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 ـب

 

ليست الصورة الشعرية بدعا من البحث والتفرد يف القول، بل ىو حبث 
متداول، دأب عليو باحثون كثَتون، وتعدد وصف مصطلح الصورة بُت الفنية والبالغية 

واألدبية وكلٌّ أسَّس لو على ما تداولو القدامى واحملدثون، مث خصَّو بشاعر يف زمن 
، وبُتَّ ما عليو البناء الفٍت من جودة ورقي يف فن القول  . معُتن

وعلى ذلك؛ فقد أصلز عدد كبَت جدا من حبوث ماجستَت وأطروحات دكتوراه 
يف الصورة الشعرية على وجو التحديد، وطالت مدونات الشعر العريب من اجلاىلية إىل 

 .اليوم
فلم يؤلف - حسب ما انتهيت إليو-وأما فيما خيص أمية بن عبد العزيز الداين

فيو مفردا دون غَته من شعراء األندلس أحٌد غَت زلمد عبد اهلل اذلوين يف دراستُت؛  
عصره ...أمية بن أبي الصلت األندلسي): تطرق يف األوىل إىل أيب الصلت فيما مساه

، ويف الثانية حقَّق 1991يف رسالة ادلاجستَت، واليت طبعت سنة  (وحياتو وشعره
 .1990الديوان لنيل رسالة الدكتوراه، وقد طبعت سنة 

أمية الداين بالدراسة  الدكتور علي عالية يف مقال لو يف رللة ادلخرب ناول كما ت
يف العدد  (الفيلسوف الشاعر أبو الصلت أمية بن عبد العزيز األندلسي): بعنوان
 وأصلز رسالة الدكتوراه يف الشعراء الفالسفة 2008، والعدد الرابع 2006الثالث 

أمية بن عبد ): نزيو الشويف يف مقال موسوم بـوتناولو أيضا . األندلسيُت وأمية منهم
: ، ومبارك دلُت يف مقالو1995يف رللة الًتاث العريب، سنة  (العزيز الداني األندلسي

يف  (التجربة العلمية ألبي الصلت األندلسي بمصر من اإلعجاب إلى العقاب)
 .وادلقالتان األخَتتان إليكًتونيتان، 2009رللة الفسطاط التارخيية سنة 

وقد اتكأ الكل إىل ما جاء يف اخلريدة للعماد األصفهاين ترمجًة وشعرا، ووفيات 
األعيان البن خلكان، والتكملة البن األبار، ومعجم األدباء لياقوت احلموي، وادلغرب 
البن سعيد، ونفح الطيب للمقري، وعيون األنباء البن أيب أصيبعة، وىي ادلصنفات 
اليت دتثل مصدرا من مصادر تراثنا األصيلة، شلا تعارف عليو النقاد، وال ينبغي لبحث 

 . أن خيلو منها، وىي أيضا من مصادر ىذا البحث
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 ـج

 

ويقع ختصيص الصورة الشعرية عند أمية الداين من وجهُت؛ أوذلما التفريق بينو 
أي –وبُت أمية بن أيب الصلت ادلخضرم، والثاين صراع احملافظُت واحملدثُت وىو منهم 

فهل اعتنق مذىب احملدثُت سلالفا احملافظُت؟ أم . حبكم انتمائو إليهم زمنيا- احملدثُت
ىو زلافظ مل حيفل بصنيع احملدثُت؟ أم ىل مزج بُت ادلذىبُت اتباعا لألصول ورلاراة 

 لألقران؟ 
وعلى مستوى الصورة الفنية؛ فإنو يتعُتَّ أن تكون حبسب ما يكون عليو 

الشاعر من حال، إما االتباع وإما االبتداع وإما ادلزج بينهما، على حسب ما تكون 
وعلى مستوى آخر ما تكون منابع الصورة الشعرية . عليو عالقاتو باحملدثُت واحملافظُت

ومرجعياهتا عند الشاعر وقد كان موسوعي ادلعرفة؟ مث ما وجو اجلمال الذي يتعُت مع 
 الصورة الشعرية عنده؟ 

الصورة الشعرية وجمالياتها في شعر أبي الصلت : لذلك جاء عنوان البحث
 :شلا تطلب البنية اآلتيةأمية بن عبد العزيز األندلسي، 

 يف الفكر مفهوم الصورة الشعريةمث ترجمة لحياة الشاعر  وفيو مدخل- 
 .النقدي القدمي وادلعاصر

 الصورة في األغراض الشعرية: الفصل األول- 
وفيو حديث عن كل األغراض الشعرية اليت وردت يف الديوان حبسب الورود 

وقد كان الشاعر فيو مكثارا؛ فوصف وافتخر ومدح وتغزنل، . (الكثرة)والًتدد واذليمنة
 . وىجا وذمَّ ورثى واعتذر واشتكى واستنجد، مث زىد وخُلص إىل احلكمة والرسائل

 أنماط الصورة ومستويات التشكيل :الفصل الثاني- 
 وفيو تعيُت دلقاييس التشكيل يف الصورة الشعرية  سيدا و سيما ومبالغًة وإحياءً 
وإدياًء، لتتعُت على ذلك مستويات التشكيل الفٍت؛ ففي ادلستوى األول تعيُت لطبيعة 

ادلستوى الثاين ويف . احملاكاة من صور ادلطابقة إىل صور التحسُت إىل صور التقبيح
ويف ادلستوى الثالث رصد للصورة . حتديد للصور اجلزئية فالصور ادلركبة فالصور الكلية

يف عالقتها باحلواس؛ فتعُتَّ اإلدراك احلسي ادلباشر حباسة يستخدمها استخداما عينيا 
كالعُت للرؤية واألذن للسمع، وتعُتَّ أيضا اإلدراك احلسي غَت ادلباشر مبا يدلُّ على 
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اإلدراك احلسي - أي التعيُت–ومنو أيضا . احلاسة ويصرف إليها وال يُدرك إال هبا
ادلركب؛ إذ قد  تمع أكثر من حاسة يف التشكيل والتصوير وعلى النمطُت السابقُت 

 . معا
ينتج عن ىذا الفعل حتديد للصورة احلسية يف أمناطها البصرية والسمعية 

والذوقية واللمسية والشمية بعد حتديد طبيعة التصوير الفٍت وتشكلو  زئًة وتركيبا؛ 
الفصالن األول والثاين مجعا وتصنيفا وترتيبا للصورة وأمناطها حسب ورودىا يف ليكون 

 .الديوان، يف حُت سيخصص الفصالن الثالث والرابع للًتتيب والتفاعل والتخييل
 الصورة الذىنية وجماليات التخييل:الفصل الثالث- 

وفيو حتديد لنمط الصورة اآلخر وادلدرج يف اإلدراك الذىٍت، شلا يتطلب إحصاًء 
للصور الذىنية يف الديوان، وتعليقا عليها على أساس انتفاء التصوير باستخدام 

احلواس، مث ادليل إىل التصوير اجملازي من خالل االستعارة  والتشبيو، تشخيصا حسيا 
وتشخيصا معنويا، لقيام ادلشاهبة على تشبيو احلسي باحلسي وادلعنوي باحلسي يف 
مستوى أول، وتشبيو ادلعنوي بادلعنوي واحلسي بادلعنوي يف مستوى آخر، ليتسٌت 

 .احلديث عن الصورة بُت الغموض واإلهبام كما ىو احلال عند احملدثُت
 الصورة الشعرية وجماليات التفاعل النصي: الفصل الرابع- 

يف ىذا الفصل حتديد دلرجعيات الصورة الشعرية ومنابعها عند أمية الداين، 
والتوقع أن يكون ذلك مرتبطا بالقرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف والشعر 

واألمثال، واحلوادث والشخصيات التارخيية، والطب وعلم الفلك، وذلك بناًء على ما 
تعُت يف ترمجتو؛ فهو الشاعر والفلكي والطبيب والفيلسوف وادلهندس، وال بد أن 

وينتهي . يكون لكل ذلك حضور يف شعره، خاصة وأن الزمن يسمح بذلك وجييزه
 .  الفصل حبديث ادلوافقة وادلخالفة لبناء القصيدة والنص الشعري

 .مُجعت فيها رلمل نتائج البحث الكليةخاتمة -  
ىذا العمل وهبذا الشكل تطلب أن يكون ادلنهج نقدا تارخييا وصفيا يف الشق 

الفصالن )، مث فنيا مجاليا يف الشق الثاين منو (الفصالن األول والثاين)األول من البحث
 .(الثالث والرابع
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 ـه

 

 وقد كان يشغلٍت رغم تقدمي يف البحث أنو مل يتيسر يل احلصول على  
الديوان ورقيا، وقد كنت أعمل على نسخة إلكًتونية أقابلها على اخلريدة للعماد 
األصفهاين، ورغم ما عانيتو من تلك ادلقابلة إال أنٍت توصلت إىل ربط ىذا بذاك، 

وجرى العمل على ىذا ادلنوال إىل حصلت على الديوان زلققا يف طبعة تشَت إىل سنة 
وىو . ، شلا جعلٍت أراجع كل ما كتبتو، والتأكد من توثيقو، وقد كان وهلل احلمد1990

األمر الذي جعل كالمي أمام األستاذ ادلشرف مضطربا إىل حدٍّ كبَت؛ فبعد أن أبلغتو 
بانتهاء العمل، طال عهد إخراجو، وىو الزمن الذي استغرقو التوثيق، والتأكد من 

 .صحة الوارد يف النسخة االلكًتونية مقارنًة مبا يف اخلريدة والديوان معا
واحلق أن ظهور الديوان وحصويل عليو يف مكتبة بشارع احللبوين بدمشق 

وبإيعاز من بعض َمن رافقٍت، جعلٍت أستغٍت عن النسخة االليكًتونية دتاما دلا فيها من 
عبد اهلل زلمد -أخطاء طباعية اكتشفتها من اخلريدة، وأيدىا حتقيق زلقق الديوان

 . رمحو اهلل- اذلوين
 وأخَتا فشكري موصول إىل األستاذ ادلشرف الذي صرب عليَّ وعلى عملي 

البطيء، حىت أين أحسست بالثقل بدال عنو، وقد أخذت الزمن الكايف لإلصلاز من 
دون أن يبدو يل منو ضَت وال قلق، فًتكت كل شيء ألجل استكمال ىذا البحث، 

وعرضو عليو بعد إعادة التوثيق وادلراجعة، وليس من شيء أرجوه أكثر من أن يرفع عٍت 
 . مالمة االضطراب اليت أشرت إليها

 
 
 
 
 




