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: مقدمة
اإلدراؾ مستوياف؛ مستوى يتأسس على ااكاة وىو مردود إىل الشاعر، 

ومستوى يتأسس على التخييل، وىو مردود إىل القارئ، يرى من خاللو تعالق الصور 
- وإذا كاف مدار األمر الصورة فهي عند عبد القاىر اجلرجاين.بُت ذىنو وذىن الشاعر

تمثيل كقياس لما نعلمو بعقولنا على الذم نراه )-كما سبقت اإلشارة إليو 
 وحيدث وأف تبٌت صورة على حاسة بوجود ما ، ليتقابل الذىٍت واحلسي،(1)(بأبصارنا

و أحييل عليها، غَت أهنا ال تدرؾ إال ذىنيا لقيامها على اجملاز سواء تعلق األمر بالتشبيو 
وىي وإف كانت زلاكاة يف أصلها إال أنو يرجى منها أف ربقق زبييال بذاتو . باالستعارة

 . يعادؿ ما تصوره الشاعر عند االنفعاؿ واإلنشاء

 إمنا ىو تعمق وارتقاء للتصوير احلسي فيخرج من (2)إف ادلفهـو الذىٍت للصورة
وقد يتكئ . باب التجسيد إىل باب اإلحياء ليحاكي أمورا عقلية ذلا جذورىا احلسية

الشاعر يف إيصاؿ الصورة الذىنية على مؤشرات زباطب العقل أساسها الرمز 
، وتعتد  بفاعلية الذىن البشري يف عملية اإلدراؾ من خالؿ امتزاج الذات (3)واإلحياء

عملية موحية بادلعاين،  حسب مصطفى ناصف-  ادلفهـو الذىٍت–فهو . بادلوضوع
.  (4)شأهنا يف ذلك شأف ادلعرفة، فاحلػكيم ال يرى نفس الشجرة اليت يراىا األضبق

هبذا تكوف الصورة رلاال إدراكيا بُت ااكاة والتخييل، لتمثل ىذه ادلعارؼ 
الذىنية الّشق الباطن، وديثل القوؿ الشعري احلسي الّشق الظاىر ليكوِّنا معا عناصر 

  .(5)اجلماؿ
 

: الصورة كاإلدراؾ الذىني- 1
                                                 

1
.  508دالئً اإلػغبص، ؿ: ػجذ اٌمب٘ش اٌغشعبٟٔ -  

2
 Arnaud Gilles :introduction sur l’image et la construction du sens : ٠ٕظش-  

a.pagesperso-orange.fr/image///http :. .2012-02-22: ربس٠خ اٌض٠بسح. 
3

، داس إٌّبً٘، ث١شٚد، 1إٌّٙظ األعطٛسٞ فٟ رفغ١ش اٌؾؼش اٌغبٍٟ٘، ه: ػجذ اٌفزبػ ِؾّذ أؽّذ: أظش، ِضالً، وزبة - 

َ، ؽ١ش ٠شفذ ٠ٚؾًٍ ػذداً ٚافشاً ِٓ اٌىزت ٚاألثؾبس إٌمذ٠خ اٌؼشث١خ اٌؾذ٠ضخ اٌزٟ اعزخذِذ إٌّظٛس 1987/٘ـ1408

.  اٌشِضٞ ٚاألعطٛسٞ فٟ لشاءح اٌؾؼش اٌغبٍٟ٘
4

 .23، ؿ اٌقٛسح األدث١خ: ِقطفٝ ٔبفف - 
5

ػٕقش ثبهٓ ٘ٛ اٌّنّْٛ ٚػٕقش ...إْ اٌؼٕبفش اٌّىٛٔخ ٌٍغّبي): ٚف١ٙب ٠مٛي. 96اٌّذخً إٌٝ ػٍُ اٌغّبي، ؿ: ١٘غً - 

 Théorie du)ٔظش٠خ اٌغّبي: ٚاٌغّبٌٟ رىّٓ ِٛمٛػبرٗ فٟ.(خبسعٟ ٠ف١ذ فٟ اٌذالٌخ ػٍٝ ٘زا اٌّنّْٛ ٚفٟ ر١١ّضٖ

beau) .١ِٚزبف١ض٠مب اٌؾم١مخ(métaphysique de la vérité) .ٓٚفٍغفخ اٌف(philosophie de l’art .)٠ٕظش  :

fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_de l’art.//http :. 2012 -02 -22: ربس٠خ اٌض٠بسح. 



 الصصوة اللذهني  وجالنات اللتننل: ..........................................  الفصل الثالث
 

 152 

 : إحصاء الصور الذىنية في الديواف- أ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صور ذىنية القطعة صور ذىنية القطعة 
01  ///33 03 
02 09 34  ///
03  ///35  ///
04 02 36 04 
05 02 37  ///
06 03 38 03 
07  ///39  ///
08 02 40 02 
09  ///41 10 
10  ///42 09 
11  ///43 02 
نفسها  44 02 12
13  ///45 11 
14 02 46 10 
15  ///47 12 
16  ///48 07 
17  ///49 03 
18  ///50 03 
19 01 51  ///
20 01 52 15 
21 01 53 11 
22  ///54 21 
23 07 55 04 
24 02 56 01 
25 06 57 07 
26 05 58 08 
27 02 59 06 
28 01 60  ///
29  ///61 05 
30 06 62 05 
31  ///63 07 
32  ///64 01 
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صور ذىنية القطعة صور ذىنية القطعة 
65  ///75  ///
66 02 76 02 
67  ///77  ///
68  ///78  ///
69 01 79  ///
70  ///80 02 
71 07 81 05 
72 20 82 05 
73 09 83  ///
74 01 84  ///
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صور ذىنية القطعة صور ذىنية القطعة 
85 02 107 01 
86 02 108 03 
87  ///109 03 
88 05 110  ///
89  ///111 07 
90 02 112 03 
91  ///113 02 
92 02 114  ///
93 03 115 02 
94 02 116  ///
95 01 117 02 
96  ///118  ///
97  ///119 02 
98 02 120  ///
99 02 121  ///
100  ///122 02 
101 02 123 03 
102 03 124 02 
103  ///125  ///
104 01 126  ///
105  ///127 03 
106  ///128  ///
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: إحصاء الصور الذىنية في ذيل الديواف- ب
صور ذىنية القطعة صور ذىنية القطعة 

01  ///36 03 
02  ///37 02 
03 05 38 08 
04  ///39 04 
05  ///40 02 
06  ///41  ///
07 01 42  ///
08  ///43 01 
09 05 44 03 
10 06 45 02 
11  ///46  ///
12 06 47 03 
13 02 48  ///
14 09 49 02 
15 02 50  ///
16 09 51 02 
17  ///52 06 

129 02 154  ///
130 01 155  ///
131  ///156 02 
132  ///157 02 
133  ///158 03 
134 02 159 01 
135  ///160 06 
136  ///161 16 
137 02 162 04 
138 02 163 04 
139  ///164 09 
140  ///165 05 
141  ///166 13 
142 03 167 05 
143 03 168 07 
144  ///169 06 
145  ///170 09 
146  ///171 09 
147  ///
148 02 
149 02 
150 01 
151 03 
152 03 
153 01 
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18  ///53 02 
19  ///54 03 
20  ///55  
21  ///56  
22 02 57 01 
23 04 58  
24 02 59 03 
25 02 60 03 
26  ///61 02 
27 02 62  ///
28 01 63 03 
29  ///64  ///
30 03 65  ///
31 05 66  ///
32  ///67 02 
33 02 68 03 
34 02 69  ///
35 02 70 06 

: وعليو؛ يأٌب تردد الصورة الذىنية عند أمية كما يف اجلدوؿ
المجموع  التردد في ذيل الديواف التردد في الديواف الصورة

 625 136 449 الصورة الذىنية

يدؿ ىذا اإلحصاء على نزوع الشاعر إىل زلاكاة قيم صبالية قد ال تدرؾ 
الصورة )بقدر ما تدرؾ بتلك ادللكة الشعرية اليت تقـو على العقل، فػوحدىا باحلواس 

 خاضعة (1)(تكوف بصرية، كقد تكوف سمعية أك قد تكوف بكاملها سيكولوجية
      .لذات الشاعر

ومن ذلك نورد بعض مناذج الصورة الذىنية اليت ديكن حصرىا حسب توجو 
الشاعر؛ فقد صوِرت ىذه الصور يف شكل ِحَكٍم ، وتأمالت، وفلسفة، وصور للزىد 
والسخط يف بعض األحياف لتدؿ على ادلنحى الذي ارتسمو الشاعر حلياتو معربا عما 

  [من البسيط] :( 2)مدحو البن رضبوف يف قولو  ومن ذلكيعًتيو من مشاعر 
 حفاظ كال عقػل كال ديػػن             كال علػم كال أدبال يرجعػوف إلى 

فماؿ بي نحػوه رأم فصلت بػو              بين الرفيع مػن األشيػاء كالدكف 
                                                 

1
ٔظش٠خ األدة،رشعّخ،ِؾٟ اٌذ٠ٓ فجؾٟ، اٌّؤعغخ اٌؼشث١خ ٌٍذساعبد ٚإٌؾش، ث١شٚد، : س١ٔٗ ١ٌٚه ٚأٚعز١ٓ ٚاس٠ٓ  -

 .242، ؿ1988
2

. 22، ؿ02اٌذ٠ٛاْ،ق  -
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 للبراىيػػن منهػا الفضلإف المقاييس في جنػس يحيط بها               كإنمػا 
 أبدم عليو لبػاس الخزم كالهػوف               أمعدتو كمػداأما الحسود فقد 

 كالطير المياميػن بطالع السعػػدكزارؾ العيػد ال يعدمك عائده              
إف أمية يف ىذه األبيات يتحدث عن قيمة معنوية تدرؾ بالعقل؛ ىي ميزات 

، وخص حسَّاده بصفات الذؿ (1)العلم واألدب والدين اليت خصَّ هبا صاحبو أبا اخلَت
. واذلواف واخلزي، والتقابل بُت الصورتُت ال حيتاج إىل شرح

 [من الوافر]:(2) يف قولو صورة المدحومن الصور الذىنية ما ذبلى يف
 عيلوي قػدرؾ أف ييعػالىسبقت فعػٌز شػػأكؾ أف تينػاال         كجػلَّ 

 عليك  يوما            كال صدقت في حػاؿ محػاال الصوابكما التبس 
 كذلػك شأف من منح الكػماال         تحتقػػر األعادمكلكن كػنت 

غػٌرت جمػوعا           كرٌب كػرامػة غػػٌرت ذالال سكينػة كربَّ 
فدمت ألىػل ىذا الثغر كهفا            تحوط حماىػم مػن أف يغػاال 

 [من البسيط]:(3)ويف قولو
 األياـ مػن ملػك          لو الحجوؿ مػن األياـ ك الغرر زاف بػكاهلل 

  إال أنها غػرركىي الشجاعػة إال أنهػا سػرؼ          ىي السماحػة

 [من الطويل]:(4)ويف قولو
تأٌتى لي اإلحساف لمػػا مدحتػو             كساعدني في شكره النظم كالنثػر 

ككافت قوافي الشعر تتػرم كأنهػا          عواريُّو عنػدم  ك نائليػو الغمػر 
ػةى بالغػنى           فلست أبالػي أف تضن بػو مصر  فإف أسعفػتني أرض جمَّ

يػا كال يومهػا العمػر  فما مصر الدنيا كال أىلػها الورل         كال ظلها المحى
كشػرُّ بالد اللػو أجمػع بلػدة           يضاـ العلى فيها كيهتضػػم الحػرُّ 

ومن الصور الذىنية ما ورد يف قولو مصورا نقمة بعض الشانئُت لو ناعتا إياه 
 [من البسيط]: (1)بالوزير

                                                 
1

. و١ٕخ اثٓ سؽّْٛ:أثٛ اٌخ١ش  - 
2

. 124،ؿ170اٌذ٠ٛاْ، ق : أثٛ اٌقٍذ - 
3

 .118-117،ؿ166اٌذ٠ٛاْ، ق : أثٛ اٌقٍذ - 
4

. 111-110،ؿ161اٌذ٠ٛاْ، ق : أثٛ اٌقٍذ - 
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 صنائع تغمػػر األشياع إحسانا    ليس الوزيػر كزيرا أك تكوف لو           

كلن يعد رئيسا مػن إذا ظفػرت          إحدل يديو بفلس بػات جذالنػا 
مالي أضاـ كًلم أيجػفىى كلي سبػب         مػن ابن يحيى مليك األرض موالنا 

 كلست في نسبي من دكحة خبثت           من أكؿ الدىػر أعػراقا كأغصػانا
  إف الشاعر يف ىذه األبيات يستفهم عن سبب ظلم الناس لو رغم أصلو 

إنو يلفت نظر .الطيب وصيتو الذائع معرضا بادلهجو الذي وصفو خببث األصل والفرع
أويل األمر بادلهدية بأنو لن يقبل الظلم رلددا كما حدث لو يف مصر، فالشاعر إذف مل 

يصف أمورا حسية بقدر ما وصف أمورا ذلا عالقة بذاتو، أو بأمور تتطلب إدراكا 
.  ذىنيا

ومن ادلواضيع اليت ذبسدت فيها الصورة الذىنية الزىد واحلكمة دلا حيمالنو من 
صور لدواخل النفس، وما فيهما من تصوير لفلسفة الشاعر يف صياغة األمور سواًء ما 

تعلق بشخصو، أو ما تعلق دبحيطو ناظما إياىا يف شكل درر تصلح ألف تكوف 
  [من البسيط]:(2)ومن ذلك ما ذبلى يف قولو  .ِحكما يُرجع إليها

حسبي فكم بعدت في اللهو أشواطي        كطاؿ في الغػي إسرافي كإفػراطي 
فكيف أخلص من بحر الذنوب فقد          غرقت فيو على بعد مػن الشاطي 

  يا رب مالي ما أرجو رضػاؾ بػو         إال اعترافي  بأني المذنػب الخاطي

إف الشاعر يرجو من اخلالق أف خيلصو من ذنوبو ويتجاوز عنو ألنو أذنب         
وأسرؼ فيها، فشبهها بالبحر الذي غرؽ فيو، والشاطئ دبثابة بر األماف البعيد عن 

ادلعاصي، فالصورة ىنا صورة ذىنية يصور من خالذلا شعورا معنويا بصور زلسوسة من 
                                         .  دوف استخداـ احلاسة

 [من البسيط]:(3)يف قولو  الحكمةومن الصور الذىنية ما ذبلى يف موضوع
تجرم األمور على حكم القضاء كفي        طي الحوادث محبوب كمكػػركه 

 ا بػت أرجوهػ بت أحػذره         كربمػا ساءني ـافػربمػا سػرني مػ

                                                                                                                                  
1

. ، اٌؾبػش ٌُ ٠غٍُ ِٓ اٌٛؽب٠بد ؽزٝ فٟ اٌّٙذ٠خ32، ؿ23ق: اٌذ٠ٛاْ - 
2

 .39،ؿ36اٌذ٠ٛاْ، ق : أثٛ اٌقٍذ -  
3

 .164،ؿ67اٌذ٠ٛاْ، ق ر : أثٛ اٌقٍذ - 
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إف الصورة الذىنية ادلستوحاة من ىذين البيتُت تتجسد يف اإلدياف، إدياف 
  [من السريع]:(1)وذلك يف قولوالشاعر بوجوب التسليم حبكم القضاء، 

كم ضيعت منك المنى حاصال           كاف   من األحـز أف يحفظا 
فالفظ بها عنك فمن حػق ما           يخفي صواب الرأم أف يلفظا 

       كإف تعللػػػت بأطماعػها         فإنمػا تحلػػم مستيقػظا 
ويتجسد يف ىذا البيت شيء من احلكمة الدالة على خربة الشاعر، كما 

 (فالفظ بها عنك ) يتجسد فيو شيء من الزىد
 [من السريع]:(2)ويف قولو

تقريب ذم األمر ألىل النهى               أفضػل ما ساس بػػو أمػره 
ىذا بو أكلى بو كمػا ضػره               تقريب أىل اللهو في النػػدره 

 [من الكامل]:(3)ويف قولو 
نيا علػٍيًو فإنَّهػا           تػيٍثني محاسػًن غيػره مػن لبسو  مػٍن تيقبػػًل الدُّ

 محاسػن نفسػو- ظالمة-ككذاؾ مهما أدبرت عػن فاضػل           سلبتو
ومن الصور الذىنية تصويره لصورة الفقداف يف الرثاء، إذ صور حزنو على 

 [من الطويل]: (4)كما يف قولو. فقداف والدتو بنوع من احلكمة والرضا بقضاء ا
رزئتك أحنى الناس  بي كأبرىم        كأكبر بفقد األـ رزءا كأعظم 
فأصبح در الشعر فيك منظما         كأصبح در الدمع غير منظم 

   [من الطويل]:(5)ويف قولو واصفا السجن
فلو لم أكن جلدا على الخطب صابرا      لحلت عرل صبرم كىدت قول ركني 
كلػو لم أكن حػر الخالئق ماجدا          لما كاف دىرم ينطوم لي على ضغن 
كما مر بي كالسجن فيػو ملمػة          كشر من السجن المصاحب في السجن 

 [من الطويل]:(1) ويف قولو واصفا الغربة   

                                                 
1

 41.40،ؿ38اٌذ٠ٛاْ، ق : أثٛ اٌقٍذ - 
2

 .41،ؿ40اٌذ٠ٛاْ، ق : أثٛ اٌقٍذ - 
3

. 100،ؿ134اٌذ٠ٛاْ، ق : أثٛ اٌقٍذ - 
4

 .57،ؿ54اٌذ٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌقٍذ - 
5

 .48،ؿ45اٌذ٠ٛاْ، ق : أثٛ اٌقٍذ - 
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رمتني صركؼ الدىر بين مىعاًشر      أصحُّهػيػم كيدِّا عىػدكّّ مقاتػػل 
كما غربة اإلنساف في بعد داره        كلكنها في قرًب من ال يشػػاكل 

 إف الغربة اليت ربدث عنها الشاعر ىي غربة الذات حينما وجد نفسو وحيدا 
يف السجن، وحينما وجد نفسو بُت أناس  توسم فيهم اخلَت فكانوا أوؿ من بادر 

. بالوشاية بو  والغدر؛ وىو يقصد ىنا أحد تالمذتو 
إف الصور الشعرية زباطب العقل لتوصل صباؿ الصورة ولتؤثر يف 

ادلتلقي، فإذا حققت يف النفس ادلراد من القوؿ كاف وقعها كما أريد ذلا أف /السامع
وىذا الوضع يتطلب االستيعاب والفهم العميق لكل قوؿ شعري، ويتعُت مع . (2)يكوف

ذلك إدراؾ صبالياتو وحقائقو واكتمالو وسبيزه عن غَته حىت وإف كانت وسيلة ادلعرفة 
مبدأ اجلماليات من  وصدؽ من قاؿ يف زلاكاة األشياء وإدراكها وربقيق. احلدس

أبهى كأزين كآنق كأعجب كأحق بأف تستولي على ىول  )التصوير أف تكوف الصورة
.  (3 )(النفس كتناؿ الحظ األكفر من ميل القلوب

ومن النماذج ادلدعمة للصورة الذىنية ما ذبسد يف قوؿ أمية يف مدح احلسن بن 
 [من ادلتدارؾ]:(4)علي بن حيِت بن سبيم

        ندب ندس حلػػو شرس               شهػم فطن لين خشػػن 
             لػو لأليػػاـ شمائػلػو            لم تجػٍػًن عليك كلػم تحيًن 

            كلو أف البحر كنائلػػػو             لم يػدف مػداه على السفن 
لقد صور أمية كـر شلدوحو  الذي يفوؽ سخاء البحر يف االتساع، فهو يرى 

بينما حبر .أف البحر لو حدود ال جيب ذباوزىا حىت تتمكن السفن من بلوغ شواطئو
. الكـر ال حدود لو

من نفس القطعة : إىل أف يقوؿ
                                                                                                                                  

- 
1

ٚاٌغشثبء ُ٘ ...ػٍٝ ِؼٕٝ إٌٜٛ ٚاٌجؼذ، ) االغزشاة  ِٓ اٌغشثخ ٚرذي .159،ؿ53اٌذ٠ٛاْ، ق ر:  أثٛ اٌقٍذ

 داس فبدس، ث١شٚد، ٌغبْ اٌؼشة، : (أثٛ اٌفنً ِؾّذ ثٓ ِىشَ) اثٓ ِٕظٛس: ٠ٕظش. (فبس غش٠جب: ٚأغشة اٌشعً...األثبػذ

.    18- 17،  ؿ5، ط (غشة)، ِبدح 1997، 1ٌجٕبْ، ه
2

. (فبٌغّبي ٘ٛ اٌؾذط ٚ٘ٛ اٌزؼج١ش ٚ٘ٛ اٌؾىً): ، ٚف١ٙب ٠مٛي60ؿ ٚ.73ِؼٕٝ اٌغّبي، ؿ: عز١ظ- ٌالعزضادح ، ٠ٕظش - 

 .92اٌّذخً إٌٝ ػٍُ اٌغّبي، ؿ: ١٘ٚغً
3

. 52، ؿ1دالئً اإلػغبص، ط: اٌغشعبٟٔ - 
4

، 5ِؼغُ اٌّمب١٠ظ، ط: ٠ٕظش. و١ِّظ روٟ: خف١ف أٚ اٌخفخ فٟ اٌؾٟء، ٚٔذط: ٔذة .68، ؿ63اٌذ٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌقٍذ - 

. 413-410ؿ
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يا ذا المنن الالئي ضعفت     عن شكر سوابغها مينىنًػي 
بلغت بجػودؾ مأربػتي        كسلوت بظلك عن كطني 
فاسلػم للدين تخلصػو        بحداد ظباؾ مػن الًمحسن 

 [من الطويل]:(1)ومن الصور الذىنية قولو 
تقوؿ سليمى ما لجسمك ناحال      كأف قد رأت أف الحوادث لي سلم 

 محاسنػػػو شتى كسؤدده ضخم       فقلت لها ال تعجبي  رٌب ناحل
 فكػاف على مقدار ىمتو الهػػػم      كال تنكرم  ىٌم امػرئ فاؽ ىٌمة 

ـي  أحيانان فيضػجره العػػدـ          كما أنا من يثرل فيبطره الغنى كييعًد
كلما اىتم الشاعر زاده ذلك  مهة وعزدية؛ فعلى قدر مهّتو كاف مهّو، فصار اذلم 

، كما أنو مل (يبطره الغٌت)عنده حافزا لبلوغ الغايات ادلتمثلة يف الغٌت الذي مل يغَته 
فهي صورة ذىنية  بُت الشاعر من خالذلا ذاتو ادلهمومة، . خيش الفقر عندما أمل بو

.  والطموحة، وادلتعففة
: ويف قولو من نفس القطعة يف الرد على أيب الضوء سراج بن أضبد بن رجا الكاتب

تناىى لديو العلم كالحلم كالحجا       ككمػل فيو الظرؼ كالنبل كالفهػم 
من أبنائو الزمػن الفػدـ  رقيق حواشي الطبع رٍؽ حواشيػا        ألف عيػػدٌ 

ـي  إذا ىدـ الناس المعالي أشادىػػا        كلػن يستوم الباني كمىن شأنوي الهد
كإف أخرَّ األقواـ نقص تقدمػت       بو رتبػة تعنػو لهػا الرتب الشػم 
لو قلػم ماضي الشباة كأنمػػا         يمػج بػػو في طرسػو األرم كالسم 

كفيل بصرؼ الدىر يصرؼ كيده       كقد عز من حد الحسػاـ لػػو حسم 
أبػا الضوء كافي كتابك يزدىي        بو النثر من تلػك البالغة كالنظػم 

الصورة الذىنية تكمن يف تلك القيم األخالقية اليت وصف هبا الشاعر صديقو 
: أبا الضوء، وىي

العلم، واحللم، واحلجا، والظرؼ، والنبل، والفهم، ورقة احلواشي، ويصبو إىل العال، )
 (.عايل الرتبة وادلكانة، شاعر رليد

                                                 
1

. 74، ؿ72اٌذ٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌقٍذ  -
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 [من البسيط]:(1)ويف صورة أخرى يصف الشاعر مكانتو فيقوؿ
إف تخف عن أىل دىرم كنو منزلتي      فالصبح عن بصر العمياف منكتم 

كلػم تزؿ ترتقي األقداـ ساميػة        فيو كتستفل الهامػات كالقمم 
 [من البسيط]:(2)ويف قولو مصورا اخليانة 

مارست دىرم كجربت األناـ فلم            أحمدىم قط في جػد كال لعػب 
فما كجدتي سول قـو إذا صدقػػوا       كانت مواعدىم كاآلؿ في الكذب 

 [من البسيط]:(3)ومن ذلك قولو واصفا أنفتو وعزة نفسو 
       ال تعتبوني عػػلى أف ال أزكركم         كقػد تمنعتػم عني بحجػاب 

       إني من القـو يجلو الموت عندىػم          دكف الوقوؼ لمخلوؽ على باب

 [من الطويل]:(4)ومن النماذج اجملسدة للصورة الذىنية قولو
كرٌب قريب الدار أبعده القلػى         كخٌل بعيد الدار كىو قريػب 

 كما ائتلفت أجساـ قـو تناكرت         على القلوب أركاح لهم كقلوب
 [من الوافر]:يصور رغبتو يف األخذ من صنوؼ ادلعرفة(5)ويف قولو

عزفت عن التشػاغل بالمالىي          كحث الكاس كالطاس الركيو 
          تعين بديهتي فيػػو الركيػو رغبػػة في غير علػمفمالي 

              أقدر قػدر معنػاه ركيػوقريػػػض أك ففلسفة تهذب
 

بين النفس التي ىي من عالم الغيب، ) وسيطا لقد تعينت الصورة الذىنية
؛ فهناؾ إذف حبل تواصل بُت عامل (6)(كبين الحس الذم ىو من عالم الشهادة

                                                 
1

ًَّ اٌؾٟء أخز ِٕٗ أدٔٝ عضء: رُْغزَفً. 75، ؿ73اٌذ٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌقٍذ  - . أعزف

-
2

 . 89، ؿ108اٌذ٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌقٍذ   
3

 132، ؿ 7اٌذ٠ٛاْ، ق ر:  أثٛ اٌقٍذ- 
4

 .90، ؿ109اٌذ٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌقٍذ -  
5

 .91، ؿ112اٌذ٠ٛاْ، ق :  أثٛ اٌقٍذ - 
6

اٌقٛسح فٟ اٌؾؼش اٌؼشثٟ ؽزٝ أخش اٌمشْ اٌضبٟٔ ٌٍٙغشح،دساعخ فٟ أفٌٛٙب ٚرطٛس٘ب،داس األٔذٌظ ٌٍطجبػخ : ػٍٟ اٌجطً - 

   30َ، ؿ1981/٘ـ1401، 2ٚإٌؾش، ث١شٚد، ه
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 وىذا ما قد يتوضح يف احلديث (1)صور يف شكل نسيج صبايل. العقل وبُت عامل ادلادة
 .(2)عن الصورة واجملاز
جزت الطريق، كجاز الموضع جوزا كمجازا أم سار . الموضع): واجملاز لغة

كسمي بذلك ألنهم جازكا بو من معناه األصلي إلى معنى ... فيو كسلكو 
طريق القوؿ كمأخذه، ىو مصدر جزت مجازا، كما تقوؿ قمت ) ومعناه .(3)(آخر

ارنا ييرًيدي أىٍف يىنقىضَّ ﴿ :قوؿ ا عّز وجل..و..مقاما، كقلت مقاال ا ًفيهىا ًجدى فػىوىجىدى
 لو قلنا دلنكر ىذا كيف تقوؿ  يف جدار رأيتو على شفا اهنيار، {77/الكهف} ﴾ فىأىقىامىوي 

يهم أف ينقض، أو يكاد، أو يقارب، فأىن : رأيت جداراً ماذا؟ مل جيد بداً من أف يقوؿ
فعل فقد جعلو فاعال والأحسبو يصل إىل ىذا ادلعٌت يف شيء من لغة العجم إال دبثل 

إف اجملاز كل كلمة أريد هبا غَت ما وقعت لو يف وضع واضعها . (4 )(ىذه األلفاظ
صباؿ ،  ولذلك يسعى البحث ىنا إىل تعيُت (5)دلالحظة بُت الثاين واألوؿ فهي رلاز 

مرتبطة بفعل التشكيل اللغوي الصورة وذلك دبا وظف الشاعر من صور رلازية 
غير أف )وقد ذبسد ذلك بصورة وافرة يف كل من التشبيو واالستعارة  .والتصوير الشعري

الصورة كإف تمثلت أحيانا في التشبيو الخصب كاالستعارة الذكية ما تزاؿ لها 
. (6)(كسائل أخرل تتحقق بها من خاللها

إف أمية بن أيب الصلت مصور مبدع َصوَّر لوحات شعرية صبيلة من أفكاره 
وأحاسيسو، من اسوس وادلعنوي مستعينا بالصور البالغية، فال زبلو قصيدة من 

 .االستعارات والتشابيوقصائده إال واستخدـ فيها عددا من 
: االستعارة- 2

                                                 
1

:             اٌزٕٟ٘ ٠ٕظش ٘ٛ اٌؼٍُ ثبٌؾغٟ فٟ ِمبثً- فٟ فىشإ٠ّب٠ًٛٔ وبٔو -(Esthétique)اٌغّبٌٟ-  

fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_de l’art.//http :. 2012 -02 -22: ربس٠خ اٌض٠بسح .
2

فٓ اٌؾؼش، رشعّخ ٚرمذ٠ُ : أسعطٛ: ٠ٕظش. اٌزٟ رزأٌف ِٓ اٌزؾبث١ٗ ٚاالعزؼبساد (اٌٍغخ اٌٍّغضح) وّب عّب٘ب أسعطٛ ثـٚلذ-  

 .189إثشا١ُ٘ ؽّبدح، ِىزجخ األٔغٍٛ اٌّقش٠خ، اٌمب٘شح، ده، دد، ؿ
3

 .326، ؿ5ِبدح عٛص، ِظ : ٌغبْ اٌؼشة: اثٓ ِٕظٛس: ٠ٕظش-  
4

.  268-267، ؿ1ط ،اٌؼّذح: اثٓ سؽ١ك - 
5

: وّب رطشق أسعطٛ ٌٙزا اٌّفَٙٛ ثمٌٛٗ. 304أعشاس اٌجالغخ، ؿ: ٠ٕٚظش. 66دالئً اإلػغبص، ؿ :ػجذ اٌمب٘ش اٌغشعبٟٔ - 

  186فٓ اٌؾؼش، ؿ: أسعطٛ: ٠ٕظش. (إْ اٌّغبص ٘ٛ إػطبء اعُ ٠ذي ػٍٝ ؽٟءإٌٝ ؽٟء آخش)
6

. 143،ؿ1988اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌّؼبفش،لنب٠بٖ اٌف١ٕخ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ، داس اٌّؼشفخ، ث١شٚد، : ػض اٌذ٠ٓ إعّبػ١ً   -
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، ومن أىم عناصر التشكيل الشعري (1)فطرية يف لغة اإلنسافتعد االستعارة 
ضرب من التشبيو، كنمط من التمثيل، كالتشبيو قياس، كالقياس يجرم )عنده، فهي

، ال األسماع األفهاـ كاألذىاففيما تعيو القلوب، كتدركو العقوؿ، كتستفتي فيو 
؛ إهنا إذف تتطلب قدرا من القوة الذىنية ألجل التحرر من مادة األشياء (2 )(كاآلذاف 

، وتعطي بذلك (3 )وىياكلها لتخلص إىل الفكرة اجملردة اليت ذبتمع ومعاين ادلستعار لو
نقل االسم عن أصلو إلى غيره للتشبيو ) بعدا فنيا بارزا لتصوير الشاعر لقيامها على

فكل ما عدا )الشعر  أمر أصيل وفطري يف إهنا أو لنقل، (4)(على حد المبالغة
االستعارة من خواص الشعر يتغير، من مثل مادة الشعر، كألفاظو كلغتو، ككزنو، 
كاتجاىاتو الفكرية، كلكن االستعارة تظل مبدأ جوىريا، كبرىانا جليا عند نبوغ 

، فمن خالذلا ينقل العبارة من استعماذلا احلقيقي إىل االستعماؿ اجملازي (5)(الشاعر
، لتلتقي مع الصورة (6)(المجاز دكف أف نفصل فيو تتيح لنا أف نشير إلى)وبذلك 

يف أف كلتيهما تشكيل لغوي قائم على ىدـ عالقات قددية وإقامة بناء عالقات 
لذا حيشد الشاعر يف شعره فيضا من ذباربو الشعورية،  ؛( 7 )جديدة يف إطار اللغة

وعوادلو الداخلية، ورؤيتو اجلمالية على ضلو سلالف للمألوؼ متجاوزا العالقات ادلنطقية 

                                                 
1

، 2001، 1ػجذ اإلٌٗ ع١ٍُ، ث١ٕبد اٌّؾبثٙخ فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ِمبسثخ ِؼشف١خ، داس رٛثمبي ٌٍٕؾش، اٌّغشة، ه:٠ٕظش - 

ؽ١ش ٠زٛعٍٙب فٟ رؼٍُ اٌٍغخ ٚ٘ٛ فغ١ش، ٠ٚؼّّٙب، ف١ّب ثؼذ، ١ٌجذع ثٛاعطزٙب ِٕبعجبد ٚػاللبد ث١ٓ ِغبالد لذ . 37ؿ

... (٠ّٚىٓ اٌزفى١ش ثبٌنذ ألٚي ٍٚ٘خ. االعزؼبسح ألذَ ِٓ اٌزؾج١ٗ)ٚفٟ اٌفىش اٌغشثٟ . رجذٚ، فٟ ثؼل األؽ١بْ، ػق١خ اإلٌزمبء

: ٠ٕظش.(إْ االِضبي اٌؾم١م١خ ِضال ٟ٘ اعزؼبساد أف١ٍخ)

-Alain Emile Chartier: propos sur l'ésthétique, librairie stock, presse universitaire de 

France, 1
ere 

edition, 1949, p8. 

: دا١ٔبي رؾبٔذٌش: ٠ٕظش.( اعزؼبسح عذ٠ذح فٟ األعجٛع3000أْ إٌبهم١ٓ ثبالٔغ١ٍض٠خ ٠ٕزغْٛ ِب ِؼذٌٗ )ٌمذ أظٙشد دساعبد 

 .  218، ؿ2008، 1هالي ٚ٘جخ، إٌّظّخ اٌؼشث١خ ٌٍزشعّخ، ث١شٚد، ٌجٕبْ، ه: أعظ اٌغ١ّ١بئ١خ، رش
2

ٟٚ٘ ؽج١ٗ  اٌزؾج١ٗ وبألفً فٟ االعزؼبسح،):  26ِٕٗٚفٟ ؿ. 20-19، ؿ أعشاس اٌجالغخ:  ػجذ اٌمب٘ش اٌغشعبٟٔ -

١ٌٚظ .. أفنً اٌّغبصإٔٙب : 270، ؿ 1فٟ اٌؼّذح،  طٚلذ لبي ػٕٙب اثٓ سؽ١ك . (ثبٌفشع ٌٗ أٚ فٛسح ِمزنجخ ِٓ فٛسٖ

 .فٟ ؽٍٝ اٌؾؼش أػغت ِٕٙب، ٟٚ٘ ِٓ ِؾبعٓ اٌىالَ إرا ٚلؼذ ِٛلؼٙب
3

 .73 ، ؿ1990 ، 1اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ فٟ اٌخطبة إٌمذٞ اٌجالغٟ،اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌؼشثٟ،ث١شٚد،ٌجٕبْ،ه :ِؾّذ اٌٌٟٛ - 

: ٠ٕظش.(...رمٛد االعزؼبسح إٌّطك ثٙذف إ٠غبد اٌّّبصً ، ثً اٌؾج١ٗ)ٚػٕذ اٌغشث١١ٓ 

F. Calargé: la métaphore entre ricoeur et dérrida, www.info- métaphore.com.p1. le 

27/03/2012. 

ٚػٕذ رؾبٔذٌش فٟ . (أْ ٠غزؼبس ثؾىً ؽغٓ ٘ٛ أْ ٠ُشٜ ِضً، أْ ٠ُشٜ اٌؾج١ٗ سغُ االخزالف اٌّفِٟٙٛ):  ل2ٌٗٛٚف١ٗ ِٓ ؿ

٠غت أْ ٔمَٛ ثٛصجخ فٟ اٌخ١بي : رىْٛ اٌقٍخ ػبدح ث١ٓ ِؾجٗ ِٚؾجٗ ثٗ ِؼ١ّٕ١ٓ غ١شة ِأٌٛفخ) 219أعظ اٌغ١ّ١بئ١خ، ؿ

. (ٌٕزؼشف إٌٝ اٌؾجٗ اٌزٞ رٍّؼ إ١ٌٗ االعزؼبسح اٌغذ٠ذح
4

. 293أعشاس اٌجالغخ،ؿ: ػجذ اٌمب٘ش اٌغشعبٟٔ - 
5

 .124 اٌقٛسح األدث١خ، ؿ:ِقطفٝ ٔبفف-  
6

. 171اٌجالغٟ، ؿٚسح اٌف١ٕخ فٟ اٌزشاس إٌمذٞ ٚاٌـ: عبثش ػقفٛس  -
7

 .34عزؼبس٠خ فٟ اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌؾذ٠ش،ؿالاٌقٛس ا:ٚعذاْ اٌقبئغ:  ٠ٕظش -
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قائمة على أساس بُت األشياء كما ىو عند أمية، فجاءت الصورة االستعارية 
 :التشخيص والتجسيم، زلققًة لوحات على ضربُت

.  وذلك لكي تكوف أكثر وضوحا ودقة عند ادلتلقياألكؿ لو عالقة بالمحسوسات - 
، والغربة، والسجن: كالثاني لو عالقة بالمعنويات-  ، واذلمـو . الدىر، وادلوت، والكـر

 :التشخيص الحسي- أ

 [من الوافر]:(1)يقوؿ أمية 
 شج كواه الشوؽ كيا سالـدار قومي          برؽ بلغ أال يا 

البرؽ                        محسوس 
اإلنساف                     محسوس 

. الربؽ عالمة من عالمات ادلطر يف أغلب األحياف فهو إذف يبلغنا برسالة ما
إذف كل من اإلنساف والربؽ . واإلنساف قد يكوف رسوال حيمل رسالة ما ليبلغها لقـو ما

. قد اشًتكا يف صفة التبليغ وكالمها حسي
          البرؽ                     محسوس                  اإلنساف 

 
                                              التبليغ 

 [من ادلتقارب]: (2)ويف قولو 
 من قناديلو الدجى راياتػو           كحط الصبػحرفػع 

تولى الدجى نسج سربالو           كقاـ النهػار بتحجيػلو 
فوقع تشبيو زلسوس دبحسوس؛ فبُت الصبح والدجى تقابل، إذ األوؿ ينشر 
نوره، والثاين أطفأ قناديلو، فكاف أف ظهر للعُت سواد يعلوه نور؛ ولذلك ربدث عن 

. (3)ربجيل سرباؿ الدجى ادلنسوج
 

 [من الرجز]:(1)ويف قولو
                                                 

1
. 20، ؿ1اٌذ٠ٛاْ،ق : أثٛ اٌقٍذ - 

2
 .25، ؿ8اٌذ٠ٛاْ،ق : أثٛ اٌقٍذ - 

3
ٚاٌّؾغً ِٓ اٌذٚاة ِب ...اٌزؾغ١ً ث١بك فٟ لٛائُ اٌفشط أٚ ثؼنٙب): اٚف١ٗ. 158، ؿ1عبء فٟ اٌّؼغُ اٌٛع١و، ط - 

.   (...وبْ اٌج١بك ِٕٗ فٟ اٌخالخ١ً ٚاٌم١ٛد ٚفٛق رٌه
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            مرمػوقة الحديقػة كالمػالء تبرجت تبػرج الحسنػاء
 لضحك ماء عن بكاءعقلة لحظ المستشػف الرائي          فاعجب 

لقد صور الشاعر اإلسكندرية  يف صورة حسناء متربجة يأسر منظرىا الزائر 
.   جلماؿ طبيعتها 
 [من الطويل]:(2)ويف قولو

 لهجر أك لطوؿ بعاد فتبكي ما الهول         ناحلة صفراء لم تدرك
 

محسوس /             الشمعة
البكاء /                                                حالة الحزف

محسوس                      كالشحوب /           اإلنساف
 

  كفيض دموعو كاتصاؿ سهاد        حكتني نحوال كاصفرارا كحرقة
  [من الطويل]:(3)ويف قولو

 الهضبي  من أجلو سهلى األرض كيحسدي كحق بأف تعلو الثريا بو الثػرل    
                                              

                                  اإلنساف                            
محسوس 

                                                    إضفاء 
                                  محسوس                           اإلنساف 

       كال زاؿ فجػاج الثرل ذلك التربي ضمػها    لترب بالمنستػير  فسقيا 
      محسوس        محسوس 

إف الشاعر كاف مصورا بارعا لصورة الفقد، راثيا بذلك أـ شلدوحو حيِت بن سبيم 
مبينا مكانتها، ومدى ادلصاب الذي مّس األىل وحىت اجلماد ادلتمثل يف السهل 

                                                                                                                                  
1

. 29، ؿ19اٌذ٠ٛاْ،ق : أثٛ اٌقٍذ - 
2

. 39، ؿ35اٌذ٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌقٍذ - 
3

 .47، ؿ43اٌذ٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌقٍذ - 
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واذلضب، وترب ادلنستَت الذي كاف مكانا مقدسا ألف ترابو ضم كل عزيز على نفس 
. الشاعر

  [من الطويل]:(1)ويف قولو
 بو منى فاستقاد      بباىر فضلي كترتو  كأني دىرعذيرمى من 

                   معنوم   محسوس                     الدىر 
 الدردم من أكؿ الدف فجرعني بالشيب قبل أكانو          تعجلني

              الدىر                                 الدىر 
َصوَّر الدىر يف صورة شخص استشاط غيظا من الشاعر، وادلقصود بالدىر 
ىنا الشخص الذي تسبب يف سجنو ظلما شلا أدى إىل أفوؿ صلم شبابو قبل األواف 

مشبها ذلك بتجرعو مرارة العيش وىو يف أوؿ عمره، رغم أنو كاف صاحب فضل كبَت 
. سبثل يف إصلازاتو العلمية والشعرية

 [من السريع]:(2)ويف قولو 
 إذا ما طاؿ عنو انتظار برؽ       كالليل ميرخى اإلزار أرقني

مح +    مح     +        مح     + مح 
 ريا المسك عن تربة        يسقى برياىا ضلوعي الحرار يحمل

        البرؽ 
مبيتي لو            لكن أخو الشوؽ أخو اإلدّْكار كبات يقظاف 

إنساف +            البرؽ  
لقد صور الشاعر حالتو الشعرية وأسقطها على زلسوسات طبيعية سبثلت يف 
صورة الربؽ احلامل لألمطار؛ ألنو حيمل ريا ادلسك عن تربة، وكال من الربؽ والشاعر 

ينتظر طلوع الصبح لينتهي كل منهما من مهمتو، فالشاعر يًتقب طيفا وحين إىل 
اسًتجاع ادلاضي بنوع من الشوؽ، والربؽ ينتظر أف تسقى األرض بادلزف، فتدب فيها 
احلياة من جديد قبل أف تصبح أطالال يف نوع من الذكرى واحلنُت، فاشًتكا يف نفس 

والصورة الثانية التشخيصية تتمثل يف صورة الليل الذي . (مبييت لو بات يقظاف)احلالة 
                                                 

1
 .48، ؿ45اٌذ٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌقٍذ - 

2
 .50، ؿ47اٌذ٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌقٍذ -- 
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وكأنو سبطى بصلبو وأىب أف يتنحى ليأٌب الصبح، فيقوؿ  (مرخى اإلزار)جعلو يلبس رداًء 
 [من السريع]: (1)أمية

 عنو قميص الدجى       ألقى على الليل رداء النهار نضاإذا 
. فلشدة دلعاف الربؽ ربسب الليل هنارا؛ إذ ضياؤه غلب دجنة الليل رغم آنيتو

ويف حديث آخر صوَّر الشاعر الليل يف صورة شخص يقدـ الوالء للممدوح  دلكانتو 
  [من الكامل]: (2)وىيبتو، فيقوؿ أمية

 سواكا          فحز الممالك كاقهر األمالكا أبت الليػػالي أف تطيػع
 لسمت إليك كقبلت يمناؾىذم النجـو الزىر لو تعطى المنى         

يستقيك ماء ذراكا   ظمآف         جاءؾ كفدىا لو تستطيع السحبك
،والرفض (طاعة ا والوالدين، وأويل األمر)الطاعة من خصوصية اإلنساف،

كذلك من خصائص اإلنساف، ولكن الشاعر أسقطهما على مظاىر الطبيعة 
، والنجـو صورىا يف صورة إنساف يسمو إىل ادللك يستجدي رضاه، والسحب (الليايل)

.  وفد طامع يف كرمو
 [من البسيط]:(3)ويف قولو 

 مستبقا          إليكم كتركت العيس للبين ركبت البرؽكلو قدرت 
لقد صور الشاعر الربؽ يف صورة حيواف ديتطى، ولكن ذلذا احليواف سرعة تفوؽ 

يف ىذه . سرعة النوؽ لشوقو الشديد، وسرعة الربؽ كما ىو معلـو تفوؽ دلح البصر
الصورة تقابل بُت تصوير القدامى ركوب العيس ادلرتبط بالفراؽ والبُت والبحث من غَت 

وقد أكثر من ىذا النمط . ربصيل رجاء، وبُت الوصل والقرب واللقاء عنده بالربؽ
 : [من الكامل] (4)التصويري كما يف قولو

 كمثل مدامع العشاؽ بغمائم          تبكي ضحػك الربػىأك مػػا ترل 
           أذياؿ أرديػة عليو رقاؽ جػٌر نسيمػػو  كإذا الػهواء الطػٌلق 

 كما التقى اؿ        أحباب باألحباب غب فراؽ على الغصوف ضم الغصوف
                                                 

1
. 50، ؿ47اٌذ٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌقٍذ-  
2

. 54، ؿ51اٌذ٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌقٍذ - 
3

 . 22، ؿ2اٌذ٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌقٍذ - 
4

. 156، ؿ48اٌذ٠ٛاْ، ق ر: أثٛ اٌقٍذ - 
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لقد شخصت اسوسات غَت الناطقة يف صورة زلسوسات ناطقة، أضفى 
: عليها الشاعر صفة اإلنسانية، وقد يتوضح ذلك على النحو اآلٌب

 الربى             محسوس غير ناطق              محسوس ناطق           
اإلنساف 

الضحك          محسوس ناطق            محسوس غير ناطق              الربى 
البكاء 

 [من الكامل]:(1)ويف قولو
  عبثت بو أيدم الصبا ك الشمأؿ حييت من طلل برامة محػوؿ      

كغدا بك النوار من درر الندل      ينػآد بيػػن مػؤزر كمكلل 
شرب النبات على غناء البلبل         إذا أدار بك الغمػاـ كؤكسو

 [من الوافر]:(2)ويف قولو
 تهمى       عليو دموعهن السافحات جفوف المزففال برحت 

مح +                    مح
ومن خالؿ ذلك أمكن القوؿ إف ىناؾ زلورين رئيسُت يأتلفاف يف تشكيل 

األوؿ منها ىو األفق النفسي، وحيوية التجربة الشعورية، واآلخر ىو احلركة . االستعارة
. (3)اللغوية الداللية بتفاعل السياؽ وتركيب اجلملة

 إف فهم عامل الشاعر االنفعايل، وما يلتصق  بو من ذبسيد األشياء 
وتشخيصها يف ضوء رؤى وأحاسيس، مبٍت على ىذه الصور االستعارية، حبيث حيصل 

امتزاج اللفظ بادلعٌت حىت ال يوجد بينهما منافرة، وال يتبُت يف أحدمها إعراض عن 
. (4)اآلخر

 
 

                                                 
1

. 158، ؿ52اٌذ٠ٛاْ، ق ر: أثٛ اٌقٍذ -
2

 .138، ؿ12اٌذ٠ٛاْ، ق ر: أثٛ اٌقٍذ - 
3

. 114، ؿ1990، 3عّب١ٌبد األعٍٛة، اٌقٛسح اٌف١ٕخ فٟ األدة اٌؼشثٟ، داس اٌفىش اٌّؼبفش، ث١شٚد، ه: فب٠ض اٌذا٠خ - 

إ٠ؾبء سِضٞ ٚٔفغٟ ِٚبدٞ ٚأدثٟ؛ فىً اعزؼبسح رشِض إٌٝ ؽٟء، ٚرٛؽٟ ثؾٟء، : ٚفٟ سأٞ صبِش عٍَٛ االعزؼبسح ٟ٘

٠ٚأرٟ اإل٠ؾبء اٌّبدٞ ِٓ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌؾغٟ ٚاٌزٕٟ٘ . ٚرؼجش ػٓ ؽٟء ِشرجو ثزاد اٌّجذع ٚثبٌغ١بق ٚثبٌّؾ١و اٌخبسعٟ

 .314 ـ 309ٔظش٠خ اٌٍغخ ٚاٌغّبي فٟ إٌمذ اٌؼشثٟ، ؿ: ٠ٕظش.ِشرجطخ ثبٌؼٛاهف ٚاٌّؾبػش ٚاألؽبع١ظ
4

. 272، ؿ1اٌؼّذح، ط: اثٓ سؽ١ك - 
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االستعارة 

                السياؽ                                      السياؽ 
           اللفظ                                                     ادلعٌت

                               امتزاج        امتزاج 
 

                                     ال منافرة
: التشخيص المعنوم- ب

ال يبصرىا إال ذكك ) اليت إف تشبيو ادلعنوي بادلعنوي ديثل أجود االستعارة
األذىاف الصافية، كالعقوؿ النافذة، كالطباع السليمة، كالنفوس المستعدة ألف تعي 

وكالـ اجلرجاين ىنا مصروؼ إىل نصرة . (1)(الحكمة، كتعرؼ فصل الخطاب
ادلولدين وادثُت يف لغتهم اليت ثارت على لغة اافظُت، وكاف الشاعر من زمن 

مل يكتف بإسقاط صوره الشعرية وتشخيصها يف صور حسية، بل راح  ىؤالء، ولذلك
يصور أحاسيسو يف إطار ادلعنويات ليزيد النص الشعري صباال وفضوال يدفع ادلتلقي إىل 

كلما قل توظيف الحواس ) فػ.زلاورتو واستكناىو خاصة ما تعلق باجلانب احلكمي
 ومن ذلك  .(2)(إلى جوىر الحقائق المعنوية [كلما اقتربنا]كنقصت كثافة المادة 

  [من الوافر]:(3)قوؿ أمية 
سالـى شجو كواهي الشوؽ كٌياى أال يا برؽ بلغ دار قومي       

سالـ شج كواه )والتشخيص ادلعنوي يف ىذا البيت ذبسد يف الشطر الثاين
مفاده أف الشاعر حينُّ إىل موطنو وأىلو فقد تسبب البعاد بإشعاؿ حرقة  (الشوؽ كيا

الشوؽ يف نفسو، فصور الشوؽ يف صورة الشيء احلارؽ، رغم ُحظوتو دبكانة قريبة من 
 . احلاكم

 

                                                 
1

. 52-51أعشاس اٌجالغخ،ؿ: ػجذ اٌمب٘ش اٌغشعبٟٔ - 
2

 .214اٌزق٠ٛش اٌؾؼشٞ، ؿ: ػذٔبْ ؽغ١ٓ لبعُ - 
3

 . ٚأثٛ اٌضش٠ب أ١ِش ػبفش أ١ِخ إثبْ ٚعٛدٖ فٟ ِقش. 20، ؿ1اٌذ٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌقٍذ - 



 الصصوة اللذهني  وجالنات اللتننل: ..........................................  الفصل الثالث
 

 171 

 [من البسيط]:(1)ويف قولو
 ال يعدمك عائده        بطالع السعد كالطير الميامين كزارؾ العيدي 

ويف كل مرة  (ال يعدمك عائده)فصوَّر العيد يف صورة شخص يزور ويعاود
. جيلب معو السعد والُيمن 

  [من الطويل]:(2)ويف قولو
 كالوىم مدرؾ          معاني شتى ليس يدركها اللحظ بعين الوىمأراه 

فالوىم حالة نفسية تعًتي اإلنساف يف زمن ما ، كما ىو حاؿ الشاعر ىنا فهو 
. يصف فراؽ من أحب فجعل للوىم عينا، والعُت من احلواس

 ومن تصويره أف جعل الزماف يبتسم بعد ذبهم، والليايل تشػرؽ على سوادىا، 
  [من الوافر]:(3)وذلك يف قولو

        كأشرقت الليالي كىي جوف ابتسم الزماف ككاف جهما بك 
. ديدح الشاعر القاضي ابن حديد متطرقا إىل عدلو وإنصافو

 ومن الصور الدالة على تشخيص ادلعنويات قولو يف رثاء أـ حيِت بن 
 [من الطويل]:(4)سبيم

 كنحن لهػا حزب كتوسعنا حزنا كنحن لهػا نهب          تضايقنا الدنيا
         كجدكل الليالي إف تحققتها سلب استردت ىباتهاإال كما كىبت 

 ال يطيش كال ينبو  المنايا سهم        كرمينو كل شخص المنايا صيبت
      

      مح    مع              مح            مح      مع           مح 
 فنيٌجي طبيب من شابها كال طب           كما أنشبت كف المنية ظفرىا

 
       مح      مح  مع    مح                          مح 

                                                 
1

 .22، ؿ2اٌذ٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌقٍذ - 
2

 .28، ؿ17اٌذ٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌقٍذ - 
3

. 46، ؿ42اٌذ٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌقٍذ - 
4

 .ِؼٕٛٞ= ِؾغٛط، ٚ ِغ= ِؼ. 46، ؿ43اٌذ٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌقٍذ - 
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لقد صور الشاعر الدنيا يف صورة الشخص الذي حيب اإلستالء على كل ما 
يعجبو فُيضاِيق بذلك، ويُعطى وحُيزف ولكن اليُتخلى عنو، ليِقٍُت مفاده أف كّل ىبات 

سًُتد ال زلالة، وىذا ردبا ما ذبسد يف تصور اجلاىليُت للزمن فقد  (الدىر)ىذا الشخص
 {24/الجاثية} ﴾نىميوتي كىنىٍحيىا كىمىا يػيٍهًلكينىا ًإالَّ الدٍَّىري كاف العدو اللدود ادلًتبص هبم﴿

من ]:(1) ومن الصور ادلعنوية وصفو حلالو يف السجن وما مر بو من مهـو قائال
 [الطويل

 قول ركني كىيدت عيرل صبرمفلو لم أكن جلدا على الخطب صابرا     لحيلت 
دىرم ينطوم لي على ضعن كلو لم أكػن حر الخالئػق ماجدا        لما كاف 

  عرى       حلت       صربي                   قوى     ىدت       ركٍت 
مح                   مع                         مح                  مع 

 [من السريع]:(2)ويف قولو
كاسترجع الدىر عواريو    كالدىر ال يفسح فيما أعار 

 
           مح         مع             مع                     مح 

لقد صور الدىر يف صورة الشخص الذي أعار شيئا وبعد زمن أراد أف يسًتد 
.  ودائعو ألهنا من حقو
  [من الكامل]:(3 )ويف قولو شلهدا للمدح

 بخطو في خده         ىذم بدائع صنعة الخاٌلؽ كتب الجماؿ
 

   اإلنساف   مع      مح     مح 
لقد صور الشاعر شلدوحو يف صورة يرجو أف تتحقق فيو، أو قد تتوفر فيو،  
وىي ذلك اجلماؿ الذي يشع من وجو اإلنساف، واجلماؿ ادلقصود ىنا ليس صباال 

                                                 
1

 .48، ؿ45اٌذ٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌقٍذ- 
2

 .50، ؿ47اٌذ٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌقٍذ- 
3

 .156، ؿ48اٌذ٠ٛاْ، ق ر: أثٛ اٌقٍذ- 
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حسيا بقدر ماىو صباؿ روحي أساسو تلك السمات اليت جيب أف تتوفر يف ادلمدوح 
 [من البسيط]:(1)ويف قولو.كالعفة والعدؿ والعقل والشجاعة

      ألًمٍم بو تيلًمم بمشكى الشاكي عنت الزماف كجورهيا شاكيا 
إف الشاعريصور ادلمدوح يف صورة ادلنقذ وادلالذ الذي يلوذ إليو كّل مستضعف 

.  جار عليو زمنو، وكانت ىذه حاؿ الشاعر حُت سجن ظلما
  [من البسيط]:(2 )ويف قولو مستصرخا لتخليصو من سجنو

         جعل السقاة مزاجها من حنظل سقيت من الخطوب سالفةإني 
لقد شعر أمية يف فًتة سجنو بأنو مغّيب عن الوعي شأنو يف ذلك شأف من 

، لكن الفرؽ بينهما أف الشاعر شرابو مّر مرارة (السالفة)غيب جراء شرب اخلمر
القياف )السجن والظلم، بينما الثاين شرابو يستلذه ويقدـ لو من أشخاص بذاهتم

، بينما الشاعر فقد سقتو اخلطوب ويقصد هبا تلك ان اليت حلقت بو يف (عادة
.  فصور اخلطوب يف صورة إنساف متجرب جيحف. مصر

: وقولو من نفس القطعة
      فأغث فإني منو تحت الكلل أجحف بي الردلإني دعوتك حين 

إف اإلجحاؼ من صفات الشخص الظامل، ولكن الشاعر يف ىذا البيت 
لذا راح يستنجد . خصو بصورة الردى فصوره يف ىيئة شخص يضيق اخلناؽ، ويظلم

.   ويستصرخ من سجنو بغية أف يفك أسره وخيلص من سجنو
يصف سوء اختيار الصديق  [من الطويل]:(3)ويف قولو

 بين معاشر     أصحهػم كدِّا عدك مقاتل رمتني صركؼ الدىر
إف الرمي صفة من صفات اإلنساف، ولكن الشاعر قد خص هبا الدىر، الذي 
أنزلو بقـو مل يقدروا قيمتو العلمية واألدبية، والشاعر يف ىذا ادلقاـ يشَت إىل غربتو، وما 

. حدث لو من وشايات من أقرب األشخاص إليو 
 [من اخلفيف]:(4)ويف قولو مصورا ادلنّية راثيا صديقا لو

                                                 
1

 .157، ؿ 51اٌذ٠ٛاْ، ق ر : أثٛ اٌقٍذ - 
2

. 158، ؿ 52اٌذ٠ٛاْ، ق ر : أثٛ اٌقٍذ - 
3

. 159، ؿ 53اٌذ٠ٛاْ، ق ر :  أثٛ اٌقٍذ
4

. ٚاٌذالؿ اٌذسع اٌقٍجخ اٌٍّغبء. 150، ؿ 38اٌذ٠ٛاْ، ق ر :  أثٛ اٌقٍذ
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 بًخلٍّ     ثابت الود صادؽ اإلخالص فجعتني يد المنوف
 من قصاص صرعتو يد الردل  كما لقتيل     كترتني فيو
 كل عٌز كأكىى     كل حرز كفض كل دالص قهر الموت

 [من الوافر]:(1)ومن نفس الصورة التشخيصية قولو يف رثاء آخر
    كلم تغن العوائد كاألساة أقصدتو ؼرمتو يد الحماـ

 [من الوافر]:(2)ويف قولو
كيرجع من شبابي ما أفاتا ر مني ما أماتا      أيحي الده

 
من النماذج السابقة يتبُت أف أمية قد شّخص صورة ادلوت دبسمياهتا ادلتعددة 

: ليصور الظلم الذي أمل بو فقا للصور اآلتية
. اليد من أجزاء جسم اإلنساف/فجعتٍت يد ادلنوف               الفجيعة صفة إنسانية 

. الوتر صفة من صفات اإلنساف                 (ادلنوف)وترتٍت فيو 
صرعتو يد الردى                اليد جزء من أجزاء جسم اإلنساف، الفعل صرع أي 

.   أرداه أرضا، والردى رلرد غَت زلسوس
قهر ادلوت                القهر صفة يتصف هبا صاحب السلطة العليا، فا ىو 
القهار، الذي ال راد لقضائو، وادلوت واحلياة بيد الرضباف، ال تتدخل فيهما قوى 

. اإلنساف
رمتو يد احلماـ                الرمي من صفات الشخص العاقل، واحلماـ صورة 

. معنوية للموت، واليد جزء مادي زلسوس
أحيي الدىر                الدىر سبب من أساب ادلوت اليت يسَتىا ا، وإحياء 

. ادلوتى ، ال يقدر عليها إال ا
 [من البسيط]:(3)ويف قولو

 

                                                 
1

. 138، ؿ 1 2اٌذ٠ٛاْ، ق ر: أثٛ اٌقٍذ-  
2

. 136، ؿ 11اٌذ٠ٛاْ، ق ر : أثٛ اٌقٍذ-  
3

 .76،ؿ73اٌذ٠ٛاْ، ق : أثٛ اٌقٍذ - 
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كر الزماف كيحي رسمػو الكػـر           يجػػدده مجػد سول  أبغيفلست
 

معنوي        / معنوي    اإلنساف     الفاعل/ الشاعر   يريد   رلدا         الفاعل
       زلسوس         معنوي                           ادلمدوح           ادلمدوح                                                               

                                                  اإلنساف 
 

إف الشاعر يرغب يف أف يستعيد رلدا ضائعا، جيدده شخص لو مكانتو وقوتو 
، وادلقصود ىنا ىو أبو الضوء سراج بن  اليت ال  يضاىيها إال قوة الزماف وسعة الكـر

.    أضبد بن رجا الكاتب ىو صديق للشاعر يتقن النظم 
 [من الكامل]:(1)ويف قولو 

تثني محاسػن غيره مػػن لبسو  فإنهػا          تقبػػل الدنيا علػيومػن 
 محاسػن نفسػو- ظالمة-سلبتو          أدبرت عػن فاضػل ككذاؾ مهما 

لقد ُصوِرت الدنيا يف ىيئة شخص يُقِبل ويُدِبر، والقصد من وراء ذلك ىباهتا، 
.  اليت يكتسبها الشخص، أو ما تسلب

 [من الطويل]:واصفا الغربة(2) ويف قولو
  بين مىعاًشر          أصحُّهػيم كيدِّا عىػدكّّ مقاتػػلرمتني صركؼ الدىر    

       مح    مع      مع 
قسيم التشخيص كشريكو في )وبعد التشخيص يأٌب التجسيم الذي يعد

تحقيق فاعلية االستعارة في ذلك النقل الفني لألفكار كالمفاىيم كالمعنويات من 
، لتقًتب الصورة من األفهاـ (3)(عالمها المتسم بالتجريد إلى عالم المحسوسات

                                                 
1

. 100،ؿ134اٌذ٠ٛاْ، ق : أثٛ اٌقٍذ - 

- 
2

 .159،ؿ53اٌذ٠ٛاْ، ق ر:  أثٛ اٌقٍذ
3

 .79اٌقٛس االعزؼبس٠خ فٟ اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌؾذ٠ش، ؿ : ٚعذاْ اٌقبئغ-  
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وتتم غايتها التأثَتية؛ فيصبح كل معنوي رلردا زلسوسا ملموسا، ومن أمثلة ذلك يف 
شعر أيب الصلت تصويره للموت مثال يف صورة الوحش الذي ينشب أظفاره، وقرف 

.  صورة اجلود بالغيث، والشوؽ بالنار اليت تضطـر
كما تبُت التجسيم يف عالقة ادلشاهبة وادلقاربة بُت اسوسات كأف يصور 

األرض يف صورة الكساء، أو الدمع يف صورة ادلطر، كما قد جسد الشاعر اإلنساف يف 
صور استقاىا من الطبيعة خاصة يف موضوع ادلدح والوصف؛ فصور ادلمدوح صلما، 

. وصوره مشسا، وبدرا، وسيفا، وما إىل ذلك من التشبيهات اليت تنبع من خياؿ الشاعر
اللغة الطبيعية )اليت اعتربت فكاف التجسيد بذلك جزءا أساسيا يصور فاعلية االستعارة

للحاالت المتوترة كلإلثارة، ألنها تمكن اإلنساف من مركز التعبير عن االرتفاع في 
والالفت للنظر أف النماذج الشعرية القائمة . (1)(مستول الموقف العنيف الذم يثيره

. على التجسيد تشًتؾ مع النماذج ادلصورة للتشخيص فيما تقدـ
ومن صور التجسيم ما تعلق باإلنساف؛ إذ ُصوِّر يف شكل زلسوسات جامدة 

مستمدة من الطبيعة، فأُفرِغ من إنسانيتو لتصَت تلك اجلمادات صورا عاقلة، ومن ذلك 
  [من الوافر]:(2)على سبيل التمثيل وصف الشاعر لرفعة ادلمدوح وعظمتو

 مطلعها ذراىا      كليس سول الدسوت لها بركج الشمسكأنت 
 [من السريع]:(3)ويف قولو واصفا ادلمدوح وابنو
 الذم ال يني      يضي كجو الزمن األربدا ككوكب الحسن

 فٍرقدا إذا استجمعا      لم يلبثا أف يًلػدا كالشمس كالبدر
 وكما كانت االستعارة يف شعر أيب الصلت شقا للصورة الذىنية فكذلك كاف 

.  التشبيو
  : التشبيو-3

 إف الشاعر حياكي ويصور واقعا ما، ٍب يعيد تشكيل ذلك الواقع تشكيال 
رسم أحاسيسو جاعال إياىا   يرمي إىل(4)زبييليا، وىو من خالؿ توظيفو للتشبيو

                                                 
1

. 113اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ، ؿ: ع١غً دٞ ٠ٌٛظ-  
2

 .اٌذعٛد عّغ دعذ ٚ٘ٛ اٌّغٍظ: ٚ. رّسا٘ب أٞ ِطٍؼٙب،ٚ٘ٛ مٛء ٌط١ف ِٕزؾش. 65، ؿ60اٌذ٠ٛاْ، ق : أثٛ اٌقٍذ-  
3

. 64، ؿ59اٌذ٠ٛاْ، ق : أثٛ اٌقٍذ-  
4

رؾبثٗ اٌؾٟء ٚرؾبوٍٗ ٌٛٔب ٚٚففب، ٚاٌؾجٗ ِٓ اٌغٛا٘ش اٌزٞ ٠ؾجٗ اٌز٘ت، ٚاٌّؾجٙبد ِٓ األِٛس )إْ اٌزؾج١ٗ ٘ٛ  - 

رؾج١ٗ اٌؾٟء ثبٌؾٟء ِٓ عٙخ : ٘ٛ 69فٟ أعشاس اٌجالغخ، ؿاٌزؾج١ٗ ؽغت سأٞ ػجذ اٌمب٘ش اٌغشعبٟٔ ، ٚ(اٌّؾىالد
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 كما نص على ذلك قدامة بن جعفر ووافقو ادلرزباين يف مسألة موافقة ملموسة زلسوسة
لقد ازبذ التشبيو مقياسا للمفاضلة بُت . (2) وادلرزوقي يف نظرية عمود الشعر(1)العرؼ

ككانت العرب ):الشعراء، وىذا ما ورد ذكره يف الوساطة حيث قاؿ القاضي اجلرجاين
كتسلم السبق فيو لمن كصف ...إنما تفاضل بين الشعراء في الجودة كالحسن

. (3)(فأجاد، كشبو فقارب
 أنو ويرى جابر عصفور. فالتشبيو إذف  أداة من أدوات تقريب ادلعٌت وإيضاحو

من أكثر األنواع البالغية أىمية بالنسبة للناقد كالبالغي القديم، كالحديث عنو )
ومن ىنا نقر  .(4)(بمثابة مقدمة ضركرية ال يمكن تأمل االستعارة كالمجاز دكنها

بأف صبالية الصورة الشعرية ال ديكن أف تقتصر على الصورة األسلوبية القائمة على 
، بل إهنا تتسع لتشمل كثَتا من صور التشبيو القائمة على (االستعارة) (5)اجملاوزة

التباعد والتضاد؛ فالصورة الشعرية تولد من التقريب بُت واقعتُت متباعدتُت، بصرؼ 
 .النظر عن طبيعتهما

لقد اعتمد أمية على التشبيو بوصفو عنصرا من عناصر صوره الشعرية يف معظم 
فأكؿ خطوة )ادلوضوعات اليت عاجلها، وعلى وجو اخلصوص وصف الطبيعة وادلدح؛ 

. ( 6)(في خلق الصور ىي أف يقرف الشاعر نفسو إلى األشياء التي تستهوم حواسو
وقد أظهر استقراء شعر أيب الصلت فيضا من الصور البيانية القائمة على تشابيو 

سلتلفة؛ ووفرة التشبيو مردىا إىل وفرة صور الطبيعة والصور ادلصنوعة اليت كانت تالمس 
حواس الشاعر وتتيح لو أف يرمسها، فقد خرب احلياة وعاشها انطالقا من عدة زلطات، 

                                                                                                                                  
ِب )، ٚعّبي اٌزؾج١ٗ ٠ىّٓ فٟ اٌغّغ ث١ٓ اٌّزجبػذاد، أٚ ٘ٛ عّغ(ٚاٌؾجٗ اٌزٞ ٠ؾقً ثنشة ِٓ اٌزأٚي.. اٌقٛسح ٚاٌؾىً

ث١ٓ اٌّزجب١ٕ٠ٓ ؽزٝ ٠خزقش ثُؼذ ِب  ث١ٓ اٌّؾشق ٚاٌّغشة، ٚ٘ٛ ٠شٞ فٟ اٌّؼبٟٔ اٌّّضٍخ فٟ األٚ٘بَ ؽجٙب فٟ األؽخبؿ 

اٌّبصٍخ ، ٚاألؽجبػ اٌمبئّخ، ٠ٕٚطك اٌخشط، ٠ٚؼط١ه اٌج١بْ ِٓ األػغُ، ٠ٚش٠ه اٌؾ١بح فٟ اٌغّبد، ٠ٚش٠ه إٌزئبَ األمذاد، 

ٚرؼش٠فبد اٌزؾج١ٗ وٍٙب رذٚس ؽٛي . 99أعشاس اٌجالغخ، ؿ . (٠ٚأر١ه ثبٌؾ١بح ٚاٌّٛد ِغّٛػ١ٓ، ٚاٌّبء ٚإٌبس ِغزّؼ١ٓ

. (إؽشان أِش ألِش فٟ ِؼٕٝ)ِفَٙٛ ٚاؽذ ٚ٘ٛ 
1

 . 232اٌّٛؽؼ، ؿ: ٚاٌّشصثبٟٔ. 201ٔمذ اٌؾؼش، ؿ: لذاِخ ثٓ عؼفش-  
2

. 11-9ؽشػ د٠ٛاْ اٌؾّبعخ، ؿ: اٌّشصٚلٟ-  
3

ٌُٚ رضي اٌؼبِخ ٚاٌخبفخ رؾجٗ اٌٛسد ثبٌخذٚد ٚاٌخذٚد ثبٌٛسد، ٔضشا : ) ٚلبي أ٠نب فٟ اٌزؾج١ٗ.32اٌٛعبهخ، ؿ: ٠ٕظش -

 155-154اٌٛعبهخ ث١ٓ اٌّزٕجٟ ٚخقِٛٗ، ؿ: ٠ٕظش (ٚٔظّب، ٚرمٛي ف١ٗ اٌؾؼشاء فزىضش
4

 .171اٌقٛسح اٌف١ٕخ فٟ اٌزشاس إٌمذٞ ٚ اٌجالغٟ ػٕذ اٌؼشة، ؿ: عبثش ػقفٛس - 
5

ٌٚٗ ؽذ٠ش ُِٙ ػٓ اٌزغش٠ذ . 212ه، ؿ.د.أؽّذ دس٠ٚؼ، ِىزجخ اٌض٘شاء، اٌمب٘شح، د: عْٛ و١٘ٛٓ ثٕبء ٌغخ اٌؾؼش، رش-  

.    ف١ّب ٌٗ ػاللخ ثبٌزؼج١ش ٚاٌّغبص137ٚاٌزؼج١ش غ١ش اٌؼبدٞ ػّب ٘ٛ ػبد،  ؿ. 156ٚاٌزشو١ت ؿ
6

 .76اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ، ؿ: ع١غً دٞ ٠ٌٛظ-  
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والطابع احلسي من أىم خصائص التشبيو عنده، لكن ىذا مل دينعو من عرض بعض 
. التشبيهات اليت تفهم من خالؿ الرمز واإلحياء لًتسم لونا من الغموض

لقد استعمل الشاعر سلتلف أدوات التشبيو لتصوير ذبربتو الشعرية والشعورية، 
، ومن (1)اليت قد تفيد إقرار ادلعٌت وتوكيده (كأف وما)وخباصة األداة كأمنا ادلكونة من 

 [من ادلنسرح]:(2)ذلك قولو يف صورة النيل
 النّْيلي كالشموع بو    أفقي سماء تألَّقٍت شيهيبىا كأنَّما

لقد حاوؿ الشاعر رسم لوحة صبالية للنيل ، وذلك بأف صّوره يف صورة 
مشاكلة للسماء مزينة بالشهب اليت تتألأل؛ أي أهنا غَت ثابتة سبتاز باحلركية مثل بريق 

. الشمعة
 [من السريع]:(3)ويف قولو

 مقلتو في الحشا         سيف علي بن أبي طالب كأنَّما
 [من ادلنسرح]:(4)ويف قولو

 قلبي لػو كػرة فما       تعدكه جفوتػػو كال إيالمػو كأنَّماك
       نحلت لواحظ مقلتػيو سهامػو كأنَّما    يرمي فما يخطي الرمي 

ورغم صدؽ اإلحساس وحرارة الشعور، زبلى الشاعر يف مواضع أخرى عن 
أدوات التشبيو، كما تبينو النماذج اآلتية، وغرضو من ذلك رسم صورة دلا جييش 
بداخلو يف قالب شعري أساسو اإلبداع والصدؽ الفٍت، وغايتو التأثَت يف ادلتلقي 

ليكتمل أداء الصور التشبيهية يف تقريب ادلعاين، فهي تتعُت يف شكل عالقات بُت 
:  (5)أبعاد الًتكيبات التشبيهية كما ىو مبُت

ص /قطعةالشاىد ضروب التشبيو   
تشبيو زلسوس دبحسوس 

 (الوجو احلسي)       
 ونرجس  بورد كاخلدودفانعم 

 (اللُت/احلمرة )      غضِّ اجلٌت كنواظر األحداؽ 
 

 156ص/ 48ذؽ 
                                                 

1
وأٔٗ أٚ ِمبسثب : وٍّب وبْ اٌزؾج١ٗ فبدلب لٍذ فٟ ٚففٗ) :ػٓ رٌه ثمٌٛٗٚػجَّش .  ػ١بس اٌؾؼش، ؿ : ٠ٕظش اثٓ هجبهجب- 

. (رشاٖ أ رخبٌٗ أٚ ٠ىبد: اٌقذق لٍذ ف١ٗ
2

 .133، ؿ6راٌذ٠ٛاْ،ق :  أثٛ اٌقٍذ-
3

 .23، ؿ4اٌذ٠ٛاْ، ق :  أثٛ اٌقٍذ-
4

. 37، ؿ32اٌذ٠ٛاْ، ق :  أثٛ اٌقٍذ-
5

، ؿ 1987ـ/٘ـ 1407، 2ِفزبػ اٌؼٍَٛ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد، ه: اٌغىبوٟ: ٠ٕظش: ٌٚإلعزضادح فٟ ٘زا اٌؼٕقش- 

-٘ـ1424،ـ1اإل٠نبػ، ٚمغ ؽٛاؽ١ٗ إثشا١ُ٘ ؽّظ اٌذ٠ٓ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ، ث١شٚد، ه: ٚاٌمض٠ٕٟٚ.333- 332

 .173-168،ؿ 2003
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 تشبيو زلسوس دبحسوس
 (الوجو عقلي)       

وكن كالشمس إذ تدنو شعاعا 
 (مسو الشأف /الرفعة)     دلبصرىا وال تدنو مناال  

      

 
 124ص/171ؽ

                                   تشبيو معقوؿ دبعقوؿ
 (الوجو عقلي)

ٌت     خدع ووعد ا أصدؽ                                      
ُ
فالعمػر ظػل ادل

 (حتمية ادلوت)
 156ص/47ؽ ذ

 تشبيو معقوؿ دبحسوس
 (الوجو عقلي)     

مٌت النفوس غرض األىواء  
 (التمٍت)         كالبدر يف السنا والسناء

. 30ص/19ؽ

تشبيو زلسوس دبعقوؿ  
 (الوجو عقلي)   

كأنو دوحة منورة      ذلا شبار كريهة مرة 
 (اخليانة/سوء اخللق)          

. 53ص/49ؽ

فالشاعر )ومن ُأُسِس التشبيو أف يقـو على مراعاة نفسية ادلتلقي أثناء نظمو، 
.                                                                                  (1)(الذم ال يراعي ذكؽ المتلقي فيما يعرفو تظل صورتو متجافية عن القبوؿ

 وىذا ما بينو أمية بالتفصيل يف نقده لقوؿ أيب احلسن علي بن جعفر بن النوف، 
: وقد أمره األفضل أف يصف لو رللسا فيو فواكو ورياحُت ، فأنشده قولو

كأنما أترجة المصبع    أيدم جناة من زنود تقطع 
غلط كلم يفطن، كأساء أدبو كلم يشعر، ألف قصد مدح األترج :" قاؿ

فقزز نفس الملك منو، كصرفها عنو، كلو قصد ذمو لما زاد على ما كصف بو من 
كالبليغ الحاذؽ من إذا كصف شيئا أعطاه حقو، .األيدم المقطوعة من زنودىا

ككافاه شرطو، ككصفو بما يناسبو في حالتي مدحو كذمو، ككضع كل شيء في 
مكانو في نظمو كنثره، فأين ىذا الشاعر في أدبو كحذقو بالصناعة كفطنتو من أبي 

كانت  (مصبعة)علي الحسن بن رشيق كقد أمره المعٌز بن باديس أف يصف أترجة
: بين يديو فقاؿ مرتجال على البديهة

أترجة سبطة األطراؼ ناعمة       تلقى العيوف بحسن غير منجوس 
 (2)كأنها بسطت كفا لخالقها         تدعو بطوؿ بقاء البن باديػػػس

                                                 
1

.  389ر١بساد إٌمذ ادثٟ فٟ األٔذٌظ فٟ اٌمشْ اٌخبِظ اٌٙغشٞ، ؿ: ِقطفٝ  ػ١ٍبْ ػجذ اٌشؽ١ُ-  
2

 .44، ؿ1973اٌشعبٌخ اٌّقش٠خ، رؾم١ك ػجذ اٌغالَ ٘بسْٚ، اٌمب٘شح، : أ١ِخ ثٓ أثٟ اٌقٍذ-  
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عند قراءة ىذين البيتُت بتمعن نلمس صورة صبالية ودقة يف التصوير ينبعث 
/ أساسها من مراعاة الطرؼ الثاين يف عملية التواصل أي بُت ادلرِسل وادلرسل إليو

.  ادلتلقي، بوجود نص رابط بينهما ىو النص الشعري
تقريب المشبو من فهم السامع، كإيضاحو )ولذا فإف فائدة التشبيو تكمن يف 

بالطريقة اليت يرتضيها الشاعر ويستلطفها ادلتلقي يف شكل توافقي منسجم؛ ألف  (1)(لو
المبدأ الذم ينظم الصور ىو التوافق بين الموضوع كالصورة، الصور تضيء )

والًتسيمة اآلتية توضح . (2)(الطريق للموضوع كتساعد على كشفو، خطوة خطوة
: عملية التواصل بُت ادلبدع وادلتلقي

 
ادلتلقي /نص شعري                ادلرَسل إليو/الشاعر               رسالة/ ادلرِسل

                          
داليل /                             ذوؽ         لغوي

                إدراؾ                                     إدراؾ 
 

 (عندما تدرؾ احلالة الداللية)                   تتحقق ادلتعة اجلمالية 
 

استئناسا دبا تقدـ صلد أف ادلتعة اجلمالية والتأثَت يف ادلتلقي يعنياف أف رسالة 
كىكذا إذا استقريت ): الشاعر قد وصلت بنجاح، َأملَ يقل عبد القاىر اجلرجاين

التشبيهات كجدت التباعد بين الشيئين كلما كاف أشد كانت النفوس أعجب، 
 إف .(3) (ككانت النفوس لها أطرب، ككاف مكانها إلى أف تحدث األريحية أقرب

كمن الخطأ أف ييظن أننا طػوران . نتاج عناصر موضوعية كذاتية معان )كل صورة زبيػيلية 
كليس من المستطاع أف . أماـ حػدث ذاتي، كطوران آخر أماـ حدث موضوعي

وألف أمية وافق . (4)(نعرؼ أين ينتهي الحس الخارجي، كأين يبدأ التأمل الداخلي
                                                 

1
. 292، ؿ1اٌؼّذح، ط: اثٓ سؽ١ك-  
2

. 100اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ، ؿ: ع١غً دٞ ٠ٌٛظ-  
3

 .98ؿأعشاس اٌجالغخ، : ػجذ اٌمب٘ش اٌغشعبٟٔ - 
4

 .44اٌقٛسح األدث١خ، ؿ: ِقطفٝ ٔبفف - 
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القدامى وجارى ادثُت؛ فسنورد من كل شكل أمنوذجا للتمثيل ال احلصر، ألف ما 
فمن ادلقاربة يف التشبيو على هنج اافظُت . ينطبق على االستعارة ينطبق على التشبيو

من ]:(1)قولو واصفا شلدوحو عليا بن حيي خباصية الشجاعة اليت قرهنا بصورة األسد 
  [ادلتقارب

 مػن غيلػو كما برز الليثكيػـو برزت بػو ضاحيػا         
كقد رفػع الصبػح راياتػو         كحػط الدجػى من قناديلو 

 [من سللوع البسيط]:(2)وقولو واصفا الفرس
 أضحى       يجوؿ في مذىب الجالؿ كأشهب كالشهاب

قاؿ حسػودم كقػد رآه       يجنب خلفي إلى القتػاؿ 
من ألجم الصبح بالثػػريا       كأسػرج البػػرؽ بالهالؿ 

فقد شبو الشاعر الفرس األشهب بالشهاب لشكلو وضيائو، كما قارب بينهما 
 [من الطويل]:(3)ومن التشابيو قولو.يف السرعة

كناحلة صفراء لم تدر ما الهول     فتبكي لهجر أك لطوؿ بعاد 
 كفيض دموع كاتصاؿ سهاد    حكتني نحوال كاصفرارا كحرقة

وجو ادلقاربة بُت الشاعر والشمعة صوره أمية يف احلالة الوجد واالحًتاؽ، وىي 
إف التشبيو ىنا قائم على معرفة . حالة معنوية عند الشاعر وزلسوسة عند الشمعة

ادلشبو بو عند السامعُت، فيكوف ادلشبو معلوما عندىم بفعل عالقات ادلشاهبة اليت 
. عقدىا الشاعر بينهما

وأما ما سنورده يف ادلقاـ اآلٌب؛ فهو ضرب من التشبيو ضلا فيو الشاعر إقامة 
. عالقات ادلشاهبة على أساس التحويل سلالفا بشيء من اللطف عرؼ العرب يف ذلك

: [من الكامل] (4)ومن ذلك قولو
فانعم بورد كالخدكد كنرجس     غض الجنى كنواظر األحداؽ 

                                                 
1

 .24، ؿ8اٌذ٠ٛاْ،ق : أثٛ اٌقٍذ - 
2

. 40، ؿ37اٌذ٠ٛاْ،ق : أثٛ اٌقٍذ - 
3

 .39، ؿ35اٌذ٠ٛاْ،ق :  أثٛ اٌقٍذ- 
4

  .156، ؿ48ر اٌذ٠ٛاْ،ق :  أثٛ اٌقٍذ- 
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فقد شبو الطبيعة شلثلًة يف الورد والنرجس باخلدود ونواظر األحداؽ وكلها 
زلسوسة معلومة عند ادلتلقُت، ولكّنها على عكس ادلعهود وادلتعارؼ عليو، إذ كاف 

قد . الشعراء دييلوف إىل تشبيو ما ىو آدمي دبا ىو طبيعي، تقريبا للمعٌت وإظهارا لو
يكوف ىذا من فعل ادثُت الذين وإف وافقوا فالبّد أف تكوف ذلم دلسة زبصهم تربطهم 

ُف معرفتهم احلاضرة ِّ ِِ . ومثل ىذا كثَت يف شعر أمية الداين. دبن مضى، ورُبَي
  [من الطويل]: (1 )ومن نسج ادثُت قولو واصفا فرسا يسمى ىالال

جواد تبدت بين عينو غػٌرة        تريك ىالؿ الفطر في غٌرة الشهر 
 الصباح الطلق قٌبل كجهو       كسالت على باقيو صافية الخمر كأف

       تعاظم كاستعلى على سائر الزىر يحكيو صبػغة  الوردكلما رآه 
 منو إذ جذبت عنانػو        على منكب الجوزاء أك مفرؽ النسر كأنك

 إذ أرسلتو فوؽ موجتة         تػدافعها أيػدم الرياح إلى الًعٍبر كأنك
: [من اخلفيف](2)ويف قولو سلاطبا أصدقاء لو 

 الشقيق خد ثكوؿو          ضجَّرتو دمان بموجًع لطػم كأفك
 األقاح بيض ثنايا           جاؿ فيها من الندل ماء ظىلم كأف ك

لقد شبو الشاعر الشقائق خبد ثكوؿ، والثكلى عادة ما تستعمل يف فقداف 
، فخدودىا قد اضبرت لطما وتفجعا علي (3)ادلرأة ولدىا،وأثكلت ادلرأة فهي ُمثِكل

وىر األقحواف استمد بياضو ونداه من بياض .فقيدىا ، ومن شبة استقى الشقيق ضبرتو
. األسناف ومائها

تحقيق ما أريدى بو، من التحقيق بين الشيئين أك )إف بالغة التشبيو تكمن يف
الوقوؼ على مدل التقريب بينهما؛ إذ كلما كاف التشبيو محققا للغرض الذم 

ولذا . (4)(اجتلب من أجلو كاف أبلغ كأعلى، كيزيده بالغة ما فيو من طرافة كإبداع

                                                 
1

. 70-69، ؿ65اٌذ٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌقٍذ-  
2

: ٚلذ ٚسد اٌج١ذ األٚي فٟ اٌخش٠ذح ػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ. 79، ؿ81اٌذ٠ٛاْ، ق:  أثٛ اٌقٍذ- 

شد دِبً ثّٛطػَ ٚوأْ اٌؾم١ك خٌذ  ٌٌ          مغَّ   ٌَْطـُةوٍٛي

ٍُْ : ٚاأللؾٛاْ ٔجبد ٌٗ ص٘ش أث١ل فٟ ٚعطٗ وزٍخ فغ١شح ففشاء ٚأٚساق صِ٘شٖ ِِفٍغخ فغ١شح ٠ؾجْٙٛ ثٙب األعٕبْ، ٚاٌظَ

 .316، ؿ 1اٌخش٠ذح،ط: اٌؼّبد األففٙبٟٔ: ٠ٕظش.ِبء األعٕبْ ٚثش٠مٙب
3

 .204، ثبة صىً، ؿ1اٌؼ١ٓ، ط: اٌخ١ًٍ ثٓ أؽّذ اٌفشا١٘ذٞ- 
4

، 1995، 1اٌقٛسح األدث١خ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ، اٌؾشوخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍٕؾش ٌٛٔغّبْ، اٌمب٘شح، ه: فالػ اٌذ٠ٓ ػجذ اٌزٛاة- 

. 45ؿ
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صلد أف صبالية الصورة تتم كلما كاف التشبيو دقيقا يعرب عن كل ما لو القدرة على 
صور سحرية كىي ال تعكس )سلاطبة الوجداف، فالصور التشبيهية يف القصيدة

. (1)(كالشكل الموضوع فقط بل تعطيو الحياة
ومثل ىذا صلده عندما قارب الشاعر بينو وبُت صورة الشمعة يف النحوؿ 

  [من ادلنسرح]: (2)والوىن، كما قد تدؿ على القوة والتحدي كقولو يف وصفو الفرس
صفراء إال حجوؿ مؤخرىا      فهي مػداـ كرسغػها زبػد 

إف ىذه الصورة اليت جعلت الفرس يف لونو شبيها خبمر مزبدة على أطرافها ذلي 
من نسج ادثُت الذين تعينت عندىم ادلقاربات بُت ادلتشاهبُت ومناسبة ادلستعار 

. للمستعار لو على ضلو مل تكن عليو طبيعة االستعارة والتشبيو عند األولُت
: الكناية- 4

ومن الصور اليت تعكس ذات الشاعر توظيفو بعض الصور الكنائية اليت سعى 
فن من القوؿ دقيق المسلك، )فهيمن ورائها إىل ترؾ التصريح منتهجا التلميح، 

إذا لم تلقو إلى السامع صريحا، كجئت إليو من جانب التعريض ...لطيف المأخذ
 (3)(..كالكناية كالرمز كاإلشارة، كاف لو الفضل كالمزية

 وتأٌب الكناية بوصفها صورة ُتدَرؾ ذىنيا بفعل خاصية اإلخفاء اليت سبيزىا؛ 
فهي ترؾ التصريح بذكر الشيء إىل ما يلزمو لينتقل من ادلذكور إىل ادلًتوؾ، 

وصباؿ التعبَت الكنائي ال يبُت إال . (4)كما تقوؿ فالف طويل النجاد أي طويل القامة
الشاعر من /للناظر ادلتوسم الذي ال يكتفي بالسطح بل حياوؿ استظهار نفسية ادلبدع 

  .عميق بنية النص الشعري
لقد سبكن أبو الصلت  يف تعبَته الشعري أف يبلغ بو ادلعٌت ادلنشود دوف أف 

ليس الشعر عند أىل العلم بو إال ): يطيل، لذا قرب مأخذه ولطف سياقو، فقد قيل

                                                 
1

. 91-90اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ، ؿ: ع١غً دٞ ٠ٌٛظ-  
2

 .142، ؿ19  راٌذ٠ٛاْ، ق:  أثٛ اٌقٍذ- 
3

اٌىٕب٠خ ٚظ١فخ أعبعٙب اعزخذاَ ِذٌٛي ثب١ٌٕبثخ ػٓ )ٚػٕذ اٌغشث١١ٓ  .306دالئً اإلػغبص، ؿ: ػجذ اٌمب٘ش اٌغشعبٟٔ -

 .223أعظ اٌغ١ّ١بئ١خ، ؿ: رؾبٔذٌش. (ِذٌٛي آخش، ٠زؼٍك ثٗ ثطش٠مخ ِب رؼٍمب ِجبؽشا، أٚ ٠شرجو ثٗ اسرجبهب ؽذ٠ذا
4

. 402ؿ ِفزبػ اٌؼٍَٛ،: اٌغىبوٟ -
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. (1)(حسن التأني كقرب المأخذ، كاختيار الكالـ ككضع األلفاظ في مواضعها
 [من السريع]: (2)ومن مناذجو الشعرية كناية على شوقو وحنينو إىل دياره يف قولو

إف ربا ىند كأطاللها       قد ركيت من دمعي السافح 
  [من رلزوء الكامل] :(3)ويف قولو واصفا األسد 

كرنػا  إليَّ بمقلػةو           لم ترك قط مػن المنػاـ 
 مكحولة بالسهد تلػ         مع في الدجنة كالضراـ

، فادلقلة اليت لم ترك قط من المناـ: ادلتمثلة يف اضبرار عُت األسد وذلك بقولوالكناية 
.  تدؿ ىنا على الدديومةقطمل ترو من ادلناـ تكوف زلمرة، وكلمة 

إف الشاعر يصور نفسو يف صورة أكثر شجاعة من األسد وقد يدخل ىذا يف 
باب ادلبالغة ، فهو يصور أنو يقضي قيلولتو يف قلب ادلعركة بينما األسد يقضيها يف 

: يف قولو من نفس القطعة.أجم الظباء الصغَتة 
كأنا في الوغى الليث الهصو       ري كمخلبي حد الحسػاـ 

يًقػيلي في أجػم الطػال        كأقيل في ظػٌل القتػاـ 
لقد أضفت الكناية على النص الشعري شكال حيويا فنيا جيعل التفاعل بينو 
وبُت ادلتلقي أكثر وضوحا وانسجاما إضافة إىل ما تعكسو من فكر ادلبدع ونفسيتو، 

فكاف أف استعاف هبا أمية بن أيب الصلت يف التعبَت عن خلجاتو يف احلزف والفرح، 
  [من الطويل]: (4)ومن الصور الكنائية قولو يف رلمرة. والشكوى، وغَتىا من ادلشاعر

كمحركرة األحشاء لم تذؽ الهول       كلم تدر ما يلقي المحب من 
الوجد 

المتكلم إثبات معنى من المعاني  )ذىنية إرادةويندرج ضمن ىذه الداللة اؿ
فال يذكره باللفظ الموضوع لو في اللغة، كلكن يجيء إلى معنى ىو تاليو كردفو 

                                                 
1

. 396اٌٛعبهخ، ؿ: اٌمبمٟ اٌغشعبٟٔ- 
2

 .29، ؿ18اٌذ٠ٛاْ، ق :  أثٛ اٌقٍذ-
3

 .29، ؿ18اٌذ٠ٛاْ، ق :  أثٛ اٌقٍذ-

-
4

 .93، ؿ118اٌذ٠ٛاْ، ق :  أثٛ اٌقٍذ
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وعلى ىذا يظلُّ ادلعنياف واردين،  .(1 )(في الوجود فيومئ بو إليو، كيجعلو دليال عليو
ولذا ال تطلب الكناية القرينة ألهنا تعُّت أحد ادلعنيُت، ولكن يظل االختالؼ يف درجة 

 .  الوقوع يف الّلبسقياالحتماؿ قائماً شلا يِقي ادلتل
 [من البسيط]:(2)ومن الصور الكنائية قولو

         مرّْ الحفيظة ييرضي اهلل إف يدم ملكقد أصبح الملك منو في 
غضبا 

 بالغيث ما كفَّ أك بالبدر ما غربالو أف أيسػر جزء مػن محاسنو       
: الصورة بين الغموض كاإلبهاـ- 5

الغموض صفة قد تالـز اإلبداع الفٍت، وقد ذبسد يف الشعر العريب القدًن وبرز 
بصورة جلية يف شعر ادثُت كأيب سباـ وادلتنيب، وىذا يقودنا إىل عبارة أيب سباـ ادلشهورة 

  وقد تعُت ؟(3 )دلاذا ال تفهموف ما يقاؿ: دلاذا ال تقوؿ ما يفهم؟ فأجاب: عندما سئل
 خاصيتُت لشعر ادثُت كما كانا (5) كالصنعة البديعية(4)اإلغراب في المعنى

.  (6)خاصيتُت لشعر ادثُت من اليوناف 
ما تطامن من األرض، كجمعو : الغمض)وحُت نتصفح ادلعاجم اللغوية صلد 

ال : كنسب غامض...غمض الشيء من العلم كغيره، فهو غامض: يقاؿ. غموض
فالغامض من الكالـ خالؼ الواضح، أي ما كاف مضمرا غَت جلي،  ؛(7)(...يعرؼ

وظاىرة الغموض ىذه ذبلت أيضا فيما كاف يروى من خالؿ البحث يف أسرار القرآف 
واحلديث الشريف وما يتضمنو من غموض يف ادلعٌت ال ينجلي إال بفتح باب التأويل 

اجملازية -لقد ضلْت بعض الصور الشعرية . الذي حيتاج إىل إعماؿ الذىن والفكر لفهمو
                                                 

1
٘ٛ ه٠ًٛ إٌغبد، ٠ش٠ذْٚ ه٠ًٛ اٌمبِخ، ): ِٚضبي رٌه لٌٛٗ فٟ ٔفظ اٌقفؾخ ِٓ ٔفظ اٌّقذس. 66دالئً اإلػغبص، ؿ - 

ٚوض١ش اٌشِبد ٠ؼٕٟ وض١ش اٌمشٜ  ٚاٌىشَ، فمذ أسادٚا فٟ ٘زا وٍٗ ِؼٕٝ، صُ ٌُ ٠زوشٖٚ ثٍفظٗ اٌخبؿ ثٗ، ٌٚىُٕٙ رٛفٍٛا إ١ٌٗ 

 .(ثزوش ِؼٕٝ آخش ِٓ ؽأٔٗ أْ ٠شَدفٗ فٟ اٌٛعٛد ٚأْ ٠ىْٛ إرا وبْ

-
2

 .135، ؿ9اٌذ٠ٛاْ، ق ر: أثٛ اٌقٍذ 
3

. 21ؿ، 1ط، 1972، 2اٌّٛاصٔخ ث١ٓ أثٟ رّبَ ٚ اٌجؾزشٞ، داس اٌّؼبسف، ِقش، ه: ا٢ِذٞ  -
4

ِقطفٝ : ٠ٕٚظش أ٠نب . 177إٌّٙبط، ؿ: ٚ ؽبصَ اٌمشهبعٕٟ  . 12ؽشػ د٠ٛاْ اٌؾّبعخ، ؿ : اٌّشصٚلٟ: ٠ٕظش-  

اٌغبِغ فٟ ربس٠خ األدة : ؽٕب اٌفبٚسٞ : ٚ. 263 ٘ـ، ؿ05ر١بساد إٌمذ األدثٟ فٟ األٔذٌظ فٟ ق: ػ١ٍبْ ػجذ اٌشؽ١ُ

.  ف١ّب عّبٖ اإلغشاق فٟ اٌزغذ٠ذ973اٌؼشثٟ، ؿ
5

اٌّمذِخ، : اثٓ خٍذْٚ: ٚ. 129، ؿ1اٌؼّذح، ط: ٚاثٓ سؽ١ك. 78- 77، ؿ 1اٌؾؼش ٚاٌؾؼشاء، ط: اثٓ لز١جخ: ٠ٕظش-  

. 260 ٘ـ، ؿ05ر١بساد إٌمذ األدثٟ فٟ األٔذٌظ فٟ ق: ِٚقطفٝ ػ١ٍبْ ػجذ اٌشؽ١ُ . 514ؿ
6

. ٠ٌٛظ ػٛك، ؿ   : فٓ اٌؾؼش، رش: ٘ٛساط -  
7

. 396-395، ؿ4ِؼغُ اٌّمب١٠ظ، ط: اثٓ فبسط - 
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منحى اإلغراب رامزًة لصورة ما بغَت ادلراد منها -  على وجو اخلصوص يف ديواف أمية
لغًة، ويَبُهم بعضها فال يبُت لو معٌت واضح، وتتوسطهما صورة غامضة ال ُتدَرؾ إال 

فالغموض أصبح يرادؼ الخركج على عمود الشعر العربي الذم حدده ) ظنِّا؛
(1)(البالغيوف

 والغرض من ورائو تصوير إحساسات الشاعر وذباربو ولكن يف أشكاؿ .
تتحطم )تستدعي من القارئ الغوص يف ثنايا النص الشعري الستكناه معانيها حيث 

.  (2)(أطر المادة كقوانينها؛ لتقـو على أنقاضها قوانين أخرل

من ]: (3) ومثاؿ ذلك عند أمية تشبيهو حلالتو النفسية حباؿ القطاة، يف قولو-أ
: [من الطويل]

 أىوت فوافت مع الضحى        حمػا منهل طػرؽ ببيداء مجهػػل  ككيٍدرًيَّة
 صران رشفتو  الشمس إال عياللػة          لحرَّاف صادو ذيػد عن كيٌل منهػػل 
ألمت بو اآلؿ قػد جػاش بحػره            فأمواجو  تنحط   طورا  كتعتلػي 

فلما ارتوت منو ك أركت سقاءىا           لزغب لهػا حمر الحواصل  ضيلٌػػل 
مطوحة دكف األفاحيص ترتعػي            ظػالؿ أشػاء بالفػالة كإسحػل 

أتيح لها ضار من الزرؽ أسفػع             يراقب أسراب القطا غيػر مؤتػل 
 فٌحت لكي تنجو ككيف نجاتهػا             كقد  غالها صرؼ الًحماـ المعجَّػل 

رسم )ىذه الصورة قد ربيلنا إىل صور الشعر اجلاىلي حيث سعى الشاعر إىل 
ما في النفوس ، كبحث لها عن معادالت ليبث من خاللها تلك اآلماؿ 

والكتناه عامل الشاعر الشعري وذبلية رؤياه القابعة وراء قناع احليواف نورد . (4)(كاآلالـ
: ىذه الًتسيمة

 
 
 

                                                 
1

 دِؾك، ،1996 ظٛا٘ش ف١ٕخ فٟ ٌغخ اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌؾذ٠ش،ِٕؾٛساد ارؾبد اٌىزبة اٌؼشة،:  ػالء اٌذ٠ٓ سِنبْ اٌغ١ذ-

 .122ؿ
2

. 213اٌزق٠ٛش اٌؾؼشٞ، ؿ: ػذٔبْ ؽغ١ٓ لبعُ-  
3

 .38، ؿ34اٌذ٠ٛاْ، ق : أثٛ اٌقٍذ - 
4

، 2003، 1األثؼبد اٌفىش٠خ ٚاٌف١ٕخ فٟ اٌمقبئذ اٌغجغ اٌّؼٍمبد، داس اٌفغش ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌمب٘شح، ه: فبٌؼ ِفمٛدح-  

 .182ؿ
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 [(الضمنية)صورة الشاعر  +  ](صورة المنهل الذم كردتو ) ( +صورة الكدرية)          
 

   صورة رامزة                 صورة رامزة                   صورة رامزة 
 

                                  صورة رامزة                           

                              
 
 

      
 [ترمز إلى حالة القلق كالتوتر كاالضطراب]

 
 : [من الوافر] (1)ومن الصور الرامزة قولو           

إذا ألفيت حرا ذا كفػاء         ككيف بو فدكنك فاغتنمو 
كإف آخيت ذا أصل خبيث        فساءؾ في الفعاؿ فال تلمو 

إف الشاعر يف ىذا البيت بصدد احلديث عن اخليانة وعن سوء اختيار 
. وقد تطرؽ ذلذه الفكرة بعد أف ُوِشي بو وتعرض للسجن .الصديق

 [من السريع]:(2)قولوومن الصور الرامزة 
  قد نعس التين خالؿ الورؽ          كراح مػن جلدتو في خلػػق 
   فانشط إليو كإلى قهػػوة           لم يبق منها الدىر إال الرمػػق 

       كأنها في الكػأس ياقػػوتة          في درٌة أك شفػػق في فلػػق 
       كالشرط في عشػػرة أمثالنا          أف تسػقط الحشمة فيما اتفق

                                                 
1

 . 27 ، ؿ14اٌذ٠ٛاْ، ق : أثٛ اٌقٍذ-  
2

 .ٟٚ٘ اٌخّش اٌّّش ، ٚ٘ٛ إعُ لذ٠ُ ػٕذ اٌؼشة: اٌمٙٛح.102، ؿ142اٌذ٠ٛاْ، ق :  أثٛ اٌقٍذ - 

 

تنحو إلى )كدرية اللوف 
 (السواد

الماء راكد ليس فيو  
 صفاء

قتامةالحياة في نظر 
 (سواد السجن)الشاعر 

 
 

 (الجانب اآلمن/ نقاكة الماء/االستقرار)  البحث عن الصفاء المتمثل في  
 (البحث عن الحياة )                                  
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ديكن حصر ىذه الصورة ضمن الصور الرمزية، فالشاعر يفصل يف صورة اخلمر وما 
.   تصنعو بشارهبا من ذىاب العقل واالتزاف

 [من البسيط]:(1)قولوومن ذلك 
يا ليت أف حيباب الرمل سػىاكرني       فيمػا استدار بأعالىا  مػن الحيبىًب 

فما يفي بالذم أخفيت من ندـ            ما نلت بالكأس من لٍهوو كمػن طىرىًب 
اصرؼ كؤكسك عني يا ميصىرّْفىها          فليس لي بعدىا في الٌلهو مػن ًإرب 

في ابن الغىمامىة لي ًمٍن ميٍغنو ييؤمّْنيني          مػن أٍف تحكيم في عقلي ابنةي العنب 
  تيرل رضيت فعادى الػودُّ أـ بىًقيىت         بقيةه تتقػاضى عػػودة الغػٌب 

 يف ىذه الصورة الشاعر جيسد لونا من الزىد وترؾ ملذات احلياة، مربزا فلسفتو
اصرؼ كؤوسك )بنوع من الندـ واحلسرة على ما فعل كشرب اخلمر  ذباه األمور

يف ابن )مستبدال إياىا بادلاء ألنو رمز من رموز النقاء والصفاء إذا كاف عذبا نقيا(عٍت
. (الغمامة يل من مغن

ومن الصور اليت أصبغ عليها الشاعر لونا من الرمز صورة األسد ، اليت سبق 
حيث قرف الشاعر قوتو بقوة األسد يف قولو (2)ذكرىا يف الفصل الثاين من ىذا البحث

  [رلزوء الكامل]:(3)
يا ىنػد ليتك قػػد شهػد            ت بمنحػي الوادم مقػػامي 

أخطػو فويػق جمػاجػػم             بػدد كأشػػػالء رمػػاـ 
كالليػث مػرتجػز يشػػٌق            إلػٌي جلػبػاب الظػػالـ 

 الٌدجػى           حػتى تمػطػرَّ مػن أمػامي يتعسػػفمػازاؿ 
كافتػرَّ عػن أنػيػاب مبػ            تسػمو كليس بذم ابتسػػاـ 

كرنػػا إلػػػيَّ بمقػلػةو            لم تػركى  قػط مػن المنػػاـ 
   مكحولػػة بالسهػد تػلػ          مع مػع الدجنػة كالضػػراـ 

كلػػو زئيػػر كاصطكػا           ؾ الرعػد في خلػػل الغمػاـ 
                                                 

1
 .وٕب٠خ ػٓ اٌخّش: وٕب٠خ ػٓ اٌّبء، اثٕخ اٌؼٕت: ؽبعخ، اثٓ اٌغّبِخ:أسة . 132، ؿ 3اٌذ٠ٛاْ، ق ر: أثٛ اٌقٍذ- 
2

. 115اٌفقً اٌضبٟٔ ِٓ ٘زا اٌجؾش، ؿ: ٠ٕظش-  
3

. 119، ؿ167اٌذ٠ٛاْ، ق : أثٛ اٌقٍذ - 
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 إلػى الذمػاـ أف تميػليػػا ليػػث ىل          لػك فدعوتػو 
 نحػػن فمػػا لنػا         كتنػاجيػزى المػػوت الػزؤاـ أخػواف

أنا فػي الوغى؛ الليػث الهصو           ر كمخلػبي حػػدُّ الحسػػاـ 
كيىقيػلي فػي أجػم الطػػال          كأىقيػلي فػي ًظػلّْ القيتػػاـ 

 إنَّػػػني           يا ليػػث ممتػنػع المػػراـ إرجػػػع كراءؾ
 أنَّػنػػي           سهػل المقػػادة كالزمػػاـ فػأبىػى كقػػدَّرى 

كدنػػا إلػػيَّ كمػػا درل           أفَّ الدنػػػوَّ  إلى الحمػػاـ 
فعىلػوتيػػػوي بػًغػػرارو ال             نابػي الغػرار كال كهػػػاـ 

بمهنػػد عضػػب المضىػػا            ًرًب مػن طىػلىى األبطػاؿ داـ 
ػوىل صػريعػػنا لليػديػ            ف كمػػا ىػول ركنػا شماـ  فهى

كتركتػػو بالقػػاع منػػ             ػعفػًرنا  ألغرًبػػة كىػػاـ 
كمضيػت غيػػر مخػبػػر           صحبي بػذاؾ كال نػدامػػي 
ككػذا فعػالي بالعػػػدل            كًفعىػػاؿي آبػائي الكػػًراـ 

قد يكوف ادلقصود باألسد يف ىذه األبيات ليس احليواف بقدر ما كاف الوصف 
لشخص بذاتو؛ والذي دّؿ على ذلك رلموعة من القرائن اللفظية اليت ذلا خصوصية 

فكاف الرمز . يتعسف، فدعوتو، سبيل، إخواف ، ارجع وراءؾ، فأىب وقّدر): العقل مثل
ينطلق عربه الشاعر .( 1)(كجها مقنعا من كجوه التعبير بالصورة )بذلك

. من الواقع ليتجاوزه و يعيد تشكيلو وفقا لتجربتو ورؤيتو ذاتية
و من ٍب فإنو ال ديكن فهم الرمز إال دبدى ما حيققو القارئ من فاعلية يف 
الوصوؿ إىل إدراؾ دالالتو اجلديدة داخل النص الشعري ، و إال بقي رلرد صورة 

. أو الكناية .بسيطة قائمة على أساس التشبيو واالستعارة

لعل الصور الغامضة اليت وردت يف ديواف أمية مل تكن بالشكل ادلوسع الذي طرأ - ب
البعد الداللي، على شعر احل دثُت بقدر ما كانت جزئية وزلدودة برزت انطالقا من 

                                                 
1

 . 195، ؿ، 1981، 3ػض اٌذ٠ٓ إعّبػ١ً، اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌّؼبفش، داس اٌؼٛدح، ث١شٚد، ه - 
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حري بأف - دبا يشكلو من مدلوالت-الذي يقـو على أساس اللفظ؛ فالنص الشعري 
يشكل بنية يعًتيها الغموض، وتعرب عن شعور الشاعر ذباه احلياة، يف لوحات 

نسيج )ما عداه يف  متداخلة، وصور ينفذ بعضها إىل بعض، فيؤدي كل منط إىل
متماسك لوحدات متعالقة ، كالوحدات تشع داللتها من خالؿ تعالق السطح 

لذا كاف لزاما علينا ولوج عامل الشاعر . (1)(كالعمق، كالدالالت تشي برؤية العالم
الشعري، وبياف ذبليات صور الغموض واإلغراب يف شعره؟  

 قطبا رئيسا يف ذبسيد الغموض، ألهنا تقـو على انتقاؿ ادلعٌت  االستعارةتشكل
من ادلعٌت األوؿ إىل معٌت ثاف جديد، فتبدو الصورة الشعرية يف صورة غامضة تتطلب 

من القارئ أو السامع الفهم واالستيعاب، وذلك بشكل من اإلحياء ليعيد إنتاج النص 
ويف االستعارة إحياء رمزي ونفسي ومادي وأديب؛ فكل . األوؿ وصياغتو صياغة جديدة

استعارة ترمز إىل شيء، وتوحي بشيء، وتعرب عن شيء مرتبط بذات ادلبدع وبالسياؽ 
ويأٌب اإلحياء ادلادي من العالقة بُت احلسي والذىٍت مرتبطة . وبايط اخلارجي

. (2)بالعواطف وادلشاعر واألحاسيس
ومنها نورد قولو يف وصف غالـ يلبس الصور الملتبسة،  ومن صور الغموض -ج

 [من ادلنسرح]:(3)القرمزية
أقبل في قرمزية عجب       قد صبغت لوف خده الشػػػرؽ 
كأنٌما جيده كغػٌرتو         من دكنهػا   إذ برزف في نسػق 
عمود فجر فويقو قمر        دارت بو قطعة مػن الشفػػق 

إف التصوير خيايل غريب؛ فاجلِيُد فيها عموٌد والفجر والغرَّة قمر، والقرمزية 
إف ىالة النور اليت ربيط هبذه الصورة ىي اليت ... قطعة من الشَفق، وىو يصف غالما

. تصنع االلتباس والغموض
 [من ادلنسرح]:(4)ومن الصور ادللتبسة وصفو البحر 

في بحر دمعي رياح ألنفاسي ما ركبوا البحر بل جرت بهم          
                                                 

1
، 23ث١ٕخ إٌـ اٌىجشٜ، ِغٍخ ػبٌُ اٌفىش، اٌّغٍظ اٌٛهٕٟ ٌٍضمبفخ ٚاٌفٕـْٛ ٚا٢داة، اٌى٠ٛذ، ِظ: فجؾٟ اٌطؼبْ-  

 .451، ؿ1994، 21ع
2

 .314 ـ 309ٔظش٠خ اٌٍغخ ٚاٌغّبي فٟ إٌمذ اٌؼشثٟ، ؿ:  عٍَٛصبِش  -
3

 .36، ؿ31اٌذ٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌقٍذ  -
4

 .148، ؿ33، ق راٌذ٠ٛاْ:  أثٛ اٌقٍذ -
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إف الشاعر يصف حزنا عميقا اعًتاه عندما ودَّع أحبة لو ركبوا البحر، ولكن 
إال  واألصل يف ادلشاهبة تقريب ادلعٌت. رياح ألنفاسي/ التشبيو كاف بعيدا، حبر دمعي 

   أف مشاهبة الشاعر تسعى إىل ادلباعدة بُت األصل والصورة ، ومن أمثلة ذلك وصفو 

 [من اجملتث] :(1)لغػالـ زصلي يسبح يف هنػر
 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 الغرابة اليت وظفها الشاعر بُغَية صباؿ الصورة والتأثَت احلسن يف السامع سواء -د

أكاف من باب التقليد أـ كاف من باب التجديد والتكلف يف الصور البديعية 
 [من الكامل] :(3)ومن ذلك قولو(  2 )الغريبة واستخداـ األلفاظ

تما - لنقصي بالضنى- بأبي كغير أبي، كقل لو         قمر
أفدي ىذا القمر الذي ًبَّ ليقضي بالضٌت كل من أحبو، : وادلقصود هبذا البيت

. وىذا ادلعٌت ال يفهم إال دبشقة
 ومن البديع  تكلفو يف البيت الذي مدح فيو صديقو أبا الضوء سراجا وذلك -ىػ

 : [من الطويل] (4) يف قولو
عىةن كانم  ـٍ كاٍبقى كاٍسلىٍم كاٍستىًصٍل عزَّةن كىًصٍل      كىسيٍد كاٍرؽى كاٍغنىٍم كاٍستىًزٍد رًفػٍ فىدي
لقد وظف الشاعر يف ىذا البيت عشرة أفعاؿ متتالية فصل بينها باإلسم عزة 
يف الصدر وباالسم رفعة يف عجز البيت حىت يزيل نوعا من الركاكة عن معٌت البيت 

                                                 
1

 .95، ؿ131اٌذ٠ٛاْ،  : أثٛ اٌقٍذ  -
2

أ١ِخ ثٓ أثٟ اٌقٍذ األٔذٌغٟ،ػقشٖ ٚؽ١برٗ ٚؽؼشٖ، : ػجذ هللا اٌٟٙٛٔ: ٠ٕظش(اٌغشاثخ)ٌالعزضادح ؽٛي ٘زا اٌّٛمٛع  - 

 .253/ 252ؿ
3

 .62، ؿ57اٌذ٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌقٍذ - 
4

 .75، ؿ72اٌذ٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌقٍذ - 
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ليس بشيء إذا ما قورف بتكلُّف اآلخرين في ) واحلقيقة أف تكلُّف أمية يف ىذا البيت
   .(1 )(مجاؿ البديع

ومن النماذج ادلدعِّمة للصورة البديعية ما ذبسَّد يف قوؿ أمية يف مدح احلسن 
 [من ادلتدارؾ]:(2)ابن علي بن حيِت بن سبيم

  نٍدب نٍدسو حيٍلػػوو شىرس        شىهػٍمو فىطن لين خشػػن
فالغموض أصل يتفرع منو اإلدياء، واإلحياء، والرمز، والرابط ادلشًتؾ بينها ىو 

تدؿ على )ذلك التشكيل الذىٍت اجلامع بُت ااكاة والتخييل معا، يف بالغة عجيبة 
كىي في كل نوع من الكالـ لمحة دالة كاختصار ...بعد المرمى كفرط المقدرة

.  (3)(كتلويح يعرؼ مجمالن، كمعناه بعيد من ظاىر لفظو
،  (4) واإلدياء واإلحياء ضرورياف يف الشعر؛ إذ يرجع صباؿ الشعر إىل ما فيو من إحياء-ك

وكلما كانت الصورة فيو رلملة عميقة قليلة التفصيل، وحباجة إىل التفكَت والتأمل، زاد 
؛ ولذا كاف الغموض وسيلة شعرية يصل هبا الشاعر أو األديب (5)ىذا يف تأثَتىا 

ملكة  ديتلكها األديب : لػو بأنو عموماً إىل مرحلة اخللق واإلبداع، وديكن ازباذ تعريف
أساسها االبتكار ونظم غَت ادلألوؼ بثقافتو وتأملو يف العامل ايط بو، فيخلق بو عادلاً 
جديداً سلتلفاً عن العامل ادلألوؼ رغم أف مادتو األساسية مستقاة منو؛ شلا مسع ورأى 

متميزاً من غَته؛ بغية التأثَت يف ادلتلقي تأثَتاً جيعلو يتفاعل ويتواصل .. وقرأ ودلس وتذوؽ
من ] (6)ومن مناذج اإلدياء و اإلحياء ما ذبسد يف ِحَكِم الشاعر قائال. ويتعاطف

 : [البسيط
يا ريبَّ ذم حسد قد زدتيوي كىمىدا     إذ راـ يينًقصي من قدرم فما انتقصا 
فإف رخٍصتي كلم أنفيٍق فال عجبه     للفضل في زمن النقصاف أف رخصا 
كإف حيًبٍستي فخيير الطٌٍيًر ميٍحتىبسي       مػتى رأيت ًحداهي أيكدًع القىفصا 

                                                 
1

 .252أ١ِخ ثٓ أثٟ اٌقٍذ األٔذٌغٟ،ػقشٖ ٚؽ١برٗ ٚؽؼشٖ، ؿ: ػجذ هللا اٌٟٙٛٔ - 
2

. 68، ؿ63اٌذ٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌقٍذ -  
3

. 304، ؿ 1اٌؼّذح، ط: اثٓ سؽ١ك-  
4

. 132 ؿ،8 داس اٌّؼبسف، اٌمب٘شح، ه فٟ إٌمذ األدثٟ،: ؽٛلٟ م١ف  -
5

 .353-352ػضاٌذ٠ٓ إعّبػ١ً، األعظ اٌغّب١ٌخ فٟ إٌمذ اٌؼشثٟ، ؿ - 
6

 .ٚؽذاٖ عّغ ؽذاح. 150- 149، ؿ36اٌذ٠ٛاْ، ق ر: أثٛ اٌقٍذ-  
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لقد صور الشاعر ذاتو من خالؿ ما يكنُّو لو بعض الشانئُت الذين يريدوف 
االنتقاص من شأنو ألنو حظي دبكانة مرموقة  يف مصر، مربزا ذلك من خالؿ عبارات 

حسد، كمد،  ينتقص من قدري، رخصت، مبينا أف العقاب الذي حلق بو : دالة مثل
حتَبس

ُ
والطَت اتبس يف ىذا ادلقاـ ىو . زاده قوة وافتخارا بنفسو؛ ألّف خَت الطَت ادل

. أمية
 استنادا إىل ما تقدـ يتبُت أف ظػاىرة الغموض اليت دلسناىا يف بعض النماذج -م

الشعرية ألمية ما ىي إال تصوير للغة عصػر الشاعر اليت استحدث فيها ادلولدوف، 
 [من السريع]: (1)ووظفوا ألفاظا غَت عربية كقولو يف ذِـّ عصره

ساد صغار الناس في عصػرنا        ال داـ من عصر كال كانا 
كالدست مهما ىٌم أف ينقضي      عاد بػو البيدؽ فرزانػا 

وىي كلمات . اجمللس، والبيدؽ ىو اجلندي، والفرزاف، دبعٌت ادللك: الدست
ومنها أيضا قولو يف مدح . وشح هبا الشاعرشعره من باب  التجديد واحلداثة

  [من الكامل]:(2)األفضل
 عزمتك التي      تركت لك الغرض البعيد قريبا شاىنشاههلل 

 والشاعر ابن بيئتو يؤثر ويتأثر (3)( كتعني ملك الملوؾ: شاىنشاه)لفظة 
معربا عن كل ما يدركو بصورة فنية صبالية، وال شك يف أف خاصية اإلغراب ىاتو تعد 
من بُت التغَتات اليت طرأت على الشعر يف زمن الشاعر، فمنهم من أخذ هبا ووظفها 

يف شعره ، ومن الشعراء من مل يأخذ هبا وظل تقليديا زلافظا على منطية القدامى 
. اافظُت

 أما إذا جئنا للحديث عن صور أخرى للغموض فإننا صلد مصطلح اإلهباـ الذي -مى 
جاء يف لساف . ُعدَّ الصورة اليت تليو مساكًة، وتعلوه منزلًة إذ ىي أكثر غموضا وضبابية

كاستبهم عليو األمر أم ..طريق مبهم إذا كاف خفيا ال يستبين )العرب يف مادة هبم
ككالـ مبهم ال يعرؼ لو كجو يؤتى منو، مأخوذ ..كأمر مبهم ال مأتى لو..استغلق

                                                 
1

. 163، ؿ64اٌذ٠ٛاْ، ق ر: أثٛ اٌقٍذ-  
2

. 121، ؿ168اٌذ٠ٛاْ، ق : أثٛ اٌقٍذ-  
3

 .227، ؿ1اٌخش٠ذح، ط: اٌؼّبد األففٙبٟٔ-  
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يقاؿ أمر مبهم إذاكاف ملتبسا ال ..من قولهم حائط مبهم إذا لم يكن فيو باب
. (1 )(يعرؼ معناه كال بابو ،كقيل لألصبع إبهاـ ألنها تبهم الكف أم تطبق عليها

فاإلهباـ ليس خالؼ الواضح فقط كما يف الغموض، بل ىو ادلستغلق على الفهم  
والصور ادلبهمة يف شعر أمية غَت متوفرة كوف .الذي ال ديكن أف يؤتى لو باب لتعرفو

الشاعر اتبع هنج ادثُت يف تكلفهم ادلستساغ ،كما انتهج هنج اافظُت رغبة منو يف 
إال إذا صنفنا القصائد اليت قاذلا الشاعر يف األلغاز . إحياء الًتاث والنهل من روافده

 (2)واألحاجي ضمن الصور ادلبهمة وذلك عندما يستغلق علينا حلها، ومن ذلك قولو
 : [من الطويل]

كدكنك ما الهو بذم اللب ىازئ      علػى أنو ال يعرؼ اللهو كالهزءا 
بعيد عن لمس األكف  منػالو        كإف ىو لم يبعد  عيانا كال مػرأل 

يراسل خال إف عدا عدك مسرع       حكاه، كإف يبطئ ألمر حكى البطئا 
ترل الرحل محمػوال عليو كإنما        مراسلو مػن دكنو يحػمل العبئا 
كلم يخش يومػا من تعسف قفرة       أساكدىا تسعى كآسػادىا تدأل 

 يغيب إذا جنح الظػالـ أظلو        لزاما، كيبدك كلما آنػس الضوءا
والغموض واإلغراب والصنعة اللفظية من لواـز ادثُت يف شعرىم، ووجودىا  

ولكن ذلك ورد مع القلة اليت ذبعلو أبعد الشعراء ادثُت عن . عند أمية لو ما يربره
ويف شعره من . طريقتهم، وإف كاف منهم، وأقرب ما يكوف يف شعره إىل لغة اافظُت

. ىذا وذاؾ، ولكنو الًتدد الذي يسبغ عليو احلداثة واالتباع معا
 
 
 

 :                             كخالصة الفصل

                                                 
1

أٞ اؽزجٗ، ال ٠ُؼشف ٚعٙٗ، ٚثبة ِجُٙ ال ٠ُٙزذٜ : أثُٙ األِش: 1ٚفٟ ِؼغُ اٌؼ١ٓ، ط. ٌغبْ اٌؼشة، ِبدح ثُٙ: اثٓ ِٕظٛس-  

. 168ثبة ثُٙ،ؿ: اٌخ١ًٍ ثٓ أؽّذ اٌفشا١٘ذٞ: ٠ٕظش.إٌٝ فزؾٗ
2

 .34، ؿ25اٌذ٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌقٍذ-  
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تقـو الصورة الذىنية على انتفاء استخداـ احلواس، لتقابل الصورة احلسية اليت 
ولقد جاءت ىذه . تقـو على التمثيل والتجسيد احلسيُت مقاربًة وتقريبا للصور ااكاة

يف شكل ِحكم وتأمالت وفلسفة وجود ُتدرؾ بالعقل وإعماؿ الفهم - الذىنية-الصور
والفكر اخلالصُت، وىي اليت تتأسس أيضا على القيم ادلعنوية اليت تصنع الفوارؽ بُت 

. الناس يف كل األزمنة
جرى التصوير الفٍت عند أمية من حيث األغراض على احلكمة والزىد والرثاء 

والوصف وادلدح، فتعرَّض لقيم القضاء واإلدياف، والغربة والظلم والفقداف واخليانة، 
وقد استخدـ من اللغة رلازىا وحقيقتها يف ما يدرؾ ذىنيا، . والعلم والنبل واحللم

مشخصا احلسي وادلعنوي معا؛ فشبو اسوس باسوس، وادلعنوي باسوس، 
وكما كاف لالستعارة حظ كاف . وادلعنوي بادلعنوي واسوس بادلعنوي كعادة ادثُت

للتشبيو حظ كذلك بالنفس النمط وعلى نفس الوتَتة زلققا الوجوه العقلية والوجوه 
. احلسية كما قنَّن لذلك البالغيوف

ذباوزت الصورة الشعرية عند أمية شكليها الذىٍت واجملازي إىل الرامز، وإىل 
الغامض والغريب وادلبهم مع بعض التكلُّف والتصنُّع بالبديع على قلَّة، فكانت بُت 

الشاعر وسامعيو رسائل ضبلت ذوقا لغويا ودالليا، بإدراكو تتحقق ادلتعة اجلمالية 
والوظيفة االجتماعية للملفوظ الشعري، فوافق يف ذلك القدامى من الشعراء وجارى 

.    زلدثيهم
يتعلق اكتماؿ البنية اللغوية الشكلية بإحساسات الشاعر وانفعاالتو النفسية، 

واذلدؼ اجلمايل ىو متابعة الصورة وربطها بالتجربة الشعورية وكشف عوادلها، واإلشارة 
. وتبعا لذلك كانت فعالية الصورة. إىل بعض أحواؿ ادلبدع

إف الًتكيب الشعري وفق سياؽ زلدد ليس بوسعو أف ُيكوِّف صورة شعرية ما مل 
يستوعبو التخييل ليتالشى احلاجز ادلنطقي، وحيل زلّلو عامل تتحرؾ فيو الرؤية الشعرية، 

وتتكامل فيو الصورة من حيث الفكرة والعبارة، واإلطار النفسي والتارخيي، فتًتابط 
أجزاؤىا وتتطابق، لتشكل وحدة منسجمة متسقة، سواء أتعلقت بتشخيص ادلعنوي، 

. أـ بتقريب اسوس وذبسيده



 الصصوة اللذهني  وجالنات اللتننل: ..........................................  الفصل الثالث
 

 196 

إف النظر من زاوية عالقة ادلوضوع بالشاعر تفضي إىل رؤية ذاتية، تنطبق على 
الذات الشاعرة، مع إمكانية حدوثها مع أي ذات سباثلت أوضاعها معها، لتتشكل 

رؤية موضوعية بأبعاد كونية تتعدى حاؿ الشاعر ادلفردة إىل حاؿ اإلنساف  يف صورتو 
وعلى ذلك بُِنيت الصورة يف ىذا . العامة مىت تشاهبت الوضعيات وسباثلت الوقائع

.  الفصل طاقة سبد الشعر باحلياة
 
 
 

 
 

 


