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 مفهوم النص . 

ومجال  األدبًنتداوله فً نظرٌات النقد  إذات الحدٌثة مصطلح النص من المصطلح

من تعرٌؾ عند  أكثر, وقد اخذ  األدبمن  أوسعما هو  إلى األمرتطبٌقاته وٌتعداه 

نجد فً بعض المعاجم العربٌة والؽربٌة ما ٌتوافق وبعض  أنناالنقاد على الرؼم من 

المصطلح مرتبطا بمفهوم " مفاهٌمه الحدٌثة , اذ تشٌر المعاجم الؽربٌة الى كون هذا 

النسج " ما ٌوحً بنسج الجمل وترابطها وفً بعض المعاجم العربٌة ٌرد بمفهوم 

نورد  أنفً االصطالح فٌمكننا  أما,  التؤوٌلللكالم التً ال تقبل  األصلٌةالصٌؽة 

تعرٌؾ جولٌا كرستٌفا له اذ تعرفه " جاهز نقل لسانً ٌعٌد توزٌع نظام اللؽة واضعا 

التواصلً فً عالقة مع ملفوظات مختلفة سابقة او متزامنة ". وٌعرفه الحدٌث 



روالن بارت انه " السطح الظاهري للنتاج االدبً و نسٌج الكلمات المنظومة فً 

 والمنسقة بحٌث تفرض شكال ثابتا ".  التؤلٌؾ

 ومن هذٌن التعرٌفٌن , نستنتج االتً : 

او الفنون  األدبٌقتصر على , وال  اإلنسانًالتواصل  أنظمةالنص ٌشمل  إن - أ

 الكتابٌة . 

فً كونه مؽلقا . فٌمكن ان  وإنماانه ال ٌتحدد من حٌث الطول او القصر  - ب

 ٌكون قصٌدة او دٌوانا او لوحة او ؼٌرها . 

 .  وأشكالها اإلنسانًانه من اهم صٌػ التواصل   - ت

 منها :  أساسٌةوبناءا على هذا ٌمكننا ان نحدد له وظابؾ 

ان النص ال ٌعد نصا فً وظابؾ النص اذ  األهماصلٌة . وهً الوظٌفة التو -

 ما لم ٌحقق شرط التواصل

وتكاد تقتصر على النصوص الفنٌة الن مهمتها والجمالٌة .  التؤثٌرٌةالوظٌفة  -

 الجمالً الفنً لمتلقٌها  التؤثٌرتحقٌق  األساس

 معرفة . . أي ان النص ٌنقل لمتلقٌه الفكرة والالوظٌفة الثقافٌة والمعرفٌة  -

هذا الكالم بالمجمل عن النص , وقد اشرنا الى ان النص ال ٌتقٌد بكونه مكتوبا او 

مقروءا , كما نشٌر الى ان النصوص المكتوبة او المقروءة تختلؾ من بعضها عن 

ٌهمنا فً دراستنا  بعضها االخر , فهناك نصوص تارٌخٌة وفلسفٌة و الخ . وما 

حمل مواصفات " ت أننً بها النص الذي ٌمكن , ونع األدبٌةللنقد هو النصوص 

بفضل صٌاؼته  ٌقة فنٌة مإثرة , بمعنى انه ٌإدي " أي القول المصاغ بطر األدبٌة

" اٌا كان جنسه وشكله " ٌختلؾ عن  األدبًفعال تاثٌرٌا جمالٌا على متلقٌه , والنص 

لنا الحقا كما سٌتضح  األساسفً طبٌعة تعامله مع اللؽة بالدرجة  األخرىالنصوص 

بالهٌبة التً تنقل بها الفكرة أي  وإنمااذ ال تتوخى فٌه نقل الفكرة بشكل مباشر , 

. وهذا الفرق الربٌس للنص الفنً والجمالً  التؤثٌرتبتؽً  إنهابالصورة مما ٌعنً 

تختلؾ من حٌث  األدبٌةمع التذكٌر ان بعض الفنون  األخرىعن النصوص  األدبً

 لؽة عن ؼٌرها فلؽة السرد ؼٌر لؽة القصٌدة وهكذا . وتعاملها مع ال أسلوبها



 وتحلٌله ؟ .  األدبًوالسإال المهم عندنا , كٌؾ ٌمكننا الدخول الى النص 

منظومة لؽوٌة مترابطة ومبنٌة وفقا  األدبً, اذا كان النص  األتًعلٌنا ان نفهم 

نظومة اللؽوٌة متعارؾ علٌها , فمن الطبٌعً بداٌة ان ناتً الى فهم تلك الم ألنظمة

". فمن دون معرفة وفهم االسلوب ومكوناته الٌمكننا فهم  األسلوبوهً تسمى " 

 .  األدبًالنص 

 ؟.  األسلوبما  إذن

 " الفن والجمال واالدب                  2

 

ٌمكن ان نقول ان المعرفة االنسانٌة  تستند الى قسمٌن هما العلم والفن و  لكً نفهم 

 نفهم  هذٌن مصطلحٌن اعنً االدب البد من ان

العلم : وٌمكن فهمه على انه مجموعة من المعالجات والحلول لمشكالت ناشبة فً 

حقل معرفً معٌن بطرٌقة االستقراء او التجرٌب او االستدالل . والعلم ما الٌرقى له 

 شك فهو ٌقٌنً وهو معرفة منظمة مستندة الى منهج ومنطلقة من نظرٌة .

السهولة ابدا ان نجد له تعرٌفا , انما نحاول ان نعطً تصورا  اما الفن فلٌس من 

 واضحا الى حد ما عنه . وهو نقٌض العلم . 

 ٌفهمه كروتشه فً كتابه " المجمل فً فلسفة الفن بانه " رإٌا او حدس " 

فالفنان كما ٌقول " ٌقدم صورة او خٌاال والذي ٌتذوق الفن ٌدور الى النقطة التً دله 

ن وٌنظر من النافذة التً هٌؤها له فاذا به ٌعٌد تكوٌن هذه الصورة بنفسه علٌها الفنا

 ." 

هذا ٌعنً ان الفن ٌدور فً فلك التخٌل والتامل والرإٌا والحدس , وهذه بالمجمل 

 ؼٌر المالحظة والتجرٌب واالستنتاج كما راٌنا فً العلم . 

 من جهة ثانٌة .. اذا فهمنا ان الفن رإٌا وحدس فانه: 

ن ٌكون واقعة مادٌة مثال الوان او اشكال هندسٌة  او ؼٌر ذلك . .ل1  

.انه واقعً الى ابعد حد , اما االشٌاء المادٌة فال تكون واقعٌة مطلقا بسبب 2

انها بناء ٌبنٌه العقل من اجل العلم والفن ال ٌمكنه ان ٌكون كذلك . هل ٌمكننا 



ها والفاظها وحروفها ان نتعامل مع قصٌدة تعامال مادٌا ؟ اي نقسم ابٌات

 واصواتها الخ من دون االستمتاع بها او التاثر بها على االقل ؟.

نحن فً الفن نرٌد التواصل مع العالم ومع الذات من خالل النافذ والتفاعل 

 مع العمل الفنً . 

. اذا كان الفن حدسا ,هذا ٌعنً انه نظر ولٌس عمال اي انه الٌقترن 3

 بالمنفعة

ٌس اخالقٌا . ولٌس مرتبطا  باللذة بصورة مباشرة وانما . والفن اٌضا ل4

ٌحلق فً افق سام ورفٌع . لٌس ثمة قانون ٌحاكم الصورة الشعرٌة وال ثمة 

 حكم اخالقً ٌحاكم نصا محاكمة قانونٌة . 

ان المنفعة واالخالق  لها مٌادٌن اخرى لٌس الفن واحدا منها . لكن من المهم 

ٌتقاطع بشكل نهابً معها , االشارة الى انه اي الفن ال  

.ان الفن لٌس معرفة مفهومٌة , بل حدسٌة . ان المعرفة المفهومٌة معرفة 5

مادٌة , انها تقر الواقع  او تقلل من الالواقع فً حٌن ان المعرفة الحدسٌة 

 تساوي بٌن االثنٌن . 

اذا فهمنا الفن بهذا التصور فعلٌنا ان نفهم اٌضا ان الفن لٌس شكال ٌتخذه 

عمال " قصٌدة او رواٌة او لوحة او الخ " ولٌس مضمونا . بمعنى ال ننظر 

الى الفن بمثل هذه الجزبٌة  ٌقول كروتشه " ال ٌوجد الفن اال اذا اهتم بشًء 

ٌتخذه موضوعا ولكن هذا الشًء الٌصبح فنا اال الن الفنان الذي اهتم به 

ب ان لم ٌنتج صورة جعله فنا " ان العاطفة التكون اال ضمن تركٌب والتركٌ

 ال ٌعنً شٌبا وهكذا العمل الفنً بنٌة متكاملة . 

--------------  

 قبل ان ننتقل  الى مفهوم االدب , نشٌر الى النظرٌات حول الفن وهً : 

 نظرٌة المحاكاة . افالطون " المثالٌة " وارسطو " المادٌة". 

 النظرٌة النفسٌة   " فروٌد " 

اؼماتٌة " . النظرٌة النفعٌة " البر  



 لكن ما االدب ؟ 

االدب بصفته فنا ٌنطبق علٌه كل ذلك , كما ٌنطبق على الفنون االخرى مع 

مالحظة طبٌعة المادة االولٌة له اعنً اللؽة وما تتوافر علٌه من خصابص " 

 صوتٌة وتركٌبٌة وداللٌة ". 

ٌة هو الشا الجمٌل حسب الفلسفة الكانتوٌرتبط بهذٌن المفهومٌن مفهوم  الجمال . 

 . ًّ القادر على إثارة شعور المتعة ؼٌر المعنٌة, و ؼٌر المشروطة باإلرتواء الحس

ٌّل و الفهم  على  وهذا اإلحساس ٌتحقق بسبب التبادل الحّر و المتناؼم بٌن ملكتً التخ

ان هناك اٌضا نظرٌات فً الجمال منها ما ربطته بالمنفعة  ومنها ما قدمناه من فهم 

   لكانت . 

 

 لخيال ا

وهب هللا اإلنسان نعمة الذهاب بتفكٌره فً اتجاهً الزمان المتعاكسٌن.. 

الماضً والمستقبل, من خالل قدرتً االسترجاع واالستشراؾ ضمن آلٌة عمل 

الدماغ فً شقٌه: المخ والمخٌخ.. فهناك جزء مخصص للتذكر هو الذاكرة التً 

ن الذكرٌات وأرشٌؾ الكابن تحاكٌها ذاكرة الحاسوب فً عالمنا المعاصر وهً مخز

الذي ٌحتفظ فٌه بمعلوماته عن العالم.. وهناك فص أو جزء مخصص للتخٌل تمثله 

المخٌلة التً ترى الى أمام وتستشرؾ اآلفاق وترتاد الزمن البكر الذي لم ٌمأل أي 

حدث من قبل.. وفً خانة المخٌلة ٌقع الجزء األعظم من الحلم بكل مالم ٌوجد بعد.. 

ل ما هو فوق العالم.. استحضار عالم آخر ٌتخلق بفعل النشاط الفاعل لذات الحلم بك

تفهم وتتطلع وتستطٌع أن ترى ما هو أفضل.. وٌبدو الخٌال حمٌماً ٌرافق اإلبداع.. 

وخاصة اإلبداع الشعري الذي ٌتكا على نشاط المخٌلة.. ولقد جنح الشعر بالخٌال 

ٌمر بجوار العالم لكنه لٌس من مادته..  الى أبعد آفاقه.. فما هو الخٌال؟ إنه حلم

الخٌال والعالم ال ٌتفقان.. ألن الخٌال ٌحٌل باستمرار إلى جدب العالم.. وهو ٌتقوى 

أكثر كلما ازداد جدب العالم وبعكسه ٌضمر كلما ازدادت خصوبة العالم.. وإذا أعدنا 

وتفرسه..  مفردة الخٌال إلى جذورها اللؽوٌة نجد الفعل ))خال وخال الشًء ظنه



وخٌل إلٌه شبه, وأخال الشًء: اشتبه, والخٌال: لكل شًء تراه كالظل, والخٌال 

 والخٌالة: ما تشبه لك فً الٌقظة والحلم من صورة "

وقد دخلت مصطلحات الخٌال والتخٌل والتخٌٌل دابرة البحث الفلسفً عند 

فكر العرب وارتبطت على وجه التحدٌد بالدراسات التً ارتبطت بترجمة ال

االرسطً وتحددت دالالتها االصطالحٌة الفلسفٌة فً تلك الدابرة..      ولعل 

الفارابً أول من قرن الشعر بالتخٌٌل وعّده من ابرز األسس الفنٌة والنفسٌة التً 

تحدد جوهر الشعر وطبٌعته ومهمته إذ تصور الشعر عملٌة تخٌلٌة تتم فً رعاٌة 

المتخٌلة لدى المتلقً والتً تثٌر بدورها  مخٌلة الشاعر وترمً إلى إثارة القوة

النزوعٌة لدٌه وتوجهها فٌتخذ المتلقً وقفة سلوكٌة خاصة تتجلى فً فعل او انفعال 

تقوده الٌه مخٌلته التً تستجٌب للتخٌٌل الشعري وتتؤثر به وذلك بواسطة صور 

لة للمحاكاة القصٌدة التً تستثار فً مخٌلة المتلقً.. فالتخٌٌل ٌمثل لدى الفارابً وسٌ

لتحقٌق ؼاٌتها فً التؤثٌر فً المتلقً ودفعه لالستجابة.. سواء أكانت المحاكاة 

مباشرة بتخٌٌل الشًء بؤوصافه أم ؼٌر مباشرة بتخٌٌله وٌتابع ابن سٌنا ما جاء به 

الفارابً من اقوال التخٌٌل ومنه أنه ٌعّده من أهم محددات طبٌعة الشعر وجوهره 

للشعر بانه: ))كالم مخٌل مإلؾ من أقوال موزونة متساوٌة وذلك واضح فً تعرٌفه 

وعند العرب مقفاة فهو ٌإكد  قٌمة التخٌٌل وتالزمه مع عنصر اإلٌقاع )الوزن 

والقافٌة( فً تحدٌد الخاصتٌن النوعٌة والذاتٌة لإلبداع الشعري, وٌلح على ضرورة 

سٌنا مشٌراً إلى قٌمة  هذا التالزم بقوله: ))الشعر كالم مخٌل موزون(( , وٌقول ابن

التخٌٌل بالقٌاس إلى التصدٌق وقوة تؤثٌره فً النفوس كون الناس أمٌل للتخٌٌل إذ 

ٌقول موضحاً تعرٌفه للشعر: ))والمخٌل هو الكالم الذي تذعن له النفس فتنبسط عن 

أمور وتنقبض عن أمور من ؼٌر رإٌة وفكر واختٌار(( والناس أطوع للتخٌٌل منهم 

 خطابة تستعمل التصدٌق بٌنما الشعر ٌستعمل التخٌٌل للتصدٌق فال

))حدد بعض الدارسٌن أربعة معان للتخٌٌل عند ابن سٌنا, ومن دالالت هذه الكلمة 

ان الكالم المخٌل موجه إلى مخاطبة الؽٌر, وهنا ترى اثر ارتباط الشعر بالمنطق 

مقبولة عند العلماء, عند العرب فالجدل ٌراد به إقناع الؽٌر وٌعتمد على المقدمات ال

والخطابة ٌراد بها إقناع الؽٌر وتعتمد على المقدمات المقبولة عند الجمهور, والشعر 



ٌراد به إٌقاع المعانً فً نفوس السامعٌن, فالتخٌٌل الشعري نظٌر التصدٌق الجدلً 

والخطابً.. إن ابن سٌنا ال ٌفهم المحاكاة على أنها تقلٌد بل ٌفهمها على إنها تصوٌر 

عنًى من المعانً للمخٌلة. والمخٌلة كما شرحها مستودع الصور الحٌة فهً تخزن م

الصور التً ٌإدٌها الحس والفكر قد ٌعمل فً هذه الصور بالتركٌب والتحلٌل وهً 

متصلة بالقوة النزوعٌة فاذا ارتسمت فً المخٌلة صورة محبوبة أو مكروهة نشطت 

. وقد بقً من دالالت التخٌٌل عند ابن القوة النزوعٌة إلى طلبها أو الهروب منها

سٌنا اثنتان إحداهما أن التخٌٌل أمر خارج عن التصدٌق فالتصدٌق راجع الى مطابقة 

الكالم للواقع أما التخٌٌل فؤمر خارج عن التصدٌق فالتصدٌق راجع إلى مطابقة 

ومن هنا  الكالم للواقع أما التخٌٌل فراجع إلى ما للكالم نفسه من هٌؤة تحدث االنفعال

جاز أن تكون مواد التخٌالت صادقة أو كاذبة إذا أحدثت فً النفس االنفعال 

المقصود بالشعر والداللة الثانٌة ان التصدٌقات والتخٌٌالت أصبحت عند ابن سٌنا 

بمنزلة المادة والصورة مما ٌترتب علٌه أن حقٌقة الشعر الذاتٌة لٌست فً مادة 

 المعانً بل فً صورتها.         

وأشار الكندي  إلى الطبٌعة االبتكارٌة لمخٌلة اإلنسان فؤكد  أن ))قوة التخٌل 

والتً ٌطلق علٌها القوة المصورة تجد ما التجده الحواس البتة فإنها تقدر أن تركب 

الصور فاما الحس فانه ال ٌركب الصورة إذ أن البصر ال ٌقدر على ان ٌوجد إنسانا 

ا فكرنا فلٌس ٌمتنع علٌه أن ٌتوهم اإلنسان طابراً له قرن أو رٌش أو ؼٌر ذلك. فؤم

أو رٌشاً والسبع ناطقاً(     وٌتابع ابن رشد الفارابً وابن سٌنا فً االلحاح على قٌمة 

التخٌٌل وجعله عنصراً أساسٌاً ٌحدد طبٌعة الشعر وجوهره ووظٌفته إذ ٌرى أّن 

خٌل والتخٌٌل, وٌقترن األقاوٌل الشعرٌة هً األقاوٌل المخٌلة أي قٌامها على الت

التخٌٌل لدى ابن رشد بالتشبٌه والتمثٌل واالستعارة والكناٌة بوصفها عملٌات تخٌلٌة 

 كما تقترن بالمحاكاة, كون التخٌٌل وسٌلة المحاكاة لتحقٌق فعلها وتؤثٌرها فً

.. وٌفٌد حازم القرطاجنً من انجازات الفالسفة قبله وتصوراتهم لفاعلٌة 

على اقتران الشعر بالتخٌٌل والمحاكاة وأثرهما فً تحدٌد طبٌعة  التخٌٌل وتؤكٌدهم

ٌّز  الشعر وجوهره ومهمته واشارتهم الى تمٌٌز التخٌٌل الشعري والمحاكاة بسبب تم

طبٌعة الشعر التشكٌلٌة وٌطور هذه التصورات وٌعمرها فٌصل الى آفاق جدٌدة لم 



وأثره وٌكثؾ عالقات ٌصل الٌها من هم قبله إذ ٌوضح جوهر التخٌل وطبٌعته 

التفاعل بٌن التخٌٌل والتخٌل والمحاكاة فً العملٌة االبداعٌة مع التماٌز بٌنها كما 

ٌضع التخٌل فً مقابل قضٌة الصدق والكذب فٌحاول حسم الصراع حول هذه 

القضٌة وٌجعل التخٌٌل بدٌالً عنها مع تؤكٌده بان التخٌٌل الٌتعارض مع الصدق وأنه 

حد بٌن نقٌضٌن هما الصدق والكذب, وٌلح حازم القرطاجً على الٌقع فً طرؾ وا

عنصر التخٌٌل فً الشعر وٌعّده من ابرز االسس النفسٌة والفنٌة التً تحدد طبٌعة 

االبداع الشعري وجوهره وقٌمته ووظٌفته فً احداث االثارة فً المتلقً لدفعه الى 

ٌل الشعري فً تحقٌق اتخاذ وقفة سلوكٌة خاصة. وٌإكد حازم على فاعلٌة التخٌ

وظٌفة الشعر وؼاٌته فً توجٌه السلوك االنسانً نحو الفضٌلة فالمقصود بالشعر 

إنهاض النفوس الى فعل شًء أو طلبه أو اعتقاده أو التخلً عن فعله أو طلبه أو 

اعتقاده بما ٌخٌل لها من حسن أو قبح, وٌشٌر أٌضاً الى فاعلٌة التخٌٌل والمحاكاة 

لطانهما على مخٌلة االنسان وتحقٌق االثارة المرجوة بسطاً أو قبضاً محاوالً تعلٌل س

والموقؾ السلوكً المطلوب, وٌبدو من تصور حازم للتخٌٌل أنه ٌجاري اسالفه 

الفالسفة فً التؤكٌد على اقتران التخٌٌل بالمحاكاة واالٌهام اذ قد ٌتم تصوٌر الشًء 

أن التخٌٌل الشعري فعل شامل تسهم وتخٌٌله على ؼٌر ماهو علٌه الستدراج المتلقً 

فً حركته على مستوى التلقً كل عناصر الشعر وٌتعمق فً تصور فاعلٌة القوة 

المتخٌلة ونشاطها التخٌلً فً العملٌة االبداعٌة. وربط حازم بٌن التخٌل من حٌث 

فاعلٌته فً العملٌة االبداعٌة بوصفه األساس النفسً لالبداع والتخٌٌل بوصفه نتاج 

 خٌل والمحاكاة. الت

 اما ؼربٌا : 

فقد  أقر المذهب الكالسٌكً أن ٌنضبط الخٌال االنسانً بقوة العقل وٌقاد بها 

وٌخضع لقواعدها. لكن المذهب الرومانتٌكً لم ٌلبث أن صدع هذه المبادئ وتمرد 

علٌها وأعلى من شؤن الخٌال وقٌمته معترفاً بما ٌنطوي علٌه من حرٌة الحدود لها. 

النظرة الرومانتٌكٌة حملت فكرة مختلفة عن طابع الخٌال الشعري ووظٌفته, كما أن 

لقد كان الخٌال عند الرومانتٌكٌٌن أحب من عالم الحقٌقة المحدود ذلك أنه ٌفتح أمام 

الشعراء رصٌداً الى الالمتناهً. ولعل هذا الوعً فً الخٌال بالالمتناهً هو الذي 



لطبٌعة وٌزدادون رؼبة فً المعرفة واماطة جعلهم ٌتوقون الى الكشؾ عن اسرار ا

الحجاب عن المجهول واالفالت من قٌود الزمان والمكان ومن مظاهر هذا الخٌال 

الرومانٌكً نشدان الحٌاة الفطرٌة الصافٌة وتجاوز الحاضر الى المستقبل آمل أو 

بابس أو الى ماٍض تارٌخً ٌجد فٌه الشاعر ضالته والشعور الحاد باالؼتراب 

مانً والمكانً, والحق ان صاموبٌل بتلو كولرٌدج امكنه أن ٌقدم تصوراً نظرٌاً الز

ٌّز كولرٌدج  للخٌال االبداعً فً سٌاق النظرة النابعة من النزعة الرومانتٌكٌة وقد م

بٌن ما أسماه الخٌال األولً والخٌال الثانوي.لقد رأى كولرٌدج فً تقسٌم الخٌال الى 

رجة واسلوب العمل, واألولى عنده قوة حٌه وعامل اولً وثانوي فروقاً فً الد

أساس فً كل ادراك انسانً وهذا هو مذهب كانط وهو ٌنبا عن تصور مإداه أن 

الخٌال نشاط انسانً وفعالٌة البد منها من أجل أن تكون المعرفة االنسانٌة ممكنة 

لحساسٌة وذلك لما ٌتضمنه الخٌال من قدرة على اٌجاد وحدة للمظهر ألنه وسط بٌن ا

والفهم, بٌن الحدوس الحسٌة وتصورات الذهن وٌعاٌش الخٌال الثانوي االرادة 

والٌتجلى إال فً عملٌة االبداع الفنً, إنه ٌحل وٌفكك لٌعٌد الخلق, وٌناضل لٌخلع 

على األشٌاء وضعاً مثالٌاً ٌوحد بٌنهم وعن هذا الخٌال الثانوي ٌقول كولرٌدج: ))انه 

لسحرٌة التً تكشؾ لنا عن ذاتها فالخٌال هو العقل فً أعلى تلك القوة التركٌبٌة ا

حاالت تبصره المبدع وهو الٌفتؤ ٌكشؾ عن نفسه فً تفكٌك ماٌحٌط بنا من مؤلوفات 

وفً اعادته صب المادة الخام فً كلٌات جدٌدة حٌة وال ٌوصؾ الخٌال االولً 

ركباً عندما ٌتفهم باالبداع إال ألنه ٌنظم فوضى االنطباعات الحسٌة وٌإلؾ منها م

العالم وٌدركه. ان الخٌال األولً لٌس بمعزل عن قدر من االبداع وٌتضمن تركٌب 

الحقابق المعطاة وتفسٌرها وعلى هذا النحو و ٌمارس وظٌفته فً كل فرد حتى وان 

كان ؼٌر واع به. لٌقدم لمعرفتنا عالماً نواصل به مهام الحٌاة العملٌة والخٌال وفقا 

تصور متمم لجمٌع تجاربنا وشرٌط البد منه لكل ادراك حسً. وتإول لهذا  هذا ال

معانً الخٌال عند رٌتشاردز الى ستة مستوٌات
 :
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البناء الفنً :                                                               د.علً متعب 

 جاسم

لهٌبة التً بنً علٌها , وهً اي البنٌة فً جاء فً اللسان البن منظور ان البنٌة هً ا

بعض المعاجم االنكلٌزٌة تعنً ترتٌب االجزاء فً كل مركب , وٌرى د. احمد 

مطلوب ان بناء الكالم ٌعنً صٌاؼته ووضع الفاظه ورصؾ عباراته بمعنى ان 

تكون الكلمة نسقا فً البٌت او السطر والبٌت او السطر نسقا فً المقطع والمقطع 

القصٌدة لذلك ٌقول الجرجانً " لٌس النظم سوى تعلٌق الكلم بعضها ببعض  نسقا فً

 . 

وقد ارتبط نوع البناء فً النقد القدٌم بالؽرض الذي تإدٌه القصٌدة فالقرطاجنً ٌرى 

ان القصٌدة التً تتالؾ من ؼرض واحد تسمى البسٌطة والتً تتالؾ من ؼرضٌن 

 تسمى المركبة . 

اخر عند النقاد القدامى ذاك هو المبنً على المساحة التً  وٌمكن االلتفات الى تقسٌم

تشؽلها القصٌدة فالبٌت الٌتٌم هو نص متكامل والنتفة والمقطوعة والقصٌدة . جرى 

هذا التقسٌم بناءا على عدد االبٌات , وٌمكن اٌضا االشارة الى تقسٌم اخر ٌاخذ 



المسمطات والمخمسات بالحسبان الطبٌعة االٌقاعٌة فهناك المزدوج واالرجوزة و

 والموشحات  . 

لكن هذا المصطلح " البناء الفنً "  الذي ظهر حدٌثا , تطورت دالالته تبعا لتطور 

القصٌدة , فلم ٌعد مرتبطا بالؽرض الن مفهوم الؽرض اضمحل حدٌثا , القصٌدة 

 الحدٌثة قصٌدة الؼرضٌة . 

دة وبالهٌكلٌة التً تتكون منها اصبحت داللة البناء الفنً مرتبطة بالهٌبة الكلٌة للقصٌ

 . 

قدٌما تتالؾ القصٌدة من مقدمة وموضوع وخاتمة . والمقدمة تتالؾ من " مطلع 

وومشهد للطلل ووصؾ للرحلة  او ؼزل ثم حسن تخلص اي انتقال الى الؽرض 

وانتهاءا بابٌات تلخص التجربة .وهو ما ٌعنً ان ثمة منطقة بوح ذاتً ٌستؽلها 

ول مجرى الخطاب لالخر وٌعود الى الذات فً النهاٌة , اؼلب الشاعر بداٌة لٌح

 القصابد تجري على هذا المنوال . 

القصٌدة الحدٌثة تجربة كلٌة ٌصعب تجزبتها , ٌصعب النظر الٌها منفصلة او مجزاة 

, كما انها التكتب لالخر , انها ملك الشاعر وحده , الشاعر ٌبدع فنا وٌقدم رإٌة 

ه ) الشاعر( جزء متفاعل مع التحوالت الثقافٌة للعصر الذي وٌعكس تجربة , والن

ٌعٌشه , وبسبب تطور الفنون وانوالد اجناس جدٌدة منها , اصبحت القصٌدة عنده 

ذات ابعاد ومداخل متعددة , من هنا ٌمكن بداٌة ان نمٌز نمطٌن اساسٌن من البناء , 

النها تجسد موقفا عاطفٌا  االول هو القصٌدة القصٌرة . وهً ال تقاس  بطولها وانما

باتجاه واحد اي ان االفكار فٌها تجري بنسق موحد ٌنمو بعضها من االخر حتى 

تكتمل . وقد الحظ بعض النقاد ان للقصٌدة القصٌرة انماطا منها " البناء الدابري 

 والمؽلق والمفتوح وؼٌرها ". 

ها او ابٌاتها انما والنمط الثانً القصٌدة الطوٌلة , وهً اٌضا التقاس بعدد اسطر

 النها ذات بإر داللٌة متعددة تنمو تدرٌجٌا لتإدي الفكرة النهابٌة للقصٌدة . 



نالحظ من خالل ما تقدم ان القصٌدة الحدٌثة ال تجمع موضوعات وانما تتبنى موقفا 

فكرٌا او رإٌة وٌحاول الشاعر فٌها رسم خطواته الكمال الفكرة الكلٌة او الرإٌة 

 . التً ٌتبناها 

نعود الى القصٌدة الطوٌلة . وٌمكن الحدٌث عن ثالثة انماط ربٌسة منها هً 

القصٌدة الؽنابٌة , ٌكون الشاعر فٌها بمواجهة القارئ , والبناء فٌها لٌس معقدا جدا 

, وتبدو االفكار متسلسلة وتتنامى بشكل منظم . والقصٌدة السردٌة , وهً تستثمر 

ت وخصابص السرد من وجود حدث وشخصٌات البناء السردٌة وتتوافر على سما

وفضاء زمكانً  وٌمكن ان نعد منها القصٌدة السٌرٌة  , والنمط الثالث  هً 

القصٌدة الدرامٌة  "التً تتجسد فٌها التجربة الذاتٌة تجسٌدا موضوعٌا جدلٌاً بما 

ٌتوفر فً النص من عناصر الدراما , الضامنة لوجود الحركة المتؤتٌة من الفعل 

الفعل لٌنتج صراع نابع من التضاد الحركً بٌن الرإى واآلفاق واألسالٌب  ورد

فتتحول أزمة الشاعر الذاتٌة إلى أزمة مربٌة موضوعٌة فً إطار الحدث المتبلور 

 من حركة الشخصٌات ." ومنها قصٌدة القناع  . 

 قصٌدة النثر : 

ان هناك ثالث اتجاهات فً كتابة القصٌدة , العمودي  –بشكل عام  –الحظنا 

والحر والنثر , واذا كان " العمودي والحر " ٌتوافر على قٌم االٌقاع العروضً فان 

قصٌدة النثر تتخلى عن هذه القٌمة االٌقاعٌة لتنفرد بتشكٌل بنٌتها الشعرٌة ضمن " 

على االٌقاع  –جٌدة فً نماذجها ال –اللؽة التصوٌرٌة " وتقانات اخرى محافظة 

 الداخلً اي االنسجام والتماسك بما ٌوفر ما اطلقنا علٌه ب " اٌقاع الفكرة . 

قصٌدة النثر تقتصد باللؽة وتإثثها بقٌم جمالٌة مدهشة , وتتكثؾ حتى كانها 

قطعة بلور كما تصفها سوزان بٌرنار فً كتابها " قصٌدة النثر من بودلٌر الى اٌامنا 

ى القٌم الفنٌة التً اعتدنا علٌها فً الشعر الصورة والفكرة والبناء ". وهً تتوافر عل

" وفً تمثلها لرإٌة الشاعر  لكن تختلؾ من حٌث انها التحتكم الى االنسٌاب 

الموسٌقً المسموع , ولذا فهً تحتاج الى تنمٌة ذابقة شعرٌة الترى " االٌقاع 



الشعر " انبثاقا روحٌا وفكرٌا الخارجً " اساسا فً الشعر , انما الى ذابقة ترى فً 

 " الى ذابقة ترى ان الشعر نتاج مخٌلة حرة  تحلق بعٌدا عن تطرٌبات العروض . 

شهد والدة المحاوالت االولى لهذه القصٌدة   1091من الالفت للنظر ان عام 

, فقد نشر امٌن الرٌحانً مجموعة شعرٌة بعنوان " هتاؾ االودٌة " واسمى قصابده 

ور " متاثرا بالشاعر المرٌكً وٌتمان فً دٌوانه اوراق العشب , وقد ب " شعر منث

قلد الرٌحانً مجموعة من الشعراء العرب , ودخلوا فً معارك ادبٌة مع كثٌر من 

 المثقفٌن والشعراء ممن رفضوا تسمٌة ما ٌكتب مندون وزن شعرا . 

لكن الشعر المنثور ؼٌر قصٌدة النثر , فهً نتاج النصؾ الثانً من 
الخمسٌنات وقد ظهرت تحدٌدا مع شعراء مجلة شعر محمد الماؼوط  وادونٌس 

 وتوفٌق صاٌػ لتنتشر فً العالم العربً بعد ذاك . 
الى  –مثل مثٌالتها  –مما تجدر االشارة الٌه ان قصٌدة النثر خضعت 

تحوالت الشعرٌةالعربٌة , فما كتب منها فً الستٌنٌات والسبعٌنٌات , ؼٌر ماكتب 
سعٌنٌات وهكذا , وتجدر االشارة اٌضا الى انماط من قصابد النثر ظهرت فً الت

 منها قصٌدة الصورة وقصٌدة الومضة 
فقصٌدة الصورة قصٌدة قصٌرة جدا , تقوم على اٌجاد عالقة بٌن صورتٌن , 

 وهذه العالقة هً التً توفر شعرٌتها مهما كان مستوى الصورة بوضعها المنفرد . 
ل الماجدي وقدم فٌه تصوراته النظرٌة وكتب فٌه اكثر هذا النمط طرحه خزع

 من مجموعة شعرٌة . 
اما الومضة الشعرٌة , فهً دفقة شعورٌة مكثفة وموحٌة . هً فكرة شعرٌة 
ان جاز التعبٌر , تكون لؽتها مقتصدة جدا وتشكل المفارقة واحدة من اهم اسسها 

سة التخٌل والتخمٌن لدى ,وهً اشارٌة لماحة علٌها ان تثٌر االسبلة وتستفز حا
 القارئ كما ٌقول احد الباحثٌن . 

 قصابد صورة :

 بٌوت الحطابٌن تكبر

 وبٌوت الطٌور تنقرض .

 جذور الؽٌمة فً السماء 

 وثمارها على االرض 

 اجنحة عمالقة على كتفً 

 وال استطٌع الطٌران 

 من حجر صنعوا لً هذه االجنحة . 



 ومضة : 

 الحابط , ونسً ان ٌثقب راسً لكً اتنفس . احاطنً باطار وعلقنً على 

 وحده الٌثق بعودتنا , حٌن نضع ارواحنا فً حقٌبة . 

." هذا العذاب / أن نكتب األسؾ فاصلة بٌن زمنٌن / أن تخلق الوحشة مهادا / وان 

 السماء قلٌلة / فتعال لنجرب األرض -نسمع الطٌر / ٌقول ألخٌه الطٌر : / 

 د. علي متعب                                                    التشكيل االيقاعي ...   

البداٌة ان نفهم االٌقاع على انه " وحدة نؽمٌة " تنتظم من خالل تكرارها فً الرسالة 

اللؽوٌة " الكالم " بؽض النظر عن طبٌعته وجنسه االدبً , بمعنى اخر ٌمكن ان 

حركات والسكنات فً رسالة لؽوٌة ما , نفهم االٌقاع على انه انتظام زمنً معٌن لل

 على ان هذا التصور المبسط ٌاخذ منحٌٌن اساسٌن هما : 

االٌقاع الخارجً واالٌقاع الداخلً , وقبل الحدٌث عنهما تجدر االشارة الى ان 

االٌقاع ٌحتوي الوزن الشعري بل ان الوزن نفسه " ونقصد به مجموع الوحدات 

ٌة طوٌلة وقصٌرة " ٌإلؾ جزءا اساسٌا من االٌقاع الصوتٌة المإلفة من مقاطع صوت

الن االٌقاع ٌمتد فً جسد النص كامال وٌؽطً مفاصله مجتمعة , والنه شرٌك 

واضح فً انتاج البنٌة الكلٌة للنص فً حٌن ان الوزن ٌمتد افقٌا لٌنظم ابٌات النص 

نص " لكن الشعري بٌتا بٌتا او سطرا سطرا , ثم ان االٌقاع ٌنوجد فً النص " اي 

 الوزن فً النص الشعري سواءا كان شعرا عمودٌا او حرا . 

اذا عدنا االٌقاع الخارجً  فانه البنى الصوتٌة الظاهرة ! اعنً التً تمتلك حضورا 

نصٌا وٌشمل االنتظام الوزنً او جرس االلفاظ المتمثل بالتكرار او الجناس او 

س بانسجام النظام اللؽوي للبٌت ؼٌرها , هو اٌقاع مسموع اما الداخلً فهو االحسا

الشعري او النص اٌا كان شكله , وهو موسٌقى االحساس كما ٌسمٌها محمد مندور 

 اي ما ٌحققه المعنى من اٌحاء . 

ان دراسة التشكٌل االٌقاعً تنتظم فً ثالثة انماط ربٌسة  وتشمل دراسة الشعر 

تظم فً سٌاقات عروضٌة الموزون فقط "  والحر , تحدٌدا , الن الشعر العمودي ٌن

 ثابتة فً اؼلب ابنٌته .:  وانماط التشكٌل فً الشعر الحر ثالثة اساسٌة هً :



 . التناوب . 3.التنوع .2.التداخل .1

نقصد بالتداخل تداخل بحر شعري فً بحر اخر  ونقصد بالتنوع تنوع االوزان فً 

 ودي وحر ". القصٌدة الواحدة ونعنً بالتناوب تكون القصٌدة من شكلٌن " عم

 للتناوب .  3للتنوع و 2" للتداخل و1مالحظة : ٌراجع ملحق رقم "

بقً ان نشٌر الى قضٌتٌن االولى " القافٌة " وفً الشعر الحر لم تهمل القافٌة وانما 

تؽٌر نظامها فلم تعد موحدة على مسار القصٌدة انما اختلفت تبعا للمقاطع او لالفكار 

 ٌمكن مالحظة النصوص الملحقة . والمعانً الواردة فً النص و

والقضٌة االخرى وهً مهمة جدا , التدوٌر . وظاهرة التدوٌر تكاد تختص قدٌما 

ببحر الخفٌؾ حٌن ٌنتهً الشطر الشعري بجزء من الكلمة وتكمل فً الشطر الثانً 

, لكنه اصبح ظاهرة اٌقاعٌة حٌن تمتد السطور بعضها ٌكمل بعضا الى ان تكون 

". الى ابعد من ذلك فقد ظهر تشكٌل حدٌث فً 4ما فً الملحق رقم مقطعا شعرٌا ك

الشعر الحر اطلق علٌه " القصٌدة المدورة " ونعنً بها ان االسطر الشعرٌة 

تتواصل فً البناء التركٌبً والعروضً وتتصل ببعضها من استهاللها حتى خاتمتها 

 . 

 التناص :

عري صنٌعة نصوص اخرى ال وجود لنص ال ٌتعالق مع نص اخر . فالنص الش

سابقة علٌه سواءا كانت نصوصا شعرٌا او نصوصا اخرى ما ٌعنً ان التناص 

دخول للنص الجدٌد بشبكة من العالقات النصٌة بنصوص اخرى , وهذا المصطلح 

اجترحته جولٌا كرستٌفا  فً ستٌنٌات القرن الماضً , وٌمكن ان نلمح فً مصطلح 

طلح التناص لكن علٌنا ان نعً ان مصطلح " السرقة " اقترابا واضحا من مص

السرقة مصطلح " فقهً " وٌشً بنوع من االدانة والسلبٌة كما ان النقاد قدٌما وقفوا 

على اثار شاعر فً اخر وقفات جزبٌة لٌحددوا من اخذ المعنى اوال ومن اضاؾ 

 الٌه او سرقه وهكذا , لكن فً النقد الحدٌث ٌتحول التناص الى قٌمة اٌجابٌة .

الشاعر الحدٌث مثقؾ اوال ومن ثم فان االنفتاح على استثمار نصوص اخرى 



اسطورٌة او قرانٌة او شعرٌة او امثال او ؼٌر ذلك من اجل بناء فكرته فً القصٌدة 

 والتاثٌر الفنً الجمالً فً القارئ  هو امر من اولى اولوٌات القصٌدة الحدٌثة . 

فً كل االنواع الشعرٌة , لكن االلمام انوجد التناص قدٌما قدم الشعر نفسه , و

بانماطه ومعرفتها وتحلٌل اشتباكاته , هو امر حدٌث جدا فٌما ٌخص النقد العربً , 

ولهذا فنحن نجد انفتاح النصوص على بعضها فً كل الشعر العربً قدٌمه وحدٌثه , 

رى وفً العمودي او الحر او قصابد النثر . وٌمكن ان ٌتداخل مع تقنٌات شعرٌة اخ

مثل " قصٌدة الشخصٌة او القناع او االسطورة وؼٌرها " الن النص اذا استثمرها 

 بنٌة او فكرة او تلمٌحا , سٌكون تداخال مع نص اخر . 

 ٌمٌز الباحثون ثالث درجات ربٌسة من التناص هً : 

.االجترار وفً هذا النمط او الدرجة , ٌكون النص القدٌم ظاهرا التحوٌر 1

جدٌد , انه ٌبقى على معناه االول حتى لو اجرى الشاعر علٌه فٌه فً النص ال

" .5بعض التعدٌل كما فً الملحق رقم "   

االمتصاص" وفٌه ٌجري الشاعر تحوٌرا طفٌفا سواءا فً المعنى او  -2

" 6التركٌب وٌضٌؾ له بعدا اخر لكن بمستوى واضح كما فً الملحق رقم "  

لتناص وفٌه ٌجري الشاعر تحوٌرا اساسٌا .الحوار او التحوٌر وهو اعلى درجات ا3

 ". 1للنص االول وٌعٌد بناءه واحالته على فكرة جدٌدة كما فً الملحق رقم " 

 التجربة االدبية : 

إن التجربة الشعرٌة ألي شاعر خالّق هً معاٌشته الصمٌمة العارمة لحدثه  

ممٌزة ال بد أن  باألسلوب الفنً المناسب ," كما أن أٌة تجربة شعرٌة والتعبٌر عنه

على مرآتها بشكل أو بآخر ثقافة الشاعر ومبنى تفكٌره وموقفه من الوجود  تنعكس

واإلنسان ومقدرته الفنٌة على التوصٌل والتواصل مع المستقبل ولذلك  والكون

تجارب الشعراء باختالؾ وتماٌز مإهالتهم األدبٌة ووسابلهم التقنٌة  تختلؾ وتتماٌز

ػ والتؤثر واألثر والذوبان فً مصهر االشتعال اإلبداعً التبلٌ فً القدرة على

والترابً معه . ومن ةهنا ٌمكن ان نطلق مصطلح التجربة على محصلة كل عمل 

ادبً ٌقدمه المبدع اٌا كان شكله االبداعً . وأٌا كانت التجربة وتوصٌفها فهً تعتمد 



الشاعر ٌنطلق دابما  بشكل أو آخر على إنتاج الذاكرة وتفعٌلها وهو ما ٌعنً ان عمل

من بإرة إحساس بالماضً , اٌا كان هذا الماضً ومن ثم لٌكشؾ من خالله عن 

لحظته الحاضرة أو المستقبلٌة " وٌبدو ان مدى القدرة على بعث التجربة ٌعتمد فً 

المحل األول على تلك الدوافع والنزعات التً كانت نشٌطة فً هذه التجربة ... أننا 

التجربة هً هذه الدوافع " كما ٌقول رتشاردز فً مبادئ النقد نستطٌع القول ان 

األدبً " او الصورة النفسٌة او الكونٌة التً ٌصورها الشاعر كما ٌقول محمد 

 ؼنٌمً هالل . 

وٌعد هذا المصطلح  , من مقترحات النقد االدبً الحدٌث فلم ٌرد فً النقد العربً 

ه مثل قول ابن قتٌبة " للشعر دواع تحث القدٌم بصٌؽته هذه وانما باشارات تدل علٌ

البطًء وتبعث المتكلؾ منها الطمع ومنها الشوق ومنها الطرب ومنها الؽضب "  

وٌمكن ان نلحظ ان ابن قتٌبة ٌتحدث عن المثٌرات الحسٌة وما تإدي الٌه من 

ن انفعاالت نفسٌة تكون بالنتٌجة ؼطاءا للتجربة االدبٌة " الشعرٌة تحدٌدا ".  وعند اب

طباطبا تجري االشارة الى ان االشعار التخلو " من انى تقتص فٌها اشٌاء هً قابمة 

فً النفوس والعقول فٌحسن العبارة عنها واظهار ما ٌكمن فً الضمابر منها " وعند 

القرطاجنً " ان للشعراء اؼراضا اول هً الباعثة على قول الشعر وهً امور 

 ..". تحدث عنها تاثرات وانفعاالتى للنفوس 

 

 

 اللغة الشعرية : 

 ٌمكن القول ان هناك ثالث مستوٌات اساسٌة للؽة : 

ونعنً بها االستعمال االعتٌادي للؽة , أي اللؽة التً تتوخى  اللغة التداوليةهناك 

اٌصال معنى ما بشكل مباشر وواضح , واهم سماتها الوضوح والسالسة فً 

هً لؽة  وهناك لغة ادبية ,رة , التركٌب , واالحالة على المعنى  بطرٌقة مباش

الكتابة فً االدب , تجري فٌها عدة تحوالت , بحسب الجنس االدبً سواءا كان 

 مسرحا او سردا او شعرا او امثاال الخ . 



هذه اللؽة باختصار شدٌد تتمتع بمزاٌا مشتركة فً أي جنس ادبً استعملت , اهم 

سلفا من قبل الكاتب , واالنتظام مزاٌاها هنا القدرة على استٌعاب الفكرة المعدة 

المعتنى به النها لؽة كتابة , و احنواء المشاعر واالحاسٌس بطرٌقة منظمة اٌضا . 

لكن علٌنا االعتناء بفكرة ان هذه اللؽة تختلؾ اٌضا تبعا لجنس الكتابة , اختالفات 

ٌه هو " اساسٌة , فهناك اللؽة السردٌة واللؽة الشعرٌة وهكذا , وما ٌهمنا الوقوؾ عل

اللؽة الشعرٌة " والبداٌة نفهم ان هذا المصطلح ال ٌدل بالضرورة او ال ٌتطابق مع  

مصطلح " لؽة الشعر " فهذا المصطلح " أي لؽة الشعر " ٌحٌل الى مفهوم نظام 

اللؽة فً الشعر , معجمها وصرفها وتراكٌبها فً حٌن ان اللؽة الشعرٌة تشمل ذلك 

سسها المفردات بنظام تركٌبً معٌن واداء صوتً لتتعدى الى كونها منظومة تإ

واٌقاعً متداخل وانفعال عاطفً واضح ومساحة تخٌٌلٌة ظاهرة , وهذا ٌعنً ان 

اللؽة الشعرٌة الٌمكن النظر الٌها مجزاة انما عبر كل تلك االجزاء , ومن ثم علٌنا 

اؼة , انها االلتفات الى ان اللؽة الشعرٌة تتوخى نقل االثر الفنً للتركٌب والصٌ

 االنزياح "تعمل على تصوٌر المعنى ال ادابه , ومن هنا فهً تتاسس على مفهوم " 

أي مؽادرة البناء المعٌاري الى بناء ٌتفرد فٌه المبدع " من دون خرق االنظمة 

الربٌسة فً اللؽة " بمعنى اخر انتاج النص وفق رإٌة ؼٌر معتادة فٌما ٌحققه 

ذلك على مستوٌات التركٌب والداللة والصوت . المستوى التداولً للؽة وٌتم 

والجدٌر بالذكر ان لالنزٌاح مصطلح ٌكاد ٌكون مرادفا هو مصطلح " العدول " فً 

البالؼة العربٌة وٌعنً أن العدول فً اللؽة إجراء ٌلحق الصٌاؼة ألؼراض فنٌة 

ٌّون العرب ربما اصطنعامة , هو خرق لمثالٌة النظام اللؽوي .  عوا هذا وكان البالؼ

 ًّ اإلجراء فً فهم النص أو تفهٌمه حٌن ٌالحظون خروج الكالم عن النظام األسلوب

الرتٌب, أي حٌن ٌالحظون أّن المتكلّم انتهك حرمة نظام الكالم المؤلوؾ بٌن الناس 

كاستعمال اسم الفعل مكان اسم المفعول, أو تقدٌم المفعول على فعله وفاعله, أو 

 عله.  االستؽناء بالمصدر عن فِ 

وان اعتمدت نظاما  –. هً اللؽة التً  من اللغة هو اللغة العدمية والمستوى الثالث

.. ولعّل أّوَل من سبق من المفّكرٌن التنتج معنى وال تفٌد داللة . –نحوٌا صحٌحا 



ٌٌّن العرب إلى تصنٌؾ الكالم إلى فاسد, ومحال, ومستقٌم, ونحو ذلك, أن  اللؽو

مستقٌم حسن, ومحال, », حٌن قّرر أّن من الكالم ما هو «الكتاب»ٌكون سٌبوٌه فً 

ومستقٌم كِذب, ومستقٌم قبٌح, وما هو محال كذب. فؤّما المستقٌم الحَسن فقولك: أتٌُت 

أمِس, وسآتٌك ؼداً. وأّما المحال, فؤن تنقض أّول كالمك بآخره فتقول: أتٌُتَك ؼداً, 

الجبل وشِربت ماء البحر, ونحوه.  وسآتٌك أمس. وأّما المستقٌم الكذب فقولك: حَملتُ 

وأّما المستقٌم القبٌح فؤن تضَع اللّفَظ فً ؼٌر موضعه نحو قولك: قد, زٌداً, رأٌت, 

سوؾ أشرب ماء »وكً, زٌٌد, ٌؤتٌك, وأشباه هذا. وأّما المحال الكذب فؤن تقول: 

 البحر 

 

 الصورة الشعرٌة .         ا.د. علً متعب جاسم 
باظهار الجانب البٌانً من الشعر وهو ما ٌمكن ان نلمحه فً مونة اهتم النقد القدٌم 

النقد العربً بمظاهر ومقوالت مختلفة , لكن سنركز الحدٌث على الجانب 
 التصوٌري منه , وقد ربطه القدماء بالقدرة على استعمال اللؽة استعماال مجازٌا . 

فظ وسهولة المخرج الجاحظ فً قوله الماثور "الشان فً اقامة الوزن وتخٌر الل
وكثرة الماء وجودة السبك  فانما الشعر صٌاؼة وضرب من النسج وجنس من 

 التصوٌر " 
ولو الحظنا ان عبارته " فانما الشعر...." نتٌجة لما قدمه اي ان الصورة فً الشعر 

 نتاج ماذكره " اقامة الوزن تخٌر اللفظ ....الخ " 
نزلة المادة الموضوعة والشعر فٌها وعند قدامة " اذا كانت المعانً للشعر بم

كالصورة كما ٌوجد فً كل صناعة ". نالحظ تاكٌده على ان الشعر فن التالعب 
 باللؽة النتاج معنى جدٌد , والمعنى الجدٌد هو الصورة التً ٌبدعها الشاعر . 

وعند الجرجانً : " ومعلوم ان سبٌل الكالم سبٌل التصوٌر والصٌاؼة وان سبٌل 
ي ٌعبر عنه سبٌل الشًء الذي ٌقع التصوٌر والصوغ فٌه كالفضة المعنى الذ

 والذهب ٌصاغ منهما خاتم او سوار ". 
لكن ٌلتفت الفالسفة المسلمون الى طبٌعة الصورة من حٌث ان الشعر قابم على 
التخٌل والتخٌٌل فهو عنده كالم مخٌل , ٌحدث انفعاال او استجابة , وذه االستجابة 

 ة مخٌلة الشاعر والمخٌلة نتاج لؽة انفعالٌة " مجازٌة ". قابمة حتما على قو
لكن ٌبقى هذا المصطلح واحدا من اه المصطلحات التً انشؽلنا بها نتٌجة اهتمام 
النقد الؽربً بها فً نهاٌات القرن التاسع عشر وبداٌات القرن العشرٌن وقد ازداد 

د ان  تطورت المناهج االهتمام بها بعد ان عدت واحدة من اهم اركان الشعر وبع
النقدٌة  واصبح باالمكان تحلٌل الصورة الشعرٌة من زواٌا او رإى منهجٌة مختلفة 

 . 



لقد تركز البحث فً الصورة حدٌثا على جانب الكٌفٌة التً ٌمكن للشاعر بها ان 
ٌكثؾ تجربته من خالل اللؽة لٌعبر عنها بالصورة اي التفاعل بٌن الرإٌة والفكرة 

خرى والتعبٌر عنها باللؽة  بما ٌمكن اٌجازه وفقا للدكتور عناد ؼزوان والحواس اال
ب " التاثٌر الذي ٌخلقه فً نفوسنا التفاعل الفنً بٌن الفكرة والرإٌة الحسٌة عن 

 طرٌق جودة الصوغ والسبك بلؽة شعرٌة انفعالٌة صافٌة . 
ى اعتمادا وبذلك تعتمد الصورة على اركان ربٌسة كما ٌجملها د. خالد علً مصطف

 على استنتاجه من الجرجانً اذ ٌرى انها تقوم على :
. الجمع بٌن الشكل وهٌبة الحركة 3.المسافة التخٌٌلٌة .2.المعنى ومعنى المعنى . 1

 . ونضٌؾ بعدا اخر هو البعد الرإٌوي والنفسً .

 

متعب  قصٌدة القناع :                                                        د. علً

 جاسم 

القناع فً الشعر تقنٌة رافقت القصٌدة الحدٌثة " قصٌدة التفعٌلة " وقد اتجه الٌها 

الشاعر بفعل التجرٌب الفنً والتاثر بالتجارب الؽربٌة ,فضال عما توفره هذه التقنٌة 

من تشخٌص سلبٌات الواقع او طرح الرإى المؽاٌرة وال نستبعد اٌضا ان من اسباب 

التقارب او التداخل بٌن الفنون االبداعٌة اذ افادت القصٌدة من السرد توظٌفها , ذلك 

والمسرح والفنون التشكٌلٌة , حتى اصبح من الممكن الحدٌث عن " قصٌدة سٌنمٌة 

 او تشكٌلٌة او ممسرحة او سردٌة ". 

والن القناع فً االصل تقانة مسرحٌة , اذ ٌختفً الممثل خلؾ قناع لٌإدي دوره 

د شخص ٌمثله القناع , وفً الشعر تكون المسالة قرٌبة من ذلك اٌضا ,امام المشاه

 من حٌث التقانة وتختلؾ حتما من حٌث التكتٌك . 

وقصٌدة القناع كما ٌعرفها د. محسن اطٌمش  استحضار " شخصٌة ٌستطٌع 

الشاعران ٌقول  من خاللها كل شًء دون ان ٌعتمد شخصه او صوته الذاتً بشكل 

 مباشر ". 

ان الشاعر ٌختار شخصٌة " قد تكون سٌاسٌة او ثقافٌة او فكرٌة او دٌنٌة او بمعنى 

اسطورٌة او خرافٌة " وتكون هذه الشخصٌة هً المتحدثة , هً التً تقول وتنشًء 



االحداث وتنمٌها , الشاعر لٌس موجودا , النسمع صوته او نراه , انه مختؾ خلفها 

 ,وعلٌنا ان نالحظ االتً : 

صٌة مهم جدا , ٌجب ان تكون ذات فعل تاثٌري واضح , اي لها اختٌار الشخ-1

 مكانة فاعلة . 

تكون الشخصٌة فً الؽالب االعم , تراثٌة , وٌندر جدا ان تكون  قرٌبة من  -2

عصر الشاعر وال تكون معاصرة له , لكً ٌستطٌع الشاعر تقوٌلها ما ٌراه ,  ولكً 

الشخصٌة واقعٌة , فربما تكون ال ٌشترط ان تكون  –3تكون شاهدة على العصر 

 اسطورٌة , ورما تكون خرافٌة مثل شخصٌة السندباد وهكذا . 

 شكلت قصٌدة القناع واحدة من اهم قنوات التواصل مع التراث , كشفا وتوظٌفا .  -4

لم تقتصر قصٌدة القناع على " شعر التفعٌلة " فعلى الرؼم من انها بدات معه اال  -5

بصفتها تقنٌة " فً قصابد النثر وقصابد العمود ومنها قصٌدة  اننا نلحظ توظٌفها "

الطوفان لعارؾ الساعدي , وفٌها ٌتقمص شخصٌة " ابن نوح علٌه السالم " لٌتحدث 

 الى ابٌه وٌختفً صوت الشاعر . 

هناك مصطلح قرٌب من القناع هو المراة  , وهو تقانة شعرٌة سردٌة  اٌضا  -6

افتراضٌة لشخصٌة او حدث او مكان و قد تذكر المراة  ٌقؾ فٌها الشاعر امام مراة 

صراحة او التذكر لٌرصد ما ٌتراءى فً اعماقها وتشكل المراة اسلوبا من اسالٌب 

النظر الى الماضً ال لٌكون حاضرا وانما لٌكون شاهدا على الحاضر , والمراة 

صلح للماضً اشد واقعٌة من القناع واكثر حٌادٌة  كما انها اوسع مجاال منه اذ ت

وللحاضر وتكون اكثر تكثٌفا اٌضا . وقد عرؾ بها ادونٌس السٌما فً دٌوانه " 

 المسرح والمراٌا . 

 الرمز : 

البد لنا بداٌة من التفرٌق بٌن الرمزٌة وهً مذهب ادبً سناتً علٌه الحقا وبٌن 

الرمز بصفته تركٌبا لفظٌا ٌتضمن بعدٌن اساسٌن هما مستوى الحضور الحسً فً 

اق النص ومستوى الحضور المعنوي الذي ٌتم اكتشافه من  سٌاق النص كامال او سٌ

 من مجمل التجربة االبداعٌة للشاعر . 



 وٌمكن ان نحدد وظٌفة الرمز انه : 

ٌكثؾ المعنى وٌحٌله الى صورة او مجموعة من الصور التً تستدعٌها مخٌلة  -ا 

 القارئ .

" الملفوظ الحسً " تداعٌات واٌحاءات ما ٌعنً ان قٌمة الرمز تكمن فً اثارة  

 شعورٌة توقع فً النفس ما الٌمكن التعبٌر عنه بطرق التسمٌة  . 

وان كان  بطرٌقة ؼٌر مباشرة ,لذا ٌعد  –انه ٌجنب الشاعر التصرٌح بالمعنى -ب

 الرمز اعلى ما ٌمكن ان ٌمثله فن الشاعر . 

 وٌمكن ان نالحظ فً الرمز االتً : 

فبعضها تارٌخً وبعضها اسطوري او دٌنً او ماخوذ من تتنوع الرموز -1

الواقع او من الطبٌعة او رمز شخصً " مثال المطر عند السٌاب . تموز عند 

كثٌر من الشعراء . الحجر . عند ادونٌس . البحر والصحراء عند خالد علً 

 مصطفى و .المسٌح او السندباد ,او الرا عند البٌاتً وؼٌرها .

ان ٌكون شخصٌا . الشاعر ٌفرغ اللفظة من محتواها او ٌفترض بالرمز -2

 من تارٌخها لتكون خاصة به . 

على الرؼم من ان فً بعض دوال البالؼة العربٌة اٌحاءا بالرمز مثل -3

الكناٌة وتوابعها , وعلى الرؼم من ان اللؽة الشعرٌة بشكل عام رمزٌة , اال 

صة انه ٌمثل جزءا من تارٌخ ان " الرمز " وفقا للمفهوم السابق ذو طبٌعة خا

 الشاعر الفكري ومن مواقفه ورإاه وتصوراته . 

 االسطورة : 

اول ما ٌمكن االشارة الٌه ان االسطورة , حكاٌة  ذات ابعاد قدسٌة النها 

ترتبط بااللهة وبذاك تختلؾ عن الخرافة ذات البعد الدنٌوي . والنها كذلك 

بً وجوده وعلل نظرته الى الكون فهً " الوعاء االشمل الذي فسر فٌه البدا

محددا عالقته بالطبٌعة من خالل عالقته باللهة التً عدها القوة المسٌرة 

والمنظمة والمسٌطرة على جمٌع الظواهر الطبٌعٌة ". بما ٌعنً انها اسلوب 



لتفسٌر الظواهر الؽامضة ومحاولة لتاكٌد الذات من خالل تحوٌلها الى 

 مروٌات . 

ا بالشعر ؟. السإال ما عالقته  

هناك اكثر من مستوى لهذه العالقة منها المستوى الفنً الجمالً , ومنها ما 

ٌتعلق بالمستوى التكنٌكً  ومنها ما ٌتعلق بالمستوى الفكري اذ تسهم فً نقل 

 التجربة من مستواها الشخصً الى مستوى انسانً . 

 والبد من االشارة الى االتً : 

من لجا الى توظٌؾ االسطورة  لم ٌكن الشاعر الحدٌث اول-1

واستثمارها فً بناء نصوصه , فقد سبق الٌها شعراء مثل  جماعة 

المهجر وابولو لكن الشعراء الرواد واهمهم السٌاب تعامل معها بشكل 

مختلؾ تماما ومثله البٌاتً وادونٌس وصالح عبد الصبور ومحمود 

  دروٌش  وؼٌرهم  بعد ان اطلعوا على التجارب الؽربٌة .

اختلؾ مستوى التوظٌؾ وطبٌعته من نص الى اخر ومن شاعر الى -2

اخر , فهناك توظٌؾ للرمز االسطوري او شخصٌة اسطورٌة او الداللة 

 الكلٌة او المزج بٌن اكثر من اسطورة . 

لعل من اهم خصابص التوظٌؾ لالسطورة ان الشاعر ٌعٌد ارتباطها  -3

لشعر تنزع دالالته االم ومناخها بالواقع الذي ٌعٌشه . ان االسطورة فً ا

 الذي انولدت فٌه لتكون جزءا من تجربة الشاعر او تجربة النص . 

ٌظهر عند بعض الشعراء التوحد مع الرمز االسطوري . -4  

تظهر االسطورة فً بعض النصوص بشكل مباشر اي باحالة   -5

. واضحة , وتختفً احٌانا االشارة الٌها لتبقى مالمحها الدالة فقط   
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وفً العراق الؾ افعى تشرب الرحٌق -1  

 من زهرة ٌربها الفرات بالندى                   " اسطورة كلكامش " 



 

اللٌل ٌطبق مرة اخرى فتشربه المدٌنة -2  

 والعابرون الى القرارة مثل اؼنٌة حزٌنة 
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 " سٌزٌؾ " ٌرفعها فتسقط للحضٌض مع انهٌارك "
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 صحا تموز عاد لبابل الخضراء ٌرعاها 
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