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 مقــدمت     



 

 أ

 مقدِّمة:

يعد الشاعر المصرم "أمؿ دنقؿ" مف أبرز الشعراء الذيف لمع اسميـ في سماء 
في أكاخر الستينات كأكائؿ السبعينات، عرؼ بالتزامو الشعر العربي الحديث، خاصة 

القكمي كقصيدتو السياسية الرافضة، كتكمف أىمية شعره في خركجو عمى الميثكلكجيا 
اليكنانية كالغربية السائدة في شعر الخمسينات، كاستحياء رمكز التراث العربي، فقد جعؿ 

فتعامؿ معو تعامبل مميزا مف مف التراث مادة خاما، كمككنا أساسيا في صناعة شعره، 
خبلؿ استدعاء شخصيات تاريخية تخدـ تكجيو السياسي الرافض، كلعؿ ىذا التكجو الذم 
تبناه الشاعر ىك ما جعؿ النقاد يتجاىمكف شعره، فبالنظر إلى القيمة الفنية كالمكضكعية 

ه يردد كالحضكر الجماىيرم المتميز الذم يتمتع بو شعر "أمؿ دنقؿ"، حيث ال يزاؿ شعر 
في أكساط الشباب، إال أف الدراسات التي تناكلتو قميمة ال ترقى إلى ذلؾ المستكل الذم 

 تكصؿ إليو الشاعر.

إف ىذه الدراسات رغـ قمتيا، إال أنيا أسيمت كبشكؿ كبير في رفع الكثير مف 
ع المبس، ككشؼ العبلقة التي تربط تجربة "أمؿ دنقؿ" بالكاقع كالحياة، فقد كاف يمثؿ صرا

اإلنساف العربي مع الكاقع كالحياة كالمجتمع كالمكت، فعمى الرغـ مف الحياة القصيرة التي 
(، إال أف تجربتو كانت غنية نتيجة ما مر بو مف معاناة 1983 -1941عاشيا الشاعر)

في حياتو، فجاء خير معبر عف تطمعات الشعب كىمكمو، كآمالو كطمكحاتو، لذلؾ التـز 
ر عف الثكرة كالتغيير، متكئا عمى التراث العربي، كالتقنع كراء الشعر ككسيمة لمتعبي

شخصيات تراثية، بدؿ التصريح كالمباشرة، الذم سيعرضو لميبلؾ كالمبلحقة، كمف بيف 
الشخصيات التراثية التي تأثر بيا "أمؿ دنقؿ" شخصية الشاعر العربي: "أبك الطيب 

ياسية كالدالالت االجتماعية ما المتنبي"، حيث تحمؿ ىذه الشخصية مف األبعاد الس
يجعميا مادة دسمة  يبث مف خبلليا شاعرنا آراءه كىمكمو، فكيؼ كاف حضكر المتنبي 
في شعر "أمؿ دنقؿ"؟ كما سر العبلقة القكية التي تربط ىذيف الشاعريف رغـ أنيما ينتمياف 

 إلى عصريف متباعديف زمانيا؟ كماىي أسباب اختيار ىذه الشخصية بالذات؟ 



 

 ب

ف ىنا تمخضت رغبتي في دراسة ىذا الجانب مف شعر "أمؿ دنقؿ"، فكاف م
 اختيارم لمكضكع دراستي المكسـك بػػػ: "صكرة المتنبي في شعر أمؿ دنقؿ"

كلعؿ مف أىـ األسباب التي جعمتني أختار ىذا المكضكع ىي قدرة شعر "أمؿ"  
ات عابرة، بؿ عمى التجدد في كؿ عصر كفي  كؿ مكاف، فمـ يكف مجرد شاعر مناسب

نسانية ال تنتيي إال بانتياء اإلنساف، باإلضافة إلى القيمة  كاف معبرا قف قضية قكمية كا 
الفنية كالجمالية التي يزخر بيا شعر "دنقؿ" فبل يمكف أف نقرأ شعره دكف أف تجذبنا لغتو 

 اآلسرة كمعانيو العميقة التي تعمؽ في النفكس.

 ارتأيت اعتماد الخطة التالية:كمف أجؿ الدراسة  المنظمة لممكضكع 

 أكال: مقدمة.

ككأية دراسة مكضكعية تستدعي التنظير ليا لمشركع في التطبيؽ، قسمت البحث 
 إلى فصميف، األكؿ نظرم كالثاني تطبيقي.

، حيث يضـ ىذا الفصؿ  فأما األكؿ كاف مكسكما ب: "الصكرة، المفيـك كالتطكر"
 :أربعة عناصر

 ـ الصكرة بيف القدماء كالمحدثيف. األكؿ مفيك  تناكؿ العنصر -
 الثاني تطرؽ إلى أنماط الصكرة. كالعنصر -
 الثالث فتناكؿ أىمية الصكرة ككظيفتيا . أما العنصر  -
الرابع إلى مفيكـ كؿ مف الرمز كالقناع في الدراسات  كأخيرا تعرض العنصر  -

 النقدية الحديثة.
نقؿ"، كقد في شعر "أمؿ دأما الفصؿ الثاني فقد جاء تحت عنكاف: قناع المتنبي 

 :ضـ ىذ الفصؿ خمسة عناصر

 األكؿ أشكاؿ حضكر المتنبي في الشعر العربي الحديث. تناكؿ العنصر  -



 

 ج

 ليرصد العبلقة بيف "المتنبي" ك "أمؿ دنقؿ".  كجاء العنصر الثاني -
 تناكؿ منطمقات شعر الرفض عند "أمؿ دنقؿ".  الثالث كالعنصر  -
 قناع المتنبي في شعر "أمؿ دنقؿ".  الرابع تعرض إلى أما العنصر -

 كانتيى البحث بخاتمة تتضمف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا.

كالحقيقة أنو لدراسة أم نص شعرم البد لمباحث أف يتسمح بجممة مف المبادئ  
كاإلجراءات المنيجية، كأف يستعيف  بما يراه مناسبا مف المناىج النقدية كالتحميمية حتى 

 ة، كاضحة كمثمرة.تككف دراسة جدي

كنظرا لطبيعة المكضكع فقد كقع اختيارم عمى المنيج الكصفي التحميمي، ألنو 
األنسب لكصؼ كتحميؿ شعر "أمؿ دنقؿ"، إضافة إلى المنيج األسمكبي لرصد بعض 

 الظكاىر األسمكبية البارزة في شعره.

كرة كقد اعتمد البحث عمى جممة مف المصادر كالمراجع مف بينيا: كتاب "الص
الشعرية في الخطاب الببلغي كالنقدم لمحمد الكلي"، ككتاب "الرمز كالقناع في الشعر 
العربي الحديث لمحمد عمي كندم"، إضافة إلى كتاب "قناع المتنبي في الشعر العربي 
الحديث لعبد اهلل أبك ىيؼ"...إلى غير ذلؾ مف المصادر كالمراجع التي استقى منيا 

 البحث مادتو العممية.

كأم دراسة عممية، لـ تخؿ ىذه الدراسة مف بعض العراقيؿ البسيطة كالتي مف ك 
بينيا كثرة المادة العممية كصعكبة تنظيميا، لكف ىذه الصعكبات تـ تجاكزىا بفضؿ اهلل 

 تعالى.

كأخيرا ال يتسنى لي إال أف أشكر اهلل عز كجؿ، الذم أعانني عمى اتماـ ىذا 
ف أخطأت فعذرم أني حاكلت  البحث، فإف حالفني التكفيؽ فيذا بفضؿ مف اهلل، كا 
 كاجتيدت كبحثت، كاهلل كلي التكفيؽ.



 

 

 الفصل األول

 



 

      
 الفصل األول:    

 الصىرة املفهىم والتطىر
 .أوال: مفيوم الصورة بين القدماء والمحدثين

 ثانيا: أنماط الصورة.

 ثالثا: أىمية الصورة ووظيفتيا.

 رابعا: الرمز والقناع.
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  :يدتمي
شغؿ مفيـك الصكرة منذ القدـ حيزا كبيرا في الدراسات النقدية كالببلغية، فيي تعد 
المحكر األساس الذم تدكر حكلو كؿ محاكلة لفيـ أسرار الفعؿ اإلبداعي في األدب، فقد 
أدرؾ دارسك الفف األدبي اف األدب مف دكف صكرة كتصكير ال يعدكا أف يككف مجرد كبلـ 

لو في أثناء ممارساتيـ اإلببلغية، كال يكاد يتصكر نص أدبي مف عادم ألؼ الناس قك 
غير صكرة أدبية، أك تستساغ قصيدة مف دكف أف تتماىى في الصكر، حتى أنو ليقاؿ أف 
كؿ قصيدة صكرة ككؿ صكرة قصيدة، كبسبب ىذه العبلقة المتبلحمة بيف الصكرة كاألدب 

 كجب دراسة الصكرة دراسة جادة كعميقة.
حاطة بمفيـك الصكرة إحاطة شاممة يعد ضربا مف المستحيؿ، فقد غير أف اإل

تعددت فييا األقكاؿ كتشعبت فييا اآلراء لما يحيط بيا مف غمكض كالتباس، يقكؿ )سيسيؿ 
" كعندما ننغمس في الحياة الغامضة لمصكرة الشعرية فذلؾ عقكبة لمحاكلتنا  دم لكيس(:

كالعزاء الكحيد لنا ىك أف الشعراء كانكا  سبر غكر الصكرة بإمعاف كالطكؼ عمى سطحيا،
 .(1)" ىناؾ قبمنا

فالصكرة إذف ىي أساس التجربة الفنية، كبالتالي فإف االتجاه إلى دراستيا كفيميا 
 ترل؟. يعني فيـ العممية اإلبداعية فما ىي الصكرة يا

إف ممفكظ الصكرة مكرس لشمكلية المصطمح، فيي تضـ كؿ األشكاؿ الببلغية 
ية مف تشبيو كاستعارة ككناية كمجاز كأسطكرة، كىذه الشمكلية تجعؿ مف الصعكبة التصكير 

الخركج بتعريؼ دقيؽ ككاضح، كىذا يعيدنا إلى بداية اإلشكالية لمتحديد المصطمحي 
 لمصكرة.

                                       
حسف إبراىيـ، دار الرشيد  سيسيؿ دم لكيس، الصكرة الشعرية، ترجمة: أحمد ناصؼ الجنابي، مالؾ ميرم، سمماف (1)

 .159، ص 1982ط،  الجميكرية العراقية، د.
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 أوال: مفيوم الصورة بين القدماء والمحدثين:
ا متأصمة في إف الصكرة ليست كليدة الدراسات النقدية الحديثة، بؿ إف جذكرى

المكركث الببلغي القديـ، ذلؾ أف الشعر لطالما كاف قائما عمى التصكير، ليذا مف 
 الطبيعي أف يككف النقاد القدماء قد تعرضكا لمفيـك الصكرة.

"لقد تعرض مفيـك الصكرة منذ أرسطك إلى اليـك إلى استعماالت متعددة، إذ  
بفضؿ حركة السريالييف خاصة، إال أف استخدمو "أرسطك" بمعنى متميز، ثـ راج بعد ذلؾ 

ثكرة المسانيات كانت السبب في دفع ىذا المصطمح إلى اليامش لصالح مفاىيـ 
كمصطمحات الببلغة المكركثة، مثؿ التشبيو كاالستعارة كالمجاز المرسؿ، كمع الببلغييف 

بيو، فقد الجدد كثيرا ما دفعكا إلى الكقكؼ عمى الرابطة التي تجمع بيف االستعارة كالتش
 (1)كجدكا في مصطمح الصكرة أحسف جامع بينيما".

يعرؼ "أرسطك" الصكرة قائبل: "إف الصكرة أيضا استعارة إذ أنيا ال تختمؼ عنيا 
إال قميبل فعندما يقاؿ: "كثب كاألسد" نككف أماـ صكرة، كلكف عندما يقاؿ: "كثب األسد" 

 (2)ؿ( عمى سبيؿ النقؿ، أسدا".نككف أماـ استعارة، فمككف االثنيف جسكريف، سمي )آخي

غير  بالتشبيو المرسؿ أرسطك، يعادؿ ما يعرؼنبلحظ أف مفيـك الصكرة عند  
أنو يسمٍّـ بأف الصكرة )أم التشبيو(، ىي استعارة أيضا، كىذا يضفي عمى المصطمحيف 

 بعض التعميـ.

كلمكقكؼ أكثر عمى مفيـك الصكرة ،البد أف نستعرض بعض اآلراء النقدية 
 بية التي تعرضت ليذا المصطمح قديما كحديثا.العر 

                                       
 1990، 1محمد الكلي، الصكرة الشعرية في الخطاب النقدم كالببلغي، المركز الثقافي العربي، بيركت، لبناف، ط ( 1)

 .15ص
 المرجع نفسو، كالصفحة نفسيا. (2)
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 الصورة في الموروث النقدي العربي: -1
البد لنا في البداية أف نتعرؼ عمى المعنى المغكم لمصطمح الصكرة حيث 
"يدكر المعنى المغكم لمصكرة حكؿ الييئة كصفاتيا، كالشكؿ الذم تبدكا عميو مادتيا 

ركيبيا كداخمة في تككينيا، فييئة اإلنساف كىي أيضا ال تنفصؿ عف المادة، ألنيا مف ت
 (1)كصكرتو ال تفارؽ جسمو، كسمككو إنما ىك مرتبط بمادة جسمو".

كقد كرد في لساف العرب قكؿ ابف األثير: "الصكرة ترد في كبلـ العرب عمى 
ظاىرىا كعمى معنى حقيقة الشيء كىيئتو، كعمى معنى صفتو، يقاؿ صكرة الفعؿ، ككذا 

 (2)ألمر كذا ككذا، أم صفتو".ىيئتو، كصكرة ا

"كمف أسماء اهلل تعالى: المصكر، كىك الذم صكر جميع المكجكدات كرتبيا 
       (3)فأعطى كؿ شيء منيا صكرة خاصة، كىيئة مفردة يتميز بيا عمى اختبلفيا ككثرتيا".

 (4)كجاء كذلؾ في القامكس المحيط: "الصكرة بمعنى النكع كالصفة". 

ي تراثنا النقدم العربي، حظًّا كافرا مف االىتماـ كالدراسة، فقد كقد نالت الصكرة ف
تحدث الكثير مف النقاد القدامى عف الصكرة الشعرية، كعمى رأسيـ "الجاحظ" ك"عبد 

 القاىر الجرجاني".

                                       
، دار العمـ كاإليماف -تحميؿ كنقد كمكازنة -ناء الممؾ كالبياء زىيرعبلء أحمد عبد الرحيـ، الصكرة الفنية بيف ابف سي (1)

 .29، ص2008، 1لمنشر كالتكزيع، كفر الشيخ، ط
 . 474، مادة: صكر،  ص4ابف منظكر، لساف العرب، ، دار صادر، بيركت، د ط، د ت ، ج( 2)
 المصدر نفسو، كالصفحة نفسيا.  (3)
قيؽ: مكتبة تحقيؽ التراث، مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت الفيركز ابادم، القامكس المحيط، تح (4)

  .427ـ، ص 2005ق/1426، 8لبناف، ط 
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 الصورة عند الجاحظ:  -1-1
يقكؿ "الجاحظ": "المعاني مطركحة في الطريؽ، يعرفيا العجمي كالعربي، كالبدكم 

نما الشأف في إقامة الكزف، كتخير المفظ، كسيكلة المخرج، ككثرة كالقركم  كالمدني، كا 
الماء، كفي صحة الطبع، كجكدة السبؾ، فإنما الشعر صناعة، كضرب مف النسج، كجنس 

كيقصد الجاحظ ىنا: طريقة مخصكصة في صياغة العبارة كتأليفيا  ،(1)مف التصكير"
 (2)لتحقيؽ الغاية الكبرل كىي البياف".

استخمص الدكتكر "جابر عصفكر" مف مقكلة "الجاحظ ثبلث مبادئ: "أكؿ ىذه ك 
المبادئ أف لمشعر أسمكبا خاصا في صياغة األفكار كالمعاني، ىك أسمكب يقـك عمى إثارة 
االنفعاؿ كاستمالة المتمقي إلى مكقؼ مف المكاقؼ، كثاني ىذه المبادئ: أف أسمكب الشعر 

مف جكانبو عمى تقديـ المعنى بطريقة حسية، أم أف في الصياغة يقكـ في جانب كبير 
التصكير يترادؼ مع ما نسميو اآلف بالتجسيـ، كثالث ىذه المبادئ: أف التقديـ الحسي 
ف  لمشعر يجعمو قرينا لمرسـ، كمشابيا لو في طريقة التشكيؿ كالصياغة، كالتأثير كالتمقي، كا 

 (3)تيا".اختمفت عنو في المادة التي يصكغ بيا، كيصكر بكاسط

الداللي لمصطمح  المصطمحي التحديد كبيذا يعد التصكير الجاحظي خطكة نحك
الصكرة السيما أف الجاحظ لـ يقرف مصطمحو بنصكص عممية تضيء داللتو فضبل عف 

                                       
 ص 1969، 3الجاحظ، الحيكاف، تحقيؽ: عبد السبلـ ىاركف، المجمع العممي العربي اإلسبلمي، بيركت، لبناف، ط  (1)

  .132، 131ص 
الثاني اليجرم ،)بشار، أبك نكاس، أبك العتاىية(، دار صامد لمنشر كالتكزيع  حافظ الرقيؽ، شعر التجديد في القرف( 2)

 .17، ص2003، 3تكنس، ط
   3جابر عصفكر، الصكرة الفنية في التراث النقدم كالببلغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بيركت، ط (3)

 .257، ص 1992
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تعمؽ مفيكمو بالثنائية الحادة التي شغمت نقادنا القدامى القائمة عمى المفاضمة بيف المفظ 
 (1)ياغي أك الصناعي لمشعر.كالمعنى طبقا لممفيكـ الص

 الصورة عند قدامة بن جعفر: -1-2
عف رأم "الجاحظ" مع في تحديد مفيـك الصكرة كلـ يبتعد رأم  "قدامة بف جعفر" 

فيما أكرده مف تحديد لمصكرة -شيء مف التحديد المنطقي المتأثر بالفمسفة، كىك لـ يكفؽ 
أك الصكرة كالمادة، كصكال إلى بيف المفظ كالمعنى،   -كمكانتيا في الصياغة اإلبداعية

مقياس فني في التمييز بيف أساليب الصياغة الجمالية، فرأل "قدامة" أف: "المعاني كميا 
معركضة لمشاعر كلو أف يتكمـ فيما أحب كآثر كمف غير أف يخطر عميو معنى يرـك 

كرة، كما الكبلـ فيو، إذ كانت المعاني لمشعر بمنزلة المادة المكضكعة، كالشعر فييا كالص
يكجد في كؿ صناعة، مف أنو البد فييا مف شيء يقبؿ تأثير الصكرة فييا، مثؿ الخشب 

 (2)لمنجارة  كالفضة لمصياغة".

لقد جعؿ" قدامة" الشعر صكرة لممعاني، فالمعاني كالمادة الخاـ لمشعر، كمقدرة 
الصكرة عند  الشاعر الحاذؽ تبرز في المفظ كالشكؿ ال في المعنى كالفكرة، كبالتالي فإف

"قدامة" المتأثر بالمنطؽ كالفمسفة اليكنانية تتحدد مف ككنيا الكسيمة التي يستعاف بيا في 
 تشكيؿ المادة كصكغيا، شأنيا في ىذا شأف باقي الصناعات.

ككما ىك كاضح ىنا، أف "قدامة" لـ يضؼ شيئا ذا باؿ عمى نحك ما أقره 
لمصطمح امتدادا لمفيـك التصكير عند "الجاحظ" كحدده، كبيذا يككف تحديده لمفيـك ا

 "الجاحظ".

                                       
 1د العربي الحديث، المركز الثقافي العربي، بيركت، طينظر: بشرل مكسى صالح، الصكرة الشعرية في النق (1)

  .21ـ، ص1994
 .65ت، ص. ط، د. قدامة بف جعفر، نقد الشعر، تحقيؽ: عبد المنعـ خفاجي، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، د (2)
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 الصورة عند القاضي الجرجاني: -1-3
أما "القاضي الجرجاني" في كتابو: "الكساطة بيف المتنبي كخصكمو"، يربط 
الصكرة بركابط شعكرية تصميا بالنفس، كتمزجيا بالقمب، حينما دافع عف شعر "المتنبي" 

اع محؿ النكاظر مف األبصار، كأنت قد ترل فيقكؿ: "إف الكبلـ أصكات محميا مف األسم
الصكرة تستكمؿ شرائط الحسف كتستكفي أكصاؼ الكماؿ، كتذىب في األنفس كؿ مذىب 
كتقؼ في التماـ في كؿ طريؽ، ثـ تجد أخرل دكنيا في انتظاـ المحاسف، كالتئاـ الخمقة 

ؿ، كأعمؽ كتناصؼ األجزاء، كتقابؿ األقساـ، كىي أحظى بالحبلكة، كأدنى إلى القبك 
ف قاسيت كاعتبرت كنظرت كفكرت  –بالنفس، كأسرع ممازجة لمقمب، ثـ ال تعمـ  ليذه  –كا 

 (1)المزية سببا، كلما خصت بو مقتضى".

ذا كاف "القاضي الجرجاني" قد ربط لفظ )الصكرة(، بكشائج شعكرية تصميا  كا 
األمر لديو  بالنفس كتمزجيا بالقمب، فإنو مع ذلؾ لـ يحددىا أك يصؼ جكانبيا، كبقي

 مجرد إحساس.

 :الصورة عند عبد القاىر الجرجاني -1-4
إال أف "عبد القاىر الجرجاني" اختمؼ منيجو في دراسة الصكرة، حيث أرجع 
الجكدة في الشعر إلى النظـ، كاتحاد المبنى كالمعنى معا فيقكؿ: "كاعمـ أف قكلنا 

نراه بأبصارنا، فمما رأينا )الصكرة(، إنما ىك تمثيؿ كقياس لما نعممو بعقكلنا عمى الذم 
البينكنة بيف آحاد األجناس تككف مف جية الصكرة فكاف بيف إنساف مف إنساف كفرس مف 
فرس، بخصكصية تككف في صكرة ىذا، ال تككف في صكرة ذاؾ، ككذلؾ كاف األمر في 
المصنكعات، فكاف بيف خاتـ مف خاتـ، كسكار مف سكار بذلؾ، ثـ كجدنا بيف المعنى في 

لبيتيف كبينو في اآلخر بينكنة في عقكلنا كفرقا، عبرنا عف ذلؾ الفرؽ كتمؾ البينكنة أحد ا
                                       

ـ، كعمي البجاكم عمي بف عبد العزيز الجرجاني، الكساطة بيف المتنبي كخصكمو، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىي (1)
 .412ـ، ص2006ق/1427، 1المكتبة العصرية، بيركت، ط
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بأف قمنا: لممعنى في ىذا صكرة غير صكرتو في ذلؾ، كليس العبارة عف ذلؾ بالصكرة 
شيئا نحف ابتدأناه، فينكر منكر، فيك مستعمؿ مشيكر في كبلـ العمماء، كيكفيؾ قكؿ 

نما الشعر صنا  (1)عة كضرب مف التصكير"."الجاحظ": "كا 

نما ىي مميزاتو المفرقة لو عف  فالصكرة عند "الجرجاني" ليست ذات الشيء، كا 
غيره، سكاء أكانت في الشكؿ أـ في المضمكف، ألف الصكرة مستكعبة ليما، كالشعر الجيد 
عنده ىك اتحاد المعنى كالمبنى معا، كليس ألحد منيما مزية عمى اآلخر، كيحدد 

الصكرة بقكلو: "فإنؾ تجد الصكرة المعمكلة فييا كمما كانت أجزاؤىا أشد "الجرجاني" 
أتـ، كاالئتبلؼ أبيف، كاف  –مع ذلؾ  –اختبلفا في الشكؿ كالييئة ثـ كاف التبلـؤ بينيا 

 (2)شأنيا أعجب كالحذؽ لمصكرىا أكجب".

كة كىذا ما يؤكده النقاد المحدثكف في العبلقة بيف طرفي الصكرة ، التي تزداد ق
 كجماال كمما كانت بعيدة كمتناقضة.

كما نبلحظو كذلؾ عند "الجرجاني"، أنو لـ ييمؿ الجانب الكجداني في تشكيؿ 
الصكرة حيث ربط عممية الخمؽ أك اإلبداع الشعرم بالذكؽ الفني كاإلحساس المرىؼ لذلؾ 

ية نراه في نص آخر يربط الصكرة بدكافع نفسية، إضافة إلى الخصائص الذكقية كالحس
حيث تجتمع كؿ ىذه الخصائص لتعطي الصكرة جماال كركنقا عميؽ التأثير في المتمقي 
إذ يقكؿ: "التمثيؿ إذا جاء في أعقاب المعاني، أك برزت ىي باختصار في معرضو كنقمت 
عف صكرىا األصمية إلى صكرتو، كساىا أبية ككسبيا منقبة، كرفع مف أقدارىا، كشب مف 

                                       
 .466ـ، ص 2003ق/1424، 1عبد القاىر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز، المكتبة العصرية، بيركت، ط(  1)
 1عبد القاىر الجرجاني، أسرار الببلغة، تحقيؽ: محمد الفاضمي، المكتبة العصرية، بيركت، لبناف، ط ( 2) 

 .112ـ، ص2003ق/1424
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حريؾ النفكس ليا، كدعا القمكب إلييا كاستثار ليا أقاصي نارىا، كضاعؼ قكاىا في ت
 (1)األفئدة صبابة ككمفا، كقسر الطباع عمى أف تعطييا محبة كشغفا".

إلى أىمية األحاسيس في عممية الخمؽ  "عبد القاىر الجرجاني"فقد تفطف 
ؾ ىذا في ىذا الصدد: "لقد أدر  "محمد الكلي"اإلبداعي، كفي تشكيؿ الصكر الفنية، كيقكؿ 

الببلغي الفذ أف الشعرية أك الببلغة تتحقؽ بفضؿ التصكير الذم يتعرض المعنى، ىذا 
التصكير أك: )كجكه الداللة عمى الغرض(، ىك مجمكع األدكات التصكيرية البيانية مف 
تشبيو كتمثيؿ كاستعارة ككناية، كىذا ما يختصره الجرجاني في عبارتو التي يتحدث فييا 

بحسب العبارة مجرد المفظ، كلكف صكرة  إنيـ ال يعنكف ـ لمصكرة:عف القدماء كفيمي
ف ىذا المكضكع ىك عينو المكضكع الذم  (2)كصفة كخصكصية تحدث في المعنى" ، كا 

 يحدده المعاصركف تحت تسمية: )صكرة(.

كعمى الرغـ مف إدراؾ القدامى ألىمية عنصر التصكير في الشعر، فقد بقي 
لتصكير تعامبل شكميا، كفي نطاؽ ضيؽ ال يتعدل األنماط نقادنا يتعاممكف مع فكرة ا

الببلغية الجزئية، كيرتبط بالتقديـ الحسي لممعاني المجردة كتمثيميا في الذىف بكاسطة 
التجسيد كىذا الكبلـ يدؿ عمى أف الببلغييف القدامى تعاممكا مع الصكرة الفنية تعامبل 

النفسي لمشاعر مما أعاؽ عممية تذكؽ خارجيا، كلـ ييتدكا إلى أىمية ربطيا بالعالـ 
دراؾ أىميتيا في خمؽ التجربة الفنية، كالسبب  جماليات الصكرة في العمؿ الشعرم ، كا 
الرئيسي ىك أف الشعراء قديما لـ يككنكا أحرارا في نظـ الشعر كالتعبير عف مشاعرىـ، إنيـ 

قتا لمتأمؿ، كىي ينظمكف مف أجؿ إرضاء غيرىـ معتمديف عمى اإلنشاد الذم ال يعطي ك 

                                       
 .115المصدر السابؽ ، ص  ( 1)
(2 )

 .294، 293محمد الكلي، الصكرة الشعرية في الخطاب النقدم كالببلغي، المرجع السابؽ، ص، ص:  
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الطفرة التي تجاكزىا الشعر الحديث، حيف استقؿ بذاتيتو كفردانيتو، فأصبح الشاعر يكتب 
 (1)مف أجؿ إرضاء نفسو كالتعبير عما يختمج في أغكاره.

 ي:الصورة عند القرطاَجنِّ  -1-5
كتجدر اإلشارة أف نظرة "حاـز القرطاجني" قريبة مف النظرة الحديثة لمببلغة 

ني فيك يرل أف الببلغة: "أمكر ذىنية محصكليا صكر تقع في الكبلـ  بتنكع كالتصكير الف
فإذا عبر الشاعر عف تمؾ الصكر  (...)طرؽ التأليؼ في المعاني كاأللفاظ الدالة عمييا

الذىنية الحاصمة مف اإلدراؾ، أقاـ المفظ المعبر بو ىيئة لتمؾ الصكرة الذىنية في أفياـ 
 (2)عنى كجكد آخر مف جية داللة األلفاظ".السامعيف كأذىانيـ فصار لمم

كلك أف ىذه الفكرة استثمرت مف قبؿ النقاد في ذلؾ العصر، ألدت إلى نتائج جد 
 طرؽ مف طريقة الصكرة ككف تتعد لـ بحيث قاصرة، ظمت القدامى نقادنا نظرة كلكف حسنة

 مراعاة طريؽ فع القارئ في التأثير ثـ كاالستمالة، اإلقناع إلى لمكصكؿ المعاني، أداء

 الشعر في األصؿ أف – األعـ األغمب- في القديـ الناقد يفيـ فمـ" ،(3) المتمقي حاؿ مقتضى

 لممبدع يماثمو ما حققت إذا إال لممتمقي، شيئا تحقؽ لف القصيدة كأف المتمقي، قبؿ  المبدع ىك

 إلييا أدل تيال النتائج زيؼ لنا يتكشؼ المبدع، زاكية مف الصكرة كظيفة إلى ينظر كعندما

 إف األصمي)...( المعنى عمى الطارئة الزينة قبيؿ مف ليست فالصكرة القديـ، التصكير

 يتكسؿ األصيؿ فالشاعر تجربتو، الشاعر بو يستكشؼ الذم األساسي الكسيط ىي الصكرة

 (4)الصكرة". بدكف كيجسدىا يتفيميا أف لو يمكف ال حاالت عف بيا ليعبر بالصكرة

                                       
: عبد الحميد ىيمو، الصكرة الفنية في الخطاب الشعرم الجزائرم، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر  ينظر (1)

 .69، 68ص ، ص. 2005د. ط، 
(2 )

أبك الحسف حاـز القرطاجني، منياج البمغاء كسراج األدباء، تحقيؽ: محمد الحبيب ابف الخكجة، الدار العربية لمكتاب  
 .15، ص2008، 3تكنس، ط

(3 )
 .69ينظر:  المرجع السابؽ، ص 

(4 )
 .283، صجابر عصفكر، الصكرة الفنية في التراث النقدم كالببلغي عند العرب، المرجع السابؽ 
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 عنصريف ضمف يحكـ ظؿ القدامى النقاد عند الصكرة مكضكع أف القكؿ كخبلصة

 برغـ لمصكرة جامع مصطمح لتحديد العربي النقد افتقر حيث كالمعنى(، )المفظ ىما: رئيسييف

 النقد سيأتي فيؿ خاصة، البياف كعمـ عامة، الببلغة مباحث في بذلت التي الجيكد كؿ

 إف– ىضـ الذم حقيا الصكرة كعمكض سيكفي كىؿ القضية؟ ىذه بخصكص بجديد الحديث

 السابقيف؟ النقاد قبؿ مف -التعبير صح

 الصورة في النقد الحديث: -2
 مف اليائؿ الكـ يظيره ما كىذا كبيرا، اىتماما الصكرة المحدثكف النقاد أكلى

 كؿ نظرة كاختمفت الفنية، التجربة جكىر تمثؿ فيي الصكرة، مكضكع تناكلت التي الدراسات

 الصكرة يعرؼ (PAUL EVERDY) ريفيرم" "بكؿ مثبل فنجد لصكرة،ا إلى منيـ كاحد

 قمة البعد في تتفاكتاف  كاقعيتيف حقيقتيف بيف الجمع مف صرؼ...تنبثؽ ذىني "إبداع بأنيا:

 (1)ككثرة".
 الذاكرة... في المستقر "الشعكر بأنيا: فيعرفيا إسماعيؿ" الديف "عز الدكتكر أما

 في الصكرة مظير تأخذ فإنيا جسـ، عف كتبحث لضكء،ا إلى المشاعر ىذه تخرج كعندما

 )2(النحت". أك الرسـ، أك الشعر،
 عف بعيدا يصكر ال الحقيقي كالفناف التصكير، شركط مف أساسي شرط فالشعكر

 عمؽ كقد كعاطفتو،  شعكره عمى يتكئ الذم ىك بؿ الجاىزة، الصيغ عمى باالعتماد ذاتو

 تفكؽ مكحية مؤثرة كسيمة فيي األدبي، النص في كقيمتيا الفنية الصكرة كظيفة الحديث النقد

 نفسي( )كشؼ اسماعيؿ": الديف "عز الدكتكر يقكؿ كما فيي المباشرة، التعبيرية المغة بكثير

 فتأتي كاألذىاف، األبصار عف متكارية متخفية تبقى التي الحقائؽ ىذه اإلنسانية، لمحقائؽ

 تكمف كىنا كالكجداف، لبلنفعاؿ مثير شكؿ في قعالكا إلى كتخرجيا لتجسدىا الفنية الصكرة
                                       

(1 )
 .88، ص1990، 4عز الديف إسماعيؿ، التفسير النفسي لؤلدب، دار غريب لمطباعة كالنشر، القاىرة، ط 

2)  (
 .89جابر عصفكر، الصكرة الفنية في التراث النقدم كالببلغي عند العرب، المرجع السابؽ، ص 
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 عف العادية المغة تعجز التي النفسية بالمكاقؼ تكحي داللية كظيفة تؤدم فيي الصكرة، قيمة

 (1)عنيا. التعبير
 يتفاعؿ شكؿ كلكنيا حتما، شكؿ الصكرة "إف عصفكر": "جابر الدكتكر كيقكؿ

 (2)كيفجر". كيصدـ كيحرؾ كيكمض
 رسـ معانييا أبسط في :"إنيا لمصكرة مبدئيا تعريفا (LOUIS) "لكيس" كيعطي

 غير تبدكا التي الصكر مف ككثير مرئية، ككنيا ىك لمصكرة األعـ الطابع إذ الكممات، قكامو

 الحكاس مف تستقي أف يمكف كلكف بيا، ممتصؽ باىت مرئي ترابط ذلؾ مع ليا حسية

 (3)النظر". مف استقائيا مف أكثر   األخرل
 كفي الجمالية معانييا "في األدبية الصكرة ندرس أف ىبلؿ": غنيمي محمد" كيرل

 العمؿ في التصكير العتبارات نظرنا إذا إال ذلؾ يتيسر كال كاألصالة، الفني بالخمؽ صمتيا

لى كحده، بكصفو األدبي  طرؽ تككف الحاالت ىذه كفي تجربتو، في الشاعر مكقؼ كا 

 تصكيرىا في كتعمقو تجربتو في الكاتب أصالة رهمصد فني جماؿ كسائؿ الشعرية التصكير

 ثكبيا في الفكرة إبراز عمى كالمتآزرة األدبي، العمؿ داخؿ النابعة الصكر في كمظيره

 (4)الشعرم".
 كممات في حسية "صكرة أنيا: عمى الصكرة فيعرؼ اهلل" عبد حسف "محمد الناقد أما

 شحنت أيضا كلكنيا اإلنسانية، لعاطفةا مف خفيضة نغمة سياقيا في ما، درجة إلى استعارية

 )5(انفعاالن". أك خالصةن  شعريةن  عاطفةن  -القارئ إلى  منطمقة –
                                       

(1 )
 .71رم، المرجع السابؽ، صينظر: عبد الحميد ىيمو، الصكرة الفنية في الخطاب الشعرم الجزائ 

(2 )
 .29جابر عصفكر،  الصكرة الفنية في التراث النقدم كالببلغي عند العرب، المرجع السابؽ، ص 

 .21سيسيؿ دم لكيس، الصكرة الشعرية، المرجع السابؽ، ص ( 3)
 .34ص  ،1997محمد غنيمي ىبلؿ، النقد األدبي الحديث، نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، د ط،  ( 4)
 .32محمد حسف عبد اهلل، الصكرة كالبناء الشعرم، دار المعارؼ، القاىرة، د ط، د ت، ص ( 5)
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 أم مف مجردة رآىا كما األشياء يركم عياف، شاىد مجرد ليس عنده فالشاعر

نما عاطفة،  الفكرم. كببنائو الركحية، بأحاسيسو يمزجيا كا 
 كجية مف الجاىمي الشعر في لفنيةا الصكرة دراسة الرحمف" عبد "نصرت كيتناكؿ

 النقد في خطكرة القضايا أشد مف الصكرة "قضية أف: يرل كىك الحديث، النقد نظر

 (1)الحديث".
 ليس التي الكافدة النقدية المصطمحات مف الصكرة مصطمح أف "أعترؼ قائبل: كيقر

 األدب عمى دخيؿ غربي مصطمح الصكرة أف يرل فيك (2)العربي"، النقد في جذكر ليا

 العربي.
 تشكيؿ "الصكرة بقكلو: الصكرة كعرؼ أسطكريا الصكرة درس فقد البطؿ" "عمي أما

 فأغمب مقدمتيا، في المحسكس العالـ يقؼ متعددة معطيات مف الفناف خياؿ يككنيا لغكم

ف  كالعقمية النفسية الصكر مف إغفالو يمكف ال ما جانب إلى الحكاس، مف مستمدة الصكر  كا 

 كيدخؿ حسية، صكر في كثيرة أحيانا الشاعر يقدميا أك الحسية، الصكر بكثرة أتيت ال كانت

 كالظبلؿ التقابؿ جانب إلى كمجاز، تشبيو مف الببلغية بالصكر يعرؼ ما تككينيا في

 (3)الخارجي". كالمشيد الشعرية المحظة يستغرؽ التشكيؿ كىذا كاأللكاف
 التصكير في "الصكرة فيقكؿ: خياؿ،ال كليدة الصكرة الرباعي" القادر "عبد كعد  

 تفرؽ داخمية، قكل مف الشعراء عند يتألؼ الذم الممتاز، الشعرم الخياؿ ابنة الجديد

 فف خمؽ تريد حيف خاص قالب في لتصبيا كتركيبيا، ترتيبيا تعيد ثـ المكاد، كتنشر العناصر

                                       
 2عبد الرحمف نصرت، الصكرة الفنية في الشعر الجاىمي في ضكء النقد الحديث، مكتبة األقصى، عماف، األردف ط  (1)

 .83، ص1981
 .12مرجع السابؽ، صمحمد حسف عبد اهلل، الصكرة كالبناء الشعرم، ال  ( 2)
 2عمي البطؿ، الصكرة في الشعر العربي حتى أكاخر القرف الثاني اليجرم، دار األندلس، بيركت، لبناف، ط ( 3)

 .88، ص1981
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 التجربة تنظيـ عمى تعمؿ أنيا في الشعرية لمصكرة الكبرل كالقيمة ...، منسجـ متحد جديد

 مف كالجماؿ، الخير في المتمثؿ كالكجكد لمحياة العميؽ المعنى عف لمكشؼ الشاممة اإلنسانية

  (1)الشكؿ". حيث مف مخصبة إيحائية بطريقة كالمبنى، المضمكف حيث
 تكلدت كقد القديمة، الببلغية النظرة تتعدل الحديثة النقدية النظرة أف نرل سبؽ مما

 تناقض جديدة أصكؿ عمى الصكرة تقكـ كىكذا الشعر، لكظيفة الجديد الفيـ تيجةن النظرة ىذه

ذا قركف، منذ كرثناىا التي تمؾ المناقضة تماـ  عمى الصكرة قصر قد  القديـ المفيـك كاف كا 

 الصكرة تعد فمـ إطارىا، يكسع الجديد المفيكـ فإف أشكاليا، بجميع كاالستعارة التشبيو

 مف -الحديث بالمعنى – الصكرة تخمك قد بؿ بالمصطمح،  مقصكدةال كحدىا ىي الببلغية

 عمى دالة صكرة تشكؿ فيي ذلؾ كمع االستعماؿ، حقيقية عبارات فتككف أصبل، المجاز

 المنطقية الببلغية القرائف كسر إلى فعمد المعاصر، الشاعر إليو تنبو ما كىذا خصب، خياؿ

 كالذىنية الحسية اإلدراكات أماـ أخرل جاالتم كفسح السحر، إلى الشعر فضـ العقبلنية، أك

 المعاصر. الشعر ثكرة تفجرت المنطقية، القرائف فييا انعدمت التي الفنية الصكر ىذه كبمثؿ
 إلى نتطرؽ أف لنا البد الحديث، العصر في الصكرة حدكد عمى أكثر كلمكقكؼ

 الفني. رالتصكي تجاه مذىب كؿ نظر كجية كنستعرض المختمفة، األدبية المذاىب

 االتجاه الرومانسي: -2-1
 الشعر في الصكرة كانت "فإف العقؿ، حاجز كسرت التي  االتجاىات أكؿ كىك 

 األشياء بيف العقؿ يقيميا التي التشبييية كلمعبلقات لمعقؿ تخضع تعبيرية أداة الكبلسيكي

 رارىاأس عف لمكشؼ فييا كتتغمغؿ لمذات الداخمية الصكرة تعكس الركمانسية في الصكرة فإف

                                       
 2عبد القادر الرباعي، الصكرة الشعرية في شعر أبي تماـ، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت، لبناف، ط ( 1)

 .15، ص1999
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 ال كاستكشاؼ بحث إجابة ال تساؤؿ تعتيـ، ال إضاءة انغبلؽ، ال انفتاح فيي كخباياىا،
  (1)كقبكؿ". قناعة

 العالية كالكجدانية باالنفعالية كتتميز الحر، اإلبداع إذف الركمانسية تعني ىكذا

 عف المتكارثة القكاعد تحطيـ إلى تنزع أخرل عبارة في كىي ، الذاتية النزعة عف فضبل

 تراسؿ عمى يقـك استخداما األلفاظ استخداـ في الركمانسيكف فيتكسع الكبلسيكي األدب

 كيشخصكف النشيد، كعطر المحف، كبياض المشمس، السككف عف فيتحدثكف الحكاس،

 كتنسج كتقكـ تتحرؾ بيا فإذ كالكجد، كالسأـ كالحزف، كالبمى المجردة كالمعاني الجمادات

 عف كيذىمكف فييا يفنكف أنيـ يبدك حتى كالمعنكيات مدركاتال مع التعاطؼ في كيمعنكف

 (2)ذكاتيـ".

 الكبلسيكية في ترتبط كانت فبينما الصكرة، مفيكـ في كبير تحكؿ يظير بدأ كىكذا

 لمعيار جذرم تغيير ىذا كفي الذاتية، كاألحاسيس لممشاعر خاضعة أصبحت الفكر بقكاعد

 تنيض أف ليا تييأ كبذلؾ الذاتية، حاسيسكاأل بالمشاعر إال تعتد ال فأصبحت الصكرة

 بيذا  تأثركا الذيف كالشعراء األدباء أبرز كمف األدب، في عارمة ثكرة كتحدث بالشعر

 ىؤالء المازني"، القادر ك"عبد شكرم"، الرحمف ك"عبد العقاد"، محمكد "عباس االتجاه:

 "أحمد أسسيا التي أبكلك ةمدرس ركاد ككذلؾ ،1922 عاـ الديكاف مدرسة أسسكا الذيف الثبلثة

 الميجر...الغ. جماعة إلى إضافة شادم"، أبك زكي

      الصكرة تشكيؿ في الخياؿ أىمية حكؿ لمركمانسية كالمنظريف الركاد ىؤالء كؿ كيتفؽ

 الخياؿ أف يرل كىك كاسع، بشكؿ الخياؿ  مكضكع في بحث ناقد أىـ  "ككلكريدج" كيعد

 القكة رأيي في ىك األكلي فالخياؿ ثانكيا، أك أكليا إما إذف ؿالخيا أعتبر "إنني يقكؿ: نكعاف

 عرفي في ىك الثانكم الخياؿ ممكنا...أما اإلنساني اإلدراؾ تجعؿ التي األكلية أك  الحيكية

                                       
 .75، 74: عبد الحميد ىيمو، الصكر الشعرية في الخطاب الشعرم الجزائرم، المرجع السابؽ، ص، ص ينظر ( 1)
 .33، صwww.kotobarabia.com/httpفايز عمي، الرمزية كالركمنسية في الشعر العربي،  ( 2)
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 كفي الدرجة، في عنو يختمؼ كلكنو يؤدييا، التي الكظيفة نكع في األكلي لمخياؿ صدل

  (1)جديد". مف يخمؽ لكي كيحطـ كيبلشي يذيب إنو نشاطو، طريقة
 ممكة فيك الثانكم الخياؿ أما الناس، جميع يممكو الذم الخياؿ ىك األكلي فالخياؿ

 جديدة بصكرة المألكؼ لمكاقع جديدة رؤل تقديـ مف فيتمكف الحقيقي، الشاعر بيا يتميز

 الـع مف إليو أحب الركمانسي الشاعر عند كاألحبلـ الخياؿ عالـ فإف كلذا جديدة كدالالت

 المحدكد. الحقيقة
 فطالعتنا الصكرة، تطكير في فنية نتائج الشكؿ، بيذا بالخياؿ لبلىتماـ كاف كقد

 مف الشاعر نفس بو تجيش عما كتعبر كاألحاسيس، المشاعر تستميـ محضة خيالية صكر

 عند الصكرة قيمة أف إلى نخمص كبيذا الصكر، ىذه لكال لتظير تكف لـ مختمفة عكاطؼ

يجاد األشياء، بيف الخارجي التماثؿ عمى قدرتيا في تبدكا ال الركمانسييف  الصبلت كا 

نما بينيا، المنطقية  (2)لمشاعر. النفسي العالـ عف الكشؼ في قدرتيا كا 

 االتجاه الرمزي: -2-2
 أعماؿ تجمت فقد مختمؼ، منظكر مف الصكرة إلى نظر فقد الرمزم االتجاه أما

 لحالة المجسد الفني النمكذج  "استبدلكا حينما ية،الفن كالنماذج الصكرة تفكيؾ في الرمزييف

 في التعددية ىذه لتنقمب المعاني، مف كاممة سمسمة عمى ينطكم برمز مممكسة حياتية

 انطباعات بيف الترابط صبلت فتغدكا كميا، الشكؿ نسؽ إلى بذاتيا، المقصكدة المعاني

                                       
 1979،  1كت، طمحمد زكي العشماكم، قضايا النقد األدبي بيف القديـ كالحديث، دار النيضة العربية، بير  ( 1)

 .62ص
 .76ينظر: عبد الحميد ىيمو، الصكرة الفنية في الخطاب الشعرم الجزائرم، المرجع السابؽ، ص  ( 2)
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 الشاعر عدا الجميع فيـ عمى ءكاستعصا كتعقيدا، تباعدا أكثر يقدميا التي كالصكر الشاعر

 (1)باألحاجي". أشبو الرمزييف بعض أعماؿ أمست لدرجة نفسو،

 االتجاه السريالي: -2-3
 في يركف حيث النفسية، الدالالت ذات الشعرية بالصكرة اعتنكا فقد السرياليكف أما

 لبلنتقاد عرضيـ مما ،(2)كاإللياـ الخياؿ نتاج مف كىي لمشعر، الجكىرم العنصر الصكرة

 برمكز لؤلشياء المممكس التصكير يستبدؿ كالتعبيرييف السريالييف أعماؿ "في "بيتركؼ": يقكؿ

 االىتماـ برفضيـ– التعبيريكف سعى حيث كالنسبية، الغمكض في مغرقة تجريدية كمفاىيـ

 الظكاىر كجكاىر ، الميمة األساسية النقاط التقاط إلى -كالتفاصيؿ بالجزئيات االنطباعي

 مؤلفات أبطاؿ كليس ، الفنية كبشكبلنيتيا العارية، بتجريديتيا تذىؿ كنماذجيـ صكرىـ لكف

 تأمبلت تجسيد ميمتيا كمكانيا، زمانيا منقطعة متماسكة، غير ظبلؿ سكل التعبيرييف الكتاب

 دكر تدريجيا الكممة فف في ييبط كىكذا العامة، معانييا في  الكاقع ظكاىر حكؿ المؤلؼ

 (3)غة".لم التصكيرية الكظيفة

 

 

 

 
                                       

بيتركؼ.س، الكاقعية النقدية، ترجمة: شككت يكسؼ، منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي، دمشؽ، سكريا، دط  (  1)
 .294، ص1983

 .423النقد األدبي الحديث، المرجع السابؽ، ص ينظر: محمد غنيمي ىبلؿ،  ( 2)
 .294المرجع السابؽ، ص ( 3)
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 أنماط الصورة: -ثانيا

 :الصورة البالغية -1
 صكرة بدكف شعر ال ألف نفسو، اإلنساف كقدـ بؿ الشعر، قدـ قديمة الصكرة إف

 اليدؼ كىي األكلى، اإلنسانية المغة "ىي المجاز: فمغة الببلغية"، "الصكرة أنماطيا كأقدـ

 (1)الشعرية". لمغة األسمى
 معنى عمى تقـك التي االستعارة كبخاصة لمجازية،ا الصكرة القدماء استخدـ كقد

 لـ إذ كدقة، عمقا أكثر بطريقة االستعارة مع تعامؿ فقد الحديث النقد أما االستبداؿ، أك النقؿ

نما تمثيؿ، أك تشابو عبلقة مجرد تقيميا التي العبلقة تعد  طرؼ كؿ يفقد تفاعمية، عبلقة كا 

 لـ ، جديدة أخرل كمميزات خصائص كيكتسب األساسية، كمككناتو خصائصو مف شيئا فييا

 المجازية الصكرة تظؿ ذلؾ كمع الفنية، الصكرة مصطمح النقاد فضؿ كلذلؾ قبؿ، مف لو تكف

 (2)بالصكرة. التعبير أكجو أىـ إحدل
 الصكرة أصبحت فقد الحديث، النقد الببلغية لمصكرة التفاعمية النظرة ميزت لقد

 الخاصة تجربتو عف لمتعبير الشاعر يخمقيا متناىية، ال لغكية عبلقات مجمكعة الشعرية

 "كالقصيدة بالصكرة، تعبير أساسو في ىك الذم الشعرم، التعبير خصائص أىـ كيحقؽ

 (3)ناطقة" صكرة

                                       
 .31، 27محمد حسف عبد اهلل، الصكرة كالبناء الشعرم، المرجع السابؽ، ص ص  ( 1)
ينظر: محمد عمي كندم، الرمز كالقناع في الشعر العربي الحديث، )السياب، كنازؾ، كالبياتي(، دار الكتاب الجديد  ( 2)

 .27، ص2003، 1ت، لبناف، طبيرك 
 .8المرجع السابؽ، ص ( 3)
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 الجانب كتغفؿ النقاد، بعض لدل بالتجريد تتسـ قد التفاعمية النظرة ىذه أف غير

 إغفاؿ يمكف فبل األصمي، طابعيا عف يبعدىا فمسفيا طابعا فتكسبيا الصكرة، مف الحسي

 كالتجريد. الذىنية في أكغمت ميما منو التخمص يمكنيا كال الصكرة مف الحسي الجانب

 الصورة الحسية: -2
 الدراسات فإف بالمجاز، الصكرة تقرف القديمة الببلغية الدراسات أغمب كانت إذا

 بالحس الصكرة فعبلقة ة،بالصكر  كيربطكنو الحسي لبلنطباع كبيرة أىمية تكلي الحديثة

نما صكرة، ككنيا مجرد مف فاعميتيا تكتسب ال فالصكرة بالجسد، الركح كعبلقة  " بميزتيا كا 
 (1)باإلحساس". نكعيا ترتبط ذىنية كحادثة

 تصاحب التي المطمكبة التكترات إحداث في لمشاعر كسيمة كاأللكاف األشكاؿ كتمثؿ

 ترعرع كقد آلخر، شخص مف تأثيرىا يتفاكت ،حسية مثيرات بكصفيا الشعكرية،  التجربة

 (2)كاأللكاف. األشكاؿ أحضاف في الشعر

نما كرصفيا، الحسية المدركات حشد بمجرد تتأتى ال المكحية الصكرة أف غير  كا 

 أشياء منيا فتحذؼ الحسية، كمدركاتيا المبدعة الذات بيف الجدلية العبلقة مف نكعا تتطمب

 أشكاليا لكؿ مغايرة صكرة في المدركات تمؾ تركيب عادكي أخرل، أشياء إلييا كتضيؼ

 الحسية الكممات يستخدـ حيف فالشاعر ، التجربة خارج شيء أم تطابؽ تعكد فبل المألكفة،

 إنو الحقيقة بؿ المحسكسات، مف معيف لحشد صكرة بيا يمثؿ أف يقصد ال أنكاعيا، كبشتى

 (3)عكرية.الش كقيمتو داللتو لو معيف ذىني تصكر تمثيؿ يقصد

                                       
رينيو كيمؾ، كاستف كارف، نظرية األدب، ترجمة: عادؿ سبلمة، دار المريخ، الرياض، المممكة العربية السعكدية، د  ( 1)

 .194ـ، ص1992ق/ 1412ط، 
 1986، 3ر الفكر العربي، ط ينظر: عز الديف اسماعيؿ، الشعر العربي المعاصر قضاياه كظكاىره الفنية، دا ( 2)

 .130ص
 .70ص سابؽ،ال مرجعال لؤلدب، النفسي التفسير اسماعيؿ، الديف عز: ينظر ( 3)
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 األفكار كتنظيـ بترتيب يقكـ حيث الشعرية، الصكرة إبداع في الخياؿ دكر يأتي كىنا

 إلى تتعدل بؿ فحسب كالترتيب  التنظيـ في كظيفتو تقتصر كال الشاعر، ذىف في المبعثرة

 قابمة غير الكممات مف فريدا نمطا " يشكؿ أف الشاعر يستطيع الخياؿ فبكاسطة االبتكار،

 ألية يمكف ال بصكرة كتستعمؿ إشارة، ىي تككف ما بقدر مكضكعا كممة كؿ كتككف لئلعادة،

  (1)بيا". تتنبأ أف القصيدة خارج منظكمة

 كنفي المكانية بالفنكف إلحاقيا يعني ال الصكرة مف الحسية الجكانب عمى التركيز إف

 صفاتيا مف يءبش محتفظة تبقى بؿ المجاز، دكائر مف نيائيا إخراجيا أك عنيا، الزمانية

 (2)استعارية". كممات في حسية "صكرة ألنيا المجازية، االستعارية

 فيي كالتصكيرية الحسية دعاة عند حتى تشكيميا، في ميما عامبل الزمف كيظؿ

 بعد بيف تجمع فيي  (3)الزمف"، مف برىة في عاطفية أك فكرية عقدة تقدـ التي "تمؾ عندىـ:

  الرامزة المكحية طبيعتيا نحك أخرل خطكة تقدـلت تجريدم، عاطفي كآخر حسي مادم

ف الرمز مف فتقترب  إليو. تصؿ لـ كا 

 الصورة الرمزية:  -3
 بالمجاز اقترانيا حيث مف السابقيف التصنيفيف بيف تكافقا تقيـ الصكرة ىذه إف

 صكرة فيي ركحية، بحالة يتأثر "رمز الصكرة: أف حيث حسية، مككنات عمى كاعتمادىا

نما عدـ، مف صكرة يخمؽ ال فالشاعر ،(4)سببية" صكرة كليست تعبيرية  مف يختار كا 

 نكع مف تفاعبل كيقيـ المختزنة، الحسية بمدركاتو كيستعيف المغة في المتاحة اإلمكانات

 كالشعكرية. الفنية التجربة تحتكييا التي الدالالت إبراز عمى قادرا لغكيا نظاما ليشكؿ خاص،

                                       
 .200، 199رينيو كيمؾ، كاستف كارف، نظرية األدب، المرجع السابؽ، ص، ص  ( 1)
 .32محمد حسف عبد اهلل، الصكرة كالبناء الشعرم، المرجع السابؽ، ص ( 2)
 .159سابؽ، صالمرجع ال ( 3)
 .214المرجع نفسو، ص ( 4)
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 منطقا غدا حتى الرمزم، اإليحاء شأف مف عبلءاإل في الدارسيف بعض أسرؼ كقد

 إلى الرمزية الصكرة إيحائية في المبالغة كتعكد كالمكاف، الزماف كفكؽ المغة، حدكد خارج

 تمؾ الصكفية، التجارب مف األدبية النتاجات ببعض اقتربكا الذيف الركمانسييف بعض

 أف غير كالمكاف، الزماف حدكد تخطي إلى كتسعى المطمؽ، في الفناء تنشد التي التجارب

 الصكفي مكقؼ مف "يمتاز المبدع: فمكقؼ الصكفية، التجارب عف تختمؼ الشعرية التجربة

 إلى الصكفي تجربة تتجو بينما الحسي، الكجكد إثراء نحك الشاعر تجربة تتجو حيث مف

  تنتج الفنية التجربة ألف "ذلؾ األخرل، تناقض منيما كؿ فكجية ،(1)المطمؽ" الفناء تحقيؽ

 فييا ينعدـ فناء حالة الصكفية التجربة تككف بينما كيثريو، المادم الكجكد يكازم كجكدا

 (2)نيايتيا". إلى بدايتيا مف المادم الكجكد

 إلى كتسعى الغمكض نحك تتجو صكفية تجربة الشعرية الصكرة تغدك ال الفيـ كبيذا

نما كالتبلشي، الفناء  يمكف جمة، كمعارؼ بعكاطؼ بعةكمش معينة، رؤية عف معبرة تصبح كا 

 مما الكىمية المعرفة أك الركحي، الكشؼ مف نكع ىك الذم كالحدس المباطنة مف بنكع إدراكيا

 يككف ال قد ما، لسبب الذىف في اقترابا مدركيف بيف إحداثيا أك عبلقة، كشؼ إلى يقكد

 كلعؿ ،(3)العبلقة ؾتم في نصيب أدنى العادية اليكمية لمحياة التسمسؿ كال السببي، لممنطؽ

 خصيصة كىي الرمزية، الطبيعة عمييا كيضفي كثراء، عمقا الشعرية الصكرة يكسب ما ىذا

 الشعرية. المغة خصائص مف ميمة

                                       
 .20عمي البطؿ، الصكرة في الشعر حتى أكاخر القرف الثاني اليجرم، المرجع السابؽ، ص (1)
 المرجع نفسو، كالصفحة نفسيا. ( 2)
 .58، 51ينظر: محمد حسف عبد اهلل، الصكرة كالبناء الشعرم، المرجع السابؽ، ص، ص  ( 3)
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 ثالثا: أىمية الصورة ووظيفتيا:

 من جية المبدع: -1
 الثابت "الجكىر فيي: األدبي، العمؿ في األساسية المككنات أحد الصكرة تمثؿ

 (1)فيو". كالدائـ

 الغامضة مشاعره كَتَتبُّع نفسو، أغكار سبر عمى المبدع تساعد الصكرة إف

 حسية كمدركات تجارب مع متعددة، كتفاعبلت احتكاكات إثر تككنت التي الخفية كأحاسيسو

 تمؾ تشكيؿ إعادة مف – الصكرة طريؽ عف – المبدع فيتمكف الخارجي، العالـ إلى تنتسب

 بؿ الذىف، في قابعة كانت كما كال الخارجي، العالـ في عميو ىي كما ليس المدركات،

  اإلبداع بكتقة في عناصرىا كتنصير كالخارجية، الداخمية المككنات فييا تتداخؿ بطريقة

 األصمية كصفاتو بخصائصو منيا جزء أم  يحتفظ كال ممكنا، بينيما الفصؿ يعكد ال بحيث

 (2)جميعيا. عمييا كمحتكية اسيةاألس لمككناتيا مغايرة المبدعة الصكرة تككف كبذلؾ

 كي كيتفيميا تجربتو الشاعر بو يستكشؼ الذم األساسي الكسيط تصبح:" كىكذا  

 (3) كالنظاـ". المعنى يمنحيا

 كالكاقعي النفسي الكجكد مككنات بيف كالنظاـ التناسؽ بث في المبدع رغبة إف

خفاؽ  العالـ ىذا لتحقيؽ الصكرة ؼتكظي إلى المبدع يدفع ، الرغبة ىذه تمبية في الكاقع كا 

 مف كالتخمص، عالمو عمى السيطرة ميمة الشعرية صكرتو إلى المبدع كيككؿ المتناسؽ،

 كسيمة فتصبح لمغة، الجمالي التشكيؿ طريؽ عف كذلؾ فيو، تتحكـ التي العارمة الفكضى

                                       
 .5الفنية في التراث النقدم كالببلغي، المرجع السابؽ، صجابر عصفكر، الصكرة  ( 1)
 .38ينظر: محمد عمي كندم، الرمز كالقناع في الشعر العربي الحديث، المرجع السابؽ، ص ( 2)
 .423جابر عصفكر، الصكرة الفنية في التراث النقدم كالببلغي، المرجع السابؽ، ص ( 3)
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طبلؽ الذىف إللياب  ةالصكر  ميمة ىذه التكافؽ، أسباب كؿ عف لمبحث الناضج الخياؿ كا 
 (1)حذفو". أك عنو االستغناء يمكف ثانكيا شيئا "ليست التي األصمية

 من جية المتمقي:  -2
 فرض خبلليا مف  كيحاكؿ متمقيو المبدع بيا يقنع كسيمة كذلؾ ىي الصكرة إف

 سابؽ معنى عمى الطارئة الشكمية الصياغة جكانب مف "جانبا الصكرة: لتصبح عميو رؤيتو

 (2)عمييا".

 لمظبلؿ األىمية تعطي ألنيا متكتر غامض إحساس باستثارة كفيمة الصكرة إف

 في تكترا تحدث التي الحسية "المظاىر عمى: معتمدة كشعكره المتمقي ذىف فتميب كاأللكاف

 (3)المشاعر". في كحركة األعصاب

 إجياد يتـ كبالتالي المكضكعي، بالكاقع المتمقي عبلقة زعزعة ذلؾ عف كيترتب

 مف يجده بما سحرىا في فيقع منيا، كتأثير الصكرة مف بإيحاء لكاقعا ذلؾ اكتشاؼ في الذىف

 األشياء. لتقديـ طريقتيا في متعة

 كشفيا بفعؿ الكاقع، مع التكافؽ مف نكع لخمؽ أفضؿ فرصة الصكرة تييء ىكذا

 العبلقات تمؾ تتبع عمى تحثو حيف المتمقي، لذىف ضركريا نشاطا كتصبح الخفية، لعبلقاتو

 إلى ككصؿ اآلخريف، رؤية تخطى قد المبدع ألف ليا، المككنة الشعرية ربةالتج خبلؿ مف

 بغية التأمؿ، تستحؽ إنسانية تجربة كككنو الناس، عامة إليو يصؿ لـ ما إلى تمؾ كشفو حالة

 (4)اإلدراؾ. مف مزيد إلى الكصكؿ

                                       
 .423المرجع السابؽ، ص  ( 1)
 .364فسو، صالمرجع ن ( 2)
 .129ماعيؿ، الشعر العربي المعاصر، المرجع السابؽ، صسعز الديف إ ( 3)
 .44ينظر: محمد عمي كندم، الرمز كالقناع في الشعر العربي الحديث، المرجع السابؽ، ص ( 4)
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 من جية العمل األدبي: -3
 كيمجأ الفني، الخمؽ يةعمم في المبدع عمييا يعتمد التي الدعامات أىـ الصكرة إف

 تنظيـ عمى القادرة الكحيدة ىي كالرمزية المادية بأبعادىا فالصكرة الترتيب، إعادة في إلييا

 في يسرم انفعاال فتثير كأشياء، مدركات مف الجزئيات مختمؼ بيف يحدث الذم الشتات ذلؾ

 إلى كيؤدم د،جدي مف خمقيا كيعيد كمككناتو،  عناصره يصير بأسره، األدبي العمؿ جكانب

 السطح عمى تطفك "عندما كذلؾ: عميو المسيطرة الفكرة إبراز في  كمساعدتو الشعكر تكجيو

 (1)نظاـ". ال كأنو نظاـ في فتظير المشاعر، مف إغفاء حالة في

 مككناتيا شد عمى كتعمؿ كتناغما، تآزرا األدبي العمؿ الفيـ بيذا الصكرة كتمنح

 الدكائر مف مجمكعة حكلو تتماىى دائرة مركز أنياكك الصكرة كتغدك بعض، إلى بعضيا

 أف لممتتبع يخيؿ حتى انقطاع، أك انفصاؿ دكف األخرل، إلى يؤدم منيا كؿ المتصمة،

ف اإلنساف، جسـ مف النابض كالقمب القصيدة مف ىي أك القصيدة، ىي الصكرة  اشتممت كا 

نما مشتتة، أك متنافرة ليست الصكر ىذه فإف عدة، صكر عمى القصيدة  في جميعيا تتحرؾ كا 

 عف حكليا أف بعد  المبدع دفعيا فكرة احتكاء إلى – أخيرا -تفضي ، مرسكـ كخط كاحد نسؽ

 (2)شعكره". أعماؽ عمى معيف أثر ليا فكاف مضجعو، أقضت قد ما ظاىرة

 عمى معتمدا داخميا العمؿ تنمية إلى المبدع يمجأ الجيدة، الشعرية األعماؿ كفي

 الصكر مف حشدا تستقبؿ لكحة ككأنيا قصيدتو كيشكؿ المختمفة، عياتياكتدا صكره تراكب

 كالشعكرية النفسية لمحالة كفقا تتكالى ال الصكر كىذه كاحدة، صكرة ال المترابطة المتتابعة

 كجكد يستدعي النغمية، كالبلزمة الصكر ىذه فتصبح ،(3)لتفاعبلتيا ناتجا كتككف الخاصة

 ينقاد حيث الحر، التداعي مف نكع طريؽ عف بيا المرتبطة ةالباقي الصكر استحضار إحداىا

                                       
 .96عز الديف إسماعيؿ، التفسير النفسي لؤلدب، المرجع السابؽ، ص ( 1)
 .48ز كالقناع في الشعر العربي الحديث، المرجع السابؽ، ص ينظر: محمد عمي كندم، الرم ( 2)
 .139ينظر: عز الديف اسماعيؿ، الشعر العربي المعاصر، المرجع السابؽ، ص ( 3)
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 البلشعكر في المختزنة مدركاتو عف الناتجة الصكر ىذه تككيف إلى تمقائي بشكؿ  المبدع

 كالعاطفية. كالذىنية الحسية تجاربو عمى كالمترتبة

 شعراء أك بعينو، شاعر لدل نمطا تصبح عديدة، لمرات تكررت "إذا  الصكرة إف

 ىذا في تدخؿ التي الصكر بقية الذىف في يستدعي منيا كاحدة أم ذكر فإف بعينو، عصر

 (1)بالرمز". أشبو يجعميا ما كىذا النمط،

 فبالصكرة األدبي، العمؿ بناء في أساسية ركيزة الصكرة أف القكؿ يمكف تقدـ مما

 تتحدد ال جديدة، عبلقات األشياء بيف تقرر أكسع أفقا حكلو يشاىد " أف: لمشاعر يمكف

نما ،(2)العمِّية" بقانكف أك بالمنطؽ  استمرار أجؿ كمف الشعكرية، كالتجربة بالحدس تتحدد كا 

 عف بيا ينحرؼ خاصا، استخداما المغة استخداـ المبدع عمى يجب الصكر ىذه كنمك

 يقكؿ كاإلثارة، الغرابة مف نكعا أسمكبو عمى فيضفي التعبير، في المألكفة العادية الطريقة

 (3)المغة". استخداـ مف عادية كغير جديدة حالة معيا تظير الصكرة، ظيرت "أينما يس:أدكن

 كاستخداميا الصكر تكظيؼ عمى المحدثيف الشعراء قبؿ مف الشديد التركيز ىذا إف

 العربية القصيدة عمى طرأ الذم الظاىرم القصكر عكض قد يككف ربما مميزا، استخداما

 بعامة. الخارجية كالمكسيقى فيةكالقا الكزف جكانب مف الحديثة

                                       
 .29عمي البطؿ، الصكرة في الشعر العربي حتى آخر القرف الثاني اليجرم، المرجع السابؽ، ص  ( 1)
 .10لشعرم، المرجع السابؽ، صمحمد حسف عبد اهلل، الصكرة كالبناء ا ( 2)
 . 113، ص 1979، 3أدكنيس، مقدمة لمشعر العربي المعاصر، دار العكدة، بيركت، لبناف، ط  ( 3)
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 رابعا: الرمز والقناع:

 :مفيوم الرمز -1
 يستخدميا حيف الميزة ىذه كتكتسب متنكعة، دالالت ذات إيحائية لغة الشعرية المغة

 إلى اإلشارم تجاكز إلى كيعمد النمطي، االستخداـ عف يبتعد إذ خاصا، استخداما المبدع

  الداخمي العالـ كمف العيانية، صكرتيا الخارجي لـالعا مف تستمد الشعر فمغة االنفعالي،

 مف جديد خمؽ تشكيؿ إلى كتسعى كالبلكاقع، الكاقع يمتقي حيث المختمط، االنفعالي بعدىا

 بؿ ، بالصكرة الشعرية المغة تكتفي ال كعندىا التعبير، مف جديدة طريقة في جديدة، عبلقات

 الخاص أسمكبو إيجاد في الشاعر رغبة زالرم طريؽ عف المغة فتمبي الرمز، إلى تتعداىا

 طبيعة الرمز "طبيعة ألف: كغمكضيا الشعكرية التجربة حدة عف ينشأ قد الذم العجز كتسد

 (1)مثيرة". غنية

 الصكر تتحكؿ ما فكثيرا ،(2)بالصكرة" التعبير كجكه مف مقنعا كجيا إال الرمز "كليس

ف رمكز إلى   "خصائص" األكلى الكاتب أعماؿ في يسمى ما أف ىك ممح بتكرار يحدث ما "كا 

 (3)المتأخرة". أعمالو في رمكز إلى ينقمب

 في كاضطراب تذبذب إلى المصطمحات مف كغيره "الرمز" مصطمح تعرض لقد

 التي االتجاىات تعدد إلى الحاؿ بطبيعة راجع كىذا النظر، كجيات في كتناقض المفيـك

 مستكيات: أربعة إلى االتجاىات ىذه تقسيـ كيمكف لو عرضت

 العاـ. المستكل                     المغكم. المستكل                     

 األدبي. المستكل                     النفسي. المستكل
                                       

 .196عز الديف اسماعيؿ، الشعر العربي المعاصر، المرجع السابؽ، ص   ( 1)
 .165المرجع نفسو، ص  ( 2)
 .197كيمؾ ككاريف، نظرية األدب، المرجع السابؽ، ص  ( 3)
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 المفيوم المغوي لمرمز: -1-1
 كيككف كاليمس بالمساف خفي تصكيت "الرمز "رمز": مادة في العرب لساف في جاء

نما بصكت، إبانة غير مف بالمفظ مفيـك غير بكبلـ الشفتيف تحريؾ   بالشفتيف إشارة ىك كا 

يماء إشارة الرمز كقيؿ:  أشرت ما كؿ المغة في كالرمز كالفـ، كالشفتيف كالحاجبيف بالعينيف كا 

 (1)رمزا". زكيْرمػِ  يْرُمز، كرمز بعيف، أك بيد إليو أشرت شيء بأم  بمفظ يباف مما إليو

شارة إيحاء أك كاليمس، لمسافبا خفي تصكيت فيراه:" "الخميؿ"، أما  أك بالعينيف كا 

 (2)الشفتيف". أك الحاجبيف

 الشاعر: يقكؿ نفسيا، بالداللة القديـ العربي الشعر في أيضا المفظ ىذا كرد كما

 كالما ىناك تبدي أن غير من                بعميا مخافة إلي رمزت                 

 منؾ قريب إلى بو يشار ما ىك الرمز أف ليكضح البيت ىذا "السكاكي" أكرد كقد

 (3)خفية. سبيؿ عمى

 كظيفة ىي كىذه أيضا، اإليحاء كترادؼ اإلشارة، ترادؼ المغكية الرمز كمفاىيـ

 ال التي الخفية النفسية النكاحي عف المباشر غير كالتعبير اإليحاء كىي األدب، في الرمز
 المعجمية. دالالتيا في المغة أدائيا عمى تقكل

                                       
 . 356، مادة رمز، ص5، دار صادر، بيركت، د ط، د ت، جلساف العرب ،ابف منظكر ( 1)
 4الخميؿ بف أحمد الفراىيدم، كتاب المعنى، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم، دار الكتاب العممية، بيركت، لبناف، ط  ( 2)

 149، باب الراء، ص .4، ج 2003
، بيركت، لبناف، ط ينظر: جبلؿ الديف أبك عبد اهلل القزك  ( 3)  1يني، اإليضاح في عمـك الببلغة، دار إحياء العمـك

 .305، ص 1998
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 فيوم العام لمرمز:الم -1-2
 لشيء ممثبل يعتبر "شيء أنو: نقكؿ أف فيمكف الرمز لمفيـك العاـ المستكل عمى أما

 مف مركبا يمتمؾ آخر تعبير أك  عبارة أك كممة الرمز فإف تخصيصا، أكثر كبعبارة آخر

 مأ قيـ عف تختمؼ قيما  يمتمؾ باعتباره  الرمز إلى ينظر  المعنى كبيذا المترابطة، المعاني
 لؤلمة يرمز القماش مف قطعة كىك العَمـ يككف كبذلؾ كاف، مف كائنا إليو يرمز شيء

 كالحركات كاإلشارات األفعاؿ  بعض تستخدـ قد "كذلؾ (1) المسيحية..." إلى يرمز كالصميب

 كضـ الكسطى السبابة رفع بيمنا االستسبلـ، إلى يرمز األعمى إلى  الذراعيف فرفع كرمكز،

 في الرمز يككف كقد لمتيديد، حتما فيرمز اليد قبضة رفع أما لمنصر، يرمز األخرل األصابع

 كاألسطكرية التاريخية كالشخصيات  الزعماء بعض في أحيانا تتجمى  معمكمة شخصية

 كنج" لكثر "مارتف الزنجي: كالزعيـ العربية، لمقكمية رمزا الناصر" عبد "كػػجماؿ المعركفة،

 ىي الرمكز لتمؾ الداللية فالكظيفة كالنماء، لمخصب رمزا ز""كتمك  العنصرية، لمثكرة رمزا

 (2)حاضر". غير بشيء تذكر محسكسة عبلمة أك إشارة

 الرمز "أكليما: نكعيف: إلى الرمز (EDWYN BYVAN) بفاف" "أدكيف كيقسـ

 رمكزا باعتبارىا كاأللفاظ عمييا، المتكاضع اإلشارات مف نكعا بو كيعني االصطبلحي

  لـ الرمكز مف نكعا بو كيقصد ، اإلنشائي" "بالرمز نسميو أف فيمكف ثانييما: أما ، لدالالتيا

 بأنو القرمزم المكف طبيعة لو فتكضح أعمى، كلد الذم الرجؿ كذلؾ عميو، التكاضع يسبؽ

 (3)البكؽ". نفير يماثؿ

                                       
 1986إبراىيـ فتحي، معجـ المصطمحات األدبية، المؤسسة العربية لمناشريف المتحديف، صفاقس، تكنس، د ط،  ( 1)

 .171ص
 .123، ص1979، 1جبكر عبد النكر، المعجـ األدبي، دار العمـ لممبلييف، بيركت، لبناف، ط (2)
 .123المرجع نفسو، ص  (3)
 34، ص ص 1977، الرمز كالرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارؼ، القاىرة، مصر، د ط، محمد فتكح أحمد (4)

35. 
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 كاالعتباط االصطبلح عمى يقـك األكؿ أف ىك النكعيف، بيف االختبلؼ أف كنبلحظ

 التي النفسية العممية عف تماما يختمؼ عقمي، "تجديد عممية تعد فيي كبالتالي اثؿالتم ال

 (1)كاستخدامو". الرمكز استكشاؼ تصحب

 الحسي بيف كالمسمكع، المرئي بيف التماثؿ عمى يقـك الرمكز مف الثاني النكع أما

 إلى االلتفات فدك  يكمية بكقائع تمثيمو أف إال األدبي، الرمز مف يقترب بذلؾ كىك كالمجرد،

 خبلؿ تمحظ أف يمكف إشارية قيمة مجرد فيك كبالتالي قيمتو مف شيئا أفقده األدبي، الكاقع

 كميا. الحياة

 :مرمزالمفيوم النفسي ل -1-3
 الرمز أف (،S.FREUDفركيد") "سيغمكند رأسيـ كعمى النفسيكف المحممكف اعتبر

 الرمز كظيفة أف النفسيكف ممكفالمح اعتبر كقد البلشعكر، في المكبكتة الرغبات عف تعبير

 باألسمكب إيصاليا الستحالة خاص بأسمكب الكجداف إلى المفاىيـ بعض إيصاؿ ىي

 تمكييا الرمز يككف أف كأنكر النظرية خالؼ فقد (،YUNG"يكنغ") أما المألكؼ، المباشر

 التعقيد ديدش انفعالي كاقع عف التعبير في لئلنساف المتيسرة الكحيدة الكسيمة كاعتبره لمفكرة،

 كأبعادىا أعماقيا في تناكليا عف المنطقي العقؿ تعجز الدينية، كبخاصة العاطفة، أف كالكاقع

 (2)البشرم". القمب لكلكج كسيمة كالميثات الرمكز فتتخذ كظبلليا

 متنفس مجرد جعمو قد الرمز، مفيـك تفسير في النفسي االتجاه أف إلى كنخمص

 جرد قد االتجاه ىذا أف كرغـ الذاكرة، في محفكظة صكر أك لمكبكتات الشعكرم أك شعكرم

 في النفسي التحميؿ تقنيات مف كثيرا استفاد قد األدبي النقد أف إال األدبية، حقيقتو مف الرمز

 األدبي. لمخطاب تحميمو

                                       
 .201عز الديف اسماعيؿ، الشعر العربي المعاصر، المرجع السابؽ، ص ( 1)
 .124، 123، ص ص جبكر عبد النكر، المعجـ األدبي، المرجع السابؽ ( 2)
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 المفيوم األدبي لمرمز: -1-4
 القكانيف كسر إلى األديب يدعك ما العربي األدب في الحداثة مظاىر مف إف

 مف يتحرؾ األدبي النص أصبح فقد بالغمكض، يتميز بو خاصا أدبيا عالما ليبني كفة،المأل

 حقيقي معنى ىناؾ يعد كلـ الزمف، بنا تقدـ كمما غمكضا كيزداد الضبابية، إلى الكضكح

 عمى تقتصر لـ السمة ىذه أف بالذكر كالجدير التأكيؿ، عمى تعتمد باتت القراءة ألف لمنص

 يعني: األدبي بالمفيـك كالرمز كالركاية، كالمسرحية عامة األدب عمى بؿ فحسب، الشعر

 كقد األديب، خياؿ حسب كمختمؼ بدقة محدد معنى إلى محسكس عمى تدؿ بكممة "اإلشارة

دراؾ فيمو في القراء يتفاكت  منو جانبا بعضيـ فيتبيف حسيـ، كرىافة ثقافتيـ بمقدار مداه، كا 

 يرمز الشاعر أف ذلؾ مف  بيسر، المثقؼ إليو فييتدم يافلمع يبرز قد أك ثانيا، جانبا كآخركف

 بقطرات كالكآبة بالقمؽ اإلحساس إلى كيرمز الخريؼ، في الشجر أكراؽ بتيافت المكت إلى

 (1)مضنية". رتابة في نافذتو زجاج عمى المتساقطة المطر

  جمالية فنية خاصية مستعمبل المحبب، الغمكض اتجاه األدبي النص اتجو كىكذا

 محدد شيء عف تعبر التي  اإلشارة أك المغكم الرمز بذلؾ القصد كليس "الرمز"، ي:ى

نما ككاضح،  النفكس في أثرا فتترؾ جمالية كظائؼ تحمؿ لغكية أدكات إلى تتحكؿ األلفاظ كا 

 في يباع "سبلـ مثبل: األديب يقكؿ فعندما الحقيقي، األدب يتغياىا التي الغاية ىي كىذه

 كبيعو ، المؤتمرات في كيشترل  يباع مادم كشيء أصبح السبلـ أف يقصد فيك المزاد"،

 لمتجربة كالعطاء الخصكبة مف مزيد نحك -مستمر بشكؿ -يسعى األدبي فالرمز فقدانو يعني

 إذ فالرمز المحسكس، فكؽ كميا أمرا الحسية بالصكرة يثبت الرمزم الشعرم كالكعي  الشعرية،

 بداللة مشربا ظيكره في عنيا يختمؼ فإنو منو، نطمؽكي لمصكرة الحسي الكيؼ عمى يستحكذ

 (2)حسي". طابع ذات  -سائد بشكؿ– الصكرة تبدك بينما مجردة

                                       
 .124المرجع السابؽ، ص  ( 1)
 .57محمد عمي كندم، الرمز كالقناع في الشعر العربي الحديث، المرجع السابؽ، ص ( 2)
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 المحدكد بيف كاسطة ككنو في كالصكرة كالعبلمة اإلشارة عف يختمؼ فالرمز كىكذا

 تنبع فيي مختمؼ، نكع مف حتمية يحمؿ ككنو في الثبلثة ىؤالء عف ينزاح فيك كالبلمحدكد،

 أدبية في فاعؿ كطرؼ بمشاعره اإلنساف يدخؿ إذ كاالصطبلح، بالعرؼ تحدد كال داخمو مف

 لممتمقي دعكة ىك بؿ لممقصكد، سترا ليس األدبي العمؿ في الرمز فتكظيؼ كفعاليتو، النص

 القراء ثقافة بحسب درجتو تتفاكت الكشؼ كىذا الرمز، إيحاءات كؿ بنفسو يكشؼ كي

 تستجيب معرفية بقدرات مزكد قارئ إلى النص يحتاج كبالتالي يـ،كأذكاق فيميـ كمستكيات

 المتمقي استجابات مع كتتفاعؿ مرة، كؿ تتغير دالالت يحمؿ الذم النص، انتظار ألفؽ

 كتساؤالتو. األدبي لمنص

 كجب كليذا كالرتابة، السطحية عف كميا يبتعد أف لمرمز تكظيفو أثناء الشاعر كعمى

 الرمكز تكف "فميما يعالجيا، التي الشعكرية كالتجربة يتفؽ  ناجحا يافن تكظيفا تكظيفو عميو

 بالحاضر مرتبطة تككف أف التاريخ...البد في بجذكرىا ضاربة الشاعر يستخدميا التي

 عادية تبدكا التي فالفكرة  تأثيرىا، كتعزز القصيدة، إثراء في تسيـ ،لكي(1)الحالية" كبالتجربة

 ما كىذا قبؿ، مف فييا متكافرة تكف لـ أبعادا فتكتسب رامزة، صياغة صياغتيا عند ستختمؼ
 المعاصر الشاعر ابتدعيا الشعرية التصكير كسائؿ أبرز مف إيحائية "كسيمة الرمز: يجعؿ

 لغتو إثراء كرائيا مف يبغي لغكية، تعبيرية كسائؿ اكتشاؼ كراء الدائب سعيو عبر

 (2)الشعرية".

 كالنص الكاتب أساسية: ثبلثية عمى يقكـ األدبي يالفن الرمز أف لنا يتبيف سبؽ مما

دراؾ كالجمالية،، الفنية الغايات لتحقيؽ الناجعة الكسيمة يككف ليذا كالمتمقي،  يمكف ال ما كا 

                                       
 .199عز الديف اسماعيؿ، الشعر العربي المعاصر، المرجع السابؽ، ص ( 1)
 .110، ص2007كالنشر، القاىرة، د ط،  ، عف بناء القصيدة العربية الحديثة، دار غريب لمطباعةعمي عشرم زايد ( 2)
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 "ألف النصي، السياؽ في أخرل كسائؿ مع اتحد إذا كالسيما بغيره، عنو التعبير كال إدراكو،

 (1)النص". سمة كىك السياقات ابف الرمز

 كتكظيؼ التاريخي، تراثيا كاستمياـ الرمكز، ىذه مع التماىي إلى المبدع عمد قدل

 الحسية كالدرامية، الغنائية كالمكضكعية، الذاتية بيف تجمع متطكرة بتقنية المكضكعي بعدىا

 دكف كاحد، آف كفي معا، كالرمز الشاعر حضكر تحقؽ التي "القناع"، تقنية إنيا كالرمزية،

 كما القناع؟ مفيكـ فما ،(2)منفرد بشكؿ منيما أم تتبع أك بينيما، الفصؿ أك التمييز إمكانية

 األدب؟ في تكظيفو دكافع ىي كما كمصادره؟ أنكاعو

 :مفيوم القناع -2
 كمف كتطمعاتيا، كآماليا الذات ألكجاع معرضا يزاؿ كال غنائيا، العربي الشعر كلد

 كبيرة مجمكعة كظمت كالتغريب، الحداثة مكجات رغـ باقيا صامدا قكيا تيارا الغنائية ظمت ثـ

 كطابعيا الخاصة رؤيتيا لممتمقي ينقؿ شخصي، انفعالي حس مف شعرىا تصدر الشعراء مف

 كاف ليا، تاـ استئصاؿ دكف كالغنائية الذاتية ىذه مف التقميص أجؿ كمف المحدد، اإلنساني

 الشعرية المعالجة طبيعة في التحكؿ بعض يقتضي بما الدرامية، غمى النزكع مف البد

 غنائية نزعة مف الغنائية يحكؿ الدرامي فالحس الكمي، الكياف في التحكؿ ال الفني، كالتعبير

 يككف أف يحاكؿ الدرامية، إلى ينزع حيف فالشاعر مكضكعية، فكرية غنائية إلى خالصة،

 بحيث مقيو،مت عف الشاعر بيا يستتر التي الدرامية الكسائؿ أحد القناع تقنية كتعد مكضكعيا،

 خبلؿ مف قارئو إلى يتحدث ثـ كمف الخاصة، رؤيتو القصيدة تقدميا التي الرؤية تككف ال

 شخصيات مف شخصية القناع ىذا يككف أف كيغمب قناعا، يتخذىا جديدة أخرل شخصية

                                       
 .89، ص1983، 3محمد غنيمي ىبلؿ، األدب المقارف، دار العكدة، بيركت، لبناف، ط ( 1)
 .59ينظر: محمد عمي كندم، الرمز كالقناع في الشعر العربي الحديث، المرجع السابؽ، ص ( 2)
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 مف القصيدة في فالمتكمـ الراىف، عصره أزمة مبلمح مف مممحا الشاعر عمييا يسقط التاريخ،

 (1)القناع. ىك آخرىا إلى أكليا

 ما عمى تدؿ فقد متعددة، لغكية معاف إلى العربية المغة في "القناع" كممة تشير
 المرأة بو تغطي "ما كىك: كالقناع، كالمقنعة كمييما، أك الرأس أك الكجو لتغطية يستعمؿ

 (2)بالدرة". فضربيا "قناع" عمييا جارية رأل أنو عمر: حديث كفي رأسيا...

 عف كألقى كمحاسنيا، رأسيا تغطي ثكب مف المرأة بو تتقنع ما المقنعة،ك  كالقناع "

 (3)الشيب". عبله إذا خماره الشيب كقنعو المثؿ، عمى الحياء، قناع كجيو

 استخدامات في كيدخؿ الطبيعة عناصر مف يصنع ما عمى "قناع" كممة تدؿ كقد

 حديث "كفي الفاكية، فيو كتكضع النخؿ، عسب مف يصنع الذم التمر كطبؽ اليكمية، الحياة

 حديث كفي رطب، مف بقناع كسمـ عميو اهلل صمى النبي أتيت قالت: المعكذ بنت الربيع

    فقاؿ: المكت عند غشية بكر أبا أخذت عائشة:

 (4)ميراق" أنو يوما بد فال               مقنعا فيو الدمع اليزال "ومن         

 إبراىيـ عرؼ كقد القناع، تشبو التي نيف،العي في المحبكس الدمع بذلؾ قصد كقد

 إلى يقدـ الذم القناع ذلؾ أك الكاجية "تمؾ أنو: الشخصي بالقناع أسماه ما أك القناع فتحي

 ليشير أحيانا األدبي النقد في التعبير كيستخدـ الداخمية كاالنفعاالت المشاعر يمثؿ كال العالـ

 (5)نفسو". يمثؿ ال أك يمثؿ كقد ، مثبل قصيدة في يبرز شخص إلى

                                       
 .103، ص1982رية العراقية، دط، ينظر: محسف أطميش، دير المبلؾ، دار الرشيد لمنشر، الجميك  ( 1)
 .300، مادة: قنع، ص8، د.ت، ج1ابف منظكر، لساف العرب، دار صادر، بيركت، ط ( 2)
 المصدر نفسو، كالصفحة نفسيا. ( 3)
 .301المصدر نفسو، ص  ( 4)
 .280، 279إبراىيـ فتحي، معجـ المصطمحات األدبية، المرجع السابؽ، ص. ص،  ( 5)
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 الممثؿ يضعو الذم القناع عمى يطمؽ كاف (PERSONA) البلتينية الكممة كأصؿ

 مف شخصية أم ليشمؿ البلتينية في معناه امتد ثـ لممسرحية، تمثيمو أثناء في كجيو عمى

 استعمؿ الحديث األدبي النقد كفي المجتمع، في فرد أم عمى أطمؽ ثـ المسرحية، شخصيات

 في كيككف األدبي العمؿ في الراكم أك المتكمـ شخصية عمى لمداللة (MASK) ""القناع لفظ

 كاف عندما المؤلؼ أف ىك المفيكـ ليذا النفسي كاألساس نفسو، المؤلؼ ىك األحياف أغمب

 مف مظير سكل ليست مختمفة شخصية طريؽ عف ذلؾ يفعؿ األدبي، أثره خبلؿ مف يتكمـ

 (1)الكاممة". شخصيتو مظاىر

 إلى -مجمميا – في تؤدم القناع كممة معاني أف المفاىيـ ىذه خبلؿ مف نبلحظ

 )اإلخفاء حالتي بيف تفاعمية جدلية عبلقة عمى يقـك فالقناع كالتغطية، اإلخفاء معنى

  فيو كظؼ الذم األصمي منبعو إلى "قناع" لكممة العاـ المعنى رد يمكف بحيث كاإلظيار(

 إزاحة عممية عده يمكف بما التقمص، حالة لتحقيؽ البدائية، السحرية الطقكس أثناء في

حبلؿ  تماما انفصاليما عمى تقـك ال العممية كىذه بدكرىا، يقـك الذم كالممثؿ الشخصية بيف كا 

 إلى باإلضافة "كالقناع ،(2)معو كيتفاعؿ اآلخر حضكر يستدعي أحدىما حضكر إف بؿ

 كاف اليكناني، المسرح منيا انطمؽ يالت القديمة الدينية المسرحيات مف مكركث كجزء مكانتو

 كاف لمعادة...كما الخارقة أك البطكلية الشخصيات لتقديـ الفنية االحتياجات مع يتجاكب

 (3)المسمية". الضاحكة الشخصيات  تككيف ضركرات مع يتجاكب

                                       
 1984، 2ؿ الميندس، معجـ المصطمحات العربية في المغة كاألدب، مكتبة لبناف، بيركت، طمجدم كىبو، كام ( 1)

 .297ص
 1986ينظر: عمي حداد، أثر التراث في الشعر العراقي الحديث، دار الشركؽ الثقافية العامة، بغداد، دط،  ( 2)

 .149ص
 .72، ص1979لمكتاب، ليبيا، تكنس، د ط، عماد حاتـ، مدخؿ إلى تاريخ اآلداب األكركبية، الدار العربية  ( 3)
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 ىذا بدايات مع إال الشعر عالـ إلى يدخؿ لـ أساسا، مسرحي مصطمح إذف فالقناع

 المجاؿ في يؤدييا كاف التي الكظيفة تمؾ عف نسبيا تختمؼ جديدة فةكظي ليؤدم القرف

 (1)البدائية. كالطقكس المسرحي

 الشعر إلى انتقؿ كمنو ميما، مسرحيا مصطمحا ليصبح المسرح القناع دخؿ فقد

 كالشخصيات. لمرمكز الشعرم التكظيؼ مف متقدـ لكف عف ليعبر الحديث

 عناصر القناع: -3

 الدرامية: -3-1
 كتجمياتيا الشاعرة، الذات لبكاعث تغميبا العربي، الشعر عمى الغنائية طغت لطالما

 بعامة المرجعية أك بخاصة التاريخ عف متجرد تأممي، أك انفعالي أك انطباعي صكغ في

 في مكضكعية لمرجعية أك لمتاريخ استمياما أك استدعاء أك استحضارا بكصفو القناع كيتيح

 فضائو أك زمكانية لو كيضمف كالخارجية، لداخميةا صراعاتو في اإلنساني الفعؿ فيـ

 يعاد الذم الفضاء عمى دالة كالكقائع، األحداث مف محددة أفعاؿ في القناع كيشرع الرحيب،

 الدالالت انزياح عمى يساعد مما كمكصكفة، معينة تاريخية أطر خبلؿ مف بزمكانيتو إنتاجو

 رحاب في كالغنائية الذاتية كدمج إدغاـ إلى الدرامية كتؤدم المنشكدة، األشمؿ الرؤيا نحك

 تستعيد كىي يخفى، ال مغزل أك غرض ضمف كمحاكرتيا التاريخ لحركة العامة المكضكعية

 (2)إنتاجيا. يعاد التي الدالالت فيض في معو تتماىى أك القناع

                                       
 .72ينظر: المرجع السابؽ، ص ( 1)
ينظر: عبد اهلل أبك ىيؼ، قناع المتنبي في الشعر العربي الحديث ، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت  ( 2)

 .29، 28، ص، ص 2004، 1عّماف، ط
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 التمثيل السردي: -3-2
 بيف يكائـ الذم السردم التمثيؿ عمى االعتماد تستدعيو فيما الفعمية تستدعي

 كقائعيا كسرد المشيدية في حاضرة صكرتيا أك تشخيصيا أك الشخصية تجسيد التمثيؿ،

 أنساؽ بضبط الفعمية(، )تنامي لمتحفيز المتعددة بمككناتيا لمسرد الشعر بتطكيع كأحداثيا

 الكظائؼ عمى دالة عبلمات بكصفيا الصغرل(، القصصية )الكحدات الحكافز تنضيد

 إلى تؤدم )التي لغكية كالماكراء كالتنبييية كالمرجعية كاإلفيامية كاالنفعالية التعبيرية

 دعاة عند الحاؿ ىك كما القصيدة(، رسالة نقؿ )لدل كالشعرية القناع( قصيدة في الميتناصية

 التمثيؿ إدغاـ إلى يؤدم مما السرد بشعرية  عميو يصطمح ما أك السرد في اإلنشائي المنيج

 كيعالج جية، مف السرد مف بمراعاة  القناع قصيدة في عرمالش الخطاب عممية في السردم

 الجمالي اإلدراؾ عف الرؤية كأنماط الخطاب كزمنية  المسترجع الخبر زمنية بيف الصمة فيو

 الذم الخطاب بنمط تتعمؽ كىي القص كأساليب ثانية، جية مف الراكم لدل لمخبر كالمعرفي

 (1)ة.ثالث جية مف بالخبر ليعممنا الراكم يتكخاه

 بدكاعي المشيدية إثراء في كثيرا ينفع القناع قصيدة في السردم التمثيؿ "إف

 يتسع عندما كالصكرة المغة، تبلقي في كتجسيدا صكتا الشخصية بناء كاكتماؿ المرجعية

 (2)التاريخي". تخييميا في الكاسعة الشعرية الدراما أمداء إلى الدرامي المكنكلكج

 لضمانة التقنع، عممية أك القناع لصكغ متعددة غايات في السردم التمثيؿ كيفيد

 الزمف كضبط معيا، يتعامؿ كمف الشخصية أفعاؿ في كالكقائع األحداث حركية تكارد

 مف كاالستباقية االرتجاعية االستشرافية األخرل أبعاده كتثمير جية مف الكجكدم أك الطبيعي

                                       
 .45، ص1997ب لمنشر، تكنس، دط، ينظر: القاضي محمد، تحميؿ النص السردم، دار الجنك  ( 1)
 .30عبد اهلل أبك ىيؼ، قناع المتنبي في الشعر العربي الحديث، المرجع السابؽ، ص ( 2)
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 كىي النظر، كجية أك السردم كرالمنظ تثرم التي الحكارية األصكات كتعدد أخرل، جية

 (1)ثالثة. جية مف التقنع عممية في السردم السعي عماد

 التاريخ: -3-3
 ضمف تستحضر أك تستميـ أك تستعاد تاريخية شخصية عمى القناع قصيدة "تبنى

 القصيدة ببنى الخاصة الكاقعية المممكسية مع كالفني، التاريخي الصدؽ كجيي تظافر

 (2)العبلمية". أك الرمزية أك األسطكرية
 نزعات في الثقافي التحميؿ معطيات مع القناع قصيدة في التاريخ حضكر كيتناغـ 

 كالفمسفي الفكرم مخزكنيا القصيدة منح قابمية عمى تنيض كالتي جديدة، تاريخية

 مثؿ: باحثيو لدل اعتبارات جممة عمى المنيج ىذا كيقـك كاالقتصادم، كاالجتماعي

 أك لؤلدب، كمفسر إليو اإلشارة يمكف الحقائؽ، مف انسامتج نسقا التاريخ "ليس -1

 جزء األدبي النص إف بؿ الماركسي، النقد في الحاؿ ىك كما فيو، منعكس كحضكر

 كمعتقدات مؤسسات مف األخرل الثقافة مككنات مع يتفاعؿ تاريخي سياؽ مف

 ذلؾ. إلى كما قكل كتكازنات
 المؤلؼ بيف مشتركة كخاصية نيةاإلنسا بالطبيعة يعرؼ لما السائد المفيكـ إف -2

 كىذا رأسمالية ثقافة أنتجتو إيديكلكجيا كىما ليس األدبي، العمؿ كشخصيات كالقارئ

 ىك اآلخر)كما ىك كىـ لممؤلؼ التقميدم المفيـك أف -أخرل أشياء ضمف – يعني

 المؤلؼ(.
 إمكانية فبل ىنا كمف عصره، في اإليديكلكجية لممؤثرات معرض كالمؤلؼ القارئ -3

  أف إما   القارئ   أف ىك يحدث ما  إف بؿ األدبي،  لمنص مكضكعي تقييـ أك لتفسير

                                       
 .30المرجع السابؽ، ص ( 1)
 .31المرجع نفسو، ص ( 2)
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 خصائص فيمنح الكاتب، إيديكلكجية مع القارئ ايديكلكجية اتفاؽ إحالة في النص يطبع

 حالة في –النص يستعيد أف أك ، كالديمكمة  العالمية صفة كالفنية المكضكعية النص

 (1)النص". ذلؾ عمى فرضياتو بإسقاط -الكاتب مع اختبلفو
 كدينيا إنسانيا الشخصية فيو تتحرؾ الذم الثقافي النسؽ بخصائص التأطير  كيرتبط

 الذم تاريخيا عف بمعزؿ الشخصية رؤية بالمستطاع فميس تاريخيا، كتحقيقا شعبيا كمكركثا

 ردالتج ضمانة سيما كال التقنع، دكافع كعي أجؿ مف مجاكزتو في سبيؿ ال معرفيا إطارا يشكؿ
 كثيرة. أحياف في التاريخ تمغي تكاد غنائية مف يبلزميا كما الذاتية مف

 السيرية: -3-4
 استحضار لدل القناع لقصيدة األساسية المككنات مف السيرم العنصر يعد

  ذاتي السير الميثاؽ عمى تقكـ التي المصداقية نشد خبلؿ مف معيا التماىي أك الشخصية

 األعمؽ مزاياه األصكات لتعدد التناص كيتيح خي،التاري التخييؿ آفاؽ نحك كمجاكزتو

 كالرمزية. كالنفسية األسطكرية بالتمثيبلت القناع يرفد عندما كاألنسب،

 الشخصية داخؿ الصراعات تبايف تصكير ىي القصكل القناع استخداـ غاية "كلعؿ

 إلى لمؤديةا السردم لممنظكر متعددة زكايا كثمة القاسية، كالكاقع التاريخ اشتراكات مع أك

 الكقت في األصكات تعدد كيعمؽ المضمرة، أغراضو أك الشعرم الخطاب منظكرات إضاءة

ظيار التكرية، مثؿ المجازم االستخداـ تكسيع خبلؿ مف المفارقة تقانة نفسو  الظاىر عكس كا 

شاعة المعارؼ كتجاىؿ   في قتيبة" "ابف بتعبير صفتو، بضد الشيء يكصؼ كأف المقمكب، كا 

 

                                       
 2002،  3ط ميجاف الركيمي، كسعد البازعي، دليؿ الناقد األدبي، المركز الثقافي العربي، بيركت، الدار البيضاء، ( 1)

 .81ص
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 فالداللة الداللة، مزدكج المراكغ المغكم البناء في الخطاب أف حيث القرآف"، شكؿ"م كتابو

  (1)التكرية". ألفؽ تكسيعا تماما عكسيا تعني المعطاة

 في كالتجديد، لمتجدد كالقابمة الكثيرة، القناع عناصر مف التقنع عممية استفادت لقد

 كالحكارية ذاتية كالسير كالتأريخ، سردمال كالتمثيؿ الدرامية مثؿ متطكرة كفنية جمالية أشكاؿ

 الفسيحة الرؤل احتضاف في الفنكف بيف االتصاؿ تفيد التي النصكصية تحقؽ عناصر كىي

 كالداللة. لمتأكيؿ

 القناع عند المبدعين والنقاد العرب: -4

 عبد الوىاب البياتي: -4-1
 ىذا ؿكلع األدبية، أعماليـ في الشعراء إليو يسعى ىدؼ أىـ المكضكعية كانت لقد

 ىذه تأت كلـ الغرض، ىذا تحقؽ جديدة كأساليب طرائؽ إلى يمجئكف جعميـ الذم السبب ىك

نما اعتباطا الفكرة  كالمبادئ األفكار بعض تأثير تحت الحديث العربي الشعر إلى تسربت كا 

 "المعادؿ فكرة األفكار: ىذه أىـ كمف بخاصة منو كاألكركبي الغربي الشعر سادت التي

 في االنفعاؿ، عف تعبر كأحداث مكضكعات أك مكاقؼ عف "عبارة ىك لذما المكضكعي"

 كعند النقدية، المقاربات في المكضكعي المعادؿ كعرؼ ما، أدبية أك فنية صكرة

 لمكاقع لغكيا مقاببل المكضكعي" "المعادؿ يمثؿ كما خاصة، )ت.س.إليكت(

 أف كالنقدية، كالفنية الفكرية كاتجاىاتو المكضكعي بمعادلو "إليكت" "كاستطاع(2)المادم".

 (3)كالكجدانية". العقمية الحياة عمى قيمو كيفرض الشعر...، عالـ عمى ظمو يبسط

                                       
نمكذجا، المؤسسة -أمؿ دنقؿ، سعدم يكسؼ، محمكد دركيش-ناصر شبانو، المفارقة في الشعر العربي الحديث، ( 1)

 .147، ص2002، 1العربية لمدراسات كالنشر، بيركت، ط
ـ 1985ق، 1405، 1سعيد عمكش، معجـ المصطمحات األدبية المعاصرة، دار الكتاب المبناني، بيركت،، لبناف، ط ( 2)

 .148، 147ص. ص 
 .133، ص 1985، حكار مع قضايا الشعر المعاصر، الفكر العربي، القاىرة، د ط، سعد دعبيس ( 3)
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 التراث أىمية إلى العرب المبدعيف اىتماـ تكجيو في كبير دكر األفكار ليذه ككاف

 التأثير اليذ االستجابة كتأتي الحديثة، العربية بالقصيدة االرتقاء في منو االستفادة كضركرة

 اقتضتيا ممحة فنية لحاجة كتمبية المعقدة حياتو كأساليب الحديث الشاعر ظركؼ مع تماشيا

 التي البسيطة الذاتية التجربة تمؾ مف كتعقيدا تشابكا أكثر أصبحت التي المعاصرة تجربتو

 (1)الغنائية". القصيدة ليا تتسع

 كجو كىي المكضكعي، دؿالمعا تحقيؽ إلى تيدؼ التي الكسيمة ىي القناع كتقنية

 (2)التراث" بإحياء المقصكدة الحقيقية العممية "كىي فييا، يتحقؽ التي التكظيؼ أكجو مف

 متجردا نفسو، الشاعر خبللو مف يتحدث الذم "االسـ فيقكؿ: القناع البياتي كيعرؼ

 (3)ذاتو". عف مستقؿ كجكد خمؽ إلى يعمد الشاعر أف أم ذاتيتو، عف

 الشخصية عف تعبيرا ليس الشعر بأف يرل الذم "إليكت" بفكر يراكث متأثر بيذا كىك

نما المجردة، العكاطؼ عف تعبيرا ليس لذلؾ كىك منيا، ىركب ىك بؿ  إبداعية عممية ىك كا 

 كفي المسرفة، العاطفة عف البعد مف ككثيرا الذاتي، النقد مف ككثيرا الجيد مف كثيرا تستكجب

 يسمى ذاتو، عف خارجة غيرية كمكاقؼ أشياء عمى ماداالعت مف لمشاعر البد العممية ىذه

  (4)الشاعر. حياة عف المنفصمة بو الخاصة حياتو لو مكضكعيا عمبل خبلليا: مف العمؿ

 التدفؽ حدة ككسر الغنائية، عف بشعره ينأل أف إلى يسعى القناع بارتدائو فالبياتي

 فيك التراث، ىك أقنعتو منو تمديس الذم األساسي كالمنبع المباشرة، كانفعاالتو عكاطفو في

 ىك بؿ ككتب، كمعارؼ خبرات تراكـ مجرد كليس نيائيا، ثباتا ثابتة قيمة مجرد إليو بالنسبة

                                       
ينظر: عمي عشرم زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاىرة، د  ( 1)

 .24ـ، ص1997ق/ 1417ط، 
 .104ير المبلؾ، المرجع السابؽ، ص محسف أطميش، د ( 2)
 .73، ص1972عبد الكىاب البياتي، تجربتي الشعرية، دار العكدة، بيركت، د ط،  ( 3)
 .71ينظر: محمد عمي كندم، الرمز كالقناع في الشعر العربي الحديث، المرجع السابؽ، ص ( 4)
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 يمكف ال التي الحديث الشعر مككنات مف أساسي كمككف الحاضر، مف يتجزأ ال جزء

 ىك القناع، تقنية عبر الحديث الشعر في التراث تكظيؼ أف البياتي كيرل عنيا االستغناء

 التراث. بإحياء المقصكدة الحقيقية العممية

 بما الحقيقية كظيفتو إلى الشعر إعادة إلى الفنية األقنعة تكظيؼ مف البياتي كييدؼ

 صيغتو إلى الشعرم العمؿ برد كذلؾ كالعكاطؼ، كاألفكار المغة بيف خبلقة فاعمية ىك

 بالصكرة تمكذ المغة كانت حيث ى،األكل اإلنسانية عصكر منذ بو ارتبطت التي التصكيرية

 الذاكرة بيف كتجمع الجماعي، بالرمز الذاتي الرمز فييا يتحد بحيث كالرسـك كاألشكاؿ

 (1)كالحاضر. الماضي بيف داخميا انصيارا القصيدة كتصبح كالتاريخية، الشخصية

 القناع عند إحسان عباس: -4-2
 قاـ "القناع"، مصطمح دتحدي في كالدقة النضج مف درجة إلى البياتي كصؿ أف بعد

 قصائد مف مجمكعة تحميؿ خبلؿ مف المصطمح مفيكـ في بالتكسع عباس" "إحساف الناقد

 ىذه أف غير الحبلج"، ك"عذاب يأتي" كال يأتي ك"الذم العبلء" أبي "محنة كىي: البياتي

 ال منيا البعض كاف بؿ القناع، تككيف في كاالكتماؿ النضج درجة بنفس تكف لـ القصائد
 في تاريخية شخصية "يمثؿ عباس": "إحساف بحسب فالقناع أصبل، القناع تقنية عمى ينيض

 مف الحديث العصر نقائص ليحاكـ أك يريده، مكقؼ عف ليعبر كراءىا الشاعر يختبئ الغالب

 (2)خبلليا".

 في الشعرية المسرحية معو تشترؾ بؿ كحده، الشعر عمى حكرا ليست القناع كتقنية

 (3)القصيرة. القصة ذلؾ في تشترؾ كما لكسيمة،ا ىذه استخداـ

                                       
 .53، ص 1984لقاىرة، د ط، ينظر: محمد فتكح أحمد، كاقع القصيدة العربية، دار المعارؼ، ا ( 1)
 .121، ص1978، فبراير، 2إحساف عباس، اتجاىات الشعر العربي المعاصر، عالـ المعرفة، الككيت، ط (2)
 ينظر: المرجع نفسو، كالصفحة نفسيا. ( 3)
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 الشاعر عمى يشترط المبتغاة، الدرامية تحقؽ لكي القصيدة أف عباس" "إحساف كيرل

 مباشر بشكؿ الشاعر كيظير القناع يمزؽ ألنو المتكمـ، بضمير التحدث عف يبتعد أف

 عمى األقنعة في التنكع مف يقمؿ باستمرار األصؿ حضكر أف "كما فيقكؿ: غنائية كبطريقة

 المتكمـ ضمير يعتمد الذم القناع كأسمكب يتعارض الشرط ىذا أف غير ،(1)أسمائيا" اختبلؼ

 عف التخمي أك فالنسياف كالخطابية، المباشرة إلى فيندفع قناعو الشاعر ينسى ما فكثيرا غالبا

 ع.القنا تقنية في متأصبل خطأ ليس كلكنو شاعر، أم فيو يقع قد خطأ مجرد القناع

 شخصيات "باستحضار إال تككينو يمكف ال القناع أف أيضا عباس إحساف كيرل

 رمكز مف يتخذ أف الشاعر بمقدكر ليس كأنو ،(2)نمكذجية" التاريخ تضاعيؼ في أصبحت

 الشاعر ينجح فقد جائرا يككف قد الحكـ ىذا أف إال فنية، أقنعة معاصرة أخرل كشخصيات

 التكظيؼ حسف  ليا ضمف إذا معاصرة، كرمكز شخصيات خبلؿ مف القناع تككيف في

 مف التجربة كنقؿ الظاىر، عمقيا مف أكثر القصيدة إعطاء عمى "قادرة فتككف كاالختيار

 (3)جكىرم". إنساني مستكل إلى الذاتي الشخصي مستكاىا

 القناع عند عمي عشري زايد: -4-3
 أقكل مف كانت -أخرل عكامؿ جانب إلى– الفنية العكامؿ أف زايد عشرم عمي يرل

 المعاصر الشاعر نزعة إف إذ القناع تقنية عمى االتكاء نحك العرب الحداثة لشعراء الدكافع

 استعارة إلى قادتو التي ىي الغنائية، عاطفتو عمى كالدرامية المكضكعية مف نكع إضفاء إلى

 تعقيد إلى أدل كتداخميا الحياة تشابؾ أف كما كتقنياتيا، األخرل الفنكف خصائص بعض

  عمى قادرة جديدة لرمكز ماسة حاجة في الشاعر أصبح لذلؾ كغمكضيا، الشعكرية لتجاربا

 

                                       
 .121المرجع السابؽ، ص ( 1)
 .125المرجع نفسو، ص ( 2)
 . 100، ص 1969بيركت، د ط، صبلح عبد الصبكر، حياتي في الشعر، دار العكدة،  ( 3)
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 الشاعر يعبر كسيمة لتصبح التراثية الشخصيات تكظيؼ إلى فمجأ المعقدة، بتجربتو النيكض

 (1)المعاصرة. رؤياه عف بيا

 إليكت" س. "ت. بأفكار تأثركا العرب الشعراء أف إلى زايد عشرم عمي كيذىب

 في عمميا تطبيقيا كحاكلكا األفكار تمؾ عمى ساركا حيث المكضكعي، بالمعادؿ لمتعمقةا

 أف كيبدكا كمقكماتو، أبعاده بكؿ الدرامي القالب قصائدىـ في فاستخدمكا األدبية، نتاجاتيـ

 المجكء أف يعتبر إذ كبير، بشكؿ المكضكعي المعادؿ كفكرة القناع بيف يربط زايد عشرم عمي

 ال المكضكعي المعادؿ ككأف المكضكعي، المعادؿ تحقيؽ بياجس كاف القناع تقنية إلى
 اعتمدت إذا إال  تتحقؽ ال القناع تقنية أف زايد عشرم عمي يرل كما خبلليا، مف إال يتحقؽ

 في اقتصر كلذلؾ المنظكر، ىذا كفؽ إال لمقناع يتعرض لـ فيك تراثية، شخصيات عمى

 بالجانب يتعمؽ ما كؿ عمى الضكء سمط إذ الشخصيات، ؾتم مع التعامؿ كيفية عمى متابعتو

 (2)خبلليا. مف كالتعبير كتكظيفيا الشخصيات تمؾ الستخداـ الفني

 اختيار أكال: كىي عنيا، لمشاعر غنى ال فنية بمراحؿ تمر التكظيؼ عممية أف كيرل

 خاصا تأكيبل المبلمح ىذه تأكيؿ كثانيا: الشخصية، مبلمح مف الشاعر تجربة يناسب ما

  (3)المبلمح. تمؾ عمى الشاعر لتجربة المعاصرة األبعاد إضفاء كثالثا:

 أفكاره خبللو مف يبثُّ  قناعا، منيا كيت خذ بالش خصية ذلؾ بعد الش اعر كيت حد

 الذم التكتر إلى يقكد ما كىذا بمسانو، تتحد ث ىي يدعيا أك بمسانو يتحد ث كآراءه كخكاطره

 عند القناع تقنية استخداـ أىداؼ مف  أصيؿ ىدؼ كالدرامية امي،الدر  األسمكب سمة ىك

  (4)الحديث. الشاعر

                                       
 .78ينظر: عمي عشرم زايد، استدعاء الشخصيات التراثية، المرجع السابؽ، ص ( 1)
 .89، 88ينظر: محمد عمي كندم، الرمز كالقناع في الشعر العربي الحديث، المرجع السابؽ، ص. ص،  ( 2)
 .240ينظر:  المرجع السابؽ، ص ( 3)
 نفسيا. ينظر: المرجع نفسو، كالصفحة ( 4)
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 القناع عند جابر عصفور: -4-4
 النظرية في لحدكده كمعمقة لممصطمح كاشفة عصفكر جابر دراسة جاءت ثـ

 كقد األكلى، بالدرجة كآفاقو الرمز مستكل إلى القناع فيـ تضييؽ مف الرغـ عمى كالتطبيؽ

 عمى المنفتحة المنيجية رؤيتو كأطمؽ الدمشقي"، "مييار حكؿ التطبيقية سةالدرا كضع

  العبلقة ألف الشامؿ، االستعارم بمداه القناع تعريؼ عصفكر كرىف كالنقدية، الفكرية األسئمة

 شكؿ أقرب أنيا عمى لبلستعارة القناع بمقاربة جاىر ثـ برأيو، كثيقة كالرمز االستعارة بيف

 بو كمشبو مشبو طرفيف: مف تتألؼ القناع مثؿ "فاالستعارة ،(1)العبلقة ىذه يقتنص ببلغي

 فحسب المشبو كضع في بو المشبو فييا يحؿ استبداؿ عبلقة ليست بينيما العبلقة كلكف

 تفاعؿ عبلقة -أساسا– ىي بؿ فحسب، بذاؾ الطرؼ ىذا فييا يقارف مقارنة عبلقة كليست

 الذم الغائب الطرؼ كبيف بو، يرتبط ما أك بو والمشب كىك السياؽ، في الحاضر الطرؼ بيف

 عمى الطرفيف كبل عف ينفصؿ جديد، معنى العبلقة ىذه كناتج ، المشبو كىك فاعميتو تكؼ ال

 (2)السكاء". عمى الطرفيف كبل مف كينبع السكاء

 كىك الشاعر صكت عمى المكضكعية بإضفاء القناع عناصر "عصفكر" كحد د  

 خبللو مف الشاعر "ينطؽ حيث المتكمـ بضمير يتحدث كأف ناع،الق شخصية رؤل يستعيد

 معنى إلى يصؿ تجاكبا الضمني، الشاعر صكت مع المباشر الشاعر صكت فيتجاكب

 مف عناصرىا تضفر مخترعة تاريخية شخصية القناع يمثؿ إذ ،(3)القصيدة" في القناع

 "شخصية عصفكر يؤكد مثمما القناع ألف جميعا، منيا أك األسطكرة، أك الحاضر أك التاريخ

 الذم المتكمـ ضمير ألف ذلؾ يريد، ما بيا ليتمفظ األسطكرة، أك التاريخ مف الشاعر استعارىا

 الذم فالصكت ذلؾ كمع الشاعر، صكت -األقؿ عمى يفترض فيما – ىك القناع في ينطؽ

                                       
 .51ينظر: عبد اهلل أبك ىيؼ، قناع المتنبي في الشعر العربي الحديث، المرجع السابؽ، ص ( 1)
 .124، ص1981، 4، ع1جابر عصفكر، أقنعة الشعر المعاصر، مييار الدمشقي، مجمة فصكؿ، القاىرة، مج ( 2)
 .123المرجع نفسو، ص ( 3)



 الصىرة المفهىم والتطىر                                           الفصل األول
 

 

50 

نما كذاؾ، ىذا ليس سمعو  كالشخصية الشاعر صكتي تفاعؿ مف مركب صكت ىك كا 

 (1)معا".

 الثقافي بالنسؽ كصمتيا الدرامية مثؿ لمقناع األخرل األبعاد عصفكر كأضاء

 في الشاعر، عمى الخاص سياقيا تفرض القناع ذات التاريخية فالشخصية كزمنيتو كتكظيفو

دخاليا الشخصية ىذه تطكيع الشاعر فيو يريد الذم الكقت نفس  كالبد جديد، سياؽ في كا 

 سبيؿ عمى أصكات تعدد أك صكت عمى تقـك ذاتية، درامية عمى تنطكم أف القناع لقصيدة

 التخالؼ أك التآلؼ تناص عف ناتج كىك التاريخية، الشخصيات مع التعارض أك التجاكب

 أبعاد إلى المكركثة أك األسطكرية أك التاريخية المرجعية مع النصي التعالؽ ىذا كيؤدم

 (2)كالمستقبؿ(. كالحاضر )الماضي الثبلثة الزمف

 تكسيع خبلؿ مف االستعارم الفضاء في لمقناع النظرم تكصيفو "عصفكر" دخؿكأ

دخاؿ اإلشارات، حقؿ  لصكت حاضنا الداخؿ صكت ليصبح الرمز، شبكة في القناع كا 

 المتغيرة. رؤاه في التاريخ

 

 

                                       
 .124المرجع السابؽ، ص ( 1)
 .53 أبك ىيؼ، قناع المتنبي في الشعر العربي الحديث، المرجع السابؽ، صينظر: عبد اهلل ( 2)
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 :الفصل الثاني       

 قناع املتنبي يف شعر 

 " لـل دنقـأم"       
كال حضور المتنبي في الشعر العربي أوال: أش
 الحديث.

 ثانيا: العالقة بين المتنبي وأمل دنقل.

 ثالثا: منطمقات شعر الرفض في شعر أمل دنقل. 

من مذكرات –رابعا: قناع المتنبي في قصيدة 
  "ألمل دنقل". -المتنبي في مصر
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 :تمييد
 يمفت إذ أيامنا، حتى فيو عاش الذم العصر منذ كنقاده الشعر قراء المتنبي شغؿ

 فالمتنبي آخر إلى شاعر مف يختمؼ كالذم المتنبي،  لشخصية الكثيؼ الحضكر ىذا انتباىنا

 الناس كشغؿ الدنيا فمؤل الجبارة، الطاغية بشخصيتو اليجرم الرابع القرف في ظير الذم

 دعدي اتخذه فقد جديدة، كأشكاؿ بصكر إلينا يعكد حينيا، جديدة نقدية حركة مكضكع ككاف
 ىذه اختيار أسباب ماىي لكف كأحبلميـ، آرائيـ عف خبللو مف يعبركف كقناع الشعراء

 كىي العربي، تراثنا في الشخصيات  مئات مف كاحدة  المتنبي فشخصية بالذات، الشخصية

 بيذه  يغرييـ الذم فما خبلليا، مف كالتحدث الستحضارىا الشعراء أماـ مطركحة كميا

 الشخصية؟

 التجدد عمى القدرة سمات مف تممؾ المتنبي شخصية أف ىك ةببساط السبب إف

 التقاطع عمى قدرتيا إلى باإلضافة بيا، تشي أف يمكف التي الحضارية القيـ كتمؾ كالحداثة

 أف كذكائو، بفطنتو شاعر أم يستطيع التي الطرية كالعجينة فيي زمانيا، غير آخر زمف مع

 (1)الذاتية. أحاسيسوك  الشخصية كتجربتو يتناسب قالب في يشكميا

  بقكة كتحضر السمة ىذه تكتسب الشخصية ىذه جعمت التي األسباب أىـ مف كلعؿ

 كالمعاصر: الحديث العربي الشعر في

 أشعاره. معظـ في كتجمت المتنبي يحمميا كاف التي العربية النزعة -1
 م(اليجر  الرابع القرف )كىي فييا يظير أف الطيب ألبي قدر التي الحقبة كانت لقد -2

 الرـك ليجمات عرضة خبلليا الببلد كانت حيث العرب، تاريخ مف عصيبة حقبة

                                       
، ص   1999ينظر: ثائر زيف الديف، أبك الطيب المتنبي في الشعر العربي المعاصر، اتحاد الكتاب العرب، د ط،  ( 1)

 .10، 9ص، 
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 بيف كساؽ قدـ عمى كالصراعات شديدة، الداخؿ في االنقسامات ككانت  الطامعيف

 المختمفة. كالثكرات االنتفاضات إلى باإلضافة األمراء،
 كىي ة،الخاص قضيتو بيف الغامضة الصمة بتمؾ العميؽ بإحساسو المتنبي تميز -3

 مف  ذلؾ يعنيو بما أخرل جية مف مجتمعو قضية كبيف كحرمانو، فقره قضية

 حكاـ أك الفساد، دخمو نظاـ يفرضيا التي العامة كاالجتماعية السياسية األكضاع

 مفسدكف. فاسدكف
 أم يفكؽ ما الرؤيا "مف : صبحي" الديف "محي يقكؿ كما المتنبي شخصية في إف-4

 بيف  كالكاقع، الحمـ بيف نعيش  المتنبي يجعمنا حبلتو أحسف ففي بالعربية، آخر شاعر

 (1). كالحدكث" الخمكد بيف كأخيرا كالحياة، المكت بيف كالحقيقة، المثاؿ

 طمكح "إلى  -أدكنيس تعبير حد عمى– ينقمنا كغربتو طمكحو في المتنبي شعر إف-5

 كىناؾ  ىنا إنو كحسب، كغربتو المتنبي طمكح إلى ال كقت، كؿ في كغربتو اإلنساف

 (2). كاحدة" لحظة في كمو األبد كيشيع أبدا المحظة مف يجعؿ

 اإلغراء مف كبير قدر كعمى الجكانب كمتعددة محيرة شخصية المتنبي شخصية-6

 ىذا. يكمنا إلى كالخصكمة لمجدؿ مثيرة زالت ال كىي كالشعراء، لمفنانيف

 :أشكال حضور المتنبي في الشعر العربي المعاصر -أوال

 االستيالل بنص لممتنبي: -1
 المعاصر األدب في الشيكع كثير أمر ىك آخر، بنص ما أدبي نص استيبلؿ "إف 

 ىك حيث مف الثقافي بالتناص الشبو شديد كاف إف كىك الخصكص، عمى الشعر كفي عامة

                                       
 .41، ص1987، 1لعراؽ، بغداد، طمحي الديف صبحي، الرؤيا في شعر البياتي، دار الشؤكف الثقافية العامة، ا ( 1)
 .105أدكنيس، مقدمة لمشعر العربي، المرجع السابؽ، ص ( 2)
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 حيف كالشائعة،  اليامة األخرل النصكص كمجمكعة األديب، يبدعو الذم النص بيف تعالؽ

 بو يستيؿ الذم النص أف إال فيو، ذابت كربما بالنص فتمتحـ ذلؾ، الداللي سياؽال يستدعي

 (1)". الشعرم المتف مع يندمج كال خارجيا يبقى -المثاؿ سبيؿ عمى– قصيدتو الشاعر

 المتمقي يدم بيف يضع ما غالبا فيك األىمية، مف كبيرة غاية عمى تقنية االستيبلؿ

 الجديد رفد في يسيـ كقد مظمما يككف أف شأنو مف افك جانبا يضيء أك لمنص، ما مفتاحا

 الشاعر التقنية: ىذه استخدمكا الذيف الشعراء بيف كمف كاجتماعية، كجمالية نفسية بأبعاد

 بشطر ـ1986 سنة الصادر أغنية" أغنية...ىي 'ىي ديكانو استيؿ حيث دركيش"، "محمكد

 بيف لدركيش المجمكعة ىذه صدرت كقد تحتي(، الريح كأف قمؽ المتنبي)عمى شعر مف

 اإلسرائيمي االجتياح إثر حزيف، شعرم نفس عمييا سيطر كقد (،1985 ك1984) عامي

 استيؿ السبب ليذا العرب، كتقاعس الفمسطينية، لممقاكمة ىزيمة مف ذلؾ تبل كما لمبناف

 يثح مف المعناة في بعيد حد إلى يشتركاف ألنيما لممتنبي، بيت مف بشطر ديكانو" "دركيش"

 ضياع في كذلؾ كيشتركاف الشاعر، أرض ىي الرحاؿ لكأف حتى كالمستمر، الدائـ الرحيؿ

 كاالنكسار. الحمـ

  خضكر" "ففايز المتنبي، مع التعامؿ مف الشكؿ ىذا عمى األمثمة مف كثير كىناؾ

 فصكؿ كستة مقدمة مف تتألؼ قاسيكف"، كتاب في يقرأ "المتنبي عنكانيا: قصيدة لو -مثبل–

 حيث "الكتاب" األخير ديكانو في "أدكنيس" كذلؾ المتنبي، شعر مف بأبيات الشاعر استيميا

 لممتنبي. بنص فصكلو معظـ يفتتح

                                       
 .14ثائر زيف الديف، قناع المتنبي في الشعر العربي المعاصر ، المرجع السابؽ، ص ( 1)
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  :المتنبي عنصر في صورة جزئية -2

 إلى اإلشارة خبلؿ مف عابر، بشكؿ لمتنبيا شخصية استخداـ إلى الشاعر يعمد ىنا

   شحف  "محاكال  القصيدة، ضمف فقرة لو فيخصص ما...(، فكرة مكقؼ، يخصو)اسـ، شيء

 (1)". لمشاعر عكنا كتككف النص، خارج مف تأتي كبيرة إيحائية بطاقة

 قصيدتو في لممتنبي العرضي "أدكنيس" استدعاء بينيا: مف كثيرة ذلؾ عمى كاألمثمة

 القصيدة: ىذه أبيات كمف الغناء"، ينتيي أف "قبؿ

 َيْمضػػِػي َيْنَيُض، الطِّْفُؿ، "َيْسَمعُ 

 .فييا زيت ال كالقناديؿ حانْت، الدرسِ  ساعة

 حاِمؿُ  شمعةه 

 هانكر  كضعتْ 

 أهدابه بين

 ناِحؿُ  عاشؽه  هانكر

 يحي أف لو يككف لف

 :المتنبي الليلة هذه

 (2)آفؿ." بو يستضيء الذم اليبلؿ

                                       
 .15المرجع السابؽ، ص  ( 1)
 .129، ص 1994، 1أدكنيس، أبجدية ثانية، دار تكبقاؿ، الدار البيضاء، المغرب، ط  ( 2)
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 يقرأه كاف فقد الشاعر، ذكريات مككنات أحد إنو عارضا، ىنا المتنبي ذكر اءج لقد

 مف الزيت نفاذ بسبب ذكراه إحياء يستطع لـ الميمة تمؾ في أنو غير صغره، في ليمة كؿ

 ناحمة. شمعة سكل ىناؾ يكف كلـ القنديؿ،

 المتنبي محور لقصيدة: -3
 الشعراء بيف شيكعا كثراأل ىك المتنبي، شخصية مع التعامؿ مف النمط ىذا إف 

 مف كمنيـ يخاطبو، أمامو كقؼ مف فمنيـ التعامؿ، ىذا أشكاؿ اختمفت كقد المعاصريف

 في مكاقفو بعض عميو كاستنكر عاتبو مف كذلؾ كىناؾ كفركسيتو، بأشعاره كتغنى عظمو

 الخكرم" "بشارة نذكر  لقصائدىـ  محكرا المتنبي اتخذكا الذيف بيف كمف كاليجاء المدح

 قصيدة في الخكرم سميـ كرشيد كالشيباء"، "المتنبي قصيدتو في الصغير" "باألخطؿ لممقبا

 "عبد ككذلؾ المتنبي، لكفاة األلؼ الذكرل بمناسبة ـ1935 سنة نظميا كالتي "نبي" عنكانيا

 (1)كثير... كغيرىـ المتنبي"، دـ مف "كردة : الطكيمة كقصيدتو البردكني" اهلل

 حمة:المتنبي عنوان عمى مر  -4
 يحمميا المتنبي شخصية مع التعامؿ مف النمط ىذا تحت تنضكم التي القصائد

 كذلؾ القصائد، ىذه فييا كتبت التي المرحمة فرضتيا التي المكاقؼ مف كبيرا جزءا أصحابيا

 تجربتو الشاعر فيسقط المتنبي، فييا عاش التي الحقبة تمؾ بيف متشابية سمات مف انطبلقا

 الذيف الشعراء أىـ كمف كمكاقفو، رسائمو خبللو مف كيمرر بمسانو، يتحدث قناعا كيتخذه عميو

 يعد الذم  (،1983-1941) دنقؿ" "أمؿ المصرم القكمي الشاعر الكسيمة: ىذه إلى لجأكا

 خبلؼ عمى– بالغا اىتماما اىتـ فقد المعاصر، العربي الشعر تاريخ في فارقة عبلمة

  العربي. بالتراث -معاصريو

                                       
 24، 22ينظر: ثائر زيف الديف، أبك الطيب المتنبي في الشعر العربي المعاصر، المرجع السابؽ، ص ص  ( 1)
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 ذلؾ كيتجسد القناع بتقنية اىتمكا الذيف الشعراء أىـ بيف مف ،دنقؿ" أمؿ" فالشاعر

 تجربتو في محكريا عنصرا القناع يمثؿ حيث التراثية، لمشخصيات استدعائو خبلؿ مف

 لنصو المككنة الفنية البنى تشكيؿ في كاضحا إسياما العنصر ىذا أسيـ كقد الشعرية،

 مف كالسياسي  التاريخي الكاقع بتطكرات مرتبطا عتوألقن دنقؿ أمؿ اختيار جاء كقد الشعرم،

 المزج فرصة لو أتاح فالقناع ثانية جية مف التطكرات تمؾ عف الناجـ كعيو كبتطكر  جية

 أف عمى كساعده كالمكضكعية، الذاتية كبيف كالجديد، القديـ بيف كالحاضر، الماضي بيف

 الشاعر مستطاع في يكف لـ إذ لعربيةا كالببلد لمصر كاالجتماعية السياسية القضايا يتحدل

 كيرل ، كاجتماعية سياسية أزمات مف  العربي المجتمع يشيده كاف عما بعيدا يككف أف

 ضركرة فقط ليس التاريخية، الشخصيات كاستدعاء التراث، استمياـ أف دنقؿ أمؿ الشاعر

نما فنية،   أستخدـ عندما إنني"ف   يقكؿ: إذ العربي كاالنتماء القكمي، لمكجداف تربية ىك كا 

 المتمقي في أنمي فإنني بكامميا، األكسط الشرؽ منطقة يشمؿ الذم اإلسبلمي، العربي التراث

 -تزد لـ إف– تقؿ ال عريقة، حضارة إلى ينتمي بأنو  اإلحساس كركح القكمي، االنتماء ركح
 (1). " كالركمانية اليكنانية الحضارات عف

 دنقؿ أمؿ الشاعر بيا تقنع التي الكحيدة ةالشخصي ىي المتنبي شخصية تكف كلـ

 السبلـ( عميو )المسيح شخصية بينيا: مف كالدينية التراثية الشخصيات مف العديد استميـ فقد

 الدراسة ىذه خبلؿ مف سنركز أننا غير )سبارتاككس(...الغ، كشخصية )عنترة(، كشخصية

 الذم السحرم الحبؿ ؾذل كما أعمالو؟ في الشاعر كظفيا ككيؼ المتنبي، شخصية عمى

 دنقؿ؟ أمؿ بشخصية المتنبي شخصية يربط

                                       
 .33، ص1985حسف الغرفي، أمؿ دنقؿ عف التجربة كالمكقؼ، مطابع إفريقيا الشرؽ، الدار البيضاء، دط،  ( 1)
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 العالقة بين المتنبي وأمل دنقل: -ثانيا
 الشاعر لسيرة المتتبع أف حيث الكثاؽ، شديدة دنقؿ كأمؿ المتنبي بيف العبلقة إف

 كاف التي الصفات فمعظـ المتنبي، كحياة حياتو بيف العميؽ الشبو ذلؾ يمحظ دنقؿ أمؿ

 حبو إلى إضافة لو، حدكد ال كطمكح كبيرة، كشجاعة كبرياء مف المتنبي بيا يتصؼ

 دنقؿ". "أمؿ شخصية في متأصمة نجدىا بعركبتو، الدائـ كاالعتزاز لممغامرات،

 تماما متناقض بعالـ نصطدـ " ، "أمؿ" شخصية أعماؽ في الغكص نحاكؿ عندما

 كاحدة نفسية لحظة في ضوكنقي الشيء إنو اآلخر، يدمر طرفييا كؿ حادة ثنائية يعكس

 . فييا عميو كالعثكر بيا اإلمساؾ يصعب

 كاحد آف في كخفي صريح شديدة، تركيبة في بسيط المنطؽ، يحكمو فكضكم

 ينتيي. ال حزنا حزيف أبدا، داخمو في ما تدرؾ ال ككتكـ ككضكح، جرأة في متطرؼ انفعالي

 معيا يخجؿ طبيعية، بساطة بسيط لؤلنظار، الفت بكبرياء بنفسو يتيو استعراضي

 شعره. كأطريت أطريتو إذا

 إيبلـ السيؿ مف لكف أبدا، الخكؼ يعرؼ كال شيئا، يخشى ال الصبلبة شديد صخرم

 معتقداتو تاريخ يقينا...، يحمؿ ال قمؽ استشفاء، يدمنيا لكنو القنينة، في الخمر لكف يكره قمبو

 كبير قدر مع األجمؿ، كالغد قبؿبالمست يحمـ عنيد، مقاـك لمحياة، عاشؽ بالعصياف، حافؿ

 مكتو. بحتمية كيؤمف شيء، كؿ فييا يزدرم العدمية، مف

 العناد...شديد النقاء...شديد شديد كبرياء، في الغيرة النخاع...شديد حتى صعيدم

 )  1) الثأر".

                                       
 .10، 9ـ، ص، ص:1992، 1كيت، طعبمة الركيني، الجنكبي، دار السعاد الصباح، الك ( 1)
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 سف في األىؿ مف كالحرماف كالفقر المعاناة في المتنبي مع دنقؿ" "أمؿ كيشترؾ

 العاشرة. سف في كىك كالده، "أمؿ" كفقد طفبل، يزاؿ ما كىك كالداه المتنبي فقد حيث مبكرة،

 السمطة تخاذؿ مف كالغضب عميو، الشديدة كالغيرة الكطف حب في يشتركاف كما

 الحكاـ. كفساد

 تجربتيما عف لمتعبير يممكانو الذم الكحيد السبلح ككاف الصبا، منذ الشعر احترفا

 مكجكدة كانت التي الحياة عف ككاضحة صادقة صكرة تنبيالم شعر كاف فكما الحياة، في

 مف المختمفة كاآلراء  السائدة المذاىب ذكر كما كالثكرات، االضطرابات فصكر زمنو، في

 مرآة دنقؿ" "أمؿ شعر كاف كذلؾ سخطو، ىك كالثاني رضاه، ىك األكؿ جانبيف، إظيار خبلؿ

 عصره. في الحاصمة كالتطكرات لؤلحداث عاكسة

 ككانا  كالصنعة، التكمؼ عمى يقـك ال شعرىما أف ىي فييا يشتركاف التي زةكالمي

 الجماؿ مف لكنا أشعارىما عمى أضفى مما عالية، كبياف لغة كناصية أحاسيس يمتمكاف

 كالعذكبة.

 الثائرة المتنبي شخصية أف إال الشاعريف، بيف المشتركة الصفات ىذه كؿ كرغـ

 في المتنبي استحضار عف النظر فبغض دنقؿ"، أمؿ" استيكل جانب أكثر ىي كالرافضة

 كاالستنكار. كالمقاكمة لمرفض عنكانا  نيايتو إلى بدايتو مف "دنقؿ" شعر كاف فقد شعره

 :منطمقات شعر الرفض عند أمل دنقل -ثالثا
 ألعمى المرفكعيف الرافض الثائر ذراعي تمثؿ الخطي، بشكميا "ال" كممة كانت

 الذم كشعره دنقؿ أمؿ الشاعر أيقكنة كالمفارقة، الرفض أيقكنة يف المحمؽ الطائر كجناحي

 خطاب مف رفضو في دنقؿ أمؿ ينطمؽ كلـ الخاص، الفني بمنظكره الكاقع قضايا فييا يتناكؿ

 أداة مجرد الشعر يككف معينة، سياسية نظرية تتبنى حركة، أك لحزب ايديكلكجي سياسي
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 شعرية رؤيا مف ينطمؽ دنقؿ أمؿ عند رفضال كاف بؿ ليا، خادـ دعائي كبكؽ إعبلمية

 ىذا كتناقضات نكاقص الشعرم خطابو في كأبرز المعاصر، كاقعو عاش بشاعر خاصة

 القيـ تحققت لك حتى المعارضة، مكقؼ في يككف أف يجب " الشعر: أف يعتبر كىك الكاقع،

 في إال جميبل يككف ال كالكاقع أجمؿ، بمستقبؿ حمـ ىك الشعر ألف الشاعر، بيا يحمـ التي

 (1). " السذج عيكف

 كانت النظاـ، ىذا عيكب أف كيرل الناصر"، "عبد لنظاـ معارضا دنقؿ أمؿ ككاف

 بيف "البكاء األكؿ: ديكانو في شعريا ذلؾ عف دنقؿ" "أمؿ عبر كقد ـ،1967 نكسة في السبب

 سبارتككس "كممات قصيدة في شعريا دنقؿ" "أمؿ تعبير ذلؾ أمثمة كمف اليمامة"، زرقاء يدم

 فيو كحصؿ ـ،1962سنة الناصر" "عبد أجراه الذم االستفتاء لنتيجة رفضو عف األخيرة"

 مف يبث شعريا، قناعا العبيد، محكر "سبارتككس" شخصية مف اتخذ حيث ،%99 نسبة عمى

 الركماني التراث مف الشخصية ىذه دنقؿ"، "أمؿ استعار كقد الرافضة، الشعرية رؤياه خبللو

 شعره في اإلسبلمي العربي لمتراث تكظيفو كىي بيا، كتميز عرؼ التي داتوعا غير عمى

 استحضارىا في مكقفا كاف فإف الشخصية، ىذه تكظيؼ فيو كرد الذم الشعرم لمسياؽ ككفقا

 حمما كتجسد تتبنى كانت "سبارتككس" شخصية أف حيث عربية، مصرية بصبغة كصبغيا

 "أمؿ أف كما القياصرة، عمى كيثكر كالعبكدية، لرؽا يرفض األكلى، الدرجة مف أمميا إنسانيا

 التي االسكندرية مدينة في األكبر االسكندر شارع في تدكر أف القصيدة ألحداث اختار دنقؿ"

 كبذلؾ كالركماني اإلغريقي كالتراث كالعربي، المصرم التراث بيف التفاعؿ ذركة فييا تجسدت

 الذم كالقكمي الكطني تراثنا كبيف ككس""سبارت شخصية بيف التقريب عمى دنقؿ أمؿ عمؿ

 كمف ، معو التكاصؿ عمى حريصا دنقؿ أمؿ كاف الذم العربي، لمقارئ الثقافية الذاكرة يمثؿ

 القصيدة: ىذه أبيات

 مطرقيف الميداف في يعبركف الذيف إخكتي يا "

                                       
 .21المرجع السابؽ، ص   ( 1)
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 المساء نياية في منحدريف

 األكبر االسكندر شارع في

 إلي عيكنكـ تخجمكا...كلترفعكا ال

 القيصر مشانؽ جانبي...عمى معمقكف ألنكـ

 إلي عيكنكـ فمترفع

 (1)عيني". في بالمكت عيكنكـ التقت لربما...إذا

 ىزيمة بعد خاصة أعمالو، أجمؿ كأصدر الشعرية، دنقؿ أمؿ إبداعات كتكالت

 "مقتؿ ، حدث" ما عمى تعميؽ اليمامة"، زرقاء يدم بيف "البكاء بينيا: مف كالتي  ـ1967

 إنما ، الشعرية  األعماؿ ىذه ككؿ مصر"، في المتنبي مذكرات "مف تصالح"، "ال قمر"،ال

 تجاه كمكقفو السياسي الجانب يمس ال الرفض ىذا ، الرافض الشاعر مكقؼ عمى تدؿ

نما فحسب السمطة  حياتو. في الشاعر تبناىا فمسفة ىي كا 

 قناع المتنبي في شعر أمل دنقل:  -رابعا
 مصر" في المتنبي مذكرات "مف قصيدتو: في المتنبي شخصية دنقؿ أمؿ استدعى

 مف السياسي البعد أف يعني كىذا معاصرة، سياسية تجربة عف خبللو مف يعبر أف كحاكؿ

 كقناع  التراثية شخصيتو الشاعر استخدـ لو، أىمية أكثر كاف المتنبي شخصية أبعاد بيف

 الكمي االستغراؽ إطار في لمنشكدةا كاآلراء المكاقؼ مف مجمكعة إيصاؿ خبللو مف أراد

                                       
 . 111، 110ـ، ص، ص 1987ق/1407 3أمؿ دنقؿ، األعماؿ الشعرية الكاممة، مكتبة مدبكلي، القاىرة، ط  (1)
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 الستينات في العربية كالببلد مصر بيا تمر مرحمة عمى عنكانا الشخصية ىذه جعؿ لذلؾ

 (1)ـ.1967نكسة بعد كتحديدا

تجربة أمؿ المتقنعة بشخصية المتنبي قد اتحد فييا الزمف التراثي بالزمف  كلعؿ
صر آخر، يدافع عف قضية الحاضر فأصبح متنبي العصر العباسي متحدثا بمساف ع

أخرل في ظؿ تقاعس الحكاـ العرب، ككما كاف سيؼ الدكلة آنذاؾ أمبل لو كىك في ببلط 
 كافكر بقي ىذا الحمـ يراكد كؿ عربي يطمح بكجكد حاكـ يدفع عنو أعداءه.

من مذكرات المتنبي  قصيدةالمتنبي في  أشكال توظيف قناع -1
 :في مصر "ألمل دنقل"

ذه القصيدة عمى دالية المتنبي "عيد بأية حاؿ عدت يا عيد" يتكئ أمؿ دنقؿ في ى
حيث استقى منيا ما يخدـ تجربتو كما يناسب السياؽ الشعرم الذم ىك بصدده، كبيذا 

 جاء تكظيؼ قناع المتنبي منقسما إلى األشكاؿ التالية:

 تضمين شعر المتنبي: -1-1
 "يقكؿ أمؿ دنقؿ في ىذه القصيدة:

 ة"أكره لكف الخمر في القنين

 لكنني أدمنتيا استشفاء

 ألنني منذ أتيت ىذه المدينة

 كصرت في القصكر ببغاء
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 (1)"!عرفت فييا الداء

 ببلط في الذليؿ دكره عف المتنبي، بمساف دنقؿ أمؿ يتحدث األبيات، ىذه خبلؿ مف

 لمقصر شاعرا أصبح أف فمنذ الدكر، ليذا ككراىيتو المصرية، السمطة يمثؿ الذم كافكر

 كالحاؿ المكىكبة كافكر ببطكالت التغني عمى كمجبرا السمطة، تطمبو ما يردد اء،كالببغ صار

 كافكر ببلط في عاشيا التي المتنبي فمأساة ثناء، كال مدحا يستحؽ ال الحاكـ ىذا أف يعمـ أنو

 يمميو ما يردد كببغاء بكقا أصبح عندما الحديث العربي الشاعر مأساة نفسيا ىي اإلخشيدم،

 الكاقع ىذا عف بديبل الشاعر يجد كال بو، يتفكه بما اقتناع أك قناعة دكف السمطة صاحب

نما فييا حبا ليس الخمر فيدمف الكعي، عف كالغياب منو اليركب سكل  أف غير استشفاء، كا 

 يقكؿ ، كعيو ال لحظات طالت ميما أزمتو تناسي يستطيع ال ألنو نفعا، يجدم ال الحؿ ىذا

 المتنبي:

 وتسييد ىم   كؤوسكما في أم                كؤوسكما في أخمر ساقي يا"                

 (2)األغاريد" ىذي وال المدام ىذي                 تغيرني ال مالي أنا أصخرة                 

 "دنقؿ" ينتقؿ ثـ جراحو، مف كتعمؽ تثقميا صارت بؿ ليمكمو، تخفيفا الخمر في يجد ال فيك

 يقكؿ: حيث األكؿ مف عمقا أكثر كىك الثاني، المقطع إلى

 كافكر يدم بيف الضحى ساعة "أمثؿ  

 المأسكر طيره يزاؿ فما قمبو، ليطمئف  

 !يطير كال السجف يترؾ ال

 المثقكبة الشفة تمؾ أبصر

                                       
 .186السابؽ،  ص  صدرالشعرية الكاممة، الم أمؿ دنقؿ، األعماؿ ( 1)
 .40،  ص 2، ج1986، 1عبد الرحمف البرقكقي، شرح ديكاف المتنبي، دار الكتاب العربي، لبناف، ط ( 2)
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 المسمكبة كالرجكلة المسكد، ككجيو

 (1)العركبة" عمى أبكي         

 "أمؿ" ذكرىا التي المسمكبة رجكلةكال المسكد، كالكجو المثقكبة، الشفة مبلمح إف

 التالية: المتنبي أبيات مع تناص

 الرعاديد العضاريط ذي تطيعو          مشفره المثقوب األسود ذا "وأن           

 معدود النسوان وال الرجال في ال         تغيرني ال أناممي رخو كل من            

 (2)الصيَد" أجداده أم البيض آباؤه       مكرمة المخصي األسود عمم من           

 ىجاء في "المتنبي" دالية ككأف "المتنبي" قكؿ عمى متكئا حاضره  دنقؿ" "أمؿ يكاجو

 شخصية في ك"أمؿ" "المتنبي" كيتحد المكاقؼ  تتبلءـ حيث تتكمـ، مف نفسيا ىي "كافكر"

 في "المتنبي" عاناه ما ـ1967 ىزيمة إثر االنكسار مرارة في أف إذ التجربة، حيث مف كاحدة

  . "كافكر" قصر

 كيبتعد كالرؽ العبكدية مف بو يقترب بالسكاد، كافكر كصؼ في المتنبي ذكره ما "إف

 الجبناء قبؿ مف يطاع كلكف كالسادة، الشجعاف مف تصدر فمـ طاعتو حتى السيادة، عف بو

 الصكرة ذهى ختـ حيث -اليـك-كافكر في نفسيا المبلمح يكرر الحديث كالنص كحدىـ،

  .(3)  العركبة" عمى أبكي بقكلو: الساخرة

                                       
 .186أمؿ دنقؿ، األعماؿ الشعرية الكاممة، المصدر السابؽ، ص   ( 1)
 .139ص عبد الرحمف البرقكقي، شرح ديكاف المتنبي، المرجع السابؽ،  ( 2)

محمد سميماف، الحركة النقدية حكؿ تجربة أمؿ دنقؿ الشعرية، دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف   (3)
 .208ـ، ص 2007، 1ط
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 "كافكر" أدخؿ دنقؿ" "أمؿ أف غير أيضا، سخرية فمثار المسمكبة الرجكلة عبارة أما

 الرجاؿ دائرة مف أخرجو الذم "المتنبي" عكس عمى ناقصة، رجكلة لكنيا الرجاؿ، دائرة في

 "المتنبي". عند كتختفي دنقؿ" "أمؿ دعن كاضحة المفارقة يجعؿ مما كذلؾ، النساء دائرة كمف

ال حرفيا نقبل األبيات ينقؿ لـ المتميز المغكم بحسو دنقؿ أمؿ أف كالمبلحظ  كاف كا 

 تكظيفا المتنبي كبلـ مف بعضا ككظؼ كبدؿ حكر إنو بؿ ، التراثي االستخداـ سكء في كقع

 حيث كقتو في اـالحك كاقع عمى تحيؿ الداللة جعؿ كىكذا ، عنو يعبر الذم المعنى يخدـ

  العدك مف دفينا خكفا كتخفي كالخضكع الخنكع عمى تدؿ مكاقفيـ كصارت رجكلتيـ سمبت

 المتأمؿ أف شؾ كال "المخصي" المتنبي قكؿ نفسو فيك "المسمكبة الرجكلة" قكلو نتأمؿ أف كلنا

 لفظ مف كالداللة لممعنى خدمة كأكثر كأسد كأعمؽ أدؽ " المسمكبة الرجكلة" عبارة أف يجد

 ".المخصي"

 المتنبي بشخصية االلتحاـ إلى سعى دنقؿ أمؿ أف الشعرية، المكحة ىذه في كيظير

 ىذا كيتحكؿ األبيات، بيذه كالناطؽ المتحدث أييما يميز أف القارئ عمى يصعب لدرجة

 "دنقؿ" ضمف إذ القصيدة، مف األخير الجزء في التناص عمى يعتمد شكمي ربط إلى االلتحاـ
 أف قبؿ "كافكر" ىجاء في نظميا التي المشيرة، داليتو مف لممتنبي أبياتا طعالمق ىذا في

 :فييا كيقكؿ مصر، عف يرحؿ

 تجديد فيك ألمر أم مضى، بما                عيد يا عدت حال بأية "عيد     

 (1)العناقيد" تفنى وما بشمن فقد             ثعالبيا عن مصر نواطير نامت                

 :يقكؿ حيث البيتيف، بنية عمى  بسيط تحكير إجراء إلى "دنقؿ أمؿ" مدكع

 عيد؟ يا عدت حاؿ بأي ة "عيد

                                       
 .139عبد الرحمف البرقكقي، شرح ديكاف المتنبي، المرجع السابؽ، ص  (  1)
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 تيكيد؟ فيؾ ألرضي أـ مضى؟ بما

 عساكرىا عف مصر نكاطير نامت

 األناشيد منيا بدال كحاربت

 دما المياه تجرم ىؿ نيؿ يا :ناديت

 نكدكا؟ إف األىؿ كيصحك تفيض، لكي

 (1)عيد؟" يا تعد حاؿ بأي ة عيد

 عف القناع كأسقط شخصيتو عف كشؼ ،"دنقؿ أمؿ" بو قاـ الذم التحكير كبيذا

 :"أمؿ" فيقكؿ عشر، الرابع القرف إلى  اليجرم الرابع القرف مف فجأة الزمف فسحب كجيو

 تجديد؟ فيؾ ألمر أـ   /   تيكيد؟ فيؾ ألرضي أـ

 .ثعالبيا عف مصر نكاطير نامت  /  عساكرىا عف مصر نكاطير نامت

 .العناقيد تغنى كما بشمف فقد   /   األناشيد منيا بدال كحاربت

 أمؿ" الشاعر إلييا يرمي كاف التي كالفنية الفكرية غايتيا لمقصيدة حقؽ ما كىذا

 مع الشاعر فييا يمتقي متضادتيف، ثنائيتيف خبلؿ مف النص ينسج أف مف تمكف حيث ،"دنقؿ

 كفقداف كىكاف، ذؿ مف العربية األمة تعيشو الذم المؤلـ قعالكا بيف الصراع فكرة في المتنبي

 .الفاسد الكاقع لذلؾ الرفض كبيف السمطة، إلييـ آلت فاسديف، حكاـ بسبب اليكية

    :تضمين الشخصيات التاريخية من زمن المتنبي -1-2
استخدـ أمؿ في قصيدتو عمميف تراثييف بارزيف، كاف ليما تكاجد طاغ في شعر  

سيؼ الدكلة رمز العركبة ،كالبطكلة، كالشجاعة، كالعزة الذم يمثؿ الحمـ  المتنبي ،ىما 

                                       
 .190، ص أمؿ دنقؿ، األعماؿ الشعرية الكامؿ، المصدر السابؽ ( 1)



 قناع المتنبي في شعر أمل دنقل                                    الفصل الثاني
 

 

68 

ككافكر اإلخشيدم رمز العبكدية، كالخسة، كالدناءة، كالسمطة الغاشمة كالبطكلة المزعكمة 
كىذا االستحضار لياتيف ، المزيفة، الذم يمثؿ الكاقع بسمبياتو كترىبلتو كأمراضو

 .اه السياؽ كأممتو الضركرة الفنية كالمكضكعيةالشخصيتيف لـ يأت عبثا، بؿ استدع

 تمؾ أخرل، مرة بالسمطة العربي المثقؼ عبلقة مكضحا الثالث المقطع جاء كقد

 فيقكؿ: أفعاليا يسكؽ بكقا يصبح بأف تجبره التي السمطة

 الشجاع سيفو عف أنشده يستنشدني: "يكمئ

 !الصدأ يأكمو غمده.. في كسيفو

 كينكفئ فالثقيبل جفناه يسقط كعندما

 القصر ردىات في الخطى مثقؿ أسير

 مصر أىؿ أبصر

 (1) "!كالرقاع المظممات إليو ليرفعكا ينتظركنو..

 كالنمكذج السمطة، رمز يمثؿ "كافكر" كاف إذ ، كاضحة مفارقة نمحظ المقطع ىذا في

 القصر خارج المكاطنكف كيصطؼ بو، الشعب آماؿ فتعمقت الشجاع، القكم لمحاكـ األعمى

 المرتسـ الشجاع فالحاكـ تماما، ذلؾ غير الحقيقة أف غير كطمباتيـ، شكاكاىـ إليو فعكالير 

 يتباىى كالقكة، البطكلة يدعي ضعيؼ جباف مجرد المساكيف، الضعفاء ىؤالء أخيمة في

 الزائفة. الدعاية مف بمكف كعجزه ضعفو لتغطية غمده، يسكف صدئ بسيؼ

 لو أتاح مما الشعرم إطاره مع الحكار أسمكب قصيدتو في دنقؿ" "أمؿ اعتمد كقد

 حبكات كاستخدـ المسرحية، الحكائية جك إلى كالخطابية، الغنائية جك مف الخركج فرصة

 قادرة الحكارية القصيدة كانت ىنا كمف كعكاطفو، الشاعر ألفكار كإطار تكظؼ قصصية
                                       

 .186المصدر السابؽ، ص  ( 1)
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 كتمكنت معنى،ال في الزائدة اإلفاضة مف فتخمصت القصيدة، مف المغزل تركيب إبراز عمى

 القصيدة نسج ترابط عمى - نفسو الكقت في– قدرة مع الغناء، يشبو إضافي إيقاع إحداث مف

 حمب: إلى العكدة عمى تحثو التي الحمبية كجاريتو المتنبي بيف حكار فيجرم

 نعكد؟ى متي تسألن حمب، مف جاريتي"

 الحدكد نقط يمؤلكف الجنكد : قمت
 الدكلة سيؼ كبيف بيننا ما

 الرككد رخاكة كمف مصر مف سئمت :قالت
 كالقعكد القياـ – مثمؾ – سئمت قد :فقمت
 . األبمو أميرىا يدم بيف

 كافكرا لعنت
 (1)".مقيكرا كنمت

، فيذه الجارية مريرة سخرية كىي الشاعر، جارية مكقؼ في ىنا السخرية نمط يتجمى حيث
إال تعبير عف حجـ تعمف ضجرىا كتمردىا عمى الكاقع المعيش في مصر، كما مكقفيا 

 أخرل كبيف صكرة زائؼ، كعي مف إنتاجو في تسببت كما السابقة الصكرة تمؾ المفارقة بيف
 الحقيقي. الكعي عمى تدؿ

إف ىذا الحكار الساخر يرمي إلى أف استرداد األرض لف يأتي إال بكحدة عربية ال 
ؿ نقاط الحدكد تعرؼ حدكدا كحكاجز، كىك رصد لحالة الكطف العربي الراىنة ،حيث تفص

 بيف بمدانو.

 القصيدة: أطراؼ تتجاذبو كمحكرا قائما المتنبي قناع كيبقى

 السأـ أصابني كافكر، حضرة في ، الميؿ "في

                                       
 .187المصدر السابؽ، ص   ( 1)
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 أنـ كلـ .. نمت جمستي 

 بكا لحظة حممت 

 . الدكلة سيؼ : ييتفكف الشجعاف كجندؾ

 الجكلة عند الغبار ىالة في تختفي شمس كأنت

 الميمكا الطكيؿ حسامؾ شاىرنا األشيب، جكادؾ ممتطينا

 الرـك جنكد كجو في تصرخ

 !الحمقكـ في العيكف فتسقط الحرب، بصيحة

 مسمكا النجاة سكل ليـ تبقى ال تخكض،

 كالبكا الدماء غير فبل تيكم،

 كمنيكا باسما.. تعكد ثـ

 حمب في ييتفكف الصغار الصبية

 العرب" منقذ "يا

 (1)العرب" منقذ "يا

 ذلؾ كؿ كلكف الفذة، بطكالتو صكر مرددنا كيناجيو الدكلة سيؼ " المجد رمز " يستدعي فإنو

       يقكؿ: المر، بالكاقع ليصطدـ منو يستيقظ ما سرعاف المدل قصير حمـ في كاف

 كمنيكا باسما.. تعكد.. "حيف

 بكا لحظة حممت
                                       

 .189المصدر السابؽ، ص  ( 1)
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 غفكت حيف

 صحكت: حيف لكنني

 الرخكا السيد ىذا كجدت

 البيكا تصدر

 الصاـر سيفو فع ندمانو في يقص

 الصدأ يأكمو غمده في كسيفو

 كينكفئ الثقيبلف جفناه يسقط كعندما

 (1) "!الخادـ.. يبتسـ

 محاطا حمب إلى يعكد ثـ كييزميـ، الرـك جنكد يطارد الدكلة بسيؼ المتنبي يحمـ ىنا

 ببطؿ يحمـ مرير، ككاقع جميؿ حمـ بيف تصكيرية مفارقة الشاعر يجسد كىنا باليتافات،

 كاف عما تماما يتناقض قبيح، بكاقع اصطدـ أفاؽ حيف كلكنو العرب، أمجاد يعيد حقيقي

 بو. يحمـ

 الكاقع بيف اليكة حجـ كشؼ مف ككافكر الدكلة سيؼ شخصيتي بيف المكازنة كيمكف

 ففي القاسي، الكاقع سطكة مف الخركج يمثؿ كالحمـ الحاضرة اليزيمة يعني فالكاقع كالحمـ،

، جنكد كجو في الدكلة سيؼ فيو يصرخ الذم الكقت  يصرخ غبلمو سكل كافكر يجد ال الرـك

 كرر أنو الشاعر يرل ما ىك المؤسؼ المضحؾ العاطفي الكبلمي الحؿ كىذا كجيو، في

 تنقذ كال األرض مف شبرنا تحرر ال التي الحماسية كاألناشيد األغاني في النكسة بعد نفسو

 . األعداء قبضة في كقعكا الذيف مف كاحدنا

                                       
 .189، 188المصدر السابؽ، ص، ص  ( 1)



 قناع المتنبي في شعر أمل دنقل                                    الفصل الثاني
 

 

72 

 المتنبي: بمساف الشاعر يكاصؿك 

 حراسا لمبيت أكترم أف جاريتي "تسألني

 رادع ببل مصر.. في المصكص طغى فقد

 القاطع سيفي ىذا فقمت:

 !متراسا الباب خمؼ ضعيو

 مشيكرا لمسيؼ حاجتي )ما

 (1)(". كافكرا جاكرت قد دمت ما

  ساكم:الم السبلـ عبد يشير كما رادع" بؿ مصر في المصكص "طغى عبارة: إف
 يتخذ حيث الحاضر الزمف إلى التراثي الزمف كتتجاكز المقطع، داخؿ الداللية البؤرة "تشكؿ

 كسمب المصرم الشعب حقكؽ نيب في متطكرة جد كأساليب جديدة، ىيئة المصكص

  .(2) حريتو"

 توظيف أحداث تاريخية: -1-3
ي لقد كظؼ أمؿ دنقؿ التاريخ بطريقة مميزة، فاستغؿ أحداث ككقائع حصمت ف

عصر المتنبي، كنقميا بطريقة معككسة، كىذا ليخدـ السياؽ الشعرم الذم ىك بصدده 
 فجعؿ "خكلة" كىي أخت سيؼ الدكلة، مجرد فتاة بدكية مخطكفة فيقكؿ:

 الشمكس البدكية تمؾ "خكلة

 أريحا مف بالقرب لقيتيا
                                       

 .189 ، صالمصدر السابؽ ( 1)
 1عبد السبلـ المساكم، البنيات األسمكبية الدالة في شعر أمؿ دنقؿ، منشكرات اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ، ط  ( 2)

 .177، ص 1994
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 نبكحا أف دف افترقنا ثـ سكيعة،

 تجكس خكاطرم في مساء كؿ لكنيا

 (1)العبكس". ثغرىا كبالشكؽ ببالعتا يفتر

 الدكلة لسيؼ الكبرل األخت أنيا إلى فباإلضافة رفيعة، مكانة المتنبي حياة في لخكلة إف

 يرثييا: فأنشد لو، كبيرة صدمة كفاتيا كانت كقد حبيا، في كقع التي الفتاة أيضا فيي

 الكذبِ  لىإ بآمالي فيو فزِعت        ربخ جاءني حتي الجزيَرة طوى"              
 (2")بي يشرق كاد ّحتى بالدمعِ  شرِقت     أمال صِدقو لي عدي لم إذا حتى              

لقد استفاد "أمؿ دنقؿ" مف ىذا الجانب مف حياة المتنبي، فنقؿ "خكلة" نقمة أخرل بعيدا عف 
مبلمح حياتيا التي ال نعرؼ عنيا سكل أنيا األخت الكبرل لسيؼ الدكلة ، حيت جعؿ 

فتاة بدكية عادية، ُتْؤسر كُيْذبح أخكىا كُيْترؾ أبكىا عاجزا، فتقؼ صامدة صمبة منيا 
 كالحديد تأبى أف تحني جبينيا لؤلعداء الغاصبيف.

 القكافؿْ  في القادميف عنيا سألت"
 تقاتؿْ  بسيفيا ظمت ّأنيا فأخبركني

 خبائيا عف الرقيؽ ارتج الميؿ في
 ذبيحا شقيقيا غادركا ثـ أغاركا، حيف

 كسيحا عاجزنا باألك 
 المنازؿ مف يرنكف الجيراف بينما كاختطفكىا،

 كركحا جسدنا يرتعدكف
 

                                       
 .189أمؿ دنقؿ، األعماؿ الشعرية الكاممة، المصدر السابؽ، ص  (1)
 .187عبد الرحمف البرقكقي، شرح ديكاف المتنبي، المرجع السابؽ، ص  ( 2)
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 (1)حا".الطري سيفيا يغيثكا أف يجرؤكف ال

 عمى أضاؼ حيث المتنبي، زمف في كقعت حقيقية ألحداث مؤرخا ليس ىنا الشاعر إف

 ليعكس بؿ باطا،اعت ذلؾ يفعؿ لـ كىك بالفعؿ، تحدث لـ كأحداث عناصر األخير، ىذا تجربة

 "بيزنطة" إلى بيا كذىبكا الرقيؽ، تجار اختطفيا التي المتنبي حبيبة فخكلة ، المعيش كاقعو

 الصييكني( )الكياف الرقيؽ تجار سمبيا التي كاالستقبلؿ المقاكمة ركح تمثؿ جارية، لتككف

 كيقتمكا األعداء، يأسرىا أف قبؿ حريتيا عف بسيفيا تدافع أريحا مدينة في خكلة ظمت فقد

 الذيف العرب، جيرانيا كمسامع مرأل عمى حدثت الكقائع ىذه كؿ كسيحا، أباىا كيترككا أخاىا

 كالمشاىدة. بالصمت كاكتفكا عنيا، لمدفاع ساكنا يحرككا لـ

 المدينة ىي كأريحا المسمكبة، العربية األرض إلى ترمز خكلة أف القكؿ يمكف إذف

 الذم الفمسطيني لممكاطف رمز  كالمتنبي الصييكني، فالكيا قبؿ مف احتمت التي الفمسطينية

 كالمسمكب. الضائع كطنو إلى لمعكدة كالحنيف الشكؽ يشده

 سخريتو حدة كتزداد كافكر، مع المتنبي حكار باستحضار قصيدتو دنقؿ" "أمؿ كيكاصؿ

 فيقكؿ: كسخطو،

 حزني عف كافكر ساءلني"
 فقمت، إنيا تعيش اآلف في بيزنطة

 شريدة كالقطة
 (.. كافكراه .. كافكراه ) تصيح
 ركمية جارية يشترم أف غبلمو في فصاح
 ه..(ركما كا .. ركماه كا ) تصيح كي تجمد
 بالعيف العيف يككف لكي...

                                       
 .188أمؿ دنقؿ، األعماؿ الشعرية الكاممة، المصدر السابؽ، ص   ( 1)
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 (1)!"فسبال فسكال
، فأنجدىا استنجدتو التي العربية المرأة مع " المعتصـ " قصة يستذكر فالشاعر

 أف يريد الذم المعاصر كافكر بصكرة كيقارنيا بجيش جرار ليسترد كرامتيا ككرامة العرب،
 في يصح لـ فكافكربالسف،  كالسف بالعيف العيف كيككف تجمد كي جارية ركمية، يشترم

 جارية لو يشترم أف " الجكارم كيقكد النبيذ إليو يحمؿ الذم " غبلمو في إنما جيشو أك جنده

 "كافكرا" النص يضع"،  الصكرة  ذهكبي ."ركماه كا ... ركماه كا " تصيح لكي كيجمدىا ركمية
 بميارة دنقؿ كاستطاع لنجدتيا ىب التي العربية كالمرأة المعتصـ مقابؿ في "خكلة " مع كحالو

 المشحكف الجك ىذا فكسط اإلشارة، ىذه إلى ليصؿ المكاقع، كيبدؿ الكثير يتخطى أف عالية

 فينبض" لممعتصـ المكقؼ ىذا يمتمع الدكلة، سيؼ كافتقاد كافكر كرخاكة المتنبي بتكتر

  (2) الداللة". القتناص كحقائقو مقكالتو تشكيؿ كتعيد كمو التراث عمقيا كاحدة تجربة التاريخ

 العرب الحكاـ بيا يتعامؿ التي الطرؽ الشاعر فييا يفضح كاالستيزاء، السخرية قمة

 فييـ ماتت فقد تدبير، كنقص حس، ببركدة الشائكة األمكر مف التخمص في الحيمة باستخداـ

 العيش. كرغد السمطة، كرسي سبيؿ في شعبيـ، ككرامة كرامتيـ عف كتخمكا العربية، النخكة

 المتنبي قناع كاستخدـ معاصر، مكضكعي معادؿ إلى التاريخي السياؽ تحكؿ

 في تظير شخصية كؿ كفي مشابية، تراثية مكاقؼ فييا تكررت حديثة مرحمة عمى عنكانا

 كفي كالمتغير، الثابت كالحاضر، الماضي الكاقع، كبيف الحمـ بيف تزاكج دالالت تمكح النص

زاء فجائع، مف يحدث ما إزاء الشاعر دكر عف يبحث دنقؿ يستكشفيا فضيحة كؿ  السمطة كا 

 .ال قكؿ عمى كحثو ضميره نداء مقابؿ في نعـ بقكؿ تأمره التي

                                       
 .188المصدر السابؽ السابؽ، ص   ( 1)
ف عباس، أدكات البناء الفني في شعر أمؿ دنقؿ، بحث لنيؿ درجة ماجستير، كمية الدراسات العميا شريفة عثما ( 2)

، فبراير،   .126، ص 2009لآلداب كالمغة العربية، جامعة الخرطـك
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 توظيف القرآن الكريم: -1-4
 "أمؿ عند الحاؿ ىك كذلؾ ية،قرآن نصكص تكظيؼ مف شعرم نص يخمك يكاد ال

 : قكلو يستميـ إذ ىاتو، قصيدتو في دنقؿ"

 ركمّية جارية يشترل أف غبلمو في "فصاح

 ركما كا .. ركماه كا " تصيح كي ..تجمد

 بالعيف العيف يككف ..لكي

 (1)"( بالسف كالسف

 وَاْألُذُنَ بِاْلعَيْنِ وَالْعَيْنَ النَّْفْسِبِ فْسَالنَّ أَنَّ يهَا،فِ عَلَيْهِن وَكَتـَبْنَا" تعالى: قكلو في القرآني النص مف

  (47 اآليت املائدة سىرة")قِصَاصْ وَالْجُرُوحَ بالسِّنَّ نَّوَالسِّ بِاأْلُذُنِ

 ،ككأف القصاص كىك كأسيميا الطرؽ أقصر اختار العربي( فكافكر)الحاكـ

 نظيرىما، قؿ ضكعكخ بخنكع يكحي ما كىك الحرب، كباؿ لدرء إال ُيطب ؽ ال القصاص

 كالنساء تماما الخد عمى اليد ككضع القعكد اختاركا الذيف العرب إلى  يشير ىنا كالشاعر

 الصييكني. الكياف براثف مف كتخميصيا فمسطيف عف كالدفاع االنتقاـ عكض

 :قكلو ،في الخامس المقطع في آخر قرآنيا اقتباسا كنجد 

 "الحمقـك في العيكف فتسقط "

 (.86 اآلية الواقعة سورة) ."اْحلُلْقُىمْ بَلَغْتَ ذَاإِ فَلََىاْل "تعالى قكلو مف مأخكذ كىك 

                                       
 .188السابؽ، ص  األعماؿ الشعرية الكاممة، المصدر أمؿ دنقؿ، ( 1)
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 الدكلة سيؼ يصرخ حيف يتمناه، الذم الحمـ عف ليعبر اآلية ىذه يستميـ كالشاعر

 ىذا كراء مف الشاعر كييدؼ الحمقكـ، في عيكنيـ فتسقط الرـك كجو في بو المحمـك القائد

 بيف كشتاف اليـك ككاقع األمس كاقع بيف القرآنية كالنصكص خيةالتاري لمكقائع االستدعاء

 المعتصـ فإف كاليكاف، بالضعؼ مكقفو اتسـ قد العربي، الحاكـ/ كافكر كاف فإذا الكاقعيف،

 نظيرىا. قؿ ببطكلة مكقفو اتسـ

 التالية: الثنائيات عمى بالكقكؼ السابقة المقارنات لنا كتسمح  

 :أكليا 

 كافكر /الدكلة سيؼ

 الكاقع / الحمـ

 اليزيمة / االنتصار

 الذؿ / العزة

 الميانة / الكرامة

 :ثانييا

 معتصماه كا / كافكراه كا

 القكة / الضعؼ

 الماضي / الحاضر

 الخالصة العركبة / المسمكبة العركبة

 شاسع كالبكف كالغياب، الحضكر عبلقة مف مستفاد الثاني فينا بمفظو حاضر األكؿ كالطرؼ

 .كالتنافر التضاد عمى قائمة بينيما كالعبلقة الثاني، كالطرؼ كؿاأل الطرؼ بيف
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 بمشاربو التراث تكظيؼ في تنكيعو في نجح دنقؿ أمؿ الشاعر أف سبؽ مما يتضح

 حد إلى الشبيية اآلنية المحظة يخدـ أنو التكظيؼ ىذا يميز كالذم  لمداللة، خدمة المختمفة

 عف تعبيرا أحداثيا مف الكثير الشاعر كحييست التي القديمة، التاريخية بالمحظة كبير

 كأضاء الحديث، العصر كبيف العباسي العيد بيف الفاصؿ الزمف قز ـ فقد اآلنية، الظركؼ

 لتجرم القراء أذىاف إلى تسارع كاحدة نقطة في كالحمـ الكاقع تجمع بتفاصيؿ أث ثوُ  جديدان  زمنان 

 .المتشظي الكضع بخطكرة اإلحساس تعمؽ التي الترابطات مختمؼ فييا

 الشاعر سط رىا التي األىداؼ جممة مف تعدُّ  الجديدة لمرؤيا القديمة الرؤيا فمبلزمة

 لدل الشعرم القمؽ كتيرة كيضع ؼ الزمنيف، بيف الفجكة كيقمص المفاجأة، ليحدث دنقؿ أمؿ

 .زمكانيا مشتركان  ىمًّا الشخصية ىاتو لتحمؿ المتنبي

في مصر"  ي: "من مذكرات المتنببنية المغة الشعرية في قصيدة  -2
 "أمل دنقل":لـ

 صياغة في عنصر أعظـ ظمت إذ كبيرة، منزلة القصيدة في المغة عنصر احتؿ لقد

 كمف ، الشعرم األداء عبقرية تتجمى أرضيا ففي جميعيا، اإلنسانية اآلداب في القصيدة

 كجمالية نفسية عناصر مجمكعة إبداعيا عمى تتآزر التي الفنية المعمارات تبنى لبناتو

  (1)معقدة.
 ككجكده قكتو منيا يستمد لبناتو، أىـ ىي بؿ األسمكب، عناصر أىـ المغة إف

 األفكار عف التعبير في الطرائؽ اختبلؼ عمى يدؿ كالتراكيب العبارات فاختبلؼ

 االستبطاف بميمة تقكـ -التكصيؿ كظيفة جانب إلى– الشعرية المغة أف كما ،(2)كالعكاطؼ

                                       
 .15ق، ص1415، 1لفبلح، الككيت، طعدناف حسيف قاسـ، لغة الشعر العربي، مكتبة ا ( 1)
 .45ينظر، إبراىيـ السامرائي، لغة الشعر بيف جيميف، دار الثقافة، بيركت، د ط، د ت، ص ( 2)
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 حينما فالشاعر ،(1)التجديد أبكاب كفتح كالتحريؾ، اإلثارة غاياتيا: أىـ كمف ،كاالكتشاؼ

 مف عدد مع يتعامؿ بؿ كحدىا، األبجدية الحركؼ يستخدـ ال القصيدة، في المغة مع يتعامؿ

 بالمعنى المغة مع التعامؿ يبدك ىنا كمف كالمعنى، كالنكع كالحركة فالمكف المؤثرات،

  (2)الشامؿ.
 شخصية كبيف الشعر، لغة في الداللة بيف  كطيدة العبلقة أف يتضح ىذا كؿ مف

 المغة عف الشعر لغة يميز ما كىذا بو، المحيطة كالخارجية النفسية كالظركؼ الشاعر،

     (3)الحضارم. بالتطكر لمتأثر معرضة يجعميا كالتي العادية،

 صر":كمف الخصائص المغكية التي تميز قصيدة "مف مذكرات المتنبي في م

 :سيولة األلفاظ وبساطة التراكيب -2-1
ظير شعر "أمؿ دنقؿ" في آسرا لمقمكب، بسيكلتو كجزالتو، كرقتو كشدتو يجمع بيف 
العذكبة كالفخامة، كالحبلكة كالمتانة، كىذا رأم كثير مف النقاد الذيف تناكلكا شعر "أمؿ 

 دنقؿ" فشعره عندىـ يتسـ بسيكلة ألفاظو، ككضكح معانييا.

مف الناحية الفنية، فيك كاضح منسجـ ذك ديباجة ناصعة، كمعاف كأما شعره 
تجمع بيف االبتكار كالمحاكاة، يشعر القارئ لو بميؿ كاضح، ميؿ إلى سماعو كترديده 

 كىذه مف أىـ صفات الشعر الرفيع.

                                       
 .79أدكنيس، مقدمة لمشعر العربي، المرجع السابؽ، ص  ( 1)
 .51عز الديف اسماعيؿ، الشعر العربي المعاصر، المرجع السابؽ،  ( 2)
، ص 1988القط، االتجاه الكجداني في الشعر العربي المعاصر، مكتبة الناشر، الرياض، د ط،  ينظر: عبد القادر ( 3)

396. 
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لقد كاف لثقافة  "أمؿ دنقؿ" كسعة اطبلعو عمى شعر مف سبقو مف الشعراء    
اضح في شعره، فقد سمؾ مسمؾ السيكلة كالكضكح، فجاء شعره خاصة العرب منيـ، أثر ك 

 كاضحا، بعيد كؿ البعد عف التعقيد كالتكمؼ.

كىذا ما نبلحظو في قصيدتو "مف مذكرات المتنبي في مصر" حيث كاف اطبلعو 
كبالخصكص فترة مككثو في مصر في ظؿ حكـ "كافكر -عمى تجربة المتنبي كحياتو، 

ستطاع أف يكظؼ تمؾ األحداث بكؿ أبعادىا كمككناتيا أثر كاضح، فا -اإلخشيدم" 
لمتعبير عف تجربتو الخاصة، فجمع بيف كاقعيف متباعديف زمانيا، ككحد بينيما مف خبلؿ 

يد المتمكف لغة مستكحاة مف بيئة المتنبي، بأسمكب بارع كأنيؽ، كىكذا يككف الشاعر الُمجِ 
في نفس الشاعر، أتت األلفاظ كالقيـ  مف أدكاتو، فكمما كانت التجربة الفنية قكية كحية

التعبيرية المعبرة عنيا كثيقة الصمة بيا، قادرة عمى تجسيدىا كتفجير ما يتصؿ بيا في 
 نفس المتمقي، كمكنت الشاعر مف تكصيؿ طاقتو الشعكرية إلى قارئو.

 كتتضح تجميات المغة الشعرية في ىذه القصيدة، مف خبلؿ األدكات التالية:

 ئية:الصيغ اإلنشا -2-2

ال يحسف بالشاعر الذم يريد أف يتفاعؿ المتمقي مع تجربتو الشعرية، أف يقصر 
خطابو الشعرم عمى األسمكب الخبرم المباشر، إذ أنو لك فعؿ ذلؾ لماؿ المتمقي عف 
شعره،  كلما تفاعؿ مع تجربتو، لذلؾ كاف البد عمى الشاعر أف ينكع في أساليبو بيف 

مما يدعك القارئ كالسامع إلى االنتباه كااللتفات لمشاعر الخبرية كاإلنشائية الطمبية، 
كرسالتو، كما نبلحظو في قصيدة "مف مذكرات المتنبي في مصر"، أف أمؿ دنقؿ كظؼ 

 بعض األساليب اإلنشائية في ثنايا القصيدة كالتي مف بينيا:
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 االستفيام:  - أ
زم يككف إف االستفياـ نكعاف: حقيقي يتكخى بو صاحبو معرفة ما يجيمو، كمجا

السائؿ عالما فيو بما يسأؿ عنو لكنو يقصد بو معنى مف المعاني المجازية التي يفيميا 
المتمقي مف السياؽ المغكم عند تأمؿ النص، كسبر ما يمكف كراءه مف معاني كأسرار، ىذه 

  . المعاني المجازية تتسع لشتى ضركب الفكر

 يمي: كيتجمى أسمكب االستفياـ في قصيدة "أمؿ دنقؿ" فيما

 جاريتي مف حمب تسألني: متى نعكد؟

 ما حاجتي لمسيؼ مشيكرا؟

 ما دمت جاكرت كافكرا؟

 عيد بأية حاؿ عدت يا عيد؟

 بما مضى؟ أـ ألرضي فيؾ تيكيد؟

 ناديت يا نيؿ ىؿ تجرم المياه دما؟

 لكي تفيض.. كيصحك األىؿ إف نكدكا؟

بؿ قاـ بتكظيفو لغاية  إف االستفياـ ىنا ليس حقيقيا، فيك ال ينتظر إجابة محددة،
في نفسو، كالقارئ ليذه القصيدة سيكتشؼ ببساطة الغرض منو، كىك السخرية كاالستيزاء 

 كالغضب كاالنكسار بسبب اليزيمة التي مني بيا العرب .

 النداء:  - ب
 فمف ذلؾ قكلو:

 )كا كافكراه.. كا كافكراه(، )كا ركماه.. كا ركماه(، )يا منقذ العرب.. يا منقذ العرب(
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 )ناديت يا نيؿ(، )بأية حاؿ عدت يا عيد؟(. 

إف كؿ ىذه الصيغ جاءت مبلئمة كخادمة لمكضكع القصيدة، ككاشفة عف مشاعر الشاعر 
التي يغمب عمييا الذؿ كاالنكسار، فأداة النداء )كا(، تفيد االستغاثة كالندبة، كذلؾ ليبرز 

ا  ليخمص الجارية العربية حجـ المفارقة بيف بيف مكقؼ سيؼ الدكلة الذم جيز جيشا جرار 
مف األسر، بعد أف صاحت تستغيثو: كا معتصماه، كبيف مكقؼ كافكر الذم بدؿ أف يأمر 
بإنقاذ "خكلة" مف بيف أيدم الركماف، أمر خادمو أف يشترم جارية ركمية تجمد لتصيح: كا 

 .ركماه، كعبارة "يا منقذ العرب" نداء لسيؼ الدكلة، يحمؿ معنى اإلعجاب كالتعظيـ

 التكرار: -2-3
لقد استخدـ الشاعر أسمكب التكرار في االنتقاؿ مف مشيد إلى مشيد آخر، فمرة 
يستخدمو لينتقؿ مف مشيد الحديث مع كافكر، إلى مشيد تجكؿ المتنبي في ردىات 
القصر، كمرة أخرل في نياية القصيدة عندما يمحظ في مجمس كافكر ابتسامة الخادـ 

 كعندما يسقط جفناه كينكفئ(.كيتمثؿ ىذا التكرار في قكلو: )

ككرر الشاعر عبارة: )كسيفو في غمده يأكمو الصدأ(، مرة في بداية القصيدة كمرة 
 أخرل في نيايتيا، ليؤكد حقيقة كافكر، كيكشؼ زيؼ بطكالتو المكىكمة.

يكرد الشاعر عبارة )سئمت( عمى لساف المرأة تارة، كعمى لساف الرجؿ تارة أخرل 
.إذ أنيما يمثبلف حا  لة الشعب الرافض ليذا الكضع العربي المتأـز

جاء تكرار عبارات )كا كافكراه.. كا كافكراه(، )كا ركماه.. كا ركماه(، بكصفيا 
أسمكبا مف أساليب النداء الذم يفيد االستغاثة، ككذلؾ تكررت عبارة )يا منقذ العرب( عمى 

كلة، كىذا التكرار يأتي لساف الصبية الصغار، الذيف يعمقكف آماال كبيرة عمى سيؼ الد
لتصكير حالة العرب الذيف ال يفقيكف إال التغني بأمجاد الماضي، كترديد الشعارات 

 كاألناشيد التي ال تنفع كال تفيد في شيء.



 قناع المتنبي في شعر أمل دنقل                                    الفصل الثاني
 

 

83 

ثـ يكرر الشاعر عبارة )ثـ تعكد باسما كمنيكا( مرتيف في القصيدة، جامعا بيف 
الذم أنستو لذة االنتصار، كؿ التعب االبتسامة كاإلنياؾ في تصكير حالة سيؼ الدكلة، 

كالمشقة التي تكبدىا أثناء المعركة، كفي نياية القصيدة يكرر الشاعر عبارة )عيد بأية 
 حاؿ عدت يا عيد(، كىك تناص مع بيت لممتنبي مف حيث المفظ كالصيغة.

 الموسيقى الشعرية: -3
 اإليحاء في كبير بدكر معكتضط الكاقعية كبتجربتو لمشاعر النفسية بالحالة ترتبط المكسيقى

ثارة التجربة، بيذه  القصيدة في المكسيقى التشكيؿ لفكرة الجمالي األساس كيقكـ حالة كا 
 فتعكس بذاتو، لشاعر معينة شعكرية بحالة ترتبط إيقاعية بنية القصيدة" فأ اعتبار عمى
 ةصكر  في بؿ الشاعر، نفس في قبؿ مف عمييا كانت التي صكرتيا في ال الحالة ىذه

ا تنسيقنا منسقة جديدة  كتنسيؽ بيا، االلتقاء عمى اآلخريف يساعد أف شأنو مف ،بيا خاصن
 (1). "لنسقيا كفقناالمضطربة  مشاعرىـ

 لكنيا تصرح، كال ررقَ تُ  ال فالمكسيقى كجكىرىا المكسيقى عصب اإليحاء كيشكؿ
 لكننا كنييا، ندرؾ أف قبؿ حالة فينا تثير "، عمـتُ  أك فيـتُ  أف قبؿ كتستثير كتثير تكحي
 (2)، كىذه ىي غاية الشعر كالفف عامة".تحت تأثيرىا  كنقع بيا ننفعؿ

كالمكسيقى في شعر دنقؿ إيحائية بالدرجة األكلى، تقـك عمى تصكير التجربة 
ثارة االنفعاالت كالعكاطؼ  شباعيا بالبعد الصكتي لمغة لتككف قادرة عمى التأثير كا  كا 

ف فمكسيقى "دنقؿ" خاضعة لحركت و النفسية، كما تمكج بو نفسو مف حاالت مد كجزر، كا 
يجب أف تككف حركة الدفقات العاطفية، كالصكر التي تفرض صيغيا "  حركة القصيدة

العامة، فميس ىناؾ إذف قالب نغمي كاحد يمكف أف تفرغ فيو قصيدة معينة، كنظرا 
لمعبر عنو، فإف الشكؿ لخضكعيا في عممية اإلبداع، لعبلقة جدلية بيف العبلمة كالكاقع ا

                                       
 .64عز الديف اسماعيؿ، الشعر العربي المعاصر، المرجع السابؽ، ص  (1)
 .163، ص 2003، 1عالـ الكتب الحديثة، إربد، األردف، ط -دراسة أسمكبية-فتحي أبك مراد، شعر أمؿ دنقؿ ( 2)
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، كاإليقاع عمى الخصكص، ال يمكنو إال أف يككف انعكاسا لمتحكؿ، كبالتالي  عمى العمـك
 (1) . متغيرا كمتنكعا"

فقد ارتبط شعر "أمؿ دنقؿ" بتجربتو الشعكرية ارتباطا كثيقا، كتؤدم دكرا كظيفيا 
مف مذكرات –ي قصيدة كاضحا يتمثؿ في اإليحاء بأبعاد ىذه التجربة، كىذا ما نبلحظو ف

حيث كانت مكسيقاه في أغمبيا مكسيقى ىامسة ذات إيقاع حزيف  -المتنبي في مصر
 كنغـ كسير، كما نبلحظ مثبل في المقطع التالي:

 "خكلة تمؾ البدكية الشمكس

 لقيتيا بالقرب مف أريحا

 سكيعة ثـ افترقنا دكف أف نبكحا

 لكنيا كؿ مساء في خكاطرم تجكس

 ىا العبكسيفطر بالشكؽ ثغر 

 أشـ كجييا الصبكحا

 (2)أضـ صدرىا الجمكحا..."

كما فضؿ الشاعر خبلليا استخداـ األصكات الميمكسة كالقكافي الساكنة التي 
 تصدح بألحاف األلـ كاألسى، كأنات الكجع اإلنساني.

فالمكسيقى إذف ال تقدـ أفكارا بؿ تخمؽ إحساسا كتثير صكرا كرؤل، "فالنغمة 
مى تحذير كعي المتمقي، كتدعو أشد تقببل لمنشكة الفنية، إذ تحدث فيو المكسيقية تعمؿ ع

                                       
 .224، ص1987، 1عزيز الحسيف، شعر الطميعة في المغرب، منشكرات عكيدات، بيركت، باريس، ط  ( 1)
 .187السابؽ، ص  األعماؿ الشعرية الكاممة، المصدر أمؿ دنقؿ، (  2)
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حالة مف الذىكؿ كالرعشة المتداخمة، كىي في أصميا غـ ينسرب كيجكؿ في النفس، ثـ 
 (1)".  يتجمد في لحظة كيصبح معنى

كعمى ىذا فإف المكسيقى في الشعر تستطيع أف تقيـ بناء متكامبل، يجمع بيف 
في أعماؽ الفناف كالغائر في نفسو، كبيف غيره مف المتمقيف، في قدرة فنية التأليؼ القائـ 

 عمى جعؿ إيقاعات النفس تجذب اآلخريف بكاسطة النغـ الشعرم.

 :الوزن والقافية -4
المتأمؿ في مكسيقى "دنقؿ يبلحظ أنيا ذات إيقاع أحادم، شأنو شأف رؤيتو 

اف يمتقي في كثير مف قصائده عددا المركبة، كقصيدتو ذات النفس الدرامي الكاضح، فقد ك
مف العناصر اإليقاعية المختمفة التي تشكؿ شبكة إيقاعية متراكبة، مف خبلؿ تفاعؿ 
عناصرىا اإليقاعية معا، باإلضافة إلى ما تضفيو مف جك نفسي كانفعالي يجعؿ القصيدة 

 (2)أكثر ثراء كحيكية.

عمييا خاصة المتدارؾ  ركز "أمؿ دنقؿ" عمى البحكر الصافية، كنظـ أغمب شعره
كالرجز كالرمؿ، كىناؾ عبلقة مكسيقية داخمية تجمع بيف ىذه البحكر الثبلثة، بحيث يسيؿ 
تحكؿ أحدىا إلى اآلخر دكف شذكذ، حيث يمكف تحكيؿ الرمؿ إلى الرجز كالعكس، كذلؾ 

 بقمب السبب الخفيؼ في نياية تفعيمة الرمؿ عمى النحك التالي:

 /  الرجز: مستفعمف   الرمؿ: فاعبلتف       

      /0//0/0                    /0/0//0 

                                       
 .119، ص 1983، 2إيميا الحاكم، الرمزية كالسريالية في الشعر الغربي كالعربي، دار الثقافة، بيركت، لبناف، ط  ( 1)
ينظر: رمضاف الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالية، دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر كالتكزيع  ( 2)

 .188، ص 2002، 1اإلسكندرية، ط 
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كما يمكف أف تفضي ىذه البحكر الثبلثة بعضيا إلى بعض دكف حذؼ أك قمب 
كمعمكـ أف دنقؿ كاف مكلعا بالتغيير كالتنكيع كالتجريب، فكما استخدـ أكثر مف بحر في 

متفعيمة المعيارية لمكزف داخؿ ىذه القصيدة ، فقد لجأ إلى استخداـ تنكيعات عديدة ل
القصيدة فقد حاكؿ أف يطكع أكزانو العركضية بما يخدـ تجربتو الشعرية، حيث تصرؼ في 

 (1)التفعيبلت حذفا كزيادة كتشطيرا.

ففي قصيدة "مف مذكرات المتنبي في مصر" استخدـ الشاعر تنكيعات كثيرة 
داخؿ السريع في بعض المقاطع لمتفعيمة المعيارية لبحر الرجز كىي: "مستفعمف"، مع ت

 لكننا نجد تفعيبلت متنكعة ال ىي مف السريع كال البسيط كال الرجز.

 أمثؿ ساعة الضحى بيف يدم كافكر

/0///0   //0//0   /0// /0  /0/00 

 ُمْف     ُمْفَتِعُمْف   ُمْسَتْفعْ ُمْفَتِعُمْف    َمَفاعِ 

خيرة في الشطريف صكرة غير كما نبلحظو مف خبلؿ ىذا التقطيع أف التفعيمة األ
 معيكدة "لػػػػُمْسَتْفِعُمْف"، حيث تحكلت إلى: )ُمْسَتْفْع(.

 كما نجد اضطرابا كبيرا في بعض األحياف كقكلو:

 جاريتي مف حمب تسألني متى نعكد

/0///0  /0//0  /0///0   //0//00 

 مفتعمف    فاعمف   مفتعمف    مفاعبلف

 قمت الجنكد يمؤلكف نقط الحدكد

                                       
 .75ينظر: شريفة عثماف عباس، أدكات البناء الفني في شعر أمؿ دنقؿ، المرجع السابؽ، ص  ( 1)
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/0/0//0   //0//0  /0/////00 

 مستفعمف     مفاعمف    

 ما بيننا كبيف سيؼ الدكلة

/0/0//0   //0//0  /0/0/0 

 مستفعمف       مفاعمف  مستفعؿ

 تبريره إلى البعض كيذىب لمستفعمف معيكدة غير صكرة األخيرة التفعيمة أيضا
 تكازييا التي" نقط" لفظة فكبي بينيا فربط الرجز، بحر في جديدة تعد الصكرة بالقكؿ: إف

 كاليزيمة لمضعؼ سببنا تصبح ثـ كمف كالخبلؼ، الفرقة سبب ىي بالتالي فنقط الحدكد
  (1)المتردم. الكاقع مكاجية عف كالعجز

كيمكف القكؿ أف ىذا التمرد عمى البنية السميمة عمى بحر الرجز، يرجع إلى تمرد 
رفض االستكانة كاالستسبلـ، كبذلؾ جاء الشاعر عمى الكاقع المعيش بكؿ معطياتو، فيك ي

 تمردا شامبل عمى مستكل الداللة النصية كاإليقاعية.

                                       
 .101ت الشعرية، المرجع السابؽ، ص ينظر: سامح الركاشدة، فضاءا ( 1)
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 الخاتمة:

 لقد خمص ىذا البحث في األخير إلى جممة مف المبلحظات كاالستنتاجات أىميا:

 ي حظيت الصكرة الفنية باالىتماـ البالغ مف قبيؿ النقاد القدامى كالمحدثيف في
عقمية تعتمد عمى المنطؽ لدل القدامى، كنفسية تعتمد عمى الشعكر لدل 
المحدثيف، كلكنيـ جميعا يتفقكف عمى أف الصكرة كسيمة يعتمدىا الشاعر لتحقيؽ 

 أىمية الشعر، كال يستطيع الشعر أف يحقؽ غايتو دكنيا.
  لدل تكصمت ىذه الدراسة إلى استخبلص مفيـك "القناع" مف خبلؿ مفاىيـ متعددة

النقاد كالمبدعيف العرب، كىي مفاىيـ قريبة مف بعضيا جدا تدكر في جممتيا حكؿ 
استدعاء رمز أك شخصية، كالتفاعؿ معيا باستمياـ بعض مكاقفيا كتجاربيا 

 كتحميميا مكاقؼ المبدع كرؤاه المعاصرة.
  لقد حظي المتنبي بشخصيتو اآلسرة، باىتماـ عديد المبدعيف كالشعراء

كاف حضكره بارزا كقكيا في كثير مف اإلبداعات، كىذا راجع إلى المعاصريف، ف
المكاقؼ كالقضايا المشتركة بينو كبيف ىؤالء الشعراء، كفي مقدمتيا القضية القكمية 

 العربية، القضية التي ال تعرؼ مكانا كال زمانا، كال تنتيي إال بانتياء اإلنساف.
 مف ناحية االنتماء القكمي  يرتبط أمؿ دنقؿ بالمتنبي برابط كثيؽ، ليس فقط

 كالقضايا العربية المشتركة، بؿ مف الناحية النفسية كالتجربة الشخصية كذلؾ.
  "استخدـ "أمؿ دنقؿ" قناع المتنبي في قصيدتو: "مف مذكرات المتنبي في مصر

كعنكاف عمى مرحمة حديثة تكررت فييا مكاقؼ تراثية مشابية، كفي كؿ شخصية 
الت تزاكج بيف الحمـ كالكاقع الماضي كالحاضر، الثابت تظير في النص تمكح بدال

كالمتغير، كفي كؿ فضيحة يستكشفيا دنقؿ يبحث عف دكر الشاعر إزاء ما يحدث 
زاء السمطة التي تأمره بقكؿ نعـ، في مقابؿ نداء ضميره الذم يحثو  مف فجائع، كا 

 عمى قكؿ ال.
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  بتو الذىنية كالكجدانية لقد استطاع "دنقؿ" أف يبني قناعا يجسد مف خبللو تجر
ككاف لظيكر الحكارية األثر الفاعؿ في القصيدة، إذ شحنت برؤل قكمية 

يديكلكجية، عمقت الشعكر بثقؿ ىزيمة   .1967كا 
  إف رمكزا مثؿ: خكلة، كسيؼ الدكلة، ككافكر، ما ىي إال بيادؽ ساكنة كبؤر قمقة

ة زمنية آنية، كدفعيا حركيا "دنقؿ" داخؿ النص، ثـ حمميا مغازيو، ثـ شحنيا بطاق
في كجو مكاف ال عيد لو بو، فأجبرىا عمى الكقكؼ في مكاجية اليأس كاالنيزاـ 

 الذم يعاني منو الشاعر.
  أما عمى مستكل التشكيؿ المكسيقي في القصيدة، فقد اتسع نطاؽ اإليقاع الشعرم

ية عنده، كأصبح ينكع المكسيقى في المقاطع المختمفة، كتعبير عف الحالة النفس
 كالمعنكية لديو.

كأخيرا ال تزعـ ىذه الدراسة أنيا قد كفت بكؿ ما يستحؽ الدراسة في مكضكع ىذا 
البحث ألف عالـ "أمؿ دنقؿ" شديد االتساع كالعمؽ، كال يمكف ألم دراسة أف تفيو حقو مف 

يـ الدراسة كالتحميؿ، كلكنيا تأمؿ في أف تككف قد أضافت كلك قدرا يسيرا، يفيد في إثراء الف
 ليذا العالـ الرحيب لمشاعر "أمؿ دنقؿ"
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1978. 
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 مت حبمد اهلل   



 

 

 :ممخص

تناول ىذا البحث موضوع "صورة المتنبي في شعر أمل دنقل"، وجاء في فصمين األول 
 نظري والثاني تطبيقي.

مفيوميا بين النظرة القديمة  تعرض الفصل األول إلى مفيوم مصطمح الصورة وتطور
والحديثة، ومدى أىمية عنصر الصورة في تشكيل العمل الفني، كما تطرق إلى مفيوم 
سياميما في تطوير الشعر واالرتقاء بو، أما الجزء التطبيقي  كل من الرمز والقناع، وا 

تي فقد اىتم برصد صورة المتنبي في شعر "أمل دنقل"، واألسباب الفنية والموضوعية ال
جعمتو يتقنع وراء شخصية المتنبي فقد عبَّر من خالل ىذه الشخصية عن ىمومو 
وىموم عصره، فكانت تجربة "أمل دنقل مع "المتنبي"، تجربة تحمل حركة متواصمة 

 بماض وحاضر وحتى مستقبل.

Résumer  

Cette recherche ou thèse a traité le sujet « L’image 
d’Elmoutanabie dans les poèmes d’Amel Denkeul », et il est venu dans 
deux chapitres, l’un théorique, l’autre pratique. 

Le premier  chapitre a traité le terme de l’image et la 
progression de sa notion entre la vision ancienne et moderne et le rôle  
joue l’image dans la constitution du travail artistique, Et il a traité aussi 
la notion de signe et de masque et leur contribution au développement 
de poésie, Tandis que le côté pratique, il s’intéresse aux causes qui 
laisse le poète Amel dekeul imiter la personnalité d’el Moutanabie pour 
exprimer ses soucis et de son époque, donc l’expérimentation D’Amel 
Denkeul avec el moutanabie porte un mouvement permissent avec un 
passé, un présent, et peut être un avenir.  

 


