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  :الشعرّية ة مفھوم الّصور -1   

عر، باعتباره المحور ا�ساسي الذي يس�تقطب اھتم�ام يكتسي ا�سلوب أھمية بالغة في الشّ     

المبدع والمتلقّي على الّسواء، فالّشاعر باستطاعته أن يعّبر عن مكوناته وأحاسيس�ه وع�ذابات 

واقعه وآ1مه، ويتجّسد ذلك في كثير م�ن ا�حي�ان ف�ي ش�كل لوح�ات تيّس�ر للق�ارئ تص�ويرھا 

  .في مخيلته

ورة والّص� والموسيقى الشعرّية ت فنية كاللّغة الشعرّيةويكون ذلك عن طريق توظيف آليا    

الش��عرّية، ھ��ذه ا�خي��رة الت��ي أث��ارت ج��د1 كبي��را ف��ي أوس��اط النقّ��اد والّدارس��ين 1س��تحالة 

أن أّي محاول�ة <يج�اد تحدي�د نھ�ائي مس�تقر للص�ورة غي�ر منطق�ي إذ ل�م يك�ن « ، إذ ھامفھوم

»ضربا من المحال 
)1(

.  

ف�ن الك�Bم : ھمي�ة كب�رى ف�ي العم�ل الش�عري كونھ�ا تجم�ع ب�ين فني�ين وللّصور الشعرّية أ    

»رس��م قوام��ه الكلم��ات « وف��ن الّرس��م، فالص��ورة 
 ف��ن مرئ��ي والّش��عر ف��ن كBم��ي: فھ��ي  ،)2(

وھي ا�داة المثلى التي تمكن الّشاعر من الّتأثير في المتلقي إيحاءا ورمزا، كيف 1 والّص�ور 

بكونھا تعطي للقارئ انطباعا قوّيا كأن�ه 1 يق�رأ قص�يدة «  اجحة تمتاز عن غيرھاالشعرّية النّ 

»وإّنما يشاھد لوحة لھا 
)3(

.  

ة ورة الش�عريّ م�ا اھتم�ام، فالّص�ة بالص�ور أيّ ياھتمت الدراسات ا�دبية والنقدية والبBغلقد     

ذ ل التش�بيه وا1س�تعارة عمادھ�ا، إس�اليب البBغي�ة والبياني�ة، ويمث�عند القدامى تطلق عل�ى ا�

  .ناسب المنطقي بين طرفي التشبيهيشترط فيھا مراعاة التّ 

   

 

 

 

 

 
 

، 1994ط، .الصورة الشعرية في النقد الحديث، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، د: بشرى موسى صالح )  1(  
.19ص          

، 1والتوزيع، عمان، ا�ردن، ط الصورة ا1ستعارة في الشعر العربي الحديث، دار الفارس للنشر: وجدان الصائغ )  2(  
.27، ص2003        

، 1984، 2الحديث في المغرب العربي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط ا�دبيالنقد : محمد مصايف )  3(  
.332ص        
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إّن المع��اني مطروح��ة ف��ي « : ف��ي قول��ه ، )ھ��ـ255.ت" (الج��احظ"وھ��ذا م��ا عّب��ر عن��ه     

مي والعربي، والبدوي والقروي والمدني، وإّنما الشأن في إقامة الوزن الطريق يعرفھا ا�عج

وتخّير اللّفظ، وسھولة المخرج وكثرة الماء، وف�ي ص�حة الّطب�ع وج�ودة الس�بك، فإّنم�ا الّش�عر 

»صناعة وضرب من النسيج وجنس من الّتصوير 
)1(*) (

.  

ع�اني الت�ي يعرفھ�ا جمي�ع ص�نعة المإتق�ان « على مبدأ " الجاحظ"ويقوم فھم الصورة عند     

»الناس واعتماده قوة التخيل في التصوير 
)2(

.  

فھو يرى أن ا<بداع يج�ب أن يك�ون مقترن�ا ب�الحس الرائ�ع والمحاس�ن الدقيق�ة الت�ي ت�ذھل     

إ1 بعد ط�ول تمّع�ن ودوام  ةالقلوب قبل العقول، فھي كالطرب الذي تعجز عن ترجمته ا�لسن

  .تفكير

  :ثBث لتصوير الّشعر وھي مبادئ " الجاحظ"وجعل 

  .مبدأ الصياغة المؤثرة التي تستميل القارئ ) أ

 .لتجسيم أو التقديم الحّسيامبدأ  ) ب

)3(مبدأ ا1ستمالة أو التأثير) ج
.  

وذل�ك م�ن خ�Bل  ،البBغيين والنقّاد الع�رب ال�ذين ج�اءوا م�ن بع�ده" الجاحظ"وقد أفاد     

  .هلثّ مصوير وإدراك المعنى وتأفكاره في جانب التّ 

  : ة حّدا لوصف الحسن وقال الصورة الشعريّ ) ھـ456.ت" (ابن رشيق"ووضع     

يء بم�ا في�ه له عين�ا للس�امع أو ھ�و ذك�ر الّش�أحسن الوصف ما نعت به الشيء حتى يمثّ « 

»من ا�حوال والھيئات 
)4(

.  

 

 

 
 

  .132ص   ،)دت(، 3وت، لبنان، طر، بي4، تج عبد السBم محمد ھارون، دار الكتاب العربي، ج"الحيوان: "الجاحظ )  1(
  واستخدمت استخداما أدبيا في مجال الشعر، وتصّدرت ھذه المقولة " التصوير"وھي أقدم مقولة وردت فيھا لفظة (*)  

عھود عبد الواحد العكيلي، الص�ورة الش�عرية عن�د : أبحاث دراسي الصورة عند القدماء، وتعددت وجھات نظرھم في تفسيرھا، ينظر 
  .21-20م، ص2010ھـ، 1431، 1ه، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ا�ردن، طذي الرم

  .89شعرية القصيدة الثورية، ص: نوارة ولد أحمد )  2(
  ، 2الصورة الفنية في التراث البBغي والنقدي عند العرب، دار التنوير للطباعة، بيروت، لبنان، ط: جابر عصفور )  3(

  .257ت، ص.د      
  .293، ص1981، 3العمدة في محاسن الشعر ونقده، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط: يق ابن رش)  4(
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فالّصورة عنده ھي مزيج بين عنصري اللّفظ والمعنى، واللّفظ عن�ده بمثاب�ة الجس�د وجھ�ه     

" الخال�دي"المعنى، وھذا ا�مر يتوقف على المھ�ارة وإص�ابة المعن�ى، ولع�ّل ھ�ذا م�ا وّض�حه 

ق�ديم يق��ف عن��د ح��دود : للّص�ورة الفنّي��ة مفھوم��ان «  :م��ا للّص�ورة ف��ي قول��ه حينم�ا ح��ّدد مفھو

الّصورة البBغية في الّتشبيه والمجاز، وح�ديث يض�ّم إل�ى الّص�ورة البBغّي�ة ن�وعين آخ�رين، 

»ھما الّصورة الذھنّية والّصورة باعتبارھا رمزا 
)1(

.  

الق�ديم قص�ر المفھ�وم عل�ى التش�بيه  إذا ك�ان المفھ�وم« : قائB " البطل"وھذا ما ذھب إليه     

وا1س��تعارة ف��إن المفھ��وم الجدي��د يوّس��ع م��ن إطارھ��ا، فل��م تع��د الص��ورة البBغي��ة ھ��ي وح��دھا 

م�ن المج�از أص�B ف�B تك�ون  –بالمعنى الحديث  –المقصودة بالمصطلح، بل تخلوا الصورة 

» عبارات حقيقية ا1ستعمال ومع ذلك فھي تشّكل صورة دالّة على خيال خصب
)2(

.  

"الش��عرّيةالّص��ورة "والمBح��ظ أن     
(*)

القديم��ة أساس��ھا عم��ود الّش��عر وركيزتھ��ا ا1س��تعارة  

ذل��ك �ن��ه  ،القديم��ة كلّھ��اف��ي النظري��ة الش��عرّية ش��بيه عم��ود الّص��ورة التّ « ش��بيه ذل��ك أّن والتّ 

 ،الجم��ال الّس��ھل والواض��ح ينس��جم وفلس��فتھم الجمالي��ة عموم��ا، إّنھ��ا فلس��فة تق��وم عل��ى ح��بّ 

حّدين متناظرين يعمل ك�ّل منھم�ا باّتج�اه يلتق�ي  بإبرازهالتشبيه قادر على تحقيق ھذا الجمال و

»فيه اOخر 
)3(

.  

كلية أو المقارب���ة ب���ين بن���ى عل���ى أس���اس المش���ابھة الّش���تُ « " الش���عرّية القديم���ة" الّص���ورة    

ش��كال أم ف��ي أي ش��كل آخ��ر م��ن أ ،ش��بيه أو ف��ي ا1س��تعارةس��واء أك��ان ذل��ك ف��ي التّ  ،طرفيھ��ا

»الّصورة 
)4(

.  

، إ1ّ "الّص�ورة"أّن النقّاد العرب الق�دامى اھتّم�وا بموض�وع  إلى من خBل ما سبق نخلص    

 .أن ذلك ا1ھتمام 1 يتجاوز ا<طار البBغي مع تمييز أنواعه وأنماطه المجازية

 

 
  

  .77، ص  1982ط، .، باتنة، الجزائر، دنظرية التصوير الفني عند سيد قطب، دار الشھاب: صBح عبد الفتاح الخالدي )  1(
  .25، ص1983، 3الصورة في الشعر العربي، دار ا�ندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط: علي البطل )  2(
  ، 1، ا�ردن، طالصورة الفنية في النقد الشعري، دراسة في النظرية والتطبيق، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان: عبد القادر الرباعي )  3(

  .50م، ص2009-ھـ1430      
عن�د حديث�ه ع�ن أقس�ام ) ھ�ـ395.ت(لف�ظ الص�ورة عن�د حديث�ه ع�ن التش�بيھات، وتكلّ�م عنھ�ا أب�و ھ�Bل العس�كري ) ھـ322.ت(أورد ابن طباطبا (*)  

عن�د حديث��ه ع��ن أقس��ام التش��بيه، ) ھ��ـ637.ت(وفّس��رھا تفس��يرا خاص�ا، وتناولھ��ا اب��ن ا�ثي��ر) ھ��ـ471.ت(التش�بيه، كم��ا عرفھ��ا عب��د الق�اھر الجرج��اني 
والمBح��ظ أنھ��ا ج��اءت كلھ��ا متش��ابھة، تقتص��ر عل��ى التش��بيه، إ1 م��ا ج��اء ب��ه القرط��اجني ال��ذي أفص��ح ع��ن رأي��ه م��ن خ��Bل فھم��ه للتخيي��ل والمحاك��اة 

  .22-21عھود عبد الواحد العكيلي، الصورة الشعرية عند ذي الرمه، ص: التشبيھية، ينظر 
  .60الصورة الفنية في النقد الشعري، ص: الرباعي عبد القادر )  4(
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: ى آخر، ھذا م�ا عّب�ر عن�ه الغ�ذامي حينم�ا ق�ال ّصورة عند المحدثين فقد أخذت منحأّما ال    

عر الحديث دورا رئيسيا في بناء القص�يدة حت�ى ص�ارت أح�د أس�س أخذت الّصورة في الشّ « 

إيض�اح المعن�ى يقص�د منھ�ا  ،ش�بيهراف التّ وانتقلت من كونھا طرفا من أط ،عريالّتركيب الشّ 

إلى أن أصبحت ھي نفسھا حالة شعرّية تنبع من أعماقھا المعاني الموح�اة  ،وتأكيده في الّذھن

»...لة من القارئ من الّشاعر والمتخيّ 
)1(

.  

م�ايز علي�ه تحدي�د تص�ّور واح�د مح�ّدد، وھ�ذا التّ ة يص�عب مفھ�وم الّص�ورة بدقّ�لع إّن المتتبّ     

"دةتركيبة غريبة معقّ "د في المفاھيم راجع بB شك لكونھا والتعدّ 
)2(

أّنھ�ا تترّك�ب م�ن « ذل�ك . 

ھ����ا ذات مع����الم م����ا ت����زال تغش����اھا الض����بابية الخي����ال والفك����ر والموس����يقى واللّغ����ة، كم����ا أنّ 

»والغموض
)3(

.  

شعور، والّرمز أكثر ام�تBء وأبل�غ ت�أثيرا ورة رمز مصدره الBّ أّن الصّ « " فرويد"ويرى     

»من الحقيقة الواقعة 
، لذلك تجد الّشاعر يلجأ إلى استعمال الّرمز ليعّبر عن فك�رة أو حال�ة )4(

دراكية ليست بالض�رورة بص�رّية إانطباع واسترجاع أو تذكر لخبره حسّية أو « أو ة شعوريّ 

«
)5(

.  

ويع��ّدھا أساس��ا ف��ي تك��وين روح  ،ب��ين مفھ��وم الّص��ورة والح��واس" غنيم��ي ھ��Bل"وي��ربط     

إذ ي�نم ع�ن  ،عر، فالّشاعر ينق�ذ بص�يرته لي�رى م�ن خBلھ�ا م�ا يب�دو تافھ�ا ف�ي ب�ادئ ا�م�رالشّ 

يفصح فيه عن مش�اعره أو  ،صويرأو مشكلة اجتماعية يرى فيھا مجا1 رائعا للتّ  نفسيةمسألة 

 نلمح وراء الح�واسف ،عواطفه فيظھر شعره أعمق من مجّرد حواس ظاھرة وطBء مصطنع

ھ�ر إل�ى كما تع�ود ا�غذي�ة إل�ى ال�دم ونفح�ات الزّ  ،ا تعود إليه المحّساتشعورا حّيا ووجدان« 

»عنصر العطر، فذلك شعر الطبع القوي والحقيقة الجوھرّية 
)6(

.  

  

  

  .148-147، ص2006، 1تشريح النص، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط: عبد S الغذامي )  1(
  .140ر، صالشعر العربي المعاص: عز الدين إسماعيل )  2(
  .254، ص1الغموض في الشعر العربي الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط: إبراھيم رماني )  3(
  .138الشعر العربي المعاصر، ص  : عز الدين إسماعيل )  4(
  ط،.ا، دمقدمة لدراسة الصورة الفنية، منشورات وزارة الثقافة وا<رشاد القومي، دمشق، سوري: نعيم اليافي )  5(

  .44، ص 1982     
  .389، ص1973 ،1النقد ا�دبي الحديث، دار العودة، بيروت، لبنان، ط: محمد غنيمي ھBل )  6(
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حيث ھي أداة للتصوير بل نضيف إليھا القل�ب من  ،1 تقتصر على الحواس ةغير أّن الّصور

  .باعتباره أقوى من البصر الّظاھر

ة م��ن المحس��وس إل��ى ع��الم العق��ل المج��ّرد، ف��الّرمزّيون وھن��اك م��ن يق��ول بانتق��ال الّص��ور    

الّص��ورة تب��دأ م��ن ا�ش�ياء المادّي��ة عل��ى أن يتجاوزھ��ا الّش�اعر ليعّب��ر ع��ن أثرھ��ا « ي�رون أّن 

»العميق في الّنفس 
)1(

.  

والّص��ورة  الرمزّي��ة ص��ورة تعش��ق معانق��ة الخي��ال وتعم��ل جاھ��دة عل��ى الّرف��ع م��ن ش��أن     

، حي�ث تتج�ّرد الكلم�ات م�ن ص�فاتھا الخطابي�ة وتص�بح وا<شراقء الّشعر إلى درجات الّصفا

رمزا حسّيا واحد يكشف عن « ذلك أّن القصيدة بأجمعھا تعتبر  ،فّجرة باستمرارتطاقة حّية م

وطبيع�ة ذھن�ه، إّن�ه خل�ق يع�ادل ب�ه الّش�اعر  ،أشياء كثيرة جوھرّية في حياة الفّنان وشخص�ّيته

»حّسه أو يقدم رؤيته 
)2(

.  

معق�ول ھ�ذا م�ا حيث يقوم الّشاعر باختراق ج�دار الBّ  ،ختلف المقاييس وتختّل الموازينوت    

ت��ربط الحل��م ب��الوعي المرئ��ي « ة تعّب��ر عن��ه الّص��ورة الس��ريالّية الت��ي تعتب��ر ص��ورة غيبّي��

 ّBتوح��د ب��ين المتناقض��ات  مرئيب��ال ...«
ة تنض��ج بالمفاج��أة والتلقائّي��« ، ذل��ك أّنھ��ا ص��ورة )3(

التي تفد دون س�ابق تحض�ير أو تخط�يط لبل�وغ  ،اOلّية المعّبر عنھا با�وتوماتيكيةوا1نسيابّية 

»ھدف معّين 
)4(

.  

ومھم��ا اختلف��ت  .فالّص��ورة عن��د الس��ريالين ھ��ي ص��ورة المفاج��أة والغم��وض والفوض��ى    

منھ�ا أّي  1 يمك�ن أن يخل�و المتحّول أّنهاOراء حول إعطاء مفھوم محّدد للّصورة، فالّثابت 1 

م��ا دام ھن��اك «  م��ل أدب��ي مھم��ا ك��ان جنس��ه إض��افة إل��ى أن مفھومھ��ا يتغّي��ر حس��ب ال��ّزمنع

»والحكم عليه  وإدراكـه شعـراء يبدعون ونقّاد يحاولون تحليل ما أبدعـوه
)5(

.  

  

  

  .418النقد ا�دبي الحديث، ص  : محمد غنيمي ھBل )  1(
  .45مقدمة لدراسة الصورة الفنية، ص: نعيم اليافي )  2(
  ،)ط.د(الصورة الفنية في خطاب الشعر الجزائري، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزيع، : عبد الحميد ھيمة )  3(

  .82، ص  2005     
  .82المرجع نفسه، ص)  4(
  .08الصورة الفنية في التراث النقدي البBغي، ص  : جابر عصفور )  5(
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م م�وحي ومثي�ر لBنفع�ال والوج�دان، ّن الصورة الشعرّية عبارة ع�ن رس�وخBصة قولنا إ    

تص�ّورا « ت جدي�دة و وھي م�زيج ب�ين الحّس�ي والمعن�وي، إذ تتفاع�ل التش�بيھات لتن�تج د11

»ظ الحسّية في ذاته من قيمة اما لUلفوكل  ،ذھنّيا معّينا له د1لته وقيمته الشعورية
)1(

.  

ھ��ي تجس��يم لفظ��ي للفك��ر  ،رّيةوب��الّرغم م��ن ھ��ذا ا1خ��تBف والّتب��اين إ1 أّن الص��ورة الش��ع    

  .ائميندھا الدّ عريف على جميع أنواع الّصورة وأساس جمالھا وتفرّ عور، وينطبق ھذا التّ والشّ 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .91في بنية الشعر العربي المعاصر، ص  : محمد لطفي اليوسفي )  1(
  
  
  
  
  
  
  
  

  :شعرّية الصور التقليدية  -2

  :التشبيه  -1.2     
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التشبيه وجه من وجوه البيان وف�ن م�ن فن�ون البBغ�ة، يوّض�ح المع�اني ويؤك�دھا ويقّربھ�ا     

  .من ا�ذھان

»مشاركة أمر لVخر في المعنى « : على اّنه " وينيالقز"ويعّرفه     
)1(

والتشبيه من أب�رز . 

يق��ه تّتس��ع المع��ارف وتس��ّھل عل��ى ، فع��ن طرأن��واع الّتص��وير إط��رادا ف��ي ك��Bم البش��ر عاّم��ة

اكرة عملھا فيغنيھا عن اختزان جمي�ع الخص�ائص المتعلق�ة بك�ل ش�يء عل�ى ح�دا لم�ا يق�وم لذّ ا

)2(عليه من اختيار الوجوه الّدالة التي تستطيع بفضل القليل منھا استحضار الكثير
.  

المشّبه والمش�ّبه ب�ه، وأداة الّتش�بيه ووج�ه الّش�به، وإذا : التشبيه على أربعة عناصر ويقوم     

  .ران ا�ّو1ن من ا�ربعة أساسين فإّن الثالث والرابع ثانوّيانكان العنص

المعن�وي، ويمك�ن ا1س�تغناء ع�ن ر الّرابط اللفظي ووج�ه الّش�به ب�دور ال�ّرابط وفتقوم ا�داة بد

)3(يختّل الّتشبيه 1 بل يقوى ويزداد عمقاأحدھما أو عنھما معا بدون أن 
.  

  :التشبيه أنواع 

أي أركان التش�بيه (ھو التشبيه الذي توفرت فيه العناصر ا�ربعة  :التشبيه المرسل  -1.1.2

، وبناؤه 1 يتطلّب صنعة كبيرة و1 تفّننا خاّصا، ولذلك شاع في الكBم أكثر م�ن غي�ره، )كلھا

أحسن إطار ينتظر أن تجد فيه الّصور في أوضح مظھ�ر مش�ّبعة ب�أبين د1ل�ة وإن خل�ت وھو 

)4(من العمق أحيانا
.  

  

  

  

  

  م، 1988-ھـ1408، 1ا<يضاح في علوم البBغة، دار إحياء العلوم للنشر، بيروت، لبنان، ط: لخطيب القزويني ا)  1(
  .228ص      

  ،1983ط، .خصائص ا�سلوب في الشوقيات، منشورات الجامعة التونسية، د: محمد الھادي الطرابلسي )  2(
  .142ص      

  .143المرجع نفسه، ص)  3(
  .145، ص المرجع نفسه)  4(

  

  

  :التشبيه البليغ  -2.1.2

ووجه الّشبه معا، وقام على العنصرين ا�ساسيين فحسب،  ا�داةوھو التشبيه المجّرد من     

�ن��ه يتمّي��ز بالمطابق��ة التاّم��ة ب��ين المش��ّبه والمش��ّبه ب��ه، ويتمّي��ز  أداةفھ��ذا ا�س��لوب يخل��و م��ن 
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يه البلي�غ أس�مى درج�ة ف�ي التش�بيه الّص�ريح، شبا يسمح باعتبار التّ ممّ  ،بإجمال التقريب بينھما

م��ن حي��ث ھ��و يش��به ب��ين المش��ّبه والمش��ّبه ب��ه تام��ة، والمقص��ود ھن��ا بالّتجري��د ھ��و الح��ذف أي 

)1(به منه، كما يمكن ظھور المحذوف فيھا بدون تأويلحذف وجه الشّ 
.  

 لمش�ّبه ب�هصوير أھم مظاھرھ�ا تب�ادل المش�ّبه واھو عملية من التّ : التشبيه المقلوب  -3.1.2

  .، وكثيرا ما يّتبع ذلك حذف �داة ووجه الّشبهومرتبتھما

فالتشبيه المقلوب قوام�ه الّتغيي�ر الّنھ�ائي ف�ي مرتبت�ي عنص�ريه الج�وھريين، والح�ذف الغال�ب 

)2(على العنصريين الثانويين
.  

اص�ر وھو من أبرز مظ�اھر التف�ّنن ف�ي الّتش�بيه، فھ�و 1 يتقّي�د بعن :مني التشبيه الضّ  -4.1.2

  .ّدد الّصلة بين الطرفينح1 بروابط محدودة، ومن ثّم فھو 1 يخاص وب تيتربمعّينة و1 

  ".بلقيس"ومن التشبيھات الواردة، نذكر ما جاء في قصيدة 

  اكتھَ اء ضحْ دَ أصْ وَ : يقول الّشاعر  -

  بٍ ھَ ن ذَ مِ  لَ /سِ سَ كَ                      

  انمَ الز4  برَ عَ  وءِ الض4 كَ  حُ ت4 تفَ تَ                      

  ن8 رِ تَ                          

  وحِ ن الر8 عَ  ارَ بَ الغُ  زيلُ تَ                      

  )3(عةّتبَ ة المُ غَ واللّ                              

  
  
  .150خصائص ا�سلوب في الشوقيات، ص: محمد الھادي الطرابلسي )  1(
  .152المرجع نفسه، ص  )  2(
  .16وقصائد لمياه ا�حزان، ص... بلقيس  : العزيز المقالحعبد )  3(

  للتشبيه أنواع عديدة نذكر منھا، التشبيه المجمل، التشبيه المؤكد، التشبيه التمثيل، وقد تناولھا الطرابلسي في كتابه (*)  
  .بكثير من التفصيل" خصائص ا�سلوب في الشوقيات"     

  
  
  
  
  

، حي��ث ح��ذف في��ه وج��ه "المجم��ل/المرس��ل"لتش��بيه الع��ادي اض��من " التش��بيه"ين��درج ھ��ذا     

ف��ي اللّمع��ان والبري��ق " الش��بهوج��ه "ل ، ويتمث��وا�داةالش��به وذك��ر في��ه المش��به والمش��به ب��ه 

الش�به وھ�و ، حيث ح�ذف وج�ه "تتفتح كالضوء" نين، وكذلك ا�مر بالنسبة للتشبيه الثانيوالر

ب�دى جلّي�ا حي�ث " المق�الح"الق�ديم ق�ي ش�عر ّياء، وتؤكد ھذه المق�اطع ت�أثير ال�ذوق ضالنور وال
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فأص���داء "تجم���ع المعن���وي بالحس���ي وھ���ي ص���ورة " ك"مس���تخدما ا�داة " لبلق���يس"وص���فه 

موج��ات أثيري��ة تتغلغ��ل ف��ي أعم��اق الّش��اعر مقّي��دة لوص��اله سBس��ل ذھ��ب أو أن " ض��حكتھا

ا�ص�فر ھ�و شفتيھا كسBسل معقودة في انتظامھا ولمعانھا وكأن شعاعھا  انفراجأسنانھا عند 

ْمْ◌ِس وھي الشWمسُ  Wانعكاس لبريق الش.  

وف��ي عمومھ��ا ھ��ي ص��ورة بس��يطة 1 تحت��اج إل��ى أعم��ال الفك��ر أو النظ��ر ف��ي ا<بان��ة ع��ن     

  .د1لتھا

ع��دة م��ّرات ف��ي " مث��ل"اس��تعمل الّش��اعر أداة التش��بيه " الك��اف"وإض��افة إل��ى أداة التش��بيه     

ي إ1ّ أنه أضفى عليھ�ا ش�يئا م�ن روح�ه وذل�ك ف�ي وھي أداة قديمة ا1ستعمال الشعر ،الديوان

   :قوله 

  يِم◌ِ الغِ  مثلَ  اقُ تَ شْ أَ      

  ھرِ الن4  لَ مثْ             

  ىيقَ وسِ مُ ي كَ أتِ ي يَ الذِ  فءِ د= للِ               

  ن4 ھُ دُ اوِ رَ ي يُ ئِ من ال/4                           

)1(◌ِ طرالعِ م كَ ائِ دَ  يفٌ صَ                            
  

  

  

  

  .26وقصائد لمياه ا�حزان، ص... بلقيس  :عبد العزيز المقالح )  1(

  

  

  

  

  

، "الك�اف ومث�ل"والمBحظ أيضا على ھذه التشبيھات البسيطة مزج الّشاعر ب�ين ا�دات�ين     

عري التقلي�دي ال�ذي ك�ان مرجع�ا للّش�اعر ف�ي رس�م روث الّش�ور الّش�اعر ب�الما يوّض�ح ت�أثممّ 

  .التقريرّيةصورة المباشرة و

  " :أشجان مائّية"فيقول في قصيدة " ديوان الّشاعر"شبيھات في وتتوالى الت    
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ةِ ي ففِ  الِ تَ رسْ الكِ كَ  جنٌ شَ          يلِ الل4  ض4

  ضُ ومِ يُ             

  اءِ المَ كَ  قُ ورِ يُ             

             َ�  اتضَ مِ االغَ  يدهُ واعِ ى مَ وانَ تَ تَ  

)1(◌ُ هاُؤ◌ُ إيمَ  مُ لْ الحُ كَ  ذبُ يعْ وَ                  
  

المش�ّبه ضحا في ھذا المقطع، فالمشّبه ھ�و الّش�جن وا�داة ھ�ي الك�اف وتجلّى التشبيه وايو    

بالكريس�تال ف�ي ش�فافيته وبريق�ه وكأن�ه يم�دح " الش�جن"، حيث شّبه الّش�اعر ھو الكريستالبه 

في حضرة الليل وھو ھذا الشجن وھذا الحزن الّضارب فيه على أنه قوة إيحائية يستحضرھا 

إل�ى  نّص�تتي ، بمعنى آخر ھو الطاقة التي تمّد الّشاعر بوھج م�ن ا<ب�داع فھ�و"حزن المبدع"

   .دقات ذاته في صمت الليل فيومض ا<بداع ويترقرق كالماء وتحّل مواعيده الغامضة

  

  

  

  

  

  

  

  .323وقصائد لمياه ا�حزان، ص  ... بلقيس  : عبد العزيز المقالح)  1(

  

  

  

  

كالتش�بيه "المرسل، وّظف الّشاعر أنواع�ا أخ�رى م�ن الّتش�بيه /وزيادة على التشبيه العادي    

  ".تسع قصائد <نسان آخر القرن"ة ، وكان ذلك على سبيل المثال 1 الحصر قصيد"المقلوب

  :يقول الّشاعر  -

  يفِ كْ يَ  زنِ الحُ  منَ  يلٌ لِ قَ          

  بُ لْ القَ  شَ عِ رتَ يَ لِ                  
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  يفِ كْ يَ  قِ شْ ن العِ مِ  عضٌ بَ           

  ينُ العَ  شَ عِ رتَ تَ لِ                    

  فيِ كْ يَ  وفِ الخَ  منَ  يءٌ شَ           

  اقُ الس4  شَ عِ تَ رْ تَ لِ                    

  كَ بُ قلْ  ارَ ا صَ بً شَ ي خَ بِ احِ ا صَ يَ          

  ىرَ يَ  �َ  دفٍ ن صَ مِ  ناكَ يْ عَ                  

  ... اكَ ــمَ دقَ            

  رٌ جَ حَ :  لْ قُ  تَ ئْ ا شِ إذَ              

)1(رجَ الحَ  يذَ عِ ستَ ا يَ ھمَ نْ مِ :  لْ قُ  ئتَ ا شِ إذَ وَ                       
  

 الّض��منيول��م يكت��ف الّش��اعر بتوظي��ف التش��بيه المقل��وب فق��ط، ب��ل تع��ّداه إل��ى الم��زج ب��ين     

  :والمقلوب يقول الّشاعر 

أنه أقوى وأظھ�ر  بادعاء" الخشب"قلوب، حيث قدم المشبه به تشبيه م" خشبا صار قلبك"    

وھ�ذه الص�ورة تعك�س " ص�ار قلب�ك كالخش�ب"على المشّبه وھ�و القل�ب وا�ص�ل ف�ي الجمل�ة 

  Bعب باللّغة وتمّكنه من ناصيتھا، فتكتمل مBمح الصورة الشعرية قدرة الّشاعر على التّ 

  

  

  .112ه ا�حزان، صبلقيس وقصائد لميا: عبد العزيز المقالح )  3(

  

  

  

  

التي حاول الّشاعر أن يلملم شتاتھا ويجعل مBمحھا م�ن خ�Bل ھ�ذه البعض�ية والقناع�ة اللّت�ان 

وص��ل والع��ين  للفت��ةتظافرت��ا لنس��ج ص��ورة ا1نفع��ال لھ��ذا الھج��ر والحرم��ان، فالقل��ب ي��رتعش 

ت تBش�ت الحبي�ب والس�اق ت�رتعش تأھب�ا لBن�دفاع والمBق�اة، لك�ن ھ�ذه المؤش�را لترّف للم�ح

وصار القلب خشبا فارغا من الدفء والعواطف والعين تحولت إلى صدف لم تكتحل ح�دقتھا 

  .برؤية الحبيب والقدم فقدت إرادة التأھب وأصبحت حجرا د1لة على الثبوت والركون
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وما يمكننا قوله عن توظيف الّشاعر للتش�بيه أّن�ه ك�ان ب�ارزا، ذل�ك <يض�اح معن�ى ترّس�خ     

، ولم يكن أمام�ه س�وى التش�بيه ليق�ارب ب�ه أفك�اره إل�ى ذھ�ن انتابتهالة شعورية في ذھنه أو ح

  .المتلقّي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ا�ستعارة  -2.2

ارة ث�لBستعارة في الشعر الحديث موق�ع متمّي�ز لم�ا لھ�ا م�ن ق�درة عل�ى تولي�د الّص�ورة وإ    

ھ��ا 1 يمك��ن أن تعلّ��م إنھ��ا 1 ا1س��تعارة عBم��ة العبقري��ة، إن« :  "أرس��طو"واعتبرھ��ا الخي��ال، 

»تم�نح لVخ�رين 
)1(

 يس�تقّر بالبع�د الجم�الي ال�ذي تلعب�ه ا1س�تعارة ف�ي بن�اء ال�نصوھ�و ھن�ا  .

  .الشعري
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تمّك�ن الّش�اعر م�ن التعبي�ر « ھ�ا ا1ستعارية عل�ى الش�عر �نّ  ةالصور / وتطغى ا1ستعارة    

شھد المتط�ّور والقائم�ة عل�ى عBق�ة عن تجربته الداخلّية وأحاسيسه الوجدانية بواسطة لغة الم

»مشابھة بين ذات الّشاعر والعالم الخارجي الحّسي 
)2(

.  

أّن الش��عر اس��تعارة ثابت��ة تجّس��د الع��الم ف��ي فك��ر الّش��اعر " جاكبس��ون"ق��ول ذل��ك وم��ؤّدي     

الذي يأسره الخيال وتذھله  ،ليحولھا إلى صور كBمية وموسيقية وتصويرية في ذھن المتلقّي

  .الّصورة

أسلوب في الك�Bم يك�ون ف�ي اللف�ظ المس�تعمل « : أنھا " محمد الھادي الطرابلسي"ويعرفھا     

في غير م�ا وض�ع ل�ه ف�ي ا�ص�ل لعBق�ة المش�ابھة ب�ين المعن�ى الحقيق�ي والمعن�ى المج�ازي، 

فھي 1 تزيد على التشبيه إ1 بحذف المستعار له، فھي ضرب من التش�بيه ح�ذف أح�د طرفي�ه 

عBق��ة فيم��ا ب��ين الموص��وف وص��ورته ف��ي التش��ابه دائم��ا، غي��ر أن التش��ابه ، والالرئيس��يين

»كا1لتحام والتقارب وا1نسجام ولذلك كانت ا1ستعارة عند العرب من فصيلة المجاز 
)3(

.  

  

  

  

  
  .124، ص1981، 2الصورة ا�دبية، دار ا�ندلس، لبنان، ط: مصطفى ناصيف )  1(
  ، 2004، ديسمبر، 14، م54عند رومان جاكبسون، مجلة عBمات، جزءا1ستعارة : عبد العزيز الحويذق )  2(

  .238ص      
  .162خصائص ا�سلوب في الشوقيات، ص: ينظر محمد الھادي الطرابلسي )  3(
  

  

  

  

وا1ستعارة تمU وجودنا اليومي بكل تفاصيله، و1 تختص بالخطاب واللغة فقط، وھذا م�ا     

حي��ث الفك��ر اس��تعارة، والحل��م اس��تعارة، واللع��ب «  :ف��ي قول��ه " عم��ر أوك��ان"عّب��ر عن��ه 

استعارة، والصورة استعارة، واللون اس�تعارة، فا<نس�ان موج�ود ف�ي ا1س�تعارة وبا1س�تعارة 

»يوجد ا<نسان 
)1(

.  
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  .123، ص 2001، 1ط المغرب، إفريقيا الشرق، بيروت، لبنان،/اللغة والخطاب، إفريقيا الشرق: عمرأوكان )  1(
  

  

  

  

  

الق���دامى با1س���تعارة أّيم���ا اھتم���ام، وأجم���ع البBغي���ون عل���ى أن الغاي���ة م���ن اھ���تّم النقّ���اد     

  :لغة في التشبيه، ولBستعارة شروط تتحقّق بھا وھي كاOتي اا1ستعارة ھي المب

فراد المش�به أن يتناسى التشبيه ويجعل كأنه لم يكن، ويّدعي حين إذن، أن المشّبه فرد من أ )أ

  .به مبالغة ھي اّتصاف المشّبه بوجه الّشبه

ذك�ر أح�دھما ك�ان الك�Bم تش�بيھا 1 لفظا و1 تقديرا، فإن  أداتهأن 1 يذكر وجه الّشبه و1  )ب

  .1 استعارة

  .أن 1 يجمع فيھا بين الطرفين أصB )ج
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المشبه في ج�نس المش�ّبه  أن يكون المشّبه به كلّيا حقيقة أو تأويB، حتى يتأّثر إدعاء دخول )د

)1(به، واعتباره فردا من أفراده
.  

ولھ��ذا ع��ّدت ا1س��تعارة م��ن أعظ��م أدوات رس��م الّص��ورة الش��عرّية 1متBكھ��ا الق��درة عل��ى     

تصوير ا�حاسيس وتجس�يدھا، فتك�ون أداة توص�يل تعم�ل عل�ى رس�م وتص�وير م�ا ي�دور ف�ي 

)2(رمؤثللمتلقّي في شكل فّني وجميل وصدر الّشاعر، ونقله 
.  

  د طرفيهـوإذا ما أردنا تعريف ا1ستعارة تعريفا عاما فإّننا نقول أنھا تشبيه حذف أح    

  .إّما المشّبه أو المشّبه به

تتجلّ��ى بش��كل 1 ف��ت " بلق��يس وقص��ائد لمي��اه ا�ح��زان"والّص��ورة ا1س��تعارية ف��ي دي��وان     

  .من ناصية اللّغة وتمّكنه" المقالح"لBنتباه، وما ذاك إ1ّ دليل على تحّكم 

  .تتجلّى أمامنا سلسلة من ا1ستعارات" القصيدة"فإذا ما نظرنا في قصيدته الموسومة بـ     

  

  

  
  ا�سلوبية، مدخل نظري ودراسة تطبيقية، مكتبة اOداب للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، : فتح S أحمد سليمان )  1(

  .11، ص2000، 1ط      
  التصوير الشعري لرؤية نقدية لبBغتنا العربية، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاھرة، : قاسم  ينظر عدنان حسين)  2(

  .11، ص  2000، 1مصر، ط      

  
  

  

  :يقول الّشاعر  -

  ةيدَ صِ ي القَ من=  تْ نَ دَ       

  حِ بْ الص8  ابِ ي4 ي ثِ فِ              

  يھِ جْ وَ  اءِ ـي مَ ا فِ ـتھَ مْ صَ  تْ لقَ أَ       

  اھَ طرِ عِ بِ  تُ لْ سَ تَ اغْ َف◌َ              

  اھوًّ زْ مَ  يتُ شَ مَ وَ              

  اجرَ عْ ي مِ تقِ رْ ي أَ نِ أن4 كَ       

  يدِ حْ وَ  رُ عْ ا الش= ذَ ھَ           

                َ�)1(دٌ حَ أَ  يهِ ي فِ عنِ اِز◌ِ نَ يُ  
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  :ويسترسل الّشاعر في جملة استعاراته فيقول  -

  تْ بَ رَ تَ ا اقْ ھَ كن4 لَ       

  اناھَ عْ مَ  اءَ مَ  تْ ألقَ وَ           

  ةارَ بَ ي العِ حِ رْ ى جُ لَ عَ               

  ورُ ـسُ كْ المَ  طُ ائِ الحَ  ادَ ـتعَ أسْ فَ               

  هُ ــتَ دَ حْ وِ                             

  يايينِ رَ ي شَ ت فِ ارَ طَ وَ           

  وجُ رُ ا العُ ھَ لَ  ابَ طَ وَ           

)2(وِج◌ِ رُ ن الخُ مَ زَ  تْ كَ رَ وأدْ                   
  

  

  

  

  

  .96-95وقصائد لمياه ا�حزان، ص ... بلقيس  : عبد العزيز المقالح)  1(
  .96المصدر نفسه، ص)  2(

  

  

  

  

القصيدة با<نسان ال�ذي ل�ه الق�درة عل�ى ال�ّدنو وا1بتع�اد، وارت�داء الثّي�اب الّشاعر شّبه قد ف    

ولّما ك�ان المش�ّبه ب�ه ...) ألقت، اقتربت (عليه ، وترك قرينة تدّل )ا<نسان(وحذف المشّبه به 

  ورة تدّل على أن ـارة المكنّية، وھي صـسّميت با1ستع ستعارة غير ظاھرفي ھذه ا1

تح��زن  يدة وجع��ل لھ��ا كيان��ا وحواس��ا، فتمثلھ��ا ت��دنو وتبتع��دالّش��اعر ق��د ب��ّث ال��ّروح ف��ي القص��

  .لى جعل المجّرد إنساناليرسم في ذھن المتلقّي صورة ألّح الّشاعر فيھا ع ،وتفرح

عالم الّروحي، لتصبح مجّس�دة أم�ام الا�مر الذي يحيلنا إلى تعميق ا<حساس بإحدى مجّردات 

  .ا�عين

  " :2002خمس قصائد لعام "ويقول الّشاعر في قصيدة  -

  :ي اءِل◌ِ سَ ي تَ سِ فْ ا نَ يَ       
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  ىضَ مَ  امٌ عَ              

  ىأتَ  رٌ آخَ وَ              

  رُ مْ العُ  بُ ذھَ ا يَ اذَ مَ لِ             

  وءالض4  ابِ ي4 ي ثِ ِف◌ِ  يءَ جِ يَ  �َ وَ                  

  ،رٌ آخَ  رٌ مْ عُ                            

  ِض اSرْ  خاِض ي مَ ة فِ لَ حْ الر=  لُ كمِ تَ سْ يَ                               

                                    َ�  برِ ف القَ قْ سَ  حتَ تَ  اكَ نَ ھُ  

!ة ؟دَ الِ الخَ  وشِ عُ الن8  فِ رَ فْ رَ  وقَ فَ                                               
)1(  

  

  

  

  

  .122وقصائد لمياه ا�حزان، ص... بلقيس  : عبد العزيز المقالح)  1(
  

  

  

  

ج��اءت ا1س��تعارة ف��ي ھ��ذا المقط��ع لتعّب��ر ع��ن كن��ه الحي��اة وحقيقتھ��ا حقيق��ة الم��وت وعم��ر     

 فني�ةميتافيزيقي�ة وذي تتساقط أوراقه عل�ى ص�فحة ال�زمن، فھ�اجس الم�وت ظ�اھرة ا<نسان ال

اعر ال��ذي ھ��و أق��رب عل���ى حق��ائق الوج��ود �ن��ه يمتل���ك فرض��ت نفس��ھا عل��ى الفن��ان والّش���

والح��دس ال��ذي ين��زع عن��ه حج��ب الحي��اة الزائف��ة، الت��ي ُتفض��ح رحل��ة  ا<ب��داعميكانيزم��ات 

  .على النعوش الخالدة ا<نسان

  : الّشاعر في رسم صوره ا1ستعارية منھا ما قاله الّشاعر في قصيدة  ويسترسل    

  " :ما تيّسر من رعشة الخوف"

  ي بِ احِ صَ       

  كَ اعِ ودَ لِ  يءَ أجِ  مْ لَ            

   – /َ عِ تَ شْ مُ  ينِ ي العَ فِ  عُ مْ الد4 وَ  – تُ ئْ ا جِ مَ            
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  كَ يْ لَ عَ  اءِ كَ لبُ لِ               

  ي احبِ ا صَ يَ  تُ ئْ ي جِ ن= نَ لكِ وَ                   

               ُS َتَ شْ عِ  وتِ المَ بِ  تَ أنْ  ذْ إِ ...  كَ ين= ھ  

  ادِ مَ ان الر4 مَ زَ  لتَ زَ تَ اخْ                   

)1(دينَ الِ الخَ  ةَ زَ جِ عْ مُ  تَ قْ ق4 حَ وَ                      
     

ن متناقضتين، كيف 1 وھو ف�ي في ھذا المقطع تتجّسد المفارقة، فالّشاعر جمع بين صوتي    

في تBعبه بالكلم�ات ليجع�ل منھ�ا جس�را لنق�ل " المقالح"موقف العزاء يقّدم الّتھاني، وقد أجاد 

مش��اعره الت��ي زّينتھ��ا المك��ابرة عل��ى الح��زن، والّثق��ة ب��أّن ا�وفي��اء والمخلص��ين لل��وطن 1 

  .يموتون بل ھم يحقّقون معجزة الخلود

  

  

  .159وقصائد لمياه ا�حزان، ص  ... بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(

  

  

  

  

 فيض��في عليھ��ايواص��ل ب��ّث روح��ه ف��ي الطبيع��ة الّص��امتة ورموزھ��ا، " المق��الح"وھ��ا ھ��و     

  :صفات إنسانية فيقول 

  وتُ مُ تَ  ا�ً بَ جِ  مْ يتُ أَ رَ  لْ ھَ         

  ا ھَ اعِ ى قَ إلَ  ورُ غُ تَ  اءً مَ سَ                 

  هِ انِ وَ ألْ ِب◌ِ  ضيقُ يَ  ءٌ اضَ فَ وَ                   

  هِ اتِ ابَ حَ سَ وَ                          

  هِ اديلِ قنَ وَ                          

  اھَ انَ يَ دْ وِ  رُ ادِ غَ تُ  قو�ً حُ وَ                             

)1(اھَ اتِ اشَ رَ فوَ                                     
  

رقا يس�لب ا<حس�اس بالجم�ال والحي�اة والّشاعر في ھذا المقطع يجعل م�ن الخ�وف س�ا -

  :فيقول 
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  وفُ الخَ  هُ دَ حْ وَ        

  الِ مَ الجَ ا بِ نَ اسُ سَ إحْ  بُ لِ سْ يَ              

  اةِ يَ الحَ بِ  انَ اسُ سَ إحْ وَ                   

  النَ ائِ ضَ فَ ا وَ منَ /َ أحْ  رُ ادِ صَ يُ               

  مٍ اتِ قَ  نٍ فَ ي كَ ر فِ وّ كَ يُ وَ                   

  )1(يمٍ ظِ ى عَ عنَ مَ  ل4 كُ                           

  

  

  

  

  .163وقصائد لمياه ا�حزان، ص... بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(
  

  

  

  

المBح���ظ عل���ى ھ���ذا المقط���ع أن الّش���اعر ش���ّخص الخ���وف وجعل���ه إنس���انا س���البا يس���رق     

س��اطة يش��ّل الخ��وف بببالجم��ال والحي��اة، يص��ادر ا�ح��Bم وي��دّنس الفض��ائل �ن  ا<حس��اس

يجت��ّر إرادت��ه يرت��ّد إل��ى ذات��ه يتقوق��ع عل��ى نفس��ه ، فيجعل��ه ا<نس��انحركي��ة الحي��اة ف��ي دواخ��ل 

الس��لبية، فيس��تفحل الخ��وف ويتض��ّخم ويص��بح جث��ة خام��دة تك��ّور ف��ي كف��ن ق��اتم تنتظ��ر س��اعة 

  .التشييع

  :آخر يقول فيه الّشاعر مقطع ننتقل إلى و -

  وتِ يُ ط البُ ئِ واى حَ لَ عَ  بُ لْ ى القَ رَ يَ              

  اتني4 غْ أُ ى وَ يقَ وسِ مُ                           

  اھَ وتَ صَ  انُ مَ الز4  حَ ر4 جَ                               

  )1(اءِ كَ للبُ  لُ ائِ المَ                                     

 
ة جلّي��ة ف��ي ھ��ذا المقط��ع، فف��ي ھ��ذه الص��ورة يص��بح القل��ب ع��اقB، وھ��و ق��و" ا1س��تعارة"   

  .وجدانية تسَتْكِنه جرح الزمن الذي يذبح أوردة ا�غنيات ويبّحح صوتھا المائل للّنحيب
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  :وفي مشھد شعري آخر يقول  -

  اسُ الن4  مُ لُ حْ يَ        

  انيَ دْ الوِ وَ  الُ بَ الجِ  مُ لُ حْ تَ          

  »ئاطِ وَ الش4  مُ لُ حْ تَ            

  راجِ ھَ المُ وَ  يمُ قِ المُ  مُ لُ حْ يَ               

  رُ ابِ العَ وَ  رُ ائِ الز4                   

)2(هُ تَ ي4 افِ يض عَ رِ ن المَ طَ الوَ  دِ سَ جَ لِ  ودَ عُ تَ  نْ أَ                 
.  

  

  

  .185بلقيس وقصائد لمياه ا�حزان، ص: عبد العزيز المقالح )  1(
  .205المصدر نفسه، ص  )  2(

  

  

  

  

ّبه م�ن خBلھ�ا الجب�ال والودي�ان م�ن ا1س�تعارات ش�ف�ي ھ�ذا المقط�ع جمل�ة  الّشاعروّظف     

ة بديل�ة خBّق�ة تجس�د عالم�ا ف�الحلم ق�وّ " تحل�م"فجعلھ�ا  ،وھي عناصر مكونة للطبيعة با<نسان

غائب��ا يرتئي��ه الّش��اعر فيس��بغه عل��ى الن��اس والجب��ال والودي��ان والش��واطئ والمق��يم والمھ��اجر 

ورين بص�مودھم كأص�ابع وكأن الحلم ملك مشاع للجميع، يعود فيه الناس فخ� ،الزائر والعابر

  .في قبضة واحدة، ھي أصابع الحلم الممتد لعقد الوصال بين البديل والواقع

م��ن خ��Bل بّث��ه ف��ي ا�لف��اظ ص��فات ل��م توض��ع لھ��ا " الح��رب"وتف��ّنن الّش��اعر ف��ي مش��ھد     

  :يقول ھو وخروجه عن المألوف، فھا 

  بُ رْ الحَ  يَ ھِ       

  ةايَ ھَ الن=  سَ قْ طَ  حُ تَ فْ تَ         

  امَ ظْ عَ  نُ حَ طْ تَ           

  اعَ مْ دَ  زُ بِ خْ تُ وَ           

  يلَ اتِ رَ الت4  وقُ سُ ات تَ مَ لِ الكَ  جِ زَ ن لَ مِ وَ             

  ...ه ونَ قُ أيْ  عُ ْصنَ تَ  دِ قْ ة الحِ وَ غْ ن رَ مِ                  
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...ين ياشِ نَ وَ                                  
)1(

  

فق�د ب�اح بأس�راره وعّب�ر ع�ن عواطف�ه  د وبإحسان ش�ديد،قطع خيال متوقّ نلحظ في ھذا الم    

قص�ائده با1س�تعارات وب�ّث الحي�اة ف�ي الجم�اد  ف�أمطرمستخدما في ذلك ا<يح�اء والّتش�خيص 

  .معان طالما رسخت في ذھنه، وھذا ما تجّسد في العديد من قصائد الديوان ويوّضحليؤّكد 

  

  

  

  

  .349لمياه ا�حزان، ص وقصائد... بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(

  

  

  

  

  :الكناية  -3.2

لقي���ت الكناي���ة اھتمام���ا بالغ���ا ف���ي كتاب���ات البBغي���ين والنقّ���اد الق���دامى عل���ى رأس���ھم  لق���د    

ق�د يس�تعمل « : ق�ال ، حي�ث "الحي�وان"، الذي خّص الكناية بباب مستقّل ف�ي كتاب�ه "الجاحظ"

ريدون أن يظھروا المعن�ى ب�ألين اللّف�ظ الّناس الكناية ورّبما وضعوا الكلمة بدل الكلمة بحيث ي

 Bوأحسنه، إّما تنّزھا أو تفضي«
)2(

.  

فقد وقف عن�د المفھ�وم اللّغ�وي للكناي�ة ول�م يعّرفھ�ا تعريف�ا اص�طBحيا، وأت�ى  المبّردوأّما     

  .بأمثلة عديدة من القرآن الكريم والّشعر لتوضيحھا

ألفاض��ه، وإن يك��ّن ب��ه غي��ره ورأى أنھ��ا ض��رب م��ن ض��روب الك��Bم، ال��ذي يقص��د ب��ه معن��ى 

  :وقّسمھا إلى ثBثة أضرب ھي 

  .على الّستر وعدم الّتصريح ةوفي ھذه الحالة تكون الكناية قائم، الّتعمية والتغطية: اSول 

  .الخسيس المفحش إلى ما يدّل على معناه من غيره، وكذا أحسنھا اللّفظعن  الّرغبة :الثاني 

)1(ه اشتقت الكنية، وھو أن يعّظم الرجل أو يدعى باسمهالّتفخيم والتعظيم، ومن: الثالث 
.  

خط�اب مفت�وح إل�ى "ومن الكنايات الواردة في ديوان الّش�اعر، ن�ذكر م�ا ورد ف�ي قص�يدة     

  ".أھل داحس والغبراء
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  :يقول الّشاعر  -

  وتِ المَ بِ  ونَ اصُ وَ تَ يَ          

  ب= الحُ بِ  ونَ اصُ توَ يَ  �َ وَ        

  )2(د/َ البِ  هِ ذِ ھَ  نَ زْ حُ  مْ ھُ م وَ يھِ لَ عَ  ينِ زْ حُ          

  

  

  .341عبد العزيز المقالح، بلقيس وقصائد لمياه ا�حزان، ص)  1(
  ،1، دار الفرقان للطباعة والنشر، عمان، ا�ردن، ط»علم البيان البديع« البBغة وفنونھا : فضل حسن عباس )  2(

  .247م، ص   2000-ھـ1421     

  

  

  

والقت��ل ال��ذي ش��ّب ب��ين ا<خ��وة، فھ��م 1 يتقن��ون س��وى الحق��د و1  س��وةوھ��ي كناي��ة ع��ن الق    

  .يتواصون إ1ّ بالموت والكره

  ".الغياب في ملكوت الكلمات"وتقابلنا كناية أخرى في قصيدة 

  :يقول الّشاعر  -

◌َ حَ تَ يَ                 سِ مْ الش4 بِ  سَ مْ الش4  ىد4

  ارِ ـالن4 بِ  ارَ ـى الن4 رَ ـغْ يُ وَ              

  قِ شْ العِ  وبِ رُ ي دُ ي فِ ضِ مْ يَ وَ              

  ا�ً ـتَ خْ مُ              

  رِ ضْ الخُ  اتَ مَ لِ الكَ  إ�4  ابٌ وَ أثْ  �َ وَ                

                َ�  ب= الحُ  انَ جَ لَ وْ صَ  إ�4  انٌ طَ لْ سُ  

  ىوَ الھَ  انَ حَ ألْ  فُ طِ قْ يَ  نْ مَ            

  ونِ تُ فْ المَ  سِ ارِ فَ ال ابِ ي4 د غِ عْ بَ                   

  اـيَ نْ الد8 بِ                                     

)1(الِ ـحَ رْ الت= بِ وَ                                 
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، الذي يباريھا بكل ما يمل�ك م�ن س�حر "الفارس المفتون بالّدنيا"وھي كناية عن تمّكن ھذا     

ك�ان و1 ي�زال متح�ّديا " ن�زار قّب�اني"ف�ـ وقّوة وفتنة، كيف 1 وھو فارس الكلمات ب�B من�ازع 

  .من بين الّدفاتر ة ومنبعثةحتى بعد موته وعبير كلماته 1 تزال فّواح

  :ويقول الّشاعر  -

         َ�  ومِ اليَ  دَ عْ بَ  مٌ /َ أحْ  

       َ�  ومِ اليَ  دَ عْ بَ  ارٌ فَ أسْ  

 َ�  )2(ومِ يُ الغُ  رَ ضُ ا خُ يَ ...  وحَ ي الر8 ِر◌ِ غْ تُ  ارٌ عَ أشْ  

  .184-183وقصائد لمياه ا�حزان، ص... بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(
  .184المرجع نفسه، ص  )  2(
  

  

  

  

وا1عت�راف بش�اعر 1 طالم�ا تح�ّد الش�مس  ،ت�أبينلمعاني الفق�د والرث�اء واوھي كناية عن     

  .وكتب بالّنار وھج الحب وحّطم أسوار المحضور ،بالشمس

  :يقول الّشاعر " ائموجه البراءة النّ "وفي قصيدة  -

  ابَ ذْ عَ  ةِ اءَ رَ البَ  هُ جْ وَ  امَ نَ           

  اــي4 قِ نَ                        

  تْ ـلَ حَ رَ  اةٌ دَ غُ                   

  ياتِ رَ كْ الذ=  عِ ارِ ي شَ فِ  لُ فُ نْ رُ القُ  اخَ شَ وَ                

  "اهُ بَ لْ قَ  وأََحر4 " مَ ش4 ھَ تَ                   

  اتِ مَ لِ ي الكَ فِ  دِ رْ الوَ  نَ ى مِ ق4 بَ ا تَ اذَ مَ                

◌َ مِ                        اتِ دقَ ي الحَ فِ  ءِ وْ ن الض4

  هُ تَ مَ سْ بَ  حُ بْ الص8  حَ نَ مْ ن يَ مَ وَ                  

  هُ تَ حي4 تَ  اءُ سَ المَ وَ                

)1(اتُ كَ رَ البَ  كَ يذِ /مِ ى تَ لَ عَ  عُ ز= وَ يُ  نْ مَ                      
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وفي ھذا المقطع تبدو الكناية جلّية وھي كناي�ة ع�ن الم�رارة والكآب�ة والح�زن ال�ذي يخلّق�ه     

  بعد الفـراق 1 شيء يبقـى على حالـهالفراق، فالّشاعر تمّثل عالما غير العالم المعتاد ف

ة كلھا تلوينات نفسي، و...)شاخ القرنفل ويحتّل العبوس وجه الّصباحات والمساءات (فعبارة  

تف��ّنن الّش��اعر م��ن خBلھ��ا ف��ي اس��تخدام الكناي��ة، الت��ي كان��ت ف��ي مجملھ��ا ترس��م حزن��ه وح��زن 

، وكلّھ��ا تلوين��ات نفس��ية تف��ّنن ...ال��بBد عل��ى فق��د ا�حّب��ة وعل��ى فق��د ا�م��ن والس��Bم وا�ح��Bم 

  .الّشاعر من خBلھا في استخدام الكناية

      

  

  .184مياه ا�حزان، ص  وقصائد ل... بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(

  

  

  

  

  :لتدّل على الحياة، حيث يقول الّشاعر " بلقيس"في قصيدة " الكناية"كما وردت     

  ضُ اSرْ  هِ ذِ ن ھَ مِ  يَ ھِ            

  اھَ يرِ اطِ أسَ بِ  ةٌ ونَ جُ عْ مَ                

  اانھَ زَ أحْ بِ وَ                       

  ولِ ھُ الس8  الِ مَ جَ  ا منْ لھَ وَ                

  الِ بَ الجِ  اءِ ي4 برِ ن كِ ومِ                  

  اتِ افَ رُ الخُ  اءِ مَ ن سَ ر مِ دِ حَ نْ م تَ لَ وَ               

  يمِ الغِ  عَ مَ  حٍ بْ صُ  اتَ ذَ  تْ لَ طَ ھَ  أوْ                

  اقً ورِ ا مُ ھَ لِ زِ نْ مَ  اكُ شب4  الَ◌َ ازَ مَ                     

  ثِ ـيادِ ـحَ اSَ بِ                              

  اتِ ـتَ فَ واللّ                                    

  اھَ تِ كْ حْ ضَ  اءَ دَ أصْ وَ                    

  بٍ ھَ ذَ  نْ مِ  لَ سِ /َ سَ كَ                           

  انِ مَ الز4  برَ عَ  وءِ الض4 كَ  حُ فت4 تَ تَ                              
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  ن8 رِ ـتَ                                    

  وحِ الر8  نِ عَ  ارَ بَ الغُ  يلُ زِ تُ                     

)1(ةبَ عَ تْ ة المُ غَ والل8                                              
  

ما زال شّباك منزلھا مورق�ا « : وھي كناية عن صفة فقوله " وّظف الكناية"فالّشاعر ھنا     

م��ا زال��ت ت��دّب عل��ى ش��ّباكھا فوص��فھا ت�ي الج�اء لي��دّل عل��ى اس��تمرارية الحي��اة ومظاھرھ��ا » 

  .بالمورقة لما للكلمة من عمق وإيحاء

  

  .10-09وقصائد لمياه ا�حزان، ص  ... بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(

  

  

  

  

فھ���ي أيض���ا كناي���ة ع���ن ص���فة، حي���ث كّن���ى الّش���اعر  »اللّغ���ة المتعب���ة « : وك���ذلك قول���ه     

اللّغة بكلم�ة الّتع�ب فكان�ت بمثاب�ة الع�بء الملق�ي ات التي تتعّرض لھا طوالّضغو ا<رھاصات

  .على عاتقھا

  :ويقول في نفس القصيدة  -

  ... يسُ لقِ بَ  تْ الَ قَ          

  اھَ تَ شَ ھْ دَ  تْ فَ أخْ وَ               

  وءِ الض4 بِ  ولٍ سُ غْ مَ  وبٍ ي ثَ فِ               

  رِ طْ العِ بِ وَ                               

  ومِ ى الن4 إلَ  انُ فنَ الجَ  ادَ عَ وَ              

  تِ مْ ى الص4 إلَ  ادَ ي عَ بِ قلْ وَ                  

)1(ورِ سُ كْ المَ                                     
  

فقد كّنى الّشاعر عن حسرته وألمه ال�ّدائم با1نكس�ار والّص�مت، وذل�ك للّد1ل�ة ع�ن عج�زه     

إل�ى الحي�اة م�ن جدي�د، فألق�ت عل�ى  –ھ�ا بس�حرھا وجمال –أمام ذكرياته الت�ي أعادتھ�ا بلق�يس 

الكلم��ات ووھب��ت الم��اء لذكريات��ه وأع��ادت الّش��مس ل��دورتھا والّنھ��ر إل��ى ..... ش��فتيه ط��وق 

  .وفي لحظة اختفت ليعود الّشاعر إلى صمته وانكساره.. مجراه 
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  :ويسترسل الّشاعر في بعث أفكاره وذكرياته وكناياته فيقول     

  انھَ ا مِ يبً رِ قَ  لبُ القَ  ل4 يظِ وَ        

  اواھَ ھَ بِ  و�ً تُ قْ مَ                 

  ىرَ كْ الذ=  انَ درَ جُ  سُ س4 تحَ يَ       

  اومً ت يَ انَ كَ  ذَ افِ وَ نَ  دَ نْ و عِ فُ غْ يَ        

  

  .11وقصائد لمياه ا�حزان، ص  ... بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(

  

  

  

  

  اھَ ائرِ تَ سَ  فَ لْ خَ  لُ رفِ تُ                 

  اليھَ إِ ب لْ القَ  لَ مَ حَ  احٌ فتَ مِ  مْ كَ        

  ىرَ يَ  سَ يْ ى لَ مَ عْ اSَ  ف4 ن الكَ كِ لَ            

  قُ رْ البَ  يسَ ارِ ضَ تَ  اعَ أضَ فَ                       

  انِ وَ كْ اSَ  ابُ بَ  لَ فَ أقْ وَ                             

  ين= غَ يُ  احَ رَ وَ                                

)1(فِ /َ اSسْ  اءَ مَ ي أسْ كِ بْ يَ                                     
  

يكّني الّشاعر من خBل ھذا المقطع جفاء وتمّن�ع محبوبت�ه ع�ن وص�اله فض�اع مفت�اح قلب�ه     

وھو قريب منھا يتخّبط خبط عش�واء ب�ين ج�دران ذكراھ�ا، وق�د ظ�ّل الّش�اعر يج�ّرد مفاتيحھ�ا 

د1ل�ة اللم�س  ھن�ا جم�ع الّش�اعر ب�ين الك�فّ ل�يس ي�رى، وللولوج إلى قلبھا، لكن كفھا ا�عم�ى 

تفاع�ل م�ع ھ�ذا مب�ا1ة والBّ وا1نبس�اط وب�ين العم�ى ال�ذي يرم�ي ب�ه إل�ى الBّ والود والطمأنين�ة 

المح��ب، فكأنھ��ا 1 ت��راه بع��ين الرأف��ة وا1س��تجابة لھ��ذا الح��ب الج��ارف، فض��اعت تضاريس��ه 

  .وحملته الطريق لطريق التباكي على الذكرى

نعك�س ف�ي ذھ�ن الّش�اعر اأنھا جاءت في مجملھا لترس�م م�ا " الكناية"قوله عن وما يمكننا     

ت عب�ر مراح�ل عم�ره ال�ذي أخ�ذ ال�يمن مس�احة شاس�عة بترّس� ،من أحاسيس وتجارب وأفكار
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 –الكناي�ة  –ويعاني�ه و�ص�دقائه بالدرج�ة الثاني�ة، مم�ا جعلھ�ا  ا عان�اهفيھا بالدرجة ا�ولى لم�

  .تعّمق المعنى

  

  

  

  

  .13-12وقصائد لمياه ا�حزان، ص... بلقيس : العزيز المقالح عبد )  1(

  

  

  

  

  :الّصورة الحداثية  شعرّية -3

  :الّتجسيم صورة  -1.3

ري�د إل��ى ع�الم يمتل��ك اني والمف��اھيم م�ن ع��الم ص�فته الّتجالتجس�يم نق�ل فّن��ي لUفك�ار والمع�    

  .المحسوساتصفة المحسوس، وكثيرا ما يلجأ الّشاعر إلى تجسيم بعض 

يتح�ّول الش�يء المعن�وي  فالجسم ع�ام لك�ّل المحسوس�ات والجس�د خ�اص با<نس�ان، فبالّتجس�يم

، والتجسيم فضB عن كون�ه عنص�را (...)ى شيء حّسي يرى ويسمع ويلمس ويشّم المجّرد إل

من عناصر تزيين الّصورة، فإّنه وسيلة مھّمة لتوضيح المعنى وجBئه، فالّشاعر يريد تجس�يد 

تح�ّول م�ا ھ�و معن�وي إل�ى محس�وس . الواقع من خBل ص�ياغته ص�ياغة حس�ّيةما يتخّيله في 

)1(وھو ما يعرف كذلك بالتجسيد الذي يمّثل شكB من أشكال الّتصوير
.  

»ضفاء الّطابع الحّس�ي عل�ى المعنوي�ات بدرج�ة أس�اس والتجسيم ھو إ«     
، وق�د رّك�زت )2(

يت��ه ف��ي اس��تيعاب المعنوي��ات معظ��م الدراس��ات الت��ي تعّرض��ت للتجس��يم عل��ى قدرت��ه وفاعل

والمجّردات، فالتجسيم ھو تجسيم المعنويات وإبرازھا أجساما أو محسوس�ات، فھ�و م�ن ش�أنه 

أجس�اما تظھ�ر بھ�ا وتتط�ّور م�ن  أن يخلق ا1ستجابة بين الم�ادة وال�ّروح فتھ�ّب الم�اّدة لل�ّروح

)3(واقع الخفاء إلى مثالية الظھور الماّدي
.  
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المحسوس�ات م�ن الكائن�ات الحّي�ة  بإيھ�ام�ن حل�ول المعنوي�ات ف�ي  ويّتسع التجسيم �كث�ر    

غير العاقلة والجمادات، إذ أنه يمكن أن يشمل نقل المحسوس من دائرته محسوس آخر يغنيه 

)4(ويوّضحه ويوّسع د1لته
.  

  

  

  

  

  والنشر، بغداد،  ، دار القائدي للطباعة)ا1غشى أنموذجا(الصورة الفنية معيارا نقديا : الصائغ  ا<لهعبد )  1(
  .309، ص1979، )ط.د(      

.79الصورة ا1ستعارة في الشعر العربي الحديث، ص: وجدان الصائغ )  2(  

  .79المرجع نفسه، ص: ينظر )  3(
  .81المرجع نفسه، ص  )  4(

  

  

أجس�اما مس�تمّدة م�ن  �فك�ارهجع�ل إذ التص�وير الحّس�ي غاص�ا بالّش�اعر ديوان قد وّظف ل    

  " :أسئلة ومرايا"يقول في قصيدة فنجده عالم المحسوسات، 

َرنِي َصَ◌ْمتِي بِلَِحاٍف ِمن َماِء الَكلَِماتِ    َدث4

  َوأُْخفِى َرْأِسي َتْحَت سَحاَبتِهِ                

  لَْم أْنَدمْ                   

ْمتَ                 َعاَنْقُت الص4

  َوأْيَقْضُت ُحُروفِي                  

  َوُطقُوَس ُشُجونِي فِيهِ                           

  َوأْطلَْقُت Sَْجَفانِي َماَء الُحْزنِ                       

)1(َوِغيَم الَحَسـَراتِ                              
  

فجع�ل ل�ه  وھو ش�يء معن�وي،" الّصمت"بّث من روحه في  –في ھذا المقطع  -فالّشاعر     

ان ومش�اعر، فتتمث�ل الّص�مت ف�ي ھ�ذه الّص�ورة يع�انق الّش�اعر وھ�و ف�ي حال�ة م�ن الخيب�ة يد

ذل�ك ف�ي  ،ويقابلن�ا ش�كل جدي�د ف�ي مق�ام آخ�ر .ليجّسد بذلك دور الّصديق الوفي والرفيق الدائم

  ".شتائية"قصيدة 

  :يقول الّشاعر  -

  َداكٌن َوْجُه َھِذي الَمِديَنة       
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  َباِرُد الَقَدَميـنِ                   

  َو�َ َضوٌء ُيوِمضُ            

  َخْلَف َشَبابِيِكَھا الَخَشبي4ة                    

  َتأِْوي الَمَناِزلَ فِيَھا إلَى َبْعِضَھا                      

)2(َوالَمَقاِھي َتَخاُف مَن اللّْيلِ                              
     

  .35وقصائد لمياه ا�حزان، ص... بلقيس : ز المقالح عبد العزي)  1(
  .53المصدر نفسه، ص)  2(

  

  

  

  

فالّش��اعر ف��ي ھ��ذا المقط��ع جع��ل للمدين��ة وجھ��ا وأق��دام وھ��ي ص��ورة تجّس��د م��ا قي��ل ع��ن     

  .التجسيم، الذي أضفى طابعا حسّيا عما ھو معنوي بالّدرجة ا�ولى

إل�ى مBم�ح ا<نس�انية، فاخت�ار الوج�ه وھ�و حيث جعل للمدينة وجھ�ا وق�دمين وقّربھ�ا بتجس�يد 

الذي يثبت الھوّية والقدمين د1لة على الحركّية، وھي س�مات المدين�ة الت�ي تحم�ل خصائص�ھا 

  .الجغرافية والحضارية والتاريخية وبنيتھا ا1قتصادية، فالمدينة وجه ا<نسان

تتض�ح فيھ�ا كا1 جدي�دة نج�د ص�ورا وأش�" وج�ه الب�راءة الّن�ائم"وإذا ما عّرجنا إلى قصيدة     

  .لّتجسيممBمح ا

  :يقول الّشاعر  -

  ةيقَ دِ الحَ وَ  ةٌ مَ ائِ نَ  ةَ ينَ دِ المَ  إن4 فَ        

            َS ْلِ يْ الل4  دِ سَ ي جَ فِ  اتٍ وَ ص  

  ةٌ مَ ائِ ذ نَ افِ وَ الن4  ل8 كُ                    

  ظٌ قِ يْ تَ سْ مُ  نَ زْ الحُ  هُ دَ حْ وَ            

  يهِ إلَ  اءَ رَ عَ الش8  سُ لِ جْ يَ                   

  يلٍ وِ طَ  يفٍ زِ ي نَ فِ  مْ ھِ تِ مْ وا صَ لُ مَ حَ  دْ قَ وَ               

)1(◌ْ مـھُ دَ ائِ صَ قَ  تْ ظ4 شَ تَ                            
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م�ا إنس�انا، فنس�ب يصّور الّشاعر في ھذا المقطع نوم المدين�ة واس�تيقاظ الح�زن فجع�ل منھ    

اظ للحزن، وفي حقيقة ا�مر ھما ص�فتان تخّص�ان الكائن�ات صفة الّنوم للمدينة وصفة ا1ستيق

الحّية، والمتأّمل في ھ�ذا المقط�ع ي�رى س�يطرة الح�زن الواض�حة علي�ه وعل�ى فض�اء المدون�ة 

  :ككل، ويعود ذلك إلى الثورة والتمّرد الذي يبعثه في نفسه، فھو يقول 

  

  

  .225ص   وقصائد لمياه ا�حزان،... بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(

  

  

  

  

إذا صّح أّنني شاعر، فقد أصبحت كذلك بفضل الحزن، ھ�ذا الّنھ�ر الّش�احب ا�ص�فر ال�ذي « 

رأيته واغتسلت في مّياھه الّراكدة منذ طفولتي، رأيته في عيني أّم�ي وف�ي عي�ون إخ�وتي، ث�ّم 

ف��ي وج��ه ھ��ذا الح��زن، وف��ي .. عل��ى وج��وه زمBئ��ي ف��ي المدرس��ة، والّش��ارع والّس��جن  هت��أقر

»أن أثور .. قه الكابي اللّون حاولت أن أتمّرد طري
)1(

      

  .قصائد، وإليك ھذا المقطع ليوّضح أكثر ما ذھبنا إليهالھذا ما بدى جلّيا من خBل     

  " :خمس قصائد للصيف"يقول الّشاعر في قصيدة  -

  

  /ً اھِ وح ذَ الر8  اءِ مَ ى سَ لَ ي عَ مشِ يَ     

  ِض◌ِ رْ ي اSَ دْ ثَ  س8 جُ يَ     

  وابَ بْ اSَ  رُ قُ نْ يَ     

  اتلمَ الكَ  اثِ ھَ لِ  تَ حْ ي تَ نِ حَ نْ يَ     

  ...ى نَ عْ ة المَ رَ دْ سِ  فَ لْ خَ           

  ومالن4  يقهُ طِ يُ  �َ  ھيدِ الش4 وكَ       

  وءُ الض4  امُ نَ ل يَ وھَ                    

  )2(!؟يةٌ احِ صَ  ابُ ئَ والذ=                        
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بھذه ال�ّروح الت�ي جّس�مھا وجعلھ�ا  –صورته التجسيمية  – في ھذا المقطع" المقالح"يخّصب 

، وھ�و م�ادة عض�وية تنّم�ي ص�ورته الش�عرية، كم�ا أعط�ى ل�Uرض ص�فة ا�موم�ة م�ن سماءً 

وھ�و   ، وتنحني صوره تحت لھ�اث الكلم�ات)يجّس ثدي ا�رض(لھا في قوله  هميخBل تجس

  ).اللھاث(تجسيم أسبغ على القيمة التعبيرية صفة التجسيم 

  

  

  مجموعة من : تجربة الحزن في شعر المقالح، نقB عن إضاءات نقدية عن عبد العزيز المقالح : عناية أبو طالب )  1(
  .257، ص  1987، 1الكتاب، دار العودة، بيروت، ط      

  .132وقصائد لمياه ا�حزان، ص  ... بلقيس : عبد العزيز المقالح )  2(

  

  

  

انتق�اء ص�وره باس�تعارته ص�فات مألوف�ة الّش�اعر ق�د أج�اد ف�ي  مّما س�بق يمكنن�ا الق�ول إنّ     

وبنى بذلك عالما جديدا من الّص�ور، مّم�ا وّض�ح لن�ا دقّ�ة الّش�اعر ودوره  ،�شياء غير مألوفة

  .في انتقاء صوره وتجسيمھا
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  :التشخيص صورة  -2.3

كما تنس�ب  ،�فكار والمعاني منزلة ا�شخاصإنزال ا« التشخيص ظاھرة بBغية مھّمتھا     

»إلى الجماد صفات بشرّية 
)1(

  

 ا<نس�انيةف�ي إض�فاء الّس�مات البش�رّية وإس�باغ العواط�ف « " جوھر التش�خيص"ويتجلّى     

ار ـاق ا�عض��اء وا�فك��ـوإلح�� ا<نساني��ـةوبق��در تف��ّنن الّش��اعر ف��ي الحي��اة  ،عل��ى الموج��ودات

ت أو الكائنات الحّية غير العاقلة، تكمن فنّي�ة التش�خيص ونجاح�ه وا�فعال والّصفات، الجمادا

»وحركّيته 
)2(  

وذلك في العديد من القص�ائد، ن�ذكر منھ�ا م�ا " التشخيص"لقد عمد الّشاعر في ديوانه إلى     

  " :بلقيس"جاء في قصيدة 

  َشاَھدْتَھا الِجَبالُ 

وءُ             َوَشاَھدَھا الض4

َھاَوِھَي ُتخَ               ُئ فِي َغيَمِة ِسر=   ب4

  َوُطفُولَتَِھـا                     

ـاجِ                 َوِھَي َتْعَبُث بِالت4

اِعَمة )                                 3(َتْقِذفُُه َيَدَھا الن4
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ص��فات محسوس��ة، ) الجب��ال، الض��وء(فالش��اعر ف��ي ھ��ذا المقط��ع أل��بس المع��اني المج��ردة     

للجب��ال والض��وء وھم��ا عنص��ران م��ن الطبيع��ة ص��فات تخ��ص ا<نس��ان وھ��ي  حي��ث جع��ل

ھ�ذين العنص�رين م�ن ع�الم  ، فجعل من الجبال إنسانا يرى ويشاھد وھو بھ�ذا أخ�رج)الرؤية(

  تجريدي إلى عالم محسوس ظاھر، وقد اختارھما الّشاعر ليعقد على قمة الجبال وھي 

  

  
  ، بسكرة، الجزائر، )مخطوط(عر عز الدين ميھوبي، رسالة ماجستير الصورة الشعرية في ش: حفيظة بن مزغنة )  1(

  . 76، ص  2004-2005      
.37ة في الشعر العربي الحديث، ص  يالصورة ا1ستعار: وجدان الصائغ )  2(  

  .12-11وقصائد لمياه ا�حزان، ص ... بلقيس : عبد العزيز المقالح )  3(

  

  

  

لثب�ات والس�مّو، والض�وء وھ�و ي�رتبط بالش�مس وھ�ي أعلى التضاريس لتدل عل�ى الش�موخ وا

   .أيضا رمز لBنفتاح وللدفء وللطمأنينة

"التشخيص"وورد     
(*)

  ".ضريح من الكلمات لمريم"أيضا في قصيدة  

  َيا َذاِكَرتِي ِرْفًقا       

  أَْحَتاُج إلَْيِك ا\نَ           

  Sَْخُرَج ِمْن َكَمِدي           

ْلَوىفِ                  )1(ي َواٍد َمْغُموٌر بِالس4

والّشاعر في ھذا المقط�ع يس�تخدم الخ�Bء ويح�اور ذاكرت�ه بلھج�ة إنس�انية واعي�ة ت�نّم ع�ن     

  .الحزن والحاجة إلى سند ليواسيه ويخرجه من كمده إلى بر ا�مان والطمأنينة

ي��ا أّيھ��ا "وت فت��راه ين��ادي الم��" ق��وة الم��وت"وھ��ا ھ��و الّش��اعر ف��ي مقط��ع آخ��ر يص��ّور لن��ا     

  :فيقول " الموت

  تُ وْ ا المَ ھَ ا أي8 يَ            

  يتِ أْ يَ  �َ ي وَ أتِ ي يَ الذِ              

  رِ العمْ  ةِ يقَ دِ ى حَ إلَ                

  دِ رْ ى الوَ لَ عَ  ض8 قَ نْ يَ فَ                  

  تُ دْ جَ نْ تَ ا اسْ ا مَ ي إذَ أتِ يَ  هُ تَ يْ لَ وَ            
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  يلِ الل4  ةَ وخَ خُ يْ ن شَ مِ  اءِ تَ الش=  قَ ائِ دَ حَ                   

  ِر◌ِ مْ العُ  وجِ لُ ن ثُ مِ وَ              

  امِ خَ الر8  ةَ وبَ طُ ن رُ مِ              

  تُ وْ ا المَ ھَ ي8 ا أَ يَ        

  

، والكلم�ة ھ�ذه تع�ود إل�ى أص�ول 1تيني�ة، )Personnification(يعّرف التش�خيص ف�ي الدراس�ات الحديث�ة المعاص�رة (*)  
وتعن�ي ش�كB واض�حا معّين�ا، وأم�ا الم�دلول ا1ص�طBحي للتش�خيص فيعن�ي ، )Persona( ا اللغوي مأخوذ من كلم�ةومعناھ

على الحي�وان والجم�اد  ا<نسانية، مثل إضفاء الصفات إنسانيبالBتينية منح ا�شياء المعنوية أو الحامدة، صفات ذات طابع 
ات ف��ي النق��د العرب��ي الق��ديم، دار جري��ر للنش��ر والتوزي��ع، أرب��د، مفھ��وم الش��عرية، دراس��: والنب��ات، ينظ��ر محم��ود دراس��ة 

  .95م، ص 2010ھـ،  1431، 1ا�ردن، ط
  .42وقصائد لمياه ا�حزان، ص... بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(

  

  

  ىدَ الن4  طَ اقَ سَ ا تَ ي إذَ أتِ ي يَ الذِ             

  رٍ دْ ى صَ لَ عَ  حُ لْ المِ  طَ اقَ سَ ا تَ ي إذَ أتِ يَ  �َ وَ                

  هُ انَ رَ دْ جُ  تَ مَ ش4 ھَ تَ                

  هُ احَ رَ جِ  تْ عَ سَ ات4 وَ               

)1(امِ خَ الر8  فِ  ل4 ظَ وَ                       
  

وك�أن الم�وت يع�ي " يا أيھا الموت"والمBحظ على ھذا المقطع أن الشاعر ينادي الموت      

والخوف منه، فھو ھاجسه الذي يقّض مضجعه وھ�و  ويتنّبه ويكنه خطاب ا<نسان في الرھبة

ينتظر ملك الموت ليقطف آخر أوراقه في حديقة العمر، ھذا الّزائر الذي ينتظره ا<نسان ك�ّل 

لحظة وھو زائر ثقيل الظّل أحيانا مرغوبا به أحيانا أخرى، وذلك عندما تش�يخ ح�دائق العم�ر 

  .وتثلج دروبه ويفتقد ا<نسان الرغبة في الحياة

عند الّشاعر جاء ليوّضح م�ا يج�ول بخ�اطره م�ن " التشخيص"إّن : مّما سبق يمكننا القول     

بالدرج��ة ا�ول��ى، وم��ا تجّرع��ه م��ن أح��داث ف��ي طفولت��ه " ال��يمن"أفك��ار ورؤى، ك��ان منبعھ��ا 

بالدرجة الثانية، وھو ما جعله يعمد إلى تشخيص تلك ا�ح�داث ليبع�ث فيھ�ا الحي�اة، وينش�رھا 

  .ود1لة ه وغطاء مدونته ككل لتزيدھا عمقا وإيحاءً على جسد قصائد
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  .197وقصائد لمياه ا�حزان، ص... بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(
  

  

  

  

  

  :الحواس صورة  -3.3

ا�وض�ح وا�كث�ر ثبات�ا �ن�ه  وص�فھاالنقّاد المحدثون الص�ورة الحس�ّية أھمي�ة كبي�رة  ىلأو    

)2(سھا وسماعھا وتذّوقھا وشّمھامكاننا أبصارھا وتلمّ بإ
.  

إ1 أن إدراك القدامى لم يتطّور إلى ما ندعوه اليوم الص�ورة الحس�ّية، �ن ھ�ذا ال�ّنمط م�ن     

الص��ورة نم��ا ف��ي ظ��ّل الدراس��ات الت��ي ربط��ت ب��ين الخي��ال ودوره ف��ي استحض��ار الص��ورة 

)3(الحسّية
.  

رة في غاية الّسعة، إذ تشمل كل الصور إن الدائرة التي تمتد فيھا الصورة الحسّية ھي دائ    

»والحياة اليومية، والطبيعية والحيوان  ا<نسانيةموضوعاتھا إلى مجا1ت الحياة « التي 
)4(

.  

ودوائ��ر الح��واس ليس��ت مغلق��ة، ب��ل إن بعض��ھا ينف��تح عل��ى بعض��ھا اOخ��ر ويكتس��ب منھ��ا     

)5(معطياته ولوازمه
.  

  .في ديوان الّشاعر اواعھمع الصور الحسّية بأن وھذا ما نراه    
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  .197وقصائد لمياه ا�حزان، ص  ... بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(
  .164الصورة الشعرية عند ذي الرمة، ص: ينظر عھود عبد الواحد العكيلي )  2(
  .113الصورة ا1ستعارية في الشعر العربي الحديث، ص: ينظر وجدان الصائغ )  3(
  ، نقB عن عبد القادر الرباعي، 114الصورة ا1ستعارية في الشعر العربي الحديث، ص: صائغ وجدان ال)  4(

  .147، ص  1980، )ط.د(الصورة الفنية في شعر أبي تّمام، نشر بدعم جامعة اليرموك، أربد ا�ردن،      
  .117وقصائد لمياه ا�حزان، ص... بلقيس : عبد العزيز المقالح )  5(
  
  

  :رة البصرّية الصو -1.3.3

أدّق الح�واس وأكملھ�ا وأمتعھ�ا، فالبص�ر يم�د العق�ل ب�أكبر « حاّس�ة البص�ر بأنھ�ا  تُوصف    

»قدر من ا�فكار وأكثرھا تنّوعا 
)1(

.  

حاسة البصر ھي أشرف الحواس « وقد رّتب العلماء الحواس ترتيبا طبقّيا ينتھي إلى أن     

كم��ا نج��دھا عن��د إخ��وان الص��فاء ال��ذين  وھ��ي نظ��رة نج��دھا بوض��وح عن��د الكن��دي والفراب��ي،

»يوردون في رسائلھم بعض ا�قوال التي تلّح على شرف الحاسّية البصرّية 
)2(

.  

والصورة موجودة في ثنايا قصائد الّشاعر مّتخذة سياقا نفس�ّيا وتلم�ح بالبص�ر والبص�يرة،     

، يق�ول "لؤل�ؤة"ة بالعقل والقلب، ولنوّضح ذلك أكث�ر إلي�ك المقط�ع الش�عري الت�الي م�ن قص�يد

  :الّشاعر 

  يلِ الل4  ينةِ دِ ي مَ ا فِ ايَ رَ د المَ عُ تَ  مْ لَ        

  ...ي ــانِ رَ تَ                

  يھِ جْ ى وَ رَ ي أَ تِ دَ ي= ا سَ ن يَ أيْ        

  يوحِ ى رُ رَ أَ                      

  : تِ قْ الوَ  ةَ دَ ي= ي سَ لِ  يرُ شِ تُ        

  يمِ قِ المُ  لَ بَ لجَ ا اذَ ھَ  فَ لْ خَ  اكَ نَ ھُ             

)3(هُ لَ وْ حَ  انُ مَ الز4  رَ و4 كَ تَ  لٍ زِ نْ مَ  لِ /َ ي ظِ فِ             
  

  :ويقول في مقطع آخر  -

  ىرَ ي أَ ي الت= ذِ ھَ  ةٌ يَ رْ قَ أَ               

  و= لتَ لِ  طُ بِ ھْ ة تَ يدَ صِ ا قَ ھَ إن4  مْ أَ                    
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  هلُ ا[ِ  لَ امِ نَ ى أَ علَ                            

  

  ، نقB عن عبد القادر الرباعي، 114الصورة ا1ستعارية في الشعر العربي الحديث، ص  : وجدان الصائغ )  1(
  .116، ص1980، )ط.د(الصورة الفنية في شعر أبي تّمام، نشر بدعم جامعة اليرموك، أربد ا�ردن،      

  .342د العرب، صالصورة الفنية في التراث البBغي والنقدي عن: جابر عصفور )  2(
  .202-201وقصائد لمياه ا�حزان، ص  ... بلقيس : عبد العزيز المقالح )  3(

  
  

  

  ءِ وْ الض4  ةَ قي4 ا نَ ھَ ارُ جَ حْ أَ                    

)1(؟ اهٍ فَ شِ  مْ أَ  يوتِ البُ  ذَ افِ وَ نَ                         
  

ليبّين لنا المشھد البص�ري ال�ذي  في ثنايا المقطع الّشعري" الّصورة البصرّية"وھنا نلمس     

وھ�ي قري�ة ) لؤل�ؤة(ارتسم في خيال الّشاعر، وھي في حقيقتھا لوحة حوارية بينه وبين س�يدة 

صغيرة بالقرب من صنعاء تشرف عل�ى واد أخض�ر أخفت�ه الجب�ال ع�ن العي�ون وجعل�ت من�ه 

  . حديقة معلّقة بين السماء وا�رض

ھ��و الجم��ع ب��ين ط��رفين متباع��دين، ھم��ا وج��ه  وم��ا يجس��د ش��عرية ھ��ذه الص��ورة البص��رية    

للد1ل��ة عل��ى ) اهفنواف��ذ البي��وت أم ش��(المدين��ة ووج��ه الم��رأة الحس��ناء، ونلم��س ذل��ك ف��ي قول��ه 

  :ويواصل الّشاعر نقل صورته في قوله  ،جمال وسحر ھذه القرية

  وتِ يُ البُ  طِ ائِ وَ ى حَ لَ عَ  بُ لْ ى القَ رَ يَ        

  اتٍ ي4 نِ غَ أى وَ يقَ وسِ مُ                   

  اھَ تَ وْ صَ  انُ مَ الز4  حَ ر4 جَ                    

)2(اءِ ـكَ لبُ لِ  لُ ائِ المَ                          
  

فيجّس�ده ھ�يكB وّض�اًء يش�ّع د1ل�ة  إل�ى القل�ب) ي�رى(وھو في ھذه الّص�ورة ينس�ب الفع�ل     

  .وإيحاء

تكاد تخلو أي قصيدة منھا ھ�ذا والمBحظ على مدونة الّشاعر أنھا مليئة بصور بصرّية 1     

ما يحيلنا إلى أن الّشاعر قد برز في مجال الجمع بين المحسوس والمجّرد، وكان البص�ر ھ�و 

إ1ّ  آث�رالوسيلة ا�بلغ في إيصال معطيات العالم الخارجي الذي ترك أثرا في ذھ�ن الّش�اعر و

  .أن يوصله للمتلقّي
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  .204ائد لمياه ا�حزان، ص  وقص... بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(
  .205نفسه، ص  المصدر)  2(
  

  

  

  

  :الّصورة السمعّية  -2.3.3

 وإذا ،ا<يق�اعتعتمد ھ�ذه الص�ورة عل�ى تص�وير ا�ص�وات وفعلھ�ا ف�ي ال�نفس فض�B ع�ن     

ت�أتي عل�ى  ا<يقاع�اتكانت الّصورة الشعرّية عبارة ع�ن موس�يقى وأفك�ار، ف�إن المبالغ�ة ف�ي 

ة، �ن الكلم�ة مف�ردة ف�ي كثي�ر م�ن حا1تھ�ا ترق�ى لمق�ام الص�ورة، فھ�ي حس�اب واق�ع الّص�ور

  : صورة تحاكي كل المرئيات وھي نغمة تحاكي ا�صوات المسموعة، وقد قيل أّن 

، معناھا كما يحاكي الھديل صوت الحمام والخري�ر ص�وت الم�اء إيقاعھاالكلمة تحاكي في « 

«
)1(

.  

س�معت ا�ذن ب�B ص�وت كح�ديث « ، وربم�ا لى فك�رةعلى ا�ذن فيتحّول إ ردُ والّصوت يَ     

الّنفس وھاتف القلب والوحي المثير، فالّضمير ل�ه أذن والع�ين ق�د تس�مع ب�الّنظر وا�ن�ف يش�ّم 

»بالّصوت ويحيله إلى مدركه ا�صيل 
)2(

.  

وقراءتنا للّديوان جعلتنا نرى في الّشعر صورا سمعّية، تشّكلھا بعض ا�لف�اظ الّدال�ة عل�ى     

  .وت، وھذا ما سنراه من خBل ھذه الصور المستقطبة من الديوانالصّ 

  " :بلقيس"يقول الّشاعر في قصيدة  -

اُك َمْنِزلَِھا ُموِرًقا          َماَزالََ◌ شب4

  ثِ ـبِاSََحاِدي                   

  اتِ ـواللَّفتَ                 

  َوأْصَداَء َضْحْكتَِھا                

  َكَس/َِسلَ ِمْن َذَھبٍ                    

َمانِ             وِء َعبَر الز4 ُح َكالض4   َتَتفت4

  َتِرن8                          
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  .409ص   الصورة الفنية معيارا نقديا،: ئغ عبد ا<له الصا)  1(
  .05، ص  1989، 1السماع في الشعر العربي، دار ا�ندلس، بيروت، لبنان، ط: علي شلق )  2(

  

  

  

وحِ              ُتِزيلُ الُغَباَر َعِن الر8

  ةـوالل8َغة الُمْتَعبَ                           

  وتُ ا الص4 ذَ ھَ  ينَ سْ بَ لْ أَ◌َ  نْ مَ                

)1(اعُ يقَ ا[ِ ا ذَ ھَ  نَ مَ عَ طْ أَ وَ                      
  

ع الّش��اعر، ، وال��ذي وص��ل إل��ى مس��ام"ص��دى لض��حكة بلق��يس"وھ��ي ص��ورة تش��ير إل��ى     

والواضح أن لھا من الّسحر ما لم يك�ن لغيرھ�ا ھ�ذا م�ا يؤك�ده المقط�ع م�ن ذك�ر لص�فات ھ�ذه 

. ال�خ..وأصداء كسBس�ل ال�ذھب وإيقاع�ات الضحكة التي لھا صدى الّذھب، وتتفّتح كالّضوء 

  .عن غيرھا من الّنساء –بلقيس  –على تمّيزھا  وجاءت كلھا للّد1لة

  :نه ليس لبلقيس بل ھو للقيود ليشّكل الّشاعر بذلك مفارقة فيقول ويقابلنا صوت آخر لك    

  يودِ القُ  ينَ نِ رَ  تَ وْ ن صَ كِ لَ        

  يوحِ رُ  دُ ارِ طَ يُ  ق8 دُ يَ            

�َ :  خُ رُ صْ تَ فَ               ...  

                َ�  ِض رْ ى اSَ إلَ  وعَ جُ الر8  يدُ رِ أُ  

  اھَ انَ زَ حْ أَ  هُ رَ كْ أَ                   

)2(◌ِ ةيعَ جِ الفَ  ارَ بَ غُ وَ                        
.  

لتدل د1ل�ة عميق�ة ع�ن المعان�اة ) تصرخ(نBحظ أن الّشاعر في ھذا المقطع استعمل كلمة     

التي طالما أسرت الّروح بقيود من حديد، فھي ترفض ا1نقياد والّرجوع إلى ا�رض الت�ي 1 

لح��دائق، وبك��اء ال��ورد والياس��مين لتتواص��ل الحي��اة ينبع��ث منھ��ا س��وى رائح��ة ال��ّدم واحت��راق ا

  :قاطع لنجد الّشاعر فيقول مليھا من يوتّتسع على ما 

  

  

  

  .10-09وقصائد لمياه ا�حزان، ص... بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(
  .237المرجع نفسه، ص )  2( 
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  دٌ حَ أَ  �َ وَ  دُ لَ البَ  خُ رُ صْ ى تَ تَ ى مَ إلَ        

  تِ نْ مَ اSسْ  ةِ ابَ ي غَ فِ                    

  ؟ دٌ حَ أَ  �َ  يثُ م حَ /َ الكَ  عِ ارِ وَ ي شَ فِ                    

  يلُ مِ ا الجَ ھَ ى أي8 تَ ى مَ لَ إِ          

  امِ العَ  رِ ا آخِ ذَ ھَ                  

  لٌ ابِ ذَ  دِ ي/َ المِ  رُ جَ ا شَ ذَ ھَ وَ                  

  هُ ـمُ /َ حْ أَ  ةٌ فَ ازِ نَ                         

)1(اـجَ ي الش4 ادِ بَ                         
.  

انغماس تباشير الميBد بصوت الّصراخ وا�نين ال�ذي غّط�ى ويجّسد ھذا المقطع الشعري     

  .فضاء القصيدة وھيمن عليه طابع من الحزن وا�نين

  :في موقف آخر يقول الّشاعر و -

  اسُ الن4  خرجَ ن يَ أَ  لَ بْ قَ        

  مْ ھِ مِ /َ أحْ  اءِ مَ  نْ مِ                

  ذِ افِ وَ الن4  سُ مْ شَ  قَ وْ ى فَ دَ الن4  ف4 جِ يَ وَ            

  ين= غَ تُ  اكَ نَ ھُ  تْ انَ كَ           

  احِ بَ الص4  هَ جْ وَ  بُ اعِ دَ تُ                  

  نٌ وْ لَ  لُ سِ غْ تَ وَ                  

)2(قِ فُ ي اSُ ي فِ ـق= بَ تَ المُ  شِ بَ الغَ  نَ مِ                     
  

  

  

  

  .255وقصائد لمياه ا�حزان، ص... بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(
  .269نفسه، ص   المصدر)  2( 
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     ّBمألوف، فيستعير الّشاعر ھنا مّرة أخرى صفات إنسانية للّصوت، وھو ربط للمألوف بال

وھ�ي نائم�ة م�ن  وھذا ما يجعل للّصورة خاصة رسمھا ذلك الّصوت وھو يتس�لّل إل�ى المدين�ة

أجل إزالة الغبش الذي طالما لّون ا�فق ليستبّد ل�ه بم�ا ھ�و أجم�ل، وھ�ي ص�ورة ينبع�ث منھ�ا 

  .ا�مل بالّرغم مّما يعانيه الّشاعر

وم��ا يمك��ن أن نقول��ه ع��ن الص��ورة الس��معية أنھ��ا تنوع��ت وتمازج��ت فيھ��ا أص��وات ا�ن��ين     

ي 1 يمكنھ�ا أن تس�تقّر عل�ى ح�ال والفرح معا، وھ�ي ب�ذلك تعك�س ص�ورة ال�نفس البش�رية الت�

  .فجاءت الصورة لتعكس الحالة التي تتلّبس الّشاعر في كل مّرة
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  :الّصورة الشمّية  -3.3.3

إن حاسة الشّم وسيلتھا ا�نف إلى الرئة، فالجھاز العصبي الذي يقوم « : شلق  يقول علي    

ع المش�موم مش�تركا م�ن الح�واس ا�خ�رى، الت�ي بعملية التقرير فيحكم على كل نوع من أن�وا

»ھي بمجموعھا وسائل إدراك 
)1(

.  

وتقترن الّص�ورة الش�مّية ولوازمھ�ا ب�أجواء الف�رح والبھج�ة والّرض�ا، ف�إذا أح�ّس الّش�اعر     

با1بتھ��اج ف��إّن ا�ج��واء الت��ي رس��مت وجّس��دت الّص��ورة معالمھ��ا تتض��ّوع ب��ا�ريج وتف��وح 

  .بالعطر

ھا إلى ص�ور اس تتعّدد الّصورة، فB تقف عند حدود الّنظر والّسماع بل تتعدّ وبتعّدد الحوا    

  .أخرى كالّصورة الشمّية، التي لھا حّظ 1 بأس به من فضاء المدونة الشعرّية

  :يقول الّشاعر  -

  يادِ الوَ  ءُ لْ يلك مِ ادِ نَ مَ  رُ طْ عِ ا ذَ ھَ         

  ... هِ يْ لَ ئ عَ كِ ت4 يَ                

  ارَ طَ مَ  قُ ورِ يُ  رَ ضَ خْ ا اSَ ذَ ھَ           

  اسً مْ شَ  بُ تُ كْ يَ  ضَ يَ اSبْ وَ               

               َSابَ ھَ ذَ  مُ سِ رْ يَ  رَ فَ صْ وا  

)3(ياضِ المَ  ورِ طُ عُ ى بِ وَ شْ الن4  رُ حْ ا سِ نَ ھُ وَ         
.  

ة فيكس��ب المف��اھيم أبع��ادا حس��يّ  ،والمBح��ظ ھن��ا أن الّش��اعر يب��ّث الطي��ب والّش��ذى والعب��ق    

  .نبعث من العطرتجديدة لتكتسي بذلك المحسوسات بد11ت جديدة 

  

  

  

  .05السماع في الشعر العربي، ص: علي شلق )  1(
   .138الصورة ا1ستعارية في الشعر العربي الحديث، ص: ينظر وجدان الصائغ )  2(
  .11-10وقصائد لمياه ا�حزان، ص  ... بلقيس : عبد العزيز المقالح )  3(
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  :يقول الّشاعر في موضع آخر و -

  قائِ دَ الحَ  اقَ رَ تِ احْ  م8 شُ أَ        

  اتِ مَ لِ م الكَ دَ ة لِ حَ ائِ رَ            

)1(ينمِ اسَ ة اليَ دَ ورِ ا Sَ يقً مِ عَ  اءً كَ بُ                  
.  

والمBحظ على ھذا المقطع أن حاسة الشم عند الّشاعر ق�د ارتبط�ت بالح�دائق وھ�ي د1ل�ة     

ي الحياة، فالحديقة مضمنة با1خضرار والتجّدد والحياة، كما ارتبطت الحاس�ة عن زوال معان

الّشمية برائحة دم الكلمات، وھنا تتعّمق ھاته الحاسة لتتغلغل في حيوية الكلم�ة الت�ي ارتبط�ت 

  .ض بقلب يتغّذى على الدميفة تعبيرية تجرح كحد السنام وتنببوظ

ص�درھا، فت�ارة تراھ�ا ارتبط�ت برائح�ة الياس�مين الشّمية بتنوع م" المقالح"تنوعت صور     

  .رت بشذاه، وتارة برائحة الدم والقتل، فرسمت بذلك فسيفساء شّمية عميقة الد1لةوتعطّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .236وقصائد لمياه ا�حزان، ص  ... بلقيس : عبد العزيز المقالح ) 1(
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  :الّصورة الذوقّية  -4.3.3

ة يمتقتصر على الّصورة الس�معّية والبص�رّية والّش�لم " المقالح" عندالّصورة الشعرّية إن     

فقط ب�ل تع�ّدتھا إل�ى ص�ور مختلف�ة بحس�ب حال�ة الّش�اعر، فمنھ�ا م�ا حم�ل ألفاظ�ا عّب�رت ع�ن 

المأس��اة والح��زن لم��ا لھ��ا م��ن ق��درة خاص��ة عل��ى تقري��ب المف��اھيم والمع��اني المج��ّردة بحي��ث 

ل�ة وإيح��اء بغي�ة تقري�ب المف�اھيم والمع��اني تس�حبھا م�ن معجمھ�ا الع�ادي إل��ى معج�م يقط�ر د1

  ".أشجان مائّية"أكثر، إليك قول الّشاعر من قصيدة " الّصورة الذوقّية"المجّردة، ولتوضيح 

  هُ تَ مَ تْ عَ  عُ لَ خْ يَ  ينَ حِ        

  نٍ دُ مُ  َعنْ  شِ بْ للن4  عُ ارِ سَ يُ وَ            

  دَ د4 بَ تَ  انٍ مَ زَ  اهُ ي4 ا مِ تھَ رَ مَ غَ                  

  اھَ نَ ارَ دْ جُ  بُ اغِ شَ يُ  امٍ مَ يَ  بُ رْ سَ                  

  هُ وحَ رُ  تْ مَ ھَ وْ ى أَ مَ دِ وَ                

  يرِ غْ ت يُ قْ وَ  �َ  أن4                   

  هُ ــتَ ينَ كِ سَ                              

  ةٌ وَ لْ حُ                

)1(نُ جَ ا الش4 ذَ ھَ  ةُ فض4  َي◌َ ھِ  ةٌ ر4 مُ                   
  

صوص�يتھا م�ن التميي�ع ال�ذي ح�دث ف�ي الص�ورة خ –ھذا المقط�ع  -الصورة في  تاكتسب    

وھي مفارقة تعك�س تقلّ�ب أح�وال الّش�اعر وتعلّق�ه ب�الحزن، فھ�و ي�رى  ،فھي 1 حلوة و1 مّرة

  .فيھا لّذة حلوة ومرارة 1ذعة

  

  

  

  

  .324ص   وقصائد لمياه ا�حزان،... بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(
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  :الّرمـز  -4

يعّد الرمز من الّسمات البارزة، التي تزّين النص ا�دب�ي الح�داثي، فق�د نھ�ل الش�عراء م�ن     

  .ھذا المخزون بكل أشكاله المختلفة مّما أضفى على النص الحداثي د11ت وإيحاءات جديدة

(*)والرم���ز ا<ش���ارةفالّش���اعر الح���داثي اّتخ���ذ لغ���ة     
كب���ديل ع���ن اللغ���ة ج���وء وفض���اء للّ  

�ن الش��عر ف��ي العص��ر الح��ديث ھ��و لغ��ة « التقريري��ة، الت��ي تخلّ��ى عنھ��ا الش��عر، /الواض��حة

ودة والكثافة والتعقي�د والغم�وض والرم�ز، وم�ن ث�م ن�درك الف�ارق الج�وھري دالتجربة الBمح

ال�ذي يتح�ّرك  ،بين الشعر القديم الذي يتحّرك في ح�دود ا1س�تعارة والتش�بيه والش�عر الح�ديث

ي التجربة المغايرة والمتعددة من حيث تشكل اللغة والصورة الشعرية، والعBقة بين الرم�ز ف

»والصورة ھي أقرب إلى عBقة الجزء بالكل 
)1(

.  

م�ز ؟ وكي�ف ھ�ل يمكنن�ا إعط�اء مفھ�وم دقي�ق للرّ : لكن السؤال الذي يتبادر في الذھن ھ�و     

  لھذه الّسمة ؟" المقالح"كان توظيف 

الذي يتملّص من التعري�ف " الرمز"يما يلي إزاحة الغشاوة عن ھذا المصطلح وسنحاول ف    

  .ذلك من خBل إطالة على ھذا المفھوم من جانب اللغة وا1صطBحو

  

  

  

  

  

  

  

ا�ول،  ف�ي العص�ر العباس�ي" كليل�ة ودمن�ة"عب�د S ب�ن المقف�ع رائع�ة عرف ا�دب العربي الظاھرة الرمزية من�ذ ق�رون طويل�ة، عن�دما كت�ب (*)  " 
ولكن لم يص�ل إلين�ا م�ن " ابان الBحقي"وكان قد سبقه إليھا ) ھـ104.ت(ومحاكاتھا شعرا كما فعل علي ابن أحمد بن الحسين المعروف بابن الھاربة 

ب�ن أب�ي لمحم�د  –س�لوان المط�اع ف�ي ع�دوان الطب�اع  –وك�ذلك ف�ي كت�اب  –الص�فا  إخ�وان –منظومته إ1 قليل، ونجد ا�سلوب الرمزي في وسائل 
فاكھ��ة الخلف��اء ومن��اظرة "وك��ذلك كت��اب  –الق��ائف �ب��ي الع��Bء المع��ري  –وم��ا روي ع��ن كت��اب ) ھ��ـ598.ت(القاس��م القرش��ي المع��روف ب��ابن ظف��ر 

التجرب�ة الش�عرية عن�د ف�دوى طوق�ان ب�ين الش�كل والمض�مون، دار ھوم�ة، للطباع�ة : عم�ر يوس�ف ق�ادري : ينظ�ر " 1بن عريشاه وغيرھ�ا" الظرفاء
-127، ص  1985، 2حس��ين م��روة، تراثن��ا كي��ف نعرف��ه، بي��روت، لبن��ان، ط: ، نق��B ع��ن 124-123: والتوزي��ع، بوزريع��ة، الجزائ��ر، ص  والنش��ر

128.  
  .181القصيدة الحديثة في النقد العربي المعاصر، ص  : مثري بن خليفة )  1(

  

  :مفھوم الرمز  -1.4
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  :لغة ) أ

الت��ي تعن��ي " Symbolien"اليوناني��ة إل�ى ف��ي اللغ�ة " Symbol"يع�ود أص��ل كلم�ة رم��ز     

  .الحرز والتقدير

، ويلج�أ الّش�اعر ع�ادة )1(بمعنى ح�رز" Bolien"و " مع"بمعنى " Sym"وھي مؤلفة من     

والد1ل��ة، فاللغ��ة العادي��ة بقواع��دھا  ا<يح��اءحي��ث تعج��ز اللغ��ة العادي��ة ع��ن  ،1س��تخدام الّرم��ز

اختي�ار أس�لوب خي�الي غي�ر : لض�روري إذن العقBنية الصارمة تعجز عن ذلك، فيكون م�ن ا

حي�ث يمك�ن ص�ياغة ھ�ذه ال�د11ت مباشر يتخّطى اللغة المعيارية، ويخترق قواعدھا الثابتة، ب

باللغ��ة "الش��عرّية ف��ي تعقي��دھا وش��موليتھا، ون��دعو ھ��ذا ا�س��لوب الخي��الي الجم��الي الخ��اص 

"الرمزية
)2(

.  

  " :لسان العرب"وجاء في  -

ويت خفّي باللّسان كالھمس، ويكون بتحريك الشفتين بكBم غي�ر مفھ�وم تص :رمز، الّرمز     

إشارة وإيم�اء ب�العينين : باللّفظ من غير إبانة بصوت، وإنما ھو إشارة بالشفتين، وقيل الرمز 

  .والحاجبين والشفتين والفم

ين، مز في اللغة كل ما أش�رت إلي�ه مّم�ا يب�ان بلف�ظ ب�أّي ش�يء أش�رت إلي�ه بي�د أو بع�والرّ     

  .ورمَز، يرمُز، َيْرِمُز، رْمًزا

^ مَ ل= كَ تُ  �4 أَ « : وفي التنزيل العزيز في قصة زكريا عليه السBم      ^ ةَ َث^/َ ثَ  اسَ الن4  ازً ْم^رَ  إ�4  امٍ أي4

«.  

)3(البحر: اموز ازة وقد رمزه، والرّ العاقل الثخين الرزين الرأي، بين الرمّ  :ميز الرّ 
.  

  

  
  .35، ص1978، 2الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف، القاھرة، مصر، ط: محمد فتوح أحمد )  1(
  .119، ص  ]رمز[ ، 1997، 1، ط3لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، م: ابن منظور )  2(
  .273الغموض في الشعر العربي الحديث، ص: ابراھيم رماني )  3(

  

  

  

^ مَ ل=^كَ تُ  �4 أَ « : ف�ي قول�ه تع�الى " ي�ه الس�Bمس�يدنا زكري�ا عل"وورد الرمز ف�ي قص�ة       اسَ الن4

  .» ازً مْ رَ  إ�4  امٍ أي4  ةَ ثَ /َ ثَ 
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الكلم��ات " ف��ن الّش��عر"ف��ي كتاب��ه " أرس��طو"والكلم��ات رم��وز للمع��اني كم��ا أش��ار ل��ذلك     

»المنطوقة رموز لحا1ت النفس، والكلمات المكتوبة رموز للكلمات المنطوقة 
)1(

.  

  .با<شارةلغويا مرتبط " الرمز"فمفھوم 

  :اصط/حا ) ب

»إّن الّرمز شيء حّسي يشير إلى شيء آخر  «" : أرسطو"يقول     
)2(

والّرمز ف�ي العم�وم  .

مز يستعمل من قبل الم�تكلّم قص�د توري�ة ش�يء م�ا ع�ن كاف�ة الن�اس وكش�فه ل�بعض آخ�ر ف�الرّ 

»صلة بين الذات وا�شياء 
)3(

.  

ُيس��تمد م��ن الش��عور والBّش��عور ويختل��ف ع��ن  –ة حس��ب الدراس��ات الحديث�� –مز ف��الرّ     

ا<شارة بمعنى آخر، فاس�تخدام الّش�اعر لcش�ارات وا<يح�اءات م�ا ھ�و إ1 انعك�اس بمش�اعره 

  .وانفعا1ته، فھو الوسيلة �داء المعنى بطريقة مختلفة وممّيزة في اOن نفسه

ب��ل عل��ى  -ع��ا بواق��ع آخ��ر ف��الّرمز ل��يس أداة تقري��ر ومقابل��ة وانتخ��اب، فھ��و 1 يقاب��ل واق    

إذ ينفذ الرمز في الضمير وفي الّنوايا ويطلع م�ن قل�ب الم�ادة الص�ّماء أرواح  –العكس تماما 

)4(الحقائق الكامنة
.  

  

  

  

  

  

  
  .41سورة آل عمران، اOية  -
  .132فن الشعر، ص: أرسطو طاليس )  1(
  .35الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص  : محمد فتوح أحمد )  2(
  .398، ص  )ت.د(، 5ا�دب المقارن، دار العودة، بيروت، لبنان، ط: محمد غنيمي ھBل )  3(
  ، 1الرمزية والسريالية في الشعر العربي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط: ايلياء الحاوي : ينظر )  4(

  .12، ص  1983     

  
  

، )1(عن�ه ا<فضاءبما 1 يمكن  لcفضاءريقة إلى أن الرمز أفضل ط" كارل يونغ"ويذھب     

مذھبا آخر إذ يرى بأن الرمز نتاج الخيال الش�عوري، وأن�ه " سيغموند فرويد"في حين يذھب 

»يشبه صور التراث وا�ساطير ) Primtive(أّولي 
)2(

.  
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أنه اللغة التي تبدأ حين تنتھ�ي القص�يدة أو ھ�و القص�يدة الت�ي  «الرمز " أدونيس"ويعرف     

كون في وعيك بعد قراءة القصيدة، إنه البرق الذي يسمح للوعي أن يستشف عالما 1 ح�دود ت

»له، لذلك فھو إضاءة للوجود المعّتم واندفاع صوب الجوھر 
)3(

.  

فالرمز إيحاء ينقل القارئ إلى ما ورائيات القصيدة، فلطالما اعتبره المحدثون وس�يلة م�ن     

  .يلة تكاد تطغى على سواھا من الصور ا�خرىوسائل التعبير الفنية، وھذه الوس

أن الّرمز الفني 1 يقصد به التسّتر على المقصود بقدر ما ھو  –مّما سبق  –يمكننا القول     

الّرم�ز عل�ى اختBفھ�ا وتنوعھ�ا ب�ين  إيح�اءاتإغراء للمتلقي من أجل الكش�ف بنفس�ه ع�ن ك�ّل 

كم��ا 1 يمكنن��ا . مش��اعرھم عمق��ا ق��ارئ مثق��ف وق��ارئ ع��ادي إض��افة إل��ى أذواقھ��م وم��دى ق��وة

إغف��ال الوظيف��ة الت��ي تؤديھ��ا الص��ورة الرمزي��ة ف��ي كش��ف أحاس��يس الّش��اعر وخبرات��ه ورؤاه 

  :الخاصة وھذا ما سنحاول إبرازه فيما يلي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .36الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص: محمد فتوح أحمد )  1(
  .36المرجع نفسه، ص  )  2(
      .160الشعر، ص زمن: أدونيس )  3(
  

  

  

  

  :تجلّيات الّرمز  -2.4

كان�ت ل�ه  أولقد ف�تح اكتش�اف الّش�اعر المعاص�ر لع�الم الّرم�ز أبواب�ا ل�م تك�ن ل�ه م�ن قب�ل،     

ولكن في نطاق ضّيق، ليس في مجال المعن�ى والتركي�ب البن�ائي فحس�ب، ب�ل ف�ي ع�الم اللغ�ة 
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1ت جدي��دة، نفس��ية وحس��ّية، تفّج��رت اللغ��وي واكتس��ب اللغ��ة د1 ا�داءوالتعبي��ر، فق��د تط��ّور 

معھا عوالم غي�ر مح�دودة م�ن الرم�ز والص�ورة الّرام�زة، وتكون�ت ب�ذلك خصوص�ية ش�عرية 

)1(تكاد تكون أھم الخصائص الفنّية التي يمتاز بھا الّشاعر المعاصر
.  

أعط��اه ح��ق التج��ول ف��ي البع��د الت��اريخي لل��زمن « واس��تدعاء الّش��اعر المعاص��ر للّرم��ز     

وتأثيري�ة  تعبيريةفي تاريخ ا<نسان، كما أعطاه القدرة  الجذورالنفسي للفكر الّضارب والبعد 

»ورؤية أوسع شمو1 وأبعد عمقا 
)2(

.  

  :الرموز التاريخية  -1.2.4

(*)تنوع��ت شخص��يات    
الفن��ي ال��ذي يبع��ث الحي��اة ف��ي الشخص��ية  ا<ط��اربتن��ّوع " المق��الح" 

  .أھمية بالغةويرسم مBمحھا ويضفي عليھا معنى خاّصا و

  " :بلقيس"في قصيدة  "المقالح"يقول  -

  ِھَي ِمن َھِذِه اSْرضُ            

  َمْعُجوَنٌة بِأَساِطيِرَھا               

  َوبِأْحَزانَھا                      

ُھولِ                   َولَھا مْن َجَماِل الس8

اِء الِجَبالِ                     وِمن ِكبِري4

  َولَم َتْنَحِدر ِمن َسَماِء الُخُراَفاتِ               

  أْو َھَطلَْت َذاَت ُصْبٍح َمَع الِغيمِ                

  
  .201، ص1981، 1الشعر بين الرؤيا والتشكيل، دار العودة، بيروت، لبنان، ط: عبد العزيز المقالح )  1(
  .150المرجع نفسه، ص)  2(

ح ال��يمن، وس��يف ب��ن ذي ي��زن، وعل��ي ب��ن الفض��ل، ومال��ك ب��ن الري��ب، واب��ن زري��ق وض��ا: م��ن أب��رز رم��وز المق��الح (*)  
ھ�ذا ).. ن�وح، أي�وب، ويوس�ف والمس�يح عيس�ى(البغدادي وعم�ار اليمن�ي، وغ�يBن الدمش�قي، وس�فيان الص�نعاني، وا�بن�اء 

أرب، س�ليمان، النب�ي وقص�ائد لمي�اه ا�ح�زان فھ�ي بلق�يس وم�... بلق�يس "بصفة عامة، أما الرموز التي أوردھ�ا ف�ي مدون�ة 
  .الخ...، الفاروق، الصديق أبو بكر "صلى S عليه وسلم"محمد 

   

  

  اقً ورِ ا مُ ھَ لِ زِ نْ مَ  اكُ شب4  الَ◌َ ازَ مَ                     

  بِاSََحـاِديـثِ                              

  واللَّفَتـاتِ                                    

  اَء َضْحْكتَِھاَوأْصدَ                
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  َكَس/َِسلَ ِمْن َذَھبٍ                       

َمانِ                           وِء َعبَر الز4 ُح َكالض4   َتَتفت4

  َتـِرن8                                    

وحِ                            ُتِزيلُ الُغَباَر َعِن الر8

)1(ةبَ عَ تْ ة المُ غَ والل8                                              
  

  : إلى أن يقول  -

ُه َطيَفَھا            َطيَف َبلقِيس... إن4

َماِن الَقِديِم◌ِ                 َيْخُرُج ِمن َصَفَحاِت الز4

  َوفِي َشبٍقٍ◌ ُمبَھٍم َيْحَتويَنا             

ُم أَوَقاتَنا بِاSَحَ                           اِديثِ ُيَرم=

  يالِ الخَ  اتِ حَ طَ شَ  فِ  قُ ورِ يُ وَ              

  يمِ /َ ى أحْ وَ ھْ ا شَ ي يَ سرِ كَ انْ : ان يمَ لَ سُ  الَ قَ              

  ةً نَ اتِ أة فَ رْ ي المَ ذِ ھَ                 

  اھَ متَ كْ ي حِ ا فِ تھَ وثَ أنُ وَ                     

                 َ�  ارِ رَ اSسْ بِ  تْ احَ ة بَ رَ مْ الخَ  

  ... انِ اقَ السَ  �َ وَ                              

  

  .10-09وقصائد لمياه ا�حزان، ص... بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(

  

  

  

  

  :إلى أن يقول  -

  ىمن4 تَ يَ  أنْ  ُسلَيَمان           

  اقَ تَ يشْ وَ                   

  بٍ رَ ي مأْ فِ  بِ لقلْ لِ           

  هُ تَ ارَ رَ مَ  وكَ لُ يَ  أنْ                
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  ا ھَ شِ رْ ي عَ فِ  يسَ لقِ بَ لِ وَ          

  هٍ لَ ي وَ فِ  قِ أل= تَ المُ               

  اھَ يتِ اقِ وَ ي مَ ي فِ قِ نتَ تَ                  

  اءُ شَ ا تَ مَ  َواقِيتَِھامَ وَ                      

  ِض اSرْ  لِ اھِ ن كَ َع◌َ  عُ فِ رتَ تَ               

)1(وبِ رُ الحُ  ءَ بْ عِ                           
  

ليست شخصية تاريخي�ة فق�ط ب�ل ھ�ي الشخص�ية " بلقيس"والمBحظ لھذا المقطع يرى أن     

مّم��ا ت��داعت أفك��اره " س��حر" لقري��ةالت��ي جعل��ت الّش��اعر يس��ترجع ت��اريخ بلق��يس إث��ر زيارت��ه 

بلقيس تنصھر في لحم�ة ال�نص، وي�دخل ف�ي "وجعلته يستحضر التاريخ برؤية شعرّية جعلت 

أبعادا جمالي�ة ل�م تك�ن لت�أتي ل�و1 ھ�ذا ا1نص�ھار ال�ذي ك�ان  –الشخصية  –ويعطيھا تشكيلھا 

  .بين النص والمكان والّشاعر

م�ن خ�Bل شخص�ية " س�حر"فالّشاعر حاول توظيف بعض الرموز ليجسد لنا ما مّرت به     

لرم�ز بلقيس، التي خلق لھا الّشاعر سياقا خاصا يناسبھا، ذل�ك أن ق�وة الرم�ز 1 تعتم�د عل�ى ا

)2(نفسه بقدر ما تعتمد على السّياق
.  

  

  

  .11-10وقصائد لمياه ا�حزان، ص... بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(
  .199الشعر العربي المعاصر، ص: عز الدين اسماعيل )  2(

  

  

  

  

  :الرموز الدينية  -2.2.4

قص�ائدھم،  لقد أكثر الشعراء المعاصرون من التوظي�ف الرم�زي للشخص�يات الديني�ة ف�ي    

، فشخص��ية "ص��لى S علي��ه وس��لم"شخص��ية عيس��ى، س��ليمان، محم��د "م��ن ھ��ذه الشخص��يات 

ا�نبياء غنّية بد11ت الفداء وا1ستبسال والمثالية، كما أنھا تحم�ل ق�درا كبي�را م�ن التراجي�ديا 

حياة من طاقات دالّة على دراما ال ھاببعھا فنيا واستثمار ما تالدرامية، التي أغرت الشعراء بت

)1(، فھي مثال للعطاء والبذل وحمل الرسالةا<نسانية
.  
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  " :لنبيا"و " خمس لوحات"ويجّسد ما ذھبنا إليه قول الّشاعر في قصيدة     

  سُ مْ الش4  وَ ھُ         

  اھَ متَ كْ ة حِ يقَ لِ الخَ  د8 مِ ستَ تَ  هِ وئِ ضَ  نْ مِ             

  ـاھَ تِ ـارَ نـَ تِ اسْ وَ                             

  ا_بِ  ضَ اSرْ  لَ صَ أوْ  نْ مَ  وَ ھُ           

  اھَ يل لَ ثِ مَ  ة �َ ظَ حْ ي لَ فِ             

  ةمئن4 طْ المُ  هُ عَ ابِ أصَ بِ       

  يلالل4  ةَ لكَ مْ مَ  ابَ وَ أبْ  دَ صَ أوْ            

  ةي4 دِ مة اSبَ لْ الظ8 وَ                  

  هُ ارَ جَ أشْ ض ي اSرْ ق فِ لَ طْ أَ                

  هُ يلَ نادِ قَ وَ                            

  اھَ ل4 وى ظِ تَ اسْ فَ                  

  وءا الضّْ لھَ  امَ قَ تَ اسْ وَ              

  ةنَ ا ابن آمِ رى يَ ا جَ اذَ مَ      

  

  ، 2007، 1القصيدة العربية، دار المطبوعات الجامعية، ا<سكندرية، القاھرة، ط: كاميليا عبد الفتاح : ينظر )  1(
  .548ص     

  

  

  

  

  ى ؟فَ طَ صْ المُ                   

  ةب4 حَ المَ  يفَ سَ  تَ دْ مَ أغْ  فَ يْ كَ      

  دِ قْ الحِ  كبدي فِ                  

  ة ؟يَ اسِ وَ سَ  ادَ بَ العِ  أن4  تَ نْ لَ أعْ     

  ىاھَ تبَ يض يَ ى أبْ وا إلَ ادُ عَ  يفَ كَ    

  هِ ونِ ن لَ يل مِ ّمع الل4 ا شَ مَ بِ                   

  يسهِ اسِ أحَ ي بِ اھِ بَ يد يُ شِر◌ِ وَ                
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  هُ شَ احِ وَ ي فَ اِرِ◌◌ِ وَ ني يُ غَ وَ              

  ةً ورَ عصُ مَ  ورَ مُ ب الخُ شرُ يَ                    

)1(اءِ قرَ الفُ  مِ ن دَ مِ                                
  

ورم�ز ل�ه " النبي محمد صلى S علي�ه وس�لم"في ھذا المقطع يستحضر الّشاعر شخصية     

، فھ�و "ھو من أوصل ا�رض باd"التي تستمد منھا الخليقة حكمتھا واستنارتھا فـ " الشمسب"

رسول S إلى خلقه، وھو الواصل بين ا�رض والسماء، وذلك لما ج�اء ب�ه م�ن حكم�ة وعل�م 

  ".محمد"أوصد بھما باب الظBم والجھل وقد ورد ذلك في القرآن الكريم في سورة 

�َ وَ  #### ونْ ُن^ؤمِ ا تُ َم^ لي/ً قَ  ٍر◌ٍ اعِ شَ  ولِ قَ بِ  وَ ا ھُ مَ وَ  ####يمٍ رِ ول كَ سُ رَ  ولُ قَ لَ  هُ إن4  ♥♥♥♥ :قال S تعالى      

 ينْ مِ الَ العَ  رب=  نْ مِ  يلٌ زِ نْ تَ  #### ونْ رُ كُ ذْ ا تَ مَ  لي/ً قَ  نٍ اھِ كَ  ولِ قَ بِ 
.  

 وفي ھذه اOية تأكي�د ب�أن ق�ول الرس�ول ق�ول ح�ّق من�ّزل م�ن S س�بحانه وتع�الى إل�ى رس�وله

  ".صلى S عليه وسلّم"الكريم 

  

  

  

  .43-42-41-40سورة الحاقة، اOية  -
  .60-59وقصائد لمياه ا�حزان، ص... بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(

  

  

  

  

اس��تدعى " النب��ي محم��د ص��لى S علي��ه وس��لم"إل��ى اس��تدعاء الّش��اعر لشخص��ية  وإض��افة    

  :، حيث يقول الّشاعر "أبي بكر الصديق"شخصية 

  قِ دْ الص=  دَ ي= ا سَ يَ       

  اِر◌ِ ي الغَ فِ  ينِ نَ ي اثْ انِ ا ثَ يَ         

  يقَ دِ صَ  �َ  ى أّمةً رَ تَ  يفَ كَ              

  اھَ لِ ي أھْ فِ  قَ دْ صِ  �َ وَ                  

  يباذِ اSكَ  ارِ نَ  وقَ ھا فَ تَ ث4 ب جُ قل4 تَ تَ        

  نٌ اعِ طَ  رٌ جَ ا شَ مھَ /َ حْ أَ               
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)1(!؟ ةً الفَ تَ  ةٌ غَ ا لُ ھَ يتَ واقِ مَ وَ                     
.  

وھ�ي رم�ز للص�دق وا�مان�ة، ليعّب�ر ع�ن " الصديق أبي بك�ر"استحضر الّشاعر شخصية     

  .زمن غاب فيه الّصدق وا�صدقاء

والمBحظ على مدونة الّشاعر أن الّرم�ز ال�ديني م�ّس جوان�ب كثي�رة، مّم�ا يكش�ف ع�ن ثقافت�ه 

  .الدينّية

وصه ولكن بمع�ان مختلف�ة تتناس�ب وموقف�ه ف�ي ك�ل صر صورة الرمز في نويكّرر الّشاع    

  " "خطاب مفتوح إلى أھل داحس والغبراء"مّرة، وإليك المقطع التالي من قصيدة 

  :يقول الّشاعر  -

  )ْس◌ْ احِ دَ ( ومٌ قَ  مْ ھُ إن4         

  ات غبراءالمفازَ انھم كَ فَ أجْ           

               َ�  واجُ رَ ي خَ التِ  دَ /البِ  ونَ بھُ شْ يُ  

  ...ا ھَ اجرِ حَ ن مَ مِ                               

  

  .62-61وقصائد لمياه ا�حزان، ص... بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(

  

  

  

  

  وتِ المَ بِ  ونَ واصُ تَ يَ            

            َ�  ب= الحُ بِ  ونَ اصُ يتوَ  

  /دِ لبِ ي اذِ ھَ  حزنُ  مْ ھُ م وَ ليھِ ي عَ نِ زْ حُ              

  ؟ مْ دھِ قْ م حِ ھِ ي بِ ضِ مْ يَ  نَ ى أيْ إلَ             

  ونْ عُ رِ سْ ة يُ يَ اوِ ھَ  ي8 ى أَ إلَ وَ             

  ؟ مْ ھِ ارِ أوزَ بِ                            

  ،لْ جَ نْ تَ  �َ  يلُ ا الل4 ھَ أي8            

  ومْ جُ ا ُن◌ُ ي يَ لِ حِ تَ ارْ                     

  ينائرِ الث4  لَ مَ جْ ت أَ حَ بَ ي ذَ التِ  /دَ البِ  إن4 فَ                            
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  مْ ھِ عِ جَ أشْ وَ                                             

  ... سَ مْ ى الش4 رَ تَ  نْ لَ                               

  اھَ تِ مَ كْ ن حِ عَ  مھِ ايتِ وَ غَ بِ أوا قَ ا فَ ھَ اؤُ نَ أبْ                               

  م/َ الظ4  ونَ بدُ عْ وا يَ ضُ مَ وَ                                        

  مْ ھُ رُ كُ أذْ  ينَ حِ                           

  احُ ي4 ى الرِ ظ4 شَ تَ تَ                               

  انً زْ حُ  بُ لْ القَ  بُ كِ سَ يْن◌َ وَ                          

  ... هُ لَ  ارَ َقرَ  �َ  لٌ جَ خَ  ينِ لْ يأكُ وَ                         

  )وني8 سِ احِ الد4 (ھا أي8            

  اھَ قُ شَ أعْ  ى اSرضَ أرَ  ينَ حِ                

  )1(يمظِ عَ  حب̀ بِ  لينِيبتَ تَ                              

  

  .104-103وقصائد لمياه ا�حزان، ص... بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(

  

  

  

  

  ةر4 سَ المَ ي بِ نِ رُ مُ غْ توَ                         

  اانً نَ حَ وَ  ةً وَ شْ ي نَ aنِ مْ تَ                         

  افُ خَ م أَ اكُ أرَ  يَن◌َ حِ وَ            

)1(مْ /َ ي الكَ اتِ لمَ ن كَ ط عَ قُ يسْ وَ                         
  

خط��اب مفت��وح إل��ى أھ��ل داح��س "يستحض��ر الّش��اعر ف��ي ھ��ذه القص��يدة الموس��ومة ب��ـ     

 ا<يح��اءللتعبي��ر ع��ن مع��اني ومزجھ��ا بمع��ان أخ��رى تعتم��د  ،ي رم��ز للش��قاقوھ��" والغب��راء

  .بتضمين النص إشارات تحيل القارئ إلى فك الغموض وفھم العبارات الغائبة

يوحي نص الّشاعر إلى الشقاق بين ا<خوة العرب بصفة عامة وإل�ى الش�قاق ب�ين ا<خ�وة     

  .اليمنيين بصفة خاصة
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الّشاعر في مدونته وتنوعت بتنّوع حالته النفسية التي 1 تس�تقّر تداخلت وتضاربت رموز     

ا جع��ل النص��وص تزخ��ر بكثاف��ة ھائل��ة للرم��وز التاريخي��ة والديني��ة والطبيعي��ة مّم��. عل��ى ح��ال

ة خاص��ة تش��ّع إيح��اء ود1ل��ة، فش��ّكلت مفارق��ة م��ن ن��وع خ��اص أض��فت الحي��مق ةلتحقّ��ق ش��عريّ 

  .جمالية خاصة على النص

  

     

  

  

  

  

  

  

  .105-104وقصائد لمياه ا�حزان، ص  ... بلقيس : د العزيز المقالح عب)  1(

  

  

  

  

مّما سبق يمكنن�ا الق�ول أن الّص�ورة الش�عرّية لھ�ا مكان�ة خاّص�ة ف�ي الّنق�د الق�ديم والح�ديث     

  .وذلك �ھميتھا في إبراز شعرّية وجمالّية الّشعر والخطاب ا�دبي

ن��ى عليھ��ا الك��ون الّش��عري مم��ا يكس��به تميي��زا يب ،إض��افة إل��ى ذل��ك فھ��ي تمّث��ل دعام��ة أساس��ية

  .وخصوصّية

والمBحظ أن مفھوم الّص�ورة ف�ي الق�ديم ك�ان يقتص�ر عل�ى التش�بيه وا1س�تعارة والكناي�ة،     

  .اعتبارھم محور الّصورة التقليدية وعمودھاب

التش�بيه  الت�ي يش�ّكلھا ك�ل م�ن ،كما يبدو جلّيا مزج الّشاعر في ديوانه بين الّصور التقليدية    

والكناي��ة م��ن جھ��ة، والّص��ورة الحديث��ة م��ن جھ��ة أخ��رى، والت��ي اّتس��عت دائ��رة  ،وا1س��تعارة

جسيم والتشخيص وتراسل الحواس، ھذه ا�خيرة تحت�ّل مكان�ة بالغ�ة ا�ث�ر مفھومھا لتشمل التّ 

وا�ھمّية �نھما وس�يلة نق�ل للتجرب�ة الش�عورّية ب�ين المب�دع والمتلقّ�ي، ل�ذلك ك�ان لزام�ا عل�ى 
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الّشاعر أن يعتمدھا في عملي�ة ا<ب�داع م�ن أج�ل ب�ّث ال�ّروح فيھ�ا، وھ�ذا م�ا يجع�ل منھ�ا لغ�زا 

  .مليئا با<يحاءات الBنھائية

في نشر صوره وتوزيعھا على جسد النص�وص وتنوعھ�ا، مّم�ا " المقالح"ضح تفّنن كما يتّ     

ف�ي تجربت�ه الش�عرّية  ويشركه ،يساھم في تقريب المفاھيم والمعاني المجّردة إلى ذھن القارئ

  .ويجعله يحلّق في فضاء التأويBت ،بشّتى مراحلھا الحلوة منھا والمّرة

وز الّش���اعر ف���ي مدونت���ه وتنوع���ت بتن���ّوع حالت���ه النفس���ية كم���ا ت���داخلت وتض���اربت رم���    

المتذبذب��ة، مّم��ا جع��ل نصوص��ه تزخ��ر بكثاف��ة ھائل��ة م��ن الرم��وز لتحقي��ق ب��ذلك ش��عرية تش��ّع 

  .ود1لة إيحاءا


