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 : ممخص البحث
 ،شعر محمود حسف إسماعيؿ تناولت الدراسة الحديث عف التصوير البياني في

ومئمػػل الطبيعػػة الري يػػة فػػي شػػعر  ،وقػػد تحػػديت فيػػو عػػف مئمػػل البي ػػة الري يػػة
محمػػػػود حسػػػػف إسػػػػماعيؿ، وقػػػػد تناولػػػػت الصػػػػور البيانيػػػػة مػػػػف  تشػػػػبيو واسػػػػتعار  

 ومجاز مرسؿ وكناية( في شعر الشاعر بطريقة جمالية فنية.
يػػـ  ،التػػي أسػػ ر عنيػػا البحػػث أىػػـ النتػػا   ،وتنتيػػي الدراسػػة بةاتمػػة تناولػػت فييػػا

 يبت بالمصادر والمراجع.
 -التشػػػبيو -محمػػػود حسػػػف إسػػػماعيؿ -: التصػػػوير البيػػػانيالكمماااات المحياح ااا 

 االستعار  المجاز المرسؿ الكناية.
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Abstract: 

The study dealt with the talk about graphic representation 

in the poetry of Mahmoud Hassan Ismail, in which it talked 

about the features of the rural environment and the features 

of the rural nature in the poetry of Mahmoud Hassan 

Ismail. 

The study ends with a conclusion in which it deals with the 

most important results of the research, and then it is 

confirmed by sources and references. 
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 المقدم 

والصػػئ   ،مبػػيف الكتػػاع بمسػػاف عربػػي منػػزؿ الحمػػد عمػػي رع العػػالميف،
عمػػػػل  لػػػػو دؽ األمػػػػيف، و والسػػػػئـ عمػػػػل أشػػػػرؼ المرسػػػػميف، سػػػػيدنا محمػػػػد الصػػػػا

 وصحبو وسمـ أجمعيف وبعد،،
يعبػػػر عػػػف  أنػػػو إف الشػػػعر الحػػػديث يمتػػػاز بينػػػو فػػػي كييػػػر مػػػف األحيػػػاف

كمػا يصػور معػالـ الطبيعػة وجماليػا،  ،ومشاعره الحزينػة ،الشاعر و مالو ةاط ع
وأرحػػػع أف يسػػػبر فييػػػا ألػػػواره، ويمجػػػي إلػػػل  ،ممػػػا ي ػػػتل لمشػػػاعر مجػػػاالت أوسػػػع

 فتكػوف مصػدراً  ،ث فييا شكواه، ويعبؽ مػف سػحرىا وجماليػاأحضاف الطبيعة، يب
 إلظيار طاقتو الشعرية.

الشػػػػعر  ر الحػػػػديث شػػػػعرا، كييػػػػروف، أبػػػػدعوا فػػػػيوقػػػد ظيػػػػر فػػػػي العصػػػػ
وشػػػّةص  الميػػػـ و مػػػاليـ،  ،وظ وىػػػا توظي ػػػا صػػػّور ان عػػػاالتيـ ،قصػػا د را عػػػات

ة عػػف عاط ػػ مترجمػػاً  ،ومحمػػود حسػػف إسػػماعيؿ مػػف الشػػعرا، الػػذيف جػػا، شػػعرىـ
وتػثير  ،فنراه يت اعؿ معيا يتيير بيػا ،ومظاىرىا ،اضة تجاه الطبيعةومشاعر فيّ 

 أشعاره .بيا في جميع  ، ويتغنلفيو بؿ
وتػيير بمظػاىر  ،وتربل بيف أحضانو ،الريؼ ىذا الشاعر الذي نشي في

 ،ن سػػػػو مػػػػف مشػػػػاعر إلػػػػل التعبيػػػػر عمػػػػا تجػػػػيش بػػػػو فدفعػػػػو ذلػػػػؾ فيػػػػو،الطبيعػػػػة 
 تجاه موطنو. وأحاسيس
عػػػذع ةرج أ فػػػي ،د حسػػػف إسػػػماعيؿ بالبي ػػػة الري يػػػةلػػػع الشػػػاعر محمػػػو و  

 .األلحاف وشذا أحسف القصا د في تصوير بعض مئمل الريؼ المصري
بي ػػة تصػػويره لمئمػػل  لػػذا وجػػدتني أسػػمط الضػػو، عمػػل ىػػذا الشػػاعر فػػي

 ،وأزىػار وشػمس ،نيػار وألصػافة إنيػا ليسػت مجػرد أمبينػ والطبيعة فيػو، الريؼ
تت اعػػؿ مػػع مػػا  اعر التػػيالشػػ لكشػػؼ عػػف عبقريػػةامػػف ةػػئؿ  وذلػػؾوقمػػر .... 

  بييا في شعره.في ،الن سية فتنعكس عمل حالتو حولو،
مف ةئؿ تطبيقو عمل  ني  ال نيالم –بعوف هللا وتوفيقو  –وقد اتبعت 

 مػػػد عمػػػل اسػػػتةراج الصػػػور البئليػػػة فػػػيتعت التػػػي ،أبيػػػات مػػػف قصػػػا د الشػػػاعر
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اوؿ العمػػػؿ يتنػػػ ي  التكػػػاممي أو الشػػػمولي الػػػذيوكػػػذلؾ المػػػن ،األل ػػػاظ واألسػػػاليع
 فيػػو تجػػاوعي الػػذي ،األدبػي مػػف جميػػع النػػواحي، باعتبػػاره أنػػو ميػػؿ الكػػا ف الحػػي

فتةرج صور   ،وكناية( وليرىا لمعنل مع الصور  البئلية مف  تشبيو واستعار ا
 تنبض بالحيا .

ةاتمة يـ يبت  ،وقد اشتممت ىذه الدراسة عمل مبحييف تعقبيما
 .مصادر والمراجعبال

شعر  عنوانو: مئمل البي ة الري ية في أما المبحث األوؿ فجعمت
 وتشمؿ عد  محاور: ،محمود حسف إسماعيؿ

 .المحور األوؿ: النيؿ والنير -ٔ
 .: األزىار والرياحيفالمحور الياني -ٕ
 .المحور اليالث: الطيور وال راشات -ٖ
 .المحور الرابع: ال ئح المصري -ٗ
 .ر الةامس: نبتة الحقؿالمحو  -٘

شعر  : مئمل طبيعة البي ة الري ية فيوالمبحث الياني: وجعمت عنوانو
 محوريف: محمود حسف إسماعيؿ وتشتمؿ عمل

 .: األجراـ السماوية  الشمس والقمر(المحور األوؿ -ٔ
 ،وساعة الغروع ،: أوقات الزمف  ال جر والنورالمحور الياني -ٕ

 .والمسا، والميؿ(
س ر عنيا برز النتا   التي أتضمنت أ ،ت ىذه الدراسة بةاتمةأنيييـ 
نما  ،فالكماؿ  وحده ،دعي الكماؿ ليذه الدراسةوأةيرا فمست أ ،ىذا البحث وا 

 .ةطيوأجر واحد إف أ ،اف إف أصاعولممجتيد أجر  ،أنا بشر أصيع وأةطئ
نو سميع فيصاع إ ،وأف أكوف ممف اجتيد ،جريفسيؿ أف أناؿ األهللا أ

 الدعا،. يع مجيعقر 
 الباحثة
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 اليمي د
 :والصورة الب ان   محمود حسن إسماع لأوال: 

مف  األوؿ ود حسف إسماعيؿ في: ولد الشاعر محممولده وح ايو
 قرية  ـ، وكاف مولده في قرية مف قرى محافظة أسيوط فيٜٓٔٔيوليو عاـ 

 .(ٔ النةيمة(
مة أظافره حافظا لمقر ف الكريـ نعو  ىذه القرية منذ فيوقد نشي الشاعر 

يـ سافر إلل القاىر   ،ـٕٖٜٔعاـ يـ حصؿ عمل البكالوريا  ،اع القريةت  كُ  في
 . (ٕ لتحؽ بكمية دار العمـو العمياوا

لل حيث ي يد مف القر ف إ االنتقاؿفكاف ذلؾ ةطو  واسعة مكنتو مف 
ل عمل وت تّ  ،عقموما نما إلل جانع ما سمعو مف موسيقاه، ك ،فيضا مف معانيو

 ،يـظئؿ النع يمتناقضات ال وارؽ الطبقية بيف أسرتو وبيف األسر الرافمة ف
 (ٖ  جانع كبير مف شعره.وكاف ذلؾ أيضا ماد  ةصبة ل

مف دار العموـ عمؿ بعد تةرجو  إسماعيؿتةرج محمود حسف  أفبعد 
 عةاإلذا  إلليـ  ،وزار  المعارؼ إلليـ انتقؿ  ،مجمع المغة العربية يف

 (ٗ المصرية.
ميز   بزوغعف  إسماعيؿ: يقوؿ الشاعر محمود حسف موىبيو الشعر  

فقبؿ  ،حياتو كشاعر يقد تركت بصمات ف ،الصعيد يط ولتو ف أفشعره 

                                                           

ص  ،لسػمواف محمػود حسػف إسػماعيؿ ،( انظر المةتار مػف شػعر محمػود حسػف إسػماعيؿٔ 
 .، طبعة اليي ة المصرية العامة لمكتاع.(ٜ 

ص ( انظػػػػر محمػػػػود حسػػػػف إسػػػػماعيؿ بػػػػيف األصػػػػالة والمعاصػػػػر  د/ صػػػػابر عبػػػػد الػػػػدايـ ٕ 
 ـ.ٜٗٛٔ،ط دار المعارؼ (٘ٚ 
نشػر مكتبػة  (ٕٛعمػي ىديػة ص   د/ محمػد ،دراسة فنيػة ،( شعر محمود حسف إسماعيؿٖ 

 .ـٜٚٛٔمدبولي 
(الطبعػػة األولػػل، مكتبػػة الشػػباع ٛٛعبػػد القػػادر القػػط، ص  د/  ،( األدع العربػػي الحػػديثٗ 

 ـ.ٜٛٚٔبالمنير  سنة 
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الكوخ( يـ  ألانيصدر الشاعر ديوانا بعنواف  ديواف أ ،انتيا، مد  الدراسة العميا
وسا ر  ،(الم ر وأيف ،لنلأ وىكذا  ،الكوخ أنغاـ  فينشدتُ  ،توالت الدواويف

 األولل أحاسيسووالتي تولدت فييا  ،نشرت بعد ذلؾ يالت واألشعارالدواويف 
وتقديس  ،وبة بيف الناس بدوف عدؿوالمسافات المضر  ،نحو فمس ة الوجود

 .(ٔ ن سيا لال تشكؿ قيدا عم يالحرية الت
ال فيو  ،الشعر إلقا، لالشعرية كانت لو قدر  عم توجانع موىب للوا  "

ولذلؾ شعر محمود حسف  ،لمجماؿ والطبيعة لولكنو كاف يغن ،يردد كممات
 ،شممت مظاىر الطبيعة حولو ،يعتبر قطعة مثير  مف  المو و مالو إسماعيؿ

جعؿ الجماد ينبض  حتل ،وحيا  ،ونبضا إشعاعاالكممة العربية  أعطلفقد 
فيو  ،وشاعريت إللتدعو  ،بالحركة مف كير  ما يةمع عميو مف ص ات حية

 .(ٕ "الطبيعة يرو وتصالشعر  ينبغ ف يالذ يالشاعر العبقر 
ورىافة  ،تسـ بيقظة الحسي إسماعيؿولذلؾ جا، شعر محمود حسف  

 يالذ اإلنسانيوالعمؽ  ،وكذلؾ تميز برقة العاط ة ،اإلحساس الشعور وعمؽ
ره بمظاىر وتيي ،الموىبة الشعريةجانع لزار   إللالكا نات الحية  لةمعو عم

 .بو في أشعاره لتغن لطبيعة والوجود حولو حتال
 أىموومعانا   ،الريؼ وأجوا، ،بتصوير الطبيعة فيو ل: فقد عنرهشع أما

 .واإلحساسبطريقة رومانسية لطي ة تمس القمع 
مف  في السابع والعشريف إسماعيؿالشاعر محمود حسف  ل: توفوفايو

مصر  يفف فودُ  ،ىر القا إللونقؿ جيمانو  ،الكويت يف ،ـٜٚٚٔبريؿ عاـ إ
 .ووجدانو طواؿ فتر  لربتو ،ةاطره يحيث كانت مصر ف

 
                                                           

 (.ٕٕص   –بتصرؼ  –سمواف محمود ل  ،( كتاع محمود حسف إسماعيؿٔ 
مجمػػػة ، ٗٗمقػػػاؿ محمػػػود حسػػػف إسػػػماعيؿ وشػػػاعرية الشػػػموخ، أ/ نعمػػػاف عاشػػػور، ص  (ٕ 

 ـ ٜٓٛٔ سنة أكتوبرالسنة الةامسة،  ،الدوحة القطرية
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 ثان ا : الصورة الب ان   ب ن )المحيوم والق م (
 يعر ف الصورة: -1

 لمعن لوعم ،ظاىر معناىا لالصور  لغة: وردت في كئـ العرع عم
 .(ٔ ص تو لمعن لوعم ،حقيقة الشي، وىي تو

ش بو ما ينتق ىيالصور :  الصور  فيقوؿ عف يص يانالرالع األ أما
حدىما محسوس يدركو الةاصة أوذلؾ ضرباف:  ،ويتميز بيا ليرىا األعياف
اةتص  يكالصور الت ،: معقوؿ يدركو الةاصة دوف العامةويانييما ...والعامة

 (ٕ  بشي،( ي،والمعاني التي ةص بيا ش ،مف العقؿ والروية اإلنسافبيا 
 ال ِذي ُىوَ :  ل ف الكريـ قاؿ تعالوقد وردت ماد   صور( في القر 

ُرُكـْ   (ٖ  (اْلَحِكيـُ  اْلَعِزيزُ  ُىوَ  ِإال   ِإَلوَ  الَ  َيَشا، َكْيؼَ  اأَلْرَحاـِ  ِفي ُيَصوِّ
يثير في  يالتييير لمشاعر ك أدا  لفي"الصور  اصطئحا:  أما

يتوسؿ بيا الناقد لمكشؼ عف  يكما تعد الوسيمة الت ،ويشد انتباىو ،المتمقي
 .اعرية الشاعرش

والصور   ،والصور  البئلية ،األدبيةوىذه الصور  تشمؿ الصور   
 (ٗ  .والصور  المجازية( ،البيانية

توضيل  يتمعع دورا بارزا ف"نظر عبد ال تاح نافع:  يوالصور  ف
واالستعار   ،التشبيو لـ الصور  عمو فتق ،يذىف المتمق يوتيبيتو ف ،لالمعن

كؿ ما لو صمة بالتعبير  لالصور  تدؿ عم أف إللوىذا يشير  ،والطباؽ
 (٘  "ي.الحس

                                                           

 ىػ.ٗٔٗٔدار صادر بيروت  ،ط يالية ،ماد   صور( ،البف منظور ،( لساف العرعٔ 
 دار الةمود لمتراث. ،ماد   صور( ،لمرالع األص ياني ،ف( الم ردات في لريع القر ٕ 
 (.ٙ( سور   ؿ عمراف  ية  ٖ 
 مصر. ،دار إحيا، الكتع العربية ،ٗص  ،ريخ ونقد د/ عمي صبل، تيالصور  األدبية (ٗ 
دار ال كػػػر لمنشػػػر  ،(ٓ٘ص   ،د/ عبػػػد ال تػػػاح نػػػافع ،( الصػػػور  فػػػي شػػػعر بشػػػار بػػػف بػػػرد٘ 

 ـ.ٖٜٛٔعماف  ،والتوزيع
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وجزالة  ،وصحتو ،ل شرؼ المعن :لتقوـ عم فييوظي ة الصور   أما
 (ٔ . (.التشبيو يوالمقاربة ف ،الوصؼ يف واإلصابة ،الم ظ واستقامتو

اف ب :نقوؿ ،الظيور والوضوح لتعن"كممة  ىي :يعر ف الب ان -2
، مف الداللة وليرىا الشي،ف بو ما بيّ  :والبياف ،لظير واتض إذايبيف:  الشي،

 .اإليضاحوالتبييف:  ،بينا،أ: ف والجمعفيو بيّ  ،اتضل :بيانا الشي،ف اوب
 :والبياف ،: فصيلفوكئـ بيّ  ،ومف معاني البياف: ال صاحة والمسف

 :فورجؿ بيّ  ،كئما وأوضل ،منو أفصل ي:مف فئف أ أبيفوفئف  ،اإلفصاح
 (ٕ ".فصيل

  (ٖ ( ِلَساًنا ِمنِّي َأْفَصلُ  ُىوَ  َىاُروفُ  َوَأِةي:  تعالل قاؿ
الواحد بطرؽ  لالمعن إيرادعمـ يعرؼ بو " :االصطئح ىو يوالبياف ف

 (ٗ "وضوح الداللة يمةتم ة ف
 ثان ا: الصورة الب ان   )الق م ( : 

مف  ،يالمعان يالصور  البيانية تكمف فيما تحديو ف أىمية إف
ىذا  لوف ،وتزيينو ،لتحسيف المعن لتعمؿ عم فييوجذع  ،ةصوصية وتييير

 ،والتعريض ،الكنايات أىميةوابف المعتز عف  ،تحدث الجاحظ والمبرد اإلطار
 (٘ والتمميل

                                                           

( ٙ٘ص   ،جػػػابر عصػػػ ور ،لتػػػراث النقػػػدي والبئلػػػي عنػػػد العػػػرع( الصػػػور  ال نيػػػة فػػػي أ 
 ـ.ٕٜٜٔبيروت  ،الطبعة اليالية المركز اليقافي العربي،

دار النيضػػػػة العربيػػػػة لمطباعػػػػة  ،(ٖٖ: ٖٔص   ،عتيػػػػؽ ( عمػػػػـ البيػػػػاف د/ عبػػػػد العزيػػػػزٕ 
 ـ.ٜ٘ٛٔر بيروت ،والنش

 .(ٖٗ( سور  القصص  ية  ٖ 
( شػػػرح وتعميػػػؽ د/ محمػػػود عبػػػد ٕٖٙص   ٔينػػػي ج(اإليضػػػاح فػػػي عمػػػـو البئلػػػة القزو ٗ 

 ـ.ٜ٘ٛٔالمنعـ ة اجي دار الكتاع المبناني ط سادسة سنة 
 ( . ٜٖٔفي التراث النقدي والبئلي عند العرع، جابر عص ور ص   (الصور  ال نية٘ 
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حد أتعد  االستعار  إف" :صاحع كتاع  الوساطة( ييقوؿ الجرجان
 (ٔ " .وتحسيف النظـ والنير ،تزييف الم ظ إللفييا يتوصؿ  ،الكئـ  أعمد

عنػدما يػرد  لالمعنػ أف إلػل أشارفقد ": يعبد القاىر الجرجان اإلماـ أما
وال  ،لال يتجمػػ ،بشػػكؿ ليػػر مباشػػر يالمتمقػػ إلػػلنػػو يػػرد إف ،عػػف طريػػؽ التمييػػؿ

كػػػاف  ،ألطػػػؼوكممػػػا كػػػاف التمييػػػؿ  ،وتحريػػػؾ الةػػػاطر ،بطػػػوؿ ت كيػػػر إاليتضػػػل 
باثه أ أكير يالمتمق لعم إمتاعو  (ٕ  ظير...(وا 

 أو االستعار  وأ التشبيو  لتقوـ عم يالصور  ال نية الت أفولذلؾ وجدنا 
 . ن س السامع يتيييره ف ىومد ،لتقديـ المعن يتيا تظير فيىمفي ،الكناية(

تكػوف مولعػة بكػؿ  أف"شػرؼ  يولذلؾ كانت ميمة الصػور  عنػد د/ ح نػ
 إليػووروعػة تجػذع  ،جماال األدبيةالمجاز فيو يكسو الصور  أما ،ما ىو جميؿ

 (ٖ .".الن وس

                                                           

( تحقيؽ محمػد أبػو ال ضػؿ إبػراىيـ البجػاوي دار ٕٛٗ( الوساطة لمقاضي الجرجاني ص  ٔ 
 ـ.ٜٜٙٔمطبعة عيسل الحمبي  ٖالعربية القاىر  ط إحيا، الكتع 

محمػػود شػػاكر ط أولػػل  محمػػد ( تحقيػػؽٔٗ( أسػػرار البئلػػة عبػػد القػػاىر الجرجػػاني ص  ٕ 
 ـ.ٜٜٔٔسنة 

دار نيضػػػة مصػػػر  ٕٕٔ( الصػػػور  البيانيػػػة بػػػيف النظريػػػة والتطبيػػػؽ د/ ح نػػػي شػػػرؼ ص ٖ 
 ـ .ٜ٘ٙٔلمطبع والنشر 
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 المبحث األول
 إسماع لالصورة الب ان   في شعر محمود حسن 

شعر  يالبي ة الري ية ف مف ىذا المبحث عف  لمحات يسوؼ نتحدث ف
وت تحت عيناه  ،قريتو يتف بجماؿ الطبيعة ففُ  الذي( إسماعيؿمحمود حسف 

 .يسما، الةياؿ الشعر  يلو ف حتل جعميا منطمقاً  ،عمل كؿ ما ىو جميؿ فييا
 ببعض مظاىر الطبيعة منيا: إسماعيؿمحمود حسف  لغنت

 والبحر الن لالمحور األول: 
الطبيعة  يمف مظاىر الجماؿ ف وصؼ الشاعر النيؿ باعتباره مظيراً  

حديث  ،ذا شجوف حديياً  ،فقد تحدث عف النيؿ العظيـ ،الري ية المصرية
لشاعر عف لذلؾ جا، حديث ا ،ووطنو ،وأرضو ،العاشؽ الولياف المحع لنيمو

 (ٔ  .األطراؼ مترامي ،األىداؼالنيؿ متنوع 
نو أإلل  تشير ،التي ةصيا الشاعر لوصؼ النيؿ األبياتومعظـ 

فيذا النيؿ ال يتصؼ  ،الري ية المصرية مطبيعةلمف مظاىر الجماؿ  مظيراً 
 ف الةمود.اييع لمزم بؿ ىو الذي ،بالةمود فقط

 :إسماعيؿيقوؿ محمود حسف 
 (ٕ انيِ ػعػر واأللَ الشِّ  ا ساقيِّ لمزمػػاف        يَ  الةمدِ  ػػا واىعَ يَ   -ٔ
 نافِ ي الجِ فِ  كػػالطيػرِ  ي       أىيـُ نِ ي ، ودعْ قنِ ي ، واسْ قنِ اسْ  ىاتْ  -ٕ
 انيِ جَ ػػا شَ مَ  يػػاليؾِ لل لَ كي       إِ ػيحْ ... فَ  ني موجةٌ ػػتَ يْ ا لَ يَ  -ٖ

والدليؿ  ،ن سو يواحتؿ مكانة عظيمة ف ،اكييرً  الشاعر النيؿ حباً  أحع
 نو جعمو ييع الةمود لمزماف .  ل ذلؾ أعم

                                                           

( ٜٔٗحمػػػود حسػػػف إسػػػماعيؿ ىػػػل  دجمػػػة والنيػػػؿ ص( القصػػػا د فػػػي األعمػػػاؿ الكاممػػػة لمٔ 
، وليرىا مػف ٜٖٔ، وديواف  أيف الم ر( و النيؿ نعساف( صٜ٘٘وديواف  الممؾ والنيؿ( ص

 دواويف الشاعر.
 (.ٜٙ٘ص   ٔ( األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٕ 
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صورىا  يالت ،المرسؿ رسـ صور  المجاز يولعؿ الصور  ىنا تكمف ف
باعتباره شرياف الحيا   ،لةمودباالزماف  مدي يىو الذ وعندما جعم ،الشاعر لمنيؿ

بالةمود،  لحيا إمداد اتصوير  يذلؾ مف المبالغة ف لوف ،ال ينضع الذي
الحيا   ي الستمرارف ال اعؿ الحقيقأل ، السببية( عئقة المجازو  د النيؿ،بوجو 

 ىو هللا تعالل.

 لعم واأللاني ،الشعر يساق بينوويصوره  ،الشاعر النيؿ ييـ يناد
 يجعؿ النيؿ مصدراً  يك ،األبيات يف الشاعر جسميا يسبيؿ االستعار  الت

 يصورت مكامف الشاعر فىذه االستعار   واأللاني،الشعرا، بالشعر  إللياـ
 .واأللانيعندما جعمو سببا لسقيا الشعر  ،قمبو ووجدانو أصاع يحبو لمنيؿ الذ

بساقي  واأللاني الشعربلشعرا، الشاعر النيؿ في إليامو ا فقد شبو
حدث فتفعندما يشرع منو تييـ ن سو باأللاني،  ،يسقي بو الندما، الذي الةمر
وىو قولو:  ،، مف لوازموورمز إليو بشي ،مشبو بووحذؼ ال ،واإللياـالنشو  

  ساقي( عمل سبيؿ االستعار  المكنية.
الطير والمشبو بو:  الشاعر ن سو: فالمشبو أما التشبيو في البيت الياني

 عر ن سو بالطيرفييا الشا ورالجناف  صور  تشبييية را عة( صّ  يالذي يطير ف
 :وأدا  التشبيو هحبو وىوا  فيفيو ىا ـ  ،النيؿ العظيـ يشرع مف الذي

  . الحع والحرية الكاؼ،ووجو الشبو:
 يا ليتني  البحر موجةن سو ب الشاعر يـ في البيت اليالث يشبو

 والوجو. األدا ( تشبيو بميغ محذوؼ موجة...
صديقا يحكي لو ويتةذ مف الميالي  ،يكوف موجة أف الشاعر يريدإف  

 .كؿ  يووجو الشبو الةصوصية واالن راد ف ،شجونو و المو
 يباعتبارىا زماف لوقوع ىذا الحك يالميال إللالحكاية  إسناد لوف

 .( عئقتو الزمانية يوالسرد  مجاز عقم
 في ،ومظاىر الحسية والجماؿ ،افبالمكاف والزم أنسالشاعر ىنا  فإ
 يواعتمد ف ،مف واقع بي تو الري ية استوحاىا لوحة فنية مما جعميا ،األبيات
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متزجة مف ال رحة م بيحاسيس فجعميا لوحة فنية تزةر ،الطبيعة لنسجيا عم
 .والسعاد  والحزف

عمييا  أض لمما  ،ىذه الموحة يعنصر التشةيص واضل ف أفوال شؾ  
وييع السقيا لقوؿ الشعر  ،زماف الةمودلفالنيؿ ييع ا ،حيوية وحركة ونبض

 نوأو  ،وتصويره لن سو بموجة البحر ي والشاعر كالطير في الجناف،لانواأل
 ميالي ما تشجو بو ن سو بعضا مف  المو وأحزانو.ل ليحك

 ،النيؿ إللقصيد   ال ردوس الميجور( يشير اىتماـ الشاعر  لوف
 :إسماعيؿيقوؿ محمود حسف  ،نو مصدر حيا أباعتباره  ،وارتباطو بالريؼ

عع الز ْىر َعَمل َعُطوؼٌ   َجْدَوؿ َمي َدَىا ِفي َتَرْقَرؽ -ٔ  ُبُرود ، ذِّ
 (ٔ  ػػػػودِ الميُ  َناِعَماتٌ  َعَمل َتِرؼ  كاألماني ِنيَموٍ  ِمفْ  ْمَسؿَتسَ  -ٕ

يوبيا  يساذجة بسيطة ف إسماعيؿشعر محمود حسف  يالطبيعة فإف 
 يوالسر ف ،و تشكؿ حركتياتحد مف حيويتيا أ ،نظريات أوتكمؼ  دوف األوؿ
 ماوجاً كاف يسكنيا الشاعر مت يقرية النةيمة الت لالنيؿ كاف يمر عم أفذلؾ 

  .واأللصاف األشجارضة تحت ال  لجيفميؿ  اباً سمن
لمنظر النيؿ  ،رسـ لنا لوحة فنية جميمة ي ىذه الموحةالشاعر فف 
بصور  ال ضة وىل  صورهف فيو، مياىو تنساع ب يض مشاعره لالمتماوج ف

كونو  ييـ ةمع عميو ص ة العطؼ والحناف ف ،واأللصاف األشجارتتألأل تحت 
وال شؾ  ،عميو يالزىر عندما ينحن لفيو عطوؼ عم (دو ر ب ،عذع ،عطوؼ 
كش ت عف  ،ستعارية جميمةصور  إ فيي ،العطؼ مف ص ات العقئ،ص ة  أف
 ،وبوحذؼ المشبو  ،شبو النيؿ باإلنساف العطوؼ ف قمع الشاعر عندماممكا

 عطوؼ( عمل سبيؿ االستعار   :بشل، مف لوازمو وىو قولو إليوورمز 
 .يةالمكن

                                                           

 (ٖٕص   ٔ( األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ 
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مف فرحتيا وسعادتيا  واأللصاف األشجارصور  تراقص  يـ جعؿ 
فيو يشبييا بصور   ،اؼ النيؿ العذع تحت جداوؿ المياهض  لبوجودىا عم

 تشبيو مرسؿ( مكتمؿ  ،تميزف بالنعومة والجماؿ يالجميئت الئت األوانس
 واألشجار األلصافالشاعر مف ةئلو رسـ صور  جميمة لتمايؿ  أراد ،األركاف

كما تتمايؿ ال تيات الجميئت الحساف  حولو تتمايؿ لفي ،النيؿض اؼ  لعم
 كؿ. يووجو الشبو الجماؿ والسحر ف ،بدالليف وفتنتيف

 بيجتياالحيا  و  أعادالذي  النيؿ صؼو  يف أيضاويقوؿ الشاعر 
 :لقريتو

 يمّ بالحُ  متْ تكمّ  كعروسِ  تْ نَ  دا  ازْ ، فَ القاعِ  ابؽُ نَ متيا زَ كمّ  -ٔ
 (ٔ  انَ بي والقَ عمي الر   ضواؼٍ  دِ  برااط يا بيش النيؿُ  لَ وش   -ٕ
 فػػػي لالشػػاعر يرسػػػـ صػػور  لقريتػػو النةيمػػة وىػػ ىىػػذيف البيتػػيف نػػر  يفػػ

العروس ، يشػػػػبييا بػػػػوالقنػػػػا لبػػػػالرُ  أشػػػػجارضػػػػ افو  وعمػػػػل ،أحضػػػػاف ىػػػػذا النيػػػػؿ
وأدا   ،مػػة عرسػػياصػػورىا لي وأجمػػؿ أبيػػل يفتكػػوف فػػ ،لمػػالحُ  بيصػػناؼالمزدانػػة 
 . السحر والجماؿ  تشبيو مرسؿ( :و الشبوالكاؼ ،ووج :التشبيو

التعبيػر عػف  ير التشػبيو فػييتػي ىالتعبيػر عػف مػد ييقوؿ عبػد القػاىر فػ
 يفػػػ وأنبػػػؿ ،وأفةػػػـ أبيػػػلكػػػاف  فػػػاف كػػػاف التشػػػبيو صػػػريحاً ": المةتم ػػػة يالمعػػػان
مػف   ةػر:  وسبع أيضاويقوؿ  (ٕ "لأللؼ وأسرع ،لمعطؼ وأىز وأعظـ ،الن وس
 ،تمػاس شػبو لمشػي، ليػر جنسػوىػو ال ،الػن س ييييره فػبئلة التشبيو وت أسباع

 حتػػلوال يحػػرؾ  ،وال ييػز ،ف التشػػبيو ال يكػوف لػػو موقػػع مػف السػػامعيفوشػكمو أل
 (ٖ  (.الجنس يبيف شي يف مةتم يف ف اً يكوف الشبو مقرر 

                                                           

 (ٖٛٔص   ٔود حسف إسماعيؿ ج( األعماؿ الكاممة لمحمٔ 
 (.ٜٗ، ٖٜ( أسرار البئلة عبد القاىر الجرجاني ص  ٕ 
 (.ٜ٘ص   ٔ(األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٖ 
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 ساع كريؽنالنيؿ الم اً مصور  إسماعيؿالشاعر محمود حسف  يويمض
 يقوؿ: منةاآلقريتو  أحضاف يالكوير المنساع ف

 الكوير الدافؽ كريؽ صاؼٍ    ؿٍ ػػمني فْ   مِ ل بالجرِ تمتّ  -ٔ
 ؽِ ػمر باسيْ مُ  ر، ونةؿٍ ضْ نَ   ي سندسٍ فِ  رِّ بْ تفوؽ ال ساعُ نْ يَ  -ٕ
 (ٔ !ؽػالػر الةَ تَ نيا مف وَ األحَ   ود ػييزج في الوادي بينش -ٖ

كريـ ينساع ريقو  ضحوؾ بإنساف النيؿ و الشاعرشب األبياتفي ىذه 
 ما، العذعال ميمما ي يض نير الكوير بتدفؽ ،عذوبة مف فيض حدييوسئسة و 

 .أبداال ينضع  يالذو  منو
 وأدا  التشبيو: نير الكوير، والمشبو بو: المشبو: النيؿ، تشبيو مرسؿ

 كؿ. يالص ا، والنقا، والعذوبة ف :ووجو الشبو الكاؼ
 لىذبة و عمياه النيؿ ال فيو الشاعر يشبو: و يالبيت اليان ييـ ييت

حولو،  والنةيؿ ،األشجارمع تمايؿ ؿ متماوجة منسابة تنساع فوؽ ص حة الني
ووجو  ،مقدر  ، وأدا  التشبيو:رنضفتظير مياىو وكينيا ميؿ صور  السندس ال

 يف إالف ىذه الصور  ال تكاد توجد أل ،(ي تشبيو ةيال عالتموج واإلنسيا الشبو:
 . الةياؿ

النيػؿ وىػو  :ييزج( المشػبوي ال عؿ  استعار  تبعية ف وفي البيت اليالث:
يػػػـ حػػػذؼ  : المغنػػػي الػػػذي ينشػػػد ألحانػػػا جميمػػػة،المشػػػبو بػػػو ،يجػػػري فػػػي الػػػوادي

المشػػػػبو بػػػػو ورمػػػػز إليػػػػو بشػػػػي، مػػػػف لوازمػػػػو وىػػػػو قولػػػػو:  أنشػػػػود ( عمػػػػل سػػػػبيؿ 
 االستعار  المكنية. 

وصػ و لمنيػػؿ بيػػذه  يفػػ األبيػات ياسػتةدميا الشػػاعر فػػ يالتػػ األل ػاظ إف
قػػػد عبػػرت عػػف ن ػػػس  ييػػزج(،تمػػتل، ينسػػاع، و:  وىػػل قولػػػ يابيةالحركػػة واالنسػػ

 والكـر والغنا،. ،ف والعطؼبالحنا الذي وصؼ النيؿالشاعر الجميمة 

                                                           

 قصيد  عروس النيؿ. ٖٚ( ن سو ص ٔ 



  التصوير البياين يف شعر حممود حسن إسامعيل
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٔٔٚ٘ٚ﴾  
  

 كميا ييزج( ،ينساع ،صاؼ ،ينو  منيؿبمنيؿ إف وصؼ الشاعر ل
 .وص ا، كانسياع النيؿ اليازج ،رقة ووداعة يف ،تت ؽ مع حاؿ الطبيعة  أل اظ

صور  النيؿ بيذا  رسمت لنا يالت األل اظاةتيار  يف إف الشاعر نجل
 وعطا، زاةر. نيمنا العذع مف ص ا، متع بويت ما يدؿ عمل امم ،الوصؼ
 النير:

وجعمو سر  ،ربالني بالنيؿ تغنل إسماعيؿمحمود حسف  كما تغنل
ية وفيو استجاع الشاعر لمتجربة الروح ،باألسرار الحيا  وقدـ لو جوا مغم ا

 يقوؿ: (ٔ ي المتعبدصوفبصور  ال ره و فصّ  ،والن سية
 الن ْيرُ  َمعَ 

 َحَيا  وُسُكونُ 
 َحَيا  َوُنْطُقو
 َصَئ  َصْدِره َفْوؽَ  والموجُ 
 الرِّيلُ  تََناـُ  ِحيفَ 

 َيْسَتِريلْ  والموجُ 
 النعساف ُأُفؽِ  ِفي َنْشواف َتَةاُلو
 . . .ُوُضوْ،  أقْداُحوُ 
ْمت   (ٕ  ،ِ ُيَدو َوال ِلمص 

 ،الةاشع يالشاعر يشبو النير بصور  الصوف ىابقة نر الس األبياتفي 
 ىسكونيا تثد يوكينيا ف ،هودعا، ةشوعو يتتبعو ف وكؿ مظاىر الكوف 

 .صئ 
 وىو مف التشبيو الضمني.

                                                           

 .( قصيد  عروس النيؿٖٚص   ٔ(األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ 
 .( قصيد  النيرٕٖٗص   ٔ( ن سو جٕ 



  التصوير البياين يف شعر حممود حسن إسامعيل
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٔٔٚ٘ٛ﴾  
  

حيف تناـ الريل ،والموج يستريل( :  في قولو المكنية وكذلؾ االستعار 
، حة ،وىما مف  ة الراوةمع عمل الموج ص حيث ةمع عمل الريل ص ة النـو

اإلنساف الذي مف ص اتو  ص ات األناسي، فالمشبو: الريل والموج، والمشبو بو:
مف لوازمو، وىو قولو:  بشي،النوـ والراحة، يـ حذؼ المشبو بو، ورمز إليو 

 تناـ ويستريل( عمل سبيؿ االستعار  المكنية.  
لمشبو ، واالنير ( المشبو:تةالو نشواف  كذلؾ التشبيو المرسؿ في قولو:

والةشوع  الزىد :ووجو الشبو مقدر ، :وأدا  التشبيو ،الصوفي الةاشع المتعبدبو 
 في كؿ.

 سكونو حيا ،  :قولو يف األبيات يف وتزاحميا تتابع الصور البيانية إف
الموج فوؽ صدره صئ ، حيف تناـ الريل، والموج يستريل، تةالو و حيا ،  طقون

ذا ى يبرز الشعرا، الذيف ت وقوا فمف أ اف( جعؿ الشاعرعسالن أفؽ يف ،نشواف
 مف سكوف ونطؽ وحيا   ياألناسص ات المجاؿ حيث ةمع عمل النير 

 إلخ  (وصئ ....
 التشبيو المجمؿ لو وجياف: فيقوؿ الدكتور عبد العزيز عتيؽ إ

 زيػد  :العامػة كقولنػا حتػلحػد وجػو شػبيو ظػاىر ي يمػو كػؿ أ أ( ما كاف
 .الشجاعة دوف ليرىا  يالمراد بو التشبيو ف أفحد أ لعم لال ية  إذأسد( 

عػػػف بػػو مػػف لػػو ذىػػف يرت ػػع  إالال يدركػػو  يمػػا كػػاف وجيػػو ة ػػ أوع( 
؟ أفضػػػؿ أييمػػا أوالدىػػاعػػف  :عقػػوؿ فاطمػػػة بنػػت الةرشػػ يطبقػػة العامػػة كمػػا فػػ

 (ٔ طرفاىا(  أيف ىىـ كالحمقة الم رلة ال يدر  :فقالت

                                                           

 .ٜٔ(عمـ البياف د/ عبد العزيز عتيؽ ص ٔ 



  التصوير البياين يف شعر حممود حسن إسامعيل
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٜٔٔٚ٘﴾  
  

  ن(حوالر ا األزىارالثاني: ) المحور
يتمتع بطبيعة جميمة  ،النيؿ يض ت لوبةاصة عم يالمصر  الريؼ إف

المورقة والظئؿ  واألشجار ،ف يو الحقوؿ والنباتات الةضرا، ،ساحر  وةئبة
 يف أيرتقد  ،ىذه الطبيعة المميمة أفوال شؾ  ،ة واليمار الناضجةافر الو 

صور الطبيعة  لزدانت قصا ده بشتافقد  ،الشاعر إسماعيؿمحمود حسف 
 .أشعاره يف بيا وأمتعنا وألحانو شجانوأ فييا بث يالتال اتنة 

 إسماعيؿمحمود حسف  أشعارمف  اً يف جز،حوالريا األزىاروقد احتمت 
 ي بيا.والتغن (ٔ وص يا يفرد العديد مف القصا د فحيث أ

 :ؿيقو 
 عْ ػيػوٍس لمربعرُ كَ    الوادي تجّمتْ  ر ُ ىْ زَ  -ٔ
 مِل َلموعْ ةاطِؼ المّ    زاَنيا الُحْسُف ِبَطػؿِّ  -ٕ
 (ٕ موعْ الج ف دُ  وعمل  ا ػفي لماى رٌ فيو دُ  -ٖ

وكينيػػا  عنػػدما بػػدت ،وفطػػر  نقيػػةالزىػػر  بطريقػػة بسػػيطة صػػور الشػػاعر 
فقػد  ،،كؿ شي لببيا و وجمالو عم ليض  يالذ ،حمميا لمربيع أبيل يعروس ف
إف ىػذه الزىػر  المتبرجػة قػد أةػذت كػؿ أوصػاؼ  ة ي ػة اتوقطر  ىند زانيا بطؿٍ 

سػعاد  تترصع بينواع الػّدر كػي تبػدو جميمػة، وتػدمع مػف ال ػرح وال فيي ،سالعرو 
 ،روس الجميمػػةالعػػ :والمشػػبو بػػو الزىػػر ، :فالمشػػبو ،وكئىمػػا يػػزداف بنػػدى الربيػػع

  والتشبيو ىنا مرسؿ. ،الجماؿ والحسف ووجو الشبو: الكاؼ، :وأدا  التشبيو
ؼ الزىػر  وصػ يف إسماعيؿيستمر محمود حسف  وبتمؾ الروح الجميمة 

 يقوؿ: وبيف لنا مشاعره نحوىا ،فصؿ الشتا، إلللينقمنا 
 الن ُزوعْ  وكػُ يشْ  َحاِ ًئ    شتػػا، ييترْ  َوَبَكتْ  -ٔ

                                                           

( ، قصػػيد  ٔٚص   ٔ( األعمػػاؿ الكاممػػة محمػػود حسػػف إسػػماعيؿ قصػػيد   ُدّر ودمػػع( جٔ 
 (.ٜٔٙص   ٔ، قصيد  اليتيمة ج ٕٗٔص  ٔزىرتي ج

 (.ٔٚص   ٔ( ن سو جٕ 



  التصوير البياين يف شعر حممود حسن إسامعيل
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٔٔٚٙٓ﴾  
  

 عْ وصػقػيػِ  ببػرد  أذواىا ِحيف أساىا َكـ -ٕ
 َبِديعٌ  الز ْىر ّملحُ  فْ مِ    ػػا،كسَ  ِمف َفَتَعّرى -ٖ
ِبيعْ ا َوَشا  مات   ػافمػم   ُعْرَياًنا َعاش -ٗ  (ٔ !!لر 
الةبيػػر بيػػا  ،حػػديث المعػػايش ليػػا ،حػػديث الشػػاعر عػػف ىػػذه الزىػػر  إف

ىػػذه القصػػيد  قػػد  يلػػذا وجػػدناه فػػ ؽ حػػئو  الربيػػع،ذا يالبسػػيط الػػذ يالري ػػ ونػػأل
 ييا.عم اإلنسانيةمألىا بالتشةيص وةمع السمات 

الشػاعر يرسػـ  ىالنػزوع( نػر شػتا، حػا ئ يشػكو  ل وبكت تريػ :قولو ف ي
حزينػة باكيػة متيلمػة  الزىػر المشػبو:  ،المكنيػة لمزىر  بطريقة االسػتعار  نيةلوحة ف

فػراؽ  يبكي مف يصور  المحبوع الذوالمشبو بو:  ، الربيع( فراؽ صاحبيا لعم
 والجامع المحبة واأللـ عند ال راؽ. محبوبو

عمػػل  وىػػو  تبكػػي( ،، مػػف لوازمػػويػػـ حػػذؼ المشػػبو بػػو ورمػػز إليػػو بشػػي
إف االستعار  صورت وجسمت لقا، معنويا، وكينو لقا،  ،مكنيةسبيؿ االستعار  ال

 . وبكا،ً  عاشقيف ي ترقاف ألماً حسيا بيف 
    تريي شتا،( . وكذلؾ االستعار  التبعية  في ال عؿ

فػػي فصػػؿ الشػػتا، حزينػػة  حيػػث شػػبو الشػػاعر الزىػػر  وىػػل تريػػي حاليػػا
عنػد صػاحبو يريػي  حػاؿ اإلنسػاف الػذيوالمشبو بػو: باكية تتيير بالبرد والصقيع،

بػو ورمػز الموت وال راؽ، ووجو الشبو: الحزف واأللـ في كؿ، وقد حػذؼ المشػبو 
 عمل سبيؿ االستعار  المكنية.  (، مف لوازمو وىو  تريلبشيإليو 

 قولو: يفي البيت اليالث والرابع ف االستعار  اليالية لتيت يـ
 يعٌ َبدِ  الز ْىر ُحّمل ِمفْ    كَسػػا، ِمف َفَتَعّرى -ٔ
ػا ُعْرَياًنا َعاش -ٕ ِبيْع!! َوَشا  مات   فمػم   (ٕ  الر 

                                                           

 ( قصيد   ُدر ودمع(.ٕٚص   ٔ( األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ 
 ( قصيد   در ودمع(.ٕٚص   ٔلكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ ج( األعماؿ إ 



  التصوير البياين يف شعر حممود حسن إسامعيل
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٔٔٚٙٔ﴾  
  

وبرودتػػو  ،الشػػتا، بعواصػػ و جػػا،وقػػد  ،يحيػػث شػػبو الشػػاعر زىػػر  الػػواد
 ىر  وىل تتعرى مف كسوتيا في فصؿ الشتا،ز ال :المشبو، و فتييرت بو ،وصقيعو

 الزىػػػر عنػػػدما تسػػػقط أوراقػػػو فػػػي فصػػػؿ :بػػػو والمشػػػبو ،لتعرضػػػيا لمبػػػرد والصػػػقيع
 .جافاً  الشتا، فيكوف ذابئ

مػات( فقػػد شػػبو انتيػا، الشػػتا، وزوالػػو  فممػػا  وكػذلؾ االسػػتعار  فػي قولػػو:
مػف لوازمػو وىػو  ،بشػي إليػورمػز و  ،يػـ حػذؼ المشػبو بػو ،بموت اإلنساف وفنػاثه

 . مات( عمل سبيؿ االستعار  المكنية
 في زىر السوساف: إسماعيؿيقوؿ محمود حسف و 
 ودْ ػرُ شُ  َذاؾ ػرػيِ اىَ األزَ  ـِ حػمْ كَ      شػػذىٍ  َعف ايانُ سُ وْ سَ  تََن  س -ٔ
 ػعػيػدْ الس   طػاعَ تَ سْ المُ  واألمؿ     بالػشػػباعِ  ِشقِّو َلَنا يضوع -ٕ
 ػيػودْ العُ  ػؼيْ طَ  ػا،ي  رَ  تنّسػـ     المستػياـِ  الَعاِشؽ استافو إَذا -ٖ

 (ٔ يدْ القصِ  َةْمر ْوضِ الر   ِفي فيسكع   اْلُغُصوفْ  َفْوؽ الط ْير َوُيْنِشُقو -ٗ
فييسػػػره جمػػػاؿ الريػػػؼ  ،السػػػابقة يصػػػؼ لنػػػا الشػػػاعر النيػػػؿ األبيػػػات يفػػػ

 ازدافوقػػػد  ،الػػػروض الجميػػػؿ إلػػػلفينظػػػر  ،وسػػػحره والطبيعػػػة ال اتنػػػة مػػػف حولػػػو
تتمتػػع برا حػػة ذكيػػة تمػػنل  األزىػػارفيػػذه  ،والنباتػػات الةضػػرا،والريحػػاف  باألزىػػار
  طر.واألمؿ لكؿ مف يستنشؽ ىذا الع الشباع

والمشػبو بػو: حمػـ  ،زىر السوساف الذي ي وح منو را حة ذكيػة فالمشبو: 
 العاشؽ الذي يتضوع أجمؿ العطور عندما ينتظر مقابمة محبوبػو. األزاىير وىو

 ووجو الشبو الرا حة الجميمة والعطر الحسف. ،وأدا  التشبيو الكاؼ
نسػػـ ريػػا،  ت :قولػػو فػػيالبيػػت اليالػػث  فػػي التمييميػػةسػػتعار  اال جػػا،ت يػػـ
بعطره ال واح  وانتظار مجي و ،ود( حيث شبو امتناف العاشؽ بمحبوبطيؼ العيو 

عنػػػػدما يػػػػزوره طيػػػػؼ  ،ـ ريػػػػا،سػػػػتني يالػػػػذ يالةيػػػػاؿ السػػػػار  أوالجميػػػػؿ بػػػػالطيؼ 
 .المحبوع في منامو

                                                           

 ( قصيد   ال ردوس الميجور(.ٕٕص   ٔ( ن سو جٔ 



  التصوير البياين يف شعر حممود حسن إسامعيل
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٕٔٔٚٙ﴾  
  

الػروض  فػيقولػو:  فيسػكع  فيالبيت الرابع  في أيضااالستعار  ل وتيت
والمشػبو بػو: الشػاعر ينشػد صػوف مغػردا، ر فػوؽ الغالطي يد( المشبو:ةمر القص

، ورمػز يـ حػذؼ المشػبو بػو ،أجمؿ القصا د وأعذع الكممات في الغزؿ بمحبوبو
 .، مف لوازمو عمل سبيؿ االستعار  المكنية إليو بشي

 وعف وصؼ الريحاف يقوؿ الشاعر:
 دِ ػرجػبزَ  فْ ت عيدانو مِ غصي ضر الةُ  رونؽِ  فْ الريحاف مِ  وكيف   -ٔ
 . َتَنػيػدِ  فراَحتْ  اْلَيَوى َبراَىا  َكْعػػَذِرا، اْلَعِبير ُكَموَ  فْ مِ  َضاعَ  -ٕ

 (ٔ عاع وعسجدِ ا شُ نَ سَ  فْ مِ  متْ صّ فُ  داً رُ ػػػعميو بٌ  وتةاؿ الضحل -ٖ
زىػػػر  :المشػػػبوف ،جػػػا، التشػػػبيو فػػػي البيػػػت األوؿ :السػػػابقة األبيػػػات يفػػػ

ف صػػػور  أل ، تشػػبيو ةيػػالي(: الزبرجػػد األةضروالمشػػبو بػػو الريحػػاف األةضػػر،
ووجػػو الشػػبو: الةضػػر   كػػيف، وأدا  التشػػبيو: ،المشػػبو بػػو ال توجػػد إال فػػي الةيػػاؿ

 والجماؿ في كؿ.
ضػػياع  شػػبو الشػػاعر جػػا، التشػػبيو المرسػػؿ حيػػث وفػػي البيػػت اليػػاني: 

 والعشؽ، الحعىزليا  يالعذرا، التوفقدانو لرا حتو الذكية، ب ،مف الريحاف العبير
 ال تػػػا والمشػػػبو بػػػو:  ،وقػػػد فقػػػد عبيػػػره ال ػػػواح زىػػػر الريحػػػاف األةضػػػر المشػػػبو:ف

الضػعؼ  :الكاؼ، ووجو الشػبو :الجميمة التي ىزليا الحع واليوى، وأدا  التشبيو
 مف شد  الوجد والعشؽ.

                                                           

 .( قصيد   عند زىر  ال وؿ(ٕٙص   ٔ( األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ 



  التصوير البياين يف شعر حممود حسن إسامعيل
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٖٔٔٚٙ﴾  
  

 )الط ور والحراشات( :الثالث المحور
صػػػور   الطيػػػور  للنقػػػؼ عمػػػ إسػػػماعيؿتيممنػػػا شػػػعر محمػػػود حسػػػف  إذا

بكػػؿ  المصػػرياعر قػػد عػػاش حيػػا  الريػػؼ ىػػذا الشػػ نجػػد ،شػػعره يوال راشػػات( فػػ
ونجػل  ،الطبيعػيليػذا الجمػاؿ  ،شعره فيدد  برسـ صور متع لكما عن ا،أبعادى

كييػر   أنػواععناية فا قة بوصؼ  الشاعر للذا فقد عن ،محكـ إتقاف فينقميا  في
والغػػػػراع(  ،واليدىػػػػد والػػػػديؾ، ، العصػػػػافير والبئبػػػػؿ وىػػػػي ،الطيػػػػور أنػػػػواعمػػػػف 

 .وليرىا
 ف ر:العصا -أ
الصػادر  مػف  األنغػاـقد شجاه تمػؾ  إسماعيؿالشاعر محمود حسف إف  

 العصافير فشدا قا ئ:
 رُ ػيػزاىا األادينِ وَ بَ    تْ ػاحفَ  إذا ا العطرُ نَ لَ  -ٔ
 (ٔ  افيرُ صَ العَ  ؾِ األيْ  لمَ عَ   إف لنت فِ حَ المَ  عُ ذْ وعَ  -ٕ

جماؿ الطبيعة يعد  أف ليثكد الشاعر عم السابقيف: البيتيف ف ي
ذا ،استمتع بعطرىا ال واح ،األزىارما ت تحت  فإذا ،لإلنسافصدر سعاد  م  وا 

 .األلحافشجتو عذوبة  ،لنت العصافير
ولناثىا  شدو العصافير :المشبو (ضمني  في البيت اليانيوالتشبيو 

 ،الغنا، الذي يصدره الُمغنلوالمشبو بو:  فوؽ األيؾ فتصدر أجمؿ األصوات،
 :ووجو الشبو جمميا فما يمقل إال امتنانا عميو،ف وأوىو يمتعنا بيعذع األلحا

 عذوبة الصوت.
 ( )البالبل -ع

 األحيافبعض  يولكنيا قد تيير ف ،بيا الشاعر لمف الطيور التي تغن
 .وتجدد  الموو عواط 

 :إسماعيؿيقوؿ محمود حسف 

                                                           

 .( قصيد   مف فـ الراعي(ٙٛص   ٔ( األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ 



  التصوير البياين يف شعر حممود حسن إسامعيل
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٔٔٚٙٗ﴾  
  

 يّ ػػشِّ بالعَ  اطرُ وَ ةَ  ىّيجتوُ    ؾٍ ػأي ؿٌ ػبػمبُ  باؾَ ي رُ ا فِ دَ فشَ 
 الجنيّ  يعْ طّ الرَ  عوِ رْ فَ  لمَ عَ    فِ الي    يوِ انِ لَ ي أَ فِ  ثُس البُ  خَ صرّ 
 (ٔ  ريّ ػػحالسّ  الينا، ِ  نشيدُ   اػيَ ػيادِ ػقف شَ مّ تُ  نةٍ في جَ  احَ نَ 

 حزينػػةمػػة  البمبػػؿ( وىػػو يشػػدو بنغالشػػاعر السػػابقة يصػػور  األبيػػات فػػي
تمقف  يالتتمؾ الجنة  فيينكر الشاعر نواح ىذا البمبؿ ف ،والبثس األسليتةمميا 

تمػػػؾ الجنػػػة  لالبمبػػػؿ يػػػيس عمػػػ أفولكػػػف يبػػػدو  ،شػػػادييا نشػػػيد الينػػػا،  والسػػػعاد 
 البا سيف فناح فييا. وأىمياقرية الشاعر  لالياجعة وى
وىػػػو يشػػػدو  ،حيػػػث شػػػبو ىي ػػػة البمبػػػؿ الحػػػزيف ،االسػػػتعار  ىنػػػا تمييميػػػةو 

ة با سػيف بيي ػ وأصػبحوا ،ميػاأىتركيػا  التػيىػذه الجنػة  لبيلاف باكيػة حزينػة عمػ
ولي ػػة عمػػل فقدانػػو لموطنػػػو  ،بػػػثس وحػػزف فػػيالبػػا س يصػػرخ  نسػػاف الحػػزيفاإل

 ومكانو.
قػد  ،الشػاعر بينػو وبػيف البمبػؿ أشػاعيا التػيىذه المشاركة الوجدانية  إف
 .البثس وال قر الشاعر لتصوير ألـ أحاسيساستدعتيا 

، اسػػتعار  مكنيػػة حيػػث شػػبو البػػػثس (:  صػػرخ البػػثسقولػػو فػػي أف كمػػا
بشػػػي، مػػػف  إليػػػوورمػػػز  ،يػػػـ حػػػذؼ المشػػػبو بػػػو ،األلػػػـمػػػف شػػػد   يصػػػرخ بإنسػػػاف
 .سبيؿ االستعار  المكنية لرخ( عم صّ  :قولووىو  ،ولوازم

وكػػػػذلؾ االسػػػػتعار  فػػػػي قولػػػػو  نػػػػاح فػػػػي جنػػػػة( المشػػػػبو: صػػػػوت البمبػػػػؿ 
والمشبو بو: صوت النا حة يػـ حػذؼ المشػبو بػو ورمػز إليػو بشػل، مػف  الحزيف،

 ؿ االستعار  المكنية.لوازمو وىو قولو  ناح( عمل سبي
وىو معجبا  ،بؿؼ البميص إسماعيؿالشاعر محمود حسف  ىنر  وأحيانا

 يقوؿ: وأجمميا األلحاف أعذع يصدر ،بن سو فوؽ األلصاف
 يدهِ امِ عَ مَ  وىجْ ي نَ ؼ فِ رَ سْ أَ ...  وِ ػػالبمبؿ في عش والعاشؽُ  -ٔ
 معبودهِ  روحِ  فْ مِ  ي اليوىحْ وَ ...  مستميماً  صفِ الغُ  ؽَ وْ فَ  تاؿُ ةْ يَ  -ٕ

                                                           

 .(ٙٛص   ٔاممة لمحمود حسف إسماعيؿ ج( األعماؿ الكٔ 



  التصوير البياين يف شعر حممود حسن إسامعيل
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٔٔٚٙ٘﴾  
  

 يدهِ ي عِ يميو الروض فِ  راحَ فَ ...  لميَػػَوى ِعيًدا ِلْمُبْستَاف َأَقاـ -ٖ
 (ٔ قيدهِ  لأسَ  ىرِ كو إلل الدّ شْ تَ ...  لمةنوقةً  النوحُ  عْ مسْ يَ  ـْ لَ  -ٗ
البمبؿ العاشؽ المةتاؿ  الشاعر ىذاصور  ىذه األبيات األربعة في
ولـ يسمع  ،ذلؾ الروض يفبو  للي ،والحع ىلميو  اً عيد أقاـ الذيالمتكبر 

 الذي الباشا(  إللرامز   إشار تحمؿ  األبياتوىذه  ،لنوح المتوجعيف وال لشكواىـ
 وال يسمع ،قصره المنيؼ يميو ويرقص فيالطا مة وىو  واألمواؿيمتمؾ القصور 

 .تاجيفحموال ا،يف مف ال قر عجالمتو  نيفأل
 .ؽ األلصافبصوتو الرناف فو  مغترا البمبؿ العاشؽ ىي ة فالمشبو:
الرجؿ اليري مغترًا بيموالو الكيير ، فيتكبر عمل ليره  بو: ىي ةوالمشبو 

 مف ال قرا، والمساكيف، وىو مف التشبيو الضمني.
حزف الشاعر  ىتصور مد األبيات فيالصور  التي رسميا الشاعر  إف

 فيالروض  بو للي ىلميو عيدا  أقاـ يالذ ،مف ذلؾ البمبؿ المتكبر ،وملوتي
 والتر بصوتو الرناف كما التر اليري بمالو وضيعتو.  ،تافالبس

 )الد ك(
ووص يا مف واقع بي تو الري ية  ،بيا الشاعر عجعأُ  التي مف الطيور

  الديؾ(
 : إسماعيؿيقوؿ محمود حسف 

 افرػباحو السصبيا إ للنّ  مقي عميؾ الديؾ أرجوز  يُ  -ٔ
 ا رٌ ػسَ  بلرُ فوؽ ال شوُ عْ ونَ   جل ات الدُ مَ عي مَ نْ يَ  وُ كين -ٕ
َما، لعرسِ  يشدو أن وُ  َأوْ  -ٖ  افرٌ نا طَ ضافي السَ رىا َ و ونُ  الس 
 ( ٕ رُ ػػةاأل األوؿُ  ديؿذا يُ كَ   ئع المُ مع ركْ يسْ  وُ أن   وْ أَ  -ٗ

                                                           

 .( قصيد  القييار ٜٗص   ٔ( األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ 
 .( قصيد  الكوخٗٔص   ٔ(األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٕ 



  التصوير البياين يف شعر حممود حسن إسامعيل
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٔٔٚٙٙ﴾  
  

 أعجععندما  ،األبياتالشاعر مف ةئؿ ىذه  أشاعو الذيالتشبيو  إف
 : وبينوره نظر الشاعر صّ  فيىذا الصياح  ،بصوت الديؾ وصياحو

 .وصياحو صوت الديؾ :التشبيو األوؿ المشبو
أدا  التشبيو محذوفة، و  ،األرجوز  التي ينشدىا الشاعر :والمشبو بو

 .(تشبيو مجمؿ م صؿ  ،ووجو الشبو: الغنا، والشدو في كؿ
 صوت الديؾ الحزيف. والتشبيو الياني المشبو:

بيو وأدا  التش الناعي الذي ينعي صاحبو عند موتو، والمشبو بو:
 .(تشبيو مرسؿ مجمؿ   الحزف والبكا، ووجو الشبو: الكاؼ،

 صوت الديؾ الجميؿ. والتشبيو اليالث المشبو:
وأدا  التشبيو  لعرس في السما،،  كةالمئ صوت شدو :والمشبو بو

  (.تشبيو مجمؿووجو الشبو: الصوت الجميؿ العذع   محذوفة،
األنشود  التي  بو:والمشبو  .الديؾوالتشبيو الرابع المشبو: صوت 

ووجو  ،واألدا  محذوفة لمناس، يتغنل بيا اإلنساف في الصباح ويزؼ بيا النور
  . (تشبيو مجمؿ م صؿ  النغـ العذع الجميؿ :الشبو

 .(اآلةر، األوؿ  يبيف ل ظ يناىيؾ عف الطباؽ الذ
 البوم : -د

فييا ما ال  ىرأ ،واندماجو معيا ،الشاعر بيذه الطيور إعجاعمف شد  
 .التقوىواليدىد دليؿ  ،واإللحاد ،التشاـث وال قر لفالبومة تحك ،يراه ليره

 يقوؿ الشاعر مةاطبا ىذه البومة:
 ردِ موْ  ا إللما ة و  لوالهُ   اْلَوَرى َوُكؿّ  ِبالن ور ألحدت -ٔ
 ةمؽ ولـ توجدْ لـ تُ  الهُ لوْ   َوْمَضة َلْمَحة ِمف َحَياُتْيـ -ٕ
 (ٔ !اليدىدِ  قلتُ  اليوـَ بؾ فحسُ   دىاليُ  يؿُ لِ نيا دَ ي الد  فعز   فْ إ -ٖ

                                                           

 .( قصيد   البومة والممحد(ٕٔٔص   ٔ( األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ 



  التصوير البياين يف شعر حممود حسن إسامعيل
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٔٔٚٙٚ﴾  
  

 تألحد ييةاطع الشاعر ىذه البومة الت السابقة األبياتىذه  في
الشاعر  ىكما ير  ،وحياتيـ ،وجودىـ الورىاستمد منو  الذي ،بالنور ىذا النور

 ىاليد لفيذا اليدىد ةير دليؿ عم ،اليدىد وداعة تشبو سمات النساؾ في
 .والرشد 

ة حيث شبو الشاعر إنكار البوم :،ت في البيت األوؿاالستعار  جاو 
 لمنور بالممحد الذي ينكر الديف.

لمشػػبو بػػو: الممحػػد الػػذي ينكػػر وا البومػػة وقػػد ألحػػدت بػػالنور، فالمشػػبو:
عمػل  (وىػو  ألحػدت ،، مػف لوازمػوإليػو بشػي ورمػز ،يـ حذؼ المشبو بػو ،الديف

 سبيؿ االستعار  المكنية.
لبيػػت اليالػػث فػػي قولػػو:   فحسػػبؾ اليػػـو تقػػل والتشػػبيو البعيػػد جػػا، فػػي ا

 اليدىد(
 اإلنساف الورع التقي الذي يدؿ الناس عمل طريؽ اليدى . فالمشبو:

، ووجػػو وأدا  التشػبيو:  حسػػبؾ( اليدىػػد فػي وداعتػػو وتقػػواه، :مشػبو بػػولوا
 اليداية. :الشبو

 حسػػػػبؾ( يقػػػػوؿ د/ عبػػػػد العزيػػػػز  ألف أدا  التشػػػػبيو ،بعيػػػػد والتشػػػػبيو ىنػػػػا
وحسبتو ونحوىما لبعد الوجو  أما إف بعد التشبيو أدنل تبعيد قيؿ: ةمتو،" :عتيؽ

ذلػػػػػؾ ألف الحسػػػػػباف لػػػػػيس فيػػػػػو و  ،وة ا ػػػػػو عػػػػػف اإلدراؾ العممػػػػػي عػػػػػف التحقػػػػػؽ،
التحقػػؽ ، دوف ومػػف شػػيف البعيػػد عػػف اإلدراؾ أف يكػػوف إدراكػػو كػػذلؾ ،الرجحػػاف

  (ٔ  المشعر بالظيور وقرع اإلدراؾ."
 ،لمتشػػاـث والبػػثس اً رمػػز  نيػػاوأ ،شػػكميا فػػية البومػػ أيضػػا الشػػاعر ويشػػبو
يػػـ  ،وينكػػر وجػػود الةمػػؽ ،وجػػود الػػديف ينكػػر الػػذيالكػػافر الممحػػد والمشػػبو بػػو: 

سػبيؿ  لعمػ ، مػف لوازمػو وىػو قولػو:  ألحػدت(يحذؼ المشبو بو ورمز إليػو بشػ
 .االستعار  التمييمية 

                                                           

 .ٓٛ، ٜٚ(عمـ البياف ٔ 



  التصوير البياين يف شعر حممود حسن إسامعيل
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٔٔٚٙٛ﴾  
  

 الحراشات: -ىا
 فأفنجد  ،إسماعيؿشعر محمود حسف  يعف وصؼ ال راشات ف أما

زؼ لزاىي تُ  يصور  العروس الت ل:األول ،ال راشة عند الشاعر ليا صورتاف
صور   :واليانية ،فردوسيا الميجور يالسعاد  تغمرىا مف كؿ جانع فالورود و 
 .الضحلراىبة 

 الشاعر: فييا يقوؿ األولل أما
عُ  َمجاِلي ِفي لاْلُمنّ  يؼُ فِ رَ   َحْوِضوِ  ِفي راشةال َ  ؼ  َترّ  -ٔ  ودْ الس 
ْو، مف  زاةػرِ  َمْوِكعِ  ِفي َتُحوـ -ٕ ل الض   اليمود َعَمْيو َلش 
 (ٔ  اْلُوُرود لزاىي زؼُ تُ  َعُروًسا  الضيا،ِ بِ  ُكمّمتْ  َوَقدْ  ااىَ رَ تَ  -ٖ
 أحضافتتنقؿ بيف  الجميمة يصور الشاعر ال راشة األبياتىذه  يف
لجميمة الناعمة ميؿ ىي ة العروس ا ،د  مبتيجة عمييا ضو، الصباحالنيؿ سعي

 .ومف حوليا الورود والسعاد  تغمرىا مف كؿ جانع ،ييابيا أبي  يتزؼ ف يالت
وىل  ،العروس الجميمة والمشبو بو: ال راشة سعيد  مبتيجة، :فالمشبو

 تشبيو محذوفة، ووجو الشبو:وأدا  ال تزؼ في أجمؿ حمميا، والورود حوليا،
 والسحر في كؿ. الجماؿ

 دا  والوجو.تشبيو بميغ محذوؼ األ
قصيد  كاممة لقبيا  ،أفرد فييا الشاعر التي ل: وىالصور  اليانية أما

 :فييا إسماعيؿ( يقوؿ محمود حسف الضحل راىبة بػ
 النػا ػيةْ  بػجػنِتو ونْيؼُ    اْلَةَياؿِ  َسَما،ِ  ِفي َنُطر َتَعال ي -ٔ
 انِػيػوْ ىػ ِبْظػئلو َتِرؼ   اْلُمَنل َحْيث اْلَكْوفِ  َعفْ  َبِعيًدا -ٕ
 الواريو اْلَكِبد َلَظل وتطغي   الػحػيا  ُشجوف َعن ا َتُروح -ٖ
 (ٕ   شاكػية ُمْيَجة واََل  َتَياَوى          يَػػر  ٍ  ُأدمػع اَل  ُىنػالػؾ -ٗ

                                                           

 .( قصيد   ال ردوس الميجور(ٕٗص   ٔ( األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ 
 .(ٕٛٔص   ٔ( األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٕ 



  التصوير البياين يف شعر حممود حسن إسامعيل
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٜٔٔٚٙ﴾  
  

رحمة ةيالية  في ،جعؿ الشاعر  ال راشة( صديقة لو األبياتىذه  في
و تحمؿ شجونيال  وأصبل ،ضاؽ منو الشاعر الذيبعيدا عف ىذا الوجود 

 األبديةيؿ حيث السعاد  عالـ المُ  إللال راشة  لذا اصطحع الشاعر ،و المو
  ىناؾ.

سما، الةياؿ(  يف رنط ل تعال يقوؿ ليا:فالشاعر يصاحع  ال راشة( 
حيث شبو الشاعر ال راشة براىبة  ،األبيات يف يوقد وقع التشبيو الضمن

 حيث السعاد  والينا، ،الةياؿ ا،ي سمتحمؽ معو ف أفيريد منيا  يالت الضحل
 بعيدا عف الشجوف واألحزاف.

حاؿ راىبة  والمشبو بو: سما، الةياؿ،ي تطير ففالمشبو حاؿ ال راشة 
 الضحل تريد العيش في عالـ الميؿ.

  د/عبد العزيز عتيؽ:يقوؿ 
صور   يفيو المشبو والمشبو بو ف التشبيو الضمني تشبيو ال يوضع فإ"

وىذا الضرع مف التشبيو  ،التركيع يبؿ يممحاف ف ،لمعروفةمف صور التشبيو ا
 .المشبو ممكف إللسند أ يالحكـ الذ أفبو لي يد  لثتيُ 

 أساليع يجؿ الت نف فىذا النوع مف التشبيو مف أ إللوالشاعر يمجي 
قامة ،والتجديد ،االبتكار إللالتعبير والنزوع   إسنادهالحكـ المراد  لالبرىاف عم وا 

ي تعيش حيا  ىان ة ك ،عالـ الةياؿ يتطير ف يال راشة الت لوى( ٔ "المشبو إلل
 سعيد .

 الن س. يبمغ فكاف أ ودؽّ  ة يف التشبيو كمما وأل

                                                           

 .(ٕٓٔ، ٔٓٔ( عمـ البياف ص  ٔ 



  التصوير البياين يف شعر حممود حسن إسامعيل
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٔٔٚٚٓ﴾  
  

 (المصري)الحالح  المحور الرابع :
برز بال ئح، اىتمامًا كبيرًا فقد أ إسماعيؿالشاعر محمود حسف  اىتـ

ةئصو ،الشاعر عنا، ال ئح تحقيؽ الةير  لعم صرارهوا   ،األرضةدمة  يف وا 
 ،يطفنراه يصؼ كوخ ىذا ال ئح البس ،بقوت يومو قانعاً  ،بعيشتو اضياً ر  ،فييا

 ويصؼ الدةاف المتصاعد منو بقولو:
 َمْغُموعْ  العيػش رقػيػؽ َشْيخ أْلُـّ     شاكػيػة اْلُمرّ  ِبَضن اهِ  َتَن  َست -ٔ
 التعػاشيػعْ  مػ ػتػف َرّياف ودَيعُ   َقاِحَمةٌ  َمس   إفْ  الي َرى ِبَ فّ  ِطعّ  -ٕ
 الط يِّعْ  ناَفل تػذكػر  اَلِ ؾ مةضمة   ناضػػر  ِلَقا، ِجن ةٌ  ِبوِ  َتْزُىو -ٖ
ْزؽ َمَجاؿِ  ِفي َلِكن وُ  -ٗ  ! منػكوعْ  الػحظ سػواد ِمف بعاير  ُمْرَتَ ؽ الرِّ
 ! مربوعْ النز  فػي أكػدر ِمفْ  َواْلَما،ِ   !  يابػسة َعْ َرا، ُلْقَمة َطَعاِمو -٘
 ! العنػاكيعْ  َوَأْبَيات اليػواـ عػش   َوُسفّ  َل ِّو َأف َتَسؿْ  اَل  وميده -ٙ
 (ٔ مةروعْ  اْلِ ْكر ِفَجاج ِمف َعاِطؿٌ  ِفي         نا ػمػة َعْمَيا، ُحْكُمو َكَين و -ٚ

وقد أبدع  المصري،السابقة رسـ الشاعر صور  لم ئح  األبيات يف
 أف ىذا فعمل الرلـ مف ،وحياتو البسيطة ،ئحالشاعر في تصويره ليذا ال 

مجاؿ  ينو متعير فأ إال ،بالتربة ةبير بما يصمحيايع( مةتص بط  ال ئح
و يشبو توبي ،سف وشرابو مف ما،  ،فطعامو كسر  مف الةبز يابسة ،الرزؽ
 .البسيطة( يالعناكيع  ىكذا صور الشاعر حيا  ال ئح المصر  بيوت

بضناه المر تن ست :  ستعار  في قولو،ت االجا :في البيت األوؿ
 ، المشبو بو:والشقا، في أرضو تذوؽ ال ئح لكؿ أنواع المر شاكية( المشبو:

ورمز إليو بشل،  ،بويـ حذؼ المشبو ، فييا الحيا  وال قر رّ مُ  يتن س اإلنساف
 عمل سبيؿ االستعار  المكنية.  تن ست( وىو قولو: ،مف لوازمو

                                                           

 .( قصػيد  أحػزاف الغػروعٜ٘، ٜٗص   ٔ( األعماؿ الكاممػة لمحمػود حسػف إسػماعيؿ جٔ 
، النػػز: المػػا، يتحمػػع مػػف األرض، الم ػػردات: طػػع: بػػارع ةبيػػر،  ال ـ شػػيخ: ال ػػئح المحػػرـو

 مربوع: طيبو وأجاده، مةروع: الميقوع والمعطؿ.



  التصوير البياين يف شعر حممود حسن إسامعيل
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٔٔٚٚٔ﴾  
  

 ( المشبو:ى طع ب ف الير  :قولو يالتشبيو ف: ظير يالبيت اليان لوف
عئج الطبيع المةتص بوالمشبو بو:  ،ياالمةتص بالتربة الةبير ب ال ئح

 األدا محذوؼ  بميغ وىو تشبيو ،ووجو الشبو االةتصاص ب ف معيف ،لممريض
 والوجو . 

 كينو حكمة عميا، نا مة(  :قولو يوفي البيت السابع: جا، التشبيو ف
 ،وص يا ياسترسؿ الشاعر ف يالتو  ،حياتو البسيطة ية ال ئح فحيث شبو ىي 

 ،ىالصبر وعدـ الشكو  يبالحكمة العميا، ف اشبيي ،السابقة األبيات يف
معنوي رؾ، ووجو الشبو دال تُ  يفالشاعر يصؼ صبره وجيده ميؿ الحكمة الت

مف  إالال يدركو  ي، وىو ما كاف وجيو ة  التشبيو المجمؿ( مف وىذا عقمي( 
 مت كقوؿ فاطمة بنت الةرشع عندما سُ  ،عف طبقة العامة بو لو ذىف يرت ع

 (ٔ طرفيا(  أيف ىفقالت: ىـ كالحمقة الم رلة ال يدر  ؟أفضؿ أييـعف بنييا 
ىذا  أصالةعف  تكش  ،الشاعر أشاعياالتشبيو التي  صور   إف 

 .الشاعر ىوقو  الةياؿ وصدؽ العاط ة لد ،ال ئح مف ةئؿ براعة التصوير
 :(ٕ شيف ال ئح يف إسماعيؿمحمود حسف  أيضاويقوؿ 

 صافرُ وميا ال  الميالي بُ  شيخُ   لل الدج  نْ تحت جُ  وعي عمينْ يَ  -ٔ
 اكرُ الذ   ـُ سترحِ المُ  وُ مامُ حَ   حلالضُ  رأدَ  واهُ مْ تكي بَ يشْ وَ  -ٕ
 (ٖ والةا رُ  ،ابلُ والن   ،جـُ والن    عاموُ نْ يؿ أاره في المّ م  سُ  -ٖ
تعاطؼ عناصر الطبيعة مع  ىالشاعر مد فالسابقة بيّ  األبيات في

 لوقت الضح لوف ،حالو مع البوـ لينع لالدج ف ي المصري،حاؿ ال ئح 
 .والةا ر( ،والنابل ،والنجـ األنعاـاره  مّ الميؿ سُ  لوف ،الحماـ حالو ليشك

                                                           

 ( رأد الضحي: انبساط شمسو.ٕٜ، ٜٔ( عمـ البياف ص  ٔ 
 .(ٖٕص   ٔ( األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٕ 
 ( النابل: صوت الكمع، والةا ر: صوت البقر.ٖ 



  التصوير البياين يف شعر حممود حسن إسامعيل
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٕٔٔٚٚ﴾  
  

 :المشبو( الميالي شيخ  :قولو في األوؿالبيت  فيالتشبيو  وقد جا،
يعود  (ىو حذؼ المشبو وتقديره  وقد الميالي،شيخ  ي والمشبو بو:المصر ال ئح 

الرلـ  لااللتزاـ بمعالـ الديف عم :ووجو الشبو وأدا  التشبيو مقدر ، ،ال ئح لعم
 نيارا. ورضأ يمف ت انيو ف
 :المشبو( لعميو تحت جنل الدج لقولو:  ينع يظيرت االستعار  فو 

صاحبو  ىويعز  لينع يالذ اإلنساف :بوالمشبو و  ،تعاطؼ البوـ مع حاؿ ال ئح
 كؿ. يبجامع التعاطؼ والمشاركة ف ،فقد عزيز عميو يف

 ،المشبو بو منيا حذؼمكنية  ،(لال عؿ  ينع يستعار  تبعية فواال
 .(لبشي، مف لوازمو وىو  ينع إليوورمز 

 حمامةل بمواه رأد الضح ل ويشتك :قولو يف أيضا االستعار  لوتيت
والمشبو بو:  ،لوقت الضح يف تعاطؼ الحماـ مع ال ئح :المشبولمسترحـ( ا

: التعاطؼ والمشاركة ووجو الشبو ،تعاطؼ اإلنساف مع أةيو في النكبات
 .الوجدانية

 ،المشبو بو منيا حذؼ مكنية ،(لال عؿ  يشتك فيواالستعار  تبعية 
مف ص ات العقئ، وليست  ىف الشكو أل ،(ل يشتكبشي، مف لوازمو  إليوورمز 

 .ص ات الحماـ والطيور مف
 قولو: فيالبيت اليالث  فيالكناية  لوتيت
 والن جـُ، والن ابُل، والةا رُ   ُسم اره في الميؿ أنعامو -ٔ

 األنعاـ  ،ىذا ال ئح وجميسو وقت الميؿ أنيسحيث جعؿ الشاعر 
ولكنو ةالؼ  ،مف البشرنيسو أيكوف  أفالمعيود ف ،والةا ر( ،والنجـ والكمع

مشاركة مظاىر الطبيعة  لمما يدؿ عم ،والبقر ،والكمع ،ألنعاـ والنجـوجعمو ا
 فيالنيار ب هوشقا، ،تة ؼ عميو مف تعع لحت ،بالميؿ هسير  فيلم ئح 

 .وأرض
 .عف موصوؼ وىو الكمع:  النابل( قولو في جا،ت الكنايةو 
 الةا ر( كناية عف موصوؼ وىو البقر. : قولو لوف



  التصوير البياين يف شعر حممود حسن إسامعيل
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٖٔٔٚٚ﴾  
  

ينظر ليذا  إسماعيؿحمود حسف الشاعر م ىنر  أةرىصور   لوف
                                                يقوؿ: ألرضوال ئح نظر  الناسؾ العاشؽ 

 (ٔ توِ واَ عْ ي بتربتيا دَ مّ جْ يُ  رضِ   باأل ىيمافٌ  الحقوؿِ  ؾ فيِ ناسٌ  -ٔ
  و. ألرضعاشؽ ال ن سية لم ئح رسـ الشاعر صور 

والحصد  ،ليتعيدىا بالزرع والسق وأرض فيال ئح المت اني  المشبو:ف
يطمع رضا ةالقو عميو  يصور  الناسؾ المتعبد الةاشع الذ والمشبو بو: ،وليره

 األدا  محذوؼبميغ وىو تشبيو ، في العمؿ عباد  ، ووجو الشبو:بكير  دعواتو
 والوجو.

 قولو: فييصور الشاعر ال ئح بالعابد   ةرمقاـ  لوف
 ايردِ  اقةِ فَ  فْ و مِ محرابُ   عابدِ  ملعَ  ت حواشيوِ مْ ضّ  -ٔ

صور  ، المشبو بو: لحع وت انب بيرضوييتـ  الذيال ئح  المشبو: 
وىو  مقاـ العباد  ميما اةتم ت صور  العمؿ، ي في، ووجو الشبو الت انالعابد
 بميغ أيضًا.تشبيو 

 :إسماعيؿمحمود حسف  يقوؿ أةرى لم ئح وفي صور 
 وحدهُ  لبولوؿ في الر  ل سار يُ الضح في نبي -ٔ
 (ٕ  .... هُ دعن أسرارىا لمتراع حكايةً  لكحْ ويَ  -ٕ
النبي الذي يدعو قومو  والمشبو بو: ال ئح الميتـ بيرضو، :المشبو 

 إلل الةير والصئح، والتشبيو ىنا بميغ، محذوؼ األدا  والوجو.
 ال ئح. ل ىو( عا د عم والمشبو مقدر، 

                                                           

 .( قصيد   وطف ال يس(ٖٙٓص   ٔة لمحمود حسف إسماعيؿ ج( األعماؿ الكاممٔ 
 .( قصيد   نبي جا ع(ٛ٘ٙص   ٔ( ن سو جٕ 



  التصوير البياين يف شعر حممود حسن إسامعيل
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٔٔٚٚٗ﴾  
  

 : نبي  الحقلالمحور الخامس
 قل:أ( نبي  الح

عندما جعؿ نبتة الحقؿ صديقة  إسماعيؿبرع الشاعر محمود حسف 
 :و المو يقوؿ أحزانوورفيقو الدرع تشاركو  ،لم ئح

 (ٔ عف حسراتو افُ سنل اإلػؿ ، ويغض...     ني نبتة الحقػ ي الض  تواسيو فِ أ
جعؿ نبتة عندما  ،ال ئح لميسا صور  ن سية  في البيت رسـ الشاعر

 و المو. أحزانوتة ؼ عف و  ،سري عنوالحقؿ تواسيو وت
نبتة  لالضن يف أتواسيو  :قولو يف المكنيةوقد جا،ت االستعار  

المشبو و  ،التة يؼ عنو يمواسا  وتسرية نبتة الحقؿ لم ئح ف :الحقؿ( المشبو
ووجو  ، الموية ؼ عف صديقو بعض  الذيالصديؽ  أو ،األخصور  بو: 
بشي، مف  إليوورمز  ،وقد حذؼ المشبو بو ،كؿ يالمشاركة والمواسا  ف :الشبو
 .سبيؿ االستعار  المكنية ل أتواسيو( عم :وىو قولو ،لوازمو

 ب( السنبم :
لذا وجدنا الشاعر  المصري،ئح حيا  ال  فيأىمية كبير  لسنبمة الحقؿ 

 قولو: فيةاشعة الجماؿ  بينياويص يا  ،بيا ليتغن إسماعيؿمحمود حسف 
 ُىُجودْ  ِفي ألحئميا َتِصيل  اْلَكِييع ْدرصَ  َفْوؽ َوُسنبمة   -ٔ
َبا ِرَياح  اْلَمَسا،ِ  ِفي إليقاظيا َتُيعّ  -ٕ  الو يرْ  َوالن ِسيـ الصِّ
ُجودْ  َذَواِ ِبَيا وتي و   لمرياح أْىداِبَيا فتة ؽ -ٖ  ِلمس 
 (ٕ  َبِعيدْ  ِمفْ  تميالو اَلحَ  َوَقدْ  لمجماؿ كةاشعة َفَتْبُدو -ٗ

بص ات  الطير والسكوف والةشوع  األبيات في وصؼ الشاعر السنبمة
 الذيذلؾ ال ئح  ،وقد اكتسبت ىذه الص ات مف لارسيا وراعييا ،والجماؿ(

                                                           

 .( قصيد   وطف جا ع(ٖٙٓص   ٔ(األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ 
 .( قصيد   ال ردوس الميجور(ٕ٘ص   ٔ( ن سو جٕ 
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 في تتبعو لى إذ ،الةشوعوىذا ذلؾ الطير  وفقد اكتسبت من ،يقوـ برعايتيا
 .ص اتو

السنبمة  :المشبو( ألحئميا تصيل  :قولو فيجا،ت االستعار  التبعية 
، المشبو بو: حاؿ ذلؾ ال ئح لتصيل وتصرخ عمدر الكييع، صفوؽ  لوى

وقد حذؼ  يصيل ويتحدث، ألف الصياح مف ص ات األناسي، افسناإلحاؿ 
  .(تصيل  إليو بشي، مف لوازمو وىو قولو:ورمز  ،بوالمشبو 

 قولو :  يوالمجاز المرسؿ ف
ـُ الَو ِ   َتيْع إليَقاظيا ِفي المسا،ِ  -ٔ  يرْ رياُح الِصَبا والنسي

، رياح الصبا والنسيـ المسا، يالسنبمة ف إيقاظ يحيث جعؿ السبع ف
 .المسبع وأراد ،السبع أطمؽعئقتو السببية  ،مجاز مرسؿ العميؿ،

 البيت اليالث:  أما
 وَتْي و َذوا ُبيا لمسجودْ    فتةَ ؽ أَىْدابيا لمرياح -ٔ

المشبو: ( لمرياح أىدابيا ؽ فتة  :قولو ينية فكفقد جا،ت االستعار  الم
ي تحيا ويغمقيا  (العيف رموش لوى  ،أىداعلو  يالذ اإلنساف والمشبو: ،السنبمة

 :وىو قولو ،بشي، مف لوازمو إليوورمز  ،يـ حذؼ المشبو بو ،كي ما شا،
 .سبيؿ االستعار  المكنية ل( عم أىدابيا

 .وا بيا لمسجود(ذ:  وتي و قولو يوكذلؾ االستعار  المكنية ف
 اإلنسافحالة  ، والمشبو بو:حالة سكونيا وىجودىا يمة فالسنب المشبو:

وحذؼ المشبو بو  ،السجود أينا، األرض ليضع جبيتو عم يالذ لالمصم
سبيؿ االستعار   ل( عموىو قولو:   ذوا بيا ،بشي، مف لوازمو إليوورمز 
 .المكنية

 البيت الرابع:   أما
 يد وَقْد الَح تمياُلو مف بع  فتبدو كةاشعة لمجماؿ -ٔ

السنبمة  الجماؿ( فالمشبو: عةكةاشقولو:   يف المرسؿ ظير التشبيو
ووجو الشبو:  ،ال اتنة الجماؿوالمشبو بو: المرأ  الجميمة  ،جماليا وسحرىا يف
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 ،األدا وىو تشبيو مرسؿ لذكر  ،التشبيو الكاؼ وأدا  ،في كؿ الجماؿ والسحر
 م صؿ لذكر الوجو.

عمييا ص ات  بيف ةمعجميمة ال اتنة تصوير الشاعر ليذه السنبمة ال إف
كشؼ عف  إنما ،وىجود لمذوا ع( ،لألىداعوة ؽ  ،مف  صياح ويقظة اسياألن

 ،تتجاوع مع ىذه السنبمة ،جعؿ الطبيعة يف إسماعيؿميار  محمود حسف 
 والنما،.جعميا تنبض بالحيا   حتل

 القطن:
مف  ،إسماعيؿشعر محمود حسف  يوصؼ القطف وتصويره ف يييت

قصيد   كنز  يحيث يقوؿ الشاعر ف المصري،ال ئح  ىالقطف لد أىميةع واق
 (: األبيضالذىع 

 اعِ ن  ف الص  المبدع ال َ  كؼِّ  رُ يْ لَ   زينيا يدُ لـ تُ  ساً روُ عَ  ايَ  -ٔ
 (ٔ اعِ ورَ  سناً ا حَ ىَ زَ  فِ د  ال َ جْ سَ  وتِ نِ تْ فَ  فْ مِ  الشاعرُ  سجدُ يَ  -ٕ

 بػيلوافالعروس المزدانػة  المشبو بو:و  ،األةاذجماليا  يزىر  القطف ف المشبو:
ومػػػف يػػػـ ينادييػػػا  ، –عػػػز وجػػػؿ  –الةػػػالؽ ليػػػا  يػػػديػػػد ليػػػر لػػػـ تممسػػػو  يالجمػػػاؿ الػػػذ
واسػتعار المشػبو بػو لممشػبو  ،وقد حذؼ المشبو  زىػر  القطػف( ،لـ تزينيا يد(  ياعروسا

عػػف وجػػود : الجمػػاؿ والسػػحر، ناىيػػؾ ووجػػو الشػػبو ،سػػبيؿ االسػػتعار  التصػػريحية لعمػػ
 .(:  لـ تزينيا يد لير كؼ المبدعقولو يف حتراساال

 يصؼ زىر  القطف بقولو:  ةرمقاـ  لوف
 بينَ  يفِ بِ ي جَ ير فِ كالطُ  ة بيضا،ُ م  حُ  دىتَ رْ ف واَ ىا القطُ زَ وَ  -ٔ
 ى  السر  يا الةصيعُ فنَ  َمَدى      حّيرا العقؿُ  َنَسَجتيا َبنانوُ  -ٕ
 (ٕ كيّ الزّ  ربؾ الطيورِ تُ  ملعَ ي    اماليَ  رؽِ العِ  فْ يا مِ تُ نبْ  وىوارت -ٖ

                                                           

 الكنػػػػػز الػػػػػذىع ( قصػػػػػيد  ٛٔص   ٔج ،( األعمػػػػػاؿ الكاممػػػػػة لمحمػػػػػود حسػػػػػف إسػػػػػماعيؿٔ 
 .األبيض(

 .(ٜٔص   ٔ( األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٕ 
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 بيضا، لزىر  القطف وى المشبو: ،السابقة تشبيو مرسؿ األبيات يف
 يالطير الذي يظير فو البياض صور  والمشبو بو:  ،مورقة ،زاىية ناضجة 
والتشبيو ىنا  مرسؿ  ،والع اؼ ،حمة القداسة والطير ىيرتد يالذ يجبيف النب

 .كر وجو الشبو(م صؿ لذ ،التشبيو الكاؼ أدا لذكر 
 الحول:

 ى، مما أدالعناية بيا لحرص ال ئح عم يمف المحاصيؿ الزراعية الت
 فييا. لفرد لو قصيد  كاممة تغنحيث أ ،بو لمتغنينجذاع الشاعر إل لإ

 :إسماعيؿيقوؿ محمود حسف 
 ِبَمْشيدِ  الحتْ  اَلعَ اؼ كسدوؿ...  نضرٌ  الز ْىر َأبْيض ال ُوؿ وُىنا -ٔ
 المتّوجدِ  أليُ و ُيناَلل الَطيرِ  ِمفْ ...  الَطروع لصادحُ ا َوَتَرى -ٕ
 تُْنشدِ  اْلَمَئِ ؾ ِمف َصئ ً  حِ ...  الَدوْ  َذَرا ِفي ترتيُمو َيَتظّني -ٖ
 (ٔ َزْبرجدِ  ِمفْ  ِعيَداُنو َصيِغتْ ...  الُةضر ِ  َرونؽِ  ِمفْ  الريحافُ  وكي ف -ٗ

 األبيضال وؿ  رٍ زى المشبو: ،األوؿالبيت  يالتشبيو المرسؿ ف ظير
ووجو  ،الكاؼ :التشبيو وأدا  ،المرأ  الع ي ةوالمشبو بو:  ،وبياثهجماؿ  يف

 لجماؿ والرقة والع اؼ .ا :الشبو
صوت الطا ر  المشبو: واليالث يالبيت اليان يف يجا، التشبيو الضمنو 

 ،محذوفة :التشبيو وأدا  ،تنشد لصوت صئ  المئ كة وىوالمشبو بو:  العذع
مجمؿ و  ،التشبيو أدا حذؼ تشبيو مثكد ل ،كؿ يالرقة العذوبة ف :لشبوووجو ا

 .لحذؼ وجو الشبو
 وفي قولو:

 َزْبرجدِ  ِمفْ  ِعيَداُنو َصيِغتْ   الُةضر ِ  َرونؽِ  ِمفْ  الريحافُ  وكي ف -ٔ

                                                           

  .(ٕٙ، ٔٙص   ٔ( ن سو جٔ 
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 تشبيو  األةضر زبرجدال المشبو:و ، األةضرجا، تشبيو زىر  الريحاف 
صور  المشبو بو ال تكاد توجد ، و الواقع يف صور  المشبو موجود  في( ألةيال

  الةياؿ وأدا  التشبيو  كيف( ووجو الشبو: الةضر  إال في
 البرس م:

 ،تصوير نبات  البرسيـ( لعم إسماعيؿحرص الشاعر محمود حسف 
 ميا بقولو:يقصيد  كاممة است يبو ف نلفتغ
 يابِ  رُ أطي حتلفر  فْ مِ  تُ دْ كِ فَ   حتْ دَ صَ  ـْ تي في الحقوؿ كَ ارَ م  زُ  -ٔ
 (ٔ ياجاوبُ ي يُ وتِ بْ رَ  يفِ  والنحؿُ   ياراقصُ ي يُ عتر في م الجدي   -ٕ

 يالشاعر قد رسـ صور  جميمة لصور  البرا،  ف ىنر  :ىذيف البيتيف يف
 ،الحقوؿ يوىـ يمعبوف ةمؼ الماشية ف ،صورىـف ،يالريؼ المصر  أط اؿ

 أوقات يمروف بو فيز  ،(ماراً زْ  مُ  وقد اتةذوا منو ناياً  ،البرسيـ أعواديمسكوف 
وكذلؾ الجدي والنحؿ  ،تشاركيـ ال رحة والغنا، ،فترد عمييـ الطيور ،فراليـ

 المطيؼ. المبي  الجو ىذا فييتجاوبوف معيـ 
ي الحقوؿ كـ ف ي:  زمارتقولو يجا،ت االستعار  التمييمية فو قد 

 ،البرسيـ بيعوادوىـ يزمروف  ،األط اؿلنا،  أصوات المشبو:حت( صد
جميمة تطرع ليا  أنغامافتصدر  ،صدح الطيور أصواتىي ة  بو: والمشبو
 اليي ة الحاصمة مف الجمع بيف :والجامع ىنا ،األسماعوتنسجـ معيا  ،اآلذاف

 .فيحدث االنسجاـ والمتعة الجمالية ،والنغـ العذع الجميؿ ،حئو  الصوت
 نياأكما  ،صور  مف صور  التوسع والمجاز في الكئـ االستعار  فإ

 .لالمعن إللوالبئلة العامة التي ترجع  ،ال صاحة أوصاؼ مف
 مرتعي في الجدي:  قولو في اليانيالبيت  فياالستعار   مجي، وكذلؾ

والنحؿ(  الجديتجاوع كؿ مف   بيا( المشبو:يجاو  ربوتييراقصيا والنحؿ في 
والمشبو  ،فينسجما مف حئو  النغـ وطرع الصوت ،األط اؿىثال،  أنغاـمع 

                                                           

 .( قصيد  الناى األةضرٕٕٔص   ٔ( األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ 
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يـ حذؼ المشبو بو ورمز  ،الياد ة العذبة لمع الموسيق اإلنسافجاوع بو: ت
التجاوع  :والجامع ،يجاوبيا( ، مف لوازمو وىو قولو:  يراقصيا،يإليو بش

 .االنسجاـ مع حئو  النغـ وانسجاـ الصوتو 
( والبياف اإليجازوىو   ألراضيااالستعار  ىنا قد حققت لرضا مف  إف

ما  إةراج المبالغة الناش ة عف أيضا ،جماليامف  صور  مستجد ، وقد زاد يف
 شاىد.درؾ ويُ ر بمنزلة ما يُ يّ ، إذ صُ ال ُيدرؾ إلل ما ُيدرؾ بالحاسة

ولـ يتعاط أحد مف "شيف االستعار :  في الجرجانييقوؿ عبد القاىر 
مد واألركاف فيما يوجع اإلعجاز إال ذكرىا، وجعميا العُ  فيالناس القوؿ 

ستعار  والمجاز، فإنؾ تراىـ يجعمونيا عنواف ما يذكروف وةصوصا اال ،ال ضؿ
 .(ٔ  دوف(ر وأوؿ ما يو 

 النخ ل:
 أىميةالنةيؿ لو  إذ ،المصريمظاىر الريؼ  أىـعد شجر  النةيؿ مف تُ 

 :لشجر  كميا ن ع وةير قاؿ تعال فيي ،اإلنسافحيا   فيكبير  ونافعة 
 َواْشَرِبي َجِنيًّا * َفُكِمي ُرَطًبا َعَمْيؾِ  ُتَساِقطْ  الن ْةَمةِ  ِبِجْذعِ  ِإَلْيؾِ   َوُىزِّي

 (ٕ َعْيًنا(  َوَقرِّي
 (ٖ  ن ِضيٌد( َطْمعٌ  ل َيا َباِسَقاتٍ  :  َوالن ْةؿَ لوقولو تعال

شػػػػبو بيػػػػا  -  -ف رسػػػػوؿ هللا أ البةػػػػاري هروا  الػػػػذيوكػػػػذلؾ الحػػػػديث 
ػَجرِ  فَ ِمػ إف  :  اّلل ِ  َرسػوؿَ  فعػف عبػد هللا بػف عمػر قػاؿ: قػاؿ ،المثمف  َشػَجَر ً  الش 

، َميَػػؿُ  وىػػي وَرُقيَػػا، َيْسػػُقطُ  ال ُيوِني الُمْسػػِمـِ  َشػػَجرِ  فػػي الن ػػاُس  َفَوقَػػعَ  ىػػي؟ مػػا َحػػدِّ

                                                           

 .(ٖٖٓ-ٜٕٖ( دال ؿ اإلعجاز ص  ٔ 
 .(ٕٙ، ٕ٘( سور  مريـ  ية  ٕ 
 .(ٓٔ( سور  ؽ  ية  ٖ 
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حػدينا  :قػالوايػـ  َفاْسػَتْحَيْيُت،: اّلل ِ  عبػدُ  قَػاؿَ  الن ْةمَػُة، أن يَػا َنْ ِسػي في وَوَقعَ  الَباِدَيِة،
 (ٔ  . الن ْةَمةُ  ىي: َفَقاؿَ  ؟اّلل ِ  َرسوؿَ  يا ىيما 

ولتشػبيو ،القػر ف والحػديث  فػيالنةمػة بػدليؿ ذكرىػا  أىميػة لمما يدؿ عمػ
 المثمف بيا. - - الرسوؿ

، فيصػوره نػراه يتعػرض لػو ،لمنةيؿ إسماعيؿتصوير محمود حسف  لوف
 ة بالحركة يقوؿ:بصور  حية نابض

 يري ِّ  جدوؿِ  شط   لمَ عَ  متْ   ا ني قرية نَ الض   و عملنتُ ضَ حَ  -ٔ
 (ٕ صوفيّ  اطرِ في ةَ  طيؼٍ ك  الح ِفيَيا َنِةيُميا َةَافِض الَرْأِس  -ٕ

ووجوده لمنةيؿ احتضاف القرية  قرية النةيمة( المشبو  :األوؿالبيت  يف
 تحتضػف وليػدىا حبػاً  يالتػ األـحضػف والمشػبو بػو:  ،جػداوليا ؼعمل ض افييا 

لوازمػػػو وىػػػو  بشػػػي، مػػػف إليػػػوورمػػػز  ،يػػػـ حػػػذؼ المشػػػبو بػػػو ،ورفقػػػا بػػػو وحنانػػػاً 
 سبيؿ االستعار  المكنية. ل حضنتو( عم
 أطمػػؽعئقتػػو المحميػػة، حيػػث  ، قريػػة نامػػت( مجػػاز مرسػػؿ :قولػػو لوفػػ

 .القرية يوىو الناس ف ،الحاؿ وأرادالمحؿ 
 ةػػػاطر فػػػي:  كطيػػػؼ فػػػي قولػػػو: فقػػػد جػػػا، التشػػػبيو اليػػػانيالبيػػػت  أمػػػا

الطيػػػؼ بػػو:  ، المشػػبوالنةيػػؿ وىػػو فػػي حالػػة ىدو ػػو وسػػكونو المشػػبو: (صػػوفي
، سػكينة والةشػوع: اليدو، والووجو الشبو ،المتعبد الذي يمر في ةاطر الصوفي

 والتشبيو ىنا مرسؿ لذكر أدا  التشبيو.
 
 
 

                                                           

( ٘ٗٔص   ٔث في كتاع الباري بشرح اإلماـ البةػاري البػف حجػر العسػقئني ج( الحدئ 
 ىػ. ٖٓٛٔالقاىر   –( ط المطبعة السم ية ٔٙالحديث رقـ   –الباع الرابع كتاع العمـ 

( قصػػػػيد   القريػػػػة الياجعػػػػة( ٔٗص   ٔ( األعمػػػػاؿ الكاممػػػػة لمحمػػػػود حسػػػػف إسػػػػماعيؿ جٕ 
 الضمير في  حضنتو( يعود إلي ال ئح.



  التصوير البياين يف شعر حممود حسن إسامعيل
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٔٔٚٛٔ﴾  
  

 شيف النةيؿ أيضا: يقوؿ محمود حسف إسماعيؿ فيو 
 (ٔ ئ صَ لِ نوا ذ  أ رٍ جْ اؾ فَ سّ نُ  كينوُ   الرياحِ  تِ مْ ي صَ فِ  ةؿُ النَ وَ  -ٔ

النةػػؿ  :شػبوالم ،شػػعر محمػود حسػف إسػماعيؿ صػور  أةػرى لمنةػؿ فػي
 عندما يكونوا ،ال جر اؾ أىؿسّ في نُ  الطير والمشبو بو: ،في حالة سكوف الرياح

 الصػػػػ ا، والنقػػػػا، :ووجػػػػو الشػػػػبو ،التشػػػػبيو  كػػػػيف( أدا و  ،صػػػػئ الذاف متيي ػػػػيف آل
 والتشبيو ىنا مرسؿ لذكر أدا  التشبيو. ،كؿ في الةشوعو 

حالػػة سػػػكوف  شػػاعر فػػػي البيػػت لمنةيػػؿ فػػيإف الصػػور  التػػي أشػػاعيا ال
حينمػػا اةتػػار صػػور  نسػػاؾ أىػػؿ ال جػػر  ،ونابضػػة بالحيػػا  ،الريػػاح صػػور  جميمػػة

حالػة تعبػد وةشػوع  يػـ فػيل  ػة، ف المشبو بو( فيػذا يشػير إلػل ةصوصػية ىػذه ا
فيفػػادت المبالغػػة  ،وقػػد جػػا،ت أدا  التشػػبيو  كػػيف( لتصػػور ىػػذا المعنػػل ،وسػػكينة

 فػػي الشػػاعر ممػػا دلػػؿ عمػػل مقػػدر  ،أراده الشػػاعر الػػذي لنػػالتعبيػػر عػػف المع فػػي
إذ ةمػع عمػػل  النةيػػؿ(  ،أجمػػؿ نطػػاؽ يظيرىػػا فػي إظيػار إبداعاتػػو الشػعرية كػػي

 .وىي الةضوع والةشوع األناسي، ص ات

                                                           

( قصػػػػػيد   عمػػػػػي مػػػػػذبل ٕٕٙص   ٔج ،األعمػػػػػاؿ الكاممػػػػػة لمحمػػػػػود حسػػػػػف إسػػػػػماعيؿ (ٔ 
 .الحرية(
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  ﴿ٕٔٔٚٛ﴾  
  

 المبحث الثاني
 إسماع لمالمح طب ع  الب ئ  الر ح   في شعر محمود حسن 

  )الظواىر الكون  (
الظػػواىر الكونيػػة مػػف  شػػمس  إسػػماعيؿسػػف وصػػؼ الشػػاعر محمػػود ح 

( وصػػ ا دقيقػػا مػػف ةػػئؿ التعبيػػر ... إلػػخ وصػػباح ،وليػػؿ ،ونػػور ،ونجػػوـ ،وقمػػر
تسػػمية ن سػػو  لإلػػ ولعػػؿ ذلػػؾ راجعػػاً  ،ومشػػاعره تجػػاه ىػػذه الظػػواىر أحاسيسػػوعػػف 

لمتعبيػػر عػػف أشػػجانو  عمػػو يجػػد فييػػا متن سػػا ،بػػو فػػي الحيػػا عمػػف ىموميػػا ومتا
 وأحزانو.

رار  الواقػع مػمظػاىر الطبيعػة مػع ن ػس الشػاعر التػي تعػاني  ولقد ات قت
 ،فػراح الشػاعر ينشػد عالمػو ،مػع مقػدـ فجػر جديػدغػد ال إلػلوتنظر  ،االجتماعي

 يػػراً طُ والضػػيا،( عمػػو يجػػد فػػي ىػػذه المظػػاىر فرمػػز لػػو  بػػال جر والصػػبل والنػػور 
لمشػػاعر مػػا تحقػػؽ  ،ةصوصػػيةيتسػػـ بكػػؿ وقػػت  فأ وبػػاألةص ،وصػػ اً، ونقػػا،ً 

 .إليو ييدؼ
 فنراه يتحدث عف ىذه الظواىر الطبيعية كالتالي:

( ،ؿ  الشمس والقمرمالسماوية وتش األجراـ -ٔ  .والنجـو
والمسا،  ،وساعة الغروع ،الزمف وتشمؿ  ال جر والنور أوقات -ٕ

 .والميؿ(
 السماو  : األجرام: أوال

 :أ( الشمس
ممة عف  الشمس( في قصيد  كا إسماعيؿسف حتحدث الشاعر محمود 

وما تبعيو في الكا نات مف حيوية  ،أىميتيال مف ةئليا عنوانيا  الشمس( وضّ 
 وحيا  يقوؿ:
 الشمُس  عَ مَ 
 ... ا يَ يا حَ ينْ بِ جَ 

 ووجييا حيا ...
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  ﴿ٖٔٔٚٛ﴾  
  

 ... ا يَ وىا حَ طُ ةْ وَ 
 ا يَ حَ  فتنبتُ  ىامد ٍ  ؿِّ كُ  مس  تَ 
 اه   الشِ  يوفَ العُ  ورؽُ وتُ 
 ئ ر والصّ جِ ال َ  انتيا،ِ  عَ مَ 
 (ٔ اهرَ كِ  يفِ  ص ورِ لعُ ا قظةُ ويَ 

 لإلػػػػفييػػػػا الشػػػػاعر  أشػػػػار ،ىػػػػذه القصػػػػيد  مػػػػف ديػػػػواف  نيػػػػر الحقيقػػػػة(
فيػػو مػػف  – لسػػبحانو وتعػػال – الشػػمس( ىػػذا الكوكػػع السػػماوي الػػذي جعػػؿ هللا 

 لبقا، ونما، المةموقات. أصئمما جعميا  ،العظيمة األسرار
الشػاعر سػاؽ لنػا  ،اإلنسػاف ذا الجو الممي، ب ػيض نعػـ هللا عمػلوفي ى

حيػػػػػث جعػػػػػؿ الشػػػػػاعر لمشػػػػػمس  جبػػػػػيف ووجػػػػػو  ،حممػػػػػت معػػػػػاني لزيػػػػػر  اً أل اظػػػػػ
 .وةطوات( 
جعمػػت مػػف سػػاعة شػػروؽ األبيػػات  التػػي ذكرىػػا الشػػاعر فػػي األل ػػاظإف 

 ىػذا الػذي ةمػؽ لنػا ،التيمؿ والتدبير في عظمة الةػالؽ إليالشمس ساعة تدعو 
 ،والحػػػػرار  ،حيػػػػث تسػػػػتمد المةموقػػػػات منػػػػو النػػػػور والضػػػػيا، ،السػػػػماوي الكوكػػػػع
 ونما،ىا في المةموقات. ،روح الحيا  وبيجتيا بيشعتيا وكينيا تن ث ،والنمو

يجعػػػؿ  أفبحسػػػو البميػػػغ اسػػػتطاع  محمػػػود حسػػػف إسػػػماعيؿ الشػػػاعر إف
 سبيؿ االستعار  المكنية حيث جا،ت: لمشمس  جبيف ووجو وةطوات( عمي

 االسيعارة األولى: -1 

وحػذؼ  ،يشع نورا وضيا، سافاإلنجبيف  والمشبو بو: الشمس المشبو: 
مػػػف لوازمػػػو وىػػػو قولػػػو:  جبينيػػػا( عمػػػل  بشػػػي،ورمػػػز إليػػػو  المشػػػبو بػػػو،

 سبيؿ االستعار  المكنية.
 
 

                                                           

 (.ٜٖٗص   ٖ( األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ 
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 االسيعارة الثان   -2
 ،يظيػر بػو فػي الحيػا الػذي  اإلنسػافوالمشبو بو: وجػو  الشمس المشبو:  

 مػػف لوازمػػو وىػػو قولػػو:  وجييػػا( عمػػل بشػػي،ورمػػز إليػػو  ،يػػـ حػػذؼ المشػػبو بػػو
 سبيؿ االستعار  المكنية.

 االسيعارة الثالث   -3

ةطػػوات  بػػو: شػػبوالمو  وانتقاليػػا مػػف مكػػاف إلػػل مكػػاف، المشػػبو: الشػػمس  
 ،فػػػي مكػػػاف واحػػػد لمػػػد  طويمػػػة التنقػػػؿ وعػػػدـ االسػػػتمرار ووجػػػو الشػػػبو: ،اإلنسػػػاف

 ،وحيػا  لمبشػر ،يعتبر ىذا نعمة مػف الةػالؽمكاف،  لإلفبمجرد تنقميا مف مكاف 
 البشر. اً ىئك فيو تمرت في مكاف واحد لكاف استمرارىالو اس إذ

وفضػيمتيا الجامعػة  ،االسػتعار  ةإف مكانػ  الجرجػاني:وؿ عبػد القػاىر قػي
 لػو فػي صػور  مسػتجد  تزيػد قػدره نػبئ، وتوجػع أبػداتبػرز البيػاف  أنيػاتتميؿ فػي 

ىػا ترا  حتػل ،ة الواحد  قد اكتسبت فييا فوا د ظنؾ لتجد المأو  ،بعد ال ضؿ فضئ
شػػيف م ػػرد وشػػرؼ  ،وليػػا فػػي كػػؿ واحػػد مػػف تمػػؾ المواضػػع مكػػرر  فػػي مواضػػع

 .من رد
تعطيػػػؾ  أنيػػػاعنػػػواف مناقبيػػػا:  ومػػػف ةصا صػػػيا التػػػي تػػػذكر بيػػػا وىػػػل

  مف تةرج مف الصدفة الواحد  عدّ  حتل ،الكيير مف المعاني باليسير مف الم ظ
كػػذلؾ ومػػف ةصا صػػيا  ،مػػف اليمػػر أنواعػػاالواحػػد  الغصػػفوتجنػػي مػػف  ،الػػدرر

 (ٔ  والتجسيد في المعنويات( ،التشةيص
 ( القمر:ب

عػػػػػف القمػػػػػر، وعػػػػػف قريتػػػػػو  إسػػػػػماعيؿيحػػػػػدينا الشػػػػػاعر محمػػػػػود حسػػػػػف 
 (ٕ  : النةيمة( الياجعة في ظؿ ىذا القمر بقولو

 

                                                           

 (.ٖٖ-ٕٖص   عبد القاىر الجرجاني ( أسرار البئلةٔ 
 (.ٓٗص   ٔ( األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٕ 
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 (ٔ اْلَعْسَجِديِّ  َيْغَرهُ  ِمفْ  َوَفْيٌض  يِ   اىػالز   مرِ القَ  نةِ جْ وَ  فْ مِ  لمعاتٌ  -ٔ
ْوحَ  ِلوِ َجَئَ  ِفي َلِرَقتْ  -ٕ  ُاْلُسِني الوضئ (ٕ طئجامو ِمفْ   ُسْكِري   الر 

 َةِ ي   لَمَعنِ  ِبُكؿِّ  َىاِمَساتٍ    تََتَجم يْ  رثي ِمفْ  اْلُحْمـُ  َتْنَيؿُ  -ٖ
 يِّ َرض ِمَيادِ  َعِمي   ُتَياِدي  اْلَوَمضِ  ُلم اَحةَ  اأْلَْطَياؼِ  َراِ َعاتُ  -ٗ

فػػي سػػما، قريتػػو بممعػػات  عوقػػد سػػط القمػػر(  ىي ػػة المشػػبو: األبيػػاتفػػي ىػػذه 
 ،والػػروح مػػف ىػػذا الضػػيا، سػػكرى ،وفيضػػوات مػػف يغػػره العسػػجدي ،مػػف وجناتػػو الزاىيػػة

التػػي تبعػػث  الةمػػر ألػػوافكػػؿ  ،وذرات شػػعاعو ،وكػػيف القمػػر قػػد سػػكع كاسػػات ضػػيا و
الجميمػػة  الغػػاد  المشػػبو بػػو: ىي ػػة و  ،بمعػػاني لطي ػػة ة يػػة ،الػػن س إلػػلوتيمػػس  ،الػػرثى

يػـ حػذؼ المشػبو بػو ورمػز  ،وبيجػة ،وضيا، ،اتنة التي تسحر العيف جماالً الحسنا، ال 
 عمػػل وقػػد جػػا، ذلػػؾ التصػػوير ، لماحػػة الػػومض( :وىػػو قولػػو ،، مػػف لوازمػػويإليػػو بشػػ

 .سبيؿ االستعار  التمييمية
ممػػا زاد  ،وىػو  القمػػر(  وجنػػة ويغػػر( لممسػػتعار لػػوالشػػاعر جعػػؿ  أفوال شػؾ 

الصػػور  مبالغػػة وجنوحػػا  مػػف جمػػاؿ نػػو زادجانػػع أ لإلػػ وروعتيػػا، مػػف جمػػاؿ االسػػتعار 
 .وىو الذىع  ،ا مف العسجد، عندما جعؿ لمقمر  وجنة ويغر( صنعالةياؿ إلل

كمػا  ،والبيػاف اإليجػاز لاالستعار  تحقػؽ معنػ فإيقوؿ د/ عبد العزيز عتيؽ: "
اؿ مػػجف ،ل صػػور  المشػػاىد إلػػالمعنػػي الموىػػـو  إبػػرازالغػػة فػػي بمػػف ةصا صػػيا الم أف
، إذ مػػػا يػػػدرؾ بالحاسػػػة إلػػػي مػػػا ال يػػػدرؾ إةػػػراجفػػػي  ،مبالغػػػة الناشػػػ ة عػػػف االسػػػتعار ال
 (ٖ عايف".ويُ  ،شاىددرؾ ويُ ر بمنزلة ما يُ يّ صُ 

وىػو  ،المشبو بػو  المسػتعار منػو( يئ،ـذكر ما  ونأل ،واالستعار  ىنا مرشحة
 اليغر والجبيف.

                                                           

ذا كػػاف الشػػاعرٔ  يريػػد أف يمحػػؽ ضػػو، القمػػر بمػػوف الػػذىع فقػػد جانػػع  ( العسػػجد: الػػذىع وا 
الصواع ألف المونيف مةتم يف، أمػا إذا قصػد بالعسػجد: انػو اسػـ جػامع لمجػوىر كمػو كمػا قػاؿ 
ابػػػف منظػػػور فقػػػد أصػػػاع ألنػػػو قصػػػد أف يمحػػػؽ ضػػػو، القمػػػر بمػػػا يتناسػػػع ويػػػتئ،ـ مػػػع ألػػػواف 

 الجواىر  انظر المساف ماد  عسجد(.
(. –( طئجامو: ةمر إنا و ٕ   انظر المساف وماد   طمي ، جـو
 (.ٜٜٔ، ٜٛٔ(عمـ البياف ص ٖ 
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 :أيضا في وصؼ القمر إسماعيؿيقوؿ محمود حسف و 
 اْلَبِييّ  اْلَجَماؿ ُأْنشوَد ٌ  َلؾ   لفغنّ  َىَواؾ َىز ه َشاِعرٌ  -ٔ
ْرَمِديّ  صمتؾ ِفي لارقات   َبْدر َأِشع ة َأْوَتاُره َمدّ  -ٕ  (ٔ  الس 

وتحػػػدث عػػػف جمػػػاؿ قريتػػػو  ،وصػػػؼ الشػػػاعر القمػػػر فػػػي ىػػػذيف البيتػػػيف
 .والسحر  ،والجماؿ ،الصمت واليدو، حيث ليئً  أشعتو النةيمة( تحت 
العود في رقتػو  أوتار والمشبو بو: بنوره الجميؿ الوضا،، رالقم المشبو:

سػحر والجمػاؿ، والتشػبيو وىػذا ال ،لرقػةؿ بيذه امما يجعمو يسحر العقو  ،ونعومتو
 فقد جعؿ ال رع أصئ واألصؿ فرعا.  ،ىنا مقموع

  جا( النجوم:
: إسماعيؿيقوؿ محمود حسف   في شيف النجـو

 َمةٌ ِنغ َلَيا الن ْجِوى َوَطْيرِ    َرَنا اَلم   اْلِغر   الن ُجوـَ  ِتْمؾَ  -ٔ
 (ٕ  ُسْبَحةٌ  َلوُ  هللاَ  َجْوَىَرَىا  ُاْلُسَنا َضاِفَياتٍ  ُنورِ  ب اتِ ح -ٕ

النجػػػـو المضػػػي ة المتألل ػػػة فػػػي  إسػػػماعيؿشػػػبو الشػػػاعر محمػػػود حسػػػف 
شػػػبو: الم ،وضػػػيا،ً  وجمػػػاالً  التػػػي تشػػػع نػػػوراً  ،السػػػما، بحبػػػات السػػػبحة المضػػػي ة

ا، ضػػيال ووجػػو الشػػبو: ،حبػػات السػػبحة المضػػي ة :معػػة، والمشػػبو بػػوالنجػػـو الئ
 .والممعاف في كؿ

مراتػػػع  لعمػػػوالوجػػػو(  وىػػػو مػػػف أ  األدا محػػػذوؼ   ،والتشػػػبيو ىنػػػا بميػػػغ
المشػػػبو ىػػػو عػػػيف  أفمػػػف حيػػػث قػػػو  المبالغػػػة فيػػػو مػػػف ادعػػػا،  ،التشػػػبيو بئلػػػة

 (ٖ  ذىع(كؿ م فيو الذي يجعؿ ن س السامع تذىع اإليجازكذلؾ  ،المشبو بو
 يقوؿ الياشمي: 

                                                           

 
 (.ٕٗ  ٔ( األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٔ 
 (.ٖ٘ٔص   ٔ(األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٕ 
 (.٘ٓٔ(عمـ البياف ص  ٖ 
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الت كيػػر بمػػا ىػػو مة ػػي مػػف وجػػو  ، وألف ىػػذا النػػوع مػػف التشػػبيو يتػػيل لمعقػػؿ
 ،مت حصػػػا لمعئقػػػة بػػػيف المشػػػبو والمشػػػبو بػػػو أو ،فيعمػػػؿ المتمقػػػي ذىنػػػو مت كػػػراً  ،الشػػػبو

 (ٔ التشبيو( أنواعبمغ فقد اعتبر ىذا التشبيو مف أ ،نتجياويست ،ليبرزىا ويظيرىا

 الزمن الكون  ( أوقاتثان ا: )
 أ( الحجر:

، وقػت صػاؼ، ىػادت اتةػذه الشػاعر إسػماعيؿال جر في شعر محمود حسػف 
كمػا يجعػؿ الشػاعر الكػوف كمػو يشػترؾ  ،وليسبل مع النور الوليد ،يبرز فيو شجونو كي

 سبحانو وتعالل. –في تسبيحو وتيميمو 
 :إسماعيؿيقوؿ محمود حسف 

 الصافي َكاْلم ْثُلثِ  ِدىنَ    اْلَ ْجرِ  َمعَ  َذب َنا ِلَقد   -ٔ
 (ٕ الضافي آلاَلِ َنا ِمفْ  ر   الزه ُكُثوُس  َفَرَصَعَنا -ٕ
 (ٖ أسداؼ َبْيف ُنُجوًما   َمَراِعِيَنا ِمفْ  ولحنا -ٖ
ْمسِ  ُنْسَبؽ َعُدّوَنا -ٗ  الضافي مربعنا إَلل  الش 
 (ٗ  أطياؼ أشباح ِسَوى   لرا ينا َنْتُرؾ َلـ -٘

وكينػػو  ،ويػػذوع معػػو ،يغنػػي مػػع نػػور ال جػػرالشػػاعر نجػػد  :األبيػػاتفػػي ىػػذه 
وكينػو يصػمي  ،معػو ليتػرنـ ويتغنػ الصػدىنغمػة مػف رجػع  أو ى،قطر  مف قطرات الند

 ليذا الجماؿ.
 ىفػػي قولػػو:  نػػد األوؿوقػػد جػػا، التشػػبيو فػػي الشػػطر اليػػاني مػػف البيػػت 

وىػػػػػو يتسػػػػػاقط فػػػػػوؽ األزىػػػػػار وقػػػػػت بػػػػػزوغ  ىالنػػػػػد: المشػػػػػبوكػػػػػالمثلث الصػػػػػافي( 
 والمشبو بو:ال جر،

                                                           

( ط بيػػػػروت ٖٕٛ( جػػػػواىر البئلػػػػة فػػػػي المعػػػػاني والبيػػػػاف والبػػػػديع احمػػػػد الياشػػػػمي ص  ٔ 
 لمكتبة العصرية بدوف تاريخ.ا
 ( الضافي: الكيير ال ياض المساف ماد   ض ا(.ٕ 
( السػػدؼ: مػػف األضػػداد يسػػتعمؿ بمعنػػل: الظمػػـ، وبمعنػػل: ضػػو، الصػػبل وىػػو المػػراد ىنػػا ٖ 

 انظر المساف ماد   سدؼ(.
 ( قصيد  مف فـ الراعي.٘ٛٔص   ٔ( األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٗ 
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ووجػو الشػبو: الصػ ا،  ،التشبيو  الكاؼ( وأدا  ،حبات المثلث الصافي   
  .والتشبيو  مرسؿ م صؿ( ،والضيا،

 :في قولو وجا، التشبيو البميغ في البيت اليالث
 سداؼأ َبْيفَ  نجوما  َمَراِعِيَنا ِمفْ  ْحَناَول -ٔ

ة التػػػي تشػػػدو النغمػػػة العذبػػػ أوالمحػػػف ، والمشػػػبو بػػػو: ال جػػػر المشػػػبو: صػػػوت
 ووجو الشبو: الرقة والعذوبة. ،التشبيو محذوفة وأدا  ،اآلذاف

 :  عػدونا نسػبؽ الشػمس( المشػبو:وجا،ت االستعار  في البيت الرابع في قولػو
يسػػبقاف الشػػمس  ىما وجرييمػػافػػي عػػدو  بينيمػػاوالعصػػ ور فػػي قولػػو:  عػػدونا(  اعرالشػػ

 .السرعة والسراع في كؿ :امعلجوا، والمشبو بو: الةياؿ الذي يجري أماـ اإلنساف
 لونسػي  واحػد يػدؿ عمػ واحػد ( فػي مقػاـ تنوع الصور مف  تشبيو واسػتعار  إف

اإلتيػاف  ممػا ينبػئ عػف ميػار  الشػاعر فػي ،بصػور متنوعػة اإلتيػاف مقدر  الشاعر عمػل
 .بصور بيانية مةتم ة

 ب( النور: 
قصػػػتو مػػػع ل ػػػظ  أفديػػػواف الشػػػاعر اتضػػػل  لمػػػف ةػػػئؿ االطػػػئع عمػػػ

والنبػي محمػد  ،نػور (- –المقصود بيذا الم ظ في شعره  هللا  أف لر( ى النو 
–– نور ، والديف ىو النور.  

 في شينو: إسماعيؿ فيقوؿ محمود حس
 ُنور اأْلُُفؽ َوِفي..  ُنور اأْلَْرضِ  َعَمل -ٔ
 َيُدور ُشَعاع َقْمعُ  ُكؿِّ  َوِفي -ٕ
ُدور َطيّ  ُيَسبِّل َوَلْحف -ٖ  الص 
 َذْنعٍ  ُكؿِّ  ِمفْ  اّلل ُ  غ رتيس -ٗ
 اْلُمَمبِّي َأْنتَ  َرعِّ  َيا َوَيدعوؾ -٘
 (ٔ  اْلَغُ ور الر ِحيـ َأْنت َوَلب ْيؾ -ٙ

                                                           

قصػػيد  تسػػبيحة ، قصػػيد   هللا والجبػػؿ(  ٕكاممػػة لمحمػػود حسػػف إسػػماعيؿ ج( األعمػػاؿ الٔ 
 (.ٕٖٚص   ٖ( ، وقصيد   هللا والطبيعة( جٕٖٓص   ٖج
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فػػػؽ .. وفػػي األنػػور  األرض  عمػػػل :فالتشػػبيو البميػػغ ظيػػر فػػػي قػػوؿ الشػػاعر
 .نور(

 وجػػػػوو  األدا والتشػػػػبيو محػػػػذوؼ  ،النػػػػوروالمشػػػػبو بػػػػو:  الػػػػذات العميػػػػا المشػػػػبو:
نػػػور هللا يمػػػأل  :ووجػػػو الشػػػبو ،(- – هللا  ل: مقػػػدر  ىػػػو( عا ػػػد عمػػػبووالمشػػػ الشػػػبو،

 الكوف بعظمتو وجئلو. 
جعػؿ المشػبو  لفيػو يعتمػد عمػ ،التشبيو بئلة أنواعرقي "أالتشبيو البميغ مف و 

المشػػػبو ىػػػو  أفدعػػا، فػػػي إ واإللػػػراؽىػػو ذات المشػػػبو بػػػو، كمػػا يعتمػػػد عمػػػي المبالغػػة 
 .(ٔ وال وجو الشبو(  أدا فيو لذلؾ ال يذكر  ،المشبو بو ن سو

 يجعػؿ  اإليجػازىػذا  ،والوجػو معػا األدا ناشػئ عػف حػذؼ  إيجػازفيػو كما أف  
فقػػد  ،تشػبيوال همػف وجػو  ويػوحي ليػا بصػور شػػتل ،ن ػس السػامع تػذىع فيػو كػػؿ مػذىع

مػا كػاف وجػو الشػبو قميػؿ الظيػور يحتػاج مفك ،التشػبيو أنػواعبمػغ اعتبر ىذا التشبيو مف أ
تيييرىػا واىتزازىػا،  إلل في الن س وادعل أفضؿكاف ذلؾ  ،ال كر عماؿإ  لإل إدراكوفي 

نيػػؿ بعػػد  إذافالشػػئ  ،ف يتػػذوؽ الػػنص، وألف المتمقػػي يجػػع أفػػي الطبػػع لمػػا ىػػو مركػػوز
جػؿ أوموقعػو فػي الػن س  مػل،حأومعانا  الحنػيف يكػوف نيمػو  ،واالشتياؽ اليو ،الطمع لو
 (ٕ  (وألطؼ

، محمػود حسػف إسػماعيؿ ي بيػت واحػد عنػدوقد يجتمػع ل ػظ النػور والضػيا، فػ
 يـ يتبعو بالضو، الذي ىو بداية لمعاف النور يقوؿ: ،فيبدأ بالنور أوال

 َفَرَحِتوِ  ِمفْ  ِباأْلَْضَوا،ِ  َىَمؿٌ    َجوِّهِ  صاح ِفي احَ ِلم   الن ورُ  -ٔ
 (ٖ  وِ َصْيَحتِ  َعِملِ  َبَشرِ  َمفْ  َيْرُقُص    َشْدِوهِ  ِمفْ  َكاْلن ْشَوافِ  َواَلحَ  -ٕ

 ،وىػػػو يػػػيتي مػػػتيمئ فرحػػػا مبتيجػػػا ، النػػػور( فػػػي بدايػػػة ظيػػػوره المشػػػبو:
مػػف  ىعنػػدما يػػر  ،وسػػعادتو طالمحػػع النشػػواف الػػذي يػػرقص مػػف فػػر المشػػبو بػػو: و 

 .السرور والسعاد  والبشر في كؿ :ووجو الشبو ، الكاؼ( :التشبيو وأدا  ،يحع

                                                           

 .( ٙٚٔص   ٕ( البئلة العربية عبد الرحمف حسف الدمشقي جٔ 
  .(ٖٕٛ( جواىر البئلة ص ٕ 
 (.ٕٓٔص   ٔ( األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٖ 
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 أفوال شػػؾ  ، لػػذكر الوجػػو( ( م صػػؿاألدا والتشػػبيو ىنػػا مرسػػؿ  لػػذكر 
  في ن س السامع . والتشبيو ىنا جا، لتقرير حاؿ المشبو أي تيبيت حال
ر التشػبيو فػػي التعبيػر عػػف ييتػػي ويعبػر عبػد القػػاىر الجرجػاني عػػف مػدى

 فػػي وتػػيييره ،التشػػبيو بئلػػة أسػػباع مػػف  ةػػر المعػػاني المةتم ػػة بقولػػو:  وسػػبع
 لػو يكػوف ال تشػبيوال ألف وشكمو، جنسو لير في لمشي، شبو التماس ىو الن س
 شػػػي يف بػػػيف مقػػػررا الشػػػبو يكػػػوف حتػػػل ،يحػػػّرؾ وال ييػػػزّ  وال السػػػامعيف مػػػف موقػػػع

 مػف بػو شػّبيت بمػا اليريػا وتشػبيو ،بػالنرجس العػيف كتشبيو الجنس، في مةتم يف
 ،الشي يف بيف التباعد وجدت التشبييات استقريت إذا وىكذا ،المنّور الكـر عنقود
 .أطرع... ليا الن وس وكانت ، أعجع  وسالن إلل كانت أشدّ  كاف كمما

ذا  فػػػػي المةتم ػػػػيف بػػػػيف الشػػػػبو تصػػػػوير أف وىػػػػو ،األصػػػػؿ ىػػػػذا يبػػػػت وا 
 التمييؿ فإف ،االستظراؼ مف الكامف وييير االستحساف، قوى يحّرؾ مما الجنس

 فػػػي السػػػحر عمػػػؿ يعمػػػؿ فالتشػػػبيو ،الشػػػيف بيػػػذا شػػػي، أةػػػّص  - التشػػػبيو أي-
 بػػيف مػػا ويجمػػع والمغػرع، المشػػرؽ فيبػػ مػػا عػدبُ  يةتصػػر حتػػل المتبػػاينيف تػيليؼ

 (ٔ رؽعِ والمَ  ـ َ شْ المَ 
 ج( ساع  الغروب: 

وينتظرىػػػا كػػػؿ  ،كػػػؿ شػػػاعر إلييػػػاة التػػػي ينجػػػذع يىػػػي سػػػاعة الرومانسػػػ
 : إسماعيؿيقوؿ محمود حسف  ،محع

ْمسِ  َوَىِذي الن َيارُ  َماتَ  -ٔ  اْلَجَئَِبيعَ  دامي ِفي َتْةُطرُ  َعَمْيوِ     َجاِزَعةً  الش 
 (ٕ َمْةُضوعٌ  الن ورُ  َيُذوعُ  َسِريرَ  َعمل   ُمت ِكَ ا َماؿِ  ُةوفوِ  َنْعُش  َكَين َيا -ٕ

عندما عبر عف زواؿ  ،أحزانونو قد بث أالشاعر  ىفي ىذيف البيتيف نر 
حيػػث  ، مػػات النيػػار( اسػػتعار  مكنيػػة فػػي ال عػػؿ  مػػات( :النيػػار وانتيػػا،ه بقولػػو

وال نا، الذي ىو مف سمات  ،عميو الموتيصدؽ  إنساف بينوص فيو النيار شةّ 

                                                           

 (.ٜٙ-ٖٜلبئلة ص  ( أسرار أ 
 ( قصيد  أحزاف الغروع.ٖٜص   ٔ( األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٕ 
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مػوت فيػو، والمشػبو بػو:  وليػاع الشػمس وانتيػا، النيػار وزوالػ المشػبو:ف األحيا،
يػػـ حػػذؼ المشػػبو بػػو ورمػػز إليػػو بشػػل، مػػف لوازمػػو وىػػو قولػػو:  وفنػػاثه اإلنسػػاف

  مات( عمل سبيؿ االستعار  المكنية.
قولػػو  وىػػػذي فػػي  -أيضػػا-المكنيػػة  تػػيتل االسػػػتعار ىػػذه الصػػور   ومػػع

المشػبو بػو:  ،فقػداف النيػار وانتيػاثه الشػمس عمػل حزف الشمس جازعة( المشبو:
ورمػػػز إليػػػو  ،يػػػـ حػػػذؼ المشػػػبو بػػػو ،فقػػػد عزيػػػز لديػػػو عمػػػل اإلنسػػػافجػػػزع وحػػػزف 

جػا،ت  يػـ ،سػبيؿ االسػتعار  المكنيػة  جازعة( عمل :بشل، مف لوازمو وىو قولو
األلػػواف شػػتات  تصػػور مػػدىالكنايػػة عػػف الصػػ ة فػػي قولػػو:  دامػػي الجئبيػػع( ل

 .(األحمروالمتقاربة التي يضميا لوف واحد وىو لوف الدـ   ،يةالدام
 ماؿ متك ا(  ينيا نعش ةوفوجا، التشبيو في البيت الياني في قولو:  كو 

وقػد ، صور  زواؿ النيار وبػزوغ سػاعة الغػروع والشػمس باكيػة المشبو:
نعػػش ةوفػػو وىػػو  صػػور و: المشػػبو بػػ ،األحمػػربمػػوف واحػػد ىػػو  األلػػوافاةتمطػػت 
اليي ػػة الحاصػػمة مػػف  :ووجػػو الشػػبو ،األحمػػرع بػػالموف سػػرير مةضػػ متك ػػا عمػػل

الصػػور  فػي المشػػبو بػػو وىػػي  أفوال شػػؾ  ،(تشػبيو تمييمػػي  وجػود ألػػواف مةتمطػػة
ولػػػذلؾ جػػػا،  ،ننػػػا لػػػـ نرىػػػا ولػػػـ نشػػػاىدىاألصػػػور  نعػػػش  ةوفػػػو( صػػػور  ةياليػػػة 

 أف أرادوكػيف الشػاعر  ،عيػد  عػف الواقػعالتشبيو التمييمي ىنا في صػور  ةياليػة ب
، الحػزف والكببػة لإلػساعة تػدعو  بينيا ،لإلنسافبالنسبة  ،يصؼ ساعة الغروع
التػي  ،الشاعر في عاط تو الحزينة بمظاىر الطبيعةامتزاج  وىذا مما يدلؿ عمل

، لذلؾ سبغ ىذا الوصػؼ واأللـمف الحزف  بيلواففجعمتو يع   ،في ن سيتو أيرت
 .ساعة الغروع الحزيف عمل

فػػػي  ،الة يػػػة واألشػػػواؽ األشػػػجاف كػػػوامف تييػػػر لحظػػػة ىػػػلد( المساااا : 
ومػػاد  ةصػػبة يجػػد كػػؿ  ،لحظػػة وجدانيػػة جميمػػة وىػػل ،الن ػػوس المرى ػػة الحػػس
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 ،ش بػػػو ن سػػػو مػػػف عواطػػػؼيعمػػػا تجػػػ امػػػا يعبػػػر فييػػػ ،شػػػاعر فييػػػا مػػػف المعػػػاني
 .(ٔ وأشواؽ ،وذكريات

صػػػيد  فػػػرد ليػػػا ق، أؿإسػػػماعيىػػػذه المحظػػػة عنػػػد محمػػػود حسػػػف  وألىميػػػة
 :كاممة تحدث فييا عف المسا،، يقوؿ فييا

ْمسِ  َوَوْجَنةُ  -ٔ  ِاْةِتَراؽٍ  ِفي فؽاأل ِبَشاِطئِ    َتْبُدو ِحيفَ  الش 
 اْلِ َراؽِ  ِفي اْلِعْشؽِ  ِمَراَر ُ     ُتَعاِني َكاِععُ  َكَين َيا -ٕ
 (ٕ النَِّطاِؽ وَ  اْلَوَشل َمْذَىعِ    رٍ َأِيي ِفي اْلَحْقؿُ  َوُيَسبِّلُ  -ٖ

  األفػػػؽتسػػػرع نحػػػو  ، وىػػػلوجنػػػة الشػػػمس فػػػي سػػػاعة الغػػػروع :المشػػػبو
 وأدا  ،الجميمة ال اتنة التي تعاني مرار  العشػؽ وال ػراؽ ععال تا  الكا المشبو بو:

 .والتشبيو ىنا  مرسؿ م صؿ( ،الحزف أللـ ال راؽ :ووجو الشبو ،التشبيو  كيف(
ف وا   -قولػو:  ويسػبل الحقػؿ(  ني فػيكما ظيرت الكنايػة فػي البيػت اليػا

الشػاعر جعمػو كنايػة  أف إال ،بسػاعة الغػروع -كاف ىػذا الوصػؼ ليػر مةػتص
يسػػػبل لمةػػػالؽ فجعػػػؿ مػػػف عممػػػو فػػػي  ،عػػػف موصػػػوؼ وىػػػو  ال ػػػئح( فػػػي حقمػػػو

 .تسبيحا رضاأل
وىي صور  الكناية حيث  ،الشاعر في البيت أشاعيالصور  جميمة  نياإ

 .جعؿ الحقؿ ىو الذي يسبل
 ،المحؿ  الحقؿ( أطمؽ ،عئقتو المحمية مرسئً  اً يكوف مجاز  أفويجوز: 

  .الحاؿ وىو ال ئح وأراد
الطبيعػػػػة عنػػػػد الشػػػػاعر محمػػػػود حسػػػػف  إلػػػػلاليئيػػػػة ترمػػػػز  األبيػػػػات فإ
وكػػػذلؾ حزنػػػو وبكػػػا،ه  ،مػػػف ةئليػػػا سػػػحرىا وفتنتػػػو بيػػػا وصػػػؼ الػػػذي إسػػػماعيؿ

 .أمامياوضعؼ قوتو ،

                                                           

( مكتبػػة ٖٓ٘( االتجػػاه الوجػػداني فػػي الشػػعر العربػػي المعاصػػر د/ عبػػد القػػادر القػػط ص  ٔ 
 ـ.ٜٙٛٔالشباع بالمنير  ط 

 ( قصيد  المسا،.ٛٚص   ٔ( األعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ جٕ 
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نػو ، فقػد ارتػبط عنػده بيإسػماعيؿالميؿ عند محمود حسػف  أما ج( الم ل:
 ، وتص و الن وس مع ىدو، الميؿ.حيث تيدأ العيوف ،وقت عظيـ لمعباد 

 :ؿ بقولو وصؼ الشاعر المي 
 اْلَيِني   الر فيؽُ  ِحْضنو عمل  يفاأل َمفِ  َفِاْسَتَراَحتْ  الم ْيؿُ  َل  َيا -ٔ
 (ٔ  اْلَعْبَقِري   الط ِبيَعةُ  ادَ َوسَ   الضافي َلْمِحَيا ِمفْ  اأْلَْضَوا،ُ  َوَسد ْتَيا -ٕ

وقد جعؿ الميؿ ىو  ،ظؿ القمر ليئ يوصؼ الشاعر قريتو الياجعة ف
يمؼ الميؿ فالمشبو:  ،المتعبيف طواؿ النيار وأىميا ،سبيؿ ةئص ىذه القرية

 إليويمجي  الذي الحانيالحضف الرقيؽ  والمشبو بو: ،القرية ويعميا بيكمميا
 .باألمف ووجو الشبو: العطؼ والحناف والشعور ،و،واليد لمراحة اإلنساف

: وىو قولو ،بشئ مف لوازمو إليووقد حذؼ المشبو بو ورمز  
 .سبيؿ االستعار  المكنية  حضنتو( عمل

 :عف شجوف الميؿ وصمتو في الريؼ إسماعيؿويقوؿ محمود حسف 
 َدَياِجِيوِ  َصْمتِ  ِفي    الم ْيؿَ  ةلَ رْ أِ  ِحيفَ  َكَيّنا -ٔ
 (ٕ  ماسيوأ َىاَجْتَيا   الرِّيؼِ  َضِميرِ  ِفي َجْوفَ شَ  -ٕ

 بينووسكوف  ،سدولو في صمت ةلر د أفالشاعر ىنا يصؼ الميؿ وق
  .إظيارىاوعدـ  إة ا،ىاويحاوؿ  ،إنسافميؿ الشجوف التي تكوف في صدر 

 .وسكونا ريتو وقد شمميا ىدو،افالمشبو: الميؿ في ق
 .: الشجوف في صدر الشاعروالمشبو بو

 (الصمت والسكوف  ووجو الشبو   ،التشبيو  كيف( أدا و 
 والتشبيو ىنا مرسؿ م صؿ.

 
 

                                                           

 (.ٓٗص   ٔاألعماؿ الكاممة لمحمود حسف إسماعيؿ ج (ٔ 
 (.ٛٛص   ٔ( ن سو جٕ 
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 الخايم 
ونسػػػػتمد منػػػػو التوفيػػػػؽ  ،إحسػػػػانوعظػػػػيـ  عمػػػػل جػػػػزيئً  نحمػػػػد هللا حمػػػػداً 

 –هللا عميػػو وسػػمـ  صػػمل –محمػػد  ،أنبيا ػػوةػػاتـ  ونصػػمي ونسػػمـ عمػػل ،والسػػداد
 بيداه. ىومف اىتد

 وبعد،،
ه السػياحة المشػوقة لمشػاعر محمػود حسػف فمف ةئؿ مصاحبتنا في ىذ

وقيمػػػة  ،ومػػػا يحممػػػو شػػػعره مػػػف دالالت ن سػػػية عميقػػػة ،شػػػاعر الريػػػؼ إسػػػماعيؿ
 أشػػير أف يحسػػف بنػػا ،مػػةلوعواطػػؼ شػػجية متي ،را عػػة وبراعػػة فنيػػة ممتعػػة أدبيػػة

 ير ىذه السياحة وتتميؿ فيما يمي:إالنتا   التي تضمنيا ىذا البحث  أىـ لإل
وقػد  إسػماعيؿفاعمة فػي شػعر محمػود حسػف  أدا ية كانت الصور  البيان -ٔ

والمبتكػػػر  التػػػي حاكػػػت  ،والكنايػػػة ،ة والتشةيصػػػيةيػػػتنوعػػػت بػػػيف الحقيق
فامتػػػاز  ،واقعػػػو الػػػذي عاشػػػو فػػػي الريػػػؼ المصػػػري فػػػي نسػػػي  متكامػػػؿ

 .ورىافة الحس ،قة التصويردو  األدا،الشاعر بجود   أسموع
ة واالسػت اد  مػف فػي اسػتغئؿ المغػ إسػماعيؿبرع الشاعر محمود حسػف  -ٕ

فػي  لحيػث تتجمػ ،في تكػويف وتراكيػع صػور  البئليػة البيانيػة ،طاقتيا
 وبراعة التصوير. ،شعره جود  التعبير

لبس يفػػػ ،بعيػػػد  عػػػف المجػػػردات إسػػػماعيؿجػػػا،ت صػػػور محمػػػود حسػػػف  -ٖ
ـ فجّسػػ ،فقػػد بػػث الحيػػا  والػػروح فػػي الجمػػادات ،يالمعنػػوي ييػػاع الحسػػ

 .ص واستعارد وشةّ وجسّ 

ف التشػبيو بػاع أل ،منػو كبيراً  ييات في شعره وشغمت جانباً ظيرت التشب -ٗ
 .في بئلة المغة العربية أصيؿواسع وركف 

تصػػوير  أحسػػفوجػػا،ت مصػػور  عاط تػػو  ،كيػػرت االسػػتعارات فػػي شػػعره -٘
 .ومشاعره ال ياضة أحاسيسو مع مما توافؽ
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حيػػث جعػػؿ التشػػةيص مػػف  ،رسػػـ الشػػاعر لوحػػة فنيػػة لمريػػؼ المصػػري -ٙ
فبػث فييػا عنصػر الحيػا  والحركػة  ،ر  لموحة الريػؼوسا ؿ تشكيؿ الصو 

 .ا التجاوع الن سي والوجداني معاموشاركي

 لوكّنػػ ،واسػػتعار ،وتػػو البئليػػة فشػػبّ فيقا إمكانػػاتالشػػاعر مػػف  أفػػادلقػػد  -ٚ
 .فجا،ت الصور  واضحة المعنل ،ة جزلةرشيقة سمس بيل اظكؿ ذلؾ 

 أدىفػي المتمقػي ممػا وتػيييرا  أيػراالتشكيئت البئلية البيانية تركػت  إف -ٛ
والجماليػة  ،بالمتعػة ال نيػة اإلحساس لإل باإلضافة ،مع الصور  موعلت ا

 في شعره.

يةمػػػػع نوعػػػػا مػػػػف  أفاسػػػػتطاع  وفالشػػػػاعر بميارتػػػػو الشػػػػعرية ورىافػػػػة حسػػػػ
الكنايػػػة  أو ،أو االسػػػتعار  ،فجػػػا، التشػػػبيو ،الصػػػور  النػػػبض والحيػػػا  عمػػػل

تعبيػر عػػف حالتػو الشػػعورية فػػي ال هممػػا سػاعد ،مػف التجسػػيد الحسػي نوعػاً 
 والن سية.

ية البيػػاف، متمػػؾ ناصػػلشػػاعر ا يبنػػا، شػػعر  فػػيعػػد لبنػػة إف ىػػذه الدراسػػة تُ 
م ػػت اسػػتطاعت أف تُ  ،ؿ لوحػػات فنيػػة متكاممػػة األركػػافوزمػػاـ المغػػة، فشػػكّ 

 الدارس وتيير انتباىو.
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  ﴿ٜٔٔٚٙ﴾  
  

 (المصادر والمراجع)ثبت 
 اإلمػػػػػاـي بشػػػػرح الحػػػػديث فػػػػي كتػػػػػاع البػػػػار  ،ابػػػػف حجػػػػر العسػػػػػقئني .ٔ

المطبعة  ٔ( طٔٙرقـ   ،الحديث ، كتاع العمـالباع الرابع ٔج ،البةاري
 ىػ. ٖٓٛٔ سنة القاىر  ،السم ية

، ط جػػػػواىر البئلػػػػة فػػػػي المعػػػػاني والبيػػػػاف والبػػػػديع ،حمػػػػد الياشػػػػميأ .ٕ
 بدوف تاريخ. ،ة العصريةبيروت، المكتب

ولػػػػل د/ عبػػػػد القػػػػادر القػػػػط، الطبعػػػػة األ الحػػػػديث فػػػػي األدع العربػػػػي .ٖ
  ـ.ٜٛٚٔ سنة ،،مكتبة الشباع بالمنير 

الصػػػور  ال نيػػػة فػػػي التػػػراث النقػػػدي والبئلػػػي عنػػػد  ،جػػػابر عصػػػ ور .ٗ
 ،سػػػػنةالطبعػػػػة اليالية لبنػػػػاف،  بيػػػػروت ،، المركػػػػز اليقػػػػافي العربػػػػيالعػػػػرع
 ـ.ٕٜٜٔ

دار نيضػة  ،الصػور  البيانيػة بػيف النظريػة والتطبيػؽ ،شرؼح ني د.  .٘
 .ـٜ٘ٙٔ سنةمصر لمطبع والنشر 

المةتػػار مػػف شػػعر محمػػود حسػػػف  ،واف محمػػود حسػػف إسػػماعيؿسػػم  .ٙ
 .ـٕ٘ٓٓ،سنة العامة لمكتاع المصرية طبعة اليي ة ،إسماعيؿ

شػػػػرح ةميػػػػؿ  ٕج ،البئلػػػػة العربيػػػػة ،عبػػػػد الػػػػرحمف حسػػػػف الدمشػػػػقي .ٚ
 ،مانيةيوط السػػػػػػػم ،ـٜٗٗٔبيػػػػػػروت  ،ط دار الكتػػػػػػاع العربػػػػػػػي ،الػػػػػػدوييي
 بيروت.

لمطباعػػػة  ،النيضػػػة العربيػػػةدار  ،طعمػػػـ البيػػػاف ،عتيػػػؽعبػػػد العزيز د.  .ٛ
 .ـٜ٘ٛٔ سنة ، لبنافوالنشر بيروت

،ط دار الصػػور  فػػي شػػعر بشػػار بػػف بػػرد صػػالل نػػافع، عبػػد ال تػػاحد.  .ٜ
 .ـٖٜٛٔ ، سنةعمافال كر، لمنشر والتوزيع، 

 ،االتجاه الوجػداني فػي الشػعر العربػي المعاصػر ،عبد القادر القطد.  .ٓٔ
  ـ.ٜٙٛٔ سنة ط ،مكتبة الشباع بالمنير 



  التصوير البياين يف شعر حممود حسن إسامعيل
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٜٔٔٚٚ﴾  
  

حمود شاكر، م محمد تحقيؽ ،أسرار البئلة  ،لقاىر الجرجانيعبد ا .ٔٔ
 .ـٜٜٔٔسنة  ،ط أولل ،نشر دار المنار،القاىر 

محمػػػػد محمػػػػود تحقيػػػػؽ  ،دال ػػػػؿ اإلعجػػػػاز  ،عبػػػػد القػػػػاىر الجرجػػػػاني .ٕٔ
 .ـٜٜٔٔسنة  ،ط أولل ،نشر دار المنار،القاىر ، شاكر

دار ية، ، الطبعة اليانريخ ونقدصبل، الصور  األدبية تي عمي عميد/  .ٖٔ
 .مصر ،إحيا، الكتع العربية

 إبػػػػراىيـال ضػػػػؿ  أبػػػػوتحقيػػػػؽ محمػػػػد  ،الوسػػػػاطة ،القاضػػػػي الجرجػػػػاني .ٗٔ
مطبعػػػػة  القػػػػاىر ،  الطبعػػػػة الياليػػػػة،،الكتػػػػع العربيػػػػة إحيػػػػا،دار  ،البجػػػػاوي
 .ـٜٜٙٔ سنة يحمبالعيسي 

 شػػرح وتعميػػؽ د/ محمػػد ٔ، جفػػي عمػػـو البئلػػة اإليضػػاح ،القزوينػػي .٘ٔ
 .ـٜ٘ٛٔسنة  ،ط سادسة ،الكتاع المبنانيدار  ،عبد المنعـ ة اجي

طبعػػة  ، وعػػزت سػػعد الػػديف،سػػمواف محمػػودل ،إسػػماعيؿمحمػػود حسػػف  .ٙٔ
 .ـٕ٘ٓٓ ، سنةاليي ة المصرية العامة لمكتاع

د/ صػػػابر عبػػػد  ،بػػػيف األصػػالة والمعاصػػػر  ،محمػػود حسػػػف إسػػػماعيؿ .ٚٔ
  ـ.ٜٗٛٔ،دار المعارؼ،سنة الدايـ

 (،دراسػػة فنيػػة  ،شػػعر محمػػود حسػػف إسػػماعيؿ ،عمػػي ىديػػة د. محمػػد .ٛٔ
 ـ.ٜٚٛٔسنة  نشر مكتبة مدبولي،

 (المعاجم المغو  ) 
 ،دار صػػػادر ،ط ياليػػػة ،مػػػاد   صػػػور( ،لسػػػاف العػػػرع ،ابػػػف منظػػػور .ٜٔ

 .ىػٗٔٗٔ سنة بيروت
دار  ،ف مػػاد   صػػور(، الم ػػردات فػػي لريػع القػػر الرالػع األصػػ ياني .ٕٓ

 الةمود لمتراث.
 (الدور ات) 

عيؿ وشػاعرية الشػػموخ"، أ/ نعمػاف عاشػور مقػاؿ" محمػػود حسػف إسػما .ٕٔ
 ـ .ٜٓٛٔمجمة الدوحة القطرية السنة الةامسة ، أكتوبر سنة 
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