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 المقدمة

تعتمد الفنون الجميلة على مواد أولية يشكل منها الفنان عمله الفني، الذي يعبر به عن عواطفه وانفعاالته،       

ته في ر أو عن مواقفه وتصوراته تجاه موضوع أو قضية ما، وهذا التشكيل هو الذي يظهر مدى براعة الفنان ومقد

التعبير عن التجربة الفنية، ومدى عمق هذه التجربة وأصالتها، وما تحدثه من تأثير في اآلخرين، ومن ثم الحكم 

 على هذا التشكيل بالقبول أو الرفض. 

وإذا كانت النغمات هي المادة األولية لفن الموسيقى، والحركات هي المادة األولية لفن الرقص، والخطوط       

ي المادة األولية لفن الرسم، واألحجار هي المادة األولية لفن النحت، فإن كلمات اللغة هي المادة األولية واأللوان ه

 لفن األدب.

وقد أدى تعدد الرؤى واالتجاهات في األدب والنقد، إلى تعدد زوايا النظر إلى كلمات اللغة التي يتشكل منها النص       

في الشعر "تمثل قضية اللغة الشعرية محورا نقديا مهما ودائما، وفي أي األدبي، وتقدير قيمته على أساسها، و

مرحلة من مراحل التجديد خاصة، ويظهر النقاد فيها آراء متباينة تعكس حقيقة مواقفهم من اإلبداع الشعري، 

 . 1الذي يتجلى في قدرة الشاعر، وبراعته في إنشاء الصالة اللغوية المتميزة بين المفردات"

                                                           
 . 57م، ص1991، 1رية في النقد العربي الحديث، بشرى موس ى صالح، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، طـ الصورة الشع 1

 يهوملنق االكلمة والصورة عند الصاد

 يظد. حممد سليمان بن عبد احلف

 عربيةال اللغة كلية – اجلامعة األمسرية اإلسالمية

m.hafeez@asmarya.edu.ly 
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تعد قضية الصورة الفنية من أبرز القضايا النقدية التي عالجها النقاد في القديم والحديث، وإذا كان مصطلح و       

)الصورة الفنية( هو مصطلح حديث مترجم عن النقد الغربي، والو جود له في التراث النقدي والبالغي العربي، فإن 

ث، وإن كانت بكيفية مختلفة في طريقة العرض المشكالت والقضايا التي يثيرها المصطلح موجودة في الترا

 1والتناول.

 وتعددت مفاهيم الصورة في النقد الحديث، تبعا لتعدد الرؤى واالتجاهات، وعانت هذه المفاهيم           

 .2اضطرابا "حتى بدت تحديداتها غير متناهية، وصار غموض مفهومها شائعا بين قسم كبير من الدارسين"

ية هذا البحث إلى كونه يأتي في إطار االهتمام برواد الحركة النقدية في ليبيا، التي بدأت تبرز للعيان وترجع أهم      

مع بدايات النصف الثاني من القرن العشرين، والتعريف بهم، ودراسة نتاجاتهم النقدية، هذا من ناحية، ومن 

لنيهوم إال أن معظمها قد تركزت حول ناحية ثانية، فعلى الرغم من وجود بعض االهتمام بنتاجات الصادق ا

الجانب الفكري من نتاجاته، مع وجود بعض االهتمام بالجانبين األدبي أو اللغوي، المتمثل في بعض الرسائل 

العلمية لنيل درجة الماجستير، مثل: )المفارقة في أدب الصادق النيهوم( لسالم مسعود العرابي، و )روايتا الشيخ 

ي، ومن مكة إلى هنا للصادق النيهوم ـ دراسة تحليلية( لعبد الرزاق محمد الماعزي. والبحر ألرنست همنجوا

  3و)الداللة بين المركزية والهامشية في لغة الصادق النيهوم( لمهارة امبارك حسين.

أما الجانب النقدي فإنني لم أقف على من خصص له دراسة أو بحثا مستقال، وإن كان الباحث سالم العواس ي       

قد تعرض بإيجاز إلى هذا الجانب في دراسته اتجاهات النقد األدبي في ليبيا خالل النصف الثاني من القرن 

 .4العشرين

                                                           
 . 5م، ص1991، 3ـ بنظر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب، جابر عصفور، المركز الثقافي العربي، بيروت ـ الدار البيضاء، ط 1
 .19رية في النقد العربي الحديث، صـ الصورة الشع 2
اب والتربية، دـ ينظر: الداللة المركزية والهامشية في لغة الصادق النيهوم، مهارة امبارك محمد حسين، رسالة ماجستير في الدراسات اللغوية، كلية اآل  3

 م، المقدمة، ص ج.1009/1010جامعة سرت، العام الجامعي 
في ليبيا خالل النصف الثاني من القرن العشرين، سالم امحمد العواس ي، إصدارات مجلس الثقافة العام، سرت، ـ ينظر: اتجاهات النقد األدبي  4

 م.1010
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وجاء البحث تحت هذا العنوان، ألن معظم آراء النيهوم وتصوراته ومفاهيمه النقدية في األدب، قد تضمنها       

اسة نقدية، نشرتها صحيفة الحقيقة بمدينة بنغازي سنة كتابه )الكلمة والصورة( وهو في األصل عبارة عن در 

 م، في بعض أعدادها.1911

ويهدف البحث إلى الكشف عن تصور النيهوم لطبيعة اللغة األدبية والصورة الفنية، والعالقة بينهما، ودورهما       

 في عملية اإلبداع، وفي تشكيل مفاهيمه وتصوراته لعدد من قضايا النقد املختلفة. 

أما المنهج المعتمد في البحث، فهو المنهج الوصفي التحليلي، القائم على جمع النصوص النقدية ذات       

 العالقة، وعرضها، وتحليلها، للوصول إلى استخالص ما يمكن استخالصه من نتائج.    

 العرض والتحليل

 ة، وتحليل عناصرها، بما أن مهمة النقد األدبي غالبا ما تتمثل في دراسة النصوص األدبي      

وتحديد خصائصها، وتقدير قيمتها، وأن الشعر هو أرقى فنون األدب، وأن "الصورة الفنية هي الجوهر الدائم 

، وأن اللغة هي العنصر األساس ي في تشكيل الصورة الفنية، فإن دراسة هذه النصوص 1والثابت في الشعر"

 يتم إال من خالل اللغة، وكيفية تشكيلها، وأسلوب التعامل وتحليلها، يتجه بالدرجة إلى دراسة صورها، وهذا ال

معها، فهي التي تتبوأ "المكانة األولى بين عناصر الصورة الفنية ووسائل تشكيلها، إذ إن عملية اإلبداع الشعري 

 .2ت"اتتمثل على نحو خاص في إبداع اللغة، المتميزة بأسلوب ينفرد في نسج العالئق الفنية الجديدة بين المفرد

وألن النيهوم كان يدرك أن اللغة تقوم أساسا على الكلمات، وأن األدب فن يعتمد على اللغة وكيفية تشكيلها،      

مهما كان نوع هذا األدب، ومهما كان اتجاه قائله، ولكونه يهدف إلى تحديد من وراء المشاكل التي أثارتها الكلمات في 

عتمد عليه في تحليل النصوص األدبية وتحديد قيمتها، مبني على الدراسة أدبنا حتى اليوم، إلى البحث عن منهج ي

الداخلية للعمل الفني، وليس على وصف من الخارج، نظرا لعدم اقتناعه بما كان شائعا خالل تلك الفترة من 

                                                           
 .5ـ الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي، ص 1
 .57ـ الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، ص 2
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 كلمات وكيفية، فقد رأى أنه من األهمية بمكان، أن يحدد رأيه في طبيعة ال1مناهج نقدية، يلقنها األساتذة لطالبهم

تشكيلها داخل النص األدبي، وموقفه من المناهج النقدية، وبخاصة البالغية التي تعطي قيمة للكلمة المفردة، 

 وتعتمد عليها في الحكم على النص األدبي.  

 لفهو ينفي أي قيمة للكلمات املجردة، خارج التركيب، ويرى أن تدخل اإلنسان هو الذي يمنحها القيمة، ويجع      

لها معنى في الحياة، أما وحدها فهي عاجزة "عن أن تقول شيئا نافعا، وإنها تضل ملقاة على الورق  بلهاء، سوداء 

 .2األنوف مقززة مثل القمالت، ال تستطيع أن تقول شيئا واحدا، حتى تدخل الموهبة إلنقاذها"

له، هو من يمنح القيمة للكلمات، بل هو من إن ما ذكره النيهوم، من أن اإلنسان وبموهبته التي منحها الله       

يبعث فيها الحياة، وأنها عاجزة عن أن تقول شيئا نافعا، وال ضارا كذلك، هو ش يء مسلم به ومفروغ منه، لكن 

االزدراء بها ووصفها بهذه األوصاف، أمر قد ال يكون مناسبا، وال نعرف على وجه التحديد ما هي دوافعه، وما الفائدة 

 ن ورائه. المرجوة م

ولشعور النيهوم بأن ما قرره يحتاج إلى توضيح أكثر، فقد قام بعرض وتحليل قطعتين من الشعر: األولى: من       

قصيدة )مكادي( للشاعر عبد الباسط الصوفي، والثانية من قصيدة )إلى عينين شماليتين( لنزار قباني، إلقامة 

لظالل عن التعبير عن تلك اللفائف من المشاعر المعقدة في الدليل على عجز الكلمات لوحدها دون التاريخ وا

 3نفس الشاعر، وعلى المعاناة التي يمارسها كي يرصف صوره بالطريقة التي يحس بها.

فتأكيد النيهوم على عجز الكلمات لوحدها عن التعبير عن المشاعر المعقدة في نفس الشاعر، يوحي بميوله       

الشأن "فقد أحس الرمزيون بهم مبالغ فيه، ناجم عن ضيق الثروة اللغوية، وقصور  إلى االتجاه الرمزي في هذا

 .4الداللة الوضعية عن تجسيد حقائق األشياء وتمثيلها في نفس الشاعر، وصور عالئقها غير المتناهية"

                                                           
 .35ق: سالم الكبتي، تالة للطباعة والنشر، الماية ـ ليبيا، د.ت، صـ ينظر: الكلمة والصورة، الصادق النيهوم، إعداد وتحقي 1
 .5ـ نفسه، ص 2
 . 10ـ8ـ ينظر: نفسه، ص 3
 .81ـ الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، ص 4
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ثالث صيدة )وينفي النيهوم وجود أي دور للوزن في تحديد قيمة النص، ولهذا قام بعرض وتحليل قطعة من ق      

بطاقات من آسيا( لنزار قباني مرتين: األولى: بنصها األصلي الموزون، والثانية: بنص مترجم عن األصل خالي من 

الوزن، موضحا مدى التهاب النص األصلي، وموت النص المترجم وبروده، نافيا أن يكون ذلك بسبب الوزن. يقول: 

ذي طرأ على النص، ولكن يا أصدقائي: متى كان الوزن شعرا؟ "أنا أعرف أن نقادنا سيرجعون ذلك إلى الوزن ال

ولماذا ال يعيد الحياة إلى آالف القطع التي ظلت تنحت طوال عصور الشعر دون أن يعتبرها أحد بما في ذلك أساتذة 

 .1الجامعات شعرا؟"

احة، العربي القديم وأوزانه صر مرة أخرى يعود النيهوم إلى أسلوب االزدراء، ولكن ليس بالكلمات، وإنما بالشعر       

وبأساتذة الجامعات تلميحا. فإذا كان المقصود بالشعر العربي، هو الشعر في عصور الضعف، فإن ذلك مقبول 

وال غبار عليه، أما إطالق الحكم على الشعر العربي طوال عصوره المتعاقبة، فهذا غير مقبول، وال أتصور أن 

أن تشبع النيهوم بالثقافة الغربية وآدابها، أو تأثره بشعراء التجربة الجديدة في أساتذة الجامعات يقولون به، يبدو 

الشعر العربي المعاصر من أمثال: السياب، والبياتي، وصالح عبد الصبور، وأودونيس، وغيرهم، وموقفهم 

ر على نظرته للشعر العربي، أو أن العبارة خانته وك2المتمثل في االنفصال عن التراث
ّ
ر ان يقصد بذلك الشع، قد أث

العربي في عصور الضعف، وهو أمر أشار إليه عندما أبدى حزنه وألمه مما أصاب األدب العربي في تلك العصور، 

وتذكر "تلك السنوات الثمينة الهائلة التي سلخ الشعراء جلدها باحثين عن كلمة مزخرفة، عن كلمة تنفجر باأللوان 

قهم، إن تلك الكلمة ال تعدو أن تكون إشارة عادية إلى ش يء مهم وثمين مثل ألعاب رأس السنة، متناسين في عم

وحقيقي، وقد تركز ذلك بصورة فجة فيما نسميه اآلن عصور انحطاط األدب، حتى بلغ قمته في آخر عصر 

                                                           
 . 11ـ الكلمة والصورة، ص 1
 .31ـ17م، ص1991، 7ل، المكتبة األكاديمية، القاهرة، طـ ينظر: الشعر العربي المعاصر. قضاياه وظواهره الفنية والموضوعية، عز الدين إسماعي 2
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 ااألتراك، وهام القاض ي الفاضل، وشعراء الصوفية، مثل املجاذيب في محراب الكلمات هياما ال حد له، مازال أدبن

 .1يدفع ثمنه إلى اآلن"

لكن يبدو أن التهجم على األدب العربي أو االزدراء به، أصبح سمة من سمات من يدعون إلى اتجاه معين في      

اإلبداع، من الشعراء والنقاد، وبخاصة من تأثر منهم بآداب الغرب، فمثال شعر أبي القاسم الشابي سنرى في 

د النيهوم، وأبو القاسم الشابي نفسه، يفضل األدب الغربي على العربي، ويرى الصفحات التالية أنه ال قيمة له عن

أن األدب العربي " أدب مادي، ال سمو فيه وال إلهام، وال تشوف إلى المستقبل، وال نظر إلى صميم األشياء ولباب 

من  أقص ى ناحيةالحقائق، وأنه كلمة ساذجة ال تعبر عن معنى عميق بعيد القرار، وال تفصح عن فكر يتصل ب

 .   2نواحي النفوس"

وليؤكد النيهوم انعدام القيمة الحقيقية للكلمات بالنسبة للنص مضافة إلى الوزن، قام بعرض نص شعري       

مترجم لشكسبير، أفقدته الترجمة خاصيتي الوزن والقافية، ومع ذلك ظل قادرا على نقل أحاسيس الشاعر 

  3العميقة.

 ى وإن اعتبرت لدى معظم النقاد والدارسين، خاصية من خواص الشعر التي  إن األوزان، فحت      

يتميز بها عن النثر، فهي ليست عندهم خاصية وحيدة أو معيارا وحيدا للتمييز بين الشعر والنثر، وإنما هناك 

للوزن  خواص أخرى، إذا لم تتوافر في أي نص موزون، عدوه نظما ولم يعتبروه شعرا بحال، أما نفي أي قيمة

بشكل مطلق، فال أعتقد أن أحدا من النقاد يقول به هكذا، دون أن تكون له غاية أخرى من ورائه، قد تكون 

 الغاية، هي ثني الشعراء عن مسلكهم في االهتمام المبالغ فيه بالوزن، ودفعهم إلى االهتمام بالصورة بدال من ذلك.  

الضعف، فإن النيهوم يرى أننا لم نتجاوز مرحلة الخطر، ونطمئن وعلى الرغم من تجاوز األدب العربي مرحلة       

على أوضاعنا األدبية، فمقاييسنا على رأيه الزالت "غير واضحة، ومازال طالبنا يعانون دراسة مرهقة عديمة 

                                                           
 . 35ـ31ـ الكلمة والصورة، ص 1
 .15الخيال الشعري عند العرب، أبو القاسم الشابي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، د.ت، ص 2
 .11ـ17ـالكلمة والصورة، ص 3
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 الجدوى في البالغة، والجناس، واالستعارة، والتشبيه الكامل والناقص، والطباق، ومجموعة من األشياء العجيبة

 .1األخرى"

وللتأكيد على نفي وجود كلمات ذات ظالل داخلية، وإثبات وجود استعمال خاص للكلمات يكسبها ظالال، قام       

النيهوم بعرض وتحليل بداية قصيدة )الطبول( لعبد الباسط الصوفي، وقطعة من )قصيدتان إلى نادية( لعبد 

حمل شيئا غامضا في أعماقها، وتمتلك ظالال داخلية مستمدة وأشار إلى أن اعتبار وجود كلمات ت 2الوهاب البياتي.

من داخلها دون سند خارجي، إنما هو وهم وقع فيه بعض النقاد والشعراء الرومانسيين، واعتقد "أن هذه الكلمات 

. واستشهد على ذلك بقطعة 3هي المذبح الحقيقي الذي ظل عليه الرومانتيكيون بأنفسهم مثل الفراشات الحمقاء"

قصيدة )قلب الشاعر( ألبي القاسم لشابي، معلقا عليها بقوله: "وأنا أعتذر لكم إذا كنت سأسيئ إلى الشابي،  من

ولكن مجموعة من هذه الكلمات الرعناء قد أساءت إليه أكثر مني، وليس ثمة مفر من أن أقول: إن الشابي قد قام 

كلماته المنتقاة. معذرة... ولكن هل وضح في أذهانكم  بعملية خاسرة، وإنه في الواقع لم يقل شيئا ذا جدوى رغم كل

أن الكلمات مجرد أداة عادية مثل بقية أدواتنا، ال تستطيع وحدها أن تفعل شيئا حقيقيا، وال تستطيع أن تكون 

 . 4جميلة أو قبيحة، وال تستطيع أن تكون مجدية أو غير مجدية، حتى يتقدم ش يء آخر ليحدد مصيرها؟"

د من وقف على ما أبداه النيهوم من نفي وجود ظالل للكلمات في ذاتها، وإنما يوجد استعمال خاص وهنا ال ب     

للكلمات يكسبها ظالال، وإذا كنا نسلم بأن االستعمال الخاص للكلمات يكسبها ظالال، فإن الظالل التي اكتسبتها 

مع بعض حسب سياقاتها املختلفة، الكلمات عن طريق االستعمال الخاص، إنما هي ظالل جاءت نتيجة تركيبها 

موظفة الظالل الكامنة فيها، ألن الكلمات قد اكتسبت خالل تاريخها الطويل من االستعمال ظالال تختلف باختالف 

ثقافة األفراد وبيئاتهم، فمثال كلمة )نخلة( لها من ظالل المعاني املختلفة والمتفاوتة بين العربي واألوربي، وكلمة 
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الل المعاني املختلفة والمتفاوتة بين الهندوس ي والمسلم، ومع ذلك فلن يكون لهذه الظالل أي )بقرة( لها من ظ

معنى ما لم يحسن الشاعر توظيفها، فالكلمة في الشعر "لها تاريخ، وتاريخ الكلمة، هو ما حدث من تطور وتلون لها 

معجمي، إنه توهجها عبر استعماالت تبعا الستعمالها في عصور متعددة، وما جرى لها من انفصال عن المعنى ال

متمايزة وغير عادية، والشاعر الفذ هو الذي يعيد تاريخ الكلمة، مضيفا إليها من إحساسه ومن استعماله، الذي 

يجعلها تبدو للوهلة األولى، كما لو كانت تكشف ألول مرة، إنه بذلك يمتلك الكلمة ...ويمنحها قدرة على المراوغة، 

 . 1لتأويل، وانفتاحا وتوهجا عند التلقي"واتساعا في مجال ا

أما تهكمه واستهزاؤه باالتجاه الرومانس ي في الشعر وبالشاعر أبو القاسم الشابي، وإن كان رأيه يحترم إزاء أي       

اتجاه أو أي شاعر، فإنه يأخذ عليه هذا األسلوب التهكمي في النقد، عندما وصف الرومانسيين بالفراشات 

ما أساء إلى الشابي ووصف كلماته بالرعناء، قد يكون هذا األسلوب متعارفا عليه بين النقاد، عندما الحمقاء، وعند

يعلنون الثورة على اتجاه معين ويدعون إلى اتجاه جديد، وهو أسلوب مارسه نقاد الرومانسية أنفسهم في ثورتهم 

رنا بنقد العقاد للتجاه الكالسيكي الع
ّ
 2ربي ولشاعره أحمد شوقي.على االتجاه الكالسيكي، وذك

وإذا كان هذا هو رأي النيهوم في الشابي وفي كلمات شعره، فإن الكثير من النقاد  لهم رأي مخالف لهذا الرأي،       

فمثال: الناقد الليبي خليفة التليس ي، الذي كان معاصرا للنيهوم، وله اطالع واسع على األدب العربي والغربي، كتب 

ان له فيها رأي في الشابي وكلماته يختلف عن رأي النيهوم، فهو عنده شاعر كبير وعظيم، دراسة عن الشابي، ك

وأسلوبه "ينساب في عفوية وبساطة رصينة، بساطة من أدرك موضع اللفظ، ومدى قوته التصويرية والموسيقية، 

مقدار ي مجهود إال بحتى إذا استولت عليه شهوة النظم، تدفقت شاعريته في سماحة ويسر ال يشعران القارئ بأ

ما يشعرك النهر المتدفق نحو البحر بقوة النبع الذي يصدر عنه، وتلك صفة ال ينالها إال من عاش معنى اللفظ، 
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وأحس بما فيه من رصيد شعوري، ال يقوم على الرنين اللفظي الذي يأسر اآلذان، ولكنه يقوم على العاطفة 

 .1المتقدة التي تنفذ إلى أعماق الوجدان"

قد يكون اعتماد الشابي في هذه األبيات على األسلوب التقريري المباشر والنزعة الخطابية بدال من االعتماد       

على التصوير الشعري، هو الذي دفع النيهوم إلى هذا القول، ألنه يعتقد أن الكلمات وحدها ال تكفي الشاعر 

ي نهاية المطاف، وتحقيق الرؤيا بأدوات الخطابة عمل "لمالحقة أبعاد رؤياه الشاسعة، فالشعر أكبر من الكلمات ف

 .2س يء انتهى عصره منذ )سامي البارودي("

وإذا كان النيهوم يرى أن قيمة النص األدبي ال تحددها الكلمات أو األوزان أو األنماط البالغية، فإنه يعتقد عدم       

من يقوم بهذه المهمة الغامضة، ويضع  سهولة إرجاع ذلك إلى سبب معين. وللكشف عن هذا السبب، وتحديد

الحد الفاصل بين العمل األدبي وبين األعمال الكتابية األخرى، رأى أنه من األفضل، الوقوف على المراحل التي يمر 

بها العمل األدبي، والتي تتمثل عنده في مرحلتين: المرحلة األولى "عندما يقرأ الفنان كلماته لنفسه ثم يقرر ـ بدوافع 

ة ولكن ال يمكن حصرها في أغلب األحيان ـ أن يدمره أو أن يسمح بنشره. والمرحلة الثانية، عندما يستلم واضح

القارئ األثر الفني بطريق القراءة، أو االستماع في المسرح، ثم يقرر أيضا ـ بدوافع واضحة ولكن ال يمكن حصرها 

فقة على نتاج عملية الخلق من قبل الفنان ثم من قبل في أغلب األحيان ـ أن يرفضه أو يقبله.  وبكلمة أخرى: الموا

 .3القارئ بناء على مقاييس ليس من مهمتنا أن تكون واضحة، ولكنها البد أن تكون موجودة"

وإذا كانت المرحلة األولى التي يمر بها النص األدبي ـ على رأي النيهوم ـ ال سبيل إلى تجربتها،ألنها تتم في خلوة تامة،      

ة ال يمكن التحكم فيها، فإنه يرى أن المرحلة الثانية يمكن مناقشاتها، للكشف عن ماهية الش يء الذي وبطريق

يقرر مصير النص مادامت الكلمات غير قادرة على ذلك. وكعادته في االعتماد على النصوص في توضيح فكرته 
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ت في القطعة الشعرية، يعرض قطعة من قصيدة )بيتي( لنزار قباني، ويتساءل عن سبب جمال صورة البي

وانطالقها في أبعاد شعرية حقيقية، وعما فعله الشاعر بكلماته بالتحديد، ليتخذ من تساؤله مدخال لنقاش معقد 

  1عن الصورة الشعرية.

وما دامت الصورة الفنية هي العنصر األساس ي في تشكيل النص األدبي، فهذا يعني أن الكلمات هي أساس      

ة األولية التي تتشكل منها الصورة. فهو يرى أن ما يسميه نقادنا كلمات "ليس في الواقع سوى الصورة وهي الماد

مجموعات من الصور الذهنية ـ سواء كانت كاملة أو مبتورة ـ تظل تتوالى في ذهن المتكلم والمستمع بطريقة تضارع 

ا ـ جة من ذلك )انطباعا( جديدا خاصالذهن البشري نفسه في تعقيده، ممتزجة بالتجارب السابقة لكل منهما، منت

 . 2مثل بصمة االصبع ـ ال يتشابه بين اثنين"

وكما تحدث هذه العملية في الواقع، فهي عنده تحدث أيضا عند تفهم النصوص األدبية، معنى ذلك: أن أي       

فقين، ومن و متنص أدبي "ال يمكن أن يفهم بطريقة واحدة، وبدون اختالف في التفاصيل من شخصين مختلفين أ

هنا تستمد )حرية التذوق( أصولها، ويستمد الناس تلك الديمقراطية في إبداء آرائهم تجاه اآلثار الفنية...ومن هنا 

أيضا يطرأ التغيير على نظرتنا إلى النصوص األدبية وقيمتها...أما تلك األعمال التي تظل محتفظة بتأثيرها على القارئ 

 .3تمد ذلك من أصول أخرى غير مجرد الكلمات"طوال أجيال عديدة، فإنها تس

لقد أصبحت الكلمات عند النيهوم مجرد انطباعات غامضة تحدث في ذهن المتكلم والمستمع على حد سواء،      

ومن ثم فإن قيمة النص األدبي وداللته من هذا المنظور ال يحددهما المبدع لوحده وإنما يشارك فيهما المتلقي 

 نه الثقافي، األول: بمدى قدرته على التذكير واإلثارة، والثاني: بمدى االستجابة والتأثر.بحسب تجاربه ومخزو 

 وما دام المبدع عند النيهوم "يعرف أنه ال يستطيع أن ينقل إلى القارئ ش يء ـ أو أن أصلح      
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عاالت ممكن من االنفالطرق لكي ينقل إلى قارئه أي ش يء ـ أن يذكره بانطباعاته، وأن يثير في نفسه أكبر قدر  

 .1الخاصة والعامة، فال بد أن يعمد الفنان مباشرة إلى قدرة قارئه على التخيل، ويعمل على إثارتها فجأة وباتصال"

وعلى الرغم من أن معظم الدارسين العرب في العصر الحديث رأوا صعوبة وعسرا في تعريف الخيال، واكتفوا       

أو قاموا بتقديم تعريفات له ال تفض ي إلى ش يء محدد، وعرض مفاهيم  2ختلفة،بتقسيمه ووصفه من خالل آثاره امل

فإن النيهوم  3وتصورات النقاد والفالسفة العرب والغربيين، واالتجاهات النقدية والفلسفية والسيكلوجية بشأنه،

لدور المبدع ، و قد وضع تعريفا للخيال، ربطه بتصوره لعجز الكلمات لوحدها عن التعبير عما يضطرم في النفس

في عملية اإلبداع، فهو عنده "تلك الملكة المعقدة تعقيدا يضاهي تعقيد المشاعر نفسها، وهو الطريق الوحيد 

 .4أمامنا جميعا لكي نحدث أي اتصال إلى الخارج، أو لكي نعبر عن مشاعرنا تعبيرا نرتضيه"

ر نيهوم إلى القطعة الشعرية من قصيدة )بيتي( لنزاولتأكيد مفهومه للخيال، واالستدالل على وجاهته، يعود ال      

قباني التي اعتمد عليها في توضيح فكرته بشأن المرحلة الثانية التي يمر بها العمل األدبي، والتي تمثل جانب 

مة التي حشد بها نزار صوره في القطعة، بحيث انتهت كل صورة إلى 
ّ
المتلقي، ويقوم بشرح وتوضيح الكيفية المنظ

رصينة هادئة في آخر البيت، والتي وضع بها الصور في نظام، بحيث تتفاوت درجات ألوانها بالكيفية التي قاعدة 

   5نرغب في تصورها.

ويخالف النيهوم ما ترسخ في األذهان من ارتباط األدب بالخيال، والعلم بالعقل، ويرى أنها نظرة سليمة إلى حد       

"أن الفن والعلم معا مجرد نتاج للعقل وحده، ولكن من زاويتين مختلفتين،  قليل جدا، ألن الواقع على رأيه يؤكد
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أما الخيال فهو مجرد حاسة أخرى من حواس العقل، مثل اللمس والشم والسمع، ولكنها حاسة أكثر رقيا 

 .1وتعقيدا"

عالقة، لطبيعة هذه الوهذا الطرح لطبيعة العالقة بين الخيال والعقل ال يبتعد في جوهره عن طرح )كوليردج(       

 . 2المتمثل في أن الخيال "هو العقل في أعلى حاالت تبصره"

وإذا كان النيهوم يرى أن الفن والعلم، هما من نتاج العقل وحده، وأن الخيال حاسة من حواس العقل، فإن       

ل يعني ارتباطهما معا بالخياذلك ال يعني أن الفن والعلم عنده، هما من نتاج العقل وحده مجردا من الخيال، وإنما 

 الذي هو حاسة من حواس العقل، لكن بكيفيتين مختلفتين.

وإذا كان )كانط( قد قسم الخيال إلى قسمين: خيال إنتاجي وخيال جمالي، و)كوليردج( قسمه أيضا إلى قسمين:       

يال ساني وبالوظيفة العلمية، والخخيال أولي وخيال ثانوي، وربطا الخيال اإلنتاجي والخيال األولي، باإلدراك اإلن

فإن أحمد أمين وأحمد الشايب قد قسماه إلى ثالثة أقسام: األول قسمه  3الجمالي والخيال الثانوي باملجال الفني،

إلى خالق ومؤلف وموحي، وذكر أن هناك نوعان من الخيال: خيال علمي نتيجة لدافع عقلي، وخيال أدبي نتيجة 

اط بالعواطف. والثاني قسمه إلى ابتكاري وتأليفي وبياني أو تفسيري، وذكر أن هناك نوعان لدافع أدبي وكبير االرتب

   4من الخيال: خيال أدبي نتيجة العاطفة، وخيال علمي نتيجة باعث عقلي خالص.

 أما النيهوم فيرى أن هناك نوعان من الخيال: خيال شعري، وخيال علمي، وذلك على أساس      

الزمان والمكان أو عدم االرتباط بهما "فبالنسبة للرياضيات يضل األمر )خياال( كله ـ منفصال عن االرتباط بعاملي 

الزمان والمكان ـ داخل حقيقة علمية، ونحن عندما نقسم األعداد أو نضيفها أو ننقصها إنما نفعل ذلك بخيالنا 
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 ن نفعل ذلك عندما نقرأ أو نشاهد أيطبقا الفتراض علمي منفصل عن حدي الزمان والمكان، ولكننا ال نستطيع أ

 .1عمل فني، ثم إننا ال نستطيع أن نفصل الزمان عن المكان، بل إننا ال نفكر في ذلك فقط"

ويعتقد النيهوم أن ما يحدث في الرياضيات من قسمة األعداد وإضافتها رغم أن الرياضيات في ذاتها حقائق       

للرؤية الشعرية بطريقة مغايرة في اتساعها فقط، وهذا ما دفع الناس علمية معقولة، يحدث ذلك نفسه "بالنسبة 

 .2إلى اعتناق تلك الفكرة الخاطئة التي تعتبر الفن كله وليدا للخيال الجامح"

ويرى النيهوم أن ارتباط الرؤية الشعرية بعاملي الزمان والمكان هو الذي يحرمها من ميزة التجريد الرياض ي،       

ى إدراجها في عداد األفكار الخيالية الجامحة أو غير الجامحة، ويعتقد أن هذا الحكم "المتسرع هو ويدفع الناس إل

السبب الذي يكمن وراء دراساتنا البالغية كلها، وهو السبب في اتجاه النقد العربي اتجاها سطحيا فوق وجه 

زدواج والجناس والتورية وباقي الكلمات وحدها، بحيث نمت بعد ذلك كل التقسيمات املحيرة، عن الطباق واال 

القائمة الطويلة...ومما ال شك فيه أن اتجاهنا إلى دراسة )السطح( قد نبع من عدم الثقة في المضمون نفسه، وما 

 .3زلنا نقول )األدباء والمفكرون( باعتبار أن األدباء يقومون بعمل آخر غير ما يقوم به المفكرون"

ي الزمان والمكان في التفريق بين الخيال العلمي والخيال الشعري، يشوبه ش يء من إن اعتماد النيهوم على عامل     

اإلبهام والغموض، إذ كيف أن نجرد الخيال من هذين العاملين في مجال البحث التاريخي والجغرافي مثال؟ أم أن 

في  فأين ندرج الخيال المقصود بالخيال العلمي، هو الخيال في مجال العلوم التطبيقية؟ وإذا كان األمر كذلك،

مجال العلوم اإلنسانية؟ هل ندرجه في خانة الخيال العلمي أم في خانة الخيال الشعري؟ أتصور أن االعتماد على 

العاطفة في التفريق بين الخيال العلمي والخيال الشعري هو األقرب إلى اإلدراك والفهم، وذلك على اعتبار أن 
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إذا لم تكن كذلك، وهذا ما يعتقده النيهوم، فإن العاطفة هي أيضا ال تصلح  العاطفة عنصر أساس ي في الشعر، أما

 أن تكون أساسا للتفريق بين الخيال العلمي والخيال الشعري. 

، فإن النيهوم 1أما الموهبة في األدب، فإذا كان المفهوم السائد لها يربطها بالقدرة على اإلبداع والمهارة فيه"      

لمبدع على إيجاد طريقه عبر تجارب المتلقي، وربط صوره ربطا محكما بخياله، فهو يعرفها يربطها بمدى قدرة ا

بأنها "تلك القدرة الغامضة التي يمتلكها الشاعر ـ على نحو ما ـ حتى تتحدد أبعاد مقاييسنا، بحيث يكون في مقدوره 

 . 2ه ـ عن طريق رصفه للصور"أن يختار )االنطباع( الصحيح ـ الذي يريدنا أن نناله لما يحسه تجاه فكرت

ولتوضيح مفهومه للموهبة عرض النيهوم نصا مترجما من رواية )لمن تقرع األجراس( لهمنجواي، اهتدى فيه       

بفضل موهبته إلى الطريقة المثلى في ربط أهدافه بخياالتنا، ثم عرضه مرة ثانية بعد أن دمر بنيته اللغوية مع 

ة كلها، بحيث لم يعد يتمثل فيه ربط األهداف بالخياالت، وليتوصل النيهوم من املحافظة على الكلمات األصلي

خالل ما ذكره، إلى المقياس الذي ينبغي االعتماد عليه في تحديد قيمة النص األدبي، والمعيار الذي على أساسه 

تحدد قيمة  التي يتم التفريق بين الفنان األصيل وبين الدخيل، حيث يرى أن "طريقة الفنان في رصف صوره هي

النص األدبي، قبل الكلمات، وقبل الوزن، وقبل الضالل والموسيقى الداخلية، وأن الفرق بين الفنان الحقيقي 

وبين أي دجال ليس هو القدرة على كتابة الكلمات، أو القدرة على الوزن، وخلق الظالل والموسيقى، بقدر ما هو 

رصف انطباعات القارئ ـ أي الصور ـ بطريقة تستغل معها خياالته لربط القدرة على إيجاد الطريقة األكثر مالءمة ل

 . 3الصورة الكبرى"

ولتحديد أبعاد المقياس أو المعيار الذي استنتجه في تحديد قيمة النص األدبي، وفي التفريق بين الفنان      

قة حر( لهمنجواي، موضحا طريالحقيقي وبين من يدعي ذلك، قام النيهوم بعرض جزء مترجم من رواية )الشيخ والب

الكاتب في خلق االنطباع المطلوب، واعتبار هذا االنطباع المفتاح الحقيقي لفهم النص نفسه، بل إن القدرة على 
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خلق هذا االنطباع عند النيهوم، تتجاوز دورها في فهم النص األدبي، إلى دوره في تحديد القيمة الجمالية أو النفعية 

النص األدبي ونفعه يتوقفان بالدرجة األولى على قدرته أو عدم قدرته على خلق االنطباع،  للنص. يقول: "إن جمال

وإذا كان هذا صحيحا ـ وأنا أعتقد أنه كذلك ـ فال بد أن الكلمات تؤدي وظيفة أولية، تقع قبل غاية النص نفسه، 

ا كمثال محدد لهذه الحقيقة. إن وال بد أن ذلك يتمثل بطريقة ما في الفنون األربعة، وأنا أختار )الرقص( هن

الحركات تؤدي بالنسبة للرقص ما تؤديه الكلمات بالنسبة للنصوص األدبية على وجه الضبط، ومع ذلك فإنه من 

الواضح لدينا أن الحركة ليست في ذاتها هي الرقص، ولكنها مجرد جزء يجب أن يتبعه جزء آخر طبقا لدرجة معينة 

، وال أعتقد أن األمر يختلف بالنسبة للكلمة، فهي أيضا جزء يجب أن يتبعه جزء من التناسق، لخلق انطباع جيد

 .1آخر، طبقا لدرجة معينة من التناسق، لخلق انطباع جيد"

وفي إطار تحديد مفهومه للصورة األدبية وعالقتها بالكلمات، ينتقل النيهوم لمعالجة قضية أخرى من قضايا       

طئ في فهمها وتقديرها، والمتمثلة في تحديد السابق في عملية الخلق األدبي، هل الصورة األدبية، يرى أننا نخ

 الصورة أم الكلمة؟ وفي معرفة من منهما الذي يخلق اآلخر. 

يرى النيهوم أن الصورة هي التي تسبق الكلمة في هذه العملية، ويؤكد على هذا الرأي ويستدل على صحته بنص       

في وصف حادثة في حلبة صراع الثيران، وضح من خالله كيفية توالد الصور وتتابعها مترجم مما كتبه همنجواي 

من الخارج دون أن تتخذ شكال معينا، وكيفية إعادة همنجواي وصفها، مفرغا جهده في أن يجد الكلمة الوحيدة 

يراها، وهي:  التي كانالتي يحتاج إليها، دون أن يضيف حيل لفظية، أو يتورط في عملية ذاتية، ليصل إلى النتيجة 

"أن الصورة وحدها هي أصل النص، وأن همنجواي كان يستطيع أن يعيد وصفها عن طريق الخط ويخلق منها 

لوحة، أو عن طريق النغمة ويخلق منها قطعة موسيقية، أو عن طريق الحركة ويخلق منها رقصة...إننا جميعا نعتقد 

ا بجرس اللفظ وتناسقه، ومدى ما فيه من ظالل أو زخرفة، ثم إن الكلمة هي أصل النص، ونهتم اهتماما حقيقي
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نقرر مقاييس كبيرة تقع وراء ذلك كله، ولكن ما حدث هنا يبعث على الحيرة، فقد كانت الصورة وحدها هي التي 

 . 1خلقت الكلمات...وهي التي تحدد ما فيها من تناسق أو زخرفة"

بالكلمات، وأن الفكرة تبدأ من الكلمة، فإن النيهوم ينفيه جملة  أما ما يتوهمه البعض من أن التفكير يقع      

وتفصيال، ويؤكد على أن التفكير يقع بالصوة، وأن "الكلمة اختراع متأخر جدا، خلقها اإلنسان عندما أراد أن ينقل 

ننا أن أمكفكرته إلى الخارج، واختراع الكلمة ذاته مجرد فكرة أخرى، وإذا كنا نفكر عن طريق الكلمات، فكيف 

 .2نخلق ما نفكر عن طريقه"

إن ما يطرحه النيهوم بشأن تقدم الصورة على الكلمة، ونفي التفكير بالكلمات، هو شبيه بما طرحه عبد القاهر       

الجرجاني عن عالقة اللفظ بالمعنى، غير أن النيهوم يتناول عالقة اللفظ أو الكلمة بالصورة، يقول الجرجاني: 

رى أنه ال بد منه من ترتيب األلفاظ وتواليها على النظم الخاص، ليس هو الذي طلبته بالفكر، ولكنه "واعلم أن ما ت

ش يء يقع بسبب األول ضرورة، من حيث إن األلفاظ إذا كانت أوعية للمعاني، فإنها ال محالة تتبع المعاني في 

 يه أن يكون مثله أوال في النطق. فأما أنمواقعها، فإذا وجب لمعنى أن يكون أوال في النفس، وجب اللفظ الدال عل

تتصور في األلفاظ أن تكون المقصودة قبل المعاني بالنظم والترتيب، وأن يكون الفكر في النظم الذي يتواصفه 

البلغاء فكرا في نظم األلفاظ، أو أن تحتاج بعد ترتيب المعاني إلى فكر تستأنفه ألن تجيء باأللفاظ على نسقها، 

ووهم يتخيل إلى من ال يوفي النظر حقه. وكيف تكون مفكرا في نظم األلفاظ وأنت ال تعقل أوصافا  فباطل من الظن

 . 3وأحواال إذا عرفتها عرفت أن حقها أن تنظم على وجه كذا؟"

وال أعتقد أن النيهوم كان يكرر أفكار عبد القاهر الجرجاني بعبارات أخرى، ألن عبد القاهر  يبحث في نصه هذا       

قة اللفظ بالمعنى، والمعنى في النقد العربي القديم ال يعني الصورة في النقد الحديث، بل هو مصطلح متعدد عال
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الداللة ومتنوع األبعاد، وأوضح دالالته وأكثرها استخداما في الكتابات القديمة "هي الداللة التي تقرن )المعنى( 

. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، 1أو ينفيه من الكالم" بالغرض أو المقصد، وتربطه بما يريد المتكلم أن يثبته

فإن عبد القاهر يؤكد على أهمية سالمة اللغة وتوخي معاني النحو، بينما النيهوم ال يعيرها الكثير من االهتمام 

مادامت الرؤية الشعرية قد تحققت. يقول في إحدى رسائله للشاعر علي الفزاني: "وأنت تعرف أن )مفعم( ال 

عمل إال لمصدر الرائحة والشعور، ولكن اللغة ال تهتم بسخافات النحويين، وقد أعطتك هنا بعدا كافيا للرؤية تست

 . 2دون أن تتأثر بالخطأ المفروض لغويا"

 ويبني النيهوم على ما تحقق لديه من تقدم الصورة على الكلمة، ومن أن قيمة النص، تتمثل في      

في نفسه، استنتاجه بأن الصورة هي األصل في أي عمل فني،  وبأن مفهوم العمل الفني  إثارة المتلقي وخلق االنطباع

 . 3يتمثل في كونه هو "ذلك الكل المتناسق الصورة، والقادر على خلق االنطباع"

ن أ ولكونه يعتبر الصورة هي األصل الحقيقي ألي عمل فني، وأنها المتقدمة على الكلمة، والخالقة لها، فإنه يرى       

أي ارتباك أو خلل في الكلمات ما هو إال مظهر الرتباك الصورة وخللها، وضرب على ذلك مثالين، وضح من خاللهما 

 4رأيه بهذا الشأن، ومستشهدا بهما على ذلك.

أما كيفية بناء الصورة أو اختيارها، فإن النيهوم يرى أن ذلك يتم من خالل الرؤية الشعرية عبر مرحلتين، أي:       

ن "الرؤية الشعرية تتلمس طريقها ـ عبر تجارب الفنان وقدراته ـ إليجاد وسيلة التعبير عبر مرحلتين: المرحلة األولى: أ

تتمثل في إيجاد الصورة المناسبة لخلق االنطباع المطلوب. والمرحلة الثانية: تتمثل في اختيار أكثر الصور 

يجد الفنان الصورة األحسن في التعبير عن رؤيته الشعرية  .بل إنه يؤكد على أهمية البحث عن الصور حتى5جدوى"
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قبل أن يخرجها للعلن. يقول في إحدى رسائله إلى الشاعر علي الفزاني: "وتذكر أن هيمنجواي كتب قصة )الشيخ 

 والبحر( ثالثا وعشرين مرة قبل أن يصل بها إلى غايتها .. هل فهمت ما أعنيه؟ إنك ال تستطيع أن تلتقط أول صورة

تخطر بذهنك دائما.. أنت مطالب بمواصلة البحث وراء صورة أحسن.. وراء الرؤية الحقيقية األكثر معاناة 

 .1وبعدا"

وهذا يعني تأكيده على دور العقل ، وعلى أهمية مراجعة النصوص األدبية وتنقيحها، ويشير إلى تأثره بفكرة       

 الطريق الوحيد للتعبير عن االنفعال في صورة فنية، هي العثور المعادل الموضوعي عند إليوت، المتمثلة في قوله: "

على معادل موضوعي، وبعبارة أخرى: على مجموعة من األشياء، أو على موقف، أو على سلسلة من األحداث، تكون 

 .    2بمثابة صورة لالنفعال الخاص"

 و يلخص كيفية حدوث هذه ويشترك المبدع مع المتلقي عند النيهوم في العملية اإلبداعية، فه     

العملية، ويوجزها في قوله: ")الصورة( تنبثق ـ سواء من الداخل أو من الخارج ـ في رؤيا الفنان، فيبدأ صياغتها على 

النحو الذي تسمح به قدراته، وعندما يتم تكوين الصورة تعرض على القارئ خالل ذلك النموذج السابق الذي 

حكم بالقبول أو الرفض طبقا لدرجة التوافق بين النموذج وبين العمل الفني. أما تكونه ثقافته وشخصيته، ويتم ال

 .3الكلمة في ذاتها فهي ال تملك تأثيرا في النص إال بقدر ما تملك أية أداة تعبيرية أخرى"

 وبما أن العملية اإلبداعية معقدة وغامضة عند النيهوم، وأن الصورة هي جوهر هذه العملية،     

ملية النقدية لديه، يجب أن تتجه إلى داخل النص، ودراسة جوهره ال أن تستهلك الجهد والوقت في دراسة فإن الع 

وتحليل مظاهره الخارجية، فهو يحدد مفهومه للنقد بقوله: " إن النقد دراسة داخلية للعمل الفني، وليس وصفا 
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خلق هائلة الغموض، وليس من شأن  للسطح بأي حال، ألن العمل الفني احتراف داخلي صرف يتم خالل عملية

 . 1أحد يحدد قيمته فوق السطح وحده"

وألن الصورة هي جوهر االبداع األدبي، وهي التي تشكل النص وتخلق الكلمات، فقد رأى أنه من الواجب عليه       

الصورة  يعرفأن يحدد بالضبط ما الذي يعنيه بهذا المصطلح وفق الرؤية التي يقدمها للعملية اإلبداعية. فهو 

 .2بأنها "ذلك اللقاء الباهر بين الفنان وبين موضوعه في إطار محدد بثالثة حدود: ـ المكان ـ الحقيقة ـ واألثر"

أما ما يقصده بكل حّد من هذه الحدود، فهو يتمثل في قوله: "المكان: أو مسرح الفكرة ذاتها، الذي ال بد أن       

لكي يمكن نقله إلى أي ذهن بشري. ثم األثر: الذي يحمله النص تمهيدا لنقله  يحفل بأبعاد الضوء والزمن والفراغ،

إلينا، والذي ال بد أن يكون نتيجة تفاعل حقيقي بين الفنان وبين ظروفه. ثم الحقيقة: وهي فكرة النص األصلية 

 .              3وبدايته"

ى مها، فإنه أردفها بستة نصوص أدبية، تابع فيها مدولشعور النيهوم بغرابة وتعقيد التعريف والحدود التي قد      

 تحقق الحدود الثالثة التي تضمنها تعريفه للصورة: وقام بشرحها شرحا مطوال بما

 4يناسب استنتاجه في تحقق هذه الحدود فيها. 

ص، لكن صو وألن المقام ال يسمح بعرض الحدود الثالثة التي استنتجها النيهوم من خالل شرحه لكل هذه الن      

 قد يكون من المناسب عرض الكيفية التي استنتج بها هذه الحدود في بيتي كثير عزة الذي يقول فيهما:

 فلما قضينا من منى كل حاجة               ومسح باألركان من هو ماسح

 5أخذنا بأطراف األحاديث بيننا               وسالت بأعناق المطي األباطح
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ـ اللذان يروى بينهما ثالث ـ هما من األبيات التراثية، وقف عليهما العديد من النقاد والبالغيين وهذان البيتان       

القدماء، نذكر منهم على سبيل المثال ال الحصر: ابن قتيبة الذي مثل بثالثتها على الضرب الذي حسن لفظه 

ختلف رأيه في األبيات عن رأي ابن قتيبة، وأبو هالل العسكري الذي لم ي 1وحال، دون أن يكون لها فائدة في المعنى.

وابن األثير الذي وصفها بحسن  2وإن اعتبر معناها وسطا وأدخلها في جملة الجيد، وأجراها مجرى الرائع النادر.

اللفظ وصقالته، وتدبيج أجزائه، وبعدم وجود ما يدانيها أو يقاربها في المعنى، ثم قدم لها شرحا مستفيضا لتأكيد 

وعبد القاهر الجرجاني الذي كان معجبا باألبيات مشيدا بحسنها، مرجعا ذلك إلى االستعارة التي  3أنها.ما قرره بش

وقعت موقعها وأصابت غرضها، و حسن ترتيب المعاني الذي تكامل مع البيان حتى وصل المعنى إلى القلب مع 

د، إلى سالمة اللفظ من الحشو غير المفيوصول اللفظ إلى السمع، واستقر في الفهم مع وقوع العبارة في األذن، و 

 4مؤكدا ما قرره بشأنها بشرح مفصل.

أما الصادق النيهوم، فقد قام بشرح البيتين بما يتماش ى مع الحدود التي قررها للصورة، مشيرا إلى علمه بوجود      

ما في يعني نفي أي دور له نوعين من الجناس في البيت األول، نافيا أن تكون له معرفة بجمالهما أو قبحهما، وهذا

بناء الصورة الكلية للنص، ومشيرا أيضا إلى علمه بوجود استعارتين في البيت األخير، يعتبرهما مجرد نتيجة جميلة 

وراء الشكل كله، ورأى أن النص قد أتم مهمته "عندما حدد مكانه ـ الصحراء واألباطح ـ تحديدا حاسما، فبدت 

ت السفر وظروف القوافل واضحة، وبنى النص نفسه على هذا األساس: )الحقائق( التي تخص استعدادا

االستعداد ثم االنطالق في أقرب خط مستقيم ممكن، وتحدد األثر بتلك اإلشارة إلى اإلحساس بالفراغ وطول الزمن 
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ء اوالحاجة إلى مشاعر الصحبة واألنسة، ثم ذلك الشعور القوي بأن المرء ال يسير في الصحراء، ولكن الصحر 

 .1تنطلق به في فراغها المفتوح كما ينطلق السيل نفسه"

وفي تصوري أن ما قدمه النيهوم من شرح للبيتين لم يأت فيه بجديد على ما ذكره عبد القاهر في شرحه، سوى       

 استنتاجه لهذه الحدود، التي لم تضف شيئا في تذوق البيتين وفي اإلحساس بجمالهما. 

 المقياس الذي اقترحه في تحديد قيمة األعمال األدبية، اتجه النيهوم إلى  وللتأكد من قيمة      

)األوذيسة( لهوميروس وعرض منها قصة )أوديسيوس( أحد نبالء أثينا، شارك مع األسطول اإلغريقي في حرب 

ة صطروادة، وكان له أكبر دور في المعركة، وصاحب فكرة الحصان الخشبي، مشيرا إلى ما بين هذه القصة وق

السندباد البحري من تشابه في أبعاد الصورة بين القصتين، لكن هذا التشابه لم يصل عنده إلى حد القول بأن 

قصة السندباد مجرد ترجمة حرة لألوذيسة، كما يرى أحد األساتذة المسشرقين بجامعة هامبورج الذي استدعى 

ورة بالمقياس الذي اقترحه أثبتت عكس ما يراه النيهوم للعمل معه على اثبات هذا األمر، لكن دراسة أبعاد الص

األستاذ. فبالنسبة لألوذيسة: المكان تم اختياره بالبحر، والحقيقة قرار زيوس بعودة أوديسيوس، واألثر إثبات 

الحقيقة بالعودة نفسها. أما بالنسبة لرحالت السندباد: المكان تم اختياره بالبحر أيضا، والحقيقة وإن كان يرى 

حديدها نظرا لعدم اإلشارة إلى ذلك، إال أنه مضطر إلى اإلشارة إلى أن أهداف الرحلة كانت التجارة والربح صعوبة ت

المادي، ثم السياحة، بينما األثر، هو إثبات الحقية بحدوث الربح والخسارة. وبناء على ذلك استنتج النيهوم أن 

  2من الصورة. االتفاق بين القصتين لم يكن سوى في المكان، وهو مجرد جزء

 أما أسطورة برومثيوس التي تعرض لقصة الخلق، فإن أبعاد الصوة التي حددها النيهوم فيها،       

بعد شرح مفصل لألسطورة، هي: المكان المتمثل في قبول اآللهة لإلنسان باعتباره مخلوقا تحتاج إليه الحضارة 

ك اإلنسان املخادع، وحدوث الصراع الذي انتهى بانتصار في األرض، والحقيقة المتمثلة في خيبة أمل اآللهة في ذل
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اإلنسان والحصول على النار بطريق السرقة، واألثر المتمثل في إنزال العقاب الذاتي ـ الذي جاء من الخارج في 

 رصندوق باندورا ـ ثم اتحد مع طبيعة اإلنسان اتحادا ال سبيل إلى الخالص منه إال بتقديم القرابين. وهذه العناص

  1أو األبعاد يرى النيهوم أنها تحكم كل أعمال هومير بطريقة واضحة.

وينبه النيهوم إلى أن الزمان مرتبط بالمكان بطريقة منطقية داخل العمل الفني، وأننا ال نستطيع فصلهما عن       

ي، لفنية جد ضرور بعضهما، بل إننا ال نفكر في ذلك قط، إذ أن "ارتباط فكرتي الزمان والمكان داخل األعمال ا

لكي يعرف القارئ سبيله خالل النص، وإال أصبح حدوث االنطباع مستحيال، كما هو األمر بالنسبة للحقائق 

 . 2الجامدة األخرى"

 ويعرض النيهوم مع الشرح والتوضيح ثالثة نصوص تعطي أهمية خاصة لعامل الوقت، دون       

   3اإلشارة إلى أصحابها أو عناوينها. 

إذا كان النيهوم قد أكد على أن الصورة تنقسم في داخلها إلى ثالث وحدات رئيسة، هي: المكان واألثر والحقيقة، و       

فإنه يضيف عند شرحه لهذه النصوص، عامل الزمن، ويعتبره "هو الذي يحدث التغيير في الوحدتين األوليين، 

 . 4بينما تظل الحقيقة حرة من ذلك التغيير تحت أي ظروف"

والنيهوم ال يعني بعامل الزمان والمكان، ما تعارف عليه النقاد من أن اللغة أداة زمانية تحمل دالالت مكانية،       

وأن الشاعر حين يستخدم اللغة أداة للتعبير "إنما يقوم بعملية تشكيل مزدوجة في وقت واحد.. إنه يشكل بين 

لموسيقي تتركز في التأليف بين األصوات )في الزمان( ومهمة الزمان والمكان معا بنية ذات داللة. فإذا كانت مهمة ا

الرسام تتركز في التأليف بين المساحات )في المكان( فإن الشاعر يجمع بين المهمتين مندمجتين غير منفصلتين، 

 .5فهو يشكل المكان في تشكيله الزمان، أو هو يشكل الزمان في تشكيله المكان"
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ف عليه النقاد، ينظرون فيه إلى طبيعة اللغة الشعرية بشكل عام، سواء تم التعبير وهذا التشكيل الذي تعار       

 بها بطريق مباشر، أو بطريق الصورة البالغية، أو الصورة الرمزية أو االسطورية.

ة غأما عامل الزمان والمكان الذي يقصده النيهوم، فهو عامل الزمان والمكان في الصورة األدبية، الذي تعد الل      

فيها أداة في تشكيل الصورة اإليحائية المركبة، التي تدخل في تشكيلها األسطورة، والقصة، والحوار، والتكرار، 

واالقتباس، والشخصيات التاريخية، وتجسيد المواقف، واالنفعاالت النفسية المفاجئة، التي شاعت عند شعراء 

شكيل الصورة الجزئية، وهذا التصور قد يناسب تجربة وليس في ت 1تجربة الشعر الحر في الشعر العربي المعاصر،

الشعر الحر، أو الشعر الملحمي أو الدرامي، أو الفنون السردية، وال يناسب الشعر الغنائي الذي يعتمد في بعض 

األحيان على األسلوب التقريري المباشر أو على الصورة البالغية، المتمثلة في التشبيه واالستعارة واملجاز، ألن 

  2ظيفة الصور البالغية هي وظيفة تجسيدية تصويرية، وليست إيحائية أو رمزية.و 

 ويرى النيهوم أن النقد كان يعيق مسيرة العمل الفني، ويكبل الفن من ناحية البناء الفني،       

 ويخضعه لقوانين صارمة مبالغ فيها، فقد كان يهدف "إلخضاع الفن لعلم الجمال في حدود كاملة،

مشكلة الجمال والقبح هي قاعدة املحاولة لفهم النص نفسه، ولقد أجبر الفنان على أن يجهد موهبته وراء وكانت  

حد جمالي ال وجود له...وإذا كان الشيوعيون قد أفرغوا جهدهم لفتح طريق األهداف أمام الفنان، فإنهم وضعوا 

نتيكية ليضعوه في خدمة المزارع التعاونية، أمامه شيئا آخر أكثر صرامة، وأتموا إعتاق الفن من عبودية الروما

 .3والحرب ضد الدين"

ويؤكد النيهوم على أهمية تحرير الفن من ناحية البناء الفني من كل القيود المفروضة عليه، سواء كانت هذه      

ة ن عبوديالقيود جمالية، أو بالغية، أو أهداف اجتماعي وأيدلوجية، ويدعو إلى تحريره "فورا وبطريقة مجددة م
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المبادئ التي يفرضها علم البالغة من جهة، ثم يتحرر من قيود األهداف الصالحة أو غير الصالحة فيما يخص 

البناء الفني من جهة أخرى، ألن الفن ليس بناء لفظيا أو افتراضات اجتماعية، إنه رؤية واسعة النطاق لمركز 

فرعية التي تحيط به، رؤية تهدف إلى مساعدة اإلنسان اإلنسان في العالم ولموقفه تجاه الخطوط الرئيسية وال

 .1على الفهم، وعلى التفاعل المثمر مع ظروفه المعقدة"

إن دعوة النيهوم إلى تحرير الفن من قيود علم البالغة ومن األهداف الصالحة وغير الصالحة، قد توحي بتأثره       

ع عشر، المعروفة بـ )الفن للفن( والتي تستهدف "تفضيل بالنزعة الجمالية التي سادت األدب أواخر القرن التاس

 . لكن دعوته هذه جاءت بخصوص البناء الفني وليس املحتوى. 2الحس الجمالي على غيره من االعتبارات األخرى"

أما تعريفه للفن فهو أقرب إلى نزعة )الفن للحياة( من التعريف العام الذي قدمه الدكتور ميشال عاص ي،       

راعى فيه مختلف آراء ووجهات نظر الباحثين، المتمثل في أنه "الفاعلية اإلنسانية التي تستهدف خلق  والذي

 .3الجمال وإبداعه، وذلك بواسطة الوسائل والطرق التي يتخذها اإلنسان وسيلة ومادة لعمل تعبيري جميل"

فن على لديه مرتبط بالتعبير عن فكرة ما، فال ومما يؤكد اقتراب النيهوم من نزعة الفن للحياة، أن التعبير الفني      

رأيه "ليس لعبة جميلة داخل )الخيال( هدفها خلق الرضا النفس ي ... بل هو نتاج الفكر الهادف إلى إيجاد التعبير 

 .          4المناسب.. بمعنى أن الفنان يبدأ البناء الفني ليعبر عن فكرة ما.. ال ليحدث صورا جمالية مجردة"

ومن منطلق أن الفن عند النيهوم تحول عند بعض الفنانين إلى أالعيب شكلية، غايتها إحداث صور جمالية       

مجردة، وليس التعبير عن األفكار، واعتبار هؤالء الفنانين فاشلين يفتقرون إلى األصالة، فإنه يشير إلى أن علم 

الفن باعتباره )فكرا( أو كانت ـ على األقل ـ البالغة "قد نشأ في ظروف تاريخية معينة، كانت عاجزة عن تفهم 

مستعدة ألن تصف العمل الفني كله ـ ومرة واحدة ـ بأنه نتاج خيالي يهدف إلى إحداث الجمال، وقد فرض ذلك 
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مجموعة من القوانين الصارمة على النقد، فأصبح من المتعين أن يعتبر الناقد وحدات البالغة مبادئ جمالية، 

 . 1اس مثال البد أن يكون جميال أو قبيحا، ثم يراقب مهمته في النص طبقا لهذا االفتراض"وأن يفترض أن الجن

ويزدري النيهوم بالنقد العربي بسبب اعتماده على وحدات البالغة، والوحدة المعنية هي بالطبع: الجناس. يقول:       

أمانيا ون أمانيا( باعتبار أن حروف كلمتي )"فالناقد يفترض مبدأ جماليا في قول المتنبي مثال )حسب المنايا أن يك

ومنايا( متشابهة رغم اختالف جوهرهما...فالمتنبي لم يجمع تلك الحروف المتشابهة لكي يخلق فرقعة الجناس 

ولكن تلك الحروف اجتمعت وحدها لكي تعبر عن فكرة سابقة يحملها الشاعر في رأسه، ولو أن إحدى الكلمتين 

خرى لما أحدث ذلك أي أثر حقيقي في قيمة تلك الفكرة نفسها، باعتبار أن غاية الموت اختلفت في حروفها عن األ 

 .2تتمثل في قبوله كأمنية نهائية"

إن النيهوم لم يشر في كالمه إلى الظروف المعينة التي نشأ فيها علم البالغة، وهي البحث في أسلوب القرآن       

لوصف عمل فني متكامل باعتباره نتاج خيالي يهدف إلى إحداث وقضية إعجازه، ومن هنا جاء عدم االستعداد 

 الجمال، فالفرق شاسع بين كالم معجز ومقدس، وكالم بشري هو من نتاج الخيال غايته إحداث الجمال.

وإذا كان النقد العربي القديم، قد اعتمد كثيرا على وحدات البالغة واعتبرها مبادئ جمالية، فإن معظمه لم        

كثيرا بالجناس كما يتصور النيهوم، حتى أن معظم وقفات النقاد عنده، إنما جاءت في إطار السياق العام يهتم 

للنص، ومدى تكلفه أو مجيئه عفو الخاطر، ربما تكون النظرة السلبية إلى النقد العربي القديم، التي تبلورت في 

، هذا االفتراض. يقول: "وكنت أتحدث طوال الوقت ذهنه جراء المناهج التي كانت تدرس للطالب، هي التي دفعته إلى

وفي ذهني صورة واضحة للدراسات النقدية التي كانت تعرض على طالبنا في المدارس، فقد كانت تلك الدراسات، 

 . 3سببا رئيسيا في خلق مشاعري غير المتزنة تجاه النقد العربي كله"
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عجز بيت جاء مطلعا لقصيدة في مدح كافور اإلخشيدي يقول أما افتراضه بشأن قول المتنبي، وهو قول يمثل       

 فيه:

 كفى بك داء أن ترى الموت شافيا               وحسب المنايا أن يكن أمانيا

فإني بحثت في العديد من كتب النقد العربي، ولم أوفق في العثور على من تعرض للجناس في هذا البيت، بل إن من 

، اعتمد أساسا على معنى البيت وفكرته التي أشار إليها النيهوم، وليس على ما فيه وقف عليه من النقاد والشراح

واألمر  1من جناس. فعلى سبيل المثال: جاء تعرض القاض ي الجرجاني للبيت من ناحية استقباحه في مخاطبة ملك.

بينما استشهد  2را. كافو نفسه في تعرض ابن رشيق القيرواني للبيت، مع إشارته إلى أن المتنبي كان يخاطب نفسه ال

به البغدادي مرتين في خزانة األدب، األولى: لالستشهاد به على ندم المتنبي على فراق سيف الدولة، والثانية: 

لالستشهاد به، على أن حب النفوس للحياة قد يستحيل بغضا لما يتكرر عليها من الشدائد واآلفات التي يتمنى 

ما ورد في شرح العكبري لديوان المتنبي فهو: "كفاك داء رؤيتك الموت شفاء، أما معنى البيت ك 3صاحبها الموت.

أي إذا أفضت بك الحال إلى أن تتمنى المنايا، فذلك غاية الشدة، وإن داء شفاؤه الموت أقص ى األدواء، وإن المنية 

 .4إذا صارت أمنية، فهي غاية البلية. والمعنى: كفاك من أذية الزمان ما تتمنى معه الموت"

بقت اإلشارة إلى أن النيهوم كان يدرك أن المنهج أو الطريقة التي قدمها لدراسة النص األدبي عن طريق الحدود       

أو األبعاد الثالثة للصورة، ال يتناسب مع الطابع الغنائي الذي كان يتميز به الشعر العربي منذ نشأته وإلى اليوم، 

اجتهاد شخص ي، ورؤية شخصية، يأمل إزالة العقبات من أمامها ولذلك اعتبر ما قدمه مجرد مقترح نتيجة 

                                                           
 ،ـ ينظر: الوساطة بين المتنبي وخصومه، القاض ي علي بن عبد العزيز الجرجاني، تحقيق وشرح: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي  1

 .175منشورات المكتبة العصرية، صيدا ـ بيروت، د. ت، ص
د، يـ ينظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، أبو الحسن علي ابن رشيق القيرواني، حققه وفصله وعلق حواشيه: محمد محي الدين عبد الحم 2

 .1/111م، 1981هـ ـ 1101، 7دار الجيل، بيروت، ط
باب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق وشرح: عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ـ ينظر: خزانة األدب ولب ل 3

 .3/371، 1/371م، 1995هـ ـ 1118، 1ط
مكتبة  ةـ ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبرى، ضبطه وصححه ووضع فهارسه: مصطفى السقا وإبراهيم األبياري، وعبد الحفيظ شلبي، شرك 4

 .1/181م، 1951هـ ـ 1391ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، القاهرة، ط األخيرة، 
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وتوسعتها بدراسة شاملة. يقول: "أنا أعتقد أن ما أقترحه من دراسة أي نص أدبي عن طريق هذه األبعاد الثالثة 

للصورة، عمل يمكن أن يكون مجديا إلى حد كبير، أو على األقل أكثر جدوى من الدراسات البالغية وحدها، وأنا 

أعتقد أن ذلك إذا أمكن توسيع نطاقه بدراسة شاملة، سوف يقودنا في النهاية لكي نضع أيدينا على مقياس متكامل 

في تقييم قيمة النصوص األدبية، ولكن ذلك كله يجب أال يحدث إال بعد التأكد من خلو الطريق من األخطاء التي 

 .1أكون قد وقعت فيها لسبب أو آلخر"

رأى بعد أن قام بتطبيق هذا المنهج على عدة نصوص، أن تجزئة الصورة من خالل الحدود التي ومع ذلك فإنه       

اقترحها عمل يشين الرؤية الشعرية. قال عند بداية دراسة الصورة في بعض األمثلة: "وعبر األمثلة التالية أنا أزمع 

ـ عمل مفتعل يشوه نطاق الرؤية الشعرية أن أتخلى عن تجزئة الصورة داخل حدودها الثالثة، ألن ذلك ـ في الواقع 

إلى حد كبير، وإذا كنت قد التزمته حتى اآلن، فقد كنت مضطرا إلى ذلك للخروج من منطقة الغموض التي تفرضها 

 .           2جدة هذه الدراسة، ولتقديم فكرتي داخل منهج دراس ي محدد"

 ففي اعتقادي أنه كان يهدف من وراء ذلك إلى أمرين:وعلى الرغم مما طرحه النيهوم من مفاهيم وتصورات،       

األول: يتعلق باإلبداع الشعري، ويتمثل في الدعوة إلى الشعر الدرامي القائم على الرمز واألسطورة، والتخلي عن 

النموذج القديم للشعر، المتمثل في الشعر الغنائي القائم على األسلوب التقريري المباشر والنزعة الخطابية، 

ى األنماط البالغية للصورة، وهذا ما يتضح من خالل المنهج الذي اقترحه لدراسة النصوص األدبية، ومن وعل

 النصوص التي حللها أو استشهد بها. 

الثاني: يتعلق بالعملية النقدية، ويتمثل في الدعوة إلى إعطاء أكبر قدر من الحرية في الممارسة النقدية، والنظر إلى 

فة ال حدود لها، ومقدرة على التفاعل، والتحرر من القواعد الصارمة التي تفرضها المناهج النقد باعتباره ثقا

الضيقة، التي كانت تدرس للطالب في تلك الفترة، والتي كانت سببا في نظرته السلبية للنقد العربي، والعمل على 
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وله الذي أنقله كامال ألهميته: تجديد المناهج الدراسية بما يواكب روح العصر، وهذا ما عبر عنه صراحة في ق

"وإذا كان ثمة ما آمله تجاه هؤالء الطالب، فهو أن تتاح لهم الفرصة لكي يتخلصوا من مناهجنا النقدية الضيقة 

األفق، ويفتح الطريق آمالهم لفهم النقد باعتبار أنه ثقافة حقيقية غير محدودة، وأصالة في الفهم، وقدرة على 

ان نفسه قبل أن يكون مجموعة من القواعد الصارمة... ولعله من األفضل أن نذكر هنا التفاعل مع معاناة الفن

أن تلك المناهج البالغية تتجه اتجاها متعمدا إلى إلغاء حرية الفرد في تقدير صور األدب الجمالية، وتفرض عليه 

ر ية الفرد نفسه تجاه أكثمقياسا واحدا صارما بحجة مساعدته على الفهم، وإن ذلك كله ال يعني سوى إلغاء حر 

ميادين ثقافتنا حاجة إلى الحرية. فمن أجل أنفسكم أعطوا طالبنا فرصة أفضل، وكفوا عن مساعدتهم على الفهم، 

فقد أصبح األمر مجرد خلق لقالب واحد مهزوز، وغير قادر على مزاولة األصالة، ولنذكر اآلن أن ليبيا القادمة، 

لشعوب التي نعتمد منها مناهجنا، لم تستطع أن تمض ي بعيدا إال عن طريق تبنى داخل مدارسنا وحدها، وإن ا

 .1تغيرات رئيسة في تلك المناهج"

 الخاتمة

بما أن األدب بعامة والشعر بخاصة، ال يمكن أن يتجاوز الكلمة والصورة بأي حال من األحوال، فقد كانت        

في طرح مفاهيمه وتصوراته النقدية، التي يمكن تلخيصها  الكلمة والصورة هما األساس الذي اعتمد عليه النيهوم

 في النقاط التالية: 

 اراألفك عن التعبير وعن الشعرية، الرؤية تحقيق عن عاجزة البشرية، الموهبة ودون  لوحدها، الكلمات إن 

 .  الشاعر نفس في المعقدة واألحاسيس والمشاعر

 أعماقها، يف غامضا شيئا تحمل كلمات وجود ونفي الال،ظ يكسبها للكلمات خاص استعمال وجود على التأكيد 

 .واهما ذلك يرى  من واعتبار خارجي، سند دون  داخلية ظالال تمتلك أو

                                                           
 .113ـ نفسه، ص 1
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 معقدة يقةبطر  والمستمع المتكلم ذهن في تتوالى التي الذهنية، الصور  من مجموعة الواقع في هي الكلمات إن 

 .اثنان فيه يتشابه ال انطباعا محدثة ما،منه لكل السابقة بالتجارب ممتزجة خارقة، وبسرعة

 ال بالصور  يقع التفكير وأن األدبي، الخلق عملية في والسابقة وجوهره، الفني العمل أصل هي الصورة اعتبار 

 الكلمات، في خلل أو ارتباك أي وأن الخارج، إلى فكرته نقل اإلنسان يريد عندما تاليا تأتي الكلمة وأن بالكلمات،

 .وخللها الصورة الرتباك هرمظ إال هو ما

 والثانية نشره، وأ النص تدمير يقرر  ثم لنفسه، كلماته الفنان يقرأ عندما األولى: بمرحلتين يمر األدبي العمل إن 

 .قبوله أو رفضه ويقرر  النص المتلقي يستلم عندما

 أو ختلفينم صينشخ قبل من التفاصيل في اختالفات وبدون  واحدة، بطريقة يفهم أن يمكن ال األدبي النص 

 .األدبية اآلثار تجاه اآلراء وإبداء التذوق، حرية تستمد هنا ومن متفقين،

 وإثارة اعاته،بانطب تذكيره هو إليه، ش يء أي نقل في الطرق  وأصلح المتلقي، إلى ش يء نقل يستطيع ال المبدع 

 .التخيل على دفعه طريق عن نفسه، في والعامة الخاصة االنفعاالت من قدر أكبر

 من علموال الفن واعتبار. وتنقيحها النصوص مراجعة أهمية وعلى اإلبداع، عملية في العقل دور  على التأكيد 

 .الحواس بقية من وتعقيدا رقيا أكثر العقل، حواس من حاسة والخيال وحده، العقل نتاج

 عبيرات مشاعرال عن وللتعبير بالخارج، لالتصال الوحيدة الوسيلة كونه أساس على الخيال مفهوم يقوم 

 شعري  يالخ: قسمين إلى بهما االرتباط عدم أو والمكان الزمان بعاملي االرتباط أساس على وينقسم نرتضيه،

 . عنهما منفصل علمي وخيال بهما مرتبط

 الخارج إلى ريقط عن باحثا مشاعره الفنان فيها يحمل التي اللحظة تلك كونها في الشعرية الرؤية مفهوم يتمثل 

 الرياض ي، دالتجري ميزة يحرمها الذي هو والمكان الزمان بعاملي ارتباطها واعتبار ومعاناته، وأفكاره هتجارب عبر

 . الجامحة وغير الجامحة األفكار عداد في إدراجها إلى الناس ويدفع
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 أن لقيالمت يريد الذي الصحيح االنطباع اختيار على الشاعر قدرة أساس على الشعرية الموهبة مفهوم يقوم 

 وبين األصيل نانالف بين وللتفريق األدبي، النص قيمة تحديد في معيارا القدرة هذه واعتبار فكرته، تجاه حسهي

 .الدخيل

  بينما باع،االنط لخلق المناسبة الصورة إيجاد في تتمثل األولى: مرحلتين عبر اختيارها، أو الصورة بناء يتم 

 .جدوى  الصور  أكثر اختيار في الثانية تتمثل

 الذي لمكانا: حدود بثالثة محدد إطار في وموضوعه، الفنان بين الباهر اللقاء كونها في الصورة مفهوم ليتمث 

 فيه ويشترط إلينا، لنقله تمهيدا النص يحمله الذي األثر. والفراغ والزمن الضوء بأبعاد يحفل أن بد ال

 األنسب يه الحدود هذه واعتبار ه،وبدايت األصلية النص فكرة وهي والحقيقة. وظروفه الفنان بين التفاعل

 . الفنية الصورة لدراسة

  التعبير إيجاد إلى الهادف الفكر نتاج هو بل النفس ي، الرضا خلق هدفها النص، داخل جميلة لعبة ليس الفن 

 إلى هدفي به، املحيطة الخطوط تجاه ولموقفه العالم، في اإلنسان لمركز النطاق الواسعة والرؤية المناسب،

 .المعقدة ظروفه مع المثمر التفاعل وعلى الفهم، على اإلنسان ةمساعد

 أو ية،جمال كانت سواء عليه، المفروضة القيود من الفني البناء ناحية من الفن تحرير أهمية على التأكيد 

 .صالحة غير أو صالحة أهداف أو بالغية،

 والتأثر ،الضعف عصور  نتاج كان ما اصةوبخ واألدبي، والبالغي النقدي العربي؛ التراث تجاه السلبية النظرة 

 .المعاصر العربي الشعر في الجديد االتجاه شعراء وبشعر الشعر، في الغربي بالنموذج

 يديةالتجس الصورة ومن الشعري  الوزن قيمة من والتقليل المركبة، اإليحائية الصورة أهمية على التأكيد 

 .الشعر في طابيةالخ والنزعة النثري  لألسلوب قيمة أي ونفي للصورة، البالغية األنماط في المتمثلة والتصويرية

 عبر الصورة دراسة خالل من الدبي، النص دراسة بشأن النيهوم قده الذي المقترح نجاح من التأكد عدم 

 .أخطاء من فيه ما تزيل شاملة بدراس نطاقه توسعة في واألمل اقترحها، التي الحدود
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 غير قافةث بوصفه النقد إلى والنظر الفرد، حرية تكبل التي األدبية، يةالدراس المناهج تغيير إلى الدعوة 

 . الفنان معاناة مع التفاعل عل وقدرة الفهم، في وأصلة محدودة،

 المصادر والمراجع

 داراتإص العواس ي، امحمد سالم العشرين، القرن  من الثاني النصف خالل ليبيا في األدبي النقد اتجاهات 

 .م1010 سرت، ،العام الثقافة مجلس

 .األدب وفنونه، محمد مندور، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د.ت 

 م.1950، 1األدب والفن، ميشال عاص ي، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط 

 م.1991، 10أصول النقد األدبي، أحمد الشايب، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط 

 ب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق وشرح: عبد السالم محمد خزانة األد

 م.1995هـ ـ 1118، 1هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

 .الخيال الشعري عند العرب، أبو القاسم الشابي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، د.ت 

 1ر، الشركة المصرية العالمية للنشرـ لونجمان، القاهرة، طالخيال مفهوماته ووظائفه، عاطف جودة نص ،

 م.1998

  ،م، 1991هـ ـ 1111دراسات في النقد األدبي المعاصر، محمد زكي العشماوي، دار الشروق، القاهرة

 .119ـ118ص

  الداللة المركزية والهامشية في لغة الصادق النيهوم، مهارة امبارك محمد حسين، رسالة ماجستير في

اسات اللغوية مقدمة إلى قسم اللغة العربية، كلية اآلداب والتربية، جامعة سرت، العام الجامعي الدر 

 م. 1009/1010

  .الديوان، عباس محمود العقاد وإبراهيم عبد القادر المازني، دار الشعب، القاهرة، د.ت 
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 م األبياري، قا وإبراهيديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبرى، ضبطه وصححه ووضع فهارسه: مصطفى الس

هـ ـ 1391وعبد الحفيظ شلبي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، القاهرة، ط األخيرة، 

 .1/181م، 1951

  ،م.1951هـ ـ 1391ديوان كثير عزة، جمعه وشرحه: إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت 

  م.1001، 1النشر، الماية. ليبيا، طالذي يأتي وال يأتي، الصادق النيهوم، تالة للطباعة و 

 م.1958هـ ـ 1398، 1ـ الشابي وجبران، خليفة محمد التليس ي، الدار العربية للكتاب، طرابلس ـ تونس، ط 

  ،الشعر العربي المعاصر. قضاياه وظواهره الفنية والموضوعية، عز الدين إسماعيل، المكتبة األكاديمية

 م.1991، 7القاهرة، ط

 ،هـ.1113أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، دار الحديث، القاهرة،  الشعر والشعراء 

  الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، بشرى موس ى صالح، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار

 م.1991، 1البيضاء، ط

 ت ـ الدار لعربي، بيروالصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب، جابر عصفور، المركز الثقافي ا

 م. 1991، 3البيضاء، ط

  :العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، أبو الحسن علي ابن رشيق القيرواني، حققه وفصله وعلق حواشيه

 م.1981هـ ـ 1101، 7محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ط

 دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، في نقد الشعر العربي المعاصرـ دراسة جمالية، رمضان الصباغ ،

 م.1001، 1اإلسكندرية، ط

  :كتاب أسرار البالغة في علم البيان، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، قرأه وعلق عليه

 أبو فهر محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، د.ت. 
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  حمن بن محمد الجرجاني، قرأه وعلق عليه: أبو فهر كتاب دالئل اإلعجاز، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الر

 م.  1991هـ ـ 1113، 3محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، ط

  كتاب الصناعتين. الكتابة والشعر، أبو هالل الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري، تحقيق: علي محمد

 م.1981ـ  هـ1101البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، 

 .الكلمة والصورة، الصادق النيهوم، إعداد وتحقيق: سالم الكبتي، تالة للطباعة والنشر، الماية ـ ليبيا، د.ت 

  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، أبو الفتح ضياء الدين، نصر الله بن محمد بن األثير، قدمه وعلق

 ، د.ت. 1هرة، طعليه: أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار نهضة مصر، القا

  معجم المصطلحات األدبية المعاصرة ـ عرض وتقديم وترجمة، سعيد علوش، دار الكتاب اللبناني، بيروت ـ

 م. 1987هـ ـ 1107، 1وسوشبريس، الدار البيضاء، ط

 م.1999هـ ـ 1119، 1المعجم المفصل في األدب، محمد التونجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

 د.ت. 3أمين، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط النقد األدبي، أحمد ، 

  ،م.1953النقد األدبي الحديث، محمد غنيمي هالل، دار الثقافة ودار العودة، بيروت 

  ،نوارس الشوق والغربة ـ بعض من رسائل الصادق النيهوم، جمع وتحقيق سالم الكبتي، تالة للطباعة والنشر

 م.1001، 1الماية ـ ليبيا، ط

  بين المتنبي وخصومه، القاض ي علي بن عبد العزيز الجرجاني، تحقيق وشرح: محمد أبو الفضل الوساطة

 إبراهيم وعلي محمد البجاوي، منشورات المكتبة العصرية، صيدا ـ بيروت، د. ت.

        

            

 


