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و منذ زمن ، نية ميثل ظل مفهوم الصورة الف       

احملور االٔساس اVي تدور حوS لك حماوP  ، بعيد

لفهم ٔارسار الفعل إالبداعي يف أالدب ، فال ياكد 

يتصور نص ٔاديب من دون صورة فنية ، ٔالنه يف 

من الiم  غياهبا ال يعدو ٔان يكون سوى رضٍب 

ويه حقيقة ٔادرك دارسو أالدب قدميا . املألوف 

  م لها تعددت اهتريفلكن تع ووحديثا ٔامهيهتا ، 

و حييل هذا .و تشعبت وفق منطلقاهتم اtتلفة

املصطلح ٕاىل ٔاساليب خمتلفة عرفهتا نصـوص أالدب 

) التشبهيات(ووصفهـا البالغيـون منذ القديـم، مثل

وما ) الكنا�ت(و) �سـتعارات(و) ا�ازات(و

صاحب ذ� من ٕاشاكليـات و قضايـا نظريـة حـول 

ومقاييس إالبداع والقمية امجلالية  املعىنالـلفظ و 

ما : يف العرص احلديث قوا�ا مجيعاوالوظيفة أالدبية 

  مفهوم الصورة الفنية
  

  

  

  

  Résumé:  

La définition de l’image artistique 

représente, depuis longtemps,l’axe 

principal dans lequel se déroule tous les 

essais pour comprendre les secrets de la 

créativité littéraire. On ne peut pas 

imaginer un texte littéraire sans une 

image artistique parce qu’en cas 

d’absence de cette dernière, il sera 

considérer comme des paroles normales. 

Et c’est une réalité que les spécialistes ont 

compris son importance،mais ils la 

donnent plusieurs définitions selon leurs 

différentes perspectives. Et ce concept 

nous amène aux différents styles que 

connaissent les textes littéraires . Les 

critiques ont la décrit depuis longtemps 

comme les comparaisons, les métaphores 

et la métonymie et tous ce que 

accompagne ces dernières de 

problématiques et des sujets théoriques à 

propos  du mot et de sens, et les critères 

de la créativité, la valeur esthétique et la 

fonction littéraire dans le monde moderne 

basant sur : qu’est ce que l’image 

artistique ?        
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        : : : : يف النقد العريب يف النقد العريب يف النقد العريب يف النقد العريب     الصورة الفنيةالصورة الفنيةالصورة الفنيةالصورة الفنية
¡عتبارها ) الصورة الفنية ( القداىم واحملدثون مبساPٔ العرب انشغل ا�ارسون             

مصطلحا نقد� ٔادبيا، حيث ٔاخذت حزيا ًواسعًا و�امً من اه¤مات النقد العريب عىل مر 
ص أالدب و وصفهـا العصور، و حييل هذا املصطلح ٕاىل ٔاساليب خمتلفة عرفهتا نصـو 

وما ) الكنا�ت(و) �سـتعارات(و) ا�ازات(و) التشبهيات(البالغيـون منذ القديـم، مثل 
صاحب ذ� من ٕاشاكليـات و قضايـا نظريـة حـول الـلفظ واملعىن ومقاييس إالبداع 

  . والقمية امجلالية والوظيفة أالدبية 
ت¬ أالساليب املتنوعة ٕاىل مصطلح ٕان تطور املصطلح و تغري التسمية من           

يمن عن تطور يف النظرة، و حداثة فكرية تغاير ت¬ اليت اكن يعمتدها النقاد ) الصورة(
القداىم ، و ¡لتايل يفرتض يف هذا املصطلح احلديث ٔان يكون قادرا عىل احتواء ت¬ 

  . أالساليب و رمبا �متداد ٕاىل غريها 
العودة ٕاىل  ي دون فهم القدمي ، اكن لزاما عيل· م اجلديد النقدو ٔالنه ال سبيل ٕاىل فه        

 لوقوفلقراءة النصوص النقدية و حتليلها ب الرتاث النقدي و البالغي الوارد يف هذا الشأن،
املوضوع، ومن مث �نتقال ٕاىل النقاد احملدثني  هذا عىل و½ة نظر بعض النقاد القداىم يف

  .  تالف بني هؤالء ؤاولئك يف موضوع الصورة  رصد بعض نقاط �لتقاء و�خ ل
        :          :          :          :              ـ  مفهوم الصورة الفنية يف النقد القدميـ  مفهوم الصورة الفنية يف النقد القدميـ  مفهوم الصورة الفنية يف النقد القدميـ  مفهوم الصورة الفنية يف النقد القدمي1111  

ـ هبذه الصيغة ـ مل يكن موجودا ) الصورة الفنية (تنبغي إالشارة ٕاىل ٔان مصطلح        
يف الرتاث النقدي و البالغي؛ ٕاال ٔان تسمياته قد اختلفت �ى النقاد و البالغيني 

فقدميا قال " نظرهتم ٕاىل طبيعته ؤامهيته، عرب القداىم ¡ختالف مواقفهم منه ، وال
وٕاذا ما رسÏ مع الزمن ٕاىل ما قبل ..... واملعاين مطروحة يف الطريق :  اجلاحظاجلاحظاجلاحظاجلاحظ
 بن جعفربن جعفربن جعفربن جعفر و قدامةو قدامةو قدامةو قدامة، ) 322ت ( ابن طباطباابن طباطباابن طباطباابن طباطبا، و )  276ت ( ابن قتيبةابن قتيبةابن قتيبةابن قتيبةجند  اجلرجايناجلرجايناجلرجايناجلرجاين

ٕاذ اكن جل ... ¡ملبدٔا الصناعي ذاته  اجلاحظاجلاحظاجلاحظاجلاحظ، و غريمه ممن مل خيتلف عن ) 337ت (
  . 1"اه¤�م منصبا عىل اللفظ و املعىن



 نعمية شلغوم / ٔا                                                                         د العريبالفنية يف النق    الصورة
 
 

 2017جانفي                                       305                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

هو ٔاول من ٔاÚر قضية ) 255ت(و ياكد ٔاغلب الباحثني والنقاد جيمعون ٔان اجلاحظ       
  قىض فهيا مبا يراه الئقا ¡ٔالدب والشعر  ، ظاهرة ٔادبية ، و بعهثا كنظرية نقدية والتصوير

جعمي املعاين مطروحة يف الطريق يعرفها االٔ : "طا للحسن واجلودة ٕاذ يقول و ما عده منا
، وسهوP  وٕامنا الشأن يف ٕاقامة الوزن، وختري اللفظ والعريب والبدوي والقروي واملدين،

اtرج، وكرثة املاء ، ويف حصة الطبع ، وجودة السـبك، فٕامنا الشعر صناعة ورضب من 
  .  2"النسج وجنس من التصوير

  : يستشهد اجلاحظ بذ� يف معرض تعليقه عىل البيتني و 
  ال حتسنب املوت موت البىل           فٕامنا املوت سؤال الرجال

  éمهــــــا موت ، و لكن ذا            ٔافظع من ذاك Vل السؤال
 Sرٔايت ٔا¡ معرو الشيباين و قد بلغ من اسـتجادته لهذين البيتني   و حنن يف :" بقو Ïو ٔا

سجد يوم امجلعة ، ٔان لكف رجال حىت ٔاحرضه دواة و قرطاسا حىت كتهبام S ،  و ٔاÏ امل 
ٔازمع ٔان صاحب هاذين البيتني ال يقول شعرا ٔابدا  و لوال ٔان ٔادخل يف احلمك بعض الفتك 

، مؤسسا رفضه عىل ٔان أالساس يف الشعر ال يقترص 3لزمعت ٔان ابنه ال يقول شعرا ٔابدا 
ا�ردة بل املعول فيه القدرة عىل صياغة هذه أالفاكر صياغة جديدة عىل جمرد نظم أالفاكر 

  .مؤثرة تقوم عىل التصوير 
تقدم مصطلحا هاما ¡لنسـبة ملوضوع البحث، وهو مصطلح  اجلاحظاجلاحظاجلاحظاجلاحظٕان عبارات        
ٕانه ٕاذن حديث رصحي عن الصورة و ٔامهيهتا و ماكنهتا يف ميدان الشعر، ال )... التصوير(

و يقودÏ لك هذا .  عدى ذ� ٕاىل اعتبارها معيارا للتنافس بني الشعراءيت اجلاحظاجلاحظاجلاحظاجلاحظبل ٕان 
  :ٕاىل مجموعة من املالحظات 

ـ  رمغ ٔان حديثه هذا يمتزي ¡لعمومية ٕاال ٔانه يويل ٔامهية ¡لغـة للصـورة ٔالن املعـاين يف     1111    
نظره ممتـدة واسـعة  مبسـوطة  يسـهل ٕادراكهـا للنـاس عـىل اخـتالف فئـاهتم و ٔاجناسـهم ، 
و¡لتـايل فهــي ليســت جمـاال للتنــافس ببـني الشـعراء عكــس أاللفـاظ الــيت تمتـزي ¡الحنصــار 

  الشلك اVي تتخذه هاته املعاين بعد النسج : " واحملدودية ، و�V فٕان املهم هو
ٔاو التصوير اVي ميثل جتسـيد ت¬ املعاين عن طريق أاللفاظ ، عىل ٔان ختضع هذه أاللفاظ 
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  . 4"ريها حبيث تسـتويف املعىن  اVي يريده الشاعرلوزن معني و ٔان يمت خت
¡للفظ يف هذا القول ال يعين بأي حال من أالحـوال التقليـل  اجلاحظاجلاحظاجلاحظاجلاحظـ ٕان احتفاء     2222       

بـني  اجلـاحظاجلـاحظاجلـاحظاجلـاحظو لكنـه يقـود ٕاىل فكـرة مفادهـا فصـل ـ  من شأن املعىن ـ كام يعتقده كثـريون
فصــل S " ســابقة لٔاللفـاظ و هـذاذين الطـرفني عـىل ٔاســاس ٔان أالصـل يف املعـاين ٔاهنـا هـ

مربراته الفلسفية و العقائدية اليت جتعل أاللفاظ خملوقة الحقة للمعاين ، ¡ٕالضـافة ٕاىل ٔانـه مل 
يفصل بني اللفـظ و معنـاه اللغـوي ، بـل ٕانـه ٔاحل عـىل الـتالزم بيـهنام ٕاذ ال وجـود المس بـال 

، و ٔن  6"ظ لـلك رضب مـن احلـديث رضب مـن اللفـ:" و يف ذ� يقول  ، 5"مسمى 
لك معىن جيب ٔان يصاغ S ما يناسـبه من أاللفاظ ، و لعل هذه العبارة تعد لكمـة مفتاحيـة 

  . البالغية وامجلالية اجلاحظاجلاحظاجلاحظاجلاحظجتمل نظرية 
يؤكد ٔامهية التصوير و ٔاثره يف ٕاغناء و ٕاÚرة فكر املتلقي و اســ¤لته  اجلاحظاجلاحظاجلاحظاجلاحظٕان حديث  ـ    3333

ي ٔان التصـوير يـرتادف مـع مـا نسـميه االٓن تقـدمي املعـىن بطريقـة حســية ، أ " عن طريق 
  . 7"¡لتجسـمي 

 ٔاسـهمتو�ام يكن أالمر، فقد شلكت التفاتة اجلاحظ ٕاىل موضوع التصـوير ٕاشـارة         
يف انطالق قضية ٔاÚرت جدال بـني النقـاد و البالغيـني و الفالسـفة عـىل حـد سـواء ؛ يه 

  م املعىن ؟اللفظ أ : يتحمك فهيا  امقضية اجلودة يف الشعر و ٔاهي
مـن النقـاد اVيـن ) 255ت ( ابن قتيبةابن قتيبةابن قتيبةابن قتيبةلهذا املوضوع، اكن   اجلاحظاجلاحظاجلاحظاجلاحظمن فهم  و قريب      

مل يعتربوا اللفظ ٕاال برشف معناه، و مل يرفعوا الشلك ٕاال بنبل مغزاه ، ٕاذ ٔانه يلح عىل ٔامهية 
ابـن ابـن ابـن ابـن ويقـاس الشـعر عنـد . جودة لك من اللفظ و املعىن لتحقيق جودة الشعر بصـفة عامـة 

رضب :" ٔارضب حســب قميــة اللفــظ و املعنــــــــى ، وعليــه فٕانــه يقســمه ٕاىل ٔاربعــة   قتيبــةقتيبــةقتيبــةقتيبــة
  ، ورضب تأخر معناه حسن لفظه وجاد معناه، و رضب جاد معناه و قرصت ٔالفاظه

و تأخر لفظـه ، و رضب حسـن لفظـه و حـال فـٕاذا ٔانـت فتشــته مل جتـد هنـاك فائـدة يف  
، يتعرضـان معـا للجـودة والقـبح ، ولـيس ابن قتيبة ابن قتيبة ابن قتيبة ابن قتيبة اللفظ و املعىن، يف نظر ، ف 8" املعىن 

ٔالحدهام ٔافضلية عىل االٓخر ، كام ٔاهنا قد تفيد موضوع البحث يف التأكيـد عـىل ٔامهيـة معليـة 
التصوير ، و هـذا مـا نستشـفه مـن الرضـب أالخـري؛ حيـث ٔان العمليـة السـابقة جيـب ٔان 
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و غايهتـا الوحيـدة يه الزخرفـة و ٔان ال تغـد تكون مقصودة  هادفـة ٕاىل التـأثري يف املتلقـي ،
  .اللفظية دون فائدة تذكر

ـ ٕاىل أن الـشـعـر  اجلاحظاجلاحظاجلاحظاجلاحظـ كام ٔاشـار قـب� ) هـ 322ت( ابن طـباطـباابن طـباطـباابن طـباطـباابن طـباطـباو يشيـر           
اكلنساج احلاذق اVي يفوف وشـيه بأحسن التفويف ، ويسديه وينريه، :" لشاعر فا صناعة

فيق اVي يضع أالصباغ يف ٔاحسن تقاسـمي و اكلنقاش الر . و ال هيلهل شيئا منه فيشينه 
نقشه ، ويشـبع لك صبغ مهنا،حىت يتضاعف حسـنه يف العيان ، وكناظم اجلواهر اVي 

س مهنا ، و المثني الرائق ، و ال يشني عقوده بأن يفاوت بني جواهرها يف ييؤلف بني النف 
  . 9"نـظمها وتنسـيقها

نقـش ٕاىل �نتظام والرتتيب و املتانة ، و كام حتيل ٔالفاظ مثل النسج و النظم و ال       
فٕاهنا ٔالجل ذ� تتطلب من صاحهبا قدرة و تركزيا و دقة يف صناعهتا، و لكهنا قبل لك 

ٕان دور اخليال هو . هذا تتطلب ملكة ٔاخرى يه اخليال اVي يعد أساسا للك فن 
ا مالءمة عضاملساعدة يف معلية التأليف و املالءمة بني العنارص اليت يسـتلزم بعضها ب

و ال   ، 10"العنرص اخلالق:"    مصطفمصطفمصطفمصطفىىىى Ïصف Ïصف Ïصف Ïصف، و لهذا يسميه مظهرها الوحدة والتنوع
تقترص هذه العملية يف مجع شـتات املعاين  ولكهنا تتجاوزه ٕاىل ٕالباس هذه املعاين ثو¡ مالمئا 
من أاللفاظ ٔالن éهام ال يسـتغين عن االٓخر ،  فعـالقـة اللـفظ ¡ملـعىن ـ كام يتصورها 

  . 11"ٔاشـبه ما تكون بعالقة اجلسد و الروح" بن طباطبا يه ـ ا
: و نظرا ٔالمهية هذه العالقة ، فٕانه يقدم اخلطوات العملية لكتابة قصيدة ، فيقول         

" S ي يريد بناء الشعر عليه يف فكره نرثا ؤاعدVٕاذا ٔاراد الشاعر بناء قصيدة حمض املعىن ا
تطابقه ، و القوايف اليت توافقه، و الوزن اVي يسلس S ما يلبسه ٕا�ه من أاللفاظ اليت 

القول عليه ، فٕاذا اتفق S بيت يشالك املعىن اVي يرومه ٔاثبته ، و ٔامعل فكره يف شغل 
القوايف مبا تقتضيه من املعاين عىل غري تنسـيق للشعر ٔاوترتيب لفنون القول فيـه ، بل يعلق 

فٕاذا مكلت S املعاين ، وكرثت . ينه و بني ما قب� لك بيت يتفق S نـظمه عـىل تفاوت مـا ب 
  . 12"أالبيات وفق بيهنا بأبيات تكون نظاما لها ، و سلاك جامعا ملا تشتت مهنا

الشاعر ٕاىل ٔان ينفعل و يعيش يف رصاع داخيل مع ابن طباطبا ابن طباطبا ابن طباطبا ابن طباطبا     و هبذا يدعو         
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و خيتار S القالب ه موضوع يعمل فيه اخليال واملشاعر مث خيرجه يف ٔالفاظ تتالءم مع
و ¡لتايل فهو يركز عىل عـملية التحضيـر للمعىن اVي يكون جمردا يف اVهن ، املـوسـيقي،

و بعد عـملية التحضري و �نفصال خيـرج معناه و يلبسه من أاللفاظ ما يوافقه ليتدخل 
عىل  ااااابن طباطبابن طباطبابن طباطبابن طباطبولك ذ� تأكيد من . العقل يف الصناعة عرب ٕاضافة أالوزان و القوايف 

رضورة �ه¤م بعملية الصياغة و التأليف و سالمة النظم ٔالن الشاعر يف نظره اكلنساج 
  احلاذق و النقاش املاهر و Ïظم اجلواهر ا�قيق ، فهوـ ٕاذن ـ يربط بني التصوير أالديب 

  .و بني فنون التصوير أالخرى من نسـيج و نقش و صوغ 
وع من التحديد ـ اخلطوات الالزمة لكتابة الشعر يضع ـ بنابن طباطبا ابن طباطبا ابن طباطبا ابن طباطبا و ٕاذا اكن          

حسن التأيت و قرب املأخذ و اختيار " حيرص هذا أالخري يف ) هـ 390ت ( االٓمدياالٓمدياالٓمدياالٓمديفٕان 
. و ٔان يورد املعىن ¡للفظ املعتاد فيه املسـتعمل يف مث� الiم ووضع أاللفاظ يف موضعها ،

فٕان الiم . ت S وغري منافرة ملعناه و ٔان تكون �سـتعارات و المتثيالت الئقة مبا اسـتعري 
بأن ما حيتاج و هذا ما يؤكد  . 13"ال يكتيس الهباء و الرونق ٕاال ٕاذا اكن هبذا الوصف 

ٕاليه الشاعر هو ما حيتاج ٕاليه  الناثر ٔايضا ، و يتعلق أالمر هنا ¡ختيار الiم ، و انتقاء 
سـيان ¡لنسـبة ٔالطراف �سـتعارة أاللفاظ ورضورة التوافق بني املعىن و اللفظ ، وأالمر 

، و ٕادراك و البالغة ٕامنا يه ٕاصابة املعىن"فأجود الشعر ـ عند االٓمدي ٔابلغه و التشبيه ،
بلغ الهذر الزائد عىل قدر الغرض بألفاظ سه� عذبة مسـتعم� سلمية من التلكف ال ت 

  . "إالجياز  البالغة:"فقد قيل قدميا  ، 14"، و ال تنقص نقصاÏ يقف دون الغايةاحلاجة

فعىل الرمغ من تأثره ¡لفلسفة اليوÏنية ؛ ٕاال )  هـ  337ت ( قـدامة بن جـعفـرقـدامة بن جـعفـرقـدامة بن جـعفـرقـدامة بن جـعفـرٔاما         
املعاين للشعر مبزنP املادة : " يف النظر ٕاىل املعاين ، فقرر ٔان اجلاحظاجلاحظاجلاحظاجلاحظٔانه مل يشذ عن هنج 

هيا من يشء املوضوعة و الشعر فهيا اكلصورة ، كام يوجد يف لك صناعة مـن ٔانه ال بـد ف
موضوع يـقبـل تأثري الصور مهنا اخلشب للنجارة و الفضة للصياغة ، و عىل الشاعر ٕاذا 

  رشع يف ٔاي معىن اكن من الرفعة و الضعة ، والرفث و الزناهة و البذخ والقناعة واملدح
و العضهية ، و غري ذ� من املعاين امحليدة واVممية ، ٔان يتو) البلوغ من التجويد يف  

  . 15"ٕاىل الغاية املطلوبة  ذ�
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يدخل يف ¡ب التصوير، و لكنه يركز عىل اجلانب احليس  قدامة بن جعفرقدامة بن جعفرقدامة بن جعفرقدامة بن جعفرٕان éم         
املعاين يه املادة اخلام ، و تمتثل معلية التصوير هنا يف ٕاخراج  ٔان حيث يعترب. للصورة 

اجلودة و ا�قة يف  هذه املادة يف صيغة ٔاو يف صورة  من شأهنا �رتقاء ¡ملعاين ٕاىل حدود 
الصنعة ، فالصورة عنده ال تكون واحضة الرؤية ٕاال عىل قدر عنايهتا ¡للفظ  لتجع� د� 

  .      حماكيا للمعىن الٔكيد الص� بيهنام 
ـ مرة ٔاخرى ـ عىل اشرتاك الشعر و النجارة و النقش قدامة بن جعفرقدامة بن جعفرقدامة بن جعفرقدامة بن جعفرو يؤكد        

ٔان جعز الشاعر يعود ٕاىل قصوره عن ٔاداء صناعته  والصوغ يف املبدٔا الصناعي ذاته ، معتربا
وملا اكنت للشعر صناعة ، اكن الغرض يف لك صناعة ٕاجراء ما :" عىل ٔامكل وجه يقول 

اكن الشعر ٔايضا ، ٕاذ اكن جار� عىل سبيل ... يصنع و يعمل هبا عىل غاية التجويد والكامل 
 غاية التجويد ، فاكن العاجز سائر الصناعات ، مقصودا فيه و ف, حياك ويؤلف منه ٕاىل

  . 16"عن هذه الغاية من الشعراء ٕامنا هو من ضعفت صناعته
يف صناعتيه  ٕاىل الصورة يف موضوع ) هـ  395ت (  ٔابو هالل العسكرئابو هالل العسكرئابو هالل العسكرئابو هالل العسكريويشري         

 Sوالبالغة لك ما تبلغ به املعىن قلب السامع فمتكنه يف نفسه " :إال¡نة عن حد البالغة بقو
سك مع صورة مقبوP ومعرض حسن، وٕامنا جعلنا املعرض وقبول الصورة لمتكنه يف نف 

رشطًا يف البالغة ٔالن الiم ٕاذا اكنت عبارته رثة ومعرضه خلقًا مل يسم بليغًا وٕان اكن 
  . 17"مفهوم املعىن مكشوف املغزى

 ٕاىل ٔامهية الصورة يف النص أالديب وما ميكن ٔان  أيب هاللأيب هاللأيب هاللأيب هاللويف هذا النص ٕاشارة من        
ترتكه من ٔاثر يف قلب السامع ٕاذا اكنت معروضة معرضا مقبوال ، و يتعلق أالمر هنا 

مشرتكة بني "وعىل صيغة اجلاحظ يعترب العسكري ٔان املعاين . ¡ٔاللفاظ املنتقاة لنقل املعاين
العقالء ، فرمبا وقع املعىن اجليد للسويق و النبطي و الزجني ، و ٕامنا تتفاضل الناس يف 

و قد يقع للمتأخر معىن سـبقه ٕاليه املتقدم من غري ٔان . رصفها وتأليفها ونظمها  أاللفاظ  و
  . 18"عرفته من نفيس فلست أمرتي فيه ، و هذا أمرلكن كام وقع لٔالول وقع لالٓخر،و يمل به 

ميكن ٕاجامل نظرة ٔايب هالل حول مفهوم الصورة يف ٔان هذه أالخرية تعين ذ�       
Vفٕاذا وضع لك لفظ يف . ي تكون عليه املعاين بعد صياغة ٔالفاظهاالشلك ا�سد والهنايئ ا
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و ٕاذا اختل نظم هذه أاللفاظ اكن  ماكنه الصحيح من النظم حسنت بذ� صورة املعاين ،
  .هذا �ختالل من نصيب املعىن ٔايضا

ٔان الصورة يف الشعـر تقوم عىل العالقة اجليدة ) هـ  456ت ( ابن رشـيق ابن رشـيق ابن رشـيق ابن رشـيق و يرى         
اللـفـظ واملعىن ٔاي بني الشلك و املضمون، فال اللفظ  يهنض ¡لصورة وال الـمعىن بيـن 

اللفظ جسم ، و روحه املعىن ، وارتباطه به اكرتباط الروح  :"يهنض هبا وحده يقول 
  . 19"¡جلسم ، يضعف بضعفه، و يقوى بقوته 

بط شعورية تصلها فريبطها بروا، ٕاىل الصورة نظرة متقدمة  القاالقاالقاالقايضيضيضيض اجلرجاين اجلرجاين اجلرجاين اجلرجاينو ينظر      
و ٕامنا الiم ٔاصوات حملها من أالسامع حمل النواظر من : "قائال ¡لنفس ومتز½ا ¡لقلب

لكامل، و تسـتويف ٔاوصاف ا أالبصار، و ٔانت قد ترى الصورة تسـتمكل رشائط احلسن،
د  ٔاخرى دوهنا يف ، مث جتوتذهب يف أالنفس لك مذهب، وتقف من ال¤م بلك طريق

بل أالقسام، و يه ٔاحظى ، و تقاو التئام اخللقة، و تناصف أالجزاء ،انتظام احملاسن
مث ال تعمل ـ و ٕان ، و ٔادىن ٕاىل القبول و ٔاعلق ¡لنفس، و ٔارسع ممازجة للقلب، ¡حلالوة

   . 20 " ،  و نظرت و فكرت ـ لهذه املزية سببا وملا خصت به مقتضياقايست واعتربت
تمتثل يف خلق ذ� التأثري النفيس و ربط  و للصورة ـ حسب هذا القول ـ قدرة خاصة

ت¬ الوشاجئ الشعورية بني املتلقي و العمل أالديب ، و هذا ما سـنجد حتلي� بصورة ٔاكرث 
  . عبد القاهر اجلرجاينعبد القاهر اجلرجاينعبد القاهر اجلرجاينعبد القاهر اجلرجاينتقدما عند 
يف دراسة الصورة هو مهنج ممتزي معن سـبقه ) هـ  471ت ( اجلرجايناجلرجايناجلرجايناجلرجاينٕان مهنج           

و ينظر ، م حول اللفظ و املعىن  و الصياغةاسـتفاد من آراهئ من العلامء العرب، ٕاال ٔانه
ٕاىل الصورة  نظرة متاكم� يعترب فهيا ٔان اللفظ واملعىن عنرصان ممكالن لبعضهام  اجلرجايناجلرجايناجلرجايناجلرجاين

و اعمل ٔان قولنا الصورة ٕامنا هو متثيل وقياس ملا نعلمه بعقولنا عىل اVي : "فيقول يف ذ�
ني ، فاكن بآحاد أالجناس تكون من ½ة الصورةونة بني نراه بأبصارÏ، فلام رٔاينا البين

، خبصوصية تكون يف صورة هذا ال تكون يف صورة ٕانسان من ٕانسان و فرس من  فرس
  ، فبني خامت من خامت سوار من سوار بذ�، مث ك، وكذا اكن أالمر يف املصنوعاتذا
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قولنا وفرقا ، عربÏ عن ذ� و جدÏ بني املعىن يف ٔاحد البيتني و بينه يف االٓخر بينونة يف ع
و ليست : للمعىن يف هذا صورة غري صورته يف ذ�: الفرق و ت¬ البينونة بأن قلنا 

العبارة عن ذ� ¡لصورة شيئا حنن ابتدٔاÏه فينكره منكر ، بل هو مسـتعمل مشهور يف 
  . 21"ٕامنا الشعر صناعة و رضب من التصوير" éم العلامء فيكفيك قول اجلاحظ 

ٕان املعاىن يه املادة اخلام و ال جمال هنا للسؤال عن  نوعها ٔاو طبيعهتا ، و لكن ما        
جيب الرتكزي عليه هو جودة  صورهتا ، و طريقة عرضها ، فهذا هو اليشء اVي يسمح  

للشلك عىل حساب  اجلرجايناجلرجايناجلرجايناجلرجاينللعقل برتجيح  معىن دون آخر و هذا يؤكد عدم حتزي 
يسـتعمل مصطلح النظم 9رة ، و يسـتعمل مصطلح  املضمون ٔاو العكس و�V فٕانه

... التأليف 9رة ٔاخرى، و لعل هذه العملية املزدوجة يه نفسها معلية التصوير عنده 
فالشلك و املضمون عنرصان يشiن سبيكة متص� العنارص ال جيوز الفصل بيهنا ، و ما 

   . معلية التصوير ٕاال مجع واستيعاب ملقتضيات الشلك و املضمون 
للمتثيل :" نا:  اجلرجايناجلرجايناجلرجايناجلرجاين، يرى " الشعر صناعة :" ن· إ  اجلاحظاجلاحظاجلاحظاجلاحظوغري بعيد من قول        

مدى ال جيارى ٕاليه ، و ¡عا ال يطاول فيه، و كفى دليال عىل ترصفه فيه ¡ليد الصناع، 
وٕايفائه عىل غا�ت إالبتداع ، ٕانه يريك العدم وجودا و الوجود عدما ، و امليت حيا واحلي 

  و لكن من ٔاين تسـتقي الصورة لك هذه القوة اليت تقلب طبيعة أالشـياء ؟.  22"ميتا 
ٕان أالمر يتعلق برافد �م من روافد الصورة ٔاال وهو اخليال اVي مىت حرض       

، و�V  23"هو أالداة الالزمة ٕالÚرة العاطفة و ٕاشعالها" حرضت الصورة معه ، فاخليال 
ا صائص ال تقترص فقط  عىل اجلانب احليس، وٕامنالصورة صدى �موعة خ اجلرجايناجلرجايناجلرجايناجلرجاينيعد 

و لعل متازج هذه اخلصائص هو أالمر اVي يضمن  .تتعداه لتشمل اجلانب النفيس 
المتثيل ٕاذا جاء يف ٔاعقاب املعاين ٔاو برزت " للصورة شi و رونقا و معقا مؤثرين ٔالن 

ٔاهبة ، وكسـهبا  ونقلت عن صورها أالصلية ٕاىل صورته كساها, يه ¡ختصار يف معرضه 
منقبة ، ورفع من ٔاقدارها، وشب من Ïرها ، وضاعف قواها يف حتريك النفوس لها ، ودعا 
القلوب ٕالهيا واستثار لها من ٔاقايص �فئدة صبابة ولكفًا ، وقرس الطباع عىل ٔان تعطهيا 

  . 24" حمبة وشغفا
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  : و من شواهد ذ� تعليقه عىل قول ٔايب متام 
   جاورت            ما اكن يعرف طيب عرف العودلوال اشـتعال النار ف,

و انظر هل نرش املعىن متام حلته ، و ٔاظهر املكنون من حسـنه وزينته ، و عطرك بعرف 
عوده ، و ٔاراك النظرة يف عوده، و طلع عليك يف مطلع سعوده ، و اسـتمكل فض� يف 

  . 25" النفس 
 اجلرجايناجلرجايناجلرجايناجلرجاينالعلمي اVي متزيت به نظرة من هنا ميكن �نهتاء ٕاىل القول بأن التحليل      

ملوضوع الصورة قد اقرتب كثريا من و½ة نظر النقاد احملدثني ، خاصة ف, يتعلق بدور 
اخليال وتأثريه عىل املتلقي عىل الرمغ من تركزيه عىل جانب واحد يف هذا ا�ال و هو 

  . الصور البيانية و ما لهذه أالخرية من دور يف معلية التلقي 
 حازم القرطاجحازم القرطاجحازم القرطاجحازم القرطاجينينينينويف حتليل ممتزي آخر نلتقي يف القرن السادس ¡لبالغي والفيلسوف       
اVي تناول  موضوع الصورة يف معرض حديثه عن التخييل ، ٕاذ يعترب أن ) هـ 684ت (

غرض املبدع من ٕاÚرة هذا التخييل عند املتلقي هو دفع هذا أالخريـ عن طريق ٕاÚرة 
التخييل ٔان  و:" اختاذ موقف خاص مهنا ، و يف هذا الشأن يقول انفعاالته ـ ٕاىل ٕاظهار ٔاو

تمتثل للسامع من لفظ الشاعر اtيل ٔاو معانيه ٔاو ٔاسلوبه و نظامه و تقوم يف خياS صورة 

و تصور يشء آخر هبا انفعاال من غري رؤية ٕاىل ½ة   صور ينفعل لتخيلها و تصورها ٔاو
  . 26"�نبساط و �نقباض

رة مل تعد هبذا املعىن مقترصة عىل التقدمي احليس للمعىن بل تتعداها ٕاىل ٕان الصو       
يربط  حازم القرطاجحازم القرطاجحازم القرطاجحازم القرطاجينينينينو انطالقا من هذا فتعريف . رضورة ٕاحداث ٔاثر نفيس يف املتلقي 

بني جانب الشلك و الصياغة أو اجلانب الفين  للصورة و بني اجلانب النفيس اVي ميثل 
  . ٔاحد اÚٓرها 

يف تكوين الصورة بني دالP اللفظ و دالP املعىن فيؤكد  لقرطاجلقرطاجلقرطاجلقرطاجينينينينااااكام يربط       
املعاين يه الصور احلاص� يف أالذهان عن أالشـياء املوجودة يف أالعيان ، فلك يشء :"ٔان

S وجود خارج اVهن ، ؤانه ٕاذا ٔادرك حصلت لها صورة تطابق ملا ٔادرك منه ، فٕاذا عرب 
ٕالدراك ٔاقام اللفظ املعرب به هيئة ت¬ الصورة يف عن ت¬ الصورة اVهنية احلاص� عن ا
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و تعد معلية التصوير ـ من هذا املنظور املمتزي ـ معلية .  27"ٔافهام السامعني و ٔاذهاهنم 
ذهنية واسعة تمتثل يف اسـتدعاء ما خيزتن به العقل من صور و خربات الهنائية عن العامل 

  معربة عن املعاين اليت يرو�ا صاحهبا اخلار? ، و من مث ٕاعادة تأليفها يف صور جديدة 
  . عىل نقلها ٕاىل ٔاذهان املتلقني و ٕاحداث التأثري املرغوب فهيم  ،يف الوقت نفسه  ، و قادرة
ٕان و½ات نظر النقاد القداىم اVين مت اسـتعراض بعض آراهئم يف موضوع الصورة         

  :تقودÏ ٕاىل مجموعة مالحظات مفادها 
، اجلاحظاجلاحظاجلاحظاجلاحظاVي قال به ) الشعر صناعة( الٓراء تأخذ ¡ملبدٔا الصناعي ـ أن معظم هذه ا    1111

فاكن معظمها يعد التصوير يف جمال أالدب اكلنسج والنقش،ونظم اجلواهر و غريها من 
  .  )الصورة/ املادة .(الصناعات 

ـ ٕان العامل املشرتك بني هذه الفنون ٔاو الصناعات، هو ٔاهنا تنطلق من مادة خام يعمل     2222
  .  )اجلانب احليس( عىل تشكيلها و ٕاخرا½ا يف صورة خاصة قاب� للمعاينة  صاحهبا

ـ ٕان معلية التشكيل ٔاو التصوير تعمتد ٔاساسا عىل اPٓ ¡رعة و فعاP يه اخليال اVي من     3333
شأنه المتكني من بلورة اخلزان املعنوي ٔاو احليس املوجود يف اVهن ٔاو يف النفس ٕاىل صور 

  . )اVهين اجلانب (حسـية جديدة 
من خالل عالقة اللفظ  ـ ٕان آراء النقاد يف قضية احلمك عىل اجلودة يف أالعامل أالدبية ، 4444

عن  امتناسـهب وهذين الطرفني  تالزم¡ملعىن؛ تصب ٔاغلهبا يف مقوP واحدة ؛ مفادها رضورة 
وهذا ما  طريق ٕالباس املعاين ٔاثوا¡ لفظية تالمئها بعيدا عن التعقيد و إالغراق يف الغموض،

جيب ٔايضا �لزتام به ٔاثناء اسـتخدام الصور البيانية اليت جيب فهيا مراعاة العالقة التناسبية 
  بني ٔاطرافها، ٔاو ٔاثناء اللجوء ٕاىل وسائل الزتيني اللفظي اليت يسـتحب فهيا �عتدال ، 

  ) .  اجلانب البالغي (و متج فهيا املبالغة 
فقط عىل وفاء أاللفاظ ملعانهيا ، و لكهنا تتعدى ذ�  ـ ٕان جودة معلية التصوير ال تقترص    5555

  ). اجلانب النفيس( ٕاىل قدرة الصورة املنتجة عىل التأثري يف املتلقي ، وٕاÚرة كوامن نفسه 
ـ ٕان تناول جمهودات النقاد القداىم يف موضوع الصورة ، يؤكد ٔان هؤالء قد وضعوا  6666

فقد قادتنا آراءمه  مسوا املعامل الكربى S،بآخر عىل هذا املوضوع حبيث ر  ٔايدهيم بشلك ٔاو
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، و لكن ما يؤخذ ) بالغي، نفيس حيس، ذهين،(ٕاىل معرفة ٔان للصورة جوانب متعددة 
خالل تناوهلم لهذا املوضوع جبانيب  اه¤�م عىل آراء النقاد القداىم يف هذا الشأن، هو

وا حلقة �مة جدا يف هذه النص و املتلقي و دورهام يف احلمك عىل جودة التصوير، و تناس
و ما ٕاذا اكنت الصور اليت يصوغها قادرة عىل النقل الصادق لعامليه   العملية ويه املبدع

لٕالبداع أالديب ارتباطا وثيق العرى "ا�اخيل واخلار? نتيجة انفعاS و تأثره هبام ٔالن 
عد الشاعر ٔاو املبدع عىل صياغة صوره الشعرية ¡ٕالنفعالية والتوتر النفيس ، حيث يسا

اtتلفة من خالل حتريكه لقوة التخيل �يه ، و جع� يبدع  اجلديد ٔالن غياب هذا 
  . 28"إالنفعال الوجداين، هذه القدرة اVاتية جتعل اtي� تفـقد القدرة عىل إالبداع

، وجب هنا التوقف لطرح و قبل �نتقال ٕاىل مفهوم الصورة عند النقاد احملدثني       
هل نظر هؤالء ٕالهيا ممتنني ملا قدمه سابقومه يف هذا ا�ال سائرين عىل : بعض أالسـئ� 

خطامه ، ٔام ٔاهنم ٔانكروا عىل هؤالء معرفهتم هبذا املصطلح ؟ و ٕاىل ٔاي مدى اسـتطاع 
  النقد احلديث ٔان يهنض مبفهوم الصورة ؟ 

                ::::    ـ  مفهوم الصورة عند النقاد احملدثنيـ  مفهوم الصورة عند النقاد احملدثنيـ  مفهوم الصورة عند النقاد احملدثنيـ  مفهوم الصورة عند النقاد احملدثني    2222 
احملدثني يف دراساهتم للصورة ووظيفهتا، و قميهتا يف العرب من النقاد  كثريتعمق         

متأثرين يف  النصوص أالدبية، و ٔاولوا هذا املصطلح ٔامهية ¡لغة، و ٔاعطوه ٔابعادا كثرية ؛
و لكن . ذ� مبقوالت النقاد القداىم خاصة ف, يتعلق بكون الصورة كياÏ ذا طابع حيس

أالمر مل حيل دون تأثر النقاد احملدثني العرب مبقوالت الغربيني، و خمتلف مذاههبم هذا 
خاصة املذهب الرومانيس، مفصطلح الصورة ذاته مصطلح حديث من ابتداع الشعراء 

  .  29الرومانسـيني
دون عىل ٔان ٔاساس العملية التصويرية هو ٕاعامل اخليال       و قد اكن الرومانسـيون  يؤكِّ

انه ٔالجل ٕابراز العواطف اليت متثل الصورة ا�اخلية لGات بدل كبح جلا�ا عن وٕاطالق عن
طريق تركها لسلطة العقل كام اكنت تنظر ٕالهيا النظرية الiسـيكية ، فالصورة عند 

القدرة البالغة عىل نقل "، ويه تتجىل يف 30"شعورية ال عقلية فكرية"الرومانسـيني 
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، و �V اكنت خشصية  31"س و الشعور و اخليالأالشاكل املوجودة ، كام تقع يف احل
  . ٔاي معل ٔاديب  الاكتب يف ٔاغلب أالحيان ٔامه عنرص يف

الكشف و �نفتاح �نسـيايب، و رفع قناع أاللفة " و ٕاذا اكنت الرومانسـية تدعو ٕاىل      
، فٕان الرمزية تنادي ¡لغموض  32"عن وجه الكون، و تعرية امجلال النامئ للناظرين

بــهام، ولكن الغموض هنا ال يعين انكفاف النص عىل نفسه واسـتغالقه حبيث واالٕ 
مفن �مة الشاعر ٔان يبتكر اللغة اليت " يسـتحيل معه فهمه، ولكنه مغوض من نوع خاص،

و لك ما اكن خالصا فٕانه مير حملا وغامضا ، مفن املسـتحيل نق� . عن ذاتيته ومشاعره  تعرب
 نق� بتتابع اللكامت و الصور اليت تسـتطيع ٔان توL للقارئ ¡لتقرير والوصف ، و ٕامنا يمت

ٔاي ٔان هذه الرمزية يه تداع يف أالفاكر بطريقة معقدة ممث� خبليط من ا�ازات اليت يراد .
و يتجىل هذا التعقيد ٔايضا ف, يسمى تراسل  ، 33"مهنا ٔان تنقل شعورا ذاتيا خالصا 

رمزيون ٕاجراء الفوىض  يف مدراكت احلواس اكن من ٔاول ما يبرش به ال" احلواس فقد 
عن طريق اخللط بني وظائفها فتمت عىل سبيل املثال اسـتعارة حاسة السمع  34"اtتلفة 

  .  حلاسة البرص ٔاو حاسة اللمس حلاسة اVوق ٕاىل غري ذ�
و للصورة عند الرمزيني طبيعة جتريدية ؛ فهـي تنتقل من املادي احملسوس ٕاىل العقيل       

ٔانه يشلك  لو رد، فالعامل اخلار? عند الرمزيني ليس هو منبع الصورة يف الواقع ، وا�
ن الشاعر يضمنه إ ام يف ذاته ؛و لكنه �م من حيث مادهتا اخلام ، وVا فهو ليس �

خالل هذه  عواطف غامضة ميكن اسـتجالؤها و استشفافها من ويشحنه مبشاعر و
 . أالشـياء احملسوسة 

Ïسـيون فقد احتفوا بعملية التجسـمي ٔاو النقل الوصفي املبارش واملسـتقل و ٔاما الرب      
و ذ� ردا عىل ما اكنت  )الفن للفن (للمواضيع و أالشـياء اخلارجية يف منأى عن اVات

  . تذهب ٕاليه الرومانسـية من ربط لك ذ� ¡Vات املبدعة 
يه من نتاج اخليال يه جوهر الشعر و " و يذهب الرس�ليون ٕاىل ٔان الصورة        

ٕاهنا ... 35"وبواسطهتا يسـتطيع الشاعر ٔان يكشف عن حاالت النفس الساذجة احلاملة 
مترد وشذوذ عن حدود املنطق و انفالت من ر9بة املعطيات احلسـية، عن طريق 
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  .�ستسالم لالشعور اليشء اVي يسمح بظهور ٔامناط ؤانواع خمتلفة من الصور 
ون عىل رضورة �ع¤د عىل اخليال يف معلية التصوير؛ فاالبداع ٔاما الوجوديون، فيلح     

ال يمتثل يف معلية نقل الصور كام يه موجودة يف الواقع، و لكهنا تمتثل يف ٕاعادة خلق واقع 
فعامل اVهن ٔاغىن ؤاثرى من " جديد عن طريق العمليات اVهنية اليت يسـتعان فهيا ¡خليال

�V فٕان معلية التخييل ال تقترص بأي حال من  ، و 36"بكثري من عامل املشاهدة 
أالحوال يف النقل املبارش ملا تلتقطه احلواس ، بل ٕاهنا تمتثل يف ٕاخراج لك هذا ممزوجا  

  . مبشاعر املبدع و ٔاحاسيسه وانفعاالته اليت استثارها واقعه اخلار? 
لقول بأن �ختالف قودÏ ٕاىل ايض املقتضب لبعض املذاهب أالدبية ٕان هذا العر          

ؤكد صعوبة ياين أالصول الفلسفية لها ،  كام الواحض بيهنا يف النظر ٕاىل الصورة يرجع ٕاىل تب
إالحاطة بتقدمي تعريف اصطالL واحض للصورة ، و مل يسمل النقاد العرب احملدثون من 
ا هذا �ختالف ؛خاصة ٕاذا علمنا ٔان هؤالء اكنوا قد ورثوا زخام نظر� �ام يف هذ

املوضوع، ٕاضافة ٕاىل تأثرمه مبا اكن يدور من خالف بني املذاهب أالدبية الغربية فاكن من 
  تناول هذا املوضوع متبنيا و½ات النظر الغربية : ٔاولها :املنطقي ٔان تظهر ثالثة اجتاهات 

تعصب للقدمي ، و تشبث :  و Úنهيا ، 37و ينفي عن النقاد القداىم معرفهتم لهذا املصطلح
هنج طريقا وسطا ٔا¡ن فيه فضل ف Úلهثا، ٔاما 38فرزه الرتاث النقدي العريب القدمي مبا أ 

  . 39 القدمي ، و حاول �سـتفادة مما قدمته املناجه احلديثة
مهنج : "املتأثر ¡ملناجه الغربية يذهب ٕاىل ٔان الصورة هــي مصطفمصطفمصطفمصطفىىىى Ïصف Ïصف Ïصف Ïصففهذا          

هـي ال متثل يف جوهرها سوى ذ� ، وVا، ف  40"فوق املنطق لبيان حقائق أالشـياء 
إالدراك أالسطوري اVي تنعقد فيه العالقة بني إالنسان و الطبيعة ،  لكن ٔاول ما 
يالحظ يف هذا التعريف هو مغوضه اVي يقرتب من لغة الفلسفة اليت تبناها علامء النفس 

  .  الغربيون 
S ص� ¡لتعبري احليس ، لPالP عىل ما "ٔان الصورة تسـتعمل عادة  ÏصفÏصفÏصفÏصفو يعترب        

، و يه ¡لتايل تكون يف  41"وتطلق ٔاحياÏ مرادفة لالسـتعامل �سـتعاري لللكامت 
صورتني ٕاحداهام حسـية مبارشة  ٔاما أالخرى فلها عالقة ٔاكرث مبا هو جمازي ٔاو عقيل ، كام 
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ورا نتاج عنارص موضوعية و ذاتية معا ، و من اخلطأ ٔان نظن ٔاننا ط:" ٔان هذا أالخري هو
ٔامام حدث ذايت و آخر ٔامام حدث موضوعي ، و ليس من السهل ٔان نعرف ٔاين ينهتـي 

ٕانه ٕاذن موقف يرى بفاعلية اVهن .  42"احلس اخلار? و ٔاين يبدٔا التأمل ا�اخيل 
و لك هذا يعين ¡لرضورة . البرشي يف معلية إالدراك من خالل امزتاج اVات ¡ملوضوع 

و نفسـيا و دالP اج¤عية ، و هذه ا�الP و ذ� املوقف ٔان وراء الصورة موقفا فكر� 
  .ينبعان من قدرة الفن عىل تصوير لك حدث مؤثر يف حياة صاحبه 

للصورة جبانهبا احليس و ٔاحياÏ جبانهبا  مصطفمصطفمصطفمصطفىىىى Ïصف Ïصف Ïصف Ïصفٕان تأمال بسـيطا لربط         
ٔاغلب االٓراء  التخيييل ال ميكن ٔان ينفي معرفة الرتاث النقدي العريب بذ� ، فقد اكنت

تركز عىل اجلانب احليس للصورة، كام ٔان ٔاغلب النقاد القداىم   اجلاحظاجلاحظاجلاحظاجلاحظالنقدية القدمية منذ 
قد احتفوا ¡جلانب البالغي لها من خالل حديهثم عن مزا� التشبيه و�سـتعارة و الكناية 

ري من النقادـ  وغريها ،  وما متيزي ا�كتور Ïصف لالسـتعارة هنا ٕاال الفتتانه ـ كغريه من الكث
الغرب  بقدرهتا الواحضة عىل ختطي احلدود، و كرس احلواجز، و خلق عوالـم جديدة من 
خالل معليات متنوعة اكلتشخيص و التجسـيد ، و Vا فقد اكن لبعض النقاد اجلرٔاة عىل 

متناسني ٔان هذا أالخري ٔامع " صورة" بدل مصطلح " اسـتعارة " ٕايثار اسـتعامل مصطلح 
باره يتجاوز ا�ازي ٕاىل غريه ، ٕاذ كثريا ما اكن لغري ا�ازي القدرة هو االٓخر و ٔامشل ¡عت 

  . عىل ٔان يكون من قبيل التصوير الفين 
يرحج ٔان الصورة تسـتعمل لPالP عىل ما هو حيس  مصطفمصطفمصطفمصطفىىىى Ïصف Ïصف Ïصف Ïصفو ٕاذا اكن        

ة فقط ال حيرصها يف �سـتعار  ٕاحسان عباسٕاحسان عباسٕاحسان عباسٕاحسان عباسٔاحياÏ وما هو اسـتعاري ٔاحياÏ ٔاخرى، فٕان 
اليشء اVي يوسع إالطار العام للصورة ،  43"مجيع أالشاكل ا�ازية" ولكنه يراها متثل 

رشاق ، و عامل احلدس و الكشف واالٕ " وخير½ا من ت¬ العالقات املنطقية العقالنية ٕاىل 
�نعتاق من ٔارس املادة فتربز الصورة غري واقعية ٕاهيامية ـ و ٕان  و التوق ٕاىل الالهناية

منزتعة من الواقع ـ ٔالن الصورة ختضع الواقع اخلار? حلراكت النفس وخلجات  اكنت
               ،  44"الشعور ، فالشاعر يتالعب ¡لواقع حيطمه مث يعيد بناءه وفق نظرته اخلاصة 

متأثر هو االٓخر ¡لنظر�ت النفسـية اليت تعمد ٕاىل تفسري  ٕاحسان عباسٕاحسان عباسٕاحسان عباسٕاحسان عباسوالواحض ٔان 
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كسة ملا خيتلج يف نفس صاحبه ، و لكن و½ة نظره ف, يتعلق أالدب عىل ٔانه مرآة عا
¡ٔالشاكل ا�ازية قد ال تصدق عىل النقد احلديث اليوم ٕاذ مل تعد الصورة ا�ازية البالغية 

قد ختلو الصورة ـ ¡ملعىن احلديث ـ من ا�از "يه وحدها املقصودة هبذا املصطلح بل 
، و مع ذ� فهـي تشلك صورة داP عىل خيال  ٔاصال فتكون عبارات حقيقية �سـتعامل

  . 45"خصب
فٕانه يؤكد ٔان الصـورة تقوم عىل ٔاساس حيس  مكيــن ، ٔالن  جابر عصفورجابر عصفورجابر عصفورجابر عصفورٔاما         

مدراكت احلس يه املادة اخلام اليت يبين هبا الشاعر جتاربه ، و لك ٔاثر رائع من اÚٓر الفن "
معىن رفيع ، ولكن هذه احلسـية ال تعين  ليست ٕاال تعبريا بلغة حسـية عن ــف, يقال ـ ـــ

�حنسار يف ٕاطار حاسة بعيهنا و ال تعين حمااكة إالحساسات بشلك عام ، فهذا جيعل 
، فهـي ٕاذن ليست نسـخة طبـق الـواقع   46"الصورة الفنية طـرازا رديـئا من طـرز احملاكـاة

اقع نفسه عن طريق خلق نقال  آليا S ، و ٕامنا مسـتوى آخر يعمل عىل ٕاعادة بناء الو  ٔاو
فاحلس وسـي� " عالقات جديدة و مبتكرة بني عنارصه بواسطة آليات اللغة املتنوعة ، 

ٕادراك الصورة ، حىت لو اكنت عنارصها ذهنية ، يتخيلها الفكر عىل هيئة ما ، فتشلك 
  . 47"عىل صورة معينة يف ذهن املتلقي ، و يتوسل ٕاىل ٕادراكها حباسة من احلواس

جابر عصفور يف شواهد عدة ٕاحلاح النقاد القداىم عىل ٔامهية التصوير احليس  و يذكر   
ما " اVي يرى بأن ٔاحسن الوصف  ابن رشـيقابن رشـيقابن رشـيقابن رشـيقخاصة يف شعر الوصف و من ذ� ربط 

، و قد ربط يف ذ�  الرباعة يف وصف  48" نعت به اليشء حىت ياكد ميث� عياÏ للسامع 
  : ٔاال ترى ٕاىل قول مجيل يف وصف امرٔاة فاجأها ( ¡لرباعة يف التصوير  ، " حقيقة احلال "

  ٕاذا العبا يف احلي مل يدر ٔاننا            منر و ال ٔارض لنا بطريق
  فأعلن عن روعاتنا بشهيق  اÏ بمكـه            فلام افتجـيناه اتقـ              

  49" كيف وصف حقيقة احلال حىت صورها تصويرا 
يمن عن تأثر واحض ¡لرتاث النقدي القدمي خاصة ف, يتعلق  ابر عصفورابر عصفورابر عصفورابر عصفورججججٕان تفسري         
 Pاملعاين يه الصورة احلاص� يف أالذهان عن أالشـياء املوجودة "بأن  حازم القرطاجحازم القرطاجحازم القرطاجحازم القرطاجينينينينمبقو
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، اليشء اVي يفرس ٔان احلواس يه املنفذ اVي متر منه الصور ٕاىل اVهن " يف أالعيان 
  .½ا بعد ٔان يعطهيا الصبغة الفنية اخلاصة اVي يقوم بدوره ٕ¡عادة ٕاخرا

هو االٓخر ٕاىل الرتاث البالغي الوارد يف ما يتعلق  عبد القادر الر¡عيعبد القادر الر¡عيعبد القادر الر¡عيعبد القادر الر¡عيو يعود          
مبوضوع الصورة لينهتـي ٕاىل القول بأنه عىل الرمغ من ٔان النقاد القداىم قد مضنوا ٔاعامهلم 

 تنفصل عندمه عن معىن الشلك مل" ٕاشارات بسـيطة عن الصورة ٕاال ٔاهنا ـ ٔاي الصورة ـ 
، كام ٔاهنم ظلوا حمافظني عىل ارتباطها الوثيق ¡لصنعة الشلكية ذات )فورم (أالديب العام 

كام ٔانه يعيب عىل ا�راسات . 50"الص� الوثيقة  ¡لعقل و املنطق  و احلقيقة ٔاو الواقع 
فنيـة وأالشاكل البالغية البالغية القدمية انعتاقها يف بوتقة ا�راسات اجلزئية للوسائل ال 

عىل ٔاساس "فهذه ا�راسات جاءت . للصورة اكلتشـبيـه و �سـتعارة والكنـاية و إالشارة 
جزيئ ال يتعدى امجل� ٕاىل البيت و البيت ٕاىل القصيدة، كام ٔانه مل يقم صالت تالمحية بني 

دة مهنا هذه أالشاكل أالمر اVي يوL ٔاهنا مفصوP عن بعضها بعضا، و ٔان للك واح
  . 51"ذاتيته املسـتق� اليت  ال تربطه ¡الٓخر 

ال يلغي أالشاكل السابقة اVكر ، " صورة "و عىل الرمغ من ذ� ؛ فٕان مصطلح         
و هو ٕاذ يدمج مفهو�ا مجيعا يف . يعطهيا فهام ٔامعق من الفهم اVي اقرتنت به سابقا "وٕامنا 

فهـي ذات معل . كة اVاتية املسـتق� داخ� مفهومه، مينحها يف الوقت نفسه ، حرية احلر 
. 52"، لكهنا مع ذ�" صورة"لكي تتحد فهيا مع ٔاخواهتا يف ٕاطار املصطلح املوحد 

يف النقد البالغي القدمي  مما اكن ينظر ٕالهيافالصورة من هذا املنظور تضطلع بوظيفة ٔامشل 
ا حيظى من خالS ¡لقدرة عىل كوهنا متنح لك عنرص من عنارصها املتحدة ف, بيهنا بعدا ممتزي 

  .   ٕاحداث تأثريه امجلايل اخلاص يف العمل أالديب
نسخة جاملية فنية تسـتحرض :" أهنابالصورة الفنية   عبد إالS الصائغعبد إالS الصائغعبد إالS الصائغعبد إالS الصائغو  يعرف           

الهيئة احلسـية ٔاو اVهنية لٔالجسام ٔاو املعاين بصياغة جديدة تهنض لها قدرة الشاعر و 
 . 53"ا�از والواقع دون ٔان يستبد طرف بآخر : ادلية بني طرفني هاممقدار جتربته وفق تع

و يسـتطرد الشاعر يف حتلي� �V ٕ¡يراد بيت زهري بن ٔايب سلمى جيمع فيه بني الطرفني 
  :السابقني ، و فيه يقول  
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  و من مل يذد عن حوضه بسالحه          هيدم و من ال يظمل الناس يظمل
و تربز . 54" الP إالعداد للحياة معدP �الP إالعداد يف احلرب و هبذا تكون د: " معلقا 

، ٔاما االٓخر فهو منط ذهين جمرد ، ٔاحدهام حيس : الصورة يف هذا الشاهد مضن منطني 
وينبع هذان المنطان من مصدرين هامني يتحدد أالول بوجدان الشاعر يف حني يرتكز 

  . الثاين عىل ما هو مكتسب خالل جتاربه اtتلفة 
يه الشلك الفين اVي تتخذه :" ٕاىل ٔان الصورة يف الشعر عبد القادر القعبد القادر القعبد القادر القعبد القادر القططططو يذهب      

أاللفاظ والعبارات بعد ٔان ينظمها الشاعر يف سـياق بياين خاص ليعرب عن جانب من 
جوانب التجربة الشعرية الكـاملـة فـي القصيـدة مستـخدمـا طاقـات اللـغة وٕامكـاÏتـها يف 

  ب و إاليقاع و احلقيقة وا�از و الرتادف و التضاد و املقاب� و التجانس ا�الP والرتكي
و أاللفاظ :" و قد ٔاضاف ٕاىل هذا التعريف قوS .  55"و غريها من وسائل التعبري الفين 

والعبارات هام مادة الشاعر أالوىل اليت يصوغ مهنا ذ� الشلك الفين ٔاو يرمس هبا صوره 
ٕاىل تفادي اسـتعارة الصيغ اجلاهزة وأالمناط التعبريية املتوارثة  غري ٔانه يدعو ، 56"الشعرية

  . 57"جنت عىل خيال الشاعر و اجتهت بشعره اجتاها لفظيا ٔاو سطحيا"لزمن، واليتعرب ا
ال حيرص الصورة يف لك ما S ص� ¡لتعبري احليس ، كام ٔانه  عبد القادر القعبد القادر القعبد القادر القعبد القادر القططططٕان          

اري ، و ال يشرتط  جمازية اللكمة لتشكيلها ، بل يعترب ال جيعلها مرادفة لالسـتعامل �سـتع
  .ٔان  أاللفاظ و العبارات اليت يمت فهيا استYر طاقات وٕاماكنيات اللغة  يه مصمي الصورة

و انطالقا من لك هذه التعريفات ميكن �نهتاء ٕاىل القول بأن الصورة يه أالداة اليت     
 واقعه اخلار? و ما خيتلج يف خPه من مشاعر يسـتعني هبا الشاعر للتعبري عام يدور يف

وعواطف من ٔاجل نقلها لالٓخرين بغية التأثري فهيم متوسال يف ذ� بألفاظ وعبارات 
  .جمازية  حقيقية أو

ن النقد احلديث قد متكن من الهنوض مبصطلح الصورة ليجع� إ و خالصة القول هنا        
اليشء اVي  ) النص ، املبدع ، املتلقي(ا�ه قادرا عىل تناول النص أالديب من مجيع زو

فتح ا�ال واسعا ٔامام ا�راسات النظرية و التطبيقية يف هذا ا�ال ، و لنئ اكن للنقد 
ٕاال أنه ال ميكن ، العريب احلديث  هذه املزية انطالقا من اسـتفادته من املذاهب الغربية 
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مة العربية منذ القرن الرابع جهري  قبل ٕاناكر ٔان الصورة الفنية جزء ال يتجزٔا من حضارة االٔ 
ٔان تسـتحدث دالالهتا عند أالوروبيني بعد عصور، و قد بذلت ٔالجل ذ� ½ود متاكثفة 

اVي ٔارىس دعامئ هذا املوضوع و تناوS علامء ٔاجالء ¡�رس حىت جاء  اجلاحظاجلاحظاجلاحظاجلاحظبدٔات مع 
دثون اليوم ، فعىل اجلرجاين اVي مثلت مسامهته منعطفا ¡رزا اقرتب مما توصل ٕاليه احمل

الرمغ من كون تناول موضوع الصورة عند القداىم اكن يمتزي ¡لبساطة واجلزئية و ميلها ٕاىل 
اجلانب العقيل ، و ٕارصارها تغليب هذا اجلانب ٔاثناء معلية التخييل، و ربط هذا أالخري 

أالشـياء يه مبساPٔ الصدق والكذب ٕاال ٔان هذه املزيات منطقية ٕاذا ما علمنا ٔان أالصل يف 
التطور و �رتقاء و ٔان �نطالقة عادة ما تمتزي ¡لسطحية و لكن هذا ال يعين  بأي حال 

  .  من أالحوال ٕاناكرها و إالشادة بغريها 
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