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Abstract
There are similar contents in the poems of some poets because they share
social and personal features in common. Qasidas Al-Mesa and Al-Atlal are
two notorious contemporary Arabic lyrics with multiple jointly shared stylistic
and romantic features such as gloriousness, grief, and more. Despite
independence in the way of structuring, but these two Qasidas are tied because
of thematic and spiritual features shared jointly by both poets. For instance, the
two poets were innovative and worked on ancient costumes. This descriptiveanalytical investigation attempts to, eloquently and artistically, reveal thematic
and semantic features similar in these two works through a comparative
stylistic approach. The results indicate artistic, eloquent, and semantic features
that are common between the two Qasidas and appear in grief, repine of
separation, spiritual praying, and more.
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 .1أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة شهيد تشمران أهواز ،إيران
 .2طالب يف مرحلة املاجستري ،فرع اللغة العربية وآداهبا جبامعة شهيد تشمران أهواز ،إيران
(تاريخ االستالم2019/12/7 :؛ تاريخ القبول)2020/4/15 :

امللخّص
هناك قواسم مشتركة بني الشعراء تظهر أحيانا يف بعض قصائدهم ،إذ أنَّ الظروف الل حتـيط هبـم منـها االجتماعيـة
والشخصــية متشــابة إىل حــد كــبري .تُعتــرب قصــيدتا "املســاء" لشــاعر القطــرين خليــل مطــران و"األطــالل" للشــاعر الكــبري
إبــراهيم نــاجي مــن روائــع الشــعر العــريب احلــديت ،تتشــاهبان يف الوحــدة األســلوبية كمــا أنَّهمــا تشــتركان يف الكــطري مــن
املواضــيع واملفــاهيم الوجدانيــة مطــل الشــكوك واحلــزن واألنــني والرومانســية ،تتــيح للقــار إمكانيــة تــذوّقها وذلــك رغــم
االختالفات الل تؤدي إىل استقالل الواحدة عن األخرك .إنَّ القاسم املشترك بني الشاعرين ،كوهنما رائـدا التجديـد يف
الشــعر العــريب احلــديت وداعيــا للخــروج علــى أغــراض القصــيدة العربيــة وحتديــد معــامل شــعرية حديطــة متاشــيا مــع
التطوّرات .تسـتهدف هـذ الدراسـة عـرب منـهجها الوصـفي-التحليلـي مقارنـة أسـلوبية بـني هـاتني القصـيدتني واسـتخراج
مواطن ومضامني االشتراك ودالالت فيهما مـن حيـت املسـتوك الفـىل والبنيـة البالغيـة .ومـن النتـائج احلاصـلة مـن هـذ
الدراسة هي أنَّ هلاتني القصيدتني أوج تشاب كطرية يف الشـكل فنيـا وبالغيـا كمـا أ َّن بينـهما تشـاهبات كـبرية مـن حيـت
املضامني واملعاين منها احلزن واألمل وشكوك الفراق ومناجاة القلب ،ما جعلهما متقاربتني إىل حد كبري.

الكلمات الرئيسة
املساء ،األطالل ،خليل مطران ،إبراهيم ناجي ،األدب املقارن ،دراسة أسلوبية.
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مقدمة
إ َّن األدب ومن الشعر يت ّر بالكطري مـن املعطيـات واألحـداث الـل تـدور حولـ كمـا أ َّنـ شـديد
التـ ّر بــالعلوم والفنــون األخــرك كعلــم االجتمــاع وعلــم الــنف والــل تطــورت تطــورا كــبريا يف
بــدايات القــرن العشــرين علـى يــد الكبــار مــن خمتصــيها ومنظريهــا .علـى إ ــر هــذ األحــداث
واملعطيات ظهر قسم من الشعراء مطالبني بالتجديد يف الشعر العريب ملواكبة التطورات الل
طرأت على الساحة العاملية بعد ما تشبّعوا من منهل الطقافة الغربية وشاهدوا ما شاهدوا مـن
تطور يف مستواها الطقايف األديب .فترك هؤالء القيود الكالسيكية والقواعـد العروضـية للشـعر
ون وا ب نفسهم عنها متخذين أسـاليب وقوالـب جديـدة بغيـة اسـتعادة النشـاط للشـعر العـريب،
استطاعوا نقل أحاسيسهم ومشاعرهم بسهولة إىل القار لدرجة الت ر في واستطارت .
من هؤالء الشعراء املتجددين مها خليل مطـران وإبـراهيم نـاجي حيـت اسـتطاعا وبطاقـة
متجددة أن يقفزا على الشعر الكالسـيكي القـدمي .إ َّن خليـل مطـران مـطال كـان يف رأي الكـطري
من النقاد حامال لراية التجديد يف الشعر العريب احلديت من حيت الوصـف ودقّـة التصـوير،
حيت قال بنفسـ  « :أرد ُت التجديـد يف الشـعر منـذ نعومـة أظفـاري ،ولقيـج دونـ مـا لقيـج مـن
عنـج ومنـاوأة ،ولــي هنـا حمـل وصــف لـآلالم الــل عانيتـها ،وال البواعـت الــل انبطقـج منــها
نوازع الذين حاولوا قطع السـبيل علـيَّ بضـع سـنني .أردتُ التجديـد يف الشـعر ،وبـذلجُ فيـ مـا
بذلجُ من جهد عن عقيدة راسخة يف نفسي ،وهي أنَّ ـ أي التجديد ـ يف الشـعر كمـا يف النطـر
شرط لبقاء اللغة حيّة نامية» (الطناجي ،ال تا.)309 :
ومن مظاهر التجديد الـل أ َّسـ هلـا خليـل مطـران :وحــدة القصيــدة ،فكانـج القصـيدة
عنــد وحــدة كاملــة ال يُحــذف منــها بيــج ،مثّ الشعــر القصصــي الــذي قدَّمـ يف قصــائد منــها
قصيدة نريون ،واجلنني الشهيد ،الطفلة البويريـة ،ووفـاء و ...مثَّ التجديـد يف شـكل القصـيدة
وأسلوهبا ،حيت ض َّم ديوانـ علـى الشـعر املنطـور ،كمـا كـان نـاجي متجـددا يف املوسـيقى فهـرب
من االلتزام بالقافية املوحّدة وجل إىل املوائمة بـني املوسـيقى والتعـبري عـن اإلحسـاس بـالوزن
اخلفيف للمعىن ومتجدَّدا يف اخليال ف بدع صـورا جديـدة تتفـاوت يف اللـون واملظهـر ومتجـددا
يف اللفظ حيت جعل حياة شـعر متوقفـة علـى حيـاة ألفاظـ باإلضـافة إىل التجـدّد يف األفكـار
واألســاليب .مل تتوقــف القواســم املشــتركة بــني الشــاعرين يف التجديــد الشــعري إذ أنَّ هنــاك
اشتراكات أخرك بينهما تتجلّى لنا يف املسائل التالية:
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 التجارب الذاتية املشاهبة فكالمها كان حزينـا مت ملـا مـن اإلخفـاق يف حـب مل يكتـب لـالنجاح فنجد شعرمها طافحا باألمل واملرأة والشكوك.
 النهل من منـهل الطقافـة الغربيـة السـيما اإلجنليزيـة والفرنسـية واإلطـالع عليهمـا فكـانكال الشاعران على اطالع واسع هبما ،مع اإلمساك بالطقافة العربية.
 حب الوطن ومتجيد  ،فكان لكل منهما هتاف الوطنية خيرج من فوهة قلم حزين.حتــاول هــذ الدراســة االستشــراف علــى القواســم املشــتركة بـني الشــاعرين الكــبريين خليــل
مط ــران وإب ــراهيم ن ــاجي وفق ــا للمن ــهج الوص ــفي-التحليل ــي وم ــن خ ــالل دراس ــة قص ــيدتيهما
املعــروفتني "املســاء" و"األطــالل" املتناســقتني تناســقا فنيــا ومعنويــا وأســلوبيا وذلــك حســب املنــهج
األسلويب البنائي الذي يتَّخذ من النص الشعري ركيزة حمورية للدراسة .وقد متحورت الدراسـة
حول حمورين أساسيني ومها أوال :الركائز الفنية حيت ركزنا من خالهلـا علـى اإليقـاع الـداخلي
واخلارجي للقصيدتني و انيا :البنية البالغية وذلـك بـالتركيز علـى القضـايا البيانيـة الـطالث أي
التشبي واالستعارة والكناية.علي فإنَّ الدراسة حتاول اإلجابة على األس لة التالية:
 .1ماهي أوج التشاب بني الشاعرين خليل مطران وإبراهيم ناجي؟
 .2ماهي العناصر الفنية املشتركة بني قصيديت"املساء" و" األطالل"؟
 .3ماهي القواسم البالغية (البيانية) املشتركة بني قصيديت" املساء" و"األطالل"؟
خلفية البحت:
قامــج الكــطري مــن الدراســات مبناقشــة أشــعار الشــاعرين علــى مســتويات ع ـدّة ومــن الدراســات
املهمة الل تناولج شعر خليل مطران رسالة ماجستري حتج عنوان "صورة املـرأة يف شـعر خليـل
مطران" ليوسف عبداجمليد فاحل الضمور (2011م) حبطج الرسـالة عـن اسـتجالء صـورة املـرأة
يف قصــائد خليــل مطــران والتعـرّف علــى مواقفـ مــن املــرأة وحقوقهــا .ورســالة ماجســتري أخــرك
حتج عنوان "البنية اإليقاعية يف شعر خليل مطران ،دراسة وصفية حتليليـة" لسـناء يـون جـابر
(2017م) حيت عاجلج البنية اإليقاعية عند خليل مطران وما جاء ب الشاعر من جتديـد علـى
الصــعيدين الــداخلي واخلــارجي ل يقــاع واختراق ـ لنســق القصــيدة العربيــة املعهــودة وتنويع ـ
للقوافـي إلقحام أغراض شعرية مل تكن معهودة عنـد العـرب .ورسـالة ماجسـتري املعنونـة "أنسـنة
الطبيعــة يف شــعر خليــل مطــران" للطالبــة عفــاف نصّــاري ،جامعــة طهــران (1394ش) درســج
الرســالة مكانــة الطبيعــة ودورهــا يف قصــائد مطــران .كم ـا أنَّ هنــاك مقــاالت منــها" :ســيميائية
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العنــوان يف ش ــعر خلي ــل مط ــران" النتص ــار أطــد يعق ــوب يوس ــف (2018م) درس ــج في ـ األ ــر
النفسي املرتبط بالداللة الل يتركها الرمز املؤطّر كعالمة يف العنـوان املمطّـل للتجربـة الشـعورية
قبل الولوج إليها يف عناوين قصائد مطران .ومقال "املرأة يف شعر خليل مطران" لزهرا سليمان
بور ومنصور زركوب (1393ش) تطرّق املقال إىل موضوع املرأة يف شعر خليل مطـران وطريقـة
جلوء الشاعر إىل الرومنسية يف تصوير املرأة .ومقال بالفارسية حتج عنـوان «مقايسـ تطبيقـي
شعر روايـي نيمايوشـيج وخليـل مطـران بـا تـاملي در ميـزان خالقيـج هنـري هـر دو شـاعر» لعلـي
ســليمي وبــدري يــاري نظــام آبــادي (1393ش) فقــد قــام البحطــان باملقارنــة بــني الشــاعرين نيمــا
ومطران يف جمال الشعر القصصي.
أمّــا بالنســبة إلبــراهيم نــاجي ،ف يضــا هنــاك دراســات كــطرية منــها :رســالة ماجســتري حتــج
عنــوان "االتّســاق واالنســجام يف شــعر إبــراهيم نــاجي ،قص ـيدة ســاعة التــذكار منوذجــا" لبــوبكر
نصــب ( )2006-2005ورســالة جامعيــة أخــرك حتــج عنــوان «صــورة املــرأة يف شــعر إبــراهيم
ناجي ،قراءة يف قصيدة األطالل منوذجا حلامد الرواشدة (2016م) حيت درس الكاتب صورة
املــرأة يف شــعر إبــراهيم نــاجي مركّــزا علــى اإلجتــا الرومنســي يف الشــعر العــريب احلــديت .أمّــا
بالنســبة للمقــاالت فهنــاك مقــال حتــج عنــوان "التجديــد املوســيقي عنــد ابــراهيم نــاجي" ملهــدي
ممتحن (2012م) حيت حبت الكاتب من خالل موضوع التجديد املوسيقى عند إبراهيم نـاجي
عن طريق التوصيف والتحقيق والتحليل .ومقال "تداعيات األمل يف شعر الدكتور إبـراهيم نـاجي"
لصدام فهد األسدي وربـاب حسـني مزهـر (2016م) حيـت درس الكاتبـان أسـرار احلـزن واألمل
يف حياة الشاعر والشكوي يف شعر وجتسـيد األمل وامل سـاة يف شـعر الغـزل .ومقـال بالفارسـية
"مطالعة تطبيقي عاشقان هاي ابراهيم ناجي وحسني مزنوي" عبداألحد غيو وفاطم موسـوي
(1392ش) حيـت قــام الكاتبــان بدراســة غزليــات الشــاعرين دراســة مقارنــة علــى ضــوء مفــاهيم
ومعــاين مطــل الــدين واخليــال واالنتظــار واملــرآة والعفَّــة والطبيعــة والغربــة و ...ومقــال بالفارســية
"بررسي اصول تصـوير بـرداري كالسيسـم در شـعر ابـراهيم نـاجي" لعبـد الباسـط عـرب يوسـف
آبــادي ورضــا اصــغري (1396ش) درس فيهــا الكاتبــان بالغــة الصــورة يف شــعر إبــراهيم نــاجي
وتط ــابق البع ــدين ال ــداخلي واخل ــارجي فيه ــا .ومق ــال بالفارس ــية معن ــون "بارقــ ه ــاي عف ــج در
عاشقان هاي ابراهيم ناجي" عبداإلل غـيو .ومـن خـالل حبطنـا مل نعطـر علـى دراسـات وحبـوث
تناولــج موضــوع "مقارنــة أســلوبية بــني قصــيديت "املســاء" خلليــل مطــران و"األطــالل" إلبــراهيم
ناجي ،إذ جاءت هذ الدراسة فريدة من نوعها.
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املدرسة األمريكية
من االجتاهات النقدية الل تعارضج مواقعهـا النظريـة والتطبيقيـة تعارضـا شـديدا مـع االجتـا
التارخيي يف األدب املقارن ذلك االجتا النقدي الذي يُعرف "بالنقد اجلديـد "1فقـد طـل رينيـ
ويلي ــك ،وه ــو أب ــرز ممطل ــي ه ــذا االجت ــا عل ــى دراس ــات التـ ـ ري وأسس ــها الفلس ــفية والنظري ــة
وتطبيقاهتا ودورها ،لقـد و ّجـ ويليـك إىل دراسـات التـ ري وإىل املدرسـة الفرنسـية التقليديـة يف
األدب املقارن نقدا ال مطيل ل يف حدتّ  ،ونسـف أسـ تلـك املدرسـة ومرتكزاهتـا (عمـوري:2018 ،
 .)73فقــد أخــذ عليهــا أهنــا مــن الناحيــة النظريــة مطقلــة ب عبــاء فلســفات القــرن التاســع عشــر،
كالزنعتني التارخيية والوضعية ،وأهنا تتعامل مـع النصـوص األدبيـة بصـورة خارجيـة ،ويف منـ ك
عن أدبيتها ،وال تتعامل مع األبعاد الداخلية لتلـك النصـوص ،أي مـع جوهرهـا الفنّـي واجلمـال.
وهبذ املن اسـبة ذ ّكـر ويليـك زمـالء الفرنسـيني التقليـديني بـ ّن العمـل األديب «بنيـة ذات طبقـات
مــن الرمــوز واملعــاين املســتقلة متــام االســتقالل عــن العمليــات الــل تــدور يف ذهــن الكاتــب أ نــاء
الت ليف ،ولذا فهي مستقلة أيضـا عـن املـؤ رات الـل قـد تكـون شـكّلج ذهنـ » (عبـوّد.)47 :1999 ،
يؤكد ر ينيـ ويليـك علـى دراسـة األدب خلـف حـدود بلـد معـني ،ودراسـة العالقـات بـني األدب مـن
جهـة ومنـاطق أخـرك مـن املعرفـة واالعتقـاد مــن جهـة أخـرك ،وذلـك مـن مطـل الفنـون (كالرســم
والنحــج والعمــارة واملوســيقى والفلســفة ،والتــاريخ ،والعلــوم االجتماعيــة (كالسياســة واالقتصــاد
واالجتمــاع) ،والعلــوم ،والديانــة وغــري ذلــك .وباختصــار ،هــو مقارنــة أدب معــني مــع أدب آخــر أو
آداب أخ ــرك ،ومقارن ــة األدب مبن ــاطق أخ ــرك م ــن التع ــبري اإلنس ــاين (اخلطي ــب )50 :1999 ،يف
احلقيقة املدرسة "األمريكية" اهتمـج بدراسـات "التـوازي والتقابـل" بـني اآلداب (عبـوّد)31 :1999 ،
إال أنّهــا مل تكتــف بنقــل اهتمــام األدب املقــارن مــن العالقــات اخلارجيــة إىل العالقــات الداخليــة
لألدب ،بل صطّج ذلك إىل املطالبة ب ن تنفتح الدراسات املقارنة علـى نـوع آخـر مـن املقارنـات،
أال وهو مقارنة األدب بالفنون والعلوم وحقول املعرفة والوعي اإلنساين األخرك.

خليل مطران :سريته الذاتية وآثاره
خليــل مطــران امللقــب بشــاعر القطــرين (مصــر ولبنــان) ،هــو شــاعر لبنــاينٌّ كــبري مــن مواليــد
بعلبك يف لبنان عام 1872م ،من أسـرة عربيـة تنتمـي إىل الغساسـنة وعـاش معظـم حياتـ يف

1. New Criticism
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مصــر ،وعمــل يف جريــدة األهــرام ،ويف ترمجــة بعــض مســرحيات شكســبري 1كعطيــل وهاملــج
ف عن أ َّن يغوص يف املعاين ،وقد مجـ اع بـني الطقافـة العربيـة واألجنبيـة ،وكـان مـن
ومكبت عُر ا
دعــاة التجديــد يف األدب والشــعر العــربيني فكــان مــن أوائــل الــذين حــاولوا إخــراج الشــعر مــن
أغراض التقليدية إىل أغراض حديطة تناسب العصر مع احلفـا؛ علـى اللغـة والتعـابري ،وكمـا
كان من روَّاد النطر ،وقد مت َّيـز بغـزارة علمـ وتـ ّر بـاألدبني الفرنسـي والعـريب باإلضـافة إىل
رقَّة طبعـ ومسـاملت وقـد انعكـ هـذا علـى أشـعار  ،تـويف يف مصـر عـام 1949م .قـرأ التـاريخ
وعمل يف جمال الترمجـة فتـرجم بعـض الكتـب مـع الشـاعر حـافظ إبـراهيم كتـاب "املـوجز يف
االقتصــاد" ،وعُــني رئيســا للفرقــة القوميــة ،وظــل َّكــذلك حــىت تــويف ســنة .1949هــو حبــق رائــد
املدرسة الرومانسية يف الشـعر العـريب املعاصـر واألب الروحـي للرومانسـية يف الشـرق ،يتم َّيـز
شعر بالصدق الوجداين احلي واألصالة العربية والنغمة املوسيقية ،ول ديـوان مطبـوع يُسـمى
"ديوان اخلليل" ،قال يف مقدمت «إنَّ احلب ال ة أرباع شعري».

إبراهيم ناجي :سريته الذاتية وآثاره
إبراهيم ناجي مواليد القاهرة عام 1898م .صرّج من مدرسة الطب يف عـام 192م ،ومتَّ تعيينـ
ح ــني صرجـ ـ طبيب ــا يف وزارة املواص ــالت مثَّ وزارة األوقاف.تشــبّع بالطقاف ــة العربي ــة القدمي ــة
فدرس العروض والقوايف وقرأ دواوين كبـار الشـعراء ،كمـا نــهل مـن منـهل الطقافـة الغربيـة فقـرأ
قصائد شـيلي 2وبـريون وآخـرين .بـدأت حياتـ الشـعرية عـام 1926م بترمجـة أشـعار الفريـد دي
موسيي  3وتوماس مور 4وانضم فيمـا بعـد إىل مجاعـة أبولـو عـام 1932م الـل أفـرزت ربـة مـن
الشعراء حرّ روا القصـيدة العربيـة احلديطـة مـن األغـالل الكالسـيكية واإليقاعـات املتوار ـة .تـ َّر
بالرومنسية واشتهر بشعر الوجداين .كان وكيال ملدرسة أبولو ورئيسـا لرابطـة األدبـاء يف مصـر
وعمل يف جمال الترمجة فترجم عن الفرنسية لبودلري 5وعن اإلنكليزية رواية اجلرميـة والعقـاب
لديستوفسـكي ،6وعــن اإليطاليـة روايــة املــوت يف إجـازة .تعتــرب قصــيدة األطـالل أشــهر قصــائد ،
تغنج هبا أم كلطوم وحلّنها رياض السنباطي .تويف إبراهيم ناجي يف مارس عام 1953م.
1. William Shakespeare
2. Percy Shelley
3. Alfred de Musset
4. Thomas More
5. Charles Pierre Baudelaire
6. Fyodor Dostoyevsky
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البناء الفين
عناصر هي تلك الوسائل الـل تسـاع ُد الكاتـب أو الشـاعر أو القـاص يف إنشـاء العمـل الفـىل
ويعتمــد علــى اســتخدام جمموعــة مــن األدوات املرتبطــة بطبيعــة العمــل الفــىل «جمموعــة مــن
العناصر والقوك الل تتظاهر يف النص على حنو يتم في تكامل املعاين الشـعرية املتبلـورة يف
حقائق الغوية» (بكار .)26 :1979 ،وعناصر البناء الفىل كطرية وقد اخترنا منها عنصر اإليقاع
لدور يف قوام الشعر وإضفاء اجلمال واإلناقة علي .
يعتــرب اإليقــاع ونظــرا لــدور املهــم يف متييــز الــنص الشــعري مــن النطــري ،عنصــرا مهمــا مــن
عناصــر البنــاء الفــىل والصــياغة الشــعرية للقصــيدة ،فهــو روح القصــيدة وجــوهر الشــعر العــريب
قدميـ وحديطـ  ،حيـدث يف الــنف نغمـا وإحساســا مجـيال ،كــذلك «فقـد ّـى اخلليـل رطـ اهلل
كتابــا مــن كتب ـ يف ذلــك املعــىل كتــاب اإليقــاع» (ابــن منظــور :2003 ،ج .)408/8واإليقــاع «هــو حركــة
متنامية ميتلكها الشكل الوزين حيت تكتسب ف ة مـن نـواح خصـائص متميـزة عـن خصـائص الف ـة
أو الف ات األخرك في  .واإليقاع بلغة املوسيقى هـو الفاعليـة الـل متـنح احليـاة للعالمـات املوسـيقية
املتغايرة الل تؤلف بتتابعها العبـارة املوسـيقية» (أبوديـب .)231-230 :1974 ،عليـ فـإنَّ دراسـة البنـاء
الفىل لقصيدة ما يلزم بالضرورة دراسـة اإليقـاع يف تلـك القصـيدة .لـذلك فإننـا يف هـذ الدراسـة
حناول معاجلة اإليقاع بقسمي اخلارجي القائم على الوزن والقافيـة ،والـداخلي حيـت سـنعا فيـ
قضايا التوازي والتكرار والتصريع واجلناس ،بغيـة الكشـف عـن دور اإليقـاعني الـداخلي واخلـارجي
يف البناء الفىل لقصيديت "املساء" و"األطالل" للشاعرين خليل مطران وإبراهيم ناجي:
اإليقاع اخلارجي:
«املوســيقى اخلارجيــة هــي قائمــة علـى إيقــاع الــوزن والقافيــة فــالوزن هــو التفاعيــل يتكــون مــن
جمموع احلروف املتحركة والسائلة حسب نظام إيقاعي معني .أما القافية فهي تكرار الصوت
الواحــد يف آخــر البيــج وهــي تنتــهي بــالروي .وتســتمد مــن التنــوين واإلعــراب كمــا تســتمد مــن
التسجيع والتوازن واالزدواج» (ترحيىل.)15 :1415 ،
قصيدة املساء:
إ َّن قصيدة"املســاء" مــن حبــر الكامــل فهــي قصــيدة رومنســية مــن حيــت الشــكل واملضــمون وذلــك
ملوضوعها الذايت الوجداين ،تستخدم لغة سهلة ليّنة قريبـة مـن اللغـة اليوميـة ،وصـورها تقـوم علـى
عمــق التجربــة ،حتضــر فيهــا الطبيعــة كإنســان يشــارك الشــاعر مهومـ وأفراحـ وهــو أمــر مل يكــن

630



مجلة اللغة العربية وآدابها ،السنة السادس عشر ،العدد الرابع ،شتاء 2021

معروفـ ــا يف األدب العـ ــريب احلـ ــديت .كـ ــان مطـ ــران مـ ــن رواد الـ ــدعاة إىل الوحـ ــدة العضـ ــوية يف
القصيدة ،وقد جـاءت قصـيدة "املسـاء" مـن ضـمن القصـائد األخـرك تطبيقـا هلـذ الـدعوة ،حتمـل
ه ــذ الوح ــدة بالنس ــبة ل يق ــاع اخل ــارجي بعناص ــر ال ــطالث ال ــوزن والقافي ــة وال ــروي يف قص ــيدة
"املساء" ،فمطران نظّم قصيدت علـى بنيـة اإليقـاع اخلليلـي بـالرغم مـن جتـدّد  ،وقـد اختـار البحـر
الكامــل وهــو وزن ترا ــي طويــل الــنف  ،ينســجم مــع طــول معانــاة الشــاعر ،وقافيتـ مطلقــة "فــائي،
نائي ،سائي« "...وهي كلّها قوايف تشترك يف ياء الوصل ،ومهزة الروي اجملهور ،والـذي ينسـجم يف
جهر مع جهر الشاعر بدائ وفشل العاطفي الذي جترّع مرارت » (دراجي وديرجيي.)49 :2012 ،
داءَ أملَّ فخلْجُ في شفائي

(داءن أملْ|مفخلْجُ في|ـ شفائي) متْفاعلن|متـفاعلن|متـفـاعلْ.
من صابويت فتضاعفَجْ بُراحائي

(من صبويت |فتضـاعفجْ |برحـائي) متْفاعـلن|متـفاعلن |متـفـاعلْ.
القافية :حائي والروي :اهلمزة املكسورة أو املشبعة بالياء املدّية ،والبحر الكامل لـ حصـة
األسد من ديـوان اخلليـل حيـت أنَّ  131قصـيدة مـن أصـل  577قصـيدة قـد نُظمـج علـى حبـر
الكامل وهو نسبة  ،%23أي  4448بيج بنسبة .%27.5
قصيدة األطالل:
حاول الرائد املتجدد إبراهيم ناجي جاهدا التجديد يف موسيقى الشعر والتحـرّر مـن املـ لوف
يف استخدام القافية املوحّدة ،باإلضافة إىل التجـان بـني املوسـيقى والتعـبري عـن اإلحسـاس.
« فإ ّن الوحدة العضوية الـل دعـا إليهـا العقـاد وروّاد مدرسـل الـديوان وآبولـو قـد غـريت بنـاء
القصيدة تغيريا كامال ،حبيت ذهب منـها احلشـو والتف ّكـك واالنتقـال واالسـتطراد وخلـج مـن
تنــاقض املعــاين واضــطراب العواطــف واملشــاعر النفســية وأصــبحج القصــيدة حيــة تُعبّــر عــن
الــذات والوجــدان» (ســادات أشــكور .)2009 ،إنَّ شــعر نــاجي مــن حيــت املوســيقى اختصــر عل ـى
حبري الكامل والرمل فقـد اسـتخدم الكامـل يف سـبعني قصـيدة مـن قصـائد والرمـل يف أربـع
و ال ني قصيدة وكال البحرين من البحور ذات التفعيلة الواحـدة .الكامـل :متفـاعلن متفـاعلن
متف ــاعلن ،والرم ــل ف ــاعالتن ف ــاعالتن ف ــاعالتنّ والس ــبب يف ه ــذا االختص ــار ه ــو أنَّ النغم ــة
العروضية يف هذين البحرين تتوائم مع طبيعة احلبّ ذلك أنَّ احملور األساسـي لشـعر الشـاعر
هو احلب« .واستخدام البحور ذات التفعيلة الواحدة يدلُ على وضوح اإليقاع يف ذهن الشـاعر
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وحرص على التناسق الدائم لشعر » (عويصـة .)152 :1993 ،اسـتخدم الشـاعر إبـراهيم نـاجي
البحور العروضية اجملزوءة يف قصيدة "األطالل"وهذا االستخدام يعبّر عن القلق واالضطراب
يف نفسية الشاعر إ ر الفشل يف احلب .والوزن اجملزوء هو الوزن الذي حُذفج تفعيلـة مـن كـل
شطر يف البيج فتكون مطال تفعيلتان بدل الث تفعيالت .وقـد يسـتخدم نـاجي أحيانـا مقطعـا
من البيج بدال من البيج كلّ لذلك كان شعر كطريا ما يشب املوشحات األندلسية.
اإليقاع الداخلي:
«إنّ إيقــاع الشــعر لــي مقصــورا عل ـى الــوزن والقافيــة؛ ألنَّ اإليقــاع الــداخلي ل ـ دور بــارز يف
تشكيل القصيدة ويقوم بدور فعّال يف وسم الشعرية فيهـا ويشـتمل هـذا اإليقـاع علـى جمموعـة
م ــن العناص ــر تس ــاهم جمتمع ــة يف تقوي ــة املع ــىن وإب ــراز » (ب ــومرداس .)31 :2016 ،رص ــدت
الدراسة يف القصيدتني أشكاال من اإليقاع الداخلي وهـي اجلنـاس وتكـرار األلفـا؛ والتصـريع
وسنعاجلها قدر اإلمكان .من ضمن اإليقاع الداخلي للقصـيدة «متتلـك األلفـا؛ املفـردة ـ ـ مـن
قبل أن توضع يف بناء لغوي ـ طاقات إحيائية خاصّة ،ميكن إذا ما فطن إليها الشـاعر وجنـح
يف استغالهلا أن تقوّي من إحياء الوسائل واألدوات الشعرية األخرك( .عشري زايد)51 :2008 ،
قصيدة املساء:
عنــد قراءتنــا لقصــيدة املســاء ،رصــدنا اإليقــاع الــداخلي فيهــا فوجــدنا أنَّ الشاعر،اســتخدم مــن
اإليقاع الداخلي التوازي النحوي ،حيـت نـاظر حنويـا بـني مجـل منـها يف البيـج" :متفـرد بصـبابل،
متفرد بكآبل ،متفرد بعنائي" ،كما أ َّن قـام بتوظيـف تكـرار األلفـا؛؛ ذلـك أ َّن تكرارهـا يعـد تعـبريا
واضـ ــحا عـ ــن حالـ ــة األمل واحل ـ ـرية واملعانـ ــاة ومنـ ــها تكـ ــرار األفعـ ــال التاليـ ــة ملـ ــرتني" :يعبـ ــت"،
"عبت""،تضــاعفج"" ،يضــعف " ،وتكــرار األ ــاء" :متف ـرّد"" ،عنــائي" " ،هــواء" "،طيــب"" ،احلوبــاء"،
"عربة" ،و ...ملرّتني وتكرار احلروف السـيما الـواو لعشـرات املـرّات بشـكل ملفـج للنظـر وحـرف يـاء
النــداء لــطالث م ـرّات وهــذاالتكراركما التــوازي النحــوي قــد مــنح القصــيدة نغمــة موســيقية رائعــة،
باإلضافة إىل توظيف التكرار السجعي الذي نالحظ يف تكرار الصامج النون علـى مسـتوك املطلـع
انسجاما مع حزن القصيدة .كما نالحظ استخدام التصريع كعنصر من عناصـر اإليقـاع الـداخلي
والتصريع «أن ينتهي صـدر البيـج بـوزن ميا ـل آخـر العجـز» (ابـن رشـيق :2000 ،ج .)145/1أو مبعـىن
آخر فهو اتفاق احلرف األخري من صدر البيـج مـع احلـرف األخـري مـن عجـز البيـج مطال":الكتـب"
و"اللعب" يف مطلع قصيدة فتح عمورية إليب متام .ومناذج من التصريع جندها يف بيج:
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هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ــذي أبقيتي ـ ـ ــ يـ ـ ـ ــا مُنـ ـ ـ ــيل

م ـ ـ ــن أضـ ـ ـ ـلُعي وحاشاشا ـ ـ ــل وذك ـ ـ ــائي
(الديوان)19 :1975 ،

ـ ـ ــاوٍ عل ـ ـ ــى صاـ ـ ــخرٍ أص ـ ـ ــم ولي ـ ـ ـجا ل

قلب ـ ـ ـ ــا كه ـ ـ ـ ــذ الص ـ ـ ـ ــخرة الصـ ـ ـ ـ ـمّا ةء
(الديوان)19 :1975 ،

فحـرف اليــاء املشــبعة تكـررت يف هنايــة كلمــل "منـيل" و"ذكائي"ماتســبب يف اســتواء آخــر
الصدر وآخر العجز يف الوزن .ويف بيج آخر من القصيدة:
حيت أ َّن حرف الياء املشبعة يف هنايـة الصـدر حتـاكي حـرف اهلمـزة املكسـورة يف تشـكيلة
إيقاعيـة أخــرك .والنــن اجلنــاس إذ يعــد مــن منــابع املوســيقى الداخليــة معتمــدا علـى أســلوب
التكــرار يف قوامـ لكنّـ خيتلــف مــع التكــرار ففــي التكــرار ال اخــتالف بــني الكلمــتني يف املعــىن
بينمــا يوجــد ذل ـك االخــتالف يف اجلنــاس .فقــد واظَّ ـفا الشــاعر اجلنــاس كعنصــر إيقــاعي يف
مناذج منها" :دمـائي" و"دوائـي"" ،ميسـك" و"مسـك"" ،عـربة وعاـربة" و ...كـل هـذ النمـاذج قـد
أدّت إىل إ راء املوسيقى الداخلية للقصيدة ،حيت تطرب األذن لسماعها.
قصيدة األطالل:
ف التـوازي النحـوي
عند تصفحنا قصـيدة "األطـالل" لغـرض رصـد إيقاعهـا الـداخلي ،وجـدنا أ َّن الشـاعر او َّظـ ا
كما وظّف مطران يف قصيدت "املساء" .فيما يلي نذكر منوذجني من التوازي النحوي يف األبيات التالية:
مُعْـ ـ ـ ـ ــوالَت فَ ـ ـ ـ ـ ـوْقا أَجْ ـ ـ ـ ـ ـدااث األ:ما ـ ـ ـ ـ ـلْ
رااقص ـ ـ ـ ــات فَـ ـ ـ ـ ـوْقا أَشْـ ـ ـ ـ ـالْءة اهلَـ ـ ـ ـ ـواك
(الديوان)133 :1986 ،
ساـ ـ ـ ــاهمُ الطَ،ـ ـ ـ ـرْف كَ ـ ـ ــ َحْالَم املَساـ ـ ـ ــاءْ
عابـ ـ ـ ـ ـقُ السة ،ـ ـ ـ ــحْر كَ َنْفَ ـ ـ ـ ــاس الرُ،باـ ـ ـ ـ ــى
(الديوان)134 :1986 ،

مــن املالحــظ أنَّ الشــطر األول مــن البيــج األول يبــدأ بــاجلمع الســامل مثَّ الظــرف املكــاين مثَّ
التركيــب اإلضــايف ،تك ـرّرت هــذ التركيبــة النحويــة يف الشــطر الطــاين مــن نف ـ البيــج يف تــواز
حنوي منح البيج إيقاعا داخليا مجـيال .ويف البيـج الطـاين جنـد أ َّن الشـاعر ق ّسـ ام الشـطر األول
إىل قســمني ،القســم األول بتركيبــة وصــفية والطــاين بتركيبــة إضــافية يف قالــب تشــبي مُرســل،
والتركيبــة النحويــة هــذ تكــررت يف الشــطر الطــاين مــن البيــج نفس ـ يف تــواز حنــوي مجيــل قــد
أضفى على البيج موسيقى بديعة يطرب هلا السمع .فاملقارنة وفق املدرسة األمريكية تتج حنـو
دراســة املطاقفــة يف القصــيدتني ،حيــت الطقافــة الغربيــة الــل اتصــف الشــاعران هبــا أ ّــرت علــى
العمــل الشــعري لكــال الشــاعرين؛ ألنّ القوالــب الشــعرية الغربيــة نالحظهــا موجــودة وبكطـرة عنــد
الشاعرين وروح التجديد تقضي االندماج مع الطقافة األخرك الل تتوالد األفكار اجلديدة.
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مــن ــات شــعر نــاجي والــل نشــاهدها يف قصــيدة "األطــالل" هــي اإلكطــار مــن احلــروف الــل
تساعد على إظهار اجلو النفسي فناجي يعتمد علـى هـذ الظـاهرة الصـوتية تالئمـا مـع اجلـو النفسـي
يف داخل واملشاعر الل تتالطم يف قلب  .يكـرر إبـراهيم نـاجي األلفـا؛ يف القصـيدة بصـورة خمتلفـة
ويتــبني ذلــك بوضــوح مــن خــالل قرائتنــا هلــذ القصــيدة .إنَّ مجاليــة التكــرار أبــرزت روعــة املوســيقى
الداخلية لقصيدة "األطالل"وي يت التكـرار يف أشـكال منـها :تكـرار احلـروف وعلـى رأسـها حـرف الـواو
واليـاء واأللـف حيــت يتكـرّر بكطــرة مث مـ ْن اجلــارّة يف مواقـع كـطرية وحــرف يـاء النــداء يف" :يـا فــؤادي"،
"يارياحا"" ،يا غراما"" ،ياغفارا"" ،يا حياة اليائ "" ،يا حبيبـا"" ،أيهـا الظـالمُ" " ،ايـا شـفَا :ء الـ ُر،وح"" ،أيهـا
الشا،اعرُ""،أيها الريحُ""،ياا جرحيا""،ياحبيو" و ...كما تكرّر األسم بكطرة منها :تكـرار "اهلـوك"  7مـرّات
و"الويل" ملرتني"دم"  5مـرّات و"دمـع" 8مـرّات ب شـكال خمتلفـة و"قلـب" 14مـرّة و"أقـدام"  3مـرّات و"روح"
11م ـرّة وتكــرار الفعــل منــها" :إرو" و"روي" و"قضــينا"ملرّتني و"ويف"و"أويف"و"متتد"و"مُ ـدّت"و"ذهب" مل ـرّتني
و"حطّمج" ملرّتني و"أسدلَ" و"أسدلجُ" و"يدري" ملرّتني و"ش نا" و"شـاء .":كمـا نالحـظ اسـتخدام التصـريع
يف "األط ــالل" وحس ــب التعري ــف ال ــذي ق ــدمنا يف الفق ــرة الس ــابقة ،وذل ــك لرف ــع الطاق ــة اإليقاعي ــة
للقصيدة حيت أنَّ هناك مناذج كطرية من السيما يف األبيات التالية:
واأَنا ـ ـ ـ ــا أَقْتاـ ـ ـ ـ ـاتُ مـ ـ ـ ـ ـنْ واهْـ ـ ـ ـ ـمٍ عافَ ـ ـ ـ ــا
واباقَاياـ ـ ـ ــا الظ،ـ ـ ـ ــل ،م ـ ـ ـ ـنْ راكْ ـ ـ ـ ـبٍ راحا ـ ـ ـ ـلْ
واها ـ ـ ــب الطَ ،ـ ـ ــائرا عاـ ـ ــنْ عُش،ـ ـ ــكا طَ ـ ـ ــاراا

واأَيف العُمْـ ـ ـ ـ ـ ـرا لن ـ ـ ـ ـ ــاسٍ ما ـ ـ ـ ـ ــا وافَ ـ ـ ـ ـ ــى
(الديوان)132 :1986 ،
واخُيُـ ـ ـ ــوطُ النُ،ـ ـ ـ ــور م ـ ـ ـ ـنْ ناجْ ـ ـ ـ ـمٍ أَفَ ـ ـ ـ ـلْ
(الديوان)133 :1986 ،
جافَ ،ـ ـ ـ ــج الغُـ ـ ـ ـ ـدْراانُ واالـ ـ ـ ـ ـطَ،لْجُ أَغَ ـ ـ ـ ــاراا
(الديوان)137 :1986 ،

ففــي هــذ األبيــات جنــد أ َّن احلــرف األخــري مــن صــدر األبيــات يطــابق احلــرف األخــري مــن
مت توظيفـ يف القصـيدة
عجزها ،ممّا شكّل نغمة إيقاعيـة مجيلـة تطـرب القـار  .واجلنـاس أيضـا َّ
كعنصر هام لرفع مستوك اإليقاع الداخلي وتعزيز البنية اجلمالية يف القصيدة ،حيت جنـد منـاذج
توزَّع ــج عل ــى خمتل ــف األبي ــات من ــها" :ه ــوك وه ــوك""،روك وج ــوك""،و وغف ــى"" ،دم وفم""،غري ــق
وطريق""،مساء و اء""،سناء وسىن""،صموت ومتوت"" ،عود ونعود"" ،تصحو ومتحو".

البناء البالغي
هنــاك عالقــة وطيــدة فيمــا بــني البالغــة واألســلوبية تــتقلّص حينــا وتتّســع حينــا آخــر «تقــيم
البالغة واألسلوبية ،منذ زمن ،عالقات وطيدة بينهما .تتقلّص األسلوبية أحيانـا حـىت ال تعـدو
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أن تكون جزءا من منوذج التواصل البالغـي ،وتنفصـل أحيانـا عـن هـذا النمـوذج وت ّتسـع حـىت
لتكاد متطّل البالغة كلّها باعتبارها "بالغة خمتزلة" ويصدق مطل هذا القول علـى العالقـة بـني
البالغة واألسلوبية والشعرية من جهة أخرك» (بليج .)19 :1999 ،لـذلك مـن الضـروري دراسـة
البنيـة البالغيـة أو املسـتوك البالغـي للـنص علـى أسـاس هـذ العالقـة الوطيـدة يف الدراســات
األسلوبية .إنَّ دراسة البنية البالغية مهمـة املسـتوك البالغـي الـذي يعتـرب مـن أهـم مسـتويات
اللغة .قال الشريف اجلرجاين عـن البالغـة« :البالغـة يف الكـالم ،مطابقتـ ملقتضـى احلـال ـ ـ
املــراد باحلــال األمــر الــداعي إىل الــتكلّم عل ـى وج ـ خمصــوص ــ مــع فصــاحت  ،أي :فصــاحة
الكالم» (التفتازاين .)55-54 :2010 ،وأ ّمـا حـول وظـائف البالغـة فهـي خلـق الصـور النابعـة عـن
اخليال « والبالغة دراسة للغة ،منظـورة مـن خـالل وظيفتـها .والصـور أشـكال مصـمّمة هتـدف
إىل إحـداث التـ ري ،وإ ـارة اإلعجـاب ،والتلـوين ،كـ ّل ذلـك بقـوة وغرابـة .وتسـتجيب األجنــاس
هلذا يف الوقج نفسـ  .فشـكلها يتع ّلـق أيضـا باالنطبـاع الذيرييـد الكاتـب أن حيد ـ يف القـار
والسامع .كما يتعلق باألدوات الل ميلكها لتحقيق هذا األمر» (جريو.)97 :1994 ،
للصورة دور مهم يف البالغة العربية ترتبط ارتباطا و يقا بعنصر اخليـال «فالصـورة هـي
أساس البناء الشعري واألديب ،وعماد الذي يقوم علي  ،واخليال هو املنبـع الـذي يسـتمد منـ
الشاعر صور بكل أبعادها ،وهو الذي يهب الشاعر القدرة على االنزيـاح مـن تصـوير املـ لوف
إىل تصوير فىل معتمدا يف ذلك على الت مّل والتفكري ،والصورة لن تستطيع تتخلّق إال بعنصر
اخليال ،لذا :هو العامل الوحيد الـذي تتخلّـق فيـ الصـورة الشـعرية( .حممـود )105 :1984 ،مبـا
أنَّ املســتوك البالغــي وألمهيت ـ كعنص ـر مهــم يف بيــان مقصــود الشــاعر ،يبحــت عــن الداللــة
املوجودة يف داخل النص ،علي فإنَّ دراسة األشـكال والصـور البالغيـة حتضـى ب مهيـة بالغـة.
مــن أهــم الصــور البالغيــة الــل ملســناها يف القصــيدتني هــي التشــبي واالســتعارة والكنايــة
نعاجلها فيما يلي.
التشبي :
للتشبي دور مهم يف تشكيل الصـورة ،مينحهـا أبعـادا فنيـة «التشـبي لغـة هـو التمطيـل ومصـدر
ج هـذا هبـذا تشـبيها أي مطّلتـ بـ  .جـاء يف أسـاس البالغـة
مشتق من الفعـل اشـ اب ا .يقـال شـبّه ُ
شــب مالـ  ،شـبْ وشاـبا وشــبب  ،وفيـ شــب منـ  ،وقــد أشــب أبــا وشــاهب  ،ومــا أشــبه ب بيـ »
(الزخمشــري .)430 :2003 ،وأمّــا اصــطالحا« :والتشــبي هــو الداللــة علـى مشــاركة أمــر ألمــر يف
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معــىن» (العســكري .)239 :1971 ،وهــو أســلوب مــن أســاليب البيــان ،يق ـرّب البعيــد مــن املعــاين
«تقوم أدلة التشبي على عملية عقلية هي أن نضع جنبا إىل دالني متمـايزين يقابلـها مـدلوالن
يظهران متا ال بينهما ،مـع إيـراد لفظـة دالـة علـى تشـاب احلقيقـتني املـذكورتني ،تـبىن عمليـة
التشــبي إذن عل ـى حقيقــتني وكــان التشــبي أقــرب صــورة بالغيــة شــعرية رأك فيهــا النقــاد،
والشعراء ،واملتلقون قدرت على القيام بذلك» (فتوح.)196 :2004 ،
م ــن املالح ــظ أنَّ اجلان ــب التص ــويري الس ــيما التش ــبي ق ــد طغــى عل ــى قصيديت"املس ــاء"
و"األط ــالل" فالقص ــيدتان طافحت ــان بالص ــور البالغي ــة ،إذ أنَّ عاطف ــة الش ــاعرين اجليّاش ــة
وأحاسيس ــهما اخلافق ــة واختالجاهتم ــا املفجعــ بس ــبب احل ــزن واألمل الن ــاجتني ع ــن امل ــرض
والفشل يف احلب ،اقتضج استخدام التشبي البالغي ب قسام وقد جاءت هذ الصور معبّرة
غنية باأللفا؛ واملعاين ذلك أنَّها نتاج إحساساهتما احلزينـة.إنَّ التشـبي يشـكّل ركنـا أساسـيا
يف القصيدتني وفيما يلي مناذج من أقسام التشبي الل مت رصدها:
جدول رقم ( )1صور التشبي يف قصيدة "املساء":
البيج

نوع التشبي

املشبّ

املشبّ ب

األداة

وج الشب

قلباكهذ الصَّخرة الصّماءة

مُرسل جممل

قلبا

الصخرة

ك

-----

وتقطَ،رت كالدا،معاة احلَمراءة

مرسل جممل هي (الشم )

الدمعة

ك

-----

مزجاجْ بآخر أَدمُعي لر َائي

تشبي تام

آخر دمعة

مزججْ

ك نَّ

لر ائي

عابات طَوافي يف البالد

تشبي بلييف

الطواف

العبت

--

----

علة يف علة منفاي

تشبي بلييف

املنفي

العلة

--

----

ينتاهبا موج كموج مكارهي

مرسل
مفصّل

موج البحر

موج
املكار

ك

املكار

يف غربة تكونُ داوائي

تشبي بلييف

الغربة

الدوائي

--

----

يف شافَقٍ يسيلُ نضارُة

تشبي بلييف

الشفق

النضار

--

----

لقد خلق مطران عاملـا تصـويريا باسـتدعاء عناصـر الطبيعـة الصـامتة والصـائتة ،حمـاوال
تصوير أحاسيسـ وآالمـ بصـور شـعرية تعتمـد علـى مكونـات كالتشـبي وذلـك لغايـات تعبرييـة
ذاتية وخللق نوع من التجاوب والتالحم بني الطبيعة واإلنسان.
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جدول رقم ( )2صور التشبي يف قصييدة "األطالل":
البيج

نوع التشبي

املشبّ

املشبّ ب

األداة أو
وج الشب

كَانَ صارْحا منْ خاياالٍ

تشبي بلييف

ضمري هو
(اهلوك)

صرح

----

يااريااحا لَيْ ا ياهْدا ...

تشبي بلييف

اهلوك

رياح

----

قَدارا كَاملَوْت أَوْفَى طَعْمُ ُ

مرسل مفصّل

قدر

املوت

الكاف

واياد تامْتادُ ،ناحْوي كَياد منْ خالَل
املَوْج مُدا،تْ لغاريْقْ

تشبي متطيلي

يد متتد حنوي

كيد مُدت
لغريق

----

أَنْج رُوح يف ساماائي

تشبي بلييف

أنج

روح

----

واناراك النا،اسا ظالَال يف السُفُوحْ

تشبي بلييف

الناس

ضالال

----

أَكَاذيْبا اهلَواك وااهياات كَخُيوط
العانْكَبُوتْ

تشبي تام

أكاذيب اهلوك

خيوط
العنكبوت

ك /واهيات

قَدْ راأَيْجُ الكَوْنَ قَبْرا ضاي،قا

تشبي بلييف

الكون

قربا

----

االستعارة:
االستعارة مـن الصـور البيانيـة « وهـي لغـة مـ خوذة مـن العاريـة ،أي نقـل الشـيء مـن شـخص إىل
آخر ،حىت تصبح تلك العاريـة مـن خصـائص املعـار عليـ » (ابـن منظـور :2003 ،ج .)123/10كـطرية
هي تعاريف مصطلح االستعارة ولعل السكّاكي قـدّم التعريـف األفضـل حيـت قـال« :هـي أن تـذكر
أحد طريف التشبي وتريد ب الطرف اآلخـر ،مـدّعيا دخـول املشـ ّب يف جـن املشـ ّب بـ داال علـى
ذلك با باتك للمشبّ ما خيـص املشـبّ بـ » (السـكّاكي ،ال تـا .)174 :حتـدّث الكـطري مـن البالغـيني
حول أ رها يف التشخيص والتجسيم وإنطاق ملا هـو لـي حبـي «إنّ الصـور االسـتعارية أقـدر مـن
الصور التشبيهية يف إظهار طاقاهتا اخليالية والتشـكيلية وكـذلك علـى األداء اجلمـال ،إذ بينمـا
يبقــى طرفــا التشــبي منفصــلني مــع وجــود األداة الرابطــة ،فــإن االســتعارة مــن ش ـ هنا أن تلغ ـي
احلــدود وأن حتطّــم الفواصــل ،فينــدمج الطرفــان يف صــورة واحــدة حــىت لــو كانــا منفصــلني أو
متناقض ــني» (القاض ــي .)43 :1982 ،م ــن املالح ــظ عن ــد ق ــراءة القص ــيدتني أنَّ الش ــاعرين أتي ــا
بقسمي االستعارة املكنية والتصـرحيية وذلـك لتصـوير احلـزن واألمل الـذين يشـعران هبمـا ،فقـد
حــاوال بقــدرهتم ا الفنيــة أن يــنقال جتربتــهما إىل املخاطــب برباعــة ود ّقــة ،والــربط بــني الواقــع
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واخليــال يف تصــوير تلــك االســتعارات ،كمــا أضــفى كــل مــن الشــاعرين باســتخدام االســتعارات
حزنا وت ريا عميقني على قصيدت  .وفيما يلي رصدنا بعض االستعارات يف القصيدين كالتال:
جدول رقم ( )3االستعارة يف قصيدة "املساء":
االستعارة

نوعها

اجراءها

داءَ أملّ

مكنية

شبَّ ا الداء باإلنسان الذي يلم وحذف املشبّ ب وهو اإلنسان وترك
شي ا من لوازم وهو األمل على سبيل اإلستعارة املكنية

يا للضعيفني
إستبَّدا

مكنية

شبَّ ا الضعيفني باإلنسان الذي يستبد وحذف املشبّ ب وهو اإلنسان
تاركا بعض لوازم وهو استبدا على سبيل اإلستعارة املكنية

وغاللة را َجْ تصرحيية

حيت شبَّ جسم بالغاللة الل ر ج وقد حذف املشبّ وهو جسم .

قلب أصابات ُ

مكنية

شبَّ ا الشاعر القلب باإلنسان الذي يصاب وقد قام حبذف املشبّ ب
وهو اإلنسان تاركا بعض لوازم وهو أصابت ُ على سبيل اإلستعارة
املكنية

فيُجيبىل

مكنية

فقد شبَّ الشاعر البحر باإلنسان الذي جييب وقد قام حبذف املش َّب
ب وهو اإلنسان وترك بعض لوازم وهو جييبىل على سبيل اإلستعارة
املكنية.

ياسةيلُ نُضاارُ ُ

مكنية

الشاعرشبَّ النضار باملاء الذي يسيل وقد حذف املشبّ ب وهو املاء
وترك شي ا من لوازم وهو السيل على سبيل اإلستعارة املكنية.

يشف هذا
اجلسم

مكنية

شبَّ طيب اهلواء بالدواء الشايف للجسم فحذف املشبّ ب وأبقى
لوازم وهي يشف فاالستعارة مكنية.

أيلطف
النريان طيب تصرحيية
هواء

شبَّ األشواق بالنريان ،وقد أبقى املشبّ ب فاالستعارة تصرحيية،
وفيها جتسيم وإحياء بشدّة املعاناة.

تصرحيية

شبَّ مشهد الغروب مبرآة تعك هنايت  .ومبا أنَّ املشبّ ب مذكور
فاالستعارة تصرحيية.

فرأيجُ يف
املرآة

كيفا ماسائي تصرحيية

شبَّ الشاعر هناية أمر باملساء ،فاالستعارة تصرحيية ذلك أنَّ ذكر
املشبّ ب .

لقــد حــاول مطــران تصــوير مشــاعر بصــور شــعرية رومنســية تعتمــد علــى االســتعارة كمــا
اعتمدت على التشبي لغايات تعبريية ذاتية وخللق نوع من التجاوب.
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جدول رقم ( )4االستعارة يف قصيدة "األطالل":
اإلجراء
نوعها
االستعارة
شبَّ الوهم بالطعام وقد حذف املشبّ وهو الطعام وأبقى
مكنية
أَقْتااتُ منْ واهْمٍ
على لوازم وهو أقتات على سبيل االستعارة املكنية.
شبَّ الغرام بإنسان فحذف املشبّ ب وهواإلنسان وأبقى
مكنية
وقَضايْناا العُمْرا
لوازم وهو امل مت على سبيل االستعارة املكنية.
شبَّ األقدام باإلنسان الذي يشكو األمل فحذف املشبّ ب
مكنية
شاكَج األ:قْداامُ
وذكر لوازم وهو شكج على سبيل االستعارة املكنية.
واأَراك حاوُليا أَشْبااحا املَلَلْ تصرحيية شبَّ احلزن بامللل ك شباح حتوم حول وقد ذكر املشبّ ب
شبَّ األمل باإلنسان فحذف املشبّ ب وأبقى شي ا من لوازم
مكنية
أَجْدااث األ:مالْ
على سبيل االستعارة املكنية.
شبَّ نفس حببات القمح الل تطحن يف املطحنة فحذف
ياطْحانُني طَحْنا الرا،حاى مكنية
املشبّ ب وأبقى على لوازم وهو يطحنىل
شبَّ الذُل بالغطاء يغشي الوجو فحذف املشبّ ب وأبقى
واأَبايْناا الذُلَ ،أَنْ ياغْشاى
مكنية
على لوازم وهو يغشي على سبيل االستعارة املكنية.
اجلباا ْ
شبَّ احلب بالسجن وذكر املشبّ ب وهو السجن على سبيل
أَنْزالَجْ رُو احكا سجْنا
تصرحيية
االستعارة التصرحيية.
مُوصادا

الكناية:
الكناية صورة من الصور البالغية هتوي استخدامها العـرب جلمـال تعبريهـا ويف االصـطالح:
« لفظ أريد ب الزم معنا مع جواز إرادة معنا حين ذ ،كقولك "فالن طويل النجاد" ،أي طويـل
القامة ( )...وال ميتنع أن يراد مع ذلك طول النجاد ( )...من غـري ت ويـل» (القـزويىل:1975 ،
 .)456الكناية طريق مجيـل مـن طـرق التعـبري الفـىل فهـو وسـيلة مُقنعـة ومـؤ رة يف املخاطـب،
ترتكز على اخليـال يف البالغـة العربيـة فمرجعهـا املعـىن ال اللفـظ .وهـي قـادرة علـى أداء دور
حيــوي يف التعــبري األديب « الكنايــة لــون مــن ألــوان التعبري ُتعــرض في ـ احلقــائق عرضــا غــري
مباشر ،فإنَّ هناك ما يستدعي اإلشارة إىل املطلوب من بعيـد ،فتكـون يف الـنف أوقـع وأحلـى
وعنـد بيـان الغـرض أنســب وأوىل .واألسـلوب الكنـائي أفضـل وســيلة لبيـان املـراد والرامــي إىل
الغــرض» (فاضــلي .)359-356 :1365 ،وفيمــا يلــي نرصــد مــواطن الكنايــة يف قصيديت"املســاء"
خلليــل مطــران و"األطــال ل" إلبــراهيم نــاجي .اســتخدم الشــاعران هــذا األســلوب لبيــان مــا حــل
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هبما من حزن ولوعة .ففي مطل هذ الكنايات الل طرحاهـا مـن خـالل القصـيدتني ،تصـرّحا
بكــل مــا هــو خفــي يف نفســهما مــن حــزن وأمل ،يــدلّان يف معناهــا اخلفــي عل ـى ش ـدّة اللوعــة،
واألسى ،واحلزن ما جعلهما يت ملان إ ر املرض أو فراال احملبوب.
جدول رقم ( )5الكناية وأقسامها يف قصيدة"املساء":
الكناية
إنِّي أَقَمْجُ عالَى التَّعلَّة باملُناى
وعلَ،ة يف علَ،ة مانفايا
ك نىل آنسج يومي زائال
ك نّها صعدت إىل عيىل من
أحشائي
فكَ َنَّ آخرا دامْعاة للكَوْن قَدْ
مُزجاجْ ب خر أَدْمُعي لر ائي
مُتافَرِّد بصاباباتي مُتافَرِّد
بكآباتي مُتافَرِّد بعانائي

نوعها
كناية عن
صفة
كناية عن
صفة
كناية عن
صفة
كناية عن
صفة
كناية عن
صفة
كناية عن
صفة

شرحها
كناية عن آمال الشاعر املؤكدة يف التخلص من
آالم املرض واحلب.
كناية عن تداخل وتراكم اآلالم والعلل ،وتكرار
كلمة "علة " للت كيد على كطرة األمل وتنوع .
كناية عن التشاؤم والي س التام من احلياة.
كناية عن شدّة حزن وأمل وي س الشاعر.
البيج كلّ كناية عن إحساس الشاعر بقرب
هنايت
البيج كلّ كناية عن تعدُّد اآلالم واهلموم
واألحزان الل انفرد هبا الشاعر

جدول رقم ( )6الكناية وأقسامها يف قصيدة "األطالل":
الكناية
ناضابا الزا،يْجُ وامصْبااحي انْطَفَا
وقَضايْناا العُمْرا يف ما ْتام
واأَراك حاوُليا أَشْبااحا املَلَلْ
ظَالمُ احلُسْن شاهيُ ،الكبْريااءْ
واأَبايْناا الذُلَ ،أَنْ ياغْشاى اجلباا ْ
واليا الوايْلُ إذَا لَبا،يْتُهاا واليا الوايْلُ
إذا لَمْ أَتا،بعْهاا
طَائرا الشا،وْق اُغَنّي أَلَمي
واراأَتْ عايْىل أَكَاذيْبا اهلَواك
وااهياات كَخُيوط العانْكَبُوتْ

نوعها
عن صفة
عن صفة
عن صفة
عن موصوف
عن موصوف

شرحها
كنايةعن الفشل واالنكسار يف الوصول للغاية
كناية عن األمل وشدة احلزن
كناية عن احلزن وامللل والك بة
كناية عن مجال احملبوب وحسن
كناية عن العزة واملنعة

عن صفة

كناية عن الترديد والشك واالضطراب

عن صفة

كناية عن األمل وشدة احلزن

عن صفة

كناية عن التشاؤم والشعور باإلحباط
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الكناي ــة ملتص ــقة بالطقاف ــة ومتج ــذرة باألفك ــار الترا ي ــة لك ــل ش ــعب ،فش ــاعرنا اللبن ــاين
وش ــاعرنا املص ــري باملطاقف ــة ويف إط ــار لغ ــة واح ــدة توص ــال إىل أفك ــار مجعت ــهما يف ع ــامل
الرومنسية حيت املشـاعر متقاربـة واحلـزن خمـيّم علـى رأسـيهما يف شـعرمها الرومنسـي ومـع
هذا نالح ظ عدم انقطاعها عن اجملتمع حيت يستخدمون الكناية الـل مـن لوازمهـا املباشـرة
مع اجملتمع واجتمع الشاعران باحلبّ ومل يفارقا وكما الحظنا يف املدرسة األمريكيـة النقديـة
والل جتيز دراسـة االدب املقـارن يف إطـار اللغـة الواحـدة وذلـك بـاختالف الطقافـة فدراسـتنا
هذ يف شكلها ومضمون قصيدتيها اجتهج حنو التجديد يف الشـكل الشـعري لكـال الشـاعرين
وللرومنسية الل مجعج مطران وناجي.

النتائج
بعد دراسـتنا لقصيديت"املسـاء" خلليـل مطـران و"األطـالل" إلبـراهيم نـاجي ورصـد املشـتركات
العديدة بني القصيدتني ،توصلنا إىل النتائج التالية:
.1

.2

.3

.4

إنَّ القصيدتني وليدتا ظروف نفسية معينة حيت جرّبا كل من الشاعرين جتربة حب
فاشلة ،لذلك جاءتا تعبريا عن حاالت األمل واحلزن والشكوك النامجة عن هذا الفشل
واالنكسار .كما أنَّ هناك ظروف بي ية مشتركة أحاطج بالشاعرين منها التشبع
بالطقافة الغربية والت ّر منها ما دعج الشاعرين إىل احلركة حنو التجديد يف الشعر
العريب احلديت.
من حيت البناء الفىل تتشاب القصيدتان يف املوسيقى اخلارجية ،حيت أنَّ كالمها
جاءتا يف البحر الكامل للوزن اخلليلي ومن حيت اإليقاع الداخلي فتشتركان يف توظيف
عناصر منها التوازي النحوي والتكرار والتصريع واجلناس.
اشتركج قصيدتا "املساء" و"األطالل" يف عناصر البنية البالغية (البيانية) فكطرت
فيهما التشبيهات واالستعارات والكنايات ،حيت جند أنَّ القصيدتني تزخران ب قسام
االستعارات والتشبيهات والكنايات ما يناسب لتصوير حاالت الشاعرين النفسية مطل
األمل واحلزن والشكوك الناجتة عن املرض أو فراال احلبيب.
املدرسة األمريكية يف األدب املقاران جتيز دراسة األدب يف إطار اللغة الواحدة وهي
الل اتسمج باملدرسة النقدية ففي هذ الدراسة توصلنا إىل املطاقفة املتقاربة بني
خليل وناجي يف جتديدمها الشعري ويف رومنسيتهما األدبية.
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املصادر واملراجع
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
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