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الحمدهللالواحداألحدالذيعمتالذيحكمتهالوجودوالذيشملترحمتهكلالوجود          
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عر العربي القديم-  1   : الصورة في الش ِّ

الصورة الشعرٌّة لم تكن شٌئا جدٌدا فً العالمً األدب ونمده فالشعر منذ بداٌته لائم     

. علٌها ولم ٌستؽنً عنها بعد

وكان الحدٌث عنها فً النمد المدٌم حدٌث عابر ٌشٌر فٌه النالد إلى جانب من جوانبها 

 والكناٌة ولكن ذلن ال ٌعنً جهل المدامى لهذا المعٌار نمدي  ، واالستعارة،البالؼٌّة كالتّشبٌه

عر " أول من تحدث عن مفهوم الصورة فً ممولته الشهٌرة " الجاحظ"مهم ولعّل  إنَّما الّشِّ

نَن التصوٌرْر  ننٌة مِّ نَناعَنةٌة وجِّ ." صِّ
1
 

عر عند الجاحظ جنن من أجنان التً ٌموم على التصوٌر      والممصود بالتصوٌر ،فالّشِّ

صٌاؼة األلفاظ التً تهدؾ إلى تمدٌم المعنى تمدًٌما حّسًٌا ، ولعّل التصوٌر عند هنا إعادة 

. ٌعد مرحلة األولى لظهور مصطلح الصورة

ومعلوم أن سبٌل الكالم " :هو األخر ٌعرؾ الصورة فً لوله " الماهر الجرجانً"أّما عبد 

سبٌل التصوٌر والصٌاؼة  وان سبٌل المعنى الذي ٌعبر عنه سبٌل الشًء الذي ٌمع 

..." فٌه كالفضة والذهب ٌصاغ منهما خاتم أو سوار التصوٌر والصوغ

فالجرجانً هنا جعل من الكالم سبٌل التصوٌر والمعنى هو الذي ٌعبر عن هذا       

 هنا هً طرٌمة التً ٌتفاضل بها ، فهو هنا ٌربط الكالم بالصٌاؼة وٌمصد بالصٌاؼة،الكالم

. فً لوله إلٌهالكالم حسب ما أشار
1
 

                                                             
 ص 1965، 1385  اإلسالمً،المجمع العلمً العربً ،2ط، 3 ج،عبد السالم دمحم هارون : تح،الحٌوان /ابوا عثمان عمرو بن الجاحظ  -  1
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والتشبٌهات على ضروب مختلفة  "  :ابن طبا طبا ٌعرؾ الصورة فً لوله"ونجد     

تشبٌه الشًء بالشًء صورة وهٌئة  ومنها تشبٌه به معنى ومنها تشبٌه به حركة ا فمنه

..."وبطئا وسرعة
2

  

من خالل ما لدمه ابن طبا طبا ٌمكن أن نستخلص أن تشبٌه عنده أنواع وهذه أنواع    

تختلؾ من معنى الى أخر فهو هنا ٌربط الصورة بأنواع البالؼٌة لها تمثلت فً التشبٌه 

. فالصورة عنده عبارة عن تشبٌهات وهذا ما ذكره فً لوله

بعضهم مثل المعنى بالصورة  " ...  :ٌعرفها كذلن فً لوله" ابن رشٌك المٌروانً "أّما

واللفظ بالكسوة فان لم تمابل الصورة الحسناء بما ٌشاكلها وٌلٌك بها من اللبان فمد بخست  

." حمها وتضاءلت فً عٌن مبصرها
3
 

 فالشعر عنده ٌموم على تخٌٌل الذي بدوره ٌؤثر فً ،فهو هنا ٌربطها بالعنصر  الخٌال    

نفن اإلنسانٌة كما نجده أعطى فضل الكبٌر للصورة من خالل شكل الذي تموم علٌه فنجده 

وكأنّه ٌشبهها بالكسوة والمالبن فهو ٌرى بان ال لٌمة للصورة إذا لم تكن حسناء الشكل 

        .ٌعطً الفضل للشكل الخارجً للصورة

أن المعانً كلها " هو األخر ٌعرؾ الصورة فً لوله  " :لدامة بن جعفر"كما نجد      

معرضة للشاعر وله أن ٌتكلم منها فً ما أحب واثر من ؼٌر أن ٌخطر علٌه معنى الكالم 

                                                                                                                                                                                              
  254ص ،  1992،  دار المدنً،جدة ، 3  ط، محمود دمحم شاكر : تح، اإلعجاز دالئل ، عبد الماهر الجرجانً - 1

 2005   ،1426 ، دار الكتب العلمٌة،2 ط، 1م،نعٌم زرزور –  تح عبان عبد الساتر ، عٌار الشعر ،احمد ابن طباطبا العلوي -  2

                   32  ص  ،
 126ص،دت،  دط ، 1 ج،العمدة فً محاسن الشعر وآدابه ونمده  ،أبو الحسن بن رشٌك المسٌلً المٌروانً-  3
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فٌه إذا كانت المعانً للشعر بمنزلة المادة الموضوعة والشعر فٌها كالصورة كما ٌوجد فً 

 موضوع ٌمبل تأثٌر الصور منها مثل الخشب شًءكل صناعة من انه البد فٌها من 

..."للنجارة والفضة للصٌاؼة
1
 

إذ البد على الشاعر أن ٌبرز   صورة للمعانً إالٌرى لدامة بن جعفر أن الشعر ماهو      

لدرته فً اللفظ والشكل ال فً المعنى والفكرة فالصورة عنده شانها شان بالً الصناعات 

.   ٌموم بالتؽٌٌر فً هذه الصناعةأنتبرز جمالها ولوتها من ؼٌر أن  الصائػ 

 البالؼة كل ما تبلػ به "  : ٌعرؾ الصورة فً لولهأًٌضاهو "  هالل العسكري أبو  " أّما

 المعنى للب السامع فتمكنه فً نفسه لتمكنه فً نفسن مع صورة ممبولة ومعرض حسن

. "ولبول الصورة شرطا فً البالؼة  جعلنا المعرضوإنّما
2
 

  هالل العسكري شرطا من شروط التً تموم علٌها البالؼة فهو ٌرى حسنأبوفالصورة عند 

 .الصورة وبهائها شرطا من شروط البالؼة العربٌة

 

 

 

 

 

 

                                                             
      4 ص / 1302 ، مطبعة الجوانب ،  لسطنطٌنٌة ، 1 ط ، 1 م،  نمد الشعر ،لدامة بن جعفر -  1
مطبعة ، دت، دط،دمحم ابو الفضل ابراهٌم –  تح علً دمحم بجاوي ، الصناعتٌن الكتابة والشعر، هالل العسكري أبوا-  2

 19ص، عٌن الناجً الحلبً وشركاته
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 ( للشاعر امرئ القيسأبيات)نموذج عن الصورة في الشعر العربي القديم  

  أنواعهاالشعراء العرب منذ المدٌم فً رسم الصور الشعرٌة على اختالؾ ولد تفنن    

 . العربٌةالواردة فً البالؼة

 :  ٌمول" امرئ المٌن"وهذا الشاعر

ر / 1 وج الْربَنحْر ٍل كمَن  سدولُه  أرخىولٌَن

 ًَّ  الهموم لٌبتلً بأنواع                                                   عل

ٌْرٍل نَن  / 2 َنا لن من َنل نَّ نجومه أَن فٌَن

ّل مؽار الفتل شدت بٌذبلِّ نُ                                       لِّ 

ا أن / 3 ّن الُّثَنرٌَنا علمت فً مصامهَن

 صم جندلِّ  إلى                                        بامران كتان 
1
 

الشاعر فً البٌت االول ٌشبه اللٌل بموج البحر فهو ٌروي لنا هوله وتكراره وكثافة ظلمته 

وؼموضه ومافٌه من الوحشة فالشاعر هنا وظؾ الصورة التشبٌهٌة وهذا ما تجسد  

 ولٌل كموج البحر فالكاؾ هنا حرؾ التشبٌه وعلٌه فان الشاعر وظؾ األولالبٌت فً 

 . التشبٌه فً هذا البٌت

 فً البٌت الثانً نجده ٌشبه النجوم اللٌل بحبل محكم الذي ال ٌفارق الذي ال ٌفارق محله أما

 وهذه النجوم الال تتحرن من محلها فهو ٌراها مستملة ثابتة فالشاعر هنا وظؾ الصورة 

 .التشبٌهٌة تمثل فً حرؾ التشبٌه كان

 

                                                             
 110 ص2004 ، 1425 ، دار الكتب العلمٌة ،لبنان   –بٌروت ، 5ط ،  دٌوان امرئ المٌن ،مصطفى عبد الشالً -  1
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وفً البٌت الثالث نجده ٌصؾ موضع المتمثل فً مصامها وهً موضع ولوفها فهو هنا 

. ٌوظؾ حرؾ تشبٌه كان ونوع الصورة هنا صورة تشبٌهٌة

   :الصورة في الشعر العربي الحديث / 2

تطور مفهوم الصورة فً الشعر العربً الحدٌث واختلفت داللتها ومفاهٌمها عن       

مفهوم لها فً الشعر العربً المدٌم فإذا كانت فً المدٌم تطلك على التشبٌه واالستعارة فإنها 

فً الحدٌث أصبح ٌطلك علٌها بالصورة األدبٌة والصورة الفنٌة والشعرٌة وهنان من 

ربطها بعنصري 

تعرفها فً لولها " بشرى موسى صالح"  الخٌال واألسطورة وعلٌه فإننا نجد النالدة 

 للصورة الشعرٌة دالالت مختلفة وترابطات متشابكة وطبٌعة مرنة تأبى التحدٌد الواحد

" المنظر او التجرٌدي
1
 

من خالل ما لدمته النالدة ٌتضح لنا بان الصورة عندها عبارة عن دالالت وربما      

تمصد بالدالالت هنا تعارٌؾ مختلفة التً تحملها الصورة الشعرٌة فهً تأبى أن ٌكون لها 

 .معنى واحد فهً ذو طبٌعة مرنة ال تمبل تحدٌد واحد لها

الصورة الفنٌة هً أٌة هٌئة " : بموله  الرباعً هو أخر ٌعرؾ الصورة  المادرأما عبد    

" تثٌرها الكلمات الشعرٌة بالذهن شرٌطة أن تكون هذه الهٌئة معبرة وموحٌة فً أن 
2
 

                                                             
 19ص ، 1994 ، المركز الثمافً العربً ، 1ط،الصورة الشعرٌة فً النمد العربً الحدٌث  ،بشرى موسى صالح-  1
 ،دار جرٌر للنشر والتوزٌع،عمان ،1ط ، "دراسة فً النظرٌة والتطبٌك" الصورة فً النمد الشعري ،عبد المادر احمد الرباعً-  2

 83ص، 2009 ، 1430
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 البالؼٌة بما فٌها من أنواعفالصورة الفنٌة عنده عبارة عن هٌئة والممصود بالهٌئة هنا      

 أنتشبٌه واستعارة وتكون هذه الهٌئة تعبٌر عن ما تحمله الكلمات الشعرٌة والبد علٌها 

. تعبر هذه الهٌئة عن الصورة التً ٌرسمها الشاعر فً شعره

والصورة الشعرٌة  " :كما نجد نالد دمحم ؼنٌمً هالل هو أٌضا ٌعرؾ الصورة بموله    

وسٌلة التً بفضلها ٌصل الشاعر إلى تثبٌت العاللات التً تصل مابٌن األشٌاء والفكر 

"ومابٌن المحسون والعاطفة ومابٌن المادة والحلم أو خٌال الذي ٌتجاوزها
1 

فالنالد هنا ٌعتبرها وسٌلة الشاعر فً نمل األشٌاء كما هً فً الوالع فهو ٌربطها هنا 

 . بالعنصر الخٌال

الصورة نتاج لفاعلٌة الخٌال وفاعلٌة الخٌال  "   :فٌعرفها بموله" جابر العصفور "ّما أ    

ال تعنً نمل العالم أو نسخه كما أسلفنا وإنما تعنً إعادة التشكٌل واكتشاؾ العاللات الكامنة 

" بٌن الظواهر والجمع بٌن العناصر المتضادة أو متباعدة فً الوحدة 
2
 

 

من خالل ما لدمه النالد ٌمكن أن نستخلص بان الصورة عنده عبارة الخٌال وما هً      

إال نتٌجة للخٌال وال ٌكون هذا الخٌال نالال لهذا العالم أو نسخه كما هو وإذ البد علٌه أن 

. ٌتشكل من الجدٌد وٌكشؾ العاللات الخفٌة وجمع كل ماهو متضاد وبعٌد فً وحدة واحدة

 

                                                             
 400ص/  1997 ،  دار النهضة للنشر والتوزٌع ، 1 ط ، النمد األدبً الحدٌث  ،دمحم ؼنٌمً هالل -  1
 المركز الثمافً العربً ،بٌروت –  لبنان ،  3ط ، الصورة الفنٌة فً التراث النمدي والبالؼً عند العرب ،جابر العصفور  (1)-  2

 309ص   1992، 
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الصورة األدبٌة هً التركٌب المائم على  " : ٌعرؾ الصورة بموله " علً صبح"ونجد 

اعنً  خواطره – اإلصابة فً التنسٌك الحً لوسائل التعبٌر التً ٌنتمٌها وجود الشاعر 

المنطلك  من عالم المحسات لٌكشؾ عن حمٌمة المشهد والمعنى فً – ومشاعره وعواطفه 

"  إطار لوي تام محن مؤثر على نحو ٌولظ الخواطر والمشاعر فً اآلخرٌن

 فهً وسٌلة التعبٌر التً ٌستعٌن بها الشاعر لٌعبر عن  ،فالصورة عند نالد عبارة تراكٌب

ما ٌجول فً خواطره وأحاسٌسه ووجدانه منطلما من عالمه الحسً إلى العالم حمٌمً 

.  ولٌؤثر فً أحاسٌن ووجدان اآلخرٌن،لٌكشؾ المعنى

الصورة األدبٌة عند الشاعر  " :ٌعرؾ الصورة بموله" عبان محمود العماد" كما نجد      

 هً أوتتجلى فً لدرته البالؽة على نمل األشٌاء كما تمع فً الحن والشعور والخٌال 

لدرته على التصوٌر المطبوع الن هذا فً الحمٌمة هو من التصوٌر لما ٌتاح ألنبػ نوابػ 

"المصورٌن
1
 

 الصورة عند العماد تتمثل فً لدرة الشاعر فً ،أنّ من خالل ما لدمه النالد ٌتضح لنا     

كل ما ٌحسه وما ٌشعر به  فٌموم بتصوٌره كما هو فً حمٌمة والممصود بالحمٌمة هنا هو 

. كل ما ٌحمله الشاعر فً أحاسٌسه ووجدانه

 

 

                                                             
  2009 ،1430، الدار مسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة ،  عمان ، 1 ط ،  الحدٌث ونمده األدب فً ،عماد علً سلٌم الخطٌب -  1

 306 ص ،
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عر العربي الحديث    (قيلشاعر احمد شوا أبيات )نموذج عن الصورة في الش ِّ

ن فً رسم الصورة الشعرٌة فً لصائدهم وٌعد احمد شولً ولمد تفنن الشعراء المحدث    

  شاعر احمد شولً ن الذٌن تناولوا الصورة فً لصائدهم اذ ٌمولومن الشعراء المحدث

ل فً الدَنار اختشادَنا أ نَّ ن  جواِّنبَن الداِّر الخاللٌة                             وهم كالنَّحْر

ل فً  ًرا كالَّنحْر اباكِّ تَّدَن                                  كل شرب لد تاللى أشرابهَن واشْر
1

 

 البٌت هنان فنجده هنا أصحاب ٌصؾ حالة منزل بالخالء رؼم وجود األولففً بٌت 

وظؾ  

. الصورة التشبٌهٌة تمثلت فً حرفٌن التشبٌه كان وكاؾ

 صباحا البٌت الثانً ٌصؾ حالة شربهم فنجده شبههم بالنحل عندما تذهب باكرا      أما

  هنا فنوع الصورة هنا هً الصورة التشبٌهٌة تمثل حرؾ التشبٌه األزهارلتمتص رحٌك 

 . الكاؾ حرؾ فً

 

                                                             
 400 لبنان ، دار العودة للنشر والتوزٌع ، ص – ،  دت ، بٌروت 1 ، ط 1احمد شولً ، الشولٌات ، ج-  1

 



 

 

   الفصل األول الصورة الشعرية مفهومها أنواعها   وأنماطها

 مفهوم الصورة الشعرية:    المبحث األول 

 لغة/  ا        

 اصطالحا/ ب      

 مفهوم الصورة في القران الكريم/ ج      

 أنواع الصورة الشعرية:    المبحث الثاني

 الصورة المفردة/ ا       

 الصورة المركبة/ ب      

 الصورة الكلية/    ج   

 أنماط الصورة الشعرية:   المبحث الثالث

 أنماط الصورة الحسية/ ا       

 أنماط الصورة العقلية/   ب     
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تعد الصورة الشعرٌة من أهم ركائز العمل األدبً وعنصرا هاما وجوهرا أساسٌا        

فلمد حظٌت باالهتمام من طرف نماد األدب والدارسٌن ولعل سر هذا االهتمام راجع إلى 

 .كونها تشكل خاصٌة جوهرٌة من خصائص التً ٌموم علٌها الشعر

 :مفهوم الصورة  الشعرية / 1

 :لغة/ ا   

لبل اطالع على مفهوم الصورة وعلى مدلولها البد علٌنا أن نتناولها من جانبها       

لسان العرب " فمثال جاء فً ،اللغوي والمادة التً تتكون منها فً أمهات معاجم العربٌة

 ولد َصوَرهُ فَتََصَوَر ،(ُصَورٌر ) الًُصوَرةُ فً الشكل والجمع ،(ص و ر )مادة " البن منظور

وتُردُ فً كالم العرب على ظاهرها  ،َوتََصَوْرُت الشًء توهمت ُصوَرتَهُ فَتََصَوَر لً 

ٌْئَتِِه َوَعلَى َمْعنَى ِصفَتِهِ  ِء َوَه ًْ ُصْوَرةُ اِلفْعْل َكذَا وكذا أي "  ٌُمَاُل ’وعلى َمْعنَى َحِمٌمَِة الَش

ٌْئَتِهِ   1 ".َه

ولولهم َصَوَر ٌَُصِوُر  (ص و ر)فَنَِجدُ َمادَةَ " اِلبن فَاِرسْ  "ةٌر  َ لٌر أما فً معجم َممَاٌٌْس ال     

َء أَصِوُرهُ واَصْرنُهُ إذا أَمْلتَهُ إلٌنَ  ًْ  َوٌَِجًء لٌاسه تََصَوَر لما ضرب ’إذا َمال َوُصْرُت الَش

" وسوى ذلن فكل كلمة منفردة بنفسها  كأنه مال وسمط فهذا هو المنماس
2
 

ن الصورة بمفهومها اللغوي جاءت بمعنى أ ٌتضح لنا ب’من خالل تعرٌفٌن لغوٌٌن سابمٌن

. الهٌئة 
                                                             

 ،دار الصادر للنشر والتوزٌع ،لبنان – بٌروت ،  د  ت، 1 ط ، 8 م، لسان العرب ، المصري اإلفرٌمًابن منظور -  1

 200ص 
 ، 1420 ، دار الكتب العلمٌة ،لبنان –  بٌروت ، 1 ط، 2 م، مماٌٌس اللغة ، الحسٌن بن فارس بن زكرٌا الرازي أبً-  2

 305 ، ص1990
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مفهوم الصورة اصطالحا – ب 

حظً مصطلح الصورة بعناٌة النماد والعلماء المدامى والمحدثٌن انطاللا من مسلمة أن     

الشعر ٌموم على التصوٌر فال لٌمة للشعر بدون الخٌال ٌغلف المعنى و ال ٌمكن إن نتصور 

خلوه  او لضعف الصورة فٌه إالشعرا ٌخلوا من الصورة وما وصف الشعر بالشعر الجمود 

الصورة "  ٌعرف الصورة الشعرٌة بموله :"عبد المالن مرتاض" فإننا نجد  ’منها وعلٌه

 أدبٌا رفٌعا عطاءالشعرٌة هً خالصة اإلبداع وهً وأنمى وارلً ما تجود به المرٌحة 

وهً لٌست بالضرورة منبثمة عن التشبٌه ولكنها تتشكل مابٌن شٌئٌن ٌطلك علٌهما الشاعر 

"حمٌمتٌن" الفرنسً روفردي 
1

         

 فهً تعطً كل ،فالصورة عند عبد المالن مرتاض ماهً إال خالصة اإلبداع للشاعر    

 فهو ٌرى بان الصورة ال تنحصرفً  ،ماهو أنمى وأجود وتعطً للعمل أدبً عمال رفٌعا

.  التشبٌه فمط وإنّما تكون بٌن شًء حمٌمً وشًء مجازي حسب ما أشار فً لوله

ا الصورة الفنٌة هً شكل من  " :ٌعرف الصورة الشعرٌة فً لوله " عبد هللا التطاوي" أمَّ

أشكال الكالم البالغٌة ٌتضمن عاللة أو ممارنة بٌن مركبٌن أو عنصرٌن أو هً تعبٌر 

غٌر حرفً عن الوالع ٌحتل فً درجة وضوحه أو غموضه ولكنه ٌجب أن ٌدرس فً 

نطاق النص وسٌاله الفنً مما ٌضمن له األصالة وعمك التأثٌر انطاللا فً ذلن من ابسط 

                                                             
،  دار المدس للنشر   والتوزٌع ،الجزائر -وهران، 1 ط ، لضاٌا الشعرٌات متابعة وتحلٌل ألهم لضاٌا الشعر المعاصرة ،عبد المالن مرتاض -  1

 300،ص 2009
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الوسائل التصوٌر الشعري وهو تشبٌه وانتهاء بالرمز وبٌنهما االستعارة والتشخٌص 

"وألوان البدٌع مختلفة 
1
 

من خالل ما تمدم ٌتضح لنا إن النالد ٌربط الصورة بأنواعها البالغٌة من التشبٌه              

وإنّما هً تعبٌر ،واالستعارة باإلضافة إلى رمز كذلن  فهً عنده تعبٌر عن غٌر الوالع 

عن الخٌال والبد على الشاعر ٌدرسها فً لالبها الفنً حتى ٌكون له تأثٌر فً عمك 

. اآلخرٌن حتى ٌبسط له التصوٌر الشعري بداٌة من التشبٌه وانتهاء بالرمز

إّن الصورة هً وسٌلة الشاعر جوهرٌة فً سبر أغوار التجربة الشعرٌة وكشف عن "  

العاللات الخفٌة للوالع ألنها جوهر الشعر وأداته المادرة على الخلك واالبتكار والتجوٌد 

والتعدٌل ألجزاء الوالع  بل واللغة المادرة على استكشاف جوهر التجربة الشعرٌة وتشكٌل 

"مولف الشاعر من الوالع وفك إدراكه ا لجمالً الخاص وطرٌمة فً تشكٌله اللغوي
2

  

من خالل التعرٌف تبٌن لنا أن الصورة هً وسٌلة الشاعر وسالحه فً كشف عن كل       

هو مخفً فً والعه فهً تعبر عن تجربته الشعرٌة ألنها تحمل فً طٌاتها أداة اإلبداع  ما

. واالبتكار فهً تبٌن مولف الشاعر وتجعله ٌبتكر فً تشكٌله اللغوي

الصورة الفنٌة فً أوضح " : ٌعرف الصورة الفنٌة بموله " نعٌم ٌافً"ونجد كذلن      

مدلوالتها هً التعبٌر الحسً عن المعنى المجرد وما دامت وظٌفة الصورة التً هً 

وسٌلة الخٌال وتمدٌم الحسً للمعنى فإنها بذلن تموم بنفس الوظٌفة  التً تؤدٌها األنواع 

                                                             
 6 ص،دت ،  دار غرٌب للطباعة والنشر ،مصر – الماهرة ، دط ،الصورة الفنٌة فً شعر مسلم بن الولٌد ،عبد هللا التطاوي -  1

 
 23 ص، 2003 ،مكتبة اآلداب ، 1 ط، الصورة الشعرٌة عند األعمى التطٌلً ، علً الغرٌب دمحم الشناوي -  2
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البالغٌة الن التشبٌه فً وظٌفته ٌجسد المعموالت فً صور مادٌة حسٌة وكذلن االستعارة 

المشابهة تؤدي نفس الدور فً تجسٌم المعنوٌات فً كائنات مادٌة ملموسة  على  التً تموم 

"وتشخٌص الجمادات فً هٌأت عاللة محسوسة
1
 

فالنالد هنا ٌرى بان الصورة هً تعبٌر الحسً عن األحاسٌس الشاعر فهً وسٌلة     

ألنها تموم بنفس وظائف التً تؤدٌها األنواع البالغٌة لها من التشبٌه واالستعارة خٌال ال

 غًهو حسً وما هو بال فهو هنا  ٌربطها بكل ما

مفهوم الصورة في القران الكريم / ج 

فنجدها مرة ’ذكر مصطلح الصورة فً المران فً ست مواضع مختلفة ومتعددة      

بمعنى 2 "َوَصَوَركٌرْم فَأَْحَسَن ُصَوَرُكمْ " " المولى"والجمع فً لول ’ذكرت بالصٌغة الماضً 

   .أحسن أشكالكم

َولَمَدْ َخلَْمنَاُكْم ثَُم  " :عز وجل" كما نجدها ذكرت بصٌغة الماضً فمط فً لول    

"َصَوْرناَُكم ْ
3

                                                                                          
 

         

 " :"الرحمن" وذكرت بصٌغة المضارع فً لول  بمعنى بٌن أشكالكم بعد مرحلة خلمه لكم

ٌَْف ٌََشاءُ  ًْ األَْرَحاِم َك "هَُو الِذْي ٌَُصِوُرُكْم فِ
4
 

. أي ٌشكلكم فً أرحام بأشكال مختلفة كٌف ما هو ٌرٌد 

                                                             
الحدائك  مكتبة –كفر الدوار ،1 ط، فً مختارات البارودي مالمحها وتطورها ، الصورة الفنٌة ،جمعة دمحم محمود شٌخ روحه -  1

        4ص، دت،بستان المعرفة
 64ص،غافر-  2
 11 ص ،األعراف-  3
 6 ص ،آل العمران-  4
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"هَُو هللا اْلَخاِلُك البَاِرُ  اْلُمَصِورُ " "عز وجل "كما وردت بصٌغة اسم الفاعل لموله 
1
بمعنى  

فََسَواَن " "المولى " ووردت مرة أخرى بصٌغة المفرد فً لول  خالك مصور لهذه األشكال

ًْ أَيِ ُصوَرةٍة َماَشاَء َرَكبَنَ  " فَعَدَلََن فِ
2
 

. آي بعد عملٌة تسوٌة وتعدٌل ركبكم فً صورة كٌفما هو ٌرٌد أن ٌشكلن فً أي شكل

وعلٌه ومن خالل آٌات لرآنٌة آخذنها ٌمكن ونستخلص أن الصورة فً المران الكرٌم 

. جاءت بمعنى األشكال

 الصورة الشعرية أنواع /  2

 األنواع  وهذه أنواعها ٌستدعً الحدٌث عن أن البحث فً مفهوم الصورة البد     إن

 المهٌمنة على أو الطبٌعة الناظمة أساس  العام والتً ٌغدو  تصنٌفها على اإلطارتتعدى فً 

. جو العام لها

 :الصورة المفردة  -  ا 

 جزئٌة وهً مجموعة صور فً المصٌدة الواحدة  أو   بسٌطة أووتسمى صورة  مفردة "   

 األخرىالواحد مستمل من حٌث المضمون عن الصورة   والتً ربما تدور حول محتوى

"األولىلها محتوى المعنوي مستمل عن مضمون الصورة 
3  

 مجموعة من  إال الصورة المفردة ماهً أن نستخلص أن ٌمكن  ’من خالل هذا التعرٌف   

                                                             
 24  ص،الحشر-  1
       7 ص، 6االنفطار ص -  2
 دار ،دت اربد ،دط، أنموذجا التطٌلً األعمى شعر  األندلسً الصورة الفنٌة فً الشعر ، دمحم ماجد مجلً الدخٌل -  3

 19ص،الكندي للنشر والتوزٌع 
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الصور بسٌطة تدور فً لصٌدة واحدة وهذه لصٌدة ٌكون لها مضمون واحد او كل 

. محتوى معنوي وٌكون هذا المحتوى مستمل بذاته عن المضمون التً الصور المفردة

 استوفى التصوٌر المعنى كما لد تكون جزءا  من التركٌب إذاوتكون هذه الصورة مستملة "

". الصورة المركبة التً تتضمن عددا من الصور المفردة
1
 

إذن ومن خالل تمدم ٌمكن أن نستنتج  هذه الصورة مستملة بحد ذاتها فهً جزء من    

أجزاء  

تراكٌب الصورة المركبة  التً بدورها تحمل عددا هائال   وكما من مجموع الصور    

. المفردة

وتكمن أهمٌة هذه الصورة فً التعبٌر عن األبعاد النفسٌة للتجربة الشعرٌة  فهً تحمل     

دالالت  مختلفة  سواء كانت هذه دالالت نفسٌة أو معنوٌة مستملة  فً ذاتها بحٌث تبنى 

" هذه الصورة على ثالث أسالٌب
2

 

 وعلٌه فان للصورة المفردة أبعاد  نفسٌة مختلفة دالالت ولد تكون هذه  أبعاد نفسٌة   

ومعنوٌة  وتكون هذه أبعاد مستملة بحٌث تجعل هذه الصورة تبنى على ثالث أسالٌب  

. مختلفة 

 :وتبنى هذه الصورة عن طرٌك تبادل المدركات وتشمل 

                                                             
 20المرجع السابك ، ص -  1
 61ص،1408/1988 ، دار الشروق للنشر والتوزٌع ،الماهرة  / 10 ط، التصوٌر الفنً فً المران ،سٌد لطب -  2
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اكتساب المعنوٌات صفات محسوسة اكتساب المعنوٌات صفات     وهو:"التجسٌد  - 

" مجسداإلحساس خاطرة   عن طرٌك أومحسوسة مجسدة بحٌث تمدم هذه الصورة فكرة 
1
 

بمعنى هذه الصورة تكون عن طرٌك تجسٌد وتبادل المدركات بحٌث هذه الصفات المعنوٌة 

 من أفكار وخواطر وال ٌكون مجموعة ٌكتسب منها الصفات الحسٌة فتمدم هذه  الصورة 

. ذلن إال عن طرٌك تجسٌد األحاسٌس

 :ومن أمثلة عنها لول الشاعر تمٌم ألبرغوثً  -

 َمررنَا على داِر الحبٌُب فردنا                عن الدار  لانون  األعادي وسورَها -

 وما كل نفسٍة حٌن تلمى حبٌبَها              تّسُر وال كل الغٌاب ٌضرٌَها -

" ْن سرها لبل الفراق لماؤه                فلٌس بمأمون علٌها ُسُرُورَهااف -
2 

  تجسدت واألهل لألحبة ووجدانه ومدى شوله أحاسٌسهفالشاعر هنا ٌعبر عن      

الصورة  

 ٌصف حالة  إذ ونملها للمار  وأفكاره وخواطره لالحا سٌسهالمفردة هنا فً تجسٌد الشاعر 

.  المدس الحبٌبة الذي منعه االحتالل من رؤٌتهاإلىشوله 

  خطابه وٌصورهاإلٌها ٌستنطك فٌه الشاعر الجمادات ٌبعث أسلوبوهو  " :التشخٌص 

  فٌحادثها وٌحاورها وٌناجٌها وٌكلمها وتكلمه وٌضفً علٌها  صفاتاإلرادة ذات وكأنّها

" األمر فتفعل فعله ولٌست كذلن فً والع اإلنسان
3
 

                                                             
 1980  ،جامعة لسنطٌنة ،  رسالة ماجستٌر، الماسم  الشابً أبً فً شعر اإلبداع مظاهر ،عزٌز  لعكاٌشً  -  1

 109ص،
 اإلسالمٌة جامعة ، غزة ،رسالة ماجستٌر ، الصورة الشعرٌة عند تمٌم البرغوثً، دمحم مصطفى المطاوي أسامة-  2

   21ص ،1438 ، 2017/
   22ص، الصورة  الشعرٌة عند تمٌم البرغوثً  ، دمحم  مصطفى المطاوي أسامة-  3
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  محادثة الجمودإلى   الذي ٌلجا فٌه الشاعر أسلوب إال التشخٌص ماهو أن نستنتج أنٌمكن 

  فهوإنسان وتحدثه وكان إلٌها همومه فٌتحدث إلٌها غٌر ناطمة فٌحاورها وٌشكً وأشٌاء

 هً جمادات وإنما اإلنسان لٌست األمر لكن فً حمٌمة اإلنسانٌشخصها بصفة 

 :ومن األمثلة عنها لول الشاعر

ٌا هالْل 

 الزائرٌْن أمثالناٌا ابتسامةَ لٌَل علٌل  ٌجامُل 

 أنٌنْ ٌا 

ٌاجنٌْن 

ٌا حزٌْن 

  "ٌا مؤانِسْ 
1 

 اإلنساننجد الشاعر هنا  ٌخاطب الهالل  فٌحاوره وٌستنجد به  وٌشخص علٌه الصفات    

.  العربٌةاألمة هذه  حالة   و هو الم نفسً ومعنوي عنإال  األلمتمثلت فً الوجع و 

 إبدال األخز هو  بمعنى أو الصفاث المعنويت على المحسوساث  إضفاءوهو    "  :التجزيد

 المدركاث  إلى المحسوساث المجال الذهني وتتحول فيه إلى من مجال الحسي اإلدراكمجال 

                                                             
   24صالمرجع نفسه ، -  1
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لتدخل وعً المستمبل بما ولر فً نفس  صور معنويت إلىمجزدة تنطبع في الذهن لتتحول 

". التأملٌةالمرسل عن طرٌك المشاركة 
1
 

إذن فالتجرٌد هو جرد المحسوسات من عالمها الحسً إلى عالمها الذهنً إذ هذه 

المحسوسات تتجرد وتترسخ فً الذهن لتعطً صور ومجال المعنوي لتجعل نفس المار   

. والمرسل فً لحظة تأملٌة

 وهً الصورة المؤلفة من توالً عدة الصور فً هٌأة  متناسمة  :"الصورة المركبة / ب 

 هذه الصور لم ٌكتمل بناء الصورة فنٌا وال أسمطتتكون كال غٌر منفصل بحٌث لو 

 "داللٌا
2
 

 نتٌجة مجموعة من الصور وتكون هذه الصور إلى فالصورة المركبة  ماهً    إذن

.  صورة منها لم ٌكتمل بناءها داللٌاأي أسمطت فإذامتناسمة فٌما بٌنها  

  تمازج وتحاف مجموعة من الصور الشعرٌة  المفردة  مكونة نسٌجا واحدا أٌضا وتعنً "

  أثرا مدى وابلغ أوسع الصورة المركبة فً المصٌدة وتأثٌر  هذه الصور مجتمعة تأثٌر لها 

"فً البناء الكلً ولد تنفجر منها الداللة الكلٌة للنص
3

         

                                                             
 109  ص ، الماسم الشابً أبً فً الشعر اإلبداع مظاهر ،عزٌز لعكاٌشً-  1
كلٌة / جامعة الكوفة ، مجلة العدد السادس ،  الصورة المفردة والمركبة  فً سورة الوالعة ،حسن حمٌد  فٌاض -  2

 7ص//2007التربٌة
 263ص/2004/دار الفارس للنشر والتوزٌع / عمان / 2ط/ دنمل شاعر خطوط على النار أمل/ الدوسري احمد -  3
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  عنة عبارإلى الصورة المركبة ماهً أن ٌتضح لنا أخذناهمن خالل التعرٌف الذي 

 تركٌب للمصٌدة الن منها ٌخرج  بناء الداللً للنص إالفهً  مجموع من الصور المفردة

   .بأكمله

 

  : عنها لول الشاعر النابغة الذبٌانًاألمثلةومن   

  المنتاى عنن واِسعٌر أنوان خلت                    مدرِكً ونَّن كاللٌِل الذي هاف
1
 

  الذي ٌشبه فٌه الشاعر النعمان باللٌلاألولنجد الصورة هنا ال تكتمل فً الشطر البٌت 

         .المترلبة بتخٌالتها ووساوسها  لٌس منه مفر حتى ٌرسم صورة لنفسه الخائفةالذي 

هً مجموع الصور المفردة والمركبة فهً تمثل الموضوع الشعري  " الصورة الكلٌة  / ج

"  المعنى العام للمصٌدةأو
2
 

 تركٌبة من الصور المفردة إلى الصورة الكلٌة ماهً إن من خالل ما تمدم نستخلص إذن

.  المفردة والمركبة  فهً تمثل خالصة ومعنى وموضوع العام للمصٌدة الشعرٌة

 والصور ٌتجزأفهً تمثل الفكرة المجسدة فً المصٌدة  والعمل الفنً ال  " األخروبمعنى 

فٌه 

" كلها تعرف لحنا واحدا وهو الفكرة الكلٌة للمصٌدةإٌماعات عن عبارة 
 1

 

                                                             
 7ص/ الصورة المفردة والمركبة فً سورة الوالعة/ حسن حمٌد فٌاض -  1
 207ص /دار غٌداء للنشر والتوزٌع / دت/ 1ط/الصورة فً الشعر العربً / احمد علً الفالحً -  2
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إذن من هذا تعرٌف الذي أخذناه ٌتضح لنا أن الصورة الكلٌة هً بناء الكامل وكلً   

للمصٌدة فهً عمل أدبً فنً لها إٌماعات مختلفة لكن هذه اإلٌماعات تحمل لحنا واحدا فمط 

. فً بناء المصٌدة الشعرٌة

وتموم الصورة الكلٌة على الترابط بٌن عامة الصور المفردة التً ٌتشكل منها النص فهً  " 

تتحدد من خالل العاللات الوافرة المتشابكة التً تحدثها مجموعة الصور المفردة  فً 

 عضوٌة تتحد بالنسك المائم فً الماعدة أوضاعاسٌاق العام بعد ان تتخذ هذه الصور لها 

" النفسٌة التً شكلتها
2
 

فالصورة الكلٌة تنشا من مجموعة الصور المفردة التً ترتبط فٌما بٌنها ومن هذه 

 أحدثت آن الصور المفردة بعد أحدثتهاالتربطات ٌتشكل النص من خالل العاللات التً 

. لاعدة النفسٌة منها 

 الصورة الشعرية  أنماط / 3

 أنماط إلى ٌمكن تصنٌفها كما ٌلً أنماط ثالثة األدبتتناول لضٌة الصورة الشعرٌة  فً 

 فً الشكل األخٌرة البالغٌة تتحدد هذه األنماطالحسٌة  وتتحدد فً المادة الصورة  وكذلن 

 نمط الثالث هو نمط عملً الذي ٌمكن  فً ماتحوٌه الصورة من أماالتملٌدي للصورة 

. مجموعة الصور المثالٌة بدرجاتها المختلفة 

 

                                                                                                                                                                                              
 45ص/1979/1984/دار العلم للمالٌٌن /بٌروت  / 3ط/1ط" /دراسات بنوٌة فً الشعر"جدلٌة الخفاء والتجلً / دٌب أبوكمال -  1
 اإلسالمٌةجامعة / غزة / مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر / جحجوح أبوبنٌة الصورة فً شعر خضر /  علً الجدٌلً إبراهٌمعال -  2

 30ص / 1439 / 2018/
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  الصورة  الحسية  األنماط/ 1

 الذي تحدثه فً المتلمً  فهً الصورة بالتأثٌرٌرتبط النمط الحسً للصورة الشعرٌة " 

 1 " تستمد عملها من الحواس الخمس 

 فهً تؤثر  فً المار  بحٌث تجعله ٌشعر بحواسه الخمس عند لراءته للمصٌدة إذن

.  الصورة الشعرٌةأنماط مختلفة من ألنواعالشعرٌة ذلن من خالل توظٌفها 

 : وهًألسام   ة خمسإلى األنماطوتنمسم هذه 

 بواسطة حاسة البصر  أبعادهاوهً تلن الصورة التً ندرن " الصورة البصرية / ا 

 الخارجٌة  لألشٌاء فهً الرب إلى سطح   والتً ترتبط ارتباطا وثٌما بالرؤٌة الوصفٌة

"منها  إلى أعماق الشاعر لذاته
2
 

 من خالل التعرٌف الذي أخذناه ٌتضح لنا أن الصورة البصرٌة ترتبط ارتباطا وثٌما 

 بالحاسة البصر أال وهً العٌن فهً تعبٌر واضح عن ذات الشاعر ألنها تكون نابعة

 .من ذات الشاعر وكأنه ٌحس بواسطتها

  وهً تلن الصورة التً تعتمد على السماع أساسا وما تلتمطه األذن"الصورة السمعية /ب 

" من األنغام واألصوات  تشترن فً تكوٌن مالمحها وأبعادها
1 

                                                             
  131ص ’  الصورة الشعرٌة عند األعمى التطٌلً  ’  علً الغرٌب دمحم الشناوي- 1

 35/ 30العدد ’ مجلة العلوم اإلسالمٌة ’ الصورة الحسٌة  فً شعر جرٌر بن عطٌة الخطفً ’ مٌثم علً عباد -  2
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وتعرف بالصورة التً تثٌر الخٌال المتلمً لٌتذّوق الطعم  " :  الصورة الذوقيّة–أ 

."المرسومفً البٌت الشعري
2
 

 بمعنى هذه الصورة تستمد خصوصٌاتها من حاسة الذّوق ٌنفعل بما تثٌره فً خٌاله لٌتذوق

 .هذه  الحاسة فً لصائد الشعرٌّة

والتأثٌر ’وهً الصورة التً تعتمد على حاسة اللمس لدى اإلنسان  " الصورة اللمسية  / د 

"فٌها وسمٌت بالصورة اللمسٌة ألنها تعتمد على حاسة اللمس واحساستها
3 

إذن فالصورة اللمسٌة تستند إلى حاسة اللمس متمثلة فً الٌد الن الٌد هً من تلمس وتشعر 

 .بالوجع    أو الحر أو ماشٌه ذلن فهً تعتمد على إحساسات التً تشعر بها الٌد

 مثل رائحة الفواكه’ وهً الصورة حسٌة تضم األشٌاء التً تشم " الصورة الشمية 

..." والعطور واألزهار ، ومسن والغازات
4
 

 من خالل ما أخذناه من التعرٌف ٌتضح لنا أن الصورة الشمٌة نوع من أنواع الصورة 

 .الحسٌة  فهً ترتبط بالحاسة الشم المتمثلة فً األنف عن طرٌك التماطه مختلف الروائح

 

                                                                                                                                                                                              
 132ص ’ الصورة الشعرٌة عند األعمى التطٌلً  ’ علً الغرٌب دمحم الشٌناوي -  1
 133ص ’ المرجع نفسه -  2
 33ص’ مذكرة لنٌل شهادة البكالورٌوس فً اللغة العربٌة ’ الصورة الشعرٌة فً الشعر ابو ماضً ’ جاسم دمحم حمزه -  3
كلٌة األداب  والعلوم فً ’ شهادة ماجستٌر ’ الصورة فً الشعر العربً المعاصر فً الٌمن ’ أحمد لاسم علً أسحم -  4

                                                                  72ص ’ جامعة أل البٌت 
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من خالل ما أخذناه من التعرٌف ٌتضح لنا أن الصورة الشمٌة نوع من أنواع الصورة 

 .الحسٌة  فهً ترتبط بالحاسة الشم المتمثلة فً األنف عن طرٌك التماطه مختلف الروائح

  (صورة ذهنية )أنماط الصورة العقلية  / 2  

ولد ٌكون ...ٌرتد إلى ثمافة الشاعر المتنوعة " ٌتمثل النمط العملً للصورة الشعرٌة  كونها

وفً الوالع  أن هذا الشن  ...بداخلنا الشن فً أن الصورة العملٌة ال تمتلن لدرا من الحسٌة 

ٌزول إذا علمنا  أن الصورة البد أن تمتلن لدرا من الحسٌة  وان كان هذا المدر ٌتشكل فً 

"ثمافتنا نحن كالمثمفٌن لهذا النمط من الصور
 1

 

 إذن فهذه الصورة ٌستمٌها الشاعر من ثمافته ومن بٌئة التً ٌحٌط بها عن طرٌك استخدامه  

كما أنها ال تستند إلى ’  وهذه ثمافته الدٌنٌة فً لصائده و الشخصٌات التارٌخٌة اإلسالمٌة 

  .أنماط الحسٌة وإنما تتخذ من العمل والثمافة خطوة التً ٌخطٌها الشاعر

 وتنمسم  هذه الصورة إلى لسمٌن وهما  

  الصورة المثالٌة الكبرى–أ 

  الصورة المثالٌة الصغرى–ب 

 " وهً الصورة التً استماها الشاعر من ثمافته  الدٌنٌة " 

 

                                                             
 148ص’ الصورة الشعرٌة عند االعمى التطٌلً’ علً الغرٌب دمحم الشناوي -  1
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 الصورة المثالية الكبرى – أ   

الشخصٌات التً ارتبطت بالثمافة اإلسالمٌة باإلضافة إلى اآلٌات المرآنٌة التً وظفها 

 .كذلن

 هً الصورة التً ٌستمدها الشاعر من أحداث التارٌخ"  الصورة المثالية الصغرى –ب 

" و أخبار األدباء 
1
 

 .بمعنى هذه الصورة ٌستمد الشاعر فٌها من تارٌخ وٌتحدث عن احداث ادباء فً لصائده
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 الفصل الثاني  سيرة الشاعر أعماله وتطبيق      

               على قصائده
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 "نزار قباني" التعريف بالشاعر –ا 

      شاعر من دمشك الخالدة استطاعت لٌالً الهوى والغرام والهٌام ان تخلك منه شاعرا 

 .متمٌزا استثنابٌا ٌداعب بألفاظه الرلٌمة نفوس الشباب وعمول الناس

 بحً دمشمً لدٌم بماذنة 1923عام  (مارس)  آذار 21     ولد هذا الشاعر فً دمشك ٌوم 

 .الشحم ألب فلسطٌنً األصل واألم دمشمٌة فً افٌاء الروضة ترفل بأزهارها الست 

تلمى تعلٌمه فً المدرسة اإلنجٌلٌة الوطنٌة التً كان ٌدرس فٌها الشاعر والمؤلف والملحن 

التحمً بكلٌة الحموق فً جامعة السورٌة " خلٌل مردم بن"والممثل وكان متأثر بمعلمه

عمل فور تخرجه من كلٌة الحموق بالسلن الدبلوماسً بوزارة 1954.وتخرج منها عام

 استمل من عمله الدبلوماسً وأسس دار للنشر فً 1966الخارجٌة السورٌة وفً عام 

 .بٌروت التً حملت اسمه متفردا  بذلن لمدره الوحٌد لشعر

     كتب الشعر وهو ٌبلغ من العمر سادسة عشر ركز فً بداٌة شعره على شعر الحب 

وحاول أن  ٌخرج عاللات الحب من المهر والمكبوتات إلى نور انتمل شعره بعد النكسة من 

 . شعر الحب إلى شعر سٌاسً

. دفن بالدمشك الذي أحبها وأحبته1998عام  (ابرٌل) نٌسان 30 رحل عن عالمنا ٌوم 
1
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  أعماله –ب 

  دٌوان شعري36 بعنوان لالت لً السمراء اصدر نحو 1944    صدر أول دٌوان له عام 

  وأسس دار النشر فً بٌروت لنشر أعماله وهً تنمسم إلى دواوٌن شعرٌة وبعض منها 

 .أعمال نثرٌة وله عمل فً المسرح

 ؤلفاته ودواوينه الشعرية م/ ا

                                            1944لالت لً السمراء     – 1

                                                     1948طفولة النهد   - 2

                                              1949سامبا - 3

                                                                  1950 لً      أنت – 4

                                                  1956لصابد   – 5

 1961حبٌبتً - 6

 1966الرسم بالكلمات - 7

 1968 المبالٌة امرأةٌومٌات - 8

 1970لصابد متوحشة  – 9

 1970كتاب الحب  – 10
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 1970مبة رسالة حب  – 11

 1972 خارجة عن المانون أشعار- 12

 1978 تأتًاحبن احبن والبمٌة - 13

 1978 مع حبً األنثى بٌروث إلى- 14

  1978  حبٌبتًوأنتكل عام - 15
1
 

 1979اشهد أن ال امراة إلى انت - 16

 1979الٌومٌات السرٌة لبهٌة المصرٌة - 17

 1981هكذا اكتب تارٌخ النساء - 18

 1981لاموس العاشمٌن - 19

     1982لصٌدة بلمٌس   - 20

 1985الحب ال ٌمف على الضوء االحمر  – 21    

 1985اشعار مجنونة - 22

 1986لصابد مغضوب علٌها  – 23

 1987سٌبمى الحب سٌدي  – 24
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 1988ثالثٌة اطفال الحجارة  – 25

 1988 السرٌة لعاشك األوراق- 26

 1988سٌرة الذاتٌة لسٌاف عربً  –27

 1988 الحرٌة أٌتهاتزوجتن  – 28 

 1989الكبرٌت فً ٌدي ودوالتكم من ورق  – 29 

 1989ال غالب اال الحب - 30 

 1991 أحزانًهل تسمعٌن صهٌل  – 31 

 1991هوامش على الهوامش  – 32  

 1992 لبٌلة من النساء وأنتانا رجل واحد - 33  

1994 خمسون عاما فً مدٌح - 34  
1

   

 1955تنوٌعات نزارٌة على ممام العشك   - 35

 1955 الٌاسمٌن أبجدٌة – 36  

مؤلفاته في النثر  /  ب 

 (سٌرة ذاتٌة)لصتً مع الشعر 

 (سٌرة ذاتٌة ثانٌة )من أورالً المجهولة 
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 ما هو الشعر

 والكلمات تعرف الغضب

 عن الشعر والجنس والثورة

 الشعر لندٌل اخضر

 العصافٌر ال تطلب تأشٌرة دخول

 لعبت بإتمان وهاهً مفاتٌحً

 المرأة فً شعري وفً حٌاتً

 بٌروت حرٌة ال تشٌخ

 الكتابة عمل انمالبً 

شًء من النثر  
1

 

مؤلفاته في المسرح / ج 

ة مسرحٌة جمهورٌة جنونستان لبنان سابك
 2

  

سنحاول فً هذا المبحث التطبٌمً أن نتحدث عن خصوصٌات الصورة الشعرٌة عند      

نزار لبانً مبرزٌن أنماط الصورة الحسٌة وأنماط العملٌة  للصورة الشعرٌة فً لصٌدة 

 .لشاعر نزار لبانً " هوامش على دفتر النكسة "
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والكتب المدٌمة  انعً لكم ٌا أصدلابً  اللغة المدٌمة

انعً لكم كالمنا المثموب كاألحذٌة المدٌمه 

ومفردات العهر والهجاء والشتٌمة 

.. انعً لكم 

... انعً لكم 

.. نهاٌة الفكر الذي لاد إلى الهزٌمه 

مالحة فً فمنا المصابد 

مالحة ضفابر النساء 

واللٌل واألستار والمماعد 

مالحة أمامنا األشٌاء 

ٌاوطنً الحزٌن 

 1 ..حولتنً بلحظة

 من شاعر ٌكتب من شعر الحب والحنٌن

 ..لشاعر ٌكتب بالسكٌن 
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 الن ما نحسه 

 اكبر من أورالنا

 البد أن نخجل من أشعارنا

 إذا خسرنا الحرب ال غرابه

 ألننا ندخلها

 بكل ما ٌملكه الشرلً من المواهب الخطابة

 بالعنترٌات التً ما لتلت ذبابه

 ألننا ندخلها بمنطك الطبلة والربابه

 السر فً ماساتنا

 صراخنا أضخم من أصواتنا

وسٌفنا أطول من لاماتنا 
1

 

 المضٌةخالصة 

 عبارةتوجز فً 

لمد لبسنا لشرة الحضارة 

                                                             
 44ص ’المرجع السابك -  1

 



قصائده على وتطبيق أعماله الشاعر سيرة                                       الثاني الفصل  
 

 الجاهلٌةوالروح 

بالناي والمزمار 

ال ٌحدث االنتصار 

كلفنا ارتجالنا 

 جدٌدة خٌمة ألفخمسٌن 

ال تلعنوا السماء 

فاهلل ٌؤتً النصر من ٌشاء 

.. ولٌس حدادا لدٌكم 

.. ٌصنع السٌوف 

 فً الصباح األنباء اسمع أنٌوجعنً 

.. ٌوجعنً 

 اسمع النباح أن
1
 

دخل الٌهود من حدودنا  ما

 .. وإنما
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تسربوا كالنمل من عٌوبنا 

..  سنهأالفخمسة 

ونحن فً السرادب 

 طوٌلةذلوننا 

عٌوننا مرافا الذباب 

 أصدلابًٌا 

 األبواب تكسروا أنجربوا 

 أفكاركم تغسلوا أن

 األثوابوتغسلوا 

 أصدلابًٌا 

و كتاب أ تمرأنجربوا 

..  تكتبوا كتابأن

 .. واألعناب تزرعوا الحروف والرمان أن

 بالد الثلج والضباب إلى تبحروا أن
1
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. فالناس ٌجهلونكم

. فً خارج السرداب. 

الناس ٌحسبونكم 

 ..نوعا من الذباب

 اإلحساسجلودنا مٌتة 

 اإلفالس تشكوا من أرواحنا

..  تدور بٌن الزار والشطرنج والنعاسأٌامنا

 ( للناس أخرجتنحن خٌر امة لد  )هل 

كان بوسع نفطنا الدافك فً الصحاري 

..  ٌستحٌل خنجرا من لهب ونارأن

.. لكنه

 من لرٌش األشراف والخجلة

 من اوس  ومن نزار األحراروخجلة 

..  الجواريأرجلٌراق تحت 
1
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نركض فً الشوارع 

 الحباال إبطنانحمل تحت 

نمارس السحل بال تبصر 

.. نحطم الزجاج وااللفاال 

نمدح كالضفادع 

نشتم كالضفادع 

 أبطاال ألزامنانجعل من 

 أنذاال أشرافنانجعل من 

.. نرتجل البطولة ارتجاال

نمعد فً الجوامع 

تنباال كسالى 

 نؤلف االمثاال أو األبٌاتنشطر 

ونشحذ   النصر على عدونا 

من عنده تعالى 
1
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 لو أحد ٌمنحنً األمان

 لو كنت استطٌع أن ألابل السلطان

 للت له

 ٌا سٌدي السلطان

 كالبن المفترسات مزلت ردابً

 ..ومخبرون دابما ورابً

 ..عٌونهم ورابً

 ..انفوهم ورابً

 ألدامهم ورابً

 ..كالمدر المحترم كالمضاء

 ..ٌستجوبون زوجتً

 ..ٌكتبون عندهم أسماء أصدلابً

 ٌا حضرة السلطان 

 ألننً التربت من أسوارن الصماء

 ألننً حاولت أن اكشف عن حزنً وعن بالبً
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.. ضربت بالحذاء
1

 

 ..أرغمنً جندن أن آكل من حذابً

 ..ٌا سٌدي

 ٌا سٌدي السلطان

 لمد خسرت الحرب مرتٌن

 الن نصف شعبنا لٌس له لسان

 ما لٌمة الشعب لٌس له لسان

 الن نصف شعبنا

 محاصر كالنمل والجرذان

 ..فً داخل الجدران

 لو احد ٌمنحنً األمان

 من عسكر السلطان

 للت له

 لمد خسرت الحرب مرتٌن
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 ألنن انفصلت عن لضٌة اإلنسان

 لو أننا لم ندفن الوحدة فً التراب

 لو لم نمزق جسمها الطري بالحراب

لو بمٌت فً داخل العٌون واألهداب 
1
 

.. لما استباحت لحمنا الكالب

نرٌد جٌال غاضبا 

 األفاقنرٌد جٌال ٌفلح 

وٌنكش التارٌخ من جذوره 

 األعماقوٌنكش الفكر من 

نرٌد جٌال لادما مختلف المالمح 

.. ال ٌعرف النفاق.. ال ٌنحنً

.. نرٌد جٌال رابدا عمالق

 األطفال أٌهاٌا 

 اآلمالمن المحٌط للخلٌج انتم سنابل 
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 األغاللوانتم الجٌل الذي سٌكسر 

 فً رؤوسنا األفٌونوٌمتل 

.. وٌمتل الخٌال
1

 

  األطفال أٌهاٌا 

انتم بعد طٌبون 

وطاهرون كالندى والثلج طاهرون 

 أطفال عن جٌلنا المهزوم ٌا تمرؤواال 

فنحن خاببون 

ونحن مثل لشرة البطٌخ تافهون 

.. منخورون كالنعال.. ونحن منخورون

 أخبارنا تمرؤواال 

  أثارناال تمتفوا 

 أفكارناال تمبلوا 

.. والسعال .. والزهري .. فنحن جٌل المًء
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ونحن جٌل الدجل والرلص على الحبال 

 األطفال أٌهاٌا 

  اآلمالٌا مطر الربٌع ٌا سنابل 

 العمٌمةانتم بذور الخصب فً حٌاتنا 

 الهزٌمةوانتم الجٌل الذي سٌهزم 
1
 

 1969عام " نزار لبانً"لصٌدة سٌاسٌة كتبها شاعر " هوامش على دفتر نكسة"دة لصً

 ممطع شعرٌا وهً عبارة عن 20 إلى سطرا شعرٌا  لسمها الشاعر 150وهً تتكون من 

 جمال عبد الناصر فهً تصف حالة العرب بعد النكسة إلىخطاب وجهه شاعر نزار لبانً 

 . والنصرباألمل وأنهاها الشاعر بالهزٌمة بدأها

  بأنواعها الصورة الفنٌة تمثلت فً الصورة الحسٌة أنماطاحتوت هذه المصٌدة على مجموعة 

 . كذلنبأنواعهاوالصورة الذهنٌة 

 الذي تحدثه فً بالتأثٌرٌرتبط النمط الحسً للصورة الشعرٌة "  :الصورة الحسيّة - 1

 2 " المتلمً فهً الصورة تستمد عملها من الحواس الخمس 

 إذن فهً الصورة التً تؤثر فً المارئ فتجعله ٌحس بحواسه الخمس كما أنها تستمد عملها

 من الحواس الخمس فنجد الشاعر وظف الصورة الذولٌة ومرة أخرى الصورة 
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 :والصورة السمعٌّة ولنالحظ األمثلة اآلتٌة ’ البصرٌّة 

 وتعرف بالصورة التً تثٌر الخٌال المتلمً لٌتذّوق الطعم المرسوم " :  الصورة الذوقيّة– أ 

."فً البٌت الشعري
1 

 بمعنى هذه الصورة تستمد خصوصٌاتها من حاسة الذّوق ٌنفعل بما تثٌره فً خٌاله لٌتذوق

 .هذه  الحاسة فً لصابد الشعرٌّة

 " :نزار لبانً" ومن األمثلة عنها لول الشاعر 

نا المصابدُد "   مالِلحةٌة  فً فمِل

برُد الِلنساءْء   مالحةٌة ضفاِل

ٌاءْء  .." مالِلحةٌة أمامنا األشْء
2
 

 هنا الشاعر وظف الصورة الذولٌة تمثلت فً الطعم الملوحة فوظف حاسة الذوق وأعطى 

 والنساء ’ المصابد ’ لها صورة ذولٌّة  فهو هنا ٌربطها بالدالبل المجازٌّة المتمثلة فً 

 وذلن باستحضاره لصفة الملوحة ولكن هذه الملوحة تمثلت فً اللفظ ال’ و األشٌاء 

 .فً جزالته  وال ٌمكن أن نتذوق لصٌدةً أو نساًءا  أو أشٌاء ألنّها مادٌّة

  وهً تلن الصورة التً تعتمد على السماع أساسا وما تلتمطه ":الصورة السمعيّة -ب 
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" األذن من األنغام واألصوات  تشترن فً تكوٌن مالمحها وأبعادها
1 

 أي أّن هذه الصورة تعتمد على حاسة السمع وما تلتمطه األذن وما تسمعه  فهً ترتبط

 بكل ما ٌسمع من األصوات واألنغام وتُّعد األذن أداة األولى فً نمل هذه الصورة 

 .إلى المارئ من خالل توظٌف الشاعر لهذه الحاّسة فً المصٌدة

 " :نزار لبانً"ومن األمثلة عنها لول 

نا لشْءرة الحضارة"   لمدْء لبسْء

 والروحْء الجاهلٌّهْء 

مارْء  "  بالنايْء والمزْء
2
 

مارْء فهو هنا ٌربطها بالحاسة  فالصورة الشعرٌّة السمعٌّة هنا تمثلت فً البٌت النايْء والمزْء

 السمع وذلن بالتماط األذن لهذه األصوات التً شملت وسمعت هذه األصوات التً أحدثها

 الناي والمزمار وعلٌه فاّن الصورة السمعٌّة فً هذه المصٌدة تجّسدت فً أصوات 

 .التً أحدثها الناي والمزمار

 :ومن األمثلة عنها لول الشاعر

بَباحْء "  معْء األْءنْءبَباء ِلفً الصَّص  ٌُدوجعُدنً أنْء أسْء

                                                             
 132ص ’ الصورة الشعرٌة عند األعمى التطٌلً  ’ علً الغرٌب دمحم الشٌناوي -  1
 129سمر الضوى ،روابع نزار لبانً  ، ص : ٌنظر-  2



قصائده على وتطبيق أعماله الشاعر سيرة                                       الثاني الفصل  
 

عُدونًِل   ..ٌُدوجِل

عْء النُّبَباحْء  مَب  (2).."أَبنْء أَبسْء

 فالشاعر هنا أًٌضا وظف الصورة السمعٌّة تمثلت فً األنباء ، والنباح فربط هذه األوجاع 

باألنباء المؤسفة التً سمعها فً الصباح ، كما نجده أًٌضا ٌتوجع لسماعه النُّباح و كأّن هذا 

النباح  من الكالب فالصورة  السمعٌّة هنا ماهً إال نتٌجة األوجاع والنباح ،وكأّن شاعر هنا 

ٌخبرنا بأنّه ٌسمع األوجاع التً تختلج فً صدره، ولكن فً الحمٌمة هً ال تسمع ، فهذه 

 .الصورة أعطت معنى للمصٌدة فً لوحة فنٌة جمٌلة تمثلت فً األوجاع

وهً تلن الصورة التً ندرن أبعادها بواسطة حاسة البصر " :  الصورة البصريّة –ج 

والتً ترتبط ارتباطا وثٌما بالرؤٌة الوصفٌة الخارجٌّة لألشٌاء، فهً ألرب إلى سطح منها 

" إلى أعماق الشاعر لذاته 
1

 

 بمعنى هذه الصورة ترتبط بالحاسة البصر المتمثلة فً العٌن ، فهً تعبر عن أعماق الشاعر

 .وما ٌحمله فً داخله ،فهً تعطً معنى للمصٌدة من خالل رؤٌة الشاعر لألشٌاء الخارجٌة

 :ومن األمثلة عنها لول شاعر نزار لبانً 

لَبابًِل"  دِل افِلاُد الذُّبَبابْء ٌَبا أَبصْء رَب  عُدٌُدونُدنَبا مَب

ابًِل رَب ونَب  دَبابِلًما  وَب بِلرُد خْء مُد  ..وَب

ابًِل رَب مْء وَب ." عُدٌُدونُدهُد
2
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 وظف الشاعر هنا الصورة البصرٌّة تمثلت فً العٌن، فنجده ٌربطها بالمخابرات والمرالبة 

 فهو هنا ٌوجه خطابه للسلطان ، و كأنّه ٌشكوا حاله إلٌه فكلّما تحرن تتحرن معه األعٌن 

وترالبه فً كل خطوة ٌخطٌها، وكأّن هذه األعٌن وضعت خصٌصا لمرالبته فالصورة هنا 

أعطت معنًا رابعًا متمثل فً المرالبة ،فالصورة البصرٌة فً هذه األبٌات ارتبطت بالمرالبة 

 .والمخابرة

ٌرتد إلى ثمافة الشاعر  "  ٌتمثل النمط العملً للصورة الشعرٌة  كونها: أنماط الذهنية – 2

وفً ...ولد ٌكون بداخلنا الشن فً أن الصورة العملٌة ال تمتلن لدرا من الحسٌة ...المتنوعة 

الوالع  أن هذا الشن ٌزول إذا علمنا  أن الصورة البد أن تمتلن لدرا من الحسٌة  وان كان 

"هذا المدر ٌتشكل ي ثمافتنا نحن كالمثمفٌن لهذا النمط من الصور
 1

 

إذن فهذه الصورة ٌستمٌها الشاعر من ثمافته ومن بٌبة التً ٌحٌط بها عن طرٌك استخدامه   

كما أنها ال تستند إلى ’ وهذه ثمافته الدٌنٌة فً لصابده و الشخصٌات التارٌخٌة اإلسالمٌة 

 .أنماط الحسٌة وإنما تتخذ من العمل والثمافة خطوة التً ٌخطٌها الشاعر

 :وتنمسم هذه الصورة بنوعٌها إلى الصورة المثالٌة الكبرى ،والى الصورة المثالٌة الصغرى

" وهً الصورة التً استماها الشاعر من ثمافته الدٌنٌة: "  الصورة المثاليّة الكبرى–أ 
2
 

أي أّن الشاعر ٌوظف الثمافة متعلمة بدٌنه ، كتوظٌف شخصٌات التً ارتبطت بالحضارة 

 .اإلسالمٌة  أو توظٌف اآلٌات المرآنٌة
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 :ومن  أمثلتها نجد لول الشاعر 

تْء للنَّصاسْء ؟  " جَب رِل ٍة أُدخْء " هل نحن خٌر أمَّص
1
 

من خالل هذا المثال تبٌن لنا أّن الشاعر وظف ثمافته الدٌنٌة تمثلت فً اآلٌة المرآنٌة فهو هنا 

 ٌسأل فً  إن كانوا بالفعل هم خٌر أمة التً بعتها هللا أم أنّهم مجّرد لوم ال خٌر فٌهم

 .فهو هنا ٌستسمً ثمافته من المرآن الكرٌم

 وهً الصورة التً ٌستمدها الشاعر من أحداث التارٌخ" :  الصورة المثاليّة الصغرى –ب 

". و أخبار األدباء
2
 

 .بمعنى  الشاعر ٌستمد ثمافته وأحداث تارٌخ وأخبار األدباء آنذان فً لصٌدته

 ":نزار لبانً"ومن األمثلة عنها لول 

ارٍ "  ٍس ومن نِلزَب ارَب من أَبوْء رَب " واخجلةُد األَبحْء
3
 

 الشاعر فً هذا البٌت ٌستمد ثمافته من تارٌخ العرب ولبابلهم وصراعتم ،وحروبهم فوظف

 .هنا تارٌخ لٌعطً داللة تارٌخٌة فً لصٌدة
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 خاتمة
 

فً ختام بحثنا هذا الموسوم بالعنوان خصوصٌات الصورة الشعرٌّة عند نزار لبانً       

 :نستنتج ماٌلً 

 الصورة الشعرٌّة ماهً إال نتٌجة للخٌال فهً ركٌزة الشعر وعنصره ونواته – 1

فبواسطتها ٌرسم الشاعر لوحة فنٌة فً لصٌدة ، وبها ٌعبر عن أحاسٌسه ووجدانه وبها 

 .ٌفصل بٌن لغة الشعر ولغة النثر

عر العربً المدٌم حصرها النماد فً أنواع البالغٌة لها ، بٌنما النماد  -  2 الصورة فً الّشِّ

 .المحدثون حصروها فً عنصري الخٌال واألسطورة

عر العربً المدٌم كانت الصورة  تتمٌز بالوضوح والبساطة، بٌنما فً الشعر – 3  فً الّشِّ

 .العربً الحدٌث  تمٌزت بالتشابن والغموض 

 ربط النماد المدامى الصورة الشعرٌّة بمضٌة الصدق والكذب ، بٌنما المحدثون – 4

 .ربطوها بالعاطفة الشاعر

 . الصورة لغة تطلك على الهٌئة ، وفً تعرٌف االصطالحً أطلك علٌها عدة تعرٌفات– 5

 . الصورة فً المرآن الكرٌم تطلك على األشكال– 6

للصورة الشعرٌّة  أنواع متعددة ، فهنان الصورة المفردة وهً الصورة بسٌطة  تتكون - 7

من مجموعة الصور المفردة ، وهنان الصورة المركبّة وهً تتكون من مجموع الصور 

المفردة فً لصٌدة الواحدة بٌنما ،الصورة الكلٌّة تحتوي على مجموعة من الصورالمفردة 

 .والمركبة 

 .تتكون الصورة الشعرٌة من مجموعة األنماط الحّسٌة ، واالنماط العملٌة- 8

أنماط الحّسٌة هً انماط التً تعتمد على الحواس وتنمسم الى خمسة السام وهً -  9

 .الصورة البصرٌّة والصورة السمعٌّة ، والصورة الذولٌّة والشمٌّة

 نزار لبانً شاعر دمشمً كتب الشعر وهو ٌبلغ من العمر سادسة العشر تحول شعره- 10



 خاتمة
 

 .بعد النكسة من أشعار الحب الى أشعار السٌاسٌة 

 لصٌدة السٌاسٌة تحتوي على عشرون ممطع " هوامش على دفتر النكسة"لصٌدة - 11

 بعد حرب النكسة وهً عبارة عن خطاب 1967شعرٌا كتبها الشاعر نزار لبانً عام 

 .موجه الى جمال عبد الناصر 

 .تناولت المصٌدة مجموعة من األنماط الحسٌّة و األنماط العملٌة بأنواعها مختلفة-12

 .ونسأل هللا أن ٌنال بحثنا اعجاب األستاذ المشرف 
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 القرآن الكريم 

 : المصادر 

،دار الّصادر للنشر 8ابن منظور االفرٌمً المصري ،لسان العرب،م .1

 .ت.،بٌروت،لبنان،د1والتّوزٌع،ط

أبو الحسن بن رشٌك المسٌلً المٌروانً، العمدة فً محاسن الّشعر وأدابه ونمده  .2

 . ط،د،ت.، د1،ج

دمحم أبو -علً دمحم البجاوي،:الكتابة و الّشعر، تح: أبو الهالل العسكري ،الصناعتٌن .3

 .ت،مطبعة عٌن الناجً الحلبً و شركاته .ط،د.الفضل إبراهٌم ،د

عبد السالم دمحم :أبو عثمان عمروا بن الجاحظ ، الحٌوان،تح .4

 م1965- ه 1385،المجمع العربً اإلسالمً ،2،ط3هارون،ج

،دار الكتب العلمٌّة 2أبً الحسٌن ابن فارس ابن زكرٌا الّرازي،مماٌٌس اللّغة،م .5

 .1،1990،بٌروت،لبنان،ط

  2005-ه 1426دار الكتب العلمٌة  .6

،جدّة ،دار المدنً 3محمود دمحم شاكر ،ط:تح/عبد الماهر الجرجانً ،دالئل اإلعجاز .7

1992 

، مكتبة 1علً الغرٌب مجمد الشنّاوي ،الصورة الّشعرٌة عند األعمى التطٌلً ،ط .8

 .2003األداب 

 .ه1302،لسطنطٌنٌة،1لدامة بن جعفر ،نمد الّشعر،مطبعة الجوانب ،ط .9

نعٌم زرزور -عبّاس عبد الساتر :دمحم أحمد ابن طباطبا العلوي ،عٌار الّشعر،تح  .10

 2، ط1،م

 ت.ط،د.نزار لبّانً ، المصائد السٌّاسٌة،دار الهٌئة المصرٌة العاّمة للكتاب،د .11
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 :المراجع

 .1،1418،1998،رٌاض السعودٌة،ط4ابن كثٌر،تفسٌر المرآن الكرٌم،م .1

ًّ الفاّلحً ، الّصورة فً الّشعر العربً، دار غٌداة للنشر  .2 أحمد عل

 .،دت1التّوزٌع،ط

بشرى موسى صالح،الّصورة الشعرٌّة فً النّمد العربً الحدٌث، المركز الثّمافً  .3

 .1،1994العربً،ط

جابر عصفور،الّصورة الفنٌّة فً التراث النّمدي والبالغً عند العرب،المركز  .4

 .3،1992الثّمافً العربً،بٌروت لبنان،ط

جمعة دمحم محمود شٌخ روحه، الصورة الفنٌّة فً مختارات البارودي مالمحها  .5

 .،دت1وتطورها،مكتبة البستانً للمعرفة،كفر الدّوار،الحدائك ،ط

 .1،2009دار المدس للنشر والتّوزٌع،وهران الجزائر،ط .6

شاعر على خطوط النّار،دار الفارس للنشر و : الدوسري أحمد،أمل دنمل .7

 .2،2004التّوزٌع،عّمان،ط

،  10سٌّد لطب التّصوٌر الفنًّ فً المرآن ،دار الشروق للنشر و التّوزٌع ،الماهرة،ط .8

1408،1988   

 .صالح عبد الحافظ،الّصنعة الفنٌّة فً شعر المتنبًّ، دار المعارف، الماهرة،دط،دت .9

 .عبّاس محمود العمّاد،إبن الّرومً حٌاته من شعره،مؤسسة هنداوي للثمافة ،دط،دت .10

دراسة فً النّظرٌة "عبد المادر أحمد الرباعً، الصورة الفنٌّة فً النّمد الشعري .11

 .1،1430،2009،دار جرٌرللنّشر والتوزٌع،عّمان ،ط"والتّطبٌك

عبد اّلّل التّطاوي ،الصورة الفنٌّة فً شعر المسلم بن الولٌد،دار الغرٌب للطباعة  .12

 .والنّشر والتّوزٌع ، الماهرة مصر،دط،دت

عبد المالن مرتاض ،المضاٌا الشعرٌات متابعة وتحلٌل ألهم لضاٌا الّشعر  .13

 المعاصرة،
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ًّ سلٌم الخطٌب،فً األدب الحدٌث ونمده،دار المسٌرة للنشر و  .14 عماد عل

 .2009ه،1،1430التوزٌع،عّمان،ط

،دار العلم "دراسات بنٌوٌّة فً الّشعر"كمال أبو دٌب ،جدلٌّة الخفاء و التجلًّ  .15

 . م 1984م،3،1979،ط1للمالٌٌن،بٌروت لبنان،ط

 .1997دمحم غنٌمً هالل،النّمد األدبً الحدٌث ،دار النّهضة للنشر والتّوزٌع،أكتوبر  .16

دمحم ماجد مجلًّ الدّخٌل ،الّصورة الفنٌّة فً الّشعراألندلسً،شعر األعمى األعمى  .17

 .ط.التطٌلً نموذجا ،دار الكندي للنشر و التوزٌع،أربد ،د

 :الرسائل التّخرج

ًّ أسحم ،الّصورة فً الّشعر العربً المعاصر فً الٌمن، .1 شهادة "أحمد لاسم عل

 .كلٌّة اآلداب فً جامعة آل البٌت"الماجٌستر

أسامة دمحم مصطفى المّطاوي ، الّصورة الّشعرٌة عند تمٌم البرغوثً ،رسالة  .2

 .ه1439م،2017ماجٌستر ،غّزة ،جامعة اإلسالمٌة ،

مذّكرة لنٌل شهادة "جاسم دمحم حمزة،الّصورة الّشعرٌة فً شعرإٌلٌا أبو ماضً، .3

 .الباكلورٌوس فً اللّغة العربٌّة

عزٌز لعكاٌشً،مظاهر اإلبداع فً الّشعر أبً الماسم الّشابًّ،رسالة ماجٌستر  .4

 ،جامعة     

ًّ الجدٌلً ،بنٌة الصورة فً شعر خضر أبو جحجوح ،مذكرة لنٌل  .5 عال إبراهٌم عل

 .م1439،2018الماجٌستر ،الجامعة اإلسالمٌّة ،غّزة،

 م1980لسنطٌنة، .6
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عر: مدخل           عر العربي القديم ، وفي الش ِّ  الصورة في الش ِّ

       العربي الحديث

        

عر العربي القديم-          أ  الصورة في الش ِّ

           

عر العربي الحديث-  ب            الصورة في الش ِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      الفصل األول الصورة الشعرية مفهومها أنواعها

    وأنماطها

    المبحث األول   مفهوم الصورة الشعرية

 لغة/    ا 

 اصطالحا/    ب

 مفهوم الصورة في القران الكريم/   ج

    المبحث الثاني أنواع الصورة الشعرية

 الصورة المفردة/    ا 

 الصورة المركبة/    ب

 الصورة الكلية/     ج

   المبحث الثالث أنماط الصورة الشعرية

 أنماط الصورة الحسية/     ا 

 أنماط الصورة العقلية/     ب 

 

 

 

 



 

 

 الفصل الثاني  سيرة الشاعر اعماله وتطبيق      

               على قصائده

    

 سيرة الشاعر ، واعماله:    المبحث األول

 

 هوامش على"   المبحث الثاني تطبيق على قصيدة 

 "            دفتر النكسة
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 ملّخص البحث

                 

  

                  



 :ملّخص البحث

ٌشمل موضوع الّصورة الّشعرٌة فً النّقد العربً المعاصر دراسة فً شعر نزار قبّانً 

بحٌث تُعد الّصورة الشعرٌة من المواضٌع النقدٌة الواسعة الّتً نالت إهتمام من طرف 

النّقاد والباحثٌن منذ القدم إلى ٌومنا هذا،بحٌث أن حضورها ٌدّعنصرا هاّما من عناصر 

بناء القصٌدة العربٌة فبواسطتها ٌتّم الفصل بٌن اللغة الّشعر و اللغة النّثر و بها ٌحقّق 

الشاعر بناء القصٌدة كما نجد الّشاعر المعاصر ٌهتّم بهذه القضٌّة ،وٌوظفها بكثرة فً 

 تشكٌالته الّشعرٌّة 

ومن بٌن هؤالء الّشعراء نزار قبّانً الّذي اعتمد على التّصوٌر فً بناء قصائده فوظف 

أنماط الّصورة الحسٌّة و العقلٌّة فجعلت من شعره لوحة فنٌّة تتمٌّز بطابعها الجمالً فً 

 .القصٌدة

الّصورة الّشعرٌة ،التّصوٌر الفنًّ،الّصورة القدامى و المحدثون،نزار : الكلمات المفتاحيّة

 .قبّانً،الّصورة الفنٌّة،الّصورة األدبٌة

 

 


