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الملخص

تػثَّررت دػىوط طوقػاف  3002-9191ـ) باالجتػاه الروماسسػيف يف بػػىا الا الةػعر ة يف د ػواي "و ػىي مػ ا ػػاـ" و
"وجػىلا" وقػػى جتلرػ لػػثا التػػثَّر بةػيف ا وارػ اػا يف ال ػػورة ال يػػة الػػم مالػد لػػى ها إع التعبا ػػة واوػلاتيػػة والت ػػاط
الروماسسيف ع ى
سيف لألشياء .لثا سع لثا البحث لتسليط الضوء عل جتلِّيات ال ورة ال ية يف الةعر
ِّ
ا َّر ال ِّ
دىوط طوقاف وذلك بىراسة أظلاطها وأسواعها ودور تػرابط ال ػور ال يػة ادل ػردة يف يػب تػرابط ال ػيىة وو ػىلا
العضػػو ة وبىراس ػػت ا لل ػػورة ال ي ػػة وأظلاطهػػا وأسواعه ػػا يف ال ػػى واسي ادل ػػث ور ودػػب ادل ػ ه الو ػ يف-التحليل ػػيف
تو رل ا إع أف ال ورة ال ية ع ى دىوط طوقاف ليف ورة إػلاتيػة س سػية تعت ػى علػ التةػابف ال س ِّػيف راػم اتيفاتهػا
عل الوسات البالايرة الت ليى ة يث ت هض ال ورة بوظي م التثَّا واوػلاء ا تلعػ ال ػورة ال يػة دورا لامػ ا
يف ي ػػب الو ػػىة العض ػػو ة لل ػػيىة وب ػػاء ال ػػورة اليفلي ػػة لل ػػيىة ػػا لػ ػ البح ػػث إع الت ػػاـ الة ػػاعرة
بال ورة الس عية وادلوسي ية وشغ ها بال ور الثوقية الم ارتبطد لى ها حبالم اوشباع واحلرماف العاط يف.

الكلمات الرئيسة :الةعر العريب احلى ث الروماسسية ال ورة ال ية دىوط طوقاف.

 الکاتبة ادلسؤولة

ahmad.manal82@yahoo.com
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المقدمة
ُّ
تعى ال ورة ال ِّية من أ ثر ال ضا ا ال ى ة أعليةا إذ جعلها ال راد يف ىارة وساتلهم لىراسة
ال الةعري دال ورة ليف أداة الةاعر ادلثل و اؿ عواط ف وأديفاره وليف مسة الةعر
ا ساسية لثا دهيف َّابتة ديف أما ما تغا دهو طبيعتها ووظي تها وأظلاطها ووساتلها تبعا
لالجتالات ا دبية ادلختل ة دليف ِّ ع ر وره ال ِّية اخلا ر ة الم ت ررها االعتبارات ال يفر ة
وال ِّية لل جت وم هوـ الةعر وسظرة ال ر اد والةعراء للخياؿ.
شك ديف أ رف ا تالؼ االجتالات ا دبية رض بىوره ا تالد ا يف مالية ال ورة وتعر ها
وشلا ال ر
رام إمجاع مجي ال ر اد عل أ رف ال ورة ليف وسيلة الةعر ا ساسية« .د ن تعر ات ال ورة رأّنا
ات التعبا ال ية يف الةعر ووسات ب اتها الرتيسة :التةبيف بثسواعف ادلختل ة
رل وعة
واالستعارة واوس ادات اجملاز ة والرمز» (ضفيعي كذكىي1396 ،ش .)10 :لثا ؽليفن ل ا ال وؿ أ رف ال ورة
ابتىاء بالتةبيف واستهاءا بالرمز إذ إ رف قوة الةعر
ال ية تة مجي وسات التعبا اا ادلباشرة
ا
تيف ن يف اوػلاء بادلعىن عن طر ب ال ور ال يف التعبا ادلباشر الوارا.
وقى ذل زل ى ا ي يف لالؿ إع أف أعظم وؿ يف م هوـ اخلياؿ

ب ب ض ال يلسوؼ

ا دلاي " اسد" الثي اف رط يف اخلياؿ أج ر قوط اوسساف مث جاء من بعىه الروماسسيوف
دتبعوه يف ت ى ر طر اخلياؿ وده ف ده ا ى ث ا عل أسرف الت يفا بال ور (َالل .)388: 1977 ،لثا
الروماسسيف تيفث عل اخلياؿ الدا لل وقف اليفالسييفيف الثي ؤِّ ى عل احملا اة
«دادلوقف
ُّ

و ظر إع الة عر عل أسف ت ليى للطبيعة دالروماسسية يف مع الا العاـ ليف التعبا عن ادلةاعر
الثاتية .ولالجتاه الروماسسيف مالما ا ة يف تار خ ا دب العادليف م ها ادلةار ة الوجىاسية م
احلر عن ادلةاعر واالس عاالت الةخ ية وااللتزاـ
الطبيعة والتو ى معها والثاتية والتعبا ُّ

باخلياؿ وادلکاش ة وادلةالىة واستبطاف العامل الىا ليف وأ الة العامل اخليال التخي بى الا
للت ليى واحملا اة) وأ الة الت يفا وسيطرة العامل الثلن عل العامل الواقعيف والعودة للبىا ات
ومر لة الط ولة وأ ضاف الطبيعة البيفر» (فتًحي1384 ،ش.)152 :
وقى اسطلب االجتاه الروماسسيف يف الةعر العريب احلى ث م مىرسة الى واف وشعراء ادلهجر
الث ن أرسوا م هوم ا جى ىا للةعر واخلياؿ وال ورة ديفاف من ستاجف «أف الةعر أ ث ستخىـ
لغة جى ىة ديها اليفثا من احليو ة واوػلاء وال ىرة عل التعبا عن اخللجات ال سية»
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(الًرقي .)116 :1984،دثرحد ال ورة الةعر ة ع ى الروماسسي متث مةاعر وأديفارا ذاتية إذ ؼللط
الروماسسيوف مةاعرلم بال ور الةعر ة دي اظروف ب الطبيعة و االلم ال سية و روف يف ا شياء
أشخا ا ت يفر وتثس وتةار هم عواط هم و روف من ادل اظر الطبيعية الم تبىو ر
ثّنا ال
تةار هم شعورلم (َالل .)392 :1977 ،لثا دال ورة الةعر ة ع ى الروماسسي ليف َّورة واس الب عل

ادلثل اليفالسييفيف الثي رط عىـ احلاجة إع ال ور واجملازات إال ب ىر رئي يف سبي ر ك
ال س وإَّارلا للتعرؼ عل احل ي ة داخلياؿ ع ىلم غل أف ظ ر د سيطرة الع ف اخلياؿ
ا
ار زة ع ياء (البصيز .)62 :1987،إذف مل تعى ال ورة يف الةعر الروماسسيف وسيلةا للةرح والتز

تعّب عن ذات الةاعر و ارت
لو احلاؿ يف الةعر الت ليىي ب أرحد ورة تعبا ة إػلاتية ِّ
وسيلة الةاعر ا وع للتعبا عن جتاربف وأديفاره ورؤاه.
وتط ُّ علي ا مالما االجتاه الروماسسيف بوروح لىط الةاعرة ال لسطي ية "دىوط طوقاف" ب
عاميف  9191و 9191ـ يف د واي "و ىي م ا اـ" و"وجىلا" يث تطالع ا ق اتى مغرقة
عيى

الطبيعة واحلزف والعزلة واحل وادلوت .أ رما عل
تعّب الةاعرة ديها عن
يف الثاتية ِّ
ادلعّبة ادلو ية البعيىة عن
ال ورة الةعر ة دتت يز تلك ال اتى باعت ادلا عل ال ور الةعر ة ِّ
ال ّبة اخلطابية والتعبا ادلباشر رام اعت ادلا عل الوسات البالاية ال ىؽلة من تةبيف واستعارة
إال أف الةاعرة اعت ىت إقامة عالقات جى ىة ب أطراؼ ال ورة ترتيفز بةيف أساسيف عل
و ىة ا َّر ال سيف دالةاعرة لىؼ و ىاث التثَّا ال سيف يف ادلتل يف وس

عادلها اخلاص

إليف بتحر ك سليلتف وإَّارة عواط ف ليةار ها يف عواط ها وأديفارلا ا مالد ق اتىلا ضلو
يب الو ىة العضو ة وااللت اـ بال ورة ادلوسي ية أو الس عية بت و او اعات لثا لىؼ لثه
الىراسة لإلجابة عن السؤال التالي :
 -يف أسه د ال ورة يف

يب الو ىة العضو ة لل يىة يف د واي "و ىي م ا اـ"

و"وجىلا"؟
 يف أَّر االجتاه الروماسسيف عل ظلطيف ال ورة ال ية البالايف وال سيف يف ال الى واسي ؟ولتح يب لثه الغا ة اتبع ا ادل ه الو يف -التحليليف ا اعت ىسا يف لي ال ور عل
م ال دراسة ال ورة ال ية الم ت سم أظلاط ال ور ال ية إع ال ط البالايف ادلرتبط بالوسات
البالاية لل ورة من استعارة وتةبيف وال ط ال سيف الثي « رتبط بال اعىة ال سية الم ت ىر
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وت سم ال ورة ال ية ديف إع ال ورة

الب ر ة والس عية والة ية والثوقية والل سية.

خلفية البحث
عل الرام من ثرة الىراسات الم ت اولد شعر الةاعرة دىوط طوقاف يف إ راف والىوؿ العربية إال
أف لثه الىراسات مل تت اوؿ ال ورة ال ػية ووظات ها وأسواعها يف الةعر الروماسسيف لىط دىوط
طوقاف د ن ادل االت ادل ةورة يف إ راف م الة "الرؤ ة ا سثو ة يف اخلطاب الةعري دراسة م ارسة
ب دىوط طوقاف ودروغ در زاد" ادل ةورة يف رللة اللغة العربية وآداهبا يف شتاء 3099ـ لليفات
زل ود يىري عاجل ديها الرؤ ة ا سثو ة للحياة واحل

والسياسة يف أشعار الةاعرت وسضاذل ا

االجت اعيف  .ول اؾ م الة بع واف "دالالت ا ساطا يف شعر دىوط طوقاف شاعرة دلسط "
ادل ةورة يف رللرة اللغة العربية وآداهبا يف شتاء 3091ـ دلوس عريب وزميليف ت اوؿ ديها اليفتراب
ألم ا ساطا ادلوظ ة يف شعر دىوط طوقاف ثسطورة سيز ف وأدو

وا ساطا الى ية

ودالاللا ول اؾ م الة بع واف "ادلالما الروماسسية يف شعر دىوط طوقاف" لليفاتبة رػلاسة مالزاده
م ةورة يف رللة إراءات س ى ة يف ز راف 3092ـ ت اولد اليفاتبة ديها ادلضام الروماسسية يف
شعر دىوط طوقاف ال طبيعة والتثم والةيفوط من ظلم اجملت واحلزف ورسالة ماجستا بع واف
"االجتاه الروماسسيف يف شعر دىوط طوقاف" م ىمة جلامعة باوت العربية عاـ 3092ـ للطال
مجاؿ عليف ط يليف ت اوؿ ديها ياة الةاعرة وأَّر البيئة عل شعرلا ومالما ومظالر االجتاه
الةعر ة يف روماسسية دىوط
الروماسسيف يف شعرلا وت اوؿ يف ال
اخلامس من رسالتف ال ورة ِّ
طوقاف ودرس م ادرلا وليف احلياة اليومية و ت الرتاث واخلياؿ ليف ف مل ىرس وظاتف ال ورة
وأسواعها وأظلاطها ع ى الةاعرة .ومن اليفت الم سظررت لل ورة ال ية تاب "تطور ال ورة ال ية
يف الةعر العريب احلى ث" ل عيم اليايف ت اوؿ ديف تطور ال ورة وطبيعتها ووظي تها وأسواعها يف
احلر لىط عىد من الةعراء ادل ر .
االجتالات ا دبية ادلختل ة :اليفالسييفية والروماسسية والةعر ِّ
و تاب "ال ورة الة عر ة يف ال ى العريب احلى ث" لبةرط احل درسد ديف ألم اليفت ال ى ة
العربية الم ت اولد ال ورة ال ػية .لثا اولد لثه ادل الة بياف طبيعة ال ور الروماسسية ع ى
دىوط طوقاف ومىط ترابطها وأظلاطها وأ ثرلا جثب ا للةاعرة.
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 -9الصورة الكلية في الشعر الرومانسي عند فدوى طوقان:
ؽليفن ل ا ال وؿ إف ألم إصلاز لالجتاه الروماسسيف لو يب الو ىة العضو ة لل يىة دالو ىة
العضو ة «ليف اجتاه روماسسيف وارا ع ى الروماسسي دإف ال يىة يف دا التجربة ت با
عضو ة ال ورة

ورة من ورلا مبثابة عضو يف يف ب يتها ال ػية ولثا ع ىلم لو ما س
الةعر ة» (خفاجي1900،م.)211 :
والو ىة العضو ة لل يىة « ما ليف إال و ىة ال ور ومتاسيفها لت ىـ ل ا تلك ال ورة اليفلية
ادلؤل ة من رل وعة متآزرة من ال ور والم تعن است اء وجود ور اا جولر ة أو زاتىة عل ب اء
ال يىة»

(أبً أصبع)75 :1979 ،؛

لثا تعود ا ية ترابط ال ور ومتاسيفها يف ال يىة إع سظر ة

الو ىة العضو ة الم سادط هبا الروماسسيوف والرابط ال سيف والةعوري الثي ضم ور ال يىة
بعضها إع بعض .وال ارئ لى واي دىوط طوقاف لحظ ي ها الو ىة العضو ة يف معظم
ق اتىلا دال ور ادل ردة اجلزتية ترتابط لب اء ال ورة اليفلية لل يىة ا أف ق يىة ميفوسة
من ور ربط بي ها يط س سيف وا ى.
ولىراسة لثه اخلا ة لىط دىوط طوقاف ا رتسا م طع ا من ق يىة "أسا را " ادليفوسة من

مخسة م اط ت وؿ:
د ادلةىود
د حع ين ابارحَؾ يف الطر ب /مل أعىح ل َ
ك ح
أسا را  /ووق ح
وظللد أرسو
ك مل أمى ىي ار ب/
يف /مهوطا سحيب /مل ختتل ْ ش تاي بامس َ
ح
ومضيد ال تلوي تباعىحؾ الةواس /
ف يف عروقيف/
وال ي ح ُّ
ىب ز ح
َ
يد يف ا
دلك
عن وجودي/
ْ
ومضد ت رق ا ختوـ طاديات من جليى /وب ح
أسد ل اؾ /يف ا
دلك بعيى /صل اف يف دليفيه ا /تخبطاف عل الوجود
و َ

(طًقان)199-198 :1993 ،

دادل ط الةعري حبىن ب اء عضو ا اعت ادا عل تتاب ال ور وترابطها ع ين ابارؾ
ادلةىود يف مهوط سحيب ىي ار ب ال ي ىب ز ف يف عروقيف تباعىؾ الةواس
ت رق ا ختوـ طاديات من جليى صل اف تخبطاف) حبيث ال ؽليفن ل ا االستغ اء عن أي ورة م ها
دال ور ترتابط وتت اع لت و بال يىة وتو ل ا إع استحالة ل اء احلبيب اللث ن تو ىاف يف
ماليته ا ده ا صل اف متولجاف و ت رقاف يف است اته ا إع دليف سلتل .
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ت سجم الع ا ر احلسية اخلارجية وليف ابار الطر ب ادلهوط السحيب الغر ب ال ي الةواس
ىب
اجلليى م ا اسيس الىا لية للةاعرة و يف تع ِّ ب ا دعاؿ االستعار ة ع ين
ُّ
ز ف تباعىؾ تخبطاف) قسوة ال راؽ واالر اؿ واو ساس ادلر ر بالغربة دت ل ا إع العامل
ال سيف الىا ليف يث الو ىة واحلاة واليثس.
 -9-9دور التضاد في بناء الصورة الكلية للقصيدة:
تلجث الةاعرة أ ض ا لب اء ق اتىلا عل التضاد ا يف ق يىة لروب وم س اب ال ا
و ر ف ومساء) واالا لتعّب من الؿ ال ور ادلت ابلة ادلتضادة عن مةاعر الغربة واالس اؿ
عن الواق والظلم االجت اعيف « .د يف ب اء التضاد صلى الةاعر بن ق يىتف عل ال ور ادلت ابلة
ادلتضادة ليخرج يف ال ها ة بتةيفي ا ا
مجال ور موق ف من موروع شعره أو من إ ىط الظوالر
الطبيعية أو االجت اعية»
و يفثر ب اء التضاد ع ى الةاعرة يف ال اتى الم تت اوؿ جىلية ادلوت واحلياة .ا يف ق يىة
(الجيار.)285 :1995 ،

" الةاعرة وال راشة" الم تتيفوف من َّالَّة عةر م طعا وت طلب لتح يب و ىلا العضو ة من ديفرة
دلس ية ت وؿ بثف مجاؿ الوجود تالش أماـ ي ة ادلوت وال اء يث سلحظ يف ور مجاؿ
الوجود واحلياة من جهة و ور ال اء وادلوت من جهة َّاسية تبن ال ورة اليفلية لل يىة حبيث ال
ؽليفن ل ا اقتطاع أي ا
جزء م ها .دتسته الةاعرة ق يىلا بت و ر س سها بث المها وآماذلا و بها
للوجود اجل ي بطبيعتف و ات اتف دت وؿ:
ل اؾ دوؽ الربوة العالية
دتاةح أ ا
الـ يالية
د والظ ُّ وأديفارلا
ال ح

ل اؾ دوؽ ا ات الساجيف
تسبا يف أجواتها ال اتيف
رداقها والسر ة احلاسيف
(طًقان)14 :1993 ،

مث ت ط ور الوجود اجل ي ورة دراشة تضر توقظ مةاعر احلزف ع ى الةاعرة:
أ ظها من لو إ ساسها
ما أمج الوجود!! ليفرها
تودعف آ ر أس اسها
دراشة جت رىلد يف الثرط
مسارحح الروض بثعراسها..
متوت يف اد ثف مل ت ض

(السابق)15 :
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وما تلبث الةاعرة أف جتى يف لثه ال راشة شبيهة ذلا إذ ؽليفن لل وت أف غيبها يف أي
حلظة ثّنا مل تيفن و طو ها ال اء يف هوؼ ال سياف د رالا ت وؿ:
أبيفيك بالةعر احل وف الرقيب
أ تاه ال تثسيف دهثي أسا
ث ري أو رديب
ال ا
قى أسطوي مثلك م سيةا
ب ا إع هف ال اء السحيب!
أواه ما أقس الردط تهيف
(السابق)16 :

ور مجاؿ احلياة والوجود

ا سرط دال يىة تحبىن عل التضاد يث ت اب الةاعرة ب
ادلت ثلة بالربوة العالية وا ات الساجية وا الـ اخليالية والسر ة احلاسية من جهة و ور
دالروماستييفيف ار يف ع ره بةعوره
اال تضار والوداع وادلوت والرَّاء من جهة أ رط« .
ُّ

وإ ساسف ....ولوع باجلري وراء ادلت اقضات ».لالؿ  )91-91 :9121لثه ادلت اقضات الم
سوع من الو ىة ب الثات وا شياء دالةاعرة وال راشة تةرت اف يف ادلآؿ
ت ضيف يف ال ها ة إع ا
شيفء يف احلياة ػل س يضف داحلياة وال اء وجهاف
وادل ا وعلا ادلوت وال اء .ولثا ما غلع
لع لة وا ىة.
 -2الصورة التشبيهية في الشعر الرومانسي عند فدوى طوقان
اولد احلر ة الروماسسية يف الةعر العريب احلى ث «أف تستخىـ م هوم ا جى ىا لل ورة الةعر ة

اعت ىت ديف عل أف تيفوف التجارب الثاتية ليف م ىر لثه ال ور الةعر ة الم روعيف ديها أف
تيفوف عل درجة عالية من احليو ة واوػلاء» (الًرقي)128 :1984 ،؛ وب اءا عليف مل تعى ال ورة تعت ى

عل التةابف احلسيف اخلارجيف ب ع ا رلا ب است لد ال ورة لالعت اد عل الةبف ال سيف

والةعوري وبالتال أرحد ال ور الةعر ة أ ثر ذاتية ومتيزا لثا سلحظ أف الةاعرة طوقاف
تست خىـ ال ور التةبيهية الم تر ى التةابف ب ذالا وا شياء وت وـ عل الت س سية ب
ع ا ر ال ورة شلا أبعى ورلا التةبيهية عن الوروح والت ر ر ة وأر عليها طاب اوػلاء
وذلا:
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يا حلا ق يىة دثة
و لم زلا تاتف
يا حلا حبر سثط اورحهح
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م بعها ُّ
احلس وسااسحفح
من قلب الله ة ألواسحفح
وإف ْ
بىت للع شطآسحفح

(طًقان)14 :1993،

ت وـ ال ور التةبيهية لال ا عل التةبيف البليغ إال أف التةابف ب

ياة الةاعرة ادلةبف)

وال يىة واحللم والبحر ادلةبف هبم) ال وـ عل عالقات سية ارجية ب عل

الت

عّب عن وجىاف الةاعرة واشتعاؿ عواط ها و الا وختبُّطها.
س سية ع ي ة تح ِّ
ومن ذلك أ ض ا قوذلا:
عوا ف َّلجية ت طك ول والطر ب

اسد تضيب رثّنا أم ضيب
(السابق)151 :

دال ورة التةبيهية لال ا جت

دتحوؿ
ب احلسيف وادلع وي الطر ب وا م ) وت حو ضلو التجر ى ِّ

مالو زلسوس إع معىن رلرد رام أف الةاعرة ال تستخىـ ل ة الطر ب مبع الا ادلعج يف ب ترمز
بف لةيفء مع وي تػح َع ِّّب من اللف عن أ اسيس الو ةة واليثس دالعالقة ب الطر ب وا م
عالقة ية مو ية بثبعاد س سية وشعور ة د ورة العوا ف الثلجية ادلتضاربة يف لثا الطر ب
وتثزـ احلالة ال سية
الضيب الثي سبتف الةاعرة أمالا و ال ا ذلا تةيف بّبودة العواطف ُّ
للةاعرة واستبىاد الو ةة واليثس هبا.

 -9الصورة االستعارية في الشعر الرومانسي عند فدوى طوقان
تعتّب ال ورة االستعار ة عالمة الةعر اليفّبط وليف آ ة ادلولبة والعب ر ة الةعر ة ول اؾ من بالغ
يف االستعارة دع رى «الةعر س سف استعارة باة» و ن  .)391 :9110وت وـ ال ورة االستعار ة
عل التعبا عن ال يفرة وادلعىن اجملرد بثسس تف أو بتحو لف إع شيفء زلسوس يف أو جامى أو ّت
بتحو احملسوس إع زلسوس وبث احليو ة يف اليفل ات من الؿ تثلي ها عل سسب مع
ولثا ما

ف االستعارة من الؿ التةخي

والتجسيم والتجسيى.
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 -9-9الصورة التشخيصية
تلع ال ورة التةخي ية دورا مه ا يف الةعر الروماسسيف الثي زع إع الطبيعة وع ا رلا
ا ر ةا إ رف الةاعر الروماسسيف ال ف ع ا ر الطبيعة ومظالرلا ا ليف يف الواق ب س ط

س .والتةخي يف جولره لو« :إر اء
عليها مةاعره وأ اسيسف دإذا هبا تتحرؾ وت و و ُّ
الس ات البةر ة وإسباغ العواطف اوسساسية عل ادلوجودات يف لثه احلياة» (الصايغ.)37 :2003 ،
ومن ال ور التةخي ية قوؿ الةاعرة:
أرو ك ا سار يب َّاو ف
أمنْ ع ر الرار أع اقيف؟
أي استعار
د ا لثه العاط ات احلرار
ذلا يف اجلواسا ُّ
(طًقان)78 :1993 ،

دالةاعرة مبخاطبتها لل ار جتع م ها ات ا عاقالا تةار ف أديفارلا ولواجسها
عليها مسة الروح دتتح روؿ إع إسساف ةارؾ الةاعرة يف التهاب االس عاالت والعواطف.
ومن ال ور التةخي ية قوذلا:
ال هرح لوحح ل ال هرح
عاش ة اذل س وت تاح ل

ردرات شرا اع تىعوي
اب الغبطة وا م
أبو َ

ا تض يف

(السابق)155 :

ختل الةاعرة– لال ا -عل ال هر والةراع مسات اليفاتن احليف يف قىرتف عل احلر ة واليفالـ من
الؿ التلو ا وال ىاء ديتح روؿ ال هر والةراع ب ع االستعارة إع رم از للتغيا واحلر ة ضلو عامل
أدض تسيطر عليف السعادة وا م « دالةاعر إذ ىم يف ا شياء ض يف عليها مةاعره وقى
قي ذات وـ إف ال اف ِّلوف ا شياء بىمف ..لثا لو ادلوقف الثي ت وـ عل أساسف ال لس ة
ال سية لل ورة الةعر ة دعامل ا ديفار ولو بطبيعتف اا واقعيف ػلاوؿ أ رف با واقعي ا مبعاس تف
لألشياء والّبوز من الذلا»

(إسماعيل.)57 :1963،

 -9-2الصور التجسيمية والتجسيدية:
تم اخللط ب م طلحيف التجسيم والتجسيى؛ رام ا تالده ا إذ رتبط التجسيى
ثاا ما ُّ
باجلسى الثي ؼلت ُّ باوسساف داجلسى ا جاء يف لساف العرب لو «جسم اوسساف وال اؿ
9
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لغاه من ا جساـ ادلغتث ة» ابن م ظور  )933 :9119بي ا رتبط التجسيم باجلسم واجلسم لو
« مجاعة البىف أو ا عضاء من ال اس واوب والىواب واالم» (السابق .)624 ،لثا د طلا
التجسيم تس لية إع جاس ا جساـ احلية ا جساـ اجلامىة أ ضا احلجارة وادلياه

وا واي واالا.

والتجسيم لو «إر اء الطاب احلسيف عل ادلع و ات» ال ا غ  )11 :3002وقى عردرها سيى
قط بثّنا« :جتسيم ادلع و ات اجملردة وإبرازلا أجساما أو زلسوسات عل الع وـ» (قطب:2002 ،

.)72

ولثا ال عن بطبيعة احلاؿ أ رف التجسيم ت ر عل و ادلع و ات واجملردات إع
زلسوسات ب ترس ليض رم احملسوسات دي لها من رلاؿ سيف إع رلاؿ سيف آ ر ا ترس
لية اوسساف أ ض ا.
د ن ال ور التجسي ية الم ت وـ عل س شيفء سيف من رلاؿ سيف إع رلاؿ سيف
آ ر قوؿ الةاعرة:

وأراء يف د ك ابتساـ
البس ة اجلثع الم أ ببتها م ث الت ي ا
عادت تضيفءح ثّنا قل ال هار
وت ح يف س سيف ديةرهبا دميف
و عبُّها قليب الظ يف
(طًقان)153 :1993 ،

يث تع االستعارة–ل ا -عل س ادلعط الب ري االبتساـ) إع رلاؿ ب ري آ ر لو
الضوء) دتتجسم الب س ة يف ورة جسم مضيفء ثّنا قل ال هار) ول ا مت ا الةاعرة ال هار
جتس ف مث تع بعى ذلك عل جتسيم البس ة يف ورة شر ا
اب سيف يف س س الةاعرة
شيئيةا ِّ
ديةربف دمها والتجسيم لال ا و يف باوشراؽ وقىرة بس ة احلبي عل بعث السعادة يف س س

الةاعرة.
ومن ال ور التجسيى ة قوؿ الةاعرة:
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و سط ح وجفح اجل اؿ
ودو َؽ ّنود التالؿ
عل رحيفات ادلروجْ

يث ؽليفن أف سلحظ يف ال ور االستعار ة التالية :قل

(السابق)163 :،

الربي وجف اجل اؿ ّنود التالؿ

رحيفات ادلروج) يف أر د الةاعرة عل ع ا ر الطبيعة أعضاء اجلسى اوسساي ومساتف
دث با للربي قل وللج اؿ وجف وللتالؿ ّنود ولل روج رحيفات.
 -9-9الصور االستعارية المتحركة:

تؤدي االستعارة ادليف ية من الؿ التةخي والتجسيم والتجسيى دورا مه ر ا يف م ا ال ورة
احلر ة واحليو ة داالستعارة ادليف ية االب ا ما تتيفئ عل ا دعاؿ الم تع عل لب «احلراؾ
والى امية وال اعلية ال ور ة» (عبيذ .)106 :2016 ،وتيفثر ال ور ادلتحر ة ع ى دىوط طوقاف بةيف
وجت ِّسى ر أ اسيسها ومةاعرلا قت لها من يز السيفوف إع
ةخ
وجت ِّسم ح
ح
الدد دهيف تح ِّ
يز احلر ة ومن لثه ال ور االستعار ة ادلتحر ة قوؿ الةاعرة:
قلب عمي جاتا ا مل
مال زعزعن و ع ف يب
يف اور رو يف يف شعاب دميف
تتضارب ا شوا حؽ اترةا
ح
ُّ
وتةى قبضتها عل قىميف
ا رضح تعلب يب وجتثبن
(طًقان)32 :1993،

د ى قامد الةاعرة يف لثه ا بيات بتحر ك ال لب من الؿ االستعارة التجسي ية

يث

أر د عليف قىرة الر ا عل الزعزعة والع ف ا قامد بتحر ك ا شواؽ الم رأ الا تتضارب
قامد الةاعرة بتةخي ا رض الم متسك بالةاعرة وجتثهبا ُّ
وتةى
اترة ا مواج يف
ب وة عل قىمها واستطاعد من الؿ لثه ال ور احلر ية أف ختلب جوا و يف بال لب واحلاة
واالرطراب الةى ى.
ومن ال ور ادلتحر ة أ ض ا قوؿ الةاعرة:
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أ اسيس اط لي وتطغ
وأ رط ل ُّ لبوب ال سيم
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لياج العباب إذا ما ا ر
ت ر س يف جاضليف الزلر
(السابق)36 :

دهاليف الةاعرة متيِّز ب سوع من ا اسيس تبعا حلر تها وشىلا ده اؾ أ اسيس متلك
ر ة ا مواج يف ليجاّنا وطغياّنا و خبها ول اؾ أ اسيس لادتة ل ُّ ال سيم رقي ة ساع ة
والةاعرة تتو رس با دعاؿ لي تطغ ل ت ر س) خللب احلر ة وال اعلية يف ال ورة الةعر ة
إذ إف « طبيعة الت و ر يف الةعر ت زع إع اجل لة ال علية أ ثر من االا ...ولع مرد ذلك إع
احلر ة الم ت هم من احلىث يف ال ع

وت وع ر ة لثا احلىث يف الزمن عل ا تالدف»

(عبذ

اللطيف.)355 :2003 ،

ومن ال ور ادلتحر ة أ ض ا قوؿ الةاعرة:
وما زالد ال يفرة الثابتف
تىوـ زل ومةا امتف
ِّ
وتغليف وتضرـ يف رأسف
وتل ا الرار يف سف
سثرج الب رى من عوديت
(طًقان)122 :1993 ،

يث سرط له ا يف تع

قىرة الةاعرة التخيلية عل رسم ورة ر ية ل يفرة العودة إع

تىوـ تغليف تضرـ تل ا) شلا
الوطن يف ذلن الالج ء ال لسطين من الؿ ا دعاؿ ادلضارعة ِّ
ؽل ا لثه ال يفرة ة احلياة واالست رار واوحلاح.
ا أف الةاعرة دىوط طوقاف مولعة بر ى احلر ة اخلارجية لع ا ر الطبيعة ادلختل ة دهيف
ت ف تعاق اللي وال هار و ر ة اخلر ف والر ا و ر ة اليفوا وال جوـ واالا ليف ها ال
ت ف لثه احلر ة و ا ارجيا ا ع الةاعر الت ليىي ب سرالا تربط لثه احلر ة اخلارجية
بعادلها ال سيف موظِّ ةا لثه الع ا ر للتعبا عن ذالا.
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د ن ذلك قوذلا:
َّد هبا أ ىي اخلر ف
لا ليفَ الرورةح قى عا ْ
تَعسَ اوع ارح مْ جارَ عل إشراقها
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ألوت بالرديف
د
بالسجف و ْ
ح
ع ْ
دلا حفح الرع اءح من أوراقها
جر ْ

(السابق)10 :

إف ورة ر ة اخلر ف التخر بية تعّب عن العامل اخلارجيف والىا ليف للةاعرة دال ورة الةعر ة
ل ا تتيفوف من عىة مج دعلية عاَّد ع د ألوت جار جردت) أس ى ال ع ديها إع
لد اخلر ف إع قوة مىمرة وج رسىت احلالة ال سية
اخلر ف يف إطار استعارة جتسي ية رو ْ
للةاعرة.
ومن ذلك قوذلا ت ف ر ة ال جر:
ثرذره يف الرىب والس وح
بىا ال جر مرتعةاا بال ىط
ومر بطيفء اخلط دوؽ ا
مض رخة ب جي س وح
أرض
جسى ا
ا
لامى مسرت ا
عل
تلف ذراع مةتاقت
ُّ
(السابق)126 :

ال ورة الةعر ة –ل ا -تر ى ر ة الزماف و ر ة ادليفاف ال جر وا رض) لرسم ورة ر ة
بطيئة ت اس أجواء ادلوت دال جر بيف ما ػل لف من إػلاءات با م واوشراؽ ظهر يف
ال ورة بطيئ ا ز ا والرىب والس وح تضم اجلسى ادليد السا ن بال ر ة لثا تعيفس ال ورة
الةعر ة ادلتحر ة ل ا إ ساسا بالعجز واذلزؽلة واحلزف.
-4الصور الحسية في الشعر الرومانسي عند فدوى طوقان (النمط النفسي)

رام ذلك ستخىـ الةاعر

إف ال ور احلسية يف الةعر تتوجف االبا إع اس م الب ر والس
معطيات احلواس ا رط الل س والثوؽ والةم طرقا لتةيفي ال ور الةعر ة وتو ي ادلتعة
اجل الية دلا لف لثه احلواس من قيم مجالية تثا إ ساسات ادلتعة لىط ادلتل يف دال أ ى يفر
ادلتعة الم تتثت من عامل الثوؽ والل س والةم ا ستخىمها الةاعر بطر ة معيفوسة ثداة
تعبا ة لتثا أ اسيس م اقضة لثلك ادلرارة والّبودة واخلةوسة.
13
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ُّ
الةعر
وتعى ال ورة الب ر ة ال ورة ا ثر شيوع ا يف الةعر وم بروز التيار الروماسسيف يف ِّ

ب يد ال ورة الب ر ة موجودة إال أّنا «ال ت ىـ ل ا احملسوسات رابة يف استحضار ورلا وليئتها
الةيفلية وإظلا ت ىمها بعى أف ارتبطد مبعىن س سيف اص عيى ل ها وتةيفيلها مبا رسيف من
عالتب مت ردة ختلب وعي ا د ي ا و ّبة مت يزة»

(صالح.)86 :1994 ،

 -4-9الصورة البصرية:

من ال ور الب ر ة يف شعر دىوط طوقاف قوذلا:
جتوزح بف السح ح العابره
تىدعحها قوة قالره
سوايت أب ارحلم اتره
غثو َف يف اللج اليفادره
تولا َف يف ظح الم سادره

ك ا قل ح لثا ال ضاء
ودوسَ َ
مرا ح متخرح إَّرَ مرا بَظ
ثي أرط يف شيفوؿ السحاب
أرلوا ادل ارَ دهم تاتهو َف
أسد ببحر احلياة
َ
ثلك َ

(طًقان)35 :1993،

ادلا رة شيفوؿ السحاب اللج
دال ور الب ر ة ادلتال ة :السح العابرة ادلرا
اليفادره حبر احلياة الظلم السادرة) ال لىؼ لرسم لو ة ب ر ة دلةهى الس اء وسحبها ب
متر مرورا
تسع للتعبا عن موقف الةاعرة ال سيف من احلياة اوسساسية الم ترالا الةاعرة عابرة ُّ
سر عا ادلرا والغيوـ مليئة باحلاة والعجز والضياع.
 -4-9-9الصورة اللونية والضوئية:

متث ال ورة اللوسية جزء مه ا من ال ورة الب ر ة دا لواف من أ ثر ا شياء جثبا للع البةر ة
ودورلا ال توقف ع ى لثا احلى دهيف ىث أَّرا ملحوظة يف اجلهاز الع يب واحلالة ال سية
لإلسساف إذ إف «ألواف ا شياء وأشيفاذلا ليف ادلظالر احلسية الم ىث توترا يف ا ع اب

و ر ة يف ادلةاعر إّنا مثاات سية ت اوت تثَّالا يف

ال اس» (إسماعيل.)59 :1963،

وبىراست ا لل ور اللوسية ع ى دىوط طوقاف وجىسا أف اللوف ا ضر واليفل ات ادلةت ة م ف
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لو أ ثر ا لواف ترددا يف شعرلا يث تيفرر ما ارب  )92مرة ليف اللوف ا سود الثي تيفرر
ما ارب  )90مرات بي ا ق ر توظيف الةاعرة للوف ا بيض وا محر وا
الم ترددت مرت أو َّالث مرات ليف لوف.

ر وا زرؽ والوردي

وتستخىـ الةاعرة دىوط طوقاف اللوف ا ضر مبع اه ادلعج يف االب ا و َّره ال سيف د ى
تحوؿ اللوف ع ىلا إع رمز حلالة س سية يث ت ف بف ا شجار وأا اّنا وأوراقها وال خي
وادلروج ليفن استخىامها لف عيفس با شى ىا للوف الطبيعة ا وؿ بو ف لوف احلياة ادلةحوف
با م واالسطالؽ يث ع ب لثا اللوف معاي اجل اؿ الم ترالا الةاعرة متجسىة يف الطبيعة
وع ا رلا ا و يف اللوف ا ضر ع ىلا با م واالسبعاث واخلا د ى جاء قوذلا التال:
ومئ ل ضلو ا
غ و الةثا يف دربف ادلزلر
اى أ ضر
ح

(طًقان)91 :1993 ،

أما اللوف ا سود دغالبا ما عّب عن اس عاالت الةاعرة وعادلها ال سيف دهو لوف احلزف
واليثس وا مل ولو لوف احلاة يف قوذلا:
عيفسد ألواّنا السود عل ديفري و سيف
اة اترة م الطد ظن ولجسيف
(السابق)13:

أما اللوف ا بيض دهو لوف العةب وال اء يف قوذلا:
بيضاا ث الميف س يات رل حة الطيوؼ
أ المف ال ضية استةرت عل ا دب الة يف
(السابق)8 :

واللوف ا زرؽ لو لوف الس اء و اءلا يف قوؿ الةاعرة:
د إلر عل ا امف
د محامف
زرقاءح يف طهر الس اء ل ْ
ول ْ

(السابق)152 :

أما اللوف ا ر داتبط باليفآبة واحلزف يف قوؿ الةاعرة:
مل رعة با را ار ئي
د عن ا دب أـُّ الضياء
تىلر ْ
(السابق)113 :
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أما اللوف ا محر داستخىمتف الةاعرة مرت مبع اه ادلعج يف ا يف قوذلا:
د عل الرأس ال غا
إذ أسد احلسوف ت طل َ يف زل او ار ر
والع ىةح احل راءح قى ردر ْ

(السابق)111 :

تلوف مةاعرلا مبختلف ا لواف حبيث عيفس ُّ لوف الة س سية معي ة لثا
إذف دالةاعرة ِّ
ا لواف ع ىلا إػلاءات اجل اؿ واخلا باستث اء اللوس ا سود وا ر اللث ن رتبطاف
ع ىلا مبةاعر التةاؤـ واليفآبة واحلاة ...وباست ال ا من ال ور اللوسية إع ال ور الضوتية صلى ثرة
يف ال ور الضوتية ال ات ة عل عامل ا رواء واوشعاع والظالؿ والعت ة والظالـ دتيفثر ع ى
الةاعرة ل ات من قبي ال ور الضياء الضوء السىن ال ار الظالؿ العتم الىج الظالـ)
دال ور والضياء ع ى الةاعرة علا احلياة والسعادة واجل اؿ والس و الرتباطه ا مب ىرعلا الس اوي
بي ا رمز الظالـ والعتم لليثس واحلزف وال اء ت وؿ الةاعرة:
تسي ح م فح يف دج ثسها
ال ور أ ن ال ور؟ ل قطرة
م اب َ ا رواء من س سها
د
منْ أ نَ وا قىارح قى ج ْ
(السابق)45 :

وال ور ا تراه الةاعرة لو لود الروح وم اومتها لل اء ت وؿ:
لف ال ها ات ...وراء ال ضاء
داطلط د يف ذللة رو ف
ل اؾ ل اؾ يث ال ور دوؽ ال اء
يث ال ورح ال تهيف
ل اؾ ح

(السابق)45 :

وال ور لو رمز الي ظة واحلر ة يف قوذلا:
أي سوار جى ى
أ ُّها الةر حؽ ُّ
لف شمر اجلباؿ والسه واحلػ

الح يف عت ة الليال السود
زف ولاـ الرىب ورم البيى
(السابق)106 :

أ رما الظالؿ دهيف الوجف اآل ر للضوء واياب الضوء عن اياب الظ ِّ واجلر اؿ والغ وض
الثي ؽل ا احلياة مجاالا ا ا ت وؿ الةاعرة:
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وتَعرط احلياةح ومتسيف
ق اراا بغا مجاؿ
بغا ظالؿ
(السابق)167:

أما ال ار حبر تها و ولا وددئها وتثججها دغالبا ما ترمز هبا الةاعرة لعواط ها واس عااللا
الىا لية إذ ت وؿ:
ولثه ال ار بثع اقيف
وسورح قليب والرؤط وادلىن
ث رّنا ما أذلبد ذاتيف
ل تتالش بىداا ُّلها
(السابق)22 :

إذ سرط ل ا يف تتحوؿ عواطف الةاعرة وأ اسيسها إع سا ار ب ع االستعارة الت رػلية شلا
و يف ب وة لثه العواطف وتثججها وقىرلا عل إسارة ذات الةاعرة ليفرها رام قولا زليفومة
ا
شيفء يف احلياة.
بال اء شثّنا شثف

 -4-2الصورة الموسيقية والسمعية:

ت رى مد ال ورة ادلوسي ية م احلر ة الروماسسية الم أعلد من شثف ال ي ة ادلوسي ية يف ال يىة
الورقيف )912 :9119؛ وبىأ احلى ث عن عالقة الةعر بادلوسي «ذلك أ رف ب معىن الةعر

للةعر أف حػلىث التثَّا اليفام يف
وموسي اه ارتباطا يو ا» (الىًيُي .)18 :1964 ،إذ ال ؽليفن ِّ
ادلتل يف دوف موسي اه لثلك اسد ظالرة االعت اد عل ادلوسي االس عالية الىا لية من ألم
م جزات احلر ة الروماسسية يف رلاؿ ال ورة ادلوسي ية (الًرقي .)176 :1984 ،وتتجل أعلية او اع
الىا ليف ادلتولى من اليفل ات واحلروؼ «يف وسف جزءا مت يزا من الع ر ادلوسي يف يف ال يىة
احلى ثة جزءا تولى من ر ة موظ ة دالليا إ ر
ف او اع ل ا لو ر ة ت و وتولِّى الىاللة» صالح،
.)151 :1994
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وقى ادظد الةاعرة دىوط طوقاف عل الوزف اخلارجيف يف شعرلا واتربعد يف معظم
ق اتىلا أسلوب ادل اط والت و يف ال وايف أو عىـ االلتزاـ هبا وسلحظ يف شعرلا ظالرة التيفرار
ا مر الثي ل روف موسي الا الةعر ة دت ي ز شعرلا بإ اع موسي يف عثب ويف معرض ى ث
الةاعرة عن موق ها من او اع اخلارجيف لل يىة قالد« :ال زاؿ موق يف من التحرر من قيود

العروض ال ىؽلة لو موقف ادلؤ ى ذلثا التحرر وال عن لثا أسن م ال اتل بالتخليف عن الوزف
وال ادية بةيف ّناتيف دالةعر ب د ا مست الا عن ال ثر وال أمج من ال رارات ادلوسي ية وليف
تتجاوب ر ن ا سطر ادلتبا ة يف أطواذلا وال أمج من ال وايف وليف ترتاوح يف ق يىة الت عيلة
ب الظهور واال ت اء»
ولىراسة ال ورة ادلوسي ية ع ى دىوط طوقاف ا رتسا ق يىة "لن أبي
(طًقان.)92 :1985 ،

بف" طوقاف :9112

 )919وال يىة ت وـ عل ال ظاـ ادل طعيف الثي تيفرر بيفثرة لىط الةاعرة لثا ال ظاـ الثي
سهم يف تغيا ادل اخ او اعيف وتلو ف يث تت وع ال ادية وتت وع ا وات ت وؿ:
ىدة احللم لوه
أي ىدة
ُّ
ضلن رو اف ار باف ل ا
مجعت ا له ا يف لثه ا رض ال يرف
طادد ب ا
د ما بي ا
ربةح ال ن وقى ْ
ألر ْ
سبحد يف حلن موزارت ودسياهح الغ يف
دإذا الرو اف ا وه
ْ
يف البىا ة تستخىـ الةاعرة يف لثه ال يىة ت عيلة حبر الرم داعالتن ولو من البحور
الغ اتية الم ت ساب عل اللساف لثا دهو من أ ثر البحور استخىاما يف الةعر احلر ومن أ ثرلا
ةا ومروسة (علي ،)91 :1997 ،و ب ال ادية السا ة لإل اع سوع ا من الثبوت والسيفوف دتع ِّ ب
إ ساس ا بالسيفوف واذلىوء أما استخىاـ الةاعرة لألدعاؿ ادلارية دي ل من ر ة او اع

ا

أف الةاعرة ع ىت إع تيفرار بعض اليفل ات واحلروؼ الم لعبد بتيفرارلا دورا إ اعيا ودالليا
دولرىت سغ ا إ اعيا مجيالا و ل د سوعا من الة ادية واوػلاء د ن اليفل ات الم ررلا
الةاعرة ل ة ىدة ول ا ورو اف) والتيفرار له ا يى أف لثه اليفل ات مر ز َّ شعوري
ديفل ة " ىدة" جتع من ىث الل اء أمرا مجيالا اا متوق و ل ة "ل ا" ح ىث بتيفرارلا سوع ا
من الظردية وعىـ االست رار يف ادليفاف وارابتف أما ل ة "رو اف" دتؤِّ ى اجلاس الرو يف يف عالقة
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الةاعرة بالةاعر او طال أما احلروؼ الم تيفررت دهيف روؼ ال اد واحلاء واذلاء وال اء والغ
وا لف ومجيعها روؼ مه وسة ل د بتجاسسها إ اعا لادتا وت اا ا وتيا ت ف بالرقة
واللطادة و التم موروع ال يىة إذ إف الت اام ال ويت لو «تيفو ن جت عات وتية مت اَّلة أو
متجاسسة ولثه التج عات رإظل ا ليف تيفرار لبعض ا رؼ الم تتوزع يف ل ات البيد أو رليفء
روؼ جتاسس أ رد ا أ رط يف ل ات جتري عل ودب ا
سسب
وبىراست ا لل ورة الس عية ع ى دىوط طوقاف صلى رأّنا تث ث مادلا من ا
وا وات الطبيعية وأ وات اآلالت ادلوسي ية.

اص» (أطميص.)342 :1982 ،

د ن ال ور الس عية قوؿ الةاعرة:
لم ا
ياة سربد واسطوت
مل تك إال سغ اا شاجيا

وات اوسساسية

ط ا ة بالولم ..بال ةوة
عل رباب الةوؽ وال بوة
(طًقان)23 :1993 ،

ت هض ال ورة الس عية ادلوسي ية –لال ا -عل التةبيف البليغ الثي ؤمن ا ادا ب ادلةبف
وادلةبف بف دت با احلياة سغ ا شجيا حعزؼ عل ربابة ا شواؽ واحل .
وقى رتبط ال وت وادلوسي والغ اء ع ى الةاعرة بالةعر س سف د رالا ت وؿ:
يات سعيى!
رات ش يف أو أا ح
قحىِّس الةعرح رإظلا الةعرح أس ح

(السابق)107 :

دالةعر ع ىلا وسيلة للت يس
الةعر
ِّ
تؤِّ ى ال رةاعرة ل ا عل أعلية اجلاس ادلوسي يف يف ِّ
الةعر يف احلال سغم و وت دهو أس يف احلزف
والتعبا عن ال رثات يف أترا ها وأدرا ها ليف رن ِّ
وأا ية يف ال رح.
ا ؽلثِّ ال وت ع ى الةاعرة قوة اليفل ات والةعر يف قوذلا:
غللج ح يف َّوراة ال تل
و اف لر ال نح و ِّ
الةعرح وت ا
احلب اجمللج ال ادر عل إ اظ الةعوب وبعث الثورة.
دال ن والةعر لو وت ِّ
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 -4-9الصورة الذوقية:

ت ال ور الثوقيرة ادلست ىة من عامل الثوؽ أعلية ا ر ة ع ى دىوط طوقاف ر
ثّنا وجىت
يف او ساس ادلتولِّى عن اسة الثوؽ أداة للتعبا عن مةاعر س سية ال ؽليفن التعبا ع ها إال

بال ور الثوقية دتطالع ا يف شعرلا الروماسسيف ل ات مث س ارتوط شرب ع ر عطش
ظامئ اخل رة) داخل رة ع ى الةاعرة تتحوؿ إع رمز للثة وال ةوة الرو ية ال امجة عن ادلىر ات
وادلةاعر اوسساسية التخي واحل وال رح ا يف قوذلا:
وس اه من مخر اخلياؿ
جرزمي روط رو ها
(طًقان)7 :1993 ،

ومن ذلك قوؿ الةاعرة:

ومتضيف مجوعح احلساس يف وَّبات ال رح
تغن وت ضح جثع ج احَ قوس قزح
وترس ح م ءَ ال ضاء
سىاءا وراء سىاء
إع شرب مخر احلياة إع ع ِّ مخر ادلرح
(السابق)163 :

وتيفثر ع ى الةاعرة ا دعاؿ ادلعّبة عن العطش والظ ث والس يف واالرتواء و ثاا ما ترتبط أدعاؿ
العطش والظ ث باحلرماف ادلع وي والعاط يف د رالا ت ف ا الـ وا م بالظ ث والعطش ا
يف قوذلا:
ا
تاتهات يف السىمي
ستظ ُّ أ الماا عطاش
(السابق)48 :

تعّب الةاعرة بثدعاؿ االرتواء عن اوشباع العاط يف ا يف قوذلا:
بي ا ِّ
رتوي من مخرة احل ومن سب ال توف
(السابق)63 :
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 -4-4الصورة اللمسية:

وتتيفرر يف شعر دىوط طوقاف الروماسسيف ال ور الل سية ادلست ىة من عامل الل س
الل س والع اؽ والت بي شلا سهم يف ز ادة عاط ية ال ور وددئها ا صلى ور ادلسا واحملو
الم تو يف باوزالة وذلا:
ْ
ودت وديها ذلف اساح
من
ض فح وتحةب ح الروحَ ْ
رض ..تضمُّ الس ا
تعاسبح ا َ

لو تث حث اليفو َف إع ىرلا
آ اتف اليفّبط ومنْ سحرلا
ت بِّ ح الغيوـَ يف سالا

( السابق)15- 14 :

ؽلثِّ الل س بثسواعف ادلختل ة وسيلة من وسات االرتباط والتوا والتعبا عن احل وسلحظ
ل ا يف تولِّى ال ور الل سية يف ال ارئ إ ساسا ع ي ا مبحبة الةاعرة لليفوف والطبيعة ورابتها
يف اال اد هب ا من الؿ الع اؽ واال تضاف والت بي .
ومن ال ور الل سية قوذلا:
أليس يف قىرتف ال ادره

أف ؽلساَ البؤسَ وؽلحو الة اء!

(السابق)26 :

تؤدي ال ورة الل سية يف لثا البيد الةعري دورا معيفوسا دادلسا واحملو ل ا تعيفساف رابة
يف التخل من مةاعر البؤس والة اء السلبية ودك االرتباط هب ا.
-4-5الصورة الشمية:
من ال ور الة ية ادلستله ة من عامل الرواتا والعطور قوذلا:
أارسح زلرَ احل ِّ يف الىرب
درب الع ر م قليب
ح
أتيد َ
ت ه ح يف ددب ويف سيف
ليغر َؽ ال اسَ بثشثاتف
دي ع وا يف ديئف الرط
ليغ رَ ال ح َ بعطر اذلوط

(السابق)46 :

تحع ِّ ب ال ورة الة ية ل ا إ ساس ا جب اؿ احل
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بالراتحة الطيبة اجل يلة به ال س و بعث ديها السرور.
وقوذلا أ ضا:
زلرة عطررت الىسيا ب ةر

مالد ب أ ا
الـ وشعر
مث ْ
(السابق)99 :

حجت ِّسم الةاعرة يف لثه ال ورة أ الا الةاعر إبراليم طوقاف دتجعلف زلرةا بيف ما لف
الزلرة من إػلاءات اجل اؿ دالزلرة رام ع رلا ال ا تسعى العامل جب اؿ عبالا وطيبها ولثا
ما تر ف الةاعر إبراليم بعى وداتف من طي ا َّر والث رط العاطرة.
واالبا ما تةرتؾ ال ور ال سية بثظلاطها ادلختل ة لب اء ال ورة الةعر ة وؿ الةاعرة:
مض رخة بةثط الّبت اؿ تحعطِّرح ل َف
ومرت عل وجهف ولو ػللمح سس ف
ه ا
و اسد ه ا
وت ال ىر
س رج َ م ىرحهح واسترت
س من الغي واداه ح

(السابق)123-122 :

دال ورة ا وع ليف ورة الوجف وليف ورة ب ر ة تتىا

معها ال ورة الل سية ادلت ثلة يف

مالمسة ال سيم للوجف مث تتحوؿ ال ورة إع ورة شية م ال س ة احمل لة بعبا الّبت اؿ وعطره
لثه ال س ة ولثه الراتحة اللتاف توقظاف يف ال س ذ رط الوطن والةوؽ إليف مث ت با ال ورة
مسعيةا م تةبيف ال س ة باذل س اخل يف الثي ال عرؼ م ىره ول ا سلحظ يف تسهم ال ور
الب ر ة والل سية والة ية والس عية ادلتىا لة يف التعبا عن د يفرة احل

إع الوطن.

 -5صور تراسل الحواس:
اسة من احلواس
عرؼ زل ى ا ي يف لالؿ تراس احلواس بثسف :و ف مىر ات
ب ات مىر ات احلاسة ا رط دتحعط ادلس وعات ألواس ا وت ا ادلة ومات أسغام ا وت با
ادلرتيات عاطرة .دا لواف وا وات والعطور ت بعث من رلاؿ وجىاي وا ى رام ا تالؼ احلواس
ات بعضها إع بعض ساعى يف س ا َّر ال سيف دي با تراس احلواس
الم ت لها د
بثلك أداةا زداد هبا الةعر قىرة عل التعبا وس ا اسيس (َالل .)395 :1977 ،وقى أطلب اليايف
عل ور تراس احلواس اسم "ال ور ادلتجاوبة" وعىرلا سوع ا من أسواع ال ور ال ية الروماسسية
(اليافي.)162 :2008 ،
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وتيفثر ور تراس احلواس يف الةعر الروماسسيف ع ى دىوط طوقاف د ن ذلك قوذلا يف
ق يىة "يف م ر":
س ذلن أحلاساا شجيف
ّت ال جوـ ل ا أ ُّ

يف

ّت السحاب أ الف ىوه موسي

(طًقان)80 :1993 ،

وـ الت و ر الةعري ل ا بإر اء مسة الت غيم والتلح عل ال جوـ وال رسحاب وليف من

ادلرتيات شلا سهم يف تعز ز مسة اجل اؿ وال رح يف م ر.
ومن ذلك قوذلا:
أي حل ان مسلس ا رقراؽ
ُّ

ساب يف مىط اآلداؽ
ح
راحَ

(السابق)86 :

وال ورة ل ا زلولة من مسعية إع ب ر ة

يث وؿ اللحن إع سات رقيب ساب يف اآلداؽ

للىاللة عل رقة لثا اللحن واستةاره.
ومن ذلك أ ضا قوؿ الةاعرة:
وتعرت ن س ضة من شعوار ا
بغبطة متألح أ اتيف

رثّنا حلن مضيفءح ال غ ة

(السابق)92 :

دالةعور اجل ي اجملرد تحوؿ يف إطار ال ورة التةبيهية إع حل ان م غوـ مث تع
االستعار ة عل

ال ورة

و اللحن إع شيفء مرتيف مضيفء يف قوؿ الةاعرة حلن مضيفء ال غم) شلا

عزز لى ا أ اسيس الت اؤؿ والبهجة.
ومن ذلك قوذلا:
سّبةح ا
وت الو عثب

م ا
غوـ ةربف قليب
(السابق)156 :

يث تحوؿ ال وت ادلس وع ب ع االستعارة إع ا
ماء مرتيف ةربف قل الةاعرة.
ومن ال ور ادلرتاسلة قوؿ الةاعرة:
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دادئةا مةرقةا الضياء
(السابق)181 :

دال ورة ل ا مسعية زلولة إع دلسية وب ر ة دا ااي ادلس وعة تتحوؿ إع أشياء ماد ة مل وسة
ساع ة ودادئة ا تتحوؿ إع شيفء مرتيف مةرؽ.
إف أوؿ ما سال ظف يف دراست ا لل ور ادلرتاسلة ع ى دىوط طوقاف ثرة ال ور الس عية احملولة
إع ور مىر ات أ رط السي ا ال ور الثوقية وقلة ال ور احملولة إع مسعية رام ا ت اء
الةاعرة الةى ى بال ور الس عية وعامل ا

وات وادلوسي

إذ تيفثر ال ور الس عية احملولة إع

ور ذوقية تعّب عن وؿ ا وات وا سغاـ ع ى الةاعرة إع م ىر لثة سية ورو ية
عيفس لثا ا مر ميالا لىط الةاعرة ضلو ربط عامل ال وت وادلوسي بالتثوؽ اجل ال.

ا

النتيجة:
وليفثا سرط أف ال ور ال ية يف الةعر الروماسسيف لىط دىوط طوقاف تتسم بيفوّنا ورا
تعبا ةا س سيةا إػلاتية االب ا رام اتيفاتها عل الوسات البالاية الت ليى ة من تةبيف واستعارة
دال ور رام ب اتها من ميفوسات سية إال رأّنا ت وـ عل اجلام ال سيف وال الت الةعور ة ب
ع ا ر ال ورة ولىؼ للتثَّا يف ادلتل يف وإَّارة سليلتف من الؿ إميفاسالا اوػلاتية وليف ور
ال علية وبثلك

تع ُّ باحلر ة اخلارجية والىا لية الم تؤم ها االستعارات ادليف ية ال ات ة عل اجل
تربط الةاعرة عادلها الىا ليف بالعامل اخلارجيف يف زلاولة ل هرعلا مع ا ا ترتابط لثه ال ور شلا

ب لل ورة اليفلية لل يىة سوعا من الو ىة العضو ة واالسسجاـ ا تبن الةاعرة ورلا
اليفل ية يف بعض ا ياف عل التضاد السي ا يف موروع ادلوت وقى سلحظ الت اما الدتا لىط

الةاعرة بال ورة ادلوسي ية واو اع الىا ليف لل يىة وال ورة الس عية ع ى دىوط طوقاف
تست ُّى مادلا االب ا من عامل ادلوسي ا وا سغاـ الغ اء والةىو وا حلاف ا رأّنا تستخىـ
ا وات اذلادتة اذل س وال جوط وا س وقلر ا تستخىـ ا وات ال و ة ذات ال ّبة العالية.
وسلحظ لى ها أ ضا شغ ا بال ور الثوقية يث تربط الةاعرة الم االرتواء والعطش
باوشباع واحلرماف العاط يف والرو يف وتيفثر ع ىلا ال ور الس عية احمل رولة إع وار ا
ذوقية شلا غلع

من ا

وات وا سغاـ م ىرا للثة والتثوؽ اجل ال ع ى الةاعرة .وقى سلحظ أف الطبيعة ع ى
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دىوط طوقاف ليسد وسيلةا ب اا ةا وملجثا ورلاالا الستيف اه احل اتب والتثم والو وؿ إع أاوار
ال س البةر ة لثا ت رىر اللوف ا ضر -ولو لوف الطبيعة ا وؿ -قات ة ال ور اللوسية ع ى
الةاعرة.
المصادر
أ) الکتب
ابن م ظور  )9119لسان العرب
ال الرة :دار ادلعارؼ.

يب عبى اهلل عليف اليفبا وزل ى أمحى س

اهلل ولاشم الةاذل

احل  )9111الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة باوت :ادلؤسسة العربية للىراسات وال ةر.

أبو أ ب

إمساعي عز الى ن 9192ـ) التفسير النفسي لألدب ال الرة :ميفتبة ار .
أط يش زلسن 9113ـ) دير المالك العراؽ :م ةورات وزارة الث ادة واوعالـ.
الب ا ام

سن 9111ـ) بناء الصورة في البيان العربي العراؽ :مطبعة اجمل

اليايف سعيم  )3001تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث دمةب:

العل يف.
حات للىراسات وال ةر.

ال و هيف زل ى 9199ـ) قضية الشعر الجديد م ر :معهى الىراسات العربية العالية.

اجليار مى د  )9112الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي ال الرة :دار ادلعارؼ.
ال ا غ وجىاف  )3002الصور االستعارية في الشعر العربي الحديث ط 9باوت :ادلؤسسة العربية
للىراسات وال ةر.
الورقيف السعيى 9119ـ) لغة الشعر العربي الحديث ط 2باوت :دار ال هضة العربية.
اجيف زل ى عبى ادل عم 9100ـ) البناء الفني للقصيدة العربية ط 9م ر :ميفتبة ال الرة.
ش يعيف ى ن زل ى ررا 9219ش) صور خيال در شعر فارسي ط 91لراف :سةرآ ف.

احل بةرط 9119ـ) الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث ط 9باوت :ادلر ز الث ايف العريب.

طوقاف دىوط 9112ـ) األعمال الشعرية الكاملة باوت :ادلؤسسة العربية للىراسات وال ةر.
عبى اللطيف زل ى محاسة 3002ـ) بناء الجملة العربية م ر :دار ار .

عبيى زل ى ابر  )3092عضوية األداة الشعرية ا ردف :دار ايىاء.
عليف عبى الررا 9111ـ) موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه ط 9ا ردف :دار الةروؽ.
قط

سيى  )3003التصوير الفني في القرآن الطبعة  99ال الرة :دار الةروؽ.

و ن جوف 9110ـ) بناء لغة الشعر ترمجة وت ىمي أمحى درو ش ال الرة :اذليئة العامة ل ور الث ادة.
لالؿ زل ى ا ي يف 9111ـ) النقد األدبي الحديث م ر :دار ال هضة.
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____________  )9121الرومانتيكية م ر :دار ّنضة م ر.
_________ 9112ـ) رحلة جبلية صعبة ع اف :دار الةروؽ.

ب) الدوريات
دتو يف زل ود 9219ش) « تصوير رومانتيك مباني نظري ماهيت كاركرد» د ل امف پژولةهای ادبی العىد
 929إع .910
 1و90
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همبستگی تصویر هنری و وحدت ارگانیک
در شعر رومانتیک فدوی طوقان
محمد علی آذر شب ،منال فالح

*

 -1استاد گزيٌ سبان يادبيات عزبي داوطگاٌ تُزان
 -2داوطجًي دكتزي سبان ي ادبيات عزبي داوطگاٌ تُزان

چکیده
فذيي طًقان ضاعز فلسطيىي (2003-1917م) در ابتذاي سزيدن ضعز در ديًان "يحذي مع
االيّام" ي "يجذتُا" تحت تأثيز مکتب ريماوتيک بًدٌاست ي ايه تأثيزپذيزي بٍ ضکل ياضحي
در تصًيز َىزي تجّلي مييابذ؛ بٍ گًوٍاي كٍ تصًيز َىزي اي بٍ خيالپزداسي ي الُامپخطي ي
ايجاد َماوىذي رياوي ميان اضيا متمايل ضذٌاست .بز َميه اساس ،در ايه مقالٍ تالش ضذ
جلًٌَاي تصًيز َىزي ،اوًاع ي گزايصَاي آن در ضعز ريماوتيک فذيي طًقان مًرد بزرسي
يتحليل با ريش تًصيفي-تحليلي قزار گيزد ي ايه وتايج بٍ دست آمذ كٍ تصًيز َىزي در ضعز
ريماوتيک فذيي طًقان تصًيزي الُامبخص است ي بز َماوىذي رياوي اتّکا ميكىذَ .مچىيه
تصًيز َىزي وقص تأثيزگذار ي الُامبخطي ايفا مي كىذ .عاليٌ بز ايه ،تصًيز َىزي وقص
مُمّي در ايجاد يحذت ارگاويک ي ساختار تصًيز كلّي قصيذٌ ايفا مي كىذَ .مچىيه ضاعز بٍ
تصًيز مًسيقي ي ضىًايي ي تصًيز چطايي تًجٍّ خاصي دارد؛ بٍ گًوٍاي كٍ تصًيز چطايي
وشد اي بٍ دي حالت اضباع عاطفي ي كمبًد عاطفي اضارٌ دارد.
كلیدواژهها :ضعز معاصز عزبي ،ريماوتيک ،تصًيز َىزي ،فذيي طًقان

* وًيسىذٌ مسؤوؿ
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