قسم اللغة و ا ألدب العريب
تخصص :دراساتأدبية.

الصورة الشعرية في " قصيدة يوميات امرأة المبالية لنزار قباني"
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البويرة

السنة الجامعية2012/2012 :

رئيسا
عضوا

بسم اهلل الرحمن الرحيم
"" اقرأ بسم ربّك الذي خلق
خلق اإلنسان من علق
إقرأوربّك األكرم
الذي علّم بالق لم

علّم اإلنسان ما لم يعلم ""
صدق هللا العظيم
العلق األيات:من1ـ.5

كلمة شكر

قال تعاىل:
"ولئن شكرمت ألزيدنكم "
إىل األستاذة الفاضلة واحملرتمة
" لطرش صليحة "
لك منا كل عبارات التقدير واإلحرتام والشكر
نشكرك على مجيع املساعدات والنصائح اليت قدمتها لنا .
كما نشكر
كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد
إىل كل ىؤالء هندي مثرة مشوارنا الدراسي.

وشكرا

إهداء
إىل أمي
مث أمي
مث أمي "رمحها اهلل"
مث إىل والدي العزيز حفظو اهلل ورعاه
إىل أخي العزيز "علي"
وإىل مجيع أخوايت حفظهم اهلل.
إىل كل الصديقات وإىل كل من إحرتمين .
أىدي ىذا العمل املتواضع.

إيمان

إهداء
إىل
متنفسي يف ىذه احلياة
أيب و أمي
حفظهما اهلل وأطال يف عمرمها .
إىل أمجل ذكرى
أخي "صاحل"طيب اهلل ثراه وأسكنو فسيح اجلنان.
إىل مجيع إخويت وأخوايت بدون إستثناء
وإىل "طاوس ومسعودة" .
وإىل الرباعم " :رائدة ،أيوب ،أدم" .
وإىل أزواج أخوايت"حسان وعز الدين "
وإىل كل صديقايت املخلصات.
وإىل كل من علمين حرفا إىل أن وصلت إىل ما أنا عليو اليوم.
وإىل كل عائلة " ،بركان ،دريفل  ،زايدي ،كاملة.......
إىل كل ىؤالء أىدي مثرة دراسيت.
وهيبة

مقدمة
مقدمة
إن ميدان البحث شاق وعسير  ،يتطمب من صاحبو جيدا كبي ار وصب ار أكبر حتى يستطيع
التعمق في الموضوع الذي يتخذه أساسا في معرفتو وسبر أغواره ألن دراسة األدب متعددة األفاق
واسعة األبعاد ال يستطيع النيوض بيا إال من كان لو طبع وممكة عمى إرتياد الممكات وصبر طويل
عمى الجموس لمدة طويمة لقراءة الكتب وتصحفيا والتعمق في ثناياىا  .وخاصة إذا كان البحث في
ميدان الشعر ،الذي يعد من الميادين الخصبة ال تسمم أسرارىا لمقارئ إال بعد القراءات المتعددة ،
وتعد الصورة الشعرية عماد الشعر ،ومقوما أساسيا من مقوماتو ،إذ ال يمكن أن يتصور الباحث
نصا شعريا دون صورة  ،بل إن الشعر عممية تصويرية في أساسيا  ،ولكن ىذا التصوير لم يكن
متفقا عميو من قبل النقاد والباحثين  .قدماء ومحدثين.
ىذا اإلختالف ىو الذي جعمنا نخوض غمار ىذا الموضوع ونتتبعو من القديم إلى الحديث .
ىذه األسباب جعمتنا نختار موضوع "الصورة الشعرية "وبما أن نزار قباني يعد واحدا من أبرز
شعراء العصر الحديث ،ضف إلى ذلك أنو شاعر المرأة بامتياز وسفيرىا والناطق بمسانيا  ،فقد
أثرنا أن تكون قصيدة "يوميات امرأة ال مبالية " محل دراسة وتحميل ولذلك جاء عنوان بحثنا الصورة
الشعرية في قصيدة "يوميات امرأة ال مبالية" .
وىدف البحث ىو إماطة المثام عن معنى الصورة الشعرية في القديم والحديث وابراز أنواع الصورة
التي ينطوي عمييا ديوان الشاعر ،وقد قسمنا البحث وفقا ليذه األىداف وذلك بتخصيص فصل
خاص بتعريف الصورة الشعرية الموسوم بمفاىيم الصورة الشعرية بين القديم والحديث  ،حيث تناولنا
فيو مفيوم الصورة الشعرية لغة واصطالحا ،وتناولنا فيو تصور النقاد القدماء لمصورة الشعرية وذلك
حتى يكون الموضوع مؤسسا  ،كون القدماء ىم المذين حددوا إطارىا العام ووضعوا أسسيا الرئيسية
باإلضافة إلى مفيوميا عند النقاد المحدثون .

أ

مقدمة
أ ما الفصل الثاني جاء بعنوان الدالالت الفنية لمصورة الشعرية وفق المفيوم األداتي  ،حيث تناولنا
فيو أدوات الصورة الشعرية باإلضافة إلى عناصرىا وأنواعيا  ،وحتى يكون البحث أعم وأشمل جاء
الفصل الثالث المعنون "بتجميات الوظيفة البيانية في قصيدة يوميات امرأة ال مبالية لنزار قباني "
وىو فصل تطبيقي إجرائي يدور حول أنواع الصور عند ىذا الشاعر المتمثمة في اإلستعارة والتشبيو
والكناية .
وقد إعتمدنا في بحثنا ىذا عمى المنيج التاريخي التحميمي الوصفي ،المتمثل في تتبع مصطمح "
الصورة الشعرية "تتبعا تاريخيا من القديم إلى الحديث.
وأما المصادر والمراجع التي اعتمدنا عمييا في جمع مادة ىذا البحث فكانت مراجع متعددة قديمة
وحديثة وىناك مصادر تراثية مثل :دالئل اإلعجاز لعبد القاىر الجرجاني والحيوان لمجاحظ وأيضا
المصدر الرئيسي المتمثل في ديوان الشاعر الذي إعتمدنا عميو اعتمادا كميا وخاصة في الفصل
التطبيقي .
كما اعتمدنا عمى مصادر ومراجع أخرى حديثة ،مثل "الصور الفنية لجابر عصفور،والصورة في
الشعر العربي لعمي البطل  "،وقد أفادتنا كثي ار في توضيح الرؤيا الخاصة بمفيوم الصورة الشعرية
لدى المحدثين إال أن ىذا لم يمنع من وجود بعض العراقيل أبرزىا ضيق الوقت  ،لكن بالرغم من
ىذا حب العمم والمعرفة أزال كل الصعاب.
وبشيئ من الصبر وبتوجيو من األستاذة المشرفة استطعنا التغمب عمى ىذه الصعوبات وتمكنا
من إنياء ىذا البحث بيذه الصورة التي نرجوا أن نكون قد وفقنا وأضفنا أشياء تضاف إلى الدراسات
األدبية مستقبال.
كما نرجوا أيضا أن يكون بحثنا ىذا لبنة جديدة تضاف إلى المبنات األخرى التي سبقتنا في مجال
البحث العممي .

ب

مقدمة
وفي األخير نتوجو بالشكر والتقدير إلى األستاذة المشرفة  :لطرش صميحة عمى ما بذلتو من
جيد وعمى توجيياتيا القيمة كما نتوجو بالشكر والتقدير إلى كل أساتذتنا الكرام أساتذة قسم ـ المغة
واألدب العربي ـ عمى مجيوداتيم الكبيرة التي يبذلونيا في سبيل نشر العمم والمعرفة .وشكرا.

ت

نبذة عن حياة نزار قباني

مدخل
نزارقباني شاعر المرأة و شاعر الوطن :

إف المتأمؿ في األدب العربي شع ار و نث ار مف لدف العصر الجاىمي و إلى غاية العصر
الحديث ال بد أف يتوقؼ عند جماعة مف الشعراء و األدباء الذيف شغموا الورى ليس بأعماليـ الفنية
األدبية فحسب و إنما بأفكارىـ و آرائيـ المختمفة و المتنوعة و الجريئة  ،و التي جعمت النقاد و
الدارسيف يرمونيـ بسياـ اإلنتقاد و اإلنتقاص  ،و لعؿ مف أىـ ىؤالء الشعراء شاعرنا " نزار قباني
".
ىذا الشاعر الذي أساؿ الكثير مف الحبر و أثار العديد مف وجيات النظر حولو و حوؿ
شعره  ،و شاعرنا لـ ينؿ رضى جميع أطياؼ المجتمع العربي  ،بؿ بقي شعره بيف مؤيد متيـ
بقصائده و مدافع عف أرائو و أفكاره  ،ومعارض يرى فيو شاع ار لإلباحية و المجوف و يدعو إلى
الضرب بقصائده عرض الحائط و الرمي بيا في مزبمة التاريخ  ،فنزار شاعر
" إمتطى جواد الشعر خمسيف عاما ...ساح بو ...صاؿ بو ...جاؿ ...حارب...قاتؿ...فال الخيؿ
كمت و ال الخياؿ"

()1

.

إذ لـ يقتصر شعره عمى نوع مف أنواع الشعر ،أو عمى غرض مف أغراض القصيدة  ،بؿ
كتب في مختمؼ األشكاؿ و أبدع في شتى األغراض  ،ذلؾ ىو نزار قباني  ،يكتب الحر و
العمودي يتحرؾ في كافة األشكاؿ  .يسبح بحرية في كافة بحور العروض  ،يممؾ ناصية المغة و
مفاتيح البياف "(.)2
و ألف نزار شاعر فريد مف نوعو في ميداف الشعر بؿ في ميداف األدب بصفة عامة  ،وألف تجربتو
الشعرية كانت أكثر التجارب إنتشا ار و رواجا في الوطف العربي  .تمكف ىذا الشاعر الفذ مف تذليؿ
1مجدي سيد عبد العزيز  ،نزار قباني شعره بيف مواطف اإلبداع و أسرار الجماؿ  ،دار العالـ العربي  ،القاىرة ،
ط  ، 2008 ، 1ص . 12
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نبذة عن حياة نزار قباني

مدخل

العقبات و كسر الحواجز و المعوقات التي جعمت مف الشعر فنا صعب المراس بعيد المناؿ ،ليس
بمقدور أي كاف أف يتجذر و يتبحر فيو  ،حتى غدا الشعر بفضؿ سيولة ألفاظو و موضوعات
شعره و عبقريتو و حسو الفني جنسا أدبيا يسي ار يستطيع الكثير مف أفراد المجتمع التغمغؿ في ثناياه
 ،وذلؾ أنو خمص مف مختمؼ القيود التي كبمتيا و كبمت معيا جمعا غفي ار مف الشعراء الذيف كتموا
الكثير مف أحاسيسيـ و مشاعرىـ جراءىا  .أشتير نزار بالشعر العربي و ىوسو بالمرأة و مفاتنيا
و تغنيو بكؿ جميؿ فييا بؿ بكؿ شبر في جسدىا بطريقة لـ يسبؽ ليا مثيؿ و بألفاظ و عبارات
بعيدة كؿ البعد عف الحشمة و الحياء باإلضافة إلى عبثو و مجونو  .مما جعؿ النقاديمقبونو بألقاب
ال تشرفو البتة منيا " شاعر المرأة و شاعر الفضيحة " " الشاعر الكافر " "شاعر المراىقات "
شاعراإلباحية"و"شاعرالفجور"
(.)1

 - 1أحمد حيدوش  ،شعرية المرأة و أنوثة القصيدة  ،قراءة في شعر نزار قباني  ،إتحاد الكتاب العرب  ،دمشؽ
 ( ،د  ،ط )  ، 2001 ،ص . 058

2

نبذة عن حياة نزار قباني

مدخل
 .و غيرىا مف األلقاب .

ىذه اإلنتقادات الكثيرة لـ توقؼ الشاعر و لـ تكبؿ عزيمتو بؿ مضى قدما في قوؿ الشعر
بمختمؼ أغراضو متخذا مف المرأة محو ار رئيسيا لشعره  ،و يتأكد ذلؾ مف أوؿ دواوينو و ىو (
قالت لي السمراء عاـ  1944ـ ) .
كانت لن از ارىتمامات أخرى غير المرأة  ،حيث تحدث عف الساسة و السياسة فمنذ نكسة العرب في
حزيراف عاـ  1967ـ تحوؿ الشاعر إلى التحدث بكؿ جرأة و عالنية عف القضايا السياسية العربية
معمنا تخميو عف موضوع المرأة كأساس لكؿ أشعاره و اإللتزاـ بقضايا ليا صمة بالوطف العربي الذي
مزقتو و شتتو النكبات المتالحقة فيو " لـ ينسى أبدا عروبتو ووطنيتو و أحداث أمتو الجساـ و
ىموميا الكبار ...وأحزانيا ....نكساتيا ...إنيزاماتيا ،إذف ىذا وجو غير ما اشتير بو و عرؼ بو
يستدعي

...وجو

اإلنتباه

جدير

باإلىتماـ

و

اإلحتراـ

"

بالرغـ مف كؿ األلقاب التي حازىا نزار قباني حوؿ المرأة إال أف ىناؾ وجيا آخر لنزار
قباني ىذا الشاعر عندما تمزقت نفوس إخوانو العرب حمؿ قممو لينظـ شع ار عربيا فيو يعبر عف
آالـ و أحالـ و آىات الشعوب العربية فيذا الشاعر و منطمقا مف موقفو العربي يستدعي كؿ
اإلحتراـ .
ىذا فيما يخص الجانب الفني مف حياة الشاعر  ،أما إذا تطرقنا إلى الجانب الشخصي لو
وجدناه مميئا باألحداث و المحطات التي أسيمت بشكؿ كبير في تكويف شخصيتو و مقوماتو
النفسية و العاطفية

3

نبذة عن حياة نزار قباني

مدخل

التي ألقت بظالليا عمى مختمؼ أعمالو الفنية و األدبية  ،مف ىنا وجد النقاد و الدارسوف صعوبة
كبيرة في الفصؿ بيف شخصيتو األدبية و شخصيتو في حياتو اليومية  ،ىذا عمى الرغـ مف سيولة
تجربتو الشعرية مف حيث لغتيا و موضوعيا  ،إال أف اإلمساؾ بأسرار الحياة الشخصية يبقى مف
الصعوبة بدليؿ أنيا مختمفة و متنوعة تنوع أعمالو األدبية شع ار و نث ار و ىنا تكمف دراسة شخصية
نزار الشعرية (. )1
واذا أردنا أف نمج إلى حياة نزار فمف نجد أحسف منو حاكيا و معرفاحيث يقوؿ عف ميالده و
ن ّشأتو " ولدت في دمشؽ في أذار – مارس –  1923ـ في بيت واسع كثير الماؿ و الزىر مف
منازؿ دمشؽ القديمة والدي توفيؽ قباني تاجر وجيو في حيو ،عمؿ في الحركة الوطنية و وىب
حياتو و مالو ليا  ،تميز بحب نادر لمشعر و لكؿ ما ىو جميؿ  ،ورث الحس الفني المرىؼ بدوره
عف عمو أبي خميؿ القباني الشاعر و المؤلؼ و الممحف و الممثؿ " (.)2
كما يتحدث عف طفولتو قائال :
" إمتازت طفولتي بحب عجيب لإلكتشاؼ و تفكيؾ األشياء و ردىا إلى أجزاء ،و مطاردة
األشياء النادرة و تحطيـ الجميؿ مف األلعاب بحثا عف المجيوؿ األجمؿ " (.)3
و يضيؼ نزار ساردا قصة مولده الذي تزامف مع اإلنقالب الربيعي  " " .يوـ ولدت في 21
أذار – مارس – عاـ  1923ـ في بيت مف بيوت دمشؽ كانت األرض ىي األخرى في و الدة و
كاف الربيع يستعد لفتح حقائبو الخضراء  ،أمي و األرض حممتا في وقت واحد  ،ىؿ كانت مصادفة
يات رى أف تكوف والدتي في الفصؿ الذي تثور فيو األرض عمى نفسيا و ترمي األشجار كؿ أثوابيا

1أحمد حيدوش  ،شعرية المرأة و أنوثة القصيدة  ،ص 06 ،05
2مرسي حجازي  ،نزار قباني شاعر المرأة و الوطف  ،سمسمة مشاىير األدباء  ،دار النفيس  ،الجزائر  ( ،د  ،ط )

 ، 2007 ،ص .04
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مدخل

القديمة أـ كاف مكتوبا عمي أف أكوف كشير آذار شير التغيرات و التحوالت  ،كؿ الذي أعرفو أنني
يوـ ولدت كانت الطبيعة تنفذ إنقالبا عمى الشتاء و تطمب مف الحقوؿ و الحشائش و األزىارو
العصافير تؤيدىا في إنقالبيا عمى روتيف األرض " (.)1
و عميو يمكف القوؿ أف ظروؼ نشأتو كاف ليا األثر البالغ في تكويف شخصيتو حيث
ثار عمى مظاىر الضعؼ و اإلنكسار  ،و كذا الظمـ و اإلستبداد و الالعدؿ التي ميزت و ال تزاؿ
تميز المجتمع العربي فكشؼ المستور أسقط القناع عف كؿ الفضائح التي إرتكبيا الحكاـ العرب
بكؿ جرأة و شجاعة فكاف بامتياز الناطؽ الرسمي بإسـ الشعوب العربية و المدافع األوؿ عف
مصالحو و قضايا األمة .
ىناؾ عوامؿ ساىمت في تكويف شخصية نزار قباني " حيث إمتزجت بداخمو أضواء
الحب و نيراف الث ورة  ،فمقد جمع نزار بيف الحب و الثورة و اآلخر بيف صناعة الحموى و صناعة
الحرية فمزج بيف الحالوة و الضراوة "(.)2
فحياة نزار قباني مميئة بالتناقضات حب ،حرب  ،ثورة و شعر حالوة و م اررة  ،كميا عوامؿ
أسيمت بشكؿ كبير في تكويف شخصية نزار الشخصية منيا و األدبية .
نزار قباني ىو الطفؿ الثاني في عائمتو بيف أربع صبياف و بنتاف ىـ رشيد و معتز و
نزار و صباح و ىدباء و وصاؿ التي ماتت في ريعاف الشباب في حادث موت غير عادية ،كاف
ليا أثر كبير في حياة نزار الشعرية .
بدأ نزار دراستو بمدارس دمشؽ و تحصؿ عمى بكالوريا القسـ األدبي مف مدرسة الكمية
العممية التي إلتحؽ بيا و عمره لـ يتجاوز السابعة عشرة إنتقؿ إلى المدرسة العممية الرسمية التي
1مرسي حجازي  ،نزار قباني شاعر المرأة والوطف  ،ص . 07 ، 06
2نبيم ة بركاف  ،نزار قباني شاعر العصر  ،المكتبة العصرية  ،الجزائر  ( ،د  ،ط )  ( ،د ت )  ،ص . 18
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تقؼ موقفا وسطا بيف المدارس التبشيرية التي كانمت تتبنى الثقافة العربية  .و كاف ىذا مف حسف
تدبير األب الذي اختار إلبنائو مدرسة ىي مزيج بيف ثقافتيف حتى يكتسبوا العمـ و يمتزموا بالخط
الوطني.1
و بعد إنتياء نزار مف مرحمة التعميـ الثانوي إلتحؽ بالجامعة السورية فرع كمية الحقوؽ سنة
 1944ـ  ،تحصؿ فييا عمى إجازة سنة  1945ـ  ،إلتحؽ بعد تخرجو بو ازرة الخارجية السورية
وشعؿ عديدا مف المناصب الدبموماسية في القاىرة و أنقرة و لندف و مدريد  ،بكيف  ،بيروت ... ،
إستقاؿ مف العمؿ الدبموماسي في ربيع  1966ـ  .و أسس دار النشر في بيروت بإسمو متفرغا
بذلؾ لقدره الوحيد و ىو الشعر(.)2
ىذه المناصب التي شغميا نزار كاف ليا أثر بالغ في تحكمو لمشعر فمنصب الصفارة السورية
و الرحالت الدبموماسية التي قاـ بيا كاف ليا تحكـ ىائؿ في توسع ممكاتو الشعرية و الفنية حيث
يقوؿ  " :مع كؿ خطوة كنت أخطييا كاف قمبي يكبر و شبكة عيني تتسع آبار نفسي تمتمئ و
البدوي بداخمي يرؽ و يتحضر " (.)3
تزوج نزار مف زىراء أقبيؽ التي كانت إبنة القاضي ىو مف أقراف سوريا و كاف صديقا
لوالده أنجب منيا بنتا وولدا ىما توفيؽ و ىدباء ثـ تزوج مرة أخرى مف العراقية بمقيس الراوي التي
إلتقى بيا في بغداد عاـ  1962ـ حيث أقاـ أمسية شعرية  ،إرتبط بيا سنة  1969ـ و قد أحبيا
نزار لما لمسو منيا مف حب لإلنساف و الشاعر فيو معا ،كما كانت قارئة لكؿ ما يكتب أنجب
منيا زينب و عمر لكف بمقيس قتمت في بيروت و ما كاف عميو إال أف يرثيا بقصيدتو الرائعة بمقيس

1ينظر  ،مجدي سيد عبد العزيز  ،ن ازر قباني شعره بيف مواطف اإلبداع و أسرار الجماؿ  ،ص . 19
2

المرجع نفسو  ،ص . 19

3مرسي حجازي  ،نزار قباني شاعر المرأة و الوطف  ،سمسمة مشاىير األدباء  ،ص . 168
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إنتقؿ إلى باريس ثـ جنيؼ حتى إستقر بو المقاـ بمندف التي مكث بيا األعواـ الخمس
عشر األخيرة مف عمره وافتو المنية في لندف يوـ  30أفريؿ  1998ـ عف عمر يناىز الخمس و
السبعوف عاما قضى منيا أكثر مف خمسيف عاما في الحب و السياسة و الثورة حيث بعث الرئيس
السوري بطائرة خاصة لنقؿ جثمانو و استقبؿ في سوريا إستقباؿ الفاتحيف (.)1
و بيذا فقد العالـ العربي شاع ار كبي ار ترؾ إسمو في سجالت الشعر العربي حيث شيعتو
الجماىير العربية بحزف كبير .
نزار قباني نظـ الشعر و ىو في السادسة عشر مف عمره حيث أصدر أوؿ ديواف لو و ىو
" قالت لي السمراء  1944ـ  ،و الذي أتبعو بمجموعة مف األعماؿ الفنية األخرى و خاصة
الدواويف الثالثة التي تمت أوؿ ديواف لو و المتمثمة في طفولة نيد  1948ـ  ،سامبا  1949ـ ،
قصائد مف نزار  1956ـ .
حيث أسس خالليا مدرسة شعرية جديدة  ،ضاربا بذلؾ أساسات الشكؿ و المضموف في
القصيدة العربية عرض الحائط (.)2
نالحظ أف نزار نظـ الشعر و ىو في سف مبكرة و كانت دواوينو األولى تمي بعضيا
البعض أوؿ ديواف عاـ  1944ـ و أتبعيا بدواويف ثالث عاـ  1948ـ  1949 ،ـ  1956 ،ـ ،
حيث تخمى عف الشكؿ و المضموف .
" يعتبر نزار قباني مدرسة شعرية و فكرية تناولت دواوينو األربعة األولى قصائد رمانسية
و كاف ديواف قصائد مف نزار قباني الصادرة عاـ  1956ـ نقطة تحوؿ في شعر نزار (.)3

1مرسي حجازي  ،شاعر المرأة و الوطف  ،سمسمة مشاىير األدباء  ،ص .168
2

مجدي سيد عبد العزيز  ،نزار قباني شعره بيف مواطف اإلبداع و أس اررالجماؿ  ،ص . 20

3مرسي حجازي  ،شاعر المرأة و الوطف  ،سمسمة مشاىير األدباء  ،ص17
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و لقد كانت المرأة الموضوع الذي إستنفذ طاقة الشاعر حيث جعميا موضوعا لشعره طواؿ
أزيد مف نصؼ قرف فكانت موضوعا ألوؿ قصائده و موضوعا آلخر قصائده ،إذ كانت المرأة
بالنسبة لنزار مصدر إلياـ  ،و دافعا قويا لكتابة الشعر  ،و قد تعددت صورىا و أشكاليا مف
قصيدة إلى أخرى حسب العرض و الموضوع الشعري الذي كاف يرمي إليو الشاعر في كؿ قصيدة
عمى أخرى (.)1
" إنتقؿ شعر نزار بعد ىزيمة  1967ـ نقمة نوعية مف شعر الحب إلى شعر السياسة و
الرفض و المقاومة  ،و إستطاع منذ ذلؾ التاريخ أف يمسؾ الوردة و المسدس بيد واحدة " (.)2
و رغـ ذلؾ فالمرأة لـ تغب عف أشعاره  ،واف كانت أشعا ار سياسية فقد سجمت حضورىا و
لو كرمز أو داللة  ،و في ىدا الصدد يجيب نزار عف سبب إختياره لممرأة موضوعا رئيسا لشعره
دوف الوطف بقولو :
" إف شعري كمو إبتداء مف أوؿ فاصمة حتى آخر نقطة فيو بصرؼ النظر عف المواد
األولية التي تشكمو و البشر الذيف يممؤونو مف رجاؿ و نساء  ،و التجربة التي تظيئو سواء كانت
تجربة عاطفية أو سياسية ىو شعر و طني "

()3

.

و يقوؿ أيضا  " :قد يصبح في مرحمة مف المراحؿ عشيقة أجمؿ مف كؿ العشيقات و أغمى

()4

مف كؿ العشيقات "

.

1ػ ينظر  ،أحمد حيدوش  ،شعرية المرأة و أنوثة القصيدة  ،قراءة في شعر نزار قباني  ،ص . 06
2مجدي سيد عبد العزيز  :نزار قباني شعره بيف اإلبداع و أسرار الجماؿ  ،ص . 20
3نػ ازرقباني  ،األعماؿ النثرية الكاممة  ،ج ، 7منشورات نزار قباني  ،ط  ، 1بيروت  ، 1993 ،ص

372

4نػ ازرقباني  ،األعماؿ النثرية الكاممة  ،ص 422 ، 421
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و عمى الرغـ مف ذلؾ لـ يكف تحوؿ "نزار" مف شعر الحب إلى شعر السياسة مفروشا
بالورد كما يعتقد البعض بؿ سبب لو ىذا التحوؿ عدة مشاكؿ و عراقيؿ كادت تحوؿ بينو و بيف
تميزه في ىذا النوع مف الشعر  ،لوال ذىنيتيالجريئو و الرافضة لمخضوع و اإلستسالـ حيث يقوؿ
"نزار" في ىذا الصدد :
" أنا أعتقد أف التحوؿ مف شعر الحب إلى شعر السياسة ليس تجارة رابحة مطمقا فالنوـ
في عيوف النساء أكثر طمأنينة مف النوـ بيف األسالؾ الشائكة ...و اإلنساف الذكي ىو اإلنساف
الذي ال يسقط في بئر السياسة في بالدنا  .إف تحولي إلى السياسة و أنا ال زلت أصر أنو لـ يكف
تحوال  ،كاف نتيجة ىزة داخمية كسرت كؿ ألواح الزجاج في نفسي دفعة واحدة و أريد أف أؤكد أف
شعري السياسي عمقني عمى أكثر مف صميب و أكثر مف حبؿ مشنقة  ،إف نصؼ األنظمة العربية
تقؼ مف شعري السياسي موقؼ العداء و الرفض "

()1

.

مف خالؿ ىذا القوؿ نستنتج أف تحوؿ "نزار قباني" مف شعر الحب إلى شعر السياسة لـ
يكف تحوال دائما و إنما ظرفيا خمقتو أحداث  1967ـ و ىذا الذي جعمو يبتعد عف الشعر الغزلي
لفترة معينة .
لقد خمؽ "نزار قباني " موروثا أدبيا ضخما  ،ساىـ في تطوير و إثراء المكتبة العربية
الحديثة و ذلؾ لما تركو مف دواويف شعرية و أعماؿ نثرية تناولت العديد مف المواضيع و أسيمت
في جعمو أحد أبرز رواد األدب العربي المعاصر حيث " أصدر إحدى و أربعيف مجموعة شعرية و
()2

نثرية "

.

1ىاني الخير  ،نزار قباني  ،قصائد صنعت مجدي و قصائد تعرضت لمقص الرقيب  ،دار أرسالف لمطباعة و
النشر و التوزيع  ،دمشؽ  ،ط ، 2006 ، 1ص 13

2مجدي سيد عبد العزيز  :نزار قباني شعره بيف اإلبداع و أسرار الجماؿ  ،ص . 20
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كؿ ىذه األعماؿ جمعت في كتابي األعماؿ الشعرية الكاممة و األعماؿ النثرية الكاممة ،
حيث خصص الجزء األوؿ مف كتاب األعماؿ الشعرية الكاممة لمشعر الرومانسي و نذكر منيا :
"قالت لي السمراء  ،طفولة نيد  ،سامبا  ،قصائد نزار قباني  ،حبيبتي ،الرسـ بالكممات ،
يوميات إمرأة ال مبالية  ،قصائد متوحشة  ،كتاب الحب "

()1

.

أما الجزء الثاني مف كتاب األعماؿ الشعرية الكاممة  ،فقد عنونو باألعماؿ السياسية الكاممة
و الذي تضمف أروع ما قاؿ "نزار" في السياسة و نذكر منيا  " :إيضاح إلى قراء شعري  ،خبز و
حشيش و قصر  ،قصة راشيؿ شوارزينبيرغ  ،رسالة جندي إلى السويس  ،جميمة بوحيرد  ،ىوامش
عمى دفتر النكسة ،الممثموف  ،منشورات فدائية"

()2

.

ىذا و لـ يكتب نزار في الشعر فحسب بؿ كتب أيضا في النثر  ،و كاف نثره في غاية
الجماؿ يحمؿ طاقة فكرية ىائمة  ،و مف بيف مؤلفاتو النثرية نذكر كتاب األعماؿ النثرية الكاممة  ،و
الذي الذي جمع أىـ أعمالو النثرية باإلضافة إلى بعض المقاالت و القصائد المتفرقة و الدوريات
العا لمية  ،كما يممؾ ديواف شعر بالمغة اإلسبانية عنوانو " أشعار الحب العربي"  ،ىذا التألؽ و
التفوؽ في ميداف الشعر و النثر لـ يمر مرور الكراـ عمى النقد  ،فقد كاف لنزار عدة جوائز عرفانا
و تقدي ار لما قدمو مف أعماؿ لمقارئ العربي بكؿ أطيافو  ،نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ " :
-

وساـ اإلستحقاؽ الثقافي اإلسباني  1964ـ بمدريد .
 جائزة سمطاف بف عمي العريس لإلنجاز العممي و الثقافي دبي  1994ـ . وساـ الغار مف النادي السوري األمريكي و اشنطف مايو  1994ـ . -ميدالية التقدير الثقافي مف الجمعية الطبية العربية اإلمريكية يونيو  1994ـ .

1ينظر  ،نزار قباني  ،األعماؿ الشعرية الكاممة  ،ج  ، 1منشورات نزار قباني  ،بيروت  ،ط ، 2007 ، 17

ص 358 ، 07

2ينظر  ،نزار قباني  ،األعماؿ الشعرية الكاممة  ،ج  ، 1ص . 720 ، 683
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 -عضوية شرفية في جمعية خريجي الجامعة اإلمريكية في بيروت نوفمبر  1995ـ "

()1

.

يعد نزار قباني مف الشعراء العرب الذيف شغموا الورى و ممؤوا الدنا بشعره المتميز الخاص
ليس بعممو الفني األدبي و حسب و إنما بأرائو و مواقفو و إنتقاداتو الجريئة التي جعمت مف شاعرنا
العربي
شاع ار متمي از  ،ىذا الشاعر قد أساؿ الكثير مف الحبر مف طرؼ النقاد بيف مؤيد محبب لشعره و
بيف معارض رافض ليذا النوع فوصؼ بالفارس الذي إمتطى جواد الشعر لمدة خمسيف عاـ شعره لـ
يقتصر عمى نوع واحد و ال غرض واحد بؿ كتب في الحر و في العمود و إف التجربة الشعرية
الخاصة بو كانت أكثر التجارب إنتشا ار و رواجا في الوطف العربي جعمتو متمكنا مف تذليؿ العقبات
و كسر الحواجز و المعوقات  .اشتير نزار بالشعر العربي و ىوسو بالمرأة و مفاتنيا و تغنيو بكؿ
جميؿ فييا مما جعؿ النقاد يرمونو بسياـ األلقاب منيا " شاعر المرأة  ،شاعر الفضيحة  ،ىذه
اإلنتقادات الكثيرة لـ تكبؿ عزيمتو فإتخذ مف المرأة محو ار رئيسيا لشعره و يتأكد ذلؾ مف أوؿ دواوينو
و ىو " قالت لي السمراء " 1944و بعد نكسة حزيراف عاـ  1967ـ ولى شاعرنا وجيو شطر
الساسة و السياسة فأخذت أحزاف و آالـ و حروب األمة العربية نصيبيا مف شعر نزار قباني .
توفي في  30أفريؿ  1998تاركا فراغا رىيبا في الساحة األدبية .

1مجدي سيد عبد العزيز  ،نزار قباني  ،شعره بيف مواطف اإلبداع و أسرار الجماؿ  ،ص . 21
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مفاهيم الصورة الشعرية

الفصل االول
 -1مفهوم الصورة الشعرية :

أ – لغة  :الصورة كما جاء في لسان العرب إلبن منظور  " :تعني الشكل و صوره حسنو و
تصورت الشيئ توىمت صورتو فتصور لي و الصورة حقيقة الشيئ و ىيئتو و صفتو "

()1

ورد في قاموس المحيط  " :و الصورة بالضم و تستعمل الصورة بمعنى النوع و الصفة "

.
()2

.

و تعني كذلك كما قال شفبع السيد بأنيا  " :تعني في األصل الشكل المجسم و األشياء القابمة لمرؤية
البصرية "(. )3
ك
و لقد وردت لفظة الصورة في القرآن الكريم عدة مرات بيذا اإلستخدام في قولو تعالى  (( :الـذي َخمَقَ َ
()4

اء َرَك َب َك )) "
اك فَ َع َدلَ َك في أَي
فَ َس َو َ
صورة َما َش َ
َ

الس َموات َو
 .و كذلك في قولو تعالى َ (( :خمَ َ
ق َ

المصير )) "
األ َْرض َ
ص َوَركم فَأ َ
بالحق و َ
صوَركم َو إلَيو َ
َحس َن َ

()5

 .و لقد ورد في الشعر الجاىمي في

قول زىير بن أبي سممى :
نصف فُ َؤاده
ان الفتى نصفو و
ُ
لس ً
َ

المحم و َّ
الدم
ورة ْ
َفمَم يبق إال ُ
صَ

()6

الصورة عند "زىير بن أبي سممى" تدل عمى الشكل الذي ال قيمة لو دون المب أو الجوىر  ،فالصورة في
المغة متشعبة المعاني منيا :
الشكل  ،الييئة  ،الصفة المحسوسة التي يكون عمييا الشيئ فتميزه عن غيره  ،و إلى غير
ذلك من المعاني التي تدل عمييا ىذه المفظة .

1ابن منظور  ،لسان العرب  ،ج  ، 4دار صادر للطباعة و النشر  ،ط ،1بريوت  ، 1996 ،ص . 5
2إبراىيم عبد الرمحان غنيم  ،الصورة الفنية يف الشعر العريب مثال و نقد  ،ص 5
3شفيع السيد  ،التعبري البياين  ،دار الفكر العريب  ،القاىرة  ( ،د  ،ط )  ، 1995 ،ص . 25
4سورة اإلفطار  ،اآلية 8 ، 7
5سورة التغابن  ،اآلية . 3
6إبراىيم عبد الرمحان غنيم  ،الصورة الفنية يف الشعر العريب مثال و نقد  ،ص 07
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ب – اصطالحا :أما مفيوم الصورة اصطالحا فيتراوح بين التعبير الحقيقي طو ار و بين
التعبير المجازي طو ار آخر  ،و قد كانت قضية ىذا المفيوم محل نقاش و بحث النقد منذ القديم إلى غاية
الوقت الحالي  ،إذ نجد الباحثين قد اختمفوا في ىذه النقطة و ىي نظرتيم لمصورة و عالقتيا بالتراث فمنيم
من قال بأن لمقدماء كل الفضل و ىذا ما يتناقض و الدراسة الحديثة التي أثبتت وجودىا و أصالتيا في
نقدنا فمصطمح الصورة النقدية غير موجود في تراثنا النقدي و البالغي كونو مصطمحا حديثا ظير نتيجة
التأثر بالغرب  ،إال أن المسألة و القضايا التي عالجتيا ليا جذور في تراثنا و في ىدا الصدد يقول
"الدكتور جابر عصفور" :
" عمى أن ما بذلتو من جيد في ىذا السبيل  ،بقصد دراسة الصورة في النقد القديم
جعمني أقتنع إقتناعا عميقا بأن قضية الصورة في الموروث النقدي العربي مشكمة جوىرية ال تحتاج إلى
()1

دراسة واحدة فحسب  ،بل إلى العديد من الدراسات الدقيقة المتخصصة " .

.

فالصورة ليست دخيمة عمى الشعر العربي القديم فالشعر قائم عمى الصورة منذ وجوده و حتى
يومنا ىذا فيي لبو و جوىره  ،و لكل شاعر طريققتو الخاصة في استعماليا و تجدر االشارة إلى أن
الشعر الحديث يختمف عن الشعر القديم في إستعمال ىذه الصورة .
فمفيوم الصورة عند القدماء قد ارتبط بالمجاز الذي ركز عمى الخيال باعتباره طريقة ووسيمة من
وسائل اإليضاح و التبيين و لعل أول ما تجدر اإلشارة إليو ىو أن كل من الناقد و الشاعر القديم كان
ينتزع نزعة حسية في فيم الجمال و تصويره و لدينا مثال عمى ذلك من قول ابن المعتز :

قد أثقمتو ُحمولةُ من َع ّنب ٍر

فضة
َوأًنظُ ِر إلَيو َ
ورق ْ
من َ
كز َ

)(2

1جابر عصفور  ،الصورة الفنية يف الرتاث النقدي و البالغي  ،دار الكتاب ادلصري  ،القاىرة  ،مصر  ،ط  ، 2002 ، 2ص 9
2عز الدين امساعيل ،األدب وفنونو ،دار الفكر العريب ،القاىرة،مصر ،ط،2،2002ص.8
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الشاعر في ىذه األبيات يصور اليالل بأشياء حسية  ،ىو ذلك الزورق الذي يسبح في الماء محمال
بالعنبر
و إذا حاولنا تحميل ىذه الصورة نجد أن الزورق في الماء يشبو اليالل شكال و حجما و ىو في السماء
مثل الزورق في الماء و ىذا األخير من األمور الحسية .
و لبناء ىذه الصورة الشعرية تتضافر عدة عناصر أوال الفكرة و ىي األساس ثم تمييا المغة و ىذا
باالعتماد عمى الخيال  ،و كذلك الموسيقى و عمى ىذا فإن مفيوم الصورة الشعرية يتمثل في كونيا " :
معطى مركب معقد من عناصر كثيرة من الخيال و الفكرة و الموسيقى و المغة "

()1

.

فالصورة ال بد ليا من مكونات ىذه المكونات تشمل كيان الصورة و تكون ىذه األخيرة ثابتة كالفكرة و
المغة و تضفي ليا بعض السحر و الجمال كالخيال و من ثمة تساعد الشاعر عمى جذب أكبر عدد من
القارئين والمستمعين.
" فالصورة الشعرية تعتبر من وسائل اإلبداع فيي وسيمة األديب الميمة التي يتمكن بيا من
()2

صياغة تجربتو الشعرية  ،كما أنيا تعد ركنا أساسيا من أركان العمل األدبي "

 .و يفيم أن الصورة

دور مؤث ار في العممية اإلبداعية  ،ىي إذن جوىر ولب ىذه العممية من طرف الشاعر و
الشعرية تمعب ا
كذلك ىي قوية و خصبة و كل ىذا تستمده من عالقتيا بالخيال  ،فالصورة الشعرية ليا مفاىيم عديدة
تختمف باختالف الوظيفة التي تقوم بيا في الشعر حيث يمكن ربطيا بالعاطفة و العقل معا إذ أنيا "
تركيب لغوي لتصور معنى عقمي و عاطفي متخيل لعالقة بين شيئين يمكن تصويرىما بأساليب عدة "(. )3

1إبراىيم رماين  ،الغموض يف الشعر العريب احلديث  ،دت  ،دط  ، 2003 ،ص . 314
2ينظر:عبد احلميد قاوي ،الصورة الشعرية – النظرية والتطبيق  ،مطبعة رويفي  ،األغواط  ،ط، 2008، 1ص . 1
3عمر يوسف قادري  ،التجربة عند فدوى طوقان بني الشكل و ادلضمون  ،دار ىوما للنشر  ،دط  ،دت  ،ص. 74
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مع أنيا تركيب لغوي فيي تصور عقمي و عاطفي يخضع لمخيال و من ثم يأتي عمل الشاعر الذي يقوم
بعممية اإلبداع عن طريق إيجاد الكيفية التي يتم بيا الصورة المقامة عمى شيئين والتحدث عن األساليب
فيي عديدة بتعدد شعرائيا  ،فيتعدد أيضا التعبير الخيالي من أجل التعبير عن التجارب الخاصة و
العامة و اليدف ىو إيصال أفكار و عواطف و انفعاالت أيضا و مشاعر و يتم ىذا عن طريق التصوير
الفني  ،فالصورة الشعرية تحظى بأىمية كبيرة في الشعر العربي  ،فالشاعر ممزم بعممية إبداع في شعره و
من ىذا المنطمق يمجأ إلى بعض التخيالت و األفكار التي يجسدىا في شعره عمى شكل تصورات فنية ىي
بمثابة إبداعات يذىب إلييا الشاعر لتحقيق الجمال و السحر  ،و من أجل التأثير في اآلخرين من خالل
شعره و إقناعيم بأفكار ال يمكنو إقناعيم بيا عن طريق الكالم العادي .
 -2مفهوم الصورة في النقد العربي القديم :
منذ القديم اىتم الشعراء برسم و إبداع صور جميمة في شعرىم و استمر ىذا اإلىتمام حتى
العصر الحديث  ،والمالحظ أنيم اختمفوا في تحديد مفيوم الصورة الشعرية " فأية محاولة إليجاد تحميل
نيائي مستقر لمصورة غير منطقية  ،إن لم تكن ضربا من محال الرتباط الصورة باإلبداع الشعري ذاتو و
فشل المساعي التي تحاول تقنينو أو تحديده دوما لخضوعو لطبيعة متغيرة تنتمي إلى الفردية و الذاتية "
(.)1
معنى ىذا أن تحديد مفيوم الصورة يختمف من عصر إلى آخر،فتحديدىاغيرمنطقي ذلك أن لكل
مبدع أساليبو و انطباعاتو الخاصة بو  ،فالصورة الجاىمية ليست نفسيا العباسية كما أن ىذه األخيرة
ليست ىي نفسيا الحديثة والسبب ىو اختالف ظروف كل عصر و خصوصياتو  ،فالشعر الجاىمي كان

 1بشرى موسى صاحل  ،الصورة الشعرية يف النقد العريب احلديث  ،ادلركز الثقايف العريب  ،بريوت  ،لبنان  ،ط1994 ، 1م  ،ص . 19
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حافال بالتصوير الفني و لعل المعمقات السبع خير دليل عمى ىذا  ،نجد فييا الكنايات و التشبييات و
المجازات نحو قوال الشاعر امرئ القيس :
و لَيـْ ِـل َكمـَـو ِج البـَ ْح ِر أ َْر َخى ُس ُدولَوُ

اع اليـ ــمـ ِ
وم لـِيـَبـْــتَ ِل
ـي بأ َ
َنو ِ ُ ُ
َعمـَ ّ

صمـْـبِ ِو
فـَقـُمـْـت لَـوُ لَمـَا تَمَـ ـطَى بِ ُ

اء بـِ َكـْم َك ِل
ف أَعـْـ ـجـَ ًا
َو أ َْرَد َ
ـاز َو نـَ َ

أالَ ُأييَا المَْي ُل الطـَ ِـوي ُل أالَ أنـْجـَمِي

ِ
ـك بأَمثَ ِل
صـبـْحِ َو مـَا اإلصــباَ ُح منـ َ
بـ ُ

فَيـَ َ
الك مـ ْـن لَي ــل كـَـ ـأ ّ
َن نجوموُ

بِ ِ
كل ُمغ ـ ِ
ذب ِل
ـار الـفـَتـْ ِـل ش ـُ ْ
ـدت َبي ُ

ِّ
صامـِـيا
كـ َ
ـأن الـثُ َـريـَا ُعـمـقت في َم َ

بـِأمـ ـ ـر ِ
اس ِكتـّ ِ
ـند ِل
ص ِـم َج َ
ـان إلــى ُ
ْ

()1

امرئ القيس ىنا يشبو ظممة الميل و وحشتو و كثافتو و طولو بموج البحر  ،و لما طال ىذا
الميل تعجب لذلك  ،و ىو يظن أن نجومو عمقت في مقمم الفرس بحبال من القماش إلى حجارة كبيرة و
شبو حوافره بالحجارة

()2

.

أما الشاعر زىير ابن أبي سممى فإنو يعتمد في صوره إلى " التفصيل و التمثيل و لم يعتمد في
ذلك عمى المغة وحدىا  ،بل كان يعتمد قبل كل شيئ عمى أن تكون الصورة و اسعة ىذه السعة التي
تتضمن التفصيل و التفريع  ،و كأنو يريد أن يحمميا أكثر طاقة ممكنة من التعبير و التمثيل  ،و ىو في
شعره يطمب أن يكون أكثر بيانا و دقة و تفصيال لما يتحدث عنو  ،و يحاول أن يصوره فيو من الشعراء
المصورين المذين يحاولون عرض المناظر بكل أجزائيا و تفاصيميا " (.)3
أي أن زىير ابن أبي سممى يوسع في صوره و يوضحيا  ،و لكي يتم ذلك البد من المجوء إلى
التحميل و التفريع  ،و تصويره ألدق التفاصيل  ،لذلك المشاىد التي يصورىا تأتي في قمة الوضوح لدرجة
أننا نتخيميا ماثمة أمامنا  ،يقول زىير :
1شرح ادلعلقات العشر  :لإلمام اخلطيب ابن زكريا حيي بن علي الرتيزي  ،حتقيق حممد شحاتة إبراىيم ،ط 2005 ،1م  ،ص . 39- 38
 2ينظر :ابن زكريا بن على التربيزي  ،شرح ادلعلقات العشر  ،حتقيق حممد شحاتة إبراىيم الفيصلية  ،مكة ادلكرمة  ، 2005ص . 39-38
 3خالديوسف  ،قراءات و رؤى يف النقد العريب و األدب عند العرب  ،مؤسسة الرحاب احلديثة  ،بريوت  ،لبنان  ،ط1998 ، 1م  ،ص . 66-65
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السـ ـالَح مــقَـ َذ ِ
لـ ـ َـدي أس ـ ِـد َشـاكـِـي ِ
ف
َ ّ َ
ُ

ظ ـفـَ ُارهُ لـَـ ـ ْـم تُـقـَـمّـَِم
لَــوُ ل َـب ٌد ْأ ْ
ظمِِم
سـَريـ ًـعا وأالّ ُي ْبِد بالظُْمِم َي ْ

جـَ ِـرئ َمتـَـى يـُظـمـَـم ُي َعــاقَب بِظ ـْم ِـم ِو

ِ
ِ ِ
المثَ ِمم
َد َم اب ـ ِـن نـَيــيك أو قَـتـيــل ُ

ـاحـيُ ْم
لَعـَم ـ ـ ُـر َك مـَـا جـََر ْ
ت َعم ْـييم ِرم ُ

()1

.

معنى ىذا أن قبيمة أسد ليا جيش معزز بالسالح الكبير  ،وىذا السالح ذو شوكة و بالتالي فيو
يصمح لقيادة الحروب  ،ليذا شبيو بأسد لو لبدتان و أظافر غير مقممة و ىذا الجيش الشبيو باألسد إن
كانت لو وتيرة طمبيا  ،و إن لم تكن لديو كان ىو الواتر و ىذا ليظير حسن بالئو

()2

.

و الحديث عن الصورة الشعرية في العصر اإلسالمي قد يكون أخذ نحوا و اتجاىا آخر  ،فقد جاء
الدين اإلسالمي ومنع العديد من الصور خاصة الماجنة منيا التي أرست قواعدىا في العصر
الجاىمي و تمك الصور المسيئة لمغير و التيكم و الصخرية إزاء اآلخرين  ،و الدليل عمى ذلك العقاب
الذي أنزلو عمر بن الخطاب عمى الخطيئة لما سمع ىجائو الالذع لمزبر قان بن ورء فالدين اإلسالمي
دين رحمة و عفة و تسامح و تآخي و بالتالي يرفض المجون و اإلىانة .
أما عند بني أمية فقد ازدىر عندىم الشعر لعدة أسباب منيا إنتشار اإلسالم و الثقافة اإلسالمية و
اختالط العرب بغيرىم مما أدى إلى تبادل المعارف و الثقافات إال أن التطور الممحوظ كان في العصر
العباسي المعروف بالعصر الذىبي الذي عرف تطو ار و ازدىا ار في ميادين مختمفة فقد إتجو بعض
الشعراء و يسردون النكت و يدعون إلى المجون و اإلطاحة بالقيم و المبادئ في حين إتجو البعض اآلخر
إلى المساجد لمعبادة والحكمة و الزىد

()3

.

1ديوان زىري بن أيب سلمى  ،شرحو و قدم لو األستاذ علي فاعور  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،لبنان  ،ط2003، 3م 1424ه  ،ص-108:
.109
2ينظر  :ابن زكريا حيي علي التربيزي  :شرح ادلعلقات العشر  ،ص . 148
3ينظر  :خالد يوسف  :قراءات و رؤى يف النقد و األدب عند العرب  ،ص . 66
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إن الصورة الشعرية في ىذا العصر قد عرفت تغي ار ممحوظا ذلك أنيا " استمدت مادتيا من الحياة
العباسية الجديدة و ما تزخر بو من صراعات فكرية و اجتماعية  ،و ما تحفل بو من ألوان العموم و
الفنون و ضروب الجمال  ،و قد خضعت الصورة في نشأتيا الطبيعية إلى الدراسة الواعية و التنظيم ال
سيما عند شعراء البديع و ربما كان لذلك أثره في تعميق الخيال الشعري و لم تعد الصورة الحسية نقال آليا
يحاكي األصل تمام المحاكاة "

()1

.

و لقد انقسم النقاد إلى قسمين منيم النقاد المحدثون المذين قالوا بأن الصورة الشعرية لم تكن معروفة في
التراث النقدي القديم بل ىي وليدة العصر الحديث  ،بينما ذىب آخرون إلى أن ذلك الرأي القائل بعدم
معرفة النقاد القدماء لمصورة يعد إجحافا في حقيم إذ ال يمكن إنكار جيود السابقين في ىذا المجال فمن
أبرز المذين تطرقوا إلييا في القديم نذكر الجاحظ الذي قال في كتابو " الحيوان " عندما سمع استحسان
أبي عمر الشيباني لبيتين من الشعر بالنظر إلى معناه دون النظرو اإلىتمام بمفظيا  " :ذىب الشيخ إلى
استحسان المعنى و المعاني مطروحة في الطريق يعرفيا العجمي و العربي  ،و البدوي و القروي و إنما
الشأن في إقامة الوزن وتخير االلفاظ وسيولة المخرج وكثرة الماء وفي صحة الطبع وجودة السبك فإنما
الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التّصوير".
فالجاحظ ال يضع المعنى مقياسا لمجودة  ،ألن المعاني مشتركة بين الناس سواءا كانوا بدوا أم حض ار ،
عربا أم عجما  ،فالمعاني ىنا مشتركة بين الجميع  ،فاأللفاظ ىي التي تكون مقياسا لمنقد ذلك أن الناس
متفاوتون في اختيارىم لأللفاظ المالئمة و كذا في طريقة عرضيا و سبكيا  ،فالشعر في نظره ىو صناعة
كغيره من الصناعات و الصناعة ال بد ليا من مادة و مادة صناعة الشعر ىي األلفاظ و المعاني التي "
ال شأن ليا بمفردىا و إنما الشأن لمشكل الذي تتخذه النسج أو التصوير الذي يمثل تجسيد تمك المعاني

1خالد يوسف ،قراءات ورؤى يف النقد العريب واألدب عند العرب ،ص . 71
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عن طريق األلفاظ عمى أن تخضع ىذه األلفاظ لوزن معين  ،و أن يتم تخيرىا بحيث تستوفي المعنى الذي
يريده الشاعر مع سيولة في مخارج ىذه األلفاظ ووفرة في خصائصيا الفنية التي تؤدي إلى استحسانيا و
قبوليا و صحة طبع صاحبيا و جودة سبكيا " (.)1
إذن األلفاظ تعد مقياس التفاضل ين الشعراء فتظير من خالل ىذا براعتيم  ،و قدرتيم عمى صناعة
السبك و الخصوصية في تخير الوزن .
الشعر  ،فمكل شاعر طريقتو في النظم الخاصة بو و حتى ّ
وىي عند أبي اليالل العسكري " الشكل المجسد الذي تتخذه المعاني عن طريق االلفاظ تحسن ىذه
الصورة إذا احتل كل لفظ مكانو الصحيح من النظم و إذا احتل نظم الكالم شوىت و تغيرت الحمية "

()2

ابو اليالل العسكري يؤكد عمى عمومية المعنى وخصوصية األلفاظ و ىذا ما يفسره أو يثبتو تناول
المعنى
الواحد بطرق متباينة و متفاوتة .
أما الصورة عند "عبد القيار الجرجاني" لم تكن منحصرة في قياس األشياء ذات المدلوالت الذىنية
عمى األشياء ذات المدلوالت الحسية فيو الذي نقل الصورة من عالم المحسوسات لتصبح مصطمحا
فمما رأينا البينونة بين أحد األجناس تكون
لألشكال التي تشكل بيا المعاني عن طريق األلفاظ إد يقول " ّ
الصورة فكان تبين انسان من انسان و فرس من فرس بخصوصية تكون في صورة ىذا التكون
من جية ّ
في صورة ذاك و كذلك كان األمر في المصنوعات فكان يبين خاتم و سوار من سوار بذلك  ،ثم وجدنا
بين المعنى في احد البيتين و ّبينو في األخر بينونة في عقولنا و فرقا و عبرنا عن ذلك الفرق و تمك
البينونة

1أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ  ،احليوان  ،حتقيق عبد السالم حممد ىارون  ،اجملمع العريب اإلسالمي  ،بريوت  ،لبنان  ،ط1969 ، 3م  ،ص
. 132-131
2زكية خليفة مسعود  ،الصورة الفنية يف شعر ابن ادلعتز  ،منشورات جامعة فان يونس  ،بنغازي  ،ط1999 ،1م  ،ص . 16-15
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بأن قمنا  :المعنى في ىذا صورة غير صورتو في ذلك " .

()1

أي أن ىذا المعنى في مفيوم اخر غير الصورة التي عيدناىا و يستدل "الجرجاني" عمى قولو إلى
ماأقره "الجاحظ "بأن الشعر ماىو إالّ صياغة و ضرب من التصوير الفني ما نمحضو عمى "عبد القاىر
الجرجاني" أن صورة عنده لم تكن منحصرة في أنواع بعينيا  ":كالتشبيو و اإلستعارة و المجاز و الكناية
و إنما ىي األلفاظ من حيث ىي أدلة عمى معان و ىذه المعاني نوعان  :نوع نصل إليو بداللة المفظ
وحده أي من حيث موضوعو في المغة و نوع آخر ال نصل إليو بداللة مباشرة و لكن المفظ يرشدنا إلى
()2

المعنى و ىذا المعنى يدلنا عمى معنى آخر و ىذا كمو عمى سبيل اإلستعارة  ،الكناية  ،التمثيل " .
إذن فالصورة الشعرية عند "عبد القاىر الجرجاني" نوعين :
-

النوع األول  :يتمثل في األلفاظ من حيث ىي أدلة عمى معان مباشرة .

-

النوع الثاني  :يتمثل في األلفاظ من حيث ىي أدلة عمى معان وىذه المعاني تدل عمى
معان أخرى

و عمى الع موم فإن المفاىيم السابقة كان ليا الفضل في تطور المفاىيم المعاصرة فالجاحظ لم يفنن بالمفظ
إال لكي يبرز الصورة الشعرية في أجمل معارضيا و "عبد القاىر" رأى جمال الصورة في إرتباطيا
بالتناسق في الكالم و نظمو  ،و يالحظ أن لمسات ىذين الناقدين ال زالت تطبع أراء النقاد المحدثين و
المعاصرين .
 -2مفهوم الصورة في النقد العربي الحديث :
إذا كان المفيوم القديم قصر عمى التشبيو و األستعارة فإن المفيوم الجديد يوسع من إيطارىا  ،إذا لم تعد
الصورة البالغية ىي و حدىا المقصورة بالمصطمح فقد كانت الصورة الشعرية القديمة تنظر أكثر إلى

 1عبد القاىر اجلرجاين  ،دالئل اإلعجاز  ،قرأه و علق عليو  ،حممود شاكر  ،الناشر مكتبة اخلاجني  ،القاىرة  ،مصر  ،ط1989 ، 2م  ،ص .508
2عبد القاىر اجلرجاين  ،دالئل اإلعجاز  ،ص .262
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األداة البيانية سواءا كانت ىذه األداة تشبييا أو إستعارة أو مجا از  ،و ليس معنى ذلك أن الصورة الحديثة
تخمو من ذلك  ،فيي تعتمد أيضا تمك المقومات و أحيانا ال تعتمدىا و ترتكز عمى الجانب الرمزي  ،ألنيا
تراىا أصدق من الداللة عمى نفسية الشاعر و ألنيا تعتمد اإلمتاع اإلنفعالي و الفكري في صورة متوازية
و ليذه العناصر أثر كبير في تصخيم الصورة .
و يمكن أن نتعرض لبعض آراء النقاد المحدثين فييا يخص ىذا المصطمح " الصورة " و في مقدمتيم
"صالح نافع" الذي أعطى تعريفا ليا يختمف عما عيدناه عند النقاد القدماء و قد جعميا ترتكز عمى ثالثة
عناصر أساسية و ىي  :الشعور  ،اإليحاء  ،الوحدة  ،يقول فييا يخص عنصر الشعور " أن النقد
الحديث يكاد يتجاىل بكل مباحث البالغة العربية و مقايسيا و يعتمد في تقييمو لمعمل األدبي عمى عمى
مقاييس و موازين جديدة تقوم عمى أسس فنية غالبا  ،فإن إصطالح الحقيقة و المجاز في النقد الحديث قد
اتخذ إسم الصورة  ،و الصورة ىي الصيغة المفظية التي يقوم فييا األديب فكرتو و يصور تجربتو " (.)1
فنجد أن "صالح نافع"من خالل ىذا التعريف يدخل الشعور كعنصر أساسي في تكوين الصورة
بإعتبارىا صورة حسنة تقوي الشعور لدى اإلنسان و تترك في القارئ عاطفتو الشعورية  ،غايتيا األولى
تمكن المعنى في النفس عن طريق التأثيرال عن طريق الوضوح فتترك في النفس إنطباعا جميال مبيما و
ىذا اإلبيام ىو ما يزيد الصورة جماال إلن المتعة تكمن في ذلك الغموض و قد إعتبر صالح نافع أن
الصورة في النقد الحديث ال يمكن أن تعتبرىا نافعة إال إذا كانت تحمل شحنة عاطفية.
" فالعاطفة ىي التي تيب لمحدس تماسكو .الصورة في شعر وحدتو و ال يعتبر الحدس
حدسا حقا أال أنو يمثل العاطفة و من العاطفة يمكن أن يتفجر الحدس أن العاطفة ىي التي
تضفي عمى الفن ما في الرمز من خفة ىوائية "

()2

 ،و بالتالي العاطفة ىي من أىم ما في

1عبد الفتاح صاحل نافع ،الصورة يف شعر بشار بن برد  ،دار الفكر و النشر و التوزيع  ،عمان  ،األردن  ،1983،ص . 78
2عبد الفتاح صاحل نافع ،الصورة يف شعر بشار بن برد  ،ص 79 :
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الصورة الشعرية  ،و ىي أىم عنصر ركز عميو المحدثون  ،بل ىي األساس في الصورة ألنيا
ىي التي تقوم بشرح خواصيا فتنقميا لمقارئ و تأثيرىا و جماليا و يقول مؤكدا العالقة بينيما " :
إن العاطفة بدون صورة عمياء و الصورة بدون عاطفة فارغة "

()1

 ،أما الظاىرة األخرى التي

اشترطيا "صالح نافع" لتتوفر في الصورة فيي تبعث عمى المتعة ألنيا تنقل القارئ من عالم الواقع
إلى عالم األحالم فيو يقدم تصو ار يبعث المتعة و النشاط في قارئيا و تجعل ذىنو كثير الحركة
و تجعمو كمما تناول الصورة بالدراسة وجد فييا شيئا جديدا و العنصر األخير الذي أشترط يجب
أن تتم في نطاق وحدة معينة فتظير في ىذا المجال قدرة الشاعر في جمع أشتات ىذه الصورة و
تظير بذلك .و الصورة ىي كيفية تناول الشاعر لممرئيات و الوجوديات في محاولة لنقل تجربتو
إلى المتمقي عمى درجة كبيرة من التأثير و إثارة مشاعره و إنفعاالت  ،فيي إذن تمكين المعنى و
التأثير القوي في المتمقي  " :و ميمة الشاعر في قولو أو صوره أن يربط بين األشياء و الفكر و
بين المحسوس و العاطفة "

()2

.

نفيم من ىذا القول أن "شوقي ضيف" يتصور الصورة تصبح من دون قيمة شعرية إذا كانت
الحواس وحدىا ىي التي تجيزىا و تستحسنيا فأىم ما يميز الفنان العظيم ىو إحساسو األصيل باألشياء
أصالة تقوم عمى الفكر الواسع .
و نرى من ذلك أيضا "صالح نافع" الذي يتماشى أريو مع رأي "شوقي ضيف"  ":فيو إذا صور
األشياء لم يستطع أن ينقمو إليك نقال إنما يعطيك أثره فيو و وقعو عمى حسو و ما بعث فيو من إحساس

1ادلرجع نفسو  ،ص80
2شوقي ضيف  ،يف النقد العريب  ،ط  ، 5مكتبة الدراسات األدبية  ،دار ادلعارف  ،ص . 92
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و مشاعر و ذكريات دفينة و ميما أوتي من بيان و بالغة لن يستطيع أن يحسم ذلك في صورة معينة
إنما في أوصاف تتعاقب في الزمن فتجد مع ذلك منيا صورة تؤلفيا لنفسك مع أشتات األلفاظ

()1

.

و معالم الصورة تبدو واضحة من خالل ىذا الزعم إن ىي ال تأتي رسما جامدا و إنما تأتي مشحونة
بالعاطفة مشبعة بالفكر  ،تأتي في برىة من الزمن و ال تكون مجسمة في وضع معين و إنما يحركيا
الشاعر في أوضاع مخيمتو تساعده في ذلك تمك التعاقبات من الزمن التي يصور فييا صورتو  ،فتأتي
صورة تنبض بالحياة و بالعواطف البشرية و من ثم ينبغي عمى الصورة الشعرية  ،و رغم الدراسات و
المجيودات الكبيرة التي كانت تدور حول تحديد مصطمح الصورة إال أن ىذا المفيوم ال يزال يشوبو بغض
الغموض و لعل السبب في ذلك يرجع إلى كون " الصورة ليا إرتباط ثاني خاص بالمدركات الحسية من
جية و بالعقل الذي يستحضر ىذه المدركات من جية ثانية و ىذا ماجعل الباحثون يتجيون إلى اتجاىات
مختمفة في شرح ىذا المصطمح و بالتالي اكتشف دالالت مختمفة "

()2

 ،يعني أن ىناك كثي ار من اإلبيام

و الغموض يحيطان بمفيوم ىذه األداة الشعرية المبتكرة و ىذا ما جعل بعض الدراسين يقولون بأن
الصورة من أن نصفيا إلى تعريف نقدي عممي ،
ألنيا كما يرى األخضر عيكوس " أشياء مراوغة تتجنب الحصار الممل لمغة النقد العممية ببساطة و قد
()3

نحصل عمى نتائج أفضل عندما نرسم صورة لندرك صورة غيرىا "

.

يرى عمي البطل أن الصورة الشعرية " ىي تشكيل لغوي كونيا خيال الفنان من معطيات متعددة
يقف العالم المحسوس في مقدمتيا فأغمب الصور مستمدة من الحواس إلى جانب ما يمكن إفعالو من
الصور النفسية و العقمية و إن كانت ال تأتي بكثرة الصور الحسية أو يقدميا الشاعر أحيانا في صور

1عبد الفتاح صاحل نافع  ،الصورة يف شعر بشار بن برد  ،ص . 85
2مربوك بن غالب  ،الصورة الشعرية عند حممد العيد آل خليفة ،رسالة ماجيستار،كليةاالداب مصر ،1988ص . 11
3األخضر عيكوش  ،مقال يف الصورة الشعرية و ميزاهتا الفنية  ،جملة جامعة قسنطينة  ،علوم إنسانية  ، 1990/06/01دار نوميديا للنشر و اإلشهار
 ،مطابع دار البعث  ،قسنطينة  ،ص 143
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حسية و يدخل في تكوين الصورة بيذا المفيوم ما يعرف بالصور البالغية من تشبيو و مجاز إلى جانب
التقابل و ىذا التشكيل يستغرق المحظة الشعرية و المشيد الخارجي "

()1

.

و عمى العموم يبقى في ىذا التعريف عناصر مشتركة مع التعريفات السابقة و ىي عناصر أساسية
في التعريف لمصورة و يكون ذلك من المغة التي تعتمد األساليب البيانية المختمفة إلى جانب خيال الفنان
الذي يمعب دو ار ىاما و كبي ار في إثراء العوامل الباطنية و تفاعميا مع العوامل الخارجية و يبقى الجانب
الحسي في المقدمة بإعتبار الصورة من الحواس .
كما يشير أيضا إلى الصورة العقمية و النفسية التي يحاول دائما تقديميا في قالب حسي ىي األخرى
مع اإلشارة أنيا ال تعتمد كمية عمى الحس  ،و عمى العموم فإن ىذه التعريفات التي أوردناىا بشأن الصورة
كميا اتفقت في وجوىرىا عمى نقاط رئيسية ىي :
 المغة أو التشكيل المغوي الرامي بإستعمال األساليب البيانية المختمفة .-

خيال الشاعر و دوره في إثراء العالقة بينو و بين

العالم الخارجي بواسطة التصوير ىذا

باإلضافة إلى طابع الصورة الحسية لقد نظر المحدثون إلى الصورة الشعرية نظرة مخالفة عن القدماء كما
أن نظرة المحدثين ليست مولدة و ىذا شيئ طبيعي ألن لكل ناقد ثقافتو الخاصة بو  ،و عدم التوحد في
النظرة نابع أساسا من المدارس الفنية و التي تتميز كل واحدة منيا بمبادئ خاصة قد تكون تختمف كميا
مع المدارس و إن اتفقت يكون اتفاقا جزئيا و ىذه المدارس كان ليا دور في تغيير المفيوم الفني لمشعر و
لمحركة النقدية الشعرية كذلك الصورة لدى البرناسيين " ال تعرف إال بالصورة المرئية المجسمة أو ما
يسمى بالبالستيكية والتي تسجل مظاىر الصورة الكمية لألشياء بعيدا عن نطاق الذات الفردية"

1علي البطل ،الصورة يف الشعر العريب  ،دار األندلس  ،بريوت  ،لبنان  ،ط1983 ، 3م  ،ص . 30
2ادلرجع نفسو  ،ص 27
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إذن فيي تنطمق من العالم الحسي المجسم المرئي  ،و من ثم فيي حسية  ،ىذا العالم المادي ال
يتجاوز نطاق الذات  ،و ىكذا فالصورة التي تخدم ذات الشاعر ليست صورة أما السرياليون فقد جعموا
الصورة " بوصفيا العنصر الجوىري لمشعر و يعموىا فيضا يتمقاىا الشاعر نابعة من وجدانو فعمية أن
يستسمم ليمقييا  ،أكثر مما يحاول التوغل في خمقيا بفكرة الواعي لذلك تبدو صورىم و كأنيا نابعة من
الخيال أو من حكم ال تحكمو ضوابط منطقية في تراكم أحداثو "

()1

.

فالصورة ىنا التتجاوز اإلليام أو الحدث الروحي  ،و ال تتدخل أية إرادة أخرى في خمقيا  ،فال
يحاول الشاعر أن يجيد نفسو في خمقيا بل يجب أن يستسمم لخيالو و إليامو و أحالمو .
و الصورة بالنسبو ليم " عمل تركيبي يقوم الخيال ببناء ما خمفو اإلدراك من خبرات و يستمزم خمقيا
في الخيال أن يكون موضوعيا معدوما فالخيال يمغي و جودىا بصمة اإلدراك  ،و يعيد خمق صورتو
الجديدة بديال عن وجوده المادي و ليذا تنحصر القيمة الجمالية في الصورة الفنية ال في الوجود المادي
ألن الواقع ال جمال فيو " (. )2
و المقصود بذلك ىو أن الصورة خمق الخيال  ،جمال الصورة ليس في الوجود المادي ألنيم
يرون أن في ىذا الوجود يتقدم الجمال و بالتالي ال يمكن أن تكون الصورة وليدة العالم المجرد من الجمال
ألن الجمال عند الوجوديين ال يكمن في الشيئ الجميل و إنما في نظرة اإلنسان إليو و لذلك يختمف الناس
فيو .
أما الرمزيين فيفضمون البدء من األشياء المادية فالرمزية ال تطمب الصورة البعيدة عن الواقع
المادي بل ىي تنطمق منو  ،و لكنيا ال تبقى عند حدوده مثل البرناسيين بل ىي تتجاوزه ألكثر من ذلك
ألنيا تطمب الصورة المعبرة عن النفس و الحوار لالشعور .

1علي البطل ،الصورة يف الشعر العريب ،ص 27
2ادلرجع نفسو  ،ص 28-27
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و قد اعتمدت في ذلك وسيمة جديدة في التعبير و ىي التصوير بالرمز فيذا الرمز ىو الذي ينتقل
من الخاص إلى العام  ،و من المحدود إلى الالمحدود " كتصوير المسموعات بالمصبرات و المبصرات
بالمسموعات و ىو ما يسمى بتراسل الحواس "

()1

.

فيذا التراسل يقوم بتجريد جانب من المحسوس ثم يعيد ىذا التجريد في مادة فيجسد الفكرة المماثمة  ،و قد
تمازج المحسوس بالمجرد إلى توليد عالقة مألت الفجوة بين المجرد و الحس معنى مجرد في إطار حسي
 ،ىي تمك الشمس المخترعة تمك الشمس المرة "

()2

.

و بعد استعراضنا لموقف المدارس الفنية و األدبية تجاه الصورة الشعرية نالحظ االختالف في عدم
التوحد في النظرة إلعطاء مفيوم ثابت لمصورة الشعرية .

1علي البطل ،الصورة يف الشعر العريب  ،ص . 27
 2عب ــد اهلل حمــمد حســن  ،الصــورة و البـناء الشعري  ،الناشر دار ادلعارف  ،كورنيش النيل  ،القاىرة ( ب  .ط ) ( ب  .ت ) ،ص 110
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الفصل الثاني
 -1أدوات الصورة الشعرية >
أ – الخيال >
الخيال ىو تمك الممكة التي إستخدميا الشعراء في تكوين صورىم التي تأتي من إحساسات سابقة
يختزنو العقل و تضل كاممة  ,ثم يألفون منيا صورىم التي يريدونيا فالخيال ىو " أداة الصورة و
مصدرىا بو تتشكل و من خالليا يظير الفن في ىيئتيا و حركتيا و بألوانيا و أصواتيا ناطقة
تنبض بالحياة  ,لذلك فإن الحديث عن الصورة الشعرية بمعزل عن الخيال الشعري يصبح ضربا
(.)1

من العبث و جيدا خانقا ال طائل من ورائو "

يفيم من ىذا القول أن الخيال عنصر أساسي في الصورة اإلبداعية ال يستطيع المبدع االستغناء
عنو شاع ار كان أم روائيا أو رساما و ىو يقوم كما يرى الشاعر "شوقي ضيف" عمى شيئين " دعوة
()2

المحسنات و المدركات ثم بنائيامن جديد " "

.

نالحظ أن" شوقي ضيف" يفرق بين الخيال و التفكير عمى الرغم من أن كال منيما يستعير مواده
من المواد ففي حين نجد التفكير يسيره غرض محدود ىو معرفة الحقيقة و الكشف عنيا بعيدا من
االفتراضات و الخمق الجديد دون التغيير في الشكل و العناصر فالخيال يعتمد عمى التغيير في
العناصر و خمق عالقات جديدة تبدل الحقائق حسب تصور األديب إذ يشكميا تشكيالت جديدة فييا
من روحو ما يجعميا تنبض بالحياة  ,في حين نرى مصطفي ناصف يخالف شوقي ضيف في
عنصر الخيال إذ يرى أن " الخيال الفني خاصية تكبير الحاجز الذي يبدوا عصبيا بين العقل و

1األخضر عيكوش  ,الخيال الشعري و عالقتو بالصورة الشعرية  ,األدب  ,مجمة أدبية فكرية تصدر عن معيد
األدب و المغة العربية  ,جامعة قسنطينة  ,العدد  , 1==8 , 1ص . :;6

2شوقي ضيف  ,في النقد العربي  ,مكتبة الدراسات األدبية (; , )7دار المعارف  ,كورنيش النيل القاىرة ,
ط,7ص ;. 1:

32

الفصل الثاني
المادة فيجعل الخارجي داخمي و العكس بالعكس صحيح  ,إذ يجعل من الطبيعة فك ار و يحيل الفكر
إلى الطبيعة و ىذا ىو بطبيعة الحال موطن السر من الفنون "

()1

.

أما "النعمان القاضي" فيرى أن الخيال الوسيمة التي يتعامل بيا مع العناصر التي تستقي منيا
صورتو فيجعميا تمتزج فيما بينيا فيقول > " خيال الشاعر ىو الذي يتعامل معيا تعامال فنيا مبدعا
يزحزحيا عن صورتيا المادية و يحوليا إلى صورة أخرى فالمقول ليس عمى وجود ىذه المادة الخام
في الواقع و في التراث و إنما عمى كيفية التعامل مع ىذه المادة تعامال فنيا "( ,)2معنى ىذا أن
الخيال الشعري عند "النعمان القاضي" عبارة عن حقيقة تظير واضحة جمية من خالل ما يقدمو
الشاعر من صورة تكون ليا القدرة عمى النفاذ إلى نفس المتمقي و التأثير فيو كما أن ليا القدرة عمى
تمكين المتمقي من رؤية األشياء غير المألوفة و رؤية ما كان مفككا موحدا .
أما "جابر عصفور" فينظر إلى الخيال عمى أنو األداة التي تمزج بين األشياء و الفن
نستمع إليو و ىو يقرر ىذه الحقيقة بقولو > " أنو يوجد بين المادي و الحسي و الفكري و المعنوي
و يذيب الحدود المصطنعة بينيما فيتناغم الحس مع الفكر دون أن يفضمو أو يتميز عنو " (.)3
و بالتالي فإن الصورة تعتبر نتاجا لتفاعل ىذا الخيال مع بقية الممكات و القوى و الحواس المدركة
و ىذا التفاعل ال يمكن أن يتم إال في حالة اإلبداع الشعري األصيل و الشاعر ال يتعامل إال
بالصورة في رؤياه و صياغتو إنو يرى الواقع بعين الخيال الذي يبمغ األعماق و الكمياتو يكتشفو
في تشكيل مغاير لممألوف .
من خالل ىذا يتضح أن الصورة إبنة الخيال أو وليدتو إذ أنيا أصبحت تمثل التشكيل
الذي ال يمكن أن يتم مالم يتدخل الخيال ليخرجو بصورة جديدة تتسم بالتوحد و اإلنسجام .
1مصطفى ناصف  ,الصورة األدبية  ,ط , 1مكتبة مصر  , 1=<9 ,ص . 6:

 2النعمان القاضي أبو فراس الحمداني  ,الموقف األدبي و التشكيل الجمالي ( ,ب ت) (ب ط)  ,ص . 8769

3جابر أحمد عصفور  ,الصورة الفنية في التراث النقدي و البالغي  ,ص . 81:
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الفصل الثاني
بالرغم فإن العرب قديما لم يعرفوا الخيال بمعناه الحديث إال أنيم اقتصروا في مفيوميم
عمى عالم الحس و لم يخرجوا عن نطاق بيئتيم إال فيما ندر إال إن شعرىم لم يكن يخمو من
وحدات فنية كان الخيال دو ار ىاما في إنتاجيا  ,إذ أنو كان خيال خالق موحد يربط بين أج ازء
القصيدة ثم تطور و كل ىذا تطمب بعدا في المفيوم و سعة في اإلدراك  ,فكان العقل بذلك وجية
جديدة فخمقوا في بيئتيم شع ار جديدا تسري في خطوط القديم لكن كان أبعد خياال و أكثر إدراكا
ممن سبقيم  ,و لم يكن إساءة الظن بممكة الخيال إال وليدة فيم لدور الشعر ذاتو فرغم إعجابيم بو
إال أن تصورىم لوظيفتو ال ينبئ بإحترام كبير إذ كانوا يعتبرونو صنعة من الصناعات ينبغي أن
()1

تخضع لقوانين الطمب " فراحوا يقيدون بقوانين صارمة تضمن لمشاعر عدم كساد سمعتو "

,و

من ىذا كمو يتبين مدى أىمية الصورة الشعرية و مدى صمتيا بالخيال الشعري الذي ىو أداتياو
مصدرىا بيا تتشكل و بواسطتو تنفذ إلى مخيمة المتمقي فتطبع فييا شكل معين و ىيئة مخصوصة
ناقمة إلحساس الشاعر إتجاه األشياء و انفعالو بيا و تفاعمو معيا إذ لمخيال الشعري القدرة عمى
توحيد الفكرة و الشعور في وحدة شعرية و ىذه الوحدة ىي الصورة الشعرية أو مجموعة صور التي
تتكون منيا القصيدة الشعرية و الخيال الخير ليس ىو الذي يأتي باألوىام و المجاالت و يدخل
القارئ في متاىات ال مخرج منيا و إنما ىو الذي يقوم بجمع مجموعة من الحقائق تتعمق بالوجدان
و االنفعال و يربط بينيا ربطا محكما ال ينكره الحس أو العقل .
ب – المغة :
مما ال شك فيو أن المغة أساس من كل حدث شعري  ,يستمر ىذا األساس و يتحول بإستمرار
تدفق الدم في شرايين الكممة من جية و في الشرايين التي تصل الكممة بجسد القصيدة و من
1عمي البطل  ,الصور في الشعر العربي في آخر القرن الثاني اليجري – دراسة في أصوليا و تطورىا  ,دار
األندلس  ,ط ,7ص <. 1
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الفصل الثاني
البديييات اليوم أن المغة التي تعجز عن مواكبة الحياة ال تعدو أن تكون جثة قد تسير لكن بقوة
دامغة خارجة عن ذاتيا  ,و ليست المغة وسيمة تعبير فحسب و إنما ىي كذلك طريقة تعبير فمكل
وضع اجتماعي لغتو  ,يقول ياسين األيوبي > " المغة أساس الشعر و عموده الفقري عمييو منو
تنبت األجنحة و سائر األطراف و كمما كان العمود الفقري متينا مستقيما مستوفيا خصائص
الصحة و البناء كانت األجنحة و باقي األعضاء سميمة معافاة  ,تؤدي وظيفتيا في الحركة و
التحريك و االنتقال بعيدا عن األجنحة الممحقة أو عميقا نحو أدغال الذات و إرىاصاتيا "

()1

.

أما ك يف يتم خمق المغة فيذه وظيفة الشاعر الذي يبدأ بتحطيم الشكل و العالقات و
التراكيب التي فرضيا المجتمع عمى المغة ثم بنى شكال و عالقات و تراكيب جديدة حسية ألنيا
تنبع مباشرة من تجربتو الحسية و رؤيتو المباشرة و كل ىذه العممية تتم في مستوى الالشعور و
بالتالي فيو يدعو إلى أن نفيم المغة من خالل الشعر و ىذا أمر ذو أىمية كبيرة فيو يميز بين
طبيعة المغة في الشعر و طبيعتيا في النثر و ىي في الوقت ذاتو يمنح المغة الشعرية شيئا من
()2

القداسة أي أن " لغة الشعر تضع منطقا خاصا بيا و تخمق وجودا متمي از ليا "

.

و ىذا يعني أن المغة يمكن تحديدىا بالقياس إلى عالم األشياء الحسية أما عمم النفس
المعنوي فيي ال تزال قاصرة عمى أن تحدد معناىا وحينما نرجع إلى المعجم في تفسير الشعر
كمعجم لسان العرب إلبن منظور فال نقصد من وراء ذلك إعطاء المعنى الدقيق الذي أراده الشاعر
و إنما ليعطينا النواة التي يدور حوليا المعنى و الدليل عمى ذلك أننا نجد لمفظة الواحدة عدة معاني
تقترب أو تبتعد من أصل المعنى كأن ليس لمفظة معنى محدد تماما  ,و بالتالي فإن " داللة األلفاظ

1خميل موسى  ,لغة الشعر الحديث – الموقف األدبي مجمة أدبية شيرية يصدرىا إتحاد الكتاب العرب  ,دمشق ,
العدد  , 16:تشرين األول أكتوبر  , 1=<1 ,ص . 199

2رجاء عبد  ,لغة الشعر قراءة في الشعر العربي الحديث  ,الناشر منشأة المعارف  ,اإلسكندرية  ,جالل حزي و
شركاؤه  , 1=<9,ص 9
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الفصل الثاني
في الشعر عمى مدلوالتيا الشعورية ليست حقيقة و إنما تتغير حسب األمكنة و األزمنة و حسب
استخدام الشعراء ليا "

()1

 ,أي أن األلفاظ ال تبدوليا داللة إال من خالل الشعر و لكن ىذه

المدلوالت ليست حقيقية وذلك أنيا تتغير حسب األمكنة و األزمنة
و حسب استخدام الشاعر ليا و أبرز دليل عمى ذلك كثرة الشروح و التفاسير .
ولكن "جابر عصفور" يخالف "شوقي ضيف" في ىذا الرأي مؤكدا أن عالمات الشعر
ليست عالمات إشارية محددة الداللة و إنما ىي" مجموعة من المثيرات الحسية تثير في ذىن
المتمقي صو ار و إحساسات أو تحرك انفعاالتو و مشاعره "

()2

 ,وىذا كمو من خالل أجواء الخيال

الذي يجعل الشاعر يحاول دائما أن يقرب المغة من روحيا البدائية ألنيا كمما اقتربت من وضعيا
البدائي األول كانت أكثر تصويرية و عمى ىذا األساس فإن المغة ليا ارتباط وثيق بالخيال لما
تحممو من إشاعات رمزية حممت الشعر فالميل يقبل و الشمس تنام و القمر يضحك و ىكذا .
األلفاظ عند الشعراء ال تؤدي معاني لغوية واضحة أو غامضة فحسب بل تؤدي معاني
بيانية ال نعرفيا أال إذا درسنا عموم البيان البالغية و ىي كذلك تؤدي معاني صوتية إذ ىم ال
يتحدثون باأللفاظ كما نتحدث في حياتنا اليومية و إنما يفنونيا و يوفرون ليا من القيم الموسيقية ما
يجعميا ألحانا و كل ذلك لينقموا إلينا أحاسيسيم و مشاعرىم التي ال تستطيع ألفاظ المغة القاصرة
أدائيا  ,و من ثم يمجئون إلى الموسيقى و إلى الخيال كي يؤدوا عن طريقيا ما ال تستطيع المغة
تصويره و داللة األلفاظ في الشعر عمى مدلوالتيا الشعورية ليست حقيقية و إنما تتغير حسب
األمكنة و األزمنة و حسب إستخدام الشعراء ليا .

1شوقي ضيف,في النثر األدبي ,ص.171

2جابر عصفور  :الصورة الفنية في التراث النقدي و البالغي  ,ص ;. 7:
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الفصل الثاني
و يرى " محمد زكي العشماوي" أن الكممات " ليست قطعا من الخشب أو الفسيفساء توضع
بعضيا إلى جانب البعض و إنما الكممات أرواح تختزل في داخميا مشاعر و أحاسيس  ,و ىي
بتفاعميا مع غيرىا في داخل سياق لغوي قادر عمى منح بعضيا البعض دالالت و فعاليات خاصة
و بذلك تكون المغة في يد الكاتب أو األديب في حركة خمق مستمر و الفن األدبي استثمار
إلمكانات المغة التي ال تنتيي عند حد"(.)1
يتضح أن الكممات معجمية و ىذا يعني أنيا في حد ذاتيا مصطمحات تعبر عن أشياء بعينيا
و ىي األساس نثرية ال تحمل من خصائص الشاعرية شيئ و ليست من كممة شاعرية في حد
ذاتيا و لكن الشاعر وحده ىو من يبعث الشعر في شرايين ىذه الكممات و بالتالي فإنو ال يقف
عاج از عن بعث الشعر في كممة دون األخرى و ىذا ال يكون إال من خالل القصيدة و يجب عمى
الشعر أن يقاوم المادة المغوية لكي يتيسر لو أن يخمق و يبدع ,يقول "الرماني" في حديثو >
" لكن الذين تعمقوا فرقوا بين لغتين لغة يقصد بيا الفيم و األفيام و ىي المغة التي
تجري بيا األحداث العادية و لغة أخرى تتجاوز اإلفيام إلى ما وراء من الحس و القبول و اإلثارة و
ىي المغة البالغية أو األدبية "

()2

.

نفيم من القول " الرماني " أن الشعر أصبح وسيمة لتفسير المغة و أصبحت القصيدة
معجما من معاجم عصور اإلنحدار  ,و انحصرت وظيفة الشاعر في أن يحفظ المعاجم و يعيد
ألفاظيا إلييا كما أخذىا منيا  ,أما إذا ما انصيرت المغة في الفعل الشعري لمشاعر و استطاع أن
ييضميا فإنو يرتفع بيا إلى مضاف اإلبداع و تصبح الكممة الشعرية > إيحاء تشتمل عمى
رؤيا غير مألوفة " (. )1

1خميل موسى  ,في لغة الشعر الحديث  ,الوقف األدبي  ,ص

2عبد الحكيم راض  ,نظرية األدب العربي  ,النشر مكتبة الخانجي  ,مصر  ,ص 76
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الفصل الثاني
و يتضح لنا من خالل ىذا القول أن المغة في الشعر ليا شخصية كاممة تؤثرو تتأثر و ىي
تنقل األثر من المبدع إلى المتمقي نقال أمينا و ليست المسألة مجرد نقل أمين و لكن النقل األمين
عن المبدع عندما يفكر أوال و قبل كل شيئ باعتباره فردا لذلك كانت المغة ممتمئة بالمحتوى الذي
تنقمو نقال أمينا و ىي لغة فردية في مقابل المغة العامة التي يستخدميا العمم  ,و ىذه الفردية ىي
السبب في أن ألفاظ الشعر أكثر حيوية من التحديدات التي يضمنيا المعجم و بالتالي فيي " ليست
ألفاظ محددة الداللة يدل بيا الشعراء عمى أشياء حسية من واقعيم الخارجي فإنيم يعبرون عن ىذا
الواقع و مسمياتيا الحقيقية إنما يعبرون عن واقعيم النفسي و ما تختمج بو نفوسيم من مشاعر و
أحاسيس "

()2

.

أنواع الصورة الشعرية :
تعريفات الصورة كثيرة و مدار اإلختالف يكمن من تعريف ناقد آلخر و المتفق عميو بين
الدارسين أنيا تتمحور حول البالغة و ما انطوت عميو من الجوانب البالغية بأنماطيا التعبيرية
إبتداءا من التشبييات البسيطة إلى األشكال األكثر تعقيدا و رمزية كامجاز عمم البيان أحد العموم
الثالثة التي تشمل عمييا البالغة و ىي عمم المعاني و البيان و البديع و عمم البيان يشمل المباحث
الرئيسية و ىي اإلستعارة  ,التشبيو و الكناية  ,و يعرف عمم البيان >
" بأنو إيراد المعنى الواحد بطرق مختمفة في وضوح الداللة عميو و داللة المفظ إما عمى ما
وضع لو أو عمى غيره "

()3

 .و قديما استعمل مصطمح البيان  ,و حديثا استعمل مصطمح الصورة

البيانية "الصورة ىي الوسط األساسي الذي يستكشف بو الشاعر أو المبدع تجربتو و يتفيميا كي
يمنحيا المعنى و النظام و ليس ثمة ثنائية بين معنى و صورة أو مجاز و حقيقة أو رغبة في إقناع
1خميل موسى  ,في لغة الشعر الحديث  ,الموقف األدبي  ,ص =. 6
2المرجع نفسو  ,ص =

 3الخطيب القزويني  ,اإليضاح في عموم البالغة  ,دار الكتب العممية  ,بيروت  ,لبنان  ,بدون تاريخ  ,ص 619

38

الفصل الثاني
منطقي أو إقناع شكمي فالشاعر األصيل يتوسل بالصورة ليعبر بيا عن حاالت ال يمكن لو أن
يتفيمي ا أو يجسدىا بدون الصورة و بيذا ال تصبح شيئا ثانويا يمكن اإلستغناء عنو  ,أو حذفو و
إنما تصبح وسيمة حتمية إلدراك نوع متميز من الحقائق تعجز المغة العادية عن إدراكو "

()1

.

الصورة تمعب دو ار ىاما في في عممية النظم فبواسطتيا يخرج الشاعر األحاسيسو
ا لمكبوتات إلى النور بطريقة و صياغة فنية إبداعية و منذ القديم انصب اىتمام الشعراء بالصورة
ليذا جاءت قصائدىم مزينة بأحمى الصور .
الصورة الشعرية لم تمس فقط أنامل الشعراء القدماء بل شعراء العصر الحديث كان ليم
ولع و شغف بيا فإستعمموىا و طوروىا و يمكن القول أنيم افتتنوا بيا و حديثنا عن التطور في
الشعر الحر بالدرجة األولى " يتمثل ىذا التطور في إختراق الشاعر لحدود المرئي و المعقول إلى
الالمرئي و الالمعقول صانعا إطا ار جديدا لممعقوالت و المرئيات يمكن أن نطمق عميو مرئية
الالمرئي و معقولية الالمعقول و منطقية الالمنطق "

()2

.

إن الظروف بمختمف أشكاليا سواءا الثقافية و السياسية و اإلجتماعية و اإلقتصادية ىي
التي لعبت دو ار ممي از في عممية التطور التي مست الشعر الحر  ,فكان إمتزاج الخيال بالواقع و
المستحيل بالممكن بأسموب أدبي جديد و ىذا تماشيا مع العصر و مستجداتو .
 .Iالتشبيه >
التشبيو ركن أساسي من عمم البيان اعتمد منذ القديم في الشعر و النثر و سائر
ضروب الكالم  ,فالتشبيو موجود بالفطرة و ال يمكن اإلستغناء عنو في قول أبي اليالل العسكري "

1جابر عصفور  ,الصورة الفنية في التراث الفني و البالغي عند العرب  ,ص 8:8

 2حسني عبد الجميل يوسف  ,التصوير البياني بين القدما و المحدثين  ,دار األفاق العربية  ,القاىرة  ,مصر  ,بدون
تاريخ  ,ص . 166
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أطبق جميع المتكممين من العرب و العجم عميو و لم يستغن أحد منيم عميو " (. )1معنى ىذا أن
التشبيو لم يستأثر بو كالم العرب فحسب و إنما مثار إعجاب أصحاب المغات األخرى ذلك ألنو
من صمب التفكير العام .
" الفتنة بالتشبيو فتنة قديمة "

()2

 ,فاإلىتمام بالتشبيو يعود إلى العصر الجاىمي .

و يعرفو عبد القاىر الجرجاني بأنو > "عالقة تجمع بين طرفين متمايزين إلشتراك في
الصفة نفسيا أو في حكم ليا "

()3

 ,و قول عبد القادر الجرجاني ال نجده يختمف عن تعريف جابر

عصفور لمتشبيو بقولو >" التشبيو عالقة مقارنة تجمع بين طرفين إلتحادىما أو إشتراكيمافي صفة
أو مجموعة من الصفات و األحوال ىذه العالقة قد تستند إلى مشابية حسية و قد تستند إلى
مشابية في الحكم أو المقتضى الذىني "

()4

.

من خالل ىذا يتضح لنا جميا أن التشبيو ىو إشتراك شيئين في صفة أو حكم  ,و لعل
العمة في التشبيو و اإللحاح عميو و كثرة شيوعو و اطراده يعود لوضوحو و سيولة بنائو فيو أقل
األنماط البيانية التواءا  ,وميما يكن من فضل فإن ىذه األثار الشديدة لفن التشبيو و تقديمو عمى
سائر األلوان البيانية ىي السيولة في استعمالو  .و لقد حدد البالغيون أركان التشبيو و ىي >
المشبو و المشبو بو و أداة التشبيو و وجو الشبو و الركنان األساسيان ىما > المشبو و المشبو بو
ألن التشبيو ال يقوم إال بيما .
أنواع التشبيه >
1أبو اليالل العسكري  ,الصناعتين  ,تحقيق مفيد قميحة  ,دار الكتب العممية  ,ط  , 6بيروت  ,لبنان , 1=<8 ,
ص 6:9

2جابر عصفور  ,الصورة الفنية في التراث النقدي البالغي عند العرب  ,ص ;. 16

3عبد القاىر الجرجاني  ,أسرار البالغة العربية في ثوبيا الجديد  ,دار العمم لمماليين,ط , 1بيروت  ,لبنان1=== ,
ص . 679

4جابر عصفور  ,الصورة الفنية في التراث النقدي البالغي عند العرب  ,ص > 1;6
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 إذا ذكرت أركان التشبيو األربعة سمي ( تاما ) مثال > * زيد كاألسد في الشجاعة . إذا حذفت أداة التشبيو فقط سمي التشبيو ( مؤكدا مفصال ) مثال > * زيد أسد في الشجاعة . إذا حذف وجو الشبو فقط سمي التشبيو ( مرسال مجمال ) مثال > * زيد كاألسد . إذا حذفت أداة التشبيو و وجو الشبو معا نسمي التشبيو ( بميغا ). 1أنواعه :
 -1التشبيه التام :
و فيو تكون أركان التشبيو األربعة حاضرة و ىي المشبو و المشبو بو و أداة التشبيو و وجو الشبو
اء الم َكرم ِ
قيت ِ
ات
بم ُ َ َ
إ َذا ُس ْ َ

ِ
كالنبات
نبت
>ىي األخالَ ُ
ق تَ ُ
نحو َ

()2

.

التشبيو في قولو ( األخالق تنبت كالنبات ) المشبو األخالق  ,المشبو بو النبات  ,أداة التشبيو الكاف
 ,وجو الشبو النمو و التطور  .فاألخالق تشترك مع النبات في النمو و األخالق بإمكانيا النمو و
التطور باألفعال الحسنة و ىنا التشبيو جاء تاما ألنو يحتوي عمى األركان األربعة .
 -2التشبيه البميغ:
و ىو تشبيو تحذف فيو أداة التشبيو و وجو الشبو معا في قول الشاعر >
ِ
أحبك الَ أَدري حدود َم َح َبتي

اصير َو َعاطفَتي َسي ُل
طباعي أ َ
َ
َع ُ

()3

.

في قولو ( طباعي أعاصير) تشبيو بميغ خذفت منو األداة و وجو الشبو .
في قولو ( عاطفي سيل ) تشبيو بميغ حذفت منو األداة و وجو الشبو .
 – 3تشبيه تمثيمي :
 1تاج الدين عم عمي ,في أصول القواعد و اإلعراب و البالغة و العروض و اإلمالء  ,دار الوعي لمنشر و التوزيع
 ,الجزائر  ,الطبعة الثانية  , 6616 ,ص > . 68:

 .2نقال عن > عبد المطيف ش اررة  ,شعراؤنا ( الرصافي )  ,دار بيروت  ,بيروت  ,لبنان  , 1=<6 ,ص > =<1
3

تاج الدين عم عمي  ,في أصوا القواعد و اإلعراب و البالغة و العروض و اإلمالء  ,دار الوعي لمنشر و

التوزيع  ,ص ;. 68
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ىو ما كان فيو وجو الشبو منتزعا من تعدد و ىو يحتاج إلى كد الذىن في فيمو إلستخراج الصور
التي في وجو الشبو بمعنى أنو ما شبو أكثر من عنصر بأكثر من عنصر و يسمى التشبيو تمثيال
إذا كان وجو الشبو فيو صورة منتزعة من متعدد فالمتمقي ىنا عميو إمعان فكره و التركيز كثي ار لفيم
الصورة التي ىي من متعدد  .في قول عمى الجارم >
كأن َحفيفوُ نض ار و ريقًا
ّ

معي حمى غانية ي ِ
بس ِ
صـ ُل
َ
َ

ِ
ُما
يم ّ
كأن أ ً
يم ــي ُل بو النس ُ

درىا ِ
بص ِ
فاق ِط ْف ُل
الخ ُ
يمي ُل َ

الشاعر ىنا يرثي إبنو البكر الطالب المجتيد حيث شبيو بالغصن المورق و ىذا الغصن كأن
لو حفيف بين أوراقو ,و كأنو حمي امرأة عندما يالمس بعضو البعض يصدر صوتا  ,و عندما يميل
النسيم بيذا الغصن المورق كأنو أم تيتز و عمى صدرىا ابنيا و ىي تمييو و ترقده (.)1
 – 4التشبيه الضمني :
ىو ذلك التشبيو الذي ال تذكر فيو أركان التشبيو صراحة و إنما تممح من سياق الكالم  ,و يؤتى بو
عادة ليفيد أن الحكم الذي أسند إلى المشبو ىو في دائرة اإلمكان أي يكون المشبو بو برىانا عمى
ذلك " و ىو التشبيو الذي ال تذكر فيو عناصر التشبيو صراحة و يأتي في صورة تمثيمية يعمل بو
لحقيقة أو طمب أو طمب أو حكمة "

()2

 ,فيو ال يظير صراحة و إنما يفيم من سياق الكالم ",

التشبيو الضمني ال يوضع فيو المشبو و المشبو بو في صورة من صور التشبيو المعروف بل
يممحان في التركيب "

()3

.

كقول المتنبي >

1إبراىيم أمين الزرزموني  ,الصورة الفنية في الشعر عمى الجازم  ,ص ;. 19
حسني عبد الجميل يوسف  ,التصوير البياني بين القدماء و المحدثين  ,دار األفاق العربية  ,القاىرة  ,مصر ,

2بدون تاريخ  ,ص . 166

3يكري شيخ أمين  ,البالغة العربية في ثوبيا الجديد ( عمم البيان )  ,ص . :1
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ما لِجرِح بم ِ
يت إيالَ ُم
ْ َ

من ِ
ان عميوِ
ْ
يين يسيُ ِل اليو ُ

()1

.

يقول الشاعر في ىذا البيت > إن من تعود الذل يسيل عميو تحممو و ال يتألم  ,ألن الميت إذا
جرح ال يشعر باأللم و ىنا نستطيع أن نممح التشبيو مع أن أركانو غير مذكورة كما عرفنا في
تشبييات سابقة
من خالل ىذا نستنتج أن التشبيو يزيد المعنى وضوحا و تأكيدا باإلضافة إلى ذلك يزيد
الشعر زينة و رونقا  ,و قد أثبت الشعر مكانتو عمى مر العصور و اختالف األجيال .
اإلستعارة :
و ىي وسيمة من وسائل التعبير البياني والفني و دعامة أساسية في بناء لغة الشعر  ,و اإلستعارة
استخدمت مرادفا أو بديال لمصطمح الصورة بل ىناك من ذىب عمى أنيا جوىر الشعر و أن الشعر
في حقيقتو ماىو في حقيقتيإال استعارة كبيرة و الشعر من خالليا يتمكن من إقامة العالقات بين
األشياء و جمال الشعر موقوف عمى ما تمده ىذه العالقات من إيحاء في التعبير و طرافة في
()2

التصوير

.

و قد قال إبن رشيق القيرواني >" أفضل المجاز و ليس في الشعر منيا و ىي من
محاسن الكالم إذا أوقعت موقعيا و أنزلت منزليا أو موصفيا "

()3

 ,فيي إذن ضرب من المجاز

المغوي من خالل استعمال الكممة في معنى آخر غير المعنى األصمي يكون فيو الذىن و اليشار
إليو انتقال بالمقابمة الفورية .

1

ابو بكر الطيب المتنبي  ,الديوان  ,دار الجيل  ,بيروت  ,لبنان ,6669 ,ص.1:8

2ينظر  ,مبروك بن غالب  ,رسالة ماستير  ,الصورة الشعرية عند محمد العيد آل خميفة  ,إشراف األستاذ سيير
القمماوي  ,جامعة القاىرة  ,كمية األداب , 1=<< ,ص 19:

3ابن رشيق القيرواني  ,تحقيق مفيد قميحة  ,دار الكتب العممية  ,بيروت , 1=<7 ,ج  , 1ص 1;:
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و االستعارة تشبو حذف أحد طرفيو أن تقوم عمى سبيل التشبيو أساسا  " .االستعارة ىي
تشبيو بميغ حذف أحد ركنيو  ,فإن حذف المشبو و بقي المشبو بو سميت االستعارة ( تصريحية ) و
إن حذف المشبو بو وبقي شيئ من لوازمو سميت االستعارة ( مكنية )"

()1

.

معنى ىذا أن االستعارة مبنية عمى التشبيو و قائمة عميو إال إنيا تخالفو في شيئ ألن
التشبيو يبقى عمى ذاتية الطرفين المشبو و المشبو بو  ,بينما االستعارة إذا حذف المشبو سميت
استعارة تصريحية  ,أما إذا حذف المشبو بو سميت استعارة مكنية .
و ىي " نقل العبارة عن موضع استيالكيا في أصل المغة إلى غيره لغرض و ذلك الغرض إما
يكون شرح المعنى و فضل اإلبانة عميو أو تأكيده و المبالغة فيو  ,أو اإلشارة إليو بالقميل من المفظ
و تحسين المعرض الذي يبرز فيو "

()2

و معنى ىذا أن االستعارة نقل موضع العبارة من أصمو المغوي إلى غيره و يحصر دورىا في الشرح
و التوضيح و التوكيد و االختصار و التزيين .
و االستعارة ىي نقل المعنى من لفظ إلى لفظ بسبب مشاركة بينيما "

()3

.فاالستعارة

بالرغم من تعدد تعريفاتيا فيي ال تخرج من دائرة التشبيو الذي يجمع بين شيئين  ,و يعرفيا عبد
القاىر الجرجاني >" االستعارة ىي ضرب من التشبيو و نمط من التمثيل  ,و التشبيو قياس  ,و
القياس تجري فيما تعيو القموب و تدركو العقول  ,و تستفيم فيو األفيام و األذىان ال األسماع و
األذان "

()7

 ,قال المتنبي يصف رسول الروم و ىو يدخل عمى سيف الدولة >
يسعى أم إلى ِ
البدر ير ِتقي (.)4
إلى ّ
البح ِر ْ

ِ ِ
َ ِ
درى
فما َ
فأقبل يمشي في البساط َ

1تاج الدين عم عمي  ,النور المضيئ في أصول القواعد و اإلعراب و البالغة و العروض و اإلمالء  ,ص. 696
2أبو اليالل العسكري ,الصناعتين ,ص .66

3عبد القادر الجرجاني  ,أسرار البالغة  ,ص 66

4أبو الطيب المتنبي ,الديوان ,ص .1;6
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االستعارات (البحر البدر) و كالىما سيف الدولة  ,ففي لفظة (البحر) استعارة ,شبو سيف الدولة
بالبحر و حذف سيف الدولة أي المشبو و أبقى البحر
أي المشبو بو ,فاالستعارة تصريحية .
في لفظة البدر استعارة شبو سيف الدولة بالبدر وحذف المشبو بو وأبقى البدر أي المشبو بو
فاالستعارة تصريحية .
 و االستعارة نوعان :
االستعارة التصريحية > و ىي ما صرح فييا بمفظ المشبو بو دون المشبو أو غيره من أركان التشبيو
.
االستعارة المكنية > و ىي ما صرح فييا بالمشبو دون المشبو بو ويكنى عن ىذا األخير بشيء من
لوازمو و المالحظ عمى االستعارة المكنية وجود حقيقة من خالليا تنتقل الداللة من المدلول األول
إلى المدلول الثاني  ,و من األمثمة عمى نوعي االستعارة قول الشاعر >
األقدار غالبة
ـجم و
قُ ْـل ألبي ُمم ّ
ُ
أفضل من يمشي عمى ِ
قدم
ت
َ
قتْم َ

ك لإلسالم أركاناَ
ىدمت و يم َ
َ
ِ
إيمانا (.)1
الناس
و أو ُل
إسالما و َ
َ

فالبيت األول تضمن صورتين استعاريتين كالىما توجد في عبارة "أركان اإلسالم"  ,فالصورة
األولى شبو صفات األمام عمي رضي اهلل عنو من عظمة و مواقف كبرى كالتضحية و أسبقية
اإليمان و العمم بالقرآن و السنة بأركان اإلسالم و حذف تمك الصفات العظيمة الجميمة – حذف
المشبو – و صرح المشبو بو "أركان اإلسالم" عمى سبيل االستعارة التصريحية .

1محمد بن رمضان شاوش  ,ديوان الدرالوقاد من الشعر بكر بن حماد المطبعة العموية  ,مستغانم الجزائر 1=:: ,
 ,ص . :1
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و الصورة اإلستعارية الثان ية من العبارة نفسيا  ,حيث شبو اإلسالم بالبيت لو أركان فحذف المشبو
بو و أبقى عمى صفة من صفاتو و ىي األركان عمى سبيل االستعارة المكنية .
 .IIالكناية :
عمى جانب توسل الشاعر التشبيو و االستعارة في تعبيره و صوره الشعرية فقد اعتمد
أيضا عمى ضرب آخر يقوم عمى اإلخفاء و الستر و ىو ما يعرف في البالغة العربية باسم
(الكناية) و لعل أفضل تحديد ليا ىو ما وصفو عبد القاىر الجرجاني الذي يقول > " المراد بالكناية
أن يريد المتكمم إثبات معنى من المعاني فال يذكره بالمفظ الموضوع لو في المغة و لكن يجيئ الى
معنى ىو تاليو و ردفو في الوجود فيومئ إليو و يجعمو دليال عميو "(.)1
إن أسموب الكناية يقوم أساسا عمى عالقة تالزمية بين معنى المفظ الظاىر الصريح غير
المقصود و المعنى اآلخر الخفي وراء المفظ الصريح و ىو المراد من التعبير و من ىنا فيي تعد من
المجاز من حيث أننا نعبر عن المعنى من خالل معنى آخر كما أنيا تخالفو باعتبار إمكانية حمل
المفظ الصريح فييا عمى الحقيقة و ىذا مالم يتبعو المجاز إذ ال يمكن إرادة المعنى الحقيقي لو .
كما يعرفيا القز ويني بأنيا لفظ " أريد بو الزم معناه مع جواز إرادة معناه كقول طويل النجاد
أي طويل القامة "

()2

 ,و العدول عن الصراحة و الجنوح إلى اإلخفاء و الستر ىو الذي يحقق ليذا

األسموب
التعبيري جمالو و يميزه بيذه الميزة التي ال يحقق إال من وراء التعبير غير المباشر ألن
الشاعر كما يقول "مالرمي " إذا سم الشيء باسمو فقد فقدت القصيدة ثالث أرباع المتعة .
و ما ىذه المتعة إال أثر السعادة التي شعر بيا القارئ و ىو يضرب رويدا رويدا في أودية

1عبد القاىر الجرجاني  ,دالئل اإلعجاز – شرح و تصحيح محمد رضا  ,مكتب صبيح  ,القاىرة  ,ص ;. 9
2الخطيب القزويني  ,اإليضاح في عموم البالغة  ,ص . 89:
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الحس"

()1

 ,و من الصور القائمة عمى الكناية قول الشاعر >

ِ
ِ
ِ
مواله و ناصرهُ
ص ُ
ير النبي و ْ

حت ِ
مناقبو نو ار و ُبرىاَناَ (.)2
أض ْ
ْ

نوع الكناية الواردة في البيت و ىي كناية عن صفة و ىي الشجاعة و األخالق الحسنة التي
طالما اتصف بيا عمي كرم اهلل وجيو  ,و من خالل ىذا نخمص إلى أن الكناية كالم أريد بو معنى
غير معناه الحقيقي الذي وضع لو مع جواز إرادة ذلك المعنى األصمي إذ ال قرينة تمنع ىذه اإلرادة.
 – 2عناصر الصورة :
تتمخص ىذه العناصر في الوصف المباشر و األشكال البالغية كالتشبيو و االستعارة و
المجاز المرسل و الكناية و الخيال  ,فالتشبيو

()3

اىتم بو المعاصرون باعتباره من أىم عناصر

الصورة العتماده عمى ممكة تداعي الفكر  ,إذ يضم إلى الخاطر و يصل بين طرفين متباعدين أو
متناقضين يمتمس بيما المشابية و ربما أدى ىذا إلى قوة التأثير لمصورة و تأثير الصورة و تعميق
مشاعر التجربة  ...و توليد المتعة النفسية عن طريق الوقوف عن مظاىر الجمع بين "المتنافرين "
أما االستعارة

()4

فإن المعاصرين يعمون من شأنيا لما فييا من لذة الفكر العميق إلى جانب لذة

الحواس و نجدىم يسيرون عكس ما يتصورون وجوده عند القدماء أي يسيرون في اتجاه اإلعالء من
شأن االستعارة دون التشبيو العتقادىم أن الجمال في التشبيو سيل قريب  ,لكن الجمال في االستعارة
يحتاج إلى فكر عميق و لقد قسم بعض النقاد المعاصرين االستعارة إلى أقسام متعددة منيا >
 االستعارة المثمية > و ىي القائمة عمى حمول حسي محل حس آخر . -االستعارة التجديدية > و ىي القائمة عمى معنى مفيوم مادي محسوس .

1مبروك بن غالب ,رسالة ماجستير " الصورة الشعرية عند محمد العيد آل خميفة « ,ص <;1
2محمد بن رمضان شاوش  ,در الوقار من شعر بكر حماد  ,ص . :1
3
4

ينظر ,شادي محمد إبراىيم عبد العزيز ,الصورة بين القدماء و المعاصرين ,ط .97-96 1==1 ,1

المرجع نفسو  ,ص . 9:-99-98
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 االستعارة التشخيصية > و ىي القائمة عمى حمول أشياء جامدة في اإلنسان . االستعارة التحسيسية > و ىي القائمة عمى حمول معنى مجرد في صورة إنسان .أما المجاز المرسل و الكناية

()1

فمم يجعل بيما النقاد المعاصرون في الصورة كثي ار العتقادىم

بأنيما قدرة من التشبيو و االستعارة في تقديم الصور الحسية المتفاعمة .
ثم يردون ىذا إلى أن العالقات في المجاز المرسل و الكناية منطقية و أن الكناية في درجة
دنيا من اإليحاء فيي قريبة من اإلشارة في النقد األوربي  ,و الحق أن لكل من المجاز المرسل و
الكناية وظيفتو الخاصة و قيمتو الذاتية المستمدة من الدور الذي يؤديو كل منيا في سياق معين و
ال يكاد يخمو كالىما من وظيفة التصوير ىذا باإلضافة إلى الرمز و األسطورة .
" ىذا الرمز الذي عده النقاد المعاصرين من العناصر الفنية لبناء الصورة ثم ذىبوا في تفسيره
مذىب النقد العربي ,ال يتفق عمى مفيوم معنى محدد لو و نجد في تعريفاتيم إياه ما يعكس
()2

إحساسيم بغموضو "

و من أنواع الرموز التي تكمم عنيا النقد الحديث نجد في المقدمة الرمز التراثي  ,الرمز
الخاص  ,و الرمز الطبيعي >
 الرمز التراثي  :و ىو أكثر األنواع الثالثة استيواء لمشعراء العرب حتى أواخر
الستينات  ,و أن كان لمتراث العربي حظا في ىذا اإلستيواء فموقف الشاعر
الحديث عمى األغمب ىو موقف معاد لمتراث كثي ار ما نجده منصرفا إلى تحطيمو في
قصائده بشتى السبل  ,و ىذا

1ينظر,شادي محمد إبراىيم عبد العزيز,الصورة بين القدماء والمعاصرين ,ص .:7-:6
2المرجع نفسو  ,ص ;.:
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التحطم يؤدي إلى استعمال الرموز التراثية العربية استعماال سمبيا تحطم من خالل
ما يمكن
أن تحممو تمك الرموز من معان مثالية ثبتت في الذىن العربي لقرون شتى و كان
تحطيمو
بشكل خاص موجو عمى رموز الدين اإلسالمية و الشخصيات العربية و اإلسالمية
البارزة كعثمان و الحجاج و ىارون الرشيد و الخالفة و اإلمامة  ,لذلك فقد رأى
الشاعر عمى أنو يسقط كمما شكي العرب منو في العصر الحديث من تأخر و
انحطاط عمى تمك غافال عن أنيا كانت في زمنيا أقوى شخصيات العصر  ,و في
الوجو اآلخر من الصورة نجد شعراء قوميين حرصوا عن البحث عن شخصيات
عربية إسالمية يمكن أن يجدوا فييا جانبا يمس حياتنا الحاضرة (.)1
 الرمز الخاص  :و مجال الشاعر فيو أوسع من مجالو في الرمز التراثي ألنو ىنا
أكثر حرية في اختياره  ,ليذا يكون رم از خاصا بو عمى األغمب ألنو يختاره عادة
من بين آالف الجزئيات التراثية و الحياتية الصغيرة .
التراث الشعبي من أىم مصادر الشاعر الحديث في رموزه الخاصة فيو يمجأ إلى
الحكايات و األغاني و األمثال و السير الشعبية أو إلى بعض الفنون واألدوات
الفمكمورية (.)2
 الرمز الطبيعي > يجد الشعراء في الرمز الطبيعي مسقطا يسقطون فيو الواقع عمى
الطبيعة فال يقفون عمى األغمب في غموض الرمز التراثي الخاص من ناحية و
1ينظر > أحمد سام مرعي  ,حركة الشعر الحديث في سوريا  ,ط17=< , 1ه 1=;< -م  ,دار المأمون لمتراث ,
دمشق  ,ص ;. 781-77

2المرجع نفسو  ,ص . 7:7
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يتجنبون بو التعبير التقريري أو المباشر من ناحية ثانية إذ كثي ار ما نجد الشعراء
يأخذون ىذا الرمز و يسقطونو كمبدأ لمعادل موضوعي نأخذ من ذلك قصيدة
المساء لخميل مطران الذي صب كل مشاعره عمى الطبيعة  ,كاليواء  ,الصخور ,
النسيم  ,األمواج  ,البحر  ,و الشمس فكميا مظاىر من الطبيعة يرمز إلييا الشاعر
()1

.

 األسطورة > من أبرز الظواىر الفنية التي لفتت النظر في تجربة الشعر الجديد
اإلكثار من استخدام الرموز األسطورية أداة لمتعبير  ,إال أن استخداميا إرتبط في
بعض األحيان بظاىرة الغموض التي تحجب عممية تذوق الشعر و فيمو عند
غالبية لمعمل الشعري  ,فّاستخدام األساطير القديمة في حقيقتو كشف لمذات الجديدة
من خالل اإلحساس بالماضي  ,فالمشكمة إذن ىي البحث عن الذات و تعيين ىوية
الذات الحضارية إنيا بكالم آخر مشكمة تحديد موقف ىذه الذات من القضايا
.الكيانية الكبرى و إيجاد القيم التي تتحتم عمى ىذه الذات أو يجدر بيا أن تعتنقيا
أو تتبناىا .
إذن القيمة الفنية المرتبطة باستخدام األساطير ليست نابعة من المفيوم القديم و إما ىي و
سيمة متعمقة أساسا بالتجربة الحالية و بالمحظة التي يتم استخداميا  ,فالسياق الفني لمشاعر ىو الذي
يمنح المعنى العميق أو الداللة الفنية الفكرية لألساطير فميس ىناك دالالت لألسطورة و ال تساوي

1أحمد سام مرعي,حركة الشعر الحديث في سوريا,دار المأمون لمتراث دمشق,ط<;=,1,1ص. 1=1
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الشعر جميعا في حال استخداميا ليا "

()1

 .معنى ىذا أن التجربة الشعرية لمشاعر ىي التي تممي

عميو استخدام األساطير و ليست نابعة من المفيوم القديم .

1ينظر > عز الدين إسماعيل  ,الشعر العربي المعاصر قضاياه و ظواىره الفنية و المعنوية  ,ط , 9المكتبة
األكاديمية  , 1==8 ,ص 1=1
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تعريفات الصورة كثيرة و مدار اإلختالف حول تعريف موحد يتسع من ناقد ل آلخر ،
و المتفق عميو بين الدارسين أنيا تتمحور حول البالغة وما انطوت عميو من الجوانب البالغية
بانماطيا التعبيرية المتنوعة إبتداءا من التشبييات البسيطة الى االشكال االكثر تعقيدا ورمزية
كالمجاز  ،وبالتالي فإن " معرفة مواىب وقدرات اي شاعر رىينة بمعرفة دقيقة لما تستخدمو من
صور في لغتو و اسموبو  ،وىي الشكل الفني الذي تتخذه األلفاظ و العبارات بعد أن يتضمنيا
الشاعر في سياق بياني خاص  ،ليعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكامنة في القصيدة
مستخدمة طاقات المغة و إمكاناتيا في الداللة و التركيب و اإلقاع و الحقيقة و المجاز و الترادف و
التضاد و التجانس و غيرىا من وسائل التعبير المفظي "

()1

و أشعار نزار قباني بمحاورىا األساسية التي تدور حول المرأة و المستمدة من بيئتو األجتماعية
و إنتما ئو السياسي يشكل المادة األولية في تركيب المغة " الصورة " و من صوره نجد اإلستعارة و
التشبيو و الكناية .
 -1اإلستعارة :
يعرف ىذا المصطمح في المعاجم بشكل مختمف من غيره إذ يرى أحمد مطموب الصورة " ىي
مأخوذة من العارية أي نقل الشيئ من شخص إلى آخر حتى تصبح تمك العارية من خصائص
المعار إليو و العارية و العارة  7ما تداولوه بينيم و قد أعاره الشيء و أعاره منو و عاوره أياه و
المعاورة و التعاور منو  ،المداولة و التداول يكون بين إثنين و نعور و إستعار ،طمب العارية و
إستعارة الشيء  ،و إستعارة منو طمب منو أن يعيره أياه " (. )2

1
2

عبد القاىر القط  ،اإلتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر  ،ص .163
أحمد مطموب  ،معجم المصطمحات البالغية و تطورىا  ،مكتبة لبنان  ،ناشرون  ،لبنان  ،ص .255
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و تنقسم اإلستعارة بإعتبار ما يذكر من الطرفين إلى تسريحية و مكنية  ،فإذا ذكر في الكالم لفظ
التمشيد بو فقط فيي إستعارة تصريحية  ،و إذا ذكر في الكالم لفظ المشبو فقط و حذف فيو المشبو
بو و أشير إليو بذكر الزمو فيي إستعارة مكنية

()1

و من وجوه األستعارة عند نزار قباني قولو 7

.
()2

رسالَة إلَى َرجل َما ......
َ
َيا َسّيِدي
َقول ما لَ َدي من أْشي ِ
اء
أَخاَ ُ
َ
ف أَن أ َ َ َ
ف – لَو فَ َعْمت –
أَخاَ ُ
الس َماء
أَن تَحتَ َ
رق َ
العزيز
فَ َشرق ُكم َيا َسيدي َ
ئل الزر ِ
قاء
صادر الرساَ َ ْ
ُي ُ
ائن النِ ِ
ي ِ
من خز ِ
ساء
صاد ُر
َ
األحال َم ْ
ُ
اإلستعارة في قولو  " 7فشرقكم يصادر الرسائل الزرقاء " و " يصادر األحالم " قد شبو الشاعر
المشرق العربي و ىو يصادر الرسائل الزرقاء بمستعمر بظالم بمستبد و ىو في عممية مصادرة
فخذف المشبو بو ىذا اإلنسان المعتدي الظالم الجائر المستبد و ترك الزمة من لوازمو (يصادر)
عمى سبيل اإلستعارة المكنية و ىي بذلك تبدو لنا صورة حسية مادية .

1دىان السعيد  ،دروس و تطبيقات في األدب العربي  ،دار المعرفة  ،باب الواد  ،الجزائر  ،ص 44
2يوميات إمرأة ال مبالية  ،ط ، 1منشورات نزار قباني  ،بيروت  ،3653 ،ص . 13
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بالنسبة " يصادر األحالم " فمقد شبو الشاعر أيضا المشرق العربي و ىو يصادر األحالم بظالم
و ج ائر فحذف المشبو بو و ىو اإلنسان المصادر و ترك الزمة من لوازمو و ىو" يصادر " عمى
سبل اإلستعارة المكنية .
()1

يقول أيضا 7

كين ...
الس َ
َيستعم ُل ّ
ِ
الساطور
و
النساء
كي
َ
يخاطب َ
اق
بيع و
األشو َ
يذبح الر َ
َ
الضفائر السَّوداء
و
َ
المقاطع الثالث األولى تضمنت صورة إستعارية " يستعمل السكين و الساطور " حيث شبو
السكين و الساطور بالمسان و حذف المشبو بو و ترك الزمة من لوازمو و ىي " يخاطب " عمى
سبيل اإلستعارة المكنية  .و الصورة اإلستعارية الثانية من المقطوعة نفسيا " يذبح الربيع و األشواق "
و " و الضفائر السوداء " حيث شبو المشرق العربي بسفاك و سفاح و شبو الربيع و األشواق و
الضفائر السوداء بالحيونات التي تذبح  ،حذف المشبو بو و ترك الزمة من لوازمو " يذبح "
فاإلستعارة مكنية .
كذلك قول الشاعر 7

()2

عمى ِ
دفتر
س ِ
أرضعُ ك ّل فاصمَة
َ

1يوميات إمرأة ال مبالية  ،ص . 14
2المرجع نفسو 7ص .74
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تجلياث الوظيفت البيانيت في قصيدة يومياث امراة المباليت لنزار قباني

ِ
ِ
األشقر
الكممة
حميب
َ
نزار قباني شبو الفاصمة بالرضيع فحذف المشبو بو " الرضيع " و ذكر المشبو " فاصمة " و أبقى
شيء من لوازمة أي المشبو بو فاإلستعارة مكنية .
و قولو أيضا 7

()1

حروف
ٌ
تابوت
لتخمع ِقفل
َ
ِ َّ ِ
كي ُن َقب ْر
أُعد لنا ل ْ
اإلستعارة في قولو " حروف لتخمع قفل تابوت " شبة الحروف بإنسان يخمع قفل التابوت و حذف
المشبو بو و ىو اإلنسان و ترك الزمة من لوازمو " يخمع " عمى سبيل اإلستعارة المكنية و ىي بذلك
تبدو لنا صورة حسية مادية .
و صور اإلستعارة قولو 7

()2

حروف
ٌ
تمرِدىاَ
لتكسر في ُ
َ
جميداً
كسر
كان ال ُي ْ
األستعارة في قولو " حروف ال تكسر في تمردىا " قد شبو الشاعر ىنا الحروف بإنسان متمرد فحذف
المشبو بو و ىو اإلنسان و ترك الزمة من لوازمو و ىي " تكسر "

1يوميات إمرأة ال مبالية 7ص 25
2المرجع نفسو  7ص25
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و قولو أيضا 7
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()1

استي الزرقاء  ...أس ِ
تمقي ُبحرَية
عمى كر ِ
ْ
و ِ
أبسطُ فوقيا َساقي في فرِح و َع ِ
فوَية
إستعارة في قولو " عمى كراستي الزرقاء أستمقي " فالشاعر شبو الكراسة بأريكة أو كرسي بإمكانو
اإلستمقاء عميو حذف المشبو بو " األريكة " و تركة الزمة من لوازمو و ىي " أستمقي " " أبسط "
و قولو أيضا 7

()2

عمى ُكراستِي الزر ِ
قاء
ْ
ِ
كي ِفي
أسترخي عمى ْ
تالحظ أن الشاعر قد شبو الكراسة باألريكة حذف المشبو بو " األريكة " و تركة الزمة من لوازمو
"أسترخي " عمى سبيل اإلستعارة المكنية .
و قولو أيضا 7

()3

ِ
جسِدي
و ال يبقَى س َوى َ
ِ
مشاع ِره
عبر عن
ُي ُ
بميج ِ
البدائية
تو
َ
َ
فالصورة اإلستعارية في قولو " يعبر عن مشاعره " فمقد شبو الشاعر الجسد بإنسان يعبر و يفصح
عن مشاعره فحذف المشبو بو و ىو اإلنسان و ترك الزمة من لوازمو و ىي " يعبر "
و قولو أيضا 7

()4

1نزار قباني  7يوميات امرأة ال مبالية  7ص.34
2المرجع نفسو  7ص35

3المرجع نفسو  7ص36
4المرجع نفسو  7ص43
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خجل
عزِة َم ْو ِجو َي ْ
بحر بِ َ
ىل ٌ
في ىذا المقطع وردت إستعارة مكنية حيث شبو البحر بإنسان يخجل  ،حذف المشبو بو و ىو
اإلنسان و ترك الزمة من لوازمو و ىي "يخجل "
و قولو أيضا 7

()1

لت إلى حديقتِنا
َنز ُ
اجع
الر ْ
أزور ربيعيا َ
ُ
األستعارة في قولو  7أزور ربيعيا الراجع " حيث شبو الربيع بإنسان مسافر حذف المشبو بو وىو
المسافر و ترك الزمة من لوازمو "أزور" و "الراجع" .
و قولو أيضا 7

()2

الدراق
رأيت ْ
شجيرة ّ
تمبس ثوبيا ِ
الفاق ْع
َُ
اإلستعارة في قولو " تمبس ثوبيا الفاقع" حيث أن الشاعر شبو شجيرة الدراق بامرأة تمبس ثوبيا حذف
المشبو بو و ىي اإلمرأة و ترك الزمة من لوازمو " تمبس ثوبيا"
و قولو أيضا 7

()3

األرض يا ربي ؟
أ حتى
ُ
ِ
مشاعرىا
تعبر عن
ِ
بشكل ِ
...بارع
بارع

1نزار قباني  7يوميات امرأة ال مبالية 7ص43
2المرجع نفسو  7ص55

3المرجع نفسو 7ص 52
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اإلستعارة في قولو  " 7تعبر عن مشاعرىا " حيث شبو األرض بإمرأة تفصح و تعبر عن مشاعرىا
حذف المشبو بو و ىي " المرأة" و ترك الزمة من لوازمو و ىي "تعبر"

و قولو أيضا 7

()1

األرض يا ربي ؟
أ حتى
ُ
تحب بو ...
ليا يوم ُ ...
تضم حبيبيا الراجع
تبوح بو ُ ...
اإلستعارة تمثمت في المقاطع الثالثة األخيرة حيث شبو األرض بالمرأة التي تحب و تبوح و تضم
الحبيب الراجع  ،حذف المشبو بو و ىي " المرأة" و ترك الزمة من لوازميا و ىي " تحب" "تبوح"
"تضم".
يقول أيضا نزار قباني 7

()2

لماذا في مدينتنا ؟
العصافير
َا
اطف و
يصيدون العو َ
َ
اإلستعارة تمثمت في قولو " 7يصيدون العواطف" بحيث أن نزار قباني شبو العواطف بالطيور  ،حذف
المشبو بو و ىو "الطيور" و ترك الزمة من لوازمو و ىي "يصيدون " عمى سبيل اإلستعارة المكنية
و يقول أيضا 7

()3

أبي ي ْشقَى

1نزار قباني  7يوميات امرأة ال مبالية  ،ص . 52
2

المرجع نفسو  ،ص . 355

3المرجع نفسو  ،ص . 337
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الصي ِ
ف عن َش ِ
عري
سألت ِرياح
إذا
ْ
ْ
فالمقطع الثاني تضمن صورة إستعارية في عبارة "سألت رياح الصيف" فنزار قباني شبو رياح
الصيف باإلنسان و حذف اإلنسان أي المشبو و ترك الزمة من لوازمو و ىي "سألت" فاإلستعارة
مكنية و ىي بذلك
تبدو لنا صورة حسية مادية .
و قولو أيضا 7

()1

أغمدنا الس ِ
َّ
كاكينا ..
الحب ،
بصد ِر
مدنا ْ
أغ ْ
و ْ
َ َ
شبو الشاعر الحب بإنسان لو صدر ىذا الصدر الذي يغمد فيو السكين  ،فحذف المشبو بو و ىو
اإلنسان و
ترك الزمة من لوازمو "أغمدنا" "صدر" عمى سبيل اإلستعارة المكنية و ىي بذلك تبدو لنا صورة
حسية مادية .
 – 2الصورة بالتشبيه :
التشبيو ىو أحد أنواع التصوير الفني األدبي  ،و ىو من الصور البيانية و يبرز أن شيئا
شارك غيره في صفة أو أكثر  ،و تعقد ىذه المشاركة بحرف أو بما يماثميا في المعنى كاألسم و
الفعل  ،و لمتشبيو أربعة أركان ىي  7المشبو و المشبو بو و يسميان " طرفا التشبيو" و أداة التشبيو و
وجو الشبو الذي يفترض أن يكون في المشبو بو أقوى و لمتشبيو أنواع عدة ىي 7
 oالتام  7ما ذكرت فيو األركان األربعة مجتمعة .
 oالمرسل  7ما ذكرت فيو األداة .
 oالمجمل  7ما حذف منو وجو الشبو .
1يوميات إمرأة ال مبالية  ،ص 337
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 oالمفصل  7ما ذكر فيو وجو الشبو .
 oالبميغ  7ما حذف منو وجو الشبو و األداة معا.

()1

يعرفو أبو اليالل العسكري  " 7التشبيو الوصف بأن أحد الموصوفين ينوب مناب اآلخر بأداة
التشبيو  ،نا ب منابو أو لم ينب  ،و يصح تشبيو الشيء بالشيء جممة و إن شابيو من وجو واحد ".
()2
()3

و من صور التشبيو تمك الصور القائمة في قولو 7
سوف أ ِ
َفرطُيا
حروف
ٌ
َ
ِ
ِ
األحمر
الخوخة
كقمب
َ

و ىو من حيث األركان تشبيو تام ألشتمالو األركان األربعة  ،و يصح أن يسمى تشبييا مرسال
مفصال  ،ىذا و بالنظر إلى مضمون وجو الشبو ألن وجو الشبو فيو صورة منتزعة من متعدد
فاإلفراط في استعمال و كتابة الحروف كقمب الخوخة األحمر في سيالنيا .
و قولو أيضا 7

()4

انا لوني حميبي
َّ
كأن
* ّ
صفَّاهُ
الفجر قط َرهُ و َ
َ

 1دىان السعيد  7دروس و تطبيقات في األدب العربي  ،دار المعرفة  ،شارع أحمد مزوان  ،باب الواد  ،الجزائر
،ص25
2

أبو اليالل العسكري  7كتاب الصناعتين  7ص 572

3نزار قباني  7يوميات امرأة ال مبالية  7ص76

* من أدوات التشبيو " الكاف" " كأن " األولى تتوسط الطرفين أما الثانية فتتصدر الجممة غالبا يقع المشبو  ،ينظر

 7مختار عطية  7عمم البيان و بالغة التشبيو في المعمقات السبع دار الوفاء ،مصر  ،ص 55

4نزار قباني  ،يوميات إمرأة ال مبالية 7ص35
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نالحظ أن نزار قباني شبو جسد ىذه الالمبالية ذا المون الحميبي بالفجر بصفائو و وجو التشبيو بينيما
ىو الصفاء  ،و ىو تشبيو أصمو أنا لوني حميبي كصفاء الفجر و ىو تشبيو تام من حيث األركان
األربعة .
يقول أيضا 7

()1

ِ
يتعب جناحاهُ .
كالعصفور  ...لم
يد
الن َ
أيت ّ
ْ
ر ُ
نزار قباني في ىذه الصورة ش بو نيد المرأة بالعصفور ذا الجناحين و وجو الشبو بينيما ثنائية النيدين
و ىو
يواصل نزار قباني محاولة تصويره لمعاناة المرأة الشرقية التي تشكو ىميا و أسفيا و سخطيا من
عقدة المشرق و من األب يقول7

()2

يستبد أبي
لماذا
ُ
ِ
بسمطتو
و ُي ْرىقني
و ِ
ينظر لِي كآنية
كسطر في جر ِ
ِ
يدتو
الصورة التشبييية " ينظر لي كآنية " " كسطر في جريدتو " ىو تشبيو مرسال مجمال  ،فمقد شبييا
بقطعة من خزف توضع لمتزين ال غير و بسطر عابر في جريدة فوجو التشبيو بينيما ىو القدم
،الالمباالة
()3

و يقول نزار قباني 7

و
يحرص أن أظل لَوُ
ُ
1نزار قباني  7يوميات إمرأة ال مبالية 7ص33
2المرجع نفسو  7ص31

3المرجع نفسو 7ص31
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ثروتِ ِو
كأني
ُ
بعض َ

تتكمم ىذه اإلمرأة بضمير المخاطب المستتر لتعبر عن أبييا الذي يراىا ثروة و ممكية خاصة و ىو
تشبيو مرسل مجمل .
و يقول أيضا 7

()1

ِ
يور تشر ِ
مثل طُ ِ
ين
أكون َ
أح ُ
ب ُ
ِ
طيور تشر ِ
ِ
ين
مثل
ب أضيعُ َ
أح ُ
أرادت أن تطير و تضيع في الجو مثل طيور تشرين و ىو تشبيو تام أصمو أحب أن أطير مثل
طيور تشرين  ،أحب أن أضيع مثل طيور تشرين  ،وجو التشبيو بينيما  7الحرية و الضياع بال قيود
.
و يقول أيضا 7

()2

ِ
البساتين
ائح ِة
أشرُد َ
مثل ر َ
ُ
تريد ىذه المرأة أن تواصل في أحالميا و أن تشرد و تعطر كل من حوليا مثل رائحة الساتين فتعطر
الجميع تشبيو مرسل مجمل .
()3

يقول نزار قباني 7
أُسائِ ُل دائماً ِ
نفسي

الدنيا ؟
ب في َ
الح ُ
يكون ُ
لماذا ال ُ
ِ
ِ
الناس ...
لكل
ِ
الناس ...
كل
َ
1نزار قباني  7يوميات إمرأة ال مبالية  7ص 37
2

المرجع نفسو 7ص.45

3المرجع نفسو  7ص 43
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الفصل الثالث
الفج ِر
مثل أشعة ْ

تساءلت في حيرة من أمرىا عن الحب و عن امتالك كل البشر ليذه النعمة .ىو تشيو مرسل مجمل
و ىو تشبيو أصمو لماذا ال يكون الحب في الدنيا مثل أشعة الفجر .
و يقول أيضا 7

()1

مثل ِ
الماء في ِ
النير
و َ
ورد تشبييا مرسال مجمال و وجو التشبيو بينيما الجريان الطبيعي .
يقول الشاعر أيضا 7

()2

لماذا ال يكون الحب في ِ
بمدي ؟
ُ
ُ
ض ُر ِ
ورًيا
َ
ان من ِ
كديو ٍ
الش ْع ِر...
ورد التشبيو تاما إلشتمالو األركان األربعة  ،المشبو ىو الحب أما المشبو بو ديوان من الشعر  ،و
األداة الكاف  ،وجو الشبو  7ضرورة وجوده .
()3

و في قولو 7

صِ
دري
داي في َ
ني َ
أنا ْ
صفور ِ
ين
كع ْ
ُ
قد َماتا من الح ِ
َّر
ْ
ورد التشبيو تاما إلشتمالو األركان األربعة المشبو ىو النيدين أما المشبو بو فيما موت كالىما
النيدين من اإلستبداد أما العصفورين من الح اررة .
1نزار قباني  ،يوميات إمرأة ال مبالية 7ص 43
2المرجع نفسو  7ص 43
3

المرجع نفسو  7ص44

64

الفصل الثالث
و قولو أيضا 7
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()1

تيمين بال ُك ِ
كقديسين شرقيين ُم ِ
فر
ورد التشبيو تاما نالحظ ورود كل األركان األربعة المشبو ىو الحب  ،المشبو بو و ىو قدسين
شرقيين وجو الشبو  7الظمم و اإلتيام و القذف .
يقول أيضا 7

()2

يد ...
أر ُ
يد أن أ ِ
ُعطي
أر ُ
ِ
الروض
كأية زىرٍة في
ّ
ىو من حيث األركان تشبيو تام إلشتمالو األركان األربعة المشبو ىو المرأة  ،المشبو بو ىو زىرة في
الروض  ،األداة  7كأي  ،أما وجو الشبو ىو العطاء  ،البياء  ،و البيجة .
و يقول أيضا 7

()3

ِ
الحقل
كأية نحمَ ٍة في
تمنحُ شيدىا الناف ِع
التشبيو تام إلشتمالو األركان األربعة  ،المشبو ىو المرأة  ،المشبو بو ىو النحمة  ،األداة  7كأي  ،أما
وجو الشبو  7الطعم ِ
النافع .
و يقول أيضا (7)4
أبي

1نزار قباني ،يوميات إمرأة ال مبالية 7ص45

 72المرجع نفسو 7ص 53
3
4

المرجع نفسو  7ص53
المرجع نفسو  7ص54
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ِ
األثار ...
أثر من
ٌ
الح َج ِر ...
ٌ
تابوت من َ
ورد التشبيو ىنا بميغا نالحظ أن األداة محذوفة و وجو الشبو أيضا محذوف  ،المشبو ىو األب  ،أما
المشبو بو األول أثر من األثار  ،المشبو بو الثاني ىو التابوت من الحجر  ،و وجو الشبو بينيم ىو
التقادم .
يقول أيضا 7

()1

تَي أَر ك ُل ما فيو
ٍ
ِ
كنيسة َن ِخر
كباب
ىذه الالمبالية تواصل في تشبيو والدىا فرأتو كأنو باب كنيسة نخر ىو تشبيو مجمل ألن وجو الشبو
محذوف و نفيم وجو الشبو بينيما من خالل سياق الكالم حيث أنيما يشتركان في التقادم .
يقول نزار في سياق آخر 7

()2

لرشيد أبي ...
كيارون ا َ
َ
جو ِاريو ،
مواليو ،
لقد رأت في والدىا صورة من صور ىارون الرشيد  ،نالحظ أن التشبيو ورد تاما إلشتمالو األركان
األربعة و وجو الشبو بينيما السمطة أو باألحرى تممك الحريم و الجواري .
و يقول 7

()3

ِ
الماخور
يعود أخي من
1نزار قباني ،يوميات إمرأة ال مبالية ص54
2

المرجع نفسو  7ص54

3المرجع نفسو  7ص56
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مثل الديك ...نشو َانا ...
التشبيو ىو من حيث األركان تشبيو تام ألشتمالو األركان األربعة  ،ىذه اإلمرأة شبيت أخاىا عندما
يعود سكرانا بالديك الذي ينيض باك ار في قمة النشوة و النشاط  ،نالحظ أن وجو التشبيو بينيما ىو
النشوة و النشاط .
()1

يقول نزار قباني 7

أنا ُحزني َرمادي
ِ
المقَفَّ ِر
كيذا
الشارع ُ
ىنا نجد الشاعر نزار قباني قد شبو حزن ىذه المرأة بشارع مقفر و وجو الشبو بينيما ىو العتمة
المون الرمادي الذي يدل عمى الحزن في ىذا المقطع .
و من ىذه التشبييات أيضا قولو 7

()2

صديقاتي ...
َ
ِ
بالقطن
ُدمى ممفوفة
ٍ
متحف ُم ْغمق
داخل
التشبيو في ىذا المقطع تشبييا بميغا ألن وجو الشبو و األداة محذوفتان معا حيث أننا نستطيع أن
نستخرج وجو الشبو بينيما بحيث أن صديقاتيا يشتركن مع الممفوفة بالقطن داخل المتحف المغمق
في السجن .
و يقول أيضا 7

()3

الحبَّا
فض ُ
بالدي تر ُ
1نزار قباني  7يوميات إمرأة ال مبالية  7ص56
2المرجع نفسو 7ص355
3

المرجع نفسو  7ص335
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مخدر ِ
ٍ
خطر
كأي
تصادره ِّ
ُ
ورد التشبيو تام إلشتمالو عمى األركان األربعة  ،حيث أنيا شبيت الحب في بمدىا ىذا البمد الرافض
المصادر لمحب مثل أي مخدر خطر فوجو التشبيو بينيما ىو الخطورة .
 – 3الصورة بالكناية :
عمى جانب توسل الشاعر بالتشبيو و اإلستعارة في تعبيره و صوره الشعرية فقد إعتمد
أيضا عمى اإلخفاء و الستر و ىو ما يعرف في البالغة العربية بإسم " الكناية " و لعل أفضل
تحديد ليا ىو ما وصفو عبد القادر الجرجاني الذي يقول  " 7المراد بالكناية أن يريد المتكمم إثبات
معنى من المعاني فال يذكره بمفظ الموضوع لو في المغة و لكن يجئ إلى معنى ىو تاليو و ردفو
في الوجود فيومي إليو و يجعمو دليال ".

()1

إن أسموب الكناية يقوم أساسا عمى عالقة تالزمية بين معنى المفظ الظاىر الصريح غير
المقصود و المعنى اآلخر الخفي وراء المفظ الصريح و ىو المراد من التعبير و من ىنا فيي تعد من
المجاز من حيث أننا نعبر عن المعنى من خالل معنى آخر  ،كما أنيا تخالفو بإعتبار إمكانية حمل
المفظ الصريح فييا عمى الحقيقة و ىذا ما لم يتبعو المجاز  ،إذ ال يمكن إرادة المعنى الحقيقي لو .
و الكناية بإعتبار المكني عنو أقسام ثالثة 7
 oكناية عن صفة من الصفات و فييا نوعان كناية قريبة و ىي ما يكون اإلنتقال فييا من
المطموب بغير واسطة بين المعنى المنتقل عنو و المعنى المنتقل إليو نحو  7طويل النجاد ،
و كناية بعيدة و
ِ
الرماد  ،كناية
ىي ما يكون اإلنتقال فييا إلى المطموب بواسطة أو أكثر نحو  7فالن كثير
عن
1

عبد القادر الجرجاني  7دالئل اإلعجاز  ،ص .24
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الفصل الثالث

المضياف و الوسائط ىي كثيرة الرماد و اإلحراق و الطبخ ( الخبز) و الض ِ
يوف
ُ

()1

.

 oكناية عن موصوف إما معنى واحد كموطن األسرار كناية عن القمب  ،و إما مجموعة
معاني مثل جاءني كائن حي مستوى القامة ذي أظافر عريضة كناية عن اإلنسان .
 oكناية عن نسبة و يراد بيا نسبة أمر آلخر إثباتا أو نفيا فيكون المكني عنو نسبة و قد يكون
ذو النسبة مذكو ار
فييا و قد يكون غير مذكور مثل  7في بيتك الكرم .

()2

()3

من صوره القائمة عمى الكناية نجد قولو 7
َال ْتنتقدني سيِّدي
كان خطِّي َسيئا
إن َ
َّ
خمف َبابِي
فإنني
اف َ
السي ُ
أكتب و ّ
َ

حيث وقعت الكناية في قولو " فإنني أكتب و السياف خمف بابي "كناية عن التوتر و الخوف و
ىي كناية عن صفة .
و قولو أيضا 7

()4

أعيش أنا
مع الموتَى ...
ُ
َ
كناية عن الالمباالة و ىي كناية عن صفة .
()5

و في قولو أيضا 7

أنا في ِ
منزل الموتى ...
1

دىان السعيد ،دروس و تطبيقات في األدب العربي  ،ص 33

2المرجع نفسو  ،ص 33
3

نزار قباني  7يوميات امرأة ال مبالية  ،ص 15

4المرجع نفسو 7ص22
5

المرجع نفسو  7ص22
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فمن من قبضة الموتى ؟
حررنِي ؟
ُي ُ
الكناية وقعت في قولو "أنا في منزل الموتى " و ىي كناية عن اليدوء و الوحدة و ىي كناية عن
نسبة .
()1

أما في قولو 7

أنا إنسانةٌ حيَّو
أيا مدن التو ِ
ابيت الرخامية
َ َ
وقعت الكناية في قولو "أيا مدن التوابيت الرخاميو " داللة عن المنزل الموحش الذي تعيش فيو و
ىي كناية عن موصوف .
و أما الكناية في قولو

)2(7

ق الخر ِ
أفر من شر ِ
ِ
الثعابين
افة و
يد ُّ
أر ُ
ِ
الخمفاء ...
من
و األمر ِ
اء ...
من ِّ
ِ
السالطين ...
كل
و في ىذه األبيات نممس الظمم و اإلستبداد و النفاق و ىي كناية عن موصوف .
يقول نزار قباني أيضا(7)3
صباح ِ
اليوم فاجأني
َ
األول
دلي ُل أنوثتي
ْ
1نزار قباني  7يوميات إمرأة ال مبالية 7ص 35
2

المرجع نفسو  7ص45

3المرجع نفسو ،ص.41
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الفصل الثالث
تمزقي
كتمت ُ
ُ

دول
و
قب روعةَ الج ْ
ُ
أخذت ْأر ُ
وقعت الكناية في قولو "أخذت أرقب روعة الجدول " كناية عن الحيرة و القمق و الخوف من أنوثتيا
و
ىي كناية عن صفة .
و يقول أيضا 7

()1

نحن ىنا ...
و ُ
سباياهُ  ،ضحاياهُ
ِ
قصره القَ ِ
ذر ...
مماس ُح ْ
و ىي كنايات عن القير و اإلستعباد و الظمم الذي تعانيو ىذه اإلمرأة و أخواتيا من والدىن  ،و
ىي كناية عن صفة .
و يقول في موطن آخر 7

()2

بالدي  ...لم ُيزرىا ُّ
الرب
ِ
اغتالت الربَّا ...
منذ
و ىي كناية عن فسق أصحاب ىذه البالد و طغيانيم و قيرىم لمبنات و ىي كناية عن موصوف .

()3

في قولو 7

ماليين من السنو ِ
مسرور
السياف
ات  ...و
ُ
ٌ
ُ
1نزار قباني  7يوميات إمرأة ال مبالية 7ص.65
2

المرجع نفسو  7ص333

3المرجع نفسو  7ص313
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ُيفتِّش في خزائننا ...
فتش في مالبسنا ...
ُي ُ
كناية عن إستم اررية اإلستبداد و الظمم و حتى الخوف من الوالد الذي طالت استبداديتو و ظممو و
خوفو .
يقول أيضا 7

()1

ندفنين في الر ِ
ِ
مل ...
نمف نساءنا
بالقطن ْ ...
ُ
َ
و ىي كناية عن النفاق و التضاد و ىي كناية موصوف .

1نزار قباني  ،يوميات إمرأة ال مبالية 7ص317
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خاتمة
خبرًخ
ثؼذ إثحبسَب فً يشكت انصٕسح انشؼشٌخ ػُذ َضاس قجبًَ يٍ خالل ػًهُب ْزا ٌٕيٍبد إيشأح ال يجبنٍخ
رٕصهُب إنى يجًٕػخ يٍ اإلسزُزبجبد َزكش يُٓب:
1ـ انشؼش انؼشثً ْٕ فٍ ساقً جًٍم نّ ػبنى إثذاػً خبص ثّ .
2ـ َضاس قجبًَ ٌؼزجش يٍ أثشص شؼشاء ْزا انؼصش.
3ـ َضاس قجبًَ ْٕ انُبطق انشسًً ثهسبٌ انًشأح انؼشثٍخ.
4ـ نّ إَزبط ضخى أدثً شؼشي رضخش ٔرفخش ثّ انًكزجخ انؼشثٍخ.
5ـ انصٕسح انشؼشٌخ ًْ ػًبد انقصٍذح ٔسكٍضرٓب ٔػُصش جْٕشي فٍٓب ًْٔ ٔنٍذح اإلنٓبو ٔاالشؼٕس.
6ـ انصٕسح انشؼشٌخ ًْ جْٕش انشؼش فًٓ انزً رقذو نهشؼش يؼُى ٔجًبال ٔأَبقخ ٔنَٕب ٔرٔقب فًٓ رؼذ
ثًضبثخ انؼًٕد انفقشي نهقصٍذح انؼشثٍخ .
7ـ شبػشَب َضاس قجبًَ أسزؼًم انؼذٌذ يٍ انصٕس يًب جؼم شؼشِ أكضش جًبال ٔأكست انًؼُى ٔضٕحب
ٔدقخ.
8ـ َظش انًحذصٌٕ إنى يٕضٕػبد ػهى انجٍبٌ ػهى أَٓب ٔسبئم يسبػذح ٔنٍسذ ْذفب فً حذ رارّ ،
ٔأصجح ٌُظش إنى انشؼش ػهى أَّ رجشثخ خبصخ ثبنشبػشٌ ،ؼجش ػٍ أفكبسِ ثبنطشٌقخ انزً ٌشٌذ ٔثبنكٍفٍخ
انزً رشضٍّ ،فٍأرً َصّ انشؼشي يؼجشا ػٍ يؼبَبرّ ٔيجسذا طشٌقزّ انفٍُخ انزً ٌؼجت ثّ انًزهقً ٔ،يٍ
صى ٌشبسكّ فً إحسبسّ ٔشؼٕسِ .
9ـ صٕس شبػشَب انسٕسي َضاس قجبًَ جبءد يزُٕػخ رُٕع يشبسثّ انضقبفٍخ فًٍ انًؼشٔف أٌ انشبػش َشأ
فً ػبئهخ يضقفخ  ،ثبإلضبفخ إنى انجٍئخ انزً َشأ فٍٓب حٍش رهقى ُْبك انهغخ انؼشثٍخ يٍ أْهٓب َٔٓم يٍ ٌُبثٍغ
األدة ٔانزشاس حزى رفزقذ يْٕجزّ انشؼشٌخ .
11ـ َظش انشبػش إنى انًشأح َظشح يسبَذح أنقذ ثّ فً سحبة انؼبطفخ األنًٍخ ٔغزرٓب ظشٔفّ انقبسٍخ يٍ
فقذاٌ شقٍقزّ ٔانحشٔة انؼشثٍخ ٔانظشٔف اإلجزًبػٍخ ٔاإلقزصبدٌخ آَزاك فكبٌ نٓزِ األغشاض األصش
انٕاضح ػهى نغزّ ٔأسهٕثّ .
11ـ فً حٍٍ كبٌ أسهٕثّ يشحٌٕ ثبنصٕس انشؼشٌخ ٔيب رحًهّ يٍ اسزؼبسح ٔكُبٌخ ٔرشجٍّ فأضفى ػهٍّ
يسحخ جًبنٍخ يًٍضح .
12ـ نٓزِ األسجبة ٔانؼٕايم جبءد صٕسِ انشؼشٌخ فً يؼظًٓب حسٍخ يبدٌخٔ ،يٍ ُْب كبٌ شؼشِ صٕسح
صبدقخ نؼصشِ ػكسذ صقبفزّ ٔيشٕاسِ انفًُ ٔانقضبٌب انزً شغهزّ فً يقذيزٓب انًشأح انزً إْزى ثٓب كم
اإلْزًبو فحًم إنٍُب ًْٕيٓب ٔجًبنٓب ٔيشبػشْب .
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جمدي وقصائد تعرض

ملقص الرقيب ،دار سالن للطباعة والنشر والتوزيع ،ط1،

دمشق .2006،
3ـ الرسائل الجامعية:
 )36مربوك بن غالب رسالة ماجيستري ،الصورة الشعرية عند حممد العيد آل خليفة ،أشراف سهري القلماوي جامعة القاىرة كلية
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 )39ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،4دار صادر للطباعة والنشر ،ط ،1بريوت.2007 ،
5ـ المواقع االلكترونية:
)40

نائل الشيخ قراءات ودراسات يف املدرسة النزارية.

-6المجالت و الدوريات:
 )41األخضر عيكوس ،اخليال الشعري وعالقتو بالصورة الشعرية ،جملة أدبية فكرية تصدر عن معهد األدب واللغة العربية ،جامعة
قسنطينة ،العدد. 1994، 1
 )42خليل موسى ،لغة الشعر ايحديث املوقف األديب جملة أدبية شهرية يصدرىا احتاد الكتاب العرب ،العدد ،126أكتوبر ،دمشق ،
.1981
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