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الحمد هلل عز وجل الذي أعاننا ووفقنا في إنجاز هذا 

 .البحث وثبت خطانا، فمه كل الشكر سبحانه وتعالى

أتقدم بفائق وعظيم الشكر والتقدير واالحترام إلى 
، التي كانت بمثابة السند ولم "آمال دهنون" أستاذتي المشرفة

تبخل عميَّ بنصائحها وتوجيهاتها البناءة في الدعم والتوجيه 
فجزاها اهلل خير جزاء وأطال في عمرها بمزيد من . والنصح

 .النجاحات

لى كل أساتذتي بقسم األدب العربي بجامعة محمد  وا 
محمد فيصل "خيضر كما ال أنسى أن أتقدم بالشكر لألستاذ 

لى كل من ساعدني في إخراج هذا البحث إلى " معامير ، وا 
  .    النور
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الشِّعر ديوان العرب، لذا فيو في حقيقتو ليس عالًما مسطحا يتمكن منو القارئ دون 
إنَّو عالم سحري جميل يموج بالحركة واأللوان، فيو عالم ال يعترف بالنيائية . عناء

والحدود، وبيذا الشكل يأتي مفاجئا عدو المنطق، والحكمة والعقل؛ إنَّو عالم التخطي 
والتجاوز والسعي وراء المطمق لإلمساك بو، وتجسيده في التجربة الشِّعرية بواسطة الكممة 

 .والرمز والصورة

يتبنى المفارقة واالنزياح والغموض - في عمومو-فالخطاب الشِّعري المعاصر
مشروًعا فكرًيا، حتى إذا لم يجد ما يفارقو فارق ذاتو؛ ألنَّ ُمنشئ الخطاب ىو مبدع ىارب 

ليذا . من عبودية االمتالك ونمطية االستيالك، ىارب من نظامية االمتثال ونيائية الدليل
غابة من الحاجات واليواجس، والفوضويات، فيو بذلك ممارسة لمرؤيا في أعماقيا ابتغاء 

 .استحضار الغائب من خالل المُّغة

فالخطاب الشِّعري يعتمد عمى الخيال ورؤية َتِحيُد بداللة المُّغة الحقيقية عما ُوِضعت 
يحاءاٍت غير مألوفة  .ليا أصال، لتشحنيا بمعاٍن جديدة وا 

والمتأمل في الشِّعر الجزائري المعاصر يجد بال شك تمك النزعة المتنامية الستخدام 
الرموز والغموض في أشعارىم، حتى أصبح من األدوات الفنِّية التي يعتمد عمييا كثير من 

 .الشُّعراء

في ديوانيا " حميمة قطاي"وقد تطرق ىذا البحث لدراسة إحدى الشَّاعرات الجزائريات
وما شدنا إلييا ىو غموضيا اإلبداعي، بحيث ُتشكل ". فييا..حين تنزلق المعارج إلى"

المُّغة والصورة عندىا بنية فنية ُمحكمة تغري الدارس لمبحث والغوص في أشعارىا، كما 
تميز إنتاجيا الشِّعري بسمات الجمع بين ما ىو تراثي وحداثي سواء في الشَّكل أو 

المضمون واألداء، ىذا أحد أبرز أسباب اختياري ليذه  الشَّخصية إلى جانب الكشف عن 
السمات الجمالية لخطابيا الشِّعري وداللتو، باإلضافة إلى أسموبيا وطاقاتيا اإلبداعية التِّي 

 .تضاىي األسماء العربية في المشرق
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وتيدف الدراسة إلى إبراز جمالية النَّص الشِّعري، والكشف عن خصائصو الفنِّية في 
الشِّعر الجزائري المعاصر، والبحث عن مدى حظ الشَّاعرة في التَّصرف بالمغة والصورة، 

القارئ بحثا عن الجماليات التِّي تثير / واألثر الذي تركتو ىذه المكونات في المتمقي
جماليات الخطاب الشعري في : وعمى ىذا األساس وسم موضوع البحث ب. خصوصيتو

 .لحميمة قطاي" فييا..حين تنزلق المعارج إلى"ديوان 

وفي ىذا اإلطار انطمقت الدراسة لمديوان من خالل مجموعة من التساؤالت تمثمت 
فيم تتجمى جماليات الخطاب الشِّعري في ديوان حميمة قطاي؟ وما الصور التِّي : في

لى أي مدى تحققت ىذه الجمالية في خطابيا؟  .شكمت الجمالية فيو ؟ وا 

ن ىيكل ىذا البحث من مقدمة، ومدخل، وفصمين، وخاتمة أشرنا في . وقد تكوَّ
. المدخل إلى التعريف بالجمال والخطاب ثم عرجت إلى عالقة الجمال بالخطاب األدبي
أما الفصل األول، فقد خصص لمحديث عن جمالية المُّغة في ديوانيا، وتمَّ فيو التعرض 

، (الداللي والتركيبي)إلى أبرز ظواىر المُّغة الشِّعرية كالمعجم الشِّعري، واالنزياح بنوعيو
 .والمفارقة والغموض

: أمَّا الفصل الثاني، فدرست فيو جمالية الصورة في الديوان وقسم إلى ثالثة عناصر
أما العنصر الثاني فتناول . تناول العنصر األول مفيوم الصورة بين القدماء والمحدثين

 . أنماط الصورة، ودرست فيو الصورة الحسِّية، والذىنية، وصور تراسل الحواس

أما فيما يخص العنصر الثالث فجاء تحت عنوان عناصر تشكيل الصورة، وتناولت فيو 
الصور البالغية من تشبيو واستعارة وكناية، ثم تطرقت إلى الرمز، وذلك باستخراج أىم 

وصواًل إلى خاتمة . في مجموعة قصائدىا" حميمة قطاي"الرموز التى وظفتيا الشاعرة 
 .البحث فأوجزت فييا أىم النتائج المتوصل إلييا
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 ولبموغ ما ييدف إليو البحث كان لزاًما توظيف المنيج الوصفي، وذلك في استخراج 
النماذج الشِّعرية ثم القيام بوصفيا وتحميميا، والكشف عن القيم الفنِّية والجمالية لمبنيات 

ويميو المنيج التَّاريخي، حيث . المكونة لمخطاب الشِّعري وتأثيرىا في نفسية الشَّاعرة
 .استخدم في الحديث عن الصورة وتتبع مراحل تطورىا عند القدماء والمحدثين

 :أما المصادر والمراجع فكانت متنوعة وأىميا

الصورة الفنية في شعر الشَّماخ لمحمد عمي ذياب، وكتاب دالئل اإلعجاز وأسرار البالغة 
لعبد القاىر الجرجاني، وكتاب بنية المغة الشعرية لجون كوىين، وكتاب النظرية البنائية 
لصالح فضل، وكتاب الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث لبشرى موسى صالح، 

وكتاب فضاءات الشعرية لسامح الرواشدة، وكتاب األسموبية وتحميل الخطاب لنور الدين 
 .السَّد، وكتاب الصورة الفنية لعبد الحميد ىيمة

وأثناء البحث واجيت بعض الصعوبات منيا غموض ديوان الشَّاعرة وصعوبة فيمو 
 .واستيعابو، إضافة إلى ضيق الوقت

وفي الختام ال يسعني إال أن أحمد اهلل عز وجل عمى ما أعان ويّسر، كما أتوجو 
التِّى طالما حُممت أن تكون مشرفتي، " آمال دىنون"بالشكر والتقدير ألستاذتي المشرفة 

واهلل ولي التوفيق .أشكرىا جزيل الشكر عمى نصائحيا وتوجيياتيا التِّى أنارت طريقي
 .والسَّداد
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 (اصطالحا / لغة  ): تعريف الجمال- 1 
يرصد لنا تراكم اآلراء، واختالف المواقف حول ىذه  البحث عن مفيوم الجمال إنَّن 
ومن ىنا يتعذر عمينا إيجاد تعريف جامع ومانع لمجمال، وذلك بسبب تباين . المسألة

 .وجيات الّنظر لدد المفكرين  ف ىذا الميدان، وىذا ييودنا إلل أن نعرج لتعريفو للةًة 
   :لغةًة  -
اعتدل واستيام، والجمال مصدر : إذا جمعو بعد التفرق، أجمل: َجَمَل الشفء »          

 .(1)«الحسن يكون  ف الفعل و الَخْمقِ : الجميل والفعل َجُمَل، والَجمال
م والتَّنشديد»: ونجد أيضا َمُو أي زينو والتَّنجميل:  الُجمَّنال، بالضَّن : أجمل من الجميل وَجمَّن

جمَّنل اهلل عميك تجميالًة إذا دعوت لو أن يجعمو الّمو جميالًة : تكمف، وييول أبو زيد
 .(2)«حسنًةا

 مض خض حض جض مص خص ٹٱٹٱُّٱوالَجَماُل، الُحسن يكون  ف الخمق 

.أي بياء و ُحسن. (3)َّ  مظ حط  

 .الُحسُن يكون  ف الَخْمِق و ف الُخُمِق، أي بياء وحسنٌن : والجمالُ 
َمُو تجميالًة » إذا دعوت : تكمُّمَف الجميِل، وَجمَّنَل اهلل عميو تجميالًة : زيَنُو والتَجمُّملُ :  وجمَّن

 . (4)«لو أن يجعمو جميال حسنًةا
  الجمال عمل العموم ىو الحسن والبياء واالعتدال واالستيامة سواء كان  ف الُخُمِق 

 .أم الَخْمقِ 
  

 
                                                           

 .126، ص (َجَملَ )، مادة 11مج   م، 1997، 1لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط:  ابن منظور(1 )
 .127 المصدر نفسو، ص (2 )
 .6: الّنحل، اآلية:  سورة(3 )
محمود محمد الطناحف، التراث العربف سمسمة تصدرىا وزارة : تاج العروس، تح:  محمد مرتضل الحسينف الزبيدي(4)

 .236، ص 28 م، ج1993، (ط. د)اإلعالم  ف الكويت، 
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  :الجمال اصطالحا -

إّن البحث  ف مفيوم الجمال يطرح إشكالية تراكم اآلراء، وتعدد المواقف، 
واختالف النظريات باختالف أصحابيا، وتباين منابعيم الفكرية، ومن الوجية 

التاريخية نجد أّن التفكير  ف الجمال نشأ قديما منذ العصر اليونانف حيث بحث 
أ الطون  ف  كرة الجمال وكيف تتمثل  ف الموجودات المحسوسة  ف األعمال الفنية، 

ثم ظل البحث  ف الجمال مستمرًةا بعد ذلك  ف تاريخ الفمسفة ومرتبطا بالتأمالت 
 .الميتا يزييية

كما نجد من عمماء اللرب من حفروا ليذا المصطمح بحيث يرد ىيلل أنَّن الجمال 
 .)1(« يو ذلك الجّنف األنيس الذي نصاد و  ف كل مكان »يدخل  ف جميع ظروف حياتنا

ولم يستطع أن ييطع  (محاورتو ىيباس)وكذلك أ الطون قد عالج عدة تعريفات لمجميل  ف 
 الجميل ىو المساعد الذي ييود إلل الخير ولكن »:  ييا بصحة تعريف، ونذكر منيا

 أن يكون جميالًة، وال جميل خيرًةا ألنَّن السبب – كما ييول كروتشيو –الخير  ف ىذه الحالة 
 .)2(«غير األثر و األثر غير السبب 

والواقع أن أ الطون قد عرض  ف ىذه المحاورة لتعريفات عدة لمجمال ولكّنيا 
تتضح  ييا صورة عدم التأكد واالستيرار عند واحد -  كما الحظ كروتشيو كذلك–جميعا

 الجميل ىو ما يؤدي إلل غاية، أي »: منيا، وقد نيل كروتشيو من ىذه التعريفات ذلك
 ولكن إذا كان األمر كذلك  إّن الشر سيكون جميال أيضا، ألّن النا ع  xpnoiliouالنا ع 

                                                           
  .13 صم،2012، 1وموزعون، عمان، األردن، ط  ن، دار البداية ناشرونو مسفة الجمال عمم :  حميم الصرافأمال (1)
األسس الجمالية  ف النيد العربف عرض وتفسير وميارنة، دار الفكر العربف، الياىرة، : عز الدَّنين إسماعيل (2)
 . 80م، ص1992،(ط.د)
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 (الروح) َيِكُن  ف داخل »كذلك دا يد ىيوم يعتبر أنَّن الجمال . (1)«ييود إلل الشَّنر كذلك 
 .أي ىو صفة  ريدة ال تتعمق بأي ميصد أو غاية أو منفعة. (2)«البشرية،  المختمفة 

 الواضح والجمف ىو أن موضوع الجمال يتجمل  ف األشياء بنسب متباينة بتحولو  
 إنَّن الجمال و الجمال وحده ىو الموضوع األصيل لمذَّنوق »: الدائم حيث نجد كانط ييول

نَّن الذَّنوق البحت، كما بيَّنن كانط بصورة مينعة، ىو استجابة اإلنسان  الجمالف البحت، وا 
 .(3)«الجمالية ليذه الصفة  ال لشفء غيرىا 

 عمم الحساسية وىف بمعناىا الراىن »: كما يشير بول  اليري، إلل عمم الجمال بأّنو
تطمق عمل كل تفكير  مسفف  ف الفَّنن، أي أنَّن موضوع عمم الجمال ومنيجو منوطان 

وُيعَنل عمم الجمال  ف  مسفة الجمال ونظرياتو ونيده . بالطريية التف يحدد بيا الفَّنن
 .(4)«ومدارسو والتجربة الجمالية  ف زواياىا المختمفة 

 أنَّن الجمال ىو حدة »:أمَّنا عند ىربرت ريد  الجمال يستند عمل أساس مادي مفاده
 .(5)«العالقات الشَّنكمية  بين األشياء التف تدركيا حواسنا 

 )6)«الجميل بأنَّنو الشَّنفء الذي يستحسنو العيالء »: وقد عّرف الفارابف الجمال بيولو
  الجمال ىو الذي يختار من أجل نفسو، وىو »أمَّنا ابن رشد  يد ربط الجمال بالخير، 

ذا كان الجميل ىو ىذا،  إنَّن الفضيمة جميمة ال  ممدوح و خّير ولذيذ من جية أنَّنو خير، وا 

                                                           
.75، ص األسس الجمالية  ف النيد العربف عرض وتفسير وميارنة:  عز الدَّنين إسماعيل( 1(  

.80م، ص2008، 1المعنل الجمالف، دار مجدالوي، لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط: عييل ميدي يوسف ( 2(  

.71، صاألسس الجمالية  ف النيد العربف عرض وتفسير وميارنة: عزا لدين إسماعيل ( 3(  

.8-7م، ص2012، 1 مسفة الفن وعمم الجمال، دار الصادق الثيا ية، العراق، ط: عمف شناوة آل وادي ( 4(  

.14عمم الجمال  مسفة و ن، ص: آمال حميم الصَّنراف ( 5(  

  ،م2010، 1ن الكريم، عالم الكتب الحديث، اربد، األردن، طآجمالية التشكيل المونف  ف الير:  ابتسام مرىون الصفار(6)
 .35ص 
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؛ أي أنَّنو يعنف الفيم الخالص لمجمال ىو عممية (1)«محال، ألنَّنيا خير وىف ممدوحة 
 .إدراك واع،  يو ليس مجرد انفعال يمكن أن يتبدد 

: يرد (التربية الجمالية عمم نفس الجمال)كما نجد محمود عبد اهلل الخوالدة  ف كتابو 
 يو مفيوم نسبف، وقد . ىو الُحسن، وىو نييض الذَّنمامة والُيبح (beauty)أنَّن الجمال 

كان لمجمال تأثير كبير  ف التاريخ البشري حيث كانت صراعات تنشب بين البشر بسبب 
واج من أختيما األجمل (عميو السالم)الجمال، حيث تنازع و لَدا آدم  ، كما نجد (2)عمل الزَّن

، ونشأ  ف عمم (عمم الجمال)ىناك دراسات تيتم بالجمال  ف الفمسفة مثال  رع يسمل 
 ( .esthetics)سيكولوجية الجمال : النَّنفس  رع مستيل لمجمال  أطميوا عميو اسم

ومتباينة لتعدد وتبيان اآلراء والنظريات  وعمل كل  إنَّن تعاريف الجمال تبيل متعددة، 
 يو  طرة  طر اهلل بيا نفوس البشر،  الحياة جمال و ف الجمال حياة، أي أنَّن الجمال 

يتَّنسم بالتَّنيمب عبر الزَّنمان والمكان، وما يمكن أن نراه اليوم جميالًة قد ال يكون جميال  ف 
يوم آخر، إذ ال يمكن البحث عن الجمال بعيدا عن الحياة، ألنَّن اإلحساس بو يعود إلل 
 .مدد شعورنا بالحياة، والمتفق عميو أّن الجمال ىو الحسن والتَّنناسق واالنسجام والتناسب

 

 

 

 

 

                                                           
  .36، صن الكريمآجمالية التشكيل المونف  ف الير:  ابتسام مرىون الصفار(1 )
التربية الجمالية عمم نفس الجمال، دار الشروق لمنشر : محمد عوض الترتوري، محمود عبد الّمو الخوالدة:  ينظر(2 )

 .17م، ص2006، 1والتوزيع، عمان، األردن، ط
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  (اصطالحا / لغة  ): تعريف الخطاب- 2

 ميولة من ميوالت الحداثة، عرض لو جممة من الباحثين »يشَّنكل الخطاب 
األسموبيين والمسانيين والشَّنعريين والبنويين والسِّيميائيين، محاولين عممنة دراسة الخطاب 

األدبف ليتطور البحث  ف ىذا المجال  ف العيود األخيرة، خاصة  ف ميدان المناىج 
  .(1)«النَّنيدية الحديثة 

ا معيدًةا وحا الًة  إنَّن كممة الخطاب ال يمكن حصرىا  ف معنل، واحد ألنَّن ليا تاريخًة
باالستعماالت المختمفة، لذلك  نحن عندما نحاول تعريف المصطمح،  إنَّننا نمجأ إلل 

المراجع أو اليواميس لمعر ة جذوره المعجمية وداللتو المُّملوية نتطرق إلل المفاىيم اآلتية 
 .بدءًةا بالتَّنعريف الملوي ثّم االصطالحف 

 :الخطاب لغةًة  -
 الخطاب من »:  عندما نعود إلل لسان العرب البن منظور نجد بأنَّن الخطاب ىو

ومنو المخاطبة مراجعة الكالم وقد خاطبو بالكالم مخاطبة وخطابًةا وىما  (خ، ط، ب)مادة 
يتخاطبان، والخطبة مصدر الخطيب، وخطب الخاطب عمل المنبر، واختطب يخطب 

 .(2)«خطابة، واسم الكالم الخطبة 
 الخطاب ىو المواجية  ف الكالم »:  كما جاء  ف أساس البالغة لمزَّنمخشري

 َخاَطَبُو أحسن الخطاب، وخطب الخطيب خطبة حسنة وخطب الخاطب وكثر خطابيا، 
 .(3)«واختطب اليوم  النا أي دعوة إلل أن يخطب إلييم  ييال اختطبوه   ما خطب إلييم 

                                                           
م، 2000، 1األسموبية وتحميل الخطاب، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، سطيف، الجزائر، ط:  نور الدِّين السَّند(1 )

 .11ص
.361، ص(خطب)لسان العرب، مادة :  ابن منظور( 2(  

  )3 .114م، ص1998، 1أساس البالغة، دار الكتب العممية، بيروت، لبنان، ط: جار الّمو الّزمخشري  (



 بين الجمال والخطاب:                                                           مدخل

 

11 
 

 الِخَطاُب مصدر َخاَطَب، »: بأنَّنو (متن المُّملة)وعرَّن و رشيد محمد رضا  ف معجم  
 .(1)«خطب خطابو و خطبة عمل المنبر، وعمل اليوم أليل ُخطبةًة 

واألمر َصُلَر أو َعُظَم، َجمُعو : الشَّنأنُ :  الَخْطبُ »:  كما عّر و الفيروز أبادي بيولو
ُخُطوب وَخَطَب المرأة خطابا وخطبة، وذلك الكالم خطبة أيضا، أو ىف الكالم المنثور 

 .(2)«المسجَّنع ونحوه، رجل خطيب حسن الخطبة 

ة عمل من يخاطب  ف   وجاءت كممة الخطاب  ف اليرآن الكريم بمعنل اليول والحجَّن
  .(3) َّ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٹٱٹٱُّٱ

 فف ىذه اآلية يصرف الخطاب  ف عمم  صل الخصومات، بمعنل المحاجة أي قوَّنة 
ة  ف الكالم، وقال أيضا  رئ  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٹٱٹٱُّٱالحجَّن

 مح جح مج  حج مث هت مت خت حت ٹٱٹٱُّٱ:  وقال(4) َّ مئ زئ
 .(5) حس جس مخ جخ

إنَّن المعنل العَّنام لكممة الخطاب  ف المُّملة ينصرف لمدَّناللة عمل الكالم والحديث حسن، كما 
 .يدل عمل المراجعة واإلجابة

 :الخطاب اصطالحا -

 Ferdinand  de  يردينادي سوسير »تعود نشأة الخطاب األولل إلل 
Saussure(6)« صاحب كتاب محاضرات  ف المسانيات العامة . 

                                                           
، مادة 2، ج(ت. د)، (ط. د)معجم متن الملة، منشورات دار مكتبة الحياة،، بيروت، لبنان، : رشيد محمد رضا (1 )
 .(خطب)
 .81-80م، ص2005، 8الياموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: مجد الّدين محمد يعيوب الفيروزأبادي (2 )

.20: ص، اآلية:  سورة( 3(  

.37: النبأ، اآلية:  سورة( 4(  

.63: الفرقان، اآلية:  سورة( 5(  

.71م، ص2006، (ط. د)األسموبيات وتحميل الخطاب، منشورات باجف مختار، عنابة، الجزائر، : رابح بوحوش ( 6(  
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ورغم قدم جذور ىذه الكممة  ف الثَّنيا ة العربية من حيث أصوليا الميترنة بالنطق،  إنَّن 
استخداماتيا المعاصرة بوصفيا مصطمحا لو األىمية المتزايدة تدخل بمعانييا إلل دائرة 

الكممات االصطالحية الَّنتف ىف أقرب إلل الترجمة، والَّنتف تسير حيوليا الداللية إلل معاٍن 
وا دة، ليست من قبيل االنبثاق الذاتف  ف الثيا ة العربية،  ما نيصد بمصطمح الخطاب، 

  ف اإلنجميزية ونظيره  discourseىو نوع من الترجمة أو التَّنعريب لمصطمح 
discours ف الفرنسية أو  diskur (1)  ف األلمانية.  

  أغمب المراد ات األجنبية الشَّنائعة لمصطمح »: أّما عمل مستود االشتياق المُّملوي
  discursere المشتق بدوره من الفعل  discursالخطاب مأخوذة من أصل التينف ىو 

يابا)الذي يعنف  وىو  عل يتضمَّنن معنل التَّندا ع الذي  (الجري ىنا وىناك أو الجري ذىابا وا 
رسال الكالم والمحادثة الحرة االرتجال، وغير ذلك من الدَّنالالت  ييترن بالتَّنمفظ العفوي، وا 

 .(2)«الَّنتف أ ضت  ف الملات األوروبية الحديثة إلل معانف العرض والسرد 

 إنَّن مصطمح الخطاب من حيثُّم معناه العَّنام المتداول  ف تحميل الخطابات، يحيل 
إلل نوع من التناول لملة، أكثر مما يحيل عمل حيل بحثف محدد،  الملة  ف الخطاب ال 

 .(3)ُتعد بنية اعتباطية، بل نشاطا أل راٍد مندرجين  ف سياقات معينة

 صفة  صل الخطاب من الصفات التف أعطاىا اهلل تعالل لداود »: وقد عرف الرَّنازي
مير  منيم من يتعذر  و أنَّن النَّناس مختمفون  ف مراتب اليدرة عمل التَّنعبير عما  ف الضَّن

عميو التَّنرتيب من بعض الوجوه، ومنيم من يكون قادرًةا عمل ضبط المعنل و التَّنعبير عنو 
إلل أقصل اللايات وكلَّن ما كانت ىذه اليدرة  ف حيو أكمل كانت آلثار الصادرة عن 

ألنَّن  صل الخطاب عبارة عن كونو قادرًةا عمل التَّنعبير ... النَّنفس النَّنظيفة  ف حيو أعظَّنم 
                                                           

 . 72األسموبيات وتحميل الخطاب، ص : رابح بوحوش: ينظر (1 )

.48-47م، ص1997، 1آ اق العصر، دار اليدد لمثيا ة والنشر، دمشق، سوريا، ط: جابر عصفور ( 2(  

محمد يحياتن، منشورات االختالف، الجزائر، : المصطمحات المفاتيح لتحميل الخطاب، تر: دومنيك مانلو:  ينظر(3 )
 .38م، ص2008، 1ط
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عن كل ما يخطر بالبال، ويحضر  ف الخيال، بحيث ال يختمط شفء بشفء، بفصل كل 
 .(1)«ميام عن ميام 

 أنَّنو سمسمة من الممفوظات التِّف يمكن » يرد صالح بمعيد  ف تعريفو لمخطاب 
تحميميا باعتبارىا وحدات أعمل من الجممة تكون خاضعة لنظام يضبط العالقات بين 
الجمل أي العالقات السِّياقية والنَّنصية وذلك عن طريق النِّظام المعجمف الدَّناللف أو 

التَّنركيبف الدَّناللف لمنَّنص أو سمسمة العالقات المَّننطيية اإلستعدادية التِّف تتجمل  ف الشفرة 
 .(2)«التف ترتبط ببرىان للوي ييوم بين عدة أطراف ضمن ظروف محددة 

أنَّن الملة الطبيعية ىف مادَّنة الخطاب :  ويعود عبد اليادي بن ظا ر الشَّنيري ييول
 يتم التَّنبادل بو » ف اللالب، إال أنَّن استعماليا ىو الذي يخرجيا من حالة السكون  ما، 

ليس المُّملة و ق سوسور، بل الخطاب الذي يستميم المعنل من الخارج، أي من السُّموق 
المُّملوي وبالتَّنالف يكتسب ىذا الخطاب قيمة رمزية تنبع من التجارب الفردية ومن التَّنضمين 

 . (3)«واإليحاء 

 الخطاب نسيج من األلفاظ، والنَّنسيج مظير من »أمَّنا عبد المالك مرتاض  يرد أنَّن 
 ويمضف  ف حديثو (4)«..النظام الكالمف الذي يتخذ لو خصائص لسانية تميِّزه عن سواه

 أنَّن الخطاب الشِّعري  ف مذىبنا ىو كل إبداع أدبف بمغ »: عن الخطاب الشعري،  ييول

                                                           
، 1استرتجيات الخطاب مياربة للوية تداولية، دار الكتاب الجديدة، بيروت، لبنان، ط: عبد اليادي بن ظا ر الشَّنيري (1 )

  .35م،ص2014
.192م، ص2009، 5دروس  ف المسانيات التطبييية، دار ىومة لمطباعة والنشر، الجزائر، ط:  صالح بمعيد( 2(  

.25استراتيجيات الخطاب مياربة للوية تداولية، ص: عبد اليادي بن ظا ر الشيري( 3(  

، ديوان المطبوعات الجامعية، بن "أشجان يمانية"بنية الخطاب الشعري دراسة تشريحية ليصيدة : عبد المالك مرتاض (4 )
 .34، ص(ت. د)، (ط. د)عكنون، الجزائر، 
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الحدَّن الميبول، ونال إعجاب أكثَّنر من ناقد، أي كل إبداع أدبف نال الحدَّن األدنل من إجماع 
 . (1)«النَّناس عمل جودتو  يصنف  ف الخالدات الفكرية 

الخطاب إذن مدونة »: كما ُنِضيف رأي محمد مفتاح حول الخطاب حيث ييول
 .(2)«حدٍث كالمف ذي وظَّنائف متعددة 

ا، أّما   المدَّنونة الكالمية تعنف أنَّنو ُمؤلف من كالم وليس صورة  وتوغرا ية أو رسمًة
الحدث  يعنف أّن كلَّن خطاٍب ىو حدث ييع  ف زمان ومكان، أمَّنا عن تعدد الوظَّنائف  يذا 

قامة العالقات بين أ راد المجتمع  . يعنف أنَّنو تواصمف ييدف إلل توصيل المعمومات وا 

 ممفوظ طويل »ونجد الباحث ىاريس يعرفِّ الخطاب من وجية تحميل الخطاب بأنَّنو 
ن مجموعة متعمية يمكن من خالليا معاينة بنية سمسمة من  أو متتالية من الجمل تكوِّ
 .(3)«العناصر، بواسطة المنيجية التَّنوزيعية وبشكٍل يجعمنا نظلُّم  ف مجال لسانف محض

 كل تمفظ يفترض متحدثًةا وسامعًةا، تكون »: أمَّنا عند إميل بنفيست  الخطاب ىو
 .(4)«لمطرف األول نية التَّنأثير  ف الطرف الثَّنانف بشَّنكل من األشكال 

 أي منطوق أو  عل كالمف يفترض وجود راٍو ومستمع  و ف »وُيعَّنر و تودروف بأنَّنو 
وىذا يعنف أنَّن الخطاب ىو محادثَّنة خاصة (5)«نية الراوي التأثير عمل المستمع طريية ما 

ذات طبيعة شَّنكمية، تعبير شكمف منسق عن األ كار بالكالم أو بالكتابة، حيث تذىب سارة 

                                                           
.23بنية الخطاب الشعري، ص: عبد المالك مرتاض ( 1(  

.120م،ص1985، 1تحميل الخطاب الشعري استراتيجية التناص، دار التنوير، بيروت، لبنان، ط:  محمد مفتاح( 2(  

، 3، المركز الثيا ف العربف، بيروت، لبنان، ط(التئبير- السرد- الزمن)تحميل الخطاب الروائف: سعيد ييطين (3 )
 .17م، ص1997

، (ط. د)إنشائية الخطاب  ف الرواية العربية الحديثة، منشورات إتحاد كتاب العرب، دمشق، :  محمد البارودي(4 )
 .241م، ص2000

م، 1988، (ط. د)الوالف ومبارك حنون، دار توبيال لمنشر، الملرب، : قضايا الشعرية، تر:رومان جاكبسون (5 )
 .33ص
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يشمل تعبيرًةا بالكالم عن األ كار ..  الخطاب محادثَّنة خاصة ذات طبيعة شَّنكمية »ميمز 
 .(1)«الخ  ...  ف شَّنكل خطبة دينية أو رسالة أو بحث،

 المُّملة، ىف نظَّنام من . وعمومًةا  مصطمح الخطاب يعود إلل عنصري المُّملة والكالم
الرموز يستعمميا الفرد لمتَّنعبير عن أغراضو، والكالم إنجاز للوي  ردي يتوجو بو المتكمم 

ومن ىنا تولد مصطمح الخطاب ِبَعدِِّه رسالة للوية . إلل شخص آخر يدعف المخاَطب
يدل إمَّنا  (الّشعري)ونعتو ىنا، بمفظ . يبثيا المتكمِّم إلل المتميف،  يستيبميا ويفك، رموزىا

الوزن و اليا ية : الذي يرتكز عمل ركنين أساسين ىما (الشِّعر)عمل جنس أدبف معين ىو 
ا مَّنا عمل كل ما يثِّير انفعاالًة، أو إحساسًةا جماليًةا، وسواء أكان شعرًةا أم نثرًةا أم رسمًة وا 
(2). 

 :عالقة الجمال بالخطاب األدبي- 3
إنَّن اإلحساس بالجمال أمر  طري، أصيل  ف جبمة اإلنسان،  العجب بو دائم والميل 

: إليو طبيعة  ف النَّنفس، تيفو إليو حيث ُوِجَد، وتشتاقو إذا غاب، حيث ييول محمد قطب
 .(3)«ىو إحساس  طري والدَّناللة واضحة »

 الحق والخير والجمال، والفنُّم »: وتيوم الفمسفات اليديمة عمل قيم ثالث ىف
ينة،  الصَّنحيح ىو الذي يييئ المياء بن الجمال والحق،  الجمال ليس قيمة سمبية لمجرد الزِّ

كمَّنا أّنو ليس َتشُكالًة ماديًةا  حسب، ولكنَّنو بالمعنل الصَّنحيح حييية مركبة  ف مداخميا 
وحية وموجاتو الظاىرة والخفية  ، وبذلك  إنَّن الخطاب (4)«وعناصرىا وتأثيراتيا المَّنادية، والرُّم

 ستة عناصر كما حددىا جاكبسون تلطف كا ة وظائف المُّملة بما »الشَّنعري كذلك يضم 
 ييا الوظيفة األدبية،  ميد وجد أنَّن السِّمة األساسية التِّف من أجميا ُوِجَد النَّنص ىف 

                                                           
يوسف بلول، منشورات مخبر الترجمة  ف األدب والمسانيات جامعة منتوري، قسنطينة، : الخطاب، تر: سارة ميمز (1 )

 .2-1م، ص2004، (ط. د)الجزائر، 
خصائص الخطاب الشعري  ف ديوان أبف  راس الحمدانف، دراسة صوتية تركيبية، دار ىومة : محمد كراكبف:  ينظر(2 )

 . 22-21م، ص2003، (ط. د)لمطباعة والنشر، بوزريعة، الجزائر، 

.242م، ص1999، 2المدخل إلل  مسفة الجمال، الناشر مكتبة مدبولف، الياىرة، ط: مصطفل عبده ( 3(  

 .13م، ص1988، 249األدب اإلسالمف وعمم الجمال، مجمة المعر ة السورية،ع: نجيب الكيالنف (4 )
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االتصال، ىذا ويأخذ النَّنص سماتو الخاصة من خالل تدرج وظائف عناصر االتصال، 
ميا جاكبسون  ف نظرية االتصال والتٍّف ميَّنز  ييا المرسل، المرسل إليو : والتِّف  صَّن

  .(1)«الرسالة، اليناة، السِّياق، الشفرة 

 الرواية مثال تعكس مأساة لعرض ىموم إنسانية، والشَّنعر كذلك عمل جمالو ييدم 
حيائق مختمفة، وعمم الجمال يستطيع أن يحدد مستود اإلبداع  ف النَّنص،  يصبح المفيوم 

 . ذا قيمة بعد خضوعو لذات المبدع، وتشكمو ضمن الصُّمورة الفنية

ويمكن لعمم الجمال عبر دراستو لمييم الجمالية، ولجمالية الشَّنكل الفنِّف أن يأخذ طابع 
العموم اإلنسانية  يستفيد من كل المناىج النَّنيدية بمَّنا  ف ذلك المنيج النَّنفسف الستيطان 

أو اليصيدة، ولمبحث عن األسباب التف كانت وراء  (الخطاب)الجميل، واليبيح  ف النَّنص 
نجاحو مثال، كما أنَّنو يحتاج إلل اإلجابة لجعل الجميل جميل واليبيح قبيح، ووجود 

نَّنما يحتاج إلل . التسمسل وغيابو ونجاح الفكرة أم ال وال يكتفف عمم الجمال بيذا  حسب وا 
من خالل  (الخطاب)مبادئ البنيوية، كذلك لإلجابة عمل أسئمة كثيرة تثيرىا بنية النص 

 .البحث عن األسس التف ترتكز عمييا جمالية الشَّنكل الفنف

ولعمم الجمال دوره  ف إ ادة العموم األخرد كالتَّناريخ واالجتماع والفمسفة وغيرىا، التِّف 
تساعد عمل معر ة مستود النصوص، والحكم عمل مستواىا اإلبداعف ومن ثمَّن 

الجمالف،ولكن الجانب الحسف االنفعالف غير كاٍف إلنتاج اليصيدة الجمالية التِّف ىف 
  .(2)عبارة عن توحيد بين الذَّنات والموضوع

والحقُّم أنَّن التَّنجربة الجمالية تكون  ف االنفعال كما تكمن  ف الذَّناتية والموضوعية 
 .والفنُّم الجميل ىو الفن النا ع

                                                           
، (ت. د)، (ط.د)إبراىيم خورشيد وآخرون، دار المعارف اإلسالمية، الياىرة، : الملة والخطاب، تر: عمر أوكان (1 )

 . 4ص
. 14األدب اإلسالمف وعمم الجمال، ص: نجيب الكيالنف:  ينظر( 2(  



 بين الجمال والخطاب:                                                           مدخل
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ا عن تنظيم أجزاء الخطاب وتناسيو وجمالو حيث ييول :  كما تحدَّنث أ الطون أيضًة
 أنَّن كل خطاب يجب أن يكون منظمًةا، مثل الكائن الحَّنف، ذا جسم خاص بو كما ىو، ال »

مة بين   يكون مبتور الرأس أو اليدم، ولكنَّنو  ف جسده وأعضائو مؤلف بحيث تتحيق الصِّ
، بحيث ىنا تكمن األدبية حيث آليات (1)«كل عضو وآخر، ثم بين األعضاء جميعًةا

 يعتمد عمل تكثيف المُّملة من خالل التَّنركيز عمل »الصياغة والتركيب،  الشِّعر مثالًة 
توازنيا الصوتف واإليياعف، وعمل استخدام الصور، مما يصرف المتميف بعيدًةا عن 

  .(2)«الدَّنالالت المرجعية لمكممات 
 وىكذا يظلُّم اإلحساس بالجمال متأصالًة سواء  ف الشَّنكل أو  ف المضمون،   الشَّنكل 

مضمون والمضمون يتحيق جماليًةا من خالل شكٍل ما دال عميو،  الجمال يتضمن كل 
شفء موجود  ف الكون من بشَّنر ونباتات وكل الكائنات باإلضا ة إلل ذلك األعمال التِّف 

 . ينجزىا ىؤالء المبدعون  ف نصوصيم

                                                           
.37م، ص2005، 6النيد األدبف الحديث، نيضة مصر لمطباعة والنشر والتوزيع، الياىرة، ط:  محمد غنيمف ىالل( 1(  

، 1محف الدين صبحف، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط: نظرية األدب، تر: رينيو ويميك (2 )
  .252م، ص1981
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لكل فن من الفنون أداتو التي يعبر بيا، وال شك أنَّ أداة األديب الشعرية  ىي  
المُّغة، وىي مادة الشّْعر األولى وليا خصائص ينفرد بيا عن النثر، وىي  التي تجسد 

األفكار والصور واإليقاع، فيي الوجو األبرز لكينونة النَّص، بحيث يصبح من الُمستطاع 
ولقد اتفق النقاد قديًما وحديثًا عمى أنَّ لمشّْعر لغتو . (لغة الشعر)القول بوجود ما يسمى 

وكما ىو معروف أن التجربة الشّْعرية ىي . الخاصة التي تمّيزه عن الكبلم العادي
 فالشعر ىو االنسجام الفنّْي لمطاقات الحسّْية والعقمية والنَّفسية »باألساس تجربة لغة 

 . (1)«والصوتية لمغة، ولغة الشّْعر ىي الوجود الشّْعري
فالشَّاعر يستخدم المُّغة، ولو نوايا جمالية، فيو يريد أن يخمق الجمال بالكممة،  كما  

فالشّْعر ىو بنية لغوية تقوم عمى خرق قوانين . يخمق الرسام باأللوان والموسيِقُي بالنَّغمات
 ومادام (2)« والمُّغة ىي موطن اليزة الشّْعرية »فيي جوىر الشّْعر  (العادية)المُّغة المعيارية 

الشُّعراء والنُّقاد وعمماء المُّغة يقررون أن لمشّْعر لغتو الخاصة فسوف نحاول الوقوف عمى 
بعض خصائص ىذه المُّغة، حتى يتكشَّف لنا أنَّ الُحكم عمييا بمعايير النثر يمغي الكثير 
من سماتيا، كما أن الحكم عمى النثر بمقاييس لغة الشّْعر يفرض عميو صيغا وتراكيب 

  .(3)ليست منو 
وباعتبار أنَّ الشّْعر ىو رؤيا وقفزة خارج المفيومات السائدة، سنحاول الوقوف عمى  

والتي تشير  مجموعة من قصائد الديوان الستكناه جماليَّات المُّغة عند حميمة قطاي 
كالمعجم الشعري واالنزياح والمفارقة : باكتناز ِشعرىا بالعديد من الظواىر الفنّْية

 . والغموض

                                                           
   .5 صم،2007، (ط.د )ر العربي الحديث، دار المعرفة، جامعة األزرايطة، اإلسكندرية، علغة الش:  السعيد الورقي(1)

م، 2003، 3، ط(ب.د)في حداثة النص الشعري دراسة نقدية، دار الشروق لمنشر والتوزيع، : عمي جعفر العبلق(2) 
  .23ص

لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية، دار غريب لمطباعة والنشر، القاىرة، : محمد حماسة عبد المطيف: ينظر( 3)
 .  641م، ص 2006، 1ط
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 :المعجم الشِّعري-1

تكمن قيمة الشّْعر بوصفو فنِّا أدبًيا في استخدام الُمغة عمى نحٍو خاص يكسبيا قَيًما  
 فالمُّغة إذن ىي أىم أدوات الفن الشّْعري فيي التي »وسمات فنّْية تحمل تأثيًرا ُمعيًنا، 

وأىم ما . (1)«تمعب الدور األساسي في إبرازه عن طريق نقل التجربة الشعورية و توصيميا 
ُيميز ىذه المُّغة أنَّ لكل شاعر لغتو التّْي تشكل معجمو الشّْعري، والمعجم ىو مجموعة 
ومن الكممات التي نجدىا تكرر داخل النَّص، وكمما تكررت ىذه الكممات أو مرادفاتيا 

شكمت لنا المعجم الشّْعري لمشَّاعر، ويتم عمى إثرىا تحديد معنى النَّص وموضوعو عمى 
 فالمعجم الشّْعري يؤدي »اعتبار أنَّ لكل نًَّص معجمو الشّْعري وحقمو الذي يدور في فمكو 

 .(2)«دورا رئيسيا في الكشف بجبلء عن عالم النَّص 

يختار »ويكاد يتفق معظم النُّقاد عمى أن الشَّاعر الُمجيد ىو الذي يستطيع أن  
معجمو الشّْعري بحاستو الفنّْية اختياًرا يتجاوب وما تضطرب بو نفسو من حميا الشّْعر،أو 
من تموجاٍت نفسية وفكرية، ومن ىنا يجيء األسموب ذا داللة خاصة عمى صاحبو، ألنَّو 

 .(3)«قد مرَّ من خبلل ذاتيِتو، وحمل بصمات روحو وفكره
إلى عدة حقول داللية، والحقل الداللي " حميمة قطاي" ويمكن تقسيم معجم الشاعرة  

ىو مجموعة من الكممات التي ترتبط داللتيا وتوضع تحت لفظ عام يجمعيا، ولكي ُيفَيَم 
المعنى يجب أن نفيم مجموعة الكممات المتصمة ببعضيا دالليا بمعنى أنَّ الكممة ىي 

 (4)محصمة عبلقاتيا بالكممات األخرى داخل الحقل المعجمي

 
                                                           

  .48م، ص1979، (ط. د)، منشأ المعارف، االسكندرية، (رؤية نقدية)دراسات في لغة الشعر : رجاء عيد (1 )
جماليات التشكيل قراءة في نصوص معاصرة، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع، :  محمد فوزي مصطفى(2 )

  .129م، ص2012، 1االسكندرية، ط
م، 2011، 7لسعيد درويش، مجمة المخبر،ع" في معبد الكممات"بناء لغة الشعر في ديوان: عبد اهلل عبد الحميم(3 )

 . 89ص
  .80-79م، ص2006، 6عمم الداللة، عالم الكتب، القاىرة، ط: أحمد مختار عمر:  ينظر(4 )
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 : حقل األلم والعذاب - 1– 1
في حياة اإلنسان محطات يتوقف عندىا، وربَّما ُتغير من وجيتو وتعاممو مع الوجود 

. (1)« إنَّ لحظة الفرح تولد فكرة، ولحظة الحزن تولد قصيدة »واستجابة لممقولة الشَّائعة 
 .ولذلك يمثل ىذا الحقل أىم محور في الديوان كمو 

 :ومن األلفاظ الدالة عمى ىذا الحقل نذكر منيا 

 :الجدول

 

 

 

 

 

 

ومما يبلحظ عمى ىذا الحقل أن ُورود األلفاظ الدَّالة عمى األلم كانت بنسبة عالية  
ومتكررة أيضا، فقد جاءت ىذه األلفاظ وكأنَّيا مرآة تعكس ما ينتاب الشَّاعرة من أحاسيس 

 .ومشاعر وجدانية متوىجة ومضطربة
 " :بعث الدُّجيل " وخير مثال عمى ذلك األبيات التالية في قصيدة 

 وصبرىا..  من دمع أمي »

 من كل ما ذرفت ضفائرىا

                                                           
، 1تقنيات التعبير في شعر نزار قباني، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، عمان، األردن، ط:  بروين حبيب(1 )

  .53م، ص1999

 حقل األلم والعذاب
 الجرح
 الموت
 الحزن
 الوجع
 الغدر
 الحريق
 الضياع

 الخيانة
 الدم

 الُعظاة
 الدمع
 الغرق
 الكفن
 الّظمأ
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 من ُكحميا

 من حضر موت.. أنا ميٌّْت 

 إلى جنين

 .(1)«و الجرح خاٍو .. أنا ميت 

أنا )فالشَّاعرة تعبر عن مدى يأسيا وألميا، وىذا الحزن ترجمتو دموعيا وقوليا  
فكممة الموت تظير لنا حجم المعاناة الداخمية التي تكابدىا الشَّاعرة وتكرارىا عمى  (ميت

 .طول القصيدة راجع لتردي األوضاع  والواقع المعيش
تدل عمى  (الدّّجيل)وكذلك نجد أنَّ العنوان في حدّْ ذاتو يدل عمى الوقع الُمرّْ فكممة  

الكذب والخداع، وكأنَّنا نرى القصيدة كميا مأساة حتى البمد الذي جاءت منو الشَّاعرة 
 .فالحياة عندىا ظبلم ويأس وضياع  (حضر موت)

فالشَّاعرة بدأت تجربتيا بالوجع وتفجير مشاعر الحزن، لتعمن رفضيا لمواقع 
 .واختناقيا، فيي تعمن أنَّيا ميّْتة في كل مكان عمى سطح األرض حتى في لحظة صمتيا

 : حقل األمل والحياة – 1-2
إذا كان في القصائد مفردات تدل عمى األلم والمعاناة كما رأينا في النص، فإنَّ  

 : ىناك ألفاظا ودوااًل أخرى تدل عمى األمل والحياة نذكر منيا

 حقل األمل و الحياة
  الشوق– أزىار –العطر 

  العشق–الحب 
  منعش–اإلشراق 
  الفجر–الحياة 

                                                           
 . 19 م، ص2012، 1، طر فييا، دار ميم لمنشر، الجزائ..إلى حين تنزلق المعارج: حميمة قطاي(1)
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  نور–الحمامة 
  التحرر–الصبا 
 أخضر–جميل 

وظفت الشَّاعرة ألفاظ الحياة واألمل والحب لتعبر عن تجربتيا حيث تقول في قصيدة 
 " : !قدما لبلنحناء ..واستعارت"

 .. أطمقت ألف زفرة»

 !وتمين ..تنحني لموجد مرَّة

 فيفيق..ثم تغفو

 (1)«يشرق الشوق السحيق

فالشَّاعرة ىنا تطمق زفرة األمل والحُّب، ألنَّ الحب يشعر اإلنسان بأنَّ الحياة جميمة 
وىي تقصد الحب الذي يولد السَّعادة الحقيقية حيث يشرق ذلك الشَّوق المميء بالرحمة 

 .والحنان وأمٍل في الحياة 

وما ىو مبلحظ أن ىذين الحقمين ليما ارتباط بالحقول األخرى، فيناك تداخل 
وتقاطع في الكممات، وىذا راجع إلى استعمال الشَّاعرة لممتناقضات فيي مولعة باستخدام 

 .األلفاظ المتناقضة أو المتضادة والمقابمة وىذا يضفي ُحسًنا وجمااًل ورحابة في شعرىا

 : حقل الزمان و المكان–1-3

كان لعنصر الزمان والمكان أىمية كبرى في إبراز حقيقة ما تعانيو الشَّاعرة   
 : والمتأمل لمفردات الزمان يجدىا مرتبطة بالطبيعة، ويمكن توضيح ذلك في الجدول اآلتي

 

                                                           
  .13 ، ص فييا..إلى حين تنزلق المعارج: حميمة قطاي (1 )
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 حقل المكان حقل الزمان 
  الميل–األمس 
  الدىر–الوقت 
 المساء–الصبح 
  ثوان –الساعة 

 الظير- الضحى  

  حضر موت–الغرفة 
 جنين- الخيمة  
  بيكين–القصر 
  بوستن–البحر 

 

فاأللفاظ التي جاءت في حقل الزَّمان نجدىا كميا تتجاوز الدَّاللة الزَّمنية إلى رموز  
 .ُمحممة بمعان وجدانية فييا نوع من الحزن واألسى

مثبل وىو الممجأ الوحيد لمشَّاعر لكي يضفي مشاعره ِلما  (الميل)وتستحضر الشاعرة 
 : تقول" حميمة قطاي " يحمل من ىدوٍء وسكينة، ومعاني الُمقيا واالستقرار حيث نجد  

  تمُّر بي ساعاتي»

 كأنَّ ليمي لحظة

 ..أقضي بيا حياتي 

 (1)«..  أرصد قمع ذاتي – غريرة –كأنَّني 

كأنَّو لحظة من حياتيا عمى عكس باقي الشعراء الذين يرون  (ليل)نبلحظ ىنا أنَّ  

أنَّو طويل وُمسبب لؤللم من تذكر المحبوب، وليل الشاعرة غير المَّيل العادي فيو قصير 

ورغم قصره فإنَّيا تقضي حياتيا فيو، أي لحظات عمرىا تمضي في ثوان وتسترجعيا 

 .رجوًعا ذىنًيا 

                                                           
 . 29 فييا، ص ..إلى حين تنزلق المعارج: حميمة قطاي (1)
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 : حقل ديني –1-4

يجد حضوًرا " إلى فييا .. حين تنزلق المعارج "  فالمتأمل لمغة الشّْعرية في ديوان  
بارًزا لؤللفاظ الدّْينية المتعمقة بشعائر الدٍّين اإلسبلمي بدًءا من عنوان ديوانيا ومن ىذه 

 :األلفاظ نذكر

               حقل ديني 
 المعراج 
 الصبلة
 التوبة
 اسجد

 عبق الحسنين
 الوحي

 سورة البمد
 قرآن الفجر

 الوضوء 
 الركوع
 اإليمان

 آدم
 محمد
 الروح
 نافمة

 الصمد 
وبالرغم من أنَّ األلفاظ تدور معظميا في الحقل الدّْيني لكن داللتيا جاءت متنوعة،  

: ومن ألفاظو (الصَّبلة)فمنيا ما جاء مرتبًطا بالرُّكن الثَّاني من أركان اإلسبلم وىو 
 .الوضوء، الركوع، النافمة، اسجد 

.. تعويذة "فقد وظفت الشاعرة ىذه األلفاظ في سياقات عدة منيا ما ىو في قصيدة  
 : حيث تقول" ووطن 

 أجّدل شعري مع الراحمة»

 وأقرأ شعري ببل قافمة

 مع الفجر.. وأصحو 
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 ال أجيد صبلة.. لكنني 

 وال أقرأ قرآن فجري

 و يمضي شروقي ببل نافمة

 شيود

 ولحم صديد

 (1)«ويوم شييد 

وحانية المتعمقة باهلل سبحانو   فيذه األبيات تعكس حالة الشَّاعرة الوجدانية والرُّ
وتعالى وبالدّْين اإلسبلمي، كما نجدىا تستفيم  وتتعجب لغياب الوازع الدّْيني في الوطن 

وتطرح ثنائية . العربي وغياب العروبة، أيًضا فالكل أصبح يتعامل من أجل المصمحة فقط
الموت و الحياة، ولماذا ىي موجودة ما دامت ال تجيد الصَّبلة وال قراءة القرآن، لكن ىذا 

ياع   كمو راجع لمصائب الدىر ونوائبو فكأنَّيا ال تجيد فعل أي شيء وسط ىذا التَّبعثر والضَّ
 . والَفقِد 

فالقصيدة تحيمنا إلى واقع الشَّاعرة المُّر وواقع الوطن العربي الذي يعاني من  
االستبداد والَعنت، وليذا نجدىا منكسرة الحال ليذا الواقع فكمماتيا كميا توحي بظممة في 
أعماق النَّفس وحرقٍة ومرارٍة يتجرعيا القمب، كل ىذه األحاسيس أثمرت خيبة أمل جمية 

 .وواضحة تبرزىا ألفاظ القصائد ومعانييا
ومن ىنا نخمص أن المعجم الشّْعري في نصوص حميمة قطاي جاء متعدًدا في  

الحقول، ولعل ىذا يعكس لنا التناقضات التي تمر بيا، فتقمب بين أمل وألم ثم بين حياة 
وقد تنوعت مفرداتيا خاصة في الحقل الدّْيني الذي جسدت فيو مشاعرىا . وعذاب

                                                           
 . 37 فييا، ص ..إلى حين تنزلق المعارج: حميمة قطاي (1)
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وأحاسيسيا، حيث نجد الشَّاعرة تقف أمام جدلية الموت والحياة ليذا كان إنتاجيا الشّْعري 
 . معبًرا ولصيًقا بالظروف التّْي تعانييا ولما يجري في الوطن والوجود بصفة عامة 

 : االنزياح – 2
إنَّ االنزياح من المصطمحات النَّقدية الشَّائعة في الدراسات األسموبية المعاصرة،  

منيا  (األسموبية واألسموب)ولو عدة تسميات عددىا عبد السبلم المسَّدي في كتابو
 (االختبلل) ،(spitzer)لسبتزر( االنحراف)، (valery)لفاليري  (االنزياح، التجاوز)»

لتيري، ( المخالفة)، (peytard) لبايتار (  اإلحاطة)، ((vallek et warreواالك وفاران
 .(1)«( cohen)لكوىن( االنتياك ) ، (barthes )لبارث  (الشناعة)

ويجمع النُّقاد عمى أن االنزياح ىو خروج عن المألوف أو ما يقتضيو الظاىر، أو 
العدول، أو ىو الخروج عن المعيار لغرض قصد إليو المتكمم أو جاء َعفَو الخاطر لكنَّو 

بنية )فنجد  جون كوىين  في كتابو . (2)يخدم النَّص بصورة أو بأخرى وبدرجات متفاوتة
 أنَّ الشّْعر انزياح عن معيار ىو قانون المُّغة فكل صورة تخرق »يرى  (المُّغة الشّْعرية

  .(3)«... قاعدة من قواعد المُّغة أو مبدأ من مبادئيا 

 إنَّ االنحراف » (النظرية البنائية)وىذا ما نجده عنده  صبلح فضل  في كتابة  

وىو . عممية ُتشكُل في نظر الدارسين األسموبيين خرًقا وانتياًكا لبلستخدام العادي لمُّغة

نَّ   بيذا يمكن أن يفتح آفاًقا لمجاالت ُتستخدُم فييا المُّغة استخداًما غير معيود أو مألوف،واإ

                                                           
 .100م، ص 2007، 5األسموبية واألسموب، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط: عبد السبلم المسدي( 1)
م، 2010، 2 عمان، األردن، ط، الرؤية والتطبيق، دار المسيرة لمنشر والتوزيعاألسموبية:  عدوسأبويوسف : ينظر( 2)

 .  175ص 
، م1986، 1 ط،لولي ومحمد العمري، دار توبقال لمنشر، المغرب امحمد: بنية المغة الشعرية، تر:  جون كوىين(3)

   .6ص
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 اإلتيان باستخدامات جديدة يعني أنَّ ىناك ُبعًدا فنًّْيا يكمن وراء مثل ىذه االستخدامات  

 .(1)«التّْي تتجاوز حدود ما ىو مألوف 

 فيو يرى أن الشعر انزياح وال يخمو الشعر من ىذه الظاىرة، أمَّا ميشال ريفاتير   
 .(2)« لحن مبرر»يعرفو بأّنو 

 استعمال المبدع لغة مفردات وتركيب »أمَّا أحمد محمد ويس فبلنزياح عنده ىو  
وصور استعماال يخرج بيا عما ىو معتاد ومألوف بحيث يؤدي ما ينبغي لو أن يتصف بو 

بداع وقوة وجذب    .(3)«من تفرُّد واإ

أي أنَّ االنزياح ىو لغة جديدة لغة خرق وانحراف وىذا ما ذىب إليو  عز الدين  
 في شيء بل ربَّما كان من غير المنطقي أن تعبر المُّغة القديمة »إسماعيل  في قولو بأنَّو 

عن تجربة جديدة، لقد أيقنوا أنَّ كل تجربة ليا لغتيا وأنَّ التجربة الجيّْدة ليست إال لغة 
  .(4)«جيّْدة أو منيًجا جديًدا في التعامل مع المُّغة 

ومن ىنا نفيم بأنَّ الشَّاعر مطالب دون غيره أن تكون لغتو حيَّة نابضة بإحساس  

الشَّاعر وواقعو، فمن خبلل لغتو نستطيع أن نعرف مدى استجابة ىذا الشَّاعر أو ذاك 

لظروف عصره وىمومو ومشاكمو وقضاياه، أي الجدَّة تكون مجسَّدة في تميُّز المُّغة 

                                                           
 . 252، ص م1998، 1النظرية البنائية في النقد األدبي، دار الشروق، القاىرة، ط:  صبلح فضل(1)
  . 183األسموبية وتحميل الخطاب، ص :  نور الدين السد(2)
  .120، ص (ت.د)، (ط.د)االنزياح في التراث النقدي والببلغي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، :  أحمد محمد ويس(3)
م، 1981 ،3ياه وظواىره الفنية والمعنوية، دار العودة، بيروت، طاالشعر العربي المعاصر قض:  عز الدين إسماعيل(4)

 . 147ص 
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وسأحاول الكشف عن شعرية وجمالية . الشّْعرية بأن نجد فييا بصماتو وصوتو وشخصيتو

 االنزياح الدَّاللي واالنزياح التَّركيبي: االنزياح من خبلل نمطين من أنماطو وىما

  :االنزياح الدَّاللي - 2-1

الشّْعر ىو المظير المثالي لمُّغة واألدب ألنَّ ألفاظو وكمماتو أكثر تعرًضا لبلنزياح 
الذي يفقدىا معناىا األصمي والمعجمي، وبالتَّالي أكثر عرضة لمتأويبلت بحيث يوظف 

 – كسًرا ألفق التوقع –الشَّاعر المفظة بمعنى مغاير غير المتواضع عميو ويكون بذلك 
 ليست أكثر من مجموع التأليفات المتحققة في طرق »حيث يرى كوىين أنَّ الدَّاللة 

 .، أي أنَّ الكممة الواحدة تتعدى إلى دالالت مختمفة (1)«مختمفة
 األسموب ىو كل ما ليس شائًعا وال عادًيا وال مطابقا »ويضيف في موضع آخر 

لممعيار العام المألوف، ويبقى مع ذلك األسموب كما ىو في األدب يحمل قيمة جمالية، 
إنَّو انزياح بالنسبة إلى معيار أي أنَّو خطأ، ولكنَّو كما يقول برونو أيًضا خطأ 

 .(2)«مقصود
 مركزىا التواصل واإلفيام، فنقل الكبلم من » فقد جعل من االنزياح قاعدة أسموبية  

المعقول إلى البلمعقول، ال يتم إال بخرق القاعدة المُّغوية التّْي تعود إلى انسجاميا 
 : ووظيفتيا األولى بمعنى أن االنزياح يتحقق عبر مستويين

 . حالة االنزياح – 1

 . نفي االنزياح – 2

 .طابق الدال و المدلول--- الوضوح -

 .الوضوح -–عممية االنزياح --- الغموض - 
                                                           

  .106بنية المغة الشعرية، ص: جون كوىين (1 )
   .15 المرجع نفسو، ص(2)
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فالعممية األولى تقابل السّْياق الذي أساسو المنافرة والعممية الثَّانية تقابل االستبدال فاألولى 
 .(1)«تتحقق بالمنافرة والثَّانية  باالستعارة 

يصرف »بأنَّ االنحراف  (الخطيئة والتَّكفير)كما أورد عبد اهلل الغّذامي في كتابو  
 . (2)«نظر المتمقي بعيدا عن الدالالت المرجعية لمكممات 

فاالنزياح الدَّاللي إذن ىو انحراف وعدول عن المُّغة العادية وتحطيم لمعبلقات 
 .المنطقية، وانتياكا لقوانين العادة وذلك عمى مستوى المعنى 

حيث نجد انزياحا دالليا " إلى فييا .. حين تنزلق المعارج " ونممح ىذا في قصيدة 
 : في قوليا

 ..الّشاحب ..  بالمون الحبشي»

 الغرفة باردة جًدا

 (3)«والخيمة تتأبط دفًئا 

بحمل معنى ذىني " حميمة قطاي"في ىذا المقطع انزياحات داللية، حيث قامت  
وذلك داللة عمى األصالة واالشتياق لمحياة األولى حيث تكون  (الخيمة تتأبط دفًئا)مجرد 

 .الحياة بسيطة يمؤلىا الحب واليدوء والراحة والدفيء 
وىي بذلك صورت لنا حياة الخيمة، باجتماع العائمة في مكان واحد عمى عكس الحياة 

فمم ُيشر المدلول  (تتباطأ دفًئا/ باردة )العادية، فيناك انزياح داللي عمى مستوى الدوال 
إلى حالة البرد أو الدفء في الجوّْ بل إنو قد أشار بذلك إلى الجفاء وانعدام الحميمية في 

 .الحياة الراىنة التّْي تعيشيا األمم العربية 
                                                           

االنزياح في شعر عز الدين مييوبي،  رسالة ماجستير، قسم األدب العربي، جامعة محمد : عبد الرزاق بن دحمان(1 )
  .5-4م، ص2005-2004خيضر، بسكرة، الجزائر، 

الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية نظرية وتطبيق، المركز الثقافي العربي، دار : عبد اهلل محمد الغذامي (2 )
  .26م، ص2006، 6البيضاء، المغرب، ط

  .10فييا، ص ..حين تنزلق المعارج إلى: حميمة قطاي (3 )
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 :تقول" وحمَّى خناجر.. انفمونزا دجاج .. جنون بقر " ونجد في قصيدة  

 ! وأدعو الحَضر »

  (1)«.. رائحة الموت .. لكي ال تشوَّه 

فينا جعمت الشَّاعرة لمموت رائحة وىذا لكثرة انتشار الوباء بحيث دعت الزوايا  
 .والحضر بالدعاء ليا، وىذا راجع ألمراض العصر وتعدد ألقابيا 

نَّما تستعمل ىذه  (رائحة الموت)ففي  انزياح داللي، والشَّاعرة ال تقصد المعنى الظاىري، واإ
 .التقنية، لتدل عمى كثرة الموت 

 :تقول " حصانات الّسبق .. وانتحرت "  أما في قصيدة  

  وعمى مدائن قربتي»

 (2)«تتوضئين بدمعتي 

فينا تشير إلى مدى طيارة دموعيا  (تتوضئين بدمعتي)فاالنزياح الداللي في 
قانون " وغزارتيا، فقد انزاحت عن معناىا األصمي لتعطي معنى جديد، يمثل خرًقا لمقانون

وىذه ىي طبيعة المُّغة الشّْعرية فيي لغة إيحائية بالدرجة األولى من خبلل البناء ". المُّغة
 .الصوتي والبناء المعنوي 

 " : في خشوع .. يأس تربَّى " في قصيدة "  حميمة قطاي" وكذلك تقول  

  إني المسافر»

 يمتطيني الجوُع و الحبُّ اليجيْر 

 وصييل أنثى

                                                           
  .22فييا، ص ..حين تنزلق المعارج إلى: حميمة قطاي (1 )

 (2)  .48 المصدر نفسو، ص      
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 (1)«كابرت حتى انتيْت 

 فالشَّاعرة شبيت نفسيا بالحصان عمى سبيل المجاز وىذا لما يحممو صوت  
من الحصان لتعبر عن  (الصييل)من الشَّوق والحنين، بحيث انزاحت كممة  (الصييل)

صوت األنثى التّْي ُتكابر وتناضل في ىذه الحياة، فوجو الشَّبو ىنا أنَّيا تتحمل عناء 
السفر والجوع في شدَّة اليجير، وكان ىذا من جانب االنزياح الداللي ألنَّيا لو 

لما كانت فييا أيَّة شاعرية، فأثر الشّْعرية بدأ منذ أن ُدعي الصوت  (وصوت  أنثى)قالت
 .بالصييل، حيث يمثل ىذا عدوال عن المُّغة المباشرة 

 : االنزياح التركيبي 2 – 2
إنَّ نظام الكبلم يخضع لمتأليف والترتيب، الذي يقوم بمقتضاه تحديد مكونات  

الجمل، ولكن المبدع يخرق التراكيب باستخدام لغة جديدة يفجر من خبلليا المُّغة ويجوز 
 .لبلنزياح التركيبي التقديم والتأخير في الكبلم 

 خروج التركيب عن »واالنزياح التركيبي ىو ظاىرة من مظاىر الشّْعرية أي ىو 
االستعمال المألوف، أو األصل الذي تقتضيو قواعد المُّغة فيحول التركيب الجديد إلى سمة 
أسموبية بارزة في الخطاب الشّْعري، والمبدع الحقيقي ىو الذي يبني من العناصر المُّغوية 
تركيب يتجاوز إطار المألوفات، فيضفي ذلك إلى إفراز الصورة الفنية المقصودة واالنفعال 

  .(2)«المقصود 

كما أنَّ خرق القواعد واألنظمة المُّغوية يكون لغاية شعرية، حيث أنَّ الشّْعرية تعتمد  
وفي ىذا الصدد نجد  جون كوىين  في . عمى التَّجربة الداخمية عكس قانون المُّغة العادية

                                                           
  .33 ، ص فييا ..حين تنزلق المعارج إلى:  حميمة قطاي(1)

  . 160ص  األسموبية وتحميل الخطاب،: السد نور الدين (2)
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 نحن نعتقد بكل تأكيد أنَّو ال يكفي انتياك القانون المُّغوي »يرى  (النظرية الشعرية)كتابو 
 .(1)«لكي نكتب قصيدة، إنَّ األسموب انتياك ولكن ليس كل انتياك أسموًبا 

أي ال يمكن اعتبار كل خرٍق وتجاوٍز لسنن المُّغة انزياًحا وأسموًبا لمشّْعرية، بل  
يجب أن تكون تمك التراكيب المُّغوية مستفزة لمقارئ وتجعمو يعيد القراءة ليحاول البحث عن 

 .المعنى غير المباشر الُمستتر وراء الكممات 

 " :حصانات الّسبق .. وانتحرت " ومثال ذلك نجده في قصيدة 

 بشقوتي/  و اغتسل يا نير أيوب الشقّي »

 (2)«بآخر الماءات يحفظيا الجوع السَّحيُق 

 (يحفظيا الجوع السَّحيق)عمى الجممة الفعمية  (بآخر الماءات)فقد قدمت شّْبو الجممة 
 . وىذا التقديم والتأخير راجع ألىمية شّْبو الجممة

 :قوليا " فاستبيح .. جسد توّرم " وأيضا قصيدة  

  بين أضراس ترّبت في خيانة»

 (3)«!وتمنَّت موت عمري المّيت 

لما تحممو  (بين أضراس)المستوى المعياري ُيقدم العامل عمى المعمول، لكن جممة 
فظاىرة التَّقديم . من داللة عمى التمزيق والتفتيت وىي داللة ال تعني الوفاء واإلخبلص

تربت في )عمى الجممة الفعمية  (بين أضراس)والتَّأخير ىنا ىو تقديم ظرف المكان 
 . (في خيانة تربت( ، كما جاء الحال متقدمة عمى عامميا وفي أصل السّْياق(خيانة

                                                           
أحمد درويش، دار غريب لمطباعة والنشر : ، تر-بناء لغة الشعر المغة العميا-النظرية الشعرية: جون كوىين (1 )

  .225م، ص2000، 1والتوزيع، القاىرة، ط

  .48 فييا، ص..إلى حين تنزلق المعارج: حميمة قطاي (2 )
  .42 المصدر نفسو، ص(3 )
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 .لذا فالشَّاعرة ىنا تمفت النظر إلى الخيانة والغدر الذي قد يؤدي إلى اليبلك

 " : حصانات الّسبق .. وانتحرت " كما نجد االنزياح التركيبي في قصيدة  

 وصبرنا المرشوش..  آآآ»

 عمى سفن الحرائر أعتدي.. بالممح الذليل

 وعمى وكناتيا

 صفراء تنزل كل حزن فينا ساحتو التي

 (1)«أنا ظّميا 

لغرض االىتمام باألمر الُمقدم،  (بالممح الذليل)في البداية نجد تقديم شّْبو الجممة 
 .فالشَّاعرة ىنا تريد إيصال الحالة التي آلت إلييا من صبر وحزن وألم

 ونجد أيضا االنزياح التركيبي في السطر الذي يميو في تفسير العبلقات الّنصية بين 
الفاعل وأشباه الجمل التي تمييا خارج الدَّاللة، وذلك من خبلل االعتماد عمى ضمير 

 .في شرح التصنيف الصوتي لممفاعيل (ظّميا-وكناتيا)الغائب 

":                                                                                                                                                                                                     عمى ظير ىذا التبعثر"وقد ورد التَّقديم والتَّأخير كذلك في قصيدة 
  نصمي لكي نمتقي في المفازات بعد الّظما»

 (2)«عمى جرفنا المترّىل غدًرا 

فتقديم الجار والمجرور يحيل إلى اإلعبلء من أمر الشَّيء الُمقدم، وكما تقول أيًضا  
 " :إلى فييا .. حين تنزلق المعارج " في قصيدة 

  ال زالت قطعة شطرنج»
                                                           

  .49 فييا، ص..إلى حين تنزلق المعارج: حميمة قطاي (1 )
  .61المصدر نفسو، ص (2 )
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  (1)«تحتاُج المعبة - كي تكملَ -

عمى المسند  (-كي تكتمل- ) فاالنزياح التركيبي كان في تقديم الجممة االعتراضية 
، وىذا كان ألىمية فعل االكتمال والتركيز عميو فاألصل ىو (المعبة)والمسند إليو  (تحتاج)
 .(- كي تكتمل- تحتاج المعبة  )

 " :عينيا كآخر .. يا ىذه الذات التي " أما في قصيدة  

  عممت ذات مرة»

 أنَّ جنون ثورتك

 قد عادت في مبلمحي إفسادا

  (2)«و غمَّق األفواه و األبواب 

حيث أسند الجنون إلى الثورة وىذا  (أنَّ جنون ثورتك)فاالنزياح يكمن في قوليا  
إسناد مثير لبلستغراب وىو يقع في باب المجاز، فيذا انتياك وخرق لمغة ولخبرة القارئ 
فعبلقة الجنون بالثَّورة ىنا ىي عبلقة ال تبلزمية، لكن الشَّاعرة منحت ىذه الصفة لتزيد 
من شدَّة ومرارة تمك الثَّورة؛ فاإلنسان الثائر يفعل أي شيء من فساد وخراب لذا جعمت 

 .الشَّاعرة الثَّورة مثل الشخص المجنون، وىذا ما يضفي جمااًل وشاعرية لمغة 

ونبلحظ في األخير أن أغمب التَّقديم والتَّأخير الذي ورد في الديوان جاء من أجل  
 .االىتمام وتسميط الضوء عمى األمر الُمقدم، كون الشَّاعرة تريد المشاركة من ِقبل القارئ

                                                           
  .8 فييا ، ص..إلى حين تنزلق المعارج:  حميمة قطاي(1 )
  .30المصدر نفسو، ص (2 )
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 تنبع من المُّغة »واالنزياحات بصفة عامة تضفي عمى المُّغة والقصائد جمالية ألنَّيا 
لغة عن المُّغة، تحتوي المُّغة وما وراء المُّغة، مما ُتحِدثو اإلشارات : لتصف ىذه المُّغة فيي

 .(1)«من  موحيات ال تظير في الكممات، ولكنَّيا تختبُئ في َمَسارِبيا 
إذن فاالنزياح التركيبي َيكِسُر قوانين المُّغة المعيارية ليبحث عن قوانين بديمة، أي  

يخرق القانون باعتنائو بما ُيعد استثناًءا أو نادًرا، ألنَّ التَّقديم والتَّأخير دار في الغالب 
ُبعدا جمالًيا، مما " حميمة قطاي"حول الُرتب ولو عظيم الشَّأن حيث يضفي عمى قصائد 

 . يجعل القارئ يسفر عبر ىذه الكممات والتراكيب لمتفتيش عن الدالالت الغائبة
 :المفارقة - 3

تمثل المُّغة أداة لمتوصيل، فيي إشارات ورموز ودوال عمى مكنونات النَّفس أو  
 .الكون 

فالمُّغة األدبية ىي لغة دائمة في التَّشاكل والتعقيد فيي لغة تجديد مستمر، خاصة  
عن الشُّعراء بمعنى أنَّ الشَّاعر يدرك عالمو إدراًكا جمالًيا غير العادي، ويتمظير ذلك في 

، فيي المفارقةقصيدة، بحيث تقوم بزلزلة المنطق وذلك من خبلل صوٍر عديدة منيا 
تتبدى في مظاىر شتَّى وتغوص بجذورىا في الوجود والواقع، ومن ثمَّ تنعكس صورىا في 

األدب، وتتمثل في أوجو التناقض والتَّضاد في عبلئق عناصر وأطراف يجب أن تكون 
 ، وتقوم عمى إدراك حقيقة أن العالم (2)كما يرى شميجل أنَّ المفارقة جوىر الحياة.  متوافقة

 .في جوىره ينطوي عمى التَّضاد، ألنَّ األشياء في الغالب ُتعرف بأضدادىا
وظل  (ايرونيئيا  )لقد ُعرف ىذا المصطمح النقدي منذ عصر أفبلطون باسم  

مستعمبل بين النُّقاد والدارسين، وقد اختمفت معانيو، ففي كل مرة يفسر تفسيًرا مغايًرا، لكن 
 المفارقة تقوم عمى عبارة تبدو متناقضة في »كميا تصب في فكرة واحدة أال وىي أن 

                                                           
  .23الخطيئة والتكفير، ص: عبد اهلل الغذامي (1 )
، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، (الموقف واألداة)المفارقة في شعر عدى بن زيد: حسنى عبد الجميل: ينظر (2 )

  .13م، ص2009، 1االسكندرية، ط
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ظاىرىا غير أنَّيا بعد الفحص والتَّأمل تبدو ذات حظ ال بأس بو من الحقيقة وىذا 
يوىم المتمقي أنَّو يوجد موقفا غير متسق، مما يدعوه إلى  (paradox )التناقص الظَّاىري 

 .(1)«إمعاِن النظر فيو، و محاولة َسبِر َغوِرِه، ليكشف لو عالم من المفارقة والغرابة 
  عمى الرغم من أنَّ كممة المفارقة أصبحت مصطمحا متداواًل بين الباحثين العرب، 

في المُّغة اإلنجميزية، فيذه الكممات  كانت موجودة في  (irony )كترجمة مقابمة لمصطمح 
 .التراث العربي القديم، لكن بغير ىذه التَّسمية الحديثة لو 

 فنّّ ببلغي بكل »ومن ىؤالء النُّقاد الدكتورة نبيمة إبراىيم حيث ترى أن المفارقة 
ن كانوا قد أحسوا  تأكيد، لم يعرفو بمغاء العرب عمى ىذا النحو في التحديد الحديث لو واإ
بخصوصية الكبلم الذي يراوغ وييرب من تحديد المعنى أو يقول شيئا ويعني شيئا آخر، 

 .(2)«...ومن ىنا كان كبلميم عن التيكم والسخرية 
ونجد أيضا ىشام عزام ُيقر ويؤكد بوجود مصطمحات ليا نفس المعنى والدَّاللة  

 حفمت المدونة الببلغية بمصطمحات كثيرة نابت عن ىذه المضامين »:لممفارقة حيث يقول
، ال تبين ىذه (..)بمدلوالتيا المختمفة وىذه المصطمحات ىي المدح في معرض الذم 

المصطمحات لموىمة األولى عن دالالتيا واأللفاظ الظاىرة لممتمقي ولكن يتم التوصل 
 . (3)«لمدالالت بعد االلتفاف إلى األلفاظ داخل السياقات

ومن ىنا شرعت مفردات المُّغة أن تغادر داللتيا العادية الرتيبة، ويقول عبد العزيز  
 إنَّو يتمرد عمى الصياغة الفنّْية لمبيت الشّْعري المألوف ولكنَّو يتمرد أيًضا عمى »المقالح 

                                                           
، (ط. د)فضاءات الشعرية دراسة نقدية في ديوان أمل دنقل، المركز القومي لمنشر، األردن، :  سامح الرواشدة(1 )

  .5م، ص1999
  .13، ص(الموقف واألداء)المفارقة في شعر عدى بن زيد: حسنى عبد الجميل (2 )
، إ ربد، 28، مجمة جامعة أم القرى لعموم الشريعة، ع(دراسة نصية)المفارقة في رسالة التوابع والزوابع: ىشام عزام (3 )

 . 1019، ص16م، ج2003األردن، 
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الصياغة المُّغوية ويعتمد عمى تكوين الصورة من خبلل المَّعب بعنصري المفارقة 
 . (1)«والتَّضاد
أي أن المفارقة ىي وسيمة لممراوغة تعين المبدع عمى االنفبلت من دائرة الوضوح  

بابية الجمالية واإليحاء فيي أسموب ببلغي يكون فيو . والمباشرة إلى الولوج في الضَّ
المعنى الخفي في تضاد حاد مع المعنى الظَّاىري، وىذا ما يدفع المتمقي إلى تأمل عميق 

 .لموصول والكشف عن الدالالت الغاطسة في أعماق النَّص
فبأسموب المفارقة يستطيع المبدع التعبير عن موقفو بطريقة تختمف عما ىو  

ظاىر، كأن تكشر المجرم عمى خطئو، أو تثني عمى الكاذب، وىذا يربط انتباىنا إلى 
 .(2)فيي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمفارقة (irony )مقصدية أخرى قائمة عمى السخرية 

فالبناء المفارقي ىو بناء ذو ميارة لغوية، ألنَّو يحاول أن يكشف التعارض بين  
 .األطراف التي تبدو غير متعارضة، وعن اجتماع الثنائيات التّْي ال يجب أن ُتجمع 

 إنَّيا لعبة لغوية ماىرة وذكية »كما أن المفارقة ىي انحراف لغوي ومراوغة بحيث  
صانع المفارقة وقارُئيا، عمى نحو يقدم فيو صانع المفارقة النَّص بطريقة : بين طرفين

تستثير القارئ وتدعوه إلى رفض معناه الحرفي، وذلك لصالح المعنى الخفي الذي غالبا ما 
د، وىو في أثناء ذلك يجعل المُّغة يرتطم بعضيا ببعض، بحيث ال ييدأ  يكون المعنى الضّْ

 .(3)«لمقارئ بال إال بعد أن يصل إلى المعنى الذي يرتضيو ليستقر عنده 

                                                           
، رسالة ماجستير، قسم األدب العربي، -األسس والجمالية-قصيدة النثر العربية من خبلل مجمة شعر: أمال دىنون (1 )

  .125-124م، ص2004-2003جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
  .13فضاءات الشعرية، ص: سامح الرواشدة (2 )
المفارقة في الشعر العربي الحديث أمل دنقل، سعدي يوسف، محمود درويش نموذجا، المؤسسة :  ناصر شبانة(3 )

  .46م، ص2002، 1العربية لمدراسات والنشر، بيروت، ط
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 تدخل في صميم رؤية »لذلك فإنَّنا نجد أسموب المفارقة ال يفارق الكاتب ألنَّيا  
ذا كانت أداة الشَّاعر ىي المُّغة، فإنَّ ىذا التشكيل الشّْعري يتبدى في  الشَّاعر وموقفو، واإ

 .(1)«كيفية التعامل الشّْعري مع المُّغة

فالشَّاعر يحاول أن يقدم رؤياه بطريقة يكتنفيا نوع من التشاكل المَّفظي والغرابة  
 المفارقة في الشعر مفارقة لغوية تعتمد عمى تشكيل »فيي تدخل في مجال المُّغة أي أنَّ 

خاص يفجر في المُّغة الشّْعرية طاقاتيا الكامنة من أجل التوصل إلى تشكيل يواجو 
 .(2)«الصورة في الواقع، ويكشف عن زيف كثير من مسممات ىذا الواقع 

 إلى أنَّ حس »كما يرى ميوميك في حديثو عن الخاصية الجمالية في المفارقة  
المفارقة ال يقصر عمى القدرة عمى رؤية األضداد في إطار المفارقة، بل عمى القدرة عمى 

 .(3)«إعطائيا شكبًل في الذىن كذلك 
أي أنَّ المفارقة ليا خاصية جمالية تكمن في ذلك البحث عن المعنى المستتر  

 .خمف المفردات التّْي ىي أمامنا
 أنَّ النَّص بقدر ما يكون فيو تباين واختبلف وتناقض »لذلك يرى صبلح فضل  

 .(4)«بقدر ما يكون فيو ائتبلف وانسجام 
إذن فالمفارقة من حيث أصوليا ىي من فرق، ونعني بذلك مظاىر التناقض  

 .والتَّضاد واالختبلف
 وتجمت المفارقة في عدد من المظاىر التي شكمت لنا جمالية في الديوان ومن بين  

حيث " !واحد ال يثنى "المفارقات التّْي استحضرتيا الشَّاعرة نذكر ما جاء في قصيدة 
 : تقول

                                                           
  .14المفارقة في شعر عدى بن زيد، ص:  حسنى عبد الجميل(1 )
  . المرجع نفسو، الصفحة نفسيا(2 )
  .17نفسو، ص (3 )
  .145م،  ص1995، 1أساليب الشعرية المعاصرة، دار اآلداب، بيروت، ط: صبلح فضل (4 )
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  أنت جوع في الضمير»
 أنت امتبلء من خوى الّروح

  (1)« !أنت ريّّ وظمأ 
. ، فيذه ثنائية ضدية(متبلء وخوى)و(ري وظمأ)ىنا تمثمت المفارقة بين لفظتي  

 : كما تقول أيضا

 .. لتحاول الرفق بيذا الكبر في الصبر عمى رؤيتك »

 ولست.. حيث أني أراني أراك 

 (2)«!أراك 

بمعنى أنَّيا تجد نفسيا   (ولست أراك/ أراني أراك  )فنجد ىنا المفارقة في قوليا  
تراك؛ أي بمعنى أنَّ الرؤية التي تمت ىي رؤية بصرية حسّْية، ولكن في الحقيقة ىي ال 

 .ترى ألنَّ البصيرة واإلدراك الواعي ُمغيَّب فكأنَّ الرؤية األولى مزيفة 

فالمفارقة كانت ضدية حيث " عينيا كآخر.. يا ىذه الذات التي "أما في قصيدة  
 :تقول

 أنت ىناك دائما .. »

 تراقب الجديد دائما

 (3)«والموت والحياة في الفرات 

                                                           
  .69فييا، ص.. حين تنزلق المعارج إلى:  حميمة قطاي(1 )
  .ن.  المصدر نفسو، ص(2 )
  .29نفسو، ص (3 )
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، ولعل ىذا التضاد واضح فالموت تمثل (الموت والحياة)فينا جمعت بين الضدين 
السكون والراحة واالنتياء واالنتقال إلى حياة أخرى، أمَّا الحياة فتمثل الحركة واالستمرارية 

 .والتجدد والجمع بينيما، ويمثل لنا ذلك الصراع الكوني واألزلي الذي جسد لنا المفارقة 

فالشَّاعرة ربطت الموت والحياة بالفرات ألنَّيا تريد أن تموت في الفرات وتحيا أيًضا  

في الفرات لتزيد من جماليٍة وتأثيٍر في المتمقي، فيي استعممت المفارقة الضدية أو ما 

 . حيث تجمع بين المتنافرين في الدَّاللة المُّغوية- المقابمة-سماه عمى عشري زايد

 : مفارقة اإلنكار– 3-1

 ىذه المفارقة تفيض بالسخرية ألنَّيا تتوسل بالسؤال إلظيار السخرية وتعميقيا  »

 وىذا  (...)وتحقيقيا لمستوى معين من اإلنكار، ترغب ذات الشَّاعرة في إثارتو وتثبيتو 

 .(1)«النوع يثير التساؤل والغرابة لحجم المفارقة التي يكتنفيا الموقف

 ": وحمى خناجر.. انفمونزا دجاج .. جنون بقر "ومن أمثمة ذلك ما نجده في قصيدة 

 ..أي حب تريد »

 !و أّي كبلم أقول ؟ 

 احبك ؟-

 (2)«.. ال وقت لي -

                                                           
  .20فضاءات الشعرية، ص: سامح الرواشدة (1 )
  .21فييا، ص.. حين تنزلق المعارج إلى: حميمة قطاي (2 )
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وكأنَّنا نرى ىنا تساؤل مفعم ومميء بالدىشة والسخرية، وُتضاعف ىذه المفارقة  

استيزاًءا وتيكًما انتيت بعبلمة استفيام وعبلمة تعجب ىذا ما يجعل مفارقة اإلنكار أكثر 

 .عمًقا وأكثر تأثيًرا في القارئ

 : مفارقة السخرية  – 3-2

 يبنى ىذا النوع عمى موقف يناقض فعمو تماما، إذ يأتي الفعل مغايًرا تماما  »
 .(1)«لموجية التّْي يجدر باإلنسان أن يقوم بيا 

أي وكأنَّ رد الفعل مغايًرا لمتوقع، بحيث يستثير ذىن القارئ بتمك السخرية ومثال  
 ":!ووطن .. تعويذة " ذلك قوليا في قصيدة 

 ..مع الفجر.. وأصحو »

 ال أجيد صبلة.. لكنني 

  (2)«وال أقرأ قرآن فجري 

فنجد ىنا المفارقة في األسطر الثبلث بحيث تنيض مع الفجر ولكنَّيا ال تفعل أي  
شيء ىذا راجع لعدم االىتمام بالجانب الديني، ألنَّ عند سماعك شخص يصحو مع 
الفجر يتبادر في أذىاننا أنَّو قام لمصبلة وقراءة القرآن، ونبلحظ ىنا كأنَّ نيوضيا مع 

كما تكمن ىنا جمالية المفارقة حيث تكون كسًرا . الفجر ألجل تضييع الوقت دون فائدة 
لما يتوقعو القارئ أو المتمقي وىذا الشُّعور في حد ذاتو ىو الذي تريد الشَّاعرة زرعو في 

 . القارئ الذي ُيمعن ويفتش خمف ىذه الكممات المرصوفة أمامنا
 

                                                           
  .20فضاءات الشعرية، ص: سامح الرواشدة (1 )
  .21فييا، ص.. حين تنزلق المعارج إلى: حميمة قطاي (2 )
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 : مفارقة الّتحول – 3-3
 إذ تبدو الصورة بدالالت معينة لكنَّيا تتحول إلى دالالت جديدة مغايرة تماًما لما  »

بدأت بو كأن تكون الدَّاللة إيجابية فتتحول إلى داللة سمبية، أو تكون سمبية ثم تتحول إلى 
 ": حصانات الّسبق.. وانتحرت " ونجد ذلك في قول الشَّاعرة في قصيدة . (1)«إيجابية 

  وعمى المعاصم وشم غريبا»
 أبرق

 (2)«واحترق 

 .تقوم ىذه المفارقة عمى موقف إيجابي وآخر سمبي 

 (احترق)فيو إيجابي، أما الثَّاني عند قوليا  (أبرق)فالموقف األول جاء عند قوليا  
وىو سمبي، فينا جاءت ىذه المفارقة لتجسد لنا مدى ألم الشَّاعرة وكأنَّ األمل يأتييا لحظة 

أو يكاد يكون ثم يذىب ويزول ويحترق، بحيث كانت جمالية المفارقة ىنا في تجسيد 
 .المعنى وتصويره

 : مفارقة المفاجأة – 3-4

 وتقوم عمى مخالفة ما يتوقعو المرء من الموقف الذي يمر بو فيأتي مفاجًئا لما  »
والمتمقي الذي يستقبميا ىو الذي . ، بحيث يقوم المبدع بتقديم المفارقة(3)«يتوقعو القارئ 

وانتحرت " في قصيدة " حميمة قطاي"ُيفاجئ بموقف مغاير ِلَم يتوقعو، ومن أمثمة ذلك قول 
 " :حصانات الّسبق.. 

  وتمشطين الماء من نافورة األزل الغريب»

                                                           
  .17فضاءات الشعرية، ص:  سامح الرواشدة(1 )
  .37فييا، ص.. حين تنزلق المعارج إلى: حميمة قطاي (2 )
  .17فضاءات الشعرية، ص: سامح الرواشدة (3 )
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 (1)« !التقّي حبائبل " الجوع / العطش" كسائر.. وتضفرين 

ومن ىنا نجد . فالشَّاعرة ىنا قدمت لنا صوًرا متناقضة قامت عمى عنصر المفاجأة 
أنَّيا لجأت إلى المفارقة لتعبر عن أفكارىا أنَّ ىذا الواقع الذي نعيش فيو ىو واقع مفارقات 

فكل شيء أصبح بالعكس، لذا قدمت لنا أفكارىا بطريقة غير مباشرة تتطمب القراءة 
 .وُمعاودة القراءة الستجبلء بعض الغموض وعدم الوضوح 

ال يخطر ببالك أنَّ  (تمشطين)فعند سماعك لفظة  (تمشطين الماء): فمثبل قوليا 
، فيي تفاجئك بصور تختمف عما ىو (تضّفرين )كممة الماء ىي التّْي تأتي بعدىا، وكذلك 

 .سائد ومتداول ومعروف 
فأسموب المفارقة ىو أسموب يمسُّ اإلحساس واإلدراك ألنَّو رؤية تأممية لمذَّات  

 .والوجود، ويقيًنا لحقيقة أن العالم والحياة ينطويان عمى عنصر التَّضاد 
 :الغموض  - 4

إنَّ من أىم غايات اإلبداع األدبي محاولة التأثير في المتمقي باستعراض التَّجارب  
التّْي يعانييا األدباء ويعبرون عنيا بطريقتيم الخاصة أو بأسموبيم الُمنفرد الذي يعكس 
خصائص التعبير الفنّْي من جودة المضمون وروعة األداء بالمُّغة الممتازة، والتَّصوير 

الرائع الذي يمنح األلفاظ معاٍن في إطاٍر جديد يبرز أثر اإلبداع الذي يحرك األحاسيس 
وُيميم النُّفوس، ويكون ذلك دليبل عمى عظمة الفن وقدرة الفنان عمى ابتكار أساليب جديدة 

 .تتناسب مع غرض وقصد المؤلف وثقافة المخاطب 
لذا يتجو الشَّاعر إلى الغموض والغرابة، واستعمال أساليب تجعل النُّصوص  

 .مفتوحة أمام عوالم عديدة من األفكار والمشاعر والتَّصورات 
 وىذا ألنَّ الوضوح يتعارض ويتنافى مع مظاىر اإلبداع والفَّن، وىنا تبرز قدرة  

 المُّغة ىي الكشف اإلنساني عن الحقيقة، وتظل الحقيقة »المبدع في توظيف المُّغة، ألنَّ 

                                                           
  .50فييا، ص.. حين تنزلق المعارج إلى: حميمة قطاي (1 )
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 أي أنَّ الشَّاعر (1)«بعيدة وغائبة إلى أن تعترضيا المغة وتدخل في صراع استكشافي معيا
 .يغوص ويبحث عن لغة جديدة ومع ذلك فالكل ضده، العالم والمُّغة وذاتو 

فالغموض يرتبط بجوىر العمل اإلبداعي من حيث المبدع والنَّص والمتمقي، كما  
أنَّ لو داللة جمالية يكون الغموض بموجبيا فنِّا، ولو داللة لغوية يكون فييا إبياًما 

 . وتعمية
أما الذي ييمنا ىو الغموض الجمالي الذي يعمل عمى زعزعة الفكر ويمثل خرًقا  

 .وتجاوًزا لمعادة الشّْعرية
( mallarmé)إنَّ لمغموض صمة وثيقة بالدَّوال والمستويات المُّغوية فيقول مبلرميو  

 ينبغي أن يكون في الشّْعر ألغازه دائما، إنَّ الغموض ليس ىو »: عن الغموض بأنَّو
ُصدفوَية تفكير لم بجد العبارة المبلئمة، إنَّو منيج معتمد ألنَّو ىو الذي يشكل الشاعرية، 

إنَّيا تعبير واضح : كما أنَّ القصيدة الغامضة يمكن أن تعرف من خبلل التناقض فيقال
 .(2)«ألنَّيا تجد في غموض التَّصور حقيقتيا الخالصة : عن فكر غامض وىي تريد ذلك

إنَّ »: في تحديده لقيمة الغموض بقولو (jakobson )كما أشار جاكسون  
الغموض خاصية داخمية وال تستغني عنيا كل رسالة تركز عمى ذاتيا، وباختصار فإنَّو 
مممح الزم لمشّْعر ونكرر مع ايمبسن أنَّ مكائد الغموض توجد في جذور الشّْعر نفسيا، 
نَّما يصبح المرسل والمتمقي  وليست الرسالة نفسيا ىي التّْي تصبح  وحدىا غامضة، واإ

  .(3)«غامضين أيًضا
نسبة عالية من الغموض ُتسيم في خمق فجوة واسعة بين " الحذف"لذا فقد يحقق  

النَّص والمتمقي، فكثير من النُّقاد من أولو االىتمام بيذه القضية كونيا تجعل المتمقي 
                                                           

م، 1993، 2ثقافة األسئمة مقاالت في النقد والنظرية، دار سعاد الصباح، القاىرة، ط:  عبد اهلل محمد الغذامي(1 )
  .39ص

شعرية االنزياح بين عبد القاىر الجرجاني وجون كوىين، رسالة ماجستير، قسم المغة واألدب : سعاد بو لحواش (2 )
  .143م، ص2012-2011العربي، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

  .140المرجع نفسو، ص (3 )
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يغوص وُيبحر في أبعاد بعيدة مع المرسل، فينتج عن ذلك مشاركة بين الطرفين تأثيًرا 
 . وتأثر 

 إسقاط كممة ِبخَمٍف منيا يقوم مقاميا أو ىو عبارة عن حذف بعض »فالحذف ىو  
 .(1)«لفظو، لداللة الباقي عميو

ولقد استعمل الببلغيون مصطمح الحذف وحده، عمى عكس النحويون فقد استعمموا  
 (ه794: ت)مصطمحي الحذف واإلضمار أحدىما مرادًفا لآلخر، وقد حاول الزركشي 

 إنَّ شرط الُمضمر بقاء أثر المقدر في المَّفظ »: بيان الفرق بين اإلضمار والحذف فقال
  .(2)«ائتوا أمرا خيًرا لكم، وىذا ال يشترط في الحذف: أي" انتيوا خيًرا لكم: "نحو

إلى »فالحذف إذا حذفت شيًئا قطعتو بخبلف اإلضمار، وذىب عبد الفتاح الحموز  
نَّو قد يستعمل كلّّ منيما بمعنى اآلخر   .(3)«القول بأنَّ الحذف أعم من اإلضمار، واإ

 الحذف ىو باب دقيق المسمك، لطيف المأخذ، » ويقول عبد القاىر الجرجاني  
عجيب األمر، شبيو بالسّْحر، فإنَّك ترى بو ترك الذّْكر، أفصح من الذّْكر والصمت عن 

اإلفادة، أزيد لئلفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم 
 .(4)«تبن

غياب »وُيعد الحذف من السّْمات األسموبية المميزة، فيرى جون كوىين بأنَّو  
 .(5)«لعنصر داخل الجممة إال أنَّ ىذا العنصر تستمزمو نفس الجممة وتستدعيو 

                                                           
، 1الحذف بين النحويين والببلغيين دراسة تطبيقية، دار الكتب العممية، بيروت، لبنان، ط: حيدر حسين عبيد (3 )

  .16م، ص2013
  .17الحذف بين النحويين والببلغيين دراسة تطبيقية، ص: حيدر حسين عبيد(2 )
  .ن. المرجع نفسو، ص (3 )
م، 1988، 1محمد رشيد رضا، بيروت، لبنان، ط: دالئل اإلعجاز في عمم المعاني، تح: عبد القاىر الجرجاني (4 )

  .112ص
  .149بنية المغة الشعرية، ص: جون كوىين (5 )
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إذن فأسموب الحذف يعكس جمااًل عمى النَّص الشّْعري، كما يثير القارئ ويحفزه   
نحو استحضار النَّص الغائب، أو سدّْ الفراغ، ويضيف إلى النَّص جماليات ويبعده عن 

التمقي السريع والسمبي، لذا ازداد االىتمام بو في الشّْعر المعاصر ألنَّو يضفي عميو جمااًل 
 .وذلك عن طريق التحوير والتأويل 

وتكمن أىميتو في أنَّو ظاىرة أسموبية جمالية تثير انتباه المتمقي، فتبعث فيو التفكير  
والتأمل فيما ُحذف من عناصٍر في النَّص ليصبح نثًرا مشترًكا ومتفاعبًل، ومن أمثمة ذلك 

واسجد لو "قصيدة " إلى فييا.. حين تنزلق المعارج " حميمة قطاي"ما نجده بكثرة في ديوان 
  " :!ال تقترب .. 

 .. وعن كثب »

 تقتني حاجات عمر

 !والعنف الغضب .. يكتسب الجوع 

 ..والغضب..  الجوع أعمى 
 ..وحالك مثل الضباب 

 ومنعش، إن تعتزم

 سفرا بعيدا

 ..ال وصْب فيو وال نصب 

 !كبل اقترْب 

** 
 ..لك عندنا 
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 أمنيات

 ..حالكات كاليوى 

 ..لك عندنا 

 أحجيات

 كالضمير المكتئب

  (1)« !ُاسجد لو، ال تقترب 

فنقاط الحذف التي استخدمتيا الشاعرة في ىذا المقطع البد أنيا ترمي إلى داللة  
ما، ال يستوعبيا القارئ بكامميا، ولكن يسمح لو بتكوين فضاء واسع يفترض من خبللو 
القارئ توقعات مختمفة و متعددة، ألن المتمقي يحتاج إلى دالالت سياقية أخرى ليتمكن 

 .من خبلل تحديد المجيول 

كما قامت الشَّاعرة بتوظيف نقاط الحذف أيضا لتترك مجاال لمقارئ ليمؤل الفراغ  
  " :!منا " ىببل " لميل أكثر " الذي تعمدت عمى تركو، مثل قوليا في قصيدة 

  يشبينا»

 ! ..ال يشبينا 

 يبحث عن أكثرنا

  (2)«شغفا باآلخر 

                                                           
  .26فييا، ص.. حين تنزلق المعارج إلى: حميمة قطاي (1 )
  .63المصدر نفسو، ص (2 )
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، فنجد الشَّاعرة وضعت نقاط الحذف وىذا ليس (ال يشبينا الميل)  واألصل ىنا ىو 
اعتباطيا ىكذا بل عن قصد وعمى القارئ استحضار ذلك الفراغ، وكأنَّ الشَّاعرة في حالة 

من االضطراب والقمق والِتيو، فيي تستعمل نقاط الحذف كمغة لمكشف فثمة مساحات 
بيضاء في النُّصوص وتعطي لمقصائد شكل السمسة المنفصمة الحمقات، إال أنَّ ظيور 

الحمقات البيضاء ال يعني انفصام السمسمة النَّصية، وتبلشي الحمقات الغائبة  في النَّص 
بل يعني استمرارية القول الشّْعري واستمرارية الفيض والكتابة ولكن بالحبر السّْري الُمفرغ 

من المَّون وفي ذلك تصعيد أقصى لتضعيف الدَّاللة، وتعدد االحتماالت في استيبلء 
نصوص من النَّص الواحد وفي جوٍّ من الغموض البالغ يصل فيو الغياب، والحذف 

 .والَمحو واالنفصام حدًا منقطع النَّظير
فنقاط الحذف ىذه ليا داللتيا فربَّما تحاول الشَّاعرة خمق التواصل مع القارئ الذي  

وبيذا . يمارس فعل القراءة والتمقي، من خبلل تمك الفضاءات النَّصية لمشكل الشّْعري
 . الشَّكل يصبح النَّص قاببًل إلعادة اإلنتاج والصياغة مع كل قراءة جديدة

 :وفي األخير خبلصة ليذا الفصل نجد 
أنَّ المُّغة ىي أداة اإلنسان في التعبير واإلنجاز، باإلضافة إلى كونيا وسيمة  

 .لمتواصل
الوظيفة التوصيمية والوظيفة الجمالية، ولذلك : كما أنَّ لمغة وظيفتان أساسيتان ىما 

فاالنزياح ىو من أولويات الوظيفة الجمالية باإلضافة إلى المفارقة والغموض؛ ألنَّ 
 .االنزياح ىو تغيير خاص يطرأ عمى البنية التركيبية ويستحدث داللة جديدة

كذلك فالمّّغة ىي العنصر األساسي الذي يركز عميو الشَّاعر، ألنَّ الشاعر  
الوجداني بحكم ميمو إلى التعبير عن عواطفو وانفعاالتو، لم يعد ييمو التَّقيد بالتراكيب 

نَّما الذي »المُّغوية المستمدة من التُّراث واالقتصار عمى الصخب الخطابي المعتاد عميو   واإ



 " فييا..إلى حين تنزلق المعارج"جماليات المُّغة في ديوان:                   الفصل األول

 

50 
 

ييم الشَّاعر الوجداني قبل كل ىذا أن يجد المفظة التّْي تنسجم انسجاًما طبيعًيا مع ما 
 .(1)«ُيحسُّ بو داخل أعماقو

كما نجد أنَّ المُّغة ليست مجموعة من األلفاظ بل ىي مجموعة من العبلقات،  أي  
المُّغة ىي أكثر من مجموعة أصوات تعبر عن فكر وعاطفة، بل ىي جزٌء ال يتجزأ من 

وحي، لذا فالمُّغة الشّْعرية تمتاز بنظام خاص عن االستعمال العادي أي  كياننا النَّفسي والرُّ
 .أنَّو استعمال جمالي شاعري

 

                                                           
 .317ص م، 1985، 1 الحديث، دار الغرب اإلسبلمي، بيروت، لبنان، طالجزائريالشعر :  محمد ناصر(1)
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: مفهوم الصورة بين القدماء والمحدثين- 1
إفَّ الصكرة مف أىـ مككنات النسؽ الشِّعرم الجميؿ، فيي تجسيد لمشُّعكر المتدفؽ 

 .مف ثنايا التجربة الشِّعرية، كىي لبنة مف لبنات تككينو كتشكيمو
كال يكاد المتمقي المتذكؽ يتفاعؿ مع قصيدة تخمك مف أشكاؿ الصكرة سكاء كانت 

، أففَّ الشِّعر قائـ عمى الصكرة منذ إ» معاصرة كليذا أـقصائد قديمة   كجد حتى اليـك
كلكف استخداـ الصكرة يختمؼ بيف شاعر كآخر كما أف الشِّعر الحديث يختمؼ عف الشِّعر 

. (1)«القديـ في طريقة استخدامو لمصكر
قات تعبيرية قادرة عمى شحف السِّياقات بمجمكعة افالصكرة تمد التجربة الشِّعرية بط

مدىشة مف األشكاؿ التَّصكيرية، فيي نسيج شبكة العالقات المتداخمة بيف الدَّكاؿ المتناسقة 
ف بنكع مف التَّضاد كالتقاطع كحتى المتآلفة  .(2)تمؾ المتخالفة التِّي تيشحى
كما تعد الصكرة الفنِّية جزءنا ميما مف التَّجربة الشُّعكرية لمشَّاعر، حيث يصكغيا في      

أسمكب لغكم ذم بنية مف العالقات المنسجمة المترابطة األجزاء تحمؿ عباراتيا ألكاننا مف 
 كالتراكيب التي تشيدي ،التَّصكير الذم تراه ككأنَّو يرسـ لكحات فنِّية عف طريؽ األلفاظ

يحاكؿ النقد المعاصر النفاذ في نسيج العمؿ الشِّعرم كتػأممو »المتمقي كتؤثر فيو، ك
 كما يشير إلى طريقتيا .باعتباره بنية مف العالقات يكشؼ تفاعميا عف معنى القصيدة

كمف ىذه الزاكية تظير . المتميزة في إثراء المتمقي، كتعميؽ كعيو بنفسو، كخبراتو بالكاقع
أىمية الصكرة الفنِّية لمناقد المعاصر، فيي كسيمتو التِّي يستكشؼ بيا القصيدة كمكقؼ 

 .(3)«الشَّاعر مف الكاقع، كىي إحدل معاييره اليامة في الحكـ عمى أصالة التجربة

                                                           
 .193ـ، ص1992، 1 فف الشعر، دار صادر، بيركت، ط:إحساف عباس( 1)
، قسـ المغة العربية، ماجستيرالبنية الفنية في شعر كماؿ أحمد غنيـ رسالة : خضر محمد أبك جحجكح:  ينظر(2)

 .9، صـ2010الجامعة اإلسالمية غزة، 
، ـ1992، 3الصكرة الفنية في التراث النقدم كالبالغي عند العرب، المركز الثقافي، بيركت، ط:  جابر عصفكر(3)

 .7ص
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كما أف الصكرة ىي الجزء الحيكم ألنَّيا تعطي ابتكارنا جديدنا في صياغة المعاني       
تحكيؿ غير المرئي مف المعاني إلى »تفتح مجاالن لمضاعفة الخطاب األدبي كذلؾ عبر 

 .(1)«، كتعكيـ الغائب إلى ضرب مف الحضكرالمحسكس
الصكرة الشِّعرية ىي رسـ قكامو الكممات المشحكنة »كلذلؾ يرل سيسؿ دم لكيس أف 

ا لذا . (2)«باإلحساس كالعاطفة نرل أف أيَّة محاكلة إليجاد »ليذا لـ يجدكا ليا تعريفنا كاضحن
تحديد نيائي مستقر لمصكرة غير منطقية، إف لـ تكف ضربنا مف ميحاؿ، الرتباط الصكرة 

نينو أك تحديده، دكمنا، لخضكعو ؽباإلبداع الشِّعرم ذاتو كفشؿ المساعي التِّي تحاكؿ ت
كحدكد الطاقة اإلبداعية المعبر عنيا  ية كالذاتيةردلطبيعة متغيرة تنتمي إلى الؼ

. تتأبى التحديد ألنَّيا ذات طبيعة زئبقية فيي. (3)«بالمكىبة
 :عند القدماء- أ

ىك أكؿ مف  (ق255ت)إفَّ المتتبع لألصكؿ األكلى لكممة الصكرة يجد أفَّ الجاحظ 
 المعاني مطركحة في »:تناكليا، ككما ىك معركؼ أنَّو كاضع البياف العربي حيث قاؿ

نَّما الشَّأف في إقامة الكزف، كتميز  الطريؽ، يعرفيا العجمي كالعربي كالبدكم كالقركم، كا 
المفظ، كسيكلتو كسيكلة المخرج في صحة الطبع، كجكدة السَّبؾ، فإنَّما الشِّعر صناعة، 

 .(4)«كضرب مف الصبغ، كجنس مف التَّصكير
فالجاحظ ىنا يشير إلى العممية الذىنية التِّي تصنع الشِّعر، كتقدـ المعنى بطريقة 

ا إلى ثنائية  حسية، أم يقصد صياغة العبارة بحيث تككف محكمة السَّبؾ، كما يشير أيضن

                                                           
ـ، 1994، 1الصكرة الشعرية في النقد العربي الحديث، المركز الثقافي العربي، بيركت، ط: بشرل مكسى صالح (1)

 .3ص
، دار الرشيد لمنشر، إبراىيـأحمد نصيؼ الجنابي، مالؾ ميرم، حسف : الصكرة الشعرية، تر: سيسؿ دم لكيس (2)

 .23ـ، ص1976، (ط.د)بغداد، 
 .19، صالصكرة الشعرية في النقد العربي الحديث: بشرل مكسى صالح (3)
، 3ـ، ج1990، 2يحي الشامي، دار كمكتبة اليالؿ، بيركت، ط: الحيكاف، تح: عمرك بف بحر أبك عثماف الجاحظ (4)

 .408ص
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المفظ كالمعنى ألفَّ الشِّعر ليس مجرد ألفاظ ينتقييا الشَّاعر كيرصفيا لنا في جمؿ، بؿ 
 .  يرتكز عمى صياغة جميمة كتصكير جميؿ

أفَّ  :كاستشؼ جابر عصفكر ثالثة مبادئ مف مقكلة الجاحظ، أكؿ ىذه المبادئ
ا في الصياغة الستمالة المتمقي  الشِّعر يقـك عمى أسمكبأفَّ : كثانييا. لمشِّعر أسمكبنا خاصن

. تقديـ المعنى بطريقة حسية، أم أفَّ التصكير يترادؼ مع ما نسميو اآلف بالتجسيـ
ف اختمؼ عنو في المَّادة التِّي . أفَّ التقديـ الحسي لمشِّعر يجعمو قرينا بالرسـ: كثالثيا كا 

 .(1)يصكغ بيا، كيصكر بكاسطتيا
إذا كانت  »:أف كممة الصكرة في قكلو (ق337ت )كما ذكر قدامة بف جعفر 

 .(2)«المعاني لمشِّعر بمنزلة المَّادة المكضكعة، كالشِّعر فييا كالصكرة
يذكر الصكرة في أقساـ التشبيو إذ جعؿ  » (ق395ت )كنجد أبك ىالؿ العسكرم 

فقد اىتـ بالصكرة مف جانبيا .(3)«مف أقسامو تشبيو الشيء صكرة، كتشبييو لكننا كصكرة
 .البالغي كالتشبيو كاالستعارة كالكناية

كأما . أما تشبيو معنى بمعنى»: كممة الصكرة فقاؿ ( ق637ت)كما ذكر ابف األثير 

 ﴿ :  كقكلو تعالى.(4)«تشبيو صكرة بصكرة            

       ﴾( 5) .

فالمفظ ىك الصياغة الشكمية لمعمؿ األدبي، كالمعنى ىك الفكرة المجردة التي تفي 
فكأف الشاعر ىنا يرسـ بالكممات كيصكر لممتمقي كما لك كاف يراه محسكسا . بالغرض

 .أمامو، كذلؾ مف خالؿ تقديـ المعنى المجرد بطريقة حسية
                                                           

 .257الصكرة الفنية في التراث النقدم ك البالغي عند العرب، ص: جابر عصفكر: ينظر (1)
 .13ـ، ص2003، (ط.د)الصكرة الفنية في شعر الشماخ، كزارة الثقافة، عماف، األردف، : محمد عمي ذياب (2)
 .13المرجع نفسو، ص ( 3)
 .ف. نفسو، ص( 4)
 .49-48: الصافات، اآلية: ةرسك(5)
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 يشير مصطمح التصكير إلى تجسيد »:كىذا ما أشار إليو جابر عصفكر حيف قاؿ
كىي داللة تقكدنا إلى الداللة األخيرة، التي . حسية (شكؿ أك ىيئة)المعنكم في صكرة 

 .(1)«إلى رسـ لكحة أك تشكيؿ تمثاؿ " التصكير"تشير فييا كممة 
كما أف الجاحظ لـ يشر إلى تفاصيؿ الصكرة، فالشعر عنده صناعة، كنكع مف 

 لذا يعد التصكير الجاحظي »النسج المترابط كجنس مف األجناس القائمة عمى التصكير
خطكة نحك التحديد الداللي لمصطمح الصكرة السيما أف الجاحظ لـ يقرف مصطمحو 

بنصكص عممية يضئ داللتو فضال عف تعمؽ مفيكمو بالثنائية الحادة التي شغمت نقادنا 
، أك الصناعي، لمشعر   .(2)«القدامى القائمة عمى المفاضمة بيف المفظ كالمعنى طبقا لممفيـك

فالصكرة ىي الكسيمة لتشكيؿ المادة، كىي نقؿ الشئ كما ىك دكف إضافة أك تغيير 
يبيف لنا براعة كابتكار المبدع، كذلؾ بإخراج األمكر التي ألفناىا كالمتكاضع عمييا عف 

 كما »:حيث يقكؿ. بحيث يشبو قدامى بف جعفر الشاعر بالنجار أك الصائغ. النمط السائد
يكجد في كؿ صناعة، مف أنو البد فييا مف شئ مكضكع يقبؿ تأثير الصكرة فييا، مثؿ 

 (.3)«الخشب لمنجارة، كالفضة لمصياغة
أما عبد القاىر الجرجاني فقد أرجع الجكدة في الشعر إلى النظـ، إتحاد المبنى 

 كاعمـ أف قكلنا الصكرة إنما ىك تمثيؿ »: كالمعنى، كىما ينتظماف في الصكرة فيقكؿ
كقياس لما نعممو بعقكلنا عمى الذم نراه بأبصارنا، فمما رأينا البينكنة بيف آحاد األجناس 

تككف مف جية الصكرة فكاف بيف إنساف مف إنساف، كفرس مف فرس بخصكصية تككف في 
ككذلؾ كاف األمر المصنكعات بيف خاتـ مف خاتـ . صكرة ىذا ال تككف في صكرة ذاؾ

ثـ كجدنا بيف المعنى في أحد البيتيف كبينو في اآلخر بينكنة في . كسكار ف سكار بذلؾ
لممعنى في ىذا صكرة غير : عقكلنا كفرقا عبرنا عف ذلؾ الفرؽ كتمؾ البينكنة بأف قمنا

                                                           
 .259 صالصكرة الفنية في التراث النقدم كالبالغي عند العرب،: جابر عصفكر(1)
 .21، صالصكرة الشعرية في النقد العربي الحديث: بشرل مكسى صالح (2)
  .22المرجع نفسو، ص (3)



 " فييا..إلىحيف تنزلؽ المعارج "  جماليات الصكرة في ديكاف                    :الفصؿ الثاني

 

55 
 

كليس العبارة عف ذلؾ بالصكرة شيئا نحف ابتدأناه فينكره منكر بؿ ىك : صكرتو في ذلؾ
نَّما الشعر صناعة كضرب مف : مستعمؿ مشيكر في كالـ العمماء كيكفيؾ قكؿ الجاحظ كا 

 .( 1)«التصكير
 ىي الشكؿ الخارجي الذم تتشكؿ فيو المعاني »كىذا يعني أف الصكرة الشعرية 

، (أم المرجع)سكاء أكانت حقيقية أك مجازية، فالصكرة الذىنية ليست ىي الصكرة البصرية
فتصكير العاني عند الجرجاني يعني أف . كالتصكر ىك المفيـك الذم يرد في الذىف

يصكغيا األديب كينظميا كيشكميا عمى ىيئات معينة يككف التمايز كالتفاضؿ فييا عمى 
 (.2)«أساس منيا

فعبد القاىر الجرجاني كضع القكاعد األساسية في البناء النقدم العربي بحيث لـ 
نما ىك معنى كمبنى ال سبؽ  ينظر إلى الشعر عمى أنو معنى كنضيؼ لو مبنى، كا 

 .ألحدىما
 فضؿ إخراج صياغة مف تشت العمـك إلى حدكد الخصكص، »كنجد أف لعبد القاىر

كتـ ذلؾ بإدراكو أف مقياس التشابو ال يعد مقياسا فنيا فأىممو، كجعؿ مف خصكصية 
الصكرة األساس الفني المطمكب في تقكيـ، كتطكر مفيـك الصكرة في نقدنا القديـ تطكرا 

كبيرا حيف ربط أجزاء ىذه الصكرة بالعالئؽ منطمقا مف ذكقو مستعينا بالنحك في ضبط ما 
 .(3)«يضبط مف ىذه العالئؽ أك الركابط بيف األلفاظ

لذا فالجرجاني قاـ بفتح المجاؿ لمخمؽ كاإلبداع الشعرم المبني عمى الذكؽ الفني 
فنظرية النظـ عنده ال تعني رصؼ األلفاظ بعضيا ببعض بقدر ما . كاإلحساس المرىؼ

 .تعني تكخي معاني النحك، التي تعمؿ عمى التفجير كالتفاعؿ كالخمؽ داخؿ النصكص

                                                           
 .389دالئؿ اإلعجاز، ص: عبد القاىر الجرجاني( 1)
، رسالة ماجستير، قسـ المغة العربية (دراسة داللية)البنية المغكية لقصيدة الكعبة الزىراء لبدكم الجبؿ: خميسة حمادم (2 )

 .178ـ، ص2014-2013كآدابيا، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .24، صالصكرة الشعرية في النقد العربي الحديث: بشرل مكسى صالح (3)
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 فإنؾ تجد الصكرة »: بقكلو (أسرار البالغة)كيحدد عبد القاىر الجرجاني في كتابو 
المعمكلة فييا كمما كانت أجزاءىا أشد اختالفا في الشكؿ كالييئة، ثـ كاف التالـؤ بينيا مع 

     ( 1)«ذلؾ أتـ، كاالئتالؼ أبيف، كاف شأنيا أعجب، كالحذؽ لمصكرىا أكجب
 

          أم أف الصكرة ال تثبت عنده إال في أرض التناقضات التِّي ىي كحدىا تخصب 
نمكىا، ألفَّ األشياء المتشابية ال تحتاج إلى جمعيا كلكف كمما كاف االختالؼ ثـ جاء 

. بعدىا  االئتالؼ كاف أركع كأعجب
    إذف فالصكرة الفنِّية أك التصكير الفنٍّي ىك كسيمة الشَّاعر لمتعبير، كأداء كظيفة معينة 

عطائو ىيئة أك شكؿ كتجريد حسي فالكالـ . بطابع جمالي بحيث يقـك بتجسيد المعنكم كا 
 يمتقط »كالمعاني صفة مشتركة لدل جميع البشر لكف الشَّاعر غير النَّاس العادييف فيك 

المعنى المعركؼ كيشكمو تشكيالن، كيرفعو مف مرتبتو العادية إلى مرتبة ال يصؿ إلى 
 .(2)«تحقيقيا إال خاصة الخاصة

كىكذا فإفَّ الجرجاني ىك أكؿ مف أعطى لمصكرة داللتيا االصطالحية، كىي تعني 
  فيي تعني عنده المميزات المفرقة لمشيء عف غيره، »الفركؽ المميزة بيف معنى كمعنى 

كقد تككف في الشكؿ كقد تككف في المضمكف ألفَّ الصكرة مستكعبة ليما كالنظرة ألحدىما 
. (3)«ال بد أف تنعكس عمى اآلخر كال يمكف الفصؿ بينيما

لذا نجد أفَّ مصطمح الصكرة الشِّعرية ليس جديدنا في النقد األدبي، فقد عرؼ منذ 
ف اختمفت الدالالت حكلو باختالؼ النقاد، كلكف عمى العمـك إفَّ الصكرة ىي  القديـ كا 

اإلطار الخارجي أك القالب الذم يكضع فيو المكضكع كتصب فيو التجربة أك كما يراىا 
الجرجاني المميزات المفرقة لمشيء عف غيره، كىي قد تككف في الشَّكؿ كقد تككف في 

                                                           
محمد رشيد رضا، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، : أسرار البالغة في عمـ البياف، تح: عبد القاىر الجرجاني (1)
 .127ـ، ص1988، 1ط
 .322 الصكرة الفنية في التراث النقدم ك البالغي عند العرب،ص: جابر عصفكر( 2)
 .15الصكرة الفنية في شعر الشماخ، ص : محمد عمي ذياب( 3)
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كما تعني ما تعارؼ . المضمكف، كبيذا ال يمكف الفصؿ بينيما أم الشكؿ كالمضمكف
 عميو البالغيكف مف استعارة كتمثيؿ كتشبيو ككناية كغيرىا مف كسائؿ التخييؿ 

 .كالمحاكاة
 في نقدنا المعاصر فكاف عف طريؽ االستفادة -  مصطمح الصكرة-أما العكدة إليو

. (1)مف النظريات الغربية الحديثة كباألخص الركمنطيقية كالرمزية
 :لمحدثينعند ا- ب

 لقد اختمؼ النقاد العرب المحدثكف في تحديد مفيـك الصكرة كذلؾ حسب ثقافتيـ 
 كقد تييأ لمصطمح الصكرة أف يعكد إلى الدراسات »:حيث يقكؿ أحمد مطمكب. كمشاربيـ

النقدية بعد اتصاؿ العرب بالغرب في القرف العشريف كبعد أف أخذكا يدرسكف التراث 
العربي في المناىج الحديثة، كاختمفكا في فيـ الصكرة الختالؼ المنابع التِّي استقكا منيا، 

 .(2)«كتعدد المذاىب األدبية كالنقدية التِّي لـ يتفؽ في تحديدىا كمعناىا
      فذىب بعض الباحثيف إلى أفَّ مصطمح الصكرة حديث النشأة كىك مف المصطمحات 

 .الكافدة التِّي ال تكجد ليا جذكر في النقد العربي
مصطمح حديث صيغ تحت كطأة »كما يرل الناقد جابر عصفكر أفَّ الصكرة الفنية 
 .(3)«التأثير بمصطمحات النقد الغربي كاالجتياد في ترجمتيا

نييا خياؿ »: كنجد عمي البطؿ في تعريفو لمصكرة يقكؿ فالصكرة تشكيؿ لغكم ييككِّ
فأغمب الصكر مستمدة . الفناف مف معطيات متعددة، يقؼ العالـ المحسكس في مقدمتيا

ف كانت ال تأتي  مف الحكاس، إلى جانب ما ال يمكف إغفالو مف الصكر النَّفسية كالعقمية كا 

                                                           
 . 16الصكرة الفنية في شعر الشماخ، ص: محمد عمي ذياب (1)
 .17المرجع نفسو، ص( 2)
 .7الصكرة الفنية في التراث النقدم كالبالغي عند العرب، ص: جابر عصفكر( 3)
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 فمنيـ مف يربط بيف الصكرة كشكميا كأدكاتيا المككنة ليا مف .(1)«بكثرة الصكرة الحسية
 .خياؿ كصكر لألشياء

كال شؾ أف تعامؿ نقادنا المعاصريف مع مفيـك الصكرة قد تطكر كتأثر بالمفاىيـ 
الجديدة، فمـ تعد الصكرة أثر الشاعر الذم يصؼ المرئيات كصفا يجعؿ قارئ شعره ما 

 . (2)يدرم أيقرأ قصيدة مسطكرة أـ يشاىد منظرا مف مناظر الكجكد ؟
 فالصكرة ليست لكحة مرسكمة »كالصكرة مصطمح يضيؽ ذرعا بالحصر كالتحديد

تعتمد عمى المرئيات البصرية فقط، تركة بقية الحكاس بحيث يفقد الشاعر حيكيتو، كال 
تحمؿ مف الرؤل كالدالالت البعيدة ما يضفي عمييا العمؽ كالبعد عف السطحية كالمباشرة 

كالحرفية في نص األشياء، بؿ يجب أف تعتمد التكامؿ في بناءىا كالكحدة في ترابطيا 
يمائيا، إذ أصبحت الصكرة الشعرية  كاإليحاء في تعبيرىا كالتآزر الجزئي في تكامميا كا 
ف  رؤية، كلكنيا ليست رؤية حالمة، بؿ ىي رؤية تمتقط كتسجؿ كتختار كتركب كتيكىكِّ
مشيدا كامال كىي تجربة تجكب اآلفاؽ، متدفقة عارمة تحطـ ما يعكقيا كترفض أف 

  ( 3)«تخضع لمقكالب
       كيختمؼ مفيـك الصكرة باختالؼ المذاىب، فيي عند عبد القادر الرباعي ليست 

ذلؾ التركيب الذم يمثمو تشبيو أك استعارة أك كناية فقط، بؿ إنَّيا أيضا ذلؾ البناء الكاسع 
الذم تتحرؾ كتجكؿ فيو مجمكعة مف الصكر المفردة بعالقاتيا المتعددة حتى تيصيِّره 

متشابؾ الحمقات كاألجزاء بخيكط دقيقة مضمكمة بعضيا إلى بعض لتشكؿ لنا في األخير 
. (4)ما يسمى بالقصيدة

                                                           
ـ، 1983، 3الصكرة في الشعر العربي حتى آخر القرف الثاني اليجرم، دار األندلس، بيركت، لبناف، ط: عمي البطؿ(1)

 .30ص
 .18الصكرة الفنية في شعر الشماخ، ص: محمد عمي ذياب: ينظر (2)
 .ف. المرجع نفسو، ص (3)
ـ، 1984، 1الصكرة الفنية في النقد الشعرم، دار العمـك لمطباعة كالنشر، الرياض، ط: عبد القادر الرباعي: ينظر( 4)

 .10ص
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فكأف الصكرة كائف حي لو صفات كمميزات، فالشاعر يستميـ مكاد صكرتو مف 
 .الكاقع كالخياؿ كالشعكر كالالشعكر، كيمنح ليا صفات كالرمز كاإليحاء كالغمكض

 األكلى أف الصكرة تعبير عف نفسية الشاعر »كيرل إحساف عباس الصكرة مف زاكيتيف 
كأنيا تشبو الصكر التي تتراءل في األحالـ، كالثانية أف دراسة الصكرة مجتمعة قد تعيف 

 .(1)«عمى كشؼ معنى أعمؽ مف المعنى الظاىرم لمقصيدة
 أما عف طبيعة الصكرة »أما جابر عصفكر فإنو يرل الصكرة مف زاكيتيف مختمفتيف 

ذاتيا فقد نظرت إلييا مف زاكيتيف تراعي كؿ منيا جانب مف جانبي الصكرة في مفيكميا 
القديـ، يتكقؼ الجانب األكؿ عند الصكرة باعتبارىا أنكاعا بالغية، ىي بمثابة انتقاؿ أك 

أك لعالقة - كما يحدث في التشبيو كاالستعارة بأنكاعيا- تجكز في الداللة لعالقة المشابية
تناسب متعددة األركاف كما يحدث في الكناية أك أضرب المجاز المرسؿ، كيعالج الجانب 

 .(2)«الثاني طبيعة الصكرة باعتبارىا تقديما حسيا لممعنى
 أف ىناؾ »كعمى اختالؼ آراء النقاد حكؿ طبيعة الصكرة، فإف عمي البطؿ يرل

اتجاىيف لمكشؼ عف ذلؾ، يتجو أكليما اتجاىا سمككيا ييتـ بالصكرة الذىنية مف حيث ىي 
نتيجة لعمؿ الذىف اإلنساني في تأثره بالعمؿ الفني كفيمو ليا، كيصنؼ ىذا االتجاه 

الخ كيتجو ثانييما ...الصكرة بحسب مادتيا إلى صكر بصرية كسمعية كشمية كذكقية
اتجاىا رمزيا كيرل الصكرة باعتبارىا تجسد رؤية رمزية كييتـ فييا باألنماط المكررة التي 

 .         (3)«سميت بعناقيد الصكرة
     فالصكرة الشِّعرية ىي شكؿ تعبيرم يجسد ما يجيش بو الشَّاعر أك األديب مف 
مشاعر كأحاسيس، فيي تحمؿ طاقة شعكرية عظيمة مشحكنة في األلفاظ كالتراكيب 

كعندما ...  الشعكر المستقر في الذاكرة»المُّغكية، فيي كما يعرفيا عز الديف إسماعيؿ بأنَّيا

                                                           
 .238فف الشعر، ص: إحساف عباس (1)
 .10الصكرة الفنية في التراث النقدم كالبالغي عند العرب، ص: جابر عصفكر( 2)
 .27الصكرة في الشعر العربي حتى آخر القرف الثاني اليجرم، ص: عمي البطؿ (3)
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تخرج ىذه المشاعر إلى الضكء، كتبحث عف جسـ فإنَّيا مظير الصكرة في الشِّعر أك 
 .(1)«الرسـ أك النحت

كمف خالؿ ما سبؽ نستنتج أف الصكرة الشٍّعرية تعد مف أىـ الدراسات النقدية التِّي 
تشغؿ النَّص الشِّعرم حاليا، فيي الكسيمة التِّي يستكشؼ بيا الناقد القصيدة، كما أنَّيا أحد 

. المعايير اليامة لمحكـ عمى أصالة التجربة، كقدرة الشَّاعر عمى تشكيؿ فضاء ممتع
     كلعؿ الميمة األكلى لمصكرة ىي تجسيد تجربة الفناف كتبمكر رؤاه كتساعده عمى 

التكاصؿ مع العالـ الخارجي كتعمؽ إحساسو باألمكر كاألشياء المكجكدة في عالـ 
  معفالصكرة الشِّعرية ىي الطريؽ الكحيد الذم يحاكؿ عبره الشَّاعر االتحاد. المحسكسات
 .عالـ الطبيعة

 :أنماط الصورة- 2
 : الصورة الحسية2-1

كىي مركبة مف المحسكسات كقد يكنى عنيا بمفردات ليا داللتيا اإليحائية عمييا، 
فالحكاس . كتدخؿ الحكاس الخمس عنصرا أساسيا في خمقيا فييا تستمد مف عمؿ الحكاس

ىي النافذة التي يستقبؿ بيا الذىف ما ىك مرئي أك سمعي في العالـ الخارجي، فيعيد 
غير أف الصكرة المكحية ال تتأتي بمجرد حشد »تشكيميا كتصكرىا إلى دالالت كمعاف،

نما تتطمب نكعا مف العالقة الجدلية بيف الذات المبدعة  المدركات الحسية ككصفيا، كا 
كمدركاتيا الحسية ،فتحذؼ منيا أشياء كنضيؼ إلييا أشياء أخرل، كيعاد تركيب تمؾ 

 .(2)«المدركات في صكر مغايرة لكؿ أشكاليا المألكفة
لذا تشكؿ الحكاس جكىرا في تشكيؿ الصكرة ألنيا مف الكسائط التي تمدنا بالمعرفة 
كتقـك بنقؿ الكاقع الخارجي إلى الذات الداخمية، كمف ثـ تشكؿ في الذىف الصكرة الذىنية 

                                                           
 .71ـ، ص1981، 4التفسير النفسي لألدب، دار العكدة، بيركت، لبناف، ط: عز الديف إسماعيؿ (1)
، 1الرمز كالقناع في الشعر العربي الحديث، دار الكتب الجديدة المتحدة، بيركت، لبناف، ط: محمد عمي الكندم (2)

 .29ـ، ص2003
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فتتجسد في ألفاظ منطكقة أك مكتكبة في النص الشعرم، لتظير فعاليتيا كحيكيتيا مف 
خالؿ ارتباط ما في الذىف باإلحساس، كما يمكف أف يمكف كيصبغ ما في الداخؿ عمى ما 
في العالـ الخارجي، فتككف بذلؾ الحكاس أىـ كسائؿ الذىف في التصكير الشعرم سكاء 

 .(1)المتمقي/ الباث، أـ تعمؽ بالقارئ/ أتعمؽ األمر بالمبدع
 حيف يستخدـ الكممات الحسية »فيستخدـ الشاعر ما يطابؽ تجربتو ألف الشاعر 

كبشتى أنكاعيا، ال يقصد أف يمثؿ بيا صكر لحشد معيف مف المحسكسات، بؿ الحقيقة 
 .(2)«أنو يقصد تمثيؿ تصكر ذىني معيف لو داللتو كقيمتو الشعكرية

فالطابع الحسي لو تأثير كبير في بناء الصكرة فيك أداة تعيف الشاعر عمى التعبير 
. الطابع الحسي لمصكرة مبدأ أساسي، كلكنو ليس جكىر الصكرة كلكنو ليس الكظيفة»ألف

ف المجكء إلى التعبير الحسي كسيمة مف كسائؿ تأثير الصكرة، كلكنو ليس  كبعبارة أخرل، كا 
 .(3)«إنو باألحرل أداة لتمكيف ىذه الكظيفة كتقكيتيا في النفس. الكظيفة

فالنقاد المحدثكف يقسمكف الصكر بحسب المكضكعات التي تستمد منيا عناصرىا، 
: فتككف حسية إذا كانت مستمدة مف الحكاس كىا يتفرع إلى أنكاع بحسب الحاسة فمنيا
بصرية أك سمعية أك ذكقية، أك لمسية، أكشمية، كقد تتداخؿ الحكاس فتككف بصرية 

سمعية، أك بصرية سمعية ذكقية في الكقت نفسو كىك مايسمى بتراسؿ الحكاس، كتككف 
 .ذات تأثير أقكل في النفس

 :الصورة البصرية-أ
إف الجانب المرئي يمثؿ النِّسبة العميا بيف سائر المدركات، فالشَّاعر يرل ما ال يراه 

إذ أفَّ األلفاظ الدَّالة عمييا كافرة الحضكر، كقد يكنى عنيا بمفردات . األشخاص العاديكف

                                                           
الصكرة الشعرية كجمالياتيا في شعر أبي الصمت أمية بف عبد العزيز األندلسي، رسالة : ابتساـ دىينة: ينظر (1) 

 .119ـ، ص2013-2012دكتكراه، قسـ اآلداب كالمغة العربية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 .130الشعر العربي المعاصر، ص:  عزالديف إسماعيؿ(2) 
 .32ـ، ص1981، (ط. د)الصكرة كالبناء الشعرم، دار المعارؼ، القاىرة، : محمد حسف عبد ا (3) 
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حيف تنزلؽ "ليا داللتيا اإليحائية عمييا مرتبطة بخياؿ الشَّاعرة الكاسع فمثال في قصيدة 
 :حيث تقكؿ" فييا.. المعارج إلى

 ..يمزمنا »
 ..كي يتعرل

 ..ىذا القصر عف آخر حبشي فينا
 ..لعبتنا المعراجٍ .. يسرؽ منا 

 ..األخضركييندس فينا الضكء 
 ..ير السَّرد الشرقيئبكيبحثي في ت

 ..عف
 ..منظكر عمكم

 ..عف
 ..كؿ إلو يركم
 ..أحجية مبتكرة

 ..األسكد كالخبز
. (1)..» يزداد العتؽ

 :ثـ تقكؿ
 ..يمزمنا أنؼ آخر »

 ..فالكجو الجذىاب
 ..كشؼ كؿ مساحيؽ األمس

 ..عف سحنتو
 ..كتصدل لمبحر الخائؼ

                                                           
 .10-9فييا، ص.. حيف تنزلؽ المعارج إلى: حميمة قطام(1)
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. (1 )«..الشاحب.. بالمكف الحبشي
فكؿ ىذه األلكاف  (األخضر، األسكد، المكف الحبشي) إف استعماؿ الشَّاعرة لأللكاف 

فاالخضرار ىك داللة عمى عكدة الحياة بعد سرقة لعبتيا  . تجسد لنا ىندسة ىذا الضكء
 .المعراج

     كتستعمؿ المكف األسكد لتعبر عف تمؾ األحجية المبتكرة، فيناؾ تفجير لمصكر فمـ 
. تعد تكجد األلكاف، ألفَّ الشعكر بالمكف ىك إحساس بالحياة كجماليا

 :    أما ىذه الصكرة التِّي أمامنا فيي تصؼ لنا شعكرىا كمدل الحزف الذم يعترييا فتقكؿ
بالجفا زنػدا التبعثر  كقػدت..إليػؾ جثػا أجػمػي المرفؿ»

 .(2)«ك تنيى العاريات مف التٌسحر..  الصمكات رمضى فيؾ تتمىأرل
  :كأيضا

  ميتا ككاقػػػػعأراؾ أريد أف »
 مأساة عمر ضائع
 .(3 )«..رىيف كجد باألنا المجزاة

 قد اكسبت قيمة مف المفاجأة ألنَّيا »فنالحظ الصكرة البصرية لدل الشَّاعرة ىنا 
 كمف ىنا تككف اليزة المفاجئة التِّي .(4)«كممات غير منتظرة كاف كقعيا في المتمقي أكثر

تصنعيا الصكرة، كتككف حالة اإلرتياح كالتكازف التِّي تدركنا بعد قراءتيا كبغض النظر عف 
ا أـ ميحزننا  .مضمكف النَّص الشِّعرم سكاء أكاف مفرحن

  :(5)     كيقـك اإلدراؾ الحسي الجمالي عمى
                                                           

 .10فييا، ص .. حيف تنزلؽ المعارج إلى: حميمة قطام(1)
 .59المصدر نفسو، ص( 2)
 .30نفسو، ص( 3)
الصكرة الشعرية عند الشاعر عز الديف مييكبي دراسة أسمكبية، رسالة ماجستير، قسـ المغة : عبد الرزاؽ بمغيث(4)

 .85، ص (ت.د)، الجزائر، 2العربية كآدابيا، جامعة بكزريعة 
 .130الصكرة الشعرية كجمالياتيا في شعر أبي الصمت أمية بف عبد العزيز األندلسي، ص: ابتساـ دىينة: ينظر( 5)
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     فالصكرة البصرية ىذه عند حميمة قطام تعد مف كسائط الشٍّعرية الجمالية كتدؿ عمى 

 .خاصية التذكؽ الجمالي عندىا
 :الصورة السمعية- ب

     كىي أيضا حاسة مف الحكاس العميا مثؿ البصر ألنَّيا تقـك بخدمة العقؿ كالنَّفس عمى 
 .باقي الحكاس

كيعد الصكت مف العناصر التِّي تشكؿ الصكرة الشِّعرية، كما أفَّ حاسة السمع ىي الحاسة 
الكحيدة التِّي تعمؿ ليالن كنيارنا كال يستطيع اإلنساف التحكـ فييا، كىنا يتميز السمع عمى 

 .البصر كباقي الحكاس
كمف الصكر السمعية التِّي كظفتيا حميمة قطام في ديكانيا كليا داللة سمعية أك 

 : إيقاعية، كمثؿ ذلؾ في قكليا
 عشركف كزكج عركس» 

       تتأبى 
 .(1 )«.. الدبكةصكت     اإلجماع عمى 

 :كقكليا
 .. مف لينيا كالكبرياءيشتكي »
 .(2 )«.. مف طيبيا حتى الشقاءيشتكي

                                                           
 .7ص فييا،..  إلىالمعارج تنزلؽ حيف: قطام حميمة(1)
 .13ص ،المصدر نفسو( 2)

المتذكىؽ

المكضكع الجمالي

المتذًكؽ/القارمء

(الحكاس)كسائط  
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 : في قكليا
 ..أقكؿ ال لف »

 ..فكحدم أحبؾ
 ..أقكؿكأعرؼ كيؼ 

 ! أقكؿكلماذا .. متى
 .(1)«أحبؾ 

 :كأيضا
  ال ىيت لؾرددت ك»

. (2)« كاقترب لكميدع عنؾ 
كميا تدؿ عمى حاسة  (صكت، أقكؿ، لكمي، رددت، يشتكي)     إف كؿ مف المفردات 

السمع، كما تدؿ عمى عممية الخطاب فيذه الدكاؿ يمكف اعتبارىا قرائف تعكد عمييا دكف 
. ذكرىا مباشرة
 :كما نجد قكليا

  أنا ميت»
 .(3 )«!باإلنصياعبالصمت أك 

 :ك أيضا
 .. كأنني أطمت ذات مرة»

 (4)«! في المرآة البكح

 

                                                           
 .22ص ،فييا..حيف تنزلؽ المعارج إلى: حميمة قطام( 1)
 .26ص ،المصدر نفسو( 2)
 .18ص ،نفسو( 3)
 .40ف، ص( 4 )
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 :كما تقكؿ
  شعرم مع الراحمةأجدؿ »

 .(1)« شعرم بال قافمة أقرأك                              
 :ثـ تكاصؿ قائمة

 .. قصة عمرىا شجني»
 ...حكييا مستحيؿ..  مكجعسردىا

 :إلى أف تصؿ كتقكؿ
 أثمرت فرحا فكؽ أكداجنا

 قائمة ىمسةأثمرت 
 (2)«..كانتيت كميا

كميا مرتبطة بالسمع ألفَّ المساف ينطؽ ليسمع  (اليمس، قائمة، الحكي، السرد)فألفاظ النطؽ
 .اآلخريف

 أف أصؿ المغات كميا إنما ىك مف األصكات المسكعات كدكم »كيرل ابف جني 
 .(3)«كنحك ذلؾ ثـ كلدت المغات عف ذلؾ فيما بعد (...)الريح، كحنيف الرعد، كخرير الماء

 :فالصكرة السمعية متكفرة بكثرة في ديكانيا كتركز عمييا كذلؾ في قكليا
 .. أمثمكـ»

  ليلحف    ال 
  ليصكت      ال 

 .   (4)«             ال عمر لي 
                                                           

 .37ص ،فييا..حيف تنزلؽ المعارج إلى: حميمة قطام( 1)
 .39ص ،المصدر نفسو( 2)
(3)

، 1، ج(ت. د)، (ط. د)محمد عمي النجار، المكتبة العممية، القاىرة، : الخصائص، تح: (أبك الفتح عثماف)ابف جني 
 .46ص

 .42ص ،فييا..حيف تنزلؽ المعارج إلى: حميمة قطام(4)
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 :ككذلؾ
  يا ذم الحمامة»
 .(1)« األياـ عني ناحت

فكؿ ىذه الصكر السمعية المفردات التي استطاعت أف تكصؿ لنا مشاعرىا كبخياليا 
الدقيؽ أف تنقمنا إلى عالميا، فسمعنا ما كانت الشَّاعرة تسمعو كتقكلو، كتصؼ لنا األجكاء 

 .كالحالة التِّي كانت فييا ككأننا نراىا بعيف الحقيقة
 :الصورة الممسية- جـ

     فالشَّاعرة اعتمدت عمى صكر صريحة لتصكير حاسة الممس كأبرزىا صكرة اليد، 
 .لذلؾ استعانت بيا في تشكيؿ صكرىا مف الزاكية التِّي يستطيع غيرىا القياـ بيا

 :كمف أمثمة ذلؾ ما نجده في قكليا
 ! كالشَّيقة القاتمة »

 فال تنفعؿ.. يدم       أنت بيف 
 .(2 )«..كال تفتعؿ

 :كقكليا
  أكنانتي»

  الحنطية الٌسمراءاليدميدَّم 
 .(3)«بالخبز الٌرماد 

 :ثـ تكاصؿ قائمة
  فأنا برمء»

 عندما.. مف خكؼ آدـ
                                                           

 .48ص ،فييا..حيف تنزلؽ المعارج إلى: حميمة قطام(1)
 .38ص ،المصدر نفسو( 2)
 .33نفسو، ص (3)



 " فييا..إلىحيف تنزلؽ المعارج "  جماليات الصكرة في ديكاف                    :الفصؿ الثاني

 

68 
 

  إلى الخطيئةاليديفكمد 
 .(1)«كمد عمرا يائسا 

فمفظ اليد ىك داللة صريحة عمى حاسة الممس، ألفَّ اليد قد تكقع صاحبيا في 
مد اليديف : ففي قكليا .الميالؾ كالمكاره كالمساكمء، كما قد تككف تدؿ عمى الخير كاإلغاثة

 إلى الخطيئة
 .اليد                  اليالؾ كالشقاء

كيًتب لو  ألٌف آدـ عندما مد يده إلى الشجرة كقطؼ منيا كاف قد فعؿ خطيئة لذا
الشقاء كالنزكؿ إلى األرض، كلكف ىك لـ يفعؿ ىذا إال عندما غره الشيطاف ككذب عميو، 
لذا ىي تشبو نفسيا بآدـ عندما برأ نفسو فيي كذلؾ بريئة كبراءة آدـ عندما مد اليديف إلى 

 .الخطيئة كأكؿ زادا مكحشا
فقد أسيمت الصكرة الممسية في إبراز فنية الشَّاعرة، حيث تصؼ لنا جمالية تركيبيا 
بداعيا في تكظيؼ ىذه الحاسة التِّي قد ال نرل ليا أىمية كبيرة كحاسة السمع كالبصر  .كا 

 :الصورة الذوقية- د
     كتأتي ضمف طائفة الصكر الحسية، فكاف حضكرىا ميكًمؿ مف حيث جماؿ 

تيىا مباشرة أك باستحضار قرائف تعكد عمييا كمف  اإلدراؾ كالتصكير الشِّعرم فيي إما ذىكىرى
 :تمؾ الصكر نذكر قكليا
 ! ما الذم سيكفيني ألقكؿ أنت كاحد لف يثنى »

 أنت جكع في الضمير
 أنت امتالء مف خكل الركح

 .(2 )«! ظمأ كرمٌّي أنت 
 .فاألرتكاء كالظمأ ليما داللة صريحة عمى حاسة الذكؽ

                                                           
 .35ص ،فييا..حيف تنزلؽ المعارج إلى: حميمة قطام(1)
 .69ص ،المصدر نفسو (2)
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 :كفي قكليا
  با مني عميكـ»

  )1(«-  لحـ عمرم - تستسيغكاال 
 :ثـ تقكؿ

  ىؿ منكـ»
 يستسيغمف 
 .(2)«المرـ طعلحما ؾ

 . فيي تصكر لنا مرارة الحياة كتجسدىا عف طريؽ الحاسة الذكقية ككأنَّيا تتجرعيا كتأكميا
 :كما تقكؿ

 كتعٌرل الظٌؿ عف»
 صيد كعمر عربيٌ 
 ذلؾ الشجف الغبي
  (3)«..ىؿ سيبتمع الحريؽ 

تصكر لنا الشَّاعرة كثرة الثكرات التِّي يعانييا العالـ العربي كشدة تأزمو فصار يبتمع 
ميت  أنا)الحريؽ ألنَّو لـ يجد ماذا يأكؿ، كىذا راجع لشدَّة األلـ كالكجع الذم تعانيو ثـ تقؿ 

 . ألفَّ المكت أمر كقد ال مفر منو (ىنا أك ىناؾ
 : الصورة الشمية- هـ

.. حيف تنزلؽ المعارج إلى"كىي خامس الحكاس التِّي ذكرتيا حميمة قطام في ديكانيا
فيي تكظفيا لتعبر عما يجكب في دكاخؿ اإلنساف مف ركح االنتماء كاالستقرار " فييا

كما تكظفيا لتعبر عف مدل أساىا كآالميا عمى ما أصاب البالد، مع كجكد . كاألمف

                                                           
  .41فييا، ص..حيف تنزلؽ المعارج إلى: حميمة قطام (1 )

 .42المصدر نفسو، ص (2)
 .15نفسو، ص (3)
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، فإفَّ تكظيؼ الشَّاعرة حميمة قطام  بعض الغمكض في ألفاظيا كتراكيبيا لكف عمى العمـك
ا مف باب التصكير الشِّعرم ألجؿ تحقيؽ التذكؽ الجمالي كمف  ليذه الحاسة كاف أيضن

 : أمثمة ذلؾ قكليا
ر »   أدعكا الحضى

 ... المكت رائحة..... لكي ال تشٌكه 
 (1)« الحسيفعبؽمف 

 :كأيضا
  يا خيمريىا»

 ...فمتسفرم عني قريبا 
 إذا اقتنت ىي عطرىا المسفكح

 (2)«كالدمع الخرب
، كما يمفت االنتباه في (عطر، رائحة، عبؽ )إفَّ ما دؿ عمى حاسة الشَّـ تمثؿ في 

 (كالدمع الخرب)ك (إذا اقتنت ىي عطرىا المسفكح): ىذه األسطر الشِّعرية
ككأفَّ اإلسناد غير مالـ مما يشكؿ منافرة إسنادية كغير منطقية مف الناحية الدَّاللية، 
ألنَّو ال يعقؿ أف يككف الدمع الخرب عطرنا فينا نجد الدكاؿ  قد ىجرت داللتيا المعجمية 

 . إلى المعنى اإليحائي
 الكممة الشِّعرية تتضمف مكت المُّغة كبعثيا »:كىذا ما يؤكده صالح فضؿ في قكلو

 .(3)«في آف كاحد
كيأتي جماؿ ىذه الصكرة الشِّعرية الشَّمية في استخداـ األلفاظ التِّي تضكع برائحة 

العطر كتجعمنا نشُّميا كما لك أنَّيا كاقعية، كذلؾ أفَّ الشَّاعر يندمج باألشياء، كيخمع عمييا 
                                                           

 . 22 ص فييا،..حيف تنزلؽ المعارج إلى: حميمة قطام(1)
 . 26المصدر نفسو، ص ( 2)
 . 341نظرية البنائية في النقد األدبي، ص :  صالح فضؿ(3)
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ف كانت تبدك غير كاقعية ألفَّ الصكرة  في  مشاعره كأحاسيسو، فينتزع صكرة مف كاقعو كا 
الشِّعر ال تكمف في استعراض المعاني كاألفكار كاإلعراب عف المشاعر كاألحاسيس كيفما 
نَّما تكمف في الطريقة الفنِّية كاألسمكب الفردم الخاص  الذم يتـ بكاسطتيا  شاء المتكمـ، كا 

  .(1)التعبير عف تمؾ المضاميف
فالشَّاعرة تقدـ لنا الصكرة تتحرؾ أماـ أعيننا كذلؾ عبر استعماؿ الصكر الحسية 
الخمس ككأننا أماـ مشيد تصكيرم حي، كذلؾ مف أجؿ أف تككف الصكر أرسخ كأجمؿ 

 . كتستكلي عمى نفس القارئ كىكاه
 : الصورة الذهنية- 2-2

كىي مركبة مف أشياء معنكية مجردة فميس المقصكد بالصكرة الذىنية المصطمح 
نَّما يقصد بو الصكرة الشِّعرية العقمية التِّي تككف عناصرىا مستمدة مف  المقابؿ لمداؿ كا 

 نتيجة لعمؿ الذىف اإلنساني في تأثره بالعمؿ الفنِّي »المكضكعات العقمية المجردة ألنَّيا 
  فيي تخترؽ ما ىك حسي كمرئي لتدخؿ كتغكص في العمؽ فتكشؼ ما لـ (2)«كفيمو لو

 . تتمكف الحكاس رؤيتو
 أداة الخياؿ، ككسيمتو، كمادتو اليامة التِّي يمارس بيا كمف، »:كما أفَّ الصكرة ىي
 القدرة عمى تككيف »، كالخياؿ عمى حد قكؿ جابر عصفكر ىك(3)«خالليا فاعميتو كنشاطو

  (4)«صكرة ذىنية ألشياء غابت عف متناكؿ الحس
فتجسدت الصكرة الذىنية في شعر حميمة قطام كىي تقدـ لنا معاني الصبر 

 : كالحرماف فتقكؿ
  عمرىه اليارب مني»

                                                           
 . 93الصكرة الشعرية عند الشاعر عز الديف مييكبي، دراسة أسمكبية، ص : عبد الرزاؽ بمغيث:  ينظر(1)
 . 28الصكرة في الشعر العربي حتى آخر القرف الثاني اليجرم، ص :  عمي البطؿ(2)
 . 14الصكرة الفنية في التراث النقدم كالبالغي عند العرب، ص :  جابر عصفكر(3)
 . 13 المرجع نفسو، ص (4)
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 قد دنا، حتى تدلىٌ 
 طالبا عمرنا تكلىٌ 

 كقميؿ الحٌظ في الحٌب عمى الجرؼ ييمٌني
 خطو بالٌنٍيؿ مني

 ..غىٍيرى أىٌني 
 (1)«كاحده في الحبٌ 

فنالحظ ىنا الشَّاعرة تعاني مف الكحدة في الحب كليا قميؿ مف الحظ بؿ ال يكاد 
يككف، كما أنَّيا تتحسر عمى العمر الذم يمر ىكذا ككأنَّو ىارب كيناؿ منيا، فتقديميا ليذه 

الصكرة الذىنية يمثؿ جانبنا مف الجماؿ في التصكير كبراعة في اإلدراؾ فيي تقدـ لنا 
 . صكرة الحب المعنكية كصكرة معبرة كمصكرة بدقة لعكاطفيا

 :كتقكؿ أيضا
  أتساءؿ يا ىذا الغسؽ»

 كأعذر جيال يشبيني حيف بو أكبر
 مف مٌنا يا ىذا الغسؽ
 أكثر شبيا باآلخر
 أكثر دمعا في اآلخر

 (2)«ىؿ منا مف يصبر في اآلخر
إفَّ حميمة قطام في ىذه األبيات تتحدث عف قيمة معنكية تدرؾ بالعقؿ فكأنَّيا تبحث 
عف أكجو الشَّبو بينيا كبيف الميؿ، فيي غامضة مثؿ الظالـ ال كجكد ألم تفاصيؿ سكل 

 .التساؤؿ مف األعذر كمف أكثر شبينا كمف أكثر حزنا ىي أـ الميؿ

                                                           
 . 67فييا، ص .. حيف تنزلؽ المعارج إلى: حميمة قطام(1)
 . 63 المصدر نفسو، ص (2)
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إٌف الصكرة الشِّعرية الذىنية تخاطب العقؿ لتكصؿ جماؿ الصكرة كلتؤثر في 
المتمقي، كىذا الكضع يتطمب الفيـ العميؽ لكؿ قكؿ شعرم، كيتعيف مع ذلؾ إدراؾ 

ف كانت كسيمة المعرفة الحدس   .(1)جمالياتو كحقائقو كتميزه حتى كا 
 : كمف النماذج المدعمة لمصكرة الذىنية ما تجسد في قكليا

 .... فاصبرم حتى أكٌسد ميرغىما »
 باقي جثاميف الرفاؽً 

 كيستعٌد األىؿ  كاألصحاب لرفدتي
 ال تعتدم مثمي خماصا

 (2).«فمتصبرم
فالصكرة الذىنية ىنا تكمف في القيمة األخالقية كىي الصبر، فصكرت لنا ذاتيا 

الميمكمة التِّي ال تستطيع أف تفعؿ شيئا لكنيا متمسكة بشيء كاحد كىك الصبر فيك حبؿ 
 . ال ينقطع أبدنا

 بيف النَّفس التِّي ىي مف عالـ الغيب، كبيف »كبيذا أشكمت الصكرة الذىنية كسيطا 
 (3)«الحس الذم ىك مف عالـ الشيادة

 : صور تراسل الحواس- 2-3
تراسؿ الحكاس يعني كصؼ مدركات حاسة مف الحكاس بصفات مدركات حاسة 

 (4)«فتعطي المسمكعات ألكاننا كتصير المشمكمات أنغامنا كتصبح المرئيات عاطرة»أخرل، 
كفي ىذا إبراز األحاسيس كالعالقات الخفية بيف األشياء، بحيث تتفاعؿ جممة مف الحكاس 

البشرية في بكتقة اإلحساس الفياض الذم يستغرؽ الحالة الشعكرية كيضيء الدٍفقة 
                                                           

 . 165الصكرة الشعرية كجمالياتيا في شعر أبي الصمت أمية بف عبد العزيز األندلس، ص : ابتساـ دىينة:  ينظر(1)
 . 49- 48فييا، ص .. حيف تنزلؽ المعارج إلى: حميمة قطام(2)
 . 30الصكرة في الشعر العربي حتى آخر القرف الثاني لميجرة، ص :  عمي البطؿ(3)
 . 418النقد األدبي الحديث، ص :  محمد غنيمي ىالؿ(4)
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ا، فينقؿ الشاعر ألفاظنا  التصكيرية  كيمدىا بطاقات مف التنكع ليزيد الصكرة جماالن ككضكحن
ال تعترؼ " لغة في المغة" مف مجاؿ حسي إلى مجاؿ آخر، كىك بذلؾ يشكؿ لغة جديدة 

باألعراؼ كالتقاليد كاألطر المكركثة، كىذا النمط مف التصكير جاء مف ابتكار الرمزييف 
  (1 )(بكد لير )خاصة 

إفَّ تراسؿ الحكاس يسمح لمشَّاعر أف ينتقؿ لدائرة التمقي مشاعره كأحاسيسو كما 
تنطبع في كجدانو كخيالو، فتقيـ بذلؾ عالقات متداخمة بيف معطيات الحكاس، بحيث تزداد 

قكة الخياؿ كخصكبتو ثراءن ينعكس عمى ركعة التصكير فينتقؿ ذلؾ األثر النَّفسي 
 فنقؿ صفاتيا إلى بعض يساعد عمى نقؿ األثر »:المصاحب لذلؾ التفاعؿ إلى المتمقي

النَّفسي كما ىك أك قريب مما ىك، كبذا تكمؿ أداة التعبير بنفكذه، إلى نقؿ األحاسيس 
 . (2)«الدقيقة

 يعطي لمشَّاعر فرصة استثمار »كيذىب عبد اإللو الصائغ إلى أفَّ ترسؿ الحكاس
إيحاء في حاستيف أك أكثر كبذلؾ يكثؼ مشاعره كيرٌكزىا في االتجاه الذم ينشده، يضاؼ 

إلى ىذا أفَّ ترسؿ الحكاس يثرم المغة كينمييا؛ ألنَّو يعني ضمننا أف ينأل الشَّاعر عف 
السِّياؽ المألكؼ لممفردة المعبرة عف حاسة ما، فينقؿ إلييا مفردات حاسة أخرل، كبذلؾ 

 . (3)«تتنكع أساليب التعبير عف الحاسة الكاحدة

                                                           
، (ط. د)الصكرة الفنية في الخطاب الشعرم الجزائرم، دار ىكمة، بكزريعة، الجزائر، :  بنظر عبد الحميد ىيمة(1)

 . 138 ـ، ص 2005
 . 395النقد األدبي الحديث، ص :  محمد غنيمي ىالؿ(2)
الصكرة البيانية في شعر عمر أبك ريشة، دار مكتبة الحياة مؤسسة الخميؿ التجارية، بيركت، : كجداف عبد إلو الصائغ( 3)

 . 36 ـ، ص 1997، 1لبناف، ط
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تككف »إذف فتراسؿ الحكاس يسمح بتداخؿ كتشابؾ الصكرة كاأللكاف كاألصكات حيث 
كحدة في الحكاس فسيحة عميقة تتشابؾ عمى رحابيا المشاىد كاأللكاف كاألصكات كيمتزج 

  .(1)«بعضيا ببعضيا اآلخر
، كيؤكد أفَّ أغمب "المتجاكبة"كما أطمؽ نعيـ عمى تراسؿ الحكاس مصطمح الصكر

 المكف المسمكع، كالمحف المرئي، كفييا : العالقات في الصكر المتجاكبة تككف في اتجاىيف
  . (2)تتجاكب األصكات كاأللكاف تتداخؿ

ككذلؾ يككف التأثير بالتراسؿ أقكل، ألنَّو يقدـ المشاعر طازجة كما يحسيا األديب، 
ا تصكيرينا  ال كما ىي عالـ المدركات الحسية العادية، كبذلؾ يشكؿ تراسؿ الحكاس انزياحن
تنتقؿ فيو األلفاظ مف العالقات المعيارية النَّسقية بيف الدكاؿ، إلى عالقات تنتج دالالت 

 كييعد التراسؿ الحسي كسيمة فنِّية متميزة مف كسائؿ التقديـ »مفعمة بركح التجمي كاالبتكار،
 . (3)«الحسي لممعنى في الصكرة الحديثة

لذا يستطيع الشَّاعر استعارة ما تؤديو إحدل الحكاس كخمعيا عمى حاسة أخرل 
ا  فينيار ما بيف المدركات مف حكاجز بحيث تتآزر إيحائينا كتخمؽ في كجداف المتمقي مناخن

 . شعكرينا كاحدنا
كالتراسؿ يتناسب مع طبيعة العصر، مف تعقد الحياة كتشعب شبكة عالقاتيا 

كارتباطاتيا، كيمجأ إليو الشَّاعر رغبة في إيجاد نمط جديد مف العالقات المُّغكية بحيث نجد 
 . مدرؾ حاسة ما يكصؼ بو مدرؾ حاسة أخرل

، تصكر لنا الشَّاعرة لحظات تدافع "حيفه ..ىؿ أتى عمى اإلنساف"ففي قصيدة 
لحاح المحظة الشُّعكرية التِّي تستحكذ عمى تفكيرىا، فتقكؿ  : المشاعر، كا 

  كالتمٍس لي»
                                                           

 . 80قصيدة النثر العربية مف خالؿ مجمة شعر األسس كالجماليات، ص : أماؿ دىنكف( 1)
 . ف. المرجع نفسو، ص:  ينظر(2)
 . 89الصكرة الشعرية في النقد العربي الحديث، ص :  بشرل مكسى صالح(3)
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 شكقنا الٌضائع مني
 فاليكل بعد تجني

 ..ثـ أني 
 قاب عيمريف، كأدنى

ـٌ أني   ..ث
 كصييؿ الميمة السكداء في جفني ييغٌني

 .(1)«عمرىه الياربى مني 
أسيـ نقؿ الدكاؿ مف مستكاىا المألكؼ إلى تراسؿ بيف حاستي السمع كالبصر حيث 

بما يحمؿ مف معاف الشكؽ كالحنيف، كالحب، كىك صكت يدرؾ بحاسة  (صييؿ)انتقؿ داؿ
السمع إلى مستكل يدرؾ مف خالؿ حاسة البصر، لتعمؽ مشيد الصدمة الذم تغمغؿ في 
نفس الشَّاعرة مكضحة العالقة بيف المدركات كالتي ال يمكف أف تصمنا إال مف خالؿ ىذا 

فالدَّكاؿ تنفتح بالتراسؿ كبالدالالت . التراسؿ بما يثيره في نفس المتمقي مف أحاسيس
الخاصة التِّي تحمميا في ثناياىا، عمى دالالت الحزف كالشكؽ كاأللـ، فالصييؿ في حدِّ 

 . ذاتو داؿ ميعبأ بكشائج العالقة الحميمية
كىكذا نجح التراسؿ في تصكير المحظة الشُّعكرية، ككشؼ بؤرة التكتر كاأللـ بقكة لـ 

 .  (2)الصكت  يكف ليقدميا لك بقي في دائرة
نجد أسمكب تراسؿ الحكاس يتضح أكثر، بحيث تظير " كاحده ال يثنى"كفي قصيدة 

الصكر مف خالؿ الجمع بيف الذىني المجرد كالحسي المادم في صكرة كاحدة مما يثير 
 : دىشة في ربط تمؾ الدكاؿ فتقكؿ

  أرتديني»

                                                           
 . 67فييا، ص .. حيف تنزلؽ المعارج إلى: حميمة قطام(1)
 . 78البنية الفنية في شعر كماؿ أحمد غنيـ، ص : خضر محمد أبك جحجكح:  ينظر(2)
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ٌبة في ينقيني ترتديؾى   جي
 ليا طعـي حيمقي
بني  ليا لكفي جي
 ليا حجـ صبرم
 ليا كجوي عطرم
 ليا عيمر غيبني
 »(1)ليا كٌؿ أشكاؿ ىكاؾى 

كىك مدرؾ مف المدركات  (طعـ)ىك معنى مجرد ذىني أضيؼ إلى (فالحمؽ )
ؿ نبض الصكرة كتقديـ  الحسية، فيذا الربط بيف ما ىك مجرد كما ىك حسي يؤدم إلى تحكُّ

 . مشيدو خارؽ يجعؿ القارئ ييمعف كييعيد القراءة عساه أف يفؾ ىذا التشابؾ كالتجاكب
بني )ككذلؾ في قكليا  ىك  (جبني )ىك مدرؾ بحاسة البصر ك (فالمكف)، (لكف جي

 . صكرة ذىنية مجردة، فيذا التحكؿ يمنح الدَّاللة عمقا كشمكالن كيقدـ رؤيا شاممة ككاممة
كيمكف أف يالحظ مف خالؿ ما سبؽ، مف الصكرة التِّي تجسد اليكة الفاصمة بيف 

لَّدى لنا ىذا التراسؿ كىذا االنفجار في اإلحساس، كلشعكر  الشَّاعرة ككاقعيا المعيش الذم كى
 . الشَّاعرة بالحزف كالضياع كاالغتراب كالقمؽ

 : عناصر تشكيل الصورة- 3
 : البالغية- 3-1
 :التشبيه- أ

استخدمت الشَّاعرة التشبيو في بناء صكرتيا الشِّعرية، لما يتمتع بو مف مزية كفضؿ، 
ثارة الخياؿ، كتكثيؼ لمدالالت،  ألفَّ لو القدرة عمى تمثيؿ المعاني كتجسيد األحاسيس كا 

كىك أكؿي طريقة تدؿ عميو الطبيعة لبياف المعنى، كىك في المُّغة التمثيؿ، كعند عمماء »

                                                           
 . 71فييا، ص .. حيف تنزلؽ المعارج إلى: حميمة قطام(1)
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العمـ كالنكر في اليداية - كقكلؾ- مشاركة أمر ألمر في معنى بأدكات معمكمة: البياف
فالعمـ مشبو، كالنكر مشبو بو، كاليداية كجو الشبو، كالكاؼ أداة التشبيو، فحينئذ أركاف ...

ككجو شبو، كأداة تشبيو ممفكظة " كيسمياف طرفي التشبيو" التشبيو أربعة، مشبو، مشبو بو 
 .(1)«أك ممحكظة

فالتشبيو ىك أحد عناصر تشكيؿ الصكرة الفنِّية مف جانبيا البالغي فيك مف أدكات 
يضاحو، كيرل جابر عصفكر أنَّو   مف أكثر األنكاع البالغية أىمية »تقريب المعنى كا 

بالنسبة لمناقد كالبالغي القديـ، كالحديث عنو بمثابة مقدمة ضركرية ال يمكف تأمؿ 
 . (2)«االستعارة كالمجاز دكنيا

كما أفَّ التشبيو يرمي إلى رسـ األحاسيس جاعالن إياىا مممكسة محسكسة، ألنَّو يقـك 
 . بربط الصكرة القائمة عمى التباعد كالتَّضاد

كلقد اعتمدت حميمة قطام عمى صكر التشبيو بكصفو عنصرنا مف عناصر الصكرة 
الشِّعرية، لما لو أىمية جمالية في طابعو الحسي، مع كجكد بعض التشبييات التي ال تفيـ 

كفييا نكع مف اإليحاء كالرمز لترسـ لكننا مف ألكاف الغمكض فاستغمت الشَّاعرة ىذا 
العنصر الحيكم كأداة ميمة في بناء صكرىا، باستعماليا التشبيو التقميدم المتكٌكف مف 

ف لنا صكرة كاممة، أك أمثمة ذلؾ ما ىك مبيف  المشبو كالمشبو بو كاألداة ككجو الشبو ليككِّ
 :في الجدكؿ

 الصفحة الشاهد ضروب التشبيه
تشبيو محسكس بمحسكس 

 (الكجو الحسي  )
 لكف حبشي شاحب

 كالقيكة أفسدىا الممح
 (عدـ التذكؽ / المرض  )

 
 7ص

                                                           
، (ت. د )، (ط. د )جكاىر البالغة في المعاني كالبياف كالبديع، المكتبة العصرية، صيدا، بيركت، :  أحمد الياشمي(1)

 . 219ص 
 . 171الصكرة الفنية في التراث النقدم كالبالغي عند العرب، ص : جابر عصفكر( 2)
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تشبيو معقكؿ بمحسكس 
 (الكجو الحسي )

 أحجية متبكرة
 كالخبز األسكد

 (التشكيش / الظالـ  )

 
 – 9ص 
10 

تشبيو معقكؿ بمعقكؿ 
 (الكجو عقمي )

 ...لؾ عندنا
 أمنيات

 (الفراغ  )حالكات كاليكل 

 
 25ص 

تشبيو محسكس بمعقكؿ 
 (الكجو عقمي )

 أنا كالسماء
 (الضياع  )!ككالشعكر المضطرب 

 
 26ص 

تشبيو محسكس بمعقكؿ 
 (الكجو عقمي )

 يا أنا.. أنت كممح بيت 
الخجؿ / التكاضع  )!ذلة ... أفسده ماء الحياء

) 

 
 30ص 

تشبيو معقكؿ بمحسكس 
 (الكجو الحسي )

 ...أنا أكاجو الحياة كي
 (عدـ االستسالـ / القكة  )أمكت كالبرد 

 
 31ص 

تشبيو محسكس بمحسكس 
 (الكجو عقمي  )

 كال ترتشؼ شربة مف عرل دمنا
 (سكء الخمؽ / الدنائة  )كالرمؿ الذليؿ 

 
 38ص 

تشبيو معقكؿ بمعقكؿ 
 (الكجو عقمي )

 كالخطى كاألزؿ
 (حتمية المكت  )كالخطى كاألجؿ 

 
 39ص 

تشبيو محسكس بمحسكس 
 (الكجو عقمي  )

 كيستبعد األىؿ كاألصحاب لرفدتي
 ال تغتدم مثمي خصاما

 (الجكع  )فمتصبرم 

 49ص 

تشبيو محسكس بمحسكس 
 (الكجو حسي  )

كلكف ال أراؾ كما ... تراني مثؿ عبؿ شكاه رقا
 (العبكدية كالقير  )المعنتر 

 
 60ص 

كما تحاكؿ الشَّاعرة أف ترسـ لنا تشبييات دكف حضكر أم أداة لمتشبيو حيث تساكم 
بينيا كبيف المشبو بو كتككف معو في مرتبة كاحدة كىك ما يسمى بالتشبيو البميغ كىذا راجع 

 .إلى الضياع كعدـ االستقرار فكأنَّيا تعيش في دكامة كالحزف كاأللـ كالدىشة محيطة بيا
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 " حصانات الٌسبؽ..كانتحرت"كمف أمثمة ىذا التشبيو ما نجد في قصيدة 
 :قكليا

 ! أنا الحزف «
 أنا

 أشطار عمر
 .(1)»أرىقو الزمف

 :االستعارة- ب
تيعد االستعارة قناة الشَّاعرة الثانية في إنشاء صكرة شعرية، فيي جكه الشِّعر فال 

 . كاالستعارة ىي مجاز عالقتو المشابية. يمكف أف يككف الشعر شعرا إال باستعماليا
كأركانيا بيذا المعنى  »كىي تشبيو حذؼ أحد طرفيو كأداتو ككجو الشَّبو، لكنَّيا أبمغ منو، 

 .(2)«مستعار كىك المفظ، كمستعار منو كىك المشبو بو كمستعار لو كىك المشبو: ثالثة
 استعماؿ لفظ ما، في غير ما كضع لو، لعالقة »كاالستعارة عند البيانييف ىي

 .(3)«المشابية، كمع قرينة مانعة عف إرادة المعنى المكضكع لو في اصطالح بو التخاطب
كمف خالؿ استقصاء ديكاف حميمة قطام نجد أف الصكرة االستعارية جاءت متنكعة نذكر 

 ":كاستعارت قدما لالنحناء" منيا قكليا في قصيدة 
 كلكف.. انتظرت عاما«

 غادر الدىر المكاف
 لـ يعد ينتظرىا

 ذلؾ الشفؽ الشقي
                                                           

 .51ص فييا، ..إلى المعارج تنزلؽ حيف: قطام حميمة(1 )
 ،ـ1993 ،3 ط لبناف، بيركت، العممية، الكتب دار كالبديع، كالمعاني البياف البالغة عمـك: المراغي مصطفى أحمد (2) 

 .259 ص
 ، (ت .د )، (ط .د ) القاىرة، لمتراث، التكفيقية دار كالمعاني، كالبديع البياف البالغة في الكافي الغني عبد أيمف (3) 

 .67ص
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 .(1)»  !غادر الصبح الزماف
كىي استعارة مكنية،  (غادر الصبح الزماف)ك (غادر الدىر المكاف)فينا نجد عبارة 
كىما شيئاف مجرداف بشيء مادم محسكس  (الصبح)ك (الدىر)حيث شبيت الشَّاعرة 

، ألفَّ اإلنساف ىك (غادر)كمممكس كىك اإلنساف كذلؾ بترؾ قرينة تعكد عميو كىك الفعؿ 
فعممية التشخيص ىذه لممشبو ىي التي أضفت جمالية . الذم يقـك بفعؿ المغادرة

 .كشاعرية
 ":في خشكع ..يأس تربى" كما تقكؿ في قصيدة 

 ...في أكج اليجير«
 فارحمني فيـ القكافي..إني المسافر

 كىممي بالزىد
 .(2)!»إف مات اليكل فيَّ 

فيؿ يمكت اليكل؟ بؿ ىك شيء معنكم،  (مات اليكل فيَّ )فاالستعارة ىنا في قكليا 
أما المشبو بو  (اليكل)فالشَّاعرة حممتو داللة حسية مجسدة أمامنا، فالمشبو مذككر كىك

 .محذكؼ كىذا مف جانب االستعارة المكنية
 ":!ال تقترب .. كاسجد لو" كتقكؿ أيضا في قصيدة 

 ..كعف كثب  «
 تقتني حاجات عمر

 .(3)!»كالعنؼ كالغضب .. يكتسبو الجكع
 (الجكع  )حيث جعمت  (يكتسبو الجكع  )ففي السطر الثالث نجد استعارة في قكليا 

حساس يشعر بو الفرد ككأنَّو شيء يكتسى كنمبسو، ككذلؾ العنؼ كالغضب  .كىك شعكر كا 

                                                           
 .14ص فييا، ..إلىالمعارج  تنزلؽ حيف: قطام حميمة( 1 )
 .34ص المصدر نفسو، (2) 
 .25ص نفسو، (3) 
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فالشَّاعرة ىنا حذفت المشبو بو كتركت قرينة تعكد عميو كىك فعؿ االكتساء كذلؾ 
 .لتجسد صكرة الفقر كالجكع الذم كانت تعانيو

 :قكليا" حصانات الٌسبؽ .. كانتحرت " أما في قصيدة 
 باع الزمف «

 كابتاع بعده جرؼ عمر ىاك
 .(1)»كشرل الغبف

 ( شرل–باع)ىنا نجد الشَّاعرة حذفت المشبو بو كىك اإلنساف كجاءت بقرينة تدؿ عميو كىك
فاإلنساف ىك الذم يبيع كيشترم، كما أف االستعارة المكنية جاءت لتكضح مدل الشقاء 

 .كالحزف الذم تمر بو نفسيا
 :الكناية- ج

 كالمراد بالكناية ىنا أف يريد المتكمـ »: عرؼ عبد القاىر الجرجاني الكناية بقكلو
إثبات معنى مف المعاني فال يذكره بالمفظ المكضكع لو في المُّغة كلكف يجيء إلى معنى 

طكيؿ :"ىك تاليو كردفو في الكجكد فيكمئ بو إليو، كيجعمو دليالن عميو، مثاؿ ذلؾ قكليـ
نؤـك : "يعنكف كثير القرل، كفي المرأة" ككثير رماد القدر"يريدكف طكيؿ القامة " النجاد

 .(2)«كالمراد أنَّيا مترفة مخدكمة ليا مف يكفييا أمرىا" الضحى
كىي " اإلشارة" تحمؿ مصطمحا آخر يسمى »ككردت الكناية عند أبي ىالؿ العسكرم

 .(3)«...أف يككف المفظ القميؿ مشارنا بو إلى معافو كثيرة بإيماء إلييا كلمحة تدؿ عمييا
ىي الكممة التِّي أيًريدى »: بقكلو ( ىػ679ت )كيعرفيا اإلماـ كماؿ الديف ميثـ البحراني 

بيا غير معناىا مع إرادة معناىا، كقكلؾ فالف كثير رماد القدر، فميس الغرض األصمي 
ف كاف المعنى ميرادنا بالغرض، فيذه  طعاـ الخمؽ، كا  منو معناه، بؿ ما يمزمو مف الكـر كا 

                                                           
 .51ص فييا، ..إلىالمعارج  تنزلؽ حيف: قطام حميمة(1 )
 .82ص اإلعجاز، دالئؿ: الجرجاني القاىر عبد (2) 
 .195ص ، (داللية دراسة ) الجبؿ لبدكم الزىراء الكعبة لقصيدة المغكية البنية: حمادم خميسة (3 )
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فيك أف يحاكؿ إثبات معنى مف المعاني لشيء : أما في المركب. ىي الكناية في المفرد
 :كيترؾ التصريح بإثباتو، كيثبتو لمتعمقو، كقكلو

 .إف المركءة كالسماحة كالندل        في قبة ضربت عمى ابف الحشرج
أراد إثبات ىذه المعاني لمممدكح، كلكنَّو لـ يصرح بيا، بؿ عدؿ عف ىذا إلى ما ترل مف 

 .(1)«الكناية، فجعميا في قبة ضربت عميو
 أف تطمؽ المفظ كتريد الـز معناه مع قرينة »كعند فضؿ حسف عباس فالكناية ىي 

 .(2)«ال تمنع مف إرادة المعنى الحقيقي
 كناية عف الصفة، »:كتنقسـ الكناية باعتبار المكني عنو إلى ثالثة أقساـ كىي

 .(3)«ككناية عف مكصكؼ ككناية عف نسبة 
معنى ظاىر ال يقصد : فمف خالؿ التعاريؼ السابقة يتبيف لنا أف الكناية ليا معنياف

 .لذاتو، كمعنى خفي ىك المقصكد، حيث يعطي لمكناية قيمة فنِّية كجمالية
كمف الصكر الكنائية التِّي تعكس ذات الشَّاعرة كتسعى مف كرائيا إلى ترؾ التصريح 

 :منتيجة التمميح نذكر منيا
 :كناية عن صفة- أ

، بحيث (4)«إخفاء الصفة مع ذكر الدليؿ عمييا »في ىذا النمط مف الكناية يككف فيو
ينتقؿ الذىف بإدراؾ الصفة أك الصفات المذككرة إلى الصفة المكنى عنيا، كالمراد بالصفة 

، الضعؼ  .الخ، ال النعت المعركؼ في عمـ النَّحك....ىنا المعنكية الذىنية كاأللـ كالكـر
 :في قكليا.." بعث الدُّجيؿ " كتتجمى ىذه الكناية في قصيدة 

                                                           

 ،ـ1981 ،(ط .د ) القاىرة، الشركؽ، دار حسيف، القادر عبد: تح البالغة، أصكؿ: البحراني ميثـ الديف كماؿ (1) 
 .80 – 79ص

 ،(ط.د )، (ب .د ) كالتكزيع، لمنشر الفرقاف دار كالبديع، البياف عمـ كأفنانيا فنكنيا البالغة: عباس حسف فضؿ (2)
 .247ص ،ـ2005

، عمي(3)   ،ـ2010 ،1 ط( ب .د ) كالنشر، لمطباعة البشرل مكتبة الكاضحة، البالغة: أميف مصطفى الجاـر
 .116ص

 .94الكافي في البالغة البياف كالبديع كالمعاني، ص: أيمف أميف عبد الغني (4)
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 في إيذائي.. تتمذيف بشيكة اإلبداع«
 ما بيف أرضي كالدجيؿ.. أنا ميت

 ..كبقصة النككم في كؿ
 .(1)!»البقاع 

فالشَّاعرة ىنا تكني عف تطكر العمـ كاستخدامو إليذاء الشعكب، كىذا يجعميـ يتمذذكف بذلؾ 
 .اإلبداع السمبي

 ":في خشكع..يأس تربى " كقكليا في قصيدة 
 مدم إلي الزىد «

 .(2)» ..كالصمت الكضيع
 كناية عف الكبت كالقير

 :كأيضا
 ال تحممي الزَّاد الذم قد يمتطيني«

 .(3) » أكؿ العظاة بريؽ عمرم
 .كناية عف األلـ كشدة المرض

 ":حصانات الٌسبؽ.. كانتحرت" كما نجد في قصيدة 
 حزمت حقائب العقد الفريد«

 ...طكقت الحمامة
 بعدما
 (4) » سقط الزند

                                                           

 18ص فييا، .. إلىالمعارج تنزلؽ حيف: قطام حميمة(1) 
 .34ص المصدر نفسو، (2) 
 .ف. ص نفسو، (3)
 .46ص ف، (4)
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كىك  (سقط الزند )فالشَّاعرة تكني عف اليزيمة كالفشؿ كاليأس كذلؾ مف خالؿ قكليا 
 .ما يدؿ عمى حالة الضعؼ التي آؿ إلييا العرب جميعنا

 :كناية عن موصوف- ب
 إخفاء المكصكؼ مع ذكر الدليؿ »يختمؼ ىذا النمط عف النكع السابؽ حيث يتـ فيو

 ":كحمى خناجر..أنفمكنزا دجاج.. جنكف بقر" فتقكؿ الشَّاعرة في قصيدة . (1)«عميو
  كأم الشرائع تدعكا إلى الحب »

 في زمف الصفقات
 .(2)«كأم العقائد

تباع المصمحة الفردية، حيث لـ تذكر المادة كالمصمحة  فالكناية متمثمة في طغياف المادة كا 
 .(زمف الصفقات )بمفظيا الصريح بؿ جاءت بالمعنى الذم يكنى عنيا كىك 

 :تقكؿ" ال زلت أبحث عف كطف " ككذلؾ في قصيدة 
  ال زلت أبحث عف نيايتو»

 (3)« !العصبية في فمي 
ىنا كناية عف السمطة الظالمة التي ال تعطي الحؽ لمشعب أف يتكمـ كيبدم رأيو حكؿ 

 .الحكـ
لقد أضفت الكناية عمى النَّص الشِّعرم شكالن حيكينا فنينا مما يجعؿ التفاعؿ بيف 

فجماؿ التعبير الكنائي ال يبيف إال لمناظر المتكسـ الذم ال يكتفي . المبدع كالمتمقي
 .بالسطح بؿ يحاكؿ استظيار نفسية المبدع مف عمؽ بنية النَّص الشِّعرم

 
 

                                                           
 .95ص البالغة، في الكافي الغني عبد أميف أيمف (1)
 .21ص فييا، .. إلىالمعارج تنزلؽ حيف: قطام حميمة(2)
 .57المصدر نفسو، ص (3)
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 : الرمز - 2- 3 
يعتبر الرمز أسمكبا مف أساليب الشِّعرية، كىك ثمرة يقتطفيا الشَّاعر مف خالؿ إدراكو 

الحدسي لمعالقات العميقة كالخفية بيف الظكاىر المادية، كيرتبط الرمز بالداللة ارتباطا 
لى إدراؾ ماال يمكف »كثيقنا  كلعمو الكسيمة الناجحة إلى تحقيؽ الغايات الفنِّية كالجمالية، كا 

إدراكو كال التعبير عنو بغيره، كالسيما إذا اتحد مع كسائؿ أخرل في السِّياؽ الشِّعرم، ألفَّ 
الرمز ابف السِّياؽ كىك سمة النَّص كالرمز ىك الصمة بيف الذات كاألشياء بحيث تتكلد عف 

 .(1)«طريؽ اإلثارة النَّفسية ال عف طريؽ التسمية كالتصريح
 حديثنا عف »فالرمز إذف ىك الطَّاقة الداللية التِّي تشد شركخ النَّص كتفاصيمو، ك

الرمز يتزامف مع حديثنا عف الصكرة كالمُّغة باعتبارىما كحدتيف أساسيتيف في بناء الرمز، 
كخمؽ سياؽ التجربة، رسـ معالـ الرؤية التِّي تحددىا، كعمى ىذا األساس ال تتعدد قيمة 

 .(2)«أحد ىذه العناصر الجمالية إال بكجكد بقية العناصر جميعيا
فيك يمثؿ عنصرنا ىامنا كالشعراء ىـ القادركف عمى منح الكممات العادية دالالت 

 .رمزية، بحيث يضفي عمى الشِّعر نكعنا مف الغمكض الشفيؼ
كالتناقض كالعمكمية في فيمو  »كتعرض مصطمح الرمز لكثير مف االضطراب

التِّي تعني الحرز كالتقدير كىي  (sumboleinl )كأصؿ مادة رمز في المُّغة اليكنانية 
 .(3)« (حرز  )بمعنى " boleinl"بمعنى مع، ك"  Sum"مؤلفة مف 

 

                                                           
 .10ص ،ـ2011 ،1 ط األردف، اربد، الحديث، الكتب عالـ العربي، الشعر في الرمز: لكحيشي ناصر (1) 
 ديكاف المعاصر األدب كحدة ، (تطبيقية دراسة ) المعاصرة العربية القصيدة بنية في الرمز أثر: بمعمى آمنة (2)

 .4 – 3ص ،ـ1995 ،(ط .د ) الجزائر، عكنكف، بف المركزية، الساحة الجامعية، المطبكعات
 .33ص ـ،1978 ،2 ط القاىرة، المعارؼ، دار المعاصر، الشعر في كالرمزية الرمز: فتكح محمد أحمد (3)
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 نكع مف التمثيؿ يعني »:كتعرؼ مكسكعة برنسكف لمشِّعر كالشِّعرية الرمز األدبي بأنَّو
استنادا إلى ترابطات معينة، شيئا أكبر أك شيئا  (عادة شيء مادم )فيو الشيء المعركض 

 .(1)« (عادة شيئا معنكيا  )آخر
أم ىك طريقة يعرؼ بيا شيء مجرد بشيء محسكس كالسالـ يرمز لو بالحماـ أك 

 .بالمكف األبيض عادة
شارات سابقة عمى كجكده،  فالرمز ال يحمؿ ىكيتو في ذاتو، فيك يستعمؿ عالمات كا 
فكؿ اإليماءات كاإلشارات كالممفكظات ىي أشياء قابمة لإلدراؾ، كالفيـ كالتأكيؿ، كىي مف 
مككنات الرمز، كال يمكف لمرمز أف يستمد فاعميتو إال مف مجمكع ىذه األشياء، كمف ثـ 

 ال يمكف أف تككف شيئا سابقا في الكجكد عمى تداكؿ النَّاس لو، »فإفَّ ىكية الرمز
كاستعمالو بتمؾ الصفة، لذا فإفَّ حدكد ىذه اليكية ال يمكف الكشؼ عنيا، إال مف خالؿ 
التعريؼ الذم يمكف أف يعرؼ بو الرمز، فالرمز ال يتكفر عمى عالمات خاصة بو، كال 
يستقؿ بمكضكع محدد، كما ىك الشأف مع المساف مثال، إنَّو في كؿ مكاف ككؿ شيء 

صالح ألف يتحكؿ إلى رمز، بدءنا مف السمكؾ اإلنساني كمركرنا بمكضكعات العالـ، كانتياء 
 .(2)«بالمُّغة بحركفيا كأصكاتيا ككذا اإليماءات كالطقكس االجتماعية

كمف ثـ فإفَّ الرمز يدخؿ القارئ في عكالـ ال حدكد ليا، كيدفعو إلى الغكص في 
اإليحائية، االنفعالية، التمثيؿ، الحسية، : مضمكف النَّص كاستنباط المفاىيـ كمف دالالتو
 .(3)اإليجاز، اإليياـ، االتساع، التمغيز، كالسِّياقية

                                                           
بركج الرمزية دراسة في رمكز السياب الشخصية كالخاصة، جدار لمكتاب العالمي، عماف، األردف، : ىاني نصر ا (1)
 . 12ـ، ص2006، (ط. د )
 الديف، بياء دار المعاصر، العربي الصكفي الشعرم الخطاب في قراءة الرمز كخطاب التأكيؿ: كعكاف محمد (2)

 .24 – 23ص ،ـ2009 ،1ط الجزائر،
 .41ص نفسو، المرجع: ينظر (3) 
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فاستخداـ الشعراء لمرمز في شعرىـ ىك دليؿ عمى أفقيـ الكاسع، كنضج تجربتيـ 
الشعرية، فالشَّاعر ال بد لو مف ثقافة ألفَّ الرمز الشِّعرم يرتبط بالتجربة الشُّعكرية التِّي 

 .يعانييا الشَّاعر كتمنح مغزل لألشياء
 الرمز كسيمة إيحائية مف أبرز »كىك مف المظاىر الالفتة في الشعرية المعاصر، ألفَّ 

كسائؿ التصكير الشِّعرية التي ابتدعيا الشِّعر المعاصر عبر سعيو الدائب كراء اكتشاؼ 
كسائؿ تعبير لغكية، يثرم بيا لغتو الشِّعرية، كيجعميا قادرة عمى اإليحاء بما يستعصى 

 .(1)«عمى التحديد كالكصؼ مف مشاعره كأحاسيسو كأبعاد رؤيتو الشِّعرية المختمفة
إفَّ ىدؼ الشَّاعرة حميمة قطام في استحضار الرمز الشِّعرم ىك استدعاء مف 

الذاكرة ما يقترف بحالتيا مف إيحاءات كدالالت، كقد تنكعت الرمكز في ديكانيا مف رمكز 
 .تاريخية كذلؾ باستحضار الشخصيات التاريخية كغيرىا ك طبيعية، كدينية،

 :الرمز الديني- أ
تعددت الرمكز الدينية التي استمدتيا حميمة قطام مف المصادر التراثية الدينية، فقد 

ا مف القرآف الكريـ كشخصيات دينية لتدعيـ تجربتيا الشِّعرية كنذكر  استمدتيا نصكصن
 :منيا

 :كذلؾ في قكليا (المعراج)كىي قصة . قصة محمد صمى ا عميو كسمـ- 1
 نعمف تكبتنا  «

 يا ىذا األنت
 (2) » أكؿ رحمتنا المعراج

فنحف نالحظ الشَّاعرة ليا تأثر بأسمكب الكتاب المقدس كاضح في ىذه األبيات مما يضفي 
جمالية حيث أنَّيا شبيت رحمتيا إلى التكبة برحمة الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ حيف أعرج 

 .بو إلى السمكات العيمى، كىذا الرمز يبدم لنا العمـ كاالطالع لذا كظفت ىذه القصة
                                                           

 .110ص ،ـ1977 ، (ط .د ) مصر، الفصحى، دار العربية، القصيدة بناء عف: عشرم عمي زايد (1) 
 .9ص فييا، .. إلىالمعارج تنزلؽ حيف: قطام حميمة (2)
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كذلؾ مف خالؿ قميصو الذم أرسمو لكالده سيدنا -: عميو السالـ - يكسؼ - 2
 :يعقكب فارتد إليو بصره، تقكؿ حميمة قطام
 كشفائي« 
 قميص يكسؼ/ عطر عميؾ 

 .(1)» / ..قدَّهي غبني الذم
، فكؿ ما ذرفت المقؿ مف دمع - عميو السالـ –يمثؿ القميص حياة لكالد سيدنا يكسؼ 

لذا صار رمزنا لتطيير . امتصو ذلؾ القميص كبيذا يعيد الفرح كالصدؽ كالعفاؼ كالطير
 .البالد مف الفساد الذم حؿ بيا كعكدة األمف كاألماف

 كظفت حميمة قطام آدـ عمى سبيؿ الرمز، مف خالؿ – عميو السالـ –آدـ - 3
 :أكمو لمشجرة التي حرمت عميو فكاف سببا في خركجو مف الجنَّة فتقكؿ

 فأنا برمء«
 عندما..مف خكؼ آدـ 

 مدَّ اليديف إلى الخطيئة
 كمدَّ عمرا يائسا
 كاجتر زادا مكحشا

 (2)» ...أكدل بتيمتو البريئة
 بحادثة خركجو مف الجنَّة إنما لترمز إلى – عميو السالـ –إف تكظيؼ الشَّاعرة لرمز آدـ 

المعصية كالخطيئة، فمكت اليكل عند الشَّاعرة جعميا تحس بالذنب لفقدانو، كتبرئ نفسيا 
 .فالشَّاعرة تعيش بعدنا عاطفيا أدخميا كاقع غريب. مف ذلؾ
 
 

                                                           

 .49ص فييا، .. إلىالمعارج تنزلؽ حيف: قطام حميمة(1) 
 .35ص المصدر نفسو، (2) 
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 :الرمز األدبي- ب
كيقصد بو تكظيؼ الرامز لبعض األحداث التاريخية أك األماكف أك الشخصيات التي 

 .(1)ارتبطت بكقائع تاريخية معينة كغيرىا
كظفت حميمة قطام الشخصيات التاريخية في شعرىا، ككاف ىدفيا إيجاد عالقة 
مشابية بيف الرمز كبيف الشخصية التاريخية ليخدـ غرضيا الشِّعرم، كمف الشخصيات 

 :التاريخية التي شكمت رمزنا في شعرىا نذكر قكليا
  دعني كحيدا«

 كالظميؿ
 ككالمرقش

 (2)!!» كالميميؿ 
فقد استطاعت الشَّاعرة أف تفضي ليذا الرمز فضاء كاسعنا لتكشؼ عف التعالؽ القائـ بيف 

حاليا عند الضياع كحيدة كحاؿ الميميؿ كىك ييميؿ بالقصيدة كحيدنا فعند تكظيفيا لو 
 .صار ذا جمالية مرتبطة بالشِّعر

كىي شخصية تاريخية مف التراث المشرقي  (شيرزاد  )كما استخدمت الشَّاعرة رمز
حيث خمقت سياؽ يتناسب معيا، كيجعميا ال تختمؼ كثيرنا عف باقي الرمكز فالقيمة كامنة 

 :في لحظة التجربة ذاتيا التِّي تبث الحيكية لو حيث تقكؿ
  يبحث في تبئير السرد الشرقي«  

 ..عف
 منظكر عمكم

 ...عف

                                                           

 دار ،(نمكذجا ) الثقافة اإلبداع رابطة شعراء المعاصر الجزائرم الشعر في الرمز تجمي: بكصالح نسيمة: ينظر (1) 
 .141، ص(ت. د)، 1ط الجزائر، الكطنية، الثقافة

 .47ص فييا، .. إلىالمعارج تنزلؽ حيف: قطام حميمة(2) 
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 (1) » كؿ الو يركم
 :الرمز األسطوري- ج

اقتحـ الشَّاعر الحداثي عالـ األسطكرة مف أبكابيا المختمفة كالمتعددة، فمنيـ مف لجأ 
 .إلى خمؽ أساطير معاصرة تناسب التجربة الجديدة
، في اليكنانية (استكريا )  (Istriy)كقد قيؿ إف الكممة مغربة مف أصؿ إغريقي كىي 

كأطمقت عندىـ عمى كتب األساطير كالتاريخ، كقد أخذىا . في الالتينية  (Historia)ك
الجاىميكف مف الرـك قبؿ اإلسالـ كاستعممكىا بنفس المعنى المذككر، أم في معنى تاريخ 
كقصص كمما يثبت ذلؾ كجكد رقيؽ مف الرـك في مكة، كانكا يتكممكف بمغتيـ كيحتفظكف 

 .)2(بكتبيـ المقدسة كالمدكنة
" سرتك " كذىب باحثكف آخركف إلى أف الكممة مأخكذة مف السيريانية، حيث ترد 

"Serto "سكرتك " ك" "Sourto "بمعنى سطر. 
كلقد كعى الشعراء المعاصركف قيمة األساطير الفنِّية كالجمالية كما كعكا تأثيرىـ 
الفعاؿ في تحريؾ الفكر كتكسيع أبعاد الخياؿ، ثـ لـ يغضكا النظر عف أىـ ما تتضمنو 
مف قيمة إبداعية تتماشى كركح العصر الجديد، كما تشممو مف قكل خارقة تشد النَّفس 

حساسو الغامض نحكىا بما تشمؿ  (البداية المطمقة)اإلنسانية إلى  كحاجة اإلنساف إلييا كا 
عميو مف الشعكر بالسركر العميؽ كالفرح التائؽ إلى العكد األبدم كالخمكد السرمدم دائما، 

 )3(ىناؾ حيث بؤرة التحكؿ المطمة كمركز اإلشعاع الككني

                                                           
 .9ص فييا، .. إلىالمعارج تنزلؽ حيف: قطام حميمة (1)
  ،1ط سكريا، دمشؽ، كالنشر، كالترجمة لمتأليؼ التمكيف دار أكدنيس، شعر في األسطكرة: عمي أبك رجاء :ينظر (2)

 .11ص ،ـ2009
 .126ص المرجع نفسو، :ينظر (3)
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لذا ظيرت القصيدة المعاصرة كىي تشؽ طريقيا إلى أعماؽ النَّفس مف خالؿ لغة 
ًصفت بأنَّيا المنافذ المطمة باإلنساف إلى عكالـ البداية  الرمكز كاألساطير كاألحالـ التي كي

 .كالخمكد
 :كمف نماذج األساطير التِّي كظفتيا حميمة قطام قكليا

  يمزمنا مسخ آخر«
 ..يقؼ عمى األرض

 )1) » الحرل كي نتحر مف سطكتنا
فالذم استخدمت مف أجمو األسطكرة، فيك يجاكز ىذه الكظيفة التكصيمية إلى كظيفة 

أكثر تعقيد كىي الكظيفة الجمالية التأثيرية األدبية، التِّي تنشأ عادة بخرؽ االستعماالت 
الجاىزة لمكالـ بالتكظيؼ االستثنائي لمغة لذلؾ استعانت الشَّاعرة باألسطكرة كإطار رمزم 
داؿ، ككذا محاكلتيا منيا لتفسير ما يستصعب فيمو عمى اإلنساف مف ظكاىر ككنو تفسير 

فيك يعكد إلى األساطير القديمة حيث  (مسخ )يقـك عمى مفاىيـ أخالقية كركحية، كمثؿ 
كانت اآللية تعاقب صاحب الخطيئة بمسخو سكاء كاف عمى شكؿ حيكاف أك غير ذلؾ، 

 . كىي رمز لمعذاب كالمعاناة المستمرة كالشقاء
كما أف لألسطكرة كظيفة نفسية ترتبط بأحالـ البشر كتصكراتيـ، كذلؾ بكصفيا 

الصكرة المجسدة لمتجربة اإلنسانية، إذ تعد أكؿ تفسيرنا لمشكمة التكاجد اإلنساني كالككني، 
كالنظرة الحدسية الشاممة كالحيطة بجكىر الكجكد لذلؾ كظفتيا الشَّاعرة لتزيد النِّص عمقنا 

 .كجماالن 
إفَّ الذم يمكف أف نسجمو في ختاـ ىذا الفصؿ كمالحظات حكؿ الصكرة الشِّعرية 

كح التِّي تسيطر عمى . اإلبداع كالجرأة كالخصكبة: ىي كما أنَّيا تعد النقطة القكية، كالرُّ
 .القصيدة المعاصرة، كىي مثؿ أيَّة ركح أخرل معرضة لالنفالت مف اليد

                                                           
  .8ص فييا، .. إلىالمعارج تنزلؽ حيف: قطام حميمة(1)
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فالصكرة تمثؿ قكة غامضة كثابتة في كؿ القصائد، ككؿ قصيدة ىي بحد ذاتيا 
صكرة، فاالتجاىات تتغير كاألسمكب يتغير حتى المكضكع الجكىرم يمكف أف يتغير، كلكف 

 .المجاز باؽو كمبدأ لمحياة في القصيدة، ككمقياس رئيس لمجد الشَّاعر
ا لمحكـ عمى »(:Herbert Read )يقكؿ ىربرت ريد   يجب عمينا أف نتييأ دائمن

إفَّ الشيء : يقكؿ (Aristot )كالناقد أرسطك . بقكة المجاز في شعره كأصالتيا... الشَّاعر
كىذا كحده ال يمكف إبانتو مف جانب . العظيـ ىك إلى حد بعيد قابمية التحكـ في المجاز

؛ أم أفَّ الصكرة في حد ذاتيا تمثؿ السمك كحياة (1)«شخص آخر، فيك عالمة النبكغ 
 .الشِّعر، كىي رسـ قكامو الكممات

كالصكرة عند حميمة قطام ال تأتي عف طريؽ التشبيو كاالستعارة كالكناية فحسب، 
نَّما ىي أيضا مف خالؿ الصكر الذىنية كالحسية كالتراسؿ بيف الحكاس، فيي صكر  كا 

باإلضافة إلى عالقات المشابية كالمماثمة كالتحكؿ في صكر تقـك . مميئة بالحركة كالحياة
 النَّيار، – الظمأ، الميؿ –عمى الثنائية، مما يشكؿ جدلية بيف مجمكعة مف األضداد، الرَّم 

 . إنَّيا تشكؿ كجينا لمحياة اإلنسانية التي تعبِّر عنيا الشَّاعرة.  الحياة–المكت 
 
 

 

 

 

                                                           
 .20الصكرة الشعرية، ص: سيسؿ دم لكيس (1) 
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حين تنزلق "جماليات الخطاب الشعري في ديوان: لقد قادتنا الرحمة في أطراف موضوع
 :لحميمة قطاي إلى جممة من النتائج أهمها يتمخص فيما يأتي" فيها..المعارج إلى

إنَّ لغة الشعر هي نشاط لغوي، ولهذا يعتبر خروجا عن المغة العادية أو المعيارية،  -
 .فهو يهدمها ويعيد بناءها من جديد

لقد حاولت الشاعرة تأسيس لغة جديدة لصيقة بالواقع، فكانت لغتها تجمع بين ألم  -
وقد تشكل ذلك في معجمها الشعري بحضور ألفاظ . النفس، وآالم األمة العربية وحالها

وتراكيب تعبر عن حزنها وألمها، لذا جاءت الحقول الداللية بصفة عامة مناسبة لموضوع 
 .مما يعكس مكنوناتها الّروحية والّنفسية" فيها..حين تنزلق المعارج إلى"ديوانها

إّن الشاعر راوحت في ديوانها بالمزج بين انزياحات ومفارقات إلى جانب الغموض  -
 .الذي تمثل في نقاط الحذف وترك الفارغات

أدى االنزياح في شعر حميمة قطاي إلى حدوث انكسارات داللية، وتؤدي تمك  -
االنكسارات الدور األهم في البنية الشعرية، ألنها هي التى تمغي أحادية المعنى وتسمح 

 .بتعدد القراءة لمنص الواحد وتعدد الداللة
استعممت الشاعرة أسموب المفارقة، وهو أحد الجمالية في تشكيل معمار نصوصها  -

حيث . الشعرية، وبهدف تصوير الصراع البشري تصويرا دقيقا مفعما بالحيوية والجمال
القارئ مع التجربة شعوريا وعقميا، وتزيد من مأساوية المشهد، والحزن /يتفاعل المتمقي

 .الذي تعيشه نتيجًة إلحساسها العميق بمرارة الواقع الذي يحيط بها وبشعبها
َشكََّل الغموض عند الشاعرة نمطا جماليا خاصا بها يثري قصائدها دالليا، ويضفي  -

 .عميها صبغة التداخل مما يفتح النص عمى دالالت متشابكة تثير المتمقي
المتمقي وتجعمه يغوص في /وأما الحذف فقد استعممته حميمة قطاي لتشرك القارئ -

 .أشعارها، ويبحث عن الداللة الغائبة
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تعددت الصور الشعرية في ديوانها وذلك من خالل صور حسية، ووجودها كان أعمى  -
أما الصور الذهنية . بصرية، وسمعية، ولمسية، وذوقية، وشمية: الصور ترددا فجاءت

وأيضا صور تراسل الحواس، وهو وصف . فجاءت لتعبر عن صبرها وألمها وحزنها
مدركات كل حاسة من الحواس بصفات مدركات حاسة أخرى، حيث تتفاعل جممة من 

الحواس في جعل اإلحساس الفياض يستغرق الحالة الشعورية، ويضئ الدفقة التصورية، 
ويمدها بطاقات من التنوع ليزيد الصور جماال ووضوحا من خالل ذلك التجاوب والتشابك 

حساسا صادقا  .بين الحواس الذي يحدث وعيا وا 
شكمت الصورة البالغية في ديوان حميمة قطاي جزءا مهما معتمدة عمى عدة أسس  -
 :وهي

التشبيه، لما يتمتع به من مزية وفضل، ألن له قدرة عمى تمثيل المعاني وتجسيد  -
ثارة لمخيال، وتكثيف لمداللة  .األحاسيس، وا 

مكانيات  - االستعارات التي استخدمتها لتبرز خصب خيالها، وتشكيل الصور وا 
 .التجسيد

الكنايات التي عبرت عن مقدرة الشاعرة في التمميح، واإليحاء إلى رؤاها ونقمها  -
 .لممتمقي بنوع من الضبابية التي تزيدها رونقا وجماال

أخذت الصور الرمزية حيزا كبيرا من جوانب تصويرها الشعري، حيث استطاعت  -
الشاعرة حميمة قطاي من خاللها أن تعمق تجربتها الشعورية، وذلك باستحضار الرموز 

وهذا يدل عمى سعة ثقافتها ومقدرتها .التي تخدمها من رموز دينية، وأسطورية، وتاريخية
الكبيرة في التعامل مع الرموز بما يخدم أفكارها، خاصة الرموز الدينية حيث بيَّن لنا مدى 

 .   إيمانها وتمسكها بالدِّين
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الّصورة الفنية في الّنقد الّشعري، دار العموم لمّطباعة : عبد القادر الّرباعي (10
 . م1984، 1والّنشر، الّرياض، ط 
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يقدم هذا البحث تحميال تطبيقيا لجماليات الخطاب الشعري، والمتمثمة في المغة 
 .والصورة، التي من خاللها تبرز جمالية النَّص الشعري

يتبنى المفارقة واالنزياح - في عمومه- فالخطاب الشعري الجزائري المعاصر
والغموض مشروعا فكريا، حتى إذا لم يجد ما يفارقه فارق ذاته، ألنَّ ُمنشئ الخطاب هو 

هارب من نظامية االمتثال ونهائية . مبدع هارب من عبودية االمتالك ونمطية االستهالك
لهذا فهو غابة من الحاجات والهواجس، والفوضويات، فهو بذلك ممارسة لمرؤيا . الدليل

 .في أعماقها ابتغاء استحضار الغائب من خالل المغة

قد وقع اختياري عمى إحدى الشاعرات الجزائريات وهي حميمة قطاي في ديوانها 
، وذلك باستخراج العناصر الفنية لمبناء الشعري مركزة "فيها ..حين تنزلق المعارج إلى"

عمى جانب المغة والصورة، بإبراز الخصوصية التي تميز بها شعرها؛ ألنه ارتبط 
 .بالظروف العامة

توزعت الدراسة في مدخل وفصمين، وكان المدخل بداية تمهيدية لمتعريف 
بمصطمحي الجمال والخطاب، وتمخص في أن الجمال هو الحسن والبهاء واالعتدال، 

أما الخطاب فهو . الجميل هو الشئ الذي يستحسنه العقالء: وأيضا كما عرفه الفارابي 
 .كل تمفظ يفترض متحدثا وسامعا، وتكون لألول نية التأثير في الطرف الثاني

وتناول الفصل األول جمالية المغة، فقد خصص لمحديث عن ظواهر المغة الشعرية، 
فكانت لغتها . ، والمفارقة والغموض(الداللي والتركيبي )من المعجم الشعري واالنزياح

تصور لنا األحزان واآلالم رافضة لمواقع المعيش، وكأنها هي القطرة التي أفاضت ينبوع 
 .المغة الحزينة ومحنة الشرخ الغائر في النفس والروح

: أما الفصل الثاني، فدرست فيه جمالية الصورة في الديوان وقسم إلى ثالثة محاور
أنماط : والمحور الثاني . تناول المحور األول مفهوم الصورة بين القدماء والمحدثين

وخصص المحور . الصورة وتناول الصورة الحسية والصورة الذهنية وصور تراسل الحواس



الثالث لدراسة عناصر تشكيل الصورة وتناولت فيه الصور البالغية من تشبيه واستعارة 
 .وكناية، ثم تطرقت إلى الرمز وتناولت الرمز الديني والرمز األدبي والرمز األسطوري

ولبموغ ما يهدف إليه البحث كان المنهج المتبع هو المنهج الوصفي، وذلك  
باستخراج النماذج الشعرية ثم القيام بوصفها وتحميمها، ويميه المنهج التاريخي، حيث 

 .استخدم في الحديث عن الصورة وتطورها عند القدماء والمحدثين

وخالصة ما توصمت إليه بعد تحميل وسبر مالمح جمالية الخطاب الشعري في 
 :الديوان، إلى عدد من النتائج يتمخص أهمها فيما يأتي

 .تميز تجربة الشاعرة بالثراء، والقدرة عمى التعبير وروعة التصوير- 

محاولة الشاعرة تأسيس لغة جديدة لصيقة بالواقع، فكانت لغتها تجمع بين ألم - 
حقل األلم : لذا تشكل معجمها الشعري بتعدد حقولها. النَّفس وآالم األمة العربية وحالها

وهذا يعكس لنا . والعذاب وحقل األمل والحياة، وحقل الزمان والمكان، وحقل ديني
 .التناقضات التي تمر بها الشاعرة، فجاء إنتاجها لصيقا بالظروف تعانيها

أدى االنزياح في شعر حميمة قطاي إلى حدوث انكسارات داللية، وتؤدي تمك 
االنكسارات الدور األهم في البنية الشعرية؛ألنها تمغي أحادية المعنى وتسمح بتعدد القراءة 

 .لمنص الواحد

استعمال المفارقة، وهي أحد العناصر الجمالية في تشكيل معمار مفعم بالحيوية - 
القارئ مع تجربتها شعوريا وعقميا، وتزيد من مأساوية /والجمال، حيث يتفاعل المتمقي

 .المشهد

 :تشكمت الصورة الشعرية عندها من عدة محاور وهي- 

بصرية،وسمعية ولمسية، :صور حسية،ووجودها كان أعمى ترددا فجاءت- 1
 .أما الصور الذهنية فكانت لتعبر عن ألمها وحزنها. وذوقية، وشمية



وأيضا صور تراسل الحواس حيث تصور لنا مدركات حاسة من الحواس بصفات 
 .مدركات حاسة أخرى

 :الصور البالغية تمثمت في- 2

ثارة لمخيال -  .التشبيه، لما له مزية تمثيل المعاني وتجسيدها وا 
 .االستعارة، لتبرز خصب خيالها -
 .الكناية، لتعبر عن مقدرتها في التمميح، اإليحاء إلى رؤاها -

 .  أما الصور الرمزية فأخذت أيضا جانبا من تجربتها- 3

 


