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  :متهيد

 يقتضي بالضرورة النظر *إن احلديث عن طبيعة الصورة الفنية يف الشعر احلداثي
إذا خاصة  يف طبيعة الصورة القدمية، نظرا ملا ملسته من اختالف بني طبيعة الصورتني

 التشكيل اللغوي، وذلك من خالل اطالعي على زخم كبري من تعلق األمر بطريقة
ت أا تقوم على أسس بالغية حبتة حتدد طبيعة عمل أدركإنين حيث ، الصور القدمية
  .الشاعر مسبقا

انت تنفصل عن الفكرة أو ، كالصورة يف الشعر القدمي  ذلك، فإنباإلضافة إىلو
تدخل  "،تنضاف إليها بطريقة تابعة شارحة ومدعمة أو تزيينية، مما جعلها صورا جاهزة

اخلارج وتستعمل للبالغة أو جتلب من (...) النص بوصفها وحدات قائمة بنفسها، 
، واألساس الذي تقوم عليه الصورة قدميا هو )1("التأثري، ويترجم الشاعر إليها ذهنه

املنطقي بني الطرفني أو العناصر " التناسب"التشبيه واالستعارة، يراعى يف التشبيه 
مببدأ املتشاة، حبيث تبقى احلدود متمايزة وواضحة، ويشترط  يف االستعارة أال تعصف 

  . التناسب العقلي
مل ختتلف الصورة القدمية، إذن، عما ألفه الفهم واملدارك، إذ ساد النمط البصري 

ليت جعلت ا سية اجلزئية، املنطقية، الواقعية،، وتضافرت فيها صفات الوضوح احل**عليها
 .من وظيفة الصورة أداة لإلقناع والتأثري، ختضع لشروط مقتضى احلال

    
                                                 

ذلك أن األمـر يتعلـق   ". احلديثة"أو " احلديث"، عوضا عن "احلداثة"تبعا ملصطلح " احلداثية"أو" احلداثي"سريد فيما سيأيت مصطلح  *- 
باحلداثة اليت تزداد إصرارا عل إهدار أكثر القرائن التوضيحية، وخرق جممل لقوانني البالغة القدمية، وحماولة الهثة إلقامة بالغة جديـدة،                    

" املعاصـر "ارها التغيري املفاجئ، الذي ختيب معه كل توقعات القارئ، وقد يتداخل مع هذا املصطلح يف مفهومـه العـام، مصـطلح       معي
. ألا أقرب حسب التصور الذي أمحله إىل خرق القوانني البالغية القدمية          " احلداثة"ولكن أفضل أن أوحد املصطلح من خالل        " املعاصرة"أو

الغموض يف الشـعر العـريب      : ينظر. اك مفاهيم عديدة متداخلة للمعاصرة تعيق توحيد املصطلح عند الكثري من النقاد           باإلضافة إىل أن هن   
 . والشعر العريب املعاصر، لـ عزالدين امساعيل. احلديث، لـ إبراهيم رماين

  .272: ص. 1982لكتاب العرب، دمشق، ورات احتاد امنش. 2ط. تطور الصورة الفنية يف الشعر العريب احلديث.  اليافـي، نعيم– )1(
، يرتبطان ارتباطا وثيقا بالعمليات الذهنية على خالف احلواس األخـرى، وأن            )املوسيقى والصورة ( يرى أفالطون أن السمع والبصر       - **

  .االعتماد عليها يف التلقي ميكن من التذوق والفهم، خبالف احلواس األخرى املهيأة للنشاط العملي ال اجلمايل
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صورة القدمية كانت حماكاة للواقع الطبيعي، وقياسا منطقيا يعتمد ومن مث، فال 

القوالب اجلاهزة، متناسبة العناصر، متآلفة األجزاء، واضحة املعاين، تقوم عناصرها على 
التشبيهات واالستعارات اليت تستمد من منبع قريب من الذائقة العامة، وهي يف جمملها 

  .تتجه حنو البساطة والتحديد
 ، من خالل اإلطالع على الشعر احلداثي مبختلف أنواعه،قابل اتضح يلويف امل
 اختذت منحى آخر وتبلورت وفق طريقة مغايرة، من خالل املالمح  الشعريةأن الصورة

األسلوبية اليت ملستها يف معظمه، وبناء على ذلك رأيت أن أتبني بعض خصائصه من 
  .الدين ميهويب عزخالل مقاربة بعض الصور من شعر 

كان نتيجة للتيار املعاصر الذي جاء  ،الشعريةإن هذا التحول يف طبيعة الصورة 
يحطم قاعدة الصور الكالسيكية ويتجاوز حدود الصورة الرومانسية، ليؤسس صورة ل

  . حديثة تعكس بعدا فلسفيا وعمليا، وتصور الوجود احلضاري يف كليته
تعرض هلا مجيعا، أكتفي باإلشارة إن أسباب هذا التغيري كثرية، ال يسمح املقام بال

 قد استفادوا من ممارستهم وتنظيمهم للصورة من إجنازات ،إىل أن الشعراء احلداثيني
 " ليبلغوا ا ،...)األلسنية، األسطورية، اجلمالية(املعارف احلديثة يف كثرا وتشعبها 

 املعاصر يف درجة متقدمة من العمق والتعقيد والشمولية تسمح هلم باستقطاب الواقع
، كما أن تأثر الشاعر املعاصر باملدارس واحلركات )1("طبقاته اخلفية ودالالته الغامضة

األدبية والفنية املعاصرة، أثر يف اجتاهه إىل التعبري عن رؤاه وجتاربه يف ضوء هذه 
اوزة جم فهذه احلركات قد سعت إىل ،...)الرمزية، السريالية(احلركات واملدارس العاملية 

 يف حماولة إلجياد عالقات بني األشياء يف مناطق ،عالقة املرئية أو احملسوسة بني األشياءال
  .ما وراء الواقع املكشوف أو احملسوس

هذا، وبعد أن كان العقل أو احلواس وسيلة فعالة، حتدد وترسم التشابه بني   
   مصدرا األشياء أو بني جزئياا يف تشكيل الصورة الشعرية، أصبح اآلن، الالوعي

                                                 
.                                                        258: ص. ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر. 1ط. الغموض يف الشعر العريب احلديث.  رماين، إبراهيم– )1(
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 هذه النقطة من خالل حديثه عن جربا إبراهيم جربالتشكيل كثري من الصور، يوضح 

لذا أصبح (...) لقد وجد الكتاب يف الالوعي مصدرا غنيا للرموز: "السريالية، فيقول
فالصورة . شائعا يف الشعر املعاصر التمرد على ما تراه العني، أو حيدده العقل من ظواهر

وإذا كانت بعض الصور مفزعة تنقصها الروابط املرئية . حيان حلميف الكثري من األ
بالعني أو العقل، أوال ينطبق هذا على صور أحالمنا؟ وإذا عجزنا عن تفسري بعض 
الصور، أوال نعجز أحيانا عن تفسري أحالمنا؟ إن الصورة السريالية خلق حر ال يعترف 

  .)1("بالعوائق، متاما كأحالم الليل، وأحالم اليقظة
  أمام إسرافاالرتباكأصبح يعيش حالة من ومن، مث فإن قارئ القصيدة احلداثية  

الكثري من الشعراء يف خلق صور هي مزيج من السريالية والفرويدية، مما جيعله يستقبل 
مثل هذه الصور وهو حيس بعجزه التام عن اإلحاطة باألبعاد اجلديدة اليت اختذا 

شعر حياول االقتراب منها كما كان يفعل مع  إىل أنه ورة، ورمبا يعود السببـالص
 وغريهم، من أصحاب الصور التقليدية أو إىل عدم تفهمه شوقيو البحتريو املتنيب

  .ووعيه بالتجربة املعاصرة
وقبل أن أتعرض إىل عملية التشكيل الشعري احلداثي، وأنظر يف بعض اخلصائص 

طبيعة وضح أأيت أنه من الضروري أن ، رميهويبعزالدين اجلوهرية للصورة يف شعر 
أو ( مقابل التأليف ،املعاصر يف النقد ،والصورة خباصة، عملية التأليف يف الشعر بعامة

    . خاصة وأنه يتداخل مع مفهوم الكتابة بوصفها وظيفة،يف النقد القدمي) النظم
قات  هو أن التأليف أصبح يعتمد على عقد عالإن أهم دافع ملعاجلة هذه املسألة،

 بني أجزاء الصورة الفنية، ولكن ميكن تربير صحتها من - غري منطقية تبدو وكأا–
 اليت تعتمد على قواعد بالغية أو مجالية، يف حني كان التأليف أو العميقة البنيةخالل 

  .بتعبري أصح النظم يف النقد القدمي يعتمد على مربرات حنوية حبتة
  

                                                 
  .83: ص.1986، 2-1ع.7م. ظاهرة الغموض يف الشعر احلر، جملة فصول.  سليمان، خالد-  )1(
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 ما ميكن أن أعتمد عليه هو مفهوم الكتابة ولتتضح الرؤية أكثر، رأيت أن أهم  

 ملا هلما من عالقة واضحة أو ريفاتري ميكائيل ومفهوم األسلوب عند بارت روالنعند 
   .مباشرة مبفهوم الكتابة احلديثة، كوظيفة وليس كوسيلة لغاية ما
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  مقاربة منهجية بني الكتابة والتأليف : أوال

ميزا، ألا جتاوزت تيف العقود األخرية مكانة خاصة ومفهوما ماختذت الكتابة   
الدور الثانوي يف تثبيت الكالم الشفوي، بل تعدت ذلك إىل مفهوم معقد، ألا 
ارتبطت مبفهوم التأليف يف األدب، واختذت بذلك موقعا خاصا، ألا تتموقع بني اللغة 

اليت تتعلق شخصيا بناظم الكالم  واألسلوب؛ تلك القوة املميزة و،)املعطى املشترك(
خباصة يف الشعر، ألن مفهوم الكتابة احلديث يتفق مع خصوصيات ) اشعرا أو نثر(البليغ 

  . الصورة احلداثية، ويدخل يف صميمها
 خيتلف كثريا عن مفهوم النظم أو املعاصروال أعتقد أن مفهوم التأليف يف النقد 

إن كال منهما يهدف إىل تأليف كالم ، حيث *اجلرجاين القاهر عبدالتأليف عند 
لنظرية النظم شأن كبري يف كان  ه وما من شك أن،تنسجم عناصره يف تركيب مجيل

، والغاية يف املعاصرالنقد القدمي، وكذلك هي احلال بالنسبة للكتابة والتأليف يف النقد 
من شفوي  الكتابة اليت حتفظ الكالم الاحلالتني هي االهتمام بالفروق اجلوهرية بني
  .الزوال، وبني مفهومها كوسيلة إلحداث أثر ما

ومن مث، فاألمر خيتلف بني املفهوم السطحي للكتابة واملفهوم العميق، ليس هذا   
وحسب، بل اختلف األمر أيضا بني الكاتب واملؤلف، نظرا لطبيعة العمل الذي يؤديه 

نا يشمل الشاعر ه" كاتب" ولإلشارة فإن مصطلح ،الكتابةعملية كل منهما خالل 
  . أيضا باعتباره كاتبا للقصيد

، وأحاول أن بارتوسأوضح فيما يأيت بعض املالبسات بينهما من خالل آراء 
ر ـــ ذلك أن األم، من خالل بعض مدوناتهميهويب الدين عزأجد موقعا للشاعر 

  . لفخيتلف بني الكاتب واملؤلف، خباصة يف توظيف العناصر اللغوية، كما أن الغاية ختت
  

                                                 
وهل يقع فــي وهم وإن جهد أن تتفاضل الكلمتان املفردتان من غـري أن  :" ...  يقــول اجلرجاين فيما يتعلق بالنظم والتأليف- *

  مستعملة وتلك غريبة وحشية أو أن تكــون  من أن تكـــون هذه مألوفة بأكثر ينظر إلــى مكان تقعان فيه من التأليف والنظم     
  .310: ص.   ينظر دالئل اإلعجاز..."أحسن ومما يؤكد اللسان أبعدحروف هذه أخف وامتزاجها 
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، نظرا لثرائها وتنوعها، هذا الشاعردراسة هذا املبحث هو طبيعة جتربة  وما دفعين إىل

  .وألن األمر يتعلق بصفة مباشرة بطبيعة الصورة الفنية لديه
 وطريقة كتابة ، والسرد التارخيي، والغنائيات،فلقد كان كاتبا للمدونة الشعرية

 الكالم الفين الذي وحد أعماله، ذلك أن خمتلف هذه املؤلفات ختتلف عن طريقة تأليف
 فمن املمكن للعديد من األشخاص املبدعني أن ،عملية التأليف متيزها طبيعة األسلوب

 بطريقة خمتلفة، ولكن هذه القصة تتخذ طابعا مميزا من خالل -مثال-" حيزية"يكتبوا 
  .عملية التأليف بني العناصر اللغوية وطريقة تشكيل الصورة الفنية

 باختالف نوع النشاط الذي عملية التأليف،باين نوع اإلنتاج الذي تؤدي إليه يت
، وكذلك اهلدف الذي يسعى حنوه كل Ecrivain واملؤلف Ecrivantيؤديه الكاتب 

 ولقد فرق بارت بني هذين النوعني من الكتاب تفرقة حامسة، والنوع األول ،منهما
نده وسيلة لغاية غري لغوية، إنه كاتب ، واللغة عEcrivantوهو األدىن، هو الكاتب "

وهو يقصد أن ينقل كل ما يكتبه معىن واحدا، وهو املعىن . متعد حيتاج ملفعول مباشر
 ي؛ فالكاتب ذا املفهوم يهدف إىل أن يبق)1("الذي يريد هو نفسه أن ينقله إىل القارئ

 ويرفض بالتايل  منحى واحدا،هذا النصنصه يف دائرة مغلقة، أو بتعبري أصح أن يأخذ 
فالكاتب، إذن، مشغول باحملافظة على معىن واحد للنص . احلرية غري املسؤولة للقارئ
  .بعيدا عن تعدد الدالالت

 وهو األعلى، فهو شخصية أكثر مهابة، ،Ecrivainاملؤلف" فهو ،أما النوع الثاين  
بدال من  -اليت هي اللغة –ى الوسيلة ـيكتب بشكل الزم من حيث اهتمامه عل(...) 

، خيتلف املؤلف عن الكاتب من حيث اهتمام األول بكيفية التأليف )2("الغاية، أو املعىن
   فاملؤلف يشتغل على ،والربط بني أجزاء التركيب، بغض النظر عن املعىن الذي حتيل إليه

  
                                                 

  ـون والفن  ةـــالس الوطين للثقاف. ترمجة حممد عصفور. داـالبنيوية وما بعدها، من ليفي شتراوس إىل ديري.  ستروك، جون- )1(
  .92: ص. 1996.الكويت    واآلداب، 

  .92: ص. البنيوية وما بعدها. ستروك، جون– )2(
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اللغة  إلنتاج نص أديب، وهو حريص على أن يكون أكثر فنية من سواه، ويترك احلرية 

  . تفكيك رموز هذا النص وفك شفراتهللقارئ يف
خليط من "، وهوبارتوبني الكاتب واملؤلف، يتموضع الكاتب احلقيقي عند 

أحيانا أخرى، (...) ، هو الكاهن أحيانا والكاتب Ecrivantوالـ  Ecrivainالـ  
 مينح بارت ،)1("ينقل معىن معدا سلفا أحيانا ويلعب باللغة أحيانا أخرى لريى ماذا تنتج

كاتب احلقيقي صفات خمتلفة ومميزة أيضا، ألنه جيب أن يكون كاهنا أحيانا، ومن لل
الواضح أن دور الكاهن فعال يف الثقافة الدينية املسيحية، فهو امللجأ واملتنفس يف وقت 
الضيق، ألنه يسخر حياته ألجل الناس وحيرم نفسه من ملذات احلياة يف سبيل حتقيق 

 فإنه يتموقع بني درجة أدىن ،ومن مث. احلقيقي وكذلك بالنسبة للكاتب ،ذلك
، ألنه يأخذ وظيفة الكتابة من األدىن وفعل التأليف )املؤلف(، ودرجة أعلى *)الكاتب(

  .ممن هو أرفع مكانة
ومن مث، فالكاتب احلقيقي يأخذ موقعا وسطا بني املؤلف والكاتب، ألنه يأخذ   

ذلك أن طريقة كل .  من املؤلفوظيفة الكتابة من الكاتب، وطريقة الفعل الكتايب
املؤلف ال يبدأ من املعاين كما يفعل "منهما ختتلف، كما أن الغاية ليست واحدة، فـ 

، حيث إن املؤلف ينظر يف كيف يكتب، مث حيدد ماذا )2("الكاتب، بل يسعى حنوها
  .يكتب

، )3("الكاتب يعرف ما يريد أن يقول مث يقرر كيف جيب أن يقوله بالضبط"أما 
كأن الكاتب يعطي املبادرة للمعاين أوال قبل الكلمات عكس املؤلف الذي يعطي و

 خباصة املعاصر ولعبة الدوال هاته أكثر ما يركز عليها النقد ،األولوية للكلمات مث املعاين
  .يف سيمياء الداللة

                                                 
  .92: ، صالسابق املرجع -  )1(
  . أقصد الكاتب الذي متثل اللغة عنده وسيلة وليست غاية، حياول احملافظة على معىن واحدا للنص-*
  .94: ص. البنيوية وما بعدها.  ستروك، جون-  )2(
  .94: ص. البنيوية وما بعدها. ستروك، جون – )3(
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وانطالقا من التفرقة احلامسة بني الكاتب واملؤلف، وحتديد مرتبة الكاتب   

 ومن الطبيعي أن ،كن أن أحتول إىل طبيعة إنتاج هذا النوع من الكتاباحلقيقي، مي
املؤلف ينتج نصا بينما ال ينتج الكاتب إال "خيتلف اإلنتاج باختالف املنتج، ذلك أن 

 ولكن قبل أن ننظر فيما تتجلى أمهية ،، والنص يف أغلب احلاالت هو األهم)1("عمال
  .ن نعرف طبيعة كل من النص والعمل، البد أ وعالقته بالصورة الشعريةالنص

    : جدلية الصورة بني النص والعمل-1-
إن العمل هو ناتج كاتب من الكتاب، الذي يسعى جاهدا لكي حيتفظ عمله 

 حيث ،مبعىن واحد على األقل، فالكاتب يسعى إلنتاج أعمال ميكن أن حتوي نصوصا
ج الكلمات املتشابكة السطح الظاهري لألثر األديب، إنه نسي"إن كل نص منها هو 

  . )2("واملنظمة بطريقة تفرض معنا متينا وراسخا وقدر اإلمكان وحيدا
ما هو مكتوب، : فالنص مثل العمل كل منهما مرتبط بنائيا بالكتابة ألن النص

إنه يف األثر ما يظهر ضمان الشيء املكتوب الذي جيمع "والعمل مكتوب كذلك؛ 
شرعية احلرف األثر الذي : ومن جهة أخرى.) (..الرسوخ : وظائف احلماية من جهة
3("حيال جيرح، الثابت الذي ال مي(.  

، وهو "األثر"وال بأس من اإلشارة يف هذا املوضع إىل أن العمل والنص حيفظهما 
بعض األمور الشكلية خباصة، غري أن يف  صطلحنيهذين املمصطلح آخر يتداخل مع 

النص هو سالح ضد الزمن، " ذلك أن  العمل واألثر، النص تعلو فوق قيمةقيمة
حيث ميكن للنص . )4("النسيان، ضد مكر الكالم الذي بسهولة يسترجع، حيرف، يتنكر

   ألن هذه ، غائبا، واألثر يضمن وجوده لكن ال يضمن حضوره/أن يكون حاضرا
  

                                                 
  .97: ص.  املرجع نفسه-  )1(
  .45: ص. 1991إفريقيا الشرق، املغرب، . 2ط. مدخل لدراسة النص والسلطة.  أوكان، عمر-  )2(
  .45: ص.  املرجع نفسه-  )3(
  .45: ص. نفسه املرجع -  )4(
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اخلاصية هي من صالحيات القارئ الذي يعيد إحياء النص وحتقيقه بالفعل القرائي،  

  .النص كفيل باسترجاع مكانته مبجرد التقائه بفارسه، بعد أن كان يف طي النسيانألن 
 من خالل نتاجه األديب الغزير بني املدونات ميهويبعزالدين لقد تنوعت أعمال 

خباصة فيما يتعلق (الشعرية، والغنائيات والسرد التارخيي، وهي كأعمال حتمل يف طياا 
 كغنائية ؛"سيتيفيس"ئع تارخيية حقيقية، نذكر منها أحداثا ووقا) بالتراث والتاريخ

 تلك الفتاة الصحراوية اليت ؛كعمل ملحمي على مسرح سطيف، وحيزية جسدت
  ...يروي قصة حبها مع سعيد

 ولقد استند يف سرد الوقائع إىل مصادر تارخيية واقعية بناء على ما جاء يف 
ادق، التلقائي مع الناس واحلياة أنا أحاول أن أعيش بعفوية املواطن الص: "تصريح له

واإلبداع، فأنا أكتب الشعر عندما أشعر باحلاجة إىل كتابة الشعر، وأقرأ التاريخ وأعيش 
يف عوامل احلضارات القدمية والقرون اخلوايل كما يقولون، أحيانا أجد نفسي أعيش 
أسابيع يف أجواء  نوميديا وقرطاج وروما وأعيش مع كل شخصية من هذه 

الذي يات اليت صنعت التاريخ القدمي، فأنا مولع بالتاريخ، وخاصة التاريخ القدمي الشخص
أن تكتب فيه وبه ما تشاء، ميكن أن حتركه وفق ذوقك يبقى جماال لإلبداع، ميكنك 

ة أن للجزائريني مشكلة مع التاريخ، ــكيفما أردت، لقد أدركت بعد سنوات األزم
، ]منه[التاريخ، رمبا خوفا ] هذا[ ال حتسن كتابة وحنن لألسف أمة تصنع التاريخ، إمنا

، ال أدري، ولكن ال حنسن كتابة التاريخ، بالرغم من أن لنا تارخيا ]أمامه[ورمبا تواضع 
زاخرا مليئا باملآثر، ومن حقنا أن نعيد تفكيكه تفكيكا إبداعيا، ونبنيه بناء إبداعيا 

ة لكي تعرف األجيال نشوء هذا البلد  جديدا، ونعيد صياغته لألجيال اآلتية، ألننا حباج
املتجذر يف التاريخ واحلضارات القدمية العريقة، كيف نشأت نوميديا، ورموز هذه 

  . )1("الدولة، فنتواصل منشي يف مسلك تارخيي إىل غاية اليوم، هذا هديف

                                                 
  بيع اآلخر األحد ر". وا يف حق اجلزائر وحنن عاتبون عليهم اليوم وغدااملثقفون العرب قصر" عزالدين ميهويب.  حممد اجلزائري- )1(

  .  على موقع االنترنت. 76العدد . 2001 يوليو 24. هـ1422
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 كان قد وضع هدفني هلذا النوع من املؤلفات؛ ميهويبعزالدين  فإن ،ومن مث
يف ببعض أو الكثري من احملطات املهمة يف تاريخ اجلزائر، وأبطال اجلزائر األول التعر

اليت تروي أهم احملطات اليت ميزت " الشمس واجلالد"كما كان األمر يف غنائية 
  . الشهيد البطل، وغريها كثريةمهيدي بن العريبشخصية وحياة 

وصيل الفكرة أو  لت، يف قالب فين مميزت جسدا أ، وهو األهم،اهلدف الثاينأما 
إنه  وبغاية تفوق جمرد توصيل احلقائق التارخيية، بل ،املشهد أو القصة بصدق أكرب

املسألة تتحول : " حيث يقول،نبال الستمالة القارئ  لغرض فين ومجايل أكثرهااستغل
بعد ممارسة طويلة من التعامل مع التاريخ إىل أمر رائع، فأنت تصنع حقائق تارخيية، تقرأ 

هذه املعلومات، تضع هلا تصميما أو خمططا إبداعيا ما، هل تكون يف هذا  رختتصكثريا 
الشكل أو ذاك؟ هل تكون مسرحية، سيناريو، أنت ترى إذا كان هذا العمل فيه من 

ي ـاملواقف القوية اليت ز املتلقي، فيمكن أن تقدم ذلك يف إطار فين غنائي، أوبريال
رأه وتستعمله، هو الذي يضع فيك الشكل ذا العمل عندما تقــميكن أن ترى ه

 ومل خيتلف األمر كثريا بالنسبة ،)1("والتكنيك، شكل الشاعر أو املسرحي أو السينمائي
القصة التارخيية اجلميلة اليت تروي أهم احملطات اليت ميزت  ، تلك"عذراء اجلبل"لـ 

  . ضد احملتل الفرنسيالال فاطمة نسومرحياة ااهدة 
مجالية   من خالل ذلك استغالل احلقائق التارخيية ألغراضلشاعرافلقد حاول   

وفنية، تستلب القارئ كما أا حتقق انتشارا واسعا ملظاهر التراث والتاريخ، خاصة وأنه 
 ،واملسرح وهذه ميزة حتسب له ال عليهأيضعها يف قالب ميكن جتسيده يف السينما 

ا يضمن خلودها واستمرارها وكتابة نصوص صاحلة للتمثيل على خشبة املسرح م
  .بطريقة أجنع، وهو ربط بني األدب والفن الرابع

  
    

                                                 
  .العدد نفسه. نفسه املصدر - )1(
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وباملقابل حتتل املدونات مركز الصدارة يف اموعة، ولقد تناولت يف معظمها    

 تقريبا أو )2000-1990(معاناة الشعب اجلزائري اجلزائر، طيلة عشرية كاملة متتد من 
نشرت يف ذات الوقت باملوازاة مع األزمة يف خمتلف تزيد، ألن معظم املدونات طبعت و

شخصيا سامهت بكثري من األعمال يف السنوات العشر :"ميهويبعزالدين  امليادين، يقول
بعض ] تنشر[األخرية، على األقل أين قدمت أعماال يف جمال املسرح، والفن، و

هناك بعض عتقد أن ذلك كان نوعا من املقاومة، كان البد أن تكون أاألعمال، و
األعمال، وإن كانت فردية فالبد منها، ألننا إذا بقينا أسرى األزمة، وبقينا أسرى 
الوضع األمين، فإننا سنكون عبئا على اتمع، كما أننا نكون أعجز ما يكون األمر يف 

  .)1("مقاومة األزمة، أو مقاومة قوى الشر، أو مقاومة هذا املوت
ن املقاومة ألجل البقاء بأسلوب متميز حيمل نوع مهي الكتابات، إذن، إن هذه 

 نستثين من ،اجلمايل، وطابع األزمة مبختلف اجتاهاا/ يف طياته مزجيا من الطابع الفين
ألنه أول ما أصدر الشاعر يف بداية الثمانينيات، " يف البدء كان أوراس"هذه األعمال 

  ."النخلة واداف"وقد ينطبق األمر أيضا على 
" اللعنة والغفران"تعلق بالباقي ففيها إشارات واضحة عن األزمة، ففي أما فيما ي

وردت صور تشاؤمية ميزت املدونة من بدايتها، حيث عربت هذه الصور عن معاناة 
الوطن اجلريح، وأزمة املثقف الذي اغتالته أيادي الغدر واليت كانت حتسن االختيار يف 

  "... مل ميتبكائية وطن"، و"بكائية خبيت"كل مرة، أمهها
ولقد تواردت العالمات اللغوية الدالة على ذلك، سواء ما جاء يف العناوين كما   
  بكائية وطن مل "ن ذكرت، أو ما جاء يف ثنايا القصائد، نذكر منها ما جاء يف أسبق و

  
  
  

                                                 
  .        م م". عليهم اليوم وغدااملثقفون العرب قصروا يف حق اجلزائر وحنن عاتبون" عزالدين ميهويب." حممد اجلزائري-  )1(
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  :)1("ميت

  مل أجد وطنا حيتويين    
        سوى دمعة من عيون الوطن      
  أغنية من رحيق الصباح  مل أجد غري             
                      الذي ال يعود      
    مل أجد غري هذا املسافر دون حدود       

    مل أجد غري هذا التراب الذي ينهش احلزن            
  أطرافه والفنت            
  يســـأل الناس قربا وفـــاحتة للوطن          

  :)2(متثل جزء من معاناة الوطنويف املقابل صور تعرب عن معاناة الشاعر اليت 
  رمبا أخطأين املوت سنة       
  ..رمبا أجلين املوت لشهر أو ليوم      
  ..          كل رؤيا ممكنة        
  سوسنة.. رمبا تطلع من نبض حرويف      
  ..أنـــا ال أملك شيئا غريكم      
  وبقايا أحرف تورق يف صمت الدم املر حكايا      
   حمزنــة                
  ..أين املوترمبا أخط      
  ..فطارت من شفاهي لعنة البوم      
                 وطارت أحصنة      

  
                                                 

  .52:ص.1997دار أصالة، سطيف، اجلزائر، . 1ط. اللعنة والغفران.  ميهويب، عز الدين- )1(
 .25: ص. اللعنة والغفران.  ميهويب، عزالدين– )2(
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" الرباعيات"، وإذا نظرنا إىل "اللعنة والغفران"ولقد طغت صور التشاؤم على   

  .يسود فيها هذا الطابع أيضا
وما يعزز مكانة النص أكثر هو علم اللسانيات، ألن النص مصـطلح لسـاين،                

غري ) فونيمات، مورفيمات، مركبات  (موضوعها منحصرا يف اجلملة     "واللسانيات جتعل   
   .)1("يشكل احملور الرئيسي لنظرية النصمعرية اهتماما يذكر ملا بعد اجلملة الذي 

 بتفكيكـه إىل أدق مكوناتـه       ذلـك واللسانيات حتاول إعادة االعتبار للنص و       
من خالل عمليـة    دف  ي فإن اللسانيات    ـبالتال، و *اج الداللة من خالل ذلك    ـوإنت

 من خالل تفكيكه إىل أصغر مكوناته وربط أصغر         ،التحليل هاته إىل إعادة إحياء النص     
  .ي جمموعة املدلوالتـدال مبا يقابله ف

ليكون  ، إنتاج موضوع حول النص األول     من مث، تصبح املسألة متعلقة بإمكانية     و
البتعاد عـن عـرف     نصا آخر مبين من عرف النص األول، وتكون هذه أول خطوة ل           

 لتتجه حنو عرف وخصوصية النص األول الذي أصبح كيانا خاصا           ،املؤلف وخصوصيته 
أو املؤلف، وهذا ما يهتم به علم جديد يف الساحة النقدية أي            / خيتلف عن الكيان األول   

  .أو نظرية القراءة" نقد النقد"سمى بـيما 
    
 تأخذ إما طابعـا نقـديا أو   ،ميهويبعزالدين إن الكثري من األعمال اليت ألفها       

 غنائيـة  -ال احلصـر -ساخرا ويف بعض احلاالت تعليقا، فلو أخذنا على سبيل الذكر       
وهـو  ، صحيح أن الشـاعر      "حيزية"و" سعيد"، تلك الغنائية اليت تسرد قصة       "حيزية"

اعتمد مصادر متنوعة لسرد القصـة بأمانـة        يؤلف القصة على حنو خاص به، كان قد         
  .ودومنا زيف

  
                                                 

 .46: ص. مدخل لدراسة النص والسلطة.  أوكان، عمر-  )1(
ب اجلمايل أو ص هدف تواصلي حبت، فهي ال تنظر يف اجلان من املهم أن أوضح يف هذا املوضع أن هدف اللسانيات من حتليل النصو-  *

  .ما يتعلق بالتأثري
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أنا أقـرا  : "...ليس إال غاية مجالية، إذ يقول    " حيزية" الغرض من تأليف     غري أن  

 أقارن بني كثري من االحتفاالت، وعدم التوافق بني الروايات واملصادر           نكثريا وأحاول أ  
واملراجع التارخيية، مث اتركها فترة ختتمر، مث تظهر يف الشكل املناسب ، وال مين بعـد              

ية أو التفصيل الدقيق للتاريخ، ما يهمين هـو االرتقـاء اإلبـداعي             ذلك احلقيقة التارخي  
بالواقعة التارخيية، كيف أجعل أنا هذا املتلقي يتجاوب بشكل مجيل مع هذه الشخصية             

إن ماتت منتحرة أو ماتت مقتولة، أو ماتـت         " حيزية"أو مع هذا املوقف، أنا المين       
، فالغاية مـن هـذا      )1(" حبها يف النهاية   عاشقة، إمنا يهمين أا ماتت ألا أخفقت يف       

 متثل يف   ،العمل، إذن، إظهار قيمة إنسانية نبيلة أكسبت النص طابعا مجاليا وبعدا فلسفيا           
  .ميهويبعزالدين فلسفة احلب لدى 

 اكتفـى   الـذي ،  "حيزية" ناظم قصيدة    قيطون بن حممد على عكس الشاعر    
 القصيدة األلفاظ الدالة على اجلسد      بوصف مفاتنها وقصة معاناا وسعيد، ولقد مشلت      
سـطرا متثلـت يف     ) 88 (قيطون بنأكثر من غريها، كما مشلت القصيدة اليت نظمها         

  ".حيزية"معظمها وصفا للمظاهر اجلسدية لـ 
 محل القصيدة زمخا وافـرا مـن معانـاة          قيطون بن بل إن    ،ليس هذا وحسب  

عزالدين اد الرئيسية نفسها لدى      وسرد القصة بطريقة مغايرة لكنها حتمل األبع       ،"سعيد"
 للقصـة  ميهـويب  الغاية من العمليتني ليست واحدة، لكن استغالل     ، ألن  تقريبا ميهويب

 دف فين وآخـر     ، كان الواقعية كنص أول لتأليف نص ثاين مبين على معطيات األول         
  .متثيلي

  
  
  

                                                 
  .م م".  عاتبون عليهم اليوم وغدااملثقفون العرب قصروا يف حق اجلزائر وحنن"عزالدين ميهويب." حممد اجلزائري- )1(
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ليا،  ك قيطون بنخيتلف يف إطاره العام وغايته عن قصيدة        "حيزية  "غري أن نص    

قيمة إنسـانية أو    لإظهار  ما هو    بقدر   ، مل يقصد سرد القصة    ميهويبعزالدين  ذلك أن   
الذي يعتربها  و،  )البدوي بعامة و(عاطفة نبيلة هامة وفلسفتها لدى اإلنسان الصحراوي        

   .عيبا وعارا حتط من قيمته وز مكانته وشرفه بني أفراد عشريته
 ،التاريخ والثقافة والتـراث اجلزائـري      يستغل   ميهويبعزالدين  باإلضافة إىل أن    

 أو بتعبري أصح لتجسيدها على خشـبة        ،دف التعريف ا وإخراجها إىل حيز التطبيق      
  . املسرح خباصة، نظرا ملا هلا من صدى ووقعا كبريين يف خمتلف األوساط واتمعات

عمـال  " سيتيفيس"عند هذا وحسب، بل إنه جعل من حكاية          الشاعرومل يقف     
ى مر الزمن، واليت صمدت أمام الرومـان        ــعل" املرأة املكابرة " رائعا حول تلك     فنيا

 الذي أهداها تاجا وجعـل التـاريخ        ماسينيساوفازت بقلب   ...والوندال والبيزنطيني 
  :)1(شاهدا على أن رجال أحب مدينة

  :ماسينيسا  
  ..أيتها املرأة القمحية اليت يطلقون عليها ازديف"  

  ..ربمنحتين القوة والص
  أنا ال أملك غري هذا التاج

  ..أمنحك إياه فاقبليه
  واتركي التاريخ يقول إن رجال 

  كان امسه ماسينيسا
     .."أحب مدينة

، مل تتوقف عند هذا احلد وحسب، ولكنـه         ميهويبعزالدين   غري أن الغاية لدى   
   مت لقد"يف قالب يتماشى والطابع الغنائي والتمثيلي، و" سيتيفيس"سعى إىل أن جيعل 

  
                                                 

  .    10: ص.1998يف، اجلزائر، مي والفين، سطمؤسسة أصــالة لإلنتاج اإلعال. 1ط. سيتيفيس.  ميهويب، عز الدين- )1(
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 مبشاركة خنبة من فناين والية سطيف       1995إجنازها يف شكل أوبريت مسرحية يف جوان        

  . )1("وقد لقيت استحسانا كبريا يف الوسط الثقايف اجلزائري
خطى خطوة كبرية يف ميدان التأليف      هذا الشاعر   وباإلضافة إىل هذا وذاك، فإن      

ر له شأن كبري يف التاريخ اجلزائري،       يف الفترة األخرية حيث إنه استغل رمزا تارخييا آخ        
ـ  " عذراء اجلبل "عنوا بـ    ، استغل فيهـا صـور      الال فاطمة نسومر   والقصة تتعلق ب

كفاح ونضال البطلة ضد الفرنسيني، وهو اآلن خيرجها للنور عن طريـق تأليفهـا يف               
 وهو بذلك خيطو خطوة كبرية ألن السـينما أيضـا           ،شكل يسمح بتجسيدها سينمائيا   

  .إىل خمتلف الطبقات وأكثرها تعريفا بالتراث والتاريخأقرب 
 فائـدة  حياول يف كل مرة أن جيد وسـيلة أكثـر            ه ألن ، واهلدف واضح وجلي  

 وهو يف هذه املرة يتجاوز الغنائيات واألوبرييـت         ،للتعريف بالتاريخ والتراث اجلزائريني   
" عذراء اجلبل "خباصة وأن   اليت ال خترج عن الطابع احمللي لتتوسع وتشمل الرقعة العربية،           

يقـول  . سوري، وخربة السوريني معروفة يف هـذا اـال        / إنتاج سينمائي جزائري  
اخترت فاطمة نسومر ألا    " :"عذراء اجلبل " يف حوار تلفزيوين حول      ميهويبعزالدين  

خمتلفة عن باقي النساء، ألا أجنبت الرجل، هي واحدة من النساء العظيمات أردنـا أن        
ما أنزهلا التاريخ، مل نرد أن تكون شخصية حملية، أردنا أن تكون هلا امتدادات عرب               نرتهلا  

  .)2("الوطن العريب
ـ ،ومن مث    يستغل القصص التارخيية والتراثية كنصوص أوىل حتمل غايات         إنه ف

معينة، لتكتب نصوصا ثانية مع إبراز موقف أو قيمة ما، ولكن األمر خيتلف بني النص               
 خباصة ،)كما أو عددا( هي النصوص وليست األعمال هيهمنا من مؤلفاتوالعمل ألن ما    

وأن اهلدف من الدراسة ككل هو النظر يف طبيعة الصورة الفنية، ذلك أن النص هـو                
   كعمل أو كسرد تارخيي ميكن أن يبقى حبيس الال فاطمة نسومراجلدير باالهتمام، و

                                                 
  . 52:  ص. السابق املصدر – )1(
  ).نشرة الثامنة(، الساعة الثامنة مساء 2004 أوت 6اجلمعة  .اجلزائرية حوار تلفزيوين، القناة األرضية -  )2(
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يلها على األقل، لكن جتسيد الـنص       رفوف املكتبة ألن الناس يعرفون القصة بأقل تفاص       

سينمائيا ذه الطريقة جيعل الناس تدرك تفاصيل القصة بطريقة خمتلفة،كما جتعلها أقرب            
  .    وأكثر وقعا لدى مجهور املتلقني

هذا العمل لن يكـون     " صرح قائال أن     ميهويبعزالدين    الشاعر ولإلشارة فإن   
أخرى قادمة حبول اهللا، سيكون العمـل       األخري ألن هناك مسائل هامة، هناك مشاريع        

يسـتغل النصـوص    الشاعر  فـ. )1(" ..أموذالقادم باجتاه الصحراء حتديدا حنو الشيخ       
األوىل لكتابة نصوص ثانية حتمل طابعا مجاليا وآخر متثيلي، وهي نظرة متميـزة ختـدم        

بع حكائي   بطريقة مغايرة، فغايتها ذات وجهني مجاليني، طا        اجلزائريني التاريخ والتراث 
        .وآخر فين

جتسد بعض احملطات املهمة يف   اليت*"الشمس واجلالد"وكذلك األمر مع غنائية    
 حيث أخذت طابعا غنائيا أيضا، باإلضـافة إىل أنـه ضـمنها    مهيدي بنالعريب حياة  

صفات وخصال الرجل وكربيائه أمام احملتل، هذه الكربياء اليت متثل جزء من كربيـاء              
  .مكابرة دائما كربياء اجلزائر" سيتيفيس"ا كانت  كم،اجلزائر
 الكثرية واملتنوعة اليت حتمل نصوصا فنيـة        ميهويبعزالدين  هذا وغريه من أعمال            

ال يسمح املقام بالتعرض إىل تفاصيلها مجيعا ألن جتربته زاخـرة باألعمـال الشـعرية               
 يشهد الكـثريون بأـا غنيـة        والغنائيات التمثيلية والسرد التارخيي، هذه التجربة اليت      
 يقلب يف صفحات التاريخ     الشاعرومتنوعة مست خمتلف اجلوانب التارخيية والتراثية، و      

وينظر فيما ميكن إحياؤه بطابع يتماشى وروح العصر ليخرجه من طابع السرد العادي             
ـ    ن إىل طابع مجايل يلفت االنتباه، ويشد القارئ اجلزائري وغري اجلزائري إىل الكـثري م

  .احملطات التراثية والتارخيية اجلديرة باالهتمام واالفتخار لدى األجيال القادمة

                                                 
  .  املصدر السابق– )1(
.. تكون إنسانا ورجالوأصعب من هذين أن ..ن تكـون رجالمن السهل أن تكـون إنسانا لكن من الصعب أ:" كتب على الغالف-  *

فعندما اقتربت من شخصية !. العريب بن مهيديوشهيدا فـي حجم حممد ..   وبطالوأصعب من هـذا أن تكون إنسانا ورجال. وبطال
  ...". مل أجد منفذا لسرب أغوار هذا الرجل األسطورةيد شعرت خبوف كبري ألنين هذا اإلنسان، الرجل، البطل، الشه
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إن النص األول ال ميكن إال أن يكون نقدا لواقع ما، ويكون النص الثاين نقـدا                  

بناء نص آخر جديد ـــيؤول متهيدا ل وتقييما للنص األول، ينتقد، وحيلل، أو حىت
ترسم "و   ومن مث فهذه العملية اليت تتسم بالالحمدودية       .انطالقا من معطيات النص األول    

  .، ومن مث فالفعل القرائي ينتج الفعل الكتايب وهكذا)1("ممارسة الكتابة
هذا، وقد يلتبس األمر مرة أخرى، عندما يتعلق باجلانب املادي واجلانب   

 فالعمل الفكري لألثر، ألن الفرق بني النص والعمل قد يتعلق باجلانب املادي فحسب،
قد يتعلق بالغالف والطبيعة وعدد الصفحات، يف حني ميثل النص الفضاء الفكري 

  .والثقايف الذي حيمل العمل يف طياته
ولكن هذا التصور السطحي ال يوضح املفارقة بينهما، ألن الفروق اليت تستحق   

الذكر هي ما يتعلق باالحتماالت اليت تبحث يف إمكانية وجود نصوص يف اآلثار 
   .القدمية، كما أن اإلنتاجات املعاصرة ال تعترب كلها نصوصا

 أما النص -قطعة من مادة يشغل فضاء فيزيائيا يف املكتبة"ومن مث فالعمل هو   
إنه : ، فالنص هو النتاج األديب املكتوب، واألفضل أن نقول)2("فهو حقل منهجي

 النص املدون، يشمل بعد القراءة، أما العمل فهو التصور الذي يتكون لدى القارئ
 ومن مث، فالعمل تتناوله اليد أما النص فتتناوله اللغة، وبناء ،عددا معينا من الصفحات

  .على هذه الفكرة تتضح الغاية من توضيح الفروق اجلوهرية بني النص والعمل
    : عالقة الصورة بعامل النص-2-

ن النص مصطلح يتضح، إذن، أن اجلدير باالهتمام هو النص أكثر من العمل، أل  
فعل لساين وعمل لغوي، ليجعل النص يعيش "لساين يشتغل على اللغة، وبالتايل فهو 

  صراعا داميا يف لغته ذاا بني داللة القصد وصريورة املعىن، وبني كونه قوال وكونه 
  

                                                 
  .46: ص. مدخل لدراسة النص والسلطة. عمر  أوكان،– )1(
  .67: ، صالسابق املرجع – )2(
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وبني مدلوله الذي يرتبط وجودا بإرادة خارج اللغة وداله الغيور الذي يأىب أن . تأثريا
  .)1(" لغري إرادته الذاتية يف إنشاء معناهينصاع
 بوصفه ،ومن هذا املنطلق، فإن حقيقة الصورة الفنية ال تتعارض مع حقيقة النص  

، ذلك *قوة خالقة تأخذ طابعها من طابع الصورة الفنية أساس تشكيل النص الشعري
لة ليست وليدة العصر احلاضر، ولكنها متأص) واالهتمام ا(الفنية  أن الصورة

  .وموجودة منذ أن وجد الشعر
 فالصورة هي أساس تأليف الشعر وأساس وجوده، لكن طريقة تشكيلها ختضع   

لقوانني أكثر صرامة من اليت تعرفها الصورة اليوم، ذلك أا تعتمد بالدرجة األوىل على 
، وهذا ما يتعلق بصفة **استقامة النحو، لكن هذا ال ينفي حضور املقاييس النحوية

بنظرية النظم، هذه النظرية اليت تدخل يف صميم تشكيل الصورة الفنية ونظم  رةمباش
  . الشعر
 كانت نتيجة لالختالفات القائمة بني اللفظ -كما هو معلوم–ونظرية النظم   

بينهما يف األخري،  بضرورة االئتالف اجلرجاين القاهر عبدواملعىن، حيث نادى 
 واملدلول أساس العملية كلها، حيث إن العالقة بني والعالقة بني اللفظ واملعىن أو الدال

التركيب والداللة اليت ميكن توليدها أساس الصورة الفنية، ألن الصورة ال تكتسب 
مجاليتها إال من خالل التركيب غري املألوف الذي يولد داللة مجالية غري مألوفة من 

  ).ومعىن املعىن/ املعىن(خالل تركيبتها الثنائية 
ى ما تقدم، يتضح الفرق بني الكتابة كتجربة فنية، والتأليف كطريقة بناء عل  

 شاعر هو باملقارنة مع باقي املبدعني، فـميهويبعزالدين نوعية فريدة من نوعها لدى 
 إىلمشلت جتربته كما متنوعا من املؤلفات األدبية والشعرية والغنائية والتارخيية وما 

  . ذلك
                                                 

  .18: ص.1998ي، الدار البيضاء، املغرب، املركز الثقايف العربـ.1ط . الكتابة الثانية وفـاحتة املتعة.  عياشـي، منذر– )1(
  . الروائــييف النص" الشخصية" وهي تقابل -همبختلف أنواع–أســاس تشكيل النص الشعري " الصورة الفنية"   متثل -  *

  .املعىن أو الداللة النحو الذي يهتم باستقامة  ال أقصد باملقاييس النحوية النحو املعياري أو القواعدي، لكن املقصود هـو علم-  **
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بت جبدارة أنه ال يقتصر على كتابة نوع دون وهو من خالل هذه التجربة يث  

آخر، فلقد كتب املدونة الشعرية، والغنائية والتمثيلية اليت جسدت على خشبة املسرح، 
، ولكن هذه األعمال وغريها "عذراء اجلبل"كما عرج أيضا على امليدان السينمائي عرب 

  .مل تكتسب هذا الطابع املتميز إال من خالل األسلوب املتميز
 أو عدها كما ونوعا، ه مؤلفاتحصرالدراسة ال دف إىل هذه ولإلشارة فإن   

، "كاتب حقيقي" هو إبراز دوره كـ-باإلضافة إىل ذلك–ولكن اهلدف الرئيسي 
، والبحث يف ه لديوالبالغيالفين  التصوير وذلك من خالل االقتراب من أسلوب
  . مكنونات صورته الفنية وسرب أغوارها

  موضع الحق، يفهأسلوبية الصورة يف شعر ا سأتطرق إليه يفوهذا حتديدا م  
وقبل ذلك رأيت أنه من الضروري أن أتطرق إىل كيفية تشكيل الصورة الفنية يف 

ذلك   يف املبحث التايل، وسأستغل أثناء- خباصةهشعريف و–الشعر احلداثي بعامة 
، وباعتبارها أهم املعاصرفنية وأسلوبية أيضا يف النقد  كظاهرة، ظاهرة االنزياح اللغوي

  . مسة من مسات احلداثة يف الشعر احلداثي على اختالف أنواعه
ولإلشارة فإن ظاهرة االنزياح اللغوي تقابل مفهوم القرينة يف التصوير البالغي   

القدمي، كما أن فكرة االنزياح هلا عالقة مباشرة مبحوري التوزيع واالستبدال يف 
  .ةالتشكيل اللغوي الفين خباص

  : وإنتاج الداللةتشكيل الصورة : ثانيا
إن التطور يف التشكيل الشعري، أو بتعبري أصح التحول من بالغة التصوير   

الشعري القدمي إىل أسلوبية الصورة احلداثية، يرجع أساسا إىل املرجعية الفنية واجلمالية 
لقدمية تقوم على اليت تقوم عليها كل من الصورة القدمية والصورة احلداثية، فالصورة ا

  .أسس بالغية، يف حني ترتكز الصورة احلداثية على أساس أسلويب دف توليد الداللة
والصورة احلداثية هي الصياغة اللغوية ذات الطابع الفردي اخلالص، واليت تظهر   

   -أي الصورة–من خالل مسات لغوية خاصة بالنص، كظاهرة التكرار مثال، كما أا 
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 ما ال يشكّل، على عكس البالغة القدمية، ألن العالقة بني عناصر تقوم على تشكيل

؛ مبعىن وجود نوع من )مشبه به/ مشبه(الصورة القدمية حتدث من خالل ثنائيات 
 وليس على املستوى الداليل، التركييبالتماثل بني صورة وصورة على املستوى 

 منطقية بالتعبري والعالقات اليت تربط عناصر التركيب تقوم أساسا على خلفية
  .   السيميائي

  : االنزياح اللغوي-1-
 كتقنية أسلوبية جديدة يعتمـدها كـل        ،يأخذ االنزياح اللغوي مفهوما حداثيا    

مبدع كأساس لتشكيل الصورة الفنية، ألن معىن االنزياح مرتبط بصفة مباشرة بعمليـة             
عجميـة للكلمـات    خرق القاعدة يف اللغة الطبيعية، ليس عن طريق تبديل الدالالت امل          

 خبلق عالئق جديدة بني أجزاء الصورة، ومن        ، وذلك ولكن وفق طريقة خلط نظام اللغة     
 يتفق مع مفهوم القرينة يف البالغة القدمية كأساس         املعاصر فمفهوم االنزياح يف النقد      ،مث

  .للصورة أيضا
لى والقرينة يف الصورة احلداثية حتدث على مستوى العالقات الداللية، وليس ع            

 ، ومـن مث   ،الغية القدمية ـأن يف الصورة الب   ـمستوى العالقات التركيبية، كما هو الش     
فمفهوم القرينة يف البالغة القدمية ال خيتلف عن مفهوم االنزياح يف األسلوبية احلديثـة،              
إمنا الفرق يكمن يف كون االنزياح أعمق تعبريا عن الداللة، ألن الشعر احلداثي يرتكـز               

وبالتايل فعملية االنزياح اليت حتدث يف اللغة الطبيعية هي أساس العمليـة             ،على الداللة 
  .التركيبية والداللية يف الشعر احلداثي
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القرينة يف الصورة البالغية القدمية حتدث على مستوى العالقات         إن  ويف املقابل ف     

  :)1( العميدحممد بن احلسني الفضل أبوالتركيبية، ومثل ذلك ما ورد يف قول الشاعر 
     نفس أعز علي من نفسي  قامت تظللين من الشمس
     مشس تظللين من الشمس  قامت تظللين، ومن عجب

 تظهر على املستوى -باعتبارها صورة قدمية –والقرينة يف هذه الصورة 
، ألن الشمس ال تظلل إمنا يظلل الشيء الذي )تظللين(التركييب، وتتمثل هنا يف لفظ 

قرينة هي ما حيدث خلال ظاهريا يف التركيب، وتبدو الصورة من خيفي الشمس، وال
خالهلا غري منطقية، ولكنها السبب الذي ميكن أن نتوصل من خالله إىل الداللة احلقيقية 

  . الشاعر/ أو القريبة من احلقيقية، كما أا الدليل املؤدي إىل إدراك قصدية املؤلف
على عكس -د تتكرر عند الشعراء ولإلشارة فإن الصورة البالغية القدمية ق

 كما أن مظاهر التشبيه تتكرر من شاعر آلخر، كتشبيه الدمع باملاء -الصورة احلداثية
لذلك كان القدامى يأخذون على الشعراء اخلروج عن الطرق ... الذي يطفئ النار

  عندما شبه الدمعمتام أيب على اآلمدياملألوفة يف عقد التشبيهات، ومن ذلك ما أخذه 
النار اشتعاال وقد ألفته العرب كاملاء الذي يطفئ هذه النار،  ود الذي يزيدـبالوق

  .* هذه على غري طريقة العربمتام أيبفكانت طريقة 
وبناء على هذا التصور، فإن الصورة القدمية تقوم على معايري بالغية خمتلفة، 

 ختضع لقواعد صارمة فمنها االستعارة والتشبيه وما إىل ذلك من الصور البالغية اليت
حددها النقد البالغي العريب القدمي، ولإلشارة فإن الصورة القدمية كانت قد اختذت 
أشكاال معروفة، ومتداولة بني الشعراء، متثلت يف إقامة عالقة بني اسم املشبه واسم 

  .املشبه به مثال، شرط أن يكون وجه الشبه واضحا بينهما
  

                                                 
  دار . املنعم خفاجيد عبد  وتعليق وتنقيح الدكتور حممشرح. 3ط. 2 ج-1ج. اإليضاح يف علـوم البالغة.  اخلطيب، القزويين– )1(

  . 415: ص. 1971الكتاب اللبناين، بريوت،      
  .  أيضا" عمود الشعر"على نظرية" طريقة العرب" تطلق عبارة -   *
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أن خيرج عما هو مألوف، لذلك كان النقاد  ال جيوز للشاعر ومن مث، فإنه

القدامى يأخذون على الشعراء خمالفة ما اعتادوه من تشبيهات واستعارات وجمازات وما 
 ويولد الشعراء القدامى، عادة، صورهم من البيئة احمليطة م، أي أم مياثلون ، ذلكإىل

 .بني صورة وصورة، تشكل عناصرها من حميط الشاعر وواقعه املعيش
 حيدث على مستوى -الشعر القدمي خباصة-يف " التشكيل"اللعب يف بالتايل فإن و  

  اللغة؛ أي التركيب، مبعىن أن الصورة يف البالغة تظهر على املستوى التركييب، 
لكن الداللة يف هذه احلال تولد بعد التشكل، أي تشكل الصورة من الصورة الثانية 

  :  ه يكون بصورتنيوليس من الصورة األوىل، ألن التشبي
  .مرجعية) 1(تكـون الصورة رقم  -
  ).أي داللية(غري مرجعية ) 2(وتكون الصورة رقم   -

، متام أبوولتتضح الرؤية أكثر رأيت أن أرجع إىل أحد الشعراء القدامى، وهو 
 : )1(حيث قال

     طويت، أتـاح هلا لسان حسـود  إذا أراد اهللا نــــشر فضيلة
     ما كان يعرف طيب عرف العـود  ا جاورتلوال اشتعال النار فيم

واملالحظ على هذه الصورة، أن التشبيه ال يكتمل إال بقراءة البيتني معا، حيث 
، يف حني ميثل البيت الثاين )أعين اسم املشبه(إن البيت األول ميثل الطرف األول للتشبيه 

ار اخلرب على لسان ، إذ شبه الشاعر انتش)أعين اسم املشبه به(الطرف الثاين للتشبيه 
 اخلطيبوحول ذلك يعلق . احلسود بانتشار رائحة عرف الطيب عند مالمسة النار

وقس حالك وأنت يف البيت األول، ومل تنته إىل الثاين، على : " حيث يقولالقزويين
تعلم بعد ما بني حالتيك يف متكن املعىن : حالك وأنت قد انتهيت إليه ووقفت عليه

  .)2("لديك

                                                 
  .330: ص. 2ج. اإليضاح يف علوم البالغة.  اخلطيب، القزويين-  )1(
   .330: ص. 2ج. اح يف علوم البالغةاإليض.  اخلطيب، القزويين )2(
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  : التايلويكون ب

  ).               مرجعية(نشر الفضيلة على لسان احلسود )                    1( الصورة رقم -
  ).داللـية(اشتعال عرف الطيب بالــنار )                     2( الصورة رقم-

  : )1(املعري العالء أيبومثل ذلك قول 
  قصر املتطاول ي يـفعند التناه    وإن كنت تبغي العيش فابغ توسطا  
  ويدركها النقصان وهي كوامل    توقى البدور النقص وهــي أهلة  

ويف هذه الصورة شبه الشاعر، املتطاول الذي ميكن أن يدركه النقص، ألن لكل 
  :شيء إذا ما مت نقصان، شبهه بالبدر الذي أدركه النقصان بعد اكتماله، ومن مث يكون

  ).               مرجعية (نقص البدر بعد اكتماله )                    1( الصورة رقم -
  ).داللـية ( استحالة دوام احلـال)                    2(  الصورة رقم-

 - وخالفا ملا عرفناه يف الصورة القدمية–وبناء على هذا التصور، ميكن أن نقول 
وم على مستوى فإن الصورة احلداثية ال تتشكل على مستوى العالقات التركيبية اليت تق

مفردات اللغة، كما هو الشأن يف البالغة، وإمنا حتدث هذه العالقات على مستـوى 
  .الداللة؛ أي داللـة هذه املفردات، أو الداللة التركيبية؛ أي على املستوى االستبدايل

إن هذه الفكرة توحي بأن هناك مستويني للغة بعامة واللغة األدبية خباصة، غري   
 ألن هذين املستويني يكاد أحدمها أن ينطبق على اآلخر يف اللغة ،ف بينهماأن األمر خيتل

بالنسبة للغة األدبية ألن املستوى التركييب ال حييل مباشرة  الطبيعية، يف حني خيتلف األمر
على الداللة احلقيقية للمستوى االستبدايل، لذلك رأيت أنه من الضروري أن أوضح 

  . للصورة التشكيل الفينبنيتافيما يلي 
  
  
  

                                                 
  .333: ، صالسابق املرجع –  )1(
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  :  لتشكيل الفين للصورةا بنيتا -2-

  :مستوى التركيب/  البنية السطحية-أ-
الطبقة السطحية منه "إن أول شيء يصادفنا يف النص هو املظهر اللغوي، وهو

وهذه الطبقة، هي تلك ، )1("وهو سلسلة من الكلمات املؤلفة يف تراكيب تعرب عن معان
اللغة الطبيعية اليت احنرفت عن داللتها الوضعية، وحتولت من السياق االصطالحي إىل 

اللغة هي الظاهرة األوىل يف كل عمل فين يستخدم "سياق آخر جديد ومميز، كما أن 
، وهي املادة اليت خيلق الشاعر منها صوره ومعانيه وموسيقاه )2("الكلمة أداة للتعبري

  .اعاتهوإيق
فلغة الشاعر، إذن، هي استكشاف دائم لعامل الكلمة، ومن مث كان الدور البارز   

واملهم الستخدام هذه اللغة يف حتديد قيمة النص الشعري وعملية اخللق ذاا، فالنص 
فعالية لغوية احنرفت عن مواضعات العادة "، هوالغذامي اهللا عبدالشعري كما يعرفه 

متمردة رفعتها عن سياقها االصطالحي إىل سياق جديد والتقليد، وتلبست بروح 
، معىن هذا كله أنه يترتب على الشاعر ضرورة التفرقة بني الوظائف )3("خيصها ومييزها

املختلفة للغة أثناء كتابته للنص، حبيث يبتعد عن الوظيفة اإلخبارية اليت خيتص ا 
  السرد، إىل وظيفة جوهرية ومتسامية قريبة 

  
  
  
  
  
  

                                                 
  . 59: ص . 1986دار إلياس العصرية، القاهرة، . دائرة اإلبداع.   عياد، حممد شكري– )1(
  . 173: ص. الشعر العريب املعاصر.  عز الدين، إمساعيل-   )2(
  .06: ص. 1991النادي الثقايف األديب، جدة، . 2ط. اخلطيئة والتفكري.  الغذامي، حممد عبد اهللا-   )3(
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  .اليت تكسب النص أدبيته*الشعريةيفة عر وهي الوظـروح الشمن 
  :مستوى االستبدال/  البنية العميقة-ب-

اليت جتسد (حيدث حتول اللغة من استعماهلا النفعي إىل األثر اجلمايل، فاللغة 
، يف حالة اإلبالغ تنتقل مباشرة من باعثها إىل متلقيها ، والغرض منها توصيل )الرسالة 

  .ينتهي دورها عند وصوهلا إىل الطرف الثاين، وفهم حمتوى الرسالةفكرة ما، و
أو التشكيل الفين، تنحرف الرسالة عن خطها / ولكن يف حالة اللغة األدبية  

إىل فارسني "املستقيم لتنثين على نفسها، ويتحول املرسل واملرسل إليه من باعث ومتلقي 
، حيث )1("أي النص: لقولمتنافسني على مضمار واحد يضمهما وحيتويهما هو ا

 ألن مضمون الفكرة ،تتحول الغاية من هذه الفكرة إىل حماولة فهمها يف حد ذاا
خيالف طبقتها السطحية كلية، إذ أن القارئ بعد أن يتلقى النص فإنه يلقى طبقته 
السطحية منه أوال واليت تتمثل يف التركيب أو النظم، مث يتسلل إىل جوهره تاركا ذلك 

  .   فيشده هذا النص بفنياته ومبا حيمله من خصائص مميزة أو بتعبري أصح بأديبتهالسطح،
  موضوع علم األدب ليس هو األدب " يف مقال له بـأن **جاكوبسونلقد عرب   

  
                                                 

  : ، الذي قد يتـداخل معه، من منطلق أن"الشاعرية"عن مفهوم مصطلح " الشعرية" خيتلف مفهوم مصطلح - *
هي جمموع العناصر البنيوية اليت جتعل الكتابة األدبية ممكنة، وليس بالضرورة أن تكون الشعرية نتيجة ألعمال أدبية قبلية، بل :  الشعرية-  

؛ مبعىن ما هي الضوابط )وهذا ما أقصده يف املنت أعاله(أي أننا نستطيع أن نسميها أدبية األدب، ميكن أن تكون شكال احتماليا؛ 
  .    كن أن يوجد، إا تاريخ فنوتبحث الشعرية فيما هو موجود وفيما مي. والقوانني، أو املعايري اليت حتدد شكال أدبيا

والصورة الشعرية هي . والشاعر ال يكتب شعرا إال ضمن شكل قبلي.  أديبفهي شعرية خاصة بأديب، أو مدرسة أو تيار:  أما الشاعرية-
تشبيه سيف الدولة بالشمس : والشاعرية هي صفة خاصة بأديب أو شاعر ما، ومثل ذلك. قوانني من خالل التركيب اللغوي غري املألوف

 البيت وال أحد سواه، فهنا يوجد إبداع، كما قد وامللوك بالكواكب، فالشاعرية هنا هي هذا التركيب غري املألوف اخلاص بقائل هذا
اليت ) أدبية النص(أو ) شاعرية النص(فإن  ولإلشارة. تتعلق الشاعرية بصفة مباشرة باجلانب الوجداين، كما أا التفنن يف تشكيل الصورة

جاين، مع اختالف املنطلقات الفكرية عند عبد القاهر اجلر" معىن املعىن"وضعها جاكوبسون يف نظرية االتصال هلا عالقة مباشرة بـ 
  .   والنقدية يف كل من الفكرتني

  . 08:ص. اخلطيئة والتكفري.  الغذامي، حممد عبد اهللا- )1(
**  - JAKOBSON .R) 6981- 1982 :(شكالنـي روسي، اهتم باآلداب منذ صغره، تبىن البنيوية نشط  

  قل إىل أمريكا، اشتغل أستاذ اللسانيات العامة واللغة واألدبانت.      فــي حلقة براغ اللسانية فيما بني احلربني
  .تفرغ يف العقدين األخريين من حياته لدراسة الشـــــعر. أسهم يف حلقة نيويورك اللسانية.      السالفيني
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 جاكوبسون، حيث اعتمد )1("وإمنا هو األدبية، أي ما جيعل من عمل معطى عمال أدبيا

 بني خصائص اللغة الطبيعية ولغة األدب ذلك أن يف حتديد أدبيه النص على عقد املقارنة
 املسألة تكون متعلقة ]بلغة التواصل فإن[ر ــفإذ تعلق األم" األمر خيتلف بينهما، 

، وذلك )2("، حيث ال تكون هذه املكونات سوى أداة توصيل)...(بنظام اللغة اليومية 
  .الة األمر يف هذه احلال يتعلق فقط بالفكرة اليت حتملها الرسألن

ولكن ميكن أن يوجد قول لساين آخر، يتراجع فيه اهلدف التبليغي إىل املرتبة   
 ،الثانية ولكنه ال خيتفي متاما، حيث تكتسب مستويات التشكيل الفين قيمة مستقلة

هو إذن تشكيل للكلمة ذات القيمة ] األدب[أن  : "جاكوبسونحيث يقول 
بوصفها " الكلمة كيان مستقل، فتدرك وذا تتجلى الشاعرية يف كون. )3("املستقلة

؛ فالكلمة يف اللغة العادية ال تدرك )4("كلمة وليست شيئا أو بديال عن الشيء اخلارجي
مستقلة، بل إن املرسل إليه ال يلتفت إىل الصوت أو نسيج الكلمة باعتبار أن األمر 

  .يتعلق باإلخبار واهلدف من الرسالة هو التبليغ والتواصل
تستعمل التكرارات الصوتية وتوظف مجيع عناصر "لتشكيل الفين فـ بينما يف ا  
عن قصد، وذلك من أجل غرض مجايل ...) فونيمات، مورفيمات، تركيبات(الرسالة 

؛ يعين أن حتديد مجالية النص تعود إىل )5("حمض، أي أن الرسالة دف إىل ذاا فحسب
كل مركب داللة خاصة يف هذا القارئ الذي يتفاعل مع النص وحيدد مجاليته ويعطي ل

  .اجلو الداليل اجلديد
  
  

                                                 
  . 87: ص. مدخل لدراسة النص والسلطة.  عمر، أوكان-  )1(
  .87: ص. مدخل لدراسة النص والسلطة.  عمر، أوكان– )2(
  .88: ص.  املرجع نفسه-  )3(
  .88: ص.  املرجع نفسه-  )4(
  .  90: ص. 1992مكتبة غــريب، القاهرة، . بو أمحدترمجة حامد أ. نظرية اللغة األدبية.  خوسيه ماريا، بوثويلو، إيفانكوس-  )5(
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إن التركيز على الرسالة حلساا اخلاص، هو ما مييز الوظيفة األدبية للنص، وال 

دراسـة مفيدة إذا ال ميكن دراستها "حيث . *يعين ذلك إغفال الوظائف األخرى
 أن نأخذ بعني االعتبار العامة للغة ومن جهة يتطلب التحليل الدقيق للغة،أغفلنا املسائل 

وقيمته،  فاألدبية هي اليت حتدد وجود النص األديب. )1("وبشكل جدي الوظيفة الشعرية
  . الرغم من أنه يتضمن عناصر أخرىعلى

ذلك أن هذا النص يستغل . )2("الشاعرية هي أبرز مساته وأخطرها"ولكن 
شارات اللغوية مؤهلة شاعريته ليفجر طاقات إشاراته اللغوية، وبالتايل فإن هذه اإل

للتحول فيما بينها لتوليد ما ال حيصى من األنظمة الشاعرية فيها اليت تنتظر املتلقي 
  .الكتشاف ما تولده من معاين مجالية جديدة

وظيفة غائية تتجلى يف إدراك الكلمة ككلمة ال كمجرد بديل عن "والشعرية هي  
ن الكلمة وحنوها ومعناها وشكلها شيء مسمى أو كتفجري عاطفة، إا تتجلى ال يف كو

اخلارجي والداخلي عالمات ال مبالية للواقع، بل من كوا كلمات هلا وزا اخلاص 
ي األدب تتحول عرب األزمنة إىل معايري وقوانني ــ؛ أي أن اللغة ف)3("وقيمتها الذاتية

جنس النص نساقا تعبريية حتدد أتتحكم يف إنتاج النص، فتتشابك هذه املعايري وتشكل 
  تتحول إىل قوانني ضابطة لإلبداع؛ أي تقاليد فنية تساعد املتلقي على قراءة واألديب، 

  

                                                 
  : وهي" نظرية التواصل" أقصد بالوظائف األخرى، وظائف اللغة اليت وضعها جاكوبسون يف -* 
  . مركزة حول املرسلF- Expressive.:  الوظيفة التعبريية- 1-
  .                                            مرتبطة بالسياق مركزة حول ما يريد املرسل أن يقوله لآلخرين.F-Référentielle الوظيفة املرجعية - 2-
 . واألكثر التصاقا بالتركيب الفينمركزة حول بنية الرسالة،. F- Poétique:  الوظيفة الشعريـة- 3-
 .وتتعلق بقناة أو وسيلة التواصل. F- Phatique: الوظيفة االنتباهية- 4 -
  . مركزة حول الرمز. F- Métalinguistique:  الوظيفة ما وراء اللغة- 5-
    . مركزة حول املتلقي. F- Conative:  الوظيفة اإلفهامية- 6-
  .186:ص. 1993املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر،بيــروت، .1ط.ية األلسنية عند جاكوبسونالنظر.  الطبال بركة، فاطمة- )1(
  .22: ص. اخلطيئة والتكفري.  الغذامي، حممد عبد اهللا- )2(
  .74: ص. النظرية األلسنية عند جاكوبسون.  الطبال بركة، فاطمة- )3(
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النص بوصفها مفاتيح أو عالمات يلج القارئ من خالهلا إىل عامل النص، وهذا ما 

  .حتاول الشعرية املعاصرة أن تدرسه و تستخرج قوالب كل جنس أديب
ظائف األساسية للغة، حيث يـؤكد إن الوظيفة الشعرية هـي إحدى الو

حيث إا؛ أي [بدون الوظيفة الشعرية تصبح ميتة و سكونية متاما، " بأنه جاكوبسون
 جاكوبسون، وهـذا مـا أطلق علية )1("تدخل دينامية يف حياة اللغة] الوظيفة الشعرية

ل من  ال تتحدد معامله من خالل عوامل خارجية ب،، أي أن األدب بعامة"أدبية األدب"
عوامل اللغة يف حد ذاا؛ أي التصرف والتحكم يف قوالب اللغة العادية وأسلبتها بشكل 
ينحرف متاما عن اللغة الطبيعية؛ أي أن اللغة يف األدب تعرب عن نفسها دف إنتاج 

  .وتوليد الداللة
ولإلشارة فإن الوظيفة الشعرية هلا عالقة مباشرة مبحور االستبدال أو الطبقة   
قة والبنية التحتية للغة، ألا تظهر وبشكل واضح عند التوغل يف باطن التشكيل العمي

... الفين وحتديد الداللة اخلفية للمصوتات، والكلمات، واالستعارات، التأثريات البيانية
 خباصة وأن حمور دراستنا هو التركيب ،إىل غري ذلك من األساليب البالغية واألسلوبية

فة مباشرة بالصورة الفنية وتركيبتها ألن الوظيفة الشعرية هي ما الفين أي ما يتعلق بص
  .مييزها أكثر من أي شيء آخر

 ومن مث، فإن التركيب الظاهري للصورة الفنية حيقق نوعا من الغرابة لدى   
املتلقي، هذه الغرابة اليت تزول تدرجييا بتحقيق أكرب قدر من التعالقات بني الدالالت 

الل حتديد الوظيفة الشعرية اليت يمن على باقي الوظائف األخرى اخلفية للصورة من خ
  .وحىت الوظيفة املرجعية اليت تتعلق بالسياق املرجعي للصورة

لغوي جديد، على أن تكون  لة كلها خبلق عالئق جديدة أو نظامأملستتعلق ا
العميقة قدرة املبدع فائقة يف جعل االختالف واضحا بني الداللة السطحية عن الداللة 

   تتمثل يف ذلك - كما سبق وأن ذكرت–ألي تشكيل شعري، والبنية السطحية 
                                                 

  .73:  املرجع السابق، ص- )1(
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التخطيط األفقي املتمثل يف تتابع الكلمات اليت تكون اجلمل، واليت تكون بدورها 

  . فقرات أو أبيات تؤدي باجتماعها إىل تشكيل النص
أو حمور / موديةهذه البنية السطحية واملتمثلة يف حمور التأليف ختضع لبنية عإن 

االختيار، واليت تتعلق مبتلقي النص الذي يوجد دالالت الكلمات حبسب قدرته ومعرفته 
  .اخللفية، لتكون قراءته خمالفة لغريه من القراء

ونظرا ألمهية كل من احملور األفقي واحملور العمودي يف تشكيل الصورة الفنية، 
هذا التوتر الذي يقيم "لبنية الرأسية، يصبح بذلك التوتر قائما بني البنية األفقية وا

؛ يعين أن املبدع يشكل صورة، أو جيسدها بالرموز اللغوية ليحقق بالتايل )1("اإلنشاء
البنية األفقية، واليت حتمل البنية التحتية اليت تبقى تتمنع عن قارئ وتظهر آلخر مبا حتمله 

  .من مفاتيح وشفرات
 جاكوبسونلتخطيط الذي وضعه ولتوضيح املسألة أكثر، رأيت أن أضع ا

اللغة العادية اليت "ليوضح العالقة بني حموي التركيب واالستبدال، واملخطط التايل ميثل 
، والتخطيط )2(" الطاقة الشعرية الناجتة عن االنزياحاتايقصد منها التواصل وتقل فيه

  :)3(كما يلي
  
  

  حمور التركيب                                                                   
               

              حمور االستبدال                                   
التركيب اللغوي للكالم اليومي، / إن هذا املخطط يعرب ببساطة عن اللغة العادية

  اليت متثل الكالم الذي يطابق لفظه معناه، وال ميكن هلذا املخطط بأي حال من األحوال 
                                                 

  .59: ص. رة اإلبداعدائ.  عياد، حممد شكري- )1(
  .23: ص. 1989 اجلديدة، الدار البيضاء، مطبعة النجـاح. 1ط. أسلوبية الرواية، مدخل نظري.  حلميدانـي، محيد– )2(
  .23:  املرجع نفسه، ص– )3(
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أن ميثل التشكيل الفين، ألن األمر خيتلف بالنسبة حملوري التركيب واالستبدال 

    :)1(فيصبح املخطط كما يلي
  

  حمور التركيب                                        
                                         

                                            
  حمور االستبدال

  
خطني متقطعني يوازي األول حمور وجود  هذا املخطط، علىالحظ إن امل

اخلطان املتقطعان إىل ] هذان[يشري "التركيب واآلخر يوازي حمور االستبدال، حيث 
وهذه الفكرة تؤكد مرة أخرى أن . )2(]"األدب[عملية االنزياح ذاا اليت حتدث يف لغة 

  . لغة األدب هي نتيجة النزياحات يف لغة التواصل
لكي تتحول اللغة املشتركة إىل لغة شعرية فريدة وغري مباشرة، من الضروري "و

أن تعاين تغيريات عدة مفاجئة البد منها، لذلك، إن الكلمات الشعرية تتمكن من 
، حتمل هذه )3("احتواء حاالت، من أن تكون هي احلالة، من أن تكون سيكولوجية

صميم الصورة الفنية على وجه اخلصوص الفكرة يف طياا صميم العملية الشعرية، و
ألا تنطبق على االنزياحات اليت حتدث على مستوى اللغة، حيث تتحول الكلمة من 

حتمل بعدا دالليا وسيكولوجيا، إا بتعبري آخر كيان مستقل له " حالة"جمرد كلمة إىل 
  .خصوصياته ومميزاته خيتلف عن أي كيان آخر

  
  

                                                 
  .24:  املرجع نفسه، ص– )1(
  .24: ص. أسلوبية الرواية.  حلميداين، محيد– )2(
  .15: ص. 1985دار مارون عبود، . ، وجهات نظر عربية وغربيةالصورة الشعرية.  عساف، ساسني-  )3(
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اشر والعاري حيث املفردات املستخدمة إىل مستوى مثة منط من الشعر املب"فـ 

نستطيع تسميته املستوى الومهي، ذلك بالتعارض مع استخدام اللغة العادية استخداما 
  .)1("دالليا حقيقيا

، وهي إشارة واضحة "املستوى الومهي" عبارة عساف ساسنييستخدم الدكتور 
ا كـما سبق وأن رأينا عند الصورة، ألنـه من مقتضيا إىل دور التخييل يف فاعلية

  .  والرومانسيني- خباصة- عريب ابـن
ومن دون شك أنه ال يقصد الوهم الذي يفسد بل التخييل البناء الذي جيعل من 

  الطبيعية  ي متلقيها وترقى به عن مصاف اللغةسـالصورة تركيبة فريدة حتقق فعال ف
كل شعر " ليكون بذلك -رحسب رأي الدكتو–اليت تستخدم استخداما دالليا حقيقيا 

مها من مفاعيل الصورة الفنية، " االحنراف"و" الزور"؛ ومن مث فـ )2("هو منحرف أزور
وجيب أن أشري إىل أن استعمال هذه املصطلحات للتعبري عن اللغة األدبية ال يقصد منها 
 اجلانب األخالقي أو العريف، إمنا املقصود هو احلدث الذي يقع أثناء التشكيل الفين

  دما يقوم الشاعرعن
بتوظيف لغة وال تقصد ما تقصده هذه اللغة، إمنا الغاية تتعاىل فوق داللة هذه اللغة، 

  .املكتوبة/ ليحتل ذهن القارئ جتاه دالالت ال تبدو على سطح اللغة املقروءة
 ميهويبومن هذا املنظور، فإن الصورة الفنية بعامة، والصورة الفنية يف شعر   

حاالا طابع الصورة احلداثية اليت تعتمد االنزياحات اللغوية احلاصلة أخذت يف أغلب 
أثناء التشكيل والتركيب، لتحقق بذلك التوتر احلاصل بني حموري التركيب 
واالستبدال، هذا التوتر الذي ال ختلو منه أي صورة أو تشكيل فين، فهو القائل يف 

  :)1(إحدى رباعياته
  ف احلبيب رؤى هاربــةـ    وطي     دمــوع اهلوى مجرة الهبة  

                                                 
  .15: ص.  املرجع نفسه-  )1(
  .15: ص. الصورة الشعرية.  عساف، ساسني– )2(
  .25: ص. 1998دار أصالة،اجلزائر، . 1ط. الرباعيات.  ميهويب، عزالدين-  )1(
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  ةـ    تـناجي دروب اهلوى الصاخب  روحي معلقة يف الليالــي   و 

     بـأجنحة شـــــــاحبة      هـاجرت مرتني طيور اهلوى            
            حبيبتك امرأة الهــــــبة  حبيبتك امرأة من خـــيال            
لى التركيب السابق، خيلق نوعـا مـن إبطـاء          جمرد إلقاء النظرة األوىل ع     إن

 بني أجـزاء الصـورة،      -ظاهريا-من خالل الربط الالمنطقي     ،  *لإلدراك لدى املتلقي  
خباصة لدى القارئ البسيط حيث إا غري مألوفة لديه فيخلق بذلك نوعا من الغموض              

وعـا مـن    لديه، لكن األمر خيتلف عند القارئ املتمرس الذي تتيح له القراءة األوىل ن            
أو تتابع الكلمات، من مث يـتم       / التوالد الذايت للدالالت، انطالقا من التركيب األفقي      

           : إدراك الداللة القريبة للصورة، وتكون عملية التوالد كاآليت
  هاربة   رؤى    احلبيب   وطيف    مجرة الهبة   اهلوى   دمـوع

     اخلليل   احللم     الفرار احللم    البـكاء   الشوق   الـــنار          
    السرعة  األنيس   اخليال   التخلي    األمل      الفراق    األلـــم        
   .    اخلفة     الوفاء   املرور         القلق      احلب    احلــرقة         

  .     التجريد   احلب   بسرعة        .              التوتر     األمل           
   .      كأنه مل .        .              .         .           .                  
   .  يـكن    .        .               .         .           .                  
                  .           .         .               .        . .            .   

                                                 
ة، حيث إنه ومبجرد القراءة األوىل للصورة   يقوم العقل بالتقاطها وفق  تتعلق املسألة بطبيعة عملية اإلدراك يف حد ذاا كفعالية قرائي-*

وعندما يفشل . عملية عقلية معقدة، ويأخذها إىل سطح الذاكرة حتديدا إىل مستوى الشعور، أين حياول إجياد صورة مطابقة أو شبه مطابقة
 قلت عندما يفشل يتجه إىل املستوى الثاين وهو - ودة بالفعلليس ألنه عاجز عن إجيادها ولكن ألا غري موج–يف عملية اإلجياد هاته 

حيث ميكن آن –وخالل عملية البحث هذه . ليعيد البحث وحماولة التركيب مع صورة مطابقة أو شبه مطابقة أيضا. مستوى الالشعور
، "املسافة اجلمالية" خيلق ما يسمى بـ وهذا. لديه" إبطاء اإلدراك" يبقى الغموض قائما لدى املتلقي مما حيدث نوعا من -تطول أو تقصر

) املوجودة يف الذاكرة(والصورة الداخلية" املوضوع"واليت تسمى ) املقروءة(ولكن مبجرد أن يعثر العقل على صورة تشبه الصورة اخلارجية 
  . ميائي، حيدث نوع من الفهم لدى املتلقي، والربط بني الذات واملوضوع هو حمور البحث السي"الذات"واليت تسمى

. 1992  للكتاب،مطابع اهليئة املصرية .  خـــاصةاألسس النفسية لإلبداع األديب، يف القصة القصرية. شاكر، عبد احلميد:  ينظر-
  .          وما بعدها95: ص
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ن خالل هذا النموذج، تتضح طبيعة التوتر احلاصل بني حموري التركيب إذن، وم

 واالستبدال، ذلك أنه ومبجرد مساع الكلمة لدى املتلقي الذي ميلك قدرات عالية
خباصة، يبدأ التوالد الذايت للدالالت التحتية انطالقا من الداللة األوىل، ألن العالمة 

ملعاين والدالالت، مما يضمن استمرارية حياة اللغوية الواحدة توحي مبا الاية من ا
  .الكلمة وبالتايل استمرارية حياة الصورة بالقراءات املتكررة مع تعدد القراء

 أما عن الداللة الكلية للصورة املوضحة أعاله فيمكن أن ندركها من خالل 
 صف ربط الدالالت أو املدلوالت املتناسبة والناجتة عن التوالد الذايت انطالقا من

الدوال، وليس الغرض تقدمي شرح ملضمون الصورة على الطريقة الكالسيكية بقدر ما 
وميكن مقاربة مجيع الصور ذه . هو توضيح آللية التركيب الفين والتحليل الفين كذلك
  :تبدال كالصورة اآلتية أيضاالطريقة ملعرفة التوتر احلاصل بني حموري التركيب واالس

  الصـاخبة    دروب اهلوى    تناجي   فـي الليايل    معلـقة    وروحـي
  ةـاخلــفة   عـذاب      ظرف زمين     تدعـو    احلـــب      املتحرك

  اإلحساس    ألـم        يوحي دائـما     تـأمل    اهلـــيام      القويــة     
  .املرهف     تـعب      باألرق وكثرة     ترجو     الشــوق           

  .احلنــني           .        التفكري والتعب،     .         لشـعور      ا
  .             .               .يفتح جمــاال          .          .         
  .             .               .لتقليب املاضي          .          .         

.                .          .    .               .             .               
ولكن هذه الطريقة التحليلية ليست أكثر من توضيح لعملية التوتر احلاصل بني 

ات الداللية وخباصة ـحموري التركيب واالستبدال، ولكنها ال متكننا من إدراك العالق
اصة يف إبراز  واليت تكتسب أمهية خ،النحوية اليت تربط أجزاء الصورة بعضها ببعض
  .الداللة، باإلضافة إىل املواقع اإلعرابية للكلمات
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 يف إبراز دور - على حد سواء- جهود النحويني والبالغيني القدامىذلك أن

 دائما على  يلحعبد القاهر اجلرجاينفلقد كان النحو يف جتليات املعىن مل تكن اعتباطية، 
ليس النظم إال أن تضع :"  النظم، يقولأداة لضبط العالقات وتنظيمها، وهي النحو أداة

كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه 
؛ )1("اليت جت فال تزيغ عنها، وحتفظ الرسوم اليت رمست لك، فال ختل بشيء منها
هتم ومن مث، فاجلرجاين ينفي وجود النظم من دون مراعاة النحو، هذا العلم الذي ي

بتنظيم العالقات الداخلية بني الكلمات والبد للناظم من معرفة واسعة بأصول النحو 
  . ومناهجه ليحسن الربط والتأليف

إن التراكيب اللغوية تتيح لنا فرصة اكتشاف العالقات النحوية اليت تربط   
أجزائها بعضها ببعض، متكننا من توليد الداللة من خالل هذه العالقات، ويف ذلك 

ة عبد القاهر  رأي أو فكر-املعاصرينوهو من النقاد -دعم الدكتور مجيل عبد ايد ي
واعمد إىل أي :" يدعم رأيه بقوله-من النقاد والبالغيني القدامى  باعتباره–اجلرجاين

كالم شئت واحبث عن احتاد معانيه؛ فسوف جتد مصدر هذا االحتاد وجود عالقات 
  .)2("حنوية بني تلك املعاين

 مث، فإن االهتمام بعلم النحو هو السبيل األمثل الذي حيفظ الشعر والشعراء ومن
من االنزالقات اخلطرية خارج دائرة النحو، ومل أجد حىت اليوم شاعرا انفلت كلية من 

 يستغل ميهويب عزالدينوهاهو . لغة العربيةادام يغترف من الــالضوابط النحوية م
يف "ماذج املميزة من شعره، خباصة يف مدونته األوىل النحو استغالال بارعا يف إحدى الن

، حيث إنه استغل فعل الكينونة مبختلف صيغه ليربز دور الفعل "البدء كان أوراس
كفعل ناقص للداللة على نوع آخر من النقص، فهو ربط بني املوقع اإلعرايب ) كان(

  . واملوقع الداليل الذي ميكن أن يكتسبه داخل الصورة
                                                 

  . 1988بيـــروت،  . مد الركزي الشنقيطيتصحيح حممد عبده وحم. 2ط. دالئل اإلعجاز.  اجلرجاين، عبد القاهر- )1(
.                                          264: ص        

  . 24-23:  ص.1999دار غريب، القاهــرة، . قيةبــــالغة النص، مدخل نظري ودراسة تطبي.  عبد ايد، مجيل-  )2(
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 جمرد مجع وتصفيف للفعل  التايللى الصورة أول مرة حيسب أن البيتواملطلع ع

مبختلف صيغه، ولكن ومع شيء من التأمل سرعان ما يدرك اهلدف عرب ) كان(الناقص 
  :)1(حمور االستبدال والتوالد الداليل للعالمات اللغوية، والنموذج كما يلي

  صانا األعراب نق-يعربه- وكان  كـنا وكـانوا وكانت كلنا كلم
حشدا ) كان( حشد الفعل الناقص الشاعرإن املالحظ عرب حمور التركيب، أن 

كنا، كانوا، (أربع مرات ) 4(وافرا يف بيت واحد، فلقد ورد الفعل بصيغ خمتلفة 
، وهو عدد كبري بالنظر إىل كونه يف بيت واحد، لكن هذا احلشد مقصود )كانت، كان

كن أن ندركه إال من خالل حمور االستبدال من قبل الشاعر، غري أن الغرض خفي ال مي
  .أو الداللة العميقة
 ناقصة دائما؟ -كان-وهل تعد :" يف قولهتربماسني الرمحن عبد الدكتور يوضح

 على خط - أو تعد ناقصة إذ عانقت التاريخ أو املواقف السياسية حلكام كانوا هنا
تلزم اإلمعان يف أركان ال يس) كان(وارحتلوا ؟ فاملوقف عند السيدة -طنجة جاكارتا

ي اللغات األخرى مجلتها وإمنا اإلمعان يف الداللة اليت حتملها يف خمتلف مواقعها؟، فف
، )2("أو رابط لفظي. كما يف الفرنسية واإلسبانية واإلجنليزية (...)مساعد تأيت مبثابة فعل

 يف اللغة ولكن هذا الرابط اللفظي يف اللغات األجنبية حيمل داللة مغايرة بل ومهمة
  .العربية

ميكن أن يشري إىل مجيع أنواع ) فعل ناقص(فباإلضافة إىل موقعه اإلعرايب كـ 
 ومن مث، فإن توظيف الفعل عند ،جمال من ااالتأي النقص اليت ميكن تصورها يف 

   جتاوز الضم العشوائي إىل هدف أكثر تعقيدا قد يتعلق مبوقف سياسي أو غري ميهويب
  
  

                                                 
  .85: ص. 1985ئر، دار شهاب، باتنة، اجلزا. يف البدء كان أوراس.   ميهويب، عزالدين-  )1(
حمرك .  االنترنتعلى موقع. نافذة عربية". وذجايف البدء كان أوراس من. "فعل الكينونة يف شعر ميهويب.  تربماسني، عبد الرمحن- )2(

    . 02:ص.   GOOGUELالبحث
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  : لى ذلك يكون التصور اآليتذلك، وبناء ع

   األعراب نقصانـا-يعربه- وكـان   كـنا وكـانوا وكـانت كلنا كلم
  

  
                                                                                                              

   احملل اإلعرايب             الداللـــة                                    
                                                                       

  )    1(النقص                       )                  2(  النقص            
  ه بـ                                   عــــالقت

يشري الشاعر إىل وجود نوع من النقص، وحياول أن يوجد رابطا بني النقص 
من خالل الفعل الناقص عرب عملية ) الداللة(بـ النقص األول ) احملل اإلعرايب(الثاين 

ومن مث، فللشاعر اهتمامات لغوية وأخرى حنوية جعلته يستغل هذه . بسيطة يف اإلسقاط
  .تاملعارف بغرض توليد الدالال

يف البدء كان "واملالحظ أن هذا الفعل الناقص كان قد تتكرر كثريا يف مدونة 
 يف البدء(على وجه اخلصوص، وذلك من خالل أمثلة كثرية بداية بالعنوان " أوراس
، )كان(، واألمر خيتلف بني النموذج األول وما ورد يف العنوان أي بصيغة )أوراسكان 

 نوع من النقص، يف حني أن ما جاء يف العنوان هو ذلك أن الغرض يف األول هو إبراز
  .تعارض مع االحنناء واملذلةت األصالة األوراس منذ البداية ومترده وثورته، وأصالةإقرار ب

ومل يقف الشاعر عند هذا احلد، بل إن الفعل ورد بأكثر من صيغة خمتلفة 
  :)1(باإلضافة إىل الصيغتني أو الصيغ السابقة، ففي قوله

  اكتسادا  ...هـنا كالطحلب الننت   لست تعرفـها تنامتوجـوه  
  !   غادرت البطاحا.. وخيل الشعر  وجـوه كنت تعرفـها توارت     

                                                 
  .83: ص. يف البدء كان أوراس.  ميهويب، عزالدين- )1(
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على –مل معىن توكيديا، يكون الغرض يف هذه احلال اليت حت) كنت (وبصيغة
 تأكيد أمر ما كما أنه حيمل داللة زمنية للداللة على الزمن املاضي يف -عكس ما سبق

 مل تنف عنه صفة -كون الفعل ناقصا–، ومن مث فإن هذه الصيغة )كنت تعرفها(له قو
) كان( ومن الواضح أن الفعل ،التوكيد باإلضافة إىل دوره يف إبراز داللة خاصة

موضوع للداللة على الزمن املاضي من خالل املثال السابق، لكن األمر خيتلف عندما 
  :)1("اللعنة والغفران"نقرأ قوله يف 

   دائما مبسميكـنبقليب و   لك احلب ياوطين فـاحترق
       حــدائق عشق بال موسم  كن وطين أي شـيء وكن   و  

والذي حيمل أساسا داللة واضحة على الزمن ) كان(ومن مث، فإن الفعل الناقص 
املاضي، فإنه يتيح للشاعر يف هذا النموذج أن يستغله للداللة على الزمن احلاضر أو اآليت 

باإلضافة . ، وبالتايل فإنه حيمل داللتني؛ ما هو حاصل وما ميكن أن حيصل..)دائماكن (
حيمل داللة خاصة، ألن الشاعر هنا خياطب ) كن(بصيغة ) كان(إىل ذلك فإن للفعل 

بفعل الكينونة الدال على الوجود، والفعل تام إذا كـان يف البدء منذ اخلليقة "الوطن 
ور الصراعات ومل ينثن أبدا، واستحق بالفعل أن يكون التقاء البطوالت واألجماد وحم

  .)2("رمزا للرفض والثورة والبطولة أبد الدهر
، فإن الصورة املوضحة )أو البالغية إن صح التعبري(أما من وجهة النظر البيانية    

، باعتبار )حدائق عشق... كن وطين(أعاله حتمل يف طياا تشبيها من خالل التركيب 
 ألن اسم املشبه اسم املشبه به،) حدائق عشق(ميثل اسم املشبه، يف حني ميثل ) وطين(أن 

 يف هذا الباب السكاكيأو يف حكم اخلرب السم املشبه، بناء على قول  به هنا وقع خربا
–إذا كان املشبه مذكورا أو مقدرا، فاسم املشبه به يكون خربا أو يف حكم اخلرب :"

  ى تشبيها، وإن االسم فيه ال يسمى استعارة، ألن فاألصح أن يسم" (...) كان"كخرب 
                                                 

  .17: ص. 1997دار أصالة، سطيف، اجلزائر، . 1ط. اللعنة والغفران.  ميهويب، عزالدين-  )1(
يف / تامة/ كان: يضيف الدكتور- .02:ص". لبدء كان أوراس منوذجايف ا. "فعل الكينونة يف شعر ميهويب.  تربماسني، عبد الرمحن- )2(

  .      املرجع نفسه: ،ينظر)الوجود)(كن فيكون(املصدر واملنشأ، واملنطلق، أي : البدء
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االسم إذا وقع هذه املواقع، فالكالم موضوع إلثبات معناه ملا يعتمد عليه، أو نفيه 

  .، والتشبيه يف هذه الصورة تشبيه بليغ)1("عنه
ومن هذا املنطلق، تتضح أمهية العالقات النحوية يف حتديد العالقات الداللية   

يف إثبات وتوكيد أمر سبق حصوله ) كان(، وخالفا الستغالل الفعل والبالغية أيضا
اصل، ـ، ميكن أن يستغل أيضا لنفي أمر غري ح)وجوه كنت تعرفها(ي ـكما رأينا ف

أعتقد حصوله، فيتخذ كسبيل للنفي باقترانه مع أداة من أدوات النفي، كما جاء يف 
  :)2(قوله

  ...أنا ما كنت نبيا    
  ..جراحا مثخنةيطلع الوحي بكفيه     
  "لكل األزمنه.. "ال وال كنت كما قالوا    

يف هذه الصورة داللة على الزمن املاضي، وداللة أخرى على نفي صفة النبوة، 
غري أن األمر ) حدائق عشق... كن وطين(وهذه الصورة جرت جمرى الصورة السابقة 

ويف ذلك .  مغايرةيف األوىل جاء فيما ميكن حصوله، فهو توكيد أيضا ولكن بطريقة
إذا كان املشبه مذكورا أو مقدرا، فاسم املشبه به : "يقول السكاكي يف املوضوع نفسه
ألن (...) فاألصح أن يسمى تشبيها " كان" كخرب -يكون خربا أو يف حكم اخلرب

  االسم إذا وقع هذه املواقع، فالكالم موضوع إلثبات معناه ملا يعتمد عليه، أو نفيه 
  
  
  
  
  

                                                 
  . وما بعدها328: ص.  اخلطيب القزويين يف اإليضاح يف علوم البالغة الفكرة عن-  )1(
  .28: ص.اللعنة والغفران.  ميهويب، عزالدين-  )2(
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  : ، ومن مث، يكون التباين والتشابه بني الصورتني كما يلي)1("عنه

  كن وطنــي حدائـــق عشق             مـــــا كــــنت نبيا
  

  )نفي ما كان من غري املمكن(الزمن املاضي)          ما ميكن أن يكون(الزمن احلاضر
  

  توكيد أمر ما                                    نفي أمر ما
  

  )2(تشبيه بليغ            صورة )           1(صورة                
وبناء على هذا التصور، ومن خالل املقاربات السابقة يتضح دور الفعل الناقص 

، عرب الدالالت الزمنية اليت ميكن أن يأخذها، ليضفي بذلك دالالت خاصة يف )كان(
، )كن(غري صيغة ) كنت( إن الصيغة الصورة حبسب الصيغة اليت يرد من خالهلا، حيث

وهكذا األمر بالنسبة للصيغ األخرى، لكن ) ما كنت(خبالف صيغة ) كان(وصيغة 
املهم أن تغري الصيغة يؤدي بشكل آيل إىل تغيري العالقة النحوية وبالتايل إنتاج داللة 

  .جديدة
بق أضف إىل ذلك العالقات النحوية اليت توضح طبيعة الصورة ونوعها، كما س

كسبيل للتمثيل على ) كان(ولإلشارة فإنين كنت قد أخذت الفعل الناقص . وأن رأينا
، ألنين ملست -على سبيل االستشهاد ال على سبيل احلصر– ميهويبطبيعة الصورة لدى 

واألهم . التكثيف الذي اعتمده يف خمتلف مدوناته فيما يتعلق ذا الفعل مبختلف صيغه
والصيغ اليت أخذها / ونوع الصورة من خالل املواقع/ داللةمن ذلك هو مالحظة تغري ال

  ). كان(الفعل الناقص 
وآية القول، ميكن أن نستنتج أن الصورة جمموعة من العالقات وليست جمموعة   

  من األلفاظ، وهو ما ميكن مالحظته من خالل النماذج السابقة، حيث إن العالقات 
                                                 

  : ص. اإليضاح يف علوم البالغة، للخطيب القزويين:  ينظر-  )1(
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فعل ناقص له دور حنوي وآخر ك) كان(ية والتشابكات اليت حققتها العالمة اللغو

  .مجايل
والشك يف أن احملل اإلعرايب الذي كان يأخذه يف كل مرة، هو الذي كان حيدد 

تلف عالقاته الداللية بالعناصر اللغوية يف التركيب الواحد، ليكون له وقع يف النفس خي
  . عما لقيه يف التركيب السابق

فإن املربر البالغي هو الذي ...) لمكنا وكانوا وكانت كلنا ك(ففي قوله 
أكسبه مجاليته وإال لكان هذا النموذج ليس أكثر من حشد جلمع كبري ال معىن له، أو 

يد ــي بيت واحد، لكن تولـ مبختلف صيغه ف)كان(جمرد تصفيف للفعل الناقص 
 الذايتالدالالت واكتشاف العالئق من خالل حمور االستبدال، ومن خالل التوالد 

لوالت يعطي األولوية للجانب اجلمايل، ويظهر االختالف بني حمور التركيب للمد
أو الصورة / يف التركيب الفين) البنية التحتية(وبني حمور االستبدال ) البنية السطحية(

  .الفنية
تتقاطع هذه الفكرة مع ما تنص عليه نظرية النظم لدى عبد القاهر اجلرجاين،   

 هو علم يهتم بتنظيم -كما سبق وأن ذكرت– والنحو حيث إن النحو هو أداة النظم،
العالقات الداخلية بني الكلمات، وبناء على ذلك فإن الترابط الذي يضمن التوافق بني 
حموري التركيب واالستبدال هو الضابط النحوي الذي جيعل من العالقات النحوية 

  .سبيال خللق العالقات الداللية وإبراز مجالية الصورة وفنيتها
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  :الصــورة الشعريـة: أوال

يكون جمرد خاطرة، فكرة، شطحة مـن       "يبدأ النص يف احلقيقة كفكرة عندما       
 مث يبدأ يف التخلق عندما يتحد برمز هو صورة وهو يف الوقت نفسـه               ،شطحات اخليال 

الفكرة، أي أن الفكرة متضمنة يف الصورة، وإن أمكن جتريد الفكـرة بعـد أن يعـي       
ن الصور تظل غامضة مشتتة مضطربة إىل أن تتجمع يف تشكيل            ولك ،اإلنسان الصورة 

وهنا تتمثل املادة املهوشة يف كلمات، وإن مل تكن بالضرورة منتظمـة يف             . أو أسلوب 
نسق منطقي أو حنوي، فهذا النسق إمنا يتم أخريا، حني تأيت مرحلة اللغة، أي الكلمات               

  . )1("املنتظمة يف مجل وفق عالقات حنوية مفهومة
كن الصورة تنشأ عندما يبدأ الشاعر يف التفكري بطريقة حسية كمـا يفعـل              ول

الشاعر املعاصر، فلقد حتول من التفكري املنطقي الذي جيعل من الصورة تركيبة تقـوم              
أساسا على عالقة منطقية، تربط اسم املشبه باسم املشبه به على وجه يرتضيه العقـل               

هذه العالقة وجتعلها غري مرئية بل حمسوسة، تبدو        ويقبله املنطق، إىل تركيبة مجالية ختلط       
مفعمة باحلركة والدينامية من خالل العناصر اللغوية اليت أصبحت تشكل كال منها عاملا             

  .قائما بذاته يف السياق الذي ترد فيه
جمرد تعبري عن فكرة ما، بل تعدت ذلـك واكتسـبت           مل تعد   الكلمة  ذلك أن   

لذي منحه  ومينحه إياها الشاعر املعاصر من خـالل          حركية ودينامية من خالل الدور ا     
عملية التصوير، هذه العملية اليت أصبحت بدورها سبيال للتعبري عما خيـتلج يف نفـس               

  . تكون مناسبة أكثر مما ألفناه من الوضوح يف الشعر القدمي-رمبا–الشاعر بطريقة 
ية، إىل الالمباشرة    ألا تأخذ طابعا جديدا يبتعد شيئا فشيئا عن الوضوح واملنطق         

الداللية اليت حتمل القارئ على ضرورة إبداء قدرات تفوق تلك اليت كان يواجـه ـا                
ام النص، وفهم الرسالة اليت حيملها هذا       ــاألساليب التصويرية الكالسكية دف اقتح    

  .النص من خالل الشفرات اللغوية اليت تغريت أيضا واكتسبت طابع العصر
                                                 

  .58 - 57: ص. دائرة اإلبداع.  عياد، حممد شكري– )1(
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حت الصورة الشعرية كيانا خاصا  حيمل يف طياته زمخا وافرا            ومن مث، فلقد أصب   

من األحاسيس واملشاعر املشتعلة، خباصة إذا تعلق األمر باملوضوعات احلساسة، والـيت            
تزدحم ا الساحة الشعرية املعاصرة، على خالف الواقع الشعري القدمي الـذي كـان              

زمان، مما أدى إىل أن قرحية الشاعر       حمدودا إىل حد ما، نتيجة حملدودية احلركة يف ذلك ال         
القدمي مل تتح له اقتحام موضوعات ذا احلجم املعروف يف الوقت احلاضر، وهـذا ال               

  .ينفي تناول الشعر القدمي ملوضوعات حساسة تتعلق بواقعه املعيش
 األمر خيتلف يف الشعر املعاصر الذي تشغله قضية االنتمـاء، والـوطن             غري أن 

 من احلاالت إن مل نقل أغلبيتها، وذلك نتيجة ملـا تفرضـه احليـاة               والوطنية يف الكثري  
املعاصرة مبختلف تعقيداا ومعطياا اجلديدة اليت تتطلب منطقا خاصا يتماشى وهـذه            

  . التعقيدات
ما جعل الشاعر خيوض يف موضوعات معقدة نوعا ما، فرضـت عليـه             وهذا،  

ميكن أن نطلق عليه بأسلوب التقنيع،      طريقة جديدة يف عملية التصوير الشعري، وهو ما         
حياول الشاعر من خالله أن يتخفى وراء لغة تكاد تكون مستغلقة على الكـثري مـن                

  .القراء، وهذا ما من شأنه أن جيهد القارئ املعاصر
نتيجة حتمية للثقافة الواسـعة     هو  االستغالق أيضا   وباإلضافة إىل ذلك فإن هذا      

صر، ميكن أن نسميها بالثقافة املوسوعية، وهي سـبب         اليت أصبح ميتلكها الشاعر املعا    
عما ألفه القـارئ يف     ) أو طبيعة الصورة  ( أيضا، يكاد يكون األول لتغري طريقة التصوير      

الصورة التقليدية، حيث إن القارئ كثريا ما يفشل أمام مقاربة هذا النوع من الصـور،               
  .  وغريهمشوقي و ملتنيباألنه رمبا ينظر إليها باملنظار الذي ينظر به إىل شعر 

ومن هذا املنطلق، فالصورة احلداثية ختتلف اختالفا واضحا، ألـا اكتسـبت            
منحى جديدا، ومفهوما مغايرا ملا رأيناه فيما يتعلق بالصورة التقليدية، ذلك أن هـذه              

 تتبع منطا خمتلفا فرضته عليها املعطيات السابقة اليت         -إن صح التعبري  –الصورة اجلديدة   
  . منها تركيبة وجدانيةجعلت
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 مل تكن وليدة الصدفة ولكن أسس لظهورهـا ـذا           ،الصورة احلداثية، إذن  إن  

الكثري من العوامل اليت تتعلق بالواقع الشعري وبالشاعر علـى حـد            املختلف،  الشكل  
سواء، حيث إا ختضع لطبيعة الواقع ومعطياته، وحتمل غاية الشاعر الذي قام بكسـر              

ألسباب تتعلق بصفة مباشرة باملوضوعات اليت يطرقها، قـد         ) القدمية(الصورة النمطية   
 أراد الشاعر تبليغهـا     -جمازفةقد تكون   -يكون هذا الغموض يف الصورة نتيجة لفكرة        

  .استمالة القارئعن طريق الالمباشرة الداللية، أو رغبة يف 
رغم -ة يلتها اجلديدة على تقنيات جديدوبناء على ذلك، تعتمد الصورة يف تشك

، فلقد اختذت الصورة طابعا إنسانيا، مثلت اإلنسان وانتزعت         -ورودها يف الشعر القدمي   
منه خصوصياته لربهة من الزمن، هلدف قد تقتضيه طبيعة املوقف الذي كان الشـاعر              

  .بصدد التعبري عنه
 دف  كما عمد الشاعر املعاصر إىل تعرية األشياء من طابعها امللموس أو املرئي           

 أو  ،جعلها تكتسب صفات ال مرئية، قد تكون حمسوسـة        ل إىل حقيقتها، حيث     الوصو
كها إذا أغمض عينيه وحلق بعيدا يف عامل اخليال، ويف هذه احلال            أن يدر ميكن لإلنسان   

  .ستأخذ الصورة طابعا جتريديا يعتمد على احلس أكثر من الرؤية أو امللمس
جتسيم لفظي  "رة الشعرية هي  وعلى الرغم من هذا التباين واالختالف فإن الصو       

عالقـة  عريف على مجيع أنواع الصورة، ألن       ، وينطبق هذا الت   )1("ورــللفكر والشع 
اللفظ بالفكرة هي أساس تشكيل الصورة وأساس مجاليتها وتفردها منذ أن وجد الشعر             

  .وحىت اليوم
رة يف  وبني التجسيد والتجريد، والصورة القائمة على التشبيه، تتجلى عوامل الصو         

–، فلقد اختذت الصورة يف شعره، أشكاال خمتلفة غلب عليها طابع التشبيه             ميهويبشعر  
   خباصة، كأساس أول للصورة، بعيدا عن التجريد، الذي جيعل الصورة -البليغ واملؤكد

   
                                                 

 .  142: الرمز والرمزية يف الشعر العريب املعاصر، ص.  فتوح، حممد أمحد– )1(
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تركيبة صعبة يستغلق على القارئ فك طالمسها، وإن كان التجريـد مـن مجاليـات                

  . أيضااثيةالصورة احلد
يث إن الصورة القائمة على التجريد تأسر القارئ وجتعله القارئ أكثر التصاقا            ح

 لصيقة بعامل اخليال أكثر مـن       ألاا ألا تتطلب مهارات أكرب من أجل فهم غايتها          
، الذي  ميهويبعزالدين   يف جتربة    -والتجسيد–يف حني يغلب طابع التشخيص      . الواقع

 صورة حية تعاين املرارة،     -خاصة–جتعل من الوطن    اعتمد بشكل كبري على الصور اليت       
  . كما تغمرها كل معاين الفرح والكربياء يف مواضع كثرية

وبناء على ذلك، فالصورة يف النص هي األوىل واللغة هي الثانية، والشـاعر ال              
تلك اليت تقدم تركيبة    " إزراباونديتعامل إال بالصورة يف رؤيته وصياغته،  إا كما قال           

  . )1("ة وعاطفية يف حلظة من الزمنعقلي
يتضح من هذين التعريفني، أن الصورة تركيبة وجدانية تنتمي يف جوهرهـا إىل            
عامل الوجدان، أكثر من انتمائها إىل عامل الواقع، رغم اعتمادها عليه، إن ألوان األشياء              

ليس لعبا  وأشكاهلا هي مثريات حسية، يعتمد عليها الشاعر، وحيب اللعب ا، غري أنه             
رد اللعب، وإمنا هو لعب تدفع إليه احلاجة إىل استكشاف الصـورة أوال، مث إثـارة                

ـ   " ر  ــالقارئ ثانيا، ذلك ألن الشع     ي أحضـان األشكــال     ـينبت ويترعرع ف
واأللـوان، سواء أكانت متطورة أو مستحضرة يف الذهن، وهو بالنسبة للقارئ وسيلة            

 نسق خاص إنه تصـورات تسـتمتع احلـواس          الستحضار هذه األشكال واأللوان يف    
  . )2("باستحضارها، وإال كان شيئا ممال 

والشاعر املعاصر ال يستعمل العناصر احلسية وحدها يف تشكيلة الصور، بـل إن       
العقل ال  " امللمس والرائحة والطعم لتتداخل مع الشكل واللون يف الصورة الشعرية ألن            

  سب، وهو ال يتحرك يف نطاق املرئيات وحدها، ينفذ إىل الطبيعة من خالل النظر فح

                                                 
   ،                           .241: ص. 1987املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيـروت. 2ط.ترمجة حمي الدين صبحي.  أوسنت، وارين ورينيه، ويليك– )1(
 .130: الشعر العريب املعاصر، ص.  إمساعيل، عزالدين– )2(
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وإمنا هو يستهلك كل األشياء الواقعة وكل الصفات سواء أكانت مرئية أم غري مرئيـة             
، وهذا ما جعل الصورة يف النص الشعري املعاصر غامضـة؛ إذ أن الكـثري مـن                 )1("

ء قراءته للشعر   مفردات هذه الصورة، يصعب متثيله واقعا يف املكان، فالقارئ يطمح أثنا          
إىل أن يدرك األلفاظ إدراكا تصوريا، لريى بذلك الصورة واضحة كما يقدمها الشاعر،         

ال جيد أمامه حبال من األحوال ما كان أمام الشاعر يف           " غري هذه الرؤية    بوهو يرى أنه    
    . )2("أثناء الكتابة، وال يستطيع أن يشاركه عواطفه بأي معىن من معاين املشاركة التامة 

هي مفتاح القصيدة وظل املعىن؛ إا تكشف        "إلياس خوري والصورة كما يرى    
، فيتعقد البسـيط، ويتبسـط املعقـد،        )3("العالقات بني أطراف حمددة بطرق الالحتدد     

وختتزل األزمنة يف واقع واحد، ال قوام لنا بفهمه إال إذا أدركنا سر نسيجها؛ فالصورة               
يعجز أمام اللغة فتمده مبفاتيح ينفذ من خالهلـا إىل          يف احلقيقة هي مسعف املتلقي حني       

وبذلك تكون القصيدة صورة شاملة تلخص العامل يف صـورة تفصـيلية            . عوامل النص 
  .  )4(ضمن نسيج موحد. متداخلة

ولقد ذكرت يف موضع سابق أنه ال جمال حلياة الصورة إال باخليال، الذي ارتبط              
 عموما منذ سقراط الذي كان يرى فيه نوعا    احلديث عنه باحلديث عن الصورة و الشعر      

من اجلنون العلوي، وأفالطون الذي كان يعتقد أن الشعراء مسكنون باألرواح، وليس            
  . ببعيد عن ذلك فكرة العرب حول واد عبقر

 ارتبطت قدرة الشاعر منذ القدمي باخليال واجلن، الذي له القـدرة       ، فلقد ومن مث 
 ويقابلها التخيل أو    ، مصطلح التشكيل أو الصورة    على التشكل والتصور، ومن مث ورد     

  . التخييل لتكتمل العملية اإلبداعية بني املبدع والقارئ
  

                                                 
  .130: صالشعر العريب املعاصر، . الدين إمساعيل، عز – )1(
  .131:، ص املرجع نفسه– )2(
  .38: ص. 1990اب، بريوت، دار اآلد. 2ط. الذاكرة املفقودة.  خوري، إلياس– )3(
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  : التشبيه أساس الصورة الشعرية-1- 

: ، واملراد بالتشبيه ههنا   "مشاركة أمر آلخر يف معىن    ] أنه[على  : التشبيه"يعرف  
، )1("رة بالكنايـة، وال التجريـد  ما مل يكن على وجه االستعارة التحقيقية، واالسـتعا       

فاعلم أنه مما اتفق العقالء على شرف قدره، وفخامة أمره          : "...ويضيف اخلطيب قائال  
 يضاعف قواهـا يف     - السيما قسم التمثيل منه    –يف فن البالغة، وأن تعقيب املعاين به        

، وهذا  )2("حتريك النفوس إىل املقصود ا مدحا كانت أو ذما، أو افتخارا، أو غري ذلك             
الضرب من البالغة متفق حول مفهومه االصطالحي والوظيفي، وال خالف بني حقيقته            
اجلوهرية يف كونه عالقة تعقد بني اسم واسم، يتفق معه يف نقاط وخيتلـف معـه يف                 

  .أخرى
التشبيه مستدع طـرفني    : "... بقولهالتشبيه  ) ـه626ت   (السكاكي يعرف  

وإال فأنت خري بأن    (...) من وجه وافتراقا من آخر      كا بينهما   امشبها ومشبها به واشتر   
ارتفاع االختالف مع مجيع الوجوه مينعك حماولة التشبيه بينهما لرجوعـه إىل طلـب              

  .)3("الوصف حيث ال وصف
يم والتقرير، وإخراج    التفه - يف التصور القدمي   -، غرضه   والتشبيه من فنون النظم     

      ة أو حمسوسة، فخصوصية املبدع تتجلـى يف        املعىن من صورته العقلية إىل صورة مشا
قدرته على استثمار مبدأ املشاة إىل أبعد احلدود، بواسطة التكثيف والربط القصـدي             

أداة التشبيه ووجه الشبه الظاهران، يعتربان كمظهر من مظـاهر          "بني املتباعدات، فـ    
  إن "قول عنها أما عن االستعارة، فتعود إىل أرسطو، حيث كان ي. )4("الصفاقة الفنية

  

                                                 
  .328: ص. اإليضاح يف علوم البالغة.  اخلطيب القزويين- )1(
  .329 -328:ص.  املرجع نفسه– )2(
  .1937مصر، ي احلليب وأوالده، مطبعة البابلـ. 1ط.  السكـاكي، أبو يعقوب، يوسف بن أيب بكر بن علي، مفتاح العلوم– )3(
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، ولكن سيطرة فكرة الفهم واإلفهام علـى        )1("أعظم شيء أن تكون سيد االستعارات      

تصورات القدماء، وختوفهم املفرط من الغلو، ورفضهم لكل نظـم خيـرق األعـراف     
واملواضعات، أمورا جعلتهم مييلون إىل التشبيه أكثر من ميلهم إىل االستعارة باعتبار أن             

  .لعب فيه أداة التشبيه دورا حامسالى استقاللية الطرفني، وتالتشبيه حيافظ ع
بينما االستعارة تداخل وتفاعل مطلقان، ذلك أن التشبيه حيفظ احلـدود بـني             
األشياء حبكم األداة ويلغي اختالط املعامل، و يتجلى ذلك يف استحواذ ابن املعتز علـى               

  .  ال االستعارةإعجاب البالغيني مقارنة بأيب متام الذي أسرف يف استعم
هذه النظرة اليت تقدس النموذج خلفت أثارها السلبية على الـذخرية األدبيـة             
للقارئ العريب ألن الرتابة يف اإلنتاج حتما ستولد رتابة يف فعل القراءة، حبيـث خيـزن                

لكن حتـدث   ... القراء صورا وتوليفات شعرية حمدودة جاهزة دائما ملواجهة اخلطابات        
جه هذا القارئ توليفات وصور ختل مببدأ املشاة فتنشـأ فراغـات            الصدمة عندما يوا  

  . وهكذا تتوتر عالقة القارئ بالنص... حتتاج امللء
حدث مع النص احلداثي ، الذي قام بنفي واختراق الصور املتجذرة           إن هذا ما    

اق الصـورة   يف ذهن الذائقة العربية، حيث أصبح تقدمي صورة جديدة يقتضي اختـر           
–يبدو هذا االختراق وكأنه دمي للتراث ، واحلق أن هذا التهـدمي             لقدمية، ف واألفكار ا 

يقـول  .  ليس إال دميا للصور املستقرة املستنفذة عن التراث        -أدونيسعلى حد تعبري    
إن االستعارة هي املهيمنة يف الشعر يف حني يهيمن ااز املرسل يف النثر،             : "جاكوبسون

  .)2(" نبوغ الشاعرفاالستعارة هي برهان جلي على
 هو كثرة التشبيه البليغ واملؤكد باإلضافة       ،ميهويبعزالدين  واملالحظ على جتربة      

إىل وجود أنواع أخرى على قلتها، والتشبيه هو أساس الصورة دائما ولكنه ضـروب              
   ألغراض أسلوبية وبالغية، وأخرى  تغلب بعضها على طبيعة الصورة لديهوأنواع،

                                                 
     .                                                                     56: ص. النظرية األلسنية عند جاكوبسون.  الطبال بركة، فاطمة– )1(
  .56: ص. النظرية األلسنية عند جاكوبسون.  الطبال، فاطمة بركة-  )2(
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عرفية واملنطلقات الفكرية لديه، خباصة فيما يتعلق بصـورة الـوطن،           ختضع للخلفية امل   

  .وأمثلة ذلك كثرية ومتنوعة
، هو كثرة التشبيه مبختلـف      هإن أهم ما ملسته من خالل حتليل الصورة يف شعر           

أنواعه خباصة فيما يتعلق بالتشبيه البليغ واملؤكد ألسباب سأوضحها فيما سيأيت، ومـن             
أن كان والتشبيه صورته األساس، إذ ال ميكن االستغناء عنـها،           الواضح أن الشعر منذ     

كانـت  القة بني النص والقارئ قائمة على صـورة املشـاة، ومهمـا             ــألن الع 
الصورة، يبقى التشبيه هو املنبع األصلي، الذي تستلهم منه العالقات اليت يتم مـن      نوعية

  . ر املتخيل من الشاعرخالهلا محل املعىن من واقعه العادي إىل الواقع املنتظ
وإذا اعترب التشبيه بأركانه األربعة من الصور القدمية، فهذا ال يعين أنه مل يعد له               
دور هام يف عملية التأثري على القارئ احلديث، الذي وقع يف دائرة مغناطيسـية مـن                
الصور احلديثة برموزها وأساطريها، بل إن األدب عامة والشعر بوجه خاص، ال يقومان             

التــي ارتبطت باألدب منذ القـدمي سـوى        " احملاكاة" على التشبيه، وما ظاهرة      إال
 ميهويبصورة تعكس هذه العالقة بني األديب وواقعه، ولقد كان للتجربة الشعرية عند             

  .ائر واقع حافل بالصور التشبيهيةيف اجلز
 بسيطة  قد عرب التشبيه عن احلالة النفسية للشاعر الذي كان يرى األشياء أمامه           لو

والواقع معا على العني اـردة وأن ـتم         / مهيكلة يف قوالب جاهزة فرضتها الطبيعة     
بتشكيلها من جديد، حني حتني حلظة البوح الشعري اليت خترج الشاعر عن إطار الواقع              

  .العادي
، ميهويبعزالدين  وتكاد الصورة القائمة على التشبيه أن تكون مبدأ التزام عند             

 غريها يف كثري من النصوص، لتغدو ظاهرة فنية ومجالية، وتعـبريا عـن      حىت أننا نلحظ  
احلالة النفسية اليت ختوض يف جمال الكتابة الشعرية، وهذا ما جعلين أركز على املدونات              

  . اليت هلا عالقة بالتشبيه يف معظم النصوص
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تشري ولإلشارة، فإنه مع هذا االستعمال املكثف للتشبيه، إال أن هناك مالحظة             

، غياب حمسوس، وكأن الشاعر يعلن القطيعة مع هذه األداة          )الكاف(إىل غياب لألداة    
لكي ال تكون الصورة بدائية تدل على العموم، ولتتوغل يف املواطن احلساسة اليت تـثري               
فضول القارئ ليخترق الواقع اللغوي، ألن الصورة اليت أمامه تثري البحث عـن غـري               

  . عن إعادة وصف عام للواقعاملوجود، وألا تبتعد 
وكلما  توافرت أركان التشبيه كلما سهلت مهمة القـارئ يف إدراك داللـة              
الصورة الشعرية، فيقل حينذاك مفعول التأويل، ويتوقف النص عن العطاء من القـراءة             

امسا ) قطعة السكر (امسا للمشبه، و  ) الوطن(األوىل، كحال هذه الصورة اآلتية اليت كان        
  :)1(عزالدين ميهويب، واألداة غائبة، على سبيل التشبيه املؤكد، حيث يقول للمشبه به

  وطين قطعة سكر      
إذا اسـتقريت   : " رأي صريح يف التشبيه، حيـث يقـول        عبد القاهر اجلرجاين   ـ ول

التشبيهات ووجدت التباعد بني الشيئني كلما كان أشد كانت إىل انفوس أعجـب،             
  .)2("وكانت النفوس هلا أطرب

هذا الرأي يشري إىل أن الصورة الشعرية كلما كانت مكوناا أبعـد عـن              إن  
بعضها البعض، يف اجلنس، يف املاهية، والشكل، ورمبا الزمان واملكان واللـون، كلمـا              

تغيري احلالة النفسية من الشعور بـالفرح إىل        ) تغيري سلوك املتلقي  (كانت أفضل للنفوس    
لتالحم والوئام بني الصورة والقارئ، فتكون      فيحدث ا . اإلحساس باألمل، أو غري ذلك    

مهمة الشعر يف رسالته ومتعته، وهي خاصية متيزه عن الفنون األدبية األخرى، وقد أشار 
وكان مكاا إىل أن حتـدث      " بعد حتديد مجالية التشبيه      عبد القاهر اجلرجاين  إىل ذلك   

ليت يرتاح معها اإلنسان إىل     ، وقد فسر حمقق الكتاب األرحيية باحلالة ا       )3("األرحيية أقرب 
  .البذل

                                                 
  .20: ص. اللعنة والغفران. الدين  ميهويب، عز– )1(
 .98: ص. أسرار البالغة.  اجلرجاين، عبد القاهر– )2(
  .98: ص. أسرار البالغة. عبد القاهر  اجلرجاين،– )3(
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إن التشبيه هو أساس الصورة دائما، ولكن التشبيه أنواع وضـروب، تغلـب             

 ألغراض أسلوبية وبالغية وأخـرى      ميهويبعزالدين  بعضها على طبيعة الصورة لدى      
، خباصة فيما يتعلق بصـورة الـوطن،         املعرفية واملنطلقات الفكرية لديه    ختضع للخلفية 

  : كما جاء يف قوله: ك كثرية ومتنوعةوأمثلة ذل
  وطين الطالع من روحي دما أخضر        

 اسم مشـبه    إىلإن التأمل يف هذه الصورة جيعلنا ندرك بسهولة وبعد تفكيكها           
 التشبيه مبشاركة أمـر      القزويين اخلطيب، يعرف   )دم أخضر (واسم مشبه به    ) الوطن(

مع بني االمسني، وهي داللة معنويـة،  آلخر يف معىن، إذن، فالقاسم املشترك هو داللة جت  
  . ومن مث، فالتشبيه ال يكون يف االشتراك اللفظي إال ما جاء منه استثناء

ففي الصورة السابقة، ميكن إدخال بعض أدوات التشبيه دون أخرى، وبناء على            
كـأن وطـين    : "ذلك تتداخل تسميتها بني التشبيه البليغ واالستعارة، كأن نقول مثال         

مل يغري التركيب كثريا لكنه     ) كأن(، فدخول أداة التشبيه     "ن روحي دم أخضر   الطالع م 
أنقص من حسنه الذي كان له قبل هذا التغيري، كما أنه أحـدث تغـيريا يف حركـة                  

  ).اسم املشبه(اإلعراب لـ 
وذلك كـأن   . اجلرجاين وهلذا السبب أمكن إطالق اسم االستعارة كما يقول         

، "وطين كدم أخضـر   : " موصوفة، فإنه ال حيسن أن يقال      نكرة غري ) اسم املشبه (يكون  
وكثري ة هي الصور    ". وجدته دما أخضر  "، و "كأن وطين دم أخضر   : "وحيسن أن يقال  

 اتبع منط هذه الصورة، باإلضافة إىل       ميهويباليت جرت جمرى الصورة السابقة، ذلك أن        
املؤكد هو ما حـذفت     صور أخرى كثرية، خباصة فيما يتعلق بالتشبيه املؤكد، والتشبيه          

  بعض صفات املشبه به للمشبه دف  ، ويتضمن نية تأكيد صفة أواألداةفيه 
  
  

  



 أمناط الصورة يف شعر عزالدين ميهويب           الفصل الثاين 

 72

   
  : )1(التعظيم، ومن ذلك قوله 

  وطين نغمة ناي        
  "ماي" عزفتها يد أطفال بـ       

 التشبيه، واسم املشبه به هنا خـرب        أداةفهذا تشبيه مؤكد، وهو ما حذفت فيه        
رب السم املشبه، وهو تشبيه على املختار كما مسـاه اخلطيـب،            السم املشبه به هنا خ    

والغرض من التشبيه يعود يف الغالب األعم إىل املشبه، وقد يعود إىل املشبه به، ومن هذه                
قطعـة  (والترغيب فيه، كما يف تشبيه الوطن بـ        ) اسم املشبه (األغراض، دف تزيني    

  :الصورة جمتمعة، وهذه )نغمة ناي(، وكذلك هي احلال مع )السكر
  وطين نغمة ناي      
  "ماي"عزفتها يد أطفال بـ       
  وطين قطعة سكر      
  " نوفمرب"بقايا حلم طفل يف       

  : )2(وهذه الصورة تشبيه متعدد، ومن أمثلة التشبيه أيضا، قوله
  ..فأنت التراب      
       وأنت الشموخ      
            وأنت العذاب      
  وأنت اجلزاء      
   العقاب      وأنت      
  وأنت احلضور      
        وأنت الغياب      

  

                                                 
  .20:  ص.اللعنة والغفران. الدين  ميهويب، عز– )1(
  .74: ص. اللعنة والغفران. الدين  ميهويب، عز– )2(
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  وأنت انتصار احلقيقة       
       يف زمن االغتراب      
  وأنت الوطن      
      فال تيأسن         

واعلم أنه قد تقع بعد      ":اإليضاحوهذه الصورة أيضا هي تشبيه متعدد، جاء يف         
 اخلطأ لكونه أمرا منتزعا     أداة التشبيه، أمور يظن أن املقصود أمر منتزع من بعضها، فيقع          

: ، إىل قولـه   )فأنت التراب، وأنت الشموخ، وأنت العـذاب      : (، كقوله )1("من مجيعها 
  ).وأنت الوطن(

، أنه رمبا يظن أن كل شطر منه تشبيه مستقل بنفسه           القزويين اخلطيب يضيف  
ال حاجة به إىل الثاين على أن املقصود به اجلمع بني صفات بعضها ينـاقض الـبعض                 

/ الـوطن، الشـموخ   / وهو الوطن، فهو التـراب    )2(خر الجتماعها يف مشبه واحد،    اآل
 لكل هـذه العالمـات      العميقةوهذا ما ميكن أن نلمسه من خالل الداللة         ... العذاب

  . اللغوية اليت توحي بوجود نوع من التناقض الظاهري يف كالم الشاعر
نت احلضور وأنـت    أ: (فهذا يقتضي أن تكون بعض التشبيهات اتمعة كقولنا       

، تشبيها واحدا ألن االقتصار على أحد اخلربين يبطل الغرض من الكـالم؛ ألن      )الغياب
  .الغرض منه وصف املخرب عنه بأنه جيمع بني صفتني أو أكثر، وأن إحدامها ال تدوم

 كما أن التشبيه املركب خيتلف على املتعدد يف أمرين، األول، أنه ال جيب فيـه               
إن حذف بعضها ال يتغري حال الباقي يف إفادة ما كان يفيـده قبـل               ترتيب، والثاين،   
ال جيب  ) أنت التراب، وأنت الشموخ، وأنت اجلزاء، وأنت العقاب       : (احلذف، فإذا قلنا  

  و قدم التشبيه ــأو الصفات، نسق خمصوص، بل ل/ أن يكون هلذه التشبيهات
  

                                                 
  .353: ص. اإليضاح يف علوم البالغة.  اخلطيب، القزويين– )1(
  . وما بعدها354: املرجع نفسه، ص:  ينظر– )2(
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الثالثة مل يتغري حال غريه يف      بالشموخ، أو التشبيه باحلضور، جاز لو أسقط واحدا من           

  . إفادة معناه، خبالف املركب، فإن املقصود منه خيتل بإسقاط بعض األمور
ومن املالحظ أيضا أن الشاعر مجع بني العديد من الصفات اليت أمكنه إسـقاط              
بعضها عن بعض كإسقاط العذاب واإلبقاء على العقاب غـري أن اللفظـتني ليسـتا               

  .أن فيه بعض الطولمترادفتني متاما، إال 
وبناء على هذا التصور، تتجلى قدرة الشاعر على استغالل التشـبيه كظـاهرة               

بالغية عريقة هلا مكانتها يف النقد البالغي القدمي، استغلها دف التنويـع يف الصـورة               
الفنية لديه، ولقد أحسن استغالهلا من خالل التنويع يف التشبيهات البسيطة واملركبـة،             

 وكأن الشاعر استعمل عالمات املبالغة،      ،ك الغياب احملسوس ألداة التشبيه    ضف إىل ذل  
من خالل التشبيه البليغ، والتأكيد من خالل التشبيه املؤكد، دف اإلحلاح على الفكرة             

  . وإثبات الصفة للوطن خباصة
اليت تدل  ) التقليدية(ومن جهة أخرى لكي ال تتبع الصورة منط الصورة البدائية           

موم لتتوغل يف املواطن احلساسة اليت تثري فضول القارئ ليخترق الواقع اللغوي            على الع 
  . الذي يتجاوز جمرد إعادة وصف عام للواقع

إذا استقريت التشبيهات وجدت التباعد بني الشـيئني        : "اجلرجاينلذلك يقول   
، ومـن مث فـإن      )1("كلما كان أشد كان للنفوس أعجب، وكانت النفوس هلا أطرب         

أو اجلمالية، هي ما بعدت مكوناا بعضها عـن الـبعض، يف            / الفنية اجلميلة الصورة  
اجلنس ويف املاهية، والشكل، ورمبا الزمان واملكان واللون، كلما كانت أفضل للنفوس،            

  . احمللل/ أي عندما حيدث التالحم والوئام بني الصورة والقارئ
 عن الفنـون األدبيـة      فتكون مهمة الشعر يف رسالته ومتعته، وهي خاصية متيزه        

   . بعد حتديده مجالية التشبيه وبالغتهاجلرجاين القاهر عبداألخرى، وقد أشار إىل ذلك 
  

                                                 
  .98:ص .أسرار البالغة. اجلرجاين، عبد القاهر - )1(
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تنشأ من أنه ينتقل بك من الشيء نفسـه إىل شـيء            "ذلك أن بالغة التشبيه      

ظريف يشبهه، وصورة بارعة متثله، وكلما كان هذا االنتقال بعيدا قليل احلضور بالبال،             
ا بقليل أو كثري من اخليال، كان التشبيه أروع للنفس وأدعـى إىل أعجاـا               أو ممتزج 

هذه هي بالغة التشبيه من حيث مبلغ طرافته وبعد مرماه ومقدار مـا             (...) واهتزازها  
فيه من خيال أما بالغته من حيث الصورة الكالمية اليت يوضع فيها فمتفاوتة أيضا فأقل               

كرت أركانه مجيعها ألن بالغة التشبيه مبنية على ادعاء         التشبيهات مرتبة يف البالغة ما ذ     
  .)1(..."أن املشبه به، ووجوه األداة ووجه الشبه معا حيوالن دون هذا االدعاء

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .91 :ص. اإليضاح يف علوم البالغة.  اخلطيب، القزويين– )1(
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  )Personnification ( :  الصورة القائمة على التشخيص-2- 

األشخاص كما  إنزال األفكار واملعاين مرتلة     : "ظاهرة بالغية مهمتها  التشخيص    
وتتحول من خالله الالمرئيات إىل مرئيات ينفث       . )1("تنتسب إىل اجلماد صفات بشرية    

فيها املبدع روح احلركة فتؤدي وظيفتها داخل النسق النصي، وبذلك يتحقق للغة زخم             
هائل من الطاقات اجلمالية عن طريق ترسيخ الصورة التشخيصية اليت حتـرك األشـياء              

  . ات قدرة على االقتراب والنفور والتأثر والتأثريوجتعل كل الكلمات ذ
وال يتم التشخيص إال باجلمع بني الصفات واستبدال موصوف مبوصوف آخر،             

فيصبح اجلامد متحركا واملعنوي عامال فعاال، فمصطلح التشخيص ذا املنظـور هـو             
إذا اعتربنـا  االستعارة بأنواعها غري أنه خيتص جبانب العالقات بني األجناس املختلفـة،      

  .اجلمال جنسا والالمرئي جنسا والالموجود جنسا
 أما االستعارة فأمشل، إذ ميكن، أن حتول الصفات داخل اجلنس الواحد فتتبادل            

، إىل غـري    )للحزن أطراف ينهش ا   (و) للوطن دموع (مواقعها وتغري وظائفها فيصبح     
دة أن تتحرك، وللمجردات    ذلك من الصور اليت ختلط نظام األمور وتتيح لألشياء اجلام         

أن تظهر يف هيئة مرئية أو مسموعة، إا طاقة اللغة اليت تكسر هذا الصـمت، وتتـيح                 
  .  الفرصة لكل شيء أن يظهر قدرته على إخراج ما بداخله ولو للحظة من الزمن

، حيث يتحول املعىن العقلـي إىل       )جتسيد(وإذا كان التشخيص يستدعي وجود        
 عملية التخيل، كما ترسم الصورة مبالحمها فتكون جمسدة يف الواقع           إدراك عيين، تتم فيه   

ــذلك  .املرئي غري أن تشخيصها ال يتم إال بإحيائها، وإحياؤها يف حتريك أجزائها وبـ
يكون مصطلح التشخيص أدق من التجسيد، فعناصر الطبيعة كلها أجساد لكنها ليست            

كاإلنسان متاما، ولكنه     والنمو رغم من أا قــابلة للتحول    ى ال ـكلها أشخاصا، عل  
منو خارج عن إرادا، وعن رغبتها يف ذلك، وألن التشخيص ظاهرة يف اإلنسان، فهو              

  وحده من حياول أن يفهم هذه العناصر اليت يتعامل معها أو ا، وكأنه يريد أن جيعل 
                                                 

  .447 -446: ص ص. 1974. مكتبة لبنان، بريوت. معجم مصطلحات األدب.  وهبة، جمدي– )1(
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له القدرة  العامل كله متحركا واعيا قابال للتطور والتعايش السلمي، ووحده األديب من             

  .على ذلك
، خباصـة يف    ميهـويب بناء على هذا التصور، تتجلى طبيعة الصورة يف شـعر           

موضوعا هلا حيث كانت كثرية ومتنوعة، كما أا مشلت        " الوطن"النصوص اليت اختذت    
أغلب أنواع الصورة سواء تعلق األمر بالتشبيه، أو بالتجسيد أوالتجريد،  ألنـه كـان               

  . املشاات سواء تعلق األمر بلحظات اليأس أو االبتهاجمنوذجا لعقد الكثري من
فلقد اختذت للمرأة رمزا للوطن، واختذ الوطن رمزا للهوية واالنتماء، كما ألفناه            

 الـذي   ميهويبغري أن الوطن عند     . حممود درويش  و نزار قباين عند كبار الشعراء مثل     
 الذي تقشعر لرؤيته النفـوس،      اختذ كرمز للتعبري عن عمق املأساة، فتمثله حينا الذبيح        
  . واختذ صورة املكابر  الذي ال تقهره املنايا أحيانا كثرية

 واستغل ظاهرة التشخيص، فكان يشخص الوطن       هذا الشاعر ومن مث فلقد عمد     
وحياوره، ويصوره وهو يتأمل وأرضه تئن، كما ورد يف صورة الضحية الـيت تكالبـت               

  :)1(عليها احملن، ففي قوله
  يذبح .. ملعقود باجلنةوطين ا      
  رمبا أخطأت حني اخترت للشمس مدارا يف عيوين      
  حني اخترت لألرض طيورا      
  ..وفراشات      
  !وظل الزيزفون        

  
إا صورة مأساوية تدل على تضارب معاين احلياة واملوت يف هذه املقطع، وما             

   ويف القصيدة .يهمنا هنا هو تشخيص الوطن أو جتسيده يف صورة إنسان شرع يف ذحبه
  

                                                 
  .26: ص. اللعنة والغفران. الدين  ميهويب، عز– )1(
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نفسها يستعري الشاعر للوطن كثريا من الصفات اليت ختص اإلنسـان دون سـواه، يف                

  :)1(قوله
  موسم حيبل مجرا وقيامه      
  وأنا أسأل أطيار السنونو عن غمامه      
  ..موحش قليب كدمعه      
  ..ما الذي جيمع بني الصرب والصبار      
  والنهر الذي ميتص نبعه؟      
  :س مجيعاإسألوا النا      
  مشعه؟.. وطن الشاعر.. هل صحيح"      
/ أطيار السـنونو  / موسم(يستحضر الشاعر يف هذا املقطع، عناصر من الطبيعة،           
، وكل منها حتمل داللة مستقلة تضفي طابع هروب الشاعر من الواقـع             )النهر/ الصبار

لشاعر وواقعه،  والبحث يف الطبيعة عن معاين احلياة، وهذا ما يولده االتفاق املطلق بني ا            
  .هذا االتفاق الذي يفرز ظاهرة هروبية

الطبيعة ومازالت ملجأ الغرباء الفارين من جحيم الـدنيا         "انت  ومن مث، فلقد ك   
وعذاا، يستبد القلق واليأس باإلنسان ويشعر بغربة الروح والفكر فال جيد له خمرجا إال              

ا احلنني إىل روض أو غـاب أو        يف الساحة اليت حيققها له هذا اهلروب إىل الطبيعة، وهذ         
  . )2("حبر، حتل به الذات الشاعرة اهلاربة من واقع حيكمه الزيف واالستبداد

وبني املعاين احلسية، لتقريبه من ذهـن       " الوطن"الشاعر حياول يف كل مرة أن جيمع بني         
  . القارئ يف شىت صوره اجلميلة وحىت املأساوية، فهو خيرجه من خفي إىل جلي

.. آه"، إىل صورة "تنهيدة"إىل " الوطن" املقطع املوايل الذي حتول عربه     وحنن نقرأ 
  ، ومكان التنهيدة الصدر، فهل يتسع الصدر لكي ينصهر الوطن مع اهلواء الذي "بالدي

                                                 
  .39:  املصدر السابق، ص– )1(
  . 77: ص. 1997 زائر، اجلمنشورات جامعة باتنة،). 62 - 45(الغربة واحلنني فـي الشعـر اجلزائري احلديث . بوقندورة، عمر– )2(
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نتنفس ويصبح تنهيدة؟ أو أن حيل حمل اهلواء الذي نتنفس؟ إا صورة مجيلة حتمـل يف                 

عرب ا الشاعر عن جتذر معاين الوطنيـة يف نفسـه، أو            طياا كل املعاين السامية اليت ي     
، انصهرت فيها اآلالم اليت حيملـها       "تنهيدة"،  "الوطن"باألخص يف صدره، حىت أصبح      

  :)1(الشاعر حببه هلذا الوطن اجلريح، ويظهر ذلك بوضوح عندما يقول
  فتشوا جيب صديقي       
  ..وجدوا صورة طفل وقصاصات جرائد      
  ..وأغاين وقصائد      
  ..وجدوا قنديل زيت من حبيبات الرماد      
  .. فتشوا أضالعه      
  مل جيدوا شيئا سوى تنهيدة      
  "بالدي.. آه"            

أما يف مقطع آخر حيث يستغل الشاعر عالمات لغوية أخرى تشخص الوطن يف             
  : )2(صورة امليت اليت يقام له نعش وجنازة بعد موته، إذ يقول

  مر عام      
  ..مر يب نعش      
  "من؟"سألت الناس       
  !"  وطن"قالوا       

  مهال: قلت
  وطين أكرب من هذا الزمن      

  
  

                                                 
 . 42: ص. اللعنة والغفران. الدين  ميهويب، عز– )1(
  .46:  املصدر نفسه، ص - )2(
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الوحيد، ) الكائن احلي (بعد قراءة هذا املقطع تتشكل يف أذهاننا صورة اإلنسان           

خباصة يف الثقافة الدينية اإلسالمية، الذي يكرم بإقامة النعش بعد موته وبعده الـدفن،              
  .بالدفن، كذلك هي احلال يف هذه الصورة) ناإلنسا(ومثلما يكرم امليت 
من الرقعة اجلغرافية اليت تضم شعبا جيمعه انتماء واحـد،          " الوطن" فلقد حتول   

حتول من رمز لالنتماء إىل كائن حي ميكن أن حييا مث ميوت عندما حيني أجلـه، وقـد                  
رة علـى    فينصهر الوطن الذي فقد القد     ،يكون املوت جمازيا عندما ترهق كاهله احلياة      

التحمل باإلنسان الذي هرم وضعفت قوته وكان البد حلياته أن تتوقف، وهي سنة اهللا              
  . يف خلقه

وهذه صورة مجيلة راقية، استطاع الشاعر من خالهلا أن يصور واقعا ويوصـل             
حدسا، جيعلنا وبعمق نتعلم كيف ندرك حقيقة املرارة اليت مير ـا الـوطن ويعانيهـا                

 الوطن ليعيش مأساته عن قرب وبإحساس أكرب، ألنه كان يأخذ           الشاعر، ألنه توحد من   
  . مكانه يف كل مرة ويتمثل به، من خالل تشخيصه يف مثل هذه الصورة السابقة

ولكنه يستدرك يف آخر املقطع لينفي هذه الصفة اليت ميكن من خالهلا أن ينتهي              
، وأكـرب مـن أن      الوطن، قلت يستدرك فينفي ليقرر أن هذا الوطن أكرب من كل احملن           

تكسر ظهره الصعاب مهما كانت شديدة، ألنه حيمل قوة يف داخله يستمدها من قـوة         
  . أبنائه

 كما أن القارئ ال ميكـن أن        !كما أن هذا الوطن أكرب من أن يوضع يف نعش         
ـ يتصور وطنا داخل نعش؟ بالقارئ العادي الذي ال يفرق بني االستخدام الع            ادي ــ

بل إن الصورة جمازيـة     .  الكلمات فيما وضعت له أول مرة      واازي للغة، حيث يفهم   
  .دف إىل إيصال حقيقة مرة يعانيها الشاعر، وهي الشعور باالنتهاء

ألنه جيعل العناصـر    .. إن التشخيص هو خاصية تشري إىل تطور الصورة احلداثية          
ة هـي ميـز   . اللغوية يف النص تقوم حبركة داخل النص قد تؤدي وظائف إنسانية مثال           

  إنه رؤيا، والرؤيا بطبيعتها قفزة خارج املفاهيم : "أدونيسالشعر احلداثي الذي قال عنه 
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، ويف مقطـع آخـر،      )1("السائدة، هي تغيري يف نظام األشياء، ويف نظام النظر إليهـا          

  : )2(يقول
  عندما تذحبون بالدي        
  ..مبن أحتمي      
  ..رمبا بدمي      

  رمبا بعيوين اليت هجرت دمعها
  بشفاهي اليت أطفأت مشعها      
  ..رمبا بفمي      
  عندما تذحبون بالدي       
  ملن أنتمي؟                

ومن مث، فـ الوطن يف هذه الصورة يتحول من ذلك اجلريح الـذي ميكـن أن                
 إىل رمز للحماية وأكثر من ذلك االنتماء، وبناء على ذلك فلقد استغل الشـاعر               ؤولي
 ميكن أن يكون عليها، وهي عالمة لغوية قوية ألن          جبميع صيغه وحاالته اليت   " الوطن  "

ويف السياق نفسه،   . هلا القدرة على الظهور مبظهر خمتلف حبسب السياق الذي ترد فيه          
  :  )3(يقول

  مل أجد غري أغنية من رحيق الصبــاح      
            الذي ال يعــود                 
  مل أجد غري هذا املســـافر دون حدود      

  ري هذا التراب الذي ينهش احلزنمل أجد غ
    أطــرافه والفنت            

                                                 
  .09: ص. 1972دار العودة، بريوت، .2ط.  أدونيس، زمن الشعر– )1(
  .48: ص. اللعنة والغفران. الدين  ميهويب، عز– )2(
  .52: ص. اللعنة والغفران. الدين   ميهويب، عز-  )3(
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  يسأل الناس قربا وفـــــاحتة للوطن    

  :)1(ويف مقطع آخر
  بالدي اليت علمتين الكتابة بالدم      
         يف أضلع الشهداء        
  أغلقت بـاا      
   أحباا- حلظة املــوت–أنكرت       
  وانتمت للدمـــاء          
  ها سترة من عزاءألبست نــاس      
  مل جتد وطنا غري صمت الزمن      
  ..أعدوه يل: صرخت ملء فيها      
  أو أعدو لقليب الكفن؟        

يف هذه الصورة تتجلى أغلب مظاهر التشخيص حيث يتحول الوطن إىل إنسان،            
إـا   ...)صـرخت علمتين، أغلقت، أنكرت، ألبست،     (يعلم ويغلق األبواب وينكر     
أراد ا الشاعر تصوير الوطن يف صورة إنسان، إنه عامل حي   عالمات تشخيصية مباشرة    
، تؤدي دالالت خمتلفة، حيث يتأمل الوطن وهـو         )األفعال(تتقاسم فيه األدوار جمموعة     

يف احلياة، ألن مظاهرها منعدمة، فتكـون النهايـة         ) أو الرغبة (حيتضر، ويفقد القدرة    
  .املوت، وصرح بطلب إعداد الكفنمأساوية؛ ألن الوطن أغلق بابه وأنكر أحبابه حلظة 

  :)2(ويف صورة أخرى مجيلة، يقول
  بالدي اليت طلعت مومسا      
  يف العيون      
  بالدي اليت تعشقون      

                                                 
  .53: ، ص السابق املصدر– )1(
  .56: ص. اللعنة والغفران. الدين  ميهويب، عز– )2(



 أمناط الصورة يف شعر عزالدين ميهويب           الفصل الثاين 

 83

        
  تبيت علـى حزا       
  ..وختبئ أحالمها لغد      

  !"أزمة وون"وتردد يف صمتها        
  ..وعند املسا      
  تعد ضحايا اجلنون        

ة حسية واضحة من خالل العالمات اللغوية اليت شكلت         حتمل هذه الصورة دالل   
، )يبيت على احلزن احلزن   (البنية الفوقية هلذا املقطع، فظهر الوطن مبظهر إنسان حقيقي          

أزمـة  "وخيبئ أحالمه لغد قد يكون جمهوال أو هو جمهول حقيقة، وتردد يف صـمتها               
رمز الصرب، حيث إـا     ، واملالحظ أن الوطن يف هذه الصورة أخذ صورة األم           "!وون

  . ون األمر مهما بلغت مرارته، على الرغم من أن ضحايا اجلنون كثرية
إنه عامل مغاير متاما للواقع اإلنساين العادي، تسوده احلركـة املطلقـة يف كـل            

ظواهره، ويف صورة واحدة تتصارع الكائنات فتؤثر وتتأثر، وتتبادل مهامها املألوفة، إذ            
ار منطفئة، والوطن يصبح إنسانا يائسا، إىل هنا تتحول احليـاة إىل            يتحول احلب إىل ن   

، إىل هنا تنعدم أسباب احلياة، وتصبح احلياة عبارة عـن ثنائيـة             )ضحايا/ حزن(حزن  
، فتصبح احلياة دورة بني مساء مليء باحلسرة واملرارة،         )أزمة وون / تبيت على حزا  (

  .وغد ميكن أن تتحقق فيه األحالم والغايات
) أزمـة وـون  ( ولكن تتجلى قوة الوطن الذي يظهر هنا ضعيفا يف العالمـة         

وهو من أقوى أسباب احلياة والوجود معا، إذ باحللم يوجـد           ) احللم(وبشكل أكرب يف    
  .سببا للحياة ويظل معه األمل قائما

إن التشخيص من هذا املنظور، يؤدي وظيفة مجالية فكرية يف النص الشـعري،             
ا املفردات وتفصح عن دالالا املختلفة اليت كانت مستترة وراءها يف لغة            فمن خالله حتي  

  جنود "اخلطاب املباشر، وإن كانت عناصر الطبيعة تتحول بفعل إرادة الشاعر إىل 
  



 أمناط الصورة يف شعر عزالدين ميهويب           الفصل الثاين 

 84

  
، ومرد ذلك إىل حالته النفسية ورؤيتـه        "جمندة، ما تقارب ائتلف وما تنافر منها اختلف       

  .الذاتية لألشياء
اكي  اإلنسان يف خريه وشره، فال جيوز اجلمع بني املاء والنـار             فالطبيعة أيضا حت  

وال بني اجلفاء والنماء، كما ال جيوز اجلمع بني الظـامل واملظلـوم، وبـني القـوي                 
ويف ذلك ميكن أن تتحالف عناصر الطبيعة وصفات املخلوقات مادامت          ... والضعيف،

  .غاياا واحدة ومصريها مشتركا
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    )Abstraction (: الصورة القائمة على التجــريد-3- 

إذا كان التشخيص هو نقل الالمرئي اـرد أو املـادي احملسـوس إىل عـامل                  
فتنفعل فيه كل املوجـودات، فـإن   ) العقل والروح (األشخاص الذي تسوده ازدواجية     

لشـعراء  الصورة الشعرية ليست مقتصرة عليه، وإمنا هناك جماالت متعددة اسـتلهمها ا           
فنراهم يعقدون بني املادي واملعنوي، أو بني ارد واحملسوس، والعالقة تكون تبادليـة             

ينهدم األمل ويأمل البيت يف البقاء، إذ أن اللغة منحت البيـت خاصـية              : كما لو قلنا  
، واألمل مـن  )اجلمادات(التهدم ومنحت األمل لإلنسان، والبيت من عامل احملسوسات     

ردةعامل األفكار ا.  
 وألننا حنس باهلواء وال نلمسه كانت الصورة الشعرية تتفاوت أنواعها مبـدى            

) رأى(، ولذلك حرص النحويون على اعتبار الفعل        )البصرية(اختراقها للحواس املادية    
استثنائيا حبسب ما يضاف إليه من منصوبات، فقالوا باحلال يف موقف الرؤية البصرية،             

، )حال(رأيت الثلج ساقطا    : مثال قولنا " يف حال الرؤية البصرية      وقالوا باملفعول به الثاين   
، وهي العقلية اليت تسمى عندهم بالقلبية،       )"مجيال مفعول به ثان   (ورأيت الشرف مجيال    

يتقـارب  "أي الباطنية غري املرئية أو ما يسميها أهل البالغة بالتجريد الذي من خالله              
  .)1("لتشكيل يف حماكاة شعريةاحلسي مع ارد، فيصبح كالمها قابال ل

وال شك أن عجز اللغة عن التعبري عن انشغاالت الشعر أودى ا إىل اخلضوع                
له خضوعا تتحكم فيه حاالت الشعراء، فانفتح هلم أفق آخر منطلقه الرؤية ومنتـهاه ال   

  . حمدود غائر يف الذات الباطنة مبا حتمله من أفكار ال يدركها إال الراسخون يف الشعر
والتجريد هو االنتقال من الظاهر إىل الباطن أو املعنوي، فال يكون الفهم جاهزا،      
ويف انشغال القارئ بالصورة وأجزائها حياة للنص، حينما تبدأ املغامرة للوصـول إىل             

  .املعىن
  

                                                 
  .163: ص. 1990مطبوعات فرح للصحافة والنشر، نيقوسيا، . 4ط. مفهوم الشعر.  عصفور، جابر– )1(
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 من بعض مدوناته، غري أن الصـور الـيت          عزالدين ميهويب ولنأخذ مناذج لـ       

قارنة مع الصور اليت تقوم على التشخيص، ذلك أن أغلب          اعتمدت التجريد تتراجع بامل   
الصور تتجه حنو البساطة والوضوح، وهذا ال مينع من وجود صور اعتمدت التجريـد،              
حيث جيرد االسم من خصائصه وصفاته ويتلبس بأخرى تعتمد املعنـوي أكثـر مـن               

  .احلسي، واخليال أكثر من الواقع دف إبراز داللة ما
ظاهرة طبيعية ولكـن  ) الوطن( حتمل إحدى الدالالت اليت جتعل    والصورة اآلتية 

غري واقعية، بل تستمد فقط عالمة من عالمات الطبيعة، حيث تتدخل الطبيعة هذه املرة              
بعناصرها لتضفي على الوطن ظالال جديدة، ولكن الشاعر استغل تلك املعطيات لقلب            

  :)1(نظام الطبيعة، ألنه يقول
  ومسا خامسا بالدي اليت طلعت م      
         يف العيون    

غري  وجند بذلك أنفسنا نلج عامل صورة يكتنفها الغموض والالوضوح، صورة           
جمسدة، فالفصول أربعة، ويف هذا املقطع خيتل نظام الطبيعة، فتتعقد مهمة القارئ أمـام   

، وهو ال يعرف غري أربعة فصول؟ هل يأخذ هذا الفصل مسـة             )املوسم اخلامس (صورة  
؟ هل يأخذ صفة اخلريف؟ أم أنه صيف اشتدت حرارته أم أنه شتاء يصعب حتمل               الربيع

  .قساوته؟
ة فصول تتتابع يف نظام معني      ع ومن الواضح أن نظام الطبيعة يسمح بوجود أرب       

جيعل كال منها خمتلفا عن اآلخر مع وجود بعض التداخالت ألن الفصل املطلـق غـري             
ذا املوسم اخلامس يا ترى؟ وهل يتقاطع معها        ممكن، فإذا كان األمر كذلك فأين يقع ه       

  . أو مع بعضها ويتسم بسماا؟
، )رؤيـة (، أي أن هنـاك  )العيون(بـ ) املوسم اخلامس(مث يربط الشاعر فكرة    

   ال يتم إدراكها إال بطلوع موسم ،وهي صورة ال مرئية ينتقل فيها اسد إىل جمرد
                                                 

  .56: ص. اللعنة والغفران. الدين  ميهويب، عز– )1(
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، ومن مث، فال ميكـن      )الطبيعة(يف الكون   خامس، وهي صورة غري مرئية، وال نظري هلا          

  .التنسيق بني أجزائها املتناقضة إال يف خيال الشعراء
 وهذه مسة االستعارة اليت حتدث تبادال بني اردات واحملسوسات، واليت قـال            

إذا شئت أرتك املعاين اللطيفة اليت من خبايا العقل، وكأا قد جسدت            : "اجلرجاينفيها  
ن، وإن شئت لطفت األوصاف اجلسمانية حىت تعود روحانية ال تناهلـا            حىت رأا العيو  

، واملقصود بروحانية األوصاف جتريدها من جسمانيتها حبملها من عامل          )1("إال الظنون 
مرئي إىل عامل ال مرئي تبطل فيه وظيفة العني، ويفسح اال للعقل للتحكم يف تشكيل               

تحسيس، أي محل اردات من عاملها الالمتناهي أما جتسيم املعاين فالقصد به ال. الصورة
  .إىل عامل املبصرات

عزالـدين  ولقد وردت صور مجيلة تنتمي إىل هذا النوع البالغـي، يف شـعر                
، حيث جتده جيعل من الوطن عاملا روحانيا ينتمي إىل عامل الوجدان، ال  ميكـن                ميهويب

صور العقلي الذي ال يقل أمهية عن       للعني اردة إدراكه، إذ يدرك بالتأمل الداخلي والت       
        . اجلمال الظاهري

  :)2("ذاكرة"ومن هذه الصور ما ورد يف الرباعيات، حتديدا يف رباعية 
  اظرـ       توهج حبك يف نــــاظري        فأبصرت حبر اهلوى الن   

           وسافرت فـــي جلة أزبدت        وتفت بشاطئه األســــري
  فريوزه قاربـــــي        وهـــام بنورسه خاطري               فحدث 

   وعدت وفــي أضلعي خفقة         وحبك يكرب يـــا شاعري    
وهكذا يتوحد يتوحد عامل احلب والوطن يف ذات الشاعر بعد تضاؤل املسـافة             
الفاصلة بني العاملني بواسطة التجاوز الداليل الذي أدى إىل امتزاج لون املـرأة بلـون               

   لقضية الوطنية، وهذا يؤدي إىل انتقال الشاعر من الذاتية إىل تقمص اهلموم الوطنية ا

                                                 
  .37: ص. أسرار البالغة.  اجلرجاين، عبد القاهر– )1(
  .36: ص. الرباعيات. الدين   ميهويب، عز-  )2(
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، حيـث   "قسـم "واإلصرار على احلب والوفاء للوطن، وهذا ما يصرح به يف رباعية             

  : )1(يقول
   وكل العصــافري واألجنما    لعينيك أمحل كـــل الشموس

  اــيت املومسوأحبث من فرح      وأهديك يا مهجيت بعض روحي 
    وفــي راحتيك أذيب الفما     وأرحل فيك بكل احتراقـــي 

   فقلبـــي حببك قد أقسما     لعينيك أشدو فيحلو غنائـــي
وهكذا يفرغ ميهويب رمز املرأة من داللته املتوارثة ليشحنه بدالالت جديـدة،            

  ). الوطن= املرأة (فإذا 
مليئة باحلزن واألسـى، ولعلنـا      أما عن صورة هذا الوطن فتبدو صورة سوداء         

  :)2(، يقول فيها"أسى"نلمس هذه الصورة منذ الرباعية األوىل، واليت حتمل عنوان 
  وشكت إليه بلوعتني فتاهــا      نادت فتاها للهوى فأتـــاها  
  فبكت وغنت للهوى شفتاهـا      ن فيض الضبابة مرةـوسقته م  
  هات سواهـا: هل قالمت: قالت      و من مواجـع قلبهاـورأته يدن  

   امحليين كي أذيب أساهـا: قال      عيونـي بالسهاد تكحلت: قالت
األمل، اهلـوى، اللوعـة،     (الصورة مركبة حية، اجتمعت فيها اردات       هذه  إن  

، )عيوين تكحلت بالسهاد  (، وهنا تتعقد مهمة القارئ أمام هذه الصورة،         ...)السهاد،  
، والسهاد ظـاهرة ليليـة ختـص        )السهاد(ارد  ، و )عيوين(صورة مركبة من احلسي     

اإلنسان املؤرق، داللة على تعمق سوداوية احلياة، وبؤس الواقع، والـنص مشـحون             
باألسى، وهنا تتسرب صورة أخرى إىل ذهن القارئ وهي الليل الطويل نتيجـة األرق              

، )السـهاد (مث هناك ربـط بـني       . الذي جيعل األشياء تبدو أكرب من حجمها الطبيعي       
  ، للتخفيف من السهاد، وهذا ربط بني جمرد وجمرد، وال )إذابة األسى(، مث )األسى(و

                                                 
  . 38: ، صالسابق املصدر – )1(
  .09: الرباعيات، ص. الدين  ميهويب، عز– )2(
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ميكن الربط بني جمردين إال يف املخيلة ألا غري جمسدة، ومن مث يكون اال مفتوحـا                 

  : أمام العقل للتحكم يف تشكيل الصور، حتمل الصورة تقابال
          صورة إذابة األسى         صورة العيون اليت تكحلت بالسهاد

 ميزة خاصة، حيث ميتزج اـرد       ميهويبعزالدين  كما أن للتجريد يف نصوص      
باحملسوس بالغييب، يف نصه شيء من الالمرئي، حيث يصبح للفلك دورة، وللمواجع لغة             

حتمـل  ( ، وللضوء حروف مهزومة   )حتمل تشخيصا، التمرد خاصية لإلنسان    ( متمردة
  :)1(يقول). زمية قد تصيب اإلنسانتشخيصا أيضا، ألن اهل

  دار دوته الفلك      
  ومتردت لغة املوجع فـي فمي      
  كدت أخرج من دمي.. ها      
  أصبحت أشبه ما أكون بال وطن      
  يف خطويت انكسر الزمن      
  مهزومة تأيت حـروف الضوء      

  ..متتد املواسم ال أرى شيئا        
        وكــل العمر لك        

 يف هذا املقطع، فالشاعر هذه املرة هو الذي حيمـل معـاين             إن الصورة عكسية  
االنكسار، فالصورة تنعكس عليه، عكس الصورة السابقة اليت كانت تـنعكس علـى             

  .الوطن
ال يفوتين أن أشري إليهـا يف هـذا        – ميهويب غري أن هناك ميزة خاصة يف جتربة        

كثري مـن العالمـات    واليت تظهر من خالل طبيعة الصورة لديه ومن خالل ال         -املوضع
  اللغوية الدالة، وهي أن الشاعر ينصهر مع الوطن يف بوتقة واحدة، تشمل كال منهما 

  
                                                 

  .81: ص. الرباعيات. الدين  ميهويب، عز– )1(
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 خالل اهلم املشترك، فيصبح هم الوطن سبيال لتأرق الشاعر وهم الشاعر سـبب              نم 

  .لتتكحل عيون الوطن بالسهاد
يكـون   املأساة مشتركة واالنشغال واحد، ال فرق بـني أن           أصبحت،  وبالتايل

احلزن للوطن وحده أو العكس فالبد من املشاركة الوجدانية بينهما، فيتحول الـوطن             
ى أنيس للشاعر الذي يعيش يف قلب املأساة، واألرض تئن عندما يصيب أبنائهـا    ــإل

 فكل جزء فيها يتزعزع كيانه ألجل ما أصاب األخر، وكأن           مكروه أو تلم م مصيبة،    
ع بينهما املوت كما مجعت بينهما احلياة، فـاألرض         األرض والشاعر كيان واحد جتم    

 وهذه مسة نبيلة تتصف ا األرض دليل علـى          ،تضم أبناءها أموات كم ضمتهم أحياء     
  .  الوفاء واإلخالص حىت عندما تنتهي احلياة

، تستعمل املواجع )تتكلم املواجع(وتكون الصورة أكثر بعدا عن احلواس، حينما        
، )ينكسر الزمن ( عن شدة احلزن، فاملواجع تعرب عن نفسها، و        لغة اإلنسان، وهي كناية   

الذي خيتلف عن عامل    ) دورة الفلك (، وتدور هذه العالمات يف      )زم حروف الضوء  (و
اإلنسان، وال يزال غامضا عنه، باملقارنة مع ما اكتشفه العلم من أسرار تتعلق ذا العامل               

 بداخله  -إن كانت هناك حياة   –الغريب إىل حد بعيد، ختتلف فيه احلياة عن حياة البشر           
  .يال للبحث يف مكنونااجمردات يظل الشعراء يهيمون يف عامل اخل

والفلك ال يزال أيضا صورة ذهنية غري قابلة للتأويل عند الكثري مـن القـراء،               
. وتتفاوت درجات قدرام حبسب املهارات الثقافية واملعرفية، ونوعية مـا يعتقـدون           
  .وللوصول إىل هذا العامل الغريب يستلزم ذلك قدرة فائقة على التفسري أو حىت التأويل

 تتعلق أساسا بالتجربة الشـعرية      -أو اإلدراك هاته  –شارة فإن مسألة الفهم     ولإل  
، حيث إن الشاعر املعاصر، أصبح ميتلك ثقافة واسعة، أو موسوعية إن صـح              املعاصرة

  . التعبري، وهذا يقتضي بالضرورة ثقافة تساوي أو تفوق إن أمكن ثقافة املبدع
بغموضه أو استغالقه على القارئ     وبناء على هذه اخلاصية للشعر احلداثي، ام        

  العادي، ومن جهة أخرى فإن هذه اخلاصية هي وجه اختالف بني الصورة البالغية 
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 الصورة القدمية اليت كانت تنبين على العقل وتقـف عنـد            ،القدمية والصورة احلداثية   

ضحة، وبالتايل تكون واضحة املعامل عالقة املشبه فيها باسم املشبه به وا          . حدود املنطق 
  . ميكن للقارئ العادي فك عالقاا من خالل حتديد العالقة بني طريف هذه الصورة

وقد تكون الصعوبة اليت جتعل الكثري من القراء الذين يقولون بصـعوبة الشـعر              
القدمي يف املفردات اليت مل تعد مستعملة يف الشعر اليوم، نظرا ألن الشاعر القدمي كـان                

  .يطة به، واليت تغريت معطياا يف الوقت احلايليستمد لغته من احلياة احمل
رة احلداثية عن الصورة القدمية، وهذا      وهذه، إذن، بعض العالمات اليت متيز الص        

راجع أساسا للخلفيات املعرفية، وطبيعة املوضوعات اليت تفرضها الواقع واحلياة، ألـا            
سياسية املعقـدة الـيت مينـع        متس القضايا ال   -عند كبار الشعراء واملبتدئني   –يف أغلبها   

احلديث فيها ومناقشة تفاصيلها عند مجيع الناس، كما يتناول الشعر احلداثي يف معظمه             
  . قضية اهلوية واالنتماء، وكل ما من شانه انتهاك حلقوق اإلنسان

والتجريد يف الصورة الشعرية احلداثية سبب من أسباب هذا الغمـوض، ففـي               
ة جسدها الشاعر حبدوث نوع من الفوضى والعالقة بني         الصورة املوضحة أعاله، صور   

، وهـو شـيء     )الفلك(املوقفني تكمن يف اختالل التوازن يف كثري من األمور، عالقة           
  ...).ال أرى شيئا(، بوجود رؤية غري واضحة )أو غريب(غامض 

/ الفلـك (إن جتريد الصورة من املرئيات ووضع القارئ أمام واقعني غامضـني            
ال "، كشف شعري حلقائق خارج نطاق قدرة العلم والفلسـفة ألمـا             )ةضبابية الرؤي 

–يصالن إىل النفس حيث ينبغي، وتظل حقائق ومعارف ال حتصل إال بالوجد الشعري              
 لذلك يستجيب الشاعر إىل ضربات القلب ومهس يسري يف ذاته، بل إنه             -والفين بعامة 

اردات الذهنية واخلـواطر يف     يسمع ويرى حركة وكالما وأفعاال يف الطبيعة، بل إن          
  .)1("النفس كل تلك تتحدث إليه وجيري احلوار بني أرجاء الكون

                                                 
  .1996بريوت، كر العربـي، ـدار الف. 2ط. ريبـورة الفنية يف األدب العـوب، الصــمجاليات األسل. زــ الداية، فاي– )1(

  .126 - 125: ص ص                                                                                                       



 أمناط الصورة يف شعر عزالدين ميهويب           الفصل الثاين 

 92

  
  : الصورة تشكيلالرمز يف وظيفة الرمز يف :ثانيــا
لقد ارتبط احلديث عن الصورة الشعرية يف أغلب الدراسات باحلديث عن الرمز   

 يف الشعر  املعاصر، كما أن الشعري، الذي ال يقل أمهية عتها بوصفه قوة خالقة أخرى
له فاعلية يف تشكيل الصورة ومجاليتها، ألن له طاقة إحيائية وداللية ميكن للشاعر أن 

املتداولة عن التعبري عما خيتلج يف نفس / يستغله عندما تعجز العناصر اللغوية املألوفة
 ال ينضب فالرمز أفضل طريقة لإلفضاء مبا ال ميكن التعبري عنه، وهو معني"الشاعر، 
  .)1("لإلحياء

 ظاهرة بالغية حديثة، اكتسبت سلطة على املبدع والقارئ، Symboleوالرمز   
وهو ميزة يف الصورة احلداثية جتعلها تبدو خمتلفة أكثر عن الصورة القدمية، ومن مث 

جتربة ذات طبيعة خاصة، جتنح حنو اإليغال واالستبطان والكشف "أصبح الشعر احلديث 
املغايرة والالحتدد، االنفعالية والكثافة والغموض، التعقيد والتعدد والشمولية و
، والشاعر عندما يوظف الرمز يقتلعه من واقعه التارخيي، أو األسطوري، )2("والالواقعية

  .ويستحضره يف النص كعالمة إحيائية، حتمل قيمة جديدة
ل ختومه، كما قيمة داللية يتحدد فيها املرموز بك" ومن مث، فقيمة الرمز ليست 

هو شأن اإلشارة، إمنا هي قيمة إحيائية، توقع يف النفس، ما ال ميكن التعبري عنه بطريقة 
  .)3("التسمية والتصريح

وباإلضافة إىل خصائص التصوير السابقة، اليت تعرب يف معظمها مظاهرا للجدة،   
ندما يتجاوز يضاف الرمز الذي ينبثق من اللغة اليت تتجاوز املستوى املألوف، وذلك ع

وف ملا قد نسميه رمزا، ليحيي يف نفسه املعاين املاورائية املتخفية، ــالشعر املعىن املأل
  ما ميكن أن حييل شيء آخر يف الداللة عليه، ال بطريقة املطابقة التامة، "فالرمز، إذن، هو 

  
                                                 

  . 36: ص. الرمز والرمزية يف الشعر العريب املعاصر.  فتوح، حممد أمحد- )1(
  .                                                                                          273: ص. الغموض يف الشعر العريب احلديث. إبراهيم رماين، -)2(
  .203: ص. الرمز والرمزية يف الشعر العريب احلديث.  فتوح، حممد أمحد– )3(
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، فهو ، ومن مث)1("وإمنا باإلحياء، أو بوجود عالقة عرضية، أو عالقة متعارف عليها 

  .وسيلة إحيائية ال تصرحيية
) املاورائية(وبناء على ذلك، تتجلى مهمة الرمز الشعري، وهي إحياء املعاين   

بتعبري دقيق وخمتصر، خالفا للتعابري الطويلة اليت ميكن أن تولد امللل دون أن تبلغ الداللة 
داثي من يتضح من خالل ذلك، الغموض الذي ساد النص الشعري احل. املراد تبليغها

خالل استعمال هذا الرمز الذي ال يرمز إىل شيء معروف من قبل، وهذا ما جعل الرمز 
  .يبلغ درجة قصوى من الذاتية والتجريد، يغدو معها شيئا مستقال يف ذاته تقريبا

وللرمز معىن ظاهري مباشر، وآخر باطين، وغري مباشر، إنه ثنائي كما يقول عنه 
قيقي، الواقعي واخليايل، فهو ينطلق من الواقع ليتجاوزه، ، يتضمن احلامساعيل عزالدين

 كمشاكلة ومماثلة وتناظر، بل اسكناه له، وحتطيم لعالقاته وإعادة تشكيل" ال يرتبط به 
  .)2("له عرب حدس شعري ورؤية ذاتية

 وهذه اخلاصية هي اليت تقود الرمز إىل أن يكون أكثر صفاء وجتريدا، ولكن هذا 
قق إال بتنقية الرمز من ختوم املادة وتفصيالا، ألنه يبدأ من الواقع ولكنه ال يتح التجريد

على  ال يرسم الواقع بل يرده إىل الذات، وفيها تنهار معامل املادة وعالقاا الطبيعية لتقوم
وللتدليل على هذا ، أنقاضها عالقات جديدة، مشروطة بالرؤيا الذاتية للشاعر

  . لق من الواقع ليتجاوزه، ويربطه بالرؤية الذاتية للشاعراالستعمال الرمزي الذي ينط
 القائل بتبين symbolismeإن حقيقة الرمز هلا عالقة مباشرة باملذهب الرمزي   

عدم تأييد الذين يقيسون األخيلة الشعرية باملقاييس املنطقية أو "لغة جديدة للشعر و
 "، حني رأى ناصف مصطفى ، ويؤيد هذا الرأي)3("خيضعون الشعر للتحليل والتعليل

أن الذوق النقدي العام أصبح أكثر ميال إىل رفض التفسريات البسيطة واألخذ 
  وأن النقاد ال يترددون يف . بالتفسريات املعقدة اليت قد يدهش هلا الفنان إذا ووجه ا

                                                 
 .70: ص. ظاهرة الغموض يف الشعر احلر.  خالد، سليمان– )1(
 .106: ص. 1981دار العودة، بريوت، . 1ط. سي لألدبالتفسري النف. الدين  إمساعيل، عز- )2(
  .65: ص. 1968املكتبة العصرية، صيدا، لبنان، . املصطلح يف األدب الغريب.  احلاين، ناصر– )3(
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 حياة النص األديب تكون، ويف ذلك )1("ونسبته إىل النص) املفروض(استخدام املعىن  
أن الرمز أو املعىن الرمزي ال ينبع من طبقة مفردة، وال "صن برموزه، وهذا معناه احمل

يتحرك يف مستوى واحد من مستويات الذات، وال ميكن إذا، إال أن يكون شيئا مثقال 
  . )2("متأصال ذا جذور ال يعرفها بتمامها القارئ أو املؤلف

الرمز احلديث لغة الرؤية " حني أشار إىل أن رماين ابراهيموهذا الرأي يؤكده 
اليت تصل الواقعي باخليايل واألسطوري، املاضي باحلاضر واملستقبل، اإلقليمي بالقومي 
واإلنساين، الذايت بالعام على حنو داليل كثيف تزداد كثافته ويشتد غموضه وتكثر 

  .)3("تفسرياته
تويات املشاة وكان الرمز ذا املنحى ليس معيارا بالغيا قائما على الصورة مبس  

يبلغ درجة قصوى من الذاتية "فيها، رغم أنه يثبت صورة ما يف خميلة القارئ لكنه 
والتجريد، فيكسب داللة ال تتوقف على ما يقدمه الشاعر، بل على حساسية املتلقي 

  . )4("وكفاءته يف القراءة
وصول ومن مث، فال ميكن فهم الرمز إال مبدى ما حيققه القارئ من فاعلية يف ال

إىل إدراك دالالته اجلديدة داخل النص الشعري اجلديد، وإال لبقي جمرد صورة بسيطة 
 إشارة هامة حني جعل الداية فايزولـ . قائمة على أساس التشبيه والكناية أو االستعارة

درجة من درجات التوافق بني القيمة "العالقة بني الصورة الرمزية والقارئ تتوقف على 
 واإلحياءات االنفعالية واجلمالية عامة، والرصيد الثقايف الذي حيمله هذا املعرفية للرمز

إذ البد للمتلقي أن يكون مبستوى معريف وثقايف خاص حىت تكتمل عمليتا . )5("املتلقي
  ).اإلفهام والقابلية(

                                                 
  .136: ص. 1983دار األندلس، بريوت، .3ط. دراسة األدب العريب.  ناصف، مصطفى– )1(
 .132:  املرجع نفسه، ص– )2(
 .275: ص. الغموض يف الشعر العريب احلديث. يم رماين، إبراه– )3(
  .275: املرجع نفسه، ص:   ينظر-  )4(
 .236: ص. مجاليات األسلوب، الصورة الفنية يف األدب العريب.  الداية، فايز– )5(
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 الرمز إىل صنفني، حيث جعل األول عثمان حشالف الباحثوقد صنف   

موز التارخيية كآدم وإبليس وقابيل وهابيل وأيوب حكاية رمزية وذلك بتوظيف الر
أما الثاين فيخص الرموز الفنية، فهي رموز كونية كاملاء ... وعنترة وأيب زيد اهلاليل

، أي هناك نوعان من الرموز، عام وخاص، القى )1(وامليالد واملوت والبحر والظالم
، كأن يتحول األول رواجا يف النصوص الشعرية املختلفة لدى أكثر من شاعر

إىل رمز للبطولة والثورة لدى كثري من الشعراء اجلزائريني وغري اجلزائريني، ) االوراس(
بينما احنسر الثاين لدى شاعر واحد، يكتسب دالالته من خالل حيزه اهلام داخل النص 

  .مع البحر يف قصيدة الطالسم" إيليا أيب ماضي"الشعري كما حدث لـ 
 قيمة الرمز بشىت أنواعه عزالدين ميهويبأدرك الشاعر وبناء على هذا التصور،   

 كونه ظاهرة فكرية فنية تغين النص فتفتح أمامه عوامل متداخلة ،-كرمز خاص أو عام–
يف األزمنة، يصبح الزمن فيها سرمديا بأحداثه، فيلتقي األزل باألبد يف حلظة ميالد 

 وأماكنها، أو بالرموز الدينية ارخيية بأشخاصهاـواحدة، وسواء تعلق األمر بالرموز الت
مبسمياا املختلفة، أو بالنماذج البشرية املتخصصة، كل ذلك ال يهم الشاعر، فهو ال 
يضع اعتبارا للحدود اجلغرافية واالنتماءات العرقية، بل يوحي له الرمز حلظة اإلبداع إىل 

 العاطفي ظاهرة خفية تتحكم يف تسيري خطوط متواليات النص حسب ما يوردها املد
  .األول

   :   الـوطن/  رمـز املـرأة-1-  
، تعبريا منه عن احلالة اليت عزالدين ميهويب كان لرمز املرأة اهتمام خاص لدى 

آلت إليها حالة الوطن، حيث إنه مل جيد خمرجا للتعبري عن هذه احلالة إال باستغالل 
 حىت - قدميه وحديثه–عر الرمز املؤنث، هذا الرمز الذي كثريا ما شاع استعماله يف الش

  وإن اختلفت الطرق ووجهات النظر، لكن يبقى الرمز املؤنث رمزا مميزا ال ختلو منه 

                                                 
  .   1989ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، . التراث والتجديد فــي شعر السياب.  ينظر، عثمان حشالف– )1(
  .203:                                                                                                             ص 
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ألنه يطبعها بطابع مجايل خاص، كما أن لرمز . الصورة الشعرية يف أغلب احلاالت 

، املرأة داللة مشولية على أمسى معاين احلياة، كما أا متثل املشاعر واألحاسيس الرقيقة
اليت أمكن للشاعر استغالهلا يف التعبري عن الكثري من القضايا املتعلقة يف الوطن، واليت 

  .اكتسب الوطن من خالهلا معاين سامية كثرية
فلقد ربط الشاعر بني معاناة الوطن ومعاناة املرأة، يف الكثري من الصور، حيث   

ؤية الذاتية للشاعر، ومن إنه كان يف كل مرة ينطلق من الواقع ليتجاوزه، ويربطه بالر
  : )1(هذه النماذج املميزة من شعره، قوله يف إحدى الرباعيات

  واألجنمــا.. وكل العصافري    لعينيك أمحل كل الشمـــوس  
         وأبعث من فرحيت املومســا  وأهديك يا مهجيت بعض روحي  
  ويف راحتيك أذيب الفمــا    وارحل فيك بكل احتراقـــي  
  فقليب حببك قد اقسمـــا    فيحلو غنائـــيلعينيك أشدو   

، )املرأة(كرمز،"الرباعيات"مدونة لقد متكن الشاعر من استغالل بعض الرموز يف 
، نالت حظا وافرا عند الشعراء )وليس ككائن بشري له مقوماته(واملرأة كرمز 

نه  مل يكن يوحي إليها مباشرة، بل إ )رمز( القدامى، غري أن هذا االحتفاء ا كـ 
ـ  ومن مث ف. إشارة داللية إىل األرض والوطن، كما أا رمز للعطاء واالستمرارية

 مفهومها كرمز، واكتسبت بذلك معاين الرفعة  جتاوزت املفهوم السطحي إىل )املرأة(
  . والسمو

وهي ميزة جديدة يف الصورة احلداثية عند كبار الشعراء واملبتدئني خباصة يف 
ـ  ال يقل أمهية يف هذا اال، حيث إنه تغىن بميهويب عزالدين الوطن العريب، والشاعر

املرأة الرمز يف الرباعيات خباصة يف القسم الثاين، ومن الواضح أن للرمز الشعري دور 
  أفضل طريقة لإلفضاء مبا ال ميكن التعبري "فعال يف عملية إبداع الصورة ومجاليتها، فهو 

  
                                                 

  .38: ص. الرباعيات. الدين  ميهويب، عز- )1(
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، فالرمز، إذن، يكسب الصورة طاقة داللية )1("عنه، وهو معني ال ينضب لإلحياء 

الرمز بداللة موسعة، ذلك أن قيمة الرمز / ويعطي املبدع حرية أكرب يف شحن الكلمة
قيمة داللية يتحدد املرموز فيها بكل ختومه، كما هو شأن اإلشارة، إمنا هي "ليست 

  .)2("مية والتصريحقيمة إحيائية، توقع يف النفس ماال ميكن التعبري عنه بطريقة التس
 إن الرمز هو استعمال الكلمة بعد إفراغها من داللتها املعجمية وشحنها بداللة 

ما ميكن أن حيل شيء آخر "  والـرمز بتعبري آخر هو ،إحيائية جديدة تبهر املتلقي
ي الداللة عليه، ال بطريقة املطابقة التامة، وإمنا باإلحياء، أو بوجود عـالقة ــف

  :)4( ومن ذلك قول الشاعر)3("ـالقة متعارف عليهاعرضية، أو ع
  واستنفري يف مقلتيك حباري    كوين القصيدة إن أردت حصاري  
  باتت حبرقتها يج نــاري    وتوزعي بني الضلوع فإنـــها   
  تعبت وتاهت خطويت ودياري    وحتسسي قليب فإن دمــــاءه  
  اري إن شئت سيديت فذاك شع    كـــوين القصيدة مرة ومتنعي  

يتضح من خــالل هذا املقطع أن الشاعر يؤسس نصه على اإلحساس بالتعب 
باتت (واإلحباط، نتيجة نفسية مرهقة، أتعبها الواقع حتت ثقل األحزان والضياع، باألمل 

، )تعبت وتاهت خطويت ودياري: ( وتتضح الرؤية أكثر يف قوله،)حبرقتها يج ناري
قد ل و،الرمز/ شاعر إىل عامل احلب الذي جسدته املرأةونظرا هلذا التيه والضياع يلجأ ال
يف هذا املقطع، هذه القصيدة اليت متلكت " القصيدة"محل الشاعر هذه الدالالت لـ 

  .روح الشاعر وسكنت وجدانه، وأصبحت أنيسه الوحيد
 واليت حتيل إىل - وغري الرباعيات–وكثرية هي النماذج اليت تزخر ا الرباعيات   
  باإلضافة –رمز، اليت تراوحت بني الوطن، وبني امللجأ يف النهاية، ولقد جتسدت ال/ املرأة

                                                 
  .36: ص. الرمز والرمزية يف الشعر العريب املعاصر.  فتوح، حممد أمحد- )1(
                                                                                                                                         .  203: ص.  املرجع نفسه- )2(
  .70: ص. ظاهرة الغموض يف الشعر احلر.  خالد، سليمان-  )3(
  .14: ص. الرباعيات. الدين  ميهويب، عز-  )4(
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 من خالل الضمائر، حيث إا يف معظمها تشري إىل املؤنث، والضمري يف -إىل ما سبق 

الصورة احلداثية خباصة والشعر احلداثي بعامة، ضمري للعصر بدل أن يكون ضمريا لغويا 
  .ري ال يقل أمهية عن العناصر الشعرية األخرى أيضاحييل إىل شخص بعينه، والضم

، ألن هذا * هذا التحول يف مفهوم الضمريصالح فضليوضح الدكتور 
يف النقد احلديث، ويتجاوز " الفواعـل"يرتبط، بشكل ما، مبفهوم "األخـري أصبح 

لى مستوى البيان النحوي إىل حتسني ما يفضي إليه من بيانات مجالية، بأن يظل دائما ع
ى وجه ـافة اللغة، يف تلك املنطقة اليت تتجلى فيها أدبيتها وشعريتها علـــح

اخلصوص، ومن مث فهو دائم املغازلة لبقية مستويات التشفري والترميز يف النصوص اليت 
  .)1(..."يقارا

، نالحظ أن الرباعية تزخر بالضمائر اليت "حصار"يف املقطع السابق من رباعية 
كوين، أردت، استنفري، مقلتيك، توزعي، حتسسي، ( املؤنث فمنها حتيل مباشرة إىل

) أو املرأة(، ولكنها ال حتيل يف احلقيقة إىل الشخص املؤنث ...)كوين، متنعي، سيديت
ولقد جسد الشاعر شعوره باالغتراب . ولكنها حتيل إىل الوطن أو إىل منبع احلب عموما
ائر، ونلمس ذلك بوضوح من خالل وحبثه املستمر عن خمرج عن طريق توظيف الضم

  .حركيتها يف الرباعية
إن هذا الشعور باالغتراب الذي جتسده وحدة الشاعر وحاجته املاسة لاللتحام 
. بذوات اآلخرين، خلق نوعا من االضطراب لديه، من خالل النموذج املوضح أعاله

   ، إن هذا )تاهت خطويت ودياري(كما أنه يعاين ضياعا وتيها نلمسه من خالل قوله 
  

                                                 
تمد على  الذي يع " اإللتفات"  لقد رصدت البالغة العربية، يف ألقوى لفتاا األسلوبية ، بعض مظاهر ها املدونة يف أشكال حمددة، منها                  -* 

،لكنها مل تذهب يف تتبع بقية مظاهر هذه        " هو"باعتبارها" أنا"الذي يتمثل يف احلديث عن      " التجريد"تغري الضمري دون اختالف املضمر، و     
، احلركية إىل أبعد من ذلك، مما يقع عبئه على عاتق األسلوبية املعاصرة يف وضعها لقوانني فك الشفرة الشعرية ومستويات الترميـز األديب                     

  . ينظر شفرات النص للدكتور فضل
  عني  للدراسات والبحوث . دار روتابرينت.2ط. دراسة سيميولوجية فــي شعرية القص والقصيد. شفرات النص.  فضل، صالح- )1(

  . 8 -7: ص ص. 1995. اإلنسانية واالجتماعية      
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املقطع خباصة يوحي مبدى معاناة الشاعر وحرقة هذه الغربة النفسية اليت يعيشها يف  

  .      هذه الرباعية
أو  /وتتكرر مظاهر الغربة النفسية، واليت تعترب أشد مرارة من الغربة املوضعية  

مثال، " غربة"املكانية، يف مقاطع كثرية يبينها تشاكل الصور يف الرباعيات، ففي رباعية 
حييل العنوان وبصفة مباشرة على حالة نفسية معقدة وهي إشارة واضحة ال حتمل أي 

  . نوع من الغموض الذي ميكن أن يعترض املتلقي إلدراك معاناة الشاعر
 اليت متيل أكثر حنو املباشرة يف ميهويبعزالدين ومرة أخرى نلتمس طبيعة لغة   

واالستغالق، ولست أريد بذلك بساطة لغته كثري من احلاالت بعيدا عن الغموض 
  . الشعرية، بقدر توضيح خاصية من خواص جتربته الشعرية كما ذكرت يف موضع سابق

 ما ينتج عن عدم القدرة على االنسجام مع الواقع -غالبا-إن اإلحساس بالغربة 
 ومعطياته، أو هو فشل يف التالؤم معه، ولعل من أسباب هذا الفشل وجود خلل بسبب
التدمري الذي تتعرض له القيم احلضارية واإلنسانية حتت معاول التغريب والغزو الثقايف 

إىل   -على غرار الكثري من الشعراء-األجنيب، ولعل هذا االنفصال ما أدى بالشاعر
اهلرب من الواقع الذي حيمل الكثري من املتناقضات إىل أعماق ذاته ليبحث من خالهلا 

  .جام، وقد جتسد هذا اإلحساس يف كثري من رباعياتهعن معاين احلب واالنس
الرمز قد اختذت رمز احلب الذي يلجأ إليه الشاعر كلما / وإذا كانت املرأة

.  يف مدوناته األخرى-كرمز أيضا-ضاقت به دروب احلياة، فإا تنحوا منحى آخر 
الرجال يقدمون اليت اعتمدها الشاعر ليعرب عن الوطن يف صورة امرأة قدم ) املهر(وفكرة 

فلقد أخذ الوطن صفة احلسناء اليت يتسابق حنوها الرجال حاملني . أعمارهم مهرا هلا
                                      .   أرواحهم على أكفهم مهرا يف سبيل حتريرها فوق أي اعتبار آخر
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ذا النوع من " سيتيفيس"، ومدونة "اللعنة والغفران"فلت مدونة ولقد ح   

" العريب"، حيث فضل "الشمس واجلالد"الصور، وبشكل أكثر فاعلية يف مدونة 
  :)1(الشهادة يف سبيل الوطن على البقاء يف حضن والدته، يقول

        أنا آت           
  بالدي هذه روحي      
  خذيها مهرك اآليت      
    دا إنـيومدي يل ي      
  بلغت اليوم مرسايت      

الرمز، / وبعملية إسقاط بسيطة، يتضح أن الشاعر وضع الوطن يف مكان املرأة
ي ـكرمز للحب والتضحية بأغلى ما ميلكه اإلنسان وهي الروح، وتتكرر الصورة ف

  :)2(هقولـــ
  رجاال أقسموا جهرا       

  و قالـوا عيبنا فينا
    نقدم عمرنـا مهرا
  ناو من أعـلى علي

  :)3(وقولــه
  ي عيين وصيهـالشمس ف

  والليل فـي سجين قيامه      
  يــا بسمة الفجر النديه      
        

                                                 
.                              11: ص. 1998  سطيف، اجلزائر،دار أصالة،. 1ط.بن مهيديغنائية الشهيد حممد العريب . الشمس واجلالد. الدين  ميهويب، عز- )1(
  . 44: ص.  املصدر نفسه- )2(
  .92: ص.  املصدر نفسه- )3(
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  إنــي أفتش عن محامه

  روحـي ملن أهوى هديه      
  فلم التحسر واملالمــة؟      

، )روحي ملن أهوى هديه(و) نقدم عمرنا مهرا(يتضح من خالل العالمتني 
وطن، وهي قرائن يستغلها الشاعر ليجعل القارئ قريبا استغالل رمز املرأة كداللة على ال

الرمز / من إدراك الداللة احلقيقية هلذا الرمز الشعري، ومن مث فلقد اختذت صورة املرأة
، فلقد اختذ "سيتيفيس"، واختذت منحى آخر يف ميهويبحيزا كبريا من التجربة لـ 

ليت يتسابق الرجال حنو الفوز الوطن صورة أكثر تعبريا حيث أخذ مسات املرأة احلسناء ا
  : ا

  )مشهد للملك ماسينيسا بني جنوده( -
  :ماسينيسا

  ..أيتها املرأة القمحية اليت يطلقون عليها إزديف"
  ..منحتين القوة والصرب

  أنا ال أملك غري هذا التاج
  ..أمنحك إياه فاقبليه

  واتركي التاريخ يقول إن رجال
  كان امسه ماسينيسا

  )1(.."أحب مدينة
قد وظف الشاعر يف هذا املقطع، العالمات اللغوية أو القرائن الدالة على طبيعة ل

، وهي قرائن حتيل )منحتين القوة والصرب(و) أيتها املرأة القمحية(املخاطب، نذكر منها 
  مباشرة إىل أن املخاطب امرأة، لكن وباملوازاة يضع الشاعر ما يدل على أن هذه املرأة 

  
                                                 

  .10: ص. سيتيفيس. الدين  ميهويب، عز- )1(
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أحب (...) إن رجال(و) يطلقون عليها إزديف: (ن خالل قولههي رمز لشيء آخر م 

  ).مدينة
/  ومن مث وبعملية إسقاط بسيطة يتضح أا صورة رمزية أخرى يف توظيف املرأة

ويف صورة أخرى ال ختتلف عن هذه الصورة كثريا تتجمل . الرمز لإلشارة إىل الوطن
  :)1(رأة عاقر، يف قولهكامرأة فاتنة حتولت بعد سنوات عجاف إىل ام" سيتيفيس"

  .. وحىت اإلمرباطور ديوكريتيان كان مفتونا ا-      
  ..            تلك املرأة احلسناء مل تعد مثلما كانت

  ..           وتربتها صارت كامرأة عاقر
  ..           وحل اجلدب حمل اخلصب
  ..            فكانت سنوات عجاف

املرأة (أكثر يف هذا املقطع من خالل الثنائية الضدية          وتتجلى طبيعة الرمز 
بعدما " سيتيفيس"، فلم جيد الشاعر غري هذا التمثيل عما أصاب )امرأة عاقر/ احلسناء

". ماسينيسا"كما قال .." تنجب األبطال"حل ا اجلدب، بعد أن كانت تربتها سوداء 
لفة، يف خمتلف يف صور خمت- على وجه اخلصوص–ومن مث فقد ورد هذا الرمز 

  . املدونات
         وهذا راجع للطاقة اإلحيائية اليت يتمتع ا الرمز، ما مل يكن مقيدا مبضمون 

امل مقولة بل حامل انفعال، فالرمز الشعري ـ وإن مل يكن ح،حمدد، أو سياق معني
عالقة الرمز باالنفعال من جهة، ومن "وهذا من خالل . متجدد املضمون يف كل صورة

 وهذا ما جيعله قادرا ،)2("قته بالتجربة اجلمالية اليت هي دائمة التطور من جهة ثانيةعال
على البث املتواصل، والتفجر املستمر، والتأويل املتعدد، غري أن ذلك ما يتأتى له إال يف 

  السياق الفين للنص الشعري، فالرمز هو ابن السياق وأبوه معا على حد تعبري فتوح 

                                                 
  .19:  املصدر السابق، ص- )1(
.                                                     39: ص. 1991. 83 -82ع. ، جملة الوحدة"لية الرمز الفين يف الشعر احلديثمجا. " كليب، سعد الدين-  )2(
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اعل مع البنية الداخلية يف الصورة، ومع البنية اخلارجية يف العامل، ليجعل أمحد، إذ يتف 

  .منها بنية واحدة غري قابلة للفصل واالختصار
، إذن، هو الذي حيدد قيمة الرمز، أما مفهومه والغموض الذي قد حييط *السياق  

يقول به، ليس يف توظيفه، وإمنا يف صعوبة ربطه بسياقه احلقيقي، ويف هذا املعىن 
رمبا ال يكون الشيء الغامض يف الرمز هو الفكرة اليت تقع من خلفه، :"مصطفى ناصف

، فاخلاصية احلقيقية للتعبري ..ولكنه مساق الدالالت الضمنية اليت تسكن هذه الفكرة
الرمزي ليست هي الغموض أو السرية، ولكنها االلتباس وتنوع التفسريات املمكنة حىت 

يتضح من خالل هذا القول أن الرمز الشعري . )1("تغيريا مستمراجند معىن الرمز يتغري 
فالتجربة الشعورية مبا هلا . يعتمد أساسا على التجربة الشعرية اخلاصة والسياق اخلاص

من خصوصية يف كل عمل شعري هي اليت تستدعي الرمز لكي جتد فيه التفريع الكلي 
  .ملا حتمله من عاطفة أو فكرة شعورية

الرموز اليت يستخدمها الشاعر قدمية، فإنه حني يوظفها يف نصه  ومهما تكن 
البد أن تكون مرتبطة باحلاضر، بالتجربة احلالية، وذلك بواسطة خلق الشاعر للسياق 

الرمز إذا كان له مغزى فإن هذا املغزى خيتلف من "اخلاص الذي يناسب الرمز، ألن 
ذي يرد فيه من أي نوع من أنواع سياق إىل آخر، وهو أشد حساسية بالنسبة للسياق ال

فالقوة يف أي استخدام خاص للرمز ال تعتمد على الرمز نفسه . الصورة أو الكلمة
  .)2("مبقدار ما تعتمد على السياق

يف سياقه الشعري، أي  ينبغي، إذن، يف ضوء هذا الطرح أن يفهم القارئ الرمز  
  هة هلا، وال جيب أن ينظر إليه ي ضوء العملية الشعورية اليت تتخذ الرمز أداة وواجـف
  

                                                 
  متكن  خلفية للرسالة  فتثمل.أشرت يف موضع سابق إىل مفهوم السياق باعتباره الطاقة املرجعية اليت جيري القول من فوقها:  السياق-*  

  .ووضحت أوجه االختالف بني سياق النص والسياق النصي، وهو املقصود أعاله. املتلقي مـن تفسري املقولة وفهمها      
  . 112: ص.  ذكره فتوح أمحد حممد، يف كتاب الرمز الرمزية يف الشعر العريب املعاصر– )1(
  .199: ص. املعاصرالشعر العريب . الدين  إمساعيل، عز-  )2(
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مقابال لعقيدة، أو ألفكار بعينها، ألن هذه النظرة تفقد الرمز مجاليته الفنية، فالسياق  

  . مينح الرمز حيوية وتتجددا، ويبعده عن الثبات والدميومة
استخداما رمزيا يف نص ما، " امرأة"فعندما نقول إن الشاعر قد استخدم كلمة 

إحالة جاهزة هلذا الرمز، كأن نقول إنه يرمز إىل احلسن، وإىل الرقة ال حيق أن نعطي 
ليست رمزا أبديا " املرأة"فـ . مثال، ما مل نتدبر هذا املعىن يف السياق الشعري نفسه

  .ومطلقا للرقة واجلمال
 فالشاعر يوظف اللفظة نفسها ليشحنها بدالالت خمتلفة رامزة يكشف عنها 

يف الرمز عند الشاعر العريب خيتلف عنه عند الشاعر ولإلشارة فإن توظ. السياق
 وعلى الرغم من أن الشاعر العريب كان قد تأثر ،األورويب، وكذلك الرمز األسطوري

بالشعر األورويب يف هذا اال، إال أن هناك فرقا كبريا بني خصوصية كل واحد منهما 
  . من حيث النشأة والوظيفة

إن الرمز األورويب : " بقولهعبد املعطي حجازيأمحد وقد أشار إىل ذلك الشاعر 
ميكن أن يقال عنه إنه نتيجة اهلروب من الواقع إىل الغيب يف حني كان الرمز يف الشعر 
العريب املعاصر نتيجة الثورة على الواقع الفاسد والطموح إىل واقع أمثل وهذا الفرق يف 

أن يقال عنه إنه خالص فردي النشأة يترتب عليه فرق يف الوظيفة، فرمز اهلروب ميكن 
راحته النفسية، أما رمز الثورة على الواقع الفاسد فهو رمز النبوة الذي  حيقق به الشاعر

  .)1("حيمل الرفض البشري معا
عزالدين من توظيف الرمز بعامة عند " الغرض"يتقاطع هـذا املفهوم مع   
 أو ما يتعلق بالوطن كما ، ألن الشاعر يقوم بإسقاط الرمز على جتاربه اخلاصة،ميهويب

  .سبق وأن رأينا يف توظيف الرمز الشعري
  
  

                                                 
  .70: ص.  ذكره خالد سليمان يف ظاهرة الغموض يف الشعر العريب احلر- )1(
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  : الــرمز األسطوري-2-  

أما فيما يتعلق باألنواع األخرى كالرمز األسطوري مثال، فلقد كان هلذا النوع   
 غري أن طبيعة الرمز األسطوري ، يف خمتلف املدوناتهذا الشاعرعند أيضا حضور 

 كون األول -كرمز املرأة مثال–يعة الرمز الشعري ختتلف كل االختالف عن طب
  . يستدعي إىل الذاكرة األسطورية القدمية بأبعادها املتنوعة، جزئية كانت أم كلية

ويترتب على ذلك أن أي قصور لدى القارئ يف استحضار تلك األبعاد يف 
جعل األسطورة سيقلل من فهمه للنص الذي يقرأه، وقد ال يفهمها على اإلطالق مما 

ومن األمثلة على الرمز األسطوري يف . الكثري من قراء النص املعاصر يصفونه بالغموض
  :)1( قولهميهويبجتربة 

  أنا آت              
            أنا آت    
  وصويت فــي السماوات    
  أغنــــي للتراب احلر    
  ألفراحـي وآياتــــي    
  ..واطلع مثلما العنقـــا    
   رمــــادا دون أصوات    

  
  :)2(وقولـــه

  .  يا شهيدا      
  من رماد األرض يايت فأراه    
  ..وردة يف كـــــل قلب    

                                                 
  .11: ص. الشمس واجلالد. الدين  ميهوبني عز-  )1(
  .96: ، صنفسه املصدر -  )2(
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 أو )العنقاء(رمز  -خباصة األول–         يستوقفنا يف كل من هذين املقطعني 

متتد مخس مئة سنة وهي أسطورة ... ، وهو طائر أسطوري كانت حياته)الفينيق(
عيش يف القفار العربية، وعندما حيني موته حيضر حمرقته ، وتقول أيضا إنه طائر يةفرعوني
 وبعد أن يتحول جسده إىل رماد، خيرج من هذا الرماد فينيق آخر فيت يعيش ،بنفسه

رمز البعث  وقد أصبح الفينيق يف الكتابات املسيحية يف العصور الوسيطة... املدة نفسها
قارئ على تأويل املقطع معرفة تفاصيل هذه األسطورة تساعد الو ،املسيحللسيد 

  .وبالتايل فهمه
أو ..) أطلع مثلما العنقا(إن وجود مثل هذا الرمز األسطوري بصفة صرحية   
، ميكن أن نعرف أبعاده من خالل القرائن اليت )من رماد األرض يأيت فأراه(إحيائية 

وضعها الشاعر يف كلتا الصورتني، وهذا األمر مل يكن صدفة، بل إن الشاعر وظف 
إىل ) اليأس( الشعورية التصاعدية، من األسفل رمز مبختلف أبعاده ليجعلنا حنس حبالتهال

، فيأس الشاعر بسبب احلالة اليت آل إليها شعبه، ووطنه، )االنتصار والطموح(األعلى 
وصورة الشهيد الذي استشهد يف سبيل الوطن لكنه انبعث من جديد ولكنه ظل حيا يف 

  لم بإمكانية حتقق معجزة العنقاء، معجزة ختلق من العدم جعله يفكر وحي. أبناء وطنه
  : )1( وكما ورد يف قولــــه،وجودا آخر كما خلق الرماد فينيقا آخر) والرماد(

       ال تيأسن      
       ستطلع رغم املواجع       

                                  مشس الوطن
  ..ت يف زمن                         هم الطالعون من املو

                           شكله مجرة
                           لونه مخرة

                           طعمه حسرة
                                                 

  .77 - 76: ص ص. اللعنة والغفران. الدين  ميهويب، عز- )1(
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        : )1(إىل قولــــــه 

                           فال تيأسن
                           ستبقى اجلزائر شاخمة مثلكم

  أنف الفنت                         رغم 
                           وسيكرب فينا الوطن    

أمام هذا االنكسار، جعلت ) اجلزائر(إنه ينطلق من قناعة أكيدة وهي أن فاجعة 
الشاعر يأمل يف حتقيق املعجزة، وهي إخراجها من واقع الفنت وبعثها من جديد كما 

  .يبعث الطائر األسطوري
 إبداع الصورة باستغالل الرموز األسطورية هي، إذن، مناذج بسيطة عن كيفية  

 حيث إن الشاعر يوظف الرمز ،بإخضاعها للسياق الذي يتحكم يف إخراج مدلوالا
ويودع القرائن اليت تساعد املتلقي على التقرب من أبعاد األسطورة املوظفة، وربطها 

  .بالتجربة الشعورية لديه
  :  الرمز التارخيي-3-

، بالنظر ميهويبعزالدين ي، فلقد نال حظا وافرا يف جتربة أما عن الرمز التارخي  
إىل طبيعتها، حيث إا متيل يف معظمها إىل الطابع التارخيي، والتاريخ أيضا من املصادر 
الغزيرة اليت يستقي الشاعر احلداثي منها الكثري من شخصياته ويتخذ منها أقنعة معينة، 

ستدعاء النصوص التارخيية املاضية فحسب، ولإلشارة فإن هذا الشاعر ال يقتصر على ا
بل يعمل على استحضار األجواء التارخيية برمتها، وهو يفاعل بني جتربته الشعرية 
واحلدث التارخيي الذي ميتصه داخل النص الشعري لتلتحم التجربتان، وتصبح كل 

  .واحدة دالة على األخرى
  
  

                                                 
  .77: ص. السابق املصدر -  )1(
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تارخيية يستتر ورائها ليعرب الذي ميثل شخصية ) القناع(يستخدم الشاعر "وحني  

، فإمنا يقدم من خالل ذلك القناع جتربته )1("عن موقفه أو يقيم جتربة الواقع احلديث
  . ، مادام يصلح ليكون حامل جتربته الشعورية والفكرية بأوجز تعبري)معرفيا ومجاليا(

ومن هنا يظل تراث املاضي أفيد بثرائه وغناه لدى الشاعر ألنه يصل احلاضر 
ملاضي، واملاضي باحلاضر حىت خيترق حدود واقعه وخيرجه من جديد من أحداث با

موته، هذا من جهة، ويضمن لعمله التأصيل حني تضطرب الرؤيا بني املبدع القارئ من 
  . جهة أخرى

 إىل توظيف الكثري من الرموز التارخيية اليت هلا دالالا عزالدين ميهويبلقد عمد 
شخصيات، أو حتيل إىل األماكن، ومن هذه الرموز اليت وردت اخلاصة، واليت تتعلق بال

على " الشمس واجلالد"غنائية ، يف قوله يف )تاكفاريناس(يف أكثر من موضع، رمز 
  : هذا الرمز مستحضرا  بن مهيديالعريبلسان 

  ..  تاكفاريناس        
  أيها الطالع من تابوت روحي       
  أي صوت أيقظ اليوم جروحي       

   شيئا غري شعيبأنا ال أملك
   )2("يا أقدار بوحي"ودم يصرخ 

مهما، وهو   تارخييا-ورمزا–لقد وظف الشاعر يف هذا املقطع حدثا 
وتعرف على ..وأيام..يومان. مر يوم"، الذي ميثل التاريخ، حيث يقول )تاكفاريناس(

  رمز)تاكفاريناس(، والقرينة على أن )3("صديق عمره تسعة عشر قرنا امسه تاكفاريناس
  ).عمره تسعة عشر قرنا(لتاريخ برمته هو قوله 

  
                                                 

  .277: ص. الغموض يف الشعر العريب احلديث. هيمإبرا رماين، – )1(
 .24: ص. الشمس واجلالد. الدين  ميهويب، عز-  )2(
  .23: ص.  املصدر نفسه-  )3(
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ومن مث فالرمز التارخيي ال ينحصر يف توظيف شخصية ما فحسب، وإمنا ميتد  

ويتفرع ليشمل أمناطا أخرى، مثل الرمز الدال على حدث، والرمز التارخيي اجلمعي 
 هذه احلال وكشف الدالالت اليت ميثلها الرمز يف ،)أي الدال على فئة أو حقبة متميزة(

  .ضروري من اجل الدخول إىل عامل الصورة وفهم معانيها
 رمز األصالة )االوراس( حييل بصفة مباشرة إىل )تاكفاريناس( ولإلشارة فإن 

الل ذلك إىل هذه ــ،  وهو يستند من خ)االوراس(أيضا، ولقد وظف الشاعر رمز 
تلفة، فتحولت إىل رمز للثائرين؛ اجلبال اليت ارتبط ميالد الثورة اجلزائرية مبناطقها املخ

فحني يذكر االوراس، تذكر البطولة ويذكر بالضرورة االستعمار بأشكاله املختلفة، 
والثورة لدى الشعراء أمشل وجذورها أعمق، فهي ثورة على الواقع، وعلى اللغة، وعلى 

كر ، يف أغلب أعماله الشعرية يذميهويبعزالدين لذلك كان . القدمي البايل املتروك
  .االوراس، إىل حد أن أصبح غامضا

رغم كثرة –ما من شاعر عريب " إىل أنه عبد اهللا ركييب الدكتورولقد أشار 
 إال وذكر االوراس يف شعره سواء كان قليال أو كثريا، -الشعراء على الساحة العربية

ورمبا كان ذكر االوراس جواز مرور القصيدة إىل النشر حىت ولو مل تكن يف مستوى 
، ومل يقتصر الشعراء على ذكر االوراس يف متون قصائدهم، بل فيهم )1("هلها لذلكيؤ

 جمموعته يف ميهويب عزالدين كما فعل -من جعله عنوان لنصه، والعنوان عملية فكرية
  ". يف البدء كان أوراس"

ليس بالعملية السهلة، خباصة على  إن عملية الكشف الداليل ملا متثله هذه الرموز  
العادي غري املتخصص، إذ أضحى التعامل مع هذه الرموز، وفك مدلوالا اليت القارئ 

حتيل إليها، من ابرز املشكالت اليت تواجه القارئ بسبب جلوء الشاعر إىل توظيف رموز 
  . غري مشهورة تنحصر معرفتها لدى قلة من املتخصصني

  
                                                 

  .11: ص. 1982وطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، الشركة ال. األوراس يف الشعر العربــي ودراسات أخرى. اهللا  الركييب، عبد– )1(
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قارئ إىل وما مل تشتمل الصورة على بعض القرائن اليت ميكن أن دي ال

استحضار النص التارخيي الغائب، أو معرفة الشخصية املوظفة فيه، فإن القارئ سيقف 
عاجزا عن اإلحاطة بأبعاد التجربة النصية، وهذا ما جيعل عملية فهمه للنص عملية 

 وكما أشرت فإن غرضي من هذه الدراسة ليس تقصي مجيع ،مبتورة يف أهم أجزائها
إىل كيفية  ، بقدر ما يهمين أن أشريهذا الشاعرها يف جتربة أنواع الرموز، وتتبع توظيف

  .تعامل هذا الشاعر مع هذه الرموز يف تشكيل الصورة الفنية
على إيداع ) حدثا كان أم شخصية(يعتمد الشاعر يف توظيف الرمز التارخيي 

قرائن يف النص، من أجل مساعدة القارئ يف التقرب منها لكن هذه القرائن تتفاوت يف 
 أحيانا من السياق العام )1(رجة اإلفصاح عن حقيقة هذه الرموز، فقد تكون مستمدةد

بط  جزئيات متفرقة يف  والقارئ يف هذه احلال إمنا يتوصل إليها عن طريق ر،للقصيدة
 وهي يف أحيان أخرى معطاة من قبل الشاعر نفسه، عن طريق التعريف هذا السياق،

  :)2(ولهاملباشر والصريح للرمز، ومن ذلك ق
  بـــالدي اليت ألفت مثل عصفورة شدوكم

  واملقصلة "*مجيلة" وترتيلكم لعيون                   
  ألوراس يطلع من كربياء املسافات واألسئلة    
  لوهران ترقص حىت الصباح     

فلقد اعتمد الشاعر الرمز بصراحة، ال يعتمد على قرائن من أجل كشف أبعاده، 
وحكايتها مع التاريخ؟ أقول زيادة على ) مجيلة( يعرف زيادة على ذلك، فمن منا ال

ذلك مل يترك الشاعر القارئ قبل أن يضع له بعض اإلشارات اليت تعينه على التعرف 
  وبعد فهم أبعادها ميكن أن يربط بسهولة بني شخصية مجيلة ، )مجيلة(على شخصية 

                                                 
 .74: ص.  يف الغموض يف الشعر احلر ذكره خالد سليمان- )1(
  .55: ص. اللعنة والغفران. الدين  ميهويب، عز- )2(
    الكثري من الشعراء مر الفرنسي، كتب حوهلا  يقصد مجيلة بوحريد، وهي مناضلة جـزائرية، نالت أشد أنواع العذاب من املستع-   *

  .زةبوحريد، وبوباشا، وبوع: العرب، ومجيالت اجلزائر ثالث      
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ث أصبح كل وشخصية كل بطل جزائري تعرف للتنكيل وضحى من أجل الوطن، حي 

  . اجلزائر) مجيلة(واحد من هؤالء ممثال يف 
 ظلت رمزا لنظال املرأة ضد االستعمار بأشكاله، انطالقا من مجيلة بوحريدو

" مجيلة" وأفكارها وسلوكها، وإذا كانت اأنثى مبشاعرهكون املرأة خلقت لتكون 
مزا لكل اخترقت هذه احلدود تلبية للنظال، وملمارسة حريتها الشرعية، فصارت ر

نسج خيال الشعراء حول هذه "املناضلني يف العامل من أجل قضاياهم العادلة، فقد 
 مثال أعلى بوحريد مجيلةالقصة احلقيقية هلذه البطلة كثريا من املبالغات حىت صار اسم 

  .)1("للصمود واملقاومة والتحدي
أصح وخيتلف األمر يف مقطع آخر حيث وظف الشاعر رمزا تارخييا أو بتعبري 

  :)2(رمز ديين خيتلف عن الرمز السابق شكال ومضمونا، يف قوله
  دار الفلك    
  كنا صغارا    
  ال تراب وال دوايل    
  نلهو كيوسف بني إخوته    

  تدغدغنا الليايل
  كنا صغارا    
  دار دورته الفلك    
  ..وطين أموت حبسريت    
  وحدي معك      

الم مع إخوته، كما عليه الس) يوسف(تستوقفنا يف هذا املقطع قصة سيدنا 
  وطين أموت حبسريت (و) يوسف وإخوته(تستوقفنا باإلضافة إىل ذلك بروز قرينتني مها 

                                                 
  .45: ص. يابالتراث والتجديد يف شعر الس.  عثمان، حشالف– )1(
 .83: ص. اللعنة والغفران. الدين  ميهويب، عز- )2(
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يف قصة سيدنا  ، واللتان حتيالن إىل حدث تارخيي مهم يف حياة املسلمني يتمثل)معك 
عليه السالم ملا تشتمل كل واحدة أو تشري إىل فترة حرجة وصعبة مر ا كل ) يوسف(

  :فهناك صورتني) الوطن(و) فيوس(من 
  صورة الــــــوطن واحلسرة         صورة يوسف الذي يلهو مع إخوته

  
  يـــوسف                                                الـــوطن

                           تعرض كل منهما للغدر واخليانة
  

 عليه السالم، فلقد )يـوسف(وقصة ) الـوطن(إنـه بذلك يوحد بني قصة 
كان ) يوسف(وما حدث له ليعرب به عن الوطن وما حيدث معه، فـ ) يوسف(انتزع 

  .ضحية الغرية وكذلك بالنسبة للوطن
ميكن أن نستنتج من هذا العرض السريع ألهم الرموز املوظفة يف الصورة الفنية   
ئيا وجتسيديا، ، أن الرمز البد أن يتحدد بكونه سياقيا وإحياميهويبعزالدين لدى 

وبكونه حامل انفعال ال حامل مقولة، كما أنه عامل هام يف إبداع الصورة الفنية كما 
رأينا سابقا، عندما جيعل التجربة الشعرية تلتحم مع التجربة الشعورية لدى الشاعر 

  . ويكسب هذه الصورة الفنية طابعا فنيا ومجاليا يبهر املتلقي وحيقق األثر يف نفسه
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  :متهيد

رأينا، إذن، كيف أن الصورة الفنية تقوم أساسا على عملية االنزياح اللغوي، 
طبيعي إىل ال املستوى من ،هذه العملية اليت ال ختلو من تغيريات وحتويرات متر ا اللغة

 عملية التصوير اليت تشمل بدورها من خالل ، الفنيةاملستوى الفين الذي ميثل الصورة
 أكثر فاعلية لكنها ال خترج يف إطارها العام -باإلضافة إىل اللغة –عناصر نصية أخرى 

 ذلك أن املستوى اللغوي هو أول املستويات وأعالها مرتبة يف تشكيل ،عن اللغة
   .الصورة أو يف تركيبتها النوعية الفريدة

  هذا االهتمام باملستوى اللغوي مل يكن وليد العصر احلاضر، ولكنهفإنولإلشارة 
وليس – قبل املستويات األخرى ،ىماالقدالبالغيني والنقاد ه من االهتمام لدى أخذ حظ

 عكس اآلداب يف ى وهي ميزة النقد العريب، خباصة النقد البالغي عل-على حساا
  .*اللغات األخرى أو األقوام غري العربية

 وغري بعيد عن التشكيل الفين، تدخل األنواع السابقة اليت رأيناها يف الفصل 
ينطوي حتت لغة تركيب لغوي احنرف عن مواضعات العادة لكنه الثاين، ألا أساسا 

ا سابقا، باإلضافة راألدب، اليت ختتلف عن لغة التواصل اليومي يف جوانب كثرية ذك
إىل الرمز مبختلف أنواعه كعنصر فعال وأساسي يف إخراج الصورة يف شكل جديد 

  . وخمتلف أيضا
 قد يكون – الشعرية كمنطلق أول **"الرؤية"كن أن نضع باإلضافة إىل ذلك ميو
، ألا خاصة بشاعر دون غريه، للنص الشعرية يف إعطاء التوجه اخلاص -سابقا للغة

  .للناس العاديني" الرؤية"كما أا ختتلف عن 
  

                                                 
   إن تـاريخ النقد عند الغرب يف عصر النهضة خباصة، مل يكن يركز على اللغة ألن اللغة ليست من خصوصيات هذا النقد كما كان-   *

  ى ذلك،ـصوصيات الثقافة بصفة عامة، والنقد األسلويب عند أرسطو عينة عل الشــأن عند اإلغريق، حيث كـانت اللغة من خ      
  .نستثين النقد العريب القدمي وخباصة النقد البالغي الذي كان يركز أساسا على اللغة      و

  . يطلق على هذا املصطلح اسم الرؤيا عندما يتعلق األمر بالشعر والفن عموما-  **
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ومن هذا املنطلق، رأيت أنه من الضروري أن أتطرق إىل بعض مالمح قاموس  
 يف بعض مواقفه، خباصة فيما يتعلق بالوطن، والوطن العريب يف هلذا الشاعرالتصوير 

عن - إن صح القول–، هذه التجربة األوىل املتميزة "يف البدء كان أوراس"املدونة األوىل 
باقي اإلصدارات األخرى، من منطلق أا التجربة األوىل للشاعر واليت محلت 

  . صا وقاموسا لغويا خمتلفاموضوعات تتعلق بالوطن العريب مما أعطاها طابعا خا
ولإلشارة فإن هذا الفصل يتعلق أساسا بلغة وأسلوبية الصورة، كما أن هذه 

عزالدين  للصورة الشعرية عند  والبالغيةي رصد للخصوصيات األسلوبيةـالدراسة ه
  .عن غريه من الشعراء اآلخرين الشاعرهذا ، واليت جعلت منها تركيبة فنية متيز ميهويب

ه الدراسة فرضتها بعض املالمح اللغوية واألسلوبية يف طريقة كما أن هذ
التصوير، واليت متكنت من مالحظتها بعد دراسة تشكيل الصورة عند هذا الشاعر، 
حيث إنين الحظت أن هناك اختالفا واضحا يف طريقة التصوير عنده، ميزها بالدرجة 

لغوية، باإلضافة إىل األوىل القاموس اللغوي الساخر، من خالل بعض العالمات ال
  . األسلوب السهل املمتنع الذي ميز أغلب الصور أيضا
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  :   القاموس اللغوي للصورة الشعرية: أوال

 بتوظيف - بعامةعزالدين ميهويبوجتربة –لقد متيزت املدونة األوىل خباصة 
يه طابعا يتعلق  ومن مث، فقد اختذت الصورة الفنية لد،عالمات لغوية متقاربة منذ البداية

 دون غريه، وباإلضافة إىل القاموس اللغوي فقد ميز الصورة الفنية لديه، األسلوب ذا
السهل املمتنع، ألن الشاعر ميتلك قاموسا لغويا ساخرا جتلى من خالل العالمات اللغوية 

  :)1(املوظفة، كما يف قوله
  )لبنانا(رزكانت وكان األ) رمص(و   فلسطني واجلوالن، كان هنا  كانت    

  ! األعراب نقصانا–وكان يعربه  لم          كنا وكانوا وكـانت كلنا ك
واملالحظ على هذا النموذج، طابع السخرية من خالل عالمتني، العالمة األوىل           

، حيث حيمل هذا الفعل الناقص داللة مباشرة علـى          )كان(هي توظيف الفعل الناقص     
  . ي ينسب إليهمن خالل املوقع اإلعرايب الذ) النقص(

 فإنه يشري إىل الزمن املاضي إال يف بعض حاالته االستثنائية،           ،باإلضافة إىل ذلك  
، ولكن الذي جعله داال على السخرية يف هذا )كان(هذا طبيعي بالنسبة للفعل الناقص و

، )كنا وكانوا وكانت كلنا كلم    (يف قوله   ) كلم( هو ارتباطه بالعالمة اللغوية      ،النموذج
) الكلم(بـ  ) كان(؟، فارتباط الفعل الناقص     )كلم(وقال  ) فعل( يقل الشاعر    فلماذا مل 

  .هو مدعاة للسخرية
أما العالمة الثانية على السخرية، وهي أسلوب التعجب، وهذا النوع من   

، غالبا ما يدل على السخرية من أمر ما، واملالحظ على )اإلنشائي غري الطليب(األسلوب 
 باإلضافة إىل أسلوب االستفهام الذي ، النوع من األسلوبأغلب املدونات شيوع هذا

أقصد اللغة  –اجتماع هذين األمرين اهلامني ـسأتطرق له يف موضع الحق، وب
، حيث إا ميهويب كعنصرين مجاليني تتضح طبيعة الصورة الفنية عند - واألسلوب

  بيعة جتربته صورة عاكسة لواقع معني، وساخرة يف أغلب حاالا، وهذا ما تقتضيه ط
                                                 

  .85: ص". لبدء كان أوراسيف ا. " ميهويب، عزالدين- )1(
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 خباصة عندما يتعلق األمر بالوطن، والوطن العريب، والقضية ،الفنية والواقعية معا 

املقاومة :"... الفلسطينية اليت يؤمن ا كما يؤمن ا الشعب الفلسطيين، ألنه القائل
كما ورد ، )1(..."كلما عمرت زادتنا إميانا بأا قضية حق، والشعب الفلسطيين سينتصر

  : ومن ذلك قوله،"يف البدء كان أوراس"موعته جميف 
   )2(أحالمك أكرب من أحالم الكون  
  والقدس حلن وفاء  
         يف حمافلنا  
  ..واألرض كوم تراب  
   )3(!فاندفنا..          كان  

يتضح من خالل هذا املقطع، كيف أن كل كلمة هي عبارة عن قطعة من 
 ومع مرارة هذه التجربة واختالفها يصبح ،نيةالوجود، أو وجه من أوجه التجربة اإلنسا

 ال متلكه كلمة أخرى، فالتالحم بني اللغة والتجربة مييز  خاصلكل كلمة طعم ومذاق
  . الكلمة بكيان متفرد عن كل ما عداه

 ..القدس، حلن، وفاء، األرض، كوم تراب، اندفنا: ما يتعلق بـ: فهذه التجارب
 وخيتم الشاعر ،ة وليست جمرد كلمات وصفيةكلها كلمات تنطق ا احلياة مباشر

  .، وهي إشارة أخرى إىل السخرية!)فاندفنا.. كان(املقطع بعالمة التعجب 
 الذي طبعت به الصورة -أي أسلوب التعجب– وعن طبيعة هذا األسلوب 

إن الذي أثار :"...عبد الرمحن تربماسني، يقول الدكتور ميهويبعزالدين عند الفنية 
طابع السخرية الذي يرسم به " (...) يف البدء كان أوراس "قراءيت الديوانانتباهي لدى 
  م، حيث كان عمر الشاعر ستا 1985 املوافق لـ هـ1406سنة  الديوان املطبوع

   
                                                 

  .التلفزة اجلزائرية، القناة األرضية. 2004ديسمرب 23 نشرة الثامنة، اخلميس - )1(
  .118: ص. يف البدء كان أوراس. الدين  ميهويب، عز- )2(
  .125:  ص، املصدر نفسه- )3(
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وخاصة إذا كان املقام –وعشرين سنة وهذا ال يتوافر عند غريه من شعرائنا يف اجلزائر  

–له معجم لغوي من السهل املمتنع : " الدكتور يضيف)1("واملقال خيص اتمع العريب
  :)3(من ذلك قوله، )2("خاص به
  رمبا أخطأت حني اخترت لألرض طيورا    
  ..وفراشات    
  !وظل الزيزفون    

لقد وظف الشاعر يف هذا املقطع عناصر من الواقع انطلق منها لتجسيد فكرته، 
ومنها ما ميثل املوجودات ) ...طيورا، فراشات، زيزفون(منها ما ميثل الكائنات احلية 

لكنه ال يقصد املدلوالت املعروفة هلذه العناصر، إذ ...) األرض، الظل، (غري احلية 
يتساءل القارئ حتما، هل أن الطيور والفراشات ختتار فعال لتكون يف أرض دون 
غريها؟ إن هذه األسئلة وغريها ال ميكن حبال من األحوال أن تفك الرموز املوجودة يف 

ا املقطع، وإال ملا أصبحت رموزا، ألن الشاعر مل يأخذ من حقل الواقع إال جزئيات هذ
  . اار ما كان يشدها من عالقات وأسباب

فالطيور هنا ليست الطيور مبعناها املعهود، بل لعل الشاعر مل يكن يتحدث عن 
إذ مل أو موطنه، / الطيور إطالقا، بل كان يوحي إىل ذلك اجلمال الذي تاه عن مكانه

ال أود تقدمي قراءة للمقطع، وإمنا أحاول ربط هذه !. يسكن يف وطنه وظل طريقه
الدالالت وغريها بوقوف الشاعر موقف تعجب وسخرية من نفسه ومن فشل 

  !. اختياره
ومن مث، فإن طبيعة الصورة الفنية ختضع لطبيعة القاموس اللغوي اخلاص   

  ، ألن الصورة تنشأ كفكرة لدى *وانبالشاعر، واألسلوب، هاتان القوتان العميا

                                                 
  .01: ص. ن أوراس منوذجايف البدء كا. فعل الكينونة يف شعر عز الدين ميهويب.  تربماسني، عبد الرمحن- )1(
  .  املرجع نفسه- )2(
  .26: ص. اللعنة والغفران.  ميهويب، عزالدين- )3(

  ".األسلوب"و"اللغة"على " القوتان عمياوان"  يطلق بارت مصطلح - *
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املبدع، حيث إا تراوده يف زمان ومكان غري حمددين، فيحاول وبصعوبة / اعر ـالش 
 أن يصوغ هذه الفكرة بصيغة لغوية معينة، فتتم هذه الصياغة الفريدة بقوة - أحيانا-

ة من الصميمية السرية للمبدع، وهي األسلوب، واملبدع حني يعرب يعرج على لغ
التواصل اليومي مث يفرغها من معناها املألوف ويشحنها بدالالت جديدة تعد مفتاحا 

      .للقراءة بعد ذلك
 يف أكثر من بارتإن هذا التصور، حول طبيعة األسلوب هو ما أشار إليه 

، فالشاعر يوجد لغته املختلفة *للكتابة الصفر الدرجةموضع، وهو بصدد البحث عن 
  .لوبه املتميزعن غريه من الناس بأس

صور، ودفق، وقاموس تولد كلها من جسم " حيث إن هذا األسلوب هو 
هكذا تتكون حتت اسم . وماضيه مث تصري شيئا فشيئا، اآلليات نفسها لفنه] الشاعر[

، ]للشاعر[أسلوب، لغة مكتفية بذاا ال تغوص إال يف امليثولوجيا الشخصية والسرية
الم حيث يتكون أول زوج من الكلمات واألشياء، تغوص يف تلك الفيزيقا السفلى للك

 من خالل هذه الفكرة بارت، يؤكد )1("اللفظية لوجوده**وحيث تستقر ائيا التيمات
  .أن األسلوب خصوصية مميزة، ألنه يتعلق بالعقد واملكبوتات والظروف اخلاصة

اليت فاملبدع حياول أسلبة اللغة واألحالم إىل واقع خيايل حيقق فيه طموحاته 
   ولقد رأينا يف موضع سابق كيف أن اللغة األدبية تتماشى ،رفضها الواقع احلقيقي

                                                 
 عالقته  هو- يف موضوع خاص بدراسة   الصورة الفنية–" الدرجة الصفر" إن اهلدف من احلديث عن الكتابة عند بارت خباصة -  *

الدرجة "ذلك أن البحث عن ). ملا هلا من عالقة بدورها يف تشكيل الصورة القدمية واحلداثية بطريقة واحدة تقريبا(الوطيدة بالبالغة القدمية 
هلا غايات منها الدرجة العادية أو املألوفة للغة، والكتابات السياسية وغريها من الكتابات اليت (هو مربر لقياس الدرجات األخرى " الصفر
يف نقل اللغة املشتركة إىل أعلى درجة ) من اجلودة" (التجويد"وخاصة منذ العصر الكالسيكي، حيث مت اإلدراك بأن الكتابة هي ) حمددة
ينظر . يف األدب والفن عموما، وهذا ما متثله البالغة القدمية" التعايل"لتطابق ما يريدون التعبري عنه، ومن مث جاءت فكرة " االكتمال"من 

  . الدرجة الصفر للكتابة، لـ روالن بارت
أطروحة ، صورة (تعين يف العمل األديب، الفكرة املترددة باستمرار مبا يشبه الالزمة، أو الفكرة األساسية  )theme: ( تيمة-  **

ات لعامل مشترك يف اخلطاب ، ويف الفقرة، تكون التيمة هي املوضوع املعاجل من خالل إرجاع)شكل مبنني(أو الشكل اجلوهري ) وسواسية
   .33: ص. ينظر الدرجة للصفر للكتابة. األديب

  .33: ص. الدرجة الصفر للكتابة.  بارت، روالن- )1(
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كما أنه منبثق من ميثولوجيا األنا، فيكون األسلوب بذلك وسيلة لرفض . وطبيعة احللم 

  .)1("رد فعل للحياة مبختلف أوجهها"الواقع وهدمه، فيبدو العمل الفين وكأنه 
، فتستدعي مفهوم األسطورة مبفاهيمها بارتعند " ناميثولوجيا األ"أما فكرة 

املختلفة، سواء أتعلقت بالذات أو اتمع، فاألسطورة يف مجيع احلاالت شيء خيايل، 
سواء " واألسطورة ،ألا منافية ملعطيات الواقع، كما أا خمالفة ألحكام العقل واملنطق

يف عـالقتها يف ذات املبدع [فس نظرنا إليها من الداخل أو اخلارج من زاوية علم الن
ومن زاوية علم  ...باعتبارها جتليات لعوامل النفس والفكر ،]أو اتمع
 فالنفس اإلنسانية، نظرا خلصوصيتها الغامضة  ؛)2("حقيقة ثقافية معقدة...االجتماع

وبعدها عن احلقيقة فهي شبيهة باألسطورة يف طموحها إىل حتقيق غري املمكن حتقيقه يف 
اقع، باإلضافة إىل أن كال منهما تتقاطع مع األخرى يف طموحها إىل هدم الواقع الو

  . وإقامة عامل خاص، فاملبدع ال حيقق طموحاته إال يف عامل اخليال واألسطورة
 يف طابع أكثر واقعية يف ميهويبعزالدين وباملقارنة مع هذا التصور، تتجلى جتربة   

 البعد عن عامل األسطورة ذلك ألنه بىن أغلب صوره الفنية، حيث نسجل نوعا من
 دف تصوير وقائعه، وبناء على ذلك جاءت الصورة صعبتصوراته وانطلق من واقع 

أكثر واقعية بعيدة نوعا ما عن اخليال واألسطورة، لكن هذا مل مينع من استغالل بعض 
من معاين ، ملا حتمله هذه األسطورة )العنقاء(الرموز األسطورية، نذكر منها أسطورة 

  .االستمرار والتجدد أو بتعبري أصح االنبعاث من العدم واخلراب
(...) من نسيج اخليال ال حقيقة هلا يف الواقع  "-كما هو معلوم–واألسطورة  

  ، ومن مث فإن الصورة تتقاطع يف تركيبتها مع مفهوم  األسطورة، )3("فهي حقيقة نفسية
  

                                                 
  . 1996. 3ع. رـامعة قسنطينة، اجلزائـجملة اآلداب واللغة العربية، ج. ي املعاصرـمفهوم األدب يف النقد العرب.  زعموش، عمار– )1(

.                             123:  ص                                                                                                                                   
.                                       188: ص. 1993. اجلامعة التونسية، صامد للنشر والتوزيع. ص األديبقراءات يف الن.  الــــواد، حسني وآخرون-  )2(
  .185:  املرجع نفسه، ص-  )3(
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 ، وبالتايل هدم نظام الواقع،للغة األوىلألن كال منهما اعتمدت على هدم نظام ا 

  . ومتردت على معطياته ببناء عامل خاص ينشئه خيال الشاعر وطموحاته
وعلى ما نراه يف األسلوب، تبدو اللغة يف صورا االجتماعية واملشتركة بني 

بدون أن تعطيه، مع ] الشاعر[اللغة مثل طبيعة متر مجيعها عرب كالم "مجيع الناس، فـ 
إا مبثابة دائرة جمردة من احلقائق، وخارجها :  أي شكل، وبدون حىت أن تغذيهذلك،

إن اللغة تنطوي على كل اإلبداع األديب تقريبا . فقط تبدأ تترسب كثافة فعل متوحد
إا ليست زادا من املواد . كما املاء واألرض، والتقاؤمها يرمسان لإلنسان مسكنا مألوفا

وبكلمة واحدة، اللغة هي املدى املطمئن . حد وحمطة يف آنبقدر ما هي أفق، أي أا 
ألن اللغة بالنسبة له هي مبثابة خط يشري : ال يغترف منها البتة] الشاعر[و. القتصاد ما

ليست اللغة .  طبيعة للغة، إا جمال لفعل وحتديد ملمكن وانتظار له-جتاوزه إىل فوق
 اختيار، وملكية مشاع للناس ال ال التزام اجتماعي، بل جمرد انعكاس بدونــجم

للكتاب، إا تظل خارج العنصر الطقوسي لآلداب، ومن مث فهي شيء اجتماعي 
ألن عربها ينتصب الــتاريخ كليا، تاما وموحدا على . بالتحديد وليس باالختيار

؛ إن هذه الفكرة تؤكد مرة أخرى الطابع االجتماعي للغة، وإن ما )1("شاكلة طبيعة
 أن األسلوب لغة خاصة وليست مشاعة، ألا تصدر من ذات الشاعر توحي به هو

املبدع يوظف /  فإن الشاعر، اللغة ملك للمجتمعألنومن صميميته السرية، ونظرا 
 إذ جيب أال تفقد طبيعتها ،عناصرها حبرية حيدها ما تعارف عليه أصحاب هذه اللغة

  . تاما من الدوالالتواصلية، وأن ال تنتزع الداللة املعجمية انتزاعا 
أما من الناحية العملية، فإن اللغة تتوفر على بنية أفقية، تسمح هذه البنية  

كل شيء مهدد وموجه "بكشف أسرار الكالم على نفس خط كلماته، ويف اللغة 
  سوى بعد (...) ليس "، أما األسلوب فيتوفر على بنية عمودية ألنه )2("الستعمال مباشر
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كرى املنغلقة للشخص ويكون كثافته انطالقا من جتربة معينة عمودي، يغوص يف الذ 

للمادة، إن األسلوب ما هو إال استعارة، أي معادلة بني البنية األدبية والبنية اللحمية 
إن سره هو ذكرى مغلقة داخل (...) واألسلوب هو دائما سر، ] (...). للشاعر[

ومعجزة هذا التحويل . اللغةهو شذرات واقع غريب متاما عن (...) ، ]الشاعر[جسد 
 أدبية، حتمل اإلنسان إىل عتبة القوة -جتعل من األسلوب نوعا من العملية فوق

إن األسلوب بأصله البيولوجي، يتموضع خارج الفن، أي خارج العقد الذي . والسحر
، ومن مث، فإن األسلوب قوة عمودية تغوص يف الصميمية )1("باتمع] الشاعر[يربط 

  .مبدع لتتجاوز بذلك أفقية اللغةالسرية لل
 وبناء على هذا التصور الذي أظهر نوعا من االختالف بني طبيعتني متعارضتني

فهذا التوتر القائم بني أفقية اللغة وعمودية األسلوب، جيب أن خيلق طبيعة ما، ألن اللغة 
اليت تعمل وكأا سلبية، واألسلوب ضرورة تربط مزاج الشاعر بلغته، وهذه الطبيعة 

  .تتموضع بينهما هي قيمة شكلية أساسية يف إنتاج وبلورة الصورة الفنية
خيتلف ،  ولإلشارة فإن هذا التوتر القائم بني أفقية الصورة و عمودية األسلوب

عما رأيناه يف عملية االنزياح يف الفصل األول، ألن التوتر القائم بني حموري التوزيع 
ئم بني اللغة واألسلوب، ذلك أن األول يتعلق بقصدية واالستبدال خيتلف عن التوتر القا

  .، وبني دور القارئ يف توليد الدالالت عرب حمور االستبدال)يف حمور التركيب( الشاعر 
اللغة من منطلق أا نسيج أو تتابع للعناصر وفق نظام   لكن الثاين يتعلق بأفقية

 ل عمودي يف عمق معني وطريقة نوعية فريدة وهي األسلوب، الذي يغوص بشك
 وهذا ،الشاعر ليالمس كل ما هو خمتزن لديه من معارف وأحداث ووقائع/ املبدع

  التوتر الثاين هو الذي ينتج الصورة ويعطيها طابعا أسلوبيا جيعلها ختتلف عن باقي الصور 
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  : )1( لذلك جنده يقول،عند الشعراء اآلخرين

  بالدي اليت طلعت مومسا خامسا  
  يف العيون  
  بالدي اليت تعشقون  
    تبيت على حزا    
  ..وختبئ أحالمها لغد  
  !"أزمة وون"وتردد يف صمتها   
  !  تعد ضحايا اجلنون.. وعند املسا  

، إذن، لغة تتولد من الواقع وتتحد به وتدخل يف ميهويبلغة الصورة عند إن 
قة استعمال  وهذا ما له عالقة مباشرة بطري،أعماقه لتثبت وجود األزمة وتنبثق عنها

ويتضمن أبعادا )2("ااز التوليدي "أدونيس فالصورة الفنية تقوم على ما يسميه ،اللغة
 وتكشف أيضا عن اجلوانب األكثر خفاء يف - كما يقول-رمزية صوفية وأسطورية 

  .التجربة اإلنسانية، ويسعى إىل معرفة اجلانب امليتافيزيقي بعيدا عن منطق العقل
موقف تساؤل مطلق، حس عميق "هي *أدونيسعرب عنها  وامليتافيزيقا كما 

، إا املعرفة الشعرية اليت تبتغي تعرية العامل ولقاء الذات يف حيويتها ...باالخنالع 
 أزمة ( والعالمة املميزة هلذا املقطع، ،)3("البدائية من قبل أن حتنطها املفاهيم يف قابلية ميتة

  الشاعر احلديث عن طريقة التعامل مع احلدث ، ويكمل !)تعد ضحايا اجلنون!/ ..وون
  

  

                                                 
  .56: ص. اللعنة والغفران.  ميهويب، عزالدين- )1(
  .161: ص. 1983دار العودة، بريوت، . 4ط.  صدمة احلداثة- الثابت واملتحول.  أدونيس-  )2(
  أا" صدمة احلداثة" ليعرب عن أزمة اهلوية، وتبدو مشكلة اهلوية التـي اصطلح عليها بـ   نزع الشعر العريب املعاصر حنو امليتافيزيقا-  *

  . وما هو غريبتبدأ مع النهضة، وتفوت صحبة الوعي احلديث الذي يعاين انفصاال حادا بني ما هو قومـي       
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  : )1(يف قوله 

  بالدي اليت علمتين الكتابة بالدم  
  يف أضلع الشهداء      
  أغلقت باا   
   أحيا ا -حلظة املوت–أنكرت   
             وانتمت للدماء         

  ألبست ناسها سترة مـن عزاء
  لـم جتد وطنا غري صمت الزمن   
  .. أعدوه لـي:صرخت ملء فيها  
  !  أو أعدو لقليب الكـفن    

 أن يوجد لنفسه ميهويبعزالدين رأينا، من خالل هذه املقاطع كيف استطاع 
 فلقد اكتشف الشـاعر لغته اليت ولدا املـأسـاة، ،طريقة خاصة فـي التصوير

مأساة الوطن، أو األرض اليت أغلقت باا، وأنكرت أحباا حلظة املوت، وطلبت إعداد 
الكفن ألا شعرت باقتراب ساعة النهاية، إنه جتسيد حي ملعاناة الشاعر على لسان 

 كل منهما، ولكنه خيتم املقطع بتعجب ني صورة تنم عن املشاركة الوجدانية ب،الوطن
 والشاعر هنا ينظر إىل الواقع وما وراءه لريسم لوحة ،من هذا الطلب، سخرية هذا املآل

  : )2(وله يف مقطع آخر، يعمقها بقتراجيديةفنية 
  إذا امتهنوا احلزن يف وطين    
        واستباحوا الرجوله        
  وأصبح ذبح احلرائـر واألمهات بطوله    
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  فال تعجنب    
  فلم ميلك اآلمثون ولو ذرة من فحولـه    

، كعنصر مجايل له هذا الشاعرومن هذا املنطلق، جاء اهتمامي بلغة الصورة عند 
ين ملست توجها خمتلفا يف اللغة واألسلوب، عرب تصوير أناصة و خب،مميزاته وخصائصه

 وعلى وجه خاص الساحة السياسية ،وقائع وحوادث بارزة يف الساحة االجتماعية
  : )1(قوله" أنانية"ويتجلى ذلك واضحا يف مدونة امللصقات، فلقد ورد يف 

  ... يف بالدي    
    كل حزب يدعي ما ليس يبدي    
  .. حال       فهو ال ميلك  
  ..إمنا األفكار يبدي    
  !حلمكم يا ناس عندي: وهو يدعو    
  ..وكالم حزبوي ليس جيدي    
  ..أحكم الكرسي وحدي: ولسان احلال دوما    

  !ودعوا الطوفان بعدي     .. 
إن هذه امللصقة حتمل عالمات دالة على تصوير واقع سياسي، أو بتعبري أصح 

كما ورد يف مواضع عديدة يف " بالتحز"أو " األحزاب"ظاهرة سياسية وهي 
حزب، أفكار، حزبوي، ( وفيها إشارة واضحة من خالل العالمات ،امللصقات

  . ، إىل حقيقة الوضع احلزيب يف اجلزائر يف فترة من الفترات)الكرسي، الطوفان
كما أا تربز توجهات واهتمامات سياسية للشاعر، فكونه مهتم بالشعر 

سياسة كميدان مهم يف حياة الشعب بعامة، وهو القائل يف واألدب مل ينف اهتمامه بال
كل واحد حر يف أن يطرح أفكاره بالطريقة اليت يراها مناسبة وأن :" ...حد حواراتهأ

  إحتاد الكتاب اجلزائريني هي (...) يوصل رأيه إىل اآلخر، وأن يقول كلمته بكل حرية 
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ن حنن شعرنا أن هناك جيال هيئة ال يكمن دورها يف إنتاج أفكار للمجتمع، ولك 

أما أن (...) وأصواتا أخرى حباجة إىل مساحة للتعبري واألداء والنشاط والعمل الثقايف 
أما كشخص . نقول هلذا أكتب من اليمني إىل اليسار، أو كذا وكذا، فهذا ليس دورنا

وكمواطن جزائري فمن حقي أن أختار التوجه السياسي الذي أراه يناسبين، وقناعيت 
  . )1("لسياسية ال تتعارض مع قناعيت اإلبداعيةا

 يف أغلب امللصقات، إن مل نقل مجيعها مهتما ميهويبوبناء على ذلك، يظهر 
ي البالد، حىت إنه ميس كل ـى الواقع العام فـ تأثريها علألحزاب والسياسة ومدىبا

صغرية وكبرية، خاصة كانت أو عامة، وجيعلها يف قالب أو خليط من اجلدية 
  :)2("جتارة"السخرية، كما يف قوله يف ملصقة و

  ...يف بالدي    
  ساد جتار املبادئ    
  ..صـادروا الشمس    
  ...وحني الشمس بانت نورسـا بني املوانئ    
  أعلنوا يف الناس حاالت الطوارئ    
  وأعدوا ما استطاعوا    

  من خمابــئ                             
نه ليس جمموعة من الدالالت، ولكنه جمموعة يتضح من خالل قراءة هذا املقطع أ

أي بالرجوع إىل املعىن  –القارئ قراءة استهالكية أن يقرأه من اإلشارات، إذ ال يكفي 
 حىت يتسىن له الفهم، بل عليه التفكري فيما حتيل إليه هذه -املعجمي للكلمات

    ،الكالماإلشارات، كأن يؤول إشارة التجار بالذين حيسنون الكالم والشيء غري 
  

                                                 
  .م م". عزالدين ميهويب" حوار أجراه حممد اجلزائري مع الشعر -حوار- بيان الثقافة - )1(
  .50: ص. امللصقات. الدين  ميهويب، عز-  )2(



                      أسلوبية الصورة يف شعر عز الدين ميهويب   الثالفصل الث

 127

  
 داللة -أقصد هذه الصورة –وتتعمق الداللة أكثر عند ربطها باملبادئ وهي حتمل  

  .خطرية على وضع املبادئ يف هذا املوقع
إعداد ( كما أن هذه الصورة واليت متثل حمور املقطع هلا عالقة مباشرة بـ 

لة، وبالتايل ، وعلى أساس هذا التأويل ميكن أن نربط العالقة إلجياد الدال)املخابئ
  . استنتاج الفكرة اليت حتملها الصورة

وليس ببعيد عن مضمون الفكرة اليت حتملها هذه الصورة، تأيت ملصقة 
من  الساحة السياسية؛ حيث إا حتمل لترسخ الفكرة أكثر وتعزز وجودها يف" اجتماع"

  :)1( يقول"ابتالع"العالمات الدالة على حقيقة الوضع، ففي ملصقة 
  .. بالديفـي      
  تكثـر احليتان             
   أنا إن حاولت شيئا            
   قال يل السلطان            
    أنت إن حاولت           
  ..شيئا            

  ..حالت احليتان     
   ال أرى شيا          

    بقصري                  
  امسه اإلنسان

وملعرفة اليت تتمحور حوهلا امللصقة، " احليتان"نأخذ من هذه الصورة إشارة 
، ألن الداللة الكلية املعجمي معناهاالداللة احلقيقية للحيتان جيب أن نرجعها إىل 

  .للصورة تظهر بالربط بني الصورة الداللية والصورة املرجعية
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ومن مث، فإن امللصقات تتقاطع من خالل اإلطار العام، سواء أتعلق األمر باللغة   

 باإلضافـة -ميهويبألخرى اليت ميزت لغة أو األسلوب، ومن األساليب اإلنشائية ا
 . املدوناتي خمتلفـكثافة فكان حاضرا ب االستفهام الذي -ى أسلوب التعجبـلإ
  :)1(الشاعرذلك  منو

  ..سألوا احلزيب يوما    
  ! كيف متتص البطالة؟    
  ..ما أيسر هذا األمر: قال    
  ! قالوا كيف؟    
     ال حمالة - طبعا-قال احلل يف الصحراء     
  !ما الذي تعنيه قالوا؟    
  إن حنن حرثنا البحر : قال    
  ..  قد حنتاج  يف يوم            

       !لتصدير العمالة                         
  ترى هل أصبح الشعب على: قلت يف نفسي

  !األحزاب عالة؟       
 يف هذه امللصقة بعالمة لغوية تكررت كثريا، -والتعجب- يرتبط االستفهام 

كما هي احلال يف هذه ) احلزيب، األحزاب( بصيغ كثرية وخمتلفة، فمنها )احلزب(وهي 
سألوا احلزيب ( قلت أا ارتبطت بصفة مباشرة بأسلوب االستفهام، يف قوله،امللصقة
، !)اله؟ترى هل أصبح الشعب على األحزاب ع(، وقوله!)، كيف متتص البطالة؟...يوما

  .التساؤلوهنا مجع الشاعر بني السخرية واالستفهام و
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والطلب يستدعي "واالستفهام كما جاء يف اإليضاح، أسلوب إنشائي طليب،  

، ومن مث فحصول اجلواب )1("مطلوبا عري حاصل وقت الطلب، المتناع حتصيل احلاصل
ول اجلواب ممكن أو غري ممكن بالنظر إىل ما ورد يف امللصقة ـممكن أو ومن مث فحص

حرثنا / احلل يف الصحراء(للغوية الدالة على ذلك هي من بعد حتقيق األمر، والعالمة ا
  ). البحر

كيف متتص : (يف قوله"كيف"اللفظ املوضوع لالستفهام يف هذه امللصقة هو
 أما اللفظ الثاين ،، كما ورد يف اإليضاح أيضا)2("للسؤال عن احلال" كيف" "و) البطالة

لطلب التصديق " هل" "و!) هل أصبح الشعب على األحزاب عالة؟: (يف قوله" هل"هو 
  . )3("فحسب

وكثرية هي صور االستفهام يف املدونات األخرى مبختلف أدوات االستفهام، 
حيث تعرب كل منها عن وضع أو حالة ما ختتلف عن سابقاا مما يدل على احلرية وعدم 

  !.االستقرار اليت يعيشها الشاعر حيث ظلت أسئلة تفتقر إىل أجوبة؟
 حيث يتبع نظام الثنائيات إلبراز ،"رمبا"لة أكثر يف ملصقة ويعمق الشاعر الدال
    :)4(الداللة أكثر كما يف قوله

         رمبا تنجب بعد اليأس عاقر
  رمبا حيكمنا يف دولة القانون بالكعبني ماجر  

  رمبا ميتلك الذرة شعب جائع من دون حاضر
  رمبا حيكم عرش الصني قاصر
  رمبا حيترف التأليف تاجر

  ت امرأة حزبا الئكيا باسم آالف احلرائررمبا أسس

                                                 
  .227:ص. اإليضاح يف علوم البالغة.  اخلطيب، القزويين-  )1(
  .233: ص. املرجع نفسه،– )2(
  .229: ص.  املرجع نفسه-  )3(
  .146: ص. ملصقات. الدين  ميهويب، عز– )4(
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  رمبا يصبح مستقبل هذا الشعب يف منت ابن عاشر

  رمبا حيفظ ماء الوجه للدينار بطال مهاجر
  ..رمبا
  ..رمبا

   باجلزائر- يف بالدي-رمبا أحلم يوما
اليت تشكك " رمبا"يلفت االنتباه يف هذه امللصقة أمران هامان، األول ويتعلق بـ 

  .كن أن حتصل، لكن الواقع أثبت حدوثها يف كثري من احلاالتيف مفارقات مي
/ تنجب: ( واألمر الثاين هو تشكيل هذه املفارقات عرب ثنائية متناقضة أو متضادة

حزب / امرأة(، )القاصر/ احلكم(، )اجلوع/ الذرة(، )املاجر/ القانون(، )عاقر
  ).ال مهاجربط/ حيفظ الدينار(، )منت ابن عاشر/ مستقبل الشعب(،)الئكي

 فاألمران باجتماعهما يشكالن صورة مفعمة بالشك والسخرية، عندما يتعلق 
) قاصر(األمر مثال باستحالة االتفاق بني امتالك الذرة لدى شعب جائع، أو أن ميتلك 

وكما سبق وأن ذكرت فإن ... شعب الصني أكثر الشعوب كثافة على وجه األرض
ارات يستعملها الشاعر إلبداع الصورة وإنتاج داللة هذه العالمات اللغوية ما هي إال إش

مغايرة، ومن الواضح أا إشارات إىل حقبة زمنية معينة عرفت تغيريات واضطرابات يف 
  .خمتلف ااالت والسياسة خباصة

مما سبق، تتضح لغة الصورة من خالل بعض العالمات الدالة على السخرية،   
 الذي طبع الكثري من النماذج، وهذه فهامواالستباإلضافة إىل أسلوب التعجب 

اخلصائص اللغوية للصورة الفنية، كانت نتيجة لطبيعة املوضوعات بالدرجة األوىل، كما 
، وتتضح العملية أكثر بدراسة ميهويبعزالدين أا نتاج يتعلق بطريقة التصوير عند 

    . للصورة فيما يليوالبالغية/ بعض اخلصائص األسلوبية
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  :أدوات التصوير يف شعر عزالدين ميهويب : ثانيا

املعطى املشترك، باخلصوصية اليت متيز إن عالقة األسلوب باللغة هي عالقة   
، يف حني تأخذ الصورة طابع ثابتة متعارفة، حيث تأخذ اللغة صفة الشاعر دون غريه

ية  ذلك أن األسلوب يضمن اخلاصية التعبري،التغري والتميز من خالل الفكرة أو الشكل
 غري ، اختذت أشكاال واحتوت حاالتميهويب والصورة الفنية عند ،للشاعر والصورة

  . أا حتمل الطابع األسلويب ذاته، يلتمس من التحليل الداليل لبعض النماذج
 اجلاحظ، و)1("املعاين مطروحة يف الطريق: "اجلاحظوليس ببعيد عن ذلك قال   

ي للقدرة الفائقة على إخراج هذا املعىن ال يقصد اإلطاحة باملعىن بقدر ما هو رم
مبعىن املتعارف عند عامة الناس، يف صورة جديدة وشكل ال ميكن أن يكون / املطروح

أن حكم املعاين خالف حكم األلفاظ، ألن " ذلك ،له مثيل يف ميدان التأليف والنظم
دودة، وحمصلة املعاين مبسوطة إىل  غري غاية وممتدة إىل غري اية، وأمساء املعاين مع

  . )2("حمدودة
إن املعاين مطروحة يف الطريق يعرفها العجمي :" لذلك جنده يضيف ليقول

والعريب والبدوي والقروي، وإمنا الشأن يف إقامة الوزن وختري اللفظ وسهولة املخرج 
" املاء"؛ فما عالقة "كثرة املاء"، إن السر يف هذا القول يكمن يف عبارة )3("وكثرة املاء

لفظ واملعىن؟، إن العالقة خفية ولكنها قوية حتمل داللة تشع باحليوية والغزارة حيملها بال
ي إحكام التأليف وغزارة ـ، وتكمن ف)وكثرة املاء/ جودة السبك(املاء، والعالقة يف 

 ومن مث فهذه الفكرة هلا اتصال مباشر بفكرة النظم اليت حتكم الربط والتآلف بني ،املعىن
  .اللفظ واملعىن

  
                                                 

  .131: ص. 1969 لبنان، دار الكتاب، بريوت،. ارونــق عبد السالم هحتقي. احليوان. احظ، أبو عثمان عمرو بن حبرـ   اجل- )1(
                                                                                                                                                                           

  . روت، دتـــدار اجليل، بي. ارونــحتقيق عبد السالم ه. 3ج. ـان والتبينيـالبيـ. ن عمرو بن حبراحظ، أبو عثماـ اجل– )2(
 .76: ص                                          

 .131: ص. احليوان.  اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر– )3(
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 الذي يقيم فكرة الكتابة     بارتتتقاطع هذه الفكرة أساسا مع طبيعة الكتابة عند         

املتلقـي   على األثر الذي قد تتركه يف نفس املتلقي، حيث إا ما ميكن أن يغري سلوك              
 وتقوم العملية أساسا على حدوث أي نوع من التفاعل بـني العالمـات              ،بالنسبة إليه 

لفعل الـيت تتبـع     القي الذي يبدي انفعاال ما مبا يشبه ردة          وبني املت  ،أو الصورة / النصية
 وختتلف ردود الفعل هاتـه حبسـب احلالـة          ،عملية التنبيه اليت تقوم ا شفرات النص      

 كما قد تكون حبسب املوقف الذي يبديه القـارئ          ،أو الشعورية اجتاه النص   / النفسية
  . نتيجة لفكرة حيملها أو موقف ما

هي الفكرة اجلوهرية اليت يرتكز عليها مفهوم األسلوب عند وفكرة التفاعل هاته   
موضوع حتليل األسلوب هو الوهم  الذي :"... ، لذلك جنده يقولميكائيل ريفاتري

فهو : وهذا الوهم ليس بالطبع خياال خالصا وال ومها جمانيا. خيلقه النص يف ذهن القارئ
االجتماعية أو الطبقة مشروط ببنيات النص، ومبثيولوجية وإيديولوجية اجليل 

أو كما ( يرتكز أكثر على القارئ ميكائيل ريفاتري واالجتاه األسلويب عند ،(1)"للقارئ
  .)أو املسنن(باإلضافة إىل املبدع ) يسميه مبفكك السنن

تدرس األسلوبية، داخل امللفوظ اللساين، تلك :"ريفاتري يقولوبناء على ذلك، 
على مفكك السنن ) encodeur(ري املسنن العناصر املستخدمة لفرض طريقة تفك

)décodeur( ا تدرس فعل التواصل، ال كنتاج خالص لسلسلة لفظية، ولكنمبعىن أ ،
  . (...) ا النتباه املرسل إليهـامال لبصمات شخصية املتكلم وملزمـباعتباره ح

تشري )2("اللسانية عندما يتعلق األمر بتبليغ شحنة قوية من اخلربا تدرس املردودية ـإ ،
 هي تتبع لطريقة املبدع ورصد خصوصيات هذه ريفاتريهذه الفكرة إىل أن أسلوبية 

  ، "البصمة"، قد عرب بأقوى عالمة على خصوصية الفرد وهي )مبعىن األسلوب(الطريقة 
                                                 

   دار النجاح اجلديدة، الدار البيضاء،.لدكتور محيد حلميداينترمجة وتقدمي وتعليقات ا. 1ط. معايري حتليل األسلوب.  ميكائيل، ريفاتري- (1)
: ص. 1993                                                                                                                
45.  

 .66: ص.  محيد حلميداينترمجة وتقدمي وتعليقات الدكتور. معايري حتليل األسلوب.  ميكائيل، ريفاتري-  )2(
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فالتصاق مفهوم األسلوب بالبصمة حيمل داللة قوية على اجتاه اهتمامه باخلاصية  

 دون غريه من أفراد اجلماعة اآلخرين أو اجلماعات ،يتعلق بهالتعبريية للفرد وما 
  .األخرى

باإلضافة إىل  – مل يغفل خاصية تعبريية أخرى ريفاتريميكائيل كما أن 
 وهي التبليغ، إذ أن الفعل اإلبداعي ال يكتمل إال عندما يرتبط -اخلصوصية األسلوبية

  .املتلقي/ بدع والقارئبفعل اإلخبار ويتمكن من حتقيق صفة التواصل بني امل
 ال تزال غري -ريفاتريعلى حد تعبري –ولإلشارة فإن دراسة األسلوب األديب   

ليس هناك اتصال مباشر بني " ذلك أن ،قادرة على وصف األسلوب األديب يف ذاته
ألن النقاد يتيهون . تاريخ األفكار األدبية واألشكال اليت تتمظهر من خالهلا هذه األفكار

ولون استخدام التحليل الشكلي فقط، من أجل تأكيد أو إبطال تقوميام عندما حيا
(...) اجلمالية، يف حني أن ما هو مطلوب هو مالحظة الوقائع ال إنتاج أحكام القيمة

ألن اإلدراك احلدسي للمكونات املميزة مللفوظ أديب، غري كافية للحصول على تقسيم 
 أن اإلدراكات احلدسية أو األحكام القيمية لساين للمتتالية اللفظية ذي فائدة، بسبب

  .)1("تتوقف على احلاالت النفسية املتغرية للقراء، وهذه احلاالت تتنوع إىل ماال اية
هلا صلة فقط بالبنيات اليت ال تقبل (...) األسلوبية"... ومن هذا املنطلق، فـ   

ليت متنع مفكك السنن من أي تعويض؛ فهي نفسها ال تتعلق إال بتلك القوانني التأليفية ا
استخدام التفكيك األدىن الذي يكفي للفهم، كما متنعه من أن خيتار حبرية ما هو مهم 

 وهكذا فالوظيفة األسلوبية تتمظهر يف عناصر ،عوض أن يتطابق مع اختيار املسنن
تفكيك ] عملية[املسار التطوري للتسنني اليت هلا دور يف تقليص حرية اإلدراك طوال

  البنيات اليت ال (  ترتكز األسلوبية على،)2()"وحرية التصرف يف إجناز نتاج أديب( السنن

                                                 
 .67: ص .ترمجة وتقدمي وتعليقات الدكتور محيد حلميداين. معايري حتليل األسلوب.  ميكائيل، ريفاتري– )1(
 .71:  ص املرجع نفسه،– )2(
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القوانني التأليفية اليت متنع مفكك السنن من استخدام (يف املقابل، ، و)تقبل أي تعويض 

  . أن خيتار حبريةنمتنعه مكما ) التفكيك األدىن الذي يكفي للفهم
       تقليص حرية اإلدراك              املسار التطوري للتسنني         

البنيات اليت حتمل "إذن، فمجال اهتمام األسلوبية يتعلق بثالث حماور أساسية؛ 
) داللة وتركيبا(اليت ال ميكن تكرارها عند مبدع آخر، ) التراكيب اللغوية(طابعا خاصا 

دراك لدى وهو ما يتوافق مع رأي اجلاحظ، أما قوانني التأليف اليت تبطأ عملية اإل
] يتحرك[القارئ "القارئ، وحتد من حريته غري املسؤولة، فترسم حترك القارئ، ألن 

، إن هذا االقتراب الذي خيطط له املبدع حيمل )1("تأويليا كما حترك املبدع توليديا
  .طابعا أسلوبيا يستغل فيه املبدع كل أنواع التشفري والترميز البالغي واألسلويب

ة تنطبق على التجربة الشعرية املعاصرة ويتعلق األمر يف هذه إن املفاهيم السابق
 واخلصائص األسلوبية وحىت البالغية اليت متيزها ميهويبالدراسة بأسلوبية الصورة عند 

 والتخطيط التايل يوضح طريقة ربط العناصر ،عن غريها من أنواع الصور األخرى
 ودور ،ل التركيب والداللة، وذلك من خالميهويبعزالدين اللغوية يف الصورة عند 

العالقات النحوية يف إنتاج العالقات الداللية، حيث تتمحور الدراسة التالية بني جمال 
، وجمال الدراسة األسلوبية )جمال اهتمام عامل اللغة/ أو قضية التركيب(الدراسة البالغية 

  ).جمال اهتمام عامل الداللة/ أو العالقات الداللية(
 حول طبيعة الصورة احلداثية، فإنه - وبناء على املعطيات السابقة –ومن الطبيعي   

ال يتم إدراك الداللة من خالل املستوى التركييب مباشرة، كما هي احلال يف البالغة، 
 وسيبني التحليل التايل أن ،وإمنا العالقة فيها داللية وهو موضوع الدراسة األسلوبية

  .لنحوية، ولكن بعد ربط الداللة بالداللة اليت تليهاالداللة ال تتم مبجرد تطبيق املقاييس ا
  

                                                 
  .60:  ص.السرد األديبترمجة أمحد أبو حسن، املقال منشور يف كتاب طرائق حتليل . القارئ النموذجي. " ايكو، امربتو-  )1(
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كما أن الصورة احلداثية ال يتم إدراكها مبجرد حتديد اسم املشبه واسم املشبه به  

 كما سبق وأن ذكرت، حيث إن الصورة تكتمل بتحديد اسم -يف التشبيه مثال –
يكون يف ) سم املشبها(املشبه واسم املشبه به يف الصورة البالغية القدمية، حيث إن 

أو البيت / يف الشطر) اسم املشبه به(أو البيت األول مستقال، يف حني يكون / الشطر
  .الثاين، ويتم إدراك داللة الصورة مبجرد حتديد طريف هذه الصورة

أما فيما يتعلق بالصورة احلداثية، فإن األمر خيتلف، ذلك أن الصورة قد تكتمل 
ماال تتحقق إال بقراءة مقطع كامل، وعلى الرغم من أن يف شطر أو بيت، ولكن غالبا 

 غري أن إمكانية حتديد طرفيه -أي صورة –التشبيه هو األساس الذي تنبين عليه الصورة 
أو احمللل ألول وهلة كما هي احلال يف الصورة / غالبا ما يكون يف متناول القارئ

تلف خي األمرى النحو، لكن  واألهم من ذلك أن الصورة، عادة، ما تقوم عل،التقليدية
بني طبيعة الصورتني، ألن الصورة احلداثية تقوم على الالحنو؛ مبعىن أن الصورة تظهر 

، ولكنها حنوية نصيا، فاملعىن اازي يتيح هلا أن تكون مربرة بالغيا "ال حنوية"وكأا 
  . والبالغة قواعد أيضا

ففي كل األحناء "نص، إن هذا االهتمام هو جمال حنو النص أو لسانيات ال
السابقة على حنو النص وصف لألبنية اللغوية، ولكن غياب اجلوانب الداللية والتواصلية 

، ويتضح )1("دفع علماء لغة النص إىل البحث عن وصف ميكنه أن جيمع تلك اجلوانب
يف كل األحناء السابقة على حنو النص وصف :"حني يقولفندايك ذلك من تعليل 

ة، و لكنه مل يعن باجلوانب الداللية عناية كافية مما جعل علماء النص يرون لألبنية اللغوي
ني يتضح حأن البحث الشكلي لألبنية اللغوية ما يزال مقتصرا على وصف  اجلملة، يف 

 ال ميكن أن -وخباصة اجلوانب الداللية - من يوم إىل أخر أن جوانبا كثرية هلذه األبنية
  . )2("خلطاب أو حنو النصتوصف إال يف إطار أوسع لنحو ا

                                                 
 .                                     136: ص. 1997ار للطباعة، القاهرة، ـدار نوب. 1ط. علم لغة النص، املفاهيم واالجتاهات. حريي، سعيد حسنــ ب-)1(
 . 219:  املرجع نفسه، ص– )2(
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ليس جمموعة من (...) أنههنا ذو داللة خاصة؛ إذ " حنو"مصطلح "ولإلشارة فإن 

القواعد أو القيود الصارمة اليت تطبق على النص وإمنا ال يتضمن مفهوم القاعدة سوى 
جمموعة من القوانني االختيارية اليت استخلصت من النص ذاته، فليست هلا إذن سلطة 

وبديهي أن يعثر على . ن خيضع هلا النص مهما اختلف جنسهأ إجبارية يتحتم خارجية
  . )1("تلك احلرية يف قوانني الداللة اليت تتصف بالدينامية والتغري

 منط الصورة احلداثية بعامة، فيما يتعلق ميهويبعزالدين تتبع الصورة الفنية عند   
تبدو وكأا غري  –القات بتكسري قاعدة اللغة الطبيعية، وذلك من خالل عقد ع

 لكن املربرات البالغية تتيح هلا فرصة اكتساب عنصر املنطقية، كما سيتضح -منطقية
وية ونوع الصورة ال يعطي جليا يف التحليل التايل، حيث إن جمرد حتديد العالقات النح

نية  ال تتم العملية إال بعد حتليل البألناحلقيقية للصورة أو قصدية الشاعر،  الداللة
  . الداخلية لأللفاظ، والدالالت الالمتناهية عرب حمور االستبدال

  ــــوبية الصورة فــــــــي اللعنة والغفران ـأسلــــــ
  

   البنية الداللـــية     البنية التركيبــــية     أسلوبية الصـــــورة
  

                                                 
 .219 -218: ص ص. علم لغة النص، املفاهيم واالجتاهات. حريي، سعيد حسنــ ب– )1(

 
 

 ميهـويب  عزالدينيوظف الشاعر      
 الرفعـة عالمات دالـة علـى      دائما  

، خاصة إذا تعلـق األمـر       الكربياءو
بصورة الوطن، كما هـي احلـال يف     
هذه الصورة اليت تتضمن اسـتعارة،      
تتركب عناصرها باجتماع عالمـات     

: دالة على الرفعة والسمو، نذكر منها     

 أتيتك ملتحفا هاميت -1-
وممتشقا يف املدى            

 قاميت
 
 
 
 
  

 
 

 
 

استعار اللحاف للهامة، ألنه يصـون        
عرض صاحبه كما يصون اللحاف مـا       
 يلقى عليه، وقرن اللحاف باهلامة، ونظر

وعليـه فاالسـتعارة    . إىل املستعار منـه   
مرشحة ألا قرنت مبا يالءم املستعار منه،       

وهـي الـيت    (ن اردة   واملرشحة أبلغ م  
  كما ) قرنت مبا يالءم املستعار له
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ويف صورة تلي هـذه     .. القامة/ اهلامة
الصورة مباشرة، يوظف عالمة أخرى     

ائية قوية علـى هـذه      حتمل داللة إحي  
صـالة  األرمز  ) االوراس(املعاين وهي   

               .والكربياء على مر الزمن
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الصورة  ي هذهـينفي الشاعر ف   

 اليت تلعب بني    صفة اللعبة الوطن  عن  
القط والفأر، هذه اللعبة اليت حتمـل       
طابعا هزليا قد ينقص من قيمة الوطن،    

 هذا الوطن   ألن الشاعر بصدد إظهار   
فجـاءت  يف أقوى الصور واملواقف،     

هذه الصورة على شـاكلة التشـبيه،       
ولكنه استغلها ليس لتشبيه الوطن ذه      
اللعبة أو إثبات صفة مـن صـفاا، 

/ ولكن استغلها دف نفي هذه الصفة  
   .أو الصفات نفيا قاطعا

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 

      إن اجلزائر ليست -2- 
  ..لعبة              

  وكـــذا      
  - من جهالئه-فأر يالعب    

    قـــططا              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .الزخمشريذكر 
" ...أتيتك أوراس   "وكذا الشأن يف قوله     

فإا قرنت مبا يالءم املستعار منه، حيـث    
الشوق ألن من   / استعار االحتراق للحزن  

شأن احلزن أن يفعل فعل النار يف صاحبه،        
ووصفه باالحتراق الـذي وصـف بـه        

نار فنظر إىل املستعار منه على      الشوق ال ال  
  .سبيل االستعارة املرشحة

والترشيح أبلغ من التجريد، الشتماله على      
حتقيق املبالغة، وهلذا كان مبنـاه علـى        
تناسي التشبيه، حىت إنه يضع الكـالم يف        

  . علو املرتلة
      

                 
                   

                     
     

الصورة تشبيها، ألن املشـبه     متثل هذه      
واملشبه به مذكور   " اجلزائر"مذكور وهو   

يقـول  ) لـيس (وهو خـرب  " لعبة"أيضا  
 فيما يتعلق ـذا النـوع مـن         اخلطيب
  : التشبيهات

األصح أن يسمى تشبيها ال استعارة ألن       
االسم اسم املشبه، إذا وقع يف مثل هـذه         

فالكالم موضوع إلثبات شبه من     . املواقع
، فيكون اجتالبه   "ني القط والفأر  اللعبة ب "

فيكون خليقا بأن يسمى    ،  إلثبات التشبيه 
إذ إمنا جاء ليفيده خبالف احلالـة       . تشبيها

األوىل، فإن االسم فيها مل جيتلب إلثبات       
معناه للشيء، فلم يكن الغرض من هـذا        

واألصح . التشبيه النفي وليس إثبات املعىن    
ـ أن يسمى تشبيها بليغا ال استعارة          ا كم

  . صاحب اإليضاحاخلطيبرأي 
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وهو بصدد  –ائما  يستغل الشاعر د      
 العالمات الدالة على    -تصوير الوطن 

عمق الصلة بينه وبني هـذا الـوطن،       
النبضـة،  (وأقوى هذه العالمـات،     

، ولكنه ال يـذكر     )ومصدرها القلب 
عالمة مثل هذه إال ويزاوج بينها وبني       

علـى الرفعـة    تـدل   عالمة أخرى   
ـ نب(والسمو، ولقد متثلت هنا يف       ة ض

  ). من مشوخي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ال ختتلف هـذه الصـورة عـن            
، ذلـك أن الشـاعر      سابقاا كثريا 

نسجها من عالمات دالة تـدور يف       
مدار واحد تقريبـا، وحتمـل غايـة        

، )نغمة يف فمـي   (واحدة، ألن داللة    
بارقـة  (،  )ألقا طالعا مـن دمـي     (و

  
  جزائر يا نبضة من-3-

 مشوخي
    ويا بسمة طلعت من       

 دجاي                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  جزائر يا نغمة يف فمي-4- 

  وياألقا طالعا من دمي         
 ا أمال نسجته الرؤىويـ      

 فالح كبارقة األجنم            
  ويـا جنة جئتها فرحـا     

 كطفل بأحضاا يرمتي        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 متثل هذه الصورة تشبيها مؤكـدا           
باعتبار األداة، كما أنه تشبيه مجع لتعدد       

وهو متعدد ولـيس   . املشبه به دون املشبه   
 فـيمكن   ، ال يشترط الترتيب   همركب ألن 
جزائر يا بسمة طلعـت مـن   (أن نقول   

  )دجاي ويانبضة من مشوخي
انية ما اكتسبه من    لكنه يفتقد يف احلالة الث    

وقع يف النفس كما هو عليـه يف        وحسن  
  .احلالة األوىل

كما أن اخلطيب يطلق على هذا النـوع        
من التشبيه تشبيها علـى املختـار، ألن        

واملالحـظ أن   . املشبه به يرتل مرتلة اخلرب    
وجه الشبه يف كلتا احلالتني جـاء امسـا         

  .نكرة، والتنكري عادة ما يكون للتعظيم
 هذا النوع من التشبيهات هو      والغرض من 

  . أيضااخلطيبإثبات الصفة كما يقول 
 
 
 
 
 
 
 

  :السكاكيقال        
جزائر نغمة  "فقد قيل يف حنو   : فإن قلت    

ـ   " يف فمي  ". اجلزائـر "نغمة وصف لـ
ذلك متأول بأن الثـواين ال تقـع        : قلت

. صفات إال ملا يكون موصوفا بـاألول      
شتقة منها  فالتشبيه يف األفعال والصفات امل    
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كل هذه الصور تصـب ...،)األجنم
يف مصب داليل مشترك، حيمل مـن       

حلب واجلمـال،   املعاين املعربة على ا   
وهي كلها معان سامية يرغب الشاعر      

هر الوطن يف أـى     ظمن خالهلا أن ي   
  .صوره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    يف هذه الصورة، يدخل الشـاعر      
 آخر جديد ويتمثل يف الطبيعة      عنصرا
يف أمجل صورها، وهي احلدائق،     وهي  

ولكنها حدائق من نوع خاص، إـا       
تـهي  عشق ال ترتبط مبوسم ين    حدائق  

بانتهاء الوقت احملدد لـه، ولكنـها       
حدائق أزلية كما حلم الشاعر ا أن       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لك احلب يــا وطين-5-
  فاحترق                       

  بقليب وكـن دائما مبسمي
  وكن وطين أي شيء وكن
  حــدائق عشق بال موسم

 
 
 
 
 
 
 

ملعاين مصادرها، ويف احلروف ملتعلقـات      
زيد يف نعمة   : معانيها، كارور يف قولنا   

نطقت : "ورفاهية فيقدر التشبيه يف قولنا    
للداللة " احلال ناطقة بكذا  "و" احلال بكذا 

  .على مبعىن النطق
حرف وضـع يف    " يا"ومما يتصل ذا أن     

أصله لنداء البعيد، مث استعمل يف منـاداة        
قريب؛ لتشبيهه بالبعيد، باعتبـار أمـر       ال

  .راجع إليه، أو إىل املنادى
 ملن سها وغفـل     هأما األول فكقول  -

  .يا فالن: وإن قرب
ــاين فكقولــ  - ــا الث  يف هوأم

يا نغمة ويا ألقا وهـو      :"جؤارة
 من حبل الوريد، فإنه     هأقرب إلي 

استقصار منه لنفسه، تصـغريا     
منه لنفسه أمام الوطن، وتقصري     

، وإقرار على نفسه    منه يف حقه  
 ...يف التفريط يف حق الوطن

وهذا التشبيه هو تشبيه مجع وهو ما تعدد        
 .  دون األول-أعين املشبه به -طرفه الثاين

  
  
  
  
  
  
  :السكاكيقال      

إذا كان املشبه مـذكورا أو مقـدرا،           
، فاسم املشبه به يكـون      "وطين"كقوله  

" كـان "خربا أو يف حكم اخلرب، كخـرب      
" علمـت "املفعول الثاين يف باب     و" إن"و
فاألصح أن يسمى تشـبيها،     ". احلال"و

وأن االسم فيه ال يسمى اسـتعارة، ألن        
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 يزرع فيها احلـب     أنتكون، وأراد   
   .الذي مينحه هلذا الوطن

  
  
  
  
  
  
  
  
     حياول الشاعر دائما، من   

 املشـاة بـني     عالقاتخالل عقد   
الوطن وأمساء أخرى تشترك معـه يف       

 أو معـاين مجيلـة موحيـة،      / معىن
 ما سبق يربط الشـاعر      فة إىل فباإلضا

، )نغمة النـاي  (بني اسم الوطن وبني     
، وهـو  )قطعة السـكر (كما يضيف   

، ويف ذلك ربط بني احللم      )حلم طفل (
  .والرباءة

  
  
  

  ورة فإن ـي هذه الصـأما ف    
الشاعر يوظف أقوى عالمـة علـى       

بينه وبني هذا الوطن، وهو      االرتباط  
، باإلضافة إىل أن هـذا الـدم        )الدم(

،وهذه عالمة إحيائية   )الروح(طالع من   
على الطهارة والنبل، واالرتباط    أخرى  

     .الشديد بني الشاعر والوطن
  
  
  
  

 
 
 
 
 

  
  وطين نغمة ناي-6-

  وطين قطعة سكر      
      بقايا حلم طفل يف       

  "نوفمرب"                  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  وطين الطالع من     -7-

  روحي دما أخضر      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االسم إذا وقع هذه املواقـع، فـالكالم        
موضوع إلثبات معناه ملا يعتمد عليه، أو       

كن وطين حـدائق    "نفيه عنه، فإذا قلت     
فقد وضعت كالمـك    " عشق بال موسم  

 ،حلدائق للـوطن  لظاهر إلثبات معىن ا   يف ا 
  ).واألصح فيه أن يسمى تشبيها(
    
  
  
  

 هذا التشبيه مؤكد، وهو ما حـذفت          
 واسم املشبه به هنا خـرب السـم         ،أداته

املشبه، وهو تشبيه على املختار كما مساه       
، والغرض من التشبيه يعـود يف       اخلطيب

األغلب إىل املشبه، وقد يعود إىل املشـبه        
به، ومـن هـذه األغـراض ـدف         

والترغيب فيـه،   ) املشبه  ( تـــزيني  
 ،)بقطعة السـكر  (كما يف تشبيه الوطن     
  .)نغمة ناي(وكذلك هي احلال مع 

  
  
  

بعض ميكن أن تدخل        يف هذا املوضع،    
 مع اإلبقاء على    أدوات التشبيه دون بعض   

وهذه الصورة تتداخل بني    مجال الصورة،   
كوا تشبيها بليغا، وكوا استعارة، ألنه      

 دخول بعـض أدوات التشـبيه،       أمكن
ن وطين الطالـــع مـن     أك"كقولنا  

ـ     "روحـي دم أخضر   غري ت، حيـث مل ي
التركيب تغيريا ظاهرا إال فيما يتعلق باسم       

بالتـايل  و ،وجه الشبه يف حركة اإلعراب    
 عبد كما يرى    – فإنه جيوز يف هذه احلال    

اســم أن نطلــق  -اجلرجــاين القـاهر 
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 وذلك  ، على مثل هذه الصورة    االستعارة
كأن يكون اسم املشبه به نكـرة غـري         

وطـين  " فإنه ال حيسن أن يقال       ،موصوفة
كـأن  :"، وحيسن أن يقال   "كدم أخضر 

ووجدتـه دمـا    "،  "وطين دم أخضـر   
  ".أخضر

أي (وإن مل حيسن دخول شـيء منـها       
، وذلك بأن يكون نكرة     )أدوات التشبيه 

موصوفة مبـا ال يـالءم املشـبه بـه،          
و طالع من   وه وطين دم أخضر،  :"كقولنا
أظن أنه ال حيسن دخول الكاف      ". روحي

وحنوه يف شيء من هذا املثال وحنوه، إال        
هو كالدم إال أنه    :"بتغيري صورته كقولنا  

  ".طالع من روحي
وقد يكون يف هذه الصفات والصـالت       
اليت جتيء يف هذا النحو ما حييل تقـدير         

أي (أداة التشبيه فيه، فيقرب إطالقه أكثر       
  ).اسم االستعارة

 وكما ميتنع دخول الكاف يف هذا وحنوه،      
 ،"حتسـب : "وحنوه "كأن"ميتنع دخول   

القتضائهما أن يكون اخلرب واملفعول الثاين      
أمرا ثابتا يف اجلملة، إال أن كونه متعلقـا         
باالسم واملفعول األول مشـكوك فيـه،       

، أو خـالف    "كأن وطين كبري  : "كقولنا
  ".كأن وطين دم أخضر: "الظاهر كقولنا

لنكرة فيما حنن فيه غري ثابتة، فـدخول        وا
عليها كالقياس علـى    " حتسب"و" كأن"

  .اهول
  : ولكن ميكننا هنا القول

   دمــا  وطنـي    حسبت
  ) 2(م )    1(           م 

 عن سـره    حبثتإذا  –وأيضا هذا النحو    "
وجدت حمصوله له أنك تدعي حـدوث       
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  اعر لـ الوطن يف ــمثل الش    
الـيت  (، و )النسمة( الصورة بـ    هذه

وهي صـورة مفعمـة     ،  )حتمل اخلري 
ليت تعطـي هلـذا     باحلركة واحليوية، ا  

الوطن طابعا جديدا خيتلف عما سبق،      
وهـو اسـم    (فلقد حتول من احللم     

، إىل مصدر للخـري ممـثال يف        )جمرد
النسمة اليت جتلب اخلري، وهي صورة      
تقترب مـن املشـخص، ومـن مث،        
فالشاعر يستغل خمتلف أنواع التصوير     
دف التنويع يف الصورة الشعرية من      

الـوطن  جهة، وسعي منه إىل إخراج      
  .يف أى صوره

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  وطين يا نسمة هبت-8-  
   ناحتمل اخلري إلـي  ..علينا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شيء هو من اجلنس املـذكور، إال أنـه         
عجيبة مل يتوهم جوازهـا     اختص بصفة   

على اجلنس؛ فلم يكن التقدير التشبيه فيه       
  ."معىن

وإذا مل يكن اسم املشبه به خربا للمشبه،        
رأيت بفالن  : وال يف حكم اخلرب، كقوهلم    

أسدا، ولقيين منه أسد، مسي جتريـدا ومل        
عبد القاهر  على حد تعبري     ".يسم استعارة 
  .اجلرجاين

  
  
  

ها مؤكدا لغياب      متثل هذه الصورة تشبي   
األداة، وهو تشبيه طرفاه حسيان والوجه      
مركب عقلي، حاصل من تركيـب يف       
حركة النسمة، واخلري الذي جتلبه، وكما      
نرى أيضا أن هذا الوجه املركب العقلي       
منتزع من أمور جمتمعة قرن بعضـها إىل        

النسمة فعـل   نسب إىل   بعض، ذلك أنه    
خمصوص، وهو اخلري الذي جتلبـه، وأن       

ن للنسمة صورة خمصوصة، والطريق     تكو
يف اكتساب وجه الشبه أن مييز عما عداه،      
فإذا أردت أن تشبه جسما جبسم يف هيئة        
حركة وجب أن تطلب الوفاق بني اهليئة       
واهليئة جمردتني عن اجلسم وسائر أوصافه      

 يف  ميهـويب من اللون وغريه، كما فعل      
تشبيه الوطن بالنسمة، فإنه مل ينظـر إىل        

أوصافها سوى اخلـري الـذي      شيء من   
جتلبه، وفعل اهلبوب الذي هو سـبب يف        

 كما أن هذا التشـبيه هـو        ،جلب اخلري 
أقصد (تشبيه مفرد مبفرد أحدمها مقيدان      

، الذي ورد نكرة والتنكري     )اسم املشبه به  
  .   للتعظيم
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من خالل هذه الصورة، نالحـظ          
أن الشاعر يكثر من هذا النوع مـن        

وهي يف جمملها   الصور بشكل واضح،    
حتمل دالالت متقاربة، كما أن طريقة      
تشكيلها واحدة تقريبا، فهي ال خترج      
عن إطار التشبيه املؤكـد أو البليـغ،        

قد وهذا يرجع إىل غاية الشاعر من ع      
مثل هذه التشبيهات، ألن هلا دروا يف       

 وإعطاء صورة واضـحة     ،إنتاج املعىن 
  .على توجه الشاعر

  
  
  
  
  
  

    خيتلف األمر بالنسـبة إىل هـذه       
الصورة، ألا تتضمن صورتني، مثل     
الشاعر إلحدامها بـاألخرى ـدف      
إيصال حدس ما إىل القارئ، والرابط      
بينهما عقلي ال ميكن إدراكه بـالعني       

ردة، ولكن ميكن تصـوره، علـى       ا
الرغم من أن عناصر الصورة جمسـدة       

/ اجلـرح (أو مرئية، وهي    / ملموسة
حبار (، ويف املقابل    )حبة ملح / األرض
وما ميكن قولـه    ،  )قطرة ماء / األرض

عن هذه الصورة هو استحالة وقـوع       
   .كال األمرين

  
  

 
 وطين يا قطعة احللوى-9-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
هل خيظل جرح "قلت -10- 

  .."األرض من حبة ملح
 هل تكفي حبار "قــال       
  األرض كي متألها قطرة      

 "اء  مـ                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
     
     
ال ختتلف هذه الصورة عن سـابقاا           
 ،)نادىم( ذلك أن اسـم املشبه به       ،كثريا

والنداء موضوع ملنـاداة البعيـد لكنـه        
يستعمل يف هذا املوضع للقريب تعظيما له       
ووضعه يف أحسن صورة، كما أن التنكري       

 الصفة اليت نلمسها يف معظم صوره،     هو  
التنكري هو الصفة اليت نلمسها يف معظم       و

، ما من شـأنه     ميهويبصور الوطن عند    
 وهو تشـبيه    ،الوطن/ تعظيم اسم املشبه  

  .  ؤكد لغياب األداةم
                 

      
  
  
  

         
وهو  متثل هذه الصورة تشبيه متثيل؛          
وجهه وصف منتزع من متعـدد      كان  ما  

 بكونه  السكاكيوقدره  . أمرين، أو أمور  
غري حقيقي، ومثل بصور، مثل هلا غـريه        

  .أيضا
وهذه الصورة جاءت يف شكل سـؤال       

 جرح األرض الـذي   "وجواب، وصورة   
تقابله اسـتحالة   " ال يندمل من حبة ملح    

 فوجـه   ،وقوع الصورة الثانية أو حتقيقها    
الشبه منتزع من وجه متعدد وهو جمموع       

 فإن تشـبيه الصـورة األوىل       ،)مركب(
بالصورة الثانية، يف أمر حقيقي منتزع من       
متعدد، والستحالة يف حصول املطلوب،     

  .ألسبابه املنعدمة تقريبا
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استعار الطري لإلنسـان احلامـل          

يهة العربية تعترف   للخرب، ذلك أن البد   
علـى نقـل    " الزجال"بقدرة احلمام   

 عـن   -مكتوبا بطبيعة احلال   –اخلرب  
سابق جتربة، ومن مث عرب الشاعر عن       
حامل اخلرب بالطري، والقرينـة علـى       
كونه إنسانا هو السـؤال، ذلـك أن        
الطيور ال تتكلم بـأي حـال مـن         

  .األحوال
  
  
  
  
  
  
  
   
  

 داللة قوية على  ) الدم(  حيمل لفظ      
الصلة اليت تربط شخصا بآخر، وهذه      
العالمات من أقوى العالمات علـى      
شدة الصلة والقرابة، لذلك جنـد أن       
الشاعر يستغل هذه العالمة بشـكل      
مكثف، ليوصل إىل القـارئ شـدة       
اهتمامه بالصلة اليت تربطه بـالوطن،      

 ال ميكـن أن تـؤدي       فهي صلة قرابة  
  .بينهما إىل االنفصال

  

  
كلما أبصرت طريا -11- 

  من بـــالدي
..  قلت نبئين                   

  مـات.. دمي املذبوح         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  يا دما يقتات مين-12-
  ..مـن شفاه تغين        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
  
  
   

         
متثل هذه الصورة اسـتعارة، ألنـه            

  استعار صفة من صفات الطري لإلنسان،  
وهي استعارة تبعية، والقرينة يف التبعيـة        

تكون يف األفعال والصفات املشتقة منها      
 ،على نسبتها إىل الفاعل أو املفعول بـه       

أعاله، هي  املوضحة  والقرينة يف الصورة    
لفاعـل  الذي يشار به إىل ا    " نبئين"الفعل  

، كما ميكـن إدراك طبيعـة       )ناقل اخلرب (
مـن  "املستعار له من خالل شبه اجلملة       

ألن الطيور تعـرف مواطنـها      " بالدي
  .احلقيقية
.. دمي املـذبوح  : "ؤلاستصور ال يكما  
 فاملستعار له هو الـوطن الـذي        ،"مات

وطـين  "شرع يف ذحبه يف املقطع السابق     
  ".سواي..يذحبه اليوم

  
  
  

، "يا دمـا  ): "منادى(ه به    اسم املشب      
 )الـوطن (يدل على الوطن     استعمل ما 

 والنداء كما سبق وأن ذكرت      )الدم(وهو
يستعمل لتعظيم املنـادى القريـب، ألن       
النداء يف األصـل يكـون ملـن بعـد،          
واستعماله للقريب دف تصغري الـنفس      

  . أمام عظمة املنادى
 للوطن الذي   )يقتات(ولقد استعار صفة    

 فنظر إىل املستعار منـه      )مالد(يعيش من   
على سبيل االستعارة املرشحة، والقرينـة      
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بـني  لشاعر يف هذه الصورة       جيمع ا 
امسني ينتميان إىل حقل داليل واحد،      

 واجلامع بينهما   ،)الصرب والصبار (ومها  
داليل،فلقد مجع بني امسني حيمـالن      
داللتني متضادتني، فالصبار، كما هو     
معروف نبات من نباتـات املنـاطق       
احلارة وحوض املتوسط، أوراقه كبرية     

أمـا  . كثيفة شائكة، ومثاره لذيـذة    
النسبة لـ الصرب، فهو أمر صـعب ب

يتمتع به القليل من النـاس، ولكنـه        
فائدته كبرية، ومن مث فـإن الشـاعر        

األوراق (استغل صـفات الصـبار      
صعوبة (، بـ   )الثمار احللوة / الشائكة

 ).النتائج املرضية / القدرة على الصرب  
وهو يستغل هذه الـدالالت لـربط       

  .العالقة بني الشاعر والوطن
    
  
  
    
  

باإلضافة إىل ما سبق، يضـيف           
، )الوشم(الشاعر عالمة أخرى وهي     

والوشم يف العربية غرز اإلبرة يف اليد       

 
 

  
  ما الذي جيمع بني -13- 

        الصرب والصبار 
والنهر الذي ميتص نبعه؟        
  :"اسألوا الناس مجيعا       
  وطن الشاعر..ل صحيحه    

 مشعة؟             ..            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  وطين املوشوم يف -14-     
    قلبـي عبادة            
  وطين ألكرب من أخطاء       

  قلب                           
 
 
 

 ال يقتات   )الوطن ( ألن )يقتات(يف ذلك   
  . بل اإلنسان

       
   
  
  
  
   
   

اسم املشـبه    )وطن الشاعر ( اسم املشبه   
 )استفهام(، والصورة يف شكل     )مشعة(به  

  .وهي تشبيه مؤكد
  
  
    
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

؛ "يب كالعبـادة  وطين موشوم يف قل      "
وطين عبادة، غري أنـه موشـوم يف        "أو
ويف هذا التركيب حسن دخول     -،  "قليب
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أو غريها من أعضـاء اجلسـد ورش        
، وهو شحم، عليـه، حـىت       "النيلج"

ختضر، وهي خطوط ورسوم خمضـرة      
ولكن الوشم   .حيدثها الوشم يف اجلسم   

يف هذه الصورة هو وشم من نـوع        
 القلب، ومن صـفات     خاص ألنه يف  

الوشم أنه صعب اإلزالة، إن مل نقـل        
أن األمر مستحيل، ومما ال شك فيـه        
أنه يترك آثارا بالغة، وما يهمنا يف هذا        
املوضع أن الشاعر استعار صفة الوشم      

، للداللة علـى    -وهي البقاء األزيل  –
متكن الطن من قلب هـذا الشـاعر        

  .وعدم خروجه منه
  
  
  
  

  ذه الصورة  الشاعر يف هليستغ   
 عناصر من الطبيعـة،     -مرة أخرى –

 هنها رمز للعطاء واجلمال ولكن    وكل م 
الزنبقـة،   (العالمـتني مجع بني هاتني    

، وأضاف عالمة حتمل داللة     )والنخلة
، وهذه الطريقة   )املشنقة(املوت وهي   

، مسـة   -أي اجلمع بني املتضـادين    –
خاصة يف بناء الصورة الشعرية عنـد       

 عإبراز الصرا ف  د .ميهويب عزالدين
القائم بني دوافع الفناء واملعاين السامية      

  . للحياة
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  وطين زنبقة-15-     
  خنلة طلعت من عيوين         
   أقاموا هلا مشنقة           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كأن وطين  :"بعض أدوات التشبيه، كقولنا   
 وهـذه   ،"وطـين كالعبـادة   "أو" عبادة

الصورة أقرب إىل أن تسمى تشبيها بليغا،       
تغـريا  "حيث مل يتغري التركيب كـثريا       

عند دخول أدوات التشبيه، ولكن     " ظاهرا
عندما ( يف هذه احلال   -اجلرجاينقول  ي–

ميكن أن تسـمى    ) حيسن دخول بعضها  
   نكرة ،استعارة أيضا
وطـين  :"لقولا فال حيسن    ،غري موصوفة 

كأن وطـين   :"وحيسن أن يقال  " كعبادة
". ووجدتـــه عبـــادة"، "عبـــادة

  
  
  
  
   
  

    التشبيه كما جاء يف اإليضاح، الداللة      
اد  واملر ،على مشاركة أمر آلخر يف معىن     

مامل يكـن علـى وجـه       : بالتشبيه ههنا 
االستعارة التحقيقيـة، وال االسـتعارة      
بالكناية، وال التجريد، فدخل فيما يسمى      
تشبيها بال خالف، وهو ما ذكرت فيـه        

" وطين كالزنبقـة  : "أداة التشبيه، كقولنا  
  .لقيام قرينة" وطين"حبذف 

وما يسمى تشبيها على املختار، وهو ما       
تشبيه، وكان اسم املشبه    حذفت فيه أداة ال   

به خربا للمشبه، أو يف حكـم اخلـرب،         
  ".وطين زنبقة: "كقولنا

وإذا قد عرفت معـىن     : اخلطيبيضيف  
التشبيه يف االصطالح، فاعلم أنه مما اتفق       
العقالء على شرف قدره، وفخامة أمـره       

–يف فن البالغة، وأن تعقيب املعاين بـه         
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  طابع لى عاعر ــمد الشتيع    
، ألنه جعل   ذه الصورة  ه التجسيد يف  

 إنسـانا مـن   ) والتراب/ الوطن(من  
/ والعيــون/ الدمعــة(خــالل 
راميـة  ، وهي صورة د    )..األطراف

ا حتمل يف طياا معاناة وطـن، هـذ       
الوطن الذي تكالبت عليـه احملـن،       
وأرهقت كاهله الفنت، وأصـبح يف      
هذه الصورة إنسانا ضعيفا ضاقت به      

 ينتظـر  فاحتـة    سبل احلياة، فأصبح    
   .. وقربا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

 مل أجد وطنا حيتويين -16-   
   سوى دمعة من عيون       

                الوطن           
  مل أجد غري هذا التراب       

       الذي ينهش              
    احلزن أطرافه والفنت       
  يسأل الناس قربا وفاحتة       

   للوطن                        
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   بالدي اليت ألفت -17-    

  عصفورة شدوكم مثل       
  "مجيلة"وترتيلكم لعيون      

  واملقصلة                      
 ألوراس يطلع من كربياء      

 يضـاعف  -وال سيما قسم التمثيل منـه  
ا يف حتريك النفوس إىل املقصود ـا        قواه

مدحا كانت أو ذما، أو افتخارا، أو غري        
  .ذلك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  شبه احلزن بالوحش الكاسر الـذي        

ينقض على فريسته فينهش حلمها، فنظـر    
علـى سـبيل     )الوحش( للمستعار منه 

االستعارة املرشحة، كما أـا اسـتعارة       
 ألن الوحش   ،حمسوس ملعقول بوجه عقلي   

وق حسي استعريت منه صفة ـش       خمل
الفريسة للداللة على متكنه منها، واجلامع      
يف ذلك عقلي، وهو اآلثار اليت يتركها يف        

  ).البقايا(ضحيته 
بالسـبع يف اغتيـال     ) والفنت(شبه احلزن 

النفوس بالقهر والغلبة من غري تفرقة بـني   
 )النهش(صفة  نافع وضار، فأثبت للحزن     
 بالسـبع ال    اليت هي ميزة خاصة متعلقة    

  .يكمل دوا، حتقيقا للمبالغة يف التشبيه
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  ي ـورة فـ    تدور هذه الص
املدار الداليل الذي تدور فيه الصـور       

 ال ختتلف عنـها     السابقة، حيث إا  
بـني  ربط فيهـا    اعر  ش، ألن ال  كثريا

/ شدوكم/ عصفورة(اجلمال  عالمات  
، )ترقص حـىت الصـباح    / تراتيلكم

، )وهران/األوراس(وعالمات الكربياء   
وعالمات التصدي كذلك من خالل     

، فكانت هذه الصـورة     )عيون مجيلة (
مزيج من املعاين السـامية شـكل يف        
جممله صورة الـوطن كمـا يراهـا        

    .الشاعر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   املسافات واألسئلة لوهران 
  ترقص حىت الصباح      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
      
 من الطبيعي أنه كلما ازداد التركيب          

التشبيه، وكلما كان التركيب مـن      بعد  
أمور أكثر، كان التشبيه أبعـد وأبلـغ؛        

بــالدي الــيت ألفــت مثــل "كقولــه 
تـرقص حـىت    : "إىل قوله ..." عصفورة
 أشطر إذا فصـلت،     ، فإا أربع  "الصباح

وهي وإن دخل بعضها يف بعض، حـىت        
صارت كلها كأا مجلة واحـدة؛ فـإن        
ذلك ال مينع من أن تشري إليهـا واحـدة    

 مث إن الشبه منتزع من جمموعهـا   ،واحدة
من غري أن ميكن فصل بعضها عن بعض،        
حىت لو حذفت منها مجلة أخـل ذلـك         

أن : " ومن متام القول   ،باملغزى من التشبيه  
لة إذا وقعت يف جانب املشـبه بـه         اجلم

  :تكون على وجوه
أن تلي نكرة فتكون    : أحدها -1

عصفورة : "صفة هلا، كقوله  
ألفت شـدوكم وتـراتيلكم     

  ".مجيلة"لعيون 
أن تلي معرفة هـي     : والثاين -2

اسم موصول؛ فتكـون هلـا      
الـيت ألفـت    : "صلة، كقوله 

 ".شدوكم وتراتيلكم
أن تلي معرفة ليست   : والثالث -3

فتقع استئنافا،  باسم موصول،   
مثل الذين اختذوا من    (كقوله

ــل   ــاء كمث دون اهللا أولي
 )العنكبوت اختذت بيتا

والتشبيه هنا تشـبيه مفصـل، ومعـىن        
التفصيل أن ينظر يف أكثر مـن وصـف         
واحد لشيء واحد أو أكثر، وذلك يقـع        
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    تبدو هذه الصورة مفعمة باحلركية     
الـيت  ) السـنبلة (والنمو، من خالل    

 ويف هذه الصورة تشـخيص      تنامى،ت
، )تصـحو / تنام(كذلك من خالل    

وهي صفة لإلنسان، ومـن خـالل       
ـ     ني ال  تهاتني العالمتني املتضادين الل

 الشاعر أن يـبني     حياولتمعان أبدا،   جت
دورة حياة الوطن، حيث إا تـرتبط       

، وباحلزن مـرة    )القبلة(بالفرح مرة   
  ).القنبلة(أخرى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  بالدي اليت تتنامى-18-    
   بأعينكم سنبلة              

 ..تنام وتصحو على قبلة       
  أو على قنبلة                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .على وجوه كثرية
  
   
  
  
  

واعلم أن الطريق يف اكتساب وجـه          "
ه، فـإذا أردت أن     الشبه أن مييز عما عدا    

تشبه جسما جبسم يف هيئـة احلركـة،        
وجب أن تطلب الوفاق بني اهليئة واهليئة       
جمردتني عن اجلسم وسائر أوصافه مـن       

 يف هذه   ميهويب، كما فعل    "اللون وغريه 
أن ا   كم ،)السنبلة/ البالد(الصورة املركبة   

/ السـنبلة ( تشبيها ضـمنيا بـني       كهنا
/ النـوم (الذي خيص بصـفة     ) اإلنسان
حيث إنه استعار هذه الصـفة      ،  )الصحو

فنظر إىل املسـتعار منـه علـى سـبيل          
االستعارة املرشحة، أما  فيمـا يتعلـق        

اجلمـع بـني    ) الصـحو / النـوم (بصفة
املتناقضني، قد يظن البعض أن املقصـود       

كما -أمر منتزع من بعضها، فيقع اخلطأ؛     
  جاء يف اإليضاح

فإنه "  لكـونه أمرا منـتزعا من مجيعها  -
 )تنـام (أن صـفة  : ظن يف احلال األوىل   ي

تشبيه مستقل بنفسه ال حاجة به إىل الثاين        
أن املقصود به اية اليوم بالقنابل، وينتهي       

ولكن بالتأمل يظهـر أن مغـزى        األمر،
الشاعر يف التشبيه أن يثبت ابتداء بعـدم        

 وذلـك   ،االستقرار وانتهاء باحلال نفسها   
  . يتوقف على التركيب كله

 هذا يقتضي أن تكون بعـض       :فإن قيل 
زيد يصـفو   :"التشبيهات اتمعة كقولنا  

تشبيها واحدا؛ ألن االقتصـار     " ويكدر
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   يصعب األمر كثريا عندما يتحـول      
الوطن إىل منفى، وهذا نوع من الغربة       
النفسية اليت يعـاين منـها الشـاعر،        
والغربة النفسية ختتلف عـن الغربـة       

ولقـد  . املكانية بل إا أقسى مرارة    
بافتقـاره  هذه الغربة   عن  الشاعر  رب  ع

حلكايات الصغار، ويف ذلك إشارة إىل      
 فيمـا   طريقة تعامل الكبار مع الصغار    

، حيث إن األم حتاول أن تغري       مضى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  وطين منفاي -19-      

   ال أملك دفئا وحكايات     
  صغار                         

  وبقايا فرح بني الديار       
  امسحوا عين الذنوب..       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

على أحد اخلربين يبطل الغرض من الكالم       
ألن الغرض منه وصف املخرب عنه ألنـه        

. دومتوأن إحدامها ال  جيمع بني الصفتني،
قلنا الفرق بينـهما أن الغـرض يف             
متصل بانتهاء   تداء مؤمل  أن يثبت اب   ،البيت
مفرح كما مر، وكـون الشـيء       / مؤمل

ابتداء آلخر زائد على اجلمـع بينـهما،        
أكثر مـن   " يصفو ويكدر "وليس يف قولنا  

" اجلمع بني الصفتني، ونظري البيت قولنا       
الترتيـب  " مث"إلفـادة   " يصفو مث يكدر  

  .املقتضي ربط أحد الوصفني باآلخر
 اوهذه الصورة تتضمن تشـبيها مؤكـد      

حسـي  / تشبيه حسي  ) السنبلة/ البالد(
  .بوجه عقلي متعدد

/ الـبالد (أو) اإلنسـان / السنبلة(أما بني 
فهي استعارة تصرحيية، مرشحة    ) اإلنسان

/ النوم(باعتبار اخلارج، مرشحة ألنه ذكر      
  .فنظر إىل املستعار منه) الصحو

       
    
  
  

                        
  

سم املشبه به   وا) وطين(اسم املشبه         
 متكونة من مبتدأ وخرب،     صورة،  )منفاي(

علـى  وهو تشبيه مؤكد، وهو تشـبيه       
  .اخلطيب أطلق عليه ا كماملختار
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أبنائها الصغار وتلهيهم عـن الـربد       
واجلوع باحلكايـات اخلياليـة الـيت       

،  بعيـدا  جتعلهم يسبحون يف اخليـال    
  برد الشتاء وقسوة اجلـوع،     وينسون

حيث متنحهم هذه احلكايات نوعا من      
، كما أن هنـاك      واأللفة بينهم  الدفء

على إحساسه بالغربة،    عالمة أخرى   
، وهذه الصـورة    )بقايا الديار (وهي  

تتقاطع مع البكاء على األطـالل يف       
  .الشعر القدمي

  
  
  
  
  
   

  تنبين هذه الصورة أساسا على   
، داللة التضحية يف سبيل حياة اآلخر     

 تنتـهي ألجـل فائـدة       فـ الشمعة 
اآلخرين، ولقد استغل الشاعر هـذه      
الصورة لتتضح الغاية، ولقد اسـتعار      

واليت تتصـف ـا     –داللة االحتراق   
 ووظفها لتبليغ مضـمون     –الشمعة  

فكرته وهي موت الرجال يف سـبيل       
حياة الوطن، وهذه الصـورة حتمـل       
معىن نبيال وراقيا وهو إيثار الـوطن       

  ..على النفس
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  إذا سرقوا ضوء -20- 
  عينيك منك               

   فال تيأسن                     
  ..واحترق مثل كل الرجال   

   لنوقد مشعة هذا الوطن       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ،)الشمعة/ الرجل( بني   تشبيه ضمين     

اليت حتترق يف سبيل اآلخرين، ما يقابلها       
  ،)حياة الوطن/ موت الرجال(

            ..نارةاإل     الشمعة   احتراق
  مثن احلرية/    حياة    موت الرجال

تشبيه متثيلي، والتمثيل كمـا سـبق وأن        
ذكرت ما وجهه وصف منتزع من متعدد       

 السـكاكي  قيـده    ، ولقد أمرين،أو أمور 
بكونه غري حقيقي، ومثل بصور مثل هلـا        

والوجه عقلي، وهـو اهليئـة      . غريه أيضا 
من فنـاء كـل مـن       ) النتيجة(احلاصلة  

أو (خر  اآلالرجال يف سبيل حياة     / شمعةال
  ). يف كلتا احلالتنيلفائدته
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   لقد اعتمد الشاعر طريقة اجلمع بني      
ضادات، كما جـرت العـادة يف       املت

الكثري من الصور لديه، وكما ذكرت      
يتبـع هـذه    فيما سبق فهذا الشاعر     

الطريقة لتبليغ الداللة، وهذه الطريقة     
طبيعـة  ناجحة من وجهة نظري ألن      

الشيء تظهر بضده، واملالحظ مـن      
ش خالل هذه الصورة أن الشاعر يعي     

صراعا داخليا، مبا يشبه املد واجلـزر       
، وبـني   )والغيـاب / احلضـور (بني  

إىل غري ذلـك    )... والعقاب/ اجلزاء(
 الـيت تطبـع      املتقابلـة  من الدالالت 

الصورة الفنيـة للشـاعر عزالـدين       
  .ميهويب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ..فأنت التراب-21-
  ..ت الشموخوأن              

  وأنت اجلزاء           
 وأنت العقــاب             

  وأنت احلضور           
   وأنت الغيــاب            

  وأنت انتصار احلقيقة         
  يف زمن االغتراب             

  وأنت الوطن                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
  

     
  
   
  

  :  جاء يف اإليضاح
واعلم أنه قد يقـع بعـد أداة التشـبيه          "
) التشبيه هنا مؤكد، يعين غيـاب األداة      (

أمور يظن أن املقصود أمر منتـزع مـن         
بعضها؛ فيقع اخلطأ، لكونه أمرا منتزعـا       

 التراب، وأنت   فأنت: "من مجيعها كقوله  
إىل قولـه،   .. الشموخ، وأنت العـذاب   

، فإنه رمبا يظـن أن كـل        "وأنت الوطن 
شطر منه تشبيه مستقل بنفسه ال حاجة به        

اجلمـع   –إىل الثاين، على أن املقصود به       
 اآلخربني صفات بعضها يناقض البعض      

الجتماعهما يف مشبه واحد وهو الوطن،      
... لعذابا/ الوطن، الشموخ /فهو التراب 

وهذا ما ميكن أن نلمسه من خالل الداللة      
التحتية لكل هذه العالمات اللغوية الـيت       
توحي بوجود نوع من التناقض الظاهري      

  .يف كالم الشاعر
كون بعض التشـبيهات   تفهذا يقتضي أن    
أنت احلضـور وأنـت     : (اتمعة كقولنا 

، ألن االقتصـار    اتشبيها واحـد  ) الغياب
ـ    ل الغـرض مـن   على أحد اخلربين يبط

الكالم؛ ألن الغرض منه وصف املخرب عنه       
بأنه جيمع بني الصـفتني أو أكثـر، وأن         

  ".إحدامها ال تدوم
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كما أن التشبيه املركب خيتلف عن املتعدد       
  :يف أمرين
أنه ال جيـب فيهـا      : أحدمها -

  .ترتيب
أنه إذا حذف بعضها ال     : الثاين -

يتغري حال الباقي يف إفادة مـا       
فـإذا  . ذفكان يفيده قبل احل   

أنت التـراب، وأنـت     : "قلنا
ــت   ـــوخ، وأن الشمــ

.." اجلـــزاء، وأنت العقاب  
ــذه  ــون هل ــب أن يك ال جي

) الصفــــات (التشبيهات  
نسق خمصوص، بل لـو قـدم       
التشبيه بالشموخ، أو التشـبيه     
باحلضور، جاز لو أسقط واحد     
من الثالثة ومل يتغري حال غريه      
يف إفادة معنـــاه، خبالف    

ــــإن املقصود  املركب، ف 
 .منه خيتل باسقاط بعض األمور

كما أن املالحظ أن الشاعر مجـع بـني         
العديد من الصفات اليت أمكنه إسـقاط       
بعضها عن بعـض كإسـقاط العـذاب        
واإلبقاء على العقاب غري أن اللفظـتني       
ليستا مترادفتني متاما، إال أن فيه بعـض        
الطول، مما خيلق نوعا من التـوتر لـدى         

  .املتلقي
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 للصور السابقة، اتضح يل يف البدء أن والبالغية/ من خالل املقاربة األسلوبية  

 ال ختلو من املقاييس  هلا، فإا بالرغم من الطابع األسلويب املميز–الصورة احلداثية 
 ذلك أنين متكنت من إسقاط بعضها بعد قليل من املمارسة -باعتبارها قدمية –البالغية 
  .واجلهد
 والصورة لديه - بعامة- ميهويبعزالدين ولكن الطابع األسلويب الذي ميز جتربة   

 خباصة، جعل األمر صعبا إىل حد ما يف بادئ األمر، ألن الصورة الفنية يف جتربته هي 
وعصر طرأت عليه تغيريات حضارية وبشكل أكرب مزيج من واقع صعب ومأساوي، 

  .سياسية، شكلت يف جمملها مفاعيال لبلورة هذه الصورة املميزة
ومن مث، يصبح نشاط القراءة أو التحليل، معاناة حقيقية، ألنه سعي دائب وراء   

حداثة هاربة، وداللة متحولة وفق جدلية داخلية، فهو يقوم بعملية كشف مضنية ملتاهة 
  إهدارملفتوحة على احتماالت كثرية، وتزداد العملية إشكاال بإصرار احلداثة علىالنص ا

  .أكثر القرائن التوضيحية

  
  

   تتضمن هذه الصورة تفاؤال مـن      
ث إنه وبعد أن كان     قبل الشاعر، حي  

الوطن رمزا للمأساة، فـإن مشسـه       
 من  ىستطلع ال حمالة، وليس هناك أقو     

ذهاب اهلم، وهو   عالمة الشمس على    
  .حلم الشاعر بيوم جديد

 
 
 
 
 
 
 

 ستطلع رغم املواجع-22-
 مشس الوطن

 
 
 
 
 
 
 

  
  

    استعارة؛ ألا موضوعة للمشـبه وال      
ألمر أعم منها، كالشمس، فإا موضوعة      

 ال للوطن املسـتنري،     عروفللكوكب امل 
ألا لو كانت موضـوعة لـه لكـان         
استعماهلا يف الوطن من جهة التحقيق ال       
من جهة التشبيه، وإذا كان نقل االسـم        

 امتبعا لنقل املعىن كان االسم مستعمال في      
" ستطلع مشس الـوطن   : "وضع له كقوله  

" رغـم املواجـع   "والقرينة أا مستعملة    
  .ونسبتها إىل الوطن
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أو احمللل، ينطلق يف تعامله مع النص من فكرة / وبناء على ذلك، فإن القارئ  

من الفصاحة –فرضها عليه النص املعاصر نفسه، وهي استبدال البالغة القدمية 
 اليت كان القارئ القدمي يتقفى آثاره، ألجل فهم النص الشعري، - والزخرف اللفظي
، واليت تعد األسلوبية جزء منها، أدونيس أو بالغة القراءة على حد تعبري ،ببالغة جديدة

  .)1("فن البحث عن السبل اليت يفك ا ما أغلق من كيان القول الشعري" وهي
ص احلداثي، أن ينتقل من البد، إذن، على القارئ الذي يقف يف مواجهة الن  

بالغة اخلطاب القائمة على اإلفهام، إىل بالغة القراءة الغائصة يف فضاء النص املشع 
    .بالسرية والغموض، حتت ألوان من الرمز الغريب والصورة املركبة

 جتربته الشعرية تتبع ميهويبعزالدين ولإلشارة فإن غالبية الصور اليت بىن عليها   
ين على املعىن الذي يأيت وال يأيت بسبب احنراف اللغة عن مواضعات هذا النمط، وتنب

العامة، قه للقوانني املألوفة لدى راملتداول، وخوالعادة، وانزياح املعىن عن املتعارف 
 الذي يتخذ مواقف عديدة من الوطن جتعلها لشاعرذا اميكن االستشهاد مبقاطع هلو

قة تأويلية كبرية من القارئ حىت يتمكن  مما يستدعي طا،ختتلف إحيائيا من نص آلخر
  .سرب أغوار النص والفوز بالداللةمن 

الظاهرة اللغوية تتركب  "املسدي السالم عبدوليس ببعيد عن ذلك جعل  
أساسا من عمليتني متواليتني يف الزمن ومتطابقتني يف الوظيفة، ومها اختيار املتكلم 

 مث تركيبه هلا تركيبا تقتضي بعضه قوانني ألدواته التعبريية من الرصيد املعجمي للغة،
النحو، وتسمح ببعضه اآلخر سبل التصرف عند االستعمال، وإذا بأدبية النص تتحدد 

  .)2("بأا ائتالف بني العمليتني على منط خمصوص
أما عن اختيار املتكلم ألدواته التعبريية، فيتعلق األمر باستغالل العناصر اللغوية   

  ة، كمعطى مشترك بني مجيع الناس، وتبدو هذه العملية عادية، ولكن من اللغة الطبيعي

                                                 
.                                         19: ص. 1992شر، سوريا، دار احلوار للن. 1ط. ترمجة رعد عبد اجلليل جواد. نظرية االستقبال.  روبرت، سي هول-)1(
 .40: ص. 1983دار الطليعة، بريوت، لبنان، ديسمرب. 1ط. النقد واحلداثة. املسدي، عبد السالم  -  )2(
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عند اقتراا بعملية التركيب يصبح األمر خمتلفا، ألن العملية الثانية ختضع العتبارات 
عدة، وعمليات معقدة تفرضها طبيعة التجربة وخصوصية املبدع، وبشكل دقيق لطبيعة 

  . أسلوب هذا املبدع
 مهمةأخرى مسألة باإلضافة إىل أساس العملية كلها، أن األسلوب هو ذلك 

، إذ ال ميكن جتاوز مسألة ذا احلجم، "قوانني النحو" يف النص السابق، وهي تستوقفنا
 على الرغم من االختالفات ،فلقد أخذ النحو دوره يف تركيب الشعر على مر العصور

  .بني الصورة القدمية واحلداثية
طرح إشكالية خروج الشاعر عن الشكل القدمي، وبناء على هذا التصور، ت  
 باملفاجآت اليت تضع القارئ موضع شك وحماولة دائمة مليء نمط جديدل هوتتبع

للكشف، ألنه ضمن التفاعل احلضاري اجلديد يف بعده الشمويل واإلنساين، أصبح هناك 
ن مرحلة أفق إبداعي ممتد يسمح بالتنوع وبنمو األنواع املعرفية من عصر إىل عصر وم

 ويف هذه يصبح الشكل صياغة استراجتية، يرسخ مقولة الشكل املهيمن أو ،إىل مرحلة
  .النوع املعريف التقين املسيطر
 فيكفي أن نالحظ على صعيد التعبريية اجلديدة جتربة التفعيل ،أما يف جمال الشعر

ملبدع وال املستمرة لوسائل وآليات األداء اللغوي والدرامي والسردي، اليت مارسها ا
 كصيغ فنية جديدة وشبكات معقدة من ،يزال ميارسها اليوم يف ميدان الكتابة الشعرية

الدوال قد تصدم القارئ وتفجعه مبدلوالا البعيدة يف أول األمر، ولكنها تنفتح على 
خلفية تقنية، فيحصل التواصل وتتعمق املعرفة من خالل النص والكتابة، والتلقي 

  .نية للنصكقراءة، وكتابة ثا
 كان قد -وككل شاعر جزائري – عزالدين ميهويبالشاعر ومن الواضح أن   

 ويف عمق احملنة اليت ، حينما وجد نفسه يف قلب املأساة،أدرك األبعاد الفنية والتقنية
   حبيث انصهر الشاعر مع شعبه الذي عقد من الزمن،عاشها الشعب اجلزائري طوال 
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ملوت والفناء، ويناضل من أجل تغيري ا أسباب  يصارع كل،تصدى للصعاب طويال

  صورة احلزن اليت أحاطت به من كل جانب، وصارت القصيدة احتراقا والكتابة الفنية 
وحينما تفقد القصيدة هذه اخلاصية النفسية تقع يف املصانعة والزيف، ويبلغ هذا معاناة 

  :)1(االحتراق مداه حينما يردد الشاعر
  ..متعب"      
  ايهذي خط"      
  تعجن اإلمث يداي"      
  ..كلما أبصرت طريا من بالدي"      
  ..قلت نبئين"      
  مات.. دمي املذبوح        
  .وفات.. مل يقل شيئا"      
بالوطنية، صحيح باإلحساس  مفعمة ميهويبعزالدين وتبعا لذلك، جاءت جتربة  

تلف خمأا تنوعت بني الغنائيات والسرد التارخيي واملدونات الشعرية، اليت مشلت 
صراحة -ى على معظمها ـي احلياة، إال أن الطابع املأساوي للوطن كان قد طغـنواح

، حيث إنه ضمنها أكثر "اللعنة والغفران"مدونة  وأكثرها بروزا ما ورد يف - أو ضمنا
  .الصور احتراقا وأملا

، حيث متثل الوطن يف أساوي مل مينع من وجود صور مجيلةوهذا الطابع امل
 ،يف مواضع كثرية) الصمود(و) الكربياء(، وهو رمز لـ )طعة احللوىق(و) الزنبقة(

إىل ) احلزن(و) املوت(و) الذبح(، ويتعلق األمر بدالالت مصب داليل واحدتصب يف 
  . غري ذلك

 من هذا الشاعر متكنت من التماس مستني هامتني يف جتربة ،ومن خالل ذلك
   بصفة مباشرة بطريقة التشكيل ةله عالقما أي  ؛"والغفران اللعنة"جمموعته خالل 

                                                 
  35: ص. والغفراناللعنة . الدين  ميهويب، عز -)1(
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رب من ضروب البيان، ويتعلق األمر بالتشبيه ضوعملية التصوير، ويتعلق األمر بربوز 

 ويف ،بشكل واضح، وأسلوب النداء الذي كان لصيقا بصورة الوطن) واملؤكد/ البليغ(
  .مايلي استعراض لبعض مالمح الصورة لديه

  : واملؤكد/  شيوع التشبيه البليغ-1-
اتفقوا على إم رأينا يف ما سبق مفهوم التشبيه ومكانته عند القدماء، حيث 

وهذا – على رأس ضروب البيان األخرى على عراقتها، غري أن وهشرف قدره، وجعل
عر وحىت اليوم، وما ـاس الصورة منذ أن وجد الشــ أن التشبيه هو أس،-هو األهم

 وهو عقد عالقة ،ت تعتمد منطقا واحداالضروب البيانية األخرى إال تنويعات وتفريعا
  وهو األساس الذي ينبين عليه التشبيه،بني امسني يشتركان يف داللة أو أكثر من داللة،

الصورة الشعرية، دف إخراج األمساء تشكيل كلها حتت إطار  السابقة األنواعوتدخل 
  . ، هي مبدأ الوجود بالفعلمن مثمن خفي إىل جلي، والصورة، 

 أن التشبيه مبختلف أنواعه ،ميهويبعزالدين الشعرية لـ تجربة الحظ على واملال  
كان حاضرا مع التفاوت يف نسبة احلضور والتكثيف، حيث غلب نوعان من 
التشبيهات، أقصد املؤكد والبليغ، دف إنتاج الداللة، وللشاعر غرض يف التركيز على 

خباصة وأن داللة التأكيد واملبالغة مسة هذين النوعني بالذات ملا هلما من أثر يف املعىن، 
 ولقد رأينا يف الفصل السابق التشبيه ،أسلوبية وبالغية أيضا، شكلت مجالية الصورة لديه

 ولكن يف هذا الفصل أردت أن أستغل هذه الظاهرة ،هكنوع من أنواع الصورة يف شعر
  .البالغية دف كشف السمات األسلوبية املتعلقة ا

 خالل التحليل املوضح أعاله أن الصورة احلداثية تتفق مع مبدأ ولقد اتضح من  
عقد املشاة وفق طريقة الصورة القدمية، ويظهر ذلك جليا من خالل املقاييس النحوية 

  ). أمناطها( الصورة يف شىت أنواعها اقامت عليهاليت 
ياب ثالث مسات مميزة للتشبيه، أوال غبروز   السابقمن خالل التحليلتبني يل، 

   ذلك أن الشاعر مل يرد للصورة أن تكون - كما ذكرت يف موضع سابق–أداة التشبيه 
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ن األداة  جتعل معامل الصورة واضحة خباصة فيما يتعلق أل بدائية دالة على العموم،

  .عالقة اسم املشبه باسم املشبه بهب
هذه انت ومن الواضح أنه كلما توافرت عناصر التشبيه كلها يف الصورة، ك

، مما يؤدي ا إىل االبتذال والبعد عن التعقيد الفين الذي حيقق الوقع قريبةالصورة 
 ولكن كلما بعد التشبيه كان إىل النفوس أعجب على حد تعبري اجلمايل لدى املتلقي،
  .عبد القاهر اجلرجاين

باإلضافة إىل غياب أداة التشبيه، يظهر التشبيه البليغ واملؤكد بكثافة يف وهذا،   
بالدرجة األوىل،  ويطغى عليها، والقضية تتعلق باألسلوب ميهويبعزالدين صورة عند ال
ما ختضع للخلفية املعرفية واملنطلقات اليت يسعى الشاعر وراء حتقيقها، كغاية بالو

  الفكرية لديه، وتتضح هذه اخلاصية األسلوبية من خالل مالحظة اخلصائص اليت متيز 
بصورة إذا تعلق األمر ، خاصة  األخرى من التشبيهاتاعهذين النوعني عن بقية األنو

  :)1(، وأمثلة ذلك كثرية ومتنوعة كما ظهر يف التحليل املوضح أعاله، ومنها قولهالوطن
  وطين الطالع من روحي دما أخضر      
  من كفي الح      
  ..وطين يا نسمة هبت علينا      
  حتمل اخلري إلينا        

ندرك بسهولة وبعد تفكيكها إىل اسم مشبه إن التأمل يف هذه الصورة جيعلنا 
، يعرف اخلطيب التشبيه مبشاركة أمر آلخر يف )دم أخضر(واسم مشبه به ) الوطن(

  .معىن، إذن، فالقاسم املشترك هو داللة جتمع بني االمسني، وهي داللة معنوية
 ففي ،ومن مث، فالتشبيه ال يكون يف االشتراك اللفظي إال ما جاء منه استثناء

صورة السابقة، ميكن إدخال بعض أدوات التشبيه دون أخرى، وبناء على ذلك ال
  كأن وطين الطالع من : "تتداخل تسميتها بني التشبيه البليغ واالستعارة، كأن نقول مثال

                                                 
  .21:ص. اللعنة والغفران. الدين  ميهويب، عز– )1(
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مل يغري التركيب كثريا لكنه أنقص من ) كأن(، فدخول أداة التشبيه "روحي دم أخضر

 كما أنه أحدث تغيريا يف حركة اإلعراب لـ ،حسنه الذي كان له قبل هذا التغيري
  . اجلرجاين، وهلذا السبب أمكن إطالق اسم االستعارة كما يقول )اسم املشبه(

: نكرة غري موصوفة، فإنه ال حيسن أن يقال) اسم املشبه(وذلك كأن يكون 
وجدته دما "، و"ي دم أخضرـكأن وطن: "، وحيسن أن يقال"ي كدم أخضرـوطن"

 اتبع الشاعر ة هي الصور اليت جرت جمرى الصورة السابقة، ذلك أن  وكثري،"أخضر
منط هذه الصورة، باإلضافة إىل صور أخرى كثرية، خباصة فيما يتعلق بالتشبيه املؤكد، 

صفة أو بعض صفات  والتشبيه املؤكد هو ما حذفت فيه اآلداة، ويتضمن نية تأكيد
  .ورة كثري كما بينه التحليل السابق وغري هذه الص،املشبه به للمشبه دف التعظيم

 استغالل التشبيه كظاهرة يفوبناء على هذا التصور، تتجلى قدرة الشاعر  
بالغية عريقة هلا مكانتها يف النقد البالغي القدمي، استغلها دف التنويع يف الصورة 

ركبة، الفنية لديه، ولقد أحسن استغالهلا من خالل التنويع يف التشبيهات البسيطة وامل
ضف إىل ذلك الغياب احملسوس ألداة التشبيه، وكأن الشاعر استعمل عالمات املبالغة، 
من خالل التشبيه البليغ، والتأكيد من خالل التشبيه املؤكد، دف اإلحلاح على الفكرة 

 ومن جهة أخرى لكي ال تتبع الصورة منط الصورة البدائية ،وإثبات الصفة للوطن
  . على العموماليت تدل) التقليدية(

، نلمس هذا الشاعرباإلضافة إىل ظاهرة التشبيه وشيوعها يف الصورة لدى 
، هظاهرة لغوية أو أسلوبية أخرى، كان هلا حضور واسع يف التشكيلة الفنية للصورة عند

لصيقة بصورة الوطن، ملا ) الياء(ويتعلق األمر بأسلوب النداء، حيث كانت أداة النداء 
  .يف إبراز املعىن وتعظيم املنادى وتصغري الذات أمام عظمتههلا من داللة قوية 
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  :النداء يف الصورةداللة  -2-

حرف لنداء البعيد حقيقة أو حكما، وقد ينادى : يا: "جاء يف القاموس احمليط
ا القريب توكيدا، أو هي مشتركة بينهما وبني املتوسط، وهي أكثر حروف النداء 

  .)1("عند احلذف سواهااستعماال، وهلذا ال يقدر 
حرف نداء، وهي عاملة يف : يا( حرف نداء، : يا:"ـ أما يف لسان العرب،ف

 يف قيامها مقام الفعل ]ياـ ل[ن كانت حرفا، والقول يف ذلك أن إاالسم الصحيح و
 فإا تنوب عن لهاخاصة ليست للحروف، و ذلك أن احلروف قد تنوب عن األفعال ك

 ينوبان عن أنفي، و إال تنوب عن أستثين، وتلك األفعال أستفهم، وكما وال فإما
 يف األصل، فلما إن صرفت عنها إىل احلرف طلبا الناصبةالنائبة عنها هذه احلروف هي 

أسقطت عمل تلك األفعال ليتم لك ما أنتجته من االختصار، لإلجياز ورغبة عن اإلكثار 
 فأسلوب ،، ومن مث)2(..."عولوليس كذلك يا، وذلك أن يا نفسها هي العامل يف املف

 له داللة خاصة، -خربية كانت أم إنشائية-النداء ال خيتلف كثريا عن األساليب األخرى
  . حيث يستعمل عالمة لغوية دف إنتاج املعىن

ومن مث، فإن أهم ما مييز شاعرا عن آخر هو القدرة البالغة التميز يف طريقة النظم 
األسلوبية والبالغية اليت حتدد مسات وطبيعة التشكيل والتأليف، وأقصد بذلك املهارات 
أضف إىل ذلك املؤثرات الفنية اليت يعتمدها الشاعر . الفين أو التصوير كأساس للشعر

باللغة من املستوى العادي ي ارتقاء ـ، فالصورة أوال هارئــالقثارة كاستراجتية إل
يف والتزوير اللغوي مبفهومه إىل املستوى الفين مستعمال أثناء ذلك كل تقنيات التحر

  . اجلمايل ال األخالقي
  

                                                 
  حتقيق مكتب حتقيق التراث يف. 6ط. بيــروت. دار الرسالة. 6ط. القاموس احمليط.  الفريوز، آبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب– )1(

.                             1356: ص. 1998دار الرسالة، بريوت، . عرقسوســي                                        مؤسسة الرسالة بإشراف حممد نعيم ال
  . 1997دار صادر، بيـــروت، . 1ط. لسان العرب. ابن منظور، اإلفريقي املصري، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم– )2(

،                                 .506: ص. السادس، باب الياء الد 



                      أسلوبية الصورة يف شعر عز الدين ميهويب   الثالفصل الث

 162

  
 ، يضمن الشعر والصورة ميزة البقاء واالستمرارية، واحلياة يف املتونبالتايل،و

 كما أنه يرغب يف ، أوالثريهإا تولكنها الغبار رغبة يف استفزازها، عنها ينفض القارئ 
املبدع يف إيداع / رة الشاعرقامة عالقة حوار قد تدوم أكرب وقت ممكن حبسب مها إ

مؤشرات الصمود أمام القارئ، اليت ال تكشف عن كل شيء مهما كانت مهارة 
  .لتوقف أو جيعل األمر مبتذالا ألن الكشف الكلي يؤدي إىل ،القارئ فائقة

من خالل ومن مث، فإن الشاعر ملزم بإيداع قدراته األسلوبية والبالغية يف النص   
ن اللغة العربية غنية كل الغىن ذه العالمات، نذكر أل، ء أخرىالصورة الشعرية وأشيا
يف التشبيه خاصة، إذ تكرر النداء بكثافة " أسلوب النداء "،ميهويبمنها ما شاع يف شعر 

ويا / ويا ألقا طالعا من دمي/ جزائر يا نغمة من فمي: (يف الصور السابقة، كقوله
 .../ يا قطعة السكر.../ يا قطعة احللوى.../ يا نغمة: (، ويف قوله...)ويا جنة.../ أمال

، إىل غري ذلك من الصور اليت تكررت ...)يا بسمة طلعت.../ يا نبضة من مشوخي
  .كثريا على هذا النحو

" نغمة"، "جزائر نغمة يف فمي: "وللقدماء رأي أيضا يف النداء، فعندما نقول  
ذلك : "...-ذا النحوى هـالقول علكان إذا - السكاكي، يقول "جزائر"وصف لـ 

 فالتشبيه يف األفعال ،متؤول بأن الثواين ال تقع صفات إال ملا يكون موصوفا باألول
والصفات املشتقة منها ملعاين مصادرها، ويف احلروف ملتعلقات معانيها، ومما يتصل ذا 

حرف وضع يف أصله لنداء البعيد، مث استعمل يف مناداة القريب؛ لتشبيهه " يا"أن 
 ويتضمن حالتني، األوىل فكقولك ملن ،)1("عيد، باعتبار أمر راجع إليه، أو إىل املنادىبالب

ا نغمة ويا ـي: " السائل يف جؤارةهيا فالن، وأما الثاين، فكقول: سها وغفل وإن قرب
تصغري منه لنفسه ووهو أقرب إليه من حبل الوريد، فإنه استقصار منه لنفسه، ..." ألقا

  . على نفسه يف التفريط يف حق الوطنري منه يف حقه، وإقرار، وتقص"وطنال"أمام 
  

                                                 
     :ص. اإليضاح يف علوم البالغة.  اخلطيب، القزويين– )1(
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، هي حرف نداء للبعيد حقيقة أو حكما، وينادى )يا(أضف إىل ذلك أن األداة   

ا القريب توكيدا، ورأي البعد أا مشتركة بني االثنني وبني املتوسط، وهي أم الباب 
ل يف أسلوب النداء أن يذكر يف النداء، ولذا ال يقدر عند احلذف غريها، إن األص

ي أحيانا ويكون إذا ورد بعد حرف النداء ـاملنادى، لكنه ورد حمذوفا يف الكالم العرب
أحد احلرفني ) يا(فعل أمر، أو فعل ماض قصد به الدعاء، أو ورد بعد احلرف ) يا(
  ".ليت ورب"

 على ميهويبعزالدين ولكن غالبا، ما جاءت الصورة اليت تتضمن النداء يف شعر   
  :، كما يف قوله)منادى مذكور أو حمذوف/ أداة النداء(منوال الصورة السابقة؛ مبعىن 

  يــجزائر يا نبضة من مشوخ      
   ويا بسمة طلعت من دجـاي      

وهذه الصورة متثل تشبيها مؤكدا حلذف أداة التشبيه، كما أنه تشبيه مجع لتعدد 
ليس مركب ألنه ال يشترط فيه اسم املشبه به دون اسم املشبه به، وهو متعدد و

، لكنه يف احلالة الثانية )ويا نبضة...جزائر يا بسمة : (الترتيب، حيث ميكن أن نقول
  . يفقد ما اكتسبه من حسن يف احلالة األوىل

ألن اسم املشبه به نزل  القزوييناخلطيب وهو تشبيه على املختار كما مساه 
أن اسم املشبه ) يف التحليل السابق(لسابقة مرتلة اخلرب، واملالحظ على أغلب النماذج ا

 والغرض من مثل هذا النوع من ،به ورد نكرة، والتنكري، عادة، ما يكون للتعظيم
  . التشبيهات هو إثبات الصفة كما ورد يف اإليضاح أيضا

، فلقد اجتمع أسلوب النداء، الذي هو موضوع ملناداة البعيد أصال، وبالتايل
القريب تعظيما له، باإلضافة إىل التنكري كسبيل للتعظيم أيضا، ولكنه استعمل ملناداة 

 وهي استغالل كل ما من شأنه الشاعروبناء على ذلك تكون الغاية واضحة وجلية عند 
  .تعظيم الوطن
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لق بصفة مباشرة بطبيعة الصورة  بعض اخلصائص األسلوبية اليت تتع، إذن،هذه

ري البالغية، واليت تتمثل يف شىت أنواع ، فلقد اجتمعت املعايميهويب عزالدينلدى 
التشبيه واالستعارة وااز، وما إىل ذلك، باإلضافة إىل القواعد النحوية اليت تؤدي دورا 

 يف الكثري ؤكد حضور املقاييس البالغية اليت تسمى بالقدميةتكبريا يف إنتاج املعىن، واليت 
والصالحية قدرا على التجدد  -أي البالغة–من املصنفات النقدية، ولكنها أثبتت 
  .للكثري من النصوص الشعرية املعاصرة

وصالحيتها يف الصورة  للتطور ة البالغةقابليما يثبت  هو ،إن هذا احلضور
لصورة النمطية، ولكن هذا اخلروج هو ل نفي وكسر هذه الصورة احلداثية باعتبار

احلقيقة فهي ال خترج عن  يف ها ولكن،شكلي فقط يف عقد العالقات بني أجزاء الصورة
  . وما ينطوي حتتها من معايريإطار البالغة

وهذا ما تأكد بعد التحليل األسلويب للصور السابقة، حيث اتضح جليا كيف  
هذه اثية تقبل املعايري البالغية القدمية وتقوم عليها، على الرغم من أن دأن الصورة احل

يت تم باستقامة املعىن، ولكنها تقوم على الصورة تظهر وكأا نفي للمقاييس النحوية ال
  .     معايري بالغية والبالغة قواعد أيضا
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  : اكل ووظيفتهمفهوم التش:  أوال

 إن املقاربات السابقة أتاحت يل الفرصة، وكشفت عن طابع مميز للصورة عند  
 بعامة، وهو وجود ما يشبه شبكة من الدالالت املتشاة ميهويب عزالدين الشاعر

واملتكررة يف خمتلف املدونات سواء الشعربة منها أو غري ذلك، جاءت هذه التكرارات 
كل تيمات لفظية أو معنوية أكسبت الصورة يف خمتلف املواضع طابعا أسلوبيا على ش
ن هذا الشاعر م الصورة لدى طبيعةأن أقترب أكثر من إىل وهذا ما دفعين  ،ومجاليا

  .خالل ظاهرة أسلوبية هامة وهي ظاهرة التشاكل
ا  أسلوبية جديدة يف الساحة النقدية املعاصرة، هلبوصفه ظاهرةيعرف التشاكل   

مكانتها يف الفكر السيميائي على وجه خاص، وذلك من خالل املقاربات السيميائية 
 حيث إن الدارس واحمللل يلمس من خالل ،واألسلوبية للنصوص، خباصة احلداثية منها

مقاربة النصوص، أو الصور على وجه اخلصوص، وجود نوع من التشاكل بني الصور 
مسه من خالل ظاهرة أسلوبية أخرى وهي ، سواء ما نل)معىن ولفظا(والتراكيب 

التكرار، مبختلف أنواعه، أو من خالل التداخالت املختلفة يف املعاين املكررة بتراكيب 
  . متباينة

وهذا ما متكنت من مالحظته من خالل مقاربة الصور أسلوبيا، دف مالحظة 
 أمتكن من ، حيث ملعزالدين ميهويب مدى حضور املقاييس البالغية القدمية يف شعر

مقاربة مجيع الصور، ولكن هذا مل مينع من أن أملس الكثري من التشاكالت املعنوية 
مدونات خمتلفة، حىت أنين ملست بعض التداخالت يف واللفظية، يف املدونة الواحدة أو 

  .يف مواضيع شىت
 تنوعنظرا لغري أنين رأيت أنه من املناسب أن أضع نوعا من التحديد 

   كان هلا الصورة املتعلقة بالوطنأن واملالحظ ، ي جتربة الشاعرـعاجلة ف املاملوضوعات
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من ومن مث فإن الدراسة جاءت مركزة بشكل كبري على هذا النوع ، واسعحضور  

   .النصوص الشعريةأكثر من غريه يف خمتلف الصور 
  يف الصورة، من املالئم أن كظاهرة أسلوبية  التشاكلأتطرق لتناول وقبل أن   

بوصفها أنظر يف التشاكل كمصطلح، ولإلشارة فإنين قد استغليت ظاهرة التكرار 
عزالدين ة بغرض إبراز ظاهرة التشاكل بشكل يتناسب وشعر ثأسلوبية حديظاهرة 
  . ميهويب
 ،غرمياسإن مصطلح التشاكل باتفاق الدارسني، يف خمتلف االجتاهات، يعود إىل   

كيمياء وحوله إىل التحليل الداليل بإعطائه داللة وهو مصطلح استعاره من الفيزياء وال
  .نوعية  يكون باستطاعته استكشاف بعض جوانب البنية العميقة

 ال يكون يف جانب - مفتاح حممدعلى حد تعبري –ولإلشارة فإن التشاكل 
 ، نربيا،املضمون فحسب، بل إنه قد يتجلى يف الشكل بصور خمتلفة،كأن يكون صوتيا

  .)1(غري ذلكإىل ...إيقاعيا، 
 املصطلح، كما يقول فهوم هذاتتقاطع هذه الفكرة مع التفسري النفسي مل  

يف جمال الرياضيات يشري هذا املصطلح إىل العالقة الوثيقة : "احلميد عبد شاكرالدكتور 
 أما لدى علماء نظرية اجلشطلت فيشري ،(...) بني نظامني رياضيني - نقطة بنقطة –

القة املفترضة بني جمال اإلثارة العصبية يف قشرة املخ وبني هذا املصطلح إىل مثل الع
 الحظ أن االتفاق ليس مفترضا هنا بني املنبه الطبيعي وعمليات املخ ،اخلربة الشعورية

والحظ بعد ذلك كيف امتد (...). بني عملية إدراك هذا املنبه الطبيعي وعمليات املخ 
من النشاطات اإلنسانية ومنها اإلبداع علماء اجلشطلت ذا املصطلح لتفسري العديد 

  .)2("الفين خاصة يف نظريتهم عن التعبري
                                                 

،                               .19: ص. 1985. املركز الثقافـي العريب، املغرب. 1ط. حتليل اخلطاب الشعري استراجتية التناص. حممد، مفتاح:  الفكرة عن– )1(
  .  1992مطابع اهليئة املصرية للكتاب، . األسس النفسية لإلبداع األديب، فـي القصة القصرية خــاصة. ر، عبد احلميد شـاك– )2(

 .95 -94:                                                                                                                             ص
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ولإلشارة فإن التشاكل كان له حضور واهتمام خاص يف الدرس البالغي   

تعلق األمر بالتشاكل كمصطلح أو كظاهرة أسلوبية يف الشعر، خباصة يف أالقدمي، سواء 
السجع، اجلناس ( ومصطلحات الت واضحة بني التشاكل حيث الص،علم البديع

، والبديع ...)صدر، االنسجامالتشطري، التصريع، املزاوجة، االستتباع، رد العجز على ال
هو النظر يف تزيني الكالم وحتسينه بنوع من " يف مقدمته، خلدون ابنكما وصفه 

إما بسجع يفصله، أو جتنيس يشابه بني ألفاظه، أو ترصيع يقطع أوزانه، أو : التنميق
ورية عن املعىن املقصود بإيهام معىن أخفى منه، الشتراك اللفظ بينهما، أو طباق ت

  .  )1("بالتقابل بني األضداد وأمثال ذلك
يتحدد مفهوم التشاكل، إذن، بوصفه تكرارا لوحدة لسانية مهما كانت، ال   

يكون التشاكل منحصرا يف جانب املضمون فقد يتجلى يف الشكل بصور خمتلفة، 
 أن املفهومني قد جيتمعان يف اإلقرار بأن التشاكل ينتج من تعدد الوحدات والواقع

 إذ ،اللغوية على اختالف طبيعتها مما يؤدي إىل اعتبار التقابل من وجهة معينة تشاكال
تشابك العالقات الداللية من خالل وحدة لغوية قد يكون بالتكرار أو التماثل أو 

  .التعارض
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .07:  ص.1985دار النهضة العربية، بيـــروت، . علم البديع. عتيق، عبد العزيز - )1(
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   :يف الصورة الشعريةالتشاكل والتباين مجالية :  ثانيا
  :  داللة التشاكل يف الصورة -1-

باإلضافة إىل اخلصائص األسلوبية اليت تتعلق بصفة مباشرة بالصورة الشعرية عند   
اصة أيضا، ذلك أا ـى ظاهرة التشاكل كسمة أسلوبية خـ، تتجلميهويبعزالدين 

الحظة الصور األكثر بروزا وإحلاحا تربز خاصية أخرى من خواص التصوير لديه وهي م
أو ألمور تشغله، ظهرت يف شكل صور تتكرر وتظهر / على خميلة الشاعر، نتيجة ألمر

 وميكن من خالل ذلك مالحظة ،بني احلني واآلخر أو كلما كانت الفرصة مواتية
  .لدى هذا الشاعرفلسفة الصورة 

قل أي : (ي، كقولهومن هذا املنطلق، تتكرر صور التشاكل اللفظي واملعنو  
) ورمبا أخطأين املوت(، وصورة "اللعنة والغفران"من مدونة " اختيار"يف قصيدة ) شيء

  :  )1(يف املدونة نفسها، كما ورد يف النص التايل) اللعنة والغفران(يف قصيدة 
  ـطاـواختر مكانك صحا أو غل     قل أي شيء صديقي وال تقف وسطا  
  ي قلبه ارتبــطاـللمرء الذي ف     ى وطناي ال أرـفإن..  قل أي شيء   
  والصمت موت إذا ما زدته شططا    عبنا    يء فإن الصمت أتــقل أي ش   
   والصمت أصبح للمأساة خري غطانا       يء فإن الصمت أتعبــقل أي ش   
  نبداها ببضع خطى..يء فإن الصمت أتعبنا        ورحلة النصرــقل أي ش   

قل أي شيء فإن ( يف صورة الذي يتمثل، وكرار شطر بأكملهواملالحظ أيضا ت
مخس مرات، ) 5(بيات ، وهي مجلة مقول القول، وردت يف مستهل األ)الصمت أتعبنا

وهو إصرار واضح من قبل الشاعر على كسر جدار الصمت الذي أتعبه وأتعب اجلميع 
  .من حوله، بغرض اختاذ القرار وحتديد املوقف املناسب أو الصحيح

  
  

                                                 
 .13 :ص. اللعنة والغفران. الدين  ميهويب، عز-)1(
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أو واضحة بقضية الوطن والوطنية، / الصور السابقة هلا عالقة خفيةإن أغلب 

 مع تربير نتائج ،واألمر خيتلف عن الطلب أو الرجاء) قل(ولقد استهلها بفعل األمر 
ما كان هذا التكرار كظاهرة أسلوبية تأكيدا  ك،الصمت املطبق على األفكار واملواقف

 لكونه مثريا حسيا موعة من املنبهات ،لثراء الداليلتوقيعا لفظيا ل" و،ملبدأ التنوع
 معادال رمزيا ج القصيدة، اليت أصبحت بشكلها هذاالترابطية داخل الذهن الشعري ملنت

      .)1("يوازي قيمة الداخلي واخلارجي الداخلي حبيث ال يتضح الفصل وال تبني احلدود
عري، وقد يكون هذا يكثر الشاعر املعاصر من تكرار الصورة يف نصه الش

التكرار بالعناصر اللغوية نفسها، وقد يعمد إىل تكرار الفكرة بتركيب خمتلف، ومن 
  :)2(ذلك يقول الشاعر

  عندما تذحبون بالدي    
  ..مبن أحتمي    
  ..رمبا بدمي    
  رمبا بعيوين اليت هجرت دمعها     
  بشفاهي اليت أطفات مشعها     
  ..رمبا بفمي    
  عندما تذحبون بالدي    
     ملن أنتمي؟      

، فهذه الصورة متثل حمورا أساسيا )عندما تذحبون بالدي(فالشاعر يكرر صورة 
أو / يف هذا النص، ألا حتوي معاناة وطن وشعب، وحتمل معاين مأساة وموت مرتقب

  ألن الثاين أبشع صورة ) الذبح(ختتلف عن داللة ) املوت(ذبح، ومن الواضح أن داللة 
  

                                                 
.                                        162: ص. منشورات منشأة املعارف، اإلسكندرية. البنيات األسلوبية يف لغة الشعر العريب احلديث.  السعدين، مصطفى– )1(
 . 48: ص. الغفراناللعنة و. الدين  ميهويب، عز- )2(
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ن أجل ذلك كان هلذه اجلملة حضور متكرر بالتركيب نفسه، أو  وم،وأقسى مرارة

بالدي اليت (وصورة ) عندما تذحبون بالدي(حضور ضمين من خالل تشاكل الصورة 
، وهذه الصورة أيضا حتمل معاين احلسرة واالنكسار اليت ال ختلو منها )1()علمتين البكاء

  :)2(الصورة األوىل، واألمر ذاته يف صورة أخرى، يف قوله
  مل أجد وطنا حيتويين     
  سوى دمعة من عيون الوطن    

  
  :)3(وكذلك قوله

  مل أجد غري هذا التراب الذي ينهش احلزن     
                                            أطرافه والفنت

  يسأل الـــــناس قربا وفاحتة للوطن    
يف الصورة، ومن مث، فإن مجيع هذه الصور وغريها، حتمل تشاكالت معنوية 

حيث تصب يف مصب داليل واحد وهو احلسرة واألمل، ومن أجل ذلك أحلت هذه 
 لكي تربز على صفحة النص مرتني ،الصورة على شعور الشاعر وعن ال شعوره

ست مرات تقريبا، ) 6(بالتركيب اللغوي ذاته، وبتركيب خمتلف حيمل الداللة ذاا 
  .عرتتمحور حول تصوير مأساة الوطن وحزن الشا

 البناء املعماري على مجلة فعلية قصرية لكنها الشاعرفيقيم " بكائية خبيت"ما يف 
  / فعل(، واليت تتكون من )أستحي(ة ـة للنص، وهي مجلـحققت أثرا يف الداللة الكلي
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  :  )1(ولكنها مجلة حمورية تتفرع عنها الداللة وتعود إليها، حيث يقول) فاعل

  أستحي       
   ليد صـافحتينأن أمد يدي      
  صباحا       
  ..وعند املسا      
             ذحبتين      
  :)2(إىل قوله
  أستحي أن أملح الورد ميوت      
  ..وأغين      
  ..أستحي مين      
      ومن عمري يفوت        
  ..أستحي مين      
      ومن عاري أموت        

ر كس/ التصدي/ الغدر(يتضح أن حماور النص الفكرية تكمن يف األبعاد الثالث، 
، أراد أن حيطم هذا اجلدار ألنه يأىب السكوت، واملالحظ أن صورة )جدار الصمت

هلا ارتباط قوي بكل من هذه احملاور السابقة، ولعل السر يف هذا االرتباط ) احلياء(
بأن القيم ة، نظرا للصور املوحية إطارا هلذه القصيد) احلياء(يكمن يف استعمال صورة 
    .عصفت ا يد من ال قيم له

  
  
  

                                                 
 .59: ص. اللعنة والغفران.  ميهويب، عزالدين– )1(
 .69:  املصدر نفسه، ص– )2(



 الفصل الرابع                                   التشاكل والتباين يف الصورة عند ميهويب

 173

  
 النصوصولقد تكررت الصورة أيضا من خالل تكرار بعض املقاطع، يف أغلب  

بشكل يثري الفضول يف اقتحامها، وهذه التكرارات مل تكن اعتباطية، بل إن للشاعر 
قد يالحظ أن هذا التكرار املقطعي حيتاج إىل وعي كبري "هدف أسلويب وآخر مجايل، و

وأضمن سبيل إىل جناحه أن يعمد .  ميتد إىل مقطعمن الشاعر بطبيعة كونه تكرارا طويال
 والتفسري النفسي جلمال هذا التعبري ،الشاعر إىل إدخال تغيري طفيف على املقطع املكرر

أن القارئ وقد مر به هذا املقطع يتذكره حني يعود إليه مكررا يف مكان آخر من 
لذلك حيس .  مر به متاماالقصيدة وهو بطبيعة احلال يتوقع توقعا غري واع أن جيده كما

برعشة من السرور حني يالحظ فجأة أن الطريق قد اختلف وأن الشاعر يقوم له يف 
  .)1("حدود ما سبق أن قرأه لونا جديدا

الصورة فيه ومن مث، فإن هذا النوع من التكرارات املقطعية الذي تشاكلت 
 كليا للمقطع نفسه، الختالف، ميكن أن يكون تكرارااكاملة أو جمزأة أو خمتلفة بعض 

أو قد يكون هذا التكرار مع تغيري طفيف يف العناصر اللغوية للتركيب يصحبه تغيري آخر 
  .على مستوى الداللة

يبقي على نوع من التعالق بني هذه فإنه املكررة الصورة ومهما كان نوع 
الصورة، التغيري احلاصل على مستوى التركيب أو ، واملقاطع، ولإلشارة فإن هذا التكرار

 ليست اعتباطية بل يعتمدها -املعنويةخباصة التشاكالت -تشاكل الصورة يف املقاطع و
الشاعر كمظاهر أسلوبية ومؤثرات نفسية على أفق القارئ الذي يظن يف بعض احلاالت 

 نتيجة لتحطم أفق ،يصاب خبيبة أملماأن املقطع سيكرر بالبنية نفسها، لكن سرعان 
  ئة يعمد الشاعر إىل إحداثها وفقا ملهارته األسلوبية واللغوية وتبعا انتظاره بتغيريات مفاج
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  : )1("والغفران اللعنة" ومن أمثلة ذلك، قوله يف قصيدة ،لتقنياته التصويرية 

  رمبا أخطأين املوت سنة      
  ..رمبا أجلين املوت لشهر أو ليوم      
  ..             كل رؤيا ممكنة        

  :)2(موضع آخرمث يليه مقطع آخر يف 
           املوت سنه.. رمبا أخطأين      

     رمبا نصف سنه   
  ..أنا ما أذنبت لكن      
          رمبا يغفر يل صميت      
  ..        وينجيين احتراقي يف رماد األمكنه      
  1نصف سنه.. رمبا أخطأين      

وهناك مقطع آخر بصيغة أخرى يف القصيدة نفسها يتكرر أكثر من مرة مع 
  :)3(ت طفيفة؛ وهذا ما أعطى للقصيدة طابعا خاصا، يف قولهتغيريا

  ..مر يوم      
  ..مر يب نعش      
  "من؟"سألت الناس       
  "فالن"قالوا       
  ..مر شهر      
  مر يب نعش      
  "من؟"سألت الناس       

                                                 
 .25: ص. اللعنة والغفران. الدين  ميهويب، عز– )1(
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  "فالنة"قالوا       
  مر عام       
  مر يب نعش      
  "من؟"سألت الناس       
  "!وطن"قالوا       

حمور ) دار الفلك(من املدونة نفسها، فيلعب تركيب " كفل"أما يف قصيدة 
دار (، والثانية )دار الفلك(القصيدة واملقاطع األربع معا، حيث جاءت بصيغتني، األوىل 

ولكن امللفت لالنتباه هو تكرار املقاطع بالبنية الداللية نفسها، مع ) دورته الفلك
  .اللغوية، دف توليد الداللةإحداث تغيريات يف التراكيب وتبديل لبعض العالمات 

  :)1(حيث يقول يف املقطع األول  
  دار الفلك      
  فاختارت الدنيا شوارعها اليت ال تنتهي      
  ..إال لقليب      
  أمطرت عيين جراحا      
  خبأت عيين ضياء األرض      
  ..وانشقت إلــى نصفني      
  ربع األرض لك      

حمورا للقصيدة واملقاطع، حيمل هذا املقطع صورتني بارزتني جعلهما الشاعر 
، وكون األوىل جاءت يف مستهل )ربع األرض لك(و) دار الفلك(ويتعلق األمر بـ 

املقطع والثانية كفاصلة بني املقطع األول وما يليه مما جعلها فواصال بني املقاطع، لذلك 
  تتكرر يف بداية كل مقطع، ومثل هذا ) دار دورته الفلك(أو) دار الفلك(جند الصورة 
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  :)1(يف قوله يف املقطع الثاين 

  دار دورته الفلك      
  ومتردت لغة املواجع يف فمي      
  كدت أخرج من دمي.. ها      
  أصبحت أشبه ما أكون بال وطن      
  يف خطويت انكسر الزمن      
  مهزومة تأتـي حروف الضوء      
  ..متتد املواسم ال أرى شيئا      
             وكل العمر لك        

ى كال املقطعني، واألمر الذي جيعل نوعا من التشاكل بينهما من املالحظ عل
/ ربع األرض لك(، و)دار دورته الفلك/ دار الفلك(موجودا، هو ما يشبه الالزمتني 

يدخل ) الربع( والرابط بينهما أن ،)2()نصف العمر لك(، وكان قد ورد )كل العمر لك
  ،ء منهباعتباره جز) الكل(ينطوي حتت ) النصف(و) النصف(ضمن 

توظيف هذه العالمات رابط منطقي بني املقاطع، خباصة وأن إن  فبالتايل،و
، كما أن )الكل(إىل ) النصف(إىل ) الربع(الشاعر اعتمد نوعا من التسلسل املنطقي من 

، جاءت مبا يشبه الالزمة حيث تكررت )دار دورته الفلك(أو ) دار الفلك(صورة 
 األمرين كفيلني بعقد نوع من التشاكل بني مبعدل مرة يف مطلع كل مقطع، وهذين

  .املقاطع والقصيدة ككل
ال تشبع التوقعات ويأيت "ومن مث، حيدث نوع من الصدمة لدى املتلقي، وبذلك   

 عدم إشباعها من غري توفر االتساق الرتيب الذي يؤدي إىل ذروة العمل اإلبداعي يف 
  اع حتدث يقظة يف الشعور ، ويف هذه احلال من عدم اإلشب)3("شبه ترتيب ذهين

                                                 
 .81: ص. اللعنة والغفران. الدين  ميهويب، عز– )1(
 .80: ص:  املصدر نفسه، ص– )2(
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وأصبح ذبح احلرائر واألمهات (واالنتباه، ألنه عندما ال يتوقع املتلقي أن يرد السطر  

خلط الذهين اينكسر ) واستباحوا الرجولة/ إذا امتهنوا احلزن يف وطين(بعد قوله ) بطولة
ون ولو ذرة فلم ميلك اآلمث( ولكن عبارة ،املستقيم ويصاب املتلقي بنوع من خيبة األمل

تعيد للذهن يقظته األوىل ألنه يشعر بنوع من الربط بني هذه الصورة ) من فحولة
  .)فقد قبض اآلمثون العمولة(وصورة 

عند  تتضح طبيعة عقد العالقات والتشاكالت يف الصورة ،ومن هذا املنطلق
رتيب  أو عكس الصورة أو قد يعتمد الت، ألنه يعتمد التكرار والتقابلميهويب عزالدين

املنطقي بني املقدمات والنتائج، من خالل فكرة جوهرية وأساسية هي مبثابة الفكرة 
 لكل ما تولده اختالجات نفسه وتفكريه العميق الذي يكسر الروابط ويتجاوز ،األم

    .احلدود دف إنتاج املعىن
تقتضي عملية التصوير يف أغلب حاالا خلق معادالت موضوعية ورمزية، 

مر مبدى قدرة الشاعر ومهارته يف إجياد هذه املعادالت وبلورا يف شكل ويتعلق األ
يلجأ الشاعر إليه وهو بصدد خلق معادل رمزي لفكره وشعوره وتكثر "رمزي، وقد 

؛ ومن هذه )1("تلك التراكيب املكررة فيما ميكن اكتشافه حني تنتج جماال تعبرييا بعينه
 وتتكرر هذه الصورة يف مدونة -تعلق اصورة الوطن رمز الكربياء وما ي –الصور 

هي على املستويني تكتسب الغىن "واحدة أو يف مدونات عديدة لشاعر واحد، و
  ، ولو )2("والتنوع من خالل التشابك والتداخل مع بقية الصور املسهمة يف بنية النص
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 .166:  املرجع نفسه، ص– )2(



 الفصل الرابع                                   التشاكل والتباين يف الصورة عند ميهويب

 178

  
لوطن  من خالل بعض النماذج، لوجدنا صورة ا هذا الشاعرأردنا تتبعها يف شعر 

  :)1(، حيث يقول"عنفوان"وردت يف مواضع كثرية، منها يف قصيدة 
  صهيلك أوراس يف واحيت  متر السنـون وملا يزل    

لألصالة والكربياء، وأصالة األوراس هلا عالقة مباشرة رمز واألوراس دائما 
، وهذا الرمز له عالقة تداخل مع )صهيلك/ من خالل العالمة(باجلواد العريب األصيل 

  :)2(لهقو
  ي ـسأغرز يف صدرها رايت   بالدي اليت علمتين الشموخ    
  يـوأمضي إليها إىل غايتـ    ى مجرها حافياـوأمشي عل    
  ا ساديتـأي.. من العنفوان    ..ي خدها كلمةـوأفتش ف    
  يـفحب اجلزائر من عادت    أحب بالدي وإن أنكرتين    

قصيدة بعنوان ونلمس التشاكل أيضا حىت يف العنونة حيث حتوي املدونة 
 استراجتية العنونة بصفة مباشرة، وحتمل ل، حيث تشري هذه العالمة من خال)3()كربياء(

فصورة  كربياء ومشوخ، رغم كل املواجع، معىن قوي اإلشعاع إىل صمود اجلزائر يف
الوطن املكابر يف صمود، والذي مازال شاخما بكل ما حتمله الكلمة من معىن، شامخ يف 

 من ميهويب، صور اجتلبها الشاعر )الشمس واجلالد(، ويف رجاله )سيتيفيس(أرضه 
الواقع ومن تاريخ الوطن الذي مل تكسره األزمات، والصورة واضحة جدا يف حكاية 

تلك املدينة الصامدة املكابرة، اليت تعاقبت عليها ) سطيف(أو ) ازديف(أو) سيتيفيس(
  . احلضارات من كل أحناء املعمورة وال تزال واقفة

 بطريقة جيدة، يف غنائية رائعة على شكل سرد تارخيي وقد ميهويبوقد صورها 
  متثلت اجلزائر يف شكل حسناء مترفعة، عشقها الرجال وتعاقبت عليها احلضارات 
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 رمز مصغر عن )سيتيفيس(و.  تاجا واعترف هلا حببه، أمام التاريخماسينيساوأهداها  

  .رمز للوطن اجلزائر) سيتيفيس( أن الوطن األم، ويف املدونة إشارات إىل
  :)1(وتتواصل معاين الكربياء يف قوله

  ويا بسمة طلعت من دجاي   جزائر يا نبضة من مشوخـي    
  وضمخت يف شفتيك هواي   زرعتك يف القلب ومشا مجيال    
  وضوعت يف مقلتيك رؤاي  رمستك يف اجلفن حلما نديـا    
  ـا ثراي أعطر بالدم دومـ  متنيت لـو عشت فيك شهيدا    
ولقد استغل الشاعر باإلضافة إىل ما سبق، ظاهرة شائعة يف أغلب اتمعـات               

، ولقـد   )العرافـة (واليت تتعلق برغبة اإلنسان وفضوله ملعرفة مصريه، وهي اللجوء إىل           
إا تكرت بشكل   كثف الشاعر من استغالل هذه الظاهرة يف خمتلف النصوص، حيث           

  ."النخلة واداف"، وبرزت بشكل أكرب يف مدونة "ناللعنة والغفرا"واضح يف مدونة 
ولقد طبعت هذه الظاهرة يف خمتلف صورها، قلت طبعـت جتربـة الشـاعر              

 من توظيف مثل هذه الظاهرة، ليس ألنه        وهدفه بطابع يعكس توجهه     ميهويب عزالدين
وجود نوع من التصاعد النفسي الذي جعل الشاعر خيوض         يؤمن ا، ولكنها داللة على      

، كما أا جتسيد لرغبة األنا يف دخول هـذا           اهول مغامرة معرفة بالوحي أو استبطان    
يف  ضائع، ولقد وردت صـور مجيلـة         مصريتفثش عن مستقر وعن     ل.. العامل الغريب 

  :)2(حتمل هذا الطابع، نذكر منها قوله" النخلة واداف"
  فتشت عواصم هذا الكون"      
  ..ألقرأ كفي      
  باحلزن كانت مفعمة       
  وأشياء بلون اخلوف القادم من أزمنة      

                                                 
 .16:  ص.اللعنة والغفران. الدين  ميهويب، عز-)1(
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  !ترفض أزمنة كانت      
  فتشت ألعرف       
  أين يقيم القمر املكلوم      
  املنكسر األضواء      
  !وسنبلة ماتت        
  فتشت       
  ..وفتشت      
  وفتشت ألعرف      
  خامتة اآليات املوشومة      
  ..يف كفي      

، )السـفر (، وداللـة    )العرافـة (لة  حتمل هذه الصورة داللتني بارزتني مها دال         
واملالحظ أن كال من هاتني الداللتني، حتمل يف طياا داللة البحث عن اهول، وعدم              
االستقرار، والشاعر من خالل تشابك هذه الدالالت يعيش صراعا داخليا نتيجة عـدم             

  : )1(يقولاالستقرار، ورغبة منه يف معرفة مصريه، وهذا ما تؤكده الصورة املوالية، حيث 
  مازلت أفتش      
  عن قارئة للكف      
  !ألرسم خامتة العمر      

  
  :)2(إىل أن يقول

  ..أين أسري اآلن      
  وهذي األرض حماصرة       

                                                 
  .18-17: ص ص. النخلة واداف. الدين  ميهويب، عز– )1(
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  ..ببحار النفط      
  ورائحة األحالم      
  :)1(إىل يقول
  ..يا هذا الشاهد      
  حاصرين اإلعياء      
  ..وكل مدائن هذا الكون تطاردين      
  ع كفيوتكافئ من يقط      
  حيمل شارة قوس النصر.. بوسام        
   الكلمات املرسومة تتقاطع يف حلقي      
  يف سفر أزيل يتلى        
 البحث  ، وكالمها حيمل داللة   )العرافة(بداللة  ) السفر(يواصل الشاعر ربط داللة       

ويضيف الشاعر يف هذه الصورة السابقة داللـة        عن اهول والرغبة يف معرفة املصري،       
، فهو سفر   )سفر أزيل (من خالل العالمة اللغوية     داللة املطلق واللمحدود،    أخرى وهي   

 شـف  إىل داللة قراءة الكف، كف قد تك       ال تعرف ايته وهو جهل مطلق، باإلضافة      
أسرار اآليت، وتبوح مبا خفي على الشاعر ويرغب يف معرفته، ليحقق نوعا من معرفـة               

           .اآليت الذي يؤرقههذا 
السابقة، من خالل الدالالت اليت حتملها مع صور حتمل التوجه          تتقاطع الصور     

، ومن  ..)عراف املدينة / الرؤيا(اللغوية  ، من خالل العالمات     "اللعنة والغفران "نفسه يف   
   :)2(ذلك ماجاء يف قوله

  جئت عراف املدينه       
  أيب شفتك " قالت .. حامال رؤيا ابنيت      

                                                 
  .19: ص. النخلة واداف. الدين  ميهويب، عز– )1(
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  "!بنومي
  .."حك يلما الذي شفت؟ إ.. حقا"قلت 

 تدور يف املدار  ولكنهاةالصور السابقختتلف هذه الصورة يف إطارها العام عن 
، ولكنه )حامال رؤيا ابنيت(حيمل مصريه يف يده ، والشاعر يف هذه املرة الداليل ذاته

جلهله حبقيقة هذا املصري ، وهو متعب )عراف املدينة(، فلجأ لـ عاجز عن تفسريه
  : )1(ا ورد يف الصورة املوالية، كمورغبة منه يف معرفته

  أين عراف املدينة؟      
  ..أتعبتين هذه الرؤيا      

هذا ، ولإلشارة فإن ولقد تكررت مثل هذه الصور بشكل يثري انتباه القارئ
 حيمل عمق التجربة الذاتية للشاعر يف الدفاع عن قيم أصيلة من خالل تكرار ،التوجه

 من منطلق التساؤل ،وراء حتريك الساكنكما أنه سعي الدالالت اليت تدل عليها، 
الدائم تدفع به احلاجة لإلجابة عن فساد القيم وجور املظامل، وهو أسلوب قوي يستغله 

يتجه اإلنسان  هذا  مما جيعل،إبراز ضعف اإلنسان يف مواقف كثريةالشاعر من خالل 
  .اآليت لفك طالسم ما وكل ما يتعلق للتفكري يف عوامل الغيب واهول

  :فلسفة التشاكـل والتباين -2-
التشاكل أساسا على مبدأ يتفق حوله اجلميع، ذلك أن التشاكل  تنبين فكرة  

مصدره إحلاح فكرة ما على ذهن وخلفية الشاعر، هذه الفكرة اليت ما تلبث أن تعاود 
الظهور كلما كان النص والصورة مناسبني لظهورها يف طابع يتماشى والسياق اجلديد 

 فقد تظهر بأسلوب وتركيب يتطابق مع ما ظهرت به أول مرة، وقد ،رد فيهالذي ست
تقتضي الضرورة أن تربز يف صيغة تركيبية جديدة حتمل اإلحياء الداليل خلط نظامها 

  . األول
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ولإلشارة فإنين كنت قد أشرت يف موضع سابق إىل رأي روالن بارت يف هذا  

؛ وهي الفكرة "التيمة"با أو داللة حتت اسم النوع من اإلحلاح على تكرار الفكرة تركي
  .اليت تلح على ذهن الشاعر وتظهر مرات عدة يف عمل واحد أو أعمال خمتلفة

عزالدين إن ما يهمنا يف دراسة هذه الظاهرة األسلوبية املتميزة يف الصورة لدى   
احلداثية ، هو إبراز دورها كظاهرة أسلوبية حتمل قيمة مجالية ونفسية يف الصورة ميهويب

  .  خباصةهبعامة ويف شعر
إىل التكرار ليوظفه فنيا يف النص الشعري (...) يلجأ "ومن مث، فإن الشاعر  

املعاصر لدوافع نفسية وأخرى فنية، أما الدوافع النفسية فإا ذات وظيفة مزدوجة جتمع 
ارة على واملتلقي على سواء، فمن ناحية الشاعر يعين التكرار اإلحلاح يف العب/ الشاعر

معىن شعوري يربز من بني عناصر املوقف الشعري أكثر من غريه، ورمبا يرجع ذلك إىل 
  .)1("متيزه عن سائر  العناصر بالفاعلية ومن مث يأيت التكرار لتميزه باألداء

ومن هذا املنطلق ميكن أن نقترب من فلسفة التشاكل والتباين يف الصورة 
طغى على أغلب موضوعات التصوير عنده خباصة ، كوا الصورة اليت ت)صورة الوطن(

طابعا مأساويا مليئا باملرارة اكتسبت  اموعةذه ألن ه، "والغفران اللعنة"يف مدونة 
 بصيغ ،)رمبا أخطأين املوت(أو ) رمبا أخطأين املوت سنه(واحلسرة، فلقد وردت صورة 

  .إىل آخرها" اللعنة والغفران"خمتلفة من أول قصيدته الشهرية 
 ألاهذه القصيدة اليت أراها ببالغ األمهية يف املدونة فضال عن باقي القصائد، إن 

 ،جسدت مهوم الوطن والشاعر وجعلت كال منهما يتوحد مع اآلخر من خالل ذلك
والوطن من / باإلضافة إىل جاءت مفعمة مبعاين األمل وترقب املوت الذي حييط بالشاعر

  لذلك جنده  مرة ويصيب مرات أخرى ال حمالة، ورمبا خيطأ ،كل جانب ويف كل حلظة
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    : )1(يقول يف أحد املقاطع

  رمبا أخطأين املوت سنه    
  ..رمبا اجلين لشهر أو ليوم    
  ..     كل رؤيا ممكنه      

إا فلسفة خاصة تتعلق مبنطق الشاعر ومنطلقه من الظروف احمليطة به، يف وقت 
 فلقد أصبحت اية اإلنسان بيد املوت، ،بالدشهد التاريخ أنه من أصعب ما مرت به ال

املوت، وبطبيعة هذا ن ال قوة تسري أهو الذي حيكم زمامها ويقرر مصريه وايته، وك
  احلال فهذه الصورة ليست نفي للقوة اخلالقة اليت تتحكم يف مصري اإلنسان خريا كان أم 

  .خر ال بيد خالقهبالء، ولكنها حتسيس بأن مصري هذا اإلنسان أصبح بيد إنسان آ
" الرباعيات"وأكرر ألقول أن الشاعر مؤمن ورع كما يتضح جليا يف مدونة 

، وهذه فقط إشارة بطريقة خمتلفة إىل انفالت "الرباعيات الثالثة"يف وبشكل واضح 
األمور وانقالب املوازين، خالفا ملا عرفه اإلنسان وفق املنطق الصحيح الذي يعترف بأن 

  .ه بيد خالقه فحسبقدر اإلنسان ومصري
ونالحظ أن الشاعر يستغل الصورة بصيغة مغايرة ولكنها مبنية أساسا على 

   :)2(، حيث يقول)أو مبدأ اخلطأ(وجود نوع من اخلطأ 
  رمبا أخطأت حني اخترت للشمس مدارا يف عيوين      
  رمبا أخطأت حني اخترت لألرض طيورا      
  .. وفراشات      
   !   وظل الزيزفون        

قطع السابق خيطأ املوت، أو يقرر يقرر تأجيل موعده، أما يف هذا املقطع ففي امل
   فيختلف األمر، ألنه يعتقد أنه أخطأ يف اختياره، ألنه ببساطة -من القصيدة نفسها–

                                                 
 . 25: ص. اللعنة والغفران. الدين  ميهويب، عز- )1(
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/ الفراشات/ الطيور/ الشمس(اختار أمسى معاين احلياة واألمل و اجلمال ممثال يف  

 يأيت على األخضر واليابس، وال يترك جماال للبحث ، ألن هذا النوع من املوت)الزيزفون
  .عن املعاين السامية للحياة
، )البقاء/ الفناء(صراعا داخليا يف عمق الشاعر بني ثنائية نلمس ومن خالل ذلك 

وهو صراع طبيعي يعانيه الشاعر وجيسده من خالل الصمت املطبق لألفكار، الذي 
للغوية املتناقضة، وهذا الصراع حقيقي متجذر جيسده هذا النسيج احملكم بني العناصر ا

يف أعماقنا، حياول الشاعر من خالل ذلك الصراع أن يتغلب على مظاهر الفناء وحتقيق 
    :)1(معاين احلياة السامية لكن الظروف كانت بعكس ما يعتقد ويتمىن، إذ يقول

  فجئت.. رمبا أخطأين املوت      
  ..لست وحدي      
  جنوينأنا ما أذنبت يف حق       
  "!ودعوا الطوفان بعدي"..وأنا ما قلت يوما       
  لست وحدي      

ومن خالل هذه املقاطع وأخرى، يتضح إحلاح الشاعر على تكرار عناصر معينة 
، ويف ذلك داللة خاصة على ظاهرة خاصة )املوت/ أو أخطأت/ أخطأين/ رمبا(وهي 

الذي حيسن ) تاملو(بالنص ككل، وال شك أن القصيدة كلها تتمحور حول صورة 
  . ألنه موت من نوع خاص،االختيار يف كل مرة، فهو خيتار بدقة ضحاياه

 يف هذا النوع من ميهويب عزالدينولإلشارة فإن هذه الفكرة تنطبق على رأي 
(...) صحيح اخلسارة كانت فادحة : "املوت بالذات، حيث يقول يف أحد حواراته

ن لألسف أزمتنا طالت العقل، اغتالت العقل يف املسألة مرتبطة باملوهبة، مبلكة معينة، حن
البلد، وكثري من الناس يقولون بأن العنف أعمى، وأنا أقول لو كان العنف أعمى ما 

  ، ولكن هذا العنف كان حيسن اختيار هدفه، سبيت وال عودة بن خبيت، وعلولةقتل 
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، واملالحظ )1(..."ولوبالتايل مل يكن أعمى، ولكنه كان خيتار هدفه بعناية، وخيتار العق 

أن رؤية الشاعر يف حواراته حول هذه القضية يتفق مع منطلقه الفكري واملأساوي يف 
  .مدوناته حول قضية الوطن ورموز هذا الوطن

وقد تتفق رؤيته أيضا وتتشاكل صوره، مع صور قد ترد يف أعمال أخرى ألدباء   
 جئت عراف "األمر بقوله جزائريني آخرين عاشوا وعايشوا الظروف نفسها، ويتعلق 

، حيث حتمل تشاكال مع ما ورد يف رواية شهرية لروائي جزائري شهري، )2("املدينة
 على إطالع ميهويب، وأعتقد أن األعرج واسيينلـ " املاء ذاكرة"ويتعلق األمر بـ 
، وأذكر على سبيل التقاطعات، العرافة اليت تنبأت يف بداية األعرجواسع بروايات 

 وهاهو الشاعر ،الكاتب، حيث إا فسرت رؤيا والدته قبل والدته/ صري البطلالرواية مب
  :   حيمل رؤيا ابنته إىل عراف املدينة

  جئت عراف املدينه       
  أيب شفتك " قالت .. حامال رؤيا ابنيت      

  "!بنومي
  .."ما الذي شفت؟ إحك يل.. حقا"قلت       
  :)3(إىل قوله
  : ضحكت مين وقالت      
  ..حايف الرجلني متشي"               
  ..بني أفراح ونعش    "                  
  ..وعلى رأسك حطت قبره           "         

  

                                                 
 .       م م".املثقفون العرب قصروا يف حق اجلزائر وحنن عاتبون عليهم اليوم وغدا" الدين ميهويب عز." حممد اجلزائري- )1(
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  ..يكفي يا ابنيت"قلت       
  "حنو هذي املقربه.. وطارت" قالت       
  ..وأشارت لعيوين      
  !              مث نامت      
 مدار الثالثية ويدخل الشاعر عنصرا جديدا يف هذا املقطع، ولكنه يدور يف 
/ داللة الشك(حتمل داللتني ) رمبا(، فالعالمة اللغوية )املوت/ أخطأين/ رمبا(السابقة 

مع احتمال غلبة إحدى الداللتني على األخرى، كما أن العالمة اللغوية ) وداللة اليقني
وهي  –حتمل بدورها داللة اإلصابة يف بعض احلاالت، كما أن املوت ) أخطأين(

ي ـ حتمل الداللة االصطالحية والداللة اجلديدة الت- لرئيسية يف هذه الثالثيةالعالمة ا
  . يف السياق اجلديد-كرمز-اكتسبتها 

ولعل كل بعد ) املقربة(قلت أن الشاعر يدخل يف هذا املقطع عنصرا جديدا وهو 
من أبعاد هذه الثالثية جتسيد لبعد شعوري يف بنية النص، لكن الشاعر يلح على تكرار 

) املوت/ أخطأين/ رمبا(هذه األبعاد خللق جو مأساوي عن طريق اإلحلاح على العناصر 
عن طريق التوازي مرة والتداخل مرة والتركيب املعكوس مرة ثالثة وهو وعي أدايت 

  .بالظاهرة املكررة يهدينا مفتاح الفكرة الطاغية يف التجربة الشعرية
عد الفلسفي لتشاكل الصورة من  املتلقي ذا جتاوب يقظ مع البيصبح من مث،و

حيث إشباع توقعه، وعدم إشباعه فتثرى جتربته هو اآلخر بثراء التجربة الشعرية املتفاعل 
  . معها

اليت جاءت على لسان ) الرؤيا(وتبعا لذلك تتواصل دالالت املوت من خالل 
  : واإلرهاق النفسي للشاعر، الذي يضيف) عراف املدينة(و) الطفلة(الرباءة 

  ين عراف املدينة؟أ    
  ..أتعبتين هذه الرؤيا    
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  :)1(إىل قوله
  جئتك.. يا عراف"قلت       
  هل أعياك موتك؟"قال       
  ..ال"قلت       
  سواي.. وطين يذحبه اليوم"      

  :)2(إىل أن يقول
  ..يا عراف إين"قلت       
  ..متعب"      
  هذي خطاي"      
  تعجن اإلمث يداي"      
  ..كلما أبصرت طريا من بالدي"      
  ..قلت نبئين"      
  مات..          دمي املذبوح      
  .وفات.. مل يقل شيئا"      

وبناء على ما الحظناه من خالل التقاطعات والتشاكالت يف املقاطع السابقة، 
يتضح أن الغاية تعلو فوق التكرار واإلحلاح االعتباطيني لألفكار والصور مهما كان 

ى الفكرة وتأصيلها لدى املتلقي لتبلغ نوعها ومضموا، لتتفق مع مبدأ التشديد عل
حجمها الطبيعي كقضية جتمع بني الشاعر واملتلقي وجتعلها مها مشتركا بينهما، لذلك 
جند أن الشاعر يستخدم هذه التشاكالت بوعي كبري، كمؤثرات نفسية حتقق التفاعل 

  . املطلوب لتحقيق ما ميكن حتقيقه وتفادي ما ميكن تفاديه
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يف حتقيق النغمية والرمز ألسلوبه ] تكمن[الدوافع الفنية للتكرار "ومن مث، فإن  

ففي النغمية هندسة املوسيقى اليت تؤهل العبارة وتغين املعىن، والتكرار خفة ومجال ال 
خيفيان وال يغفل أثرمها يف النفس، حيث أن الفقرات اإليقاعية املتناسقة تشيع يف 

 إيقاع املفردات املكررة بشكل تصحبه الدهشة القصيدة ملسات عاطفية وجدانية يفرغها 
واملفاجأة، مما جيعل حاسة التأمل والتأويل لديهم ذات فاعلية عالية كما أن قابلية النفس 
لإلثارة العاطفية واالستجابة واملشاركة الوجدانية يف اللغة املنغومة املوقعة أسرع وأبلغ 

  .)1("من االستجابة للغة غري متوقعة
ذن، يستغل ظاهرة اإلحلاح على الفكرة ألمرين هامني، يتمثل األول  فالشاعر، إ

يف حتقيق نوع من االنسجام بني عناصر النص أو النصوص اليت حتمل تشاكالت داللية، 
إن الشاعر يستغل هذه الظاهرة دف يف حني يتعلق الثاين بصفة مباشرة باملتلقي، حيث 

  .شعرية ككلإدخال القارئ يف مضمار النص أو التجربة ال
ومن خالل املقاطع السابقة، ميكن أن حنكم على نوع من التشاكل الذي   

 نتيجة للعالقات ،اندجمت صوره وتشابكت مع بقية الصور األخرى يف هيكل متراكب
ن األمر إذا خرج عن الوثيقة بني العناصر املكررة وفق أسلوب خاص وطريقة حمكمة، أل

 ال طائل من ورائه غري احا أو إسهابا أو حشوهذه العالقة الوثيقة يصبح شر"مثل 
  .)2("الضعف اللغوي وعدم نضج الشعور
وفق بناء هندسي حمكم ينفي عنها " والغفران اللعنة"ويتجلى تشاكل الصورة يف 

صفة اإلسهاب واحلشو، وندرك ذلك جليا عندما خيتم القصيدة باجلزء األخري منها، هذا 
دائما، ) املوت(ام العام للقصيدة من خالل حمور اجلزء الذي يتشابك بدوره مع النظ

  امتة وردت يف بناء خمتلف له تشاكالت خفية عرب الداللة اليت حتملها ـــحيث إن اخل
  

                                                 
 .173: ينظر، ص. البنيات األسلوبية يف لغة الشعر العريب احلديث.  السعدين، مصطفى– )1(
 .173: ، صنفسه املرجع – )2(
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  :)1(الصور اآلتية

  ..مر يوم      
  ..مر يب نعش      
  "من؟"سألت الناس       
  "فالن"قالوا       
  ..وجدوا جثته يف آخر الشارع      
   احلي كانعراف ذا: واملهنة      

  
      :)2(مث يقول 

  ..مر شهر      
  مر يب نعش      
  "من؟"سألت الناس       
  فالنة "قالوا       
  خرجت تسأل عن علبة       
    كربيت فعادت يف خزانة      

  
        :)3(مث يقول يف مقطع ثالث

  ..مر عام
  ..مر يب نعش      
  "من؟"سألت الناس       

                                                 
  .  45: ص. اللعنة والغفران. الدين  ميهويب، عز– )1(
 .46- 45:  املصدر نفسه، ص ص– )2(
 . 46: ص. اللعنة والغفران. الدين  ميهويب، عز- )3(
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  "!وطن"قالوا       
  مهال: قلت      
  ن هذا الزمنوطين أكرب م      

من خالل الصور اليت حتمل ) املوت(ترتبط املقاطع الثالث وتتمحور حول حمور 
ومن خالل هذه العالمات، /...) خزانة/ جثته/ نعش(العالمات اللغوية الدالة على ذلك 

وإحلاح الشاعر على تكرارها وفق تصاعد نفسي تعبريا وتعميقا للمأساة، واملالحظ من 
لشاعر مهموم ومأخوذ مه من خالل تشابك الصور والرموز خالل كل ما سبق أن ا

  .يف القصيدة الواحدة والقصائد األخرى
ألجعلها حمورا للمأساة ألن هذا الطابع " والغفران اللعنة"ولقد اخترت مدونة 

 وإطالقا من ذلك ،يطغى عليها أكثر كلما تعمقنا يف سرب أغوار صورها ورموزها
 حتملها القصائد األخرى، ومن أمثلة ذلك قوله يف  رصد التشاكالت واليتتحاول

  :)1("بكائية وطن مل ميت"
  عندما تذحبون بالدي       
  ..مبن أحتمي      
  ..رمبا بدمي      
  رمبا بعيوين اليت هجرت دمعها      

  
        : )2(إىل قوله

  عندما تذحبون بالدي؟   
             ملن أنتمي؟      

  

                                                 
  .48: ص.اللعنة والغفران. الدين  ميهويب، عز– )1(
 .49:  املصدر نفسه، ص– )2(
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تشابك واضح ) عندما تذحبون بالدي(والشاعر من خالل إحلاحه على الصورة 

من خالل العناصر اللغوية اليت توحي بذلك يف " اللعنة والغفران"مع الصور السابقة يف 
  :)1(قوله

  وطين زنبقة       
  خنلة طلعت من عيوين      
    أقاموا هلا مشنقه        

تتواصل الصور اليت تدور يف املدار نفسه، مع اختالف ملموس يف التراكيب    
 / بالدي اليت علمتين البكاء( اللغة اليت تنتمي إىل حقل داليل واحد منها صورة وعناصر
مل أجد غري هذا التراب الذي ينهش احلزن / سوى دمعة من عيون الوطن(...) مل أجد 

وغريها من الصور الدرامية الكثرية واليت ال يتسع ...) يسأل الناس قربا/ أطرافة والفنت
  .بل تكفينا اإلشارة إىل مواطن التشاكل والتعالق بينهااملقام لذكرها بتفاصيلها 

والفناء اليت / ويتواصل الصراع الداخلي الذي يعانيه الشاعر بني مظاهر املوت  
حتيط به من كل جانب، لتتجلى مظاهر احلياة الرغبة يف املقاومة من خالل الصورة 

، ومن خالل "تيفيسسي"املكابرة اليت جسدا صورة الوطن، وهذه املرة متمثلة يف 
يف تلك الصورة ) اجلزائر(، تتشاكل لتربز ميهويبالدالالت الفلسفية يف الصورة لدى 

مكابرة بالرغم من كل الصعاب، ومظاهر املوت اليت حتيط ا من كل جانب، فهي مرة 
حسناء الشمال، يلك املدينة " سيتيفيس"الوطن الذي ينتظر موعد الذبح، وهي مرة 

 الذي أشهد التاريخ على أن رجال أحب مدينة ماسينيسا وأمام كرومانو املكابرة، أمام
 روما ومل يبع ع، الذي بايوغرطا وأمام حب نريفاوأهداها تاجا، وأمام القائد 

 ميهويبتتجلى فلسفة الصورة لدى ) البقاء/ الفناء( ومن خالل ثنائية ،"سيتيفيس"
    ). املقاومة/ املوت(

  
                                                 

 .49: ص. اللعنة والغفران. الدين  ميهويب، عز– )1(
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اكل والتباين يف صورة الوطن، تشكل حمورا لثنائية مما سبق، ومن خالل التش 

هذا الصراع الطبيعي الذي يقضي بتغلب أحد الطرفني، ولإلشارة فإن ) البقاء/ الفناء(
، أصيل وقدمي قدم ميهويب عزالدينهذا األساس الذي تقوم علية التجربة الشعرية لـ 

 هذا الصراع الدفني ، الشعر، ألن الشاعر العريب القدمي كان يقيم شعره أساسا على
الذي يقضي بتغلب أحد الطرفني، ذلك أن الشاعر القدمي مشغول دائما بقضية الفناء 

 أن الشعر القدمي، ويكاد هذا الصراعما ورد يف والبقاء، ويتجلى هذا الصراع يف أغلب 
  .يكون أساس الشعر القدمي كله

ل معظم التجارب الشعر املعاصر ليشمعامل إىل هذا الصراع ميتد وباملقابل 
الشعرية، خباصة إذا تعلق األمر بالقضايا الوطنية، اليت أخذت بدورها احلظ األوفر من 

  . التجربة املعاصرة، عند الشعراء اجلزائريني والعرب على حد سواء
كل ا على هذا النحو من خالل التشميهويبوتبعا لذلك فقد تأسست جتربة  

نماذج السابقة، فقد يأ الظروف وتكون الفرصة والتباين يف الصورة، الذي أوضحته ال
، يف "اللعنة والغفران"مالئمة ألن يتغلب دافع الفناء، وهو ذلك الطابع الذي غلب على 

  .دالة على الرتوع حنو دافع البقاءزمخا وافرا من املعاين ال" سيتيفيس"حني جسدت 
اع طبيعي يف كل ولإلشارة فإن الصراع األزيل بني هذين الدافعني القويني، صر

ذات إنسانية، واجلمع بني هاتني القوتني املتعاكستني يف االجتاه واملتعادلتني يف القوة، 
ينتج توترا ككل مجع بني متضادين، هذا التوتر الذي كان بدوره نتيجة صراع حمتدم يف 

 - أثناء ذلك–هو يعيش أعماق الشاعر، ألنه يعاين مشكلة الكشف واملواراة، ومن مث، ف
ندما يكون موضع صراع بني دافعني متعاديل القوة، متعاكسني يف ظات صعبة عحل

  .االجتاه
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تتقاطع هذه الفكرة مع التفسري النفسي لطبيعة هذا الصراع الذي يتعلق بصفة  

بني دافعني حمركني يف الذات، دافع املوت *فرويد مباشرة بالنفس اإلنسانية، حيث مييز
عني يف صراع دائم غري أن دافع احلياة ال ينقاد بسهولة أبدا ودافع احلياة، وهذين الداف

يرى أن هذه " معظم هذه الدوافع إىل اجلنس، حيث إنه فرويدإىل املوت، كما يرجع 
 حمملة بالصخب والرتوع إىل التعبري عن -أو اجلنسية- **احلياة تقاوم املوت باأليروس

املوت باجلنس الذي يتحول عند الشاعر ، ومن مث، فإن دافع احلياة يقاوم دافع )1("النفس
  . إىل صور ورموز***"التسامي"عرب 

كغريه من –هو تعويض بطريقة راقية لتلك الدوافع الغريزية، فالشاعر والتسامي  
لتيار الكلمات ذات (...) يقاوم محى دافع املوت الصامت، فيترك نفسه  "-الشعراء

يروسية أو دافع احلياة، األاملوت أمام سطوة يتراجع دافع "، وبالتايل )2("التوالد الذايت
ونزعتها الصاخبة املعربة، فكان أن استراح دافع املوت من استقصاءاته وعذاباته، وخرج 

  .)3("من مطهر الصمت إىل فردوس املطارحة
 من خالل ميهويب عزالدينينطبق، إذن، هذا التصور على ما يعانيه الشاعر 

 اتضح أن مظاهر احلياة تتغلب على الصور ذلك،لل تشاكل الصورة لديه، ومن خال
 تدل على احلياة أو الصمود أغلب الصور اليتالدالة على مظاهر الفناء، حيث مجعت 

واملقاومة، وكلها على اختالفها معان لغوية حتمل مفهوما من مفاهيم احلياة وجتسد 
  .حركة من حركاا

  
                                                 

  ، زعيم مدرسة التحليل النفسي، الذي يعود إليه الفضل يف دراسة اآلثـار)1936 -1856( سيقموند، فرويد - *
 .، حيث يرجع معظم االضطرابات النفسية إىل عقدة أوديب     األدبية

 . هو إله احلب عند اليونانينيEROS جمموع غرائز احلياة يف نظرية فرويد، وأيروس -**
 .85: ص. 1982. بريوت. دار العودة. 2ط. حركية اإلبداع.  سعيد، خالدة– )1(

 الدوافع واالندفاعات البدائية والغريزية واحملرمة يف شكل سلوكيات جديدة هو العملية اليت يتم من خالهلا ذيب وإعادة:  التسامي-***
.                                                             31: ص. دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع. علم نفس اإلبداع. شاكر عبد احلميد: ينظر. وغري غريزية

  . 81: ص.  الفكرة عن خالدة سعيد يف حركية اإلبداع-)2(
 .85:  املرجع نفسه، ص– )3(
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 يف بعض حاالته، املركز يف حني حتتل صور االنكسار وتغلب مظاهر الفناء 

 حتمل يف طياا عالمات الذل واهلوان وتصور احلقائق التارخيية والسياسية وهيالثاين 
اليت مرت ا البالد يف وقت مضى، ولكن يبقى دافع احلياة جمسدا يف تفاؤل الشاعر 
وسط هذه املأساة واجلو الذي متأله املرارة واحلسرة، مستغال أثناء ذلك بعض معاين 

  .إىل غري ذلك...) ظل الزيزفون/ الطيور/ الفراشات(احلياة السامية، 
على مر الزمن صابرة مكابرة وهي يف أغلب صورها " سيتيفيس "كانتكما 

" العريب"الصامدة متثل الوطن األم، كما متثلت كربياء هذا الوطن وصموده يف شخص 
 وحيتارون يف ،ربياءهالشهيد البطل الذي جعل أكرب جنراالت فرنسا ينحنون أمام ك

استهزائه وسخريته أمام جالديه، ألنه ببساطة ميلك ماال ميلكون، وحيسن ماال حيسنوه، 
 ؛ كما كان يتميز بشخصية بيجاركما جاء على لسان الكولونيل )1("ألنه يشبه الزئبق"

إنين .. مسكني: "مترفعة يستهزئ بكل من ميثل فرنسا، يقول معلقا على هذا اجلنرال
تنتزع شيئا .. أعتقد أنك مبائك وأسالك كهربائك وأسلحتك.. عليك من نفسكأشفق 

، ويواصل حواره مع الضابط )2("إنك خمطئ أيها املسكني. من صدر هذا الواقف أمامك
لقد أمرت (...) تأكد بأنك ستضيع وقتك : "واجلالدين بعبارة ملفتة لالنتباه، يقول

ذا النحو وذه الثقة اليت مل تكن متاحة  وعلى ه،)3("1فكري بأن ال يقول لكم شيئا
  .للكثريين، ولكنها متثل جزء من كربياء الوطن األم

وبناء على ذلك، فإن هذه الثنائية، أو ذلك الصراع احملتدم بني طرفيها ميثل   
، حيث إا صراع دائم بني املوت واحلياة، ولكن الشاعر ميهويبفلسفة الصورة لدى 

  رمز " العنقاء"والبحث عنه حىت بني احلطام وجيسده أكثر يف رمز ميثل تغلب دافع احلياة 
  
  

                                                 
 .52: ص. الشمس واجلالد. الدين  ميهويب، عز– )1(
 .66: ص. الشمس واجلالد. الدين  ميهويب، عز– )2(
 .67:  املصدر نفسه، ص– )3(



 الفصل الرابع                                   التشاكل والتباين يف الصورة عند ميهويب

 196

  
  : )1(االنبعاث واالستمرار، يف أكثر من موضع، يقول

  أنا آت                
     ألفراحي وآيايت        

  ..  وأطلع مثلما العنقا      
    رمادا دون أصوات      

  
  :)2(ويف قولـــه

  ..العنقاء يأيت      
  مثل حفار قبور      
  إا الدنيا تدور"       

ومن مث، فإن الشاعر يؤمن بدورة احلياة اليت حتول دون استمرار احلال على 
حاهلا، فالبد لغيمة احلزن واألسى أن تنقشع يوما وتتغلب معاين احلياة ومعاملها، ألنه من 
الطبيعي أن تتغلب احلياة وتستمر، وأن تصبغ احلياة مبسرية البقاء واالستمرار ال مبعاين 

من أقوى الرموز وأقرا " العنقاء"ملوت والفناء وأن ال تطغى عليها طغيانا كليا، ورمز ا
إىل جتسيد االستمرارية والتجدد وهذا ما توضحه حقيقة هذا الرمز األسطوري 
وحكايته اليت تبعث األمل واحلياة بعد أن حتول إىل رماد رمز النهاية، فيتحول إىل عالمة 

  . ، أو االنطالقة األوىلمن على البدايات األوىل
      

  
 

                                                 
 .11: ، صالسابق املصدر – )1(
 . 36: ص. اللعنة والغفران.  عزالدين ميهويب،- )2(
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 حتتل الصورة الشعرية مكانة هامة يف البنية التركيبية للشعر، حيث إا املقوم 

  .شعر ويكتسب من خالل متيزها أمهيته وخصوصيتهلاألساسي الذي ينبين عليه هذا ا
 وبناء على ذلك فلقد امتدت أمهيتها لدى الدارسني واملهتمني مبيدان الشعر، من 

 الشعر القدمي، والذي متيزه قواعد البالغة خالل الشكل التقليدي الذي اختذته يف
 اليت ترفض أي خروج عن مبادئها وأصوهلا، حيث يعتربه القدامى خروجا ،الصارمة

  . على طريقة العرب
خالل بروزها كتشكيل  اكتسبت أمهيتها أيضا منأن الصورة كانت قد كما 
مالية هي اخلاصية اجلأن  يكسب النص طابعا خاصا ومجاليا أيضا، باعتبار ،فين ومجايل

عالقات الاملميزة للغة الشعر عن لغة التواصل اليومي، هذه اجلمالية اليت تتولد من خالل 
  . ميكن أن تظهر من خالل الدراسة والتحليل، حيثفية يف النصوص الشعريةاخل

 ة فإن هناك نوعا من التحول أو االختالف اجلوهري بني طبيعة الصور،ومن مث
، فيما يتعلق بالتشكيل بطبيعة احلال، غري أن الغاية واحدة وهي حتقيق القدمية واحلداثية

  .الوقع اجلمايل لدى املتلقي
  يف التجربة الشعرية لـ اطابعا خاص فلقد اختذت الصورة الفنية ،ومما سبق

يرجع أساسا إىل وذلك  ،كبرية لتميزها يف شعرهأمهية ، واكتسبت ميهويب عزالدين
 أساس أسلويب  اليت تقوم على الشاعر، وعليهااعتمد الية اليت لفنية واجلمااملرجعية 

  .دف توليد الداللة
 هذا البحث أن للشعر لغة خاصة ختتلف اختالفا لمن خال لقد اتضح يل،

 النفعي اهلدف تتعارض مع -أي لغة الشعر-ألا واضحا عن لغة التواصل اليومي، 
يف حني تتحول اللغة من اخلاصية  يغ، وهو التبلالذي تقف عنده لغة التواصل اليومي

 يلاملعجمية عند الشاعر إىل عامل من العالمات احململة بالدالالت القابلة للقراءة وبالتا
  .الفهم والتفسري
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التواصل اليومي، لغة قلب قوانني كما اتضح يل أيضا، أن لغة الشعر تعمد إىل 

 االختالف ال يكمن يف طبيعة التداخل الشديد بينهما، ومن الواضح أنمن على الرغم 
 يف كمنيملكية مشاع للناس، ولكن االختالف بينهما اللغة الرصيد اللغوي ألن 

  .وهو بصدد تبليغ فكرة مااملتكلم شكلها العالقات اليت ي
 قوانني اللغة الطبيعية خلط إىل دألنه يعمأما بالنسبة للشاعر فإن األمر خيتلف 

وعة من من اللغة هي جمموعة من العالقات وليست جمدف اإلثارة واالستفزاز، ذلك أ
   .األلفاظ

لقد توصلت من خالل ذلك، إىل أن الصورة الشعرية تكتسب طابعها املميز من 
ألا تعتمد مجيع أشكال االنزياح اللغوي، كما تكتسب خالل اللغة أو الشكل أوال، 

    . معاةيالداللوالنحوية العالقات هذا الطابع أيضا من خالل 
أن تشكيل الصورة الفنية خيتلف اختالفا واضحا عن استنتجت من خالل ذلك، 

التشكيل املألوف بني عناصر اللغة، وذلك من خالل دراسة عملية تشكيل الصورة يف 
، -على غرار باقي الشعراء–، حيث اتضح يل أن هذا الشاعر ميهويب عزالدينشعر 

 عليه أصحاب فما تعار يتماشى مع ، بشكلاستغل الرصيد اللغوي حلاجته التعبريية
  .، واعتمد أثناء ذلك كل أنواع االنزياح اللغويهذه اللغة

 فلقد تنوعت الصورة الفنية يف شعره كما رأينا يف الفصل الثاين، ألا ومن مث،
مشلت خمتلف أنواع التصوير، كالتشبيه والتجريد والتشخيص إىل غري ذلك، واملالحظ 

مبختلف و ، طغى على هذه التجربة الشعرية بشكل واضح كان قدالتشبيهأن أيضا 
 ،أنواعه، وهذا ما يؤكد مدى عراقة التشبيه الذي افتنت العرب به منذ القدمي وحىت اليوم

 وما األنواع األخرى إال  الشعرية، الذي قامت وتقوم عليه الصورةاألساسكما أنه 
   . تفريعات وتنويعات عنه

اختذت منحى آخر وتبلورت وفق طريقة اثية الصورة احلدكما اتضح يل، أن 
  مح األسلوبية اليت ملستها من خالل مقاربة بعض النماذج منمغايرة، من خالل املال
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لواقع احماكاة تقوم على كانت اليت القدمية على عكس الصورة  ،ميهويب عزالدين شعر 

مي يرفض أي ، فالشاعر القدالعقل وتتماشى مع ما ينص عليه منطقختضع للالطبيعي، و
خروج على طريقة العرب، ألن له طرقا متعارفة يف بناء الشعر وعقد العالقات بني 

 الوضوح األمساء، حيث إا تنبين على عنصر املناسبة بني أجزاء الصورة، ويشترط
 تقوم عناصرها على التشبيهات واالستعارات اليت تستمد من منبع واملنطقية يف الداللة،
  .لعامةقريب من الذائقة ا

، متاشت مع ميهويباستنتجت من خالل ذلك، أن الصورة الفنية يف شعر 
نتيجة للتيار املعاصر الذي جاء الذي كان بدوره ، ويف طبيعة الصورة احلاصل تحول ال

ليحطم قاعدة الصور الكالسيكية ويتجاوز حدود الصورة الرومانسية، ليؤسس صورة 
 . الوجود احلضاري يف كليتهحديثة تعكس بعدا فلسفيا وعمليا، وتصور 

 - باعتبارها أساس تأليف الشعر –القدميةالصورة كما اتضح يل أيضا، أن   
طريقة تشكيلها ختضع لقوانني أكثر صرامة من اليت تعرفها فإن وأساس وجوده، 

الصورة اليوم، ذلك أا تعتمد بالدرجة األوىل على استقامة النحو، لكن هذا ال ينفي 
بنظرية النظم، هذه النظرية اليت  لنحوية، وهذا ما يتعلق بصفة مباشرةحضور املقاييس ا

  . تدخل يف صميم تشكيل الصورة الفنية ونظم الشعر
إن التطور يف التشكيل الشعري، أو بتعبري أصح التحول من بالغة التصوير   

الشعري القدمي إىل أسلوبية الصورة احلداثية، يرجع أساسا إىل املرجعية الفنية واجلمالية 
  اليت تقوم عليها كل من الصورة القدمية والصورة احلداثية، فالصورة القدمية 

 الصورة احلداثية على أساس أسلويب دف تقوم على أسس بالغية، يف حني ترتكز
  . توليد الداللة

 عزالدينبعامة، والصورة يف شعر الشعرية ومن هذا املنظور، فإن الصورة 
   أخذت يف أغلب حاالا طابع الصورة احلداثية اليت تعتمد االنزياحات اللغوية ميهويب
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اصل بني حموري التركيب احلاصلة أثناء التشكيل والتركيب، لتحقق بذلك التوتر احل

   .واالستبدال، هذا التوتر الذي ال ختلو منه أي صورة أو تشكيل فين
 عزالدين ميهويبكما اتضح يل باإلضافة إىل ذلك، أن الصورة الفنية يف شعر 

اختذت أشكاال تتماشى مع أشكال الصورة يف الشعر املعاصر بعامة، ذلك أا مل خترج 
خيص، ويف بعض احلاالت األخرى طابع التجريد، ملا طابع التشعن أغلب حاالا 

التشبيه مبختلف اإلضافة إىل  إثارة املتلقي وتوليد الداللة، هلذين النوعني من دور بارز يف
  .  الشعر وحىت اليومدأنواعه باعتباره أساس التصوير الشعري منذ أن وج

يف أغلب رتبط ااحلديث عن الصورة الشعرية اتضح يل، باإلضافة إىل ما سبق أن 
ها بوصفه قوة خالقة نالدراسات باحلديث عن الرمز الشعري، الذي ال يقل أمهية ع

أخرى يف الشعر  املعاصر، كما أن له فاعلية يف تشكيل الصورة ومجاليتها، ألن له طاقة 
املتداولة / إحيائية وداللية ميكن للشاعر أن يستغله عندما تعجز العناصر اللغوية املألوفة

تعبري عما خيتلج يف نفس الشاعر، فالرمز أفضل طريقة لإلفضاء مبا ال ميكن التعبري عن ال
  .عنه

 عزالدينوبناء على ذلك فلقد كان للرمز حضور واسع يف التجربة الشعرية لـ   
، والرمز األسطوري، هذا الرمز الذي حيمل يالرمز التارخي، مبختلف أنواعه من ميهويب

   .قي األنواع األخرى للجذور القدمية اليت ينتمي إليهادالالت إحيائية ختتلف عن با
ولقد تبني يل، من خالل ذلك أن الشاعر استغل الصورة مبختلف أنواعها للتعبري   

يف تشاكل ظاهرة المتكنت من مالحظته من خالل عما خيتلج يف صدره، وهذا ما 
واملالحظ من ، واألفكار األكثر إحلاحا يف خميلته/  تكشف على الصورألا، الصورة

صراع احملتدم يف داخله، والذي جيسد رغبة الشاعر يف هو الكشف عن خالل ذلك 
    .البقاء اليت ددها أسباب الفناء
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طابعا ، ميهويب عزالدينـ  لختذت التجربة الشعريةاسبق، فلقد  باإلضافة إىل ما 

بعاملني هامني يف عملية أسلوبيا خاصا يتعلق ذا الشاعر دون غريه، ألن املسألة تتعلق 
كقوة خالقة خاصة، وهذا ما جيعل اإلبداع؛ مها اللغة كمعطى مشترك، واألسلوب 

  .تميزةالصورة تظهر يف تركيبة م
، ميهويب عزالدينوبناء على ذلك، فلقد اتضح يل، أن الصورة الفنية يف شعر   

فعندما يتعلق القدمية، اليت ختتلف عن الصورة البالغية احلداثية، تتبع منط تشكيل الصورة 
إدراك الداللة من خالل املستوى التركييب مباشرة، ال يتم  األمر بالصورة احلداثية فإنه

 ،كما هي احلال يف البالغة، وإمنا العالقة فيها داللية وهو موضوع الدراسة األسلوبية
لداللة تم مبجرد تطبيق املقاييس النحوية، ولكن بعد ربط ايالداللة ال حيث إن إدراك 
  .بالداللة اليت تليها

يف شطر أو بيت، عناصرها قد تكتمل احلداثية الصورة ن إف  ذلك،باإلضافة إىل
ال تتحقق إال بقراءة مقطع كامل، وعلى الرغم من أن التشبيه هو  ولكن غالبا ما

 غري أن إمكانية حتديد طرفيه غالبا ما -أي صورة–األساس الذي تنبين عليه الصورة 
 ،أو احمللل ألول وهلة كما هي احلال يف الصورة التقليدية/ تناول القارئيكون يف م

 خمتلف بني طبيعة األمرواألهم من ذلك أن الصورة، عادة، ما تقوم على النحو، لكن 
  ال "الصورتني، ألن الصورة احلداثية تقوم على الالحنو؛ مبعىن أن الصورة تظهر وكأا 

عىن اازي يتيح هلا أن تكون مربرة بالغيا والبالغة ، ولكنها حنوية نصيا، فامل"حنوية
  . قواعد أيضا

ن أهم ما مييز شاعرا عن آخر هو القدرة البالغة  أ،اتضح يل باإلضافة إىل ماسبق
التميز يف طريقة النظم والتأليف، وأقصد بذلك املهارات األسلوبية والبالغية اليت حتدد 

 ضف إىل ذلك املؤثرات الفنية ، كأساس للشعرمسات وطبيعة التشكيل الفين أو التصوير
   فالصورة أوال هي القارئ،ثارة اليت يعتمدها الشاعر كاستراجتية إل
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ارتقاء باللغة من املستوى العادي إىل املستوى الفين مستعمال أثناء ذلك كل تقنيات 

  . التحريف والتزوير اللغوي مبفهومه اجلمايل ال األخالقي
من خالل ن الشعر والصورة ميزة البقاء واالستمرارية،  يضمبناء على ذلك،و

يرغب يف إقامة عالقة حوار قد تدوم أكرب الذي القارئ من قبل القراءات املتجددة 
املبدع يف إيداع مؤشرات الصمود أمام القارئ، / وقت ممكن حبسب مهارة الشاعر

شف الكلي اليت ال تكشف عن كل شيء مهما كانت مهارة القارئ فائقة ألن الكو
  .لتوقف أو جيعل األمر مبتذالايؤدي إىل 
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  : لغة األدب ولغة التواصل اليومي-أ-

 باستقاللية خطاا وتعارضه مع كل نزعة       -واألدب عموما  –تعرف لغة الشعر    
نفعية، فلغة الشعر جمال معريف ومجايل قائم بذاته، نتيجة قصدية قبلية، فالشاعر ال يقصد              

  .ه وشعورهإال كتابة التجربة الفنية اليت ال تعدو أن تكون معادال موضوعيا عن أفكار
إن السـبيل الوحيـد     : " عندما قال  إليوتوفكرة املعادل املوضوعي أشار إليها      

للتعبري عن الوجدان يف الفن هو إجياد معادل موضوعي؛ أو بعبارة أخرى، إجياد جمموعة              
من األشياء، أو موقف أو سلسلة من األحداث لتصبح قاعدة هلـذا الوجـدان بنـوع                

ئق اخلارجية اليت البد وأن تنتهي إىل خـربة حسـية،           خاص، حىت إذا ما اكتملت احلقا     
 يف هذا النص أن السبيل الوحيد لنقل ما         إليوت، يوضح   )1("حتقق الوجدان املراد إثارته   

خيتلج يف نفس الشاعر هو إجياد ما يقابل هذا الشعور يف الواقع وترمجته إليه، عن طريق                
لصورة بعد اكتماهلـا أثـرا يف   التجريد وغريه ليخرجه يف صورة مكتملة، لتحقق هذه ا     

  . النفس ووقعا مجاليا
 أن هذا املعادل الذي ميكـن أن يكـون          -باإلضافة إىل ذلك  – إليوتيوضح  

جمموعة من األشياء أو املواقف اليت يراها الشاعر مقابال ملا خيتلج يف نفسه، أو خمرجـا                
ـ             ن اللغـة   لإلفصاح بطريقة غامضة، وهو أثناء ذلك يستخدم لغة خاصة، ال ختتلف ع

الطبيعية يف املفردات، بل ختتلف عنها يف العالقات اليت تربط مفردات هذه اللغة اخلاصة              
  .اليت تنتج صورا خاصة

 هي النتيجة احلتميـة حلركيـة       -هذه اللغة اخلاصة   –ومن مث، تكون لغة الشعر      
راءة الفعل اإلبداعي، حيث يؤول إىل عامل من العالمات املشحونة بالدالالت القابلة للق           

  . وبالتايل الفهم والتفسري
  

                                                 
 .دار املعارف، مصر. 2ط. إليوت. فائق مىت:  ينظر– )1(

 - T- S ELIOT-"Hamlet"  Selected  ed Essays. Ipid. P- 145.         نقال عن:                    
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، يستثمر الشاعر فيها طاقات هذه اللغة الداللية،        *ومادامت الكتابة فعال يف اللغة     

لتعرب عن أفكاره وتصوراته، فإنه يسعى من وراء ذلك إىل ممارسة نوع من التحريـف               
 اللغوي عن طريق التصرف يف قوانني اللغة ومدلوالا، وذلـك باسـتخدام التصـوير             
والتخييل حبيث تصبح الشحنات الداللية شفافة وغري قابلة للتحديد، أي أا تقبل كل             
املعاين املمكنة وبالتايل تشغل ذهن املتلقي وحتقق األثر يف نفسه من خالل التفاعل بينـه               

  .وبني هذه اللغة
 متس يف   -اليت تعتمد التحريف اللغوي    –وال أعتقد أن هذه الطريقة يف الكتابة          
 -كما هـو معـروف    – الكثري أسلوب الكتابة عند القدماء، ذلك أن معظمهم          الشيء

يعتمد على التشبيهات واالستعارات يف الغالب األعم، كما يعتمد على عقد العالقات            
املنطقية بني عناصر التركيب، ولعل السبب يف ذلك يرجع إىل افتتان العرب بالتشبيهات             

  . أكثر من غريها من ضروب البيان
 أن القارئ املتفحص للشعر القدمي يدرك ذلك بسهولة ويسر، وهذا ما            وال شك 

 بـالرغم   -على عكس الشعر املعاصر   –جعل الشعر القدمي يبتعد عن الغموض والتعقيد        
  ).أقصد الشعر القدمي(من عمقه ومتاسك صوره 

ومن مث، فالكتابة يف الشعر جتعل الكلمات تتمرد على معانيها احلقيقية وتفجـر               
 حبيث حتملها معاين جديدة تلغي املعىن املألوف من خـالل صـياغتها             ، التعبريية طاقاا

ى اللغة فتجعل النص سلسلة من الكلمـات،        ـالتركيبية اجلديدة، ألن الكتابة تعمل عل     
اليت تقبل بدورها عددا ال متناه من املعاين، بالرغم من     ، و اليت تشكل نظاما من العالمات    
 ألن ما ميكن أن تبوح به خمتبئ وراء انزياحاا الداللية           ،ئاأن هذه الكلمات ال تقول شي     

  .اليت تعد واحدة من مفاتيح النص
  
  

                                                 
 . وهي لغة األدبوتغيريات جتعلها تولد لغة جديدة ة من حتويرات  أقصد بـ الفعل يف اللغة، احلدث الذي يطرأ على اللغة الطبيعي- *
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وعلى الرغم من هذا االختالف بني لغة الشعر القدمي، ولغة الشعر احلداثي، إال               
، ومسـتوى   )وهو ظـاهر الكـالم    (أن النص ال ميكن أن خيرج عن مستوى املنطوق          

، ألن اللغة األدبية عموما ال تعين ما تقول بل تقول           )كالموهو باطن ال  (املسكوت عنه   
.)1("إن القصيدة تقول شيئا وتعين شـيئا آخـر        : "ريفاتري ميكاييلما تعين، كما يقول     

ومن مث، فلغة الشعر تنبين أساسا على االختالف مع اللغة الطبيعيـة، وتظهـر                
 عموما، ظـاهرة لغويـة       فالشعر، إذن، واألدب   ،قيمتها بالتعارض مع طبيعة هذه اللغة     

نطوي حتت نطـاق اللغـة   ت ا ال خترج عن كوا مادة كالمية أيضا، إذ أ     ، لكن معقدة
 ومن هنا يظهر التداخل الشديد بني لغة الشعر ولغة التواصـل            ،بوصفها أداة للتواصل  

  .اليومي
إن وجود لغة ختتلف عن لغة التواصل اليومي، يثري التسـاؤل حـول إمكانيـة                 

يق هذا الوجود، كما حييلنا هذا التساؤل إىل الكشف عن عملية التركيـب             وكيفية حتق 
اللغوي يف الشعر، هذه العملية اليت ختتلف عن عملية التركيب اللغوي يف لغة الكـالم               

  ).أعين التركيب الطبيعي الذي خيضع للنحو القواعدي(املألوف 
ا يقف يف مواجهة    مللغة من ناقد آلخر، فالباحث أول       خيتلف تصور النقاد هلذه ا      

فهناك اجتاه مينح هلـذه     "اللغة األدبية، تعترضه تعدد وجهات النظر يف تصور هذه اللغة؛           
أصبح للغة  "ن ذلك   ــ؛ وانطالقا م  )2("اللغة وجودا مستقال عن السياق البنيوي للنص      

؛ معىن ذلك أن لألدب لغة خاصة متيزه عن اللغة يف امليادين            )3("األدب معجم قائم بذاته   
  .ألخرىا

يتضح من هذا التصور ألدبية اللفظة انفصال تام بني جماالت استخدام اللغـة،               
   لذلك ،حتمل عناصره اللغوية طابعا خاصا ا امل قائم بذاتهـكما لو أن كل جمال هو ع

  

                                                 
.                                                   08: ، ص1997منشورات كلية اآلداب، الرباط، . ترمجة حممد معتصم. دالئليات الشعر.  ريفاتري، ميكاييل– )1(
  .  1989كلية اآلداب، جامعة دمشق، . أطروحة دكتوراه. 07 هين، عبد القادر، نظرية اإلبداع يف النقد العريب حىت اية القرن - )2(

  . 174:      ص                          
 .174: ص.  املرجع نفسه– )3(
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سأحاول يف هذا املدخل أن أبني ماهية كل من اللغة األدبية واللغة العادية، وموقع كل               

ألخرى، خباصة وأن اللغة األدبية ال تزال تستثري الفكر يف الدراسـات            منهما بالنسبة ل  
 ألا  -الدراسةموضوع  –النقدية املعاصرة وبناء على ذلك سأتطرق إىل الصورة الفنية          

  . تركيب مجايل خيتلف عن طبيعة التركيب العادي
(...) املستوى العادي   : االستخدام اللغوي ينقسم إىل قسمني كبريين     "ذلك أن   
؛ معىن ذلك أن استخدام اللغة هو الذي   )1((...)"، أو اللغة األدبية     (...)واملستوى الفين   

حيدد نوعها، أو مبعىن آخر فإن مستعمل اللغة هو الذي حيدد طبيعتـها، فـإن كـان                 
استعماال مألوفا أصبحت لغة عادية، وإن خرج ا عما هو متفق عليه اكتسبت طـابع               

  .ية تنبين أساسا على التعارض مع اللغة العاديةاللغة الفنية، فاللغة األدب
 وعلى الرغم من هذا االختالف، فإن لغة األدب مستمدة من اللغة الطبيعيـة،             

مصنوع من اللغة، أي من مادة دالة من قبل يف          "ألن هناك قاعدة تنص على أن األدب        
ي يوجد  جيب على األدب أن يتسلل إىل النسق الذ       : الوقت الذي يستويل عليها األدب    

ـ  ـي حوزته ولكنه يشتغل مثله رغم كل شيء من أجل نفس األه           ـف ها ـداف، ومن
 يف هذه العبارات أن لغة األدب مستمدة مـن لغـة            *بارت روالن؛ يوضح   )2("اإلبالغ

التواصل، حيث إن لغة التواصل هلا دالالا املستقلة، مث يأيت األديب ليأخذ الكلمات من 
اليت يريدها هلدف تشترك فيه كل مـن لغـة األدب ولغـة             هذه اللغة ليشغلها باملعاين     

  . التواصل، وهو اإلبالغ أو توصيل رسالة ما
  

                                                 
 .13: ص.  القاهرةدار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع،. اللغة واإلبداع األديب.   العبد، حممد- )1(
.                                                    39: ص. الشرق، الدار البيضاء-إفريقيا. 1ط. ترمجة حممد سويريت. روالن بارت واألدب.  فانسان، جوف- )2(
، ناقد فرنسي اهتم بالنقد األديب، فثار على املناهج املتوارثة حىت شكك بقيمة ما تلقنه               )Barthes) 1915- 1980:  روالن بارت  - *

بيان احتـوى  " الدرجة الصفر للكتابة "امعية الكالسيكية يف ميدان األدب، عمل على إرساء قواعد نقد حديث، فكان كتابه              الدراسات اجل 
على فلسفة يف اخلطاب األديب تعريفا ونقدا حبيث أرسى منهج نصي، مث اجتهت عناية بارت إىل علم السيميولوجيا فحـاول أن يكتشـف            

 قداسة املؤلف وقدسية األثر، كما سعى إىل الكشف عن الروابط العميقة بني اإلنسان والسـيميولوجيا                قوانني الداللة عامة معارضا فكرة    
 .عموما
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غري أن لغة األدب هلا هدف آخر غري التوصيل وهو التأثري؛ معىن ذلك أن لغـة                
األدب ال ختتلف عن اللغة الطبيعية كثريا، إذ تتقاطع كل منهما مع األخرى، كيـف ال                

يف معظمها من لغة الكالم العادي، ولكن االختالف بينهما يكمن          ولغة األدب مستمدة    
  .يف الطريقة اليت تنتج اللغة األدبية والقوانني اليت حتكمها

، فال تعين أن لغـة األدب       )1("حسب قوانني نوعية  "أما فكرة أن األدب يتكون        
 لغـة   خترج عن اللغة الطبيعية، ألن هذه القوانني تكمن يف قدرة الكاتب على صـياغة             

  . جديدة انطالقا من اللغة األم، بأسلوب متميز
االعتزال للحفاظ على   " بـ   بارتالشعر كما يشترط    / ويتم تشكيل لغة األدب   

؛ واالعتزال هو حتقيق صفة التفرد      )2("صفاء اللغة اجلديدة بنسف كل اتصال بلغة أخرى       
زة، وعلـى هـذا     والتميز للغة الشعر على اللغة العادية، وذلك بتركيب عالمات متماي         

  . النحو ستتطور اللغة األدبية تبعا لقوانينها اخلاصة، وهي تتبع منط تكوين اللغة الطبيعية
ومن مث، فإن الشاعر يوجد لغته انطالقا من اللغة التواصلية ألا موجودة مـن              

الشعر هي ذاا مادة بناء اللسان املتكلم، ذلـك أن          / قبل، وبالتايل فإن مادة بناء األدب     
، ألنـه مـن   )3("فالكاتب ال خيترع بل يركـب "عملية ال تشتمل على إبداع مطلق،   ال

(...) تنويع وتنظـيم    " تقنية إبداع أو فن، بل يوجد        - يف احلقيقة  –املستحيل أن توجد    
، وتكون لغـة األدب     )4("حتددان االشتغال األديب على الدال    ] ومها عمليتان أساسيتان  [
  ؛ معىن )5("إىل عمل أديب غريب وحمرق] اللغة اليوميةيؤدي ب[نتيجة لعب وتنويع ماهر "

  

                                                 
مقولة لروالن بارت، ويقصد ا املعايري والصفات اليت حتدد جمال اإلبداع األديب، بوصفه نظاما ثقافيا خيضع لتقاليد                 :  القوانني النوعية  – )1(

روالن بـارت  : ينظر. كاألدب الفرنسي، أو العريب، ومنها ماهو عام تشترك فيه كل اآلداب. ومنها ما هو خاص. فنية متواثة عرب األجيال 
  .40: ص. واألدب، لـ فانسان جوف

 .40: ترمجة حممد سويريت، ص. روالن بارت واألدب.  فانسان، جوف– )2(
 .50: ص. ترمجة حممد سويريت. روالن بارت واألدب.   فانسان، جوف– )3(
 . 50:  املرجع نفسه، ص– )4(
 .50:  املرجع نفسه، ص– )5(
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الشاعر يف اللعب باملفردات    / ذلك أن إنتاج اللغة األدبية يرجع إىل مدى مهارة املؤلف          

وحتويلها لغاية تعبريية خاصة، حيث يطوعها حلاجته التعبريية، وذلك مبدى قدرتـه يف             
  .جمازات وما إىل ذلكاستعمال كل أنواع االنزياح اللغوي، من تشبيهات و

  : عالقة الصورة بلغة األدب-ب-
 تتفـرع عنـه     ،إن االهتمام باملستوى الفين للغة هو موضوع حموري وشـامل           

دراسة مسـتقلة،  للبحث أو لاهتمامات كثرية تستحق أن تكون الواحدة منها موضوعا  
مون هذا املوضوع الذي عمل املهت    ،  وإحدى هذه االهتمامات موضوع الصورة الشعرية     

  . بالشعر على االشتغال به، خاصة فيما يتعلق بطبيعة هذا التشكيل الفين
 والصورة ليسـت    ،هي أساس تشكيل الشعر وجوهره    الشعرية  ذلك أن الصورة    

الشعر قائم على الصورة منذ     "شيئا جديدا يف حقل الدراسات النقدية املعاصرة، بل إن          
دد وجهات النظر منذ القدمي وحـىت       ؛ واالختالف يعود إىل تع    )1("أن وجد وحىت اليوم   

 واليت تنبين أساسا على طبيعة هذه الصورة وتعدد املفاهيم والتعريفات، غـري أن              ،اليوم
املنطلقات النقدية والدراسية تعتمد أساسا على املستوى اللغوي وطريقة التركيب الفين           

  .خباصة، أو طريقة النظم كما ورد يف النقد القدمي
 منـذ   ، والشعر خصوصا  ،بالصورة يف الدرس األديب عموما    وقد ظهر االهتمام      

 خاصة فلسفة أرسطو اليت جعلت من الصورة عنصرا يقابـل           ،وجود الفلسفة اليونانية  
، فهي بالنسبة   )2(اليت يصعب اإلمساك ا، حتت مثال املنضدة املشهور       ) أو اهليوىل (املادة  

    .الفعلللنص مبثابة العقل والقوة، فالصورة هي مبدأ الوجود ب
وإذا كان االهتمام بالصورة أصيال بالنظر إىل اإلبداع األديب وحتليله، فقد رأينـا             

  الرغم من التعريفات على أن االصطالح قدمي كذلك يتردد يف املصنفات النقدية، و
  

                                                 
 . 230: ص. 1959دار الثقافة، بريوت، لبنان، . 2ط. فن الشعر.  عباس، إحسان- )1(
  هيوالها اخلشب والغراء، وصورا هي التركيب املخصوص الذي تألف ) هيوىل(فاملنضدة .  متثل الصورة، الشكل، واهليوىل هي املادة– )2(

  .  15: لـ علي البطل، ص. الصورة الشعرية حىت القرن الثاين اهلجري: ينظر.    به اخلشب والغراء ظهرا علـى هذا الشكل    
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 إال أن املفهوم واحد والغاية واحدة أيضا، ذلك أن التذوق اجلمايل منـذ أن                ،املتباينة 

تمعات القدمية كان مصدره الصورة اليت تسـاعد علـى اكتمـال            كان الشعر يف ا   
  .اخلصائص الفنية يف األعمال الشعرية

وقد أوىل النقاد العرب الصورة مكانة كبرية واهتماما خاصا، فحكموا للـنص              
الشعري أو عليه انطالقا منها، ومن عناصر وأشكال تعبريية أخرى، وبقدر ما تكـون              

املشاة املنطقية بقدر ما يكتسب النص سلطة علـى قارئـه،           الصورة جيدة قائمة على     
 بالتشبيه والقائلني باالسـتعارة     فيجلب اهتمامه، وإن كان االختالف قائما بني القائلني       

 الذي أدرك الفروق وفصـلها يف أبـواب         اجلرجاين القاهر عبدكما جاء يف دراسات     
  ". دالئل اإلعجاز"و" أسرار البالغة"كثرية يف كتابيه 

 فإن الصورة عند العريب عنصر أساسي من عناصـر عمـود            ،ويف كل األحوال  
الشعر ال ميكن االستغناء عنها، إذ دون الصورة يفقد التعـبري شـاعريته والقصـيدة               

فلطاملا اختذ الشعر مركزا هاما يف حياة العرب القدماء ومشـل خمتلـف             . خصوصيتها
احمليطة م معادالت موضوعية عمـا       فلقد اختذ العرب من احلياة       ،نواحي احلياة عندهم  
ومن مث، فللعرب طريقة خاصة يف التشبيه وهي مستوحاة من البيئة           . خيتلج يف صدورهم  

  .احمليطة م، أضف إىل ذلك املقاييس املعتمدة يف عقد هذه التشبيهات
غري أن هذه الطريقة يف التصوير الشعري كانت خاصة ومميزة عن باقي الفترات               

ما بعد، ألن هذا الشعر كانت حتكمه قواعد وقـوانني؛ فيمـا يتعلـق              اليت جاءت في  
-على األقل لديهم   -باالستعارة، وخباصة التشبيه الذي يعد أساس العملية الشعرية كلها        

 فكثريا ما احتفل العرب بالتشبيه وفضلوه على باقي ضروب البيان األخرى، ولقد عرب              ،
  .افتتانا بالتشبيهه تشب العرب عندما ذكر أن على ذلك سينا ابن

 حتمل من املعىن املعرب عن افتتان العرب بالتشبيه يف     ،إن هذه العبارة على بساطتها    
ملاذا هـذا   : حد ذاته إىل درجة كبرية، ولكنها تطرح تساؤال مينعنا من املرور ا جزافا            

  ا االفتتان بالتشبيه؟ هل ألن قرحية الشاعر القدمي مل تتح له أن يسبح يف خياله بعيد
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ليشكل صورا هي مزيج من الواقع واخليال؟ أم ألن التخييل كان عيبـا عنـدهم ومل                 

  .يعطوه القيمة اليت يستحقها؟
إن االهتمام الكبري الذي أولته العرب للتشبيهات واالستعارات املنطقية، والـيت             

تعتمد بدورها على عقد العالقات بني احملسوسات أكثر من اردات، جعلهم يسيئون            
 الـذي أوىل    عـريب  ابنلظن بالتخييل حىت إم عدوه مغالطة؛ على الرغم من توجه           ا

  . يل وأعطاه قيمة كبرية بوصفه قوة خالقة يف الشعر خباصةياهتماما كبريا بالتخ
هي نظرة متقدمة جدا مل تلق هلا       )1("التخييل" لـ   عريب ابنوال شك يف أن نظرة      

ن أساؤوا الظن ذه القدرة املتميزة، غـري أن         صدى وترحيبا عند الشعراء املتقدمني الذي     
يسـتمد  " يف أنه    -خباصة عند الرومانسيني  – للتخييل   يثةهذا الرأي يتفق مع النظرة احلد     

  . )2("مادته من احملسوسات مث يعيد تركيبها يف صورة جديدة
طاقة يف  "؛ إنه   مبارك حممدوغري بعيد عن هذا التصور للتخييل، يضيف الدكتور         

درة على التوليد وقابلية على مجع املتفرقات وتوحيد النقائص يف كل منسجم            اخللق وق 
متناغم، مث هو إمكانية عظيمة يف حتطيم وحدة األشياء الظاهريـة ونسـف روابطهـا               
الشكلية القدمية إلعادة بنائها وتنسيقها من جديد فيما يشبه اإلجياد عن عدم اخللق من              

  .)3("ال شيء
مفهوم اجلوهري للخيال، يتضح أن القدامى فهمـوه         من خالل هذا التصور لل    

 مبـارك  حممـد بشكل خاطئ واختلط لديهم بالوهم، يف حني يتجلى لدى الدكتور            
، وبـىن عليـه     عـريب  ابنكأساس لبناء الصورة ويتفق مبدئيا مع التصور الذي وضعه          

 .الرومانسيون صورهم احلاملة
  

                                                 
  . دار حراء باملنيا. 2ط. الصورة الفنية يف الشعر العريب القدمي، حتـى القرن الثانــي اهلجري. البطل، على:  الفكرة عن- )1(

  . 32 -22:  ص ص
 . 23: ص. نفسه املرجع – )2(
 .103: ص. 1974دار الفارايب، بريوت، . مواقف يف اللغة واألدب والفكر.  مبارك، حممد– )3(
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يف الـنص إال    الشعرية  الصورة  ومن خالل هذا التصور، يتضح أنه ال جمال حلياة          

 حني رأى فيه نوعا مـن اجلنـون   سقراطاليوناين الفيلسوف باخليال الذي كشف عنه     
 الذي كان يعتقد أن الشعراء مسكونون باألرواح،        أفالطونالعلوي، واألمر نفسه عند     

. )1(ون خرية، كما ميكن أن تكون أرواحا شـريرة        ـوهذه األرواح من املمكن أن تك     
ون العلوي، خيتلف كل االختالف عن اجلنون العادي يف كون األول يبـدع             وهذا اجلن 

  . والثاين يفسد
ولقد رأى العرب أن الشعراء ايدين هم من امتزجت أرواحهم باجلن، فنسبوا            
العبقرية إىل واد عبقر الذي تسكنه اجلن فيما يزعمون، والذي له القدرة على التشـكل         

شكيل أو الصورة، ويقابلـها التخيـل أو التخييـل          والتصور، ومن مث ورد مصطلح الت     
  . لتكتمل العملية اإلبداعية بني املبدع والقارئ

هو ما يثبت فيه الشاعر أمرا هو       : " التخييل بقوله  اجلرجاين القاهر عبدوقد فسر   
غري ثابت أصال، ويدعي دعوى ال طريق إىل حتصيلها، ويقول قوال خيدع فيـه نفسـه                

 واخلداع هنا غري دال على صفة خلقية رديئة وإمنا هـو عمليـة              ،)2("ويريها ما ال ترى   
اليت من خالهلا   فاعليتها   الصورة    وبذلك تكتسب  سحرية يستهدف من خالهلا املتلقي،    

  .يكون األدب تلميحا ال تصرحيا وإحياء ال إدالء
ومن منطلق أن الصورة البالغية القدمية ختتلف مع هذا التوجه، وتتفق مع مبـدأ              

 والقراء املستهلكني من    اآلمدياشيا مع ما يقتضيه العقل واملنطق، جاء نفور         الوضوح مت 
خرج إىل احملال، حني جعل للـدهر       " إنه   اآلمدي الذي قال عنه     متام أيبكثري من شعر    

وجعل للمدح يدا، ولقصائده مزامريا إال أا تـنفخ         (...) أخدعا ويدا تقطع من الزند      
، وقد أشـار إىل أن      )3(..."ارة ومرتدا تارة أخرى   وال تزمر، وجعل املعروف مسلما ت     

  سبب الغموض يف الشعر يعود إىل اختالف جزئيات الصورة يف القول عما ألفته املدارك 
                                                 

 .141: ص. فن الشعر.  عباس، إحسان- )1(
  .204: ص. 1998املكتبة العصرية، بريوت، لبنان، . 1ط. حتقيق حممد الفاضلي. أسرار البالغة.  اجلرجاين، عبد القاهر– )2(
.                                                     114: ص. 1986. 2 -1ع .7م . جملة فصول.ظاهرة الغموض يف الشعر احلر: ه، خالد سليمان يف ذكر– )3(
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إمنا استعارت العرب املعىن ملا ليس له، إذا كان يقاربه، أو يناسبه، أو يشبهه              : " واألفهام

لفظة املستعارة حينئذ الئقة بالشيء     يف بعض أحواله، أو كان سببا من أسبابه، فتكون ال         
  . )1("الذي استيعرت له، ومالئمة ملعناه

شروطا جيب أن تتـوفر يف      " أسرار البالغة " يف   اجلرجاين القاهر عبدكما وضح   
ال ميكن أن يؤخذ يف العمليـة االسـتعارية         : "الصورة من أجل فهمها وتذوقها، يقول     

به مشترك بينها، أو اإلحساس ـذا       ، يستحيل إدراك وجود ش    )شيئان مثال (موضوعان  
الشبه لكي تكون االستعارة ممكنة ينبغي أن يكون ممكنا اكتشاف وجه الشـبه بـني               

  .)2("املوضوعني
ومهما تعددت املفاهيم واختلفت اآلراء فيما يتعلق مباهية الصورة، فإا العنصر           

نه تصوير  أل تشكيل النص الشعري،      يف -باإلضافة إىل عناصر أخرى مهمة     –األساسي  
بالدرجة األوىل، والشاعر ال يتعامل إال بالصورة يف رؤيته وصياغته، إا كمـا قـال               

وهو التعريف  . )3("تلك اليت تقدم تركيبة عقلية وعاطفية يف حلظة من الزمن         : "إزراباوند
  .)4("جتسيم لفظي للفكر والشعور"؛ أمحد فتوحنفسه الذي جنده عند 

ني، أن الصورة تركيبة وجدانية تنتمي يف جوهرها        يتضح من خالل هذين التعريف      
اعتمادها عليه، غري   من  رغم  على ال إىل عامل الوجدان، أكثر من انتمائها إىل عامل الواقع،          

ستكشاف الصورة أوال، مث    ال ب تدفع إليه احلاجة     أنه ليس لعبا رد اللعب، وإمنا هو لع       
رع يف أحضان األشـكال واأللـوان،       ينبت ويترع " ذلك ألن الشعر     ،إثارة القارئ ثانيا  

  ة الستحضار ـهو بالنسبة للقارئ وسيل  أم مستحضرة يف الذهن، ومرئيةسواء أكانت 
  

                                                 
 .12: ص. تدار الباز للطباعة والنشر، د . حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد.  اآلمدي، املوازنة– )1(
.                                          45: ص. دار املعرفة، بيـروت، دت. تصحيح حممد رشيد رضا. أسرار البالغة يف علم البيان.  اجلرجاين، عبد القاهر– )2(
  املؤسسة العربية للدراسات والنشر، . 2ط. ي الدين صبحيترمجة حمـ.نظرية األدب. ووارين أوسنت.  ويليك، رونييه– )3(

  .241: ص. 1987بريوت،
.                                                         142:  ص. 1984دار املعارف، القاهرة، . 3ط. الرمز والرمزية يف الشعر املعاصر.  فتوح، حممد أمحد– )4(
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هذه األشكال واأللوان يف نسق خاص، إنه تصورات تستمتع احلواس باستحضارها، و            

  .)1("إال كان شيئا ممال
ـ    والشاعر املعاصر ال يعتمد العناصر احلسية وحدها يف تشكي           ه ل الصورة، بل إن

مع الشـكل واللـون يف   هذه العوامل   تتداخل  ولمس والرائحة والطعم    يتفاعل معها بامل  
العقل ال ينفذ إىل الطبيعة من خالل النظر فحسـب، وهـو ال             "الصورة الشعرية ألن    

يتحرك يف نطاق املرئيات وحدها، وإمنا هو يستهلك كل األشياء الواقعة وكل الصفات             
، وهذا ما جعل الصورة يف النص الشعري املعاصـر          )2(" أو غري مرئية   سواء كانت مرئية  

تتميز بالرؤية البصرية للشكل املكاين، والتفكري احلسي الذي يعتمد الصورة احلسـية،            
  . وهي ليست دائما صورة مرئية

وهذا هو سبب الغموض يف عدم إدراك القارئ للصورة يف الـنص الشـعري              
فالقارئ . املعاصر، إذ أن الكثري من مفردات هذه الصورة، يصعب متثله واقعا يف املكان            

يطمح أثناء قراءته للشعر أن يدرك األلفاظ إدراكا تصوريا، لريى بذلك الصورة واضحة             
حبال من األحوال ما    ال جيد أمامه    "ذه الرؤية   كما يقدمها الشاعر، وهو يرى أنه بغري ه       

كان أمام الشاعر أثناء الكتابة، وال يستطيع أن يشاركه عواطفه بأي معىن من معـاين               
، لكن ليس من الضروري أن يكون استحضار القارئ للشيء الذي           )3("املشاركة التامة 

  .يدل عليه اللفظ دليال على أنه قد بدأ يفكر يف شيء ما بطريقة حسية
ومن هذا املنطلق، تولدت لدي رغبة جاحمة يف البحـث يف طبيعـة الصـورة                 

ء اجلزائر املعاصرين، الذي تنوعت     الشعرية، باعتبارها تركيبة فنية لدى واحد من شعرا       
، ميهـويب  الدين عزالصورة الشعرية لديه واختذت طابعا أسلوبيا خاصا، لدى الشاعر          

أليف بني العناصر اللغوية على حنو غري مألوف،        خباصة فيما يتعلق بطريقة التشكيل والت     
  .ولقد توطدت عالقيت باملوضوع أكثر بعد اإلطالع على مجلة من املدونات

                                                 
 .130: ص. 1972دار العودة، بريوت، . 2ط. الشعر العريب املعاصر.  إمساعيل، عزالدين– )1(
 .ن: ص.  املرجع نفسه– )2(
 . 130: ص. الشعر العريب املعاصر.  إمساعيل، عزالدين- )3(
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  ميـز الصـورة    حيث إنين متكنت من خالل ذلك من مالحظة التنويع الـذي           
 اليت تعتمد على التشبيه مبختلف أنواعه ، كما         ة لديه، فلقد تنوعت بني الصور     الشعرية
ومعـه  - غري أن طابع التشخيص      بعيد، عليها طابع التشخيص والتجريد إىل حد        غلب

التجربـة،  هـذه    أخذ احلظ األوفر من جتربته وهي خاصية فرضتها طبيعة           -التجسيد
وخباصة طبيعة املوضوعات اليت كانت تقتضي تقريب القارئ من اهلدف الذي سـعى             

   .حنوه، وهو تصوير واقع ما
هو اعتمادها أساسـا    ى هذا الشاعر،    الصورة الفنية لد  ولكن الطابع الذي ميز     

 اليت ملستها بعد التحليل األسلويب والنحوي للكـثري مـن           ،على املعايري البالغية القدمية   
 مع شيء من التحديد من خالل املوضوعات املعاجلة، نظرا          ،الصور يف خمتلف املدونات   

  .لعدم إمكانية دراسة مجيع الصور يف مجيع املدونات
أن أحلـل أسـلوبية     واملمارسة   من اجلهد    قليلمن خالل ذلك استطعت بعد      و  

 ورجعت يف ذلك    -فيما يتعلق بالبيان خباصة التشبيه    –الصورة من خالل املعايري البالغية      
 لالستفادة  ،السكاكيباإلضافة إىل    ،اجلرجاينعبد القاهر    و ،القزويين اخلطيبإىل أراء   

هـؤالء  وما، ألن الساحة النقدية القدمية تزدحم بآراء        من اآلراء اليت تتعلق بالبالغة عم     
 نبطريقة قد تكون خمتلفة بعض الشيء ع      شعر املعاصر   اليت تصلح لل   وغريهم، و  لبالغينيا

  .طريقة مقاربات الصورة القدمية
وعلى الرغم من األسلوب السهل املمتنع الذي مييز لغة الصورة الشعرية عنـد               

اجته التعبرييـة توظيفـا    ـ ووظفها حل  ،ل العناصر اللغوية  ، إال أنه استغ   ميهويبعزالدين  
 لكنه يتمنـع عنـه      ،مغايرا يظهر للقارئ يف بادئ األمر أسلوبا سهال، وصورا واضحة         

  .مبجرد قراءته
مغايرة لتحويل االهتمام بعيـدا     نظر للموضوع من وجهة     أن أ غري أنين حاولت    

  ي ـكما جرت العادة عليه ف الشاعر هذاي ألنواع الصورة عند ـاملنهج اإلحصائعن 
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 ذايت يتميـز    ،)أو الصورة الفنية  (أغلب الدراسات، وذلك من منطلق أن التشكيل الفين         

  .بأسلوب خاص يفرض حدودا بني لغة األدب ولغة اخلطاب العادي
حييلنا هذا التصور إىل مسألة أخرى هامة وهي تغري داللة اللفظ حبسـب تغـري               

تغري الذي له عالقة مباشرة بتشـكيل الصـورة وإنتـاج           املوضع الذي ترد فيه، هذا ال     
أن الكلمة حني توضع داخل التشكيل الفين تكون كما لو اسـتخرجت            داللتها، ذلك   

من اخلطاب العادي وأحيطت جبو داليل جديد، فيكون إدراك معناها أو قيمتها يف إطار              
  .عالقتها بلغة النص األدبية، وليس يف عالقتها بلغة اخلطاب العادي

 الذي وردت   *ويف ذلك جتدد للطاقة التعبريية للفظة، وتعدد مدلوالا يف السياق         
 وتظل جدلية االستعمال اليت تبقي عناصر اللغة يف تفاعل عضوي مستمر، تـرتاح              ،فيه

 عن معانيها املألوفة، بل تتجرد الكلمات       -تبعا لسياقاا يف االستعمال   –مبوجبه األلفاظ   
/ جديدة يبتكرها املؤلف  ) مبعاين(وتشحن مبعىن   ) االجتماعي(ضعي   معناها التوا  منائيا  

  .الشاعر، وهنا يكمن سر اللغة األدبية
وبالتايل فإن الدال األديب يفقد قيمته الداللية، إذا تغري السياق الذي وجد فيه، إذ                

أن للسياق وجودا قوي اإلشعاع يف تغيري الداللة الوضعية للفظ، حيث تتغري الكلمـة              
  .  املوضع الذي ترتل فيهبتغري

يتقاطع هذا املفهوم النظري لدور السياق مع جتدد الطاقـة التعبرييـة للفـظ،              
، واليت جتسد هذه الفكـرة      ميهويب الدين عزالنماذج الكثرية من شعر     وباإلسقاط على   

  بشكل عملي، فلقد أخذت الكثري من املفردات اللغوية ذاا مواضع خمتلفة يف خمتلف 
  

                                                 
فالسـياق، إذن،  . تلقي من تفسري املقولة وفهمهافتمثل خلفية للرسالة متكن امل. هو الطاقة املرجعية اليت جيري القول من فوقها     :  السياق - *

والبد أن أشري  إىل مصطلح آخر قد يرد يف موضع الحق من البحث،              . هو الرصيد احلضاري للقول، وهو مادة تغذيته بوقود حياته ونقائه         
يف العالقات اليت تـربط عناصـر       وهو الذي يتمثل    ) املوضح واملقصود أعاله يف املنت    (وحىت أجتنب وقوع أي التباس، وهو السياق النصي         

  .أما سياق النص؛ فهو الطاقة املرجعية أو عالقة النص باملرجع الثقايف. النص الواحد
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 جديدة حبسب موقعها الذي كان يتجدد يف كل دالالت واكتسبت  الشعرية،النصوص 

وداللـة  . مرة، وتبعا لذلك اختلفت دالالا حبسب السياق النصي وسياق النص أيضا          
الكلمة، عادة، هلا وضع خاص تتحكم فيه عوامل خمتلفة تتعلق بالسياق البنيوي للـنص              

  .لنصوالسياق االجتماعي أو ما يسمى بسوسيولوجيا ا
ومن مث، فإن داللة الكلمة تتحدد باملوضع الذي ترتل فيه، باإلضافة إىل عالقتها               

حيث حتتل العالقات بني الوحدات الدالة يف التشكيل الفـين دورا           . بالكلمات األخرى 
عنـد  به   أو تقف    تكسب النص مجاليته،  فعاال يف تأدية املعىن، وهذه العالقات هي اليت         

كلما كان املبدع عميق النظرة يف إدراك العالقات اليت ينبغي أن           حدود الكالم العادي، ف   
  . تنشأ بني كلمة وأخرى، كان نصه أكثر أدبية من سواه

مـا يتعلـق    غري أنه جيب علينا أن ال خنلط يف فهم االستخدام الفردي للغة، في            
ألنسـب  نه ال يعين غالبا أكثر من التمايز يف معرفة املوضع ا          ألطريقة تغيري املدلوالت،    ب

حىت يف اسـتخدامه    و فحرية املبدع مقيدة مبا تعارف عليه أصحاب هذه اللغة،           ،للكلمة
             ازي هلا، ليس له أن يقتلع الوحدات اللغوية من مدارها الداليل املتعارف، لذلك عدا 

ضرورة مجالية دف إىل استثارة املتلقي واسـتفزازه         "؛االحنراف عن النظام الثابت للغة    
. ، حلمله على االخنراط يف التجربة اليت يقدمها املبدع        )1("على حسه اجلمايل  واالستحواذ  

ومن اخلطأ أن يتجاهل هذا املبدع القيود املوضوعة للغة للمحافظـة علـى احلـدود               
  . املوجودة بني األشياء واليت حتول دون تداخل الدالالت

ة للغة، معىن ذلـك  يتضح مما سبق، أن للسياق أمهية بالغة يف جتدد الطاقة التعبريي       
أن مدلول الكلمة ال يظل جامدا، فتجدد السياقات كفيل بتغيري شحنتها لتكتسب معاين 

  . أخرى مل تكن هلا قبل اخنراطها يف النسيج اللغوي اجلديد
غري أن هذا التجدد ال يعين إمكانية خلق معان جديدة ال أصل هلا يف الوجـود،                

  ن اللغة ليست وحدات جامدة، عالقة الدال ولكن الدالالت تتفاعل داخل التركيب أل

                                                 
    .                                                    68: ص.دار املريخ لنشر. ترمجة صربي حممد حسن. التفكيكية، النظرية واملمارسة.  كريستوفر، نوريس- )1(
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، ديسوسـري ، على حد تعبري     )1("فما هي إال شبكة خالفية للمعىن     "باملدلول فيها ثابتة،    

، )2("عالقة لواحد بني الرمـز واملـدلول      "مبعىن أنه ليست هناك عالقة ذاتية واضحة أو         
حتاول أن تنفخ فيه     وبني املفهوم الذي     -سواء كانت منطوقة أو مكتوبة    –بوصفها أداة   

 ال تنتهي عنـد  ،احلياة، فالدوال عناصر حية تتضمن يف أمناطها حركة يف اخللق مستمرة   
  .غاية وال حتد بنهاية

ويقترن استغالل هذه اخلاصية يف اللغة بقدرة املبدع يف تعمق ما فيها من أسرار              
اللغـة ال   وهذه الصفة يف    . تعمقا ال يقف عند حدود معرفة حنوها وصرفها وأوضاعها        

تتحقق إال بدخول األلفاظ يف عالقات سياقية مع ألفاظ أخرى، وهذه العالقات هـي              
 -بل الـنظم  قاليت كانت هلا    –اليت تساعد على تفجري طاقة اللغة، لتضفي على دالالا          

  .)3("تأسيس مجاليتها بعيدا عن قيد املدلول"ظالال جديدة، حيث تقوم بتحقيق أو 
انية التجدد املستمر للسياق تقي اللغة من االبتذال، ألن         بناء على ذلك، فإن إمك      

اللفظ ال ميكن أن حيمل املعاين نفسها يف مجيع السياقات، مث إن قيمتها متعلقة باملوضع               
الذي حتتله من التركيب، وبالتايل يكون السياق قد حل مشكلة االبتذال، ورفع احلواجز     

 .بني األدب ولغة اخلطاب اليومي
 الطرح، أنه ليس هناك ألفاظ أدبية وأخرى غري أدبية، فالرصـيد            يتضح من هذا  

اللغوي متاح للمبدع خيتار منه العناصر اللغوية، دون أن حيرفها باعتبار أن اللغة ملـك               
أي –، ومبـا أـا      )4("معطى مشترك حممل باملعاين واالستعماالت    "جلميع الناس فهي    

 يسـتعملها دون اإلخـالل بطبيعتـها        الشاعر أن /  فعلى املؤلف  ، ملكية مجاعية  -اللغة
من ذلك ميكن أن منـنح      و حيث يظل مقيدا مبا تتميز به من قوانني وقواعد،           ،التواصلية

  .للعالقات السياقية أمهية كربى يف العمل األديب

                                                 
 .68:  املرجع نفسه، ص– )1(
 .68:  املرجع نفسه، ص– )2(
 .68: ص. التفكيكية، النظرية واملمارسة.   كريستوفر، نوريس– )3(
  .13: ص. 1980دار الطليعة للطباعة والنشر، بيـــروت، . 1ط. ترمجة حممد برادة. الدرجة الصفر للكتابة.  بارت، روالن– )4(
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، إذن، هي لغة خاصة جدا على الرغم من أا تنتمي يف األصل إىل              لغة الشعر إن  

ا تتميز بوظيفة مجالية قصدها املبدع، وأجهد نفسـه يف          اللغة االجتماعية العامة غري أ    
  . الوصول إىل حتقيق الغاية اجلمالية

ومن مث يضمن النص األديب استمراريته  وحيويته، ألنه يبقى دوما متـردا علـى           
 من خالل حتليل بعض     ، وهذا ما سأحاول أن أتطرق إليه يف هذه الدراسة         ،اللغة الطبيعية 

، وسأركز خالل ذلك على طريقته يف إبداع الصورة         ميهويب ينعزالدالنماذج من شعر    
الشعرية بوصفها صورة حداثية ختتلف عن الصورة القدمية، مع إبراز دور هذه الصورة             

  . كعنصر مجايل يف شعره
وبناء على ذلك رأيت أنه من الضروري أن أوضح بعـض املفـاهيم املتعلقـة               

كلما دعت احلاجة إىل ذلك، لنقف عنـد         -باعتبارها تشكيل بالغي  -بالصورة القدمية   
  .ما أحدثه تيار الشعر احلداثي من تغيري وجتديد فيها

وآية القول، يتضح أن الصورة مزيج، تدخل يف تركيبتها املعقدة عوامل مشتركة              
وأخرى مميزة وخاصة، حيث تدخل اللغة باعتبارها معطى مشترك، كمـادة أوليـة يف              

 جلميع الناس، يف حني تأخذ الصورة ميزا وطابعهـا          تشكيل الصورة بعناصرها املتاحة   
اخلاص من خالل األسلوب كقوة خالقة سرية تطبع عمل صاحبها ومتيزه عـن بـاقي               

  .األعمال األخرى
ومن هذا املنطلق رأيت أنه من املنهجية أن أتطرق إىل هذين العنصرين اهلـامني              

 وككل مبـدع متخضـت      رهذا الشاع ، ومما الشك فيه أن      ميهويبعزالدين  يف جتربة   
الصورة لديه من عدة عوامل؛ اللغة واألسلوب، واخللفيات املعرفية والثقافيـة وحـىت             

  . السياسية، ممتزجة حبقيقة الواقع الذي طبع جتربته الشعرية بطابع خاص
د، إذ أخذ اجلـانب االجتمـاعي      فلقد كانت جتربته غنية ومتنوعة إىل حد بعي       

 خباصة فيما يتعلق بالعقد األخري من القرن العشرين، وغري          روالواقع اجلزائري احلظ األوف   
  بعيد عن الواقع الذي اختلط لديه باجلانب السياسي، هذا األخري الذي كان ما يلبث 
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يظهر عن قصد أو بغري قصد، بصفة مباشرة أو مقنعة، ولعل هذا احلضور املكثف هلذين               

، واملناصب اليت تقلدها عرب مسرية      شاعرالاجلانبني خباصة كان من أثر احلياة اليت عاشها         
 بشكل واضـح،  " ملصقات "جمموعته  ويظهر األثر السياسي بشكل واضح يف       . حياته

 أكثـر مـن     اموعة وحضوره بقوة يف هذه      ةالسياسيالدال على   نتيجة لتزاحم اللفظ    
   .اموعات األخرىغريها من 

 العالمات الدالـة    ،يهويبم عزالدينالصورة الفنية يف شعر     ولقد غلبت على لغة     
كذلك يف  ، و "اللعنة والغفران " جمموعته   على الوطن وما يتعلق به وجند ذلك واضحا يف        

رمـز  " األوراس"، والوطن يف هذه املدونة جمسـد يف         "يف البدء كان أوراس    "جمموعته
رمزا للوطن، إىل غـري     ) املرأة(حيث اختذ   " الرباعيات "موعته باإلضافة إىل جم   األصالة،

  . كذل
كما أن التاريخ والتراث، أخذ كل منهما نصيبا ال بأس به من جتربته أيضا، من               

عـذراء  "و" حيزيـة "، وفيما يتعلق بالتراث     "...الشمس واجلالد "، و "سيتيفيس"خالل  
ولإلشارة فإن هذا التنوع بـني املدونـة الشـعرية          . وغريها من األعمال الفنية   " اجلبل

 أبرز مـن    ، حيث إنه  الشاعر هذا طريقا ناجحا لدى     والغنائيات والسرد التارخيي كان   
  . خالله قدرة على التنويع يف طبيعة الصورة الفنية لديه

عزالـدين  وتبعا لذلك سأحاول يف الفصول التالية أن أتبني طبيعة عمل الشاعر            
 فيما يتعلق بطبيعة جتربته، وطريقته يف تشكيل الصورة الفنية وبلورا كعنصـر             ميهويب

  .          وقع خاص ومجايل أيضا لدى مجهور املتلقنيمجايل له 
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  ـــــةمقدم

 أ  

  
تعد الصورة الشعرية أداة فنية أساسية يف التشكيل الشعري، وبالتايل نالت 
اهتمام الباحثني والدارسني منذ القدمي؛ حبيث كان الدرس البالغي جماال لدراسة 
وحتليل هذه الصورة، امتد هذا االهتمام إىل العصر احلديث، وأصبحت الصورة 

طور امللحوظ الذي شهده أسلوب الشعر الشعرية ميدانا للدراسات األسلوبية، نظرا للت
  .يف هذا العصر

بناء على هذه األمهية اخترت أن أحبث يف مجاليات الصورة الشعرية يف الشعر 
احلديث، ملا متيز به هذا الشعر من تطور على مستوى أسلوب التعبري؛ حبيث مل تبق 

 يف هذا الشعر الصورة فيه خاضعة للقوالب التركيبية البالغية، وإمنا أصبحت الصورة
جماال واسعا للتدالل، وذلك من خالل جتاوز العالقات البنيوية اليت كانت مسة الشعر 

  .القدمي، إىل عالقات داللية تتميز بقابلية التفسري والتأويل
، "عزالدين ميهويب شعر يف الفنية الصورة" من هذه القناعة ومست حبثي بـ 

له رائدا من رواد الشعر العريب اجلزائري ملا رأيت عند هذا الشاعر من حس مجايل جع
  . املعاصر

 البحث استقر رأيي بعد مناقشات عديدة مع الدكتور مبوضوعوحىت أمل 
املشرف على وضع خطة دقيقة أملتها الشروط املنهجية حىت أتقيد بفكرة التطور 

 النحوي إىل/ كييب املستوى الترمنالذي طرأ على الصورة الشعرية يف األدب العريب 
املستوى الداليل، وحىت ال أجد نفسي مرغمة على البحث يف فلسفة الصورة، أو يف 
عالقة هذه الصورة بالتطور التارخيي، وأعتقد بأن هذا جمال حبث مستقل عن اهلدف 

  .الذي رمسته يف هذا البحث الذي تدور موضوعاته حول القضايا التالية
يث ركزت على مفهوم  مناقشة طبيعة لغة الشعر، حباملدخلتناولت يف 

  الشعرالصورة الشعرية خباصة بوصفها أهم عنصر يف هيكلة  والتشكيل الشعري بعامة،
حيث جعلت هذا املدخل يتمحور حول أهم الفروق اجلوهرية بني لغة الكالم العادي 

  .املألوف ولغة الشعر
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ب  

  
عزالدين الفنية لدى /  طبيعة التجربة الشعريةالفصل األولفيما يتناول 

، من خالل بعض املفاهيم اليت تتعلق بعملية تشكيل الصورة يف الشعر املعاصر ويبميه
  . بعامة ويف جتربة ميهويب خباصة

، مكمال للفصل األول، حيث بعد التطرق إىل الفصل الثاينيأيت بعد ذلك 
طريقة تشكيل الصورة، أردت استغالل بعض املفاهيم السابقة للنظر يف عوامل الصورة 

، من خالل األنواع األكثر شيوعا يف خمتلف أعماله ولقد استعنت ميهويبد الشعرية عن
  .بنماذج توضيحية ختدم املوضوع

، فلقد تطرقت فيه لدراسة بالغة الصورة وأشكال متظهرها الفصل الثالثأما 
كما صاغها الشعر العريب املعاصر، من خالل األدوات األسلوبية اليت استغلها 

عره دف إثارة املتلقي، وبطبيعة احلال وضحت ما ذهبت  يف ش"عزالدين ميهويب"
  .إليه من خالل مناذج شعرية خمتلفة

، دراسة حول مسألة التشاكل، بوصفها ظاهرة الفصل الرابع يف حني تضمن
 يف إنتاج الداللة، ولقد درست هذه الظاهرة البالغية من خالل وظيفتهابالغية هلا 

، ملا ملسته من فلسفة خاصة عزالدين ميهويبلـ تشاكل الصورة يف التجربة الشعرية 
  .   من خالل التشاكل والتباين يف الصورة الشعرية لديه

عة مجلة من املراجع املتعلقة بالدراسات البالغية لقادتين هذه األمهية إىل مطا
واألسلوبية، ولإلشارة فإنين استغليت بعض املراجع اليت تتعلق بالصورة البالغية القدمية 

 توضيح طبيعة الصورة احلداثية، لعل أهم دراسة منهجية تدخل صمن هذا دف
" دالئل اإلعجاز"االجتاه يف أدبنا القدمي، فيما يتعلق بالتركيب الشعري هي كتايب 

  التلخيص يف علوم "ي كتاب ـ، كما ينتمعبد القاهر اجلرجاينـ ل" أسرار البالغة"و
صورة باعتبارها ضربا من ضروب البيان  إىل موضوع الخلطيب القزوييناـ ل" البالغة

مبختلف أنواعه، فلقد استعنت به لتحليل النماذج الشعرية املدروسة، وكانت فائدته 
  . ألنه مشل آراء أهم البالغيني العربإىلأكرب بالنسبة 
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أما فيما يتعلق بالدراسات احلديثة حول البالغة واألسلوبية، فمنها ما هو 

ية، ومنها ما هو عام يتعلق مبوضوع تأليف الشعر أو خاص يتعلق بالصورة الشعر
راجع العربية ويتعلق األمر بوجه خاص بامل. لكتابة كما صاغها النقد احلديثا

 ن امساعيليعزالد كتاب منهاواملترمجة، أمهها ما تم بقضايا النص الشعري املعاصر؛ 
 يف مجيل عبد ايد، و"دائرة اإلبداع "شكري عياد، وكتاب "الشعر العريب املعاصر"
 الذي يتضمن وجهات ساسني عسافلـ " الصورة الشعرية"، وكتاب "بالغة النص"

نظر عربية وغربية حول موضوع الصورة وماهيتها وهو كتاب مهم إىل حد بعيد 
عما ألفناه يف الكتب ) كتركيبة مميزة(حسب رأيي، ألنه عاجل الصورة بطريقة ختتلف 

  .التقليدية
" الدرجة الصفر للكتابة"كما اعتمدت جمموعة من املراجع املترمجة من بينها 

 مما جعلين أنظر بعد اإلطالع عليهما نظرة مغايرة إىل موضوع روالن بارتلـ 
التأليف بعامة وعالقته يف مجيع أشكاله باللغة واألسلوب، وعلى ذكر األسلوب فلقد 

، ميكاييل ريفاتريلـ "  حتليل األسلوبمعايري"و هاعتمدت كتابا آخر ال يقل أمهية و
  .ويعد كتابا هاما فيما يتعلق باألسلوب واألسلوبية

اعتمدت، حىت أحقق غاية حبثي، منهجني املنهج التارخيي دف دراسة تطور 
املفاهيم اليت استغليتها يف البحث، واملنهج الوصفي دف دراسة هذه املفاهيم يف حد 

األدوات اإلجرائية للمنهج السيميائي من أجل حتديد ذاا، كما استعنت كثريا ب
مفاهيم املقوالت النظرية، كمفهوم الصورة والتشكيل الفين، والسياق ولغة األدب 

ذا املنهج والشعر وغريها من املفاهيم اليت استغليتها يف هذا البحث، وكما استعنت 
ية لبعض اآلراء كثريا يف قراءة الصورة مبختلف أنواعها بوصفها مناذج تطبيق

  .والنظريات املختلفة
احلقيقة أنين واجهت صعوبات يف إجناز هذا البحث، وأهم مشكلة واجهتين 

   كثريا ما يفلت مين ألجد نفسي خارج ههي تشعب مواضيع هذا البحث، حيث إن
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دائرته، وذلك كان نتيجة ملشكلة أخرى هي كيفية التعامل مع املراجع، وآخر 

ى اإلطالق سعة املوضوع، حيث كنت يف كل مرة أظن فيها الصعوبات وأمهها عل
 ويفتح البحث أمامي جماال آخر يغريين ويرغبين للبحث فيه؛ أنين وصلت إىل الغاية إال

فدرست ما رأيته خيدم املوضوع مباشرة وأمهلت جوانب كثرية بعد أن تبني يل يف 
  .األخري أا بعيدة عنه، وتصلح ألن تكون موضوع حبث مستقل

بعض املفاهيم واآلراء والنتائج، وذلك لمن املهم أن أشري إىل أن هناك تكرارا   
 كما ،ألا تصب مجيعها يف فضاء معريف واحد، وهو فضاء الصورة الفنية ومجالياا

أن هذه الدراسة مل تقتصر على املدونات الشعرية فقط بل إا تعدت ذلك لبعض 
سرد التارخيي نظرا للتداخل بينها يف  وحىت ال،املؤلفات األخرى كالغنائيات

  .املوضوعات، دف التنويع ال أكثر
وضوعات عن بعضها ألا ترتبط ببعضها املولقد عانيت صعوبة يف عزل   

 وبالتايل فمن املؤكد أن هناك أشياء كثرية بقيت دون أن أمتكن من ،ارتباطا وثيقا
 يف احلقيقة إىل حبث دراستها يف هذا البحث، إذ أن كل فصل من فصوله حيتاج

مستقل، وال أزعم أن حماوليت هذه هي النتيجة النهائية، لكنها تبقى حماولة يف إلقاء 
ضوء جديد ينظم إىل األضواء األخرى اليت سلطت وال تزال تسلط على موضوع 

  .الصورة الشعرية
ومهما يكن، فقد متكنت من إجناز هذا البحث بواسطة جمهودات خاصة، وقد   
اصة مساندة الدكتور املشرف العلمية واملعنوية، حبيث ـ مساعدات، وخبيـقدمت ل

استطاع من خالل توجيهاته العلمية الدقيقة، واملنهجية الصارمة اليت يتمتع ا، أن 
  .جيعلين أحتكم يف البحث، وأحاول أن أحد من تشعباته اليت كنت أعاين منها كثريا

ذا البحث، ليس يف اجلانب املعريف وعليه أعترف بأنين قد استفدت كثريا من ه  
 يف اجلانب املنهجي الذي كنت فعال حباجة إليه بوصفي -وهذا هو األهم– إمنا ،فقط

   ذلك أن متكين من اإلمساك حبدود املوضوع جعلين أفرق بني ،طالبة وباحثة مبتدأة
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على  ،املهم واألهم، كما جعلين أعيد النظر يف مجلة من املفاهيم، كنت أظنها بسيطة

  . رأسها مفهوم الصورة الشعرية، وماهيتها كتشكيل مجايل
ال يسعين أخريا إال أن أقدم جزيل شكري وامتناين للدكتور املشرف،  الذي   

كان صارما يف القضايا العلمية وخباصة املنهجية، وأملي أن يكون هذا البحث نتيجة 
  .فترة إجنازه إىل أن ظهر ذا الشكلطيلة لرعايته 
قدم جبزيل الشكر إىل جامعة حممد خيضر ببسكرة اليت أتاحت يل فرصة كما أت  

البحث، أشكر كلية اآلداب والعلوم االجتماعية، كما أشكر أساتذة قسم اللغة 
واألدب العريب، وأشكر كل الذين قدموا يل يد العون، ولو بكلمة طيبة وهو أضعف 

  .                 واهللا من وراء القصد،اإلميان
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  تشكيل الصورة الفنية يف شعر عزالدين ميهويب
  
  

  مقاربــــة منهجية بني الكتابة والتأليف:   أولـــا
   جدلية الصورة بني النص والعمل-1-     
  الصورة الشعرية بعامل النص عالقة -2-      

  
  
  

  الداللةاج ـوإنتتشكـــيل الصـورة :   ثـــانيا       
  .ـاح اللغويــ االنزيــ-1-   

  .لتشكيل الفين للصورة ا بنيتا-2-    
  ).حمور التركيب(  البنية السطحية -أ-                     
  ).حمور االستبدال( البنية العميقة -ب-                   

  
      



  
  ــــــل الثاينـالفصـ

  

   عزالدين ميهويبيف شعرأمناط الصورة 
  
  الصــورة الشعريـة: أوال

   التشبيه أساس الصورة الشعرية-1-
   الصورة القائمة على التشخيـص-2-
   الصورة القائمة على التجريــد-3-

  
  الصورةتشكيل الرمز يف وظيفة : انياث

  الوطن/  رمـــز املرأة-1-
   الرمز األسطوري-2-
   الرمز الـتارخيي-3-

  
  

  



  الفصــــــــل الثالث
  

  أسلوبية الصورة عند عزالدين ميهويب
  

  
  القاموس اللغوي يف الصورة الشعرية:  أوال

  
  .ميهويبعزالدين شعر أدوات التصوير يف :  انياث

  .واملؤكد/  شيوع التشبيه البليغ-أ-    
  .لفنية داللة النداء يف الصورة ا-ب-    

  
       

  
  
  
  
  
  

  



  رابعالفصــــــــل ال

  

  الصورة عند عزالدين ميهويب والتباين يف تشاكلال
  

  
  مفهوم التشـــــاكل ووظيفته:  أوال

  
  يف الصورة الشعريةمجالية التشاكل والتباين :  ثانيا

   تشاكل الصورة والــرمز-أ-               
  .فلسفة التشاكل والتباين -ب-  

  
     
  

         
  
  
  
  



  
       

  
  امتةـــــخ       
  
  
  
  
  



  
       

  
  

  دمــــةمق
        


