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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
ن هذا املقال هو ٕاضاءة جانب من الهدف م

ا[راسات البالغية املتعلقة مببحث هام من 
 مباحث البيان العريب ٔاال وهو  ا�از و الرمز

من الشعر  شذراتيف  و صور تبّدهيام
للشاعر محمد بلقامس ّمخار، اجلزائري احلديث 

ملزاوجة بني رضب من رضوب البالغة ا متّ لت
 ئري هو ٔاهلٌ ، وبني نتاج شعري جزا العربية
qr.  

                            
  

  

  

  

  

  Résumé:  

L’intérêt de cet article est   

d’éclaircir l’importance des études 

rhétoriques relatives à un sujet 

très important dans le « bayan » 

arabe: « le sens figuré » a travers 

une étude porte les  poèmes du 

grand poète algérien : Mohamed 

Abou Elkacem Khemmar. ce 

travail, qui constitue une étude 

rhétorique visant à élucider un 

produit poétique typiquement 

algérien. 
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                                ::::توطئة توطئة توطئة توطئة 
، مبا  ايزخر ٔادبنا اجلزائري احلديث بقامات ٔادبية سامقة يف سامء أالدب شعرا ونرث     

 ّ   البديع Eلصوِر الفنية ويزداُن بألوان وزٍمخ بياين يطفحُ ،كعٍب ورصانة لغةٍ  م به من علوّ ِس تت
ٔاعام� الشعرية مائدة حتفل  ومن هذه القامات أالدبّية الشاعر الفّذ محمد بلقامس ّمخار، ٕاذ تعدّ 

از والرمز خصوصا من ، وملا اكنت الصور الفنية معوما وا� Eلبيان وتتسع ٔالشاك� ا�تلفة
ٔابرز جتليات ا[رس البياين اليت ترقـد يف Eطن الشعر العريب املعارص عىل العموم ويف 

ٕاذ تطرح قضايـا نقدية وبالغية   ،وخباصة [ى الشاعر محمد بلقامس ّمخار ، الشعـر اجلزائري
  لية مهنا و الفنيـةامجلا: عىل مسـتو¤ت عدة وٕاذ يتجىل ا�ازكثرية عىل القـّراء والباحثني، 

املهمينة  شاكلٔاحد االٔ هو ، و  ما ؤاسلوE ٔادبيا متطوراسـتلزم »ـازا معرفيـا متقدّ ي ومن ّمث 
ع الشعر العريب معوما حقل جاميل معريف، مشـبّ  فٕانّ عىل الشعر العريب املعارص، وكـذا 

 فهم تعني عىلف  ،ل بعضها البعضمكّ Eلصـور البيانية اليت تسـتدعي دراسات متخصصة تُ 
ٕاماكنية ٕايضاح اجلوانب البالغية  واضـع هذا الشعـر يف سـياقـه الثقـايف µج´عي ومن مثَّ 

   . منـه معرفة ُكهنهااملراد  املسـتغلقة البيانية
        ::::مفهوم ا�ازمفهوم ا�ازمفهوم ا�ازمفهوم ا�از

من   شـتقا�از م لفظ ٔان  دجن اللغويةلتحديد معاين ا�از لغة وEلرجوع ٕاىل املعامج    
، مث  جاز فالن من »ة كذا ٕاىل »ة كذا: يقال، من حال ٕاىل حالاجلواز وهو µنتقال 

 ُ ا لكمة عدلنا هبا معّ  عت � يف وضعها أالصيل، فلكّ ضلكمة جز¾ هبا ما و  ٕاىل لكّ  معناه قلن
عت � يف وضع ضلكمة ٔاريد هبا غري ما و  لكّ ، و (1) ا جمازوصف بأهنّ ت  يوجبه ٔاصل اللغة

لكمة جزت هبا ما  هـي جماز، وٕان شئت قلت لكّ ف ل واضعها ملالحظة بني الثاين وأالو 
 عت � يف وضع الواضع ٕاىل ما مل توضع � من غري ٔان تسـتأنف فهيا وضعا ملالحظة بنيضو 

  .(2)ز هبا ٕاليه وبني ٔاصلها اrي وضعت � فهـي جمازما جتوّ 
لكمة وجتدر إالشارة ٕاىل ذµ qرتباط الوثيق بني املعىن اللغوي واملعىن µصطالÈ ل   
ٔاي ٔان الÐم احلقيقي  ،ماضيا جاز جيوز ٕاذا اسنتّ  :ا�از مأخوذ لغة من ، ٕاذ أنّ "ا�از"

فيه من  ، وقد يكون غريه جيوز جوازه لقربه منه ٕاال ٔانّ  مييض لسننه ال يعرتض عليه
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، فرتك ٔاسلوب احلقيقة واسـتعامل أالسلوب ا�ازي ٔامر  لا ليس يف أالوّ اسـتعارة وغريها ممّ 
يشرتط يف ٕاطالق ا�از و . )3("طرق القول ومآخذه"وال مينع كون ا�از  ال يردّ  ،جائزواقع 

ومعىن  ، عزى من مالحظة أالصلعىل اللفظ املنقول عن ٔاصÞ ٔان يقع نقÞ عىل وجه ما يُ 
مبعىن " اليد"مثا� اسـتعامل  ، بوجود عالقة بينه وبني احلقيقة املالحظة أن ا�از ال يقع ٕاال

شأن النعمة ٔان تصدر عن  ويه ٔانّ  ، ؤاصلها اجلارحة لعالقة بيهنام ، ل جمازاالتفضّ النعمة و 
ٔالن القدرة  ، ة والقدرةوكذq احلمك ٕاذا ٔاريد Eليد القوّ  ، ومهنا تصل ٕاىل املقصود هبا ، اليد

  . ٔاكرث ما يظهر سلطاهنا يف اليد
أاللفاظ اليت يقع فهيا مل جيز اسـتعام� يف  ،ولوجوب اعتبار وصف اللفظ بأنه جماز    

âيف ا�از  فضال عىل ٔانّ  ، اشرتاك من غري سبب يكون بني املشرتكني اكٔالسامء املنقو
، ومن هنا فوجود النقل ليس دليال عىل وقوع  تأويال ٔافىض Eالمس ٕاىل ما ليس بأصل فيه

        .  )4(ا�از اrي يقتيض اسـتعامل اللفظ يف غري معناه احلقيقي لرضب من التأويل
النقل مع وجود عالقة ٔاو مناسـبة بني املعىن : ق الرشطني معاولهذا اشرتط يف ا�از حتقّ     

، بل ويشرتط يف هذه  واملعىن ا�ازي اrي اسـتعملت فيه ةأالصيل اrي وضعت � اللكم
ولو فتح  ، د µرتباط كيف اكنوال يكفي جمرّ  ، هرةالعالقة أن يكون لها اختصاص وشُ 

، فتسميهتم النبت غيثا جماز يف  يشء ٕاىل لك يشء وهو مانع للكّ  زُ التجوّ  باب لصحّ هذا ال 
ذq  وجوده ،يف  اسبب) الغيث( اكن يريدون النبت اrي ،"الغيث ت املاشـيةرع": قوهلم

، وجاز مثل هذا ملا اكنت العالقة بني الغيث والنبت وطيدة ومتداخt اكن ëٔنه هو هٔان
  . واختصاصه فيه µسـتعامل لشهرته بيهنم

ُ : بغريهام وحيتاج ا�از ٕاىل جانب تì العالقة ٕاىل قرينة وال يصحّ      زةجوّ فالعالقة يه امل
املراد  لالسـتعامل والقرينة يه املوجبة للحمل، واملراد Eلقرينة ما يذكره املتلكم لتعيني املعىن

  .ٔاو لبيان ٔان املعىن احلقيقي غري مراد
يف غري موضعها وهو خمصوص يف  وعبارات عملته العرب من ٔالفاظٕاذن فا�از هو ما اسـت   

  . ، Eنتقال اللفظ من »ة احلقيقة ٕاىل غريهابالغينياصطالح ال 
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        : : : :     ألوان ا�از يف البالغة العربيةألوان ا�از يف البالغة العربيةألوان ا�از يف البالغة العربيةألوان ا�از يف البالغة العربية
        ::::    ا�از املرسلا�از املرسلا�از املرسلا�از املرسل

ا�از املفرد املرسل هو اللكمة املسـتعمt قصدا يف غري معناها أالصيل ملالحظة عالقة     
مع وجود قرينة داâ  ،واملعىن املسـتعمل فيه  بني املعىن املوضوع � اللفظ ،املشاهبةغري 

عبد القاهر اجلرجاين العالقة بني املعنيني يف هذا  ى، وقد َمسî  عىل عدم ٕارادة املعىن أالصيل
  :  في قول رسول هللا صىل هللا عليه وسملف ، اكليد املسـتعمt يف النعمة ،النوع Eملالبسة

اجلارحة، وٕامنا بسط اليد Eلبذل " اليد"ٕاذ ليس املراد بـ» ٔارسعكّن حلوقا يب ٔاطولكّن يـدا «
  .)5(والعطاء

د ، مبعىن ٔانه ٔاطلق فمل يقيّ  د بعالقة املشاهبةي ا�از جمازا مرسال ٕالرسا� عن التقيّ وُمسّ    
ف يف ظّ ، تدرك من اللكمة اليت تو  ، وٕامنا � عالقات كثرية بعالقة واحدة خمصوصة

t6(امجل(.    
، و ٔالنه ٔارسل  فاللكمة مسـتعمt يف غري ما وضعت � لعالقة غري املشاهبة بني املعنيني   

ٕاذ ليست العالقة بني املعنيني املشاهبة حىت  ، اد املعتربة يف µسـتعارةعن دعوى إالحتّ 
  . د بعالقة واحدةى احتادهام ٔاو ٔالنه ٔارسل ٔاي ٔاطلق عن التقيّ عَ دî يُ 
        ::::    ـات ا�ـاز املرسـلـات ا�ـاز املرسـلـات ا�ـاز املرسـلـات ا�ـاز املرسـلعالقعالقعالقعالق 
        :  :  :  :      عالقـة  السـببيـةعالقـة  السـببيـةعالقـة  السـببيـةعالقـة  السـببيـة. . . . 1

 جمازٌ " الغيث"ٕان لكمة ف" الغيثَ  ى اجلوادعَ رَ " :قوهلمويه تسمية اليشء Eمس سببه ، ك
وقرينة  سبب يف املعىن املراد وهو النباتمرسل عالقته السـببية ٔالن املعىن احلقيقي للغيث 

الغيث وفر�م به ؤاثره يف نفوسهم حىت ëٔنه ا�از يف مثل هذا التعبري هو ٕابراز مدى ٔامهية 
  . هو املرعى ال النبات

ى دَ ن اعتَ مَ فَ  «: من ذq قو� تعاىل،  و  وا�از هبذه العالقة كثري يف اسـتعامالت العرب
 تأالوىل والثالثة قد اسـتعمل" اعتدى"فلفظيت  »يُمك لَ ى عَ دَ ا اعتَ مَ  ثلِ مِ بِ  يهِ لَ وا عَ دُ تَ اعْ  فَ يُمك لَ عَ 

ٔالن املراد به ا�ازاة  ،الثانية اسـتعملت اسـتعامال جماز¤" اعتدى"حقيقيا ولفظة  اسـتعامال
ب وهو اجلزاء والقصاص عىل سبيل ، فعّرب Eلسبب وهو µعتداء عن املسبّ  والقصاص
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وتمكن بالغة ا�از هنا يف ٕابراز قوة السـببية بني µعتداء  بعالقة السـببية ، ا�از املرسل
َ وجزائه ؤان اجلز  فاعتدوا  "شعر بذq الفاء عقب µعتداء فال يتخلّف عنه ويُ اء جيب ٔان ي

عوة ٕاىل العفو واحلّث عىل ، وال يقال هذا يتناقض مع ا[ّ  وما تقتضيه من رسعة ا�ازاة.." 
، وهناك من يطلق عىل مثل هذه  املقام هنا مقام حتّد بني املسلمني والكفرة ، ٔالنّ  الصفح

لك أاللفاظ وتشاهبها وخمالفهتا يف املعىن وهو ما يضفي جاملية من لتشا" مشالكة"الصور 
qحية البديع كذ¾ .  

ب ويراد السبب بأن يكون املعىن أالصيل للفظ يه ٔان يذكر املسبّ و  ::::    بيـةبيـةبيـةبيـةعالقـة املسـبّ عالقـة املسـبّ عالقـة املسـبّ عالقـة املسـبّ . . . . 2222
 îللبا املذكور مسب îومن ،ب عىل السبب معىن املراد فيطلق امس املسب qوَ هُ  ﴿:قو� تعاىل ذ 

 ِrنَ  مِ ُمك ل لَ زنَِّ يُ وَ  هِ تِ  آ¤َ يُمك ِر ي يُ ا  îمَ قا وَ زْ رِ  اءِ مَ الس َ   رُ كî ذَ تَ ا ي
�
َ . )7( ﴾ يبنِ ن يُ  مَ الî ا زنل واrي ي
ذq ومن  ، ب يف موضع السببمن السامء هو املاء اrي يتسبب عنه الرزق فذكر املسبَ 

يقول يف مقطعها " بيت القصيد"نوهنا بـ من قصيدة عَ " محمد بلقامس امخلار" قول الشاعر
  ::::    أالولأالولأالولأالول

        ....    ممممزنزنزنزنوف الوريدوف الوريدوف الوريدوف الوريد    واهيا هيواهيا هيواهيا هيواهيا هيزتزتزتزتّ ّ ّ ّ     رَ رَ رَ رَ رمضان أدبرمضان أدبرمضان أدبرمضان أدب
        ....    من صديدمن صديدمن صديدمن صديد    غرغرغرغرىقىقىقىق يف سـيلٍ  يف سـيلٍ  يف سـيلٍ  يف سـيلٍ     الويل يعصف والقرىالويل يعصف والقرىالويل يعصف والقرىالويل يعصف والقرى

        ....    هل من مزيدهل من مزيدهل من مزيدهل من مزيد    ::::لهفةلهفةلهفةلهفةًًًً        تلهثُ تلهثُ تلهثُ تلهثُ     الطغيانِ الطغيانِ الطغيانِ الطغيانِ     ووووحمحمحمحماااامكمكمكمكُُ  ُُ  
      ....    ))))8888((((شهيدشهيدشهيدشهيد    ¾حيةٍ ¾حيةٍ ¾حيةٍ ¾حيةٍ     ، وبلكِّ ، وبلكِّ ، وبلكِّ ، وبلكِّ آونة دمٌ آونة دمٌ آونة دمٌ آونة دمٌ     يف لكّ يف لكّ يف لكّ يف لكّ 

سببه وهو ؤاراد " دم"ب جماز مرسل ٕاذ ذكر املسبّ " يف لك آونة دم: " ففي قو�
ا فالصورة r ، فيض ٕاىل جر� ؤاشالء ودماءنفجارات والعمليات العسكرية اليت تُ االٕ 

وتمكن بالغة ا�از هنا يف تفعيل السـببية  املسـّببية ،البيانية هنا جماز مرسل عىل عالقة 
ليضفي  ، يف العراق وقتئذ وبني ما يسقط من قتىل وجر� تفجرياتبني ما حيدث من 

  . ذq واسـهتجانه ونكرانه ُمناؤاةة والشـناعة عىل ما حيدث وليحّض عىل صبغة الفظاع
                ::::    عالقـة اجلزئيـةعالقـة اجلزئيـةعالقـة اجلزئيـةعالقـة اجلزئيـة. . . . 3333

ا أن يكون ممî  ذكر اجلزء ويراد الّلك، ويشرتط يف اجلزء اrي يراد به اللكّ ويه ٔان يُ     
من و   كون لهذا اجلزء اتصال وثيق Eملعىن املرادئاو  ، رف عىل اسـتعام� يف اللكّ جرى العُ 
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qذ  
 جماز مرسل عىل عالقة اجلزئية " ةرقب"، فلكمة ) 9(﴾فتَحريُر َرقَبَة ُمؤمنَة ﴿ : قو� تعاىل

  :محمد بلقامس خامرالشاعر ، ومنه ٔايضا قول " العبد" ؤاريد الّلك " الرقبة"ٕاذ ذكر اجلزء 
        ....الالالالننننيف الق يف الق يف الق يف الق     وهل للنيل حّق وهل للنيل حّق وهل للنيل حّق وهل للنيل حّق                                 وهـل يف ٔارضنا شرب طليـقوهـل يف ٔارضنا شرب طليـقوهـل يف ٔارضنا شرب طليـقوهـل يف ٔارضنا شرب طليـق

َ َ َ َ                                 ــــلّ لّ لّ لّ سـتقِ سـتقِ سـتقِ سـتقِ مُ مُ مُ مُ     رٌ رٌ رٌ رٌ ــــططططب قُ ب قُ ب قُ ب قُ ررررْْْْ    ــــفال للعُ فال للعُ فال للعُ فال للعُ    ))))µ))))10101010تاكلµتاكلµتاكلµتاكلود ود ود ود ــــيف قييف قييف قييف قي    رزحُ رزحُ رزحُ رزحُ وووونننن
  ؤاراد الب� ٔاو املنطقة" شرب"جماز ٕاذ ٔاطلق لفظ " هل يف ٔارضنا شرب طليق" فقو�        

فال للعرب "وهو ما ّرصح به عىل وجه احلقيقة يف الشطر أالول من البيت الثاين ٕاذ قال 
ٕاذ ذكر  ،ل عىل عالقة اجلزئيةجماز مرس "شرب"وعىل هذا أالساس فلفظة " قطر مسـتقل
  :يف قو� ٔايضاو، اللكّ  اجلزء وقصدَ 

        ةةةةة ورذيلة ورذيلة ورذيلة ورذيلــــــــآن أن آن أن آن أن آن أن ختختختختمد العروق اليت تنبـض     حقمد العروق اليت تنبـض     حقمد العروق اليت تنبـض     حقمد العروق اليت تنبـض     حقــــدا وخسّ دا وخسّ دا وخسّ دا وخسّ 
        ةةةةــــللللــــا جديا جديا جديا جديمنـّ منـّ منـّ منـّ     ّس ّس ّس ّس ــــر     ملـّا ر     ملـّا ر     ملـّا ر     ملـّا متمتمتمتــــألف رأس يطري من شفة األف رأس يطري من شفة األف رأس يطري من شفة األف رأس يطري من شفة اخلخلخلخلنجنجنجنج

                                            ااااــــزايزايزايزايا فـي الرّ ا فـي الرّ ا فـي الرّ ا فـي الرّ ــــ¤ فر¤ فر¤ فر¤ فرننننسا بـالدنسا بـالدنسا بـالدنسا بـالدن
        ))))11111111((((    الالالالزنزنزنزنيtيtيtيt    اتاتاتاتــــا املاحقا املاحقا املاحقا املاحقــــاكملناياكملناياكملناياكملناي        

اسـتعاض  فقد" اجلسد" وقصد اللكّ " رٔاس"ذكر اجلزء  جماز ٕاذ "ٔالف رٔاس" فقو�    
املتبادر ٕاىل  الشاعر عن ذكر أالجساد اليت تطري رؤوسها بذكر الرؤوس حفسب ٔالنّ 

  .وهذا ما يقصد ٕاليه يف ا�از املرسل عىل عالقة اجلزئية ، جّيل وواحض ذهاناالٔ 
        ::::    عالقـة اللكيـةعالقـة اللكيـةعالقـة اللكيـةعالقـة اللكيـة    ....4444

  :  ه كقو� تعاىلزؤُ ويراد جُ  ، ٔاي يطلق اللكّ   عن اجلزء بلفظ اللكّ عربî ويه ٔان يُ      
َ  رَ ذَ حَ  قِ اعِ وَ ن الصî مِ  آَذاِهنِم م ِيف هُ عَ ابِ صَ ا�  ونَ لُ عَ ﴿ جيَْ  يف  "أالصابع" ُذِكَرت، ف)12( ﴾ ِت وْ امل

عىل اجلزء  من Eب ٕاطالق لفظ اللكّ  ٔاطراف أالصابع ٔاو أال¾مل ، ؤاريد هبا  االٓيتني
  ":إالسالمحديث " من قصيدة قول الشاعر ذq ومن ،از مرسل عالقته اللكيةفا�

        ه من خمـادع فنـانه من خمـادع فنـانه من خمـادع فنـانه من خمـادع فنـانــــلللل    زت أرضمك حضارة خّب        ¤زت أرضمك حضارة خّب        ¤زت أرضمك حضارة خّب        ¤زت أرضمك حضارة خّب        ¤ــــقد غقد غقد غقد غ        
        ))))13131313((((انانانانــــزائزائزائزائغغغغ الفكر شارد أالذه الفكر شارد أالذه الفكر شارد أالذه الفكر شارد أالذه                    Eلوعـود وأغرى   Eلوعـود وأغرى   Eلوعـود وأغرى   Eلوعـود وأغرى       الناَس الناَس الناَس الناَس     خلبَ خلبَ خلبَ خلبَ 
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عىل " عض الناسب" ؤاراد اجلزء " الناس"جماز ٕاذ ذكر اللك  "خلب الناس"ففي قو�  
  . سبيل ا�از املرسل بعالقة اللكية

        ::::    ))))املـاضـويـةاملـاضـويـةاملـاضـويـةاملـاضـويـة: (: (: (: (عالقة اعتبار ما اكنعالقة اعتبار ما اكنعالقة اعتبار ما اكنعالقة اعتبار ما اكن.  .  .  .  5555
 )املاضوية(، وتسمى هذه العالقة   عن اليشء Eمس ما اكن عليه من قبلويه ٔان يعّرب    

Þعتبار ٔاصE ونسبته ٕاىل املايض ٔاي ما اكن عليه اليشء يف املايض ٔالهنا تسمية اليشء ،  
اد ما هو عليه يف احلارض وهنا تكون دالâ الصفة عىل احلارض حقيقة وعىل ما عداه وير 

 ٕانّ " من الناس من يألك القمح ومهنم من يألك احلنطة: " ومثال ذq قوهلم ، جمازا
اسـتعامل ٔالفاظ القمح واحلنطة اسـتعامل جمازي ٔالن االٔلك يف الواقع يكون للخزب، ال حلقيقة 

  نزلقت لفظة اخلزب املقصودة Eلتعبري وحلّت حملّها لفظة القمح القمح واحلنطة وهنا ا
ٔاما العالقة اليت ٔاجازت هذا µنتقال  )14(ٔاو احلنطة لقدرهتا عىل نقلنا ٕاىل ا[الâ السابقة

، وهكذا  معلية µستبدال هذه فتعود ٕاىل ٔان القمح هو حاâ اخلزب يف املايض يف ا[الâ ٔاو
داخيل ٔالن  هنا وµنتقال ،الâ عىل احلارضل�ّ )  ا اكن عليهاعتبار م(اسـتعمل املايض 

 ّ لكهيام  ٕاذ أنّ  ، ة حقيقة مهنامµرتباط بني احلقيقتني داخيل فهام متداخلتان وال تشلك ٔاي
  . تلت وتغريّ ة نفسها حتوّ ، واملادّ  مسـتقل قامئ بذاته

        : : : :     ))))املسـتقبليةاملسـتقبليةاملسـتقبليةاملسـتقبلية((((عالقة اعتبار ما سـيكون عالقة اعتبار ما سـيكون عالقة اعتبار ما سـيكون عالقة اعتبار ما سـيكون     ....6666
 يف الشاعر ذq قولومن  ،اليشء Eمس ما يؤول ٕاليه يف املسـتقبل عن ويه ٔان يعّرب     

يم(قصيدة ٔالقيت مبناسـبة عيد أالم بدار املعلمني مبدينة حلب السورية عنواهنا    : )ٕاىل أ
        هتفت محمـtّ ٕاليهتفت محمـtّ ٕاليهتفت محمـtّ ٕاليهتفت محمـtّ ٕاليكككك شعاري شعاري شعاري شعاري                                        ـاه قـوـاه قـوـاه قـوـاه قـويميميميم هـذه أشعـاري هـذه أشعـاري هـذه أشعـاري هـذه أشعـاريأمّ أمّ أمّ أمّ 

        ـرارـرارـرارـرارــــوأالحوأالحوأالحوأالح    ¤ منبع أالبطال¤ منبع أالبطال¤ منبع أالبطال¤ منبع أالبطال                                        م والعـالم والعـالم والعـالم والعـالدّ دّ دّ دّ ــــز التقز التقز التقز التقــــ¤ رم¤ رم¤ رم¤ رم    ¤ أمّ ¤ أمّ ¤ أمّ ¤ أمّ 
  ))))15151515((((هل يف فروعهل يف فروعهل يف فروعهل يف فروعكككك ¤نع أال ¤نع أال ¤نع أال ¤نع أالمثمثمثمثارارارار                                        ماضيماضيماضيماضيكككك حارض¾ و حارض¾ و حارض¾ و حارض¾ وحنحنحنحنن فروعه ن فروعه ن فروعه ن فروعه 

 "هات ي�ن ٔابطاال ٔاحراراأالمّ ": جماز مرسل فقولنا" ¤ منبع أالبطال وأالحرار: "ففي قو�   
وعىل هذا أالساس فا�از  ،يكرب ليصبح بطال حّرامث تضع وليدا  أالمّ  جماز ٕاذ احلقيقة أنّ 

  . عالقة اعتبار ما سـيكون مرسل عىل
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            ::::    عالقة احلالّيةعالقة احلالّيةعالقة احلالّيةعالقة احلالّية. . . . 7777    
فهو  حيّل  به وفيه ،  مشـتقا من حّل Eملاكن ، ويقصد هبا النسـبة ٕاىل الفاعل ٔاي احلالّ     

احلاّل يف املاكن عىل حمÞّ  امسق Eٕطالق هذه العالقة تتحقّ و  ، حاّل به ٔاي ¾زل ومقمي فيه
qلقوم فأ " :قول ٔاحدمه ومثال ذE نزلت(جماز بدليل الفعل " قوم"فلكمة  ،" كرمويننزلت (
 " بدار حيّل فهيا ٔاو هبا قوم كرام" :ى ٔاصال ٕاىل فعل داّل عىل املاكن واملقصوداrي يتعدّ 

 يف" انتظار"من قصيدة  الشاعر قول ذqومن ، )16(القوم حاّل فالعالقة حالّية ومبا ٔانّ 
  : مطلعها
        دىدىدىدىــــايب سايب سايب سايب ســــشبشبشبشب.. .. .. .. ههههــــأحّطم فيأحّطم فيأحّطم فيأحّطم في                دى    دى    دى    دى    ــــحيـاحيـاحيـاحيـايتيتيتيت انتظار طويل امل انتظار طويل امل انتظار طويل امل انتظار طويل امل      
        ب الصدىب الصدىب الصدىب الصدىــــفـرافـرافـرافـراغغغغ وليـل رهي وليـل رهي وليـل رهي وليـل رهي                        ودودودودرشرشرشرش    ر ر ر ر ــــفـفـفـفـؤؤؤؤاد حـزين وفكاد حـزين وفكاد حـزين وفكاد حـزين وفك                        

        الّ الّ الّ الّ خخخخِ ِ ِ ِ وال مُ وال مُ وال مُ وال مُ ــــٔارى يف ذراعي ٔارى يف ذراعي ٔارى يف ذراعي ٔارى يف ذراعي حنحنحنحنُُ ُُ ُُ ُُ                         وقد كنت طفالوقد كنت طفالوقد كنت طفالوقد كنت طفال        بدأت انتظاريبدأت انتظاريبدأت انتظاريبدأت انتظاري                        
َ                         يف مهسايف مهسايف مهسايف مهسايتيتيتيت وفكري وفكري وفكري وفكري    أرى العجزَ أرى العجزَ أرى العجزَ أرى العجزَ                      َ وي َ وي َ وي             ))))11117777((((ضالضالضالضالطفا وفَ طفا وفَ طفا وفَ طفا وفَ عَ عَ عَ عَ     ين أالهلُ ين أالهلُ ين أالهلُ ين أالهلُ رُ رُ رُ رُ غمغمغمغموي

ما  دَ وقَص  "العطف"جماز مرسل ٕاذ ذكر " طفا وفضالويغمرين أالهل ع: "ففي قو�      
ل Eٕطعام فيه من تفضّ  ما حيلّ  دَ َص وقَ  "الفضل"، وذكر  حيّل فيه من معامt لينة رحمية

الشاعر اكن حذقا جبدارة تنبو عن رصانته اللغوية يف توظيف  ، ولعلّ  وكسوة وغريهام
ل�الâ  "الفضل"انب املعنوية ولفظة جمازا ل�الâ عىل اجلو  "العطف"لفظة  رَ كَ ذَ أاللفاظ فَ 

  . يةعىل اجلوانب املادّ 
        ::::    ))))اسـتعامل احلاوي لاسـتعامل احلاوي لاسـتعامل احلاوي لاسـتعامل احلاوي ل����الâ عىل االâ عىل االâ عىل االâ عىل احملحملحملحملتوىتوىتوىتوى: (: (: (: (عالقة اعالقة اعالقة اعالقة احملحملحملحملليةليةليةلية. . . . 8888

    Þّمس حمE اجمتع جملس النواب : ، كقوهلم احلالّ  ةرادإ و  كر احمللّ بذ،  ويه تسمية اليشء 
ؤاراد من حيّل فيه " �لسا"جماز مرسل بعالقة احمللية ٕاذ ذكر احملّل " جملس"فلفظة 

ما ورد يف  ذq منفهم من جيمتع ال ا�لس اrي هو حمّل اجللوس ، و " أالشخاص"
  ر3ء وتفّجعا الغتيال الزعمي النقايب التونيس  وقتئذ وقد كتهبا الشاعر) اجلرمية(قصيدة 

  : اد ٕاذ يقولفرحات حشّ 
        ¤ر تفا¤ر تفا¤ر تفا¤ر تفامقمقمقمقـاـاـاـان ا[ّ ن ا[ّ ن ا[ّ ن ا[ّ ــــح مح مح مح مواواواواــــالنّ النّ النّ النّ     ٕانّ ٕانّ ٕانّ ٕانّ         املعاهد واملدارس أغلقتاملعاهد واملدارس أغلقتاملعاهد واملدارس أغلقتاملعاهد واملدارس أغلقت    ٕانّ ٕانّ ٕانّ ٕانّ     
        ااااــــواد ٔاواد ٔاواد ٔاواد ٔاحضحضحضحضى نـاى نـاى نـاى نـامقمقمقمقن كرثة الرّ ن كرثة الرّ ن كرثة الرّ ن كرثة الرّ مِ مِ مِ مِ                         صاخباصاخباصاخباصاخبا    يزفرُ يزفرُ يزفرُ يزفرُ     املعمورُ املعمورُ املعمورُ املعمورُ     واملعهدُ واملعهدُ واملعهدُ واملعهدُ                 
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َ     اعَ اعَ اعَ اعَ رَ رَ رَ رَ     خطريٌ خطريٌ خطريٌ خطريٌ     للٌ للٌ للٌ للٌ جَ جَ جَ جَ                          ))))11118888((((ز¾ مأز¾ مأز¾ مأز¾ مأمتمتمتمتااااحُ حُ حُ حُ     ى لها يف القلِب ى لها يف القلِب ى لها يف القلِب ى لها يف القلِب مَ مَ مَ مَ ورَ ورَ ورَ ورَ                             ةةةةًًًً    ــــغتغتغتغتتوتوتوتوننننس بَ س بَ س بَ س ب
 وهو يقصد ٔاناملعهد يزفر صاخبا  جماز ٕاذ قال ٔانّ  ) املعهد املعمور يزفر صاخبا(  :ففي قو�
  .  ، فا�از مرسل بعالقة احمللّية من يزفرون صاخبني ومتأفّفنيرّواده مه 

ة ا�ـاورةة ا�ـاورةة ا�ـاورةة ا�ـاورة. . . . 9999         : : : :     عـالقعـالقعـالقعـالقــــ
وجماورهتام ،  وذq ٕاذا كرث اقرتان µمسني ،  عن اليشء Eمس ما جياورهعّرب ويه ٔان يُ    

 ذكرى"  ةدـمن قصي الشاعر قول ذqومن  ،راسـتعامل ٔاحدهام ماكن االٓخ غُ سّو تُ  بكرثةٍ 
  : "اي م الثامن

ّ ــــع شع شع شع شــــممممE ّ]E ّ]E ّ]E[ّ                     ا      ا      ا      ا      ممممر ر ر ر ــــاول أن أكـون مكاول أن أكـون مكاول أن أكـون مكاول أن أكـون مكــــعبثا ٔاحعبثا ٔاحعبثا ٔاحعبثا ٔاح   ّ أن تذل ّ أن تذل ّ أن تذل         ل الضعفاءل الضعفاءل الضعفاءل الضعفاءأن تذل
        الناالناالناالنايئيئيئيئي ي ي ي مـمـمـمـد عز د عز د عز د عز ــــوبساعدي سأعيوبساعدي سأعيوبساعدي سأعيوبساعدي سأعي                        فبغضبيت السوداء سأفبغضبيت السوداء سأفبغضبيت السوداء سأفبغضبيت السوداء سأننننهتهتهتهتكككك الورى     الورى     الورى     الورى            
        ))))E))))11119999لسـوداءEلسـوداءEلسـوداءEلسـوداء    راءَ راءَ راءَ راءَ ــــاااامحلمحلمحلمحلــــ    ليقـارنَ ليقـارنَ ليقـارنَ ليقـارنَ                             د مىض     د مىض     د مىض     د مىض     ــــد للتارد للتارد للتارد للتارخيخيخيخي يوما ق يوما ق يوما ق يوما قيـيـيـيـوأع وأع وأع وأع         

مع جماورا للباكء وملا اكن ا[ّ  ، مع ؤاراد الباكء واحلزنجماز ٕاذ ذكر ا[ّ " معE[ّ " فقو�   
  عىل احلزن  مع ال يدلّ ؤالن ا[ّ  ،ا جياوره اسـتعاض الشاعر بذكره معّ  ، واحلزن دالليا

هنا  ا�از يدفع اللبس عن كون عالقة ّمما ، ٔاحيا¾ عىل الفرح يدلّ فقد  ، و الباكء حفسب
  . عالقة جماورة

        : : : :     ا�ـاز العقـيلا�ـاز العقـيلا�ـاز العقـيلا�ـاز العقـيل  
غري ما وضع �  ٕاىلفه عبد القاهر اجلرجاين ٔانه ٕاسـناد الفعل ٔاو ما يف معناه وهو كام يعرّ    

فهم ي  فيه زي ا�از عقليا ٔالن التجوّ وُمسّ ،  ، مع قرينة متنع ٕارادة إالسـناد احلقيقي يف أالصل
  ) إالثبات ا�از يف(ٔاو ) يمكْ ا�از احلُ : (يات مهناا�از العقيل مبسمّ  ىويسمî ،  من العقل

  يات الثالثة جتري يف احلمك ٔاو إالثبات الâ يف هذه املسمّ وا[ّ ) إالسـناد ا�ازي(ٔاو 
) 20(آخر ٕاىليشء واحد وهو نسـبة يشء  ٕاىلها تذهب ا[الâ معها ٔاو إالسـناد ولكّ 

ٔاي  (سـناد الفعل ٔاو ما يف معناه Eٕ و تدرك من ذq  ، ا�از العقيل ٕاسـناديةوعالقة 
  مع قرينة متنع ٔان يكون إالسـناد حقيقيا ، الفاعل وامس املفعول ٕاىل غري صاحبه املصدر وامس

ويلحق   فنحن هنا ٔاسـند¾ الفعل ٕاىل فاعÞ احلقيقي ، جاء محمد: وإالسـناد احلقيقي كقولنا 
هزم : "، ٔاّما إالسـناد ا�ازي فكقولنا ) 19(به لك ٕاسـناد قام عىل وجه احلقيقة والواقع
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ٕاىل أالمري " هزم"، فٕاسـناد الفعل " در اجليش الفرنيس يف معركة املقطعأالمري عبد القا
 جيشا باكمÞ ) أالمري عبد القادر(ٕاسـناد جمازي ، ٕاذ ال يُتقبل عقال ٔان َهيزَِم رجل واحد 

 qواحلقيقة ٔانه اكن عىل رٔاس جيش من اجلنود يقودمه يف موا»ة اجليش الفرنيس ، وبذ
ٕاسـناد جمازي عىل " الهزم "يش µسـتعامر ، فٕاسـناد فعل حتقق النرص واكنت الهزمية جل 

  : "اللغز " الشاعر من قصيدة  ذq قولومن سبيل ا�از العقيل ، 
َ     الليلُ الليلُ الليلُ الليلُ     كنَ كنَ كنَ كنَ سَ سَ سَ سَ  َ و ما ن َ و ما ن َ و ما ن         . . . . قــرقــرقــرقــروَ وَ وَ وَ     ــــامَ امَ امَ امَ و ما ن

        ر ر ر ر حَ حَ حَ حَ وف السî وف السî وف السî وف السî يف جَ يف جَ يف جَ يف جَ     رسلُ رسلُ رسلُ رسلُ  يُ  يُ  يُ  يُ َىض َىض َىض َىض و مَ و مَ و مَ و مَ 
 ّ ّ أن ّ أن ّ أن         مر مر مر مر اجلَ اجلَ اجلَ اجلَ     ييييكو كو كو كو تكوي كام يَ تكوي كام يَ تكوي كام يَ تكوي كام يَ     ةٌ ةٌ ةٌ ةٌ أن

        اب اب اب اب ����ا rََ ا rََ ا rََ ا rََ ا صَ ا صَ ا صَ ا صَ ررررًًًً    جَ جَ جَ جَ ابت حَ ابت حَ ابت حَ ابت حَ لو أصَ لو أصَ لو أصَ لو أصَ 
        . . . . ))))21212121((((اكلتــراباكلتــراباكلتــراباكلتــراب

ٕاذ ٔاسـند هذين  ،يل جماز عقيلللّ " مىض"و " سكن" عَيل فٕاسـناد الشاعر فِ 
  ك وال مييض بنفسه يف فعل ٔاو ٔامر ماوالليل ال يسكن ٔاو يتحرّ  جمازا ، الليل ٕاىلالفعلني 

  .وأالساليب املوظفة ٕالضفاء بالغة ٔاكرث عىل العبارات غري ٔان الفعلني ٔاسـندا جمازا ٕاىل الليل
    ::::    ا�از املركبا�از املركبا�از املركبا�از املركب

هو الرتكيب املسـتعمل يف غري ما وضع � لعالقة بني املعىن املوضوع �  با�از املركّ    
، فٕاذا اكنت  ، مع قرينة مانعة من ٕارادة املعىن احلقيقي الرتكيب واملعىن املسـتعمل فيه

با ي جمازا مركّ وٕان اكنت غري املشاهبة مسّ ،  ي ا�از اسـتعارة متثيليةة ُمسّ العالقة مشاهبَ 
ضح من هذا ٔان ، و يتّ  ف عىل فهمه من الرتكيب، واملراد Eلوضع هنا ما تعرّ  مرسال

واملعىن  ، املعنيني يف ا�از املركب وهام املعىن أالصيل اrي دّل عليه الرتكيب دالâ حقيقية
وهذا هو  ، دا�ازي اrي اسـتعمل فيه ؤاريد منه ;هام يكون هيئة منزتعة من متعدّ 

  مفعناه أالصيل  ، ، ٕاذ ا�از املفرد يكون يف اللكمة املفردة املفرد ازالفرق بينه وبني ا�
عكس ا�از املركب اrي ) 22(ز فيه مفرداللفظ اrي جتوّ  كام ٔانّ  ، و ا�ازي مفردان

  .  يكون يف امجلل والرتاكيب
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قرينة ب مسـتعمل يف غري ما وضع � لعالقة املشاهبة مع وµسـتعارة المتثيلية لفظ مركّ     
نفق ٔاراك تُ :"  سـميو يتسامح يف أالمر اجل  هّني د يف أالمر ال مانعة كقوq للرجل يتشدّ 

كه بصغائر أالمور و تساحمه يف جسا<ا  يف متسّ نا حاَ� فشـهبّ " رمه ا[ينار و حترص عىل ا[ِّ 
يل  يرتك ما ينفع ٕاىل ما هو قل اممهن جبامع ٔان ;ّ  ، مبن يبّدد ا[ينار و حيرص عىل ا[رمه

  عىل املشـبه به للمشـبه عىل سبيل µسـتعارة المتثيلية اسـتعري الرتكيب ا[الّ  ، مثّ  النفع
ومن ذq قول الشاعر يف قصيدته املعنونة ، )23(فهم من سـياق الÐموالقرينة حالية تُ 

  : من شعر التفعيt" نفيس"
    ��         روÈ شقاروÈ شقاروÈ شقاروÈ شقايئيئيئيئ    ن جُ ن جُ ن جُ ن جُ مِ مِ مِ مِ اااا��
    ��         وووويسيسيسيس    م Eلهواجس هَ م Eلهواجس هَ م Eلهواجس هَ م Eلهواجس هَ اااا��

        ٕان اكن صعبا شفإان اكن صعبا شفإان اكن صعبا شفإان اكن صعبا شفايئيئيئيئ    
        ))))ëٔëٔٔëëٔ....    ))))24242424يسيسيسيس    مَ مَ مَ مَ طّ طّ طّ طّ فقد حتََ فقد حتََ فقد حتََ فقد حتََ                                 
 الشاعر عن حاâ شاهبة مع احلقيقة ٕاذ يعّرب امل جماز عىل عالقة " ëٔيس مَ طّ حتَ  "فعبارة     

وحاâ الشقاء والهواجس  ه ،ال يف خشصممتثّ  ، العريبالفرد اليأس املقيت املسترشي [ى 
فيوامئ صورة  ، صربه دفااليت اكد بفعلها يغيب أالمل وينقطع الصرب، ليصل ٕاىل حاâ استن

م القصوى  ب لفرج قريب ٕاىل حاâ التربّ من مرحt الصرب والرتقّ   ، حا�انقطاع صربه وتغّري 
م الAٔس من الزجاج اrي ال جيرب بصورة حتطّ  ،اليت يسـتحيل هبا العودة ٕاىل ما اكن عليه

  . ةعالقة املشاهبة بني التصورين جيعل من العبارة جمازا ذا بالغة حممكو ،  كرسه
  : من الشعر العمودي" واقعنا املؤمل" ة عنواهناويقول يف قصيد 

        واكن يرى الهوان وال يبايل واكن يرى الهوان وال يبايل واكن يرى الهوان وال يبايل واكن يرى الهوان وال يبايل                         ٕاذا مـا املرء عإاذا مـا املرء عإاذا مـا املرء عإاذا مـا املرء عاشششش بال خصال  بال خصال  بال خصال  بال خصال 
َ     ٕانّ ٕانّ ٕانّ ٕانّ ففففــــ َ ب َ ب َ ب         ة والكاملة والكاملة والكاملة والكاملــــعىل سعىل سعىل سعىل سنننننننن العدال العدال العدال العدال                                رم رم رم رم ه ظلـم وجُ ه ظلـم وجُ ه ظلـم وجُ ه ظلـم وجُ قـاءَ قـاءَ قـاءَ قـاءَ ب
  ))))25252525((((ايلايلايلايلــــا الليا الليا الليا الليــــمنمنمنمنملاذا ال تعلّ ملاذا ال تعلّ ملاذا ال تعلّ ملاذا ال تعلّ                             و لست أدري و لست أدري و لست أدري و لست أدري     ¤حُ ¤حُ ¤حُ ¤حُ ا الرّ ا الرّ ا الرّ ا الرّ ــــقنقنقنقنفرّ فرّ فرّ فرّ تُ تُ تُ تُ 

عن مشاهبة لتصويرين خمتلفني يعمد ٕالهيا الشاعر  منّ ـالصورة البيانية يف البيت الثالث ت   
وما حتمÞ  ، ح لعنارص الطبيعة عىل سطح البسـيطةتشـتيت الر¤ّ  يف مقاربة بديعة بني

ليعّرب هبذه الصور الطبيعية عن حاâ  ، الليايل من كواليس أالحداث وخربات التجارب
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ّ وا ب املهترئةالعر  يف كوهنا ال ترعوي عن غّي الفرقة والتشتّت وال تنشأ عن التبّ�  ،تةملتشت
  ا[روس والعرب مهنا لهامبل عن أالخذ من التجارب وجمر¤ت أالحداث السـت  ، مموالّص 

ة توصيف الظاهرة بصوريت الر¤ح والليايل وما حتملها من معاين داللية غزيرة تغين ليبلغ مقّ 
  .  مثل ٔامسى معامل البيان يف مراميه البالغية املتنوعةوهو ما يُ  ، ثريعن إالسهاب Eللفظ الك 

  الالت احلقيقية ن ا[ّ الٔ  ) البيتني أالوليني (وقد ٔاوردت البيت يف ٔاثوابه السـياقية    
ٔاو ا�ازية ال تدرك ٕاال وفق سـياق الÐم اrي وردت فيه ، ويضيف بلقامس خامر من 

ُ ــــعنعنعنعنمَ مَ مَ مَ وجتَ وجتَ وجتَ وجتَ             ا      ا      ا      ا      ــــع اكلشظايع اكلشظايع اكلشظايع اكلشظايــــا الزوابا الزوابا الزوابا الزوابتشـتتنتشـتتنتشـتتنتشـتتن    :قو� ذاهتاالقصيدة   ُ  ُ  ُ   ))))26262626((((الالالالــــات الشمات الشمات الشمات الشمــــممممسـيسـيسـيسـيْْْْ    ا ا ا ا نننن
     qش مبقاربته لظواهر اتضح الصورة التعبريية ا�ازية متثيال للواقع العريب املعت كذ

وحاâ الترشذم والتفرقة العربيني Gرة ) ، وهبوب النسـمي وابع للشظا¤تشـتيت الزّ (طبيعية 
  : ٔايضا قو�  "واقعنا املؤمل"ومن قصيدة   ، دمه Gرة ٔاخرىو توحّ 

َ     بال راع بال راع بال راع بال راع                     عايـا      عايـا      عايـا      عايـا      رة اكلرّ رة اكلرّ رة اكلرّ رة اكلرّ ــــكككك يف اجلزي يف اجلزي يف اجلزي يف اجلزيــــأمل نأمل نأمل نأمل ن َ ن َ ن َ ن         ال ال ال ال ــــمممممع اجلِ مع اجلِ مع اجلِ مع اجلِ     هُ هُ هُ هُ ــــتيتيتيتين
        ال ال ال ال ــــتتتتالقِ القِ القِ القِ     ارُ ارُ ارُ ارُ ــــا نا نا نا نــــد بينند بينند بينند بيننــــوقوقوقوقـُـ ُـ ُـ ُ فتفتفتفت                        اري    اري    اري    اري    ــــتضيق بنـا املنابت يف الصحتضيق بنـا املنابت يف الصحتضيق بنـا املنابت يف الصحتضيق بنـا املنابت يف الصح

        آلآلآلآلــــا ٕاىل نفس املا ٕاىل نفس املا ٕاىل نفس املا ٕاىل نفس املدندندندنــــٕاذا عُ ٕاذا عُ ٕاذا عُ ٕاذا عُ             نـا قريـب       نـا قريـب       نـا قريـب       نـا قريـب       ــــ    ب و ماضي ب و ماضي ب و ماضي ب و ماضي ــــفال فال فال فال جعجعجعجع
َ         عُ عُ عُ عُ ــــرجرجرجرجيَ يَ يَ يَ     رِ رِ رِ رِ ــــححححلبَ لبَ لبَ لبَ اااا    اءُ اءُ اءُ اءُ مفمفمفمف َ ب َ ب َ ب    ))))22227777((((اللاللاللاللــــن طرق التن طرق التن طرق التن طرق التعَ عَ عَ عَ     ا اكنَ ا اكنَ ا اكنَ ا اكنَ ــــٕاىل مٕاىل مٕاىل مٕاىل م                                        ٍث ٍث ٍث ٍث ــــييييغَ غَ غَ غَ     دَ دَ دَ دَ ــــععععب

الصورة ا�ازية لرجوع ماء  ٕاذ ٔانّ  ، ة وواحضةن اسـتعارة متثيلية جليّ فالبيت أالخري يتضمّ    
املطر اrي يزنل عىل االٓاكم واالٓجام ليعود  ره و تشكيÞ للسحاب ومن َمثî البحر بعد تبخّ 

هذه الصورة ا�ازية تتواءم مع الصورة احلقيقية  ر،عرب أالهنار والتالل ٕاىل البحة ٔاخرى مرّ 
بعد حاE  âٕالسالمعهنا ويه حاâ العرب اrين ٔاعّزمه هللا  إالفصاحاليت ٔاراد الشاعر 

د الشـبه منزتع هنا من متعدّ  هُ جْ فوَ البائسة ، عودهتم ٕاىل تì احلاâ،ّمث  قهمترشذ<م و متزّ 
   لباع طويل لٔالديب شاعريةً  وهو ما يشهد حبّق  ، بنفسها عن املراد مئتو والصورة 
  . رصينتني و بالغةً 

        :    :    :    :        ز وآليات توظيفهز وآليات توظيفهز وآليات توظيفهز وآليات توظيفهممممالر الر الر الر 
عالمة  تشلكيعّد الرمز ٔامه التقنيات الفنية اليت ٔاخذت هبا القصيدة العربية املعارصة        

Eٕالنساين العام مشولية تصل اخلاص  ةفارقة يف تطور التجربة، حبيث غدت ذات رؤي



 ربيع بن خملوف / بالغة ا�از والرمز يف شعر محمد بلقامس ّمخار                                                      ٔا 
 
 

 2016جوان                                       381                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

والكوين، واحلارض Eملايض، وغدت القصيدة بنية مركبة ودرامية، معيقة ا[الâ، شديدة 
الوحدة العضوية، حني تُبىن عىل رمز حموري يدور حو� النص، ما يؤدي ٕاىل حتول الرمز 

وي شديد ٕاىل بؤرة ٕاشعاع داليل وٕاحيايئ يتفاعل فيه اخلاص والعام والكوين يف نسـيج رؤ¤
، وللكشف عن ٔاساليب توظيف الرمز وتطورها يف الشعر العريب املعارص Eع´د  الفاعلية

إالنتاج ( التأويل والتفسري، و صوًال ٕاىل وضع مقارEت ٔاو تأويالت تقوم عىل قاعدة   مهنج
لغة ٕاحياء هبدف فتح قنوات للمشاركة الوجدانية  همبا ال يناقض مفهوم الرمز بوصف) ا[اليل

عر واملتلقي، يالحظ وجود سعة يف مرجعيات الّرمز اليت تتنوع بني أالسطوري بني الشا
والتارخيي وا[يين والواقعي، ويربز ميل الشعراء العرب ٕاىل الهنل من أالساطري واحلاك¤ت 
والتارخي العريب، فضًال عن الرتمزي Eٔالماكن العربية وعنارص الفللكور الشعيب، وقد ٔاراد 

رمزية التواصل مع املايض احلضاري وبعثه يف روح العرص، من  الشعراء بذq حتقيق
وال يعين ذq ٕاجحاما عن . ¾حية، وٕاضفاء روح القومية عىل التجربة من ¾حية ٔاخرى

الرتاث إالنساين، ٕاذ وظف الشعراء العرب كثريًا من رموز أالساطري اليو¾نية والرومانية 
ت رتاث الثقايف العاملي، ويف ّلك ذq ظلّ القدمية، ورموز Gرخيية ؤاخرى معارصة من ال

الرموز شديدة الصE tلتجربة اخلاصة، وختضع ملتطلباهتا ٔاي ٔان الشاعر بفعل جتربته 
وqr جاءت . املنفتحة عىل العامل، يسـتدعي رموزه بوصفها ممكنات رضورية ملوا»ة الوضع

وترتبط  ره الفاعل فيهالرموز لتكشف عن رصاع الشاعر مع الوضع املتغري Eسـمترار وحضو 
د وظيفة الرمز اختيارات الشاعر لرموزه برؤيته ٕاىل الكون واحلياة، وعىل ضوء الرؤية تتحدّ 

    . )28( وبنيته يف القصيدة
ار صورة صادقة لطبيعة جتربته احلياتية qr فقد جاءت رموز الشاعر محمد بلقامس مخّ     

ٕاىل سور¤ فاكنت هاته احملطات  ونس ومن مثّ ؤاسفاره من وطنه اجلزائر ٕاىل الب� الشقيق ت
القويم العام  مبنطق التفاعل مع اهلمّ  تندمغا لقصائده ، كيف ال ويه ْمسً يف حياته الشعرية وَ 

Gرة وبفعل معايشـته �ر¤ت أالحداث اليومية اجلوارية Gرة ٔاخرى ، qr اختار الرموز 
ص القصيدة وموضوعها العام، وٕاذ جنح مبختلف معاملها ومبصادرها املتنوعة ومبا خيدم ن

. الشاعر ٕاىل الواقع وٕاىل التارخي ليسـمتد منه رموز موحية بدالالت املقاومة واحلرية واحلضارة
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فقد ّمعق الشاعر رؤيته ٕاىل معطيات احلياة والتارخي والكون بأن جعل عالقته مبفرداهتا 
مبعىن ٔان  ،والوحدة الكينونية عالقة تتجاوز الصt السطحية املبارشة ٕاىل عالقة التداخل

د يف الكيف وليس يف النوع؛ فكثري من ٔاشـياء الكون ومفردات  Uالتطور يف التجربة حتد
ه، بيد ٔانî الشاعر هنا الشاعر قصائدَ احلياة اليومية، فضًال عن املرجعيات الرتاثية قد مضّ 

ر مكنو¾هتا ويكشف ٔارسارها،ٔاخذ يُ    . ها ا[اللية يف التجربةٔابعادَ  وخيلُق ا،عالقاهتِ  ُق عمِّ ويُ فّجِ
ر رؤية الشاعر ر التجربة وتطوّ ة عىل وفق تطوّ رة ومتغريّ و ٕاذ ظلت دالâ الرمز متطوّ       

إالحياء ( نسق العلو: ٕاىل الكون واحلياة، فقد متايزت دالالت الرموز ٕاىل نسقني كبريين هام
إالحياء بوضع ( لسقوط ونسق ا ،)بوضع علو الاكئن الرايئ يف جتربة الرفض والتجاوز

يف ) نسق العلو( ، وخلص البحث ٕاىل ٔان رموز )µنكسار يف وضع الرضورة املأساوي
ة عن ٔاحالمه املطلقة ٕاىل املثال، وهذا قصائد الشاعر ظلت حتمل مسة جاملية روحية معربّ 

 )العندليب، العطر، الورد، الضباب  النور،(: يوافق طبيعة رؤيته ، ومن هذه الرموز
ومع حتول جتربته ٕاىل عاطفة ثورية وظف رموز 3ئرة متفجرة  ،   عن رمزية أاللوانفضالً 
 دمشق، بغداد: ضارة وµن´ء مثلورموز ماكنية موحية Eحل)  الرباكني ، النريان(  :مثل

  بومال ( :ة عن رفضه للواقع مفثلالسقوطية املعربّ    ا الرموزٔامّ  .حلب، القدس، هنر النيل
ويف لك أالحوال ظلت وظيفة الرمز تدور يف التعبري عن  ،)سد الننتا[يدان ، اجل 

فربزت الرموز ، عواطف اrات و مكنو¾هتا ٔاو ما ينطيل علهيا من اrوات اخلارجة عهنا
  " : فلسطني" يف قو� من قصيدة  "صالح ا[ين": ر مثلالتارخيية املرتبطة Eملقاومة والتحرّ 

        يف صالح ا[يـن شهمـا منتيف صالح ا[يـن شهمـا منتيف صالح ا[يـن شهمـا منتيف صالح ا[يـن شهمـا منترصرصرصرص        ي           ي           ي           ي           ¤ فلسطيـن أفيـقي واذكـر ¤ فلسطيـن أفيـقي واذكـر ¤ فلسطيـن أفيـقي واذكـر ¤ فلسطيـن أفيـقي واذكـر       
        ))))22229999((((واواواواننننرشي للناس يف اrكـرى العربرشي للناس يف اrكـرى العربرشي للناس يف اrكـرى العربرشي للناس يف اrكـرى العرب            اذكري أالبطـال يف عهد مىض          اذكري أالبطـال يف عهد مىض          اذكري أالبطـال يف عهد مىض          اذكري أالبطـال يف عهد مىض                              

  "" :إالسالمحديث "" وتì املرتبطة Eملقدسات والرموز ا[ينية مثل قو� من قصيدة 
        مـن جـانمـن جـانمـن جـانمـن جـان¤ سل¤ سل¤ سل¤ سلWWWWن حـّول الن حـّول الن حـّول الن حـّول الرصرصرصرصح ح ح ح حبحبحبحبرا              فيه من لك مارد را              فيه من لك مارد را              فيه من لك مارد را              فيه من لك مارد      
        وهو يدعـو للحب وامليـزانوهو يدعـو للحب وامليـزانوهو يدعـو للحب وامليـزانوهو يدعـو للحب وامليـزان            تألـم دهــرا          تألـم دهــرا          تألـم دهــرا          تألـم دهــرا                  وقدوقدوقدوقد        أيـن عيأيـن عيأيـن عيأيـن عيىسىسىسىس                    
دة العمـراندة العمـراندة العمـراندة العمـرانيف سطور إالجنيـل سمل وأمـن            رتّ يف سطور إالجنيـل سمل وأمـن            رتّ يف سطور إالجنيـل سمل وأمـن            رتّ يف سطور إالجنيـل سمل وأمـن            رتّ                             لهتلهتلهتلهتــــا وليا وليا وليا وليــــ
            ))))30303030((((ـون علهيـا             شاخمات أالحكـام اكلبنيـانـون علهيـا             شاخمات أالحكـام اكلبنيـانـون علهيـا             شاخمات أالحكـام اكلبنيـانـون علهيـا             شاخمات أالحكـام اكلبنيـانوأقوأقوأقوأقــــام احلواريـّ ام احلواريـّ ام احلواريـّ ام احلواريـّ     



 ربيع بن خملوف / بالغة ا�از والرمز يف شعر محمد بلقامس ّمخار                                                      ٔا 
 
 

 2016جوان                                       383                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

  :ويقول يف ختا<ا  
محمحمحمحـد العظيـم الشان ـد العظيـم الشان ـد العظيـم الشان ـد العظيـم الشان ف ف ف ف                              سالم  عىل النبييـــن سالم  عىل النبييـــن سالم  عىل النبييـــن سالم  عىل النبييـــن مجمجمجمجعا               وعىل أعا               وعىل أعا               وعىل أعا               وعىل أ
        ))))31313131((((يت ولساين               فسالم عليـه فـي كـل آنيت ولساين               فسالم عليـه فـي كـل آنيت ولساين               فسالم عليـه فـي كـل آنيت ولساين               فسالم عليـه فـي كـل آنهـو نـوري  وهـو نـوري  وهـو نـوري  وهـو نـوري  وجحجحجحجحّّ  ّّ              
 ) تونس، بغدادالقدس، وراس،االٔ (:لEٕالضافة ٕاىل الرموز املاكنية ذات أالبعاد الثورية مث 

 الرموز ذات الصt مبوا»ته مع الواقع، واكن ز الشاعر عىلٔاما يف نسق السقوط فقد ركّ 
 اخلفافيش ،الليل، السـياط( : البد ٔان تربز رموز الطغيان واخليانة والفساد والعوائق مثل 

عىل آفاق رحبة يف القصيدة [ى الشاعر  وتنفتح دالالت الرموز املوحية Eلعلوّ ، ) البوم
ر ليأخذ بعدًا ع مفهوم التحرّ د الشاعر يوسّ ر مالزمًا للتجربة جنففضًال عن بقاء مطلب التحرّ 

.  مشوليًا عىل املسـتوى الواقعي والروÈ وإالبداعي سعيًا حنو جتديد احلياة والقصيدة معاً 
ر، ما يعين ٔان ولعل ٔابرز مالمح التطور ا[اليل، يف قصيدته ، بروز دالâ أال¾ املتحرّ 

  .تحّررجتربة ال  عن احلياة بل خيلق احلياة يف الشاعر مل يعد يعّرب 
            ::::أنـــواع الرمـــزأنـــواع الرمـــزأنـــواع الرمـــزأنـــواع الرمـــز

        ::::    الرمـز اللكيالرمـز اللكيالرمـز اللكيالرمـز اللكي    ....1111
ج تطور الرمز من التعامل ظّل الرمز تقنية متطورة بنائيًا، يف الصورة والقصيدة، وتدرّ      

معه بطريقة جزئية يف العبارة أو الصورة اجلزئية، ٕاىل البناء اللكي اrي حيتل معه وظيفة 
روح النص والتجربة بعامة، حفني النظر يف جتربة الشاعر بنائية تشـيع مكنو¾ته ا[اللية يف 

وٕاذ ال . يالحظ ٔانه يعمتد عىل الرموز اجلزئية اليت تؤلف عنارص يف بناء الصورة الشعرية
 âل�ال qذاتية مفردة حفسب بل تعّدى ذ âتقترص وظيفة الرمز عن كوهنا تعبريية عن حا

الرموز ٕاىل   و احلرية، وال جتنح عن الوعي امجلعي للشعوب ويه ترشئب ٕاىل النرص
و قد حاول الشاعر بناء قصائد عىل رمز . الغموض والتجريد، بل يه ذات طابع وجداين

يف خامتهتا برّمهتا  فك شفرة دالالتهلكي <مين يف القصيدة، جفاءت بعض قصائده متنامية ل
  ة حفواها ليستشف القارئ يف هناية القصيد" الغريبان"ومثال ذq وارد يف قصيدة 

و مضموهنا العام اrي يفصح عن حاâ جسني مبتئس وهو رمز للوطين ا�لص اrي يـّنئ 
  . حتت نري الظمل وµسـتعباد
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        ::::الرمـز القنـاعيالرمـز القنـاعيالرمـز القنـاعيالرمـز القنـاعي    ....2222
يبلغ تطور الرمز مداه يف الرمز القناعي، والرمز القناعي يف مفهومه البسـيط هو        

ول عام يربز يف القصيدة رويدا رويدا ، حيث ة خلف مدلتواري ا[الالت املرتامكة املوّ» 
دة ؤازمنة خمتلفة، وتتبادل فهيا أالداء النص الرمز ذو بنية مركبة تنصهر فهيا عوامل متعدّ 

ٔانوات ال ٔا¾ واحدة، وهذا بدوره يكشف عن حاâ كيانية ٔاكرث تركيبا ، وقد معل الشاعر 
ى اليت ّمحلها معا¾ته النفسـية ورؤاه وخباصة يف رموزه ؤاقنعته الكرب  عىل ذq، بلقامس خامر

ٕاىل الواقع واملسـتقبل و من ٔامهها تì اليت يغازل فهيا امرٔاة ليوارب يف ذq عن حنينه 
) الوطن/احلبيبة( ) مرموز/رامز(ثنائية واشتياقه للوطن اrي يتجىل يف مقاربة جعيبة بني ال 

. )32("ٔاحالم الغربة" و "احلب"و "حنني عاشق:"وهو ما يتجىل يف قصائده املعنونة بـ
ج البديع يف إالسفار عن وغريها ٕاذ يستشف املرموز ٕاليه من خالل القصيدة بعد التدرّ 

ليسـتنبط القارئ دالليا املرموز ٕاليه دون  ،خواصه من املهبم ٕاىل اجلّيل يف هناية  القصيدة
ملضمون وكذq دون ٕاسفاف يف املعىن وسفور Gّم به قد يسلب ا ،ٕالغاز ٔاو ٕاهبام مفرط

 .حقّه من إالEنة والتوضيح
        : : : :     الرمـز أالسطـوريالرمـز أالسطـوريالرمـز أالسطـوريالرمـز أالسطـوري. . . . 3333

الت الشعوب يف اخليالية اليت نسجهتا خميّ  ويه القصص )اخلرافة(أالسطورة يه       
وقد جّسدها أالدEء يف  الطبيعة يف صور اكئنات حيّة ، العصور البائدة، وتربز فهيا قوى

وأالوديسة، ومأساة ٔاوديب ملاكً  لياذةاملالمح واملآيس، ومن ذq ملحمة جلجامش واالٕ 
حقائق ٔاساسـية مضن جممتعات لها تقاليد راخسـة  وسواها، وأالساطري قصص رمزية تروي

عادة Eلاكئنـات وأالحـداث غيـر µعتياديـة، لـذا اكنت  غري مكتوبـة، وتعىن أالساطيـر
.                                                          )33(العامللٔالدب وا[راما والفن يف خمتلف ٔاحناء  من ٔاغىن مصـادر إاللهـام

الفلسفات العقلية  وأالسطورة تتوافق مع مرحt الطفوâ للحضارة البرشية، مثلام تتوافق   
نشأة أالسطورة فقد اختلف  ٔاما عن. مة مع مرحt البلوغ احلضاريوالتقنيات املتقدّ 

ومدلوالهتا، ولكهنم اتفقوا يف ٔاهنا متثل طفوâ  طبيعهتا وميداهناالباحثون يف حتديد نشأهتا و 
الظواهر الطبيعية برؤى خيالية توارثهتا أالجيال، وال تقترص  العقل البرشي وتقوم بتفسري
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 .معارصة عىل زمن ما، فكام ٔان هناك أساطري قدمية كذq ميكننا خلق ٔاساطري أالسطورة
 رعنده، وقد يتعذّ  ورة يف تصويره احلاâ الشعريةاعمتد الشاعر احلديث عىل أالسطوقد 

ة يف الشعر احلديث، ومما يزيد حدّ  عىل القارئ فهم الشاعر لعدم فهمه لوظيفة أالسطورة
ٔاساطري  :إالغريقية اليو¾نية القدمية، مثل الغموض ٔان بعض الشعراء يقتبسون أالساطري

واستنطاقا  مبثابة حتّدٍ ملشاعر القارئ تعدb  أالساطري لغرابهتا هذه.. ٔادونيس، ومتوز وسزييف
داء الٔ أالسطورة  الهدف من اسـتخدام الصواب ٔان يكونو  حمرجا �زونه املعريف والثقايف، 

العام متجاوEً مع حقيقة مشاعره  ؤان يكون مدلولها. أن تكون مفهومة [ى املتلقيبوظيفهتا 
ٕان الشعر وليد ": يقول ة منEٔالسطورة قدمية، ومثّ  و هناك من يرى ٔان صt الشعر

ٔاحضاهنا وترعرع بني مرابعها، وملا ابتعد عهنا جّف وذوى، وqr  ، وقد نشأ يف"أالسطورة
 يف العرص احلديث عاد ليسـتعني Eٔالسطورة يف التعبري عن جتاربه تعبريًا غري فٕان الشاعر

ما مينحها  امبارش، فتندمغ أالسطورة يف بنية القصيدة لتصبح ٕاحدى لبناهتا العضوية، وهذ
كام  والتقرير واخلطابية والغنائية كثريًا من السامت الفاعt يف بقاهئا، ومهنا ٕانقاذها من املبارشة

 . )34(زمانيًا وماكنياً  خيلق فهيا فضاء متخيًال واسع أالبعاد
   Þّالٓلهة " من الواحض ٔان الشاعر نأى عن توظيف الرموز أالسطورية املتعلقة ولعE

ٕاال ما جاء عفو¤ ٔالن املوضوعات املطروقة مل تسـتدع مثل  "أالساطري الرومانيةاليو¾نية ٔاو 
ُل من توظيف بعضا من الرموز اليت تعّد يف بعدها التارخيي ختمل  اهذه أالساطري لكهنّ 

  :"رساâ شهيد من حيفا" كام يف قو� من قصيدة ،ٔاسطورية
        ....ددددويصيل اجلزائـر ثوب احلديويصيل اجلزائـر ثوب احلديويصيل اجلزائـر ثوب احلديويصيل اجلزائـر ثوب احلدي                يه امجلر يذيه امجلر يذيه امجلر يذيه امجلر يذيكيكيكيك عامن الفتـى عامن الفتـى عامن الفتـى عامن الفتـى

  ))))35353535((((أنـاأنـاأنـاأنـاخخخخ بتدمر نـوق الصعيـد بتدمر نـوق الصعيـد بتدمر نـوق الصعيـد بتدمر نـوق الصعيـد                هـو املهـو املهـو املهـو املــــارد العـريب اrيارد العـريب اrيارد العـريب اrيارد العـريب اrي
ٕاذ تمتثل ا�متعات إالنسانية قاطبة هذه  ،ٔاسطوري اكئنوهو " ملاردا"لـفبذكره 

إالنسان  ربهرموز لتقّيص القّوة واجلربوت وإالجعاز اrي يسكا�لوقات العجيبة يف ٔاساطريها 
qقصة ميزتج فهيا  "رتدم" ـول" ٔا¾خ بتدمر"يضا وقو� أ  .ويبتغيه لقصوره وجعزه عن ذ

التارخي Eٔالسطورة واحلقيقة وEخليال وعىل هذا أالساس يوظف الشاعر هذه الرموز [مج 
  . قصائده وصالواقع Eخليال وٕاضفاء رؤى تأويليـة عىل نص
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وقد يكون توظيف أالسطورة يف بعض التجارب الشعرية ٔاكرث بساطة عندما 
توظيفه للرمز أالسطوري ٔاو الوقائع أالسطورية بوجه الشـبه يف ربط يكتفي الشاعر يف 

ا حىت يسـتحرض وهذا يتطلب من املتلقي حضورا ذهنيا ووعيا Gمّ  ،املايض Eحلارض
  .الوقائع أالسطورية ليحيط بتجربة الشاعر ويفقه الواقعة الشعرية

 يف قصائده وٕاجامال فقد توّسل الشاعر بتوظيف ا�از والرمز Eختالف ٔانواعهام
عىل حنو يضفي بشلك جّيل وواحض متّرسه الفين يف ميدان النظم والكتابة الشعرية، جفاءت 
صوره واحضة ومؤتلقة، واكنت رؤاه فنية صادقة، مل يالمس فهيا التلكّف ٔاو التعقيد قيد 
ٔامنt، ومل يبُعد عن خط µسـتقامة وµعتدال الفنيني، مبا يسعى به من زاغ عن رسالية 

دب ؤاهدافه السامية لهثا وراء اrيوع والصيت، فاكنت أفاكره هادئة ومزتنة ، كام االٔ 
  .    اتسمت صوره Eلصدق الفين وبراعة µخراج

        ::::    خالصةخالصةخالصةخالصة
ّمما سـبق و من خالل ٕاسقاطنا ملبحث هاّم من مباحث البيان العريب ٔاال وهو ا�از      

ات الشعر احلديث عىل نتاج شعري لواحد من بأنواعه ا�تلفة والرمز Eعتباره جتليا من جتلي
  : ،  جنمل ٔامه النتاجئ املسـتخلصة فW ييل" محمد بلقامس ّمخار"ٔاّمه ٔاقطاب الشعر اجلزائري 

ٕاّن احلقيقة وا�ـاز من ا[راسات الوثيقة الصE tملباحث ا[اللية وخباصة عالقة  �
ìي يمت بتجاوز تrاملعاين أالصول ٕاىل معاين جديدة  أاللفاظ مبعانهيا وتوّسعها ا[اليل ا 

 .قيقة وا�ازولتحقيق تì ا[الâ البّد من التفرقة الواحضة بني احل 

ٕان غاية علامء البيان وغرضهم من دراسة ا�از وغريه من ٔالوان البيان اكلرمز هو  �
متكني املتلكم من صوغ الÐم بطريقة تبّني ما يف نفس املتلكم من الغا¤ت وأالهداف 

تُوِصل أالثر اrي يرومه ٕاىل نفس السامع، السـW يف النصوص أالدبية والقصائد، وقد و 
متّدد نشاطهم Eلبحث يف ٔاساليب التجّوز القامئة عىل التخييل والمتثيل بقصد ٕا3رة النفس 
وحتريكها ، وهو ما يسهّل معلية إالبالغ بأقّل التاكليف اللغوية ٕاذ ٔانî اللفظة ا�ازية ٔابلغ من 
العبارات احلقيقية مبا تكتزنه من معان تغيب فيه ا[الالت احلقيقية وتظهر فيه ا[الالت 
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ا�ازية ، كام خيزتن الرمز دالالت يسـتعىص عىل اللفظ احلقيقي مجعها يف آن واحد وسـياق 
  . منفرد

وتبقى جّل  ، ، وٕان دارسـيه خيتلفون وحياة للك دارس ٕان النص احلّي نبعٌ  �
، غري ٔان اجلدير  مرتعا خصبا ل�راسات البالغية بدرجات متفاوتة النصوص إالبداعية

دراسـهتا بف  ، Eلتنويه هو النتاجات أالدبية اجلزائرية القميـنة E[رس والبحث اللغويني
 َ لكها [ى القارئ احلصيف والعادّي عىل سمو وتؤيت اj ومعاجلهتا Eلبحث والنقد والمتحيص ت

 . سواء حدّ 

به قصائد الشاعر محمد بلقامس خامر وهو من الشعراء اجلزائريني  تٔابرز ما متزيّ  ٕانّ  �
ـد فهيا العامل العريب حتّوالت هِالقالئل اrين عاشوا يف الرشق فرتة طويt يف ظروف شَ 

، ويعرف  ا ٔاGح للشاعر ٔان يعيش هذه التحوالت ويتفاعل معهاة ممّ فكرية وسـياسـية هامّ 
ا هيَ عِ ن مل يعايش ذات الواقع والتغريات ٔان يَ ريه ممّ الكثري من التناقضات اليت يصعب عىل غ

والفكرية اليت عرفها الرشق العريب يف  ، واكن من اجلائز ٔان تؤثر التيارات السـياسـية مقعُ بِ 
حمافظا عىل موقفه كشاعر عريب � رؤيته  ظلî  هلكنّ  ،"خامر"عر مرحt امخلسـينيات يف شِ 

ة والهدوء وعدم اسـتخدام القوالب الفضفاضة اليت وقد اتّسم شعره Eلرزان ، وٕادراكه اخلاص
البيانية  هُ رُ وَ ، rا فقد جاءت ُص  فه عن إالدراك السلميِرص غري القارئ Eلهبرجة والزينة وتَ تُ 
َ ق يف الغموض ٕاىل درجة التّ غرِ نة وذات تقاسـمي واحضة فهـي ال تُ زتّ مُ  Eملعاين  فb ِش عمية وال ت

 . السطحية ٕاىل درجة إالسفاف
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        ::::    الهوامالهوامالهوامالهوامشششش واملراجع واملراجع واملراجع واملراجع
  
 املطبعة الهبية، مرص يف ٔادب الاكتب والشاعر، املثل السائر ضياء ا[ين، بن أالثريا)  1(

  . 24 صه، 1312دط، 
)2  (l1ط ،ٔارسار البالغة، عبد القاهر اجلرجاين، مراجعة  وتعليق عرفان مطر 

 .   269ص ،مؤسسة الكتاب الثقافية ،2008
مصطفى : وسنن العرب و;<م، حتقيق وتقدمي يف اللغة الصاحيب ،بن فارسا)  3(

  .197ص ،1963الرشميي، مؤسسة ٔايدران للطباعة، بريوت، دط، 
 1ط ،ٔارسار البالغة، عبد القاهر اجلرجاين، مراجعة  وتعليق عرفان مطرl: رينظ)  4(

  . 297-292 ص مؤسسة الكتاب الثقافية ،2008
رمق ، 515ص،  2ج" الصدقة ٔافضل ٔايّ "ب كتاب الزاكة، E ، حصيح البخاري)  5(

1354.   
 1ط ،دار قرطبة للنرش والتوزيع ،حورية عبيب ،أساليب احلقيقة وا�از يف القرآن)  6(

 . 78ص، 2008
  . 12 : االٓية ،سورة غافر)  7(
 حرتاق، املؤسسة الوطنية للكتابٕارهاصات رسابية من زمن µ ،محمد بلقامس خامر)  8(

 .101، ص 1986
  .92:االٓية سورة النساء، ) 9(
ٕارهاصات رسابية من زمن µحرتاق، املؤسسة الوطنية  ،محمد بلقامس خامر ) 10(

 .  50، ص 1986للكتاب، 
 . 106ص املرجع السابق،) 11(
  . 07 : سورة نوح، االٓية) 12(
 تابٕارهاصات رسابية من زمن µحرتاق، املؤسسة الوطنية للك  ،محمد بلقامس خامر) 13(

 . 65، ص 1986
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 1طعامن ، يوسف ٔابو العدوس، مدخل ٕاىل البالغة  العربية، دار املسرية، . د)  14( 
 .181ص، 2007

، املؤسسة الوطنية µحرتاقٕارهاصات  رسابية من زمن  ،محمد بلقامس خامر)  15(
 . 69ص 1986 ،للكتاب

 1طعامن ، ة، يوسف ٔابو العدوس، مدخل ٕاىل البالغة  العربية، دار املسري . د)  16(
 . 181ص ،  2007

، املؤسسة الوطنية µحرتاقٕارهاصات  رسابية من زمن  ،محمد بلقامس خامر)  17(
 . 69ص ، 1986 ،للكتاب

 . 33ص املرجع السابق،)  18( 
، املؤسسة الوطنية µحرتاقٕارهاصات  رسابية من زمن  ،محمد بلقامس خامر) 19(

 .17، ص 1986 ،للكتاب
  1طعامن،  ،دار املسرية ، مدخل ٕاىل البالغة العربية،  ٔابو العدوس يوسف. د)  20( 

  . 171 –170ص ، 2007
، املؤسسة الوطنية µحرتاقٕارهاصات  رسابية من زمن  ،محمد بلقامس خامر)  21(

  . 21ص  1986 ،للكتاب
ن عام، دار صفاء ،أالسلوبية وثالثية ا[وائر البالغية، عبد القادر عبد اجلليل. د)  22(

  . 444ص  ، 2002،  1ط ،أالردن
مؤسسة  ، عمل البيان دراسة حتليلية ملسائل البيان ،بسـيوين عبد الفتاح فيود. د)  23(

  . 182، ص 2004 ،2، القاهرة ، طا�تار
 . 183ص السابق،املرجع ) 24(
املؤسسة الوطنية للكتاب  ،ٕارهاصات رسابية من زمن µحرتاق ،محمد بلقامس خامر) 25(

 . 35ص 1986
 . 48ص السابق، رجعامل) 26(
املؤسسة الوطنية للكتاب  ،ٕارهاصات رسابية من زمن µحرتاق ،محمد بلقامس خامر )27(
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  .49ص  1986
يف نقد الشعر العريب املعارص دراسة جاملية ، دار ، رمضان الصباغ . د: ينظر   )28( 

 .1998 ، 1، ط الوفاء
املؤسسة الوطنية  ،ابية من زمن µحرتاقٕارهاصات رس  ،محمد بلقامس خامر  )29(

  . 43ص  1986 ،للكتاب
  . 64املرجع السابق ، ص )30(
املؤسسة الوطنية للكتاب  ،ٕارهاصات رسابية من زمن µحرتاق ،محمد بلقامس خامر )31(

  .66ص 1986
  . 79املرجع السابق ، ص )32(
دمشق  ،أالديب املعارصخليل املوىس، معجم النقد .  ٕابراهمي اكيد محمود ود. د )33(

  . 16ـ  15هـ ص1421
  200:العدد  ،جمt الكويت ؟ ،كيف نتذوق الشعر احلديث: مقال ،فاضل خلف )34(

  . هـ1421صفر  28
املؤسسة الوطنية للكتاب  ،ٕارهاصات رسابية من زمن µحرتاق ،محمد بلقامس خامر )35(

   . 112ص 1986

  


