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 :امللخص 
وتتوهج   تتألق والية من ّاليات التعبير وفنيته , يكشـف عن جمالية الشعر بما يحمله من طاقات تعبيرية    يمثل االيحاء ملمحًا اسلوبيًا متميزًا ,

العباسي ايحاءاته الجميلة بلغة    في النصوص الشعرية حيث مثل االيحاء في الخطاب العباسي التفرد بالمعاني وااللفاظ , اذ وظــف الشــاعر 
بتـعدد اإليحاء  ــدعًا في تطـــويع مفرداته , وابراز معانيه على وفق سياقات متنوعة , لذا تعددت دالالت  جزلة ذات ابداع فني متقن , فكان مب

التعبيري  ّالياته التعبيرية التي جاءت على شكل تناص وكناية واحيانًا فنونًا بديعية وغيرها. وتتباين اليات الصور االيحائية على وفق مستواها 
ا وقــد تالعب   , مــن الجوهري  فضيلة  وتلك  نسجها  ايحاءاتها وجمالية  في  مميزة  وبـدت نصوصه  ومعانيها  االلفاظ  بوجوه  العباسي  لشاعر 

وقبيل   فضائــل تحقيق ذاته االبداعية وتشكـيل فضاءاتــها وسنتناول النصوص العباسية المنتقاة على وفق الذائقة الفنية وتميز صورها بالتحليل
 عنــد مفهومي الصورة وااليحاء لـغًة واصطالحًا واهميتهما في البـنية الشـعرية باعتبارهما احــدا مكونات العمــلية ذلك البــد من التوقف قليـالً 

 ة .مستكشفين الظواهر االيحائية ودالالتها الجمالياإلبداعية الشعرية 
Summary: 

Revelation represents a distinct stylistic feature, a mechanism of expression and its artistry. On the beauty 

of poetry with its expressive energies that shine and glow in poetic texts, where the suggestion in the 

Abbasid discourses represented the uniqueness of meanings and words, as the poet were employed. Al-

Abbasi made his beautiful revelations in an eloquent language of elaborate artistic creativity, so he was 

creative. Its vocabulary, and its meanings are highlighted according to a variety of contexts, so the 

indications of revelation were multiplied His expressive mechanisms that came in the form of similarities, 

metaphors, and sometimes creative arts and others. The mechanisms of suggestive images vary according 

to their intrinsic expressive level, and the Abbasid poet has manipulated the expressions and meanings of 

the words, and his texts appeared distinctive in their indications and the aesthetics of their formulation, 

which is one of the virtues of achieving his creative self and forming its spaces, and we will deal with the 

selected Abbasid texts according to their artistic taste. To pause briefly on the concepts of suggestion in 

language and term and their importance in the poetic structure as one of the components of the creative 

poetic process, exploring the suggestive phenomena and their aesthetic connotations.  

Keywords: poetic image, poetic revelation, Abbasid poetry, 

 مفهوم الصورة لغًة واصطالحًا :
تعني الصورة لغًة دالالت ثالث : هي الشكل , والنوع , والصفة , والصورة تعني الشكل وترد في كالم العرب على ظاهرها الصورة لغًة :

التماثيل, وقد يراد بالصورة  وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته وعلى معنى   صفته , وصورت الشيء ,توهمته , فتصور لي , والتصاوير , 
, مادة صـور( , وجـاء في قاموس المحيط : الصورة بالضم : الشكل  1997الوجه من االنسان او الهيئة من شكل وامر وصفة) ابـن منظور,
النـوع والصف  ابـادي ,,وقـد صوره , فتـصور , وتستعمل الصـورة بمعـنى  الفكر    2005ة )الفيـروز  , مادة صور ( , اما التصور فهو مرور 

( , وجــاء ذكر )الصــورة( في التنــزيل 74,    1988ان شاهــدها وانفعل بــها , ثم اختزنها في مخيــلته ) صالح ,  بالصورة الطبيعية التي ســـبق
قلــنا للمالئكة اسجــدوا آلدم فسجدوا اال  ابليس لـم يكــن من الساجــدين (( ) سورة    العزيز في قوله تعالى : )) ولقــد خلقناكم ثم صورناكم ,ثم

 ( .  24( , وقولــه تعالى )) هــو الخالق , الباريء المصور (( )سورة  الحشر , االية   11االعراف , االية 
ه( ))    255ة وسمة مــــــن سمــــات الشعـر ,وقديمًا قال الجاحظ ) ت  فقــد تعددت االراء في مفهــــومها فهي قيــــمة ادبي  اما الصورة اصطالحًا :

( , امــا مفهومها في النــقد الحديــث   تعـــني 132/  3,    1938الشعر صناعة , وضرب من النسج , وجنس مــــن التصويـــر(() الجاحـــظ ,  
مها الشاعــر في سيـــاق  بيـــاني خاص ليعبر عـــن جانب من جــــوانب التـــجربة الشعرية الشكل الفنـــي الذي تتــخذه االلفاظ والعـــبارات التي ينظــــ

القـط ,   القـــادر  اللــــغة وامكاناتها )عــبد  فـهي   ( وبهذا تكـون 391,  1981الكامنة في القصيدة ,مستخدمًا طاقات  اهــمية كـبــيرة  الصــورة ذات 
 .جمالية , تثري النص الشعري العباسي بإيحاءاتتكامل في العـملية في  ايراد المعاني و االلفاظ تمـثـل العـنصر الجـوهــري والم

قبل الولوج في موضوع الصورة االيحائية البد مــن الوقوف على مفهوم )االيحاء( لغًة والماخوذة مـن وحي مـصدر  االحياء لغًة واصطالحًا :
وايحاء اسم والجمع    لرسالة وااللهام والكالم الخفي , وكل ما القيته الى غيرك )ابن منظور, مادة اوحى(, اوحـى وتعــني االشــارة , والكــتابة وا 

ه وله :  ايحاءات وااليحاء الذاتي فكرة يكررها المرء ويرددها القناع نفسه,وااليحاء بامر ما االيعاز به دون اقناع او امر او نهي , واوحى الي
كان يجلس بجانبه: اشار اليه باشارة خفيفة ) معجم المعاني ,مادة اوحى( .واوحى الي , يوحي , اوح , ايحاء ,  اشار واومأ , واوحى الى من  
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من   فهو موح )معجم الوسيط, مادة اوحى(وجاء ذكر االيحاء في القران الكريم في قوله تعالى )) انا اوحينا اليك كما اوحينا الىنوح والنبيين
 (  وقال الشاعر فروة بن مسيك المرادي : 163االية  بعدك ... (( )سورة النساء ,

 كــذاك الدهــر دولـته ســجال            تكــّر صـروفه حيـنًا محــينا                
( وااليحـاء قائـم علــى عـدم التضرع  37,  2004فيتـمثل فـي القـاء المعنـى فـي النفـس بخــفاء وسـرعة )الجرجاني ,    امـا االيـحاء اصـطالحًا :

من خالل كلمات تحمـل الكثير    ىذلك المعنبـل يعطي ما يـدل علـى    للقارئ رعـن المعنى المراد ايصاله    ـرالمباشالمباشـر اي عـدم   التضرع  
 ابو العال ( . ويفصح االيحاء عن الشاعرية واستثارة الدالالت وطاقاتها الموحية . ية العميقة والساحرة )غالبمن المعاني الخف

 الصورة االحيائية يف الشعر العباسي  ) صور شعرية منتقاة(           
د اتخذ ابعادًا متعددة كان لها االثـر ال ريب ان االيحاء احد البنى الكامنة في جوهر الخطاب الشعري وسمة من سمات الصور الشعرية وق

العباسي , وانعـكست هـذه االبعـاد على نسـيج النـص الشعري , بما يمــنحه مـن ايحاءات انفـعالية تشـحن وتـوهج الصـورة   الواضح في الشعـر
الجم الشعرية  فيصوغ صوره   , الذاتية   , الشاعرالعباسي  تجارب  فـي  تتجـلى  وتمـيزًا  فيلتسجل حضـورًا  والمؤثرة  وفـق   يلة  على  وسـياق  نســق 

ثم   الصورة  تشكيالت  بين  والترابط  الفني  بالتكامل  متمثلة  حالته  للتعبيرعن  نصه   فـي  توظيفها  على  الشاعـر  يحرص  عـدة  اإليحاء معـايير 
, االبداع واالبتكار  ينماز بكل مقومات  لنا نصًا متميزًا  ليبرز  ديـدن    والتناغم واالنسجام  بيـئاتهم  وقـد كان  ان يجعلوا مـن  العباسيين  الشعراء 

يحشـدون صـورهـم بااليحـاءات والرموز    متـنفس النفعاالتهم ااّل  انـهم ال يعـرضـون صورهم الشــعرية محـاكاة او انعـكاسًا للـواقع تمـامًا , وانما
ثارة المتلقي او القارىء لذا نــرى  الشـعراء العباسـيين لـهم  مجموعة من الصور المتشابكة , الهدف منها ا   الشـعرية باعتـبار ان النـص الشـعري 

عـن    لكي يتتـبع ما وراء النـص فيفتح لـه المجال للتفسـير والتأويل والبحث والتقـصي  طـرقهم في توظيف االيحاء الذي يمـهد الطريق للمتلقي
عن حالته النفسية وانفعاالته بااليحاء ولنستمع بشار بن برد )ت    ليعبرتلك الدالالت االيحائـية , ويلجأ الشاعـر الـى تجسيد تجربته بالصورة  

 ( :  275,   2010يوظف الوان الطبيعة في ايحاءاته قائاًل )الديوان ,   هـ ( وهو 168
 من البيض لم تسرح على اهل غّنة       وقيرًا ولم ترفع حداج قعود               

الطـبيعة جمال  وظف  قـد  والشـاعر  الجمال  رموز  من  رمزًا  الطبيعة  في    تعد  االيحاءات  وتتجلى  الشعري,  نصه  في  ومكوناتها 
جتماعية للمعشـوقة فهي مــن  الحرائر وتـلك مـن الدالالت االيحائية  لفظة)االبيض(الذي يرمز الـى الحــرية فضاًل انـها تــوحي الى الطــبقة اال

هذا قد انفرد عمن سبقه ,    لمعاني اللــون االبـيض ونـرى الشــاعر يركز على الصوت , صوت حبيبته موقنًا ان حـديث المراة صـفة جمالية وفي 
كـان اذ  العرب سابقًا  الشـعراء  مـن  اليها  يلتفت  لم  فـي      اذ  ,  يـرى  )نافع  المراة وجمـالها  انوثة  فـكرة   183,    1983الصوت جزءًا من  (,ان 

حها الصورة الشاعـر تتمحور في بـؤرة تركيزه على الصوت فـهو وظف  اللـون االبيض ودالالته االيحائـية , وافاد مـن الطاقة التعـبيرية التـي تمـن
لك ميزة و  قدرة على مجاراة المبصرين من الشعراء . وفي السياق نفسه يرسم لنا  السمعية للنـص , وقـدرته على التعبـير كـأنه مبصر , وتـ

الصورة االيحائية التـي تحملها اال وهـي صفة االشراق التي    صورة جديدة لمعشوقته صورة شعرية جمـيلة مملوءة بالحركة , فضاًل عـن  بشـار
 ( ,229 / 2,  1996منـحها الشاعـر لوجه محبوبته قائاًل ) الديوان , 

 تدني القناع على محاسن مشرق       كالبدر يجعل عصفرًا وعقودًا                 
 وكأنـما نظــرت بعيني شــادن        حيران ابصر شادنًا مطروداً                 

لوحة رائعة فوصف وجهها كأنه الطبيعة صفات الجمال , فرسم لنا    يجمع الشاعر بين الطبيعة الحـية وجمال معشوقته التي استـعارت مـن
المشرقة مانحًا إياها صفة االشراق التي تمثل ايحاًء بالنور , ثم يشبه وجهها  بالبـدر الذي يوحي باالضاءة في ظلمة اللـيل واضاف    الشمـس

 الذي يشوب بياضه االصفرار . بالقمر    صفة االصفرار للقـمر إذ ان من عالمات الجمال قديمًا ان يميل بياض الفتاة لالصفرار تشـبيهًا لـها
ـديه لقـد استعمل بشـار االلـوان لما لها مـن ايحاءات رمـزية جميلة اال ان هنالك شعراء استعملوا اللون االبيض في موضع غير محبب ّمّثل ل

,     1975)الديوان ,    هـ ( قال يصف الشيب180) ت    صفة  الكبر والشيخوخة فاللون االبيض قابل الشيب لدى الشاعر ابـو حيه النميري 
 ( :             وهازئًة إن رأت كبرًة        تلفع رأس‘بها فأستنارا   168

(, انما يتجلى فيه عمق الدالالت 10,    1988بذاتها)دي سوسير ,    ان النص الشعري بما يحمله من قيمة نفسية وحدسية شاملة ومستقلة
ية في جوهـرها معاناته مـن اثر ظـهور الشــيب واحجـام النسـاء عـنه , فجـاءت ايـحاءاته االيحائية , والشاعر قد حملت تجربته الشعر   والرموز

طى  مـن خالل لفظتي )هازئة , تلفع( فاالولى توحي بالسخرية , والثـانية توحي باالنـتقاد , إذ إن  لفـظة )تلفع( بمعنى )إتقد وتلهب( اي غ
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ذلك  ادى  النساء  الشيب رأسه مما مما  ابتعاد  لفظة    الى  الشاعر  الشيب راسه فضاًل عن استعمال  ان خط  بعد  الشاعر والسخرية منه  عن 
البـؤرة التي تنـطلق في الراس وتلك   (, اي انتشار الشيب66,  1981منها خيوط التشكيل الشعري )اسماعيل ,    )فاستنارا( وتـلك كانت هـي 

ا الشعر, وتلك إيحاءات جسدها  ليخلق صورًا تحمل مقاصد اخرى .ان تلك الصورةالتي خطها تمثل االيحاء باالضاءة لشدة بياض  لشاعر 
الشاعر انما جاءت للتعبيرعن مشاعره والحالة  الشعورية التي يعيشها فتلك الصورة عبرت عما يعانيه فهي وسيلة لنقل الشعور و   الفكرة 

الشاعـر مـن خاللها ابراز صـوره وكلماته الموحية    ( فالنص الشعري انما هو مجموعة من االلفاظ والمعاني يحرص136,  2013)اسماعيل ,
 ( :   47, 1954هـ ( ان يقـدم لنـا صـورة تشبيهية كما فـي قوله )الديوان ,  192العباس بـن االحنف ) ت  وقـد حرص الشاعـر
 رايـت الحمام فهيجني            وفيضـن مـن عبـراتي غـروباً                   

 نواعم بينى غصون االرا            ك صادفن امنًا وخفضًا وطيباً                     
 لقد وظف الشاعر عنصر التشبيه من خالل قوله :)من عبراتي غروبًا ( إذ تجـلى االيحاء فيـها فوصف معاناته وشكواه مـن خالل

الحمـام الـذي كـان سـببًا فـي انفعاالته وعبراته ودموعه ووظف الشاعر تلك االلفاظ لكي يصور   تـلـك االلـفـاظ التـي اظهـرت مشاعـره عـندما راى
وتلك  حالة الشجن والـحزن فـكانت عبـاراته منسجمـة مـع الصـورة التي اسـتوحاهـا مـن الطبيـعة مثـير للحزن فصـوت الحمام هـو الشجن الحزين 

ي تشخـيصه للحمامات الالتــي شاركنــه عالـمه وذكــرياتهوانفعاالته المؤلمة فكانت )قوة االنفعال داخل  اعطـت دالالت عكست موقــف الشـاعـر فـ
( .   ان الصوراالستعارية تشكل حضورًا عند الشعراء وتمثل براعة الشاعر فيلجأ الى توظيف   37,  1979نسق متحد منسجم ( )الرباعي , 

 ( :  47هـ ( )الديوان , د , ت,   198الته االيحائية كما في قول ابي نواس ) ت  مكونات الصورة من خالل التجريد لتظهر دال
 تعب            يستخفه الطـرب حامل الهوى 

 ان بكـى يحـق لـه            ليس ما به لعب
 لتضحكن رهبة                والمحب ينتحب 

ال ذي هو اخالص الخطاب لغيرك , وانت تريد به نفسك ال المخاطب عبر ابو نواس عن موقفه محققًا االيحاء من خالل عنصر التجريد 
( , لكــي يبـوح عما يعانيـه مـن الصبابة وعبء الحب شاكيًا المـرارة والتـعب الـذي شكـل ضـغطًا   162/    2,    1984نفسه )ابــن االثــير ,   

اذن المتلقي    على  شاعر ايحاءات عبر عنها بلغة شعرية خفيـفةنفسـيًا علـى الشاعـر فـي استخفاف الحبيب بمشاعره ومعاناته , وقد حقق ال
بااللفاظ المعبرة عن صور مكتنزة بالكثير من االيحاءات فالنـص الشعري   راقية ورمزية كاشفة عن الرؤيا الداخلية لمكنونات نفسه التي فاضت

لمتلقي. وان الشاعر يعرض تجربته الشعرية وافكاره عن  عالقة تفاعلية مع ا   ى فالشاعر علعن خطاب موجه الى المتلقي او القارىء    عبارة
وتجاربه ونصائحه قائاًل ) الديوان ,    اليصال افكــاره  هـ ( من االيحاء وااليماء وسيلة  213الشاعر ابي العتاهيه )ت    طريق االيحاء وقد اتخذ

 كم مستظل بظل ملك          اخرج من ظله الظليل ( :  34, 1965
اب استـعـمل  ابو  لقــد  ان  والـقــــوة   بالـجـاه  ايحاًء  تحـمل  التـي  )الـظــل(  لفــظـة  العتـاهـيه  لمخاطبة   العتاهيةــو  االيحائية وسيلة  الصورة  اتخذ من 

ــردة ,  مجمجتمعه فكانت صورة مكثفة عميقة مؤثرة وموحية وقوية الن قوة الشعر تتمثل بااليحاء باالفكار,ال عن  طـريــق التصـريح باالفــكـار ال
( ان تجربة الشاعر تمخضت   عــن رســالة  53وال المبالـغـة فــي وصفها , ومــدار االيـحــاء التعبير عن التجربة ودقائقها, ) هالل, د. ت ,  

رائـعة فــي ايصال افكــاره   يخاطب بهــا مجتمعه بــان الدنيا فانية ويوم الظــل اال ظلـه عـز وجـل فاعتـــمد علـى االيحـاء فــي رسـم صـــورة شعـرية
 , د. ت  والفطرية)هالل,  التصويرية  معانيها  قــوة  كلماته  يمنح  االيحاء  الصورة من خالل سمة    61ومعـانـيه  الن  داللة  يعمق  فالشاعر    )

 (: 213,  203ه(يمنح الفاظه ايحاءات مكثفة قائاًل)الديوان,   224المهدي)ت  االسلوبية وهذا الشاعر ابراهيم بن 
 اخر االيام عنك حبيب          فللعين سـح‘ دائـم وعــروب نأى

 وعنه نوى اليرتجى أوبة لها          فقلبك مسلوب وانت كئيب 
ورًا هنا يخلق الشاعر في نصه ايحاءات مكثفة لكي يخلق افقًا حواريًا , فيقيـم حوارًا  اال انه في حقيقة االمر يوحي بخطابه نحو االخـر مص

بعـد ان ابتعد الحبيب عنـه الذي ال يرتـجى منه ايابًا فقلـبه حزين والعيـن دائمة سخية بالدموع , نحن امام شاعر عاشق    ماضـيحنينه الـى ال
لويـس ,   الكـلمات )دي  فالصـورة هي رسـم قوامـه  قيـمة جمالية  الـنص  يبين ازمته ويكشف عن مشاعره من خالل لغة ايحائية خاصة تمنح 

من بــراعة الشاعـر وابـداعـه فـي كيفية استثماره للغته وصياغة صـوره والصورة هي التي تجســد رؤى الشاعروانفعاالته .وقد  ( إذ تكــ23,  1982
مؤثــرة مصورًا العالقات االجتماعية عنــدما تـدخل الماديات في كنـفها قائـاًل    هـ( الى االيحاء لخلق صورة  230لجأ الشاعر محمود الوراق )ت  
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, الذي 73,  1991)الديوان  فلما اكتسى واخضر صرت مع الدهر  عرف الشاعر )الوراق( بغزارة شعره  ايام عودك يابس   ( :وكنت اخي 
الموعـظة  فيـه روح  العالقات  تجلت  البشرية  وتاثيره على  النفس  المال وما يحدثه في  الى  االجتماعية   والحكمة والزهد, فالعجب نراه يشير 

عـن الغـنى وكـثرة المال  المؤثرة من خالل جمالـية)البديع( فالعود اليابس ايحاء بالفقر ثم اكتساء العود اليابس واخضراره ايحاءفنتلمس ايحاءاته 
  تعبيرًا عن حالة   , فيـشرح الشاعر واقع حاله واحساسه النفسي إزاء  موقـف اثّـر فيـه مـن مواقف الحياة المختلفة فالصورة فـي الشـعـر ماهـي اال

يـوجه رسـالة نفـسه  الوقت  الشاعر وفي  يعانيها  الضعيفة     نفسية معينة  النفـوس  الناس اصحاب  احـوال  يبـدل  آفة  انما  المال  ان  المتـلقي  الى 
ـامل  ـفضاًل عن ان الصور الشعرية عند الوراق تدخل العقل والقلب فقد انما بالسـهولة والبساطة فـي عرض فكــرته وطريقة انتقـاده مستـغاًل ع

إيحاءاته مجســــدَا رؤ اإليحاء   فـــي  بارعًا  فقــد كان  تمــام  ابو  الشــاعر  .اما  االيحاء وتأثيره  تبرز جمالية  نافذة  فني محسوس ورؤية  يته  بشكل 
 ( : 408, 1964الخاصة قائاًل )الديوان , 

 والشمس ذات حاجب محجوب     قـد غـربت مـن غـير غـروب
 فـي زاهـر من نبتها رطيب        واالرض فـي روائـها القشيب

 بعد اشتهاب الثلج والضريب     كالكهل بعد السن والتحنيب 
فقــد رسـم ابــو تمـام صـورة  ومكوناتها فكانت مصدر الهام لصوره الشعرية . ان الشـاعر العبـاسي تاثـر كغـيره مـن الشعـراء الـذين سبـقوه بالطبيعة

الطـبيع مـن  رائعة  جمالية  بـهاوصـفية  جمـع  إذ  علـى  ة  داللة  نـصه  في  االيحاء  فنجد  )غيث(  مشـهد  لنـا  وهـو يصف  الشعـور    المتنـاقضات 
التي تزهو بالقشيب, اي الرداء الجديد ذات االلوان الزاهية التي تدل على  واألرض  بالبهجة واالشـراق الجواء الطبيعة المتمثلة بالمطر والشـتاء  

والشباب . ان جـو كهـذا اثـار فـي نفـس الشـاعـر انفعـاالت ذات   الـى البـرد والثـلج كاشتـياق الـرجل الكـهل للصبا  الربيـعي, واشتـياق االرض  الجو
في    ايحاءات ومـعان مخـتلفة التـي التدوم علـى حال كحال تقلبـات االجواء الشتـوية فجسد لنا لوحـة  رائعة , الريب ان مقدرة الشاعر تكمن

هـ( يلجأ لاليحاء   249ون اعمق بعدًا في  البنـى الكامـنة فـي جـوهر النـص الشعري ونلحـظ ان الشاعـر علـي بن الجهم )ت  ابتكار دالالت تك
 ( 36, 1996والرغبة في التعبـيرالجل ايصال فكرته او تجـربته  الشعرية قائاًل : )الديوان ,  

 وانت امير قد ضربت االمور ظهرًا لبطن      وتصفحتها                   
يهدف الشاعر من ايـراد االيحاء الى توظيف جمالي واحداث تميز خاص في شعـر الحكمة إذ ان شعـر بن الجـهم حافل بجوانب انسانية تعبر  

تـدبير فـي متــابعة  التـي تــــوحي عــــن حســـن ال  عصره وقد تجــلت الصورة االيحائية فــــي قوله ) قـــد ضربت االمور ظـــهرًا لبطن(  عن اخالقيات
علـى خــلق صــوره االيحائية   امــور الناس او الرعية, لقد وظف الشاعـــر االيـحــاء فــي بيــتـه الشعــري لكي يمــنح المعنى بعـدًا جماليًا يمثل قـدرته

 الشـعــري , كـما نجـد االيـحاء فـي صـورةـ فنية  الخاصــة وتفـصــح عـــن االبـــداع التــي توحي باكثــر مــن دالالتها الظاهرية وايحاءاتها
هـ ( وهـــو يصف شــاجي)المغنية( بتـشبــيه مليء بااليـحاءات وهـــو يشـكو مـن الظـلم بلغـــة  283وصفـــية جمـــيلة عـــند الشـاعـر ابــن الـرومي )ت  

 ( : 489/ 2, 1981مكـــثفة بقـــوله  )الديوان ,  
 ـكم هـل مغـيث    لشبح يستغيث من ظلم شاجي ايـها النـاس ويح

 من مجيري من اضعف الناس ركنًا    ولعينيه سطوة الحجاج 
المنـادى يخـاطــب الـناس ويستـغيث مـن ظـلم المــغنـية شــاجي علــى    ان الشـاعـر يلـجأ الــى االيـحاء لكــي يبـــوح مـا تجول بـه نفســــه باسلوب

ــن الرومــي الـــرغم مـن ضعـــفها وفـي البـيــت الثاني فيــه ايحاء لشخـــــص الحجاج فشـبه عيـون )شاجي(وسطوتهما بجور وظلم الحجاج .  ان ابـ
اللفظ   ى دالالت ومــعان فنــية وجمالية للخطاب فعبــر عـن موقفه تجاه المغنية مـن خـــالليتغــزل متـخذًا عنصر التشـبيه في خطابه الذي اعـــط

 الموحي المعبر واالسلوب الفني المؤثر . ويمـكن ان يعرض الشاعـر تجربته الشعـرية عـن طريق االيحاء باســاليب 
يوظف االلوان لكي يعبر بها عن المعاني االيحائية فوصف    هـ(  224)ت    عـدة اما عـن طـريق التمـجيد او التجـريد او التشبيه وهذا البحــتري 

 ( :  292/  1, 2001الشعري قائاًل )شرح الديوان ,    اللون االبيض في نصه
 كم من يد بيضاء اشكر غّبها     منهم وفيهم من اخ لي صالح                     

الشاعر اللون االبيض داللة على العطاء فجاءت صورته    يبدو االيحاء في )يد بيضاء(التي توحي على العطاء والكرم والسخاء, لقد استعمل
كون ابلغ واعمق تاثيرًا ويمنح المعنى قيمـة وبعدًا دالليًا الن الشاعر ليس حسية قريبة الى المتلقي  ولم يتوانى في توظيف ذلك االيحاء لي
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مجرد مصور يصور انفعاالته واحساساته بـل ما   توحي صوره للواقع ودوره يتمخض في ابراز صوره الوصفية ونلحظ الشاعر  مسلم بن 
 ( : 227,  1985له )الديوان ,  هـ ( ينقل الواقع ويركز على تشكيل الصورة اللـونية  بقو  285الوليد )ت 

 حمراء إن برزت صفراء إن مزجت    كأن فيها شرار النار تلتهب               
امــتزاج مـــثل  إذ  ايحائية  ذات دالالت  لونـية  الشاعر صورة خمرية  فاللون االحمر   هنا يرسم  ملتهبة  النار وهـي  االلوان صورة اخرى مثلت 

 عن ان امتزاج اللون االحمر واالصــفر انما يـوحي للخــمرة  فهي تشبه النار الملتهبة عند مزجها وهذه الصورة  يــوحي بالـــقوة  والصمود فضالً 
صوره ال تخلو من)البديع( الذي تميز    بما تحمله من إيحاءات قــداسهمت في اتمام المعنى وهي صورة بديـعية جـميلة ومسلم بــن الوليــد تكــاد

نجده عن ما  )ت  به وهذا  المعـتز  الشاعرابن  نســيج296د  في  فنجد  البديعـيات  مـن  اللون  بهذا  االخر  انماز هو  (الذي  الفاظـه ومعانـيـه   هـ 
 ,1995الوصـف ذات القـيـمة الجمـالية المليـئة بالطـاقـات االيـحائية ولنتلمس قوله وهو يصف التقاء الجيوش في احدى المعارك )الديوان, 

1 /49  : ) 
 وفتيان كهمتك من اناس     خفـاف في الغدّو وفي الّرواح                     

 بعثتهم على مفر مهيب      فما ضربوا عليهم بالقداح                     
 ولكـن قـّربوا قلـصًا حثـاثًا      عواصف قد جنّن من المراح                     
 باربـعة تطـيـر بــه نصـاح      وكـل مروع الحركـات ناج                      

 صــوره االيحائـية مـن خـالل دقـة مالحـظاته فـي وصـف جـو القتال وسفر  يـبرز ابـداع ابن المعـتز في الوصـف مـن خالل مقـدرته على صوغ
ن ضاربي القـداح لمعرفة الغيب ,  لم يلتفتوا الى كالم المنجمي     الفتيان على ظهورالنياق السريعة في مشهد يبعث على الرهبة والخوف فهم

فكان سفــرهم والرياح تعصف بهم حتى فزعت رواحلهم وطارت تطلب النجاة .ان وصف ابن المعتز يمثل تصوير حي للمشهد فقد خلق لنا 
ذات )ت    لوحة جمـالية  الشاعرالصنوبري  اما   , معبرة  ايحائية  على م334ابعاد ودالالت  الشعرية  لوحته   قد رسم  فهو   ) الشعراء هـ  نهج 

 ( :  77,  1970القدامى في بساطة الصورة ذات االيحاءات التي تعبرعـن  حقيقة جمال وصفه للحبيبة بقوله )الديوان , 
 يقطف الياسمين من جسمها الرط      ــب ويجني من خّدها الجّلنار                    

لفظة   في  االيحاء  تجلى  إذ  نصه  في  الطبيعة  مكونات  الشاعر  والنعومة يوظف  والنقاوة  بالبياض  يوحي  فالياسمين  )الياسمين(و)الجلنار( 
 اللون االحمر فهو داللة بااليحاء لخدها اي حمرة خدها اي ان الجلنار يجنى  من خدها .    تالزهر ذا والحالوة لجسم الحبيبة والجلنار

مات والتقابل بين صدر البيت وعجزه مابين )يقطف ويجني( لقد اعطى الصنوبري صورة ايحائية جميلة يفصح عن شاعرية االداء وانتقاءالكل
 و)الياسمين والجلنار(ثم ) الجسم والخد ( .انه التناسب الكامل ومطابقة اللفظ مع المعنى, انها لوحة جميلة ترسل ايحاءاتها للمتلقي 

  348( ويطالعنا الشاعر كشاجم )ت  221,   1965حفني ,  لتثـير في نفسـيته االنفـعال والتاثـير فالنفـس االنسانية مـولعة بكـل ماهو جميل )  
 ( :   331, 1970هـ ( بصورة ايحائية معبرة امتازتبروعة التصوير وجمال المعاني بقوله )الديوان ,  

 كم من يد ندمت على امساكها      في شغلها لّما غدت متعطلة                  
 نتجعًا       تنتابه ثـلًة في اثـرهـا ثـلهقــد كـان بابي للعافـين م                    

ما يختلج في نفسه وجاءت الصورة االيحائية متمثلة في قوله    في هذا النص لجأ الشاعر الـى االيحاء ليبين صفات واحوال الناس وليثـبت
وهي صـفة سلـبية تكـشف عـن    لمذمومةإمساكها (داللة على صفة البخل فقد اراد الشاعر ان يحـذر من هذه الصـفة ا  )كــم مـن يد ندمت على

لقد  نفسـية الشخـص وفـي المـقابل يبـدو االيحاء في قوله )قد كان بابي للعافين منتجعًا ( داللة على صفة الكرم واالحسان وهي صفة محـمودة
صورة جميلة عن االحوال والصفات ومنح صورته االيحائية  صور الشاعر صنفان من الناس وجمع ما بين صفتين )البخل والكرم( ورسم لنـا

ير في  بعدًا جماليًا في دقة  التعبير وروعة االسلوب .  ان النص الشعري هـو مزيج مـن االلفاظ والمعاني ذات االيحاءات التـي  تستعمل للتاث
هـ (    354ل خـطابه الشـعـري وهـذا مـا انمـاز بـه المتـنبي )ت  ذهن المتلقي , والشاعر البارع هـو الـذي يشد القارىء ويشحـذ  ذهـنيته لتــأوي

 ( : 401,  1978قـال)الديوان , 
 تمر بك االبطال كلمى هزيمَة       ووجهك وضاح وثغرك باسم                 

الحمـداني ( وهذا البيت من    والمقصـود )سيـف الـدولة  تجلت الصورة االيحائية في لفظتي )كلمى , هزيمة( التي توحي بالبطش والشجاعة  
وبراعته في الوصف ودقة    سيف الدولة بمناسبة انتصاره على الروم في معركة الحدث , ونلـحظ ميـزة المتنبي  قصيدة قالها المتنبي في مدح  
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بال الـروم فجاء  يقـارع جيـش  الدولة وهـو  فيها حـركة سـيف  فنـية وصورة حركية يصف   امـام لوحـة  فنـحن  فـاظ وحروف لها طاقة   التصوير 
الدولة بعبارة )وجهك وضاح وثغرك باسم ( ايحاَء برباطة    انفعالية تعبر عن الموقف , وتجعل الذهـن يتخيل الصورة , ثـم بوصفه وجـه سـيف

 ( :  32, 1992الجأش والشجاعة .وفي السياق نفسه نجد الشاعر ابـو فراس الحمداني يمدح سيف الدولة قائـاًل)الديوان , 
 فقل ما شئت فّي فلي لسان‘        مليء بالثـناء عليـك رطـب                  

 وعامـلني بانصــاف وظـلم          تجدني في الجميع كما تحب                       
حـبته فكـان توظيفه لم يستطع ابي فراس الحمداني ان يكشف عن مشاعره لسيف الدولة فلجأ الـى  اإليحاء ليدلل على بقـاءه على وده وم

فنـيَا جمياَل فضـالً  نـجد    لاليحاء  لفظـتي )انصاف وظلم ( كما  بـين  ايجابَا  بالوانه فطـابق  البـديع حيـث جّمل شعـره  استـعماله لخاصـية  عـن 
, فاسـحًا للمتلقي الكـشف الحب والثناء .ان الشـاعـر يجعـل مـن ايحاءات نصـه خبـايا    االسلوب الحواري المبني على شكل خطاب فيـه معـاني

 ( :    356/ 2, ج  1993هـ ( يعـرض لنا تجربته قائاًل )الثعالبي , 360عـن مكنـونات النص ودالالته الجمالية وهذا الشاعر)ابن لنكك( )ت 
 قـد شربـنا على شقـــائـق روض            شربت عبرة السحاب السكوب                
 صبغت من دم القلوب فما تبصر           إال تعـــلقــت بالـــقـلــــــوب                 

إذ ربـط مابـيـن تتابع شربه السكوب(  )السحاب  امام لوحة تصويرية خمرية حـيث تجلت الصورة االيحائيـة وجمـاليـتها في قول الشاعر    اننا 
ان االيحاء في قوله)صبغت مـن دم القلوب( فالخـمرة لونها احمر فشبهها بالدم الذي هو دم القلوب  للخمرة واسـتمـراره  اما في البيـت الثـاني فك

ه من خالل  , فالقلب منبع الحياة النابض الذي يمـنح النشـاط والحـركة للجـسد كذا الخمـرة تمـنح الجسد النشوة , فالشـاعر كان موفقَا فـي إيحاء
تجربته في شرب الخمرة وانفرد بخصوصية تعبيرية وفنية فكــانت البنـــية   االسلوب ورشاقته في وصف  براعته في التصوير فضاًل عن جمال

ن ما التعبيرية  لديه وليدة شعريته التي قادته الى هكذا نوع من البنية ولذا قال الثعالبي في حق تلك الصورة االيحائية الوصفية بانها احس
.ان الصورة الشعرية هي وليدة تجربة ذاتية ونفسية يعبرعنها الشاعر ويضفيالحركة والحيوية كما في (36, 1984قيل في الشرب )الثعالبي , 

 ( :  241,    1993هـ( )الديوان , 370قول )الوأواء الدمشقي ( )ت 
 الضاربين بكل ابيض مخذم        والطاعنين مجامع االضغان                   

الطاعـن بالرماح يســدد طعنته   لـم يقل صراحةان  قاتلة وهـنا  العـدو لكي تكون  قالها   الى  الضربة تصيب مجمع االضغان النه لو  فجعل 
ممـا    صراحة لفـقدت الصـورة الداللة  االيحائية التـي قصـد بـها القـلب الذي هـو مكمن الضغينة والحقد , فالشاعر وفق في   توظـيف معانيـه

وجمالية فضاًل عـن دفـق وعمـق الداللة التـي تمنح الشاعـر القدرة االبداعية ويحشد معانيه لتغدو مفتاح  جعـل للصورة االيحائية قيـمة فكـرية  
 ( : 30هـ ( من خلق تلك الصورة بقـوله )سقط الزند , د. ت,  449لتأويل الداللـة االيحائـية وقـد اسـتطاع المعـري )ت 

 وأعددّت الصباح له صبوحا      ركبت الليل في كيد االعادي                        
الن    تجلى االيحاء في لفظتي )الليل , الصباح( واراد بالليل الفرس االدهم  فـقـد شــبه ذلك الفرس بالليل االسود , اما الصباح فقصد اللبن

اللون االسود , والصباح    لفـرسالمعري عنصر من عناصر ابداعه فجمع فـي صـوره بـين الظـالم ) الليل ( ـــ ا   لونه ابيـض, الن الصورة عند
 الصورة )الدباغ , )الضوء( ـــ اللبن ـــ  اللـون االبيض . فجاء بصـورة فنـية  ملــونة ايحائــية معبــرًا بذلـك عـن جدلية الضوء والظالم في تشـكيل 

المعروف ان  56,    2002 فـرسًا اسـود لكي يكـبد االعـداء , ومـن  انـه ركـب  فيقــول  ي شاعـر مـثقف ومبدع يعرف كيـف يستعمل المعر   ( 
تصـوير , والشاعـر   استحضار الرموز والدالالت ليصل الـى مقـومات االبـداع وتصوير المعنى في احسـن   الصورة اللونية التي يهدف بها الى

ـ ( اليقـل عن اهتمام الشعراء العباسيين ه  548يعمل على رسـم صـوره الموحية فـي اسلـوب بليـغ ولعـل اهتـمام  الشاعـر ابـن القيـسراني )ت  
 ( : 314, 1991بصورهم االيحائية فيعرض لنا صوره قائاًل ) الديوان ,  

 فلتعلمن ظلم الحوادث انني       يممت أزهر كالشهاب الواقد                       
الوجه المشـرق وهي صـورة ايحائية يصـف بها وجـه الممدوح األبيض  يوظف الشاعر لفظة )ازهر( التي توحي بالسمو والرفعة وتعني الرجل  

التي تمر به الن بوجود هذا    سؤال السائلين المحتاجين فضاًل عن ان الشاعرغير مهتم لنوائب الدهر وظلم الحوادث  الضاحـك الذي ال يـرد
ذي سوف يرفع الظلم عنه .لقد ابدع الشاعر في توظـيف عنصر التشـبيه فاالبداع ناتج مـن ابـداع الصورة  وانتقاء االلفاظ التي  الممدوح ال

المتلقي بايحاءات مؤثرة نراها في نص الشاعـر ابـن الدهان الموصلي )ت    تخفي بين ثناياها إيحاءات ثرة والشاعر ينقل تجربته الشعرية الى 
 ( : 182, 1968ال )الديوان , هـ (إذ ق 581
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 قالـت وقــد رأت االجــمال محــدجة        والبين قد جمع المشكو والشاكي
 من لي إذا غبت في ذا العام ؟ قلت لها       اللــه وابــن عبــيد هللا مـوالك 

الشاكي حوار فيه شكــوى وعتاب موظـفًا قـوله )قالـت ,  ان الدفـقة الشـعرية في هذيـن النصين قــد انتـجت اسـلوبًا حواريًا مؤثرًا مـن المشكو و 
محدجة ( وهي داللة إيحائية للرحيل واالبتعاد والفراق .ان الصورة االيحائية جاءت في سياق الشكوى االجتماعية في رسم    وقــد رأت االجـمال 

وداع  الصو   لوحة  ان  عن  فضاًل  االرتحال  لحظة  اثناء  ولوعتها  وحزنها  لزوجها  االيحائيةالزوجة  ورؤى مدعومة   رة  وجدانية  مؤثرات  مثلت 
  ( , 12,  1988بما تحمله من قيمة نفسية وحدسية شاملة ومستقلة بذاتها )دي سوسير ,  بالحس الشعري المتدفق بالفضاءات التي تتجسد

 يحاءات كثيرة . وعمـومًا ان الصورة تستجـيب للواقـع النفسي لتجـربة الشاعـر التي يعـطي من خاللها معان ودالالت وإ
 صفوة املستخلص :

اظهرت الدراسة ان االيحاء سمة اسلوبية مقصودة وقد تجلت في معنى الحجب واالخفاء مانحة الصورة الشعرية مزيتها لمعنى باطني غير 
مواقــفهم وتجاربهم الشعرية  مرئي او مباشر غيرمقصود إذ ان المقصود هــو المعــنى الباطن التــي تجسده صــور الشعراء العباسيين  ورؤاهم  و 

التي   الشعرية  الثقافة  ناصية  يمتلكون  موهبتهم  عن  فضاًل  العباسيون  والشعراء    , متجددة  دالالت  ذات  ايحائية  طاقات  نصوصهم  ومنــح 
لحسية المتنوعة من  تمخـضت عــن توليــد المعاني على وفـق اساليب وتراكيب عـدة , فجاءت صورهم حـية نابضـة  بالحياة في اعتماد الصور ا 

اسيين صور سمعية وبصرية وذوقيـة ولونـية وغيـرها مـن اجل توظـيف مفردات تسـهم في التأثـير بـذوق المتـلقي فضاًل عـن تفـنن الشعـراء العب
 .  لمتلقي مفسرًا ومحلالً باالستعارات والمجازات والتشبيهات في ايـراد المفـردات الموحية  لتغدو صورهم اكثر حضورًا وابداعًا ليقف عندها ا


