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 ادلقذمـــت
الحمػػد ر رب العػػالميف ق امػػؽ امن ػػاف مػػف طػػيف ق هػػـ  ػػوا  وصػػور  فػػي 

ا  به مػف البيػاف والتبيػيف ق مه عمى كهير مف الماموقيفق بما حبأح ف تقويـ ق وفض
هػػـ الصػػاة وال ػػاـ عمػػى أشػػرؼ الر ػػؿ أجمعػػيف ق  ػػيدنا محمػػد الصػػادؽ األمػػيف ق 

 وعمى آله وصحبه الغر المياميف .
 ػد قققوبعػػػ

فػػ ف التصػػوير ) األدبػػي أو ال نػػي أو الشػػعري ( مػػف المقػػاييس النقديػػة ذات 
األهر ال اعؿ في الحكـ بجودة األعماؿ األدبية ق وت تنتج أهمية الشيء ومكانته مف 

ق ياس النقدي مف العناية واالهتماـكهرة ما اط حوله مف كتابات ق ولقد لقي هذا المق
ق فهػو مػف الم ػاهيـ النقديػة التػي فشػا ا ػتعمالها ما لـ يحظ به مقياس نقػدي آاػر 

ف كانت له جذور ضاربة فػي النقػد العربػي القػديـ ق لكنػه  بكهرة في النقد الحديث ق وا 
برز كم هـو نقدي في النقد الغربي مع نهاية القػرف التا ػع عشػر ق وبػدايات القػرف 

قديػػة فػػي رؤا  العشػػريف ق هػػـ تهيػػات لػػه األ ػػباب التػػي حػػدت بػػه أف يغػػزو رحابنػػا الن
الجديػػػدة ق وذلػػػؾ ب عػػػؿ ج ػػػور التواصػػػؿ الهقافيػػػة الم ػػػتمرة بػػػيف الهقػػػافتيف العربيػػػة 

 والغربية.
وبػػالر ـ مػػف العنايػػة ال اصقػػة بمصػػطمي الصػػورة فػػي النقػػد الحػػديث ق إال أف 
إشػػكالية التحديػػد الػػدقيؽ لم هػػـو المصػػطمي ػ كانػػت وال تػػزاؿ ػ تاػػيـ بظالهػػا عمػػى 

 رة. ال احة النقدية المعاص
وقػػد أدا االهتمػػاـ المتزايػػد بالصػػورة ال نيػػة ػ مػػف قبػػؿ النقػػاد والدار ػػيف 
المعاصػػريف ػ إلػػى النظػػر إلػػى القصػػيدة المعاصػػرة عمػػى أنهػػا ت كيػػر بالصػػور ق ولعػػؿ 
ال ر في ذلؾ ق أف الصورة المباشرة ق والعبارات العاط ية التمقاصية أو ال ػاترة لػـ تعػد 
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ؿ اوالجهـ الن  ية المتامػة بتعقيػدات الحضػارة ت عؼ شعراءنا المعاصريف ق في نق
امن ػػانية الجديػػدة ق لػػذا لجصػػوا إلػػى ابتكػػار و ػػاصؿ توظي يػػة جديػػدة ق تاصػػـ عػػوالمهـ 
الدااميػػة والاارجيػػة ق ف ح ػػاس امن ػػاف بالصػػورة والتعبيػػر عنهػػا تطػػور عمػػى مػػدا 

ا أهر  فػي تعتػيـ األعواـ واألزماف ق هـ كاف لتعقيدات الحياة البشرية الجديدة وتشابكه
 الصورة ودالالتها ق وبعدها عف الب اطة والع وية.

ليجمػع بػيف رؤيػة ال ػابقيف والمعاصػريف فػي محاولػة  ق تي هذا البحثأوقد 
نمػاط ودالالت الصػورة ال نيػة ق يضاح معالـ التاقي والتبايف في تحديد كؿ مػنهـ أل م

ا ت ق ويزيػػد األولمػػا كػػاف التطبيػػؽ ي يػػد فػػي إزالػػة التعميػػة عػػف المصػػطمحا مػػر وضػػوح 
مف تطبيؽ الػدالالت النقديػة لممصػطمي يء ف ألحؽ جانب التنظير بشأ؛ رأيت  وجاء  

حد شعراء العرب المعاصريف ؛ فوقع ااتياري عمى شاعر الجزيرة العربيػة أعمي نتاج 
 ق فػي شػعر  بايالػه الرحػب الرحمف بف صػالي العشػماوي ق الػذي امتػاز عبد الدكتور

وهقافته المرتكزة عمى تراث  ق وشاعريته الاصبة ق ح ا ه ال ياضا  و  وذوقه المرهؼ
ومعاصػػرة واعيػػة بصػػيرة باألحػػداث والم ػػتجدات عمػػى ال ػػاحتيف امقميميػػة ق صػػيؿ أ

 والعالمية. 
  عمػػى العديػػد مػػف الصػػور ءوالقػػارئ لنتاجػػه الشػػعري يمحػػظ  زارتػػه ق واحتػػوا

مصػػػطبغة بصػػػبغة ماضػػػي ق و متضػػػمنة عبػػػؽ ال لواف مت رقػػػة قاالمتمونػػػة بػػػق ال نيػػػة 
الحالة  المعني الذهني أوعف المعاصرة ق فتارة نرا  يعبر بالصورة المشاهدة المح ة 

يك ػػػبها الحركػػػة والحيويػػػة الن  ػػػية ق هػػػـ يرتقػػػي بالصػػػورة التػػػي ير ػػػمها ؛ فنػػػرا  
ينطػؽ  جػد ؛ فيهب المعاني العقمية هيصػة ح ػية مدركػة ق وفػي حػيف آاػر نالمتجددة

ػػا ق أو يعمػػد إلػػى الطبيعػػة الصػػماء ؛ فيحيمهػػا كاصن ػػ الجمػػادات أوعناصػػر ا حي ػػا متوهم 
التػي تعمػؿ عمػى نقػؿ المتمقػي إلػى ق لواف التصػوير أترا ؿ الحواس ق و ير ذلؾ مف 

لػػي الحقػػاصؽ إيعمػػد  ب الشػػعر الجيػػد الػػذي الأوهػػذا هػػو د و ػػع قأعػػالـ أرحػػب وأفػػؽ 
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الايػػاؿ الجػػامي ؛ فيحيمهػػا لػػى إوليػػة فيعبػػر عنهػػا بهيصتهػػا ق بػػؿ ي ػػمـ هػػذ  المػػواد األ 
 متاع .؛ فتهير االهتماـ ق وتجذب االنتبا  ق وتبعث عمي ام ياةمح و ات ت عـ بالح

ولعػػػػؿ صػػػػوغ و العشػػػػماويو قصػػػػاصد  عمػػػػى النمطػػػػيف التقميػػػػدي المػػػػوروث 
والتجديدي الحداهي ق هو ما حدا بي إلى أف أاضع نتاجه الشعري لمبحث والدرا ة ق 

 التصويرية في قصاصد  بشكميها التقميدي والحديث.   وأف أ عى إلى رصد أنماطه
ف البحػػث مػف مطمبيػػف ق اصصػت األوؿ لمجانػب التنظيػري ؛  وجػاء وقد تَكوَّ

 تحت م مي  و الصورة في الحقؿ النقدي .. تراث ومعاصرة و.
واص المطمب الهاني بالتطبيؽ ق وأتي بعنواف و أنماط الصػورة وداللتهػا فػي 

 شعر العشماوي و.
ا أف الصورة نبع مف ذات المنشئ ق فهي تعكس لنا دااصمه ق وما تمػوج وبم

به ن  ه ؛ لذا كاف مف متطمبات الدرا ة أف أميط المهاـ عف حياة الشاعر في توطصة 
 موجزة ق قبيؿ البدء في ا تجاء الصورة الشعرية في نتاجه .
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 ادلبحج األول
 انصىرة األدبيت يف احلقم انىقذي

 ةتراث ومعبصر
                                                              

ياتي مصطمي و الصورة و في النقد األدبي الحػديث مو ػوم ا بػهاث صػ ات ق 
هي )ال نية ػ األدبية ػ الشعرية( ق وليس همة تبايف في الػدالالت المعنويػة ألحػد هػذ  

ف بػػ دا و ػػـ الصػػورة بالشػػعرية مػػف النعػػوت ق فجميعهػػا يػػراد بهػػا معػػاف  متطابقػػة ق وا 
باب ت مية الكؿ بم مى الجزء ق ونعت الصورة بالشعرية يؤوؿ إلى طبيعػة الشػعر ق 
مف حيث كونه أكهر األلواف األدبية احت اء  بالتصوير ق كما أف و ػـ الصػورة بال نيػة 

ق ولكنػي  (1) أعـ مف وص ها باألدبية ق إذ و ال ف أعـ مف األدب ق واألدب فرع منه و
ق ؛ لكوف األدبية تاص الشعر والنهردلت عف و ال نية و في العنواف إلى و األدبية و ع

 وهو األلصؽ بمجاؿ الباحث والبحث .
ومػػػف الهابػػػت أف الصػػػورة هػػػي الو ػػػيمة أو األداة األولػػػى التػػػي ا ػػػتادمها 
امن ػػاف األوؿ ق ليعبػػر بهػػا عػػف مػػراد  ق فرمػػز بالصػػورة إلػػى شػػيء مػػا أو أمػػر مػػف 

نػػاء  عمػػى ذلػػؾ ق مهمػػت الصػػورة فػػي العهػػود البشػػرية األولػػى األ ػػاس األمػػور ق وب
الكتابي الػذي بنػي عميػه التااطػب والت ػاهـ ق هػـ تطػورت أ ػاليب البشػر فعػدلوا عػف 
التعبير بالصورة إلى ااتيار أل اظ وعبارات ق تنا ب ما تومئ إليػه تمػؾ الصػور ق هػـ 

 لتعبير بالصور ق تطورت تمؾ األداة ق حتى حؿ التصوير بالكممة محؿ ا

                                           
ػ د/محمػد عمػي ػ المطبعػة ال نيػة ػ  7الصورة في شعر الديوانييف ..بيف النظرية والتطبيؽ ص   (1)

  . ـ1984األولى
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إلػى معػاف أرحػب   (1)فػ و ااتار امن اف أل اظ ػا تنا ػب تمػؾ الصػورة ق وقػد تتعػداها و
 مف دالالت الصورة ن  ها .

ويعد الشعر أحد أبرز فني القوؿ البشري ق وهو فف العربيػة األوؿ ق ويتحػدد 
صه ق في أصمه بانه نتاج لغوي ي تعيف بالكممة ؛ لتصوير مػا تجػيش بػه دوااػؿ منشػ

ولصف كانت ال مة ال ارقة بيف الشعر والنهر ق هػي اميقاعػات المو ػيقية ق فػ ف أجػؿ 
فػػارؽ بػػيف ال نػػيف هػػي تمػػؾ الصػػور اي ػػرة ق التػػي يتحمػػى بهػػا الشػػعر ق ويتاػػذها 
الشاعر أداته المهمى و بيمه إلى التاهير في المتمقيف ق حتى إف نظرة النقد المعاصػر 

حػػدة األركػػاف أو األعضػػاء ق حػػدا بػػه إلػػى النظػػر إلػػى لمقصػػيدة الحديهػػة ق ووصػػ ها بو 
القصيدة المعاصػرة عمػى أنهػا صػورة كميػة ق ال تتػراص فيهػا الصػور مػف دوف ن ػيج 
يضػػمها ق بػػؿ نجػػدها تت اعػػؿ وتتػػدااؿ ؛ لتشػػكؿ لوحػػة فنيػػة متكاممػػة ق حتػػى عػػدت 

تكػوف  ق التػي(2)لجزصية المتعاقبة أو المتداامةوالقصيدة الجيدة و  م مة مف الصور ا
ا واحد ا ق وهيكا يعكس عوالـ المبدع .  ن يج 

ولمصورة دور بارز في تقييـ امبداعات الشعرية ق فهي و يمة فعالة لتح يز 
المشػػاعر ق وا ػػتهارة العواطػػؼ واألحا ػػيس ق بامضػػافة إلػػى كونهػػا و لغػػة الشػػاعر 

 (3) التمقاصية ق التي المناص عنها و .
تػه عمػى التػاهير فػي المتمقػي ق كمػا أنهػا فالصورة هي التي تورث الشعر قدر 

تعمؿ عمى تمكيف المعنى في ن س اياريف ق وهي الطريقة األقرب إلى كشؼ عػوالـ 
المبدع ق فهي ك يمة بنقؿ اوالجه وامفصاح عف عواط ه ومشاعر  ق وتتجمػى أهميػة 

                                           
ػ د/ م ػعود محمػد ػ جامعػة الجبػؿ  85ـ  ص 2009المجمة الجامعػة ػ العػدد الحػادي عشػر    (1)

   .األاضر ػ ليبيا
  .ـ1981ار المعارؼ ػ د/محمد ح ف ػ طبعة د 8الصورة والبناء الشعري ص   (2)
  . 12 ابؽ ص ال  (3)
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قي ق فالصورة  و تملتي تتـ بها درا ة النتاج الشعريالصورة في كونها أفضؿ ال بؿ ا
ق لػػذا  (1)مػف الضػػوء عمػػى الشػػعر مػػا ال تمقيػػه درا ػػة أي جانػػب  آاػػر مػػف عناصػػر  و

حظيت بمزيد عناية مف قبؿ ال ابقيف والاحقيف ق وقد تػراءا لػي أف أبػدأ با ػتجاء 
ماهية الصورة قالتي توصؿ إليها النقد الحديث ق هـ أدلؼ إلػى إيضػاح رؤيػة النقػاد ػ 

 لنقدي .قدامى ومحدهيف ػ لهذا المعيار ا
 مبهيت انصىرة :

اكتظت ال احة النقدية المعاصرة بايراء التػي تقػرر صػعوبة التحديػد الػدقيؽ 
 لمصطمي الصورة في إطار ال نوف األدبية ق وأرجعوا ذلؾ لبعض األ باب ق منها :

  أف الصورة نتاج لغوي يرتبط ب ف األدب ق وكا  مف المغػة وال ػف األدبػي
التطػور أال يهػدـ القػديـ ق بػؿ يتعػايش  ااضع لمتطور ق ومف شاف هػذا

  (2) معه وي ير في مصافه.

  ارتباط م هـو الصورة بامبداع الشعري ق الذي فشمت م اعي محػاوالت
  (3) تقنينه ق وذلؾ لاضوعه لطبيعة متغيرة تنتمي لمذات المبدعة.

  ومف بيف أ باب صعوبة الوقوؼ عمى تحديػد جػامع لمصػورة ق محاولػة
يف المعاصػػػريف تطبيػػػؽ رؤيػػػة النقػػػد الغربػػػي لم هػػػـو كهيػػػر مػػػف البػػػاحه

الصػػػورة عمػػػى األدب العربػػػي ق ممػػػا أدا إلػػػي تشػػػعب الػػػرؤا ق وتعػػػدد 
 .دالالت المصطمي 

                                           
   .ػ  ابؽ11ص  الصورة والبناء الشعري  (1)
ػ إبػػػراهيـ أمػػػيف ػ  دار قبػػػاء ػ  91الصػػػورة ال نيػػػة فػػػي شػػػعر عمػػػي الجػػػاـر ص ينظػػػر :  (2)

   .ـ2000األولى
ي بيػروت الهقافي العرب ػ بشرا مو ى ػ المركز19العربي الحديث ص في النقد :الصورة الشعرية ينظر  (3)

  .ـ1994األولى
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ومف هـ ق بػات و الوصػوؿ النهػاصي لمعنػى الصػورة لػيس بالي ػير الهػيف ق   
ف وال ال هؿ الميف ق ومف قاؿ ذلؾ ق فقػد احتجبػت عنػه أ ػرار المغػة وجمالهػا المكنػو

الم تتر ق وروحها المتجددة النامية فميس لها ػ كما عند المناطقػة ػ حػدود جامعػة ق 
 (1)وال قيود مانعة و.

تهدوا في وضع ومع كؿ ذلؾ ق ف ف كهير ا مف النقاد والدار يف المعاصريف اج
 ق وحرصوا عمى تحديد بعض آلياتها ومدلوالتها .عدة تعري ات لمصورة

مشحوف شػحن ا قوي ػا ق يتػالؼ عػادة مػف عناصػر فحدها البعض بانها و كاـ 
مح و ة ق اطوط ق ألواف ق حركػة ق ظػاؿ ق تحمػؿ فػي تضػاعي ها فكػرة وعاط ػة ق 
أي أنهػػا تػػوحي بػػاكهر مػػف المعنػػى الظػػاهر ق وأكهػػر مػػف انعكػػاس الواقػػع الاػػارجي ق 

 (2). وتؤلؼ في مجموعها كا  من جم ا و
ػػا ػ: عمػى أنهػػا و  نقػؿ تجربػػة ح ػية أو حالػػة ونػص بعػض المحػػدهيف ػ أيض 

 (3). عاط ية مف الشاعر إلى المتمقي في شكؿ فني و
ورأا أحػػػدهـ : أنهػػػا عبػػػارة عػػػف و تشػػػكيؿ لغػػػوي يكونهػػػا ايػػػاؿ ال نػػػاف مػػػف 
معطيات متعددة ق يقؼ العالـ المح وس في مقػدمتها ق ألف أ مػب الصػور م ػتمدة 

 (4). العقمية ومف الحواس ق عمى جانب ال يمكف إ  اله مف الصور الن  ية و 
وقػػد  ػػعى بعػػض البػػاحهيف المعاصػػريف إلػػى وضػػع حػػد لمصػػورة مركػػز ا عمػػى 
عنصري تكوينها ) الحقيقة والايػاؿ( ق فػذكر: أنهػا تركيبػة لغويػة تتحقػؽ مػف امتػزاج 

                                           
  .دار إحياء التراث العربي ػ د/ عمي عمي صبي ػ 5الصورة األدبية .. تاريخ ونقد ص  (1)
ػ روز  ريػػب ػ دار المكشػػوؼ بيػػروت ػ األولػػى  193ق 192تمهيػػد فػػي النقػػد الحػػديث ص  (2)

   .ـ1971
   . ابؽػ  47الصورة في شعر الديوانييف ..بيف النظرية والتطبيؽ ص  (3)
وتطورهػػا  الصػػورة فػػي الشػػعر العربػػي حتػػى آاػػر القػػرف الهػػاني الهجػػري .. درا ػػة فػػي أصػػولها  (4)

   .ـ1983دار األندلس ػ بيروت ػ الهالهة  ػ د/ عمي البطؿ ػ 30ص



 

  

 

 
 دد/عمي أحمد أبو زيد محم   بيف األصالة و المعاصرة ) التجديد ( في شعر عبد الرحمف العشماوي الصورة األدبية

 

814 

الشكؿ بالمضموف في  ياؽ بياني ااص أو حقيقي مػوح كاشػؼ ومعبػر عػف جانػب 
 (1). مف جوانب التجربة

وصؿ إليه فهمنا ػ هي طاقة تعبيرية ذات دالالت تاييميػة لذا فالصورة ػ فيما 
أو إيحاصية ق تمكف المبدع مف تشكيؿ أو تصوير هيصة معينة عػف طريػؽ التاييػؿ أو 

ق فيػػتمكف مػػف ا تحضػػار صػػورة هػػذا هػػدفها تجميػػة المعنػػى أمػػاـ المتمقػػياميحػػاء ق 
 المعنى ق م تمتع ا بجماليات هذا التشكيؿ.

ايػػاؿ لػػيس معنػػا  مجافاتػػه لمواقػػع ق إذ الواقػػع يمهػػؿ واتكػػاء التصػػوير عمػػى ال
ف اعتمدت عمى الاياؿ ق ف نهػا ت ػتمد وجودهػا مػف  األ اس األوؿ لمصورة ق فهي وا 
الواقػع ؛ و فمػا الايػاؿ فػي الحقيقػة إال واقػع ن  ػي ينقػؿ القػارئ  ػ أو المتمقػي ػ مػف 

 (2). واقع الماديات المح وس إلى عالـ الشعر و
مصطمي الصورة بالعديد مف التعري ات واميضػاحات ق التػي هذا ق ولقد ح ؿ 

لـ يحظ بها مصطمي نقدي آار ق ومع كؿ ذلؾ ق ف ف النقاد المحدهيف ػ وكمػا  ػبؽ ػ 
واجهوا صعوبة بالغة في إيجاد تحديد دقيؽ لم هػـو الصػورة ال نيػة ق ومشػقة تحديػد 

ة تت ػـ بشػيء مػف طبيعة الصورة قػد يػؤوؿ ػ إضػافة إلػى مػا  ػبؽ ػ إلػى أنهػا تركيبػ
الغرابة والتعقيد ق فهي تولي ة وجدانية تنتمي في جوهرها إلى عالـ الوجداف أكهر مف 

 ق ومف هـ كاف  (3)انتماصها إلى عالـ الواقع المدرؾ 
و لمصورة دالالت ماتم ة ق وترابطات متشابكة ق وطبيعػة مرنػة تتػابي التحديػد الواحػد 

                                           
   .ػ  ابؽ20ينظر: الصورة الشعرية في النقد الحديث ص  (1)
   .بؽػ  ا 47الصورة في شعر الديوانييف ..بيف النظرية والتطبيؽ ص  (2)
عزالػديف إ ػماعيؿ ػ د/ 134ص والمعنويػةبػي المعاصرقضػايا  وظػواهر  ال نيةالعر ينظر:الشػعر   (3)

   .ـ1967دار الكاتب لعربي
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تحديد ماهيتها ق األمر الذي أدا بدور  إلى تعدد ؛ لذا تعددت ايراء في   (1)المنظرو 
  مناهج درا تها ق ورصد أشكالها وأنماطها.
 : أوالً : انصىرة األدبيت يف تراحىب انىقذي

عرؼ النقد العربػي القػديـ) الحقيقػة والمجػاز( ق وقػد أشػرنا فػي التقدمػة إلػى 
ا ُيػَؤوؿ عػدـ أ بقية النقد الغربي في وضع م مى المصػطمي ) الصػورة( ق ولعػؿ هػذ

التحديد الدقيؽ مف قبؿ معاجـ المغة العربية التراهية لماهية مصطمي الصػورة األدبيػة 
صػػراحة ق أو امشػػارة الواضػػحة إليػػه ق ومػػع ذلػػؾ ف ننػػا ال نعػػدـ مػػف إشػػارات لغويينػػا 

ف لـ يحمؿ   القدامى ما يومئ  إلى شيء مف جوانب هذا المصطمي ق وا 
 دها النقاد المحدهوف مف هذا المصطمي .ػ في مجممه ػ المعاني التي أرا

ول ظ الصورة  و ا ـ فعؿ رباعي ورد مصدر  قيا  ا بصيغة تصػوير ق وفعمػه 
 (2). الشيء يتقبؿ التاهير و ]وهذا  [ي يد التاهير في شيء ما ق 

ق   (3)وورد في القاموس أف الصورة هي الشكؿ ق وت تعمؿ بمعنػى النػوع والصػ ة 
و الصورة في الشكؿ ق والجمع ُصور وِصورق وقػد صػور  فتصػور ق ل اف العرب و وجاء في 

وتصورت الشيء توهمػت صػورته ق فتصػور لػي ق والتصػاوير التماهيػؿ و  ق هػـ أورد تعريػؼ  
و ابف األهيرو لمصورة ق فذكر : أنها و ترد في ل اف العرب عمى ظاهرهػا وعمػى معنػى حقيقػة 

رة ال عػػؿ كػػذا وكػػذا أي هيصتػػه ق وصػػورة الشػػيء وهيصتػػه ق وعمػػى معنػػى صػػ ته ق يقػػاؿ : صػػو 
 (4). األمر كذا وكذا أي ص ته و

وورد فػػي المصػػباح المنيػػر و تصػػورت الشػػيء مهمػػت هصػػورته  وشػػكمه فػػي 
                                           

   .ػ  ابؽ 19الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث ص  (1)
ػػ د/كامػؿ ح ػف البصيرػػ  المجمػع العممػي 18وتطبيؽ صموازنة  الصورةفي البياف العربيبناء  (2)

  .ـ1987هػ 1407العراقي
   .هػ1344ػ المطبعة الح ينية القاهرة ػ الهانية  يال يروز أباد 2/73ينظر: القاموس المحيط   (3)
  .ػ دار صادر بيروت ػ األولى رابف منظو  4/471ل اف العرب   (4)
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 (1). الذهفو
هذا هو مجمؿ ما ذكرته بعض معاجـ المغة التراهية حوؿ م هـو الم ظػة ومػا 

ا ػ ممػا لػـ نػدلؼ لػذكرها ػ تومئ إليه ق و ير ااؼ أف تمؾ الدالالت المعنوية ق و يرهػ
 لي ت كافية في التنويه إلى مراد النقد الحديث مف هذا المصطمي . 

نمػا ذكػرت  ا نقػدي ا ػ لػـ تػرد فػي تراهنػا النقػدي ق وا  والصورة ػ بوص ها مصطمح 
بعػػض و ػػاصمها وأدواتهػػا   فػػي حػػديث روادنػػا عػػف عمػػـ البيػػاف ق الػػذي يمهػػؿ أقػػرب و 

ق ومع ذلػؾ فػ ف حػديههـ  (2)رب مف مدلوؿ الصورة و المصطمحات الموروهة التي تقت
 العرضي عنها وعف أدوات تشكيمهاق مف تشبيه وا تعارة و كناية 

 التاـ بالمصطمي أو ببعض دالالته مجاز ق ال يعني عدـ معرفتهـ بها ق أو جهمهـ و 
هػ( أشار إلى أهميتها في  ياؽ نظرته التقويمية ل ػف الشػعر ق  255و فالجاحظ و)ت

ؿ : و والمعػاني مطروحػة فػي الطريػؽ يعرفهػا العجمػي والعربػي والبػدوي والقػروي يقو
نما الشاف في إقامة الوزف وتاير الم ظ و هولة المارج وكهػرة المػاء ق  والمدني ق وا 
وفي صحة الطبع وجودة ال بؾ ف نما الشعر صناعة وضرب مػف الن ػج وجػنس مػف 

ف لػػـ يغػػرؽ فػػي بيػػاف جوان (3)التصػػويرو  ق إال أنػػه نػػو  إلػػى أهميتهػػا فػػي هػػابق فهػػو وا 
تقييـ الشػعر ق وبيػاف مقػدرة الشػاعر امبداعيػة ق فحديهػه ػ هػذا ػ عمػى إجمالػه يرشػد 
إلى أف الصورة هي الوجػه الح ػي الجمػالي لمقصػيدة ق وأف جػودة الشػعر تكمػف فػي 
تاحـ أجزاء القصػيدة معنػي وأل اظ ػا ووزن ػا ق حتػى تبػدو القصػيدة وكانهػا جػنس مػف 

                                           
  .ػ ال يومي ػ المكتبة العممية بيروت 1/350المصباح المنير   (1)
ػ د/نصػرت عبػد الػرحمف ػ مكتبػة األقصػى األردف  12الشػعر الجػاهمي ص الصػورة ال نيػة فػي  (2)

   .ـ1976
هػػػ 1416ػ تحقيػػؽ محمػػد عبػػد ال ػػاـ هػػاروف ػ دار الجيػػؿ بيػػروت  131ق3/132الحيػػواف   (3)

   .ـ1996ػ
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وير ق ونممػس مػف قولػه ال ػابؽ مػدي فاعميػة التصػوير الح ػي ق وبااصػة مػا التص
تقع عميه الحا ة البصرية ق والشعر حينما يصبي جن  ا مػف التصػوير يكػوف قػادر ا و 
عمى إهارة صورة بصرية في ذهف المتمقي ق وهي فكرة تعد المداؿ األوؿ أو المقدمػة 

 (1). لممعنيواألولى لمعاقة بيف التصوير والتقديـ الح ي 
ورؤيػة و الجػػاحظ و لمشػعر عمػػي أنػه جػػنس مػف التصػػوير ق حػدت بمػػف جػػاء 
بعد  مف نقادنا المعاصريف أف يركزوا در هـ حػوؿ و الصػ ات الح ػية فػي التصػوير 
ف ااتم ت آراؤهـ وت اوتػت درجػاتهـ و  األدبي ق و أهر  في إدراؾ المعني و تمهيمه ق وا 

.(2) 
ا لم اصدة ؛  اكت ي ب يراد بعض مف رؤا نقادنا ونظر ا لضيؽ المقاـ ق وتحقيق  

القػدامى ق ألف مػا يعنينػا ػ هنػا ػ هػو التنويػه عمػي أصػالة جػذور هػذا المصػطمي فػي 
 نقدنا العربي القديـ .

فالمتص ي لتراهنا النقدي ػ بعد الجاحظ ػ يدرؾ أف نقادنا لـ يدل وا إلى التقعيد 
المصػػػطمي ق أتػػػت فػػػي نظػػػرتهـ  لهػػػذا المقيػػػاس النقػػػدي ق ولكػػػف بعػػػض قضػػػايا هػػػذا

هػػػ( كػػاف ممػػف تػػاهروا 337التقييميػػة لدبػػداعات الشػػعرية ق فػػػو قدامػػة ابػػف جع ػػرو)ت
الشػعر ق  برؤية و الجاحظ و ق إال أف حديهه كػاف أعمػؽ ؛ إذ جعػؿ المعػاني هػي مػادة

وجعػؿ الصػػيا ة الم ظيػػة ق والتجويػػد فػػي الصػػنعة يمػػهاف جػػوهر الصػػورة ق فالمعػػاني 
 (3)د  ػ و بمنزلة المادة الموضوعة ق والشعر فيها كالصورة و.ػ عن الشعرية

                                           
د/جابرعص ورػػ المركزالهقػافي العربػي ػ  260الصػورةال نية فػي التػراث النقػدي والبا ػي عنػدالعرب ص  (1)

  .ـ1992الهالهةػ بيروت 
   .ـ1987ػ عبد امله الصاصغ ػ دار الشؤوف الهقافية بغداد  17الصورة ال نية معيار ا نقدي ا ص  (2)
ػ تحقيؽ د/محمد عبد المنعـ ا اجي ػ دار الكتب العمميػة بيػروت ػ مػف  66ق65نقد الشعر ص  (3)

   .دوف
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فالصػػورة فػػي رؤيػػة و قدامػػة و : هػػي و الو ػػيمة أو ال ػػبيؿ لتشػػكيؿ المػػادة 
ػا ػ نقػؿ حرفػي  وصػو ها ق شػانها فػي ذلػؾ شػاف  يرهػا مػف الصػناعات ق وهػي ػ أيض 

ولػـ يكتػؼ  ق و فقدامػة و تنػاوؿ مقومػات الصػورة فػي الشػعر ق (1)لممادة الموضوعة و
في هذا الطرح بصحة األل اظ والتراكيب و امة الوزف ق و ير ذلػؾ ق بػؿ وقػؼ عنػد 

ف (2)العديد مف الم اصؿ ق التي تبرز مقػدرة الشػاعر عمػى امبػداع واالبتكػار ق  فهػو وا 
الجػػػاحظو فػػػي أف أ ػػػاس جػػػودة الشػػعر تقػػػـو عمػػػي أ ػػػاس مػػػف جػػػودة و التقػػى مػػػع 

التػي ؼ نمط ػا جديػد ا لمصػورة ق هػي تمػؾ الصػور التصوير أو الصيا ة ق إال أنه أضػا
تعتمد عمى الجانب التاممي أو المعنوي ق فيما اصطمي عميػه النقػد الحػديث بم ػمى الصػورة 

الصػػورة يتاصػػؿ فػػي نقػػد و الذهنيػػة ق حتػػى إف أحػػد البػػاحهيف المعاصػػريف رأا أف م هػػـو 
 (3)قدامة و ق وبالتحديد في حديهه عف معاني الشعر وأل اظه.

( فنمقػػى حديهػػه عػػف الصػػورة أكهػػر 395رج إلػػى وأبػػي هػػاؿ الع ػػكريو)تونعػػ
ا وجاء  ق إذ أشار إلى أهمية الصورة في البناء الشعري ق وأهرها وانطباعاتهػا  وضوح 
في المتمقيف ق يقوؿ : و والبا ة كؿ ما تبمػغ بػه المعنػى قمػب ال ػامع ق فتمكنػه فػي 

ق هػـ ي صػؿ  (4) ح ػف....و . ن  ه ق كتمكنه فػي ن  ػؾ مػع صػورة مقبولػة ومعػرض
القوؿ في الصور القاصمة عمى التشبيه ق ويرا أف أجودها وألط هػا يػاتي عمػى أربعػة 

 أوجه:
أولها : و إاراج ما ال تقع عميه الحا ػة ه إلػى مػا تقػع عميػه  و ق فهػو يريػد 

                                           
   .ػ  ابؽ 22الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث ص  (1)
ػ د/ بػدوي طبانػة ػ األنجمػو المصػرية ػ الهالهػة  342ينظر : قدامة بف جع ر والنقػد األدبػي ص  (2)

   .ـ1969
   .ػ  ابؽ 33ينظر : الصورة ال نية في البياف العربي ص  (3)
ػ تحقيػػؽ/ عمػػي محمػػد البجػػاوي ق محمػػد أبػػو ال ضػػؿ ػ المكتبػػة  10الصػػناعتيف :الكتابػػة والشػػعر ص  (4)

  .ـ1986 هػ1406العصرية 
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 إبراز المعنويات في هيصة المح و ات .
 ا جرت به العادة و.وهانيها : و إاراج ما ال تجر به العادة إلى م

 وهالهها :  و إاراج ما ال يعرؼ بالبديهة إلى ما يعرؼ بها و.
 (1) ورابعها: و إاراج ما ال قوة له في الص ة إلى ما له قوة في الص ة و.

ا وجػاء  وقد ضرب لكؿ وجه مػف هػذ  الوجػو  ق ا ق ألمهمػة التػي تزيػد  وضػوح 
ر إيغاال  مف  ابقيه في رؤيته لم هػـو وكاف و الع كري و بهذا التق يـ والت ريع ق أكه

الصورة ق إال أف هذا الم هـو بدت مامحه في الظهور البػيف عمػي يػد و عبػد القػاهر 
 هػػػػػػػػػػ( ق وذلػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػياؽ تحديػػػػػػػػػد  لممػػػػػػػػػراد مػػػػػػػػػف 471الجرجػػػػػػػػػاني و )ت

النظـ ق يقوؿ : و  بيؿ الكاـ  بيؿ التصوير والصيا ة ق و بيؿ المعني الػذي يعبػر 
 (2)الذي يقع التصوير والصوغ فيه و. عنه  بيؿ الشيء ق

القػػاهر و قاصمػػة عمػػى براعػػة  فالقيمػػة ال نيػػة فػػي العمػػؿ األدبػػي عنػػد و عبػػد
موطف س ػ في هيصة مصورة ق لذا نرا  فيق وح ف إبراز المعاني القاصمة في الن النظـ

آاػػر ق يػػربط بػػيف الصػػورة وبػػيف المقػػدرة ال نيػػة والنػػوازع الن  ػػية ق فقػػد رأا : أف و 
تمهيؿ إذا جاء في أعقاب المعاني ق أو أبرزت هي بااتصػار فػي موضػعه ق ونقمػت ال

 عف صورها األصمية ق إلى صورته ك اها أبهة ق وك بها منقبة 
 

ورفػػع مػػف أقػػدارها ق وشػػب مػػف نارهػػا ق وضػػاعؼ قواهػػا فػػي تحريػػؾ الن ػػوس ق ودعػػا 
الطبػػاع عمػػى أف القمػػوب إليهػػا ق وا ػػتهار لهػػا أقاصػػي األفصػػدة صػػبابة وكم  ػػا ق وق ػػر 

                                           
  .وما بعدها 240ص الصناعتيف  (1)
ي ػ دار الكتػػػاب العربػػػي بيػػػروت ػ ػ تحقيػػػؽ د/ محمػػػد التنجػػػ 197عجػػػاز صدالصػػػؿ ام  (2)

   .ـ1955األولى
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 (1)تعطيها محبة وشغ ا و.
وتتحدد رؤية وعبد القاهرو الشاممة لمصورة في رأيه القاصـ عمى أف التصػوير 
و إنمػػا هػػو تمهيػػؿ وقيػػاس لمػػا نعممػػه بعقولنػػا عمػػى الػػذي نػػرا  بابصػػارنا . فممػػا رأينػػا 
البينونة بيف آحاد األجناس تكوف مػف جهػة الصػورة ق فكػاف بػيف إن ػاف مػف إن ػاف 

ق ولػيس فػي صػورة هػذا ال تكػوف فػي صػورة ذاؾفرس مف فػرس باصوصػية تكػوف و 
ق بؿ هػو م ػتعمؿ فػي كػاـ  العبارة عف ذلؾ بالصورة شيص ا نحف ابتدأنا  فينكر  منكر

 (2)و.العمماء
وقػػػد نممػػػس عنػػػد و عبػػػد القػػػاهر و جانب ػػػا مػػػف الم هػػػـو الحػػػديث لمصػػػورة ق 

دبػي ق إذ يقػرف التمهيػؿ بػالتعبير وبااصة عند حديهه عف أهػر التمهيػؿ فػي الػنص األ
الصوري ق فيقر بدور  في الجمع بيف المتناقضات ق يقوؿ:و يريػؾ الحيػاة فػي الجمػاد 
ويريؾ التآـ عيف األضداد فياتيػؾ بالحيػاة والمػوت مجتمعػيف والمػاء والنػار مجتمعػيف 

قػابمي ق وامتياف باألضداد في بنية الصورة ي مى في النقد الحديث بالتصوير الت (3)و
 ق الذي يقـو عمى الم ارقة التصويرية .

ومع ذلؾ ق ف ف رؤية و الجرجاني و لمصورة لـ تتعد حيز التشػكيؿ والصػيا ة 
ال نية ق إال أف نظرته وتناوله   يعد متميز ا عمف  ػبقه مػف النقػاد ق حتػى قيػؿ : إنػه 

 أحرز ق زة نوعية في مجاؿ التنظير لمصورة الشعرية ق
حدود الكاـ العاـ وهو يتناوؿ التصوير... بؿ إنه يعػيف  فهو و لـ يقؼ عند 

                                           
ػ تعميػػؽ / محمػػد عبػػد العزيػػز النجػػار ػ مطبعػػة محمػػد عمػػي صػػبيي  93أ ػػرار البا ػػة ص  (1)

   .ـ1977
   . ابؽ ػ 369ق 368دالصؿ امعجاز ص  (2)
   . ابؽ ػ 111أ رار البا ة ص  (3)
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 (1)بدقة أدوات هذا التصوير ق إنها التشبيه والتمهيؿ واال تعارة و.
و ير اػاؼ أف و عبػد القػاهر و بنػى فهمػه لمصػورة عمػى أ ػاس مػف نظريػة 

ق اػػ عنػد  ػ ال يتػاتى إال بوا ػطة صػيا ة األل ػاظ وترتيبهػ النظـ ق ومف هػـ فالتصػوير
التػػاليؼ بينهػػا ق هػػـ النظػػرة الكميػػة لمقصػػيدة ػ بوصػػ ها تركيب ػػا لغوي ػػا ػ حتػػى تظهػػر و 

 الصورة متنا قة ومتآل ة األجزاء ق تحمؿ دالالت إيحاصية.
ق وكػػاف (2) ويتجمػػى م هػػـو الصػػورة ػ عنػػد  ػ بمػػا أ ػػما  ) معنػػى المعنػػى (

 الصورة أضحت هي األ موب ذاته.
فقػد ركػز عمػى التاييػؿ الشػعري ق وأهػر هػػ ( 684أما و حاـز القرطاجي و )ت

      ذلؾ عمى المتمقي ق يقوؿ : 

و والتاييؿ أف تتمهؿ لم امع مف ل ػظ الشػاعر المايػؿ أو معانيػه أو أ ػموبه 
ونظامػػه ق وتقػػـو فػػي ايالػػه صػػورة أو صػػور ين عػػؿ لتايمهػػا وتصػػورها ق أو تصػػور 

ق   (3)االنقبػاض و شيء آار بهػا ان عػاال  مػف  يػر رويػة إلػي جهػة مػف االنب ػاط أو
فالصػورة الشػعرية الجيػدة ػ فػي وجهتػه ػ هػي التػي تحمػؿ قػدر ا أكبػر مػف الداللػة أو 

 امهارة التاييمية عند المتمقيف . 

مػػف هػػذا العػػرض المػػوجز لرؤيػػة بعػػض نقادنػػا ال ػػابقيف لم هػػـو الصػػورة ق 
 يتبيف أصالة هذا المصطمي وجذور  الضاربة في تراهنا النقدي ق فقد تناوؿ 

و الجػػاحظ و الصػػورة الح ػػية ق وو قدامػػة و تنػػاوؿ مػػا يمكػػف أف نطمػػؽ عميػػه الصػػور 

                                           
ػ الولي محمد ػ المركز الهقػافي العربػي بيػروت ػ  51الصورة الشعرية في الاطاب البا ي والنقدي ص  (1)

  .ـ1990األولى 
  . ابؽػ  204ينظر : دالصؿ امعجاز ص  (2)
مي بيػروت ػ ػ تحقيؽ / محمد حبيب ػ دار المغرب ام ػا 89منهاج البمغاء و راج األدباء ص  (3)

   .ـ1981الهانية 
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المعنوية ق هـ صارت الصورة عنػد و الجرجػاني و تمهػؿ األ ػموب ق هػـ كانػت الػدالالت 
هارة الاياؿ عند المتمقي هي رؤية و القرطاجي و.  اميحاصية ق وا 
صطمي الصورة ال نية ومع كؿ ذلؾ ق ف ف امنصاؼ يحدونا إلى امقرار باف م

بم هومه النقدي الحديث ق لػـ يهبتػه موروهنػا النقػدي ق ولػـ يتطػرؽ فكػر روادنػا إلػى 
جميػػع جوانبػػه ق إال أف بعػػض القضػػايا والم ػػاصؿ التػػي يهيرهػػا المصػػطمي الحػػديث ق 
ف تباينػػت طػػرؽ العػػرض  وجػػدت لهػػا بعػػض امشػػارات فػػي التػػراث النقػػدي العربػػي ق وا 

 جماؿ. والتناوؿ أو الب ط وام
ب : انصىرة يف انىقذ انغربي احلذيج

ً
 : حبوي

تتمهػػؿ رؤيػػة النقػػد الغربػػي الحػػديث فػػي أف مصػػطمي الصػػورة مػػف المواضػػيع 
النقديػػة المعقػػدة ق ذات الم ػػاهيـ المتشػػعبة ق لػػذا فػػ ف رؤاهػػـ لػػـ تكػػد ت ػػتقر حػػوؿ 
م هػـو معػيف ق ألنهػػـ  ػمكوا فػي معالجػػة مصػطمي الصػورة طرق ػػا وأ ػاليب مت رقػػة ق 

 رد ذلؾ ق تنوع مذاهبهـ ومدار هـ األدبية وال كرية.وم
ومػػف هػػـ ق تعػػددت م ػػاهيـ النقػػاد الغػػربييف ق وتنوعػػت رؤاهػػـ حػػوؿ طبيعػػة 
الصػػورة ق تبع ػػا لتنػػوع االتجاهػػات والمػػدارس األدبيػػة والنقديػػة ق فالكا ػػيكيوف أهممػػوا 

هػي و نتػػاج دور الايػاؿ فػي تكػويف الصػورة ق ورأوا أنهػا مػف األمػور الماديػة ق التػي 
ق فالصورة ػ عندهـ ػ تعتمػد عمػى الوضػوح  (1)تاهير األشياء الاارجية عمى حوا نا و 

والحقيقػػة ق ومػػف هنػػا فػػ نهـ أاضػػعوا الايػػاؿ الشػػعري ل ػػمطاف العقػػؿ ق فغػػدا نتػػاجهـ 
 الشعري ضرب ا مف التقميد المالوؼ.

ػ لػيس  والصورة عند الرومػانتيكييف وليػدة التامػؿ الن  ػي ق فػال كرة ػ عنػدهـ
لها وجود حقيقي  يظ ر به وعي امن اف مباشرة ق لذا مهمت الصػورة ػ فػي رؤيػتهـ ػ 

                                           
محمػد  نيمػي هػاؿ ػ دار نهضػة مصػر ػ د/  63ونقد  صدرا ات ونماذج في مذاهب الشعر   (1)

  .لمطباعة والنشر ػ مف دوف
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الداللة المح و ة عمى ال كرة ق وهػي وحػدها مظهػر الجمػاؿ ق لكونهػا الكاشػ ة عػف 
نمػػا تعتمػػد عمػػى الحػػس  (1)اػػواطر الشػػاعر وعواط ػػه ق فهػػي ال تػػركف إلػػي العقػػؿ ق وا 

 والشعور.
 ؿ مف ابتدع مصطمي الصورة في العصر الحديث.ويعد الرومان يوف هـ أو

 امتداد ا لمدر ة الرومان ييف ق فات قوا معهـ ةهـ كانت المدر ة البرنا ي
و في أف الصورة الشعرية تقـو فػي الشػعر مقػاـ الشاصػيات فػي الم ػرحية ق وهػي  

 (2)و يمة نقؿ األحا يس والمشاعر ق مف منطقة التجريد إلى منطقة التج يد و.
اؿ البرنا ػػيوف إلػػى التصػػوير التشايصػػي المػػدرؾ بػػالحواس ق ولجػػا وقػػد مػػ

 والرمزيوف الرمزيوف إلى التصوير المادي لألشياء عف طريؽ اميحاء والرمز ق 
الاطابيػة با ػاليبها  ػ بامضافة إلى هذا ػ يمقتوف في الصورة األدبية المهجة البيانيػة

التعمػػؽ فػػي تصػػوير المعػػاني و  هػػـ يريػػدوف الغػػوصفذات المعنػػى الظػػاهر؛ المباشػػرة 
ق ويػروف  (3)شػعور وأعمػاؽ ال القابعػة فػي ا ايػا الػن س اتالم تعصية عمػى التعبيػر 

؛ عمػى الصػورة الشػعرية  أنه البػد مػف إضػ اء شػيء مػف الغمػوض والا ػاء وامبهػاـ
الصػورة معػاني واػواطر  ي ػتوحي مػفف؛  لتتوافر أماـ القػارئ فرصػة التامػؿ والت كيػر

ق ويزيػؿ مػا  وكػد العقػؿ لوضوح ال يتػرؾ لمقػارئ فرصػة إعمػاؿ الػذهفق إذ إف ا جديدة
عمػػاؿ العقػػؿ ؛ يحقػػؽ فػػي الصػػورة مػػف جمػػاؿ و  بهػػاء ق فػػ دراؾ الشػػيء بكػػد الػػذهف وا 
 مزيد ا مف اممتاع والمذة.

ويمتقي ال رياليوف مع المدر ة الرومانتيكيػة والبرنا ػية فػي أف الصػورة    

                                           
  .71ينظر: درا ات ونماذج في مذاهب الشعر ونقد  ص  (1)
  .90ال ابؽ ص  (2)
هاؿ ػ دار نهضة مصر القػاهرة ػ مػف ػ د/محمد  نيمي  369ينظر : النقد األدبي الحديث ص  (3)

   .دوف
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الصػػورة التػػي تعبػػر عػػف الجوانػػب الن  ػػية  مػػف نتػػاج الايػػاؿ ق فهػػـ يعمػػوف مػػف شػػاف
والباطنية ق وقد مهمت الصػورة ػ عنػدهـ ػ و الرؤيػة الذاتيػة مػف اػاؿ لحظػة شػعورية 

 (1)و.
أما المدر ة الن  ػية لػألدب ق فقػد اهتمػت بػ براز عػالـ ) الاشػعور ( ق وقػد 

لدي كاف لظهور نظرية )كولريدج (في الاياؿ بصمة واضحة في بنية الصورة ال نية 
( ا ػػػػتادـ  و الصػػػػورة الشػػػػعرية مرادف ػػػػا س األدبيػػػػة الغربيػػػػة ق فػػػػػ )كولريػػػػدجالمػػػػدار 

لدح اس والعاط ة ق وارتبط ذلؾ ػ عند  ػ بعضوية القصيدة ق فالصورة فػي الشػعر ق 
لي ت إال تعبير ا عف حالة ن  ية معينة يعاينها الشاعر إزاء موقؼ معيف مف مواق ه 

مد النقد الغربي في تقييـ الصورة وتقنينهػا عمػى جممػة ق ومف هـ اعت (2)مع الحياة و 
 مف المقاييس الن  ية والوجدانية.

 كما كاف لظهور عمـ الن س ق وتبمور نظرية ) الاشعور( التي أهبتها 
) فرويد ( في كتابه و األحاـو  أهر  في تطػور داللػة المصػطمي ق وتباينهػا فػي النقػد 

 (3)الغربي.
ق إبراز رؤيػة ااصػة لمشػيء فػي الوجػودنييف تعني والصورة في رؤية الشكا 

 (4) والوجوديوف نظروا إلى الصورة عمى أنها عمؿ تركيبي يقـو الاياؿ ببناصه.
هكػػذا تػػارجي م هػػـو الصػػورة ال نيػػة فػػي النقػػد الغربػػي بػػيف تعػػدد المػػدارس 
األدبيػػة ق وتبػػايف الػػرؤا ال كريػػة ق فالصػػراع ال كػػري واألدبػػي بػػيف المػػذاهب األدبيػػة 

                                           
ػ  ػيد أحمػد ػ دار شػمس المعرفػة القػاهرة ػ األولػى  23المذاهب األدبيػة فػي األدب الغربػي ص  (1)

   .ـ1991
   .ػ  ابؽ 102الصورة في شعر الديوانييف بيف النظرية والتطبيؽ ص   (2)
ميػة البنػات بجػدة لمباحهػة / صػػموح ينظػر: الصػورة فػي شػعر الرهػاء الجػاهمي ر ػالة دكتػورا  بك  (3)

   .ـ998هػ 1419بنت مصمي
   . ابؽ ػ  411النقد األدبي الحديث ص ينظر :  (4)
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ا اصب ا لتعدد م هـو الصورة ق وتنوع و اصمها.  والنقدية ؛ هيا مناا 
ب : رؤيت انىقذ انعربي ادلعبصر

ً
 : حبنخ

بدأ االهتماـ ال عمي بدرا ة الصورة في النقد العربي المعاصػرق فػي منتصػؼ 
القػػػرف العشػػػريف ق والمتتبػػػع لمػػػا تػػػا ذلػػػؾ مػػػف درا ػػػات ق يػػػدرؾ تعػػػدد رؤا النقػػػاد 

وميػػولهـ ق تبع ػػا لتنػػوع مشػػاربهـ ق وقػػد انحصػػرت رؤيػػتهـ فػػي  المعاصػػريف وآراصهػػـ
 مصطمي الصورة في هاهة م الؾ أو هاهة اتجاهات :  

االتجػػا  األوؿ : أقػػر لمنقػػد الغربػػي بقصػػب ال ػػبؽ ق ون ػػي عػػف نقػػاد العػػرب 
معرفتهـ بالصورة ال نية ودالالتها ق وحجة هؤالء و أف النقد العربػي القػديـ لػـ يعػرؼ 

ق وقػد  ػعى هػؤالء إلػى   (1)بالقوا الن  ية ذات الشاف في إنتػاج الشػعر و االحت اؿ 
محاوالت التدليؿ عمى إهماؿ نقاد العرب القدامى لمايػاؿ ق ودور  فػي تشػكيؿ الصػورة 

 (2)الشعرية. 
ق النقدي ق ودعػا إلػى المحافظػة عميػهاالتجا  الهاني : أعمى مف شاف تراهه  

التعصب حدت بهػـ إلػى إنكػار مػا  ػوا  مػف فكػر  ودرا ته درا ة متانية ق ولكف شدة
نقدي ق ونظريات م توردة ق قد ال تت ؽ في كهير مف آلياتها مع طبيعة ال ف العربي 
ق ومف هـ أوق وا درا اتهـ  وبحوههـ في موضوع الصورة عمى ما ورد في تراهنػا مػف 

 (3)رؤا نقدية . 
افظػػة عمػػى المػػوروث االتجػػا  الهالػػث : مهػػؿ تيػػار الو ػػط ق إذ دعػػا إلػػى المح

                                           
ـق والصػواب 1984ر األندلس بيػروت ػ الهالهػة ػ د/ مصط ي ناصؼ ػ دا 9الصورة األدبية ص  (1)

  .نتاج وليس إنتاج
في كتابه والصورة في الشعرالعربي حتى د/ عمي البطؿ  مهؿ هذا االتجا  مف نقادنا المعاصريف  (2)

ود/ نصػرت عبػد الػرحمف فػي كتابػه و الصػورة ال نيػة فػي الشػعر نهاية القػرف الهػاني الهجػريوق 
  . الجاهمي في ضوء النقد الحديث و

  .وتبنى هذ  الرؤية د/ كامؿ ح ف البصير في كتابه و بناء الصورة ال نية في البياف العربيو  (3)
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دراؾ أهر  وفضمه ق و عي في الوقت ذاته إلى اال ت ادة مف ال كر النقدي  النقدي ق وا 
 (1)الغربي ق وما توصؿ إليه في شاف  دالالت هذا المصطمي وآلياته. 

ق حتػى التجاهات ؛ ات عت دالالت المصػطميوفي اضـ مداد درا ات نقاد هذ  ا   
بيريػة ممػا تعودنػا عمػي درا ػته ضػمف عمػـ البيػاف والبػديع أصبحت تشػمؿ و كػؿ األدوات التع

 (2)والمعاني والعروض والقافية وال رد و يرها مف و اصؿ التعبيرو.
معنػػى هػػذا ق أنهػػا  ػػدت تعنػػي جميػػع الو ػػاصؿ الممكنػػة مبػػراز لػػوف مػػف     

التعبير ال ني ق الهادؼ إلى انعكاس الحالة الوجدانية والعقمية لممنشئ عمى المتمقػي 
ق ومف هـ رأا البعض أنها تعني : و الشكؿ ال ني الذي تتاذ  األل ػاظ والعبػارات بعػد 
أف ينظمهػا الشػػاعر فػػي  ػياؽ بيػػاني اػػاص  ليعبػر عػػف جانػػب مػف جوانػػب التجربػػة 
مكاناتهػػػا فػػػي الداللػػػة  الشػػػعرية الكاممػػػة فػػػي القصػػػيدة ق م ػػػتادم ا طاقػػػات المغػػػة وا 

رادؼ والتضػػاد والمقابمػػة والتجػػانس و يرهػػا والتركيػػب واميقػػاع والحقيقػػة والمجػػاز والتػػ
ق بهػػذا لػـ تعػد دالالت الصػورة ػ فػي نقػدنا المعاصػر ػ  (3)مف و اصؿ التعبير ال نػي و 

مقصورة عمى األلواف البا ية البيانية فقط ق بؿ تو عت دالالتها لتشمؿ كؿ األدوات 
عطػػي لمقصػػيدة التعبيريػػة ق مػػف دوف إ  ػػاؿ الجانػػب الوجػػداني أو الشػػعوري ق الػػذي ي

  مت ا مميز ا وطابع ا مت رد ا. 

                                           
 ي عنػد االتجا  د/ جابر عص ور في كتابه والصورة ال نية في التراث النقدي والبا واتجه هذا  (1)

   .في كتابه و الصورة ال نية في شعر دعبؿ الازاعيوالعربو ق ود/ عمي إبراهيـ 
   . ابؽػ  10رية في الاطاب البا ي صالصورة الشع  (2)
بػدالقادرالقط ػ دار النهضػة العربيػة بيػروت ػ د/ ع 391االتجػا  الوجػداني فػي الشػعرالعربي المعاصػرص  (3)

  .ـ1981هػ 1401ػالهالهة 
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 ادلبحج انخبوي
 يف شعر انعشمبوي أمنبط انصىرة ودالالتهب

 تىطئت
 : انشبعر يف سطىر

هو عبد الرحمف بف صالي العشماوي الغامدي ق ولد في قريػة وَعػرارو إحػدا 
دية ق قرا بني و ضبياف  امد و في منطقة و الباحة و بجنوب المممكػة العربيػة ال ػعو 

ـ ق تمقػى بقريتػه درا ػته األوليػة ق وعنػدما أنهػى المرحمػة 1956كاف مولد  فػي عػاـ
الهانوية التحؽ بكمية المغة العربية في جامعة امماـ و محمد بف  عود و ام امية ق 

هػػ ق 1403هػ ق هـ نػاؿ شػهادة )الماج ػتير( فػي عػاـ  1397وتارج منها في عاـ 
 هػ.1409ي ق ـ البا ة والنقد عاـ وبعدها حصؿ عمى )الدكتورا ( ف

تػػدرج فػػي وظػػاصؼ التػػدريس فػػي جامعػػة اممػػاـ و محمػػد بػػف  ػػعود و ق حتػػى 
أصػػبي أ ػػتاذ ا م ػػاعد ا لمنقػػد الحػػديث فػػي كميػػة المغػػة العربيػػة ق وهػػو أحػػد الشػػعراء 
ام ػػامييف البػػارزيف فػػي ال ػػاحة المعاصػػرة ق تميػػز فػػي قصػػاصد  بدعوتػػه إلػػى بػػزوغ 

م امية ق وامتاز با موبه الحما ي الذي يشػحذ الهمػـ ق ويعطػي فجر جديد لألمة ا
 األمؿ في إشراقة جديدة لشمس األمة .       

والمتصػػ ي ل ػػاصر دواوينػػه ومؤل اتػػه يممػػس فيػػه األديػػب الػػذي  ػػار قممػػه 
لادمه ام اـ والم مميف ق ولمعشماوا حضور  البارز في ال ػاحة األدبيػة والنقديػة 

 مشاركات في األم يات الشعرية والندوات األدبية.ق وله العديد مف ال
ولمشػػػاعر دواويػػػف كهيػػػرة منهػػػا: ) إلػػػي أمتػػػي ق صػػػراع مػػػع الػػػن س ق باصعػػػة 
الريحاف ق ما اة التاريخ ق نقوش عمي واجهػة القػرف الاػامس عشػر ق إلػي حػواء ق 
عندما يعزؼ الرصاص ق شػموخ فػي زمػف االنك ػار ق يػا أمػة ام ػاـ ق مشػاهد مػف 
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امػػة ق ورقػػة مػػف مػػذكرات مػػدمف تاصػػب ق مػػف القػػدس إلػػي  ػػرايي وق عنػػدما يػػـو القي
 تشرؽ الشمس ق يا  اكنة القمب ق حوار فوؽ شراع الزمف (.

ا ػ بانه أديب ناقد ق له مجموعة مف الكتػب مهػؿ:  وقد عرؼ العشماوي ػ أيض 
دب ) االتجا  ام امي في آهار عمي أحمد باكهير ق مف ذاكػرة التػاريخ ق إ ػامية األ

 (1)ق بادنا والتمييز (. 
ومما يم ت النظر في قصاصد العشماوي أنه تم ؾ بالديباجػة التقميديػة لبنيػة 
القصيدة ق فكاف مف المحافظيف عمى هيكؿ القصيدة العربية ق ولـ يمنعه هذا مػف أف 
ي اير التطور الذي أصاب القصيدة العربية المعاصرة ق فكتب كهير ا مف القصاصد التي 

يها عمى نهج القصػيدة الحديهػة فػي ارتكازهػا عمػى الت عيمػة الواحػدة ق لػذا فػ ف  ار ف
العشػماوي ػ إف صػي التعبيػر ػ يعػد مػف الشػعراء الماضػرميف ق الػذيف قرضػوا الشػعر 
عمى الشكؿ التقميدي المتوارث ق والشكؿ النمطػي الحػديث ق ولعػؿ هػذا هػو ال ػر فػي 

 ااتياري نتاجه الشعري لمبحث والدرا ة .
ف حذا حذو القدماء في اهتمامه بالوزف والقافية ق والدقػة فػي وا لعشماوي وا 

انتقاء األل اظ والعبارات ؛ إال أنه شػذ عػف إتبػاعهـ فػي حرصػه المتزايػد عمػى تشػكيؿ 
تصػػويري متكامػػؿ ق ال يكت ػػي فيػػه بالصػػور )الب ػػيطة( أو الم ػػردة ق أو مػػا ي ػػمى 

 بالمقطة التصويرية. 
 : يف وتبجه انشعريأمنبط انصىرة ودالالتهب 

ذكرنا في التقدمة أف النقد العربي القديـ لـ يقع عمى م هـو الصػورة بمعنػا  
ال ض اض ق الذي وصمت إليه في النقػد الحػديث ق فقػد انصػب اهتمػاـ القػدماء عمػى 

 تحديد أنواع الصورة ػ كما  بؽ ػ وحصرها في و اصؿ عمـ البياف. 

                                           
 http/www.almeshkat.net        : إنتر نت ( شبكة المعمومات الدولية )  (1)

                  http/www.wikipedia.org .                                                                                           
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نتاجػه ؛ اعتمػدت ال ػير عمػى نمػط ونظر ا لتنػوع تصػاوير الشػاعر مػع  ػزارة 
تق يمي  ق ي عى إلى التركيز عمى األنواع التصػويرية التػي اعتمػدها النقػد القػديـ ق 

 وأقرها النقد الحديث ق هـ ما ابتكر  المحدهوف مف أنماط ودالالت.
 أمنبط انصىرة وفق إطبرهب انفىي :

صػػػورة  تتنػػوع الصػػورة ح ػػب األدوات ال نيػػة الم ػػتعممة فػػي تشػػكيمها إلػػى
حقيقية واقعية ق وأارا تاييميػة ق فالحقيقيػة تعػالج الصػورة فيهػا عػف طريػؽ دالالت 
األل اظ وتراكيبها المتعددة ق مف دوف الحاجة إلى عنصر الاياؿ ق والصػورة الاياليػة 

 أو المجازية هي التي تتشكؿ ب عؿ األلواف البيانية المشهورة .
 ) أ ( انصىرة احلقيقيت أو انىاقعيت:

كانػػت الصػػورة المجازيػػة تعػػد فػػي النقػػد أبمػػغ وأقػػوا فػػي الداللػػة مػػف التصػػوير  إذا
الحقيقػػي ق المتكػػئ عمػػى دالالت األل ػػاظ وتازمهػػا فػػي تركيباتهػػا ق فػػ ف هػػذ  الرؤيػػة لي ػػت 

اال ػتعماؿ وتكػوف مػع ذلػؾ دقيقػة التصػوير ق   عمى إطاقها ؛ و فقػد تكػوف العبػارات حقيقػة
 (1)دالة عمى اياؿ اصب و.

ومػػف هػػـ ق فهػػي مبنيػػة عمػػى ا ػػتنباط الػػدالالت واميحػػاءات ق إال أف الصػػور     
البيانية هي األوضي واألقرب تناوال  وتذوق ا لمدار يف ؛ وذلؾ و لما تحتاجػه الصػور الحقيقيػة 
مف التدقيؽ مدراكها وتتبع دالالتها ق كما أف الصور البيانية تاتي كالم  رة لػبعض جزصيػات 

(2). بقة لها ق والبيانية الحقة موضحة كاش ة لبعض دالالتها و الصورة الحقيقية  ا
 

وهذا ي  ر لنا وجػود بعػض الصػور البيانيػة )الب ػيطة( دااػؿ إطػار الصػور 
الواقعية ق التي تمهػؿ صػور ا كميػة ق فػبعض الصػور البيانيػة البا يػة تتامػؿ جزصيػات 

                                           
  . ابؽػ د/ محمد  نيمي هاؿ ػ  432ث صالنقد األدبي الحدي  (1)
يػة ػ الجػزء األوؿ الصورة ال نية في الم ضميات أنماطها وموضػوعاتها ومصػادرها و ػماتها ال ن  (2)

ػ د/ زيد بف محمد بف  انـ ػ مطبوعات الجامعػة ام ػامية بالمدينػة المنػورة ػ  174ق 173ص
   .هػ1425األولى 
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 هيصتها.الصورة الحقيقية ق وهذا التامؿ ال يارج الصور الحقيقية عف 
وقد ذهب أحد النقاد المعاصريف إلى أف الصورة الحقيقية هي مػف صػنع     

ق والحػػؽ ق إف داللػػة الم ظػػة عمػػى صػػورتها لهػػا مػػدلوؿ فػػي ذهػػف  (1)النقػػد الحػػديث 
المااطب ق متػى ألقيػت الم ظػة عمػى م ػمعه ق فالمغػة فػي طبيعتهػا أدوات تصػوير ق 

 امى.وهذا أمر لـ يغب عف أذهاف نقاد العرب القد
ويندرج تحت الصورة الواقعية أو الحقيقيػة الصػورة الوصػ ية ق التػي يعنػى   

فيهػػا الشػػاعر بوصػػؼ األشػػياء واألحػػداث التػػي يقػػع عميهػػا نػػاظرا  ق وصػػ  ا يجعمهػػا 
  وكانها ماهمة لمعياف ق ومف شواهدها عند و العشماوي و قوله:

 ماضػػػػػػػػرة روضػػػػػػػػة هنالػػػػػػػػؾ كانػػػػػػػػت
 

 تتػػػػػػػػػػرنـ ظمهػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي وبابػػػػػػػػػػؿ 
 

 ةػػػػػػػػػػػػػفواح زهػػػػػػػػػػرة نالػػػػػػػػػػؾه كانػػػػػػػػػػت
 

 يحمػػػػػـ وط ػػػػػؿ،  ترعػػػػػى وصػػػػػغيرة 
 

 م ػػػػػػػػػتورة أ ػػػػػػػػػرة هنالػػػػػػػػػؾ كانػػػػػػػػػت
 

 (2) تػػنعـ وبالتػػآلؼ،  الك ػػاؼ تحيػػا 
 

فالشػػاعر ير ػػـ صػػورة لػػألرض ال م ػػطينية وأهمهػػا ق قبػػؿ أف تمػػؼ بهاءهػػا  ػػطوة 
الػػبطش الصػػهيوني ق وتهػػدـ آمػػالهـ وأحامهػػـ ق وقػػد  ػػعى الشػػاعر إلػػى ر ػػـ تمػػؾ 

 ؽ إيحاءات األل اظ ودالالتها.الموحة عف طري
 منها :و    
 

                                           
ػ د/نصػرت عبػد الػرحمف ػ  25ي صالصورة في الشعر العربػي حتػى آاػر القػرف الهػاني الهجػر   (1)

   . ابؽ
ـ ق 2006هػػػ 1427ػ مكتبػػة العبيكػػاف ػ الهانيػػة  11ديػػواف شػػموخ فػػي زمػػف االنك ػػار ص  (2)

  .واألبيات مف تاـ الكامؿ
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ومما ينػدرج تحػت الصػورة الواقعيػة الصػورة الوجدانيػة ق التػي تهػتـ بتشػكيؿ 
نػػوازع الشػػاعر وحاالتػػه الن  ػػية ق ومػػف شػػواهدها عنػػد و العشػػماوي و  تمػػؾ الصػػورة 
التي ر مها لمدمف المادرات ق وقػد تج ػد الشػاعر شاصػية هػذا المػدمف ؛ فاطمعنػا 

 واوالجه وصراعاته الن  ية : عمى نوازعه
 الشػػػػقاء فمػػػػا يػػػػدور فػػػػي القمػػػػب طػػػػاحوف

 

  أرب مقمتػػػػػػي فػػػػػػي لمنػػػػػـو حينصػػػػػػذ 
 

 و أوردتػػػػػػػػي أعضػػػػػػػػاصي كػػػػػػػػؿ وتشػػػػػػػػتكي
 

  فػػػػالروح مانوقػػػػة والعقػػػػؿ مضػػػػطرب 

 

  ألب ػػػػػػػػػػػه حػػػػػػػػػػػيف عبص ػػػػػػػػػػػا لبا ػػػػػػػػػػػي أرا
 

 وأنقمػػػػػػػب ماتػػػػػػػار ا العهػػػػػػػد وأبػػػػػػػذؿ 
 

   ػػػػػػكنت"  حبػػػػػػة"  ألشػػػػػري ن  ػػػػػػي أبيػػػػػع
 

 اػػرب منػػزؿ نهػػام فالقمػػب،بػػالموت 
 

ػػػػػػػػػػػػػػا أرا الحيػػػػػػػػػػػػػػاة  ياالطػػػػػػػػػػػػػػػه ال ظام 
 

 طػػػرب وال عنػػػدي فػػػرح فػػػا،  نػػػور 
 

  أوردتػػػػػػػػػػي المشػػػػػػػػػػصـو الَاػػػػػػػػػػَدر وياكػػػػػػػػػػؿ
 

 وتقتػػػػرب تنػػػػاا رؤا ايػػػػالي وفػػػػي  
 

 أح ػػػػػػبنيو  إعيػػػػػػاء   األرض عمػػػػػػى أحبػػػػػػو
 

 أهػػػب أننػػػي وظنػػػي وأكبػػػو،  أجػػػري  
 

   شػػػػػػػ تي تشػػػػػػػتكي حتػػػػػػػى أهرهػػػػػػػر طػػػػػػػور ا
 

 (2) بأقتضػػ القػػوؿ مجػػاؿ فػػي وتػػارة 
 

هـ يمضي الشاعر ق ليكشؼ لنا عػف تمػؾ المعانػاة التػي يكابػدها ق والمصػير 
                                           

ـ ق واألبيػات مػف 2006هػػ 1427ػ مكتبػة العبيكػاف ػ الهالهػة  14ديػواف مراكػب ذكريػاتي ص  (1)
   .الطويؿ

، ـ2006هػػ 1427ػ مكتبػة العبيكػاف ػ الهالهػة  37ق  36ديػواف مشػاهد مػف يػوـ القيامػة ص  (2)
   .واألبيات مف تاـ الب يط

 دحػوأ مع أ راب العصافير تص  وكنت أرا األ صاف بالطؿ تزدهي 
 رحػار ا بهػػػػػا قمػػػػػب المػػػػػزارع ي ػػػػػػهمػػػػػ  وز ما ال ترونهػوكنت أرا في الم

 

 قبيؿ انبهاؽ النور في األفؽ ت رح  اػػوكنت أرا األ ناـ حولي رتع  
 (1) أدؾ بػػػػػػػػآالت الػػػػػػػػدمار وأجػػػػػػػػرح  يػناـ حتى رأيتػػومرت بي األي
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المحػػزف الػػذي يعايشػػه ق وال  ػػرو أف تج ػػيد الشػػاعر لمشاصػػية قػػد أضػػ ى عمػػى 
 الصورة مزيد ا مف الصدؽ والواقعية.

ومف الصور الوجدانية قوله عػف هرمػه الػذي تبػدلت بحمولػه أحوالػه ق وبػات 
عميه آراء  وأفكار  ق فتم ا  يشعر بالغربة ق وهػو فػي كنػؼ أهمػه في زماف ينكر أهمه 

: 
 تشػػػػػػػػػػاركني فابنتػػػػػػػػػػي أبػػػػػػػػػػث فكػػػػػػػػػػري

 

 ولػػػػدي أبتغػػػػي ممػػػػا ويػػػػانؼ ،فكػػػػري 

 

  متحػػػػػػد فيػػػػػػه أنػػػػػػي امػػػػػػت مجمػػػػػػس كػػػػػػـ
 

 متحػػػػد أحػػػػزاف مػػػػف آ ،  أهمػػػػه عػػػػف 
 

  أعرفهػػػػػػػا ل ػػػػػػػت أمػػػػػػػور عػػػػػػػف تحػػػػػػػدهوا
 

 الكمػػػدمػػػف  أشػػػكو وأنػػػا وا تبشػػػروا 
 

 :عنا عمى المزيد مف أشجانه وآالمهاؽ ن  ه ق فيطمهـ يغوص بنا إلي أعم
 
 
 
 

     ي ارقني ال وضع ي وأ  و واػأصح
 

 مػف  ػند الكػوف رب  ير لي وليس
 

 أيػػػػػػامي فترهقنػػػػػػي تطػػػػػػوؿ  ػػػػػػاعات
 

 ػػػػػػػػػة  العقػػػػػػػػػد م تولػػػػػػػػػة كانهػػػػػػػػػا ُرمَّ
 

 القا ػػػي تاحقنػػػي جػػػيش مػػػف ال ػػػاـ
 

  (1) المػػػدد  حاجػػػة  فػػػي وأنػػػا جنػػػود 
 

نوازعه وآالمه الن  ية قالتي جرتها إليػه الشػياواة  فالشاعر دلؼ إلى رصد
 التي داهمت بدنه.

ومػػف بػػيف ألػػواف الصػػورة الواقعيػػة  الم ارقػػة التصػػويرية ق التػػي تقػػـو و عمػػى 
ق وتكهػػر فػػي شػػعر  (2)الجمػػع بػػيف األضػػداد ق وعػػدـ الػػربط بػػيف ال ػػبب والنتيجػػة و 

ابػؿ بػيف حػاليف ق وبااصػة العشماوي تمؾ الصور القاصمة عمى فكرة التنػاقض أو التق
عند تصوير  واقع األمة ام امية ق وما آلت إليػه بعػد عزهػا ومنعتهػا ق في ػعى إلػى 

 إبراز التناقض بيف الحاليف ق مف ذلؾ قوله:              
                                           

  .واألبيات مف تاـ الب يط،  ػ  ابؽ18ديواف مراكب ذكرياتي ص  (1)
ف ػ المؤ  ػة العربيػة لمدرا ػات والنشػر ػ د/ امتناف عهمػا 156شعر  عدي يو ؼ درا ة تحميمية ص  (2)

  .ـ2001بيروت ػ األولى
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  مف الطيف والحصى وهؿ ي توي عقد
 

 عػػوعقد باصناؼ الحمي مرص
 عػمف الذؿ يرف وبيت عمى أصؿ  هػػولػز أصػوهؿ ي توي بيت تع

 بشاشػػػػػة ي ػػػػػيض وجػػػػػه ي ػػػػػتوي وهػػػػػؿ
 

 (1) ال ػػػػؤاد مرقػػػػع باضػػػػغاف ووجػػػػه 
 

لمبنيػة فالشاعر ا تعاف في تشػكيؿ تمػؾ الصػور ال ػت بطريػؽ المقابمػة ق ا 
ق وما تشػي بػه مػف معػاف ق و ػعى إلػى نقػؿ مػا تمػوج بػه  عمى ما تومئ إليه األل اظ

امػه وجػذب انتباهػه بػالتكرار ق ن  ه مف عواطؼ ومشاعر إلػى المتمقػي ؛ فاهػار اهتم
ودفعػػه إلػػى إعمػػاؿ عقمػػه ومايمتػػه ق هػػـ دعػػا  إلػػى امجابػػة عػػف ت ػػاؤالته ق وتػػرؾ 

 لمم ارقة إبراز التناقض مف هنايا المقابمة بيف كؿ صورتيف أو حاليف.
 وعمى  رار ذلؾ جاء قوله:
 وتحاممت عمى ن  ي

 ونحيت همومي
 وشدوت

 صار شعري  ابة
 مف ح راتي
 صار اوف ا

 وأنين ا
 صار شوق ا

 وحنين ا
 صار إحجام ا

قدام ا  وا 
                                           

واألبيػات ،  ـ2002هػػ 1423ػػطبعة مكتبػة العبيكػاف ػ األولػى 239ق238ديواف إلى أمتي ص  (1)
  .مف الطويؿ
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شراقة ذاتِ   وا 
ا  صار جرح 

 يرتدي المحف وي تا ي
 (1) وراء الب مات

فقد ارج شدو  معبر ا عف دواامه ؛ فرصي متمون ا بالواف ان عاليػة شػتى ق هػذ  
األلواف الشعورية المتقابمة شكمت صور ا حممت إلينا ما تضطرب بػه ن ػس الشػاعر ق 

 تتردد فيه مف األمؿ واأللـ.         وما 
 :ظالـ الذي أفؿ نجمه وتبدلت أحولهومف قبيؿ الصور المتقابمة قوله عف ال 

ػػػػػػػا ػػػػػػػا أصػػػػػػػبي فكيػػػػػػػؼ كػػػػػػػاف  نم     رم 
 

   ػػػػػقم ا  فكيػػػػػؼ أصػػػػػبي وشػػػػػ اء  
 

ػػػػػػػػػػػا فكيػػػػػػػػػػػؼ   صػػػػػػػػػػػار شػػػػػػػػػػػقاء   ونعيم 
 

   ػػػػػػا فكيػػػػػػؼ وصػػػػػػ اء   أصػػػػػػبي  م 
 

  صػػػػػػرت ضػػػػػػعي  ا كنػػػػػػت صػػػػػػمب ا فكيػػػػػػؼ
 

 ػػػػا فكيػػػػؼ ػػػػا وعظيم   أصػػػػبحت قزم 
 

 أصػػػػبحت صػػػػمت ا كنػػػػت صػػػػوت ا فكيػػػػؼ
 

 (2) أصػبحت أعمػى وبصير ا فكيػؼ 
 

اػػػ فػػي إبػػراز التنػػاقض والتقابػػؿ بػػيف تمػػؾ       وقػػد كػػاف لالت ػػات أهػػر  ػ أيض 
ػػا لصػػورة حػػاكـ مصػػر بعػػد  األحػػواؿ المتباينػػة ق وكػػاف هػػذا التشػػكيؿ التصػػويري إرهاص 

 هورة الاامس والعشريف مف يناير. 
مما تكتن ه الصور الواقعية الصور المونيػة ق التػي يمجػا فيهػا الشػاعر و      

 إلى الطبيعة ؛ ي تمد منها ألوان ا تعبر عف أجواصه الن  ية وحاالته الشعورية .
والشؾ في أف تمؾ الصور المونية يكوف لها مػردود فػي ن ػس المتمقػي ق بيػد 

مػنهـ مػف يػاتي بهػا فػاترة أف الشعراء مت اوتوف في وشي صورهـ بالواف الطبيعة ق ف

                                           
  .115ق114ديواف شموخ في زمف االنك ار ص  (1)
ـ ق 2002هػػ ػ1423الهانيػة ػ العبيكػاف ػ  17ديػواف نقػوش عمػى واجهػة القػرف الاػامس عشػر ص   (2)

  .واألبيات مف تاـ الا يؼ
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متهالكػػة مجػػػردة ق ال تهيػػػر  ػػوا الحا ػػػة البصػػػرية ق مػػف دوف أف يكػػػوف لهػػػا مػػػف 
المدلوالت واميحػاءات التػي تعكػس وجػداف المبػدع ق فيتحػوؿ المػوف مػف مجػرد كونػه 
عنصػػر ا شػػكمي ا زارفي ػػا إلػػى أداة تصػػوير فاعمػػة ق تحمػػؿ دالالت إيحاصيػػة ذات روافػػد 

 معنوية زاصدة.
 كاف لأللواف أهرها البارز في تشكيؿ العديد مف صور و العشماوي و ق منها قوله :وقد  

 أرأيتـ أعظـ مف هذا النصر  
 أف يشرؽ وجه في ظممة قبر

 أف يطمع قمر األمؿ البا ـ في ليمة قهر 
 (1)أف تورؽ أ صاف الهمة في صحراء ق ر 

ـ ػ الاضػرة ػ ف ػي تمػؾ الصػور المتعاقبػة ق تجمعػت األلػواف ) النػور ػ الظػا 
شارات إيحاصية زاصدة عف الداللػة األصػمية  االص رار ( ق وكاف لكؿ لوف منها دالالت وا 

 لموف في الحا ة البصرية.
 ومف الصورة المونية قوله مااطب ػا األمػة التػي أبػت أف ت يػؽ مػف  ػكرتها وتهػب مػف

 كبوتها:
ـ    يا أيها النيا
 عميكـ ال اـ  

ـ       فميمكـ مازاؿ ينصب الايا
 ولـ يزؿ يايط جبة الظاـ  

ـ    (2). يا أيها النيا
فال قرة الهالهة مع ما تحممه مف تصوير تشايصي لميؿ ق ف نها تحمػؿ كػذلؾ 

                                           
  .ـ2007هػ 1428ػ العبيكاف ػ الهانية  74ديواف القدس أنت ص   (1)
  .202ديواف شموخ في زمف االنك ار ص  (2)
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صورة لونية ق إذ الشاعر لـ يرد مف الميؿ مجرد ظامه ق لكنه أراد مػا يحممػه الظػاـ 
رعت مػػف معػػاف أاػػرا ق تتمهػػؿ فػػي الضػػعؼ والهػػواف الػػذي لػػؼ جمػػوع األمػػة ق فت ػػا

لالتحاؼ برداء الميؿ الذي أل ها ق حتى صار ماذ ا لها ق تت تر في دهاليز ظامه ق 
 الذي حاكت منه هياب حدادها عمى ماضيها الزاهر.

ومما أض ى مزيد ا مف الح ف عمى تمؾ الصورة ق الجػرس المو ػيقي النػابع 
ا وضػجر ا مف ح ف التق يـ ق إلى جانب  عي الشاعر إلى نقؿ مشاعر  المتامػة ألم ػ

 إلى المتمقيف.
ومػػػف أنمػػػاط التصػػػوير ال نػػػي الصػػػورة الذهنيػػػة ق التػػػي تعتمػػػد عمػػػى التامػػػؿ 
عماؿ العقؿ ق وقد  بؽ أف ذكرنا أف و قدامة بف جع ر و هو أوؿ مف نبػه إلػى هػذا  وا 

 قوؿ و العشماوي و:    التشكيؿ التصويري ق ومف شواهد  
  زماننػػػػا،  أ ػػػػاكنة القمػػػػب المحػػػػب

 

 ذعػر عمػى ويصحو، عريناـ عمى ذ 
 

 فيػػػػه قمػػػػوبهـ النػػػػاس زمػػػػاف يبيػػػػع
 

 (1)رػالحػػ ناصػػية العبػػد فيػػه ويم ػػؾ 
 

فهو يابر  اكنة قمبه باف الزماف قد تبدلت أحواله ق وصار هو مف يصارع امحف 
ق والصورة بهذا التشكيؿ صورة معكو ة ق فالبشر ين بوف لمزماف  ويقا ي النوازؿ

 صير الزماف هو الُمعاِني مف تقمب أحواؿ العباد فيه .االبتاءات والدواهي ق فكيؼ ي
والصور القاصمة عمى التامؿ وال كر مف الصور النادرة في نتػاج و العشػماوي 
و ق وهػػذا الػػنمط مػػف التشػػكيؿ التصػػويري يهػػبط م ػػتوا الصػػورة فني ػػا ق ألف ممػػا و 

مػػف  يضػػعؼ الصػػورة أف تكػػوف برهانيػػة عقميػػة ؛ ألف االحتجػػاج أقػػرب إلػػى التجريػػد
ق فالمحاجػػة العقميػػة تحتػػاج إلػػى  (2)التصػػوير الح ػػي الػػذي هػػو مػػف طبيعػػة الشػػعرو 

                                           
ـ ق واألبيػات 2002هػػ 1432العبيكػاف ػ األولػى  ػ 50ق49ديواف جولػة فػي عربػات الػزمف ص  (1)

  .مف الطويؿ
  . ابؽ د/ محمد  نيمي هاؿ ػ ػ 417ألدبي الحديث صالنقد ا  (2)
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تقديـ البراهيف واألدلة عمى صدؽ دعوا الشاعر ق ومهؿ هذا امفضاء يقمؿ مف قيمة 
الشػػعر ق المبنػػي فػػي أصػػمه عمػػى مااطبػػة الوجػػداف ال العقػػؿ ق ومػػف قيمػػه الجماليػػة 

 فضاء والتصريي.نزوعه إلى اميحاء والتمويي ق ال ام
 )ة( انصىرة اخليبنيت أوانبيبويت:

تتشػػكؿ هػػذ  الصػػورة ب عػػؿ الو ػػاصؿ ال نيػػة البيانيػػة مػػف ) تشػػبيه وا ػػتعارة 
وكناية ومجاز( ق وهذا الضرب مف الصػور المعتمػدة عمػى ألػواف البيػاف ق هػو األقػدـ 

يف ق إال عمى امطاؽ ق ويمهؿ مناط اهتماـ الباحهيف والدار يف مف القدامى والمحػده
أف بعض الباحهيف المحػدهيف أطمػؽ عميهػا م ػمى الصػورة البا يػة ق ليضػيؼ إليهػا 

 الصور المتشكمة عف طريؽ عمـ البديع.
 وفيما يمي  نعرض ألشهر طريقيف بيانييف لر ـ الصورة 

 ـ انتشبيه:1
مػػف أقػػدـ األدوات التػػي ا ػػتادمها الشػػعراء لتػػاليؼ صػػورهـ ق ويعػػد التشػػبيه 

نوف داللة عمى حياة األمـ وحضارتها وهقافتهػا وت كيرهػا ق ألنػه مػؤرخ مف و أكهر ال 
صػػادؽ لمشػػاهد الطبيعػػة ورواصػػع العمػػراف ق ولحيػػاة البػػدو والحضػػر والقػػرا والمػػدف ق 
والمجتمعػػات والشػػعوب ق وهػػو مػػف ناحيػػة البا ػػة األدبيػػة فػػف وا ػػع األهػػر ق عظػػيـ 

هارة المشاعر المدا في اال تدالؿ وامقناع ق والتمهيؿ والتصوير  والبياف والتعبير ق وا 
 (1). والعواطؼ و
ورؤيػػة النقػػد القػػديـ إلػػى آليػػات التشػػبيه وجمالياتػػه ودالالتػػه تتبػػايف عػػف    

رؤية النقد الحديث ق فتطػابؽ طرفػي التشػبيه هػو مػدار ح ػف التشػبيه وبراعتػه عنػد 
شػتراكهما القدماء ق ومف هـ قرروا بػاف و أح ػف التشػبيه هػو مػا وقػع بػيف الشػيصيف ا

                                           
ػ د/ ا ػاجي ػ مطبعػة الناروقيػة الحديهػة ػ  5تشػبيه فػي شػعر ابػف المعتػز وابػف الرومػي صال  (1)

  .األولى
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ف صػابة  (1)في الص ات أكهر مف ان رادهما فيها ق حتى يدني بهما إلى حاؿ االتحػاد و
التشبيه وقوتػه تتمهػؿ عنػد النقػاد القػدماء فػي مػدا مطابقػة أو مقاربػة الطػرفيف فػي 
الص ات ق و بحيث لو عكػس التشػبيه فجعػؿ المشػبه مشػبه ا بػه لكػاف صػادق ا ق ألنػه 

 (2)يتاتى عف شدة المشابهة و.
إذف فمدار الحكػـ بجػودة الصػورة القاصمػة عمػي التشػبيه عنػد القػدماء يتمهػؿ 

ق مػف دوف أدنػى  (3)في و مدي مطابقػة المشػبه لممشػبه بػه فػي الشػكؿ و الصػورة و 
اهتمػاـ ػ عنػدهـ ػ بارتبػاط هػػذا التصػػوير بانعكػاس الشػػعور ق ونقػؿ المبػػدع أجػػواء  

 الن  ية في هنايا تشكيمه التشبيهي لمصورة.
وا   اؿ جانب الوجداف في التشكيؿ التصويري يعػد عيب ػا فػي النقػد الحػديث ق 
فكػػؿ صػػورة ترتكػػز عمػػى التشػػابه الح ػػي ق مػػف دوف أف تػػرتبط بالشػػعور والوجػػداف ق 
يؤدي بها إلى ال طحية ق ويحدوها إلى مهاوي الضعؼ واالبتذاؿ ق فالتشبيه كو يمة 

ن مػػا يطمػػب لعاقػة الشػػيء الموصػػوؼ مػف و ػػاصؿ تشػكيؿ الصػػورة و ال يػػراد لذاتػه ق وا 
 (4)بالن س البشرية وعقؿ امن اف و.

فالنقػػد الحػػديث يضػػيؼ إلػػى تقيػػيـ الصػػورة األهػػر الن  ػػي الػػذي تنقمػػه هػػذ  
الصورة ق فميس المراد التطابؽ الح ي فقط ق بؿ البد أف يهير الطرفاف ان عاال ن  ػي ا 

                                           
ػ قدامػػة بػػف جع ػػر ػ تحقيػػؽ كمػػاؿ مصػػط ى ػ مكتبػػة الاػػانجي ػ  109نقػػد الشػػعر ص  (1)

   .ـ1978هػ  1398الهالهة
/ محمد ػ تاليؼ  87ألدبية لشرح المرزوقي عمى ديواف الحما ة ألبي تماـ صشرح المقدمة ا  (2)

تحقيػػؽ / يا ػػر بػػف حامػػد المطيػػري ػ طبعػػة مكتبػػة المنهػػاج ػ الطػػاهر بػػف عاشػػور ػ      
  . هػ1431األولى

  .ـ1985هػ 1405ػ د/ عبد القادر ح يف ػ عالـ الكتب ػ بيروت  11القرآف والصورة ص  (3)
ػ د/ كمػاؿ نشػات ػ منشػورات المنظمػة العربيػة  34ي الحديث في مصر نشاته واتجاهاته صالنقد األدب  (4)

  .ـ1983لمهقافة والعمـو 
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نمػا ؼ إلػى الصػورة الح ػيةشػيص ا يضػا موحد ا ق وهذا االن عاؿ الوجػداني ق و لػيس ق وا 
 (1). هو الصورة و

فالتشػبيه بوصػ ه أداة فاعمػػة مػف أدوات تشػكيؿ الصػػورة ق و لػـ يبتػدع لر ػػـ 
نمػػػا ابتػػػدع لنقػػػؿ الشػػػعور بهػػػذ   األشػػكاؿ واأللػػػواف مح و ػػػة بػػػذاتها كمػػػا تراهػػػا ق وا 
األشكاؿ واأللواف مف ن س إلى ن ػس . وبقػوة الشػعور وتيقظػه وعمقػه وات ػاع مػدا  

 اذ  إلى صميـ األشياء يمتاز الشاعر عمى  وا  ... والشعر يعكس عمى الوجداف ون
 (2)و.ق ويزيد الوجداف إح ا  ا بوجود  ما يص ه فيزيد الموصوؼ وجود ا ...

وهػذ  ال اصػدة التقييميػة لمصػورة ال نيػة ػ المتشػكمة بالتشػبيه أو بغيػر  ػ هػي 
يس همػػه تج ػػيـ الموصػػوفات بػػؿ محػػؿ ات ػػاؽ بػػيف النقػػاد المحػػدهيف ؛ إذ الشػػعر و لػػ

التعبير عػف وقػع هػذ  الموصػوفات فػي ن ػس الشػاعر وت اعمهػا فػي وجدانػه ق وكػاف 
الوصؼ قد صار ضرب ا مف الوجداف ال ضرب ا مف المحاكاة الجمالية ق حتى ليمػوح لنػا 
أحيان ا كهيرة أف الشػاعر الحػديث ال يمجػا إلػى الوصػؼ لمتج ػيد الح ػي ق بػؿ كمحػؾ 

زاج بالطبيعة وتجاوب معهػا ق وان عػاؿ بهػا يصػؿ إلػى حػد فنػاء الشػاعر لموجداف وامت
 (3) . في الطبيعة وامتزاجه بها وامع وجدانه عميها و

فالنقاد المحدهوف أجمعوا عمى و أف الصور إنما يػراد بهػا التعبيػر عػف موقػع 
هػػػػؿ األشػػػياء مػػػػف الوجػػػػداف ق وكيػػػؼ يحيػػػػؾ امح ػػػػاس بهػػػا دوف النظػػػػر إلػػػػى التما

؛ لذا ف ف قيمة الصورة التشػبيهية فػي النقػد الحػديث ق ترتكػز عمػى قػدر  (4)والاارجي

                                           
امعاـ ػ عمي عباس عمواف ػ منشورات وزارة  ػ 41العربي الحديث في العراؽ صتطور الشعر   (1)

   .ـ1975بغداد 
  .الطبعة الرابعة ػ مف دوفػ العقاد والمازني ػ طبعة دار الشعب ػ  21الديواف ص  (2)
  .ػ د/ محمد مندور 110ق 109فف الشعر ص   (3)
  . ػ  ابؽ 193الصورة األدبية ص  (4)
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أو مقدار التاهير الن  ػي ق الػذي يػتمكف المبػدع مػف نقمػه ق واألهػر الػذي يطبعػه فػي 
ن س المتمقي ق ومف هـ فابد أف تتاحـ أجزاء الصػورة  ق وشػعور المبػدع فػي إطػار 

 ه الداامية والاارجية.ي مي بنقؿ التجربة ق نقا صادق ا في معطيات
والحػػػؽ ق فػػػ ف مػػػدارس النقػػػد العربػػػي الحػػػديث الػػػهاث ) أبولمػػػو والػػػديواف 
والمهجػػػر( ق قػػػد ا ػػػتمدت أصػػػولها النقديػػػة مػػػف المدر ػػػة الرومان ػػػية الغربيػػػة ق و 
الداعية إلى مااطبة الن س ق والتعامؿ مع الذات المبدعة ق وترؾ الحرية لم نػاف فػي 

ماصم ا لعبقريته الااصة و. أف يامؽ لن  ه شكا فني ا
(1) 

لذلؾ لـ تعػد الصػورة فػي النقػد الحػديث و ػيمة فنيػة أو نػوع با ػي محػدد ق 
 ػػواء أكػػاف تشػػبيه ا أـ ا ػػتعارة أـ  يرهمػػا ق بػػؿ أصػػبحت هػػذ  الو ػػاصؿ ال نيػػة طرق ػػا 
وأدوات ق تعتمػػػد عميهػػػا بنيػػػة الصػػػورة ق ومػػػف مجموعهػػػا تتشػػػكؿ العاقػػػات الن  ػػػية 

ق لذا ف نهـ لػـ يح مػوا كهيػر ا بالصػور )الب ػيطة( أو الم ػردة ق فهػي ال  (2)والشعورية 
تعد ػ في رؤيػتهـ ػ إال لقطػة  ػريعة ق ال تحمػؿ مشػاعر ضػافية ق وال ت ػعؼ المبػدع 
في نقؿ جميع اوالجه ق  والمح و ات في التشكيؿ التصويري ال تمهؿ إال إ ػقاطات 

 لعوالـ ن  ية.
شػبيهات ػ عنػد العشػماوي ػ تت ػـ بغزارتهػا والصور الشعرية القاصمة عمػى الت

       ووفرتها ق ومف نماذجها :
 (3) الحجػػػػب بػػػػه وازدادت ليػػػػؿ المعانػػػػاة  لطغى نورها لوال وأنِت كالشمس

 

فالصورة التشبيهية في مطمع البيت بدت فاترة متهالكة ق تطػؿ عمينػا بهوبهػا 

                                           
عزيػز  لمباحػث/ ػ ػ ر ػالة ماج ػتير 99مظاهر امبداع ال ني في شعر أبي القا ـ الشػابي ص  (1)

  . ـ1980هػ 1390والهقافة ػ جامعة ق نطينةلعكايشي ػ معهد ايداب 
   .97ينظر: ال ابؽ ص  (2)
   .ق والبيت مف تاـ الب يط. 37ديواف مراكب ذكرياتي ص  (3)
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ي ) ليػؿ المعانػاة ( ؛ جعمهػا المتعارؼ عميػه ق إال أنػه لمػا أردفهػا بالتصػوير اال ػتعار 
الصقػػة مقبولػػة ق فمػػوال أف الصػػورة الهانيػػة كانػػت إيغػػاال لألولػػى لمػػا كػػاف لألولػػى بهػػاء 
يذكر ق كما أف نقؿ الشاعر ما تموج به ن  ػه ػ فػي تشػكيمه لمصػورة الهانيػة ػ  ػاعد 

ق المتكصػة ولػىفي إزالة حالة الضػعؼ واالبتػذاؿ ق التػي كػادت تتػردي فيهػا صػورته األ 
ف و أشد ما يضعؼ الصورة فني ا هو أف يقؼ الشاعر عند ع مى الحا ة البصرية ق وا 

حدود الحس ق مما ت ميه البا ة العربيػة القديمػة )الجػامع فػي كػؿ( دوف نظػر إلػى 
ق فالشػػاعر نجػي حينمػا ربػػط  (1)ربػط هػذا التشػابه الح ػػي بجػوهر الشػعور وال كػرة و 

 ه وما اته.الصورة األولى بالهانية الناقمة لمعانات
ا وجػاء  ق ويػدنى بػه  وال رو أف اميغػاؿ فػي التصػوير يزيػد التشػكيؿ وضػوح 

 إلى األفهاـ.
 ومف إيغاالت العشماوي ميضاح صور  وتقريبها قوله:  

  أصػػػػػػػػػػبحوا الحػػػػػػػػػػواصج لمػػػػػػػػػػا تزاحمػػػػػػػػػػت
 

 القيعػػػػػاف تضػػػػػمها ال ػػػػػراب كػػػػػرؤا 
 

  تاصػػػػػػػه يؤمػػػػػػػؿ فمػػػػػػػا،  كػػػػػػػرؤا ال ػػػػػػػراب
 

 (2) ؟ الظمػػػآف يطمػػػب ومػػػاذا،  منهػػػا 
 

فالشاعر أبدا المتآمريف مف أبناء أمته مع أعداصها ػ فػي الا ػاء ػ بال ػراب 
ق إلى هنا تكوف الصػورة قػد اكتممػت ق لكنػه أو ػؿ فػي البيػت الهػاني ق ف ضػي أمػرهـ 
وزاد في كشؼ أقنعتهـ ق تحذير ا مف إتباعهـ أو المهث  وراء آراصهـ الهدامػة ق و يػر 

 لقرآف في تشكيمه تمؾ الصورة .ااؼ أنه ا تعاف بالتناص مع ا
 ومف صور  التشبيهية قوله في وصؼ أمريكا:  

 ممصػػػػػػػا قػػػػػػػد كػػػػػػػالهقبيف بعينػػػػػػػيف رنػػػػػػػت
 

 الضػػػػيؽ شػػػػدة مػػػػف عانتػػػػا وقػػػػد،   ػػػػدر ا 
 

 (1) مػػػوؽ وفػػػي ج ػػػف فػػػي إبمػػػيس كعػػػيف   فبػػػػػػػػػدت،  أطرافهػػػػػػػػػا ربطػػػػػػػػػت كانمػػػػػػػػػا
 

                                           
  .ػ د/ محمد  نيمي هاؿ ػ  ابؽ 420النقد األدبي الحديث ص   (1)
  .ق والبيتاف مف تاـ الكامؿ 12ديواف يا أمة ام اـ ص  (2)
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 أظهرهػػػػػػا الشػػػػػػوؾ كغصػػػػػػوف أهػػػػػػدابها
 

 وتزويػػػػػػؽ زيػػػػػػؼ بػػػػػػا الاريػػػػػػؼ فصػػػػػػؿ 
 

  ػػػػػػػػػوداء قاتمػػػػػػػػػة لكنهػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػاءبي
 

 (2) تػػػػػػػػدقيؽ ذات بعػػػػػػػػيف لمػػػػػػػػف يراهػػػػػػػػا 
 

فالشاعر ا تعاف بالتشبيه في أكهر مف موضع ؛ ليبرز الموصوؼ في أبشع 
 صورة وأاوفها ق وقد جاء تصوير  لها مف وحي  يا تها وعداصها لألمة ام امية.

 ومف التصوير التشبيهي قوله مااطب ا المناضؿ ال م طيني:
 ع إذا تالؽ بالبشاشة واحت ؿكف كالربي

 كال جر حيف يزؼ لمدنيا
 (3)تباشير األمؿ.

 وقوله مصور ا واقع األمة: 
 كال ري ػػػػػػػة لألعػػػػػػػػ كيػػػػػػػؼ أصػػػػػػػبحت

 

 ؟ ػػػػػػداء ق هػػػػػذا ي ػػػػػطو ق وذاؾ يعػػػػػػاؼ 
 

 (4) ؟ الضػػػػػعاؼ ونحػػػػػف،  أعػػػػػداؤنا فيػػػػػه  اراػا يتبػم رح   تػؼ أصبحػكي
 

 ػى والت جػع والتضػجر مػف فقد  عى إلػى إشػاعة مشػاعر الحػزف واأل      
 واقع أمته وما آلت إليه ق ونقؿ هذ  الاوالج إلى كؿ أحرار األمة مف متمقيه. 

 ومنه قوله:
 ما هذا النور ال اطع ق ما هذا النور  
 وأتا  الصوت قوي ا ق كالرعد القاصؼ

                                                                                                           
ؽ العيف : طرفها مما يمي األنؼ والجمػع آمػاؽ . ينظػر : ماتػار  (1) ػػ مكتبػة 256الصػحاح لمػرازي ص مؤ 

ف ذا أضػي ت بشػاعة المجػرا إلػي ، وقد يراد بها مجرا الدمع مف العيف       ـ.1995لبناف  ناشروف
  . قبي منظر العيف ال الؼ ؛  اعد في تشكيؿ الصورة بالرؤية التي أرادها الشاعر لمموصوؼ

  .ق واألبيات مف تاـ الب يط 32ديواف القدس أنت ص  (2)
  .15ل ابؽ صا  (3)
  .ق والبيتاف مف تاـ الا يؼ74ديواف نقوش عمى واجهة القرف الاامس عشر ص  (4)
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ا كالبرؽ الااطؼ  لماح 
 (1). وندي ا ق كالغصف الوارؼ

ػا عمػى فتكرار التشبيه أفاد إقرار الم  عنى وتوكيد  ق بامضافة إلى كونه مممح 
 صدؽ امح اس وحرارة العاط ة.

ا أبناء أمته:     ومف تشبيه المعنوي بصورة الح ي جاء قوله ناصح 
 حقػػػػػػػػد ،  رب ذي هػػػػػػػػوب نظيػػػػػػػػؼ

 

 (2) كػػػػػػػػػػػالبقع قمبػػػػػػػػػػػه فػػػػػػػػػػػي زوايػػػػػػػػػػػا 
 

فقػد ارتضػى أف يكػوف الحقػد ػ وهػو مػف  يػر المػػدركات بػالحواس ػ كػػالبقع 
التي تغمؼ قموب األعداء ق وقد أفاد هذا في ا تغاؿ اياؿ المتمقي ق كي  ال وداء ق

 يقع التحذير منه موقعه.
وتشبيهات العشماوي تنوعت ما بيف مكتممة األركاف وبميغة وداصرية ق إال    

أنها جاءت ػ في مجممها ػ تقميدية ق وتمهمت جدتها في  ياقاتها التعبيرية ق و عيها 
 ػ إلى نقؿ اوالجه ق وما تعتمؿ به ن  ه . ػ في األعـ األ مب

 : ـ االستعبرة2
تعد مف أروع و ػاصؿ التصػوير البيػاني ؛ إذ إنهػا و تعبػر عػف الغػرض فػي    

ق (3)تصوير بارع بم ظ قميؿ ق له أهر  فػي ن ػس ال ػامع مػف  يػر إطالػة وال إطنػاب و 
ديػدة ق هػي وتكمف براعة التصوير اال تعاري في أنه يبعث عمى ا تحضػار صػورة ج

 صورة المشبه أو المشبه به المحذوفة .
ويتحقػػػؽ فػػػي اال ػػػتعارة مػػػا يصػػػبو إليػػػه النقػػػاد المحػػػدهوف مػػػف ضػػػرورة    

                                           
  .72ديواف القدس أنت ص  (1)
  .ػ  ابؽ ق والبيت مف تاـ الرمؿ 10ديواف مراكب ذكرياتي ص  (2)
العالميػة ػ د/صػاح الػديف عبػد التػواب ػ الشػركة المصػرية  58الصػورة األدبيػة فػي القػرآف الكػريـ ص  (3)

  .ـ1995لمنشر ػ األولى
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انعكاس العواطؼ واألحا يس ق فاال تعارة تجعؿ و القارئ أو ال ػامع يحػس بػالمعنى 
أكمؿ إح اس وأوفا  ق فتصور المنظر لمعيف ق وتنقؿ  الصوت لألذف ق وتجعؿ األمر 

ق فالتشػكيؿ اال ػتعاري هػو ل ػاف وجػداف المبػدع ؛ ألف  (1)لمعنوي مممو  ػا مح  ػا وا
الصػػورة اال ػػتعارية ال تصػػدر إال عػػف تامػػؿ وت كيػػر ال يااػػذ طابعػػا عقميػػا بحت ػػا ق بػػؿ 
ياػػتمط بالشػػعور والايػػاؿ وأعمػػاؽ الػػن س ق فهػػي إذف نابعػػة مػػف الػػن س امن ػػانية ق 

ا عمى ذلؾ أصػبحت الصػورة اال ػتعارية ك يمػة ولي ت ظا لمعالـ الاارجي ق وتا ي   
 (2). باف تهير فينا ان عاالت وجدانية متنوعة

وقػد أجمعػت كافػة الدرا ػات النقديػة ػ قػديمها وحػديهها ػ عمػى أف التصػوير  
ق إال أف هػذ  المزيػة لمتشػكيؿ اال ػتعاري ق  (3)اال تعاري هو جوهر الشعر ودعامتػه 

التي دلؼ إليها المبدع ق بؿ إلى الطريؽ التي  مكها  ال تؤوؿ إلى الداللة المعنوية ق
ق فػالمعنى اال ػتعاري و ال يقػدـ بطريقػة  (4)مهبات المعنى وتاكيد  في ن س المتمقػي 

؛ لػػػذا عػػػد  (5)مباشػػػرة ق بػػػؿ يقػػػارف أو ي ػػػتبدؿ بغيػػػر  عمػػػى أ ػػػاس مػػػف التشػػػابه و 
مػػا يتضػػمنه التصػػوير اال ػػتعاري أقػػوا وأعمػػؽ إيحػػاء  مػػف التصػػوير التشػػبيهي ق ل

ق إذ اال ػتعارة  و تمػزج بػيف (6)ومف  عة الداللة وقوة التصػوير و التشكيؿ اال تعاري 
الشػػػعور والاشػػػعور ق ولمػػػا كػػػاف الاشػػػعور هػػػو مهػػػوا االن عػػػاالت الن  ػػػية ق فػػػ ف 

                                           
  .95السابق ص  (1)
المطبعة األهمية د/يو ؼ أبوالعدوس  251والجمالية صالمعرفيةاألبعاداال تعارةفي النقدالحديث ينظر:  (2)

  .ـ1997ػ األردف ػ األولى 
  .ػ  ابؽ 20ينظر: الصورة والبناء الشعري ص  (3)
   .67ينظر: ال ابؽ ص  (4)
   .ػ  ابؽ 7في النقد الحديث .. األبعاد المعرفية والجمالية ص اال تعارة  (5)
  .ػ د/ محمد  نيمي هاؿ ػ  ابؽ 433النقد األدبي الحديث ص  (6)
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 (1)اال تعارة تقـو بعممية تنشيط القوا الوجدانية بما تحمؿ مف هذ  االن عاالت و.
ػا ػ إلػى اعتمادهػا وتػؤوؿ أهميػة اال ػتع   ارة فػي التشػكيؿ التصػويري ػ أيض 

عمى اميحاء ق والبعد عف التصريي المباشر ق وهذا مف شانه أف يهير انتبا  المتمقي 
ق ويدفعػػه إلػػى ا ػػتكنا  التشػػكيؿ والتمتػػع بجمالياتػػه ق و فاميحػػاء قػػادر عمػػى ا ػػتن ار 

حداث التوتر امن اني والقمؽ الروحي ق ا لقادريف عمى ح ز الاياؿ كوامف الن س ق وا 
 (2)و.

ولما لا تعارة مف دور بارز في التشكيؿ التصػويري ؛ فقػد اشػترط النقػاد    
 ف تكوف دانية قريبة مف األفهاـقالقدامى لح ف اال تعارة وجودتها أ

ق بمعنى  (3) فػ و أح ف اال تعارات ما تضمف منا بة بيف الم تعار والم تعار منه و
بمعنى أف يكوف وجه الشبه بيف الم تعار منه والم تعار لػه قريب ػا ق لػيس بعيػد ا أو 

 محاال ؛ لذا عابوا عمى و أبى نواس و قوله:
 بػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػوت المػػػػػػػػػػػػاؿ ممػػػػػػػػػػػػا

 

  (4) منػػػػػػػػػػػػػػػؾ يشػػػػػػػػػػػػػػػكو ويصػػػػػػػػػػػػػػػيي 
 

و فػػاي شػػيء أبعػػد ا ػػتعارة مػػف صػػوت المػػاؿ  فكيػػؼ حتػػى بػػي مػػف الشػػكوا 
و يوضع  ولـ يػرد  أبػو نػواس فيمػا أقػدر ق والصياح ق مع أف له صوتا حيف يوزف أ

ق فهػػػـ بػػػذلؾ يرفضػػػوف أف يطػػػرؽ  (5)ألف معنػػػا  ال يتركػػػب عمػػػى ل ظػػػه إال بعيػػػدا و 
الشاعر باياله المعاني الغريبة ق وقد نصوا عمى أنه : و ال ي تعمؿ هذا الضرب مػف 

                                           
   .ػ  ابؽ 249اال تعارة في النقد الحديث ص  (1)
  .226ال ابؽ ص  (2)
ضػؿ ػ دار ػ عبػد الحميػد بػف وهبػة ار ػ تحقيػؽ / محمػد أبوال  215شػرح نهػج البا ػة ص  (3)

  . إحياء الكتب العربية
  .هػ1301ـ 1884ػ مطبعة جمعية ال نوف  12ديواف أبي نواس ص  (4)
 ػ ال ػعادةمحمػدمحي الػديف ػ مطبعةػ تحقيػؽ /163العمدة في محا ف الشعر وآدابه ونقد  ص  (5)

   .ـ1963  هػ1383الهالهة
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التو ػػع إال جاهػػؿ با ػػرار ال صػػاحة والبا ػػة ق أو  ػػا   افػػؿ يػػذهب بػػه اػػاطر  إلػػى 
ق ومػػف هػػـ أرادوا لا ػػتعارة أف تكػػوف و ادعػػاء  (1)ا ػػتعماؿ مػػا ال يجػػوز أو يح ػػف و 

ق واشػػترطوا لهػػذ  المبالغػػة أال  (2)فػػي الشػػيء لممبالغػػة فػػي التشػػبيهو معنػػى الحقيقػػة
ال ف ق  نهػػػا  ػػػتودي بالصػػػورة و إلػػػى الغمػػػوضتتجػػاوز حػػػدود المعقػػػوؿ والمعهػػػود ق وا 

 (3).واات اء الحدود ال اصمة بيف األشياء و
هػػذ  النظػػرة لػػـ يعتمػػدها النقػػد الحػػديث ق الػػذي تػػرؾ العنػػاف لمشػػاعر يحمػػؽ 
باياله كي ما شاء ق فيجمب مف المعػاني المبتكػرة مػا يغنػي بػه التشػكيؿ التصػويري ق 

 وقد عدوا هذا لون ا مف ألواف ترقى الاياؿ.
فالاياؿ كمما كاف قريب ا عد المحدهوف الصورة مبتذلة ضػحمة ق ال تػؤدي إلػى 

 اعؿ طويؿ األمد مع المتمقي ق كما أنها تحػد مػف قػدرة المبػدع ق وتحجػـ موهبتػه ق ت
حتػػى رأا بعضػػهـ : أف رؤيػػة النقػػاد القػػدماء قػػد حالػػت و دوف تكهيػػر الطبقػػة التػػي 
تتذوؽ الجدة في اال تعارة ق وتقبؿ عمى ما يكمف في طبيعة مف الاياؿ الاػاؽ مػف 

 (4) إبراز الحياة في صورة جديدة و.
كانت اال تعارة في رؤية المحدهيف ق تعبير ا و يقـو عمى درجة مف درجات  لذا

التقمص الوجداني تمتد فيه مشاعر الشاعر إلػى كاصنػات الحيػاة مػف حولػه ق فيمػتحـ 
بهػػػا ويتاممهػػػا ق كمػػػا لػػػو كانػػػت هػػػي ذاتػػػه ق ويمغػػػي الهناصيػػػة التقميديػػػة بػػػيف الػػػذات 

                                           
الموصػمي ػ تحقيػؽ /محمػد محػي ػ أبػوال تي  1/348المهػؿ الهػاصر فػي أدب الكاتػب والشػاعر   (1)

  .1995ػ المكتبة العصريةالديف 
ػ ابف حجة الحموي ػ تحقيؽ / عصاـ شعيتوػ دار ومكتبة الهاؿ ػ بيػروت 1/110ازانة األدب   (2)

   .ـ1987ػ األولى
  .ػ  ابؽ 208ص العرب ال نية في التراث النقدي والبا ي عند الصورة  (3)
ػ د / إح ػاف عبػاس ػ دار الهقافػة ػ بيػروت ػ الرابعػة  170العػرب صتػاريخ النقػد األدبػي عنػد   (4)

   .ـ1983
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لمحدود ال اصمة بػيف عناصػر الطبيعػة ق ف ي التعبير اال تعاري محو  (1) والموضوع و
وأصػػنافها ق وكػػاف اال ػػتعارة تقػػـو عمػػى إبطػػاؿ قػػوانيف المػػادة ق فهػػي إذف ضػػرب مػػف 

  حر البياف ق الذي ياالؼ النواميس الطبيعية .
ومػػػف هػػػـ رأا المحػػػدهوف : أف و أوؿ مظهػػػر جمػػػالي لا ػػػتعارة ق ا ػػػتعادة 

ق وكانهػػا  (2)ف المشػػاركيف فيهػػا و الحيػػاة توازنهػػا ق وا ػػتصناؼ االن ػػجاـ الػػداامي بػػي
تؤصػػؿ لطبيعػػػة جديػػػدة  يػػر التػػػي أل ناهػػػا ؛ تغػػػدو فيهػػا العناصػػػر األاػػػرا تقا ػػػمنا 

 اواصنا الح ية ق وتشاركنا أحا ي نا وطاقاتنا الشعورية.
ا بالوحػػػػدة واعتمػػػػاد النقػػػػد الحػػػػديث الصػػػػورة الكميػػػػة ق وعػػػػدـ اكتراهػػػػه كهيػػػػر  

نظرة النقد القػديـ ال تتماشػى وتمػؾ الصػور  الب يطة( ق يجعؿالتصويرية أو الصورة )
الكمية ق القاصمة عمى تآلؼ العناصر وتشابكها ؛ فميس بالضرورة إيجاد عاصؽ قويػة 
ق وقراصف هابتة بيف كؿ عنصر مف عناصر تمؾ الصورة ق التػي و ال تعتمػد كهيػر ا عمػى 

دي إلػى التػاهير ق المػؤ  (3)حدود التشابه الضيقة بقدر ما تعتمد عمى ت اعؿ الدالالت و
والتاهر بيف الطرفيف ق وهو الموصؿ ألرفع ألواف التشكيؿ اال تعاري في النقد الحديث 

 ق وهو اال تعارة المو عة أو الممتدة.
مف هـ ق فالتو ع في تشكيؿ الصورة اال تعارية ق وامتياف بالمعاني الغريبة 

لغاء الحدود بيف عناصر الوجود ق وت اعؿ الدالالت ق ون شوء التاهير والتػاهر بػيف ق وا 
األطراؼ ق مما أقر  النقد الحػديث ق الػذي أعطػى لمشػاعر حريػة االنطػاؽ التايمػي ق 
فمػػـ يحجػػر عميػػه ايالػػه ق لػػذلؾ  ػػمؾ الشػػعراء المحػػدهوف دروب ػػا شػػتى ق وا ػػتادموا 

 و اصؿ متعددة ؛ البتداع صورهـ.

                                           
  .ػ  ابؽ 205ق  204ص العرب ال نية في التراث النقدي والبا ي عند الصورة  (1)
  .ػ  ابؽ 6الصورة األدبية ص  (2)
  .ػ  ابؽ 205ص العرب ال نية في التراث النقدي والبا ي عند الصورة  (3)
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 منها :وتعتمد اال تعارة في نتاج العشماوي عدة تشكيات تصويرية ق 
 : ) أ( انتشخيص

ودور  إحػػاؿ الجمػػادات فػػي هيصػػة األشػػااص ق وامػػع صػػ ات األحيػػاء     
عميهػا ق وهػػذ  الو ػػيمة التػػي يحيػػؿ بهػػا الشػػاعر الطبيعػػة الصػػامتة إلػػى كاصنػػات تػػدب 
فيهػا الحيػاة ق قػد تعػارؼ عميهػا المبػدعوف ػ قػديم ا وحػديه ا ػ ق وتعػد مػف أقػدر أدوات 

المتمقي ق إذ التشايص و عممية ن  ية ق ووظي تػه التػاهير  الشاعر إلى ااتراؽ عالـ
هارة ان عاله المنا ب عػف طريػؽ تشػايص المعػاني المجػردة فػي  في ن س المتمقي وا 

 (1). صور ح ية ق يايؿ لممتمقي أنها متحدة بها و
وقد أ ـر القدامى والمحدهوف بهذ  األداة  ق وا تعمموها بكهرة في نتاجهـ    

لػى أنهػا تعمػؿ عمػى الػدمج بػيف عػالمي الجمػادات واألحيػاء ق وت ػعى ق وهذا يؤوؿ إ
 لمتاكيد عمى إك اب المجردات  مات األشااص ق فهي ممكة

و ت ػػتمد قػػدرتها مػػف  ػػعة الشػػعور حين ػػا ق ومػػف دقػػة الشػػعور حين ػػا آاػػر ق  
وال ػػموات مػػف األج ػػاـ  ففالشػػعور الوا ػػع هػػو الػػذي ي ػػتوعب كػػؿ مػػا فػػي األرضػػيي

ذا هػػي حيػػة كمهػػا ألنهػػا جػػزء مػػف تمػػؾ الحيػػاة الم ػػتوعبة الشػػاممة ق والمعػػاني ق فػػ 
والشعور الدقيؽ هو الذي يتاهر بكػؿ مػؤهر ق ويهتػز لكػؿ هام ػة والم ػة ق في ػتبعد 
جد اال تبعاد أف تؤهر فيه األشياء ذلؾ التاهير ق وتوقظػه تمػؾ اليقظػة ق وهػي هامػدة 

 (2)جامدة ص ر مف العاط ة امو مف امرادة و
تشػػايص كػػاداة فاعمػػة فػػي التشػػكيؿ التصػػويري و قػػدرة عمػػى التكهيػػؼ ولم   

واالقتصػػار واميجػػاز ق وقػػد عػػزا إليػػه ) ريتشػػاردز( ال ضػػؿ فػػي تجنػػب انتشػػار الػػدوافع 

                                           
   .ػ  ابؽ 241ص رة في النقد الحديثاال تعا  (1)
ػ العقػاد ػ دار الكتػاب العربػي ػ بيػروت ػ ال اد ػة  305ابػف الرومػي .. حياتػه مػف شػعر  ص  (2)

   .ـ1967
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يػػػراد بػػػه إحػػػداث م اجػػػػاة أو  االن عاليػػػة وتبػػػددها ق لػػػذلؾ يتميػػػز مػػػف كػػػؿ أ ػػػموب
عاقػات جديػدة  ق فالتشايص يزيػؿ الرتابػة عػف األشػياء ق ويكشػؼ عػف (1)وماادعة

بيف عناصر الوجود ق ت ػهـ فػي تقػديـ عالمنػا القػديـ بهػوب قشػيب ق يحػرؾ ال كػر ق 
ويدفع إلى التامؿ ق وينشط الشػعور ق ويعيػد الكػاصف البشػري إلػى مكانػه مػف العػالـ ق 

 (2)ويعمؽ صمته بكؿ مظاهر  وظواهر . 
يف ق الػذيف يػؤهروف إال أف مصطمي التشايص قد  دا شبه مهجور مف قبؿ النقاد المعاصػر 

 (3) اال تعارة عمى التشبيه ق والرمز عمى التشايص ق واأل طورة عمى التمهيؿ.
ومف شواهد التشايص عند العشماوي ما أجرا  عمى ل ػاف ط مػة فم ػطينية ا تالػت 

 يد الغدر ايهمة أباها:
 أرحمت يا أبتي الحبيب 

 كؿ النجـو ت ابقت نحوي
 تزؼ لي العزاء
   ا مف ضياءوالبدر مد إلي ك
 والميؿ هز هيابه

 (4). فانهؿ مف أطرافها حزف الم اء
فهنػػا تقا ػػـ عناصػػر الطبيعػػة الط مػػة ألمهػػا وكمػػدها ق والشػػؾ فػػي أف نػػزوع 
المحػػزوف إلػػى م ػػردات الطبيعػػة ق واناراطػػه فيهػػا لػػيس بالتشػػكيؿ المبتكػػر ق إال أف 

تػػانس وقػػت  عنصػػر الجػػدة فػػي تمػػؾ الصػػورة يػػؤوؿ إلػػى جريانهػػا عمػػى ل ػػاف ط مػػة ق

                                           
  .ػ  ابؽ 136الصورة األدبية ص  (1)
  .ػ  ابؽ231ص اال تعارة في النقد الحديث  (2)
  .ػ  ابؽ 291ص ربالع ال نية في التراث النقدي والبا ي عند الصورة  (3)
   .ـ2007هػ 1428ػ العبيكاف ػ الطبعة الهالهة ػ 35ديواف يا  اكنة القمب ص  (4)
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فجيعتها باألحياء ق وهروبها إلى الطبيعة يعكس مدي األلـ الن  ػي ق الػذي حػدا بهػا 
إلػػى أف تهجػػر عػػالـ البشػػر ق المتاػػاذليف عػػف نصػػرتها ق وت ػػتعيض عػػف ماػػالطتهـ 

 بالمجوء إلى كاصنات أارا ق تامع عميها شماصؿ األحياء.
تي يحياهػا بعػض ومف التشايص التاييمي قوله عف حياة المهو والمجوف ال

 المترفيف مف الشباب العربي:
 اتػي فػػػػػػػػػػػؤاد الكػػػػػػػػػػػاس بالرش ػػػػػػػػػػػػأدمػػػػػػػػػػػ  يػى امتنػا الكاس حتػوشربت فيه

 

 (1) مػػػػػف  ػػػػػوء مػػػػػا أجنيػػػػػه مػػػػػف  ػػػػػهراتي  هػر  ن  ػا الميؿ يكػت فيهػوجعم
 

فتج يد الشاعر لهذ  الشاصػية ق وحديهػه عمػى ل ػانها جعػؿ الصػورة أكهػر 
يحاء ق وأحاؿ الكا ق مػا ق وامع عميهما مف لواـز األحياء س والميؿ كاصن ا حي افاعمية وا 

أ نى به الصورة وجعمها ت عـ بالحركة ق وانعكاس الصورة   ػ عمي هذا النحو ػ حمؿ 
 إلينا جراحات الاهي وآالمه الن  ية. 

 وعمى  رار ذلؾ جاء قوله مصور ا هيصة الشباب المقمع عف امدماف :    
 ين ػػكب الميػػؿ جػػدار أمػػاـ دمعػػي

 

 تمتهػػػػػػػب القمػػػػػػػب حنايػػػػػػػا فػػػػػػػي وجمػػػػػػػرة 
 

 يشػػػػكو تطاولهػػػػا وليمػػػػة نجمهػػػػا
 

 (2) العينػػػػػػػيف مكتصػػػػػػػب وبػػػػػػػدرها ذابػػػػػػػؿ 
 

فقػػد أحػػاؿ النػػـو والبػػدر شاصػػيف يبػػث أحػػدهما شػػكوا  ق واياػػر بػػدا شػػاحب 
ق اعر فػي الن ػاذ إلػى أعمػاؽ المتمقػيالوجه ذابؿ العينيف تعمو  الكآبة ق وقد نجي الش

ق ج يد الشاصية والحديث عمى ل انها يه هذا الشاب عف طريؽ تفنقؿ إلينا ما يقا
 فكاف لهذا أهر  في التواصؿ الوجداني ق ونقؿ المشاعر واألحا يس.
 ومف التشكيات التصويرية المتكصة عمى التشايص قوله:

 يزؼ صوت البمبؿوال جر وؼ   يػػػاء  ينجمػؿ الشتػي ق ليػال تيا 
                                           

  .ػ  ابؽ ق والبيتاف مف تاـ الكامؿ 51مشاهد مف يوـ القيامة صديواف   (1)
  .ق والبيتاف مف تاـ الب يط 25ال ابؽ ص  (2)
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 ؿػا لـ تهطػاء قموبنػلوال ص   اػػف حبنػة مػػوؼ تهطؿ  يمػول 
 (1) ذ ا يحدث عف ربيع مقبؿػبش  ول ػوؼ تهتؼ زهػػرة فواحػػػػة

فهو يااطب أمته التي أضػناها ليػؿ التاػاذؿ والهػواف ق ويبشػرها بػاف  ػبات 
الشػػتاء فػػي كهػػوؼ الظػػاـ  ػػتتحطـ أ ػػوار  وجدرانػػه ق وال جػػر الجديػػد آت ق حػػاما 

 لبهجة .تباشير ال رحة وترانيـ ا
وقد اتكا الشاعر في صورته عمى التشايص اال تعاري ؛ فا ػتنطؽ ال جػر  

والزهر ق فاشاع عنصر الحركة والحيوية فػي تشػكيمه ق فبػدت  الصػورة براقػة تجتػذب 
انتبا  المتمقي ق وتدنيه مف تمؾ العناصر ق فياالطها ويت اعؿ معها ق بعد أف صػارت 

 تشاركه ص اته.
 ومف ذلؾ قوله:

 قالػػت ؟ فم ػػطيف يػػا مػػوؾأيػػف أه
 

 عميػػػػػػػػه الرمػػػػػػػػاح بعضػػػػػػػػهـ أجهػػػػػػػػزت 
 

 ظممػػػػػا وبقايػػػػػا مػػػػػنهـ ي ػػػػػاموف
 

 (2)  ػػػػػاموا األرض عمػػػػػى مػػػػػنهـكثيررررر و 
 

والشػػؾ فػػي أف ا ػػتنطاؽ اال ػػتعارة يضػػ ي مزيػػد ا مػػف الػػدالالت اميحاصيػػة ق 
ويمهؿ عاما مهم ا في اطاع المتمقي عمى دوااؿ المنشئ ق مما يدفعه إلى مشػاركة 

 ومعايشته التجربة. المبدع
ومػػف الصػػور الكميػػة التػػي ا ػػتعاف فيهػػا الشػػاعر بالتشػػايص اال ػػتعاري ق  

مضػػ اء مزيػػد مػػف الػػدالالت عمػػى جوانػػب الصػػورة ق قولػػه فػػي ت ػػجيؿ مشػػاعر ط ػػؿ 
 فم طيني في ليمة مف ليالي القصؼ الصهيوني:

 تنػػػػػػػػػػػػزؼ جراحػػػػػػػػػػػػي مازالػػػػػػػػػػػػت أبتػػػػػػػػػػػػا 

 

 والمػػػدافع تقصػػػؼ، والميػػػؿ أعمػػػى 

 

  أل ػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػد مطػػػػػػػػػامحي بينػػػػػػػػػي وبػػػػػػػػػيف
 

 وهػػػذي تغػػػرؼ تريػػػؽ دمػػػي هػػػذي 
 

                                           
  .الكامؿ ػ  ابؽ ق والبيات مف تاـ 19ديواف مراكب ذكرياتي ص  (1)
   .ق والبيتاف مف تاـ الا يؼ 85ديواف شموخ في زمف االنك ار ص  (2)
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  ػػػػػػػػػػػيطرت ظمماتػػػػػػػػػػػه ليػػػػػػػػػػػؿ التاػػػػػػػػػػػاذؿ
 

 مغمػػػػػػؼ الهقيػػػػػػؿ والقمػػػػػػب بػػػػػػالهـ 
 

 الهقيػػػػػػػػػؿ ومقمتػػػػػػػػػي  وتهػػػػػػػػػاءب الصػػػػػػػػػمت
 

 البعيػػػد وتػػػذرؼ ترنػػػو إلػػػى األفػػػؽ 
 

 الػػػػػػػػردا الػػػػػػػػدار يرقبنػػػػػػػػي وأمػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػاب
 

 (1) ويرجػػؼ مػػايايؼ النوافػػذ وعمػػى 

(1) 
 

ي لير ػـ صػورة متكاممػة ق نػزع فيهػا فالشاعر ا ػتعاف بالتشػايص اال ػتعار 
إلػػى ت ػػجيؿ الواقػػع الاػػارجي ق ورصػػد نػػوازع الصػػبي وهواج ػػه ق جػػراء هػػذا الواقػػع 

 األليـ الرتيب ق الذي يكابد  أط اؿ الم مميف في فم طيف.
 ومف صور  الكمية المبنية عمى التشايص التايمي قوله: 

 اليتػػػػػػػػامى والنجػػػػػػػػـو،  الميػػػػػػػػؿ أ ػػػػػػػػهر
 

 ا ت ػػػػػاما لػػػػػه تبػػػػػدي،  حػػػػػاصرات 
 

 عنػػػػػػػػػػي وتػػػػػػػػػػزور تنػػػػػػػػػػزوي والػػػػػػػػػػرؤا
 

 ضػػػػػػراما بقمبػػػػػػي فتزيػػػػػػد األ ػػػػػػى 
 

 الميػػػػػؿ عقػػػػػـ هػػػػػؿ يػػػػػا نجػػػػػـو الم ػػػػػاء
 

 ؟ األحامػػػػػػػا ينجػػػػػػػب عػػػػػػػاد فمػػػػػػػا 
 

 طمػػػػػػػػػػػػػوع لمهػػػػػػػػػػػػػاؿ عػػػػػػػػػػػػػاد أفمػػػػػػػػػػػػػا
 

 ؟ النػػػػور حولنػػػػا والظامػػػػا يمػػػػزج 
 

 ؟ والوصامػػػػػا بيننػػػػػا الحػػػػػب ينشػػػػػر  راؽػػرؤا إشػػاد لمػػا عػػأفم
 

 الميػػػػػػػػػ أرهقنػػػػػػػػا الم ػػػػػػػػاء نجػػػػػػػػـو يػػػػػػػػا
 

 (2) أعوامػػػا  ػػاعاته وصػػارت،  ػػػؿ 
 

فالمتامػػؿ تمػػؾ الصػػورة يػػدرؾ براعػػة الشػػاعر فػػي توظيػػؼ عناصػػر الصػػورة ق 
لمداللة عمى عواط ػه وهواج ػه ق وقػد نػاا عػف طريقػة الوصػؼ المباشػر ق وتجػاوز 
الحػػدود الماديػػة ق فغػػذا الجمػػادات ومػػدها بالحيػػاة ق وراح يناجيهػػا عمػػى هيصػػة تشػػي 

ف كاف قد فاتػه أف ي ػتنطؽ النجػـو باالندماج الك مي ق والذوباف التاـ بينه وبينها ق وا 
 التي ي اصمها ق كي تت ع داصرة الاياؿ التصويري لدا المتمقيف.

                                           
  .ق واألبيات مف تاـ الكامؿ191ديواف شموخ في زمف االنك ار ص  (1)
  .ق واألبيات مف تاـ الا يؼ 49ق48ديواف نقوش عمى واجهة القرف الاامس عشر ص  (2)



 

  

 

 
 دد/عمي أحمد أبو زيد محم   بيف األصالة و المعاصرة ) التجديد ( في شعر عبد الرحمف العشماوي الصورة األدبية

 

853 

و يػػر اػػاؼ أف التواصػػؿ بػػيف المبػػدع وم ػػردات الطبيعػػة ق يعكػػس براعػػة    
وهػػذا الشػاعر فػػي الػػربط بػػيف معاناتػػه الن  ػػية ق وبػػيف هػػذ  الجمػػادات المح و ػػة ق 

بدور  يض ي عمى الصػورة طابع ػا مميػز ا ق يجعػؿ تجػاوب المتمقػي وت اعمػه معهػا أمػر ا 
 حتمي ا ق بوص ها ناقمة النطباعات ونوازع ن  ية ال تقع عميها الحا ة البصرية. 

 )ة( انتجسيذ:

ويقصػػػػد بػػػػه إبػػػػراز المعنويػػػػات فػػػػي هيصػػػػة المح و ػػػػات ق أو و تحويػػػػؿ    
إلى مجػاؿ آاػر ح ػي هػـ بػث الحيػاة فيهػا أحيان ػا ق  المعنويات مف مجالها التجريدي

ق فهػػذ  األداة تعػػيف عمػػى نقػػؿ الشػػيء مػػف  (1)وجعمهػػا كاصنػػات حيػػة تنػػبض وتتحػػرؾو 
صورته الذهنية المعنوية إلػى شػيء مج ػـ تدركػه الحا ػة البصػرية ق وت ػعى بقيػة 
الحػػواس لمتجػػػاوب معػػه ؛ لػػػذا فػػ ف التج ػػػيد ك يػػؿ بت عيػػػؿ كافػػة حػػػواس المتمقػػػي ؛ 
فتتعػػانؽ حػػواس المبػػدع فػػي إطػػار يشػػي بمػػدا فاعميػػة هػػذ  األداة ق فػػي الػػربط بػػيف 
عػػوالـ المنشػػئ ق ونوازعػػه وبػػيف متمقيػػه ق وهػػذا قريػػب جػػد ا مػػف ترا ػػؿ الحػػواس ؛ إذ 

 يحيؿ المعاني المدركة باألفهاـ إلي أشياء تقع عميها الحواس .
شػكيؿ اال ػتعاري ويعد وعبد القاهر الجرجانيو  أوؿ مف اعتمػد أنمػاط الت    

مف نقادنا القدامى ق  ير أنػه يطمػؽ عمػى التج ػيد م ػمى التج ػيـ ق وهػذا بػاد مػف 
قوله عػف اال ػتعارة : و إف شػصت أرت المعػاني المطي ػة التػي هػي مػف ابايػا العقػؿ ق 
ف شػصت لط ػت األوصػاؼ الج ػمانية حتػى  كانهػا قػد ج ػمت حتػى رأتهػا العيػوف ق وا 

ق لكػف القػاصـ منهػا عمػى هيكمػة المعنويػات ػ  (2)الظنػوفو تعػود روحانيػة ال تنالهػا إال 

                                           
د هيكػػػؿ ػ دار المعػػػارؼ ػ الطبعػػػة ػ د/ أحمػػػ 332تطػػػور األدب الحػػػديث فػػػي مصػػػر ص  (1)

   .ـ1994ال اد ة
   .ػ  ابؽ33أ رار البا ة ص  (2)
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عند  ػ أوقع وأرحب في الداللة ق فقد رأا : أف تشايص المعاني بالمدركات الح ػية 
 (1) يكوف أمس وأوقع في الن س  .

 ومف نماذج التشكيؿ التج يدي الم عؿ لحا ة ال مع قوؿ العشماوي :     
 فرحػػة األيػػؾ عمػى  نػػى طػػاصر وكػـ

 

  صػػوف منػػه التغريػػد عمػػى مالػػتو  
 

  لشػػدو  الزمػػاف أصػػغى شػػدا مػػا إذا
 

 (2) والن ػػػػػريف الػػػػػروض ورد وفػػػػتي ...
 

 فقد جعؿ لمزماف آذان ا يصغي بها ق ويطرب مف عذب ما ي مع.

ومف قبيؿ ذلؾ قوله فػي حػوار أدار  بينػه ق وبػيف هػـ قػد اعػتا  ق فػي أهنػاء 
 إحدا زياراته ألمريكا:

ـ   يػػػا  إلػػػى  ػػػمكت يػمػػػلي قا ػػػمتني هػػػ
 

 مطػػػػروؽ  يػػػػر طريق ػػػػا ن  ػػػػي أعمػػػػاؽ 
 

 تػػػػػذكرة أعطػػػػػاؾ مػػػػػف ركبػػػػػؾ دؿ مػػػػف
 

 ؟لتطػػويقي القا ػػي األ ػػى اطػػوط عمػػى 
 

 أح ػػبها ؟ الشػػوهاء المػػرأة هػػذ  مػػف
 

 مامػػػػػػوؽ شػػػػػػر أمػػػػػػامي تػػػػػػراءت وقػػػػػػد 
 

 هػػػػػػل نظيػػػػر ال ب ػػػػمت أمػػػػامي بػػػػدت
 

 إ ريقػػػػػػي والعقػػػػػػؿ م ػػػػػػتحدث الوجػػػػػػه 
 

 مني:أتجهمهػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػاار ا أجػػػػػػػػػابني
 

 والنػػػػػوؽ الايػػػػػؿ ذات العظيمػػػػػة هػػػػػذي 
 

 وال  اـػبالػػػػػػ تتغنػػػػػػى التػػػػػػي ذيػهػػػػػػ
 

 م ػػػػػػػحوؽ مميػػػػػػػوف تػػػػػػػري أف يهزهػػػػػػػا 
 

 إلى أف أجرا عمى ل اف همه قوله:
ػػػا فيػػػه المقػػػاءات  دت ػوبيتها أبيض الجدراف كـ عق  (3) لممواهيػػػؽ نقض 

 

بهػذا الحػوار الػذي ا ػتعاف فيػػه الشػاعر بتج ػيد الهػـ ػ بػاف جعػؿ لػه آذان ػػا 

                                           
   .103ق102ينظر : ال ابؽ ص  (1)
  .ق والبيتاف مف الطويؿ 40عمى واجهة القرف الاامس عشر ص ديواف نقوش  (2)
و :الىالصػػورة م ػػتقاة مػػف قولػػه تعػػق واألبيػػات مػػف تػػاـ الب ػػيط ق و  36ق35ديػػواف القػػدس أنػػت ص  (3)

ب يِ    .(18التكوير) وَتَن ََّس  ِإَذا َوالص 
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 ت مع وعقا يدرؾ ول ان ا يجيب به ػ كشؼ لممتمقي عف هواجس ن  ه ونوازعها.
ومف صور  التج يدية التي ا تقاها مف القرآف الكريـ  تمؾ الصورة التػي    

 ر مها ل رحة الكوف بالر الة المحمدية:
  ت ػػؿ فػػا،  الوضػػيء الصػػبي وتػػن س

 

 (1) واألشػػػجار األ صػػػاف فرحػػػة عػػػف 
 

عؿ لحا ة البصر تمؾ الصػورة التػي ر ػمها ق حػيف مااطبتػه أحػد ومف التج يد الم 
 األموات:

 طوانا العمر يا  الـ
 وجاء الميؿ

 يطرد ما تبقى مف نهار قريتنا
 وألقى جبة  وداء
 فوؽ جبيف فرحتنا

 و مؼ صمته
 (2)أصداء فرحتنا.

فقػػد  ػػعى فػػي تمػػؾ الصػػورة التج ػػيدية إلػػى بػػث ألمػػه وجػػراح ن  ػػه ل ػػراؽ 
و الحزف )الميؿ( يايـ عمى دنيا الشاعر ق ويمؼ بهاءهػا ق وقػد كػاف صاحبه ق فها ه

 لمتعبير الرمزي ) الميؿ ( أهر  في إبراز مكنونات الشاعر.
ومػػف التج ػػيد اال ػػتعاري القػػاصـ عمػػى هيكمػػة المعنويػػات فػػي هيصػػة تػػدركها   

 األبصار قوله شاكي ا لربه وضع أمته:
 تحػػػػػػػػػػػػػػػػػ والعبػػػػػػػػػػػػػػػػرات ربػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 الرحيػػػػػػػػػؿ   عنػػػػػػػػػد قصػػػػػػػػػتي ػػػػػػػػػػكي 
 

 نجػػػػػػػػػػػػػػػػ يقتػػػػػػػػػػػػػػػاد وضػػػػػػػػػػػػػػػالنا
 

 (1) ْ  األفػػػػػػػػوؿ نحػػػػػػػػو فاارنػػػػػػػػا ػػػػػػػػػـ 
 

                                           
  .ـ2003هػ 1424لعبيكاف ػ الهانية ػ ا 5ديواف عناقيد الضياء ص  (1)
  .ػ  ابؽ ق والبيت مف تاـ الكامؿ 94ديواف يا  اكنة القمب ص  (2)
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فعنصػػر الحركػػة الػػذي أشػػاعه فػػي تمػػؾ الصػػورة أ ػػهـ فػػي بػػث الحيػػاة إلػػى 
معانيه المج ػدة ق وأعطػى الصػورة مزيػدا مػف الحيػاة والحيويػة التػي تجعمهػا نابضػة 

مػا ومف التج يد الم عؿ لحا ة الذوؽ قوله معبر ا عف عميؽ حزنه وأ ػا  ل مشاهدة.
 حاؽ باألمة:
 وأنا

 مازلت أقتات جراحي
 أشرب الح رة

 (2). و عمقـ و
فها قد أحاؿ الجراح والح رة طعوم ا تتذوؽ ويقتات بها ق وقد تمكف الشػاعر 
بهذا التشكيؿ التج يدي ق مف أف ينقؿ إلينا اوالجه ق وما تموج به ن  ػه مػف أ ػى 

 ومرارة.
لػه مااطب ػا الشػعب العراقػي ومف التج يد الم عؿ لحا تي ال ػمع والػذوؽ قو 

 بعد رحيمهـ عف دولة الكويت:
لػػػى  دمػػػاءكـ يصػػػب متػػػى يبقػػػى وا 

 

 (3) أحمػػػرا شػػػراب ا نزوتػػػه كػػػاس فػػػي 
 

فقػػد جعػػؿ ألهػػواء ونػػزوات حػػاكمهـ ػ وقتصػػذ ػ كا  ػػا ممصػػت شػػراب ا ق وبهػػذا  
 التج يد و ع الشاعر مف و اصؿ تجاوب المتمقي مع صورته.

 عؿ لحا ة الممس قوله عف فم طيف الذبيحة:ومف التج يد اال تعاري الم 
 أكؼ القـو

 مدت نحونا ػ يا قد نا المحبوب ػ

                                                                                                           
  .ػ  ابؽ ق والبيتاف مف مجزوء الكامؿ169ق 168ديواف إلى أمتي ص  (1)
  .ػ  ابؽ 102في زمف االنك ار ص ديواف  شموخ  (2)
  .ػ  ابؽ ق والبيت مف تاـ الكامؿ18ديواف يا أمة ام اـ ص  (3)
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 ت رقنا
 مصات

 مزقت أعراضها
 ذبحت 
 (1)مصات 
فقد ج د األعراض ػ وهي ممػا ال تقػع عميػه الحػواس ػ فػي هيصػة الهيػاب التػي      

ن  ػػية المبػػدع  تتجاذبهػػا األيػػدي ق والصػػورة تشػػي بهػػواف األمػػة عمػػى أعػػداصها ق كمػػا تعكػػس
 المتامة باأللـ والح رة.

 ومف قبيؿ ذلؾ قوله مااطب ا أحرار أمته:
  شػػػػػػػػمات قػػػػػػػػد هػػػػػػػػذ  أوطػػػػػػػػانكـ

 

 (2) الحقبػػػػػا راحتيهػػػػػا وطػػػػػوت فػػػػػي 
 

وبيف التج يد في الق ـ  ق فقد مازج الشاعر بيف التشايص في الشطر األوؿ 
ألمة ام امية ق الهاني ؛ فج د األزماف التي حوت في طياتها أيام ا عصيبة عمى ا

 إال أف األمة تمكنت مف أف تعترؾ هذ  األزماف ق وتمحو آهار النكبات ق فتهب مف
  كبوتها ق وتعود إلى  الؼ عهدها .

وقد  عى الشاعر في تج يد  إلى بث روح األمؿ في ن وس أبناء األمة ق والهقة  
حف األزمافأمتهـ في هبات   . وصابتها وتحديها لتكالبات األعداء وا 

 كذا مف الصور التي جمع فيها بيف التشايص والتج يد قوله:     
 ألننػػػػػي وق ػػػػت فمػػػػا ال ػػػػراب الح

 

 يػػػػػذبؿ لػػػػػـ بعػػػػػد  أبصػػػػػرت  صػػػػػن ا 
 

 ام ػػػػه مػػػػف صػػػػادق ا نهػػػػر ا ورأيػػػػت
 

 الم ػػػػػػػتقبؿ زوارؽ عميػػػػػػػه تجػػػػػػػري 
 

 ضػػاحك ا فجػػر ا النهػػر امػػؼ ورأيػػت
 

 (1) المتهمػػػػػػؿ إلػػػػػػي بوجهػػػػػػه يػػػػػػدنو 
 

                                           
  .ػ  ابؽ 127ديواف شموخ في زمف االنك ارص  (1)
  .ػ  ابؽ ق والبيت مف تاـ الرمؿ47مشاهد مف يوـ القيامة ص ديواف  (2)
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اني بيف التشايص في الشطر األوؿ ق وبيف التج يد فقد مازج في البيت اله
الم عػؿ لحا ػة البصػر فػػي الق ػـ الهػاني ق هػـ ا ػػتعاف بالتشػايص وحػد  فػي البيػػت 
الهالث ق والشؾ في أف هذا التمازج يعمؿ عمى تعدد جنبات الصػورة ق كمػا أف التنقػؿ 

  بيف الو اصؿ التصويرية مف شانه أف يو ع داصرة التايؿ لدي المتمقي. 
 ومف التج يد التاييمي قوله:
 الصمت ين ؼ أمتي

 واافها الدامي يمزقها
 فميس له حدود

 قـو عمى شرفات حيرتهـ
 وقوؼ

 واياروف عمى كرا يهـ قعود
 وت اؤؿ مر عمى ش ة األبي:

 متى ت ارقني القيود 
 ومتى نعود إلى الوصاـ 

 (2). متى نعود
 عيػؿ عػدة حػواس لممتمقػي فالشاعر  عى مف هنايا تج يداته ال ػابقة إلػى ت

 عف طريؽ التاييؿ ق هي حا ة ال مع والممس والبصر والذوؽ.
 : انتجريذ ) جـ (

هػػذ  ايلػػة وظي تهػػا تعريػػة المح و ػػات مػػف هيصتهػػا العينيػػة المشػػاهدة ق    
ونقمها مف عالمها المادي إلػى العػالـ الغيبػي أو المعنػوي ق وهػذ  الو ػيمة أقػؿ شػان ا 

                                                                                                           
  .الكامؿ ػ  ابؽ ق واألبيات مف تاـ 21ديواف مراكب ذكرياتي ص  (1)
  .ػ  ابؽ 47ديواف شموخ في زمف االنك ار ص  (2)
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ف الصػورة اال ػتعارية ق وذلػؾ لضػعؼ األهػر الػذي تتركػه فػػي مػف  ػابقتيها فػي تكػوي
 وجداف المتمقي.
وقػػد ا ػػتادـ العشػػماوي تمػػؾ األداة فػػي مواضػػع مت رقػػة منهػػا قولػػه        

 لحميمته :
 القمػػػ وتػػر عمػػى الرضػػا عػػزؼ أنػػت

 

 وجػػػداني فػػػي الوفػػػاء ولحػػػف،  ػػػػب 
 

 ي ػػػمو مػػػف الطهػػػارة معنػػػى أنػػػت
 

 (1) الزمػػػػاف مغريػػػػات عػػػػف ب ػػػػؤادي 
 

 وعمى  رار ذلؾ أتى قوله:
 يا حنين ا  ر ته الروح في أعماؽ قمبي            
 ومضت ت قيه حتى لـ أعد أممؾ ح ي            
 (2)أي  رس ػ يا حنيني ػ أنت يا أجمؿ  رس.           

فالشاعر حينما أراد أف يصؼ قرينته نػزع إلػى تصػويرها بػالحنيف ػ وهػو ممػا 
ويزج بها إلى عالـ الغيبيػات ؛ ق لبصرية ػ ليجردها مف ماديتها ال تقع عميه الحا ة ا

 ليمازج بيف العالميف في هيصة تحمؿ مشاعر  وأحا ي ه المتدفقة.
هػػػذ  األنمػػػاط و يرهػػػا ق هػػػي مػػػف األنػػػواع التػػػي ا ػػػتعممت فػػػي القػػػديـ      

والحديث عمى حد  واء ق بيد أف االتصاؿ بالهقافػات  الغربيػة فػي عصػرنا الحػديث ؛ 
دا بشػػعراصنا إلػػى الت اعػػؿ مػػع ألػػواف مػػف التعبيػػر والتصػػوير الشػػعري المتداولػػة فػػي حػػ

 .يالشعر الغربي بغزارة ق مف بيف تمؾ الو اصؿ ترا ؿ الحواس والمعادؿ الموضوع
 س :تراسم احلىا ـ

ومعنػػا  أف ت ػػتعير حا ػػة وظي ػػة أو صػػ ة حا ػػة أاػػرا ق كػػاف يقػػـو      
عمى حا ة ال مع أو الممػس ق وهػذا التعػاور الشاعر مها بامع ص ة حا ة البصر 

                                           
   .ق والبيتاف مف تاـ الا يؼ ـ2005هػ 1426ػ العبيكاف ػ الهالهة  22ديواف إلى حواء ص  (1)
   .ػ  ابؽ 85ديواف مراكب ذكرياتي ص  (2)
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بيف وظاصؼ الحواس ق مػف شػانه أف يمػازج بػيف عػالمي الواقػع والايػاؿ ؛ وذلػؾ ألف 
والمغة ػ في أصمها ػ رموز اصطمي عميها لتهير في الن س معػاني وعواطػؼ ااصػة ق 
واأللواف واألصػوات والعطػور تنبعػث مػف مجػاؿ وجػداني واحػد ق فنقػؿ صػ ات بعضػها 

ق وبػذا تكمػؿ الن  ػي ق كمػا هػو أو قريػب ممػا هػو بعض ي اعد عمى نقػؿ األهػر إلى
أداة التعبيػػر بن وذهػػا إلػػى نقػػؿ األحا ػػيس الدقيقػػة ق وفػػي هػػذا النقػػؿ يتجػػرد العػػالـ 

 (1)الاارجي مف بعض اواصه المعهودة ليصير فكرة أو شعورا و.
ا عمػى نقػؿ والشؾ في أف تبادؿ الحواس لصػ اتها أو مػدركاتها يعػيف كهيػر     

 األهر الن  ي لممبدع ق كما يمكف المتمقي مف االنطاؽ إلى عوالـ أرحب مف الاياؿ.
وكاف الشاعر ال رن ي )بودلير ( ممف دعوا إلى إدراج ترا ؿ الحواس ضمف 
و ػػاصؿ تشػػكيؿ الصػػورة الشػػعرية ق وقػػد صػػرح بػػاف : و العطػػور واأللػػواف واألصػػوات 

ي الػػن س أهػر ا شػػبيه ا بػاألهر الػػذي يتركػه فيهػػا ق فالصػػوت و قػد يتػػرؾ فػ (2)تتجػاوب و 
ق ومػع ذلػؾ فػ ف ترا ػؿ الحػواس يعػد أداة مػف أدوات تشػكيؿ  (3)الموف وكذا العطػورو 

 الصورة )الب يطة( أو الم ردة.

ومف شػواهد ا ػتاداـ ترا ػؿ الحػواس كػاداة مػف أدوات ر ػـ الصػورة عنػد   
                                                                             العشماوي قوله:

  نشػػػػيدها إف األشػػػواؽ بػػػػؾ هت ػػػت
 

 (4) التمويهػػا واحػػذر،  فغػػرد،  عػػذب 
 

فػػالمعمـو أف األناشػػيد تمقػػى عمػػى الم ػػامع ق وال تمقػػى فػػي األفػػوا  ق ولكػػف 

                                           
   .ػ  ابؽ 395النقد األدبي الحديث ص  (1)
   .ابؽػ   331تطور األدبي الحديث في مصر ص  (2)
  .ػ أنطوف كـر ػ مف دوف 44الرمزية واألدب العربي الحديث ص  (3)
  .ػ  ابؽ ق والبيت مف تاـ الكامؿ 29ديواف نقوش عمى واجهة القرف الاامس عشر ص  (4)
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 الشاعر ا تعار الذوؽ لمتعبير عف التمذذ واال تمتاع بجيد القوؿ.

و الاتيار الذوؽ في التعبير عف ممكة النقد ق فيقوؿ و  ويعمؿ و ابف امدوف  
نما هو موضوع مدراؾ  ا تعير لهذ  الممكة عندما تر خ وت تقر ا ـ الذوؽ ....ق وا 
الطعـو ق ولكف لما كاف محؿ هذ  الممكة في الم اف ق مف حيث النطؽ بالكاـ ق كما 

ػا فهػو و  جػداف الم ػاف ق كمػا أف هو محؿ مدراؾ الطعـو ق ا تعير لهػا ا ػمه ق وأيض 
 (1) الطعـو مح و ة له فقيؿ له ذوؽ و .

 وجاء عمى  رار ذلؾ قوله مااطب ا قريته:  
 وعنػػػػػػدي َعػػػػػػرَار يػػػػػػا اليػػػػػػـو جصتػػػػػػؾ

 

 (2) الحبػػػػػػػورا فيػػػػػػػؾ أذوؽ أف أمػػػػػػػؿ 
 

فال ػػعادة ممػػا ي تشػػعر وال ي ػػتطعـ ق وال شػػؾ فػػي أف هػػذا التقػػارض بػػيف 
 الشاعر مف الشوؽ والحنيف لم قط رأ ه .الحا تيف ق نقؿ إلينا ما يحممه وجداف 

 ومف تقارض الحواس قوله : 
 إلػػى الشػػروؽ درب فػي يػػركض وال جػر

 

 (3) يرتشػػػؼ األزهػػػار ومػػػف شػػػطآننا 
 

ف ػػي الشػػطر األوؿ تشػػايص ا ػػتعاري ق فقػػد امػػع الػػركض وهػػو مػػف  ػػمات 
 األحياء عمى ال جػر ق هػـ لمػا و ػمه باألحيػاء الراكضػيف جعمػه يشػرب مػف األزهػار ق
واألحيػػػاء الػػػذيف يو ػػػموف بػػػالركض إنمػػػا يشػػػتموف األزهػػػار وال يشػػػربونها ق وكػػػاني 
بالشاعر في تقارضه هذا قد نزع إلى تج يد ال جر مرة أارا بالنحؿ ق الذي يرتشؼ 

 رحيؽ األزهار ق وقد أ هـ كؿ ذلؾ في تعدد الرؤية لهذا التشكيؿ التصويري.    
 ي قوله: ومف ترا ؿ الحواس وص ه األماني بالبيض ف

                                           
   .ػ تحقيؽ / عمي عبد الواحد ػ نهضة مصر لمطباعة والنشر513مقدمة ابف امدوف ص  (1)
  .ابؽ ق والبيت مف تاـ الا يؼػ   25ديواف مراكب ذكرياتي ص  (2)
  .ػ  ابؽ ق والبيت مف تاـ الب يط 24ديواف مراكب ذكرياتي ص  (3)
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 الههػػػة البػػػيض واألمػػػاني م ػػػافر
 

  (1) تصػػط ؽ الشػوؽ وبحػار،  وراء 
 

وقوله مت اصا مبشر ا باف ليؿ أمته الطويؿ  ينجمي ق و ت قي أضواء ال جر 
 الصادؽ ربوع أمتنا:     

 يجػػػاب  ػػػوؼ الميػػػؿ ظػػػاـ  ػػػتار
 

 (2) رحػػاب الصػػباح باضػػواء وت ػػقى 
 

ا ة الذوؽ ق وقد أفاد هذا الترا ػؿ فقد قارض بيف مدركات حا ة البصر وح
ف كػاف يجمػي الظػاـ  في بث مزيد مف األمؿ والبشر في الن ػوس الواهنػة ق فػالنور وا 
عف األبصار ق إال أف إحياء المػوات الػذي ل ػه الظػاـ يزيػد الصػورة بهػاء ق ويجعمهػا 

 .أكهر دقة في نشر شعور ال اؿ والبشر ق الذي  عى الشاعر إلى نقمه إلى المتمقيف
 ومف ذلؾ قوله:

 إذا ما داعب التاريخ ذاكرتي
 شممت م اار األمه

 (3) . رأيت المجد يضحؾ في مرابعها
فقد جعؿ م اار األمة وأمجادها مف مدركات حا ػة الشػـ ق مػع أف الم ػاار 
مما ي تشعر وال تقع عمية الحواس ق وقد أفاد الترا ػؿ ػ هنػا ػ فػي الممازجػة بػيف مػا 

دركه ق فاعطي الحواس صاحية إدراكية زاصدة عمى مهمتهػا ق تدركه الحواس وما ال ت
 وقد تعاوف التج يد والترا ؿ في ات اع جوانب الصورة.

 (Objective correlative)ـ ادلعبدل ادلىضىعي 
ظهر هذا المصطمي ال ني فػي معالجػة الصػورة عمػى يػد الشػاعر والناقػد     

المهمػػى لمتعبيػػر عػػف أحا ػػيس  امنجميػػزي )ت.س إليػػوت( ق الػػذي رأا: أف الو ػػيمة
                                           

  .ػ  ابؽ ق والبيت مف تاـ الب يط 54ديواف شموخ في زمف االنك ار ص  (1)
  .ػ  ابؽ ق والبيت مف الطويؿ 5ديواف القدس أنت ص   (2)
  .ػ  ابؽ 65ديواف مراكب ذكرياتي ص   (3)
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الشاعر وعواط ه بشكؿ تصويري فني بعيد عف التمقاصية والمباشرة ق يكمف في إيجػاد 
معػػادؿ موضػػوعي ق يقػػـو بتصػػوير أجواصػػه الن  ػػية عمػػى أ ػػاس مػػف اميجػػاز فػػي 

 الوصؼ والتصوير .
وتتحدد رؤية ) إليوت ( لممعادؿ الموضوعي في و أف التاهير ال نػي الػذي    

ه القصػػيدة فػػي متمقيهػػا ال يتحقػػؽ إال بعػػد ترجمػػة امح ػػاس ه أو العاط ػػة أو تتركػػ
الشػعور   إلػى موضػوع ق بمعنػى أف امح ػاس الػذي يهيػر  العمػؿ ال نػي فػي ن و ػنا 

 (1)ياتمؼ في طبيعته عف امح اس الذي تزودنا به الحياة و.
والحؽ ق إف و يمة بث امح اس في صػورة معػادؿ موضػوعي قػد أهبتهػا    

ف لـ ي طنوا لها ق لكف الجديد فيها هو م الة التقنيف  الشعراء ػ قديم ا ػ في نتاجهـ وا 
 (2) وايليات والشروط التي حددها )إليوت(.

والعشػماوي كغيػػر  مػػف الشػػعراء المعاصػػريف حػريص عمػػى أف يبػػث كػػؿ جديػػد 
نػػػافع فػػػي بنيانػػػه الشػػػعري ق ومػػػف هػػػـ ق نممػػػس المعػػػادؿ الموضػػػوعي فػػػي قصػػػيدة و 

 مف حقيبة الذكراو ق والتي يصور فيها واقع األمة ق يقوؿ :       قصاصات
 والبمبؿ الصداح ضيع عشه الغالي

 وطار
 هذي الرماؿ أصابها

 مهؿ ال عار
 هذي الركاصب

 ي تبد بها العهار
 وال ارس المقداـ

                                           
   .ػ  ابؽ 153عر  عدي يو ؼ ..درا ة تحميمية صش  (1)
   .ينظر: ال ابؽ الص حة ن  ها  (2)



 

  

 

 
 دد/عمي أحمد أبو زيد محم   بيف األصالة و المعاصرة ) التجديد ( في شعر عبد الرحمف العشماوي الصورة األدبية

 

864 

 يصرعه الدوار
 تاهت اطا  فا ايار

 و ؤاله يجتاح حاجز صمته
 (1)أيف الم ار 

فػػػي هػػػذ  المقطوعػػػة معػػػادليف موضػػػوعيف ق همػػػا البمبػػػؿ فالشػػػاعر ا ػػػتادـ 
الصداح وال ارس المقداـ ق وهاتػاف الصػورتاف ال تعبػراف عػف مػدلولهما أو واقعهمػا ق 

؛ إذ تصوراف واقع األمة ام ػامية نهما عف حالة وجدانية  ير مباشرةبؿ تعبر كؿ م
الضياع ق فالشاعر العربية بعد تاميها عف مكانها ومكانتها ق و تابطها في  راديب 

عمد إلى صوغ إح ا ه المتالـ  ق ون  ه الضاصقة مف ااؿ هػذيف المعػادليف ق مػف 
 دوف أف يدلؼ إلى التعبير المباشر عف أحا ي ه وعواط ه.  

 ومف المعادؿ الموضوعي قوله :
 الميؿ يغمؽ باب قريتنا

 ويطرد مف وراء التؿ آهار النهار
 ارالميؿ ير ـ لوحة  وداء مظممة امط

 الميؿ.. هذا المارد الجبار
 (2) .يقتحـ الديار

فالمقطوعػػة تتحػػدث عػػف الشػػبي الػػذي ياػػيـ بظممػػه وظمماتػػه عمػػى الشػػعب 
ال م طيني ق فالميؿ مع مػا يحممػه مػف ظممػة تبعػث فػي الػن س الوجػؿ والهمػع ق ومػا 
يقػػػع فيػػػه مػػػف األهػػػواؿ واألحػػػداث ق ااتػػػار  الشػػػاعر ألف يكػػػوف معػػػادال موضػػػوعي ا ق 

به عف التعبير المباشر ق وقد نقؿ مف هنايا صػورته حالػة الػوهف والضػعؼ ا تعاض 

                                           
  .ػ  ابؽ 44ق 43ديواف شموخ في زمف االنك ار ص  (1)
   .ػ  ابؽ78ديواف  يا  اكنة القمب ص  (2)
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 التي تردت فيها األمة ق وبيف مدي همعها وفزعها مف عدوها.
هذا ق وقػد اهػتـ النقػاد القػدماء بػبعض األنمػاط التصػويرية ق التػي لػـ يح ػؿ 

ف لـ يتمكف مف اال تغناء عنها ق وذلؾ كالص ورة الم ػردة بها النقد الحديث كهير ا ق وا 
ق التػػي تمهػػؿ أصػػغر وحػػدة تعبيريػػة تتشػػكؿ منهػػا الصػػورة الشػػعرية ق ولعػػؿ احت ػػاء 
القػػدماء بالصػػورة الم ػػردة يػػؤوؿ إلػػى أنهػػـ تنقمػػوا فػػي القصػػيدة الواحػػدة بػػيف عػػدة 
ف هبػت أف هػذ  األ ػراض  جميعهػا ينتظمهػا اػيط واحػد ػ إال أنهػـ  أ ػراض ػ لكػف وا 

لبيت ؛ لذا  مب عمى الكهير مف تصويراتهـ الب اطة اعتنوا أيما عناية بوحدة أركاف ا
ق ومع ذلؾ ق ف ف نتاج القدماء لـ ياؿ مف الموحػات ال نيػة المتكاممػة ق والتػي عمػاد 

 التشكيؿ التصويري عند المحدهيف.
والعشػماوي  ومػػع احت اصػه ػ كهيػػر ا ػ بػػالنمط التقميػػدي لمقصػيدة فػػي تشػػكيمه 

موحد لكؿ قصاصد  ق لذلؾ نممس كم ا هػاصا مػف  لقصاصد  إال أنه اعتنى بتحقيؽ كياف
 الصور الكمية النابعة مف تاحـ أجزاء القصيدة ق منها قوله :

  ػػػػينجمي الشػػػتاء ليػػػػؿ تيا ػػػي ال
 

 البمبػػؿ صػػوت يػػزؼ  ػػوؼ رػوال جػػ 
 

 حبنػػػا مػػػف  يمػػػة تهطػػػؿ ول ػػػوؼ
 

 ؿػتهطػػػػػ لػػػػػـ قموبنػػػػػا اءػص ػػػػػ لػػػػػوال 
 

  زهػػػػػػرة فواحػػػػػػة تهتػػػػػػؼ ول ػػػػػػوؼ
 

 مقبػػػػػؿ ربيػػػػػع عػػػػػف بشػػػػػذ ا يحػػػػػدث 
 

 حبنػػػػا مشػػػػاعؿ الػػػػدنيا و ػػػػتحمؿ
 

 مضػػػػػمؿ كػػػػػؿ وتػػػػػدؿ، ك هػػػػػا  فػػػػػي 
 

 بهػػػا طم ػػػت  شػػػاوة كػػػؿ وتزيػػػؿ
 

 (1) مغ ػػؿ كػػؿ وقمػػب،  الجبػػاف عػػيف 
 

فالشاعر تمكف مف تشكيؿ صورة م ػتقبمية لمػا  ػتكوف عميػه العاقػة بػيف  
 المتحابيف ق وا تعاف بترابط األجزاء وتعانقها في تشكيؿ تمؾ الموحة.

 ومف قبيؿ ذلؾ قوله:   

                                           
  .ػ  ابؽ ق واألبيات مف تاـ الكامؿ 19ديواف مراكب ذكرياتي ص  (1)
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 ؟تتطمػػػع الهػػػوا طػػػرؼ يػػػا أيػػػف إلػػػى
 

 ؟ت ػػػػػػمع القمػػػػػػب أيهػػػػػػا نػػػػػػداء وأي 
 

 فيػػا تػػرا الطريػػؽ بػػاب فػػي ألػػؼ أرا
 

 ؟وتقػػرع تمضػػي  ػػوؼ بػػاب أي إلػػى 
 

 مػػػػػػػػرجا كهي  ػػػػػػػػا آالمػػػػػػػػي رأس أرا
 

 أقػػػػػػرع التعػػػػػري بػػػػػػاد الرضػػػػػا ورأس 
 

 مػػػدامعي عطػػػاء األكػػػرميف وتعطػػػي
 

 مجػػػدع بايػػػؿ أرجػػػو الػػػذي وصػػػبري 
 

 جديػػػػػدة ضػػػػػافيات همػػػػػومي هيػػػػػاب
 

 مرقػػػػع قصػػػػير بػػػػاؿ الرضػػػػا وهػػػػوب 

 

 جػػػػػػوامي نػػػػػػافرات جراحػػػػػػي ايػػػػػػوؿ
 

  وي ػػ ع المجػػاـ يمػػوي الػػذي ذا فمػػف 
 

 أمامنػػػػػا يجػػػػػري األيػػػػػاـ موكػػػػػب أرا
 

 (1)وتػدفع وتحػد المػوت وكػؼ  ريع ا 
 

فػػتاحـ أجػػزاء القصػػيدة أدا بهػػا إلػػى هػػذا التكػػويف الكمػػي ق المضػػ ي عمػػى  
 ق ا وبهاء .التشكيؿ رون

 ققوبعد ق
فػػػ ف الشػػػعراء المعاصػػػريف مهمػػػا أ رقػػػوا فػػػي التجديػػػد والتحػػػديث ق فػػػ نهـ 
 ػػػيظموف متم ػػػكيف بػػػبعض التشػػػكيات التصػػػويرية التػػػي أقرهػػػا القػػػدماء ق شػػػاء 
المعاصروف ذلؾ أـ أبوا ق ومرد ذلؾ إلى و أف الشعر العربي لـ يمػر بػدورات متعاقبػة 

األوروبي منذ عصر النهضة ػ بؿ ظػؿ كانػه اػيط مف التطور ػ كما حدث مها لمشعر 
متصؿ عمى مر العصور ق قد تضعؼ قػوا  أو تػزداد ق وقػد تزهػو ألوانػه أو تشػحب ق 
لكف طرفه األاير يبقى مترابط ا ببدايته األولى ق عمػى نقػيض الشػعر األوروبػي الػذي 

 (2)ال تكاد ترتبط مرحمة فيه إال بتراث المرحمة ال ابقة و.
العشماوي بالتقاليد الموروهة في قرض الشعر انعكس بوضػوح  واحت اء     

عمى تشكياته التصػويرية ؛ فمم ػنا أهػر هػذا االحت ػاء فػي ايالػه القريػب ق وعنايتػه 

                                           
  .ػ  ابؽ ق واألبيات مف الطويؿ 233ق234ديواف إلى أمتي ص  (1)
   .ػ  ابؽ 391االتجا  الوجداني في الشعر العربي المعاصر ص  (2)
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ال اصقػػة باألل ػػاظ والجػػرس المو ػػيقي ق مػػع أف و الشػػاعر المعاصػػر أشػػد اتكػػاء  عمػػى 
ػػا إلػػ ق ومحاولػػة اطة المغػػةى التعبيػػر القصصػػي ق وب ػػامدراؾ ال ػػردي ق وأكهػػر جنوح 

الن اذ مف الااص إلى العاـ ق فضا عف التو ػع فػي الصػور ق واالعتمػاد عمػى  يػر 
جػه ق وم ػمؾ العشػماوي هػذا يػؤوؿ إلػى أنػه دأب فػي جػؿ نتا (1) المجاز واال تعارة و

ق والحديث عف آالمها وآمالها ق وهػذا مػف شػانه أف الشعري عمى معالجة قضايا أمته
دي لمشاعر ق ويجعمه أكهر اناراط ا أو تعبير ا عف المشاعر العامة ق يذيب امدراؾ ال ر 

 أو امدراؾ الجماعي.
 ق وبعد

فمػػف الهابػػت أف لكػػؿ شػػاعر  ػػمت ا معين ػػا فػػي ابتػػداع صػػور  ق وتشػػكيمها مػػف 
وحي عالميػه المػادي والمعنػوي ق وبراعتػه تكمػف فػي مػدا مقدرتػه عمػى الػدمج بػيف 

لصػػورة فػػي الداللػػة عمػػى مشػػاعر  وعواط ػػه ق هػػذيف العػػالميف ق وتوظيػػؼ عناصػػر ا
 وجعؿ التشكيؿ التصويري حاما لدواامه عاك  ا لها.

                                           
  .ػ  ابؽ198الصورة والبناء الشعري ص  (1)
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 اخلبمتت
الحمػػد ر األوؿ بػػا ابتػػداء ق اياػػر بػػؿ انتهػػاء ق هػػـ الصػػاة وال ػػاـ عمػػى 

  يدنا محمد  ق وآله وصحبه األايار األبرار .
 قققوبعد ق

ل نيػة ق والتعبيػر عنهػا قػد فما مػف شػؾ فػي أف إح ػاس امن ػاف بالصػورة ا
تطور عمى مدا العصور واألزماف ق وقد تنافس الشػعراء فػي إبػداعها ق وفػي ال ػير 
عمى دروب شػتى لتشػكيمها ق وقػد بػدا تشػكيؿ الصػورة عنػد المبػدعيف القػدماء يت ػـ 
بالب ػػاطة والع ويػػة ق فػػا يتعصػػى إدراكهػػا عمػػى األفهػػاـ ق هػػـ كػػاف لتعقيػػدات الحيػػاة 

كها أهر  في تعتيـ مصطمي الصورة إبداع ا ودر  ا ق وقاد ذلؾ كهير ا مػف البشرية وتشاب
المبدعيف إلى ولوج أ وار ومتاهات في تشكيؿ صورهـ ق ويعد ذلؾ انعكا  ا لن و هـ 

 المتامة بتعقيدات الحياة المعاصرة .
والصورة ركف بارز مف أركاف العمؿ األدبي ق المرتبط في طبيعته بالمنشػئ ق 

 كهر بني جن ه تاهر ا بمحيطه وبالم تجدات في عصر .الذي يعد أ
 ققوبعد ق

ا مف أبرز النتاصج ق التي هديت إليها في أهناء الدرا ة ق منها:  فآف أف نورد بعض 
  احتواء مصادر التراث النقدي عمى عدد مف القضايا وامشكاليات التي

 حممها مصطمي الصورة بم هومه الحديث.
 د الحديث ما كاف يعرؼ في النقد العربي القديـ مهؿ مصطمي الصورة في النق

 بالحقيقة والمجاز.

  عبر النقد القديـ عف الصورة باال تعارة تارة وبالبياف تارة أارا ق وفي ذلؾ
 تقييد لمصورة في الايالية.
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  يعد و عبد القاهر الجرجاني و أوؿ مف اعتمد أنماط التشكيؿ اال تعاري
مى هيكمة المعنويات أقوا وأرحب في لمصورة ق وقرر باف القاصـ منها ع

 الداللة.

  أفاد النقد العربي الحديث بما اطمع عميه مف مواضعات وتصورات النقد
 الغربي لمتصوير الشعري.

  لـ يكف بمقدور النقد الحديث التامي عف األنماط التصويرية ق التي اعتمدها
 الدرس النقدي عند القدماء.

 عتماد ا كمي ا عمى التامي عف التقريرية اعتمدت الصورة في النقد الحديث ا
 والمباشرة أو التعبير المجرد.

  لـ يعد تشكيؿ الصورة الايالية في النقد الحديث مقتصر ا عمى األ اليب
ت هـ في تعدد طرؽ  ق البيانية المعهودة ق بؿ تعداها ليشمؿ أدوات أارا
 التشكيؿ ق كالمعادؿ الموضوعي وترا ؿ الحواس.

 حديث التو ع في الصورة اال تعارية ق وامتياف بالمعاني اعتمد النقد ال
لغاء الحدود بيف عناصر الطبيعة.  الم تغربة ق وا 

  عدؿ النقاد المحدهوف عف م مى التشايص اال تعاري أو التاييمي إلى
 الرمز ق وآهروا اال تعارة عمى التشبيه ق واأل طورة عمى التمهيؿ.

 ند و العشماوي و دنو الاياؿ ق كاف مف بيف  مات التشكيؿ التصويري ع
وعدـ ام راؽ في متاهات الن س ق وكهرة احت اصه بموروهه الشعري ق واتجا  

 جؿ أشعار  إلى معالجة قضايا أمته.

  احت اء و العشماوي و بالتراث لـ يعقه عف م ايرة روح العصر الجامحة نحو
 التحديث والتجديد.
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 ف إلى ميؿ الشعراء المعاصريورة الحديهة مف بيف ألواف التجديد في الص
اميحاء أكهر مف امفصاح المباشر ق وهذا أقدر عمى ات اع جنبات الصورة 

 ق وجعمها أكهر رحابة.
 

  واحلمد هلل يف األوىل واآلخرة
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 ادلصبدر وادلراجع
 أوالً :  انقرآن انكريم ـ جم مه أوزنه ـ 

 حبويب: ادلصبدر وادلراجع :
 عر  ػ العقاد ػ دار الكاتب العربي ػ بيروت.ابف الرومي .. حياته مف ش  (1)
االتجػا  الوجػداني فػي الشػعر العربػي المعاصػر ػ د/ عبػد القػادر القػط ػ دار   (2)

 النهضة العربية ػ بيروت.
اال ػتعارة فػي النقػد الحػديث ػ د/ يو ػؼ أبػو العػدوس ػ المطبعػة األهميػة ػ   (3)

 األردف.
لنجػار ػ دار النهضػة العربيػة ػ أ ػرار البا ػة ػ تعميػؽ / محمػد عبػد العزيػز ا  (4)

 بيروت.
بناء الصورة في البياف العربػي ػ د/ كامػؿ ح ػف البصػير ػ المجمػع العممػي ػ   (5)

 العراؽ.
 تاريخ النقد األدبي عند العرب ػ د/ إح اف عباس ػ دار الهقافة ػ بيروت.  (6)
التشبيه في شعر ابف المعتز وابف الرومػي ػ د/ محمػد عبػد المػنعـ ا ػاجي ػ   (7)

 عة الناروقية الحديهة.مطب
 تطور األدب الحديث في مصر ػ د/ أحمد هيكؿ ػ دار المعارؼ.  (8)
تطػور الشػعر العربػي الحػديث فػي العػراؽ ػ عمػي عبػاس عمػواف ػ منشػورات   (9)

 وزارة امعاـ ػ العراؽ. 
 تمهيد في النقد الحديث ػ روز  ريب ػ دار المكشوؼ ػ بيروت.   (10)
 د عبد ال اـ هاروف ػ دار الجيؿ ػ بيروت.الحيواف لمجاحظ ػ تحقيؽ/ محم  (11)
ازانػػة األدب و ايػػة األرب ػ ابػػف حجػػة الحمػػوي  ػ تػػي/ عصػػاـ شػػعيتو ػ   (12)

 بيروت مكتبةالهاؿ ػ
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درا ػات ونمػاذج فػي مػذاهب الشػعر ونقػد  ػ د/ محمػد  نيمػي هػاؿ ػ دار   (13)
 نهضة مصر.

 ربي ػ بيروت.دالصؿ امعجاز لمجرجاني ػ تي/ محمد التنجي ػ دار الكتاب الع  (14)
 ديواف إلى أمتي  ػ عبد الرحمف العشماوي ػ مكتبة العبيكاف ػ الرياض.  (15)
 ديواف إلى حواء ػ عبدالرحمف العشماوي ػ مكتبة العبيكاف.  (16)
 ديواف جولة في عربات الزمف ػ عبدالرحمف العشماوي ػ مكتبة العبيكاف.  (17)
 كتبة العبيكاف.ديواف شموخ في زمف االنك ار ػ عبدالرحمف العشماوي ػ م  (18)
 الديواف ػ العقاد والمازني ػ مطبعة دار الشعب.  (19)
 ديواف عناقيد الضياء ػ عبد الرحمف العشماوي ػ مكتبة العبيكاف.  (20)
 ديواف القدس أنت ػ عبدالرحمف العشماوي ػ مكتبة العبيكاف.  (21)
 ديواف مراكب ذكرياتي ػ عبد الرحمف العشماوي ػ مكتبة العبيكاف.  (22)
 مف يـو القيامة ػ عبد الرحمف العشماوي ػ مكتبة العبيكاف. ديواف مشاهد  (23)
ديواف نقوش عمى واجهة القرف الاػامس عشػر ػ عبػد الػرحمف العشػماوي ػ مكتبػة   (24)

 العبيكاف.
 ديواف يا أمة ام اـ ػ عبد الرحمف العشماوي ػ مكتبة العبيكاف.  (25)
 يكاف.ديواف يا  اكنة القمب ػ عبد الرحمف العشماوي ػ مكتبة العب  (26)
(27)   .  الرمزية واألدب العربي الحديث ػ أنطوف كـر
شػػرح المقدمػػة األدبيػػة لشػػرح المرزوقػػي عمػػى شػػرح الحما ػػة ألبػػي تمػػاـ ػ   (28)

 محمد الطاهر بف عاشور ػ تي/ يا ر المطيري ػ مكتبة المنهاج ػ بيروت.
شرح نهج البا ػة ػ عبػد الحميػد بػف وهبػة ار ػ تػي / محمػد أبػو ال ضػؿ ػ    (29)

 اء الكتب العربية.دار إحي
شعر  عدي يو ػؼ درا ػة تحميميػة ػ د/ امتنػاف عهمػاف ػ المؤ  ػة العربيػة   (30)

 لمدرا ات والنشر ػ بيروت.
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الشػعر العربػي المعاصػػر قضػايا  وظػواهر  ال نيػػة والمعنويػة ػ د/ عػز الػػديف   (31)
 إ ماعيؿ ػ دار الكاتب العربي.

ومحمػد أبػو ال ضػؿ ػ الصػناعتيف :الكتابػة والشػعر ػ تػي/ محمػد البجػاوي ق   (32)
 المكتبة العصرية ػ بيروت.

 الصورة األدبية ..تاريخ ونقد د/ عمي عمي صبي ػ دار إحياء التراث العربي.  (33)
 الصورة األدبية ػ د/ مصط ى ناصؼ ػ دار األندلس ػ بيروت.  (34)
الصػػورة الشػػعرية فػػي الاطػػاب البا ػػي والنقػػدي ػ الػػولي محمػػد ػ المركػػز   (35)

 وت.الهقافي العربي ػ بير 
الصورة الشعرية في النقػد العربػي الحػديث ػ بشػرا مو ػى ػ المركػز الهقػافي   (36)

 العربي ػ بيروت.
الصورة ال نية في التراث النقدي والبا ػي عنػد العػرب ػ د/ جػابر عصػ ور ػ   (37)

 المركزالهقافي العربي .
الصورة ال نية في الشعر الجاهمي ػ د/ نصرت عبد الرحمف ػ مكتبػة األقصػى   (38)

 ردف.ػ األ 
 الصورة ال نية في شعر عمي الجاـر ػ د/ إبراهيـ أميف ػ دار قباء.  (39)
الصػػورة ال نيػػةفي الم ضػػميات ػ د/ زيػػد بػػف محمػػد بػػف  ػػانـ ػ مطبوعػػات   (40)

 الجامعةام امية بالمدينةالمنورة.
الصػورة ال نيػة معيػار ا نقػدي ا ػ عبػد املػه الصػاصغ ػ دار الشػؤوف الهقافيػة ػ   (41)

 بغداد.
في شعر الديوانييف ..بيف النظرية والتطبيؽ ػ د/ محمد عمي هديػة ػ الصورة   (42)

 المطبعة ال نية.
الصػورة فػي شػعر الرهػاء الجػاهمي ػ ر ػالة دكتػورا  ػ صػموح بنػت مصػمي ػ كميػة   (43)

 البنات بجدة.
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الصورة في الشعر العربي حتى آار القرف الهاني الهجري ػ د/ عمي البطػؿ ػ   (44)
 دار األندلس ػ بيروت.

صػػورة فػػي القػػرآف الكػػريـ ػ د/ صػػاح الػػديف عبػػد التػػواب ػ الشػػركة المصػػرية ال  (45)
 العالمية لمنشر.

 الصورة والبناء الشعري ػ د/ محمد ح ف ػ دار المعارؼ.  (46)
العمدة في محا ػف الشػعر وآدابػه ونقػد  ػ تػي/ محمػد محػي الػديف ػ مطبعػة   (47)

 ال عادة.
  ينية.القاموس المحيط ػ ال يروز أبادي ػ المطبعة الح  (48)
 قدامة بف جع ر والنقد األدبي ػ د/ بدوي طبانة ػ األنجمو المصرية.  (49)
 القرآف والصورة ػ عبد القادر ح يف ػ عالـ الكتب ػ بيروت.  (50)
 ل اف العرب ػ ابف منظور ػ دار صادر ػ بيروت.  (51)
المهػػؿ الهػػاصر فػػي أدب الكاتػػب والشػػاعر ػ أبػػو ال ػػتي الموصػػمي ػ تي/محمػػد   (52)

 كتبة العصرية.محي الديف ػ الم
 ـ.2009المجمة الجامعة ػ جامعة الجبؿ األاضر ػ ليبيا   (53)
 ماتار الصحاح ػ الرازي ػ مكتبة لبناف ناشروف.  (54)
 المذاهب األدبية في األدب الغربي ػ  يد أحمد ػ دار شمس المعرفة.  (55)
 المصباح المنير ػ ال يومي ػ المكتبة العممية ػ بيروت.  (56)
شػػعر أبػػي القا ػػـ الشػػابي ػ ر ػػالة ) ماج ػػتير( مظػػاهر امبػػداع ال نػػي فػػي   (57)

 لمباحث / عزيز لعكايشي ػ معهد ايداب والهقافة جامعة ق نطينة.
مقدمػة ابػػف امػػدوف ػ تحقيػػؽ / عمػػي عبػػد الواحػػد ػ نهضػػة مصػػر لمطباعػػة   (58)

 والنشر.
منهػػاج البمغاءو ػػراج األدبػػاء ػ حػػاـز القرطػػاجي  ػ تحقيؽ/محمػػدحبيب ػ   (59)

 بيروت. دارالمغرب ام امي ػ
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 النقد األدبي الحديث ػ د/ محمد  نيمي هاؿ ػ دار نهضة مصر.  (60)
النقػػد األدبػػي الحػػديث فػػي مصػػر .. نشػػاته واتجاهاتػػه ػ د/ كمػػاؿ نشػػات ػ   (61)

 منشورات المنظمة العربية لمهقافة.
نقػد الشػعر ػ قدامػة بػف جع ػر ػ تحقيػؽ د/ محمػد عبػد المػنعـ ا ػاجي ػ دار   (62)

 الكتب العممية ػ بيروت.
 


