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Keywords: 

The poet's strategy before the speech helps him to plan the speech and arrange 
the words and phrases. This strategy is divided into direct and indirect prayer. 
In fact, the indirect strategy, which refers to the implicit and non-obvious 
discourse, is chosen according to the conditions and objectives of the 
discourse, and it has different tools, which analogy is one of these tools.This 
research aims to investigate the strategy Hejaz in creating simils images that 
he used to express the issues of society. And since the examination of these 
images based on this point of view requires paying attention to the external 
context of the discourse along with the internal context, so it can be said that 
the best method for this research is the method of language usage, which, in 
addition to paying attention to the internal factors of the discourse, also to the 
external factors has attention.This research has reached results, the most 
important of which are: There is a close relationship between the society in 
which the poet lives and the similes he used to express the situation of this 
society. And for this reason, the audience finds out about the poet's social 
situation by seeing these images. Since the purpose of the poet in using simile 
was not only to decorate the words and he considered it as a means to express 
the social situation and related issues, therefore he sought to understand the 
audience and tried to create comprehensible and convincing simile images and 
also pay attention to A shared culture with the audience to bring them together 
with their thoughts. Therefore, it can be said that the poet's indirect strategy is 
more obvious and direct; Because the purpose of the poet was to communicate 
with the  audience and convey concepts to him. 
 
indirect discourse strategy, simils images, pragmatics, social poetry, 
Ahmed Abdul Almoti Hejaz. 
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 الملخص    معلومات المقالة

 

 نوع المقال:

 بحث علمي

 

یخ االستالم:  تار

۱۹/۰۷/۱۴۰۱ 

 

یخ المراجعة:  تار

١٤/١٠/١٤٠١ 

 

یخ القبول  :تار

۱۱/۱۱/۱۴۰۱ 

 

 

  :یوم االصدار

۲۰/۱۲/۱۴۰۱ 

 
 

 

 الکلمات الرئیسة:

 

إستراتیجیة األدیب تساعده علی التخطیط واختیار ألفاظ وعبارات مناسبة قبل إنتاج الخطاب. وتنقسم هذه اإلستراتیجیات إلی 

ا تنحصر في التعبیر عن القصد بصورة ضمنیة، حسب مالمباشرة التي تعّبر عن القصد مباشرة وغیر المباشرة أو التلمیحیة التي 

م و
ّ
 منها.تستلزمه الظروف بین المتکل

ً
 المعطي عبد وأحمد السامع. ولإلستراتیجیة التلمیحیة آلیات بالغیة تعتبر التشبیه واحدا

ث عن القضایا االجتماعیة في شعره مباشًرا و غیر مباشر. وأّما بالنسبة إ  حجازي
ّ

لی کالمه غیر المباشر، فهو شاعر اجتماعي تحد

 غیر مباشر. جعل الصور التشبیهیة وسیلة للتعبیر عّما یرید ن
ً

وبما أّن هذه الصور التشبیهیة تحمل معنی غیر قله إلی المخاطب نقال

رات دراسة معناها الظاهري فدراسة هذه الصور دراسة عمیقة تقتضي
ّ
رات جانب إلی الخارجیة المؤث

ّ
 ،للخطاب الداخلیة المؤث

رات دراسة إلی للخطاب اللغوي الشکل دراسة عن یتجاوز الذي التداولي المنهج هو البحث، یساعد منهج فخیر
ّ
 الخارجیة المؤث

رت التي
ّ
توّصلت الدراسة إلی نتائج أهّمها: هناك قرابة بین البیئة االجتماعیة للشاعر والصور التشبیهیة التي اإلنتاج. و علی أث

ه البیئة، فلذلك عندما ینظر المخاطب في هذه الصور یفهم األوضاع االجتماعیة السائدة آنذاك. وبما أن استخدمها للتعبیر عن هذ

التشبیه لم یکن عند الشاعر للزینة فحسب، بل کان آلة للتعبیر عن البیئة االجتماعیة والتواصل مع الناس، فحاول الشاعر في خلق 

 یقتضي مشارکة المخ
ً
ذ طریقا

ّ
اطب وفهمه، کاختیار الصور السهلة والصور الحجاجیة المقنعة واالهتمام هذه الصور أن یتخ

بالثقافة المشترکة بین الشاعر وبین المخاطب وخلق الصور المناسبة المثیرة التي تدغدغ أفکاره وتشارکه في فهم المقاصد 

خذ الکامنة. فمن هنا یمکن القول، إّن اإلستراتیجیة التلمیحیة عند الشاعر تقترب من الت
ّ
کثر من التلمیح؛ إذ هو ات صریح أ

 إستراتیجیات خاصة في خلق الصور التشبیهیة وأراد بها التواصل مع المخاطب ونقل المعاني إلیه.
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 …أساس  تعبیر عن القضایا االجتماعیة عند أحمد عبد المعطی حجازي دراسة علیتوظیف آلیة التشبیه لل          ۱۱۵

  المقدمة .۱

ق أهدافه إلی خ
ّ

ة باإلستراتیجیة التي یحتاج اإلنسان لتحق
ّ

ح الطریق له. وتسّمی هذه الخط
ّ

ة توض
ّ

ط

ق الهدف المطلوب. و
ّ

تنقسم اإلستراتیجیة إلی المباشرة وغیر المباشرة تهدي إلی القیام بفعل یحق

 علی القصد غیر مباشر التي  ولإلستراتیجیة غیر المباشرة التي تدعی باإلستراتیجیة التلمیحیة
ّ

تدل

 
ّ

.  باالعتماد علی عناصر متعددة کالسیاق وهدف المرسل وأحوال المرسل إلیهوال ُیفهم القصد إال

 آلیات بالغیة متعددة کالتشبیه واإلستعارة والکنایة وما إلی ذلك.   ولهذه اإلستراتیجیة

وتساعد دراسة النص األدبي علی ضوء إستراتیجیات الخطاب علی فهم زوایا النص من خالل   

وکذلك االنتقال من المعنی الظاهري الحرفي إلی المعنی الباطني الکامن. ربطه بالسیاق والمقاصد 

وبما أّن الشاعر قد یختار التلمیح ویخلق في إطاره صور تشبیهیة تحمل أهدافه وتعّبر عن مقاصده 

 غیر مباشر، فدراسة هذه الصور علی أساس سیاق الکالم وأهداف الشاعر ونفسیته تسفر عن 
ً
تعبیرا

 یصدق علی أشعار أحمد عبد المعطي حجازي الذي اختار  العلم بالشاعر
ً
وأهدافه. وهذا أیضا

نقل األفکار إلیهم وحاول بهذه االستراتیجیة أن لمیحیة کآلیة للتواصل مع الناس واإلستراتیجیة الت

د. 
ّ

  تشبیهیة تصّور أهدافه وتعّبر عن مشاعره في سیاق محد
ً
 یخلق صورا

 .الدراسات السابقة١-١

أساس إستراتیجیات  سات التي اهتّمت بالصور التشبیهیة في الخطابات الشعریة علیمن الدرا

دراسة – الوطني النشید في الخطاب بإستراتیجیاتیونسي فضیلة المسّماة  أطروحة الخطاب، هي

، اإلشراف: آمنة بلعلي، التي أشارت إلی _تیزي وزو_من جامعة مولود معمري   -)۲۰۰۰تداولیة (

فها الشعراءأّن التشبیه ی
ّ

إّن هوالء و الذین یتغّنون بالثورة والوطن. عتبر من اآللیات البالغیة التي یوظ

الشعراء بما أّنهم یقصدون الحدیث عن بطوالت الشعب ووصف شجاعتهم، فأفضل صورة 

یختارونها لتصویر هذه الشجاعة هي صورة األسد، حیث اّنهم من خالل عملیة ذهنیة سریعة 

 ثّم یختارون من السمات العامة التي تتبادر إلی أذهانهم سمة یقومون باستحضار 
ً
سمات المشّبه أّوال

أصلیة تناسب السیاق کسمة الشجاعة في سیاق المعرکة، فإثر ذلك یختارون بین الکائنات ما هو 

 ألصق بهذه السمة، فیشّبهون األبطال بهذه الکائنة في الشجاعة.

 لصالح المعجزات أطلس في الشعري لخطابان االتي حملت عنو شودار سامیة أطروحة   

الدین  خیضر بسکرة بالجزائر واإلشراف :صالح محمد جامعة ) من۲۰۱۴( تداولیة دراسة خرفي

  توظیف علی اعتمد الشاعر أّن  إلی أطروحتها هذه في الکاتبة وتطّرقت مالوي.
ّ

 التي التقنیات کل

ت
ّ

ي وإقناع حججه تقدیم له سوغ
ّ

لت یه.عل والتأثیر المتلق
ّ
 البالغیة اآللیات في التقنیات هذه وتمث

 .إلیه یذهب بما واإلقناع حججه وبیان االحتجاج من لیتمکن الشاعر إلیه لجأ الذي التشبیه منها



 ۱۱۶                                                                     ٣٤عدد متوالي  - ١٤٠١، شتاء  ٤، العدد  ١٤األدب العربي ، السنة 

) ٢٠١٥أطروحة صفیة حمادو المسّماة بإستراتیجیة الخطاب في أخبار الثقالء _مقاربة تداولیة_ ،  ( 

بالجزائر. وتطّرقت الکاتبة فیها إلی أّن التشبیه في أخبار من جامعة مولود معمري _تیزي وزو_ 

الثقالء قد یکون أداة لإلقناع والتصدیق واإلبانة والوصف وقد یعمد الخطیب إلی عباراة قویة کافیة 

ي ویفهم المعنی األصلي.
ّ

 ألن تبلغ القصد إلی المتلق

الشعري شعر عزالدین میهوبي أطروحة مدلل نجاح المسّماة بالتحلیل النصي التداولي للخطاب   

) 
ً
، اإلشراف: بلقاسم دفه، باتنة بالجزائر–امعة الحاج لخضر ) لمدلل نجاح من ج٢٠١٥أنموذجا

کید علی  التي أشار الکاتب فیها إلی أّن الشاعر مال إلی استخدام التشبیه وخلق الصور التشبیهیة للتأ

 عن طریق التصویر ومطابقة الواقع.المعنی وإبرازه 

بان أمقران في مقالته المسّماة بالتشبیه ووظیفته الحجاجیة في شعر الخوارج في العصر شع  

درس بعض التراکیب التشبیهیة في شعر الخوارج في سیاق  بالجزائر،-مقاربة تداولیة–ألموي ا

ا من النظریة الحجاجیة الحدیثة التي التحصر وظیفة التشبیه في 
ً
المقاربة الحجاجیة وذلك انطالق

ي. ویحاول ُبعد
ّ

ها الفني الجمالي بل تتجاوزها لتعتبره آلیة حجاجیة تعمل علی التأثیر في المتلق

 في بعض النماذج الشعریة من دیوان الخوارج ویبرز أهّم 
ً
البحث أن یکشف صورة التشبیه حجاجیا

م وغیرها. 
ّ
لة في متضمنات القول وأفعال الکالم ومقاصد المتکل

ّ
 أبعادها التداولیة المتمث

إلی جانب هذه الدراسات، هناك کتاب معنون بـ "إستراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة"  

ث عن أنواع إستراتیجیات الخطاب منها اإلستراتیجیة 
ّ

لعبد الهادي بن ظافر الشهري الذي تحد

وأّما  التلمیحیة وآلیاتها نحو التشبیة وقام بذکر أمثال متداولة للتشبیه في الحیاة الیومیة للناس.

الدراسة الحاضرة فهي تطّرقت إلی الحدیث عن إستراتیجیة الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي في 

تشکیله الصور التشبیهیة، باالعتماد علی نفسیة الشاعر وأهدافه والسیاق الذي أنتج فیه خطابه 

 الشعري. 

 البحث أسئلة.١-٢

 ان یحاول البحث اإلجابة عنهما، وهما: أّما بالنسبة إلی سؤال البحث، فالسؤاالن األساسیان اللذ

المعّبرة عن األوضاع  ما هي إستراتیجیة أحمد عبد المعطی حجازي في خلق هذه الصور التشبیهیة

 ؟االجتماعیة

 کیف تعّبر الصور التشبیهیة عن القضایا االجتماعیة عند الشاعر ؟

 .منهج البحث١-٣

 أساسإّن اإلستراتیجیة هي عملیة فّنیة ال تجعل النص 
ً
ما یرتبط  ،لعملها فحسب ا

ّ
بل تهتّم بالنص وکل

رة علی اإلنتاج وبه 
ّ
رات الخارجیة کالمرسل وأفکاره المؤث

ّ
المرسل إلیه ونفسیته والعالقة من المؤث



 أساس اإلستراتیجیة  یدراسة عل حجازي یتوظیف آلیة التشبیه للتعبیر عن القضایا االجتماعیة عند أحمد عبد المعط            ۱۱۷

لق النص فیها. فمن هنا إّن دراسة النص من منظار 
ُ

بینهما وکذلك البیئة االجتماعیة التي خ

 یجعل ال
ً
رات الخارجیة والداخلیة نصب أعینه. وهذا اإلستراتیجیة تطلب منهجا

ّ
نص وما له من المؤث

ف علی المعنی الحرفي بل یتمّسك بعناصر 
ّ
المنهج هو المنهج التداولي الذي یجعل الناقد الیتوق

 عدیدة تتیح له الخوض في أعماق النص للکشف عن خفایاه.

 أطهتمام مع أّن البالغة تقترب من التداولیة من حیث اال   
ّ

راف الخطاب من المرسل بکل

والمرسل إلیه والمقام وتحقیق التأثیر علی المرسل إلیه وإیصال المعنی إلیه، لکّن مع ذلك، إّن 

علم البالغة بالسیاق الداخلي جعل العلماء یدرسون الفنون البالغیة دراسة شکلیة ل الکثیر االهتمام

رات الخارجیة التي أّدت إل
ّ
ی اإلنتاج. فبالنسبة إلی دراسة التشبیه کان داخلیة دون التطّرق إلی المؤث

العلماء یدرسونها کصورة بیانیة مفردة ویحاولون في تحدید المشبه والمشبه به ونوع التشبیه، لکّن 

في الدراسات الجدیدة کالدراسة التداولیة یحاول الدارس إلی جانب تحدید نوع التشبیه أي 

د هدف 
ّ

الشاعر من خلق الصورة التشبیهیة ویدرسها علی االعتماد علی المنهج القدیم، أن یحد

أساس أهداف الشاعر وأحوال المخاطب والسیاق خاصة سیاق الموقف. فمن هنا، ُیخرج الدارس 

رت علی اإلنتاج.   ویحاول البحث علی 
ّ
التشبیه من النص ویدرسه علی أساس عوامل خارجیة أث

إلستراتیجیة التي تمّسك بها في خلق هذه أساس هذا المنهج أن یدرس آلیة التشبیه عند حجازي وا

اآللیة لیکشف عن مقاصده وأفکاره، ولذلك بعد الحدیث عن المباحث العاّمة کالحدیث عن 

اإلستراتیجیة واإلستراتیجیة التلمیحیة، تطّرق إلی دراسة الصور التشبیهیة عند الشاعر علی أساس 

هذه الصور. فمن الطبیعي أّن دیوان الشاعر أهدافه وسیاق کالمه وکذا إستراتیجیة الشاعر في خلق 

یمتأل بکثیر من الصور التشبیهیة لکّن البحث اختار منها تلك الصور التي جعلها الشاعر وسیلة 

د، فمن هنا تنحصر دراسة هذا العنصر البالغي في الصور التي  
ّ

لتحقیق أهدافه في سیاق محد

لتعّرف علی إیدئولوجیة الشاعر ونفسیته وسیاق تتجاوز عن الزینة والجمال إلی هدف آخر یتبّین با

 کالمه الداخلي والخارجي.

 . اإلستراتیجیة التلمیحیة ٢

فّن استخدام اإلمکانات والوسائل المتاحة بطریقة ُمثلی لتحقیق األهداف المرجوة «إّن اإلستراتیجیة 

 فعل یقصد للوصول إلی هدف معّین
ّ

 علی کل
ّ

(شحاتة ونجار، . »علی أفضل وجه ممکن ... وکذا یدل

ة في المقام األّول للوصول إلی الغرض المنشود، فهي علی کونها خطة،  )٣٩ :م٢٠٠٣
ّ

وقیل إّنها خط

ق في الذهن والثاني: البعد الماّدي الذي یکون في 
ّ

لها بعدین: األّول: البعد التخطیطي وهذا یتحق

ل السیاق والرئیس وهو ال الفعل. ویرتکز العمل في کال البعدین علی الفاعل
ّ
یختار علی ذي یحل

م ) ٥٣م: ٢٠٠٤(الشهري، أساسه ما یتناسب مع فعله. 
ّ
وتتأّسس عملیة التخاطب بین المتکل
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 منهما أن یراعي قوانین الخطاب لینجح في وصوله إلی الهدف وذلك 
ّ

والمخاطب، فواجب علی کل

اها المتخاطبون جیات التي یتبنّ یتّم وفق استعمال عبارات وأدوات لغویة مناسبة. والواقع أّن اإلستراتی

 بمقاصدهم وظروف کالمهم وهذه اإلستراتیجیات ال تتجاوز عن نوعین من 
ً
 وثیقا

ً
ترتبط ارتباطا

حیث شکل الداللة، فهي: إّما إستراتیجیة مباشرة یّتضح فیها القصد مباشرة دون عملیات ذهنیة 

ل ذهني یتجاوز فیه الشکل اللغوي لالستدالل علیه وإّما إستراتیجیة غیر مباشرة تحتاج إلی عم

، أّن اإلستراتیجیة المباشرة تنحصر في کیفیة ) ٣٦٩: نفس المصدر(للوصول إلی القصد. 
ً
ویبدو جلیا

 في حین تنحصر اإلستراتیجیة غیر المباشرة أو اإلستراتیجیة التلمیحیة في 
ً
التعبیر عن القصد مباشرا

 حسب ما تستلزمه الظ
ً
م و السامع. روف والمقاصد والعالقة بین التعبیر عن القصد باطنا

ّ
فمن المتکل

هنا، إّن اإلستراتیجیة التلمیحیة کما یتبّین من اسمها، تظهر في عدم التصریح بالقصد واالکتفاء 

بالتلمیح واإلشارة له. ویعمد المرسل إلی توظیف هذه االستراتیجیة عندما یفهم أّن اإلستراتیجیة 

 علی القص
ّ

  من خالل داللتها الحرفیة، ال یناسب السیاق وال یعّبر عن المباشرة التي تدل
ً
د مباشرا

القصد المراد. فلذلك یطلب فهم هذه المقاصد من المرسل إلیه أن یمّر بخطوات، منها: التعّرف 

 إلی المعنی الحرفي أو المعنی الظاهري ومعرفة السیاق والبحث عن المعنی المقصود.

ة سبل استداللیة وهي معرفة یستعمل المرسل آلیة التشبیه   
ّ

ویلّمح بها إلی مقاصده عبر عد

 منهما باألخری، فإسقاط جمیع 
ّ

 مفردة في معجمه الذهني فمقابلة کل
ّ

السمات الداللیة لکل

د، السمات الفرعیة واألخذ بسمة معّینة تت
ّ

کما ) ٤١٠: م۲۰۰۷(أبوالعدوس، ناسب مع السیاق المحد

یث تظهر في ذهن المرسل السمات المتعددة للمشّبه لکّن یبدو ذلك في تشبیه زید باألسد، ح

أّمل في اختیار المرسل یهتّم بسمة تخّص بالمشّبه فحسب، کالشجاعة في المثال المذکور ثّم یت

 وهو األسد في هذا المثال وإثر ذلك یسقط بهذا المشّبه به الذي 
ً
تظهر فیه هذه السمة أکثر ظهورا

 یستلزمها المخاطب من الخطاباالختیار جمیع الصفات األخری ل
ّ

والواقع أّن اختیار المشّبه  .ئال

وأّما  .)pragmatics( به الذي ینقل الهدف ویناسب السیاق یعتبر من مهارات المرسل التداولیة

)، بمعنی دراسة اللغة في Language in useهي دراسة اللغة قید االستعمال أو االستخدام (التداولیة 

ال في حدودها المعجمیة أو تراکیبها النحویة. وهي دراسة الکلمات والعبارات والجمل کما سیاقاتها الواقعیة 

(محّمد نستعملها ونفهمها ونقصد بها في ظروف ومواقف معّینة، ال کما نجدها في القوامیس والمعاجم، 

لتواصل ألّنه یشیر دراسة اللغة في االستعمال أو في ا«فالتداولیة في أوجز تعریفها، هی:  .)۲۰ :۲۰۱۰مزید، 

م وحده وال السامع وحده،  إلی أّن 
ّ
 في الکلمات وحدها، وال یرتبط بالمتکل

ً
 متأّصال

ً
المعنی لیس شیئا

د (ماّدي، اجتماعي، لغوي) 
ّ

م والسامع في سیاق محد
ّ
ل في تداول اللغة بین المتکل

ّ
فصناعة المعنی تتمث

 إلی المعنی الکامن في کالم ما
ً
 .)۱۴ :۲۰۰۲ (محمود نحلة،». وصوال

حجازي في خلقه الصور التشبیهیة  المعطي عبد أّدت هذه المهارة إلی أن یـّتخذ أحمدکما   
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واإلحساس. وبما أّن هدف الشاعر من خلق الصور  األفکار في المخاطب تشارك إستراتیجیة

 تصویر األوضاع االج
ّ

تماعیة التشبیهیة االقتراب من الناس ودعوتهم إلی الصمود والمقاومة في ظل

لبلده، فیخلق الصور التشبیهیة البسیطة الصالحة للفهم وکذلك یخلق الصور التشبیهیة التي تعّبر 

عن حاالته الروحیة في خضّم تلك األوضاع السّیئة التي أعطت إلی الکلمات معنی ینهض من 

ن االجتماع نفسیة الشاعر. وإضافة إلی ذلك اهتّم الشاعر في خلق هذه الصور التشبیهیة المعّبرة ع

 بالثقافة المشترکة بینه وبین المخاطب وأراد بها اإلفهام فاإلقناع.  

 الصالحة للفهم.الصور التشبیهیة ١-٢

  شعره في عنها والمعاناة التي یعّبر المشاکل یواجه فیها المدینة في الشاعر یدخل عندما
ً
  تعبیرا

ً
 صادقا

 
ً
  نابضا

ً
ي عیستطی حیث اإلحساس وعمق الرؤیة بعمق ملیئا

ّ
 محاولة التعبیر هذا في یدرك أن المتلق

ر عن تخبر التي القصائد ومن االجتماعي. اإلصالح إلی للوصول الشاعر
ّ
 الحیاة بأحداث الشاعر تأث

  التي والموت قصیدة بغداد هي لتغییرها، وجهده
ّ

صالح الدین صباغ الضابط  الشهید صورة فیها تطل

 یرید إنسان حکایة وتحکي ثورة وطنیة في العراق، ثورة رشید عالي الکیالني العراقي الذي شارك في

 من الکئیب العهد ذلك في اآلالم من تعانیه کانت وما بغداد أحزان عن وتعّبر ویدافع عنها الحیاة

ما أني الحق« :القصیدة هذه حول الشاعر ویقول )۴۰ :م۲۰۰۱(حجازي، تاریخها. 
ّ
 دیوان رجعت کل

ر من حالة تشملني األیام هذه قلب، بال مدینة
ّ
  وأجدني واإلنفعال التوت

ً
  ما لقصیدة منحازا

ً
 عنها. راضیا

  أنا
ً
 قبل العراق بسقوط تنبأت أّنها وأزعم م۱۹۵۸ عام کتبت التي والموت صیدة بغدادق عن راض مثال

 َبغدادُ  :القصیدة ویقول الشاعر في ): masressع: مأخوذ من موق٢٠١٠حجازي، ». ( قرن نصف

  صاِمٌت، َدرٌب 
ٌ
ة بَّ

ُ
ریح علی َوق

َ
 /ض

ٌ
باَبة

ُ
یِف  في ذ ها ال الصَّ ت َنهٌر /ریح تّیار َیهزُّ

َ
عوامٌ  علیه َمض

َ
م ِطوال أ

َ
 ل

 /یفض
ٌ

، فیها الُحزُن /ُمحِزَنة َوأغنیات
ٌ

ٌت، َو /َینَتفض ال راکد   میِّ
ُ

دیم إنساٍن  هیکل
َ
  :م۱۹۹۳(حجازي،   ق

۸۹-۹۰(.  

ة صور تشبیهیة   
ّ

 تتحّرك ال وبذبابة ضریح علی وقّبة صامت بدرب (بغداد تشبیه وهي هناك عد

 تأت لم التشبیهیة الصور هذه وإّن  ومّیت). ةمحزن وأغنیات تفوض ال ساکنة وبنهر الریاح تهّزها وال

 التي الداخلیة الشاعر لقناعات منطقیة نتیجة هي بل والتوضیح للشرح الظاهر من یتبادر کما

 تلمح متنامیة حرکة عبر هذا التعبیر الخیالي الموحي فکان الحّیة، عواطفه مع معاناته فیه تفاعلت

للتغییر، لذلك نراه قد استخدم الصور التشبیهیة البسیطة  واقعه ومحاولته مع الشاعر تفاعل مدی فیها

  قد به المشّبه أّن  وکما للفهم. الصالحة
ّ

 یؤّدي مّما الطبیعة في الموجودة الماّدیة األشیاء من استمد

ف عدم إلی
ّ
ي تکل

ّ
  عناء المتلق

ً
 المشّبه حال بیان هو منها األساس فالهدف وتأویلها. فهمها في کبیرا

ي
ّ

د الشاعر نری فلذلك به، بالمشّبه إلحاقه إمکان نوبیا للمتلق
ّ

 من له واختار به المشبه ذکر في تعد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
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 قبول إلی المخاطب ویقنع المشّبه حال یصف أن بها وحاول بعض من بعضها یقرب التي الصور

بالهدف  تلیق التي المناسبة باألوصاف التشبیهات هذه في به الحال. وکذلك قد ُزّین المشبه ذلك

 الناس فیه یتحّرك (بغداد) کمسیر المشّبه أّن  یظّن  بأن المخاطب وتبعد الفهم سوء من وتمنع

شیع وأغنیة والفیضان والنشاط بالحرکة یّتصف ونهر کذبابة وأّنه منه ویخرجون فیه ویدخلون
ُ
 الفرح ت

  ساکنیه بل قلب في والسرور
ّ
ک  في المتغلغلین واأللم األسی عمق علی بهذه األوصاف دالشاعر أ

 والتحّول.  التغییر إلی وحاجته الماّسة ورکوده المشّبه حال سوء وعلی وجدانه

یها التي التلمیحیة باإلستراتیجیة استعان الشاعر أّن  وجد التشبیهیة الصور هذه في نظر نمَ 
ّ

 تغذ

 التشبیه أداة منه تحذف« البلیغ. وهذا التشبیه هو تشبیه بالتشبیه المسّماة التشبیهات من مجموعة

 أداة حذف ألّن  المبالغة؛ وتتضاعف العقل أمام التخّیل میدان یّتسع الحذف هذا وفي الشبه جهوو

  تذهب النفس یجعل الشبه وجه وحذف به المشّبه عین المشّبه أّن  أفاد التشبیه
ّ

 تقدیر في مذهب کل

 وجد هنا، فمن )۸۶ :م۱۹۹۸(فّیود،  »البلیغ. التشبیه اسم التشبیه هذا علی البالغیون أطلق ولذا الوجه

 من الشبه ووجه التشبیه أداة حذف ویزید المشّبه صفة تظهر به الذي البلیغ التشبیه في الشاعر

 عن للتعبیر وسیلة وأفضل المراد عن لإلبانة طریق ألطف به، والمشبه المشبه بین الشدید التالحم

حذف  إّن  ذلك، إلی فةمنها. وإضا ُیراد ما نحو النفوس تحریك في المعاني قوی وتمکین األفکار

 به والمشبه المشبه ممّیزات في یتأّمل المخاطب یجعل التشبیه، من النوع هذا في وجه الشبه

 التشابه جعل من قصده فإثر ذلك یفهم التشبیهیة، الصورة خلقه في الشاعر ذهن في عّما لیکشف

المقصود وما جعل  هو مّما یقرب فهکذا المراد الشبه وجه عن ویکشف به والمشبه المشبه بین

ق
ّ

 في التلمیحي األسلوب اختیار من الشاعر هدف الشاعر ینشد هذه األشعار. فهکذا یتحق

ویحاول الشاعر أن یّتصل بالناس ویقّربهم من أهدافه، لذلك یختار الصور التي تقترب  .الخطاب

 إن ما التي لصامت،ا والدرب المحزنة واألغنیة الراکد والّنهر الساکنة الذبابة من فهمهم وهذه صورة

التغییر.  إلی الناس افتقار مدی ویشعر المجتمع في الجمود شیوع بباله یخطر حتی المخاطب رأها

ص الشاعر
ّ
  وإضافة إلی ذلك یخل

ّ
 کلمة وهو به واحد مشّبه في التشبیهیة الصور من یرید ما کل

ح (مّیت) التي
ّ

  مقصوده وهو بیان وخامة األوضاع في البلد. توض

رة، البالغیة اآللیة هذه یستخدم الشاعر التشبیههکذا   
ّ
 في والضیاع بالغربة شعوره لیبّین المؤث

المدینة  فیه القسوة في یصّور الذي أوراس دیوان من الریف إلی الرحلة قصیدة في وذلك المدینة

 الشاعر آالم تصویر جانب إلی والمرض والجهل الفقر مع صراع اإلنسان الساکن في المدینة وکذا

.  ریفه عن تختلف التي المدینة من ومعاناته
ً
 ُمتعبون ،:فینشد کثیرا

ُّ
خان الکل

ُّ
ه/َوالد

ُ
غزل

ُ
هم، ت

ُ
 أنوف

ه
ُ
غزل

ُ
  ت

ُ
طار َمدخنة

َ
بار شواِرع ِمن العائدوَن /الق

ُ
ةِ  من األعصاب، َمطَحِن  ِمن/الغ

َ
مار مائد

ُ
 من/الق
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طار َحوائِط  علی رءوَسهم أرخوا/الَمدینة
َ

  َعجائٌز  کأّنهم/الق
َ
موات

َّ
 کأّنهم/جدار علی َهد

ّسوا/ُمهاِجرون
َ

کد
َ
  .)۱۸۲ :م۱۹۹۳(حجازي،  الَمیدان من عادوا وقد َجرحی کأّنهم/َسفینة علی ت

 
ّ
 اإلحساس إنشاء وتحاول وآالمه الشاعر معاناة علی الشعري المقطع في التشبیهات زترک

 القمار ومائدة األعصاب بمطحن المدینة تشبیه التشبیهات: هذه القارئ. ومن وبین بینه المشترك

 حوائط علی رءوسهم أرخوا وهم المدینة من العائدون تشبیه وکذلك الحرب ومیدان الغبار وشوارع

موا بعجائز القطار
ّ

الحرب.  میدان من عادوا وکأّنهم سفینة في تجّمعوا وبمهاجرین جدار علی تهد

 تتجاوز بل والقریة المدینة بین راعالص تصّور ال أّنها یجد المذکورة التشبیهات هذه في یتأّمل ومن

 إلی رحل الذي الشاعر بین الصراع تصویر وکذلك القیم وضیاع القیم بین الصراع تصویر إلی ذلك

  یأمل وهو کان المدینة
ً
، عیشا

ً
 من فیه وما الواقع وبین والجمال اإلنساني التواصل عن بحثه في حسنا

 واالضطراب الغبار ویجلب القمار فیه یشیع انمک المدینة حیث باإلنسان، اإلنسان لقاء فقدان

لساکنیه، فلذلك نری الشاعر یستخدم هذه الصور التشبیهیة لیبّین عمق احساسه لدی  والُصخب

 و رّد بها 
ّ

 استخدام نوع المفردات علی هذا االحساس، إذ بدأ کالمه بکلمة الکل
ّ

المخاطب وکما یدل

یع عند بعض المدنیین وإضافة إلی ذلك، استخدام علی من ظّن أّن حّب المعاشرة والمؤانسة یش

خان، الغبار، مطحن، القمار وما إلی ذلك، یبرز 
ّ

 مثل (المتعب، الد
ً
المفردات التی تحمل معنا سلبیا

 مدی اهتمام الشاعر بنقل المعاني إلی المخاطب ومشارکته في الشعور بالوحدة والهّم.

 التصریح من تقرب الشعري المقطع هذا في لشاعرا استخدمها التي التلمیحیة اإلستراتیجیة إّن 

 علی الشاعر ترکیز عن تعّبر التي األولی التشبیهات في المشبه یخفي أن بعد إذ التلمیح؛ من أکثر

م، به المشّبه
ّ

 االبتداء عدم أّن  الواقع التشبیهات، خلق من قصده للمخاطب ویبّین یذکره المقد

  حالة في المخاطب یجعل  بالمشّبه
ّ

 األوصاف بهذه یّتصف الذي المشّبه فهم علی ذهنه طتنش

 واألعمال والصخب کالضجیج باطني هو ما تشّبه التي التشبیهیة الصور هذه المذکورة. وکذلك

 أذهان من تقرب الحرب، ومیدان الغبار وشوارع القمار ومائدة کالمطحن حّسي هو ما إلی السیئة

ر الناس
ّ
  .لشاعر یخاطب عاّمة الناسا أّن  وذلك عندهم الفهم فرصة وتوف

  الریف الشاعر كوعندما یتر  
ّ

إلی المدینة ویراها تختلف عّما کان یظّن، یخیب أمله في ظل

تلک المسافات بین الناس وینشد بهذا األمل لیکون شعره مرهًما آلالمه ونور أمل لقلوب الناس 

 علی فتح الطریق أمام الناس للتغییر إلی ج
ً
قد  كانب التعبیر عن مشاعره. فلذلالبعیدة ویکون قادرا

تأخذ الکلمات عند الشاعر معنی غیر معناها األصلي الذي ُیفهم بمعرفة الشاعر وعواطفه. کاألسطر 

 الشعریة التالیة التي تقول:

 
ُ

یل
َ
 /الکبیَرةِ  الَمدینةِ  في الل

ٌ
صیٌر  عید

َ
باب واألنغامُ  النوُر /ق

َ
 /والش

ُ
رَعة  /والشراب الَحمقاءُ  َوالسُّ

ٌ
 عید
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ص
َ
 /یرق

ً
  ... شیئا

ً
م َیسکُت  ..فشیئا

َ
غ  /النَّ

ُ
أ

َ
َیهد تَعُب  الّرقُص  َو

َ
م وت

َ
د

َ
  .)۴۰  :م۱۹۹۳(حجازي،  الق

  التشبیهیة، الصورة هذه في اللیل یحمل
ً
 اللیل یکون إذ الناس؛ عند یشیع ما غیر آخر مفهوما

ّبه قد الشعري المقطع هذا في لکّنه واأللم والحزن الخوف مصدر عادة
ُ

  یمتلك قصیر بعید ش
ً
 مفهوما

 
ً
، إیجابیا

ً
 الذي التائه المقطع. فالشاعر سیاق فهم یطلب التشبیه هذا فهم إّن  المنطلق هذا فمن سعیدا

  کان
ً
  متجوال

ً
 في تجتّر  /نار قیعان /الکبیرة المدینة (شوارع المحرقة الشمس تحت النهار في وحیدا

 أن یستطیع أّنه ویظّن  اللیل ینتظر )۳۹م:۱۹۹۳حجازي، ) (اللهیب من الضحی في شربته ما /الظهیرة

  یجد
ً
  ملجأ

ً
 البارد اللیل یظّن  کان فلذلك للسکان، المرور فرصة یسمح الذي اللیل برودة في وصدیقا

  المحرق المشمس النهار مقابل
ً
ر له عیدا

ّ
وعلی رغم ما  ذلك یحدث لم هلکنّ  واالبتهاج، السرور یوف

تعاملون في النهار ولیس لهم أي تواصل وارتباط یضیع ینتظره الشاعر، یتعامل الناس في اللیل کما ی

 إلی به المشّبه هذا وینقل یطول. ال قصیر بعید اللیل یشّبه نور الرجاء في قلب الشاعر، فلذلك

 الشاعر حال مع یتناسب وکذلك ذکر خیر حاله ویذکر المشبه ویصف الشاعر یقصده ما المخاطب

  تارة وقصیر)، (عید لفظین من رکبالم به المشبه أي إّنه إذ کالمه؛ وسیاق
ّ

 في الشاعر أمل علی یدل

  أخری وتارة والصداقة الهدوء إلی الوصول
ّ

المدینة. فیحاول الشاعر  تلك في أمله خیبة علی یدل

 التي اختزنت في قلبه. وأحاسیسه مشاعره للمخاطبین  بهذا الترکیب أن یعّبر

 النور وتشبیه قصیر بعید اللیل تشبیه وهما الشعریة األسطر في تشبیهیتان صورتان وهناك

ح الثاني التشبیه قصیر. وإّن  بعید والشراب الحمقاء والسرعة والشباب واألنغام
ّ

 األّول التشبیه یوض

 في والحزن بالوحدة الشعور یدخل الذي اللیل، اللیل من الشاعر قصد أّنه لیس  للمخاطب ویبّین

  ویظّنه وینتظر وصوله عرالشا یأمله الذي اللیل عادة، بل ذلك القلب
ً
ر زمنا

ّ
 المعاشرة فرصة لدیه یوف

ده الثاني التشبیه وکذلك والمؤانسة.
ّ

 الحمقاء السرعة الشباب، األنغام، المشّبه (النور، بتعد

 بین اللیل فرق ویظهر الخاطئ التأویل عن ویبعده للمخاطب األّول المشّبه فهم یسّهل والشراب)،

 قصیر. بعید الحمقاء السرعة تشبیه هو عنده والیأس الحزن مدی صّوری ما وإّن  واآلخرین. الشاعر

 تمضي أشباحهم /یحفلون ال /سراعا یمضون (والناس المدنیین بها یتمّیز التي السرعة یکره أّنه ومع

ه /الکئیب هذا ..بعضهم یعرفون ال /ساهمون حولي والناس /...../ینظرون ال /تباعا
ّ
 غریب مثلي لعل

ة من لکّنه بالحمقاء ویصفها )۲۵-۲۶ : م۱۹۹۳(حجازي، 
ّ

 اللیل في ینتظرها واإلحباط، الوحدة شد

 القصیر بالعید المدنیین سرعة یشّبه فلهذا متسرعین، کانوا وإن الشوارع في الناس یری أن ویأمل

 کما کانوا ورفقة، تحّیة دون بیوتهم في یزحفون عند حلول اللیل المدنیین أّن  الوصف بهذا ویري

 النهار. في فونیتصّر 
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 الصور التشبیهة اإلقناعیة.٢-٢

یمیل الشاعر للتعبیر عن إحساسه تجاه قسوة المدینة إلی استخدام التشبیه الذي له قیمة إقناعیة، 

 
ّ
ک  ولینقل إلیه التجارب واإلحساسات ولذا یرکن الشاعر لیتأ

ً
د من أّن السامع یستوعب الفکرة تماما

من توصیل المعنی إلی قلب السامع، فینشد في وصف المدینة  إلی التشبیه بوصفه وسیلة تمکّنه

واِرُع الَمدیَنةِ 
َ

:ش
ً
حی  وإحساسه بالغربة فیها قائال

ُ
هیَرة/ ما شَرَبته في الض

َ
جَتّر في الظ

َ
الکبیرة/قیعاُن نار/ت

 
َّ

م ُیحب/کل
َ
ه َمن ل

َ
یل ِته/خاٍل من الِلقاء/یا َو

َ
َیوُم ُعطل ضاء/ َو

َ
ة ف

َ
یله ِمن لیل هیب/........../ یا َو

َّ
ِمن الل

 قلِبه ِشتاء!  
َ

 )٣٨م : ١٩٩٣(حجازي، الزمان حول

  روحیة وحدة واجه الذي الشاعر
ً
، وفراغا

ً
 أنشدها التي القصائد خاصة قصائده من تنطلق نفسیا

 الوحدة من فیها یشکو حاّدة صراخات قلب، بال مدینة دیوان في المدینة في األولی تجاربه في

 هذه شوارع کبر من الرغم الواسع. وعلی المدینة عالم في الصداقة یجد أن یستطع لم ألّنه والغربة؛

ی لکّنها المدینة
ّ
 ألسنة فیه تلتهب واسع واأللفة، کمکان الصفا علی تعّود الذي عرالشا عند تتجل

 یثبت أن التلمیحي الخطاب بهذا الشاعر الضحی. وأراد في اللهیب من شربه ما ویجتّر  النار

 تشبیه أي التشبیه هذا في فوجد اإلنسانیة، العالقات من تخلو قاسیة المدنیة الحیاة أّن  للمخاطب

 برها نار بقیعان الشوارع
ً
  نا

ً
 بإّدعاء المخاطب یقنع دلیل به المشبه أّن  ذلك کالمه؛ إثبات علی ودلیال

م.
ّ
 الخطاب بجنس تلحق الخطاب  جمیلة صورة صورتین، في خطابه الشاعر ویجعل المتکل

ر الجمیل
ّ
ي من الخطاب تقریب تساعد علی وصورة المؤث

ّ
 الشاعر إّن  أي وإقناعه، فیه للتأثیر المتلق

، کالمه علی زاد أّنه إلی إضافة شبیهیةالت الصورة بذکره
ً
ر حجاجیة قّوة ذا جعله جماال

ّ
 علی تؤث

 للفهم والخیال الفکر تحّرض استعاریة صورة تدخلها التشبیهیة الصورة هذه أّن  وخاصة المخاطب

ة تصویر علی الشاعر وتساعد متوقّعة غیر غریبة لکونها االنتباه وتلفت
ّ

 الصورة وهذه  الحرارة، شد

 وکذلك شربه ما یتقّیأ الذي باإلنسان أو اللهیب من شربه ما یجتّر  الذي بالحیوان نار قیعان تشبیه

 .المکنیة االستعارة سبیل علی ُیشرب، بسائل اللهیب تشبیه

ة تجعل
ّ
 یقصد لم الشاعر أّن  ندرك فیه، القصیدة هذه أنشد الذي والسیاق الشاعر حیاة في الدق

  الحرارة وصف التشبیه بهذه
ّ

 حجاجیة قّوة ذو تشبیه التشبیه هذا بل فحسب، المدینة في تهاوشد

  وأصبح الریفیة بلدته هوترك  حیث وتجربته، الشاعر حال یصّور
ً
 عن یزیل صدیق له لیس وحیدا

صه وحشته
ّ
 بها یصّور وسیلة التشبیهیة الصورة هذه في ووجد الشاعر الحرارة. استنفاد من ویخل

  في یحّس  حیث بةوالغر الوحدة من وألمه معاناته
ّ

 تزداد الشمس حرارة أّن  المؤلمة النفسیة هذه ظل

 أن التشبیه بهذا الشاعر أراد ذلك، إلی وإضافة علیها. الصبر یمکن ال مهلکة وتصبح ساعة بعد ساعة

 یبرز الذي به المشّبه للمشّبه، اختار فلذلك ذلك، تجاه إحساسه وکذلك المدینة قسوة یصّور
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 تجعل سیئة صورة االجترار کلمة جانب إلی قیعان کلمة وتصّور للمخاطب. معاناته ومدی احساسه

 والتجربة. اإلحساس في فیشارکه بالشاعر، آل وما األوضاع وخامة یدرك المخاطب

 والبرودة الشتاء عن والحدیث األشعار بدایة في الشدیدة الحرارة عن الحدیث بین تقابل هناك

 التقابل یصّور هو حیث الشاعر، أفکار عن واضح تعبیر تقابلال ویمکن القول إّن هذا النهایة. في

  یتجّول وهو بینه والتضاّد 
ً
 المدنیین وبین الظهیرة في الشمس ضوء تحت الشوارع في ملجأ بال وحیدا

  في الشتاء حولها یدور کأّنه باردةً  قلوبهم وأصبحت والحنان الدفء فقدوا الذین
ّ

 في وحّتی زمن کل

 .الحاّر  الصیف

 إنتاج في المخاطب إشراك لغرض الضمني التشبیه إلی الشاعر یلجأ قد ذلك، إلی إضافة

 :فیه الشاعر یقول التالي الشعري کالمقطع نفسه، إلی أقرب فیکون المعنی

 
ُ

واري أن لیَس  الُموت
ُ
ری في ت

َ
سیَر  أن الَحیاةُ  ال َو /الث

َ
ه ت

َ
ری في الحیاةَ  یبدأ والّزرُع  /فوق

ّ
  َو / الث

ُ
أ

َ
 یبد

 
ُ

ه ما اإذ الموت
َّ

ق
َ

ذي َهواك فأمَنح/ش
ّ
 .)۱۲۱ :م ۱۹۹۳(حجازي، َیحیا  ِلل

 أّن  یشعر والموت، المخاطب بغداد قصیدة من تکون التي األسطر الشعریة هذه قراءة تجعل   

  له حشد قد الشاعر علیه یعزف الذي الوتر هذا
ّ

  لیس وأّنه التضحیة معاني کل
ً
  شیئا

ً
 ولیس فردیا

 
ً
قة األخری قصائده عکس هو وإّنما الخاص الذاتي الحلم في استغراقا

ّ
 قلب، بال مدینة بدیوان المتعل

  والموت الجماعة سبیل في العیش
ً
 الذي التلمیحي التعبیر ذلك إلی اجتمع وقد سبیلها، في أیضا

 استعمال مسّوغات من وإّن  إلیها. یّتجه التي األهداف وتحقیق معه الناس تجاوب إلی یؤدي

 هنا فمن .)۳۷۳ :م۲۰۰۴(الشهري، واإلقناع،  الخطاب مسؤولیة من الفرار هي ةالتلمیحی اإلستراتیجیة

 والضیق الکبت عن التعبیر فرصة القصیدة هذه في یجد الواقعي المذهب إلی مال الذي الشاعر إّن 

 غرض أو سیاسي لسبب اختاره الذي المباشر غیر التعبیر بهذا ویحاول االجتماعیة الضغوط من

ه. العربي المجتمع أوضاع ذلك ووراء المجتمع أوضاع ریغیّ  أن التأثیر،
ّ
ویری موت الذین ماتوا  کل

في سبیل حریة الوطن وُدفنوا تحت التراب سبًبا لحیاة اآلخرین وعمران البلد، کما أّن دفن البذر 

ا بل هم أحیاء أشاعوا 
ً
تلوا للدفاع عن الوطن أموات

ُ
یسّبب عن الحیاة والحیویة، فلذلك لیس الذین ق

ودفنهم في کأّن الشاعر شّبه موت المجاهدین بموتهم الحریة والحرکة والحیویة في أوطانهم. و

مواراة أن الموت لیس  التراب ببذر ُیدفن في األرض وحاول بهذا التشبیه أن یثبت للمخاطب

 مخبأة أّن  األرض،کما علی والسیر الحرکة هو الحیاة اعتبار الیمکن وکذلك التراب في الشخص

ه التراب من وخروجه یحیی یجعله التراب تحت البذر
ّ

 اعتبار یمکن ال هنا، . فمنموته یسّبب وشق

 بل أحیاء واالضطهاد الظلم من حولهم یجری بما الیهتّمون وهم األرض علی یعیشون الذین الناس

ق موت من وکم والتدمیر الموت لیس التراب في الدفن إّن  وکذلك أموات هم
ّ

 إذا الحیاة، خاّصة یحق
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  التشبیه، هذا باستخدامه والشاعر حریة الوطن. سبیل في کان
ً
ین یشارك أّوال

ّ
 خطابه في المتلق

 مواجهتهم بمجرد حیث عندهم، بالعجب الشعور بخلقه األّول: :بطریقین وذلك - معهم ویتواصل

 الحیاة والتکون األرض في التواري الموت یکون ال أن یمکن کیف أنفسهم یسألون الکالم هذا

 عمق في الخوص یتسّبب عن الذي الجواب عن الکشف علی إجبارهم :والثاني األرض، علی سیرال

 یثبت لهم أّن الحکم الذي أسند  – السیاق خالل من التشبیه طرفي بین التشابه وفهم الخطاب
ً
وثانیا

فه إلی المشّبه وأّدی إلی مفاجئتهم ممکن. فهذا األسلوب یساعد الشاعر علی قربه من تحقیق أهدا

 ینتج عن الحیاة
ً
  .وسیر الناس نحو القیام والدفاع عن بالدهم أمام الطاغیین والموت في سبیلها موتا

 األعداء من الخوف وعدم المقاومة علی مواطنیه لتشجیع وسیلة التشبیه في الشاعر ویجد

 الجیل بناءأ من شبان ببضعة لقائه إثر أنشده الذي أوراس دیوان في وطنه إبن یخاطب وهو الطاغیین.

  له: ویقول الملتهب،

 /الّریح في الطائر کالَوَرِق  َجبناءُ  أعداُؤك
َ
یَت  أ

َ
َجَره غاَدَر  َوَرٍق  إلی َرأ

َ
  َیستوطن هل/ش

ً
َجرا

َ
 !آخر؟ ش

  .)۱۶۷-۱۶۸ص  :م ۱۹۹۳(حجازي، 

 والمشّبه األعداء وهو المشّبه ذکر الشاعر قد أّن  یجد التشبیهیة بدایة، الصورة هذه ینظر في من 

 في بالتأّمل قام من الشبه وهو الجبن. ولکّن  ووجه التشبیه أداة وکذلك الریح في الطائر الورق وهو به

 أّن  فهم الجدیدة، وإیدئولوجیته کالمه وسیاق الشاعر أهداف وبین بینه والمقارنة الشعري الخطاب

 عن السؤال بالبال یخطر الصورة في التأّمل عند بل فحسب بشئ شئ تشبیه لیس التشبیه من القصد

 اختیاره خالل في المرسل یعّبر یبدو، وکما الجبن. في الطائر بالورق األعداء تشبیه وکیفیة الشبه وجه

ة عن وآلیاتها التشبیهیة الصورة
ّ

علمه التي المراحل عد
ُ
  السمات ت

ّ
 به، والمشّبه المشبه من لکل

 یرید وکان المشّبه عن الشاعر بال يف کان الذي التصویر إّن  القول یمکن التشبیه هذا إلی فبالنسبة

 إلی أي موطنهم، غادروا الذین األعداء عند والضعف التشّتت تصویر هو المخاطب، إلی نقله

 لدیهم، والتجّول الضعف سمة هو للشاعر تصویره یهّم  کان ما لألعداء متعددة سمات جانب

 لدی یریده ما لتصویر یلةوس وهدف مقصد أي دون السماء في تطیر التي األوراق في وجد فلذلك

 أرادت. أین الریاح بها تذهب ضعیفة شجرتها غادرت التي األوراق هذه تکون إذ المخاطب،

 األعداء تشبیه األّول: هما: التشبیهین، علی التشبیهیة الصورة هذه تحتوي المنطلق، هذا فمن 

ه أرکانه ذکرت قد الذي التشبیه سبیل علی الریح، في الطائر بالورق
ّ
 حال تبیین نحو یّتجه اّنه إذ ا؛کل

 وتوضیحه. المشّبه

 في تسکن أن تستطیع وال الشجرة غادرت التي باألوراق وتشّتتهم األعداء ضعف تشبیه والثاني 

 طریق أفضل ویکون به والمشّبه المشبه فیه یخفی الذي الضمني التشبیه سبیل علی أخری، شجرة
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 الغموض ولتوضیح -السیطرة علی األعداء قدرة دمع هو الحکم هذا -للمشّبه أسند حکم إلثبات

 .األّول التشبیه في یتألأل الذي

 (ضعف الباطني األمر عن للتعبیر الریح) في الطائر الورق (تصویر الحّسي التشبیه استخدام إّن 

  وتشّتتهم)، األعداء
ّ

 المدرکات من أقوی التي الحّسیة المدرکات بأّن  الشاعر اعتقاد علی یدل

ي ذهن في تشکل المعنویة
ّ

  المتلق
ً
 المناسب االنفعال عبر فیه النفسي التأثیر إلی تؤّدي بصریة صورا

  علی والحّسیة الذهنیة لتصّوراته
ّ

 به المشبه أي الطبیعیة الصور باستخدامه فالشاعر سواء، حد

ي، عند الفهم یسّهل أّنه إلی إضافة العقلي المشّبه لتصویر الحّسي
ّ

ر المتلق
ّ
 العاطفیة قّوته علی یؤث

  أکثر یصبح فهکذا والبصریة
ً
  الخطاب. أجله من أنشئ الذي الهدف علی الحصول في نجاحا

  البالغي العنصر هذا إلی عمد الشاعر بل فحسب والزخرفة للجمال لیس هنا التشبیه فإّن    
ّ
 نلیتمک

  متعددة، بطرق وذلك إلیه یذهب بما واإلقناع حججه وبیان االحتجاج من
ً
 حّسي هو بما ناإلتیا أّوال

  المشّبه وتصویر الفهم لتسهیل وهذا عقلي هو لما
ً
 والسؤال الغموض یثیر الذي الشبه وجه ذکر وثانیا

 الطائرة، باألوراق األعداء الجبناء تشبیه والسؤال عن کیفیة التأّمل إلی ویدعوه المخاطب عند

  الشاعر یحّسه فیما فالمشارکة
ً
 تذهب إقناعیة قّوة له الذي إلیه شارالم الضمني التشبیه استخدام وثالثا

ر وکذلك الشاعر طرحه الذي واإلّدعاء الحکم إثبات إلی
ّ
 الغموض بإزالة والتواصل الفهم فرصة توف

 .األّول التشبیه في

 .الصور التشبیهیة والثقافة المشترکة ٣-٢

تمکن من تأویل قد ینتج المرسل خطابه باإلستراتیجیة التلمیحیة حینما یثق بأّن المرسل إلیه سی

 للسیاق. ومن الطرق التي تجعل المرسل یطمئّن من فهم المرسل إلیه، هي 
ً
 مناسبا

ً
الخطاب تأویال

االعتماد علی الثقافة المشترکة بینهما، فمن هنا یعتمد المرسل في إنتاجه الخطاب إلی توظیف ما 

 .)٣٦٩: م٢٠٠٤(الشهري، عند المرسل إلیه من ثقافة مشترکة تضمن الفهم والقبول 

وکما استخدم حجازي اإلستراتیجیة التلمیحیة في قصیدة مرثیة العب سیرك من دیوان مرثیة  

رت عالقته ١٩٦٧للعمر الجمیل الذي أنشده بعد الهزیمة التي وقعت سنة 
ّ
م حین اضطربت وتوت

 إلی أوروبابنظام السادات الذي خلف نظام عبدالناصر 
ً
م، ٢٠١١(جایز الجازي،  فقّرر أن یذهب بعیدا

  .)٢٩مأخوذ من ابن الشیخ: 

وحمل الشاعر کالمه عن األخطاء التي أّدت إلی هزیمة عبدالناصر وأعوانه، علی العب سیرك 

ٍة تری َیقَبُع 
َ
یل

َ
 وأنشد علی سبیل التلمیح في قصیدة مرثیة العب سیرك:في أي ل

ً
یتعّرض للخطر دائما

ا تحَتك في الظلَمة،/َیجترُّ ا
ً

أ!/ُممد
َ

ط
َ

رافيُّ الذي ما رّوضت ذلك الخ
ُ

 الخ
ُ

قیل/کأّنه الوحش
َّ
نتظاَره الث

 َبشر/فهو َجمیل!/کأّنه الطاووس/َجذاٌب کأفعي/َوَرشیٌق کالنمر/وهو َجلیل/کاألسد الهادئ ساَعة 
ُّ

کف
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فٌي ال ُیری
َ

 نفَسه ِللَوثَبة المستعرة/وهو خ
ُّ

/َبینا یُعد
ً
َیبدو نائماا

َ
، ف

ٌ
طر/وهو ُمخاِتل

َ
 م:١٩٩٣(حجازي،  الخ

  .)٣٩٤و٣٩٣

  یترّبصون األعداء کان 
ً
 الشاعر قصد یکون أن فیمکن ویفشلوه، الناصر عبد البطل لیطردوا دائما

 یسفر کما عظیمة کارثة عن خطأه یسفر الذي الناصر عبد هو القصیدة هذه في السیرك العب من

 ن أن یکونوکذلك یمک لها. تدارك ال کبیرة بمصیبة وإصابته موته عن السیرك في الالعب خطأ

 وسیلة أي استخدام الیهملون الذین األعداء یضعها التي الفخاخ تلك هي األخطاء من القصد

ط علی عبد الناصر ولذلك یقارن الشاعر حیل األعداء التي أّدت وخدعة
ّ
 سقوط إلی للتسل

 والنمر وبجمال وجذابیة  الطاووس، األفعي  أحد یدرکه لم الذي الخرافي بالوحش  المجاهدین

فرائسه، لیبّین مدی خدعة األعداء الذین أحیاًنا کانوا  یدهش الصید في بطئ الذي باألسد کذلكو

یحاولون اإلیقاع بعبد الناصر ومناصریه باستخدام أشیاء تبدو جمیلة ومفیدة لکّنها تهدف إلی 

الثعابین تقتل السقوط والتدمیر. في الحقیقة النمور والثعابین مضللة للغایة بسبب مظهرها الجمیل و

وتقتل النمور فریستها بشراسة. وهذه الصورتان إلی جانب تصویر الطاووس الذي فریستها بسم قاتل 

ید، سبیل مناسب یظهر حیل هو سّر الخداع وصورة هدوء األسد وعدم إضراره ظاهرًیا أثناء الص

ل العدو في ثیاب صدیق. وربما األعداء 
ّ
شل بسبب یفتظهر هذه الصور أن عبد الناصر لم ویمث

 الضعف وعدم الکفاءة ولکن خدعة األعداء هو الذي سّبب عن هزیمته. 

ة صورة الشاعر استخدم التالیة األسطر الشعریة  وفي
ّ

 المصریین بین تشتهر التي القط

لیَن  أنِت  /اآلن:وأنشد
ُ

دخ
َ
جلیَن  /القاِهَرةَ  ت

َ
رت

َ
  ت

َّ
  یوٍم  کل

ً
عیَن  َو  /مشَهدا

َ
ض

َ
  ت

َّ
ةٍ  کل

َ
یل

َ
  ل

ً
ناعا

َ
صبِ / ق

ُ
  حیَن ت

ً
ة

ّ
 ِقط

حیَن   /فینا وتَتَمسَّ
ً
نَهشیَن /ِذئَبة

َ
حَمنا َوت

َ
  /ل

ً
صِبحیَن  /وبوَمة

ُ
  َوت

ً
لیبا

َ
عیَن /َعند

َ
ق

َ
جأةً  ت

ُ
دیَن  /ف

ُ
فق

َ
  الذاکَرة َوت

  .)۴۷۴ :م۱۹۹۳(حجازي، 

  باریس، في عیشه أثناء أنشده اللیل الذي مملکة کائنات في دیوان الشاعر انک
ً
را

ّ
 یعاني بما متأث

  م۱۹۷۳و م۱۹۶۷ سنتي بین ما االستنزاف ربح من المصریون
ً
 العربي البالد في یجري بما وحزینا

النفاق والخیانة، فلذلك استخدم في هذا المقطع الشعري من الحیوانات التي تصّور الوضع  من

  الفوضوي في المجتمع؛ إذ
ّ

ة تدل
ّ

  علی القط
ّ

 القدیم في المصریون یعبدها خیر وکان هو ما کل

  ویعتبرونها
ً
ب کما محبوبة تکون وهي )۷۳ :مsiranj( ،۱۹۹۲( (سیرنجللخیر  سببا  لدی العندلیب ُیحبَّ

  ذلك، وعکس الناس
ّ

  علی متعددة، ثقافات في والبومة الذئب یدل
ّ

 الشاعر وشّبه شّر. هو ما کل

  ُیریه بقناع تقّنعه حالة في المشّبه
ً
عبد بقطة حسنا

ُ
 یري بقناع إرتدائه حالة وفي ُیحبب وعندلیب ت

یظهر الناس  الشّر. ففي هذا المجتمع المحتال، إلی ترمز وببومة اللحم ینهش بذئب الخبیث ههوج

 بوجهین ،وجه صادق جمیل ووجه کاذب قبیح. 
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  هذه: ویقول الشاکلة هذه علی الدیوان نفس من أخری قصیدة في الشاعر ینشد
ٌ
 َعطشی مدینة

تها أری /قطة مواء کأّنه عطَرها أشّم  /الحّب  إلی
َ

یجور  َحدائِق  في /المنثور اللؤلؤ في َرقد
َّ

(حجازي، الد

 ) ۴۶۴:م ۱۹۹۳

جه
ّ
  الدیوان هذا في الشاعر ات

ً
جاها

ّ
  ات

ً
 کان ما خالف فهو مختلفة، نظرة المدینة إلی ونظر جدیدا

 أّن  وذلك خیر هو بما عطرها ویشّبه المدینة إلی القصیدة هذه في یشتاق السابقة، قصائده في یعمل

  مختلف سیاق هو فیه القصیدة شدأن الذي السیاق
ّ

م صفات تغییر علی یدل
ّ
 ومقاصده المتکل

ي تغییر وکذا وإشاراته
ّ

 عند الخطاب تغییر إلی أّدی الذي والمکان الزمان وتغییر ومستواه المتلق

 کان وهو القصیدة هذه الشاعر أنشد قیل، کما إذ عنها؛ ابتعد التي المدینة إلی نظرته وتغییر الشاعر

 
ً
ة بمواء القاهرة مدینة عطر الشاعر فشّبه موطنه. عن بعیدا

ّ
 المصریة الثقافة في بالغة أهمیة لها قط

  إلی وترمز
ّ

 وهو الشعریة الشاعر مسیرة علی کبیر تأثیر له کان باریس في العیش وإّن  خیر. هو ما کل

 ارةکبّح  قصائده، عناوین من هذا ویبدو العالمیة القضایا إلی تعّرف بلده في القضایا عن ابتعاده إثر

 العناوین من ذلك إلی وما مارکس لکارل ومرثیة هیجو للفیکتور ومرثیة وبابلونیرودات ماجالن،

  التي
ّ

 قصیدة بحارة في الشاعر ویقول أسلوب کالمه. ذلك تغییر وإثر الشاعر سیاق تغییر علی تدل

یَست:ماجالن
َ
  هذه ل

ُ
  إذن األرض

ً
اَحة

ّ
ف

ُ
فِلُت  َصخرةٌ  بل /ت

ُ
 إیقاَعها نکَتِشف لم التي الَتقاویم يف /مّنا ت

عب من /الصَّ
َ
  ف

ُ
َوران هذا یوِقف

َّ
  /الد

ً
ُن  /ساَعة

ُ
ن َندف

ّ
  .)۵۱۹ :م۱۹۹۳(حجازي،  فیها ماجال

ة زمن في بها األرض الشاعر شّبه التي الصخرة
ّ

 نکتشف لم التي التقاویم (في والصعوبة الشد

» زیوس « حکم ماکر ذکي إغریقي بطل نع تحکي التي »سیزیف«أسطورة تذکر الّصعب)، إیقاعها

ما وهو الجبل قّمة إلی عمالقة صخرة یدحرج بأن وعاقبه األبدي بالعذاب علیه
ّ
 القّمة إلی وصل کل

  سیزیف وکان الصخرة انزلقت
ً
 :مCamus(  ،۱۹۳۸((کامو نتیجة.  دون أخری مّرة یحملها أن مجبورا

 وقوقعة قوقعته من یخرج جعله الذي الجدید اقالسی ذلك في الشاعر أّن  تبّین األسطورة وهذه )۳۷

 ما تحقیق علی تعینه ووسیلة جّیاشة إنسانیة مشاعر سیزیف أسطورة في یجد المدینة، عن الحدیث

  کان سیزیف أّن  خاصة شعره، من إلیه یرید
ً
 التي اآللهة وجه في وتمّرد والظلم الطغیان یقبل لم بطال

ن شخصیة جانب إلی سیزیف شخصیة الشاعر خدماألمور. فاست من بالعدید البشر قّیدت
ّ

 ماجال

ن أو کسیزیف اإلنسان حیث الحیاة، بعبثیة ، لیصّور مدی یأسه واعتقاده)۱(
ّ

 دون بأعمال یقوم ماجال

  الیومي الروتین هذا خضّم  وهو یموت في هدف لتعبه یکون أن ودون جدوی أي
ّ

 في الممل

  والعبثیة. الالجدوی

رت وقد فرنسا إلی ذهابه إثر القصیدة هذه أنشد الشاعر ّن أ بما ذلك، إلی إضافة  
ّ
 عالقته توت

 سیزیف عن الحدیث من قصده یکون  أن فیحتمل الناصر، عبد نظام خلف الذي السادات بنظام
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ن
ّ

 موته بعد األوضاع اضطربت لکّنه العربي العالم تغییر علی حاول الذي الناصر عبد هو وماجال

، تدور بصخرة األرض تشبیة وکذلك صالحیة.اإل البطل أعمال علی وقضت
ً
 علی یرکز تشبیه دائما

 إلی التلمیحي خطابه في الشاعر مال المنطلق، هذا ومن واالضطراب. القلق وشیوع الثبات عدم

  یخلق أن به وحاول التشبیه
ً
  خطابا

ً
ر تلمیحیا

ّ
ق المخاطب علی یؤث

ّ
 فلذلك بینهما، التواصل ویحق

 أن وحاول التشبیه خلق في الموجودة المادیة واستعان باألشیاء المبتذلة ورالص باختیار الشاعر اهتّم 

 المشترکة بالثقافة وباالهتمام اإلقناعي الدور ذات الحجاجیة بالصور الهدف من المخاطب یقرب

 .من التلمیح أکثر التصریح من تقترب الشاعر عند التلمیحیة اإلستراتیجیة جعلت التي بینهما

 النتیجة.٣

قرابة بین البیئة االجتماعیة للشاعر والصور التشبیهیة التي استخدمها للتعبیر عن هذه البیئة، هناك 

م والنکسة بذبابة ساکنة ونهر راکد وأغنیة محزنة ودرب 
ّ

فلذلك یشّبه مدینة بغداد في سیاق التحط

ح لل
ّ

دی شیوع مخاطب مصامت ویشّبه شوارع المدینة بقیعان نار وما إلی ذلك من الصور التي توض

تقترب اإلستراتیجیة التلمیحیة عند الشاعر من و افتقارهم إلی التغییر.الجمود بین الناس ومدی 

التصریح أکثر من التلمیح؛ إذ هو ما أراد بهذا األسلوب تزیین کالمه فحسب، بل خلق الصور 

خذ  التشبیهیة واستخدمها لتشجیع مواطنیه علی القیام والدفاع عن بلدهم أمام الطاغیین.
ّ
لذلك ات

في خلق الصور التشبیهیة المعّبرة عن بیئته االجتماعیة، إستراتیجیات خاصة کاختیار الصور المبتذلة 

ق هدف اإلقناع والتأثیر وکذلك االهتمام 
ّ

والمألوفة والصور التي تتمّیز بالقدرة الحجاجیة التي تحق

استخدام الصور وي تأویل خاطئ.  بالثقافة المشترکة التي تسّهل الفهم لدی المخاطب وتبعده عن أ

التشبیهیة المناسبة عند الشاعر، تمنع من سوء الفهم وتبعد المخاطب بأن یظّن عکس ما یرید 

الشاعر نقله إلی اآلخرین. وکذلك استخدام التشبیه البلیغ یجعل المخاطب یتأّمل في میزات المشّبه 

قد یحاول الشاعر بالخطاب وور.  والمشّبه به فیقرب من هدف الشاعر التواصلي من خلق الص

 علی إثبات 
ً
التلمیحي أن یثبت قسوة المدینة فیستخدم الصور التشبیهیة اإلقناعیة ویجعلها برهانا

 یقنع المخاطب بإّدعاء المخاطب.قد یستر الشاعر 
ً
کالمه ویشّبه المشّبه بالمشّبه الذي یحمل دلیال

ة الظاهرة غیر المقصودة وبها یدهش المخاطب الصورة التشبیهیة المقصودة خلف الصورة التشبیهی

ویجبره علی المحاولة لفهم مقاصد الشاعر الکامنة خلف الصورة التشبیهیة الظاهرة.بما أّن الثقافة 

المشترکة تجعل المرسل یثق بأّن المرسل إلیه یفهم الخطاب التلمیحي ویدرك المقصود، فتمّسك 

رة وجاء بالصور التي کانت تشترك بینه وبین المخاطب. بها الشاعر في خلق الصور التشبیهیة المثی

ة وعّبر بتّوحشهما مدی وخامة 
ّ

واستخدم الشاعر في قصیدة مرثیة العب سیر من تصویر الحّیة والقط

ة إ
ّ

 ما هو جّید األوضاع و إشاعة الخوف في المدینة بعد عبدالناصر؛ إذ ترمز الحّیة والقط
ّ

لی کل
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ة والعندلیب کذلك استخدم اوسبب للخیر.  و
ّ

لشاعر في قصیدة کائنات مملکة اللیل من صور القط

 ما هو 
ّ

 ما هو خیر وصور البومة والذئب لتصویر کل
ّ

وهما محبوبان لدی المصریین، لتصویر کل

 استعانة الشاعر من أسطورة سیزیف 
ّ

شّر؛ ذلك أّنهما في کثیر من الثقافات یرمزان إلی الشّر. وتدل

ین و تأثیر کالمه وبّحارة ماجالن في خلق ا
ّ

لصور التشبیهیة، علی إلحاح الشاعر علی فهم المتلق

 علیهم.

 الملحقات.٤
 خدماته علی له کتشریف اإلسبانیة الهویة علی ذلك بعد حصل ثّم  البرتغال في ولد ورّحالة برتغالي مستکشف هو ماجالن

  للجیش
ّ

  الهادئ المحیط إلی أبحر من أّول ماجالن اإلسباني. ویعد
ً
- م۱۵۱۹ عامي بین ما الفترة في األطلسي المحیط من عبورا

ي ولکّنه األرضیة الکرة حول دارت لرحلة قائد أّول فهو فبهذا  ،۱۵۲۱
ّ
 رحلته هي الشهیرة ماجالن هذه. ورحلة رحلته إتمام قبل توف

تل التي األخیرة
ُ
لرحلة. (ربحي، د.ت، مأخوذ في تاریخ ا هذه حول وأساطیر کثیرة آراء وتدور إسبانیا، إلی ویعود تتّم  أن قبل فیها ق
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 چکیده

ای با توجه دهد. هر شاعر و نویسندهیاری می استراتژی راهی است که گوینده را برای انتخاب بهترین روش گفتمان

های مناسبی بهره بگیرد. این استراتژی دارد در گفتمان خود از استراتژی به اهداف، بافت کالم و مخاطبان خود سعی

شوند. در استراتژی غیر مستقیم که یکی از ابزارهای تقیم وغیر مستقیم تقسیم میهای مسی استراتژی ها به دو دسته 

ی این است تا آن تشبیه است، گوینده با پنهان کردن مقاصد خود، شنونده را به بحث وا می دارد.این پژوهش در پ

ع جامعه به کار برده المعطي حجازی برای برقراری ارتباط غیرمستقیم با مخاطب و بیان اوضاتشبیهاتی را که عبد

است، را از دیدگاه استراتژی غیر مستقیم گفتمان بررسی کند. از آنجا که این بررسی مستلزم توجه به بافت درونی و 

ترین نتایجی که این بیرونی متن است بهترین روش برای رسیدن به این منظور، روش کاربرد شناسی زبان است. مهم

پردازد و خاطب به آفرینش تشبیه میکه شاعر با توجه به هدف برقراری ارتباط با مپژوهش به آن دست یافته این است 

برای رسیدن به این هدف از استراتژی های گوناگونی بهره می گیرد. گاه با آوردن تشبیهاتی بسیط ومألوف و با توجه 

ارد و گاه سعی می کند با ذکر دب مشترک است در این راه گام برمیکردن به فرهنگ و معلوماتی که میان خود و مخاط

ین امور گاه نیز برای تبی چند مشبه به، مشبه را روشن وبا استفاده از تشبیه بلیغ راه اقناع مخاطب را هموار سازد. و

ای مناسب ذهن مخاطب را درگیر کرده و او را در وجه شبه گیرد و با انتخاب مشبه به وعقلی، از محسوسات کمک می

 دهد.  فهم معنا یاری می

 

استراتژی غیر مستقیم گفتمان، صورت های تشبیهی، کاربرد شناسی زبان، شعر اجنماعی،  :کلیدی هایواژه

 احمد عبد المعطي حجازي.  

 


