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ملخّص املقال
إنّ للحووواا اس و و خاص وة لِصووور ا البصوورية والس و عية احملول ووة بعض و ا الووض بعووً دوراق مرموق واق بووارزاق يف خلو و و
تشكيل الصور الشعرية و إعطائ ا اجل الية الفنية و إنّ توظيف الشاعر هلذه اآللية التصويرية و الو تسو ض بتراسول
احلوواا رورك نوع و قا موا اآلاووارة ال ّذ نيوة والتدييليووة لودب القووارا و بسوبل ووذه احملاولوة التحوليووة للحوواا تت وورد
احملسوسوواأ أايان و قا ِم و ها اسوويت ا الواقعيووة وتتحووول إة مش وواعر ع يقووة مووملاّرة ت وال يف نفسووية ا تلق و مووا ال يتوقعو و ؛
فيسوا م بووذل يف تع ي و الرليوة ال و يسووعن الشواعر لنقل و ا إلووض القوارا .إ ّن ووذه ال لووا رة الشوعرية اجل اليووة ال و
يعت ود علي وا بعوً الشوعراا ا عاصوريا بوصوف ا إاودب آليواأ االنييواا الودالع تعتو موا العناصور الشوعرية اهلامووة.
يتنواول وذا ا قووال بالدراسوة والتحليول وا قارنووة وذه ال لوا رة اجل اليووة يف اوعر الشواعر االيوورا « سو را سووب ري»
والشواعر العراقو «عبودالو ا البيووا » يف صووراا الشوعرية .إ ّن نتووائه وذه الدراسوة توود ّل علون أن احلوواا اس و
لودب الشواعري كا كوال قا موا تغوادر وظائف وا ا ع وودة هبوا إة و ظوائف اريبوة تتقوامع منطقيو قا موع وم ك لتو ا ا لوفوة لتح ّق و
األاراض ال تع ي عا توصيل ا التراكيل العادية يف اللغة.

الكلمات الرئيسة
الشعر ا عاصر االنيياا الصور احملولة س را سب ري عبدالو ا البيا .

الكاتل ا سملول اهلاتف90171411390 :
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جملة اللغة العربية وآداهبا

 .1مقدمة
إنّ الشاعر ال ريد عا اللغاأ العادية أو األساليل االعتيادية يف صويااة اوعره إالّ موا أجول
خلو لغووة اانيوة أو إبووداع أسولو مت ووايي مييول إة خوور عالقوة م لوفووة بو الكل ووة وداللت و ا
ا عتووادة يف اللغووة الطبيعيووة .يف سووبيل ووذه ا اووارة قوود تسووا م الصووور الشووعرية ب نواع ووا
ا دتلفة يف حتطيم اللغاأ العادية وهتشيم التراكيل ا نطقية؛ ألنّ ا لوف ما الكوالم روري
حبسل العادة والتوقع وال يال يف ا تلق أي إاساا أو ارابة أما العدول عا ا عيار ف و ما
يتوسل ب الشاعر ليش النص الشعري مساره ا لوف مِاه أجل ي يقلة ا تلق .
ما ذا ا نطل تتحول الصور احلسية مبو ك لت ا اجملازية وب نواع ا اس سوة :البصورية
السو عية الل سووية الذّوقيوة والش و ية إة أدواأ ذاأ وظوائف جديوودة امتلكول القوودرة علوون
إدراك الورواب ا فقووودة ب و األاووياا وخل و الع ليووة ا بداعيووة الفنيووة مووا خووالل امتالك ووا
الفاعليووة التعب يووة يف تشووكيل الصووورة الشووعرية؛ ف ويس و ن ووذا ال ّلووون التصووويري « تراس وول
احلواا» و ذا األسلو -الذي يكالر عادة يف القصائد الرميية  -يسو علون عكو التوظيوف
ا لوف يف لغة التعب الفين ويعد ما أقوب التشكيالأ احلسوية للصوورة؛ ف وا خالهلوا يكوون
ا وي بو احلوواا وخلدلووة وظائف وا ايو تتبوادل احلووواا معطياهتوا .بعبوارة أخورب لقوود
وظوف الشوعراا تقنيوة « تراسوول احلوواا» لتع يو ا عوا الشووعري الوذي يرموون إليو فقوواموا
با ياوجووة ب و احلاسووت ك أو أكالوور صووا رعوول قصووائد م ترتق و هبووذه اآلليووة مووا الضووي
والسوطحية إة التحلي و يف واا اسيووال لووذل فقود يوورب الشوواعر ب ذنيو ويس و ع جبلووده
ويشم بعيني مالالق؛ أي أن خبيال الواسع يعط لألاياا ال يدرك ا حباسة السو ع صوفاأ
األاياا ال يدرك ا حباسة البصور ويصِوف األاوياا الو يودرك ا حباسوة الوذّو بصوفاأ
األاياا ال يدرك ا حباسة الشم و...
بناا علن ذل يتصدب البااالانِ ما خالل تطبي مناذ موا أاوعار « سو را سوب ري»
و«عبدالو ا البيا » لإلجابة علن السملال ك التالي ك:
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 . 1كيوف يسوتددم الشواعرانِ آليوة « تراسول احلوواا» كع ليوة إبداعيوة نو ا نصوص و ا
الشعرية؟
 . 2مووا موودب وظيفووة ااس و البصوور والس و ع يف توجي و ا عووا اجملووازي ن و ا ربووة
الشاعرياك؟
ف ذا ما سنحاول ا جابة عن ما خالل استعراض وجووه التشواب يف أع اهل وا الشوعرية
با عت اد علن ا ن ه التطبيق  -التحليل وذل باستقراا بنية النص الداخلية؛ براز ما في
ما مواما اجل ال والت يي.

 .2سوابق البحث
قد كُتِبله دراساأ كال ة اول االنيياا وأسواليب يف الشوعر الفارسو والعورع ا عاصور خوالل
السونواأ األخ و ة منو ا :كتووا «مِواه علووم اللغوة إة األد » للوودكتور كوور صووفوي وكتووا
« االنييواا يف اسطووا النقودي والبالا و عنوود العور » للوودكتور عبوواا راويد الووددة وكتووا
«االنيياا ما منلور الدراساأ األسلوبية» للدكتور أمحد حم د وي .
ل وذه الدراسواأ بالعديود موا ا الالواأ واالسوتنتاجاأ النقديوة العاموة ولكوا
قد افل ه
صا الريل في أنّ دراسة «االنيياا الدالع» ما خالل تقنية « تراسل احلواا» ن ا ربة
الشوواعرياك « س و را سووب ري» و«عبوودالو ا البيووا » تكشووف عووا ع و التعووب اجملووازي
للحواا اس خاصة ااس البصر والس ع وتضعنا علن مقربة ما اللا رة ا وة يف
الدراساأ األسلوبية احلديالة ال تدرا النص الشعري علون أنو أسولو خموالف لل و لوف
لووذل ميتوواز ووذا البح و مبووال يياول و البووااالون ويكووون جديووداق بالنسووب ة الووض الدراسوواأ
األخرب.

 .3االنزياح وحدوده املقبولة يف الشعر
االنييوواا مووا ا صووطلحاأ ا تداولووة ال و تطل و للداللووة علوون العوودول عووا الوون العووادي
و و"استع ال ا بدع للغة مفرداأ وتراكيل وصور استع االق خير هبا ع ا و معتاد ومو لوف
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حبي يملدي ما ينبغ ل أن يتصف ب ما تفرد وإبداع وقوة جذ وأسر" (وي .)1 :2995
بعبارة أخرب االنييواا وو "اختورا مالاليوة اللغوة والت ورل علي وا يف األداا ا بوداع حبيو
يفضن ذا االاترا إة انت اك الصيااة ال علي ا النس ا لوف وا الواعّ أو إة العودول
يف مستوب اللغة الدالع ع ا علي ذا النس " (الددة .)15 :2990
ما ذا ا نطل فإن ما نس ي االنيياا الودالع وو يف احلقيقوة نووع موا عالقوة اريبوة
ب الكل اأ يف أاناا ع لية التركيل الدالع وهبذا النوع ما االنيياا ختر اللغة ما دائورة
األلفاظ والدالالأ و تزنع إة ا هبام الذي رتويو الونص .وموا اجلودير ذكوره أنّ "االنييواا
ا فرط كالم ا مقبول مستعص علون الت ويول مسوتحيل التواصول واالنييواا ال يكوون اوعرياق
إال ألن يعود يف حللة اانية لك خيضوع لع ليوة التصوحي ،وليعيود للكوالم انسو ام ووظيفتو
التواصلية"(وي  )194 :2995ف باا علم ا عا يف كال م ا جوانب ا دارأ اول العودول
عا ا عيار أو الن ا لوف اسول مف ووم أصوحا أ ول البالاوة .وم وا يكوون موا األمور
فاالنيياا مقبول إذا كان ل ارض فين ي وجد ما ورائ ع ليوة اسلو وا بوداع .فوإن ا بوداع
يف الشوعر ووو النلور إة األاووياا ا لوفوة بطريقووة ا و م لوفوة والشوواعر ا بودع ووو الووذي
"ميتل القدرة علن إدراك الرواب ا فقودة ب األاياا واستكشواف العالقواأ تفكيك وا
وإعوادة صووياات ا بوورواب جديوودة هلووا العالقوة األوا و بنفسوويت ومريقت و ا ت يووية يف تنوواول
األمور حبي تبودو لخخوريا وك وا تورب ألول مورة" (انويم 1007م )12 :فالشواعر الوذي
رري اعره حبسل العادة وحتل سلطة ا عيار ال يستطيع أن يوال يف ا تلقو أي لوذة لوذل
رل علي أن"يزناا عا من األداا ا لوف ليحقّ ما يريده ما أ داف يع ي عوا توصويل ا
 )195 :2912ألن العودول عوا ا عيوار والوزنوع إة
التركيل العادي" (أنلر :مرادي وقوا
االن يياا ي ز مقدرة الشاعر اسيالية يف توظيف الطاقة التعب ية الكامنة يف اللغاأ العاديوة
وما أجل ذل ريد التركيل عا صواب ؛ أي منطقيت ويدخل يف اخترا السيا ا لوف.

 .4التخييل والتشكيل اجلمايل للصّور املتراسلة
يقترن الشعر بالتصوير ويتدذ الشاعر خبيالو الوا سوع موا الصوور الشوعرية نافوذة يطول موا
خالهلا علن أسرار عا ومبيعت  .فالشاعر ال يستطيع أن ينلم الشعر بدون صور فو"الصور

ال صُّور البصرية والس عية احملولة يف اعر س را سب ري و عبدالو ا البيا (دراسة و مقارنة)

125 

ال يعرن ا الشاعر علن النواا و الو ت خوذ ب لبواهبم"(.الربواع  )27 :1010بعبوارة
أخرب أن الشاعر يف إيصال لل ست ع "رت د مبوا يوراه مناسو باق موا الوسوائل مصووراق اوال
رلياه فيكون من أن يتف مع علن ما اجت د في وكالاا يف صوورة احملسوا قصوداق وف واق"
(د ينة .)240 :2912
يف إمار ذه ا اارة يعد التدييل "ملكة أدبية تعو األديول عاموة والشواعر خاصوة علون
تو ليف الصوور وتشوكيل ا بعود ميج وا بعوامفو ومشواعره وأااسيسو "(نويف )101 :1002
و" عل يرب األاياا يف الطبيعة والواقوع احملوي بو أكالور ونووااق واودة وصوفاا" (النووي
 )04 :1001فالتدييل "يغط أاياناق موا يف اللغوة موا قصوور ونقوص وا يعطو مفرداهتوا موا
توسوع وزيوادة يف معاني وا بواجل ع بو ا تباعووداأ وا تنوافراأ خبلو عالقواأ بينو ا مناسووبة
تمللف بين ا و عل ا ك ا ما عال وااد"(عصفور  )14 :1002لوذل يوعود الشوعر "جوو ر
احليواة لووألد التديلو "( ووو  )122 :1005و وذا يعووين أنو يعت وود أساسواق علوون اسيوال .و" ووا
كان وول الص ووورة و و وس وويلة اسي ووال يف الشو ووعر فإنن ووا نس ووتطيع الق ووول" :أن الش ووعر مالو وول
التصوير"(أنلر :كباب .)7 :1000
ما ذا ا نطل ي « تراسل احلوواا» بوصوف أاود آليواأ الصوور اسياليوة يف الشوعر
"مقترناق بنلرية «العالقاأ الناائة» يف الغر بسبل معطياأ اضارية خاصة مال اق كوذل
اسم صاال ذه النلرية «بودل » ااعر الرميية ا ش ور فقد أفصحل أاوعاره عوا رأيو
يف جمال الطبيعة علن حنو اامً معقد يف عال الشوعر خباصة"(رمضوان  )2 :2991وقود
اوزأ نلرية العالقاأ ذه ميدا ا فض جمال الطبيعة إة ما يسو ن بوو « تراسول احلوواا»
واختالم ا وتعب أاد ا عا اآلخر فالل والشم والس ع والبصر والذّو اواا ما نووع
آخر ووسائل فين تت اوز اودود ا الطبيعيوة إة معوان جديودة مبتكورة" (احل ودا :1070
 .)251بعبارة أخرب كوال اق موا نفصول بو مودركاأ اواسونا اس و دون أن خنلو بينو ا
فنقوول علون سووبيل ا الوال :إنّ اللوون األخضوور مودرك بصوري وصوووأ البولْبوول مودرك ع و
واالوة العسل مدرك ذوق ورائحة الورد مدرك مش ونعوموة القُطْوا مودرك سو ف وذه
األوصاف كلّ ا صوحيحة إذا اكتفينوا باجلانول احلسو لل ودركاأ أموا إذا نلرنوا إة جانبو ا
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التدييل فإن األمر خيتلف ف الالق اللون األخضر يبع علن االنشراا وصوأ العصفور يبع
علن النشوة؛ ولذل روز أن نقول« :األبيً الناعم» و«الصوأ العطري»؛ ف ذا اسل جائي
يف عوال الشوعر وينطوووي حتول ظوا رة تس و ن « تراسول احلوواا»" وتعووين "وصوف موودركاأ
ااسة ما احلواا بصفاأ مدركاأ ااسة أخرب" (السعد .)05 :1071
يف سبيل ذه ا اارة وما خالل تعريف « تراسل احلوواا» ميكننوا أن نقوول إن التدييول
أسلو بالا يصل ب الشاعر إة ع لية اسل وا بداع وميكا اختاذ تعريف ل يف صيااة
الصور التراسلية ب ن ملكة إبداع واختراع وابتكار ميتلك وا األديول بالقافتو وت ملو يف العوال
احملي ب فيدل ب عا اق جديداق خمتلفاق عوا العوال ا و لوف راوم أن مادتو األساسوية موا
ا لوف؛ صا ع ورأب وقرأ و وتذو ؛ مت يياق عا ا ه؛ إذ ميل القدرة علن الت ا يف
ا تلق و ت و ا اق رعل و يتفاعوول ويتواصوول ويتعووامف؛ فوويغ يف فكووره أو يضوويف إلي و إاساس واق
جديداق واعوراق ل يشعر ب ما قبل.
علن ذا يبدو أنّ اجل ال يف الصور ا تراسلة بوصف ا فناق مجالياق وختييالق ذ نياق يتفاعل
موع الوجووود بو احلقيقووة والوو م "يل و أوتوار الوونف وا رادة بودائرة وسوويطة و دائوورة
احلوودا والتصووور" (عسوواف  ) 13 :1072فيبوودو أن هلووذه الصووور احملولووة قوودرة علوون نقوول
احلواا اس نقالق خيالياق يلقن يف النف اوباق فيكوون مجالو يف تصووير اللواواأ الو
أتاال النقل مبنط اعري "ر لنا إة األع سراق إة األاود سوحراق إة معوا الوجوود
الع يل إة احلياة الداخلية ا ستترة يف جو ر األاياا" ( ي ل .)31 :1079

 .5التحويل احلسي لدى «سهراب سبهري» و«عبدالوهاب البيايت»
قد توزعل الصور الشعرية لدب الشاعرياك « س را سب ري» و«عبدالو ا البيا » يف كال
ما األايان ب اللوااأ ال ارتكيأ علن اركة احلواا اس األدبية فشوكلل «الصوور
ا تراسلة» أو «الصور احملولة» مسااة واسعة ما نصوص ا الشعري وأدأ إة توليد عالقاأ
جديودة اسوتطاعل أن تسوق احلوواجي الالابتوة بو مودركاأ احلوواا اس و مسووتفيدة يف
ذل ما مجالياأ التدييل ألن ذه الصور موا ايو و تشوكيل مجواع ينشوئ الشواعري كا
ختييالق تصويرياق ال يقوم علن العالقة ا رجعية ا نطقية ب احلاسة ومدركاهتا.
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مثة مناذ كال ة يف اعر «سوب ري» و«البيوا » تشوت ل علون التبوادل يف وظوائف احلاسوة
البصورية واحلاسووة الس و عية؛ في ووي الشوواعرانِ ب و ووات ك احلاسووت ك و موودركاأ احلووواا
األخرب ويتبلْورو ذا الن التصويري الذي يرتكي يف بنائ علن أكالور موا مودرك اسو يف
أاكال خمتلفة ميكا تفصيل يف اعراا علن النحو اآل :
 .1 5الصّور البصرية احملوّلة
ناك من ما «الصور ا تراسلة» و و ما ميكننا تس يت بالصورة البصورية احملولوة و و
تل ال توا بالوظيفة اجملازيوة الو تقتورن في وا «ااسوة البصور» بوو «احلوواا األخورب»
لِتتد ّلون ااسوة البصور عوا دور وا ا رجع و وداللتو ا الواقعيوة ولِيدور الشواعر عوا التعووب
العادي الذي متعودة الع علن رليت إة التعب الالم لوف والالمتوقع.
يف ذا الش ن تتصل «الصور البصرية» ب و «الصوور الذّوقيوة» موا او يييوي بينو ا يف
ربووة الشوواعرياك «س و را سووب ري» و«عبوودالو ا البيووا » وقوود رعوول الشوواعرانِ مووا
البصرياأ أمع ةق أو أاربة توملك لُ أو توشر و .ف ذا األمر لي مس لة إعتبامية لدي ا بل و
كسوور للغووة ا لوفووة والعوودول هبووا عووا مسووار ا ا ع ووود واالتسوواع يف توظيف ووا وبووالطبع قوود
إختبو أ وراا وذا االنييواا الودالع اايوواأ أو مقاصود ترقون بكوالم الشواعرياك إة ا سووتوب
اسياع.
يف ذا الصدد أن ا فرداأ ال تشكلل من ا قصائد «سب ري» تع عا رليت الع يقة
للوظيفة اجملازية حلاسة البصر احملولة إة ااسوة الوذو عنوده لوذل يوذو الشواعر بف و
الضوياا بوصوف موا معطيواأ ااسوة البصور يف قصويدة «صداى پدا آب :صووأ خطووة ا وواا»
ويقول:
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روشنی را بچشيم
شب ي ك دهك ده را وزن كنيم ،خواب ي ك آهو را
گرمى النه ل ك ل ك را ادراك كنيم
روى قانون چمن پا ن گ ذاريم

(سب ري )112 :1470
الترمجة( :لِنذُ ه الضيااَ  /لِنيكنْ ليلةَ قريةٍ ومنام اَيال /ولنشعره بدِفا (=ارارة) وكرك
القل  /وعلينا أن ال نسح ب قدامنا قانونَ العوشل).
والالفل يف ذه ا قطوعة أن اا سة البصر ال يتحدثُ عن ا الشاعرو ما خالل توظيوف
عبارة « لِنذُ ه الضيااَ» ت خذ بعداق داللياق ختتور فاعليتو ا الواقعيوة وتتحورك نو ا وظيفتو ا
اجملازيوة .فقود جواا وذا التراسول لتع و االنييوواا الوذي رعول ا تلقو ي ويم يف اسيوال ع و
سحر الكل ة البصرية احملولة إة الذّوقية.
ويف قصويدة أخورب للشوواعر بعنووان «كووو قطوره و وم :أيووا قطورة الووو م» يشوكلُ الشوواعر
صورت الشعري ة يف لواة تشب الصورة السابقة اي يتحوولُ ا ودرك البصوري إة ا ودرك
الذّوق مرة أخرب:
در خورشيدِ چمنها ،خزندهای ديده گشود
چشمانش ،بي كرانیِ بركه را نوشيد

(سب ري )193 :1470
الترمجة ( :عند مش ك األعشا فتحله زاافةٌ عيني وا /عيونو وا اسوتقله راوا ال كوةَ
الواسعةَ).
يوالاو أن «العو » مودرك بصووري و«الشور » مودرك ذوقو فيع ولُ الشواعر موا خووالل
التواف أو التياما ب ااس البصر والذّو علن إسقاط احلواجي النفسوية وا عنويوة الو
ا بله ب ات احلاست ك فال يعود ناك فر يذكر بين ا.
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وتقترن الصورة البصرية بالصورة الذوقيوة لودب سو را مورة أخورب يف قصويدة «اين وا
پرنده بود :كان الطائر نا» تسوتند إة ا ودرك ا رئو (=النووم) يف احتواده وانصو اره موع
ا درك الذوق (=احلالوة) لت احملصولة صوورة تفاعول في وا البعودان وتضوافرا يف منح وا
بعداق ختييلياق خاصاق:
روزگاری كه در سايه برگِ ادراك
روی پل ك درشتِ بشارت
خواب شيرينی از هوش میرفت
خونِ انسان ،پُر از شمشِ اشراق میشد

(سب ري )230 :1470
الترمجة( :يف يومٍ (=د رٍ) ويف ظلِّ ورقةِ الوع  /وعلَوض جفواك البوشور الْبوارزة /يغيولو
النوم احللو /كانَ دمو ا نسانِ ميتلئ مِاه سبكيكةِ االارا ).
ايو يوالا و وذا التبووادل والووتالام بو ا وودرك البصووري (=النووم) وا وودرك ال وذّوق
(=احلالوة)؛ ف ذا التراب والتراسل رذ ا تلق ومينح لذة قائ ة علن االنيياا الدالع؛
فنالا إ يار احلواجي النفسوية وا عنويوة الفاصولة بو وذي كا ا ودرك ك اتون أصوب ،للنووم
االوة تذا .
ويف ذا اجملال مع الت مل يف قصيدة «يف اانة األقدار» لو «عبدالو ا البيا » يرب أن
التياو ب الصورة البصرية والذّوقية قد جعلَ «ظالم النور» كو «مااٍ» يشرب الشاعر:
ف وقد الفانو اه
واحب ُ ع ا ا لْ فَراا ةْ
لع لّ ا تط و يف ذا ال لّال مك األخض رك ا سحو ره
و اار و ظالم الن و ره
و ا طِّم الي جاجة
ف ذه الليل ةُ ال تعو ده
(البيا )01/2 :1005
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الصورة ا تقدمة تال ايئاق ما الغرابة فتركيل «ظالم النور» -الذي يعت ود علون اجل وع
ب األاياا ا تباعدة وتعان الش ا ونقيض يف كيان وااد  -و و ما مدركاأ «ااسة البصر»
يكتسول صوفاأ ذوقيوة عنوودما يسوتع ل ا الشواعر مووع فعول «أاور و» الووذي يورتب ب و «ااسووة
الذو » .فالنص يوا بالتدييل الذي يتس مع االة الشاعر النفسية وقود اسوتعان الشواعر
في لِتع ي رليت عا مري التبادل الذي يوفر ل لواة فنية اختذأ مابعاق مغايراق لل لوف.
ويف قصويدة أخورب للشوواعر «البيوا » بعنووان «مووا أاويان الليول» يشووكلُ الشواعر لوات و
الشعرية يف اكل يشب الصورة السابقة اي يتحولُ ا درك البصري إة ا درك الذّوق :
مشوع الالئ أنا اَأه هبا ال دُّجن
ا رب له سنا ا نحك ةُ األرياا

(البيا )40/1 :1005
إن بناا الصورة عا مري تبادل ا دركاأ يف ذا الونص يرتكوي إة عنصور ا غوايرة وا
وو مو لوف؛ ف و «السونان» يف صوورت الواقعيوة رموي حلِودلة لألاوياا احلوادة الو يوورب ويول و و
ولكن يتحول يف الرلية الشعرية إة مااٍ يوشور و و كوذا يضوعنا وذا التعوب أموام التسوالل؛
إذ يقتضو السونان حبدت و ان يكوون اويئاق مرئي واق مل وسواق ميكوا ا مسوواك بو فكيوف ميكووا
اورهب ؟!
وقد وظف الشاعر آلية التراسل ب الصور البصرية والذوقية بشكل أع ما الن اذج ك
السابق يف قصيدة «مردية» اين ا يقول:
أمام البح رو و مِ اه ورائِ العد وُّ بكا رصا ده
و ا وأو يف ك لِّ مكا نٍ نر احلصا ره
فَ لْنشر ك الليل ةَ ات ن يسق َ اس ا ره
يف برك ةِ الن ا ره

(البيا )19/2 :1005
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يوالا أن التراب والتراسل ب ا درك البصوري والوذوق روذ ا تلقو ومينحو لوذة
قائ وة علون االنييواا الودالع؛ فنورب إ يوار احلوواجي النفسوية وا عنويوة الفاصولة بو وذي كا
ا درك ك اتن أصبحل الليل ة مااً يوشر و وحنا نتسائل كيوف ميكوا أن نشور الليلوة؟! ف وذا
التحول البصري الذّوق يضعنا أمام الغرابة ال تال يف النف إاساساق يزناا بالداللة عا
مستوا ا ا عياري الطبيع إة دالالأ مفاجئة توقع ا تلق .
زبودة القووول :تعودُّ الصووورة الشوعرية ال و تقوووم علون التحوي ول موا ا وودرك البصووري إة
ا درك الذوق واادة ما أ م االستراتي ياأ ا شتركة عنود الشواعرياك « سو را سوب ري»
و«عبدالو ا البيا » ال ختدم ا عا الذي يريد الشاعرانِ إيصال إة ا تلق ك ا أن وا
توضف إة اناا الشعر وع فاعليت عند ذياك الشاعرياك.
 .2 5الصّور السمعية احمل وّلة
الصووور الس و عية "تل و البصوورية مووا اي و القي ووة اجل اليووة واووا مع واق يفضووالن احلووواا
األخورب موا اي و القي وة العقليووة والالقافيوة"(مراد  )07 :1071فووا فرداأ الصووتية ال و
حتولُ إة مدركاأ احلواا األخرب واادة مِاه أ م األدواأ ال يستددم ا الشعراا يف بناا
صوور م ا تراسولة .فقوود تتحورك ااسوة الس و ع مت شوي ةق موع احلووواا األخورب وختور عووا
تعب ا السائد وا تعارف قياساق يف االسوتع ال رليوةق وصويااةق وتركيبواق صوا يوقوع ا تلقو يف
دائرة احل ة نتي ة االقتوران بو ا ودرك الصوو وا ودركاأ األخورب يف مسوتوب االنييواا
الدالع.
يف إمار ذه ا اارة نرب يف كوال موا األايوان أن لأللووان قي و قا اوعرية تت واوز اودود
اللووون ذات و أو ا االووة علي و إة مسووتوياأ ختييليووة وإرائيووة؛ ف وو"إذا كووان الشووعر احلوودي
يستع ل بكالرة الكل واأ احلسوية وعلون اسصووم كل واأ اللوون فوإن ذلو لوي فقو ألجول
ا درا احلسو يف اجملوال الشوعري ك وا يوعتقود .إن كل وة اللوون ال حتيول علون اللوون أو بتعوب
أص ،ال حتيل علي إال يف اللحلة األوة ويف اللحلة الالانية يصوب ،اللوون داالق ودلول اوانٍ لو
مبيعة انفعالية" (كو .)290: 1070
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ما ذا ا نطل قد أفاد كولّ موا الشواعرياك « سو را سوب ري» و«عبودالو ا البيوا »
ب اعة ما ذا اجلانل يف رسم أمجل اللوااأ التدييلية وأروع ا معبِّريا ب عوا أفكاراوا
توارة وعووا اوعوراا تووارة أخورب .فاسووتطاع الشواعرانِ أن يشووكال لواواأ فنيووة قائ وة علوون
التياما احلس وتبادل مدركاأ احلواا ما خالل توظيف اللون ك فردة يف الصورة توظيفاق
يوا حبالة الشاعر النفسية ال تعك رليت ا التدييلية.
فالصورة اللونية ال تستال البصر ورذب قد لل يف قصيدة «خوابض در يا و :نومٌ
يف الضونواا» لس و را سووب ري موا خووالل ع ليووة التراسوول السو ع  /البصووري ب و كل ووة
«الالي  :اهلَنه وونة» ال تكون ظوا رة عيوة تورتب حباسوة السو ع وكل وة «األخضور» الو
تكون ظا رة مرئية تلوا حباسة البصر:
به نیها تن میساييم
و به الاليی سبزشان گ هواره روان را نوسان میدهيم

(سب ري )121 :1470
الترمجة (:نولَطِّخو أبداننا بالناياأِ /و بك نه وونتِ ا اسضرااِ يُّ م هد الرواك).
والالفوول أن االنييوواا يف ووذه ا قطوعووة يشووكل عنصووراق ام واق جووداق فعنوودما تسووتوجل
القورااة اللونيوة (= األخضوور) وصوف قا مبيعي و قا ألاوياا ا رئيوة يع وول الشواعر علوون كسور توقووع
القارا ما خالل إسقاط احلواجي النفسية وا عنوية الفاصولة بو ااسو السو ع والبصور
فال رد الشاعر فرقاق ب ات احلاست  .فا تلق يست ع بذ ول إة ذا التركيل الغريل
(= اهلَنه وونة اسضراا) ليدرك يف الن اية أن االنيياا يك وا يف ختييول الشواعر الع يو الوذي
هل هن وونووة بوواللون األخضوور و ووو بووذل ويحووول األموور العووادي إة آخوور موود ينووبً
يوورب ا َ
بالصورة اجل يلة ال عل الس ع مرئياق.
وقد أدب التبادل والتياما ب ااسة الس ع وااسة البصر عنود «سوب ري» إة االنييواا
الدالع اآلخر يف نف القصيدة السابقة اين ا راول الشاعر أن يقدم ربت احلسية ما
خالل اللون األخضر:
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آبی بلند را میانديشم وهياهوی سبز پايين را
ترسان از سايه خويش به نیزار آمدهام

(سب ري )121 :1470
الترمجة( :أفكّرو يف األزر ك الباسو ك (= السلو اا اليرقواا) ونونوااِ اسضورااِ السوفلن
(= األرض الدانية)  /قد جئلو إة القَصهباا خائفاق مِاه ظلّ ).
نالا أن كل ة «الضوناا» تتعدب حمور ا الس ع بكصوحهبةِ اللوون األخضور يف تركيول
«الضونواا اسضووراا» اي و تتدلوون احلاسووة السو عية عووا وظيفت و ا ا رجعيووة لتتحووول إة
ااسة بصرية تستفي وع ا تلق ما خالل إاداث خللَ يف توقع  .ف ذه الصورة احملولة عند
الشاعر قد جااأ تبعاق شاعره الع يقة الذي يطل للديال العنوان للوصوول إة موا خيوتله يف
ن ه.
وقد خر الشاعر عا التعب السائد وا تعارف قياساق يف االستع ال تركيباق مرة أخرب يف
نف القصيدة السابقة عندما يقول:
صدای شكست ،در تهیِ حادثه
نیها به هم میسايد
ترنمِ سبز میشكافد

(سب ري )121 :1470
الترمجة( :تراني م او صوأ ا خفا يف فراغ احلئاداِة /تلواو األقصا و بعهضو ا بكبعًٍ/
وتنهشطرو الترني ةُ اسضرااُ).
فالشاعر رعل الترني ة خضراا ك ا ظا رة بصرية تورب بالع حمققاق بذل التياما
ب ا درك البصري (= اسضراا) وا درك الس ع (= الترني ة)؛ فين  ،أن ينقل مشاعره
ما مستوا ا ا لوف إة ا ستوب االنيياا الغريل.
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وقد تبلورأ آلية التراسل ب الصور البصرية والس عية عند «سب ري» بشكل أع ما
الن واذ السووابقة يف قصويدة «تن و ا منلووره :وايود ا ش و د» إذ ميووي الشواعر اللالووام عووا
ااسة البصر ال تقوم بدور ااسة الس ع يف ع لية إبداعية تن ب عا ا رجعية:
با نگاهی پر از لفظِ مرطوب
مثل خوابی پر از لكنتِ سبزِ يك باغ

(سب ري )250 :1470
الترمجووة( :بكنل وورةٍ مليئو وةٍ باللفل وةِ الرمبو وةِ وك ووا ن ووومٌ زاخ ورٌ ب ووالتلَعهالُم األخضو ورك يف
احلديقةِ).
الالفل يف ذه ا قطوعة أن «سب ري» خبيال الواسع رسد الصوأ (=التللَعهالُم) مرئيواق
ما خالل إسناده إة اللون األخضر الذي يرتب حباسوة البصور فيبودو االنييواا جليواق نوا
عا مري التراسل بو ااسو الس ووع والبووصر ألن الشواعر قود خور يف عبوارة «التلَعهوالُم
األخضر يف احلديقة» إة التعب الالم لوف والالمتوقع إذ لي ما العادي أن يكون التللَعهالُم
أخضر ويف ذا العدول عا األصل في تاا االنيياا ااسة الس ع وذل ما خالل ارتبام ا
حباسووة البصوور أو بق ووول أد مووا خ ووالل تعووب الشوواعر بالص ووورة الصوووتية احملول ووة إة
البصرية اي وصف ا س وع بصفاأ ا رئ .
ويتكرر التحويل يف الصورة الس عية إة الصورة البصورية يف اوعر «سوب ري» موا خوالل
ا اارة إة ك ة «القصة» الوض جانول ك وة «ا لوون» يف قصويدة «رو بو اورو  :موقْبكلوةٌ علون
الغرو » اين ا يقول:
تيرگی میآيد
دشت میگيرد آرام
قصه رنگی روز
میرود رو به تمام

(سب ري )121 :1470
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العت ة)  /احلقلُ ي دأُ /وقصةُ الْيومك ا لونة تقتر و إلض

ك ا نالا يف ذه ا قطوعة أن «اا سة الس ع» الو يتحودثُ عنو ا الشواعرو موا خوالل
توظيووف لغووة «القصووة» ت خووذ بعووداق داللي واق ختتوور فاعليت و ا الواقعيووة بصووحبة لغووة «ا لونووة»
وتتحرك ن ا وظيفت ا اجملازية يف تركيل «القصة ا لونة»؛ فيبدو التحويول نوا يف االنطبواع
الس و ع إة االنطبوواع البصووري و ووذا التحويوول متّ للشوواعر تركيب و مبسوواواة ب و احلاسووة
الس عية والبصرية.
ويتدذ الشاعر «س را » مورة أخورب يف قصويدة «الورن » موا توركي «اللحوا الوداج »
و«الرلن الداج » صور ا م لوفة ما تبادل ا ودرك السو ع والبصوري مسوتفيداق يف ذلو
ما لغة «الداج » بوصف ا إادب ا فرداأ اللونية علن جنل لغ «اللحا» و«الرلن »:
آهن گِ تاريك اندامت را شنيدم:
« نه صدايم
و نه روشنی
طنينِ تنهايی تو هستم،
طنينِ تاريكی تو»

(سب ري )73 :1470
الترمجة( :أنا علو النغ ةَ ا لل ةَ جلس
وادت  /أنا رنةُ ظالمِ ).

و

تقولُ /:ال صو  /والنيااَ /أنا رنةُ

إن االنيياا الوارد يف ذا ا قطوعة قد تبلور ما خوالل خور نلوام لللغوة ا لوفوة ايو
صار «اللحا» و«الرلن » ب انيت ا ا س وعة لوناق أسود يورب فنالا بونوا اختالل العالقة
ا نطقية بو عناصور الصوورة يف توركي «اللحوا الوداج » و«الورلن الوداج » ايو ختور
التركيب عا داللت ا األصلية ليضاعف التباعد مت اق حنو الغرابة .ف ال الصوور الفنيوة
ا تولدة ما التراسل يف ذه ا قطوعة يك ا يف النشاط اللغوي الذي خير ا عا ما نطاق
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الضي إة نطا أوسع اي تستدعن في ا ديلة يف حماولوة لوتف
عالقاأ اللغة يف ااس الس ع والبصر.

الطاقواأ الكامنوة بو

كووذل ق وود تبلْووور مِو واه آنٍ إة آخوور يف ا ووعر «عبوودالو ا البي ووا » مجاليوواأ التع ووب
والتصوير ا رتكي علن ااسة الس ع وتبادهلا مع احلوواا األخورب ويف وذا اجملوال حتلون
الصور الس عية احملولة إة اللونية يف اعر «البيا » ب اية بالغة القدر إذ توعدُّ أ م أدوات
الفنيوة ك و « سوب ري» يف تقنيوة تراسول احلوواا ف وا اسوتدداماأ الشواعر االنيياايوة الو
امتوي هبووا ا وودرك السو ع وا وودرك البصووري موا خووالل توظيووف اللوون األصووفر قول و يف
قصيدة «األعداا» اين ا يقول:
صبوا ا ا اَ ع لَن ا ا اْ
رقصو ا فو ابا لك ا لْكل اأِ الصفرا اْ
صنعوا اعراا
نصبوا خولفاا
و ...

(البيا

)327/1 :1005

والالفل أن الصوأ نا قد انتقل ما ا دراك حباسة الس ع إة ااسة البصر ما خالل
امتيا ا درك الس ع (=الكل اأ) با درك البصري (=اللون األصفر) يف تركيل الكل واأ
الصفراا و ذا ما يملكد أن اللغة الشعرية لودب البيوا أكالور صوا تقوول إذ تتحوول الكل واأ
ما سطوا ا الضيقة إة نلام متداخل ما الترابطاأ.
ويوس م التبادل احلس عند «البيا » يف حتويل «الكالم» الذي ميالول نسوقاق صووتياق ملحنواق
يدرك حباسة الس ع إة الصورة اللونيوة اسضوراا يف قصويدة «إة لووي أرااوون» اين وا
يقول:
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كل ا تو اسضرا اُ يف لي لك انتلاري
مال لَ نا رٍ

نفذأه بلح

ا رأه إة ص لِ ا لْبحار
ع أه صحاري
ا لّ له بداري
نيف اق
و بات له يف قراري

(البيا

)340/1 :1005

قود يتديول ا تلقو نووا ألول و لوة الت ااول الكامول ب و كل و (الكل واأ) و(اسضووراا)
ولكا اجت اع كلّ من ا قد أعطن ا عا آفاقاق أوسع وونوااق أكالر دقة .فعندما ينتلور ا تلقو
أن تكون الكل اأ مس وعة يع ل الشاعر علن كسر توقع القارا موا خوالل ا يوار احلوواجي
النفسوية وا عنويوة الفاصولة ب و ا ودرك السو ع والبصوري فووال يورب الشواعر نوا خبيال و
الواسع فر يذكر ب ااسة الس ع وااسة البصر وااسة الس ع عنده ال تس ع االّ حباسة
البصر.
ويف سبيل ذا التراسول ميوي «البيوا » يف قصويدة «إة مكسويم اوورك » بو ااسو
الس ع والبصر ما خالل توظيف تركيل « صووت األخضور» الوذي يرتكوي إة الصووأ الوذي
يرتب حباسة البصر وإسناد ذا التركيل إة اللون األخضر الذي يكون منس اق مع ااسة
البصر:
لْ ييل
(لين )
يف صوت ِ األخض رك
إنسان اق مِا الش عل

(البيا

)402/1 :1005
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خير الشاعر يف ذه ا قطوعة عا ا لوف ا قول يف تركيول « صووت األخضور» حمواوالق
سيد االنيياا الدالع وتستند اللغوة إة التبوادل بو الصووأ (=ا ودرك السو ع ) واللوون
األخضر (= ا درك البصري)؛ فالعالقة الغريبة ال قد تبلورأ بو ااسوة السو ع والبصور
تعط أبعاداق ختييلية قائ ة علن الرب الفرن يف أف ا متوقع.
وعلن ارار وذا التصوور تتشوكل قصويدة «اوعري» موا االنييواا الودالع الوذي يودلّ علون
التراسل ب ااسة الس ع والبصر:
يا قل لو ال هتر مه!
فإن أمام نا اب اق عليم
اب ألمفاع لشع
للحرو فِ اسض رك
ال هتر مه! فإن أمام نا اب اق عليم

(البيا )431/1 :1005
إن نلام التركيل اجملازي يف النص الشعري الساب يقوم علن التدييول يوتم فيو اختورا
النس ا لوف ما خالل انت اك عالقة ب احلواا ووظائف ا ا رجعية يف تركيول «احلوروف
اسضور» فتنتقوول ااسوة الس و ع لتوملدي وظيفووة ختتلووف في وا عووا التوظيوف العووادي ألن لغووة
احلوروف يف ووذا الوونص قود حتولوول إة ا و ا أخضور يوورب بووالع وموا نووا يك ووا وواا
الشاعر يف إبراز القي ة اجل الية للحواا مبستوب وظائف ا الالمتوقعة الو رقق وا ختييول
الشاعر.
ذا وقد مجع الشاعر بشكل أع يف قصيدة «ا ر السقوط» ب ااسة الس ع وااسة
البصور لإلرواا بكوال موا إاساسوات ؛ في توي أو قال البصور بالصووأ واانيو قا السو ع بواللون
بصورة موتنافية مع ا نط ويقول:
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ا ل و الس عي دو يف صباه
و و ع لَن ا رك ا رع ال يرب األصواأه
أو يس عو األلوا نْ

(البيا

)215/2 :1005

تنطوي ذه ا قطوعة علن إنيياا دالع ينت و إة اسيوال أكالور مِوا إنت ائو إة الواقوع
ألن الشاعر نا يقوم خبلع صفة البصر عا ااسة الس ع يف عبوار « ال يورب األصوواأ» و
«يس ع األلوان» وبذل يستطيع أن يتبادل ب ا درك الس ع وا درك البصري.
ويرتفووع ووذا االنييوواا الوودالع إة أقصوون ااالت و عنوود البيووا يف قصوويدة «إة بووابلو
بيكاسو» اي يرتكي الشاعر خبيال الع ي علون اللوون بوصوف صوورة بصورية وميوي وذه
الصورة حباسة الس ع:
أاني ةُ اللو نِ اجلري،ك تع و الن ره
تن ّ مِ اه أ داهبا رائح ةَ ا ط ره
تغ يو للق ره
ترق صو او لَ ن فْ سِ ا
تضاج عو الي ره
و ...
(البيا )352/1 :1005
إن ا ملار األسلوع الذي تبدب وانحاق يف ذه ا قطوعة والذي يلفول انتبواه ا تلقّو وو
التوظيف اجملازي لل درك الس ع اي تستددم ااسة الس ع يف خدمة البصر ألن األانية
ال توس ع باألذن قد تتحوول إة او ا ملوون يورب بوالع لوذل نسوتطيع أن نقوول :إن وذا
النوص الشوعري اين باالنيياا اجل يوول الوذي إنهبالَ عا عودم ا ووالامة ا سنووادية ب كل
(األاني ة) و(اللون) واسر للسنا ال ال تلتق يف العرف اللغوي.
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وميكننا أن نعد ما الصور الس عية احملولة أيضواق تلو الو تقووم علون حتويول إة صوور
مشيوة يف اوعر «سوب ري»؛ فال وة منواذ كوال ة عنوده تشوت ل علون التبوادل يف وظيفوة ااسو
الشم والس ع ويبودو أنو أكالور عنايوة إة وذا التحويول بالنسوبة إة «البيوا » وموا مجيول
إاارت إة الصورة الصوتية احملولة إة الش ية قول يف قصيدة «ااسوسا»:
میترسم ،از لحظه بعد ،و از اين پنجرهای كه به روی احساسم گشوده است
برگ ی روی فراموشی دستم افتاد :برگ اقاقيا!
بوی ترانهای گ مشده می دهد؛ بوی الاليی كه روی چهره مادرم نوسان میكند.

(سب ري )73 :1470
الترمجة( :أنا أخشض اللحلةَ التاليةَ وأخشض النوافذَ ا فتواةَ أمام مشاعري /وقعله
ورقةٌ علَض نسويان يودي :ورقوةُ وردِ أقاقيوا! /وذه الووردةُ توعطو رائحوةَ أانيوةٍ نوائعةٍ؛ رائحوة
اهلَنه نةِ ال تتذَبذ و يف وج ِ أم ).
يوالا و نووا مووا خلقَ و و الشوواعر مووا تراسوول احلووواا اي و مجووع ب اعووة ب و ااس و
«الس ع» و «الشم» ما خالل توظيف تركي «رائحة األانيوة» و «رائحوة اهلَنه نوةِ»؛ فاألانيوة
واهلَنه وونة ما اللوا ر ال ترتب حباسة الس ع ولكا التلنهشوي (= رائحوة) يلووا حباسوة
الشم .فا تلق يست ع بذ ول إة ذا التركيل الغريل ليودرك يف الن ايوة أن االنييواا يك وا
يف اعور الشاعر الع ي الذي يرب اللووا ر الصووتية كوالي ور الو توشو ُّم والشواعر بوذل
يوحول األمر العادي إة آخر مد ينبً بصورة جديدة يف ا يدان الشعري.
ويتكرر ذا التحويل لدب «سب
أع اين ا يرب العطر إنساناق ي

ري» يف قصويدة «لحظد

گمشدا  :اللحلوة ا فقوودة» بشوكل

و يف عيني :
عطری در چشمم زمزمه كرد
رگهايم از تپش افتاد

همه رشته هايی كه مرا به من نشان میداد
در شعله فانوسش سوخت

(سب ري )03 :1470
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عطرٌ يف عيين  /وقفَله عروق مِاه اسفقان/كُلُّ اسيووطِ الوذي كانوله
الترمجة( :
تعرفُنض بنفس  /ارقله يف اوعهلَةِ قِنهديل ا).
تت لّن براعة «س را » بونوا أاد يف استددام الصور ا تداخلة ال تبلور موا خوالل
وظائف احلواا إة اقل اريل ال تنت إلي فنوالا أنّ الشاعر قد ارتكي علن ا ياوجاأ
اجملازيووة ب و ا وودرك الش و (= العطوور) وا وودرك البصووري (=الع و ) وا وودرك الس و ع
(= اهلَ ه ) .فاالنيياا الذي أناف تراسل احلواا نوا يترقون موا ا سوتوب اللغووي العوادي
إة مستوب خياع أرفع فعبر الشاعر عا ا درك الس ع با درك البصري والش متدذاق
ما ذا االنيياا الدالع وسيلة أسلوبية بداع ا عا و لية ا اساا.
ويف قصويدة «نوي وةُ اللِّوالل» تغوادر الصووورة السو عية وظيفتو ا ا ع وودة هبوا إة وظووائف
اريبة تتقامع منطقياق مع مو ك لت ا ا لوفة.
ألن ا تقوم علن حتويل إة الصور الش ية يف لواة اريبة اين ا يقول الشاعر:
نزديك تو میآيم ،بوی بيابان میشنوم
به تو میرسم ،تنها می شوم
كنار تو ،تنهاتر شدهام

(سب ري )113 :1470
الترمجة( :عندما أقتر و مِنه أ عو رائحوةَ الصوحراا /عنودما أصولُ عِنهودك أصوب،و
وادي(=اريباق) /قد اعرأو بغربةٍ (= بوادة) أكالر عِنهدك).
نوالا و يف ووذه ا قطوعووة أن الشوواعر ر وواول خبيال و الواسووع أن رسوود «الرائح ووة»
مس وعاق ما خالل إسناد فعل «أ عو» الذي يرتب حباسة الس ع إة «الرائحة» الو تعوود
إة ااسووة الشووم .فحاسووة الس و ع يف ووذا الوونص تتوودخل يف ع ليووة خل و الصووورة اجملازيووة
التعب يوة وت خوذ داللوة جديودة موا خوالل تبادهلوا موع ااسوة الشوم وهبوذا األسولو ختتوور
ااسة الس ع احلد ا لوف إذ إ ا تقوم بكدوهرٍ ااسم يف تنشي الرائحة.
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النتائج
صا سب بيان تبيا أنّ الشاعريا « س را سب ري» و «عبدالو ا البيوا » قود ع ودا إة
حتطيم احلواجي النفسية وا عنوية ب ا دركاأ البصرية وا دركاأ األخورب فإن وا بوذل
يشكالن تركيباأ جديدة ال تعترف باألعراف ا ورواة؛ فنرب أن الشاعرياك قد اووال يف كوال
موا قصوائداا دور كو ّل مووا ااسو البصور والسو ع يف بلووورة التركيبواأ أو العبواراأ ال و
هتوودف إة االنييوواا مووا خووالل األداا اجل وواع ا ت يووي .يف ووذا الش و ن تتصوول «الص ووور
البصوورية» بو و «الصووور الذّوقيووة» مووا ا و يييووي بين و ا يف ربووة الشوواعرياك وقوود رعوول
الشاعرانِ ما البصرياأ أمع ةق أو أاربة توملكَلُ أو توشر و .كوذل قود تتحورك يف اوعراا
ااسة الس ع مت شية مع احلواا األخرب وختر عوا تعب وا السوائد وا تعوارف قياسواق يف
االستع ال رليوةق وصويااةق وتركيبواق صوا يوقوع ا تلقو يف دائورة احلو ة نتي وة االقتوران بو
ا درك الصو وا دركاأ األخرب ولكوا مايلفول ا نتبواه يف الصوور السو عية عنود سو را
سب ري إكالاره ما اسوتددام الصوور السو عية احملولوة إة الشو ية بالنسوبة إة عبودالو ا
البيوا فيكواد ينفورد «سوب ري» عوا «البيووا » بالعنايوة بالتحويول احلسو موا الس و ع إة
الش ألن «البيا »ل يتعرض كال اق هلذا التحويل يف اعره علن خالف «سب ري».
 إن الشواعرياك خبياهل وا الواسووع يسوتددمانِ ااس و «السو ع» و«البصوور» للتعوب عووااالت و ا النفسووية يصوواهلا الووض ا تلق و أو لِرسووم صووورة اووعرية هبووذيا احلاسووت ك .فلِك ولّ
الشاعرياك عالقة خاصة تترب حباسة البصر والس ع اسل رليت ا لألاياا ا رئية وال
عول الوونص الشووعري عنوداا أكالوور ع ق واق يف ا شو د الصوووري وت ا ووا علون ا تلق و ع و
خروج ا عا التعب السائد وا تعارف قياساق يف االستع ال رليةق وصيااةق وتركيباق .ما نا
نستدل علن أن االنيياا الدالع ما خالل الصور الصوتية احملولة إة البصرية يكون تكنيكواق
تعب ياق رائعاق يف تشكيل الصورة الشعرية لد الشاعريا.

ال صُّور البصرية والس عية احملولة يف اعر س را سب ري و عبدالو ا البيا (دراسة و مقارنة)
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املصادر واملراجع
 .1البيا عبدالو ا ( )1005األع ال الشعرية اجمللد األول والالوا
للدراساأ والنشر.
 .2احل دا سوال أمحود ( )1070موذا ل األد الغورع وملا ر وا يف األد العورع
احلدي ا وصل :وزارة التعليم العاع والبح العل .ا
 .4د ينة ابتسام ( )2912الصورة الشعرية ما التشكيل اجل اع إة مجالياأ التدييل
جملة كلية اآلدا واللغاأ العددان العاار واحلادي عشر جامعة حم د خيصر  -بسكرة.
 .3الرباع عبدالقادر ( )1010الصورة يف النقد األورع :حماولوة لتطبيق وا علون اوعرنا
القدمي دمش  :جملة ا عرفة العدد.293
 .5رايد الددة عباا (2990م) االنيياا يف اسطا النقدي والبالا عند العر بغداد:
دار الشملون الالقافية العامة الطبعة األوة.
 .0رمضان أمحد فتح ( )2991بالاة تراسل احلواا يف القرآن الكرمي :مناذ تطبيقية
جملة جامعة تكريل للعلوم ا نسانية اجمللد 13العدد.1
 .1سب ري س را ( )1470شل كتا هتران :مب انديش جا اول.
 .7السوووعد مصوووطفن ( )1071التص وووير الف ووين يف ا ووعر حم ووود اس ووا إ اعي وول
ا سكندرية :منش ة ا عارف.
 .0صفوي كور ( ) 1409از زبانشناسن ب ادبياأ م ران :سوره م ر اجمللّد األول
الطبعة الالالالة.
 .19نيف اوق ( )1002يف النقد األدع القا رة دار ا عارف الطبعة التاسعة.
 .11عساف ساس سي ون (د أ) الصورة الشعرية ومناذج ا يف إبداع أع نواا ب وأ:
ا ملسسة اجلامعية للدراساأ والنشر الطبعة األوة.
 .12عضفور جابر ( )1002الصورة الفنية يف التراث النقدي والبالا عند العر ب وأ.
 .14انيم ك ال أمحد (1007م) عناصر ا بداع الفين يف اعر أمحد مطر القا رة :مكتبة
مدبوة الطبعة األوة.
ا ملسسوة العربيوة
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جملة اللغة العربية وآداهبا

 .13كباب وايد صوبح ( )1000الصوور الفنيوة يف اوعر الطّوائي بو االنفعوال واحلو :
دراسة ما منشوراأ إحتاد الكتا العر .
 .15كو جان ( )1070بنية اللغة الشعرية ترمجة :حم د الوع وحم د الع ري ا غر :
دار توبقال للنشر الطبعة األوة.
 .10مراد يوسف ( )1071مبادا علم النف العام القا رة :دار ا عارف الطبعة السابعة.
(2912م) الرد علن منلري إنيياايوة األسولو :
 .11مرادي حم د ادي وجميد قا
رلية نقدية إناااأ نقدية (فصلية حمكّ ة) السنة الالانية العدد اسام .
 .17النوي حم د ( )1001وظيفة األد ب االلتيام الفين واالنفصام اجل واع مع ود
البحوث والدراساأ العربية مطبعة الرسالة.
 .10وي حم د أمحد (2995م) االنيياا ما منلور الدراساأ األسولوبية بو وأ :جمود
الطبعة األوة.
 .29و ارا ام ( )1005مقالة يف النقد ترمجة :حمي الديا صوبح دمشو  :مملسسوة
اجملل األعلن لرعاية الفنون واآلدا .
 .21ي ل ( )1079مدخل إة علم اجل ال ترمجة :جور مرابيش لبنان :دار الطليعوة
الطبعة الالانية.

