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 ملخص البحث
ساسها وجوهرها على ألن لغة الشعر قائمة يف أ، الغموض صفة إجيابية الزمة يف الشعر الراقي 

وهو مبين بطبيعته على االتساع والعدول عن املألوف ، واجملاز ركن أساسي من أركان البالغة والفن ، اجملاز
وإذاً فال بد أن يكون . وعلى جتاوز منطق اللغة املتعارف عليه، من األنساق اللغوية إىل غري املألوف منها 

 .بداعوأن يكون غموضه داالً على فن وإ، غامضاً 
وذلك من خالل التحليل النظري ،  هذا هو ما تسعى هذه الدراسة إلثباته أو الوصول إليه 

مث يف مفهوم اجملاز وطبيعة تكوينه اللغوي وعالقته بعملية ، والبحث يف مفهوم الشعر ويف طبيعة بناء لغته 
 ويف إحداث التفاعالت .اإلبداع الفين ودخوله كعنصر جوهري يف تكوين البنية الداخلية للنص الشعري

 .املسببة للغموض يف هذا النص
إن الكشف عن هذا اجلانب الفين من شأنه أن يكون سبباً يف إعادة النظر يف كثري من النصوص 
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وهذا بدوره يفضي إىل املزيد . الشعرية العربية اليت يساء الظن يف تقدير قيمتها اإلبداعية بدعوى الغموض

ارب الشعرية الراقية وزيادة االستفادة مما فيها من عناصر الفن والفكر من التفاعل املثمر مع التج
ويبقى له دوره الواسع املؤثر يف عملية البناء والتطوير ، وهكذا تبقى للشعر العريب مكانته . واإلبداع
 .احلضاري

* * * 
@áí†Ôm 

ر يرى عدد من نقادنا العرب القدامى والنقاد احملدثني على حد سواء بأن الشع 
اجليد أو اخلالص البديع غامض بطبيعته، أو أن الغموض مقوم من مقوماته ال حدثاً 

ه مصدر من أهم مصادر اإلحياء واجلذب والتأثري ــعارضاً فيه، وأنه يف الوقت نفس
 ذلك ألنه، كما يرى بعضهم، يعتمد يف لغته ويف طبيعة تكوينه على اجملاز أو أن )١(فيه،

 وملا كان اجملاز يعىن التوسع والتجاوز حلدود )٢( يف بنائه،اجملاز عنصر أساسي جوهري
اللغة الوضعية املعروفة واخلروج على املعتاد من نظمها وصورها الداللية املألوفة 
والتحول من املباشرة واملوضوعية يف التعبري عن األشياء وعن عالقاهتا إىل التخييل 

 .واإلشارة والرمز، فالبد أن يكون الشعر هكذا
ويعرف الشعر من جانب آخر بأنه كالم بليغ، وأن طرق البالغة كثرية ولكنها  

كلها تعود بنحو أو بآخر إىل أصل واحد، وهو اجملاز، فالكناية واالستعارة والتورية 
 وهذه )٣( .هوالتمثيل واإلشارة والرمز والتلميح كلها تعد من طرق اجملاز ووسائل

قلي أو املنطقي املباشر، بل إن لغتها يف كثري من الطرق بعيدة يف لغتها عن اخلطاب الع
األحوال خفية املرامي غامضة تتطلب القدرة على الغوص والكشف والتخيل 

وبناء على ذلك أصبح الغموض صفة مالزمة للشعر ما دام . واالستيحاء واالختراق 
ت نسبة هذا الشعر قائماً على اجملاز بكل ما ارتبط به واندرج حتت مسماه، وإن اختلف

، كما هو وهذا يف جممله يعين. املالزمة هلذه الصفة أو اختلفت أبعادها وتباين مداها 
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بيِّن، أن فهمنا للعالقة الوثيقة بني الشعر ولغة اجملاز ميكن أن يكون طريقاً من طرق 
 .تفسري ظاهرة الغموض يف الشعر 

عادها  يف الشعر ال ميكن يف الواقع تفسريها بكل أبالغموضإن ظاهرة  
ومالبساهتا مبجرد فهم العالقة بني الشعر نفسه ولغة اجملاز، ألن هلذه الظاهرة آثارها 

كما . وأسباهبا املرتبطة بالشاعر وثقافته  وإمكانياته الذهنية وحاالته النفسية والشعورية 
أن هلا ارتباطاهتا مبضمون التجربة الشعرية ومستواها الفين أو اإلبداعي وبصياغتها أو 

ائية اللغة فيها وبظروفها الزمانية واملكانية، مث باملتلقي وموقفه النفسي أو الشخصي بن
إال أن ارتباطها باالستعمال اجملازي .. وهكذا .. من الشاعر ومن النص الشعري ذاته  

للغة يعد يف احلقيقة سبباً جوهرياً، ألنه ارتباط بالقاعدة األساسية اليت تنطلق منها 
مع أن هذا االرتباط يبقى غائباً يف أذهان الكثريين ممن .  وتتجسد فيها التجربة الشعرية

يسارعون يف احلكم على التجارب الشعرية باخلصوصية املطلقة أو اإلهبام والتعقيد أو 
حيث يتصدر الساحة األدبية يف عاملنا . الغموض املغلق، والسيما يف واقعنا الراهن 

ين أو بعض شعراء االجتاه امليتافيزيقي املتطرف العريب عنوة أو قسراً بعض املتشاعر
بقصائدهم البالغة التعقيد املفعمة بالرموز الصوفية املغلقة واألساطري القدمية البعيدة 
والتراكيب الذاتية امللتوية، وحيث يهيمن من جانب آخر اهلاجس العلمي ويتراجع 

غي عامة ويقل الوعي حبقيقة اإلقبال على التجارب األدبية الراقية وفنون اإلبداع البال
اجملاز، رغم ما للمجاز نفسه من دور أساسي كبري فيما منارس من أنشطة لغوية يف 

 . إىل عالقته الوثيقة بالشعر وجتاربه باإلضافةجماالت حياتنا املختلفة 
 حتت تأثري هذه الظروف وهذا التذبذب الفكري والصراع احلضاري  

واقعنا العريب يزداد اإلعراض عن التواصل مع واالضطراب الثقايف الذي يشهده 
النتاجات األدبية الراقية والسيما الشعرية منها، والنتاجات الشعرية احلديثة بصورة 
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حيث يسود الغموض يف غالب هذه النتاجات، ويتخذ هذا الغموض ذريعة . أخص  

و عام، للعزوف عنها بل عن الشعر مبختلف فنونه وعلى اختالف مراحله ومذاهبه بنح
والشك أن الضعف اللغوي املتفشي الذي جاء نتيجة حتمية للواقع الثقايف واملعريف 

 . املتخلف قد ساعد على هذا العزوف 
إن عزوف القارئ العريب عن قراءة الشعر يشكل بالشك ظاهرة خطرية، هلا  

آثارها السلبية العميقة على ثقافة اجليل وعلى لغته وذوقه الفين ووعيه القومي 
واحلضاري، ألهنا تفضي إىل انفصاله عما جيب أن تتوثق عالقة اجليل احلاضر واألجيال 
القادمة به، على اعتباره جزءاً رئيساً مهما من تراثنا األديب الرفيع الذي يستمد منه 
أصالته وقاعدته األوىل يف اإلبداع الفين واألديب املتميز،  وعلى اعتباره مرآة صادقة 

ألمة ووعيها ومجاليات ذوقها اللغوي والبالغي وحضورها تتجسد فيها روح ا
الشعوري وباعثاً المتداد هذه الروح وزيادة هذا الوعي وهذا الذوق والشعور ارتقاء 

 .. وتوهجاً 
 البحث يف أسباب ظاهرة الغموض يف الشعر ةضرورمن هذا املنطلق تنشأ  

انت هناك دراسات قد حبثت العريب والسعي لتحليلها ومعاجلة خمتلف جوانبها، وإذا ك
يف بعض أسباب هذه الظاهرة فإن قضية ارتباطها باجملاز ما زالت حمتاجة إىل نظرة متأملة 

 . خاصة ملا هلا من أمهية متميزة وملا هلا من أبعاد مؤثرة مل يستوف حبثها 
إن التعرف على طبيعة لغة اجملاز وعلى مدى ارتباط هذه اللغة بظاهرة  

ر يف ضوء الظروف الراهنة اليت أشري إىل خطورهتا يعترب بال شك الغموض يف الشع
وسيلة من وسائل احلد من التأثريات السلبية هلذه الظاهرة على متلقي الشعر، والعمل 
من خالل ذلك على توثيق عالقة القارئ العريب بالتجارب الشعرية البليغة الراقية على 

بنحو يضمن استمرارية التواصل اختالف مراحلها، والتفاعل مع هذه التجارب 
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 . الفين املثمر واإلبداعاحلضاري 
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الشعر عامل من الفن يصعب وصفه وحتديده، وملكة سحرية ليس من السهل  
  )٤(معرفة كنهها وال إدراك كل أبعادها وال طرح تعريف حمدد ثابت جامع مانع هلا، 

: Roman Jacobson ) ان ياكبسونروم  ( فلمعرفة ما الشعر على حد تعبري 
إال أن تعيني ما .  ليس شعراً  هوينبغي لنا إذا أردنا حتديد هذا املفهوم أن نعارضه مبا« 

حتديد ما ليس  وإذا نعسر أو صعب )٥(. » ليس شعراً، ليس اليوم، باألمر السهل 
 .شعراً فالبد أن يكون حتديد الشعر أو معناه هو اآلخر أمراً صعباً

أنه عامل اخليال املطلق، وبعد عن وحماكاة  للطبيعة، :  للشعر بأنهفوالقد عر
ه اة الشعر اخلالص بأنـ دعوقال عنه.. الواقع، أو بعد عن النثر، أو نقيض النثر وضده

هذه و )٦(. .»ضرب من الكشف « أنه ب)  بودلري   (كما وصفه» نفحة سحرية « 
عن غي واقعها  تصورات عامة منبئة التعريفات أو األوصاف كلها ال تبعد عن كوهنا

 غامضة غموض حقيقة إهناالتسليم بصعوبة إجياد تعريف حمدد جامع مانع للشعر، بل 
 . الشعر نفسه، وإن بقيت كهاالت مضيئة تدور حوله 

ومل يكن التسليم بصعوبة طرح تعريف مشويل قاطع حمدد للشعر جبديد على  
  Maurice Bowra ) وريس بورام (النقد، فحىت أرسطو نفسه، كما يقول  

له ما   وما طرحه النقاد على مرور الزمن من تعريفات)٧(مل جيد تعريفاً كافياً للشعر، 
يف هي يف الواقع إال أنواع من اخلرص أو التخمني وضروب متباينة من التصور خاضعة 

ضارية لألمزجة والثقافات واالجتاهات الفلسفية والتحوالت احلغالبها إن مل تكن كلها 
وإن كان ميكن القول بأن هذه التعريفات مل تبعد يف معظمها ويف أوضح . املختلفة 
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وأقرب صورها عن النظر إىل الشعر يف كونه إدراك لطبيعة العامل وحلقائق الكون إدراكاً 
فطناً متميزاً والتعبري عن هذا اإلدراك بكالم منمق بليغ مؤثر يسمو مبستواه على 

و كونه مرآة تدور وتدور لتعكس عالقة الشاعر بالكون وبالبشر أ. الكالم العادي 
وأحداثهم، ورؤيته النافذة الكاشفة الطاحمة املستشرفة آلفاق اجلمال يف كل مظاهر 

 مركب غري موجود يف الطبيعة، وأسلوب يءأو أنه بعبارة أخرى ش. الوجود من حوله 
ري عن سلوك البشر وأحداث ميكن من خالله تصوير مظاهر األشياء احملسوسة والتعب

     )٨ (.الكون بلغة ساحرة مؤثرة
ومل خيتلف نقادنا العرب القدامى عن غريهم يف تباين آرائهم يف الشعر  

فقد تعددت حتديداهتم  واختلفت مفاهيمهم حوله باختالف مذاهبهم . وتعريفاهتم له 
 قدم فيه اللفظ على فمنهم من. الفلسفية وأمزجتهم وثقافاهتم واهتماماهتم املعرفية 

املعىن والصياغة على الفكرة والشكل على املضمون وقاس الكالم مبا يترك شكله 
ونسيج لفظه من تأثريات يف النفس وإحساس باجلمال، فعرف الشعر بأنه كما جاء 

 أو بأنه )٩(»صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير « : على لسان اجلاحظ
تناسق األجزاء، متخري اللفظ، رصني العبارة، سهل نوع من الكالم موقع موزون م

وإن جتاوز حدود ذلك، فهو تعبري عن حركات النفس )١٠ (. املأخذ، حيوي الصورة
له النفس فتنبسط عن  تذعن( وانفعاالهتا ونوع من احملاكاة أو الكالم املخيل الذي  

 نفسانياً غري أمور وتنقبض عن أمور من غري روية وفكر واختيار وتنفعل له انفعاالً
 . )١١()  فكري، سواء كان املقول مصدقاً به أو غري مصدق

وقد أكد كثري من الشعراء العرب آنذاك  كما تفيد جممل تعليقاهتم وإشاراهتم  
 من )١٢(ما أكد عليه الشعراء والنقاد الشكليون الروس وغريهم بعد عدة قرون على 
ه اللفظية اخلارجية، فافترضوا أن تكون التجسيد يف بنية النص الشعري وصياغتأمهية 
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ور يف األبصار، أي أن تكون كما قال ــألفاظ الشعر وعباراته يف األمساع كالص
   :البحتري

 )١٣(وكأهنـا والسمع معقــود هبا        وجـه احلبيب بـدا لعني حمـبه 
ول على وهذا بطبيعة احلال يستلزم كما يوحي بيت البحتري نفسه أيضاً أن يكون املع

ما حتدثه الصورة اجملسدة يف األلفاظ املصوغة من لذة ومتعة إحيائية وصوتية ومن تفاعل 
 :وتأثري قوي مباشر يف النفس كما أشار إىل ذلك أبو الطيب املتنيب يف قوله

 )١٤(وأمسع من ألفاظه اللغة اليت       يلذ هبا مسعي ولو ضمِّنت شتمي 
ة من النقاد والشعراء تؤكد على أمهية ويف الوقت الذي نرى فيه هذه الفئ

اإليقاع وعلى البنية اخلارجية للنص الشعري وحركة اللغة الفنية وإحياءاهتا التصويرية 
فيه، نرى فئة أخرى منهم تويل اهتماماً كبرياً مبضمون النص الشعري وتقدم املعىن على 

قافة فكرية، فتصور اللفظ، وتقيس الكالم مبا يعود به على العقل من متعة ومعرفة وث
أنه قوة نفسية تعني العقل يف عملية اإلدراك والتفكري ومتكنه من التعرف  (الشعر على  

، وإن كانت هذه تفرض أن ) على الواقع والتعريف به يف حدود احلس والتجريد
 حيثيكون ذلك ضمن تشكيل خيايل وإطار لغوي متناسب متناسق موقع موزون، 

 ما يقبله العقل والفكر وبني ما يستسيغه الذوق العام تشترط أن جيمع الشعر بني
 )١٥(. ويدركه احلس معاً 

ورغم تباين اآلراء واختالف األدباء والنقاد على مر العصور حول مفهوم  
الشعر فإن الشعر يبقى يف أبسط صوره وأقرب معانيه املتصورة موهبة ذاتية متميزة، 

  البارع والفكر النافذ والعقل املتوهج واخليال قوامها العاطفة املرهفة والذوق اجلمايل
موهبة تنمى بالتفكري . اخلصب والبصرية الثاقبة، واللغة املعربة املوحية الثرية اآلسرة 

وتصهر بالتجربة وتصقل باملعرفة وتغذى باإلحساس وتبلور وتطور باملمارسة، فتتحول 
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 على النفاذ والتنبؤ واحلدس إىل طاقة عالية من الفن واخللق واإلبداع، وقدرة خارقة

تبقي هذه الطاقة صاحبهـا يف توهج دائم . واالستلهام واجلذب والتأثري والتغيري 
وحضور متواصل وتفاعل مستمر مع  كل ما حييط به، ويف تأمل وشوق إىل االرتباط 

 .حبقائق الكون وتطلع إىل جتاوز العوائق والقيود وإىل البحث والكشف والعطاء
 الطاقة وتتبلور حيث تتوفر عوامل هذا النمو وأسبابه، أوالقدرة  هذهتنمو  
كما . يشعر به الناس من رؤية ما ال ُيرى، والشعور مبا ال)  الشاعر ( صاحبهافتمكن 

وإدراك ما ال ميكنهم إدراكه والغوص والنفاذ إىل حيث ) ١٦( .يقول املعجميون العرب
ن مث استكناه ما مل يستطيعوا الوصول إىل ال يتمكنوا من الغوص فيه أو النفاذ إليه وم

   .قراره 
وقد يصل هذا الشاعر إىل درجة من الشفافية والتوهج واحلضور والنفاذ  

والتغلغل والبحث أو التحليق يف عامله الالمنظور وكونه الرحب املمتد، يستشرف 
 يعرفه ويدرك معها من خلجات النفس وخفايا األسرار ودقائق األمور ما ال يدركه أو

سائر الناس فيسمونه، ويضعون له رمزاً معيناً من لغتهم للداللة عليه، أو يتعارفون على 
 .. لفظ أو تركيب أو نسق لغوي معني يشريون به إليه 

 إن الكون واسع ممتد احلدود، والنفس اإلنسانية عميقة مترامية األبعاد،  
اخلصب ونظره البعيد حائم جوال والشاعر احلق بفكره النافذ وبصريته الثاقبة وخياله 

 متطلع إىل تأويل أسراره وتفسري تفاعالته، ،الكونممتد البصر، دائم اإلحبار يف هذا 
ودائم الغوص يف أعماق النفس البشرية، متشوق إىل الكشف عن عواملها وغرائزها 

 فهو يستشرف العامل من حوله، ويسرب غوره، ويتغلغل يف. ونوازعها وآفاقها اجملهولة 
ميد بصره إىل املستقبل البعيد . .أعماقه وينصهر فيه بعمق وقوة، ليتحسس ويستشف

ليتنبأ ويتوقع، وليكشف عما ال يبصره أو يسمعه أو يلمسه غريه، ينفذ إىل الزمان الال 
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 أي عن املستقبل ،عن اإلمكان، أو االحتمال «: حمدود ليكشف، كما يعرب أدونيس
ل ذلك واللغة بكل ما يف حوزهتا من عناصر وما يف  ك)١٧(  » واملستقبل ال حد له

طاقتها من إمكانيات مرآته اليت تعكس وحتاكي وتصور وجتسد وحتكي، وجمهره الذي 
 .يقرب به كل ما يف أعماق نفسه وفكره وآفاق خياله من أبعاد 

 
 

òÌÜÛaë@ŠÇb’ÛaZ 
قائمة أو  إن اللغة بكل ما تشتمل عليه من ألفاظ وصيغ وتراكيب ومعان ثابتة  

ممكنة أو حمتملة أو غري حمتمله هي األداة اليت يربز هبا الشاعر كل ما يكتشفه 
ه أو مرآة هذا ــامل اخلارجي بأمجعـبنية الع«  له ويستشعره ويتنبأ به، فهي بالنسبة

 ولذلك فهو دائم البحث عما ميكنه من جعل هذا العامل متسعاً رحباً )١٨ (.» العامل 
 معه، موازياً له يف عمقه وامتداده، جمسداً لكل اًالداخلي اخلاص متوافقمستوعباً لعامله 

 . حقائقه، معرباً عنه بصدق وأمانة وحيوية وصفاء ووفاء 
ال يريد أن يصف عامله الذي يراه أو ) باشيالر  (إن الشاعر احلق، كما يشري   

ا بأن نفكر يف هذا حيسه ويستشعر به وصفاً فلسفياً بلغة تصورية، وال يريد أن يسمح لن
العامل، وإمنا يريد أن جيسده لنا بلغة تأثريية غري عادية، تسمح لنا بأن نراه حييا وحنسه 

فبذلك يتمكن من بث نبوءته وحدسه وشحنات أحاسيسه، ويتمكن )١٩(. يتحرك 
بالتايل من أداء رسالته بإخالص، وحيقق أهدافه يف اإلبداع والكشف والتغيري واجلذب 

 .وإحداث املشاركة الوجدانية مبفهومها الواسع املشع املتبلور والتأثري 
ينثر هذا الشاعر حتت جمهره الدقيق الفاحص كل ما يف خمزونه من ألفاظ اللغة  

وصيغها وعناصرها األخرى، لينتقي منها بعفوية وحذق ومهارة يف آن واحد ما يتالءم 



 
 
 
 
 هـ١٤٢٤، شوال ٢٨، ع١٦م الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ججملة جامعة أم القرى لعلو   ٩٧٢

 
فكره وخلجات وجدانه مع رؤاه وأخيلته وينسجم مع معانيه وصوره  وإشعاعات 

 فإن مل تسعفه هذه األلفاظ والصيغ والعناصر وتليب .وكل ما يستشعر أو يستشف
حاجته، سخر حاسته اللغوية وتعامل معها وكأهنا كائنات حية تتناسل وتنمو وتتكاثر 

فشقق وولد منها ألفاظاً وصيغاً وعناصر جديدة شابة متوهجة، أو نفخ فيها . وتتطور 
ا بأرواح أخرى حية فاعلة نشطة، أو أفرغها من معانيها التقليدية من روحه وبعثه

املألوفة وشحنها مبعان ودالالت وإحياءات متنوعة أخرى، أو زاوج بينها يف عناق حمبب 
وألبسها حلالً خمتلفة من خياله، وجعل ألصواهتا وحروفها وحركات اإلعراب فيها 

ت عاكسة ثرية، واختذ من تعانقها ظالالً موحية وألواناً وإشعاعات نابضة وإضاءا
وجتانسها أو ختالفها يف عباراته املبتكرة ومن تالقي أصواهتا وجتاور حروفها وانعكاسات 

وهكذا تتفجر طاقات اللغة الكامنة .. أجراسها ومتوجات ظالهلا وسائل لتحقيق أهدافه 
صر طيعة مرنة يف اخلفية بني يديه، وتتبلور وتتوالد وتتكاثر عناصرها، وتسخر هذه العنا

وهبذه الكيفية من التعامل مع اللغة تكون املعادلة الشعرية . رسم صوره وجتلية إبداعاته 
كما . » استكشافاً دائماً لعامل الكلمة، واستكشافاً دائماً للوجود عن طريق الكلمة « 

 )٢٠(. يعرب أحد الدارسني 
اعر ووجدانه وخياله وألفاظ اللغة قد ال تضيق عن نقل ما يف مكنون نفس الش 

من حيث الكم، ولكنها تضيق من حيث النوع والتركيب والصياغة وقابلية التجسيد 
فقد ال جيد يف اللغة رغم ثرائها واختالف صيغها ووفرة ألفاظها . والتلوين اإلحيائي 

وتراكيبها ما يتالءم مع دقائق معانيه وشوارد أخيلته وصوره ورؤاه البعيدة املكثفة 
وعوامله الذاتية الفريدة، فيسخر قدراته املبدعة ليفك احلصار املعجمي أو ومشاعره 

ويتحرر من القيود اليت فرضتها الذهنيات . ملضروب من حوله االسياج الوضعي 
 يف إنشاء السياقات والصالت اللغوية بني املفردات، ويعمد إىل ابتكار االجتماعية

باطات محيمة غري مستهلكة بني عناصر سياقات جديدة وإىل إنشاء عالئق متميزة وارت
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وهكذا يطوع الشاعر اللغة . اللغة املختلفة، يتفرد هبا عن بقية أفراد اجلماعة اللغوية 
كون له لغة خاصة داخل نوخيصبها وخيضعها لنظامه اخلاص بشىت الوسائل املمكنة، و

ومتليه عليه عاطفته حبسب ما تسعفه براعته وذائقته اللغوية املميزة تتسع له لغته العامة، 
 الشفافة الشاعرة، إذ هي احلكم األول يف إنشاء هاجلياشة الطاحمة وتنساق إليه روح

 . هذه اللغةوبلورة وتشكيل
كالطائر الطليق حيلق يف مساء من « إن الشاعر كما يعرب الدكتور إبراهيم أنيس  

 معيناً ال يتعداه، بل اخليال وينشد احلرية يف فنه، فال يسمح لقيود اللغة أن تلزمه حداً
فهو يف أثناء نظمه ال يكاد . يلتمس التخلص من تلك القيود كلما سنحت له الفرص 

هو كالطائر ... يفكر يف قيود التعابري إال بقدر ما ختدم تلك التعابري أغراضه الفنية 
وما املغرد ينتقل من فنن إىل فنن حراً طليقاً، ويقتطف من الصور واألخيلة ما حيلو له، 

حيقق رغبته الفنية ويشبعها، فال غرابة إذن أن نرى يف ترتيب كلماته أمراً غري مألوف 
 )٢١(»  أو معهود 
إن الشاعر وهو ينطلق باللغة إىل آفاقه الرحبة الواسعة ويصعد هبا إىل مساء  

ل خياله يفجر طاقاهتا الكامنة ويلبسها من فنه أثواباً جديدة تغنيها وجتدد يف حياهتا، يرجت
ألفاظاً ويبتدع عبارات ويبتكر تراكيب ويشحن ألفاظاً قدمية منها مبعان وإحياءات 

إنه كما . وظالل مل تكن موجودة، معترباً ذلك جزءاً من فنه وعمالً تكتمل به متعته 
ينطلق إىل العمل من وحدة عاطفية، وهذه « : H. Read )هربرت ريد  (يقول  

ولكي يظل الشاعر . الصورة اللغوية الداخلية الوحدة تكتسي مبا ميكن أن يسمى ب
خملصاً هلذه الصورة اللغوية الداخلية فال بد له من أن خيترع الكلمات وأن يبدع 

  )٢٢ (.»  الصور وأن يتالعب مبعاين األلفاظ ويوسع يف نطاقها 
والشاعر يف احلقيقة يبدع الصور وخيترع الكلمات ويشكل وينوع يف ابتكار  

يدة بينها وبني العناصر الوضعية من لغته ال من أجل أن تنفسح أمامه العالئق اجلد
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القدرة على البوح باختالجات الذات أو جتسيد ما مسي بالوحدة العاطفية اليت ينطلق 
منها فحسب، وإمنا ليمارس كذلك عمله يف بناء اللغة، حيث تصبح اللغة الشعرية لديه 

 وليست .رد وسيلة كما هي لدى اآلخرينكما سبقت اإلشارة غاية يف ذاهتا وليست جم
 :)٢٣ () رومان جاكوبسون (رب ـجمرد مادة بناء، كما الرخام بالنسبة للنحات كما يع

إن اختراع الشاعر للكلمات والصيغ والرموز وابتكاره لعالئق جديدة فاعلة بينها « 
يناً للغة يف رى الثابتة يعد كما أشرنا، وكما يعرب الرمزيون تكوــوبني العناصر األخ

ويف هذه اللغة اجلديدة اليت يكوهنا تتجلى أصالته باستفادته من التراث )٢٤(. » لغة 
   .واإلضافة إليه 

 من بني الوسائل احليوية الفاعلة اليت يعمد إليها الشاعر يف حنت عناصر لغته  
اقها اجلديدة اخلاصة واختراع صيغه وكلماته وتنويعها وتلوينها وإخصاهبا وتوسيع نط

تلك الطرق البالغية اليت جتعل من عناصر اللغة وصيغها املوضوعة نفسها مادة مرنة 
متطورة دائمة التجدد والتوسع والتلون حيث تستثمر كل شحناهتا الداللية الكامنة 
فيها، وختلق لرموزها وعالقاهتا القائمة أبعاداً إشارية موحية وأضواء ممتدة مشعة، 

القها وحتررها ملعاين الشاعر وأحاسيسه ورؤاه وانفعاالته موازية يف اتساعها وانط
إن الشاعر يعمد إىل كل ما أتيح  له  من طرق البالغة وفنون البديع . وأفكاره 

والبيان، وإىل كل ما ميتد إليه اخليال ويستسيغه الذوق وتتمثله الروح البشرية من سبل 
مر الشاعر الفنان إمكانياهتا وطاقاهتا وللبالغة اليت يستث. للتواصل املباشر وغري املباشر

الفياضة طرقها املتعددة املتنوعة املتفرعة وفنوهنا املختلفة، غري أن الكثري من هذه الطرق 
والوسائل والفنون تقوم يف توسعها ويف إجناز التواصل اللفظي ونواحي التجسيد 

 لغوي وفين حيوي والتمثيل واإلحياء الشعري اليت يسعى الشاعر الستغالهلا على أساس
 .  )اجملاز  ( متميز، وذلك هو  بارز

@‹ba@òÌÛZ 
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يف األصل هو ما أُريد به غري املعىن املوضوع له يف أصل اللغة ومقياس ) اجملاز ( 
كل كلمة أريد هبا غري  «)٢٥() هـ ٤٧١ت  (وبعبارة عبد القاهر اجلرجاين  . العرف

 وإن شئت قلت ؛ .اين واألول فهي جمازما وقعت له يف وضع واضعها ملالحظة بني الث
كل كلمة جزت هبا ما وقعت له يف وضع الواضع إىل ما مل توضع له من غري أن 
تستأنف فيها وضعاً ملالحظة بني ما جتوز هبا إليه وبني أصلها الذي وضعت له يف وضع 

ول ومعىن املالحظة أو العالقة بني املراد الثاين واملراد األ.  »واضعها فهي جماز 
تستند يف اجلملة إىل غري هذا الذي « املوضوع للفظ عند اجلرجاين هو أن الكلمة 

   .وإن كان هذا يقوى ويضعف ويضيق ويتسع . » تريده هبا اآلن 
 يعين إزالة العنصر اللفظي الذكر ة السابقاتومهما يكن فاجملاز وفق التعريف 

ه إىل موضع آخر جديد غري  املعروف يف أصل اللغة واالنتقال باألصليعن موضعه 
« إن التجاوز والعدول : أو لنقل كما يقول اجلرجاين نفسه يف عبارة أخرى. مألوف 

باللفظ عما يوجبه أصل اللغة، وصف بأنه جماز على معىن أهنم جازوا به موضعه 
 )٢٦(» األصلي أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أوالً 

لذي يعرب به عن اجملاز ال يكون بالكلمة وهذا التجاوز أو العدول أو االنتقال ا 
وإمنا يتسع ما يسمى منه يف البالغة العربية باجملاز العقلي واجملاز . املفردة فحسب 

املركب إىل التجاوز والعدول أو االنتقال باجلمل والتراكيب والعالقات اللغوية فيها 
 ، أو القوي الشجاعيءرمثالً، لنطلقه على اجل) األسد  (فمثلما نتجاوز بلفظ  . أيضاً 

، واجلريان »جرى النهر « : نقول . إىل معىن املنصب والوظيفة)  الكرسي (وننقل لفظ 
، والنهر جلريان املاء وليس احلياة، »جرى هنر احلياة « : للماء وليس النهر، ونقول

. »نوقشت الورقة « و. ، واملتحدث هو مؤلفه أو مؤلفيه »حتدث الكتاب « : ونقول
يف تراكيب ) املاء  ( كما نضع لفظة .قش هو كاتب حتدث يف حبث أو مقال لهواملنا

خمتلفة نربطها فيها مبعان وعالقات متباينة كلها خارجة عن املعىن األصلي جماوزة له، 
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إذ ، مبعىن أذل نفسه،  »أراق ماء وجهه« ، و  »ماء احلياة« و ، »ماء الصبا « : فنقول

أي إىل أوضاعها وعالقاهتا » عادت املياه إىل جماريها  «: ونقول . يراقماءليس يف الوجه 
كل مجلة أخرجت احلكم املفاد هبا عن موضوعه يف العقل « وهكذا فإن . الطبيعية 

 )٢٧(. » لضرب من التأويل فهي جماز 
وقد نتعدى ما ذكر من النقل والعدول والرتوح والتحول الداليل، سواء كان  

كما يعرب البالغيون . اكيب، فنتجوز عن اجملاز باجملاز يف األلفاظ أو اجلمل والتر
جنعل اجملاز املأخوذ عن احلقيقة مبثابة احلقيقة بالنسبة إىل جماز آخر « العرب، أي 

ركبت البحر فطار يب « :  فنقول)٢٨ (.» فنتجوز باجملاز األول عن الثاين لعالقة بينهما 
 البحر، وقد جعلته مطييت على حنو فاملركوب هنا هو السفينة وليس. » إىل احلبيب 

 . ونسبت هلذه املطية الطريان جمازاً، ألهنا ال تطري . اجملاز 
ونتمكن من االستمرار يف إعمال هذا التجوز واضعني يف االعتبار ما يربط  

أمطرت «  للفظ أو العبارة، فنقول بدالً من األصلياملعىن اجلديد املقصود باملعىن 
، لكون املطر سبباً يف وجود النبات، »أمطرت السماء نباتاً : مثالً السماء مطراً أو ماء

أمطرت السماء عطوراً أو  «: ونتخذ من هذا االستعمال اجملازي  جمازاً آخر، فنقول
ويف احلصول على املال الذي يشترى به لكون النبات سبباً يف وجود العطور . »ذهباً 

أمطرت السماء حريراً « : ، فنقول وبالتايل قد نتعدى ذلك أكثر فأكثرالذهب،
 أنبت «: ونقول .القصور بناء  سبب يف إجياد احلرير ووهو،  مال  ألن الذهب،»وقصوراً 

الغيث عصافرياً وظالً ؛ ألن هطول الغيث يترتب عليه أو يالزمه وينتج عنه وجود 
 النبات والشجر الضليل، ووجود النبات والظل والثمر يكون سبباً يف أن تتنادى

وهكذا نتجاوز باأللفاظ والصياغات والعالقات ... العصافري وتتكاثر فتمأل احلقول 
اللغوية حدودها الوضعية احلقيقية إىل جمازية، واجملازية إىل جمازية أخرى بنحو ال يكاد 
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 . يصل إىل هناية 
هذه احلركة املستمرة أو الوظيفة اللغوية احليوية للمجاز هي اليت جعلت  
، حيث ميتد هذا ) امتداداً أو اتساعاً أو عبوراً (لعرب يف احلقيقة يعتربونه  البالغيني ا

اجملاز باللغة ويكسب ألفاظها وصيغها وعباراهتا أبعاداً داللية وإحيائية متجددة وجيعلها 
وهذا . يف خلق وتناسل وتكاثر مستمر ويعرب هبا إىل آفاق متسعة ال تعرف احلدود 

 الذي حيدثه اجملاز يف اللغة وجيدد به حيويتها هو الذي جعلهم  والتدفقواالنبثاقالتجدد 
 حيث تتجسد فيه )٢٩(؛ ) االبتكار أو االبتداع واالختراع  ( أيضاً يعدونه نوعاً من  

 . أو من خالله صور اخللق اللغوي واخليايل الفين الثري اجلديد الالمتناهي
عند البالغيني العرب القدامى واجملاز باملعاين والصور والصفات السابقة الذكر  

وغريه من النقاد الغربيني احملدثني ألفاظ  ) جان كوهن  (يقابل يف احلقيقة ما أطلق عليه  
بآخر ما عناه  وحياذي بشكل أو )٣٠ (.) والعدول وإعادة البناء واالحنرافنزياح اال (

يل للفظ أو تكون إمكانية التعدد الدال( ؛  حيث » االتساع« األسلوبيون من مفهوم 
رومان  (  ، كما يعرب   »االنتظارخيبة « التركيب اللغوي الواحد، وتكون 

، وتكون مفاجأة املتلقي مبا مل ينتظر أو يتوقع أو يألف من العناصر ) جاكوبسون
أن لكل دال : الداللية، وحيث خيرق القانون اللغوي االجتماعي املألوف الذي يقول

 وظيفتها املرجعية وتتجاوز داللتها األوىل أو داللتها مدلوله اخلاص، وتتعدى اللفظة
وتكون مهمتها األوىل ليس . الذاتية الوضعية إىل دالالت أخرى قد يصعب حصرها 

 مبا يتولد يءحاء باملعىن وتسمية الشـقاط واإليـالشرح والتحديد فقط، وإمنا اإلس
  )٣١ ()عنه

اسن الكالم وطرق البالغة املهمة ووفقاً هلذا املفهوم ميكن أن تندرج مجلة من حم 
  )٣٢(اليت عرفها النقاد والبلغاء العرب، كالتشبيه واالستعارة واإلشارة والتمثيل والكناية
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 ذلك ألن )٣٣(وغري ذلك حتت مسمى اجملاز، كما تقدم القول يف مستهل هذا البحث ؛
نتقال والعبور هذه الطرق يف واقعها مظاهر لالتساع واالمتداد والعدول يف الكالم واال

بألفاظه وصيغه وتراكيبه من حقائقها ودالالهتا الوضعية احملددة  إىل عامل أو عوامل غري 
ما عدا احلقائق من « :  رشيق القريواينابنيقول . متناهية من الدالالت والعالقات 

لتشبيه مجيع األلفاظ مث مل يكن ُمَحاالً َمْحَضاً فهو جماز ؛ الحتماله وجوه التأويل، فصار ا
 )٣٤(» .واالستعارة وغريمها من حماسن الكالم داخلة حتت اجملاز 

 يف كتابه  مشكل القرآن األبواب ةوقد حدد عبد اهللا بن مسلم ابن قتيب 
للعرب اجملازات يف الكالم، ومعناها طرق القول « :  بقولهاجملازاملندرجة حتت 

، والتأخري، واحلذف، والتكرار، ففيها االستعارة، والتمثيل، والقلب، والتقدمي. ومآخذه
والتعريض، والكناية، وخماطبة الواحد خماطبة اجلميع، واجلميع  ، واإلخفاء، واإلظهار 

، والقصد بلفظ اخلصوص ملعىن العموم، وبلفظ االثننيخطاب الواحد، واجلميع خطاب 
 )٣٥ (.» .. العموم ملعىن اخلصوص 

أن االستعارة، كما عرفها البالغيون ولو حققنا يف معاين هذه األقسام لوجدنا  
نقل العبارة « : مثالً، هي) هـ ٣٩٥ت ( وجاءت على لسان أيب هالل العسكري  

ما أن يكون شرح إعن موضع استعماهلا يف أصل اللغة إىل غريه لغرض، وذلك الغرض 
للفظ، أو املعىن وفضل اإلبانة عنه، أو تأكيده، واملبالغة فيه، أو اإلشارة إليه بالقليل من ا

وهبذا التحديد تصبح االستعارة نوعاً من اجملاز، . )٣٦(» حتسني الغرض الذي يربز فيه 
 . إن مل تكن اجملاز نفسه، كما أهنا يف حقيقة تكوينها وأصلها تشبيه حذف أحد طرفيه

وهي وفقاً هلذا التعريف ميكن أن تتضمن كالً من التأكيد واملبالغة واإلشارة وغريها 
 .. أن هذه الطرق ميكن أن تعد من بعض وسائلها وغاياهتا يف الوقت ذاته أو ،أيضاً

نا نكون قد نقلنا الداللة عن موضعها إ، ف»ضحكت األرض « : فإذا قلنا 
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وبالغنا، . األصلي وأسندنا الضحك إىل ما ال يتوقع منه الضحك على احلقيقة أصالً 
ألرض وزينتها وحسنها هبذا ، وأشرنا إىل نبات اباإلنسانومثلنا أو شبهنا األرض 

النبات أو أوحينا بذلك، ونكون كذلك قد أكدنا هذه الزينة وهذا احلسن وعمقنا 
بأبعد وأوسع وأمشل مما ميكن ) ضحكت  (ذلك يف نفس املتلقي، حيث أوحينا بكلمة 

أو كلمة   )أنبتت  (أن نوحيه أو ندلل عليه من مجال األرض وحسنها وروعتها بكلمة  
بل أننا كنينا أيضاً، حيث أشرنا إىل ما يالزم ضحك األرض وإنباهتا .  مثالً )تزينت  (

وهكذا نكون بالفعل قد مجعنا يف ... وحسنها من البهجة والسرور والفرح واألنس هبا
هذه االستعارة اليت حتققت أصالً باستعمال اللفظ يف غري موضعه األصلي أو إسناد 

املبالغة، والتوكيد،  : الوضعية إليه بني   كل منالفعل إىل ما ال يسند يف عرف اللغة
 )٣٧(.. واإلشارة، واإلحياء، أو اإلمياء والتشبيه، والكناية أيضاً

ونتيجة ملا تقدم ذكره، وملا يترتب على حركة اجملاز مبختلف طرقه من إثراء  
ن فقد عد هذا اجملاز عند كثري من علماء البالغة العرب م لغوي وإبداع تعبريي فين،

أعظم قواعد علم البيان ومن مهمات علومه، بل أعظمها على اإلطالق، كما يرى حيىي 
 باستعمال إالألن سر البيان وجوهره ال يظهر  (؛  ) هـ ٥٤٧ت (بن محزة العلوي  

اجملازات الرشيقة واإلغراق يف لطائفه اجلميلة الرائقة وأسراره الدقيقة كاالستعارة، 
ا من أنواع اجملاز، وكلما كان اجملاز أوقع فالفصاحة والبالغة والكناية، والتمثيل، وغريه

« :  األثريابنوهلذا كان اجملاز أبلغ من احلقيقة، وكان، كما ينص )٣٨( .. )أعلى وأرفع 
أوىل باالستعمال من احلقيقة يف باب الـفصاحة والبالغة ؛ ألنه لو مل يكن كذلك 

 هو فرع عليها، وليس األمر كذلك، لكانت احلقيقة اليت هي األصل أوىل منه، حيث
ألنه قد ثبت وحتقق أن فائدة الكالم اخلطايب هو إثبات الغرض املقصود يف نفس السامع 

 )٣٩(» . بالتخييل والتصوير، حىت يكاد ينظر إليه عياناً 
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ويوضح لنا عبد القاهر اجلرجاين بعد مصادقته على ما ذكر وتأكيده على  
، يوضح بنحو أكثر عمقاً ودقة وحتليالً العلة » أبلغ من احلقيقة اجملاز أبداً«  بأن اإلمجاع

 :يف ذلك بقوله
ونعلم أن كل ممنوع مرغوب وأن النفس دائماً تبحث عن اخلفي وذلك «  

 يكون يف بعض الكشف دون الكشف كله، أليس اإلغراءطلباً للمعرفة والعلم، أليس 
رة تلفظاً، لذلك فلن يكون هناك شوق يف التلويح دون التصريح ويف اإلشارة دون العبا

 وال كمال اجلهل، بل إذا علم من وجه شوق ذلك .إىل الشيء مع كمال العلم به
 ، الشعور بتلك اآلالم واللذات أمتويكونالوجه إىل اآلخر، فتتعاقب اآلالم واللذات 

ز ال يفيد وعند هذا فالتعبري باحلقيقة يفيد العلم، والتعبري بلوازم الشيء الذي هو اجملا
 )٤٠(.»ة، فكان اجملاز ألطف وأبلغ من احلقيقة نيالعلم بالتمام، فيحصل دغدغة نفسا

وإذن فإن من مجلة األسباب املهمة اليت جعلت اجملاز ألطف وأبلغ من احلقيقة  
هذه الدغدغة النفسانية والتأثري الروحاين الذي يستويل على املتلقي مع التعبري اجملازي 

للذة أو هذا اجلهد اللذيذ الساحر الذي يواجهه يف البحث عن خفايا البديع، وهذه ا
وأسرار هذا التعبري أو صوره الدقيقة وآفاقه املتوارية نتيجة الحنرافه عن معناه الوضعي 
املألوف، مث الراحة واملتعة اليت تغمره بعد الكشف عن هذه اخلفايا وهذه األسرار 

تزيد وتتضاعف كلما كانت اخلفايا أدق وألطف واليت من شأهنا أن . والصور واآلفاق 
 كما يقرر اجلرجاين ،وأبعد وكانت احملاولة املبذولة يف حتصيلها أصعب ؛ ذلك ألنك  

استحققت األجرة على الغوص وإخراج الدر، ألن الدر كان بك، واكتسى «    نفسه 
ت ذلك شرفه من شرفك، ولكن ملا كان الوصول إليه صعباً وطلبه عسرياً، مث رزق

 )٤١ (.» وجب أن جيزل لك ويكرب صنيعك 
عندما يصف واصف املرأة على حنو احلقيقة بأهنا واسعة العينني فإنه يعرب جبملة  
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: ، ويقول)غزالة  (ولكنه عندما يستعمل اجملاز ويصفها بأهنا  . عن صفة واحدة فقط 
) غزالة  ( بلفظة  رأيت غزالة، وعانقت غزالة، أو سامرتين غزالة، فإنه هنا ال يشري« 

 تتسع لإلشارة إىل كل ما يتصف  )غزالة  (إىل سعة أو مجال عينيها فحسب، ألن لفظة
 البطن، ورهافة القوام، ورشاقة احلركة،  كضمور:اجلمالبه هذا احليوان من نواحي 

 إىل مجال باإلضافةهذا .  من الصفات ذلكوخفة العدو، وروعة االلتفات، وغري 
 ..  واحدة لفظة يف مجالً أو ألفاظاًكون هذا الواصف قد اختصر العينني، وبذلك ي

ذائع « ومثل ذلك يكون احلال عندما ينعت متكلم رجالً على حنو احلقيقة بأنه  
فإنه يكون قد عرب عن صفة واحدة يف مجلة، بينما . »رفيع الشأن  «   أو أنه» الصيت 

مفردة واحدة عن هذه الصفة يتمكن هذا املتكلم نفسه من التعبري بكلمة جمازية 
جنم أطل علينا يف « : إذ أنه عندما يقول ، )جنم  (وصفات أخرى غريها وهي كلمة 

قصد هذا الرجل املنعوت نفسه، يكون قد أشار إىل رفعته ومشوخه وعلو يو» مرابعنا 
ألن هذه الصفات كلها مرتبطة . شأنه وذيوع صيته ومجال صورته وإشراقه وبعد أثره 

 التعبري اجملازي اوهكذا يكون هذا املتكلم  باستعمال هذ. جارية عليه ) نجم ال (بـ 
قد اختصر الكالم وصفاه من فضول القول، وكثف املعىن وأكده وأبعد املرمى 
وعظمه، وجعل الوصول إليه حمتاجاً إىل التدقيق والتأمل والفطنة وبعد النظر ورهافة 

 وهذا هو ما جيعل .الثواب ه سيكون طلبيف وعلى قدر اجلهد الذي يبذل  ،احلس
 .التعبريات اجملازية البديعة املبتكرة البعيدة فخمة املعاين رائعة موجبة للمتعة واللذة

هذا االختصار وهذا التكثيف والتركيز والتوسع واإلبعاد يف املرمى الناتج عن  
لعبة فكرية «  )٤٢() هنري مورييه  (استعمال اجملاز والذي اعتربه الناقد الفرنسي  

 هو الذي يؤدي إىل غموض املعىن أو خفائه ويفرض على املتلقي ،»لذيذة يف حد ذاهتا 
جهداً معيناً للكشف عنه والعثور عليه أو معرفة أبعاده وسرب أغواره، فيكون هلذا 
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نفسه ـ قد استحق الثواب )  موريه (الكشف وهذا الوصول بعدها، كما يقول  

 اللذة تكون على قدر قيمة املعىن املكتشف ومكانته أو وهذه. وحظي بلذته األخرى 
 .فخامته، كما يعرب اجلرجاين، واجملاز البديع املبتكر بطبيعته يفخم املعىن ويعظمه 

واعلم أن الذي ذكرت لك يف اجملاز هناك من أن من شأنه «  : يقول اجلرجاين 
 فليس يشتبه على عاقل أن أن يفخم عليه املعىن وحتدث فيه النباهة قائم لك مثله ههنا،

، كحاله وموقعه إذا أنت تركت مهي وجتلى يفنام ليل: ليس حال املعىن وموقعه يف قوله
رأيت أسدا، : كما مل يكن احلال يف قولك . مهي وجتلى يف يفنمت يف ليل: اجملاز وقلت
ت  فانظر إىل بيناًاوإن أردت أن تزداد لألمر تبي... رأيت رجال كاألسد : كاحلال يف
 :الفرزدق

 حيمى إذا اخترط السيوف نساءنا        ضرب تطــري له السواعـد أرعـل
: وإىل رونقه ومائه وإىل ما عليه من الطالوة مث ارجع إىل الذي هو احلقيقة وقل

حنمى إذا اخترط السيوف نساءنا، بضرب تطري له السواعد أرعل، مث اسرب حالك هل 
ب من اجملاز على حدته كرت من كنوز البالغة وهذا الضر. ترى مما كنت تراه شيئا 

، واالتساع يف طريق واإلحـسان اإلبداعومادة الشاعر املفلق والكاتب البليغ يف 
 )٤٣(» . البيان 

 بأن الكلمة أو العبارة يف :يترتب على هذا التصور، كما هو واضح القول 
حياءات ومعان وعالقات حالة إمكانية جتاوز معناها احلقيقي أو عالقتها الوضعية إىل إ

 أو اإلضافةوأبعاد جمازية متعددة، ينبغي عدم حتديد أي من هذه املعاين بالنسبة أو 
ألن هذا التحديد أو التقييد يربطها . االرتباط بأداة التشبيه أو بأية قرينة لفظية معينة 

 ذلك من كما أشرنا إىل. مبعىن واحد، وجيردها من الداللة على املعاين األخرى املمكنة 
 :ه، غريه عندما يقالـعن رجل يراد مدح» أسداً رأيت « : قبل، فعندما يقال مثالً
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 ومشمهرأيت الرجل أسداً يف مهابته أو يف قوته « : ، أو يقال»رأيت شجاعاً كاألسد  «
وحدها، دون هذا التحديد قابلة ألن جتمع هذه املعاين ) أسد  ( فكلمة .»... ومشوخه

عاين القوة والسطوة والبطش والقدرة والنفوذ واجلرأة واهليبة، وما كلها وغريها من م
وهذا هو يف الواقع ما جعل كثري من النقاد العرب القدامى . إىل ذلك من صفات 

يقللون من أمهية ذكر القرينة اللفظية املباشرة الدالة على حتديد املعىن املراد يف حال 
 السياق على، أو يعولون احلال ومقتضىوقف استعماهلا اجملازي، ويفضلون أن تترك للم

البارع احلاذق الفطن من  غري على الكالمي الذي يقرب املراد، أو خيفيه ويلطفه ومينعه
 .املتلقني

إن القول  بتقدمي اجملاز على احلقيقة واالعتقاد يف تفخيمه للمعىن وإثرائه وبعد  
على معظمهم على األقل، وإمنا تأثريه مل يكن مقصوراً على نقادنا العرب القدامى أو 

هو اعتقاد كان سائداً بني كثري من النقاد الرومانتيكيني وهو غالب لدى معظم النقاد 
املعاصرين بنحو عام، بل أن هناك منهم من يبالغ نوعاً ما فيقرر ما قرره بعض نقادنا 

، وأن أن اجملاز هو األصل وليس الفرع، والقاعدة وليس االستثناء« ولغويينا، وهو 
اللغة األوىل هي اللغة اجملازية اليت مل تكن تقوم على طبيعة األشياء بل كانت كلها صور 

ولذلك كان اجملاز مبا ميتلك من هذه الطاقات )٤٤(. »حتول اجلمادات إىل كائنات حية 
واإلمكانيات يف بث الروح وبعث احليوية واحلركة يف األشياء أداة  لتجسيد دقائق 

لنفس الباطنة وكوامن الوجدان اخلفية وبث احلركة واحلياة واحليوية الفكر وأسرار ا
فيها وتصويرها مبختلف زواياها وأبعادها الظاهرة والداخلية املستترة بلغة مصفاة ختتزل 
األشياء وختتصر املسافات وجتعل املعىن مكثفاً مكترتاً وحتول األحالم إىل يقظة، وجتعل 

وهكذا يكون اجملاز . املمكن قابل لإلمكان والتصديق غري املرئي قابل  للرؤية وغري 
بطرقه املختلفة وفقاً هلذا املفهوم مصدراً أساسياً للصور الشعرية اليت يكشف عنها 
الشاعر املبدع من خالل  خميلته ومظهراً هلا، ووسيلة لتحويلها إىل موضوعات 
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 )٤٥(. ومضامني نرى فيها انعكاساً لشخصيته وتعبرياً عن روعة إبداعه 

وهذا التصور حلقيقة اجملاز، هو الذي جعله وثيق الصلة بلغة الشعر يف مفهوم  
 .بل جعله منطلقاً أساسياً مهماً يف احلديث عن اللغة الشعرية . النقد احلديث 

إمنا « ، كما ينتهي أحد الدارسني لقضية اجملاز، »احتفال النقد احلديث باجملاز « إن 
عرية اليت ال تطابق إال ذاهتا، اللغة املسهدة اليت جتتاحها عاصفة كان احتفاالً باللغة الش

النفي، مث تطيل االغتراب ويتناءى هبا املزار وهي تتطلع إىل معىن فوق املعىن على 
 )٤٦(» . أجنحة اخليال، وتقتنص اليقظة يف طريق األحالم 

فاعليته وجدير بالتنبيه إىل أننا عندما نتحدث عن اجملاز هنا وعن مكانته و 
اجملاز على  ال نعين بنحو عام،اللغوي والبياين الفين و  الشعريووثاقة صلته باإلبداع

فهناك من اجملازات ما تكون قد استهلكت واستنفذت . إطالقه أو بكل مستوياته
 االستعمال إىل دالالت وطولأبعادها الداللية، أو حتولت دالالهتا مع مرور الزمن 

ال يكون يف كل أحواله ذا ):  ريفاتري (ل اجملازي كما يفيد   حقيقية، لذلك فاالستعما
خاصية أسلوبية، بل إن مثة كثرياً من اجملازات ال تتوفر على أثر أسلويب فتندرج ضمن 

وإذا رأينا من نقادنا العرب القدامى من يصرح )٤٧(االستعمال العادي واملبتذل،  
يد عموم بديع وغريب اجملاز وليس كل  عموم اجملاز، فإنه يف احلقيقة يربإرادةفيوهم 
يستدرك » اجملاز أبدا أبلغ من احلقيقة «  مثالً بأن  يقررفاجلرجاين الذي رأيناه . اجملاز 

أتى يب الشوق  إىل : وال يغرنك من أمره أنك ترى الرجل يقول« : بعد ذلك فيقول
وأشباه ذلك مما لقائك، وسار يب احلنني إىل رؤيتك، وأقدمين بلدك حق يل على إنسان، 

جتده لسعته وشهرته جيري جمرى احلقيقة اليت ال يشكل أمرها، فليس هو كذلك أبدا، 
بل يدق ويلطف حىت ميتنع مثله إال على الشاعر املفلق، والكاتب البليغ، وحىت يأتيك 

 )٤٨( ». هلا بالبدعة مل تعرفها، والنادرة تأنق 
@ŠÇb’Ûa@òÌÛë@‹baZ 
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ه من مكانة اجملاز وأمهيته وما يؤدي إليه استعماله من بناء على ما تقدم ذكر 
تكثيف للمعىن وتأكيده وتفخيمه وإثرائه وتعميقه وزيادة تأثريه أصبح اجملاز بكل ما 
ينحدر عنه وينطوي حتته ويرجع إليه من طرق وفنون وفروع الوسيلة املهمة اليت يعتمد 

 والطريق الذي يرتقي من خالله هبذه عليها الشاعر املبدع يف بناء لغته الشعرية اخلاصة،
اللغة إىل عاملها البياين الساحر املثري، واألداة اليت يصور هبا أحاسيسه وما استكن يف 

حيث ال . وجدانه وأعماق نفسه وجيسد هبا مداركه ورؤاه ويعلن عن نبوءاته وتطلعاته 
، كما يقول حيىي اجملاز يدخل دخوالً أولياً. يتيح له كل ذلك ويسمح به غري اجملاز 

 وله مدخل عظيم، وهو أحق باالستعمال يف باب الفصاحة والبالغة ؛« )٤٩(: العلوي 
إمنا يكون إلثبات الغرض املقصود يف نفس » ألنه جوهر الكالم اخلطايب الذي « 

 »السامع، ومتكنه يف نفسه على جهة التخيل والتصور حىت يكاد ينظر إليه عياناً 
وأعجب ما يف العبارة اجملازية أهنا تنقل  « :)هـ ٦٣٧ت ( األثري  ابنيقول  

السامع عن خلقه الطبيعي يف بعض األحوال حىت أهنا ليسمح هبا البخيل ويشجع هبا 
اجلبان وحيكم هبا الطائش املتسرع، وجيد املخاطب هبا عند مساعها نشوة كنشوة اخلمر، 

 من بذل مال أو ترك عقوبة حىت إذا قطع عنه ذلك الكالم أفاق وندم على ما كان منه
 السحر احلالل املستغىن عن إلقاء العصا جمرىوهذا هو . أو إقدام على أمر مهول 

 )٥٠(. »  واحلبال 
إذن كوسيلة للتوسع والتجسيد والتفخيم والتأكيد ) اجملاز  (يتخذ الشاعر  

ب املباشر واخلطاب باهليئة املتحركة والصورة املرسومة احلية املؤثرة بدالً من اخلطا
احملدود التأثري، كما يتخذه وسيلة للشحن والتكثيف يف املعاين مقابل اختزال األلفاظ، 

فكلما كانت معاين الكالم « حيث البالغة تكمن يف هذا التكثيف وهذا االختزال، 
 ، كما يقول ابن أيب احلديد»ن ـــأكثر، ومدلوالت ألفاظه أمت، كان أحس

 الكالم ما قل ودل ؛ فإذا كان أصل احلسن معلوالً وهلذا قيل خري« ، )هـ٦٥٥ت (
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ألصل الداللة، وحينئذ يتم إشباع اجلملة، ألن املعاين إذا كثرت وكانت األلفاظ تفي 
بالتعبري عنها، احتيج بالضرورة إىل أن يكون الشعر متضمناً ضروباً من اإلشارة وأنواعاً 

 :البحتريمن اإلمياءات والتنبيهات، فكان فيه غموض، كما قال 
 )٥١(والشعر ملح تكفي إشارته       وليس باهلذر طولت خطبه  

وضروب اإلشارة وأنواع اإلمياءات وطرق التلميح كلها بعض مظاهر اجملاز 
 الشاعر باللغة من آفاقها املألوفة احملدودة إىل عامل قوإذاً فباجملاز ينطل. كما تبني من قبل 

وهو قد يبالغ ويغايل .  الوجداين الال حمدود التواصل الروحي والتفاعل الشعوري أو
أحياناً يف اختاذه هذه الوسيلة، وجيمح يف ذلك حيث جتمح به العاطفة وحيلق به اخليال، 
ويوغل حيث توغل وتتعمق لديه التجربة وتبحر الروح يف آفاقها الرحبة الواسعة 

حىت لريى ، خياله اتسع يطاوعه ويتسع له مهما امتدت آفاق روحه و، واجملاز وسيلته 
من ال حيس مبثل إحساسه وال يدرك أبعاد جتربته يف مجوحه يف هذا االتساع إلغازاً 
وانغالقاً، أو عبثاً وتطاوالً على اللغة، ورمبا اعترب ذلك دليالً على القصور والعجز 
واإلخفاق أو العبث، ولكن من يدرك معىن الشعر ويعرف طبيعة لغته اجملازية احلرة 

 وامتدادها وطبيعة التكثيف والشحن املعنوي ال جيد يف ذلك غرابة وال مغاالة الطليقة
وال شذوذاً وإمنا يدرك أن ذلك من طبيعة لغة الشعر، ليس الشعر احلديث اجليد 

 الشعر القدمي أيضاً، كما وجدنا ابن أيب احلديد والبحتري يشريان إىل  بديعوحده، وإمنا
 .ذلك  

 القدامى اجملاز كإحدى الطاقات الفعالة العظيمة لقد اختذ الشعراء العرب 
 املعجمية احملدودة وقوانينها أطرها من  بلغتهملالنطالقالكامنة يف اللغة وسيلة 

؛ إىل اآلفاق اليت ميكن أن تتسع لعوامل  الالحمدود عاملها احليوي املوضوعة الثابتة إىل
ه وانفعاالت نفسه البعيدة اإلنسان الداخلية وهواجسه ومسارات تفكريه وخواجل شعور
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العميقة الشاسعة، وتتسع لتطورات األحداث وتغريات األمزجة واألطوار وحتوالت 
فأخذوا كلمة البحر على سبيل املثال وجتاوزوا هبا . األزمان واألغراض واألذواق 

معناها املتعارف عليه بني عامة أهل اللغة إىل معان أخرى عديدة خمتلفة متكاثرة، 
 .يف استخدامها مع مرور الزمن واتساع البحر نفسه وتوسعوا 
 إىل داللتها احلسية املعروفة ـ على باإلضافةـ ) البحر  (أطلقوا كلمة   

الرجل الكرمي، وعلى احملّنك القوي، وعلى العامل الغزير العلم واملعرفة، وعلى احلليم 
م الغزير أو العميق، الرحب الصدر، كما أطلقوها على املكان الواسع املمتد، وعلى الد

ومل يكتفوا بذلك وإمنا . وعلى البطن العظيمة، وعلى الفرس السريع، وعلى املاء املاحل 
استبحر لسانه، أي « : فقالوا . راحوا يشتقون من هذه الكلمة ألفاظاً وصيغاً عديدة

 :اتسع له القول، واستبحر املاء العذب، أي أصبحت ملوحته كملوحة البحر، وقالوا
 يف العلم، وهو متبحر يف علم كذا أي متضلع منه، ودم حبراين، أي أسود كسواد تبحر

 )٥٢(. »عمق البحر 
وجاء الشعراء واألدباء العرب احملدثون فساروا على هنج أسالفهم يف التوسع  

، كما توسعوا يف غريها عن طريق اجملاز، فأضافوا إىل )البحر  (يف معاين الكلمة نفسها  
الهتا القدمية معان ومدلوالت جديدة، تالزم البحر يف حقيقته أو تالزم معانيها ومدلو

وإن اختلفت يف ظاهرها عن املدلول األصلي . صفة من صفاته أو أثراً من آثاره 
 والوحشة، والتشرد، ، والضياع،رمزاً للغربة) البحر  (فاختذوا من كلمة . للكلمة 

 والدمار، واملوت، والرحيل،  والرهبة، والثورة، ،والصخب، والغضب، واخلوف
كما اختذوا منها رمزاً لألصل واحملتد، وللثروة، واللقاء، . واهلجران، والبعد، والفراق 

 .. .واحلرية، والتأمل، واهليبة، والفن الساحر، واحلب اآلسر، واجلمال األخاذ
 كل هذه املعاين وثيقة الصلة بالبحر مالزمة له وملا يبعثه يف الفكر من خواطر 
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ويتركه يف النفس من آثار يف نظر الشاعر البعيد النظر الواسع اخليال العميق الرؤية، 

 يف التجربة ويشاركه يف اإلحساس والتصور والشعور هورمبا يف نظر كل من مياثل
املرهف أيضاً، ولكنها قد تكون غريبة مدهشة، ورمبا نافرة خارجة عن حد املعقول يف 

؛ إذ ال وجود يف ذهن هذا األخري يف الغالب إال  للمعىن نظر املتحدث العادي باللغة 
أما وظيفتها .  وال يعرف هلا إال وظيفتها الذهنية العقلية .املعجمي األصلي للكلمة

الشعورية واإلحيائية فهي غائبة أو بعيدة عن إدراكه، ولذلك فهو ال يتمكن  من تصور 
ت اجملازية األخرى املستحدثة املبتكرة من العالقات اخلفية بني معناها واملعاين أو املدلوال

قبل الشاعر، ألنه ال ميتلك ما ميتلكه الشاعر من شفافية ومن نفاذ اإلحساس وبعد 
اخليال وقدرة على التحليل واملقارنة والربط وال يتعامل ويتفاعل مع اللغة كما يتعامل 

 . ويتفاعل معها الشاعر 
أ املتحدث العادي باللغة نصاً شعرياً وبناء على ما تقدم فال ُيستغرب أن يقر 

بأحد املعاين اجملازية املذكورة أو ببعضها فيتردد أو ) البحر  ( استخدمت فيه كلمة  
يتحري يف فهمه، أو يلتبس عليه املفهوم ويتعقد، فريفض النص، ويتهم جلهله الشاعر 

 يف حقيقة األمر بينما مل خيرج الشاعر. بالتطاول على اللغة أو بالعجز والقصور فيها 
 الذي يرتكز عليه يف واالتساعنزياح عن نطاق االستخدام اجملازي املشروع ونظام اال

 . بناء لغته الشعرية اخلاصة 
إن اجملاز، كما سبق القول، اتساع وانزياح وعبور وجتاوز ال حدود له، ويف  

لكان « ثري  األابنولو كان اجملاز كذباً ـ كما يصرح .  جائز ممكن يءاجملاز كل ش
َنَبت الَبقْلُ، وطالت الشجرة، وأينعت الثمرة، وأقام : أكثر كالمنا باطالً ؛ ألننا نقول
كان هذا الفعل منك يف وقت كذا، والفعل مل يكن : اجلبل، ورُخَص السعر، ونقول

 كان اهللا، وكان مبعىن حدث، واهللا قبل كل شيء، وقال يف قول :وإمنا يكون، وتقول



 
 
 
 

       ٩٨٩ املعتوق       حممد أمحد.  د– دراسة نقدية يف لغة الشعر –             الشعر والغموض ولغة اجملاز 
 

 لو قلنا ملنكر هذا كيف .) فوَجَدا فيها ِجَداراً يريُد أن ينقضَّ فأقامه : (اهللا عز وجل
 يهم أن َيْنقَضَّ، أو :تقول يف جدار رأيته على شفا اهنيار ؟  مل جيد بداً من أن يقول

يكاد، أو يقارب، فإن فعل فقد جعله فاعالً، وال أحسبه يصل إىل هذا املعىن يف شيء 
 )٥٣(»   . ه األلفاظ من ألسنة العجم إال مبثل هذ

وإذا كان اجملاز اتساع بال حدود وانزياح وجتاوز وعدول، وكان العدول يعين  
خرقاً ملثالية يف الوضع والعرف على مستوى كل من اللغة « : كما يعرب أحد الدارسني

فإنه يصبح من غري املستغرب وال املستنكر من الشاعر أن )٥٤(» والعرف األديب 
السابقة الذكر مثالً، ال  لرييد هبا معناها املعجمي املألوف، ) البحر  (يستخدم كلمة  

وال معىن واحداً حمدداً من معانيها األخرى املرتبطة، وإمنا ليختزل فيها مجلة من هذه 
املعاين ويتخذ منها رمزاً موحياً يشري به إىل تداعيات ثرية متعددة األبعاد متجذرة 

يبقي نفس السامع «  الفطن املتذوق استشفافها و يترك للقارئ. مترامية األطراف 
، كما يعرب ناقدنا القدمي على حنو ما رأينا، ويعطيه »تتسع يف الظن واحلساب فيها 

فرصة للحدس والتفكري وإبعاد النظر والتصور، مما يصقل قرحيته وخيصب خياله ويرقق 
   .إحساسه 
لذي قصده املتنيب يف استعارته إننا ال نستطيع مثالً أن نقطع يف حتديد املعىن ا 

 :حني شبه ممدوحه بالبحر فقال
 )٥٥(فلم أر مثلي من مشى البحر مثله       وال رجالً قامت تعانقه األسد 

هل أراد املتنيب أن يصف هذا املمدوح بشدة الكرم أو بعظم احللم وسعة   
 والت اجملازية لكلمةهذه املدل.  العلم واملعرفة أو باحلنكة والشجاعة بغزارةالصدر، أو 

كلها كانت مألوفة بني عامة أهل األدب يف عصره، وقد يكون أرادها كلها ) البحر(
بالفعل، وال مانع من أن يكون قد أراد معان أخرى غريها، كاهليبة والرهبة أو املهابة 
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والعظمة، وإن مل تكن مشهورة، السيما وأن السياق الشعري يف البيت ال مينع من 

. شبهه باألسد أيضاً، وهذا التشبيه يرشح بدوره إرادة مثل هذه املعاينفقد . ذلك
وهكذا يكون املتنيب قد اختزل لنا كل هذه املعاين وهذه التداعيات يف كلمة جمازية 

 وجعلنا بدهشته وشدة إعجابه مبمدوحه اليت توحي هبا ،)البحر  ( واحدة، هي كلمة
 ميكن أن نتصور معان أخرى غري حد إىل واحلدسهذه الكلمة نتوسع يف الظن واحلساب 

 معينة وحدده ألفسد علينا متعتنا بقرينة الكلمة من املرادولو كان قيد  . ذكرتاملعاين اليت 
 . وقلل من قيمتهمعناهيف هذا الظن والتوسع واحلدس وضيق من أبعاد 

، حدود حتده ال بعيد واسع وخياله جاحمة متوثبةإن عاطفة الشاعر أبداً  
فإذا كانت، كلمة . إىل أبعد من حدود البحر نفسه )  حربال  (ـ بيصل فقدك ولذل

يف االستعمال اجملازي املألوف تعين من مجلة ما تعين سعة اجلود والكرم، فقد ) البحر ( 
تقصر عن الداللة ) البحر  (حىت أصبحت كلمة ، اح هذا املعىن يف خيال املتنيب زان

بد من إعطائها معىن جديداً، وهو الداللة على السعة على هذا املعىن، ولذلك كان ال 
 .املتناهية، السعة اليت يغرق فيها البحر احلقيقي نفسه 

 ُرـشب عينهانضحت بذكراكـم حـرارة قلبـها      فسارت وطول األرض يف      
لحم حرب ليث إىل      )٦٥( يف موجـه يغرق البحُروحبـر نـدًى     سيفه الليث ُي

املعاين العديدة وغريها مما اخترعه الشاعر العريب القدمي عن طريق وحىت هذه  
مل تك كافية للتعبري عما يسبح فيه ) البحر  (اجملاز وأضافه للمعىن املعجمي لكلمة  

خيال الشاعر احلديث املبدع وينفذ إليه بفكره اخلصب، وأصبح البد له كما أشرنا من 
ديد حياته وفكره وعامله اخلاص وأن  متوهجة من جقاتأن يشحن هذه الكلمة بطا

يبدع هلا صوراً ومعان وإحياءات مبتكرة، وجيعل منها رمزاً موحياً يشري به إىل تداعيات 
البحار « كما نرى ذلك متمثالً يف قصيدة . جديدة متجذرة مترامية األطراف
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ق اجملازية هذه وما يشت) البحر  (حيث تصبح كلمة  )٥٧(خلليل حاوي، »  والدرويش 
منها ويركب معها من صيغ لبنات يف بناء لغة شعرية جديدة، حينما تتخذ هذه الكلمة 
والصيغ اليت يشتقها أو يركبها منها أو معها رموزاً للحياة كلها، بكل ما فيها من أبعاد 
وظروف وأعباء، وبكل ما يكتنفها من يأس وأمل، وجيعلها رمزاً أسطورياً للمجهول 

دهاليز، وعنواناً للرحلة واهلجرة بكل ما تتخللها من خماطر بكل ما فيه من أعماق و
كما .  غامرة مضيئة اتومتر هبا من دروب ومسارات مضنية مرهقة مظلمة، أو مسر

يتخذ منها رموزاً للبحث الصويف عن احلياة واحلب وعن املخلص ونفحات اجملهول 
 ...العطرة، وإن كان هذا البحث حييط به املوت وحيوم حوله اليأس 

 بعد أن عاىن دوار الـبحِر 
 والضوَء املداجي عـبـر عتمات الطـريْق 
 ومدى اجملهـول يـنشق عن اجملهـوِل  
 عن موت حميـْق 
 ينشر األكـفـان زرقـاً لـلغريْق  
 ........................................... 
 مبـحـر ماتـت بعـيـنـيـه منـارات الطـريْق  
  عـيـنـيـه ماتمات ذاك الضوء يف 
خلليل » البحار والدرويش « يف قصيدة ) البحر (وإذا كانت جتتمع يف كلمة   

: حاوي مجلة من املعاين اجملازية، وتصبح هذه الكلمة أحياناً ملتقى ملعاين متناقضة، فيها
األمل واليأس، واللقاء والبعد واخلالص والضياع، واحلياة املوت، فإن أبعادها أو 

. معانيها اجملازية متتد عند الشاعر عبد الوهاب البيايت إىل ما هو أبعد من ذلك إحياءاهتا و
 )٥٨(: حيث يقول  » الشهداء لن ميوتوا «  ولنستمع إليه يف قصيدته 
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 لن ميوت الشهداء      

      فهم البذرة والزهرة يف أرض الفداء 
      وهم الساحل والبحر وشعر الشعراء 

      كلما خيل ليل 
      فجرت بغداد يف حمنتها هنر ضياء

يف السطر الثاين من هذا املقطع ال حتمل يف الواقع داللة ) البحر  (ن كلمة  إ 
جمازية واحدة، وإمنا تتسع لشحنة كبرية من الدالالت، فيها القدمي املطور املصعد، 

 ألنه جاد  فمثلما توحي بصفتها للشهيد باجلود والسخاء العظيم،.وفيها اجلديد املبتكر
بنفسه يف سبيل وطنه، واجلود بالنفس أمسى غاية اجلود، ميكن أن توحي بدالالهتا 

فالشهيد يف مضمون هذه . على صفات أخرى يف الشهيد ومبضموهنا السياقي العام 
الكلمة هو األمل ومصدر القوة الذي تعول عليه البالد، وهو درعها وحصنها وركنها 

 السفينة أو اجلسر الذي تعرب به ومن خالله وخالل  وهو،الرهيب املهيب وسالحها
وهكذا فالشهيد هو البحر بكل ما ... أمواج كفاحه حنو حتقيق العدالة واحلرية والنور

حيمل من ثراء وسخاء  وكل ما ينطق به من معاين الرهبة واهليبة والعظمة واألمل 
  .والوصول واخلالصوالرجاء واملوت واحلياة، وهو البحر يف كونه الوسيلة للعبور 

وإذا كان األمر كذلك يف إمكانية االتساع والتجاوز والشحن والتجديد عن  
طريق اجملاز، فهل من مشاحة بعد ذلك يف أن يصف الشاعر عني حمبوبته بالبحر، ال 
ليعرب عن اتساعها أو زرقة لوهنا أو خضرته، وإمنا ليصور بعض ما يتجسد يف تلك 

 من السحر والفتنة والرهبة واهليبة واإلغراء وشرود الفكر العيون اجلميلة يف خياله
والتيه وانفالت زمام العقل وفقدان اإلرادة، أو يرسم فيها من األمل واإلشراق 
وصحوة اللقاء وتوحد النفس وشفافية الروح واتساع الكون وصفائه وحلظات التأمل 
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ت الضوء يف أعماقها من واالنعتاق الغامرة، وما قد تعكسه نظرات تلك العيون ومتوجا
مترد وغضب وثورة وصراع وما قد تتركه يف النفس من قلق وخوف من الرحيل أو 

وكم للعيون مثلما للبحر من  قدرة على التحاور .. .اهلجران والبعد وغربة النفس
ة ي وكم يف نظرات هذه العيون من املعاين الثر واإلحياء والتأثري يف النفس بكل ذلك  ؟

ة مثلما هو البحر ؟ وال سيما تلك العيون اجلميلة اليت تسلط على النفس الالمتناهي
 قد يشعر الفرد العادي بطبيعته اإلنسانية الفطرية حيال .احلساسة املرهفة الشاعرة

نظرات العيون بفيض من األحاسيس أو املعاين أو املؤثرات ويتفاعل معها، إال أن هذا 
اً، ال يوازي الشعور العميق الذي يتجسد ويتجذر الشعور مهما اتسع يبقى ذاتياً حمدود

ويتموج ويتنامى يف أعماق نفس الشاعر وخياله وفكره، حىت لكأنه خيتزل شعور العامل 
 )٥٩().جان كوهن(كما يشري إىل ذلك  . بأمجعه، أو يتخذ صفة العاملية 

 هل ميكن للفرد العادي مثالً أن يرى يف العيون اجلميلة ذلك الفيض الزاخر 
من املعاين واخلواطر والصور والتداعيات، وذلك البعد احليايت الطفويل الثري الذي 

 :يراه الشاعر صالح عبد الصبور حني يقول
 عينـاك عشي األخيـر 

 أرقـد فيهـما، وال أطيـر 
 هـدهبمـا وثيـر 
 خريمهـا وفيـر  
 وعنـدما حـط جنـاح قلـيب الـرتق 
 بينهـما، عـرفـت أننـي أدركـت  
 )٦٠(هنـايـة املسري   
مل تعد العيون هنا هي تلك العيون الباصرة الناظرة على احلقيقة فحسب، أو  
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أهنا تلك العيون السوداء أو الزرقاء أو احلوراء اليت ترسم يف خيال الشاعر لوحة جذابة 
 فاتنة، وإمنا هي يف جماز الشاعر الواسع البعيد احلياة يف طفولتها الربيئة، وهي املأوى

فقد . واملالذ، وهي النعيم املهفهف الوافر، وهي املصري املشرق و سر احلياة كلها 
   .أدرك هبا وفيها بعد جتواله وحتليقه الالهث يف آفاق اخليال هناية مسريه 

هذه املعاين ال يتسع هلا غري أفق الشعر وخياله اخلصب  ؛ ألن الفرد العادي ال  
ة املرهفة اليت تنفذ إليها، وال يدرك أسرار اللغة اليت ميتلك تلك الروح الشفافة والعاطف

 يف يعتمل ماتنصهر وتتفاعل داخل وجدان الشاعر وختترق أعماق نفسه لتصور 
  . بشاعرليس ألنه وبكل عفوية وبساطة ،داخلها

ال يدرك املتحدث العادي باللغة من املرأة، كمثل آخر، إال كوهنا زوجة وأم،  
 يتصور من معانيها سوى اإلجناب والرعاية واحلنان والعطف وقد ال. وأنثى جاذبة 

والرقة واألنوثة واللذة احلسية واملتعة، مثة الضعف والطاعة واخلضوع واالستسالم، 
أما املرأة يف نظر الشاعر املرهف . ومثة اإلغراء والغواية والدهاء واملكر واخلداع أيضاً 

 إهنا املالك والشيطان يف آن واحد، . أبعد من ذلك وأعمق وأكرب يءاملبدع فهي ش
وهي أسطورة اجلمال والعشق واحلياة، وهي املعىن واألصل واملوطن ومستقر الروح 
واجلسد وهدوء النفس، ونبع العطف واحلنان الذي ال ينضب وال يفىن، وكرت اللذة 
ء واملتعة الغامرة اليت ال تنفذ، وهي قبل كل ذلك رمز احلب واخلصب وامليالد والعطا

والنماء والنقاء والصفاء وأناقة الوجود وبداعة التكوين، وهي الصوت اجلميل اهلامس 
الذي ينادي هبيام الروح أو بإشراق النفس وجتدد احلياة، كما أهنا الكيان الذي ميكن 

الرباءة والفتنة، والرقة والقسوة، والقوة : أن جتتمع فيه املفارقات واملتناقضات
بة، واحلب والكره، واألمل واليأس، واللقاء والفراق واحلياة والضعف، واللني والصال

 ...واملوت  ؟
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هذه الشحنة اهلائلة من املعاين ال ميكن أن تنحصر وختتزل يف عبارة مفردة، وال  
فاجملاز هو املعىن الذي « . ميكن أن يعرب عنها بلفظ واحد إال لفظ املرأة، يف لغة اجملاز

نه، يف جمال الشعر، كالتأويل يف جمال إ. أو اإلفصاح به اإلتيانيعجز ظاهر اللفظ عن 
فكما أن التأويل كشف عن املعىن اخلفي احلقيقي، فإن اجملاز كشف عن املعىن . الفكر

ونتيجة هلذا التكثيف املعنوي وهذا الكشف البارع عن )٦١(.  ».الباطن وراء اللفظ
لتأويل كان اجملاز أرحب وأعمق والحتماله وجوه ا« املعاين اخلفية الكامنة وراء اللفظ 

كما وجدنا نقادنا » وأبعد، وكان أبلغ من احلقيقة وأحسن موِقعاً يف القلوب واألمساع 
 .العرب القدامى ينصون على ذلك

وهذا التكثيف والكشف والتوسع املعنوي، وهذه اهلاالت أو الوجوه والقيم  
جلديدة اهلائلة اليت يكسبها أو يكسوها الداللية غري املتنامية والظالل واألبعاد املعنوية ا

الشاعر املبدع لأللفاظ من خالل استعماله اجملازي هلا، هي اليت جتعل من لغة اجملاز 
إن يف هذه  اللغة . كما أشري إىل ذلك من قبل » لغة يف لغة «  الشعري مبثابة تكوين 

اً على اللغة األصل، اجلديدة اخلاصة أو اللغة الداخلية إن صح التعبري ما قد يعد خروج
ألنه يتضمن جتاوزاً حلدودها الوضعية املعهودة وخرقاً ملنطقها الواقعي املتعارف عليه، 

 ونبذها أو البعد عنها، وإمنا ميثل يف الغالب حتركاً مستمراً يف إلغاءهاولكنه ال يعين 
  خالياوإنتاجداخلها وضمن أطرها وخلق عناصر جديدة من عناصر قائمة يف األصل 

شابة مفعمة باحليوية من خاليا قد تكون هرمت واستهلكت، وتكوين جمهول من 
  .معلوم

هذا اخللق اللغوي اجلديد واجملهول املكتشف من قبل الشاعر املبدع ومن  
خالل جمازاته املتسعة األبعاد، قد يكون غريباً منكراً حىت على لغة الشعر املوروثة 

 يف األذهان أو يف ذاكرة األجيال، غامضاً نفسها وعلى أنساقها وصورها الراسخة
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 من ليست لديه امللكة غريباً على، مستغلقاً على من ال يعرف أصله وطبيعة تكوينه 

 . الكافية الستشراف أبعاده، السيما إذا تناءت هذه األبعاد وتعمقت طرقها ومساراهتا 
 الصلة بني ولنهب األديب املثقف، فضالً عن الفرد العادي، متكن من استيعاب 

عني الفتاة اجلميلة والبحرية الزرقاء الواسعة، أو حلظ نوعاً من العالقة بينها وبني 
. البحر، أو بني زرقتها وزرقة الفريوز، أو خضرهتا وخضرة احلقول الفارهة الرائعة 

، )عش الطائر(فهل يسعفه منطقه العادي وخياله احملدود يف استيعاب الصلة بينها وبني  
دهبا والفراش الوثري، على حنو ما استوعبه وتصوره عبد الوهاب البيايت يف أو بني ه

  :املقطع الشعري الذي سبق ذكره، حني قال
 عينـاك عشي األخيـر 

 أرقـد فيهـما، وال أطيـر 
 هـدهبمـا وثيـر 
 خريمهـا وفيـر  

 
 هنا احملك الذي تظهر فيه بعض أبعاد لغة الشعر العميقة على حقيقتها، وينشأ
. الصراع حوهلا، حيث تتجلى فيها صعوبة االختراق، وينشأ احلكم عليها بالغموض 

 . والسؤال عن نوع هذا الغموض وجدواه أو مدى فاعليته وتأثريه 
 

@ðŠÈ’Ûa@‹ba@òÌÛ@¿@ìàÌÛa 
بناء على ما تقدم توضيحه والتمثيل عليه من اإلمكانيات اهلائلة يف استغالل  

 وارتباطاهتا املتجدد يف معاين ألفاظ اللغة وإحياءاهتا وعالقاهتا عواإلبدااجملاز للتوسع 
الداللية ويف أساليب تركيب اجلمل وبنائها لتشكيل صور شاعرية بليغة معربة، ال 
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، ذلك التكوين الساحر اجلميل، وذلك الكرت )املرأة  (يستغرب أن يتخذ الشاعر لفظ  
اً، يشري به على حنو اجملاز إىل أبعاد معنوية املعنوي الذي ال ينفذ ـ يتخذ منه رمزاً خصب

متجددة مع جتدد الزمن متسعة باتساع جماالت احلياة وآفاق اخليال، أو جيذر ويشقق 
أو يولد مما وجد واستقر من أبعاد صوراً أخرى، يلوهنا بألوانه اخلاصة، فتكون لطرافتها 

للفظ مثالً إىل أمنية  فيشري هبذا ا.ودقتها خفيه خفاء الكرت غامضة كغموض السحر
غالية عزيزة على نفسه حمببة يف وجدانه، ويناديها بلحنه اهلادر العاشق، ال جسداً 
حقيقياً عارياً ولذة عارمة أو فتنة ممتعة ملموسة، وال حىت حبيبة أو زوجة أو خليلة أو 

ألمل املشرق، وإمنا يناديها روحاً متأللئة، ممتلئة باحليوية واحلياة وا.  كما هي معروفة أماً
ومثاالً حللم بعيد عارم آسر أو طموح مجيل غامر، يصعب على القارئ أو السامع 

مكانه أن يتقمص روح الشاعر وخياله إالعادي إدراك كنهه وتصور معناه ؛ ألنه ليس ب
فيطل على تلك األجواء الرحبة املترعة بالتخيالت والتداعيات املعنوية الثرة اليت 

 .. يراها
بعد ذلك كله أيضاً أن  ينادي هذا الشاعر يف دفء املرأة  وحناهنا وال عجب  

إهنا بالنسبة له رمز لكل .. دفء الوطن وحنوه أو عشق األرض وخصوبتها وعطائها
 ال . وعنوان لعدد من تفاعالت النفس اليت ال حتصى. ثري غامر فاتن غامض مجيليءش

ها ألهنا أكثر من أن حتصى أو تعد حيددها وال يسميها أو يفصل يف تعدادها واحلديث عن
وأوسع من تسمى وحتدد، إال أهنا قد تكون كلها متمثلة متزامحة يف فكره وخياله 

  .جمسدة يف أعماق نفسه، ممثلة يف رمزها الذي ال يفىن إال بفناء احلياة كلها
عر معانيه وأغراضه املقصودة يف لفظه أو عبارته وال يسميها أو اال حيدد الش 
 ذكرها ؛ ألنه لو فعل ذلك لقصر يف استيفائها ولقل شأن قوله يف التعبري يفصل يف

عنها، وخلرج عن حد اإلجياز الذي هو لب الفن وجوهر البالغة وعنواهنا، وحلرم 
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سامعه أو قارئه لذة اإلحبار واملغامرة ومتعة االستشراف والكشف، وبالتايل فال يبقى 

على اإلطالق، كما يفيد قول داع شعري بل ال يبقى إب،   مميزهناك إبداع شعري
 يؤخذ عليه يف كالمه أن الشاعر ال جيب إن« ):  هـ ٤٣٦ت (الشريف املرتضى  
ن ذلك مىت اعترب يف الشعر بطل مجيعه، وكالم القوم مبين على إالتحقيق والتحديد، ف

قرب،  من وأخرى على املعاين تارة من بعد واإلمياء اخلفية واإلشاراتالتجوز والتوسع 
 أوضاعهم خاطبوا من يعرف وإمنا املنطق، وأصحاب مل خياطبوا بشعرهم الفالسفة ألهنم

 بق الذكراوالشعر كما أعلن لنا البحتري يف بيته الس)٦٢(»  . أغراضهمويفهم 
 الشعر ملح تكفي إشارته       وليس باهلذر طولت خطبه

ة خفية ويكتفي  من هنا كان ال بد أن يترك الشاعر معانيه ومقاصده شفاف 
بتمثيلها واإلحياء هبا واإلشارة من بعيد إليها، لتبقي نفس السامع ـ كما عرب نقادنا 
العرب القدامى من قبل تتسع يف الظن واحلساب، ومتعن يف احلدس والتخمني والتطلع 

متع بعد ذلك بلذة الكشف ومتعة الوصول، تواإلبعاد يف النظر وجتد يف البحث، لتس
   .هؤالء النقاد كما يعرب أحد 

 يتجلى األكثر ممثال فهو يف أتاك إذا املعىن إن« : يقول عبد القاهر اجلرجاين 
 طلبه بالفكرة وحتريك اخلاطر واهلمة يف طلبه، وما كان منه إىل حيوجك أنلك بعد 

 أنومن املركوز يف الطبع .  اظهر واحتجابه اشد وإباؤه أكثرألطف كان امتناعه عليك 
 أحلى ومعاناة احلنني حنوه كان نيله إليهل بعد الطلب له واالشتياق  نيإذا يءالش

، وكانت به اضن واشغف، ولذلك وألطف، فكان موقعه من النفس اجل أوىلوباملزية 
 وهذا االعتقاد نفسه هو )٦٣(»  ضرب املثل لكل ما لطف موقعه بربد املاء على الظمأ 

قرر من قبل اجلرجاين كما نقل ألن ي) هـ ٣٨٤ت ( ما حدى بأيب اسحق الصايب  
ه إال بعد مماطلة ــض، فلم يعطك غرضـأفخر الشعر ما غم« بأن :  األثريابنعنه 
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فيؤكد بذلك على ضرورة إخفاء املعىن وتركه ممثالً مصوراً يف ذهن املتلقي )٦٤(» منه 
عاناة من  ونيله بعد الكد واملاكتشافهإمياناً منه بأن ثرائه يف خفائه وغموضه، ومتعته يف 
 . قبل املتلقي ستكون أكثر مما جيده حتصيل حاصل 

فلم يكتف باعتبار الشعر الذي ) هـ ٣٩٥ت (أما أبو هالل العسكري   
أفصح فيه عن املعىن أقل إمتاعاً وتأثرياً مما خفي معناه وبعد مقصده، وإمنا اعتربه عدمي 

 ومعناه مكشوفاً بيناً فهو يف ما كان لفظه سهالً« : فقد صرح بقوله. األثر معيباً أصالً 
 )٦٥(»   املردود يءمجلة الرد
 ولقد تعاقبت األزمان ومرت العصور وجاء الشعراء والنقاد املعاصرون من  
وغريهم ليؤيدوا ما ذهب )  بول فالريي (و )  برينشو (و )  ستيفان ماالرميه (أمثال  

لشاعر والناقد ا صرح إليه نقادنا العرب القدامى ويصادقوا على ما قرروه، فقد
 وتسميته والتصريح به يف يءحتديد الش« على سبيل املثال بأن ) ماالرميه  (الفرنسي  

الشعر يعين االستغناء عن ثالثة أرباع املتعة اليت تتيحها القصيدة، واليت تنشأ عن 
ذا ما يسحر ـــه فهـ وإثارتيءأما اإلحياء بالش.  بالتخمني التدرجيي االرتواء
وإمنا . وواضح أن هذا التصريح ال يتجاوز ما رأيناه عند نقادنا العرب )٦٦(» اخليال

 .يصادق عليه أو يؤكده 
وهكذا فالشاعر املبدع وفق ما تقدم ذكره ال حيدد وال يسمي وال يصرح،  

وإمنا يكين ويشري ويستعري ويلمح ويوحي ويوجز ويرمز، والكناية واإلشارة واالستعارة 
اإلجياز والرمز بعض طرق البالغة والفن والبيان الساحر، وهي يف والتلميح والوحي و

الوقت نفسه بعض مظاهر اجملاز أو طرقه وفروعه ـ كما سبق القول ـ ألن هبا تنتقل 
األلفاظ من معانيها احلقيقية وعالقاهتا اللغوية األصلية إىل معان وعالقات وأوضاع 

 فيما  يقوله هذا الشاعر ويستعمله داللية مستحدثة متجددة وغري متناهية، قد يكون
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من اجملازات والصور نوع من التالزم الظاهر القريب أو االرتباط املباشر ببعض احلقائق 
الظاهرة، وقد ال يكون فيها إال ذلك االرتباط والتالزم الباطن العميق البعيد املستتر 

 على  بعثتورمباالباعث على االستغراب والدهشة واشتغال الفكر وحركة للنفس، 
االستنكار والرفض أحياناً، أو الشعور بالغموض الكثيف حياهلا وصعوبة االختراق من 

ولكن هذا هو الفن والسحر، سره . يدرك أسرارها ال قبل من ال حيسن اختراقها و
 املكنون الكامن يف قاع البحر، حيتاج إىل من يغوص من أجله، وإىل خبري كاللؤلؤ

، وهذا هو شأن املعىن الشعري . خراج اللؤلؤة من داخلهايتمكن من فك الصدفة واست
 ويفكامن خفي لطيف دقيق غامض، ولكن حسنه وميزته يف هذا اخلفاء وهذا الغموض 

 .والغوص حاجته إىل الفكر
افة ويعد يف بالّلطلو كان اجلنس الذي يوصف من املعاين «       يقول اجلرجاين  

ال حيرك من حرصك على طلبه مبنع جانبه، وسائط العقود ال حيوجك إىل الفكر و
« وببعض االدالل عليك، وإعطائك الوصل بعد الصد، والقرب بعد البعد، لكان 

وبيت معىن هو عني القالدة وواسطة العقد واحداً، ولسقط تفاضل » باقلى حار 
السامعني يف الفهم والتصور والتبيني، وكان كل من روى الشعر عاملا به وكل من 

ولكن )٦٧(. »ناقدا يف متييز جيده من رديئه " إذا كان يعرف اللغة على اجلملة " حفظه 
وبيت شعر جيد رائع »  باقلّى حار « : هل ميكن بالفعل أن تكون عبارة بائع الفول

ح املعىن  ؟ وإذا مل يكن ذلك ممكناً وكانت امليزة وسواء يف القيمة واملكانة واألثر ووض
 .  كشف املعىن فيه إىل الفكر وبذل اجلهد احتياج لبيت الشعر فهذا سر

هل إن كل غموض يف الشعر له : هوهنا ولكن السؤال الذي ميكن أن يطرح  
عالقة باجملاز، وإنه ناشئ بالفعل عن اتساع املعىن وعمق الرؤية واكتناز العبارة وثراء 

وبعبارة أخرى أكثر مشوالً، هل يلزم أن يكون كل غموض يف النص . الصورة ؟ 
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 الشعري، أو كل ما حيوجك إىل الفكر وبذل اجلهد فيه ناشئاً عن جهة فن وإبداع ؟
أن النقاد الذين وجدناهم يعتربون خفاء املعىن أو غموضه يف الشعر البديع  

مصدر لذة ومتعة، يفرقون يف الواقع بني اخلفاء أو الغموض امللهم الباعث على 
واألنس باكتشافه به ن املعىن والفرح االشتياق واملثابرة والغوص للبحث والكشف ع

إذا كنت معه « والوقوف عليه، وبني الغموض املعتم الذي ليس وراءه طائل، أو الذي 
كالغائص يف البحر حيتمل املشقة العظيمة، وخياطر بالروح مث « كما يقول اجلرجاين 

لك اإلهبام أو كما أهنم يفرقون بني الغموض اإلجيايب املثري وبني ذ)٦٨(. » خيرج باخلرز 
التعقيد الناشئ عن التمحل والتكلف واالدعاء أو عن سوء يف التركيب وضعف يف 

 . التعبري أو خمالفة لقواعد الصياغة ونظام النحو 
   Seven Types of قد ميز يف كتابه املشهور ) وليم امبسون(فإذا كان   

Ambiguity  وبني اإلهبام هبامواإلسبعة أنواع من اإلهبام، ميز فيها بني الغموض ،
واللبس، وفرق بني الغموض اإلجيايب الذي تتجسد فيه أصالة التجربة وعمقها ودقة 
الفكر وروعة اإلبداع البالغي أو البياين، وبني والغموض السليب أو ذلك التعقيد 
والتشويش وااللتواء أو التداخل يف املعىن، الناشئ يف األصل عن التردد واالختالط 

 )٦٩(.العجز والقصور الثقايف أو عن ضعف اللغة وخمالفة أنظمتها وقوانينهاالفكري أو 
إذا كان هذا الكاتب وغريه من النقاد والشعراء الغربيني املعاصرين أمثال  

فقد وعى نقادنا العرب القدامى ) ٧٠(قد أدركوا ذلك، ) ايفور رتشاردز(و ) هنري بري(
 ذكره هؤالء الكتاب، وفصلوا فيه وركزوا يف كما تفيد تصرحياهتم وإشاراهتم كثرياً مما

احلديث عنه وإن مل يكن استيعاهبم لذلك ليدل على نضج املوضوع وتبلوره يف أذهاهنم 
   . كما هو عند النقاد املعاصرين 

 ملا وجدناهم يقررونه أو يؤكدون عليه فيما ىواحلقيقة أن إدراك نقادنا القدام 
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 عن وعيهم باملفهوم ، كما يرجح،ج يف األصليتعلق بقضية الغموض يف الشعر نات
وملا يرتبط هبا أو التبس معها من ألفاظ أو عناصر ) الغموض  (اللغوي العريب لكلمة 

 .  إىل وعيهم بطبيعة التجربة الشعرية باإلضافةلغوية أخرى، هذا 
وبني ما مسي  ) اإلهبام  (وبني  ) الغموض  (بني  العرب لقد فرق علماء اللغة  

، فهذه األلفاظ كلها وإن كانت تفيد يف مضموهنا العام التداخل والتعقيد )اللبس ( بـ
فيها يعين عندهم بنحو خاص، ) الغموض  ( لفظ   فإنوخفاء املعىن أو عدم وضوحه،

. اخلفاء الناتج عن الدقة والعمق واجلودة واألصالة يف املعىن وبعد النظر وسداد الرأي 
 غريه فهو غامض ودار أوغمض الشيء من العلم « :  فارسابنإذ يقال كما يصرح 

 كأنك لرقته أي رققته، إذا حد السيف وأغمضت مل تكن شارعة بارزة، إذاغامضه، 
مسألة غامضة فيها « : كما يقال على حد تعبري ابن منظور)٧١(» ... عن العيونأخفيته

اء برأي  جأو النظر أحسن إذا النظر وأغمض... ومعىن غامض لطيف... نظر ودقة
 )٧٢( . »أصاب يف الرأي وأغمضجيد، 

على استغالق املعىن وتعسر  )  اإلهبام(هذا يف الوقت الذي تدل فيه كلمة   
استبهم عليه « فيقال   . إليه تعذر العثور على طريق ميكن من الوصول أوالعثور عليه 

ائط مبهم  من حمأخوذال يعرف له وجه يؤتى منه، : وكالم مبهم...  استغلقأياألمر 
من جهة أخرى، ) اللبس  (يف الوقت الذي  تدل كلمة  ) ٧٣(»   ... مل يكن فيه بابإذ

 اختلط إذالبس عليه األمر، يلبسه لبسا فالتبس، « : فيقال. اختالط األمر » على 
 )٧٤(»  . عليه ال يعرف جهته 

) م اإلهبا (ح أن  ــمن خالل التحديدات ملعاين األلفاظ السابقة الذكر يتض 
كمثل األلفاظ العربية األخرى  املستعملة من حيث املفهوم العام ا ممثله) اللبس(و

التعقيد، والتعمية، : للداللة على خفاء املعىن وتعذر أو صعوبة الوقوف عليه مثل
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كلها تدل بالفعل على خفاء املعىن واستتار األلفاظ  هذه . أو االستغالقواإلغالق
لكن ليس للطف هذا املعىن أو الغرض أو رقته ودقته، أو الغرض املقصود يف الكالم، و

، وإمنا )الغموض  (لعمق فكري وبعد خيايل إجيايب فيه، كما هو احلال بالنسبة ملعىن  
لنقص أو ضعف أو وجه سليب يتعلق يف الغالب جبانب سطحي خارجي، هو جانب 

خفي املعىن  ما ل فليس كوبناء على ذلك. الصياغة والتعبري اللفظي عن هذا املعىن 
 وبالتايل .الكالم يعد يف اللغة غامضاً الغموض املقبول من واستتر الغرض املقصود فيه

فليس كل ما تعقد من الشعر أو التبس فيه املعىن أو استتر واختفى كان بالضرورة 
فهمه وأكد عليه نقادنا العرب القدامى خلص إليه ووهذا هو ما . شعراً جيداً أصيالً 

  .من تصرحياهتميف كثري 
وآما التعقيد فإمنا « :قد صرح عبد القاهر اجلرجاين على سبيل املثال بقولهل

كان مذموما ألجل أن اللفظ مل يرتب الترتيب الذي ميثله حتصل الداللة على الغرض، 
 : حىت احتاج السامع أن يطلب املعىن باحليلة ويسعى إليه من غري الطريق كقوله

  جفوهنا      من أهنا عمل السيوف عواملوكذا اسم أغطية العيون
وإمنا ذم هذا اجلنس ألنه أحوجك إىل فكر زائد على املقدار الذي جيب يف  

مثله، وكدك بسوء الداللة، وأودع املعىن لك يف قالب غري مستو وال مملس، بل خشن 
خرج مشوه الصورة ، مضرس، حىت إذا رمت إخراجه منك عسر عليك، وإذا خرج 

 )٧٥(» . ن ناقص احلس
ال يذم « فهو ذلك الذي  ، نفسه أما النوع اآلخر من التعقيد عند اجلرجاين  

الشعر أو الكلم معه، ألنه مما تقع حاجة فيه إىل الفكر على اجلملة، بل ألن صاحبه يعثر 
فكرك يف متصرفه ويشيك طريقك إىل املعىن ويوعر مذهبك حنوه،  بل رمبا قسم 

النوع وهذا )٧٦(» . دري من أين تتوصل وكيف تطلب فكرك، وشعب ظنك حىت ال ت
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الذي خيتلط فيه األمر فال تعرف جهته، كما عرب عنه ) اللبس  (ـيف ظاهره شبيه ب
إال أنه يف واقعه أقرب إىل الغموض الذي حيري القارئ وحيوجه إىل التفكري . اللغويون 

عه كقاطف زهرة من وإن كان ذلك من خالل طريق وعر، فهو م. وينتهي به إىل غاية 
 . بني األشواك 

) هـ ٤٥٥ت  ( وقد فرق حممد بن أمحد الربوجردي املعروف بابن فورجة   
يصدك جهل غريبه عن تصور « : نوع، كما يقول: بني نوعني من الشعر الغامض

يعميه إغرابه جملاز فيه وحذف يف اللفظ أو تقدمي أو تأخري « ، ونوع آخر »غرضه 
وهكذا عزا هذا الناقد اختفاء املعىن أو احتجابه يف النوع األول )٧٧(»  سوغه اإلعراب 

للبناء الشكلي اخلارجي للنص الشعري وما يشتمل عليه من غريب أو حوشي 
األلفاظ، بينما عزا هذا االختفاء يف النوع الثاين بالدرجة األوىل إىل البناء الداخلي أو 

. ع داللية جديدة يقضي هبا اجملاز اخليايل وما يفرض هذا البناء من عالقات وأوضا
وبذلك يكون قد اتفق بنحو أو بآخر . وأوحى بقبوله هلذا النوع ؛ ألن له ما يسوغه 

 . مع سلفه اجلرجاين فيما ذهب إليه 
إن أفخر  «: يف قوله)٧٨(  اسحق الصايبأليبأما ابن أيب احلديد فقد انتصر  

 رأيناه كماإال أنه قصد، . » موض األحسن يف الشعر الغ« ، أو أن » الشعر ما غمض
 ذلك الغموض الذي ينشأ نتيجة التكثيف واالمتالء ،سبق أوردناه فيما له نص يفيصرح 

واكتناز اللفظ باملعاين والصور الوجدانية املعربة وإشباع اجلملة منها عن طريق اجملاز أو 
 فيه املعاين ذلك الغموض الذي يكون يف الشعر عندما تكثر وتتزاحم. إحدى وسائله 

فيحتاج بالضرورة إىل أن يتضمن ضروباً من اإلشارة وأنواعاً من « وختتزل األلفاظ 
مستدركاً ولذلك عقب على ذلك . » اإلمياءات والتنبيهات فيكون فيه الغموض 

وض أن يكون كأشكال إقليدس واجملسطي والكالم يف ـولسنا نعين بالغم« : بقوله
أي .  اليت ذكرها األسبابن الغموض فيه ناشئاً عن غري ، وبذلك استثىن ما كا»اجلزء 
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ما كان ناشئاً عن التواء التعبري أو احتوائه على الرموز الفلسفية وغريها مما ليس له 
    .صلة بالشعر وال بطبيعته أو بتكوينه الداخلي 

 ويف الوقت الذي يؤكد فيه حيىي بن محزة العلوي على أمهية أخفاء املعىن أو 
املعىن املقصود «  يسميه، ويعتربه أدل على الرباعة والبالغة، ويصرح بأن كمام اإلهبا
قرع إذا  ألنه وفخامة، ذلك إعجابا ورد يف الكالم مبهما يفيده بالغة ويكسبه إذا

يؤكد هذا ) ٧٩(. »  كل مذهب إهبامه فان السامع له يذهب يف اإلهبامالسمع على جهة 
طراز على ضرورة جتنب األلفاظ الوحشية الرجل يف موضع آخر من كتابه  ال

مراعاة «  امللتوية ومراعاة ما يقتضيه علم النحو وأصوله وفروعه و ضرورة واألساليب
 حىت تكون أجزاء الكالم متالئمة ،األلفاظ املفردة واجلمل املركبة بني أحوال التأليف
 التأليف ، وعند ذلك يقوى االرتباط ويصفو جوهر نظامبعضبأعناق  آخذاً بعضها

 أن العلوي حريص على أال فهذا يعين) ٨٠( »املرصوصويصري حاله مبرتلة البناء احملكم 
يكون الغموض أو اإلهبام من جهة البنية اخلارجية للنص، ولذلك فهو يوجب استواء 
الصياغة وسالمة العبارة من أي التواء أو خمالفة أو تعقيد، معترباً ذلك أساساً يف احلكم 

 .. م ويف تقدير ما ينطق بهعلى املتكل
والعلوي يعود بعد حديثه عن بنية النص الكالمي اخلارجية املتمثلة يف األلفاظ  

والتراكيب وصياغتها والتأليف بينها إىل احلديث عن بنيته الداخلية، فيعزز ما سبق أن 
ز سبيالً قاله عن أمهية إخفاء املعىن أو الغرض املقصود من الكالم، وعن أمهية اختاذ اجملا

إىل اإلحياء به وتثبيته يف نفس السامع على جهة التخيل والتصور، وليس من جهة 
فبذلك يتحقق الغرض املقصود على حنو أوقع وأبعد وأشد . التصريح والتحديد املباشر 

وهكذا فالعلوي، كما يفيد جممل كالمه يقدم الغموض أو اإلهبام . تأثرياً وإمتاعاً وإثراء 
ليغ على الوضوح والتحديد املباشر، ولكن ليس الغموض الناتج عن يف الكالم الب

التعقيد اللفظي وعن التواء التعبري وخمالفة قواعد النحو وأصول الصياغة الشكلية 
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، باجتناب هذه الصفات اليت تؤدي يف العادة إىل الغموضعامة؛ ألنه هنا ينصح الناظم 
كالم الداخلية وبنيته أو هيئته التخيلية وإمنا يرجح أو حيبذ الغموض الناتج عن صورة ال

اليت تقوم يف أساسها على اجملاز، واليت ينظر يف وزن الكالم إليها ويعول يف تقدير 
ويف توضيحه الصريح للفرق بني . وفيها يكمن السر والسحر . اإلبداع فيه عليها 

 . صورة الكالم اخلارجية وصورته الداخلية يتبني ذلك على حنو أوضح 
إنا إذا قلنا زيد أسد فإنه يفيد فائدة زيد شجاع، لكن « ول صاحب الطراز يق 

التفرقة بني القولني يف التصور والتخيل ظاهرة، فإن قولنا زيد شجاع، ال يتخيل منه 
سوى أنه رجل جرئ يف احلروب، مقدام على األبطال، وإذا قلنا زيد أسد فإنه يتخيل 

صف به من الشجاعة والبطش، والقوة عند ذاك صورة األسد وهيئته وما هو مت
واالستطالة على كل حيوان واختصاصه بدق الفرائس وهضمها، وهذا ال نزاع فيه، 
ومما يوضح ما ذكرناه هو أن العبارة اجملازية تكسب اإلنسان عند مساعها هزة، وحترك 
 النشاط ومتايل األعطاف وجيد املخاطب هبا نشوة وتظهر هبا فائدة سحر لسان الفصيح

 )٨١(» اللوذعي 
 أنسبقتها، هو  إن ما ميكن استخالصه من هذه العبارات والتصرحيات اليت 

 لطبيعة اجملاز وما إدراكهمنقادنا العرب القدامى سبقوا النقاد املعاصرين يف احلقيقة يف 
تتركه العبارة اجملازية يف النص الشعري البديع من أبعاد جتعل املعاين فيه بعيدة خفية 

فافاً مشعاً، أو ـ وثرية رحبة متنامية، وجتعله غامضاً غموضاً ششفافة ولكنها مستترة،
يدل يف حقيقته على صفاء الذهن ورهافة )٨٢(، كما يعرب ماالرميه، »غموضاً ماسياً « 

سد طبيعة الشاعر املبدع يف حترره جياحلس وبعد النظر واالستغراق يف التأمل، و
أما ذلك الغموض املعتم املنفر . ومجوح خياله وطموحه ومسو روحه وانطالق وجدانه 

أو الغموض الناشئ عن تشوش الروح واضطراب الفكر، أو عن التمحل والتكلف 
ولذلك فهو  . يءوغرابة األلفاظ وضعف العبارة، فهذا ليس من اإلبداع الشعري يف ش
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 .مرذول مرفوض 
م وإشاراهتم إن الشاعر املبدع غامض يف لغته، ألنه كما تفيد جممل أقواهل 

املتوافقة يف واقعها مع ما تقره نظريات النقد احلديث، قد ميعن أو جيمح يف ختيالته 
حيث جتمح به العاطفة وتتعمق لديه التجربة، ويبعد نظره، ويوغل به إدراكه الدقيق 
ويتغلغل به إحساسه النافذ املرهف إىل أقاصي األشياء وأعماقها فيسرب أغوار اجملهول 

وعي إىل الال وعي، ويصف ما يدركه ويراه أو حيسه، ويتحدث مبا ميليه ويتجاوز ال
قد وهو عليه شعوره وذوقه أو يلمح به ويشري إليه بطريقة من الطرق اليت ذكرناها، 

يبدو للعقل مبالغاً يف قوله، مغالياً يف تصويره، جمانباً للصواب يف حكمه، خارجاً عن 
الذين حيكمهم الوعي ويفرض عليهم منطق  عند الناس العاديني  اللغةحدود منطق

ولكنه يف احلقيقة مل يغال ومل يبالغ ومل . اجلماعة اختيار ألفاظهم وعباراهتم وصورهم
جيانب الصواب فيما يقول، ألن نظرته خمتلفة عن نظرة اآلخرين وطريقته يف وصف 

 . األشياء أو التعبري عنها خمتلفة عن طريقتهم 
ويصوروهنا بشكلها . األشياء بالعني اجملردة العادية إن اآلخرين ينظرون إىل  

العام وحقيقتها اجململة ويعربون عنها بألفاظهم وصيغهم اللغوية املألوفة، بينما يضعها 
الشاعر حتت جمهره اخلاص، وينظر إليها بكل تفاصيلها ودقائقها غري الظاهرة للعيان، 

 صدق ؛ ألنه يريد أن يكون صادقاً ويصورها كما يراها، ويعرب عنها بلغته اخلاصة بكل
. صدق قبل أن يكون وضوحاً«  ): برينشو (مع نفسه، فالشعر يف أساسه، كما يقول 

وهو شعور، وال بد أن حيتكم . صدق عفوي فوري قبل أن يكون وضوحاً بارداً عقلياً 
 وهكذا فهو يطلع على خفاياً وتفاصيل» . الشاعر إىل شعوره قبل أن يفكر يف مجهوره 

وأسرار يصعب على اآلخرين إدراكها، ويعرب عن هذه اخلفايا وهذه التفاصيل بلغته 
الرحبة املتجذرة الواسعة اليت جيهلها أو ال يصل إىل مداها اآلخرون، وهذا ما جيعلهم 
ينكروهنا وينسبون الشاعر إىل املغاالة أو الغلو أو الغموض أو الالمنطقية يف وصفها 
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الالمنطقية الظاهرة هذه  أو هذا الغلو وهذا الغموض واملغاالةهذه بينما . والتعبري عنها 
 موطن السحر وسر الفتنة يف الشعر، حيث تتسع املعاين وتتعمق وتدق وتلطف يه

 .وحيث متتد آفاق اللغة اجملازية الرحبة الثرية 
من يعرف حقيقة الشعر ويدرك طبيعة لغته والرؤى الرحبة واألبعاد اجملازية  
اليت تعرب عنها هذه اللغة ال يرى بأساً يف مبالغة الشاعر أو غلوه يف الوصف أو الواسعة 

التشبيه وال يستغرب غموض لغته أو ينكر هذا الغموض عليه، بل يعترب ذلك أمراً 
ومستحسن وجوده يف اجليد من الشعر، كما يفيد قول قدامة بل ، طبيعياً مفروغاً منه

 .بن جعفر
إذا أتى « إن كل شاعر غال مفرط يف الغلو : )هـ٣٣٧ت ( يقول قدامة   

مبا خيرج عن املوجود ويدخل يف باب املعدوم فإمنا يذهب إىل تصيريه مثالً، ويريد بلوغ 
الغاية يف النعت، وهذا هو املذهب املفضل و ما ذهب إليه أهل الفهم بالشعر والشعراء 

يجة هلذا االعتقاد بىن أو تبىن ونت)٨٣( . »وفالسفة اليونان يف الشعر على لغتهم... قدمياً
 وهو إمنا يعين أكذبه يف . »أعذب الشعر أكذبه « قدامة بن جعفر الفكرة القائلة بأن

وليس على احلقيقة اليت يدركها أو يستشرفها الشاعر ، الظاهر الذي يراه ساير الناس
 .املبدع 

 
سان ولقد ذهب عدد كبري من النقاد العرب القدامى مذهب قدامة يف استح 

ذلك من الغلو، أو اإلفراط يف املبالغة يف الشعر ومها طريقان من طرق اجملاز كما تبني  
 رغم إدراكهم ملا حيدثه هذا الغلو وهذه املبالغة من الغموض وبعد الفكرة عن .قبل

اإلدراك العادي يف كثري من األحوال، بل أكد بعضهم على اعتباره طريقة طبيعية 
عر، يتخذها الشاعر للتعبري عن الغاية اليت يطمح إىل حتقيقها تدخل يف تكوين لغة الش

فقد كان من الناس كما ينقل ابن . واألبعاد اليت يتطلع إليها أو إىل الكشف عنها 
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يفضلها ويراها الغاية القصوى « من يؤثر املبالغة بل ) هـ ٤٥٦ت  (رشيق القريواين  
 )٨٤(. » يف اجلودة  

فمن أحسن املبالغة وأغرهبا عند « : ا املذهب، ويقولويؤيد القريواين نفسه هذ 
وبعد إيراد .  » يءاحلذاق  التقّصي، وهو بلوغ الشاعر أقصى ما ميكن من وصف الش

 رشيق إىل ابناألمثلة العديدة على هذا النوع من املبالغة اليت ترادف معىن الغلو ينتهي 
، إىل كثري االستعارة وعيبت ولو بطلت املبالغة كلها وعيبت لبطل التشبيه« : القول

 )٨٥( .»  من حماسن الكالم 
فريى أن الشعر وليد حركات النفس ) هـ ٦٨٤ت  (أما حازم القرطاجين   

وقد تبني أن النفس قد جتمح، . وانفعاالهتا وقائم يف األساس على التخييل واحملاكاة 
 يكون مغايراً واالنفعال قد يصل إىل أعلى درجاته عند الشاعر، أما التخييل فقد

للحقيقة الظاهرة، بعيداً عنها كل البعد، وبالتايل فإن الشاعر قد يأيت مبا يدهش القارئ 
كما يعرب » اإلغراب « ويبهره ويثري استغرابه ويشعره باملبالغة أو الغلو، أو 

بل إن هذه الصفات قد تصبح الزمة للتأثري وحتقيق التفاعل املطلوب يف . القرطاجين
.. ما حسنت حماكاته وهيأته « لك كان أفضل الشعر عند القرطاجين شعره ؛ ولذ

وأردأ الشعر ما كان قبيح احملاكاة واهليئة، واضح الكذب، خلياً من ... وقامت غرابته 
الغرابة، وما أجدر ما كان هبذه الصفة أال يسمى شعراً وإن كان موزوناً مقفى ؛ إذ 

ذه الصفة من الكالم الوارد يف الشعر ال املقصود بالشعر معدوم منه ؛ ألن ما كان هب
 )٨٦ (.»  . تتأثر النفس ملقتضاه 

إن املبالغة والغلو واإليغال طرق من التعبري قائمة يف أساسها كما تبني من قبل  
على اجملاز، ألهنا خمالفة للحقيقة وخروج عن املألوف يف التشبيه وجتاوز يف نعت 

، والبد للفظ فيها من تركيبه وصياغته مع سواه ، وانتقال وعبور تظهره العبارةيءالش
من جتاوز داللته احملددة املعروفة إىل داللة أو دالالت أخرى، تتصف بالغرابة واإلدهاش 
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 :فمن أمثلة نقادنا القدامى يف الغلو على حنو املثال قول أيب صخر. واخليالية العالية 
 )٨٧( يف أطرافها الورق النضرتكـاد يـدي تنـدى إذا ما ملستها       وينبت      

فال حيمل إنبات الورق يف الكف يف عبارة هذا البيت اجلميل إال على سـبيل               
اجملاز ؛ ألهنا جتاوز للحقيقة يف إسناد املعىن للفظ، فاملوصوف املعين ال ينبت، واليـد ال                

ه وقد عمد الشاعر إىل هذا التجاوز وهذا التوسع ألنه مل جيد ما جيسد إحساس             . تورق  
العميق بالوصول والقرب واالنتعاش واالرتواء الغامر خرياً من هذه العبـارة البديعـة             

 .واجملاز الرائع 
وهكذا تتآزر األلفاظ والعبارات وما يتركب ويتألف أو يتولـد منـها مـن               

عالقات وإملاعات وصور ومعاين جمازية، واحلروف وما تشع به من انعكاسات وتتركه            
. تآلفة من ظالل، واألصوات وما حتمله من إيقاعات ومتوجـات           أجراسها وأنغامها امل  

 والتلميحات وغريها من طرق اجملاز      واإلشاراتواالستعارات والتشبيهات والكنايات    
وأدوات  البالغة، وما ترمسه هذه الطرق واألدوات من صور ذهنية وجتسده أو تقربه              

 . أو ترتبط به من أخيلة وهيئات 
وترتقي هبا إىل   . افر لتشكل البناء الداخلي للغة الشاعر       هذه كلها تتآزر وتتض    

آفاق وأجواء وعوامل قد يراها القارئ العادي بعيدة غريبة عن عامله احملسوس أو املنظور              
إال أن  . بالعني اجملردة، أو تبدو له غائمة غامضة األسرار، عالية األسوار، خفية املقاصد             

يبصرها بثاقب فكره ونافذ بصريته ورحب خياله،       القارئ احلاذق املاهر الذواقة للشعر      
. ويدرك ما فيها من عناصر الفن واإلبداع واجلمال، فيدهش ويتأثر هبا ويتفاعل معها              

إبداع الفكرة والرؤيا   : وهبذا حيقق الشاعر هدفه يف إبراز جتربته الثرية وإبداعه املزدوج         
غة الناطقـة هبـذه الفكـرة أو        والصورة املتخيلة، وإبداع الكلمة أو العبارة أو الصيا       

ويكون عندها قد أثرى الشعور وشحذ اإلحسـاس        . اجملسدة هلذه الرؤيا أو الصورة      
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 .. وأغىن الفكر ومنى اللغة مبا أضاف إليها من عناصر جديدة معربة 
 فيه  اإلبداعهذه حقائق يف لغة الشعر وغموضها املرتبط باجملاز وطرق ومظاهر            

ا رأينا كثري من نقادنا وشعراؤنا العرب القدامى، ومل يكـن   وعاها وأدركها وحللها كم   
النقد احلديث على الرغم من اتساعه ومشوله وتبلور هذه احلقائق والقضايا والنظريات            
واألفكار املتعلقة هبا ليظهر أو يوحي بقصورهم يف إدراكها، وإن اختلف مـدى هـذا               

مل خيصـص   . ت طبيعة املعاجلة    اإلدراك واختلفت أبعاده بني احلاضر واملاضي، واختلف      
للحديث عن لغة   أو فصالً موسعاً يف كتاب      أحد من أولئك النقاد العرب القدامى كتاباً        

إال أنه ميكننا القول بكل ثقة واطمئنان وموضوعية،        ،   ويناقش قضية الغموض فيها    الشعر
قشوا الكثري عدداً من النقاد املعاصرين ممن تعرضنا لذكر آرائهم، قد حتدثوا عنها ونا          أن

 مل  كانوا يف الواقع الفعلـي    وإن  . وا ما كتبه نقادنا العرب عنها       أمن جوانبها وكأهنم قر   
 . وهاأيقر
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  األثري عن أيب إسحاق الصابئ يف كتابه، املثل السائرابن أنظر على سبيل املثال ما نقله ضياء الـدين - ١
 دار هنضة مصر للطبع: القاهرة( بدوي طبانه، .أمحد احلويف ود.حتقيق ديف أدب الكاتب والشاعر، 

 عز الدين إمساعيل، الشعر العريب. أنظر كذلك د. ٧ - ٦، القسم الرابع، ص )ت . والنشر، د
؛ وحممد اهلادي ١٩٠م، ص ١٩٦٦دار الثقافة، : بريوت( قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية : املعاصر

، اجمللد » الغموض يف الشعر، فصول يف اللغة واألدب: ظاهر احلداثة يف األدبمن م«  : الطرابلسي
 ؛ ادونيس، علي أمحد سعيد، ٣٢م ص ١٩٨٤سبتمرب / أغسطس / الرابع، العدد الرابع  ـ يوليو 

 دار العودة، ،بريوت/  األصول - ١حبث يف االتباع واالبداع عند العرب،  : واملتحول الثابت
 .١١٠، ص ٤ط  م،١٩٨٠

 أنظر لطفي عبد البديع  دراما اجملاز،  فصول يف اللغة واألدب، اجمللد السادس، العدد الثاين  ـ       - ٢
 .١٠٥م ص ١٩٨٤م، ص  ١٩٨٦مارس / فرباير /يناير 

أنظر كذلك  ما حتدث به عبد القاهر اجلرجاين عن عالقة اجملاز   . ١٠٤ املصدر السابق نفسه، ص - ٣
دار املعرفة، : بريوت( ية اجملاز، يف كتابه أسرار البالغة، ت حممد رشيد رضا باالستعارة وعن عموم

وما حتدث به كذلك عن عالقة اجملاز . ٣٦٠ ـ ٣٤٦، و ٣٣١ ـ ٣٣٠ ٣٢٩، ص ص )ت. د
يف علم املعاين، ت حممد رشيد رضا : يف كتابه اآلخر دالئل اإلعجاز... االستعارة   والكناية والتمثيل

من  ، ومواضع أخرى٦٢ ـ٥٢، ص ص )م١٩٨٢ ـ ـه١٤٠٢عرفة، دار امل:   بريوت(
 األصول والفروع: صبحي البستاين، الصورة الشعرية يف الكتابة الفنية. الكتاب، أنظر أيضاً د

 وما بعدها، احلديث عن الصلة بني الكناية ١٦٧، ص ص)١٩٨٦دار الفكر اللبناين،   : بريوت(
 .   الصلة بني الرمز واالستعارة واجملاز يف االنتهاء إىل توثيق١٩٠واجملاز، و 

 , Princeton Encyclopedia of Poetry and      Alex Preminger Edأنظر    - ٤
                                    639.   pp1974 , Princeton university press , Poetics 

 :من قوله )دوين آرلنجتون روبنسونإ( والناقد األمريكي الشاعر عن أنظر كذلك ما نقله علي شلش
وذلك ألنه ـ كما يضيف ـ استجابة لعمليات جتريب ال هناية ... أن الشعر غري قابل للتعريف(  
دار : القاهرة(  ).٧٧( علي شلش، يف عامل الشعر، سلسلة مكتبة الدراسات األدبية رقم ...)هلا
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 .١٦، ص  )م١٩٧٨املعارف،   
 
الدار  (١الشعرية، ترمجة حممد الويل ومبارك حنوز، سلسلة املعرفة األدبية ط رومان ياكبسون، قضايا - ٥

 .٩، ص )م ١٩٨٨دار تويفال للنشر، : البيضاء
 ،)م ١٩٨٤دار املعارف، : القاهرة( حممد فتوح أمحد، الرمز والرمزية يف الشعر املعاصر .  د- ٦

 . ١٠٢، وص ١٠٠ ص 
عز الدين امساعيل، األسس اجلمالية يف      . قالً عن د،  ن١٩٤٧ موريس بورا،  تراث الرمزية  - ٧

 .. ٣٤٤، ص )م ١٩٧٤دار الفكر العريب، : القاهرة  ( ٣النقد العريب، ط 
٨ - Princeton Encyclopedia of Poetry and PoeticsAlex Preminger Ed , 

, pp. 639-ff  
مطبعة احلليب،   : ةالقاهر( مد هارون  عمرو بن حبر اجلاحظ، كتاب احليوان، حتقيق عبد السالم حم- ٩

 . ١٣٢م ص ١٩٤٨
وإمنا الشأن يف إقامة الوزن، وختري اللفظ، وسهولة املخرج، وكثرة «  هذا ما يوحيه قول اجلاحظ - ١٠

وهو قول . ١٣٢ ـ١٣١، ص ٣أنظر كتاب احليوان، ج. »املاء ويف صحة الطبع وجودة السبك 
الشكلية يف الشعر كما تصور البعض، وإمنا على أمهية ال يؤكد كما أظن على أمهية العناصر 

اليت قد تعين حيوية ما توحي به » كثرة املاء « املضمون أيضاً، وذلك ما ميكن أن توحي به عبارة  
 .العناصر اللفظية وخصوبته واختراقه ووقع تأثريه يف النفس

: القاهرة( ، حتقيق بدوي طبانة )عر قسم الش(  الشيخ الرئيس أبو على بن سينا، الشفاء  ـ املنطق - ١١
 . ٢٤ص ، ) م ١٩٦٦

،    )١٩٧٢دار اجليل، : بريوت ( ٤ رشيق القريواين، العمد يف صناعة الشعر ونقده، ط ابن أنظر - ١٢
 .١٢٨ص 

   Readings in Russian Poetics Formalist and Structuralistviews .:  أنظر-١٣
Edited by Ladislav Matejka and Krystyna Pomorska. The University of 

Michigan 1978.                                                                          

 .١٢٢ املصدر السابق، ص - ١٤
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دراسة يف املفهوم، جملة فصول، اجمللد : الشعر ـ  الغموض  ـ احلداثة« :  إبراهيم رماينر أنظ- ١٥

 .٨٤ ـ ٨٣م، ص ص ١٩٨٧ الثالث والرابع، ابريل ـ سبتمرب، السابع، العدد

. دار املعارف، د: القاهرة ( منظور، لسان العرب، حتقيق عبد اهللا علي الكبري وآخرين ابن أنظر  - ١٦
؛ السيد حممد مرتضى احلسيين الزبيدي، تاج العروس من جواهر ) شعر( مادة ٢٢٧٤، ص ٣ج) ت

وزارة اإلرشاد واألنباء، : الكويت (  سلسلة التراث العريب حسني نصار،. القاموس، حتقيق د
 ).شعر(مادة . ١٧٨-١٧٧، ص ص ١٢، ج) م١٩٦٩ـ  هـ١٣٦٩

 . ٢٩٤، ص )م ١٩٧٨دار العودة، : بريوت(  أدونيس، صدمة احلداثة - ١٧

  املكتب التجاري للطباعة  : بريوت(  جان بول سارتر، ما هو األدب ؟، ترمجة جورج طرابيشي  - ١٨
 .٥٤ـ٥٣، ص ص)م ١٩٦١والتوزيع، 

، اجمللة العربية للثقافة، تونس املنظمة   »مفهوم اللغة العليا يف النقد األديب « : أمحد درويش.  د- ١٩
 ،م١٩٩٧ )آذار(  مارس ـ هـ١٤١٧ ذو القعدة ٣٢ ع ١٦ س،العربية للتربية والثقافة والعلوم

 .٧١ ص
دار : بريوت( ٢قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية، ط: عاصر عز الدين إمساعيل، الشعر العريب امل- ٢٠

 . ١٧٤، ص )م ١٩٧٢الثقافة، 

 ،)١٩٧٨مكتبة األجنلو املصرية، : القاهرة ( ٦إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، ط .  د- ٢١
 . ٣٤٠ ـ ٣٣٩ ص ص   

 ل تنميتها، عامل املعرفةأمهيتها ـ مصادرها ـ وسائ: أمحد حممد املعتوق، احلصيلة اللغوية.  أنظر د- ٢٢
 .١٣١م، الفصل الثاين، ص ١٩٩٦آب /هـ ـ اغسطس  ١٤١٧، ربيع األول )٢١٢(عدد 

:    بريوت( دراسة ونصوص :  أنظر فاطمة الطبال بركة، النظرية األلسنية عند رومان جاكوبسون- ٢٣
 .٥٨، ص )م ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

 .١٢٠حممد فتوح أمحد، الرمز والرمزية يف الشعر املعاصر، ص . أنظر د - ٢٤

 .٣٠٤ عبد القاهر اجلرجاين،  أسرار البالغة، ص - ٢٥

 أنظر كذلك كتابه اآلخر  دالئل اإلعجاز،. ٣٤٢ عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة، ص- ٢٦
  ٢٨٠ ص
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 .٢٣٢عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة، ص - ٢٧

  بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم- ٢٨
 . ٢٩٨، ص ٢، ج )م ١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٨دار اجليل،  : بريوت(   

 )ت. دار هنضة مصر، د: ةالقاهر( ، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر األثري ابن ضياء الدين - ٢٩
 ؛ حيىي بن محزة بن علي العلوي اليمين، كتاب ٨٥ - ٨٤ص ص   و ٨٩ـ٨٨ص   ص١ج 

هـ ١٤٠٢دار الكتب العلمية، : بريوت( از ـالطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعج
 .١٩٧، ٤٤- ٤٣، ص ١، ج)م ١٩٨٢/
دار   : الدار البيضاء(  أنظر جان كوهن، بنية اللغة الشعرية، ترمجة حممد الويل وحممد العمري - ٣٠

، جملة » نظرية اإلنزياح عند جان كوهن« :  ؛ نزار التجدتيي٥٤ ـ ٤٧تويفال للنشر، ص ص 
فكرة العدول يف « :  ؛ عبد اهللا صولة٧١ - ٦٩م  ص ص ١٩٨٧، خريف ١دراسات سال، ع

 .م١٩٨٧، خريف ١، جملة دراسات سال، ع»البحوث األسلوبية املعاصرة 
الدار العربية للكتاب،   : تونس( نيات يف النقد العريب احلديث  أنظر توفيق الزيدي، أثر اللسا- ٣١

 عبد السالم املسدي، األسلوبية واألسلوب،.  ؛ أنظر كذلك د٨٨ ـ ٨٧، ص ص )م ١٩٨٤
 .١٦٥ـ ١٦٤، ص ص )ت . الدار العربية للكتاب، د: تونس ( ٣ ط

 ز وطريقاً من طرقه، ومل يشذ عن ذلك اتفق البالغيون العرب على اعتبار الكناية نوعاً من أنواع اجملا- ٣٢
 :الكويت( البيان ـ البديع : أمحد مطلوب، فنون بالغية. أنظر د. سوى نفر قليل منهم

 . ١٧٠، ص )م ١٩٧٥وث العلمية، حدار الب
أنظر كذلك ما أشرنا إليه من املصادر املؤكدة ملا    .. ٢٦٦، ص ١ رشيق القريواين، العمدة، جابن - ٣٣

 ).٣(اقة ارتباط كثري من طرق البالغة باجملاز يف هامش رقم ذكرناه من وث
 . ٢٦٦ رشيق القريواين، العمدة، صابن - ٣٤
 : القاهرة ( عبد اهللا بن مسلم ابن قتيبه، كتاب تأويل مشكل القرآن، حتقيق السيد أمحد صقر- ٣٥

 .١٦٥، ص )م ١٩٥٤ ـ ١٣٧٣إحياء الكتب  العربية،  دار
دار الكتب    : بريوت( الكتابة والشعر، حتقيق مفيد قميحة :  الصناعتني أبو هالل العسكري،- ٣٦

 .٢٩٥، ص )م ١٩٨١/هـ ١٤٠١العلمية، 
لقد حتدث عدد من النقاد العرب الذين أشرنا إليهم وغريهم عن تداخل الكناية يف كثري من حاالهتا    - ٣٧

 وطرقه وميكن الرجوع إليهم فيما وصيغها مع اجملاز وارتباطها به وإمكانيات إدراجها كأحد أنواعه
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 ،حممد مفتاح.  دأنظر. كما حتدث عدد من نقادنا وكتابنا املعاصرين أيضاً. أشرنا   إليه من مؤلفاهتم
املركز الثقايف العريب، : الدار البيضاء ( ٢، ط )استراتيجية التناص (  :حتليل اخلطاب الشعري

صورة الشعرية يف الكتابة الفنية، ص ص  ؛ صبحي البستاين، ال١١٥ ـ ١١٤،  ص ص )م ١٩٨٦
 .١٦٩ ـ ١٦٥

 .٨ص ٢ج ١٩٧، ٤٤- ٤٣، ص ١ العلوي، كتاب الطراز،  ج- ٣٨

 .٨٨، ص ١، املثل السائر، جاألثري ابن - ٣٩

 .٥٥ عبد القاهر اجلرجاين،  دالئل اإلعجاز، ص -٤٠

 .٢٣٢ عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة، ص - ٤١

    -صبحي البستاين،  الصورة الشعرية يف الكتابة الفنية  . ، نقالً عن دMorier Henri :أنظر-  ٤٢
 ..١٥٦، ص )م ١٩٨٦دار الفكر اللبناين، : بريوت( األصول والفروع 

  .٢٢٩ -  ٢٢٨ عبد القاهر اجلرجاين، دالئل االعجاز، ص ص - ٤٣

 .١٠٥، املصدر السابق نفسه، ص »  دراما اجملاز «:  لطفي عبد البديع- ٤٤

املركز الثقايف : بريوت(بشرى موسى صاحل، الصورة الشعرية يف النقد العريب احلديث . د:  أنظر- ٤٥
  ١٩١ ؛ عز الدين امساعيل، الشعر العريب املعاصر، ص ٥٢، ص)م ١٩٩٤العريب، 

 .١٠٥، املصدر السابق نفسه، ص »  دراما اجملاز« :  لطفي عبد البديع- ٤٦
املركز الثقايف    : بريوت( دراسة مقارنة يف األصول واملفاهيم : م الشعرية أنظر حسن ناظم، مفاهي- ٤٧

 .١١٧ ص ،)م ١٩٩٤العريب، 

  ٢٢٩ عبد القاهر اجلرجاين،  دالئل اإلعجاز، ص - ٤٨

 .٣٢٣، ص ٢ العلوي،  الطراز، ج- ٤٩

أنظر   . لذكرنقل العلوي هذا النص يف كتابه السابق ا.. ٨٩، ص ١ االثري، املثل السائر، جابن - ٥٠
 .٣٢٤، ص ٢الطراز، ج

بدوي طبانة، ضمن .أمحد احلويف، و د.  أيب احلديد، الفلك الدائر على املثل السائر، حتقيق دابن - ٥١
 .٣٠٥، ص ٤ األثري الذي سبق، أنظر جابناجلزء الرابع من كتاب املثل السائر لضياء الـدين 

القاهرة،     (  البالغة، حتقيق عبد الرحيم حممود  أنظر جار اهللا حممود بن عمر الزخمشري، أساس- ٥٢
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 . ١٦- ١٥، ص ص )م ١٩٥٣هـ ١٣٧٢إحياء املعاجم العربية، 

 .٢٦٦ رشيق،  العمدة، ص ابن - ٥٣

منشأة املعارف،     : اإلسكندرية( مصطفى السعدين، العدول أسلوب تراثي يف نقد الشعر .  أنظر د- ٥٤
 .٢٩، ص )ت .د

 
 ،٢، ج)ت . دار الكتاب العريب، د: بريوت( ن املتنيب، عبد الرمحن الربقوقي  أنظر شرح ديوا- ٥٥

 .٩٧ ص 
 .٢٢٨ ـ ٢٢٧، ص٢ الديوان نفسه، ج- ٥٦

   دار العودة، : بريوت ( انظر الدكتور خليل حاوي، اجملموعة الشعرية الكاملة، أو ديوان هنر الرماد- ٥٧
 . وما بعدها١٥، ص )١٩٧٢

 ١٢٢، اجمللد الثاين، ص )م ١٩٩٠دار العودة، : بريوت ( ٤، الديوان، ط  عبد الوهاب البيايت- ٥٨

 .١٩٧ أنظر جان كوهن، بنية اللغة الشعرية، ص - ٥٩

دار : بريوت( ، ديوان صالح عبد الصبور، اجملموعة الكاملة »أغاين العيون « :  صالح عبد الصبور- ٦٠
 . ٢٣٨، ص )م ١٩٧٢، ١العودة، ط 

/ األصول  - ١، حبث يف االتباع واالبداع عند العرب: د سعيد، الثابت واملتحول ادونيس، علي أمح- ٦١
 .١١٠، ص ٤م، ط ١٩٨٠بريوت، دار العودة، 

 ، حتقيق حممد)امايل املرتضى( : الشريف املرتضى علي بن احلسني، غرر الفوائد ودرر القالئد- ٦٢
 .٩٥، ص٢ج) م ١٩٥٤/ هـ ١٣٧٣دار احياء الكتب العربية، : القاهرة( بو الفضل ابراهيم أ 

 .١١٨ اجلرجاين، أسرار البالغة، ص - ٦٣

ولقد تبىن  حيىي بن محزة العلوي هذا املذهب وبرره فصرح بأن .٧، ص٤ األثري، املثل السائر، جابن - ٦٤
قرع إذا  ألنه وفخامة، ذلك إعجابا ورد يف الكالم مبهما يفيده بالغة ويكسبه إذااملعىن املقصود « 

 ،٢، جأنظر كتاب الطراز. »  كل مذهبإهبامهالسامع له يذهب يف  نإ فاإلهبامعلى جهة السمع 
 .٧٨ ص

مل أعثر على هذا النص   . ٤٧، ص )هـ ١٣٢٠االستانة، (  أنظر أبو هالل العسكري، الصناعتني - ٦٥
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       يف الطبعة املوجودة لدي فنقلتها عن عمران خضري محيد الكبيس، لغة الشعر العراقي املعاصر
 . ٢٤٩، ص )م ١٩٨٢وكالة املطبوعات : الكويت (

 .- ٦٨، ص ص )م ١٩٨٠دار املعارف، : القاهرة(  أنظر علي شلش، يف عامل الشعر - ٦٦
 .١٢٢ عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة، ص - ٦٧

 .١٢٠ عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة، ص - ٦٨
  William Empson , Seven Types of Ambiguity ,3rd ed , London 

1968 ٦٩ -     

:                                                                           أنظر– ٧٠    
Charles Duffy and Henry Pettit,A Dictionary of Literary Terms  University 
of Denver Press , 1951) ; I. A. Richards , The Philosophy  of Rhetoric ، London, 
1936. 

 ).غمض(  مادة،٣٩٦، ٤، ج)دار الفكر، د ت  : بريوت(  أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة - ٧١
 . ) غمض( ، مادة ٣٢٩٩، ص ٥ منظور، لسان العرب،، جابن - ٧٢
 ). هبم (، مادة ٣٧٨، ص ١ املصدر السابق، ج - ٧٣
 ). لبس(ة ، ماد٣٩٨٧، ص ٥ املصدر السابق، ج - ٧٤
 .١٢٠ عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة، ص - ٧٥
 . ١٢٦ ـ ١٢٥ املصدر السابق، ص ص - ٧٦
 عباس، إحسان:  الطيب املتنيب، خمطوط، نقال عنأيب أنظر ابن فورجة، شرح مشكالت ديوان شعر - ٧٧

 .٣٩٣ص، ) م١٩٧١/هـ ١٣٩١دار األمانة :بريوت( ١تاريخ النقد األديب عند العرب، ط
 ٤ أيب احلديد، الفلك الدائر على املثل السائر، ضمن كتاب املثل السائر البن األثري، ج ابن أنظر  - ٧٨

 .٣٠٥ص 
 . ٧٨، ص ٢ حيىي بن محزة العلوي، كتاب الطراز، ج- ٧٩
 .٢٢٥ ـ ٢٢٤ و ص ٩٠، ص ص  ٢ العلوي، الطراز، ج - ٨٠
 ..٢٢٤ ـ ٢٣، ص ص ٢ العلوي، الطراز، ج-٨١
،   ) م١٩٨٦/ ـه١٤٠٦الفكر،  دار: بريوت ( ٢، طديوان الشعر العريبونيس، علي أمحد سعيد،  أنظر أد- ٨٢

 . ١١ ص ٢ج
 ؛ ٩٠، ص )م ١٩٨٢/هـ ١٤٠٢دار الكتب العلمية، : بريوت(  قدامة بن جعفر، نقد النثر - ٨٣

 )ت. ددار الكتب العلمية،: بريوت(قدامة بن جعفر،  نقد الشعر، حتقيق حممد عبد املنعم خفاجي 
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 . ٩١ص 
أن املبالغة ( ويقول حممد بن عمران املرزباين . ٥٥ - ٥٣، ص٢العمدة، ج.  رشيق القريواينابن -٨٤

مآخذ العلماء على : ، أنظر املوشح)عند أهل العلم أحسن من االقتصار على األمر الوسط 
العريب،  ر الفكردا: القاهرة( الشعراء يف عدة أنواع من صناعة الشعر، حتقيق علي حممد البجاوي 

 .١٩٧ ، ص )م١٩٦٥ه  ـ ١٣٨٥
 .٥٥، ص ٢العمدة، ج.  رشيق القريواينابن - ٨٥
بريوت، دار (  اخلوجه ابن حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، حتقيق حممد احلبيب - ٨٦

 .٧٢- ٧١، ص ص )م ١٩٨١الغرب اإلسالمي 


