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:  انتهى البحث إىل اآليت 
: من حيث مفهـو الصورة الشعرية- أ

. لقد أخذت الصورة معىن اذليئة واخللقة والشكل الظاىر- 
كما أخذت معىن ادلِثل والشبيو بالتماثل أو مبا يُػتَػَوَىم أنو مياثل منوذجا ما على -

. أساس التشكيل اجلمايل واحملاكاة العادية والرؤيوية
على قدر اإلنشاء واحملاكاة يكوف التحصيل والتخييل، على أف تتناسب عناصر -

. الصور ومكوناهتا وترتيب أجزائها وأمناطها
 ذىين األساس فيهما تشابو ادلنقوؿ تخييل تشكيلية ومحاكاة الصورة الشعرية-

. واألصل
على قدرة الشاعر يف اإلبالغ والتواصل، وجودة البياف واإلظهار وتقريب احملاكاة -

. عند ادلتلقي (التخييل)بالتناسب وادلقاربة، يكوف حتصيل الفهم وإرادة القصد 
الصورة الشعرية عند أمية الداين قوية دلَّاحة وكثيفة، وىي ترصد ادلوضوع احملاكى - 

. ليصنع يف ذىن القارئ الصورة اليت أراد ذلا اف تصل إليو، ومن مثَّ يتعالقاف من خالذلا
إف الصورة بطبيعتها الشعرية مدخل إىل الطبيعة اإلنسانية اخلاصة زمن االنفعاؿ؛ - 

ادلتلقي أف يدرؾ البعد النفسي واحلقيقة التارخيية واالجتماعية مع حتديد زاوية /وللسامع
.  التصوير، وتنظيم الصورة وتناسقها العاـ وتكاملها وترابطها

: على التصنيف والتفاعل؛ فخلص إىل اآليت- أي البحث–وقد قاـ 
: من حيث تصنيف الصورة الشعرية عند أيب الصلت- ب

: من جهة عالقة الغرض بالصور الشعرية- 1
. الغرض رلموعة صور جزئية تشكل صورة مركبة أو صورة كلية- 
. تتخذ احملاكاة الغرض وسيلة إلنشاء الصور الشعرية- 
جتلت يف الوصف صور ادلوصوفات من الطبيعة احلية ادلتحركة والطبيعة الصامتة - 

الساكنة بوصف مباشر للموصوؼ، أو بوصف حسي لشعور معنوي، أو بوصف 
 .شعوري مجع فيو بينو وبٌن الطبيعة
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العقل والشجاعة والعدؿ والعفة؛ تفردت : وجتلت يف ادلدح صور ادلمدوح بأركانو- 
 .حينا واجتمعت حينا آخر

 .وجتلت يف احلكمة صور من مواقفو يف احلياة- 

ويف الغزؿ صور مادية وأخرى معنوية أخذ منطيتها من القدامى وكأنو جياريهم يف - 
صنيعهم دؿَّ على ذلك ورودىا يف مقطوعات قصًنة ومباشرة، ومل تأت كباقي صّوره يف 

 . رلمل األغراض السالفة

ويف اذلجاء والذَّـ صّور ادلهجو وادلذمـو نقدا لو، مبديًة التناقض بقصد التصحيح - 
 . والتحسٌن الوضعي

ويف الرثاء صور ادلرثي يف مناقبو ومآثره وخصالو اليت تبقى صورة ُُيتذى هبا، وفيها - 
 . أيضا صور الراثي يف حزنو وأساه

 .ويف الزىد صور احلكمة والتدبر يف ملكوت اهلل- 

 .ويف الفخر صور الذات ادلفتخرة مبا ذلا وما أجنزتو- 

وجتلت صور االعتذار والشكوى واالستنجاد يف صورة الضعف احلاملة لصورة - 
 .ادلعتِذر وادلستعِطف والشاكي وادلستنِجد

 .  الصور خمصوصة باإلنساف عموما يف قوتو ويف ضعفو- 

 .غلب عليها التطور التصويري- 

 .تداخل بعضها يف بعض بفعل تداخل األغراض- 

 .الغرض صورة مشولية تبنيها وتصنعها صور صغرى تتفاعل وتتكاثف فيما بينها- 

 :ومن جهة عالقة الصور الشعرية  ياة الشاعر؛ فقد جاءت لتعٌننِّي - 2

. صورة الناقم حٌن كاف مسجونا- 
. صورة القوة بعد عودتو إىل ادلهدية، وصنع هبا شكال من التعويض- 
 .صورة الزاىد حٌن عفَّ احلياة ومغرياهتا وأقبل على اهلل- 

 :ومن حيث مقاييس التشكيل- 3

 التجسيد والتجسيم وادلبالغة واإلُياء  قامت الصورة الشعرية عند أمية الداين على-
: واإلمياء، فصنعت
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. فضاءات للمطابقة والتحسٌن والتقبيح  سب الغرض- 
.  صورا جزئية، وأخرى مركبة، وأخرى كلية-

: ومن حيث اإلدراؾ احلسي- 4
. قد تعلقت الصورة الشعرية باحلواس اخلمس- 
أعلى الصور ترددا الصور السمعية والبصرية، إدراكا حسيا مباشرا دلت عليو احلاسة، - 

أو إدراكا حسيا غًن مباشر دلت عليو مؤشرات لغوية تقتضيها حاسة بعينها؛ فجاءت 
:  الصوَّر

 مسعية وبصرية ودلسية ومشية وذوقية على اإلفراد، كما جاءت مركبة على التثنية -
. والتثليث

:  وأما من حيث التفاعل-ب
تأسس التفاعل على ختييل أمور عقلية، فجاءت الصورة رلاال إدراكيا - 1

: وعليو فقد. مرتبطا باألداء واإلدراؾ اجلماليٌن
 تعددت الصور الذىنية من حيث ىي استعارات وتشبيهات، وافقت عرؼ العرب -

.  يف كثًن ترددىا، من غًن غلو وال إبعاد يف ادلذىب
مبهمًة، والكل صورا رامزًة، وظهرت أخرى - على قلتها–ظهرت بعض الصور - 

التجسيد والتجسيم، كما جرت عليو ادلبالغة واإلُياء واإلمياء، لتتعدى جرى عليو 
.  الصورة خاصية ادلقاربة يف التشبيو إىل الغموض واإلغراب

 على تشخيص اجملردات وجتريد التشخيص احلسي، والتشخيص ادلعنويجرى - 
احملسوسات، وىو ما يتناسب مع معرفة عصر الشاعر، فيما ُعِرؼ  ركة ادلولدين 

 .واحملدثٌن الذين مل ُُيتج بلغتهم
تناوب احملسوس وادلعنوي من حيز أحدمها إىل حيز اآلخر، مما أنشأ الغموض وعسَّر - 

. ادلقاربة وادلشاهبة اللتٌن يقـو عليهما التواصل واإلبالغ ادلفيد
على الرغم من وجود ىذا التناوب إال أنو قليل، ليوافق يف أغلب شعره الصور اليت - 

. كرسها النقاد احملافظوف
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استلهمت الصور الشعرية عند أمية الداين موادىا من القرآف الكرمي، ومن - 2
الفلسفة وادلنطق والفلك ومن الشعر، ومن التاريخ  وادثو وشخصياتو، وقلَّ ذلك يف 

. احلديث النبوي؛ فكانت منابعها روحية وأدبية وتارخيية وعلمية معرفية
. وقع ىذا االستلهاـ امتصاصا للمعاين، كما وقع اجرتارا ذلا، ووقع هبما معا- 
حُتِدث الصور وقعها ادلعروؼ، وقد حُتِدث وقعا جديدا نظرا خلصوصية استخداـ - 

الصور ادلستدعاة، كما وقع بعضها مقلوبا، فصنع مجاليًة خاصة تفوؽ مجالية الصور يف 
.  استخدامها األصلي، ويف تشكيلها األوؿ

تتعدد ادلوضوعات يف ادلطوالت، كما تتفرد ادلقطوعات مبوضوع واحد ال تتعداه إىل - 
. غًنه إال نادرا، وىي اذليئة عينها اليت كاف عليها األولوف واحملافظوف

جرى بناء القصيدة من حيث الشكل على النمط ادلعاصر لزمن الشاعر، وجعل  -
 . من بعض شعره صورة للبناء التقليدي القدمي

الصورة الشعرية عند أمية الداين تتكرر يف شعره، استلهاـ صور غًنه من الشعراء  -
السابقٌن على اختالؼ عصورىم، لينتج صورا دتتزج فيها معارؼ البشر وختتزؿ 

مسافات الزمن، ويكوف الوصل بٌن كل ذلك دليال على انفتاحو الفكري، وتفوقو 
 .ادلعريف، والتزامو خبط علمي وفين أصيل، يُلبسو ثوب عصره وزمانو

ظاىرة التحوؿ يف األغراض : وبالتايل حتكم يف الصورة الشعرية عند أمية -
وظاىرة الثبات على موروث . وادلوضوعات، وىو ادلرتبط مبذىب التجديد واحلداثة

 .األسالؼ التزاما واتباعا
 

 
 


