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  الشعريةالشعرية  المعارضاتالمعارضات  خطابخطاب  فىفى  المعنىالمعنى  تحوالتتحوالت  فىفى  ودورهاودورها  الشعريةالشعرية  الصورةالصورة
 شيخة بنت راضي سميليل العتيبي. أ

 الملخص
 ، االحتجزززا  شزززعر فزززي الشزززعرية الصزززور تحزززول دراسزززة علزززى البحززز  هززز ا يركززز 
 ثززز  ومززز  ، الشزززعرية الصزززور لمفهزززو  وحزززدي  قزززدي  مزززوج  بتعريززز  الدراسزززة وبزززدأت
 حديثززة ب غيززة نظززر وجهززة مزز  الشززعرية الصززور خزز ل مزز  المعنززى تحززول دراسززة
 عز  تكشز  التزي األفكزار بي  الع قة وك لك. الب غة بي  تبادل كعملية. المسمى
 الوظيفزززة توضزززي  سزززيت  كمزززا. للب غزززة والمنزززاه  االحتجزززا  خطزززاب بزززي  الصزززلة
 اسززتخد  ، األخيززر الشززعر  خطابزز  تشززكيل فززي. الدراسززة هزز   فززي للمعنززى الب غيززة
 التززززرا  وأفكززززار تقاليززززد لنقززززل معرفززززي كتكززززوي  الشززززعرية الصززززور األحيززززا ي الشززززاعر
 مز  تشكلت ع مات أو ع مات تحمل التي الخاصة لغت  على ويهيم . الب غي
 األفكزززار مززز  مجموعزززة مززز  أساسزززي بشزززكل  هنززز  فزززي تشزززكلت التزززي رؤيتززز  خززز ل

 إنتززا  إلززى يززؤد  الزز   المرجعززي الخطززاب مزز  المتبززادل االرتبززاط مزز  ، االنطباعيززة
 .ومدروسة تاريخية قيمة. معنى لها تقليدية غير محددة معاني وتوليد

: التزززالي النحزززو علزززى مقسزززمة الجديزززد الخطزززابي للمفهزززو  وفقًزززا الخطابيزززة الصزززور
 الصززور ، الرم يززة الصززور ، النسززبية الصززور ، المجززاورة الصززور ، اإلحالززة صززور
 الشزعرية للصزور الوظيفيزة الوحزدات هز   اتبز  ، والتعمي  الجدلية الصور ، المتغيرة

والتوصزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززيات النتزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززا   وأهززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز 
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Poetry Imagery and its role in transferring of the meaning 

In the address of Poetry of protest 

Abstract 

This research focuses on studying the poetic imagery transformation 

in the of Poetry of protest, the study started  with a brief ancient and 

recent definition for the concept of the poetic imagery, hence study of 

meaning transformation through the poetic imagery from recent rhetoric 

point of view labeled as an exchange process between rhetoric.  As well 

as the relationship between thoughts that reveal the link between the 

rhetoric of protest and anti-rhetorical. Also, the rhetorical function of 

meaning will be showed in this study.  in formation of his recent poetic 

rhetoric  the animistic poet used Poetry Imagery as a cognitive 

formation for conveying traditions and thoughts of rhetoric heritage. 

And dominate his special language which bears signs or marks that he 

formed by  his vision which basically formed in his mind with a 

collection of thoughts impressions, with the exchanged connection with 

the reference rhetoric that lead to production and generation of a 

specific nontraditional meanings having  a historical and thoughtful 

value. 

The rhetoric imagery according to the new rhetorical conception 

divided as follow: the referral imagery, neighboring imagery, relative 

imagery, Symbolic imagery, variant imagery, argumentative and 

circulative imagery, follow these category poetic imagery functional 

units and the most important results and recommendations 
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 المقدمة
ريتشزارد   تقو  دراسة المعنى في  الب غة الجديدة التي تأسست على يزد       

فت  مجال تعدد المعاني واخت فاتها، وربطها بسياقاتها واستعماالتها  ال   دعا إلى
عددة، فالسياق يمثل إحدى الدعامات األساسزية فزي الب غزة الجديزدةا لز ا يجزب المت

التعامزززل مززز  المعنزززى علزززى أسزززاط الحركزززة والنشزززاط ال الجمزززود والثبزززات، فالكلمزززات 
عنزززدما تتفاعزززل مززز  سزززياقاتها يقتضزززي  لزززك التفاعزززل أنماًطزززا مززز  التزززداخل والتشزززابك 

جوانب السياقات المختلفة لمعنى تخص جل األفكار المتجاورة، والمعاني الغا بة، و 
يسعى ه ا البح  إلزى دراسزة طرا زق تحزوالت المعنزى فزي شزعر ل ا ا الكلمة الواحدة

المعارضززات فززي ضززوغ الب غززة الجديززدة، التززي تخززتص بززتجراغات ومفززاهي  تتجززاو  
مفزززاهي  الب غزززة القديمزززة فزززي دراسزززتها للخطابزززات األدبيزززة، فالب غزززة الجديزززدة ت عنزززى 

الب غزززززي، مززززز  تبيزززززا  قواعزززززد  المضزززززمرة، واسزززززتخ ص بنياتززززز   بوصززززز  الخطزززززاب
ودالالت ا و لك باالنفتزا  علزى مجزاالت معرفيزة مختلفزة مثزل: التداوليزة، ونظريزات 
التواصل والسيميا يات، ل ا فالب غة الجديدة تسعى إليجاد طرا ق جديدة في دراسة 

ا لز  تعزد تقتصزر علزى النص األدبي، انط ًقا م  الب غة نفسها، حي  إ َّ وظيفتهز
 تحليل النصوص فحسب، بل تمتد إلى إنتاجها أيًضا. 

إعزززادة قزززراغة نصزززوص المعارضزززات فزززي الشزززعر العربزززي ويهـــدل البحـــث  لـــى 
جززراغات منهجيززة، لعززل  الحززدي  فززي ضززوغ مززا تززوفر  الب غززة الجديززدة مزز  أدوات وال

شز  عز  أهمها: االعتمزاد علزى مفهزو  الصزورة الشزعرية فزي الخطزاب الشزعر ا للك
التحوالت والتغّيرات التي تطرأ على المعنى الشعر  م  عصر إلى آخر. ومناقشزة 
دور الصززور الب غيززة فززي فهزز  الع قززة بززي  الرمزز  فززي الززنص التراثززي وتفسززيرها ، 
والع مزة اللغويززة فزي الززنص اإلحيزا يا للكشزز  عز  الحززدود المعرفيزة الجديززدة التززي 

طززرأت علززى المعززاني مزز  حيزز  التطززور  يقزز  عليهززا النص.ورصززد التحززوالت التززي
 والتغير.
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طبيعزة الع قزة التي يطرحها هز   البحز  ضزم  البحز  حزول  وتندرج اإلشكالية
بي  المعنزى الشزعر  عنزد شزعراغ اإلحيزاغ والمعنزى الشزعر  فزي النصزوص التراثيزة، 
حي  يكش  البح  في طبيعة تلك الع قة ع  حضزور الزنص التراثزي فزي الزنص 

الحضزززور يطزززر  العديزززد مززز  التسزززاؤالت أهمهزززا: هزززل ع قزززة الزززنص  الحزززدي ، وهززز ا
المعزارض  بزالنص التراثززي هزي ع قززة التزاب  بززالمتبوا ع أ  أنهزا ع قززة تكشز  عزز  
حضور التراثي فزي الحزداثي ع  مزا دور الصزورة الشزعرية فزي الكشز  عز  تحزوالت 
  المعنزززى فزززي الخطزززاب الشزززعر ع ويطمززز  هززز ا البحززز  إلزززى اإلجابزززة عززز  عزززدد مززز

 التساؤالت، لعل م  أهمها:
 كي  يتحول المعنى م  النص التراثي إلى النص اإلحيا ي ع 
  مزززا دور الصزززورة الشززززعرية فزززي تحززززول المعزززاني بزززي  الززززنص التراثزززي والززززنص

 اإلحيا يع
 ما الوحدات الوظيفية للصورة الشعرية عند شعراغ النصوص اإلحيا ية ع 

ي الدراسزززةا أل  الب غزززة الجديزززدة واتخززز ت المزززنه  الوصزززفي التحليلزززي منهًجزززا فززز
ب غة وصفية، كما أفدت في الج غ التحليلي م  إجراغات التحليل السيميا ي ال   

 يهت  بتحليل الع مات والرمو  في الخطاب الشعر .
 أوال: مفهوم الصورة الشعرّية 

تكم  أهمية الصورة في الخطاب الشعر  بوصزفها أحزد مقوماتز  األساسزية التزي 
ليهززا شززعريت ، حيزز  تمتلززك القززدرة علززى تحريززر اللغززة مزز  الع قززات العقليززة ت بنززى ع

التقليديزززة التزززي تزززربط بزززي  مفرداتهزززا، وتولزززد ع قزززات جديزززدة مززز  شزززأنها أ  تحقزززق 
الدهشة، وتنطلق إلزى أفزق أوسز  فتكتسزب بز لك دالالت ومعزاني جديزدة ومبتكزرة ال 

 تتوافر للمفردات المجردة التي تتكو  منها الصورة.
 الصورة في النقد القديم :  

رسزاغ قواعزد ،  يعود الفضل إلزى نقادنزا القزدامى فزي تأسزيط مصزطل  الصزورة، وال
فالجزززاحظ هزززو أقزززد  مززز  أشزززار إلزززى مصزززطل  الصزززورة حزززي  عزززّد الشزززعر صزززناعة، 



 العتيبي سميليل راضي بنت شيخة أ. والت المعنى فى خطاب المعارضات الشعريةالصورة الشعرية ودورها فى تح
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، وهززو بهزز ا يشززير إلززى نززوا  خززاص  مزز  (1)وضززرًبا مزز  النسزز ، وجنًسززا مزز  التصززوير
طريزق األفكزار المألوفزة التزي تعمزل علزى تزأثير  التصوير يقو  بتشكيل المعنزى عز 

واسزتمالة المتلقززي نحزو سززلوك معززي . فتخيزر اللفززظ، وسززهولة المخزر ، وكثززرة المززاغ، 
وصزحة الطبز ، وجزودة السززبك، وت حز  أجز اغ القصزيدة، هززي عناصزر أدبيزة ر يسززة 

 .(2)تقو  عليها الصورة الشعرية عند الجاحظ 
ة ي سززتعا  بهززا فززي تشززكيل المززادة وصززوغها، أمززا قدامززة فيجعززل مزز  الصززورة وسززيل

، (3)«كانت المعاني للشعر بمن لة المادة الموضوعية، والشزعر فيز  كالصزورة » فت ا
ويزززرى الجرجزززاني أ  التصزززوير والصزززياغة همزززا السزززبيل للكززز   الفنزززي، وأ  المعنزززى 

، فالصزززياغة الشزززعرية هزززي (4)مزززادة الصزززورة والصزززون الشزززعريي  مززز  الناحيزززة الفنيزززة 
رة جديدة للمعنزى. ويزربط  القرطزاجني عنصزر التخييزل بالصزورة التزي تقزو  فزي صو 

خيززال الشززاعرا فينفعززل لتخّيلهززا، وتصززورها، أو تصززّور شززيغ آخززر بهززا انفعززااًل مزز  
.  وتعنزي الصزورة الشزعرية وفزق (5)غير روّية إلى جهة م  االنبساط أو االنقبا  
سززتعمال اللغززة اسززتعمااًل فنًيززا يززدل هزز ا التصززور والفهزز  الززداللي قززدرة الشززاعر علززى ا

على مهارت  اإلبداعية، ويجسد شاعريت  فزي خلزق االسزتجابة والتزأثير فزي المتلقزي، 
دراكهزز   وهزز ا الززوعي الفنززي يعكززط مززدى إلمززا  النقززاد القززدامى بالصززورة الشززعرية، وال

 العميق لطبيعتها وأثرها في الخطاب الشعر .  
ور حزول اعتبارهزا نوًعزا ب غًيزا بمثابزة انتقزال ويبدو أ  المفهو  القدي  للصورة يزد

أو تجززو  فززي الداللززة لع قززة مشززابهة، أو ع قززة تناسززب متعززددة األركززا ا لزز ا اهززت  
النقززززاد القززززدامى بالتحليززززل الب غززززي للصززززورة، وتمييزززز  أنواعهززززا وأنماطهززززا المجا يززززة، 

تبروهززا بوسززاطة التركيزز  علززى دراسززة الصززورة الشززعرية عنززد كبززار الشززعراغ، كمززا اع
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 تقززديًما حسززًيا للمعنززى وأدركززوا تأثيرهززا فززي المتلقززي، وقرنززوا هزز ا التززأثير باللزز ة الفنيززة
، ودرسزوا مفهزو  التخييزل فزي الخطزاب الشزعر  (6)والتفتوا إلى صلة الصورة بالشزعر

 وأثر  في الصورة.
 الصورة في النقد الحديث: 

نمززاط أساسززية هززي: يتحززدد مفهززو  الصززورة فززي النقززد الغربززي الحززدي  فززي ث ثززة أ
الصززززورة ال هنيززززة، والصززززورة المجا يززززة، والصززززورة الرم يززززة، تبًعززززا للع مززززات اللغويززززة 
والسياق الداللي ال   تحضر في  ه   الع مات، حيز  تكشز  كزل داللزة مز  هز   

، إال (7)الدالالت ع  جانب خاص فزي فهز  الصزورة وتأكيزد عنصزر مز  عناصزرها 
مستقر للصورة إلى حدَّ ما عنزد النقزاد الغزربيي  هزو أن  يمك  القول إ َّ المصطل  ال

التفاعل المتبادل بي  الفكرة والرؤية والحواط اإلنسانية األخرى في خلق االستجابة 
واإلحسزززاط بززز لك التفاعزززل عنزززد المتلقزززي سزززواغي كانزززت االسزززتجابة حسزززية بصزززرية أو 

 .(8)معنوية تجريدية 
مززز  الصززورة الشزززعرية فزززي ث ثزززة  أمززا النقزززاد العزززرب المحزززدثو  فقززد تمثزززل مزززوقفه 

اتجاهززززات: االتجززززا  األول يززززرى أ َّ مصززززطل  الصززززورة نشززززأ بتززززأثير النقززززد الغربززززي، 
واالتجزززا  الثزززاني يزززرى أ  الصزززورة الشزززعرية فزززي التزززرا  النقزززد  العربزززي قزززد اسزززتوت 
مبحثًزززا متكزززامً  صزززادًرا عززز  فكزززر  عربزززي  تمثزززل الشزززعر نشزززاًطا اجتماعًيزززا وصزززناعة 

جا  الثال  فيرى أ  ه ا المصطل  حدي  النشزأة بدالالتز ، وخاصزة ماهرة، أما االت
الداللزززة النفسزززية لكنززز  قزززدي  فزززي أصزززل  يعزززود إلزززى وعزززي النقزززاد القزززدامى بخصزززا ص 

 الخطاب الشعر .
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 العتيبي سميليل راضي بنت شيخة أ. والت المعنى فى خطاب المعارضات الشعريةالصورة الشعرية ودورها فى تح
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وتعززدى النقززد العربززي الحززدي  فززي دراسززت  للصززورة إلززى جوانززب أخززرى وتفريعززات 
، ممززا (9)امين ، ووظيفتز  مختلفزة فزي أجنززاط األدب وفزي أشزكال ، وعناصززر ، ومضز

أتززا  فرصززة إثززراغ مفهززو  الصززورة الشززعرية بمززا يززت    مزز  رؤيززة ومنهجيززة، وأسززلوب 
الوسززا ل التززي » كززل ناقززد، ومزز  أبززر  تلززك المفززاهي  علززى سززبيل المثززال القززول بززت  

يحزاول بهزا األديزب نقزل فكرتز  وعاطفتز  إلزى قرا ز  وسزامعي  تزدعى الصزورة األدبيززة 
 عكط الجوانب اإلبداعية عند الشاعر.، وه ا ما ي(10)«

وتسزززابق المعنيزززو  بالشزززعر إلزززى وضززز  مفهزززو  للصزززورة ومززز   لزززك أ َّ الصزززورة  
الشززعرية هززي صززون لسززاني متميزز  ومتفززرد، ي عززد  فززي حقيقززة األمززر عززدواًل عزز  صززي  
إيحا ية، تأخ  بكيفيات التعبير ال بماهياتز  ، وتهزد  إلزى تحويزل غيزر المر زي مز  

لمحسوط، وتعوي  الغا ب إلزى ضزرب مز  الحضزور، ولكز  بمزا يثيزر المعاني إلى ا
، والصزززورة بهززز ا المفهزززو  تغزززدو (11)االخزززت   ويسزززتدعي التأويزززل بقرينزززة أو دليزززل 

تحززويً  وانحرافًززا لغوًيززا يهززد  إلززى إنتززا  دالالت جديززدة لهززا العديززد مزز  اإليحززاغات 
حيزززل بزززدورها علزززى واإلشزززعاعات التزززي تتضززز  مززز  خززز ل السزززياق والقرينزززة، والتزززي ت  

المعنززى الزز   يرمزز  إليززز  الشززاعر.وتتمثل قززدرة الشززاعر اإلبداعيزززة فززي خلززق حركزززة 
مت ب بة في النص الشعر  تتأرج  بزي  فقدانز  لمعنزا  فزي نفزط اللحظزة التزي ي عثزر 
فيها علي  م  جديد في وعي القارئ وضمير ، أ  فقزدا  المزألو  وتركيزب المعنزى 

، مما يفجر األبعاد اإليحا ية في ال ات المتلقية عنزد (12)الجديد ث  فقدان  مرة أخرى
بحثهززا عزز   لززك المعنززى، وهزز ا هززو محززور الصززورة الشززعرية بمفهومهززا الحززدي  فززي 

 النقد العربي. 
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وتزرتبط داللزة الصززورة علزى المعنزى بالتجربززة اإلنسزانية التزي تحززدد قيمزة الع مززة 
للفظيززة كع مززة أيقونيززة ال تسززتند الدالليززة سززواغ أكانززت أيقونيززة أ  رم يززة، فالصززورة ا

فزززي إنتاجهزززا للمعنزززى علزززى التشزززاب  المفتزززر  بينهزززا وبزززي  الموضزززوا الززز   تمثلززز ، 
فالتشززاب  يكززو  فززي أغلززب األحيززا  نسززبًياا أل  الصززورة ال تمتلززك نفززط خصززا ص 

ا لزز ا تشززكل نسززًقا معيًنززا مزز  تجليززات المعنززى ولززيط كليتزز ، (13)الشززيغ الزز   تمثلزز  
كنها ال تحيط ب ، أ  أنها تكتفي بعزر  المعنزى بواسزطة سلسزلة فهي تدل علي  ول

مززز  اإلشزززارات إلزززى عناصزززر أخزززرى متميززز ة ينتقزززل بوسزززاطتها المتلقزززي مززز  ظزززاهر 
المجززا  إلززى حقيقتزز ، ومزز  ظززاهر االسززتعارة إلززى أصززلها، يدفعزز   لززك االنتقززال إلززى 

، والبح  (14) تأمل ع قات المشابهة أو المجاورة التي تقو  عليها الصورة الشعرية
عزز  المعنززى الخفززي أو مززا يسززمى )بمعنززى المعنززى( بوصززف  اللحظززة السززابقة علززى 

 الفه .
 مفهوم الصورة الشعرية في البالغة الجديدة : 
دخلزززت دراسزززة الصزززورة فزززي النقزززد العربزززي الحزززدي  إلزززى منعطززز  منهجزززي جديزززد  

وجديزززد، يتمثزززل فزززي محاولزززة إخراجهزززا مززز  أفزززق الب غزززة التقليديزززة إلزززى أفزززق مغزززاير 
وبطريقة امتدت بالصورة نظرًيا إلى ت ق  منهجي يتجاو  عل  النفط إلى الفلسفة، 

، وبز لك اكتسزبت الصزورة (15)واللسانيات، والسزيميولوجيا، وعلزو  االتصزال الحديثزة 
الشزززعرية طابًعزززا جديزززًدا يزززت    مززز  التطزززورات التزززي تشزززهدها الحقزززول المعرفيزززة فزززي 

 الدراسات األدبية.
ورة الشعرية مفهوًما مختلًفا فزي الب غزة الجديزدة التزي ت عنزى بدراسزة واتخ ت الص

حيزززززز  انتقلززززززت باالسززززززتعارات الصززززززورة مزززززز  خزززززز ل وصزززززز  الخطابززززززات الشززززززعرية، 
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والتشبيهات بوصفها محسنات ت يينية للخطاب األدبي فزي الب غزة القديمزة لتصزب  
صزززرت صزززورة، ومززز  ثمزززة طزززورت مززز  آليزززة دراسزززة الصزززورة وتقسزززيماتها، حيززز  انح

الصززورة فززي ع قززة المشززابهة القا مززة علززى التشززبي  واالسززتعارة، دو  االرتكززا  علززى 
أو مزززا شزززابهها مززز   المجزززاورة )المجزززا  المرسزززل والكنايزززة(ع قزززات أخزززرى كع قزززة 

 الع قات.
ومزز  صززور تجززاو  الب غززة الجديززدة لتقسززيمات الصززورة التقليديززة إلززى تقسززيمات 

ومقززوالت تصززنيفية مختلفززة، تصززني  الصززورة جديززدة وفززق معززايير منهجيززة محززددة، 
 فززي ضززوغ التشززابة والتماثززل، والتجززاور، والرؤيززا، واال ززت  ، والسززيمياغ، واإلحالززة.
ززنفت فززي ضززوغ المعيززار الصززوتي أو الخطززي، وفززي ضززوغ المززورفي  )ال وا ززد  كمززا ص 
ززززنفت أيًضززززا حسززززب طبيعززززة الكلمززززة، أو حسززززب طبيعززززة  واللواحززززق والمقززززاط (، وص 

حسب طبيعزة الداللزة والسزياق التزداولي، والعديزد مز  التصزنيفات التزي  التركيب، أو
. ولزززز  تكتفززززي الب غززززة الجديززززدة (16)يضززززيق المقززززا  عزززز  حصززززرها، والحززززدي  عنهززززا 

بتطزززوير آليزززة دراسزززتها للصزززورة الشزززعرية بزززل إنهزززا أسزززندت لهزززا اسزززتثمارات وظيفيزززة 
وظيفزة معرفيزة، بوصفها استراتيجة م  اسزتراتيجيات الخطزاب األدبزي، فجعلزت لهزا 

 وحجاجية، ومرجعية، باإلضافة إلى الوظيفة الجمالية.
وخ صة القزول: إ  التطزور الز   أصزاب الصزورة الشزعرية فزي الب غزة الجديزدة 
ل  ينصب فزي مفهومهزا، لكنز  انصزب علزى آليزات دراسزتها وتقسزيماتها بمزا يتواكزب 

 م  متطلبات العصر.  
 المعارضات :ثانًيا: الصورة الشعرية في خطاب شعر 

تعد الصورة الشزعرية مز  أهز  التقنيزات اإلبداعيزة، واألسزاليب المخصوصزة التزي 
نتا  معانيز ، و لزك بمزا يتوافزق مز   استعا  بها الشاعر اإلحيا ي في إبداا نص  وال
تجربتزز  الشززعورية وحالتزز  النفسززية ممززا أدى إلززى إنتززا  معززاني جديززدة ومغززايرة عزز  
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هزز  الشززاعر اإلحيززا ي بتقليززد  للشززاعر المعززار   معززاني الززنص المعززار . ولزز   ا ت
واستخدام  لنفط وسا ل  في إنتا  المعنى، إال أن  ال يمك  بأ  حال مز  األحزوال 
أ  يصززززيب هزززز ا التقليززززد المعنززززى فززززي شززززعر المعارضززززات، فتكززززو  معززززاني الززززنص 
» الحاضزززر نسزززخة مكزززررة مززز  معزززاني الزززنص الغا زززبا و لزززك أل  المعنزززى بوصزززف  

مثززل نززب  العمززل الفنززي وروحزز  والتقليززد يززأتي علززى الجسززد والهيكززل حززال التجربززة ي
، فزت ا كانزت الصزورة أحزدى األنمزاط التقليديزة التزي (17)«وليط علزى الزنص والزرو  

توسززل بهززا الشززاعر التراثززي فززي التعبيززر عزز  المعنززى ضززم  خطابزز  الشززعر ، فززت  
اعًياا بغية أ  الشاعر اإلحيا ي ل  يقصد م  استخدام  للصورة الشعرية قصًدا صن

نمززا كززا  يززرو  اسززتحدا  صززور شززعرية  يكززو  خطابزز  المعززارض  مشززابهًا لززاول، وال
نتاجززز   قوامهززا الخصوصززية والتميزز ، تكشزز  عزز  إبداعزز  فززي تحوي تزز  المتكززررة وال

 للمعاني الجديدة التي مكانها في أفق المتلقي.
يماًنززا بقززدرة الصززورة الشززعرية علززى توجيزز  القززارئ إلززى بلززورة الم عنززى فززي الززنص وال

األدبي وبخاصة الشعر ، فت  ه   الدراسة ترو  االستعانة بها للكش  ع  المعنى 
فززي نصززوص شززعر المعارضززات، والوقززو  علززى تلززك التحززوالت التززي تتلبسزز  عنززد 
انتقالز  مز  الزنص التراثززي إلزى الزنص اإلحيزا ي، انط قًززا مز  أ  الشزاعر اإلحيززا ي 

وفززق سززياق  الجديززد )االجتمززاعي والثقززافي  يعمززل علززى إعززادة إنتززا  الززنص التراثززي
والتززاريخي(، بكيفيززة تتناسززب مزز  رؤيتزز ، وتصززور إبداعزز  الجديززد الزز   يحضززر فيزز  
الززنص الغا ززب، و لززك عزز  طريززق اللغززة التززي يسززتطي  مزز  خ لهززا إعززادة صززياغة 
المفردات التراثية، على هي ة خاصة مغايرة، محملة بأبعاد ودالالت جديدة ومتميز ة 

 انفعال الشاعر وتجسد قيمت  النفسية الخاصة ب . توحي ب
الصورة تعني كل » ويستأنط ه ا البح  بتعري  اليافي ال   يقول في  إ َّ 

تركيب لغو     ع قات تقو  على المشابهة أو المجاورة أو المعايرة )االن يا ، 

                                                

 (
17

, الديوانية : مجلة القادسية, جامعة القادسية, . إنتاج المعنى الفني )الذات,التجربة, القراءة(( غركان, رحمن

 .9, ص: 4119(, 9, المجلد )3-9: كلية التربية, العدد



 العتيبي سميليل راضي بنت شيخة أ. والت المعنى فى خطاب المعارضات الشعريةالصورة الشعرية ودورها فى تح
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

119                                                                                             

  

سد ا أل  ه ا التصور ينظر للصورة كمركب نها ي أو نات  متج«أو فجوة التوتر(
في كيا ، أ  النظر للطبيعة التي تبدو عليها الصورة في القصيدة، والدور ال   

، مما يكش  (18)تقو  ب  في بناغ النص الشعر ، والوظيفة التي تحققها في النسق 
ع  تحول المعنى وانتقال  م  النص الغا ب إلى النص الحاضر في هي ة جديدة. 

 الصورة الشعرية في المعارضات
 بيقية في ضوء البالغة الجديدة()دراسة تط

اتسمت الب غة العربية القديمة بطابعهزا التعليمزي المعيزار  والبيزانيا  لزك أنهزا  
قّسمت علومها إلى ث ثة أقسا  هزي: علز  البيزا  الز   يزدرط التشزبي ، واالسزتعارة، 
والمجزززا  المرسززززل، والمجزززا  العقلززززي والكنايززززة. وعلززز  المعززززاني الززز   يززززدرط الخبززززر 

شززاغ، وأسززلوب الحصززر والقصززر، والمسززاواة واإلطنززاب واإليجززا . وعلزز  البززدي  واإلن
الزز   يززدرط مجموعززة مزز  المحسززنات اللفظيززة والمعنويززة، مثززل: السززج ، والجنززاط، 

ومزز  ثزز   والتشززاكل، والتكززرار، والتضززمي ، والتوريززة، والطبززاق، والمقابلززة، وااللتفززاتا
ب المنشز  بمجموعزة مز  األدوات جعلت هدفها األساط هو ت ويد المبزدا أو الكاتز

التزززي يحتاجهزززا فزززي مجزززال الكتابزززة الفنيزززة والجماليزززة بغيزززة اكتسزززاب ملكزززة الفصزززاحة 
ا لززز ا قامزززت بدراسزززة الخصزززا ص الداخليزززة للمحسزززنات البديعيزززة والتزززي (19)والب غزززة 

تجعززل منهززا محسززنات ت يينيزززة لتنميززق الخطززاب األدبززي و خرفتززز ، وقززد تسززبب هززز ا 
 غزززة القديمزززة فزززي عزززد  تركي هزززا علزززى دراسزززة تلزززك المحسزززنات التوجززز  ال خرفزززي للب

 بوصفها صوًرا شعرية كما فعلت الب غة الجديدة.
صزياًغة جديزًدة  -كمزا  كرنزا سزابًقا  –وقد شهدت الب غة في القر  العشري     

، (20)علززى أسززط  لسززانية  بنيويززة  وسززيميا ية  وشززعرية ، مزز  مؤسسززي الب غززة  الجديززدة  

                                                

 (
18

 .999-991:. )الصورة في القصيدة العربية المعاصرة(( اليافي, نعيم

 (
19

 .99 : من الحجاج إلى البالغة الجديدة (

 (
20

( T.Todorov(, وتزتيفان تو دوروف )G.Genette( , وجيرار جنيت )R.Barthesمثل: روالن بارت ) (

(,وميشيل J.Molino(, وجان مولينيو )R.Jakobson(, ورومان جاكبسون )O.Ducrotوأوزوالد دوكرو )

 (.MGroupe(,  وجماعة مو )J.Cohen(, وجان كوهن )M.Rifaterreريفاتير )
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لصياغة إلى جعل تلك الصور الشعرية إسزتراتيجية مز  إسزتراتيجيات وسعت  ه   ا
اسزتثمارات وظيفيزة متعزددة  –الصورة الشزعرية  -الخطاب األدبي، كما أسندت لها 

مثل:)الوظيفة الجمالية، والتنبيهية، والعاطفية، والمعرفية ، والحجاجية(ا ل ا ل  تك  
خطززاب، بززل كانززت جزز ًغا الصززور الشززعرية مجززرد تشززكيل لعززوب علززى سززط  لغززة ال

 ملتحًما بمقاصد  وحدود  وأطر  النوعية. 
والصززور الشززعرية هززي عمليززة تبززادل بززي  الخطابززات، وع قززات بززي  األفكززار يززت  
م  خ لها الكش  ع  الع قة بي  الخطزاب المعزار   والخطزاب المعزارض ، كمزا 

 ي لجزززأ فزززي يزززت  الكشززز  عززز  الوظيفزززة الخطابيزززة للمعنزززىا  لزززك أ َّ الشزززاعر اإلحيزززا
تشززكيل خطابزز  الشززعر  الجديززد إلززى اسززتخدا  الصززورة الشززعرية كنسززق معرفززي لنقززل 
ضزززفاغ لغتزز  الخاصزززة التزززي تحمزززل اإلشزززارات أو  أفكززار وتقاليزززد الخطزززاب التراثزززي، وال
الع مزززات التزززي صزززاغها بواسزززطة رؤيتززز  والتزززي تشزززكلت فزززي  هنززز  مززز  جملزززة مززز  

الخطزاب المرجز ، ممزا أدى إلزى إنتزا  االنطباعات الفكرية، باالرتباط المتبادل مز  
 .   (21)وتوليد معا   نوعية وغير تقليدية لها قيمتها التاريخية والفكرية 

وألهمية الوقو  على تشك ت الصورة في رصزد تحزوالت المعنزى فزي الخطزاب  
اإلحيزززا ي يتوّجززز  هززز ا البحززز  إلزززى دراسزززة الصزززورة الب غيزززة فزززي هززز ا الفصزززل مززز  

دة، وهي دراسة تختل  تماًما ع  دراسة الصورة م  المنظور منظور الب غة الجدي
الفنززي والجمززالي والت يينززي الزز   وظيفتزز  اإلمتززاا فقززط كمززا هززو الحززال فززي الب غززة 
القديمززة، فالب غززة الجديززدة تعمززد فززي مقاربتهززا للخطابززات األدبيززة إلززى وصزز  لغتهززا 

رة بطريقزة دينامكيزة، يرقزى األدبية وأشكالها، وأجناسها، وتشك تها المتنامية والمتغيز
لمستوى الظواهر اللغوية وتحليلها واستنباط اتجاهاتها العامة والمتغيزرة، وبز ا يمكز  
أ  تصززب  الب غززة الجديززدة الوصززفية ب غززة تاريخيززة وتأويليززة تعكززط بصززورة نقديززة 
وضزززعية تلقزززي الشزززار  للخطزززاب، وهزززي بهززز   الصزززورة تكزززو  مؤهلزززة لتكزززوي  أسزززط 

                                                

 (
21

 .199 -193: ات الخطاب وأنساق الثقافةلساني (
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، التزززي يسزززتطي  المتلقزززي أ  يحزززدد درجزززة توترهزززا مززز  (22)خطابزززاتنظريزززة تداوليزززة لل
 خ ل فاعليت  في عملية التلقي بوصف  طرًفا مهًما في الب غة الجديدة. 
خطابزززززات »وتعمزززززد الب غزززززة الجديزززززدة فزززززي دراسزززززتها للخطابزززززات المشزززززتركة مثزززززل 

المعارضزات، حيز  يزدخل الخطزاب المعزار  فزي ع قزة اقتزداغ بالخطزاب المرجزز  
بتحليل الخصا ص العامة التي تتصز  بهزا تلزك الخطابزات، واالسزتعماالت  ،(23)«

اللغويززة فيهززا، ومزز  خزز ل هزز ا التحليززل يكززو  بوسزز  المحلززل أ  يقزز  علززى النقززاط 
التززززي يمكزززز  أ  تتبززززاي  فيهززززا تلززززك الخطابززززات مزززز  حيزززز  البنيززززة اللغويززززة والوظيفززززة 

 غيزززززة فزززززي تلزززززك بوصزززززفها منطلقًزززززا للب غزززززة الجديزززززدة، ويزززززت  وصززززز  العمليزززززات الب
الخطابات وفق أسط جديدة بوصفها تحوالت تتضم  تصورات عديدة، وتمي  بي  
نوعي  م  ه   التحوالت: أحدهما يتصل بجوهر المادة، واألخر بع قاتها فالتحول 
األول يكم  في البنية  اتها ويت  م  خ ل ح   البنية أو إضافة بنية جديدة، أما 

تصر على تغيير النظزا  األفقزي الممتزد للبنيزة دو  أ  التحول في الع قات فتن  يق
 . (24)تعديل في طبيعتها 

والصزززورة بوصزززفها أحزززد أهززز  الوسزززا ل الب غيزززة فزززي توليزززد الداللزززة وتحوالتهزززا فزززي 
الب غة الجديدةا ل  تعد تحتك  إلى مقاييط الب غة القديمة، بزل تطزورت وتوسزعت 

ة، وتعزددت معاييرهزا اإلنتاجيزة والجماليزة مفاهيمها، وتنوعزت آلياتهزا الفنيزة والجماليز
والوصززززفيةا لزززز ا تتنززززاول الب غززززة الجديززززدة دراسززززة الصززززورة فززززي ضززززوغ رؤيززززة معينززززة 
يفرضزززها المنطزززق المعرفزززي لهزززا، وتسزززتوجب  آلياتهزززا المنهجيزززة والتحليليزززة فزززي الفهززز  

، وعلى ضوغ  لك ت َّ تقسي  الصورة الشعرية، ودراستها في (25)والتوصي  والتفسير
 ا الج غ على النحو التالي :ه 

 :الصور اإلحالية  -1
                                                

 (
22

 .44:  البالغة واألسلوبية (

 (
23

 .199 : لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة  (

 (
24

 .99 -9 : بالغة الخطاب وعلم النص (

 (
25

 .91 : من الحجاج إلى البالغة الجديدة (
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تشتمل الصورة اإلحالية على الصور الخاصة بالتناص، والتضمي ، واالقتبزاط، 
و ي عززززد هزززز ا النززززوا مزززز  أهزززز  أنززززواا الصززززور التززززي تتكززززرر فززززي المعارضززززاتا أل  

أ  يقززول شززاعري متززأخري عزز  شززاعر متقززد  فززي ال مززا  ولززو كززا  » المعارضززة هززي 
ًرا جززززًدا ال يتعززززدى لحظززززات قصززززيدة مشززززابهة لقصززززيدت  فززززي الغززززر  ال مززززا  قصززززي

، أ  أ  الشززاعر ال حززق يقززو  بعمليززة (26)«والموضززوا مزز  االلتزز ا  بززالو   والقافيززة 
نتززا  للززنص المعززار  ،  وبزز لك تززدخل المعارضززات الشززعرية تحززت إعززادة صززياغة وال

تشزكل مز  كزل نزص ي» نظرية التناص ال   حددت جوليزا  كريسزتيفا مفهومز  بأنز  
تركيبة فسيفسا ية م  االستشهادات، وكل نص هو امتصاص أو تحويل لنصوص 

 . سواغي كا  ه ا االمتصاص والتحويل بصورة ظاهرة أ  خفية، (27)«أخرى 
 : كززل »ويؤكززد الغزز امي حتميززة التنززاص فززي خطززاب شززعر المعارضززات بقولزز  إ َّ

النص الحاضر ، بمعنى أ َّ (28)«معارضة هي نص متداخل م  نص سابق علي  
يتضم  شيً ا م  أفكار ورؤى وكلمات ورمو  النص الغا ب ع  طريزق االقتبزاط، 
أو التضززمي  أو اإلشززارة فتنززدم  تلززك األفكززار والززرؤى مزز  الززنص األصززلي ويتشززكل 
لزززدينا نزززص جديزززد. وتقزززو  النصزززوص المتناصزززة علزززى آليزززات متعزززددة تكشززز  عززز  

ي تعالقززت بواسزطتها تلزك النصززوص الصزفة الترابطيزة، وتحزدد النوعيززة التناصزية التز
، مززززا بززززي  اجتززززرار، وامتصززززاص، وتضززززمي ، واقتبززززاط، إال أ َّ أهزززز  (29)وتناسززززخت 

 -باإلضزافة إلزى التنزاص  -اآلليات التي لجأ إليهزا الشزاعر المعزارض  فزي خطابز  
 هي آلية التضمي  واالقتباط. 
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26

 .13:  تاريخ المعارضات في الشعر العربي (

 (
27

 .94 : علم النص (

 (
28

. األسكندرية: الهيئة المصرية العامة الخطيئة والتكفير: من البنيوية إلى التشريحيةالغذامي, عبدهللا. (  

 .349 :, ص1449, 9للكتاب,ط:

 (
29

 . 99,  ص:1933,  1عمان: دار غيداء, ط:التناص في شعر العصر األموي. ( محمود , بدران . 



 العتيبي سميليل راضي بنت شيخة أ. والت المعنى فى خطاب المعارضات الشعريةالصورة الشعرية ودورها فى تح
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لغيزر ا قصزًدا أ َّ يضم  الشاعر شعر  والنزاثر نثزر  ك ًمزا آخزر » والتضمي  هو 
. أما االقتباط هزو أ  يقتزبط الشزاعر (30)«ل ستعانة على تأكيد المعنى المقصود 

آيززة أو جملززة قرآنيززة، مزز  تحززوير بسززيط أحياًنززا بتضززافة أو حزز   كلمززة، أو إعززادة 
ترتيزززب مفزززردات الجملزززة، وغالًبزززا مزززا يكزززو  هززز ا التصزززر  ممزززا لززز  ع قزززة بزززالو   

ويصزززيغ  بلغتززز  مززز  اإلبقزززاغ علزززى كلمزززة مززز   الشزززعر ، أو أنززز  يقتزززبط المعنزززى فقزززط
 ، وه ا يوجد بكثرة في خطاب المعارضات الشعرية.(31) الكلمات الدالة على اآلية

ويخلززط الكثيززر مزز  النقززاد بززي  كززل  مزز  التنززاص والتضززمي  واالقتبززاط، بقززوله : 
أ َّ يتضم  نص أدبي ما نصوًصزا أو أفكزاًرا أخزرى سزابقة عليز  عز  » التناص هو
قتبززاط أو التضززمي  أو التلمززي  أو اإلشززارة أو مززا شززاب   لززك مزز  المقززروغ طريززق اال

الثقافي لدى األديب، بحيز  تنزدم  هز   النصزوص أو األفكزار مز  الزنص األصزلي 
، إال أ  هنزاك فرقًزا كبيزًرا بيزنه  (32)«وتندغ  في  ليتشكل نزص جديزد واحزد متكامزل 

ج ي زات الزنص الحاضزر مز   يكم  في أ َّ )التناص( هو عبارة ع  التحا  وتفاعل
ج ي زززات الزززنص الغا زززب دو  وعزززي  مززز  الشزززاعر أو شزززعور  بززز لك وهزززو مزززا يسزززمى 
بتنزززاص الخفزززاغ أو ال شزززعور، أمزززا )التضزززمي  واالقتبزززاط( فيكزززو  بزززوعي الشزززاعر 
دراك ، و لك م  خ ل إشارت  إلزى مقبوسزات  ومضزمونات  الظزاهرة والمباشزرة إلزى  وال

 .(33)  تسميت  بتناص التجلي أو الشعور  مرجعيت  المستقلة وهو ما يمك
وجمي  هز   اآلليزات التناصزية تشزير إلزى الفاعليزة المتبادلزة بزي  النصزوص التزي 
ينت  م  خ لها مزا يسزمى )بزالتحول الزداللي(، فزالنص بوصزف  بنيزة دالليزة تنتجهزا 
الزززز ات المبدعززززة، فززززت  هزززز   الداللززززة تتحززززول خزززز ل تفاعززززل الززززنص مزززز  غيززززر  مزززز  

ك أ َّ الشزززاعر يحزززاول اسزززتثمار جميززز  الطاقزززات الكامنزززة فزززي الزززنص النصزززوص،  لززز
                                                

 (
30

تحقيق: محي الدين عبد  . في أدب الكاتب المثل السائر. بن محمد, أبي الفتح ضياء الدين نصر هللا ( ابن األثير

 .399ص: ,4, ج:1399المجيد, القاهرة: مطبعة البابي الحلبي وأوالده , 

 (
31

, 1كنوز المعرفة العلمية,ط عمان:.التناص في الشعر العربي الحديث )البرغوثي نموذجا(( البادي, حصة. 

 .91, ص1931

 (
32

ان : مؤسسة عمون , ط: ص نظريا وتطبيقياالتنا( الزغبي, أحمد.   .11, ص:4111, 4. عمَّ

 (
33

 .99 -93ص: دمشق: اتحاد الكتاب العرب,.  أطياف الوجه الواحداليافي, نعيم.( 
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دماجهززا فززي نصزز  الجديززد، بحيزز  تغززدو مزز  لحمتزز ، وتعبززر عزز  رؤيتزز   التراثززي، وال
بما يتوافق م  الداللة الجديدة التي يرمي إليهاا ل ا ل  تأتض  (34)وتفص  ع  موقف  

د  مهمززة إنتاجيززة آليززة التنززاص فززي الززنص الجديززد بصززورة اعتباطيززة بززل جززاغت لتززؤ 
 المعنى الشعر  الجديد. 

وبما أ َّ ه   الدراسة تسعى إلى استنطاق النص الشعر  سزيميا ًياا للكشز  عز  
معانيززز  وأبعززززاد  المعرفيززززة فتنهزززا تتنززززاول فززززي هزززز ا الجانزززب آليززززة التنززززاص كممارسززززة 
سزيميا ية توظزز  الززنص بوصززف  جهززاً ا عبززر لسززاني تتقززاط  وتتنززافى فيزز  ملفوظززات 

مقتطعززززة مزززز  نصززززوص أخززززرى، فيحززززد  امتصززززاص لمعززززا   متعززززددة داخززززل عديززززدة 
. (35)الرسززالة الشززعرية التززي تقززد  نفسززها بوصززفها موجهززة مزز  طززر  معنززى معززي  

وتتكززز  قراغتنزززا فزززي هززز ا الجززز غ علزززى آليزززة التنزززاص، والتضزززمي ، واالقتبزززاط، وهزززي 
آليززات تهزززت  بصزززناعة التحزززول الزززداللي الزز   ينزززت  عززز  تفاعزززل وتزززداخل النصزززوص 

لمعارضضة مز  النصزوص المعار ضزة، فاسزتدعاغ الزنص الحاضزرا اإلحيزا ي للزنص ا
الغا زززبا التراثزززي لزززيط مززز  أجزززل تكزززريط دالالتززز  ومعانيززز  القديمزززة بزززل مززز  أجزززل 

 محاورت  وخلق دالالت ومعا   جديدة. 
يتجلى التناص بكثرة فزي خطزاب المعارضزات الشزعرية هز ا إ ا لز  التناص : -1

سزززواغ مزززز  حيززز  الززززو   والقافيزززة، أ  مزززز  حيززز  عززززدد  تكززز  القصززززيدة كلهزززا تناًصززززا
األبيزززززات، أ  عزززززر  الموضزززززوعات، إال أ َّ هززززز   الدراسزززززة ستقتصزززززر علزززززى دراسزززززة 
التناص في البنية اللغوية و لك مز  أجزل رصزد التحزوالت التزي تطزرأ علزى المعزاني 
أثنزززاغ تحولهزززا مززز  الزززنص التراثزززي إلزززى الزززنص اإلحيزززا ي. وأول صزززور التنزززاص فزززي 

ارضزززات الشزززعرية علزززى سزززبيل المثزززال هزززو تنزززاص قصزززيدة شزززوقي مززز  خطزززاب المع
 واصًفا طبيعة األندلط : (36)قصيدة اب   يدو ، حي  يقول اب   يدو  

                                                

 (
34

. مجلة المتوقع والالمتوقع في شعر محمود درويش : )دراسة في جمالية التلقي(( الزيود ,عبد الباسط . 

 .939, ص:1949, جمادى الثاني ,  39, ع19عة واللغة العربية وآدابها , ججامعة أم القرى لعلوم الشري

 (
35

 .99 – 41 : علم النص (

 (
36

 .311 :ابن زيدون  ديوان( 



 العتيبي سميليل راضي بنت شيخة أ. والت المعنى فى خطاب المعارضات الشعريةالصورة الشعرية ودورها فى تح
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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د   -02 َيا َساِرَي اْلَبْرِق َغاِد اْلَقْصَر َواْسِق ِبـِه     َمْن َكاَن ِصْرَل اْلَهـــَوى َواْلـود
 َيْسِقيَنا
 َك: هـَــــــــــــْل َعنَّى َتَذكُّردَنا     ْلًفــــــا , َتَذكُّردهد أْمســـــى ْيَعن يَنا؟َواْسَأْل هدَنـــــــــالِ  -01
تتأل  البنية اللغوية لصورة التنزاص فزي نزص ابز   يزدو  مز  جملزة النزداغ      

(، حيز    يفتزت  يا أداة النداء, والمناد ساري وهو مضال, والبرق مضال  ليـه)
تتحززول بفضززل  )يــا ســاري البــرق(ا وهززي الع مززةا الطبيعززة ابزز   يززدو  خطابزز  بهزز

االستعارة إلى إنسا  م  خ ل عمليزة حواريزة، ترتكز  علزى النزداغ والطلزب، ونلمز  
هنزززا حزززرص الشزززاعر علزززى محزززاورة البزززرق بطريقتززز  الخاصزززة التزززي تعكزززط إمكانيزززة 

ع مززة تجاوبزز  مزز  المعانززاة التززي يبثهززا لزز ، وهزز ا الحززوار بززي  الشززاعر والبززرق وهززو 
علزززى االنتقزززال والتحزززول فزززي حيزززاة الززز ات الشزززاعرة، فبعزززد أ  كزززا  الشزززاعر يعزززي  
بزالقرب مزز  محبوبتز  ويتسززاقى معهزا كززؤوط الهزوى انتقلززت حالز  وتبززدلت إلزى البعززد 
عنها، وهو هنا يستغي  بالسحاب ليكو  رسزول المحبزة بينز  وبزي  المحبوبزةاوالدة، 

بهزززا، وهزز ا االنتقززال والتحززول فزززي ممززا يصززور حالززة الحززز   والعطزز  التززي أ صززيب 
الع قززة مزز  المحبوبززة إنمززا هززو انتقززال وتحززول فززي حيززاة الشززاعر مزز  رغززد واسززتقرار 

 إلى ترحال واضطراب. 
وال ا مززا انتقلنززا إلززى الززنص اإلحيززا ي لمناقشززة تحززول الصززورة التناصززية فززي       

 :(37)نص شوقي، حي  يقول
 َجواِنِحنا     َبعَد الهدــــــــــــدوِء َويْهِمي َعن َمآقينا َيا َساِرَي اْلَبْرِق َيرِمــــي َعن -02
 َلمَّا َتَرْقَرَق في َدْمــــِع السَّــــــــماِء َدًما     هاَج البدكا َفَخَضْبنا اأَلْرَض باِكينا -02
يـا )نجد أ َّ البنية اللغوية في خطاب شوقي تتأل  م  جملزة النزداغا الع مزة    

وشزوقي هنزا اسزتله  تجربزة  (المناد ساري وهـو مضـال, والبـرق مضـال  ليـهأداة النداء, و 
ابزز   يززدو  الشززعرية فززي خطابزز  الشززعر  واسززتعار منزز  نفززط البنيززة اللغويززة متخززً ا 

                                                

 (
37

 .994-991 : الشوقيات (
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منهززا منطلقًززا فززي بزز  معاناتزز  النفسززية، والع مززة اللغويززة )يززا سززار  البززرق( تحولززت 
العمليزة الحواريزة، لكز  هز   بفضل االستعارة أيًضا إلزى إنسزا  متجزاوب مز  خز ل 

العمليزة الحواريززة جززاغت مختلفززة عمززا كانززت عليزز  فززي الززنص التراثززي، فززالحوار بززي  
الشزززاعر والبزززرق فزززي خطزززاب شزززوقي يعكزززط رغبزززة الشزززاعر فزززي الزززتخلص مززز  أثزززار 
الحزز   والبعززد عزز  أر  الززوط ، والسززقيا هنززا خاصززة بالزز ات الشززاعرة فززالبرق ي  يززل 

ا الشززاعر، ويغسززل آثززار الززدموا عزز  مزز قي الشززاعر. اآلال  التززي تسززك  بززي  ضززلو 
والبنيززة اللغويززة هنززا ع مززة تززوحي بالتجززدد واالنبعززا ، فالزز ات الشززاعرة تعززاني مزز  
الكبت )المنفى( ال   يرم  إلى المزوت والفنزاغ وتترقزب الخزرو  منز ، وهز ا الخزرو  
سزززززناد الشزززززاعر األفعزززززال المضزززززارعة مثزززززل:  يمثزززززل بزززززدور  االنبعزززززا  مززززز  جديزززززد. وال
)يهميايرمزززي( للع مزززة يزززوحي بتجزززدد اآلال ، وتناوبهزززا علزززى الشزززاعر حتزززى اثقلزززت 

 علي  وأفنت ، وال يرى تخلًصا م   لك إال بلقاغ محبوبت  مصر. 
ويبززدو للوهلززة األولززى أ َّ كزز  النصززي  أعطززى مززدلواًل واحززًدا لحالززة مشززتركة،      

جزاو   إلزى داللزة جديزدة إال أ َّ النص الثزاني لز  يقز  عنزد حزدود الزنص األول بزل ت
ومتحولززززة عزززز  الززززنص األول، فشززززوقي انتقززززل بالع مززززة )سززززار  البززززرق( مزززز  فلسززززفة  

 االنتقال والتحول إلى فلسفة التجدد واالنبعا .
ويكم  التشاب  بي  الخطابي  فزي اعتمزاد كزل مز  الشزاعري  علزى الصزيغة      

رة، إال أ َّ الخطزززززاب المنزززززادى( باإلضزززززافة إلزززززى االسزززززتعا –اإلنشزززززا ية )أداة النزززززداغ 
اإلحيا ي ل  يعتمد على الصيغة االستفهامية كمزا هزو الحزال فزي الخطزاب التراثزي، 
وسقيا المزاغ جزاغت فزي خطزاب ابز   يزدو  خاصزة بالقصزور وبمزا فيهزا مز  هزوى، 
أما سقيا الماغ في خطاب شوقي فهي خاصزة بالشزاعر وبنيزل مصزر. إ   الصزورة 

اسزتطاعت أ  تنتقزل بالداللزة مز  الززنص األول  التناصزية بوصزفها ع مزة سزيميا ية
 إلى النص الثاني في شكل مغاير ومختل .
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وفززي صززورة تناصززية أخززرى يقززول الشززري  الرضززي فززي قصززيدت  التززي يفتخززر فيهززا 
 :(38)ويمد  أهل البيت 

 (39)بد َوَنشَواَن ِمْن خمــــِر النعاِس َذَعـــْرتده     َوَطيلد اَلكَرى في العيِن يطفو َويْرسد  -84
 َلـــهد مدْقَلٌة َيسَتْنِزلد الّنــــــْومد َجفَنها      َلْيِه كَمــــــا اسَتْرخى عــــــلى الّنجِم هيدبد  -84

نجد أنهما فع   مضارعا  وهما  )يطفو ويرسب(بالنظر إلى بنية الفعلي       
ع متززززا  لغويتززززا  علززززى الزززز م  الحاضززززر، فززززال م  يعكززززط القززززوة الفعليززززة لطيزززز  

ــْن خمــِر كرىاالنززو  علززى الشززاعر، بززالرغ  مزز  مغالبتزز  ومقاومتزز  لزز  )ال َوَنشــَواَن ِم
ـه ــاِس َذَعْرتـد (، وهزز   الع مززة تعكززط رغبززة الشززاعر فززي بقا زز  فززي صززحو  دا زز  النع

وعزد  غيابز  عزز  الزوعي، فهزو يحززاول التلز   بسززماا الغنزاغ و لزك مزز  أجزل مقاومززة 
سب في عيني . والع مزة السزيميا ية خمر النعاط، وطي  النو  ال   بدأ يطفو وير 

فززي الخطززاب التراثززي تتحززول فززي الخطززاب المعززارض  إلززى معنززى جديززد، فالخطززاب 
المعززارض  يسززتخد  ع مززة )يطفززو ويرسززب( ليخلعهززا علززى الخمر،كمززا هززو فززي قززول 

 : (40)البارود  
 ْطفدـــو في اإلَناِء وَتْرسدبد فما زاَل حتَّى اْستَـــــــلَّ ِمْنهد َسِبيــــَكًة     ِمَن الَخْمِر تَ  -82
بد  -82  َيحدومد عَليَها الطَّْيرد ِمْن كدل  جاِنٍب     َوَيْســــــــــــــــِري َعَلْيَها الّطاِرقد اْلمدَتَأو 

في البيت الخامط واألربعي  يتناص البارود  م  بيزت الشزري  الرضزي تناًصزا 
( )َتْطفدـــــو فـــــيمباشزززززًرا مززززز  خززززز ل الع مزززززة اللغويزززززة  ـــــبد ، فزززززالفع   اإلَنـــــاِء وَتْرسد

المضارعا  في خطاب البارود  مستمدا  م  نفط الفعلي  فزي الخطزاب التراثزي، 
لكززز  البزززارود  كمزززا نزززرى ولزززد مززز  هززز ي  الفعلزززي  معزززاني جديزززدة ومختلفزززة، إ  إ  

 الفعلي  هنا يعكسا  رغبة الشاعر في التل   بالخمر ال   يغيب  ع  الوعي.
جزد أ َّ الشزري  الرضزي يصز  مقاومتز  لطيز  النزو  الز   وبمقارنة الخطزابي  ن

أخ  يطفو ويرسب في عيني ، والبزارود  يصز  الخمزر بمعنزا  الحسزي، فزالنو  فزي 
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خطززاب الشززري  الرضززي أ بززدل بزز  الخمززر فززي خطززاب البززارود ،  لززك أ َّ الشززاعر 
يص  وعاغ الخمر ويصور سبيكة الخمر التي ق دمت له  بأنها تطفو وترسزب مز  

اختمارهزززا، وهزززي ع مزززة سزززيميا ية علزززى الطزززرب والتلزززّ   وغلبزززة السزززرور علزززى  شزززدة
العقزل، وهزز   الع مززة تكسززب الخمززر ب عزًدا اجتماعًيززا، وتشززير إلززى مرجعيززات معرفيززة 
وحمزوالت فكريزة وثقافيزة ورمزو  حضزارية، فكمزا كزا  الشزعراغ الجزاهليو  يصززورو  

رود  يصززور أشززكال حضززور تلزز  ه  بززالخمر ويتغنززو  بهززا فززي أشززعاره ، فززت  البززا
 الخمر في الفكر اإلحيا ي، فهي ت قد  للداللة على الرفاهية وطرب الرو  . 

ولعل الجام  بي  النو  والخمر أ َّ ك َّ منهما ي غيبِّ العقل ع  الوعي، كما      
حيززاؤ  مزززرة  أ َّ الغا ززب عززز  الززوعي سزززواغي مزز  الخمزززر أ  مزز  النزززو  يمكزز  إيقاظززز  وال

إلزى أ َّ كز َّ منهمزا ي عزد اسزتغراًقا فزي عزال  جديزد، لكز  االخزت    أخرى، باإلضافة
بينهمززززا يكمزززز  فززززي أ َّ بنيززززة الفعززززل فززززي خطززززاب الشززززري  الرضززززي جززززاغت بصززززيغة 
الم كراالنو  وهو صفة نفسية تتعاظ  حاجة اإلنسا  إليها التي بدأت تسيطر على 

لمؤنز ا الخمزر الشاعر. أما بنيزة الفعزل فزي خطزاب البزارود  فقزد جزاغت بصزيغة ا
 وهي ع مة على الطرب والل ة التي يرغب بها الشاعر. 

كمزززا يظهزززر أ  الخطزززابي  بزززدأ بصزززيغة الماضزززي ثززز  تحزززوال إلزززى الحاضزززر، وهززز ا 
التحول ال مني يعكط خاصية التناص بي  الخطزابي ، فالخطزاب األول تحزول مز  

لنزو ، أمزا  م  الماضزي محاولزة مقاومزة النزو  إلزى  مز  الحاضزر وهزو االستسز   ل
الخطاب الثاني فقد تحزول الماضزيافما ال الز   يعكزط محاولزة صزاحب الزد  فزي 
 إخرا  الخمر إلى ال م  الحاضر وهو خرو  الخمر التي بدأت بالطفو والرسوب.  

أ  ي ضزم  الشزعر شزيً ا مز  شزعر الغيزر مز  التنبيز  عليز  » هزو التضمين : -0
اسززتعارتك االنصززا  واألبيززات مزز  » ، وهززو (41)«إ  لزز  يكزز  مشززهوًرا عنززد البلغززاغ 
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دخالززك إيززا  فززي أثنززاغ أبيززات قصززيدتك  ، وت عززد صززورة التضززمي  مزز  (42)«غيززرك، وال
الصور اإلحالية التي تحيل المتلقزي علزى الزنص المرجز  الز   يتقزاط  معز  الزنص 
الجديززد، وتكشزز  عزز  العبقريززة الهندسززية للشززاعر اإلحيززا ي، فززي تمثلزز  للنصززوص 

ياتهزززا اللغويزززة إلنتزززا  معزززا  ودالالت جديزززدة، حيززز  تقزززو  آليزززة التراثيزززة واسزززتلها  بن
التضمي  على مشاركة صوت اآلخر م  صزوت الشزاعر، وتنتمزي هز   اآلليزة إلزى 

، بمززا يتفززق مزز  (43)الززنمط الخطززابي الزز   ينسززب فيزز  الشززاعر خطززاب غيززر  لنفسزز  
 المعنززى القصززد  الزز   يرمززي إليزز . ويززأتي التضززمي  فززي الخطابززات الشززعرية علززى
هي ات عديدة إما أ َّ يكو  على هي ة تضمي  تزا  بتضزافة بيزت كامزل مز  خطزاب  
مَّا تضمي  مج وغ بتضافة شطر بيت إلى شطر آخر.  شعر   إلى خطاب  آخر، وال

وقززززززززد وظَّززززززززز  الزززززززززنص الحاضزززززززززرااإلحيا ي صززززززززوت اآلخزززززززززر فزززززززززي الزززززززززنص     
  الغا ززززباالتراثي و لززززك لتحقيززززق غايززززات ومقاصززززد محززززددة يرمززززي إليهززززا فززززي خطابزززز

، (44)«اإلبانزة عز  موقز  معزي ، أو تع يز  رأ ، أو إكمزال صزورة »الشعر  منها: 
وجززاغ هزز ا التوظيزز  علززى نحززو التضززمي  المجزز وغ ومزز   لززك قززول عنتززرة بزز  شززداد 

 : (45)في معلقت  الشهيرة 
 َهْل غاَدَر الشعراء ِمْن مدَتردَِّم        أم َهْل عَرفِت الداَر بعد َتوهدمِ -1

للغويززة فززي نززص عنتززرة بزز  شززداد تتمثززل فززي الجملززة االسززتفهامية لع مززة اا     
(، وهززي هنززا ع مززة لغويززة ت حيززل فززي هزز ا السززياق إلززى معنززى هــل غــادر الشــعراء)

العج  وعد  القدرة في مجاراة القدامى، والعاج  هنا هو الشاعر، فهو يتساغل هزل 
رافز  الصزري  بزأ  ترك السزابقو  لنزا مز  الكز   مزا ي قزال، وهز ا التسزاؤل يزوحي باعت

الشزعراغ السززابقي  لزز  يتركززوا شزيً ا ل حقززي  مزز  بعززده ، وهز   الع مززة أخزز ت مززدلواًل 
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مختلفًززززا ومغززززايًرا فززززي الخطززززاب الجديززززد، حيزززز  ّضززززم   البززززارود  بيززززت عنتززززرة فززززي 
 :(46)معارضت  لقصيدت  فقال

 ــــــــــردبَّ َتاٍل َبزَّ َشْأَو مدَقدَّمِ َكْم غاَدَر الشُّعَراءد ِمْن مدَتَردَِّم       َوَلــــــــــــــــــ-1
، )كــم غــادر الشــعراء(تتززأل  الع مززة السززيميا ية فززي خطززاب البززارود  مزز      

حي  استعار البارود  صدر بيت عنتزرة بز  شزداد ووظفز  بطريقزة تنسزج  وفاعليزة 
التنزززاص ، فزززالنص الثزززاني لززز  يتوقززز  عنزززد حزززدود الزززنص األول بزززل تجزززاو   فحزززاول 

عزززز  التسززززاؤل الزززز   طرحزززز  الززززنص األول، و لززززك بتحويززززل البنيززززة اللغويززززة  اإلجابززززة
(، ت حيززل إلززى معززاني القززدرة كــم غــادر( إلززى جملززة خبريززة )هــل غــادراالسززتفهامية )

مكانيززة تفززوق الشززاعر ال حززق علززى السززابق. وت عززد هزز   الخطززوة عمليززة  واإلبززداا، وال
محاولززززة الخطززززاب  هززززد  للخطززززاب التراثززززي وبنززززاغ للخطززززاب اإلحيززززا يا تظهززززر فيهززززا

اإلحيزززا ي رفززز  سزززلطة وأيديولوجيزززة الخطزززاب التراثزززي، وترسزززي  أيديولوجتززز  التزززي 
، وهزززي أ َّ السزززابقي  مززز   يزززؤم  بهزززا،  والتزززي تتجاو هزززا  إلزززى معنزززى وداللزززة جديزززدة

الشعراغ تركوا ل حقي  مجااًل واسزًعا وفسزيًحا للقزول، والتجديزد واالبتزداا فيز ، ولزرب 
لَّ على شاعر  متقد . -س  يقصد نف –شاعر  تاب    غلب وفاق وف ض 
وتشير الع مة اللغوية فزي الخطزاب التراثزي إلزى معنزى العجز  وعزد  القزدرة      

علززى المجززاراة، كمززا تشززير فززي الخطززاب اإلحيززا ي إلززى القززدرة واإلبززداا، ومزز  ثمززة 
  يبقزى سززؤال التحززول فزي المعنززى مفتوًحززا أمزا  المتلقززي، وهزز ا ي ظهزر أ  الع قززة بززي

المعنيزززي  تكمززز  فزززي أ َّ الخطزززاب اإلحيزززا ي هزززو بمثابزززة إجابزززة عززز  السزززؤال الززز   
 يطرح  الخطاب التراثي.

 : (47)وفي صورة تضمينية جديدة يقول المتنبي       
ْندد -1  هد أودُّ ِمْن األيَّاِم َمــــــــا اَل تَــــــــــــــــــَودُّهد       َوأْشكدو  َلْيـَها َبْيَنَنا َوْهَي جد

 يدَباِعْدَن ِحبًّا َيْجَتِمْعَن َوَوْصلدهد        َفَكْيــــَل ِبِحب  َيْجَتِمْعَن َوَصدُّهد -0
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 العتيبي سميليل راضي بنت شيخة أ. والت المعنى فى خطاب المعارضات الشعريةالصورة الشعرية ودورها فى تح
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(، فاأليززا  أودُّ مــن األيــام مــا ال تــودهد الع مزة فززي بيززت المتنبزي هززي قولزز : )     
عناصر خار  الخطاب تتعلق بفلسفة اإلنسا  »هي نظا  طبيعي للحياة يحيل إلى 

، وه ا البيت جاغ م عبًرا ع  ثنا ية المواجهة (48)«بيعة ه   الع مات في نظرت  لط
بي  رغبات ال ات وأفعال ال م ا األيا ، فاأليا  هنا ع مة على القوة السزلبية التزي 
تقززز  للشزززاعر بالمرصزززاد فزززي وجززز  آمالززز ، فالشزززاعر يتمنزززى مززز  األيزززا  اإلنصزززا  

ف  األيززا  تحقيقهززا، ويتحززول والجمزز  بينزز  وبززي  أحبتزز ، وهزز   األمنيززة هززي مززا تززر 
الشززاعر إلززى مقززا  اإلنسززا  المسززلوب الحقززوق ويشززكو إلززى تلززك األيززا  الفززراق الزز   
حزززال دو  أحبتززز ، والززز   تسزززببت فيززز  األيزززا  بوصزززفها جنزززًدا لززز لك الفزززراق، أ  إ  

 ال ما  هو ال   حت  البي  بين  وبي  محبي . 
 :(49)ضمن  بيت  ، فيقول والبارود  يستعير صدر البيت م  خطاب المتنبي لي

 َوَما َأَنا ِباْلَمْغلدــوِب ددوَن َمــــراِمِه     َوَلِكّنهد َقْد يدْخذدلد المـــــرَء َجْهـــــــــــَدهد  -02
 وما أدْبتد باْلِحْرَمــــــاِن  الَّ ألنَِّنــــي     " أَودُّ ِمـــــــــــــَن األيَّاِم مـــا ال َتودُّهد" -01
ـــودهد فعجززز  البيزززت فزززي خطزززاب البزززارود  )       ـــا ال ت ـــام م ( هزززو أودُّ مـــن األي

الع مة اللغوية التي يستعيرها البارود  ويضمنها في بيت ، وقد تحولت م  سزلطة 
القزززوة السزززلبية فزززي الزززنص التراثزززي إلزززى سزززلطة القزززوة اإليجابيزززة للشزززاعر، فالبزززارود  

 تزززود  لززز ، وهنزززا نجزززد أ َّ اختزززار الحرمزززا ا ألنززز  يريزززد أ  يفزززر  علزززى األيزززا  مزززا ال
الخطابي  يشتركا  في نفط  الع مة اللغويةا إال أنها جاغت في الخطزاب التراثزي 
فززي سزززياق شززكوى الززز م  فزززالقوة السززلبية ألفعزززال الزز م  تشزززير إلزززى الفرقززة وعزززد  لززز  
الشمل بي  الشاعر وأحبت ، أما في الخطاب اإلحيا ي فتنها جاغت في نفط سياق 

أ َّ الع مزززة تحولزززت مززز  القزززوة السزززلبية لل م ااأليزززا ، إلزززى القزززوة شزززكوى الززز م  إال 
اإليجابيزززة أ  إ  الشزززاعر اإلحيزززا ي هزززو مززز  فزززر  سزززلطت  علزززى األيزززا  باختيزززار  
للحرمززا ، ويبززدو أ  أوجزز  التشززاب  بززي  البيتززي  كبيززرة جززًدا حيزز  تنززاول كززً  منهمززا 
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المعنزى تحزول مز  الزنص نفط البنية اللغويزة، ونفزط السياقاشزكوى الز م ، إال أ َّ 
 التراثي إلى النص اإلحيا ي إلى داللة جديدة ومختلفة.

ومزز  خزز ل اسززتعرا  الصززور التضززمينية فززي خطززاب شززعر المعارضززات       
يمك  القول إ َّ الشاعر اإلحيا ي عم د إلى توظي  ألفاظ الخطابات التراثية توظيًفا 

عاد تهززا وتحولهززا إلززى معززا   جديززدة فززاعً  أسززه  فززي إنتززا  معززاني تلززك الخطابززات وال
 ومختلفة تخد  رؤيت  وتنسج  م  غرض  ال   يهد  إلي .

يمكززز  للشزززاعر أ  يأخززز  شزززيً ا مززز  القزززرآ  أو الحزززدي  مززز   / االقتبـــاس :  0 
الشززززعر القززززدي ، وي شززززترط فززززي  لززززك أ  يززززت  تخلززززيص الززززنص الغا ززززب مزززز  هوامشزززز  

، وب لك يكو  االقتباط آلية (50)األصليةا ليصب  ج ًغا أساسًيا في البنية الحاضرة 
 مهمة في العملية التناصية.

واالقتباط كالتضمي  قد يعتمد اللفظة أو الجملة أو الفقرة أو الصورة ويولّزد      
بي  النصوص. ويختل  مدلول اللفظة أو العبزارة ( 51)تعالًقا قا ًما على االستحضار

حيزز  يززؤد  السززياق دوًرا  اللغويززة المقتبسززة بحسززب السززياق الجديززد الزز   تززرد فيزز ،
 (52)فاعً  في بيا  واستنتا  الدالالت الجديدة التي تتخ ها ه   العبارات المقتبسزة 

مزز  خزز ل دراسززة تفاعلهززا بمززا يجاورهززا مزز  ألفززاظ وكلمززات ومززا تقيمزز  مزز  ع قززات 
داخزززل السزززياق نفسززز . وتتجلزززى آليزززة االقتبزززاط فزززي خطزززاب شزززعر المعارضزززات فزززي 

كزززط قزززدرة الخطزززاب اإلحيزززا ي علزززى الجزززدل مززز  الخطابزززات أشزززكال  مختلفزززة ممزززا يع
بززداا الشززاعر فززي اإلفززادة مزز  الخطابززات المسززتدعاة وتوظيفهززا ووضززعها  التراثيززة، وال
فززي سززياقات جديززدة وم  مززة لهززا فززي خطابزز  الجديززد، بحيزز  يغززدو خطابزز   ا قززدرة 

اثيزة عكسزت على اإلمتاا والتأثير، وه   القدرة اإلبداعيزة والتوظيفيزة للخطابزات التر 
 دور آلية االقتباط البار  في إنتا  المعاني الجديدة والمختلفة. 
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 العتيبي سميليل راضي بنت شيخة أ. والت المعنى فى خطاب المعارضات الشعريةالصورة الشعرية ودورها فى تح
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 ويتمثل االقتباط في نوعي  هما:     
االقتبززاط المباشزززر )اللفظزززي(: ويكززو  االقتبزززاط فزززي اللفززظ ظزززاهًرا وصزززريًحا، -1

 :(53)ومثال  لك اقتباط شوقي لفظة االرعب م  خطاب أبي تما  ال   يقول في  
 َيْغزد َقْوًمــــا, وَلْم َيْنهـــــَْد  لى     َبَلٍد  الَّ تقدَّمـــــهد جيٌش مـــــــن الرُّعِب  َلــــمْ  -04
 َلْو َلْم َيقدْد َجْحَفاًل, َيْوَم اْلَوَغى, َلغَدا     ِمْن َنْفِسِه, َوْحَدَها, في َجْحَفٍل لِجِب  -82
فكلمززة الربعززبض فززي  ،(54)(الرُّعــبِ الع مززة فززي خطززاب أبززي تمززا  هززي لفظززة )     

الززنص التراثززي ع مززة علززى القززوة، وشززدة البززأط والصززرامة التززي يتميزز  بهززا الخليفززة 
المعتصززز ، والتزززي تحولزززت بفضزززل االسزززتعارة إلزززى جيزززو  تقصزززد القزززو  الززز   يريزززد 
الخليفززة غزز وه ا لتثيززر الخززو  والقلززق فززي نفوسززه ، وتشززل إرادتهزز ، وت شززعره  بعززد  

أبو تمززا  اسززتعار صززفة االنتظززا  فززي الصززفو  وتكززوي  القززدرة والعجزز  والتسززلي ، فزز
الجيززو  وهززي صززفة خاصززة بالبشراالعسززكر، وأعطاهززا للرعززب وهززو سززلوك نفسززي 

 خاص بالكا   الحيا م  أجل أ  يصور قوة وشجاعة الممدو .
 :(55)ويقتبط شوقي نفط الع مة اللغوية اقتباًسا مباشًرا ، فيقول      

 َغيِر ذي َشَفٍق    عَلى الِوهــــــــــــــاِد َوال ِرفٍق عَلى اْلِهَضبِ  َزَحْفَت َزْحَل َأِتي   -82
ياِح اْلهدوِج مدسَرَجًة    َيحِملَن أدْسَد الشََّرى في الَبيِض َوالَيَلِب  -82  َقّذفَتهدْم ِبالر 
 ــــــــــاِل َلم َيذدِب َهبَّْت َعَليِهْم فَذابوا َعن َمعاِقِلِهْم    َوالثَّلجد في قدَلِل اأَلجبــــــــ -84
 َلّما َصــــــــــَدعَت َجناَحيهم َوَقلَبهدمد     طــــــاروا بأجِنَحٍة َشّتى ِمَن الردعبِ  -84

 َجدَّ الِفرارد َفَألـــــــــــــَقى كـــــــــدلَّ مدعَتِقٍل     َقناَتهد َوَتَخـــــلَّى كدــــلُّ مدحَتِقبِ  -84
( وقززززززد اقتبسززززززها شززززززوقي مزززززز  الخطززززززاب الردعــــــبِ هززززززي )اللفظززززززة المقتبسززززززة      

التراثياخطزززاب أبزززي تمزززا  بمعناهزززا الحرفزززي، واسزززتعا  بهزززا فزززي وصززز  خيزززل القا زززد 
التركياأتاتورك عندما انتصر في حرب األناضول وه   اليونا ، وتحولت الع مزة 
اللغويزززةاالرعب بزززدخولها فزززي السزززياق الجديزززد إلزززى قزززوة فاعلزززة لهزززا قزززدرة علزززى فعزززل 
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  وهززززو فعزززل حيززززوانياالطير، فالشززززاعر اسزززتعار مزززز  الطيزززر فعززززل الطيززززرا ، الطيزززرا
وأعطاهزززززا للبشزززززرا األعزززززداغ للهزززززروب والنجزززززاة، والم حزززززظ علزززززى الخطزززززابي  أنهمزززززا 
يتقاسززززما  نفززززط الع مززززة اللغويززززة مفززززردة )الرعززززب(، إال أ َّ هزززز   الع مززززة  تحولززززت 

 تفاغ .داللتها م  القوة في الخطاب التراثي إلى قوة اإل احة واالخ
االقتبززاط غيززر المباشززر )المعنززو ( :هززو االقتبززاط الخفززي والمسززتتر، ومثززال -2

 :(56) لك اقتباط البارود  لفظة )سل( م  بيت عنترة ال   يقول في  
 هالَّ سألِت الخيـــــَل يا اْبَنَة ماِلٍك      ْن كْنِت جاِهَلًة بما لْم َتْعَلمي -84

 ساِبٍح       َنْهٍد تعــاَوردهد اْلكدماةد مدَكلَّمِ   ْذ ال أزالد عــــــــلى ِرحالةِ  -22
المفززردة اللغويززة المقتبسززة فززي بيززت عنتززرة تتمثززل فززي الشززطر األول، حيزز       

إنسا   يتكل  م  خ ل عملية حوارّية، ترتك  » تتحول الخيل بفضل االستعارة إلى 
إلجابززززة علززززى السززززؤال الزززز   يحمززززل فززززي ظززززاهرة االسززززتفها ، ويحمززززل فززززي داللتزززز  ا

، والمسززززألة هززززي نمززززط مزززز  األنمززززاط الثقافيززززة التززززي يتبعهززززا الشززززعراغ (57)«باإلثبززززات
الجززاهليي  سززواًغ كانززت لامكنززة ا الطلززل، أو للحيوانززات، أو غيرهززا، والم حززظ فززي 
ه ا البيت أ َّ عنتزرة يزربط بزي  الحيوا االخيزل وبزي  شزجاعت  وفروسزيت  فزي ع قزة 

خيزل هزي خيزر شزاهد علزى شزجاعة الفزارط فزي داللية على فروسيت  وشجاعت ، فال
 الحروب والمعارك من  القد .

 : (58)ويقتبط البارود  نفط الع مة اللغوية كما  كرنا فيقول      
 َوَفَرْعتد َنِصيَة اْلعــــــــداَل بَفَضاِئٍل     هدنَّ اْلَكَواِكبد ِفي النََّهاِر اْلمدْظــــــــِلمِ -2
 َجِهْلَت َمَكاَنِتي     تدْخِبْرَك َعْن َشَرٍل َوِعـــــــــزَّ َأْقَدمِ  َسْل ِمْصَر َعن ي  نْ -2

تتززأل  البنيززة اللغويززة للصززورة المقتبسززة فززي خطززاب البززارود  مزز  الشززطر      
األول مزز  البيززت السززادط، حيزز  يقتززبط البززارود  الصززورة ليتحززول بهززا مزز  مسززألة 

يتحززول فززي خطززاب البززارود   الخيززل إلززى مسززألة المكززا  امصززر، فالمكا االع مززة
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 العتيبي سميليل راضي بنت شيخة أ. والت المعنى فى خطاب المعارضات الشعريةالصورة الشعرية ودورها فى تح
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أيًضززا إلززى إنسززا  يززتكل  مزز  خزز ل عمليززة حواريززة خاصززة، وهنززا يتحززول البززارود  
بالمكززا  مزز  حلزز  أسززطور  عنززد الشززعر القززدي ، إلززى وعززي مركززب بالمكززا االوط  »

، والم حززززظ علززززى الخطززززابي  أنهمززززا (59)«بمعنززززا  الروحززززي ولززززيط معنززززا  الجغرافززززي
الززز ات الشززاعرة، إال أنهمززا يختلفززا  فززي الع مزززة يشززتركا  فززي نفززط السززياقامكانة 

اللغويزة، فالمسزألة فزي الخطزاب التراثزي كانزت خاصزة بالحيوا االخيزل، أمزا المسزألة 
فززززي الخطززززاب المعززززارض  فجززززاغت خاصززززة بالمكززززا  امصززززر، والمكززززا  فززززي الشززززعر 
 الحدي  ي عادل الحيوا  في الشعر القدي ، إ   البارود  ينتقل بالع مة اللغوية مز 
مسززززألة الحيززززوا  إلززززى مسززززألة المكززززا ، فززززت ا كانززززت الخيززززول تشززززهد بشززززجاعة عنتززززرة 
وفروسززيت  فززي الحززروب والمعززارك، فززت  أرجززاغ مصززر تشززهد بشززر  البززارود  وعزز   

 القدي .
ويمك  القول م  خ ل دراسة الصورة اإلحالية ودورها في تحوالت المعنزى فزي  

ل مرجعيززة ثقافيززة وأداة معرفيززة خطززاب شززعر المعارضززات، إ َّ الخطززاب التراثززي يمثزز
ومزززادة ديناميزززة حيزززة لخطزززاب شزززعر المعارضزززات، فقزززد أسزززه  الخطزززاب التراثزززي فزززي 
التكززوي  الشززعر  للخطززاب اإلحيززا ي مزز  خزز ل قززراغة الشززاعر اإلحيززا ي لزز  قززراغة 
واعيزززة، وتعاملززز  معززز  تعزززامً  جيزززًدا سزززواًغ علزززى مسزززتوى توظيفززز  تناصزززًيا للمواقززز  

توى المضامي  وتحويل المعنى. وقد حاول الخطاب الجديد واألحدا ، أ  على مس
تسليط الضوغ على الكثير م  الجوانب الثقافية والمعرفية في الخطاب التراثي التي 
تخززد  الفكززرة أو القضززية التززي ي ريززد التعبيززر عنهززا وتحويرهززا بمززا ينسززج  مزز  مواقفزز  

كسزززابها طابًعزززا درامًيزززا م عبزززًرا عززز  موقززز  جديزززد ، وبهززز ا تكزززو  ع قزززة المعاصزززرة، وال
دراك لمعطياتزززز ،  الخطززززاب اإلحيززززا ي بالخطززززاب التراثززززي ع قززززة اسززززتيعاب وتفهزززز  وال

 .(60)وتفعيل ل  
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 ثانيًا : صورة المشابهة :   
أبقت الب غة الجديدة على ه ا النوا م  الصور في دراستها للخطاب الشزعر ، 

حدثزززة فزززي التأويزززل إال أنهزززا أدرجتهزززا فزززي نسزززق جديزززد يسزززتجيب للبنيزززة المعرفيزززة الم
ا للكشز  عز  دورهزا (61)والتفسير، والتي تخض  آلليات القياط العلمزي المضزبوط 

الوظيفي في العملية اإلبداليةا ل ا تحاول ه   الدراسة االستعانة بها في فهز  دورهزا 
 في طبيعة المعنى وتحوالت  في خطابات شعر المعارضات.

ة المشابهة أ  وجود تشاب  بزي  وصورة المشابهة هي الصورة المبنية على ع ق
المشزابهة بمعنزى مز  » شيغ  وشيغ آخر كما يصر  ب لك بول ريكو حي  يقول: 

، ومزز  أهزز  آليززات صززور (62)«معانيهززا هززي أ  يكززو  )الشززيغ( علززى صززورة )كزز ا( 
المشابهة الصورة االستعارية والصورة التشبيهية، ويكمز  االخزت   بزي  الصزورتي  

فززالمتكل  يصززر  فززي حززال » الصززورة التشززبيهية ي صززر  بهززا، فززي أ َّ المشززابهة فززي 
التشبي  ب كر ع قة التوا   بي  مكوني  في ملفوظ  سواغ حضرت األداة الواصلة 
بينهمزززا أو غابزززت، فينصزززر  المتقبلزززو  إلزززى البحززز  عززز  مسزززوِّغات تلزززك المشزززابهة 

ا (63)«ارةالمنسززوجة بززي  الطززرفي  المصززرَّ  بزز كرهما وال يفعززل  لززك فززي حززال االسززتع
 أل  المشابهة فيها تكو  ضمنية مستنبطة ومفهومة م  الملفوظ.

 وم  أنواا صورة المشابهة ما يلي :
ت عد االستعارة نمًطا م  أنماط الصورة الشزعرية، وأداًة  الصورة االستعارية : -1

مززز  أدوات بنا هزززا وتشزززكيلها، وال تتحقزززق هويزززة الصزززورة وغايتهزززا إال بقيامهزززا علزززى 
التي تسه  في خلق صورة شعرية تؤثر في المتلقزي وتجعلز  يتفاعزل مز  االستعارة، 

المعنزى الزز   تقدمزز . وتمثزل االسززتعارة آليززة مز  اآلليززات الجوهريززة التزي نملكهززا فززي 
فهزز  التجربززة الشززعرية، ورصززد معناهززا فهززي تمتلززك القززدرة علززى إبززداا وخلززق داللززة 
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فزي الفهز  واإلدراك. وقزد  (64)ومعنى جديد، ومشزابهات جديزدة، ترسز  حقيقزة جديزدة 
اسزتعا  الشزاعر اإلحيزا ي باالسزتعارة فزي إنتاجز  معزاني خطابز  الشزعر  ودالالتز ا 
ألنهززا ت عززد فززي ضززوغ الب غززة الجديززدة أداة معرفيززة، وفكززرة داخززل الخطززاب الشززعر ، 

. (65)ت سززززاعد علززززى إظهززززار قززززدرة الفكززززر اإلحيززززا ي علززززى توليززززد الززززدالالت المختلفززززة 
عنززد حززدود المشززابهة بززل تتعززدى  لززك إلززى إمززت ك القززدرة علززى  فاالسززتعارة ال تقزز 

مزز  أ  االسززتعارة تتأسززط علززى مشززابهات، ». وبززالرغ  (66)اسززتنباط معززار  جديززدة 
ا أل  (67)«فه   المشابهات نفسها ليست ال مة، بل تتأسط على اسزتعارات أخزرى 

تيجزززة المشزززابة تكزززو  بزززي  الخصزززا ص التفاعليزززة بزززي  المسزززتعار والمسزززتعار منززز  ن
 ل ستعارة التصورية.  

ومز  أمثلزة الصززور االسزتعارية فزي الخطززاب الشزعر  قزول أبززي الحمزداني يمتززد  
 :(68)نفس  

لدوَل ِبَغاَرٍة     وال اَلجيَش َمـــا لْم تأِته َقبلَي النُّْذرد  -01  َوال َأْصَبـــــــحد اَلحيَّ اَلخد
 طلعتد عليها بالردى , أنا والفجرد    َويا ردّب َداٍر , لْم َتَخْفني , َمِنيَعٍة   -00

ْمرد  -00  َوَحــــي  َرَدْدتد الَخيَل َحتى َملكتدهد     َهِزيًمـــــا َوَرّدْتني الَبَراِقعد َوالخد
تتززأل  البنيززة اللغويززة للصززورة االسززتعارية فززي هزز ا البيززت مزز  المسززتعار لزز ،      

نسزا ، والمسزتعار وهزو صزفة ، والمستعار من  وهو اإل)الفجر(وهو الع مةا ال م  
(, الفتزك والسزلطة  فزال م ا الع مزة يتحزول إلزى )طلعـتد عليهـا بـالردى, أنـا والفجـرد

إنسا  يفتك ويبط  م  خ ل مرافقت  لل ات الشاعرة فزي عمليزة الزبط  والهز ك، 
ومفزززردة الزززدهر هنزززا ت حيلنزززا علزززى معنزززى القزززوة والسزززلطة الحتميزززة، والحمزززداني يخزززر  
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عز  معناهزا داخزل النظزا  اللغزو  المعزرو  وهزو انبعزا  النزور، إلزى بمفزردة الفجزر 
 معنى خار  الخطاب الشعر  وهو القوة السلبية.

وفزززي مقابزززل الصزززورة االسزززتعارية فزززي خطزززاب أبزززي فزززراط الحمزززداني، يقزززول      
 :(69)البارود  في مدح  لمجد قوم  وجماعت  

 فدهدْم   َلَها ِفي َحَواشي كدـــّل ّداِجَيٍة َفْجرد ِمَن النََّفِر اْلغدــــــر  الَّذِيَن سديدو  -10
  َذا اْسَتلَّ ِمْنهدْم َسي ٌد َغْرَب َسْيِفِه    َتَفزََّعِت األْفاَلكد َواْلتَفَت الدَّْهرد  -18

تتزززززأل  الصزززززورة االسزززززتعارية فزززززي هززززز ا البيزززززت مززززز  مسزززززتعار ل االسزززززيو ،      
وهززي رمز  طبيعززي للزز م ،  لفجـر()اومسزتعار منزز  الز م ، والمسززتعار وهزو الع مززة 

تحولززت فززي خطززاب البززارود  إلززى ع مززة علززى النززور واالنبعززا ، لمززا تحملزز  مزز  
دالالت في ه ا السزياق،  فزالنفرا آبزاغ الشزاعر الز   ينتمزي إلزيه  هز  مز  أضزاغوا 
وشززقوا ديززاجي الحززروب بحززدة سززيوفه ا لزز ا يشززعر الشززاعر بززالفخر والعزز ة، ومفززردة 

أبزززي فزززراط الحمزززداني إلزززى ع مزززة علزززى القزززوة السزززلبية  الفجزززر تحولزززت فزززي خطزززاب
المتمثلزززة فزززي الزززبط  والهززز ك، وتحولزززت إلزززى النزززور واالنبعزززا  وجززز غ الظلززز  فزززي 
خطاب البزارود ، ويمكز  وجز  التشزاب  بزي  النصزي  فزي أ َّ كليهمزا اسزتعا  بزنفط 

ت رفيقزة الع مة اللغوية )الفجر(، إال أ  الع مة ا الفجر في الخطزاب التراثزي كانز
للشززاعر فززي بطشزز ، وفززي الخطززاب التراثززي كانززت ع مززة علززى حززدة سززيو  آبا زز  

 وضيا ها التي ينجلي بها كل ظ  .
 :(70)وفي صورة استعارية جديدة يقول البحتر      

خالقِه َبنيَّةد َرْمسِ  -14  فكأنَّ الِجْرَماَز من َعَدِم اإِلنــــــــ        ـــــــــِس وا 
 هد َعلْمَت أن الّلَيـــــــــــــــالي     َجَعَلـــــْت فيِه مأَتًمـــا , بعد عدْرسِ َلْو َتَرا -02

لعززل المتأمززل فززي البنيززة االسززتعارية فززي البيززت الثززاني مزز  خطززاب البحتززر       
يكتشزز  أ َّ المسززتعار لزز االليالي أصززب  لززديها القززدرة علززى تحويززل العززرط إلززى مززأت   
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  الززززدالاالليالي )المسززززتعار لزززز (، والمزززززدلولاتحويل ويتززززأل  المثلزززز  السززززيميا ي مززززز
العزززرط )المسزززتعار(، والمسزززتعار منززز  اإلنسزززا ، ومفزززردة الليزززالي التزززي أصزززب  لزززديها 
القزززدرة البشزززرية علزززى التسزززلط وتبزززديل األحزززوال وتغييرهزززا، وبفعزززل االسزززتعارة وانتقزززال 

لتزززي الخصزززا ص البشزززرية إلزززى العناصزززر ال منيزززة نسزززتطي  أ  نقززز  علزززى المعزززاني ا
ت شزززير إلزززى تبزززدل عزززال  البحتزززر  مززز  األحسززز  إلزززى األسزززوأ، فزززالبحتر  يماثزززل بزززي  »

النظرة القاتمةا التشزاؤمية للواقز  بنظزرة سزيميا ية، حيز  ال يهزد  إلزى تسزمية عزال  
، والسياق ال   (71)«معرو  م  قبل، لكن  يسعى إلى إنتا  شروط معرفت  نفسها 

م االليزززالي، وقزززوة فعلهزززا علزززى تحويزززل جزززاغت فيززز  الصزززورة االسزززتعارية خزززاص بال  
 العرط إلى مأت ، وهي ع مة سيميا ية على تدل على القوة السلبية لل م .

وتتخز  الصزورة االسززتعارية معزاني جديززدة بتحولهزا مزز  سزياق إلززى آخزر كمززا      
 :(72)هو الحال في الخطاب اإلحيا ي، حي  يقول شوقي 

 ــ      ـــراء مشي النعي في دار عرسمشت الحادثــات في غرل الحمــــــــ -40
ْت     سددََّة الباِب ِمـــــــــــن َسِميٍر َوأدْنسِ  -48  َهَتَكْت ِعـــــــــــــــــزََّة الِحجاِب َوَفضَّ

فالمسززتعار فززي نززص شززوقي هززو الحادثززات التززي أصززب  لززديها القززدرة علززى المشززي  
يميا ي مزز  الززدالاالحادثات والتجززول فززي غززر  قصززر الحمززراغ، ويتززأل  المثلزز  السزز

)المسززتعار لزز (، والمدلولاالمشززي )المسززتعار(، والمرجزز  )البحتززر  كززأنمو   يقتززد  
ب  شوقي في نص  الجديد، الليالي كمرجز  لفظزي سزببي اختزار  البحتزر  ونسزب لز  
األح ا (، والع قزة هنزا تحيزل علزى مرجز  شزعر  ، فكمزا كانزت اللياليااأليزا  سزبًبا 

ط إلززى مزأت ، فززت  الحادثزات االمصززا ب سزبًبا فززي شزيوا خبززر وفززاة فزي تحويززل العزر 
مجد العرب، والمرج  هنا يؤد  دور المفسِّر لمعنى االستعارة عنزد شزوقي، ونشزاط 
الع مزززة هنزززا مرهزززو  بمعنزززى المرجززز  المحزززدَّد فزززي الشزززطر الثزززاني مززز  البيزززت، وقزززد 
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 .413 : لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة (
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 .399 : الشوقيات (
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إنهزا تؤكزد علزى ، حيز  (73)حافظت الع مة هنا على ع قة المشابهة م  مرجعها 
 تشاب  الحال المأساوية عند الشاعري  في ح نهما.

وبزززالنظر إلزززى الصزززورتي  االسزززتعاريتي  نجزززد أنهمزززا تلتقيزززا  فزززي أ َّ لكلتيهمزززا قزززوة 
سزززلبية، إال أ َّ الصزززورة األولزززى فزززي خطزززاب البحتزززر  خاصزززة بال م االليزززالي التزززي 

فززي خطززاب شززوقي فهززي  ت حيززل وتبززدل األفززرا  إلززى أحزز ا ، أمززا الصززورة االسززتعارية
خاصة بالمصا ب التي تحمل خبر الوفاة، فالداللة تحولت م  القوة السزلبية للز م  
في تحويل العرط إلى مزأت  فزي الخطزاب التراثزي، إلزى داللزة المشزي واإلخبزار عز  

 الوفاة في يو  العرط.
هي الصورة التي تعتمد علزى التشزبي  الز   ينطلزق مز  الصورة التشبيهية : -0
التناظر القا مة بي  المشبَّ  والمشبَّة ب ، وم  أداة التشبي  الحاضزرة أو المقزدَّرة  بنية

ا لززز ا فالصزززورة التشزززبيهية تقزززو  علزززى (74)التزززي تمثزززل الزززرابط المجسززز  لهززز ا التنزززاظر 
ع قززة المشززابهة أ  وجززود وحززدات معنويززة مشززتركة بززي  المسززتعار والمسززتعار لزز .  

 :(75)ل البحتر  وم  أمثلة الصور التشبيهية ، قو 
خالقِه َبنيَّةد َرْمسِ  -14  فكأنَّ الِجْرَماَز من َعَدِم اإِلنـــــــــ     ـــــِس وا 

ززا   بنيززة رمززط( المشززب   م  رس تتززأل  البنيززة اللغوبززة للصززورة التشززبيهية مزز  )فكززأ َّ الجض
المكزززززا  وهزززززو الع مزززززةاالجرما ، والمشزززززب  ب ابنيزززززة رمزززززط، ووجززززز  الشب االوحشزززززة 

لجرما  وهو البهو الر يط للقصر ي هجر وي صب  موحًشا كالقبر بعد أ  والظلمة، فا
كا  عامًرا بالضيو ، وه ا ع مة على حال الشاعر الز   انقلبزت أمزور ، وتبزدلت 

 أحوال  م  األنط إلى الوحشة، وم  العطاغ إلى الجدب.
وفززي مقابززل هزز   الصززورة نجززد الصززورة نفسززها فززي خطززاب شززوقي، لكنهززا تحمززل 

 :(76)ديدة ومختلفة، حي  يقول واصًفا الجي ة في منفا  داللة ج
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 َوَكَأنَّ اأَلهــــــــــــــــراَم ِميزاند ِفرَعْوَن     ِبَيوٍم َعَلــــى الَجباِبِر َنْحسِ  -04
، حيز  )َوَكَأنَّ اأَلهراَم ِميـزاند ِفرَعـْوَن(تتأل  البنية اللغوية للصورة التشبيهية م  

م  المشب  المكا  وهو الع مةااألهرا ، والمشب  ب  مي ا   يتكو  المثل  التشبيهي
فرعو ، ووج  الشب  النحوط، والصورة التشبيهية في ه ا البيت ت حيلنا على القيمة 

، فاألهرامززززات تحولززززت إلززززى ميزززز ا  يززززو   بزززز  (77)الثقافيززززة والدينيززززة لميزززز ا  فرعززززو  
قي إلزى ع مزة علزى األعمال، وبالتالي فت  الع مةا المكا  تحول في خطزاب شزو 

 العدل.
ومزززز  خزززز ل المقارنززززة بززززي  الصززززورتي  نجززززد أنهمززززا تشززززتركا  فززززي نفززززط الع مززززة 
اللغويززةاالمكا  بنززاغ الجرمززا  فززي خطززاب البحتززر ، وبنززاغ األهرامززات فززي خطززاب 
شزززوقيا إال أنهمزززا تختلفزززا  فزززي السزززياق فقزززد جزززاغت الصزززورة التشزززبيهية األولزززى فزززي 

عنززدما خزز  مزز  البشززر، أمززا الصززورة التشززبيهية سززياق إيززوا  كسززرى وبهززو الجرمززا  
الثانية في خطاب شوقي فقد كانت تتحد  ع  األهراماتا ل ا تحولت الداللزة مز  

 الوحشة والجدب في خطاب البحتر  إلى داللة العدل في خطاب شوقي. 
 :(78)وفي صورة تشبيهية جديدة يقول عنترة      

 فترْكَن كدلَّ قرارٍة كالد ْرَهمِ     َجادْت َعَليها كلُّ َعْيٍن َثرٍَّة  -01
تتزززأل  البنيزززة اللغويزززة للصزززورة التشزززبيهية فزززي هززز ا البيزززت مززز  )فتزززركس   ك زززلَّ قزززرارة  

(، حيززز  يتكزززو  المثلززز  التشزززبيهي مززز  المشزززب  االقزززرارة  كالزززدِّرسه  ض
، والمشزززب  بززز  (79)

إلزززى  االزززدره ، ووجززز  الشزززب  ا البيزززا  واالسزززتدارة، فزززالقرارة تتحزززول بفضزززل المطزززر
حلقزات مز  الزدراه  مز  صزفاغ البيزا  ودقزة االسزتدارة، وهزي ع مزة علزى العطززاغ 

 والنماغ في المكا  ال   كانت تسكن  محبوبة الشاعر.

                                                

 (
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حياتها بعد موت الجسد, وحسب هذا المعتقد تحمل المالئكة أرواح الموتى ( يؤمن الفراعنة باستئناف الروح ل

إلى اإلله القاضي, وإلى جانبه اثنان وأربعون قاضيًا, فيوضع الميزان في المنتصف ويوزن قلب الروح, 

 وعلى إثر الوزن ينقل كل من يحمل حسنات أكثر إلى مكان جميل يعيشون فيه , أما أولئك الذين تطغى سيئاتهم

 فيبعث بهم إلى مكان العذاب األبدي . 
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 ( القرارة : الموضع المطمئن من األرض , يجتمع فيه السيل .
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أمززا الصزززورة التشزززبيهية فزززي خطزززاب البززارود  فتتحزززول إلزززى داللزززة جديزززدة، حيززز  
 :(80)يقول في معارضت  لعنترة 

 َنٌة َفيَّاّضٌة     َوِبكدل  َأْرٍض َجْدَوٌل َكاأَلْرَقمِ َفِبكدل  أدْفــــــــــــــٍق مدزْ  -02
، )َجــْدَوٌل َكــاأَلْرَقِم(تتززأل  البنيززة اللغويززة للصززورة التشززبيهية فززي هزز ا البيززت مزز  
، ووج  الشب ا (81)يتكو  المثل  التشبيهي م  المشب ا الجدول، والمشب  ب ااألرق  

ر تتحزززززول بفضزززززل الصزززززورة الشزززززكل والهي زززززة ، فالجزززززداول فزززززي أر  الحبيبزززززة مصززززز
، وهي ع مة سيميا ية على االنسيابية والمرونة.  التشبيهية إلى أفاا 

والم حظ على الصورتي  أنهما تتفقا  فزي الع مزة اللغويزة االمكزا  )الطبيعزة(، 
ففي الخطاب التراثي الع مة هي القرارة، أمزا فزي الخطزاب اإلحيزا ي فالع مزة هزي 

بزي  الصزورتي  فزي أ َّ الصزورة التشزبيهية فزي خطزاب  الجداول ، ويكم  االخزت  
عنترة خاصة بالعي  الثرة )السحابة تهطل مطًرا غ يًرا(، وقد تحول إلى حلقات مز  
الزززدراه  بفضزززل المطزززر الززز   يهطزززل عليهزززا باسزززتمرار، أمزززا الصزززورة التشزززبيهة فزززي 
خطاب البزارود  فهزي خاصزة بالم نزة )السزحابة( تفزي  بمطرهزا مز  كزل أفزق فزي 
، وهنززا انتقززل البززارود  بالع مززة مزز  داللززة  السززماغ، وقززد تحولززت جززداولها إلززى أفززاا 

 األشياغ الجامدةاالدراه  إلى داللة المخلوقات والكا نات الحية ااألفاعي.
 ثالثا / صورة المجاورة :  

ع قزززة اإلشزززارة بغيرهزززا مززز  اإلشزززارات الماثلزززة معهزززا فزززي السزززياق »المجزززاورة هزززي 
المجزاورة علزى الصزور الخاصزة بززالكناية، والمجزا  المرسزل،  ، وتشتمل صزور(82)«

فالكنايزززة والمجزززا  ي نظزززر لهمزززا مززز   اويزززة الع قزززات بزززي  الشزززيغ المزززدلول والشزززيغ 
ا ل لك نسعى للوقو  في هز ا الجز غ (83)الدال، أ  أنهما يتصفا  بع قة المجاورة 

ي خطززاب شززعر التطبيقززي علززى دور ع قززة المجززاورة فززي تشززكل المعززاني الجديززدة فزز
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 العتيبي سميليل راضي بنت شيخة أ. والت المعنى فى خطاب المعارضات الشعريةالصورة الشعرية ودورها فى تح
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المعارضات، على اعتبار أ َّ ظهور المعاني الجديدة ينبنزي علزى طبيعزة الع قزات 
بززي  كززل حززد مزز  حززدود النسززق وغيززر  مزز  الحززدود. وهزز   الع قززات ال تخززر  عززز  
محزززوري  كمزززا هزززو معزززرو  فزززي الفكزززر اللغزززو  الحزززدي ، محزززور التزززرابط التركيبزززي 

مرسل، ومحور االسزتبدال كمزا فزي حالزة والتجاور و لك في حالة الكناية والمجا  ال
، وقززززد اسزززتعا  شززززعراغ المعارضزززات بكزززز  المحزززوري  فززززي خطابززززاته  (84)االسزززتعارة 

الشززعرية. والسززؤال هنززا هززو مززا المسززون العتمززاد شززعراغ المعارضززات علززى الصززور 
 المجاورةع و ما أهمية صورة المجاورة في تحوالت المعنى في شعر المعارضات ع

جابزززة عززز  التسزززاؤل األول بزززأ  المعارضزززات الشزززعرية بوصزززفها ي مكززز  القزززول لإ
زز  مزز  جهززة مجموعززة مزز  الززدوال المتسلسززة فززي كلمززات وجمززل وفقززرات  خطاًبززا يض 
زز  المززدلول بمسززتويات  المختلفززة، وأ َّ هزز ا الخطززاب  وفصززول، ومزز  جهززة أخززرى يض 
ة يتقزززاط  مززز  خطابزززات تراثيزززة سزززابقة فزززي الكثيزززر مززز  الشزززفرات الب غيزززة واألسزززلوبي

، فت َّ صورة المجاورة ت مثل أحدى تلزك الشزفرات الب غيزة التزي (85)المستخدمة فيها 
استعا  بها الشاعر اإلحيا ي في إنتا  خطاب ، والتي أدت إلى صياغة واق  جديد 
ومختلزز  خززاص  بزز ، حيزز   مكنتزز  مزز  تمثبززل دالالت مختلفززة لهززا قيمتهززا التاريخيززة 

جديززدا لزز ا اشززتغل شززعراغ المعارضززات علززى  والفكريززة فززي بعزز  الشززعر التراثززي مزز 
 . (86)صورة المجاورة كوسيط للفكر بي  الخطاب الدال والمدلول 

وتكمزززز  أهميززززة صززززورة المجززززاورة فززززي أنَّهززززا ت عيززززد تشززززكيل خطابززززات المعارضززززات 
الشززعرية التززي ت قززي  ع قززات خطابيززة م تعززددة مزز  الخطابززات التراثيززة علززى المسززتوى 

ورة تمتلززك القززدرة علززى إحززدا  التغييززر فززي المعنززى مزز  ، فصززور المجززا(87)الززداللي
خززز ل انتقزززال الع مزززة اللغويزززة مززز  سزززياق الخطزززاب التراثزززي، إلزززى سزززياق الخطزززاب 
اإلحيزززا ي،  لزززك أنززز  عنزززد اسزززتخدا  الشزززاعر اإلحيزززا ي الع مزززة اللغويزززة نفسزززها فزززي 
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 خطابزز  فهززو ال يسززتخدمها بمعناهززا نفسزز ، بززل يقززو  بطمززط شززكلها وتغييززر معناهززاا
للتتناسززب مزز  السزززياق الجديززد ولت حيززل علزززى المززدلول الخززارجي الخزززاص بزز  وبززز لك 

 يحد  ما ي عر  بالتوالد أو التحول في المعنى.
 وأول صور المجاورة التي ست درط في ه ا الج غ هي :

الكنايزززة هزززي أحزززد األركزززا  األساسزززية المكونزززة للصزززورة الصـــورة الكنائيـــة : -1
يزة التزي يتكزأ عليهزا الزنص الشزعر  فزي إنتزا  دالالتز  الشعرية، وأهز  التقنيزات اللغو 

تززرك التصززري  » الشززعريةا  لززك أ  الشززاعر يلجززأ إلززى تلززك التقنيززة التززي تتمثززل فززي
، مما يزدف  (88)«ب كر الشيغ إلى  كر ما يل م ، لينتقل م  الم كور إلى المتروك 

دالالت ،  المتلقي للولو  إلى كوام  النص الشعر  للكش  ع  أبنيت  والقب  على
تنشزأ مز  الملفزوظ الز    Signع مزة » وم  خ ل ه ا المفهو  يظهر أ  الكناية 

زززززر  فزززززي التفكيزززززر الب غزززززي العربزززززي بززززز    المعنزززززى الززززز   يحيزززززل إلزززززى مفسزززززر   ع 
Interpretant   ولمززا يعتززر  الصززورة الكنا يززة (89)«ف ينقززل مزز  الزز    إلززى الملزز و .

إلحزاالت المحتملزة وربمزا تشزعبها أحياًنزا، م  تكثيز  للتضزمينات السزياقية، وتعزدد ا
تمثل أه  صور المجاورة والتداعي فزي الزنص الشزعر ، فتنز   -الكناية  -كما أنها 

 (90)يل   المؤول أ  يأخ  في اعتبار  حتمية النظر إليها مز  خز ل موقعهزا السزياقي
وال وع قاتهزززا بغيرهزززا مززز  الع مزززات، أ  تأمزززل األنظمزززة الع  قيزززة التزززي تزززربط الزززد

بمدلوالتهاا حتى يتمك  م  تتب  تلك الدالالت الشعرية وعوامل تولدها بتعر  ه   
 . (91)البنية وتحديد رمو ها إلدراك كيفية قيامها بوظا فها السيميولوجية 

 :(92)وأول مثال على الصورة الكنا ية هو قول أبي فراط الحمداني       
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 َد اْلَهَوى     َوَأْذَلْلتد َدْمـــــــًعا ِمْن َخاَلِئِقه اْلِكْبرد ِ َذا اللَّْيلد , َأْضَواِني َبَسْطتد يَ -0
َباَبةد َوالِفكْ -8 , َبْيَن َجَواِنِحي,    ِ َذا ِهـــــــــــــَي أْذَكْتَها الصَّ ــــــــــــــــــــارد  رد َتَكادد تدِضيءد النَــّ

ة بواسززطة الكنايززة ( بتنتززا  الداللززوأذللــتد دمعــا مــن خالئقــه الكبــريقززو  الززنص ) 
عبززر ع قززة السززببية التززي تتمثززل فززي القززوة والمكززابرة والقززدرة علززى الززتحك ، ويسززه  
السزززياق الززز   تتموضززز  فيززز  الكنايزززة بتكثيززز  الداللزززة اإليحا يزززة، حيززز  إ َّ الداللزززة 

( المت  مززة ومعنززى الخضززوا واالستسزز  ، يكثفهززا إضززافة ذللــتد المعجميززة للززدال )أ
بالصززراا  )أضــواني(قزز  عليزز  فعززل الخضززوا، ويززوحي الفعززل ( الزز   و الــدمعلفظززة )

،  م  النهار ال   يغيب  النص وتكزابر )النهار والليل(والتحول النفسي بي   مني  
فيززز  الززز ات الشزززاعرة محاولزززة إخفزززاغ حبهزززا وكتمانززز  عززز  النزززاط، و مززز  الليزززل الززز   

نزا  لتلزك الزدمو  ا التزي طالمززا تختلزي فيز  بنفسزها وتسزتتر بز  عز  النززاط، فتطلزق العض
وصزراا الز ات بزي  مكابرتهزا واستسز مها، )من خالئقـه الكبـر(, اتصفت بكبريا ها 

يشززير إلززى تحولهززا مزز  موضزز  القززوة والكبريززاغ إلززى الضززع  واالستسزز   والخضززوا 
للززدموا التزززي تتوسزززل بهزززا فزززي التخفيززز  مززز  حزززرارة النزززار التزززي انزززدلعت بزززي  جزززوان  

 قلبها.
 :(93)بارود  وفي المقابل يقول ال      

ْرَقًة     ِمْن اْلَوْجِد ال َيْقَوى َعَلى َحْمِلَها َصْدرد  -4  َعَلى َأنَِّني َكاَتْمتد َصـْدِرَي حد
ٌؤ َأنَّهد اْلَبْحرد  -12 وَنه    َعـــَلى األْرِض َما َشكَّ اْمرد  َوَكْفَكْفتد َدْمًعا لْو َأَسْلتد شدؤد

مشزززززاعر الباطنزززززة واالنفعزززززاالت الكنايزززززة فزززززي أبيزززززات البزززززارود  ت حيزززززل علزززززى ال   
النفسية، والخلجات الشعورية في حركات حسية نابضة بالحياة ترس  نمو ًجا لل ات 
المتجلدة أيًضا، التي ال تنحني وال تضع  مهما استكا  بها الهزوى، وتقزو  الكنايزة 
عنزززد البزززارود  علزززى التزززرابط بزززي  الزززدوال فزززي السزززياق النصزززي، الززز   ي حيلنزززا علزززى 

دالليززززة المتمثلززززة فززززي كتمززززا  الززززدم  والمعانززززاة، فالداللززززة المعجميززززة للفظززززة الكثافززززة ال
رقزة( الوجزد والحزب الشزديد، كاتمت) ( المت  مزة مز  الخفزاغ والسزتر تكثفهزا لفظزة )ح 
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ززق المززدلول بتززداخل الكنايززة مزز  بنيززة االسززتعارة، فالصززدر ال يقززوى علززى حمززل  ويتعمَّ
واسززطة  التشززبي  القززا   علززى حزز   ( أصززب  بوكفكفــتد دمًعــاحرقززة الوجززد، والززدم  )

(، كزل  لزك مكزابرة مز  الشزاعر حتزى ال ما شك امـرؤ أنـه البحـرد وج  الشب  بحًرا )
 يقال عن  أن  فقد الصبر واالحتمال على فراق المحبوبة.  

وبزززالنظر إلزززى الخطزززابي  نجزززد أ  الكنايزززة فزززي كززز  الخطزززابي  تشزززتركا  فزززي      
ــــًعانفزززط الجملزززة ) ـــتد َدْمـ ـــاَأْذَلْل (، إال أ َّ السزززياق الززز   تموضزززعت فيززز  /كفكفتد دمًع

الكنايزززة فزززي الخطزززاب التراثياخطزززاب أبزززي فزززراط الحمزززداني تحولزززت عبزززر ع قزززات 
التجاور تشير إلى داللة الهي ة والصفة، فالدموا تحولت إلى عنصر بشر ا إنسا  

( فهزي تزوحي بعمزق ال ززًعا مض س خ    ضقضز  السكضبسزر  صزراا الز   يزدور يتص  بالكبرياغ )د مس
بي  الشاعر وبي  تلك الدموا، أما السياق ال   تموضزعت فيز  الكنايزة فزي خطزاب 
البززارود  فهززي تشززير إلززى الكثافززة والغزز ارة، كثافززة وغزز ارة تلززك الززدموا التززي خرجززت 
م  عيو  الشاعر، والتي لزو سزالت علزى األر  مز  المسزتحيل أ  يشزك كزل مز  

  .  يراها في أنها بحري جار 
 :(94)وفي صورة كنا ية أخرى، يقول أبو فراط الحمداني      

مرد  -00  وحي  َرَدْدتد اْلَخْيَل َحتَّى َمَلكتدهد         َهِزيًما َوَردَّْتني الَبَراِقعد َواْلخد
( ت حيزل علزى داللزة عبزر وردتني البراقعد والخمـرد الكناية في بيت الحمداني هي )
ر ، ويسزه  السزياق الز   تتموضز  فيز  الكنايزة ع قة السببية  تتمثل فزي العفزة والكز

( المت  مزززة ردتنـــيبتكثيززز  الداللزززة اإليحا يزززة، حيززز  إ َّ الداللزززة المعجميزززة للزززدال )
( التززي كانززت سززبًبا فززي البراقــعد والخمــرد ومعنززى المنزز  والكزز  يكثفهززا إضززافة لفظززة )

على الفتك  بالقدرة والسطوة المقيدة قدرة الشاعر )ردتني(فعل الك ، ويوحي الفعل 
والقتززل فززي الحززروب والغززارات، وتقيززد  عزز   لززك بسززبب النسززاغ  فالشززاعر ال يرغززب 
فزززي أ  يكزززو  خصزززم  مززز  غيزززر الرجزززال، فالسزززياق هنزززا خزززاص بزززالفخر بالشزززجاعة 

 والعفة والكر  في الحروب والغارات.
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 :(95)وتقابلها صورة كنا ية في خطاب البارود  حي  يقول 
 ِخيَلةد َوالسُّْكرد    وَأْصَبحتد ال يدْلِوي ِبِشيَمتي الزَّْجرد َطِرْبتد َوَعاَدْتني اْلمَ  -1

( تحيزل وَأْصـَبحتد ال يدْلـِوي ِبِشـيَمتي الزَّْجـرد الكناية في بيزت البزارود  هزي )     
( المت  مززة ومعنززى ال يدْلــِويعلززى داللززة العزز ة والشززمول، فالداللززة المعجميززة لمفززردة )

ة )شزيمتي( التزي وقز  عليهزا الفعزل، والتزي ال يلزو  القوة والبأط يكثفها إضزافة مفزرد
 بها النهي وال يردها المن .

وبزززالنظر إلزززى الكنايزززة فزززي الخطزززابي  نجزززد أ  القاسززز  المشزززترك بينهمزززا هزززو      
الصزززفة البشزززرية، ففزززي الخطزززاب التراثياخطزززاب الحمزززداني يظهزززر افتخزززار الشزززاعر 

ان  لزز لك هززو خلززو الحززي إال مزز  بقدرتزز  علززى الفتززك والقتززل بأهززل الحززيا إال أ َّ المزز
قزززدرة مقيزززدة، أمزززا الكنايزززة فزززي خطزززاب البزززارود  ردتنـــي  البراقـــع والخمـــر( النسزززاغ )

جاغت في سياق الشوق والحب والحني  إلى المحبوبة، فالشاعر هنا يفخزر بأنز  ال 
يمكزززز  أ  يمنعزززز  أحززززًدا مزززز  اسززززترجاا  كريززززات الحززززب والشززززوق فززززي الماضززززي مزززز  

 محبوبت .
ي ضززفي المجززا  المرسززل التنويزز  علززى الخطابززات األدبيززة  ل :المجــاز المرســ-0

وبخاصزززة الخطزززاب الشزززعر  بجعزززل المتلقزززي يفهززز  العديزززد مززز  األشزززياغ عبزززر شزززيغ 
واحزززد، أ  يفهززز  الكزززل عبزززر الجززز غ والجزززنط عبزززر النزززوا وال حزززق عبزززر السزززال  أو 

 ا ولهزز ا يمكزز  قززراغة المجززا  المرسززل بوصززف  دالززة سززيميا يةا فهززو ي عززد(96)العكززط
عمليزززة اسزززتبدالية لوحزززدة معجميزززة بوحزززدة أخزززرى، وهززز ا االسزززتبدال هزززو فزززي األصزززل 
ع مززة سززيميا ية تحيلنززا علززى مفسززرة، وهزز   المفسززرة تحمززل معززاني ودالالت شززعرية 

 يمك  استنباطها م  خ ل ع قة المجاورة والتداعي.
 :(97)وم  أمثلة المجا  المرسل في خطاب شعر المعارضات قول عنترة 

 رْكتدهد َجَزَر الس باِع َيَنْشندهد     مــــــــــــــــــــــــَا َبْيَن قدلَِّة َرْأِسِه والِمْعَصمِ َوتَ  -24
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، وهو مجا  مرسزل )َبنانِه والِمْعَصِم(تتأل  الصورة المجا ية في بيت عنترة م  
ع قتزز  الج  يززة،  كززر الشززاعر فيزز  قلززة الززرأط والمعصزز  )الجزز غ(، وأراد بزز  الفززارط 

مجندل )الكل(، وهي ع مزة ت حيزل علزى كزر  الشزاعر وتفضزل  علزى السزباا، فقزد ال
ثزز  قزززت  ، والصززورة المجا يززة هنزززا ع مززة علززى القزززوة  اعتززاد علززى إطعامهزززا مزز  ج 

 البشرية التي تفتك بأعدا ها وتقضي عليه .
وفزي مقابزل هز   الصززورة المجا يزة فزي خطزاب عنتززرة نجزد صزورة مجا يزة موا يززة 

 :(98)البارود  حي  يقول  لها في خطاب
 (99)َواْلَمْرءد َطْوعد َيِد الزََّماِن َيقدوددهد      َقــــــــــــــــــــــْوَد اْلَجِنيِب ِلَغاَيٍة َلْم تدْعَلِم  -80

، ومفزردة الززدهراال ما  )َيـِد الزََّمـاِن( تتزأل  الصزورة المجا يزة فزي هز ا البيزت مزز 
ة،  كززر الشززاعر فيزز  اليززد )الجزز غ(، وأراد بهززا ت حيززل علززى سززلطة الززدهر وقوتزز  السززلبي

المصير والقدر )الكل(، وتشترك الصورة المجا ية في الخطابي  في أ َّ كز  منهمزا 
ــد(خززاص بجزز غ مزز  أجزز اغ جسزز  الكززا   البشززر   ، إال )قدلَّــِة, ورَْأِســه, ومْعَصــِم, وَي

عززاركا أنهمززا تختلفززا  فززي السززياق فالسززياق فززي خطززاب عنتززرة خززاص بززالحروب والم
قدامز ، أمزا  البشر، وم  ثمة فزت  الصزورة المجا يزة تعزد ع مزة علزى قزوة الشزاعر وال
السززياق الخززاص بالصززورة المجا يززة فززي خطززاب البززارود  فقززد كززا  خاًصززا بززال م ا 
الدهر وسلطت  وقوت ، وجاغت داللة الصورة المجا ية ع مة على ضع  الشزاعر 

 وانقياد  لسلطة الدهر.
 :(100)خرى يقول البحتر  وم  صورة مجا ية أ

وٍم َوفدْرسِ  -00 وَرَة أْنَطاكَيَة     اْرَتْعَت َبيـــــــــــــــــَن رد ذا ما َرْأْيَت صد  وا 
، مجززا  مرسززل عزز  )أْنَطاكَيــَة(الع مززة فززي هزز ا البيززت هززو ملفززوظ المكززا        

ــوَرَة أْنَطاكَيــَة(, المعركززة ع قتزز  المحليززة فالصززورة تتعلززق بوصزز  ) ت جسززد  والتززيصد
فالشزاعر يصز  شزدة تلزك  المعركة التي وقعت في ه   المدينة بي  الرو  والفزرط،
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ليزززوحي  المعركزززة التزززي دارت ر حاهزززا علزززى أر  أنطاكيزززة فجزززاغ بمفزززردة أنطاكيزززةا 
بع نفهززا وهززي ع مززة سززيميا ية علززى شززدة الحزز   واألسززى الزز   يشززعر بزز  البحتززر ، 

 ت للشاعر وأحالت  للوحشة.فكأ  ه   المعركة تجسيد لاحدا  التي حدث
وبالنظر في الصورة المجا ية التي تقابل هز   الصزورة فزي خطزاب شزوقي الز    

 :(101)يقول في  
 َوَهفا ِبالفدؤاِد في َسلَسبيٍل    َظَمٌأ ِللـــــــــــسَّواِد ِمن َعْيِن َشمسِ  -18

وهزززو ، )َعـــْيِن َشـــمِس(الع مزززة فزززي هززز ا البيزززت أيًضزززا هزززو ملفزززوظ المكزززا        
مجزززا  مرسزززل ع قتززز  المحليزززة والصزززورة تتعلزززق بوصززز  أهزززل مدينزززة عزززي  شزززمط، 
فشززوقي هنززا يصزز  شززدة شززوق  لمصززر ورغبتزز  فززي ارواغ ظمززأ  الشززديد لهززا برؤيزز  
أهلها ولقا ه  في مدينة عي  شمط. إً ا تتشاب  الصورتا  في أ  كً  منها مدينزة، 

ي خطزاب البحتزر  كزا  خاًصزا إال أ ِّ السياق الخاص بالصزورة المجا يزة األولزى فز
بالحرب وشدة ع نفها ودمارها والكراهية، أما السياق الخزاص بالصزورة المجا يزة فزي 
خطاب شوقي فهو يتحد  ع  الغربة والمنفى واإلحسزاط بالشزوق والحنزي  للزوط  
واألهل، ومنها تحولت الداللة في خطزاب البحتزر  مز  الحز   واألسزى إلزى الشزوق 

 قي.والحني  في خطاب شو 
 رابعًا / الصورة الرمزية : 

تسعى الصورة الشعرية في الب غة الجديدة إلى استكشا  عوال  أخرى في      
الخطاب األدبي، اعتماًدا على وسا ل وأساليب جديزدة تطزور بهزا فاعليتهزا وتأثيرهزا 
فززي نفززط المتلقززي، وتسززم  باسززتكنا  الم يززد مزز  المعززاني،  لززك أ َّ وسززا ل الب غززة 

كالتشزززبي  واالسزززتعارة باتزززت أقزززل فاعليزززة فزززي التزززأثير والكشززز  عززز  معزززا    القديمزززة
الب غزززة الجديزززدة، » جديزززدة، كمزززا صزززر  بززز لك عززز  الزززدي  إسزززماعيل حيززز  يقزززول: 
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ب غززززة )الصززززورة الشززززعرية (، ت عززززد أوسزززز  نطاقًززززا وأخصززززب مزززز  مجززززرد التشززززبي  أو 
 .(102)«االستعارة وال  أفادت منهما 

لتي تتحقق بها الصورة الشعرية إلى جانب التشزبي  وم  الوسا ل الجديدة ا      
واالسززتعارة مززا يسززمى بالصززورة الرم يززة، التززي ت عززد وسززيلة مهمززة مزز  وسززا ل التعبيززر 
ع  المشاعر المصاحبة للموق ، ووجًها مقنًعا م  وجو  الصورة التي استعا  بهزا 
ر  الشززززاعر اإلحيززززا ي فززززي صززززياغة خطابزززز  الشززززعر ، والتعبيززززر عزززز  تجاربزززز  وأفكززززا

الداللزة علزى مزا وراغ المعنزى » ومشاعر  بطريقة غيزر مباشزرة. وي عزر  الرمز  بأنَّز  
» ، أ  إنزز  إشززارة (103)«الظززاهرّ  ، مزز  اعتبززار المعنززى الظززاهر  مقصززوًدا أيًضززا 

. معنزى  لزك أ َّ الصزورة الرم يزة (104)«حسية مجا ية لشيغ ال يق  تحزت الحزواط 
تتخزز  أبعززاًدا متعززددة تززوحي بمززدلوالت جمززة ال يمكزز  الوقززو  عليهززا إال مزز  خزز ل 
السززياق الزز   تقزز  فيزز . هزز ا ويسززتل   الرمزز  مسززتويي : مسززتوى األشززياغ الحسززية أو 
الصور الحسية التي ت كو  قالًبا للرمز ، ومسزتوى الحزاالت المعنويزة المرمزو  إليهزا، 

 ما  هززز ي  المسزززتويي  فزززي عمليزززة اإلبزززداا الشزززعر  ينزززت  مزززا ي عزززر  بزززالرم  وبتنزززد

شززيغ مززا ينززوب » .ويمثززل الرمزز  عنززد بيززرط ع مززة سززيميا ية ي عرفهززا بأنهززا: (105)
لشخص ما ع  شيغ  ما بصفة ما، أ  أنها تخلق فزي عقزل  لزك الشزخص ع مزة 

لتي تخلقها مفسزرة ، ويسمي ه   الع مة ا(106)«معادلة أو ربما ع مة أكثر تطوًرا 
للع مزززة األولزززى، إً ا الع مزززة مززز  وجهزززة نظزززر بيزززرط تنزززوب عززز  شزززيغ مزززا وهزززو 
موضززوعها. والمتأمززل فززي خطززاب شززعر المعارضززات يجززد أ َّ الشززاعر اإلحيززا ي قززد 
ن ه ززل مزز  المززورو  الثقززافي والفكززر  والززديني، ومزز  المرجعيززات األسززطورية والدينيززة 

  بززالرمو  الدينيززةا لكزز  السززؤال الزز   يتبززادر المتعززددة، واسززتعا  فززي صززياغة خطابزز
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إلززى األ هززا  هزززو: مززا قيمززة الرمززز  واألسززطورة كمنهززل معرفزززي للززنص المعزززار  ع 
لما ا لجأ الشاعر ال حق إلى إحياغ األسزاطير ع هزل ألنهزا كانزت تمثزل لديز  قيمزة 
 معرفية قديمة ع وال ا كا  ك لك كي  كا  استدعاغ الشاعر ال حق األسطورة ع 

ل أ َّ نجيب ع  ه   األس لة يجب أ َّ نق  أواًل على الفرق بي  الرم  الزديني قب
والرمززز  األسزززطور ، الرمززز  الزززديني: هزززو انتخزززاب الشزززاعر عزززدًدا مززز  الشخصزززيات 
الدينيزززة التزززي لهزززا أثرهزززا فزززي الحيزززاة اإلنسزززانية، وأخزززرى تزززرتبط تاريخًيزززا بقضزززايا  ات 

قب ا ل َّمنية التزي عاشزت فيهزا، حيز  يزوفر ع قة بكيفية التعامل المجتمعي في الح 
حضززورها الززدع  الزز    عنززد تنا عزز  مزز  الواقزز  لاسززباب  اتهززا لتكززو  رمززوً ا فاعلززة 

. أما الرم  األسطور : (107)تختصر س بل ًطرقض ه   القضايا والتنوي  عنها ونب ها 
طاري دال على نظزا  ثقزافي وتزاريخي وحضزار  يسزتدعي  الشزاعر  هو نسق لغو  وال

، سزززواًغ كزززا  هززز ا النسزززق (108) اكرة الميثولوجيزززة القديمزززة بأبعادهزززا المتنوعزززة مززز  الززز
اللغززو  حقيقًيزززا أ  قا ًمززا علزززى التصزززورات والتخززي ت اإلنسزززانيةا لزز لك يتخززز  القزززرآ  
الكري  م  األساطير موقًفا رافًضا م  األساطير، فهزي تتعزار  مز  الزنص الزديني 

 بالرغ  م  إشارت  لها في أكثر م  موض .
 ويمك  أ  ن قس  الرمو  في الخطاب اإلحيا ي إلى:    
 :(109)يقول البحتر  الرمز الذاتي : -1

 َوَكأّن اإلَيَواَن مــــْن َعَجِب الّصْنـــــ      ــــعِة َجـــْوٌب في جنِب أْرَعَن ِجــــلسِ -02
 ــــــــٌح , أو مدمـــــــَس ييدتَظّنى مـــــــَن الَكــــــــــــــآَبِة أْن َيْبدو     لَعْيني مدَصب  -02
 مدْزَعًجا بالفـــــــــَراِق َعن أدْنِس  ْلٍل     َعّز أْو مدْرَهًقــــــــــــا بَتطليِق ِعــــْرسِ -04
 عَكَسْت َحظَّهد الّليالي َوباَت المـــــــــــ     َشتِري فيِه, َوهـــو َكْوكبد َنـــــــــحسِ  -04
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 ْبـدي َتَجّلًدا , َوَعلـــَْيِه      َكلكٌل مــــــــــن َكالكل الــــــّدهِر مدْرِسيَفْهــــــــَو يد -04
الصززورة الرم يززة فززي هزز   األبيززات هززي رمزز  للفرداالشززاعر، فززاإليوا  هززو الع مززة 
التزززي ت حلينزززا علزززى حزززال البحتزززر  عنزززدما كزززا  بزززالقرب مززز  مركززز  السزززلطةاالخليفة 

لطاالخليفزززة، وتظنزززي الك بزززة فزززي  المتوكزززل، فقزززد كزززا  كزززالجوب فزززي جنزززب أرعززز  جض
اإليززوا  ع مززة علززى تظنززي الك بززة فززي الشززاعر، وكززو  اإليززوا  م  عًجززا بفززراق إلزز   
كزا  يؤنسزز  هززو نفسزز  كززو  الشززاعر م  عًجزا بفززراق إاّلفززة الزز ي  عزز َّ أنس ززه ، والرَّهززق  
رطاحيززز اة  الزز   يبزززدو علزززى اإليزززوا  هزززو الرَّهزززق الززز   بزززدا عليززز  الشزززاعر بتطليزززق عض

ي حبها، والليالي التي عكست حظَّ اإليوا  هي نفسها التي عكست حظ البحتر  م  
 . (110)سعد إلى نحط

 :(111)وفي المقابل نجد أ َّ خطاب شوقي يع  بالرمو  ال اتية ، وم   لك قول  
نعد ِجّنـٍَة َغيِر فد  -01  ْطــــــــــــسِ َوَرِهيند الـــــــــر ماِل َأفَطــــــــسد ِ اّل     أنَّــهد صد
 َتتَـــــــَجلَّى َحِقيَقةد النـاِس فيِه     َسبدعد الَخلِق فــــــي َأســـــــــــــــاريِر ِ نِسي -00
 َلِعَب الــدَّهرد ِفي َثراهد ّصِبيَّا      َواللَّيـــــــالي َكــــــــــــــــــــــواِعبا َغيَر عدْنسِ  -00
يَّدد المَ  -08  ـــقاِديِر َعيَنيــــ       ــــــــــــــــــــــــِه ِلَنقٍد َوَمخَلَبْيه ِلَفـــــْرسِ َرِكَبْت صد

 َفَأصاَبْت ِبِه الَممـاِلَك ِكْسرى     َوِهـــــــــــــــــــَرْقاًل َوالَعبَقِريَّ الَفَرنسي -02
الصززورة الرم يززة فززي خطززاب شززوقي هززي أيضززا رمزز  للفززردا الشززاعر، فززأبو      

هززول هززو الع مززة التززي ت حيززل علززى الشززاعر عنززدما كززا  رهززي  المنفززى، فقززد كززا  ال
كززأبي الهززول رهززي  الرمززال تتجلززى فيزز  حقيقززة البقززاغ واالسززتمرار بززالرغ  مزز  مززا مززر 
علي  م  أحدا ، أيًضا الشزاعر بزالرغ  مز  نفيز  وبزالرغ  مز  األحزدا  التزي مزرت 

 علي  إال أن  ما ي ال متماسًكا وقوًيا.
ارنزززة بزززي  الصزززورتي  نجزززد أنهمزززا تشزززتركا  فزززي اتخزززا  كززز  الشزززاعري  مززز  وبالمق

الجمززادات رمززً ا للمعانززاة النفسززية، وبزز  الشززكوى، فززالبحتر  يتخزز  مزز  إيززوا  كسززرى 
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 العتيبي سميليل راضي بنت شيخة أ. والت المعنى فى خطاب المعارضات الشعريةالصورة الشعرية ودورها فى تح
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رمً ا لمعانات  ومفارقة السلطة المرك يةاالخليفزة، وشزوقي يتخز  مز  أبزي الهزول رمزً ا 
رتا  في أ َّ الصورة األولى كانزت لمنفا  ومحاوالت  بعد  االستس  ، وتختل  الصو 

خاصزززة بالقصزززورااإليوا  العظزززي ، والصزززورة الثانيزززة خاصزززة باألهرامزززاتاهر  أبزززي 
الهول، فشوقي استخد  رموً ا قديمة وأسند لها معزاني جديزدة، حيز  انتقزل بالع مزة 
اللغويززززة مزززز  داللززززة الك بززززة والززززتعط والنحززززوط واالن عززززا  مزززز  الفززززراق فززززي خطززززاب 

 داللة التماسك والبقاغ ودوا  االستمرار.البحتر ، إلى 
ــــديني : -0 تززززرد الرمززززو  الدينيززززة بصززززورة واضززززحة فززززي خطززززاب شززززعر الرمــــز ال

المعارضزززات، وتزززأتي علزززى أوجززز  عزززد  منهزززا مزززا يكزززو  معتمزززًدا علزززى الشخصزززيات 
الدينية، ومنها ما يكو  معتمًدا على األماك  الدينية، ومنها ما يكزو  معتمزًدا علزى 

ومززز  أمثلزززة الرمزززو  الدينيزززة التزززي تعتمزززد علزززى الشخصزززيات فزززي األحزززدا  الدينيزززة. 
 :(112)الخطاب التراثي ، قول البوصير  

 َحتى َغدا َعْن َطِريـــــــِق الَوْحِي مدنـْـَهِزٌم     مــــن الشياِطيِن َيْقفدوا  ثَر مدنـَهزمِ  -40
 بالَحّصــــى ِمْن َراَحتَيه ردِمىكَأْنهدْم َهــــــــــَربا أبطــالد أْبَرَهٍة      أْو َعسَكٌر  -40

تتأل  بنية الرم  الديني في خطاب البوصير  م  قصة )أبرهزة الحبشزي( التزي 
، حيزز  اسززتعا  بهززا الشززاعر فززي خطابزز  الشززعر  فززي (113)وردت فززي القززرآ  الكززري 

السياق الخاص ب كر مولد النبي، ليصز  للمتلقزي حزال الشزياطي  التزي فزرت هرًبزا 
التززي حالززت بيززنه  وبززي  اسززتراق السززم ، وقززد شززبهه  بجززي   مزز  الشززهب المحرقززة

)أبرهة الحبشي( عندما فروا م  ع اب اهلل المرسزل علزيه  مز  السزماغ، ويزأتي هز ا 
صزرار  علزى هزد   التوظَّي  للشخصية التراثية)أبرهة الحبشزي( فزي كفزر  وصز بت  وال

هاا ليكزززو  بيزززت اهلل الحزززرا ، عنزززدما عصزززى ربززز  وتوجززز  إلزززى الكعبزززة بجيشززز  ليهزززدم
ع مززة علززى الفنززاغ والزز وال فبعززد أ  كززا  الجزز  يسززترقو  السززم  قبززل بعثززة النبززي، 

 فت  ه ا االستراق قد  ال وفنى بعد البعثة.
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 .911( جاء ذكر قصة أبرهة في سورة الفيل , القرآن الكريم : 

 (
113

 .493 : البوصيريديوان ( 
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وبززالنظر إلززى خطززاب شززعر المعارضززات نجززد أ َّ الشززاعر اإلحيززا ي قززد اسززتعا  
التزززي  أيًضززا بزززالرمو  الدينيززة فزززي خطابززز ، إال أ َّ هزز   الرمزززو  تختلززز  عزز  الرمزززو 

استعا  بها الشزاعر التراثزي، ففزي خطزاب شزوقي ومعارضزت  لبزردة البوصزير  نجزد 
أ َّ شوقي قد استعا  بالرم  الديني الشخصيةا أد  علي  السز  ، وهزو رمز ي مغزايري 

 :(114)لرم  البوصير  ا أبرهة ،حي  يقول شوقي 
رٌح ِبآَدَم  -04  َيبِكي ِمنهد في اأَلَدمِ َيفَنى الزَّماند َوَيبَقى ِمن ِ ساَءِتها     جد

رٌح ِبآَدَم َيبِكي ِمنهد فالرم  الديني في خطاب شوقي يتأل  م  الشطر الثاني ) جد
(، وهنززا نجززد  قززد وظَّزز  قصززة آد  عليزز  السزز   عنززدما خززر  مزز  الجنززة فــي اأَلَدمِ 

بسزززبب الشزززجرة التزززي أكزززل منهزززا فزززي خطابززز  الشزززعر ، ويزززأتي هززز ا التوظيززز  للرمززز  
ق الخززاص بتحزز ير الشززاعر لنفسزز  مزز  االغتززرار بالززدنيا و ينتهززا، الززديني فززي السززيا

وهو ع مة سيميا ية ت حيل إلى الرهبة والح ر، إً ا م  أوج  التشاب  بي  الخطابي  
نجززد أ َّ كض همززا اسززتعا  بززالرم  الززديني علززى الززرغ  مزز  اخززت   الشخصززيات لكزز  

خززت   فزززتكم  فزززي أ َّ الجززام  بينهمزززا هززو العصزززيا  وعززد  الطاعزززة، أمززا أوجززز  اال
الخطزززاب التراثزززي اسزززتعا  بشخصزززية تراثيزززة، كزززافرة  كا نزززة علزززى وجززز  األر ، أمزززا 

 الخطاب اإلحيا ي فقد استعا  بشخصية دينية مسلمة كا نة في الجنة.
وفززي مثززال آخززر للرمزز  الززديني المعتمززد علززى الشخصززيات، مززا يمثلزز  قززول أبززي   

 :(115)البقاغ الرند  
 ـــــلى َداَرا وَقاِتلِه       وأّم ِكسرى َفمــــا أواهد  يواند َداَر الزماند عَ -11
عب لم يْسهدل له سببد      يوًما وال َملَك الددنيا سدليماند -10  كأنما الصَّ

فصززورة الرمزز  الززديني فززي خطززاب أبززي البقززاغ الرنززد  تتمثززل فززي الع مززة اللغويززة 
ـليماند ) زليما  عليز  السز  ،  وهزي (،  حيز  وظَّز  شخصزية النبزي َملَك الـددنيا سد س 

ع مة سيميا ية ت حيل على عد  الدوا  واالستمرار والبقاغ حتى في الصالحي ، فها 
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هزو دارا  وكسزرى اللز ا  ملكزا القصزور واإليزوا  العظزي  عنزدما دار عليهزا القزدر لز  
لز  ي غنهما ملكهما شيً ا، وأيًضا قد  ال الملك ال   وهب  اهلل لسيدنا سليما  ول  يد  

فزي هز   الزدنيا، والم حزظ هنززا أ ِّ الشزاعر أكثزر مز  رمززو  الطغزاة وقلزل مز  رمززو  
الصالحي . والصزورة الرم يزة هنزا ع مزة علزى الفنزاغ والز وال واسزتحالة دوا  الحزال 

 في الخير والشر.
 :(116)وفي المقابل نجد أ َّ شوقي يوظ  شخصية الخليفة مروا  فيقول 

 حزوِن َأسألدهد    َهل في المدّصلَّى َأو الِمحراِب َمْرواند َمَررتد ِبالَمسِجِد المَ  -10
 َتَغيََّر الَمسجد الَمحزوند َواخَتلَفت    على الَمنـــــــــــــاِبر َأحراٌر َوِعبداند  -18

تعكزززط هززز   الصززززورة الرم يزززة التنززززاق  الكبيزززر بزززي  الماضززززي والحاضزززر لحززززال 
و امروا  عهزززد القزززوة والفزززت  المسزززجد المحززز و ، فزززي الماضزززي عهزززد الخليفزززة األمززز

والظفزززر عهزززد العلززز  والصززز ة، أمزززا الحاضزززر فهزززو يعكزززط الضزززع  والتراجززز  وقلزززة 
 المصلي ، وهي ع مة على عد  دوا  الحال في القوة والفت  والظفر.

وعند مقارنة الصزورة الرم يزة فزي خطزاب أبزي البقزاغ الرنزد  مز  الصزورة الرم يزة 
  بينهمزززا كزززام  فزززي أ  الرمززز  لشخصزززية فزززي خطزززاب شزززوقي، نجزززد أ  وجززز  التشزززاب

دينيزززة، إال أ َّ االخززززت   بينهمزززا يظهززززر فزززي أ َّ الصززززورة الرم يزززة  األولززززى جززززاغت 
 لشخصززية نبياسززليما ، والشخصززية فززي الصززورة الثانيززة جززاغت لشخصززية خليفززة ا
مروا ، كما أ َّ السياق في الصورة األولى يتحد  عز  ملزوك الفزرط اللز ي  قضزى 

در فأصبحوا أثًرا بعد عي ، أما السزياق الخزاص بالصزورة الثانيزة فزي عليه  حك  الق
خطززاب شززوقي فهززو يصزز  التنززاق  فززي حززال المسززلمي  بززي  اليززو  واألمززط فجعززل 
المسجد العريق رمً ا له ا التناق ، إ   استطاا شزوقي أ  ينتقزل بالع مزة اللغويزة 

البقزاغ الرنزد  إلزى  م  داللة عد  االسزتمرار والبقزاغ لملزوك الفزرط خطزاب فزي أبزي
 داللة التحول م  القوة والع ة إلى الضع  في حال المسلمي .

  خامسًا / الصور االئتالفية :   
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وهي الصور الناتجة ع  إسزقاط مبزدأ المماثلزة مز  محزور االختيزار علزى محزور 
التززألي  أو التو يزز  ممززا ينززت  عنزز  بنيززة لغويززة ت سززمى بنيززة التززوا  ، وتشززتمل هزز   

لزى أدوات تكراريزة منهزا الجنزاط، والتكزرار، والمماثلزة، والتكزافؤ، والتناسزب، البنية ع
والتعززادل، وغيرهزززا. ويمكننزززا فزززي ضزززوغ رؤيزززة ب غيززة جديزززدة دراسزززة هززز ا النزززوا مززز  
الصزززور تحزززت مسزززمى الصزززور اال ت فيزززة ا للوقزززو  علزززى دورهزززا فزززي الجمززز  بزززي  

ة تشززززززكيل المعززززززاني اإلحساسززززززات المتباينززززززة، والمزززززز   بينهززززززا، وقززززززدرتها علززززززى إعززززززاد
والدالالت، وتحويلها م  خطاب  إلى آخر. وفي ه ا الج غ التطبيقزي سزنتطرق إلزى 
دراسزززة نزززوعي  مززز  الصزززور اال ت فيزززة فزززي خطزززاب شزززعر المعارضزززات علزززى سزززبيل 

 التمثيل ال الحصر، وم  ه   الصور ما يلي :
 :(117)يقول البحتر  الجناس : -1

 ندَعِة     َجْوٌب فــــــــــي َجنِب أْرَعَن ِجلسِ َوَكأّن اإليَواَن ِمْن َعَجِب الصّ -02
 يدَتَظّنى مـــــَن الَكآَبِة أْن َيــْبـــدو     لَعْيني مدَصــــــــــّبٌح , أو مدَمــــّسي-02

مز  خز ل الكشزز  عز  صززورة الجنزاط الززواردة فزي نززص البحتزر ، نجززد أ        
ضزززر( المسزززيطرة علزززى الززززنص، تلزززك الب نزززى متداخلزززة ضزززم  ثنا يززززة )الماضياوالحا

( ع مزة علزى  بي وجنزبض زوس ماضي الشاعر قبزل نفيز  وحاضزر  بعزد النفزي، فالزدال )ج 
 ات الشزززاعر المتصزززفة بزززالقوة واالتسزززاا عنزززدما كانزززت بزززالقرب مززز  مركززز  السزززلطة 
)الخليفة(، والشاعر هنا يح  إلى تلك الفترة ال منية التزي كزا  يعيشزها بجانزب  لزك 

ع مة اللغوية هنا ع مة سيميا ية ت حيزل علزى العز ة والعلزو التزي الجبلاالخليفة، وال
 يشعر بها الشاعر.

 :(118)وفي مقابل  لك يقول شوقي      
رِاٍت َوَمس  -0 َرْت ِمْن َتَصوُّ ـــو  ــِْن َشباٍب     صد  َوِصفا ِلـــــــــــــي مدالَوًة مــــــ
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 العتيبي سميليل راضي بنت شيخة أ. والت المعنى فى خطاب المعارضات الشعريةالصورة الشعرية ودورها فى تح
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( جزاغ الجنزاط فزي نزص شزوقي لززتعكط  اتز  الح ينزة، فالزد ززوبرضات  زوِّر تس و ت ص  ال )ص 
ع مزززة علزززى الحالزززة الوجدانيزززة التزززي سزززيطرت علزززى الشزززاعر، وهزززي حالزززة تعكسزززها 
)الصبااالشززباب( فالزز ات الشززاعرة تعلزز  تمردهززا النفسززي علززى الفتززرة العصززيبة التززي 
تعيشها في شبابهاا أل َّ مرحلة )الصباا الطفولة( تصور ال م  ال   يح  الشزاعر 

عبززر الزز اكرة  ليهززرب مزز  واقعزز  المريززر، وهنززا أيًضززا تتجلززى ثنا يززة إلززى اسززترجاع  
)الماضياالحاضر( الماضي الجميل بشباب  وفي رحاب الحبيبة مصر، والحاضزر 

 الك يب بكبر  في المنفى البعيد.
وبالمقارنززة المعقززودة بززي  الصززورتي  نجززد أنهمززا تشززتركا  فززي الزز م ،  مزز  القززوة 

لخليفزة، و مزز  الطفولزة عنزدما كززا  شزوقي فزي رحززاب عنزدما كزا  البحتززر  م  ًمزا ل
الحبيبززة امصززر، وتختلزز  الصززورتا  فززي أ َّ السززياق الخززاص بالصززورة األولززى فززي 
خطاب البحتر  كا  يدور حول وص  إيوا  كسرى وعجيزب صزنع ، أمزا الصزورة 
ززنعت مزز  الخيززاالت  الثانيززة فززي خطززاب شززوقي فهززو يززدور حززول مرحلززة عمريززة ص 

الشزززاعر، وهنزززا تحزززول شزززوقي بالداللزززة مززز  العلزززو والعززز ة فزززي  والمزززط الززز   أصزززاب
 خطاب البحتر  إلى داللة الحني  والشوق.

 التكرار :-0
ي عد التكرار م  الظواهر األسلوبية التي تسزتخد  للوقزو  علزى دالالت الخطزاب 
الشززززعر  بوصززززف  عمليززززة ترديززززد  لفظيززززة  ات أثززززر انفعززززالي. والتكززززرار فززززي الخطززززاب 

تزز  إلحززا  الشززاعر علززى جهززة هامززة فززي العبززارة، وعنايتزز  بهززا الشززعر  هززو فززي حقيق
ا لمزا تعكسزز  مزز  دالالت نفسززية وانفعاليزة تعتمززل داخززل  اتزز  (119)أكثزر ممززا سززواها 

الشاعرةا ل ا تكم  أهمية التكرار في أنَّ   ي قزد  مفزاتي  تأويليزة للمتلقزي تسزاعد  فزي 
بززرا  عا لمزز  الشززعر  الخززاص الكشزز  عزز  الجوانززب الملحززة فززي نفسززية الشززاعر، وال

ال   يمك  الولو  إلي ، ومعرفة أسرار  وخبايا  ع  طريق شيفرات سيميا ية خاصة 
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يقززدمها أسززلوب التكززرار هزز ا. وقززد كثززرت فززي خطززاب المعارضززات الشززعرية ظززاهرة 
تكززرار القوالززب اللغويززة المتنوعززة والمختلفززة التززي تززن  عزز  طززاب  إشززار     معنززى 

الشزززعر  الززز   تتكزززرر فيززز . ويتخززز  التكزززرار صزززوًرا  وداللزززة جديزززدة يحزززددها السزززياق
 وأنماًطا عديدة في النص الحاضر منها على سبيل المثال:

 :(120)يقول الحمداني  / تكرار المفردات على مستوى النص : 1
 رد مدَعل َلِتي ِباْلَوْصِل , َواْلَمــْوتد ددوَنهد,     ِ َذا ِمــــــتُّ َظْمآًنا , َفاَل َنَزَل اْلَقط -2
 َوَهْل َيَتَجاَفى َعن َي اْلَمـوتد َســـاَعًة      َذا َمــــــا َتجاَفى َعنَي األْسرد َوالّضّر؟ -80
 هدَو الَمْوتد , فاخَتْر ما َعال لك ِذْكرده,     فلــــــــــــْم يمدِت اإلْنَساند َما َحِيَي الّذْكرد  -88

ــــــتُّ فاإلْنَساند البدّد َمّيـ -22 ْن مد ْن َطاَلِت األّيــــــــــامد, َواْنفَسَح العمرد وا   ــٌت     َوا 
تتززززأل  الصززززورة التكراريززززة فززززي خطززززاب الحمززززداني مزززز  مفززززردة )المززززوت(،       

فززالمتلقي ي  حززظ اشززتغال الشززاعر علززى آليززات هزز   المفززردة فززي سززبعة مواضزز  مزز  
حسززززاط القصزززيدة، ففزززي األبيزززات السززززابقة ن حزززظ أ  تكزززرار مفززززردة المزززوت تحيزززل إ

الشززاعر بالغربززة. والسززؤال هنززا لمززا ا ركزز  الشززاعر علززى تكززرار مفززردة المززوت هنززاع 
 وعلى ما ا تدل ع يمك  القول إ  الموت هنا ع مة على النفي واالغتراب.

وبززالنظر إلززى نززص البززارود  نجززد أ َّ تكززرار المفززردة اللغويززة علززى مسززتوى      
ة )امززرئ( أربزز  مززرات فقززط، حيزز  الززنص قليززل عنززد البززارود ، حيزز  إن زز  كززرر مفززرد

 :(121)يقول 
 َفَكْيَل َيِعيبد النَّاسد أْمِري َوَلْيَس لي     وال الْمِرٍئ في الحدب  َنْهٌي وال َأْمـــــرد -2
ٌؤ َأنَّهد اْلَبْحرد -12 وَنهد     َعَلى اأَلْرِض َما َشكَّ اْمرد  َوَكْفَكْفتد َدْمعًا َلـــــــــــــْو َأَسْلتد شدؤد

ٌؤ َلْوال اْلعواِئقد أْذَعَنـــــــت     ِلسدلَطاِنِه اْلبــــــــــــــَْدود المدِغيَرةد والَحْضرد وَ -10 ّني اْمرد  ا 
 َفـــــاَل َتْحَسَبنَّ اْلَمــــــــْرَء ِفيـــها ِبَخِالٍد     َوَلِكنَّــــــــهد َيْسَعى َوَغاَيتدهد اْلعدــــــْمرد -02

(، وقززد اشززتغل  تتززأل  الصززورة التكراريززة فززي خطززاب البززارود  مزز  مفززردة )امززرؤي
لمزززا ا لززز  يسززز ِّ الشزززاعر نفسززز  باالسززز   عليهزززا فزززي أربعزززة مواضززز ، والسزززؤال هنزززا هزززو
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 العتيبي سميليل راضي بنت شيخة أ. والت المعنى فى خطاب المعارضات الشعريةالصورة الشعرية ودورها فى تح
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الصززري  ع ولمززا ا فضززل االعتمززاد علززى الكنيززة أمززرؤ ع هززل هززو تواضزز  منزز  ع أو 
  محاولة إلخفاغ شيغ ما ع  التكرار هنا يوحي بأ  الشاعر يحاول إخفاغ شيغ ما.
وبالمقارنة بي  الصورتي  يتبي  لنا أنهما تشتركا  فزي وقزوا داللزة الع مزة علزى 
ال ات الشاعرة، فالموت داللة على احسزاط الحمزداني بالغربزة، والكنيزة داللزة علزى 
محاولززة البززارود  إخفززاغ شززيغ مززا، إال أ َّ الصززورتي  تختلفززا  فززي السززياق الخززاص 

في خطاب الحمداني كانت تدور في السياق  بكل صورة، فالصورة التكرارية األولى
الحززوار  بززي  الشززاعر ومحبوبتزز ، أمززا الصززورة الثانيززة فقززد كانززت تززدور فززي السززياق 
الحوار  بي  الشاعر واآلخراالناط، كما أ  المفزردة اللغويزة فزي خطزاب الحمزداني 
خاصزززة بالنهايزززة الحتميزززة االمزززوت وهزززو فعزززل كزززوني، والصزززورة الثانيزززة فزززي خطزززاب 

د  خاصزززة بالكنيزززة وهزززي لفزززظ بشزززر ، وهنزززا تحزززول المعنزززى مززز  اإلحسزززاط البزززارو 
 بالغربة إلى محاولة التخفي.

أما تكرار المفردة اللغوية علزى / تكرار المفردات على مستوى البيت الواحد : 0
مستوى البيت الواحزد ، فزن حظ أ  الحمزداني قزد كزرر مفزردة )الزدهر( مزرتي  حيز  

 :(122)يقول 
: َمعاَذ  اهلِل  بل َأنِت ال الّدهرد  فقاَلْت: َلقد -14  أْزَرى ِبَك الّدهرد َبعدنا؛     َفقدلتد

يززدل تكززرار مفززردة )الززدهر( مززرتي  علززى مسززتوى البيززت الواحززد مزز  قبززل الشززاعر 
على القوة. وفي المقابل نجد أ َّ البزارود  انزته  نهز  الحمزداني فزي تكزرار  للمفزردة 

  أنَّزز  قززا  بتكززرار مفززردة )السززحر( مززرتي ، اللغويززة علززى مسززتوى البيززت الواحززد، حيزز
 :(123)حي  يقول
 َيقـــــــــــــدولد أدَناٌس  ّنـــــَهد الس حرد َضلَّةَّ     َوَما هَي  الَّ َنْظَرٌة ددوَنَهــــــــــــا الس ْحرد -2

وتكرار لفظة )السحر( مرتي  ع مة علزى انصزرا  الشزاعر وغيابز  عز  الزوعي 
تز  السزاحرة. وبالمقارنزة بزي  الصزورتي  يتبزي  لنزا أنهمزا تشززتركا  نتيجزة نظزرة محبوب
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في وقوا فعلهما على ال ات الشاعرة، ففعزل الزدهر أ رى بالحمزداني، وفعزل السزحر 
أصزززاب البزززارود ، إال أ َّ الصزززورتي  تختلفزززا  فزززي السزززياق الخزززاص بكزززل صزززورة، 

سززياق الحززوار  فالصززورة التكراريززة األولززى فززي خطززاب الحمززداني كانززت تززدور فززي ال
بي  الشاعر ومحبوبت ، أما الصورة الثانية فقد كانت تدور في السياق الحوار  بي  
الشزززاعر واآلخزززرا النزززاط، كمزززا أ  المفزززردة اللغويزززة فزززي خطزززاب الحمزززداني خاصزززة 
بال م االززززدهر وهززززو فعززززل كززززوني، والصززززورة الثانيززززة فززززي خطززززاب البززززارود  خاصززززة 

 نى م  القوة الكونية إلى القوة البشرية.   بالسحر وهو فعل بشر ، وهنا تحول المع
 سادسًا / صورة االختالل:  

والمقصود بها الثنا يات الضدية التي تزربط بينهمزا الع قزة الضزدية أو العكسزية، 
وقززد تكززو  هزز   الثنا يززات كلمتززي ، أو جملتززي ، وهززي مززا تتجلززى بشززكل  واضزز   فززي 

التضززاد فززي تأديتزز  مسززاحة مزز  الصززور الخاصززة بالطبززاق والمقابلززة. وتكمزز  أهميززة 
تنشأ على المستوى التصوير  في لغة الشعر بتتما  مفهومي  أو أكثر أو » التوتر 

تصزززويري  أو مزززوقفي  ال متجانسزززي  أو متضزززادي  فزززي بنيزززة واحزززدة ي مثزززل فيهزززا كزززّل 
منهما مكوًنا أساسًيا، وتتحدد طبيعة التجربة الشزعرية جوهرًيزا بطبيعزة الع قزة التزي 

، فالع قززة الضززدية هززي عبززارة عزز  شززبكة مزز  (124)«نهمززا ضززم  هزز   البنيززةتقززو  بي
الع قززات التززي تتنززامى فيهززا الثنا يززات الضززدية. وتكمزز  أول صززور االخززت   فززي 

 خطاب شعر المعارضات فيما يلي :
 :(125)يقول البحتر  / المقابلة :  1

 ـــــــــْربده , ووارِد ِخْمسِ وَبعيٌد ما بيـــــــــــن وارِد ِرْفه     َعلل شدـــــــــــ-8
وهززي ع مززة علززى سززوغ  )وارِد ِرْفــه وبــين وارِد ِخْمــِس(تتززأل  المقابلززة مزز       

الحزال التززي وصزل لهززا الشززاعر، فبعزد أ  كززا  يعزي  فززي رغززد الحيزاة مززنع  بززالقرب 
مز  الخليفززة، انقلزب حالزز  وفقزد كززل شزيغ، وأصززب  شزريًدا وطريززًدا فزي الززب د، وهزز   
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 العتيبي سميليل راضي بنت شيخة أ. والت المعنى فى خطاب المعارضات الشعريةالصورة الشعرية ودورها فى تح
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. وفززي مقابززل (126)التضززادية تعكززط عمززق الهززوة بززي  رغززد العززي  وشززظف  الثنا يززة 
 :(127)ه   الصورة يقول شوقي 

 أحراٌم َعلى َبالِبِلِه الــّدوحد     َحـــــــــــــــــــالٌل ِللَطيِر ِمن كدل  ِجنسِ -4
وهي أيًضزا ع مزة علزى  )حرام / حالل(تتأل  المقابلة في بيت شوقي م       

عد نفي  خر  ب د ، هك ا كا  بقاؤ  في مصر حرا ، وبقاغ األغزراب حال الشاعر ب
فيها ح ل، والثنا ية الضدية ع مة سيميا ية ت حيل على استنكار شوقي مز  قسزوة 
النفي.وبالبحزز  عزز  أوجزز  التشززاب  بززي  الصززورتي  يتبززي  أنهمززا يشززتركا  فززي نفززط 

لسزلطةاالخليفة، وشزوقي فزي المعاناة البعد والنفي، البحتر  فزي ابتعزاد  عز  مركز  ا
ابتعاد  ع  الوط امصر، أما أوج  االخت   فتكم  في أ َّ الصورة األولى تزدور 
حزول المقارنززة بززي  رغززد العززي  وشززظف  مزز  خزز ل التمثيززل لززورود األبززل للمززاغ، أمززا 
الصورة الثانية في خطاب شوقي فهي خاصة بالبعد ع  الوط  م  خ ل التمثيزل 

بززل ، وللغربززاغ بززالطيور الغريبززة، وهنززا تحززول المعنززى مزز  عمززق ألبنززاغ الززوط  بالب 
 األحساط بالفقد في خطاب البحتر  إلى عمق األحساط بالظل .

 :(128): يقول المعر   / الطباق0
وَن َحْوَلَك للتْمِريِض      َويـــــــــٌح أَلْعــــــيدِن الهدّجـــــــــــادِ  -82  َهَجَد الَساهرد

ـــاِد(ق مزز  يتززأل  الطبززا      وَن/ الهدّجـــ ، وهززي ع مززة سززيميا ية ت حيززل )الَســاهرد
علزززى الرؤيزززا الخاصزززة بالشزززاعر فزززي تنزززاول مزززا يحزززيط بززز  مززز  االشزززكاليات بواسزززطة 

وَن/ الهدّجــــادِ  ع قة التضاد التي يكونها بي   لفظة (، وه ا التكثي  الشديد الَساهرد
ا الحيززززاة( التززززي تقززززو  عليهززززا فززززي الطبززززاق تعكززززط البنيززززة الجوهريززززة لثنا يززززة )المززززوت

القصززيدة، والطبززاق هنززا ي حيززل أ  الهجوداالنززو  لزز  يززأتض إال عنززدما يززأط السززاهرو  
م  األمل في عي  المري ، وهي ع مة سزيميا ية تزدل علزى االستسز   لللمزوت 

 واليأط وانقطاا األمل. 
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 :(129)ويقول شوقي       
 يها        َأَجٌل ال َينــــــــــــــــــامد بِالِمــــــــــــــــْرصادِ َوَعَلى ناِئٍم َوَسْهــــــــــــراَن ف -14

، وهي ع مة قلق الشاعر وعد  )ناِئٍم/َسْهـراَن( يتأل  الطباق في ه ا البيت م 
وثوقززز  فزززي األجزززل والمصزززير، فالمفارقزززات الناتجزززة عززز  ع قزززة التضزززاد بزززي  لفظزززة 

ميززة وهززي األجززل المحتززو ، والعبززرة )نا  اسززهرا (، تكشزز  عزز  حقيقززة عظيمززة األه
تتمثزززل فزززي االّتعزززاظ واالستسززز   لاجزززل الززز   يترصزززد النزززا   والسزززهرا ، والع مزززة 
اللغويززززة ت حيززززل علززززى االستسزززز   للقززززدر المحتززززو  ومزززز  خزززز ل عقززززد المقارنززززة بززززي  
الصززورتي  نجزززد أنهمزززا تتشزززابها  فزززي نفزززط المفزززردة )السزززهراالنو (، إال أ َّ الصزززورة 

فززي السززياق الزز   يتحززد  عزز  وفززاة العززال  الزز   يرثيزز  أبززو العزز غ  األولززى جززاغت
المعر ، والصورة الثانية جاغت في السياق الز   يتحزد  عز  الحيزاةا لز ا اسزتطاا 
شززوقي أ َّ يتحززول بالع مززة مزز  االستسزز   للمززوت وانقطززاا األمززل إلززى االستسزز   

 ألقدار الحياة.
 سابعًا / الصورة الحجاجية : 

ة لو  م  ألوا  الحجا  ألنها تستدعي تحواًل في المنظور وتقتضزي تأخ  الصور 
إ عا  المتلقي للخطاب، أ  أنها تضطل  بوظيفة  إقناعية  ناجعة وفعالةا فهي ت عزد 
األغنى واألقوى في التعبير، واألبل  واألنسب في المقا  الحجاجي ال   است خدمت 

مليززات  حجاجيززة .  وتقززو  ا ولهزز ا توصزز  تلززك الصززور بأنهززا جزز غي مزز  ع(130)فيزز  
الصززورة الحجاجيززة فززي الخطززاب األدبززي علززى اإلقنززاا والتززأثير، ومزز  أهمهززا صززور 
االستدالل، أو البرهنة، فلكي ي قن  الشاعر المتلقي بمعنى م  المعاني البزد لز  مز  

بالشزر  والتوضزي ، وتقتزر  بالمبالغزة، » أ  يطرق جمي  وسزا ل اإلقنزاا التزي تبزدأ 
صل إلى التحسي  والتقبزي  ومزا يتبز   لزك مز  تحزول الصزورة إلزى وتتصاعد حتى ت

طرا ززززق جامززززدة لإثبززززات، وتتشززززاب  طريقززززة صززززياغتها مزززز  صززززياغة االسززززتدالل فززززي 
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 .114,  ص:1939, 1محمد مشبال, الجزائر : منشورات االختالف , ط



 العتيبي سميليل راضي بنت شيخة أ. والت المعنى فى خطاب المعارضات الشعريةالصورة الشعرية ودورها فى تح
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. وقزززززد وردت بعززززز  الصزززززور الحجاجيزززززة فزززززي الخطابزززززات التراثيزززززة (131)«المنطزززززق 
 والخطابات اإلحيا ية وّت  تقسيمها على النحو التالي :

اتصال شفو  أو سمعي أو بصر  يهد  إلى التأثير  هو/ صور اإلقناع : 1  
، ويعتمد ه ا البح  في دراست  لصور (132)على االتجاهات واالعتقادات والسلوك 

اإلقنزززاا علزززى ع قزززة اإلقنزززاا بزززالتلقي والتزززأثير، كتلقزززي الشزززاعر اإلحيزززا ي للشزززاعر 
 التراثي، وتأثير الشاعر التراثي في الشاعر اإلحيا ي.

تلقي شوقي ألبي البقاغ الرند ، وتأثير أبزي البقزاغ الرنزد  فزي وم  أمثلة  لك   
 :(133)شوقي، حي  يقول أبي البقاغ الرند  

 وهذه الدارد ال تبقي عـــــــــــلى أحٍد     وال يدوم على حـــــال لها شــــــــــــاند -1
 وخرصـــــــاند يمزق الّدهـــــر حتمًا كــــــــــلَّ سابغٍة      ذا َنَبْت مشرفياٌت -0
 وينتضي كـــــل سيل للفنــــــاء ولو     كان ابن ذي يزن والغمدد غمداند -0

ي  حظ المتلقي هنا أ َّ الصورة الواردة في األبيات السزابقة لز  تزأتض لمجزرد ال ينزة 
أو إظهار المقدرة األدبيةا بل هي مكو  أساسي م  مكونات المعنزىا ألنهزا تعمزل 

تلقزززي لتصزززل بززز  إلزززى مرحلزززة اإلقنزززاا، فالصزززورة هنزززا حجاجيزززة علزززى التزززأثير فزززي الم
)هـذه الــدار ال تبقـي علـى أحـد, يمــزق الـدهر حتًمـا كـل ســابغة, إقناعيزة، تتمثزل فزي قولز : 
هزز   االسززتعارات تصززور بشززاعة األيززا  المتداولززة، وغززدر ، ينتضــي كــل ســيل للفنــاء(

 ًرا مززز  تقلبزززات الزززدهر، وتحززز   المزززرغ علزززى عزززد  االغتزززرار بالحيزززاة، وأ  يكزززو  حززز
األيا ، حريًصا على انتهزا  الفزرص قبزل فواتهزا، وتصزوير الشزاعر لجبزروت الزدهر 
وقسززوة األيززا  إنمززا هززو صززورة حجاجيززة يريززد الشززاعر أ  ي قنزز  المتلقززي مزز  خ لهززا 
 بحقيقزززة أ  كزززل شزززيغ مصزززير  الززز وال والفنزززاغ إ ا اكتمزززل نمزززو  وبنزززاؤ ، وتمثزززل هززز  

                                                

 (
131

 .399 : الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي (

        (
132

. عمان: دار مجد الوي, التصال االجتماعي ودوره في التفاعل االجتماعيا أبو عرقوب, إبراهيم. (

 .194ص:

 (
133

 . 139 : أبو البقاء الرندي (



 02020202  لسنةلسنة      --  الثانىالثانىالعدد العدد   --عشرعشر  الثالثالثالث  ددالمجلالمجل  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربيةالتربية  كليةكلية  ــ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجلةمجلة  
 

                                                     194 

 ية ت حيلنزززا علزززى الغزززدر والخيانزززة الززز   يشزززعر بززز  الصزززورة الحجاجيزززة ع مزززة سزززيميا
 :(134)الشاعر م  قبل الدهر. وفي مقابل  لك يقول شوقي 

 قدم ناِج ِجلََّق َوانشدد َرْسَم َمن بانوا     َمَشت َعلـــى الرَّسِم َأحداٌث َوَأزماند -1
ــــــــــــــحا-0  ِئِل بــــــاٍق ِمنهد عدنواند هذا اأَلديــــــــمد ِكتاٌب ال ِكفاَء َلهد      َرثُّ الصَّ
 الديند َوالوْحــــــــــــيد َواأَلخالقد طاِئَفٌة     ِمنــــــــهد َوســـــاِئردهد ددنيا َوبدـــــــهتاند -0
 ما فيِه  ن قدّلـــَِبْت َيومـــًا َجواِهردهد      الَّ َقــــــراِئحد ِمـــــــــــــــْن راٍد وأذهــاند -8

خطزززاب شزززوقي هزززي صزززورة حجاجيزززة أيًضزززا، فاالسزززتعارة فزززي  الصزززورة فزززي     
ــانوا, مشــت أحــداث وأزمــان)قولزز : ــق, انشــد رســم مــن ب ــاج جل ، هززي اسززتعارة حجاجيززة (ن

تسعى إلزى إقنزاا المتلقزي بالمكانزة التاريخيزة العظيمزة لزب د المسزلمي ، كمزا يحزاول 
مزة استنها  هممه  م  أجل استرجاا مجزده ، وهز   الصزورة الحجاجيزة هزي ع 

 على االنتقال واالنتكاط م  حال إلى حال. 
وبعقد المقارنة بي  الصورتي  نجد أنهما تشتركا  في نفط الحجزة االنهايزة      

الحتميزة لكززل شزيغ، إال أنهمززا تختلفززا  فزي أ َّ الصززورة األولززى يتحزد  سززياقها عزز  
لحيزاة، وأ  بشاعة األيا  المتداولة وغدر الدهر، وتح   المرغ على عد  االغترار با

يكزززو  حززز ًرا مززز  تقلبزززات األيزززا ، أمزززا الصزززورة الثانيزززة يتحزززد  سزززياقها عززز  المكانزززة 
التاريخية العظيمة لب د المسلمي  التي يحاول الشاعر مز  خ لهزا اسزتنها  همز  
العززرب مزز  أجززل اسززترجاا مجززده ا لزز ا تحولززت الداللززة مزز  الغززدر والخيانززة الزز   

الخطززززاب التراثززززي، إلززززى داللززززة االنتقززززال يشززززعر بزززز  الشززززاعر مزززز  قبززززل الززززدهر فززززي 
 واالنتكاط م  حال إلى حال في الخطاب الثاني.

هززززي الصززززورة التززززي تمتلززززك القززززدرة علززززى إثززززارة المشززززاعر / صــــور التــــأثير : 0
والعواطززز  بغيزززة التزززأثير فزززي المتلقزززي واسزززتمالت ، ألخززز  قزززرار مزززا، أو اتخزززا  موقززز  
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 العتيبي سميليل راضي بنت شيخة أ. والت المعنى فى خطاب المعارضات الشعريةالصورة الشعرية ودورها فى تح
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زززززب ومقتضزززززيات مقزززززا  ، حسزززززب مقصزززززد المخا(135)معزززززي ، أو القيزززززا  بعمزززززل مزززززا  طض
 :(136)وم  أمثلة صور التأثير في الخطاب التراثي قول المتنبي  الخطاب.

 َوَأمَضى ِساَلٍح َقلََّد الَمْرءد َنْفَسهد     َرَجاءد َأبي الِمْسِك اْلَكِريم َوَقْصددهد -14
 ــْم يدْكِثِر النَّْسَل َجدُّهد هدَما َناِصَرا َمْن َخاَنهد كدـــــــلُّ ناِصٍر     َوأدْسَرةد َمـــــــْن لَ -14

ْلـــــــددهد -14  َأَنا الَيْوَم ِمــْن ِغْلَماِنِه في َعِشيَرٍة     َلَنــــا َواِلـــــٌد ِمنــــْهد يدَفد يِه ود
غير َوَمْهددهد -02  َفِمْن َماِلِه مـــــــالد اْلَكبيِر َوَنْفسدهد,     َوِمـــــــْن َماِلـــــــِه َدرُّ الصَّ

تنبنزززي الصزززورة التأثيريزززة فزززي خطزززاب المتنبزززي علزززى محاولزززة الشزززاعر إبزززرا       
مزز ثر الممززدو ا كززافور، فالشززاعر يسززوق عززدد مزز  الحجزز  التززي يحززاول مزز  خ لهززا 
التززأثير فززي المتلقياكززافور، وتتمثززل هزز   الحجزز  فززي عززدد مزز  الصززفات اإليجابيززة 

اصزد  ا الناصزر لكزل مز  التي تجعل م  كافور مقصد كزل إنسزا ، فهزو )الكزري  لق
خان  ناصر اأسرة م  لز  يكثزر نسزل امال  للكبيزر والصزغير(ا وهز ا مزا دفز  الشزاعر 
إلززى بيززا  سززبب توجهزز  إلززى كززافور، والشززاعر هنززا ال يززرو  مزز  خزز ل هزز ا التعززداد 
ألبززرا  صززفات ومزز ثر كززافور فحسززب، ولكنزز  يسززعى باألسززاط إلززى التززأثير فيزز  بمززا 

يل هزز ا الهززد  جززاغ توظَّيز  الخطززاب لتلززك المجموعززة يتمنزى ويأمززل منزز ، وفززي سزب
م  الحج ، التي يرجو بها أ َّ يتحول موق  كافور وي عزي  المتنبزي حاكًمزا ألحزدى 

 الواليات.
وتقابززل هزز   الصززورة التأثيريززة صززورة تأثيريززة فززي الخطززاب الجديززد قززول البززارود  

(137): 
 َعـــلى َأَمِلي َأْو َناِصــــــٍر أْسَتِمدُّهد ؟      َفَمْن ِلي ِبِخــلًّ َصـــاِدٍق َأْسَتِعيندهد  -00
 َصِحْبتد َبِني الدُّْنيا َطِوياًل فلم َأِجْد     َخِلياًل َفَهْل ِمــــــــْن صاِحٍب َأْسَتِجدُّهد -00
دَّهد  َفأْكَثرد َمْن الَقْيتد َلــــــْم َيْصلد َقْلبدــهد     َوَأْصـــــــَدقد َمــْن َواَلْيتد َلمْ -08  يدْغــِن ود
ْجددهد -02  أدَطاِلبد َأيَّاِمي بمـــا َلْيَس ِعْنـــَدهـــــا      َوَمْن َطَلَب اْلَمْعـــــــــــــــددوَم َأْعَياهد ود
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تنبني الصورة التأثيرية هنا علزى محاولزة إظهزار الشزاعر مجموعزة مز  الصزفات 
ى إع   موقف  السلبي مز  التي ال تتفق م  صفات ،  ولعل ه ا ما دف  الشاعر إل

األصزززحاب بقزززوة، حيززز  ال يزززرو  مززز  خ لززز  أبزززرا  معاناتززز  معهززز  فحسزززب، ولكنززز  
يسززعى أساًسززا إلززى تغييززر موقزز  المخززاطبي  والتززأثير فززيه  بمززا يززؤم  ويعتقززد، وفززي 
سبيل هز ا الهزد  وظَّز  الخطزاب مجموعزة مز  الحجز  التزي يرجزو بهزا أ َّ يتحزول 

و ، وهزززز   الحجزززز  تتأسززززط علززززى عززززد  االتفززززاق موقزززز  المخززززاطبي  مزززز  عززززد  اللزززز
والتنزززززاق  بزززززي  الشزززززاعر وأصزززززحاب ، فهزززززو لززززز  يجزززززد الصزززززديق الصادقاوالصزززززديق 
الناصراالصديق الصافي قلب ا ل لك يحاول التأثير في المتلقي ليتخ  موق  سزلبًيا 

ومزز  خزز ل المقارنززة بززي  الصززورتي  نجززد أ  وجزز  التشززاب  ،  مزز  أصززدقاغ الشززاعر
ي أ  الحجزززز  التززززي سززززاقها كززززل شززززاعر عبززززارة عزززز  مجموعززززة مزززز  بينهمززززا يكمزززز  فزززز

الصزززفات البشزززرية، إال أنَّهمزززا تختلفزززا  فزززي عزززدة أوجززز  منهزززا: أ َّ الصزززورة التأثيريزززة 
األولززى كانززت موجهززة إلززى متلززق خاصاكززافور، والصززورة الثانيززة موجهززة إلززى متلززق 

ورة الثانيزة فقزد عا ، كما أ َّ الصورة األولى كانت لصفات إيجابية لكافور، أما الص
كانت لصفات سلبية ألصدقاغ الشاعر، والسياق في األولى كا  خاًصا بالمد  أما 
السززياق فززي الثانيززة فكززا  خاًصززا بشززكوى األصززحابا لزز ا تحولززت الصززورة التأثيريززة 

 م  التأثير اإليجابي إلى التأثير السلبي.
 / صور التداول القائمة على الحوار :0

لية تواصزلية تزت  بزي  شخصزي  أو أكثزر، ي مثزل أحزدهما الصورة الحوارية هي عم
. ولعززل السززمة (138)المرسززل واآلخززر المتلقززي، ويتبززادال  مزز  خ لهززا الكزز   الشززفهي

الحواريززة هززي أهزز  مززا يميزز  الخطابززات الشززعرية منزز  القززد ا ألنهززا ت عززد تنفيًسززا للزز ات 
لرؤيتهزززا  الشزززاعرة تبززز  مززز  خ لهزززا شزززكواها وهمومهزززا ومشزززاعرها، أو تعزززر  فيهزززا
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 العتيبي سميليل راضي بنت شيخة أ. والت المعنى فى خطاب المعارضات الشعريةالصورة الشعرية ودورها فى تح
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وموقفهززززا مزززز  األنززززا واآلخززززر والحيززززاةا وبزززز ا تززززدخل العمليززززة الحواريززززة ضززززم  دا ززززرة 
 الحجا . 

وقد يتبادر إلزى الز ه  بزأ َّ الحزوار الشزعر  يفتقزد ألحزد أهز  العناصزر التواصزلية 
والتداوليززة وهززو عنصززر المتلقززي الزز   ي عززد المحززور األسززاط فززي العمليززة الحجاجيززة 

إال أنَّزززز  يمكزززز  القززززول إّ  الشززززاعر يززززؤد  دور المرسززززل  بوصززززف  المتلقززززي للرسززززالةا
والمتلقي في آ  واحد م  خ ل افتراض  لوجود متلق  حقيقزي، أو وهمزي فزي حزوار  
الشزعر . وي عززد الحززوار الشززعر  هززو أحزد الجوانززب اإلبداعيززة للشززاعر التززي تضززمنها 
الخطززاب الشزززعر  وبخاصزززة خطززاب المعارضزززات الشزززعرية، حيزز  يزززن  عززز  موهبزززة 

لشاعر وقدرت  على وض  األفكزار والعواطز  فزي شزكل حزوارات مختلفزة، مسزتعيًرا ا
 (139)فززي  لززك أصززوات الشخصززيات التززي يحاورهززا، ومكوًنززا لصززور  ب غيززة  جديززدة  

يمكززز  أ َّ نطلزززق عليهزززا اسززز  الصزززورة الحواريزززة. وقزززد جزززاغت الصزززورة الحواريزززة فزززي 
ي  الحزوار مز  الز ات، خطاب شعر المعارضات على أنمزاط متعزددة ومتنوعزة مزا بز

والحزززوار مززز  اآلخزززر، والحزززوار مززز  الطبيعزززة، وسأقتصزززر فزززي هززز ا المبحززز  بعزززر  
 اآلتي:
 :(140)يقول أبو الع غ المعر  الحوار مع اآلخر )الحبيبة / الصاحب( :  -

ُــّرحَب,     فأيَن القبدـــــــورد مْن عهِد عـــــــــــاِد ؟-8  صاِح! هذِي قبوردندا َتمأل الـــ
 َخفِل الوطَء ! ما أظدّن أديـــــــــــــــم     األرِض  ال مــِــــــــــْن هــــــــــــذِه األْجسادِ  -2

ن َقددَم العهـــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــدد َهَواند اآلبـــــــَـاِء واألْجدادِ -2  وقبيٌح بنا,  وا 
 ال اْختيــــــــــــِـــااًل عـَـــــــلى ردفاِت الِعبادِ  ِسْر,  ن استطعَت, في الهواِء رويًدا    -4
يبدأ المعر  صورت  الحوارية بسؤال صاحب  ع  قدرة استيعاب األر  لكل     

هزز   القبززور، وهززو اسززتفها  تعجبززي نرصززد مزز  خ لزز  ألزز  الفجيعززة والفقززد الزز   ألَّزز   
ك بززززاق  علززززى وجزززز  بالشززززاعر واقتناعزززز  بالفنززززاغ والرحيززززل، فالكززززل راحززززل ولززززيط هنززززا
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 .94 :  معجم المصطلحات األدبية المعاصرة( 
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 .9 : سقط الزند (
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األر ، وه ا اإلحساط بالفنزاغ ولزد عنزد الشزاعر قناعزات عديزدة منهزا احتزرا  أديز  
األر  فمززا هززي إال أجسززاد آبا نززا وأجززدادنا، والبززد مزز  السززير برفززق ولززي  حتززى ال 
نؤ يه  في قبوره ، وه   الصورة الحوارية هي ع مة سيميا ية ت حيل على األفكزار 

 عر، ومنها اإليما  بفكرة الرحيل وال وال والفناغ.الغا رة في مخيلة الشا
 :(141)وفي مقابل  لك يقول شوقي      

قدوِق الِعبادِ -04  َهل َتَرى َكالتُّراِب َأحَسَن َعـــــــــــــْداًل     َوِقياًمــــــــــا َعَلى حد
ْعــــــــــــ     ـــ-82  ـــــــَفى َوَحلَّ المدلوكد ِبالزُّّهادِ نَزَل اأَلقـــِوياءد فيِه َعـــــــــــَلى الضَّ
 َصَفحاٌت َنقيَّة َكقدـــلوِب الْرســــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــِل َمغسوَلٌة ِمَن اأَلْحقادِ -81
 قدم ِ ِن اْستَطْعَت ِمن َسِريِرَك َواْنظدْر     ِســـرَّ ذاَك الل ــــــــــواِء واأَلْجنادِ -80
 م َوَأنَت مدـوٍل َعَليِهم       َغيَر بدنيــان ادْلفـــــــــــــــــٍَة وات حادِ َهل َتراهد -80

يبدأ شوقي حوار  م  صاحب  الحقيقي بنظرة مختلفة لتراب األر ، فقزد شزخص 
شزززوقي التزززراب فزززي نظزززر  بأنززز  عزززادل فزززي المسزززاواة بزززي  حقزززوق العبزززاد، ألنززز  جمززز  

حاب القلزوب النقيزة والمغسزولة مز  األحقزاد األقوياغ والضزعفاغ والملزوك وال  هزاد أصز
في بطن ، وم  أجزل أ  يزدلل علزى عزدل التزراب أخز  يحز  صزديق  للقيزا  والزتمع  

 في اتحاد الجنود  واستعداده  لخير الدهر وشر . 
وبمقارنزززة هززز   الصزززورة الحواريزززة مززز  الصزززورة السزززابقة نجزززد أنهمزززا تشزززتركا  فزززي 

ا  فزززي أمزززور عزززدة منهزززا: النظزززرة التشزززاؤمية قضزززية واحزززدةا المزززوت، إال أنهمزززا تفترقززز
للموت في الصورة األولى، والنظرة اإليجابية للموت في الصزورة الثانيزةا لز ا تحزول 
المعنى م  اإليما  واالستس   لفكرة الرحيزل والز وال والفنزاغ فزي الخطزاب التراثزي، 

 إلى العدل والمساواة في الخطاب اإلحيا ي.
عرا  إ  الصززورة الشززعرية ت عززد عنصززًرا ر يسززًيا فززي ويمكزز  القززول بعززد هزز ا االسززت

تحزززول المعنزززى مززز  الخطزززاب التراثزززي إلزززى خطزززاب شزززعر المعارضزززات، فقزززد كشزززفت 
الب غزززة الجديزززدة بواسزززطة تنزززوا آليزززات الصزززورة الشزززعرية فيهزززا عززز  دور كزززل  مززز : 
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 العتيبي سميليل راضي بنت شيخة أ. والت المعنى فى خطاب المعارضات الشعريةالصورة الشعرية ودورها فى تح
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الصززور اإلحاليززة، وصززور المشززابهة، وصززور المجززاورة، والصززور الرم يززة، والصززور 
يزززة، وغيرهزززا مززز  الصزززور التزززي تززز  التطزززرق لهزززا فزززي هززز ا الفصزززل عززز  قزززدرة األ ت ف

عززادة تمثلهززا  الشززاعر اإلحيززا ي فززي اإلسززتعانة بمفززردات وصززور الخطززاب التراثززي، وال
فززي تجربززة جديززدة، وتوظيفهززا توظيفًززا فززاعً  يسززه  فززي إعززادة إنتززا  معززاني خطابزز  

 .الجديد بما يتوافق م  رؤيت  الفكرية وتأم ت  الفلسفية
 الوحدات الوظيفية للصورة الشعرية:

عنززد انتززا  رسززالة لغويززة مززا يززت  اختيززار بعزز  المكونززات الدالليززة، والتززي تملززي 
بدورها اختيار الف ات النحوية والمعجمية المناسبة لترمي  المكونات الداللية، وعلى 

هززي هزز ا فززت  الداللززة لتلززك الرسززالة اللغويززة هززي المسززتوى اللغززو  الززدينامي، وف اتزز  
المزززدخ ت )األفكزززار ال هنيزززة(، ومخرجاتززز  هزززي الخيزززوط الصزززوتية المتتابعزززة التزززي 

، إً ا المعنززى الزز   يتشززكل (142)تحمززل معنززى تنظمزز  التراكيززب النحويززة والمعجميززة 
في التركيب اللغو  هو مضمو  الرسالة ال   يهد  المرسل إلزى إيصزال  للمرسزل 

ادهززا أ  التواصززل هززو الوظيفززة إليزز . وينطلززق رومززا  جاكبسززو  مسززلمة جوهريززة مف
، وبنزاًغ علزى  لزك حزدد سزتة عناصزر للرسزالة اللغويزة مثّزل لهزا (143)األساسية للغزة 
 : (144)به   الخطاطة 

 سيـــــــــاق
 مرسل  ليه................ رســـــــــالة ..................  مــــــرسل

 اتصــــال
 سنـــــــــــن
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-114, ص:1441. الكويت: سلسة عالم المعرفة , العقلي سيكولوجية اللغة والمرض( يوسف, جمعة سيد. 

113. 

 (
143

 .93 : من الحجاج إلى البالغة الجديدة (

 (
144

. ترجمة :محمد الولي ومبارك حنوز, الدار البيضاء : دار توبقال,  قضايا الشعرية( جاكبسون, رومان . 

 .49, ص:1499, 1ط:
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م  هز   العوامزل االتصزالية السزتة وظيفزة لسزانية كما حّدد جاكبسو  لكل عامل 
مختلفززة و عهززا علززى اآلتززي: الوظيفززة المرجعيززة مركزز ة علززى البنيززة اللفظيززة للرسززالة، 
والوظيفززة التعبيريززة مركزز ة علززى المرسززل، والوظيفززة اإلفهاميززة مركزز ة علززى المرسززل 

تصزززال، إليززز ، والوظيفزززة الشزززعرية تسزززتهد  الرسزززالة، والوظيفزززة القوليزززة خاصزززة باال
 .(145) الوظيفة الواصفة للغة خاصة باللغة نفسها )الشفرة أو النظا (

وعلى  لك فالكثير م  النصوص والخطابات الشزعرية عبزارة عز  رسزا ل يرسزلها 
لى المتلقي، يحول فيها رسالت  إلى نسي  االنفعاالت والمشاعر واألحاسيط  الشاعرال

ا يتخ  الشزاعر بعزًدا  اتًيزا قوامز  ال اتية، ويستخد  في  لك ضمير المتكل ، وم  هن
التعبيرية واالنفعالية التي تحدد الع قة بي  الشاعر وخطابز  الشزعر ، وتحمزل هز   
الوظيفززة فززي طياتهززا انفعززاالت  اتيززة تتضززم  قيًمززا ومواقزز  عاطفيززة يززت  اسززقاطها 
علزززى موضزززوا الرسزززالة المرجعزززي. ويتخززز  المتلقزززي وضزززعية المرسزززل إليززز  بضزززمير 

يجاًبا، وب لك فت  ه   المخاطب بغي ة إقناع  والتأثير علي ، أو إثارة انتباه  سلًبا وال
الوظيفززة التأثيريززة هززي التززي تحززدد الع قززة بززي  الشززاعر والمتلقززي، ومزز  ثمززة يتحززول 
الخطززززاب الشززززعر  إلززززى رسززززالة يتبادلهززززا الشززززاعر والمتلقززززي، ويسززززهما  فززززي تحقيززززق 

بشزززفرة لغويزززة يفككهزززا المتلقزززي،  التواصزززل المعرفزززي والجمزززالي، وهززز   الرسزززالة مسزززننة
 .(146)ويؤولها بلغت  الواصفة 

بي  المعنى في الخطاب الشزعر  بوصزف   ونخرج من ذلك كله  لى قوة االرتباط
رسالة لغويزة، والوظزا   اللغويزة بوصزفها وسزا ل حاملزة لمعزاني ومقاصزد الخطزاب 

الز    الشعر ، حي  تأخ  اللغة مفادها في الخطزاب الشزعر  مز  خزواص التركيزب
تتشزززكل فيززز ، ومززز  االسزززتفادة مززز  العناصزززر الخارجيزززة التزززي تعيزززد تشزززكيل المعنزززى 
كالرمو  التاريخية، والدينية، والثقافيةا لتخزر  بالداللزة نحزو آفزاق ومسزتويات أخزرى 
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 .99-93 : البالغة الجديدة من الحجاج إلى  (



 العتيبي سميليل راضي بنت شيخة أ. والت المعنى فى خطاب المعارضات الشعريةالصورة الشعرية ودورها فى تح
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.وقبززل تنززاول ع قززة وظززا   الصززورة الشززعرية بززالمعنى فززي (147)يقصززدها الشززاعر 
عنززززد مفهززززو  الوظيفززززة اللغويززززة، خطززززاب شززززعر المعارضززززات البززززد أ  مزززز  التوقزززز  

الوظيفة: تعني الدور ال   يضطل  ب  عنصر لغو  ما داخزل ملفزوظ مزا، أو نزص 
مززا، أو خطززاب مززا، مثززل الصززوت، والكلمززة، والعبززارة، والجملززة، والصززورة الب غيززة، 

، أ  (148)فجمي  ه   العناصر تقو  بوظيفة معينزة داخزل وضزعية تواصزلية معينزة 
وبالنظر إلزى    بأدوار ر يسية في إنتا  المعنىعتباطًيا بل تقو أّ  وجودها ل  يك  ا

خطاب شعر المعارضات م  خ ل الصورة الشعرية نجزد أنهزا نهضزت بجملزة مز  
الوظا   التي أسهمت في تحول المعنى في خطاب شزعر المعارضزات، ومز  أهز  

 ه   الوظا   اآلتي: 
 ( :Referenceالوظيفة المرجعية )-1

هزززو السزززياق الززز   أنجززز ت فيززز  الرسزززالة، ومززز  خززز ل إدراك المقصزززود بزززالمرج  
المتلقي ل  يمك  أ  يفه  مكونات الرسالة الج  ي ويفك رمو ها السننية، وقد يكو  

أ  غيزززر لفظزززي. وقزززد أسزززط  (149)هززز ا المرجززز  لفظًيزززا أو قزززابً  أل  يكزززو  كززز لك 
لقززي مزز  الشززاعر اإلحيززا ي مرجًعززا خاًصززا بالمعززاني التززي يهززد  إلززى توصززيلها للمت

خزز ل الصززورة الشززعرية. وتظهززر الوظيفززة المرجعيززة بوضززو  كبيززر فززي الكثيززر مزز  
الصورالشززعرية، بززل إ  كززل صززورة شززعرية فززي خطززاب شززعر المعارضززات تخزززتص 
بمرجعية وسياق خاص ي سه  في إنتزا  معزا   مختلفزة ودالالت جديزدة، ومز  أمثلزة 

 ه   الوظيفة  الصورة االستعارية في قول شوقي:
 شت الحادثات في غرل الحمــــــ     ـــــــراء مشي النعي في دار عرسم -40
ْت     سددََّة الباِب ِمــــــــــــــــن َسِميٍر َوأدْنسِ  -48  َهَتَكْت ِعـــــــــــــــــزََّة الِحجاِب َوَفضَّ
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الز   يتمثزل فزي مفزردة  -فشوقي هنا لجأ إلى هد  المرجز  فزي الخطزاب التراثزي 
التزززي اختارهزززا البحتزززر  فزززي سزززينيت ا لتكزززو  مرجًعزززا لفظًيزززا سزززببًيا ينسزززب لززز  الليزززالي 
، وقزززا  بتعزززادة بنا ززز  وفزززق رؤى مختلفزززة وسزززياق فنزززي جديزززد، يتمثزززل فزززي -األحززز ا  

المفزززردة اللغويزززة )الحادثزززات(، فالشزززاعر هنزززا يسزززعى مززز  خززز ل هززز   الصزززورة إلزززى 
 نهيار مجد العرب.اإلخبار ع  تلك األحدا  التي أصابت قصر الحمراغ، وع  ا

إً ا شزوقي اختزار المرجز  والسزياق الخزاص بز  )الحادثزات(، اقتزداًغ بزالبحتر  فزي 
ززززر لمعنززززى  سززززينيت ا لكزززز  المعنززززى اختلزززز  بززززاخت   المرجزززز  الزززز   أدى دور المفسِّ
االسزززتعارة عنزززد شزززوقي، ونشزززاط الع مزززة هنزززا مرهزززو  بمعنزززى المرجززز  المحزززدَّد فزززي 

ظزززت الع مزززة هنزززا علزززى ع قزززة المشزززابهة مززز  الشزززطر الثزززاني مززز  البيزززت، وقزززد حاف
 مرجعها، حي  إنها تؤكد على تشاب  الحال المأساوية عند الشاعري  في ح نهما.

 :(expressive)الوظيفة التعبيرية -0
ت عبر ه   الوظيفة بصفة مباشرة ع  موق  المتكل  تجا  ما يتحّد  عن ، وتن ا 

، أ  إنهززا ت عبززر عزز  (150)دا إلززى تقززدي  انطبززاا عزز  انفعززال معززّي  صززادق أو خززا
 اتززز  باألحاسزززيط المختلفزززة كاإلحسزززاط بالغضزززب، والسزززخرية، والغزززيظ، والسزززرور، 
وتظهر بوضو  في كل منطزوق يوجزد فيز  مزا يزدل علزى النزاطق مثزل: )أنزا( و)فزي 
رأيي(، فهي ت قد  خبًرا ع  المرسل. وهك ا فزت  الوظيفزة التعبيريزة تتعلزق بالسزؤال : 

والمتلقي لخطزاب شزعر المعارضزات يقز  علزى الكثيزر مز  ع (151)صادق أ  كا ب 
الصززور الشززعرية التززي وظفهززا الشززاعر اإلحيززا ي للتعبيززر عزز  أحاسيسزز  المختلفززة، 
فجمي  الصور الشعرية جاغت مناسزبة لتصزوير همزو  الشزاعر، وآالمز ، ومعاناتز ، 

 وأح م . وم  أمثلة  لك قول البارود :
 ا ثدَعالدهد    وَناَمْت َعلـــــــــــــــــى طدوِل اْلَوِتيَرِة أدْسددهد َتَداَعْت ِلَدْرِك الثَّأِر ِفينَ 
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 العتيبي سميليل راضي بنت شيخة أ. والت المعنى فى خطاب المعارضات الشعريةالصورة الشعرية ودورها فى تح
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ززد   (، التززي  فالبززارود  يوظزز  الصززورة التشززبيهية المتمثلززة فززي مفززردة )ث ع ال زز  ، وأ سس
دراك الثأر مز  قزو  الشزاعر، وجعلزت النزو  عز  أخز   ساط القو  وال جعلت السبق لخض

ال ل والمهانة والقهر ال    ، للتعبيرع  مشاعرالثأر م  نصيب أشرا  هؤالغ القو 
أصاب  م  ال م  ال   أضع  القو  وقوى الضعي . وه   الوظيفزة التعبيريزة فزي 
خطزززاب البزززارود  تخزززال  الوظيفزززة التعبيريزززة فزززي الصزززورة التشزززبيهية فزززي خطزززاب 

 المتنبي، حي  يقول: 
 ــــــإنَّ الذ ي ِفيَها ِمَن النَّاِس أدْسددهد َفإالَّ َتكدْن ِمْصرد الشََّرى أو َعِريَنهد    َفـــــــ

فالوظيفة التعبيرية تعكط مشاعر تودد المتنبي لكافور، وتحفي   مز  خز ل      
امتداح  بالع ة والقوة والشجاعة للعطايا وتولي المناصب. وم  خ ل ه   الوظيفزة 

ع نصزًرا لغوًيزا التعبيرية استطاا الشاعر اإلحيا ي أ  يجعزل مز  الصزورة التشزبيهية 
 يقو  بنشر الداللة الجديدة والمختلفة عبر المستوى القولي إلى المتلقي. 

 :(conative)الوظيفة اإلفهامية -0
ترتكزز  هزز   الوظيفزززة بصززفة مباشزززرة علززى المتلقزززي، وتتمثززل فزززي الكزز   الموجززز   

ثززززارة الحمززززاط  بصززززيغة المخاطززززب، ويكثززززر فيهززززا أسززززاليب النززززداغ واألمززززر والنهززززي وال
ا مز  أجزل القيزا  بفعزل مزا كمزا يحزد  فزي حزاالت األمزر (152)ة للمرسل إلي الموجه

والنصزززيحة والرجزززاغ والزززرف  والمنززز . ويفزززي  خطزززاب شزززعر المعارضزززات بوصزززف  
رسزززالة موجهزززة إلزززى متلزززق  بهززز ا النزززوا مززز  الوظزززا  . ومززز  أمثلزززة  لزززك مزززا تعكسززز  

 الصورة التكرارية في خطاب شوقي، ال   يقول في :
دَّهدمدو الصافي هدَو الد ينا لى الَّذيَن وَ  دَّ َغيرِِهمد     ددنيا َوود  َجْدنا ود

فمززز  خززز ل الصزززورة التكراريزززة للمفزززردة اللغويزززة )الزززود( يشزززدد شزززوقي علزززى افهزززا  
المخاطباالزز ي  وجززد وّد غيززره  بززأ  ودهزز  هززو يبعزز  الحيززاة فززي نفسزز  مزز  جديززد، 

، وهزو يسزتنجد بزوده   لك أ  البعد والغربة ع  الوط  قتلت الشاعر وقضت عليز 
لزز  لتعززود إليززز  الحيززاة. وهزز   الوظيفزززة االفهاميززة فززي خطزززاب شززوقي اسزززتطاعت أ  
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ت سه  م  خ ل الصورة التكرارية في نقل المعنى وتحول  إلى داللة جديدة تتماشى 
م  أهدا  الشاعر اإلحيزا ي ومقاصزد ، وبز ا نلحزظ االخزت   بزي  خطزاب شزوقي 

االفهامية الناتجة ع  الصورة التكرارية فيهما، اب   وخطاب اب   يدو  في الوظيفة
 يززدو  يوجزز  خطابزز  للمرسززل إليزز ا المحبوبززة بقصززد افهامهززا تجربتزز  المريززرة التزززي 

 ألمت ب  بسبب فراقها في قول  :
ه     َوَقْد َيِئْسَنا َفَما لليأِس يدْغِريَنا  كدّنا نَرى الَيأس تدْسِلينا َعَواِرضد

أهل مصر برغبت  في الديمومة واالستمرارية في الحياة  وشوقي يسعى إلى إفها 
 م  خ ل تكرار  لمفردة الود.

 : (poetic)الوظيفة الّشعّرية  -8
مزز  حيزز  هززي » قززد يحززد  أحياًنززا أ  يكززو  هززد  الرسززالة هززو الرسززالة نفسززها 

واقزززز  مززززاد ، بمعزززز ل عزززز  معنززززا . وهزززز   الوظيفززززة ال تنحصززززر فززززي الشززززعر بمعنززززا  
مك  أ  نسميها بالوظيفة الب غيزة، تظهزر هز   الوظيفزة بمجزرد أ  المحدد، والتي ي

يكززو  للززدال أهميززة معادلززة ألهميززة المززدلول أو بمجززرد أ  يكززو  للززدال أهميززة كبززرى 
. ويحزززددها رومزززا  جاكبسزززو  مززز  خززز ل إسزززقاط مبزززدأ (153)«مززز  أهميزززة المزززدلول 

  الوظيفزة ، وتنعكط هز (154)التماثل الخاص بمحور االختيار على محور التألي  
في جمالية الكثير م  الصور الشعرية التزي وردت فزي خطزاب شزعر المعارضزات، 
والتززي أسززهمت أيًضززا فززي تطززور المعنززى واخت فزز  عزز  معززاني الخطابززات التراثيززة. 
ومز  أمثلزة هزز   الوظيفزة مزا ورد فززي الصزورة التشزبيهي  فززي خطزاب البزارود  الزز   

 عار  في  عنترة، حي  يقول :
 ْفٍق مدْزَنٌة َفيَّاّضٌة           َوِبكدل  َأْرٍض َجْدَوٌل َكاأَلْرَقمِ َفِبكدل  أد 

 فالصورة التشبيهية في ه ا البيت تعكط جمالية المفردات التي ت  انتقا ها لوص 
 حي  انتقلت بالع مة إلى داللة المخلوقات والكا نات الحية ا األفاعي.جداول مصر، 
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 العتيبي سميليل راضي بنت شيخة أ. والت المعنى فى خطاب المعارضات الشعريةالصورة الشعرية ودورها فى تح
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الوظيفة اإلحالية :-2
إحالة عنصر لغو  على عنصر آخزر داخزل الخطزاب، ويكزو  هز ا  اإلحالة هي

العنصزززر سزززابًقا أو الحقًزززا، وهززز ا مزززا يكثزززر فزززي خطزززاب شزززعر المعارضزززات. وت عزززد 
الوظيفة اإلحاليزة مز  الوظزا   المتعلقزة بالمرسلاالشزاعر يوظفهزا رغبزة فزي توحيزد 
لة خطابززز  أو توصزززيل ، فاإلحالزززة شزززيغ يمكززز  أ  ي حيزززل عليززز  شزززخص مزززا باسزززتعما

تعبيًرا معيًنا، إلى أ  يصن   لك التعبير تصوًرا خاًصا لدى المتلقي، يتوسل ب  في 
. وتززت  اإلحالززة فززي خطززاب شززعر المعارضززات عزز  طريززق (155)فهزز  أجزز اغ الخطززاب

التنزززاص والتضزززمي  واالقتبزززاط، ومززز  أمثلزززة  لزززك معارضزززة البزززارود  لعنتزززرة حيززز  
 : يقول

 دَِّم       َوَلردبَّ َتاٍل َبزَّ َشْأَو مدَقدَّمِ َكْم غاَدَر الشُّعَراءد ِمْن مدَترَ -1
الصززورة التناصززية فززي بيززت البززارود  ت حيلنززا علززى قصززيدة عنتززرة التززي يقززول فززي 

، لكز  المعنزى فزي الصزورة اإلحاليزة جزاغ : )هل غاَدَر الشُّعرَاءد ِمْن مدتَـَردَِّم(مطلعها 
ة التناصزززية هنزززا علزززى مختلفًزززا ومغزززايًرا للخطزززاب المحزززال عليززز ، حيززز  تزززدل الصزززور 

مكانية تفوق الشاعر ال حق على السابق.  معاني القدرة واإلبداا ، وال
 الوظيفة اإلقناعية والتأثيرية :-2

المقصززود بهززا إقنززاا المخاطززب والتززأثير فيزز  واسززتمالت ، وقززد تجلززت هزز   الوظيفززة 
بوضز  فززي خطزاب شززعر المعارضزات مزز  خز ل الصززورة الشزعرية الحجاجيززة. وقززد 

لصزززور الحجاجيزززة التزززي ورت بكثزززرة فزززي خطزززاب شزززعر المعارضزززات بهززز   تميززز ت ا
الوظيفة، وم  أمثلتها الصزورة الحجاجيزة فزي معارضزة شزوقي ألبزي البقزاغ الرنزد ، 

 حي  يقول:
 قدم ناِج ِجلََّق َوانشدد َرْسَم َمن بانوا     َمَشت َعلــى الرَّسِم َأحداٌث َوَأزماند 

ــــــــــحاِئِل بــــــاٍق ِمنهد عدنواند هذا اأَلديمد ِكتـــــــــاٌب ال   ِكفاَء َلهد      َرثُّ الصَّ
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. . األنساق في الخطاب الشعري, من شمولية النصية إلى خصوصية التجربة الشعرية( إبراهيم, بشار

بدون ترقيم , 4111, 9بسكرة, الجزائر: مجلة المخبر , أبحاث في اللغة , جامعة محمد خيضر, العدد:

 لصفحات البحث.
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 الديند َوالوْحيد َواأَلخـــــــــــالقد طاِئَفٌة     ِمنهد َوســـــــــاِئردهد ددنيـــا َوبدـــــــهتاند 
 حد ِمـــــــْن راٍد وأذهاند ما فيِه  ن قدّلـــــَِبْت َيوًمـــــــــــــــا َجواِهردهد      الَّ َقـــــــرائِ 

فشوقي يوظ  في خطاب  االسزتعارة الحجاجيزة التزي تعكزط محاولزة الشزاعر إقنزاا 
المتلقي بالمكانة التاريخية العظيمة لزب د المسزلمي ، ومحاولزة اسزتنها  همتز  فزي 
إرجززاا مجززد آبا زز  وأجززداد ، والوظيفززة اإلقناعيززة فززي هزز   الصززورة سززاهمت فززي نقززل 

لغدر والخيانة ال   يشعر بز  الشزاعر مز  قبزل الزدهر فزي خطزاب أبزي الداللة م  ا
 البقاغ الرند  ال   يقول في مطلع :

 لكل  شيٍء  ذا ما تمَّ نقصاند         فال يغرُّ بطيب العيش  نساند 
 إلى داللة االنتقال واالنتكاط م  حال إلى حال في خطاب البارود .

 الوظيفة الرمزية :-7
ة هزي أسزاط الوظزا   المفهوميزة وتتمثزل فزي القزدرة علزى إنشزاغ ت عد ه   الوظيف

، وبزززالنظر إلزززى (156)تمثزززي ت ورمزززو   تشزززير إلزززى الموجزززودات فزززي العزززال  الخزززارجي 
خطاب شعر المعارضات نجد أ َّ الشاعر اإلحيا ي قد استعا  بالرمو  الدينية فزي 

ضزت  لبزردة خطاب  م  خ ل الصورة الرم ية، وم  أمثلة  لك خطاب شوقي ومعار 
 البوصير  حي  يقول شوقي:

رٌح ِبآَدَم َيبِكي ِمنهد في اأَلَدمِ  -04  َيفَنى الزَّماند َوَيبَقى ِمن ِ ساَءِتها     جد
فشوقي استعا  في ه ا البيت بالرم  الديني الشخصيةا آد  علي  السز   الز    

لززز   عصززى ربززز  ثزز  تزززاب وغفزززر لزز ، وهزززو رمزز ي مغزززايري لرمززز  البوصززير  ا أبرهزززة ا
حارب اإلل  في األر ، وتدل استعانة شوقي بشخصية أد  على أمل الشاعر فزي 
المغفززرة والصززف ، أمززا اسززتعانة البوصززير  لشخصززية أبرهززة فتززدل علززى شززدة طغيززا  

 الج  عندما حاولوا استراق السم  م  السماغ.
 الخاتمة :
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 العتيبي سميليل راضي بنت شيخة أ. والت المعنى فى خطاب المعارضات الشعريةالصورة الشعرية ودورها فى تح
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ة سزززعى هززز ا البحززز  إلزززى قزززراغة خطزززاب شزززعر المعارضزززات فزززي ضزززوغ آليزززات الب غززز 
الجديززدة، وفززي ضززوغ الثقافززة التززي أنتجتزز ، وقززا  بطززر  أسزز لة تتعلززق بسززياقات المعارضززات 
للكشزز  عزز  معانيهززا وأبعادهززا، فجززاغ التحليززل فززي هي ززة اختبززار آلليززات الب غززة الجديززدة، 
ودورهززا فززي اسززترتيجيات تحززوالت المعنززى، وفهزز  تلززك اآلليززات الجديززدة، ومزز  ثمززة جززاغت 

 اآلتي: نتا   البح  على النحو 
 النتائج العامة :  :أواًل   
التغيير والتحول في المعنى سمة م  سمات اللغة، أما الثبات فهو مجرد خرافة يجزب -1

 الغاؤها كما يناد  ب لك ريتشارد .
إثبززات الشزززاعر اإلحيزززا ي أ َّ المعنززى لزززيط شزززيً ا متحجزززًرا وجامززًدا يتناولززز  علزززى سزززبيل -2

 اإلعادة والتكرار.
ا ي علززى ابتكززار شززفرة خاصززة بزز ، تسززه  فززي تحززوالت المعنززى مزز  قززدرة الشززاعر اإلحيزز-3

الززززنص المعززززار  ، إلززززى نصزززز  المعززززارض ، دو  أ  تفقززززد خصززززا ص شززززفرة السززززياق 
 الخاصة بالنص التراثي.

مجيغ التحوالت فزي خطزاب شزعر المعارضزات علزى نزوعي : تحزوالت خارجيزة تكمز  -4
 –ألسزنية  –تحزوالت لغويزة ج ورها في تبدل المرج  أو السياق دو  تبدل المفزردة، و 

وهززي التززي تمززط البنيززة اللغويززة مباشززرة ألنهززا تبززدل االسزز ، أو المعنززى داخززل نظززا  
 اللغة، ويت  م  خ ل ما ي سمى بالتشاب  الع  قي بي  الكلمات أو المفردات.

 النتائج التفصيلية: :ثانًيا
 جديدة إلى:توصلت الدراسة م  خ ل دراسة الصورة الشعرية في ضوغ الب غة ال

 الصورة الشعرية وسيلة إنسانية، وغاية تهد  إلى توصيل المعنى بمختل  سياقاتها.-1
عادة خلزق التجربزة، -2 قدرة الخطاب اإلحيا ي على النفا  إلى عال  الخطابات التراثية، وال

 وتشييد ع قات جديدة م  تلك الخطابات م  خ ل الصورة الشعرية.
خطززاب شززعر المعارضززات مزز  خزز ل الصززورة تطززور المعنززى الزز   جززرى تمثلزز  فززي -3

 الشعرية التي  أصبحت أكثر ارتباًطا ببنية العمل الكلية.
قابليززة نسزززق الصززورة الشزززعرية للتجززدد واالسزززتمرار، ممززا يسزززم  بتطبيقزز  علزززى خطزززاب -4

 شعر المعارضات م  أجل إنتا  معا   ودالالت جديدة.
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الكثير م  الصزور الشزعريةا إال تقاط  الخطابات التراثية م  الخطابات اإلحيا ية في -5
 أ  تلك الصور تؤد  إلى معنى مختل  ومغاير.

الكلمة ال ي نظر لها فزي حرفيتهزا بزل مز  خز ل انضزوا ها تحزت السزياق الشزعر  الز   -6
تنتمززي إليزز ، والزز   يتجززاو  بهززا السززن  ويخززرق القززانو ، ليؤسززط لهززا دالالت جديززدة 

 تنفت  على العديد م  التأوي ت المختلفة.
انفتا  الخطاب الجديزد علزى الخطزاب القزدي  عنزد دراسزة الصزورة الشزعرية فزي خطزاب -7

شززعر المعارضززات يحيززل علززى اسززتخدا  معطيززات التززرا  اسززتخداًما فنًيززا إيحا ًيززا مزز  
خزز ل إسززقاط م مزز  المعانززاة الخاصززة بالشززاعر اإلحيززا ي فتتحززول هزز   المعطيززات 

 إلى عناصر جديدة تحمل دالالت جديدة.
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