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ملخص البحث

حاول البحث املوسوم (التشكيل التصويري يف مدونة شهاب الدين املوسوي 
اجلاملية  األبعاد  ومالمسة  أغوارها،  وسرب  الصورة  تشكيل  عىل  الوقوف  الشعرية) 

للصور الشعرية.

الشاعر  صور  عىل  الوقوف  يف  األول  متثّل   : حماورٍ ثالثة  عىل  البحث  واستقام 
صص املحور الثاين إىل حتليل الصورة– البيانية (التشبيه، االستعارة، الكناية)، وخُ
س دور (املبالغة) يف تشكيل الصورة، واألبعاد  املشهد، أما املحور الثالث فكان يف تلمّ

اجلاملية التي تضفيها. 
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Abstract
The actual study endeavours to fathom the imagist 

formation and delves into the aesthetic scopes of poetic 
images. The paper is bifurcated into three axes; the first 
focuses upon the structural images; anthropomorphism, 
metaphor and simile, the second explicates the image, 
scene, yet the third tackles the role of hyperbole in forming 
an image and its aesthetic scopes.
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... مهاد ...

يتناول البحث التشكيل التصوري يف مدونة شهاب الدين املوسوي املتوىف سنة 
(١٠٨٧#) وستكون مقاربتنا لصور الشاعر عىل ثالثة حماور:

املحور األول: يتمثل يف عرض وحتليل صور الشاعر ضمن أساليب التصوير 
اجلزئية  الرؤية  فيه  البحث  منطلق  ويكون  الكناية)   – االستعارة  (التشبيه-  البياين 
هو  أوسع  منظور  من  الشاعر  صور  إىل  النظر  فيه  فيتم  الثاين:  املحور  أما  للصور. 
املنظور الكيل لتلك الصور، بحيث تكون الصورة كلقطة سينامئية التقطها الشاعر، 
ظهرت  وقد  بعدسته،  الشاعر  التقطها  مشاهد  شكلت  التي  صوره  يف  ذلك  وجاء 

مقدرة الشاعر التصويرية يف هذا املحور.

فنياً لفَّ شعره عامة وصوره  إطاراً  التصوير  املبالغة يف  اختذ  الشاعر قد  وألن 
عىل وجه اخلصوص، لذا فالباحث ارتأ ان جيعل املحور الثالث من حماور بحث 
الصورة هو املبالغة وأثرها يف تشكيل ورسم (الصورة) وقد أدت املبالغة ما عليها 
يف إجياد بعض الصور الطريفة عند الشاعر يف بعض صوره وأعطت املبالغة يف ذلك 

الفاعلية للصور التي جاءت يف إطارها.

ويكون  الصورة  أحاطت  التي  املبالغة  اثر  الصور  بعض  يف  الشاعر  واخفق 
التصوير إىل  املبالغة يف  التناسب بني أجزاء الصورة وقد تؤدي  ذلك بسبب غياب 
عدم التناسب بني ما أراد تصويره الشاعر واإلحياء الناتج عن الصورة حيث يكون 
التفاوت بني اجلانب الداليل و اجلانب اإلحيائي للصورة ناجتا عن املبالغة يف التصوير.
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وقد يكون إخفاق الصورة ناجتا عن عدم دقة الشاعر يف التصوير فيكون هم 
ثّل اخلالصة  لِيَت املقاربة بخامتة متُ الشاعر يف ذلك املبالغة يف التصوير ليس إال. ثَّم تُ

املعرفية للبحث، ومصادر البحث.

مدخل

يُعدُّ العنرص الصوري احد العنارص املهمة يف تكوين شعرية النصوص، بحيث 
يتميز التعبري الفني من غريه بوجود هذا العنرص(١).

والصورة هي «طريقة خاصة من طرق التعبري أو وجه من أوجه الداللة تنحرص 
أمهيتها فيام حتدثه يف معنى من املعاين من خصوصية وتأثري»(٢). وهي «فعالية لغوية 
خترج أنظمة اللغة من بعدها االشاري إىل بعد جمازي تصويري، بمعنى أهنا عالقة 

لغوية متولدة»(٣).

للرسام  الريشة  بمثابة  هي  التي  اللغة  عرب  الصور  ويشكل  يرسم  والشاعر 
واألزميل للنحات،واهم األدوات اللغوية التي اتكأ عليها الشاعر يف رسم صورة 
التعبري البياين هي(االستعارة والتشبيه والكناية) فقد وقفت يف مقدمة تلك الوسائل  

اللغوية يف تشكيل الصور الشعرية.

وحاول الشاعر يف صوره البيانية خلق بعض املشاهد الشعرية التي عربت عن 
إحساسات (الشاعر) نحو مظاهر الطبيعة وجتلياهتا.
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املحور األول

أساليب التصوير البياين 

١) الصورة التشبيهية 

التشبيه هو القاعدة التي ترتكز عليها سائر الصور البيانية، وهو النقطة األوىل 
التي تنطلق من بؤرهتا إشعاعات التصوير البياين(٤)، وهو «عالقة مقارنة جتمع بني 
طرفني، الحتادمها أو اشرتاكهام يف صفة او حالة، او جمموعة من الصفات واألحوال، 
هذه العالقة قد تستند إىل مشاهبة حسية، وقد تستند إىل مشاهبة يف احلكم أو املقتىض 
الذهني، الذي يربط بني الطرفني املقارنني دون ان يكون من الرضوري ان يشرتك 
عالقة  توجد  فال  املحسوسة»(٥)،  الصفات  من  كثري  يف  املادية،أو  اهليئة  يف  الطرفان 
مثال يف اهليئة املادية بني قلب الشجاع ووشاح اخلريدة يف قول الشاعر يف مدح اإلمام 

 :عيل

(٦)  قلبُ اجر االسودِ اذْ يلتقيهِ         كوشاحِ اخلريدةِ املقالقِ

فالشاعر هنا قد عقد عالقة مقارنة بني قلب الشجاع ووشاح اخلريدة، بالرغم 
من عدم وجود أية عالقة يف اهليئة املادية بينهام، وإنام الشاعر نظر إىل العنرص احلركي 
بني قلب الشجاع إذا رأ أمري املؤمنني وبني وشاح الفتاة كثرية احلركة، وألن وشاح 
قلب  فحركة  خوفا،  كذلك  يرجتف  الشجاع  فقلب  حركتها  لكثرة  يرجتف  الفتاة 
املادية بني قرط  الشجاع كحركة وشاح اخلريدة. وكذلك ال توجد عالقة يف اهليئة 

ميُّ يف صورة الشاعر يف مدح الرسول األعظم: دِ وبني قلب الكِ اخلوْ
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انه(٧) قَ لْ دِ يف حُ قلبُ الكميُّ اذا رآهُ وقد نضا           سيفاً كقرطِ اخلوْ

عىل  اعتمدت  الصورة  هذه  يف  الشاعر  عقدها  التي  العالقة  أو  الشبه  فوجه 
لق فالشجاع إذا شاهد الرسول وهو  احلركة كذلك بني قلب الشجاع والقرط يف احلَ
يشبه حركة  فقلبه يف حركته   ، باخلفقان واالضطراب خوفاً قلبه  يبدأ  يصلت سيفه 

ق ِ. لَّ القرط يف احلَ

وهو  صوره  من  هبا  بأس  ال  مساحة  أخذت  للمرأة  التشبيهية  الشاعر  وصور 
يعتمد أسلوب شعراء الصحراء* يف تشبيه املرأة بمظاهر الطبيعة، وهذا االسلوب يف 
التشبيه يعتمد عىل ادعاء إن املرأة تشبه مظاهر الطبيعة (الظبية، الربق، املاء) وتفوقها 

يف بعض مكامن اجلامل اإلنساين كقوله: 

هبجتها                      ارشاق  يف  الشمس  هي  بكرٌ 
منطقها                        سمط  لــوال  القرص  ودمية 
ضحكت                          اذا  ثناياها  بيضٌ  سيان 

ــن ســنــاهــا فــرعــهــا اجلــثــلُ                    ــو مل جي ل
والعطلُ                احليل  لوال  القرص  وظبية 
(٨) تلُ والرَّ النظمُ  لوال  الربق  ومبسم 

فهذه املرأة كالشمس يف اإلرشاق، وكدمية القرص، وكظبية القفر، أما اسناهنا 
بينها  االختالف  الصورة يؤرش بعض مكامن  الشاعر يف هذه   كالربق، ونر فهن 
وبني مظاهر الطبيعة التي ذكرها، وهو بذلك يدعي إثبات بعض الصفات للمشبه 
(املرأة) التي يفتقر إليها املشبه به (مظاهر الطبيعة)، وهو بذلك يعطي مساحة اكرب 

للمتلقي يف االحساس بجاملية الصورة.

تعطيه هذه  الشمس يف اإلرشاق  تعطيه  وما  كالشمس يف إرشاقها  املرأة  فهذه 
املرأة لوال شعرها الطويل الذي يغطي ذلك السناء وهي كدمية القرص إال اهنا تتكلم 
والدمية صامتة، وهي كظبية الصحراء لوال ما عىل املرأة من حيل وافتقار الظبية إىل 
ذلك، أما اسناهنا عند الضحك فهي كالربق يف ابتسامته، إال إن االختالف الوحيد 
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هو انتظام أسنان املرأة وعدم انتظامها يف الربق، ومرجع ذلك إىل ان الربق يظهر يف 
السامء يف أماكن غري متجانبة يف السامء فيشبه بذلك إىل حد ما، مبسم شخص متكرس 

بعض األسنان وتوجد مسافات معينة بني سن وآخر.

ونالحظ الشاعر قد اعتمد عىل عنرص التجريد يف رسم بعض صوره التشبيهية، 
قوله  يف  وذلك  التشبيه»(٩)  يف  االحتاد  توهم  التي  االحتياالت  احد  «هو  والتجريد 

يرسم صورة حلبيبته:

آمــنــاً                        الــقــفــر  ــؤذر  جـ منها  فعانقت 
مطوقٌ                        مني  الليث  وزنــد  ...وقمت 

القرص                    دمية  باخلبا  منها  وصافحت 
هلا ويمني الظبي قد وشحت خرصي(١٠)                            

وكقوله: 

(١١)         فوافيت منها الشمس يف الليل مارداً                       ومن دوهنا شهب من النبل تَرجمُ

وكقوله: 

فقبلني ــيٌ  ــب ظ فــعــانــقــنــي  ــت  ــام (١٢)ق برقٌ ومال عيلَّ الغصن يف احلُللِ

واجلؤذر  الظبي  بني  التشبيه  يف  االحتاد  أوهم  قد  السابقة  الصور  يف  فالتجريد 
والشمس والربق والغصن وبني املرأة.

ومن صور الشاعر التي اعتمد فيها عىل التشبيه، صورة األفق التي رسمها، وقد 
امتزجت إحساساته ومشاعره هبا:

غربت                       شمسه  ــا  مل  ِ األفـــق  ــام  كــأن
ــى فبكى ــرد بــأفــواه األس صــبٌّ ت

مسدفهُ                     الشهب  درَّ  يشمل  والليل 
(١٣) يوسفهُ غاب  ملا  يعقوب  بدمع 

إذ شبه األفق بعد مغيب الشمس بالصب الذي يبكي بدموع يعقوب عند غياب 
يوسف، والشاعر يف هذه الصورة مل ينظر إىل دقة التشبيه وإنام نظر إىل ما يوحى به 
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األفق من احلزن واألمل عند الشاعر، فنقل لنا وحشته وإحساسه العاطفي جتاه املنظر 
الطبيعي بأمانة جعلنا نشعر بذلك الشعور الذي انتاب الشاعر عند رؤية املنظر.

٢) الصورة االستعارية

د االستعارة «الوسيلة العظمى التي جيمع الذهن بواسطتها يف الشعر أشياء  عَ تُ
خمتلفة مل توجد بينها عالقة من قبل وذلك ألجل التأثري يف املواقف والدوافع وينجم 
بينها»(١٤).  الذهن  ينشؤها  التي  العالقات  وعن  األشياء  هذه  مجع  عن  التأثري  هذا 
أكثر من  واقعا جديداً  الشعرية؛ ألهنا ختلق  للرسالة  األساسية  املكونات  من  وهي 
تقنينها ملا هو موجود سلفاً،وهذا اخللق يؤدي إىل إجياد مشاهبات جديدة ناجتة عن 
وامليت  املحسوس  إىل  املجرد  الشاعر  ينقل  املنتقاة وهبا  التفاعلية  بعض اخلصائص 
إىل احلي(١٥). والشاعر يف صوره االستعارية حيذو حذو أيب متام يف إضفاء الصفات 
اإلنسانية من مجادات ومعنويات وجتريدات،  واملظاهر غري  األشياء  اإلنسانية عىل 
عن  ناتج  وهذا  واحلركة،  باحليوية  تنبض  جمسمة  بصورة  األشياء  تلك  تبدو  حيث 

مقدرة فائقة يف اخليال، ومن ذلك ما رسمه الشاعر لصورة إحد املالحم: 

نرصها                       ــل  ــالب ب مــلــحــمــةٍ  ــرب  ــ ول
عذراء منذ بحجرها ولد الرد ...
ــا ــاهنَّ ــاء الــثــيــاب ك ــض ــي ــاء ب ــ دمهـ

تـــشـــدو واغـــربـــة املــنــايــا تــنــعــقُ                    
املِفرقُ                           منها  وشــاب  احلديد  شب 
(١٦) اهبقُ*  عبدٌ  العني  يف  بغضها  من 

فالشاعر جعل هلذه امللحمة بالبل تشدو وغربان تنعق، وهي امرأة ولد بحجرها 
املو ت، وقد شاب مفرقها، أما لون تلك امللحمة أو املرأة فهي دمهاء أي سوداء تلبس 
الثياب البيض، ومن ينظر هلا يبغضها كام يبغض النظر إىل عبد أهبق. فالشاعر تعامل 
مع هذه امللحمة كأهنا انسان فوصفها واخرج بذلك هذه امللحمة بصورة جمسمة هي 
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ها بصورة بغيضة. ومن صوره وهو  امرأة عجوز سوداء اللون بيضاء الثياب فصورَّ
ام) أي انه غري قاطع،  يصف أيامه املاضية، انسنته (البني) بان جعل له سيفا وهو (كهُ

و جعل أوقات رسوره كرجال قدموا أما اهلموم فرجال هزموا:

ـــتْ                                   ــقـــضَّ االرعــــــيــــــاً اليـــــــام تـ

ــدومٌ ــ ــا ق واحــــــزاب الـــــرسور هلـ
ــامُ                               ــ ــهَ ــ ــه كَ ــل ــص ــن ــني م ــ ــب ــ ــا وال ــ هب
(١٧) ــوم هلـــا اهنـــــــزامُ ــمـ ــا واهلـ ــن ــي ال

والعنرص احلركي جاء يف هذه الصورة يف (قدوم... اهنزام) بث يف الصورة نوعاً 
من اجلاملية ملا حوته الصورة من احلركة واحليوية. ومن صور الشاعر الطريفة التي 

اعتمد فيها عىل انسنة اجلامدات هي صورة دنانري املمدوح بقوله:

لعلمها ــوه  ــوج ال ــرُ  ــفْ صُ (١٨)دنــانــريهُ  ــمُ ــكَّ حمُ شملهنَّ  يف   الــنَّــو بــأن 

لتفرق شملهم وهي  الصفرة  الدنانري كاألشخاص قد غطت وجوههم  فهذه 
كناية عن كثرة إنفاق املمدوح فجعلها حتس وتشعر. وكذلك جعل خزائن املمدوح 

كاألمهات أما أكياس الدنانري فهي أوالد تلك األمهات بقوله: 

تنْعى فــهــي  اخلـــزائـــن  ــتَ  ــلْ ــك (١٩)وأث ـــرابِ ِ ط بـــاجلْ ــرَّ ــق عــىل الــولــدِ املُ

فقد جعل اخلزائن وهي من اجلامدات تنعى، والنعي هو صفة إنسانية أما كيس 
الدنانري أو الدراهم فهو ابن تلك األمهات التي تنعاه لفقده.

اما جتسيم املعنويات فنراه قد جعل (التوحيد) رجالً يضحك، والرشك يبكي 
عىل األوثان التي اثبت بطالن عبادهتا الرسول األعظم. 

ضاحكاً اصبح  التوحيد  به  نٌ  (٢٠)قــرْ اوثــانــهِ عــىل  منتحباً  والـــرشك 

وجعل للهيبة وهي آمر معنوي،رجاالً يقفون عىل األبواب لكي يمنعوا من يأيت 
إليهم من زوار: 
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هيبة حجاب  ــواب  االب عىل  فلم يغشهم ليالً سو النوم زائر(٢١)اقاموا 

 ومن صور الشاعر الطريفة جعل عزيمة املمدوح هي التي تقوم بزفاف اجلياد 
يف املعارك بقوله: 

ــزمـــات مــنــهُ ــعـ ــاده الـ ــيـ ــزف جـ ــ (٢٢)ت قابِ العُ اجنحة  النَّمل  زفــاف 

فعزمات املمدوح هي التي تقوم بإرساع اجلياد يف املعارك فجعلها كاألشخاص 
التي  ب الشاعر هذه الصورة  الذين يسوقون اجلياد من اخللف واجلوانب. وقد قرَّ
رسمها لعزمات املمدوح بإيراد صورة النمل(النمل الطائر) وهو يتبع وحيف أجنحة 
عزيمة  ساعدت  الطريان،  رسعة  يف  العقاب  الطائر)  (النمل  ساعد  فكام  العقاب 

املمدوح يف رسعة اجلياد يف املعركة. 

(الليل–الفجر)  األوقات  جتسيد  عىل  اعتمد  وقد  رسمها  التي  الصور  ومن   
بان جعل النجم كشخص يمتطي جواداً أسود،  والفجر فهو شخص جاء يمتطي 
حصاناً أشقرَ وقد استغل الشاعر داللة األلوان يف(اسود–اشقر) ليبني وقت الفجر 

وذهاب وقت الليل ويظهر ذلك يف حتول لون السامء من األسود إىل األشقر. 

ـــارَ عــىل جـــوادٍ ادهــمٍ ــجــمُ غْ ــنَّ (٢٣)وال قرِ أَشْ صهوة  فْوق  اقبل  والفجر 

فالنجم قد امتطى جواداً أسود واختفى والفجر قد جاء عىل ظهر جواد أشقر. 

٣) الصورة الكنائية 

تعد الكناية إحد أساليب التصوير البيانية التي اختذها الشاعر يف رسم صوره 
يقرر معناه حقيقة ورصاحة واإلتيان  العدول عن لفظ  الشعرية وهي «رضب من 
بلفظ آخر يؤدي هذا املعنى يف يشء من التأول عىل ان تكون هناك عالقة الزمة بني 
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اللفظني فيام يؤديانه»(٢٤) وتتمثل الكناية «يف التلميح إىل املعنى املراد نقله واإلشارة 
إليه من خلف ستار ونقل املتلقي إليه نقالً رقيقاً مؤدباً».(٢٥)

والصورة الكنائية حتتاج إىل يشء من كد الذهن والتأين يف الفهم للوصول إىل 
مضمون الصورة ومجاليتها. و«نسبة الكناية لالستعارة فهي نسبة اخلاص إىل العام 
فيقال: كل كناية استعارة وليس كل استعارة كناية»(٢٦) فكل صورة كناية هي صورة 
في األنني، فنحن نكني عن امتالء ساق املرأة  ْ استعارية إىل حد ما فقولنا: خلخاهلا خيُ
هبذا التعبري الكنائي ويف الوقت نفسه قد استعرنا صفة إنسانية لذلك اخللخال وهو 
األنني. ومن الصور الشعرية التي رسمها الشاعر إلحد النساء وقد اعتمد الكناية 

يف هذه الصورة بقوله: 

طها وقرْ األنـــني  ــي  ــفْ خيُ (٢٧)خلخاهلا  اخلفقانِ يف  بّ  الصَّ كقلبِ  قلقٌ 

فاخللخال الذي خيفي األنني كناية عن امتالء الساق، أما القرط القلق فهو كناية 
عن طول العنق مما جيعل القرط يتحرك بسهولة وحرية فتكون صورة حبيبة الشاعر 
ممتلئة الساقني طويلة اجليد. ومن صور الكناية الطريفة التي رسمها الشاعر، وهو 

يريد أن يعرب هبا عن يقظة حراس املمدوح قوله:

ــوايض ــ ــان امل ــفـ ــتُ لــديــه أجـ ــي ــب (٢٨)ت ــامُ ــ ــنَ ــ تَ ـواظــر ال  الــنـَّ عــة  مــرشَّ

فغمد السيف يشبه إىل حد ما رسم العني املفتوحة، فكأن أغامد السيوف عيون 
الصورة عن يقظة هؤالء  يأيت من األعداء، والشاعر يكني هبذه  تنظر وتراقب من 

احلراس، حيث نر سيوفهم مرشعة طوال الليل. 

ويف صورة كنائية اخر، وهو يكني عن رقة ونعومة حبيبه، فريسم لنا صورة 
مشهدية تصف احلبيب وهو نائم وان الشاعر خيشى من خيال اهلدب ان جيرح خد 

احلبيب النائم. 
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علــــى متــرر  ال  املصباح  ناقل  يــا 
خــــده جيرح  اهلدب  خيال  اخشى 

بالكر تكحل  وقد  احلبيب  وجه 
نه* الكر متذعرا**(٢٩) فيقوم من سِ

للصورة  الكلية  البنية  ومن  لنا  الشاعر  رسمها  التي  املشهدية  الصورة  فبهذه 
النائم  احلبيب  ذلك  رقة  عن  التعبري  وهو  أال  وقصده،  الشاعر  مرمى  لنا  يتضح 
ونعومته فهو مل يرصح بذلك علناً وإنام اختذ سرتاً عربَّ به عام يريد، فهي صورة يكني 

الشاعر هبا عن رقة احلبيب النائم ونعومته.
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املحور الثاين

 الصورة - املشهد

نظر إىل هذه الصورة وفق   وهو اجلزء الثاين من أجزاء بحث الصورة، حيث يُ
الرؤية الكلية، والشاعر يعتمد يف تشكيل هذه الصورة وبنائهاعىل الكثري من الصور 
البيانية (الصورة التشبيهية والصورة االستعارية والصورة الكنائية) وقد يعتمد عىل 
بعض الصور الوصفية يف تشكيل الصورة-املشهد. وربام يتبادر إىل الذهن ملاذا ال 

تسمى هذه الصورة باللوحة؟ 

املشهدية،  الصورة  بني  واملهم  الكبري  الفارق  هو  احلركي  العنرص  إنْ  أقول: 
الصورة-املشهد  بينام  ثابتة  الصورة–اللوحة  تكون  حيث  والصورة–اللوحة، 
متحركة، والشاعر قد اعتمد عىل العنرص احلركي يف الكثري من صوره املشهدية.  أما 
– املشهد فيكون عىل وفق  معاجلتنا هلذا النوع من الصور عند الشاعر أي الصورة 
«كلقطة سينامئية تتضافر عنارص الزمان واملكان واحلركة واللون مع عنارص ثانوية 
أخر عىل تشكيلها»(٣٠) وتكون عني الشاعر هي عني الكامريا نفسها التي تلتقط 

تلك اللقطة السينامئية(٣١). والشاعر قد اختذ موقعني يف التقاطه هلذه املشاهد: 

وصف ذلك املشهـد والتقاطـه عن بُعـــد، فالشاعـر يقـــوم بأخذ لقطة سينامئية . ١
عن بُعد.

تصوير ذلك املشهد من الداخل وإدخال الشاعر نفسه يف ذلك املشهد، فيكون . ٢
صوت الشاعر داخل ذلك املشهد وهذا ما يظهر جلياً يف نصوصه ذات املنحى 
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القصيص، ويف هذه احلالة يغطي املشهد بعض اإلحساسات النفسية التي تعطي 
املشهد امللتقط الفاعلية وذلك عرب اهلواجس والنزعات الشعورية التي يعرضها 

الشاعر عىل لسانه أو عىل لسان الشخصيات املشاركة يف ذلك املشهد.

والشاعر يف صوره املشهدية يستخدم آلية معينة تعتمد يف الكثري منها عىل عبارة 
ولعل  املشهد،  ذلك  التقاط  إىل  كاملدخل  الرتكيب  هذا  يكون  حيث   (٣٢)« انسَ «مل 
الباحث ال جيانب الصواب إذا قال ان الشاعر يعتمد عىل اسرتجاع احداث ومواقف 
معينة ليلتقط هلا لقطات سينامئية، أي انه يعتمد عىل آلية (الفالش باك) يف بناء تلك 
الصور. ومن املشاهد التي التقطها الشاعر مشهد رحيل األحباب وقد اعتمد عىل 
الشاعر يتضمن عنارص الصورة املشهدية  التقطه  الذي  آلية (مل انس) وهذا املشهد 

كلها من زمان ومكان وحركة ولون. 

 النَّو أزف  وقــد  موقفهم  انــسَ  مل 
بدا فـــرسٍ  عــىل  قــمــرٍ  فكم  ــاروا  سـ

رحيلهمْ ــداة  ــ غ ســـافـــرةٍ  ــرب  ــ ول
ها عِ ري كحلها بدموْ تبكي وتــــــــــــذْ

** ـــدجُ ْ وحتُ حيل  للرَّ ْدي*  حتَ يح  والرّ

دجُ ــوْ ه زواهـــا   شمسٍ  وكــم  فيهم 

جُ املزعْ الــفــراق  وافزعها  ــلــتْ  هَ ذَ
(٣٣) سجُ بنفْ وهو  اخلــدِّ  وردُ  فيعودُ 

فالعنارص املكونة هلذه الصورة املشهدية هي: 

عنرص  وهو  املشهد  هذا  منظومة  يف   كرب أمهية  الزمان  يكتسب  الزمان:   (١
أساس وفعال يف التشكيل الصوري(٣٤). ففي املشهد امللتقط نر حضور الزمان، 
يف قوله «مل انس موقفهم» حيث ان هذا املوقف حدث يف زمن سابق لزمن اخلطاب 
صورة  شكل  عىل  للمتلقي  وأخرجه  ذاكرته  يف  املشهد  هبذا  احتفظ  قد  فالشاعر 

مشهدية. 
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 إحد تعد  التي  السافرة  اما  الرياح،  هبوب  بزمن  ارتبط  قد  املوقف  وهذا 
يوم  من  الغداة  وقت  هو  الشاعر  حدده  بزمان  ارتبطت  فقد  املشهد  هذا  تفريعات 

الرحيل. 

٢) املكان: ذكر الشاعر يف هذا املشهد بعض االحياز املكانية والتي تؤدي دوراً 
يف تشكيل الصورة بنائياً وتصويرياً فنراه قد ذكر بعض االحياز املكانية كـ (اهلودج، 
املكانية  انه يف أي االحياز  املشهد، أي  اما خلفية هذا  السافرة)،  الفرس، خد  ظهر 
قد جر هذا املشهد، فهو احد أماكن نجد وهو وادي العقيق فقد ذكره الشاعر يف 

مطلع هذا النص(٣٥). 

٣) اللون: أبد الشاعر عنايةً فائقةً بالعنرص اللوين الذي بدا كأنه مع العنرص 
احلركي الدعامة الكرب يف تشكيل هذا املشهد، و أبد عناية بتشاكل األلوان، فنراه 
قد ذكر اللون األبيض وذلك بتشبيه الرجل عىل ظهر الفرس بالقمر،اما تعبريه عن 
املرأة يف اهلوادج بالشمس فلكي يبني ان ضوء هذه املرأة ومجاهلا قد حجبه اهلودج 
وهي صورة كنائية، فهو يكني عن ترف املرأة ومجاهلا ألن وجه هذه املرأة يميل إىل 

الصفرة فهي نؤوم الضحى. 

اللون  اما  السافرة، ولون خدها هو األمحر  اللون األسود فهو كحل تلك  أما 
البنفسجي فنراه قد نتج عن امتزاج اللون األسود (الكحل) باللون األمحر (اخلد)، 
خلط  ما  إذا  األسود  فاللون  األلوان،  بخصائص  معرفة  له  كانت  قد  هنا  فالشاعر 
باللون األمحر ينتج من هذا اخلليط اللون البنفسجي، الذي عرب عنه بقوله: «فيعود 
ملا أضفاه من مسحة  الصورة  الكبري يف هذه  األثر  بنفسج». وللون  ورد اخلد وهو 

تزويقية أعانت الصورة املشهدية عىل استكامل عنارص تشكيلها(٣٦). 
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٤) احلركة: وهي من العنارص املهمة يف إعطاء الصورة املشهدية ابعاداً متميزة 
جتعل الصورة مأل باحلركة وقد جاء هذا العنرص يف صورة الشاعر املشهدية عرب 
عىل  تدل  أفعال  األفعال  هذه  كل  تبكي)  زواها،  ساروا،  حتدج،  (حتدي،  األفعال 
هلذه  حركياً  بعداً  يعطي  البنفسجي  إىل  األمحر  من  كذلك  اخلد  لون  وتغري  احلركة، 

الصورة. 

٥) الصوت: فكأنام نسمع صوت الريح بقوله (والريح حتدي للرحيل وحتدج) 
فقد جعل الشاعر الرياح كحادي العيس الذي يسوق تلك اإلبل ويغني هلا فكأنام 
تلقي  أمكننا  العنارص جمتمعةً  املكان. فعرب هذه  بالرحيل من  أذنت  قد  الرياح  هذه 
هذه الصورة املشهدية والتي يمكن أن نسميها (مشهد الرحيل) ويمكننا تصور هذه 
اللقطة السينامئية فاللقطة تكون موقف أناس يرحلون والرياح تأذن بذلك أي إهنا 
هتب وهناك فتيان عىل خيوهلم ونساء يف اهلوادج، وهذه اخليول التي تقل الفتيان و 
اإلبل التي عليها اهلوادج يف حالة السري، وينتقل الشاعر بعدستهِ إىل إحد النساء 

وهي مل ترحل معهم فهي ذاهلة فزعة من رحيل أحبائها فهي تبكي. 

 والسري يف الليل من املشاهد التي ذكرها الشاعر يف نصوصه، والتقط هلا صورة 
مجيلة، وعىل الرغم من ان هذا املشهد من املشاهد املوروثة يف األدب العريب* إال أن 
العنرص احلركي، وما محله  بام أضفى عليه من  املشهد  بتكثيف هذا  قام  قد  الشاعر 
الشاعرُ  ل  بالتعب واألمل واإلرهاق. حيث محَّ املوحي  النفيس  اجلو  املشهد من  هذا 
بأفكاره  الشاعر  أحياه  الذي  الكئيب  الليل  تنتابه جتاه  التي  النفسية  املشاعر  املشهدَ 

وتصوراته. 

فكــــريت فاحيتهُ  باً  نحْ فجرهُ  قىض 
 الرسُّ من  كالقيسِّ  وصحبي  وبتُّ 

وابل الذَّ باليعمالت  احلىص  مي  وترْ
(٣٧) يل الطُىلّ والكـواهلِ جتايف الكر مِ
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إالّ  الصباح  لظهور  سبيل  فال  مات  قد  فجره  وكأن  طويل  هنا  الشاعر  فليل 
أهزهلا  نياق  ظهر  عىل  ليالً  ساروا  قد  وأصحابه  والشاعر  والتصورات،  باألفكار 
السري حتى أصبحت ذوابل من السري، والشاعر وأصحابه أصبحوا كاألقواس يف 
قام  فقد  املشهدية  الصورة  هذه  عنارص  اما  والنعاس.  السري  أعياهم  فقد  االنحناء 
تصوير  عرب  وذلك  وحيويتها  الصورة  هذه  حركية  يف  فعال  بدور  احلركي  العنرص 
جانبي  عىل  احلىص  ترمي  النياق  وأيدي  أرجل   فنر ورسعتها  النياق  تلك  حركة 
الطريق لرسعة وقوة تلك النياق التي محلت الشاعر وصحبه. اما األمر الثاين الذي 
ىلَّ والكواهل) فرقاهبم وكواهلهم متيل  يل الطُ بث احلركة يف الصورة فهو قوله: (مِ
بسبب تعب السري ونعاس السهر، وكذلك يمكن عدّْ فعل (الرس) وهو السري ليالً 

يوحي باحلركة. 

يف  الشاعر   نر حيث  املشهدية،  الصورة  هذه  يف  الزماين  العنرص  حرض  وقد 
صورة سابقة يذكر الليل،واهلاء يف(فجره) عائدة عىل الليل،كذلك فان الرس السري 

. فهذا املشهد مشهد لييل. ليالً

املكاين  فاحليز  وصحبي...  وبت  (املبيت)  فعل  يف  حرض  املكاين  العنرص  ا  أمّ
الشاعر يف هذه الصورة قد  النياق ونالحظ  به هو ظهور تلك  الذي بات وصحبه 
(احلىص– الكلامت  يف  املقصورة  األلف  تكرار  من  صدر  الذي  اإليقاع  عىل  اتكأ 
) لنقل احلالة النفسية التي عليها الشاعر وأصحابه من  ىلُّ –جتاىف–الكر–الطُ الرسُ
تعب وآمل وسهر اثر املسري والشوق للوصول إىل الراحة. وعدسة الشاعر انتقلت اىل 

زاويتني:

األوىل: إىل صورة اليعمالت وهي جتري واحلىص يتطاير حتت اخفافها.

والثانية: إىل الشاعر وأصحابه عند ميل رقاهبم وكواهلهم من النعاس. 
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ليؤكد  قرب  عن  املشهد  هذا  اللتقاط  بعدسته  يتحرك  الشاعر  أن  ويالحظ 
مشاركة الشاعر هبذا الفعل (احلدث). ومن صور الشاعر املشهدية التي نراها صورة 

الربق وقد جاءت يف إطار دعاء الشاعر ألكناف العقيق بالسقيا بقوله: 

بــوارقــاً العقيق  اكــنــاف  اهللا  (٣٨)سقى  ِ التِّربْ بِ  قُضُ يف  الليل  نْد  زَ قـَطّع  تُ

وقد اعتمد الشاعر يف بناء هذه الصورة املشهدية عىل العنرص الزماين وجعله 
السامء كأهنا  الربوق يف حلظة ظهورها يف  بنائياً ودوراً  تصويرياً، فهذه  يؤدي دوراً 
تُقطعَّ زند الليل بالسيوف الذهبية، ومن املعروف ان الفعل املضارع يدل عىل احلركة 
الليل يتخللها الضوء (ضوء الربق) كسيوفٍ  والتجدد فكأنام نر السامء يف وقت 
البياض فلامذا  البدهييات الطبيعية ان يكون لون الربق مائالً إىل  من الذهب. ومن 
جعل الشاعر هذه الربوق كسيوف من الذهب ومل يقل سيوف من الفضة،هل هو 

ناتج عن عدم دقة؟ أو لرضورة القافية؟ 

أقول: ان هناك نكتة طريفة التفت إليها الشاعر وهي اقرب إىل اجلانب البنائي 
لذا  العقيق،  ملنطقة  بالسقيا  الشاعر يدعو  ان  التصويري، هي  أو  املوسيقي  إىل  منها 
فلزاماً عليه ان يذكر السحاب التي هتطل عىل احليز املكاين املدعومة بالسقيا وهذه 
الربوق  لتلك  األصفر  اللون  إعطاء  من  تلمح  ان  يمكن  اللون  الداكنة  السحب 
فحدوث الربق ليالً والسامء ملبدة بالغيوم ذات اللون الرمادي تؤدي إىل اكتساب 
ع) قطَّ (تُ الفعل  يف  احلركي  العنرص  تضافر  وقد  الصفرة،  من  بيشء  الربق  ومض 
حركياً  بعداً  املشهدية  الصورة  إعطاء  عىل  الربق)  ظهور  الزماين(حلظة  العنرص  مع 

متكرراً. 

تقع  ان  بعدسته، ويمكن  لنا  التقطها  نوع خاص  وللشاعر صورٌ مشهديةٌ من 
النصوص  فهذه  املشهدية)(٣٩)  (القصيدة  بـ  الباحثني  احد  عليه  اصطلح  ما  ضمن 
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لتشكيل  تسعى   اخر وعنارص  وشخصيات  معني،  حدث  عىل  تعتمد  املشهدية 
املشهد، ومنها قوله: 

ــاح ال متـــرر عىل ــب ــص امل ــل  ــاق ن يـــا 
خده ــرح  جي اهلــدب  خيال  اخشى 

بالكر تكحل  وقد  احلبيب  وجه 
متذعراً(٤٠)  الكر سنة  من  فيقوم 

فشخصيات هذا النص هي: (ناقل املصباح–احلبيب النائم–الشاعر) وصوت 
الشاعر قد ظهر عرب (النداء يف بداية النص وتركيب ال مترر واخشى). وقد احتضن 
مترر)  (ال  التعبريين  يف  ظهر  الذي  احلركي  كالعنرص  العنارص  بعض  املشهد  هذا 
و(ومتذعراً) فاحلركة تكمن يف هذين التعبريين، أما العنرص الزماين فمام الشك فيه 
ان هذا املشهد قد جر ليالً ألن املصباح ال يوقد عادة اال يف الليل، والنوم كذلك 
املشهد فهو حيز مكاين مظلم ال حمالة قد  الليل. ومكان هذا  ال يكون عادة اال يف 
يكون اخليمة أو أي بناء اخر، وهذا احليز املكاين الذي ينام به ذلك احلبيب ال يوجد 
به أي نور أو ضياء فإذا كان هناك ضوء ساطع ال يظهر ذلك اخليال عىل اخلد(خيال 
اهلدب). فيمكننا متثيل هذه اللقطة وهي ان شخصاً حيمل مصباحاً هيم باملرور عىل 

حبيب الشاعر النائم فيكون اثر مروره استيقاظ احلبيب النائم مذعوراً. 

وبانتقالنا إىل مشهد اخر ال يبتعد كثرياً عن املشهد السابق، نر الشاعر يعطينا 
مشهداً حركياً للنياق واحلادي الذي يسوقها بقوله: 
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اهــا                ــرَ ــا لــلــرس جـــذبُ بُ ــراه قــد بَ
ــلــوال ثــقــل ما ــاً ف ــوق ...تـــرمتـــي ش

احلىص  ايدهيا  قــدح  صيف  سحب 
املــنــحــنــى ألرض  حــنــت  كــلــام 
ــروة  م ــن  م خلفها  ــن  م  تـــر ــم  ك
ــدتْ                                           ــاحٍ غـ ــبـ ــاشـ ــن جتــــري بـ ــف س
يـــزلْ              مل  مـــشـــوقِ  ــبٍ  ــل ق ذي  كـــل 

اهــــا* ــري ذرُ ــس ــل ال ــأك اهـــا ي رَ فـــذَ
رساها         يف  طارت  الركب  صدور  يف 
رغاها                         ــواتُ  ــ أص ــد  ع ــرَ وال ــهــا  قُ بــرْ
ــرح الـــســـوق كــالَهــا                    ــ وكـــالهـــا اق
ــا                  ــاهَ ــصَ حَ بيض  اخفافها  وردت 
ــا                   ــان بــكــاهَ ــوف ــط مــعــهــا غــرقــى ب
ــا(٤١)                       ــ وآه ــاً  ــ ه اوْ ــره  زجـ للمطايا 

ينتقل بعدسته  البنائية هي (الناقة–الركب–احلادي) والشاعر  فعنارص املشهد 
الركب،  إىل   وأخر الدامية،  واخفافها  الناقة  إىل  ينتقل  فتارة  العنارص،  هذه  بني 

وثالثة إىل احلادي الذي يسوق تلك النياق. 

قد  وهو  الناقة،  وإحساسات  مشاعر  بعض  املشهد  هذا  يف  نقل  قد  والشاعر 
شاركها بإحساسها يف قوله «كلام حنت...» ويبدو لنا ان إحساس احلنني إىل الراحة 
والتخلص من األمل هي أحاسيس الشاعر، فكأنام احلادي الذي يمنع الناقة من الراحة 

واالستقرار بعد السري املضني هو الدهر الذي أحس الشاعر بظلمه وجوره عليه. 

ومن اللمسات الفنية التي ادخلها الشاعر عىل هذا املشهد املبالغة يف رسعة الناقة 
فهي ترمتي شوقاً وتكاد ان تطري لوال ما يف قلوب الركب من احلب والغرام الذي 
التأمل والتفكري يف ما (يف صدور  الطريان، واملبالغة هنا أدخلتنا يف عامل  منعها من 
الركب). اما حالة حادي النياق النفسية فقد كشف عنها الشاعر يف البيت األخري من 
ها وآها)، فالتعبري األول يبني متلمل  هذا املشهد إذ جعله يزجر تلك النياق بقوله: (اوْ
الرحيل من ديار األحباب،  اما (االه) فتفرس إكراه احلادي عىل  الزجر  احلادي من 
(اها)  واأللف)  واهلاء  (األلف  تكرار  من  الصادر  اإليقاع  الشاعر عىل  اعتمد  وقد 
يف القافية مع إيقاع (بحر الرمل) املتحرك يف إكساب املشهد املوسيقى الالزمة لبناء 
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املشهد، فأصبحت كاملوسيقى التصويرية املالزمة للمشهد، فاإليقاع املتحرك لبحر 
الرمل حاكى سري الناقة، اما تكرار األحرف (ا-هـ -ا) يف القافية فقد اعطى املشهد 

البعد احلزين واحلالة النفسية للناقة واحلادي والركب. 

مشهد  تفصيالهتا  من  الكثري  لنا  ونقل  الشاعر  التقطها  التي  املشاهد  ومن 
منحىً  املشاهد  هذه  ومحلت  قصائده،  مقدمات  يف  يروهيا  التي  الغرامية  القصص 
رسدياً، وللرسد األثر الكبري يف احتضان الكثري من الصور التي التقطها الشاعر. ويف 
هذه املشاهد نر عدسة الشاعر تكون عىل مقربة من تلك األحداث ويف الكثري من 
لتلك املشاهد.  ومن  البنائية املكونة  الشاعر احد الشخصيات  املشاهد يكون  هذه 

تلك املشاهد مشهد زيارة حمبوبته وقد رسم مشهداً مجيالً من وحي خياله: 

بلؤلؤءٍ   مسمعيَّ  تشنف  ــدت  ..وغ
وتــارةً  ــذراع  ال طوقـــي   ار طــوراً 
وادبــرت  الصباح   كرس بدا  حتى 
          ذو قد  البنفسج  روض  رأت  ملا 
ــوادٍ ادهـــمٍ                                  ــ ــىل ج والــنــجــم غـــار ع
بلؤلؤ                                                       العقيق  فــرضســت  فــزعــت 
كفها فـــآثـــر  ــاً  ــزعـ جـ وتــنــهــدت 

ــبــن بــعـــــنــربٍ  أقـــــالمُ مـــرجـــانٍ كــت
أدمها مــن  هــا  خــدَّ ــرة  ومح ومضت 

زائــــــرٍ                                        مـــــن  مجــــاهلــــا  درّ  هللا 

ــرشِ                                                                                                      ــن ي مل  عــــربيت  ــم  ــاظـ نـ لـــــواله 
بمسورِ   اخلضيب  الكف   ار منها 
قيرصِ  عساكر  عــن  النجايش  قــوم 
العصفرِ  ــاض  ري وزهــت  ليلنا  من 
اشقرِ  صهوة  فــوق  اقبل  والفجر 
السـكرِ  ــر  غــدي فـــرائـــدهُ  سكنت 
ينظرِ  مل  ــا  م فــنــظــرت  ــا  ــدره ص يف 
اســطــرِ  مخــســة  ــور  ــل ــب ال بصحيفة 
تسرتِ  بــعــد  املــســك  رمـــاد  لبست 
بــتــصــوري(٤٢) مثاهلا  اخلــيــال  رســم 

ففي هذا املشهد يصور الشاعر ما دار بينه وبني حبيبته يف اخليال فالتقط ذلك 
 ذراعها وقد طوقه وتارة ير املشهد املتخيل وقد بدا من كالم حبيبته، فتارة ير
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كفها وقد قبضت مسوره –املسور هو املكان الذي يضع به السوار– ثم تنتقل عدسة 
عدسته  ترجع  ذلك  وبعد  الفجر،  وجميء  الليل  ذهاب  وقت  يف  السامء  إىل  الشاعر 
إىل حبيبته بعد أن رأت إدبار الليل وجميء الفجر قامت فزعة خلشيتها من افتضاح 
بقاء  من  خلوفها  بشدة  أطبقتها  أي  أسناهنا  رضست  ان  الفزع  حالة  فأبدت  أمرها، 
الشاعر معها. وتنهدت تلك املرأة جزعاً ورضبت بكفها عىل صدرها ويف هذه احلالة 
او املوقف تنتقل عدسته إىل صورة املرأة وهي ترضب عليه بكفها ويصف ذلك بأن 
تكتب  مرجان  من  بأقالم  اسطر  مخسة  عليها  كتبت  قد  البلور  من  بصحيفة  يشبهه 
بعنرب، وبعد ذلك متيض املرأة وينتهي املشهد الذي كان من املشاهد التي يتصورها 
الشاعر. ويف هذا املشهد حرضت عنارص تشكيل الصورة املشهدية من زمان ومكان 
وحركة ولون، إالّ أن للعنرصين الزماين واحلركي حضوراً أبدياً اكرب من العنارص 
األخر. فالعنرص احلركي ظهر يف (طوراً، وتارة، بدا كرس الصباح، أدبرت قوم 
وتنهدت).والعنرص  فرضست،  فزعت،  اقبل،  والفجر  غار،  والنجم  النجايش، 
الزماين يف هذا املشهد فقد جاء يف انتقال الليل إىل الفجر، فهذا املشهد قد استغرق 
الزماين  العنرص  اما  العام،  املشهد  زمان  حيث  من  هذا  الفجر  طلوع  إىل  كله  الليل 

 . داخل املشهد فكل فعل ذكر يف العنرص احلركي يستغرق بعداً زمانياً

مل  املشهد  أو  القصة  به  دارت  الذي  املكاين  احليز  عرب  املكاين  العنرص  ويتجىل 
يذكره الشاعر ومل يطلق العنان خلياله لوصف ذلك املكان. والعنرص اللوين قد جاء 
يف املشهد بذكر الشاعر ألربعة ألوانٍ (البنفسجي، األصفر، األسود، األصفر املائل 
صورة  تشكيل  يف  العنارص  هذه  كل  تضافرت  وقد  واألمحر)  (األشقر  احلمرة  إىل 

مشهدية يمكن أن نراها بخيالنا. 



٣٩٥

املحور الثالث

املبالغة يف التصوير

 تعد املبالغة من الوسائل الفنية التي اتكأ عليها الشاعر يف الكثري من صوره، 
واملبالغة يف املعاين تستدعي لزاماً صوراً مبالغاً فيها.

قد تسهم املبالغة يف توسيع الصورة وإعطائها أبعاداً متعددة، إال إن هلا الكثري من 
املزالق التي قد يقع هبا من يسري يف هذا الطريق فيخرج اخلطاب الشعري عن إطار 
، وهي غري مالئمـــــــــة  التعبري الفني األصيل. «واملبالغة... خصيصة للفن وحدهُ
عندما  وذلك  الفن  يف  مربرة  وهي  ضاره،  تكن  مل  ان  اليومية  واحليــــاة  للعلـــــــم 
تفيد تعزيز التأثري العاطفي للصورة الفنية»(٤٣). والشاعر قد اختذ املبالغة يف التصوير 

طريقاً للتأثري يف املتلقي وذلك عرب إضفاء بعض الطرافة عىل صوره. 

الذي  الوحيد  الطريق  هو  التصوير  يف  املبالغة  ان  يزعم  أن  للباحث  ويمكن 
وجده الشاعر أمامه للتعبري عن مقدرته الفنية وإلضفاء مسحة من اجلامل عىل شعره 
يف  جداً  متأخرة  مدة  يف  عاش  قد  الشاعر  ألن  الشعرية؛  صوره  السيامَ  عام  بشكل 
الصور  املبالغة يف   له سو بقي  فامذا  اهلجري  احلادي عرش  القرن  منتصف  حدود 

املوروثة إلظهارها بحله جديدة هلا نصيب من اجلامل.

دور املبالغة يف صور الشاعر 

من  إليها  ننظر  أن  ويمكن  الشاعر،  صور  من  تزيني  يف  الكبري  األثر  للمبالغة 
وجهني: وجه اجيايب وأخر سلبي، فاالجيايب فيتمثل يف إضفاء الطرافة عىل الصور، 
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اجلدة  صوره  السيام  شعره  يعطي  ان  الشاعر  أراد  والصور  املعاين  الستنفاد  فنظراً 
والطرافة املطلوبة ليقف جنباً إىل جنب مع أفذاذ شعراء األدب العريب وليثبت موهبته 
وقدرته يف قول الشعر ملمدوحيه هذا إذا علمنا ان اغلب من مدحهم الشاعر هم من 
نفسه يف  الشاعر  ادخل  القدرة  تلك  الشعر. فإلثبات  الذين حيسنون تذوق  األدباء 
، واجلانب  باب املبالغة يف التصوير فأجاد يف بعض من صوره وأعطانا صوراً طريفةً
السلبي يتمثل يف خلخلة واضطراب الصور التي دخلتها املبالغة وأصبحت عنرصاً 
باب  من  الصورة  أخرجت  قد  املبالغة   نر اجلانب  هذا  ففي  تشكيلها  عنارص  من 

التعبري الفني. وستكون معاجلتنا ألثر املبالغة يف صور الشاعر بمحورين: 

١) طرافة الصورة

للمبالغة األثر الكبري يف اتصاف بعض صور الشاعر بالطرافة فعىل الرغم من 
عليها  زاد  انه  إال  سبقوه  شعراء  عند  مطروقةٌ  معانٍ  الشاعر  طرقها  التي  املعاين  ان 
-عنرص املبالغة– فأعطانا صوراً طريفةً هلا من الفاعلية اجلاملية ما يؤهلها استفزاز 
ذهن املتلقي ومداعبة مشاعره وهذا هو اجلانب االجيايب يف املبالغة الذي استخدمه 
الشاعر لعرض ورسم صوره «فتكون املبالغة يف هذا املوضع سمة مجالية من سامت 
التعبري الشعري»(٤٤). فصورة الدهر وهو رام قد طرقها الكثري من الشعراء، فاملتنبي 

مثالً رسم صورةً للدهر وهو يرميه بالسهام بقوله: 

حتى ــاألرزاء  ــ ــ بـ الـــدهـــر  رمــــاين 

ــامٌ ــه س ــي  ــن ــت ــاب اص اذا  ــرصت  ــ ف

نــبــالِ مــــــن  غــشــاء  يف  ــؤادي  ــ ف
(٤٥) النصالِ عىل  النصال  تكرست 
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فالدهر قد رمى املتنبي بمصائب وهي كالسهام حتى أصبح فؤاد املتنبي حماطاً 
بغشاء من النبال حتى نراه إذا أصيب بسهم آخر تكرست النصال بعضها عىل بعض 

لعدم وجود فسحة يقع فيها السهم اجلديد فيقع عىل نصل السهم السابق.

لنا  املعنى وقلبه ظهراً لبطن فاخرج  الدين املوسوي فقد اخذ هذا  أما شهاب 
احتلت  السابقة.  للصورة  النسخ  إىل  منها  الطرافة  إىل  اقرب  جديدة  خيالية  صورة 
صورة  عىل  فيها  الشاعر  اتكأ  التي  الطريفة  الصورة  هذه  إبراز  يف  كبرياً  اثر  املبالغة 

املتنبي السابقة. فقال: 

مــن يفَّ  ــاين  ــ ــازم ــ ي ــك  ــ ل ــم  ــ ك هللا 
احليا يسقي  فلو  هــدفــاً  صريتني 

ــة وســهــم وبـــالِ ــارح ــج جـــرح ب
(٤٦) ــبــالِ ــن ب تربتي  ألربـــت  جــدثــي 

ومن الصور الطريفة التي رسمها الشاعر وقد فعلت املبالغة فعلها يف بناء هذه 
الصورة صورة املحبوب النائم ويمكن ان يكون الشاعر قد اتكأ عىل صورة النظام 

بقوله: 

ــده ــ ــه طـــــــريف فـــــــآمل خ ــ ــومهـ ــ تـ
وصـــافـــحـــة قـــلـــبـــي فـــــآمل كــفــه
فجرحته ــراً  ــاطـ خـ بقلبي  ــرَّ  ــ وم

أثرُ نظري  من  الوهم  مكان  فكان 

عقرُ انامله  يف  قلبي  صفح  فمن 
الفكر(٤٧) جيرحه  قط  خلقاً  ارَ  ومل 

«فالنظام قد توهم انه رأ حمبوبه وان طرفه قد وقع يف الوهم عىل خده ولكنه 
فالنظام  حمبوبه...»(٤٨).  خد  عىل  اثر  نظره  من  الوهم  ملكان  أصبح  حتى  آمله  لرقته 
استخدم جمال الوهم يف ابداء الصورة الشعرية(٤٩). اما شاعرنا فقد اخذ من صورة 
النظام التدقيق يف اخليال لبناء صورة شعرية اعتمدت املبالغة يف إظهار مجالية هذه 
الصورة فأعطانا صورة طريفة اعتمدت املبالغة يف وصف نعومة ذلك احلبيب النائم 

بقوله: 
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ــاح ال متـــرر عىل ــب ــص امل ــل  ــاق ن يـــا 
خده ــرح  جي اهلــدب  خيال  أخشى 

بالكر تكحل  وقد  احلبيب  وجه 
متذعرا(٥٠)  الكر سنة  من  فيقوم 

ففي هذه الصورة التي يكني هبا الشاعر عن رقة خدّ حمبوبه النائم وقد بالغ يف 
تلك الرقة إذ نراه خيشى من خيال اهلدب الذي يظهر عىل خد حبيبه النائم بسبب 
فيقوم  وسكينته  النائم  احلبيب  راحة  فيفسد  احلبيب  ذلك  جيرح  ان  املصباح  ضوء 
مذعوراً فأعطانا صورة طريفة. والفرق بني صورة النظام وصورة الشاعر هو اعتامد 
األول عىل الوهم واعتامد الثاين عىل اخليال والتدقيق فيه. ويف صورة النظام السابقة 
نراه قد ابعد و أوغل يف املبالغة لرسم تلك الصورة، أما صورة الشاعر فقد اعتمدت 
املبالغة يف رقة ذلك املحبوب إطاراً مجالياً فنياً أعطاها طرافة وفاعلية فنية، فيمكننا 

ختيل صورة الشاعر التي ظهرت بشكل مشهد وال يمكننا تصور صورة النظام. 

من  وهي  املعركة  يف  املمدوح  خلفها  التي  القتىل  صورة  الشاعر  صور  ومن 
كالصوامع  نراها  حيث  القتىل  كثرة  يف  يبالغ  الشاعر   نر اننا  إال  املوروثة،  الصور 

تأكل منها اجلوارح. 

صوامعاً الــرؤوس  من  فيه  (٥١)وتركت  املــرتهــبُ القشعمُ  عليها  صىل 

أصبحت  حتى  فيها  املبالغ  الصور  من  املمدوح  تركها  التي  القتىل  فكثرة 
صوامع  ترك  قد  املمدوح  جعل  بأن  القتىل  كثرة  عن  كنى  قد  فالشاعر  كالصوامع، 
املرتهب) هو  (القشعم  البيت حيث جعل  الرؤوس، واملبالغة جاءت يف عجز  من 
الصقور  أنواع  من  نوع  والقشعم هو  الرؤوس  من  الصوامع  تلك  الذي صىل عىل 
اما ختصيص (املرتهب) من القشاعم فالشاعر يقصد به الصقر كبري السن الذي أتى 
 عىل مزامحة اجلوارح األخر آخر اجلوارح لألكل من تلك األشالء ألنه ال يقو
لكرب سنه وضعفه، والشاعر بذلك يريد ان يقول ان تلك الرؤوس –أي القتىل– من 
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تركها  التي  الرؤوس  السن قد أكل من تلك  القشعم كبري  ان  الكثرة بمكان حيث 
والرؤوس  األشالء  تلك  من  اجلوارح  من  الكثري  وشبعت  أكلت  أن  بعد  املمدوح 
من  يأكل  أي  (يصيل)  لكي  السن  كبري  القشعم  هذا  دور  فجاء  املكان  وغادرت 
تلك الرؤوس. واملبالغة يف عدد القتىل أعطت إىل حد ما طرافة للصورة تتمثل يف 

استحضارنا جلزء من مشهد حريب. 

ومن الصور الطريفة التي رسمها الشاعر للممدوح يف كرمهِ وعطائه بأن جعل 
الند قد خلق خلقاً للممدوح دون سواه فمن يدعي بمشاركة املمدوح يف ذلك 
يبدي  الذي  األحول  فصورة  املتغنج.  األحول  كصورة  فصورته  والعطاء،  الكرم 
الغنج والدالل صورة كاريكاتورية مضحكة، فكام ال حيق لألحول التدلل ال حيق 

ألي شخصٍ أن يشارك املمدوح بنداه: 

ادَّعــى فــان  له  لقاً  خُ  الند لق  (٥٢)خُ ــجُ ــغــنَّ ــت ــول ي ــأح ــواهُ ف ــ ــهِ س ــيْ ف

ما  هو  الطريفة  الصور  بعض  الشاعر يف رسم  استخدمها  التي  الوسائل  ومن 
يف  الكبرية  احلرية  الشاعر  أعطى  البديعي  الفن  وهذا  التعليل)  (حسن  عليه  يطلق 
رسم بعض الصور الطريفة إذ اعتمد يف ذلك عىل إعطاء بعض العلل «االدعائية»(٥٣) 
اخليالية التي تسهم يف حترير خيال الشاعر من سلطة املنطق الذي طاملا قص أجنحة 

خيال املبدعني. 

لنا صورة طريفة  يرسم  اخليالية وهو هبذا  العلل  الشاعر بعض  فمثالً اخرتع   
أدت املبالغة فيها دورها يف مجالية تلك الصور فنراه يعطي العلة من وراء اصفرار 

دنانري املمدوح وهو بذلك يكني عن كثرة إنفاق املمدوح بقوله: 

لِعلْمها ــوه  ــوج ال ــرُ  صــفْ (٥٤)دنــانــريهُ  ــمُ حمــكَّ شملهنَّ  يف   الــنَّــو ــأنَّ  ب
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فاللون األصفر الذي عليه تلك الدنانري ليس لسبب طبيعي كام نعلم ألهنا ذهبية 
وإنام لعله خيالية يسوقها الشاعر بسبب خوف تلك الدنانري من التفرق لوجودها 

عند ممدوح الشاعر املعطاء. 

يشبه  بام  (املدح  الشاعر يف رسم بعض صوره  استخدمها  التي  الوسائل  ومن 
الذم) وهو من الفنون البديعية(٥٥) وقد استخدمها الشاعر يف رسم صورة ملمد وحيه 

يف كناية عن قتاهلم بقوله: 

مكاتبةً ــوا  رام إن  ــطَّ  اخل حيسنوا  نَا كتبوا(٥٦)مل  دورِ بأطراف القَ فوقَ الصُّ

وذلك  القوم  هلؤالء  الشاعر  بذم  يعتقد  الصورة  من  األول  اجلزء  يف  فاملتلقي 
لنعتهم بعدم معرفة الكتابة، اما إذا دخل يف اجلزء الثاين من الصورة ايقن ما يرمي 
اليه الشاعر يف رسم تلك الصورة الكنائية، فكتابتهم ال تكون اال عىل صدور األعداء 

. برماحهم وكل ذلك أعطى الصورة طرافةً ومجاالً

ومن الصور الطريفة التي رسمها الشاعر صورة (الربقع) الذي يتمنى الشاعر 
ق لري مجال أحبابه فالشاعر حيمل عداوة من نوع خاص هلذا الربقع فيتمنى  ان خيرَّ

ان يكون هدفاً لسهام حلاظهم لكي ير ذلك اجلامل املحجوب: 

النو يــومَ  دونكم  العوارض  كل 
حلاظهم لــنــبــلِ  ــى  ــح اض لــيــتــه  يــا 

ــعُ ــربق ال اال  تـــزول  ــوداع  ــ الـ عــنــد 
(٥٧) ــدفــعُ يُ ال  سهامها  فخرق  هدفاً 

٢) إخفاق الصورة 

مثلام قلنا فان للمبالغة مزالق قد يقع فيها من مل حيرتس فتكون بذلك املبالغة 
وسيلة من وسائل العبث يف حمتو الصورة مما يؤدي إىل االضطراب الذي خيرجها 
عن حدود التعبري الفني األصيل(٥٨). ففي هذه احلالة تكون الصورة غري فاعلة من 
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الناحية اجلاملية، والكثري من هذه الصور جاء يف وصف املرأة عند الشاعر فهو قد 
الكلية مما جعلها تبدو بشكل  ركز عىل الصورة اجلزئية دون االلتفات إىل الصورة 

كاريكاتوري مضحك(٥٩)، من ذلك قوله يصف إحد النساء: 

وقــضــبــان بــلــور بـــدت يف خــواتــم 
دمالج  يف  يمسكا  مل  لــو  ــن  ــدي وزن

خالخل يف  بدت  فضةٍ  من  واعمدةٍ 
(٦٠) لساال من االكامم سيل اجلـداولِ

فأصابع هذه املرأة كقضبان البلور أما ساقها فمن الضخامة بحيث أشبه عموداً 
وهي  الدمالج  فلوال  ناعامن  رقيقان  زندهيا  ان  إال  الساقني  ممتلئة  فهي  الفضة  من 
وهي  األكامم  من  الزندان  لسال  املعاصم  يف  توضع  احليل  أنواع  من  وهي  املعاضد 
كناية عن رقة زندي هذه املرأة، فليس من املعقول ان تكون هذه املرأة ممتلئة اجلزء 
األسفل من اجلسم ونحيفة يف جزئها األعىل (الزندان) فهذه الصورة غري فاعلة من 
الناحية اجلاملية وذلك بالنظر إليها بصورة كلية فالشاعر نظر إىل أجزاء هذه الصورة 
إليه الصورة الكلية، فأعطانا صورة كاريكاتورية مضحكة  ومل يلتفت إىل ما تؤول 
هلذه املرأة. ومن الصور التي بالغ فيها الشاعر وصف الرقة املفرطة ملحبوبته بقوله: 

عظَامها للنيِ  انفتلتْ  اذا   ر ق(٦١)سكْ ــا تــتــفــرَّ ــاهل ص أخــشــى عــىل اوْ

فمحبوبة الشاعر مجيلة ناعمة لينة األعضاء اال أن املبالغة فعلت فعلها يف إخفاق 
هذه الصورة، فهذه املرأة يف مشيتها عدم استقرار فهي كالسكران يف مشيته والشاعر 
خيشى عىل أوصاهلا ان تتفرق لرقتها اال انه بالغ يف تلك الرقة حتى يتخيل املتلقي ان 
يف أعضاء هذه املرأة مرضاً أو علةً أدت اىل ان خيشى الشاعر من تفرق أوصاهلا، فهذه 
الصورة ال تستدعي من املتلقي ذلك الشوق وانام يستدعي النفور حتى يصل إىل حد 
ها فيبالغ يف  اإلشفاق، ويتدرج الشاعر يف وصف مجال هذه املرأة إىل ان يصل إىل خدّ

النور الذي يسطع من ذلك اخلدّ بقوله:
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ها ج خدِ متـــوّ ــنْ  ع ــريف  (٦٢)واغـــضُّ ط فــيــغــرقُ يعود  فــال  يـــراهُ  حـــذراً 

فمن املزالق التي وقع فيها الشاعر يف هذه الصورة املبالغة يف ذلك النور املنبعث 
يّل للشاعر بأنه متموج، وهذه التموجات عىل خد املرأة  من خد تلك املرأة حتى خيُ
ما هي إال جتاعيد عند املتلقي والوجه ذو التجاعيد ال يمكن ان يكون مثاالً للجامل 
والشاعر قد سلب اجلاملية من هذه الصورة بإقحام نفسه يف باب ضيق من أبواب 

املبالغة. 

وقد تعرضت بعض صور الشاعر إىل اإلخفاق وعدم الفاعلية إىل ان تصل إىل 
عدم التناسق يف أجزائها، ومن ذلك صورة العيس التي اقلّت الشاعر وأصحابه إىل 

ديار األحباب فهو يقول: 

سمت كاجلبال  عــيــسٌ  بنا  مسسناها(٦٣)هـــوتْ  شئنا  ولو  السامء  نحو 

الشاعر  فلو شاء  السامء  إىل  بان وصلت  بلغت من احلجم واالرتفاع  فالعيس 
وأصحابه ان يمسوا السامء ونجومها الستطاعوا، اما صورته وصورة أصحابه عىل 
تلك العيس فأغفلها وبذلك يتداعى إىل الذهن ان أحجامهم طبيعية وبذلك تتحول 
الصورة إىل صورة غري مجيلة لعدم تناسب احلجوم بني الناقة وراكبها. ومن إخفاقات 
صور الشاعر ما نجده يف قدم اخلمرة وقد اتكأ الشاعر عىل مبالغات أيب نواس بقوله: 

خروجه قبل  القرنني  بذي  (٦٤)سمعتْ  وادركتْ موسى قبل صاحبهِ اخلرضِ

بالغ يف  الدين فقد  أما شهاب  فذكر األنبياء مع اخلمر ليس من اجلاملية بيش. 
قدم اخلمرة وجعلها تر اخلليل وختاطب موسى وتكلم املسيح  يف 

مهده بقوله: 

وخاطبت اخلليل  رأت  قد  طاءُ  بمهدهِ(٦٥)شمْ املسيح  وكلَّمت  موسى 
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فالشاعر جعل تلك اخلمرة امرأة عجوزاً و قد رأت اخلليل وخاطبت موسى 
و كلمت املسيح وهو باملهد فذكر أسامء األنبياء مع اخلمر إخفاق ما بعده إخفاق، 

لوقوع أجزاء الصورة عىل طريف نقيض.

وقد تتعرض الصورة إىل اإلخفاق وعدم الفاعلية بسبب اإلحياء الذي تنقله؛ 
ألن الشاعر يف صوره ينقل فكرة واحساساً فتنجح الصورة يف نقل الفكرة ولكنها 
ختفق يف نقل اإلحساس املراد إثارتهُ يف متقبل تلك الصورة. فالشاعر أراد ان يعرب 
عن كثرة عطاء املمدوح حتى نر خزائنه خالية لكثرة عطائه. والشاعر بخياله رسم 
لنا صورةً هي اقرب إىل الطرافة منها إىل التقليد إال انه اخفق باإلحياء الذي يتمخض 

عن الصورة فكان منافياً ملا قصده الشاعر بقوله: 

تَنعى فــهــي  اخلـــزائـــن  ــت  ــل ــك (٦٦)واث ط بـــاجلـــرابِ ــرَّ ــق عــىل الــولــد املُ

 واملستو النفيس   املستو مها  الفاعلية  من  مستويني  للصورة  «ان  وبام 
الداليل... وان حيوية الصورة وقدرهتا عىل الكشف واإلثراء وتفجري بعد تلو بعد 
من اإلحياءات يف الذات املتلقية ترتبطان باالتساق واالنسجام اللذين يتحققان بني 
للصورة  الداليل   املستو احكم  قد  هنا  فالشاعر  للصورة»(٦٧).  املستويني  هذين 
فحققت الوظيفة املعنوية هلا، اما املستو النفيس للصورة فقد اخفق الشاعر يف نقله 
فالصورة مل حتقق الوظيفة النفسية املنوطة هبا، ألن الشاعر قد اخفق يف اإلحساس 
والشعور الذي أراد ان ينقله للمتلقي، فالصورة توحي بجوٍ أليم حيفه احلزن والبكاء 
فاألم الثكىل التي تنعى عىل ولدها توحي ما توحي باحلزن واألمل وقد جاء ذلك عرب 
فعل (الثكل–النعي). فالشاعر اخفق يف هذه الصورة لعدم انسجام املستو الداليل 

واملستو النفيس (اإلحيائي) للصورة وما سبب ذلك إال لولوجه باب املبالغة.

مثالً  الطباق  أو  باجلناس  اإلرساف  يف  املتكلف  البديع  من  الشاعر  وإكثار 
التشبيهات  من  سلسلة  وتصبح  الصورة  تعقيد  إىل  يؤدي  الذي  املبالغة  باب  من 
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فال  والصور،  املعاين  يف  والغموض  والتعقيد  اللبس  إىل  يؤدي  واالستعارات(٦٨) 
يضع املتلقي يده عىل مجالية تلك الصور وإنام يسعى إىل حل تلك االلغاز –إذا صح 
لنا التعبري– الذي وضع املتلقي يف خضمها كقول الشاعـر وهو يصف الناقة املرسعة 

إىل ارض احلجاز: 

ــراهــا ــذب بُ ــرس ج ــلُّ ــا ل اه ــرَ ـــا يــأكــل الــســري ذراهــــا(٦٩)قــد بَ راهَ ـــذَ فَ

فاملتلقي  الصورة  الشاعر يف طلب اجلناس أد إىل غموض وتعقيد  فإرساف 
يسعى إىل طلب معاين تلك األلفاظ (براها–براها–فذراها–ذراها) وما يعني الشاعر 
باللفظ األول وما يعني باللفظ الثاين وهكذا فقدت الصورة مجاليتها عىل الرغم من ان 
املتلقي حيس بمعنى الصورة عرب تكرار للحروف (الراء–األلف–اهلاء) حتى أصبح 
هذا التكرار بمؤازرة اإليقاع املتحرك (لبحر الرمل) أشبه باملوسيقى التصويرية هلذا 
التشكيل الصوري فكأنام إيقاع البيت الداخيل واخلارجي حاكى سري الناقة، فكأن 
الشاعر جعلك حتس وتسمع الصورة أما أنْ تر الصورة فهذا من العسري بسبب 

املبالغة يف إيراد ذلك اجلناس. 
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... اخلامتة ...

 بعد هذهِ الرحلة الطريفة مع شعر شهاب الدين املوسوي خلص البحث إىل 
مجلة نتائج ٍيمكن عرضها بالنقاط اآلتية:

إنامز التشكيل التصويري يف شعر شهاب الدين املوسوي بالطرافة، وإعادة • 
إنتاج الصور املوروثة. 

أجاد الشاعر يف صوره االستعارية عرب إتقان التجسيم.• 
اعتمد الشاعر عىل عنرص التجريد يف رسم بعض صوره التشبيهية، الذي • 

يوهم االحتاد بني املشبه واملشبه به.
كانت الصورة – املشهد من اإلتقان بحيث استحرض الشاعر كل عنارصها • 

ٍ، ولون، جعلت املشهد امللتقط بمثابة (لقطة  ، وحركة  ٍ، ومكانٍ من زمان 
سينامئية) تنبض باحليوية، وتوحي باجلامل. 

اختذ الشاعر أسلوب املبالغة يف الصور املوروثة، فشكل لنا صوراً مجيلة، • 
ت املبالغة يف تشكيل الصورة دورين:  وأدّ

أثرٌ إجيايب أد إىل تشكيل صور طريفة التحفت باألبعاد اجلاملية.. ١
عن . ٢ وخروجها  أجزائها،  انسجام  لعدم  الصورة؛  إخفاق  إىل   أد سلبي  أثرٌ 

التعبري الفني األصيل. 
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نظر: القواعد البالغية يف ضوء املنهج اإلسالمي: ١٧١. . ١ يُ
العريب حتى . ٢ الشعر  الصورة يف  نظر:  ويُ النقدي والبالغي: ٣٢٣،  الرتاث  الفنية يف  الصورة 

آخر القرن الثاين اهلجري: ٣٠.
مجاليات املكان: ٣٤. . ٣
نظر: ميزان الشعر عند العقاد: ٢٢٢. . ٤ يُ
الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي: ١٧٢.. ٥
ديوان أيب معتوق شهاب الدين املوسوي: ١٨.. ٦
نفسه: ٨. . ٧

آخر  العريب حتى  الشعر  الصورة يف  نظر:  يُ التشبيه  الصحراء يف  أسلوب شعراء  للوقوف عىل   *
نظر كذلك: ذو الرمة مجالية الرؤية وبراعة التصوير: ١٠٥.  القرن الثاين اهلجري: ١٠٨، ويُ

الديوان: ١٣٤، ١٣٥. . ٨
املنزع البديع يف جتنيس أسليب البديع: ٢٧٩. . ٩

الديوان: ٥١. . ١٠
نفسه: ٥٩. . ١١
نفسه: ٢٣. . ١٢
نفسه: ٢٢٥. . ١٣
مبادئ النقد األديب: ٣٠٠. . ١٤
نظر: دينامية النص (تنظري وانجاز): ٥٧، ١٥١. . ١٥ يُ

* البهق: بياض يعرتي اجللد خيالف لونه. 
الديوان: ١٦٣. . ١٦
نفسه: ٤٥. . ١٧
نفسه: ٦٠. . ١٨
نفسه: ١٦٩. . ١٩
نفسه: ٨. . ٢٠
نفسه: ١٤٤. . ٢١
نفسه: ١٦٨. . ٢٢
نفسه: ٢٧. . ٢٣
بناء الصورة الفنية يف البناء العريب: ٣٢٨. . ٢٤
األسس النفسية ألساليب البالغة العربية: ٢٣٠. . ٢٥
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املثل السائر: ٢ / ١٨٣. . ٢٦
الديوان: ١٣٩. . ٢٧
نه: النعاس.. ٢٨ نفسه: ٤٥. سِ
نفسه: ٢٢٦. . ٢٩
ذو الرمة شمولية الرؤية وبراعة التصوير: ٢٠٠.. ٣٠
نظر: قصيدة املشهد يف الشعر العبايس: ٧. . ٣١ يُ
نظر: الديوان: ١١٩، ٢٧، ٢٨. . ٣٢ يُ

* احلدو: سوق االبل والغناء هلا.
ج: شد األمحال. دْ ** احلَ

الديوان: ١١٩. . ٣٣
نظر: ذو الرمة شمولية الرؤية وبراعة التصوير: ١٨١. . ٣٤ يُ
الديوان: ١١٨. . ٣٥
ذو الرمة شمولية الرؤية وبراعة التصوير: ١٩٣. . ٣٦

نظر: باب السري والنعاس، ديوان احلامسة: ٦٠٥-٦١٤. * يُ
** الطىل: االعناق، الكواهل: مجع كاهل وهو احلارك ما بني الكتفني. 

الديوان: ٥٥. . ٣٧
نفسه: ٥١. . ٣٨
نظر: قصيدة املشهد يف الشعر العبايس: ٢، ٣. . ٣٩ يُ
الديوان: ٢٢٦. . ٤٠

راها:  اها: تركها، ذُ ة حلقة توضع يف أنف البعري، ذرَ : الواحدة الربَّ * بَراها: أنحلها، بُراها، الربُ
أعالها (السنام). 

الديوان: ١٦٩-١٧٠.. ٤١
نفسه: ٢٧-٢٨. . ٤٢
مجاليات الصورة الفنية: ٢١. . ٤٣
املبالغة يف الشعر العبايس: ١٤٨. . ٤٤
ديوان أيب الطيب املتنبي: ١٠٣/٢.. ٤٥
الديوان: ١٢٣. . ٤٦
أمايل املرتىض: ١/ ١٣٣. . ٤٧
املبالغة يف الشعر العبايس: ١٧. . ٤٨
نظر: أدب املعتزلة إىل هناية القرن الرابع اهلجري: ٣٣٦. . ٤٩ يُ
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الديوان: ٢٢٦. . ٥٠
نفسه: ٦٩. . ٥١
نفسه: ١٢٠. . ٥٢
جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع: ٢٢٥. . ٥٣
الديوان: ٦٠. . ٥٤
نظر: أنوار الربيع يف أنواع البديع: ٦/ ٢٨. . ٥٥ يُ
الديوان: ١١٥. . ٥٦
نفسه: ١٠٢، ١٠٣. . ٥٧
نظر: املبالغة يف الشعر العبايس: ١٤٨. . ٥٨ يُ
نظر: نفسه: ١٥٠-١٥١. . ٥٩ يُ
الديوان: ٥٤. . ٦٠
نفسه: ١٦٠. . ٦١
نفسه: نفسها. . ٦٢
نفسه: ١٩٢. . ٦٣
ديوان أيب نواس: ٢٣٦. . ٦٤
الديوان: ٣١. . ٦٥
نفسه: ١٦٩. . ٦٦
جدلية اخلفاء والتجيل: ٢٢. . ٦٧
نظر: فنّ الوصف وتطوره يف الشعر العريب: ١٤٢. . ٦٨ يُ
الديوان: ١٩٦. . ٦٩
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الرابع . ١ القرن  هناية  إىل  املعتزلة  أدب 
مكتبة  بلبع،  احلكيم  د.عبد  اهلجري، 

هنضة مرص، الفجالة ١٩٥٩م.
األسس النفسية ألساليب البالغة العربية . ٢

املؤسسة  ناجي،  احلميد  عبد  د.جميد 
لبنان  للدراسات والنرش، ط١،  اجلامعية 

١٩٨٤م.
 أمايل املرتىض، الرشيف املرتىض، حتقيق . ٣

الكتاب  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد 
العريب، ط٢، بريوت١٣٨٧# ١٩٦٧م.

 أنوار الربيع يف أنواع البديع، ابن معصوم . ٤
مطبعة  شكر،  هادي  شاكر  حتقيق  املدين، 

النعامن، النجف األرشف ١٩٦٩م.
العريب . ٥ البيان  يف  الفنية  الصورة  بناء 

(موازنة وتطبيق) د.كامل حسن البصري، 
بغداد  العراقي،  العلمي  املجمع  مطبعة 

١٩٨٧م.
جدلية اخلفاء والتجيل، كامل أبو ديب، دار . ٦

العلم للماليني، ط٣،بريوت١٩٨٤م.
ميخائيل . ٧ الفنية،  الصورة  مجاليات 

دار  الطاهر،  رضا  ترمجة  أوشيانيكوف، 
عدن  ط١،  والنرش،  للطباعة  اهلمداين 

١٩٨٤م.
٨ .– الباحثني  من  مجاعة  املكان،  مجاليات 

للطباعة،  قرطبة  دار  املقاالت-  عيون 
ط٢، الدار البيضاء ١٩٨٨م.

والبيان . ٩ (املعاين  يف  البالغة  جواهر 
 والبديع) أمحد اهلاشمي، تصحيح نجو

العريب،  الرتاث  إحياء  دار  ضو،  أنيس 
مؤسسة التاريخ العريب، بريوت - لبنان، 

(د.ت).
د.حممد . ١٠ وإنجاز)  (تنظري  النص  دينامية 

ط٢،  العريب،  الثقايف  املركز  مفتاح، 
بريوت١٩٩٠م. 

الدين . ١١ شهاب  معتوق،  أيب  ديوان 
املوسوي، حتقيق سعيد الرشتوين اللبناين، 

املطبعة األدبية، بريوت.
عبد . ١٢ املتنبي،رشح  الطيب  أيب  ديوان 

فاروق  عمر  حتقيق  الربقوقي،  الرمحن 
الطبّاع، رشكة األدبية، بريوت. 

وقدم . ١٣ وضبطه  رشحه  نواس،  أيب  ديوان 
له عيل العسييل، منشورات مؤسسة النور 

للمطبوعات، ط١، بريوت ٩٩٧م. 
د.عبد . ١٤ حتقيق  متّام،  أبو  احلامسة،  ديوان 

للنرش،  الرشيد  دار  صالح،  أمحد  املنعم 
اجلمهورية العراقية١٩٨٠م. 

وبراعة . ١٥ الرؤية  (شمولية  الرمة  ذو 
السامرائي،  ناجي  د.خالد  التصوير) 
ط١،  العامة،  الثقافية  الشؤون  دار 

بغداد٢٠٠٢م. 
البالغي . ١٦ البحث  يف  الفنية  الصورة 

التنوير  دار  عصفور،  د.جابر  والنقدي، 
للطباعة والنرش، ط٢، بريوت١٩٨٣م. 

آخر . ١٧ حتى  العريب  الشعر  يف  الصورة 
أصوهلا  يف  (دراسة  اهلجري  الثاين  القرن 

املصادر واملراجع
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األندلس  دار  البطل،  عيل  د.  وتطورها) 
للطباعة والنرش، ط١ ،١٩٨٠م. 

العريب، . ١٨ الشعر  يف  وتطوره  الوصف  فن 
الكتاب  دار  منشورات  احلاوي،  إيليا 

اللبناين، ط٣،بريوت١٩٨٠م. 
العبايس، ماجد . ١٩ الشعر  املشهد يف  قصيدة 

اآلداب،  كلية  جملة  الكعبي،  احلميد  عبد 
جامعة البرصة، ع٣٨ ،٢٠٠٥م. 

املنهج . ٢٠ ضوء  يف  البالغية  القواعد 
جممع  البستاين،  حممود  د.  اإلسالمي، 
إيران،  ط١،  اإلسالمية،  البحوث 

مشهد١٤١٤#. 
مبادئ النقد األديب، أ.أ. ريتشاردز، ترمجة . ٢١

لويس  د.  مراجعة  بدوي،  مصطفى  د. 
عوض، املؤسسة املرصية العامة للتأليف 

والرتمجة، القاهرة ١٩٦٣م. 
خضري . ٢٢ العبايس،جابر  الشعر  يف  املبالغة 

اآلداب،  كلية  ماجستري–  –رسالة  جرب 
جامعة البرصة٢٠٠٢م. 

والشاعر، . ٢٣ الكاتب  أدب  يف  السائر  املثل 
عبد  الدين  األثري، حتقيق حممد حميي  ابن 

احلميد، القاهرة١٩٣٩م. 
البديع، . ٢٤ أساليب  جتنيس  يف  البديع  املنزع 

حتقيق  السجلاميس،  القاسم  حممد  أبو 
ط١،  املعارف،  مكتبة  الغازي،  ل  عالّ

الرباط ، املغرب١٩٨٠م. 
ميزان الشعر عند العقاد، د. طه مصطفى . ٢٥

القاهرة  العريب،  الفكر  دار  كريشه،  أبو 
١٩٩٨م. 


