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 ٩٣ فريح العنزي. د.إعداد أ

  سعاد عبد الوهاب عبد الكريم العبد الرحمن  ثــــــسم الباحا
الصورة الفنية الرومانسية عند الشاعر علـى         ثـــــعنوان البح

  محمود طه
  القاهرة  ةـــــــــجامع

  اآلداب  ةــــــــــكلي
   وآدابهااللغة العربية  مــــــــــقس

  )م١٩٨١(ماجستير   ةـــــــــالدرج

  مستخلص البحث
  ف الدراسةهد

األدب بعامة والشعر  في يلعب مصطلح الصورة الفنية دوراً هاماً
بخاصة ولدراسة الصورة الفنية عند شاعر من الشعراء يجب أن تكون 

 أنها يجب أن تختار أيالصورة المدروسة ممثلة للشاعر ولمذهبه ولعصره 
ة بطريقة نموذجية سواء كانت رديئة أو جيدة لتكون دليل صدق على نوعي

  .طورهتالفن وعلى 
وعلى محمود طه شاعر يقرؤه الكثير من الذين يهمهم أن يكون 
محتوى الشعر المعاصر على شئ من عمق الفكر وبعد المعنى ودرسه الكثير 

  .من األدباء والنقاد
شعره إال جانباً  في ومعظم هذه الدراسات تطرقت إلى جوانب شتى

الصورة الفنية كموضوع مستقل واحداً قد أغفله بعض الدارسين وهو دراسة 
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 أكثر ما أبدع فيه وميزة عن غيره هيمع أن الصورة الشعرية لدى الشاعر 
  .من الشعراء

جانب  ولذلك رأت الباحثة أن تدرس هذا الجانب من شعره وهو
الصورة الفنية  لعلها بذلك تستطيع أن تضيف شيئاً جديداً إلى حقل الدراسات 

  .يتكون من مقدمة وثالثة أبوابذي ال فكان هذا البحث ،السابقة
  منهج الدراسة

قامت الباحثة بدراسة فنية للصورة الفنية عند الشاعر على محمود طه 
شعره حيث اتجه الباب  في وذلك لتتعرف على أهم الخصائص الرومانسية

 وعالقة ،األول إلى إظهار معنى الصورة ومركباتها كما عرفها النقاد العرب
تشكيل  في الرومانسيساليب البيان ومن ثم دور الخيال الصورة الشعرية بأ

 وعرض كذلك خصائص الصورة ،الرومانسيالصورة الشعرية ومهمة الشعر 
 واهتم بصورة عامة بمفهوم ،الرومانسية وبأن الصورة الرومانسية تعبيرية

للقصيدة عند القدماء والمحدثين مع فني  البالبناءالصورة وأهدافها وصلتها 
 يدلون نكتابات وأشعار الغربيين وبخاصة حي في  اتجاهاتهمفباكتشا االهتمام

على ذلك واهتم بوظيفة الصورة عند الرومانسيين ومدرسة النبوءة والمجاز 
  .أشار إليها العقاد التي من بين الرومانسيين بخاصة

 التسجيلية لحياة ةمنه الدراسمن الدراسة فليس القصد الثاني أما الباب 
 األدب واكتفينا باللمحة الدالة على تكوينه مؤرخي من شأن الشاعر فهذا
 إلى دراسة صورة لتجلو من خاللها حالته واتجهناالثقافي  واالجتماعي

  وعالقاته وتصوراته من حيث سيكون لذلك آثارالرومانسيالمزاجية وتكوينه 
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 وقسمنا صورة إلى ،التقاط الصورة وتكوينها ومنحها دالالت مميزةفي 
 لقصائده من حيث تعبيرها الموضوعيحدود تنوير االتجاه  في اأنواعه

المباشر عن حياة الشاعر أو استنباطها من تصورات ذهنية أو اقتباسها من 
  .مصادر غربية

 األسطورة والرمز (ظاهرتيتتبع  التي واتجه الباب الثالث من الدراسة
أرواح  (  فيعبر خطوات أو مشاهد فنية متتابعة تتمثل األولى) شعرهفي 

 اوما يوحيه هذ) الطير (يفالثانية وتتمثل ) أغنية الرياح األربع(و) وأشباح
 مثل مترجمته روحي له من تفاؤل أو تشاؤم أو رمز األسطوريالرمز 

  ).القبرة(
تعتبر تجميعاً لكل  التي ثم اتجه البحث إلى حصاد الدراسة وهى الخاتمة

وأهم مميزات وخصائص  ،ما عرض وحلل واستنبط عبر الفصول السابقة
  .الصورة الفنية الرومانسية عند على محمود طه

  استنتاجات الدراسة 
 حصاد الدراسة لنتعرف على أهم الخصائص هيستكون هذه الخاتمة 

  .شعر على محمود طه في الرومانسية
نقل األلفاظ من مجاالت استعمالها القريبة المألوفة إلى  في التوسع: أوالً

كرة تعتمد على المزاوجة بين القديم والحديث وعن مجاالت بعيدة مبت
طريق خلق مجاز جديد معتمد على الحواس وربط األشكال البيانية 

  .جعلتها تقوم بوظائف تباين وظائفها القديمة التي بالنفس اإلنسانية
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 حسي إلى مجال آخر التجريديتجسيم المعنويات أو تحويلها من مجالها : ثانياً
 ي أحياناً وجعلها كائنات حية تنبض وتتحرك رغم ما فثم بث الحياة فيها

 الحياة اإلنسانية لما ليس حنم ثم .عملية التجسيم وحدها من صعوبة
 وجعل هذا الكائن يحس بإحساس اإلنسان ويفكر تفكيره ويفعل ،بإنسان
  .أفعاله

هو طبيعتها إلى الذي  الماديتجريد المحسوسات وتحويلها من المجال : ثالثاً
  . هو من خلق الشاعرمعنويمجال 

 بها أو الحلول االمتزاجيصل أحياناً إلى حد الذي التعاطف مع األشياء : رابعاً
كما نجد ) الشعريبنظرية الحلول (فيها والتفكير من خاللها وهذه تسمى 

  .لجوء شعراء هذا االتجاه إلى الطبيعة وحلولهم بها
 يبتعد دائماً عن التعبير سيالرومان الشاعر أن أي ،التعبير بالصورة: خامساً

 تكون صوراً والتيالمباشر لعواطفه وأحاسيسه فيلجأ إلى التعبير بالصور 
 والتعبير . بالعاطفةاإلحساسجزئية تؤلف لتجسيم الفكرة أو لتعمق 

  . طيباً نحو استخدام األداة الفنية كواسطة للشعراًبالصورة يعد بدء
يغلفها ستر من الضباب  التي رامزةالميل إلى استخدام التعابير ال: سادساً

 اللطيف يحول بينها وبين الداللة اإليهامالخفيف أو يغشيها جو من 
  .المحددة المباشرة

 في الوصف إذ أنه أكثر كغيره من الشعراء الرومانسيين في التجديد: سابعاً
 القديم بالمرأة مثالً التراثيلم يعرفها االستعمال  التي األوصاف الجديدة

  .شمساً أو قمراً وليست غصناً أو رئماًليست 
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 في  والحياة الدينية حتىالروحياستعماله بعض األلفاظ المتصلة بالعالم : ثامناً
 المصلى – مثل ألفاظ المعبد الروحيأشعاره الغزلية يستعمل هذا المعجم 

 فالشاعر يمزج الطبيعة بالمعجم ، والسماء وربات األحالموالوحي
  .الروحي

 في يل إلى األلفاظ الرشيقة ذات الخفة على اللسان وحسن الوقعالم: تاسعاً
ترتفع باألشياء إلى الجو  التي  تكون مغلفة  بكثير من األثيريةوالتياألذن 

 محلق وهذه الميزة شعريوهذه من شأنها خلق جو في  الصاالشعري
  .بارزة تميز الشاعر على طه

 إلى جانب المقطعيى القالب موسيقى الشعر واالعتماد عل في االتجاه: عاشراً
االعتماد على القالب الموحد وهى أن الشاعر إلى جانب اعتماده على 
نظم القصائد ذات الوزن المطرد والقافية الملتزمة فقد اعتمد على القصائد 

  . مقطعىإلالمؤلفة من مقاطع تختلف قوافيها من مقطع 
 لعاطفة أوضح خيطشعره بحيث تبدو ا في الوجدانيغلبة الطابع :  عشرحادي

 وغلبة طابع الحزن على هذه العاطفة بحيث تصدر عن أسى ،نسيجهفي 
  .بعض األحيان في ومرارة وتثير الحزن

وهذه خاصية يمتاز بها كل شعراء االتجاه (فردية النزعة :  عشرثاني
 بحيث عبر الشاعر عن أحاسيسه هو واهتم بهمومه الذاتية) الرومانسي

ه ألحاسيس الجماعة تأواخر أيامه من التفا في  جاءية شعره إال مابغالفي 
 نستطيع أن والتيواالهتمام باألمور الوطنية أو القومية ونجد هذه النزعة 

  .نسميها هروب من الحياة واألحياء بارزة لدى شاعرنا على طه


