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 باللغة العربية ملخص البحثأوال: 
 الصورة الفنية يف شعر أمحد الصاحل

 رسالة ماجستري
 الطالب ياسر بن صاحل الدوسري

 
 .مث خامتة وفهارستسعة مباحث ا مفيهمتهيد وفصلني  مقدمة و يتكون البحث من

قد األديب وبعد ذلك أبر  ت يف التمهيد أمهية دراسة الصورة يف ال زت ترمجة وقد بي
 للشاعر للتعريف به .

ية يف شعر  اولت يف الفصل األول مواد الصورة الف وقد استمد الشاعر صورته ، ت
 الشعرية من عدة مواد وهي :

 اإلنسان -1

يوان -2  ا

 الطبيعة -3

وية -4  املواد املع
ت فيه كيف استمد الشاعر صورته ؟ ومن أين ؟ ومقدار كل مادة وعللت  وقد بي

 من خالل جدول إحصائي ورسم بياين .استخدامه لكل مادة 
اولت  ه ، أدوات التشكيل الف: ويف الفصل الثاين ت التحليل املعجمي للصورة  اوم

د الشاعر  ليل املعجم الشعري ع ية يف التعامل مع املفردات  أثرو ، من خالل  الصورة الف
 . ل الصورةياملفردات يف تشك ، وأثر
 عالقة بعضها ببعض؛ لتشكيل صورة كلية بعد ذلك فصلت الصورة الكلية يف 

 تشمل املستوى الرتكي .
دثت عن الصورة البالغية زئية  أيضا   دثت املبحث ويف هذا ، مث  عن الصور ا

اية ، اجملاز ، التشبيه)  شعر يف  ( الك
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ت  قيقها  هذ الوظائفمث بي ، و ومقدرة هذ الصور على  يف إيصال  أثرهايف شعر
 ملع الذي يريد الشاعر .الغرض وا

دثت يف   هذا الفصل عن مدى جدة صور الشاعر و قدمها.و
تائ  أهنيت البحث و  ت أبرز ال ية للبحث .امتة تضم  مث الفهارس الف
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 مقدمة
 

ديث مسا قد األديب ا ذ ال ص الشعري ، وتظل  لكا ة يف دراسة ال اه  متباي وم
دم تطورات الصور بشكل أو آبخر  ، وما زالت  راساتالدهذ  اه   قدية يف امل ال

ية ال متثل التشّكل األكرب يف اإلبداع الشعري تعيش فقرا  روحيا  ؛ ألهنا مل تكن  الصورة الف
قدية ، ا العربية  إال مبثوثة  يف الكتب األدبية و ال ظ مكتبت - يف القرن األخري إال –ومل 

ه  لدراسة مثل هذا الفن . العميقد والبحث بوافر ا
حه من أساس ملموس ووسيلة جوهرية لتلمس التفرد  )وتكمن أمهية الصورة فيما ) مت

قاد يف مقدمة وسائلهم إذ  قد املختلفة ووضعها ال اه  ال تبوأت الصورة مكانة مهمة يف م
 (1)( (لدراسة جوهر الشعر وما يتعلق به من مؤثرات 

ية  إ مكمنة متثل أقصر السبل للوصول والصورة الشعري لياته الف ص و ، ال
وض  الصورة الشعرية تركيبة غريبة ) )واإلاثرة والتكثيف الذي يطّرحه املبدع أاي كان يف وا

ية أخرى   ()( (، ومعقدة وهي بال شك أكثر تعقيدا  من أي صورة ف
انل يوأييت اختيار  ي انطالقا  من قدرته على موضوعا  لبحث لشاعر أمحد الصاحل الف

يال ، والقدرة  تكثيف دارة، وأمحد الصاحل شاعر مطبوع على ا الصورة والفن التصويري 
 ليس ذلك فحسب بل على مستوى رسم صورة كلية ال، على تشكيل زاوية احرتافية 

تهي القصيدة إال   لوحة تشكيلية متعددة املعامل . أمامعل القارئ ت
ية يشغل يف هذا البحث هو تقدمي الصورة املوضوع الذي  إن د الف وتشّكالهتا ع

ولت إ ظاهرة  د  للدراسة  مهمَّةالشاعر أمحد الصاحل ؛ ألن الحظت أن الصورة ع

                                                           

ديث  (1) قد العريب ا ان ، بشرى موسى صاحل ، الصورة الشعرية يف ال م 1994، املركز الثقايف العريب بلب
 . 7ص  1ط/

وية ، عز الدين إمساعيل ،  املكتبة األكادميية ، ( 2) ية واملع الشعر العريب املعاصر ، قضااي وظواهر الف
 121ص 6مصر ، ط/
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هد والوقت وذلك من خالل  من خالل تقدميها ووضع رؤية شاملة ما أمك املقام وا
ية يف شعر أمحد الصاحل (  .دراسة ) الصورة الف

ديثة ، ولدورها يف الدرس  وأييت هذا املوضوع رغبة م يف االهتمام ابلصورة ا
قدي د الشاعر خالل ، ال ص ع ليات ال  االستعانة واعتمادا على أمهيتها للدخول يف 

ديثة أو البالغة األسلوبية ؛ والعتبارات مصطل  الصورة الذي يدخل اب ملقاييس البالغية ا
اية، بيانية كاجملاز ته كل املقاييس ال  والتشبيه .  ، واالستعارة  ، والك

د الشاعر  صص الكشف عن ، الصاحل ومل أر دراسات حديثة تدرس الصورة ع و
 . صور 

ا القدمي مل أجد ضال يف ال  ظري للصورة ، ولكن كل ما وجدته دراسات تويف تراث
البالغة األسلوبية  يفمبثوثة يف بعض الكتب ، ومن خالل هذ الدراسات وما كتب 

فا ماذج .  -إبذن هللا- ذسأحاول ال  للصور يف تلك ال
احظ قد العريب هو ا يف مقولته ويسميه التصوير  ، ويعد أول من ذكر الصورة يف ال

املعاين مطروحة يف الطريق يعرفها األعجمي والعريب والبدوي  والقروي واملدين  )املشهورة )
ري اللفظ ، وسهولة املخرج ، وكثرة املاء ، ويف صحة الطبع ، وإمنا الشأن يف إقامة ا لوزن و

اعة س من التصوير ( ، ، وجودة السبك فإمنا الشعر ص س  ، وج  .(1) (وضرب من ال
ية يف  قاد القدامى من الصورة الف وقد فصل الدكتور حسني الزع يف موقف ال

 .(2)رسالته الدكتورا 
رجاين  اول الصورة ووعى « هـ471ت »مث أييت بعد ذلك ا ه  متميز فقد ت يف م

ظرية األدبية وهو يتلمس مصادر الصورة  ، معانيها من مصادرها األصلية وربطها ابل
ظم  األدبية، ووسيلة خلقها دما اهتم ب ، ومعيار تقوميها، ولقد تكاملت نظرته للصورة ع

                                                           

يوا (1) احظ ن ، ا ل وأوالد  ،قيق عبد السالم هارون   ،ا ، صر ، ممطبعة مصطفى البايب ا
 .3/132 ،م1966

امس اهلجري ، دار الفكر ، دمشق سوريه ، ط/( 2) قد الشعري ح هناية القرن ا قد يف رسائل ال  1ال
  142هـ ص1422عام 
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ا الصورة إمنا هو متثيل )) الصورة يف قوله  ا على ، واعلم أن قول وقياس ملا نعلمه بعقول
 .(1)((  الذي نرا أببصاران

رجاين عن أثر التمثيل يف الكتابة األدبية يذكران قوله إ حد بعيد  ا ا دث دما  وع
ه التمثيل ابلتعبري الصوري ديث فيقرتن يف ذه  .(2)((  أبثر الصورة الشعرية وفق مفهومها ا

د القاهر ابلرغ وعلى العموم فإن عبد قدية الصائبة ال جاءت ع م من اللفتات ال
اعة الشكليةإال أنه ))  ا ارتبط ، اقرتب بشدة من مبدأ الص العالقات احملتملة  تأو من ه

ارجية ال يتحكم فيها العقل أكثر د ابلعالقات ا  بني األطراف ال تشكل الصورة ع
وازع الداخلية ال ُتسَتوَحى اب  .(3) (( يالمن ارتباطها ابل

رجاين العميقة تكشف متيز هذا العامل  وهو الذي عاش ، يته ؤ وعمق ر ، إن رؤية ا
امس اهلجري  . يف القرن ا

دثو  )) وُعّد العسكري من قاد القدامى الذين  ا يف الصورة الشعرية ورأو أبرز ال
تداعه له وركز على أتسيا ملفهوم الصورة الشعرية وال يتكل الشاعر ابتكار ااي وال يفسر اب

 .(4) أمهية الصورة يف التقريب بني األجزاء املتباعدة ((
( fogle( و) فوغل    clemen( و) كيلمن wellesوتعد دراسات ) ولز ))

قل ، وقد حاول عدد من الباحثني   marchو) مارش  ( من أهم ما كتب يف هذا ا
ابيع الدراسات قدية والبالغة العربية االستفادة  املعاصرين العرب إضافة إ هنلهم من ي ال

                                                           

قيق  ( 1) رجاين ،  ي ، القاهرة دالئل اإلعجاز ، عبد القاهر ا ا ، 2ط/مود شاكر ، مكتبة ا
 321م ص1989

ية ، صبحي البستاين ( 2) ان، ط/الصورة الشعرية يف الكتابة الف  . 27صم، 1986، 1، دار الفكر، لب
ية ( 3) قد الشعريالصورة الف ، هـ1431، 1األردن، ط/ –، دار جرير، عمان ، عبدالقادر الرابعي يف ال

 .39ص
ي( 4) مود مقدادي ، صحيفة القدس العريبالصورة الف د العرب ، زايد  ،  6983، ع/  23 ، س /ة ع

 .11، ص  2111عام 
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ه  ، أو فيما  ال البحث عن الصورة سواء يف امل مما قدمته هذ الدراسات ، وأمثاهلا يف 
 . (1) الشعر ( وأنواعها ، ووظيفتها يف قدمته من مفاهيم ، ومقاييس عن طبيعة الصورة ،

: مــن أعــالم كتابـه يف   بـدوي طبانــة «ومـن الكتــب الـ تطرقــت للشـاعر أمحــد الصــاحل 
صـــي  ، يف كتابـــه علـــوي اهلـــا ي  : و ،  الشـــعر الســـعودي  يف  أمحـــد كمـــال زكـــي و التعـــالق ال

يف  العطــوي و : ثقافــة الصــحراء ، يف كتابــه البــازعي و : شــعراء الســعودية املعاصــرون  ؟ كتابــه 
اهات الشعر املعاصر يفيف كتابه  اهلوميلو : الرمز يف الشعر السعودي  ، كتابه  ،  د  : ا

ب والغزل يف الشعر السعودي يف كتابه رداوي مود و   .: ا
 

ا على شعر اهتوتطبيق، تسليط الضوء على الصورة  هيالبحث ومهم يف هذا 
 من خالل االستفادة من رؤى هذ الدراسات .الصاحل 

على دواوين الشاعر أمحد الصاحل  املتوفرة حاليا  يف السوق  -إبذن هللا  - وسأعتمد
دما يسقط العراف ( وديوانه )   وديوانه )قصائد يف زمن السفر ( وهي : ديوانه ) ع

م وهي 2114ال طبعها عام قد مجعها كلها يف اجملموعة األو و انتفضي أبتها املليحة ( 
 .ماديت للدراسة 
ه   وسأعتمد حاولة الكشف عن مقاييس مب، اإلحصائي يف دراس هذ على امل
ظرة  ه  هو األقدر على  ورؤية أسلوبيةحديثة ، البالغة ب دراسة ؛ ألن إمياين أبن هذا امل
و)البعد اإلحصائي يف دراسة األسلوب هو من الوصول لغاايت البحث ظاهرة الصورة و 

ها  املعايري املوضوعية األساسية ال ميكن ابستخدامها تشخيص األساليب ومتيز الفروق بي
) (2). 

                                                           

لة ، محدان بن عطية الزهراين  ،( الصورة الشعرية يف تشبيهات ابن املعتز 1) شور يف  كم وم ث 
مد بن سعود اإلسالمية كمة ، جامعة اإلمام  ص  ،هـ 1423رم  37العدد  ، لة علمية 

368. 
 51، ص 2111األسلوب دراسة لغوية إحصائية ، سعد مصلوح ، عامل الكتب ، القاهرة ، ( 2)
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عل أقف على  اخرتتهالشاعر الذي  إنتاجوقلة التطبيق على  ، وقلة املوارد ال 
االت ش صعّ  ب املهمة ، ولك حاولت تداركها هذا الشاعر ، ودخول الصورة يف 

قيق   . هديفهبمة وعزم على 
من مقدمة ومتهيد وفصلني وخامتة  كونتأن ي يف سري هذا البحث وقد اخرتتُ 

حو التا :،  وفهارس  وكانت على ال
د الشاعر ، وسبب اختياري  املقدمة : ية ع ،  لهوفيها مدخل للصورة الف

ثيوالصعوابت ال واجهت مذيلة ببعض املصادر وامل  .راجع ال اعتمدت عليها يف 
 : ، وفيه مبحثان التمهيد

 : مفهوم الصورة :   املبحث األول
يا   ية تتبعا اتر د الفالسفة  ويف هذا املبحث سأتتبع مفهوم الصورة الف من مفهومه ع

د العرب، اليوانن   ديث  كما يف أمريكا  ، ومفهومه بعد ذلك ع قد ا ح مفهومه يف ال
لوص إ مفهوم نقدي متكامل للصورة او وأور  اوال  ا ية والذي أرتضيه هلذا اب ،  لف

اوين :البحث   من خالل عدة ع
ية   .أوال :  مفهوم الصورة الف

ون األ اثنيا : الصورة  .خرىوالف
ديد  .اثلثا : الصورة بني القدمي وا

ية .  رابعاً : وظيفة الصورة الف
 .أمحد الصاحل الشاعر: ترمجة  املبحث الثاين

عن  كاتبا    ويف هذا املبحث سأسلط الضوء على الشاعر أمحد الصاحل  ) مسافر (
ا  فيها بطاقته الشخصية  دت ، واألعم  وتعليمه ،سريته الذاتية مبي ،  لهال ال أس

انب الف يف شعر  ه الشعرية ، مث عن شاعريته وا ومتحداث بعد ذلك عن مؤلفاته ودواوي
 .ودور اجملتمع القصيمي 
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 .الفصل األول :  مواد الصورة يف شعر
اصر حّية أو جامدة هي الباعث هلذ الصورة وزند  بع من عّدة ع ية ت الصورة الف

اصر أبنواعها كما وقد خصص ة فيها،الشرار  ت هذا الفصل كامال  للحديث عن هذ الع
د اإلنسان ) الرجل  يوان  الطفل ( واملرأة  وع بات ( واألشياء وواألحياء ) ا  ال

مادات  اصر يف رسم هذ الصور وتشكلها وقد  والضوء  و)ا اللون (ودور هذ الع
 قسمت هذا الباب لثالث مباحث :

 .املبحث األول : اإلنسان
وعه بني ) الرجل   س يف مادة  واملرأة  ويف ت الطفل ( وسأفيض يف دور كل ج

صيب  د الشاعر وأيهما انل ال  األوفر مع عرض األمثلة من شعر .الصورة ع
يوان ماد املبحث الثاين : ا بات وا  .وال

من  وسأبني دور كل مادة يف صور الشاعر وكيف استطاع الشاعر أن يصوغ مشاعر 
 .ألمثلة من شعرا انل أكثر يف صور مع عرض اوأيه ، شياءتلك األخالل 

 .املبحث الثالث : الطبيعة 
لي صور الشاعر   مادات ، الضوء ، اللون ( دور كبري يف  للطبيعة أبنواعها ) ا

سأويف القول يف هذا املبحث عن الطبيعة يف مادة صور ملخصا  قو يف احصائية عن كل 
 مثلة من شعر .مادة مع عرض األ

وي املبحث الرابع :  .ة املواد املع
وية مساحة   ون الشاعر لذا أفردت هلا كبرية ويف املواد املع وابرزة للتعبري عن مك

ها مع عرض األمثلة من شعر . دث ع  مبحثا  مستقال  سأ
 الفصل الثاين : أدوات التشكيل الفين .
د الشاعر  .املبحث األول املعجم الفين ع
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ية يف التعامل سأ د الشاعر ودور الصورة الف ليل املعجم الشعري ع ه يف هذا  إ 
فهي مادة أساسية يف تكوين الصورة ، ودور املفردات يف تشكل الصورة ، مع املفردات 
 وتشكلها .

 .املبحث الثاين :الصورة الكلية
ه إ الصور يف تكوهنا  ى تسـمى ؛ لتشـكل صـورة كـرب  مع بعـضويف هذا الفصل سأ

وســأحاول يف  ، وهــذ الصــور متثــل املســتوى األول وهــو املســتوى الرتكيــ ، الصــورة الكليــة 
اولة توضي  بعضها برسم بياين . ليلها ، و  هذا الفصل 

اية ( لبالغيةاملبحث الثالث :الصورة ا  .) التشبيه ، اجملاز ، الك
زئيـــة يف شـــعر ، و أبـــني  نـــوع هـــذ الصـــور ســـواء  ويف هـــذا الفصـــل ســـأهتم ابلصـــور ا

اية (  وأ)اجملاز (  وأشبيه ( ) الت  منكانت   .) الك
 .املبحث الرابع : وظائف الصورة
هـــا  ســـيد للفكـــرة كمـــا يقـــول شـــارل بورنـــو ، و كـــالم  أهنـــاللصـــورة وظـــائف عديـــدة م

قيــق و تضــمي  ســأحاول إيضــاح هــذ الوظــائف يف هــذا الفصــل ومقــدرة هــذ الصــور علــى 
 يف شعر ، ودورها يف إيصال الغرض واملع الذي يريد الشاعر .هذ الوظائف 

امس :الصورة بني التجديد والتقليد .  املبحث ا
ــــدة والقــــدم  يــــة مارســــها الشــــعراء كثــــريا  فالبــــد أن تــــرتاوح بــــني ا ومبــــا أن الصــــورة الف

وقـــدمها يف هـــذا الفصـــل ، فـــإن مـــن أهـــم ، ســـأحاول أن أبـــني مـــدى جديـــة صـــور الشـــاعر 
ية أن تكون مبتكرة مل يسبق إليها .خصائ  ص الصورة الف

امتة  :ا
امتــة  تــائ  العلميــة الــ توصــلت  خالصــة وضــعتويف ا  إليهــاهلــذا البحــث و أهــم ال

 .فيه
ــــزي خــــريا   ــــ علــــى إمتــــام هــــذا البحــــث ، ويــــوفق لكــــل خــــري ، و أســــأل هللا أن يعي

  .حفظه هللا إبراهيم الرتكي الدكتور األستاذ عليهاملشرف 
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 املبحث األول
ية  مفهوم الصورة الف

 
تلــــف  ــــانال  ديثــــة مبختلــــف  اث يــــة ا علــــى توســــع مــــدلول الصــــورة يف الدراســــات الف

 .سهامدار 
اقشـه  ولقد تعددت الدراسات حول الصورة ـديث ال ي ، فمصطل  الصورة مبفهومه ا

ـــه عالقـــة ابلصـــورة ـــان ل اقـــد فقـــط بـــل كـــل ف ، كاملصـــور، والرســـام، والشـــاعر، إضـــافة إ  ال
اقد، وكٌل أيخذها من جانبها   دم توجهه. الذيال

ت وطأ ية ) مصطل  حديث صيغ  قد  رالتأث ةومصطل  الصورة الف مبصطلحات ال
ليها املصطل  قدمي يرجع إالغريب واالجتهاد يف ترمجتها فإن االهتمام ابملشكالت ال يشري 

وعية للفن األديب (( صائص ال  .(1) إ بداية الوعي اب
اولت الصورة الشعرية  تعددت) )وقد  إذا يصعب حصرها وعلى الرغم  ،الدراسات ال ت

صر والتباين  اقد ووعيه فق ،من هذا ا مل قضااي تتعلق بقدرة ال ظرة  د عكست هذ ال
اء  وغرضه كما اتفقت هذ الدراسات على الدور الدال للصورة الشعرية من خالل اإل

 . (2)( (الذاتية  والتأثري إذ أتيت مشحونة بعاطفة روحية مبا يبثه الشاعر فيها من أنفاسه
اعـة )) كتور عبـد القـادر الرابعـي: ، يقـول الـد  تعترب قلب كل عمل ف والصورة إن الق

ميلـة،  يـة ا ـذ التقيـت ابلصـورة ألول مـرة شـدت إ هـذ الوسـيلة الف ـدي م ال تولـدت ع
ور كل نقاش نقدي  . (3)((ال أرى أهنا ميكن أن تكون قلب كل عمل ف و

                                                           

د العرب ، جابر عصفور ، املركز الثقايف العريب ، ط/( 1) قدي والبالغي ع ية يف الرتاث ال ،  3الصورة الف
   7م ، ص1992بريوت ، عام 

فسية يف ال( 2) لة جامعة أمناط الصورة والداللة ال سن الغزا ،   ديث يف اليمن ، خالد ا شعر العريب ا
 264، ص  2111، عام  1،2ع/ 27دمشق ، م/

ظرية والتطبيق ، عبدالقادر الرابعي ، دار العلوم ، ( 3) قد الشعري ، دراسة يف ال ية يف ال الصورة الف
 .9ص 1م ط/1984 -هـ 1415الرايض عام 
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يـه ويليـك:  قـد سـطورة ، األ ، اجملـاز، الرمـز الصـورة رمبـا كانـت هـذ املقولـة)) ويقول ري
ظريــــة الشـــعر، أحــــدمها خاصـــية حســــية مهـــمقيلـــت لتمثـــل التقــــاء خطـــني كالمهــــا  ، أو أن  ل

ما متواصالن مما يربط الشعر ابملوسيقى سي وا  ، والرسم ويفصله عن الفلسـفة والعلـم ا
فتقـارن  ،فهو التورية ال تتحـدث ابالسـتعارات واجملـازات«  علم بيان»، واآلخر الكتابة أو 

وترمجتهـــــا إ مصـــــطلحات  ، وتضـــــبط موضـــــوعاهتا بتحويلهـــــا، بـــــني العـــــوامل مقارنـــــة جزئيـــــة 
 .(1)(( أخرى

يـة فتلفـة ، وأمهيـة  يه على حق فيما ذهب إليه أبن مصطل  الصورة يـرتبط بعـوامل ف وري
 ترمجتها ملصطلحات أخرى وربطه الصورة ابلفن عموما .

يـة» قـق الشـعر بفضـلها جوهريـة يف إن الصورة الشعرية خصيصة تكوي  كيـان الشـعر، 
اول  وجود ؛ لذا كانت هدفا  للدراسات ال ال ميكن الوقوف على مقدراها بيسر، وهي 

صيصــة ــتكم إ  اإلحاطــة هبــذ ا ، معطيــة إايهــا مفــاهيم، ومســبقة عليهــا وجهــات نظــر 
اهه الفكري وعمق ثقافته اوهلا، وا  .(2) (( مستوى إدراك من يت

ـــال الصـــورة  ولقـــد حظـــي قـــاد البـــاحثني يف  ايـــة ال وتعـــددت الدراســـات ، املوضـــوع بع
قديـــة حوهلـــا  فوغـــل »و « Clemenكـــيلمن»و « Wellesولـــز »وتعـــد دراســـات )) ال

Fogle »مــارش »وMarch »قــل، وقــد حــاول عــدد مــن   امــن أهــم مــ كتــب يف هــذا ا
قديــــة ابيع الدراســــاــــضــــافة إ هنلهــــم مــــن ياإلالبــــاحثني املعاصــــرين العــــرب  والبالغــــة ، ت ال

ـال البحـث عـن الصـورة سـواء  واالستفادة مما قدمته هذ الدراسـات ، العربية ، وأمثاهلـا يف 
ه  ، وأنواعهــا ووظيفتهــا  ، ومقــاييس عــن طبقــة الصــورة ، أو فيمــا قدمتــه مــن مفــاهيم يف املــ
 .(3)((  يف الشعر

                                                           

يه ويلي( 1) يي الدين صبحي ، ومراجعة الدكتور حسام نظرية األدب ري ك ، وأوسنت وارين ، ترمجة 
شر  طيب ، املؤسسة العربية للدراسات وال  .193م ص1987ا

ديث ، فائز الشرع  ، وزارة الثقافة يف سوراي ( 2) از ، دراسة يف الشعر العريب ا الصورة الكلية مفهوم وإ
 .7ص1ط/ 2114دمشق 

 .368ص تشبهات ابن املعتز ، محدان بن عطية الزهراين الصورة الشعرية يف( 3)
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ليزي و  ية دي سييدرك الشاعر اإل دما يشري إ أن مبقدور  لويس أمهية الصورة الف ع
اصر   .(1)الصورة الشعرية أن تلقي من الضوء على الشعر ما ال تلقيه أي دراسة من ع

ية فخرا  أهنا هي الباقية يف خريطة الشعر فهي ) وهر الثابت ،  )ويكفي الصورة الف ا
 .(2) ((والدائم يف الشعر ، وقد تتغري مفاهيم الشعر ونظرايته 

ومـــن أبـــرزهم الـــدكتور  ، ات البـــاحثني العـــرب يف الكتابـــة عـــن الصـــورةوتعــددت اجتهـــاد
يـة األصـول والفـروع ةالصـور  »صبحي البستاين يف كتابـه  والـدكتور «  الشـعرية يف الكتابـة الف
قـد الشـعر  »عبدالقادر الرابعي يف كتابه  ية يف ال ظريـة والتطبيـق يالصورة الف «  دراسـة يف ال

مـــد يف كتابـــه  قـــديال »والـــو  طـــاب البالغـــي وال وبشـــرى موســـى «  صـــورة الشـــعرية يف ا
ــــديث »صــــاحل يف كتاهبــــا  قــــد العــــريب ا  »وفــــائز الشــــرع يف كتابــــه « الصــــورة الشــــعرية يف ال

ــاز الصــورة ومناذجهــا يف  »والــدكتور ساســني عســاف يف كتابــه «  الصــورة الكليــة مفهــوم وإ
  إبداع أيب نواس

دم  قديالتطبوكل هذ الدراسات ال  ظريـة    ألهنا هتـتم ابلدراسـة؛ إال قليال   يق ال ال
. 

يـال ، إن الصورة تعترب العقل للمبدع ـا هـذا اإلبـداع أاي  كـان ؛ لري  ففيها يسـرح ا سـم ل
ه  .(3) (( لإلحساس«  متثيال   »و«  بقية »وأتيت فاعلية الصورة من كوهنا ))  ف

ّية والّصورة))  صــــورة أبالهــــا  جردمـــــ ليست ، تذّوقهاـيــــو القارئ هابـــــ شعريـــــ التي الف
ها صورة  ،التداول وانضبها االستعمال  ـان يف قالـب لغـوي ولك خـاص  خالصـة أبـدعها الف

اصرها تفاعله طريق عن إالّ الّصورة هذ يتذوق ال ، القارئومع ذلك أن  وأتملـه  مع ع
رك فيه كوامن الشعور ((  .(4) فيها أتمال  يثري خياله و

                                                           

مد حسن عبد هللا ، دار املعارف مصر ص( 1) اء الشعري ،   .11انظر ، الصورة والب
مود درويش منوذجا  ، داحو آسية ، رسالة ماجستري ، جامعة ( 2) وي يف الصورة الشعرية  اإليقاع املع

زائر ،   .14،  ص 2118حسيبة بن بو علي الشلف ، ا
يه( 3)  .164، ص وارين وأوسنت ويليك نظرية األدب ، ري
جاح ( 4) سني ايسني ، جامعة ال اصر التشكيل واألبداع ، حسام  ية يف شعر ابن القيسراين ع الصورة الف
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ـــــاوإذا أت ـــــد أنـــــه واســـــع مل ، وقـــــد اختلـــــف  الـــــدالالت ، متعـــــدد  مصـــــطل  الصـــــورة 
ديــدها  ، البـاحثون القــدامى وسـأحاول ترتيــب هـذ اآلراء ملصــطل  الصــورة ، واحملـدثون يف 

 حول رؤية واحدة ما أمك املقام. 
ــــدما  ــــت مــــادة صــــورة يف موســــوعة أونيفــــر الــــيس )) فع « Encgcloedic»نقــــرأ 

 : واس والشعورالصالتحديد التا  .(1)((  ورة هي لغة ا
ـــد  ـــواس ع ومـــن خـــالل هـــذا التحديـــد نالحـــظ أن الصـــورة عامـــل أســـاس يف ترمجـــة ا

يف موســوعة )) وخروجــه بشــكل إبــداعي تصــويري يقــول البســتاين: ، تــداعي ذلــك الشــعور 
: ا لصــــورة يف األســــلوب تقضــــي إبعطـــــاء  «Encgclopedie»الروس  التحديــــد التــــا

سوســا  يف الشــعر خاصــة الفكــرة اجملــددة ــدد شــكلها ، شــكال   ،  ، ترتــدي الفكــرة صــورة 
 .(2)((  ولوهنا، وبروزها

سـوس  جد أن الصورة يف هذا التعريف تقدم الفكرة بقالـب مجيـل  وهـذا التعريـف ، ف
ا الصورة بشكلها العام؛ األقرب   هجية إذا أتمل  . ألنه األكثر م

أو )) فيكــون أحيــاان  متثــيال  مباشــرا  ،  الت متعــددةومصــطل  الصــورة أيضــا  محَّــال لــدال
ســــوس  ــــب« Form»اكــــاة ملوضــــوع خــــارجي  ــــة  ، بصــــري يف الغال ورمبــــا يتصــــل بدالل

ـــ اشـــتقّ  هـــا وهـــي التصـــوير الكلمـــة ال :  يـــث تعـــ كلمـــة صـــورة Imaginationت م
رية فتصــب  أو إدراكيــة ليســت ابلضــرورة بصــ ، ، ذكــرى لتجربــة عاطفيــة إعــادة إنتــاج عقليــة

يـال يــة فرتعــة بواســطة ا وهبــذا املفهــوم تصــب  الصـورة هــي األقــدر يف لغــة  (3) (( الصـورة ذه
واس  . ، والقدرة على ترمجتها بشكل بصري الشعور على فاطبة ا

د أن  ا مصطل  الصورة  قسم هوإذا تتبع  : إ عّدة دالالت ي
رف – 1 سيةالداللة اللغوية: ال تع احملاكاة ا  ، ألي موضوع خارجي. ية ا

                                                                                                                                                                          

ية ، فلسطني ، انبلس ،   3ص 2111الوط
ية ، صبحي البستاين ، ص( 1)  .11الصورة الشعرية يف الكتابة الف
ية ، صبحي البستاين ، ص (2)  .11الصورة الشعرية يف الكتابة الف
 .371/ 371الصورة الشعرية يف تشبيهات ابن املعتز ، املرجع السابق ، ص( 3)
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ية : ال تستعمل يف ميدان الفلسفة – 2  وتشري سواء كانت مقابلة للمادة ، الداللة الذه
 . أو ممزوجة إ أهنار واسطة املعرفة ابلعامل احمليط ،

فسية: ال تقرتب من الداللة السابقة إال أهنا تستعمل يف نطاق علم  – 3 الداللة ال
فس، لتع واس ، انطباعا   ال ربة حسية أمالكية تتذكر بواسطة ا  . أو اسرتجاعا  

ية لتثري إ الصورة يف األعمال  – 4 الداللة الرمزية: ال تستعمل يف الدراسات األنثروبو
 . واحدا  ، ابعتبارها رمزا  حسيا  ، األدبية 

ازي – 5 أو عالقة  ، يتضمن مقارنةأو غري حريف  ، الداللة البالغية ال تع أي تعبري 
 . (1)((  بني مركبني أو أكثر

ومــن خــالل هــذ الــدالالت للصــورة األدبيــة يتبــني تــداخل الصــورة يف املعــارف األخــرى 
وخضـــوعها ألكثـــر مـــن فـــن وقـــد أســـهبت الـــدكتورة بشـــرى موســـى صـــاحل يف كتاهبـــا الصـــورة 

ـــديث عـــن دالالت الصـــورة ا ـــديث يف ا قـــد العـــريب ا ملتعـــددة وتعريـــف كـــل الشـــعرية يف ال
 .(2)مدلول 

ـوض يف م ـد االخـتالف واالتسـاع هلـذا املـدلول وبعد هـذا ا وقـدرهتا ، فهـوم للصـورة 
ون البصرية  انب اإلبداعي.، على خدمة الف  ومل تقتصر الصورة مبفهومها على ا

يــث يــت ــاء الشــعري  يــة )) مكــون هــام داخــل الب قــاد أن الصــورة الف م والــذي اتفــق عليــه ال
صوصـــية  ســـيد املعـــ وتوضـــيحه وتقدميـــه ابلكيفيـــة الـــ تضـــفي عليـــه جانبـــا  مـــن ا مـــن خالهلـــا 

 . (3)والتأثري ((
 

 
                                                           

ا الف والبالغي ، د. محد بن عبدالعزيز الس( 1) ا الف يف تراث ، 1ويلم ،  اندي القصيم األديب، ط/اال
 .361م ، وصفحة 1999

ديث بشرى موسى صاحل الصورة ص انظر: (2) قد العريب ا  .36الصورة الشعرية يف ال
لة املخرب  ع/( 3) جامعة  6قراءة يف مجاليات الصورة الشعرية يف القصيدة القدمية ،  فاطمة دخيه  ، 

زائر   1ص   2111مد خيضر ا
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  املبحث الثاين
 ترمجة الشاعر أمحد الصاحل

 
 نسبه ومولد :أواًل :
مد ( أكرب أمحد بن صاحل بن انصر بن عبد احملسن آ)) هو  يته ) أبو  ل صاحل وك

يزة عام  (1) ((أوالد وتعود أصول األسرة إ اجملمعة  ة ع وعاش ، هـ 1362ولد يف مدي
 . فيها ح املرحلة الثانوية

 
 نشأته وتعليمه :اثنياً : 

، إ الرايض بعد ذلك انتقل و ، ة ال كان يديرها والد يدرس يف مدرسة العزيز 
د الصف الثاين الثانوي حيث  عاصمة يف الرايض منالودرس يف معهد  ذهب وحيدا ع

د ، عمه  لإلدارة امعة امللك سعود كلية العلوم مث حول والتحق بعدها ، وسكن ع
يساعد ليتعامل مع أجهزة هذا التخصص مث انتقل لكلية اللغة  واالقتصاد ؛ ألن نظر مل

صص الت صص التأريخ وحصل عل، ريخ االعربية جامعة اإلمام  ى درجة البكالوريوس يف 
. 

 إسهاما  كبريا  على مكتبة والد ، وما قرأ عليه يف بواكري شبابه  اطالعه أسهموقد 
د حواري معه كما قال   .(2) ع

                                                           

طقة القصيم من عام  (1) إبراهيم بن عبد الرمحن ،   2هـ ج1321هـ إ عام  1351حركة الشعر يف م
 . 971، ص 1ه ، ط1428املطوع ، اندي القصيم األديب ، بريدة ،

ية صباح يوم  (2) ي العليا حول سريته ، وثقافته ، ورؤيته عن الصورة الف حواري معه يف بيته ابلرايض 
 هـ24/11/1433األربعاء 
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دابد  لة الس فلوطي ، وقد كان من أوائل من اشرتك يف  ال وقد قرأ للرافعي ، وامل
وغريهم ،    وسعيد جودة  ، والعراين ، كالكيالين، يكتب فيها فطاحل الكتاب آن ذاك 

. 
مد الراشدين ،  لفائهو ،  الذي أتثر به  صلى هللا عليه وسلم مثله األعلى ا  ويعد 

دما أتثر به أثثرا  ابلغا   حيث يعد والد مثلهوهو  دّرسه يف املدرسة االبتدائية ، وترك له  ع
ها . هل من معي  مكتبة ضخمة ي

وهو الكتاب  للها ي لكتب ال قرأها يف بداايته ) جواهر األدب (ومن أوائل ا
رتة  وهي من الدواوين ال قرأها يف ، وديوان الشايب ، الذي صقل موهبته ، وديوان ع

 بداايته وقد قرأ على والد املعلقات آن ذاك .
، اين ودواوين نزار قب ، وغريهم، ماضي  ليا أيبيبعد ذلك لشعراء املهجر كإ وانطلق
ارج . تطلبوال كانت   من ا

قاد يف بواكري شباب ش الشاعر من ال دما يسقط  ،فقد أصدر ديوانه األول  هومل  ع
ت أنشر ما أكتب يف الصحف ) : ) إذ يقولالعراف  ذ بدااييت فقد ك أان كتاب مفتوح م

دما يسقط العراف»وطبعت بعض بدااييت يف دواوين  « قصائد يف زمن السفر»، و«ع
قاد أم مل يرضواأوأعتز مبا  ه ال  .(1) (( كتب رضي ع
 

قالته :اثلثاً :   سفر الشاعر وت
اص صور الشعرية ، والتقاط  ، الشاعر على تأثريالللمكان دور ابرز يف  ويف اقت

، وقد  و كل ماترا العني فما الصورة الشعرية إال صورة ملتقطة من الطبيعة، تفاصيلها 
قل الشاعر بني ا ان ، والكويت ، والعراق ،لسعودية ت وكلها  ، وسوراي ، ومصر، ولب

قالت قصرية   .  ذكركما وقد أخذ كتبا من مصر ومن سوراي  ، ت
 

                                                           

ميس  (1)  .صفحة الفن  13324هـ العدد 11/1425/ 4صحيفة الرايض ا
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 ثر هبا :األحداث اليت أت
زن بعدبليغا  ،  را  أتث والدوفاة أتثر ب هذا املوقف الذي  وظهر ذلك جليا يف صورة ا

رى حياته   السياسية ال صاحبت عصر من مآسي املسلمني  كما أتثر ابألحداثغري 
، ألحداث السياسية من خالل شعر ابوألنه يستخدم الرمز فلم يصرح يف ذلك الوقت ؛ 
مثل الوقت ، ومل تكن  صورة  حرية التعبري كانتمباشر ؛ وأيضا    حضورومل تكن ذات 

اضر .  ا
آسي العراق وفشل ومن أبزر األحدث ال المسها يف شعر قضية فلسطني وم

 وغريها من أحداث املسلمني .، الوحدة العربية 
 

يةالشاعر عن الصورة ال مفهومخامساً :   : ف
فهي ال متثل رابطة العقد بني الشعر  ، الصورة من ضرورايت اللغة الشعرية يف نظر

ية  رىوي ، ومعاانته اليومية، والشاعر ،  طاق واسع من املت ىظأن الصورة الف لقني ب
هم ال يكلفون أنفسهم  ويطلبون التفصيالت مع أن الشاعر ال يطالب إال ، تفسريها بلك

 واللقطات السريعة من مشهد التصوير .، ابللمحات 
ية لديكون أما   وهي ما يرتسم يف ، ألنه يريدها كذلك ف؛ كأهنا مبتورة ه  الصورة الف

صرية من فيلته وال يفضل أن يزيد يف ؛ ألنه يعتربها لقطات ق (1)ظة املعاانة كما يقول 
فيه واملشاهد  الظالل واأللوان وقد جلب صور من قراءة القصص ومن اجملتمع الذي يعيش

يط اجملتمع الداخلي الذي يشاهدها سواء  .(2) أو الدو ، من 
ية من دمه ومشاعر وروحه فهو يقول عن  والشاعر أمحد الصاحل يصبغ الصورة الف

ه  .(3) يف هذا الديوان روح الشاعر ودمه وأنفاسه ولونه ورضا ()  أحد دواوي
                                                           

 هـ24/11/1433حواري معه يف بيته ، صباح يوم األربعاء  (1)
 هـ24/11/1433حواري معه يف بيته ، صباح يوم األربعاء (2)
اك ( 3) هـ  ، 1418،  1يتجلى فيهما الوطن ، أمحد صاحل الصاحل ، دار العلوم ، الرايض ، ط/ ديوان عي

 9ص
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 : دور املرأة يف حياتهسادساً : 

ه يف املرأة  وهي  ، وأخته وقريبته ، وزوجته، فهي أمه ، نظرة هي جزء ال يتجزأ م
 ،ةفاملرأة تعترب ملهم ، وأي شاعر مهما كان ح لو ادعى الزهد، ملهمته األو ابلشعر 

همف اإلنسانة   فقط م من يقصرها على املرأة هوم ، من يتخذ املرأة صورة متجلية للوطن م
.  

دي  ): ) بقولهأن اغلب شعر وجداين  بنّي بعد ذلك السبب يف و  ان املرأة أتخذ ع
اك قصائد غزلي، ويتض  ذلك يف آخر القصيدة  ، صورة الوطن ة ض ةوصحي  أن ه

فردة  ظة، م أو  ، و لقطة عابرة تستدعي قصيدة بدون ما تكون عالقةأ ، وقد يكون يف 
ية ( ن املرأة المعرفة ح إ  . (1) تعلم أبهنا املع

ري يف اإلنسان أجلها حب هللا )): وقال يف حوار آخر معه  ب بذرة ا وكل ما  ، ا
غرافية ، وحب اإلنسان لإلنسان ، يدعو إليه ومن مث حب الوطن  والوطن تلك املساحة ا

وال ميكن إلنسان أن يعيش حياة سوية إذا مل يكن ، وانسا   ل علمت أن أعشقها أرضا  ا
 .(2)((  للحب يف حياته نصيب

زيه  ه كما هو عشق العريب ال د الصاحل يعد ظاهرة لك )) إن املتتبع إذ وعشق املرأة ع
ا روحاين متصل أساسه ابلروح ال  ملاهية العشق يف املفهوم العريب يدرك أن داللته ذات ا

سد ((  .(3) ا

                                                           

ي العليا حول س (1) ية ،  صباح حواري معه يف بيته يف الرايض  ريته ، وثقافته ، ورؤيته عن الصورة الف
 .هـ24/11/1433يوم األربعاء 

مد ابوزير ، صحيفة الرايض  (2) الشاعر أمحد الصاحل مسافر بعد صدور اجملموعة األو ، حوار 
ميس   صفحة الفن . 13324هـ العدد 11/1425/ 4ا

ديث ،  (3) قد العريب ا اد الكتاب العرب ، دمشق ط/الشعر العذري يف ضوء ال  1مد بلوحي ، ا
 .55ص 2111عام 
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اصب اإلدارية :سابعاً :   األعمال اليت تقلدها وامل

ذ عام  ح  ،االجتماعيةهــ موظفا يف وزارة العمل والشؤون 1383عمل الشاعر م
ها : ابحث اجتماعي  عّدة وقد تقلد ، تقاعد  اصب م مث ، مث أخصائي مساعد ، م
 دير عام التخطيط والتطوير .مث م ، مدير إدارة التطوير مساعد
 

اً : مط  ، دور اجملتمع القصيمي يف خدمة الشعراءاثم قبةيف تلك وال  : ا
قبةيقدر الشاعر   تمعه يقدر الشعر ذلك أن ، ال عاش فيها يف القصيم ا

، ومن كافة أطياف اجملتمع  ومن احمليطني حوله، وقد ملس التشجيع من والد  ، والشعراء
قبة .تلك يف  هحول  ا

مط السائد يف تلك ا ظر حول ال ا ال أن الكفة كانت متعادلة بني د  قبةوإذا دقق
الشاعر أمحد الصاحل  يف شعر أما ، الشعر العمودي وشعر التفعيلة يف الشعر القصيمي 

ا  فيه شعر اإلخوانيات ؛ ألن شعر اإلخوانيات  فهو أيضا  متكافئ كما يقول إذا أدخل
 من شعر التفعيلة .لديه كله 
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  األول املبحث
 ( الطفل – املرأة – الرجل)  اإلنسان

 
املوجودة يف  الصوريف دراس للصورة يف شعر أمحد الصاحل قمت بتتبع مجيع 

، وسبعني صورة فوجدهتا تصل إ ستمائة وثالث ، ا عدداي  هتوحصر ،  الدواوين
سبة املئوية للبحث املدروس عرب مقارنته ابلعدد وسأحاول يف فصول الد ظر إ ال راسة ال

 الكلي للصور .
اصرها من لون ، وحإن  ركة ، وصوت أمهية قصوى ؛ للمادة يف نظرية الصورة ، وع

ائية يف الصورة )ي فه يوية ، واإل رك أساسي للحواس يف الكائن ؛ ) األبعاد ا ألهنا 
ي ، واستحضارها يف صورة شاطها تتدفق من خ ا ديد ل واس ، و ه اللما إعادة لتلك ا

ياة   .(1)((ا
هم إما أن يضعوها ضمن البيئة  ولقد تطرق دارسو الصورة إ مواد الصورة لك

من  القليلاملقومات البيئية ، ومل أجد إال  وإما يفاملقومات الثقافية ،  وإما يفاالجتماعية ، 
صص هلا مبسمياهت ه يف كتابه الدارسني من  مد ا  )ا مبحثا ، من أمثال الدكتور زيد 

ية يف املفضليات ؛ وسأتبع لم بشكل تفصيلي عن مصادر الصورةوالذي تك ( الصورة الف
د الشاعر من   إبذن هللا أن سأعتمد  الطريقته إ على الدراسة اإلحصائية ملواد الصور ع

ة .  خالل تكرارها يف مواد معي
بع تفاصيل ص ور الصاحل من أشياء رسخت يف ذاكرته املليئة ابألحداث ، ومن ت
الشعراء املادة األولية لصورهم من مصادر  )به حيث يستمد أكثر ) ثقافته واجملتمع احمليط

                                                           

د طاهر زفشري من عام  (1) ت مستور املسعودي1417إ  ـه1332الصورة الشعرية ع ،  هـ ، فاطمة ب
 .449ص
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اس الذين يتعاملون  يط هبم ، وال ش بعضها مما يعايشونه يف بيئتهم ، كالطبيعة ال 
يواانت ال يربوهنا   .(1)((معهم وا

د الشاعر أمحد الصاحل مادة اإلنسان ، وال تقوم  ومن أبرز مصادر الصورة ع
فس البشرية ) فسية ، والوجدانية ،  )االت ال االت ال تزعة من ا فيهتم ابلصور امل

اصة ابإلنسان فلقد اهتم شاعران ابإلنسان اهتماما كبريا  ، فجعله ماثال   واالجتماعية ا
اطبه خالل ا ه وذلك بأمامه  تزعها م ريكهاملواد ال ي  .(2)((عد إحيائها أو إنطاقها أو

)) للشعراء السعوديني صور استقوها من االنسان وطبائعه وصفاته وأخالقه ، و
وانب اإلنسانية إال واستثمرو  ية فما تركوا جانبا  من ا ع صور ف وأخذوا جزءا  أو كال لص

 .(3) ل ليزيدو إشراقا  ومجاال ((يف أشعارهم ال لتقريب املع فقط ب
ابع الصورة البشرية اإلنسانية ، وأمناطها  ة يف م وقد فصلت األستاذة ابتسام دهي

واس اإلنسان من حسية وذوقية و يه  ث يفصل يف هذ املادة . (4)وقسمتها   وهو 
عني  مجعت صور اإلنسان يف شعر أمحد الصاحل فوجدهتا تبلغ مئتني وثالاث  وتسوقد  

من الصور من  %43.54 صورة ، أي ما نسبته صورة من أصل ستمائة وثالث وسبعني
حصائي ، وهذا يدل على أن الشاعر متأثر ابملدنية فتلط ببيئته الداخلية اإل يخالل رصد

ة مواد تلك الصور يوان ، بل كان مدنيا  يستلهم من املدي  ، فهو مل يكن بدواي يصاحب ا
من  ، أهنا صوٌر حّسيٌة قريبةٌ  ، الغالبيف طيع أن نصف صور الشاعر وتفاصيلها ، ونست ،

                                                           

ه ، 1) مد ا ية ، زيد  ية يف املفضليات أمناطها ، وموضوعاهتا ، ومصادرها ، ومساهتا الف ( الصورة الف
امعة اإل ورة ،ا ة امل  .617ص 2ج 1ه، ط1425سالمية ، املدي

اوي ، دار العلوم 2) مالية ، سعد أمحد ا ية وا ية يف شعر امرئ القيس ومقوماهتا اللغوية والف ( الصورة الف
شر ، الرايض ،   222، ص 1م ، ط1983،  1413للطباعة وال

ضارية السعودية يف الشعر السعودي ا ( 3) ملعاصر ، أمل عز الدين حسني ، دار املدن واملعامل ا
  288،289، ص  2118، 1القادري ، ط/

لة  كلية اآلداب (  4) ة ،   ما إ مجاليات التخييل ،  ابتسام دهي الصورة الشعرية من التشكيل ا
مد خيضر  ، ع/  م 2112عام  11،11واللغات، جامعة 
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دما يستخدم الرموز )الذهن ليس فيها تعقيد ، وال غموض ، وقد يلجأ إ الغموض  ) ع
ابضة ال ال تظهر بيسر للقارئ العابر ها تتكشف للمتأمل الراصد املتابع  ، املوحية ال ولك

)) (1). 
اء وال غرابة أن يستمد الش ية من مواد متعددة ب اعر أمحد بن صاحل الصاحل صور الف

 على ثقافة الشاعر ، وبيئته ، واألجواء احمليطة به .
ابع الصورة لدى الصاحل متعددة مبا يتالءم مع أغراضه ، ومعانيه ،  ولقد جاءت م

ها من حيث املصدر معظمها تعود لإلنسان ملا ) صائص  )لك صرال تله من ا  فوق ا
صرا    عن املواد األخرى يف خلفية الشاعر االجتماعية .،  (2)((مستقال   .. وهو ميثل ع

 مسارات : ةولقد اختذت مادة اإلنسان لديه ثالث
اس يشرتك فيها كلصور  -4  ال

 املرأة -3

 الطفل  -4

 

اس كل فيها يشرتك صور -4  ال

حى هي األكثر حيث بلغت   293صورة من أصل  285وعامة الصور يف هذا امل
ما ثالث صور تعود للمرأة وحدها % 97,27رة أي ما ميثل صو  أي ما نسبته  ، بي

ويتض  من خالل ،  %1.71أي ما نسبته  ،وتعود للطفل وحد يف مخس صور 1.14%
ص الرجل  ههذ اإلحصائية ميل اسه ويتض  أيضا  أنه مل  أن يشارك اإلنسان يف كل أج

                                                           

طقة القصيم من عام 1) ، بن عبد الرمحن املطوعهـ إبراهيم 1321 عام هـ إ 1351( حركة الشعر يف م
 .981ص

د طاهر زفشري من عام 2) ية ، فاطمة 1417ه إ 1332( الصورة الشعرية ع ه ، دراسة موضوعية وف
ت مستور املسعودي ،  اندي مكة األديب ،   .  497، ص 1ه، ط1424ب
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و اإلنسان ب، خاصة بصورة  و خصوصية املرأة  هعمومفكل صورة تتجه  أو يتجه 
د حضور املرأة بشكل و  والطفل  يف شعر  أمحد الصاحل. الفتمن هذا 
، حيث أيخذ من  اول الشاعر أمحد الصاحل استثمار اإلنسان يف صور الشعريةو 

إ هذ الصور العامة  نظران، وإذا  ليوظفها يف بعض صور؛ بعض صفات اإلنسان 
صفات اإلنسانية األساسية كالضحك ، والبكاء ، والغضب ، واألمل أتخذ بعض ال دها

دما يعصر الشاعر ، ويصور دقات قلبه ابلبكاء زن ،  فهي كاإلنسان لديه ع تبكي ، و
 يف قصيدة )سيعود الربيع (: وتتأمل ، وتتجرع مرارة األسى حيث يقول

 اءِ كَ لبُ ت ابِ شَ جهَ أَ 
  لِ قَ  اتُ قَّ دَ  
  املر   كِ زنُ حُ 
 (1)  اودَ هُ العُ  ي ُ بِ ستَ يَ 

 
ي ، وليس أي بكاء بل بكاء  فقد شبه الشاعر دقات القلب ابإلنسان الذي يبك

زن أيضا يستبي  العهحارا ، مريرا   قض العهد، وا ، ويستبيحه ود فهو كاإلنسان الذي ي
زن مشرتك يف الرجل ، واملرأة ، والطفل  .  والبكاء ، وا

د صمت حاالت إنسانيةلديه  ألشياءاوال يلبث أن يصري من حاالت  ، ، فللقاء ع
د ذلك يف قصيدة )دعوة ( فيقول : ) ام  بيبة تغفو ، وت  مزقي صمت اللقاءات )ويد ا

لوة تغفو  (2)( (مثل عصفور صغري يف يداي  ، وهايت يدك ا
وم مشرتك ، ففي هذ الصورة شبه الشاعر اليد ال تغفو ابإلنسان الذي يغفو ، وال

اية أيضا من مادة  هد تعددت الصور لديوق فلم يكتف ابالستعارة ، واجملاز فقد استمد الك
دما يسقط العراف(:   اإلنسان يف قوله يف قصيدة )قراءة يف يوم الغفران( يف ديوانه )ع

 ؟ انُ فرَ ط الغُ قَ ) سَ 
                                                           

دما يسقط اجملموعة الشعرية األو ، أمحد بن صاحل الصاحل ، مرامر للط (1) شر ، من ديوان )ع باعة وال
 .121ص، 1/ط ،م2114 -ـه1425 ،العراف (

 .142اجملموعة الشعرية األو ، ص  (2)
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 ابِ حرَ لمِ لِ  ومِ اليَ  عدَ بَ  لُ دخُ ل يَ هَ 
 ىيسَ عِ 
َُر نَ ى هَ ارَ ذَ والعَ   (1)(؟ !   واَل يُ الذ   ل 
 

اية عن  ، وجود صورة العذارىعن فهو يستفهم  رجرن ثياهبن يف ضعف ك وهن 
زن ، واإلحباط ،  سرة ، واإلحباط ، فقد صور املرأة حال دخول عيسى ابلضعف ، وا ا

 وهو املرأة . ،الصورة لإلنسان  عادتوقد 
دما يسقط العراف:يف ديوان وقوله يف قصيدة ) ثالث مواقف المرأة العزيز (  ه ع

 ِ رخَ ت صَ علَ ابتَـ  
 اعرَ  ذِ ِ بضَ قَ د لِ جِ أَ  ملَ وَ 
    يف ِ ولَ جُ ن رُ عَ  شتُ تَّ فَـ 
 ىحَ الض   ةُ ؤومَ نَ  د  هِ انَ  درِ صَ 
 (2)هو ى للَّ دَ تة ومَ انَ  حَ ا يف هَ عتُـ ضَ أَ 
  

اية عن الغ ،  ام يف الضحى بشكل مستمر ، وفيها ك فقد رسم صورة للمرأة ال ت
ها ، وهي أيضوالرت  دما فتش عن رجولته يف مفات تص ابملرأة .ف ع  ا صورة من اإلنسان 

ياة ، فاألهداب تسهر ، والزمان يعبس  ه تض  اب عل الشاعر األشياء الصغرية م و
زن يهدد ، ح الليل  يقهقه ، واآلمال تصفع ، والتمرد يصرب ، والطريق يشكو ، وا

 (:ضع متفرقة من نصه ) أشواك اهلوىول يف موا، والدنيا تزغرد حيث يقساخرا  
 ايب هدَ أَ  هُ رت لَ هِ سَ  
ـَّ ته إِ مَ سلَ د أَ قَ   ىوَ  ال
 ت مَ طَّ حَ فَ  انُ مَ الزَّ  سَ بَ عَ 

                                                           

 .48اجملموعة الشعرية األو ، ص ( 1)
 .44اجملموعة الشعرية األو ، ص ( 2)
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  ..ايب نيَ ه أَ ابُ نيَ أَ 
 َمااَل  َهَوت َوَصَفعُت آ

 َوَسِئمُت َصرَب مَتَر ِدي
  ِ يقَ رِ طَ  يقُ رِ ا الطَّ كَ شَ فَ 
ُ وَ    ايب غَ  دَ دَّ هَ  زنُ ا
  ليلُ الَّ وَ 
 ا  رَ اخِ ه سَ هقَ قَ 
  ..ايب ذَ عَ  وَ ِ صَّ ن قِ مِ 
 ا ا لَ نيَ الد   دُ غرِ زَ تُـ وَ 
ِ  ةَ اضَ ضفَ فَ   (1)  ابِ لبَ ا
 

االت اإلنسان الذي يسهر شبه الشاعر  ففي هذ الصور وية  ويعبس ، األشياء املع
زن، ويسأم ، ويصفع ،   .ية وحذف اإلنسان على سبيل االستعارة املكويضحك  ، و

روف( :   ويقول الشاعر يف قصيدته )هليب ا
 ي   لِ ء مَ ي  شَ  لَّ كُ   هرُ الدَّ  ذَ خَ أَ  
 وح  رُ  ةِ افَ طَ ن لَ مِ  يكِ فِ  امَ  ريَ غَ 
ُ يف  لتِ أشعَ  ومَ يَ   ايبَ هلِ  وفِ رُ  ا
َ  كَ لَ مَ   (2)ي  صِ فَ  يء  شَ  لَّ كُ   رفُ ا
 

                                                           

 .313اجملموعة الشعرية األو ، ص  (3)
 .216اجملموعة الشعرية األو ، ص  (1)
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دما أخذ الدهر كل شيء ، فقد جعل الدهر  رف إنساان ع رف كل وملك ا، وا
اك الكثري من الصور ال يشرتك فيها كل، مع  اس وه ماذج ، ال   ولعلي أكتفي ابل

 السابقة.
 : املرأة -3

ية يف ثالث صور فقط أي ما ميثل نسبته  الصاحل تذكر املرأة يف صور   %1.4الف
التلمي  يف الغزل وليس التصري   حول إذ تركزت مبجملها ، ويرجع ذلك ؛ ألغراض شعر

 . أةابملر 
فرد هبا فهي ال  فرد به من مهمات ، وأعباء ت وللمرأة يف صور خصوصية فيما ت

يدة ) تلد كما هو الزمن ، ومولود األفراح يف قول الشاعر يف قصيدته  : (إ ع
 ةسمَ لبَ  ابِ زينُ  حُ ِ ثقُ ا 
 احفرَ األَ  دُ لِ  يَ اَل  ن  مَ  زَ يف 
ُ  الَ وَّ مَ  عُ زرَ أَ   (1) ِ فَ ى شَ لَ عَ  بِ ا
، رته من املرأة والوالدة خاصة هباقد شبه الزمن ابملرأة ال تلد ، وقد استمد صو ف 

دما جعل املأساة تلد هي األخرى يف قوله يف قصيدة ) ثالث        مرثيات ومثلها ع
 للحب (: 
 ِ يبَ بِ حَ )
  دُ ولَ ي تُ مِّ أُ  لبِ  قَ يف 

َ
 اةُ أسَ امل

 ا هَ اقِ حدَ  أَ يف  اءُ شيَ واألَ 
َ يف  اقُ ورَ ا األَ هَ نَـّ أَ كَ   (2)  يفِ رِ  ا
 

                                                           

 .21ية األو ، ص اجملموعة الشعر  (1)
 .37اجملموعة الشعرية األو ،  ص  (2)
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ليات املخاض ،   حيث جعل املأساة تلد ، وتقاسي ما يسبق هذ الوالدة من 
والتعب املثقل للكاهل وصور التعب يتتبع ) اللحظة ( فهي أيضا ذات فاض يف قوله يف 

 : ( ثالث مواقف بني يديها: ) قصيدة 
 ييقِ دِ  صَ ايَ  
  ةِ لحظَ الَّ  اضِ  فََ يف 

َ
 ةِ رحَ الفَ  ةِ ورَ بتُ امل

 (1) ي بكِ أَ 
 

تص  ما جعل اللحظة تكابد آالم املخاض مثل األم متاما  ال  وأي صورة حي
اصية .  وحدها هبذا ا

 
 : الطفل -4

ر الشاع ىته ، وتفاصيل الطفولة  تفردت لديتميز الطفل بضعفه ، وشقاوته ، وبراء
ه  ، رالطفل مثال  مصدر إهلام للشاع و %1.71صور أي ما ميثل  يف مخس يستوحي م

تص ابلرضاعة ا من حداثة العهد ، وقرب الزمن مالم  الصورة ابالقتباس هل فهو الذي 
صر يف الرضاعة يف قول الشاعر يف  قصيدة ) قراءة يف يوم الغفران   وقد يشاركه انكفاء ال

:) 
  يخُ أرِ ى التَ شَ مَ وَ 
َ مَ  مُ لهِ ستَ يَ    ةُ ميَ دِ القَ  دسُ ه القُ ظُ فَ ا 
 افُ جَ العِ  بعُ السَّ  تِ رَّ مَ 
 (2)  صرِ الَّ  اءَ فَ انكِ  عنَ رضَ ي أَ الئِ الَّ 
 

                                                           

 41اجملموعة الشعرية األو ، ص  (1)
 41اجملموعة الشعرية األو ، ص ( 2)
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تاج إ ثدي أمه  صر ابلطفل الرضيع الذي  ففي ، فقد صور الشاعر انكفاء ال
ومادة اإلنسان  ، السبع العجاف والذي يتقمص دور، هذ الصورة مادة اإلنسان األم 

صر  الطفل هو اليأس ، واإلحباط املصاحب  رضاعةودور ال، الذي يتقمص دور انكفاء ال
وات ال مرت دون نصر .  لتلك الس

دما تتقمص الوحشة دور الطفل  ويتجه الشاعر أحياان إ أن ميثل ضعف الطفولة ع
بو يف قوله يف قصيدة  يدة) يف ا  :( إ ع

  ِ فَ ى شَ لَ عَ  بِ ا   الَ وَّ مَ  عُ زرَ أَ  
 و بُ َ  ةُ حشَ ا الوَ ذَ إِ فَ 
َ  ةَ ثَِ آَ    طوِ ا
ُ  وسُ دُ تَ  ُ  يلُ اوِ وَ ري مَ صِ تَ  فَـ رُ كِ تُ وَ  بَّ ا  (1)اح وَ نُـ  بِّ ا
 

ب  دما زرع على شفته موال ا ا صورة فريدة ع وترك الوحدة يف ضعف طفو ، فه
بو كالطفل متاما  ، ة على القيام ر غري قاد كر ،  ، فهي  ب ، وت ها تدوس ذلك ا ولك

بو خاص ابلطفل .  وا
 (م يف قوله يف قصيدة )مواين السفروشقواهت،  األطفال لشيء بغضبأو رمبا يصور ا

 : 
 الِ طفَ أل  اكَ   ابُ حبَ األَ  رُ ِ زَ يُـ  
 ىسَ هم األَ اثِ لى هلَُ عَ  اتَ مَ 
 (2) ةٌ يرَ رِ ى مَ كرَ م ذِ هِ ارِ فكَ ى أَ لَ ت عَ دَ سَّ وَ تَـ وَ 
 

                                                           

 21اجملموعة الشعرية األو ، ص  (1)
 32اجملموعة الشعرية األو ، ص  (2)
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والشقاوة الطفولية ، وهي  ، فقد شبه الشاعر حديث األحباب الغاضب ابألطفال
 م .خاصة هب

تاج هلدهدة كما األطفال يف ، ورمبا صور الليا يف شيء من خصوصياهتم  فالليا 
راح (:  قوله يف قصيدته ) رحلة ا

 ا هتُ دَ دهَ ا هَ هَ ر  سُ  يَ اِ ليَ الَّ  
 ون كُ الس   وحَ بُ أن يَـ  جرُ ى الفَ هَ اشتَـ فَ 
 يت أيَ  نيَ حِ  دٌ وعِ مَ  بِ لحُ لِ  يسَ لَ 
 (1)  ونُ كُ يَ  مشِ رَ  يفِ فِ  رَ يف  هُ نَّ إِ 
 

ام  بل يسر بتلك اهلدهدة فهي متثل  ، إال ابهلدهدة، شبه الليا ابلطفل الذي ال ي
ة ، وهي ال تكون إال لألطفال  .  له راحة وطمأني

بوبته اصا لرباءهتما  ونلحظ تشبيهه     يف قوله يف، أو نفسه احملبة ابلطفل اقت
 قصيدة ) عاشق يرقص يف سافوري (: 

 اَ يعِ بِ رَ  احُ بَ ا صَ ذَ هَ 
ُ  ل  ه كُ ت لَ فَ تَـ هَ   اءدَ لِّ ح ابِ اِر وَ ا
 ءِ يالربَِ  فلِ الطِّ كَ   تُ أَل مَ فَ 
 (2)  ِ ولَ فُ طُ  وَ ِ رحَ فَ بِ 
 

من خالل فرحته ، وطفولته يف صباح أنيق،  الربيءفقد شبه الشاعر نفسه ابلطفل 
هما .  وصباح ربيعي بي

                                                           

 .123اجملموعة الشعرية األو ، ص ( 1)
 .62اجملموعة الشعرية األو ، ص ( 2)
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ومل ، ا على تشبيهات ويالحظ على الصور ال تعود للطفل وحد أهنا أتت كله
اية   .أتت استعارة ، أو ك

تص به ؛ رمبا ألن  وأما الرجل فلم أجد أي صورة تعود مادهتا إ الرجل وحد ، و
املعاين ال يصورها رقيقة املالم  هي أقرب إ األنثى ، والطفل ، وبعيدة عن الرجل الذي 

مله الصورة ان فاء والشّدة ، واألسلوب الذي  ب واإلحساس به ورمبا مل ا بع عن ا
ه  الشاعر، فاملرأة والطفل مرتبطان ابلرقة واللني ،  لطابع الرومانسية الذي يغلب على م

 . (1)يف حني أن الرجل يرتبط ابلقوة والشدة
ياة ، واملوت ،  كلهايصور الشاعر أشياء عامة تشرتك فيها املخلوقات  وقد  مثل ا

مال ، والصوت و  وم ، وا غري ذلك فهو يرسم لوحة رائعة الظالل للمساء  ، وهو وال
لم يف قصيدته يها يف صورة أشبه اب بها ، واألمل ، وهو انئم يف عي )  يبتلع وشوشات من 

راح (  حيث يقول : اعرتافات ا
 اهتَِ اشَ شوَ وَ  اءُ مسَ الَ  عَ لَ ابتَـ فَ 
 (2)  ملَ  األَ وين يُ  عُ يف  مَ انَ وَ 
 

ي ، وتلك صورة مشتقة من  فقد صور املساء وهو يبتلع ، واألمل وهو انئم ابلكائن ا
ية . ات ا  أفعال تشرتك فيها كل الكائ

 ومثلها يف قصيدته ) زفاف الفدائي (: 
 ةَ يَّ حِ التَّ  هُ لَ  د  رُ تَـ 
 يهِ لَ عَ  وفٌ ا خَ هَ لبِ  قَ يف 
 ة يَّ حَ  صرِ الَّ  اتُ يَ مِ أُ وَ 
 (3)  باحِ الصَّ  ورَ ه نُ ت لَ لَ زَ غَ 

                                                           

دور ، هنضة مصر ، ط/( 1) مد م  . 55، ص 2119،  8انظر ، األدب ومذاهبه ، 
 .34اجملموعة الشعرية األو ، ص ( 2)
 .52اجملموعة الشعرية األو ، ص ( 3)
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دما شبهها اب ياة .ع يات اب ي فقد وصف األم  لكائن ا

دما يصور الغي يدةوما أمجلها من صورة ! ع يف  (مات ، وهي تركض يف قصيدته )ع
 قوله :
 ي سَ ن تَ أَ  كِ يذُ عِ  أُ يّنِ إِ 
 اَ سَ امُ هَ تَـ 
َِ و تَ أَ   رِ فَ والسَّ  يبِ غرِ  التَّ يف  بَ ي ا  ذ
 (1)  ة  اهلِ وَ  اتُ يمَ الغَ  ضُ ركُ ا تَ مَ ي كَ ودِ عُ 
 
ية متاما .،  قد وصف الغيمات أبهنا تركض واهلة ف ات ا  كما الكائ

أهنا ترتكز يف  ومن املالحظ على مادة اإلنسان ال استقاها الشاعر جململ صور 
كانت االستعارات ال إذ  ، وهي أهم وسيلة لتشكيل الصورة لدى الشاعر ، االستعارة 

ما   %95,56صورة أي ما نسبته  يف شعر جاءت يف مائتني وثاننيتعود لإلنسان  بي
مل مادة اإلنسان  أي ما ، للمجاز فقطصوراتن  ، وثالث صور  %1.68نسبته من 

اية أي ما نسبته  من هذا ف،  % 2.72نسبته  أي ما، وثانية تشبيهات  %1.14للك
ابلطبيعة  على اهتمامهوهذا دليل  ،يتبني اعتماد الشاعر على االستعارة بشكل ملحوظ 

امدة ال تكّونت غالبا لديه يف التشبيهات  . امل ية ، بعكس الطبيعة ا  تحركة ا
وتعدد ، وتفصيالهتا ، واعتماد على االستعارة يدل على اهتمامه بزوااي الصورة 

 . االستعارةوهي تعتمد بشكل كلي على ، ألواهنا ال تتجلى يف الصورة الكلية 
ويرسم  لصورة أمهية قصوى ، فهي ال يستشفأخريا  : يتض  أن للمادة يف نظرية ا

تمع ها الشاعر صورته ، ويستخرج معاملها ، وهي ثقافته ، و  ، وعوامله احمليطة به .ه م
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املواد احملسوسة ومادة اإلنسان يف صور أمحد الصاحل نسبة متقدمة يف تركيبة تل و 
ية ، وهذا مؤشر على  يف رسم صور وأيضا  عتماد الشاعر على عدم التكلفاالصور الف

ياة املدنية املتحضرة . يفطبيعة  مقامه على  تركيز  ا

فيه داللة على من مادة اإلنسان  امللتقطةوضوح االستعارة ، واكتساحها لصورة  إن
امدة اهتمامه ية دون ا  . ابلطبيعة املتحركة ا

ه صفات وليس ، أو بوصف ويتبني أن الشاعر مهتّم ابإلنسان بوصفه مع وليس ذاات  
وهلذا شّكلت الصفات العامة لإلنسان الكّم األكرب من صور ال استمّدها من  ، موصوفا  
، حيث يريد من خالل تلك الصفات إضفاء اإلنسانية على أجواء نصوصه  اإلنسان

الشعرية، وح يف تلك املرات ال ورد فيها اإلنسان بوصفها ذاات  )املرأة والطفل( فقد  
ص الشعري .؛ فة من خالل بعض صفاهتا كانت موظّ  ياة يف روح ال  وذلك لبث حّس ا
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د Áلصالح   موÁ ÝÁلصورÇ في شعâ أح

  376عدÁ Ýلصور 

   

 ÇÝا  Áل
 Ýعد

 Áلصور 
 ÈويÀ  ÁلنسÁ ÈÆل

 Á 293 43.54%إلنسا

ÁلحيوÁ 58 8.61% 

 ÈيعÆلطÁ 322 47.85% 
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 ماÁ ÇÝإلنسا 

 396عدÁ Ýلصور 

اÇÝ مسار  Á ÉÁل
 Ýعد
 Áلصور

 ÈÆلنسÁ
 ÈويÀ  Áل

Èكâ97.26 285 صور مشت% 

Çأâ  Á  3 1.04%ل

 Á 5 1.70%لطفل
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 نوع Áلصور في ماÁ ÇÝإلنسا 

   

 ÇلصورÁ 
 Ýعد

 Áلصور 

 ÈÆلنسÁ
 ÈويÀ  Áل

ÇالستعارÁ 280 95.56% 

 ãجا âسلÁل  Á 2 0.68%ل

 ÈلكنايÁ 3 1.04% 

 Á 8 2.72%لتشÆيه 
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 املبحث الثاني 
يـــــــــــوان  ا
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  املبحث الثاين
ي  وان ــــا

 
مله من معان   يوان وعوامله وما  ية  أصب  ا ها ما يشاء ، مادة غ يستلهم الشاعر م

يوان اهلموم ،كما ف اهليون قبل من أمثال امرئ القيس وطرفع، وقد يشارك ا ، يف  ةل ا
ا هيكال  جسداي كامل )ن طرفه إوأحزانه ح ، مشاركتهم للحيوان مهومه  ) يقيم انقته أمام

لقة  ة بل يعرضها يف كل حال مرتبعة يف املرعى، ا وسائرة على  ، وهو ال يقيمها ساك
على  ذنبها ، أو مرخيتهأو مسفة أبنفها إ األرض شائلة بالطريق ، تعدو رافعة رأسها ، 

ية ، وتلوين أبعادها ويستمر كما هي عادة ا (1) (فخذيها ( اهليني يف وصف لوحته الف
 وجعلها رمزا   ميثل به .

اصر يف قصائدهم   ا شعر  ،إن الشعراء يهتمون ابستقصاء هذ الع وإذا استعرض
يوان تتجلى يف  ، بشر بن أيب خازم ،وزهري ،وامرئ القيس ، واألعشى وجدان مادة ا

يوان يف إبداعاهتم  ذاكرهتم وأشعارهم واستمر اهتمام الشعراء يف فهو مادة ، تفعيل دور ا
ف ارتباط األديب هبا يف  ياة الربية قبل أن  لق فيها الشاعر لرسم أبعاد ا ية لألدب  غ

ا .   عصران ا
يوان مبسميات أخرى كالطبيعة ، والطبيعة  وقد تطرق بعض الدارسني ملادة ا

يش ألن؛ الصامتة إال أن خصصت له مبحثا مستقال  ية للشعراء يف وصف ما  ه مادة غ
ا نراداخلهم من مشاعر  ا شعر أمحد الصاحل فإن ما يرجع مادة صورته إ  قليال وإذا أتمل

يوان.  ا

                                                           

ية يف الشعر العريب ح آخر القرن الثاين اهلجري دراسة يف أصوهلا وتطو 1) رها ، علي البطل ، ( الصورة الف
ان ، عام   .  153ص  3م ط1983دار األندلس ، بريوت لب
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يوان يف صور الشاعر إ قلة ارتباط الشاعر واحتكاكه مع  وترجع قلة مادة ا
قل بني الفيايف  يوان فهو مل يكن بدواي يت وب القفار يف طلبوأيضا  مل يك، ا  ن صيادا 

 الصيد .
 د قسمت  هذا املبحث عدة أقسام : وق
يواانت ايشرتك فيه صور -1  مجيع ا
يوان األليف اهبتص  صور -2  ا
تص  -3  يوان غري األليف هبصور   ا ا
تص  -4 شرات هبصور   ا ا
 الطيور . اهب تصصور  -5
 
يواانت :صور يشرتك فيها  -4  مجيع ا
يوان إال أنه كان مقال  يف ذلك فقد تعددت مادة است لهم الصاحل مواد صور من ا

يوان داخل شعر   صورة نيوسبع  ةمن أصل ستمائة وثالث،  صورة نيومخس ةيف ثان، ا
مل صور % 8.61أي ما نسبته ، فقط  ها ست وثالثون صورة مشرتكة بني  ال من  م

يواانت يوان ومخسة صور للحيوان غري األليف من م %62أي ما نسبته  ، ا أي ، ادة ا
 . %8.64ما نسبته 

ياة العامة ال يشرتك فيها اإلنسان  يواانت يف أصول ا وأتيت الصورة املشرتكة بني ا
ياة واملوت والوالدة،  يوان مثل ا ولعلي أكتفي مبثال فقط ملرورها فيما يشرتك فيه  ، وا

 )ثالث مرثيات للحب(:اإلنسان مثل قوله يف قصيدة 
  ِ َّ كِ لَ  
  لتُ زِ اَل 
  ِ يبَ بِ  حَ ايَ 
 ريبِ ها الكَ بَّ حُ  لُ قتُ أَ 
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 (1) وع لُ  الض  يف  
 

يوان املقتول  دما قتله اب ة يف الضلوع ، فقد شبه حبها ع وصّور مشهد القتل بطع
 ه .ئح سقط حبه الكبري يف صراع مع دما

 
يوان األليف : -3  ا

أي ما نسبته  ،صور  سبع يف تعود مادهتا للحيوان األليف الصور ال وقد وردت
12.11% 

يوان األليف  وسرعته فهو يف نظر قوي ومتمرد ويشبه ، ورمبا أعجب الشاعر بقوة ا
ب إ أدراجه يف قوله يف قصيدة  ب به أحياان قبل أن يعود ا  :( مترد) ا

 !! نتِ  أَ ايَ  
 ا هَ تُـ عرضَ  أَ ِ الَّ  يكِ الِ يَ ت لَ ادَ ا عَ مَ 
 ِ فَ ى شَ لَ و عَ مُ تَ 
 ريِ بِ لعَ ابَ  قُ عبُ تَ وَ 
 ىهَ د انتَـ قَ  اكِ وَ  هَ َّ حَ 
  يِ ايِ رَ  شَ يف  ضُ ركُ يَ  ادَ ا عَ مَ 
 (2)ي ورِ طُ  سُ يف  لُ صهَ يَ وَ 
 

صان الذي يركض يف بقوتهمصور  ، ويصهل  فقد شبه حبه السابق اب ، ا  حبه الع
هوري  ، والصهيل  لم يعد صاحب الركضيكن كما كان ف ح أنه اآلن مل، وصوته ا

قه التعب واإلعياء . صان اهلزيل الذي   وكأنه ذلك ا

                                                           

 39( اجملموعة األو ،  ص 1)
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يوان املذبوح  ب اب ب ، وقد يشبه ا ما يضيق ذرعا بذلك ا ويصفه ابمليت ، حي
يدة( : ما يقول يف نصه ) ع  حي

 ي كرِ ادَّ فَ  اكِ كرَ ذِ  
 ىسَ ن تَ أَ  كِ يذُ عِ  أُ يّنِ إِ 
 ا َ سَ امُ هَ تَـ 
َِ و تَ أَ  ُ ذ  بَّ ي ا
  (1)( رِ فَ والسَّ  يبِ غرِ  التَ يف 

 ومثلها قوله : 
 ا  عَ اشِ ى خَ غفَ أَ  ليلَ الَّ  نَّ إِ  اتِ ) هَ 
  كِ عرِ  شِ يف 

ُ
  ابِ سَ امل

 ة حوَ صَ  بُ طلُ  يَ اَل 
  كِ مَ بسَ  مَ يف  نَّ إِ 

َ
  مرُ و العُ صحُ يَ  وحِ ذبُ امل

ُ  اءِ مَ الدِّ  اتِ ارَ سَ  مَ يف   (1)ة شوَ نَ  مرِ ا
 

ب ا عل  ، وهو يلهث من العطش ، لثائرة ابلكلبوقد يصور أنفاس ا دما  ع
 أو الدالل يلهث يف إشارة لقوهتما يف قوله: الشوق 
 ونِ يُ  العُ يف  ثُ لهَ يَ  وقُ الشَّ 
 الِ شَ  افِ طرَ  أَ يف     ضِ يَ 
 يب  وقِ الشَّ  احَ رَ ي جِ مِّ ضُ 
 (2)  الِ ليَ ته الَّ ضَّ مَ ي أَ رحَ جَ 
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 اإلعياء فقد شبه الشوق ابلكلب الذي يلهث من التعب و 
 ومثله قوله يف قصيدة )مدري( :

  نيِ تَ فَ ن شَ ا مِ وَّ أَ 
 ا ؟؟تَ وشَ شَ وَ 
 ي ؟؟درِ ى مَ وَ اهلَ  نِ ي عَ عِ سمَ  مَ يف 
 ى لَ عَ  لُ اَل الدَّ  ثَ هلَ 
 امَ هِ اشِ عَ ارتِ 
 (1)ي ربِ ن صَ مِ وَ  لد  ن جَ مِ  دَّ اهنَ فَ 
 

د ، فقد صور الدالل يف صورة الكلب الذي يلهث  وقد والصرب ، والتحمل ، من ا
يواانت  باح الكلب، يصور ضجة األحداث يف أصوات ا ة ب دما يشبه أصوات الفت  ، ع

طبة األخرية )على أسوار اببليون(:  يف قوله يف قصيدة ا
 مكُ مِ  دَ ل يف لَّ سَ تَ  ونُ ارُ قَ 
 مكُ َر ائِ مَ ا ضَ فَّ ست كَ مَ 
 (2) م كُ تَ تَـ   فِ بَ استَ  ونُ ارُ قَ 
 

طر  س اب دما  ب  ع ة نبحت ك،  فالكلب ي دما خاف الفت ، ما هو قارون ع
ب  خوفا  من العدو  ة ابلكلب الذي ي وحذف الكلب على سبيل االستعارة فقد شبه الفت

ية   .املك
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يوان غري األليف -4  : ا
يوان  وال يبا ،  ا  فسادالشاعر هو الذي يعيث يف األرض  ليف لدىاألغري فا

لبه كما يف قوله يف قصيد ساء(  :ابلدمار الذي  د ال  ته )الراقصون ع
َ  قَ زَّ متَ   م وهنِِ يُ  عُ يف  ياءُ ا
 يكِ يَ  عَ يف  ابُ غرَ األَ  خَ سَّ فَ تَـ 
ُ كَ     انِ رذَ ا
 ( ابَ هدَ وا األَ فَ تَـ نَـ وَ 

طم كما يف قوله :  أو 
 ايَ بَ صِ  وَ َ بـَّ حِ أَ  ينَ ) أَ 
 ايب بَ شَ  ينَ أَ 
 هابُ نيَ ت أَ مَ طَّ حَ فَ  انُ مَ الزَّ  سَ بَ عَ 
 ايب نيَ أَ 
 أوراق ح هِ بَ طَِ وَ 
 (1) ايب غَ رِ ت وَ وَ د ذَ قَ 
 

ول الزمان إ حيوان شرس ، خرجت أنيابه وأمسكت ابإلنسان ليصب   فقد 
اح ، وقد  ة إ وحش اثئر غضوب مكسور ا تبقى من ذلك اإلنسان  م ماحطّ ول الفت

  . 
  الطيور : -1

من نصوصه  ا  ى نصيعد العصفور الطائر الوحيد يف مواد الشاعر الصاحل ح أنه أمس
وورد مشرتكا   %12.11أي ما نسبته  ، ورد العصفور يف سبع صور (2)) إ عصفور (
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ألنه  ؛ ويركز الشاعر على العصفور %1.72أي ما نسبته  ، بني الطيور يف صورة واحدة
زن اترة  ب اترة أخرى، يدل على ا ليمثل الطري الرقيق ؛ فقد استخدمه  ، ويدل على ا

ساس  دم الشاعر يف ، ا  دلت هذ اإلحصائية على ذلك .صور كما وهو 
 :( دعوة ) ومن الصور املستمدة من العصفور قوله يف قصيدة

  اتِ اءَ لقَ الِّ  متَ ي صَ زقِ مَ 
ُ  كِ دَ  يَ ايت هَ وَ   و غفُ تَ  ةَ لوَ ا
 ري  غِ صَ  ورِ صفُ عُ  ثلَ مِ 
 (1)  ايَّ دَ  يَ يف 
 

ام على كفه يف ابلعصف، وهي تغفو على يد ، فقد شبه يدها  ور الصغري الذي ي
ب ، صورة رقيقة للغاية  نفسهفهو يشبه  ، وترتبط الصور املستمدة من العصفور ابلرقة وا

ب ليبته ابلعصفورين الوحب  : يف قوله يف قصيدة )وداع(ذين ال يعرفان مع سوى ا
ُ رِ واذكُ   اَ مَ لَّ ي عَ الذِ  بَّ ي ا
 اجرَ فَ  نِ اجفَ  األَ يف  ليلَ الَّ  يبَ ذِ ن تُ أَ 
 اَل  ينِ فورَ صُ عُ ا كَ َّ ن كُ أَ  ومَ يَ 
 (2)ا  عرَ شِ ا وَ بَّ اء حُ وَ ا سِ نيَ الدَّ  فُ عرِ نَ 
 

ا  عل من ذلك العصفور عصفورا جر ب يسافر يف هجري الصيف، ورمبا   جراء ا
 :( شفا الشوق ) يف قوله يف قصيدة مواويل على ،

ِ  لتُ محََ   لِ  قَ يف  احَ رَ ا
  جاَل أَ  يفِ الصَّ  ريُ جِ هَ  ور  صفُ عُ كَ   
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  بّ   حُ َ إِ  اء   مَ َ إِ 
 (1)  ل  ه ظِ يَ ِ حَ  مَّ ضَ وَ 
 

ري  بقلب ذلك العصفور الصغري الذي ضمه الشوق  فظل يبحث ، فقد شبه قلبه ا
 عن حبيبته يف هجري الصيف .

اح الشوق( :  ومن الصور املشرتكة يف عامة الطيور قوله يف قصيدة على )ج
 َ  إِ لِ امحِ  وقِ الشَّ  احَ َ  جَ ايَ 
ٌ  ةِ فَّ ضِ    ذبِ عَ وَ  بَّ ا

َ
 دِ ورِ امل

 ا َ احِ فرَ  أَ يف  مُ ايَّ األَ  صُ رقُ تَ 
  يلَ لَ  بُ ا   يبَ ذِ يُ فَـ 

ُ
 (2) دِ سهَ امل

 
اح ب  ، ا  فقد شبه الشوق ابلطائر الذي ميتلك ج مله على ضفة ا وحذف و

اح على سبيل االستعارة امل وهو الشوق ورمز إليه بشي من لوازمه ية .ا  ك
 وأيضا قوله يف قصيدة ) ثالث مرثيات للحب ( :

 ان نسَ اإلِ  كَ لِ ذَ  وبٌ صلُ مَ 
 ِ يبَ بِ  حَ ايَ 
 هم  أُ وَ  وبٌ صلَ مَ  ة  عَ لَ  لفِ أبِ  
ِ هَ يِ  عَ يف   َ هَ عِ ضاَل  أَ يف  انُ رمَ ا ا  انَ ا ا
َ  ورُ كسُ مَ   ()اح َ ا
 

اح ان أمه ابلعصفور مكسور ا ر ، من الضعف  ، فقد شبه ح  والشوق . ، مانوا
                                                           

 186اجملموعة األو ، ص (1)
 311اجملموعة األو ، ص (2)
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شر  -5   : اتا

شرات يف مواد صور  ها إال الفراشة ، اندرا   تظهر ا  ،يف صورتني فقط ، ومل ترد م
يوان  %3.44نسبته  أي ما موع مادة ا صر التشبيه ، من  ؛ ومل أتت صورها إال يف ع

مال  ، لتعرب عن مع الرقة ما يشبه هبا نفسه احمل، واإلحساس ، وا ّب حي بة يف مثل اب
 :(  أين األماين ) قوله يف قصيدته

 اَ مسِ ع أَ اتِ رَ  مَ يف  كَ لبُ قَ  انَ ن كَ إِ 
َ ظِ احفَ و فَ شدُ يَ  الَ زَ اَل   ااهَ وَ ي 
 املِ  حَ  لبُ قَ  اكِ وَ هَ  وعِ بُ  رُ  يف انَ أَ 
َ  ردِ الوَ  ةِ اشَ رَ فَ كَ   (1) اَ رعَ  تَ ال
 

اء  ديقة غ وقد  ، لك الربوعوهو كالفراشة ال ترعى ت، فقد صور هوى حبيبته 
) قصيدته  وخفتها يف مثل قوله يف؛ ورشاقتها ؛ ورقتها ؛ ماهلا ؛ لفراشة ابيشبه حبيبته 
 :( عواطف وقلب

 ي وقِ شَ 
 يوعِ لُ ضُ  ابَ ذَ أَ 
  ةَ رَّ ي حُ ؤادِ  فُ ت يف اشَ ؟! عَ  اكِ نيَ دُ 
 يوعِ لُ ضُ  وَ ِ حشَ وَ بِ  يشُ عِ  أَ انَ أَ وَ 
ُ فَ  ََ ى مِ مسَ أَ  ب  ا   ل  اذِ  عَ ِّ ن 
 ونَ ُ الظُ  اشَ رِ 
 يوعِ جُ رُ  يقِ رِ لى طَ عَ 
 ة  فَّ خِ  ةِ اشَ رَ الفَ كَ   كِ دت  هِ  عَ ين إِ 
 (1) وعِ بُ اليَ كَ   افِ عطَ األَ  ةَ يَّ قِ نَ وَ 
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شرات إال يف  فة والرقة ونقاء األعطاف ومل ترد ا فهو يشبه حبيبته ابلفراشة يف ا

 هذين املوضعني .
د أن الشاعر أمحد الصاحل ياة الربية  ومن خالل ما تقدم  ممثلة  استفاد من ا

يوان ،  اسب واقع حياة ، فأمدته بفيض من الصوراب ها صور ت   ومعيشته املدنية  ، لك
امل املتحضرة  هجه الرومانسي ا  .وم
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 ÁلحيوÁ ÇÝ85ما  Çصور 

   

 ÇÝا  مسارÁ ÉÁل
 Ýعد

 Áلصور 

 ÈÆلنسÁ
 ÈويÀ  Áل

 %62.00 36 يشتâك فيه كل حيوÁ ما

 %12.10 7 ص بها ÁلحيوÁ ÁألليفيÜت ما

يÜتص بها ÁلحيوÁ غيâ  ما
 Áألليف

5 8.64% 

 %3.44 2 يÜتص بالحشÉÁâ ما

 %12.10 7 يÜتص بالعصفور ما

 %1.72 1 يشتâك فيه كل Áلطيور ما
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  الثالثاملبحث 
 الطبيعــــــــــــة

 



 الفصل األول: مواد الصورة في شعر أحمد الصالح

 

57 

  املبحث الثالث
 ةـــــالطبيع

 
ها الشعراء إبداعهم ، ولقد تعترب الطبيعة من املص مثلت ))ادر املهمة ال يستلهم م

فثون فيه دون يف عوامله ما ي ، وآماهلم ، وأحزاهنم ، آالمهم  الطبيعة ملجأ للشعراء 
مة وعة ما ميتلك القدرة على معادلة تلك املشاعر  وأفراحهم فلقد كان من مظاهرها ا املت

، والضحل وما ، والصلب حرك ، واهلادئ ، والصاخب تها ، واملفياملتقلبة لوجود الساكن 
واصه يف  أحاسيسها ابملواقف ، والتجارب ال متر  فس اإلنسانية  إ ذلك مما تفيض ال

 (1) (هبا (
ه  الرومانسي  اومل يبلغ أوجه، ومل تظهر الطبيعة فعليا   ) فقد كان )إال بظهور امل

البة وكانت  الرومانسيون الغربيون مولعني برتك املدن و األرايف حيث الطبيعة ا والتوجه 
لوة إ ذات أنفسهم ورائد الرومانسيني يف هذا الشعور  تروقهم الوحدة بني أحضاهنا وا

 (2)( (هو جون جاك روسو عاشق الطبيعة وتداعياهتا األول 
د وتعددت جوانبها  ، وأمحد الصاحل استفاد من تلك املكوانت من متحركة ، ع

ان والطبيعة وهو املوقف الذي تقوم ، ة وصامت يظهر )) التكامل الف الصحي  بني الف
ديد (( د الشعراء املعاصرين ؛ )) ألن ( 3) على أساسه فلسفة الصورة يف شعران ا وع
تمي يف جوهرها ية تركيبة وجدانية ت انتمائها إ عامل  من عامل الوجدان أكثر إ الصورة الف

 ( )الواقع (( 
                                                           

د طاهر زف  (1)  475شري ، صالصورة الشعرية ع
ياة أليب القاس  (2) ية يف التجربة الرومانسية ديوان أغاين ا ياويالصورة الف ، م الشايب أمنوذجا  ، زكية 

زائر ،  تيزيبمعمري  جامعة مولود  45م ، ص 2111، ا
وية ، عز الدين إمساعيل ، جامعة اإلمام    ( 3) ية واملع مد بن الشعر العريب املعاصر قضااي وظواهر الف

 .127م ، ص1978،   3سعود ، ط/
وية ، عز الدين إمساعيل، صالشعر العريب املعاصر قضااي وظواهر الف ( 4)  .127ية واملع
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د الشعراء الذين وصفوا قد ل د الشعراء بصفة عامه وع وعت مصادر الطبيعة ع ))ت
ة (( ية والساك ضارية والطبيعة بكل أنواعها ا  .(1) املدن واملعامل ا

د الصاحل من خ ظر قسمي الطبيعة الرئيسيةوسأقوم بدراسة صور الطبيعة ع  :الل ال
 .  يةالطبيعة ا -1
ةالطبيعة  -2  . الساك
وية املو  -3  إبذن هللا تعا ال سأفرد هلا مبحثا  مستقال  بعد هذا املبحث اد مع

نيبلغت الصور ال ترجع م ها ثالث ي وعشر وادها إ الطبيعة ثالثائة واث ن صورة م
إيضاح وأربعون صورة للطبيعة املتحركة ، وثان وثالثون صورة للطبيعة الصامتة ويف ما يلي 

 أكثر :
 : ّيةاالطبيعة أوال : 

يةقد تكون الطبيعة  هي األكثر حضورا  يف صور الصاحل ، وأقرب مالمسة  ا
دما تشرق الشمس بدفئها وضوئها ، أو هي أقرب  ب ع إلحساس الشاعر و ملشاعر ا
دما تشق  ياة ع دما يرى األمواج تتصارع أمامه ، وأقرب ملشاعر ا وف ع من مشاعر ا

الشاعر ؛ ألهنا حيوية  تتلك هي الطبيعة ال أاثر ،  األرض تلك الوردة لتخرج للحياة
انب األكرب حيث بلغت  احتلتفقد ؛ متجددة  الصور ال ترجع للطبيعة املتحركة ا
 .  %72.15صورة أي ما نسبته  232

 
بات -1  : ال

رج من األرض  بااتت ال  فتصري املساحات ، من أمجل مشاهد الطبيعة تلك ال
وقد بلغت صور الشاعر ، تشر عبريها ، واللون الذي يكسو املكان الواسعة خضراء ، وي

بات ال موع  من %8.18ما بلغت نسبته  أي،  إحدى عشرة صورة تعود مادهتا إ ال

                                                           

مد  ( 1) وية ، عز الدين إمساعيل ، جامعة اإلمام  ية واملع الشعر العريب املعاصر قضااي وظواهر الف
  127م ، ص1978،   3بن سعود ، ط/
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ّية دما يصف شيئا  ،  الصور العائدة للطبيعة ا وترى تلك الصور عميقة التفاصيل ع
تص ب به بوصف  وية ، دون احملسوسة ، ويتجلى ازا  ، وغالبا  ما يصو  اتال ر أبشياء مع
ية من قل ) قصيدة  منالصباح يف قوله  يف زرعمثال ذلك   :( أغ

 ِسرُت اي لَيُل يف طريِق اآلماين  
 (1) ُع الص بَ  فوق سحِر الرَّوايب أزر 
 

ميلة ، ولكن  دما رأى تلك الروايب ا فقد رسم لوحة مجيلة يف طريقه لألماين ع
بات يف  ، طي املكان ، فزرع الصب  من خالل لقاء أحبتهالظالم يغ فقد شبه الصباح ابل

 لوحة أنيقة .
ب  ، بزرع أوقاتهومل يكتف أن  ه يزرع أيضا أصوات ذلك ا  منيف قوله ، لك

يدة) قصيدة إ   :( ع
 زين ابلَبسَمة أثُقُب حُ  

 يف َزَمن ال يَِلُد األَفراح
 َفأزرُع موَّاَل ا بَّ على شَ 

ُبو  َ  (2)فإذا الوحشُة 
 

زنه من خالل مزامحة البسمة له  ومن خالل ، فقد حاول أن يبعد كل التفاصيل 
ة  زي ب يف تلك الشفا ا ية ، زرع نغمة ا بات يف لوحة ف ب ابل دما شبه موال ا    ع

 رائعة .
ب أكثر إشراقا ب يف قصيدة  ، وقد يغدو ا دما يزهر ذلك ا  (3)(كرىمهس الذ )ع

: 
                                                           

 19األو ، ص اجملموعة   (1)
 21اجملموعة األو ، ص   (2)
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ِق اي عُ    يمرِ وأمُي ا
 يمرِ ى أَ وَ  اهلَ كِت يف لَ مَ 
 يجرِ اء فَ يَ لضِّ رِت ابِ مَ غَ 
 جرِ اهلَ  لَ يكَ قِت هَ حَ سَ 
 ي ذرِ ا العُ بـ َ َر حُ أزهَ فَ 
 

دما غمرت فجر ابللقاء ، وقتلت ذلك اهلجر ، أزهر حبه العذري الذي  حبيبته ع
ياة من جديد . دما ضجت به ا  شبهه ابلزهرة ع

بيبة مبشاتل الطيوب يف قوله  ماك ( ؟من تكون)  قصيدة منأن يشبه شذا سؤال ا
: 

 يهتف مهُسِك الطَّري 
 من َتكون .. ؟؟

 اي ُمَسافرِي الَغريب 
 ويف الشفا الدف  

 نفحه الشَّذا
 (1) كأنه مشاتل الط يوب 

ضراء ايت مير هبا املسافر فيح س فقد شبه دفء الشفا ابملشاتل يف الرايض ا
 ابلدفء والراحة

 
 
 
 

                                                           

 15اجملموعة األو ، ص  (2)
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 الضوء : -3

ن ا مألهن ؛ رمبا ، ريةم ، حارقة شدية الوقع، دائما تكون املواد العائدة للضوء قوية 
ار مها مصدرين هلما تلك الطبيعة دما تكون من ، والشمس  ال وقد تكون فقط مضيئة ع

اين ، وقد بلغت الصور ال تعود مادهتا ملصدر الضوء د مصدر كالقمر ا تا الشاعر ع  اث
وهي غالبا ما ، %8.82أي ما نسبته  ،  صورةنيعشرة صورة من أصل مائة وستة وثالث
ص الشاعر  ها قوله يف قصيدة يف يتجلى ذلك  وتكون تشبيها ألشياء  مواطن كثرية م

 يات للحب :رثثالث م
 ي يقِ دِ  صَ ايَ 
 ليلِ الَّ  ونَ يُ ى عُ قسَ ا أَ مَ  ليلِ الَّ  ونِ يُ  عُ يف 
 ي يعِ َِ  أتِ طفَ أَ 
 ت ابَ رَ استَـ وَ 
  اتُ قَ دَ حَ 

َ
 اضِ امل

ُ
 (1) واَل  هَ  اةِ أسَ ي امل

 
ائف دما بدأت عيون الليل ترتبص ابلشاعر ا يعه يف ظالم الليل ع  ، فقد أطفأ 

يعه كالضوء يطفئه م ما   . ةحس بريبأفجعل 

دما قال يف قصيدة بَّ كالشمس متاما ع ية من )  وهو يف موطن آخر جعل ا    أغ
 :(قل 
ُ يَ  ََ زُن يف عِصُر ا  لِ ِّيه قَ  
 ايب ئَ اكتِ  وَ يت ارَ رَ ى مَ خفِ أُ  مُثَّ 
ُ  قُ شرِ يُ   أسُلو فَ ايت يَ  حَ ب  يف ا
 ى ..سَ ن األَ  مِ لِ قَ ا بِ مَ 
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 (1) ايب ذَ ن عَ مِ 
زن يعصر قلب الشاعر  ب ، فا اول االنتصار عليه بكتمانه ؛ ليشرق عليه ا وهو 

ب ابلشمس ال تعم األرضفيسلو قليال  به ف ياة  قد شبه ا بدفئها ، وضوئها ، وتعم ا
 تلك األرض .

يف (  مواين السفر) يف قصيدة  ، وقد يتحول الضوء إ انر  حارقة تشوي القلوب
 قوله :
 نِت  أَ ايَ 
 .. ؟ ارِ ظَ نتِ االِ  ولُ طُ 
  وبَ لُ ي القُ شوِ يَ 
 اقَ حدَ اِت .. واألَ اعَ السَّ  أَلُ ميَ وَ 
 بة  احِ ِن شَ احزَ ألَ ابِ 
 (2)ار  ضَ ا احتِ أنَّ هبَِ كَ 
 

فقد شبه االنتظار  ، نه يشوي القلوبأبيصف االنتظار اململ يف هذ املقطوعة 
دما جعل الساعات متتلئ ابألحزان  رق من أمامها ، وتكتمل لوحته ع ار ال  وهي ابل

 تصارع املوت .
 

 األشياء األخرى :
يّ خرى ال تكون ضمن الطبيعة األشياء األ هبذا املبحث قتوقد أ ها مل ا ة لك

بات ، أو الضوء ، مثل املاء ، واملوج ، واملطر ، وغريها ، وقد انل ف ضمن ال  ت صورتص

                                                           

 19اجملموعة األو ، ص   (2)
 23اجملموعة األو ، ص  (1)

 



 الفصل األول: مواد الصورة في شعر أحمد الصالح

 

63 

صيب األوفر من هذا القسم حيث بلغ  صورة من أصل مائة وستة نيوأربع ثالاث   تال
 . %38.1 صورة أي ما نسبته نيوثالث

اثر هوهلا ، بني املبعدين إال طوفان هادروما الليا يف قواميس احمل  ، وعاصفة يت
 : ( مواين السفر) حيث يقول يف قصيدة 

  ونِ يُ  العُ  يف اِ ليَ عِوي الَّ تَ 
ا طُ كَ   ا وهلَُ هَ  رَ اثَـ َ تَـ  ةٌ فَ اصِ .. عَ  انُ وفَ أهنَّ
 (1)  - رب  دَ  لِ  كُ يف  -

 
تعوي كأهنا ، واهلة  ليل الواهلني يقسو على الشاعر الذي استجدت به املعاانة يف ليلة

 فقد شبه الليل ابلطوفان لشدته وهوله .، طوفان عاصفة شديدة املالم  
وقد تكرر فعل الذوابن يف مكوانت الطبيعة املتحركة لدى الشاعر يف أكثر من 
رارة أحياان ، وأييت هبا من أشياء  موضع ، والذوابن الذي يعود رمبا على الثل  ، أو فعل ا

وية مثل احمل  : ( من تكون) ل ، والشتات ، حيث يقول يف قصيدة مع
 رينابِ ك العَ عَ  ألتُ سَ  

 غرَبِ ؟
 ؤالُ ها السُ متَ لَّ صَ أذَ 
 يارِ ظَ انتِ  اخَ شَ 
 ِ عِ اَل  مَ ُم يف حاَل األَ  تِ مَ انَ 
 وَ ذَ 

ُ
 (2) الُ حَ ى امل

 

                                                           

 8.9ص  اجملموعة األو ،   (1)
 15اجملموعة األو ،  ص  (2)
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امت أحالمه وذوى احملال فقد ، فقد كان انتظار طويال  ها ف وهو يسأل املارين ع
مواين ) قصيدة نفسه منويقول أيضا يف هذا املسار ، اله ابلشيء الذي يذوي شبه 
 :(السفر 
ُ  دُ ولِ مَ وَ   ي الذِ  بِّ ا
 ىوَ هَ ا للِ عدَ يه وَ فِ  ظُ وقِ ُ َّا سَ كُ 
ـَّ  مَ اثَ يه آَ فِ  لُ غسِ َ َّا سَ كُ   ىوَ ال
 ىدَ الَّ  اتِ طرَ قَ  لِ  كُ يف 
 اررَ ِة العَ حَ ائِ رَ  يبِ  طِ يف 
 ااتَ تَ يه شَ فِ  يبُ ذِ نُ وَ 
 (1) ا َ اتَـ يَ يه حَ فِ  ب  ُِ وَ 
 

ب ءابلشيات تَ فقد شبه الشَّ  ه  ، الذي يذوب يف مولد ا ب يف ذه دما يشع ا ع
ياة من جديد .، العاشق يذيب شتاته  ب ا  ويعود 

 :  نفسها ومثله قوله يف القصيدة
 ... نتِ  أَ ايَ  
 اين مَ األَ  لِّ ؤى كُ ت رُ بَ رَ هَ . م ..اهلِِ مَ  آَ يف  
 ةمعَ ول دَ لُ فُـ  ونِ يُ  العُ احت يف رَ استَـ وَ  

 .؟.. وقُ والشَّ 
 ... وعِ  الض لُ يف  رُ فِ َ  
َ  الَ وَّ مَ  نيِ تَ فَ  الشَّ يف  وبُ ذُ يَ    اة يَ ا
 (2) هجعَ رَ  اعَ مسَ األَ  دُ فقِ تَ فَـ 

                                                           

 24اجملموعة األو ، ص (1)
 .31جملموعة األو ،  صا  (1)



 الفصل األول: مواد الصورة في شعر أحمد الصالح

 

65 

 
اطب حبيبته يف هذ املقطوعة  ويتساءل أين أماين األحباب ، فقد فقدوا ، فهو 

فر يف الضلوع ؛ ألهنم مل يستطيعوا الوصول إليك ، فيذوب يف دمعتهم عليك ، والشوق 
ياة ابلشيء الذي يذوب ؛ ألهنم فقدو  ياة ، فقد شبه موال ا  ا التغ هبا.شفاههم موال ا

ةالطبيعة الاثنياً :   : ساك
وع الطبيعة ال ةتت وعا  كبريا  فهو كل مجاد ال يتحرك ساك يدخل فيها  ، بني األشياء ت

ها ، وأيضا   لكونيةاملواد ا ع م بال ، واألحجار ، وأيضا كل أنواع املعادن ، وما يص كا
تسعني الشاعر حيث بلغت  منكثري اهتمام ب ظاألماكن يف دائرة واسعة إال أهنا مل 

سبة للطبيعة املتحركة .. %27.95صورة فقط أي ما نسبته   وهو أقل ابل
ركة وليس على  مودفالشاعر تعتمد صور على ا  . ةفهي متحركة ومتغري  ، ا

 :( أعيذكِ ) يقول يف قصيدته 
 ُحُلوُلِك يف قَلِ َوبَوُح َمَشاِعرِي  

 َويف الَّبِض َكم أَتِتنَي نَفثَة َساِحر   
 َسَرت يب إ ُدنَياِك َعنٌي َبِصريَةٌ 

 .  (1) َوأَتََب الّلَياِ َأن َتُكوَن ُمَساِمرِي 
 

 سرى إليها لكن بعني بصرية، ونبضه ، ومشاعر ، حة لقلبه ملا كان حلول حبيبته را
قل ،  ة ذواقة بصري  افقد كانت عي، ومل تكن أي عني ، فقد شبه العني البصرية بوسيلة ال

تار من يصل إليها قلبه .  عرفت كيف 
يدة) وقوله يف قصيدة   :( إ ع

 أَثُقُب ُحزين ابلَبسَمةِ 
 احيف َزَمن  اَل يَِلُد األَفرَ 

                                                           

 .212اجملموعة األو ،  ص  (2)
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ُبِّ َعَلى َشفِ   أَزرَُع َموَّال ا
َطوِ -  -َآِثََة ا

ِكر  ُبَّ وُت  َتُدوُس ا
ُبِّ   فـََتصري َمَواِويُل ا

 (1)   نـَُواح
 

ازية  زن، فقد أزاح حزنه بطريقة  ا أمام لوحة  ، ابلبسمة أبن يثقب ذلك ا وجعل
زن مثقوبة   مبجموعة من البسمات . ، ومرقعة، متثل ا

دما يقول يف قصيدة  ، واملشرب تكون تلك الطبيعة خاصة ابملطعم وقد  مواين ) ع
 :( السفر
َ  ل  ا كُ هبَِ  قتَ رُ  شَ الَّ  صَ صَ الغُ  قُ وَّ ذَ تَ تَـ   ر اجِ َ ا
 اهبُ ذِّ عَ يُـ  لِ شَ ن وَ مِ  صُ تَ ا متَ هَ ورِ ذُ جُ  لَّ كُ   د  متَُ وَ 
 (2) ر ابِ عَ   اتُ وَ طُ ا خُ هَ عَ ع مسَ وجِ تُ فَـ  
 

دما ة أو مشروبة مطعوم اكأهن جعل الغصصففي هذ املقطوعة  وصفها ، ع
ذور ، وداخل العروق ، ابلتذوق  اجر، ومتتد إ ا ح بتفاصيلهما فقد تشرق هبا ا

سم ح يسمعها العابر  دقيقة التشابه بني طريف التشبيه .صورة  افتؤمله إهن ، ميتصها ا
يعية ، وأهنا مادة خصبة للغة يدرك الشاعر أمحد الصاحل أمهية تلك املكوانت الطب
ية ، واإلبداعية فقد جاءت مواد من تلك املكوانت يف  أي ما نسبته  ، صورة 136الف

وعت حيث طالت أغلب صور الطبيعة من صور مت،  21.48% حركة كاللون ، وت

                                                           

 .21اجملموعة األو ،  ص  (1)
 .32اجملموعة األو ،  ص  (2)
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بات ، وأشياء أ خرى ، والصور الصامتة بكل معانيها املستخلصة ؛ لتخدم ظالل وال
ية يف أمجل حلة .الصورة ؛ ولت  كتمل لوحاته الف

ة ابختالف الدفق الشعوري  ونفسية ، ترتكز تلك املكوانت يف مقطوعات معي
مل تكن  ( مواين السفر) الشاعر ، ورمبا مكان هيجان القصيدة ، وأكاد أجزم أن قصيدة 

مله الطبيعة من مجال .؛ كتابتها إال يف الفضاء الواسع   ألهنا متتلئ بصور تعود ملا 
ا فهي مادة خصبة من خالهلا يعرب الشعراء عمّ ، للطبيعة يف خيال الشعراء أفق واسع 

 . يعتل  يف خواطرهم ويصفون هبا أروع املعاين وأمجل الصور
لي الصورة كما  فسي والذه دور يف  فسي والذه دورلولالستقرار ال  لتشتت ال

ثرية إذ للحرب  )دور  رب مثال يفجر مكامن الصورة الشعرية وال يف سوداوية الصورة فا
ارهبم معها كثريا من  عظيم يف تشكيل الصورة األدبية فقد استلهم العرب من صورها و

ربية أو عن خربهتم أبدوات  ثاهلم وأقواهلم السائرة ال جاءتأم ارهبم ا معربة عن كثرة 
رب (   .(1)ا

                                                           

لة جامعة القرى لعلوم  ( 1) مد حسن إبراهيم ،  يل  رب يف تشكيل الصورة األدبية ، محد ال أثر ا
 1هـ ص1425عام  31ع/ 9الشريعة واللغة العربية وآداهبا ج/
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 ÈيعÆلطÁ 

 صورÇ  633عدÁ Ýلصور 

 ÇÝا  مسارÁ ÉÁل
 Ýعد

 Áلصور 

 ÈÆلنسÁ
 ÈويÀ  Áل

 Èكâتح  Á 232 72.05%لصورÁ Çل

 Á 90 27.95%لصور Áلصامته
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  الرابعاملبحث 
 املــواد املعنــويـــــة
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 املبحث الرابع 
ويــامل  ةـــواد املع

 
وية قدرا   اموس الشعر العريب قدميا  ، وحديثا مثل املوت ، من ق  تل املواد املع

ياة ، والفروسية ، والشجاعة ، والبخل ، والكرم ، وتشرتك تلك املعاين يف سهولة  وا
فقد عزي صعوبة ألفاظ طرفة بن العبد يف معلقته إ أنه ، فهمها بني كل العصور 

ما أرجعت سهولة ا  استخدم ألفاظ وبساطتها إ أنه ، س امرئ القي ألفاظ من بيئته بي
يستمد الشعراء املادة األولية  )استخدم ألفاظ عامة كتلك املعاين ال أشرت إليها و)
، وبعضها من األنشطة الفكرية  ، لصورهم من مصادر ش بعضهم مما يعايشه يف بيئتهم

ضارية ، كالكتابة، والرسم  .(1)(املصادرمن  والدايانت، واملعتقدات ، وغري ذلك، وا
ية يف احمل غري وقد أكد األستاذ لزهر فارس على أمهية املواد سوسة يف مواد الصورة الف

 .(2)رسالته للماجستري 
وقد ظهرت تلك املعاين يف مواد صور الشاعر أمحد الصاحل بقدر يسري حيث بلغت 

 من املواد الطبيعة .% 23.52صورة أي ما نسبته  32
للغوية ، وكل ما يتعلق ابلعلم والثقافة يعترب من ثقافته ا قاةتمسوقد تكون أحياان 

وية مثل قوله يف قصيدة ) ليلى تؤرق (:  أشياء مع
 اَي َولدي ..

عتلُ 
ُ
 راآلخَ  َهَذا الزََّمن امل

ُبلى ة ا  أتيت ِفيه السَّ
 أَييت َشبُق الِعشِق اأَلعَمى

                                                           

ية يف املفضليات( الصو 1) ه  رة الف مد ا  . 617ص، زيد 

توري  ( 2) زائر ،  جامعة م ية يف شعر عثمان لوصيف ، لزهر فارس ، رسالة ماجستري ،ا الصورة الف
ية  ،  طي   81، ص 2114قسط
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 (1) َيطُلُع ِفيه .. الّزمُن الَقهر .. (
 

ة مجيلة مشرقة  ،  يف آخرها حرف علةفقد صور الزمن ابلكلمة ال أتيت الس
كما هي   ، األخريفتصب  معتلة يف ، فيقودها العشق األعمى إ قهر من وجهة نظر 

من ضمن  ، وتلك صورة مبتكرة جديدة ، الكلمة ال يف آخرها حرف من حروف العلة
 الصور ال يتميز هبا الصاحل  .

ّب مادة لصورته عل من هذا ا راح (: وقد   حيث يقول يف قصيدة )رحلة ا
 ُردَّ  ِمن َحِبيَبِ بَعَض ذِكَرى 

َاِطرِي اَل تـَُهونُ اَي       َلذِكَرى ِ
َرُف يف الض ُلوِع هَلِيَبا    يُوَلُد ا

 (2)  َفهَو ُحب  َوثَورٌَة َوُشُجونُ    
 

رف لديه عاشق ابلفطرة ب  ، فا مل ا والثورة ، فمذ خروجه من بني الضلوع 
ا يالحظ أنه يشبه اوالشجون  ب والثورة واألشجان .وشبيه  رفوه وية كا أبشياء مع

 ) العصافري الربيئة (: قوله يف قصيدة ذلك
 طََلعِت ِبَفجِر َأايِمي 

 َكَأحاَلِمي  .. َكَتعِبرِيي
ران ِبَغرِي ُهَدى  فَأ

 َكَماّلِحي .. َأَساِطرِيي
 إ أن يقول : 

 اِل َحلقَاَعَلى اآلمَ 

                                                           

 39ص   ، ( اجملموعة األو 1)
 124ص اجملموعة األو ،  (2)
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 َغضبَا َكاألَعاِصريِ 
ا  يٌء بَر   ُحبـ َا ِجدَّ

 (1) َكأحاَلِم الَعَصاِفرِي 
 

بيبة عليه  ةطلع الشاعر يشبه شبه براءة حبه أبحالم ، وي األحالم ، وتعبريهابا
 العصافري .

سوسة ما  أثريدرك الشاعر  أمحد الصاحل  فوس  تلك األشياء ال ال تدركها ال
يال ، والتعبري التصويري ؛ ألهنا ال تشاهد لديها من إ مكانيات هائلة يف دفع دفة ا

واس فتعطي إمك  انية أكرب يف التفكري والتخييل .اب

                                                           

 118ص اجملموعة األو ،   (1)
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 ألول املبحث ا
د الشاعر  املعجم الفين ع

 
اء  تلف ألفاظ اللغة الشعرية عن اللغة العادية ، ومن خالل تلك األلفاظ يتم ب

ملة الصورة الشعرية ،  على الشاعر أن يهتم  وكانوملا كانت األلفاظ هي أصغر جزء يف ا
)فالشاعر ال يطلق الكالم على )تحسني هذ األلفاظ وتركيبها ؛ لتشكيل صورة مجيلة  ب

ه بل يراعي فيه مسألة الصياغة الشعرية ؛ ليؤثر يف سامعه ويعرب عن انفعاالته أبسلوبه  عواه
تلف به عن املتك اص الذي   .(1) (( لمني بل عن غري من الشعراء أيضا  ا

وللغرض الشعري انعكاس على املعجم الذي يصوغ به الشاعر قصيدته ، فللفرح   )) 
اص  ن أمحد الصاحل إوحيث ( 2)( (كلماته، وللحزن عباراته، ولكل غرض قاموسه ا

ف ضمن املذهب الرومانسي  .س فيهافقد جاءت ألفاظه سهلة واضحة ال التبا ، يص
، ووضوح تلك األلفاظ وقرهبا من فهم املتلقي يسهل عليه إدراك تفاصيل تلك الصورة 

ولقد شجع سهولة تلك األلفاظ ، هذ السمة أهم ما مييز صور الشاعر أمحد الصاحل و 
ث على الوضوح وتعدد الصور  همذهب دهم أشد ارتباطا ، الرومانسي الذي  وهي ع

دهم ، تتشكل من ذات وعواطفه ) وه، الشاعر  تابنفعاال ية ع ا أصبحت الصورة الف
د  ، الشاعر ، وأحاسيسه ، وعواطفه وأبطلت الصورة احملكومة ابلواقع ، ال تقف ع

سّية لألشياء (  وانب ا  .(3)ا

                                                           

د ذي الرمة( ال1)  188صالعكيلي ،  الواحد عبد ، عهود صورة الشعرية ع

د شعراء القصيم 2) ماجستري من جامعة القصيم   ، رسالةسليمان فهد املطلق ، ( تطور املعجم الشعري ع
 . هـ 1433

سني ايسني سلمان ، رسا (3) اصر التشكيل واإلبداع ، حسام  يزراين ، ع ية يف شعر ابن ا لة الصورة الف
جاح ، فلسطني ، ص  2111ماجستري ،   11، جامعة ال
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ضرية املستوحاة من وممّ  ا مييز ألفاظ أمحد الصاحل يف صور وموادها أهنا من بيئته ا
ة  ، التداخل الثقايف يف صور  هفأمحد الصاحل يقل لدي، للمتلقي  معروفة تومن أدوا ، املدي

 لة .      فصور قريبة سه
ه املفرط لشبابه ؛ وذلك  م ألفاظ الزمنجالحظت يف ألفاظ شعر ترداد مع ي

قال  بني القصيم والرايض  ه الذي عاشه كادحا مت وتبني  ذلك ألن تلك  ؟بعيدا  عن وط
وات تتثاءب لديه ، األخرية  ئدقصااأللفاظ تكررت يف  ، والزمن يعصف بساديته ، فالس

ميل أيكل طيبت ،ويعظه  ا معه يف سب الدهر والليل ا هيه  مع اختالف  عنالشريعة  ل
ني الذي يعصف ابلشاعر (1) ذلك ميل . ، وكلها صور توحي ابألمل وا ه ا  لزم

رز القصائد ال تض  بتلك ومن أبوتشيع يف معجم الصاحل األلفاظ املهموسة ، 
 ال يقول يف بدايتها :  ( مسافرة ) األلفاظ املهموسة قصيدته

 ستُ مهَ وَ 
  هرِ  طُ يف  

َ
 كِ الَ امل

 يدِ الغِ  لِ اَل  دَ يف وَ  
 وبِ يُ الغُ  لفِ ن خَ مِ  
 ةرَ افِ سَ مُ  
َ  فءِ ن دِ مِ  رتُ شَ نَ وَ   (2) ( اَل  اتِ شَ مَ  نيِ ِ ا

 إ أن قال :
 ا َ اقِ حدَ ى أَ لَ ا عَ فَ غَ وَ ) 
  اتِ ئَ امِ  الظَّ اِ ليَ الَّ  رُ هَ سَ 
َ إِ    وقٌ شَ  رَ اثَ وَ  انِ َ  ا
 

                                                           

َ  اّللَّ  قالَ  : ))قال وسلم عليه هللا صلى ال عن هريرة، أَب حديث من(( الصحيحني)) يف (1) : تَعا
 . ((الدَّْهُر  وأانَ  الدَّْهرَ  َيُسب   ؛ آَدمَ  اْبنُ  يـُْؤِذي

 .111ص اجملموعة األو ،  (2)
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ساب اهلامس برتديد حروف اهلمس ويستمر الشاعر اب اجملموعة يف لر م اهلادئ امل
ان .سكت ( ف)حثه شخص  :قوهلم   لتعرب عن دالالت السهر والشوق وا

بمبواأللفاظ املهموسة لديه ترتبط  فكأنه يهمس إ ، واالشتياق  ، والوله ، عاين ا
بيبة   .يبث لواع  حبه إليها قبل سفرها و تلك القصيدة يف ا

ديد ياة، مثل املوت  ، وتغلب على ألفاظه األلفاظ املشرتكة بني القدمي وا  ، وا
يل، واملشروب ، واملأكول  والسيف أكثر من  ، وإن كان يستخدم األلفاظ الرتاثية مثل ا

وية مثل الليل، رة األلفاظ املعاص ب ، والسهر ، ويكثر من األلفاظ املع داء ، وا  ، وال
سية ، والبكاء  والطائرة .، كالسيارة   ، أكثر من األلفاظ ا

 ألفاظهومل أجد يف  ، ي ذات لغة عربية فصحى حضريةهأما من انحية اللهجة ف
وصور لعامية ، ابكتبها ه  إال يف قصائد قليلة يف بواكري شباب ، أو عامية، ألفاظا  بدوية 

يمة ، أصيلة مبفرداهتا تستدعي الصورة العربية القدمية ذات الشكل البدوي القدمي  ، مثل ا
يل . ، والصحراء  وا

بل عذبة  ، وال وحشية، وال غريبة ، وألفاظه ذات معجم سهل دارج غري مبتذلة 
اك ألفاظا تتكرر يف صور الشا ، همها السامعيف وية  ، عرونالحظ أن ه وهي األلفاظ املع

لم ب املشرتكة يف كل اللغات والعصور مثل ا ، والرجاء  ،واألمل، اللقاء  و  الشوقو  وا
سوسة  د ألفاظا  ّب ،مثل ، وقد  لغة ب ا  وثيق ا  ألن هلا ارتباط؛ العيون و واألطفال  ا

لكل مجيل       وطربه ، يف طبع الشاعر التفاؤ ةصل اوهل، وهنجه الرومانسي  الشاعر
د أن صر الزمن يف صور ومن وجهة نظر داللية  سم واملكان  ، ع وهذا ، أكثر من ا

ية .اهتمام صور يدل على   ابللحظة الزم
ة مثل الزمن  يكرروالشاعر  اك ألفاظ تتكرر يف صور ، والليل ، ألفاظا  معي وأيضا  ه

وية املشرتكة يف كل ال ، الشاعر  لغات .وهي األلفاظ املع

فهو يستقي صور من بيئته  ، والسهولة، ألفاظه الوضوح  مساد أن من :  أخريا  
 احمللية .
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 املبحث الثاني 
 الصـــورة الكليــــــة
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 املبحث الثاين 
 ة ــورة الكليــالص

 
اال  ))ظهرت الصور الكلية يف شعر أمحد الصاحل و هي الصورة ال متتد لتشمل 

ا إ طبيعته حيث يستغرق الشاعر تفاصيل هذا املشهد  واسعا   قل من املشهد الذي ت
ا إ طبيعته قل فتمتد الصورة خالله امتدادا  مطردا   ، ويتتبع عامله ويرصد حركاته ، الذي ت

هاية إ صورة متكاملة  وقد  ، أو ثالثة ، قد يقتصر امتداد الصورة على بيتنيو لتصل يف ال
وقد يسميها بعض الباحثني ( 1) (أو املقطوعة ( ،أغلب أبيات القصيدةميتد ح يشمل 
 ألهنا تعتمد على تركيب عّدة صور.؛ ابلصورة الرتكيبية 
زئية ، حيث تتالحم  لكليةوالصورة ا )) هي الصورة املؤلفة من عدد من الصور ا

ية كاملة ((  .(2)  الصور فتكون لوحة ف
ديث غاورمبا  ها أحياان  ا  لبا صور )) يستخدم الشعر ا تشر الواحدة م موسعة قد ت

وهي ميزة للشعراء احملدثني وفيها داللة على أمهية الصورة  (3) على القصيدة أبمجعها ((
 الكلية 
اح على التفاصيل ز صور الشاعر أمحد الصاحل دقة الصورة يمي من أهم ماو  )) واإل

زئية ، كما يف ) قصيدة انتفضي أ يتها املليحة ( ويف قصائد العاطفية وتراكم الصور ا
امي ابلتدفق ركي املت اء ا  .(4)((العاطفي واالسقاط الرمزي أحياان يستفيض من الب

                                                           

كلية   ، جامعة أم القرى، عا سرحان القرشي  ،يف شعر بشر بن أيب خازم األسدي  ( الصورة الشعرية1)
 44ص  رسالة دكتورا، فرع األدب ، اللغة العربية 

ليلة ، أمحد بن سليم( 2) ديدةصورة املرأة يف شعر غازي القصي دراسة  ، ان اللهيب ، دار الطليعة ا
 211، ص 2113،  1دمشق ، ط/

اهات( 3) يوسي ، مركز الدراسات الوحدة  اال ضراء ا ديث ، سلمى ا ركات يف الشعر العريب ا وا
ان ، بريوت ، ط/     2117،  2العربية ، لب

مد صاحل الشطي ( 4) ديثة يف اململكة العربية  السعودية دراسة نقدية رؤية وشهادة ،  التجربة الشعرية ا
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ديث       د شعراء العصر ا كائي الذي  انتشر ع ويغلب على صور الكلية السرد ا
اس األدبية األخر  ديثه وانفتاح الشعر على األج  .(1)ى ( ) نتيجة لتطور األدب و

ص القصري  ا لوحة مجيلة تركيب، فقد تتابعت الصور يف هذا ال ة يئة مليّ لتشكل ل
 ابأللوان والظالل .

د الصاحل تصوير د البحر  ومن تلك الصور الكلية ع كما ،  لوحة شروق الصباح ع
 .( املسرح الربيء) قصيدة من يف قوله 
ُبِّ الرَبِيء    اَي َمسرَح ا

 
َ
 شرِقِ واَي ابِتَسام امل

َوزَاءِ   أشَرقَت اِب
 يفَليبِحر مبوِجَك َزوَرقِ 
ت اَي يَوَم الِفرَاقِ   ال ُك

 يالُبعُد َعّذَب َمفرِقِ 
 أَرَهقَت اَي حب  رِفَقا
 (2) اَل تَعّذب ُمرِهِقي 

ب الربيء ويشبهه مبكان حيوي حيث جعل للحب مسرحا  تشرق  ادي ا فهو ي
وزاء ه ا ه زو  ، م را  يبحر م والزورق  ،واملوج،  لوحة الصباح يدل علىفالشروق  ، رقهو

 . يدالن على  لوحة البحر
تتم صور   د  صر املفاجأة وقد  تتم بع لتكون  ؛ الرتكيبية ال تشكلت بلوحة 

روف ، أمجل هناية  قاط على ا ط ال د ذلك يف قصيدة ، و اك)كما   .(عي
ُذ اغَتَسلُت يف َعيَيكِ   ُم

                                                                                                                                                                          

  464ص 2113 1، اندي حائل األديب ، ط/
ريب ، ان( 1) كائي يف الشعر العريب املعاصر ، فايزة ا ، هـ1431، 1دي الرايض األديب ، ط/السرد ا

  . 757ص
 111صاجملموعة األو ،  (2)
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 ِبيَبِ  اَي حَ 
ََاِجرِي  ُذ َأن َذوَّبُت يف   َوُم

وِحَشاِت 
ُ
 َفجَر الَّلَياِ امل

َِبنيِ   َصاَر الصََّباُح اَنِصَع ا
َساء رَاِعَش اأَلضَواءِ  

َ
 وامل
ََياةِ    اَنِبَضا ِبَروَعِة ا
 َوقَلِ  
 الِذي َشرَشرت اأَلحزَاُن  

 يف ِشَغاِفه َواحتَـََكت نَِياطُه
 َصَحا 
 َلى َدقَّاِت قَلِبِك الَكِبرِي عَ  

 (1) بَعَدَما أََمضَّه الشََّتات
تهي بتلك القفلة  ص إ لوجة آخاذة وت ميلة لتحيل ال فقد تزامحت تلك الصور ا

دما صحا القلب من بعد هذا الشتات   الرائعة ع
يلها  هاستطاع الشاعر يف أكثر من موضع أن يستجيب لعواطفلقد  ونربات شعور و

  صور تركيبة ولوحات مرسومة بدقّة .إ
ا حيث ال يكت الشاعر بصورة واحدة بل  يفوأكثر صور الشاعر تتجه هلذا اال

 معها يف صورة كلية متعددة .

                                                           

 117صاجملموعة األو ، (1)
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  الثالثاملبحث 
 الصــــورة البالغيـــــة
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 املبحث الثالث 
 الصــورة البالغيــة

 
اية ، واجملازالتشبيه)   :( والك

البالغة : ) هو أحد فروع علم اللغة العام يبحث يف وظائف البيان وإبراز علم 
اصر ال تشكل مالية ووصف الع اء األثر وداللته ا ص خصائصه وأتثري يف ب ( 1)علم ال

علم يبحث يف الطرق املختلفة للتعبري عن املع  الذي هو: ومن أهم أقسامه علم البيان
 .(2) الواحد 

زئيةيف هذا املبحث  اول الصور ا وهي املباحث ال تدخل ضمن علم البيان   سأت
اية. كما يسمى يف البالغة العربية وهي التشبيه واجملاز )بقسميه املرسل واالستعارة (  والك

اإلخبار ابلشبه وهو اشرتاك الشيئني يف صفة أو أكثر وال  )) أواًل: التشبيه:
وب أو هو الوصف أبن أحد  تيستوعب مجيع الصفا اباملوضعني ي اآلخر أبداة  م

 .(3)((  التشبيه أو هو صفة الشيء مبا قاربه وشاكله
)) وإن تعددت تعريفاهتم له ، واختلفوا إال أهنم أمجعوا وقد اختلف العلماء يف تعريفه 

                                                           

مد سعيد حجازي ، دار اآل( 1) ظرية والتطبيق ،  قد األديب املعاصر بني ال اه  ال  1فاق العربية ، ط/م
 .231صهـ 1428

ظر : االيضاح يف علوم البالغة ، املعاين ، والبيان ، والبديع ، ( 2) مدي طيب القزوي جالل الدين  ، ا
 5م ، ص2113،  1دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط/

لو املصرية  ية يف أصول البالغة العربية ، بدوي طبانه ، مكتبة األ ية ف ظر : علم البيان دراسة أتر وي
 47م ، ص1397،  4، ط/

اهلي، أمحد الصاوي ، اهليئة ( 3) قد مع تطبيق على األدب ا ليلية يف البالغة وال فن االستعارة دراسة 
درية ط/  . 193م ص1997،  1املصرية العامة ، اإلسك
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 .(1)((البالغةفن  على أمهيته وأثر يف الكالم فقد اتفقوا على شرف قدر وفخامة أمر يف
رجاين يف ه وبني التمثيل أبن وا  .(2)( () التشبيه عام والتمثيل أخص )رق بي

 وأداة التشبيه ووجه الشبه. ، واملشبه به ، املشبه أربعة: وأركانه
عها األديب يف عمله األديب ))  ية يصط ، سد هبا املعاين ، ويعد التشبيه صورة ف

 .(3)(( األحوال والصفاتعن طريق إقامة عالقة مقارنة بني األشياء املشرتكة يف بعض 
تلف عن االستعارة يف تدل يف التشبيه على شيء أخر فتلف عما  الكلمة ال ))  أنو

 .(4) (تدل عليه يف العادة من حني أن الكلمة يف االستعارة متتلئ بدالالت جديدة (
د التشبيه أيخذ حيزا  من صور الصاحل  ا  تشبيه نه ثانو فيبلغت تشبيهاته ، حيث و

  %14.18أي ما نسبته  ،  صورةوستني ةأصل مخسمائة وأربعمن 
 : (5) ( مواويل على شفا الشوق) أمحد الصاحل يف قصيدة قول  من أمثلتهو 

حُفوُر يف َعظِمي_
َ
 َتَسرَّب ُحب ِك _امل
َ َذرّاِت ذرَّايت  إ

 َكأين نَبَتٌة يف التِّيه
 َمرَّ ِبَرمِلها َغيثُ 

 َوَندَّى ُفجُرها َطل  
 
بتة ال جاءها غيث بعد أن تسرب حبهي إ قلبه  اشبه أمحد الصاحل نفسه ابل

                                                           

التصوير البياين يف حديث القرآن عن القرآن ،  عبد العزيز بن صاحل العمار  ، جائزة ديب الدولية (  1)
 13هـ ، ص 1428 1/ط

رجاين ، دار املعرفة ، بريوت ، ص(  2)  75أسرار البالغة يف علم البيان ، عبد القاهر ا

 .376ص مطلوب أمحدالصورة الشعرية ،   ( 3)
مد الو وعائشة جرير ، إفريقيا  ( 4) البالغة املدخل لدراسة الصورة البيانية ، فرانسيسو مورو ، ترمجة 

 28، ص 2113بيضاء ، الشرق ، الدار ال
 186ص اجملموعة األو  ،  ( 5)
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بتةيكما ، ووصلت إ ذرة ذراته  . صل املاء إ أقصى عروق تلك ال
دث الذكرى (   يقول : (1)ويف قصيدة ) يف قلبها 

َُدُِّث .. قَلُبك ..  ( 
 َعن َرعَشِة الشَّوِق َبنَي الُضُلوع 

َفاوَأن َتسَتِبيَ   َفاَ الشِّ  الشِّ
 َكَار  تُؤَج 

 َكتَـّياِر َموج  َعّصِي القلوع (
 

دثه نفسه عن الشوق الذي يسكن بني ضلوعه ويصف هذا الشوق أنه  ، فالشاعر 
ار املؤججة   أو مثل تيار موج يقلع كل الذي أمامه .، مثل ال

 :( 2) ( مواويل على شفا الشوق) ويقول : يف قصيدة 
 ُ  رح .. يف قَلِ مَحَلُت ا

 َكُعصُفور  .. َهِجري الصَّيِف َأجاَل
َ َماء    ِإ
 ِإ ُحب  

 َوَضمَّ َحِيُه ِظل  
 عيوين .. !
 َموِلٌد لِلَحبِّ 

 َهَذا اهلََوى رِ يَغُفو يف ثـََواين ُعم
 َوَيِض   َشوقُ 

 رَاِعش اأَلهَداب .. ابآلَهاِت ُمبَتل  

                                                           

 .219ص اجملموعة األو ، ( 1)
 .186اجملموعة األو ، ص ( 2)
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ب  رح جرح ا الذي يشبهه هبجري الصيف مثل عصفور أجرب والشوق  فهو محل ا

ب . الشاعر الصيف إ املاء كما أجرب  الشوق إ ا
 

 :املرسل  اثنياً: االستعارة واجملاز
يشغل الدارسني  ) أهم ما يث ميكن القوللالستعارة أمهية ابلغة يف الدرس البالغي 

 .(1)للغات اإلنسانية حاليا  هو االستعارة ( 
ة  مع ، ستعار من الثاينتو ، صورة بني شيئني تظهر ابألول  ة إن االستعار  القري

اضرة  . () ا
ثه عن االستعارة يالحظ  أهنا تستخرج من شيء ذي عالقة )) وأرسطو يف 

ظر الثاقب  هما ألن ال ها تعتمد أيضا  على الربط بني شيئني ال عالقة بي ابملستعار له، لك
د بني أمرين بشكل أبلغ من التشبيه توح املتباعدة وهيه ح بني األشياء يبصر وجه شب

ال يف التشبيه  .(3)(( مغاير ملا هي عليه ا
سبورجن»وتقول  االستعارة هي املماثلة بني أشياء غري متماثلة يف « : »كاردلي

 .(4)«جوهرها سر الكون العميق
وامد حركة املشاعر والعواطف اإلنساني)) ووظيفتها أهنا:   .(5)((  ةتبعث يف ا

                                                           

مد مفتاح ، املركز الثقايف العريب ، ط/( 1) اص ،  طاب الشعري ، اسرتاتيجية الت ،  2115 4ليل ا
 .81ص

قاد( 2) وث اللغوين وال ظر ، مفهوم االستعارة يف  ية ، أمحد الصاويوالبالغيني ، د ي ية ف ، راسة أتر
درية   222م ص1979اهليئة املصرية العامة للكتاب ، االسك

شر  ،ساسني عسافالصورة الشعرية ، ومناذجها يف شعر أيب نواس ،  (3) امعية للدراسات وال املؤسسة ا
 .71م ص1982هـ 1412عام  1والتوزيع ، ط/

 .71ذجها يف شعر أيب نواس ، ساسني عساف ، صالصورة الشعرية ، ومنا( 4)
 .71الصورة الشعرية ، ومناذجها يف شعر أيب نواس ، ساسني عساف ، ص( 5)



 أدوات التشكيل الفنيلثاني: الفصل ا

 

87 

ه و ييل صورة جديدة ، وروعتها تكمن فيما تتضم مل على  ) لالستعارة تركيب 
 .(1) من تشبيه خفي مستور (

إنه كشف عن حقيقة مسترتة  ، والشعر لغة اجملاز، اجملاز هو معيار اإلبداع إن 
ها بصورة حسية  قيقة، وأحسن، والتعبري ع موقعا  يف  واجملاز يف كثري من الكالم أبلغ من ا

 . القلوب واألمساع
ه، املستعار: هي رئيسية أركان ثةثال على ستعارةاال وتقوم)   ، به املشبه وهو م
قسم ، ستعارةاال فيه جرت الذي اللفظ وهو واملستعار، املشبه، وهو له، واملستعار  إ وت
 :أمهها لكن غة،البال كتب ضبطتها عديدة أقسام
ية ستعارةاال-أ  به املشبه بلفظ فيها حصر  ما وهي: التصر

ية ستعارةاال -ب  إليه ورمز به املشبه فيها حذف ما وهي:  املك
 () ( لوازمه من بشيء

ديثة قفزات  م تعد لتحقق الرتابط بن األشياء لفولقد قفزت االستعارة يف الدراسة ا
الق  )فقط بل ) يال ا  .(3) ((أصبحت اليوم قوة لإلبداع ، ومن أهم ملكات ا

وجه بالغي يقوم )) وهو ، لفظ استعمل يف غري ما وضع له  وأما اجملاز املرسل فهو
ل كلمة أخرىعلى استعمال  ة تصل  وجاءت عملية  لكلمة تدل على حقيقة معي

 .(4) (( االستبدال نتيجة للمجاورة
وهو يفكر ابلتشبيه واجملاز )) Middleton Ntmurryوإن ميلدون موري 

ص على أهنما مرتبطا يف الشكلي للبالغة ي  ابستعمال الصورة كاصطالح يشمله ن ابلتص

                                                           

 .71الصورة الشعرية ، ومناذجها يف شعر أيب نواس ، ساسني عساف ، ص ( 1)

د الشاعر عز الدين مهيويب ، عبد الرزاق بلغيث ، رسالة ماجستري ،( 2) كلية اآلداب   الصورة الشعرية ع
 .83، ص  1، ط/ 2119واللغات ، جامعة بوزريعة ، 

شر العلمي ، الكويت ، ( 3) لس ال ،  2115اإلبداع الشعري وكسر املعيار رؤية نقدية ، بسام قطوس ، 
 .54ص

ية ، صبحي البستاين ، ص( 4)  .124الصورة الشعرية يف الكتابة الف
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ا ما يفيد أبن الصورة بصرية  ا أن تستبعد هنائيا  من أذهان ذر أبن علي كليهما وإن كان 
 .(1)(( فقط أو بشكل غالب

ا  زئية لرتسم ل زئية ال تطرقت إليها تتشكل الصورة ا ومن خالل هذ الصور ا
 طرب كل متذوق لألدب .لوحة مجيلة ت

صيب األكرب من صور الشاعر أمحد الصاحل  املرسل ن االستعارة واجملازإ أخذا ال
 صورة أي ما نسبته ني صورة من أصل مخسمائة وأربع وستنيوسبع ا  وأربع بعمائةر فبلغت أ
84,14% . 

 : قوله من أمثلتهما
طبة األخرية على أسوار اب  .بليونيقول أمحد الصاحل يف قصيدة : ا

 ) قَاُروُن ( .. !
 َسيمَُحُكم َذَهبا  

ُكم )ُعُراَب (  َيطِمُث ِفيُكم .. ِم
 ُيكَتُب يف َحاِضرُكم .. َنَسبا

 ) قَاُروُن ( .. !
 َتَسلل يف َدمُكم

 َمسَّت َكّفا َضَمائِرُُكم
 ) قَاُروُن ( .. !
َـَتُكم  َبَ  ِفت  (2) اسَت

 
رثومة  تن صفاو أ، قارون بففي هذ األبيات يشبههم  قارون تسللت يف دمهم كا

وهو جرايهنا يف الدم على ، بشي من لوازمه  تىوأ ، وحذف املشبه به، ال تسري يف الدم 

                                                           

يه( 1)  .195، ص رينوا وأوسنت ويليك نظرية األدب ، ري
 223جملموعة األو ، ص ( 2)



 أدوات التشكيل الفنيلثاني: الفصل ا

 

89 

ية ة  ، سبيل االستعارة املك تكم ( فقد شبه الفت ب  فت لكلب وحذف ابومثلها أيضا  ) است
باح) ورمز بشيء من لوازمه  ( الكلب) املشبه به   . ( ال
 :( قراءة يف يوم الغفران) يقول يف قصيدة و 

َيَمِة الّسوَداء  ِمن لَياِ ا
 َشبَّ الثَّار َعن َطوِق اهلَزميَةِ 

 نـََبَت الَّصُر عَلى ُجرِح َشِهيد  وُحَزيرَان
 َخَبت يف قَلِبه الذّكَرى األَليمة
 (1) َوطَافت َزغَرَدات للَعَذاَرى 

 
يمة السوداء قبل اهلزمية كيف اثرت اثئرة فهو يصور املوقف :   فهو ، العدو داخل ا

ار  على  (شتباب( ويرمز إليه بشي من لوازمه )اال راال) وحذف املشبه به ، يشبه الثأر ابل
ية  صرهم  ( اهلزمية قطو )  ب عنوقد ش ،سبيل االستعارة املك ، بعد ما وثقوا ابهلل أن ي

بت من دماء الشهداو  دما ي صر ع اء قبل أمر الذّكرى األليمة وزغاريد سرتسل يف وصف ال
 العذارى .
 

اية :  اثلثاً الك
وت  )) يت ، أو ك اية لغة ما يتكلم به اإلنسان ويريد به غري ، وهي مصدر ك الك

 .بكذا عن كذا ، إذا تركت التصري  به 
ع من إرادة املع األصلي  ة ال مت ا مع قري واصطالحا  : لفظ أطلق وأريد به الزم مع

))(2). 

                                                           

، ص ( 1)  .48اجملموعة األو
 م ،2112جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع ، أمحد اهلا ي ، املكتبة العصرية ، صيدا ، بريوت ( 2)

 .286ص 
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اية إ قريبة وبعيدة  قسم الك فى بوصفها  ))و (1)وت ائية أمهية ال  وللصورة الك
اية ال تتحقق  ا  أن الك وسيلة تعبريية موحية أبوسع املعاين وأدقها يف ألفاظ موجزة، ويقي

اصر البيان األخرى: كاالستعارة، والتشبيه يتها ما مل تتعاضد معها ع وثَّة ارتباط بني  ،ف
ائي والبيئة االجتماعية احمليطة ابلشاعر، خالفا  للستعارة ال تقوم على صورة ا لتعبري الك

 .(2) ((الشاعر
اية هو أقل صور أمحد الصاحل استعماال  فقد ورد يف عشر صور تقريبا   صر الك وع

 فقط من صور الشاعر %1.77ا نسبته فقط أي م
 .الطيب (قوله يف قصيدة ) يف ضيافة أيب  من أمثلتها :

 قَاَلت ) َحَذاِم ( :
َعرَج اللَوى (   ) أََمرتـُُهم أَمرِي مبُ

 نـََفُضوا َأُكفَّهمُ 
َـُهم  َوَداُكوا اأَلمَر يف َما بَي

 َوَتَذاَكُروا 
 َمأَساَة ِصفِّنيَ 

 َوِلأَلحَداِث رَاِئَحُة الَِسي
َيُل ؟؟  َوا

 َعاِكَفُة َعَلى َأكَفاِن بَلِقيس
 َتُسف  ُدُموُعَها 
 َوال وُق ؟ 
 أَغَطَش ُحزهَنا َ ُس الَظِهريَةِ  
َِي   ُرَوءُة اَل 

ُ
 (3) وامل

                                                           

ا، ط/( 1) مود املصري ، دار الوفاء لدي  .117، ص 2117 1قطوف من بالغة العرب ، أمحد 
 286جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع ، أمحد اهلا ي ص ( 2)
 .218 اجملموعة األو ، ص( 3)
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اية عن حزهنم الشديد على حاهلم   يهمهم.،وأن أمرها ال فقد نفض القوم أكفهم ك

 :( انتفضي أيتها املليحة) ويقول يف قصيدة  
 تـََاسخت يف بَعِضِك الر وس 

 واأَلذاَنب
ِرَابُ   ُمدَِّت ا

قُتولةُ سا
َ
 َءِت امل

 (1)ماَلوُن َهذا الَوقت ..؟! 
رب . اية عن بدء ا ِرَاُب ك  فقد قال ُمدَِّت ا

 
 :(ثالث مواقف المرأة العزيز) وقال يف قصيدة  

 اَي سيِّدي
َدَما َمد وا ي َ الُصواع  َدا  َوِع  إ

 رَأيتهم ؟؟
 وََكان يف رَِحاهِلم ؟

 َلِكَِّ 
 ابتَـَلعُت َصرَخِ 

  َأِجد ِلَقبَضِ ِذرَاعَوملَ 
 شُت َعن ُرُجوَلِ فـَتَّ 

 الضََّحى َأَضعتـَُها يف َصِدر اَنِهد نـَُؤوَمةِ 
َتَدى للََّهو  (2) يف َحانَِة َوُم

                                                           

 .265اجملموعة األو ، ص ( 1)
 . 44اجملموعة األو ، ص ( 2)
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اية عن الرتف والكسل .  فقد وصفها أبهنا نؤومة الضحى ك
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  الرابعاملبحث 
 وظائف الصورة الفنية عند الصاحل
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  الرابعاملبحث 
د الصاحل ية ع  وظائف الصورة الف

 
ها ية وظائف عديدة م سيد للفكرة ..(  أهنا:  للصورة الف وتتعدد وظائفها  (1)) 

تلف عن  سب كل تيار فالتيار الرومانسي غري التيار الكالسيكي وكل له مسار الذي 
 .اآلخر 
ني : تصوير  )) ديث عن وظيفة الصورة يتبلور يف أمرين اث ربة الشاعر أوال  ، إن ا

اس اثنيا  اول أن يستخرج تلك األحاسيس  (2)((وإيصاهلا إ ال ان  فالشاعر كأي ف
 داخله ويسعى إ إيصاهلا إ اآلخرين بقالب ف يف لغة بديعة .

د الشاعر أمحد الصاحل دما يبكي  ، وهو ما ترا ع ه األمل تتزاحم الصور يف ويدكّ ، فع
تل  يف داخلداخله ويلجأ إ ال ، مثل وإبداء حزنه العميق ه صورة ليصوغها تعبريا  عما 

 يف قصيدة ) ثالث مواقف بني يديها ( : قوله
 اَي َصِديِقي ..
بُتورِة .. الَفرَحةِ يف َفَاِض ال

َ
 ّلحظَِة امل

 أَبِكي  
ُزَن   أنُشُ  ا

 وأغَتاُل بـََقااَي لَيَلة  
َرِيف  َمّرت َكأنَواِء ا

 ِمن ُجُوِن اإِلمِث ِإحَساِسي يـََتلوَّى 
 فَاسَتعصم ؟ 

                                                           

د ذي الرمة 1)  188ص العكيلي ، الواحد عبد ، عهود( الصورة الشعرية ع

ية يف شعر الطائيني بني  ( 2) اد الكتاب الصورة الف شورات إ س ، وحيد صبحي كبابة ، م االنفعال وا
 8م ، ص1999العرب ، 
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 َيّساَقط ِمن َعيِ َظُل الَيَأِس 
ِبت ُحبَّا يف انِسرَااَبِت نَزِيِفي(   (1)اسَت

 
تشد الصور يف  فاللحظة مبتورة  ، املقطوعة تعبريا  عن األمل هذومن فرط حزنه 

ون اإل ريف وج وظل اليأس يسقط ، مث يتلوى الفرحة ويغتال بقااي ليلته ال مرت كما ا
بت حبه داخل نزيفه لقد مرت تلك  دما يست ه يدرك وميض التفاؤل ع يه ولك من عي

ارجي وسيلة لتف ه من أملالصور وكأهنا تلفظ ما تبقى من حزنه للعامل ا  .ريغ ما يك
ية تشكيل املع الزم  قد اين واملكاين للشعر ذلك أن الشاعرومن وظائف الصورة الف

ديد ومن السماء واألرض ومن املقروء )) يوط اآلتية إليه من القدمي وا يؤلف بني ا
ية واملكانية  تاج إليهوهو هدف  (2)((واملشاهد طقة اللحظة الزم دما تست الشاعر ع

ليكون حاضرا يف الصورة ويف ذهن القارئ مثلما  ، ويستدعي املع املكان أو الزمان
زين وا  ال يقول فيها :م يف قصيدته : ) أشواك اهلوى ( ألاياستدعى الوادي ا

ُزِِن .. األَلِيِم ؟  اَي َواِدي ا
 َأاَل ُتُضُم رَِكايب 

َـق ِلي  فـََلقد َسِئمُت .. تـَ
ّكُروا َأصَحايب    َوَت

 وََكرِهُت ُدنَيا َأضَرَمت ؟
َوى ِبَشَبايب   اَنَر ا
ِم   َماِ ..؟ َوِلأَلايَّ

 عَتايب َهدَّ ُجُوهَنا أَ 
 مَل َترَحِم ا َب اّلِذي

                                                           

 .41اجملموعة األو ،  ص  ( 1)

ظرية والتطبيق ، ص ( 2) قد الشعري ، دراسة يف ال ية يف ال  .161/161الصورة الف
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 (1)َسِهَرت َله أَهَدايب  
 

زن  زن فقد صور ا وصور حاالته معه ، الذي شبهه ابلوادي وهو مكان ذلك ا
وهنا فقد شبه الدنيا واألايم  ، فالدنيا أضرمت انر الشباب، يف عدة صور  واألايم هدته 

ن لوازمه وهو اإلحراق واإلتعاب على سبيل حذف اإلنسان ورمز إليه بشي م، و ابإلنسان 
ية .  االستعارة املك

دما يصف الليل يف  عل من الصورة وصفا  للطبيعة يف عني ذلك العاشق ع وقد 
ه يف قصيدته حيث يقول،  ويظهر مجال املكان يف أهبى صور ، أنشودة للحب   :وهو يزي

 أَيـَّها الَفجُر َعَلى َأحَداِقَا
َِسانَعرَبت ُكُل لَيَ   الِيَا ا

 َوَمَضى لَيُل َهَوااَن َغرَِدا  
ََان  رَاِعَش اأَلشَواِق َمشُبوَب ا

 َيشرُب الُعشَّاُق ِمن أَفرَاِحه
 نـََغم الس َحاِر ِسحرِي البَـَيان
 َتغَرُق السَّاَعاُت يف َنشَوهِتَا
 (2) لَيَلَة لِلُحِب ِمن ُعمِر الزََّمان

 
سان فهو ليل هوى راعش األشواق فبعد بزوغ الفجر ذهبت ليا ال ، شاعر ا

 واألفراح ، ويشرب العشاق من أفراحه وتغرق فيه الساعات يف نشوهتا راعش كاألضواء 
ية ، فكل تلك ،كاملاء والساعات ، ي الذي يغرق على سبيل االستعارة املك كالكائن ا

 ل .الصور احتفاء بزمن يعشقه الشاعر ويصب فيه فرحته الزاخرة وهو اللي

                                                           

 .313اجملموعة األو ، ص  ( 1)

 .91اجملموعة األو ، ص  ( 2)
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قل التجربة   ))  وهرية ل ية ا وأولع املعاصرون ابلصورة الشعرية ؛ ألهنا الوسيلة الف
س به اء القصيدة وهي تعكس ما  اصر ب صر من ع ة إمنا هي ع  ... والصورة ليست زي
ها والعاطفة ال تضيف إ الواقع ما  الشاعر من امتزاج بني الفكرة ال يريد التعبري ع

 .(1) (تضيف (
قق الصورة و  صرين مبساندة  إاليفتها األساسية ظوال  صر شعري  )) ع وأهم ع

ية العامة ...  انب الصويت يف الشعر مهم يف الب تطلب الصورة مساندته اإليقاع فا
صر األساسي اآل خر الذي يساند الصور ..هو الرؤى العاطفية والشعور املسيطر ( والع

انب الصويت من الشعر املتماسك الثري. ويعترب شعر الصاحل يف اإليقاع  وا
ربة الشاعر ربة تولد أفكارا وانفعاالت  ، ومن تلك الوظائف تصوير  فهو يعيش 

قل التجربة مث إيصاهلا إ اآلخرين .، تاج إ وسيلة   والوسيلة هي تلك الصورة ل
م تعد مبثابة وقد يكون من وظائف الصورة تشكيل نفسية املبدع ألن )) الصورة اليو 

اولة للتفكري من خالهلا تفكري مرتبط بوجدان الشاعر وتعقد التجربة أو بعبارة أدق لقد 
جما للعواطف واألفكار ومن شأصبحت الصورة مصدرا للتأمل أ فس وم هنا االهتمام ب

اء وتشكيل الزمان  ربة شعورية هدفها اإل املبدع وهي من جهة أخرى نتاج خيال و
 .(2) يال  نفسيا  ((واملكان تشك

ربة توّلد يف نفسه أفكارا  وانفعاالت ) ) ان، يعيش  إن الشاعر، شأنه شأن أّي ف
ية  تاُج إ وسيلة تتجسد فيها، هذ الوسيلة هي الصورة. فالصورة هي "الوسيلة الف

زئي والكّلي اها ا قل التجربة، يف مع وهرية ل ال  الصوروالشاعر الصاحل مقل يف  (3)( ا
صب صور يف نقل شعور داخلي وهذا من الفروق بني تعكس الواقع بشكل حريف ، إذ  ت

                                                           

قيقات ) كمبيوتر ( للعلوم اإلسالمية الصورة الشعر  ( 1) لة مركز  ية ، أمحد مطلوب ، مقال نشر يف 
 . 29-27ص 

ية يف القصة القرآنية قصة سيدان يوسف عليه السالم منوذجا   ، بلحسي نصرية ، جامعة  ( 2) الصورة الف
 . 42هـ  ص1426أيب بكر بلقدان ،  

ية يف شعر الطائيني بني ا ( 3) س ، الدكتور وحيد صبحي كبابة ،ص الصورة الف  8النفعال وا
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قل للقارئ ، وظائف صور الرومانسيني والكالسيكيني  فالصاحل من الصف األول الذي ي
ربة شعورية ال تصوير  ا  صور  ربةتتجسد يف نقل  سد حكمة  واقع أو  ياة  من خربات ا

 يذكرها الزمن .
فس وتقرر والصو    فهي وسيلة أتكيدية لوصف ذلك الشعور رة أيضا  تؤكد املع يف ال

ب  فصالنفهو يؤكد أنه وا  :وال يقول فيها (1) ( نشوة األزهار) يف قصيدته  الي
 ) َأاَن َوا ُب 

 يف ُعُيون الشَّوِق َتوأَمان
 وأَنِت ؟!

 اَي َخُجوَلة الَعيَنِي يَف ُعُيوين اأَلَماِن  
َفا ( ِفر الشِّ َ  َموَّاُل ُحِّ 

 
ب كالتوأمني يف هذ الصورة و فقد أراد أن يؤكد أنه هو  ها  ليؤكد عدم انفصاله ع

ب  بوبته هي األمان يف عيونه ليصور أنه وا  واحد . شيءو
حيث  (سؤال)وقد أتيت الصورة ضمن أسئلة حائرة يف ذهن الشاعر كما يف قصيدته  
 يقول :

َ اإِلاَيُب ِمَن الَسَفرتـََتَسائَلِ   نَي َم
ستَـَقر

ُ
ُُروُف امل َ َيِطيُب ِلَمن تـَُغرِبُه ا  َوَم

 اَي أَنِت . . !
 بَعُض َهَواَي أَتَعَبه السََّفر

ََور ( ئ بِه ا َِ  (2) وأََمضَّه .. َكيُد الر ُموِش َوَما 
 

                                                           

 78اجملموعة األو ، ص  ( 1)

 193اجملموعة األو ، ص  ( 2)
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عله كاملسافر  روف و حها ا يطرح هذا  فهو، فقد تساءل عن الغربة ال مت
لب غربة املكان  لب غربة املع ابلسفر الذي  روف ال  التساؤل من خالل تشبيه ا

. 
ربته الشعورية من خالل وسيلة من أهم أخريا  :  استطاع الصاحل أن يوصل للقارئ 

قل ، وقد شاهدان وظائف لصور شاعر رومانسي ، الوسائل ال ميتلكها الشاعر للتعبري  ي
ياله احمللق أحاسيسه م ميلة إما أن تعرب عن إحساس ، ن خالل التعبري  ية ا فصورته الف

ربة شعورية، داخلي   أو مكان أو لتؤكد مع . ، أو توض  أمهية زمان ، أو تعرب عن 
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امس  املبحث ا
 الصورة بني التجديد والتقليد

 
لالنتبا إذا كانت مبتكرة ، وتعتمد تلك الصور على خيال  الفتةالصورة تكون 

خصب ، وشاعرية فائقة ، وقد ال يستطيع الشاعر االنفكاك عن جذور الثقافية ، فكثريا  
د صورا  م البد ملن وهب موهبة الشعر  )أخوذة بشكل أو آبخر من صور سابقة و)ما 

وكذلك األخيلة والصور ليكون ، ليمد ابلعبارات أن يعززها مبحفوظ من الشعر القدمي ، 
ها القدماء من قبل  ا تبدو ، نواة يستطيع الشاعر بعدها أن يل  أبوااب ما و ومن ه

 .(1) ((مالم  ابتكاراته وجدته 
دةوص والقدم ، سأحاول أن أبني مدى جدة صور  ور أمحد الصاحل ترتاوح بني ا
ية ، أن تكون  يف هذا املبحث ؛ ألن قدمهاالشاعر و  من أهم ميزات خصائص الصورة الف

أين كان هذا ومن من القدمي  مبتكرة مل يسبق إليها ، وسأنظر إن كان استمد الشاعر صور 
 أو كانت صور مبتكرة جديدة. ؟ الستمدادا

وقد يكون التقليد يف صور املدي  ، أو يف طريقة السابقني يف الغزل ويف أغراض 
 احل متيز يف الغزل .أخرى إال أن أمحد الص

فك عن تراثه ، وقد قال يسابقليف أتثر الشاعر ، وتقليد  عيبوال   ه فالشاعر ال ي
) وأان أحد هؤالء اتفقت مع  )الشاعر أمحد الصاحل يف إحدى اللقاءات الصحفية : 

كثريين يف أعمال إبداعية ، واختلفت مع آخرين ، وانَّ لعمق التجربة ، وقوة أتثري اهلم 
وال أعتقد  ، واالتفاق استلهم الشاعر من خالله العمل اإلبداعي أييت االختالف الذي

 .(2)( أن أغرد يف عامل آخر (

                                                           

د ذي الرمة ،1)  71، صعهود العبكلي  (  الصورة الشعرية ع

زيرة2) ميس ، (  صحيفة ا  الصفحة الثقافية . ،  11641 العدد: 1ط/ 1422،  ،شعبان  31 ، ا
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د إ  )وللكشف عن التقليد يف الصور الشعرية ) وسائله املتعددة ، وهي مجيعا تست
وصاف وجود مؤثرات للتقليد تتض  للدارس ابلتأمل ، فإضافة إ ما يرد يف الصورة من األ

سية للمرأة ، والذي كان أظهر معامل التقليد (  .(1)(ا
يدة(  :ومن الصور املبتكرة  لديه قوله يف قصيدة )إ ع

 أَثُقُب ُحزين ابلَبسَمةِ 
 يف َزَمن  اَل يَِلُد األَفرَاح

ُبِّ َعَلى َشفِ   أَزرَُع َموَّال ا
َطوِ -  -َآِثََة ا

ِكر  ُبَّ وُت  َتُدوُس ا
ُبِّ  فـََتصري  َمَواِويُل ا
 (2) نـَُواح (

 
زن كأنه أي شيء قابل  تالف هذا للثقب ، ويرسم البسمة وهي آداة الفهو يرسم ا

د يلد فرحا  مجيال  زن فال  تظر مولود ا زن الذي ال يلد إال األحزان ، وكأين به وهو ي ا
ب الذي يشبه ابلزرع فتدوسه شفته الذ،  اول أن يزرع موال ا ها أن تقول مث  ي أيمل م

ها إال القول الباهت موعة صور جديدة مبتكرة من إبداع  مجيال  فال  م د  ا  فه
 الشاعر كما يف أغلب صور الشعرية .

ّدة كما يف  وقد أييت بصورتني جديدتني تتعلق كل صورة أبخرى ، وتتسمان اب
 :ال يقول فيها  ( هات) قصيدته 
 َهاِت ..!! 

 ليَل أَغَفى َخاِشَعاِإنَّ ال

                                                           

 .188، ص ساسني عساف ،شعرية (  الصورة ال1)

 .21(  اجملموعة األو ، ص 2)
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ساب _  _يف شعرك امل
 ال َيطُلُب َصحَوة  

ذبُوِح يُلِقي ..
َ
 إنَّ  يف مبَسِمِك امل

ُمِر_  _يف َمَسارَاِت الدَِّماِء ا
 (1) َنشَوة 

 
ساب ، ال يريد أن يصحو من هذا الفراش  فهو يصور غفوة الليل على شعرها امل

ما يشّد من جهة أخرى مبسمها  شوة ، هو بني الغفوة الوفري بي الساحر الذي يدعو لل
شوة ، وكل  من نوعهما . ةهاتني اللوحتني فريد تاوال

سا( وقد يستمد بعض صور   .(2)من ثقافته ومن ذلك قوله يف قصيدة )ا
ََداِئن  َعفَوا  فـََبعُ  ةَّ فَو سّيدَ العَ 

عِر آِسـ امل  نالشِّ
 عَماِق َكاِمنَما َكاَن ُحبِِّك ِبدَعَة  فـََهَواِك يف األَ 

 
ته نضبت اطب سيدة املدائن أبن قر دما  وأن نبع الشعر جف مل أيت  ، فهو ع

ومل يبتكر لوحة فريدة من نوعها بل هو تكرار ملا سبق وما كان حب ، بصورة جديدة 
دما وصف أن حبها كامن يف األعماق .  حبيبته بدعة ع
د بعضا من الصور املكررة يف قصيدة ) أهداهبا ها قوله : ( و  ال م

َِسانِ   َفرَِحت ِبَسّيَدِة ا
َعاين
َ
 َأحَلى الَقَصاِئِد َوامل
ُسُن يف أَهَداهِبَا  ا

 بَيُت ِمَن اأَلشَعاِر اَثين 

                                                           

 .114(  اجملموعة األول ، ص 1)

 .214ص ، (  اجملموعة األو 2)
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َتِهي  اَي ِفتَة  اَل َت
انِ   ِإالَّ لَتبَدأ يف افِتَت

ُُروُف َوَصفََّقت  َزَهِت ا
 تِلَك الس طوُر مبَا تـَُعاين 

 ُقُلوُب تـََلفََّتتفَِإَذا ال
 (1) َوََرََّكت ِفيَها اأَلَماين 

 
ها ما هو إال قصيدة أخرى ،  سان وأن حس فهو يصف القصائد ابلسيدات ا

د أهن ا تلك الصور  ا مكرورة ويصف السطور أبهنا تصفق من معاانهتا ، وإذا أتمل
 املاضية . وقراءاته املختلفة يف العصور األدبية الشاعر ا  ومأخوذة من أتثر 
ديدة تغلب  أخريا  : صور الشاعر ترتاوح بني التقليد واالبتكار ، وإن كانت صور ا

ية ، وابتكارها ؛ ألنه يتميز  ، وهو يعترب من أبرز الشعراء املعاصرين يف رسم الصورة الف
ظىيال خصب ،  ت ال أرى  و صور املبتكرة بعمق دال ، ودقة يف التعبري ، وإن ك

ابلشعراء القدامى يف العصور األو ، وال ابلصور املتداولة واملشهورة  ريف صو  ا   كبريا  أتثري 
 بني الشعراء .

 

                                                           

 .217(  اجملموعة األو ، ص 1)
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 ة ـــــاخلامت
 

صف  د الصاحل يف غالبها إ اإلنسان حيث بلغت ما يقارب ال تعود مواد الصور ع
موع صور  فس البشرية  تتعّلقان ومواد الصور ال تعود لإلنس، من  ، ويرجع االت ال

 لتأثر الشاعر ببيئته املدنية  . ذلك
د الشاعر أمحد الصاحل ثالثمل مسارات صور  ةادة الصورة ال تعود لإلنسان ع

فرد هب ، نسانكل إ  يشرتك فيها الصور  ، وجاءتالطفل ا فرد هبوصور ي، املرأة ا وصور ت
سبة   . من صور الشاعر %96العامة ب

يوان يف مواد صور  ية ومرتع خصب ، ويستلهم الشاعر صورة ا فهي مادة غ
 %8ا نسبته مب قليال  ما استخدم هذ الصور ال جاءتلتصوير إال أن أمحد الصاحل ل

موع صور فقد عاش يف الرايض من ، لبيئته املدنية املتحضرة ؛ والسبب يعود  ، فقط من 
 .صغر

يوان  وعت صور ا تص ، يف شعر وقد ت يواانت ، وصور  ميع ا تص  فصور 
تص  تص ابلطيور وصور  يوان غري األليف ، وصور  تص اب يوان األليف ، وصور  اب

شرات .  اب

، فهي ملهمة الشاعر األو، تعترب الطبيعة من أهم مصادر التصوير لدى الشعراء و 
سبة صو  322على نصف صور الشاعر بعدد وهلذا استحوذت  ويعود ،  %47.85رة ب

يزة افظة ع دته فقد أم ، سبب ذلك لطفولة الشاعر ال عاشها يف أرايف القصيم يف 
يال خصب ة  تلك الطبيعة  وأيضا يعود لسفرايت الشاعر املتكررة واملبكرة ، وصورة فات
 لعدد من الدول العربية .

 نبااتتمن  حّيةطبيعة و ، تعددت موارد الطبيعة لدى الشاعر إ طبيعة صامتة و 
وية .  وضوء وطبيعة مع
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بااتت والضوء و  سبة ، من موارد الطبيعة لدى الشاعر ال وقد وردت يف مادة الصورة ب
ياة الشاعر املدنية . 8%  ويعود ذلك 

بال كما  وع الطبيعة الصامتة لدى الشاعر بني ا وغريها ولقد ، واألحجار ، تت
  %27نسبتها   بلغت 

وية تل املو  د الشاعرواد املع قدرا  من مواد الصورة لدى الشاعر بسبب أن مجيع  ع
ياة ، الشعراء يشرتكون يف تلك املعاين كاملوت  22وقد بلغت والبخل والكرم ،  ، وا

د الشاعر  %6.64صورة أي ما نسبته   من مواد الطبيعة ع

 للغة خصبة مادة اوأهن ، الطبيعية املكوانت تلك أمهية الصاحل أمحد الشاعر يدركو 
ية  47.58 نسبتهمبا  صورة322يف املكوانت تلك من مواد جاءت فقد ، واإلبداعية الف

وعت بات ، كاللون متحركة صور من الطبيعة صور أغلب  لت حيث وت  وأشياء ، وال
 ولتكتمل ؛ الصورة ظالل لتخدم ؛ املستخلصة معانيها بكل الصامتة والصور ، خرىأ

ية لوحاته  . حلة أمجل يف الف

 فيها التباس ال وأهنا ، والوضوح، صور الشاعر متتاز يف معجمها اللغوي ابلسهولة و 
 ما أهم السمة وهذ،  تفاصيلها إدراك عليه حيث يسهل فهي قريبة من املتلقي العادي

ف ضمن أمحد الشاعر صور مييز  الرومانسي. املذهب الصاحل الذي يص

ضرية بيئته من أهنا وموادها صور يف احلالص أمحد ألفاظ مييز ماوممّا   من املستوحاة ا
ة        . للمتلقي معروفة تأدوا ومن املدي

زئية   ةويكثر يف شعر التفعيل ، حيزا  من صور الصاحل التشبيه أيخذويف الصور ا
أي  ، أي من أصل مخسمائة وأربع وستون صورة ا  تشبيهثانني بلغت تشبيهاته حيث لديه 

 من صور . %14.18ه ما نسبت
ظ األكرب  ال االستعارة ا ة وأربع ائوبلغت أربعم، من صور الشاعر أمحد الصاحل وت

من   %84,14أي ما نسبته ، صورة  ني صورة من أصل مخسمائة وأربع وستنيوسبع
 صور .

اية هو أقل صور أمحد الصاحل استعماال  فقد ورد يف عشر صور صر الك ، فقط وع
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 فقط من صور الشاعر . %1.77أي ما نسبته 
ية خالل من الشعورية ربته للقارئ يوصل أن الصاحل استطاعلقد   ، الصورة الف

ية   .وتلك من أهم وظائف الصورة الف
د الشاعر وظيفة أخرى   وإيصاهلا ، أوال   ريةو التجربة الشع وهي تصوير،وللصورة ع

اس إ بع صور الصاحل غالبا   ال سدة لألمل الذي يف داخله . األمل مناثنيا  وت  فهي 
فس يف املع تؤكد أيضا   والصورة استعملها الشاعر  أتكيدية وسيلة فهي،  وتقرر ال

 بكفاءة
دما يتغ ابلطبيعة  من  ذلكوقد   يف إيصال ،والصورة لدية وصف حسي ع

 .خالل الصورة 
ه مييل إ ، واالبتكار  التقليد بني ترتاوح الشاعر صورو   وهو الصور املبتكرة، لك

ية الصورة ابتكار يفالذين عرفتهم  املعاصرين الشعراء أبرز من عدّ ي  يال يتميز ألنه ؛ الف
ظى  خصب  . التعبري يف ودقة دال بعمق املبتكرة صورو
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 املصادر واملراجع أواًل: 
 

 أواًل : املصادر :
شر ، اجملموعة الشعرية األو ، أمحد ال .1  2114هـ 1425صاحل ، مرامر للطباعة وال

دما يسقط العراف( ، )انتفضي أيتها  ثالثة، وفيه  1ط/ املليحة(، دواوين : )ع
 )قصائد يف زمن السفر( .

 
 اثنياً : املراجع: 

ا الف والبالغي ، د. محد بن عبدالعزيز السويلم ،  اندي القصيم  .1 ا الف يف تراث اال
 م.1999،  1األديب، ط/

يوسي ، مركز  .2 ضراء ا ديث ، سلمى ا ركات يف الشعر العريب ا اهات وا اال
ان ، بريوت ، ط/ الدراسات الوحدة العربي  م.2117،  2ة ، لب

لة جامعة  .3 مد حسن إبراهيم ،  يل  رب يف تشكيل الصورة األدبية ، محد ال أثر ا
 هـ .1425عام  31ع/ 9القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداهبا ج/

دور ، هنضة مصر ، ط/ .4 مد م  م.2119،  8األدب ومذاهبه ، 
رجاين ، دار املعرفة ، بريوت . .5  أسرار البالغة يف علم البيان ، عبد القاهر ا

 م.2111ح ، عامل الكتب ، القاهرة ، األسلوب دراسة لغوية إحصائية ، سعد مصلو  .6
قد األديب ، أمحد الشايب .7 هضة املصرية، ط/ ، مكتبةأصول ال  .م 1994، 11ال
سن الغزا  .8 ديث يف اليمن ، خالد ا فسية يف الشعر العريب ا أمناط الصورة والداللة ال

لة جامعة دمشق ، م/  م.2111، عام  1،2ع/ 27،  

طيب القزوي جالل الدين اإل .9 يضاح يف علوم البالغة ، املعاين ، والبيان ، والبديع ، ا
 .م2113،  1تب العلمية ، بريوت ، ط/مد ، دار الك

مود درويش منوذجا  ، داحو آسية ، رسالة  .11 وي يف الصورة الشعرية  اإليقاع املع
زائر ،   م.2118ماجستري ، جامعة حسيبة بن بو علي الشلف ، ا
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مد الو  .11 البالغة املدخل لدراسة الصورة البيانية ، فرانسيسو مورو ، ترمجة 
 م.2113قيا الشرق ، الدار البيضاء ، وعائشة جرير ، إفري

ديثة يف اململكة العربية  السعودية دراسة نقدية رؤية وشهادة  .12 التجربة الشعرية ا
مد صاحل الشطي ، اندي حائل األديب ، ط/  م.2113 1، 

مد مفتاح ، املركز الثقايف  .13 اص ،  طاب الشعري ، اسرتاتيجية الت ليل ا
 م.2115 4العريب ، ط/

، ن ،  عبد العزيز بن صاحل العمار وير البياين يف حديث القرآن عن القرآالتص .14
 هـ .1428 1جائزة ديب الدولية ط/

د شعراء القصيم  .15  ، رسالةسليمان فهد املطلق ، تطور املعجم الشعري ع
 . هـ 1433ماجستري من جامعة القصيم  

املكتبة العصرية ، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع ، أمحد اهلا ي ،  .16
 .م2112صيدا ، بريوت 

طقة القصيم من عام  .17 )  2هـ ج1321هـ إ عام  1351حركة الشعر يف م
، بريدة ، يبرسالة دكتورا ( ، دكتور  إبراهيم بن عبد الرمحن املطوع ، اندي القصيم األد

 .1هـ ، ط1428
يوان ،  .18 احظ ا ل مطبعة مصطفى ال ،قيق عبد السالم هارون   ،ا بايب ا

 .م1966، صر، موأوالد 
ي  .19 ا مود شاكر ، مكتبة ا قيق   رجاين ،  دالئل اإلعجاز ، عبد القاهر ا

 م.1989 ،2ط/، القاهرة 
كائي يف الشعر العريب املعاصر ، فا .21 ريب ، اندي الرايض األديبالسرد ا ، يزة ا

 هـ. 1431 ، 1ط/
دي .21 قد العريب ا اد الكتاب الشعر العذري يف ضوء ال مد بلوحي ، ا ث ، 

 .2111عام  1العرب ، دمشق ط/
وية ، عز الدين إمساعيل ،  .22 ية واملع الشعر العريب املعاصر ، قضااي وظواهر الف

 . 6، مصر ، ط/املكتبة األكادميية
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املؤسسة  ،الصورة الشعرية ، ومناذجها يف شعر أيب نواس ، د.ساسني عساف .23
شر  امعية للدراسات وال  م.1982هـ 1412عام  1والتوزيع ، ط/ا

د الشاعر عز الدين مهيويب ، عبد الرزاق بلغيث ، رسالة  .24 الصورة الشعرية ع
 .1، ط/ 2119ماجستري ، كلية اآلداب واللغات ، جامعة بوزريعة ، 

د ذي الرمة ، .25 ، 1، دار الصفاء، األردن، ط/عهود العبكلي الصورة الشعرية ع
 . هـ1431

هـ ، دراسة 1417هـ إ 1332د طاهر زفشري من عام الصورة الشعرية ع .26
ت مستور املسعودي ،  اندي مكة األديب ،  ية ، فاطمة ب هـ، 1424موضوعية وف

 . 1ط

قدي ،  .27 طاب البالغي وال ، املركز الثقايف، مد الوالصورة الشعرية يف ا
 .1ط/
ية ، صبحي البستاين .28 ان، ط/، دار الفالصورة الشعرية يف الكتابة الف ، 1كر، لب

 .م1986
ديث  .29 قد العريب ا املركز الثقايف ، بشرى موسى صاحل ، الصورة الشعرية يف ال

ان   .1ط/م 1994، العريب بلب

، عا سرحان القرشي ،الصورة الشعرية يف شعر بشر بن أيب خازم األسدي  .31
 .رسالة دكتورا، فرع األدب ، كلية اللغة العربية   ، جامعة أم القرى

ياة أليب القاسم الشايب الص .31 ية يف التجربة الرومانسية ديوان أغاين ا ورة الف
ياوي ،  زائر ،  تيزيبمعمري  جامعة مولودأمنوذجا  ، زكية   م .2111، ا

د العرب ، جابر عصفور ، املركز  .32 قدي والبالغي ع ية يف الرتاث ال الصورة الف
 م.1992، بريوت ، عام  3الثقايف العريب ، ط/

ية يف الشعر العريب ح آخر القرن الثاين اهلجري دراسة يف أصوهلا ال .33 صورة الف
ان ، عام   . 3م ط1983وتطورها ، علي البطل ، دار األندلس ، بريوت لب

ية يف القصة القرآنية قصة سيدان يوسف عليه السالم منوذجا   ،  .34 الصورة الف
 هـ .1426بلحسي نصرية ، جامعة أيب بكر بلقدان ،  
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ية  .35 ية يف املفضليات أمناطها ، وموضوعاهتا ، ومصادرها ، ومساهتا الف الصورة الف
ا ه ، ا مد ا ورة، زيد  ة امل  .1، طـه1425 ،معة اإلسالمية ، املدي

ظرية والتطبيق ، أ.د عبد القادر  .36 قد الشعري ، دراسة يف ال ية يف ال الصورة الف
 م.2119الرابعي ، طباعة دار جرير

ظرية والتطبيق ، عبدالقادر الصور  .37 قد الشعري ، دراسة يف ال ية يف ال ة الف
 .1م ط/1984 -هـ 1415، الرايض عام دار العلومالرابعي ، 

سني  .38 اصر التشكيل واإلبداع ، حسام  يزراين ، ع ية يف شعر ابن ا الصورة الف
جاح ، فلسطني. 2111ايسني سلمان، رسالة ماجستري ،   ، جامعة ال

سني  الصورة .39 اصر التشكيل واألبداع ، حسام  ية يف شعر ابن القيسراين ع الف
ية ، فلسطني ، انبلس ،  جاح الوط  م.2111ايسني ، جامعة ال

س ، الدكتور وحيد صبحي   .41 ية يف شعر الطائيني بني االنفعال وا الصورة الف
اد الكتاب العرب ،  شورات إ  م.1999كبابة ، م

ية يف شعر ام .41 مالية ، سعد الصورة الف ية وا رئ القيس ومقوماهتا اللغوية والف
شر ، الرايض ،  اوي ، دار العلوم للطباعة وال  .1م ، ط1983،  1413أمحد ا

ية يف شعر عثمان لو  .42 زائر  ،صيف ، لزهر فارس ، رسالة ماجستريالصورة الف ا
ية  ، ،   طي توري قسط  .2114جامعة م

از ، د .43 ديث ،الصورة الكلية مفهوم وإ ، فائز الشرع راسة يف الشعر العريب ا
 .1ط/ 2114وزارة الثقافة يف سوراي دمشق 

، ليلة ، أمحد بن سليمان اللهيب صورة املرأة يف شعر غازي القصي دراسة .44
ديدة ، دمشق ، ط/  م.2113،  1دار الطليعة ا

شر  .45 ارة للطباعة وال قد ، أمحد بسام ، امل ومل يذكر رقم  -الصورة بني البالغة وال
ها.  الطبعة واتر

مد حسن عبد هللا ، دار املعارف مصر .46 اء الشعري ،   .1، ط/الصورة والب
ية يف أصول البالغة العربية ، بدو  .47 ية ف ي طبانه ، مكتبة علم البيان دراسة أتر

لو املصرية  .م 1397،  4، ط/األ
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قد مع تطبيق .48 ليلية يف البالغة وال اهلي،  فن االستعارة دراسة  على األدب ا
درية ط/  م. 1997،  1أمحد الصاوي ، اهليئة املصرية العامة ، اإلسك

دة عام  .49 ادي األديب الثقايف  د العرب ، محادي صّمود ،  ال يف نظرية األدب ع
 م.1991هـ 1411

لة قراءة يف مجاليات الصورة الشعرية يف القصيدة القدمي .51 ة ،  فاطمة دخيه  ، 
زائر ج 6ع/ املخرب، مد خيضر ا  م.2111امعة 

ا، ط/ .51 مود املصري ، دار الوفاء لدي  1قطوف من بالغة العرب ، أمحد 
 م.2117

امد ، األردن ،  .52 مد هزاع الزواهرة ، دار ا اللون وداللته يف الشعر ، طاهر 
 م.2118،  1ط/
ضارية السعودية يف الشعر السعودي املعاصر ، أمل عز ال .53 دين املدن واملعامل ا

 م.2118، 1حسني، دار القادري ، ط/
ية ،  .54 ية ف قاد والبالغيني ، دراسة أتر وث اللغوين وال مفهوم االستعارة يف 

درية   .م1979أمحد الصاوي ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، االسك
مد سعيد حجازي ، دار  .55 ظرية والتطبيق ،  قد األديب املعاصر بني ال اه  ال م

 .هـ1428 1بية ، ط/اآلفاق العر 
يي الدين صبحي ،  .56 يه ويليك ، وأوسنت وارين ، ترمجة  نظرية األدب ري

شر  طيب ، املؤسسة العربية للدراسات وال  م.1987ومراجعة الدكتور حسام ا
قد الشعري ح هناية  .57 قد يف رسائل ال امس اهلجري ، دار الفكرال ، القرن ا

  .هـ 1422عام  1دمشق سوريه ، ط/
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 الدورايت واجملالت :: اثلثاً 
شر العلمياإلبداع الشعري وكسر املعيار رؤية نقدية  . لس ال ، ، بسام قطوس ، 

 م2115الكويت 
مد ابوزير، صحيفة  .2 الشاعر أمحد الصاحل مسافر بعد صدور اجملموعة األو ، حوار 

ميس    صفحة الفن . 13324هـ العدد 11/1425/ 4الرايض ا

زيرة صحيفة .3 ميس ا  ، الصفحة 1ط/ ، 11641:العدد 1422 شعبان، 31،  ا
 . الثقافية

ميس الرايض صحيفة .4  . الفن ، صفحة 13324 العدد هـ11/1425/ 4 ا

قيقات  .5 لة مركز  كمبيوتر( للعلوم )الصورة الشعرية ، أمحد مطلوب ، مقال نشر يف 
 .اإلسالمية

كم ، عطية الزهراين  محدان بن ،الصورة الشعرية يف تشبيهات ابن املعتز  .6 ث 
مد بن سعود اإلسالمية لة جامعة اإلمام  شور يف  كمة ، وم العدد  ، لة علمية 

 هـ.1423رم  37

لة    .7 ة ،   ما إ مجاليات التخييل ،  ابتسام دهي الصورة الشعرية من التشكيل ا
مد خيضر  ، ع/  . م2112عام  11،11كلية اآلداب واللغات، جامعة 

مود مقدا .8 د العرب ، زايد  ية ع ، 23دي ، صحيفة القدس العريب ، س /الصورة الف
 م.2111،  عام  6983ع/ 

طاب مكوانت .9  وزارة عن املعرفة، لة ، زعل فات  مد ، التلفزيوين البث يف األديب ا
 م.2118 آب - هـ1429، 47/س ،539/ع السورية الثقافة

 الثقافية املعرفة لة ، املقداد وجدان العباسي، الشعر يف التشكيلي الفن مالم  .11
  م2118 هـ1429  47/س 543/ ع السورية الثقافة وزارة ،
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 فهرس املوضوعات اثنياً: 
 

 رقم الصفحة  املوضوع 
 2 اإلهداء    

 6 مقدمة 
 14 التمهيد 

ية   15 أوال : مفهوم الصورة الف
 21 اثنيا  : ترمجة الشاعر أمحد الصاحل 

 22 نسبه ومولد  -
 22 نشأته وتعليمه  -
قالته  -  23 سفر الشاعر وت
 24 األحداث ال أتثر هبا  -
ية  مفهوم الشاعر -  24 عن الصورة الف
 25 دور املرأة يف حياته  -
اصب اإلدارية  -  26 األعمال ال تقلدها وامل
مط السائد يف  - دور اجملتمع القصيمي يف خدمة الشعراء ، وال

 ة تلك الفرت 

26 

 27 الفصل األول مواد الصورة يف شعر 
 29 اإلنسان 

 31 صور مشرتكة  -
 35 صور املرأة  -
 36 صور الطفل  -

يوان   45 ا
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 رقم الصفحة  املوضوع 
يواانت  -  47 صور يشرتك فيها مجيع ا
يوان األليف  - ص ا  48 صور 
يوان غري األليف  - ص ا  51 صور 
ص الطيور  -  51 صور 
شرات  - ص ا  54 صور 

 57 بحث الثالث الطبيعة امل
ّية   59 أوال : الطبيعة ا

بات  -  59 ال
 62 الضوء  -
 63 األشياء األخرى  -

ة   66 اثنيا : الطبيعة الساك
وية   71 املبحث الرابع املواد املع

 74 الفصل الثاين : أدوات التشكيل الف 
 75 املبحث األول املعجم الف

 79 ة املبحث الثاين : الصورة الكلي
 84 املبحث الثالث : الصور البالغية 

 84 التشبيه  -
 87 االستعارة واجملاز املرسل -
اية  -  91 الك

ية  94 املبحث الرابع وظائف الصورة الف
امس الصورة بني التجديد والتقليد   111 املبحث ا

امتة   116 ا
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 رقم الصفحة  املوضوع 
 112 املصادر واملراجع

 118 فهرس املوضوعات 
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