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 مدخل: حول مفهوم الصورة

ينفصل مصطلح (الصورة) عن إشاراته المتعددة الدالة على صعوبة ال يكاد 
؛ تحديده في شكل مفهوم جامع لكل أنواع الصور ومانع لغيرها مما ال يدخل في حيزه

ولذلك يعد مصطلح الصورة من أكثر المفاهيم األدبية والنقدية دوراًنا واستعماًال في 
ومع ذلك ال يقف عند مرفأ معين يهدئ من حركة ترحاله بين االتجاهات  النقدي األدبي

أمر يشترك فيه مع غيره  ركات النقدية واألدبية، ولعل صعوبة تحديد مفهوم الصورةالحو 
 من المصطلحات النقدية غير المستقرة في بعض األحيان.

وتتسم عملية تعريف مصطلح الصورة في األغلب بالغموض وعدم الدقة في 
بمعنى عام  اآن، فمفردة الصورة من حيث المفهوم "غامضة لكونها تسمح باستعماله

مبهم جًدا وواسع جًدا، وذلك بالنظر إلى هذا االستعمال من منظور أسلوبي خاص، 
9TPوغير دقيق ألن استعمالها ولو في مجال البالغة المحصور عائم وغير محدد بدقة"

)
0F

١(
P9T. 

صورة الشعرية(على سبيل المثال) اضطراًبا في عانت الظل الغموض وعدم الدقة "وفي 
غير متناهية، وصار غموض مفهومها شائًعا بين  االتحديد الدقيق حتى بدت تحديداته

9TPقسم كبير من الدارسين"

)
1F

٢(
P9T ، وتعود أغلب جوانب صعوبة تحديد مفهوم محدد للصورة

يد الواحد بيعة مرنة تتأبى التحدطإلى حملها "لدالالت مختلفة وترابطات متشابكة و 
9TPالمنظر أو التجريدي"

)
2F

٣(
P9TP

. 

وتعود صعوبة تحديد مفهوم الصورة إلى أسباب متنوعة منها: تداول المصطلح 
التي تدرسه، واتساع  في علوم متباينة، واختالف المذاهب والحركات والمناهج النقدية

وكل ذلك يؤدي إلى صعوبة  ر عن كثير من جوانب اإلبداع اإلنساني،الصورة لتعب

                                 
الدار  -إفريقيا الشرق ترجمة: محمد الولي وعائشة جرير، ،البيانية مدخل لدراسة الصورالبالغة  :مورو فرانسوا )١(

 .١٥، ص م٢٠٠٣البيضاء، 
 -١بيروت، ط -د. بشرى موسى صالح: الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، المركز الثقافي العربي )٢(

 .١٩م، ص١٩٩٤
 السابق: نفسها. )٣(
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9TPعريف واحد محددوضع ت

)
3F

١(
P9T. 

ومفهـوم الصـورة أيًضـا يتـداخل مـع مفـاهيم أخـرى تـؤدي إلـى تعـدد المعنـى المــراد  
بالمصطلح، مما يخلق حالة من القلق والصعوبة في تحري العالقة الوثيقـة بـين كـل هـذه 

والتحليـــل أضـــحى مـــن الشـــائع فـــي ســـياقي النظـــر "هنـــاالمفـــاهيم والصـــورة األدبيـــة، ومـــن 
المفضــــية كلهــــا إلــــى مقوالت:(االنعكاس)و(التمثيل)و(التعبير)و(التشخيص) قــــديين اســــتعمالالن

لكـن تبقــى وال شــك مـآرب جليلــة فــي التــأني  الظــالل المعنويـة لمقولــة الصــورة.إنتـاج شــتى 
، لــيس علــى جهــة التــدليل علــى رجحــان دالالتهــا النظريــة، فــي فهــم )الصــورةا لحد(مجــددً 

يـاًرا ملتبًسـا مستعصـًيا علـى الضـبط، ومولـًدا قـدًرا الجمالية األدبية والفنية، بل بوصفها مع
(غير يسير من التعقيد"

4F

٢(. 

وبالرغم من أن مصطلح الصورة الفنية يعد مصطلًحا جديًدا على النقد العربي 
بهذه الصياغة الجديدة له، فإن" المشاكل والقضايا التي يثيرها المصطلح الحديث 

يقة العرض العرض والتناول، أو تميزت ويطرحها موجودة في التراث، وٕان اختلفت طر 
9TPدرجات التركيز واالهتمام"

)
5F

٣(
P9T. 

ولقد تعددت االتجاهات والحركات والمدارس النقدية واألدبية التي أولت الصورة 
مكانة متميزة في اإلبداع األدبي فجعلتها مركزه األساسي بل مكونه الرئيسي، ونظًرا 

ديداتها وأنماطها وأشكالها، ولكن يمكن لهذا التعدد أيًضا تعددت مفاهيم الصورة وتح
إجمال هذه االتجاهات المتعددة في اتجاهين أساسيين في دراسة الصورة بشكل عام، 

 فهناك اتجاه يضيق من مفهوم الصورة وهناك اتجاه آخر يوسع من مفاهيمها وأشكالها.

واالتجاه األول يقوم على حصر الصورة في األشكال واألنماط البالغية من  
شبيه واستعارة وكناية ومجاز، وفي ظل هذا محور االهتمام هو الصور الجزئية بشكل ت

                                 
يقية على شعر الحبس في تراث المشرق العربي، مكتبة دار د. صال حفني: في الصورة الشعرية دراسة تطب )١(

 .٢٠، ١٩م، ص ٢٠٠٦ -٢الفيوم، ط -العلوم
: الصورة والنوع والمتخيل الثقافي قراءة في نموذجين نقديين ، مجلة نزوى، العدد شرف الدين ماجدولين )٢(

 .١٠٣،ص ٢٠٠٣اكتوبر ٣٦
 .٦م، ص١٩٨٠مصر،  -ي والبالغي، دار المعارفد. جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث النقد )٣(
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فقط عام في األغلب، وٕان كان هذا االتجاه وسع من مفهوم الصورة بحيث لم تصبح 
"فلم تعد الصورة مجرد االستعارة أو الكناية في ظل األنماط البالغية والبيانية القديمة، 

من  -بالمعنى الحديث -المصطلح، بل قد تخلو الصورةودة بصالبالغية وحدها المق
االستعمال ومع ذلك تشكل صورة دالة على خيال  حقيقة تعباراالمجاز أصًال، فتكون 

9TPخصب"

)
6F

١(
P9T. 

وفي ظل هذا االتجاه أيًضا كانت عملية الفصل بين أنواع الصور وتحديد 
، التصويرنماط والرمز والمجاز واألسطورة من أ فالصورةدرجات اختالفها عن بعض، 

فهذه  ":، يقول رينيه ويليكداخل فيما بينهاعلى الرغم من أنها تتولكنها تختلف 
فهي تشير بوضوح إلى ذات الحقل من االهتمام، ربما كانت هذه المصطلحات تتراكب، 

قد قيلت لتمثل التقاء خطين كالهما هام  -الصورة، المجاز، الرمز، األسطورة -المتوالية
أحدهما خاصية حسية، أو أن الحسي والجمالي متواصالن، مما يربط  لنظرية الشعر،

الشعر بالموسيقى والرسم ويفصله عن الفلسفة والعلم، واآلخر كناية أو علم بيان فهو 
التورية التي تتحدث باالستعارات والمجازات، فتقارن بين العوالم مقارنة جزئية، وتضبط 

9TPأخرى" تموضوعاته بتحويلها وترجمتها إلى مصطلحا

)
7F

٢(
P9T. 

أما االتجاه اآلخر في دراسة الصورة فقد توسـع فـي فهـم مكوناتهـا وأنماطهـا إلـى حـد 
"أصــبح يشــمل كــل األدوات التعبيريــة ممــا يقودنــا علــى دراســته ضــمن علــم البيــان والبــديع 

9TPوالمعاني والعروض والقافية والسرد وغيرهـا مـن وسـائل التعبيـر الفنـي"

)
8F

٣(
P9T ، ظـل هـذا  وفـي

توسيع مجال الصورة على نحو آخر، فأصبحت تدل علـى الصـور الذهنيـة االتجاه جرى 
ـــه مـــن معـــان متعـــددة، " الشـــكل فغـــدت تعنـــي  والبصـــرية وصـــور الغـــالف ومـــا تشـــير إلي

البصـــري المتعـــين بقـــدر مـــا هـــي المتخيـــل الـــذهني الـــذي تثيـــره العبـــارات اللغويـــة، بحيـــث 

                                 
د.على البطل: الصورة في الشعر العربي، حتى آخر القرن الثاني الهجري، دراسة في أصولها وتطورها، دار  )١(

 .٢٥.ص م١٩٨٣-١األندلس، للطباعة والنشر والتوزيع، ط
، ٢٣٩راجعة: د.حسام الخطيب، ص رينيه ويليك و استن وارن: نظرية األدب، ترجمة محيي الدين صبحي، م )٢(

٢٤٠. 
م، ١٩٩٩-١بيروت، ط -محمد الولي: الصورة الشعرية في الخطاب البالغي والنقدي، المركز الثقافي العربي )٣(

 .١٠ص
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غـــالف، وصـــار مـــن أصـــبحت الصـــورة الشـــعرية مـــثًال تقـــف علـــى نفـــس مســـتوى صـــورة ال
الضـــروري أن نميـــز بـــين األنـــواع المختلفـــة للصـــور فـــي عالقتهـــا بـــالواقع الخـــارجي غيـــر 
اللغـوي، حتــى نســتطيع مقاربـة منظومــة الفنــون البصــرية الجديـدة ونتأمــل بعــض مالمحهــا 

(التقنية ووظائفها الجمالية"
9F

١( 

اك ومن هنا تنوعت مظاهر الصورة وأنماطها، فمنها الصورة العيانية، وهن
عبرة عن التمثيل العقلي والصور الذهنية التي توجد في الدماغ، وهناك أيًضا مالصور ال

الصور الخاصة  بالمؤسسات أو األفراد كصورة الذات واآلخر في الدراسات 
االجتماعية، وهناك أيًضا صور الذاكرة والصور الرقمية والفوتوغرافية والتلفزيونية 

 .)10F٢(ةوغيرها من أنواع الصور المستجد

وبالرغم من هذا التنوع في فهم الصورة واتساع مفاهيمها فإنها داخل السياق 
األدبي تظل محكومة بالبعد اللغوي، فهي تشكيل أساسه الكلمة وعالقاتها مع بعض، 

("فالصورة تتولد من توليف جديد للكلمات، وليس فقط من اختيار معين لها"
11F

وفي ، )٣
اط الصورة وتأخذ وظيفتها الفنية ضمن حدود مة أنظل هذا التوليف الجديد تتشكل كاف

رسم قوامه الكلمات، إن الوصف اللغة األدبية، يقول سي دي لويس:إن الصورة "
والمجاز والتشبيه يمكن أن يخلق صورة، أو أن(الصورة) يمكن أن تقدم إلينا في عبارة 

ها مرئية، أو جملة يغلب عليها الوصف المحض، ..إن الطابع األعم للصورة هو كون
وكثير من الصور التي تبدو غير حسية لها مع ذلك في الحقيقة ترابط مرئي باهت 

(ملتصق بها"
12F

واللغوي الذي ، ومعنى ذلك أن للصورة عالقة مباشرة بالصوغ الجمالي )٤
فالصورة في األدب هي الصوغ اللساني المخصوص، الذي بواسطته تقوم على أساسه،"

                                 
 .٥م ص ١٩٩٧ -١مصر، ط -د.صالح فضل: قراءة الصورة وصور القراءة، دار الشروق )١(
 .٢٦-١٨م، ص ٢٠٠٥الكويت،  -ت والسلبيات، عالم المعرفةد. شاكر عبد الحميد: عصر الصورة االيجابيا )٢(
-١بيروت،ط–تزفتان توردروف: األدب والداللة، ترجمة: د. محمد نديم خشفة، مركز اإلنماء الحضاري )٣(

 ٩٦م، ص١٩٩٦
م، ١٩٨٢-١العراق،ط-سي دي لويس: الصورة الشعرية، ترجمة: أحمد نصيف الجنابي وآخرون، دار الرشيد )٤(

 .٢١ص
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(جديًدا ومبتكًرا" يجري تمثيل المعاني تمثيالً 
13F

١(. 

ولقد ارتبطت مفاهيم الصورة بمفهوم الخيال، من حيث إنه ملكة إبداعية 
تأليف الصور اعتماًدا على ما يختزنه داخل ذهنه  خاللهابواسطتها يستطيع المبدع من 

متعددة الروافد، أو من خالل قدرته على التوفيق بين العناصر ليكشف  إحساساتمن 
درس الخيال هو المدخل المنطقي لدارسة بتكرة، ومن هنا كان "قات جديدة معن عال
9TPالصورة"

)
14F

٢(
P9Tعنصًرا أساسي�ا في التصوير، وتعتبر الصورة معرًضا "، لذا أصبح الخيال

9TPإلظهار قدرة الشاعر على استخدام ملكته التخييلية"

)
15F

٣(
P9T. 

مجرد عملية الرصد للواقع، أو  ىال تشير الصورة في عالقتها بالخيال إلو 
لة صناعة نسخة مطابقة لألشياء المرئية، فحتى الصور المغرقة في الحسية داخل محاو 

مالمح بقلمه، أو مجرد عملية السم مجرد لوحة يعيد فيها الكاتب ر ليست اإلطار الفني 
نقل، فثمة الكثير من المعاني التي يضيفها المبدع على نصه، عبر الدالالت المتعددة 

الصورة ليست تسجيًال فوتوغرافي�ا لألشياء، فإننا نجد في ير إليها، ولذلك فإن "التي تش
9TPالصورة ربًطا بين عوالم الحس المختلفة"

)
16F

٤(
P9T .التي تدخل في صوغ مكوناتها ومعانيها 

بين نوالتداخل مع الخيال تتكون من جا التمازجإن الصورة على هذا النحو من 
لصورة داخل العمل حاضر يرد من خالل التعبير اللغوي وتشكيل اأساسيين: جانب 

األدبي، وجانب آخر هو الجانب الغائب الذي يحلينا إليه العمل الذي بين أيدينا، وفي 
عملية ضبط للوجود الظاهر والوجود  شكل بوصفه"تيقوم التصوير ويظل هذا الترابط 

9TPالباطن وجعل هذه العوالم تدرك بالحس والحدس والعقل والرؤيا"

)
17F

٥(
P9T وهذا التناسب ،

حدد من خالل عنصرين آخرين، تن الظاهر والخفي والحاضر والغائب يوالتداخل بي

                                 
 .٣د. بشرى موسى صالح: الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، ص  )١(
 .٧السابق: ص  )٢(
دمشف، –د. أحمد على دهمان: الصورة البالغة عند القاهر الجرجاني، منهًجا وتطبيًقا، دار طالس للطباعة  )٣(
 .٣٢٩م، ص ١٩٩٦-١ط
 .٣٢، ٣١الصورة في الشعر العربي، حتى آخر القرن الثاني الهجري، ص  )٤(
لبنان،  -ساسين سيمون عساف: الصورة ونماذجها في إبداع أبي نواس، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر )٥(
 .٢٠م، ص ١٩٨٢-١ط
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٢٦ 

9TPهما" الحافز والقيمة؛ ألن كل صورة فنية تنشأ بدافع وتؤدي إلى قيمة"

)
18F

١(
P9T وال خالف أن ،

الحافز والقيمة يرتبطان أيًضا بالعالقة بين النص والقارئ، فإذا كانت عالقة الظاهر 
إحضار الغائب من  ةفي النص وتؤول عملي والخفي تتحد وفق عالقة الظاهر بما يرد

صور وكيفية عملها هذه العالقة تتحدد قيمة ال فقمع فو اخالل المتلقي أو القارئ والس
داخل النص، فالقارئ يحمل على عاتقه فهم الصور وتحديد وظائفها  ووظيفتها وأهميتها

 ومعانيها وما تشير إليه. 

ي تشغلها في النص األدبي، من حيث المساحة التوتختلف طبيعة الصورة  
فتأتي أحياًنا في شكل جمل موجزة أو إشارة عابرة، وأحياًنا أخرى ترد في شكل جمل 

أشكال الصور بسيط ال كل بناء النص كله، لذا فإن بعض "ممتدة مركبة أو فقرة أو تش
 المتناسبة األجزاء، وبعضها معقد شديد التعقيد التشابهيةيتعدى اإلشارات الساذجة أو 

عالقات بين أمور متناسبة أو متشابهة  إيجادكالرموز واالستعارات التي ال تقف عند 
فحسب، وٕانما تتعدى ذلك إلى إحداث عالقات بين أمور مختلفة متباعدة، بل من أمور 

9TPمتجاورة ومتنافرة أيًضا"

)
19F

٢(
P9T . 

وعلى هذا النحو يجري لون من الترافد والتداخل بين الجزئي والكلي، فتدخل في 
غ الصور الكلية والمركبة والمعقدة تلك الصور الجزئية القصيرة المناثرة، فتصبح صو 

الصورة ال تعني ذلك وعلى هذا النحو، يمكن القول بأن"ضمن البناء العام للتصوير، 
التركيب المفرد الذي يمثله تشبيه أو كناية أو استعارة فقط، ولكنها أيًضا تعني ذلك 

ره يه مجموعة الصور المفردة بعالقاتها المتعددة حتى ُتّصيالبناء الواسع الذي تتحرك ف
9TPمتشابك الحلقات واألجزاء بخيوط دقيقة مضموم بعضها إلى بعض"

)
20F

٣(
P9T . 

ضوء عالقتها  في في فهمها توسع عند منومفاهيم الصورة المختلفة سواء 

                                 
بيروت، -د. عبد القادر الرباعي: الصورة الفنية في شعر أبي تمام، المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع )١(
 .٦١م، ص١٩٩٩-١ط
 .١٦السابق: ص )٢(
عبد القادر الرباعي: الصورة الفنية في النقد الشعري، دراسة في النظرية والتطبيق، دار العلوم للطباعة د. )٣(

 .١٠م، ص١٩٨٤-١األردن، ط-والنشر
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٢٧ 

 حصر مجالها في الصور البيانية منمن ال الصور المتخيلة وأنواعها، أو بكافة أشك
إطار بحث عالقة الصورة بالنوع في تشبيه واستعارة وكناية، تدخل كل هذه المفاهيم 

األدبي، سواًء أكان نوًعا شعري�ا منظوًما أم نوًعا نثري�ا، ومن هنا يبحث نقاد الصورة في 
الصلة بين األنواع المختلفة وما تهيمن عليها من أنماط وأشكال للصورة الفنية، 

افة أنماط الصورة من استعارة وتشبيه وتمثيل..في أحد األنواع فيبحثون عن درجة كث
األدبية مقارنة بغيره من أنواع الخطاب األدبي، بل مقارنة ذلك بغيره من أنواع الخطاب 

 مثل الخطاب اليومي والصحفي والفلسفي على سبيل المثال. ،غير األدبي

نواع األدبية، فتصور وجود الصور األدبية والفنية ال ينفصل عن مفهوم األ
، وال تفصل تلك العالقة المختلفة والمتمايزة األنماط الصور وأشكالهودرجات توظيفها 

علوم البالغة في كل عصر في  تبحثحيث  ًضا عن عالقة البالغة باألنواع، أي
فمفهوم األجناس األدبية مفهوم قديم المهيمنة على األنواع السائدة، "طبيعة الصور 
في جميع الحضارات بعلم البالغة، وقد تطور بتطور البالغة وتحجر ويبدو أنه ارتبط 

9TPتحجرها"

)
21F

١(
P9T. 

إذ ، تكمـن فـي عمليـات التـداخل والتقـاطع بينهمـا، وهذه العالقة بين األنـواع والصـور
يعتمـــد علـــى  "فـــاألدب ،، وكأنهـــا عالقـــة الخـــاص بالعـــامإن هنـــاك عالقـــة متداخلـــة بينهمـــا

األجنــاس علــى األنواع/ أي، علــى البنيــات األوســع ولكنــه يعتمــد أيًضــا ،الصــور البالغيــة
 .  )literary genres")22F٢األدبية 

ويؤدي هذا التداخل بـين الصـور واألنـواع إلـى محاولـة رصـد عمليـات الخصوصـية  
علــى أســاس الصــورة، وطريقــة توظيفهــا أســلوبي�ا، ممــا يعنــي تحديــد  األنــواع والتمــايز بــين

كــل جــنس أشــكال تعبيــره المحــددة التــي ال تقتصــر فلة بكــل نــوع، "أســاليب التعبيــر الخاصــ
علــى تكوينـــه فحســـب، بـــل تشـــمل أيًضـــا مفرداتـــه ونحـــوه وأشـــكاله البالغيـــة وأدواتـــه الفنيـــة 

                                 
 .١٨٥د. محمد الهادي الطرابلسي: بحوث في النص األدبي، الدار العربية للكتاب، د.ت، ص  )١(
-١األدبية، ترجمة:  مصطفى بيومي عبد السالم، المجلس األعلى للثقافة، طجوناثان كلر: مدخل إلى النظرية  )٢(

 .١٠٢م، ص ٢٠٠٣
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٢٨ 

("التصويرية
23F

١(  . 

ومن هذا المنطلق قسمت األنواع الجوهرية الكبـرى: الغنـائي والملحمـي والـدرامي،  
النـــوع ينظــر إلـــى فكــل نـــوع،  علــى أســـاس الصــيغة التصـــويرية العامــة التـــي تهــيمن علـــى

والنـوع  ،الغنائي على أنه النوع الذي يقدم فيه الفنان صورته فـي عالقـة مباشـرة مـع نفسـه
الملحمــي يقــدم النــوع و  ،الــدرامي يقــدم فيــه صــورته فــي عالقــة توســط بــين الــذات واآلخــرين

ــــان صــــورته فــــي عالقــــة مباشــــرة مــــع اآلخــــ 9TPرينفيــــه الفن

)
24F

٢(
P9T ، فمــــن خــــالل هــــذه األوضــــاع

فـاألدب عبـد البـديع: " لطفيتخييليه لذاته ولوجوده، يقول د. ةيقدم الفنان صور ويرية التص
مــن هــذه الجهــة أســلوٌب يضــع اإلنســان مــن طريــق التخييــل بــإزاء اإلمكانيــات الجوَهريــة 
لوجوده، فيعـرف الماضـي براويتـه فـي الملحمـة، ويمضـي بـين النـاس فـي الـدِّراما، وُيِحـسُّ 

 .P9T)9TP)25F٣"وجوَده في الشعر الغنائيِّ 

وفي ظل اختالف أنواع الصور المشكلة لكل نوع أدبي كـان التمييـز بـين الصـور  
فــذهب بعــض الســائدة فــي الشــعر وتلــك الصــور المهيمنــة علــى النثــر الفنــي والقصصــي، 

ـــى الشـــعر والمجـــاز والكنايـــة علـــى النثـــر  ـــاد الصـــورة إلـــى القـــول بهيمنـــة االســـتعارة عل نق
ن االستعارة ليست ذات صلة وثيقة بالنثر، أما فـي القصصي، يقول هربت ريد:" ويبدو أ

الشــعر فلعلهـــا طريقـــة فـــي التعبيـــر أكثـــر ضــرورية، ومـــع هـــذا، فـــإن االســـتعارات تســـتخدم 
بتوســع فــي الكتابــات النثريــة، وهــذا إنمــا يحــث فــي حالــة امتــزاج النثــر والشــعر، أو الخلــط 

9TPبينهمـــا"

)
26F

٤(
P9T يينـــة " تـــؤدي إلـــى إبطـــاء ، ويـــرى أيًضـــا أن نـــوعي االســـتعارة: التوضـــيحية والتز

9TPالحركــة لــيس غيــر"

)
27F

٥(
P9T .تــداخل أنــواع الكتابــة داخــل النــوع ففــي ظــل  فــي الكتابــات النثريــة

النثـــري، مـــن الممكـــن أن نجـــد توظيـــف أنـــواع الصـــور المختلفـــة كـــي تقـــوم برصـــد العـــوالم 

                                 
 .٣٣٥م، ص ١٩٩٨-١مصر، ط -د. صالح فضل: علم األسلوب مبادئه وٕاجراءاته، دار الشروق )١(
ى جيرار جنيت: مدخل إلى النص الجامع، ترجمة: عبد العزيز شبيل، مراجعة: حمادي صمود، المجلس األعل )٢(

 .٣م. ص ١٩٩٩-١مصر، ط -للثقافة
-١مصر، ط -د. لطفي عبد البديع: التركيب اللغوي لألدب بحث في فلسفة اللغة واالستطيقا، لونجمان )٣(

 .١٦٧م، ص ١٩٩٧
هربرت ريد: االستعارة وطرق التصوير الفني، ضمن كتاب: اللغة الفنية: ترجمة: د.محمد حسن عبد اهللا، دار  )٤(

 .١٠٨م، ص ١٩٨٥مصر، -المعارف
 .١١٠السابق: ص  )٥(
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٢٩ 

 المتباينة التي يقوم عليها النص.

 أن هنــاك فــوارق بــين ومــن خــالل الفــارق بــين الشــعر والنثــر أيًضــا رأى ياكبســون 
حيـــث اســـتخدم الـــنمط والشـــكل البالغـــي التصـــويري، فـــرأى أن الشـــعر  الشـــعر والنثـــر مـــن

يميــل االســتعارة فــي حــين ينحــو النثــر نحــو االســتخدام المكثــف للمجــاز المرســل والكنايــة، 
ل أسـاليب الطرابلسي هذه الفكرة وهـو بصـدد الحـديث عـن( تفاعـ ويشرح د. محمد الهادي
) قائًال:" بما أن الشعر مركـز علـى العالمـة والنثـر علـى المرجـع، التعبير وأجناس الكتابة

فـــإن االســـتعارة وعالقـــات التشـــابه بصـــفة عامـــة مـــن خصـــائص الشـــعر أساًســـا، فالشـــعر 
تتحكم فيه عالقات التشابه الملحوظة مثًال في التوازي بين األبيـات والتكـافؤ بـين القـوافي 

تضـــاد بـــين الـــدالالت، أمـــا النثـــر فيتحـــرك بـــين العالقـــات التجاوريـــة، وبـــذلك فـــي مقابـــل ال
9TPيتضح أن مفهوم الشعر هو االستعارة، ومفهوم النثر هو المجاز المرسل"

)
28F

١(
P9T. 

ولكن هذا التمايز بين الشعر والنثر على أساس حضور االستعارة في األول 
على تكوين صوره الفنية وغيابها عن الثاني بحضور المجاز ال يعني عدم قدرة النثر 

المعمقة والدقيقة والدالة على ثراء المعنى وتعدد آفاقه الداللية، فبعض الصور التي ال 
ى في الشعر، وهذا ما تبلغ درجة اكتمالها إال في القص والسرد، وال تصل لهذا المستو 

 ختين، حين يرى أن الصورة الحوارية تكاد تكون خاصية روائية وسردية،يؤكد عليه ب
يقول:" ففي الصور الشعرية بالمعنى الضيق، في الصورة والمجاز، فإن الفعل كل 
الفعل، أي ديناميكية الصورة الكلمة تجرى بين الكلمة بكل لحظاتها والموضوع بكل 
لحظاته. الكلمة هنا تغوص في الثراء الذي ال ينفد للموضوع، وفي تنوع صوره 

رج حدود سياقها، اللهم إال كنوز اللغة ذاتها فهي ال تفترض شيًئا خاالمتناقضة، ولهذا 
 اإلدراكبطبيعة الحال.الكلمة تنسى تاريخ إدراكها المتناقض لموضوعها، وحاضر هذا 

الذي ال يقل تناقًضا عن ماضيه. أما الفنان الناثر فإن الموضوع بالنسبة له يكشف عن 

                                 
 .١٩٧بحوث في النص األدبي: ص  )١(
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٣٠ 

فتتكشف له بلبلة األلسن التنوع االجتماعي المتباين ألسمائه وتعريفاته وتقويماته، ...
البابلية التي تثور حول أي موضوع،..فالناثر الفنان يرقى بهذا التنوع الكالمي 
االجتماعي حول الموضوع إلى مرتبة الصورة الناجزة المخترقة بامتالء األصداء 

9TPالحوارية والردود المحسوبة فينا"

)
29F

١(
P9T. 

تتوفر للنص  القصصي يمتلك إمكانيات متعددة قد الداخل النص  فالحوار
 الشعري؛ وذلك من خالل قدرتها على االتساع واالمتداد والتشعب ليحيط بجوانب

قدرته على التماس مع الواقع ونقل تمثيالت ما  إلى ةالمشاهد الموصوفة، باإلضاف
يحدث فيه من تنوع اجتماعي وثقافي، في حين أن الشعر في كثير من األحيان مقيد 

ي تنوع الحوارات فيها إلى لون من عدم االنسجام مع برؤية داخلية واحدة قد تؤد
 الصوت الغنائي المهيمن على الشاعر ونصه الشعري.

وتأتي أهمية الصورة أو عملية التصوير بشكل عام داخل النص القصصي من 
حالل اعتمادها على الوصف التصويري، الذي تتعدد وظائفه بتعدد مواضعه داخل 

فة تحديدية تحدد بداية الحدث ونهايته، أو وظيفة السياق القصصي، فتبدو له وظي
تمديدية أو تأخيرية ألحداث معينة عندما تدخل مشاهد وصفية في سياق حدث ما، أو 
تكون له وظيفة زخرفية وجمالية تبرز مهارة الكاتب، أو تكون له رمزية وشارحة مثل 

Pوصف المالبس والبيوت واألماكن

)
30F

٢(
Pرسم شكل . ومن هنا، فإن "الصورة التي ت

الشخصيات وتصف مالبسهم وأدواتهم وأثاث بيوتهم تكشف عن تركيبهم النفسي وتبرره 
9TPكذلك" أيًضا، فهي رمٌز وسبٌب كما أنها نتيجة

)
31F

٣(
P9T. 

إن المواضع التي تأتي فيها اللوحات الوصفية والمشاهد الحوارية واألوصاف 
أو األديب عن  العامة للمكان والشخصيات ليست مجرد لعب لغوي يكشف فيه الكاتب

                                 
م، ص ١٩٨٨-١بختين: الكلمة في الرواية، ترجمة: يوسف حالق، منشورات وزارة الثقافة السورية، ط لميخائي )١(

٣٠. 
د.ت، ص خوسيه ماريا بوثويلو أيفانكوس: نظرية اللغة األدبية، ترجمة: د. حامد أبو أحمد، مكتبة غريب،  )٢(

٢٨٤. 
 .٢٩٥م، ص ٢٠٠٣د. صالح فضل: نظرية البنائية في النقد األدبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  )٣(
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ر في تلك المواضع عالوة قدرته وتمكنه من اللغة فحسب، بل يأتي توظيف التصوي
لتقوم الصورة بوظيفة بالغة الحيوية في العمل األدبي، عندما ترد فحسب في على ذلك "

9TPاللحظات الحاسمة التي تحدد مصير األحداث والشخصيات"

)
32F

١(
P9T. 

يقة بين الصورة وسياقها وعلى هذا النحو، يمكن مالحظة وجود صلة وث
9TPفطريقة اشتغال الصورة الشعرية تبدو في عالقة مباشرة بوظيفتها السردية"السردي،"

)
33F

٢(
P9T ،

من مثل: رسالة الغفران وألف ليلة وليلة وكلية ودمنة  ةقديم ةسردي وصففي نص
والمقامات، يمكن مالحظة أن "اللغة السردية لم تكتف بتوظيف اإلمكانات المجازية 

9TPٕانما عملت في نفس اآلن على توظيف الصورة بكل حمولتها التخييلية"للغة، و 

)
34F

٣(
P9T ومن ،

هنا يصعب "فصل الصورة عن السرد، ويتضح ذلك مع المجاز المرسل والكناية 
والكناية، يبدو أن ورودهما في نطاق عالقات تجاورية  والتشبيه، بالنسبة للمجاز

مكوناته البالغية تجعله مالزًما  يخضعهما لمنطق السرد، أما بالنسبة للتشبيه، فإن
تذكري أو  :على واقع معيوش -األداة ةبواسط-لسلطة مرجعية تتحدد من خالل اإلحالة

9TPتخييلي"

)
35F

٤(
P9T. 

على هذا النحو فإن تحليل الصورة في النص السردي يتم من خالل رصد  و
وظائفها، وتحديد درجة حضورها، وليس مجرد حصرها بل محاولة فهم عالقتها 

 بالنص.

 تحليل الصورة في رسالة الغفران:

التميز السابق بين طبيعة الصورة داخل النص الشعري والنص النثري القصص، 
في ضوء عالقة الصورة بوظيفتها داخل السياق، وخصوصية تكوينها في كل نوع، يقود 
كل ذلك إلى تحديد كيفية تحليل الصورة داخل رسالة الغفران، في ضوء الجانب البنائي 

                                 
 .٣٣٥علم األسلوب مبادئه واجراءاته، ص  )١(
أبالَّغ محمد عبد الجليل: شعرية النص النثري، مقاربة نقدية تحليلة لمقامات الحريري، شركة النشر والتوزيع  )٢(

 .١٠٣م، ص ٢٠٠٢-١المغرب، ط -رسالمدا
 .١٠٣السابق: ص  )٣(
 .١٠٦السابق: ص  )٤(



حول مفهوم الصورةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 

 
 

 
 
 
 

 مدخل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣٢ 

 وعي لها، وما يشكله من خصوصية في توظيف الصورة سواء السردية أو البالغية.والن

 االهتمامففي ضوء طبيعة التصوير وعالقته بالقص في رسالة الغفران كان 
وكيفية عملها داخل النص، مما  طبيعة الصور المستخدمةبالعالقة الوثيقة والبارزة بين 

عالقة هذه األنماط التصويرية في  يسهم ليس فقط في اختيار أنماطها بل أيًضا
بعناصر البناء السردي من مكان وزمان وشخصيات وحبكة، وعلى هذا النحو، ال 

و نفصل عمل الصورة عن عمل السرد في ضوء البناء الجامع لهما في نص المعري، ي
تنوع طرق التماس بين الصورة مهما كان نوعها بالبناء الذي ترد فيه،" إلى يرجع ذلك 

لصورة، وٕان تكن لها شخصيتها المستقلة، وكيانها الخاص الذي يحدده المصطلح ألن ا
البالغي، أو الذي يمكن توصيفه إذا ما رأينا أننا بحاجة إلى إضافة أو تعديل في 
مفهوم الصورة، فإنها تبقى(صورة) ضمن تكوين شامل، حجًرا في بناء، أو نغمة في 

9TPفي لوحة"لحن هرموني، أو لوًنا أو ظًال أو ضوًءا 

)
36F

١(
P9T ، فالصورة تظل في عالقة وثيقة

بكافة عناصر النص، "وهذا يعني في النهاية أن دراسة(الصورة) تظل ناقصة ما لم 
9TPتستكمل بدراسة البناء"

)
37F

٢(
P9T. 

تمتزج الصورة بالبناء القصصي، ويتشابكان مًعا لتكوين الشكل وعلى هذا األساس 
اصر العمل(أو وظيفته) هو اإلمكانية " فمعنى عنصر من عنوالمحتوى والبناء والداللة،

في هذا العمل برمته، فمعنى استعارة ما  ناصر أخرىالتي توفر عليها ليرتبط مع ع
يتمثل في أن تعارض صورة غيرها أو أن تفوقها توتًرا بدرجة أو درجات، فقد يكون 

9TPمعنى حوار داخلي ما أنه يضفي سمات على شخصية ما"

)
38F

٣(
P9T.  فيتسع مفهوم الصورة

ل أشكال الصور البالغية الموظفة في النص، في الوقت الذي يشير أيًضا إلى ليشم
وضاع واألشكال الداللية غير العادية قياًسا بالنص غير األدبي، فمصطلح األكافة 

ال يكاد يشير إلى األشكال البالغية الناجمة عن صورة في ظل هذا التحليل النصي"ال

                                 
 .١٩مصر، د.ت، ص  -د. محمد حسن عبد اهللا: الصورة والبناء الشعري، دار المعارف )١(
 .٢٠السابق: ص  )٢(
النص  تزفتان تودروف: مقوالت السرد األدبي، ترجمة: الحسين سحبان، وفؤاد صفا، ضمن كتاب: طرائق تحليل )٣(

 .٤٠م، ص١٩٩١-١السردي، منشورات اتحاد كتاب المغرب،ط
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شمل جميع أنواع األشكال واألوضاع يل عمليات التشابه والقياس فحسب، بل يمتد
الداللية غير العادية، مع أن الكلمة توحي في أصلها باألثر الناجم عن المحاكاة في 

9TPاألدب باعتباره خطاًبا يعكس(صورة) لشيء آخر"

)
39F

١(
P9T. 

أما على صعيد التمايز بين الشعر والنثر، أي خصوصية الصورة و توظيفها في 
النثري، فإن هذا الفارق يلقي بظالله أيًضا على كيفية النوع الشعري والنوع القصصي 

التحليل ومستوياته، باإلضافة لدوره في تحديد المستويات األولى بالعناية والدرس، "فأهم 
ترتب على اختالف األبنية الشعرية عن القصصية هو أن منهج التحليل تالفروق التي 

لبنائي للشعر يسير في اتجاه رأسي في كل منهما يتميز باتجاه مضاد لآلخر، فالتحليل ا
من السطح إلى العمق، أما تحليل القصص واألساطير فيسير في اتجاه أفقي عرضي، 

والجمالي، بينما نجد تراكبة: الصوتي والنحوي والداللي فالشعر يتكون من مستويات م
أنه من الضروري تفسير األبنية القصصية واألسطورية على المستوى الداللي العريض 

9TPفحسب"

)
40F

٢(
P9T. 

من خالل الفوارق السابقة وبناء عليها، قام البحث على أساس دراسة الصورة من 
 خالل العناية بجانبين متماسكين هما:

دراسة الجانب السردي لرسالة الغفران بوصفه مكوًنا من مكوناتها األساسية  -
بخاصة في قسمها األول، وذلك في ضوء عالقته بالبناء العام للرسالة الذي 

كل التخييل القصصي فيها، وفي ظل هذا الجانب كانت العناية بكافة يش
األوضاع السردية والعناصر القصصية المساهمة في تشكيل الصورة والمتخيل 

الضوء على عالقة  إلقاءكان من المهم  الجانب القصصي، وفي ظل هذا
الغفران بنسبها النوعي من خالل عرض آراء الدارسين حول تصنيف رسالة 

فران، ليكون ذلك منطلًقا نؤسس عليه وظائف القص في الغفران عبر الغ

                                 
 .١٨٥، ١٨٤م، ص ١٩٩٢الكويت،  -د. صالح فضل: بالغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة )١(
 .٢٤٤، ٢٤٣نظرية البنائية: ص  )٢(
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من زمان ومكان..تلك العناصر القصصية التي تحمل في  المتعددةعناصره 
 طياتها دعائم تكوين الصور الكبرى.

أما الجانب اآلخر فكان منصًبا على دراسة الصور البالغية والبيانية، وفق  -
اط مغفران، ولم يكن الغرض من متابعة أنعمليات بروزها وتوظيفها داخل ال

الصور البيانية عمل مسح شامل لبعض المفردات التصويرية القليلة في رسالة 
نمًطا مهيمًنا على كل قسم من قسميها: القصصي الغفران بل العناية بما يشكل 

 وغير القصصي.

ها أو وهذان الجانبان ال ينفصالن في التحليل، وتقسيم الفصول على محاور بعين
نما هو مجرد فصل بغرض التركيز على جانب وبيان جوانبه، وفي كل إجانب محدد 

ذلك حاولت أال ينفصل الشكل عن المحتوى والمعنى عن البناء، والصورة عن الوظيفة، 
 حتى يمكن عرض بعض الجوانب المهمة في التصوير في رسالة الغفران.


