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 املقدمة
التشبيه في الرواية وفاعلياتها وقد قسمت بحثي على  يدرس البحث رواية وحدها شجرة الرمان للروائي العراقي سنان انطوان في ضوء اشكال  

المقدمة: أذكر فيها فكرة الموضوع وسبب اختياره المبحث االول: واضمن حياة مؤلف الرواية سنان انطوان ثم تعريف بروايته    النحو اآلتي
 لنصوص من رواية " وحدها شجرة الرمان ومضمونها.المبحث الثاني: تضمن التعريف بالتشبيه وبيان انواعه وأغراضه, ثم تطبيقات على ا

 الخاتمة: تضمنت نتائج البحث . 
 حياة املؤلف ووصف الروايةاملبحث االول 

 أنطواناملطلب االول حياة املؤلف سنان 
م, عاش طفولته في بغداد ودرس في مدارسها حتى وصل للتعليم الجامعي, 1967الرواية والكاتب سنان انطوان هو من مواليد بغداد العراق  

م وحصل على شهادة الليسانس في األدب االنكليزي من جامعة 1990ثم أكمل البكالوريوس في جامعة بغداد, قسك اللغة االنكليزية عام  
غم أن تخصصه ال يشير إلى نبوغه في علم الراوية لكن يبدو أنه كان لديه في مكامنه شيئًا من حب الكتابة أهلته ألن  م, ور 1991بغداد  

م, حيث درس 1991يكون كاتبًا فيما بعد.بعد حرب الخليج األولى وبسبب ما اصاب البلد من نكبات هاجر إلى الواليات المتحدة وذلك عام 
م.ويبدو أنه نشأت لديه رغبه في البقاء في أمريكا 1995ير في الدراسات العربية من جامعة جورجتاون عام  هناك وحصل على شهادة الماجست

م.وقد وجد في نفسه 2006إلكمال دراسته وفعاًل حصل له ما أراد, حيث حضر الدكتوراه وحصل  عليها من  جامعة هارفارد بامتياز عام  
بعد أن أكمل دراسته, فلذلك توجه لممارسة مهنه التعليم, فعمل استاذًا مساعدًا في كلية دارتموث  القدرة على البذل والعطاء في تعليم الطلبة  

م.ونظرًا لتميزه في مهنته فقد حصل على الكثير من المنح  2005م, كما انه عمل استاذًا مساعدًا في جامعة نيويورك عام  2005  –  2004
م.أما عن اعماله فقد كان الروائي  2009من برنامج أوربا في الشرق األوسط في عام    م, ومنحة2003منها منحة مليون بحث األكاديمي عام  

 سنان انطوان غزير العطاء إذ ألف عدد من المؤلفات والروايات صدر له منها ما يأتي:
 م. 2004ديوان شعر بعنوان: "موشور مبلل بالحروب" عن دار ميريت, القاهرة,  .1
 م. 2004اب عام رواية بعنوان: "إعجام" عن دار اآلد .2
 م. 2004أخرج فيلمًا تسجيليًا بعنوان: "حول العراق" عام  .3
 م. 2010رواية: "وحدها شجرة الرمان" عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر, بيروت, عام  .4
 م. 2010ديوان شعر بعنوان: :ليل واحد في كل المدن" عن دار الجمل عام  .5
 م. 1012حت لجائزة البوكر العربية ووصلت للقائمة القصيرة وكانت عن دار الجمل لعام  رواية: "يا مريم" عن مجزرة كنيسة النجاة وترش .6
م صدرت عن دار الجمل أيضّا وقد ترجمت بعض الروايات إلى اللغة االجنبية األخرى, مثل رواية  2016رواية: "فهرس في بداية عام  .7

االيطالية, كما أنه نشر مجموعة من المقاالت والدراسات االكاديمية عن الشعر  "إعجام" إلى اإلنجليزية, والنرويجية, والبرتغالية, واأللمانية, و 
 (1)العربي الحديث, وهو مؤسس ومحرر في مجلة )جدلية( اإللكترونية

 املطلب الثاني وصف رواية وحدها شجرة الرمان
 م, وتتحدث عن مرحلة صعبة مر بها العراق, من خالل شاب2010صدرت في العام  وهي رواية للشاعر والروائي العراقي سنان انطوان,

يحب الفن التشكيلي ويتخرج في كلية الفنون الجميلة, لكنة مثل الشباب االخرين ال يجد له عماًل في اختصاصه, فيضطر بعد حين للعمل  
للعمل فيها, وأي عمل هو! أنه تغسيل الموتى, في محل يسمى في مهنة ابيه, والتي كان قد رفضها من قبل لكن سنوات البطالة اضطرته 

إنه سفر طويل نرافق فيه شخصيات تخيلها المؤلف؛ األب واألم وأموري االبن األكبر لهذه العائلة, الذي يتخرج من كلية الطب  "المغيسل"
رك الفاو, وجواد األبن األصغر, الذي يأخذ دور  ليصبح طبيبًا, لكن سنين الحرب التي أكلت االخضر واليابس تأتي عليه فيستشهد في معا

السارد, وحمودي الذي يساعد األب في عمله في "المغيسل" وريم التي كانت مع جواد في كلية الفنون الجميلة, والتي تزوجت وتركت 
 , غير أنها تختفي فجأة من حياته.الدراسة, ثم عادت اليها بعد استشهاد زوجها في الحرب العراقية االيرانية. ويتعلق بها جواد ثم يخطبها

ومآسيه, وظالماته, فقد نجح في اعادة رسم الصور, التي تالشت في ذاكرة   في هذه الرواية استطاع الكاتب ان يصور العراق بكل همومه,
ب إلى  العراقيين, في أيام الحرب اللعينة بين العراق وايران, وذهول العراقيين وخوفهم عند مشاهدة سيارات األجرة التي  كانت تنقل قتلى الحر 

لتابوب وهو مغطى بالعلم وبداخلة جثة؛ ابنه أو اخيه, أو أبيه! يا لهول  ذويهم, فكل رب عائلة يتوقع أن تتوقف تلك السيارة التي تحمل ا
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اللحظات التي يتوقف عندها الزمن. ترى أي عائلة لها الدور اليوم؟ حصتها من الموت والخراب.الكل كان يعتقد ان ذلك الزمن هو اسوأ  
سوأ! يا عراق ليس في سيئات ماضيك ما هو بحجم السوء في حاضرك, األزمان! لكن ما شهد العراق والعراقيين بعد ذلك قد فاق ما كنا نراه األ

ف  ولكن مستقبلك سيكون السوء فيه فوق ما يتحمله العقل.ومن خالل السرد الذي يقوم به جواد, الشخصية الرئيسية في الرواية يصور لنا المؤل
ت تحدث بشكل ال يخطر على البال, فما عاد ما يطلبه  بشاعة الموت الذي زحف على العراقيين, فحاالت الخطف والمطالبة بالفدية بات

الخاطفون ليس إلعادة المخطوف بل إلعادة جزء منه فقط! األسلوب الذي انتهجه سنان انطوان في كتابة هذه الرواية هو التقطيع واستعمال  
على تجزئة العالم الروائي وتقطيع الحكاية؛ كل  مقطع وهذه إحدى سمات الرواية التجريبية, واعتمادها    55اللغة الشعبية.فالرواية تتكون من  

  مقطع سردي يكون لوحده حكتيه مستقلة, وتكون له غايته الخاصة به, وفي الوقت نفسه قادرا أيضًا على االندماج داخل الحكاية أكبر توسعا,
لرواية, وعرض احداثها من خالل ما يجول مؤديا وظيفة خاصة داخلها فضاًل عن اعتماد عالمها على السارد " جواد" الشخصية الرئيسة في ا

في اعماق هذه الشخصية واندماج العالم الداخلي له واحداث الخارج الذي تضج به  الروية وما يمر به البلد من قتل على الهوية وتفجير 
س كان يعاني منها لياًل, وفي  وخطف.ولم يكتف بهذا األسلوب فقط بل إنه لجأ إلى جعل الكثير من هذه المقاطع عبارة عن احالم, أو كوابي

بذل الكاتب جهدًا كبيرًا لرسم الصورة التي أرادها للقارئ عن الوضع المؤلم الذي  (2) االغلب ال تبتعد كوابيسه المفزعة هذه عن دكة الموت
مان منفصالن بينهما حدود يعيشه جواد, بعد محاولته الفاشلة في الخروج من البلد وارجاعه من الحدود. "كنت اعرف ان الحياة والموت عال

واضحة, لكنني اآلن اعرف انهما متالحمان. ينحتان بعضهما البعض الواحد يسقي اآلخر كأسه".في هذه الرواية يتماها عالمان مؤلمان؛  
يفور بالموت عالم الشخصية المأزومة التي تعاني عجز في تغيير الواقع الذي ال ترغب به وتعيشه مرغمة, وعالم الخارج, ما يمر به الذي  

 والقتل والمار.وترمز دكة الموت في المغيسل إلى الطريق الذي يعبر من خالله الموتى إلى العالم اآلخر. لذلك نشاهد في المقطع االول من 
لغة الحوار  الرواية, يشاهد "جواد" كابوسًا فيه امراة تدعوه إلى أن يقترب منها وتطلب منه ان يغسلها: "غسلني حبيبي حتى نصير واحدًا.أما 

التي جاءت بالعامية فقد اسهمت في تقريب الصورة ورمزيتها للقارئ, وقد اجاد الكاتب في استعمالها وفي رسمها بالشكل الذي يوحي ويوصل 
سن  ماهيتها الحقيقية للقارئ, من خالل التشكيل واستعمال الحروف التي تالئم لفظها في االشخاص: "ليش تأكل أكل السوك يا ابني؟ أكو اح

من اكل أمك ضوك مركة دجاج وبتيتة وتمن"تثير رواية "وحدها شجرة الرمان" إشكالية دأب الكثير من النقاد إلى التكلم عنها وهي عالقة  
المؤلف بشخصياته الروائية؟ ويسعى الكثير من هؤالء النقاد الى اثبات تماثل بين ما يطرحه بعض الكتاب في رواياتهم وما عاشوه على  

ع, ويذهب بعض الكتاب أن الكثير من الروايات تحمل في اغلبها احداثا او آراء أو انطباعات لمؤلفاتها تترد في هذه الروايات من ارض الواق
ها  المحتمل ان كتابها عاشوها او كانوا قريبين من زمن او مكان وقوعها, لهذا يجد القارئ تأثيرها أو تواجده افي اغلب الروايات التي يقرأ 

واخيرا اقول إن الرواية "وحدها شجرة (3)هي تتكرر في الكثير من الروايات ولو بشخوص مختلفة او بأزمنة متباعدة أو بأمكنة متباينةالمؤلفين ف
الرمان" فيها سرد لألحداث التي يحس بها من عاش تلك االحداث, لذلك تجعل القارئ ينجذب إل قراءتها بصورة  متواصلة وهي رواية جيدة  

 طرح المعلومات التاريخية ومن حيث سياق اللفظ الروائي.  من حيث اسلوب

 مفهوم التشبيه وأركانه وتطبيقاته يف الروايةاملبحث الثاني 
 مفهوم التشبيه وأغراضه املطلب االول

 أواًل: تعريف التشبيه لغة واصطالحًا: 
 ( 4)وهو مصدر مشتق من الفعل "شبه" بتضعيف الباء, يقال شبهت هذا بهذا تشبيهًا, أي مثلته به التمثيل, التشبيه لغة:

أما التشبيه في اصطالح البالغيين فله أكثر من تعريف وهذه التعاريف وإن اختلفت لفظا متفقة معنى.فابن رشيق مثال    التشبيه اصطالحًا:
وشاكله من جهة واحدة او جهات كثيرة, ال من جميع جهاته, ألنه لو ناسبه مناسبة كلية    يعرفه بقوله: )) التشبيه: صفة الشيء بما قاربه

. وأبو  (5)لكان إياه. أال ترى أن قولهم" خّد كالورد" إنما أرادوا حمر أوراق الورد وطراوتها, ال ما سوى ذلك من صفرة وسط وخضرة كمائمه((
احد الموصوفين ينوب مناب اآلخر بأداة التشبيه, ناب منابه أو لم ينب, وقد جاء في   هالل العسكري يعرفه بقوله: ))التشبيه: الوصف بان

  الشعر وسائل الكالم بغير أداة التشبيه, وذلك قولك: "زيد شديد كاألسد" فهذا القول هو الصواب في العرف وداخل في محمود المبالغة, وإن 
تنوخي بقوله: ))التشبيه: هو االخبار بالشبه, وهو اشتراك الشيئين في صفه أو أكثر ويعرفه ال (6) لم يكن زيد في شدته كاألسد على حقيقته((

 ( 7)وال يستوعب جميع الصفات((
 ثانيا: أركان التشبيه:
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 أداة التشبيه.ومثاله في قولك:) العلم كالنور في الهداية( فهو إلحاق أمر كالعلم بأمر -4وجه الشبه.      -3المشبه به.     -2المشبه     -1
اف" أداة  كالنور" في معنى كالهداية بأداة التشبيه كالكاف"فالعلم" في المثال هو المشبه, "والنور" هو المشبه به, "والهداية" وجه الشبه, و"الك

 وسأقوم بالتعريف بكل منها في الصفحات اآلتية:(8)التشبيه

وره, لكنه قد يضمر للعلم به على أن يكون مقدرًا في االعراب, هو الركن الرئيس في التشبيه, تخدمه األركان األخرى, ويغلب ظهالمشبه:   .1
 (9)وهذا التقدير بمنزلة وجوده

والبد من ظهوره في التشبيه ويشترك مع المشبه في صفة أو أكثر إال أنها تكون بارزة فيه أكثر   تتوضح به صورة المشبه,  المشبه به:  .2
 ( 10) من بروزها في المشبه

هو الصفة المشتركة بين المشبه والمشبه به, وتكون في المشبه به أقوى وأظهر مما هي عليه في المشبه. وقد يذكر وجه    وجه الشبه: .3
 .(11) الشبه وقد يحذف

 هي كل لفظ دل على المشابهة, وقد تكون:  لتشبيه:أداه ا .4
  (12)  َّ حق مف خف حف  جف مغ جغ مع ُّ  حرف كالكاف, كما في قوله تعالى: - أ

 اسمًا: واالسماء المتداولة في هذا الباب هي: مثل, شبه, مثل, مماثل, قرن, مضارع, محاك, وما كان بمعناها أو مشتقا منها.  -ب
 ( 13) هي: شابه, حاكى, ضارع, ماثل, ومضارع هذه االفعال وما شابهها.فعاًل: واالفعال المحتملة في هذا الباب  -ج

 ثالثًا: في أقسام التشبيه)المفرد(:
 يقسم  التشبيه باعتبار األداة إلى:  باعتبار األداة:  - أ

 .(14) تشبيه مرسل: وهو ما ذكرت فيه األداة  .1
 تشبيه مؤكد: وهو ما حذفت منه األداة.  .2
 يقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى: باعتبار وجه الشبه:  -ب
 تشبيه مجمل: وجه الشبه وبغاية اجمل المتكلم في الجمع بين الطرفين فسمي مجمالً  .1
 تشبيه مفصل: وهو ما ذكر فيه وجه الشبه.  .2
 :(15)يقسم التشبيه باجتماعهما وافتراقهما إلىباعتبار األداة ووجه الشبه معًا:   -ج
 وهو ما حذفت منه األداة وذكر وجه الشبه. مؤكد مفصل:  .1
 مرسل مجمل: وهو ما ذكرت فيه األداة وحذف وجه الشبه.  .2
 تشبيه بليغ: وهو ما حذفت منه األداة ووجه الشبه معًا, فهو مؤكد مجمل. .3

 وهو أعلى التشبيه بالغة ومبالغة في آن. ويأتي على صور متعددة تبعًا لموقع المشبه به من االعراب
 أقسام التشبيه)المركب(: رابعًا: 

 وهو ما كان وجه الشبه  فيه صورة منتزعة من متعدد, أو هو الذي يكون وجه الشبه فيه مركبًا. تشبيه التمثيل: - أ
 وهو تشبيه ال يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة, بل يلمحان في التركيب. التشبيه الضمني: -ب
 . (16) وهو تشبيه معكوس يصير فيه المشبه به بادعاء أن وجه الشبه فيه أقوى  التشبيه المقلوب: -ج

 : واغراض التشبيه كثيرة منها: خامسًا: اغراض التشبيه
 المشبه, وذلك حيث يسند إليه أمر مستغرب ال تزول غرابته إال بذكر شبيه له. بيان إمكان  .1
 بيان حاله: وذلك حينما يكون المشبه غير معروف الصفة قبل التشبيه فيفيد التشبيه الوصف.  .2
 الصفة.  بيان مقدار حالة: وذلك إذا كان المشبه معروف الصفة قبل التشبيه معرفة إجمالية وكان التشبيه يبين مقدار هذه .3
 تقرير حالة: كما إذا كان ما اسند إلى المشبه يحتاج إلى التثبيت. .4
 تزيين المشبه. .5
 (17)تقبيح المشبه .6
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تطبيقات ألقسام التشبيه يف رواية وحدها شجرة الرمان, وامناطها واغراضها
استخدمها الكاتب في أثناء وصفه   حفلت الرواية وحدها شجرة الرمان لسنان انطوان بأشكال مختلفة من صور التشبيه

احداث الرواية.إذ كانت بحدود ثمان وستين نصًا ضمنه الكاتب صورّة تشبيهية وبسبب التكرار في صورة التشبيه 
 حاولت أن اجمع الصور المتشابهة في موضع واحد طلبًا لعدم التكرار.وفيما يأتي صور التشبيه التي في الرواية: 

 التام:أواُل: التشبيه  
حيث يصف به    تحليل: من خالل تأمل النص نجد أنه تضمن تشبيهًا تامًا,(18)))سقط رأسي على األرض وتدحرج على األرض ككرة(( .1

 الكاتب سقوط رأسه على األرض وتدحرجه كالكرة عندما تتدحرج على األرض. 
 وجه الشبه  المشبه به  أداة التشبيه المشبه المثال

 التدحرج الكرة  الكاف الرأس رأس..ككرة 
الشبه, ويسمى هذا النوع من التشبيه تشبيها  االستنتاج: يتبين أن هذا النوع من التشبيه قد استوفى المشبه والمشبه به واألداة وهي الكاف, ووجه  

 تامًا. 
 ثانيا المرسل المجمل: 

ثالث قدور نحاسية صفت فوق بعضها   ))أما اليسرى فكانت تحمل الصفرطاس الذي قد وضعت فيه حصة أبي من طعام الغذاء, .1
 ويتبين لمن يقرأ هذا النص أنه جاء لبيان حالة المشبه... (19) البعض في هيكل معدني كأنها عمارة صغيرة((

 تحليل: يصف الكتاب الصفرطاس بعمارة صغيرة, ومعلوم أن الصفرطاس مكون من طبقات وكذلك العمارة مؤلفة من طوابق
 (  20) بر كبير ما عدى بصيص من النور كان يدخل من الشباك الصغير(())كان المغيسل معتمًا كق  .2

تحليل: نجد في هذه النص أنه تضمن تشبيه مرساًل مجماًل إذ يصف به الكاتب عتمة المغيسل وعتمته وظلمته ويشبه بظلمة القبر الذي ال  
 يدخلة الضوء 

 وجه الشبه  المشبه به  أداة التشبيه المشبه المثال
 العتمة القبر الكاف المغيسل المغيسل..كقبر 

 يتبين أن هذا النوع من التشبيه قد استوفى المشبه والمشبه به واألداة وهي الكاف.  االستنتاج: 
هنا صورة   , وقد اصفى على المغيسل21وهنالك امثله أخرى في الرواية على التشبيه التام إذ ضمنها الكاتب في اثناء سردة ألحداث القصة

 مخيفة معتمة لتقبيح صورة المشبه, فمن منا يحب المقابر أو يألفها؟؟ 
 ( 22) وقال لي أكثر من مرة وأنا أعود لياًل: أنني أتعامل مع البيت كأنه فندق(( )) .3

 من خالل تأمل النص نجد أنه تضمن تشبيهًا مجماًل مرساًل يصف الكاتب البيت كأنه فندق ال يأتي إال حين يرغب بالنوم. تحليل :
 وجه الشبه  المشبه به  أداة التشبيه المشبه المثال

 محذوف فندق كأن البيت  البيت...فندق
من  االستنتاج: يتبين أن هذا النوع من التشبيه قد استوفى المشبه والمشبه به, واألداة وهي كأنه, ولكن وجه الشبه محذوف, ويسمى هذا النوع

 التشبيه مجماًل مرساًل وغرض التشبيه هنا لبيان حال البيت بالنسبة لبطل الرواية. 
  (23)))أنا مثل شجره الرمان(( .4

وهو بطل الرواية    –لنص نجد أنه تضمن تشبيهًا مجماًل مرساًل يصف الكاتب شخصية جواد المغيسلجي في الرواية  تحليل: من خالل تأمل ا
 بأنه مثل شجره الرمان. –

 وجه الشبه  المشبه به  أداة التشبيه المشبه المثال
 محذوف شجره الرمان مثل المغسلجي المغسلجي... شجرة الرمان 

من  االستنتاج: يتبين أن هذا النوع من التشبيه قد استوفى المشبه والمشبه به, واألداة وهي مثل, ولكن وجه الشبه محذوف, ويسمى هذا النوع  
ة  شجر التشبيه مجماًل مرساًل والحكم أن نلفظ بشكل ال يقبل الشك أن الروائي والذي يشبه البطل ذاته يريد ان يحبب الينا نفسه بتشبيه نفسه ب

 الرمان. 
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 (24)))لمعت القبتان والمنائر األربع المذهبية من بعيد بتأثر سالسل األضواء التي كانت تمتد حولها كجسور(( .5
 وجه الشبه  المشبه به  أداة التشبيه المشبه المثال

 محذوف الجسور  الكاف سالسل األضوء  سالسل األضواء..كالجسور  
بأنها    التحليل: بالمنائر  تحيط  التي  االضواء  الكاتب سالسل  تشبيهًا مجماًل مرساًل, حيث يصف  أنه تضمن  نجد  النص  تأمل  من خالل 

 كالجسور, ويرمي التشبيه هذا البيت حال االضواء التي تجمع بين المنائر
الكاف, ولكن وجه الشبه محذوف, ويسمى هذا النوع من   االستنتاج: يتبين أن هذا النوع من التشبيه قد استوفى المشبه والمشبه به واألداة وهي

 التشبيه مجماًل مرسالً 
 ضمنها الكاتب في اثناء سردة ألحداث القصة وأكتفي بهذه األمثلة  (25) وهنالك أمثلة أخرى في  الرواية على التشبيه المجمل المرسل 

 :(26) ثالثا: التشبيه البليغ
 (27)واحد من الذين يستلمون رسائله كل يوم(())إذا كان الموت ساعي بريد فأنا  .1

مثل ساعي البريد الذي يأتي بغتة من غير إشعار,    نجد ألنه تضمن تشبيهًا بليغًا, حيث يصف الكاتب الموت  من خالل تأمل النص   تحليل:
 ثم يبين أن ساعي البريد يأتي كل يوم ليستقبل رسائله, وهو كناية عن استقبال الموت.

 وجه الشبه  المشبه به  أداة التشبيه المشبه المثال
 محذوف الموت محذوف ساعي البريد  ساعي البريد.. الموت 

االستنتاج: يتبين أن هذا النوع من التشبيه قد استوفى المشبه والمشبه به ولكن وجه الشبه محذوف واألداة محذوفة, ويسمى هذا النوع من  
التشبيه بليغًا. ويظهر لنا الموت على شكل ساعي بريد الصورة تحمل على أن منفر من ساعي البريد ألن الغرض جاء لتقبيح المشبه فمن  

 حب الموت أو ذكره..من الناس ي
))األرض سجادة من الرمل النائم تمتد من األفق إلى األفق ال يعكر صفوها شيء سوى الشريط األسفلتي الذي تسرع عليه سيارات   .2

 ( 28)هاربة من الجحيم إلى المجهول(( 
 وانبساطها وامتدادها كأنها سجاد من الرمل. تحليل: من خالل تأمل النص نجد أنه تضمن تشبيهًا بليغًا إذ يصف الكاتب األرض 

 وجه الشبه  المشبه به  أداة التشبيه المشبه المثال
 محذوف سجادة محذوف األرض األرض ...سجادة 

  االستنتاج: يتبين أن هذا النوع من التشبيه قد استوفى المشبه والمشبه به, ولكن وجه الشبه محذوف واألداة محذوفة, ويسمى هذا النوع من 
 التشبيه بليغًا  

وهو بيان يمتد خيال المتلقي مع الصورة فيرسم االرض التي تسير عليها السيارات على شكل سجادة صفراء اللون وهنا يتبين غرض التشبيه  
 لون المشبه.  

 ( 29)))وال شيء يمحو الوجوه حتى صارت ذاكرتي دفترًا لوجوه الموتى(( .3
 حيث يصف الكاتب ذاكرته كأنها دفترًا ال ينسى من يغسله من الموتى. التحليل: من خالل تأمل النص نجد أنه تضمن تشبيهًا بليغًا,

 وجه الشبه  المشبه به  أداة التشبيه المشبه المثال
 محذوف دفتر محذوف ذاكرته ذاكرته. .دفتر 

  االستنتاج: يتبين أن هذا النوع من التشبيه قد استوفى المشبه والمشبه به, ولكن وجه الشبه محذوف واألداة محذوفة, ويسمى هذا النوع من 
 التشبيه بليغًا. 

 مثلة الثالثة.ضمنها الكاتب في أثناء سرده ألحداث القصة مكتفية بهذه اال (30)وهنالك أمثلة أخرى عديدة في الرواية على التشبيه البليغ 
 (31)رابعًا: التشبيه المقلوب

  (32) ))مثل هذا الماء البارد ومثل جسد هذا الرجل(( .1
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تحليل: من خالل تأمل النص نجد أنه يتضمن تشبيهًا مقلوبًا إذ يصف الكاتب برودة ماء البحر ببرودة جسم الميت الذي يغسله بطل الرواية  
جواد, وكان األصل ان يعكس المسألة فيصف برودة الميت ببرودة البحر ألن البحر عادة أبرد من جسم األنسان الميت, فقلت التشبيه طلبًا  

 ة في األمر. للمبالغ
 وجه الشبه  المشبه به  أداة التشبيه المشبه المثال

 البرودة برودة جسد الميت مثل برودة الماء برودة الماء.. برود الميت 
مقلوبًا,   االستنتاج: يتبين ان هذا النوع من التشبيه قد قلب فيه المشبه فأصبح مشبهًا به, والمشبه به أصبح مشبهًا وهذا النوع من التشبيه يسمى

 علمًا انه قد استوفى المشبه والمشبه به واألداة ووجه الشبه, ونرى هنا بما ال يقبل الشك أن التشبيه جاء البيان حال المشبه. 
 وظة: لم أجد في أثناء قراءتي للرواية من أمثلة التشبيه المقلوب إال هذا المثال الواحد. ملح

 ( 33)خامسًا: التشبيه التمثيلي
))العراقيون والنخل من شبه من؟ ماليين  العراقيين ومثلهم أو أقل منهم من النخل, منهم من تفحمت سعفاته, ومنهم من قطع رأسه..  .1

 (34) سكينه((ومهما كان لون 
تحليل: من خالل تأمل النص نجد أنه تضمن تشبيها تمثيليًا إذ شبه الكاتب حال العراقيين وما مروا به من خيف وقتل وحرق مثل النخل  

 الذي احترقت سعفاته وقطع أعاله أو أقتلع من جذوره أو اخرج من البستان. 
 وجه الشبه  المشبه به  أداة التشبيه المشبه المثال

 منتزع من متعدد النخيل يشبه العراقيون  العراقيون.. النخيل 
حيث أن وجه الشبه في هذا النص هو حرق   االستنتاج: يتبين ان هذا النوع من التشبه قد ذكر فيه الكاتب وجه الشبه بشكل منتزع من متعدد,

واقتالع وقطع النخل, وهذا حال العراقيين وما يجي من تهجير وقتل وحرق مثل النخل في هذه الصورة, إذ التشبيه هنا يرسم صورة سوداء  
 والمالحظة عليه لم نالحظها هنا ان المشبه والمشبه به كانا يتبادالن االدوار هنا. 

احوالنا واخبار التوتر الطائفي في إحدى رسائله اإللكترونية.. واآلن الزلزال تشققت األرض وأصبح السواقي أخاديد..  ))سألني عمي عن   .2
 ( 35) يغرق فيها من يغامر بالعبور((

وم ان الزلزال يحل تحليل: من خالل تأمل النص نجد أنه تضمن تشبيهًا تمثيليًا إذ شبه الكاتب النزاع الطائفي في العراق بالزلزال, إذ من المعل
 بعد الخراب في األرض, فكذلك حال النزاع الطائفي يحل بعد الخراب والدمار في األرض. 

 وجه الشبه  المشبه به  أداة التشبيه المشبه المثال
 منتزع م متعدد الزلزال  كأن  النزاع الطائفي  النزاع الطائفي.. الزلزال 

  االستنتاج: يتبين أن هذا النوع من التشبيه قد ذكر فيه الكاتب وجه الشبه بشكل متنزع من متعدد, وهو ما يتبع الزلزال من دمار إذا ضرب 
 .(36) مكان مأهول بالسكان يشقق األرض ويحل الدمار, فكان التوتر الطائفي يفعل ذلك
 (37)سادسّا: التشبيه الضمني

 (38)حقيقة أن كل ما يشتريه لنا أبي كان بفضل الموت وحتى ما نأكله كان الموت هو الذي يشتريه لنا(( ))استحوذت علي -
تحليل: من خالل تأمل النص نجد أنه تضمن تشبيها ضمنيا, حيث ال يصرح الكاتب بالتشبيه بشكل مباشر, بل يلمح من مضمون الكالم,  

القصة جواد لعائلته من مأكل, فإن الموت هو الذي يشتريه, وهذا كان ظن جواد الذي    وهنا أشار الكاتب إلى أن كل ما يشتري والد بطل
 يعتقد أن الموت هو الذي يشتري لهم المأكل وليس أبوه. 

االستنتاج: لم يصرح الكاتب في هذا المثال بالتشبيه, لكنني فهمت التشبيه من خالل سياق النص, فإن بكل القصة جواد كان يظن أن الموت 
 لذي يشتري الطعام لعائلته وليس أبوه, وهذا يسمى تشبيها ضمنيًا. هو ا

 (39)وهنالك أمثلة أخرى عديدة على التشبيه الضمني, وأكتفي بذكرها في الهامش
 اخلامتة

الرمان"  هنالك جملة من النتائج توصلت لها من خالل دراستي للتشبيه في رواية للكتاب سنان انطوان المسماة " وحدها شجرة  
 وكما يأتي: 
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الرواية فيها أساليب بالغة متعددة من تشبيه وجمل خبرية واستفهام, وهذا يدل على إمكانية الكاتب وتمكنه من أساليب   .1
 اللغة. 

واألنواع التي استخرجتها: التشبيه التام, والمرسل المجمل,    استخرجت من الرواية ثمان وستين موضعًا فيه أساليب التشبيه, .2
والبليغ, والمقلوب, والتمثيلي, والضمني, وكل هذا األنواع تعددت فيها األمثلة, وقد اقتصرت في أثناء بحثي على بعض منها  

 حتى ال يطول البحث.
الكاتب ليصف أرض العراق في أمر احواله, مع   المالحظ على الرواية النظرة الحزينة والصورة المعتمة, وهو أسلوب اتخذه .3

 مالحظة أن هذا األسلوب فيه جذب للقارئ مما أعطى قوة للرواية. 
استخدم الكاتب الكالم العامي كثيرًا وهذا وان كان مخالفًا ألصول الرواية البليغة لكن الكاتب تعمد تضمين روايته هذه   .4

الواقع فتخرج ك أنها قصة من نسج  األلفاظ حتى يربط أحداثها بأرض  أنها قصة حقيقية حدثت فعاًل وأشخصها موجودة ال 
 الخيال. 

لقد كان التشبيه وصورة المختلفة أثر وفاعليه ظاهرة في توصيل قيمة الرواية واحداثها وصورها واالفكار التي يطرحها   .5
 المؤلف على لسان وعقل ابطالها...

 اهلوامش
 

حياة المؤلف سنان انطوان نقلتها من موقع ويكيبيديا بعنوان سنان انطوان, موقع كتارا, قد قمت بوضع بعض اللمسات عليها من عندي   (1)
 حتى خرجت بهذه الصورة 

ي ال دكة الموت: هي دكة المرمر التي ُيغسل عليها الموتى والتي يرفع طرفها الشمالي قلياًل, حيث يوضع الراس, ويصب الماء وك (2)
 يسيل وكي ال يتجمع. 

 ضرف من كالم الكاتب يوسف علوان عن موقع الناقد العراقي.  (3)
 .  57/ 4ينظر: ليان العرب, مادة)شبه(:  (4)
 .  256/ 1العمدة, ألبن رشيق القيرواني:  (5)
   .239الصناعتين: ألبي هالل العسكري:  (6)

 .  41كاب األقصى القريب: للتنوخي:  (7)
 .  46/ 1المنهاج الواضح للبالغة: للمؤلف حامد عوني:  (8)
 .  65علم البيان: عبد العزيز عتيق:  (9)
 المصدر السايق نفسه. (10)
   .146علوم البالغة:   (11)

 39سورة  يس: اآلية, (12)
 . 471"علوم البالغة" لمحمد احمد قاسم, الدكتور محيي الدين ديب: (13)
 . 23ينظر: دروس في البالغة العربية, األزهر الزناد:  (14)
 .  24ينظر: المصدر نفسة:  (15)
 . 23ينظر: دروس في البالغة العربية, األزهر الزناد:  (16)
 . 238"جواهر البالغة" للسيد احمد الهاشمي:  (17)

 .  9وحدها شرجة الرمان:  (18)
 . 12وحدها شرجة الرمان:  (19)
 96وحدها شجرة الرمان:  )20(
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االتية:    21 الصفحات  ينظر  الرمان"  شجرة  "وحدها  الرواية  في  التام  التشبيه  عن  االمثلة  من  ,  41,  28,  24,  23لمزيد 

 . 183, 237,  220, 207,217,  96,116,163,183ظة95ظة62,65
 وهو ما ذكرت فيه األداة, وحذف وجه الشبه, كما مر في تعريفه.  (22)
 . 22لرمان: وحدها شجره ا (23)
 . 255وحدها شجرة الرمان:  (24)

 . 187,  164,  99,  710,  62,  57,  23,  21,  20,  7لمزيد من االمثلة عن التشبيه المجمل المرسل في الرواية ينظر الصفحات االتية:  ((25
 وهو ما حذفت منه األداة ووجه الشبه معًا, فهو مؤكد مجمل, كما مر في تعريفه  ((26

 10الرمان: وحدها شجرة  )27(

 .  241وحدها شجرة الرمان:  (28)
 185المصدر السابق:  (29)
 .  255, 238,  116, 46, 7لمزيد من االمثلة عن التشبيه في الرواية ينظر الصفحات اآلتية,  (30)
 وهو تشبيه معكوس يصير فيه المشبه مشبها به بادعاء أن وجه الشبه فيه أقوى, كما مر في تعريفه. (31)
 .  86ة الرمان: وحدها شجر  (32)
 وهو ما كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد, أو هو الذي يكون وجه الشبه فيه مركبًا كما مر في التعريف.  (33)
   .137وحدها شجرة الرمان:  (34)

 .  209وحدها شجرة الرمان:  (35)
 . 97,  86, 34, 11, 10لمزيد من األمثلة عن التشبيه التمثيلي في الرواية ينظر الصفحات اآلتية:  (36)
 وهو تشبيه ال يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة, بل يلمحان في التركيب كما مر في تعريفه. (37)
 .  34وحدها شجرة الرمان:  (38)
 .  88,  69, 41, 39, 10ن التشبيه الضمني في الرواية ينظر الصفحات اآلتية: لمزيد من االمثلة ع (39)

 املصادر واملراجع
للتنوخي)ت: .1 البيان:  القريب في علوم  الشرقاوي,748األقصى  العزيز  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية   هـ(: تحقيق هشام عبد  جامعة 
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