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يتعُت يف ىذا الفصل تعيُت ما يالـز األغراض الشعرية من طبيعة احملاكاة 
مطابقًة أو ربسيًنا أو تقبيًحا، مث عرض مادة الغرض بتفاصيلها مع بياف كيفية حدوث 

ذلك وآلياتو، فقد تتعدد الصور وتتكامل أو تتفرد وتتجزأ، لتصنع مواقف مؤثرة، 
أعالىا الصورة اؼبثلى اليت تتوفر فيها كل اؼبعاين الراقية شعرا، ومثاؽبا اكتماؿ صورة 

 وما دخل يف معانيها، وأدناىا العفة والعدؿ والشجاعة والعقلاؼبمدوح لتوفر صفات 
فأما األوىل فتتشكل . الصورة اليت تقتصر على جانب من اؼبعاين يعرب عن واقع حاؿ ما

وىي صورة أو صور –بالتكامل لقياـ كل صفة مقاـ صورة مستقلة ترتبط بغَتىا 
وأما . لتنشأ الصورة اؼبركبة، فإذا اكتملت عناصرىا صارت  صورة كلية- مستقلة أيضا

القتصار اؼبدح على واحدة من - أي الصورة اعبزئية اؼبفردة-الثانية فتتشكل باإلفراد
تلك الصفات، فتكوف صورة اؼبدح مقتصرًة على ما زبَّته الشاعر ؼبمدوحو، والفرؽ بُت 

. وجيري ذلك على كل تشكيل، وداخل كل األغراض. الصورتُت بُتن واضح
يسعى البحث ىنا إىل تعيُت أمناط الصورة تكريسا لصفة اعبماليات اؼبرتبطة 
بفعل التشكيل اللغوي والتصوير الشعري؛ فاألغراض اؼبعيَّنة يف الفصل األوؿ تبقى 

ذات ىيأة تصنيفية عامة ترسم معامل اػبطاب الشعري عند أمية بن عبد العزيز 
األندلسي، وخصوصية ىذا الفصل تكمن يف تعيُت كل أشكاؿ وأمناط الصورة 

الشعرية، فقد تبُتَّ أف الشاعر يقرب الصورة ويشكلها ؿبسوسا دبحسوس أو معنويا 
دبحسوس أو ؿبسوسا دبعنوي أو معنويا دبعنوي، ويف األولُت حس يقـو على اؼبشاهبة 
واؼبماثلة، ويف األخَتين حس وذىن معا، لَتتبط حديث الصورة هبذين الركنُت، وإف 

معزوا إىل العقل والذىن يف تصوره وىو من  (الذىٍت= اؼبعنوي)كاف آخر األمناط 
صميم الفصل الثالث من ىذا البحث القائم على التخييل والتفاعل، وما وروده ىنا إال 

.  الرتباطو باحملاكاة ذبسيدا أو ذبسيما
كما يبحث ىذا الفصل كيفية تشكيل الصورة الشعرية بتعيُت عالقات التماثل 

، وأيها أكثر شيوعا مع بياف علة (تشبيها واستعارة)والتشابو الداللية حبملها موادَّ بالغية
وتنحو صور يف الديواف منحى اإلغراب رامزًة . ذلك على أساس اؽبيمنة وكثرة التواتر

لصورة ما بغَت اؼبراد منها لغًة، ويَبُهم بعضها فال يبُت ؽبا معٌت واضح، وتتوسطهما 
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 وعلى ىذا؛ تنحصر مقاييس تشكيل الصورة الشعرية .صورة غامضة ال ُتدَرؾ إال ظنِّا
يف التجسيم والتجسيد واؼببالغة واإلحياء واإلدياء، ولكل عنصر من ىذه العناصر حدُّه 

 .اللغوي ومفهومو االصطالحي، وىو ما يتالءـ مع منط أو صبلة أمناط من الصورة
 مقاييس التشكيل في الصورة الشعرية - 1
: التجسيد كالتجسيم- 1.1 

ككل .جسد من خلق األرض.الجسد لإلنساف كال يقاؿ لغير اإلنساف )
ككاف .خلق ال يأكل كال يشرب من نحو المالئكة كالجن مما يعقل فهو جسد

﴿كىمىا : عجل بني إسرائيل جسدا ال يأكل كال يشرب كيصيح، كقولو تعالى
ـى﴾ ا الا يىٍأكيليوفى الطاعىا أم جعلناىم خلقا مستغنين عن   .{8/األٗج٤بء} جىعىٍلنىاىيٍم جىسىدن
. (1 )(الطعاـ، كدـ جسد جاسد أم يبس

يجمع البدف كأعضاءه من الناس )فمن اعبسم الذي  أما التجسيم لغة
كاإلبل كالدكاب نحوه مما عظم من الخلق الجسيم، كالفعل جسيم الرجل، 

الجسم كلُّ شخص ميدرؾ، ):ويف مقاييس اللغة. (2)(إنو لنحيف الجسماف: كيقاؿ
فيشًتؾ كل من ؛ (3)(كالجسيم العظيم، ككذلك الجيساـ، كالجسماف الشخص

ّّ اغبياة يف  التجسيم والتجسيد يف األصل اللغوي كما تبُت ذلك، أساسهما بّث
اعبمادات واجملردات اعتماداً على التشبيو واجملاز؛ وذلك جبعلها تسمع وترى وتتكلم 

تمثيل كقياس )عند عبد القاىر اعبرجاين، والتجسيم (تصيح شأف عجل بٍت إسرائيل)
، ليتعلق اؼبوضوع بإدراؾ العقوؿ ورؤية (4)(لما نعلمو بعقولنا على الذم نراه بأبصارنا

واغبسي،  األبصار لَِتَشاُكل صورتُت إحدامها ُمدرَكة واألخرى مرئية، تفاعال بُت الذىٍت
. وىو التعبَت عن اجملرد باحملسوس، وعن األفكار واؼبدركات العقلية بالصور احملسوسة
 أما التجسيد فهو نسبة ما يقـو بو البشر من أفعاؿ وما يتصفوف بو من 

فهو عملية تشخيص أو نوع من اإلسقاط يقـو هبما الشاعر ، صفات إىل غَت البشر

                                                 
1

. 240، ؿ1اُؼ٤ٖ، ثبة جغذ، ط: اُخ٤َِ ثٖ أدٔذ اُلشا٤ٛذ١ - 
2

. 241، ؿ1ٗلغٚ، ثبة جغْ، ط - 
3

. 457، ؿ1اثٖ كبسط، ٓبدح جغْ، ط -
4

 رؼو٤جب ػ٠ِ 237أٝسد ؽل٤غ اُغ٤ذ ك٢ هشاءح اُؾؼش ٝث٘بء اُذالُخ، ؿ. 508دالئَ اإلػجبص، ؿ: ػجذ اُوبٛش اُجشجب٢ٗ -  

.  ٓغزؾٜذا ثوٍٞ اُجشجب٢ٗ اُغبثن (ػ٠ِ اُزٔض٤َ اُز٢٘ٛ ُِٔؼ٠٘ عٞاء أًبٕ دغ٤ب أّ رجش٣ذ٣ب)رُي، ئر رزؼ٤ّٖ دالُخ اُقٞسح 
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إنزاؿ األفكار كالمعاني منزلة األشخاص كما تنسب إلى الجماد )والغاية منهما 
مرئي ديتلك كل /غَت اؼبرئي إىل ؿبسوس/ فُتحوؿ بذلك اجملرد، (1)(صفات بشرية

رؤية وظبع وشم وذوؽ وؼبس، أو صفات انفعالية من حزف وفرح وأمل صفات اغبس من 
، فبا جيعلو يؤدي وظيفة داخل ( 2)أو إعطاء ما ال يعقل صفة َمن يعقل… وأسى

النص، وبذلك تتحقق اؼبتعة اعبمالية عن طريق ترسيخ الصورة التشخيصية اليت ربرؾ 
 .األشياء

: المبالغة- 1.2
 (3)(شيء بالغ أم جيد، كالمبالغة أف تبلغ من العمل جهدؾ): يُقاؿ لغةً 

بغية التأثَت يف السامع والوصوؿ باؼبعٌت إىل الصورة اؼبنشودة اليت تُبُتن أفكار اؼببدع 
ومقدرتو اعبمالية دومنا تقصَت، مضمنا إياىا نوعا من اؼبغاالة واإليهاـ بأف اؼبتكلم ملّم 

  .(4)بأطراؼ اؼبوضوع
لكن النقاد القدامى كاعباحظ كاف ؽبم رأي ـبالف للمبالغة إذ تراه يقف 

فأما اؼبرزباين فَتى أف اؼببالغة . (5)موقف االقتصاد يف اؼببالغة بُت اإلفراط والتفريط
والشأف ذاتو عند ابن األثَت فقد استحسن . (6)أحسن من االقتصار على األمر الوسط

ولذا كانت اؼببالغة ميزة صبالية . (7)اؼببالغة، إذ يرى أف أحسن وأصدؽ الشعر أكذبو
توشح النص الشعري يف حدود اؼبعقوؿ واؼبقبوؿ الذي يكوف الئطا بالقلوب قريبا إىل 
النفوس، تزيد يف اؼبعٌت حسب الغرض الذي ينويو الشاعر سواء أكاف مدحا أـ ذما، 

؛ فتعدد بذلك مفهـو اؼببالغة، وكبا كّبو (8)فتجعل اؼبعٌت أحسن فبا ىو عليو أو أقبح
اجملاز بشىت صػوره؛ ألنو أساسها يف سعيها إىل الزيادة يف تصوير اؼبعاين واألوصاؼ اليت 

 (9)ينظمها الشاعر
:  كاإليماء اإليحاء-1.3

                                                 
1

. 446،447، ؿ 1974 ٓؼجْ ٓقطِذبد األدة، ٌٓزجخ ُج٘بٕ، ث٤شٝد، :ٓجذ١ ٝٛجخ -  
2 

 (293  ؿ٣ٝ٘ظش أ٣نب)-. 53-40أعشاس اُجالؿخ، ؿ:اُجشجب٢ٗ  -
3

. 161، ؿ1ٗلغٚ، ثبة ثِؾ، ط - 
4

 .4-3 اُغبثن،ؿ:ٓجذ١ ٝٛجخ - 
5

. 256، ؿ1اُج٤بٕ ٝاُزج٤٤ٖ،ط  -
6

. 197ٛـ، ؿ1343أُٞؽخ،جٔؼ٤خ ٗؾش اٌُزت اُؼشث٤خ، اُوبٛشح،  :(أثٞ ػجذ هللا ٓذٔذ ثٖ ػٔشإ )أُشصثب٢ٗ  -
7

. 316، ؿ2أُضَ اُغبئش،ط: أُٞف٢ِ اثٖ األص٤ش  -
8

. 292ٜٓ٘بط اُجِـبء، ؿ: دبصّ اُوشهبج٢٘ - 
9

- 252-251، ٝأعشاس اُجالؿخ، ؿ296-293دالئَ اإلػجبص، ؿ: اُجشجب٢ٗ: ٣٘ظش - 
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كأكحى اهلل إليو، أم (...)كحى يحي كحيا، أم كتب يكتب كٍتبا): لغة
، {68/النحل}﴿كىأىٍكحىى رىبُّكى ًإلىى الناٍحًل﴾ : كقولو عز كجل.ألهمو: كأكحى إليو.بعثو

اإليماء اإلشارة : كمأ)  من أما أومأ فلغة.(1) (اإلشارة: كاإليحاء (...).أم ألهمها
أكمأ : كقد يقوؿ العرب.برأسو للركوع كالٌسجيود بيدؾ، أك برأسك كإيماء المريض

. (2)(ال: برأسو، أم قاؿ
. (3)اإلدياء فضال عن اإلشارة معٌت الرمز والتعريض ال التصريح/ويتضمن اإلحياء

إنو . (...)الذم ال يمكن أف يكوف ماديا صرفا) فهو اؼبقياس اعبمايل. (3)التصريح
ىو ما يشع عن المنجز . شبيو بالظل الذم تتخذه األشياء في قيامها أجساما

  .(4)(المنتهي من العملية اإلبداعية
يتعلق اإلحياء بكل مػا يرسخ يف النفس من معاف تأيت خبفاء وسرعة 

اؼبتلقي، وتفتح لو باب التخييل، فالكلمة الواحدة يف /، لتؤثر يف السامع(5)كالومضة
. (6)اؼببدع/اإلحياء تعطي معاين كثَتة إضافة إىل معناىا األصلي عند منشئها

وأدىن مراتب اإلحياء اإلشارة فتدرؾ توا، وقد تعٍت الظاىر وال تتعلق بالباطن 
أصال، وباقيها بعيد اؼبناؿ، يوجب إعماؿ التفكَت والتدبُّر، فُيدَرؾ بالفطنة وىو 

وىنا قد يكمن صباؿ الصورة الشعرية، فكلما كانت . ـبصوص خباصة الناس ال عامتهم
الصورة ؾبملة قليلة التفصيل وحباجة إىل التفكَت والتأمل كلما فتحت ؾباال لتعدد 

 . (7)القراءات وزاد تأثَتىا
إف االرتباطات اللونية تستحضر في )ومن صور اإلحياِء اإلحياُء باأللواف؛ إذ 

يسقط عليها (8)(القلب كالعقل طاقة األحاسيس التي اقترنت بالتجربة الشعورية

                                                 
1

. 353، ؿ4اُؼ٤ٖ ، ثبة ٝد٠، ط: اُخ٤َِ ثٖ أدٔذ اُلشسا٤ٛذ١ - 
2

. 401، ؿ4اُغبثن، ثبة ٝٓأ، ط - 
3

. 515ٓؼجْ ٓلشداد أُلبظ اُوشإٓ ، ؿ: اُشاؿت األفلٜب٢ٗ  -
4

آ٤ُبد اُزق٣ٞش ك٢ أُؾٜذ اُوشآ٢ٗ هشاءح ك٢ ئعزط٤وب اُقٞسح األدث٤خ، ٓجِخ اُزشاس اُؼشث٢،ئرذبد اٌُزبة : دج٤ت ٓٞٗغ٢ - 

. 2003، عجزٔجش91اُؼشة، دٓؾن، اُؼذد
5

. 41اُزؼش٣لبد، ؿ: (اُؾش٣ق)اُجشجب٢ٗ  - 
6

اُذاس /، ث٤شٝد1990، 1اُقٞسح اُؾؼش٣خ ك٢ اُخطبة اُجالؿ٢ ٝاُ٘وذ١، أُشًض اُضوبك٢ اُؼشث٢، ه: ٓذٔذ ا٢ُُٞ  -

 .184اُج٤نبء، ؿ
7

. 353-352األعظ اُجٔب٤ُخ ك٢ اُ٘وذ اُؼشث٢،ؿ:ػض اُذ٣ٖ ئعٔبػ٤َ: ٣٘ظش - 
8

 .224اُزق٣ٞش اُؾؼش١، ؿ:ػذٗبٕ دغ٤ٖ هبعْ - 
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الشاعر ظبات فردية ؿبضة ؽبا عالقة بذكرياتو ، فقد يلوف األشياء بغَت ألواهنا ، بل 
يضفي عليها ويكسبها ألوانا شعورية نابعة من صميم ذباربو 

وقد ازبذ أبو الصلت من العناصر السابقة وسيلة إليصاؿ أفكاره إىل اآلخرين 
يف قوالب ذات أبعاد صبالية شعرية، ترتبط بأمناط الصورة من أعالىا بروزا إىل أعمقها 

نزوال؛ فيكوف  التجسيم للتعبَت عن اجملرد باحملسوس، ويتوضح بصورة جلية فيما يوظف 
التجسيد بنسبة ما يقـو بو البشر من أفعاؿ وما ويكوف . يف الصور اغبسية والذىنية

، ويتوضح كذلك بصورة جلية فيما يوظف يف يتصفوف بو من صفات إىل غَت البشر
اؼببالغة بالزيادة يف معٌت الكالـ على غَت ما ىو عليو وتكوف . الصور اغبسية والذىنية

الصور /الصور الرامزة)وتتضح بصورة جلية فيما يوظف يف الصورة واإلغراب يف الواقع، 
 دبعٌت التلويح والرمز الذي خيرج اإلدياء  متعلقا/اإلحياء، ليكوف (الصور اؼببهمة/الغامضة

استعارات )إىل الغموض واإلهباـ، ويتوضح بصورة جلية فيما يوظف يف الصور اجملازية
 :وعلى ىذا يكوف تسلسل أمناط الصورة على النحو اآليت. (تشابيو/
: طبيعة المحاكاة: المستول األكؿ - 2

أعمق مما تبدك عليو في )رؤية الشاعر لألشياء يف إعمالو احملاكاة  تبدو
، فتحسنن فضيلًة ليُتأَّسى هبا أو تقبنح رذيلًة لُتدفع أو تطابق صورًة كما ىي (1)(الظاىر

، فهي الرباعة (3)وإف عمد إىل اؼبتعة الشكلية تصويرا فنيا. (2)إحقاقا لطبيعتها عليو
 . اللفظية والقدرة على ذباور األلفاظ وتشابكها

: صور المطابقة- 1.2
جعلتهما على حد كاحد : طابقت بين الشيئين)يف اللغة 

شبو اللؤلؤ إذا قيشر اللؤلؤ أيخذ :فيسمى ىذا المطابق،كالمطٌبق.كألزقتهما
كفي ، (...)قشره فأيلزؽ بالغراء كنحوه بعضو على بعض فيصير لؤلؤا أك شبها

                                                 
1

. 253هشاءح اُؾؼش ٝث٘بء اُذالُخ، ؿ: ؽل٤غ اُغ٤ذ - 
2

ك٢ : ٝٓذٔذ ٓلزبح. 363اُقٞسح اُل٤٘خ ك٢ اُزشاس اُ٘وذ١ ٝاُجالؿ٢ ػ٘ذ اُؼشة، ؿ: جبثش ػقلٞس: ٣٘ظش ك٢ أُٞمٞع - 

. 74ع٤ٔ٤بء اُؾؼش اُوذ٣ْ، ؿ
3

.  ٝٓب ثؼذٛب 320اُغبثن، ؿ : ٝػض اُذ٣ٖ ئعٔبػ٤َ. 363اُغبثن، ؿ: ٣٘ظش جبثش ػقلٞس - 
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هلل مائة رحمة، كل رحمة منو كطباؽ األرض، أم تغشى األرض ]الحديث 
  .(1)([كلها

من صور اؼبطابقة اليت أراد الشاعر من خالؽبا ذبسيد صور شعرية  ما ذبلى 
 ومطابقة تلك الصورة ،مثال يف تلك اؼبماثلة اغباصلة يف تصويره لصورة امرأة سوداء
  [من السريع]: (2)بسواد اؼبسك، وىذه الصورة تدخل يف باب الوصف فقاؿ

 تبدينو أصبحت من حسنك بما يا عازُّ عزا الوجد صبرم

 دينة للمرء إال أفسدت بدت ما أنت إال لعبة ما

 كتحكينو أصبح يحكيك بأف كقد أفدت المسك فخرا

 طينو أنكما في األصل من كاحد ال شك إذ لونكما

أصبح يحكيك  كتحكينو  :فالتطابق ظاىر يف 
 

 (سوداء)                 المسك            أسود          عزاة  
                تطابق                             تطابق 

                                السواد 
 

 فكاف التطابق ، وصفو لطاووسالتطابق اللونيومن األمثلة اليت ذبسد صورة 
وقد تتحقق اؼبطابقة  . كامنا يف حسن الطاووس الذي يتطابق وحسن الروضة الغناء

 [من الكامل]:(3)قاؿ . من خالؿ األلواف فكالمها يتماوج بأزىى األلواف
 الخيالء يختاؿ في حلل من مشيو أىال بو لما بدا في

 الغناء ذنب لو كالدكحة فوقو  أشرؼكالركضة الغناء

 لندائي أك يستطيع إجابة منطقي ناديتو لو كاف يفهم

 سماء للحسن ركض الحزف غب يا رافعا قوس السماء كالبسا

                                                 
1

. 37، ؿ3اُؼ٤ٖ ، ثبة هجن، ط: اُخ٤َِ ثٖ أدٔذ اُلشا٤ٛذ١ - 
2

. 25، ؿ9أثٞ اُقِذ اُذ٣ٞإ، م - 
3

. 131، ؿ9اُذ٣ٞإ، م ر: أثٞ اُقِذ - 
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 لما ر أيتك منو تحت لواء مملك أيقنت أنك في الطيور

وقد تتطابق صورتاف من حيث التصور النفسي كأف يصور الشاعر حالة من 
األفوؿ واؽبـر فيطابق بُت صورتُت ال تتطابقاف، كصورة السواد وصورة البياض، ولكن 
وجو التطابق حسب الشاعر يكمن  يف سواد الشيب النفسي الذي خيلفو يف حياة 

: [من الوافر] (1)الشاعر  إذ يقوؿ 
 بغػيػض مينيت بمنػظػر منػها عذارم عذيرم من طوالع في

 الوميض كما اختلط الدجى بسني جدا لها لػوناف مختلػفاف

 بيض كبيض مػن مشػػػيبى غير سود فسواد من شبابي غير

 كذلك بتصويره غبالة القلق واالضطراب اليت كاف التطابق  النفسيوقد ورد 
يعيشها فقرهنا بصورة القطاة اليت قد ترمز يف كثَت من األحياف إىل صورة الطائر القلق 

 [من الطويل]: (2)اؼبتوتر اغبذر وذلك ما ذبسد يف قولو
 أىوت فوافت مع الضحى         حما منهل طرؽ ببيداء مجهػػل ككيٍدرًياة

صران رشفتو  الشمس إال عياللػة           لحرااف صادو ذيػد عن كيٌل منهػل 
ألمت بو اآلؿ قد جػاش بحػره            فأمواجو  تنحط   طػورا  كتعتػلي 
فلما ارتوت منو ك أركت سقاءىا           لزغب لهػا حمر الحواصل  ضيلٌػػل 

مطوحة دكف األفاحيص ترتعػي           ظػػالؿ أشاء بالفػالة كإسحػل 
أتيح لها ضار من الزرؽ أسفػع             يراقب أسراب القطا غير مؤتػل 

فٌحت لكي تنجو ككيف نجاتها             كقد  غالها صرؼ الًحماـ المعجال 
 

 
 [(الضمنية)صورة الشاعر   + ](صورة المنهل الذم كردتو ) ( +  صورة الكدرية)

 
 

                                                 
- 

1
. 100، ؿ135اُذ٣ٞإ، م :  أثٞ اُقِذ

2
 .اٌُذس٣خ مشة ٖٓ اُط٤ٞس ًبُوطبح. 38، ؿ34اُذ٣ٞإ، م : أثٞ اُقِذ - 
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   تطابق في حالة القلق كالركود كالتوتر كاالضطراب 
 

 [من اؽبزج]:(1)ومن صور اؼبطابقة ما ورد يف ؿباجاتو للبكرة 
 إال جيػ حوجيتكال 

كما أعياؾ ما استعجػ 
 مذ  لم تعلكدريةفما 

ت مثل القبس الميشعل 
ـ من معنى كما أشكل 
 طػارت كلم تسفػل

 ترحل تػـر عنػو كلم لهػا في الجػو ككر لم

 األجدؿ كال تهوم مع فما ترقى مع النسر

 تحبل فلم تعلق كلم عواف نكحت دىرا

 أنزؿ كفي ساحتها تشببت بها دىرا

 أسفل كلكن كنت من ككاصلت مراسيها

 المسبل صب العارض فلما أف أصبت الماء

 يكمن يف صورة الكدرية القطاة وما دياثلو يف صورة  البكرة الفعليإف التطابق 
يف صورة التأرجح أو . وذلك يف ارتباطها بالسماء وارتباطها يف الوقت ذاتو باألرض

. عدـ الثبات
 ما يتجسد يف صورة اؼبمدوح حينما يطابق الشاعر المطابقة الفعليةومن صور 

بُت صورة الكـر وصورة الغيث؛ فالغيث يسقي و جيود على األرض بغَت حساب كما 
 [من الكامل]: (2)فعل كل من صوره الشاعر يف صورة اؼبمدوح، ومن أمثلة ذلك 

 تطرد بالغنى العدمػا          كافتػك راحتػو استمطػرتملك إذ 
 [من الوافر]: (3)وقولو

 النباتا الغيث إذ كانوا ككػاف  البرايا  الحسػنأحيا ندل    كما 

                                                 
1

. 55، ؿ52اُذ٣ٞإ ، م: أثٞ اُقِذ - 
2

. 62، ؿ57اُذ٣ٞإ ، م: أثٞ اُقِذ - 
3

. 137، ؿ11اُذ٣ٞإ ، م ر: أثٞ اُقِذ - 
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ومن صور اؼبطابقة  ما ذبلى يف صورة اؼبدح حينما طابق الشاعر بُت صورة 
  [من اؼبتدارؾ]: (1)اؼبمدوح وصورة الغيث يف قولو

ا          نابػت كفػػاه عػن اليمػزًف    كإذا ما المػزف جفاػت بلػدن
من خالؿ  (حيي بن سبيم)كما ذبلت صور اؼبطابقة يف مدح الشاعر ؼبمدوحو

وغرة يف جبهتو ىاللية الشكل  (ىالؿ)فرسو، واؼبطابقة كانت يف التطابق بُت اظبو
واختيار الشاعر ؽبذا الشهر بالتحديد لعظمتو )شبهها الشاعر هبالؿ رمضاف، 

إف اؼبمدوح ديثل البدر . واستبشار الناس بقدومو، والشأف كذلك بنوع من اإلسقاط
 [من الطويل]: (2)الذي ينتظر ىاللو عند رعيتو غبسن صنائعو وأفعالو،إذ يقوؿ 

شهدت لقد فات الجياد كبزاىا  
جواد تبدات بين عينػيو غيػراة  

فما اعتنا إال قلتي أسأؿ صاحبي 
 كجهو كأف الصباح الطلق قبال

     جوادؾ ىػذا من كرادو كمن شيػقر 
    تريك ىالؿ الفطر في غرة الشػهر 

بعيشك من أىدل الهالؿ إلى البدر       
 الخمر    كسػاؿ على باقيو صافػية

 الزىر    تعاظػم كاستعلى على سائر صبغػة  كلما رآه الورد يحكيو

 النسر      على منكب الجوزاء أك مفرؽ عنانو   كأنػك مػنو إذ جذبت

 العػبر     تدافعها أيدم الرياح إلػى موجة   كأنػك إذ أرسلتو فػوؽ

 بحر     كمن أعجب األشياء بحػر على كجػودة   تدفقػتما بحرين جودا

 ذبلت يف الفرس ىالؿ، واؽبالؿ الذي رسم على جبينو، وبُت فصورة المطابقة
. اؼبمدوح الذي صونر يف صورة البدر

كتب هبا إىل أيب ) الرد على رسالة البارزة يف موضوع كمن صور المطابقة
مطابقة بُت بياض أسناف اؼبرأة حُت تبتسم، وبُت صورة  (الضوء سراج بن أضبد الكاتب

 [من البسيط]:(3)ؼبعاف الربؽ 
 تبتسم حين يبدك الثغر من برؽ      بها ليست تزكر كإف زارت لنما 

                                                 
1

 .68، ؿ63اُذ٣ٞإ ، م: أثٞ اُقِذ - 
2

 .69، ؿ65اُذ٣ٞإ ، م: أثٞ اُقِذ - 
3

. 75، ؿ73اُذ٣ٞإ ، م: أثٞ اُقِذ - 
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ومن صور الذـ اليت ربمل معٌت اؼبطابقة ذمو لشخص ناكث أذاه يصل مثل 
السهاـ يف بعده، وكالسيف الصاـر يف قربو فالتطابق يكمن يف صورة األذى  ومضاء 

 [من اػبفيف]: (1 )الطرؼ أو اللساف
 الملػوؿ            أنا مػن طرفك العليل عليػل الغادر النكػوث    أيها 

         كفؤادم ىػو الجريح القتػيل  مضاءن  ك الحماـطرفك كالسهم    
 كىو في القرب صاـر مسلػوؿـ           فهو في البعد حين يلحظ سو    

يف أيب ( 2) وقد ذبسدت اؼبطابقة يف صور الرثاء، ومن ذلك قوؿ الشاعر
 [من الطويل]: اعبيش

 الجيش      صىفىت فأتت تحكي كداد أبي  ن سيالفة  أبا القاسم أشرب كاسقنيها

 العيػش ككداعتي إذ كدعػتيو لذاة      فقدتػو يـو فقدتي األنسى  خليلن  

 كطيش      على كل حاؿ من كقار كمن  ه مساعػد  معنىًّ بإرضػاء النديم

، ودبوت الصديق ذىب واحدافقد جعل من صورة اؼبرثي وصورة األنس شيئا 
. األنس، وذىبت معو لذَّة العيش

  [من الطويل]: (3)ومن صور اؼبطابقة يف الوصف ما ورد يف قولو
 قرد قبح صورتوكلكنو في  ندٌّد  لوفي الزماف ما  ميسًمعه لنا 

 ضدُّ  لهذم إذا قايست بينهما ىذه فحاال منو لطرفي كسمعي

 يشدك كينعمي سمعي دكنو عندما كجهو ييعذاب طرفي حين يلحظي 

 سعد كفاء فال نحس يدـك كال فعلو إساءةي مرآه إلحسافً 

فالتطابق سبثل يف صورة اؼبغٍت قبيح الوجو وصورة القرد، كما قد صور صباؿ 
الصوت باؼبقارنة مع بشاعة اػبِلقة ، ومن شبة قد تتجلى اؼبطابقة كما قد يتجلى كل 

. من التحسُت و التقبيح
 

 (الصورة المرئية                صورة القرد)          تقبيح/ تطابق            
                                                 

1
. 80، ؿ83اُذ٣ٞإ ، م: أثٞ اُقِذ - 

2
 .149 ، ؿ35اُذ٣ٞإ ، م ر: أثٞ اُقِذ - 

-
3

. 143 ، ؿ20اُذ٣ٞإ ، م ر:  أثٞ اُقِذ
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صورة المغني  
الصورة السمعية            جماؿ )تحسين    /                   تطابق

 (الصوت
 

ومن صور اؼبطابقة ما ذبلت فيو اؼبطابقة اللغوية بُت صورة اللفظ وصورة اؼبعٌت 
 [من السريع]: (1)إذ يقوؿ

        جٌرد معاني الشعر إذ رمتو            كيما تيػوىقاى اللوـى كالطعػنا 
 فاللفظ جسم كركحػو المعنى       كال تراع اللفظ من دكنهػا           

المعنى =                                                    اللفظ   
  ومن صور اؼبطابقة مطابقتو لصورة العمر مع صورة الظل يف سبهيده لصورة 

 [من الكامل]: (2)اؼبدح
 

 ككعد اهلل أصػدؽ كالمػنى           ًخػدىعه  ظػلٌّد ر فالعػمػ        
                مطابقة بُت األماين و اػبدع  

إف الشاعر يف ىذه الصورة مدرؾ غبقيقة اغبياة، فقد بُّت أف اغبياة ما ىي إال 
اؼبتمثلة يف وعد )ثوب مستعار، وأف اغبقيقة الثابتة تكمن يف التمسك بالعروة الوثقى 

؛ فبقدر رجائو الذي كاف يأملو من اؼبمدوح بقدر ما كاف يضع كل رجائو عند من (اهلل
. ال خييب عنده الرجاء

كل  )الشاعر إىل تبياف أف يويف كل األحواؿ؛ فإفَّ الغاية من اؼبطابقة ىو سع
الذىن تيطابق ما   فإنو إذا أيدًرؾ حصلت لو صورة في،شيء لو كجود خارج الذىن

 . (3)(أيدًرؾ منو

 :صور التحسين -2.2

                                                 
1

 .161، ؿ61اُذ٣ٞإ، م ر: أثٞ اُقِذ -
2

. 156، ؿ47اُذ٣ٞإ، م ر : أثٞ اُقِذ -
3

 .19-18أُٜ٘بط، ؿ: دبصّ اُوشهبج٢٘ - 
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وىي تلك الصور اليت ُتوظف بغية إضفاء مسحة صبالية، ويف اللغة يقصد هبا 
الموضع الحسن في البدف، كجمعو : حسن الشيء فهو حسن، كالمحسن)

محاسن، كامرأة حسناء، كرجل حيٌساف، كقد يجيء فيعٌاؿ نعتا، كالحساف الحسن 
لِّلاًذينى  ﴿:كالمحاسن من األعماؿ ضد المساكئ، قاؿ عٌز كجل (...)جدا 

. (1 )({26/يونس} أىٍحسىنيوٍا اٍلحيٍسنىى كىزًيىادىةه ﴾
إفَّ ِفعل التحسُت والتزيُت ىو القدرة على نقل اؼبرئي واحملسوس نقال صادقا 
يلقى يف النفس قبوال وتصديقا، فيكوف صبالو يف احملاكاة اليت أتاحت النقل فيكوف 

إلى األعمق سرا، إلى األشد سحرا، إلى معنى الوجود العجيب، إلى )التوجو 
.  (2)(الحياة الداخلية المستترة في جوىر األشياء

ومن صور التحسُت يف ديواف أيب الصلت ما ذبسد يف صورة اؼبدح حيث رسم 
 ؼبمدوحو صورة قد تضاىي ما ىو موجود يف الواقع، إنو يريد تصوير ما جيب أف يكوف

 [من الكامل] :(3)

 كتلجلجا خرس الحسود مهابة بمجده يا من إذا نطق العالء

 الحجى كيف استقل بما عليو من متنو عجبا لطرفك إذ سما بك

 الوجى فثنى الرياح كراءه تشكو سبق البركؽ كجاء يلتهم المدل

 أعوجا كأراؾ أعوج في الحقيقة الحقا كعدا فألحق بالهجائن

 يلتجا كإليك من نوب الليالي كريبو بك يستجار من الزماف

فصوَّر الشاعر  فبدوحو يف صورة مثالية ترقى إىل الكماؿ؛ وذلك ألنو يرى فيو 
. اؼبالذ أو اؼبنقذ لو من كل مهومو

يف صورة أكثر إشراقا من )وفبا ذبسد يف صور التحسُت يف اؼبدح تصويره للممدوح - 
  [من ؾبزوء الكامل]:(4)الشمس وأكثر شذى من الطيب

 أجلٌ           كالطيػب ذكػرؾ بل الشمس دكنػك في المػحل
                                                 

1
. 318، ؿ1اُؼ٤ٖ، ٓبدح دغٖ، ط: اُخ٤َِ ثٖ أدٔذ اُلشا٤ٛذ١ - 

2
. 14اُقٞسح اُؾؼش٣خ، ؿ: عبع٤ٖ ػغبف - 

- 
3

. 113، ؿ163اُذ٣ٞإ،م:  أثٞ اُقِذ
4

 .160، ؿ55اُذ٣ٞإ، م ر : أثٞ اُقِذ - 
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 : [من البسيط]:(1)أما يف قولو 
رأل ميحيا ابن يحي البدر متسقان        فكاد ييذىب عنو نيوره الحسد 
فانظر إلى األثر البادم بصفحتو        فإف ذلك من فرط   الذم يجد 

يف إطاللتو أحسن من القمر يف الطلعة واؽبيئة  (علي بن حيي)لقد صوَّر اؼبمدوح 
كما قد ترد بعض صور التحسُت يف موضوع الرثاء بأف يصور الشاعر ؿباسن . والضياء

اؼبرثي شأنو شأف اؼبمدوح ، والفرؽ قد يكمن فقط يف أف التصوير األوؿ قد جيازى 
عليو الشاعر من قبل فبدوحو بينما التصوير الثاين نلمس فيو الصدؽ وتثبيت حقيقة 

  [من اػبفيف]:(2)غابت بنوع من التحسُت، ومن ذلك قولو
 المشػركعػا ككافيت بابػو الرحػب ندس إف طرقت منزلػو

 ممنػوعا بنا كال سيػب كفػو محجػو لم تجد بشر كجهو عنػك

 منيعػا ف بػو آىػل المحػل كػا عاد شمل العال شتيتػا كقػد

 مفجػوعا ػصر  إال مػرزأ تبػ فأجل مقلتيك في األرض ىل

 ربيعػا أين مػن كاف للعفاة سػماما أيػن مػن كاف للعداة

 الجميعا ػد فهػر أـ من يقود سيػٌ  من يسد الثغور بعدؾ يا

 طلوعا عن جفوني فهل تطيق غػركبا أيها البػدر قد أطلػت

 ىموعا آض يبسا فهل تطيػق األمػاني أيها الغػيث إف ركض

يف رّده على الشاعر ابن  وفبا ذبلى من صور التحسُت ما ورد يف  الرد على الرسائل
  [من الطويل]:(3)ضبديس

 الرمس كلكن نفختى الركح في ساكن األسى كلم تيهد نحوم الركح منو إلى

 الشمس من المزف محجوب بو حاجب بواكف كما ركضة بالحزف جيدت

 اليػبس مدامعػو بالرم في تػربها تحلبت سرل زجل األكناؼ حتى

                                                 
1

. 92، ؿ116اُذ٣ٞإ، م : أثٞ اُقِذ - 
2

. 153، ؿ44اُذ٣ٞإ، م ر : أثٞ اُقِذ - 
3

. 86، ؿ99اُذ٣ٞإ، م : أثٞ اُقِذ - 
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 النفػس فتبعث أنفػاس الحياة إلى عليػلة تمر بها ريػح الجنػوب

 كالطرس بذم الحسن في تلك اليراعة تداعيا بأبدع مػن خػط كلفظ

إذ يبُت مدى براعة الشاعر يف نظم أشعاره فيصورىا يف صورة تضاىي عمل 
. الروح حينما تنعش اعبسد باغبياة 

 [من السريع]: (1)ومن صور التحسُت الواردة يف الغزؿ
يا مفردا بالغنج ك الشكػل         من دٌؿ عينيك عػلى قتلي 

 الشمس من نورؾ تستمليق       ك شمس الضحى نور من البدر
يف البيت األوؿ ذبلت صورة التحسُت يف التفرد يف الشكل،  ويف البيت الثاين 

جاءت صورة التحسُت من الضياء الذي ىي مصدره للشمس ومنها للقمر، ولوالىا ما 
:  كاف ضياؤمها معا

       (المرأة المتغزىؿ بها)تستمد نورىا من         (الشمس)
                                 

يستمد نوره من الشمس  (البدر)                        
وقد تكررت نفس الصورة عندما أعطى للمرأة مكانة أبعد من مواضع النجم 

وأثبت؛ فالنجم مصَته األفوؿ أما ىي فتستمر يف بث النور بضياء فاؽ ضياء الشمس 
 [من الطويل] : (2)(يف موضوع الرد على رسالة كتب هبا إىل أيب الضوء سراج بن أضبد)

          سرت عندما أىول إلى المغرب النجم كالحقةو بالنجم بيعػدا كمنعػة
 ىي الشمس أك شمس النهار لهػا أـفمزقت جلباب الظػالـ بطفلة          

ومن صور التحسُت اليت ذبلت يف ديواف الشاعر افتخاره بذاتو بنوع من األنفة 
 [من اػبفيف]: (3)واالستعالء  

 فقت ىذا األناـ في كل فنِّ لم أنل رتبة كذاؾ ألني     
 لقد يتبُت من الصور الشعرية اليت يرظبها  أبو الصلت أنو يسعى يف كثَت من 

اؼبواضع إىل ربسُت صورة ما؛ ألف الشاعر جينح إىل التغيَت من حالة راىنة إىل حالة 
                                                 

1
. 160، ؿ56اُذ٣ٞإ، م ر : أثٞ اُقِذ - 

2
. 73،ؿ72اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 

3
. 93، ؿ117اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 
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أفضل من حيث الداللة على اغبقيقة، وقد يسعى من خالؿ صور التحسُت إىل 
إضفاء صبغة صبالية على شعره ليبُت مقدرتو على صناعة الشعر من حيث األسلوب، 

فكاف التحسُت بذلك وسيلة من وسائل اعبماؿ، وليس اؼبراد باعبماؿ ما يؤدي إىل 
قلب اغبقائق وتغيَتىا، بل ىو حسن التصوير وجودة الوضع بالتحكم يف آليات 

وإف كاف استنساخا بارعا -وىذا الشكل من احملاكاة . التقريب بُت الذىٍت واحملسوس
. (2)فهو أدناىا مرتبة، لعجزه عن اإلحياء - (1)لألشياء كما ىي موجودة يف الطبيعة

 :صور التقبيح -3.2

. نقيض الحسن، عاـ في كل شيء) إف التقبيح عادة ما يدخل يف باب
 {42/القصص} ﴾ ﴿ ىيم مِّنى اٍلمىٍقبيوًحينى : نٌحاه عن كل خير، كقولو تعالى: كقٌبحو اهلل

 فقد تكوف الصورة حسنة .(3)(كالمقبوح الممقوت (...)أم المينىحاين عن كل خير 
ويسعى الشاعر لتقبيحها، وأكثر ما تتجلى ىذه الصورة يف اؽبجاء والذـ، ويف الفخر 

.  والوصف
 [من السريع]:(4)ومن النماذج الواردة يف الديواف نذكر قوؿ الشاعر يف ذـ عصره 

ساد صغار الناس في عصرنػا        ال داـ من عصر كال كاف 
كالدست مهما ىم أف ينقضي        عػاد بو البيدؽ فرزانػا 

فهو حياوؿ تعميم حكم التقبيح على عصره، ويرجع ذلك إىل األذى الذي 
فصوَّر أىل زمانو يف منزلة ال  ديكن  . (فًتة السجن)واجهو يف فًتة من فًتات حياتو 

. أف يعتمد  عليهم أو يستنجد هبم وىي صورة قاسبة قتامة نفسيتو
ومن النماذج الداعمة لصور التقبيح ما ذبسد يف تقبيح صورة الزماف عندما 

كاف يف سجنو طالبا اػبالص منو، واصفا الزمن النفسي الذي يطوؿ كلما حّن الشاعر 
 [من الكامل]:(5)إىل اغبرية 

عمره يمرُّ  ككربة ما تنقضى      أبد الزماف كغيٌمة ال تنجلي 

                                                 
1

. 37-36أُذخَ ئ٠ُ ػِْ اُجٔبٍ ، ؿ: ٤ٛجَ - 
2

 .37ٗلغٚ، ؿ - 
3

 .352، ؿ3اُؼ٤ٖ، ٓبدح هجخ،ط: اُخ٤َِ ثٖ أدٔذ اُلشا٤ٛذ١ - 
4

 . اُذعذ ثٔؼ٠٘ أُجِظ أٝ اُذ٣ٞإ، ٝاُج٤ذم ٝاُلشصإ ثٔؼ٠٘ اُج٘ذ١ ٝأُِي. 163، ؿ64اُذ٣ٞإ، م ر : أثٞ اُقِذ - 
5

. 158، ؿ52اُذ٣ٞإ، م ر : أثٞ اُقِذ - 
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كزمافي سخطو  مالو من آخر     كرجاءي عفوو ما لو من أكاؿ 
لقد ُصونر الزمن يف صورة سوداوية ال ينجلي سوادىا وثقلها إال باغبرية اؼبستبعدة 

رغم أف الزمن الطبيعي يف نظر - كما قاؿ الشاعر–( كرجاء عفو ما لو من أىكؿ)
وزمن  (اغبرية)الشاعر ىو زمن للتفاؤؿ واغبياة، فالزمن زمناف زمن مستحب مطلوب 

. (السجن)قبيح فبقوت 
ومن صور التقبيح اليت ذبسدت يف الديواف صور مزج فيها بُت صور التحسُت  

فيمثل الشاعر لصورة شاعرين  أجادا يف النظم وآخر غَت ؾبيد خبيث ، وصور التقبيح
   [من اؼبنسرح]: (1)الطبع 

 بػزغػا بػل بأبي نيِّراف قد نبغػا كا بأبي شاعراف قػد

 بلغا من رتب الفضل بعض ما قاطػبة ما بلػغ األكلػوف

 فػرغا بحػوره كالكالـ قد قد نضبت تدفقا كالقريض

 البلغا يعجػز عنهػا أئػمة معجػزة كأبػرزا منو كل

/ رتب الفضل/ نيِّراف/شاعراف قد نبغا)يف ىذه الصورة تتجسد خاصية التحسُت 
 . (يعجز عنها أئمة البلغا

: (2)أما صور التقبيح فقد وردت يف قولو من نفس القصيدة 
 رغػا أقوؿ ما باؿ ذا البعيػر ينشدني ليسا كمن كنت حين

 كغى عند حضور الخيواف ليث منفلتػا كلبي ىراش تػراه

 شغا يكػوف ثغرنا لكاف فيػو فلو ًعيػبى بو ثغرنا المصوف

 نزغػا يػركع شيطانػو إذا بحجىن  ما زلت ألقى سفاىو

                                                 
1

 .154، ؿ45اُذ٣ٞإ، م ر : أثٞ اُقِذ - 
2

رذشػ ثؼنٜب ثبُجؼل ا٥خش،ؿ٤ش أٗٚ ك٢ ٛزٙ اُذبُخ ٣وقذ اٌُِت أُ٘لِذ ُجج٘ٚ : ًِت ٛشاػ، ٝرٜبسؽذ اٌُالة - 

اُذقٖ دقٖ أُٜذ٣خ اُوبئْ ػ٠ِ اُذذٝد أُؼشك ُِٜجّٞ، ٝاُضـش اُضب٢ٗ ٣وقذ ثٚ اُلْ، كبُؾبػش ئرٕ :أُوقٞد ثبُضـش .

ٝاُؾـب اخزالف ٗجزخ األع٘بٕ ثبُطٍٞ ٝ اُوقش، ٝاُوقذ إٔ ٛزا اُؾبػش ٣ٔضَ ك٢ اُضـش ػ٤جب، ًٔب ٣ؼبة . ٣وقذ ؽؼشاء أُٜذ٣خ

 .154، ؿ45اُذ٣ٞإ، م ر : ٣٘ظش أثٞ اُقِذ.اُلْ د٤ٖ رخزِق األع٘بٕ ك٤ٚ هٞال ٝهقشا
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كلب ىراش )  وقبح من حيث اعبنب،(البعير إذا رغا) فقد قَػُبَح من حيث الصوت
كاف فيو ) ، وقبح من حيث الفم إما يف حالة النظم، وإما يف صورتو اعبمالية(منفلت
. (شغا

ومن صور التقبيح وصفو للبحر بأنو يأخذ ضعف ما يعطي، وقد يرجع ذلك 
إىل نفسية الشاعر اؼبتأثرة حبادثة غرؽ اؼبركب الذي بسببو زُجَّ يف السجن، أو ألف 
الشاعر ظل دائما ينشد االستقرار والثبات ، وىذه اػباصية ال يوفرىا البحر فهو 

  [من السريع]:(1)الباعث على الًتحاؿ والسفر،فيقوؿ واصفا ذلك
يا من يخوض البحر مقتحما        مػا بين لجػتو إلى الشػط 
ال يطمعنك ما حػباؾ بو         فالبحر يأخذ ضعف ما يعطي 

كما كاف للمرأة حظا من صور التقبيح إذ ذبلت يف موضوع الغزؿ بصورة العابثة 
بقلب الشاعر، واليت مل تكًتث بو، والصورة فيها نوع من التحسُت ِخلقًة ونوع من 

 [من ؾبزوء الرمل]:(2)التقبيح ُخُلقا 
 القبيح كلذم الفعل المليح قل لذم الوجو

 كالغصن المركح كشبيو القمر الطالع

 للصب القريح التسهيد نم خليا كدع

يف ىذه الصورة َحَصر اعبماَؿ يف صباؿ اػبِلقة، وقبََّح أفعاؽبا؛ ألهنا صدتو 
  .(كدع التسهيد للصب القريح)وجعلتو يعاين فرط الصبابة والتسهيد 

  [من ؾبزوء اػبفيف]:(3)وقاؿ يف وصف غالـ اظبو ؿبسن وىو ليس دبحسن يف فعالو
أيها الظالم المسػي              ء مػدل دىره بػنا 
  ما لهم أخطأكا الصوا            ب فسماػوؾ محسنا

: أربعة احتماالت - تعالق اػبُلق باػبِلقة-ويف ذلك
 أف ربسن الصورة اػبِلقية وتسوء الصورة اػبُلقية وىو اؼبراد ىنا من ىذه الصورة األكؿ

. وىو اؼبقبح
                                                 

1
 .151، ؿ40اُذ٣ٞإ، م ر : أثٞ اُقِذ - 

2
 .140، ؿ15اُذ٣ٞإ، م ر : أثٞ اُقِذ - 

3
. 92، ؿ115اُذ٣ٞإ، م : أثٞ اُقِذ - 
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 أف ربسن الصورة اػبِلقية وربسن الصورة اػبُلقية وىو غَت اؼبراد ىنا لفظا واؼبراد الثاني
َحسن عنده من غَت التلفظ بو

ُ
. معٌت مفهوما وىو اؼب

 أف تسوء الصورة اػبِلقية وربسن الصورة اػبُلقية وىو غَت اؼبراد وإف كاف مقبوال الثالث
. يف عرؼ الشاعر غبسنو عنده وىي صورة ربسُت غَت معلنة لفظا

 أف تسوء الصورة اػبِلقية وتسوء الصورة اػبُلقية وىي الصورة اؼبقبحة العليا الرابع
. وتندرج ربتها الصورة األوىل ألهنا من جنسها

يًتتب عما سبق التحسُت غَت اؼبعلن للمفهـو نطقا، كما يًتتب عنو التقبيح 
ويقتضي اؼبنطق أف تكوف اؼبطابقة على اغبقيقة يف الوصف . (1)للمنطوؽ بو بالضرورة

واؼبدح والرثاء واؽبجاء، وقد تعلوىا ربسينا يف نفس األغراض عدا اؽبجاء، وقد تنخفض 
.  تقبيحا يف نفس األغراض عدا اؼبدح والرثاء

إف التصوير عند أيب الصلت أخذ منحى احملاكاة بعناصرىا الثالثة السابقة، 
. وبداخلها جزَّأ ورّكب أو شّكل صورة كلية وىو اؼبستوى اؼبوايل

: التجزئة كالتركيب:  المستول الثاني-3
 مث تكتمل (3) لتتالحم يف شكل كتل؛ فتكوف مركبة(2)تنشأ الصور يف أساسها جزئية

:  وقد بدت يف الديواف كاآليت.  تصور ذبربة الشاعر الشعورية(4)لتكوف صورا كلية
 

نسبة ترددىا الصور 
 ( في ذيل الديواف33/  في الديواف77 )110الجزئية 
 (في ذيل الديواف19/  في الديواف43 ) 62المركبة 
 ( في ذيل الديواف18/ في الديواف51 )69الكلية 

: مهما كاف الغرض الشعري فػإف

                                                 
1

ٓ٘ضُخ دغٖ اُِلع )ٝثزُي ٣ٌٕٞ اُِلع أداح أُذبًبح األ٠ُٝ جٞدحً ٝئعبءحً، كـ. 129أُٜ٘بط، ؿ: دبصّ اُوشهبج٢٘ - 

أُذب٠ً ثٚ، ٝئدٌبّ رأ٤ُلٚ ٖٓ اُوٍٞ أُذب٠ً ثٚ، ٖٝٓ أُذبًبح ثٔ٘ضُخ ػزبهخ األفجبؽ، ٝدغٖ رأ٤ُق ثؼنٜب ئ٠ُ ثؼل 

. ٝاٌُالّ ُٚ ك٤ٚ ٖٓ ٗلظ اُقلذخ. (ٝر٘بعت أٝمبػٜب ٖٓ اُقٞس اُز٢ ٣ٔضِٜب اُقبٗغ
2

.   103اُخطبة اُؾؼش١ اُذذاص١ٞ ٝاُقٞسح اُل٤٘خ ، ؿ: ػجذاإلُٚ اُقبئؾ - 
3

اإلُٚ  ٝػجذ. 142-141رذ٤َِ اُخطبة، : ٝثشإٝ ٣ٍٝٞ. 230اُ٘ـ ٝاُخطبة ٝاإلجشاء، ؿ: سٝثشد دٝثٞؿشاٗذ: ٣٘ظش - 

. 106اُغبثن، ؿ: اُقبئؾ
4

: ٝػجذاإلُٚ اُقبئؾ. 142-141اُغبثن، ؿ : ٝثشإٝ ٣ٍٝٞ. 244- 238اُغبثن، ؿ: سٝثشد دٝثٞؿشاٗذ: ٣٘ظش - 

. 104اُغبثن، ؿ

 



.   نناا الصصور  ومسصواا الستشكل:............................................ الفصل الثاني
 

110 

 

. نصف الصور جزئية -
 .تتقارب الصور اؼبركبة والصور الكلية عددا -

 ويف الذيل 171رغم أف عدد القطع يف الديواف مئة وإحدى وسبعوف  قطعة  -
؛ فإف الصور يف ذيل الديواف تقارب نصف مثيالهتا يف 70سبعوف قطعة 

 .الديواف

من الطبيعي أف يقلَّ عدد الصّور اؼبركبة والكلية عن اعبزئية، فهي اؼبشكلة  -
 .للنوعُت األولُت

تقارب عدد الصّور اؼبركبة والصّور الكلية ناتج عن حقيقة أف يكوف غاية  -
 . الًتكيب تشكيل للصور الكلية

 .صورةً  (241)عدد الصور اإلصبايل مئتاف وإحدى وأربعوف -

 :إف حقيقة التعبَت بالصور ربصل بالتشكيل اؼبوايل -

  (صورة مركبة)                   ( صورة جزئية+صورة جزئية )
   (صورة مركبة+صورة مركبة )                                              

                                                                     
 (صورة  كلية)                                                    

:                   الصور الجزئية- 1.3  
أساس الصور اعبزئية أف يصور الشاعر خاصية ما يف غرض من األغراض وخيصها 

اؼبتلقي أف يقف عندىا / بالوصف والتدقيق، لَتسم صورًة صبيلًة تسًتعي من السامع
: واعبدوؿ اآليت يبُت تردد الصور اعبزئية يف الديواف.ليستشف ىذه اؼبقدرة الشعرية

 
 

رقم القطعة  الصور الجزئية 
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-13-12-11-08-07-06-05-04-03: الديواف
15-16-17-21-22-23-27-29-37-39-46-
58-62-66-67-68-69-70-74-75-76-78-

79-80-82-83-87-88-89-92-94-97-
100-101-103-104-106-107-113-114-
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32 
 

115-116-117-118-119-120-121-122-
123-124-125-128-129-130-135-137-
139-142-145-146-147-148-153-154-

155-156-157-158 .
-19-18-13-06-05-04-03-02: ذيل الديواف

23-24-25-27-28-29-30-32-33-34-35-
36-40-41-49-55-56-58-59-60-63-64-

66-69 .
 

  [من ؾبزوء اػبفيف]:(1)ومن ىذه الصور ما توضح يف صورة اؽبجاء يف قولو
ألبي الخير في العال        ج يده مػا تقصر 
كل من يستطبو بعد         يوميػن يقبػر 
كالذم غاب عنكم         كشهدناه أكػثػر 

إف الشاعر بصدد ىجاء الطبيب ابن رضبوف والصورة اعبزئية تكمن يف تصويره 
. والذي دّؿ على اعبزئية كلمة يدٌ . لطريقة عالجو اليت تودي إىل اؽبالؾ

ومن الصور اعبزئية ما تبُت يف قوؿ الشاعر واصفا فبدوحو علي بن حيي خباصية  
 [من اؼبتقارب]:(2)الشجاعة اليت قرهنا بصورة األسد 

كيػـو برزت بػو ضاحيػا           كما برز الليػث مػن غيلػو 
         كقد رفع الصبػح راياتػػو          كحػط الدجػى من قناديلػو 
كحولك جيش كفيل الظبػا          بقمػع  العػدك كتنكيلػػو 

ترل الطرؼ يقصر عن عرضو         كيحسر عػػن منتهػى طولو 
ترل األسد الػورد في درعػو          كشمس الضحى تحت إكليلػو 

تضيق البسيطة عػن خيلػو          كلجتهػا عػػن أساطيلػػو 
 وقاؿ أمية يف وصف سوداء ظبيت عزّة تشًتؾ مع اؼبسك يف سواد اللوف

 [من السريع]:(3 )والرائحة
 تبدينو أصبحت من حسنك بما يا عازُّ عزا الوجد صبرم

                                                 
1

. 145، ؿ25اُذ٣ٞإ،م ر: أثٞ اُقِذ -
2

 .24، ؿ8اُذ٣ٞإ،م : أثٞ اُقِذ - 
3

. 25، ؿ9اُذ٣ٞإ،م : أثٞ اُقِذ - 
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 دينو للمرء إال أفسدت بدت ما أنت إال لعبة ما

 كتحكينو أصبح يحكيك بأف كقد أفدت المسك فخرا

 طينو أنكما في األصل من كاحد ال شك إذ لونكما

أصبح يحكيك )فاعبزئية سبثلت يف صورة اللوف اؼبشًتكة بُت اؼبسك واؼبرأة عزّة 
. (لونكما كاحد) ويف(كتحكينو

 [من الطويل]:(1)ومن الصور اعبزئية وصفو لصورة الطيف يف قولو
 فظ كللحب سلطاف على مهجتي النول أقوؿ كقد شطت بو غربة

 حظ كشط فما للعين من شخصو بحبو لئن باف عني من كلفت

 كالحفظ تكنفو فيو الرعاية منزال فإف لو في أسود القلب

 اللحظ معاني شتى ليس يدركها مدرؾ أراه بعين الوىم كالوىم

يصور الشاعر ىنا حالة من البعاد والنوى الذي تسببت فيو اؼبرأة وما تبقى لو 
. إال استحضار ذلك اػبياؿ الذي قد يسري إليو ليال 

فالقلب جزء  (لو في أسود القلب منزؿ)وقد تتجلى الصورة اعبزئية يف قولو 
ولكن ىذا اعبزء يف نظر الشاعر ىو آمن مكاف ينصبو الشاعر ؽبذه  (الكل)من اعبسم 

(. تكنفو الرعاية كالحفظ).الغائبة اغباضرة
 [من الوافر]:(2)ومن الصور اعبزئية وصفو للبحر
           كليس لو على التحقيق كنػو تناىى البحر في عرض كطػوؿ

كأعجب كل ما شاىدت فيػو            سالمتنا على األىػواؿ منػو 
  فحسبي أف أراه مػن بعػيد             كأىرب فوؽ ظهر األرض عنو 

: اقتصرت الصورة على 
 .اتساع البحر ورىبة الشاعر منو وعبوءه إىل األرض -

              (عدـ االستقرار)          البحر المجهوؿ  تعارض       الشاعر          
توافق         

                                                 
1

 .25، ؿ9اُذ٣ٞإ،م : أثٞ اُقِذ - 
2

. 164، ؿ69اُذ٣ٞإ،م ر : أثٞ اُقِذ - 



.   نناا الصصور  ومسصواا الستشكل:............................................ الفصل الثاني
 

113 

 

 تعارض        األرض               
 (االستقرار)     الثبات 

ومن الصور اعبزئية وصفو للقيد الذي عاناه يف سجنو، فخص جزئية التقييد 
 [من البسيط]:(1)دوف غَتىا من األمور اليت اعًتتو يف سجنو وذلك يف قولو

 نقصا إذا راـ يينًقص من قدرم فما كمدا يا ريبا ذم حسد قد زدتيو

 رخصا للفضل في زمن النقصاف إف عجبه  فإف رخٍصتي كلم أنفيق فال

اه أيكدع محتبسه  كإف حيًبستي فخير الطير  القفصا متى رأيت ًحدى

الذي مل  (سباـ العيش)إف يف صورة القيد سلب  ونقص والشاعر ينشد التماـ
خير الطير )يتحقق لو إال بفك أسره، ورغم القيد إال أنو يفتخر ألنو يرى أف 

(. راـ ينقص من قدرم فما نقص)وأف السجن مل ينقص من مكانتو (محتبس
: الصور المركبة -2.3
رقم القطعة التردد الصور المركبة 

 
 

 
 

 
62 
 
 

 

 
 
 
43 
 

 
 
 
19 

 

-31-26-18-10-09-02-01: الديواف
32-33-34-35-49-50-51-53-55-
57-59-60-61-64-65-81-85-86-
91-399-126-127-131-132-140-

143-150-151-159-160-162-164-
167-169-170-171 .

-21-20-16-15-14-11-09-08: ذيل الديواف
26-37-42-45-46-47-48-50-51-57-65 .

وذلك بتصويره غبالة القلق واالضطراب اليت كاف يعيشها فقرهنا بصورة القطاة 
اليت قد ترمز يف كثَت من األحياف إىل صورة الطائر القلق اؼبتوتر اغبذر وذلك ما ذبسد 

: [من الطويل](2)يف قولو
ًحما منهل ًطٍرؽ ببيداء مجهػل  ككيٍدرًياة أىوت فوافت مع الضحى       

صران رشفتو  الشمس إال عياللػة        لحرااف صادو ذيد عن كيٌل منهػل 
                                                 

1
دذا، ٢ٛٝ جٔغ دذأح ٝاُٜبء ٢ٛٝ م٤ٔش ٣ؼٞد ػ٠ِ : ًِٔخ دذاٙ ٌٓٞٗخ ٖٓ ُلظ٤ٖ.149، ؿ36اُذ٣ٞإ،م ر : أثٞ اُقِذ - 

. ُلع اُط٤ش، ٝأُؼ٠٘ إٔ دجظ اُؾبػش ال ٣٘وـ ٖٓ هذسٙ؛ كأكنَ اُط٤ش ٛٞ اُز١ ٣وز٠٘ ٣ٝذجظ
2

ج٤ِل اُوطب:  األكبد٤ـ.38، ؿ34اُذ٣ٞإ، م : أثٞ اُقِذ -  َٓ  .ؽجش ٣غزبى ثٚ: ٝئعذَ. ط أكذٞؿ ٝٛٞ 
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    فأمواجو  تنحط   طورا  كتعتلي  ألمت بو اآلؿ قد جػاش بحػره      
فلما ارتوت منو ك أركت سقاءىا          لزغب لها حمر الحواصل ضيٌلل 

  ظالؿ أشػاء بالفالة كإسحػل  مطوحة دكف األفاحيص ترتعػي       
أتيح لها ضار من الػزرؽ أسفع           يراقب أسراب القطا غير مؤتل 
فٌحت لكي تنجو ككيف نجاتها          كقد غالها صرؼ الًحماـ المعجال 

 
 (الضمنية)صورة الشاعر    +   )(صورة المنهل الذم كردتو )    (   +  صورة الكدرية)

 
صورة جزئية                      صورة جزئية              صورة جزئية 

 
 

صورة مركبة                                 
  [ؾبزوء الكامل]:(1)ومن الصور اؼبركبة وصف الشاعر قوتو بقوة األسد قولو 

يا ىنػد ليتك قػػد شهػد            ت بمنحػي الوادم مقػػامي 
    أخطػو فويػق جمػاجػم              بػدد كأشػػػالء رمػاـ 

كالليػث مػرتجػز يشػق              إلػٌي جلػبػاب الظػالـ 
مازاؿ يتعسػػف الدجػى            حػتى تمػطػرا مػن أمامي 
كافتػرا عػن أنػيػاب مبػ             تسػمو كليس بذم ابتسػػاـ 

كرنػػا إلػػػػيا بمقػلػةو         لم تػركى  قػط مػن المنػػاـ 
مكحولػػة بالسهػد تػلػ          مع مػع الدجنػة كالضػػراـ 
كلػػو زئيػػر كاصطكػا           ؾ الرعد في خلػل الغمػػاـ 
فدعوتػو يػػا ليػػث ىػل          لػك أف تميػل إلػى الذمػاـ 
أخػواف نحػػن فمػػا لنػا         كتنػاجيػزى المػػوت الػزؤاـ 

                                                 
1

. 119، ؿ167اُذ٣ٞإ، م : أثٞ اُقِذ - 
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أنا فػي الوغى الليػث الهصو        ر كمخلػبي حػد الحسػػػاـ 
كيىقيػلي فػي أجػم الطػال          كأىقيػلي فػي ًظػلِّ القيتػػاـ 
إرجػػػع كراءؾ إناػػػني         يا ليػػث ممتػنػع المػػراـ 
فأبى كقػػدر أناػنػػي          سهػل المقػػادة كالزمػػاـ 
كدنػػا إلػيا كما درل          أفا الدنػػػوا  إلى الحمػػاـ 
فعلػوتػػو بػغػرار ال       نابػي الغػرار كال كهػػػاـ 

بمهنػػد عضػب المضػا          رب مػن طلى األبطػاؿ داـ 
فهػول صػريعػا لليديػ         ف كمػػا ىػول ركنا شماـ 
كتركتػو بالقػاع منػػ          ػعفرا  ألغربػػة كىػػاـ 

كمضيػت غيػر مخػبػر         صحبي بذاؾ كال نػدامػػي 
ككػذا فعػالي بالعػػدل        كفعػػاؿ آبػائي الكػراـ 

 
 (الحقيقية)صورة األسد                   (المجازية)     صورة الشاعر األسد 
  (صورة جزئية)       +        (صورة جزئية )                        
                      

                                        صورة مركبة 
 (الشجاعة كاإلقداـ، كالجرأة)                              

لقد صور الشاعر نفسو يف صورة تضاىي صورة األسد يف الشجاعة والبأس، 
وقد يكوف ؽبذه الصورة اؼبركبة أبعاد خفية تدخل يف باب اجملاز واإلغراب، واؼبهم أنو 
. صبع بُت صورتُت جزئيتُت اشًتكتا يف الشجاعة واإلقداـ واعبرأة ليشكال صورة مركبة 

ومن الصور اؼبركبة ما سبثل يف الصورة اؼبدحية اليت رفعها الشاعر إىل 
 [من الكامل]: (1)األفضل

صورة جزئية تمثل الشجاعة 

                                                 
1

ِٓي أُِٞى :  ؽبٛ٘ؾبٙ.122-121، ؿ168اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ -
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 كنسيبا ككفى بو غزال لنا التشبيبا نسخت غرائب مدحك

 قريبا تركت لك الغرض البعيد التي هلل شاىنشاه عزمتك

 مصبوبا حتى تركيها دما أغمادىا ال تستقر ظباؾ في

 تقريبا خببا إلى الغارات أك الدجى كالخيل ال تنفك تعتسف

 كالتأكيبا فتواصل اإلسئاد شنها تصبو إلى ما عودت من
 

 :صورة جزئية تمثل العدؿ
 

 االسلوبا كسلكت فيو ذلك الهدل أحييت عدؿ السابقين إلى

 الذيبا طفق الغزاؿ بها يؤاخي مهابة كبثثت في كل البالد

 شؤبوبا ينهل كل بنانة رحمة كىمت يدالك بها سحائب

منكوبا  متخفيا بيد الردلرأيتو  كنصرت دين اهلل حين
 

 :صورة جزئية تمثل الشجاعة

 يعبوبا رمحا أصم كسابحا عتادىا أعددت للغمرات خير

 كجنوبا كلع الرياح بو صبا متنو كمفاضة كالنهر درج

 دبيبا درجت صغار النمل فيو كأنما كمهند عضب الغرار

 مخضوبا فرأيتو بنجيعو كىمو ذكر الكمي مضاءه في

 المسلوبا أبدا فتغدك السالب القنا تعطي الذم أعطتكو سمر

. (صورة الشجاعة+ صورة العدؿ + صورة الشجاعة): الصورة مركبة من
( 1ص ج  +  2ص ج  +  1ص ج)           صورة مركبة  

 :الصور الكلية -3.3

رقم القطعة التردد الصورالكية 
 
 
 

 

 
51 
 
 

-30-28-25-24-20-19-14: الديواف
36-38-40-41-42-43-44-45-47-
48-52-54-56-63-71-72-73-77-
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69 

 
 

 

 
 
 
 

 
18 

 
 

87-90-93-95-96-98-102-105-
107-108-109-110-111-112-133-
134-136-138-141-149-152-161-
163-165-166-168 .

-38-31-22-17-12-10-07-01:.ذيل الديواف
39-43-44-52-53-54-61-62-67-68-70 

وقد ترد مثل ىذه الصور يف اؼبدح خاصة، ويف تلك اؼبقطوعات القصار اليت 
يصور من خالؽبا الشاعر موضوعا بذاتو دومنا تعدد، ومن ىذه النماذج نورد قولو يف  

 [من الطويل]:(1)مدح حيي بن سبيم
 كدقا فلست ترل غير النجيع لها غمامة إذا نشأت للنقع فيو

 كاألفقا كناظره كالبر كالبحر كسمعو مألت بها قلب العدك

 األشقى يجنبها األتقى كيصلى بها فتنة كرب أناس أججوا نار

 الرقا يرؽ كيحنو كلما ملك مالك كجر عليهم جهلهم حلم

 استسقى نضاه فسقاه من الدـ ما فطالما ركل السيف منهمكلو شاء 

 األتقى أف يكوف األحلم األكـرإلى  دعاه الحلم كالفضل كالحجىكلكن 

 استبقى إذا غضب استأنى كإف ملك الهدل سجية مجبوؿ السجايا على

العقل، )وقد اشتملت القصيدة على أربعة عناصر يتصف هبا اؼبمدوح 
إهنا صورة كلية أساسها تضاـ ؾبموعة من الصور  (الشجاعة، والعدؿ، والعفة

 :اعبزئية اؼبتمثلة فيمايلي

 (العفة) 4ص ج + (العقل)3ص ج+ (العدؿ)2ص ج + (الشجاعة)1ص ج
 
( 7البيت        )(7 ك6البيت              )(4البيت                  )(5 ك2ك1البيت )  
 

صورة كلية                                            
 [من البسيط]:(1) ومن الصور الكلية ما ورد يف قولو

                                                 
1

 .123، ؿ169اُذ٣ٞإ، م : أثٞ اُقِذ - 
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: يف العدؿ- 
 كالغير سيفا تفل بو األحداث مغمدة جردت للدين كاألسياؼ

 كتنتصر ذب عنو كتحميو كلهم كقمت إذ قعد األمالؾ

: يف الشجاعة- 
 كالقصر فمن منابرىا األكباد ألسنها بيض إذا خطبت بالنصر

 قصر في طولهن ألعمار الورل مشرعة كذبل من رماح الخط

 ابتدركا من الكماة إذا ما استنجدكا شرل تغشى بها غمرات الموت آسد

 غدر شبهتها خلجا مدت بها سيوفهم مستلئمين إذا شاموا

: يف العفة- 
 غرر كىي الشجاعة إال أنها سرؼ ىي السماحة إال أنها

 كزر سواؾ كهف كال ركن كال لهما اهلل في الدين كالدنيا فما

: يف العقل- 
 تنتثر إال بحيث ترل الهامات منتظما كليس يصبح شمل الملك

 تذر كأنت أدرم بما تأتي كما فاعلو كالرأم رأيك فيما أنت

ومن الصور الكلية ما ذبسد يف صورة الفقد الذي تبُت يف غرض الرثاء، إذ 
فصورة الفقد عادة ما تصور حالة ؾبملة يعيشها . يرثي الشاعر صديقا ترؾ فراغا برحيلو

الشخص وقد سبيل أكثر ما سبيل إىل ترسيخ حالة من الزىد واغبزف ومن تلك الصور 
 [من البسيط]:(2)نورد قولو

قد كنت جارؾ كاألياـ ترىبني        كلست أرىب غير اللػو من أحػد 
فنافستني الليالي فيػك ظالمػة         كما حسبت الليالي من ذكم الحسد 

صبع الشاعر يف ىذه الصورة صورة القرابة بالتجاور وصورة الرىبة بالفراؽ، فلما 
قضى الصديق كببو نافستو الليايل فيو ظلما وحسدا وىو ذبسيد، ويف ذلك صورة ثالثة 

.  ربمل معٌت التفرد
                                                                                                                                  

1
. 117، ؿ166اُذ٣ٞإ، م : أثٞ اُقِذ - 

2
. 144، ؿ22اُذ٣ٞإ، م ر: أثٞ اُقِذ -
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ولقد استغل أبو الصلت اإلدراؾ اغبسي والذىٍت يف تركيب صوره سواء أكانت 
. كلية أـ مركبة أـ جزئية

: الصورة كالحواس: المستول الثالث- 4
تشكل اغبواس بعدا جوىريا يف تشكيل الصورة ألهنا وسائط معرفية تقـو بنقل  

الواقع اػبارجي إىل الذات الداخلية، فتشكل يف الذىن الصور الذىنية اليت تتجسد يف 
فاعليتها وحيويتها من خالؿ ، لتظهر (1)ألفاظ منطوقة أو مكتوبة يف النص الشعري

، كما ديكن أف يسبغ ما يف داخلو على ما يف العامل (2)ارتباط ما يف الذىن  باإلحساس
اػبارجي، فتكوف اغبواس هبذا اؼبنحى أىم وسائل الذىن يف التصوير الشعري سواء 

 .اؼبتلقي/الباث، أـ تعلق بالقارئ/أتعلق األمر باؼببدع
وقد اقتفى النقاد أثر علماء النفس يف تشكيل الصورة وأنواعها، فقسموا الصورة 

 تشمل (visuelle) imageعدة تقسيمات وفقا لألعضاء اغبسية، الصورة البصرية 
 تشمل auditive) (imageوالصػورة السمعية . اللوف، وإشراقة اؼبنظورات وبعدىا وقرهبػا

 (tactile) imageوالصورة اللمسية . والبكاء والغناء وغَتىا...الصوت ودرجة ارتفاعو
وشدة اللمس .. الرفيق من اػبشػب أو اؼبعدف أو الغازات طتشمل التالمس كالضغ

 imageوالصورة الذوقية... ونوع اؼبلموس من حيث اػبشونة والنعومة والصالبة

Gustative)  ( العذوبة وغَتىاو تشمل مذاؽ األطعمة واؼبشروبات من حيث اغبالوة .
 تشمل الروائح مثل رائحة العطور واألزىار (image olfactive)والصورة الشمية 
. (3)واؼبسك وغَتىا 

 
 
 
 

                                                 
1

، داس اُٞكبء ُذ٤ٗب اُطجبػخ "ٗذٞ ٗغن ٜٓ٘ج٢ ُذساعخ اُ٘ـ اُؾؼش١" ٖٓ اُقٞد ئ٠ُ اُ٘ـ: ٓشاد ػجذ اُشدٖٔ ٓجشٝى - 

. 101، ؿ2002، 1ٝاُ٘ؾش، االعٌ٘ذس٣خ، ط ّ ع، ه
2

ٗظش٣خ األدة، رشجٔخ ػبدٍ عالٓخ، داس أُش٣خ ُِ٘ؾش، اُش٣بك، أٌُِٔخ اُؼشث٤خ اُغؼٞد٣خ، :  س٤٘٣ٚ ٣ِٝي، أٝعزٖ ٝآسٕٝ -

. 194ّ، ؿ1992/ ٛـ1412
3

 .67ك٢ اُ٘وذ اُذذ٣ش، ؿ :  ٗقشد ػجذ اُشدٖٔ -
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:  الصور الحسية في الديواف  - أ

المركبة الذكقية الشمية السمعية اللمسية البصرية القطعة 
01 02 03 02  ///01 02 
02 10 02 03 02 03 01 
03 01  /// /// /// /// ///
04 04  /// /// /// /// ///
05  ///// /// /// /// /// ///
06 01  /// /// /// /// ///
07 02  /// /// /// /// ///
08 10  ///01  /// ///05 
09 03  /// ///01  ///01 
10 03 01 01  /// /// ///
11  /// /// /// /// ///03 
12  /// /// /// /// /// ///
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13 02  /// /// /// ///01 
14  /// /// /// /// /// ///
15 01 02  /// ///01  ///
16 04  /// /// /// /// ///
17 02  ///01  ///01  ///
18 03 02 01  /// /// ///
19 10 01  /// ///01  ///
20 05 02  /// /// /// ///
21 05 01  /// ///01  ///
22  /// /// /// ///02  ///
23 01 02 01  /// /// ///
24 09  ///04  /// /// ///
25 05 02 01  ///01  ///
26 04 01  /// /// /// ///
27 05 01  /// ///01  ///
28 01  /// /// /// /// ///
29  /// ///02  /// /// ///
30  /// /// /// /// /// ///
31 04  /// /// /// /// ///
32 09  /// /// /// /// ///
33 05  ///02  /// /// ///
34 08  /// /// ///01  ///
35 02  /// /// /// /// ///
36  /// /// /// /// /// ///
37 03  /// /// /// /// /// ///

المركبة الذكقية الشمية السمعية اللمسية البصرية القطعة 
38  /// /// /// /// /// ///
39 03  ///01  /// /// ///
40 01  /// /// /// /// ///
41 28  ///02  /// /// ///
42 24  ///04  /// /// ///
43 18 03 02  ///02  ///
/// نفسها /// نفسها نفسها نفسها  44
45 06  /// /// /// /// ///
46 05  ///01  ///01  ///
47 26 03 02 02  /// ///
48 09 01 01 01  /// ///
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49 08  ///02  /// ///01 
50 09  ///01  ///02 01 
51 05  ///03 01  /// ///
52 11 01  /// /// /// ///
53 08 01 04  /// /// ///
54 22 04 01  ///01 01 
55 07 02  /// ///01  ///
56 17 02 02 01 01 02 
57 10 01 01  ///02 02 
58 04  /// /// /// ///02 
59 05 03  /// /// /// ///
60 14  ///03  /// ///02 
61 09 01 04  /// ///07 
62 02  ///01  /// ///01 
63 08 01 01  ///01 03 
64 05 01  /// /// ///03 
65 09  /// /// /// ///02 
66 03 01  /// /// /// ///
67 04  /// /// /// // ///
68 03  /// /// /// /// ///

 لمركبة الذكقية الشمية السمعية اللمسية البصرية القطعة
69 06  /// /// /// /// ///
70 03  /// /// /// ///01 
71 08  ///01  /// ///02 
72 12  ///05  /// ///01 
73 17  /// /// /// /// ///
74  /// /// /// ///04  ///
75 03  /// /// /// /// ///
76 02  /// /// /// /// ///
77 10  /// /// ///01  ///
78 05  /// /// /// /// ///
79 02  /// /// /// /// ///
80 01 01  /// /// /// ///
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81 04 02  /// /// ///06 
82  /// /// /// /// /// ///
83 03  /// /// /// ///01 
84 03  /// /// /// /// ///
85  /// /// /// /// /// ///
86 06  /// /// ///01  ///
87 03  /// /// /// /// ///
88 06  /// /// /// /// ///
89 02  /// /// /// /// ///
90 05  ///02  /// ///01 
91 05  /// /// /// /// ///
92  /// /// /// /// /// ///
93 01  /// /// /// /// ///
94 01  /// /// /// /// ///
95 04 02  /// /// /// ///
96  /// ///02  /// /// ///
97 02  /// /// /// /// ///
98 03  // /// /// ///02 
99 03 02  /// ///01  ///
100 01  ///02  /// /// ///
101 03  /// /// /// /// ///
102  /// /// /// /// /// ///
103  /// ///03  /// /// ///

المركبة الذكقية الشمية السمعية اللمسية البصرية القطعة 
104  /// /// /// /// ///02 
105 06  /// /// /// ///04 
106  ///01 01  /// /// ///
107  /// /// /// /// ///01 
108  ///01  /// /// /// ///
109  /// /// /// /// /// ///
110 06  /// /// /// /// ///
111 02  /// ///  ///01 
112  /// /// /// /// /// ///
113 01  /// /// /// /// ///
114  /// ///04  /// /// ///
115  /// /// /// /// /// ///
116 02  /// /// /// /// ///
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117  /// /// /// /// /// ///
118 02  /// /// ///01  ///
119 02  /// /// /// /// ///
120 03  /// /// /// ///02 
121 02  /// /// /// /// ///
122  /// /// /// /// /// ///
123  ///01 01  /// /// ///
124  /// /// /// /// /// ///
125 02 01  /// /// /// ///
126  /// ///03  /// /// ///
127  /// /// /// /// /// ///
128 04 01  /// /// /// ///
129 08  /// /// /// /// ///
130 02  /// /// /// /// ///
131 04  /// /// /// /// ///
132 04 02  /// /// /// ///
133  /// ///02  /// /// ///
134  /// /// /// /// /// ///
135 03  /// /// /// /// ///
136 02  ///01  /// /// ///
137 08 02 01  /// /// ///

المركبة الذكقية الشمية السمعية اللمسية البصرية القطعة 
138  /// /// /// /// /// ///
139 03  /// /// /// /// ///
140 04  /// /// /// /// ///
141 03  /// /// /// /// ///
142 01  /// /// /// /// ///
143 05  /// /// /// /// ///
144  /// ///01  /// ///01 
145 03  /// /// /// /// ///
146  ///01  /// /// ///01 
147 02  /// /// /// ////01 
148 03  /// /// /// /// ///

149  /// /// /// /// /// ///
149  /// /// /// /// /// ///
150 06 01 01  /// /// ///
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:  الصور الحسية في ذيل الديواف - ب

 

المركبة الذكقية الشمية السمعية اللمسية البصرية القطعة 
01 04  ///01  /// /// ///

02  /// ///02  /// /// ///

03  /// /// /// /// /// ///

04 01 01 02  /// /// ///

05 02  /// /// /// /// ///

06 03  /// /// /// ///01 

07  /// /// /// /// /// ///

08 05  /// /// /// /// ///

09 08 01 02  /// ///04 

10  /// /// /// /// /// ///

11 06 02 03  /// /// //

12 09 05 01  ///01 01 
13 02  /// /// /// /// ///

151  /// /// /// /// /// ///
152  /// /// /// /// /// ///
153 01  /// /// /// /// ///
154 02  ///01  /// /// ///
155 03  /// /// /// /// ///
156  /// /// /// /// /// ///
157 01  /// /// /// /// ///
158  /// /// /// /// /// ///
159 07 01 01  ///02  ///
160 07 02 01  /// /// ///
161 05 04  /// /// ///01 
162 22 01 02 01  ///02 
163 12 01 02  ///01 09 
164 07 01  /// /// /// ///
165 17 01 01  /// ///02 
166 13 05 02  /// ///11 
167 08 04 05  ///01 01 
168 02 07 02  /// ///06 
169 06 01  /// /// ///01 
170 12 01 04  /// ///02 
171 15 02 03  ///02 01 
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14 03 02 01 01  /// ///
15 03  /// /// /// /// ///
16 05  ///02  ///01  ///
17 06  /// ///02  /// ///
18 02  /// /// /// /// ///
19 02  /// /// /// /// ///
20 01  /// /// /// ///03 
21 07  /// ///01 01 01 
22  /// /// /// /// /// ///
23  /// /// /// /// /// ///
24 05  /// /// /// /// ///
25  ///01  /// /// /// ///
26 01  /// /// /// ///02 
27 01  /// /// /// /// ///
28 05  ///01  ///03  ///
29 06  /// /// /// /// ///
30 01  ///01  ///01  ///
31  /// /// /// /// /// ///
32  /// ///02  /// /// ///
33 01  /// /// /// ///02 
34 05  /// ///01 01  ///
35  /// /// /// /// ///01 
36  /// /// /// /// /// ///
37 03  ///01  /// /// ///
38 01  /// /// /// /// ///
39 02  /// /// /// /// ///
40  /// /// /// /// /// ///
41 02  /// /// /// ///01 
42 03  /// /// /// /// ///
43  /// ///01  /// /// ///
44 06 01  /// /// ///02 
45 06  ///07  /// /// ///
46 05  /// /// /// /// ///
47 09  /// /// /// ///02 
48 10  /// /// ///01 03 
49 03  /// /// ///01  ///
50 01 01  /// /// ///01 
51 03  /// /// /// /// ///
52 04  ///04  ///02 03 
53  /// /// /// /// /// ///
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54  /// /// /// /// /// ///
55 01  /// /// /// /// ///
56 02  /// /// /// /// ///
57  ////02  /// /// /// ///
58 02  /// /// /// /// ///
59  /// /// /// /// /// ///
60  /// /// /// /// /// ///
61  /// /// /// /// /// ///
62 06  ///01  /// ///01 
63  ///01 03  /// ///01 
64 02  //// /// /// /// ///
65 04  /// /// /// /// ////
66 01  /// /// /// /// ///
67  /// /// /// /// /// ///
68  /// ///01  /// /// ///
69 03  /// /// /// /// ///
70 06 03  /// /// ///04 

 

  :وحاصل اإلحصاء يعطي اآليت
المجموع التردد في ذيل الديواف التردد في الديواف الصورة 

 942 178 764الصورة البصرية 

 145 37 108 الصورة السمعية

 116 20 96 الصورة اللمسية

 50 12 38 الصورة الذكقية

 14 05 09 الصورة الشمية
 132 31 101الصورة المركبة 
 1399 283 1116المجموع 

: و
المجموع  التردد في ذيل الديواف التردد في الديواف الصورة

 625 136 449( 1)الصورة الذىنية

يقـو التصوير عند أيب الصلت على حاسة البصر، والنقل باؼبشاىدة  -1
. عنده أفضل أنواع التصوير تعيينا للحقائق كما يراىا (احملاكاة)

                                                 
1

ع٘ؼٞد ئ٠ُ اُقٞسح اُز٤٘ٛخ ٓ٘لشدح ك٢ اُلقَ اُضبُش، ٝئٗٔب أُشاد ٛ٘ب ٛٞ ٓوبسٗخ اُزشدد ث٤ٖ اُقٞس اُز٤٘ٛخ ٝاُقٞس  - 

. ٝاُذبفَ إٔ ٗزأَٓ ك٢ اُ٘غت أُج٤٘خ ك٢ أُزٖ. اُذغ٤خ ػ٘ذ اُؾبػش
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طبعا –احملاكاة بالسمع أرفع شأنا من احملاكاة والتصوير من باقي اغبواس  -2
ولكنو قليل ؛ ذلك أف اإلخبار حييل على اؼببالغة ربسينا - خارج البصر

 .(وليس َمن شهد كَمن ظبع): أو تقبيحا ليصدؽ عنده قوؽبم

 .يف الذوؽ على قلتو تصوير على اغبقيقة؛ فحياتو كلها ذات ذوؽ مر -3

 .أىدأ التصوير عنده التصوير حباسة الشم -4

إف الًتكيب بُت اغبواس يف إدراؾ اغبقائق اؼبصورة يضاىي التصوير  -5
 .بالسمع ويعلو التصوير باللمس

تأيت الصورة الذىنية من حيث األمهية يف اؼبرتبة الثانية بعد التصوير  -6
بالبصر؛ وقد يرجع ذلك لطبيعة تفكَته الفلسفي اؼبتأمل يف الوجود؛ 

 .فقسم شعره بُت إدراؾ حسي للناس صبيعا، وبُت إدراؾ ذىٍت ػباصتهم

 صورة تقـو على أساس 2024أعطى اإلحصاء ألفُت وأربعا وعشرين  -7
أي الثلثُت للحسي منهما، % 69,12اإلدراكُت اغبسي والذىٍت بنسبة 

 .أي الثلث للذىٍت % 30,87و

على اإلقناع البصري مث اإلقناع الذىٍت، وما (احملاكاة)يقـو التصوير الشعري -8
: مركبا  سوامها قّل استخدامو مفردا، فإذا صبع مع بعضو صار ركنا ثالثا

صورة حسية ) 456+ (صورة ذىنية) 625+ (صورة بصرية) 942
  .(مركبة

راد ىنا يأخذ بعُت االعتبار اعبوانب اغبسية فقط، فليس  -9
ُ
إف الًتكيب اؼب

ىناؾ فيما بدا يل يف ديواف أيب الصلت صبع وتركيب بُت الصور اغبسية 
 .والذىنية يف تشكيل واحد

- أي الصور اغبسية اؼبركبة-ليس يف النوع الثالث من احملاكاة التشكيلية -10
 غَت أف أبا الصلت مل ،(1)خلع لوظيفة حاسة وإجرائو على حاسة أخرى

يفعل ىذا وإمنا مزج بُت اغبواس وىو يصور ما يراه على وجو الطبيعة من 
                                                 

1
ًإٔ ٣غٔغ اُؾبػش ثبُؼ٤ٖ، ٣ٝشٟ ثبُِغبٕ ٣ٝزٝم )ٝأُشاد . 140ٖٓ اُقٞد ئ٠ُ اُ٘ـ، ؿ : ٓشاد ػجذ اُشدٖٔ ٓجشٝى - 

ئٕ ٛزا اُزشاعَ ٣ٌٕٞ ثلنَ اُخ٤بٍ اُز١ ٣شرجو ثزشاعَ ٓذسًبد اُذٞاط ك٢ اُقٞسح اُؾؼش٣خ، ٤ُؾٌَ ِٓٔذب ثبسصا . ثبُِٔظ

ٝٛزٙ اُذضٓخ ٢ٛ اُقٞسح اُؾؼش٣خ اُز٢ رؼجش ػٖ . ك٢ اإلثذاع األدث٢؛ ألٕ اُخ٤بٍ ٣جٔغ أُز٘بهنبد ك٢ دضٓخ ٝادذح

أُز٘بهنبد اُغبئذح ك٢ اُٞاهـغ أُؼ٤ـؼ، ٣ٝأر٢ اُخ٤بٍ ٤ُِِْٔ ؽزبد اُجض٣ئبد أُز٘بهنخ ٝأُجؼضشح ك٢ فٞسح ٤ًِخ ٝادذح، 

 (ٖٝٓ صٔخ رزذاخَ ٝظ٤لخ ًَ دبعخ ٓغ ٝظ٤لخ اُذبعخ األخشٟ
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حقائق، ولو أنو فعل لكاف سباقا لظاىرة الًتاسل، أو يكوف يف صنيعو 
 .سبهيد ؽبا

 : المباشراإلدراؾ الحسي- 1.4
ويف  تستأثر اغبواس بالنصيب األوىف من الصور الشعرية يف ديواف أيب الصلت

بطريقة فمفردات البصر كثَتة سواء أكاف ذلك التوظيف مقدمتها الصور البصرية؛ 
 وذلك بطريقة غير مباشرة، أـ كاف التوظيف أم باستعماؿ حاسة البصر مباشرة

 تدؿ على نوع الصورة بصرية ما يدؿ على تلك الحاسة بوصفها قرينةباستخداـ 
 :ومن تلك النماذج نورد . كانت أـ غَتىا

 [من الوافر]:(1)قوؿ أمية 
ناظريا        جال منو اللقاء علٌي شخػصا       جلوت بو القػذل عن 

:  وديكن إدراجو ضمن الصور اغبسية غَت اؼبباشرة والقرينة الدالة على حاسة البصر
 .(جلوت/ جال)

  [من الطويل]:(2)ويف قولو
حظ شخصو  من للعينلئن باف عني من كلفت بحبو        كشٌط فما         

 اللحظ الوىم كالوىم مدرؾ      معاني شتى ليس يدركها أراه بعين
–عُت - أراه) لقد استخدـ الشاعر حاسة البصر بصفة صرحية ذبلت يف قولو

. (اللحظ-بعُت الوىم- شخصو 
 [من الوافر]:(3)ويف قولو

الفراتا دمعي  على الفرات غداة شطوا        فظن الناس من بكيت        
كيف باتت         كعن قلبي المعذب كيف باتا جفوني         فسائل عن 

 [من البسيط]:(4)ومن الصور البصرية اؼبباشرة قولو
 قـو كالمجانػين عيني برؤية         قذيت إلى ىذا الورل نظرتلما     

 [من الطويل]:(1)ويف قولو 
                                                 

1
. 20، ؿ2اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 

2
. 28، ؿ17اُذ٣ٞإ، م:أثٞ اُقِذ - 

3
. 28، ؿ17اُذ٣ٞإ، م:أثٞ اُقِذ- 

4
. 22، ؿ2اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 



.   نناا الصصور  ومسصواا الستشكل:............................................ الفصل الثاني
 

130 

 

 الهمع بأدمعػي           ذكرت نواىػم لدل قربهػم          فجػدت 
 إذ ىػم معي بكائي           فكيف أكػوف إذا ىػم نأكا           كىذا 

 [من اؼبتقارب]:(2)ويف قولو
 نضاختاف كعينام عيناف طفقت  ككم قددمعيكغيض 

 

 [من اؼبتقارب]:(3)ويف قولو

  تحت إكليلوشمػس الضػحى األسد الورد في درعػو         كترل

، فكانت بذلك الصور البصرية  (دمعي/ عيناي)فالداللة البصرية وردت مباشرة 
وسيطا من الوسائط الشعرية اعبمالية اليت جسد من خالؽبا الشاعر حاالتو الشعورية 

يبدأ أكال بالحس، كيعبر عنو )ليدؿ على خاصية التذوؽ اعبمايل عنده الذي 
 . (4)(باالنفعاؿ، ثم ينتقل إلى العقل في عملية اإلدراؾ كالتقويم الجماليين

 
 :                              يقـو اإلدراؾ الحسي الجمالي على 

 
           الموضوع الجمالي                                            

                                               المتذكىؽ

 (الحػواس)                                             كسائط
 المتػذًكؽ/ القػارئ                                                       

                                          
يواصل الشاعر تعابَته اغبسية مستدال حباسة أخرى تضاىي حاسة البصر 

 وتأيت يف ترتيب اغبواس عند أيب الصلت يف اؼبرتبة الثانية؛ أمهية، إهنا الصورة السمعية،

                                                                                                                                  
1

. 27، ؿ13اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 
2

. 72، ؿ71اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 
3

 .136، ؿ11اُذ٣ٞإ، م ر: أثٞ اُقِذ - 
4

كِغلخ اُجٔبٍ ٝٓغبئَ اُلٖ ػ٘ذ أث٢ د٤بٕ اُزٞد٤ذ١، داس اُشكبػ٢ ٝداس اُوِْ اُؼشث٢، عٞس٣ب، دِت، : دغ٤ٖ اُقذ٣ن - 

. 136 ٛـ، ؿ1423- ّ 2003، 1ه
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إذ حياكي من خالؽبا  تصور األصوات وفعلها يف النفس فضال عن اإليقاع، والصوت 
. من أىم مكونات الصورة الشعرية

العقل ال يستطيع أف يعمل إذا لم يعتمد على ) يرى أبو حياف التوحيدي أف
الحواس، فالحواس عمالو، كالبد للملك من عماؿ، على أف أخص ىؤالء العماؿ 

السمع كالبصر، ألنهما خادما النفس في السر ك العالنية، كمؤنساىا : بالعقل ىما
كما اعترب كال من حاسيت السمع ، (1)(في الخلوة، كممداىا في النـو كاليقظة

والبصر من اغبواس العليا ؛ ألهنما يقوماف على خدمة العقل والنفس أما باقي اغبواس 
 .(2)فهي دنيا تقـو على خدمة اعبسد 

أف أصل )إف الصورة السمعية إذف ىي نغمة رباكي اؼبسموعات و قد قيل 
اللغات كلها إنما ىو من األصوات المسموعات كدكم الريح، كحنين الرعد، 

 . (3)(كنحو ذلك ثم كلدت اللغات عن ذلك فيما بعد(...)كخرير الماء
 ويف مثل ىذا اؼبنحى نورد بعض الصور السمعية اليت وظفها أبوالصلت 

 [من البسيط]:(4)ومن ذلك قولو. باعتماده اؼبػفردات ذات الداللة السمعية أواإليقاعية
بشأنهم          كأكثر الناس أحياءه كأمػوات اسألني  الناس كتسأؿال 

 قولك إصغائي كإنصاتي، فإني قد        أرعيت كأنصت لي نحوم أصغك
        يػيعىدُّ من أجلو بعض الجمادات رىسه  لي ما شيء بو خى قل كىات، 

 منهم بالماضػي كباآلتي أنباؾ          تسألػولكن إذا جئت باأليػاـ 
تدؿ عى حاسة السمع، كما  (خرس- انصت - أصغ)إف كال من اؼبفردات 

أورد الشاعر يف ىذه األبيات بعض اؼبؤشرات الدالة على حاسة السمع، وىي تدؿ 
ال ) (الجواب كموضوع السؤاؿ/ السؤاؿ)أيضا على وجود عملية تواصل خطابية 

فهذه اؼبفردات ديكن اعتبارىا قرائن . (أنبأؾ /قل لي/كإسألني بشأنهم /تسأؿ الناس
. تدؿ على حاسة السمع دوف ذكر اغباسة مباشرة

 [من الوافر]:(1)ويف قولو 
                                                 

1
. 112-111كِغلخ اُجٔبٍ ٝٓغبئَ اُلٖ ػ٘ذ أث٢ د٤بٕ اُزٞد٤ذ١، ؿ: دغ٤ٖ اُقذ٣ن - 

2
. 112اُغبثن،ؿ: دغ٤ٖ اُقذ٣ن - 

3
 .46، ؿ1اُخقبئـ،رذو٤ن ٓذٔذ ػ٢ِ اُ٘جبس، أٌُزجخ اُؼ٤ِٔخ، اُوبٛشح، ط: (أثٞ اُلزخ ػضٔبٕ)اثٖ ج٢٘ - 

4
 .33، ؿ24اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 
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 كىو أبهػى          بجيػد عالؾ من درِّ الفريد مدحيتقصار عنك 
األسماع من نغم النشيد  كىو أشهى          إلى ظميكيعجز عنك ف

 إعجاز القصيدببابك تلتقي سبػل األمػاني            كفيك يبين 
/ األظباع/نظمي أشهى/ مدحي )ذبلت األلفاظ الدالة على حاسة السمع يف

 (إعجاز القصيد/نغم النشيد
 [من الوافر]:(2)وقولو
 بما حوتو ًمنن كجمعه          كزمزـي كالمصلى كالحجوف حلفت

: مث يواصل قائال
           كإف يبطش فأنت لو يمين لساف فأنت لو ينطقفإف 
 للرـك إف شئتم فعودكا        فإني باألماف لكم ضمين فقل

. فالنطق مقروف بالسمع واللساف ينطق ليسمع
 [من الطويل]:(3)ومن قولو يف رثاء والدتو

 الحمائم بالضحى        كأبكي للمػع البارؽ المتبػسم لتغريد أنوح
 [من الطويل]:(4)ويف قولو 

تقوؿ سليمى ما لجسمك ناحال      كأف قد رأت أف الحوادث لي سلم 
فقلت لها ال تعجبي ريبا ناحلو       محاسنو شػتى كسػؤدده ضخػم 

 [من الطويل]:(5)ومن الصور السمعية قولو يف مغنية اظبها أروى
أركل       فال تأخذف من كفي الكاس أك أركل بنغمتها  سمعيإذا قرعت 

 أركل الهضاب غناءىا      حػزت إليػها شماريخهػا األركل سمعتفلو 
وباالنتقاؿ إىل الصورة اللمسية يتبُت أف الشاعر قد اعتمد صورا صرحية لتصوير 

 (َوَرؽ) حاسة اللمس وأبرز تلك الصور صورة اليد، ومن ذؾ قولو يف وصف كاغد
: [من السريع] (6)رديء

                                                                                                                                  
1

. 44، ؿ41اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 
2

 .45، ؿ42اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ- 
3

. 58، ؿ54اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 
4

 .74، ؿ72اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 
5

. 86، ؿ100اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 
6

. 165، ؿ70اُذ٣ٞإ، م ر: أثٞ اُقِذ - 
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 فيدميهػا تلمسػو الكػف      مستخػشن مختلػف األجػزاء 
: مث يواصل قائال

 في جريها   كالبرؽ في سحب يفر بها األنملكتفعل 
فلفظ األمنل داللة صرحية غباسة اللمس والذي دعم تلك الداللة حركة 

انسيابية سبثلت يف اعبري اؼبشابو لصورة الربؽ، والصورة يف واقعها ذـ لنوع الكتابة اليت 
. قد كانت بسرعة تضاىي سرعة الربؽ فبا يدؿ على صعوبة القراءة

  [من الكامل](1)وقاؿ أمية مصورا رغبتو يف اػبالص من السجن
   لك أنقضت من كل خطب معضل يد  فكم يد المغيثكامدد إليا 

فاليد ىنا داللة صرحية على حاسة اللمس؛ألنو من وظائفها اإلنتشاؿ واإلخراج 
. وىالؾ الشاعر ُجسد يف سجنو.من اؼبهالك 

ومن الصور اللمسية كذلك  تصويره ليد الطبيب اليت تودي إىل اؽبالؾ على 
 [من ؾبزوء اػبفيف]:(2)عكس يد اؼبمدوح اليت مثّلت النجاة فيقوؿ

ألبي الخير فػي العػالج يػد   ما تقصػر 
كػلُّ مػن يستطبُّو   بعػد يوميػن يقػبر 

فكانت اليد مؤشرا مباشرا للصورة اللمسية الدالة على اػبَت يف أغلب الصور 
خاصة يف صور اؼبدح والرثاء، وقد تدؿ على اؽبالؾ وىذا ما سيتنب أكثر يف اغبديث 

 [من الوافر]:(3)ومن ذلك قوؿ أمية .عن الصور اجملازية
لهػم ًىمػمه بعيػدات المرامي     كأيػدو بالمواىػًب دانيػات 

 محوت بهم ذنوب الدىر عندم      كبالحسنات تيمحى السيئػات
.                 اليد            تدؿ على العطاء كالخير كالكـر

: (من نفس القصيدة)أما في قولو 
رمتو يػد الًحمػاـ فأقصدتوي     كلم تغػن العػوائد كاألساة 
.                  اليد             تدؿ على الهالؾ كالموت كالفناء 

                                                 
1

. 158، ؿ52اُذ٣ٞإ، م ر : أثٞ اُقِذ - 
2

. 145، ؿ25اُذ٣ٞإ، م ر: أثٞ اُقِذ - 
3

. 138، ؿ12اُذ٣ٞإ، م ر: أثٞ اُقِذ - 
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حظيت الصورة الذوقية حبضور ال يضاىي حضور البصر والسمع؛ ولكن 
حبضور مكمل ؽبما من حيث صباؿ اإلدراؾ والتصوير الشعري، وذبلى ذلك إما بطرؽ 
مباشرة أو بقرائن دالة على استحضار تلك اغباسة، ومن الصور الشارحة لذلك نورد 

  [من الطويل]:(1 )قوؿ الشاعر
 سقاءىا        لزغب لها حمر الحواصل ضيلاًل أركتمنو كارتوت فلما 

االرتواء داللة صرحية على حاسة التذوؽ سواء أكاف ىذا االرتواء فعليا أـ ؾبازيا 
 .

  [من الطويل ]:(2)ويف قولو
 العذب بعدىا ذلك  مرًّامن العيش مراة       ييجىزاعي عذبه  ييستسغكإف 

يصور الشاعر يف ىذا البيت تقلب الدىر وأف ال شيء يبقى على حالو، 
وصور ىذه الصورة انطالقا من حاسة التذوؽ، فقد تكوف اغبياة عذبة اؼبذاؽ طورا، مث 

ومن النماذج اليت ركز فيها الشاعر على ذبسيد مرارة .تتحوؿ إىل مرارة بعد تلك العذوبة
 [من الكامل]:(3)اغبياة من خالؿ حاسة الذوؽ قولو

 السقاة مزاجها من حنظل   جعل سيالفة  من الخطوب سقيتإني 
  بها فملت كإنما    دحضت بها قدمي من الشرؼ العليكأس ثملت

فقد أضحى للخطوب طبرا يسقى هبا اإلنساف، ولكن ىذه اػبمر عبثت هبا 
. أيدي الكائدين لو فجاءت بطعم اغبنظل

  [من اؼبتقارب]:(4)أما قولو يف مدح ابن حيي
ـٌ ًكردى ابن يحيى الرضا       فكيف يحاذر أف يعطشا  كمن أ

يمد لو في الرِّشا           إلى أف كراداكليس بمحػوجػو 

                                                 
1

. 38، ؿ34اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 
2

. 46، ؿ43اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 

. 158، ؿ52اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 3
4

٣وقذ ثٚ : ٝاُشؽب.(ئرا ثبء)ك٢ اُخش٣ذح ثوٍٞ فبدجٜب  (٣ذبرس)، ٝهذ ٝسدد ُلظخ54، ؿ50اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 

 .283،ؿ1اُخش٣ذح، ط:٣٘ظش .(ٝأُؼ٠٘ أٗٚ ال ٣ذٞط ٓبددٚ ئ٠ُ اإلهبُخ ك٢ أُذح ٝاالعزؼطبء)اُشؽبء ٝٛٞ دجَ اُذُٞ، 
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 عطشافيتبُت من بيت الشاعر أّف كل من قصد مناىل األمَت فإنو لن يؤوب 
أف اؼبمدوح ليس ضنينا؛ بل ىو كرًن جزيل : من عنده، والعطش الذي يقصده الشاعر

.  واالرتواء ىو وفرة اعبزاء.اؼبكافأة 
 [من السريع]:(1)ويف قولو

 الردل فاستراح ذاؽصبٌّد براه السقم برمى القداح    يود لو 
لو ذاؽ الردل )لقد صور ؾبددا مرارة اغبياة وجيد أف العذوبة تكمن يف اؼبوت 

. (فاستراح
 واليت قلَّ حاسة الشموخامس اغبواس اليت ورد ذكرىا يف ديواف أمية سبثلت يف 

ورودىا يف ديواف الشاعر؛ ليس للتقليل من أمهيتها وإمنا قد يرجع ذلك إىل بعد الشاعر 
عن دياره، فأقرب رائحة تستثَت مشاعر النفس ىي رائحة الوطن  وما رُبييو يف دواخل 

كما أسلفنا الذكر يف ؿبطات -وأمّية . اإلنساف من روح االنتماء واالستقرار واألمن
عاش مرربال من مكاف إىل آخر، فأىّن يكوف لو ىذا التذوؽ وىذا الشعور - حياتو

، وتوظيف الشاعر ؽبذه (2 )األنفاس، والشم ال يدرؾ إال من قريب كبشذى العطور
ومن ذلك قولو . اغباسة كاف من باب التصوير الشعري بغية ربقيق التذوؽ اعبمايل

 [من البسيط]:(3):مادحا
 نفس       أندل  كأعطر من غض الرياحين لو بين الودم يضوعذكر 
 كالػدار نائيػة      ظلت ضركب المنى فيكم تناجيني تنسمتػولٌمػا 

/ الرياحُت/ أعطر/نفس أندى/يضوع)إف ما دّؿ على ىذه اغباسة سبثل يف قولو
. (تنسمتو

 [من الطويل]:(4)ويف قولو
 العبير شذاه جػٌر علػيو         ذيلػو عطٌػل النسيمفإذا مػا 

                       شم                                     شم 
 [من الطويل]:(1)ويف قولو

                                                 
1

 140، ؿ16اُذ٣ٞإ، م ر: أثٞ اُقِذ - 
2

 .30هٞم اُذٔبٓخ، ؿ: اثٖ دضّ - 
3

 .22، ؿ2اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 
4

 .61، ؿ55اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 
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  الشمكبت كقد شيمت ظبى الحي الىيا      بريحانة تندل فيذبلها
وأما تشكيل الصورة غَت اؼبباشر  فيقـو على وجود قرينة صارفة إليو، وتدؿ  

. كما يأيت. على اغباسة واليت ال تدرؾ إال هبا
: اإلدراؾ الحسي غير المباشر- 2.4

 [من الوافر]:(2) قوؿ أمية كما يف
في مكػاف             مذ اعتقلت يدم بأبي الثريا الثريا فها أنا ك
أبلج طلػق المحيػا منػو المعػالي            بغػرة تزدىي أمين 

 والفعل (أبلج طلق المحيا)  وملفوظ(الثريا) إف الذي دؿَّ على البصر لفظ
. وىي قرائن تستدعي البصر يف فهمها وإدراكها، (تزدىي)

 [من اؼبتقارب]:(3)ويف قولو
 الليث مػن غيلػو بػرزكما  بػو ضاحيػا        بػرزتى كيـو 

 الػدجى مػن قناديلو راياتػو         كحػطا الصبػحكقد رفػع 
بتػحػجيلػو النهػار نسػج سربالػو         كقػاـ الدجى تولى 

 
فالشاعر يقدـ صورة تتحرؾ أماـ أعيننا كأننا أماـ مشهد تصويري حي، فهذه 

: الصورة اليت يعرب هبا عن قوة اؼبمدوح وبأسو يف اغبرب بقرائن تدؿ على الرؤية
 (. شمس الضحى–ترل -النهار–الدجى- قناديلو–الدجى- الصبح-برز-برزت)

 [من الطويل]:(4)   وقاؿ مصورا اػبياؿ 
 سمطا  الدجى في صبح لباتهاشهبى        ك قرطا  لهاالثريا فتخيلتي سىرىت 

 خطا  من المسك قدقرأت بها سطرا       صفحة كخطت بقلبي أسطر الشوؽ

 نقطػا        تولت بحبات القلوب لهػػا جفونهػا كنػونات أصداغ كأف

                                                                                                                                  
1

 .73، ؿ72اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ -- 
2

 20، ؿ2اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 
3

 .136، ؿ11اُذ٣ٞإ، م ر: أثٞ اُقِذ - 
4

.  26، ؿ10اُذ٣ٞإ، م:أثٞ اُقِذ -
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 شهب، الثريا  تخيلت:فقد اكتفى الشاعر بذكر القرائن البصرية
إنو بصدد إيصاؿ الصورة بنوع من القياس اؼبدرؾ بالعقل .ا جفونهػ –قرأت،الدجى

، من جهة الشاعر أوال مث اؼبتلقي لتكوف الصورة أرسخ وأصبل (1 )واؼبصور بالبصر
. وتستويل على ىوى النفس 

وىذا االستحضار ال (اؼبرأة)إف الشاعر يستحضر طيفا،أو صورة لشخص ما 
يتم إال بوجود صورة مرئية مسبقة ـبزونة يف ذىن الشاعر؛ فيصف اعبماؿ بأشياء مرئية 

سبثلت يف الثريا وىو قبم عايل الرفعة أوؿ ما يظهر من النجـو وآخر ما يأفل منها، 
. وتوظيف الشاعر ؽبذا النجم إمنا ىو دليل على درايتو بأمور الفلك و اجملرة 

 [من الرجز]:(2)ومن الصور البصرية غر اؼبباشرة قولو واصفا اإلسكندرية
تٌبرجت تبٌرج الحػسنػاء              مرقومة الحديقػة ك المػالء 

 كالسماء         كالمػاء في الرقػة كالهػواء في البهجةفاألرض 
        فاعجب لضحك ماء عن بكاء المستشف الرائي عقلة لحظ
 ذك مقلة حػوراء          يسعى بها اإلغفػاء    كالنـو        تأخذ أخذ 

              يجػرح بالوىػم ك باإليمػاء كردىػا حمراءمن ككجنػة         
ميػنى النفوس  غرض األىواء         كالبدر   في السنا كفي السناء 

فكاف بذلك فهم اعبماؿ كما يقوؿ ستيس فعال خالصا من أفعاؿ اإلدراؾ 
ما يجيش في )، ديثل(4 )(بموضوع ما على أنو حقيقي)، أساسو الوعي (3)اغبسي

 وذلك بذكر الشاعر لبعض الدالالت .(5)(النفس البشرية تمثيال عينيا مشخصا
-الوىم- اإلغفاء- النـو-  البكاء–الضحك - الرقة- البهجة- اغُبسن)البصرية مثل 

.  (اإلدياء 
واؼبالحظ أف الشاعر يويل عناية بتوظيف العناصر اللونية كمقومات أساسها 

ككجنة من )كقولو.البصر عاكسا من خالؽبا ما يعًتيو من مشاعر اغبزف و الفرح 

                                                 
1

. 508دالئَ اإلػجبص، ؿ: ٣٘ظش ك٢ أُٞمٞع اُجشجب٢ٗ - 
2

.. 29، ؿ19اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 
3

. 54ٓؼ٠٘ اُجٔبٍ، ؿ: عز٤ظ - 
4

. 59اُغبثن،  ؿ - 
5

. 100أُذخَ ئ٠ُ ػِْ اُجٔبٍ، ؿ: ٤ٛجَ - 
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، وكذا تبُت ذلك عندما وصف عزّة وسوادىا مقارنة (كردىا حمراء ك البدر، كالسنا
 [من الوافر] (1)وكذا يف قولو يصف الشيب.بسواد اؼبسك يف مثاؿ سابق

 منهػػا بغيػض منظػرو عذيرم من طوالع في عذارم          مينػيتي ب
 اختلط الدجى بسنا الوميضمختلفػاف جػدًّا         كما لػوناف           لهػا 

 من شبابي غيػر سػود        كبيػضى مػػن مشيبي غػير بيضفسواد 
نلحظ التقابل بيػن اللونُت األبيض واألسود؛ فلألبيض عادة حد أدىن من 

ولألسود حد أدىن من اإلنطفاء والقتامة يضػاد . اللمعاف يعادؿ حدا أدىن من الطاقة
واستخداـ ىذين اللونُت يف مقابل بعضهما دليل على حالة . األبيػض من ناحية الربيق
فشكَّل البياُض ضعَف الشاعر يف حُت كاف السواد رمزا . (2)الشاعر اؼبتوترة واؼبضطربة

. من رموز القوة 
 [من الوافر]:(3)وكذا يف قولو
 مشيب منهاالدجى على لمم  شهب  منك للخرصافتألق

 غركبكفي ثغر الكماة لها  طلوع  في العجاج لهانجـو

 صبيب  كدقهن لوسحائب المنايا سودكقد غشاؾ من 

 كالتريب تقط بها الجماجم خفاؼ بيض سول برؽفال 

 الجيوب    كما شقت من الطرب (4)دالص    تغادر كل سابغػػػة
    

 سود)لقد صور الشاعر اؼبنايا سودا، فاللوف األسود ىنا رمز للفناء واؼبوت

 سحائب)، أما اللوف األبيض فصوره على أساس أنو رمز للخصب والعطاء(المنايا
ومن النماذج البصرية اللونية وصفو لغػالـ من . (تستدعي اؼبطر الذي حيي األرض 

 [من اجملتث]: (5)الزنج يسبح يف هنػر
                                                 

1
. 100، ؿ135اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 

2
 .181، ؿ 1997، 2اُِـخ ٝإُِٞ، ػبُْ اٌُزت ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ، اُوبٛشح، ه:  أدٔذ ٓخزبس ػٔش -

3
اُشٓبح أٝ األع٘خ، ُْٔ جٔغ ُٔخ ٢ٛٝ اُؾؼش أُجبٝس ُألرٕ، أٌُبح : اُخشفبٕ. 134، ؿ8اُذ٣ٞإ، م ر: أثٞ اُقِذ - 

، 1ٓلشد رشائت ٢ٛٝ ػظبّ اُقذس، ٣٘ظش اُخش٣ذح ط: روطغ، اُزش٣ت: أُطش، روو: جٔغ ٢ًٔ ٝٛٞ اُجطَ اُؾجبع، اُٞدم

 .230ؿ
4

 .231، ؿ 1ِٓغبء ٤ُ٘خ، ٣٘ظش اُخش٣ذح ط: اُذسع اُٞاعؼخ، ٝدسع دالؿ: عبثـخ   -
5

 .98، ؿ131اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 
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 ساحػر المقلتيػن ج          الزنػكشادف من بني 

 كبيني  بيػن صبرم         ق عينيػقد حاؿ تفتير 

 الضفتين         طاؼ على  كسط نهرأبصرتو

 عيني دمػع         يعـو في  أسود عينيفقلت 

 
ومن مث فإف لأللواف القدرة على إحداث تأثَتات نفسية على اإلنساف، ذلك 

إف . (1)ألف كل لوف من ىذه األلواف يرتبط دبفهومات معينة، وديلك دالالت خاصة
التوظيف اللوين يستحضر يف القلب والعقل طاقة من األحاسيس اليت اقًتنت بالتجربة 

الشعورية، لكن تلك االرتباطات ازبذت ظبة فردية ؿبضة تتصل بذكريات وأحداث 
 .(2) ومواقف خاصة، وال سبثل قاعدة موضوعية للتطبيق يف كل اغباالت

إف الشاعر مل يًتؾ شيئا إال وصوره يف أروع حلة نابضة حبسو، مستعمال 
أف ينبت كيترعرع في أحضاف )األلواف اليت كشفت عن موقفو النفسي،فحق لشعره 

 .(3) (األشكاؿ ك األلواف، سواء أكانت منظورة أـ مستحضرة في الذىن
تأيت الصورة السمعية بعد الصورة البصرية من حيث الًتدد يف الديواف، وقد 

أف السمع يأيت يف اؼبرتبة - شأنو يف ذلك شأف أيب حياف التوحيدي- رأى ابن حـز 
أبواب إلى القلب كمنافذ )الثانية بعد البصر مث تأيت سائر اغبواس ؛ واغبواس عنده

نحو النفس، كالعين أبلغها كأصحها داللة كأكعاىا عمال، كىي رائد النفس 
الصادؽ كدليلها الهادم كمرآتها التي بها تقف على الحقائق كتحوز على 

الصورة السمعية تعتمد على وحاسة السمع أو . (. 4)(الصفات كتفهم المحسوسات

                                                 
1

 183 ، ؿ اُِـخ ٝإُِٞ:  أدٔذ ٓخزبس ػٔش -
2

. 235اُزق٣ٞش اُؾؼش١، ؿ،: ػذٗبٕ دغٖ هبعْ - 
3

. 67، دد،ؿ4اُزلغ٤ش اُ٘لغ٢ ُألدة، ٌٓزجخ ؿش٣ت، اُوبٛشح،ٓقش،ه: ػض اُذ٣ٖ ئعٔبػ٤َ  - 
4

. 29هٞم اُذٔبٓخ، ك٢ األُلخ ٝاألُّالف، ٌٓزجخ ػشكخ، دٓؾن، ده،دد، ؿ:(أثٞ ٓذٔذ ػ٢ِ)اثٖ دضّ  - 
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 تتبُت (1)الصورة الشعرية إذف موسيقى أفكار ، ؼتصور األصوات وفعلها يف نفس
 [من البسيط]:(2 )ومن ذلك قولو. صبالياهتا، من خالؿ ما وظفو الشاعر

 ىزا بتطريب كإيقاع          كالشرب زجليبيت للجن في أرجائو لو 
. ؽبا داللة ظبعية صارفة إىل األذف(إيقاع/تطريب / ىزٌ / زجل)إف كال من العبارات

 [من الوافر]:(3 )وكذا قولو
 خيموال      تواليو لياليو علياٌ ذمني ممن شكوتككنت 

 .الشكوى والذـ تكوف بصفة كالمية مفادىا السماع أو إيصاؿ الرسالة 
 [من الوافر]:(4)وقاؿ يف ذـ من ىجاه

ػا تسحب في المقاؿ عليا   األفعواف سكٍنتي لو سكوف لما

 الطعاف بيـو الفخر أك يـو  ن كفػؤا نوأساجل ـكلو أني 

 اليماني لسانو العضبكأف  عني بليػغلسانو لكٌف 

 السناف بمعتػىرىؾ الجداؿ من أمضى لساني فهونجاءؾ من 

 فافو  على مٌر الزماف كأنت باؽو   فهولهجومكال تعرض 

 اللساف جرحكليس البرء من  قريب كجرح السيف يبرأ عن

    
 :  إف القرائن اللغوية الدالة على الصورة السمعية غَت اؼبباشرة ذبلت يف

. تسحب يف اؼبقاؿ علّي                    ىناؾ قوؿ ورّد على القوؿ- 
. أساجل منو كفػؤا                       ىناؾ مناظرة كالمية- 
. كف لسانو عٍت بليغ                       ىناؾ افحاـ شعري- 
. لسانو العضب اليماين                      بالغة التأثَت الكالمي- 
. لساين أمضى دبعًتؾ اعبداؿ                 تفوؽ يف الرد الكالمي- 
. ال تعػرض ؽبػجوي                           هتديد باؽبجاء-

                                                 
1

 .299اُقٞسح اُل٤٘خ ٓؼ٤بسا ٗوذ٣ب، داس اُوبئذ١ ُِطجغ ٝ اُ٘ؾش ٝ اُزٞص٣غ، ؿ : ػجذ اإلُٚ اُقبئؾ -
2

: أُجزٔؼٕٞ ػ٠ِ اُؾشة، ٣٘ظش: اُؾشة . ٝاُضجَ ٛٞ اُجِجخ، ٝٛٞ ػض٣ق اُجٖ.38، ؿ33اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 

 .293، ؿ1اُخش٣ذحط
3

 .20، ؿ1اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 
4

 .86، ؿ100اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 
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. أثر الكلمة أعمق من السيف                    ليس الربء من جرح اللساف- 
ومن الصور الشعرية اليت ال تدرؾ إال باغبس الصور اللمسية والصور 

سواء أكاف ذلك باغباسة ، (1)(فالذكؽ كاللمس ال يدركاف إال بالمجاكرة)الذوقية
مباشرة كما سبق وتبُت، أـ كاف ذلك بذكر أحد العناصر الدالة على تلك اغباسة، 

:  اليت وظفت يف ديواف أمية نورد مايليالصور اللمسية غير المباشرةومن 
 [من الكامل]:(2)قولو 

 أصما كسابحا يعبوبا رمحا للغمرات خير عتادىا       أعددت
 أصما كسابحا رمحا)فالشاعر يصف استعداده للحرب بأف أعد خَت العتاد

. فعملية اإلعداد ىنا كانت عملية يدوية تدخلت فيها حاسة اللمس (يعبوبا
: ويف قولو من نفس القطعة

حتى لم تدع منهوبا نهبت  حتى لم تػبق معانػدا       كفقتلت
اؼبتمثل يف )فالقتل قد يكوف معنويا، ولكن استنادا إىل اؼبشهد اغبسي األوؿ 

كاف القتل حقيقيا، وهناية ذلك القتل والغزو كللت بغنائم  (عملية االستعداد اغبريب
. (حتى لم تدع منهوبانهبت ك)ملموسة الدليل على ذلك قولو

 [من الطويل]:(3)ويف قولو
 البيض ىندية بترا يهزالسمهرية ذيبػػػػال       كموج يهز فشط 

 [من اؼبنسرح]:(4)وقولو
 مكترث  بها البيد غيراـرك تنبعث الزماـ لها في خل

 ترث  متى تستثػره لمخذك لها من كل موارة المالط

 
 [من الطويل]:يرثي أـ فبدوحو حيي بن سبيم(  5)ويف قولو 

          كال زاؿ فجااج الثرل ذلك التربضمها لتربو بالمنستير فسقيا

                                                 
1

 .30هٞم اُذٔبٓخ، ؿ:اثٖ دضّ - 
2

. 122، ؿ168اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 
3

 .145، ؿ26اُذ٣ٞإ، م ر: أثٞ اُقِذ - 
4

. 139، ؿ14اُذ٣ٞإ، م ر: أثٞ اُقِذ - 
5

. 47، ؿ43اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 
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  (ضمها/ سقيا)والقرينتُت مها
. المطر يالمس التراب كالتراب يالمس أـ يحي

 موظفا ما يصرؼ إىل الصورة الذكقيةوبعد الصورة اللمسية يتطرؽ الشاعر إىل 
حضور ىذه اغباسة يف ديوانو الشعري لتتبُت صبالياهتا ومن تلك الصور نذكر ما ذبلى 

 [من الكامل]:(1)قولو يف 
 كأعود من عدـ الحراؾ كدنِّها         بسالفها   من دمي أعوضحتى 

إف الشاعر يصور حالة من اؽبروب من الواقع اؼبرير الذي كاف يعيشو، فال جيد 
منفذا أو خالصا غبالو إال اؽبروب إىل معاقرة اػبمركنوع من تغييب العقل يف غفلة من 

،وكذا (السالؼ)الوعي، والذي دؿ على حاسة الذوؽ يف ىذا البيت لفظة
(. أعود من عدـ الحراؾ كدنها)اغبالة اليت ينتهي إليها الشاعر

لقد صور الشاعر اػبمر تصويرا حسيا ليس كمتعة وإمنا كمنفذ للهرب من واقع 
(. أعوض من دمي)أو كتعويض لنقص ما.ناقم منو

 [من مجزكء الرمل]:(2) وكذا تبُت ذلك يف قولو
 في حػاؿ اختػالط تػذري العػا          قل سالؼمن 

 [من الوافر]:(3)ويف قولو
 بما شربوه كالزرع الحصيدالردل صرفا فأمسوا        سقيتهم 

  [من ؾبزوء اػبفيف]:(4)ويف قولو
ـى كلػم يػدًر ما سقػى  قد سقػاه بهػػا الًحػما         

وقد سبيل ىذه الصورة أكثر إىل الصور اجملازية؛ ألف الشاعر ىنا صور اؼبوت يف 
أي )صورة ذلك اؼبسكر الذي يذىب بعقوؿ الشاربُت مثلما تذىب اؼبوت هبم صبيعا 

 [من الكامل]:(5)واغباؿ ذاهتا يف قولو. (الشاربُت
 أصبحت منو لما بي ظمأم         فبي نديمي سقني ثم سقنفقم يا 

                                                 
1

 .31، ؿ22اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 
2

 .35، ؿ27اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 
3

 .43، ؿ41اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 
4

 .157 ، ؿ49اُذ٣ٞإ، م ر : أثٞ اُقِذ - 
5

 .60، ؿ55اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 
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اؼبالحظ يف النماذج السالفة الذكر اؼبصورة غباسة الذوؽ أهنا تدور يف ؾبملها 
حوؿ صورة اػبمر وؾبالس الشراب، وكذا عن رغبة الشاعر يف تغييب ذاتو وتغييب 

كما حملنا ربطا بُت حاسة الذوؽ وصورة اؼبوت؛ إذ جسّد .العقل لغاية ما يف نفسو 
.  للموت طعما يضاىي طعم اػبمر يف طوؿ التغييب عن الواقع

وإذا انتقلنا لتتبع باؽ الصور اغبسية اؼبصورة غباسة من اغبواس بقرائن صارفة 
  [من السريع]:(1)قولو ومن ذلك . حاسة الشمنصل إىل 

  في المجلػسالريحاف من أذكػىكىػي إذا نػيفِّػسى عػن دنها          
 (الرحياف/ أذكى)فالقرينة الصارفة إىل حاسة الشم ذبلت يف

 [من الكامل]:(2)وكذا يف قولو
مػوردو كمػورس  كممساػك         كمصنػدؿ   كمكفػركالجو بين 

(  الورس/الورد/ اؼبسك/ الصندؿ/ الكافور)القرائن الدالة على ىذه اغباسة 
 [من اؼبنسرح]:(3)ويف قولو

          كالبرؽ مػا الح مػن ثناياىػا للمسك ما فاح  من مراشفهػا
 [من الطويل]:(4)ويف قولو

 كآصالها تهدم الصبا نحوىا نجد مىٍنبجه          الطيبفأسحارىا تهدم لها 
لقد ربط الشاعر حاسة الشم بالزمن فشذى األشياء وقت السحور يكوف فيو 

صفاء ونقاء، وكذا خص ريح الصبا وىي تلك الريح اؽبادئة اليت ربمل عبَت اآلصاؿ 
وآصاؽبا هتدي الصبا كبوىا  )-حسب تعبَت الشاعر-اآلتية من قبد  موطن العطور

 (قبد
 [من السريع]:(5)ويف قولو
 ضلوعي الحرار بريٌػاىا عػن تربة               يسقى ريا المسػكيحمل 

                                                 
1

 .149، ؿ34اُذ٣ٞإ، م ر : أثٞ اُقِذ -
2

 .112،ؿ162اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ -
3

. 94،ؿ120اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 
4

. 142،ؿ17اُذ٣ٞإ، م ر: أثٞ اُقِذ - 
5

 .50، ؿ47اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ-- 
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وكما أفرد أبو الصلت كل حاسة على حدة، ركَّب بُت بعضها يف تصويره ليُنِتج 
. الصورة اؼبرّكَبة وىي تشتغل أيضا على اإلدراؾ اغبسي

:  الصورة المركبة: اإلدراؾ الحسي المركب- 3.4
يقـو الًتكيب على تضافر اغبواس يف تشكيل الصورة الشعرية؛ فتندمج يف 
الصورة الواحدة ؾبموع اغبواس وتتكاتف لتصنع صورة مركبة أو كلية على أساس 

. اإلدراؾ اغبسي 
ومن مناذجها نورد الصور اؼبركبة اليت جيمع فيها بُت حاسة البصر والسمع، 

 [من الطويل]:(1)ومنو قولو يف رثاء والدتو
 كأبكي للمع البارؽ المتبسم الحمائم بالضحى       أنوح لتغريد

 (سمع                      ك                     بصر )
 [من اػبفيف]:(2)ويف قولو

 لنعيٍّ برح أصم السميعا    النجيع أف يصوب للجفن حق 
 (بصر    ك       سمع     ك        سمع)

 [من الطويل]:(3)ويف قولو
 كالبر ك البحر كاألفقا ناظره     كسمعومألت بها قلب العدك ك

سمع  ك   بصر 
 

 [من الطويل]:(4)ومن الصور اؼبركبة اليت جيمع فيها بُت حاسة الذوؽ و السمع قولو
 كداد أبي الجيش تحكي          صفت فأتت اشرب كاسقنيها سيالفةأبا القاسم 

سمع   ذكؽ           ك                
 [من البسيط]:(5)ويف قولو
 الطربفقد بعثت          على التصابي دكاعي اللهو كفاشرب  كدكنكما فاطرب

                                                 
1

. 58، ؿ54اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 
2

. 153، ؿ44اُذ٣ٞإ، م ر: أثٞ اُقِذ - 
3

. 123، ؿ169اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 
4

 .149، ؿ35اُذ٣ٞإ، م ر: أثٞ اُقِذ - 
5

 .88، ؿ105اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 



.   نناا الصصور  ومسصواا الستشكل:............................................ الفصل الثاني
 

145 

 

 سمع        سمع     ك        ذكؽ                ك                            
 [من الطويل]:(1)ومن الصور اؼبركبة اعبامعة بُت حاسة البصر والشم قولو

 نشرا كلم يعديهي لونا        حكى ماءه صفا كإف الورد غضان  حاكىإذا مدا 
 (بصر  ك  شم      ك   بصر                     بصر   ك    شم )

 [من اؼبنسرح]:(2) وقولو
 من ثناياىا الحما البرؽ من مراشفها    كفاح   ما للمسك

شم  ك     شم            ك      بصر  ك  بصر 
 [من اػبفيف]:(3)ويف قولو

 صبحو كدجاه الطيب كفي اللو     ف في المسك كالكافورككأف 
شم ك  شم    ك      بصر   ك    شم   ك     بصر 

  [من اػبفيف]:(4)ومن الصور اؼبركبة اعبامعة بُت حاسة البصر وحاسة اللمس قولو
 نريق الدموعا الػ      جيب فيو  كنشقجلا رزء الشريف أف 

 (لمس         ك                 بصر )
 [من اؼبنسرح]:(5)ويف قولو

شمس ينير الدجى محياىا              تدير المداـ كفاىاقامت 
لمس              ك                بصر 

 [من الكامل]:(6)ويف قولو
حمامنا ىػذا أشػػدُّ ضػػركرة           ممن يحػػٌل بػو إلى حمػااـ 

 ىػػذا ثياب سخاـ كيعيرىا الورل في غيػػره             أبداف تبٌيض
بصر ك لمس                                  لمس 

 رٌدني من حاـ فحين دخلتو             لشقاء جىٌدم قد كنت من ساـو 

بصر +        بصر                                                  لمس
                                                 

1
. 145، ؿ26اُذ٣ٞإ، م ر: أثٞ اُقِذ - 

2
. 94، ؿ120اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 

3
 .61، ؿ56اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 

4
 .153، ؿ44اُذ٣ٞإ، م ر: أثٞ اُقِذ - 

5
. 94، ؿ120اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 

6
 .88، ؿ104اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 
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 [من البسيط]:(1)ومن الصور اؼبركبة اعبامعة بُت حاسة البصر والذوؽ قولو
 يبدم لحظ مرتقب شهيٌ  أقحواف      كسوسن شرؽ بالطل محجرهمن 

       بصر                     ك   بصر   ذكؽ  ك    بصر 
غصن يهتز في كثب ر       موؼ على قػم حبانا بها الراح من شمس

         بصر   ك    ذكؽ   ك    بصر         ك                بصر 
 [من اؼبديد]:(2)ويف قولو
الصبػاح  رداء الليل إلى أف تػرٌدل         منكبي يسقينػي   بات 

           ذكؽ                  ك                 بصر  ك    بصر 
 [من الطويل]:(3)ومن الصور اعبامعة ألكثر من حاسة نورِد قولو

 أف الحوادث لي سلم رأت        كأف قد لجسمك ناحال سليمى ما تقوؿ    
 (لمس                     بصر/سمع             بصر )   

وقد يدرج ىذا الشاىد الشعري يف اعبمع بُت حاسة السمع وحاسة البصر إذا 
. (رأت/ تقوؿ)فهم الكالـ  من خالؿ القرينتُت الصارفتُت لذلك

 [من الطويل]:(4)ويف قولو 
خطا   قدالمسك بها سطرا من قرأتصفحة            بقلبي أسطر الشوؽخطتك

     لمس                                 ك        سمع        ك        شم
 [من البسيط]:(5)ويف قولو

 النخػب كبالطاسات الراح بادر              كالطرب كاللػذاتعلل فؤادؾ ب
ذكؽ ك      سمع                لمس     ك   بصر  ك   سمع 

 [من الكامل]:(6)ويف قولو
 ما يليو خلوقػػا أشرب، كمسكا                بالحسن ظوىر متنوكمسربل 

               بصر            ك           شم  ك   ذكؽ 
                                                 

1
 88، ؿ105اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 

2
 .66، ؿ61اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 

3
 .74، ؿ72اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 

4
. 26، ؿ10أثٞ اُقِذ اُذ٣ٞإ، م  -

5
 88، ؿ105اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 

6
. 72، ؿ70اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 
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 [من اؼبتقارب]:(1)ويف قولو
 فعربػد بالصػػد لمػػا انتشى الدالؿ               خمػر الحسن يد سقتو

لمس ك بصر ك ذكؽ   ك                          بصر 
 [من البسيط]:(2)ويف قولو

 الظبى زىػر كالػدـ راح              كأنما طربا  الػػوغىترتاح أنفسهم نحو 
              بصر ك سمع     ك                  ذكؽ  ك لمس ك شم 
وقد تدرج ىذه الصورة ضمن الصور الذىنية ؼبا فيها من مالبسات أو قد تدرج 

. ضمن الصور اؼبلتبسة
استئناسا دبا تقدـ تبُت أف اغبواس أداة للتعبَت واإلدراؾ سواء أكاف ذلك بطرؽ 

مباشرة، أـ بوسائط دالة على كل حاسة  لتضفي ؼبسة صبالية يبتدعها الشاعر بنوع من 
ليس )اؼبتلقي، إذ /السامع ، أو بتخييل(الشاعر)احملاكاة والتخييل سواء تعلق األمر بو 

 (من المستطاع أف نعرؼ أين ينتهي الحس الخارجي، كأين يبدأ التأمل الداخلي
.  فعلى قدر اإلنشاء واحملاكاة يكوف التحصيل والتخييل؛(3)

 عن انقال مباشر وىذا تقنُت بُتن للتصوير من حيث ىو ؿباكاة للشيء نفسو 
تصويرا   بوصفهاالتشبيو واالستعارة، أو ىو ؿباكاة للشيء يف غَته توسال بالعامل اؼبرئي

إدراكا حسيا، كلكنو إدراؾ ينفذ إلى باطن )، يتعلق بالصورة الذىنية بوصفها بالغيا
. ، وىذا ؿبموؿ الفصل الثالث (4)(األشياء

  :كخالصة الفصل
يقع التشكيل على أساس التجسيد والتجسيم ربقيقا لغاية اإلبالغ واإلفهاـ، - 1

وإظهارا للصورة دبا جيعلها قابلة لإلدراؾ اغبسي؛ فالنموذج احملاكى صورة مكتملة، 

                                                 
1

. 53، ؿ50اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 
2

. 117، ؿ166اُذ٣ٞإ، م: أثٞ اُقِذ - 
3

. 44ّ ؿ1981/ ٛـ1401، داس األٗذُظ، ث٤شٝد، 2اُقٞسح األدث٤خ، ه: ٓقطل٠ ٗبفق - 
4

 أُإعخ اُؼشث٤خ اُقٞس االعزؼبس٣خ ك٢ اُؾؼش اُؼشث٢ اُذذ٣ش، سؤ٣خ ثالؿ٤خ ُؾؼش٣خ األخطَ اُقـ٤ش،: ٝجذإ اُقب٣ؾ - 

. 27 ؿ، 2003، دٝث٤شُِذساعبد ٝاُ٘ؾش، 
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ومعرفتها عند الناس يساعد على توظيفها، وخباصة إذا عطرىا بلمسة زبصو وسبيزه 
. عن غَته

كما يقع التشكيل على أساس اؼببالغة تعظيما للصورة من خالؿ منوذجها - 2
كما يقع على أساس اإلحياء واإلدياء وإظهار أشكاؿ من اؼبعرفة تستدعي . احملاكى

. حضورا قويا ؼبا ربيل عليو اؼبلفوظات كي ال يسقط اإلحياء وتغيب فضيلة التلميح
يقع التشكيل وفق مستويات أوؽبا مستوى طبيعة احملاكاة؛ فقد تكوف - 3

للتحسُت تفضيال لصورة ما، وقد تكوف للتقبيح طرحا لصورة ما، وقد تكوف 
وىو يف كل ذلك يستدعي الصورة اؼبثلى للبياف . للمطابقة سبثيال حقيقيا لصورة ما

. وإبداء ما ىو عليو من حاؿ
وثانيها التجزئة والًتكيب، إذ يعمد الشاعر إىل صورة كلية تكاملت أجزاؤىا، - 4

أو ترابط بعضها فهي مركبة، أو أخذ منها جزءىا األكثر تعبَتا على اغباؿ احملاكاة؛ 
. فالصورة على ذلك جزئية فمركبة فكلية على الًتتيب التصاعدي

تكوف احملاكاة حسية مباشرة تتعلق حباسة ما تصنع بُت الشاعر واؼبتلقي من - 5
القارئُت ميثاقا للفهم، أو ىي حسية مركبة تضافرت فيها اغبواس تعيينا لصورة ما، 
أو ىي حسية غَت مباشرة فيها ما حييل على حاسة باإلفراد والًتكيب ومن ذلك 

.    على أف ؾبمل الصور يف ىذا اؼبستوى صور حسية. ربصل الفائدة ويتم الفهم
شكل من التخييل واإلدراؾ، ولكنو سطحي ظاىر - يف حقيقتو-إف اغبسي - 6

وكلُّ صورٍة تشكيٌل سواء أكانت حسية أـ ذىنية، . ومعلـو بالضرورة أنو حسي
. وقد مت إرجاء الذىٍت من الصور إىل الفصل الثالث لتعلق الذىٍت بالتخييل


