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الخالصة
الخالصة
يعدّّتوظيفّالحيواناتّفيّالشعرّالعربيّّأحدّاألساليبّاللغويّةّالتيّعمدهاّاألدباءّمنذّالقدمّفيّ
يعدّّتوظيفّالحيواناتّفيّالشعرّالعربيّّأحدّاألساليبّاللغويّةّالتيّعمدهاّاألدباءّمنذّا
نزار
وكانّفيّذلكّانعكاساّحقيقياّلطبيعةّالحياةّالتيّعاشهاّ شعر
رمز الجمال والقبح (الحشرات) في
قبانيضافةّٳلىّنقلهاّ
وثقافتهّٳ
العربيّ ّ
انتاجاتهمّاألدبيّةّ .
وكانّفيّذلكّانعكاساّحقيقياّلطبيعةّالحياةّالتيّعاشهاّالعربيّ ّوثقافتهّٳضافةّٳ
انتاجاتهمّاألدبيّة- ّ .دراسة دالليّة-
لمشاعرهّوأفكارهّ.وقدّكتبّاألدباءّالعديدّمنّالمؤلفاتّالتي ّتتحدثّعنّالحيوانات ّوطبيعتهاّوسلوكهاّ
لمشاعرهّوأفكارهّ.وقدّكتبّاألدباءّالعديدّمنّالمؤلفاتّالتي ّتتحدثّعنّالحيواناتّوطبيعتهاّو
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وأمراضهاّوعالجهاّ .كماّوظّف ّاألدباءّقديماّوحديثاّألفاظّالحيواناتّفيّأشعارهمّلتدلّ ّعلىّمعانّمعيّنةّ
فيّّة-
كماّوظّدالل
وأمراضهاّوعالجهاّ-.دراسة
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األدباءّقديماّوحديثاّألفاظّالحيواناتّفيّأشعارهمّلتدلّ ّعلىّمعا
ليهاّالشعراءّفيّالتعبيرّعنّأفكارهمّ ّ.
هدفّٳ
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فيّالتعبيرّعنّأفكارهمّ ّ.
هدفّٳليهاّالشعراءّ الخالصة
ويعدّنزارّقبانيّأحدّألمعّأسماءّالشعرّالحديثّمنّالذينّكتبواّفيّالمرأةّوالسياسةّ.وكانّأسلوبهّ
انيّأحدّألمعّأسماءّالشعرّالحديثّمنّالذينّكتبواّفيّالمرأةّوالسياسةّ.وكان
ّنزارّقب
ويعد
رّالعربيّّأحدّاألساليبّاللغويّةّالتيّعمدهاّاألدباءّمنذّالقدمّفيّ
توظيفّالحيواناتّفيّالشع
يعدّّ
فيّطرحّمواضيعهّسلساّ ،واضحاّ ،مجسداّللواقعّوناقالّلحقيقتهّ.وكغيرهّمنّاألدباء ّاستخدم ّنزارّالعديدّ
الخالصة
مجسداّللواقعّوناقالّلحقيقتهّ.وكغيرهّمنّاألدباء ّاستخدم ّنزار
فيّطرحّمواضيعهّسلساّ ،واضحاّ ،
وكانّفيّذلكّانعكاساّحقيقياّلطبيعةّالحياةّالتيّعاشهاّالعربيّ ّوثقافتهّٳضافةّٳلىّنقلهاّ
انتاجاتهمّاألدبيّةّ .
منّأسماءّالحيواناتّللتعبيرّعنّمكنوناتهّمعتمداّعلىّأساليبّشعريّةّوظفهاّبأبعادّعاليةّالتقنيةّاألدبيةّ .
األدباءّمنذّالقدمّفيّ
ّ
عمدها
ةّالتيّ
ليبّاللغوي
ّ
ا
أحدّاألس
ّ
رّالعربي
ّ
توظيفّالحيواناتّفيّالشع
يعدّّ
فهاّبأبعادّعاليةّالتقنيةّاأل
علىّأساليبّشعريّةّوظ
منّأسماءّالحيواناتّللتعبيرّعنّمكنوناتهّمعتمداّ
يعتهاّوسلوكهاّ
ّتتحدثّعنّالحيواناتّوطب
لمشاعرهّوأفكارهّ.وقدّكتبّاألدباءّالعديدّمنّالمؤلفاتّالتي
هذهّالدراسةّستقومّعلىّتناولّألفاظّالحشراتّالتيّتمّ ّتوظيفهاّفيّأشعارّنزارّقبانيّ.فقامتّ
ضافةّٳلىّنقلهاّ
وثقافتهّٳ
انتاجاتهمّاألدبيّةّ .وكانّفيّذلكّانعكاساّحقيقياّلطبيعةّالحياةّالتيّعاشهاّالعربيّ ّ
توظيفهاّفيّأشعارّنزارّقباني
التيّتمّ ّ
هذهّالدراسةّستقومّعلىّتناولّألفاظّالحشراتّ
علىّمعانّمعيّنةّ
األدباءّقديماّوحديثاّألفاظّالحيواناتّفيّأشعارهمّلتدلّ ّ
وأمراضهاّوعالجهاّ .كماّوظّف ّ
الدراسةّبجمعّكلّّألفاظّالحشراتّالتيّوظّفتّفيّأشعارهّودواوينهّ.ثمّّتمّّتوزيعّألفاظّالحشراتّعلىّحقولّ
يعتهاّوسلوكهاّ
ّتتحدثّعنّالحيواناتّوطب
لمشاعرهّوأفكارهّ.وقدّكتبّاألدباءّالعديدّمنّالمؤلفاتّالتي
توزيعّألفاظّالحشراتّعلى
ودواوينهّ.ثمّّتمّّ
التيّوظّفتّفيّأشعارهّ
ألفاظّالحشراتّ
كلّّمّ ّ.
الدراسةّبجمعّره
هدفّٳليهاّالشعراءّفيّالتعبيرّعنّأفكا
دالليةّاستوحيتّمنّالسياقّالشعريّّ.وقدّتمّ ّاستخدامّالعديدّمنّالمصادرّلمعرفةّداللةّالحشراتّمنهاّ
ةّ
ن
علىّمعانّمعي
ّ
ّ
األدباءّقديماّوحديثاّألفاظّالحيواناتّفيّأشعارهمّلتدل
ّ
وأمراضهاّوعالجهاّ .كماّوظّ
استخدامّالعديدّمنّالمصادرّلمعرفةّداللةّالحشرا
ف ّاستوحيتّمنّالسياقّالشعريّّ.وقدّتمّ ّ
دالليةّ
انيّأحدّألمعّأسماءّالشعرّالحديثّمنّالذينّكتبواّفيّالمرأةّوالسياسةّ.وكانّأسلوبهّ
ويعدّنزارّقب
القرآنّالكريمّٳضافةّٳلىّكتبّاألمثالّالقديمةّمثلّاألمثالّالقديمةّمنّالكتبّوالسنةّ،ومعاجمّالمصطلحاتّ
ّ
ّ.
م
ره
فيّالتعبيرّعنّأفكا
هدفّٳليهاّالشعراءّ
مثلّاألمثالّالقديمةّمنّالكتبّوالسنةّ،ومعاجمّالمص
نّالكريمّٳضافةّٳلىّكتبّاألمثالّالقديمةّ
القرآ
مجسداّللواقعّوناقالّلحقيقتهّ.وكغيرهّمنّاألدباء ّاستخدم ّنزارّالعديدّ
واضحاّ ،
فيّطرحّمواضيعهّسلساّ ،
العربيّةّالحديثةّومنهاّّ.فماّهيّهذهّالحقولّالدالليّةّ،وماّهيّألفاظّالحشراتّالتيّتمّّتوظيفهاّفيّالنصوصّ
انيّأحدّألمعّأسماءّالشعرّالحديثّمنّالذينّكتبواّفيّالمرأةّوالسياسةّ.
وكانّأسلوبهّتمّّتوظيفهاّفيّالن
التيّ
الحشراتّ
هذهّالحقولّالدالليّةّ،وماّهيّألفاظّ
منّأسماءّالحيواناتّللتعبيرّعنّمكنوناتهّمعتمدّ.اّفماّهيّ
ويعدّنزارّقب العربيّةّالحديثةّومنهاّ
فهاّبأبعادّعاليةّالتقنيةّاألدبيةّ .
علىّأساليبّشعريّةّوظ
الشعريّة؟ّّ ّ
ة؟ّّّّ،مجسداّللواقعّوناقالّلحقيقتهّ.وكغيرهّمنّاألدباء ّاستخدم ّنزارّالعديدّ
واضحا
فيّطرحّمواضيعهّسلساّ ،
الشعريّ
هذهّالدراسةّستقومّعلىّتناولّألفاظّالحشراتّالتيّتمّ ّتوظيفهاّفيّأشعارّنزارّقبانيّ.فقامتّ
الكلماتّالمفتاحيّةّ:الحشراتّ،المرأةّ،السياسةّ،داللةّ،نزارّقبّانيّ .
فهاّبأبعادّعاليةّالتقنيةّاألدبيةّ .
منّأسماءّالحيواناتّللتعبيرّعنّمكنوناتهّمعتمداّعلىّأساليبّشعريّةّوظ
ةّ:الحشراتّ،المرأةّ،السياسةّ،داللةّ،نزارّقبّانيّ .
الكلماتّالمفتاحيّ
توزيعّألفاظّالحشراتّعلىّحقولّ
التيّوظّفتّفيّأشعارهّودواوينهّ.ثمّّتمّّ
الدراسةّبجمعّكلّّألفاظّالحشراتّ
ّ
هذهّالدراسةّستقومّعلىّتناولّألفاظّالحشراتّالتيّتمّ ّتوظيفهاّفيّأشعارّنزارّقبانيّ.فقامتّ
ّ
استوحيتّمنّالسياقّالشعريّّ.وقدّتمّ ّاستخدامّالعديدّمنّالمصادرّلمعرفةّداللةّالحشراتّمنهاّ
دالليةّ
ّ
التيّوظّفتّفيّأشعارهّودواوينهّ.ثمّّتمّّتوزيعّألفاظّالحشراتّعلىّحقولّ
الدراسةّبجمعّكلّّ
ألفاظّالحشراتّ ّ
لىّكتبّاألمثالّالقديمةّمثلّاألمثالّالقديمةّمنّالكتبّوالسنةّ،ومعاجمّالمصطلحاتّ
القرآنّالكريمّٳضافةّٳ
ّ
استوحيتّمنّالسياقّالشعريّّ.وقدّتمّ ّاستخدامّالعديدّمنّالمصادرّلمعرفةّداللةّالحشراتّمنهاّ
دالليةّةّالحديثةّومنهاّّ.فماّهيّ ّ
هذهّالحقولّالدالليّةّ،وماّهيّألفاظّالحشراتّالتيّتمّّتوظيفهاّفيّالنصوصّ
العربيّ
ّ
لىّكتبّاألمثالّالقديمةّمثلّاألمثالّالقديمةّمنّالكتبّوالسنةّ،ومعاجمّالمصطلحاتّ
القرآنّالكريمّٳضافةّٳ
ّ
الشعريّة؟ّّ ّ
ّ
هذهّالحقولّالدالليّةّ،وماّهيّألفاظّالحشراتّالتيّتمّّتوظيفهاّفيّالنصوصّ
العربيّةّالحديثةّومنهاّّ.فماّهيّ
ّ
ةّ:الحشراتّ،المرأةّ،السياسةّ،داللةّ،نزارّقبّانيّ .
الكلماتّالمفتاحيّ
الشعريّة؟ّّ ّ
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المق ّدمة
ّالحشراتّتلكّالكائناتّالصغيرة ّتعتبرّرمزاّللجمالّالباعثّللفرحّوالسعادةّوالعاكسّللجمال
ّّوتنتميّهذهّاللفظةّفيّالمعاجم.ّتعتبرّرمزاّللقبحّومصداراّباعثاّعلىّاالشمئزازّوالتقزّزّحيناّآخر،حينا
ّّالحشراتّواألحراش:ّقالّاألصمعي.ّوهي ّمنّهوامّاألرضّمماّالّاسمّله،)العربيةّٳلىّالجذرّ(حشر
ّّوالحشرةّأيضاّالقشرةّالتي.)191-190/4ّ،ه1414ّ،ّوهيّهوامّاألرضّ(ابنّمنظور،واألحناشّواحد
ّّوالعجوز،ّوالحشرّهوّالنخالة.ّأوّماّأُكلّمنه،ّأوّماّتعاظمّمنه،ّوهيّالصيدّكله،ّوجمعهاّال َح ْشر.تليّالحب
.)375ّ.ّص،2005ّ،ّوالواحدّمنهاّحشورّ(الفيروزآبادي.ّوالدوابّالملزّزةّالخلق،المتظرفةّالبخيلة
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منّالالفقارياتّ،ليسّلهاّهيكلّعظميّ،وجسمهاّمحاطّبغطاءّ
ةّفهيّ
صطالحيّ
أمّاّمنّالناحيةّاال
*

ّقاسّ.وينقسمّجسمهاّٳلىّثالثةّأجزاءّ:الجزءّاألماميّوهوّالرأسّوبهّعينانّوقرناّاستشعارّ،والجزءّ
جلدي
الخالصة
تتجاوزّالمليونّ.ومنهاّ
الخالصةهاّ
ّباقيّالجسمّوهوّالبطنّ.وأنواع
األوسطّهوّالصدرّويحملّاألرجلّواألجنحةّ،ثم
األدباءّمنذّالقدمّفيّ
أحدّاألساليبّاللغويّةّالتيّعمدهاّ
يعدّّتوظيفّالحيواناتّفيّالشعرّالعربيّّ
توظيفّالحيواناتّفيّالشعرّالعربيّّأحدّاألساليبّاللغويّةّالتيّعمدهاّاألدباءّمنذّا
العناكبّ،الفراشّ،الجرادّ(محمودّ،يعدّّ
ّ،1995صّ .)57ّ.
وكانّفيّذلكّانعكاساّحقيقياّلطبيعةّالحياةّالتيّعاشهاّالعربيّ ّوثقافتهّٳضافةّٳلىّنقلهاّ
انتاجاتهمّاألدبيّةّ .
انتاجاتهمّاألدبيّةّ .وكانّفيّذلكّانعكاساّحقيقياّلطبيعةّالحياةّالتيّعاشهاّالعربيّ ّوثقافتهّٳضافةّٳ
لمشاعرهّوأفكارهّ.وقدّكتبّاألدباءّالعديدّمنّالمؤلفاتّالتي ّتتحدثّعنّالحيوانات ّوطبيعتهاّوسلوكهاّ
لمشاعرهّوأفكارهّ.وقدّكتبّاألدباءّالعديدّمنّالمؤلفاتّالتيّفي ّكتب ّالحيوانّ.
وقد ّتناولت ّالمؤلفات ّالعربيّة ّالقديمة ّوالحديثة ّموضوع ّالحشرات ّمدرجة
ّتتحدثّعنّالحيواناتّوطبيعتهاّو
وأمراضهاّوعالجهاّ .كماّوظّف ّاألدباءّقديماّوحديثاّألفاظّالحيواناتّفيّأشعارهمّلتدلّ ّعلىّمعانّمعيّنةّ
وسلوكها ّوعاداتها ّ(الجاحظّ 1424ّ،ه؛ّالثعالبيّ،
ّ،وأمراضها
فتحدثتّعنّصفاتهاّ،وتأثيرّالبيئةّعليها
األدباءّقديماّوحديثاّألفاظّالحيواناتّفيّأشعارهمّلتدلّ ّعلىّمعا
كماّوظّّ،ف ّ
وأمراضهاّوعالجهاّ .
هدفّٳليهاّالشعراءّفيّالتعبيرّعنّأفكارهمّ ّ.
ابتداءّمنّالعصرّالجاهليّحتىّيومناّهذاّألفاظّالحشراتّفيّالعديدّ
فّاألدبّالعربيّ ّ
ّ.)2000كذلك ّوظّ
ليهاّالشعراءّفيّالتعبيرّعنّأفكارهمّ ّ.
هدفّٳ
ويعدّنزارّقبانيّأحدّألمعّأسماءّالشعرّالحديثّمنّالذينّكتبواّفيّالمرأةّوالسياسةّ.وكانّأسلوبهّ
منّالمواطنّليعكسّالبيئةّالتيّيعيشهاّاألديبّوالتيّتعبّرعنّمكنوناتهّالحسيةّوالفكريةّنثرأّكانّأمّشعراّ.
انيّأحدّألمعّأسماءّالشعرّالحديثّمنّالذينّكتبواّفيّالمرأةّوالسياسةّ.وكان
ويعدّنزارّقب
فيّطرحّمواضيعهّسلساّ ،واضحاّ ،مجسداّللواقعّوناقالّلحقيقتهّ.وكغيرهّمنّاألدباء ّاستخدم ّنزارّالعديدّ
ةّالحديثةّمجموعةّمنّنماذجّاألدبّالعربيّ ّالقديمّوالحديثّ
وإلىّجانبّذلك ّفقدّاختارتّاألبحاثّاألدبيّ
مجسداّللواقعّوناقالّلحقيقتهّ.وكغيرهّمنّاألدباء ّاستخدم ّنزار
فيّطرحّمواضيعهّسلساّ ،واضحاّ ،
منّأسماءّالحيواناتّللتعبيرّعنّمكنوناتهّمعتمداّعلىّأساليبّشعريّةّوظفهاّبأبعادّعاليةّالتقنيةّاألدبيةّ .
وظ1426ه؛ّ
العريفيّ،
الداللةّواألسطورةّوالموروثّ(
لتسلّطّالضوءّعلىّموضوعّالحيوانّمنّحيثّهو ّ
فهاّبأبعادّعاليةّالتقنيةّاأل
علىّأساليبّشعريّةّ
منّأسماءّالحيواناتّللتعبيرّعنّمكنوناتهّمعتمداّ
هذهّالدراسةّستقومّعلىّتناولّألفاظّالحشراتّالتيّتمّ ّتوظيفهاّفيّأشعارّنزارّقبانيّ.فقامتّ
مسعود2008ّ،؛ّأحمد2011ّ،؛ّالزبون2016ّ،؛ّجمعة2017ّ،؛ّخلدونّ.)2018ّ،
هذهّالدراسةّستقومّعلىّتناولّألفاظّالحشراتّ ّالتيّتمّ ّتوظيفهاّفيّأشعارّنزارّقباني
الدراسةّبجمعّكلّّألفاظّالحشراتّالتيّوظّفتّفيّأشعارهّودواوينهّ.ثمّّتمّّتوزيعّألفاظّالحشراتّعلىّحقولّ
ةّاهتمامّالباحثيتمّنّ كماّيعدّّ
نتاجاتهّاألدبيّ
انيّمنّشعراءّالعصرّالحديثّالتيّنالتّ
توزيعّألفاظّالحشراتّعلى
أشعارهّودواوينهّ.ثمّّ
التيّوظّإفتّفيّ
ويعدّ ّنزارّقبّ الدراسةّبجمعّكلّّألفاظّالحشراتّ
دالليةّاستوحيتّمنّالسياقّالشعريّّ.وقدّتمّ ّاستخدامّالعديدّمنّالمصادرّلمعرفةّداللةّالحشراتّمنهاّ
نّخاللّطرحهّلقضاياّالمرأةّوالوطن .(Tur,
الشعراءّالذينّأحدثواّثورةّهائلةّفيّالمجتمعاتّالعربيةّم
منّ
استخدامّالعديدّمنّالمصادرّلمعرفةّداللةّالحشرا
استوحيتّمنّالسياقّالشعريّّ.وقدّتمّ ّ
دالليةّ
القرآنّالكريمّٳضافةّٳلىّكتبّاألمثالّالقديمةّمثلّاألمثالّالقديمةّمنّالكتبّوالسنةّ،ومعاجمّالمصطلحاتّ
وقدّرفضّالشاعرّنزارّطبيعةّالمجتمعّالعربيّّالمتخلّفّذهنيّاّ
2006,
;s. 118
)Tülücü, 2011, s. 27
مثلّاألمثالّالقديمةّمنّالكتبّوالسنةّ،ومعاجمّالمص
ضافةّٳلىّكتبّاألمثالّالقديمةّ
نّالكريمّٳ
القرآ
العربيّةّالحديثةّومنهاّّ.فماّهيّهذهّالحقولّالدالليّةّ،وماّهيّألفاظّالحشراتّالتيّتمّّتوظيفهاّفيّالنصوصّ
منّمكانةّالمرأة.
الذيّرفعّالذكوريةّوحطّ ّ
وأخالقيّاّ،المجتمعّ
ّوهوّنفسهّالمجتمعّالذيّرفعّمنّمكانةّتمّّتوظيفهاّفيّالن
هذهّالحقولّالدالليّةّ،وماّهيّألفاظّالحشراتّالتيّ
ومنهاّّ.فماّهيّ
العربيّةّالحديثةّ
الشعريّة؟ّّ ّ
منّمكانةّالشعبّ.فعبّّ ّرّعنّرفضهّلهذاّالواقعّمنّخاللّنقدهّالالذعّالقاسيّبتوظيفّالعديدّ
السلطةّوحطّ ّ
الشعريّة؟ّ
الكلماتّالمفتاحيّةّ:الحشراتّ،المرأةّ،السياسةّ،داللةّ،نزارّقبّانيّ .
منّاأللفاظّالتيّتتسمّبالجرأةّوتجاوزّالحدودّحيناّوبالقبحّأحياناّأخرىّ.وقدّكانّحشدهّلأللفاظّهيّالطريقةّ
الكلماتّالمفتاحيّةّ:الحشراتّ،المرأةّ،السياسةّ،داللةّ،نزارّقبّانيّ .
ّ
ماّيجولّبداخلهّمنّأفكارّومشاعرّ .وقد ّسعىّمنّخاللّهذاّاألسلوب ّٳلىّتحريرّ
األسهلّواأليسر ّلنقلّ
ّ
ّ
رهّاألخالقيّّوالذهنيّ ;(Mansour, 2004, s. 2; Mansour, 2005, s. 281
المجتمعّالعربيّمنّتحجّ
ّ
ّ
)ّ ّ .Martínez, 1998, s. 252
ّ
ّ
ّوقدّعملّنزارعلى ّتوظيفّألفاظّالحشراتّفيّنصوصهّالشعريةّألبعادّفكريةّونفسيةّعبّرّ
ّ
ّ
عنهاّالنصّّالشعريّّلتتناسبّرؤيتهّبتفاصيلّأيدولوجيةّالواقعّ(الكبتيّ،2004ّ،صّ.)41ّ.كماّأنهّوظّفّ
*
نقلّصورّالمجمتعّ
ضّالنفوسّعلىّالتفكيرّوالتأملّفيّالوصولّإلىّمراميهّ ،وٳلى ّ
لفاظّلكيّيحر
 Dalı, (eهذه ّاألDr., Ankara
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ما هي الدالالت التي تحملها ألفاظ الحشرات في أشعار نزار قباني؟ ّ
 .1االحتقار والته ّكم
كماّذكرّسابقاّبأنّنزارّقبّانيّاهتمّ ّبموضوعّالمرأةّوالسياسةّ.ويعدّ ّاالحتقارّوالتهكّمّمنّأهمّ
الدالالتّاللغويةّالتيّتميّزّبهاّنزارّفيّشعرهّالسياسيّّ.وماّحرّكّهذهّالشعورّفيّداخلهّٳالّّتخلّفّالشعوبّ
العربيةّذهناّوديناّوأخالقاّ.ٳضافةّٳلىّماّيحملهّمنّحقدّمولعّعلىّأنظمةّالحكمّالعربيةّالتيّتتبعّأسلوباّ
همجيّاّفيّعالقتهاّمعّشعوبهاّ.فكانّلسانهّسليطاّوألفاظهّالذعةّلمّيحسبّلهاّلومةّالئمّ .
ومنّهذاّالمنطلقّأصدرّنزارّعامّّ 1958قصيدةّ(الحب ّوالبترول)ّوهيّعبارةّعنّقصيدةّ
سياسيةّهاجمّفيهاّالحكامّالعربّأيماّهجومّبلغةّحادةّاللهجةّ،شحنّفيهاّمشاعرهّالثوريّةّالغاضبةّإثرّبدايةّ
االحتاللّاإلسرائيليّلفلسطينّ(الكبتيّ،2004ّ،ص44ّ.؛ّالزبيديّ،2009ّ،صّ.)52ّ.حيثّحملّالعربّ
مسؤولية ّما ّحل ّبالشعوب ّالعربية ّبسبب ّتواطئهمّ ،وإهدارهم ّالثروات ّالعربية ّعلى ّملذاتهم ّالشخصيةّ
متناسينّحالّاألمةّ.وعملّنزارّفيّهذهّالقصيدةّعلىّمزجّالقضيّةّالسياسيّةّبرائحةّالجنسّّ.وقدّوظّفّ
لهذاّالموقفّالدنيئّألفاظّحشراتّمتعدّدةّمنهاّ :
 الحشراتّ:كماّذكرّسابقاّفٳنّلفظةّالحشراتّمنّأكثرّاأللفاظّاليّتدلّعلىّالحطّةّوالوضاعةّ.ولهذاّفقدّعمدّالشاعرّتوظيفّهذهّاللفظةّمحتقراّمتهكّماّبمقايضةّالجنسّبالنقودّ.فملوكّالبترولّبرأيهّمنّ
الدنائةّأنّّليسّلديهمّإالّّممارسةّالجنسّوتحنيطّعشيقاتهمّكالحشراتّمباهاةّبقذارةّأفعالهمّ.فيقولّ(قبانيّ،
د.تّ :)64/3ّ،
أياّمتشققّالقدمينّياّعبدّانفعاالتك ّ
وياّمنّصارتّالزوجاتّبعضاّمنّهوياتك ّ
تكدسهنّبالعشراتّفوقّفراشّلذاتك ّ
تحنطهنّكالحشراتّ ّ
فيّجدرانّصاالتكّ ّ
 البعوضّ :وهو ّمن ّالحشرات ّالصغيرة ّالحجم ّٳالّ ّأنها ّمضرّة ّمؤذية ّتتميّز ّبخاصية ّاللسعّ(مصطفىّ،1990ّ،ص63.؛ّالدميريّ،1971ّ،صّ.)159/2ّ.وقدّوردّالبعوضّفيّالقرآنّالكريمّفيّآيةّ:
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Gulhan AL-TURK
(إِنَّ َّ
ق ِمن َّربِّ ِه ْم
ضةا فَ َما فَ ْوقَ َها ۚ فَأ َ َّما الَّ ِذينَ آ َمنُوا فَيَ ْعلَ ُمونَ أَنَّهُ ا ْل َح ُّ
ست َْحيِي أَن يَ ْ
ﷲَ َال يَ ْ
ض ِر َب َمثَ اال َّما بَ ُعو َ
َوأَ َّما الَّ ِذينَ َكفَ ُروا فَيَقُولُونَ َما َذا أَ َرا َد َّ
ض ُّل بِ ِه إِ َّال
ﷲُ بِ َٰ َه َذ
ض ُّل بِ ِه َكثِي ارا َويَ ْه ِدي بِ ِه َكثِي ارا ۚ َو َما ي ُ ِ
الخالصةا َمثَ اال ۘ يُ ِ
الخالصة
1
ا ْلفَ
ّ.حملتّلفظةّالبعوضةّفيّهذهّاآليةّداللةّعلىّقدرةّهللاّوعظمتهاّفيّأصغرّمخلوقاتهّوأضعفهاّ
سقِينَ )
توظيفّالحيواناتّفيّالشعرّالعربيّّأحدّاألساليبّاللغويّةّالتيّعمدهاّاألدباءّمنذّالقدمّفيّ
يعدّاّ ِ
يعدّّتوظيفّالحيواناتّفيّالشعرّالعربيّّأحدّاألساليبّاللغويّةّالتيّعمدهاّاألدباءّمنذّا
)ّ.كماّجاءّفيّالحديثّالشريف(ّ:لوّكانتّالدنياّتساويّعندّهللاّجناحّبعوضةّ
عليويّ،2012ّ،ص70ّ.
(
وكانّفيّذلكّانعكاساّحقيقياّلطبيعةّالحياةّالتيّعاشهاّالعربيّ ّوثقافتهّٳضافةّٳلىّنقلهاّ
انتاجاتهمّاألدبيّةّ .
انتاجاتهمّاألدبيّةّ .وكانّفيّذلكّانعكاساّحقيقياّلطبيعةّالحياةّالتيّعاشهاّالعربيّ ّوثقافتهّٳضافةّٳ
)ّ.وقدّجاءتّداللةّضعفّالبعوضةّفيّاألمثالّ
لمشاعرهّوأفكارهّ.وقدّكتبّاألدباءّالعديدّمنّالمؤلفاتّالتي2321ّ/
ماّسقىّالكافرّمنهاّشربةّماء)ّ(الترمذي1ّ،1985ّ،
ّتتحدثّعنّالحيوانات ّوطبيعتهاّوسلوكهاّ
لمشاعرهّوأفكارهّ.وقدّكتبّاألدباءّالعديدّمنّالمؤلفاتّالتي ّتتحدثّعنّالحيواناتّوطبيعتهاّو
ّ،صّ.)151ّ.
األدباءّقديماّوحديثاّألفاظّالحيواناتّفيّأشعارهمّلتدلّ ّشاكر1985ّ،
ة(ّ:أضعفّمنّبعوضة)ّللمبالغةّوالتناهيّ(داود668/1ّ،2014ّ،؛ّ
العربي
علىّمعانّمعيّنةّ
وأمراضهاّوعالجهاّ .كماّوظّف ّ
وأمراضهاّوعالجهاّ .كماّوظّف ّاألدباءّقديماّوحديثاّألفاظّالحيواناتّفيّأشعارهمّلتدلّ ّعلىّمعا
ويقال(ّ:للفتىّمخّبعوضة)ّللداللةّعلىّبالدتهّوقلةّحيلتهّ(العسكرّ،د.تّ.)3/2ّ،وفيّاالصطالحّالحديثّ
هدفّٳليهاّالشعراءّفيّالتعبيرّعنّأفكارهمّ ّ.
هدفّٳليهاّالشعراءّفيّالتعبيرّعنّأفكارهمّ ّ.
ةّوالضآلةّوضعفّالقيمةّ.فيقالّهذاّالشيئّالّيساويّجناحّبعوضةّ
يقال(ّ:جناحّبعوضة)ّللداللةّعلىّالقل
انيّأحدّألمعّأسماءّالشعرّالحديثّمنّالذينّكتبواّفيّالمرأةّوالسياسةّ.وكانّأسلوبهّ
ويعدّنزارّقب
ويعدّنزارّقبانيّأحدّألمعّأسماءّالشعرّالحديثّمنّالذينّكتبواّفيّالمرأةّوالسياسةّ.وكان
ّ ّ.)ّ225
ّ،صّ.
(داود2003ّ،
مجسداّللواقعّوناقالّلحقيقتهّ.وكغيرهّمنّاألدباء ّاستخدم ّنزارّالعديدّ
واضحا،
فيّطرحّمواضيعهّسلساّ ،
فيّطرحّمواضيعهّسلساّ ،واضحاّ ،مجسداّللواقعّوناقالّلحقيقتهّ.وكغيرهّمنّاألدباء ّاستخدم ّنزار
معرضّالحديثّعنّالفردّالعربيّالذيّ
منهاّماّكانّفيّ
فيّعدّةّمواضعّ
ّّّّّّّوظفّنزارّهذهّاللفظةّ
فهاّبأبعادّعاليةّالتقنيةّاألدبيةّ .
علىّأساليبّشعريّةّوظ
منّأسماءّالحيواناتّللتعبيرّعنّمكنوناتهّمعتمداّ
منّأسماءّالحيواناتّللتعبيرّعنّمكنوناتهّمعتمداّعلىّأساليبّشعريّةّوظفهاّبأبعادّعاليةّالتقنيةّاأل
ةّالحيلةّ،والبالدةّماّيستحيلّمعهّ
فهوّفيّمستوىّمنّالوضاعةّ،وقلّ
هوّبعيدّكلّالبعدّعنّالشعورّالذاتيّّ
توظيفهاّفيّأشعارّنزارّقبانيّ.فقامتّ
هذهّالدراسةّستقومّعلىّتناولّألفاظّالحشراتّالتيّتمّ ّ
هذهّالدراسةّستقومّعلىّتناولّألفاظّالحشراتّالتيّتمّ ّتوظيفهاّفيّأشعارّنزارّقباني
علىّحقولّإالّّالقمامةّ
زعاجّواأللمّتماماّكماّالبعوضّالذيّليسّلهّ
ثارةّاٳل
لىّحدّّٳ
كلّّوالتقدّمّ.
الرقيّ
ودواوينهّ.ثمّّتمّّتوزيعّألفاظّالحشراتّ
أشعارهّ
وقدّوصلّالحالّبهمّٳفيّ
ألفاظّالحشراتّالتيّوظّفتّ
الدراسةّبجمعّ
الدراسةّبجمعّكلّّألفاظّالحشراتّالتيّوظّفتّفيّأشعارهّودواوينهّ.ثمّّتمّّتوزيعّألفاظّالحشراتّعلى
استخدامّالعديدّمنّالمصادرّلمعرفةّداللةّالحشراتّمنهاّانيّ،د.تّ،
والقاذوراتّللعيشّمكانّ(استيتيّ،2007ّّ،صّ.)133ّ .يقولّفيّقصيدةّ(بانتظارّغودو)ّ(قب
دالليةّاستوحيتّمنّالسياقّالشعريّّ.وقدّتمّ
دالليةّاستوحيتّمنّالسياقّالشعريّّ.وقدّتمّ ّاستخدامّالعديدّمنّالمصادرّلمعرفةّداللةّالحشرا
نّالكريمّٳ:)282
/3
ضافةّّٳلىّكتبّاألمثالّالقديمةّمثلّاألمثالّالقديمةّمنّالكتبّوالسنةّ،ومعاجمّالمصطلحاتّ
القرآ
القرآنّالكريمّٳضافةّٳلىّكتبّاألمثالّالقديمةّمثلّاألمثالّالقديمةّمنّالكتبّوالسنةّ،ومعاجمّالمص
العربيّةّالحديثةّومنهاّّ.فماّهيّهذهّالحقولّالدالليّةّ،وماّهيّألفاظّالحشراتّالتيّتمّّتوظيفهاّفيّالنصوصّ
ا
ااّ..وقمامه
ّ..وبعو
إبقّفيّبرميلكّالمملوءّنمال
ّ
هذهّالحقولّالدالليّةّ،وماّهيّألفاظّالحشراتّالتيّتمّّتوظيفهاّفيّالن
ضفماّهيّ
ومنهاّّ.
ةّالحديثةّ
العربيّ
الشعريّة؟ّّ ّ
اّإلىّيومّالقيامة
ّإبقّمنّرجليكّمشنو
الشعريّقاة؟ّّ ّ
الكلماتّالمفتاحيّةّ:الحشراتّ،المرأةّ،السياسةّ،داللةّ،نزارّقبّانيّ .
ّإبقّمنّصوتكّمشنوقا
اّإلىّيومّالقيامة
ةّ:الحشراتّ،المرأةّ،السياسةّ،داللةّ،نزارّقبّانيّ .
الكلماتّالمفتاحيّ
ّ
إلىّيومّالقيامة
ّإبقّمنّعقلكّمشنوقااّ ّ
ّ
إبقّفيّالبرميلّحتىّالّترى
ّ
ّ
ّ
ّوجهّهذيّاألمةّالمغتصبةّ ّ ..
ّ
ّ
ّ
 الذباب :وهوّاسمّيطلقّعلىّكثيرّمنّالحشراتّمنهاّ:المنزليةّ،وذبابةّالخيلّ،وذبابةّالفاكهةّ،ّ
وذبابةّاللحمّوغيرهّ.ويجمعّعلىّأذبةّوذبانّ(مصطفىّ،1990ّ،صّ.)308ّ.وليسّالذباب ّبحشرةّأرفعّ
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سلُبْ ُه ُم ُّ
ستَ ِم ُعوا لَهُ ۚ إِنَّ ال َّ ِذينَ تَ ْدعُونَ ِمن دُو ِن َّ
ش ْيئاا
اب َ
اجتَ َم ُعوا لَهُ َوإِن يَ ْ
ﷲِ لَن يَ ْخلُقُوا ُذبَاباا َولَ ِو ْ
َمثَ ٌل فَا ْ
الذبَ ُ
ب َوالْ َم ْ
وب)ّ.2ولفظةّالذبابّفيّهذهّاآليةّتدلّ ّعلىّأنّٳمكانيةّالمنكرينّ
َّال يَ ْ
طل ُ ُ
ضعُفَ الطَّالِ ُ
ستَنقِ ُذوهُ ِم ْنهُ ۚ َ
فيّخلقّالذبابّوهوّالضعيفّالصغيرّجداّأمرّمستحيلّمنافّألحوالهمّ،فكيفّلهمّبخلقّماّهوّأكبرّمنهّ
(الزمخشريّ.)701ّ،2009ّ،كماّجاءّفيّاألمثالّالعربية(ّ:أجرأّمنّذباب)ّألنهّيقعّعلىّأنفّالملكّوأنفّ
األسدّويذادّفيرجعّ(العسكريّ،د.تّ.)327ّ/1ّ،ويقالّ(أخطأّمنّذباب)ّ(العسكريّ،د.تّ)412/1ّ،ألنهّ
يقعّفيّالشيءّالحارّفيموتّ.ويقالّأيضاّ(أهونّمنّذباب)ّلحقارتهّوقذارتهّ(العسكريّ،د.ت.)353/2ّ،
وقدّوظفّالشاعرّهذهّاللفظةّفيّقصيدةّ(رسالةّمنّسيدةّحاقدة)ّ(قبانيّ،د.تّ.)1/335ّ،وفيّ
هذهّالقصيدةّالتيّتحملّأجواءّمسرحيّةّامرأةّتالعبّبهاّرجالّظنتّأنه ّأحبهاّ،فعندماّملّ ّمنهاّنبذهاّ
وتركهاّواستبدلّبهاّامرأةّأخرىّ ،ومنعهاّمنّالدخولّلمنزلهّواحتقرهاّوأهانّمشاعرهاّ.وللتعبيرّعنّ
مشاعر ّاٳلهانة ّواالحتقار ّوظّف ّالشاعر ّعلى ّلسان ّالمرأة ّلفظة ّالذباب ّلصغر ّحجمه ّأوال ّوٳلثارتهّ
االشمئزازّثانياّ.يقولّ :
ياّمنّذللتنيّوقفتّدميّعليك ّ
وذللتنيّونفضتنيّكذبابةّعنّعارضيك ّ
ودعوتّسيدةّليدكّ ّ
وأهنتني ّ
وفيّقصيدةّأخرىّبعنوانّ(الدخولّإلىّهيروشيما)ّ(قبانيّ،د.تّ)490/1ّ،يصفّفيهاّالشاعرّ
حالّالمدينةّالتيّيعيشّبهاّوسفالتها ّوحالةّالضجرّالتيّتلفّهاّ.والشاعرّمن ّهذاّالمنطلقّالّيتحدّثّعنّ
مدينةّعربيّةّمعيّنةّوٳنماّيقصدّالمدنّالعربيّةّجمعاءّالتيّهيّبعيدةّكلّّالبعدّعنّمظاهرّالحضارةّوالتمدّنّ
(الكبتيّ،1968ّ،صّ.)62ّ.وللداللةّعلىّهذاّالوضعّالمأساويّّيقولّ :
مالكّمنّمدينتي؟ ّ
فليسّفيّساحاتهاّ ّ
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الخالصة
وفيّقصيدةّ(أينّيذهبّموتىّالوطن)ّ(قبانيّ،1994ّ،صّ)163ّ.يقولّالشاعرّمشبّهاّالشعوبّ
الخالصة
رّالعربيّّأحدّاألساليبّاللغويّةّالتيّعمدهاّاألدباءّمنذّالقدمّفيّ
توظيفّالحيواناتّفيّالشع
يعدّّ
ةّبالذبابّحيثّالّقيمةّلهم قائالّ :
العربيّ
يعدّّتوظيفّالحيواناتّفيّالشعرّالعربيّّأحدّاألساليبّاللغويّةّالتيّعمدهاّاألدباءّمنذّا
انتاجاتهمّاألدبيّةّ .وكانّفيّذلكّانعكاساّحقيقياّلطبيعةّالحياةّالتيّعاشهاّالعربيّ ّوثقافتهّٳضافةّٳلىّنقلهاّ
ّٳلىّأينّيذهبّموتىّالوطن ّ
ّ
انتاجاتهمّاألدبيّةّ .وكانّفيّذلكّانعكاساّحقيقياّلطبيعةّالحياةّالتيّعاشهاّالعربيّ ّوثقافتهّٳضافةّٳ
لمشاعرهّوأفكارهّ.وقدّكتبّاألدباءّالعديدّمنّالمؤلفاتّالتي ّتتحدثّعنّالحيوانات ّوطبيعتهاّوسلوكهاّ
لمشاعرهّوأفكارهّ.وقدّكتبّاألدباءّالعديدّمنّالمؤلفاتّالتي ّتتحدثّعنّالحيواناتّوطبيعتهاّو
بالدّبكعبّالحذاءّتدار ّ
وأمراضهاّوعالجهاّ .كماّوظّف ّاألدباءّقديماّوحديثاّألفاظّالحيواناتّفيّأشعارهمّلتدلّ ّعلىّمعانّمعيّنةّ
فالّمنّحكيم ّ وأمراضهاّوعالجهاّ .كماّوظّف ّاألدباءّقديماّوحديثاّألفاظّالحيواناتّفيّأشعارهمّلتدلّ ّعلىّمعا
هدفّٳليهاّالشعراءّفيّالتعبيرّعنّأفكارهمّ ّ.
هدفّٳليهاّالشعراءّفيّالتعبيرّعنّأفكارهمّ ّ.
انيّأحدّألمعّأسماءّالشعرّالحديثّمنّالذينّكتبواّفيّالمرأةّوالسياسةّ.وكانّأسلوبهّ
ويعدّنزارّقب
والّمنّنبيّ ّ
ويعدّنزارّقبانيّأحدّألمعّأسماءّالشعرّالحديثّمنّالذينّكتبواّفيّالمرأةّوالسياسةّ.وكان
فيّطرحّمواضيعهّسلساّ ،واضحاّ ،مجسداّللواقعّوناقالّلحقيقتهّ.وكغيرهّمنّاألدباء ّاستخدم ّنزارّالعديدّ
والّمنّكتاب ّفيّطرحّمواضيعهّسلساّ ،واضحاّ ،مجسداّللواقعّوناقالّلحقيقتهّ.وكغيرهّمنّاألدباء ّاستخدم ّنزار
منّأسماءّالحيواناتّللتعبيرّعنّمكنوناتهّمعتمداّعلىّأساليبّشعريّةّوظفهاّبأبعادّعاليةّالتقنيةّاألدبيةّ .
منّأسماءّالحيواناتّللتعبيرّعنّمكنوناتهّمعتمداّعلىّأساليبّشعريّةّوظفهاّبأبعادّعاليةّالتقنيةّاأل
بالد ّ
هذهّالدراسةّستقومّعلىّتناولّألفاظّالحشراتّالتيّتمّ ّتوظيفهاّفيّأشعارّنزارّقبانيّ.فقامتّ
هذهّالدراسةّستقومّعلىّتناولّألفاظّالحشراتّالتيّتمّ ّتوظيفهاّفيّأشعارّنزارّقباني
بهاّالشعبّيأخذّشكلّالذبابّ ّ
أشعارهّودواوينهّ.ثمّّتمّّتوزيعّألفاظّالحشراتّعلىّحقولّ
الدراسةّبجمعّكلّّألفاظّالحشراتّالتيّوظّفتّفيّ
الدراسةّبجمعّكلّّألفاظّالحشراتّالتيّوظّفتّفيّأشعارهّودواوينهّ.ثمّّتمّّتوزيعّألفاظّالحشراتّعلى
استخدامّالعديدّمنّالمصادرّلمعرفةّداللةّالحشراتّمنهاّ
ّ.وقدّتمّ ّ
استوحيتّمنّالسياقّالشعريّ
دالليةّ
اللفظةّليصبّ
(أبوّجهلّيشتريّفليتّستريت)ّ(قبانيّ،د.تّ)594/6ّ،هذهّ
فّفيّقصيدةّ
كماّوظّ
دالليةّاستوحيتّمنّالسياقّالشعريّّ.وقدّتمّ ّاستخدامّالعديدّمنّالمصادرّلمعرفةّداللةّالحشرا
مثلّاألمثالّالقديمةّمنّالكتبّوالسنةّ،ومعاجمّالمصطلحاتّ
القرآنّالكريمّٳضافةّٳلىّكتبّاألمثالّالقديمةّ
اتّأموالهمّوعاثواّفساداّأينماّذهبواّ.فيصفّ
جامّغضبهّعلىّملوكّوأمراءّالبترولّالذينّغاصواّفيّملذ
القرآنّالكريمّٳضافةّٳلىّكتبّاألمثالّالقديمةّمثلّاألمثالّالقديمةّمنّالكتبّوالسنةّ،ومعاجمّالمص
توظيفهاّفيّالنصوصّ
هذهّالحقولّالدالليّةّ،وماّهيّألفاظّالحشراتّالتيّتمّّ
العربيّةّالحديثةّومنهاّّ.
رونقهاّوجمالهاّولكنّ
التيّتشتهرّبخضرتهاّوأزهارهاّوحيواناتهاّاألليفةّ،وب
فماّهي"ّباركا" ّ
كيفّأفقدواّحديقةّ
العربيّةّالحديثةّومنهاّّ.فماّهيّهذهّالحقولّالدالليّةّ،وماّهيّألفاظّالحشراتّالتيّتمّّتوظيفهاّفيّالن
الشعريّة؟ّّ ّ
بعدّأنّقدمواّإليهاّحوّلوهاّإلىّمستنقعّقمامةّوهمّذبابهاّ.يقولّ :
الشعريّة؟ّّ ّ
الكلماتّالمفتاحيّةّ:الحشراتّ،المرأةّ،السياسةّ،داللةّ،نزارّقبّانيّ .
لمّيبقّفيّالباركاّ ّ
الكلماتّالمفتاحيّةّ:الحشراتّ،المرأةّ،السياسةّ،داللةّ،نزارّقبّانيّ .
ّ
ّ
ّ،والّزهرّ،والّأعشاب ّ
الّبط
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
قدّسرحّالماعزّفيّأرجائها ّ
ّ
وفرتّالطيورّمنّسمائها ّ
ّ

وانتصرّالذباب ّ

ّ
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التيّأصابتّاألمةّالعربيةّوشعوبهاّ.وللتعبيرعنّحالّالشعوبّالعربيةّوظفّهذهّاللفظةّأيضاّللداللةّعلىّ
ضعفّالشعوبّالعربيةّوقلةّحيلهاّإضافةّإلىّوضعهاّفيّصفّالنكرةّالتيّالّأهميّةّوقيمةّلهاّ.فيقولّ :
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نموتّمجاناّكماّالذبابّفيّافريقيا ّ
نموتّكالذباب
 الجرادّ:تستعملّهذهّاللفظةّللذكرّواألنثىّ(الطبريّ،)423/1ّ،2001ّ،وهيّمشتقةّمنّالجردةّ(مصطفىّ،1990ّ،صّ.)115.وّقدّوردّذكرّالجرادّفيّالعديدّمنّالنصوصّفيّسياقّالحديثّعنّسرعةّ
إفساده ّللزرع ّوالمحاصيل ّ(الطبريّ .)658/13ّ ،2001ّ ،كما ّاستخدمت ّهذه ّاللفظة ّفي ّالقرآن ّالكريمّ
س ْلنَا َعلَيْ ِه ُم الطُّوفَانَ
مقرونةّبالعذابّفيّمعرضّالحديثّعنّقومّموسىّعيهّالسالمّفيّقولهّتعالى (ّ:فَأ َ ْر َ
ستَ ْكبَ ُروا َو َكانُوا قَ ْو اما ُّم ْج ِر ِمينَ ) .3وقدّوردّفيّاألمثالّ
ت فَا ْ
ت ُّمفَ َّ
َوا ْل َج َرا َد َوالْقُ َّم َل َوال َّ
ص َال ٍ
ضفَا ِد َع َوال َّد َم آيَا ٍ
العربية(ّ:أسرىّمنّجراد)ّ(العسكريّ،د.ت(ّ،ّ)509/1 ،وأحطمّمنّجراد)ّ(البغداي1417ّ،هّ،)29/7 ،
(وأجرد ّمن ّالجراد) ّ(العسكريّ ،د.تّ .)298/1ّ ،وقد ّضرب ّبهذه ّاألمثال ّللرجل ّالمشؤوم ّالذي ّيقتلعّ
األصولّبشؤمهّ.فالجرادّإذاّوقعّعلىّزرعّجردهّحتىّالّيبقيّمنهّشيئاّ(العسكريّ،د.ت.)335/1ّ،
كذلكّوظفّنزارّقبانيّلفظةّالجرادّفيّقصيدةّ(رسالةّجنديّفيّجبهةّالسويس)ّ(قبانيّ،د.تّ،
ّ،)457ّ،455/1كتبهاّتعاطفاّمعّالشعبّالمصريّأثناءّالعدوانّالثالثي ّعلىّمصرّعامّ ّّ 1956متهكّماّ
باألعداءّالذينّجرّواّوراءهمّأذيالّالخيبةّ(شريفّ،2016ّ،صّ.)64ّ.وقدّصورّالشاعرّجبهةّالقتالّ
وكأنهّشاهداّعلىّأحداثهاّ.فنقلّالصورةّمجسّدةّبصريّاّبقوله:
هبطّالمظليونّخلفّخطوطنا ّ
أمرّجديد ّ
هبطواّكأرتالّالجرادّكسربّغربانّمبيد ّ
ماتّالجراد ّ
أبتاهّماتّكلّأسرابّالجراد ّ
لمّتبقّسيدةّ،والّطفلّ،والّشيخّقعيد ّ
فيّالريفّ،فيّالمدنّالكبيرةّ،فيّالصعيد ّ
ٳالّوشاركّياّأبيّفيّحرقّأسرابّالجراد ّ

 3األعرافّ 133ّ:

135

رمز الجمال والقبح (الحشرات) في شعر نزار قباني
دراسة دالليّة -رمز الجمال والقبح (الحشرات) في شعر نزار قباني-دراسة دالليّة-

*Gulhan AL-TURK
-TURK
Gulhanالذيّاتبعهّّنزارّخاصةّمنّخاللّتوظيفّكلمةّ(الجراد)ّ.
ّALالتصويرّ
جمال
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*

فسادّالمحاصيلّ.فجاءتّاللفظة ّلتدل ّعلىّكثرة ّقواتّاألعداءّ
وهوّالمعروفّعنهّبكثرتهّوضررهّفيّإ
الخالصة
الخالصة
ّ.وقدّاستعانّالشاعرّبتوظيفّالنصّّالقرآنيّ
الغازيّةّوغلوّهمّفيّاألر
بأرضّمصرّفساداةّالتيّعمدهاّاألدباءّمنذّالقدمّفيّ
ضّوعلىّماّعاثتهّأحدّاألساليبّاللغويّ
توظيفّالحيواناتّفيّالشعرّالعربيّّ
يعدّّ
عمدهاّاألدباءّمنذّا
ةّالتيّ
ليبّاللغوي
ّ
ا
أحدّاألس
ّ
رّالعربي
ّ
توظيفّالحيواناتّفيّالشع
ّ
يعد
ّ
وقضىّعليهاّ .ولكنّّ
أكلّمحاصيلهم ّ
ةّقومّسيدناّموسىّعندماّعاقبهمّهللاّبالجرادّبأنّ
لهذهّاللفظةّفيّقص
ضافةّٳلىّنقلهاّ
العربيّ ّوثقافتهّٳ
وكانّفيّذلكّانعكاساّحقيقياّلطبيعةّالحياةّالتيّعاشهاّ
انتاجاتهمّاألدبيّةّ .
يّنفسّّوثقافتهّٳضافةّٳ
وكانّفيّذلكّانعكاساّحقيقياّلطبيعةّالحياةّالتيّعاشهاّالعربيّ
ّ
ة.
انتاجاتهمّاألدبي
ّ
فسادّالجرادّالمحاصيلّوف
حملتّوجهينّلعملةّواحدةّ.ففيهاّداللةّعلىّإ
لفظةّالجرادّفيّهذاّالنصّّ
ّتتحدثّعنّالحيوانات ّوطبيعتهاّوسلوكهاّ
لمشاعرهّوأفكارهّ.وقدّكتبّاألدباءّالعديدّمنّالمؤلفاتّالتي
ّتتحدثّعنّالحيواناتّوطبيعتهاّو
لمشاعرهّوأفكارهّ.وقدّكتبّاألدباءّالعديدّمنّالمؤلفاتّالتي
تّمكافحتهمّمنّقبلّالجيشّالمصريّالذيّألحقّبهمّالهزيمةّوقضىّ
ف ّتهمّبعدّأنّتمّ
علىّنهاي
الوقتّ
األدباءّقديماّوحديثاّألفاظّالحيواناتّفيّأشعارهمّلتدلّ ّعلىّمعانّمعيّنةّ
داللة ّكماّوظّ
وأمراضهاّوعالجهاّ .
عليهمّعنّبكرةّأبيهم ّ ّ.وأمراضهاّوعالجهاّ .كماّوظّف ّاألدباءّقديماّوحديثاّألفاظّالحيواناتّفيّأشعارهمّلتدلّ ّعلىّمعا
هدفّٳليهاّالشعراءّفيّالتعبيرّعنّأفكارهمّ ّ.
هدفّٳليهاّالشعراءّفيّالتعبيرّعنّأفكارهمّ ّ.
تعيشّفيّجماعاتّدائبةّمتعاونةّّ.وكانّأسلوبهّ
انيّأحدّألمعّأسماءّالشعرّالحديثّمنّالذينّكتبواّفيّالمرأةّوالسياسة.
ويعد
مفردهاّنملةّ،وجمعهاّ
ّنزارّقب النمل :النملةّهيّمنّالحشراتّالتيّ
ويعدّنزارّقبانيّأحدّألمعّأسماءّالشعرّالحديثّمنّالذينّكتبواّفيّالمرأةّوالسياسةّ.وكان
مجسداّللواقعّوناقالّلحقيقتهّ.وكغيرهّمنّاألدباء ّ
واضحاّ ،
فيّطرحّمواضيعهّسلساّ ،
العديدّوا ِديّالنَّ ْم ِلّ
ّ،1990ص955ّ.
نملّونمالّ(مصطفىّ،
استخدم َّذاّأَتَوْ
نزارّاّ َعلَىّ َ
)ّ.وردّاسمّالنملّفيّالقرآنّالكريمّ( َحتَّىّإِ
مجسداّللواقعّوناقالّلحقيقتهّ.وكغيرهّمنّاألدباء ّاستخدم ّنزار
ّ
،
واضحا
ّ
،
فيّطرحّمواضيعهّسلسا
قَالَ ْ
فهاّبأبعادّعاليةّالتقنيةّاألدبيةّ .
فيّمعرضّالحديثّ
وظنُو ُدهُّ َوهُ ْمّالّيَ ْش ُع ُّرونَّ)ّ4
علىّأساليبّشعريّانُةّّ َو ُج
منّأسماءّالحيواناتّللتعبيرّعنّمكنوناتهّمعتمد ْماّّالّيَحْ ِط َمنَّ ُك ْمّ ُسلَ ْي َم
تّنَ ْملَةٌّيَاّأَيُّهَاّالنَّ ْملُّا ْد ُخلُواّ َم َسا ِكنَ ُك
منّأسماءّالحيواناتّللتعبيرّعنّمكنوناتهّمعتمداّعلىّأساليبّشعريّةّوظفهاّبأبعادّعاليةّالتقنيةّاأل
نزارّقبانيّ.فقامتّ
هذهّالدراسةّستقومّعلىّتناولّألفاظّالحشراتّالتيّتمّ ّتوظيفهاّفيّأشعارّ
يدخلّكلّّٳلىّخوفاّ
تّجنودهّمنّفوقّمسكنّالنملّ،فخاطبتّالنملةّأمةّالنملّأنّ
عنّسيدناّسليمانّعندماّمر
هذهّالدراسةّستقومّعلىّتناولّألفاظّالحشراتّالتيّتمّ ّتوظيفهاّفيّأشعارّنزارّقباني
علىّحقولّ
توزيعّألفاظّالحشراتّ
ّفيثمّّتمّّ
ودواوينهّ.
أشعارهّ
فتّ،فيّ
التيّوظّ
ألفاظّالحشراتّ
الدراسةّبجمعّكلّّ
ّ(العسكريّ ،د.تّ،
ّنمل)
ّاألمثال(ّ :أكسب ّمن
ّ .)778يقال
ّصّ .
2009
ّ(الزمخشريّ ،
ّالموت
من
توزيعّألفاظّالحشراتّعلى
ّ
تم
ّ
ّ
ثم
ّ
ودواوينهّ.
ّ
ه
أشعار
فيّ
ّ
فت
التيّوظ
ّ
ّ
ألفاظّالحشرات
ّ
كل
ّ
الدراسةّبجمعّ
استخدامّالعديدّمنّالمصادرّلمعرفةّداللةّالحشراتّمنهاّ
استوحيتّمنّالسياقّالشعريّّ.وقدّتمّ ّ
ةّاالحتاللّالصهيوني.5
فتّلفظةّالنملّفيّشعرّالمقاومةّالحديثّللداللةّعلىّالعدوّوخاص
دالليةّ ّ.)137/2وقدّوظ
دالليةّاستوحيتّمنّالسياقّالشعريّّ.وقدّتمّ ّاستخدامّالعديدّمنّالمصادرّلمعرفةّداللةّالحشرا
ومعاجمّالمصطلحاتّ
لىّكتبّاألمثالّالقديمةّمثلّاألمثالّالقديمةّمنّالكتبّوالسنةّ،
ةّمنهاّ.فجاءتّلفظةّ
انيّهذهّالحشرةّمنّخاللّقصائدّعديدةّخاصةّالسياسي
ضافةّٳكذلكّوظفّنزراّقب
القرآنّالكريمّٳ ّّّّ
القرآنّالكريمّٳضافةّٳلىّكتبّاألمثالّالقديمةّمثلّاألمثالّالقديمةّمنّالكتبّوالسنةّ،ومعاجمّالمص
توظيفهاّفيّالنصوصّ
الحشراتّالتيّتمّّ
هذهّالحقولّالدالليّ
العربيّةّالحديثةّومنهاّّ.فماّهيّ
لىّبالدّالعربّواغتصبواّمنهاّ
لّاألعداءّإ
ةّ،وماّهيّألفاظّحيثّتسل
يونيّلفلسطينّأيضاّ.
النملّللتعبيرّعنّاالحتاللّالصه
العربيّةّالحديثةّومنهاّّ.فماّهيّهذهّالحقولّالدالليّةّ،وماّهيّألفاظّالحشراتّالتيّتمّّتوظيفهاّفيّالن
الشعريّة؟ّّ ّ
الحياةّعنوةّ،وأنجزواّالمهمةّببطءّوهدوءّكماّحركةّالنملّ .ومنّخاللّتسلّلّالنملّعبرّالعيونّفقدتّ
الشعريّة؟ّّ ّ
انيّ .
ةّ:الحشراتّ،المرأةّ،السياسةّ،داللةّ،نزارّقبّ
الكلماتّالمفتاحيّ
يقولّفيّقصيدةّ)علىّدفترّالنكسة)ّ(قبانيّ،د.تّ/3ّ،
ةّبصيرتهاّوأصبحتّجسداّبالّروحّ.
الشعوبّالعربيّ
الكلماتّالمفتاحيّةّ:الحشراتّ،المرأةّ،السياسةّ،داللةّ،نزارّقبّانيّ .
ّّ ّّ:)82
ّ
ّ
ماّدخلّاليهودّحدودنا ّ ّ
ّ
ّ
وٳنماّ ّ
ّ
ّ
تسربواّكالنملّمنّعيوننا ّ
ّ
ّ
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وفيّقصيدةّأخرىّيستهزئّالشاعرّبكبرّالوطنّالعربي ّوالذيّماّهوّإال ّوطنّبحجمّالنملةّ
لصغرّحجمهاّوضعفهاّوانعدامّقيمتهاّ.يقولّالشاعرّفيّقصيدةّ(قرصّاسبرين)ّ(قبانيّ :)51/6ّ،1999ّ،
الّ ّ
ليسّهذاّوطنيّالكبير ّ
ال ّ
ليسّهذاّالوطنّالمربعّالخاناتّكالشطرنج ّ
والقابعّمثلّنملةّفيّأسفلّالخريطة ّ
هوّالذيّقالّلناّمدرسّالتاريخّفيّشبابنا ّ
بأنهّموطنناّالكبيرّ ّ
ويقولّفيّموضعّآخرّمنّالقصيدةّمستهزئاّبالوطنّالكبيرّالذيّالّيملكّلساناّللتعبيرّوالّعقالّ
للتفكيرّبهّ.وأنّحجمّهذاّالوطنّماّهوّإالّّوهمّخدّرّبهّعلىّمقاعدّالدراسةّ.ليستيقظّالشاعرّمفجوعاّويرىّ
أنّهذاّالوطنّالكبيرّماّهوّٳالّ ّبحجمّهذهّالحشرةّالصغيرةّالوضيعةّ،وإنّكانّلهذاّالوطنّمكانّعلىّ
الخريطةّفهوّفيّأسفلهاّّ.يقولّ(قباني:)54/6ّ،1999ّ،
ماّقيمةّالشعبّالذيّليسّلهّلسان؟ ّ
ألنّنصفّشعبناّمحاصرّكالنملّوالجرذان ّ
فيّداخلّالجدران ّ
الحب
 .2داللة
ّ
ارتبطّالحبّّعندّنزارّارتباطاّوثيقاّبالمرأةّ.ولذلكّنجدهّيلوّنّوينوّعّفيّاستخدامّموضوعّالمرأةّ
منّخاللّقضاياّالحريّةّ،المساواةّٳضافةّٳلىّالجمالّوالجسدّ.وقدّعبّرّالشاعرّعنّحبّهّلهذاّالكيانّبأساليبّ
متعدّدةّ.فقدّوظّفّألفاظّحشراتّمتعدّدة ّتبعثّالبهجةّوالسرورّفيّالنفس ّللتعبير ّعنّحالةّالحبّ ّالتيّ
يعيشهاّ ّ.
ومنّألفاظّالحشراتّالتيّوظّفهاّالشاعرّفيّداللةّالحبّّ :

137

*Gulhan AL-TURK

رمز الجمال والقبح (الحشرات) في شعر نزار قباني
دراسة دالليّة -رمز الجمال والقبح (الحشرات) في شعر نزار قبانيدراسة دالليّة-*

Gulhan AL-TURK
 -دودة الحريرّ:الدودّمنّالحشراتّالدنيئةّالمثيرةّللتقزّزّ.وتجمعّعلىّالدودّوالديدانّ،وتصغّرّ

السوسّ(الدميريّ،1971ّ،صّ.)473ّ/1ّ.أمّاّدودةّالحريرّفهيّ
علىّدويدّ،ويقالّدادّالطعامّإذاّوقعّفيهّ
الخالصة
الخالصة
(ّ:أصنعّمنّالنحلّدودةّ
وقدّقالّالمثلّفيها
المثلّلمهارتهاّفيّصنعّخيوطّالحرير
حشرةّنافعةّيضربّبهاّ
األدباءّمنذّالقدمّفيّ
ةّالتيّعمدهاّ
توظيفّالحيواناتّفيّالشعرّالعربيّّأحدّاألساليبّاللغويّ
يعدّّ
يعدّّتوظيفّالحيواناتّفيّالشعرّالعربيّّأحدّاألساليبّاللغويّةّالتيّعمدهاّاألدباءّمنذّا
لىّنقلهاّ ّ
ضافةّٳّ.)417/1
)ّ(الميدانيّ،د.تّ،
)ّ،كماّيقالّأيضاّ(أصنعّمنّدودّالقز
)ّ(داود187/1ّ،2014ّ،
القز
العربيّ ّوثقافتهّٳ
وكانّفيّذلكّانعكاساّحقيقياّلطبيعةّالحياةّالتيّعاشهاّ
انتاجاتهمّاألدبيّةّ .
انتاجاتهمّاألدبيّةّ .وكانّفيّذلكّانعكاساّحقيقياّلطبيعةّالحياةّالتيّعاشهاّالعربيّ ّوثقافتهّٳضافةّٳ
يعتهاّوسلوكهاّ
ّتتحدثّعنّالحيوانات
لمشاعرهّوأفكارهّ.وقدّكتبّاألدباءّالعديدّمنّالمؤلفاتّالتي
بعداّعاطفياّلطيفاّ.
ّوطبّألبسهاّ
بتوظيفّلفظةّالدودّوقد
قامّالشاعرّ
ففيّقصيدةّ(قصيدةّحبّّ)1980
لمشاعرهّوأفكارهّ.وقدّكتبّاألدباءّالعديدّمنّالمؤلفاتّالتي ّتتحدثّعنّالحيواناتّوطبيعتهاّو
تارعلىّمعانّمعيّنةّ
األدباءّقديماّوحديثاّألفاظّالحيواناتّفيّأشعارهمّلتدلّ ّ
وأمراضهاّوعالجهاّ .كماّوظّف ّ
ةّينسجّلهاّمنّمنّالحريرّ
فقامّبتشبيهّنفسهّبهذهّالحشرةّمنّناحيةّعملهّالدائب ّلكسبّقلبّحبيبتهّ .
وأمراضهاّوعالجهاّ .كماّوظّف ّاألدباءّقديماّوحديثاّألفاظّالحيواناتّفيّأشعارهمّلتدلّ ّعلىّمعا
رهمّ ّ.
فيّالتعبيرّعنّأفكا
هدفّٳليهاّالشعراءّ
انيّ،1989ّ،صّ ّ:)18ّ.
ةّأساوراّّ،يقولّ(قب
عقوداّوتار
هدفّٳليهاّالشعراءّفيّالتعبيرّعنّأفكارهمّ ّ.
ويعدّنزارّقبانيّأحدّألمعّأسماءّالشعرّالحديثّمنّالذينّكتبواّفيّالمرأةّوالسياسةّ.وكانّأسلوبهّ
اثنيّعشرّشهراّوأناّاشتغل ّ
ويعدّنزارّقبانيّأحدّألمعّأسماءّالشعرّالحديثّمنّالذينّكتبواّفيّالمرأةّوالسياسةّ.وكان
فيّطرحّمواضيعهّسلساّ ،واضحاّ ،مجسداّللواقعّوناقالّلحقيقتهّ.وكغيرهّمنّاألدباء ّاستخدم ّنزارّالعديدّ
كدودةّالحريرّأشتغل ّ
فيّطرحّمواضيعهّسلساّ ،واضحاّ ،مجسداّللواقعّوناقالّلحقيقتهّ.وكغيرهّمنّاألدباء ّاستخدم ّنزار
منّأسماءّالحيواناتّللتعبيرّعنّمكنوناتهّمعتمداّعلىّأساليبّشعريّةّوظفهاّبأبعادّعاليةّالتقنيةّاألدبيةّ .
منّأسماءّالحيواناتّللتعبيرّعنّمكنوناتهّمعتمداّعلىّأساليبّشعريّةّوظفهاّبأبعادّعاليةّالتقنيةّاأل
مرةّبخيطّورديّ ّ
هذهّالدراسةّستقومّعلىّتناولّألفاظّالحشراتّالتيّتمّ ّتوظيفهاّفيّأشعارّنزارّقبانيّ.فقامتّ
هذهّالدراسةّستقومّعلىّتناولّألفاظّالحشراتّالتيّتمّ ّتوظيفهاّفيّأشعارّنزارّقباني
ةّبخيطّبرتقاليّ
الدراسةّبجمعّكلّّ ومر
التيّوظّّفتّفيّأشعارهّودواوينهّ.ثمّّتمّّتوزيعّألفاظّالحشراتّعلىّحقولّ
ألفاظّالحشراتّ
الدراسةّبجمعّكلّّألفاظّالحشراتّالتيّوظّفتّفيّأشعارهّودواوينهّ.ثمّّتمّّتوزيعّألفاظّالحشراتّعلى
استخدامّالعديدّمنّالمصادرّلمعرفةّداللةّالحشراتّمنهاّ
استوحيتّمنّالسياقّالشعريّّ.وقدّتمّ ّ
دالليةّ
اتّاألجنحةّمنّالفصيلةّالنحليةّ،وإليهاّتنسبّفصيلةّالنحلياتّ،
حشرةّمنّرتبةّغشائي
 النحلّ:هيّدالليةّاستوحيتّمنّالسياقّالشعريّّ.وقدّتمّ ّاستخدامّالعديدّمنّالمصادرّلمعرفةّداللةّالحشرا
ومعاجمّالمصطلحاتّ
مثلّاألمثالّالقديمةّمنّالكتبّوالسنةّ،
نّالكريمّٳضافةّٳلىّكتبّاألمثالّالقديمةّ
القرآ
ّنحالّألنّهللاّ
ّ،صّ.)907ّ.وسمي
ىّللحصولّعلىّعسلهاّوشمعهّ،وواحدتهاّنحلةّ(مصطفى1990ّ،
ترب
القرآنّالكريمّٳضافةّٳلىّكتبّاألمثالّالقديمةّمثلّاألمثالّالقديمةّمنّالكتبّوالسنةّ،ومعاجمّالمص
توظيفهاّفيّالنصوصّ
الحشراتّة،التيّتمّ
هذهّالحقولّالدالليّ
فماّهيّ
العربيّةّالحديثة
عية ّويتميّزّ
ّوسمّي ّبالحشرات ّاالجتما
ةّ،وماّهيّألفاظّّهي ّالعطي
ّبطنهاّ ،إذ ّالنحلة
ّالذي ّيخرج ّمن
ومنهاّّّ.العسل
نحلّّالناس
العربيّةّالحديثةّومنهاّّ.فماّهيّهذهّالحقولّالدالليّةّ،وماّهيّألفاظّالحشراتّالتيّتمّّتوظيفهاّفيّالن
الشعريّة؟ّّ ّبالتدبيرّوالنظامّفيّالمحيطّالذيّيعيشّفيهّوبالعملّالدؤوبّ(عليويّ،2012ّ،صّ.)113ّ.وقدّذكرهّتعالىّ
الشعريّة؟ّّ ّ
ةّ:الحشراتّ،المرأةّ،السياسةّ،داللةّ،نزارّقبّ
الكلماتّالمفتاحيّ
انيّ .ا ْل ِجبَا ِل بُيُوتاا)ّ6أيّأنّهللاّأوحىّللنحلّأنّتبنيّلهاّ
كتابهّقائالَّ (ّ:وأَ ْو َح َٰى َربُّ َك إِلَى النَّ ْح ِل أَ ِن اتَّ ِخ ِذ
فيّ
ي ِمنَ
الكلماتّالمفتاحيّةّ:الحشراتّ،المرأةّ،السياسةّ،داللةّ،نزارّقبّانيّ .
ّفيّالجبالّوالشجرّبيوتاّ(الزمخشريّ.)577ّ،2009ّ،وقدّضربّبهّالمثلّفيّاتقانهّعملهّبالقولّ(أصنعّ
ّ
ّمنّنحلة)ّ(العسكريّ،د.تّ .)583/1ّ،
ّ
ّ
فّنزارّهذهّاللفظةّفيّالعديدّمنّقصائدهّوبدالالتّمختلفة ّكماّسيمرّ ّالحقاّ.ففيّداللةّ
وقدّوظ
ّ
ّ
الحبّوالعشقّوظّفّالشاعرّالنحلّّللتعبيرّعنّكثرةّقبالتّالمغرمّوهيّ ّتطن ّمعّالنحلّ،كماّلتدلّ ّعلىّ
ّ
يقولّفيّقصيدةّ(سؤال)ّ(قبانيّ،د.تّ ّ:)118ّ/1ّ،
حرارةّالعالقةّبينهّوبينّحبيبتهّ ّ.
وٳنّطنتّمعّنحلةّفيّالفراغ ّ
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 .3الطبيعة والخصوبة
ٳنّورودّالطبيعةّبألفاظهاّوعناصرهاّفيّشعرّنزارّقبانيّبشكلّغزيرّماّهوّٳالّنتيجةّطبيعيّةّ
تعكسّأحاسيس ّالشاعرّالرهيفةّ.وماّالطبيعةّٳالّموحياّوملهماّأساسيّاّلمشاعرّالشاعرّفهيّالتيّتذكرهّ
بالمرأةّوحسنهاّ.وقدّاستخدمّنزارّفيّهذاّالمجالّالعديدّمنّألفاظّالحشراتّالتيّصوّرتّالطبيعةّبأدقّّ
تفاصيلهاّومنهاّ :
 الصرصارّ :وهو ّحشرة ّضارةّ ،تكثر ّفي ّالمراحيضّ ،لها ّقرون ّطويلة ّشعرية ّوجمعهاّصراصيرّ(مصطفىّ.)512ّ،1990ّ،ويعد ّمنّالحشراتّاألكثرّإثارةّلإلشمئزازّوالرعبّفيّالنفوسّ.
استخدمتّلفظةّالصراصيرّفيّالعديدّمنّاألعمالّاألدبيةّالحديثةّلتدل ّعلىّاالحتقارّوالتهكمّ(مزيانيّ،
ّ،2013صّ .)13ّ.
واألبيات ّالتالية ّتنقل ّعناصر ّالطبيعة ّالموحية ّبالجمال ّبكل ّكلمة ّفيها ّ(السنابلّ ،الكواكبّ،
األسماكّ،الضفادعّ،صراصيرّالغاب)ّ.فكلّ ّهذهّاأللفاظّماّهيّٳالّصورّحيّةّتدلّ ّعلىّخصوبةّالطبيعةّ
وتضفيّعليهاّالحركةّوالحياةّ.ومنّخاللّهذهّاأللفاظّنجدّتوظيفّالشاعرّللفظةّ(الصراصير)ّبدونّتكلّفّ
أوّتردّدّ.فمهماّبلغّالصرصارّمنّمرتبةّاالحتقارّوالتهميشّإالّأنهّيعدّأحدّعناصرّالطبيعةّالتيّتدلّعلىّ
الحياةّوالحركةّوالخصوبةّ.فالشاعرّفيّوصفّمشاعرهّيجعلّمنّالصعبّأنّتستمرّالحياةّبدونّحبيبتهّ
حيثّجعلّالطبيعةّهيّالوسيلةّللتعبيرّعنّالحياةّ.فجاءتّلفظةّالصرصار ّفيّهذاّالسياقّلتعكسّجمالّ
الطبيعةّتحملّطاقة ّإيجابيّة ّالمشاعر ّلطيفة ّفيّمعناهاّبعيدةّعنّمشاعرّالقبحّ .يقولّالشاعرّفيّقصيدةّ
(افتراضاتّرمادية)ّ(قبانيّ :)29ّ،1992ّ،
صعبّجداّترتفعّالسنابل ّ
أنّتدورالكواكب ّ
دونّآشارةّمنك ّ
وأّوتتكاثرّاألسماك ّ
وتثرثرّالضفادع ّ
وتغنيّصراصيرّالغابّ ّ
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يقولّفيّقصيدةّ(العقدةّالخضراء)ّ(قبانيّ،د.ت:)278/1ّ،
الحركةّوالحياةّومنّبينهاّلفظةّالنحلّ.الخالصة
الخالصة
يعدّّتوظيفّالحيواناتّفيّالشعرّالعربيّّأحدّاألساليبّاللغويّةّالتيّعمدهاّاألدباءّمنذّالقدمّفيّ
وتنهضّالتلةّترنوّٳلىّ ّ يعدّّتوظيفّالحيواناتّفيّالشعرّالعربيّّأحدّاألساليبّاللغويّةّالتيّعمدهاّاألدباءّمنذّا
انتاجاتهمّاألدبيّةّ .وكانّفيّذلكّانعكاساّحقيقياّلطبيعةّالحياةّالتيّعاشهاّالعربيّ ّوثقافتهّٳضافةّٳلىّنقلهاّ
ّعصافيرّمعّالصيفّطارةّّ .وكانّفيّذلكّانعكاساّحقيقياّلطبيعةّالحياةّالتيّعاشهاّالعربيّ ّوثقافتهّٳضافةّٳ
انتاجاتهمّاألدبيّ
عش
لمشاعرهّوأفكارهّ.وقدّكتبّاألدباءّالعديدّمنّالمؤلفاتّالتي ّتتحدثّعنّالحيوانات ّوطبيعتهاّوسلوكهاّ
لمشاعرهّوأفكارهّ.وقدّكتبّاألدباءّالعديدّمنّالمؤلفاتّالتي ّتتحدثّعنّالحيواناتّوطبيعتهاّو
وأمراضهاّوعالجهاّ .كماّوظّف ّاألدباءّقديماّوحديثاّألفاظّالحيواناتّفيّأشعارهمّلتدلّ ّعلىّمعانّمعيّنةّ
تختبئّالنحالتّفيّظلها ّ
وأمراضهاّوعالجهاّ .كماّوظّف ّاألدباءّقديماّوحديثاّألفاظّالحيواناتّفيّأشعارهمّلتدلّ ّعلىّمعا
هدفّٳليهاّالشعراءّفيّالتعبيرّعنّأفكارهمّ ّ.
هدفّٳليهاّالشعراءّفيّالتعبيرّعنّأفكارهمّ ّ.
ّنزارّقبتظنّفيهاّكرمةّأوّجدار ّ
ّ
انيّأحدّألمعّأسماءّالشعرّالحديثّمنّالذينّكتبواّفيّالمرأةّوالسياسةّ.وكانّأسلوبهّ
ويعد
ويعدّنزارّقبانيّأحدّألمعّأسماءّالشعرّالحديثّمنّالذينّكتبواّفيّالمرأةّوالسياسةّ.وكان
فيّطرحّمواضيعهّسلساّ ،واضحاّ ،مجسداّللواقعّوناقالّلحقيقتهّ.وكغيرهّمنّاألدباء ّاستخدم ّنزارّالعديدّ
 .4داللة الجمال
فيّطرحّمواضيعهّسلساّ ،واضحاّ ،مجسداّللواقعّوناقالّلحقيقتهّ.وكغيرهّمنّاألدباء ّاستخدم ّنزار
منّأسماءّالحيواناتّللتعبيرّعنّمكنوناتهّمعتمداّعلىّأساليبّشعريّةّوظفهاّبأبعادّعاليةّالتقنيةّاألدبيةّ .
رّارتباطاّوثيقاّبالمرأةّ.كيفّالّوهيّفيّرأيّالشاعرّرمزّ
ارتبطّعنصرّالجمالّفيّشعرّنزا
فهاّبأبعادّعاليةّالتقنيةّاأل
منّأسماءّالحيواناتّللتعبيرّعنّمكنوناتهّمعتمداّعلىّأساليبّشعريّةّوظ
هذهّالدراسةّستقومّعلىّتناولّألفاظّالحشراتّالتيّتمّ ّتوظيفهاّفيّأشعارّنزارّقبانيّ.فقامتّ
ةّبكلماتّأضفىّفيهاّعلىّلوحاتهّجماالّوبهاءّ(الحاويّ،
الجمالّبحدّ ّذاتهّ.فقدّتفنّنّفيّرسمّلوحاتهّالفنيّ
توظيفهاّفيّأشعارّنزارّقباني
هذهّالدراسةّستقومّعلىّتناولّألفاظّالحشراتّالتيّتمّ ّ
الدراسةّبجمعّكلّّألفاظّالحشراتّالتيّوظّفتّفيّأشعارهّودواوينهّ.ثمّّتمّّتوزيعّألفاظّالحشراتّعلىّحقولّ
ّ،1973ص ّ ّ.)66ّ.الدراسةّبجمعّكلّّألفاظّالحشراتّالتيّوظّفتّفيّأشعارهّودواوينهّ.ثمّّتمّّتوزيعّألفاظّالحشراتّعلى
دالليةّاستوحيتّمنّالسياقّالشعريّّ.وقدّتمّ ّاستخدامّالعديدّمنّالمصادرّلمعرفةّداللةّالحشراتّمنهاّ
ةّمواطنّ.ويعودّالسببّفيّذلكّٳلىّ
فّالشاعرّلفظةّالفراشّفيّعدّ
عنّالجمالّوظّ
استخدامّالعديدّمنّالمصادرّلمعرفةّداللةّالحشرا
ّ.وقدّتمّ ّ
استوحيتّمنّالسياقّالشعريّ
وفيّتعبيرهّ دالليةّ
القرآنّالكريمّٳضافةّٳلىّكتبّاألمثالّالقديمةّمثلّاألمثالّالقديمةّمنّالكتبّوالسنةّ،ومعاجمّالمصطلحاتّ
ّالمثل(ّ :أخف ّمن ّفراشة) ّ(العسكريّ،
ضافةّٳّورشاقتهاّ .فيقول
ّحركتها
ّألوانهاآ ّوخفّة
مثلّاألمثالّالقديمةّمنّالكتبّوالسنةّ،ومعاجمّالمص
لىّكتبّاألمثالّالقديمةّ
نّالكريمّٳ
جمال ّالفراشة ّبتعدّد القر
العربيّةّالحديثةّومنهاّّ.فماّهيّهذهّالحقولّالدالليّةّ،وماّهيّألفاظّالحشراتّالتيّتمّّتوظيفهاّفيّالنصوصّ
682
ّ،1990صّ.
السراجّفتحترقّ(مصطفىّ،
د.ت)412/1،
)ّ.تمّّتوظيفهاّفيّالن
التيّ
الحشراتّ
ةّ،وماّهيّألفاظّ
ّ.ولضعفّأبصارهاّتتهافتّالفراشاتّحولّهذهّالحقولّالدالليّ
العربيّةّالحديثةّومنهاّّ.فماّهيّ
الشعريّة؟ّّ ّ
(أجهلّمنّفراشة)ّ(الهاشمي1423،ّ318/1ّ،ه؛ّالدميريّ.)282/2ّ،1971ّ،كماّ
ولذلكّيقالّفيّاألمثالّ الشعريّة؟ّّ ّ
الكلماتّالمفتاحيّةّ:الحشراتّ،المرأةّ،السياسةّ،داللةّ،نزارّقبّانيّ .
أيضاّ(مسعودةّ،
ّعلىّالعطاءّوالفداءّوالنشاطّالدائمّوالجمالّ
الكلماتّالمفتاحيّلتدل
وظّفتّلفظةّالفراشةّفيّالشعرّالحديثّ
انيّ .
ةّ:الحشراتّ،المرأةّ،السياسةّ،داللةّ،نزارّقبّ
ّ
ّ،2015صّ .)27ّ.
ّ
ّ
والفراشةّعندّنزارّهيّالتيّتتنقّلّبينّالجبالّوالحقولّتجمعّماّجنتهّمنّعطرّورحيقّلتضعهاّ
ّّّّّّّّّّّّ
ّ
ّ
علىّفمّالزهرةّدفعةّواحدةّ(الكتبيّّّ،2002صّ.)17ّ .وقدّوظّف ّنزارّهذهّاللفظة ّفيّقصيدتهّ(سامبا)ّّ
ّ
علىّأنهاّ(قصةّرضعتّثديّالخطيئة)ّ(قبانيّ،د.تّ.)182/1ّ،حيث ّركّزّ
الرقصةّالبرازيليّةّالمشهورةّ
ّ
ّ
الجسدّواإلثارةّمنّخاللّالتصويرّالحسّيّّالبصريّّلتبقىّالصورةّقريبةّمنّعالمّ
الشاعرّفيهاّعلىّحركةّ
ّ
الخيالّ(حيدوشّ،2001ّ،ص32ّ.؛ّشرتحّ،2017ّ،صّ.)16ّ.فرسمّلوحةّلمرقصّتعزفّفيهّالموسيقىّ
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والغواني ّ
كالفراشاتّسباق ّ
مزجتّساقّعلىّساق ّ
وفيّقصيدةّأخرىّيظهرّالشاعرّحبهّعلناّللذينّاتهمواّحببيتهّبأنهاّكالفراشةّ.ألنّ ّالفراشاتّ
دائمةّالحركةّوالتنقّلّالّتمكثّفيّمكانّمعينّمدةّطويلةّ.فيبعدّالشاعرعنهاّهذاّاالتهامّبقولهّأنّّافترائاتهمّ
ماّهيّإالّمجردّظنونّالّأصلّلهاّ.يقولّفيّقصيدةّ(حبيبتي)ّ(قبانيّ،د.تّ ّ:)376/1ّ،
وظنكّالجميعّفيّفيّذراعي ّ
فراشةّهمتّأنّتطيراّ ّ
وفيّسياقّآخرّيصفّالشاعرّحبيبتهّويشبههاّبالفراشةّلجمالهاّوخفّةّحركتهاّ.يقولّفيّقصيدةّ
(الخطاب)ّ(قبانيّ،د.تّ :)276ّ/3ّ،
كانتّخرافيةّاأللوانّكفراشة ّ
ورشيقةّالطيراّكفراشة ّ
وقصيرّالعمرّكفراشة ّ
وعنّأحالمهّكشاعرّيريدّأنّيحولّكلّماّحولهّليصبحّأكثرّجماالّوبهاءّ،فيوظفّلفظةّالفراشةّ
للداللةّعلىّالجمال ّأيضاّفيقولّ(التالميذّيعتصمونّفيّبيتّالخليلّبنّأحمدّالفراهيدي)ّ(قبانيّ،1999ّ،
ّ :)23ّ/6
أحولّاألرضّٳلىّفراشةّجميلة ّ
ّّّّّّّّّّّوفيّقصيدةّأخرىّيوظفّالشاعرّكلمةّفراشةّلتعبرّعنّالجمالّوالروعةّولكنّهذاّالجمالّ
جمالّباردّباهتّالّروحّوالّحياةّفيهّ.يقولّفيّقصيدةّ(درسّفيّاللغةّٳلىّتلميذة)ّ(قبانيّ/4(ّ،1999ّ،
:)ّ352
أنتّفراشةّمنّحجرّ ّ
الّتحطّوالّتطير
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بقضاياّالمرأةّفيّكلّّأحوالهاّومراحلّحياتهاّوعبّرّعنّمناصرتهّ
كماّذكرناّأنّّنزاراّطالماّاهتمّّ
الخالصة
الخالصة
األدباءّمنذّالقدمّفيّوالتقليلّمنّ
علىّاحتقارهاّ
عمدهاّعملّ
مواطنّ
ليبّاللغويّّعدّةّ
وناصرهاّفي
رّالعربيّّالمرأةّ
توظيفّالحيواناتّفيّالشعمنّمنزلةّ
يعدّّّفيّكلّّفرصةّ.وكماّرفعّ
لها
ةّالتيّ
أحدّاألسا
عمدهاّاألدباءّمنذّا
ةّالتيّ
ليبّاللغوي
ّ
ا
أحدّاألس
ّ
رّالعربي
ّ
توظيفّالحيواناتّفيّالشع
ّ
يعد
ّ
مشاعره ّبتوظيفّ
وثقافتهّٳفعبّر ّ
العربيّّّالثراءّ .
رغبة ّفي
شأنهاةّّ.في ّمواطن ّأخرىّ ،وخاصّة ّالمرأة ّالتي ّتبيع ّجسدها ّ
عن ّلىّنقلهاّ
ضافةّٳ
وكانّفيّذلكّانعكاساّحقيقياّلطبيعةّالحياةّالتيّعاشهاّ
انتاجاتهمّاألدبيّ
العربيّ ّوثقافتهّٳضافةّٳ
انتاجاتهمّاألدبيّةّ .وكانّفيّذلكّانعكاساّحقيقياّلطبيعةّالحياةّالتيّعاشهاّ7
يعتهاّوسلوكهاّّ ّ. )83
ّوطبّّ،2015صّ.
(مسعودة،
لمشاعرهّوأفكارهّ.وقدّكتبّاألدباءّالعديدّمنّالمؤلفاتّالتياالشمئزازّوالتقزّزّ
لفظةّالدودّالتيّطالماّدلّتّفيّالشعرّالعربيّّعلىّ
ّتتحدثّعنّالحيوانات
ّتتحدثّعنّالحيواناتّوطبيعتهاّو
لمشاعرهّوأفكارهّ.وقدّكتبّاألدباءّالعديدّمنّالمؤلفاتّالتي
جسدهاّمهترئّ،
زةّ،ف
مقرفةّمقزّ
ف(ّإلىّعجوز)ّكتبّواصفاّعاهرةّعجوزاّبأنهاّمنبوذةّ
قصيدةّ
وأمراضهاّوعالجهاّ .فيّ
علىّمعانّمعيّنةّ
األدباءّقديماّوحديثاّألفاظّالحيواناتّفيّأشعارهمّلتدلّ ّ
كماّوظّ
األدباءّقديماّوحديثاّألفاظّالحيواناتّفيّأشعارهمّلتدلّ ّعلىّمعا
كماّوظّف ّ
وأمراضهاّوعالجهاّ .
ّ ،2001صّ .)22ّ .فالقذارة ّانتقلت ّمن ّاألزقة ّالتيّ
حيدوشّ ،
بالدود ّّ ّ.واألوبئة ّ(
وإبطها ّاءّأصبح ّحفرة ّمليئة ّ
فيّالتعبيرّعنّأفكارهم
هدفّٳليهاّالشعر
ّ
ّ.
م
ره
فيّالتعبيرّعنّأفكا
ّ
اء
عر
ليهاّالش
ٳ
فّ
د
ه
انيّأحدّألمعّأسماءّالشعرّالحديثّمنّالذينّكتبواّفيّالمرأةّوالسياسةّ ّ:)ّ.
ّنزارّقبّجسدهاّوعكستهاّعلىّحياتهاّ.يقولّفيّالقصيدةّ(قباّنيّ،د.ت75/1ّ،
تبارحهاّإلى
وكانّأسلوبهّ
ويعد
ويعدّنزارّقبانيّأحدّألمعّأسماءّالشعرّالحديثّمنّالذينّكتبواّفيّالمرأةّوالسياسةّ.وكان
مجسداّللواقعّوناقالّلحقيقتهّ.وكغيرهّمنّاألدباء ّاستخدم ّنزارّالعديدّ
فيّطرحّمواضيعهّسلساّ ،واضحاّ ،
شفتاكّعنقوداّدمّّوحرارة ّ
فيّطرحّمواضيعهّسلساّ ،واضحاّ ،مجسداّللواقعّوناقالّلحقيقتهّ.وكغيرهّمنّاألدباء ّاستخدم ّنزار
منّأسماءّالحيواناتّللتعبيرّعنّمكنوناتهّمعتمداّعلىّأساليبّشعريّةّوظفهاّبأبعادّعاليةّالتقنيةّاألدبيةّ .
شفةّأقبلّأمّمدفأة؟ ّ
منّأسماءّالحيواناتّللتعبيرّعنّمكنوناتهّمعتمداّعلىّأساليبّشعريّةّوظفهاّبأبعادّعاليةّالتقنيةّاأل
هذهّالدراسةّستقومّعلىّتناولّألفاظّالحشراتّالتيّتمّ ّتوظيفهاّفيّأشعارّنزارّقبانيّ.فقامتّ
هذهّالدراسةّستقومّعلىّتناولّألفاظّالحشراتّالتيّتمّ ّتوظيفهاّفيّأشعارّنزارّقباني
ةّحفرةّملعونة ّ
الدراسةّبجمعّكلّّ واإلبطّّ..أي
فيّأشعارهّودواوينهّ.ثمّّتمّّتوزيعّألفاظّالحشراتّعلىّحقولّ
ألفاظّالحشراتّالتيّوظّفتّ
الدراسةّبجمعّكلّّألفاظّالحشراتّالتيّوظّفتّفيّأشعارهّودواوينهّ.ثمّّتمّّتوزيعّألفاظّالحشراتّعلى
الدودّيمألّقعرهاّواألوبئةّ ّاستخدامّالعديدّمنّالمصادرّلمعرفةّداللةّالحشراتّمنهاّ
دالليةّاستوحيتّمنّالسياقّالشعريّّ.وقدّتمّ
دالليةّاستوحيتّمنّالسياقّالشعريّّ.وقدّتمّ ّاستخدامّالعديدّمنّالمصادرّلمعرفةّداللةّالحشرا
القرآنّالكريمّٳضافةّٳلىّكتبّاألمثالّالقديمةّمثلّاألمثالّالقديمةّمنّالكتبّوالسنةّ،ومعاجمّالمصطلحاتّ
نّالكريمّٳضافةّٳلىّكتبّاألمثالّالقديمةّمثلّاألمثالّالقديمةّمنّالكتبّوالسنةّ،ومعاجمّالمص
 .6اليأس القرآ
وانعدام األمل
هذهّالحقولّالدالليّةّ،وماّهيّألفاظّالحشراتّالتيّتمّّتوظيفهاّفيّالنصوصّ
العربيّةّالحديثةّومنهاّّ.فماّهيّ
فهاّ.تمّّتوظيفهاّفيّالن
ةّوتخلّالتيّ
الحشراتّ
ةّ،وماّهيّألفاظّ
هذهّالحقولّالداللي
ّ
ّ
فماّهي
ّ.
ومنهاّ
ّ
ةّالحديثة
العربي
ّ
غلبّاليأسّعلىّمشاعرّنزارّخاصّةّفيّسياقّالحديثّعنّوضعّالشعوبّالعربيّ
الشعريّة؟ّّ ّ
ّ
ّ
ة؟ّ
الشعري
ّ
قامّبتوظيفّالعديدّمنّاأللفاظّمنهاّ :
وللتعبيرّعنّهذهّالمشاعرّ
ةّ:الحشراتّ،المرأةّ،السياسةّ،داللةّ،نزارّقبّانيّ .
الكلماتّالمفتاحيّ
ةّ:الحشراتّ،المرأةّ،السياسةّ،داللةّ،نزارّقبّاني.
الكلماتّالمفتاحيّ
كداللةّعلىّالطبيعةّوالخصوبةّّ.وبالرغمّمنّ
لفظة ّالصرصارّسابقاّ
 الصرصارّ :وظّف ّنزارّّ
هذاّفماّزالتّهذهّالحشرةّالضارةّ ّ
مثيرةّللفزعّوالتقزّّ.ولهذاّوظّفّنزارّهذهّاللفظةّللتعبيرّعنّغضبهّمنّ
ّ
ّ
ّالشعوبّالعربيّةّالتيّأصبحتّبتخلّفهاّأقلّّأهميةّمنّالكائناتّالمحتقرةّ.ففيّقصيدةّ(الممثلون)ّينقلّالشاعرّ
أفكارهّهذهّفيقولّ(قبانيّ،د.تّ /3ّ،
ّ:)104
ّ
ّ
ّ
ّ
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حين يصيرّالناسّفيّمدينة
ضفادعااّمفقوءةّالعيون
فالّيثورونّواليشكون
والّيغنون والّيبكون
واليموتونّوالّيحيون
تحترقّالغاباتّواألمطارّواألزهار
تحترق الثمار…..
ويصبحّاإلنسانّفيّموطنه
أذلّمنّصرصار ّ
وفيّقصيدةّأخرىّعبرّالشاعرّعنّهذهّالمأساةّفيّسياقّالحديثّعنّهجرةّالشعوبّالعربيةّ
منّبالدهاّ،وتركهاّللحياةّالبائسةّالتيّتعيشهاّ.حتىّصرصارّالمدينةّالذيّيعيشّبينّالقاذوراتّرفضّ
هذهّالحياةّوقرّرّالهجرةّأيضاّّ.فيقولّفيّقصيدةّ(مقابلةّتلفزيونيةّمعّغودو)ّ(قبانيّ ّ:)370/6ّ،1999ّ،
قبلّأنّأسافر ّ
وجدتّصرصاراّعلىّحقيبتي ّ
سألتهّمنّأنتّقالّٳنننيّمهاجر ّ
كماّيصفّالشاعرّالوضعّنفسهّفيّقصيدةّ(البحثّعنّسيدةّاسمهاّالشورى)ّ(قبّانيّ،1999ّ،
ّ)589/6حيث ّينقل ّمعناتهّمنّعالقةّاٳلنسانّالعربيّ ّبحكّامهّ.فأصبحّالعربيّ ّالّيرىّالشمسّوالّألوانّ
الشجرّ،واليسمعّصوتّالبحرّ،ويسحقّتحتّنعالّالخيولّويعذّبّفيّالسجونّبالّرحمةّ.فوصلّلمرحلةّ
خرجّبهاّعنّإنسانيتهّالمكرمةّإلىّحشرةّمحتقرةّقائالّ ّ:
وبدأناّنسقطّتحتّنعالّالخيل ّ
ونصلبّفيّغرفّالتعذيب ّ
ونشوىّفيّأفرانّالنار ّ
وبدأناّنأخذّ ّ
شكلّاالنسانّ-الصرصار ّ
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ومنّخاللّهذهّالسياقاتّنجدّأنّلفظةّالصرصارّعلىّالرغمّمماّلهّفيّالنفوسّمنّآثارّسلبيةّ
*

جاءتّتتناسبّتماماّمعّغطاءّالطبيعةّوجماله ّبسالسةّتناسبّالصورةّ
مزعجةّإال ّأنهاّلمّتؤ ِذ ّالمشاعرّف الخالصة
الخالصة
الفنيّّةّ .
توظيفّالحيواناتّفيّالشعرّالعربيّّأحدّاألساليبّاللغويّةّالتيّعمدهاّاألدباءّمنذّالقدمّفيّ
يعدّ
يعدّّتوظيفّالحيواناتّفيّالشعرّالعربيّّأحدّاألساليبّاللغويّةّالتيّعمدهاّاألدباءّمنذّا
انتاجاتهمّاألدبيّةّ .وكانّفيّذلكّانعكاساّحقيقياّلطبيعةّالحياةّالتيّعاشهاّالعربيّ ّوثقافتهّٳضافةّٳلىّنقلهاّ
ّوتذكّرّ ،وتجمع ّعلى ّعنكبوتاتّ ،عناكبّ ،عناكيب
 العنكبوتّ :هي ّلفظة ّتؤنّّ(مصطفىّّ،وثقافتهّٳضافةّٳ
وكانّفيّذلكّانعكاساّحقيقياّلطبيعةّالحياةّالتيّعاشهاّالعربيّ
ثةّ .
انتاجاتهمّاألدبيّ
لمشاعرهّوأفكارهّ.وقدّكتبّاألدباءّالعديدّمنّالمؤلفاتّالتي ّتتحدثّعنّالحيوانات ّوطبيعتهاّوسلوكهاّ
)ّّ.وقدّوردّذكرّالعنكبوتّفيّالقرآنّالكريمّفيّسياقّالحديثّعنّأن ّأوهنّوأضعفّ
ّ،1990ص632ّ .
ّتتحدثّعنّالحيواناتّوطبيعتهاّو
لمشاعرهّوأفكارهّ.وقدّكتبّاألدباءّالعديدّمنّالمؤلفاتّالتي
ةّ
ن
علىّمعانّمعي
ّ
ّ
األدباءّقديماّوحديثاّألفاظّالحيواناتّفيّأشعارهمّلتدل
ّ
ّ
ف
كماّوظ
ّ
وأمراضهاّوعالجهاّ .
البيوتّهيّبيوتّالعنكبوتّ.يقولّتعالىَ (ّ:مثَ ُل ال َّ ِذينَ ات ََّخ ُذوا ِمن دُو ِن َّ
ت ات ََّخ َذتْ
ﷲِ أَ ْولِيَا َء َك َمثَ ِل ا ْل َعن َكبُو ِ
األدباءّقديماّوحديثاّألفاظّالحيواناتّفيّأشعارهمّلتدلّ ّعلىّمعا
وأمراضهاّوعالجهاّ .كماّوظّف ّ
فيّالتعبيرّعنّأفكارهمّ ّ.
هدفّٳليهاّالشعراءّ
فقدّأوردّتعالىّفيّهذهّاآليةّأن ّالدينّالذيّ
تعرلَ ْواءّ َكانُوا يَ ْعلَ ُمونَ ).8
ت لَبَهيدْتُفّاٳْل َعن َكبُو
ليهاّالش ِ
بَ ْيتاا َوإِنَّ أَ ْوهَنَ ا ْلبُيُو ِ
فيّالتعبيرّعنّأفكارهمّ ّ.
ويعدّنزارّقبانيّأحدّألمعّأسماءّالشعرّالحديثّمنّالذينّكتبواّفيّالمرأةّوالسياسةّ.وكانّأسلوبهّ
ارّماّهوّإالّأوهنّاألديانّ،وقدّضربّلهمّمثالّفيّذلكّبيتّالعنكبوتّالذيّيعدّبيتهّ
يتبعهّويعتمدّعليهّالكف
انيّأحدّألمعّأسماءّالشعرّالحديثّمنّالذينّكتبواّفيّالمرأةّوالسياسةّ.وكان
ويعدّنزارّقب
فيّطرحّمواضيعهّسلساّ ،واضحاّ ،مجسداّللواقعّوناقالّلحقيقتهّ.وكغيرهّمنّاألدباء ّاستخدم ّنزارّالعديدّ
اّفيّاألمثالّالعربيةّتستخدمّهذهّاللفظةّللداللةّعلىّ
أضعفّالبيوتّ(الزمخشريّ،2009ّ،ص819ّ.
مجسداّللواقعّوناقالّلحقيقتهّ.وكغيرهّمنّاألدباء ّاستخدم ّنزار
)ّ.أمواضحاّ ،
فيّطرحّمواضيعهّسلساّ ،
منّأسماءّالحيواناتّللتعبيرّعنّمكنوناتهّمعتمداّعلىّأساليبّشعريّةّوظفهاّبأبعادّعاليةّالتقنيةّاألدبيةّ .
هذهّاللفظةّعلىّ
منّأسماءّالحيواناتّللتعبيرّعنّمكنوناتهّمعتمد/1اّّّ.)30كماّتدلّّ
الضعفّوالهشاشةّيقالّ:أوهنّمنّبيتّالعنكبوتّ(الهاشمي1423ّ،هّ،
فهاّبأبعادّعاليةّالتقنيةّاأل
علىّأساليبّشعريّةّوظ
هذهّالدراسةّستقومّعلىّتناولّألفاظّالحشراتّالتيّتمّ ّتوظيفهاّفيّأشعارّنزارّقبانيّ.فقامتّ
(العسكريّ،د.تّ .،)412/1ّ،
علىّالدقةّوالمهارةّفيّالصنعّفيّالمثلّالقائل(ّ:وأغزلّمنّبيتّالعنكبوت)ّ
توظيفهاّفيّأشعارّنزارّقباني
هذهّالدراسةّستقومّعلىّتناولّألفاظّالحشراتّالتيّتمّ ّ
الدراسةّبجمعّكلّّألفاظّالحشراتّالتيّوظّفتّفيّأشعارهّودواوينهّ.ثمّّتمّّتوزيعّألفاظّالحشراتّعلىّحقولّ
توزيعّألفاظّالحشراتّعلى
ودواوينهّ.ثمّّتمّّ
أشعارهّ
انيّ،فيّ
التيّوظّفتّ
الدراسةّبجمعّكلّّألفاظّالحشراتّ
)ّّ،ليظهرّالبؤسّ
ص19ّ .
ّ،1988
فيّقصيدةّّ(القرمطي)ّ(قب
فّنزارّلفظةّالعنكبوتّ
وظ
استخدامّالعديدّمنّالمصادرّلمعرفةّداللةّالحشراتّمنهاّ
استوحيتّمنّالسياقّالشعريّّ.وقدّتمّ ّ
دالليةّ
استخدامّالعديدّمنّالمصادرّلمعرفةّداللةّالحشرا
ّ
ّ.وقدّتم
ّ
استوحيتّمنّالسياقّالشعري
ّ
دالليةّ
ومعاجمّالمصطلحاتّكبوتّألنّّ
ومنّخاللّالسياقّالشعريّوظّفّالشاعرّلفظةّالعن
ةّمنّالوحدةّالتيّيعيشهاّ.
ومشاعرهّالسلبيّ
مثلّاألمثالّالقديمةّمنّالكتبّوالسنةّ،
لىّكتبّاألمثالّالقديمةّ
القرآنّالكريمّٳضافةّٳ
مثلّاألمثالّالقديمةّمنّالكتبّوالسنةّ،ومعاجمّالمص
لىّكتبّاألمثالّالقديمةّ
ٳ
ضافةّ
ٳ
نّالكريمّ
آ
القر
ّالبيوتّالمهجورةّالخاليةّمنّالناسّ.ولتعبيرهّعنّقلقهّمنّالوحدةّالتيّيعيشهاّوالتيّ
العناكبّالّتسكنّٳ
فماّهيالّّهذهّالحقولّالدالليّةّ،وماّهيّألفاظّالحشراتّالتيّتمّّتوظيفهاّفيّالنصوصّ
العربيّةّالحديثةّومنهاّّ.
ةّ،وماّهيّألفاظّالحشراتّالتيّتمّّتوظيفهاّفيّالن
هذهّالحقولّالداللي
ّ
ّ
فماّهي
ّ.
ومنهاّ
ّ
ةّالحديثة
العربي
ّ
الّيشاركهّبهاّٳنسانّنجدّالشاعرّقدّنجحّفيّتوظيفّهذهّاللفظةّفيّنقلّمخاوفهّ.يقولّ :
الشعريّة؟ّّ ّ
الشعريّة؟ّّ ّ
لماذاّ ّ
ةّ:الحشراتّ،المرأةّ،السياسةّ،داللةّ،نزارّقبّانيّ .
الكلماتّالمفتاحيّ
الكلماتّالمفتاحيّةّ:الحشراتّ،المرأةّ،السياسةّ،داللةّ،نزارّقبّانيّ .
خلتّبهذاّالنفق ّ
ّ
ّ
ّ
وليسّبأرجاءّبيتيّ ّ
ّ
ّ
سوىّعنكبوتّالقلق ّ ّ
ّ
ّ
وليسّلديّمكانّتنامينّفيه ّ
ّ
ّ
سوىّرزمةّمنّورق ّ
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النتيجةّ :
منّخاللّالبحثّفيّدواوينّنزارّقبانيّتم ّالعثورّعلىّمجموعةّمنّألفاظّالحشرات ّالتيّتمّّ
توظيفها ّفي ّالنصّ ّالشعريّ ّ .فمنها ّما ّهو ّباعث ّعلىّالجمال ّوالفرح ّومنها ّما ّهو ّباعث ّعلى ّالتقزّزّ
واالشمئزازّ .والحشرات ّالتي ّتم ّتوظيقها ّفي ّالسياق ّالشعري ّهيّ :البعوضةّ ،الجرادّ ،الدودّ ،الذبابّ،
الصرصارّ،العنكبوتّ،الفراشاتّ،النحلّ،النملّ.كل ّهذهّاأللفاظ ّجاءتّلتعبّرعنّخلجاتّنفسّالشاعرّ
وأفكارهّتجاهّقضاياّالمرأةّوالوطنّ.وقدّاجتمعتّهذهّاأللفاظّلتعطيّدالالتّمعينةّبيّنهاّالسياقّوهيّ.1ّ:
داللةّالحبّوقدّاستخدمّالشاعرّلهاّلفظةّالقراساتّوالنحلّ.2ّ.داللةّالطبيعةّوالخصوبةّ،وقدّوظّفّالشاعرّ
فيّهذاّالمضمارّلفظةّالصرصارّوالنحلّ.3ّ.داللةّالجمالّ،وقدّوظّفّلفظةّالفراشاتّفيّهذاّالمجالّ.4ّ.
داللة ّاالحتقارّوالتهكّمّ،وظّفّالشاعرّفيّهذاّالمضمارّأنواعاّكتيرةّمنّألفاظّالحشراتّوهيّ:الذبابّ،
الجرادّ،الدودّ،الصرصارّ،النملّ.5ّ.داللةّالتقزّزّواالشمئزازّ،وظّفّالشاعرّلهذاّالمجالّلفظةّالدودّفقطّ.
ّ.6داللةّاليأسّوانعدامّاألملّ،وفيّهذاّوظّفّالشاعرّلفظةّالعنكبوتّ .
ومنّالمالحظّأنّالشاعرّنوّعّفيّاستخدامّألفاظّالحشراتّبشكلّعامّّخاصّةّفيّحقلّالتهكّمّ
والسخرةّ.فنجدّأنّألفاظّالحشراتّالمقزّزةّقدّأسعفتهّللتعبيرّعنّغضبهّالكمينّتجاهّقضاياّمجتمعهّ.وإنهّ
لمنّالمثيرّلإلشمئزازّسماعّألفاظّبعضّالحشراتّوقراءتهاّلما ّتثيره ّفيّالنفسّالقرفّوالتقززّ.إالّأنّ
الشاعرّنزارّقبانيّقدّتمكنّفيّتوظيفّاللفظةّلتتناسبّوتنسجم ّتماماّمعّرؤيتهّالفنية ّوالواقعّ،فالّيحسّّ
القارئّبغرابةّاللفظّوبشاعتهّوالّيخدشّاحساسهّ ّّّ.
قائمة المراجع العربية:
ابنّمنظورّ،أبيّالفضلّجمالّالدينّمحمدّبنّمكرمّاإلفريقيّالمصريّ،لسانّالعربّ،دارّصادرّ،
بيروت1414ّ:ه.
أحمدّ،وسامّعبدّالسالمّعبدّالرحمنّ،توظيفّالموروثّفيّشعرّاألعشىّ،جامعةّالنجاحّ،مذكرةّلنيلّ
درجةّالماجستيرّ،نابلسّ ّ.2011ّ:
استيتيّ،رأفتّمحمدّسعدّ،ألفاظّالبيئةّالطبيعيةّفيّشعرّابنّحمديسّ،جامعةّالنجاحّكليةّالدراساتّالعلياّ،
دراسةّلنيلّدرجةّالماجستيرّ،نابلسّ .2007ّ:
البغداديّ،أبوّالمعاليّبهاءّالدينّمحمدّبنّالحسنّبنّمحمدّ،التذكرةّالحمدونيةّ،طّ،1دارّصادرّ،
بيروت1417ّ:ه.
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AL-TURK
األمثالّمنّالكتابّوالسنةّ،دارّابنّزيدونّ،بيروت.1985ّ:
الترمذيّ،أبوّعبدّهللاّمحمدّبنّعليّالحكيمّ،
*

الملكّبنّمحمدّبنّاسماعيلّّ،فقهّاللغةّوأسرارّالعربيةّ،تحقيقّ:ياسينّاأليوبيّ،
الثعالبيّ،أبيّمنصورّعبدّ
الخالصة
الخالصة
أحدّاألساّ ّ.
ّ،بيروت2000ّ:
المكتبةّالعصريةّ،ط
ليبّاللغويّةّالتيّعمدهاّاألدباءّمنذّالقدمّفيّ
توظيفّالحيواناتّفيّالشع2رّالعربيّّ
يعدّّ
عمدهاّاألدباءّمنذّا
ةّالتيّ
ليبّاللغوي
ّ
ا
أحدّاألس
ّ
رّالعربي
ّ
توظيفّالحيواناتّفيّالشع
ّ
يعد
ّ
ّ،بيروتّ1424ّ:
الجاحظّ،أبوّعثمانّعمروّبنّبحرّبنّمحبوبّالكنانيّ،
ّ،دارّالكتبّالعلميةّ،طٳ2لىّنقلهاّ
الحيوانالعربيّ ّوثقافتهّٳضافةّ
وكانّفيّذلكّانعكاساّحقيقياّلطبيعةّالحياةّالتيّعاشهاّ
انتاجاتهمّاألدبيّةّ .
انتاجاتهمّاألدبيّةّ .وكانّفيّذلكّانعكاساّحقيقياّلطبيعةّالحياةّالتيّعاشهاّالعربيّ ّوثقافتهّٳضافةّٳ
هّ ّ.
لمشاعرهّوأفكارهّ.وقدّكتبّاألدباءّالعديدّمنّالمؤلفاتّالتي ّتتحدثّعنّالحيوانات ّوطبيعتهاّوسلوكهاّ
لمشاعرهّوأفكارهّ.وقدّكتبّاألدباءّالعديدّمنّالمؤلفاتّالتي ّتتحدثّعنّالحيواناتّوطبيعتهاّو
الحيوانّفيّالشعرّالجاهليّ،دارّارسالنّ،دمشقّ .2017ّ:
جمعةّ،حسينّ،
األدباءّقديماّوحديثاّألفاظّالحيواناتّفيّأشعارهمّلتدلّ ّعلىّمعانّمعيّنةّ
كماّوظّف ّ
وأمراضهاّوعالجهاّ .
األدباءّقديماّوحديثاّألفاظّالحيواناتّفيّأشعارهمّلتدلّ ّعلىّمعا
ّ
ف
كماّوظ
ّ
ّ
وأمراضهاّوعالجها.
نزارّقبانيّشاعرّالمرأةّ،دارّالكتبّاللبنانيّ،طّ،1بيروتّ 1973:
الحاويّ،الياّ،
فيّالتعبيرّعنّأفكارهمّ ّ.
هدفّٳليهاّالشعراءّ
ّ
ّ.
م
ره
فيّالتعبيرّعنّأفكا
ّ
اء
عر
ليهاّالش
ٳ
فّ
د
ه
ّ،اتحادّالكتابّالعربّ،دمشقّ:
حيدوشّ،أحمدّ،شعريةّالمرأةّوأنوثةّالقصيدةّ–قراءةّفيّشعرّنزارّقباني-
انيّأحدّألمعّأسماءّالشعرّالحديثّمنّالذينّكتبواّفيّالمرأةّوالسياسةّ.وكانّأسلوبهّ
ويعدّنزارّقب
ويعدّنزارّقبانيّأحدّألمعّأسماءّالشعرّالحديثّمنّالذينّكتبواّفيّالمرأةّوالسياسةّ.وكان
ّ .2001
واضحاّ ،مجسداّللواقعّوناقالّلحقيقتهّ.وكغيرهّمنّاألدباء ّاستخدم ّنزارّالعديدّ
فيّطرحّمواضيعهّسلساّ ،
مجسداّللواقعّوناقالّلحقيقتهّ.وكغيرهّمنّاألدباء ّاستخدم ّنزار
ّ
،
واضحا
ّ
،
فيّطرحّمواضيعهّسلسا
ّ،رسالةّلنيلّدرجةّ
األبعادّالفكريةّوالنفسيةّلوصفّالحيوانّفيّالقصيدةّالجاهلية
ّخلدونّ،عبدّالرحمنّ،
فهاّبأبعادّعاليةّالتقنيةّاألدبيةّ .
منّأسماءّالحيواناتّللتعبيرّعنّمكنوناتهّمعتمداّعلىّأساليبّشعريّةّوظ
منّأسماءّالحيواناتّللتعبيرّعنّمكنوناتهّمعتمداّعلىّأساليبّشعريّةّوظفهاّبأبعادّعاليةّالتقنيةّاأل
الدكتوراةّ،الجزائرّ ّ.2018ّ:
هذهّالدراسةّستقومّعلىّتناولّألفاظّالحشراتّالتيّتمّ ّتوظيفهاّفيّأشعارّنزارّقبانيّ.فقامتّ
توظيفهاّفيّأشعارّنزارّقباني
هذهّالدراسةّستقومّعلىّتناولّألفاظّالحشراتّالتيّتمّ ّ
ّ،دارّنهضةّمصرّللطباعةّ
المعجمّالموسوعيّللتعبيرّاالصطالحيّفيّاللغةّالعربية
داودّ،محمدّمحمدّ،
توزيعّألفاظّالحشراتّعلىّحقولّ
ألفاظّالحشراتّالتيّوظّفتّفيّأشعارهّودواوينهّ.ثمّّتمّّ
الدراسةّبجمعّكلّّ
.2014كلّّّألفاظّالحشراتّالتيّوظّفتّفيّأشعارهّودواوينهّ.ثمّّتمّّتوزيعّألفاظّالحشراتّعلى
الدراسةّبجمعّ
ّ،القاهرةّ:
والنشرّ،ط1
ّ.وقدّتمّ ّاستخدامّالعديدّمنّالمصادرّلمعرفةّداللةّالحشراتّمنهاّ
استوحيتّمنّالسياقّالشعريّ
دالليةّ
استخدامّالعديدّمنّالمصادرّلمعرفةّداللةّالحشرا
ّ
ّ.وقدّتم
ّ
استوحيتّمنّالسياقّالشعري
ّ
دالليةّ
ّ .2003
ّ،دارّغريبّ،القاهرةّ:
معجمّالتعبيرّاالصطالحيّفيّالعربيةّالمعاصرة
داودّ،محمدّمحمدّ،
ومعاجمّالمصطلحاتّ
مثلّاألمثالّالقديمةّمنّالكتبّوالسنةّ،
لىّكتبّاألمثالّالقديمةّ
القرآنّالكريمّٳضافةّٳ
مثلّاألمثالّالقديمةّمنّالكتبّوالسنةّ،ومعاجمّالمص
لىّكتبّاألمثالّالقديمةّ
ٳ
ضافةّ
ٳ
نّالكريمّ
آ
القر
بسجّّ،دارّ
ّ
أحمدّحسن
ّ،تحقيق:
حياةّالحيوانّالكبرى
الدميريّ،كمالّالدينّمحمدّبنّموسىّبنّعيسىّ،
العربيّةّالحديثةّومنهاّّ.فماّهيّهذهّالحقولّالدالليّةّ،وماّهيّألفاظّالحشراتّالتيّتمّّتوظيفهاّفيّالنصوصّ
ومنهاّّّ..فماّهيّهذهّالحقولّالدالليّةّ،وماّهيّألفاظّالحشراتّالتيّتمّّتوظيفهاّفيّالن
العربيّةّالحديثة
ّ،بيروت1971ّّ:
الكتبّالعلميةّ،ط2
الشعريّة؟ّّ ّ
ّ
ّ
ة؟ّ
الشعري
ّ
دهكريّ،دادقّفتحي؛ّجعفريّ،روشنك"ّ،رمزّالطيورّوالحيواناتّفيّالشعرّالفلسطينيّالمقاوم"ّ،مجلةّ
الكلماتّالمفتاحيّةّ:الحشراتّ،المرأةّ،السياسةّ،داللةّ،نزارّقبّانيّ .
ةّ:الحشراتّ،المرأةّ،السياسةّ،داللةّ،نزارّقبّانيّ .
الكلماتّالمفتاحيّّ .78-68ّ،2004
اللغةّالعربيةّوآدابهاّ،العددّ،4
ّ
ّ
الزبونّ،رغدةّعلي"ّ،توظيفّالحيوانّوالطيرّفيّشعرّمحمودّدرويشّديوانّ(سريرّالغريبة)ّأنموذجاّ
ّ
ّ
تحليليا"ّمجلةّدراساتّ–العلومّاإلنسانيةّواالجتماعيةّ-األردنّ .35-11ّ،2016ّ:
ّ
ّ
ّالزبيديّ،فاضلّمحمدّعبدّهللا"ّ،جذورّالشعرّالسياسيّّعندّنزارّالقباني"ّ،العددّّ،12مجلةّدراساتّالكوفةّ،
ّ ّ .87ّ-49/22ّ،2009
ّ
ّ
الزمخشريّ،أبيّالقاسمّجارّهللاّمحمودّبنّعمرّ،تفسيرّالكشافّعنّحقائقّالتنزيلّوعيونّاألقاويلّفيّ

ّ .2009
ّ،دارّالمعرفةّ،بيروتّ:
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الهاشميّ،أبوّالخيرّزيدّبنّعبدّهللاّبنّمسعودّ،
األدباءّمنذّالقدمّفيّ
عمدهاّ
ليبّاللغويّةّالتيّ
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_______,
“Arab Women in Nizar Kabbani’s
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Comparative
Studies
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_______, “Arab Women in Nizar Kabbani’s Poetry”,
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العديدّ
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Árabes,
1998, s. 251Martínez,ّ P.,
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252.وظفهاّبأبعادّعاليةّالتقنيةّاأل
منّأسماءّالحيواناتّللتعبيرّعنّمكنوناتهّمعتمداّعلىّأساليبّشعريّةّ
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S. “Nizâr
Kabbânî
ve Eserleri Üzerine
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ودواوينهّ.ثمّّ
الدراسةّبجمعّكلّّألفاظّالحشراتّالتيّوظّفتّفيّأشعارهّ
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Aşk Şiirlerinde Annelik”,
Nüsha, 2006.
S. 20,
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الكلماتّالمفتاحيّةّ:الحشراتّ،المرأةّ،السياسةّ،داللةّ،نزارّقبّانيKâ’imatu’l-Meraci’l-Arabiyye: ّ .
Şi’ri’l-A’şâ, Muzekkire li Neyili’l- Majister, Nables: 2011.
الكلماتّالمفتاحيّةّ:الحشراتّ،المرأةّ،السياسةّ،داللةّ،نزارّقبّانيّ .
İbn-i
ebi’l-FadilSa’ed,
Cemâli’d-Dîn
Muhammed bin
Mukrem
Estitî, Manzûr,
Ra’fat Muhammed
Elfazu’l-Bi’eti’t-Tabi’iyye,
fî Şi’ri
İbn-i el-İfrîkî
ّHamdîs,
ّ
Cami’atu’n-Necah,
Kulliyet’d-Dirâsâti’l-Ulyâ,
Dirâse
li Neyl
el-Mısrî,
Lisân AlArab, Dâr Sâder, Beyrût:
1414
ّh. Derceti’l-Macis-
Nablis:
2007.
Ahmed,ter,
Visâm
Abdu’s-Selâm
Abdu’r-Rahmân, ّCami’atu’n-Necah, Tevzîf
ّ
etel-Bağdadî,
Ebû’l-Ma’âlî
Behâ’i’d-Dîn
Muhammed libinNeyili’lel-Hasan Majister,
bin Muhammed,
el-mevrûs fî Şi’ri’l-A’şâ, Muzekkire
Nables:
ّ
Tezkeretu’l-Hamdûniyye, t.1, Dâr Sâder, Beyrût, 1417h.
ّ
2011.
ّ
ّet-Tirmizî, ebu Abdullah Muhammed bin Ali el-Hakîm, el-Emsâl min’i-Kitab ve’s-Sunne,
Estitî, Ra’fat
Muhammed Sa’ed, Elfazu’l-Bi’eti’t-Tabi’iyye, fî Şi’ri İbn-i
Dâr İbn Zaydûn, Beyrût: 1985.
ّ

Hamdîs, Cami’atu’n-Necah, Kulliyet’d-Dirâsâti’l-Ulyâ, Dirâse li

es-Sa’alibî, ebi Mensûr Abdu’l-Melik bin Muhammed bin İsmaîl, Fikhu’l-Luğat ve
*
Neyl
Nablis:
2007.el-Mekte’l-‘Asriyye,
Dr., Derceti’l-Macister,
Ankara Üniversitesi
Fakültesi
Arap Dili ve Belagatıt.2,
Anabilim
Esrâr’ul-Arabiyye,
Tahkîk İlahiyat
Yasîn
el-Eyyûbî,
Beyrût: Dalı, (eposta: Fakültesi
siyahzanbak@gmail.com).
ORCID
ID: https://orcid.org/0000-0001-7387-7370.
Ankara Üniversitesi
İlahiyat
Arap Dili
ve Belagatı
Anabilim
Dalı, (e-bin el-Hasan bin
2000.
el-Bağdadî,
Ebû’l-Ma’âlî
Behâ’i’d-Dîn
Muhammed
siyahzanbak@gmail.com). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7387-7370.
et-Tezkeretu’l-Hamdûniyye,
t.1, Dâr Sâder,
Beyrût,
el-Câhız,Muhammed,
Ebû Usmân Amr
Bin Bahr Bin Mahbûb’l-Kinânî, el-Hayvân,
Dâeu’l-Kutub
elİlmiyye,
t.2,
Beyrût,
1424h.
1417h.
Cum’A, Huseyn, el-Hayvân fi’ş-Şi’ri’c-Câhilî, Dâr Arslan, Dimaşk, 2017.

148 / Dr. Gulhan AL-TURK

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

el-Havî, İlyâ, Nizâr Kabbânî Şa’iri’l-Mar’a, Dâru’l-Kutub el-Lubnanî, t.1, Beyrût:
1973.
Haydûş, Ahmed, Şi’riyyet’ul-Mar’a ve Unusetu’l-Kasîde, -Kıra’a fi Şi’r Nizâr Kabbânî,
İttihadu’l- Kitabi’l-Arab, Dimaşk: 2001.

Haldûn, Abd’ur-Rhmân, el’Ab’ad’ul-Fikriyye ve’n-Nefsiyye li vasf’il-Hayvân fi’lKasideti’l-Câhiliyye, Risala li neyli Dereceti’l-Doktora, el-Cezâ’er: 2018.

Dâvûd, Muhammed Muhammed, el-Mu’camu’l-Mevsû’î li’t-Te’bîri’l-İstilâhî fi’lLuğati’lArabiyye, Dâr Nahdat Mısr li’tibâ’ti ve’n-Neşir, t.1, el-Kahira: 2014.

Dâvûd, Muhammed Muhammed, Mu’camu’t-Ta’bîri’-İstilâhî, fi’l-Arabiyye’l-Mu’asira,
Dâr Garîb, el-Kahira: 2003.
ed-Demîrî, Kemâli’d-Dîn Muhammed bin Musâ Bin İsâ, Hayâtu’l-Hayvani’l-Kubrâ,
Tahkîk: Ahmed Hasan Besec, t.2, Dâru’-Kutubi’l-İlmiyye, t.2, Berût: 1971.

Dahkarî, Dâdak Fethî; Ca’ferî, Roşenk, “RRemzu’t-Tuyûr ve’l-Hayvanat fi’ş-Şi’ri’lFilistînî’l-Mukavem”, Mecelletu’l-Lugati’l-Arabiyye ve Adâbihâ, Aded 4, 2004,
68-78.

ez-Zebûn, Rağde Alî, “Tevzîfu’l-Hayvâni ve’t-Tayri fî Şi’ri Mhamûd Dervîş Divân
(Serîru’l-Garîbe) Unmuzecen Tahlîliyyen”, Mecellet Dirâsâtu’l- Ulûmi’l-İnsaniyye ve’l-İctima’iyye- el-Urdun: 2016, 11-35.
ez-Zubeydî, Fâdel Muhammed Abdul’-Lah, “Cuzûru’Ş-Şi’ri’s-Siyasî ‘İnde Nizâr el-Kabbânî”, Aded 12, Mecellet Diraâsâti’l-Kûfe, 2009, 22/49-87.

ez-Zemehşerî, Ebi’l-Kasem Câru’l-Lâh Mahmûd Bin Umar, Tefsîru’l-Keşşef An
Hakâ’ikit’-Tenzîl ve Uyûnu’l-Ekâvîl fi vucûhi’t-Te’vîl, Dâru’l-Ma’rife, Beyrût:
2009.
Şartah, İsâm, el Kabbanî ve Sakafetu’s-Sura ve muntacuha’ş-Şi’rî, Dirâsa Cemâliyye fî’sSura, Dâru’l-Halic, Amman: 2016.

Şâkir, Hâdî Şâkir, el-Hayvân fi’l-Edebi’l-‘Arabî, Mektebetu’n-Nahda’l-‘Arabiyye, t.1,
Beyrût: 1985.

Şerîf, Hişâm, Nizâr Kabbânî Şa’iru’l-Mar’a ve’l Vatan, Muzekkire li Neyli Dereceti’lMacister, el-Cezâ’ir, 2016.
et-Tabarî, ebu Ca’fer Muhammed bin Cerîr, Câmi’u’l-Beyân fî Tefsîri’l Kur’ân, Dâr Hacer lit’-Tiba’a ve’n-Neşir, t.1, el-Kahira: 2001.

el-‘Ureyfî, Sa’d Abdu’r-Rhmân, Sulûku’l-Hayvân fi’ş-Şi’ri’c-Câhilî Dirâse fi’l-Madmûn
ve’n-Nesîc’l-Fennî, Risalet Doktota, Es-Su’ûdiyye: 1426 h.

el-Askerî, Ebû Hilâl el-Hasan bin Abdu’l-Lâh, Cemharaut’l-Emsâl, Dâru’l-Fikr, Beyrût,
d.t.
Alevî, Umar, Esma’u’l-Havân fi’lKur’âni’l Kerîm, Dirâse Delâliyye Mu’cemiyye, Risalat
macister, Câmi’at Ferhât Abbâs, el-Cezâ’ir,: 2012.

149

*Gulhan AL-TURK

رمز الجمال والقبح (الحشرات) في شعر نزار قباني
دراسة دالليّة -رمز الجمال والقبح (الحشرات) في شعر نزار قباني-دراسة دالليّة-

Gulhan
AL-TURK
el-Feyrûzâbâdî, Mecdi’d-Dîn Muhammed Ya’kûb,
el-Kâmûsu’l-Muhît,
Tahkîk Muhammed Na’îm el- ‘İrksûsî, Mu’esseset’r-Risla, t.8, Beyrût: 2005.
*

 Dâr Menşûrât Nizâr Kabbânî,الخالصة
Kabbânî, Nizâr, el-Evrâku’s-Sirriyeli Şa’irin Kurmutiy,
الخالصة
Beyrût:
1988.
يعدّّتوظيفّالحيواناتّفيّالشعرّالعربيّّأحدّاألساليبّاللغويّةّالتيّعمدهاّاألدباءّمنذّالقدمّفيّ

Kabbânî,
أحدّاألساHâkeze
ektubu’n-nisâ’,
Dâr Menşûrât Nizâr Kabbânî,
Beyrût: 1989.
عمدهاّاألدباءّمنذّا
ليبّاللغويّةّالتيّ
توظيفّالحيواناتّفيّالشعرّالعربيّّ
يعدّّ
انتاجاتهمّاألدبيّةّ .وكانّفيّذلكّانعكاساّحقيقياّلطبيعةّالحياةّالتيّعاشهاّالعربيّ ّوثقافتهّٳضافةّٳلىّنقلهاّ
Kabbânî,
Nizâr, Divân Hamsûn Amen fi Medhi’n-Nisâ’,
Dâr Menşûrât Nizâr Kabbânî,
العربيّ ّوثقافتهّٳضافةّٳ
وكانّفيّذلكّانعكاساّحقيقياّلطبيعةّالحياةّالتيّعاشهاّ
انتاجاتهمّاألدبيّةّ .
يعتهاّوسلوكهاّ
لمشاعرهّوأفكارهّ.وقدّكتبّاألدباءّالعديدّمنّالمؤلفاتّالتي ّتتحدثّعنّالحيوانات ّوطب
Beyrût: 1994.
ّتتحدثّعنّالحيواناتّوطبيعتهاّو
لمشاعرهّوأفكارهّ.وقدّكتبّاألدباءّالعديدّمنّالمؤلفاتّالتي
Nizâr,ةّKabbânî,
el-A’mâlu’l-Kâmile,
(1), Dâr Menşûrât Nizâr Kabbânî,
d.t.
علىّمعانّمعيّن
األدباءّقديماّوحديثاّألفاظّالحيواناتّفيّأشعارهمّلتدلّ ّ
Beyrût:ف ّ
وأمراضهاّوعالجهاّ .كماّوظّ
األدباءّقديماّوحديثاّألفاظّالحيواناتّفيّأشعارهمّلتدلّ ّعلىّمعا
كماّوظّ
وأمراضهاّوعالجهاّ .
ف ّKabbânî, Nizâr, el-A’mâlu’l-Kâmile, (3),
Dâr
Menşûrât
Nizâr Kabbânî, Beyrût: d.t.
هدفّٳليهاّالشعراءّفيّالتعبيرّعنّأفكارهمّ ّ.
Kabbânî, Nizâr, el-A’mâlu’l-Kâmile,
(6), Dâr Menşûrât
فيّالتعبيرّعنّأفكارهمّ ّ.
Nizârعراءّ
Kabbânî,ليهاّالش
 Beyrût: 1999.هدفّٳ
ويعدّنزارّقبانيّأحدّألمعّأسماءّالشعرّالحديثّمنّالذينّكتبواّفيّالمرأةّوالسياسةّ.وكانّأسلوبهّ
el-Kebtî, Sâlim, Nizâr Kabbânî ve Muhimmetu’ş-Şi’ri,
Tâle li’t-Tibâ’ati ve’n-Neşr, Banانيّأحدّألمعّأسماءّالشعرّالحديثّمنّالذينّكتبواّفيّالمرأةّوالسياسةّ.وكان
ويعدّنزارّقب
العديدّ
فيّطرحّمواضيعهّسلساّ ،واضحاّ ،مجسداّللواقعّوناقالّلحقيقتهّ.وكغيرهّمنّاألدباء ّاستخدم ّ
نزارّgazî:
1968.
مجسداّللواقعّوناقالّلحقيقتهّ.وكغيرهّمنّاألدباء ّاستخدم ّنزار
فيّطرحّمواضيعهّسلساّ ،واضحاّ ،
Mahmûd,ّ Elfânâ
Mustafa, Mevsu’atu
Yusuf Baydûn, Dâru’lفهاّبأبعادّعاليةّالتقنيةّاألدبية.
ّAlemi’l-Hayvân,وظ
’Matabiاّعلىّأساليبّشعريّة
منّأسماءّالحيواناتّللتعبيرّعنّمكنوناتهّمعتمد
Fikri’l-Lubnânî,
t.2,
Beyrût:
1995.
منّأسماءّالحيواناتّللتعبيرّعنّمكنوناتهّمعتمداّعلىّأساليبّشعريّةّوظفهاّبأبعادّعاليةّالتقنيةّاأل
هذهّالدراسةّستقومّعلىّتناولّألفاظّالحشراتّالتيّتمّ ّتوظيفهاّفيّأشعارّنزارّقبانيّ.فقامتّ
Mizyânî, Hâlid, Dîvân Habîbetî Kit’atu Sukker, Şems li’n-neşri ve’l- İ’lâm, el-Kahira:
هذهّالدراسةّستقومّعلىّتناولّألفاظّالحشراتّالتيّتمّ ّتوظيفهاّفيّأشعارّنزارّقباني
الدراسةّبجمعّكلّّألفاظّالحشراتّالتيّوظّفتّفيّأشعارهّودواوينهّ.ثمّّتمّّتوزيعّألفاظّالحشراتّ 2013.
علىّحقولّ
توزيعّألفاظّالحشراتّعلى
ّ
تم
ّ
ودواوينهّ.ثمّّ
أشعارهّ
ألفاظّالحشراتّالتيّوظّفتّفيّ
الدراسةّبجمعّكلّّ
استخدامّالعديدّمنّالمصادرّلمعرفةّداللةّالحشراتّمنهاّMes’ûd,
Rime
İbrâhîm,
Tevzîfu’l-Hayvân
fî Şi’ri Ahmed
MatarDirâse
دالليةّ Delâliyye, Dirâse
ّ.وقدّتمّ ّ
استوحيتّمنّالسياقّالشعريّ
li
Neyli
Derceti’l-Macister,
Cmi’ati’ş-Şehîd
Heme’l-Ahdar,
Kulliyeti’l-Âdâbi
دالليةّاستوحيتّمنّالسياقّالشعريّّ.وقدّتمّ ّاستخدامّالعديدّمنّالمصادرّلمعرفةّداللةّالحشرا
ومعاجمّالمصطلحاتّ
مثلّاألمثالّالقديمةّمنّالكتبّوالسنةّ،
القرآنّالكريمّٳضافةّٳلىّكتبّاألمثالّالقديمةّ
ve’l-Lugat, el-Ceza’ir:
2015.
القرآنّالكريمّٳضافةّٳلىّكتبّاألمثالّالقديمةّمثلّاألمثالّالقديمةّمنّالكتبّوالسنةّ،ومعاجمّالمص
توظيفهاّفيّالنصوصّMustafa,
İbrahîm,; ez-Zeyyât,
Hasan,
Abdu’l-Kâdir,
Hamid,
فماّهيّen-Neccâr,
Muhammed,
el
التيّتمّّ
الحشراتّ
ةّ،وماّهيّألفاظّ
هذهّالحقولّالدالليّ
ةّالحديثةّومنهاّّ.
العربيّ
-Mu’cemi’l-Vasît,
dâru’d-Davâ, Mısır:
الحشراتّالتيّتمّّتوظيفهاّفيّالن
هذهّالحقولّالدالليّةّ،وماّهيّألفاظّ
1990.فماّهيّ
العربيّةّالحديثةّومنهاّّ.
الشعريّة؟ّّ ّ
el-Meydânî,ebu’l-Fdıl Ahmed bin Muhammed bin İbrahîm,
Macm’u’l-Emsâl, Tahkîk:
الشعريّة؟ّّ ّ
ةّ:الحشراتّ،المرأةّ،السياسةّ،داللةّ،نزارّقبّانيّ .
الكلماتّالمفتاحيّ
Muhammed Muhyi’d-Dîn Abdu’l-Hamîd,
Dâru’l-Ma’rife, Beyrût: d.t.
ّ
اني.
ةّ:الحشراتّ،المرأةّ،السياسةّ،داللةّ،نزارّقب
ّ
الكلماتّالمفتاحي
ّ
ّel-Hâşimî, ebû’l-Hayr Zeyd bin Abdu’l-Lâh, bin Mes’ûd, el-Emsâl, Dâr Sa’di’d-Dîn, t.1,
Dimaşk, 1423h.
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