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ٕٓٗ 


 الصورة احلسية يف شعر ناصر كاظمي 

 و (7102  يىىًهعدد )  دللة كلًة الدراسات اإلىساىًة



 

ٕٓ٘ 

  د/ والء سيد عبدالستار السيد

 و(7102 يىىًهعدد )  راسات اإلىساىًةدللة كلًة الد

 املقدمة
تعتبر الصورة الشعرٌة وسٌلة الشاعر وأداته للتجدٌد 

لدى ا فً تذوق أشعاره ز فً الشعر، كما تعد سببًا ربٌسً والتمٌ

فاق جدٌدة ٌموم ؤثر بها، لما تثٌره فً الذهن من آوالت المتلمً

الشاعر بافتعالها لو نجح فً إلامة عاللات وروابط منفردة ؼٌر 

 افالً ؾ إلى التجربة اإلنسانٌة وعًٌا وآمتداولة تضٌ وأمؤلوفة 

فالشاعر ٌستؽل الجمال التً تضفٌه الصورة الشعرٌة  جدٌدة.

 ،لها من جذب المتلمً الوظٌفً األداءجانب  إلىعلى عمله، 

راكه دن على إمعتمدا فً ذل ،والمدرة على نمل وإٌصال العاطفة

 وملكة الخٌال التً ٌتمتع بها وعلى عمك التجربة.

التعبٌر عن العوالم الشعورٌة  مٌل الشاعر إلىوبسبب 

الحسٌة، أي مٌله مدركات الالمجردة بطرٌمة تجعله ٌستثمر 

، فإننا نجد للصور الحسٌة المحسوس إلىلالنتمال من المجرد 

، وذلن ألن التعبٌر الحسً حضوًرا واضًحا فً النصوص الشعرٌة

من تموٌة ؤثٌر الصورة وأداة لتمكٌنها وسٌلة من وسابل ت ٌعد

 ؛ومن هنا تكمن أهمٌة البحث .على المتلمًالنفسً لعها أثرها وو

إذ تعد دراسة الصورة وسٌلة للكشؾ عن شخصٌة الشاعر 

بل وحٌاته االجتماعٌة ومدى تؤثره بؤحداث  ،ٌةوطباعه النفس

العصر، ولد ولع االختٌار على أحد تصنٌفات الصورة الشعرٌة 

بؽرض إظهار ما وهً الصورة الحسٌة فً شعر ناصر كاظمً، 

فً الكشؾ عن  وظٌفًحضور واضح وأداء  لهذه الصورة من

 عاطفة الشاعر وسماته النفسٌة.



 

ٕٓٙ 


 الصورة احلسية يف شعر ناصر كاظمي 

 و (7102  يىىًهعدد )  دللة كلًة الدراسات اإلىساىًة

فً شعر ناصر لجزبٌة ولد لمت بتصنٌؾ الصور الحسٌة ا

إلى صور بصرٌة وصور سمعٌة وأخرى شمٌة ولمسٌة، كاظمً 

ها فً النصوص وجاء ترتٌبها فً البحث وفمًا لمدى حضور

الصور الجزبٌة المركبة والتً وردت جبت ب، ثم الشعرٌة عنده

 ذكر مثٌرات حاستٌن فً النموذج الواحد. بأو  ،بمزاوجة حاستٌن

كم كبٌر من األشعار التً ولد حرصت على االستشهاد ب

تزٌد الصورة وضوًحا والمعنى لوة سواء كانت هذه األشعار من 

الؽزل أو من النظم لدى ناصر كاظمى، أما فٌما ٌتعلك بالؽزل فمد 
اكتفٌت بالبٌت محل االستشهاد باعتبار أن الؽزلٌة فً الشعر 

األردي تتمٌز بؤن كل بٌت منها فٌها وحدة لابمة بذاتها من حٌث 
إال أن تكون ضمن  لمعنى ؼٌر مرتبط بما لبله أو بما بعده،ا

وهو للٌل فً الؽزل  –الؽزلٌة معانً متسلسلة فً أكثر من بٌت 
أما فً النظم فمد  عندبذ أتٌت فً الشاهد بهذه األبٌات، –األردي 

باعتبار أن النظم بممطوعة كاملة فً الشاهد حرصت على أن آتً 
 مسلسل فً معانٌه.

وخاتمة، خمسة مباحث ممدمة وتمهٌد وث إلى ٌنمسم البح
ٌتناول التمهٌد إطاللة سرٌعة على مصطلح الصورة الشعرٌة 

أما المبحث وأهمٌتها وتصنٌفها،  والصورة الحسٌة وأهمٌتها،
اته وآثاره األول فهو بعنوان "ناصر كاظمً" وٌتناول حٌ

، والمبحث الثانً بعنوان "الصورة وموضوعات وسمات شعره
والمبحث الثالث  ،"البصرٌة فً شعر ناصر كاظمًالحسٌة 

ثم  ،"فً شعر ناصر كاظمى بعنوان "الصور الحسٌة السمعٌة
فً  المبحث الرابع بعنوان "الصور الحسٌة الشمٌة واللمسٌة

"، أما المبحث الخامس فهو بعنوان "الصور شعر ناصر كاظمى

 ". وٌنتهً البحث بخاتمةالحسٌة المركبة فً شعر ناصر كاظمً
النتابج التً توصل إلٌها البحث، ثم ثبت المصادر  تشمل

 والمراجع.



 

ٕٓ2 

  د/ والء سيد عبدالستار السيد

 و(7102 يىىًهعدد )  راسات اإلىساىًةدللة كلًة الد

 متهًد

 الصىرة الصعريةمصطلح 

تعد الصورة الشعرٌة معٌاًرا فنًٌا فً دراسة الشعر ونمده 

بوصفها لٌمة جمالٌة تحددها أخٌلة الشعراء، وبراعتهم فً 

 الوال تز -فكانت الصورة اختٌار األدق ولعًا على نفسٌة متلمٌهم. 

براعته ولدرته على عتبار فً الحكم على الشاعر وموضع ا -

منذ أرسطو  عرٌةتعرض مصطلح الصورة الشولد  .إٌصال المعنى

"فٌرى أرسطو أن متعددة؛  إلى الٌوم، لتفسٌرات وتحلٌالت

الصورة هً أًٌضا استعارة، إذ أنها ال تختلؾ عنها إال للٌال 

رة، ولكن عندما ٌمال فعندما ٌمال: وثب كاألسد فنكون أمام صو

وثب األسد فنكون أمام استعارة.... وٌتضح من هذا النص أن 

مصطلح الصورة ٌطابك عند أرسطو ما ٌعرؾ عندنا الٌوم 

بالتشبٌه المرسل."
(ٔ) 

ولو انتملنا إلى النماد المحدثٌن والمعاصرٌن لوجدنا أن 

مصطلح الصورة ٌشمل لدٌهم مختلؾ المصطلحات البالؼٌة 

وعلى سبٌل المثال  ،ى جانب أنواع أخرى من المجازالمدٌمة إل

فً الشعر هً الشكل الفنً " الصورة أن  بد المادر المطد. ع ٌرى

الذي تتخذه األلفاظ والعبارات بعد أن ٌنظمها الشاعر فً سٌاق 

بٌانً خاص لٌعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعرٌة الكاملة 

اناتها فً الداللة اللؽة وإمك فً المصٌدة، مستخدما طالات

                                                                 
1

، 15الولً دمحم، الصورة الشعرٌة فً الخطاب البالغً والنمدي، ص - 
 م1991الطبعة األولى، بٌروت لبنان 
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 الصورة احلسية يف شعر ناصر كاظمي 

 و (7102  يىىًهعدد )  دللة كلًة الدراسات اإلىساىًة

والتركٌب واإلٌماع والحمٌمة والمجاز والترادؾ والتضاد، 

، واأللفاظ الفنًس وؼٌرها من وسابل التعبٌر والممابلة والتجان

ٌصوغ منها ذلن الشكل  التًوالعبارات هما مادة الشاعر األولى 

".، أو ٌرسم بها صورة شعرٌةالفنً
(ٕ)

 

ٌفات للصورة أما فً األدب األردي فهنان عدة تعر

تُعََرؾ بؤنها الشعرٌة ال تختلؾ عن تعرٌفاتها لدى النماد العرب، ف

تركٌبة  المارئ"ذلن الجزء من الشعر أو النظم والذي ٌولد بذهن 

ذهنٌة عاطفٌة متؤثرة بالُمدرن الحسً وانعكاسه على الذهن."
(ٖ)

  

كما تُعَّرؾ أًٌضا بؤنها " األسلوب الذي ٌعتمد فٌه الشاعر 

تشبٌه واالستعارة، والرمز واألسطورة وجمالٌات الشعر على ال

األشٌاء ب هعن شعوره بعاللاتوالذي ٌعبر  األخرى،

والمحسوسات."
(ٗ)

، األردٌة "پٌكرلى الصورة فً اللؽة ٌطلك عو 

."، صورتتمثال
(٘)   
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ٕٓ2 

  د/ والء سيد عبدالستار السيد

 و(7102 يىىًهعدد )  راسات اإلىساىًةدللة كلًة الد

 أهنًة الصىرة الصعرية

عن أهمٌة الصورة الشعرٌة تحدث عدد كبٌر من النماد 

مركزٌن على أن الصورة هً  ،ً العربً الحدٌثفً النمد األدب

المنظومة الشعرٌة وأهم أدوات الشاعر التعبٌرٌة  وركٌزة جوهر

"إن لؽة الفن لؽة انفعالٌة،  :خالل عدة آراء نذكر منهامن 

بٌة معمدة ٌواالنفعال ال ٌتوسل بالكلمة وإنما ٌتوسل بوحدة ترك

الصورة ة". فحٌوٌة ال تمبل االختصار نطلك علٌها اسم "الصور

، وكل لصٌدة من المصابد وحدة إذن هً واسطة الشعر وجوهره

 ،كاملة تنتظم فً داخلها وحدات متعددة هً لبنات بنابها العام

وكل لبنة من هذه اللبنات هً صورة تشكل مع أخواتها الصورة 

نفسه." الفنًالكلٌة التً هً العمل 
(ٙ)

  

اد األدب وتستوي أهمٌة الصورة الشعرٌة لدى كل من نم

أن  بً ونماد األدب األردي، إذ ٌرى نماد األدب األرديالعر

الصورة الشعرٌة هً أهم معٌار فً تمٌٌم المنظومة الشعرٌة، 

والذي  ،حٌث ٌرون أن "ما ٌمٌز الشعر عن النثر هو جماله

 ،واألسطورةٌتضمن كل من التشبٌه واالستعارة والرمز 

والصور الشعرٌة، وأن  واالستخدام الجدٌد لأللفاظ والتلمٌحات

                                                                 

، 11الولى دمحم، الصورة الشعرٌة فً الخطاب البالغً والنمدي، ص - 6
آسٌة داحم، اإلٌماع المعنوى فً الصورة وللمزٌد عن أهمٌة الصورة راجع: 

م، عز الدٌن 2119الشعرٌة، محمود دروٌش نموذجا )رسالة ماجستٌر(، 
رنة، إسماعٌل، األسس الجمالٌة فً النمد العربً، عرض وتفسٌر ومما

 م1992هـ 1412الماهرة، 



 

ٕٔٓ 


 الصورة احلسية يف شعر ناصر كاظمي 

 و (7102  يىىًهعدد )  دللة كلًة الدراسات اإلىساىًة

السحر أهم هذه المحاسن كلها هً الصورة الشعرٌة، فهً ذلن 

وجاذبٌته." الذي ٌعتبر سببًا فً تؤثٌر الشعر
(2) 

لحركة التصوٌر الشعريالدعابم الفنٌة  ترتبطو
(2)

باللؽة  

الموسٌمً وهٌبة الشعر وؼٌرها من األسس  واإلٌماعواألسلوب 

استعمال لؽة الحدٌث : عر، نذكر منهاالفنٌة التً ٌرتكز علٌها الش

عة اللفظٌة والتكلؾ، واستحداث نمط ، والبعد عن الصنالٌومً

عرض الفكرة عن وجدٌد للتعبٌر عما ٌجول بخاطر الشعراء، 

وكان أهم ما  .االرتكاز على روح الشعرو، طرٌك التصوٌر

لشعر هو تصوٌر المشاعر علٌه حركة التصوٌر فً ا ارتكزت

                                                                 

تسنٌم رحمان، تمثال كارى كى تحرٌكـ اور جدٌد نظم )رسالة  - 1

 ء2119الہور ، ، پنجاب ٌونىوژسٹى2دكتوراه(، ص

9
فً مطلع المرن العشرٌن،  Imagismبدأت حركة التصوٌر العالمٌة  - 

"الخرٌف"، "غروب شمس  T.S.Hulmeوكان نظمً الشاعر البرٌطانى 
ن" هما المحركان لهذه الحركة العالمٌة. ولد طبع هذٌن النظمٌن إحدى المد

". ثم تم تشكٌل  poets clubم فً كتٌب بعنوان "1919فً ٌناٌر عام 
م أسسها كل 1919" عام school of imagesجماعة جدٌدة بعنوان "

م 1912. كما لام اٌذرا باوند عام  F.S. Flintمن هٌوم والشاعر والنالد 
أدبٌة، أتفك أعضاؤها على التعبٌر عن الشعر بما ٌسمى  بتشكٌل جماعة

" ، ولد تأثرت هذه الجماعة جمٌعها بأفكار هٌوم. Imagismبالتصوٌر "
ولد ألرت هذه الحركة بدعائم فنٌة جدٌدة تضفً على النصوص الشعرٌة 
أفالا جدٌدة من وسائل التعبٌر وأفاق الخٌال الشعري النابض المتحرن 

تسنٌم رحمان، تمثال لذي ال ٌتسم بالغموض أو الرمز. )والمثٌر للذهن وا
 ء(2119، الہور 32:21كارى كى تحرٌكـ اور جدٌد نظم، ص



 

ٕٔٔ 

  د/ والء سيد عبدالستار السيد

 و(7102 يىىًهعدد )  راسات اإلىساىًةدللة كلًة الد

بوضوح تام
(2)

بدورها هذه  التصوٌر الشعري ولد انتملت حركة .

 ا.تؤثر بها شعراء األردٌة كثٌرً ، والشعر األردي إلى

 بنماذج جٌدة للصور الشعرٌة األرديالشعر وٌزخر "

خسرو وحتى شعراء  المنسوبة إلى امٌر ةالمدٌم هبداٌة من نماذج

عرٌة فً كما أننا نجد نماذج جٌدة للصور الش العصر الحدٌث.

والمرثٌة  دي من الؽزل والمثنويأصناؾ الشعر األر جمٌع

والمصٌدة والمسدس والمخمس والرباعً والمطعة وؼٌرها"
(ٔٓ)

 .

 الصورة الشعرٌة أصبحتومع بداٌة الشعر األردي الحدٌث 

النماد ٌرى أن  بعضكل شاعر، حتى أن الممٌز لسلوب بمثابة األ

إذ ال ٌمكن  "اتجاه الرمز فً الشعر األردي الحدٌث راج بفضلها،

لزم أن تصاغ ٌ توصٌل الفكرة، ولذاللرموز بمفردها أن تنجح فً 

"المارئثٌر ذهن ضمن صورة شعرٌة ت
(ٔٔ)

أن  البعضكما ٌرى  .

لتشبٌهات واالستعارات با اعر األردي الحدٌث لم ٌعد ٌكتفًالش

جدٌدة فً وأسالٌب  ألشكالوبدأ ٌتطلع  ،والرموز الموروثة

 اكتسبهالذي فاظ والرموز والخٌال الحسً مثل األلالتعبٌر واللؽة 

الشاعر من بٌبته المحٌطة.
(ٕٔ)

  

                                                                 
9

، 146:144عزٌز حامد مدنى، جدٌد اردو شاعرى، حصہ دوم، ص - 
غفور شاه لاسم، پاكستانى ادب شناخت  -ء 2114دوسرا اٌڈٌشن، كراچى 
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 الصىر احلسًة

ترتبط الصورة الحسٌة بعاللة وطٌدة بمفهوم الصورة 

الشعرٌة ككل بالشكل الذي ترسخ فً الدراسات البالؼٌة المدٌمة 

والحدٌثة، بوصؾ الشاعر مٌاالً إلى التعبٌر عن العوالم الشعورٌة 

طرٌمة تجعله ٌستثمر مدركات العالم وأشٌاءه الحسٌة المجردة ب

للمٌام بمهمة األداء، وذلن بإعادة تشكٌلها على وفك ما ٌتصوره 

من معان ودالالت تعجز اللؽة المباشرة عن اإلفصاح عنها، ففً 

هذا المستوى تمدم المدركات المجردة فً صور مظاهر 

فردٌة فً محسوسة. وتعد الصور الحسٌة من الصور الجزبٌة ال

النص وتبدو فً النص من خالل ذكر الحواس، البصر والسمع 

والشم والتذوق واللمس، إذ ٌتجسد للمارئ فكرة النص من خالل 

ذكر هٌبة عناصر المشهد أو ألوانه أو طعمه أو صوته أو تُذكر 

مجتمعة معًا، متضافرة مع معطٌات لؽوٌة متنوعة منها اختٌار 

.األسلوبً للعبارةاأللفاظ المناسبة والتركٌب 
(ٖٔ)

      

والشاعر ال ٌمكن أن ٌتمكن من التفاعل مع الُمدركات 

بحاسة البصر فمط، بل بمساعدة حواس السمع واللمس والشم 

أكثر لدى الشعراء  اواستخدامً  اأًٌضا، إال أن هنان اهتمامً 

الحمابك ومن ثم  المحدثٌن الستخدامهم حاسة البصر إلدران

ٌجول بخاطرهم ووجدانهم.عما توظٌفها للتعبٌر 
(ٔٗ)

 

                                                                 

شٌماء عثمان دمحم، الصورة الحسٌة فً شعر فهد العسكر،  - 13
 1، عدد36لعلوم اإلنسانٌة(، المجلد مجلة أبحاث البصرة )ا ،69،69ص

 م2111،
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 ء1999، الہور 294راجع: وزٌر آغا، اردو شاعرى كا مزاج، ص - 



 

ٕٖٔ 

  د/ والء سيد عبدالستار السيد

 و(7102 يىىًهعدد )  راسات اإلىساىًةدللة كلًة الد

على  "تصنؾ ما عن تصنٌؾ الصور الحسٌة فإنها أ

حسب أنواع الحواس عند اإلنسان، ثم تؤخذ تصنٌفًا جزبًٌا آخر 

ٌحدده نوع المثٌر لتلن الصورة"
(ٔ٘)

حٌث ٌمكن تصنٌفها إلى "  

بصرٌة، والتً تثٌر حاسة البصر وتتضمن الحركة واللون، 

السمع وتتضمن األصوات والصمت  وسمعٌة، والتً تثٌر حاسة

والضجة، وشمٌة، والتً تثٌر حاسة الشم وتتضمن الرابحة 

الجٌدة واألخرى السٌبة وانعدام الرابحة أٌضا، وذولٌة، والتً 

تثٌر حاسة التذوق وتتضمن مذاق المرارة والعذوبة والملوحة 

وؼٌرها، ولمسٌة، والتً تثٌر حاسة اللمس كالشعور بالحرارة 

وؼٌرها. هذا إضافة إلى تصنٌفٌن آخرٌن وهما عضوٌة  والبرودة

مثل نبضات الملب والشعور بالتنفس، وعصبٌة والتً تتضمن 

الشعور بالضٌك والشد العصبً."
(ٔٙ)

 

*********************** 

                                                                 
15
 11شٌماء عثمان دمحم، الصورة الحسٌة فً شعر فهد العسكر، ص - 
16

، الہور 14تسنٌم رحمان، تمثال كارى كى تحرٌكـ اور جدٌد نظم، ص - 
 ء2119



 

ٕٔٗ 


 الصورة احلسية يف شعر ناصر كاظمي 

 و (7102  يىىًهعدد )  دللة كلًة الدراسات اإلىساىًة

 ىاصر كاظنٌ: املبحح األول

 مًالده

 فً األوساط األدبٌةناصر رضا، وشهرته  األصلًاسمه  

األول من  انبالہ فًً لاضى واڑه فً مدٌنة بح ناصر كاظمى، ولد

م2ٕٖٔدٌسمبر عام 
(ٔ2)

كان ، والده هو دمحم سلطان كاظمى، 

تزوج والده مرتٌن،  ٌعمل صول فً الموات الهندٌة الملكٌة،

ى انجب منها ولدٌه لزوجة الثانٌة هً دمحمى بٌگم والتوكانت ا

 ه بٌگم والتى توفٌت فًناصر رضا ومنصر رضا، وابنته حمٌد

ممتبل العمر.
(ٔ2)

   

 تعلًنه

دٌنٌة فً بٌت جده وجدته،  كاظمًكانت بداٌة تعلٌم ناصر 

ن فضاء منزله ن الكرٌم، ٌمول ناصر فً مذكراته إإذ تعلم المرآ

، ولد الصا، فكان والداه ٌتعبدان دابًمافً بٌت والدٌه كان دٌنٌا خ

تعلم من جده وجدته ووالدٌه المرآن الكرٌم. تلمى ناصر كاظمً 

 "نٌشنل ہابى سكول:العلٌا  المدرسة المومٌة"علٌمه فً كل من ت

فً  "ڈى بً مڈل سكول"المدارس االعدادٌة: و فً پٌشاور،
                                                                 

أنه لد ولد فً الثامن  -مول طالب الدكتوراه وفما ل –وكان ٌمال سابمًا  - 11
سٌد عباس رضوى، ناصر كاظمى، شخصٌت م. )1925من دٌسمبر عام 

ء ، پنجاب ٌونٌورسٹى الهور، )الممدمة، 1994اور فن ، ممالہ پى اٌچ ڈى 
 (11ص

)الممدمة،  سٌد عباس رضوى، ناصر كاظمى، شخصٌت اور فن، - 19

 (21، ص11ص



 

ٕٔ٘ 

  د/ والء سيد عبدالستار السيد

 و(7102 يىىًهعدد )  راسات اإلىساىًةدللة كلًة الد

فً  "مسلم ہابى سكول: العلٌا المدرسة االسالمٌة"و ڈكشابى،

 بالهور، "اسالمٌہ كالجاإلسالمٌة:  الكلٌة"و مدٌنة انباله،

ولد التحك بها بعد ور باله "گورنمنٹ كالج"الكلٌة الحكومٌة: و

ولدٌن  هما باصر سلطان  وأنجب كاظمًتزوج ناصر  ،التمسٌم

.وحسن سلطان
(ٔ2)

 

تتلمذ لرض الشعر فً رٌعان شبابه، و كاظمًبدأ ناصر 

على ٌد الشاعر الكبٌر حفٌظ ہوشٌار پورى
(ٕٓ)

 . 

 حًاته العنلًة

عدة مناصب ارتبط بعضها بمكانته  كاظمًتملد ناصر 

مجلة حٌث كان مدًٌرا لعدة مجالت أدبٌة،  فعمل فً ،األدبٌة

م، ومدًٌرا 2٘ٔٔم وحتى 2٘ٓٔ"اوراق نو" فً الفترة ما بٌن 

م، 2٘2ٔوحتى  2ٕ٘ٔ"ہماٌون" فً الفترة ما بٌن مجلة ل

موظفًا م، كما عمل 2٘2ٔ"خٌال" عام مجلة ومدًٌرا لوناشًرا 

م 2٘2ٔإبرٌل  ٓٔ فً الفترة ما بٌن بإدارة التنمٌة االجتماعٌة
                                                                 

رسالة كاظمى، شخصٌت اور فن،  سٌد عباس رضوى، ناصر - 19

 (64،31،21، )الممدمة، ص دكتوراه
21

أحد أهم شعراء األردٌة فً العصر الحدٌث، اسمه عبد الحفٌظ ولمبه  - 

م، فً ہوشٌار 1912حفٌظ هوشٌار پورى، ولد فً الخامس من ٌناٌر عام 

پور بالهند، تلمى تعلٌمه فً الكلٌة الحكومة بالهور، وكان زمٌال لفٌض 

. وكان حفٌظ ہوشٌار پورى بغزلٌاتههر تأش ولدفٌض فً نفس الكلٌة،  احمد

ى تشم بكرا1913استاذا لناصر كاظمى، توفى حفٌظ ہوشٌار پورى فً عام 

 بباكستان.

   https://rekhta.org م2111ابرٌل  24تارٌخ الدخول  



 

ٕٔٙ 


 الصورة احلسية يف شعر ناصر كاظمي 

 و (7102  يىىًهعدد )  دللة كلًة الدراسات اإلىساىًة

"ہم لوگ"  مجلةل م، ونابب مدٌر2ٙٗٔجوالبى  ٖٔحتى و

من  األولمنذ " مساعد مسبول الدعاٌة فً مجلة "ولٌج اٌڈو

كما عمل أًٌضا ضمن م، 2ٌٙٗٔناٌر  ٖٔم حتى 2٘2ٌٔناٌر 

م  واستمر 2ٙٗٔمن ٌناٌر  األول الفنانٌن فً إذاعة باكستان منذ

بهذه الوظٌفة حتى وفاته.
(ٕٔ)

  

م، ودُفَِن 22ٕٔن مارس الثانً متوفً ناصر كاظمً فً 

.مومن پوره بالهور فً ممابر
(ٕٕ)

 

 األدبٌ  إىتاده

 أؼلبها فً دد من الدواوٌن الشعرٌةع كاظمًناصر ل

هذه  بعض، وطبعت عدد من المإلفات النثرٌةله والؽزل األردي، 

أما مإلفاته المإلفات فً حٌاته، بٌنما طبع البالً بعد وفاته، 

 :الشعرٌة فهً

أعماله الشعرٌة والتً صدرت  : وهو أول"برگ نے"دٌوان  -ٔ

، م2ٕ٘ٔ عامفً حٌاته من دار نشر "سوٌرا"  طبعته األولى

طة بالبسا ، وٌتمٌزالؽزلوٌضم هذا الدٌوان أشعارا كلها فً 

 .بؤسلوبه المتمٌز وجمال التعبٌر، وكان سببًا فً التعرٌؾ
(ٕٖ)  

                                                                 
21

الممدمة، ممدمة  ،سٌد عباس رضوى، ناصر كاظمى، شخصٌت اور فن - 
 نے" لناصر كاظمىدٌوان "برگ 

22
 سٌد عباس رضوى، ناصر كاظمى، شخصٌت اور فن، الممدمة، - 
23

سٌد عباس رضوى، ناصر كاظمى، شخصٌت اور فن، )الممدمة(،  - 
 123جدٌد غزل كا فنى سٌاسً وسماجى مطالعہ، ص



 

ٕٔ2 

  د/ والء سيد عبدالستار السيد

 و(7102 يىىًهعدد )  راسات اإلىساىًةدللة كلًة الد

فً حٌاته عام  : وهو فً الؽزل وصدر"دٌواندٌوان " -ٕ

.م22ٕٔ
(ٕٗ)  

 هو ثالث أعماله الشعرٌة، وصدر"، وپہلى بارشدٌوان " -ٖ

.م22٘ٔ هذا الدٌوان بعد وفاته عام
(ٕ٘)

  

، وٌشتمل على م(222ٔ) امع " وصدرنشاط خوابدٌوان " -ٗ

ألماها فً اإلذاعةأشعار فً النظم 
.(ٕٙ)

  

عام طبعت " وسر كى چهاٌا مسرحٌة شعرٌة بعنوان " -٘

م.22ٔٔ
(ٕ2)

  

خشكـ چشمے كے " نثرٌة كتاب بعنوانومن أهم مإلفاته ال

، وهنان طبعة جدٌدة ، ٌتضمن مماالتهم22ٕٔ " طبع عامكنارے

م22ٓٔعام جدٌدة  بإضافاتمنه نشرت 
(ٕ2)

. 

باإلضافة إلى بعض المإلفات األخرى والتً تنوعت ما بٌن "

م" 22ٓٔم" ، "انتخاب نظٌر 222ٔشعرٌة ونثرٌة وهى: "انتخاب مٌر 

ء 2٘2ٔء" ، " خٌال كا 22ٔٔ"انتخاب انشا ء" ، 22ٔٔ"انتخاب ولى 

الكتب التً لام وهنان بعض ء" باالشتران مع انتظار حسٌن، 2٘2ٔنمبر 

وهً: ڈابرى اور البم، انتخاب داغ، انتخاب انٌس، انتخاب للك  بإعدادها

، باإلضافة لكهنوى، انتخاب ؼالب ، دٌگر كالسٌكى شعراء كے انتخاب" 

وساٌٹى: المجتمع األمرٌكً" لكٌنث اٌسلن، إلى ترجمته لكتاب "امرٌكن س

                                                                 
24
 ممدمة دٌوان "برگ نے" لناصر كاظمً - 
25
 المرجع السابك - 
26
 بارش"لى پہ"و" ےن گممدمة دٌوانً "بر - 
21
 ممدمة دٌوان "برگ نے" لناصر كاظمى - 
29

رسالة سٌد عباس رضوى، ناصر كاظمى، شخصٌت اور فن،  - 
 .)الممدمة( دكتوراه،



 

ٕٔ2 


 الصورة احلسية يف شعر ناصر كاظمي 

 و (7102  يىىًهعدد )  دللة كلًة الدراسات اإلىساىًة

والذي نشره "اردو مركز الهور" تحت رعاٌة المركز األمرٌكً بالهور 

."م2ٙ٘ٔ
(ٕ2)

 

 خصائص شعره

مكانة كبٌرة فً الشعر األردي  كاظمًناصر  ٌحتل

، وتركزت بصماته فً الحدٌث، فهو أحد المجددٌن فً الشعر

 كاظمًؽزل عند ناصر ولد ارتبط التجدٌد فً ال .الؽزل األردي

 بالتمسٌم والهجرة.

فعلى مستوى األسلوب، تمٌزت أشعاره بعدة خصابص 

ٌذكرها الشاعر ذاته فً ممال له بعنوان "نبى ؼزل" إذ ٌمول "إن 

م، من حٌث 2ٗ2ٔؼزلنا الٌوم ٌختلؾ عما كان علٌه لبل عام 

اللهجة والموضوعات، فاالنحراؾ عن التملٌد ووفرة االستعارات 

ة، وجرأة التعبٌر، واختٌار الشكل الؽنابً، هً أهم الجدٌد

الخصابص التً تفرق ؼزلنا الحدٌث عن الؽزل الكالسٌكً."
(ٖٓ)

 

 الؽزلفً أثر فً التجدٌد للحركات األدبٌة الؽربٌة  وكان

 كما ٌمول الشاعر نفسه – كاظمًبدو عند ناصر ، والذي ٌاألردي

رنسً والتً "سمبالزم" فً الشعر الف الرمزٌة وخاصة حركة –

فً الؽزل األردي بعد التمسٌم، ٌمول فً مماله ٌظهر أثرها  بدأ

م لم تظهر 2ٗ2ٔوحتى عام  2ٓٔٔ"نبى ؼزل" : "منذ عام 

                                                                 
29
 سٌد عباس رضوى، ناصر كاظمى، شخصٌت اور فن، الممدمة - 
31

" ہمارى غزل لہجے اور مضامٌن دونوں اعتبار سے وه نہٌں رہى  - 
سے انحراف، نئے استعاروں كى رواٌت  -ء سے پہلے تهى41جو سن 

بہتات، اظہار مٌں جرأت اور غنائى سانچوں كا انتخاب، ٌہ چند اہم 
ناصر )خصوصٌات ہمارى نئى غزل كو پرانى غزل سے الگ كرتى ہٌں .

 ( ء1991 ، جوالئى155خشكـ چشمے كے كنارے، الہور، صكاظمى، 



 

ٕٔ2 

  د/ والء سيد عبدالستار السيد

 و(7102 يىىًهعدد )  راسات اإلىساىًةدللة كلًة الد

واضحة للشعر الؽربً على الؽزل األردي، بالمدر الذي نجده  آثار

م، والسبب 22ٔٔم وحتى 2ٗ2ٔفً الؽزل األردي منذ عام 

ثر بالؽرب لبل التحرٌر، األول هو مولفنا السلبً من التؤ

واعتبارنا أنه شكل من أشكال العبودٌة، ولكن فٌما بعد بدأنا نمعن 

النظر فً الحركات واالتجاهات الؽربٌة المختلفة للفنون واآلداب، 

 "سمبالزمالرمزٌة "وعلى سبٌل المثال كان ظهور أثر حركة 

، المحدثٌن شعرابناالفرنسٌة فً شكل الكثٌر من االستعارات لدى 

لم نجده فً الؽزل التملٌدي." وهو ما
(ٖٔ)

  

بالسالسة وعذوبة اللهجة  كاظمًتمٌز ؼزل ناصر  لدو

التزامه وعلى الرؼم من أنه لد اتبع التملٌد فً وصدق التجربة. 

إال أن شعره ٌظل ٌشٌر إلى  ،لؽزل األرديبالنظم فً لالب ا

.أسلوب جدٌد
(ٖٕ)

  

                                                                 
31
ات ء تكـ اردو غزل پر مغربى شاعرى كے اثر1941ء سے 1911"  - 

ء تكـ كى غزل 1911ء سے 1941اتنے واضح نظر نہٌں آتے جس لدر 
اٌكـ وجہ اس كى شاٌد ٌہ ہو كہ آزادى سے  –مٌں ان كا ثبوت ملتا ہے 

پہلے مغرب كے متعلك ہمارا روٌہ منفى رہا ہے، كٌونكہ ہم اسے غالمى 
اس كے بعد ہم نے مغربى فنون اور ادب  –كى عالمت سمجهتے تهے 

وں اور رجحانا ت كو بڑى  تفصٌل سے اور مثبت كى مختلف تحرٌك
مثال كے طور پر فرانسٌسى  –نمطہء نگاه سے لبول كرنا شروع كٌا 

شاعرى كى وساطت سے سمبالزم بعض نئے شاعروں كى غزل مٌں 
استعاروں كى افراط كى شكل مٌں نظر آتا ہے جو پرانى غزل مٌں اس 

ممال ، ے كنارےخشكـ چشمے كطرح موجود نہٌں تها."ناصر كاظمى، 
 156، 155"نئى غزل"، ص

32
 123ممتاز الحك، جدٌد غزل كا فنى سٌاسً وسماجى مطالعہ، ص - 



 

ٕٕٓ 


 الصورة احلسية يف شعر ناصر كاظمي 

 و (7102  يىىًهعدد )  دللة كلًة الدراسات اإلىساىًة

 همىضىعات شعر

 ارهناوآث التقسًه واهلذرة أحداخ

من الهند كان ناصر كاظمى أحد الذٌن اكتووا بنار الهجرة 

وعاٌشوا مآسٌها، ولُِمَب بشاعر إلى باكستان عند التمسٌم، 

، ولم ٌكن ذلن من فراغ بل كان نتاج ؼزارة أشعاره التً الهجرة

 وما نتج عنها من دمار إنسانً ،م والهجرةتتناول أحداث التمسٌ

 اإلنسانًنمطاع التواصل ال النفسًوحضاري، إضافة لأللم 

والذي تمثل فً الشعور باالؼتراب والحنٌن الدابم  ،والحضاري

، وتكثر هذه الموضوعات فً دٌوانه "برگ نے" إلى الوطن

 بصفة خاصة.

لدمار والخراب الذي حل فٌها ا تناولومن أشعاره التً 

 التًوأعمال المتل واالنتهاكات  ،ببٌوت المسلمٌن ومنشآتهم

ما  نذكر المتعصبٌن  وسدالهن من ها أثناء الهجرة ل واتعرض

 ٌلً:

 الٌمتوهكذا مدٌنة تلو األخرى ،  فً كل رلت البٌوت احت

 االحتفاالت!

مصابٌح الشرؾ عالنٌة !، كٌؾ أُطفبت ماذا ألول ؟!  
(ٖٖ)
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 شہر در شہر گهر جالئے گئے - 

 ٌوں بهى جشن طرب منائے گئے
 كٌا كہوں كس طرح سربازار

 (45)ناصر كاظمى، برگ نے ، ص عصمتوں كے دئٌے بجهائے گئے   



 

ٕٕٔ 

  د/ والء سيد عبدالستار السيد

 و(7102 يىىًهعدد )  راسات اإلىساىًةدللة كلًة الد

كفى أٌها ،   وفً األخرى أكوام من الجثث ،نٌران فً ناحٌة

آخر شٌبًا ترٌنًال ، الزمان
(ٖٗ)

 

 الذي حدث بسبب الهجرة، ألم انمطاع التواصل الحضاريوعن 
 ٌمول:

لابمة وتفنى حضارةدٌد ،  ولد عصر جٌ
(ٖ٘)

            

 واالدتناعًة األخالقًةالقًه 
االجتماعٌة و األخاللٌةالمٌم  فً شعره كاظمًٌبكى ناصر 

هذا العالم المادي النفعً  ضؽطتحت  التً تتالشى شٌبا فشٌبًا

ر زوال تلن المٌم ستنكسان فً هذا العصر، فٌالذي ٌعٌشه اإلن
 لابالً: رمز لها بالعمابرالسامٌة والتً 

لعمابرآٌا مشٌدوا ا
(ٖٙ)

 ، لمد احترلت العمابر وصارت ترابا 
(ٖ2)

                   

ساخًرا من الوالع العبثً الذي ٌعٌشه، والذي لم ٌعد أحد  وٌمول

  فٌه ٌُمبل على الحب واالخالص:

واآلن أرى أن نموم نحن ،  كثًٌرا وأحبوا ووفوالناس ا لمد أخلص
بؤعمال أخرى

(ٖ2)
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 ے انباركہٌں آگ اور كہٌں الشوں ك - 

 (56بس اے دور زمان دٌكها نہ جائے )ناصر كاظمى، برگ نے، ص
35
 اكـ نٌا دور جنم لٌتا ہے - 
اٌكـ تہذٌب فنا ہوتى ہے    )ناصر كاظمى، دٌوان ، الہور، مارچ   

 (32ء ص1996
36
 ٌمصد "تالشت المٌم" - 
31
 عمارتٌں تو جل كے راكهـ ہوگئٌں - 

 (139ن، صعمارتٌں بنانے والے )ناصر كاظمى، دٌوا
 خلوص ومہر ووفا لوگ كر چكے ہٌں بہت - 39

 (51مرے خٌال مٌں اب اور كوئى كام كرٌں  )ناصر كاظمى، دٌوان، 



 

ٕٕٕ 


 الصورة احلسية يف شعر ناصر كاظمي 

 و (7102  يىىًهعدد )  دللة كلًة الدراسات اإلىساىًة

 احليني إىل املاضٌ وذكرياته 

اللجوء إلى تذكر الماضً بذكرٌاته  كاظمًآثر ناصر 

الجمٌلة عوضا عما ٌشعر به من عجز وٌؤس وللة حٌلة فً ظل 

ما ٌعٌشه من أحداث وما ٌخٌم على الحٌاة من تنالضات
(ٖ2)

، 

من مكانه  لهجرتهالنفسً نتٌجة لألثر  أن هذا كانإلى إضافة 

واالنفصال عن ألاربه وذوٌه وأصدلابه، األمر الذي عانى  األصلً

، عنه فً كثٌر من أشعاره منه بعد هجرته إلى باكستان، وعبر

 فٌمول:

 وحٌن دق خلخال أوراق الشجر ، تكمذكرتحٌن هبت رٌاح فصل المطر 

تذكرتكم
(ٗٓ)             

*** 

 ٌح     وال استطٌع أن أرى دخان المصاب،   الصدالات المدٌمة أتذكر

أن ال ٌمكن ،  نحن فً مكان وانتم فً مكان آخر !لمؤساةل ٌا

تحمل فراق الجسد والروحأ
(ٗٔ)
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 124جدٌد غزل كا سٌاسً وفنى وسماجى ، ص - 
41
 پهر ساون رت كى پون چلى تم ٌاد آئے   - 

 (15پهر پتوں كى پازٌب بجى تم ٌاد آئے      )ناصر كاظمى، دٌوان، ص
41
 انى صحبتٌں ٌاد آرہى ہٌںپر - 

 چراغوں كا دهواں دٌكها نہ جائے 
 ب ہےضكہٌں تم اور كہٌں ہم، كٌا غ

 (51فراق جسم وجاں دٌكها نہ جائے     )ناصر كاظمى، برگ نے، ص



 

ٕٕٖ 

  د/ والء سيد عبدالستار السيد

 و(7102 يىىًهعدد )  راسات اإلىساىًةدللة كلًة الد

 الىحدة اإلحساس ب

لد ، وكاظمًالوحدة أثر كبٌر فً شعر ناصر كانت لتجربة 

والتً نتجت  ،كانٌةؼربته المتمثلت هذه الوحدة فً معاناته من 

وما كان له من أثر  البلد الجدٌد، إلىعن هجرته لموطنه ورحٌله 

ة ضافإ جعلته ٌشعر باالؼتراب عن الذات، ،نفسً سلبً على ذاته

تجربة الوحدة بؽرض التؤمل من  -باعتباره شاعًرا - إلى معاناته

د ذكر الشاعر لم لدر كل مبدع.الشاعر  ، والتً ٌعتبرهاواإلبداع

" إن : لابالوتجربة الوحدة،  تالزم بٌن ذات كل مبدعمدى ال ذاته

مجلس الوحدة وحلم الٌمظة هو لدر الشاعر، فهذا الحلم الرلٌك 

الملوب الحساسة ، ولدى اإلنسان هو منبع إبداع المشاعر الجمٌلة

 ،هذا الشاعر فً صحراء الوحدة أؼانًمنذ األزل وإلى األبد تؽنى 

". حلم فٌهاوتمأل بها لٌالٌهم التً ال
(ٕٗ)

نه ٌمنح الوحدة بل إ 

ٌمكن االستؽناء عنه عند  وٌجعلها أمرا حتمٌا ال ،أهمٌة لصوى

فشمس  نذ األزل الوحدة لدر الشاعر...م"فٌمول:  اإلبداع،

الحضارة اإلنسانٌة لد أشرلت من أؼوار الوحدة، ولذا فإن 

البد  المبدع، واإلنسان لوحدة هً مرحلة حتمٌة لحٌاة اإلبداعا
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" تنہائى كى انجمن اور بٌدارى كے خواب شاعر كى تمدٌر ہے كہ  - 
ا سر چشمہ ٌہى خواب انسان كے لطٌف اور جمٌل احساسات كى تخلٌك ك

ہٌں اور محسوس كرنے والے دل ازل سے لے كر ابد تكـ شب تنہائى 
مٌں اس شاعر كے گٌت سنتے ہٌں اور اپنى بے خواب راتوں كو بہالتے 

ےكنارے، ممال "شاعر اور تنہائى" كہٌں.)ناصر كاظمى، خشكـ چشمے 
 (112ص،



 

ٕٕٗ 


 الصورة احلسية يف شعر ناصر كاظمي 

 و (7102  يىىًهعدد )  دللة كلًة الدراسات اإلىساىًة

وأن ٌتحمل آالم الوحدة."
(ٖٗ)

التوحد عن ناصر كاظمً ٌعبر و 

 :أشعاره فً أحد ٌمولف ،بٌنه وبٌن تجربة الوحدة

         وكنت دابما أبحث عنها خارجهبملبً  ،  تلن الجنة كامنةكانت 

 أزال وحٌداكنت وحٌدا، وال بً ، جنة لل هًالوحدة 
(ٗٗ)

        

 وطيًة محاسًة مىضىعات

الدابم للماضً وؼزارة إنتاجه  كاظمًن حنٌن ناصر إ

أنه كان بمعزل عن أوضاع  ال ٌعنً أبدًا الشعري فً هذا الصدد،

 كاظمًعصره كاألوضاع السٌاسٌة مثالً؛ فربما كان تذكر ناصر 

هو األمر الذي للحٌاة الماضٌة وحنٌنه وشوله الدابم للماضً، 

ا نجد معاصرة األحداث. ولهذ منحه لدرة على استكمال الحٌاة و

لدٌه نماذج جٌدة من األشعار الوطنٌة التً نظمها فً وطنه 

و منشور فً ما هومنها  ،باكستانالذي انتمل إلٌه وهو الجدٌد 

تو ہے مرى "، "گلشن پاكـ ہمارا"مثل:  دٌوانه "نشاط خواب"

سرگودها مٌرا ")ؼزل(، "اے وطن تجهـ سے نٌا عہد"، "زندگى
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رج " روزا زل سے تنہائى شاعر كا ممدر ہے... انسانى تہذٌب كا سو - 
تنہائى كے غاروں ہى سے طلوع ہوا، اس لئے تنہائى تخلٌمى زندگى كے 

تخلٌمى انسان زندگى كے لئے تنہائى كے  –لئے اٌكـ ناگرٌز مرحلہ ہے 
ےكنارے، ممال "شاعر كدكهـ اٹهاتا ہے.) ناصر كاظمى، خشكـ چشمے 

 (114اور تنہائى" ، ص
44
 وه جنت مرے دل مٌں چهپى تهى - 

 رہا تها مٌں جسے باہر ڈهونڈ
 تنہائى مرے دل كى جنت

 (52ص ء2116پہلى پارش، الہور، ركاظمى،)ناص    مٌں تنہا ہوں مٌں تنہا تها



 

ٕٕ٘ 

  د/ والء سيد عبدالستار السيد

 و(7102 يىىًهعدد )  راسات اإلىساىًةدللة كلًة الد

، "نستے رہناہهولو ہنستے پ"، "تو ہے عزٌز ملت"، "شہر

  ."اے ارض وطن"

وعلى سبٌل المثال ٌمتدح وطنه بالعدٌد من الصور 

له  ومإازرته تنم عن اعتزازه الشدٌد بهذا الوطن، التًالشعرٌة 

ٌمول فً منظومته "اے ارض وطن: أٌا أرض ف ولت الشدابد

 :م22ٔٔوالتً نظمها عام  الوطن"

    أنِت جنة أحالمً

  ة من أرضنفً كل ذر

  الجدٌدة الورودٌفوح( أرٌج )

    أنت جنة آبابً

             كل ركن فٌن ُمزهر

   وكل أودٌتن خصبة

    أنِت ثروة أجٌالً

           ٌكمن بٌن جنباتن 

   التى تروى بمٌاه أنهارن المحاصٌل لدر

    أنِت ساحل سفٌنتً 

  تبدلت المواسم  كلما

    فؤنِت حاصل زراعتً 

   لعمالهد اج ثمرةأنِت 

   فً العمران، وفً الخراب



 

ٕٕٙ 


 الصورة احلسية يف شعر ناصر كاظمي 

 و (7102  يىىًهعدد )  دللة كلًة الدراسات اإلىساىًة

أنِت لوة للممهورٌن
(ٗ٘)

   

وٌنهً الشاعر كل هذا المدح واالعتزاز بالتعبٌر عن استعداده 

وخاصة فً  ،الكامل لتوجٌه كامل طالته الشعرٌة فً سبٌل وطنه
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 تو جنت مٌرے خوابوں كى - 

 ترى مٹى كے ہر ذرے مٌں

 خوشبو ہے نئے گالبوں كى

 تو جنت مٌرے  آبا كى

 گل رٌز ہے تٌرا ہر گوشہ

 زرخٌز ہے تٌرى ہر وادى

 تو دولت مٌرى نسلوں كى

 ترے دامن مٌں پوشٌده ہے

 تمدٌر نہرى فصلوں كى

 تو ساحل مٌرى كشتى كا

 ہر آن بدلتے موسم مٌں 

 تو حاصل مٌرى كهٌتى كا

 تو محنت ہے مزدوروں كى

 آبادى مٌں، وٌرانى مٌں

تو طالت ہے  مجبوروں كى     )اے ارض وطن( منظومة ألماها الشاعر  
والمنظومة مطبوعة فً م فً تلٌفوزٌون الهور، 1911ناصر كاظمى عام 

، وهً نسخة منشورة 51دٌوانه نشاط خواب، )نظموں كا مجموعہ(، ص
 hallagulla.comعلى االنترنت 



 

ٕٕ2 

  د/ والء سيد عبدالستار السيد

 و(7102 يىىًهعدد )  راسات اإلىساىًةدللة كلًة الد

، محاوالً بث روح األمل هذه األولات العصٌبة من تارٌخها

 والتفاإل الجتٌاز الصعاب، لابالً:

     لوطن ٌا أرض األسم بن  

ًّ حٌن       تكون حاجتن ماسة إل

       للمً لن سٌفاسٌكون 

      آتى من أجلنوؾ س 

        وفً كل ولت 

سؤُسمع أجٌالن أنؽام المسرات 
(ٗٙ)

     

بٌن أشعاره،  الصراع الهندي الباكستانً مكانً كما كان ل

فً حرب عام الجنود الباكستانٌٌن  بشعرهناصر كاظمً  فمد آذر

م2ٙ٘ٔ
(ٗ2)

 ورفع من روحهم المعنوٌة بمنظومات منها: 
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 اے ارض وطن مجهے تٌرى لسم - 

 جب تجهـ كو ضرورت ہو مٌرى

 شمشٌر بنے گا مٌرا للم

 مٌں تٌرے لٌے پهر آؤں گا

 ہر عہد مٌں تٌرى نسلوں كو

 خوشٌوں كے گٌت سناؤں گا 

م فً تلٌفزٌون الهور، 1911اے ارض وطن منظومة ألماها الشاعر عام )
  (51نشاط خواب، لناصر كاظمى، ص

41
م، وكان السبب فً 1965اندلعت الحرب الهندٌة الباكستانٌة الثانٌة عام  - 

، 1963ذلن هو االضطرابات الطائفٌة والتً استفحلت فٌما بٌن عامً 
= 



 

ٕٕ2 


 الصورة احلسية يف شعر ناصر كاظمي 

 و (7102  يىىًهعدد )  دللة كلًة الدراسات اإلىساىًة

فنجده فً ، "ہمارا پاكـ وطن كى شان"، "صدابے كشمٌر"

 وٌإمن ،وٌشٌد بشجاعتهم ،عظم من دورهمالمنظومة األخٌرة ٌ

 بعزٌمتهم التً ستجلب النصر، فٌمول:

          إن عظمة وطننا

    تكمن فً شبابنا البواسل 

     تصحبهم رحمة هللا 

    وٌد هللا ٌدهم

      شبابنا البواسل!

    م تكون باكستانبؤنفاسه

    العزٌمةوشجاعة النجوم  هم

    عظمة الوطن ورفعته هم

     شبابنا البواسل

هم عُدَة المضاء على العدو
(ٗ2)

   

                                                                                                                                                   
= 

ة بعد إغالق الهند باب التسوٌة م وتعمد المضٌة الكشمٌرٌة، وخاص1964
م، وانتهت 1965السٌاسٌة. استمرت الحرب حتى العشرٌن من دٌسمبر عام 

رغم تفوق  دٌسمبربولف إطالق النار اعتبارا من الثالث والعشرٌن من 
م. )راجع: 1966الموات الباكستانٌة، وتولٌع اتفالٌة طشمند فً ٌناٌر عام 

نذٌر احمد  -، الہور211سال، صرفٌع هللا شہاب، پاكستان كے پچاس 
 ء(1991طبع ثانى  مارچ  ، الهور،116شنہ، مٌنار پاكستان، ص

49
 ہمارے پاكـ وطن كى شان - 

 ہمارے شٌر دلٌر جوان

= 



 

ٕٕ2 

  د/ والء سيد عبدالستار السيد

 و(7102 يىىًهعدد )  راسات اإلىساىًةدللة كلًة الد

 :لجنود ومإمنا بالنصر" محفزا اصدابے كشمٌر"كما ٌمول فً 

   ٌدوي صوت كشمٌر لابالً 

  ها ساعة العدل واإلنصاؾ، وتضاإل ولت الظلمإن

           لمد أثمرت دماء الشهداء

           فؤتت بشوق للفجر الجدٌد

                  تنمشع سحب الؽرورو

   تتبدل األحداث ووجهة

    صارت هذه الفروع حادة

   سٌوفا(الچنار أشجاروصارت ) 

     حل عذاب هللا وممته

                                                                                                                                                   

= 

 خدا كى رحمت ان كے ساتهـ

 خدا كا ہاتهـ ہے اِن كا ہاتهـ

 ہے اِن كے دم سے پاكستان

 ہمارے شٌر دلٌر جوان

 ت ہمت كےأستارے جر

 شوكت كےوطن كى عظمت 

 عدو كى غارت كا سامان

 (19ہمارے شٌر دلٌر جوان )ناصر كاظمى، نشاط خواب، ص

 



 

ٕٖٓ 


 الصورة احلسية يف شعر ناصر كاظمي 

 و (7102  يىىًهعدد )  دللة كلًة الدراسات اإلىساىًة

العدو محاسبةفجاء ٌوم 
 (ٗ2)

   

فٌها على مواصلة  أشعارا حث كاظمًكما نظم ناصر 

م22ٔٔاكستان ضد الهند عام المتال فً حرب ب
(٘ٓ)

مثل " ہر ، 
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 صدائے كشمٌر آرہى ہے - 

 ٌہ عدل وانصاف كى گهڑى ہے ستم كى مٌعاد مختصر ہے

 لہو شہٌدوں كا رنگ الٌا

 نئى سحر كى اُمنگ الٌا

 غرور كا ابر چهٹ رہا ہے

 رخ حوادث پلٹ رہا ہے

 ئے ہٌںٌہ پٌر اب تٌز بن گ

 چنار شمشٌر بن گئے ہٌں

 خدا كا لہر وعذاب آٌا

 (43عدو كا روز حساب آٌا  )ناصر كاظمى، نشاط خواب، ص
51

وهى الحرب التً أدت إلى لٌام بنجالدٌش باستمالل باكستان الشرلٌة  - 
م، وكانت أسبابها استمرار الصراعات فً عهد أٌوب 1911أواخر عام 

م، وازدٌاد االضطرابات 1965عام  خان بعد إعادة انتخابه مرة أخرى
السلطات الفعلٌة سواء السٌاسٌة أو  بسبب اللغة والنزعات اإلللٌمٌة، وتركٌز

العسكرٌة أو االلتصادٌة فً باكستان الغربٌة، باإلضافة إلى نتائج االنتخابات 
م ونجاح رابطة عوامً والذي كان ٌرعى 1911اإلللٌمٌة التً أجرٌت عام 

ومحاكمة الشٌخ مجٌب الرحمن رئٌس رابطة عوامً ولد  النزعة االنفصالٌة
أدى ذلن بدوه إلى تصاعد الثورة فً باكستان الشرلٌة، ونشوب الحرب 
خاصة بعد وعد الهند بدعم االنفصالٌٌن عسكرٌاً وانتهت الحرب بانفصال 
الجزء الشرلً من باكستان  ولٌام دولة بنجالدٌش المستملة فً السادس 

م  بعد استسالم لائد الموات الباكستانٌة وتولٌع 1911عشر من دٌسمبر 
= 



 

ٕٖٔ 

  د/ والء سيد عبدالستار السيد

 و(7102 يىىًهعدد )  راسات اإلىساىًةدللة كلًة الد

على هذه عدة مسمٌات فٌها أطلك محاذ جنگ پر"، والذي 

فً  عبرت عن رأٌه الشخصً فً هذا الحدث، فٌمولالحرب 

 :مطلعها

  لدٌن إن هذه الحرب الٌوم هً حرب بٌن الكفر وا

                      أمتًلدى ٌمٌن الإنها حرب 

                إنها حرب أرضً الطاهرة 

   حك إن حرب الٌوم هً حرب األمم المحبة لل

ناشد للسلمالذي ٌ هذه الحرب هً حرب الحك
(٘ٔ)

      

ثم ٌنهٌها بتكرار مصرعه " اٌكـ ہزار سال تكـ لڑٌں گے ہم: 

لٌإكد إٌمانه بعزٌمة الجنود والشعب  سنحارب أللؾ سنة لادمة(

 الباكستانً بؤكمله والذي ٌمؾ فً ممابل لوى الهند.

**************** 
                                                                                                                                                   

= 

وثٌمة تسلٌم دكا لمائد الموات الهندٌة. )راجع: رفٌع هللا شهاب، پاكستان كے 
و راجع احمد معوض، پاكستان المعاصرة  235:232پچاس سال، ص

دراسة فً األوضاع االجتماعٌة وااللتصادٌة فً جمهورٌة باكستان 
 م(1916عة األولى الماهرة ، الطب 56:54ص اإلسالمٌة،

 
51
 ٌہ جنگ آج كفر ودٌن كى جنگ ہے - 

 ٌہ مٌرى لوم كے ٌمٌن كى جنگ ہے

 ٌہ مٌرى پاكـ سر زمٌن كى جنگ ہے

 ٌہ جنگ آج حك پرسِت ملتوں كى جنگ ہے

ٌہ جنگ آج صلح جو صدالتوں كى جنگ ہے )ناصر كاظمى، نشاط 
 (53خواب، ص



 

ٕٖٕ 


 الصورة احلسية يف شعر ناصر كاظمي 

 و (7102  يىىًهعدد )  دللة كلًة الدراسات اإلىساىًة

يف شعر ىاصر البصرية احلسًة  الصىرةاملبحح الجاىٌ: 

 كاظنٌ

مماالته على ضرورة تسخٌر  فً أحد ناصر كاظمًٌإكد 

: " إن ري لابالً كل مبدع للحواس التً تمده بممومات الخٌال الشع

"من أجل أن تصبح مبدعاأمر ضروري تسخٌر الحواس 
(ٕ٘)

 .

الشعر الحدٌث بوجه عام  ربما ٌكون السبب فً ذلن هو اتجاهو

 ، األمر الذيوتذلٌلها إلرسال المعنى ،إلى استخدام مفردات البٌبة

للتفاعل مع  اإلدراكٌةاستعمال كل حواسه  ٌتطلب من الشاعر

شاعر إلى التعبٌر الحسً ٌعتبر لجوء ال ، إذ أنالبٌبة المحٌطة

من تموٌة أثرها  ، وأداة لتمكٌنهاوسٌلة من وسابل تؤثٌر الصورة

 ووالعها على المتلمً.

من  تناول الصورة الحسٌة فً شعر ناصر كاظمًوسؤ

ٌن وهما الصورة الحسٌة المفردة والصور خالل نمطتٌن ربٌست

نٌفها الحسٌة المركبة، وما ٌندرج تحتهما من نماذج سٌتم تص

  وفمًا لنوع الحاسة ونوع المثٌر.

        أواًل: الصىرة احلسًة املفردة

تؽلب الصور الحسٌة المفردة على شعر ناصر كاظمً، 

إلى صور  –وفمًا لورودها فً النص الشعري  –وتم تمسٌمها 

  بصرٌة، وصور سمعٌة، وصور شمٌة، وصور لمسٌة.
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ضرورى ہے" ناصر "فن كار بننے كے لئے حواس كى تسخٌر - 

، 11كاظمى، ممال" مٌں كٌوں لكهتا ہوں"، خشكـ چشمے كے كنارے، ص
 ء1991الہور، جوالئى 



 

ٕٖٖ 

  د/ والء سيد عبدالستار السيد

 و(7102 يىىًهعدد )  راسات اإلىساىًةدللة كلًة الد

   الصىرة البصرية

ة الشعرٌة هو األكثر شٌوعا، إن النموذج البصري للصور

لد تبدو فً ظاهرها ؼٌر حسٌة فإنها فً الوالع  التًوإن الصور 

 ات بصرٌة مستمرة فً مخٌلة الشاعر، تضم بٌن ثناٌاها ارتباط

هنان أهمٌة كبٌرة للصورة الحسٌة البصرٌة فً هذه "ولهذا فإن 

.دى معظم شعراء األردٌة المحدثٌن"ل ااألٌام، وحضورا لوًٌ 
(ٖ٘)

 

الطبٌعة بكل ما تنطوي علٌه من أشٌاء وجزٌبات  ألنو"

وظواهر هً المصدر األساسً إلمداد الشاعر بمكونات الصورة، 

ولكنه ال ٌنملها إلٌنا فً تكوٌنها وعاللتها الموضوعٌة، إنه ٌدخل 

معها فً جدل، فٌرى منها، أو ترٌه من نفسها جانبًا، ٌتوحد معه 

ففً التجربة الشعرٌة، كما  بإدران حمٌمة كونٌة وشخصٌة معاً،

فً بناء الصورة، تتنفس الذات والموضوع فً اتحاد مطلك، ٌعٌد 

للرإٌة اإلنسانٌة مداها الالمحدود، حٌن كانت لادرة على أن 

بالكلمات السحرٌة وحدها، وفً أي صورة تزاول كل األشٌاء 

جٌدة سنجد دابًما لطعة من الطبٌعة، هً بدٌل للموضوعٌة 

سبة للجانب الحسً."المطلمة بالن
(٘ٗ) 

الرتباط الوثٌك بٌن الطبٌعة على ا ناصر كاظمًكما ٌإكد 

، وٌفسر تجلً مظاهر والفنون الجمٌلة عامة والشعر بوجه خاص

الشعر  الحاجة إلىلابالً: "إن  ،أشعارهوعناصر الطبٌعة فً 

كمن فً أن هذه الفنون هً ت والتصوٌر والموسٌمى والنحت
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 99ممتاز الحك، جدٌد غزل كا فنى سٌاسً وسماجى مطالعہ، ص - 
54

، دار المعارف 33دمحم حسن عبد هللا، الصورة والبناء الشعري، ص - 
 الماهرة.



 

ٕٖٗ 


 الصورة احلسية يف شعر ناصر كاظمي 

 و (7102  يىىًهعدد )  دللة كلًة الدراسات اإلىساىًة

ها، إذ ال ٌمكن أن تستمر حضارة ما عناصر الحضارة وممومات

هً أنها سخرت أعمال هذه الدنٌا الجدٌدة، إن أهم بدونها، 

نان صراع أبدي بٌن الطبٌعة واإلنسان، الطبٌعة إلى حد ما، لكن ه

كل هذه الفنون وٌمؾ اإلحساس بالجمال خلؾ هذا الصراع و

ولد مٌّز هذا اإلحساس اإلنسان تلتمً لتولد اإلحساس بالجمال، 

الحٌاة  ولد وضعت بعض المواعد فً ،ولذا فإننً اعتمدت الشعر

. المبادئأن هذا هو الطرٌك األمثل لتجسٌد هذه  أدركت، ولد 

وٌحتاج هذا التعبٌر إلى من اجل التعبٌر،  ضروري أمرواللؽة 

هذا الفن  ولتشٌٌد عمارةاللؽة جنبًا إلى جنب مع اللون والصوت 

ًّ مواجهة ."لوى الطبٌعة عل
(٘٘)

 

تتصل  ا، أو ألفاظً أفعال الرإٌة ناصر كاظمًاستخدم 

الصورة لرسم  ودالالت للرإٌة إٌحاءاتأو ذات  ،بالمربٌات

 بما رأت عٌناه وما أثار إحساسهالبصرٌة، لتساعده على وصؾ 
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گ تراشى كى كٌا ضرورت " شاعرى، مصورى، موسٌمى، اور سن- 
كوئى تہذٌب ان  -بات ٌہ ہے كہ ٌہ تمام فنون كلچر كے عناصر ہٌں -ہے

جدٌد دنٌا كا سب سے بڑا كارنامہ ٌہى  –كے بغٌر زنده نہٌں ره سكتى 
ہے كہ اس نے فطرت كو اٌكـ حد تكـ تسخٌر كر كٌا ہے لٌكن فطرت اور 

هے احساس اس لڑائى كے پٌچ –انسان كى لڑائى ازل سے جارى ہے 
تمام فنون مل كر احساس جمال پٌدا كرتے ہٌں اور اس  -جمال ہے

احساس كے حظ نے انسان كو امتٌاز دٌا ہے، خالك كا مرتبہ دٌا ہے، مٌں 
نے شاعرى كو اس لئے اپنالٌا ہے كہ مٌں نے زندگى بسر كرنے كے 

ان اصولوں كو جسم دٌنے كے لئے  –لئے كچهـ اصول وضع كئے ہٌں 
اظہار كے لئے زبان كى  –راستہ بہتر سمجها ہے  مٌں نے ٌہى

ضرورت ہے اور ٌہ اظہار رنگ اور آواز كے ساتهـ ساتهـ زبان كا 
اس فن كى عمارت كهڑى كرنے كے لئے مجهے فطرت كى  -محتاج ہے

تخرٌبى لوتوں سے ممابلہ كرنا ہے" ناصر كاظمى، خشكـ چشمے كے 
 11كنارے، ممال:" مٌں كٌوں لكهتا ہوں"، ص



 

ٕٖ٘ 

  د/ والء سيد عبدالستار السيد

 و(7102 يىىًهعدد )  راسات اإلىساىًةدللة كلًة الد

مستهدفًا جذب المتلمً ودمجه فً  ،المشهد المربً من مشاعر

 .اإلحساسدابرة 

صرٌة بكثرة فً الصور الب كاظمًولد استخدم ناصر 

ما رافمه من آثار مادٌة سٌبة تناوله لموضوع أحداث التمسٌم و

 ،مثل أعمال المتل وانتهان الحرمات وتدمٌر البٌوت والمنشآت

إضافة إلى ما تبع التمسٌم من آثار نفسٌة سلبٌة مثل انمطاع 

 إلىوهجرة المواطنٌن من دٌارهم ولذوٌهم  اإلنسانًالتواصل 

 إلىمشاعر الحنٌن معاناة الؽربة وع ذلن من جدٌدة وما تب أماكن

واستخدم  .الرفاق إلىنٌن المدٌمة والح الذكرٌاتالماضً و

ٌدفع المارئ إلى صرٌة فً سبٌل ذلن ما لصور البالشاعر ا

 .الشعور بمعاصرة األحداث والتعاطؾ معها

فعلى سبٌل المثال نجده ٌصور مشهد الجثث واحتراق المنازل 

       ، فٌمول: أعمال الهجرة بعد التمسٌمذي رافك والبٌوت الخربة وال

ٌها الزمان كفى أ، ثثوفً األخرى أكوام من الجفً ناحٌة نٌران 

     ال أتحمل رإٌة هذا

       (ٙ٘)مشهد اللٌل الحزٌن ال أتحمل رإٌة، بٌوت خربة وشموع خافتة 

ولد اعتمد الشاعر فً هذه الصور على التشخٌص فً 

صفه للٌل بالحزٌن، لٌضفً على األشعار مخاطبته للزمان، وو
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 كہٌں آگ اور كہٌں الشوں كے انبار - 

 بس اے دور زمان دٌكها نہ جائے 
 در ودٌوار وٌراں شمع مدهم

(  51)ناصر كاظمى، برگ نے، صشب غم كا سماں دٌكها نہ جائے  
 1949أشعار بعد عام 



 

ٕٖٙ 


 الصورة احلسية يف شعر ناصر كاظمي 

 و (7102  يىىًهعدد )  دللة كلًة الدراسات اإلىساىًة

طابع من اإلٌحابٌة المادرة على جذب ذهن المتلمً، كما جاء 

 الوصؾ بجمل موحٌة بالحزن لتعكس الشعور بالحسرة واأللم.

ٌصور مشهد االعتداءات على نساء المسلمٌن كما 

، الباكستانٌة األراضً إلىالهندٌة  األراضًالمهاجرات من 

  ٌمول:ف

  بٌح الشرؾ هكذا على المألمصات ، طفبول؟! كٌؾ أُ ماذا أل

سُلبت هكذا على المأل واحسرتاه إن كنوز الخلوة  ،  
(٘2)

             

فً لوله "عصمتوں كے  االستعارةاستخدم الشاعر تمنٌة  

أفاد االستفهام الذي استهل به كما دبٌے: مصابٌح الشرؾ"، 

 ٌخٌم على شعوره.  صورته إلى اإلٌحاء بمدى األلم والخزي الذي

التالٌة والتً تتسم بالحركٌة، بصرٌة الصورة الفً و

عن حنٌنه ، فٌعبر اإلنسانًألم انمطاع التواصل الشاعر  ٌعكس

ً بإلى الذكرٌات المدٌمة  مفردات مستمدة من الطبٌعة مستعٌنا

 ، فٌمول: وتخلو من المجاز

ٌل حٌن ٌرخى الل،  طٌلة الٌوم فً مشاؼل الحٌاة أظل مستؽرلا

سدوله تلح على ذكراكم 
(٘2)

 

                                                                 

 كٌا كہوں كس طرح سربازار - 51

 عصمتوں كے دئٌے بجهائے گئے 
 آه وه خلوتوں كے سرمائے

 (45)ناصر كاظمى، برگ نے، صائے گئے    مجمع عام مٌں لٹ
 دن بهر تو مٌں دنٌا كے دهندوں مٌں كهوٌا رہا - 59

)ناصر كاظمى، دٌوان،  جب دٌواروں سے دهوپ ڈهلى تم ٌاد آئے
 (15ص



 

ٕٖ2 

  د/ والء سيد عبدالستار السيد

 و(7102 يىىًهعدد )  راسات اإلىساىًةدللة كلًة الد

رحٌل أشعة الشمس بالنهار وحلول اللٌل،  مشهد انمضاء ٌصؾف 

)وهو فعل حركً أمد النص الشعري  تدرٌجٌاالحوابط  فوق من

حٌث  وٌحل المساء، زولحتى تبنوع من الحركة والحٌوٌة( 

  .الذٌن فارلهم أحبابهتهاجمه ذكرٌات 

تجول الذكرٌات البٌت التالً ٌصور الشاعر كٌؾ فً  

، وما لها من تؤثٌر إٌجابً بخاطره –تفارله  التً ال - المدٌمة

اعتمد فٌها على التشبٌه،  من خالل صورة بصرٌة على نفسه

 ٌمول: 

 مثلما تضًءب ،  لملب الخرتضًء اإن ذكرى األصدلاء 

للب الورد المحترقالٌراعات 
(٘2)

   

به الخرب لل بالٌراعات وشبه األصدلاءٌات شبه فٌها ذكرف 

 .بالورد المحترق

شبه الشاعر انمطاع التواصل ٌ وفً الصورة التالٌة

 ، إذ ٌمول: بالموتوفراله عن ذوٌه  اإلنسانً

ال ،  انتم فً مكان، ونحن فً مكان آخر، ٌالها من مصٌبة 

استطٌع تحمل رإٌة فراق الجسد والروح
(ٙٓ)

               

فراق جسم ً لوله )االستعارة المكنٌة فولد استخدم الشاعر  

وفً ذلن التشبٌه بٌن فراله لذوٌه ، فراق الجسد والروح(وجاں :
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 دل وٌراں مٌں دوستوں كى ٌاد - 

(  51كاظمى، برگ نے، ص )ناصرجٌسے جگنو ہوں داغ مٌں گل كے  
 م1949أشعار عام 

61
 تم اور كہٌں ہم، كٌا غضب ہےكہٌں  - 

 (51)ناصر كاظمى، برگ نے ، ص   فراق جسم وجاں دٌكها نہ جائے



 

ٕٖ2 


 الصورة احلسية يف شعر ناصر كاظمي 

 و (7102  يىىًهعدد )  دللة كلًة الدراسات اإلىساىًة

وبٌن ماهٌة وفعل الموت ما ٌعبر عن مدى صعوبة  وأحبابه

تمنٌة  أٌضازمة النفسٌة التً ٌعانٌها الشاعر، ولد استخدم األ

  .التجسٌد فً تجسٌده لفعل الموت

ر لٌلة مدى الحزن الذي ٌعانٌه حٌنما ٌتذككما ٌصور 

 فٌمول:  ،والهجرة عن موطنه الفراق

فحتى ،    كلما كانت الشمس تؽرب هنان كاد الملب ٌتولؾ هنا

ذلنالٌوم أتذكر مساء الفراق 
(ٙٔ)

                       

الحركً وكشفت  باإلٌماع مةولد اتسمت الصورة البصرٌة الساب

اختار الشاعر محاورات معبرة و ،عاطفة الشاعر الحزٌنة عن

 لؾ حزنا".وموحٌة بممة الحزن مثل "دل ڈوبنا: كاد الملب ٌتو

رٌة صورة بص كاظمًٌرسم ناصر  وفً البٌت التالً

تبدو فً ظاهرها أنها خالٌة من المجاز أو الصور  متحركة

 انعداممظاهر الطبٌعة  لٌعبر عن  البٌانٌة، فاعتمد فٌها على 

 فٌمول:  ،الشعور باألمان

كنا نعتاد الجلوس تحت  التًالشجرة اآلن أوراق تلن تتسالط 

ظاللها
(ٕٙ) 

     

الشجرة وأورالها  الشاعر فً الصورة السابمةتخدم وربما اس

لموطنه الذي كان ٌمنحه الطمؤنٌنة طالما استظل بها رمزا  التً

                                                                 
61
 دهوپ اُدهر ڈهلتى تهى دل ڈوبتا جاتا تها اِدهر - 

( 19)ناصر كاظمى، برگ نے، صآج تكـ ٌاد ہے وه شام جدائى مجهـ كو 
1951 

62
 ہم جس پٌڑ كى چهاؤں مٌں بٌٹها كرتے تهے - 

 (52كاظمى، دٌوان، ص )ناصرے جهڑتے جاتے ہٌں  اب اس پٌڑ كے پت



 

ٕٖ2 

  د/ والء سيد عبدالستار السيد

 و(7102 يىىًهعدد )  راسات اإلىساىًةدللة كلًة الد

والسكٌنة النفسٌة، وأن هذا الموطن لد حل به الخرٌؾ فصار 

  .خربا مهجورا

ؼلبة كبٌرة فً أشعار ً النفس االؼترابألزمة لمد كان 

، سواء كان بسبب الؽربة المكانٌة، حٌث هجرته من كاظمًناصر 

 بهدؾ التؤمل كانت ؼربته االختٌارٌة أوباكستان،  إلىالهند 

على نفسه بسبب األثر السلبً عن ولد عبر ناصر  .واإلبداع

وكون فٌه  المكان الذي نشؤ وترعرع فٌه، ؼربته عن وطنه

عض الصور البصرٌة التً استهدؾ منها من خالل بصدالاته، 

دعوة المتلمً لتصور حال الشاعر وما وصل إلٌه فً ظل هذا 

 فٌمول: الشعور،

         كثٌرا معبد ورودن ! تذكرت الٌوم فً ؼربتً ،  آٌها الوطن

       ولد كنا لبال رونما لمَْصر الورودالٌوم نطوؾ فً حال ٌرثى لها  ، 

هل من أحد ٌسؤلنا عن لصص الورودمرت علٌنا صدمات الخرٌؾ،
(ٖٙ)

  

*** 

للب خرب، وعٌون بال نور،    نهٌم وحٌدٌن
(ٙٗ)

                             

                                                                 
63
 آج غربت مٌں بہت ٌاد آٌا - 

 اے وطن تٌرا صنم خانہء گل
 آج ہم خاكـ بسر پهرتے ہٌں

 ہم سے تهى رونك كا شانہء گل
 ہم پہ گزرے ہٌں خزاں كے صدمے
(   119)ناصر كاظمى، برگ نے، ص ہم سے پوچهے كوئى افسانہء گل

 م1951أشعار 
64
 ہا پهرتے ہٌںتنہا تن - 

 1949( 41)ناصر كاظمى، برگ نے، ص  دل وٌراں آنكهٌں بے نور



 

ٕٗٓ 


 الصورة احلسية يف شعر ناصر كاظمي 

 و (7102  يىىًهعدد )  دللة كلًة الدراسات اإلىساىًة

فً االستعارات  هنا استخدامه لبعض الوسابل الفنٌة مثلونلحظ 

 لصر"كاشانہء گل : ، "ورودنمعبد "تٌرا صنم خانہء گل:

افسانہء "، "صدمات الخرٌؾ"خزاں كے صدمے :، "ورودال

"آنكهٌں بے ، "للب خرب"دل وٌراں :، "لصص الزهور: گل

 .الوطن" مخاطبةوالتشخٌص فً "، "بال نورن وعٌنور :

من عناصر  حالته النفسٌة على مفرداتالشاعر  كما اسمط

عن عبرت  ،فً صور بصرٌة الممراللٌل المربٌة كالنجوم و

  ٌمول:تجربة الوحدة، معاناته النفسٌة فً ظل 

            (٘ٙ)ٌتجاذب الممر معنا أطراؾ الحدٌث،   اللٌل ولت السحر فً وحدة

*** 

ً لمح البصر  ،  انتهت رحلة ا النوم جافانًنام الممر ولكن لنجوم ف
(ٙٙ)

                  

"چاند ہم سے  التشخٌص فً لوله تمنٌة ولد استخدم الشاعر 

گٌا : "چاند سو، "الممر أطراؾ الحدٌث جاذبٌت :گفتگو كرتا ہے

، فمد ربط الشاعر بٌن ذاته وبٌن الطبٌعة بعد "نام الممر

ا تنبض بالحٌاة وتتجاوب تشخٌصها، فدابما كان ٌرى فٌها ذاتً 

بالملك والسهر  عه فتخفؾ من والعه النفسً المشحونم

ٌؤنس برفمة النجم، وٌتبادل أطراؾ الحدٌث لذا فإنه  واالضطراب،

فً  فً البٌت األخٌرورة ولد أفاد تموج وحركٌة الص .مع الممر

 إضفاء نوع من الحٌوٌة والمرونة للنص الشعري.

                                                                 
65
 شب كى تنہائٌوں مٌں پچهلے پہر - 

 (61)ناصر كاظمى، دٌوان، ص چاند كرتا ہے گفتگو ہم سے
66
 دٌكهتے دٌكهتے تاروں كا سفر ختم ہوا - 

( 19)ناصر كاظمى، برگ نے، ص سوگٌا چاند مگر نٌند نہ آئى مجهـ كو
1951 



 

ٕٗٔ 

  د/ والء سيد عبدالستار السيد

 و(7102 يىىًهعدد )  راسات اإلىساىًةدللة كلًة الد

كما ٌحاول الشاعر أن ٌصور للمتلمً مدى التالحم الذي 

 لابالً:بٌنه وبٌن الشعور بالوحدة، 

      ظل الوحدة،   منذ مدة ٌرافمنً

رافمتنً الوحدةجمٌع رفالً ،  تخلى عنًحٌنما 
(ٙ2)

   

هذه الصورة، وجعلها ظالً ٌالزمه  فمد جسد الشاعر الوحدة فً

فً خطواته، كما شََخَص الوحدة وجعلها رفٌما وصدٌما له 

 عنه. أصدلابهٌعوضه عن بُعد 

الحٌاة ٌوحً بالوحشة وفناء  شاعرنا مشهدًاكما ٌصور 

ٌمول فً منظومته  ،التً تخٌم علٌهلمشاعر الوحدة  كانعكاس

  "شہر ؼرٌب": 

      فٌه بٌت خرب ال أمانفً ناحٌة 

   من األضرحة                 صؾوفً األخرى 

 وأشجار النخٌل تمؾ محنٌة الرأس 

 ناثرة شعرها كؤنها الموت
(ٙ2)

  

                                                                 
61
 تنہائى كا تنہا ساٌا - 

 دٌر سے مٌرے ساتهـ لگا تها
 چهوڑ گئے جب سارے ساتهى

 (51)ناصر كاظمى، پہلى پارش، ص  تنہائى نے ساتهـ دٌا تها
69
 اكـ طرف بے اماں اجاڑ مكاں - 

 اكـ طرف سلسلہ مزاروں كا
 سرنگوں چهترٌاں كهجوروں كى

ب، )ناصر كاظمً، نشاط خوا  بال كهولے كهڑى ہو جٌسے لضا
 (14،13ص



 

ٕٕٗ 


 الصورة احلسية يف شعر ناصر كاظمي 

 و (7102  يىىًهعدد )  دللة كلًة الدراسات اإلىساىًة

التً  النفسً لمظاهرها فً الصور وإدراكهوجاء تخٌله للطبٌعة  

أكثر لتامة وسوداوٌة، فً تعبٌرات  تضمنتها األشعار سالفة الذكر

وٌرى عناصر  خربة ابٌوتً فٌرى  تبعث على الوحشة والخوؾ،

وبلؽت المعاناة النفسٌة ، وأضرحة الطبٌعة من حوله وكؤنها لبور

له بالنخل الذي تتدلى َجسَد للموت فً تشبٌهه ذروتها حٌن 

 .أسفل إلىفروعه ولد انحنى 

 فً تجسٌده لتجربة الحزن الشدٌد كاظمًكما أبدع ناصر 

ام الحزن ة توحً بدومن خالل صورة حسٌة بصرٌصٌبه، ٌ الذي

 ٌمول:  ،فً حٌاته

ناثرا شعره ،   على حابط منزلناالحزن ٌا ناصر! ٌنام 
(ٙ2) 

      

جسدا   -فً الصورة السابمة -الحزن  كاظمًلم ٌمنح ناصر و 

وروحا فمط لٌجعله مربٌا واضحا متجسدا أمام المتلمً، بل صور 

أٌضا فجعله  .والمعاناة هذا اإلنسان فً مظهر ؼاٌة فً الحزن

اطمبنان مطمبنا على حابط المنزل  م أعٌننا ٌنام ناثرا شعرهأما

 من ال ٌنوي الرحٌل.

ٌة محملة صورة بصر وفً البٌت التالً ٌرسم الشاعر

عدم فٌها عن  بشحنة عاطفٌة تتفجر بالحزن واألسى، ربما ٌعبر

جتاح وما ٌتبعها من أثر نفسً سًء ٌاألحالم واألمانً  تحمٌك

 ٌمول:دانه، وج

هذه  لتل الورود فمد انتشررأسها ،  تضربو ق الورودتبكً أورا

األٌام
(2ٓ)

    

                                                                 
69
 ہمارے گهر كى دٌواروں پہ ناصر - 

 (16)ناصر كاظمى، دٌوان، صاداسى بال كهولے سورہى ہے! 



 

ٕٖٗ 

  د/ والء سيد عبدالستار السيد

 و(7102 يىىًهعدد )  راسات اإلىساىًةدللة كلًة الد

إلجهاض واستعان الشاعر بفنٌات الرمز والتشخٌص، فٌرمز 

حالم والمضاء علٌها بممتل الورود، وٌجعل من األمانً واأل

أوراق الورود أناسا تندب بكاًء وتضرب رأسها فً مشهد ٌوحً 

                         .الشدٌد النفسً والحزنبالتمزق 

تجربة العشك وأثره النفسً على  كاظمًوٌعكس ناصر 

حدثه طلة الحبٌب المعشوق على لما ت من خالل تصوٌرهاإلنسان، 

من شحنات عاطفٌة ودفمات  ، وطٌفه فً ذهنهللبه ووجدانه

فنٌات  خالل صور بصرٌة اعتمد فٌها على، وذلن من شعورٌة

 :التشخٌص والتجسٌد والتشبٌه، ٌمول

وكؤن فطرتً ال تالبمها الراحة والسكٌنة،  ٌرتعد الملب من طلتن
(2ٔ)

 

***  

كاألوراق تخاؾ من الرٌح رتعد خوفا من طٌفن بالذهن  ، ا
(2ٕ)

     

فصوره ٌنهض مختلجا  لملبه لتشخٌص نرى فً األبٌات السابمة

آلثار الحب على الملب والوجدان كما عرض المحبوب،  حٌن ٌرى

مبٌنا خوفه من الحب رؼم وسهر وؼٌرها،  للك واضطرابمن 

وذلن من خالل تصوٌره لمزاجه ووجدانه الذي رؼبته فً ذلن، 

على التجسٌد والتشبٌه وجاء اعتماده افتمد الراحة والسكٌنة، 
                                                                                                                                                   

= 

 پتٌاں روتى ہٌں سر پٌٹتى ہٌں - 11

 (39)ناصر كاظمى، دٌوان، صلتل گل عام ہوا ہے اب كے   
11
 ترے جلو مٌں بهى دل كانپ كانپ اٹهتا ہے - 

 مرے مزاج كو آسودگى بهى راس نہٌں  
 م1949( 46ناصر كاظمى، برگ نے، ص) 

 ٌوں ترے دهٌان سے لرزتا ہوں - 12

 (33كاظمى، دٌوان، ص )ناصرجٌسے پتے ہوا سے ڈر جائٌں     



 

ٕٗٗ 


 الصورة احلسية يف شعر ناصر كاظمي 

 و (7102  يىىًهعدد )  دللة كلًة الدراسات اإلىساىًة

ن الشًء ذو الموة وكؤنه ذل ورود المحبوب بخاطرهحٌنما جسد 

ه، فمده توازنه واستمراربؤكمله وٌ هز كٌانهالمهٌبة والذي ٌ

ٌشبه ذلن األثر النفسً الموى باألثر المادي الذي تحدثه هبوب و

 الرٌاح الشدٌدة فً األوراق.

وما تحدثه من أثر نفسً  األلوان كاظمًستخدم ناصر وٌ

فً صورة حسٌة بصرٌة مبهج ٌبعث الحٌوٌة واألمل فً داخله 
استهدؾ منها التعبٌر عن األثر النفسً المبهج الذي ٌحدثه ذكر 

 والتفكٌر فٌه بالملب والشعور، ٌمول: المحبوب

الملببها مألت ذكران ،  األلوان التً كم من
(2ٖ)

            

 وفً صورة بصرٌة ؼلب علٌها طابع الٌؤس والحزن
  فٌمول: أو الرفٌك، ٌصور ناصر تجربة الحزن لفراق المحبوب

 خرب بٌتوكؤنه ،  بعدن أصبح هذا هو حال الملب
(2ٗ)

               

من كل  الخالًالملب بعد الفراق بالبٌت الخرب المهجور  فٌشبه

 مظاهر الحٌاة.

 هشعور بصرٌة عكس فٌها اكما صاغ الشاعر صورً 
رؼم ما ٌشعر به من أحزان، وجاءت هذه الصورة باألمل 

مستوحاة من جمال الطبٌعة وظواهرها المبهجة التً تبعث فً 
 فٌمول:، النفس اإلنسانٌة حالة من األمل والراحة النفسٌة

 ٌزٌد الذوقٌتراءى شعاع ،   فً ممرات الحزن المعتمة
(2٘)

   

                                                                 

 دل مٌں تٌرى ٌادوں نے - 13
 م1949( 52)ناصر كاظمى، برگ نے ، ص  كٌسے كٌسے رنگ بَهرے

 دل كا ٌہ حال ہوا تٌرے بعد - 14
 (31اظمى، دٌوان، ص)ناصر كجٌسے وٌران سرا ہوتى ہے  

 غم كى بے نور گذرگاہوں مٌں! - 15
 (31)ناصر كاظمى، دٌوان، صاكـ كرن ذوق فزا ہوتى ہے   



 

ٕٗ٘ 

  د/ والء سيد عبدالستار السيد

 و(7102 يىىًهعدد )  راسات اإلىساىًةدللة كلًة الد

***                      

تفتحت زهور جدٌدة فً رداء جدٌد ، وبدأت تتألأل األرض بؤشعة 
 الشمس

........................ 

 الفضاء بفراشات  كالورود  ، تحمل روضة على أجنحتها ٌمتلا
(2ٙ)

               

***   

وتناثر الذهب فوق األشجار،  )خوفا(   رتعدكانت مرآة اللٌل ت
(22)

 

واعتمد الشاعر فً الصور السابمة على كل من التجسٌد 
الستعارة، فجاء التجسٌد فً لوله "ؼم كى بے نور گذرگاہوں: وا

 ،"ٌزٌد الذوقشعاع : فزا ذوق – "كرن، "ممرات الحزن
"پٌڑوں پر سونا ، "مرآة اللٌل"شام كا شٌشہ :واالستعارة فً 

كمشهد النتهاء اللٌل  "األشجارتناثر الذهب على بكهرا تها : 
 الشمس بالذهب. أشعةوإطالل الصباح مشبها 

************************* 

                                                                 
16
 نئے پهول نكلے نئے روپ مٌں - 

 زمٌں جهم جهمانے لگى دهوپ مٌں 
 فضا در فضا پهول سى تتلٌاں

 نٌا سفر، )ناصر كاظمى، نشاط خواب،پَروں پر اُٹهائے ہوئے گلستاں  
 (11،24ص

11
 شام كا شٌشہ كانپ رہا تها - 

 (9)ناصر كاظمى، پہلى پارش، صپٌڑوں پر سونا بكهرا تها   



 

ٕٗٙ 


 الصورة احلسية يف شعر ناصر كاظمي 

 و (7102  يىىًهعدد )  دللة كلًة الدراسات اإلىساىًة

يف شعر ىاصر  السنعًةاحلسًة الصىرة املبحح الجالح: 

 كاظنى

واصل تتمتع حاسة السمع بإمكانٌة عالٌة لحفظ الت

وتبدو فً النص من خالل األفعال  ،ن ومحٌطهالمستمر بٌن اإلنسا

 ت،االستماع، أو األلفاظ الدالة على ذكر صو وأالدالة على التكلم 

وتصورها وما  األصوات إدرانإذ "تعتمد الصورة السمعٌة على 

.تفعله فً النفس فضال عن اإلٌماع"
(22)

 

من الطالة التعبٌرٌة التً تمنحها  كاظمًولد استفاد ناصر   

لسمعٌة فً شعره، فوظفها على حسب متطلبات عاطفته الصور ا

أو  سمعٌة هادبة اوتجربته الشعورٌة، فمنها ما تطلب صور

 ، ومنها ما تطلب صور سمعٌة صاخبة.صامتة

وتوله إلى لماء حبٌبه  فحٌن أراد تصوٌر مشاعر الوحدة

، عمد إلى توظٌؾ الصور اللماء هذابل وشعوره بمرب تحمك 

ففً  ،خبة تارة أخرى، وفمًا لعاطفتهرة والصاالسمعٌة الهادبة تا

 معاناته النفسٌة فً ظل شعوره بالوحدةالصورة التالٌة ٌصور 

إذ  التشخٌص، اعتمد فٌها على نابضة من خالل صورة سمعٌة

 ٌمول:

الٌوم تؤكٌداسٌؤتً أحدا أن  :لة للبًد تخبرنً
(22)

       

                                                                 
19
صباح عباس عنوز، داللة الصورة الحسٌة فً الشعر الحسٌنً، الطبعة  - 

 م2113هـ، 1434األولى، العراق 
 دل كى دهڑكن كہتى ہے - 19

 م1949( 41)ناصر كاظمى، برگ نے، صآج كوئى آئے گا ضرور  



 

ٕٗ2 

  د/ والء سيد عبدالستار السيد

 و(7102 يىىًهعدد )  راسات اإلىساىًةدللة كلًة الد

ى أن ٌلمى فٌجعلنا نسمع دلة الملب وكؤنها إنسان ٌتحدث وٌتمن

 الرفٌك أو الحبٌب.

وفً الصورة التالٌة ٌدعو اإلنسان إلى التؤمل فً جمال 

من خالل الء بالنفس( تاالخأو )الوحدة االختٌارٌة  عندالطبٌعة 

 ٌمول:تفتح البرعم صوتا هادبا، صورة سمعٌه ٌمنح فٌها 

صوتإلى مع تسا
(2ٓ)

حدٌث  ذانف  ،خلوتن تفتح البرعم فً ولت  

من لبلاحد  لم ٌمله
(2ٔ)

              

أو ) فً الصورة التالٌة للذكرٌات الماضٌة ٌرمز ناصر كاظمً

باألصوات المدٌمة، ولد جعلها مختنمة  الجزء الماضً من حٌاته(

  حبٌسة وسط زحام الحٌاة الجدٌدة، فٌمول:   

الحٌاة الجدٌدة فً صخب، األصوات المدٌمة  ٌا ناصر تختنك
(2ٕ)

  

، ولكنمه لمم صور الشاعر السممعٌة لب الصمت علىولد ؼ   

نماطك، ذو لسمان، صممت ٌكن دابما صمت الٌمؤس، بمل همو صممت 

ٌجممرى مجممرى الصممخب والصممراو بممداخل وجممدان الشمماعر، فجمماء 

 صمته معبرا عما ٌجٌش بعاطفته من اضطراب وأنٌن.
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والصوت هنا لٌس ممصود لذاته وإنما الممصود هو حدٌث البرعم عند  - 
تفتحه وهو ما وضحته الشطرة الثانٌة حٌث لال فذان حدٌث لم ٌمله احد من 
لبل. ولد ترجمت كلمة صدا إلى الصوت حفاظا على َحرفٌة النص وأمانة 

 الترجمة 
 فرصت مٌں سن شگفتگىء غنچہ كى صدا - 91

)ناصر كاظمى، دٌوان، كسى نے كہا بهى ہو  ٌہ وه سخن نہٌں جو 
 (12ص

92
 نئى دنٌا كے ہنگاموں مٌں ناصر - 

 (19)ناصر كاظمى، دٌوان، صدبى جاتى ہٌں آوازٌں پرانى!   



 

ٕٗ2 


 الصورة احلسية يف شعر ناصر كاظمي 

 و (7102  يىىًهعدد )  دللة كلًة الدراسات اإلىساىًة

الشمعور بالوحمدة علمى نفسمه،  ولمع عمن ففً الصمور التالٌمة ٌعبمر

ام ٌجذب ممن خاللمه ذهمن المتلممً، مستهال الصورة األولى باستفه

 فٌمول فً منظومته "شہر ؼرٌب":

 فالصمت ٌعم، ؟!  دبٌب ألدام َمن تلن التً تتناهى إلى سمعً

أرجاء المكان
(2ٖ)

                   

صؾ الصمت بؤنه صمت موحش ٌبعث بالخوؾ كما و

مشاعر  فً الشاعر من، رؼم ما ٌفترض اإلنسانٌةداخل النفس 

التعبٌر  أرادوجوده وسط الناس، وذلن حٌنما تبار باعالطمؤنٌنة 

 :  فٌمول ،ٌعانً منها التً االؼتراب النفسً تجربةعن 

إال أن المدن ٌعترٌها صمت ،  على الرؼم من كل هإالء البشر

موحش
(2ٗ)

    

عاطفة  لصمت لوة إٌحابٌة للتعبٌر عنكما منح الشاعر ا

سمعٌة  ةمن خالل صور وأنٌنوما ٌصاحبها من آهات  الحزن

 ،علٌهتسٌطر النفسً التً الضطراب االحزن وحالة  عكس فٌها

   فٌمول:

ٌرؼب الصمت فً و، ن جدٌد تتمنى اآلهة أن تصبح نؽمة م

وسٌلة للتعبٌر
(2٘)

                     

                                                                 
93
 آرہى ہے ٌہ كس كے پاؤں كى چاپ - 

شہر غرٌب، )ناصر كاظمً، نشاط خواب، پهٌلتا جارہا ہے سنّاٹا      
 (13ص

94
 اتنى خلمت كے ہوتے - 

 (29)ناصر كاظمى، برگ نے، صوں مٌں ہے سناٹا    شہر
95
 آه پهر نغمہ بنا چاہتى ہے - 

 (134)ناصر كاظمى، برگ نے، صخامشى طرز ادا چاہتى ہے  



 

ٕٗ2 

  د/ والء سيد عبدالستار السيد

 و(7102 يىىًهعدد )  راسات اإلىساىًةدللة كلًة الد

ونلحظ استخدام تمنٌة التشخٌص إذ جعل لكل من اآلهة والصمت 

 ورؼبات. أمانً

فمنح  األمنٌةد حمك نرى الشاعر ل التالًوفً البٌت 

 ، فٌمول:الصمت لسانا لٌعبر عما ٌجٌش بداخله

وكان األلم فً الماضً مضطرا ، لمد منحنا الصمت لسانا 

لألنٌن
(2ٙ)

      

كظاهرة للحزن الصمت وفً الصورة التالٌة استخدم 

الذي  طابر الٌمامالشاعر تجربة الحزن على  اسمطالشدٌد، ولد 

 صوت عذب )هدٌل(من  تصؾ بهرؼم ما ٌ وصفه بالصمت،

لحالة الحزن،  االستسالمالٌؤس و، داللة على ونداء متواصل

 ٌمول:

  (22)الٌمامة صامتة منذ ولت طوٌل مَ لِ ،  شجرة السرو وانظرهز فرع 

الذهن لتصور احتمالٌة مؽادرة الٌمامة لشجرة الشاعر ٌدعو 

 إشارةاآلمنة وهنا  األماكنالسرو حٌث اعتٌاد وجود الٌمامة فً 

، وهذا تعبٌر عن الشعور بالحزن والتشاإم، األمان فتمادا ىإل

    .عاشها ناصر ولت كتابة األشعار التًوٌعكس الفترة الزمنٌة 

ولذا ٌجعل من الصمت المتواصل مظهرا من مظاهر الخوؾ 

  والملك من المستمبل، فٌمول:
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 ہم نے بخشى ہے خموشى كو زبان - 

( 145)ناصر كاظمى، برگ نے، صدرد مجبوِر فغاں تها پہلے    
 م1951:1953

91
 فاختہ چپ ہے، بڑى دٌر سے كٌوں - 

 (159)ناصر كاظمى، برگ نے، صسرو كى شاخ ہال كر دٌكهو     



 

ٕ٘ٓ 


 الصورة احلسية يف شعر ناصر كاظمي 

 و (7102  يىىًهعدد )  دللة كلًة الدراسات اإلىساىًة

وكؤن شٌبا ما سٌحدثالدنٌا الٌوم فً ؼاٌة الصمت ، 
(22)

  

خوؾ من المستمبل، مثل التصور الشعبً فً صمت هنا للوال
، فالصمت مجتمعنا الذي ٌعتمد بولوع خطب ما بعد كثرة الضحن

 المتواصل ٌبعث الخوؾ فً نفسه من المجهول الذي لم ٌمع بعد.

جعل من الصمت تعبٌرا عن المعاناة  وفً الصورة التالٌة

من صدمة نفسٌة أصابت المحب الذي هجره حبٌبه بصمت ال 
 ولع ماذا سٌحدث بعده، ٌمول: ٌمكن ت

تُرى ماذا سٌكون حالهم عندما ،  أولبن الذٌن لُِدَر لهم الهجر منن
؟!اللٌل سدوله ٌرخى

(22)
             

الذي لد ٌشؽلهم عن أحزانهم فصمتهم فً صخب النهار 
ا لد ٌصل بهم الحال من المعاناة ٌجعلنا نتخٌل مومعاناتهم 

 . العزلةو النفسٌة فً اللٌل حٌث الوحدة

تشعر معه الصمت وجعل منه ذاتا  الشاعر جسد كما

للتعبٌر عن  األصابع، مستخدما )ظاهرة فرلعة بالملك واالنتظار

 الملك(، فٌمول:

أسماعًتناهى إلى فال ٌزال صوتن ٌ،  ٌفرلع الصمت أصابعه
(2ٓ)
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 آج تو ٌوں خاموش ہے دنٌا - 

 (92)ناصر كاظمى، دٌوان، صجٌسے كچهـ ہونے واال ہے     
 صبح سے چپ ہٌں ترے ہجر نصٌب - 99

(   أشعار 53)ناصر كاظمى، برگ نے، صہائے كٌا ہوگا اگر رات آئى   
 1949بعد عام 

91
 اں چٹخارہى ہے خموشى انگلٌ - 

( أشعار 61)ناصر كاظمى، برگ نے، صترى آواز اب تكـ آرہى ہے     
1949 



 

ٕ٘ٔ 

  د/ والء سيد عبدالستار السيد

 و(7102 يىىًهعدد )  راسات اإلىساىًةدللة كلًة الد

ورمز بالصوت للذكرٌات المدٌمة التً ٌتمنى عودتها بٌنما 

تعود  ة من الملك واالنتظار لعل ذكرٌاتصور الصمت فً حال

 ولعله ٌحظى بالكالم.

وجعل من صوت المحبوب والذي ٌرمز به لذكرٌاته المدٌمة 

الوحدة التً عبر عنها بالصمت الموحش،  فً تجربةمإانسًا له 

 ٌمول:

 إلىتناهى ولكن ال ٌزال صوتن ٌ، لمسافات بعٌدة صمت موحش 

أسماعً
(2ٔ)

          

 كاظمًلسمعٌة الصاخبة فً شعر ناصر وجاءت الصور ا

فٌصور  داخلً وثورة داخل أعماله.لتكشؾ عن أنٌن وصراو 

بداخله، المحبوب  )طٌؾ( تذكر األثر النفسً الموي الذي ٌحدثه

 ، رمز فٌها لذكرى المحبوب بالصوت،من خالل صورة سمعٌة

 ٌمول: 

وكؤن صوتن مر بالملب،  لمد هزنً نسٌم الصبح هزا
(2ٕ)

                               

فشبه فٌها أثر هبوب نسٌم الصباح كؤثر ذكر المحبوب على الملب 

وكؤن ذكراه لد هزت للبه ومشاعره وأدخلت على نفسه السعادة 

 والسرور. 
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 كڑے كوسوں كے سناٹے ہٌں لٌكن - 

( أشعار 61)ناصر كاظمى، دٌوان، صترى آواز اب تكـ آرہى ہے     
1949 

92
 ہوائے صبح نے چونكا دٌا ٌوں - 

( 59ص)ناصر كاظمى، برگ نے ، ترى آواز جٌسے دل سے گزرى   
1949 



 

ٕٕ٘ 


 الصورة احلسية يف شعر ناصر كاظمي 

 و (7102  يىىًهعدد )  دللة كلًة الدراسات اإلىساىًة

ٌعبر عن ألم وحسرة تؽلب صاخبة سمعٌة صورة وفً 

ٌفتمد  مكان خربمشهد على مشاعره، وذلن من خالل تصوٌره 

 ٌمول:، وهو ٌصٌح وٌنادي ان مكانا عامراللحٌاة بعد أن ك

إننً كنت ٌوما ما بٌتا عامراكل مكان خرب )لابالً(:  ٌصٌح
(2ٖ)

      

وربما جاء هذا التصوٌر للتعبٌر عما حل ببعض األماكن من 

 باإلحباطهجرة سكانها بعد التمسٌم، أو ربما أراد تجسٌد الشعور 

التشخٌص، فمنح  والٌؤس الذي أصابه إبان التمسٌم، معتمدا على

المكان الخرب طالة الحدٌث بل الصراو الممزوج بالشعور باأللم 

 والحسرة على كونه مكانا مؤهول بالناس سابمًا.

وجعل من صوت هطول المطر فً الصورة التالٌة رمزا 

عن عجز اإلنسان فً هذا العصر عن  المنشودة، لٌعبر لألمانً

ة مستمدرة سمعٌة تحمٌك أمنٌاته ورؼباته، وذلن من خالل صو

   ٌمول: من الطبٌعة،

تلن المدٌنة ظلت  ولكنأن السحاب لد أمطر اللٌل بطوله ، سمعت 

تعانى من العطش
(2ٗ)

         

من أدوات الخٌال كالرمز  اولد استخدم الشاعر بعضً 
 والتشخٌص والكناٌة، فرمز لإلنسان بالمدٌنة، وخاطب السحاب،

والعطش هنا كناٌة عن عدم ، كما أتى بصوت المطر رمزا لألمانً
 األمنٌة. أوتحمٌك الحلم 

                                                                 
93
 ہر خرابہ ٌہ صدا دٌتا ہے                              - 

( 144)ناصر كاظمى، برگ نے ، صمٌں بهى آباد مكاں تها پہال  
 م1951:1953

 سنا ہے رات بهر برسا ہے بادل! - 94

 (59)ناصر كاظمى، دٌوان ، ص     مگر وه شہر جو پٌاسا رہا ہے



 

ٕٖ٘ 

  د/ والء سيد عبدالستار السيد

 و(7102 يىىًهعدد )  راسات اإلىساىًةدللة كلًة الد

، ٌعبر الشاعر عن أثر الوحدة ةرعبوفً صورة سمعٌة م

 ٌمول: المخٌؾ وما ٌحٌط به من صمت موحش،

لحٌَة ثم ؼاب صوت مرعبً صحراء اللٌل البهٌم ظهر ، ف
(2٘)

          

ولد استعار الشاعر من الطبٌعة والكابنات من حوله ما ٌبعث 

لرهبة والخوؾ مثل صوت الحٌة الذي ٌصفه بالمرعب، على ا
والذي ٌنفذ إلى أسماعه لٌال ثم ٌؽٌب مرة أخرى لٌستمر بداخله 

دشِت "الشعور بالرهبة مما هو آت، مستخدما االستعارة فً 
   ."صحراء اللٌل :شب

استخدم الشاعر أصوات الؽناء واأللحان  وعلى نمٌض ما سبك   
ات حسٌة سمعٌة لتثٌر فً النفس الشعور كمثٌر )الترنم( والدندنة

ٌعكس تجربة باألمل والتفاإل والبهجة، فعلى سبٌل المثال نجده 
مستخدما صوت الؽناء والدندنة كمثٌرات سمعٌة  الفرحة واألمل،

 "نٌا سفر":ٌمول فًتبعث على الفرحة والتفاإل، 

فً مكان آخر ومطر ٌُدندن،  فً مكانسحب تؽنى 
(2ٙ)

               

نلحظ اعتماد الشاعر فً الصورة السابمة على تمنٌة التشخٌص و
بارشٌں  "، "سحب تؽنً"بدلٌاں گٌت گاتى ہوبٌں :فً التراكٌب 

 .گنگاتى ہوبٌں :مطر ٌدندن"

*********************** 
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 دشِت شب مٌں اُبهر كے ڈوب گئى - 

 (14)ناصر كاظمً، نشاط خواب، صكسى ناگن كى ہولناكـ صدا      
 كہٌں بدلٌاں گٌت گاتى ہوئٌں - 96

 (23ص )ناصر كاظمى، نشاط خواب، كہٌں بارشٌں گنگاتى ہوئٌں    



 

ٕ٘ٗ 


 الصورة احلسية يف شعر ناصر كاظمي 

 و (7102  يىىًهعدد )  دللة كلًة الدراسات اإلىساىًة

يف شعر  املبحح الرابع: الصىرة احلسًة الصنًة واللنسًة

 ىاصر كاظنى

   الصىرة الصنًة أواًل:

النصوص الشعرٌة من خالل ذكر أي أفعال دالة  وتبدو فً

وهى كل ما  على تفعٌل حاسة الشم، أو ذكر مثٌرات حاسة الشم

 م من الروابح الذكٌة وؼٌر الذكٌة.تستمبله حاسة الش

 كاظمًولد ؼلبت رابحة )شذى( الورود على صور ناصر 

الشمٌة، رؼم اختالؾ الوظابؾ التعبٌرٌة لها، فجاءت أحٌانا رمزا 

كرٌات المدٌمة، وجاءت أحٌانا أخرى لتدل على جمال األشٌاء للذ

 ، فضال عن استخدامها للتؽزل فً المحبوبة.  الفطري

مما له  ففً الصور التالٌة ٌوظؾ الشاعر شذى الورود

 للذكرٌات للتعبٌر عن كرمز من جمال فطري وأثر مشبع للنفس،

   ، ٌمول: حنٌنه للوطن فً ظل ؼربته المكانٌة

 شذاها رٌناٌ فكم من المظاهر،  فً صحراء الؽربة وردةوطن ذكرى ال
(22)      

ولد اعتمد الشاعر على العدٌد من وسابل الخٌال الشعري من 

تشبٌه واستعارة، فٌشبه الشاعر ذكرى الوطن بوردة ذات الشذى 

للداللة  "صحراء الؽربة :دشت ؼربت"الجمٌل، واالستعارة فً 

بدو هً كصحراء ممتدة لفر ال ٌؽربة، )فعلى صعوبة الشعور بال

 فٌها شًء من مظاهر الحٌاة(.

                                                                 

 اس كى خوشبو دكهاتى ہے كٌا كٌا َسمے - 91
 (19دٌوان، ناصر كاظمى، )       دشت غربت مٌں ٌاد وطن پهول ہے



 

ٕ٘٘ 

  د/ والء سيد عبدالستار السيد

 و(7102 يىىًهعدد )  راسات اإلىساىًةدللة كلًة الد

 امشهدشبه الملب بكتاب، ورسم لنا وفً الصورة التالٌة 

ٌفوح  ال تزال حٌة، ٌحتضن بٌن أوراله وردةالذي كتاب هذا الل

وحٌنما ٌفوح عبٌر الذكرٌات ، (منها )عبك الماضً وذكرٌاته

  :   ٌمول ،لوردةد بخٌاله إلى الماضً وٌتذكر عمر هذه اٌعو

ورودهذه ال منذ متىتذكرت ف، ثانٌة فاحت رابحة كتاب الملب
(22)

             

 ٌعبر بها عن شمٌة كذلن فً صور شذى الورودواستخدم 

، كظاهرة من التنالض الذي الفطريإلى جمالها  األشٌاءافتماد 

 ٌمول:             رتم الحٌاة العصرٌة، أحداث العصر و ٌشوب

 هواء ! أيأصدلابً،  الورود منفصلة عن شذاهااألٌام فً هذه 

ٌعم هذه األٌام
(22)

      

، تفتمد رحٌمها التًلمثل هذه األشٌاء بالوردة فمد رمز الشاعر 

من خالل االستفهام الذي ٌختم به البٌت  هذه األجواء ستنكرولذا ٌ

  . الشعري

للتعبٌر عن  لحدٌمةشذى الورود من اكما استخدم هجرة 

النفسً لمشاعر الحزن التً تخٌم على ذاته، وذلن من خالل  األثر
 ٌمول:  حالته النفسٌة على الطبٌعة من حوله،  إسماط
  (ٓٓٔ)لك نظرةفلتذهب لدي الزهور وا،  الحدٌمةعن شذى ال رحللماذا 

                                                                 

 ٹهى پهر دل كى كتابمہكـ ا - 99
 (95دٌوان، صناصر كاظمى، )                  ٌاد آئے ٌہ كب كے پهول

99
 پهول خوشبو سے جدا ہے اب كے - 

 (39)ناصر كاظمى، دٌوان، صٌارو ٌہ كٌسى ہوا ہے اب كے             
111
 كٌوں چمن چهوڑدٌا خوشبو نے - 

( 159صبرگ نے، )ناصر كاظمى، پهول كے پاس تو جا كر دٌكهو  
1951:1953 



 

ٕ٘ٙ 


 الصورة احلسية يف شعر ناصر كاظمي 

 و (7102  يىىًهعدد )  دللة كلًة الدراسات اإلىساىًة

هجر "خوشبو نے چمن چهوڑدٌا:ولد استخدم التشخٌص فً 

عٌة جمٌلة فة طبٌوالذي ٌعتبر أهم ص "شذى الورود الحدٌمة 

، وكؤنه ٌرٌد أن ٌمول بؤن مشاعر الحزن لد تفمد دٌتصؾ بها الور

اإلنسان أجمل ما بداخله من صفات مثلما أفمدت الوردة أجمل ما 

 بداخلها من صفات فطرٌة جمٌلة منحها هللا تعالى إٌاها.

كناٌة عن عدم ، شذى الورودعدم استمرار  ولد جعل من

صورة شمٌة اعتمد فٌها على  وذلن من خالل استمراره النفسً،

بعدم ثبات رابحة النفسٌة  أحوالهالتشبٌه، فشبه عدم استمرار 

    الزهور، إذ ٌمول:

و كرابحة فه،  فً البٌت عن ناصر مضطرب الحالال تبحث 

الورود ال ٌمر له لرار
(ٔٓٔ)

 

، للتؽزل فً المحبوبة ٌستخدم الشاعر الروابح العطرةو

من فٌها جعل ، فرسم صورة وكنوع من الوصؾ الحسً لجمالها

  ساحة المنزل، ٌمول: فًٌفوح شذاها  اشعر المحبوبة ورودً

ظل فناء المنزل ،  )رابحة شعرن الجمٌلة(من شذى شعرن 

عطراٌفوح بؤكمله 
(ٕٔٓ)

       

أخرى ٌستنكر الشاعر الدمار اإلنسانً وفً صورة شمٌة 

رة لرسم هذه الصو ، وٌستخدمالهجرةعمال المتل التً رافمت وأ

  ، ٌمول:الرمز والتشخٌص

                                                                 
111
 نہ ڈهونڈهـ ناصر آشفتہ حال كو گهر مٌں - 

 (61دٌوان، ص)ناصر كاظمى، وه بوئے گل كى طرح بے لرار اپنا ہے  
112
 تٌرے بالوں كى خوشبو سے - 

 (3)ناصر كاظمى، پہلى پارش، صسارا آنگن مہكـ رہا تها       



 

ٕ٘2 

  د/ والء سيد عبدالستار السيد

 و(7102 يىىًهعدد )  راسات اإلىساىًةدللة كلًة الد

كؤس الوردة تفوح منرابحة الدماء ف،  لسنةأي ربٌع لد أتى هذه ا
(ٖٔٓ)

    

وٌرمز  بالد وبناء وطن المسلمٌن بالربٌعفٌرمز لتمسٌم ال

للمواطنٌن بالورود، ثم ٌجعل بٌد هذه الورود كإوسا ٌفوح منها 

 رابحة الدماء.

   الصىرة اللنسًة ثاىًًا:

المالمسة الوهمٌة أو على هٌبة ذكر  وردت على هٌبة 

أفاد منها  التًمثٌرات حاسة اللمس حٌنا آخر، وأكثر المثٌرات 

  ، النٌران(.هً )الحرارةناصر كاظمً 

، خاصة هولد نلحظ نماذج الصورة اللمسٌة فً شعر

 عندما تحدث عن أحداث التمسٌم وكٌؾ كانت األحداث ملتهبة

للشمس  ٌرهصوتمن خالل  وذلن تشبه تؤجج النٌران، ومتالحمة

ٌبه بالحرارة لتص تعامدت على الرأس وكؤنها المسته التً

"دشت فلكـ: فً لوله  االستعارة وٌستخدم، الشدٌدة بل الؽلٌان

والتشخٌص فً  "ٌوم الحسابو "روز جزا:  "األفالنصحراء 

لٌضٌؾ إلى  "تنفث النٌرانالشمس :رہا ہے  ـسورج آگ پهٌنك"

الشعور بهول هذا الٌوم، وكؤنه ٌرٌد أن  صورته ولٌدلل على مدى

حب ٌتصور ما لد ٌصالٌستثٌر ذهن المتلمً وٌطلك العنان لخٌاله 

 فٌمول: ،هذا الٌوم من أهوال أخرى كذلن

                   نشبت النٌران فً صحراء األفالن، لتهبةالمخٌوط أشعة الشمس من 

                                                                 
113
 كٌسى آئى بہار ابكے برس - 

( 51ناصر كاظمى، برگ نے، ص) بوئے خوں ہے اٌاغ مٌں گل كے
 م1949أشعار عام 



 

ٕ٘2 


 الصورة احلسية يف شعر ناصر كاظمي 

 و (7102  يىىًهعدد )  دللة كلًة الدراسات اإلىساىًة

نٌرانهافال تزال الشمس تنفث ،   رق البراعمتحت
(ٔٓٗ)

                

ٌوم الحسابهو حرارة أم  أهذه، سفوق الرإوالشمس  تعامدت
(ٔٓ٘)

     

فً البٌت السابك  اإلسالمًللتراث  كاظمًكما نجد توظٌؾ ناصر 

حدثنً سلٌم بن عامر،  ":رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حدٌثفاستفاد من 

 ًتدن ٌمول  لال : سمعت رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصبن األسود  الممداد عن

لال  ،الشمس ٌوم المٌامة من الخلك، حتى تكون منهم كممدار مٌل

سلٌم بن عامر: فوهللا! ما أدري ما ٌعنً بالمٌل؟ أمسافة األرض، 

الناس على لدر  فٌكون تكتحل به العٌن. لال"أم المٌل الذي 

، ومنهم من ٌكون  ، فمنهم من ٌكون إلى كعبٌهأعمالهم فً العرق

، ومنهم من ٌلجمهم ، ومنهم من ٌكون إلى حموٌهكبتٌهإلى ر

" .بٌده إلى فٌه -ملسو هيلع هللا ىلص  -وأشار رسول هللا  لال،العرق إلجاما "
(ٔٓٙ)

   

تؤثرت  التًالطبٌعة  وفً نفس السٌاق ٌصؾ مظاهر

وفمدت حٌوٌتها من حرارة ذلن الٌوم )التمسٌم( فها هً األرض 

 األنهارلد احترلت من شدة الحرارة والعطش، وحتى مٌاه 

 المتدفمة لد جفت، ٌمول:

                                                                 
114
 دهوپ كى جلتى تانوں سے - 

 دشت فلكـ مٌں لگ گئى آگ 
 كلٌاں جهلسى جاتى ہٌں

م 1941( 29) ناصر كاظمً، برگ نے، ص رہا ہے آگ ـسورج پهٌنك
 م1941هنا ٌجب ذكر أن الغزلٌة كلها تتحدث عن التمسٌم فهً منظومة عام 

 سورج سر پر آپہنچا - 115
 م1941( 29)ناصر كاظمً، برگ نے، ص رمى ہے ٌا روز جزاگ

116
صحٌح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعٌمها وأهلها، باب فً صفة ٌوم  - 

 (2964المٌامة، )

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=11016#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=11016#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=11016#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=11016#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=11016#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=11016#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=11016#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=11016#docu


 

ٕ٘2 

  د/ والء سيد عبدالستار السيد

 و(7102 يىىًهعدد )  راسات اإلىساىًةدللة كلًة الد

 ً  وجفت األنهار الجارٌة،  احترلت األرض عطشا
(ٔٓ2)

   

من  ،األحالموعدم تحمٌك  األمانًضٌاع كما ٌعبر عن 

اعتمد فٌها الشاعر على  سمت بالحركة،تا لمسٌةخالل صورة 

   التجسٌد ، ٌمول:

، رمادا وصارتفً سٌل نٌران الحزن المنهمر  األحالماحترلت 

 اللٌالً المتعالبة رلبحجرا أ استحلتُ  ولد
(ٔٓ2)

    

فمد َجسَدَ الشاعر الحزن المتواصل فً شكل حمم من النٌران، كما 

وَجَردَ  رماد، إلىترلت وتحولت اح التًحالم األ أو األمانًَجسَدَ 

ذاته من صفة الحٌاة فٌتحول إلى حجر ٌرالب اللٌالً المتعالبة 

 فً حزن بالػ.

عن األثر النفسً والحسً لوصال المحبوب، فً كما ٌعبر 

عر المحبوب المتؤججة صورة لمسٌة عبر بها عن مشاعره ومشا

 ، ٌمول:بلوعة العشك

بهتن أٌضا تحترقجكانت وتحترلان  ،  أٌضا كانت ٌداي
(ٔٓ2)

 

**************************** 

                                                                 
111
 پٌاسى دهرتى جلتى ہے - 

 م1941(29)ناصر كاظمً، برگ نے، صسوكهـ گئے بہتے درٌا         
119
 ہوئٌںآتش غم كے سٌل رواں مٌں نٌندٌں جل كر راكهـ  - 

برگ كاظمى،  )ناصرپتهر بن كر دٌكهـ رہاہوں آتى جاتى راتوں كو   
 م1951غزلٌة نظمها عام ( 61نے، ص

119
 مٌرے ہاتهـ بهى سُلگ رہے تهے - 

 (4)ناصر كاظمى، پہلى پارش، صتٌرا ماتها  بهى جلتا تها        



 

ٕٙٓ 


 الصورة احلسية يف شعر ناصر كاظمي 

 و (7102  يىىًهعدد )  دللة كلًة الدراسات اإلىساىًة

يف شعر ىاصر  الصىرة احلسًة املركبةاملبحح اخلامس: 

 كاظنٌ

ترد الصور الحسٌة المركبة بمزاوجة األلفاظ واألفعال 

الدالة على حاستٌن أو أكثر، أو ذكر مثٌرات حاستٌن أو أكثر. 

شعار فً أة للصور الحسٌة المركبلٌست بالملٌلة وهنان نماذج 

 تصنٌفها كالتالً:  تم، وكاظمًناصر 

 بصرية مسعًة

 حاستًمثٌرات بٌن  كاظمً ٌجمع ناصرالبٌت التالً فً 

  فٌمول: ، بالوحدة هشعورعن  بهاٌعبر فً صورة البصر والسمع 

ال ٌخرج أحد فٌها من بٌتهلٌلة  إنها،ةمظلم صامتةطرق ، سوق مؽلك
(ٔٔٓ)        

وله خالٌا من الناس، وكؤنه سوق فٌصور مشهد المكان من ح

مؽلك ٌسوده الصمت وٌعمه الظالم، مستعٌنا بتمنٌة التشخٌص 

 )طرق صامتة(.

لصمت وهو إحدى مثٌرات حاسة ٌجسد الشاعر اكما 

تجاوز  مجازى فً تعبٌر ،من خالل صورة بصرٌة سمعٌةالسمع 

  ٌمول: ،حدود المعمول

صوتبمثابة النَفَس كل  كونحٌنما ٌ،   ذلن الصمتأٌضا لمد رأٌنا 
(ٔٔٔ)   

                                                                 
111
 بازار بند راستے سنسان بے چراغ - 

 (36)ناصر كاظمى، دٌوان، ص وئىوه رات ہے كہ گهر سے نكلتا نہٌں ك
 ہم نے دٌكهے ہٌں وه سناٹے بهى  - 111

 (31)ناصر كاظمى، دٌوان، صجب ہر اكـ سانس صدا ہوتى ہے      



 

ٕٙٔ 

  د/ والء سيد عبدالستار السيد

 و(7102 يىىًهعدد )  راسات اإلىساىًةدللة كلًة الد

فجسد الصمت الذي طالما استخدمه الشاعر دلٌال على الوحدة، 

وكؤنه ٌراه أمامه، وفً هذا التعبٌر ما ٌدل على شدة معاناة 

الشاعر من تجربة الوحدة، فهو  ال ٌسمع من صخب الحٌاة 

 وأصوات البشر من حوله سوى أنفاسه هو.

عن حنٌنه شاعر فً الصورة المركبة التالٌة ٌعبر الو

 ٌمول: المدٌمة، التً ال ٌستطٌع نسٌانها، للذكرٌات 

ٌؤتٌنً صوتن أٌضا ،  من جزر الذكرٌات التً ال معالم لها
(ٕٔٔ) 

       

فً صورة جزر الذكرٌات التً تمأل فكره  ذهفٌجسد الشاعر له

ولد استثار ذهن ،  ال تبدو لها معالم فً عٌن الرابً لبعدهابعٌدة 

من هذه الجزر  ٌؤتً اصوت نتباهه، إذ ٌجعلنا نسمعالمارئ ولفت ا

لذكرى معٌنة تلح على  اوربما كان هذا الصوت رمز البعٌدة،

 ذهنه.

السممع والبصمر فمً صمورة  كما ٌجمع الشاعر بٌن حاستً  

حسمٌة مركبمة شمبه فٌهمما الملمب بمالمنزل الممذي سممط أحمد جدرانممه 

    ول:ٌم ته فؤحدثت به ضجة كبٌرة،نتٌجة لهزة عنٌفة أصاب

                    (ٗٔٔ)اآلن  سمط ال بد أن حابطاالملب  ،  (ٖٔٔ)منزلفً  ثارت ضجة

                                                                 

 ٌاد كے بے نشاں جزٌروں سے  - 112
 (34كاظمى، دٌوان، ص )ناصرتٌرى آواز آرہى ہے بهى           

 
113

نوع الدراسة التً ترجمت "خانہء دل" نصا إلى "مكان الملب" نظرا ل - 
تمتضً االلتزام باللفظ إلمكانٌة شرح الصورة الحسٌة بشكل صحٌح، وكان 

 األجدر أن ٌترجم التركٌب إلى "أعماق الملب"
 شور برپا ہے خانہء دل مٌں - 114

 (34)ناصر كاظمى، دٌوان ، صكوئى دٌوار سى گرى ہے ابهى      



 

ٕٕٙ 


 الصورة احلسية يف شعر ناصر كاظمي 

 و (7102  يىىًهعدد )  دللة كلًة الدراسات اإلىساىًة

 -من خالل هذه الصورة  –والحمٌمة أنه لد أبدع فً تجسٌده 

للشعور باالنفعال الشدٌد وتؤثر الملب به وربما كان ذلن االنفعال 

 نتٌجة تجربة عاطفٌة فاشلة أو حدث جلل أثر فٌه تؤثًٌرا نفسًٌا

 كبٌراً.

وكشفه  ،النفسٌةسوء حالته  كاظمًٌعكس ناصر  كما

بة، اعتمد فٌها على ، من خالل صورة حسٌة مركلخداع الوالع

 ٌمول: ،بعض الوسابل الفنٌة كالرمز والتشخٌص

فالخرٌؾ ٌبكى مختفٌا بٌن األوراقٌج الربٌع، أن هذا هو ضج ال تظن
(ٔٔ٘)

  

بالربٌع، لسعادة لمظاهر ا الشاعر فً الصورة السابمة ٌرمز و

وٌرٌد  بالخرٌؾ، ؼٌر السعٌدة واألحداث  وٌرمز للحزن الكامن

بؤنه خداع جٌدا ٌدرن  الشاعر أن ٌكشؾ عن زٌؾ الوالع، فهو

لذا  ،ري أن ما ٌبدو لألعٌن هو الحمٌمةه لٌس من الضرووأن

استهل صورته بالنهً " نہ سمجهو: ال تصدق(، ولد برع ناصر 

جعل إذ  التشخٌص فً هذه الصورة، كاظمً فً استخدام تمنٌة

من الخرٌؾ إنسانا ٌبكى متوارٌا بٌن أوراق الشجر والورود التً 

ما ٌجعلنا نشعر  لنا بسماع صوت البكاء فبإٌحابه، أنبتها الربٌع

شتد به ٌ – ؼٌر السعٌدة لألحداثوهو رمزا  -الخرٌؾ ذاته بؤن 

     .األمور ستتكشؾ عنهحمٌمة ما  إلدراكهالحزن 

ر البصري والسمعً، فً صورة بٌن المثٌ أٌضامزج  كما

الشدٌد  سوء حالته النفسٌة وشعوره بالحزنبها أن ٌعكس  أراد

 ٌمول: الطبٌعة،الذي ٌفمده الشعور بجمال 

                                                                 

 نہ سمجهو تم اِسے شور بہاراں - 115

 (16)ناصر كاظمى، دٌوان، ص چهپ كر رو رہى ہےخزاں پتوں مٌں 



 

ٕٖٙ 

  د/ والء سيد عبدالستار السيد

 و(7102 يىىًهعدد )  راسات اإلىساىًةدللة كلًة الد

حلم حزٌن  ؤنهاكن الصباح وأنؽام المساء ، ألوا
(ٔٔٙ)

 

واسممتخدم الشمماعر فنٌممات عدٌممدة كاالسممتعارة فممً تراكٌممب )ألمموان 

المسماء(، والتشمخٌص فمً الحلمم المذي جعلمه فممً  وأنؽمامالصمباح 

                              حزٌن.  إنسانصورة 

الشمماعر التعبٌممر عممن األثممر  أرادحٌنممما  العاطفٌممة، أشممعارهوفممً 

النفسً لذكرى المحبوب علٌه، استخدم بعض المثٌمرات البصمرٌة 

 والسمعٌة الصور البصرٌة معتمدا فٌها على التشبٌه، ٌمول: 

    ران فً أولات الوحدة    ذك

     كؤنها لحن جمٌل    

  لفحة باردة من الممر      مثل 

 كؤنها لمعان األشعة       

 الحورٌات     اتكؤنها رلص

الخلخالكؤنها رنة 
(ٔٔ2)

           

                                                                 

 رنگ صبحوں كے راگ شاموں كے - 116

 ( أشعار114)ناصر كاظمى، برگ نے، ص جٌسے سپنا كوئى اداس اداس
 م1951 عام
111
 تنہائى مٌں تٌرى ٌاد - 

 جٌسے اٌكـ سُرٌلى دُهن
 جٌسے چاند كى ٹهنڈى لو
 جٌسے كرنوں كى كُن ُمن
 جٌسے جل پرٌوں كا ناچ

 (96برگ نے، صناصر كاظمى، )              پائل كى ُجهن ُجهنجٌسے 



 

ٕٙٗ 


 الصورة احلسية يف شعر ناصر كاظمي 

 و (7102  يىىًهعدد )  دللة كلًة الدراسات اإلىساىًة

 بصرية ذوقًة 

من فً البٌت التالً ٌمدم الشاعر صورة حسٌة مركبة 

لعٌة مستمدة من الطبٌعة واوهً صورة  والتذوق،البصر  حاستً

، ولكنها تعكس تخلو من المجازتبدو فً ظاهرها أنها وعناصرها 

تجربة انمطاع التواصل ألم  المواطن المهاجر منما ٌشعر به 

والتالع جذور الصلة بٌن اإلنسان وموطنه وذوٌه وكل  اإلنسانً

   ٌمول: األمر الذي ٌنطبك على حالة ناصر كاظمً، ٌحٌط به،من 

وسمط ذلن ،  حلوة المذاق اً كانت ثمارهاألشجار التلن ت تلُِطعَ 

باردةالجدار الذي كانت ظالله 
(ٔٔ2)

 

على بعض  -فً الصورة السابمة  –لد اسمط الشاعر عاطفته و 

اره حلوة الظواهر الطبٌعٌة كسموط الشجر والذي كانت ثم

 ربما اعتبر الشاعرالظالل الباردة. و المذاق، وسموط الجدار ذي

ثماره الحلوة جعل من رمز للصلة بٌن اإلنسان وذوٌه والشجر 

كل المعانً الجمٌلة التً تتضمنها هذه الصالت من الحب رمزا ل

الظالل  الجدار ذا واعتبروالصدالة والمواساة والتراحم وؼٌرها، 

 لشمل والتمارب واألمان والسكٌنة.للم ا االباردة أٌضا رمزً 

                                                                 
119
 مٌٹهے تهے جن كے پهل وه شجر كٹ گئے - 

 (36دٌوان، صناصر كاظمى، )ٹهنڈى تهى جس كى چهاؤں وه دٌوار گر گئى!



 

ٕٙ٘ 

  د/ والء سيد عبدالستار السيد

 و(7102 يىىًهعدد )  راسات اإلىساىًةدللة كلًة الد

 بصرية مشًة

البٌت فً ستً البصر والشم، فجاءت بمزاوجة مثٌرات حا

ٌعبممر الشمماعر عممن مشمماعر الفرحممة واألمممل التممً تؽمممر  ،التممالً

 :سفر" ٌمول فً "نٌاوجدانه، ف

رابعةشجر جمٌل  وثمار طرق منتشٌة، فضاء معطر ، 
 (ٔٔ2)

            

فممً  ولمد اسمتخدم الشمماعر فمً الصممورة السمابمة تمنٌممة التشمخٌص

 فً أبهى صورها. ، وٌصؾ الطبٌعة من حوله)طرق منتشٌة(

 ،بموهبتمه الشمعرٌةٌعبمر الشماعر عمن فخمره  التالٌمة صورةالوفً 

 ٌمول:  

 ونفس الزهرة معطر بنا، بنا مصنع الشعر مضا 
(ٕٔٓ) 

، علممى تمنٌممة التجسممٌدالشمماعر فممً الصممورة السممابمة اعتمممد  ولممد

جعممل مممن مٌممدان الشممعر مصممنعا أضمماءه الشمماعر بؤشممعاره، كممما ف

 بإبممداعتعطممرت  أنفمماسالزهممرة  اعتمممد علممى التشممخٌص فممً مممنح

 الشاعر.

************************ 

                                                                 
119
 شرابُور رستے، معطر فنا - 

 (23)ناصر كاظمى، دٌوان، صشجر خوب صورت، ثمر خوش نما      
121
 ہے كارگاه ِسخنہم سے روشن  - 

 (61)ناصر كاظمى، دٌوان ، صنفس گل ہے مشكبو ہم سے               



 

ٕٙٙ 


 الصورة احلسية يف شعر ناصر كاظمي 

 و (7102  يىىًهعدد )  دللة كلًة الدراسات اإلىساىًة

 اخلامتة

بعد دراسة أنواع الصورة الحسٌة عند ناصر كاظمً والتً 

شمٌة، لمسٌة،  تمثلت فً صور مفردة وهً بصرٌة، سمعٌة،

، والمعانً الوظٌفٌة التً جاءت الصور ذولٌة، وصور مركبة

 بج التالٌة.للتعبٌر عنها توصل البحث إلى النتا

  يكبَخ كجٛشح فٙ انؾؼش األسد٘ انحذٚش،  كبظًٙنُبصش

 انغضل األسد٘ انحذٚش. ش يٍ يجذد٘فٛؼزج

  ثؼذح خصبئص أعهٕثٛخ يزفشدح،  كبظًٙرًٛضد أؽؼبس َبصش

يضم ثغبطخ انهغخ ٔعالعخ األعهٕة ٔانجؼذ ػٍ انزكهف، ٔصذق 

ؼجٛش، انزؼجٛش ػٍ انؼبطفخ، ٔٔفشح االعزؼبساد انجذٚذح، ٔجشأح انز

 ٔاخزٛبس انؾكم انغُبئٙ، ٔانكزبثخ فٙ انجحٕس انمصٛشح.

  ،ًٙغهجذ انصٕس انحغٛخ انًفشدح ػهٗ ؽؼش َبصش كبظ

 ٔلهذ انصٕس انحغٛخ انًشكجخ

 فٙ لبنت انغضل  أغهت انصٕس انحغٛخ انًفشدح دجبء

 . ، ثًُٛب جبء أغهت انصٕس انحغٛخ انًشكجخ فٙ لبنت انُظىاألسد٘

 فٙ ؽؼش َبصش  انحغٛخ ٕسحهصن نًُٕرط انجصش٘غهت ا

 كبظًٙ، لٛبعًب ثجبلٙ رصُٛفبد انصٕسح انحغٛخ.

  ّٛاػزًذ انؾبػش فٙ صٕسِ انحغٛخ ػهٗ كم يٍ انزؾج

ٔاالعزؼبسح ثإَٔاػٓب ٔانشيض ٔانزجغٛذ ٔانزؾخٛص، كٕعبئم 

ثٛبَٛخ نُٛزمم يٍ خالنٓب يٍ انًجشد إنٗ انًحغٕط، ٔلذ رًٛضد 

 ػٍ انزكهف ٔانزؼمٛذ.   ْزِ انصٕس ثٕضٕح األنفبظ ٔاالثزؼبد 



 

ٕٙ2 

  د/ والء سيد عبدالستار السيد

 و(7102 يىىًهعدد )  راسات اإلىساىًةدللة كلًة الد

  َٙأجبد َبصش كبظًٙ اخزٛبس األنفبظ راد انًغضٖ ٔانًؼب

ٔانذالالد انًٕحٛخ ثؼبطفزّ، ٔأجبد رشكٛجٓب حزٗ رًكٍ يٍ َمم 

 إحغبعّ ٔثطشق يخزهفخ.

  ٔاجٓٓب َبصش كبظًٙ عججب فٙ  انزٙكبَذ انًؼبَبح انُفغٛخ

يب ٔ نمًشيٛهّ انٗ اخزٛبس يفشداد انطجٛؼخ يضم انهٛم ٔانُجٕو ٔا

ٚغمط ػهٛٓب أحضاَّ ٔآاليّ يٍ خالل انصٕس  إٚحبءاديٍ  رحًم

 انحغٛخ.

 نّ ػُذ رُبٔ كبظًٙفٙ ؽؼش َبصش رٕظٛف حبعخ انجصش  كضش

َٔفغٛخ ٔيب سافمّ يٍ آصبس يبدٚخ أحذاس انزمغٛى ٔأػًبل انٓجشح 

ٔكبٌ األداء انٕظٛفٙ نهصٕسح انجصشٚخ عججًب فٙ إضفبء  عٛئخ.

مبدسح ػهٗ جزة رٍْ انًزهمٙ ٔديجّ فٙ َٕع يٍ اإلٚحبئٛخ ان

دائشح اإلحغبط ٔانؾؼٕس ثًؼبصشح األحذاس ٔيٍ صى انزؼبطف يغ 

 انؾبػش.

  ّأصيخ االغزشاة انُفغٙ،  يٍػُذ انزؼجٛش ػٍ يؼبَبر

، ٔاألصش ٔاأليبَٙبنحضٌ ٔاألعٗ نؼذو رحمٛك األحالو انؾؼٕس ثٔ

َبصش كبظًٙ يٍ أفبد رٕظٛف  انُفغٙ نهؼؾك ػهٗ ػبطفزّ،

نصٕسح انجصشٚخ فٙ دػٕح انًزهمٙ نزصٕس حبل انؾبػش فٙ ظم ا

ٔانحضٌ ٔانٕحذح أٔ انفشحخ ٔانزٕحذ يغ انُص  ثبألنىؽؼٕسِ 

 انؾؼش٘ ٔانزؼبطف يغ انؾبػش.

 يٍ انطبلخ انزؼجٛشٚخ انزٙ رًُحٓب  َبصش كبظًٙ اعزفبد

 . انصٕسح انغًؼٛخ ٔٔظفٓب حغت ػبطفزّ ٔرجشثزّ انؾؼٕسٚخ

  نصًذ ٔرؼجئزّ ثطبلخ ظٛف افٙ رٕ كبظًٙثشع َبصش

  جش ثٓب ػًب ٚجٛؼ ثذاخهّ يٍ ػٕاطف.إٚحبئٛخ لٕٚخ ػ



 

ٕٙ2 


 الصورة احلسية يف شعر ناصر كاظمي 

 و (7102  يىىًهعدد )  دللة كلًة الدراسات اإلىساىًة

  ؽزٖ فٙ " كبظًٙرشكضد انصٕسِ انؾًٛخ ػُذ َبصش

ٔيُحّ لذسح ٔإسادح  انزؼجٛشٚخ نٓب، انٕظبئفسغى اخزالف  "انٕسٔد

 فبػهخ يٍ خالل انزؾخٛص.

  لم رٕظٛف انؾبػش نحبعخ انهًظ فٙ أؽؼبسِ، ٔنكُٓب

إَٔاع انصٕس انًُبرط انمهٛهخ لٛبعب ثجبلٙ ظٓشد فٙ ثؼض 

  انحغٛخ.

وبمجمل عام فإن أشعار ناصر كاظمً تحتوي على سٌاق 

تعبٌري من نوع خاص تتضافر فٌها ألفاظ الطبٌعة ومظاهرها 

الموحٌة وكثٌر من المدركات الحسٌة وعاطفته وخٌاله الشعري 

فً عاللة جدلٌة، فرسم صور شعرٌة اتسمت بعمك الوصؾ 

 التعبٌر عن عاطفته وتجربته الشعرٌة.   وصدق

*********************** 



 

ٕٙ2 

  د/ والء سيد عبدالستار السيد

 و(7102 يىىًهعدد )  راسات اإلىساىًةدللة كلًة الد

املصادر واملرادعثبت   

 أوال: املرادع العربًة

احمد معوض، باكستان المعاصرة دراسة فً األوضاع  .ٔ

الطبعة  االجتماعٌة وااللتصادٌة فً جمهورٌة باكستان اإلسالمٌة،

  م22ٙٔالماهرة  األولى

نوى فً الصورة الشعرٌة، محمود دروٌش آسٌة داحم، اإلٌماع المع .ٕ

 م2ٕٓٓنموذجا )رسالة ماجستٌر(، 

صباح عباس عنوز، داللة الصورة الحسٌة فً الشعر  .ٖ

 مٖٕٔٓهـ، ٖٗٗٔالحسٌنً، الطبعة األولى، العراق 

عبد المادر المط، االتجاه الوجدانً فً الشعر العربً  .ٗ

 م 222ٔالمعاصر، بٌروت 

لٌة فً النمد العربً، عرض وتفسٌر عز الدٌن إسماعٌل، األسس الجما .٘

 م22ٕٔهـ ٕٔٗٔوممارنة، الماهرة، 

دمحم حغٍ ػجذ هللا، انصٕسح ٔانجُبء انؾؼش٘، داس انًؼبسف  .6

 انمبْشح.

، ؾؼشٚخ فٙ انخطبة انجالغٙ ٔانُمذ٘انٕنٙ دمحم، انصٕسح ان .7

 و0991انطجؼخ األٔنٗ، ثٛشٔد نجُبٌ 

 ثاىًًا: املصادر األردية

گغذ اہٕس ، ال ڈؽٍ، دٔعشا ا ،، ثشگ َےكبظًَٙبصش  .0

 ء0957

 ء2106ہٕس، ، ال، پہهٗ پبسػــــــــــــ  .2



 

ٕ2ٓ 


 الصورة احلسية يف شعر ناصر كاظمي 

 و (7102  يىىًهعدد )  دللة كلًة الدراسات اإلىساىًة

 ء0996چ ہٕس، يبسال، ، دٕٚاٌـــــــــــــ .3

ہ(، َغخخ يُؾٕسح ں كب يجًٕػ)َظًٕ ، َؾبط خٕاةـــــــــــــ .4

 hallagulla.comػهٗ االَزشَذ 

، خؾكـ چؾًے كے كُبسے، الہٕس، جٕالئٗ ـــــــــــــ .5

 ء0991

 : املرادع األرديةثالجًا

 تسنٌم رحمان، تمثال كارى كى تحرٌكـ اور جدٌد اردو نظم .ٔ

 ء2ٕٓٓالہور  پنجاب ٌونٌورسٹى، )رسالة دكتوراه(،

 رفٌع هللا شہاب، پاكستان كے پچاس سال، الہور .ٕ

، ممالہ رضوى، ناصر كاظمى، شخصٌت اور فن سٌد عباس .ٖ

 ء ، پنجاب ٌونٌورسٹى الهور22ٗٔپى اٌچ ڈى 

، حصہ دوم، دوسرا ، جدٌد اردو شاعرىمدنى زٌز حامدع .ٗ

 ء ٕٗٔٓاٌڈٌشن، كراچى 

، ، پاكستانى ادب شناخت كى نصؾ صدىؼفور شاه لاسم .٘

 ءٕٓٓٓروالپنڈى پاكستان، اگست 

ممتاز الحك، جدٌد ؼزل كا فنى سٌاسى وسماجى مطالعہ،  .ٙ

 ء222ٔدہلى 

مارچ  طبع ثانً، الهور ،نذٌر احمد شنہ، مٌنار پاكستان،  .2

 ء22ٔٔ

 ء222ٌٔر آؼا، اردو شاعرى كا مزاج، الہور وز .2

 



 

ٕ2ٔ 

  د/ والء سيد عبدالستار السيد

 و(7102 يىىًهعدد )  راسات اإلىساىًةدللة كلًة الد

 القىامًس واملعاده

، فٌروز فٌروز اللؽات اردو جامع نٌا اڈٌشنمولوى فٌروز الدٌن،  -ٔ

    سنز لمٌٹڈ، الہور

 الدوريات واليصريات

فً شعر فهد العسكر،  شٌماء عثمان دمحم، الصورة الحسٌة .ٔ

 ٔعدد ،ٖٙالبصرة )العلوم اإلنسانٌة(، المجلد مجلة أبحاث 

 م )بحث منشور(ٕٔٔٓ،

 (اإلىرتىتشبكة املعلىمات العاملًة )

http://library.islamweb.net 

https://rekhta.org 



 

ٕ2ٕ 


 الصورة احلسية يف شعر ناصر كاظمي 

 و (7102  يىىًهعدد )  دللة كلًة الدراسات اإلىساىًة

 


