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 مقدمة
 

 
 أ

تعد المرأة من الموضوعات األساسية في الّساحة األدبية العربية، ومصدرا من 
وعيو الجمالي بالحياة  العربي بيا مصادر االنجذاب واإلليام، التي جسَّد الشاعر

وانقساماتيا وتفاعالتيا المختمفة والمتعددة، فبمور موقفة الكمي منيا، في رموز و صور 
 .متنوعة ومعبرة عن الذات التي تُنشد األفضل دائما

، الذي كان من الذين تغنوا بيا "محمد جربوعة" ومن بين ىؤالء الشعراء الشاعر 
وبكل ما يمكن أن تعكسو من األدب والجمال واألنوثة  واالنتماء، وبيذا تستحق أن ُيْنَظم 

 .   فييا أنواع شتى من فنون القول، وتؤخذ مثال يضرب في األخالق والعفة والحياء
صور المرأة في ديوان مّمن وقع ىذا الَزّر األحمر؟ :فجاءت الدراسة موسوعة ب

 :لمحمد جربوعة ، ومن ىنا تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن جممة التساؤالت منيا
 ما مفيوم الصورة؟ وما عالقتيا بالرمز؟ 

 لماذا لجأ الشاعر إلى الصورة الرمزية في شعره؟ 

 ما األبعاد التي تأخذىا المرأة بالنسبة لمشاعر؟ 

 المرأة في ديوانو؟" محمد جربوعة" كيف وظف 

 كيف كان حضور المرأة في شعره؟، وكيف كانت صورتيا؟ 

 ودفعني الختيار ىذه الدراسة، أن ىذا الديوان لم يتعرض لدراسة يو ما شجعن
سابقة، فكان مجاال خصبا لمبحث عن المعاني الخفية والظواىر الفنية البارزة، باإلضافة 

 ".الدراسات الشعرية" إلى وجود ميول خاص لدراسة األدب الجزائري، وخاصة 
ولإلجابة عن ىذه التساؤالت السابقة، واستنادا لطبيعة الموضوع، قسمت البحث إلى 
مقدمة ومدخل نظري وفصمين تطبيقين ثم خاتمة ألىم المحطات والنتائج، فالمدخل الذي 

كان مخصصا لتحديد مفيوم الصورة من المنظور " المفاىيم واألبعاد" جاء موسوما ب
العربي والغربي وعالقتيا بالرمز، وباختصار شديد جاء عرض لمكانة المرأة في الشعر 

 .العربي قديما وحديثا



 مقدمة
 

 
 ب

"  صورة المرأة في ديوان مّمن وقع ىذا الزّر األحمر؟تشكل" عنوانو : الفصل األول
أميرة الشاعر " العنصر األول الصورة الحسية، تتخممو المرأة الحبيبة: فقسم إلى عنصرين

 .نموذج األخالق ومثال العفة والجمال لتتعدى بذلك إلى المرأة األم
والعنصر الثاني الصورة الذىبية، تم التطرق فييا إلى المرأة الوطن االنتماء واليوية 

الموحة التشكيمة والقصيدة )والمسكن، ثم المرأة اإلبداع، والجانب التعبيري والفني في
  .(الشعرية

مّمن وقع ىذا "الموسوم بتجميات الصورة الفنية لممرأة في ديوان :  أما الفصل الثاني
فتطرقت فيو إلى المعجم الشعري مع التركيز عمى خمسة حقول داللية بدءا " الزّر األحمر؟

بحقل الطبيعية ، ثم حقل األماكن والبمدان، ثم حقل الحب واليوى، فحقل أعضاء الجسد ، 
، ثم " المرأة"وختاما حقل المالبس وأدوات الزينة، لماليا من عالقة بالموضوع الرئيس 

يميو . ظاىرة االنزياح التركيبي، فقمت برصد أىم الظواىر النحوية التقديم والتأخير والحذف
فكان في صور متعددة مفعمة بالداللة،  (التشبيو واالستعارة والكناية)االنزياح الداللي 

أما بخصوص المنيج المطبق في ىذه الدراسة . معتمدة في كل ذلك عمى نماذج مختارة 
 .ىو المنيج الموضوعاتي، مع االستعانة بآليات التحميل األسموبي 

ومن الدال جدا ذكر الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع، وأذكر منيا عمى وجو 
 :الخصوص
  محمد جربوعة:" صورة المرأة في ديوان الّساعر لــ"دراسة لرىيوي سميم ، موسومة "

مذكرة ماستر، تناولت صورة المرأة في الشعر العربي، باإلضافة إلى أنماط المرأة ، وأىم 
 . الخصائص الفنية في ديوان الّساعر

  صورة المرأة في الشعر الجزائري القديم ـــــ العيد " دراسة لدحمان ميمود، بعنوان
وىي عبارة عن مذكرة ماجستير، وقد احتوت صورا حسية ومعنوية لممرأة " الزياني أنموذجا

 .في الشعر الزياني القديم، وأىم مصادرىا وأبعادىا



 مقدمة
 

 
 ج

  المرأة في الشعر الصعاليك في الجاىمية " دراسة ألحمد سممان مينا، بعنوان
مذكرة ماجستير، تطرق فييا صاحبيا لمكانو المرأة في كل من العصرين " واإلسالم

 .السابقين، وموقف الصعاليك من المرأة، وكيف كانت نظرتيم إلييا

 يصورة المرأة بين الشعر التقميد" ودراسة أخرى لمباحثة عاطفة فيصل، عنونيا 
 .رسالة ماجستير" 1975-1960والشعر الحديث في سورية 

  المرأة في شعر "لمفقودة صالح، وكتاب " المرأة في الرواية الجزائرية" وكتاب
 .ألحمد فيمي عيسى" الخوارج

أحمد "شعرية المرأة وأنوثة القصيدة لـ: أما أىم المراجع المعتمدة في ىذه الدراسة أذكر
، والمرأة "فاطمة تيجور" لـ (دراسة)، باإلضافة إلى كتاب المرأة في الشعر األموي "حيدوش

حمد محمد الحوفي، زد عمى ذلك كتاب المرأة والجمال والحب في "في الشعر الجاىمي لـ
 " .عرفان محمد حمور"لغة العرب لـ

صعوبة التفريق بين المصطمحات لكثرتيا، : ومن الصعوبات والعوائق التي واجيتني
 .وتنوع المفاىيم بالنسبة لكل باحث، وخاصة حول مصطمح الصورة

 في األخير إال أن أتقدم بأسمى معاني التقدير واالحترام والشكر إلى يوال يسعن
ني بعممو وخبرتو ووقتو،  وما ىذ"لعمى سعادة"األستاذ المشرف   العمل إال ا، الذي خصَّ

بذرة من بذور المعرفة ، وحسبي أني أخمصت النية وبذلت الجيد، ويبقى الكمال هلل 
 .والتوفيق من اهلل 



  الصورة:أوال 
 في اللغة الصورة  -1
 االصطالحفي الصورة  -2
 الصورة من المنظور العربي -3
 الصورة من المنظور الغربي -4
 عالقة الصورة بالرمز -5

 الـــــــمرأة :ثانيا

 المرأة في الشعر العربي القديم  -1
  المرأة في الشعر العربي الحديث -2
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 الصورة  :أوال

 :الصورة في اللغة  -1

 : تعالىمثاؿ ذلؾ قكلو  ك،ف الكريـ عدة مراتآجاءت لفظة الصكرة في القر

﴿                             

       ﴾ 1  الصكرة في  ك منحكـ أكمؿ األشكاؿ، في أحسففخمقكـ  »:أم

 2«أحسف تقكيـ 
كَرره ،الصُصكرَرةُص في الشّشكْكؿِل »: أما في لساف العرب   مْك ُص صُصكَرره ك صِل كَررَره ، ك الجَر  ك قد صَر
كَررَر  تُص  كفتَّتصَر تَروُص الشيء،تَرصَّتكَررْك اثِليؿُص  كلي  فَرتَرصَّتكرَر ، تَركَرىَرمْكتُص صُصكرَر اكيرُص التَرمَر في  ك 3«التَرصَر

فَرةت»: قامكس المحيط بمَرعْكنَرى النَّتكعُص ك الصِّ فالصكرة ىي الصفة إذف،   4«ستعمؿ الصُصكرَرة ُص
.  النكع كالشكؿ كالييئة ك

 : االصطالحالصورة في  -2
   فمصطمح الصكرة،القكاميسكتباينت المفاىيـ لمصطمح الصكرة بتعدد المعاجـ  

(Image ) كاآلتيالفمسفي  المعجـ في جاء: 
ىي الصفة التي يككف عمييا ، ك(figure géométrique) اليندسي الشكؿ الصكرة»

ما  إك (...) تجسيد مادم إماالصكرة ك ،الشَربِليوُص كالمَرثَرؿُص » كىي أيضا  5« كىي النَّتكع ،الشيء

                                                           

. 64غافر، اآلية   1 
-ىػ1432، (د ط)، 4، تفسير القرآف العظيـ، دار الحديث، القاىرة، مج (عمر الفداء إسماعيؿ بف أبك)  ابف كثير 2

 .102ـ، ص 2011
، لساف العرب، دار صادر، بيركت، لبناف، (أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر)اإلفريقي المصرم    ابف منظكر 3

 .  85، ص [صكر]ـ، مادة  1997، 1، ط4مج 
 ـ 2013 ،4الكتب العممية، بيركت، لبناف ،ط دار ، ، قامكس المحيط(مجد الديف محمد بف يعقكب)  الفيركز أبادم  4
  .452، ص [صكر]مادة   
 .742ـ، ص1982، (د ط )، 1جميؿ صميبا، المعجـ الفمسفي، دار الكتاب، بيركت، لبناف، ج   5
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اإلطار » قد تعني الصكرة ك  1« كتابتو ك ىي في كمييما تخيّشؿ نفسيّش يتخيمو األديب في
القالب الذم تصب فيو التجربة فيككف لدينا قالب  ك أ،الخارجي الذم يكض  فيو المكضكع

. قكالب لمباطف ك صكر لمظاىر معا فيي  2«ك صكرة 
 : الصورة من المنظور العربي-3

  :قديما1-3- 

جاء مصطمح الصكرة في النقد العربي القديـ بمصطمح التصكير ك بالتحديد عند       
 كجنس مف ،فإنما الشعر صناعة كضرب مف النّشسج»  :  في قكلو (ىػ 255ت) "الجاحظ"

. د الصكرة الفنية عؽكمف خالليما ت،  الشكؿ كالمفظ اجتماع فياألصؿ أم أف 3«التّشصكير 
 اقتحاـ في ق،باألسبقية لمجاحظ عف غير (ىػ471ت)" عبد القاىر الجرجاني"أشار  ك» 

تمثيؿ ك قياس لما نعممو  بعقكلنا  عمى »  كىك يرل الصكرة  4«باب الصكرة ك التصكير
 كىك ما ذىب  ، بمعنى تطابؽ الصكرة الذىنية م  الصكرة الحسية 5«الذم نراه بأبصارنا 

ف المعاني ليا حقائؽ مكجكدة في إ» : بقكلو  (ىػ684ت )"حاـز القرطاجي"أيضا إليو 
ليا صكر مكجكدة في األذىاف كليا مف جية  ما يدؿ عمى تمؾ الصكر مف كاألعياف 

 .  الذىنية كالحسيةقكالباؿ مف خالؿ  تتجسد فالمعاني6«األلفاظ كجكد في األفياـ 

                                                           
ـ، 1999- ىػ1419، 2، ط1المعجـ المفصؿ في األدب، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ج   محمد التكنجي، 1

 . 591ص 
، منشكرات كزارة الثقافة ، دمشؽ  (منيجا ك تطبيقا )  أحمد عمي الدىماف، الصكرة البالغية عند عبد القاىر الجرجاني 2

  .127 ـ، ص 2000 ، 2سكريا، ط
 ، الحيكاف، تح عبد الرحماف محمد ىاركف، مطبعة مصطفى البابي الحمبي(أبك عثماف  )، عمر بف بحر  الجاحظ  3
.  132ـ، ص 1965-ق1385، 2، ط3أكالده، مصر، جك
تح  محمد رشيد رضا دالئؿ اإلعجاز،  ، (أبك بكر عبد الرحماف بف محمد الجرجاني  )ينظر عبد القاىر الجرجاني  4 

  .323ـ ،ص 1998-ق1419 ، 1دار المعرفة ، بيركت ، لبناف ، ط
   .324المصدر نفسو، ص   5
، منياج البمغاء كسراج األدباء ، تح محمد الحبيب ابف الخكجة، الدار العربية لمكتاب   (أبك الحسف)حاـز القرطاجني   6

. 18 ـ ، ص 2008، 3تكنس ، ط
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   1«  مر بيا الفنافالشعكرية التيالتعبير بالصكر عف التجارب » ىك التصكيرأما 
يترجـ الشاعر أحاسيسو كأفكاره إلى ال يمكف االستغناء عنيا،  الصكر التيفمف خالؿ 

 .في قكالب فنية إبداعيةالمتمقي 
 حديثا  2-3-

 ، مف قِلبؿ المحدثيف (literary form)  مفاىيـ  الصكرة األدبية إلىقبؿ التطرؽ       
دد األلفاظ لممعنى ع بت"إشكالية تعدد المصطمح أك ما يعرؼ تقؼ الدراسة عند قضية أك 

فكؿ شخص يترجـ حسب فيمو أك حسب ما يحمك »  في الساحة األدبية كالنقدية "الكاحد 
دد عأك ما يعرؼ بت (...) عدـ كجكد نظرية مكحدة إلىكىذا راج  ، لو مف المصطمحات
ددا ع ت شيدت  الشعرية مثميا مثؿ باقي المصطمحاتةكالصكر، 2«المقابالت العربية 

...  الصكرة البالغية ،الصكرة الشعريةالفنية،  الصكرة األدبية،فيناؾ مف يقكؿ بػالصكرة 
 في عرضو لمصكرة "عبد الممؾ مرتاض" ما جاء بو ،التعاريؼ الحدكد ك أىـ      كمف 

 الجم  بيف المتناقضاتب 3« شيء يجنح نحك تقريب حقيقتيف متباعدتيف »  :بأنيا 
طريقة خاصة مف  » :أنيا إلى "عصفكر جابر" كما يشير . [الكعي كالكعي]كالمتباعدات 

كجو مف أكجو الداللة تنحصر أىميتيا فيما تحدثو في المعاني مف  طرؽ التعبير أك
تتركو عند المتمقي مف   فقد جم  بيف الصكرة في حد ذاتيا ك بيف ما 4«خصكصية كتأثير

 .مف تأثيرات كانفعاالت
                                                           

،      (ط د)صالح عبد الفتاح الخالدم ، نظرية التصكير الفني عند سيّشد قطب ، شركة الشياب ، باتنة ، الجزائر،    1
 . 77ـ، ص 1988

، إشراؼ بكعمي ماجستير مذكرة ػػػػػ، تحميؿ الخطاب نمكذجا ػػػرشيد عزم، إشكالية المصطمح في المؤلفات العربية   2
لحاج، لبكيرة، ككحاؿ، شعبة دراسات لغكية كأدبية، تخصص تحميؿ الخطاب، المركز الجامعي العقيد أكمي محند أ

 . 37ـ ، ص2008-2009
 ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،، الخطاب الشعرم لدراسة تشريحية لقصيدة أشجاف إيمانية عبد الممؾ مرتاض،  3
. 49ص ـ،1991، (ط د)
ص ـ، 1992، 3ط ، المركز الثقافي، بيركت، الصكرة الفنية في التراث النقدم كالبالغي عند العربعصفكر،جابر   4

323. 
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 فقد ركز عمى الجانب الكحداني الشعكرم كالنفسي لمصكرة "ؿإسماعيعز الديف "أما 
الصكرة الفنية ف ف كانت منتزعة مف الكاق  أل إك، الصكرة دائما غير كاقعية»: قائال 

 عالـ إلى عالـ الكجداف أكثر مف انتمائيا إلىتركيبة كجدانية تنتمي في جكىرىا 
 .1 » الكاق 

 الجانب العاطفي لمصكرة إلىفيك ال يمغي الكاق  تماما لكف أعطى كؿ المزية        
نظرة خاصة لمعالـ الخارجي  ذكر،  الشاعر مرىؼ الحس شديد التأث، لككفالشعكرم

  .الكجكد بمنظار العادةالككف ك العادم الذم يرل اإلنسافتختمؼ عف نظرة 
 التشكيؿ المغكم الصكرة الشعرية نكع مف » ":لكصيؼعثماف "زد عمى ذلؾ قكؿ       

بيف المحسكس   بطريقة مكثفة تمزج(...)تنصير ضمنيا أفكار الشاعر كأحاسيسو 
ك بيف الالمحسكس  (العالـ الخارجي) فقد جم  بيف الجانب المحسكس ،2«محسكسالاؿك
التي تترجميا   باإلضافة إلى األفكار كالمشاعر،في تككيف الصكرة (العالـ الداخمي)

. جماليةالصكر في قكالب فنية 
 التخييميَّتة،خمؽ فني متدفؽ في سياقات لغكية نسجتيا مؤلفات الفناف » ىي  أك      

كتكشؼ عف قيمة  انتظمتما عالقات صكرية تفجر القدرة عمى إثارة االنفعاؿ الجماليك
فالشاعر ال يعكس .  3« كثؽ الصمة بالعالـ الخارجي ت تنقؿ معنى إنسانيا ـأكركحية 

 كالمساف الناطؽ عف قكمو في أفراحيـ ق فيك مرآة مجتم ،أيضا  نفسو فقط بؿ اآلخر
. المصيرية ك في مكاكبتو ألىـ القضايا اإلنسانية   أيضاكيتجمى ذلؾ، كأطراحيـ

                                                           
د )، 3، ط(ب د)العرب، دار الفكر  الشعر العربي المعاصر قضاياه كظكاىره الفنية كالمعنكية، عز الديف إسماعيؿ، 1
. 127 ص، (ت
 إشراؼ يحي الشيخ الصالح، قسـ المغة ماجستير، مذكرة ،الصكرة الفنية في شعر عثماف لكصيؼ لزىر فارس،  2

. 28 ـ ، ص2005-2004،   ، قسنطينةمنتكم جامعة ،العربية 
-ق1432 ،1طسحر ىادم شبر، الصكرة في شعر نزار قباني دراسة جمالية، دار المناىج، عماف، األردف،   3

. 31  صـ،2011
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بشرل مكسى " عميو ت كىذا ما أكد،متباينةكصكرة عدة تعاريؼ متنكعة لؿ ،إذف     
لمصكرة دالالت مختمفة كترابطات متشابكة كطبيعية مرنة تأبى التحديد الكاحد »   "صالح

نما ،تعدد المصطمح لمفيـك كاحد فال تكمف اإلشكالية في، 1«المنظر أك التجريدم   كا 
. دد المفاىيـ لمصطمح كاحدع ت فيأيضا

  :ربيـــور الغــورة من المنظــالص -4

التي تعكس شخصية الشاعر - الصكرة -       بعد التطرؽ إلى أىـ ركيزة في الشعر 
 النظرة الغربية اكنفسيتو، مف خالؿ تكظيفيا في الشعر أك في أم جنس أدبي آخر، أـ

 . فسيأتي ذكرىا، ك كيؼ جاءت اآلراء فييا بخصكص الصكرة

 أـ اختمفكا في كض  مفيـك جام  مان  لمصطمح الصكرة الفنية ؟ اتفقكا كىؿ 
بعض التعاريؼ الغربية لمصكرة ستتطرؽ الدراسة إلى   السابقة،كلإلجابة عف اإلشكالية

 .الشعرية 
 إفرسـ قكامو الكممات، » :صكرةاؿ إف (C.D.Louis)"سمسيسؿ دم لك "يقكؿ
المجاز ك التشبيو يمكف أف تقدـ إلينا في عبارة أك جممة يغمب عمييا الكصؼ كالكصؼ 
 2« كلكنيا تكصؿ إلى خيالنا شيئا أكثر مف انعكاس متقف لمحقيقة الخارجية ،المحض

فميما كاف لمحقيقة مف خاصية مميزة في إيصاؿ المعاني، إال كيبقى التعبير المجازم 
 .أقكل أثرا ككقعا بالنسبة لممتمقي

                                                           
، 1 طالمغرب، البيضاء، دار العربي، المركز الثقافي الحديث، الصكرة الشعرية في النقد العربي صالح،بشرل مكسى   1

. 19ـ، ص1994
 ،(ط د)،الرشيد، بغداد  دار ، عباد عركافسيسؿ دم لكيس، الصكرة الشعرية ، تر أحمد نصيؼ ك آخركف ، مراجعة  2

 .21 ص ـ،1982
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مظير لمركب عاطفي كعقمي في » :فيرل بأنيا ( Ezra pound) "ا باكندإزر  "أما
 فقد جم  بيف العنصر الكجداني كالعقمي كأكد حضكرىما أثناء زمف  1«لحظة مف الزمف 

 . عممية كالدة الصكرة
عف  تشبيو حسي يعبر»:فيي ((T.E.Hulme"ـػػىكؿ" رائد المدرسة التصكيرية دعفك 

  فيك بيذا يؤكد 2«بؿ يخمقيما خمقا  أك شعكر  كال يقن  بإيضاح فكرة  الشاعر،رؤيا
بعدا فيمنحو بذلؾ ، مكضكعو رؤيا التي يضيفيا الشاعر عمىاؿ ك،صكرةلؿالجانب الحسي 

. كاختالؼ األفكار تبايف الرؤل ربيذا يظو كإبداعيا،  جماليا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1Relé we lek and Auslin Warre , theory of literature , p192  

 ـ،1984، 3 طمصر، لمنشر، دار المعارؼ المعاصر، الرّشمز ك الّشرمزيّشة في الشعر أحمد، محمد فتكح : نقال عف
. 142ص

 . 141 ص ،المرج  نفسو  2
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  :رمزــورة بالـــة الصـــعالق 5-
 الشعرية أقاليـ القصيدة  مفدعت العناصر،  مفىاغيرك الرمزالصكرة كاألسطكرة ك

 فنادرا ما تخمك قصيدة مف القصائد عف إقميـ مف ىذه األقاليـ السابقة ،، (قديما ك حديثا)
 التي تمفت النظر الفنيةبرز الظكاىر أمف  » : بقكلو "إسماعيؿالديف  عز"كىذا ما يؤكده 

 .1« لمتعبير أداة األسطكرة مف استخداـ الرمز ك اإلكثارفي تجربة الشعر الجديدة 
أم أف ىناؾ  2« كليس الرمز إال كجيا مقنعا مف كجكه التعبير بالصكرة»:كيضيؼ قائال

كتكامؿ بينيما؟ ىؿ الصكرة ىي تشابؾ  ىناؾ ؿىي ؟  كه فماة،  بيف الرمز كالصكرعالقة
 .؟ ك ما الرمز؟ ؟ أك الرمز ىك الصكرةالرمز
 اإلثارة بحيث تتكلد المشاعر عف طريؽ ،الرمز ىك الصمة  بيف الذات كاألشياء»      

 مكحية بيف الحسي إحالةمف » لما فيو ، 3«ال عف طريؽ التسمية ك التصريح ، النفسية
فالربط    4«اليوع كالمجرد في ت، ك بيف الحدس في كقائعيتو،المادم كالركحي بيف كالمثاليك

 . بيف الثنائيات السابقة، ىك الجذع المشترؾ بالنسبة لرمز كالصكرة

  أك، عالقة الجزء بالكؿإلىالصكرة بالرمز مف ىذه الناحية أقرب » عف عالقة أما 
 ".محمد فتكح أحمد"ىذا حسب   5«عالقة الصكرة البسيطة بالبناء الصكرم المركب  ىي

  

 

 

                                                           
. 195 ص  مرج  مذككر،عز الديف إسماعيؿ، الشعر العربي المعاصر قضاياه ك ظكاىره الفنية كالمعنكية،  1
 .195المرج  نفسو ، ص   2
. 123ص ـ،2012، 2 ط  صالح لمباركية، اآلداب العالمية القديمة ك األكربية ، دار قانة لمنشر، باتنة، الجزائر، 3
. 370ـ، ص 1998 ،( طد) لمطباعة، المكتب المصرم الصكفية، الرمز الشعرم عند نصر،عاطؼ جكدة   4
. 139 ص، مرج  مذككر،  الرّشمز ك الرّشمزيّشة في الشعر المعاصرأحمد،محمد فتكح   5
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طبيعة التشكيؿ بينيما ظمت متداخمة بحيث يتعمؽ  »  أف : فترل"منة بمعمىآ"أما 

ىما متداخالف يكمالف بعضيما في النجاح ، ؼ1«بنجاح الصكرة أك فشميا نجاح الرمز
 .أك الفشؿ

ف   بيف المستكل الحسي الصكرة كحدة متماسكة مترابطة األطراؼ كالرمز يككّش
 كقد تغدك الصكرة رمزا ،فقد يككف الرمز صكرة » ،الشعريةكالمعنكم ضمف التجربة 

 كمستكل الحاالت المعنكية ،فأساسو عالقة اندماجية بيف مستكل األشياء الحسية الرامزة
  . 2 «إليياالمرمكز 

 بيف الصكرة ك ما (Amalogy)يعتمد عمى نكع مف التشابو » ىما مباإلضافة أف كؿ      
 ك لكف بينما تظؿ الصكرة عمى قدر مف الكثافة الحسية ، ك الرمز ك ما يكحي بو،تمثمو

  أكثر،فكمما اقتربت الصكرة مف الرمز  3«يبمغ الرمز درجة عالية مف الذاتية ك التجريد 
الصكرة  » في ذلؾ الكقت  تككف قد بمغت أعمى درجات  التجريد ك اإليحاء فيك يمنح

 باإلضافة إلى الكظيفة الجمالية 4 «يكسبيا حيكية كحركة الشعرية بعدا داللينا ال متناىينا ك
  .كالميزة الفنية التي يكتسبيا النص الشعرم مف كراء الصكرة الرامزة

                                                           
، ديكاف المطبكعات الجامعية، بف عكنكف (دراسة تطبيقية)المعاصرة العربية آمنة بمعمى، أثر الرمز في بنية القصيدة   1

 .06 ص ـ ،1995، (د ط)،الجزائر
، عالـ الكتب الحديث ، المعاصرفي الخطاب الشعرم الصكفي العربي  قراءة محمد كعكاف، التأكيؿ ك خطاب الرمز  2

. 84  صـ ،2010-ق 1431، 1 طاألردف،
 .140 مرج  مذككر، ص الرمز ك الرمزية في الشعر المعاصر،أحمد،محمد فتكح   3
. 186ص ـ،2011-ق1432، 1، األردف، ط إربد، عالـ الكتب الحديث ، ناصر لكحيشي، الرمز في الشعر العربي  4
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مثؿ   عما يتعذر فيو التصريح كالقكؿ المباشر»فالشاعر أيضا يمجأ إلييا لغاية في نفسو أك
" الطابكىات" المصطمح الشائ  اليـك  يندرج تحت أك ما 1«كصؼ العالـ الحسي لألنكثة 

. فيمجأ الشاعر إلى لغة اإليحاء كالتشفير كالترميز ، (السياسة، الجنس، الديف)

 :المرأة في الشعر العربي: ثالثا 
بيا تقـك البنت،  فيي األـ كالزكجة كاألخت ك، المرأة منذ الكجكد مكانة خاصةأخذت

القيـ ؿ  كؾ،تجم  بيف الخصب كالنماء كالكطف كاألرض، (2)  كاألمـك تنيض المجتمعات
عز أىي الجكىرة الثمينة التي يجب أف تصاغ ك تكدع في » ك المعاني السامية ، النبيمة

تربية فيجب  أفضؿ  بؿ الجامعة التي تربي األجياؿ،بؿ ىي المعيد، مكاف ىي المدرسة
 بكؿ ما يؤىميا ألداء ىذه الرسالة ك في مقدمة ذلؾ الديف ك الخمؽ ثـ ىاتزكيدكإعدادىا 
 .3«الكفاءة كالثقافة 

ألنيا  النفسالمتعة في قيمة جمالية قادرة عمى بث » كىذا ما ال يجب تجاىمو؛ ألنيا
كبذلؾ   4« بالمشاعر الجماليةق الطبيعة الذم يستفز متأمؿجنب جماليا جماؿ تجم  إلى
  . ك الجماؿالحياةختزؿ معاني رمزا متصبح 

 :المرأة في الشعر العربي القديم - 1
 تداكؿ ماك  ،ة إلى العصكر الحاضرالعصكر الغابرة قيّشمة مف حظيت المرأة بمكانة
كخضكعو لألعراؼ كالتقاليد م كبيئتو،   فذلؾ راج  لثقافة العرب،مف كأد البنات ك قيرىف

أما » ": حمد يكسؼ خميفةأ" كفي ىذا يقكؿ ،كالظركؼ االجتماعية السائدة في ذلؾ الكقت
 فمـ يكف ىذا الكأد ،ف الكريـآ كالذم جرمو القر،د البنات في المجتم  الجاىميأكرد مف كما 

                                                           
 ـ،2007 ،(ط د)، الجزائر،   منقالت، عاصمة الثقافة العربيةس آيتأحمد جالكم، التراث ك الحداثة في أشعار لكني  1

  .151 ص
 ،( طد) مكة المكرمة، لمطب  النشر، المرأة المسممة بيف نظرتيف، رابطة العالـ اإلسالمي جماؿ،ينظر صالح محمد   2
. 11 ص،( تد)
. 14 ص ،المرج  نفسو  3
. 123صمرج  مذككر،  جمالية،سحر ىادم شبر، الصكرة في شعر نزار قباني دراسة   4
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 ك قير المرأة (...) اجتماعيةإال في قمة نادرا لدل بعض القبائؿ أك بعض األفراد لظركؼ 
، فال يقتصر األمر عمى 1« مكجكد في كؿ المجتمعات قديما ك حديثا اجتماعياسياسيا ك

 .عصر دكف عصر آخر
، مف بصكرة ذىنيةك أيضا في حضكرىا بصكرة حسية كاقعية أتظير مكانتيا ك      
في لتزاـ الشعراء كافة في مختمؼ قصائدىـ ليفتتحكىا بأجمؿ ما يمكف أف يقاؿ ا» خالؿ 

العربي كاف  فالشاعر » "خميفةأحمد يكسؼ "أكده  ما  كىذا،2«كصؼ المرأة كالتغزؿ بيا
مانا منو أف مكىبتو ال يفيض نبعيا إال بتذكر بيا إم كاليياـ  كالصبابةيفتتح قصيدتو بالغزؿ

  .3«طاللو كنسج خيكط ذكرياتو  مناجاتو أالمحبكب بؿ الكقكؼ عمى 
 ،خصكصيتو  لوـم الشعر عاؿامرأة متميزة كعالـ المرأة ؼ» كالمرأة في الشعر 

 كالجماؿ فنا كالشاعر حيف يتمثؿ عالمو يقدـ لنا امرأة ترتبط ،فالشعر يحيؿ الجنس جماال
 فبفضميا كلد فف الغزؿ في الشعر 4«عنو في آف كاحد فنراىا كال نراىا  تتميزكبالكاق  

 .العربي بكؿ أنكاعو كسيماتو
 فرسميا  تو الشاعر الذم أحب محبكب، العصر الجاىمي فيمثؿ بومكخير ما       
 :يقكؿ في معمقتو ، " القيسؤامر" بأركع الكممات قشعرفي 

مِلؿِل ك       ُـص مَريْكالن بَرعْكضَر ىَرذَرا التَردَرلُصؿِل ػػأَرفَراط مِلي فَرأَرجْك رْك مَرعْكتِل صَر م ػإفْك كُصنْكتِل أَرزْك
بَرؾِل قَراتِلؿػػِل أَرغَررَرؾِل مِلف                   5ؿِل ػػػػػػػػػػا تَرأْكمُصرِلم القَرمْكبَر يَرفْك َر ػػَرػنَرؾِل مَريْكـأَر  كَر         مػػػػػػػػػِل م أفَر حُص

                                                           
 .27ص   ـ،2006، 1 ط، اإلسكندرية،  الكفاء لدنيا الطباعة كالنشررنقدية، دادراسات أدبية ك أحمد يكسؼ خميفة،  1
. 33ـ، ص2006 ،1عرفاف محمد حمكر، المرأة كالجماؿ كالحب في لغة العرب ، دار الكتب العممية ، بيركت، ط   2
. 26أحمد يكسؼ خميفة، دراسات أدبية ك نقدية، مرج  مذككر، ص  3
-ق1410، (د ط)حسني عبد الجميؿ يكسؼ، عالـ المرأة في الشعر الجاىمي، دار الثقافة لمنشر، القاىرة، مصر،   4

. 07ـ، ص1989
. 37ـ، ص2008امرؤ القيس ، الديكاف، دار صادر، بيركت،   5



 المفاهيم واألبعاد                     الصورة                                :مدخل
 

 
15 

 تبقى عمى يبتو، كيلحبلتكدد ك التقرب ا، مف أجؿ كسائؿاؿالشاعر يستخدـ كؿ       ؼ
 محبكبتو مباشرة باسـ ا ما يرتبط اسـ الشاعرىذا كثيرؿ ك ،عيده عمى كصالو ك تظؿكحبو 

كلما جاء اإلسالـ »... كقيس لبنى مجنكف ليمى كجميؿ بثينةك كثير عزة  :ك مثاؿ ذلؾ
 فأقر عمييا كاجباتيا كمنح 1«الحنيؼ ارتقى بالمرأة ك بمغ بيا أكج الكماؿ كرف  مف شأنيا 

﴿  : قاؿ ا تعالى،ليا حقكقيا                    

        ﴾ 2  (سكرة النساء)فقد  خصيا بسكرة  كاممة.  

  :حديثالالمرأة في الشعر العربي - 2
تاريخ  اؿفيي في» ،الحديثك القديـ  العربيالمرأة دائما كأبدا حاضرة في الشعر      كانت 

كفي ذلؾ عند شعرائنا المحدثيف استمر  كقد ،الشعراء العربي بطاقة ىكية لكثير مف
قصيدتو  في  قكلو،ذلؾ مكيستدؿ ؼ 3« الذم جعؿ منيا بطاقة ىكيتو  نزار قبانيـمقدمتو

 : "رسالة مف تحت الماء"
تَرقْكتُص  ْـك  ... إلَريْكؾَر  اشْك م ػػػفػػفَرعَرمّش

تَراؽْك  أَرفْك الَر أَرشْك
نِلي  ممْك ... عَر

ذُصكرَر ىَركَراؾَر مفَر األَرعمَراؽِل  كَريْكؼَر أَرقُصصُص جُص
نِلي ممْك عَر

4 

                                                           
. 6، ص(د ت)، (د ط)، مكتبة اآلداب، 1محمد بدر معبدم، أدب النساء في الجاىمية كاإلسالـ، قسـ  1
.  228البقرة، اآلية  2
د ) ،تحاد الكتاب العرب، دمشؽاقباني، منشكرات  شعرية المرأة كأنكثة القصيدة، قراءة في شعر نزار أحمد حيدكش،  3
 .86ص ،ـ2001 (ط
. 675 صـ،2000 ،15ط ،1 جلبناف، بيركت، قباني، منشكرات نزار الكاممة، األعماؿ الشعرية قباني،نزار   4
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قباني  زرع نزار» فالمرأة بكؿ صكرىا تأخذ مكانا يعبر عف نفسية الشاعر كفكره، كليذا
، كبيذا يمكف  1«فغدا الككف كمو لكحة لكنتو بألكانيا الساحرة  (...)المرأة كركدا كأزىارا 

كتنشأ األجياؿ كتيد الجباؿ إذا - األـ فيي-الرجاؿ  المرأة ىي التي تصن » إف القكؿ 
 ، فيي األساس 2«الخصاؿككتعمرىا باألخالؽ  كانت سيئة الخِلالؿ كتزرع الفيافي كالقِلفار

 .في تككيف كتأسيس المجتمعات كالسمك بيا إلى أعمى الدرجات
كاق  كتجربة ك شعكر كعاطفة ك      بعد ما قيؿ في الصكرة الشعرية كمقكماتيا مف خياؿ 

 بيف عالـ الذات كعالـ :العالقة بيف الشاعر كالعالـ الخارجي أم كشعرية كرؤية خاصة، 
 .األشياء

إف الشعر  » " :عباسإحساف " كفي ىذا يقكؿ الشعر،  مف أسس      فالصكرة أساس
، ك لكف استخداـ الصكرة يختمؼ بيف شاعر  قائـ عمى الصكرة منذ أف كجد حتى اليـك

 .الشعراء بيف االختالؼ ممكف السر في الصكرة يتجمى في التبايف ك ،إذف  3«كآخر 
أف العالقة بينيما عالقة ترابطية، تكاممية اتضح أما بخصكص الصكرة ك الرمز      

بكصفيا رؤية رمزية »  ك،لتغدك صكرة رامزة، ترتقي بدرجة مف التعقيد كاإليحاء كالتجريد
سيـ ت ؼ،4«عف الداللة الحرفية المباشرة  كتنأل دد األبعاد الدالليةعتستند إلى اإليحاء كت

 .فنية إيحائيةفي نقؿ المفاىيـ المباشرة إلى قيـ 
دائما في الشعر العربي ككاف ذلؾ منذ الكىمة حضكرا أما صكرة المرأة فسجمت      

 ىذا ما جعميا مميمة سكاء،األنكثة كجكىرة الدنيا عمى حد كالرقة كاألكلى، فيي الجماؿ 
  .أزمنتيـاألدباء باختالؼ أمكنتيـ ك تعاقب 

 

                                                           
  .183حمد حيدكش، شعرية المرأة كأنكثة القصيدة، مرج  مذككر، صأ  1
فا  2  .6 ـ ، ص2006-ق1426، 1 ط،نجكل حسيف عبد العزيز، قصص النساء في القرآف الكريـ، مكتبة الصَّت

. 193 صـ،1996، 1األردف، ط عماف، الشركؽ، دار الشعر، فف عباس،إحساف    3
. 110 صمذككر، مرج  الحديث، الصكرة الشعرية في النقد العربي صالح،بشرل مكسى    4
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: توطئة

 األدب عامة، كالشعر العربي مرأة عامؿ مف أعظـ العكامؿ المؤثرة قمبا كقاًلبا فياؿ
ألنيا عنصر فٌعاؿ في إثراء البنية الداللية لمنص، كقد استطاع الشعر  »خاصة؛ 

فرازاتوالمعاصر بزخمو الشعرم   الجمالية أف ييطىًعـ ىذا العنصر بشتى الدالالت كا 
 .1«الرمزية

شعر اؿالمرأة أيقكنة اعتبر  الذم ،"محمد جربكعة"كفي طميعة ىذا الشعر العربي شعر
 كىذا سينكشؼ مف خالؿ الصكرة الحسية كالصكرة ،ما تحمؿ مف معنى كداللة بكؿ

 اإلبداعية  التي كاف ليا دكرنا فعاالن، في إبراز الدكافع الكامنة ضمف القكالبالذىنية
. شعريةاؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، (د ط)دار البشائر لمنشر، ، - انمكذج- مالس مختار، داللة األشياء في الشعر العربي الحديث، عبد اهلل البردكني1 
 .49ـ، ص 2002
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:  الصورة الحّسية: أوال

 :المرأة الحبيبة -1

مع مختمؼ المكاقؼ كالبيئات - في معظـ األحياف-ؿ اإلنساف بطبيعتو عيتفاعؿ كينؼ
البعد السيككلكجي  الجانب أك  مف بينيا،كالظركؼ المتنكعة، التي تثير عدة جكانب

 كالغمكض، كالمشاعر المتقبمة االلتباس، ىذا البعد المتداخؿ كالعميؽ شديد (ملنفسا)
 .  كالكره كالحبالمتعة الحزف كالفرح كاأللـ ك:ممثمة فياؿ

 ؽالذم يخترؽ أعما، بع اإلحساس الجميؿف ك،ىذا الحب الذم عيدَّ مكضكع الحياة
دارة مف  عاطفة حقة كطبيعة».القمب  يسكف الذم الرابط القكم، ففي ىذاالنفس حتمية كا 

﴿:  كفي ىذا قاؿ اهلل تعالى1«اهلل تعالى                

                               ﴾2  

صراعه كتناقضه  »: بأنوكيًصؼى  شعكر إنساني، كفيك نعمة مف جممة النعـ الكثيرة
اللو يكجد اإلنساف خيؾ لممشاعر كاألحاسيس، كمف ر بيف النفكس اإلنسانية كتحبكتجاذ

 . المد كالجزرحركتٌي المشاعر كالعكاطؼ بيف   كبذلؾ تككف 3«كتعمر األرض بو

أٌكلو - أعزؾ اهلل– الحب » :يقكؿ (ق456ت )"البف حـز"كتاب طكؽ الحمامة كفي 
بالمعاناة  تكصؼ فال تدرؾ حقيقتيا إالأف اللتيا عف جىزؿ كآخره ًجده دقت معانيو ؿ

 

                                                           
. 22ـ، ص 1978-ىػ1398، 1، مؤسسة الرسالة، سكريا، طبعمر رضا كحالة، الح 1
، اآلية 2 . 21 الرـك
إيماف عبدك عبد القادر، صكرة اإلنساف في شعر محمد الماغكط، مذكرة ماجستير، إشراؼ جكدة إبراىيـ، قسـ المغة  3

. 02ـ، ص2010-ىػ1431ث، الجميكرية العربية السكرية، عالعربية كآدابيا، جامعة الب
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 ،  1« عز كجؿ القمكب بيد اهللإفبمنكر في الديانات كال بمحضر في الشريعة،  كليس
  . المصنفات في الحضارة العربيةضمف أىـ. كمراتبوتوااتو كعالـجدركبيذا قد فٌصؿ في 

 كحب الكطف كاألرض ، إلى حب األىؿ كاألحبة كاألصدقاءعىذا الحب الذم يتفر
جكفاء كأشكاال جسد بال ركح فبغيابو يصبح اؿ ،كعشؽ الجماؿ كالطبيعة ككؿ شيء جميؿ

 .ال نبض فييا كال حياة

تآلؼ مف خالليا بنك البشر بعضيـ م نتصكر عالما دكف مشاعر الحب أفكال يمكف 
جميؿ كبديع كثميف كفخـ  فالعالـ مديف إذف لمحب بكؿ ما ىك »مع بعض، كليذا 

 فالفنكف مف رسـ كحفر كنقش كشعر كتمثيؿ كرقص كمكسيقى كميا مدينة لمحب ،كعجيب
 . 2« في تطكرىا كتقدميا

ليضمف بؿ يتعدل ذلؾ،  ، ىنا في تداخمو مع الفنكف بشتى ميادينياتوكال تقؼ أىمي
 "محمد جربكعة" كألف الحب يسكف كياف الشاعر ، كديمكمة الحياة، النكع البشرماستمرار
: عبر عنو بقكلوفقد ككجدانو 

    الى ًطبَّ يىٍنفىعي ًفيًو الى ميٍستىٍكصىؼي       ا ػػنػػػػػػػػفمٍّ دىأي قى ػٍ دىاًء يىبػػكىالحيبي ًمٍثؿى اؿ

ييصً  ا ييًصيبي قيميكبىنىا مكى ؿى مى ؼي ػػػٍزحى ػػػكىاىىا مى ػػفى ًمٍف قى ػػػ     فىً ذىا تىمىؾَّ       بي أىكى

نيكنىوي   اًء جي يىظىؿي يىٍنشيري ًفي الًدمى ؽى تى دنا كال مى ػػم أىبى ػػػػػػػػتىوػٍ    الى يىف      كى  3ؼي ػػػػػػػػػػكى

 لما فيو مف األلـ كالمعاناة كشدة ا،داءن ا كمرضن في ىذا السياؽ الشعرم أصبح فالحب 
مٍّؼي الكجد كالٌصبابة لمحبيب الذم ال يعرؼ   متى ينتيي أك يتكقؼ، الشكؽ لمحبيب، حب ييخى

                                                           
 تح محمد عبد الرحيـ، مؤسسة ،، طكؽ الحمامة في األيٍلفىة كاأليالَّؼ(عمي بف أحمد بف سعيد) حـز األندلسي ابف 1

. 17ـ، ص 2000- ىػ1460، 1الكتب الثقافية، بيركت، لبناف، ط
الة، الحب، مرجع مذككر، ص2 .  07 عمر رضا كحَّ
ٌر األحمر؟، البدر الساطع لطباعة كالنشر، 3 . 20ـ، ص 2014، 1، ط(د ب) محمد جربكعة، مٌمف كقع الزى
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 بينيا كبيف المرأة  الشاعر قد ربطكالمفعمة بالحياة،ىذه الدفقة الشعكرية المميئة ؼ
  (األنثى)

:  يقكؿ،"ب األخيرؿقمب أخير لسيد الؽ"في قصيدة 

ا بىٍعد )كىالحيبي أىٍنثىى ًبال  بىٍعدىىىا القىٍمبي ًبالطيكفىاًف يىٍغتىًسؿي      ..آًخرىة .. (مى      كى
1 

ف مككت معا ؿاف يتحد، كال شيء سكاىما، كاألنثى ىي الحب،فالحب عند الشاعر أنثى
 تحمؿ آماؿ كأحالـ شبكة مف القيـ كالعالقات الداللية كالصكر المتعددة كالمتشعبة، كالتي

ثر الشاعر ىذه العالقة ؼ ،العاشؽ بمحبكبتوكىذه الصكر تيأسس عالقة الرجؿ الشاعر ، كا 
الصمة بيف الرجؿ كالمرأة قديمة قدـ اإلنساف ذاتو كالرابط العاطفي يقكم العالقة  »أك

، متنفسنا لوحممنا كالذم كاف مفيكمو كمكقفو مف الحب،  "محمد جربكعة"كليجسد ، 2«بينيما
 أكؿ ق كىذا ما تكٌضحاالستعداد،في عالقات الحب كمدارسو، مستعدا ليا كؿ راح يدخؿ 

:  يقكؿ" دائماقسى سففالدخكؿ المدرسي لشاعر م": قصيدة في الديكاف بعنكاف

ىـى  (أيكته ) سىيىٍنتىيي كىٍي  ثيـى اٍبتىدىا ًسٍبتىٍمبىري  ... ضى  (أيٍكتيكبىري )يىٍبتىًدم        كى

ؽٍ بىػػػًىي ليعٍ  ري ػػػػاألىٍشوي - ًحسُّس في إٍذ الى -ًذيبىنىاػػ     ًلتي  ا      ػػػػػػػا ًبوى ػػًت، يىٍخدىعيفى ػػػةه ًلٍمكى
3 

 كما يحممو انقضى، الشاعر في سرد حكايتو مع الحب مف شير أكت الذم انطمؽ
 كيعمف ، يقصد حرارة الشكؽ كالحنيف لبداية البحث عف الحب كالحبيبةا لعموىفكمف الحرارة 

ىذا الشير دكف األشير األخرل، داللة عف الحياة أك كاختار  ، شير أكتكبرابتداءعف 
  ككؿ ىذا في ظؿ مجابية الزمف،بداية الحياة لما يحممو ىذا الشير مف خيرات كعطاء 

                                                           
. 77، ص  محمد جربكعة، مٌمف كقع ىذا الزٌر األحمر؟ 1
. 301ـ، ص 2000، (د ط) كتاب العرب، دمشؽ، داتحا، منشكرات (دراسة) فاطمة تجكر، المرأة في الشعر األمكم  2
. 05 محمد جربكعة، مٌمف كقع ىذا الزٌر األحمر؟، ص3
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التساؤؿ لما  ككثير  شديد التكتر كاففي ىذه العالقة التي سىيىًمجيا الشاعركمجرياتو، ؼ
:  كؿػػسيحدث يؽ

ـى              ةه ػػػػػػػًفي الرىٍأًس تىٍكبيري ًفٍكرىةه مىٍجنيكفى  ا يىتىأىثَّ ػؿي ًحيفى ػػػػػػػػػػػػٍرءي يىٍيبي ػػػػػػػػػػكىال ري ػػػػػػػػػػمى

ًقيبىًتي  مىٍمتي حى اذىا سىيىٍحديثي لىٍك حى ٍدتي مىٍدرىسىًتي         مى قىصى ميَّ الًم ٍ ..  كى ري ػعى  ؟زى

ةً عي ىىٍؿ سىٍكؼى يىٍمفى  ري ػػػػػػؾي فٍ ٍكؼى طىٍبعنا أػػ سى ..؟م كىًبيره ػػ أىفً            ًني الميًديري ًبحيجى

ري ػػػػػػػػػػؾَّ فى رو أىتى ػػػػػػػػػًة شىاعً ػػٍذؿى ػػقىٍط ًببى ػػػ   كىؼى           ًإنىنيً  ؟مىٍف قىاؿ ىىذىا.. الى : سىأىقيكؿي 
1 

 :في ىذا المقطع يتخذ الشاعر صكرتيف

 ، الذم بمئزره يقصد مدرستو كؿ يـك"الشاعر " التمميذفيي صكرة:  األكلىصكرةاؿ 
 الطفؿ ذايتقمص شخصية قماجعمو المدرسة ، كبيف  قبيف ىذا ما خٌمؼ لو عالقة كطيدةك

 . المتعمؽ كالمنجذب بالمكاف 

جممة المكانع التي ، ك"السمطة" كالذم يمثؿ ، فيي صكرة المدير:أما الصكرة الثانية
األعراؼ ك االجتماعية ممثمة في العادات كالتقاليد كالحالة ، الحب في زمف الشاعرعتمف

. في المجتمعكالمتداكلة السائدة 

: يقكؿ ،  صبيٌّ يافع بو  فقؿ،قعيمفيؤٌكد أف ما مف مانع كليذا 

تىؽٍ .. أىٍك يىًزيدي .. كدي ًمٍترناػػ   سىتىعي     ، عيٍدتي ًطٍفالن، قىامىًتي   (يىفى بٍ تىصى )قىٍمًبي  ػػكى ري صي

كٍّري التىٍكًقي اـو سىٍكؼى يىٍمًضي، أىٍص       م تًػػػػػػػؼي سىاعى ػػأىٍكؽً .. تى ػػػسىأيزى ًبكيًؿ عى غيري ػػ   كى
2 

                                                           
 .06محمد جربكعة، مٌمف كقع ىذا الزٌر األحمر؟، ص 1
. 07 المصدر نفسو، ص 2
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 ال يجد مانعنا في أف يدخؿ مدرسة الحب ىذا الحب الداف  ،صبيَّاصار   قمبوكألف
 التي تقؼ كاالختالفات، الحدكد كيمحي الفكاصؿ لأف يتخطميصرنا في ذلؾ دف  الصيؼ، 

 .قحجر عثر أماـ طريؽ

: كفي مكضع آخر يقكؿ  

ًدٍع ًبشىكىاًربً  ياى سىًيًدم الى  فىذىًلؾى مىٍظيىري .. ًب ًفي رىٍأًسيػػ        ًبالشىيٍ   م   ػػػػتىٍنخى

ري ػيػػػػػػػ الىيىٍكب-ره ػػػ أًلىًني شىاعً -مػػػ   قىٍمبً       كىل    ػػػػػػ الوى كاٍبًتدىاًئيُّس  ..ًغيره صى كأىنىا 
1 

قمبو مازاؿ ينبض حبًّا ؼ ،  مظيره ال يعبر عما في داخموأف كيؤكد بمازاؿ يصرٌ ؼ
 مر تعاقب لعمره إال كيبقي قمبو ينبض عؿزاد كمما  ؼ الكبر،لعشقا ال يعرؼ معفك

كفي مقابؿ ذلؾ يجد أف المظاىر ؛ ألنو شاعر مرىؼ اإلحساس،  كشغفاااألزماف حب
عما في تعكس  ألنيا قد ال تستطيع أف ؛في كثير مف األحياف تخدعنا (،الشيبشكاربي)

. دكاخمنا

الديكاف، بيف قصائد  تو كالعفيفة لمحبكبةقبؿ الحديث عف غزليات الشاعر الطاىرك
زؿ نحس غ بيا القمب اإلنساني، يفيض العكاطؼ التي لر عف أسـعبالذم م» ىذا الغزؿ

 مف المرأة، فيي كائف مالئكي تحكؿ قدسيتو االقتراب الحرماف كأف الرجؿ يتييب ذعفيو ؿ
 يض بؿ قد يؼ،ف لمسو، كحتى ىي إف كصمتو ال يزاؿ يشعر شعكرا عميقا باأللـ كاليأسكد

 .2« الجنكف أك المكتلبو حبو إؿ

 الذم  ىذا العنكافالقارئ،" ؟مٌمف كقع ىذا الزٌر األحمر" المدٌكنة يستكقؼ عنكاف 
 كالغامضة ة معالـ النص الخفيل المفتاح الرئيس لمكلكج إؿالدارسيف،عٌده الكثير مف 

مفتاح الداللة الكمية التي » :بأنو" محمد مفتاح" يقكؿ  كاستقطاب القارئ، الداللةالستنطاؽ
                                                           

. 07ص  محمد جربكعة ، مٌمف كقع ىذا الزٌر األحمر؟، 1
. 21ـ، ص 1999 - ػق1419، 1 طشكقي ضيؼ، الحب العذرم عند العرب، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، 2
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 كمع العمـ أف العنكاف 1«مناطؽ المعتمةاؿيستخدميا القارئ الناقد، مصباحا يضيء بو 
 ، القصائد المكجكدة في الديكافلفي ذاتو عنكاف إلحدىك  الديكاف،الذم يحممو 

مٌمف كقع ىذا الزٌر "قصيدة  الشاعر اختارلماذا  :كالسؤاؿ الذم يمكف طرحو ىك 
 .؟حمؿ الديكاف عنكانيا دكف باقي القصائدمؿ" األحمر؟

  صاحب عفاالستفياـ، فالشاعر يسأؿ كيبحث جاء بصيغة  العنكافأف  ما يالحظك
 حكايةك رحمة البحث  مغامرة ككمف ىنا تبدأ،  ليجده صدفة،"الزرٌ "كقعالذم شيء اؿ

: يقكؿشعرم قصصي، إذ ، التي قاـ بسردىا في قالب الشاعر

رٍّر ثىٍكبو أىٍحـى   ارً  ًمفى األىٍزرى ...اػػػػايىتيفى ػػػدىأىٍت ًحؾى ػػ     بى      ار  ػػػػػػػػػػػػػػػػرو كىالفى ػػػػػػػػػًمٍف زى

ٍنًب الطىريؽ رىأىٍيتي ل عىؿى لميمؽى   الشىٍير ًفي آذىاًر ل   أىنىا لىٍستي أىٍنسى       قه   ػػػػػػػػػػ جى

ٍذتي ًمٍف ديكًف  ، ًسٍرتي أىخى دىاًرم ػػػػػػػ ىىًذًه أىؽٍ ؟ؿي ػػػػػػػػػػػػأىٍفعى ػػػػػػػاذىا سى ػ     ـى  ق     كيًؿ النىاسو

اًبًعي تي لَّؾٍ دى ك مىسىٍحتي ... قي ًبأىصى ا ًبًو ًمٍف مي ٍ ػػػػػػ     ـً   قي     ػػػػػػػػػػػػكى  2ارً ػػػػػػرىًة األٍمطى ػػػػػمى

يمكف ككؿ ما ، (األميرة، الحبيبة )تسأؿ عف المكضكع التي   يعكس الذاتفالشاعر
 بالتحديد (المكف األحمر) أما عف  كاألصؿ، مف القيـ كالحياة كاألمؿ كالحب،إليوأف ترمز 
 قد تتجمى بتعدد القراءة، ،؟ ، ليبقى ذا داللة مغيبة  الشاعر دكف باقي األلكافاختارهكلماذا 
 العاطفة كالرغبة الدائبة كالنشاط لأكثر ما يرمز إؿ» : بأنو "أحمد عمر مختار"يقكؿ 

 كالمحبة  كالحرارة كمف خالؿ سياؽ القصيدة يمكف القكؿ أنو لكف العاطفة،3«الجنسي
  مف تيمىكنويةكفي ظؿ ذلؾ يدخؿ الشاعر في عكالـ خياؿ .(الرحمة)المغامرةمتعة كاإلثارة ك

 االنفعاالتالمشاعر كك  األحداثرسـ عالـ خاص بو، بحيث تصبح ذاتو مسرحا لكثير مف
                                                           

. 86، ص ـ1990 ،2 محمد مفتاح، دينامية النص، المركز الثقافي، بيركت، لبناف، ط1
. 23، ص ؟ محمد جربكعة، مٌمف كقع ىذا الزٌر األحمر 2
. 184، ص ـ1997، 2 أحمد عمر مختار، المغة كالمكف، عالـ الكتب، القاىرة، ط3
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 ( الفضكؿالتكتر، الشغؼ، )
: كؿػ يؽ،ؿ في مقطع آخرطتكالي األحداث مبتسمسؿ كك 

ريؼً  فيً ... ًفي يىٍكـً سىٍبتً  ًشيىةن   ..الخى  اإلعصار   أىنىا لىٍستي أىٍنسىى لىٍحظىةى       عى
اًنبػػػػعىًصؼى  ٍت جى مىرى اًر ػػػػػػػػػػػدُّس ًمٍف أىٍمتى ػػػػػػًطيس تىشي ػػػػػػػػػػػػكىاٍلًمٍغف   ىىا        ػػػػػػػػػػػػػػػػكفً في جي بً م ػػػً ٍت كى

حي  تىشي         ىاى ػػػػػػػػػتى ًذرىاعً ػػػػػتىحٍ  (افي ٍزداللً  )يىتىأىٍرجى فٍ ػػػػػػػػػػػػػػػ   كى اًر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كىاًلًقيتى ػػػػػػػػػػػػبً ديه ًلٍمجى

ٌر، غىيَّرىتػػمىٍنؽي  اػػػػػػػػػػ  فىبى          دو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقي ًبكىاحً ػػػػػػػػػػكصى زى  ارً ػػػػػػػػػػػػػػ المىٍكًف ًفي األىٍكتى زي دىا نىشى

دٍَّت، قيؿٍ  مَّمىتي رى ـى ››: تي ػػػػسى ًبي       ا    ػػػػػػػػػػػػػػػىىذىا ريبَّ رٍّ ، جى ‹‹ كاٍختىػػػػػاًرم..  سىيىًميؽي أىٍكثىرى

ٌر ؿً  ًحكىٍت كى قىالىٍت ًإفَّ ىىذىا الزى يىعٍ ػػػػػػضى  1دىارً ػػػػػػػػػػػػػػػؿػػػٍكدىًتي ؿً ػػػػػقي ًفي عى ػػػػػتي ػػػػػػػم            ضى

 عف الجزء يبحث كيسأؿفالشاعر عندما كاف ، فتح األحداث عمى لقياف الحبيبةفىنا ت
رٌ )  إذف فالزٌر بالنسبة لمشاعر ىمزة كصؿ بينو كبيف ،(الحبيبة كاألميرة)أراد بو الكؿ  (الزى

، بعد أف ارتسمت خيكط ىما صدفة فاقت كؿ ميعادئحبيبتو في ظؿ لعبة القدر، فكاف لقا
:  يقكؿ في ذلؾ اليأس عنده،

مىى األىقىًؿ أًلىفى .. شيٍكرنا لىوي  مىى ًمٍش       قي    ػػػػػػػػػكىعى ٍينىا عى َـّ خيطىكى كىارً ػػػػػػػػ  قىٍد ضى
2 

 أف يقؼ كعادة "محمد جربكعة" الشاعر ل، كاف عؿالبحث كاالنتظارأثناء كبعد رحمة 
التي تمثؿ لو عالما مختمفا كؿ ىا، كيتغنى بؿالشعراء القدامى عند ىذه المرأة األميرة 

كما أثار ىذا الغرض الفني ، الئقا بالمرأة العربيةك ا طاىراعفيؼكليذا كاف الغزؿ ، االختالؼ
 .كجماليا الخارجي (الركحي)ىك جماؿ المرأة الداخمي 

                                                           
. 25ص ،  محمد جربكعة، مٌمف كقع ىذا الزٌر األحمر؟  1
 .25ص   المصدر نفسو،2
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نو يقع عؿ» ": عرفاف محمد حمكر" يقكؿ  مؽ، كا  مؽ كالخي  لالجماؿ ىك الحسف في الخى
الصكر كالمعاني كاألفعاؿ كمنو الحديث إف اهلل جميؿ يحب الجماؿ أم حسف األفعاؿ 

نفسو إليو  كتنجذب  ،كليس غريبا كال عجيبا أف يعشؽ الشاعر الجماؿ، 1«كامؿ األكصاؼ

م غفيت  بيا كراحفانفعؿ الشاعر العربي، ت استيكمظاىر الجماؿ األنثكم»  كدليؿ ذلؾ أف
 بالجماؿ البشرم فكاف أغمب الشعر افتتفة كما تفعبر عف الطبيعة حية كمي بجماليا

 2« بالجماؿإحساسوألف الشاعر كجد المرأة خير كسيمة تيجسد ، العربي يدكر حكؿ المرأة
قصيدة "يقؼ قائال في ؿ ،تيمقي بشعاعيا عمى الشاعركمثيرةن، فاتنةن كأنيقةن ساحرةن كفكانت 

 ":جميمة فكؽ العادة

اًؿ الميٍبًيرً  مى مُّسًمي           مىا عيٍدتي أىٍصميدي ًلمجى ٍسفن فىٍكؽى تىحى جيريعىاتي ىىذىا اليحي
3 

 كفي قصيدة أخرم ، نفسول لدرجة أنو فقد السيطرة عؿ،ىذا الحسفضعيؼ أماـ فالشاعر 
:   يقكؿ"خطيرة"بعنكاف 

داًئؽى بىابً ذف  رٍَّت حى ٍسًنيىا ًرٍجالىهى ػػػػػػػػػػػػ   كتىعىثى      ؿى      ػػػػػػػػػػا مىشىٍت جى ا ػػػػػػػػرٍت في حي

ٍنًبيىا    تىيىا     مىٍف مىرَّ يىكمىا في الطىًريًؽ ًبجى ـٍ يىٍنسى نىٍظرى مىٍف يىٍنسىاىىا؟..      لى كى
4 

في قصيدة كؽ الفتاف، ئاؼأسيرنا لجماليا اؿصار تعمقو بالحبيبة بعد أف  الشاعر يصكر
  :يقكؿ"  أماـ خزانة مالبسياامرأةحيرة "

ـى ػػ      تىٍمشً    رىةن   ػػػػػفي ًمٍف بىٍيًف الًنسىاًء أىًميكسىتىؾي  ري تىػػػػػًة لىٍيمىةو، تىتىبى ٍ ػػػم كىنىٍس

                                                           
 .42عرفاف محمد حمكر، المرأة كالجماؿ كالحب في لغة العرب ، مرجع مذككر، ص   1
 ، إشراؼ أحمد جابرلكد، صكرة المرأة في الشعر الجزائرم القديـ، العيد الزياني أنمكذجا، مذكرة ماجستيم دحماف ـ 2

. 15اهلل، تخصص أدب جزائرم قديـ، جامعة قاصدم مرباح، كرقمة، ص 
 .67 محمد جربكعة، مٌمف كقع ىذا الزٌر األحمر؟، ص  3
. 28المصدر نفسو، ص   4
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ٍسفي يىٍقتيؿي حً  ٍبًط في الًميعىاد فى ييٍرمىي سىٍيمىوي    مكالحي ري ،ً      بالضى  الى يىتىأىخى
1 

كبيذا أصبحت الذات  احتماليما،الحسف لـ يعد الشاعر قادرا عمى كفيذا الحب 
 ":صيؼاؿ ؿقصاصات صبيحة مف أكٌ "يقكؿ في قصيدة الشاعرة مضطربة بؿ مرتعشة، 

ٍكتي   2بٍّ ػػػػػػػػم          ًبالى نىٍبضو كالى حي ػػػػػػػ قىٍمبً فىاٍتريًكيًؾ ػػػػػرىجى

 كلحالو، ليعمف  يرجكىا اآلف بأف تبتعد كتتركو ألمره كحبيا، كصاليالبعد أف كاف عؿ
 .عف استسالمو في األخير أماـ الحب

كالركح كجياف لعممة كاحدة، فكذلؾ المظير الخارجي أك الجماؿ  الجسد ألف ك
 "محمد جربكعة"في شعر جد  كي كىذا ما، "أخالقي"الخارجي ال يكتمؿ دكف جماؿ داخمي 

إلى كباإلضافة  كاألدب، صاحبة األخالؽ كالحياء  -بصفة كبيرة- الحبيبة كالذم جعؿ 
 ،أكثر مف غيره، مرىفة اإلحساس، فيك يميؿ إلى ىذا الجماؿ الداخمي خجكلة ك أنيا ،ذلؾ
: "بداكة " ذلؾ قكلو في قصيدة ما يؤكدك

ؿً ..الى  جى ٍعًؼ ًعٍنًدم نىٍظرىةي الخى نيٍقطىةي الضي ًني أىبىدنا         كى ا يىٍجتىاحي  3لىٍيسى ذىًلؾى مى

: كيقكؿ أيضا

ًتيىا        يىاءو   تىنىيىٍدٍت كىًىي تيمًقي ًلي ًبنىٍظرى تىٍرـ..   عمى حى ذىرو مً كى  4ًني عمى حى

.  تحاكره ك يحاكرىا، عمى لساف المرأة"استقالة"ك يقكؿ في قصيدة 

ٍيًفيػػػػمىٍخميكقىةه ًمٍف نىٍسـى  يىذي ػػى ةو صى كري ػػ الطيٍبشي ػيًبعً ابي بٍيف أىصى كةو             كى

                                                           
. 109 ص   محمد جربكعة مٌمف كقع ىذا الزٌر األحمر؟،1
. 117، ص  المصدر نفسو 2
. 164، ص  المصدر نفسو 3
. 61، ص  المصدر نفسو 4
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سَّاسىة ًجدنا كري ػػػم ًبغيركًرًه الشىحٍ ػػػػػػػػػكتىٍسقيطي دىٍمعىًتي            إٌف ىىزَّفً ..حى ري
1 

  طمبت مف الشاعر الرفؽ بيا كبالنساء جميعا، ألف شعره كما يحممو،لحساكألنيا مرىفة 
يقاع،  .تحمميفٌ  يفكؽ مف معاني كلغة كا 

:  الشاعرة مخاطبكليذا تقكؿ 

اجً كمف  نىٍبضي الزيجى ري ػػػػا          كىأىرىاؾى ًطٍفالن، ىىميؾى التىٍكًسيػػػػػػػػػػقى ػػ قيميكبيييفَّ كى

اًئؼ         كيقيٍمف عٍنوي  افىة خى ًطيػػػػػػػري : يٍقرىٍأفى ًشٍعرىؾى ، ًفي اٍرًتجى ميمىغَّـه كخى
2 

 الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ مخاطبالحديث ىنا استحضار الشاعر ما يمفت النظر 
كاف رسكؿ اهلل : عف أنس ، قاؿ »،  فكؽ اإلبؿممف أجؿ الرفؽ بالنساء الالئ الٌسكاؽ

شىةي يحدك، فقاؿ لو رسكؿ : صمى الو  عميو كسمـ في بعض أسفاره، كغالـ أسكد يقاؿ لو أىٍنجى
قىكىاًرير اؿ فقمكب النساء مثؿ ،3«"يا أنجشة ركيدؾ سكقا بالقكارير:"اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 

أحبيا الشاعر  جميعا، ىذه الصفاتكمنو ؼ  بيف ، لذا كجب الٌرفؽ، سيمة الكسر(الزُّسجاج)
. في محبكبتو كأجميا

 :المرأة األم- 2

األـ مصدر العطاء، كمنبع الحناف الفياض، كمثاؿ الصبر كرمز التضحية كاألمؿ 
كما أنيا قمة ، (األـ)تيٍختزؿ كؿ ىذه المعاني الركحانية كالقيـ النبيمة في كممة ، لكؿ إنساف

. ( تحمؿ، تمد، ترضع، تربي كتنش  األجياؿ)تعطي دكف أم مقابؿ، الكـر 

                                                           
. 82، ص  محمد جربكعة، مٌمف كقع ىذا الزٌر األحمر؟ 1
. 80، ص  المصدر نفسو 2
، 1، صحيح مسمـ، مؤسسة زاد لمنشر كالتكزيع، القاىرة، ط(أبك الحسيف بف الحٌجاج القشيرٌم الٌنيسابكرمٌ ) مسمـ  3

 . 765، صـ 2012-ق1433
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ة ء بأنو إنما كرث الجكد عف أمٍّو، معطاؼترعحاتـ الطائٌي م  »كمف ىذا القبيؿ كاف
أخصيا اهلل عز كجؿ بالمكانة الرفيعة كليذا  ، 1«ككثيرة الخير كالًبر كاإلحساف لممحتاجيف

 ﴿ :يقكؿ اهلل تعالى                              

               ﴾2 ،عقكؽ مف ر محذالت كمنوكبيذا كاف اؿ

 . ككأد البنات الذم عرؼ في الجاىمية آف ذاؾ،األميات

األـ مقدمة عمى   »:"أحمد محمد الحكفي"  كألف األـ ىي المصدر كاألصؿ يقكؿ 
ىما كألنيا تجمع صفات ثالثا تتحقؽ كميا فييا، تيالزكجة كعمى البنت معا، ألنيا أصؿ لكؿ

 بيا الشعراء قديما لاألساس تغف كعمى ىذا، 3« لرجؿ، كزكجة لرجؿ، كأـ ألبناءابنةفاألـ 
كجدكا فييا ما لـ كلكف  ،قد ال تككف بتمؾ النسبة التي جاءت بيا المرأة الحبيبة، كحديثا 

عدد مف قبائؿ العرب كبطكنيا، ييٍنسبكف إلى أٌمياتيـ كىك  »، ما جعؿ  ىايجدكه في غير
عزاز فيو تكريـ انتساب  بعض ممكؾ العرب إلى أمياتيـ أيضا انتساب لممرأة، كمثمو كا 
بف حجر  ٍت عميو نسبتو إلى أمو ىند بنت الممؾ عمركبى ؿى غى منذر، اؿعمر بف )...( 

 بجميع  ينجذب لممرأة عربيلى كىذا ليس غريبا ع4«رؼ بعمر بف ىندعالكندم، فكاف م
كًؿ ححظيت األـ في القديـ كالحديث بالعناية كالرعاية مف ؼي  »، كليذا كرمكزىاصكرىا

الشعراء كاألدباء، كليـ قصائد في األـ، في حياتيا كبعد مكتيا، تعكس لنا كتصكر كيؼ 
 .5«كانت األـ تشكؿ حياتيـ كتصبح عالميـ

                                                           
. 30عرفاف محمد حمكر، المرأة كالجماؿ كالحب في لغة العرب، مرجع مذككر، ص   1
. 14 اآلية ،لقماف  2
 .76، ص (د ت)، 2لحكفي، المرأة في الشعر الجاىمي، دار الفكر العربي، القاىرة، طاأحمد محمد   3
. 31عرفاف محمد حمكر، المرأة كالجماؿ كالحب في لغة العرب، مرجع مذككر، ص   4
 . 11ـ، ص2000، (د ط)،(د ب)  عبد الناصر محمد السعيد، رثاء األـ في األدب العربي الحديث، 5
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 كؿ المعاني الجميمة ، فاألـ تمثؿ بالنسبة إليو"محمد جربكعة"كؿ ح الؼىؤالءكمف بيف 
: "إذا"، يقكؿ في قصيدة كالرائعة مف الفؿ كالحب ككؿ ما يعكس صكرتيا البيية

 فيمىةن ًلكىاًلدىةو أحىبُّس 

ٍمٍف يىدىٍيؾى 

كقيٍبمىةي حيبٍّر 

ا  امن كعيٍد لمكىرىاًء ثىالىًثيفى عى

كيٍف ًطٍفمىيىا كى
1 

فؿ العطؼ ط الذم يستشعر فيو اؿ، زمف الطفكلةل بالعكدة إؿيأمؿ كيحمـفالشاعر 
لذة ؼ قيٍبمو حب أك فمة مف ، في ىذه الحياة يرضيياما فكؿ مع كالدتو، كالحناف كالحب

: يقكؿ أيضاك ،كبدىا

ديكًد المىًشيًب ًبميٍفرى  ىىا ؽً كاٍقتىرٍب مف حي

نىافً باحتراـ قيٍؿ في حى : ، كى

ا"  امى " أيًحبُّسًؾ مى

سىتىٍشعيري ًبأىنىؾى ًطٍفؿه كًفيٌّ 

ـي في قىٍمًب  مٍّ ا ››يىرى امى ا‹‹ مى . 2الحيطىامى

مة بمختمؼ الدالالت ع مؼالشعرم،  التي ترددت في ىذا المقطع"ماما"فكممة 
 ىذا الحضف الذم يحمؿ ، لمعكدة إلى حضف أموقشاعر كحنيفاؿ كتختزؿ حب ،اإليجابية

                                                           
. 120محمد جربكعة، مٌمف كقع ىذا الزٌر األحمر؟ ، ص    1
. 120، ص   المصدر نفسو2
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  الذم في ظؿ الحطاـ كالخراب كالقير كالظمـ، كاألمف كالراحة كالسكينة كاليدكءاالستقرار
 ال ، ىذا الحطاـ الذم خمفتو يد الطغاة كنظاـ فاسد،يجتاحو أك يحيط بو مف كؿ جانب
. يعرؼ طريؽ الحؽ كالخير كالعدالة
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 :الصورة الذهنية: ثانيا

 : الوطن المرأة -1

 فيو صكرة نفسو للؽ بالمكاف، ىذا المكاف الذم يرعمنذ القديـ كالشاعر العربي يت
، كليذا كاف يتكقؼ كيستكقؼ ليبكي األطالؿ كاآلثار دالذه الكحيـكذكرياتو ككينكنتو ك

.   كالديار إلى يكمنا ىذافكالدٍّـ

ىذه األرض التي يقطنيا شعب أمره كاحد كمصيره كاحد، تجمعو ذكريات كتكحده قيـ 
: أحمد شكقي قائال" ف ينشدشأاؿىذا في ك، دينية كلغكية كتاريخية

ٍمًد نىٍفًسي ٍتًني ًإلىيًو في الخي ٍمًد عىنيوي         نىازىعى طىًني لىٍك شيًغٍمتي ًبالخي كى
1 

ينطمؽ منو في بناء حاضره كالتخطيط  مَّ ضكطف لو، ال تاري  لو كال ما مف الؼ
 ككؿ ةن،فكاف الشاعر يتخذ مف الكطف أمان، كحبيب،  كمجابية تحديات عصره،لمستقبمو

الدار كالمسكف كالمحؿ، كالبيت  »، كىك المعاني اإليجابية مف الجماؿ كالخير كالحياة
تاش عميو مجمكعة عالكبير كمسقط الرأس كيمكف القكؿ أنو الحيز الجغرافي الذم تعيش كت

. المنفعة، بعضيـ مع بعضكفأساس الكطف أفراد يتبادلكف االحتراـ ، 2«بشرية معينة

الكطف بمعنى العاـ منزؿ اإلقامة، كالكطف األصمى ىك ":  فيقكؿ"جميؿ صميبا"أما 
. المكاف الذم كلد بو اإلنساف، أك نشأ فيو 

كالكطف بالمعنى الخاص ىك البيئة الركحية التى تتجو إلييا عكاطؼ اإلنساف 
امؿ كجداني خاص،  ع ب(etat) كالدكلة nation))القكمية، كيتميز الكطف عف األمة

                                                           
. 46، ص (ت د)، (د ط)، 1 لبناف، مل، الديكاف، دار العكدة، بيركت، أحمد شكقي 1
 يرمركز الغد،  -أنمكذجا حزب اهلل - بيف خيار األمة كمفيـك المكطنةاإلسالمية صادؽ عباس المكسكم، الحركات  2

. 43، ص  ـ2012، 1 بيركت، لبناف، ط، لمنشر كالتكزيع
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كلد  (الظاىر) الكطف إلى كطف "جميؿ صميبا"قسـ ، 1« باألرض كتقديسيا االرتباطكىك
 م بالجانب الركحي كالشعكرلكىك الذم يعف (باطف)فيو اإلنساف كعاش، ككطف خاص

. داخؿ كطنو كمشاعره طبع في ذاكرتو ا افنساف ـكلإل

نتماء ا فيك ،بة متداخمةعيتخذ أبعادا متش- كالسيما األديب–  اإلنساف لالكطف لد» 
برىا إلى عمميات تحميؿ معقدة، بؿ سكتاري  كخميط معقد مف المشاعر، كالعكاطؼ يحتاج 

 قد يككف العالـ ، قد تتمثؿ في العالـ كمو2 «يمكف لمكطف أف يتخذ صكرا كأنماطا متنكعة
كطف اإلنساف كممجأه كقد يككف في أصغر بقعة في األرض، ليتككف حديقة المنزؿ كطف 

الصحراء، فيذا  المقبرة، أك د يككف كطنو األسرة أك العائمة، أكؽاإلنساف ككؿ عالمو، ك
. (3)تىٍألؼ نفسو إليو يتكقؼ عمى ذات اإلنساف كما

 كطنو كحاؿ أبناء كطنو كأكضاعيـ باسـالمساف الناطؽ ، كالشاعر لطالما كاف
 كفي ظؿ ذلؾ ،القكمية كاإلنسانيةك  الكطنيةالميـ، مكاكبا لمقضاياآكمشاكميـ كآماليـ ك
 .الحؽ كالباطؿ كالتحرر كالكطنية، كصراع الخير كالشر، االستقالؿأصبحت المرأة رمزا 

شاعر ألنو  فقد سجمت قضية الكطف حضكرا كاضحا في ديكانو، "محمد جربكعة"أما 
 مف بينيا الجزائر، دمشؽ، العراؽ، مصر، كالتي بيف الدكؿ العربية  كالترحاؿكثير التجكاؿ

.  كغيرىا مف الدكؿ العربية،..طرابمس

 

 

                                                           
. 580، مرجع مذككر، ص 2جميؿ صميبا، المعجـ الفمسفي، ج  1
،   ـ2011، 1كريـ ميدم المسعكدم، الكطف في شعر السياب، دار صفحات لمدراسات كالنشر، دمشؽ، سكريا، ط  2

. 15ص 
 .15 ينظر، المرجع نفسو، ص  3
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 :الجزائر- 1-1

 فكانت المحطة األكلى ، يتجكؿ بيف ربكع الكطف الكبير"محمد جربكعة "الشاعركاف 
 بمد الشاعر األـ كمسقط رأسو فييا كلد كعاش، فيي األصؿ ،الجزائر

كيغترب ما  يطيكؼ اإلنساف ما يطكٍّؼ، :»" كفيحأحمد محمد اؿ"ذلؾ يقكؿ  كفي  
يشيد مف ضركب الجماؿ في غير كطنو، كلكف نفسو دائما تنازعو إلى  يغترب كيشيد ما

 1«مسقط رأسو، كعكاطفو تيكل إلى ككره الذم منو خرج

 "حشاعر جكاؿ يبيع الزىر في بكادم المؿ"كليذا يقكؿ محمد جربكعة في قصيدة 
.  المكافلةفالعنكاف بحد ذاتو يحمؿ دال

يٍّر    زىاًئًر، في كيًؿ حى : اًدمػػػػػػػػػػػكبي شىكىاًرعىيىا كىأيفى ػػ        أىجي  أىنىا ًفي الجى

ًمياتىعى  ٍضًف البً  الن        ػػػػػػػػػػػػػػػًلي ًلنىٍقنىعى ًطٍفالن جى اؼى ًبحي . الىدً ػػػػػػػػػ   ًبأالى يىخى

ًقيبىًتًو شىٍمعىتىيٍ  ًعي في حى كىادً ػػػػػػػػػػػػػ     ًلييٍبًصرى دىٍفتىرىهي في الىس ًف      ػػػػػضى
2 

 بمصير كطنو الجزائر، ، تنـ عف حرص ككعي شديد،رسالة الشاعر ىنا كاضحة
ح كطنو ككي تكتمؿ اجزائر األمف كاالطمئناف كاالستقرار، فال خكؼ كال رعب يجتبينادم 

 ، ىذا الكضع اإليجابيالستغالؿ يدعك شعبو كأبناء كطنو ،الصكرة أكثر كتصبح أفضؿ
شمعة األخالؽ كالحياة كالتفاؤؿ :  سكاد الجيؿ كالتخمؼ كاألفكار المدمرة بشمعتيفحكلـ

. كشمعة العمـ كالرقي كالتقدـ

 

 
                                                           

. 650أحمد محمد الحكفي، المرأة في الشعر الجاىمي، مرجع مذككر، ص   1
. 34 محمد جربكعة، مٌمف كقع ىذا الزٌر األحمر؟، ص  2
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 : العراق- 1-2

بالد الرافديف كدكلة العباسييف، كعبة األدب كاألدباء كمقر الحكمة كالحكماء، كاف 
: تيف خالؿ قصيد مف كذلؾحضكرنا مميزنا، "محمد جربكعة"حضكر ىذا البمد في شعر 

شاعر جكاؿ يبيع الزىر " كقصيدة- التي جاء ذكرىا سابقا-  "نشمية مف بغداد "قصيدة
: يقكؿ،  "بكادم الممح

مىى  ٍيرً  )أىنىا ًفي الًعرىاًؽ، دىًعًني أيغىنٍّري             عى لمًسٍنًدبىاًد  (دىٍجمىةى الخى

كىاًدم ػػ البى ذم    نىدىل اليىاًسًميًف ًبوي      م    ػػػػػػػػػرى ًمٍثؿً ػػػػػػػعىسىاهي يىعيكدي ًليىٍنشي 

ًبيبىةي ري  ٍقؿً ػػػػحً ككىأىٍنًت حى  1ادً ػػػػػػػػـً ذىٍبًح الًجيى ػػػػػًؿ عىكىاصً ػػػػػػ   ًبؾي   م       ػػػػػػػم كىعى

كالقكة كالٌرحالت   الصبردسندباك ،رمدجمة ال  يتغنى الشاعر بالعراؽ الذم يمثؿ لو
ىا ألنيا أىؿ لذلؾ بفيي حبيبتو كركحو، يتغزؿ ،  يفكح في كؿ مكافمعطر الياسميف الذك

. دكف أم منازع

 :دمشق- 1-3

محمد "بالنسبة لمشاعر عاصمة العمـ كالعمماء، كالفف كالثقافة كاألدباء، تمثؿ 
 في حداد جراء م اليـكق (الشاـ) فسكريا ، ينزؼ دما كؿ يـكم الذ،الكطف الجريح" جربكعة

: األنظمة الفاسدة المستبدة كطغياف الحكاـ، كفشؿ الساسة، يقكؿ

ـي  ؿٍ ػػػػػػػػػ    ًبأىنًَّؾ م        دنا ػػػػػػػجً .. أىنىا في ًدمىشىؽ كىأىٍعمى ًتي في حً ػػػا حي دىادو ػػػػػػػػػػػػػػكى

ٍيثي كينىا  ـن اأىنىا حى ٍكًعًدنىا كاٍعًتيى ػػػػػػػػػػػػ  ًبسىاحى       ا      ػػػػػػػػػػػٍلتىقىٍينىا قىًدي اًدم ػػػػػػػػػػػػػػًة مى

 
                                                           

. 36  محمد جربكعة، مٌمف كقع الزٌر األحمر؟، ص 1



 " هذا الزّر األحمر؟عمّمن وق"صورة المرأة في ديوان تشكل       :         الفصل األول
 

 
36 

مىيًؾ رىجى  ميرَّ           اءن  ػػػػػفىقىٍط، طىٍمًئًنيًني عى ٍنًؾ لىٍكًمي، كى . 1ٍنًتقىاًدما دىًعي عى

ما أصاب كيصيب الكطف العربي، يظؿ األمؿ كبيرا إثر فرغـ كؿ ىذا األلـ كالحزف 
، يكازل حياتو باألمف  المشكالتيتخطىك،  الصعاببالكممة في شغب كشاعر يتحدل
ميًؾ رجاءن مطمئفً "  تجمى ذلؾ في قكلو ،كالسمـ كالسالـ كيتميؼ لو كالعنؼ   ينبذ الشر،"ًني عى

ىك البعد كاليجراف عف -  بعد كؿ ىذا- مف ألـ كحزف الشاعردكما يزم ،كالدماركالقتؿ 
، كىذا االغتراب  حاالتدخؿ الشاعرالسمبي بمكقفيـ الذيف ، فالخالكاألىؿ كاألحبة 
 ":انتظار" قصيدة فيكاضح في قكلو 

ـي تىذىؾَّ  أكى   وي يىرىل ؟ ػػػػػػػكمٌما ىبَّ النىًسي رىل ًإلى الشيٌباًؾ يىٍفتىحي رىا            كىجى

يىعيكدي يىٍمسىحي ًباليىدىيًف ديميكعىوي             ميتىقىٍيؽ ٍمؼً ػًػػػػكى رىاػػػ يىٍمًشي لؿ،رنا ًلٍمخى كى
2 

الذات  تـ إسقاطو عمى مىذا الغائب الذ، (ىك)الغائب بضمير يتحدث الشاعر 
في نظر أقرب الناس إليو، ىذا ما   مع أنو مكجكد كحاضر فيك غائبة، فالشاعرالشاعر

 ليـ، التذكردائـ   تجعمو مف األلـ كالتكتر كالتساؤؿ كالتمزؽ الداخمي،تجعمو يدخؿ حاال
:  أبدنا يقكؿقكنوارؼال م

تىرىاهي يىٍجًمسي تى  تٍّ        ةو   ػػػػػػػػػػًئينا في شيٍرؼى اكى ًظًو ميتىكى رنا ػػػػػػػػػػػػػػػػ      ميتىنىًيدنا ًمٍف حى

يىٍس  رناػػػػػػػػ     ًليىشيدَّ قىٍمًبي، قىاًسينا ميتىوى      مىٍف يىميدي يىًمينىوي      :" أىؿي ػػػيىٍبًكي كى كٍّ
3 

:  إلى أف يقكؿ

ـٍ     ٍصًمًي كدىًة كى رىا  كاألىٍمري يىٍظيىري ًمٍف بيري ا قىصَّ         لـ يىٍسأىليكا كىىيكى الًذم مى

                                                           
. 32ص مٌمف كقع ىذا الزٌر األحمر؟، ،  محمد جربكعة  1
. 177، ص المصدر نفسو  2
. 179المصدر نفسو، ص   3
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ـى  ؟رىاػػػ  سػأؿى القىكىاًفؿى دىاًمعنا كاٍستٍفسى     أىل        ػػػػػػػػػػػبى ًإذىا فى ػػػػػػ الميحً  أفا دىرىلػػػأىفى
1 

ؿ المكاف الجغرافي في ىذا السياؽ الشعرم، إلى مكاف نفسي، إنو نفسية   تحكَّ
الشاعر الحزينة كالمأساكية، أراد الشاعر بكاسطتيا أف يرسـ الكاقع المظمـ المأساكم الذم 

.  كعكدتيـ كؿ يـك كصاليـ ، ينتظرذلؾ يظؿ صابرا ككفيايعيشو، رغـ 

 :المرأة اإلبداع- 2

اإلبداع ظاىرة جميمة جماؿ الريشة كاأللكاف كالقمـ، كقد كردت ىذه الكممة في لساف 
ا كاٍبتىدىعىوي  »: العرب البف منظكر أٍنشىأىهي كبىدىأىهي، كالبىًديعي الميٍحدىثي : بىدىعى الش  ييٍبًدعيوي بىٍدعن

أم إبداع شيء كالتكصؿ  2«العىًجيبي كالىبًديعي الميٍبًدعي كأىٍبدىٍعتي الشيء اٍختىرىٍعتيوي ال عمى ًمٍثؿ 
. إليو مف غير مثاؿ سابؽ

جممة مف المفاىيـ المتعددة كالمتنكعة لكف يمكف القكؿ عمى  (creation)كلإلبداع 
إف مفيـك اإلبداع يشمؿ حقكال أدبية كفنية كفمسفية كعممية  »": أحمد اليابكرم"حد تعبير 

كيعني اإلبداع بصفة عامة كؿ . إال جزء منيا متعددة كمتباعدة  ليس اإلبداع األدبي ك
 مف أنماط التحميؿ كالتفكير كالتعبير جديدة انطالقارؤية جديدة لمعالـ كالمجتمع كاإلنساف، 

 حتى كلك كاف في أبسط ، كليذا قد يككف اإلبداع في شتى العمميات اإلنسانية،3«أيضا 
 قطعة شعرية  ء فبمجرد إلقااألجناس؛ التحميؿ األدبي لجنس مف  كعمميةاألمكر، كالتعبير

 كمستكل االنفعاؿ كىذا ما يالحظ مف خالؿ ،فقد يستشعر القائؿ حاالت نفسية كفكرية
الصكت كتكالي الحركة، كبيذا يمكف أف يبدع مف خالؿ إلقائو الشعرم، الذم قد يخفؽ فيو 

. خرآشخص 
                                                           

 .180، ص محمد جربكعة، مٌمف كقع ىذا الزٌر األحمر؟  1
. 175 ، ص[بدع]، مادة  مصدر مذككر،1مل،  لساف العرب، ابف منظكر 2
 العربي، السنةمجمة الكاتب : عف نقال. 10ص، ـ1996، 2، سكرية، طالحكاركالنقد، دار  اإلبداع في ،يؿ سميمافبف  3

 . ـ1985، 11الثالثة، العدد
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كمف مظاىر اإلبداع أيضا تداخؿ األجناس الفنية كالتعبيرية كتالحميا بعضيا مع 
الشعر كالتشكيؿ كحقميف إبداعييف » بعض، لتتالشى الحدكد كالفكاصؿ، كبيذا يتجمى 

 كالتقارب االلتقاءلدرجة يكاد كؿ منيما ينصير داخؿ ركح اآلخر، كذلؾ بفعؿ عالقات 
 يختمفاف في 1«الكثيرة التي ينيضاف عمييا كيقكماف عمى خطاب جمالي، ممفكظ كمرئي

المعقكؿ كالمحدكد  في حيف أف كالىما يستند إلى الكاقع كالخياؿ كالصكر، لتخطي األداة،
. إلى الالمحدكد

أف يرسـ بالشعر تشكيال كما يحاكؿ الفف التشكيمي أف » تبعا لذلؾ فالشاعر يحاكؿ 
ثـ مف  الشاعر بكدلير السبيؿ لدل ىذا مضاميف أدبية كأكؿ ما نجده في كيصكر يرسـ

ليذا فتداخؿ الشعر مع الرسـ يعد نمكذجا ، ك2«قماالرميبعده رامبك كمف بعدىما الشاعر 
، زد عمى ذلؾ ...لتداخالت كثيرة مع فنكف مختمفة، كالمكسيقى كالنحت كالرقص كالعمارة

إثبات رسالتيا التي تؤدل كفي تحقيؽ عالـ  »ف ف ىذه الفنكف تمتقي جميعا كتتحد مف أجؿ 
 يسعى إليو المبدع، كيكصمو إلى المتمقي، الذم يجد المجاؿ كاسعنا لمقراءة اإلبداعمف 

كالصمة بيف الشاعر كالرٌساـ  (...)كالتحميؿ، كىي عممية ال تقؿ أىمية عف عمؿ المبدع 
صمة ترتبط بالرسالة كاألدكات،كالتأثير كاإلحساس، فالقصيدة عمؿ فني كالمكحة عمؿ فني 

 قصائد الديكاف إحدل إذف ىناؾ ترابط كاضح بيف الشعر كالرسـ، كىذا ما كجد في 3«خرآ
 ".  أنت(مكناليزا)"المكسكمة 

 

                                                           
ٍيسىف إبراىيـ1 ، أبك نادم التراث،  جريدة بيت الشعر،المعايشة الجمالية بيف الممفكظ كالمبصكر (كتشكيؿ شعر )،  الحى

  .75ص، ـ2012 يكليك،  2، العدد مظب
، (ت د)،(ط د)، القاىرة، ؼ، دار المعاراألدب كالفف  كالتمقي في اإلبداعفاؽ مف، آمصطفى الصاكم الجكيني 2

 . 484ص
ـ  1،2008ط،  عماف، دار الحامد، الشعر األردني نمكذجا، المكف كدالالتو في الشعر، ظاىر محمد ىٌزاع الزكاىرة 3

 .223ص
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  :الــموحة التشـكـيميـة -2-1

كثيرا ما يستحضر الشاعر فف الرسـ كالمكحات التشكيمية في قصائده الشعرية، 
عبد "لتصبح بذلؾ ناطقة كمفعمة بالحركة كالحياة، أكثر مما ىي عميو، كىذا ما أكد عميو 

قصيدة الصكرة حقيقية مممكسة تعززىا مئات األعماؿ الشعرية في » :بقكلو" الغفار مكاكم
 المزيد مف تاري  األدب الغربي بكجو خاص، كأف يككف التفاعؿ بيف الفنكف حافزا عمى

 قصيدة "محمد جربكعة" كتأكيد لما قيؿ كتمثيال لو، يجد القارئ في ديكاف 1«اإلبداع 
( Monalisa)" مكناليزا"استحضر فييا الشاعر المكحة الفنية الشييرة " أنت (مكناليزا)"
 ،( Leonardo Da Vinci( )1452-1519" )ليكناردك دافنشي"، لصاحبيا (1503)

فيي كنز مف كنكز الفف، كما تيعد ابتسامتيا المميزة " الجكككندا "اسـأطمؽ عمييا أيضا 
 كما حفمت بو شفتاىا بنظرة ممتمئة بالحياة، ،كمف ذلؾ ما أكحت بو عيناىا (...)لغزا أبديا 

دكف مف زكاياىا فيي لكحة معبرة في كؿ زاكية  (2) أشياءككأنيا تريد أف تقكؿ شيئا أك 
ىذه المكحة في قالب " محمد جربكعة"استثناء، كفي الكقت نفسو غامضة، كليذا صاغ 

. شعرم، لعمو عبر فيو عف المكحة أكثر مما ىي معبرة كمفعمة باألسرار في حد ذاتيا
": أنػت (مكناليػػػزا)"يقكؿ في قصيدة 

ًد  اًر األىسػٍػػكى اًحبىةى الًخمى رَّ صى عػػىػٍت يىدنا فىػػٍكؽى اليىػػػػًد ػػلىٍك أىنىوى             مىػاضى ا كىضى
ٍفنىػػػيىا ػػػػثيـى أىٍرخى ... كىالميكنىاًليزىا  ٍمًتوى            ٍت جى تىبىسَّمىٍت في صى مَّدً )ا لػ ػػكى  3؟(ميحى

 :في بيتو الشعرم " مسكيف الدىاًرمي"يكشؼ البيت األكؿ عف استحضار لشاعر 
 
 

                                                           
ـ، 1987، (ط د) المعرفة، الككيت، عالـ عبر العصكر،الشعر كالتصكير ،  قصيدة كصكرةمكاكم، عبد الغفار 1

 .11ص
 .27، 26، صمرجع مذككرصكرة، قصيدة ك، عبد الغفار مكاكم  ينظر 2
  .101ص، األحمر؟ مٌمف كقع ىذا الزرٌ  ،  محمد جربكعة 3
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ًد  اًر األىٍسكى ًة ًفي الًخمى ًميحى ٍدًت ًبنىاًسؾو ميتىعىبػػػػـى               قيٍؿ لممى ػػىدً ػػٌ اذىا أىرى
1 

 يغرييا بشراء الخمار األسكد ، الذم زاد "مسكيف الدارمي"فكالىما يخاطب المرأة، 
فيتمنى أف تصبح "  محمد جربكعة"مف جماليا، ما جعؿ الناسؾ يفقد أماميا صكابو، أما 

المرأة بالنسبة لو شبيية لممكناليزا، في ىدكءىا كحركتيا كفي بسمتيا كطيارتيا كخمكدىا 
: بيذا يضيؼ أيضا  قائال . األبدم

األيٍنثىًكمُّس ميسىٍيطً ػػػػػػػػػػقى  دًٍّد ػػػػػػػػػػػقً المٍكبيكًت كالميتىػػػػػػػػػػًبسيكيكتً                 ره ػذىا الييديكء ي ػرى

كىاًد الشى  دَّبن ػػًمٍثؿى الجى ٌرًد                 ا ػػػػٍركىًسي، ميؤى ٍمري تىمى اًؽ جى ًفي األىٍعمى يىٍبديك، كى

ٍضػػػًع اإًلٍثمػػػً               كشيٍفريىىا ... تىبنا ليىاتىٍيؾى العيييكًف  تيػػيىا ًبكى  2ػػًد؟ ػػػػػػػػػكتىًزيػػد قيكى

عمى تمؾ السيدة بكؿ  حاكؿ الشاعر تصكير المكحة تصكيرا شعريا، كالتركيز
مالمحيا كأنكثتيا كرقتيا كجماليا، كما أحدثتو مف تأثير في نفسية الشاعر، مرٌده لصمتيا 
كثكرتيا الكامنة، كما تحممو في أعماقيا مف أسرار كخبايا تثير أم ناظر إلييا، فما بالؾ 

: بشاعر يقؼ عند كؿ صغيرة ك كبيرة، لييفىًصؿى كييدىًقؽى في إمعاف، كفي ذلؾ يقكؿ

اًكؿي نىٍسػػفىنػػىػا  ًميًؿ األىٍغيدً               فىكىأىنىيىا قىٍصدنا تيحى اييًؿ القىًد الجى ًبتىمى
3 

فبعد أف سحرتو بأنكثتيا كتمردىا، كسمبتو عيكنيا السيطرة كالتركيز، كاف عمييا أف 
ترحمو كتنظر لحالو، بؿ زادتو بسحرىا، تكترا كانفعاال كرغبة دائمة في التقرب مف عالميا 

 . الخاص، فكيؼ ليا أف تحدث كؿ ىذا كىي ساكنة كاقفة دكف حراؾ ؟

 

                                                           
  .41ص، ـ 1،2000 ط، بيركت، ار صادر، دتح كاريف صادر، الديكاف،  مسكيف الدارمي 1

 . 101ص،  مٌمف كقع ىذا الزٌر األحمر ؟ ،محمد جربكعة   2 
 . 102 صالمصدر نفسو،  3 
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 :القصيدة الشعرية- 2-2

مع تمؾ العالقة التي تككف بينو كبيف المرأة تتشابو  قد ،بيف الشاعر كالقصيدة عالقة
"  حيف تبكح... حكمتيا "في قصيدة " محمد جربكعة"األميرة كالحبيبة، كمف ىذا القبيؿ يقكؿ 

ًمفى القىًصيدىًة              أىةػػػػػػػػػأىنا زىٍىػرىةه نىبىتىٍت ًبًشٍعًرؾى فىلٍ  ـي كتى ٍ ... كى ًرؼي ػػػػػػػتىٍستىًح

تىره أىنىا، كىالمٍَّحفي يىٍسكيفي ًفي دىًمي   1ؼي ػػػػػػػػػينا أىٍرجي ػػػً تى بىٍيتنا عىاًطؼػػػػػػػػإٍف قؿٍ            كى

 مف خالؿ ما تعرضو مف ،يتجمى ىنا مخاطبة القصيدة لمشاعر كتغزؿ بو ماك
، كما أنو ال كجكد لزماف كال "األنا" التي يعكسيا تكرار ضمير" النرجسية" بالنفس االفتخار

فال مفر لو مف " نىبىتىٍت بًشٍعًرؾى فىٍجأىة ن " لمكاف محدد  لعممية اإلبداع الشعرم كىذا في قكليا 
. تمؾ المحظة

كمثمما تميؿ المرأة إلى األلحاف كاألناشيد، فالقصيدة تفقد حضكرىا بغياب اإليقاع 
،ككما لجسد القصيدة ليكنة (لغة كنغـ)كالجرس المكسيقي الذم تطرب لو النفكس ألنيا 

 كمثمما تحتاج المرأة لمرعاية كاالىتماـ ،  ينطبؽ األمر نفسو عمى جسد المرأة،ةانسيابيك
 كليذا فيناؾ إمكانية اختزاؿ المرأة بكؿ أسرارىا فاألمر نفسو ينطبؽ عمى القصيدة،

. في قصيدة شعرية (شكال كمضمكنا)كتفاصيميا

:  كيقػػػػػكؿ أيضا في القصيدة نفسيا 

مىٍييىا األىٍحريؼي ػػػكقىتىٍمتىوى                ىٍؿ ًمٍف دىكىاءو لمًتي أىٍتعىٍبتىػيىػػػػػػػػا نىٍت عى ا، كىجى
2 

:   كيقػػػكؿ كذلؾ

قًيقىػػػ ػػػػةه ك رى ًميٌّ ميٍرىىػػػػػػػكشيعي                ػػػػة ه ػػػكىأىنىا ًبطىٍبعػػًػي ىىشى كًحي ميٍخمى ػؼي ػػػػكري ري
                                                           

 . 17، ص  مٌمف كقع ىذا الزٌر األحمر؟، محمد جربكعة  1
 . 18 ص المصدر نفسو،  2
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مىى  يدنا (ًنيىاًتي )كعى  1ؼي ػػػػػػلىػػػػػػالى أىتىؾى .. ًة األىٍطفىًاؿػػًبسىذىاجى                ، الى أيفىًكري جى

 كلك بحرؼ كاحد قد ،كعميو ف ف القصيدة ذات بنية ديناميكية، تتأثر بأدنى التغيرات
يختؿ المعنى كميا، أك يفقدىا ذلؾ حضكرىا أك يغير مسارىا الداللي كما أنيا أيضا ىشة 

. مثؿ المرأة تميؿ إلى النعكمة كالرقة"ال أتكمؼ"كرقيقة كتمقائية 

" محمد جربكعة"عمى ضكء ما سبؽ مف الصكر الحسية كالذىنية، يتضح أف الشاعر 
ينظر لممرأة بمنظار العفة كاألخالؽ كالرقي كالجماؿ، ال نظرة االستغالؿ كالمتعة المؤقتة 

. التي تزكؿ بزكاؿ السبب

 كبالحديث عف األـ تنعكس ،أما صكرة األـ فكانت مختصرة معبرة في حضكرىا
 .بالنسبة لإلنساف كالمالذ كاألصؿ الصكرة عمى الكطف المستقر

، عالقة نسجيا الشاعر (القصيدة الشعرية كالمكحة التشكيمية)المرأة باإلبداع كعالقة
.                                           التجربة الشعريةك بفعؿ الحالة النفسية 

                                                           
 . 19، ص محمد جربكعة ، مٌمف كقع ىذا الزٌر األحمر؟  1
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 :توطئة

"  مٌمف كقع ىذا الزٌر األحمر؟ " نظر القارئ في ديكاف تمف أبرز الظكاىر التي تمؼ
الشاعر كمكقفو  نحك   عكس شخصيةبحقكلو المتشعبة كالمتنكعة، التي تالمعجـ الشعرم 

 . المرأة بمعظـ صكرىا كرمكزىا
قا في طر فقد تعددت ظكاىره، التي تعكس خفايا كقراءات عديدة، كاالنزياحا أـ

 الدراسة  عميو كىذا ما ستأتي، كحيكية داخؿ النص الشعرم، التالعب بالصيغ  كالتراكيب
 .في ىذا الفصؿ
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  :المعجم الشعري: أوال

      كثيرة ىي القضايا األدبية التي شغمت اىتماـ األدباء كالنقاد كمف بينيا المعجـ 
ـ،:عجـ «:منظكرقد جاء في لساف العرب البف  ك الشعرم، ـي كالعىجى خالؼ العرب   العيٍج

ـ الذم ال ييٍفًصح،: كالعىجـ (...) ـي  ك (...) جمع األىٍعجى ييبىيِّفي  يفصح كال الذم الاألٍعجى
ـ إذا كاف  في لسانو عيٍجمىة  (...)كالمو،   .1«كأىٍعجى

  ": عمرأحمد مختار" مف أمثاليـ ، ك تعريؼ محددإرساء الدارسكف فيختمؼ اقد  ك      

 ىك مجمكعة ((Lexical fieldالحقؿ المعجمي   أك(Semantic field)الحقؿ الداللي » 
 كعمى ىذا األساس ،2«مف الكممات ترابطت دالالتيا، كتكضع عادة تحت لفظ عاـ يجمعيا

 كليذا تدرس مف خالؿ مجمكعة الكممات المتصمة بيا دالليا،يفيـ فمعنى الكممة » 
معنى الكممة محصمة يعد  كليذا ،المكضكع الفرعي العالقات بيف المفردات داخؿ الحقؿ أك

كجكد ليا دالليا إال   فالكممة ال،3«عالقتيا بالكممات األخرل  داخؿ الحقؿ المعجمي 
في الكقت الذم تتـ فيو عممية  » ك . الكممات األخرلالتجاكر مع ت اضمف السياؽ، كعالؽ

 تثير فأك يراد لمعانييا أ بحيث تثير معانييا، اختيار األلفاظ  كترتيبيا بطريقة معينة،
 كىنا تظير عبقرية  ،4« ف ذلؾ ما يمكف  أف يطمؽ عميو المعجـ الشعرم إؼ خياال جماليا،

  . في كيفية  تكظيؼ  ىذه األلفاظ  كالربط بينيا،الشاعر كتميزه عف باقي الشعراء

ىك مجمكع األلفاظ » :  قكلو فييكشؼ عف أىمية المعجـ ؼ  "عمر بكقركرة "أما      
كالمعجـ بيذا المعنى  يصبح عنصرا   األساسية المشكمة لشاعرية الشاعر ثقافيا كحضاريا،

                                                           

 .267،268، ص [عجـ ]، مصدر مذككر، مادة 4 ابف منظكر، لساف العرب، مج1 
. 79 ـ، ص 1998، 5 أحمد مختار عمر، عمـ الداللة، عالـ الكتب، القاىرة، مصر، ط2

. 98 ـ، ص 2001، (د ط )محمكد عكاشة، الداللة المفظية، مكتبة األنجمك مصرية، 3  
خالد سميماف مصطفى، الجذكر كاألنساغ دراسات نقدية في جديد القصيدة  العربية المعاصرة، دار كنكز المعرفة 4  

. 162 ـ، ص 2008، 1 األردف، ط،العممية، عماف
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مستكل  أم أف ىذه األلفاظ المستعممة تكشؼ عف؛ 1«اإلبداع الفني عممية فاعال في
فال يستطيع الباحث أف » :كيضيؼ قائال كاطالعو، مدل ثقافتوكالشاعر كشاعريتو 

كمدل إفصاحيا عف تجربة  المفظة المستعممة، أف يعرؼ سرَّر  عنو إذا أراد يتجاىؿ الحديث
 -إذف– فالمفظة إيحائية كتعبيرية كمكسيقية، طاقات داللية ك عمى اختزاف كقدرتيا الشاعر،

تعبر عف حقيقة مشاعره كصدؽ  التي كأفكاره كىي ىي التي تحدد شخصية الشاعر
تكشؼ عف مشاعر  في مصب كاحد التي تصب ىذه األلفاظ  فمجمكعة،2«أحاسيسو

التي  الكممات جمع كؿ »  الحقكؿ الداللية كتحميمياإيرادكالفائدة مف ، أفكار الشاعرك
  .3« كصالتيا بالمصطمح العاـ ،ركالكشؼ عف صمة الكاحد منيا باآلخ معينا حقال تخص

 أك حقؿ الطبيعة أك حقؿ اإلنساف: معيف حقؿ يتشكؿ ىذه الكممات رصد كجمععند 
 ك كؿ حقؿ مف الحقكؿ السابقة ،... حقؿ الكره أك حقؿ الحب أك حقؿ حقؿ الحيكاف أك

: يتفرع بدكره أيضا إلى حقكؿ فرعية، فمثال حقؿ الككف يشمؿ ثالثة حقكؿ ثانكية، كىي
  .حقؿ الطبيعة كحقؿ الحيكاف كحقؿ النبات

 . كانت بارزة ك طاغية في الديكاف مف الحقكؿمجمكعة في ىذا ما سيأتي ذكرهك

 

 

 

 

                                                           
   ،(د ط) منشكرات جامعة باتنة، ،( 1962-1945)الغربة ك الحنيف في الشعر الجزائرم الحديث   عمر بكقركرة،1

 .193ص ، ـ1997
 .193ص   المرجع نفسو،2
 .80ص  مرجع مذككر، عمـ الداللة،  أحمد مختار عمر،3
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  :الحقول الداللية -1
 :حقل الطبيعة  -1-1

 ينشد الجماؿىا فاحضنفسو بيف أ يجد فيك ،ركالطبيعة تناغـ كتفاعؿ كبي بيف الشاعر     
نما الشاعر، عف تجربة  المنفصؿ عد ىذا الشيءمفمـ »  كالراحة النفسية، الخيرككالحياة  كا 

 .1« لحالة الشاعر الشعكرية اأصبحت مظاىر الطبيعة رمكز
ركح حية  بؿ ليست مادة جامدة فحسب» :أنياب "عبد الحميد ىيمة"ق كىذا ما يؤكد     

نما يسعى، آلة التصكير ال ينقميا كما تفعؿ ف الشاعرإأيضا كبالتالي ؼ اكتشاؼ  إلى كا 
 فالشاعر  كليذا،2«كالعكاطؼ  بمزج المشاعر،عناصرىا بيف التي تربط أسرارىا كالعالقات

 . إبداعية في قكالب فنيةرؤاهليترجـ أفكاره كمشاعره كمعادالن مكضكعينا، الطبيعة يجعؿ مف 
التي عجت بيا كالطبيعية الخاصة بحقؿ  كالجدكؿ اآلتي يكضح أىـ الكممات كاأللفاظ 

 : قصائد الديكافمعظـ 

                                                           
 .110ص   ـ،1980،(د ط) ،(د ب ) دار النيضة  العربية، األدب ك قيـ الحياة المعاصرة،  محمد زكي العشماكم، 1
ـ 2005 ،(د ط ) الجزائر، بكزريعة، دار ىكمة، الصكرة الفنية في الخطاب الشعرم الجزائرم،  عبد الحميد ىيمة، 2

 . 123ص 

عنكاف 
القصيدة 

 
النمكذج الشعرم 

األلفاظ الدالة عمى 
الطبيعة 

الصفحة 

حكمتيا 
حيف تبكح 

أىنىا زىٍىرىةه نىبىتىٍت ًبًشٍعًرؾى فىٍجأىةن 
تىٍغرً .. كًمفى القىًصيدةً             ـي كى  ؼي تىٍستىًح

زىرة 

 

17 

دىائؽى بىابؿى خطيرة  رَّرٍت حى فىإذىا مىشىٍت جى
ٍسنيىا ًرجٍ            ٍت ًفي حي ىىا الى    ك تىعىثَّررى

 28حدائؽ بابؿ 
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سفيرة 
 

النكايا 
 

السيئة 
 

ٍبتي  بًػيع إذىا أىتىى   »:فىػأىجى ا ذىٍنبي الرى مى
ٍردى ًفي          (ًنيسىاف)   ييٍيًدم البىنىاتى الكى

ٍردىةه   ًمي كى ًشقىٍت كىالى ـي إٍف عى أىأيالى

افً              مىى األىٍغصى ٍت فىٍجرىا عى  فىتىفىتىحى

مىة   (بىٍدري البيديكر)أىٍك إٍف أىتىٍت  ًبسى

م تىٍجمىعى األىٍزىىارى ًمٍف بيٍستىاًني ؾ          

الربيع 
الكرد 

األغصاف 
األزىار 
بدر 
بستاف 
البدكر 

 

 

93 

 

 

 

ميد 

الصبي 

الذم 

أصبح 

شاعرا 

ٍرتي ًبعيٍمًرىىا  ا مى  كيؿي فىاًتنىةو مىرى

ًبيًنيىا األىٍقمىارى            ا      كىأىنىٍرتي فىٍكؽى جى

 

األقمار 

95 

ٍيرىةو أىٍمًضي لىيىا   سىتىًصيري كيؿي بيحى

مًُّد  نىارىا                  ًفي دىٍفتىرو بىٍعدى التىجى

كًفي كىالنىًسيـً  بىًريئىةن   كىانىٍت  حيري

ارىا   ٍت  تيٍشًبوي اإلٍعصى ارى           كاآلفى صى

بحيرة 

 اإلعصار

النار النسيـ 

 

100 

مكناليزا 

آنت 
مًيفى  ٍخرىةه  ... الى تىٍرحى كىأىفى قىٍمبىًؾ صى

يىٍعتىًدم   (ييكدمه )    قىٍمبي           يىجيكري كى

، اريبو فىٍميىٍبتىًعٍد  مىٍف كىافى ديكفى تىجى

 دً بى          عىٍف شىاًط  األٍنثىى الرىًىًيبي الميزى 
 

 

صخرة 

الشاط  

 

102 
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  مثؿ،الطبيعة النص حافؿ بعناصر أف تقصي قصائد الديكاف، يتضح مف خالؿ 
فقط  بياغني فمـ يكف استحضارىا مف أجؿ الت ،(...راألغصاف كاألزىا الحقكؿ، ،كرالبح)

. الجميؿ جماؿ الطبيعة (المرأة  )ماليا مف عالقة بيذا الكائف األنثكم  بقدر
فكؿ مف الزىرة   ،ر كسطكع  الشمس كًرفعة البد ،فجماؿ المرأة يظير في عطر الزىرة     

 . الشعريةتولكي يصكغ  تجرب الشاعر رمكز كظفيا ، كالحقؿ كاألغصاف
ىذه الزىكر يدافع عف المرأة  كب ، يعتبر نفسو  محامي كؿ الزىكر في ىذا العالـ كما

رمزا " الزىرة"، كمنو أصبحت كعف الجماؿ كالحياة ككؿ ما يعبر عف األمؿ كالخير كالتفاؤؿ
أدافع عف  "تكراره لجممة بدفاعو ىذا  يؤكد كمفعما بالداللة ، بعيدةن عف المعنى القامكسي، 

ا إذا  ًإذىا كيٍنتى  يىٍكمن
ًبصىحرىاءو 
ًرٍب  جى

 
صحراء 

 
121 

قيكًؿ  ًمًيًع الحي  122الحقكؿ سىييٍزًىري قىٍمبيؾى ًمٍثؿى جى

قصاصات 
صبيحة 

أكؿ مف 
الصيؼ 

 114الشمس أىنىا ًفي الشىٍمًس فىاٍسًقيًني 

محامي 
الزىكر 

أيدىاًفعي عىٍف زىٍىرىةو 

أىٍمسىكىٍت قىٍمبىيىا 

 137زىرة 

أدىاًفعي عىٍف زىٍىرىةو 
ٍكفىيىا  تىتىػػًقي خى

 139زىرة 

ًلًعٍمًمؾى قىٍمًبي كىًبيره كىبىٍحرو  خصاـ 
نيكنىا                         ًحٍقدى ًفًيًو كالى يىٍحزى  كالى

 167البحر 
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كشتى فيي تستحؽ أف يدافع عنيا بكؿ الكسائؿ ، "محامي الزىكر" في قصيدة "زىرة
 كتنبذ الٌشر كالقتؿ كالحصار، يينشد ليا أحمى األغاني ألنيا تحمؿ كؿ القيـ ،ؿكالطرؽ، 

  . ك تنثر السالـ كاألمافلسعادة اإلنساف ،تتحدل الظركؼ لتنبت في كؿ مكاف ك زماف
:  ىذا يقكؿ كؿ

أيدىاًفعي عىٍف زىٍىرىةو 
ٍتيىا العىكىاًصؼي لىٍيالن  دىاىىمى

 ًفي سىاًقيىا خسَّرسىٍت الشىٍر حى تى 
كبىكىٍت 

 1لىٍحظىةى االٍنًكسىارً  
:  ك يقكؿ أيضا 

أيدىاًفعي عىٍف زىٍىرىةو 
ًديقىًة  تىٍحتى طىًمي الحى

اًىدىةن  تىٍعمىؿي جى
ارى   2كىٍي تىفيؾى الًحصى

  :حقل األماكن و البمدان- 1-2 

عنكاف 
القصيدة 

الصفحة  البمدالنمكذج الشعرم 

شاعر 

 

ـي ًجدنا  ... أىنىا ًفي ًدمىٍشؽى  كىأىٍعمى

ًتي ًفي ًحدىادو           ٍمكى         ًبأىٍنًؾ يىا حي

 دمشؽ

 

32 

 

                                                           
  .140ص  مٌمف كقع ىذا الزٌر األحمر؟،  محمد جربكعة،1
 .141ص  المصدر نفسو،2
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جكاؿ 

 

يبيع 

الزىر 

 

في  بكادم 

الممح 

 

 (السىرىايىا )أىنىا ًفي طىرىاٍبميسى قيٍربى 
               أينىاًقشي ًعٍشًرًيفى أىٍلؼى ًزنىادو  

 33طرابمس 

يِّ   زىاًئر ، ًفي كيًؿ حى أىنىا ًفي الجى

   أىجيكبي شىكىاًرعىيىا كىأينىاًدم                

 34الجزائر 

ًدؽي أىًنًي   ًبًمٍصرى أىنىا ؟ الى أيصى
اًد ...ًبًمٍصرى            مى ىينىا لىٍيسى  غىٍيرى الرى

 35مصر 

 دىًعيًني أيغىًني  الًعرىاؽ،أىنىا ًفي 
مىى  ٍيًر  )           عى ًلٍمًسٍنًدبىاًد   (دىٍجمىةى الخى

 36العراؽ 

 

نشمية 

مف 

بغداد 

سىأىٍلتييىا ىىٍؿ أىٍنًت ًمٍف ليٍبنىاف   كى

ٍمكةى العىٍينىٍيًف كىاألىٍسنىاًف                   يا حي

 41لبناف 

ًبنىٍحًكًه   شىرىؼي الًعرىاًؽ ًبًفٍقًيًو، كى

اًمًعي القيٍر ..  ًباألٍنًبيىاءً               ًف آًبجى

  

 46العراؽ 

 

جميمة فكؽ 

العادة 

ا القىًديمىة طىٍأطىأىٍت  كمى لىٍك كيٍنًت ًفي ري
ؤيكسىيىا كىٍي تىٍعبيرً       م          كيؿي الجيميكًع ري

 69ركما 

أىٍك كيٍنًت ًفي الييكنىاًف كيٍنًت أىًميرىةن 
ٍمًؼ سىٍبعىًة أىٍبحيرو              أيٍسطيكرىةن ًمٍف خى

 70اليكناف 
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       :الدكؿ العربية مثؿ مجمكعة مف الشاعر  استحضار، الجدكؿ ىذافيالالفت 
جكاؿ يبيع الزَّرىر في  شاعر" بفي قصيدة كاحدة معنكية  (...العراؽ، دمشؽ الجزائر، )

 .كسرد الكضع الذم تعيشو األمة العربي كاإلسالمية" بكادم الممح 

 الدكؿ العربية تحت تكحد ك،في إحياء الضمير العربي ىذا ما يعكس أمؿ الشاعرك
. راية اإلسالـ كالحؽ كالخير كالعدؿ؛ راية كاحدة

كأمؿ  كمشاعر إنسانية،  قكميةة كنزع،عربي ثابت صاحب مكقؼ رجؿ ليتضح بأنو 
 كألجؿ ذلؾ مخط  مف يعتقد أف تكحيد ىذه األمة ،إيماف راسخ في قمبو كعقمو ك كبير،

 ال يعرؼ طعـ ،العربية كجمعيا أمر مستحيؿ، ألنو ال مستحيؿ أماـ إيماف كعزيمة شعب
. اليزيمة

ذا كانت حضارة اليكناف كالركماف       ف العراؽ إؼ  تمثؿ زمف األساطير كالحكايات،،كا 
 كاالنتصارزمف البطكلة  ك زمف الحضارة العربية اإلسالمية، ىك الزمف الماضكم المشرؽ،

 .كاألصالة كالثكابت
  :حقل الحب و الهوى- 1-3

األلفاظ الدالة النمكذج الشعرم عنكاف القصيدة 
عمى الحب 

الصفحة 

... حكمتيا 
حيف تبكح 

يىٍبدىأي ىىيِّننا   كالحيبي ًمٍثؿى الدىاًء،
الى ًطبى يىٍنفىعي ًفٍيًو الى ميٍستىٍكصىؼه       

 20الحب 

، يىقيكؿي ًلي اؿقىٍمًبي خطيرة  أىٍىكناىىا  : عىجيكزي
ـٍ يىٍقتىًنٍع ًبًسكىاىىا  ..  أىٍقنىٍعتيوي              لى

 27أىكاىا 

شاعر جكاؿ 
يبيع الزىر في 

اًفيفى عيفٍ   القىًبيمىًة، أىٍدًرم  ؼى تىخى

اًد            مى قىانيكفى كىٍأًد اليىكىل ًفي الرى  كى

 اليكل 

31 
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بكادم الممح 

 

ٍقًمي   كًحي كىعى ًبيبىةي ري كى أىٍنًت حى

  دً يىاج  ًبكيًؿ عىكىاًصـ ذىٍبًح اؿ            

 36حبيبتو 

نشمية مف 
بغداد 

، كىالى تىجيكدي ًبًسرِّىىا   تيٍخًفي الكىًثيرى

ٍليىافو                 ًإالى ًلعىاًشًؽ أىٍعييفو كى

عاشؽ  

كلياف 

42 

قمب أخير    
لسيدة القمب 
األخير 

ف ٍيٍنييىا كى تىيىا  ظٍ ىىٍؿ سىٍكؼى تٍذكيري عى رى

ًعٍندى العىًشيىًة ًحيفى الشىٍكؽي يىٍشتىًعؿي        

 76الشكؽ 

ىياـ 
ك انتقاـ 

ٍردى كىعىًشٍقتي  ًلتىٍعشىقىًني الكى
نىثىٍرتي             مىى بينِّي   (اليىٍيؿى  ) كى عى

اًرقىةه   كىأىحيسي ًبأىًني غى
لى ذىٍقًني  إً   ًفي بىٍحًر ىىكىاؾى             

عشقت  
لتعشقني 
 ىكاؾ 

195 

األلفاظ  دكف" العشؽ"ك" اليكل"عمى لفظتٌي  الجدكؿ تركيز الشاعريبيف ىذا  
 كىذا ما تعكسو المعاني ،ىذا الحب الذم ينشده الشاعر حب عذرم كعفيؼؼ ،األخرل

غير كدالالت األلفاظ التي انزاحت عف المعاني القامكسية المباشرة إلى صكرة متعددة ك
. مباشرة

 :حقل أعضاء الجسد -1-4

ا لكثير مف األحداث كالمعطيات الداخمية       أحمد " كىذا ما أكده ،يمثؿ الجسد مسرحن
 فاأللـ الداخؿ النفسي المتشابؾ غالبا ما يعبر عنو الجسد، عالـ إف » : بقكلو"حيدكش
كما الثكب الذم يغطي  تظير عمى مالمح الجسد، (...)كاألمؿ  كالحزف، كالفرح، ،كالمذة
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 المغات الكثيرة، إحدل فيك، 1  «ةبغعف ر الجسد سكل رسالة منو إلى اآلخر كتعبيرىذا 
 مف خالؿ الحركة  كيعبر بيا عف دكاخمو كمكنكناتو ،التي يتكاصؿ بيا اإلنساف مع اآلخر

  ...كاإلشارة كالتمميح 

 اكتسبت داللة معينة بعض األعضاء التيح بشكؿ الفت، تكرار الجدكؿ اآلتي يكض ك
 :حسب السياقات المتعددة 

عنكاف 
القصيدة 

األلفاظ الدالة النمكذج الشعرم 
عمى أعضاء 

الجسد 

الصفحة 

ًمقىٍت ًبًو  خطيرة  ٍسًب مىٍف عى عيٍذري القيميكًب ًبحى

سىًعيديىىا ًفي حيبِّ               شىقىاىىا  ق  كى

 29القمكب 

نشمية مف 
بغداد 

 ًمٍف ليٍبنىاًف  أنتً كسىأىٍلتييىا ىىٍؿ 

ٍمكىةى العىٍينىٍيًف كىاألىٍسنىاًف                يىا حي

العينيف  

األسناف 

41 

سفيرة النكايا 
السيئة 

ًميمىةي ثىٍغريىىا   ا اٍبتىسىمىٍت جى أىكى كيمىمى

تى ًلمشىفىتىٍيًف كاألىٍسنىاًف  مٍ    غىفَّر           

ثغرىا 

 الشفتيف 

 األسناف 

92 

مكناليزا 

أنت 

اًحبىةى  رَّر صى ًد   مىا ضى اًر األىٍسكى الًخمى

عىٍت يىدنا فىٍكؽى اليىًد             لىٍك أىنىيىا كىضى

 101اليد 

                                                           
  .102ص  ، مرجع مذككر،  أحمد حيدكش شعرية المرأة ك أنكثة القصيدة1
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بداكة 

 

 

ة ه  رىاًئطي  القىٍمًب بىٍعضي الشىيًء غىاًمضى خى

مىى مىيىؿو      ا يىٍأًتي عى ًب مى ؿي الحي   كىأىٍفضى

 

القمب 

 

 

164 

ارؽ ليمي 
المرأة مخممية 

كىأىنىا ًبنىٍفًسي  ..  أىنىا تيوي سىًجيفى 

ٍمتي ًبأيٍصبيًعي أىٍمرى ًاٍعًتقىاًلي           بىصى

 171أصابعي 

  القمب، الثغر، )رصد بعض أعضاء الجسد ؿالشاعر يكشؼ الجدكؿ عف محاكلة  
ركز عمى العينيف ؼ (الحبيبة  )رسـ صكرة ألميرتو مف أجؿ  (اليديف  الشفتيف، العينيف،

» ، (..اإلعجاب، الخكؼ، الحب )عف المشاعركتعبير ، كما تحمميما مف بريؽ كحالكة
 بؿ ىما  إنيما بكح الجسد كالركح،.المخبأ كراء حجاب كثيؼلجسدىا  ففييما اختصار

 :  كقد كاف لجرير أيضا غزؿ لممرأة ذات العينيف الحكر يقكؿ،1«السحر ذاتو

ًفيىا حيكره           قىتىٍمنىنىا ثـي لىـ ييٍحًييفى قىٍتالىنىا  ًإفى العييكفى الًتي ًفي طىرى

ٍمًؽ اهلل إٍنسىانىا تى الىًحرىاؾى لوي       كىىيفى أٍضعىؼي خى  2يىٍصرىٍعفى ذىا المُّب حى

فجرير يرل في العينيف الجماؿ كمو لدرجة القتؿ بالمعنى المجازم، أما الشاعر فيجد 
أف الحالكة كالحسف ينبثقاف مف العينيف، فيما مكمف السِّر، كما يزيدىما جماال ذلؾ 

، كليذا جاء التصكير دقيؽ المعالـ  (...الشفتيف ، األسناف، )التناسؽ بيف باقي األعضاء 
 .ككاضح المالمح

                                                           
. 192ص  مرجع مذككر ،  فاطمة تيجكر المرأة في الشعر األمكم ،1
 .492ص ـ،2005-ق 1425، 2 طجرير، الديكاف، دار صادر، بيركت، لبناف، 2
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تجاكزت المعنى القامكسي الثابت كالكظيفة البيكلكجية  أك إذف فداللة العينيف انزاحت 
. لتسبح في يـ مف الحب كالجماؿ كالتعبير "  النظر" 

 فحياتو ،اإلنسافجسـ ىذا العضك الميـ في ، "القمب"األمر نفسو ينطبؽ عمى       ك
ضخ الدـ في جميع أنحاء عممية فيك بمثابة المحرؾ الرئيس مف خالؿ  تتكقؼ عميو،

. الجسـ

فسر الجسد ،  لممشاعر كمكمف العكاطؼ كالرغباتاختصار فيك الشاعرأما عند 
كنكاة ىذا  كصفو نصا مفتكحا ك مكضكعا لحقيقتيا المطمقة،» ف في ـبالنسبة لممرأة يؾ

  .1«الجسد الجكىرية كمحكرىا األساسي يكمف في األنكثة 

فيك أيضا ، " لغة الجسد  " اتباإلضافة  إلى كظيفة التكاصؿ  كالتعبير عف المكنكف
  ."الجسدم " يعكس أنكثة المرأة ك جماليا الحسي 

 :حقل المالبس و أدوات اللينة- 1-5

  : المالبس/أ

كما أنيا  التي ال يمكف االستغناء عنيا، تعد المالبس ضركرة  مف ضركريات الحياة،
ثقافية اؿ كاالجتماعيةبعاد  األذات، ك ىي قيتتعكس شخصية اإلنساف كانطباعو كنفس

 في "محمد جربكعة"كىذا ما يؤكده  حسب أشكاليا كألكانيا، دينية،اؿ كحتى كاالقتصادية
  : يقكؿ ، فالعنكاف بحد ذاتو معبر أيضا ،"أماـ خزانة مالبسيا حيرة امرأة"قصيدة 

ـي شىًيء ًلمًنسىاًء المىٍظيىري  كالثىٍكبي  عيٍنكىافي الفىتىاًة، ذىٍكقييىا        كأىىي كى
2 

 

                                                           
 .103ص  مرجع مذككر، شعرية المرأة ك أنكثة القصيدة ، أحمد حيدكش ،  1
  .106ص  ،؟مٌمف كقع ىذا الزٌر األحمر  محمد جربكعة ، 2
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:  ك يمكف تكضيح ذلؾ أكثر مف خالؿ الجدكؿ اآلتي 

الصفحة األلفاظ الدالة النمكذج الشعرم عنكاف القصيدة 

مٌمف كقع ىذا 
 ؟الزٌر األحمر

ٌر ثىٍكبو أىٍحمىرو كىالنىاًر   ًمٍف زى

ًمٍف األىٍزرىاًر  ..            بىدىأىٍت ًحكىايىتينىا 

 23ثكب أحمر 

 

مىى قىٍمًبي فىالى تىتىغىٍندىًرم  جميمة فكؽ العادة  أىٍخشىى عى

ًرًيًر األىٍصفىًر             الى تىٍمبىًسي ثىٍكبى الحى

 67ثكب الحرير 

ٍقبيكلىةه  استقالة  سىيىرىاتيييفَّر نىًميمىةه مى
ًرًيره                ًلبىاسيييفَّر قىًطًيفىةه كىحى     كى

ميييفَّر عىًف الفىسىاًتًيًف الًتي   كىالى كى
اؿي غك تى          ٍمريىيفَّر بىخيكري .. م الًرجى كىجى

قطيفة 

 حرير 

الفساتيف 

80 

سفيرة النكايا 
السعيدة 

مىرَّر رٍمشي ًفي الًنقىاًب ميكىحَّرؿه    أىكٍ 

تؾى تىٍحتى ًنقىاًبيىا العىٍينىاًف ؟               ذىبىحى

نقابيا 

النقاب 

92 

 (مكناليزا)

أنت 

ًد   اًر األىٍسكى اًحبىةى الًخمى رَّر صى مىاضى

عىٍت يىدىا فىٍكؽى اليىًد               لىٍك أىنيىا كىضى

 101الخمار األسكد 

لعالقتيا بالمكضكع  (...الثكب، النقاب، الخمار )األلفاظ       يعكد تكظيؼ الشاعر ليذه 
كأفضؿ  كأغمى األثكاب ر ليا أجمؿ الفساتيف،مَّر كاف عميو أف يتخ كلمكانتيا ،"المرأة "الرئيس

.  (القطيفة الحرير،)أنكاع القماش 
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  : حقل أدوات اللينة/ب

الصفحة األلفاظ الدالة النمكذج الشعرم عنكاف القصيدة 

نشمية 

مف بغداد 

ارى ًفي أىٍسكىاًقًو  كَّرخى ًمٍف دى   التيجَّر

اًف رى     ًبالًمٍسًؾ ًبالًحنَّراًء ًباؿ            ٍيحى

  المسؾ
   الحناء 

الريحاف 

44 

 

 

 

 

جميمة 

فكؽ 

العادة 

األىسىاًكرى ًفي دىًمي   تيٍشًعًمي نىارى ال 
ًنيًنيىا الميٍستى          ًر  ٍنؼً         تىبنا ليىا، ًلرى

 67األساكر 

ًد، وي ؼى  طىٍكؽي الزيميرُّ اتيوي بَّر حى  ،صَّر
مىًكيُّ فىٍكؽى الًخٍصًر               اتـً المى كالخى

مىى أىٍشفىاًرًه  ك الكيٍحؿي قىنَّراصه عى
ٍمتي ًفي      ًميًؿ األىٍحمىًر    كالصى الثىٍغًرالجى
بيطي نىٍفسىوي  غالًمٍشبىؾي الًفًضيُّ مى  ك

ًد           ًفي قيبىًة  الفيٍستىاًف كىالميٍستىٍكرى    كى

طكؽ الزمرد 

الخاتـ 

الكحؿ 

المشبؾ الفضي 

68 

ثىًنيىةن  ك اًلقٍرطي يىٍفًني أيمىةن كى
ـٍ تىؿي               ًباهلل أىك تىٍستىٍغًفًر ذ  ًإٍف لى

، ـي ًفٍتنىةه   الكيٍحؿي يىٍقتيؿي كىاًت كىالخى
اًرؼي الًحنَّراًء أىٍحؿى            مىٍنظىًر ل   كىزىخى

القرط 
الكحؿ 
الخكاتـ 
الحناء 

69 

قمب أخير 
لسيدة 

القمب األخير 

يىٍبحىثي عىٍف  ثىاًرىىا كىمىدنا  آيىٍبًكي كى
افو ًبًو عىسىؿي             ًفٍنجى   ًسفٍّ ًلميٍشطو كى

، ك ٍيطي ثىٍكبو رىةو   خى فىٍحمىاتو ًلًمٍبخى كى
دو ًمٍف أىرىاؾو ًمٍنوي تىٍكتىًحؿي           ًمٍركى     كى

المشط 

فحمات مبخرة 

مركد 

75 



رّم "تجميات الصورة الفنية لممرأة في ديوان :     الفصل الثاني "األحمر؟ ممّمن ووق  ها اللَز  
 

 
59 

 :مثؿ بمختمؼ أشكاليا الزينة كاف البد مف كسائؿ كأدكات، فمكي تكتمؿ أنكثة المرأة
فيي  ،(كالرائحة العطرة الحناء التي تجمع بيف المكف كالقرط األساكر، الخكاتـ، الكحؿ،)

ٍسنىيا تزيد مف جماليا جماال،  كتجعميا في أبيى حمة كأجمؿ ،كتعكس كتظير سحرىا كحي
 .منظر

 إف عالـ المرأة ىك عالـ األنكثة الفياض، بما فيو مف سحر كفتنة، كعطر كزينة، »
" عطر"  عنكانياقصيدة  كليذا أكرد الشاعر،1«كليف كنعكمة، كدؼء كبركدة، كحركة كثبات

: يقكؿ فييا 

ٍنًع ًعٍطرو  رىًىيبو  أيفىًكري  ًفي صي
ًلذىًلؾى أىٍحتىاجي أىٍف أىٍستىًشيرى كىًثيرنا 

ًميؿو  عىٍف ًاٍسـو جى
ًمًيؿو  ك لىٍكفو جى
ًمًيؿو  شىٍكؿو جى كى

2 
: ك يقكؿ أيضا 

تىمىريًد ؿ  أيفىًكري ًفٍعالن ًبًعٍطرو كىثًيًر ا

يىاًت  ييكًقظي اٍلًذٍكرى

كييٍشًفي ًجرىاحى الرىًحيًؿ 
3 

 ،العطر، الشعر) يظير في ىذا المقطع الشعرم، أمؿ الشاعر في أف يجمع بيف ثالثية
 ك يعرؼ مف حكلي أنني منذ مدة ..»": عطر"لقصيدة " التقديـ" في ، كليذا يقكؿ(المرأة

                                                           
 07 في الشعر الجاىمي، مرجع مذككر، صالمرأةحسني عبد الجميؿ يكسؼ، عالـ   1
 . 49ص  األحمر؟، مٌمف كقع ىذا الزرٌ  ، محمد جربكعة  2
 . 57 ص  المصدر نفسو ، 3
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.. بالشعر.. أم شركة متخصصة إلنتاج عطر لو صمة بقصائدمأفٌكر في التعاقد مع 
حياة  ر كلكي يككف الشع.. بحناء العرائس كعطكر األميرات  لكي تتداخؿ القصيدة

األرض كسبع قاركرات  عطر تكفي خمس قاركرات منو لتعطير كككب.. ال لحظات
 .1«..لتعطير المجرة 

   الذم جعمو جزءا، عطر خاص بالشاعر، ىذا العطر غير مألكؼ كمعركؼ      إذف،
  كالتي أصبحت بفضمو تفكح كتنثر عبقيا في كؿ مكاف،مف قصائده الشعريةال يتجزء 

 لى الحناء ليككف شعره في كؿ المناسبات إبؿ يتعداه  العطر فقط كليس ،كزماف
. غير مقترف بزمف أك مكاف معيف كالمجاالت،

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .49ص   محمد جربكعة ، مٌمف كقع ىذا الزٌر األحمر؟ ، 1
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 :لياحناال: ثانيا 
مف قبؿ الدراسات البالغية  مميزا  حضكرا((L’ecartاالنزياح  مصطمح       شيد
فجاء في لساف  المفيـك المغكم، كاف البد أف يتكقؼ الباحث عند كقبؿ ذلؾ كالنقدية،
ا نىزىحى الشىيء،» : إشارة بأنوالعرب  كحن ا ك نيزي كحه ،نيٍزحن ك نزحت الدار  (...)نىاًزحي :  نيٍزحه ك نيزي

ا  كحن  فيك إذف االبتعاد 1«إذا بعد عف دياره بفالف ك قد نيًزحى  (...) بىعيدىت إذافيي تىٍنزىحي نيزي
 .كاالنحراؼ عف المكاف األصمي

 االستعماؿباعتباره حدثان لغكيان جديدان، يبتعد بنظاـ المغة عف »  ك مصطمح االنزياح      
الخطاب  السنف المغكية الشائعة فيحدث في كينحرؼ بأسمكب الخطاب عف المألكؼ،

 الٌمغة  عدلقكا رؽ ككسرخ أم أنو ،2«فائدة  انزياحا ييمىكِّنيو أدبيتو كيحقؽ لممتمقي متعة ك
، كما أف ىناؾ تكافؽ بيف المفيـك المغكم  كخركج عف المعتاد كالمعركؼ،العربية

 .كاالصطالحي

عكالـ الشاعر أثناء ممارسة الكتابة  عمى تخـك يقؼ»  كبيذا االنزياح الذم      
براعتو في تركيض الكممات كتصميميا كفؽ نسؽ محكـ   كيكشؼ عف قدرتو ك، اإلبداعية
    األلفاظ طرؽ تكظيؼ  مف خالؿ،براعة األديبإبراز  كىنا تكمف أىميتو في ،3«كمدىش

مختمؼ كسر لمقكاعد المعركفة في فيك . المعانيكاختيار كيب االتركتأليؼ كنسج 
، كما ستأتي (إيقاع  ) نحكية أـ صرفية أـ داللية أـ مكسيقية أكانت سكاء ،المستكيات

. كالمستكل الداللي (النحكم)المستكل التركيبي  ىك  الدراسةعميو

                                                           
 .168ص  ،[نزح  ]مادة  مصدر مذككر، ،6مج لساف العرب،  ابف منظكر، 1
    1،2010ط ،1ج  الجزائر، دار ىكمة، األسمكبية كتحميؿ الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث،  نكر الديف السد، 2
. 186، ص ـ
 أبحاث في المغة كاألدب ،مجمة المخبر عثماف لكصيؼ،: االنزياح كالمفارقة في عناكيف  الشاعر   لعمى سعادة،3

 ، العدد الخامسبسكرة،،  جامعة محمد خيضر،نسانية كاالجتماعيةإلكمية اآلداب كالعمـك ا قسـ األدب العربي، الجزائرم،
 .03ص ،ـ2009مارس 
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 : االنلياح التركيبي -1

التعريؼ : مثؿ       يعنى االنزياح التركيبي بالظكاىر النحكية ك خرؽ قكاعدىا، 
... كالتقديـ كالتأخير ،  كالحذؼ كالذكر،كالتنكير
خالؿ طريقة في الربط بيف الدكاؿ بعضيا ببعض  كيحدث مثؿ  ىذا االنزياح مف»       

لغرض   لقكاعد النحكاكبيذا يككف تجاكز .1«في العبارة الكاحدة أك في التركيب كالفقرة 
مٌمف كقع الزٌر "مف خالؿ ديكاف  جاء سابقا سيأتي يعد نماذج لتمثيؿ ما كما معيف،

  ."األحمر ؟ 
:  التقديم و التأخير  -1-1

أسمكب مف أساليب » ىككالذم  ،يعد ىذا االنزياح ظاىرة مف ظكاىر المغة العربية
شاىد مف  ك األسمكبية، البالغة ك ك النحك مباحث مبحث مف فيك الكريـ، فآالقر

 كبيذا تقتحـ ىذه الظاىرة مجاالت مختمفة 2« ف ك إعجازه آشكاىد  بالغة القر
  .كمتنكعة

:  تقديم الجار و المجرور  -1-1-1
:   مف بينيا ما يأتي ،مكاضع كثيرةفي  جاء ىذا النكع      

  ":استقالة"يقكؿ محمد جربكعة  في قصيدة 
اًج  ك يىا  قيميكبيييفَّر  ًمفى الزيجى ،      ك نىٍبضي  3ىىمُّؾى التىٍكًسيري  ك أىرىاؾى ًطٍفالى

ك ىما ىنا شبو جممة " مف الزجاج " المجركر ك       فقد كقع في ىذا البيت تقديـ الجار 
" قمكبيفَّر مف الزجاجً " فاألصؿ في التركيب "  قمكبيفٌ " عمى المبتدأ ،رفي محؿ رفع خب

ليبتدأ بو الكالـ،   (المسند إليو)ترتيب عناصر الجممة العربية، مجيء المبتدأ  فحسب
                                                           

بيركت،  المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع،  االنزياح مف منظكر الدراسات األسمكبية،، أحمد محمد كيس 1
 . 120ص   ـ،2005-ق1426 ،1ط لبناف،

 ،1ط ،1ج لبناف، بيركت، سالمي،إلا دار المدار ف الكريـ،آبالغة التقديـ ك التأخير في القر  عمي أبك القاسـ عكف،2
. 27ص   ـ،2006

. 80ص  مٌمف كقع ىذا الزٌر األحمر؟،  محمد جربكعة،3



رّم "تجميات الصورة الفنية لممرأة في ديوان :     الفصل الثاني "األحمر؟ ممّمن ووق  ها اللَز  
 

 
63 

 ك قاـ ،الجممة أك شبو الجممة  أك المفرد:  رات مثؿبثـ يخبر عنو  بنكع مف أنكاع  المخ 
سبب ىذا أنيا ك ر،ليؤكد أف النساء قمكبيف مثؿ الزجاج سيمة الكس" الزجاج"بتقديـ مفردة 

. الحذر كمراعاة ذلؾ فكجب، رقيقة كضعيفة  كشديدة التأثر
:  " الدخكؿ المدرسي لشاعر ينسى سنو دائما"ك في مكضع أخر مف قصيدة 

سىتىٍشعيري         ك أىديسُّ ًفي الكىًممىاًت  بىٍعضى رىسىائمي ًميمىةو سىتيحسُّ  ًبي كى  1ًلزى
عمى  ،"في الكممات" أف الشاعر قاـ بتقديـ الجار كالمجركر،ىذا المثاؿ  يتضح في

بيذا  ك ،"كأدسُّ بعضى رسائمي في الكمماتً "فاألصؿ في التركيب ، "بعضى "المفعكؿ بو 
الجممة  عمى المبتدأ ،رشبو جممة في محؿ رفع خب السابقيف، المجركر ك يككف الجار

 .األكلى
ك المميز  التي كانت كسيمتو الكحيدة ،كىنا يقصد القصائد الشعرية" الكممات"قاـ بتقديـ ك 

 كفي قصيدة . الخفيةمعانياؿكالرسائؿ تحمؿ قصائد  في ،حبو  كقفي التعبير عف مشاعر
: أخرل يقكؿ 

اًؿ ؟       ك كىٍيؼى  مىدىٍدتي  ًفي دىعىةو ًذرىاًعي  ٍقنىةى المىرىًض العيضى ذى حي آًلخي
2 

عمى المفعكؿ بو ذراعي فاألصؿ في الكالـ " في دعة"المجركر  جاء تقديـ الجار ك      
 أثناء استقبالو ليذا الحب  حالتو النفسيةيصكر  فالشاعر،"مىدىٍدتي ًذرىاًعي ًفي دعىةو "
ىذا يحيره قبكلو ؿك في نفس الكقت ، اليناء ك الراحةفي جك مف أنو كاف  ك" المرض"

  .المرض

 

 

                                                           
 .08  محمد جربكعة، مٌمف كقع ىذا الٌزر األحمر؟، ص1
 .172 المصدر نفسو، ص 2
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-:  الخبر– تقديم المسند   -1-1-2

  ":أرؽ ليمٌي المرأة مخممية" القصيدة المكسكمة بػ فيعمى لساف المرأة  الشاعر      يقكؿ
ٍمتي ًبأيٍصبيًعي أىٍمرى ًاٍعًتقىاًلي        كىأىنىا ًبنىٍفًسي .. سىًجينىتيوي أىنىا                                             1بىصى

كما يمفت النظر ىنا  ،"أنا" عمى المبتدأ " سجينتو"يتجمى في ىذا البيت تقديـ الخبر       
، كميارتيا كقعت فريسةن في شباؾ الشاعر رغـ دىائيابحالتيا كمعاناتيا، ؼالمرأة  اعتراؼ ك

فكاف التركيز  (سجف الحب كاليكل) كليذا عجمت بذكر مسكنيا الجديد  مخيرة ال مجبرة،
.  عمى الحالة المكانية 

 :  ق يظير تقديـ الخبر عمى المبتدأ  بقكؿ"حيف تبكح... حكمتيا "ك في قصيدة 

اًطًفينا أىٍرجيؼي     كىالمىٍحفي يىٍسكيفي ًفي دىًمي  ك تىره أىنىا،                            2ًإٍف قيٍمتى بىٍيتنا عى
 ليصؿ إلى كاإليقاع الذم يقبع في األذىاف كاألسماع لفعماد القصيدة المكسيؽ      
   " :جميمة فكؽ العادة" كيقكؿ في قصيدة .القمكب

ًتره ًجدنا أىنىا، تًُّرم           فىتىفىيَّرًمي   ميتىكى ا قىٍد يىًزيدي تىكى الى تىٍفعىًمي مى
3                                         

   عمى المبتدأ" متكتره " كيظير ذلؾ مف خالؿ تقديـ الخبر ،التكتر شديد الشاعر يبدك      
   الشاعر في مكانيا،أصبحبعد معاناتيا، ؼ، "أنا متكتر" كاألصؿ في التركيب ،"أنا"

كليذا ما ينفؾ يطمب منيا أف تكؼ عنو كتبتعد ألنو  منغمسا في جماليا كحبيا مفتكنا بيا 
  .ال يحتمؿ ذلؾ

:  الحهف  -1-2
إحدل القضايا البارزة في النحك  ك  يعتبر الحذؼ أيضا مف أبرز الظكاىر المغكية،     
اعمـ أنيـ مما  »:عف الحذؼ عند العرب بقكلو  (ىػ180ت )" سيبكيو"كقد تحدث ، العربي

ضكف، كيستغنكف ِّف كاف أصمو في الكالـ غير ذلؾ كيحذفكف كيعكإيحذفكف الكمـ ك
                                                           

 .172  محمد جربوعة ، مّمن وقع هذا الزّر األحمر؟، ص1
  .17ص   المصدر نفسو، 2
 .72ص ، المصدر نفسو  3
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األصؿ ؼ ،1«بالشيء عف الشيء الذم أصمو  في كالميـ أف يستعمؿ حتى يصير ساقطا 
 كتقحـ القارئ ،التي تصيب الجممة العربية في الكالـ الذكر كأما الحذؼ فيك مف العكارض

  .في النص فتجعمو في دىشة كحيرة
الحذؼ ظاىرة لغكية تشترؾ فييا كؿ المغات »  : فيقكؿ"طاىر سميماف حمكدة "أما      

إلى  أك العناصر المكررة في الكالـ، حذؼ بعضإلى اإلنسانية حيث يميؿ الناطقكف 
 عقمية أك  حالية كانت أكةلمصاحباالقرائف  عمى اعتمادا حذؼ ما قد يمكف لمسامع فيمو

 2« لفظية 

متى يككف  كضع مكاقعنا لمحذؼ أكقد  "سميماف حمكدةطاىر " أف  ىناما يظير      
االستغناء عف عنصر في حالة كجكد   ك المخؿ لممعنى، فقد يككف تفاديا لمتكرار الحذؼ،

عمى مراعاة المعنى عند   كما ركز،يعٌكضو ك إمكانية لممتمقي أف يدرؾ مكقع الحذؼ
. مف خالؿ القرائف الحالية كالسياقية  الحذؼ ،

:  حهف الحرف   -1-2-1

حرؼ  المحذكفة كمف أبرز الحركؼ يتجمى ىذا النكع بكثرة في قصائد الديكاف،     
لؾ قكلو في قصيدة ذ كمف أمثمة ،3«يعد مف أىـ أشكاؿ حذؼ الحركؼ » الذم العطؼ 

:  "شاعر جكاؿ يبيع الزىر في بكادم الممح"

مىٍينىا قىًميال  ـٍ ًفي فيؤىاًدم       فىقيكًمي أىًطًمي عى كي ًبقىٍدًر الًذم نىٍحكى
4 

                                                           
        3ط ،1ج القاىرة، مكتبة الخانجي، عبد السالـ ىاركف، تح الكتاب، ،(عمرك بف عثماف بف قنبر  أبك بشر) سبكيو  1

  . 24،25ص  ـ،1988-ىػ 1408
، (د ط) ، اإلسكندريةلنشر،االدار الجامعية لمطباعة ك   الحذؼ في الدرس المغكم،ةظاىر  طاىر سميماف حمكدة، 2
. 06، ص(د ت  )
، ـ2009، 1ط كالتكزيع، يماف لمنشرإلالمستكيات األسمكبية في شعر بمند الحيدرم، العمـ كا  جابر عمي، إبراىيـ 3

. 344 ص 
 .31مٌمف كقع ىذا الزٌر األحمر؟، ص  محمد جربكعة،  4
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 .لتفادم التكرار "الكاك"تحذؼؼ "فقكمي ك أطمي عمينا" فأصميا 

 ":عشرة أقالـ"كقكلو أيضا في قصيدة 

اًمًس أيدىًلؾي فىانيكسنا        ـً              بًالخى ًقؽى كيؿى أىٍحالى م ػػػػػػػػًلييحى
دىسى اٍلشىٍكؾي ًبأىٍقدىاًمي  اػػـى              ًبالسىاًدًس أيٍخًرجي ميٍرتىًبكنا               

ـي سىٍكسىفى  ًمي              ةن ػػًبالسناًبًع أىٍرسي                              1 ييٍنًسيًني السنكسىفي أىالى
ظاىر في بداية كؿ بيت  " الكاك"حذؼ 

 :  "عتاب"قكلو في قصيدة ك

، مىعى كيجيكًد الفىاًرؽً   2لطٍِّؼ قىًميالن بىٍيتى ًشٍعًرؾى يىا أىًخي         كيف ًمٍثؿى غىٍيًرؾى

 قد يككف لضركرة "الكاك "فسبب حذؼ "ك كف مثؿ غيرؾ"األصؿ في ىذا التركيب       
كقد يككف  .3«في حالة ك جكده يبط  مف حركة االندفاع الخطابي  »  أك ألنو، شعرية

. تفاديا لمتكرار الممؿ ك ألف السامع  قد يدركو  بكؿ سيكلة

 :- المبتدأ - إليهحهف المسند -  2- 1-2
:  " الدخكؿ المدرسي لشاعر يىٍنسى سنو دائما"كرد ىذا الحذؼ في قصيدة       

ًغيره  الى يىٍكبيري – أًلىًني شىاًعره –  قىٍمًبي   ك ًاٍبًتدىاًئي اليىكىل ... ك أىنىا صى
4 

التعريؼ ك )في جميع الحاالت أف يككنا متالزميف المسند إليو كالمسند في األصؿ       
 ر      في قكؿ الشاع" أنا" "المبتدأ"ىنا غياب أك حذؼ المسند إليو  لكف ما يظير (...ذكراؿ
  ،"كأنا ابتدائي اليكل "فاألصؿ "ابتدائي اليكل"ك

:  يقكؿ ،"خطيرة"ك في قصيدة أخرل 
                                                           

 .39ص  ، محمد جربكعة، مٌمف كقع ىذا الزٌر األحمر؟ 1
 .186ص  المصدر نفسو،  2
. 346ص  مرجع مذككر، المستكيات األسمكبية في شعر بمند الحيدرم،  ابراىيـ جابر عمي، 3
 .07ص األحمر؟، مٌمف كقع ىذا الزرٌ    محمد جربكعة،4
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ًف ًبيىزىةو   ٍلزالن اًجبىاًف ييزن ٍينىاىىا          كىالحى ا ًبيىا عى لىًكٍف أىٍخطىرى مى
1                                   

 ،"كالحاجباف يزلزالف"مف الجممة األكلى " ىذاف"ىنا قاـ الشاعر بحذؼ المبتدأ       
فيك في مكقع الذىكؿ كاالندىاش مف جماؿ ىذه المرأة " ىذاف الحاجباف يزلزالف"فاألصؿ 

 ." الحاجباف"مكقع الجماؿ فييا  ذكر فقاـ بتعجيؿ
:  "استقالة" يقكؿ في قصيدة -التعجيؿ-ك مف أجؿ الغرض نفسو 
سىاسىةه ًجدنا  كري       ك تىٍسقيطي دىٍمعىًتي .. حى كًرًه الشىٍحري ًني ًبغيري ًإٍف ىىزن

2 
 ، "كأنا حساسة جدا " فاألصؿ "أنا" كالمبتدأ " الكاك" فقد حذؼ الشاعر حرؼ العطؼ      

 ك لما فيو مف رتابة كنفكر كيمكف أيضا تعكيض ،التفادم التكرار المخؿ بالمعنىمف أجؿ 
، كيقحمو ضمف  تركيا الشاعر لممتمقي لدمجو في لعبتوالتي" أنا"نقاط الحذؼ بالضمير 

  .العمؿ االدبي

:   حهف البدل - 1-2-3
:   يقكؿ "حيرة امرأة أماـ خزانة مالبسيا"يظير مثؿ ىذا النكع في قصيدة       

ره نىاًقصي  ىىذىا بىًسيطه ىىاًدم الى ييٍبًيري          ىىًذم لىيىا ًفي الكىـً زى
3                      

"  ىذا ثكب بسيط " أصؿ الجممة 
:  ك األمر نفسو في البيت اآلتي 
ٍزًنيىا، ًرري  لىًبسىٍت لىوي         ىىذىا، لىٍكالى ًزيىادىةي كى ك لىًكٍف شىٍكميوي ميتىحى

4 
"  لبست لو ىذا الثكب " أصؿ الجممة 

                                                           
 .28ص  مٌمف كقع ىذا الزٌر األحمر؟،  محمد جربكعة، 1
 .82ص   المصدر نفسو، 2
 .107 ص المصدر نفسو،  3
 .107ص   المصدر نفسو، 4
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سبب في  ك لعؿ الشاعر في مكقؼ مؤثر، ،"ىذا"البدؿ مف اسـ اإلشارة تـ حذؼ ىنا 
كىذا ما يظير مف خالؿ كمغامرتو مع األميرة، زيادة حماسو كالتعجيؿ في سرد حكايتو 

. إلى الحذؼ مف أجؿ تسريع ذكر األحداثالشاعر فمجأ  "ىي"الغائباستخداـ ضمير 

:  االنلياح الداللي - 2

:  التشبيه- 2-1

  ( ىػ337ت) " قدامة بف جعفر" كيؤكد ،يعد التشبيو مف الصكر البالغية البارزة      
يقع بيف شيئيف بينيما اشتراؾ في معاف تعميما كيكصفاف بيا كافتراؽ في  إنما »:ذلؾ

األمر كذلؾ فأحسف التشبيو  ىك ما كقع   كاففإ أشياء  ينفرد كؿ كاحد منيا بصفتيا ك
 بيما إلى حاؿ االتحاد ل حتى يدف،بيف الشيئيف اشتراكيما في الصفات أكثر انفرادىما فييا

، قد تككف حركية أك شكمية أك   فيك اجتماع  المفظيف كاشتراكيما في صفة معينة1« 
يكسب المعاني  البعيد، كتقريب إلظيار الخفي، ركعة كجماؿ،»  كما أف لو ،...لكنية

 .2« رفعة ك كضكحا 

:   كىي كاآلتي ،كثيرةاؿنماذج  كىذه بعض اؿ 

   ":حيرة امرأة أماـ خزانة مالبسيا"يقكؿ في قصيدة 

ٍت ًخزىانىتىيا، ٍت تىٍنظيري  فىتىحى يَّرري         ك رىاحى ةو تىتىخى ٍكضى كىفىرىاشىةو ًمٍف رى
3 

  يشبو الشاعر محبكبتو بالفراشة الجميمة في تنقميافي خفة كرشاقة مف زىرة إلى زىرة 
  (صكرة حركية)

                                                           
  ،(د ط ) لبناف، بيركت، دار الكتب العممية، نقد الشعر تح عبد المنعـ خفاجي، ،(أبك الفرج  ) قدامة بف جعفر  1
. 124، ص (ت د)
المكتبة  مراجعة ياسيف األيكبي، البالغة الشعرية في كتاب البياف ك التبييف لمجاحظ،  محمد عمي زكي صبَّراغ،2

. 239ص   ـ،1998- ىػ1418 ،1ط العصرية، صيدا بيركت،
. 105ص  مٌمف كقع ىذا الزٌر األحمر ؟ ،  محمد جربكعة ، 3
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:  خر يقكؿآ في مكضع ،الصكرة نفسيا ك 

ًدًيقىةو      سىتىكيكفي ًفي كيٍرًسيِّيىا، ، كىحى مىى ًرٍجؿو بيؾى يىٍستيري      ًرٍجالى عى ك رى
1 

 :"ىياـ ك انتقاـ"ك يقكؿ أيضا في قصيدة 

 2ك كىالقيٍطًف .. أًلىكيكفى  ًبعىٍيًنؾى نىاًعمىةن          كىزيىيكًر الفيؿِّ 

كالقطف في  كتريد أف تتشٌبو بالزىكر في جماليا كرائحتيا، تتقرب منو، ىنا حبيبة الشاعر
  :"رسالة مقايضة ماكرة "في قصيدةكقكلو عمى لساف المرأة  ،ئو ك ليكنتو كنقائوصفا

اتيوي ًسٍحره ييًذيبي  ا تىميسي ... كىًممى مِّدي مى ـي ... مينىًكـه          ناره  تيرى يىنَّر جى
3 

فشبيت ، افتتانيا بو  تصؼ إعجابيا ىذا لمنسكة كتقٌربو مف شدة إعجاب المرأة بشعره  كؼ
 داللتيا القامكسية عف المعاني كبيذا انزاحت في شدتيا، كالنار كمماتو بالسحر

مثيرة البحث " اإليحاء" قابمة لمتأكيؿ إلى معاني جديدة لتتعدل بذلؾ  ،"يةتقرير"األكلى
كاإلحساس بالجماؿ  االكتشاؼ كبيذا تتكلد متعة الفضكؿ بالنسبة لممتمقي، ككالتأمؿ
. البالغي

 :االستعارة - 2-2
 لكف تختمؼ عنو في درجة كقكة ،العناصر  تشبو االستعارة التشبيو مف ناحية      
إذ قاـ مقامو  االستعارة تسمية الشيء باسـ غيره،»  ":الجاحظ "ك في حدىا يقكؿ  المعنى

 فيي ،4«كيككف ىذا شبو بينيما لو مقاـ المستعار منو، فاشترط  إمكانية أخذ المستعار
 كتتجمى  في ،إيصاؿ المشاعر كاألحاسيس بطريقة فنية بالغية ك كسيمة  لتجسيد األفكار
  المختارةىذه النماذج ك ىذا ما تؤكده " ممف كقع ىذا الزر األحمر ؟ "بعض قصائد ديكاف 

                                                           
. 109 محمد جربكعة ،ممف كقع ىذا الزر األحمر ؟،ص  1
. 196ص المصدر نفسو ،   2
. 78ص  ،   المصدر نفسو3
 .153ص  ،(د ت) ،(د ط) ،1ج بيركت، دار الجيؿ، تح عبد السالـ ىاركف، البياف كالتبييف،   الجاحظ،4
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" :  جميمة فكؽ العادة" مف قصيدة  ، مثال
اًؿ الميٍبًيرً ىذاجيريعىاتي  مى ٌمًمي          مىا عيٍدتي أىٍصميدي ًلمجى ٍسًف فىٍكؽى تىحى  الحي

1 

 ،الحسف  فكذلؾ،الدكاء الذم يؤخذ حسب جرعات محددةمقكماتو بفقد شبو الحسف ككؿ 
. أف يتحٌمؿ كاف بمقدكر الشاعر فما ، كقكيةإال أف جرعاتو كانت كبيرة

:   "محامي الزىكر "  قصيدة ك قكلو أيضا في

أيدىاًفعي عىٍف زىٍىرىةو 

ءو بىًعيٍد  الى ًفي خى

تىميدي يىدىٍييىا ًلشىٍخصو غىًريب 

اًت التَّرشىييًد  تيمىًقنيوي  كىًممى

ار  2ًفي االٍحًتضى

كىي  يساعد كيمنح كيعطي، يتكمـ كفقد شبو الزىرة باإلنساف الذم ىنا الصكرة  تشخيصية،
.  كالحبكذلؾ تعكس الجماؿ كالخير

:  ك في قصيدة أخرل 

ًريىةن  ٍينىاًؾ  يىا غىجى رً         تىٍحتىميًني عى ا ًلمًمٍنحى  كتىسيكقيًني  ميٍستىٍسًممى
3 

عف المفيـك " العيف " تبيذا انزاح، كالغزك كالسيطرة فقد جعؿ لمعينيف صفة االحتالؿ
        كظيفة بيكلكجية عدىا عضكا مف أعضاء الجسد ذك كالثابت في القامكسي الجامد

 جمالية ذكتثير جذبا  كلتتجسد في صكر، مكثفة كقكية، ذات داللة لتصبح بيذا- النظر- 
                                                           

  .67ص  ،؟مٌمف كقع ىذا الزٌر األحمر  مجمد جربكعة، 1
 .147ص   المصدر نفسو، 2
.  71ص  ،المصدرنفسو  3
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القارئ  فيو خاص، يستقطب عالـ الشاعر رسـحاكؿ    فمف خالؿ ىذه الصكر،بالغية
.  ىذا العالـ الخفيكيقحمو ضمف

  :الكنايــــة- 2-3

ثقافة ؿألنيا تحتاج   ؛ تتسـ بنكع مف الصعكبة كقد ىي كجو مف كجكه البالغة،
فيا  كاسعة كمتنكعة لفيميا كتأكيميا، عمـ أف ا»  (ىػ 606ت )" الرازم فخر الديف"فقد عرَّر

 أف يككف معناىا إمافال يخمك  معناىا، األصمي غير إذا أطمقت ككاف الغرض المفظة،
أم  .1« إما أف ال يككف كذلؾ ك ليككف داال عمى ذلؾ الغرض األصمي،   أيضاامقصكد

 لصعكبة اإللماـ بيا في المدكنة،، إنما في غيره ال تريده لذاتو ك كعمى شيء  أنيا تطمؽ
 :  "استقالة "قكؿ الشاعر في قصيدة م .كانت ىذه أىميا

ٍت          تىًعبى اليىسىاري ك إنو مىٍعذيكري  نَّرحى ك قيميكبيييفَّر إلى اليىًميًف تىرى
2 

القمب، كما جعؿ لو صفة مف صفات كناية عف " تعب اليسار"بادية في قكلوفالكناية       
 ، مف شدة الحب كاليكل الذم في قمكبيف نحك الشاعر كشعره ذلؾ (التعب)اإلنساف

:  ك يقكؿ أيضا 

اًؿ ؟     ك كىٍيؼى مىدىٍدتي  ًفي دىعىةو ًذرىاًعي ٍقنىةن اٍلمىرىًض ٍالعيضى   آًلٍخًذ حي
3                                     

 فيك ينظر لمحب عمى أنو مرض عضاؿ ال ،فالمرض العضاؿ كناية عف الحب      
. عالمو الذم يعيشو ليأخذه إلى عالـ غير ،ر يصيب اإلنساف دكف سابؽ إنذا،شفاء منو

                                                           
دار صادر  تح نصر اهلل حاجي، نياية اإليجاز في دراية اإلعجاز، ،(محمد بف عمر بف حسيف  )فخر الديف الرازم   1

. 160ص   ـ،2004- ىػ 1424 ،1ط بيركت، لمطباعة كالنشر كالتكزيع،
 .81 ص،مٌمف كقع الزر األحمر؟  محمد جربكعة، 2
 .172ص   المصدر نفسو، 3
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  القدرة في استحضار كتكظيؼ جممة متنكعة مف "محمد جربكعة"ػ ك ىكذا فقد كاف ؿ      
 كىذا ما أكسبو تميزا ، إلى المادية  كالمعنكية  تنقسـ متشعبةشكؿ حقكال دالليةت ؿ،األلفاظ

. كبصمة خاصة عف غيره،

 كالتعبير جديدة في التركيب صكر فقد لعب دكرا ىاما في تجسيد أما االنزياح
 مف خالؿ  فنية ما أدل إلى ترؾ  كظيفة جمالية  بالغيةكاألفكار كطرقا في التأليؼ، 

.  كسر المعايير كالقكالب الجاىزة
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بعد ىذه المحطات والوقفات العممية، التي يصب مجمميا في موضوع المرأة، بكل 
لمحمد " مّمن وقع ىذا الزّر األحمر؟"صورىا ورموزىا المتباينة والمتعددة في ديوان 

 :اآلتيةالنقاط جربوعة، لتقف الدراسة عند المحطة األخيرة مختصرة في 
  الصورة عامل أساسي ووسيمة الكاتب في نقل تجربتو لممتمقي، متخذا منيا شكال

من أشكال صياغة الرؤية الفنية والتجربة الشعرية، إذا أحسن الشاعر توظيفيا، وقد 
 ... ترتقي إلى صورة رامزة بفضل المبالغة والتجريد

 "يتميز بالغزل والوصف العفيف الطاىر والحب ،قمم فني إبداعي" محمد جربوعة 
 .العذري الذي ينشر عبقو في كل زمان ومكان

  الحب بالنسبة لمشاعر انسجام روحي أوال، ثم جسدي بين اثنين تجمع بينيما عالقة
االحترام والمودة واألخالق والعفة، وبيذا انتشرت قيم نبيمة في الديوان إلى جانب 

 .الجمال والفن واإلبداع:الحب مثل

  انسمخ الزّر األحمر من جذوره القاموسية المباشرة، ليصبح بذلك مفتاح البوابة
الرئيس لمولوج إلى أغرار النص وبداية حكاية الشاعر وانطالق رحمة البحث عن 

 .األميرة وكل ما ترمز إليو، وكمما استمر البحث زاد تعمقو بيا

 من األخالق هالجانب الروحي الراسخ وما يمثل: يجمع الشاعر بين الجانبين 
 كيان المرأة وجماليا الخارجي، فيي هواألصالة والشرف، والجانب المادي وما يمثل

 .أميرتو وحبيبتو بيما معا

 جربوعة ممتزما بقضايا أمتو، ليؤكد بأنو شاعر القضايا الوطنية دظير محم 
والقومية واإلنسانية والوحدة العربية، فتجسد ذلك في نصو الشعري من خالل 

 استحضار الدول العربية داعيا إلى تغير الواقع العربي

  لم يقف الشاعر عند ىذا النوع من التصوير، بل قدم المرأة ومزج بينيا وبين
 "القصيدة الشعرية"و" الموحة التشكيمة"
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  فقد (اإلبداع)والقصيدة  (األنثى)جمع الشاعر أثناء الوصف بين جسد المرأة ،
استعار صفات المرأة لمقصيدة من جية، وصفات القصيدة لممرأة من جية أخرى، 

 .جاعال منيما جسدا واحدا

 ،كان في طميعتيا ف يعج الديوان بعدة حقول داللية بعضيا حسي واآلخر معنوي
 .حقل الطبيعة متخذا منو صورا قرينة لممرأة بجماليا وبيائيا

  اىتم محمد جربوعة بالمرأة وبزينتيا وطيبيا، وىذا يتضح من خالل حقل أدوات
الزينة والمالبس، جاعال منيا امرأة متميزة مشغوفة بجماليا وبشرتيا وشعرىا، 

 ".الشاعر"تسعى أن تكون في أبيى حمة من أجل حبيبيا 

 بنوعيو التركيبي والداللي في نسج وحدات النص ومنحيا دعما حساىم االنزيا 
 .لغويا وانسجاما دالليا

و بيذا يكون البحث قد استوفى ولو القميل من الدراسة، فيو قراءة من جممة القراءات 
 .الممكنة والمتعددة

أتمنى أن أكون قد ُوفقُت في اإلحاطة بجوانب الموضوع، وتبقى الدراسة مفتوحة لمباحثين 
 .من أجل اكتشاف ما ُخفي عميَّي 
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 "محمد جربوعة"نبذة عن حياة الشاعر 
م، 1967-08-20من مواليد الجزائر في 

مذيع ومعد برامج إذاعة صوت الوطن 
، 2000و1999سنتيي- لبيا-العربي الكبير

 2000سوريا  (سومر)مدير تحرير مجمة 
، باحث في مركز التوثيق القومي 2001

سوريا،مدير مؤسسة النداء لإلنتاج اإلعالمي 
سوري، مدير عام، ورئيس مجمس إدارة قناة 

 .الالفتة الفضائية
ورئيس مجمس إدارة قناة العربية الفضائية، رئيس تحرير مجمة الشاىد المحرر الرئيسي 

 ...  مجمدات10 (الموسوعة الحمراء)ورئيس تحرير 
  كتاب60قرابة : تاإلصدارا

 :الشعر*
، وزراء الدفاع 1999لبيا -  طرابمس–دار الشمس - ، آه 1997الجزائر -  رماد القوافي

، 2009قبرص -  ، جالس عمى حقائب السفر2006دمشق - سأشتمكم بعد الفاصل
الجزء األول ، الّساعر، حيزية ، مطر يتأمل القطة من نافذتو، لمن ىذا - معمقات صفراء

 .الزّر األحمر؟، وعيناىا، قدر حبو، ثم سكت، الموح
، (قبرص–ديوان مسموع )خيول الفجيعة ديوان مسموع قبرص، وقال نسوة في المدينة 

، (قبرص- ديوان مسموع)، وتحسبونو ىينا (ديوان مسموع قبرص)حوار مع كمب  
 ، معمقات صفراء(قبرص-ديوان مسموع )حكايات أنثي 

 :الروايات*

 السعودية- العبيكان-ابن الغريب ، فانوس الحي القديم 
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 السعودية -العبيكان-المجنون 
  السعودية–العبيكان –غريب 

 السعودية-العبيكان-صاحب الوجو الشريد 

 السعودية-العبيكان-دماء جزائرية في الضباب 

  السعودية-العبيكان–خيول الشوق- 

 دمشق-اإلرىابي- 

 دمشق-أحدىم تسمل إلى ديمومة- 

 الكتب األدبية والفكرية والسياسية*
 األدبيزاإليد . 

 مترجم إلى االنجميزية-رسالة عاجمة إلى الكونغرس والشعب األمريكي. 

 نظرية القوة البديمة. 

 الخارجون عن القانون يصنعون العالم. 

 نقد التجربة اإلعالمية اإلسالمية. 

 رصاصة في الدماغ. 

 آفاق لجزائر عظمى في المشيد اإلقميمي والعالمي 

 محاكمة الجماعات اإلسالمية عمى ضوء السيرة النبوية. 

 ىولوكوست الجزائر. 

 مترجم إلى اإلنجميزية/العمامة السوداء إلى بابا الفاتيكان. 

 في مواجية اإليدز األدبي. 

 إفريقيا. 

 التيارات اإلسالمية من اليجرة إلى الحبشة إلى اليجرة إلى لعبة المصالح والنفط. 

 الجماعات اإلسالمية وتحديات الخروج من الزاوية المعتمدة. 
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 تبرئة ىتمر من تيمة اليولوكوست. 

 قناة الجزيرة المطموب رقم واحد. 

 نظرية الشورى. 

 مترجم إلى االنجميزية /ميال منتنغتون ميال فوكوياما. 

 لماذا؟...أسامة بن الدن وظاىرة العنف الديني. 

 غوانتانامو أسرار خمف أسرار العار. 

 الميبرالية العربية الطابور الخامس. 

 معارضو األنابيب. 

 تنمية الشخصية وصناعة النجاح. 

 وكالة االستخبارات المركزية تحت المجير-الغرفة األمريكية السوداء. 

 لعبة الشطرنج المسمومة. 

 1القرآن تحت يد البنتاغون. 

 

 

 
 
 

                                                 
 (فيسبوك) استقيت ىذه النبذة من الشاعر نفسو ، بعد التواصل معو في مواقع التواصل االجتماعي 1
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 *الغالف الخارجي لمديوان*



 

 

 

 

 

 

 

 

قائمة المصادر 
 والمراجع
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 حفصرواية بالقرآن الكريم *  

 الحديث الشريف*  

 :المصادر: أّوال

 .م2014، 1، ط(د ب)، مّمن وقع ىذا الَزّر األحمر؟، (محمد)جربوعة  .1

: المراجع العربية :ثانيا

.  م11996، ط عمان األردن، دار الشروق، فن الشعر، ،(عباس)إحسان  .2
الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواىره الفنية والمعنوية،  ،(الدين عز) إسماعيل .3

(.  تد) ،3ط ،(ب د)دار الفكر العربي،
. م2008 لبنان، بيروت، دار صادرة،  القيس، الديوان،ؤامر .4
 ،(دراسة تطبيقية)في بنية القصيدة العربية المعاصرة  أثر الرمز، (آمينة) بمعمى .5

. م1995،(ط د) الجزائر، بن عكنون، ديوان المطبوعات الجامعية،
 األردن، عالم الكتب الحديث،إربد، العربي، الشعر الرمز في ،(ناصر) وحيشىل .6
. م2011-ه 1،1432ط
 ،(م1962-1945) الحديث، الشعر الجزائري ،الغربة والحنين في(عمر)  بوقرورة .7

. م1997،(ط د) منشورات جامعة باتنة،
 منشورات اتحاد كتاب العرب ، (دراسة)المرأة في الشعر األموي  ،(فاطمة) تيجور .8

. م2000،(د،ط)دمشق 
بمند الحيدري، العمم واإليمان  المستويات األسموبية في شعر ،(إبراىيم) عمي جابر .9

 .م 2009، 1 طوالتوزيع،لمنشر 
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دار  تح عبد السالم ىارون، ،والتبيين،البيان (عثمان أبو عمر بن بحر)الجاحظ  .10
. (ت د)،(ط د) ،1ج بيروت، الجيل،
 السالم محمد ىارون، تح عبد الحيوان، ،(عمرو بن بحر أبو عثمان)الجاحظ  .11

. م1965-ه2،1385ط ،3ج مصر، مطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالده،
 تح محمد رشيد رضا، ،(بكر عبد الرحمن بن محمد أبو)الجرجاني عبد القاىر  .12

 .م1998-ه 1،1419ط لبنان، دار المعرفة، بيروت، دالئل اإلعجاز،
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 :ملخص
مّمن "  في ديوان ،والخفية وصورىا المتنوعة  ة كشف معالم المرأة المتعددإلىتسعى ىذه الدراسة 

وعمى ىذا األساس جاء البحث في فصمين تطبيقيين ، "محمد جربوعة"ـل "وقع ىذا الَزّر األحمر؟ 
.  وخاتمة، ريظومدخل ن تسبقيما مقدمة

 احتوى "مّمن وقع ىذا الزّر األحمر؟"موسوما بأشكال صورة المرأة في ديوان : الفصل األول
 ثم المرأة األم وما تحممو من ،والعفيفة الطاىرة ميرة الشاعر، أالصورة الحسية ممثمة في المرأة الحبيبة

 وما تمثمو من وطن ،ما الصورة الذىنية فقد حاول الشاعر رسم لوحات فنية رائعة عن المرأةأ ي،معان
.  فنية وتعبيريةإبداعية صورا ين ترتقألى إوىوية ومسكن 

 تضمن المعجم ،"تجميات الصورة الفنية في الديوان السابق"الذي عنوانو :  وفي الفصل الثاني
 فقد تجسد في الصور المكثفة االنزياحما أ ،دون غيره من الشعراء" محمد جربوعة"الشعري الذي ميز 

. حدث نوعا من الديناميكية داخل النص الشعريأمما ، المفعمة بالداللة
 

Résumé :  

 
Cette étude cherche à découvrir la femme dans ses nombreuses fonctionnalités 

cachées et ses diverses formes, dans l’anthologie  De : "mohamed Djarbouaâ" « min man 

ouakaâ  Hada  azzarrou al Ahmaro? ». 

 

Sur la base de cette recherche est venu en deux chapitres pratiques, coordonnés par 

une introduction et une approche théorique et conclusion. 

 

Le premier chapitre : est marqué sous forme d’images de la femme dans l’anthologie  

précédent, contient l’image sensorielle dans le miroir actrice de la bien aimée, la princesse 

poète Chaste et pure; puis la femme-mère avec tous ses sens, mais l’image mentale du 

poète a essayé de peindre des portraits et des tableaux merveilleux de la femme et ce 

qu’elle représente pour la patrie l’identité et la résidence. Pour élever et faire vivre des 

images de l’expression créative et artistique. 

 

le 2eme chapitre : Intitulé « des manifestations de l’image technique» dans 

l’anthologie précédent, assure le lexique poétique, qui caractérise   "Mohamed Djarbouaâ" 

sans autres poètes, mais le déplacement a été incarné et enraciné dans les images intensives 

pleines d’indication, de type dynamique à l’intérieur du texte poétique ( le poème ).  



 


