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 :أمية بن أبي الصلت الداني األندلسي- 1
:  حياتو -1.1

 ، كلد يف بلدة دانية شرقي أمية بن عبد العزيز بن أيب الصلت األندلسي الداين
كأخذ علـو اللغة  ، قرب مدينة بلنسية احلالية ، نشأ فيها،ـ1068/ ىػ460األندلس سنة 

ىشاـ بن أمحد بن ىشاـ ) (ـ1095/ىػ488ت )كالنحو عن قاضيها أيب الوليد الوقشي 
من أعماؿ طليطلة، كتتلمذ على أيدم أيب ( كقش)، ادلعركؼ بالوقشي، نسبة لػ(الكناين

كاف ، (نكت الكامل للمربد: صاحب كتاب)عمر الطلمنكي كأيب عمرك الصفاقسي 
األديب احلكيم ادلاىر يف : فاضبلن يف علـو اآلداب، عارفان بفن احلكمة حىت قيل عنو

. (1)علـو األكائل
:  أبو الصلت في األمصار -2.1

:  إشبيلية - أ
كانت زلجا للعمل كاإلبداع يف ذلك العصر، انتقل إليها كاستقر فيها عشرين 

 ىػ 478  إىل حُت سقوط طليطلة على يد ألفونسو السادس، ملك قشتالة سنة(2)سنة 

.  ـ1094/ 
:  المهدية- ب

 شرقي التونسي متجهان إىل ميناء ـ1096/ىػ480ىاجر من إشبيلية حنو سنة 
القَتكاف؛ فدخل يف خدمة صاحبها ابن باديس الصنهاجي، الذم أرسلو يف سفارة إىل 

. مصر
:  مصر في- ج  

                                                 
1

فٟ ٚف١بد األػ١بْ  (أثٟ اٌؼجبً شٌّ اٌل٠ٓ أؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ أثٟ ثىو)ػٕل اثٓ فٍىبْ ألثٟ اٌظٍذ األٔلٌَٟ روعّخ  - 

ٚػٕل اٌؼّبك األطفٙبٟٔ فٟ .  ِٚب ثؼل٘ب243، ص1ٚأٔجبء أثٕبء اٌيِبْ، رؾم١ك اؽَبْ ػجبً، كاه طبكه ث١وٚد، ٌجٕبْ، ط

ػّو اٌلٍٛلٟ ٚػٍٟ ػجل اٌؼظ١ُ، كاه ٔٙؼخ ِظو ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ، اٌمب٘وح، كد، :فو٠لح اٌمظو ٚعو٠لح اٌؼظو، رؾم١ك

فٟ اٌزىٍّخ  (أثٟ ػجل هللا ِؾّل ثٓ ػجل هللا ثٓ أثٟ ثىو اٌمؼبػٟ اٌجٍَٕٟ)، ٚػٕل اثٓ األثبه343-223، ص1اٌمَُ اٌواثغ، ط

. 244-243ٌىزبة اٌظٍخ، ػٍك ػٍٝ ؽٛاش١ٗ أٌفو٠ل ثً ٚاثٓ أثٟ شٕت، اٌّطجؼخ اٌشول١خ ٌألف٠ٛٓ ثٛٔطبٔب، اٌغيائو ، ص

، كاه اٌىزت [اهشبك األه٠ت اٌٝ ِؼوفخ األك٠ت]ِؼغُ األكثبءفٟ  (أثٟ ػجل هللا ٠بلٛد ثٓ ػجل هللا اٌوِٟٚ) ٌؾّٛٞٚػٕل ا

ُّغوة فٟ ؽٍٝ اٌّغوة، رؾم١ك  (ػٍٟ ثٓ ٍِٛٝ)ٚػٕل اثٓ ٍؼ١ل. 317، ص2َ، ط1991-  ٘ـ 1411اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد،  فٟ اٌ

وّب أٔٗ ٌُ ٠ُؼضو ػٍٝ َٔت أثٟ اٌظٍذ األٔضوٚثٌٛٛعٟ . 146ص ،1شٛلٟ ػ١ف، كاه اٌّؼبهف، اٌمب٘وح، اٌطجؼخ اٌواثؼخ،ط

اٌّفظً فٟ اٌّواعغ اٌزٟ مووف١ٙب، ػلا ٚاٌلرٗ اٌزٟ وبٔذ روافمٗ فٟ أٍفبهٖ، ٌّٚب رٛف١ذ هصب٘ب ثمظ١لح ِطٌٛخ، ٌالٍزياكح 

، 60أ١ِخ ثٓ ػجل اٌؼي٠ي اٌلأٟ األٔلٌَٟ، ِغٍخ اٌزواس اٌؼوثٟ، ارؾبك اٌىزبة اٌؼوة، كِشك، اٌؼلك : ٠ٕظو ٔي٠ٗ اٌشٛفٟ

 . ٘ـ1416- َ 1995، 15ٛ١ٌٛ٠إٌَخ 
2

كاه طبكه، ،  ٔفؼ اٌط١ت ِٓ غظٓ األٔلٌٌ اٌوؽ١ت، رؾم١ك اؽَبْ ػجبً(: أؽّل ثٓ ِؾّل اٌزٍَّبٟٔ)اٌّمو٠ٕٞظو  - 

. 308ص ، 2٘ـ، ط1388/ 1968َث١وٚد 
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اتصل أبو الصلت بادللك األفضل بن بدر اجلمايل أمَت اجليوش يف زمن ادلستعلي 
با أمحد بن معد الفاطمي،الذم حظي عنده بادلكانة ادلرموقة حلسن معشره كفصاحة 

لكٌن ذلك مل يدـ طويبل؛ إذ تغَت األفضل عليو فسجنو بفرية افًتاىا عليو بعض . لسانو
حاسديو من حاشيتو، ككضعو يف خزانة للكتب حيث قضى يف سجنو ىذا ثبلث 

، كلكن إقامتو يف ادلكتبة عادت عليو بفوائد مجة فقد هنل يف أثنائها (1)سنوات كنيفان 
الذم هنج فيو هنج « احلديقة»من سلتلف العلـو كالفنوف من سلطوطاهتا كألٌف كتاب 

خرج من سجنو بعد شفاعة بعض الوجهاء، كبعد توسلو .(2)الثعاليب يف يتيمة الدىر
 .بقصيدة مدح هبا األفضل

كىي اليت ذكرىا ابن أيب أصيبعة يف عيوف كىناؾ ركاية أخرل لسبب سجنو 
 عندما زار االسكندرية كاستقر فيها مدة من الزمن،األنباء مفادىا أف أبا الصلت 

إذ ابتكر رافعة استطاع . أخفق يف انتشاؿ مركب كاف زلمبلن بكمية من النحاس
بوساطتها رفع ادلركب الذم طفا ككصل إىل سطح ادلاء، كلكن تقطعت احلباؿ ادلوثق 

كألف أبا الصلت مل حيسب حساب . هبا ادلركبة على بكرات دكارة، فغرؽ ادلركب ثانية
فحنق عليو ادللك، . ثقل ادلركب كال ادلاء يف جوفو كال كزف النحاس كادلاء كضغط اذلواء

 خرج من سجنو بقصيدة استعطف فيها مث. (3)دلا غرمو من اآلالت، كأمر ْتبسو
 .األفضل أيضا 

:  في المهدية -د
بعد أف غادر أبو الصلت االسكندرية قصد ادلرتضى أبا طاىر حيِت بن دتيم بن 
باديس الصنهاجي صاحب ادلهدية فحظي عنده باالستقباؿ احلسن؛ حيث انصرؼ 

؛ إذ كاف عازفان على العود، كنشر (التونسية)إىل التأليف كتلحُت األغاين اإلفريقية 

                                                 
1

هٚا٠خ ٍغٕٗ ف١ٙب افزالف ف١بلٛد اٌؾّٛٞ أٚهك فٟ ِؼغُ األكثبء أٔٗ ٍغٓ فٟ ِظو اصو البِزٗ فٟ فيأخ اٌىزت ٌّلح -  

صالس ٍٕٛاد ٚشٙـو، ٚاٌَجت وـبْ اٌؾَبك اٌن٠ـٓ أهاكٚا اٍمـبؽ وبرت اٌٛى٠و األفؼـً ربط اٌّؼبٌٟ ألٔٗ وـبْ ِـآىها ألثٟ 

. اٌظٍذ
2

 .323اٌقو٠لح، ص :اٌؼّبك األطفٙبٟٔ: ٠ٕظو-  
3

  ػ١ْٛ األٔجبء: (ِٛفك اٌل٠ٓ أثٟ اٌؼجبً أؽّل ثٓ اٌمبٍُ ثٓ ف١ٍفخ ثٓ ٠ٌٛٔ اٌَؼلٞ اٌقيهعٟ)اثٓ أثٟ أط١جؼخ: ٠ٕظو-  

ٌٚالٍزياكح ؽٛي ِٛػٛع أزشبي اٌّووت . 502فٟ ؽجمبد األؽجبء، شوػ ٚرؾم١ك ٔياه هػب، كاه ِىزجخ اٌؾ١بح، ث١وٚد، ص

ِٓ اإلػغبة اٌٝ اٌؼمبة، ِغٍخ اٌفَطبؽ  (529/1135َد)اٌزغوثخ اٌؼ١ٍّخ ألثٟ اٌظٍذ األٔلٌَٟ ثّظو : ٠ٕظو ِجبهن ١ٌّٓ

. 16/02/2009ربه٠ـ اٌي٠بهح    www.fustat.com      .اٌزبه٠ق١خ

http://www.fustat.com/


 ..................................................................:...........................................مدخل

4 

 

يٍغرب يف حيلى »األحلاف األندلسية فيها، كما بٌُت ابن سعيد ادلغريب يف كتابو 
ادل

ٍغرب
ى
. (1)«ادل

:  مػؤلفػاتػو- 3.1

فقد صنَّف كتبان يف سلتلف رلاالت ادلعرفة؛ ؛ من التصانيفعدد أليب الصلت 
 أديب فاضل، حكيم مينجِّمعامل موسوعي، فهو

ذك عناية بالطب كىندسة ( 2)
،ادليكانيك كالفلسفة كالتاريخ كالشعر كادلوسيقى، كأفضلي فضائلو   متبحر يف العلـو

، ككاف قدكة يف علم األكائل، ذا منطق يف ادلنطق   سحباف فاؽ بوإنشاء ادلنثور كادلنظـو
 .(3)كائل

: (4)أبو الصلت العالم- 1.3.1
 :الفلكي - أ

 :كقد ألف أمية يف الفلك كتابو
كقد ذكر ابن خلكاف يف ىذا  .قدمو لؤلفضل بن بدر اجلمايل: (الوجيز يف علم اذليئة)ػ

إف األفضل قدـ ىذا الكتاب على منجِّمو أبي عبد اهلل الحلبي ): الكتاب ما يلي
، (5)(ىذا الكتاب ال ينتفع بو المبتدي ويستغني عنو المنتهي: فلما وقف عليو قاؿ

كأمية يرل أنو مل جيد مبصر متبحرا يف ىذا العلم غَت علي بن النضر، كما دكنو نعتهم 
: ، كمن مؤلفاتو يف الفلك أيضا(6)بالتقليديُت ال يهتموف إال بالظاىر دكف الباطن

  (7). (رسالة يف العمل باالسطرالب)ػ 

  :المهندس- ب

                                                 
1

. 146، ص1ط - 
2

.  317، ص2ِؼغُ األكثبء، ط: ٠بلٛد اٌؾّٛٞ: ٠ٕظو-  
3

. 323اٌقو٠لح، ص: اٌؼّبك األطفٙبٟٔ: ٠ٕظو -
4

، ِٚؼغُ األكثبء ١ٌبلٛد اٌؾّٛٞ، 247،  ص 1ٚف١بد األػ١بْ الثٓ فٍىبْ،ط: ٚهك موو أُ٘ ِئٌفبرٗ فٟ اٌّظبكه ا٢ر١خ-  

. 323ٚ اٌقو٠لح ٌألطفٙبٟٔ، ص. 320-319، ص2ط
5

. 247،ص1ٚف١بد األػ١بْ،ط: ٠ٕظو- 
6

كاه األٚىاػٟ ٌٍطجبػخ ٚإٌشو  ،(ػظوٖ ٚؽ١برٗ ٚشؼوٖ)أ١ِخ ثٓ أثٟ اٌظٍذ األٔلٌَٟ: ػجل هللا ِؾّل اٌٟٙٛٔ: ٠ٕظو-  

 .121َ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، ص1991/٘ـ 1411، 1ٚاٌزٛى٠غ، ؽ
7

 322، ص2ِؼغُ األكثبء، ط: ٠بلٛد اٌؾّٛٞ:  ٠ٕظو -
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، كأىم ما أثر (1)(كاف األوحد في العلم الرياضي): يقوؿ ابن أيب أصيبعة أنو
. عنو زلاكلتو يف انتشاؿ ادلركب الغارقة اليت سلف ذكر حادثتها

:  الطبيب- ج

حتدث فيو عن منافع ىذه األدكية ْتسب فعلها يف كل : (كتاب األدكية ادلفردة)ػ 
 .(2 )كأدتو يف أثناء سجنو. عضو من أعضاء البدف

كصف فيها أحواؿ مصر جغرافيان كبشريان كاجتماعيان : [يف الطب] (الرسالة ادلصرية)ػ 
ليحيى بن )كقد أٌلف ىذه الرسالة .كضمنها تراجم كانتقادات لبعض أطبائها. كثقافيان 

تميم أمير المهدية يصف فيها ما عاناه بأرض مصر ،كما تحدث فيها عن موقع 
وعن علمائها القدماء ...مصر من المعمورة ونيلها وأعظم مدنها وحواضرىا

. (3)(والمعاصرين، وعن أدبائها و شعرائها وغير ذلك

 :الرياضي والمنطقي- د

 (تقوًن الذىن)ػ كتاب 

 :كلو يف ذلك: الفيلسوؼ والكاتب والمؤرخ الناقد- ىػ

. (ادللح العصرية من شعراء أىل األندلس كالطارئُت عليها)ػ 

لقد كاف لو باع يف األصوؿ كالتصانيف احلسنة على أسلوب كتاب  : (احلديقة)ػ كتاب 
كما . استعرض فيو ما شاىده يف مصر كعرفو من العلماء القراء( 4)اليتيمة للثعاليب

 .حتدث فيو عما لقيو يف سجنو

كقد كتبو للحسن :  ادلهديةالفًتة اليت حكم فيها بنو باديس الصنهاجيوفػ كتاب عن 
. (5)كىو تكملة لتاريخ أفريقية للرقيق بن علي،

.  (6) كفيو مجع لرسائلو :(ديواف الرسائل)، ك(الديباجة يف مفاخر صنهاجة)كتاب -
                                                 

1
   .501  فٟ ؽجمبد األؽجبء، صػ١ْٛ األٔجبء - 
2

       .317، ص 2ِؼغُ األكثبء، ط: ٠بلٛد اٌؾّٛٞ: ٠ٕظو-  
3

.  129 أ١ِخ ثٓ أثٟ اٌظٍذ األٔلٌَٟ، ص:ػجل هللا ِؾّل اٌٟٙٛٔ - 
4

. 323اٌقو٠لح، ص : اٌؼّبك األطفٙبٟٔ: ٠ٕظو-  
5

 . 126أ١ِخ ثٓ أثٟ اٌظٍذ األٔلٌَٟ ، ص: ػجل هللا ِؾّل اٌٟٙٛٔ: ٠ٕظو- 
6

 .323، ص2ِؼغُ األكثبء، ط:  ٠بلٛد اٌؾّٛٞ: ٠ٕظو-  
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: أبو الصلت الشاعر والموسيقار- 2.3.1
حتصل عليو صاحب اخلريدة يف دمشق فأخذه  ديواف شعرفقد خٌلف 

كانتخب منو ما أكرده يف خريدتو كنٌبو على ما ىو من ركايتيو يف مواضعو، ككٌل شعره 
، كقد قاـ زلمد ادلرزكقي بنشر الديواف كذلك ّتمع (1)منقح مستملح، صحيح السبك

أشعار أيب الصلت من أيٌماًت الكتب، إذ مل يعتمد على ادلخطوط،ىذا ما أشار إليو 
اقق عبد ا زلمد اذلوين الذم قاـ بنشر الديواف بعد أف حتصل على ادلخطوط من 

سلطوطات ادلكتبة األمحدية بتونس،كىو يف حالة متناىية السوء من حيث او 
  .(2)-على حد تعبَت اًقق-كالطمس 

 كأتقن العود كالتلحُت فقد أخذ عنو أىل إفريقية الموسيقىكما أتقن علم 
 -. أم ادلوسيقى– رسالة يف ذلك ك لو. (3)األحلاف اليت ىي اآلف بأيديهم

  :وفاتو- 4.1
:                   (4)كانت ادلهدية آخر زلطاتو، كدلا اشتد عليو ادلرض أكصى كلده قائبل

عبد العزيز، خليفػتي       رب السماء عليك بعدي 
أنا قد عهدت إليك ما        تدريو فاحفظ فيو عهدي 

فلئن عملت بو فإف       ؾ ال تزاؿ حليف رشد 
ولئػن نكثػػت لقػد ضلػػل        ت وقد نصحتػك حسػب جهدي 

فقد كلد لو بادلهدية كلد مساه عبد العزيز، ككاف شاعران ماىران، لو يف الشطرنج 
أما أبو الصلت .يد بيضاء، كتويف ىذا الولد ببجاية يف سنة ست كأربعُت كمخسمائػة

ىػ، فاختلط تاريخ كفاتو 546ىػ ك 529فقد اختلفت الركايات حوؿ تاريخ كفاتو بُت 
أعطاني القاضي الفاضل كتاب ): قوؿ العمادكرد يف اخلريدة فقد .(5 )بتاريخ كفاة ابنو

المحـر سنة من ثاني عشر اؿإنو توفي يـو االثنين : الحديقة وفي آخرىا مكتوب
                                                 

1
 .324اٌقو٠لح، ص: اٌؼّبك األطفٙبٟٔ: ٠ٕظو-  
2

اٌل٠ٛاْ، رؾم١ك ػجل هللا ِؾّل اٌٟٙٛٔ، كاه األٚىاػٟ، اٌلٚؽخ ، لطو، : أ١ِخ ثٓ ػجل اٌؼي٠ي ثٓ أثٟ اٌظٍذ األٔلٌَٟ-  

 .7-6، ص1990، 1ؽ
3

 .262، ص1اٌّغوة فٟ ؽٍٝ اٌّغوة،ط-  
4

 .246، ص1ٚف١بد األػ١بْ،ط-  
5

   أ317ٗٔ ، ص2ٚٚهك فٟ ِؼغُ األكثبء، ط. 245، ص 1ٚ٘نا ِب مووٖ اثٓ فٍىبْ فٟ اٌٛف١بد،ط ، 324اٌقو٠لح، ص   -
 .(ِبد فٟ ٍٕخ رَغ ٚػشو٠ٓ ٚفَّّبئخ فٟ اٌّؾوَ ثبٌّٙل٠خ ِٓ ثالك اٌم١وٚاْ)
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ست وأربعين وخمسمائة، رحمو اهلل تعالى، والصحيح ىو األوؿ، فإف أكثر الناس 
، (1 )(وىو الذي ذكره الرشيد بن الزبيرفي الجناف، ومات بالمهدية، ودفن بالمنستير عليو،

: كقد نظم أبو الصلت أبياتان ، كأكصى أف تكتب على قربه، كىي آخر شيء قالو

سكنتك يا دار الفنػاء مصػدقاً        بأني إلى دار البقػػاء أصػير ) 
وأعظػم ما في األمر أني صػائػر       إلى عادؿ في الحكم ليس يجوز 

فيا ليت شعري كيف ألقاه عندىا      وزادي قليػل والذنوب كثير 
فإف أؾ مجػزياً بذنػبي فإنني     بشر عقاب المذنبين  جدير 

(. وإف يػك عفو منػو عػني ورحػمٌة      فثػمَّ نعػيٌم دائػػم وسرور

على أنٍت تقيدت مبا كرد يف ادلصادر - تعليقا على ىذه الًتمجة- جيب التأكيد 
من أقواؿ فيها شيء من األحكاـ ذات الطبيعة التعظيمية للشاعر من باب األمانة 

أم -العلمية كعدـ التصرؼ فيها مبا أعتقده يف خصاؿ الناس كزلامدىم، كيف ذلك
سبب دتثل يف الثقافة ادلوسوعية كادلعرفة الشمولية اليت - الوصف بالتميز كاحلكم ادلطلق

. كانت حتيط بالشخصيات العلمية كاألدبية يف تلك األزمنة

ىو اجلانب - إىل جانب ادلعرفة الذاتية ادلوجزة- كرغم أف ادلهم يف ترمجتو 
الشعرم، الذم عمل على استثمار جانب مهم من معارفو فيو؛ فإف بدا ذلك يف 

البحث فهو ليس من باب التعظيم غَت ادلربر، كال الصورة ادلثالية اليت ال يشوهبا شيء، 
. كال يلحقها ما يلحق بالبشر من نقد، بل ىو شاعر لو ما لو كعليو ما عليو

      
 
 
 
 
 (l’image poétique) :(1)الشعرية مفهـو الصورة- 2

                                                 
1

. 148، ص31م/اٌل٠ٛاْ،ق: ، ٚأثٛ اٌظٍذ 246، ص 1ٚف١بد األػ١بْ، ط: اثٓ فٍىبْ -
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الصُّورة ُصورة كّل مخلوؽ، والجمع ُصَور، وىي ): جاء يف مقاييس اللغة

َصوَّرُه َتْصوِيراً ) :كيف سلتار الصحاح. (2)(ىيئُة ِخْلقتو، واهلل تعالى الباريء المَصّور
.  (3)(فَتَصوََّر وَتَصوَّْرُت الشيء توىمت ُصورَتُو فَتَصوََّر لي والتََّصاِويُر التماثيل

لقد أخذت الصورة معٌت اذليئة كاخللقة كالشكل الظاىر، كما تعُتَّ عند 
ومن المعلـو أف ال معنى لهذه العبارات وسائر ما : )يف قولو (ىػ471ت)اجلرجاين

يجري مجراىا مما يفرد فيو اللفظ بالنعت والصفة وينسب فيو الفضل والمزية 
 ،إليو دوف المعنى غير وصف الكالـ بحسن الداللة وتمامها فيما لو كانت داللة

على ىوى  وآنق وأعجب وأحق بأف تستولي صورة ىي أبهى وأزين ثم تبرجها في
 اجلزرمككذا جاء يف قوؿ  .(4)(النفس وتناؿ الحظ األوفر من ميل القلوب

على معنى حقيقة ) ك(5)(الصورة ترد في كالـ العرب على ظاىرىاو):(ىػ606ت)
.  (6)(الشيء ووىيئتو وعلى معنى صفتو
زيد ) :يف قولو(ىػ637ت)البن األثَت ادلوصلي كىو ما جاء يف ادلثل السائر

 فإذا قلنا زيد أسد ،شجاع ال يتخيل منو السامع سوى أنو رجل جريء مقداـ
يخيل عند ذلك صورة األسد وىيئتو وما عنده من البطش والقوة ودؽ الفرائس 

فيما عٌده من صنوؼ السرقات  (ىػ821ت)كعند القلقشندم . (7)(وىذا ال نزاع فيو

                                                                                                                                  
1

اٌظٛهح )، ٚ(اٌظٛهح اٌجالغ١خ)، ٚ(اٌظٛهح اٌف١ٕخ)، ٚ(اٌظٛهح األكث١خ): اٌّظطٍؼ غبئُ ػٕل اٌىض١و ِٓ إٌمبك فزغلٖ - 

، ِغ رشؼت اٌّفب١ُ٘، ٚرؼّلك اٌّمبطل رجؼب ٌٍّنا٘ت األكث١خ، ٚإٌّب٘ظ إٌمل٠خ اٌّزؼلكح، (اٌظٛهح اٌّغبى٠خ)، ٚ(اٌج١ب١ٔخ

ه اٌؾمٛي اٌّؼوف١خ ّٛ  .ٚرط
2

رؾم١ك ٚ ػجؾ ػجل اٌَالَ ِؾّل ٘بهْٚ،كاه  ِؼغُ ِمب١٠ٌ اٌٍغخ،: (أثٛ اٌؾ١َٓ أؽّل ثٓ فبهً ثٓ ىوو٠ب)اثٓ فبهً  - 

. 320ص  ،(ص ٚ ه)، ِبكح 3اٌفىو ٌٍطجبػخ ٚ إٌشو ٚ اٌزٛى٠غ،ط
3

٘ـ، فظً اٌظبك ثبة 1329ِقزبه اٌظؾبػ، اٌّطجؼخ اٌى١ٍخ، اٌمب٘وح، اٌطجؼخ األٌٚٝ، : (ثٓ ػجل اٌمبكه أثٛ ثىو)اٌواىٞ  - 

. 180ص  اٌواء،
4

، 3، ؽِظو، اٌّلٟٔ كاه ِؾّٛك ِؾّل شبوو،: رؾم١ك كالئً اإلػغبى، (:ػجل اٌمب٘و ثٓ ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ِؾّل)اٌغوعبٟٔ - 

ٞ ــه األثش١ٗــ٠ٕعٚ .ح ٚاٌظفخةِب ثّؼٕٝ اٌٟٙـٖ اٌّمجٌٛٗ ٔعـٚ٘ٛ ٕ٘ب ٠زؾلس ػٓ اٌىالَ فٟ طٛهد. 43، ص1413/1992

ِف١ل ِؾّل ل١ّؾخ، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، :  اٌَّزطوف فٟ وً فٓ َِزظوف، رؾم١ك(:أثٛ اٌفزؼ شٙبة اٌل٠ٓ ِؾّل ثٓ أؽّل)

. 22، ص2 ط،ٔفؼ اٌط١ت: ٚ اٌّموٞ. 522، ص2، ط1986، 2ث١وٚد، ؽ
5

ِؾّٛك ِؾّل - إٌٙب٠خ فٟ غو٠ت اٌؾل٠ش ٚاألصو، رؾم١ك ؽب٘و أؽّل اٌياٜٚ : (أثٛ اٌَؼبكاد اٌّجبهن ثٓ ِؾّل )اٌغيهٞ - 

. 58، ص3َ، ط1979- ٘ـ 1399اٌطٕبػ، اٌّىزجخ اٌؼ١ٍّخ ، ث١وٚد، 
6

. 59، ص3اٌَبثك، ط - 
7

اٌّضً اٌَبئو فٟ  : ([ثٓ األص١واٌّؼوٚف ثب] أثٛ اٌفزؼ ػ١بء اٌل٠ٓ ٔظو هللا ثٓ ِؾّل ثٓ ِؾّل ثٓ ػجل اٌىو٠ُ)اٌّٛطٍٟ  - 

، 1ط: ٚ. 79، ص1، ط1995ِؾّل ِؾٟ اٌل٠ٓ ػجل اٌؾ١ّل، اٌّىزجخ اٌؼظو٠خ، ث١وٚد، : أكة اٌىبرت ٚاٌشبػو، رؾم١ك

. 93ص
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 إلى الصورة الحسنة قلب)ك (1)(إلى صورة حسنة الصورة القبيحة قلب): كضركهبا
وىو الذي يعبر عنو أىل ىذه الصناعة بالمسخ وىو من أرذؿ  صورة قبيحة

كىو ما تعٌُت أيضا عند . ، كإمنا أراد شكلها كىيئتها اللفظية(2)(السرقات وأقبحها
. (3)(ف على ىذه الصورةآوأكثر فواصل القر: )يف قولو(ىػ837ت)احلموم

كما أخذت معٌت ادلًثل كالشبيو؛ فيكوف من كل ذلك اجتماع اذليئة مبا دياثلها 
اآلف )أك يتوىم أنو دياثلها، كما جاء عند ابن األثَت ادلوصلي يف قوؿ القائل يـو حنُت 

الوطيس ىو التنور وىو موطن الوقود ومجتمع النار وذلك (: )حمي الوطيس
شبيهة بصورتو في حميها وتوّقدىا وىذا ال  يُخيل إلى السامع أف ىناؾ صورة

كالصورة نقل الشيء كما . (4)(يوجد في قولنا استعرت الحرب أو ما جرى مجراه
ىو أك كما يعتقد أنو ىو؛ إذ ىي تشكيل ىيئة أك ًخلقة على احلقيقة أك اجملاز بوعي 

.  كعقل أك من دكهنما
كألجل ما يف الطبيعة كالكوف كاإلنساف كالقيم من حقائق تتشابو أك تتعادؿ أك 

تتناقض، فإف الشاعر جيد يف كل ذلك مادة كقوة بناء فعالة يف الشعر تتحوؿ فيها 
 قاـ أـ (5)ادلدركات أقواال مصورة؛ سواء أقاـ التشكيل على ااكاة بأشكاذلا الثبلثة

. (6)على الرؤيا بوصفها خلقا ككشفا غَت كاع
 
 
  

                                                 
1

، 1طجؼ األػشٝ فٟ طٕبػخ اإلٔشب، رؾم١ك ٠ٍٛف ػٍٟ اٌط٠ًٛ، كاه اٌفىو، كِشك، ؽ: (أؽّل ثٓ ػٍٟ)اٌمٍمشٕلٞ  - 

.   340 ، ص2،ط 1987
2

. 341، ص2طجؼ األػشٝ فٟ طٕبػخ اإلٔشب، ط : اٌمٍمشٕلٞ - 
3

ػظبَ شؼ١زٛ، كاه ِٚىزجخ اٌٙالي، : فيأخ األكة، رؾم١ك :(أثٛ ثىو رمٟ اٌل٠ٓ ػٍٟ ثٓ ػجلهللا األىهاهٞ)اٌؾّٛٞ  - 

اٌزّى١ٓ ٚ٘ٛ ائزالف اٌمبف١خ ُِٕٙ ِٓ ٍّبٖ ثبٌزّى١ٓ ُِٕٚٙ ِٓ ٍّبٖ )ِزؾلصب ػٓ ، 446، ص2، ط1987، 1ث١وٚد، ؽ

ثبئزالف اٌمبف١خ ٚ٘ٛ أْ ٠ّٙل إٌبصو ٌَغؼٗ فموح أٚ إٌبظُ ٌمبف١خ ث١زٗ ر١ّٙلا رؤرٟ ثٗ اٌمبف١خ ِّىٕخ فٟ ِىبٔٙب َِزموح فٟ 

ْ ِٕشل اٌج١ذ اما ٍىذ كْٚ اٌمبف١خ الواه٘ب غ١و ٔبفوح ٚال لٍمخ ٚال َِزلػبح ثّب ١ٌٌ ٌٗ رؼٍك ثٍفع اٌج١ذ ِٚؼٕبٖ ثؾ١ش 

. ٚاٌٍفع ٌٍّئٌف (وٍّٙب اٌَبِغ ثطجبػٗ ثلالٌخ ِٓ اٌٍفع ػ١ٍٙب
4

ِضبٌٗ وّٓ أفن ػملا لل أرمٓ ٔظّٗ ٚأؽَٓ رؤ١ٌفٗ ): ٚٔؾٖٛ لٌٛٗ. 65، ص1اٌّضً اٌَبئو فٟ أكة اٌىبرت ٚاٌشبػو، ط - 

فؤٚ٘بٖ ٚثلكٖ ٚوبْ ٠مَٛ ػنهٖ فٟ مٌه أْ ٌٛ ٔمٍٗ ػٓ وٛٔٗ ػملا اٌٝ طٛهح أفوٜ ِضٍٗ أٚ أؽَٓ ِٕٗ ٚأ٠ؼب فبٔٗ اما ٔضو 

 .93، ص1، ط(اٌشؼو ثٍفظٗ وبْ طبؽجٗ ِشٙٛه اٌَولخ ف١مبي ٘نا شؼو فالْ ثؼ١ٕٗ ٌىْٛ أٌفبظٗ ثبل١خ ٌُ ٠زغ١و ِٕٙب شٟء

. ٚف١ٙب أْ ٠ؾَٓ اٌشبهػ اٌمٛي فزىْٛ ٌٗ اٌفؼ١ٍخ ٚاٌّىبٔخ
5

ٚرمغ ثّؾبوبح . 47، ص1985اٌظٛهح اٌشؼو٠خ، ٚعٙبد ٔظو غوث١خ ٚػوث١خ، كاه ِبهْٚ ػجٛك، : ٍب١ٍٓ ػَبف: ٠ٕظو - 

.  اٌشٟء وّب ٘ٛ أٚ وّب وبْ أٚ وّب ١ٍىْٛ أٚ ٠ٕجغٟ ٌٗ أْ ٠ىْٛ
6

. 50-49اٌَبثك، ص - 
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 (l’imitation):  المحاكاة -1.2
 كمن ادلشاهبة الصورة أيقونا أك مؤشرا، كمنها إقامة (1)(شابهو: حاكاه):فػ

عبلقات التواصل كاإلخبار مبا يدؿ على التماثل كالتناظر أك التضاد كالتناقض بُت 
ذلك أف الحاكي ىو من يأتي بمثل ما أتى بو المحكي عنو وال )الكائن كادلصوىر؛ 

 وأف يكوف بها عامال عمال مثل عمل المحِكي ،ّبد أف تكوف حكايتو فعال لو
 سواء أصدرت ادلشاهبة عن صورة لو مشاىدة، أكاستنبطت استنباطا من (2)(عنو

 لكن أحدىما شوىدت ىُتحكَ  من صورة)يف التشبيهُت معا   ٌ ال بدخاطرة، ك
، للداللة على أف ادلستنبىطة أظهر كأفضل (3)(الصورة فيو َفُحِكَيت واآلخر استنبطها

. كأعلى شأنا
 (ق684ت) حاـز القرطاجٍت كأصل فكرة ااكاة عند العرب ما جاء عند 

. الموجودة في األعياف عن األشياء ىي الصورة الحاصلة في األذىاف المعاني)فبأ
 الذىن فإنو إذا ُأدِرؾ حصلت لو صورة في ،فكل شيء لو وجود خارج الذىن

فإذا عّبر عن تلك الصورة الذىنية الحاصلة عن  ،[زلاكاة]ُتطابق لما ُأدِرؾ منو
أقاـ اللفظ المعَّبر بو ىيئة تلك الصورة الذىنية في إفهاـ السامعين  اإلدراؾ

، كعلى قدر (4)[(ختييل]للمعنى وجود آخر من جهة داللة األلفاظ فصار. وأذىانهم
قدر اإلنشاء كااكاة يكوف التحصيل كالتخييل، على أف تتناسب عناصر الصور 

 أجزاء الشيء أف ترتب في يجب في محاكاة)كمكوناهتا كترتيب أجزائها كأمناطها فػ 
بالمسموعات   ألف المحاكاة؛الكالـ على حسب ما وجدت عليو في الشيء

تجري من السمع مجرى المحاكاة من المتلونات من البصر، وقد اعتادت 
أف تصور لها تماثيل األشباح المحسوسة ونحوىا على ما عليو  النفوس
.  (5)(ترتيبها

                                                 
1

، 1، ط1972اٌّؼغُ ا١ٌٍٛؾ، ِئٍَخ اٌظبكق ٌٍطجبػخ ٚإٌشو ٚكاه اٌلػٛح، اٌمب٘وح،  : اثوا١ُ٘ ِظطفٝ ٚآفوْٚ - 

 .190ص
2

. 359كالئً اإلػغبى، ص: اٌغوعبٟٔ - 
3

.  389، ص1اٌّضً اٌَبئو، ط: اٌّٛطٍٟ - 
4

-18َ ، ص1981ِٕٙبط اٌجٍغبء ٍٚواط األكثبء، رؾم١ك ِؾّل اٌؾج١ت ثٓ اٌقٛعخ، كاه اٌغوة اإلٍالِٟ، ث١وٚد، ٌجٕبْ،  - 

19.  
5

 .  104، ص اٌَبثك: ؽبىَ اٌموؽبعٕٟ - 
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كيتعُت من ىذا القوؿ الوقوؼ على فعل الشاعر عند االنفعاؿ كنقلو 
. اسوسات مبا يناسب نقلها ابتعادا عن الشناعة يف النقل كالقبوؿ عند السامع معا
كما يتعٌُت منو أيضا الًتكيز على احلواس كأدائها يف النقل كأكثرىا شيوعا يف ذلك 

نقبل السمع كالبصر، كىذا تقنُت بُتِّ للتصوير من حيث ىو زلاكاة للشيء نفسو 
 التشبيو كاالستعارة، أك ىو زلاكاة للشيء يف غَته توسبل ب عن العامل ادلرئيامباشر

 كإذا كاف مدار األمر التصوير كالصورة فهي عند عبد القاىر .(1)بوصفها تصويرا ببلغيا
كإف -كىو . (2)(تمثيل وقياس لما نعلمو بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا)اجلرجاين

؛ فإنو يربطها جزما بعلم كإدراؾ العقوؿ الذم تراه األبصار، من -كاف يعرِّؼ الصورة
حيث ىو نظم متشاكل بُت صورتُت مدركة كمرئية، فيتقابل الذىٍت كاحلسي، كالشعر 

كقبل القرطاجٍت . كالرسم، كاإلحساس كالرؤية، مع مراعاة السامع ادلتلقي يف كل ذلك
صورةى الصورًة خاصة من حيث كوهنا تشبيها حسيا،  ادلوصلي أيضا رسم ابن األثَت

: فرآىا على ثبلثة أضرب
كىًعٍندىىيٍم قىاًصرىاتي الطٍَّرًؼ  ﴿: تشبيو صورة بصورة، كقولو تعالى: األوؿ- )

 . {48/الصافات} ﴾ ًعُته 
كىالًَّذينى كىفىريكا أىٍعمىاذلييٍم  ﴿: والثاني تشبيو معنى بصورة، كقولو تعالى- 

 . {39/النور} ﴾كىسىرىابو ًبًقيعىةو 
 :أبي تماـ والثالث تشبيو صورة بمعنى كقوؿ- 

 (   3)(فَتَك الصََّبابَِة بِالمُحبِّ الُمغَرـِ     َوفَػَتكَت بِالَماِؿ الَجزِيِل َوبِالِعَدا

                                                 
1

: ِؾبوبح اٌشٟء فٟ ٔفَٗ ِٚؾبوبح اٌشٟء فٟ غ١وٖ، لبي ثٙب اٌغوعبٟٔ أٚال فٟ رٍمٟ اٌظٛهح ِٓ فالي اٌزشج١ٗ ثٛع١ٙٓ -  

أْ اٌش١ئ١ٓ اما ُشجّٗ أؽلّ٘ب ثب٢فو وبْ مٌه ػٍٝ ػوث١ٓ األٚي رشج١ٗ اٌشٟء ثبٌشٟء ِٓ عٙخ اٌظٛهح ٚاٌشىً وزشج١ٗ )

، ٠ٕظو (٘نٖ ؽغخ وبٌشٌّ فٟ اٌظٙٛه: ٚاٌضبٟٔ اٌشجٗ اٌنٞ ٠ؾظً ثؼوة ِٓ اٌزؤٚي ومٌٛه.. اٌشْؼو ثب١ًٌٍ ٚاٌٛعٗ ثبٌٕٙبه

 .69َ، ص2003/٘ـ1424أٍواه اٌجالغخ، رؾم١ك ِؾّل اٌفبػٍٟ، اٌّىزجخ اٌؼظو٠خ، ط١لا، ٌجٕبْ، : ػجل اٌمب٘و اٌغوعبٟٔ

ٚمٌه أْ اٌؾبوٟ ٘ٛ ِٓ ٠ؤرٟ ثّضً ِب أرٝ ثٗ اٌّؾىٟ ػٕٗ، ٚال ثل أْ ):  ِب ٔظ271ٗ كالئً اإلػغبى، صٌٍٚغوعبٟٔ فٟ 

ٚف١ٗ فوٚط طو٠ؼ ٌٍّؾبوبح ٍٛاء أوبٔذ رشج١ٙب أَ  (رىْٛ ؽىب٠زٗ فؼال ٌٗ، ٚأْ ٠ىْٛ ثٙب ػبِال ػّال ِضً ػًّ اٌّؾىٟ ػٕٗ

  .وبٔذ غ١وٖ
2

ٌٚنٌه أٚهك شف١غ ا١ٌَل فٟ لواءح اٌشؼو ٚثٕبء اٌلالٌخ، كاه غو٠ت  .368كالئً اإلػغبى، ص: ػجل اٌمب٘و اٌغوعبٟٔ - 

ػٍٝ اٌزّض١ً اٌنٕٟ٘ ٌٍّؼٕٝ ٍٛاء أوبْ ؽ١َب  [٠مظل اٌظٛهح]كالٌزٙب): 237، ص1999ٌٍطجبػخ ٚإٌشو ٚاٌزٛى٠غ،اٌمب٘وح، 

(. اٌغوعبٟٔ ػجل اٌمب٘و)َِزشٙلا ثظبؽت اٌمٛي (أَ رغو٠ل٠ب
3

 . 381، ص1اٌّضً اٌَبئو فٟ أكة اٌىبرت ٚاٌشبػو، ط - 
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 إنّما الشعر: )(ىػ255ت)اجلاحظكىم يف كل ذلك قد طوركا زلموؿ قوؿ 
كعليو؛ يتناسب ادلعٌت بوصفو .(1)(وضرب من النَّسج، وجنس من التصوير، صناعة

فكرة مع الصورة بوصفها تشكيبل، كيشكل الكل صناعة الشعر، رغم الطابع الشكلي 
 كللشاعر يف إيصاؿ رؤيتو لغَته أف يتوسل .الذم ييؤًسس عليو اجلاحظ ىذه الصناعة

بالعرؼ السائد كىو يصور لو ادلمكنات من ادلوجودات، قاصدا اإلقناع كاحلمل على 
الرأم، غَت مستبعد التاريخ كال القيم االجتماعية كاحلكم كال األمثاؿ فالكل يشًكٌل 

مادة الصور الذىنية ادلمكنة، كال تتمكن من الذكات إال برفعها إىل مرتبة العيرؼ ادلقبوؿ 
.  أك العيرؼ الذم نرضى بو كحنتكم إليو

فهل حياكي الشاعر العامل اخلارجي لينقلو لآلخرين؟ أـ ىل حياكي عادلو 
اخلاص فيكشفو لآلخرين؟ أـ ىل حياكي عادلو اخلاص مبا تبُتَّ يف العامل اخلارجي عند 

اآلخرين؟  
 

 :المحاكاة العادية -1.1.2
إف ااكاة الناجتة عن السؤاؿ األكؿ زلاكاة بسيطة، تتوقف عند نقل الصورة 

، كتنم عن براعة فنية كامتبلؾ آلليات (2)اسوسة بلغة مجالية ىي لذة ىذا الفعل
التعبَت كالتشكيل التصويرم معا، كىي يف كل ذلك ال خترج عن زلاكاة الشيء كما ىو 

غَت أنو بادلقابل ىو فعل يتعلق بالصدؽ احلقيقي كالفٍت؛ فقد . (3)أك كما كاف إخبارا
تكوف الصورة الناجتة صادقة دتاما إذا امتزج فيها الصدقاف معا، كقد تكوف صادقة غالبا 

إذا ظهر صدقها احلقيقي على صدقها الفٍت، كقد تكوف مجيلة إذا تراجع صدقها 
كليس ادلراد باجلماؿ ما يؤدم إىل قلب احلقائق كتغيَتىا، . احلقيقي أماـ صدقها الفٍت

كىذا . بل ىو حسن التصوير كجودة الوضع بالتحكم يف اسوس كاخلياؿ كآلياتو
كإف كاف استنساخا بارعا لؤلشياء كما ىي موجودة يف -الشكل من ااكاة 

. (1)ىو أدناىا مرتبة، لعجزه عن اإلحياء- (4)الطبيعة
                                                 

1
. 444، ص2، ط1968، 1اٌؾ١ٛاْ، رؾم١ك فٛىٞ ػطٛٞ، اٌمب٘وح، ؽ: (أثٛ ػّوٚ ػضّبْ ثٓ ثؾو)اٌغبؽع - 

2
 فىوح اٌغّبي، روعّخ عٛهط ؽواث١شٟ، كاه اٌط١ٍؼخ ٌٍطجبػخ ٚإٌشو، ث١وٚد، ،اٌّلفً اٌٝ ػٍُ اٌغّبي: ١٘غً:٠ٕظو - 

. (اٌنٞ ٠زُ ٚفمب ٌٍطج١ؼخ ِظلها ثبٌزبٌٟ ٌٍنح ٚرىْٛ ػوٚهح ٘نا اٌزم١ٍل): ؽ١ش ٠مٛي37ص
3

. 37، صاٌَبثك - 
4

. 37-36اٌَبثك ، ص - 
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كأما أف حياكي الشاعر عادلو اخلاص فيكشفو لآلخرين؛ فهو نقل دلشاعر كقيم 
ذاتية يف كضعيات كمواقف سلتلفة تتشكل منها حياتو العاطفية، كتنبٍت عليها شخصيتو 

يف البوح مبلذا  كأخبلقو كتعامبلتو كمكانتو االجتماعية، فإف ىو يف موقف ادلعاناة كرأل
كىذا شكل أعلى . فعل، كإف ىو يف موقف السراء كرأل يف إظهارىا فضبل كمسرة فعل

. مرتبةن من سالفو
 

: (2)المحاكاة الرؤيوية- 2.1.2
كأما أف حياكي عادلو اخلاص مبا تبُتَّ يف العامل اخلارجي عند اآلخرين؛ فليقرب 
ما ىو فيو ذلم، فيبدك معلوما مألوفا مفهوما، كتكوف مشاعره كأحاسيسو كحالو النفسية 
مشخَّصة يف اسوسات من مظاىر الطبيعة كالوعي اجلمعي كاالجتماعي؛ ليكوف الفن 

.  كىذا الشكل أكثر رقيا من سابقيو. (3)كما يرل ىيجل دكف الطبيعي كحتتو
، كجيهد نفسو يف بياف  القصدإف الشاعر يف ىذه ااكاة يقصد كيشٌدد على

، لكن إذا كثر إنتاج موضوع كاحد يف بالعقل مبا يفعل، مؤًطرا ىذا البياف واعياحالو 
أزمنة سلتلفة، كمل يتبُت من زلاكاتو معٌت ظاىر، كال داللة كاضحة، غاص يف الرمزية 

، كخترج (5)، كحينها يكوف قد أعمل الرؤيا يف تشكيلو كتصويره(4)كالغموض كاإلهباـ
الشتغاؿ الذىن بًتكيب ادلؤلًفات التناقض والمبالغة والغرابة واالستحالة صوره إىل 

يف غَت مواضعها طلبا لتقريب الفهم، كقصدا لًتػىعىاديًؿ الكائن مع ادلصوًر، الذم 
من الالعقالني عندىا يكوف  (6)(صورا بالغة الغرابة، تصدـ وعي المتلقي)صورٌ 

الصور ىو السائد، كينتج شعرا تتوالد لغتو معاين من غَت جـز مبراد منها خلركج ادلعقوؿ 

                                                                                                                                  
1

 .37، صاٌَبثك - 
2

. 52اٌظٛهح اٌشؼو٠خ، ص: ٍب١ٍٓ ػَبف: ٠ٕظو - 
3

. 41 ص،اٌّلفً اٌٝ ػٍُ اٌغّبي: ١٘غً: ٠ٕظو - 
4

اٌزٛاطً ث١ٓ اٌّزٍمٟ ٚاٌّجلع ثَجت ٘نا - ؽَت هأ٠ٗ-٠زؼنه. 256 ص ،لواءح اٌشؼو ٚثٕبء اٌلالٌخ: ٠ٕظو شف١غ ا١ٌَل - 

ٚلل رُٛغً اٌظٛهح فٟ االٍزغالق ٚاإلثٙبَ ؽزٝ رلفً اٌٙن٠بْ . اٌغّٛع اٌنٞ ٠ئكٞ اٌٝ ٍمٛؽ ػ١ٍّخ اإلثلاع مارٙب

ٚ٘ٛ ٕ٘ب ٠وك ػٍٝ فو٠بي عجٛهٞ . ٚاٌٍٍٙٛخ، ِٚب ِٓ كاع ٌمجٌٛٙب شؼوا ثٛعٗ ِٓ اٌٛعٖٛ ِّٙب ل١ً فٟ رؾ١ٍٍٙب ٚرؤ٠ٍٚٙب

ٍالَ ٟ٘ ....ٚاألفك ٠ٕبث١غ كَ ِفزٛؽخ ٌٍط١و ٚإٌقً):ٌّؾّل ػف١فٟ ِطو فٟ ِضً لٌٛٗ (لواءح)ٟٚ٘ رملَ لواءح ٌمظ١لح 

. (ٍالَ...ؽزٝ ِشوق إٌَٛ
5

، ٚٚعٗ أغٕٝ ِٓ (رٕبلغ)لّو أٍٛك]: ِٓ ِظب٘و ال ػمال١ٔخ اٌظٛهح. 52اٌظٛهح اٌشؼو٠خ، ص: ٍب١ٍٓ ػَبف: ٠ٕظو - 

. ٚاألِضٍخ ِٓ ماد اٌىزبة [(اٍزؾبٌخ)، ٚشوة اٌجؾو(غواثخ)، ٚفزبح لطبه(ِجبٌغخ)ِزؾف
6

. 255لواءح اٌشؼو ٚثٕبء اٌلالٌخ ، ص: شف١غ ا١ٌَل - 
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 الذم يقصد بذاتو من غَت حاجة إىل الالوعي، فيخرج إىل (1)الالمعقوؿفيها إىل 
في ىذا المقاـ تلغي كل منطق تماثلي داخل اللغة وكل عالقة )إف الصور . صاحبو

. (2)(ينبغي أف تكوف بين الشعر والحياة
ًً إف الشاعر كىو ييعًمل ااكاة يرنو إىل أف يوظف الصور الشعرية ترمجة

لألشياء أعمق مما تبدو عليو في )رؤيتو  لؤلحاسيس كادلشاعر الباطنة لتبدك
، سواء أقصد التحسُت أـ التقبيح أـ ادلطابقة بتوجيو سلوؾ ادلتلقي إىل (3)(الظاىر

، أـ قصد ادلتعة الشكلية مبا يعادؿ (4)فضيلة أك دفع رذيلة أك تصورىا كما ىي عليو
؛ فاألكؿ منهما ينشد (5)الفن للفن يف الًتاث الغريب ، كبُت الشكلُت كجو اختبلؼ بُتِّ

احلقيقة كيصورىا مربزا موقف الشاعر منها، كالثاين تعبَت حيٌر ييظًهر الرباعة اللفظية 
كالقدرة على رلاكرة األلفاظ لبعضها بشكل فٍت ىو الغاية يف ذاتو دكف سواه، كإف كاف 

. يف األصل يصيب معٌت ما، ىو زلموؿ تلك األلفاظ ادلركَّب بينها
إف أغلب ما يف الشعر العريب القدًن حيمل معاين ادلطابقة كالتحسُت كالتقبيح 

كحيمل فنيتو كمجالو يف ذلك، كقد أفاض جابر عصفور يف ذكر مآخذ علماء اللغة على 
الذي ينقل صفات )، كعىدُّكا أفضل الشعراء (6)الشعراء، فخطَّأكا بعض شعرىم

، ليصل إىل أف غاية ىذا (7)(األشياء، ويستقصي أظهر ىيئاتها، ليحكيها لسامعو
التقوًن ال يتعدل ادلطابقة، كيبتعد دتاما عن ادلبالغة كالتحسُت كالتقبيح من أجل غايات 

، جلمعها بُت الوظيفة مادةن للعمل هبا، كبُت التعبَت الفٍت شكبلن (8)فن القوؿ الشعرم
. لغوينا يشتغل على اجلماؿ كالوقع النفسي

                                                 
1

فٍَفخ اٌمواءح ٚاشىب١ٌبد اٌّؼٕٝ، كاه اٌغوة ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ، اٌغيائو : ٚؽج١ت َِٟٛٔ. 255اٌَبثك، ص: شف١غ ا١ٌَل - 

- و١ٍخ ا٢كاة- رؾٛالد اٌقطبة إٌملٞ اٌؼوثٟ اٌّؼبطو، لَُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ: ٚؽ١ّل ٌؾ١ّلأٟ .288، ص2000-2001

 . 277ص، 2006، ػبٌُ اٌىزت اٌؾل٠ش،  اهثل، األهكْ، 27/07/2006-25عبِؼخ ا١ٌوِٛن، ِئرّو إٌمل اٌؾبكٞ ػشو، 
2

. 71صاٌَبثك، : ٍب١ٍٓ ػَبف - 
3

. 253لواءح اٌشؼو ٚثٕبء اٌلالٌخ، ص: شف١غ ا١ٌَل - 
4

، 2اٌظٛهح اٌف١ٕخ فٟ اٌزواس إٌملٞ ٚاٌجالغٟ ػٕل اٌؼوة، كاه اٌز٠ٕٛو ٌٍطجبػخ ٚإٌشو، ث١وٚد، ؽ: ٠ٕظو عبثو ػظفٛه - 

، 1989فٟ ١ّ١ٍبء اٌشؼو اٌمل٠ُ، كاه اٌضمبفخ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ، اٌلاه اٌج١ؼبء، اٌّغوة، :ِٚؾّل ِفزبػ. 363، ص1983

. 74ص
5

األٌٍ اٌغّب١ٌخ فٟ إٌمل اٌؼوثٟ،  ػوع ٚرف١َو : ٚػي اٌل٠ٓ اٍّبػ١ً. 363اٌَبثك، ص: ٠ٕظو عبثو ػظفٛه - 

.  ِٚب ثؼل٘ب 320٘ـ، ص 1992َ/1412ِٚمبهٔخ، كاه اٌفىو اٌؼوثٟ، اٌمب٘وح، 
6

. 364، صاٌَبثك: عبثو ػظفٛه - 
7

٠َزظغو ١٘غً ٘نا إٌٛع ِٓ اٌّؾبوبح اٌزٟ رٕبفٌ اٌطج١ؼخ، ٌغٍجخ اٌَؤَ ػٍٝ فبػٍٙب ثؼل ِوٚه . 366اٌَبثك، ص - 

. 40-37اٌّلفً اٌٝ ػٍُ اٌغّبي، ص: ٠ٕظو. ٌؾظبد اٌفوػ إٌَجٟ
8

. 46، ص1999اٌغّب١ٌخ فٟ اٌفىو اٌؼوثٟ، ِٕشٛهاد ارؾبك اٌىزبة اٌؼوة، كِشك، : ٠ٕظوػجلاٌمبكه ف١لٚػ - 
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كعليو؛ فقد كردت مفاىيم للصورة ختتلف يف بنيتها باختبلؼ اجلهة كالتناكؿ 
 يف الشعر الداللة التجسيمية، كالصورة عندىم االتجاه المادياعتنق كاالختصاص؛ ؼ

كتعُتَّ يف علم . (1)(تلك التي تقّدـ عقدة فكرية أو عاطفية في برىة من الزمن)ىي
منتهيات العالم ) لقياـ اجلماؿ على (2)اجلماؿ أف تكوف الصورة دتثيبل لطبيعة كمهية

لتجربة عاطفية أو  إنتاج عقلية، إعادة)كتعٍت الصورة يف علم النفس . (3)(الحقيقي
 حاضرة دكما (5)فهي متمكنة يف البلكعي، (4)(إداركية غابرة ليست بالضرورة بصرية

دكما تلح على اخلركج إىل العامل اخلارجي كتفرض نفسها ألجل ذلك لتجد شيئا من 
. كالتشكيل الراحة النفسية بعد فعل البوح

  
 (la formulation esthétique): التشكيل الجمالي- 2.2

تبدك احلقيقة من خبلؿ اعتماد فكرة التشكيل كوهنا قوة منتجة للصور يف 
صورهتا اجلمالية، شلا جيعل ادلوضوع ادلعربَّ عنو شعورا كإحساسا ميقىرَّبنا إىل الفهم بوساطة 

الِمثل : الشكل)اسوس ادلادم أك ادلعتقد أكادلعرفة أك العرؼ السائد؛ ألف حقيقة 
.  (6)(المماثلة:والمشاكلة. والشبيو

 أف (7)(عالقات التماثل بين الموجودات)إف ادلراد بالتشكيل القائم على 
ييوًجد الشاعر ادلثل كالشبيو من التعابَت ليٌبُت الصورة الشعورية بشكل لغوم ديكن 

مبهماً في نفس الشاعر فال يتضح لو إال بعد )للقارئ أف يدركو؛ ألف الشعور يظل
يتم ) حيسن تصويرىا كديكن نعتها بادلعربة يف موقف مجايل (8)(أف يتشّكل في صورة

إعادة إنتاج )؛ ألف الصورة (9)(فيو إبداع الجديد انطالقا من توافق سابق الوجود
كنسخة لشيء أو لعنصر من الواقع ُعّد كأصل أو نموذج، واقع تُعَرؼ الصورة 

                                                 
1

. 2008/ 08 /29اٌظٛهح اٌشؼو٠خ لل٠ّب ٚؽل٠ضب،:ػجل اٌؾ١ّل لبٚٞ- 
2

.  www.alimbratur.com ،30/09 /2009رٙش١ُ اٌظٛهح اٌف١ٕخ فٟ شؼو اٌؾلاصخ، : ػجل اٌؼي٠ي اثوا١ُ٘: ٠ٕظو- 
3

. 10اٌظٛهح اٌشؼو٠خ، ص: ٍب١ٍٓ ػَبف - 
4

.  www.alimbratur.com ،30/09 /2009رٙش١ُ اٌظٛهح اٌف١ٕخ فٟ شؼو اٌؾلاصخ، : ػجل اٌؼي٠ي اثوا١ُ٘- 
5

. 66اٌَبثك، ص: ٍب١ٍٓ ػَبف - 
6

. 491اٌّؼغُ ا١ٌٍٛؾ، ص - 
7

. 65اٌظٛهح اٌشؼو٠خ، ص: ٍب١ٍٓ ػَبف - 
8

. www.alimbratur.com ،30/ 09 /2009رٙش١ُ اٌظٛهح اٌف١ٕخ فٟ شؼو اٌؾلاصخ، : ػجل اٌؼي٠ي اثوا١ُ٘- 
9

رٌٛٔ، /ا١ُ٘ اٌؼ١ّوٞ، اٌلاه اٌّزٍٛط١خ ٌٍٕشو، ث١وٚدهاٌغّب١ٌبد ٍٚئاي اٌّؼٕٝ، روعّخ ٚرمل٠ُ اة: هش١لح اٌزو٠ىٟ - 

. 21٘ـ، ص2009َ/1430، 1ؽ

http://www.alimbratur.com/
http://www.alimbratur.com/
http://www.alimbratur.com/
http://www.alimbratur.com/
http://www.alimbratur.com/
http://www.alimbratur.com/
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بآليات تشكيل كتصوير مجالية موافقة دلعايَت اجلماؿ التعبَتم حُت  (1)(اعتمادا عليو
. يشتغل على مشهد جيمع بُت الواقع كالشعور

 

  :ـيلقدفي الفكر النقدي العربي ا- 1.2.2
جيرم األداء الشعرم على جودة استخداـ اللفظ كاجلملة احلاملة معٌت الفائدة 

الشأف في )الداللية عند ااكاة، لتتآلف األقواؿ الشعرية مع الصورة ادلنقولة؛ ألف 
فتكوف ادلعاين  ،(2)(إقامة الوزف وتخير اللفظ وسهولة المخرج، وصحة الطبع

يتلقاىا السامع فيتصور كجودىا كما مسعها من حيث ىي صورة ذلا  مصورة يف األلفاظ
إف حاصل ادلوضوع مداره اللفظ كادلعٌت، من حيث كجودمها . (3)كجود يف حياة الناس

. مع استقبلؿ أحدمها عن الثاين، أك احتادمها معا
إف االحتاد منهج قدًن يتصل فيو ادللفوظ بداللتو فبل تغيب عنو كال ختتفي 

كراءه، فإف أحسن الشاعر اختيار اللفظ جاد معناه كحسن استخدامو كتوفرت صفة 
القبوؿ فيو عند سامعو، كإف أساء خرج ادلعٌت إىل غَت مراده، كأصاب ما مل يػيرىد لو  أف 

كعلى ىذا فإف ادلعاين حتتاج إىل كعاء شكلي حيصرىا كتتجمع فيو، فبل تزيد . يصيبو
يبدك أف ىذا ادلنطق الصاـر ال يقع على اللغة كقعا ال . عن ما أيرًيدى هبا كال تنقص

خيالطو الريب كالشك، كىو ما ال يقع إال مع البياف الذم ينتفي معو التأكيل كتعدد 
ادلراد؛ ألف حقيقة األلفاظ تقبل التعدد كتقبل انصراؼ اللفظ إىل معٌت بغَت ما تعودت 

عليو األمساع، على أف ادلراد منها حُت الفهم يًتاكح فيو الناس بقدر أفهامهم 
كأما كجودمها معا على االستقبلؿ، فإنو يصنع عند احتادمها سياقا معينا . (4)كمذاىبهم

تفهم فيو األلفاظ مبعانيها ادلرادة يف ذلك االستخداـ ادلخصوص، كىو االستخداـ 
الذم ال يعٍت غَته، فإف حتوَّؿ حتوَّلت ادلعاين، كجرل عليها قانوف السياؽ اجلامع 

منزلة حسن اللفظ )بينهما، كبذلك يكوف اللفظ أداة ااكاة األكىل جودةن كإساءةن، فػ
المحاكى بو، وإحكاـ تأليفو من القوؿ المحاكى بو، ومن المحاكاة بمنزلة عتاقة 

                                                 
1 

 104اٌَبثك، ص: هش١لح اٌزو٠ىٟ- 
2

. 131، ص3اٌؾ١ٛاْ، ط: اٌغبؽع - 
3

. 484كالئً اإلػغبى، ص: اٌغوعبٟٔ: ٠ٕظو - 
4

. ٠ًٚ فٟ اٌفىو اإلٍالِٟ ٚاٌزٟ ؽغذ ػٍٝ اٌفُٙ فٟ اٌؼمبئل ف١و ك١ًٌ ػٍٝ ٘نا اٌّن٘تأَِؤٌخ اٌذ - 
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بعض وتناسب أوضاعها من الصور التي إلى األصباغ، وحسن تأليف بعضها 
  .(1)(يمثلها الصانع

لكل ضرب من الحديث ضرب من اللفظ، ولكل نوع ): كأما قوؿ اجلاحظ
من المعاني نوع من األسماء، فالسخيف للسخيف والخفيف للخفيف والجزؿ 

فييستفصىل؛إذ ظاىره العمـو الذم يسرم على كل أشكاؿ الكبلـ، كباطنو (2)(للجزؿ
تمل أف يكوف ركيكي الكبلـ شعرا أك نثرا زلل دراسة كْتث، كإمنا ادلراد أف ييفهم  ال حيى
من اللفظ فهم ال يتناسب معو، كال قدرة لفامهو على إدرؾ فحواه، فهو يؤسس ألنواع 

اخلطاب كلغاهتا كتأكيلها، كال يصح أف يقع صنف على غَت ما يناسبو لئبل حتولت 
األصناؼ كتداخلت فبل يبُت ذلا نفع كال يظهر ذلا معٌت مراد على حقيقتو، كيكوف 
. الفهم فيها فهم القاصرين دلن كاف كبلمو كبلـ الناضجُت ادلقاربُت الكماؿ اللغوم
عى فيو بُت اللفظ كادلعٌت تطابقا كانسجاما، أك تباعدا  كيف الشعر كبلـ مجًي

ضرب منو : أربعة أضرب..الشعر: )(ىػ276ت)كانفصاال، كمن ذلك قوؿ ابن قتيبة
وضرب حسن لفظو وجال فإذا أنت فتشتو فلم تجد ... حسن لفظو وجاد معناه
وضرب .. وضرب منو جاد معناه وقصرت ألفاظو عنو.. ىناؾ فائدة في المعنى

، كمنتهى كبلمو االنتهاء عند جودة اللفظ يف جودة (3)(منو تأخر معناه وتأخر لفظو
ادلعٌت، كرداءة أحدمها كحسن الثاين، أكرداءهتما معا، كإف كانت اجلودة ال تعٍت 

. التحصيل بالفهم ما أريد بالقصد
كحتصيل الفهم أك إرادة القصد كبلمها يقـو على جتاكر األلفاظ ادلفردة داخل 
اجلملة الشعرية، لصناعة معجم لو خصائصو كشليزاتو كتشكيلو الصوَّرم، الذم ييطبع 
بطابع اخلصوص كالتميز كحىت التفرد أحيانا، كصدؽ القرطاجٍت يف ربطو بُت الرداءة 
كالتنافر كاستغناء العُت كالبصر عن صورة دتيزت هبما، أكليست الصورة معيارا لتقبل 

أصباغها رديئة، وأوضاعها متنافرة، وجدنا العين نابية )األقواؿ الشعرية، فإذا كانت 

                                                 
1

.  129إٌّٙبط، ص: اٌموؽبعٕٟؽبىَ  - 
2

. 39، ص3اٌؾ١ٛاْ، ط: اٌغبؽع - 
3

، 1966اٌشؼو ٚاٌشؼواء، رؾم١ك أؽّل ِؾّل شبوو، كاه اٌّؼبهف، اٌمب٘وح، : (أثٛ ِؾّل ػجل هللا ثٓ ٍَُِ)اثٓ لز١جخ - 

. 69ص- 64ص
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عنها، غير مستلذة لمراعاتها، وإف كاف تخطيطها صحيحا، فكذلك األلفاظ 
الرديئة والتأليف المتنافر، وإف وقعت بها المحاكاة الصحيحة، فإنا نجد السمع 

فلذلك كانت الحاجة ....يتأذى بمرور تلك األلفاظ الرديئة القبيحة التأليف عليها
. (1)(في ىذه الصناعة إلى اختيار اللفظ، وإحكاـ التأليف أكيدة جدا

 
:   في الفكر النقدي الحديث- 2.2.2

إىل تثبيت - كما رأل زلمد غنيمي ىبلؿ–الشاعر  يصلإف غاية التصوير أف 
كاحللم، كاسوس  العبلقات اليت تصل ما بُت األفكار كاألشياء، كما بُت ادلادة

 ادلميز لفعل ، كيكوف التطابق كالوحدة كاالنسجاـ التاـ كالشعور كاإلحياء(2)كالعاطفة
يحدث فقداف الصورة الشعرية )، بل (3)التصوير كما تعُتَّ عند علي علي صبح

التناسق وااللتئاـ بين عناصرىا اضطرابا في بنيتها، مما يدؿُّ على عجز الشاعر 
  .(4)(عن الصدور عن تجربتو الشعرية

 كركز زلسن إمساعيل زلمد على الشاعرية اليت جتمع بُت الصور اجلزئية كالكلية 
كادلشاعر كاألحاسيس موضوع التصوير، فإف حتققت كانت معيارا مجاليا إذا دارت 

:  (6)كيقف حبيب مونسي على ادلعايَت اآلتية. (5)حوؿ النفسيات كالواقعية كاخلياؿ
 . كىو التماىي مع ادلوضوع الفٍت حُت يرصد كل اجلزئيات  :التكامل -أ

 قياس البعد بُت الشاعر كادلوضوع، فيتعٌُت عنده تغيَت الشكل كاللوف  :الزاوية -ب
  .كاحلجم

 . ترتبط جزئيات الصورة مبا يؤىلها لتشكيل صورة كاحدة متكاملة  :الترابط -ج

                                                 
1

. 129إٌّٙبط، ص: اٌموؽبعٕٟؽبىَ  - 
2

. 388ٔٙؼخ ِظو، اٌمب٘وح، كد، ص  إٌمل األكثٟ اٌؾل٠ش، كاه - 
3

. 29َ، ص  1996اٌفٕٟ ٌٍظٛهح األكث١خ ػٕل اثٓ اٌوِٟٚ، اٌّىزجخ األى٘و٠خ ٌٍزواس، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، اٌجٕبء - 
4

هإ٠خ ٔمل٠خ ٌجالغزٕب اٌؼوث١خ، اٌلاه اٌؼوث١خ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ، ِل٠ٕخ ٔظو، ِظو،  اٌزظ٠ٛو اٌشؼوٞ،: ػلٔبْ ؽ١َٓ لبٍُ - 

. 262ص. 2000
5

كِشك اٌؼلك -اٌؼوة ِغٍخ فظ١ٍخ رظله ػٓ ارؾبك اٌىزبة-ِغٍخ اٌزواس اٌؼوثٟاٌظٛهح اٌشؼو٠خ ػٕل ٠ؾ١ٝ اٌغياي ، : ٠ٕظو- 

.  1419 مٚ اٌؾغخ - 1999" اثو٠ً"١َٔبْ  - 19إٌَخ  - 75
6

ِغٍخ فظ١ٍخ رظله ػٓ -آ١ٌبد اٌزظ٠ٛو فٟ اٌّشٙل اٌموآٟٔ لواءح فٟ اٍزط١مب اٌظٛهح األكث١خ، ِغٍخ اٌزواس اٌؼوثٟ -  

. ٘ـ1424 هعت-  َ 2003" ٍجزّجو"أ٠ٍٛي - إٌَخ اٌضبٌضخ ٚاٌؼشوْٚ  - 91كِشك اٌؼلك -اٌؼوة ارؾبك اٌىزبة
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 . ع شتاهتاكجيملصورة، انظم ما م  :اإلطار -د 

  .(ادلتلقي)تعلق بو  كاملرىوف باآلخر، املرم بُت عناصر الصورما يج: اإليحاء -ق

 . أللفاظ يف إطار نسق عاـ، حيدِّده التعبَت يف ادلشهداهتيئة  :التناسق- ك
إف احلاصل من كبلمهم مجيعا االشًتاؾ يف ادلعايَت اجلمالية فالشاعرية أك 

الشعرية عند زلسن إمساعيل زلمد ىي اليت جتعل تثبيت العبلقات شلكنا عند غنيمي 
غَت أف ما قدَّمو . ىبلؿ، كحتقق التطابق كالوحدة كاالنسجاـ عند علي علي صبح

.  حبيب مونسي من معايَت مجالية ىي أكثر دقة كقابلية للتحقيق كالقياس
 لدالالت اللغوية لؤللفاظكال شك أف جترم ىذه ادلعايَت يف مجلتها على ا

ادلوسيقي  اإليقاع كالداللة ادلعنوية الناشئة من اجتماع األلفاظ كترتيبها يف نسق معُتك
الصور كالظبلؿ اليت ، كتناغم بعضها مع بعضاملالناشئ من رلموعة إيقاعات األلفاظ، 

   .(1)تناسقة يف العبارةاملتشعها األلفاظ 
كعليو؛ تكوف حقيقة التشكيل جودة التصوير اإلببلغي التواصلي كالتحسُت 

فيبدك . (2)(حسَّنو وزيَّنو: وجمَّلو..حسن َخلُقو: َجُمَل جماال)اإليقاعي، لنفهم معٌت 
إفَّ ًفعل التحسُت كالتزيُت ليس . يف الصورة اجلميلة ادلقبولة عند الشاعر كالسامع معا

صرفا للقبح كإحبلال للجماؿ أك حتويبل للقبيح ليظهر مجيبل، بل ىو القدرة على نقل 
ادلرئي كاسوس نقبل صادقا يلقى يف النفس جتاكبا كقبوال كتصديقا، فيكوف مجالو يف 

يحملنا إلى األعمق سرا، إلى األشد )ااكاة اليت أتاحت النقل مبنطق شعرم 
سحرا، إلى معنى الوجود العجيب، إلى الحياة الداخلية المستترة في جوىر 

كىذا مجاؿ اإلرادة من لدف الشاعر الذم . كليس يف الصرؼ كالتحويل(3)(األشياء

                                                 
1

ٚ٘ٛ رمو٠جب ِب اعزّغ ٌؼجل . آ١ٌبد اٌزظ٠ٛو فٟ اٌّشٙل اٌموآٟٔ لواءح فٟ اٍزط١مب اٌظٛهح األكث١خ: ٠ٕظو ؽج١ت َِٟٛٔ - 

هللا ثٓ ػٍٟ ثٓ صمفبْ فٟ اٌّمِٛبد اٌف١ٕخ فٟ اٌمظ١لح األٔل١ٌَخ فالي اٌمو١ٔٓ اٌواثغ ٚاٌقبٌِ اٌٙغو١٠ٓ، ِىزجخ اٌٍّه ػجل 

اٌٍفظخ اٌّفوكح ٚاٌغٍّخ اٌشؼو٠خ ٚاٌّؼغُ اٌشؼوٞ ٚا١ٌٍّٛمٝ )  :248َ، ص2001/٘ـ1422اٌؼي٠ي اٌؼبِخ، اٌو٠بع، 

 46، ص1979، 1ؽوو١خ اإلثلاع، كهاٍبد فٟ األكة اٌؼوثٟ اٌؾل٠ش، كاه اٌؼٛكح، ث١وٚد، ؽ: ٚفبٌلح ٍؼ١ل. (اٌشؼو٠خ

ٚلل رؼّلد ٘نا اٌزور١ت فٟ اٌٙبِش ٔظوا . رزؾلس ػٓ األٌفبظ ٚاٌؼجبهاد ٍٚغً اٌّٛػٛػبد ٚاٌظٛه ِٚب رٌٛلٖ ِٓ ػاللبد

أل١ّ٘خ اٌّمٛال د إٌمل٠خ ػٕل اٌجبؽض١ٓ اٌضالصخ كْٚ ِواػبح اٌزًٍََ اٌيِٕٟ، ٌٚؼً ِب هآٖ َِٟٛٔ ٘ٛ رط٠ٛو ٌٕفٌ اٌّؼب١٠و 

 ث١ّٕب 1979 ٚثؾش فبٌلح ٍؼ١ل ػبَ 1999ٚثؾش ِؾَٓ اٍّبػ١ً ِؾّل ِئهؿ فٟ ػبَ . ِٚلاهاد اٌجؾش ٚإٌمل ػٕل ٍبثم١ٗ

.  2003ثؾش َِٟٛٔ ِئهؿ فٟ 
2

. 136، ص1اٌّؼغُ ا١ٌٍٛؾ، ط - 
3

. 14اٌظٛهح اٌشؼو٠خ، ص: ٍب١ٍٓ ػَبف - 
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حيسِّن ادللفوظ كيبديو يف أهبى صوره، كأما اجلماؿ ادلدرؾ عند السامع فهو مجاؿ لو 
. (1)مكانو مع التخييل

يف - بوصفها زلاكاةن تشكيلية كختييبل ذىنيا-كحاصل ادلوضوع؛ إف الصورة 
أساسها أيقوف يتشابو فيو ادلنقوؿ كاألصل، لتكوف احلقيقة كامنة فيهما كبينهما؛ فأما 

الشاعر جيتهد يف إيصاذلا للمستمع مبا يراه مناسبا / فيهما، فؤلف ادلراد رؤية عند ادلتكلم
من الوسائل اللفظية مصورا حاؿ رؤياه، فيكوف منو أف يتفق معو على ما اجتهد فيو 

كأما بينهما، فؤلف الشاعر يقصد إيصاؿ ما رآه . ككبلمها يف صورة اسن قصدا كفهما
حقيقة لسامعو، كىو يعتقد أنو قادر على فهم ما قيل لو بالشكل الذم مت بو اإلببلغ 

. كالتواصل
 ال يعكر صفو ىذا ادلوضوع إال ما يتدخل يف التصوير من زكائد لفظية تزيد 

على ادلعٌت ادلراد أك حُت نقصاف بعضها من ادللفوظ، فيحجب شطره ادلعنوم كيقُت 
ادلتكلم أنو على إفاضة البياف مبا جيعل الفهم ميسورا عند سامعو كليس احلاؿ / الشاعر
 الشاعر بكل أدكات اإلببلغ زلاكيا موضوعا ما على/كعليو؛ يتوسل ادلتكلم. بذاؾ

حقيقتو، كقاصدا الفهم كاإلفهاـ ال غَتمها، لتكوف ىذه األدكات منابع للصورة 
.  عنده(2)الشعرية

 
 (sources et types d'images): منابع الصورة الشعرية وأنماطها- 3 

 
نتيجة - األمناط-إف منابع اإلبداع سبب أصيل يف تىعُتُّ أمناط الصورة؛ إذ ىي

ذلا ترتبط هبا كتتعُت من خبلذلا، سواء أكانت منابع بشرية أساسها احلواس اخلمس، أـ 
كانت طبيعية مستمدة من البيئة كالكوف اخلارجي، أـ ركحية معرفية أصلها الدين 

: كالعلم كادلقدسات كالعرؼ، كما  سيتبُتَّ شلا يلي
 

                                                 
1

. ِٓ ٘نا اٌجؾش 31رٕظو اٌظفؾخ  - 
2

، ٚف١ٙب ػ١َّٓ ِظبكه اٌظٛهح ثبٌج١ئ١خ 236اٌّمِٛبد اٌف١ٕخ فٟ اٌمظ١لح األٔل١ٌَخ، ص : ٠ٕظو ػجلهللا ثٓ ػٍٟ ثٓ صمفبْ - 

ٚاٌضمبف١خ ٚاٌنار١خ ٚاإلَٔب١ٔخ ٚاٌؾؼبه٠خ، ٚثبٌٕظو اٌٝ ؽج١ؼخ ِٕشئٙب، فٟٙ أَب١ٔخ ثشو٠خ ٚو١ٔٛخ فبهع١خ ٚهٚؽ١خ ِؼوف١خ 

.  اٌجؾشفٟ ِزٓوّب 
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 (sources humaines): منابع بشرية إنسانية -1.3
ما من شيء يقع يف النفس موقع التصديق كوقع ما تتحسسو جوارح اإلنساف، 
لتكوف مصدرا للمعرفة كاإلدراؾ كالتمييز حىت كإف كاف اإلخبار لغة، ذلك أف ادلخرب 
عن احلقيقة جيتهد يف كضعها داخل إطار حسي ليسهل على سامعو استيعابو قبل أف 

إف األمر يتطلب مرحلة احلس فيكوف مقبوال مث . حيولو من جديد إىل معرفة ذىنية
. يصبح كما أراد لو ادلتكلم أف يكوف عند سامعو، عندما يصَت مكتسبا ذىنيا

كعلى أقل تقدير؛ فإف ادلخرب يتوسل بلسانو كلغتو كما أكيت من قدرة كإرادة 
على التصوير، يف مقابل ما يبذلو السامع من حسٍّ مسعي خالص أكؿ األمر قبل أف 

.  يتوجو ادللفوظ إىل احلاسة اليت تناسبو قصد القياس كالقبوؿ مث التذكؽ
كمنو؛ تتعُت يف األذىاف قصدا كفهما صور مسعية كصور بصرية كأخرل ذكقية 
كمشية كدلسية تتطلب مؤشرات لغوية حتيل على موقعو فهمنا عند سامعها كما بدت عند 

ىذه ادلؤشرات ليست سول كحدات أك كلمات أك ملفوظات لغوية يشًتؾ يف . قائلها
. تداكذلا الطرفاف، ادلصوِّر كادلصوَّر لو

كليس شرطا أف أف يتعُت لكل حاسة شكل تعبَتم يصور احلقيقة ادلراد 
تبليغها، بل حيدث كأف جيتمع يف ادللفوظ الواحد من ادلؤشرات اللغوية أكثر من 

مؤشرات احلاسة الواحدة، كاجتماع السمع كالبصر أك الذكؽ كالشم، فكما كاف اإلفراد 
مصدرا للمعرفة كاإلدراؾ كالتمييز كذلك تكوف ادلزاكجة، كما دؿ على الشيء مفردا دؿ 

بل أكثر من ذلك أف يستعار العضو احلسي للتعبَت عن غَت ما . على أمثالو مع غَته
تعودت عليو األمساع، صانعا تراسبل حسيا أدىن ما فيو أف تتوسل يف فهمو بغَت حاستو 

كليس . فتتعُت قدرة الشاعر كأدائو تبليغا كبيانا كما تتعُت قدرة السامع فهما كإدراكا
األمر باحلديث الذم جدَّ يف النقد العريب، بل ىو القدًن  ادلتأصل يف تراثنا األديب؛ 

 مّحل الكالـ أصوات محّلها من األسماع إنما): القاضي اجلرجاين يؤكدفهذا 
وأنت قد ترى الصورة تستكمل شرائط الحسن، وتستوفي ، النواظر من األبصار

أوصاؼ الكماؿ، وتذىب في األنفس كّل مذىب، وتقف من الّتماـ بكّل طريق، 
األجزاء،  ثم تجد أخرى دونها في انتظاـ المحاسن، والتئاـ الخلقة، وتناصف
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وتقابل األقساـ، وىي أحظى بالحالوة، وأدنى إلى القبوؿ، وأعلق بالّنفس، وأسرع 
. (1)(لهذه المزيّة سببا، ولما خّصت بو ُمقتضيا... ممازجة للقلب، ثم ال تعلم 

التخييل قبوال، حىت /ااكاة نظما كاإلدراؾ/يتأكد من قولو أمهية احلواس يف النقل
تستويف الصورة شركط الكماؿ كاالنتظاـ كاحلسن، فتأخذ يف النفس مكانا ال تأخذه 

 فيها مبا ال جيعلها تفارقو، كقد مجعت بُت الشعور كجودة األداء (2)غَتىا، كتنطبع
. اللغوم

كيًتتب عليو أيضا بركز النمط الذكقي، كالنمط الشمٌي، كالٌنمط اللمسي، 
كالنمط السمعي كالنمط البصرم أمناطا للصورة يف شقها احلسي، حيث ال يفارؽ 

 مؤكدا على (3)الشعر مرتبة اسوس من القوؿ الفٍت، كبو قاؿ عبد القاىر اجلرجاين
، للداللة على كركنقان كعمقان مؤثران   لتعطي شكبلن ضركرتو يف تكوين كتشكيل الصورة

ال )اليت ،  ما تنتجو ملكة اخلياؿ قبل دخوؿ مرتبة اإلبداع القائمة على،األثر النفسي
محاكاة العالم الخارجي، وإنّما تعني االبتكار واإلبداع، وإبراز عالقات  تعني

. (4)(جديدة بين عناصر متضاّدة، أو متنافرة، أو متباعدة
.  طبقتُت للصورة؛ إحدامها حسية كاألخرل ذىنيةأكلقد تعُت كجود مرتبتُت 

فإهنا متعلقة بادلبدع كالقارئ  (5)كسواء أكانت الصورة حسية أـ ذىنية أـ رامزة أـ رلازية
                                                 

1
اٌٍٛبؽخ ث١ٓ اٌّزٕجٟ ٚفظِٛٗ، رؾم١ك أؽّل ػبهف اٌي٠ٓ، : (أثٛ اٌؾَٓ ػٍٟ ثٓ ػجل اٌؼي٠ي)اٌمبػٟ اٌغوعبٟٔ  - 

. 307-306َ، ص1930/٘ـ1331ِطجؼخ اٌؼوفبْ، ط١لا، ٌجٕبْ،
2 

ؼبٌغخ َعل٠لح ٌٍّظٛهح اٌشؼو٠خ، أّٔبؽ اٌّظٛهح فٟ شؼو أثٟ : اٌظٛهح االٔطجبػ١خ ّٔؾ ِٓ اٌظٛهح أٚهكٖ فٙل ػىبَ-  ُِ ٔؾٛ 

بَ، ِغٍخ  ّّ وبْٔٛ اٌضبٟٔ - إٌَخ اٌقبَِخ  18 :كِشك اٌؼلك-  ِغٍخ فظ١ٍخ رظله ػٓ ارؾبك اٌىزبة اٌؼوة- ٌزواس اٌؼوثٟ ار

. ٘ـ1405 هث١غ اٌضب١ٔٗ  - 1985" ٠ٕب٠و"
3

٠ٕٚظو . ٚاٌؾ١َخ ؽ١ش ٠وثؾ اٌظٛهح ثلٚافغ ٔف١َخ اػبفخ اٌٝ اٌقظبئض اٌنٚل١خ . ٠93ٕظو أٍواه اٌجالغخ، ص - 

، ِغٍخ ألالَ 2ٚؽل٠ضبًا، ط ِفَٙٛ اٌظٛهح اٌف١ٕخ، غٛا٠خ اٌظٛهح اٌف١ٕخ اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّؼبٌُ لل٠ّبًا : ٌالٍزياكح اثوا١ُ٘ أ١ِٓ

  www.alimbratur.comرٙش١ُ اٌظٛهح اٌف١ٕخ فٟ شؼو اٌؾلاصخ، :  ٚػجل اٌؼي٠ي اثوا١ُ٘. 28/04/2006اٌضمبف١خ، 

.   فٟ ؽل٠ضٗ ػٓ اٌظٛهح ٚرؼبًِ إٌمبك اٌؼوة ِغ ِقزٍف ِفب١ّ٘ٙب30/09/2008،
4

، ِؼٍمب ػٍٝ آهاء ػجل اٌمبكه اٌغوعبٟٔ فٟ ثبة 2008/ 08 /29اٌظٛهح اٌشؼو٠خ لل٠ّب ٚؽل٠ضب،:ػجل اٌؾ١ّل لبٚٞ - 

  www.alimbratur.comرٙش١ُ اٌظٛهح اٌف١ٕخ فٟ شؼو اٌؾلاصخ، :  ػجل اٌؼي٠ي اثوا١ُ٘ ٠ٕٚظو. اٌظٛهح

.. رشج١ٗ اٌشٟء ثبٌشٟء ِٓ عٙخ اٌظٛهح ٚاٌشىً):  فٟ ؽل٠ضٗ ػٓ ػجل اٌمب٘و اٌغوعبٟٔ ٚٔٛػٟ اٌزشج١ٗ.30/09/2008

.  69ٚاٌشجٗ اٌنٞ ٠ؾظً ثؼوة ِٓ اٌزؤٚي، ٠ٕظو أٍواه اٌجالغخ،  ص
5 

اٌظٛهح اٌشؼو٠خ لل٠ّب :اٌظٛه اٌؾ١َخ ٚاٌن١ٕ٘خ ٚاٌواِيح ٚاٌّغبى٠خ ٟ٘ األّٔبؽ اٌزٟ أزٙٝ ا١ٌٙب ػجل اٌؾ١ّل لبٚٞ- 

  www.alimbratur.comرٙش١ُ اٌظٛهح اٌف١ٕخ فٟ شؼو اٌؾلاصخ، :  ٚأِب ػجل اٌؼي٠ي اثوا١ُ٘. 2008/ 08 /29ٚؽل٠ضب،

٠ٚؼٕٟ ثّٙب ِب رواٖ اٌؼ١ٓ ِٓ ] ٚغ١و ِوئٟ،ِوئٟ: ، فمل ػ١ٕٙب ثؾَت رؼبًِ إٌمبك اٌؼوة ِؼٙب وّب 30/09/2008ٍٟ٠،

. اٌج١َطخ ٟ٘ اٌزٟ ال رؾًّ اال ِٛلفب ٚاؽلا كْٚ ٍٛاٖ] ٚث١َؾ ِٚووت، .[أشىبي ٚأٌٛاْ ِٚب ال رواٖ ِّب رؼٍك ثّؼوفخ اٌن٘ٓ

  ٚفبػً ٚغ١و فبػً،.[ٚأِب اٌّووجخ فٟٙ اٌزٟ رغّغ ث١ٓ اٌّٛلف١ٓ ٚاٌضالصخ ثؾ١ش رورجؾ اٌّٛالف ٌزوٍُ طٛهح وج١وح ِووجخ

ٚغ١و اٌفبػٍخ ٟ٘ اٌظٛهح إٌّطفئخ اٌجب٘زخ . اٌظٛهح اٌشؼو٠خ اٌفبػٍخ ٟ٘ اٌزٟ رئكٞ ٚظ١فزٙب اٌف١ٕخ فٟ اٌمظ١لح]

ِٕٚٗ اٌن١ٕ٘خ اٌّووجخ ٚ٘ٛ ِب ١ٌٌ ٌٗ ٔظ١و أٚ ِطبثك فٟ اٌقبهط، ِٕٚٗ اٌن١ٕ٘خ اٌّمبهثخ ثؾًّ ]ٚمٕٟ٘ ٚؽَٟ،. [ٚاٌؼبثوح

 ِؼٕٝ ػٍٝ طٛهح ِٓ طٛه اٌن٘ٓ ٔؾٛ اٌؾ١بح ٚاٌّٛد، ٚاٌؾت ٚاٌّمذ، ٚا١ٌم١ٓ ٚاٌشه، ٚاٌّوٚءح ٚاٌغله فال رج١ٓ اال ِٓ

فالي اٌؾٛاً، فبما طٕؼٕب ِمبهثخ رمغ رؾذ ٍٍطبْ اٌزظ٠ٛو اٌؾَٟ أكارٙب االٍزؼبهح ٚاٌىٕب٠خ، رؤٌٍ ػٍٝ ٘نا اٌّؼٕٝ 

١خ ٚاٌنٚل١خ ّّ فٙل ػىبَ فٟ رفظ١ٍٙب ٚػلِّ٘ب اٌٝ  ٚأؽبي .[، ٚ٘ٛ اٌؾَٟ ِٓ اٌظٛهحٚا١ٌٍَّخ اٌظٛه اٌجظو٠خ ٚاٌَّؼ١خ ٚاٌش

ؼبٌغخ َعل٠لح  ُِ بَ، ٔؾٛ  ّّ ؽ١َخ ٚرغو٠ل٠خ ٚأطجبػ١خ ٚافزواػ١خ ٚهِي٠خ ؽل١ٍخ ١ّ٘ٚٚخ، ٠ٕظو أّٔبؽ اٌّظٛهح فٟ شؼو أثٟ ر

http://www.alimbratur.com/
http://www.alimbratur.com/
http://www.alimbratur.com/
http://www.alimbratur.com/
http://www.alimbratur.com/
http://www.alimbratur.com/
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معا؛ فادلبدع من جهة ااكاة كالقارئ من جهة التخييل، كيبقى التوافق بينهما رىُت 
كعلى ىذا األساس؛ فإف . جودة البياف من األكؿ كدقة الفهم كاالستيعاب من الثاين

 : (1)مصطلح الصورة الشعرية عند الغربيُت زلصور يف ثبلث دالالت
. (الصورة الذىنية)الصورة بوصفها نتاجا لعمل الذىن اإلنساني أو- أ

  .(الصورة الرامزة)الصورة بوصفها نمطا يجّسد رؤية رمزية أو - ب
. (الصورة المجازية)الصورة بوصفها مجازا أو - ج

كقد أحسن شفيع السيد حُت مجع دالالت الصورة غَت آبو مبا عندنا أك عند 
: الغربيُت يف ثبلث دالالت

، ليكوف (2)(داللتها على أوصاؼ األشياء المدركة بحاسة البصر)- أ
. بُت ادلرئي كالتصوير الفٍت التعليل كاإلدراؾ قائمُت على مبدأ ادلشاهبة

واستنساخ ذىني لما سبق إدراكو ... تمثيل حسي للمعنى الصورة)- ب
. (3)(بالحواس وليس بالضرورة أف يكوف ذلك المدرؾ مرئيا

على التمثيل الذىني للمعنى سواء أكاف حسيا أـ  داللتها)- ج
 . مستشهدا بعبد القاىر اجلرجاين(4)(تجريديا

يبدك أف الصورة الذىنية شاملة لكل أمناط الصور الشعرية، كوهنا نتاج العقل 
؛ سواء أتعلق األمر بالرمز أـ اجملاز أـ ادلادم اسوسالبشرم يف حلظة انفعاؿ معينة 

ففركيد يف دراساتو ادلتعلقة بالعقل الباطن، كالسلوكيات البشرية يستنتج أف الصورة 
الذىنية نتيجة لدينامية الذىن اإلنساين إبداعا فنيا، كاستيعابا فهميا، فتصنف الصور 

، كال فرؽ بُت احلقيقي (حسية)ْتسب مادهتا إىل صور بصرية كذكقية كمشية كمسعية 
الصورة ): زلسن إمساعيل زلمد يف قولو كىو ما انتهى إليو، كاجملازم من الصور

ىي خالصة تجربة ذىنية يخلقها إحساس الشاعر لتلك التجربة وقدرة ... الشعرية
                                                                                                                                  

- إٌَخ اٌقبَِخ  - 18 كِشك اٌؼلك-ِغٍخ فظ١ٍخ رظله ػٓ ارؾبك اٌىزبة اٌؼوة-اٌزواس اٌؼوثٟ ٌٍّظٛهح اٌشؼو٠خ ، ِغٍخ

 . 1405هث١غ اٌضبٟٔ - 1985" ٠ٕب٠و"وبْٔٛ اٌضبٟٔ 
1

ٚربثؼُٙ فٟ مٌه إٌمبك اٌؼوة اٌّؾلص١ٓ؛ فبٔمَّٛا . 2008/ 08 /29اٌظٛهح اٌشؼو٠خ لل٠ّب ٚؽل٠ضب،:ػجل اٌؾ١ّل لبٚٞ - 

االرغبٖ اٌّزفزؼ ػٍٝ إٌظو٠بد اٌغوث١خ ٠ّٚضٍٗ ػٍٟ اٌجطً ٚٔظود ػجل اٌوؽّٓ ِٚظطفٝ ٔبطف ٚٔؼ١ُ - أ: صالس ِغّٛػبد

ارغبٖ ِؼزلي ٠ّٚضٍٗ ػٍٟ اثوا١ُ٘ أثٛ ى٠ل ٚػجل هللا - ط. االرغبٖ اٌّزشجّش ثبٌمل٠ُ، ٠ّٚضٍٗ وّبي ؽَٓ اٌجظ١و -  ة.ا١ٌبفٟ

 .ٔفٌ اٌّٛلغ ٚٔفٌ اٌزبه٠ـ. طبٌؼ ٔبفغ ٚثشوٜ ٍِٛٝ طبٌؼ ٚعبثو ػظفٛه
2

.  239ِٕٗرٕظو ص. ٚػٍٝ ِجلأ اٌّشبثٙخ ػٕلٖ ٠ىْٛ اإلكهان ٚاٌفُٙ. 236لواءح اٌشؼو ٚثٕبء اٌلالٌخ،  ص: شف١غ ا١ٌَل - 
3

. 238اٌَبثك، ص: شف١غ ا١ٌَل - 
4

. 237اٌَبثك، ص - 
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خيالو على تحويلها من كونها ذىنية غير مجردة إلى رسمها صورة بارزة للعياف 
.  (1)(...يتذوقها متلقوىا

 
:     كما يتوسل الشاعر لتبليغ صوره بػ

  (sources universelles) :منابع كونية خارجية-   2.3
لقد جرت عادة الشعراء أف جيعلوا من البيئة فضاءن النفعاالهتم الشعرية كمستندا 
قويا دلذاىبهم يف احلياة كىي عادة العرب يف اجلاىلية كاإلسبلـ مث زاد األمر رسوخا مع 

حيث يتفاعل  كال ترسم الصورة دكف جتربة حٌية يعيشها الشاعر. الشعر األندلسي
برع في المعاني من  فقلما) :كلذا يقوؿ حاـز (الشاعر)مع اإلنساف  (البيئة)ادلكاف 

وال في جودة  وال في األلفاظ من لم ينشأ بين أمة فصيحة،، لم تنشئو بقعة فاضلة
 وال شاىد رقة أسلوب النسيب من لم تشط بو عن أحبابو رحلة وال في... النظم 

.  (2)(موقف فرقة
 ،(3)لقد أشاد الدارسوف بابن خفاجة الذم جعل من الطبيعة صورا ناطقة 

ختليو عنها أك قلة االىتماـ هبا على عكس  يف بعضهم من ابن دراج بقدر ما استغرب
أف الموقف من الطبيعة والمكاف )كتؤكد خالدة سعيد . (4)شعراء األندلس قبلو كبعده

مرتبط بنوعية التعامل مع األرض، لكنو يتأثر بالموقف الذي يحملو الموروث 
كمن مثَّ فادلكاف التارخيي يستحضر الرتباطو بعهد مضى، يرسم صورة ، (5)(الثقافي

                                                 
1

 - 75كِشك اٌؼلك -اٌؼوة ِغٍخ فظ١ٍخ رظله ػٓ ارؾبك اٌىزبة-اٌظٛهح اٌشؼو٠خ ػٕل ٠ؾ١ٝ اٌغياي، ِغٍخ اٌزواس اٌؼوثٟ - 

. 1419 مٚ اٌؾغخ  - 1999" اثو٠ً"١َٔبْ  - 19إٌَخ 
2

.  42إٌّٙبط، ص: ؽبىَ اٌموؽبعٕٟ - 
3

ربه٠ـ األكة األٔلٌَٟ ػظو اٌطٛائف ٚاٌّواثط١ٓ، كاه اٌشوٚق ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ، : ٠ٕظو فٟ اٌّٛػٛع اؽَبْ ػجبً - 

.   ٠ئول أْ اثٓ ففبعخ ٘ٛ شبػو اٌطج١ؼخ األٚي فٟ األٔل163ٌٌٚفٟ ص. 171 – 163، ص1997، 1ػّبْ، األهكْ، ؽ
4

هح، ـاٌظٛهح اٌف١ٕخ فٟ شؼو اثٓ كهاط اٌمَطٍٟ األٔلٌَٟ، ِىزجخ ٔٙؼخ اٌشوق، عبِؼخ اٌمبٖ: ٠ٕظو أشوف ػٍٟ كػلٚه - 

ٚالغ األهع ) ػٍٝ أْ ٠178ئول ػجلهللا ثٓ ػٍٟ ثٓ صمفبْ فٟ اٌّمِٛبد  اٌف١ٕخ فٟ اٌمظ١لح األٔل١ٌَخ، ص. 511ك د، ص

األٔل١ٌَخ ٚعّبٌٙب لل أؼىٌ ػٍٝ اإلَٔبْ، فىبْ شؼوٖ طلٜ ٌنٌه اٌزؤصو، وّب وبْ طلٜ ٌإلَٔبْ ٚؽ١برٗ ٚصمبفزٗ ٚعٍّخ ِب 

 ؽل٠ضب ػٓ اٌؼٛاًِ 231 اٌٝ ص221ٚفظض ػي اٌل٠ٓ اٍّبػ١ً فٟ األٌٍ اٌغّب١ٌخ فٟ إٌمل اٌؼوثٟ، ص. (٠زؼٍك ثٗ

 (اٌّئصواد اٌطج١ؼ١خ)ه٠بد اٌفو١١َٔٓ ِج١ٕب ػاللخ اإلثلاع ثبٌّىبْ اٌغغوافٟ ٚأؽٍك ػ١ٍٙب ظاٌّئصوح فٟ اإلثلاع ِؼزّلا ػٍٝ ْ

ٚهغُ اٌطبثغ اٌّزؼظت ٌٍناد اٌفو١َٔخ؛ فبْ اٌّواك ِٓ اٌّٛػٛع وٍٗ ٘ٛ اٌٛلٛف ػٍٝ رؤص١و اٌطج١ؼخ . ػوقهاثطب ا٠ب٘ب ثبي

اال   ِب ٠شجٙٗ فٟ ؽل٠ضٗ ػٓ ٔظُ اٌشؼو، ٚ٘ٛ ِب ال ٠ؾظ40ًٚاْ وبْ ػٕل ؽبىَ فٟ إٌّٙبط ص. فٟ اٌناد اٌّجلػخ

إٌشء فٟ ثمؼخ ِؼزلٌخ اٌٙٛاء ؽَٕخ اٌٛػغ ؽ١جخ ): ثب١ٌّٙئبد ٚاألكٚاد ٚاٌجٛاػش، ؽ١ش ٠مٛي ِزؾلصب ػٓ ا١ٌّٙئبد

اٌّطبػُ، أ١ٔمخ إٌّبظو، ِّزؼخ ِٓ وً ِب ٌألغواع اإلَٔب١ٔخ ثٗ ػاللخ، ٚاٌزوػوع ث١ٓ اٌفظؾبء األٌَٕخ اٌَّزؼ١ٍّٓ 

.  (ٌألٔبش١ل ٚاٌّم١ّ١ٓ ٌألٚىاْ
5

. 29ؽوو١خ اإلثلاع، ص - 
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تتجدد كتعود إىل احلياة كلما حضر مثَتىا يف نفس الشاعر، لتجد الصورة ادلنطبعة 
عنده يف الذات ما دياثلها كيشاهبها يف الطبيعة كادلكاف، فيتناظر الشعور كادلثَت يف صورة 
متشابكة، يتم فهمها بربط النظَت بالنظَت، أك جتد فيهما ما يناقض احلاؿ ككيعارضها، 

فتقف الصورتاف متقابلتُت ترمساف كضعُت سلتلفُت أحدمها مرغوب فيو أك مرغوب 
إف الصورة اليت تثَت الشاعر صورة خارجية ميتة، كلكنها تصنع صورةن داخليةن . (1)عنو

.  حيةن متجددةن يف كل مرة
 [من الطويل]:كلنا يف الشعر اجلاىلي كغَته أمثلة بٌيًنة؛ فزىَت حُت قاؿ

( 2)(أمن أـ أوفى دمنة لم ُتكّلِم         بحومانِة الدُّراج فالمتثلمِ )

ما كاف لو أف جيمع بُت اإلنساف شلثبل يف ادلرأة كادلكاف شلثبل يف الدمن بالدراج 
.  كادلتثلم إال ألنو يستحضر صورة ماضية جتددت يف ىذا ادلكاف دكف سواه

 [من البسيط]: كمن الشعر األندلسي قوؿ ابن زيدكف
( 3)(إني ذكرتك بالزىراء مشتاقا       واألفق طلق ومرأى األرض قد راقا)

كلو  ، ما كاف لو أف جيمع بُت ادلكاف على بعده بالذكرل ادلرافقة لو شعورنا أينما حلَّ 
فيو ما يصنع ادلشاهبة كالتماثل، أك يصنع ادلفارقة كالتباعد؛ فأما ادلشاهبة فأساسها 

، كأما ادلفارقة فأساسها االحنسار النفسي كالتحسر -ادلكاف كاإلنساف- اجلماؿ بينهما
كالضيق، إذ حيضر ادلكاف كما يضفيو من ألفة، كيغيب اإلنساف ليستحيل ادلكاف على 

.   ركنقو خبلءن خاكيا
    

، كلذلك شٌق على (4)(إف العودة إلى الطبيعة عودة إلى الفطرة والذات)
... األرض والكلمة )فغدت. (1)الشعراء خاصة شعراء األندلس أف يػيغىيِّبيوا ىذا األمر

                                                 
1

 ٚػ١َّٓ اٌّىبْ اٌّورجؾ ثّٛلف االهرجبؽ 92اٌّمِٛبد اٌف١ٕخ فٟ اٌمظ١لح األٔل١ٌَخ، ص: ػجلهللا ثٓ ػٍٟ ثٓ صمفبْ: ٠ٕظو - 

. أٚ ِٛلف إٌفٛه

2
ّّبً، كاه اٌّؼوفخ، ث١وٚد، ٌجٕبْ،ؽاٌل٠ٛاْ،:ى١٘و ثٓ أثٟ ٍٍّٝ -     .64، ص2005-1426، 2 شوػ ؽّلٚ ؽ

3
شوػ ٚػجؾ ٚرظ١ٕف وبًِ و١الٟٔ ٚػجلاٌوؽّبْ ف١ٍفخ، ِطجؼخ ِظطفٝ اٌجبثٟ اٌؾٍجٟ، ِظو اٌل٠ٛاْ، : اثٓ ى٠لْٚ - 

، 91اٌّمِٛبد اٌف١ٕخ فٟ اٌمظ١لح األٔل١ٌَخ، ص: موو ػجلهللا ثٓ ػٍٟ ثٓ صمفبْ فٟ وزبثٗ . 257صَ، 1932/٘ـ1351، 1ؽ

ٚلل ٠ىْٛ اٌّىبْ ػبِب وٍفع األٔلٌٌ أٚ فبطب وبٌّل٠ٕخ ٚاٌجٍلح ٚاٌج١ذ ٚاٌَّغل ... اهرجبؽ األٔل١١ٌَٓ ثبٌّىبْ اهرجبؽب ٚص١مب

. ٚاٌّلهٍخ ٚاٌمظو ٚاٌّؼووخ ٚإٌٙو ٚاٌَغٓ ٚاٌؾل٠مخ ِٚىبْ األٌٔ
4

. 32ؽوو١خ اإلثلاع، ص: فبٌلح ٍؼ١ل - 
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صورة تحتل مكانة مهمة في عقلية العاشق األندلسي، فإذا جماؿ األرض وجماؿ 
البيئة  كىو ما جيعل، متأثرة بواقع التجربة احلية (2)(الصورة يتحداف في ىذه العقلية

كالطبيعة مصدرا رئيسا للصورة كاخلياؿ بفعل التفاعل الشعرم العقلي بُت الواقع ادلعيش 
منبعا للرموز والصور الجديدة في بنيتها )، حىت صارت بذلك (3)كالبيئة الطبيعية

ادلاء : ، كمبلذا للشعراء ذلم فيها كثَت الغايات من خبلؿ عناصرىا األربعة(4)(ودالالتها
كاذلواء كاألرض كالنار، كاليت تشتغل على دتاس احلواس اخلمس، لتعطي من الصور 

الشعرية ما يصنع ركنق اخلطاب بل ركحو كمجالو الذم يينًشئ التذكؽ كالتفرد 
، فيتولد عن كل ذلك األغراض الشعرية اليت تعارؼ عليها الناس يف الدرس (5)كاخللود

. النقدم، صانعةن تداخبل بُت الغرض كالصورة؛ فيًتادفاف أحيانا كخيتلفاف أحيانا أخرل
فهل ديكن للغرض أف يصَت صورةن؟ 

يبدك أف القصيدة الواحدة صورة تتشكل من صور جزئية، لتكوِّف صورةن كليةن، 
أال حتمل القصيدة اجلاىلية مثبل مقدمةن كرحلةن كغرضنا أساسينا، ككل عنصر منها ديثل 
صورة مستقلة، كىو تقليد جرت عليو عادة الشعراء العرب حىت الحت بوادر التجديد 

كحىت ىذا التجديد مل يسلم من ىذه الظاىرة ادلبلزمة للشعر، ككأف . يف العهد العباسي
الشعر كلُّ تشظى، فتناثر دررا كصورا تستقل بنفسها قبل أف تعود إىل خيطها الذم 

كعلى ىذا يفهم كبلـ زلمد . يضمها فتصَت عقدا تآلفت حباتو صورةن تامةن متكاملةن 
، كما يفهم تقسيم عبد اإللو الصائغ (6)(والقصيدة الجيدة صورة)حسن عبدا 

 كاجلزئية كادلركبة أيضا، فما جتزَّأ يشكل ادلركبة عند ضم (7)للصورة على أساس الكلية
.     بعضو إىل بعض، كالكلية منها شاملة للمركبة من الصور

                                                                                                                                  
1

.  ِٚب ثؼل٘ب169ٚاٌظفؾخ . 93-91اٌَبثك، ص: ػجلهللا ثٓ ػٍٟ ثٓ صمفبْ ٠ٕظو - 
2

. 178ص. 169ٔفَٗ، ص  -
3

.  178اٌَبثك، ص: ػجلهللا ثٓ ػٍٟ ثٓ صمفبْ:ٚ.  ِٚب ثؼل٘ب32ؽوو١خ اإلثلاع، ص : فبٌلح ٍؼ١ل رٕظو - 
4

اْ اٌطج١ؼخ ٚاٌٛالغ ِظلهاْ ال ٠َزط١غ ):45لبي ١٘غً فٟ اٌّلفً اٌٝ ػٍُ اٌغّبي، ص. 34اٌَبثك، ص: فبٌلح ٍؼ١ل - 

. (اٌفٓ أْ ٠َزغٕٟ ػٓ اٌغوف ِٓ ِؼ١ّٕٙب
5

َِز٠ٛبد اٌزؾ١ًٍ ا١ّ١ٌَبئٟ ٌٍقطبة اٌشؼوٞ، رؾ١ًٍ َِز٠ٛبرٟ ٌمظ١لح شٕبش١ً اثٕخ اٌغٍجٟ، : ٠ٕظو ػجل اٌٍّه ِوربع - 

اٌشؼو اٌؼوثٟ اٌؾل٠ش، ث١ٕبرٗ : ٚ ِؾّل ث١ٌٕ. 151، ص2001كاه اٌىزبة اٌؼوثٟ ٌٍطجبػخ ٚإٌشو ٚاٌزوعّخ، اٌغيائو، 

ٚاْ وبْ -اْ والِّٙب ٕ٘ب  .218، ص1990، 1 اٌشؼو اٌّؼبطو، كاه رٛثمبي ٌٍٕشو، اٌلاه اٌج١ؼبء، اٌّغوة، ؽ3ٚاثلاالرٙب، 

٠زوافك ِغ اٌشؼو اٌمل٠ُ ٚأٔل١ٌَٗ ثبٌقظٛص ٌم١بِٗ ػٍٝ اٌزشى١ً اٌطج١ؼٟ ٌٍّشبػو ٚاألؽب١ٌٍ - ٠قض اٌشؼو اٌّؼبطو

ٚاٌظٛا٘و اٌّؼ١شخ،  ٚػٕلِب ٠زؼٍك األِو ثشؼو أثٟ اٌظٍذ؛ فٙٛ طٛهح ٌٍّؤٍبحًا اٌؾم١م١خ، ٚاٌفؼبءاد اٌّقزٍفخ، فٍُ ٠جك ٌٗ 

. ٌزؾ٠ًٛ اٌؾبطً ِؼٗ ٚاٌّلهن شؼوا غ١و اٌطج١ؼخ ِٚب رئك٠ٗ اٌؾٛاً اٌقٌّ وّب ١ٍؤرٟ فٟ صٕب٠ب ٘نا اٌجؾش
6

. 8 ، ص1981اٌظٛهح ٚاٌجٕبء اٌشؼوٞ، كاه اٌّؼبهف، ِظو،  - 
7

اٌلاه / اٌقطبة اٌشؼوٞ اٌؾلاصٛٞ ٚاٌظٛهح اٌف١ٕخ، اٌؾلاصخ ٚرؾ١ًٍ اٌقطبة، اٌّووي اٌضمبفٟ اٌؼوثٟ، ث١وٚد، ٌجٕبْ - 

٘نا اٌزم١َُ ٚهك ػٕل اٌغوث١١ٓ عبء ػٕل عٛهط ٠ٛي .  ػٍٝ اٌزٛا106ٌٟ ٚص104، ص1999، 1اٌج١ؼبء، اٌّغوة، ؽ
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كعلى ىذا األساس؛ فإف كركد الوصف كادلدح معا يف قصيدة كاحدة يصنع 
صورتُت جزئيتُت متكاملتُت عند التفاعل النقدم معها، كالكل يشكل ادلادة الشعرية 
ادلركبة أك الكلية، أك لنقل إف الغرض يف حقيقتو صورة عامة تشتمل على صور منطية 
خاصة، فالوصف كادلدح كاذلجاء كالفخر ككل أغراض الشعر ادلعركفة زلاكاةه، تستقل 
بذاهتا أك تتكامل مع بعضها يف القصيدة الواحدة؛ فتصنع بالتفرد صورا كبالتكاتف 

فالغرض صورة عامة كادلواضيع . كالتعدد صورا أخرل، طبقاتو يعلو بعضها فوؽ بعض
صور خاصة داخلو، يعمل التفاعل على بلورهتا ضمن ما يسمى يف النقد بالصورة 

.  الشعرية
كمهما كانت التسميات، فإف التشكيل الشعرم تصوير فيو اجملزَّأ كادلركب 

 كالكلي؛ كعلى ىذا نتحدث عن صفات ادلمدكح كصفات ادلهجو كصفات كمناقب
ينقل أشرؼ علي دعدكر صورة الوداع . ادلرثي، مبا جيعلنا منيل إىل النمطية الشعرية

، كصورة (1)كصورة الرحلة مكوناتو أساسيةن ككحداتو أصيلةن يف القصيدة اجلاىلية
ادلمدكح كصورة اخللفاء كاألمراء كادللوؾ كاحلجاب كالقضاة كصورة ادلعركة كسلتلف 

صنوؼ الوصف كصورة ادلرثي كصورة الطبيعة موضوعاتو فيما بعد  القصيدة 
.  (2)اجلاىلية

، أك عدة أغراض (3)كرغم أف القصيدة ديكن أف حتوم غرضا كاحدا دكف سواه
؛ فإف ادلعرفة عندنا تقـو على التفريق بُت الغرض كادلوضوع، فاألغراض من (4)مؤتلفة

مدح كفخر كىجاء ككرثاء كذـ كشكول كغزؿ كحكمة ككصف كىزؿ كردٍّ كزىد تتفرع 
كغاية ما يف ىذا االستخداـ ىو الوقوؼ على . منها الصور إما بالوحدة كإما بالتعدد

الصورة يف كل مظاىرىا، كقد تعينت ىنا حقائق دنيوية كعقائد دينية كسلوكات بشرية 

                                                                                                                                  
ٚع١ٍ١بْ ثواْٚ فٟ وزبثّٙب رؾ١ًٍ اٌقطبة، روعّخ ِؾّل اٌي١ٌطٕٟ ١ِٕٚو اٌزو٠ىٟ، عبِؼخ اٌٍّه ٍؼٛك، اٌو٠بع، َ ع ً، 

ٚعبء أ٠ؼب ػٕل هٚثود كٚثٛغوأل فٟ وزبثٗ إٌض . ، ٌٍؾل٠ش ػٓ اٌزغيئخ ٚاٌزوو١ت ٚاٌى١ٍخ ِؼب142-140، ص1997

 ٌٍظٛه اٌغيئ١خ ٚاٌّووجخ، ٚص 233-230، ص1998، 1ٚاٌقطبة ٚاإلعواء، روعّخ رّبَ ؽَبْ، ػبٌُ اٌىزت، اٌمب٘وح، ؽ

.   364ِٕٗ ٚص 295-294 ِٚضًَّ ٌٙب فٟ ص238-244
1

. 336-٠299ٕظو اٌظٛهح اٌف١ٕخ فٟ شؼو اثٓ كهاط اٌمَطٍٟ األٔلٌَٟ، ص - 
2

  437  ٚص432  ٚص 430  ٚص397  ٚص387  ٚص٠381خ فٟ شؼو اثٓ كهاط اٌمَطٍٟ، صفٓاٌظٛهح اي - 

.  ِٚب ثؼل٘ب ثٙنا اٌزور١ت508 ٚص489ٚص
3

.  53-52اٌّمِٛبد اٌف١ٕخ فٟ اٌمظ١لح األٔل١ٌَخ، ص: ػجلهللا ثٓ ػٍٟ ثٓ صمفبْ- 
4

 ِٚب ثؼل٘ب، ٟ٘ شج١ٙخ ثّب فٟ اٌشؼو اٌغبٍٟ٘ ٚاإلٍالِٟ ٚاألِٛٞ ِٓ ؽ١ش رشى١ٍٙب ٚثٕبإ٘ب، رٕظو 63اٌَبثك، ص- 

.  64ِٕٗص
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الغاية منها تعيُت احلاؿ صورةن ديكن فهمها بوجو من الوجوه ادلنطقية ادلمكنة كإف كانت 
.  صياغتها شعرا

يتحىدَّث عنو ليس حديث  (صورة كذا): كما أف التعبَت بػ
مهما كانت طبيعة ادل

العهد، بل ىو قدًن يف تراثنا العلمي كاألديب، كمن صورة األشياء كما تبدك يف الواقع 
وصف تقريري، أومحاكاة أمينة للواقع ) ؛ إذ ىيأخذت الصورة مفهومها يف الشعر

الخارجي، أو الطبيعة وواقع الحياة، بقدر ما ىي أيضا الومضة التلقائية التي 
تفرض نفسها على المبدع في لحظة من الزمن كتعبير عن حالة نفسية 

  .(1)(وشعورية
كال شك يف كجود اختبلفات بُت ادلصورين من الشعراء للموضوع كادلشهد 
الواحد، كما أنو ال شك يف كجود اختبلفات بُت القارئُت من النقاد لتقوًن ذات 
ادلشهد كذات ادلوضوع، فهذه احلركية ىي اليت جتعل الصورة حيةن قائمةن قادرةن على 

إف ):التعبَت كما ييقدىر على التعبَت عنها؛ كعلى ىذا نفهم قوؿ رشيدة الًتيكي
االختالؼ الذي يسكن األثر الفني وىو موضع اىتماـ التفكير الجمالي 

واإلنشائي ىو في الواقع اختالؼ خاص بظاىرة الجمالية التي تتحكم في تكوين 
. (2)(األثر وتسمح لو بالنشاط

 

 (sources spirituelles et cognitives) :منابع روحية معرفية - 3.3

إفَّ ادلراد بادلنابع الركحية ما نزؿ منزلة النص الديٍت ادلقدس كمشارب ادلعرفة 
مجيعا بوصفها زلركا أساسا لكثَت من انفعاالت ااكُت شعرا، كتأثَتىا فيهم بُتِّ 

ظاىر، فبل خيلو شعر من إشارات ذلا ارتباط بالقرآف الكرًن كاحلديث كالسَتة النبوية، 
أك ارتباط بالفلسفة كادلنطق كعرؼ الناس السائد، طلبا لئلقناع كجودة للتصوير كالنقل 

وللشعراء مذاىب فيما يعتمدوف إيقاعو )كدتثيل ادلعنوم حسيا، ليبدك مقبوال مفهوما 
في الجهات التي يعتمدوف فيها القوؿ من األنحاء المستحسنة في الكالـ 

                                                 
1

. 2008/ 08 /29اٌظٛهح اٌشؼو٠خ لل٠ّب ٚؽل٠ضب،:ػجل اٌؾ١ّل لبٚٞ- 
2

ٚاٌظٛهح ٌزفوق ث١ٓ اٌظٛهح  (اٌٍٛغًٛ)روثؾ اٌجبؽضخ ث١ٓ اٌؼمً. 108اٌغّب١ٌبد ٍٚئاي اٌّؼٕٝ، ص: هش١لح اٌزو٠ىٟ- 

اٌٝ اٌظٛهح  (ِؾٍَٛخ ٚم١ٕ٘خ)إٌبرغخ ٚاألطً ١ٌىْٛ اٌفبهق ث١ّٕٙب ٘ٛ أشىبي اٌظٛهح اٌّقزٍفخ ِٓ اٌظٛهح اٌؼبك٠خ 

.  ِٓ ٔفٌ اٌّوعغ100رٕظو ص . اٌقبهلخ
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كىي احلقيقة اليت جرل عليها . (1)(..كاألوصاؼ والتشبيهات والحكم والتواريخ
.  الشعراء يف شعرىم أف يستمدكا من الركحانيات كادلعارؼ مادة تشكيل صورىم الفنية

يؤكد أشرؼ دعدكر أف ابن دراج مثبل قد اختذ من قصص القرآف سندا لو كىو 
ال يقدـ القصة القرآنية بتفاصيلها في سياؽ )يصور احلوادث شعرا من حولو، كىو 

شعره، وإنما يعتمد على إيحاءات القصة بحيث نستطيع أف نقوؿ إنو يكثف كثيرا 
من المعاني في ىذه اإلشارات اللفظية القليلة، والتي تجعل صوره الفنية في 

، كديثل لذلك بقصص (2)(حاجة إلى إعماؿ الفكر، والرؤية، وطوؿ النفس لكشفها
جالوت كطالوت، كقصة موسى كقصة يوسف كقصة حيي كسليماف كيونس كأيوب 

 ، فيستعَت من كل قصة ما يقـو مشاهبا للحاؿ اليت ىو(3)- عليهم السبلـ-كإبراىيم 
عليها كينظم شعرا يربط فيو بُت الوضعُت معا ليمسك يف حينو سندا قويا كيعُت 

المواقف المشهورة عن األنبياء ويوظفها في تشكيل  )القصد ادلراد من خبلؿ 
، زلسنا اختيار (5)كالصـو..، كقد يستغل العبادات كالصبلة كاحلج كالطواؼ(4)(صوره
ليكوف لو صداه ككقعو يف نفس السامع، - كىو يؤسس ذلذا دلنحى يف شعره-ادلوقع

.  (6)فتارة يفتتح بادلوقف كأخرل يذيل بو القصيدة كحينا آخر يبثو يف ثناياىا
إف الًتاث الديٍت منبع مكُت للشاعر يربط فيو بُت احلاؿ ادلاضية كالغارقة يف 

سواء أكانت ( 7)القدـ كبُت احلاؿ ادلعيشة مقارنا أك معادال، كصانعا رموزه الشعرية
تشكيل صور متفردة )شخصيات أـ مواقف أـ كانت أحداثا، فيبتدع ابتداعا ذاتيا يف 

 (9)، معتمدا على ذلك الًتاث(8)(تجاور سطوح األشياء إلى كل مكنوف عميق
. مستحضرا الدالالت كادلواقف معا، كوف الفن ذم طابع مشويل من حيث ادلعرفة

                                                 
1

. 219إٌّٙبط، : ؽبىَ اٌموؽبعٕٟ - 
2

 .117فٟ شؼو اثٓ كهاط اٌمَطٍٟ، صف١ٕخ اٌظٛهح اي - 
3

.  ثٙنا اٌزور١ت127 - 118اٌَبثك، ص - 
4

 .125ح فٟ شؼو اثٓ كهاط اٌمَطٍٟ، صفٕٟاٌظٛهح اي - 
5

.  ِٚب ثؼل٘ب84اٌّمِٛبد اٌف١ٕخ فٟ اٌمظ١لح األٔل١ٌَخ، ص: ػجلهللا ثٓ ػٍٟ ثٓ صمفبْ - 
6

.  ٚف١ٙب ٠ّضً ٌىً شىً ِٕٙب ِٓ اٌشؼو األٔلٌَٟ. 83 صاٌَبثك، - 
7

. 207-206اٌزظ٠ٛو اٌشؼوٞ، ص: ٠ٕظوػلٔبْ ؽ١َٓ لبٍُ - 
8

إٌف طبؽت اٌىزبة اٌٝ رم١َُ ِٕبثغ اٌوِي اٌٝ اثزلاع مارٟ ٠مَٛ ػٍٝ ِب رقزئٗ اٌؾ١بح ٠َٕؾٛ اي. 195اٌَبثك، ص - 

ٚلل ظٙو ِٓ اٌزم١َُ أْ . اٌجبؽ١ٕخ ٌٍشبػو، ٚاٌٝ ؽ١برٗ اٌٛالؼ١خ ٚاٌزواس اإلَٔبٟٔ ربه٠قب ٚأكثب ٚك٠ٕب ِٚٛهٚصب شؼج١ب

ب رىزٕيٖ اٌؾ١بح اٌجبؽ١ٕخ ػٕلٖ، ٚوٍٙب رٕجغ ِٓ هٚػ ٚاؽلح ٟ٘ اٌؾ١بح اٌوٚؽ١خ ٚاٌّؼوف١خ َّّ . اٌّؼوفخ اٌٛالؼ١خ ال رقوط ػ
9

. ٚاٌزواس ػٕل اٌجبؽش ربه٠قٟ ٚأكثٟ ٚك٠ٕٟ ٚشؼجٟ ٚأٍطٛهٞ. 199اٌزظ٠ٛو اٌشؼوٞ، ص: ػلٔبْ ؽ١َٓ لبٍُ - 
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 حىت صارت ،(1)كيدخل يف ىذه ادلنابع الركحية كادلعرفية للصورة الشعرية التاريخ
صارت القصيدة  يف العصر األندلسي مسايرةن للواقع كاحلياة زمن الزىو كزمن الفنت، 

كادلعرفة   كاألدب كالفلسفة.(2)كحتولت إىل كثيقة تارخيية ترصد األحداث على حقيقتها
  بوصفها حقيقةن أك معادال للحقيقة كرافدا من ركافد(4) كاألسطورة(3)كادلعرفة العلمية

، فييستخدىـ الرمز شخصية أك حادثة أك معرفة (5)احلقيقة العلمية كليس منافسا ذلا
ليستحضر السامع الصورة الغائبة كحتل زلل احلاضرة، كجيرم ذلك يف نفسو رلرل 
ًدث ادلتعة يف القوؿ، كاالنبساط منو بالتعبَت عن احلاجة  القبوؿ كاالستحساف، كحيي

  .(6)كالوظيفة ادلقصودة، ليجتمعا معا أم الوظيفة كادلتعة
إف احلديث عن ىذه ادلنابع يصرؼ تلقائيا إىل التناص يف شقيو االجًتارم 

، داخليا كاف أـ خارجيا، أسلوبيا كاف أـ مضمونيا، ضركريا كاف أـ (7)كاالمتصاصي
، كيصنع تقاطعات بُت كل حاضر كغائب، كيفتح أبوابا كنوافذ على كل (8)اختياريا

مصادر ادلعرفة اإلنسانية، كعلى أساسها تيقاس الطاقة الشعرية عند الشاعر كمدل 
دتكنو منها حاؿ االنفعاؿ، الذم ىو يف حقيقتو تشكيل كتصوير، كتنسج عبلقات 

                                                 
1

٠خ، فظال وبِال ػٓ اٌزبه٠ـ اٌمل٠ُ ٚاإلٍالِٟ ٚاألَٔبة فٟ شؼو اثٓ كهاط، ٠ٕظو فٓشوف كػلٚه فٟ اٌظٛهح ايأ للَ - 

.   ِٚب ثؼل٘ب156اٌفظً األٚي ِٓ اٌجبة األٚي، ص
2

 ِٚب ثؼل٘ب  فٟ ِجؾش ٍّبٖ اإلشبهاد 87اٌّمِٛبد اٌف١ٕخ فٟ اٌمظ١لح األٔل١ٌَخ، ص: ٠ٕظو ػجلهللا ثٓ ػٍٟ ثٓ صمفبْ - 

 ِٚب ثؼل٘ب ؽل٠ضب ػٓ ػاللخ اٌزبه٠ـ 199فٟ ٔفٌ ا١ٌَبق، هطل ػلٔبْ ؽ١َٓ لبٍُ فٟ اٌزظ٠ٛو اٌشؼوٞ، ص. اٌزبه٠ق١خ

، ١ٌقٍض اٌٝ اٌوٚػ اٌَبه٠خ فٟ عَل االٔفؼبي اٌشؼوٞ اٌّّزل ِٓ (ٚاِؼزظّبٖ)اٌّؼبطو ثبٌمظ١لح اٌشؼو٠خ، ٚلل أطٍك ِٓ 

.  ىِٓ اٌّؼزظُ ىِٓ إٌظوح ٚاٌّلك ٚؽوِخ اإلَٔبْ اٌٝ ىِٓ االؽزالي اٌّؼبطو ِٓ فالي رغوثخ فلٜٚ ؽٛلبْ اٌشؼو٠خ
3

 ِٚب 74 َ، ص1981/ ٘ـ1401، 2هوي ِظطفٝ ٔبطف فٟ اٌظٛهح األكث١خ، كاه األٔلٌٌ ٌٍطجبػخ ٚإٌشو ٚاٌزٛى٠غ، ؽ - 

ُِظٙوا  (اٌّئصواد اٌوٚؽ١خ)ثؼل٘ب ػٍٝ ِب ٍّبٖ  فٟ ثؾش االٍزؼبهح ٚهثطٙب هثطب ٚص١مب ثبٌزٛعٙبد اٌفىو٠خ اٌمبئ١ٍٓ ثٙب 

ٚٚعٗ اٌشب٘ل ٕ٘ب . افزالفبرُٙ ٚارفبلبرُٙ ِٚللمب فٟ مٌه ٌٍٛطٛي اٌٝ اػزّبك اٌظ١غخ اٌؼ١ٍّخ ٌالٍزؼبهح ث١ٓ اٌّغبى ٚاٌؾم١مخ

اْ ثؾضٗ ٘نا ٠ٕؾٛ . أْ ٠ىْٛ اٌشبػو طبؽت ِن٘ت وّب ٘ٛ ؽبي أثٟ اٌظٍذ، ف١غوٞ ػ١ٍٗ ِب ٠غوٞ ػٍٝ اٌّزى١ٍّٓ فٟ مٌه

ٔؾٛ ٘نا شف١غ ا١ٌَل فٟ فٓ اٌمٛي ث١ٓ اٌجالغخ : ٠ٕٚظو. ِٕؾٝ اٌزؤط١ً ٌٍمٛي اٌّٛافك ٌٍؼم١لح ٚاٌزٛعٗ ٚاٌوإ٠خ اٌقبطخ

، فٟ ِغًّ ؽل٠ضٗ ػٓ اٌّؾبوبح ٚاٌزق١١ً ثٛطفّٙب 2006اٌؼوث١خ ٚأهٍطٛ، كاه غو٠ت ٌٍطجبػخ ٚإٌشو ٚاٌزٛى٠غ، اٌمب٘وح، 

.    ِٚب ثؼل٘ب231ِفِٙٛب ٌٍظٛهح فٟ ٘نا اٌجؾش، ص
4

ٚؽل٠ضٗ ٠ظوفٗ اٌٝ اٌشؼو اٌّؼبطو، غ١و أْ اٌّؼوفخ اٌشؼو٠خ .  ِٚب ثؼل٘ب210اٌَبثك، ص: ٠ٕظو ػلٔبْ ؽ١َٓ لبٍُ - 

.  ٌٙب ؽمٍٛٙب اٌقبطخ فٟ وً فزوح، فزشزون ع١ّؼب فٟ اٌظفخ هغُ افزالفٙب فٟ اٌشىً ٚاٌطبثغ
5

ٚلل ِضً اٌجبؽش ٌألٍطٛهح فٟ اٌشؼو . 103اٌّمِٛبد اٌف١ٕخ فٟ اٌمظ١لح األٔل١ٌَخ، ص: ػجل هللا ثٓ ػٍٟ ثٓ صمفبْ - 

ٚاٌّالؽع فٟ اٌشؼو االٔلٌَٟ . األٔلٌَٟ ِٓ فالي اٍزؾؼبه طٛهح ٠ٍٛف ػ١ٍٗ اٌَالَ ٚطٛهح إٌؼّبْ ثٓ إٌّنه ٚغ١و٘ب

عّبي ٠ٍٛف )، ٚاٌطبثغ اإلفجبهٞ ٌٍموآْ(ؽّب٠خ شمبئك إٌؼّبْ) األٍطٛهٞ اٌقبهق ثبٌطبثغ اٌؾم١مٟ ٌٍزبه٠ـ اٌجؼلِيط 

.    104ِٕٗرٕظو ص .١ٌموه أْ األٔل١١ٌَٓ ٠زغْٙٛ ألفن األٍبؽ١و ِٓ ؽمبئك ِؼوٚفخ وبٌؾل٠ش ػٓ ػبك ٚصّٛك. (ػ١ٍٗ اٌَالَ
6

. 297 فٓ اٌمٛي، ص:شف١غ ا١ٌَل - 
7

االعزواهٞ ٘ٛ اٌزىواه اٌؼ١ٕٟ ثبٌٍفع ٚاٌزوو١ت ِٓ غ١و رظوف . 93، ص1 اٌّضً اٌَبئو، ط:(اثٓ األص١و)٠ٕظو اٌّٛطٍٟ - 

ٚال اظٙبه ثواػخ فٟ اٌمٛي ٚاٌزشى١ً، ٚفالفٗ االِزظبطٟ اٌمبئُ ػٍٝ اٌفُٙ ٚاإلكهان ٚاػبكح اإلٔزبط ثّب ٠ؾظً ثٗ اٌفؼً 

. ٚاٌز١ّي
8

اٌّووي /رؾ١ًٍ اٌقطبة اٌشؼوٞ، اٍزوار١غ١خ اٌزٕبص، كاه اٌز٠ٕٛو ٌٍطجبػخ ٚإٌشو، ث١وٚد، ٌجٕبْ: ٠ٕظو ِؾّل ِفزبػ - 

اٌلافٍٟ ِٓ اٌزٕبص ِب روكك ػٕل ٔفٌ اٌشبػو ِٓ ٚ. 124-122، ص اٌضمبفٟ اٌؼوثٟ، اٌلاه اٌج١ؼبء، اٌّغوة، ك د ؽ

ٚاألٍٍٛثٟ ِب رشبوٍذ أشىبٌٗ . ِٛػٛػبد فٟ ِٛاػغ ِقزٍفخ ِٓ ك٠ٛأٗ اٌشؼوٞ، ٚاٌقبهعٟ ِب رؼبٌك ف١ٗ ِغ غ١وٖ

ٚاٌؼوٚهٞ ارجبع ِٓ غ١و فوٚط ػٍٝ ؽو٠مخ األٍالف اٌزٟ رؼبهفٛا ػ١ٍب . اٌزؼج١و٠خ فٟ ِمبثً ِب رشبوٍذ ِؼب١ِٕٗ اٌلال١ٌخ

 .ّٔٛمعب ٌٍشؼو، ٚاالفز١بهٞ رغل٠ل اٌطو٠مخ ٚاٌضٛهح ػٍٝ وً ِٛهٚس ٚاٍزؾلاس ٌٍٛبئً عل٠لح ٌٍزؼج١و
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 .دينية كفلسفية كأدبية كعلميةالتواشج بينو كبُت مصادر ادلعرفة من مرجعيات سلتلفة 
االكتفاء مبا قاؿ اآلخركف كنسبتو إىل النفس، كإمنا التناص أخذ الصورة مع  كليس ادلراد

ابن )هتشيمها كإعادة بنائها مبا يصنع للشاعر الفضل كالتفوؽ، كقد أحسن ادلوصلي 
من أخذ عقدا قد أتقن نظمو وأحسن تأليفو فأوىاه ): لذلك بػمثَّلحُت (األثَت

في ذلك أف لو نقلو عن كونو عقدا إلى صورة أخرى مثلو   وكاف يقـو عذره،وبدده
وأيضا فإنو إذا نثر الشعر بلفظو كاف صاحبو مشهور السرقة فيقاؿ  ،أو أحسن منو

كعلى ىذا . (1)(ىذا شعر فالف بعينو لكوف ألفاظو باقية لم يتغير منها شيء
فادلرجعية ادلقصودة ْتث يف التكوين الشخصي للشاعر كمعتقداتو كخلفياتو الفكرية 

 .(2)احلديث عنو كالفلسفية، كليس رلرد التشابو اللفظي أك ادلعنوم يف ااكاة كقد مرَّ 
كيقابل ىذا التشكيل اجلمايل كالتعبَتم كسائل القبوؿ عند ادلتلقي، رلملةن يف 

. ، الذم يقـو ركنا أساسيا يف الصورة الشعريةالتخييلعنصر 
 
 
 
 
 
 
 
 (illusion esthétique) :الصورة وجماليات التخييل-4
 

لقد سبق كأف تطرؽ البحث إىل أشكاؿ التشبيو عند عبد القاىر اجلرجاين، 
والشبو الذي يحصل .. تشبيو الشيء بالشيء من جهة الصورة والشكل)كذلك بػ

، كاألكؿ منهما مت احلديث عنو، كالثاين ىو موضوع ىذا ادلقاـ؛ (3)(بضرب من التأوؿ

                                                 
1

 381، ص1اٌّضً اٌَبئو، ط - 
2

.  ِٕٗ أ٠ؼب389ٚص. 381، ص1ِٓ ٘نا اٌجؾش، ٚوالَ اٌّٛطٍٟ فٟ اٌّضً اٌَبئو، طِٚب ثؼل٘ب  10ص: رٕظو - 
3

 . 69أٍواه اٌجالغخ، ص - 
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السامع معا، كىذا كجو البياف /فما حيصل بالتأكؿ جيرم على ما يبديو الشاعر كادلتلقي
: ، كلذلك ييفهىم قولو-الشاعر كادلتلقي-عند اجلرجاين الذم يرل التخييل جامعا بينهما

الصورة إنما ىو تمثيل وقياس لما نعلمو بعقولنا على الذي نراه  واعلم أف قولنا)
وآنق  أبهى وأزين)، من جهة الشاعر أكال مث ادلتلقي لتكوف الصورة (1)(بأبصارنا

على ىوى النفس وتناؿ الحظ األوفر من ميل  وأعجب وأحق بأف تستولي
:   كىو ما جيمع بينهما معا كما يلي. (2 )(القلوب

 [تعادؿ داللي]طبيعة ما = طبيعة ما 
الفهم كالتخييل = النقل كااكاة 

ادلتلقي /ذىن ادلتخيل= الشاعر /ذىن ااكي
قوؿ شعرم 

كاحلاصل أف تتساكل ادلنقوالت من الطبيعة ليحصل التعادؿ الداليل بُت ما 
ينشئو الشاعر كما يفهمو السامع، كيكوف العامل ادلشًتؾ بينهما القوؿ الشعرم، ككأف 
ما حيدث يف ذىن ااكي عند االنفعاؿ الشعرم يعادؿ ما حيدث يف ذىن السامع 

. عند تلقي القوؿ الشعرم
غَت أف التخييل عند غَت اجلرجاين ال يتعلق بالشاعر إطبلقا كإمنا مبا يصنعو 

اآلف حمي ): القوؿ الشعرم يف ذىن السامع، كىو الوحيد ادلنوط بو، فقوؿ القائل
بصورتو في حميها وتوقدىا  شبيهة إلى السامع أف ىناؾ صورة  يخيل...الوطيس

ىذا القوؿ شاىد . (3 )(وىذا ال يوجد في قولنا استعرت الحرب أو ما جرى مجراه
يتخيل منو شجاع ال زيد ) : كحنوه قوذلم. على مذىب التخييل للسامع دكف سواه

عند ذلك صورة يخيل  سوى أنو رجل جريء مقداـ فإذا قلنا زيد أسد السامع
. (4)(األسد وىيئتو وما عنده من البطش والقوة ودؽ الفرائس وىذا ال نزاع فيو

كما يشهد لذلك ما ركاه ادلقرم يف نفح الطيب حينما سئل بعضهم عن القاىرة، 
                                                 

1
. 508ص كالئً اإلػغبى،: اٌغوعبٟٔ - 

2
. 43كالئً اإلػغبى، ص: اٌغوعبٟٔ - 

3
. 65، ص1اٌّضً اٌَبئو، ط - 

4
 .79، ص1اٌّضً اٌَبئو، ط - 
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 فإف ما يراه دوف الصورة التي تخيلها التساع ؛إف الذي يتخيلو اإلنساف): فقاؿ
  .(1 )(الخياؿ على كل محسوس إال القاىرة فإنها أوسع من كل ما يتخيل

، أك ىو (2)(...تصوير خياؿ الشيء في النفس): كعلى ىذا يكوف التخييل
للسامع من لفظ الشاعر المخيل أو معانيو أو أسلوبو ونظامو، وتقـو  أف تتمثل)

صور ينفعل لتخيلها وتصورىا، أو تصور شيء آخر بها انفعاالً  في خيالو صورة أو
توّسم )فخاؿ . (3)(االنبساط أو االنقباض من غير رؤية إلى جهة من

.  (4)(تخيلو فتخيَّل لو: تمثَّلو وتصوره ويقاؿ: وخاؿ الشيء....وتفرَّس
يتطلب ىذا الوضع االستيعاب كالفهم العميق لكل قوؿ شعرم، كيتعُت مع 
ذلك إدراؾ مجالياتو كحقائقو كاكتمالو كدتيزه عن غَته حىت كإف كانت كسيلة ادلعرفة 

.  احلدس
 ؛(5)(الجماؿ ىو عملية إدراؾ واع وليس فعال من أفعاؿ اإلرادة)فإذا كاف 

مضموف عقلي )فإنو يظهر للسامع من خبلؿ القوؿ الشعرم، رامسا حقيقة ما دتتزج بػ
ىذا  [تصنع]مع مجاؿ إدراكي بطريقة تجعل... مؤلف من تصورات تجريبية 

الكماؿ الذي يمكن أف يدركو أو يدركو موضوع )كىو أيضا . (6)(المضموف العقلي
 ، ذلك أف الغاية (8) حدسا كتعبَتا كشكبل(7)(موضوع منظور أو مسموع أو متخيل

/ الغاية من القوؿ إدراؾ الكماؿ من طرؼ القائل أك السامع أك أف حيمل الكبلـ
.  ادلوضوع ىذا الكماؿ الذم ديثل ىدفا ينبغي أف يتحقق

ييدرؾ اجلماؿ بالشعور بادلتعة
 اليت دتيز العمل الفٍت عن غَته، فيستهوم (9)

سامعو، كحيثو على التواصل كاالنغماس الكلي فيو، مث يتوجو حنو ادلعرفة الدفينة يف 
                                                 

1
ٚؽؼود طبؽجٕب لبػٟ اٌؼَىو ثفبً اٌفم١ٗ اٌىبرت أثب اٌمبٍُ اٌجوعٟ ): لبي. 255ص/5ٔفؼ اٌط١ت، ط: اٌّموٞ - 

ٍٕخ فٌّ ٚف١َّٓ ٍٚؤٌٗ ... ثّغٌٍ اٌٍَطبْ أثٟ ػٕبْ ِٕظوفٗ ِٓ اٌَفبهح ػٕٗ اٌٝ ٍِٛن ِظو ٚرؤك٠ٗ هٍبٌزٗ إٌج٠ٛخ 

.  ٚموو ِب فٟ ِزٓ اٌجؾش (ألٛي فٟ اٌؼجبهح ػٕٙب ػٍٝ ٍج١ً االفزظبه: ػٓ اٌمب٘وح فمبي
2

ٔل٠ُ ِوػشٍٟ، كاه : رؼِؼغُ ِفوكاد أٌفبظ اٌموآْ، : (أثٛ اٌمبٍُ اٌؾ١َٓ ثٓ ِؾّل ثٓ اٌّفؼً) اٌواغت األطفٙبٟٔ - 

 ص ،1972َ/٘ـ1392اٌىبرت اٌؼوثٟ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، 
3

رٙش١ُ اٌظٛهح اٌف١ٕخ فٟ شؼو اٌؾلاصخ، : ٚػجل اٌؼي٠ي اثوا١ُ٘. 89األكثبء، ص  ِٕٙبط اٌجٍغبء ٍٚواط:ؽبىَ اٌموؽبعٕٟ - 

www.alimbratur.com ،30/09/2009 .
4

. 266، ص1اٌّؼغُ ا١ٌٍٛؾ، ط - 
5

، 2000َ ػجل اٌفزبػ اِبَ، اٌّغٌٍ األػٍٝ ٌٍضمبفخ، اِؼٕٝ اٌغّبي، ٔظو٠خ فٟ االٍز١ط١مب، روعّخ اَ: ٌٚزو د ٍز١ٌ - 

 51ص
6

. 73ِؼٕٝ اٌغّبي، ص: ٍز١ٌ - 
7

. 92اٌّلفً اٌٝ ػٍُ اٌغّبي، ص: ١٘غً - 
8

. (فبٌغّبي ٘ٛ اٌؾلً ٚ٘ٛ اٌزؼج١و ٚ٘ٛ اٌشىً): ٚف١ٙب ٠مٛي. 60ِؼٕٝ اٌغّبي، ص: ٍز١ٌ: ٠ٕظو - 
9

. 97، صاٌَبثك: ٍز١ٌ - 

http://www.alimbratur.com/
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الذىن فيستنطقها، كتشع لتعطي حقائق التعالق بُت حاضر النص كما يثَته فيها، 
السامع طافية، كىي اليت كانت راسية يف دىاليز ذىنو /فتبدك العوامل بُت يدم القارئ

 دتثل ىذه ادلعارؼ الطافية .ظنا منو أنو قد نسيها بفعل الزمن كغياب الدافع كادلثَت
 . (1)الٌشق الباطن، كديثل القوؿ الشعرم الٌشق الظاىر ليكوِّنا معا عناصر اجلماؿ

على العمـو إف فهم اجلماؿ كما يقوؿ ستيس فعل خالص من أفعاؿ التصور 
بموضوع )، أساسو الوعي (3)، أك ىو فعل خالص من أفعاؿ اإلدراؾ احلسي(2)العقلي

ما يجيش في النفس البشرية تمثيال عينيا )، ديثل(4 )(بموضوع ما على أنو حقيقي)
الشق الثاين أف يتوىل احلدس مهمة تعيُت . كىذا شق ادلعرفة األكؿ. (5)(مشخصا

صورة منزوع عنها المفهـو أو التصور، )- احلدس–اجلميل كادلتميز بنظرة ذاتية، فهو
.  (6)(منزوع عنها كل وعي على أنو حقيقي

أوتار النفس ) يبدك أف اجلماؿ يتفاعل مع الوجود بُت احلقيقة كالوىم، كيلمس
 كالكل يسبح يف مفاىيم .(7)( دائرة الحدس والتصور[ىي]واإلرادة بدائرة وسيطة، 

اجلماؿ مفاىيم التخييل كاإلدراؾ كاحلقيقة كالكماؿ كالتميز كاحلدس، كعلى ىذا ارتبط 
بالصوفية كالكماؿ الركحي، دلا فيها من كشف فياض ألمسى معاين التوحد كفهم 

 . (8)الوجود
فهي هبذا ادلد ادلعريف تكوف الصورة رلاال إدراكيا بُت ااكاة كالتخييل، 

فكل شيء . الموجودة في األعياف عن األشياء الحاصلة في األذىاف... المعاني)
تطابق لما أدرؾ  الذىن فإنو إذا أدرؾ حصلت لو صورة في لو وجود خارج الذىن

 أقاـ اللفظ فإذا عّبر عن تلك الصورة الذىنية الحاصلة عن اإلدراؾ ،[زلاكاة]منو

                                                 
1

ػٕظو ثبؽٓ ٘ٛ اٌّؼّْٛ ٚػٕظو ...اْ اٌؼٕبطو اٌّىٛٔخ ٌٍغّبي): ٚف١ٙب ٠مٛي. 96اٌّلفً اٌٝ ػٍُ اٌغّبي، ص: ١٘غً - 

. ٚفٟ والِٗ ٘نا رمبؽغ ٚاػؼ ِغ والَ اٌغبؽع (فبهعٟ ٠ف١ل فٟ اٌلالٌخ ػٍٝ ٘نا اٌّؼّْٛ ٚفٟ ر١١ّيٖ
2

. 54ِؼٕٝ اٌغّبي، ص: ٍز١ٌ - 
3

. 54ِؼٕٝ اٌغّبي، ص: ٍز١ٌ - 
4

. 59ِؼٕٝ اٌغّبي، ص: ٍز١ٌ - 
5

. 100اٌّلفً اٌٝ ػٍُ اٌغّبي، ص: ١٘غً - 
6

. 59ِؼٕٝ اٌغّبي، ص: ٍز١ٌ - 
7

. 47اٌّلفً اٌٝ ػٍُ اٌغّبي، ص: ١٘غً - 
8

.  ِٚب ثؼل٘ب73ص، 1999ِٕشٛهاد ارؾبك اٌىزبة اٌؼوة، كِشك،  اٌغّب١ٌخ فٟ اٌفىو اٌؼوثٟ ،: اٌمبكه ف١لٚػ ٠ٕظو ػجل - 
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للمعنى  فصار. المعَّبر بو ىيئة تلك الصورة الذىنية في إفهاـ السامعين وأذىانهم
 . (1)[(ختييل]وجود آخر من جهة داللة األلفاظ

الصورة الشعرية ركن أساس من أركاف العمل األدبي، ووسيلة )كعليو؛ فإف 
، وأداة [ااكاة]األديب األولى التي يستعين بها في صياغة تجربتو اإلبداعية

الناقد المثلى التي يتوّسل بها في الحكم على أصالة األعماؿ األدبية، وصدؽ 
.  ([التخييل] (2)التجربة الشعرية

كرغم الطابع اإلنشائي الذم يبدك عليو ىذا الكبلـ إالَّ أنو أكثر ادلفاىيم تعبَتا 
فالصورة عن حقيقة الصورة، فهو مفهـو عملي، تعُت معو ركنا ااكاة كالتخييل؛

الشعرية زلاكاة عند الشاعر من حيث ىي قصد مراد، كىي ختييل عند القارئ من 
  .حيث ىي فهم زلصل

كعلى ىذا يرصد البحث العبلقات بُت الشاعر كادلوضوع كبُت ادلوضوع 
 كادلتلقي، كبُت الشاعر كادلتلقي، كبُت ادلوضوع كادلتلقي ادلفًتض، زلددا طبيعة عبلقة

ادلوضوعات بادلرجعيات ادلختلفة، كمعرفتو ىو من خبلؿ اآلخرين، مبا تعُت يف ادلعارؼ 
كضع الشاعر يف ميزاف النقد كنقده - تصنيفا كتفاعبل-العامة عندنا، كيكوف السعي 

 .من خبللو
كيسعى التصنيف يف الفصلُت األكؿ كالثاين إىل زلاكرة التشكيل الفٍت كعبلقتو 

قصد تعيُت مظاىر ااكاة يف ديواف أمية بن  بالصور الشعرية أغراضا كأمناطا حسية
عبد العزيز األندلسي، بوصفها انفعاال شعريا يهدؼ الشاعر من خبللو مشاهبة 

.  األحواؿ ادلرئية كادلشاعر الطارئة كتصويرىا قصد اإلببلغ كالتواصل
كأما التفاعل يف الفصلُت الثالث كالرابع، كيسعى إىل تتبع الصورة الذىنية من 
خبلؿ بنائها كعبلقتها مع احلقائق التارخيية ادلتعلقة ْتياة أيب الصلت، مث ما تثَته ىذه 

الصور يف الذىن من تداخل نصي جيرم رلرل ادلوافق دلا عرفو السابقوف أك رلرل 
.  ادلخالف ذلم، ليصنع التميز كاخلصوصية
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   .19-18ِٕٙبط اٌجٍغبء ٍٚواط األكثبء، ص - 
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. 2008/ 08 /29:  ربه٠ـ اٌي٠بهحاٌظٛهح اٌشؼو٠خ لل٠ّب ٚؽل٠ضب، ِٛلغ ك٠ٛاْ اٌؼوة، :ػجل اٌؾ١ّل لبٚٞ-  
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