'' والمراد من قوله  

 هً جزء من الكل.

 :وهو أن ٌسّمى الشًء بإسم ما كان علٌه فً الماضً والمراد ما  اعتبار ما كان 

علٌه فً الحاضر
6

 ، مثل قولنا: لبست صوفا.

 فالمجاز الوارد فً هذا المثال ٌكمن فً )صوًفا( إذ المقصود من ذلك لٌس الّصوف 

 وإّنما لباسا منسوجا من الّصوف الذي كان قبل ذلك صوفا.

 :وذلك أن ٌطلق اللفظ الذي ٌدل على ما ٌكون األمر علٌه والمراد اعتبار ما يكون 

  

                                                           

.003ٌموت غازي، علم أسالٌب البٌان، ص  1  
.044المرجع السابق، ص  2  
.00سورة البقرة، اآلٌة   3  
.14علم البٌان بٌن النظرٌات واألصول، صدٌزٌرة سقال،   4  
.64سورة النساء، اآلٌة   5  
.004ٌموت غازي، علم أسلٌب البٌان، ص  6  
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به ما كان علٌه قبل ذلك
1

 ، مثال ذلك قول أحمد شوقً:

وخموالَ  الةً هَ جَ  جالُ الرِّ  عَ رضَ       ٌةٍ فً أمِّ  ؤْنَ شَ ذا الّنساء نَ وإ
2
  

ٌّة الواردة ففً البٌت تكمن فً ع  بارة )رضع الرجال( وهً مجاز الّصور البٌان

ًّ لكن الشاعر استعار لفظ مرسل  عالقته اعتبار ما ٌكون فالذي ٌرضع حلٌب أّمه هو الصب

ٌّة  والعالقة بٌن الّرجال والصبٌة لٌست عالقة مشابهة وإّنما اعتبار الّرجال للّداللة على الصب

ٌّة هو رجال الغد.  ما ٌكون إذ أّن الصب

 :وهً أن تذكر المحل أي المكان المقصود ٌكون ما بداخل المكان المحلّية
3

 ، نحو 

قولنا: أصدر مجلس الوزراء قراًرا، فالمجاز فً لفظة )مجلس( الذي هو المكان حٌث 

ٌجتمع الوزراء، والمكان هنا لٌس هو المقصود وإّنما المقصود من ذلك هو الوزراء أنفسهم 

 الذٌن ٌصدرون القرارات. 

 :وهً أن تذكر الّشًء وتقصد المكان الذي ٌحّل فٌه ذاك الشًء. الحالية
4 

 المتنّبً: نحو قول 

َفُهْم           عن الِقَرى وعن الترَحاِل مْحُدودُ   ٌْ اِبٌَن ض إنًِّ َنَزْلُت ِبَكذَّ
5

 

فالمجاز فً كلمة )كّذابٌن( وهً صفة مبالغة ال ٌنزل فٌها اإلنسان ألّنها معنى من  

 المعانً وإّنما ٌحل اإلنسان فً مكان الكذابٌن وهذا مجاز مرسل عالقته حالٌة.

  :وهً أن ٌكون المعنى األصلً للّفظ المذكور آلة ووسٌلة للمعنى المراد»اآللٌة».
6
  

 فً مثل قولنا: فالن لسانه عفٌف.

ا فً كلمة )لسان( فالمراد فالن كالمه  ًٌّ  فً هذا المثال مجاز مرسل، ٌتضح ذلك جل

وهذا  عفٌف، وقد أطلق لفظ اللّسان الذي هو آلة القول وأرٌد به القول أو الكالم الناتج عنه

 مجاز مرسل عالقته آلٌة.

 

 

                                                           

.142دٌزٌرة سقال، علم البٌان بٌن النظرٌات واألصول، ص  1  
.154، ص0222، دار العودة، بٌروت، 1أحمد شوقً، الشوقٌات، ج  2  
.003ٌموت غازي، علم أسالٌب البٌان، ص  3  
.142دٌزٌرة سقال، علم البٌان بٌن النظرٌات واألصول، ص  4  
.224المتنّبً، الدٌوان، ص  5  
.110، ص0222عابشة حسٌن فرٌد، البٌان فً ضوء األسالٌب العربٌة، دار للطباعة والنشر، القاهرة،   6  
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 المجاز العقلي: -ب(

هو الكالم المفاد به »ورد فً ''مفتاح العلوم'' ألبً ٌعقوب السكاكً أن المجاز العقلً  

خالف ما عند المتكلّم من الحكم فٌه، لضرب من التؤوٌل، إفادة للخالف ال بواساطة 

.«وضع
1

 

تستخدم كالًما ٌتنافى والعقل إذ ال ٌفهم والمقصود من هذا التعرٌف أن المجاز هو أن  

إالّ عن طرٌق التؤوٌل، وبالّتالً استحضار العقل واستعماله لمعرفة المعنى المراد منه 

المطلوب، كما أن المجاز العقلً هو أن تسند الفعل أو ما فً معناه إلى غٌر صاحبه لعالقة 

مانعة من إٌراد المعنى الحقٌقً.
2

 

من أمثلة المجاز العقلً قولنا: ثارت ثورة فالن، فالثورة ال تثور بحّد ذاتها، وإّنما  

ٌثور صاحبها، واإلسناد العقلً هنا فً الفعل ''ثار'' الذي لم ٌسند إال فاعله الحقٌقً، من 

 أشهر عالقات المجاز العقلً ستة: 

 :إلٌهٌسند الفعل أو ما فً معناه إلى مكان مسند »وهً أن  المكانية».
3 

اُت َعْدٍن َتْجِري ِمْن َتْحِتَها األَْنهاَُر َخالِِدٌَن ِفٌَها أَبًدا  ِهْم َجنَّ قوله تعالى: } َجَزاُإُهْم ِعْنَد َربِّ

ُه  ًَ َربَّ ًَّ هللَاُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َذلَِك لَِمْن َخِش {.(8)َرِض
4

 

فإسناد الفعل إلى )األنهار( فعل )تجري( أسند إلى )األنهار( مع أن األنهار ال تجري  

 مجاز عقلً عالقته مكانٌة.

 :وهً إسناد الفعل أو ما فً معناه إلى زمن حدوثه. الزمانية
5 

نحو قولنا: فرق الدهر شملهم. أسند الفعل )فرق( إلى )الدهر( وهو غٌر فاعله الحقٌقً ألن 

 الذي فرق الشمل هً الحوادث التً حدثت فً الدهر.

 :ما هو مبنً للمعلوم إلى المفعول لمالبسه له بوقوعه علٌهإسناد » المفعولية»
6

 ، 

 مثال ذلك قولنا: شوارع المدٌنة مضٌبة.

                                                           

.224، ص0222، 1وت، طأبو ٌعقوب السكاكً، مفتاح العلوم، تح: عبد الحمٌد هنداوي، دار الكتب العلمٌة، بٌر  1  
.022ٌموت غازي، علم أسالٌب البٌان، ص  2  
.022المرجع نفسه، ص  3  
.5سورة البٌنة، اآلٌة   4  
.105، ص0222، 1عبد المعتال الصعٌدي، البالغة العالٌة، علم البٌان، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط  5  
.105المرجع السابق، ص  6  
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ٌتضح المجاز العقلً فً لفظة ''مضٌبة'' ألن الشوارع لٌست مضٌبة بل مضاءة  

 واإلضاءة ال تحدث منها وإّنما تقع علٌها.

 :إسناد الفعل المبنً للمفعول إلى الفاعل على سبب المجاز العقلً الذي » الفاعلية 

«عالقته الفاعلٌة
1

ُه َكاَن َوْعُدهُ  ِب إِنَّ ٌْ ْحَماُن ِعَباَدهُ ِباْلَغ اِت َعْدٍن التًِ َوَعَد الرَّ ، قوله تعالى:} َجنَّ

ا  ًٌّ {.(61)َمؤِْت
2

  

الفاعل )آتٌا( على سبٌل المجاز الذي فً هذه اآلٌة أسند المبنً للمفعول )مؤتٌا( إلى  

 عالقته الفاعلٌة.

 :وهً إسناد الفعل أو ما فً معناه إلى سببه. السببّية
3 

مثال ذلك قولنا: حاصر دٌغول مدٌنة الجزابر، فالمجاز العقلً ٌكمن فً إسناد الحصار إلى 

ا كان دٌغول دٌغول ألن هذا األخٌر لم ٌحاصر الجزابر بنفسه وإّنما فعل ذلك بجنوده، ولم

 سببا فً الحصار فقد أسند الفعل إلٌه.

 :وفٌه ٌسند الفعل إلى مصدره. المصدرية
4
  

 فً مثل قول أبً فراس الحمدانً:

 سٌْذُك رنً قومً إذا جد جدهم        فً اللٌّلة الّظلماء ٌفتقد البدر 

 فالشاعر هنا أسند الفعل )جد( إلى مصدره )جدهم(، بمعنى اجتهد اجتهادهم على 

 سبٌل المجاز العقلً الذي عالقته المصدرٌة.

 وظائف الّصورة الشعرّية:  -2

 إن الصور الجمٌلة التً ٌرسمها الّشعراء فً قصابدهم لم توجد عبثا بل لها وظابف 

اإلستعارة نقل العبارة عن موضع استعمالها فً »تإدٌها، ولقد حددها العسكري فً قوله: 

كون شرح المعنى وفضل اإلبانة عنه أو تؤكٌده والمبالغة أصل اللغة إلى غٌره ولذلك إما أن ٌ

فٌه، أو اإلشارة إلٌه بالقلٌل من اللفظ أو تحسٌن المعرض الذي ٌبرز فٌه وهذه األصاف 

موجودة فً اإلستعارة المصٌبة، ولوال أن اإلستعارة تتضمن ماال تتضمنه الحقٌقة من زٌادة 

                                                           

.011محمد رمضان الجربً، البالغة التطبٌقٌة، ص  1  
.31سورة مرٌم، اآلٌة   2  
.105عبد المعتال الصعٌدي، البالغة العالٌة، ص  3  
.105المرجع نفسه، ص  4  
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«لكانت الحقٌقة أولى منها استعمالهفابدة 
1

وٌمكن حصر وظابف الصورة وهدف الشاعر  ،

منها على السواء فً نقاط تشمل التؤثٌر واإلقتناع بمختلف وسابله من مبالغة وشرح 

 وتوظٌح...إلخ وهً كلّها وظاف متداخلة سؤتناولها بالشرح والتحلٌل.

 احتلت الصورة مكانة الصدارة عند البالغٌٌن العرب، لما تحمله من  / التأثير:1

وكناٌة وتشبٌه واستعارة، إذ هً ركٌزة الّشعر وغاٌتها اإلدهاش والتؤثٌر وهنا تكمن مجاز 

قٌمتها اإلبالغٌة حٌث تنشًء حالة من التواصل والحوار والتفاعل.
2

 

ٌّة.  فغاٌة الشاعر هً التؤثٌر فً المتلقً، وإقناعه من خالل ما ٌوّظفه من صور بالغ

ّنص الشعري هو تؤّثره به، فما هو معروف أن إن أول ما ٌحصل للمتلقًّ عند تلقٌّه ال 

العالقة التً تجمع بٌن المبدع والمتلقً عبر الخطاب الذي تلعب الصور البٌانٌة أهم طرف 

فٌه هً عالقة تؤثٌر، هذا األخٌر )التؤثٌر( ٌشمل عدة وظابف تتمثل فً اإلمتاع لٌلٌها اإلقناع 

كما  قًتلة، فهو وظٌفة تتعلّق بإحساس المومن ثم اإلثارة، أما اإلمتاع أو اإلحساس بالمتع

ٌعتبر من أقرب وظابف الّتؤثٌر فقد ٌكون اإلمتاع إٌجابٌا، كما قد ٌكون سلبٌا ٌثٌر فٌنا 

اإلشمبزاز أو النقمة أو النفور وأما اإلقناع فهو اآلخر غاٌة من الغاٌات التً ٌنشدها كل 

شاعر وٌطمح إلى تحقٌقها عند المتلقً.
3
  

ٌعتبر اإلقناع أحد الغاٌات األساسٌة التً قٌل الشعر من أجلها فهو الدافع / اإلقناع: 2 

األساسً وراء قوله، وٌمكننا تقسٌم اإلقناع حسب رأي ''محمد عبد العظٌم'' إلى أقسام أو 

األحرى إلى صنفٌن هامٌن هما: صنف تربوي، واآلخر تثقٌفً، أما الصنف األول فٌهتم 

لوكه، وأما الصنف الثانً فً نمو معارف المتلقً فً المٌادٌن المختلفة.أخالق اإلنسان وس
4

 

إضافة إلى محمود عبد العظٌم فإن ''جابر عصفور'' هو اآلخر تحدث عن اإلقناع إذا  

ٌّة وسٌلة ألغقناع المتلقًّ والتً تبدأ أوال بالّشرح والتوضٌح بعدها  اعتبر الصورة الشعر

الّنهاٌة إلى التحسٌن والتقبٌح. غة، وتتصاعد حتى تصل فًالمبال
5

 

 الشرح والتوضيح:  - أ

                                                           

.041أبو هالل العسكري، الصناعتٌن، ص  1  
.114، ص1661، 1طسمٌر أبو حمدان، اإلبالغٌة فً البالغة العربٌة، منشورات عوٌدات الدولٌة، بٌروت،   2  
محمد عبد العظٌم، فً ماهٌة النص الشعري، إطاللة من نافذة التراث النقدي، المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر    3  

.022، ص1661والتوزٌع، بٌروت،   

.023المرجع نفسه، ص  4  
.44جابر عصفور، الصورة الفّنٌة فً التراث النقدي والبالغً، ص  5  
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 الشرح والتوضٌح خطوة أولٌة فً عملٌة اإلقناع، ذلك أن من ٌرٌد إقناع اآلخرٌن 

بمعنى من المعانً ٌشرحه له بادىء ذي بدء وٌوضحه توضٌحا ٌغري بقبوله والتصدٌق به، 

المعنى بطرٌقة تقرب بعٌده وتحذف وقد أطلق القدماء علٌه تسمٌة ''اإلبانة'' أو التعبٌر عن 

فصوله وتصوره فً نفس المتلقًّ أبٌن تصوٌر أوضحه وذلك ما جعل البالغٌٌن المتؤخرٌن 

من أتباع السكاكً ٌضعون التشبٌه واإلستعارة والكناٌة والمجاز فً قسم واحد مستقل من 

للصورة، إّنما هً أقسام البالغة هو علم البٌان قاصدٌن بذلك أن كل هذه األنواع البالغٌة 

طرابق خاصة فً التعبٌر تكسب المعانً فضل إٌضاح أو بٌان.
1

   

ٌتضح لنا من هنا جلٌا أنؤهم وظابف الصورة البالغٌة هً شرح المعنى وتوضٌحه  

 وتقرٌب صورته إلى المتلقً.

وتتمّثل وظٌفة الشرح والتوضٌح العدٌد من الصور الشعرٌة خاصة التشبٌهٌة  

إّن التشبٌه ٌزٌد المعنى »شرح المعنى وتوضٌحه حٌث ٌقول العسكري: واإلستعارٌة فً 

«وضوحا وٌكسبه تؤكٌدا أما هدف اإلستعارة إما شرح للمعنى وفضل اإلبانة عنه
2

، والهدف 

من هذا الشرح والّتوضٌح هو إقناع السامع بؤمر معٌن، واإلقناع خاصٌة مشتركة بٌن فن 

شاعر والخطٌب ٌسعى للتؤثٌر فً نفسٌة القارىء الّشعر وفن الخطابة ذلك أن كال من ال

والسامع وبالّتالً إقناعهما، وقد تبلورت هذه الوظٌفة فً البداٌة عند دراسة بعض السور 

ٌّة التً تشبه العناصر الحسٌة بؤخرى معنوٌة ومن هذا نذكر قول هللا عز وجل:} إنَِّها  القرآن

ٌِنِ  (64)َشَجَرةُ َتْخُرُج ِفً أَْصِل الَجِحٌِم  اط ٌَ ُه ُرُإوُس الشَّ {.(65)َطْلُعَها َكؤنَّ
3

 

 كما تكثر هذه الوظٌفة فً الشعر العربً من ذلك قول ابن المعتز:  

 اصبر على مضض الحسو       فإن صبرك قاتلهُ  

إن لم تجد ما تؤكلهُ      ها   ـــــل نفســـــار تؤكــفالنّ  
4

 

ن الصبر على كٌدهم بمثابة قتل لهم، فالشاعر ٌدعو للصبر إزاء ما ٌفعله الحساد أل 

ولكً ٌإّكد على ما ذكره ٌضرب المثل بالّنار التً إن لم تجد ما تؤكله تلجا إلى أكل نفسها 

 ولما تنتهً تخمد.

                                                           

.040المرجع نفسه، ص  1  
.043أبو هالل العسكري، الصناعتٌن، ص  2  
.32-31سورة الصاّفات، األٌة:   3  
.01حسنً عبد الجلٌل ٌوسف، التصوٌر البٌانً بٌن القدماء والمحدثٌن، ص  4  
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 كما نجد هذه الوظٌفة عند المتنبً لما كان سجٌنا حٌن قال:

والجوع ٌرضً األسود بالجٌفِ         غٌر اختٌارك قلت برك بًِ  
1
  

 فالشاعر ٌرى أن الظروف القاسٌة قد تجبر اإلنسان على فعل أي شًء.

 المبالغة:  - ب

 تبلغ بالمعنى أقصى غاٌاته وأبعد نهاٌاته، وال تقتصر فً العبارة عنه على »وهً أن 

 .«أدنى منازله وأقرب مراتبه

وتعد المبالغة عنصرا أساسٌا فً عملٌة اإلبداع فعن طرٌقها تبتدع الصورةصور  

الفن أساس قابم على المبالغة والشعر كفن »جدٌدة ومتمٌزة ٌقول عنها الدكتور الزرزمونً: 

ٌقوم أٌا على المبالغة أٌضا؟ ولذا اعتبر الخٌال من أهم مقومات الصورة بل أهمها، ألن 

ٌبالغ فً عرض صورته فٌحمل المتلقً معه على أجنحة الخٌال  الشاعر عن طرٌق الخٌال

.«لٌطوف به علٌا سماواته بعٌدا عن الواقع األلٌم
2

 

وتظهر وظٌفة المبالغة بوضوح فً الصور القابمة على الكناٌة والتشبٌه البلٌغ  

اإلستعارة عبارة جعل الشًء أو الشًء للشًء ألجل المبالغة فً »واإلستعارة، فــــ

.«التشبٌه
3

 

والمتؤمل للنص القرآنً ٌدرك مدى احتوابه لهذه التعابٌر المبالغ فٌها، وتكثر فً  

 (7)معرض حدٌث المولى عز وجل عن ٌوم الهول من ذلك قوله تعالى:} َفإَِذا َبِرَق الَبَصُر 

ْمُس َوالَقَمُر  (8)َوَخَسَف الَقَمُر  ْوَمبِ  (9)َوُجِمَع الشَّ ٌَ قُوُل اإلِْنَساُن  َن الَمَفرُّ ٌَ ٌْ {.(11)ٍذ أَ
4
  

كما نجد فً هذه الوظٌفة فً شعرنا العربً فهً خاصٌة عند شعراء المدٌح الذٌن  

ٌبالغون فً رفع درجات ممدوحٌهم والسمو بهم ألعلى المراتب حتى ٌنالون منهم العطاء 

 الكثٌر ومن هإالء نجد المتنبً الذي قال فً سٌف الدولة: 

 على الدر وأخدره إذا كان مزٌداان ساكًنا             فٌه إذا كهو البحر غص  

 غدا  ٌرى قلبه فً ٌومه ما تراه ـه            ــــــة عٌنٌـــــــذكً تظنٌه طلٌع 

 

                                                           

.2الطٌب المتنبً، الدٌوان، ص  1  
.002إبراهٌم أمٌن الزرزمونً، الصورة الفّنٌة فً شعر علً الجارم، ص    2  

.45حسنً عبد الجلٌل ٌوسف، التصوٌر البٌانً بٌن القدماء والمحدثٌن، ص  3  
.12-6-5-4سورة القٌامة، اآلٌات:   4  
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فلو كان قرن الشمس ماء ألورد  ى المستعصٌات نجلبه            وصوال إل 
1
  

 ومن ذلك قول ابن الّرومً:كما تكثر فً الهجاء حٌث ٌجعل من مهجوه قّمة فً الدناءة 

من الكلب أمسى وهو عرتان أعجفُ    ى             رَ قرد وأنجل بالقُ وأقبح من  
2

 

 فالشاعر هنا قد قّبح مهجوه فً خلقه، فهو بشع كالقرد وبخٌل كالكلب ولكً ٌزٌد 

من تقبٌحه ٌجعهله كلبا جابعا وبالّتالً أكثر بخال، وهً كثٌرة فً شعر الغزل من ذلك قول  

 ابن الرومً:

 وضٌاء ومناالً شبٌه البدر حسنا               ٌا  

  وقواما واعتداالً    ا            ــوشبٌه الغض لٌن 

ونسٌما ومالالَ    أنت مثل الورد لوًنا            
3

   

ول أن هذه الوظٌفة تؤتً إنطالقا من وظٌفة المبالغة ذلك أن المبالغة فكرة ٌمكن الق 

حسنة تجعلنا نستحسنها أكثر حتى وإن كانت قبٌحة، كما أن المبالغة فً تقبٌح صورة ما 

ٌجعلنا نستقبحها حتى وإن كانت لطٌفة وهذا ما ٌإكده الدكتور ''جابر عصفور''حٌن قال: 

والتقبٌح فإّنها تإدي إلى ترغٌب المتلقً فً وسٌلة للتحسٌن  وعندما تصبح الصورة الفّنٌة»

أمر من األمور أو تنفٌره منه، وتتحقق هذه الغاٌة عندما ٌربط البلٌغ من المعانً األصلٌة 

التً ٌعالجها بمعان أخرى مماثلة لها لكنها قبحا أو حسًنا، فتسري صفات الحسن أو القبح 

.«ألصلٌة فٌمٌل المتّقً إلٌها أو ٌنفر منهامن المعانً الثانوٌة إلى المعانً ا
4
        

ولقد عرفت وظٌفة التحسٌن والتقبٌح منذ القدم، ومن الذٌن تطرقوا إلٌها ابن سٌنا  

الذي رأى أّن المحاكاة تكون إّما بالتحسٌن أو التقبٌح أو المطابقة، ثم جاء بعده حازم 

القرطاجً فحذف وظٌفة المطابقة تاركا فقط الّتحسٌن والتقبٌح، ألّن المطابقة عنده هً 

ة، كما هً دونما إضافة فهً ال تحمل الكذب بٌنما التحسٌن والتقبٌح الصدق أو وصف الفكر

ٌحتمالن الصدق والكذب.
5

 

                                                           

.442أبو الطٌب المتنبً، الدٌوان، ص  1  
.454أبو هالل العسكري، الصناعتين، ص  2  
.14حسنً عبد الجلٌل ٌوسف، التصوٌر البٌانً بٌن القدماء والمحدثٌن، ص  3  
.420جابر عصفور، الّصورة الفّنٌة فً التراث النقدي والبالغً عند العرب، ص  4  
ٌّل فً الّشعر، عالم الكتاب، القاهرة، مصر، ط  ، 1652، 1سعد مصلوح، حازم القرطاجنً ونظرٌة المحاكاة والتخ 5 

.121ص  
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كما نجد عند أبو هالل العسكري فً معرض حدٌثه عن التلّطف، فهو أن تتلّطف للمعنى 

الحسن حتى تهجنه، وللمعنى الهجٌن حتى تحسنه، ومن أمثلة التلّطف قول ابن الرومً: فً 

 وذم صفة البذل.مدح صفة البخل 

 هعلى بذلِ  ا صاحُ ولمه ٌَ            ال تلم المرء على بخلهِ  

 باإلضافة إلى هذا نجد له موقفا معادٌا اتجاه األزهار لّما قال:

 وقابل لما هجوت الورد معتمًدا                فقلت من بغضه عندي ومن غبطهِ  

ٌّاث وباقً الّروث فً وسطهِ                   كؤّنه صرم بغل حٌن ٌخرجهُ    عند الر

ٌّة تنعش النفس   وتحً الفإاد لكن فكلل الناس ٌتفقون على حّب األزهار فرابحتها الزك

ابن الرومً ٌبغضها ولكً ٌستقبح صورة هذه األزهار شّبهها بصرم البغال.
1

 

 التجسيم والتشخيص:  -د

ا، أّما التشخٌص فهو أن تمنح الشًء ال   ًٌ التجسٌم وهو جعل الشًء المعنوي شٌبا حّس

ٌنتمً إلى اإلنسان صفة اإلنسانٌة كالكالم، أو الضحك أو البكاء، والّصورة الفّنٌة الجٌدة هً 

التً ٌستطٌع صاحبها تجسٌد المعنوٌات وإظهارها فً ثٌاب المحسوسات، وكذلك »تلك: 

.«بث الروح فٌهاتشخٌص الجمادات و
2

 

ٌّة ومنحها   وتساهم هذه الوظٌفة بشكل كبٌر فً إضفاء الجمالٌة على الّصورة الشعر

 الحركة والحٌوٌة، ومن ذلك قول ابن الرومً:

 إذا ارتقت شمس األصٌل ونفضت       على األفق الغربً ورسبا مذعنعاً  

 اا فتشعشعً ـــــوشول باقً عره ــــــــها      ووّدعت الّدنٌا لتقتضً نجب 

اوقد وضعت خدا إلى األرض أضرعً ــــــة      وال حظت الّنوار فهً مرٌض 
3
  

فالّشاعر هنا ٌتحّدث عن غروب الشمس لكن استعانته بالتجسٌم والتشخٌص قد أكسب  

وٌالحظ وفوق كل شعره جماال وبهاًء وحٌوٌة، حٌث ٌجعل من الشمس إنساًنا ٌرتقً وٌنفض 

ّدع الدنٌا قبل رحٌلها.هذا تمرض وتحضر فتو
4

 

 

                                                           

.112-111أبو هالل العسكري، الصناعتٌن، ص   1  
.112المرجع السابق، ص  2  
.021إبراهٌم أمٌن الزرزمونً، الصورة الفّنٌة فً شعر علً الجارم، ص  3  
.42خالد ٌوسف، قراءات ورإى فً النقد واألدب عند العرب، ص  4  



رة الشعريّت في داليت المتنبّيتجلّياث الّصو                                  الفصل الثاني  
 

 

46 

 الّصورة التشبيهّية في الدالية:  -1

 أولى النقاد العرب لظاهرة التشبٌه اهتماما بالغا للمكانة التً ٌحتلها فً الخطاب 

الشعري، والمالحظ أن البالغٌٌن لم ٌنظروا للتشبٌه كغٌره من الظواهر البالغٌة وإّنما 

ٌّة  اهتموا به كظاهرة من ظواهر الخطاب الشعري، له دور بارز فً تشكٌل الّصورة البٌان

التً تمّثل مرادات المبدعٌن وتحقق غاٌاتهم، إذا لتصوٌر ٌمثل ركٌزة فّنٌة ال غنى عنها عند 

 راء. أقدم الشع

فللتشبٌه وظٌفة ودور هام فً الخطاب إذ هو عملٌة أسلوبٌة ٌبتغً صاحبها وراءها  

تقرٌب المعنى من ذهن المتلقً وتوضٌحه بصفة أكبر على غرار الوظٌفة الجمالٌة التً 

ٌإّدٌها، إذ أّن الشاعر ٌؤتً لٌحّسن به كالمه وإن إعتبر البعض ذلك وسبه من وسائل الزٌنة 

ٌّة بالغٌة ال ٌكتمل الّشعر إذا والتكلّف والص نعة، ولكن ٌجب القول بؤّن التشبٌه خاّصٌة شعر

خال منه، وانطالقا من غاٌة التؤثٌر على المتلقً وشّد انتباهه فقد حرص الشعراء منذ البداٌة 

الذي جعلوه هدفا لهم منذ البداٌة، واعتبروه المعٌار الرئٌسً فً الحكم على على الوضوح 

قبحه.حسن التشبٌه و
1

   

ولّما كان التشبٌه أساسا فً تكوٌن الّصورة ورسم مالمحها فقد أدرك الشعراء منذ  

 القدٌم قٌمته حتى ال تكاد القصٌدة تخلو منه.

التشبٌه عالقة مقارنة تجمع بٌن »وٌعّرف الدكتور جابر عصفور التشبٌه بقوله:  

من الصفات واألحوال، هذه طرفٌن إلّتحادهما أو اشتراكهما فً صفة أو حالة أو مجموعة 

العالقة قد تستند إلى مشابهة حّسٌة، وقد تستند إلى مشابهة فً الحكم أو المقتضى الذهنً 

الذي ٌربط بٌن الطرفٌن المقارنٌن، دون أن ٌكون من الضروري أن ٌشترك الطرفان فً 

.«الهٌئة الماّدٌة أو فً كثٌر من الّصفات المحسوسة
2
  

بالتشبٌه كغٌره من الشعراء واعتمد التشبٌه فً اإلفصاح عن ولقد ألّم المتنبً  

ٌّة ومن بٌن  تجربته، فالمتاّمل لشهره خاصة دالٌته ٌرى ذلك التوظٌف الحس للصورة التشبٌه

 التشبٌهات التً أوردها فً دالٌته نذكر:

 

                                                           

.58محمد عبد العظٌم، فً ماهٌة النص الشعري، ص  1  
.251جابر عصفور، النقد األدبً، الّصورة الفنٌة فً التراث النقدي والبالغً عند العرب، ص  2  
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 التشبيه المؤّكد:  . أ

 ٌه األداة وال وٌسّمٌه بعضهم بالتشبٌه المضمر وهو الّنمط التشبٌهً الذي تحذف ف

 تظهر فٌكون أبلغ وأوجز، ومن أمثلته قول المتنّبً:

 قٌد ودَ  حرُف وال جرداءِ  ناءُ بها         وجْ  لولى العلى لم تجب بً ما أجوبُ  

 فً هذا البٌت ٌصف المتنّبً ناقته بؤوصاف ماّدٌة، فٌخبر أّنها شدٌدة، ضامرة تشبه 

تدرك بالعقل، وقد قصد الشاعر الوصف الفرس القصٌرة، ذات عنق طوٌل، وهً صفات 

 لذاته حٌث أسقط أوصافا مادٌة على ناقته.

 التشبيه المرسل:  . ب

 وٌسّمٌه بعضهم بالّتشبٌه المظهر، وهو ما ذكرت فٌه األداة، شاع هذا النوع من 

التشبٌه فً الكالم أكثر من بقٌة األنواع األخرى خاصة، إذ هو أحسن إطار لوجود الصّور 

ر.فً أوضح مظه
1
  

 ومن أمثلته فً دالٌة المتنّبً قوله:  

 وكان أطٌب من سٌفً معانقة        أَشَباهُ رونَقه الغٌد األمالٌدُ 

ٌقول المتنّبً لوال طلب العلى لم أختر معانقة السٌف وأعدل عن النساء الحسان 

 اللواتً ٌشبهن رونقه فً بٌاض البشرة.

 التشبيه البليغ:  . ج

ة ووجه الشبه وال ٌتضّمن سوى المشّبه به كما أّن التشبٌه وهو تشبٌه حذفت منه األدا

ٌّة التً ٌعتمد فٌها اإلٌجاز واإلختصار نحو قول المتنّبً فً  البلٌغ من الوجوه البالغ

 الدالٌة:

 أصخرة أنا مالً ال تحّركنً      هذه المدام وال هذي األغارٌدُ   

والمشّبه به )صخرة(، وحذفت منه أصخرة أنا: تشبٌه بلٌغ ٌتضّمن سوى المشّبه )أنا( 

 األداة ووجه الشبه.

 التشبيه الضمني:  . د

 هو تشبٌه ٌوضع فٌه المشّبه والمشّبه به فً صورة من صور التشبٌه المعروفة إذ ال 

                                                           

.281رابح بوحوش، اللسانٌات وتطبٌقاتها على الخطاب الشعري، ص  1  
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تذكر عناصر التشبٌه صراحة بل ٌلمحان فً التركٌب، وهذا النوع من التشبٌه ٌلجؤ إلٌه 

من غٌر أن ٌصّرح به فً صورة من صوره الشاعر عند التعبٌر عن بعض أفكاره 

المعروفة.
1
  

 مثال ذلك قول المتنّبً:  

 وعندها لّذ طعم الموت شارُبُه        إّن المنٌة عند الذّل قندٌدُ  

ٌّة الواردة فً بٌت المتنّبً هً تشبٌه ضمنً حٌث شّبه الشاعر ضمنٌا الموت  فالّصورة البٌان

 على أن ٌرضى بالذّل وٌقبل الهوان. بعسل قصب السكر، فهو ٌرى الموت عسالا 

الّصورة اإلستعارّية في الدالّية:  -2  

االستعارة انتقال فً الّداللة ألغراض محّددة، وهذا اإلنتقال ال ٌصّح وال ٌنم إال إذا  

ٌّة اإلنتقال من ظاهرة االستعارة إلى  قام عالقة عقلٌة صائبة تربط بٌن األطراف وتٌّسر عمل

وٌقوم التعبٌر اإلستعاري على التعّمق الوجدانً تمتد فٌه مشاعر الشاعر حقٌقتها وأصلها، 

من حوله فٌتؤّملها كما لو كانت هً ذاته، ومن هنا تحتاج اإلستعارة إلى إلى كائنات الحٌاة 

جهد غٌر ٌسٌر حٌث تتضح فنٌة الشاعر فً استخدامه لهذا اللون فً صوره، وقد ال نجد 

لتشبٌه مثال.مثل هذا الجهد فً استخدامه ل
2

 

االستعارة ُتوّضح المعنى وتبٌن عنه أكثر مّما تفعل »كذلك ٌرى ابن سنان أن:  

.«العبارات الحرفٌة
3
  

المعّول فً »وٌذهب صاحب الوساطة إلى أن االستعارة أحد أعمدة الكالم فعلٌها  

.«التوّسع والتصّرف وبها أن ٌتوصل إلى تزٌٌن اللفظ وتحسٌن الّنظم والنثر
4

 

 تقوم االستعارة أساسا علة دعامتٌن: 

 المستعار منه الذي هو أصل وأساس فً الّصورة الشعرٌة االستعارٌة. .2

 المستعار له وهو فرع منها. .1

 كما أن االستعارة تبلغ منّصة مرموقة عندما تستطٌع أن توحً للمتلقً بؤّن المشّبه 

                                                           

.261غازي ٌموت، علم أسالٌب البٌان، ص  1  
،  2خالد محمد الزواوي، الّصورة الفّنٌة عند النابغة الذبٌانً، الشركة المصرٌة العالمٌة للنشر، لونجمان، مكتبة لبنان، ط  2  

.212، ص2991  

. 336، ص2969ابن سنان، سر الفصاحة، تح: عابد المتعال الصعٌدي، مكتبة صبٌح، القاهرة،   3  
عبد العزٌز الجرجانً، الوساطة بٌن المتنّبً وخصومه، تح: محمد أبو الفضل إبراهٌم وعلً البجاوي، وعٌسى الحلبً،   4  

.115القاهرة، ص  
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ك فهً على قدر من والمشّبه به شًء واحد من خالل حذف طرف منهما، إضافة إلى ذل

اإلبالغٌة والتؤثٌر فً النفس وترسٌخ المعنى وتؤكٌده فً ذهن المتلقً، إدراك الّصورة 

االستعارٌة ووظٌفتها ٌحتاج إلى تؤمل وإعادة نظر وإعمال الفكر مثلما هو الحال عند المتنّبً 

 فً دالٌته التً مطلعها: 

ِة حاٍل ُعْدت ٌا عٌُد        بما مضى    ٌَّ  !أم ألمٍر فٌك َتْجِدٌدُ عٌد بؤ

 ومن بٌن االستعارات التً وّظفها المتنّبً فً دالٌته نذكر ما ٌلً:

 االستعارة المكنية: - أ

 فهً ما حذف فٌها المشبه به ورمز له بقرائن تدل علٌه، ومن أمثلتها قول المتنبً:

ِة حاٍل ُعْدت ٌا عٌُد        بما مضى أم ألمٍر فٌك َتْجِدٌدُ     ٌَّ  !عٌد بؤ

 استعار المتنّبً العٌد بإنسان ٌسافر ثم ٌعود فحذف المستعار )اإلنسان( ودّل علٌه 

 بشًء من لوازمه وهو العودة على سبٌل االستعارة المكنٌة.

 وتتجلى االستعارة المكنٌة أٌضا فً قوله:

 وكان أطٌَب من سٌفً ُمَعاَنَقةا          أَْشَباهُ َرْوَنَقه الغٌد األمالٌدُ  

ٌٍّب وحذف المشّبه به )الطعام( ودّل علٌه شًء من صفاته  فقد شّبه السٌف بطعام ط

 وهو الفعل )أطٌب(.

 وقوله كذلك: 

ٌن وال جٌدُ   ٌْ ٌُّمُه َع ا ُتَت  لم ٌترك الّدهر من قلبً وال كبدي      شٌئا

استعار المتنبً الدهر بإنسان ٌترك شٌئا ما فحذف المستعار )اإلنسان( ودل علٌه بشًء من 

 وهو الفعل )ٌترك(. صفاته

 وقوله أٌضا:

ًَ أََخْمرٌ   ُكإوِسُكما       أم فً ُكإوِسُكما همُّ وتسهٌُد؟ فً ٌا ساقٌ
1

 

شّبه المتنّبً الهم والتسدٌدبشراب ٌوضع فً الكؤس فحذف المشّبه به )الشراب( وأتى من 

 لوازمه وهً الوضع فً الكؤس.

 وتظهر االستعارة المكنٌة فً قوله أٌضا:

 فً هذه الموُت نفسا من نفوِسِهْم      إالّ وفً ٌده من نّتنها ُعودُ  ما ٌقبض 

                                                           

.806دٌوان المتنبً، ص  1  
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فقد جّسد المتنّبً فً هذه الصورة معنى اإلزدراء فً االستعارة الواضحة المعالم  

حٌث شّبه الموت باإلنسان ٌقبض الروح )روح كافور( أو من ٌشبهه بواسطة عود من فرط 

إلنسان( ودّل علٌه بشًء من لوازمه وهو الفعل اشمئزازه من نتنها، وحذف المشبه به )ا

)ٌقبض(.
1
  

 والحظ االستعارة المكنٌة أٌضا فً قوله:  

ٌّة عنَد الذّل قندٌدُ    وعندما لّذ طعم الموت َشارُبُه        إّن المن

اسستعارالمتنبً الموت بشراب لذٌذ الطعم فحذف المستعار )الشراب( ودّل علٌه بشًء من 

)لّذ( وكلمة )طعم( على سبٌل االستعارة المكنٌة ونجد أٌضا االستعارة  لوازمه وهو الفعل

 المكنٌة فً قوله:

 ال تشتر العبد إالّ والعصا َمَعُه       إّن العبٌد ال أنجاس منا كٌدٌ  

استعار الشاعر العبد ببضاعة تشترى فحذف المستعار )البضاعة( وذّل علٌه بشًء من 

لوازمه وهو الفعل )تشتري(.
2

 

 الّصورة الكنائّية في دالية المتنبي: -3

الكناٌة من الفنون الجمٌلة التً تمّس حٌاة الناس وأذواقهم وتطورهم الثقافً  

واإلجتماعً، وهً تحتاج إلى حس لغوي مرهف ذكً ٌختار المعنى ثم ٌخفٌه مشارا إلٌه 

ٌّاا ا منطق ا أو ابتكارٌاا من  بؤحد المعانً المنبثقة منه، المترّتبة علٌه، الالزمة له لزما ٌا أو عرف

صنع الفنان نفسه، والكناٌة هً الفن الوحٌد الذي ٌستبدل أثره فٌكون مدحاا فً مرحلة 

ا فً مرحلة اجتماعٌة أو ثقافٌة أو  اجتماعٌة أو ثقافٌة أو حضارٌة ما، ثم ٌكون هو قدحا

وع حضارٌة أخرى للمجتمع نفسه أو العكس، والكناٌة فن شائع تصل درجة شٌوعه شٌ

التشبٌه على ألسنة المتكلمٌن، وٌؤتً بعدهما فن المجاز الذي ٌمّثل درجة أقل فً الشٌوع 

ودرجة أكبر فً الرقً الفنً والحضاري ثم ٌؤتً فن التعرٌض فٌكاد ٌكون فّناا خاّصا 

بالمناسبة التً تتطلّبه.
3

 

ٌّة م  ٌّة فً تلك اإلنتقالٌة الذهن ن الفكرة وتكمن مواطن الجمال فً الّصورة الكنائ

ا والعكس، كما تكمن فً الموضع الذي اختٌر لهذه الّصورة فً  ٌا المجّردة إلى تصوٌرها فّن

                                                           

.806المتنبً، الدٌوان، ص  1  
.805المتنبً، الدٌوان، ص  2  
.202منٌر سلطان، الصورة الفّنٌة فً شعر المتنبً، الكناٌة والتعرٌض، ص  3  
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نسٌج العمل الفّنً وكذلك فً صٌاغتها فً تركٌب لغوي ٌجسدها وفً عالقتها باألعراف 

االجتماعٌة والدٌنٌة والثقافٌة واللغوٌة.....وفٌما توحً به وتثٌره من إحساس وفكر وخٌال.
1

   

الكناٌة مظهر من مظاهر البالغة وغاٌة ال ٌصل إلٌها إالّ من لطف طبعه وصفت  

قرٌحته والسّر فً بالغتها أّنها فً صور كثٌرة تعطً الحقٌقة مصحوبة بدلٌلها والقضٌة، 

ٌّعا برهانا وتبرز المعانً واضحة جلٌة وهذه خاصة الفنون، فإّن المصّور إذا صّور لنا  وط

ا، صورة لألمل أو الٌؤس  ا ملموسا َبَهرنا وجعلنا نرى ما كّنا نعجز عن التعبٌر عنه واضحا

وهً دلٌل مقدرة الشاعر وأصالته الفنٌة ولقد تحّدث الجاحظ والمبرد وابن المعتز فً القرن 

 »الثالث عن أهمٌة الكناٌة والتعرٌض والتلمٌح كما توقّف ثعلب عند لطافة المعنى وألحق به 

.«لذي ٌقوم مقام التصرٌح لمن ٌحسن فهمه واستنباطهكّل ما دّل على اإلٌماء ا
2

     

ٌّة من الوسائل الهامة التً ٌعتمد علٌها أي شاعر فً نظمه   تعتبر الّصورة الكنائ

للقصٌدة الشعرٌة لما تضٌفه من جمالٌة ودور بارز فً التؤثٌر على المتلقًّ ولفت انتباهه 

 كنائٌة والتً تتمثل فٌما ٌلً: والمتنّبً كغٌره من شعراء عصره وّظف فً دالٌته

 كناية عن موصوف: - أ

 وهً التً ٌطلب بها نفس الموصوف وشرطها أن تكون مختصة بالمكنى عنه، 

وفً هذا النوع تذكر الصفة وٌضمال الموصوف.
3

 

 نحو قول المتنبً: 

 إذا أردُت كمٌت اللون صافٌةا      وجدتها وحبٌب النفس مفقود 

موصوف وهً )الخمرة( إذ أّن الشاعر أضمر الموصوف فكلمة )كمٌت ( كناٌة عن  

 )الخمرة( وأظهر الصفة )كمٌت اللون(، فعبارة )كمٌت اللون( صفة شائعة فً شعرنا القدٌم.

 وقوله كذلك: 

 ا         فقد َبِشْمَن وما تفنً العناقٌدُ نامت نواطٌر مصٍر عن ثعالبهَ  

أما كلمة )ثعالبها( فهً كناٌة عن العبٌد فكلمة )نواطٌر مصر( كناٌة عن ساداتها وأشرافها 

 واألراذل، وكلمة )العناقٌد( كناٌة عن األموال.

 ونجد أٌضا الكناٌة عن موصوف فً قوله: 

                                                           

.216المرجع نفسه، ص  1  
.219خالد محمد الزواوي، الّصورة الفّنٌة عند النابغة الذبٌانً، ص  2  
.155غازي ٌموت، علم أسالٌب البٌان، ص  3  
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 وال توّهمت أن الّناَس قد فقدوا         وأّن مثل أبً البٌضاء َموجودُ  

الموصوف فكلمة )أبً البٌضاء( كناٌة عن موصوف وهو )كافور( إذ أّن الشاعر أضمر 

 )كافور( وأظهر الصفة )أبً البٌضاء(.

 ونالحظ أٌضا الكناٌة عن موصوف فً قوله:

 وأّن ذا األسود المثقوب ِمشَفَرهُ           تطٌعه ذي العضارٌط الّرعادٌدُ  

ٌدُ   ًّ َمْكُرَمةا         أََقْوُمُه البٌض أم آباإهُ الصِّ  من علّم األسود المخص

(، هً صفات مباشرة لكافور.فالكلمات )األسود( و)الم ًّ  ثقوب(، )مشفرة(، )األسود المخص

 كناية عن صفة:  -ب

 وهً التً ٌكون فٌها المعنى المكّنى عن صفة ولٌس المقصود بذلك النعت، إضافة 

ّن الصفة تضمر وٌذكر فقط الموصوفإال أ
1

 ، من أمثلتها قول المتنبً:

 من اللسان، فال كانوا وال الجودُ جود الّرجال من األٌدي َوُجوُدُهُم            

 فجودهم من اللسان: كناٌة عن صفة الزٌف فكافور نموذج للزٌف بمواعٌده الكاذبة.

 وقوله أٌضا: 

 نامت نواطٌر مصٍر عن ثعالبها       فقد َبِشْمَن وما تفنى العناقٌد 

 فكلمة )بشمن( كناٌة عن صفة كثرة األكل.

 وٌقول كذلك: 

 والعصا معُه        إّن العبٌد ال أنجاس منا كٌدُ ال تشتر العبد إالّ  

 فكلمة )العصا( كناٌة عن صفة الضرب واإلهانة.

 الّصورة المجازية في الدالية: -4

اللغة العربٌة لغة المجاز وهً لغة غنٌة ببالغتها التً تناسب كل العصور وتزٌد  

ا، ٌقول األستا إّن اللغة »ذ العقاد رحمه هللا: الّصورة الفّنٌة تؤثٌرا وتوضٌحا وعمقا وإٌحاءا

العربٌة لغة المجاز، والمجاز هو األداة الكبرى من أدوات التعبٌر الشعرٌة ألّنه تشبٌهات 

 وأخٌلة وصور مستعارة وإشارات ترمز إلى الحقٌقة المجردة باألشكال المحسوسة وهذه هً 

 

 

                                                           

.215دزٌرة سقال، علم البٌان بٌن النظرٌات واألصول، ص  1  
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.«العبارات فً جوهرها األصٌل
1
  

ٌّة من تشبٌهات فالمجاز أهم أداة من أدوات   التعبٌر الشعري وهو ٌشمل الصّور البٌان

واستعارات وكناٌات وهذه العبارات المجازٌة هً العبارت الشعرٌة فً جوهرها األصٌل.
2
       

ٌّة التً ٌستعملها المبدع لما للمجاز   وٌعد المجاز من األسالٌب البالغٌة والصّور البٌان

، ولما ٌحقّقه من مبالغة وإٌجاز فً القول فؤحسن بنوعٌه )المرسل والعقلً( من قوة بٌان

القول ما كان قلٌال غٌر أنذ معناه كثٌرا، ولعّل أعجب ما فً العبارة المجازٌة أّنها تنقل 

 المتلقً من الحقٌقة إلى المجاز.

 ومن الصّور المجازٌة التً وّظفها المتنبً فً دالٌته نذكر ما ٌلً: 

 المجاز العقلي:  (1

أو فٌما معناه إلى غٌر ما لٌس له عالقة به مع قرٌنة مانعة، من أمثلته هو إسناد فعل 

 قول المتنبً:

ُن وال جٌدُ   ٌْ ٌُّمُه ع ا ُتَت  لم ٌترك الّدهر ِمْن قلبً وال كبِدي      شٌئا

ا ما، واإلسناد العقلً هنا فً الفعل   فالّدهر ال ٌترك وإّنما اإلنسان هو الذي ٌترك شٌئا

 إلى فاعله الحقٌقً، عالقته زمانٌة. )ٌترك( الذي لم ٌسند

 وقوله أٌضا: 

ُت من الدنٌا وأْعَجَبُه         أّنً بما أنا شاٍك ِمْنُه محُسودُ   ٌْ  ماذا لََق

 الفعل )لقٌت( أسند إلى )الدنٌا( وهو غٌر فاعله الحقٌقً ألن الذي نلقى منه أّي شًء 

 ما هو اإلنسان، فهو عقلً عالقته مكانٌة.

 ل: المجاز المرس (2

.«ما كانت العالقة بٌن ما استعمل فٌه وما وضع له مالبسة غٌر لتشبٌه»وهو 
3

 

فالمجاز المرسل هو مجاز لغوي عالقته غٌر المشابهة مع قرٌنة مانعة من إرادة المعنى 

 الحقٌقً للكلمة ومن امثلته فً دالٌة المتنبً ما ٌلً:

ا   ُن وال جٌدُ لم ٌترك الّدهر من قلبً وال كبدي        شٌئا ٌْ ُمُه ع ٌّ  ُتَت

                                                           

إبراهٌم أمٌن الزرزمونً، الصورة الفّنٌة  فً شعر علً الجازم، )نقال عن العقاد، اللغة الشاعرة، مكتبة غرٌب، القاهرة   1  
.215(، ص16ص،   

.215المرجع نفسه، ص  2  
.211القزوٌنً الخطٌب، اإلٌضاح فً علوم البالغة، ص  3  
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فالمجاز فً الكلمتٌن )عٌن، جٌد( من قبٌل إطالق الجزء للداللة على الكل )المرأة( وٌتجلى 

 المجاز المرسل فً قوله أٌضا:

 إّنً نزلُت بكّذابٌَن ضٌفُُهُم       عن القرى وعن الترحال َمْحُدودُ  

فٌها اإلنسان ألّنها معنى من فالمجاز فً كلمة )كّذابٌن( وهً صٌغة مبالغة ال ٌنزل 

 المعانً، وإّنما ٌحّل اإلنسان فً مكان الكّذابٌن، وهذا مجاز مرسل عالقته حالٌة.

 ٌمكن تمثٌل صورة ''دالٌة المتنبً'' المخطط التالً:

ٌّة حال عدت ٌا عٌد  استعارة مكنٌة                            عٌد بؤ

 تشبٌه مإكد                       وجناء حرف وال جرداء قٌدود

 استعارة مكنٌة                        وكان أطٌب من سٌفً معانقة

 تشبٌه مرسل                           أشباه رونقه الغٌد األمالٌد 

 استعارة مكنٌة                                      لم ٌترك الدهر

ٌّمه عٌن وال جٌد  مجاز مرسل                                 تت

 استهارة مكنٌة                       فً كإوسهما هّم وتسهٌد   

 مجاز عقلً                         لم ٌترك الدهر            

 تشبٌه بلٌغ                             أصخرة منا          

 كناٌة عن موصوف                              كمٌت اللون       

 مجاز عقلً                    ماذا لقٌت من الدنٌا         

 مجاز مرسل                      نزلت بكّذابٌن             

 كناٌة عن صفة                 وجودهم من اللسان          

 استعارة مكنٌة                   ما ٌقبض الموت           

 كناٌة عن موصوف                   نامت نواطٌر              

 كناٌة عن موصوف                 عن ثعالبها                

 كناٌة عن صفة                    فقد ٌشمن              

 كناٌة عن موصوف                           العناقٌد          

 استعارة مكنٌة                        ال تشتر العبد       

 كناٌة عن صفة                        والعصا معه        
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 كناٌة عن موصوف                       أبً البٌضاء       

 األسود، المثقوب، مشفرة، األسود المخّصً            صفات مباشرة لكافور

 استعرة مكنٌة               لّذ طعم الموت         

 تشبٌه ضمنً    إّن المنٌة عند الذل قندٌد         

 من خالل عرض صور دالٌة المتنبً فً جزئٌاتها )تشبٌه، استعارة، كناٌة، مجاز(. 

ٌمكن القول بؤّن استقراء الصورة كلٌتها أفضل، هذه الكلٌة تنتج صورتٌن األولى نفسٌة أٌن 

والثانٌة تقرٌرٌة وهً صورة كافور.صّور الشاعر حالته النفسٌة، 
1

 

 تظهر الصورة النفسٌة التً ٌلفّها انفعال وحزن عمٌق فً قول المتنبً: 

 وكان أطٌب من سٌفً ُمعانقة            أشباه رونقه الغٌد األمالٌد 

ُن وال جٌدُ   ٌْ ٌُّمُه ع ا ُتَت  لم ٌترك الّدهر من قلبً وال كبدي      شٌئا

ًَ أََخْمٌر ف   ً ُكإوِسُكما       أم فً ُكإوِسُكما همُّ وتسهٌُد؟ٌا ساقٌ

 أصخرة أنا مالً ال تحّركنً      هذه المدام وال هذي األغارٌدُ  

 إذا أردُت كمٌت اللون صافٌةا      وجدتها وحبٌب النفس مفقود 

ُت من الدنٌا وأْعَجَبُه         أّنً بما أنا شاٍك ِمْنُه محُسودُ   ٌْ ماذا لََق
2

 

 

 ورة كلٌتها تصّور حالة الشاعر المنهارة، فقد قسا علٌه الزمن ولم ٌعد شًء هذه الصّ 

( واالستفهام )أصخرة  ًّ فً الدنٌا ٌحركه، تظهر حالته اإلنفعالٌة من خالل النداء )ٌا ساق

 أنا(.

هذه الّصرو تنطوي على الصورة الجزئٌة مثل اإلستعارة فً )لم ٌترك الدهر(،  

أنا(، وغٌرها من الصّور الجزئٌة التً تكون فً النهاٌة صورة  التشبٌه البلٌغ فً )أصخرة

كلٌة تعّبر عن الحالة النفسٌة للشاعر والتً ال تتضح إالّ بتآزر هذه الصّور الجزئٌة التً 

تربط بٌنها عالقات ذهنٌة ىدعت إلٌها البالغة القدٌمة، واستقراء الّصورة فً جزئٌاتها ٌقتل 

 الها.القصٌدة وٌذهب بالكثٌر من جم

                                                           

.211القزوٌنً الخطٌب، اإلٌضاح فً علوم البالغة، ص  1  
.806المتنبً، الدٌوان، ص  2  
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وجود هذه الّصورة النفسٌة إلى حّد ما ٌنفذ الحّسٌة التاّمة التً طالما وصفت بها  

القصٌدة القدٌمة، هذا عن طرف المعادلة األولى فً دالٌة المتنبً )حالة الشاعر(، أّما 

الطرف الثانً فصورة 'كافور( التً جّسدها من خالل أوصاف مادٌة ٌمكن استٌعابها 

 ط العالقات المنطقٌة بٌن أجزائها.ببساطة عن طرٌق رب

 : ًّ  ٌقول المتنب

 وأّن ذا األَْسَود الِمثقوَب ِمشفرهُ       ُتطٌعُه ذي العضارٌُد الّرعادٌُد  

ًْ ٌقال عظٌُم القدر ِمْقُصودُ   ٌُمِسُكِنً     لَك  جوعان ٌؤُكُل ِمْن زادي و

ًّ َمكُرمةا     أقومه البٌض أم آباه الّصٌِد    َمْن علَّم األسود المخص

ِن َمردودُ   ٌْ  أْم أُُذُنّه فً ٌِد الّنخاِس دامٌةا         أم قْدُرهُ وهو بالفْلس

ُر ِبمعِذَرة          فً كّل لإم، وبعض العذر تفنٌُد.  ٌْ ف ٌْ أولى اللّئاِم ُكَو
1

 

 ا تصور صورة )كافور( فهو عبد أسود، أذنه، هً صورة تقرٌرٌة ٌمكن من خالله 

مثقوبة شؤن كل العبٌد، ٌباع فً السوق بثمن بخس، وهً صفات تدرك مباشرة ال تتجتوز 

حدود الوصف المجرد بال أبعاد أو رإى، بحٌث أن كل صفة تقصد لذاتها وتدرك دون عناء 

وهً صورة تمّثل ذروة اإلستهزاء والحط من شؤن كافور  ،كبٌر )أسود، مثقوب، األذن....(

من خالل اإلسقاطات المتعددة، فالشاعر إذن نسج صورة هجاء لكافور معتمدا على األلوان 

 البٌانٌة المعروفة فً البالغة والتً تدرك بربط العالقات بٌن أجزائها.

                                                           

.805المتنبً، الدٌوان، ص  1  
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 خاتمة: 

بعد إنجازنا لهذا العمل المتواضع ال ٌسعنً إال أن نقول فً األخٌر بأنذ أهم النتائج  

 التً توّصلنا إلٌها من خالل هذا البحث قد تمّثلت فٌما ٌلً:

قائم على الّصورة منذ أن وجد حتى الٌوم غٌر أن لٌست الّصورة شٌئا جدٌداً، فالّشعر  -1

 استخدامها ٌختلف من شاعر إلى آخر.

الّصورة تعبٌر عن نفسٌة الشاعر وهً تعٌن على كشف معنى أعمق من المعنى  -2

 الظاهري للقصٌدة.

على الرغم من إدراك القدامى ألهمٌة عنصر التصوٌر فً الشعر، فقد بقً نقادنا  -3

ا، وفً نطاق ضٌق ال ٌتعدى األنماط البالغٌة  ٌتعاملون مع فكرة ًٌ التصوٌر تعامال شكل

وٌرتبط بالتقدٌم الحسً للمعانً المجّردة وتمثٌلها فً الذهن بواسطة التجسٌد، فالّصورة 

قدٌما كانت محصورة فً نطاق ال ٌتعدى األنماط البالغٌة من تشبٌهات واستعارات وكناٌات 

 ومجازات.

ٌّن ألّنها من  إّن الصورة هً جوهر -4 الشعر وكٌنونته ودراسة الّصورة لٌس باألمر اله

ٌّة غموضا، فقد فُهمت بأشكال مختلفة بل متناقضة أحٌانا وطّبقت كذلك  أكثر المفاهٌم النقد

 بأشكال مختلفة ومتنوعة.

 إّن الصّور بحّد ذاتها هً سمو وحٌاة القصٌدة. -5

والوضوح ألّن كل شًء فً البٌئة العربٌة كانت الّصورة فً القدٌم تمٌل إلى البساطة  -6

 كان بسٌطا.

ٌّة. -7  مانت الّصورة فً القدٌم تقرٌر

ًٌّا مالزما لكل شعر أصٌل، لٌس فقط على صعٌد البناء أو  -8 تعتبر الّصورة ركنا شعر

 الشكل بل أٌضا على صعٌد الروح أو المادة الشعرٌة.

ره أو عاطفته وذات صلة قوٌة بالمشاعر إّن الّصورة مرتبطة بتجربة الشاعر وتجّسد فك -9

 التً تسٌطر على القصٌدة وتصبح جزءا منها.

ٌّة قٌمة فً الّنص األدبً فهً وسٌلة معّبرة مؤّثرة موحٌة تفوق  -11 إّن للّصورة الشعر

بكثٌر اللغة التعبٌرٌة المباشرة، إّنها تكشف فً كثٌر من األحوال عن طبٌعة التجربة وٌعنً 
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إقحاما خارجٌا على الشعور بل تظّل معه وتتطابق داخله، وهً بهذا تكّون  هذا أّنها لٌست

 العالقة بٌن الذات المبدع والموضوع.

الصورة هً وسٌلة األدٌب لتكوٌن رؤٌته ونقلها لآلخرٌن وهً استدعاء لؤللفاظ  -11

 والعبارات والحقٌقة والخٌال والموسٌقى مع مزج ذلك بعاطفة الشاعر ووجدانه.

اإلهتمام بالّصورة ٌظّل قائما ما دام هناك شعراء ومن شأن الشعراء اإلبداع ومن  إنّ  -12

 ثم ٌتناول إنتاجهم نقاد ٌحاولون تحلٌل ما أبدعوه والحكم علٌه.

ال بّد للصورة أن تكون حضارٌة أي معّبرة عن زمنها وعن عصرها ألنذ الصورة إّنما  -13

  والمجتمع فً كل عصر.    تعكس على نحو دقٌق نمط العالقات بٌن الفرد
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 :نبذة عن حياة المتنبي

ولد أبو الطٌب أحمد بن الحسٌن الجعفً بالكوفة فً محلة ٌقال لها كندة. وكان شاعًرا 

مفلقا شدٌد العارضة راجح العقل عظٌم الذكاء، قدم الشام فً صباه واشتغل فً فنون األدب 

ولقً فً رحلته كثًٌرا من أٌمة العلم فتخّرج علٌهم وأخذ عنهم، وكان من المطلعٌن على 

أوابد اللغة وشوادرها حتى إّنه لم ٌسأل عن شًء غالّ استشهد له بكالم العرب من النظم 

 والنثر.

ًّ بالمتنّبً ألّنه اّدعى النبوة فً بادٌة السماوات من أعمال الكوفة، فلّما ذاع  وقد سم

حتى وفشا سّره خرج إلٌه لؤلؤ أمٌر حمص نائب اإلخشٌد فأسره ولم ٌحّل عقاله  أمره

من الزمن على تخٌلة سبٌله حتى لحق باألمٌر سٌف الدولة بن  استتابه، ولم ٌمض ردح

م فمدحه فأحّبه وقّربه وأجازه الجوائز 948حمدان، وكان ذلك سنة سبع وثالثٌن وثالث مئة 

ثة لفاف دٌنار فال ما كان ٌهبه من اإلقطاعات والخلع والهداٌا النٌة وأجرى علٌه كل سنة ثال

 المتفرقة.

وكان لسٌف الدولة مجلس ٌحضره العلماء كّل لٌلة فٌتكلّمون بحضرته فوقع بٌن 

بٌده المتنّبً وابن خالوٌه كالم فوثب ابن خالوٌه على المتنبً وضرب وجهه بمفتاح كان 

افع عن أبً الطٌٌب فخرج مغضباً ودمه ٌسٌل فشجعه، وكان سٌف الدولة حاضرا فلم ٌد

م، فسار إلى دمشق وألقى فٌها عصاه ولم 957 -هـ646وكان ذلك سببا لمغادرته حلب سنة 

ٌنظم هناك قصٌدة إفاّ عرض بها بمدح سٌف الدولة لكثرة محّبة له، ثم ذهب إلى مصر 

غادر مصر وهجاه  ومدح كافورا اإلخشٌدي فً نفسه مطامع، ولّما لم ٌنله كافور رغائبه

بعدة قصائد مشهورة.
1
  

وبعد أن غادر مصر ذهب إلى بغداد فبالد فارس ثم مّر بارجان فشٌراز ومدح عضد 

ٌّته، ثم انصرف من عنده راجعاً إلى بغداد فالكوفة وذلك فً  الدولة بن بوٌة فأجزل عط

م، فعرض له فاتك ابن أبً جهل األسدي فً الطرٌق 656شباط  -هـ654أوائل شعبان سنة 

مقربة من دٌر العاقول فً ولده محّسد وغالمه مفلح على  فاقتتلوا حتى قُتل المتنّبً مع

هـ، أٌلول سنة 654رمضان سنة  88الجانب الغربً من سواد بغداد، وكان مقتله فً 

 م.965
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أّما سبب قتله فقٌل هو تلك القصٌدة التً هجا بها ضبة بن ٌزٌد العٌنً وكانت والدة 

الغضب منه كّل مأخذ وأضمر السوء  ضبة شقٌقة فاتك المذكور، فلّما بلغته القصٌدة أخذ

ٌّب ولما بلغه مغادرة المتنبً لبالد فارس وعلم اجتٌازه بجبل دٌر العاقول تتبع  ألبً الط

أثره، وكان أبو الطٌب قد مّر بأبً نصر محمد الحلبً فأطلعه على حقٌقة األمر وما ٌنوٌه 

فً عنقً، فما بً حاجة  فاتك من الشّر له ونصحه ألن ٌصحب معه أحدا قائال: أنا والجزار

سرت فً خفارة غٌر سٌفً، إلى مؤنس، ثم قال: وهللا فا أرضً أن ٌتحّدث الّناي بأّننً 

فحّذره أبو النصر كثًٌرا فما كان منه إفاّ أن أجاب: أبنجو والطٌر تخوفنً ومن عبٌد العصا 

؟، وهللا لو أن مخصرتً هذه ملقاة على شاطًء الفرات وبنو أسد معط ًّ شون تخاف عل

بحمس، وقد نظروا الماء كبطون الجبات، ما جسر لهم خف وفا ظلف أن ٌرده، معا ذا هللا 

 فقال له أبو النصر قل: !عٌنفكري بهم لحظة أن أشغل 

ًٌّا وفا تستجلب لتٌا، ثم ركب وسار  إن شاء هللا، فقال: هً كلمة مقولة فا تدفع مقض

فٌلقٌه فاتك فً الطرٌق فقتله.
2
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 مناسبة القصيدة: -2

قد مدحه من نّظم المتنّبً دالٌته فً هجاء ''كافور اإلخشٌدي'' والً مصر والذي كان 

ذًعا، فً قصائد عدة من بٌنها )دالٌته( قبل ولما لم ٌنله رغائبه غادر مصر وهجاه هجاًء فا

 التً مطلعها:

  تجدٌد بما مضى أم ألمر فٌكِ       بأٌة عدت ٌا عٌدُ عٌد  

 قصٌدة تتكون من ثمانٌة وعشرٌن بٌتا من بحر البسٌط.وهً 

أمل ألّن كافور خذله وفا ٌف بوعده معه، ممل المتنبً فً الدالٌة ٌعٌش حالة فقدان 

جعل القصٌدة تمّثل معادلة تقابلٌة ''صورة المتنبً'' حٌث صّور حالته النفسٌة المنهارة 

 ن خالل األوصاف التً صّبها علٌه.صورة مادٌة متجّسدة موتقابلها ''صورة كافور'' وهً 

هذه الّصورة ٌمكن إدراكها بٌسر عن طرٌق ربط العالقات المنطقٌة بٌن أجزائها وهً 

عالقات تدرك بالذهن.
3
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 القصيدة )الدالية(:  -3

 ال تشتر العبد                                 

ٌّة حاٍل ع  !بما مضى أم مضى ألمٍر فٌك تجدٌدُ ـــــد        دت ٌا عٌــــــــعٌد بأ

 فلٌت دونك بٌداً دونها بٌدا ـــــُُم      داُء دونهــــــة فالبٌــــــأما األحبّ 

 لوفا العلى لم َتُجْب بً ما أجوب بها      َوجناُء حرُف وفا جرداُء قٌدودُ 

 األمالٌدُ وكان أطٌب من سٌفً معانقة             أشباه رونقه الغٌد 

ٌّمه عٌن وفا جٌدُ   لم ٌترك الّدهر من قلبً وفا كبدي        شًٌئا تت

ًّ أخمر فً كؤوسهمَ   ا              أم فً كؤوسهما هّم وتسهٌدُ ٌا ساق

 ً            هذي المدام وفا هذي األغارٌدُ أصخرة أنا مالً فا تحّركنِ 

 بٌُب النفس مفقودُ وجدُتها وح            إذا أردت كمٌُت اللون صافٌةً 

أّنً بما أنا شاٍك منه محسود             ماذا لقٌت من الدنٌا وأعجبهُ 
4

 

 دًّ وأموالً المواعٌأمسٌٌت أْروَح ُمْثِر خازًنا وٌداً          أنا الغن

 عو القرى وعو الِترحال محدودُ               إّنً نزلُت بكّذابٌن ضٌفهمْ 

 من اللسان، فال كانوا وفا الجود        همْ جود الرجال من األٌدي وجودَ 

 إفا وفً ٌِدِه ِمْن َنْتِنها عودُ         مْ هِ ما ٌقبُض الموُت نفًسا من نفوسِ 

 ٌِّ  أو َخاَنه َفلَُه فً مصر تمهٌد             هُ دَ أكلّما اغتال عبُد الّسوء س

ًّ إمام اآلبقٌن بهَ   ُد معبودُ فالحرُّ ُمْسَتْبعُد والعب  ا         َصاَر الخص

 فقْد َبِشْمَن وما تفنى العناقٌد  ا       نامّت نواطٌر مصٍر عن ثعالِِبهَ 

 لو أّنه فً ثٌاب الحّر مولودُ      ـــــــأٍخ     العبد لٌس لحرٍّ صالح ب

 إّن العبٌد فا أنجاس مناكٌدُ     فا تشتر العبد إفاّ والعصا َمَعُه       

 ٌُسًُء بً فٌه َعْبُد َوْهَو َمْحُمودِ       ما كنت أْحَسُبنً أحٌا إلى زمن   

وأّن مثل أبً البٌضاء موجودُ   وفا توّهمت أّن الّناس قد فقدوا       
5

 

 تطٌعه ذي العضارٌد الّرعادٌدُ    وأّن ذا األسود المثقوب ِمْشَفرهُ      

 جوعان ٌأُكُل من زادي وٌمسكنً     لكً ٌقال عظٌُم القدر مقصودُ 

لُمَّ قابلوٌلّمها خّطة  ٌْ ٌُّة القــــــــــــــــها     و  ودُ ــــــلمثلها ُخلَق المهر
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ٌّة عند الذّل ِقندٌدُ      وعندها لّذ طعم الموت شارُبُه         إّن المن

ًّ مكرمةٍ   أقومه البٌض أم لباؤه الّصٌدُ         من علّم األسود المخص

 قدُرهُ وهَو بالفلسٌِن مردودُ أم    أم أذنه فً ٌد الّنخاس دامًٌة          

ُر بمععذرةِ  ٌْ ف ٌْ  فً كّل لؤم، وبعض العذر تفنٌدُ               أولى اللّئام ُكو

وذاَك أن الفحوَل البٌض عاجزةُ         عن الجمٌل فكٌف الخصٌُة السودُ 
6
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5000. 

 .5000، دار العودة، بٌروت، 9أحمد شوقً، الشوقٌات، ج (3

 .2الجاحظ، كتاب الدٌوان، تح، عبد السالم محمد هارون، ج (4

 .92الزمخشري، تفسٌر الكّشاف، ج (5

، دار العلم للمالٌن، بٌروت، 5غة العربٌة فً ثوبها الجدٌد، جبكري شٌخ أمٌن، البال (6

 .5002، 5ط
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 الملخص

الصورة الشعرٌة لٌست مجرد وصف تقرٌري او محاكات للواقع الخارجً،ْاو 

للطبٌعة وواقع الحٌاة فحسب وإنما هً ومضة تلقائٌة تفرض نفسها على المبدع فً 

 .لحظة من الزمن كتعبٌر عن حالة نفسٌة وشعرٌة وتعكس تجربة معٌشة

الشعرٌة بهذا المفهوم نجدها حاضرة وبقوة فً األدب العربً القدٌم على  والصورة

 : غرار القصٌدة الدالٌة ألبً الطٌب المتنبً التً فً مطلعها

  !بما مضى ْام ألمر فٌك تجدٌد*** عٌد باٌْة حال عدت ٌا عٌد 

 الكلمات المفتاحٌة 

 الصورة الشعرٌة،القصٌدة القدٌمة،دالٌة المتنبً
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