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 الباب الثالث
 الخيال في الشعر و النظم

 
ْتثت الباحثة يف ىذا الباب عن اطتياؿ يف الشعر و اطتياؿ يف النظم و ذكر يف ىذا  

 ُت ىذه العناصر فيهما.فرؽ بالبح  العناصر اليت وجدت يف الشعر و النظم و ال

و  ۲۲البليغةالشعر ىو الكبلـ اظتوزوف اظتقفى اظتعرب عن األخلية البديعة و الصور اظتؤثرة  

فنبلحظ بأف  و النظم , إذا نظرنا اىل تعريف الشعر۲۳اقصدالنظم ىو الكبلـ اظتوزوف اظتقفى 

 اوياف ألف فيهما الوزف و القافية لكن ىناؾ الفرؽ كما يف البح  األيت.الشعر و النظم متس

الوزف ىو اإليقاء اضتاصل من التفعيبلت الناجتة عن كتابة البيت الشعري كتابة   

و الوزف ينطلق من كوف الكلمات العربية من متحركات فساكنات و ىذه حتسب  ۲۴عروضية

توبا و وفق النطق هبا ال حسب كتابتها فكل ما ال ينطق بو يسقط يف الوزف و لو كاف مك

 .۲۸بالعكسالعكس 
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و تنقسم  تفاعيلا يف غتموعات شتاىا مز ر و ىذه اظتتحركات و الساكنات جتمع  

, فَاِع  ُلْن, ُمَفاَعَلُُتْ التفاعيل إىل قسمُت أصوؿ و فروع فاألصوؿ أربعة و ىي فَػُعوُلن, َمَفاِعيػْ

   ۲۸ُمْستَػْفِع ُلنْ ُلْن, فَاِعبلَُتْن, ُمتَػَفاِعُلْن, َمْفُعواَلُت, الَُتْن و الفروع ستة و ىي فَاِعُلْن, ُمْستَػْفعِ 

 ؿتو قوؿ أيب النجم:

ُفُش ِمْنػُو اطْتَْيُل َما اَل تَػْغزُلُوُ   البيت  : تَػنػْ

 التفعلة : تنفش من     ىلخيلما     ال تغزلو

 ۲۶نْ لُ عِ فْ تػَ سْ مُ      نْ لُ عِ فْ تػَ سْ مُ        نْ لُ عِ تَ فْ الوزف   : مُ 

و القافية ىي اضتروؼ اليت يلتزمها الشاعر يف آخر كل بيت من أبيات القصيدة و يبدأ  

  الساكنمن آخر حرؼ ساكن يف البيت إىل أوؿ ساكن سبقو مع اضترؼ اظتتحرؾ الذي قبل 

 أيب النجم:ؿتو قوؿ   ۲۷

 ُوقُػْوفًا هِبَا َصْحيب َعَليَّ َمِطيػُُّهْم      يَػُقْوُلْوَف اَل تُػْهِلْك َأًسى َو حَتَمَِّليْ 

 يبدأ من حرؼ اضتاء إيل حرؼ الياء." تحملي " القافية يف ىذا البيت 
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لقافية يف الشعر و النظم كاف الوزف و القافية يف و لكن ىناؾ الفرؽ بُت الوزف و ا 

الشعر لبع  العاطفة كما قاؿ أزتد الشايب يف كتابو أصوؿ النقد األديب " و إذا ال بد يف 

تعريف الشعر من مبلحظة عنصرين ىامُت أحدمها مادي و ىو العاطفة اظتسندة بفكرة كما 

ه اظتادة أداء كامبل و ىي اطتياؿ و اللغة تقدـ و الثاين صوري و ىو الوسيلة اليت تؤدي هبا ىذ

و أما الوزف و القافية يف النظم فلتيسَت حفظ القاعدة العلمية كما يف ألفية  ۲۹اظتقفاةاظتوزونة 

 .۲۸مالك ابن

اد جيعل النظم دوف مرتبة الشعر يف اصتودة من حي  اظتضموف و اطتياؿ و و معظم النق 

العاطفة و غَتىا من عناصر الشعر دوف الوزف فالشعر عادة يطفح بالشعور اضتي و العاطفة 

و يشًتط يف الشعر شرؼ  ۳1القلبالصادقة فيؤثر يف مشاعرنا ألف ما خرج من القلب وقع يف 

اظتعٌت و صحتو, جزالة اللفظ و استقامتو, اإلصابة و الرقة يف الوصف, اظتقاربة يف التشبيو, 

إلتحاـ أجزاء النظم و حتَت الوزف اظتناسب, مبلئمة اظتستعار منو للمستعار لو, مشاكلة اللفظ 
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و النظم فركب بطريقة ال يقصد هبا إال احملافظة على الوزف و  ۳0للمعٌت و مبلئمتهما للقافية

 .۳۲اإليقاع

حىت  ۳۳األوىل غايتو العاطفةفاطتياؿ ىو من خصائص الشعر ألف اطتياؿ وسيلة لبع   

و روائيا او قصصيا يعرؼ األديب كيف جيعل دنياه اطتيالية يثَت األديب عواطفنا شاعرا كاف ا

و استعارة االو اأودع من اضتياة الواقعية و أشد تأثَتا يف نفوسنا و إثارة لعواطفنا بوسيلة التشبيو 

"قد حاوؿ  ٖٖيف كتابو أصوؿ النقد األديب صحيفة  و اظتبالغة كما قاؿ أزتد الشايباالكناية 

تسمو إىل مستوى نفسو الثائرة و تستطيع تصوير ما فيها من آثر  األديب إصطناع لغة أخرى

القوة الوجدانية فيلجأ إىل الصور اليت جتسم اظتعاين و تنقلها إىل درجة أرقى لتزداد قوة و رتاال 

و من ىنا عرفنا أف حصوؿ  و التخييل"او اظتبالغة او الكناية استعارة االو ايلجأ إىل التشبيو 

 و الكناية كما وجدنا يف بعض نظم ألفية ابن مالك.استعارة االو ابية اطتياؿ بوجود التش

 اظتقياس العاـ للخياؿ األديب يدخل يف ىذه النواحي: 

  قوة الشخصيات اظتبتكرة و مبلئمتها للغرض الذي ابتكرت لتمثيلو 
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   طفنفعاالت مث ما تبعثو من عوااقوة التشابو بُت اظتشاىد اطتارجية و ما توحى بو من 

   رتاؿ تصوير الطبيعة ذلك اصتماؿ الذي جيعلنا نعشقها و نتأمل يف ػتاسنها و نتفهم

 أسرارىا

  ستخداـاالاصتدة يف الصور البيانية حىت ال تكوف مبتذلة أخلقها طوؿ 

   ۳۴غتسمة واالقدرة على إبراز اظتعاين ْتي  تًتاءى كأهنا ػتسة   

و لكن ىناؾ  كما قالت الباحثة أنفا  ؿ يف النظم كألفية ابن مالكو قد يكوف اطتيا

القرؽ بُت اطتياؿ يف الشعر و اطتياؿ يف النظم كاف اطتياؿ يف الشعر أكثر تبعا ظتكانة العاطفة 

ستعارة اظتكنية و التشبيو البليغ و حسن التعليل كاالوي العناصر فيو  قفيو و كاف خياؿ الشعر 

و كاف اطتياؿ يف النظم أقّل و أضعف لصنعة   ۳۸القراء ت القوية يفنفعاالاالليستطيع بع  

 .۳۶اإلفادة يرمي اإلضاحية ألف النظم

اطتياؿ يف الشعر أكثر و أقوى ألف الشعر حيتاج اطتياؿ لبع  العاطفة فنعرؼ اآلف أّف 

 م للفائدة.و اطتياؿ يف النظم أقل و أضعف ألف النظ
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