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كلية اللغات الشرقية جامعة الدراسات الدولية بسيتشوان
امللصص

يعد جنيب حمفوظ من أهم األدابء العرب خالل القرن العشرين ويعد التشبيه أحد خصائص لغة
حمفوظ يف رواايته .وحلل هذا البحث أبرز اخلصائص يف بناء التشبيه عند جنيب حمفوظ؛ أال وهي :تنوع
الرتكيب وتنوع التقابل بني املشبه به واملشبه ،والتشبيه املتميز ألبطال الرواايت ،ومجال التشبيه الشعري مما
يستنتج أن األسلوب التفكريي للكاتب يتسم بسعة اخليال ووفرة التصورات ودقة املالحظة والسعي وراء
التطور والتجديد.
حاول هذا البحث تناول خصائص التشبيه يف األدب الروائي لنجيب حمفوظ وتفسري العالقة بني
التشبيه واألسلوب التفكريي للكاتب ،وقد اعتمد يف ذلك على أهم رواايت حمفوظ( :الثالثية) و(أوالد
حارتنا) و(ملحمة احلرافيش) فقط ،بدال من كل الرواايت لنجيب حمفوظ .وقد ألقى البحث بعض الضوء
على موضوع "خصائص التشبيه يف األدب الروائي عند جنيب حمفوظ" يف حماولة إلثراء الدراسات عن
جنيب حمفوظ مبا يثري اهتمام الدارسني يف هذا اجملال.
الكلمات املفتاحية :التشبيه ،جنيب حمفوظ ،خصائص التشبيه
Simile properties Naguib Mahfouz literature
Dr. Wu Hao
Sichuan International Studies University
Abstract

Naguib Mahfouz is regarded as one of the most important Arab writers
during the twentieth century, while simile and metaphor is one of language
characteristics in his novels. This article analyzed the most prominent
features of building similes and metaphors in Naguib Mahfouz's literature,
which are reflected in the following aspects: the diverse linguistic structure
used in constructing similes and metaphors, the diversity of convergence
between the topic and the image, the unique analogy of the protagonists,
and the beauty of poetic simile and metaphor. The study concludes that the
writer's thinking style is characterized by the capacity of imagination, the
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richness of perceptions, the accuracy of observation, and the aspiration to
develop and renew his literary path.
The study selected Mahfouz's best known works (Cairo Trilogy: Palace
Walk, Palace of Desire, Sugar Street), (Children of the Alley), and (The
Harafish) as the representative of all his works to analyze the features of
his similes and metaphors, and attempted to discuss the relationship
between the features and the author's thinking style, in order to shed some
light on the topic "The Features of Similes and Metaphors in Naguib
Mahfouz’s literature" and enrich studies on Naguib Mahfouz and arouse
the interest of scholars in this field.
Keywords: simile, metaphor, Naguib Mahfouz, features
املدقدمة

ذاع صيت جنيب حمفوظ بصفته أول أديب عريب حاصل على جائزة نوبل لآلداب يف العامل العريب،
وكتب الكثري من الدارسني العديد من األحباث حول أدب جنيب حمفوظ ،ولكن القليل منهم أوىل االهتمام
خبصائص أدبه الروائي ،حيث يعترب التشبيه من أبرز اخلصائص يف األدب الروائي لنجيب حمفوظ ،فهو
يفتح النافذة أمام القراء على أسلوب تفكري الكاتب حبيث ال يعد التشبيه من الزخارف واحملسنات اللغوية
فحسب يف علوم اللسانيات اإلدراكية ،بل هو األسلوب الذي يعتمد عليه الكاتب إلدراك العامل.
ودراسة التشبيه يف اللغة األدبية وسيلة ذات أمهية ومغزى كبريين لتوضيح طريقة الكاتب يف اإلدراك
والتفكري؛ نظراً ألنه يسلط الضوء على خصائص إبداع الكاتب كما جيسد مثار إدراكه .وانطالقاً من أمهية

هذا املوضوع وما يعانيه من اإلمهال يف األحباث العلمية ،ختتار هذه الورقة العلمية خصائص التشبيه يف
رواايت جنيب حمفوظ لدراسة.
ألف جنيب حمفوظ  35رواية ،وكانت "الثالثية (بني القصرين ،قصر الشوق ،السكرية)" و"أوالد
حارتنا" و"ملحمة احلرافيش" أبرزها من حيث األفكار واحلبكة واألسلوب اللغوي .ويقوم هذا البحث
إبحصاء التشبيهات الواردة يف الرواايت اخلمس املذكورة ويهدف إىل حتليل خصائصها يف أربعة فصول،
يفسر اجلزء األول تنوع الرتكيب اللغوي يف بناء التشبيه؛ وأما اجلزء الثاين فيبني وفرة الصور بتقابل
حيث ّ
املشبهات به املتعددة للمشبه الواحد ،ودقة املالحظة بتقابل املشبه به الواحد للمشبهات املتعددة؛ ويتعمق
الفصل الثالث يف التشبيه املتميز ألبطال الرواايت؛ ويعرض الفصل الرابع مجال التشبيه الشعري من حيث
مجال التناظر والصورة واحلكمة.
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ومن اجلدير ابلذكر أن التشبيه جيب أن يتوفر فيه على األقل ركنان :املشبه واملشبه به واالستعارة
جيب أن يتوفر فيها أحد طريف التشبيه فقط (املشبه أو املشبه به) ،فيمكن القول إن االستعارة ما هي إال
تشبيه حذف أحد طرفني ،وكال التشبيه واالستعارة من األسلوب التفكريي الذي يستخدم الشيء إلدراك
الشيء اآلخر .نظرا لذلك ،مفهوم التشبيه يف هذا البحث حيتوي على التشبيه واالستعارة معا.

املبحث األول
تنوع الرتكيب اللغوي يف بناء التشبيه

جنيب حمفوظ ماهر يف استخدام خمتلف األنواع من التشبيهات يف رواايته مبا فيها التشبيه املرسل،
مثل "حتسبين هنا كالرقيق" ،1والتشبيه املؤكد ،مثل "مأواه األرض .هى األم واألب ملن ال أم وال أب له.2".
وحسب إحصاء لعدد التشبيهات يف (الثالثية) و(أوالد حارتنا) و(ملحمة احلرافيش) ،يوجد 1932
تشبيها ،مبا فيه  595تشبيها مرسال و 1337تشبيها مؤكدا ،يظهر أداة التشبيه حرف الكاف(ك) 282
مرة ،و"كما"  78مرة ،و"كأ ّن"  86مرة ،و"كأّّنا"  36مرة ،و"مثل"  101مرة ،و"أشبه/يشبه"  11مرة،
و"مثلما" مرة واحدة .من نتيجة التعداد نالحظ أن جنيب حمفوظ يفضل التشبيه املؤكد على التشبيه املرسل،
ويستخدم أدوات التشبيه "ك" و"مثل" و"كما" و"كـأ ّن" أكثر يف صياغة التشبيه املرسل.
ويكون املشبه به يف رواايت جنيب حمفوظ متنوع الرتكيبات:
أوال :يكون املشبه به كلمة ،مثل "لساهنا سوط ،وحبها انر3".
اثنياً :يكون املشبه به واملشبه شبه مجلة مبا فيه ثالثة أنواع:
 .1املضاف واملضاف إليه ،ويكون ذلك يف عدة حاالت( :أ) يكون املضاف مشبها به واملضاف
إليه مشبها ،مثل "يف هاوية اليأس واحلزن" ،4املضاف "هاوية" هو املشبه به ،واملضاف إليه "اليأس واحلزن"
هو املشبه ،يعين "اليأس واحلزن كاهلاوية" ووجه الشبه بينهما هو العمق ،إذا سقط فيها اإلنسان فسوف
يلقى حتفه( .ب) يصف املضاف خصائص املشبه به ،ويكون املضاف إليه مشبها ،وال يظهر املشبه به،
مثل "كانت تصغي إليه وشرر الغضب يتطاير من حدقتيها ،5".يكون املضاف إليه "الغضب" هو املشبه،
واملضاف "الشرر" ليس مشبها به ،فاملشبه به احلقيقي "النار" ال يظهر يف اجلملة ،ولكن ميكن أن نعرف
أن جنيب حمفوظ يشبه الغضب ابلنار ،فللغضب شرر( .ج) يصف املضاف واملضاف إليه املشبه معا ،مثل
"ال حتزن فالقتل يف حارتنا مثل أكل الدوم  ،6".واملشبه هو "القتل" واملشبه به هو "أكل الدوم" ووجه
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الشبه هو كالمها أمر عادي( .د) يدل املضاف على وجه الشبه بني املشبه واملشبه به ،ويكون املضاف
إليه مشبها به مثل "اي للشباب الذي ينطوي بسرعة الربق ،7".املضاف إليه "الربق" هو املشبه به ،ويدل
املضاف "سرعة" على وجه الشبه بني املشبه به "الربق" واملشبه "الشباب".
 .2حرف اجلر ،يفصل حرف اجلر بني املشبه واملشبه به ،والرتكيب اللغوي هو "املشبه به  +حرف
اجلر  +املشبه" ،ودائما يكون حرف اجلر "ب" و"من" .مثل "انقشعت السحابة املثقلة ابحلقد واملرارة
والندم ،8".يكون ما قبل حرف اجلر "السحابة املثقلة" مشبها به ،وما بعده "احلقد واملرارة والندم" مشبها؛
و"فاجتاحه تيار مساوي من األفراح أخرسه ، 9".يكون ما قبل حرف اجلر "تيار مساوي" مشبها به ،وما
بعده "األفراح" مشبها.
 .3اسم التفضيل ،يكون ما قبل اسم التفضيل مشبها ،وما بعده مشبها به ،مثل "أن هذه املخلوقة
اجلميلة أل ّذ من أنغام عودها ،10".يكون "املخلوقة اجلميلة" مشبها ،و"أنغام عودها" مشبها به.

اثلثاً :يكون املشبه به مجلة ،وذلك يف حالتني( :أ) للمشبه واملشبه به الرتكيب اللغوي نفسه ،مثل
"تتطور األشياء ابملناسبات كما تتطور األلفاظ مبا تستجد من معان جديدة ،11".الرتكيب اللغوي نفسه
يف املشبه واملشبه به هو "تتطور األشياء ابلشيء"( .ب) الرتكيب اللغوي للمشبه واملشبه به خمتلف ،مثل
"ولكنها ارتطمت يف النهاية بذاك اهلدوء احلكيم كما تنتهي مياه الشالل املتدفقة الراغبة املزيدة يف النهر
الرصني.12".

من الفقرة التالية ميكن أن نرى فن بناء التشبيه ابلرتكيبات املتنوعة يف رواايت جنيب حمفوظ.
كانت هالة شعرها األسود حتدق بقذاهلا وعارضيها وتنوس حبركة مشيتها نوساان متوجيا ،1أما
أسالك قصتها احلريرية 2فاستكنت على اجلبني كأسنان املشط ،3ويف وسط هذه اهلالة بدا الوجه البدري4
يف طابع من احلسن أنيق مالئكي 5كأنه سفري سام لدولة األحالم السعيدة .6تسمر 7يف موضعه حتت
أتثري التيار املغناطيسي ،8على حال بني اليقظة والنوم ،ومل يبق من الدنيا يف وعيه إال عاطفة امتنان وجيشة
وجدان ،وجعلت هي تقرتب يف خفة وتبخر كأهنا نغمة حلوة جمسمة 9حىت سطعه من أعطافها عبري
ابريسي13.
يف هذه الفقرة املكونة من حوايل مثانني كلمة تسعة تشبيهات مبا فيها التشبيه املرسل()9 ،6 ،3
والتشبيه املؤكد( ،)8 ،7 ،5 ،4 ،2 ،1ويكون املشبه به صفة ( ،)5 ،4 ،2 ،1ويكون املشبه به امسا
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( ،)9 ،8 ،1ويكون املشبه به فعال( ،)7ويكون املشبه شبه مجلة( ،)3ويكون املشبه به مجلة( .)4ويف
التشبيه "تسمر" ،حتتوي الكلمة الواحدة على املشبه "هو" واملشبه به "املسمار" ووجه الشبه "عملية
التسمر".
فلماذا يتسم الرتكيب اللغوي يف بناء التشبيه يف رواايت جنيب حمفوظ ابلتنوع؟
يرجع ذلك إىل سببني :السبب األول سبب "موضوعي" ،حيث أن اللغة العربية بذاهتا لغة مثمرة
هلا إمكانية يف إبداع خمتلف الرتكيبات مما جعل جنيب حمفوظ يبدع التشبيهات مبختلف تركيباهتا .والسبب
الثاين سبب "شخصي" ،ففي شخصية جنيب حمفوظ حاسة اندرة وهي "حاسة اإلدراك السريع إليقاع
العصر ،وما حيدث فيه من تغريات وتطورات ،وهذه احلاسة هي اليت أاتحت لنجيب حمفوظ أن يقوم بعملية
تطوير مستمر ألدبه فال يتجمد عند مدرسة واحدة وال يتوقف عند شكل فين اثبت" .14وقد تطلع جنيب
حمفوظ إىل التطور والتغري يف أدبه دون أن يقنع بوترية واحدة ،مما جعل رواايته متنوعة؛ رواية اترخيية ورواية
واقعية ورواية رمزية ورواية شعرية .والكاتب الذي يسعى وراء التجديد يف طريقه األديب ال يقنع ببناء التشبيه
برتكيب واحد.
وعالقة اللغة والتفكري كالوجهني للورقة الواحدة ال ينفصل أحدمها عن اآلخر .يتجسد التفكري
يف اللغة ،وتتأثر اللغة ابلتفكري ،يف ضوء تفاعل اللغة والتفكري فيمكن مالحظة تنوع التفكري واإلدراك
لنجيب حمفوظ من تنوع الرتكيب اللغوي يف بناء التشبيه يف رواايته.

املبحث الثاين
تنوع التدقابل بني املشبه به واملشبه

ال يستخدم جنيب حمفوظ الرتكيبات اللغوية املتنوعة يف بناء التشبيه فحسب ،بل يستعمل
املشبهات به املتعددة لتقابل املشبه الواحد ،واملشبه به الواحد للتقابل مع املشبهات املتعددة ،حيث خيتار
جنيب حمفوظ مشبهات هبا خمتلفة للمشبه نفسه كما يستخدم مشبها به واحدا للمشبهات املتنوعة.
ويشبه جنيب حمفوظ السعادة ابلبحر ومثال ذلك "طفا قلبه فوق موجة من السعادة ،15".كما
يشبهها ابلنور فيقول" :أما السعادة العمياء الىت تضيء وجوه الطائفني من حوله فقد نبذها غري
آسف ،16".ويشبهها أيضاً ابلبضاعة فيوجد "مهنيت بيع املالبس والسعادة للناس ،17".وابلطعام أحياانً
"لعله بسببها مل يذق للسعادة طعما ،18".وابجلذوة أحياان "واصل ضياء وعاشور حياهتما اليومية وقد
انطفأت يف نفسيهما جذوة اإلبداع والسعادة ،19".وأخرياً يشبهها ابلزهرة "امتألت بنفحة سعادة
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وخيالء ، 20".و"يزدهيك علو فوق احلياة واألحياء ،ويصل أسبابك ابلسموات جسر مفروش بورود
السعادة21" .
ويشبه احلب بتنوع املشبهات به أيضا" :احلب من منبع الدين يقطر صافيا!"" ،22احلب محل
ذو مقبضني متباعدين خلق لتحمله يدان .فكيف حيمله وحده؟"" ،23واحلب مرض غري أنه كالسرطان
مل تكتشف جرثومته بعد" ،24".أال ميكن أن يكون للحب -كهذا اللحن وككل شيء -هناية؟!"،25
"عجيب كأيب اهلول ،ما أشبه حبك به أو ما أشبهه حببك ،كالمها لغز وخلود!"" ،26تراءى له حبه معلقا
فوق رأسه كالقدر ،يشده إليه أبسالك من األمل املربح ،أشبه ما يكون يف جربيته وقوته ابلظاهرة الكونية،
فتأمله بعني ملؤها اإلكبار واحلزن" ،27".فغمه شذا ايمسني ساحرا آسرا ولكن ما هويته؟ ،ما أشبهه ابحلب،
يف سحره وأسره وغموضه ،لعل سر هذا يفضي إىل ذلك" ،28".غري أن قضبان السجن بدت أطوع
للتحطيم وأرق أمام الزمام من أغالل احلب األثريية اليت تستأثر املشاعر يف القلب واألفكار يف العقل
واألعصاب يف اجلسد مث ال تؤذن ابحنالل" ،29".إن احلب كالزلزال الذي يرج اجلامع والكنيسة واملاخور
على السواء30".
ابملقابل ،يستخدم جنيب حمفوظ نفس املشبه به ليصف خمتلف املشبهات ،ومثال ذلك "وبعث
يف أغصان األشجار اهلائلة املتشابكة حركة وانية ند عنها هسيس كاهلمس ،وكانت تبدو يف الظالم
كالكثبان أو السحب اجلون" ،31".لكن خاطرا خطر فأظلت على قلبه سحابة من الكدر" ،32".تبدى
الغضب يف وجه جبل كالسحاب املظلم" ،33".هامت يف صدره اهلواجس مثل السحائب يف اليوم
املطري ،34".يف هذه اجلمل املشبه به نفسه هو "السحابة" واملشبهات فيها خمتلفة .يف اجلملة األوىل يشبه
األشجار اليت تتحرك ابلريح يف الظلم ابلسحابة ،يف اجلملة الثانية يشبه الكدر ابلسحابة ،يف اجلملة الثالثة
يشبه الغضب ابلسحابة ،يف اجلملة الرابعة يشبه اهلواجس ابلسحابة.
يدل تقابل املشبهات به املتعددة للمشبه الواحد وتقابل املشبه به الواحد للمشبهات املتعددة على
وفرة التصورات ودقة املالحظة لنجيب حمفوظ .وحرص جنيب حمفوظ على أن توجد العالقة بني أشياء
الدنيا واليت تكون منشأ التشبيه .وسعة اخليال هي العامل األساسي يف قدرة الكاتب على إجياد عالقة بني
األشياء املختلفة وبناء التشبيهات ،فإذا قرن الكاتب الفتاة اجلميلة ابلزهرة فهذا يعترب تشبيهاً ال ابتكار فيه!

أما الكاتب الذي يسبح يف مساء اخليال ويبدع التشبيهات املتنوعة الرائعة فسريقى إىل اتج األدب ،وجنيب
حمفوظ من النوع الثاين.
ووجه الشبه بني املشبه واملشبه به قد يكون يف الشكل أو يف العالقة الداخلية .ومثال ذلك يف
مجلة "رفعت عينيها إىل السقف حىت ترامى جيدها كالشمعدان الفضي 35".وهذا يكرس جتربة واقعية،
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فإذا رفع شخص ما رأسه انظرا إىل السقف فسيطول عنقه .والشمعدان الفضي طويل أيضا ،ف"جيدها"
و"الشمعدان الفضي" هلما وجه الشبه هو "الطويل" .ومجلة "ميشي الزمن على أدميه غري اترك أثرا كأنه املاء
ميشي على مرآة مصقولة 36".تتحدث عن مرور الزمن ولكن دون أن تتغري مالحمه ،إذا يسيل املاء على
مرآة مصقولة ال يرتك أي أثر ،كما ال يرتك الزمن أثرا يف الوجه .من هنا ،نعرف أن جنيب حمفوظ يالحظ
احلياة بدقة فيمكنه إبداع التشبيهات من جتربة احلياة وجعلها أكثر حيوية.

املبحث الثالث
التشبيه املتميز ألبطال الرواايت

يستخدم جنيب حمفوظ التشبيهات املتميزة إلبراز شخصيات أبطال الرواايت ،جيعل التشبيه يناسب
شخصية كل بطل ،فيتسم التشبيه بشخصية البطل .ولقد اعتمد جنيب حمفوظ طريقني لتحقيق ذلك ،أال
ومها تكرير املشبه به نفسه للبطل نفسه وإبداع التشبيه الذي يتفق مع شخصية البطل.
أوال :تكرير املشبه به نفسه للبطل نفسه
يشبه جنيب حمفوظ البطل نفسه ابملشبه به نفسه تكرارا مما يظهر شخصية البطل وجيعل التشبيه
رمزا لبطل.
"هرعت عائشة إليها كدجاجة مذبوحة وأمسكت بكتفيها صائحة بصدر يعلو وينخفض37".
و"كم يف الواقع شاهبات الدجاجة املذبوحة اليت تندفع مبسوطة اجلناحني -كأّنا تنتفض حيوية ونشاطا-
على حني يتدفق الدم من عنقها مستصفيا آخر قطرات احلياة ،38".تصف اجلملتان البطل "عائشة"
ابستخدام املشبه به نفسه "دجاجة مذبوحة" ،رغم أن اجلملتني جاءات من مشاهدين خمتلفني ،ولكن مشاعر
عائشة كانت متماثلة .تصف اجلملة األوىل عائشة عندما رأت الشاب الذي يعجبها ،ولكنها خشيت من
إخبار اآلخرين .وتصف اجلملة الثانية أن حسن إبراهيم طلب يدها ،ورفضه أبوها .وعندما يقرأ القراء
عمق انطباعهم بشخصية
اجلملة الثانية ،فمن الطبيعي أن يقرنوا الدجاجة املذبوحة ابجلملة األوىل مما ّ
عائشة.
"كانت أمينة تشعر أبهنا يف أعلى البيت سيدة ابلنيابة وممثلة لسلطان ال متلك منه شيئا ،فهي يف
هذا املكان ملكة ال شريك يف ملكها ،فهذه الفرن متوت وحتيا أبمرها ،وهذا الوقود من فحم وحطب يف
الركن األمين يتوقف مصريه على كلمة منها" ،39".يف فجر اليوم املوعود الذي انتظرته طويال هبت من
91
المجلة الدولية لدراسات اللغة العربية وآدابها

المجلد الثاني ،العدد الثالث ،حزيران2020 ،

خصائص التشبيه يف األدب الروائي لنجيب حمفوظ

د .وو هاو

الفراش يف خفة صبيانية من الفرح كأهنا ملك يعود إىل عرشه بعد نفي ،40".للجملتني املشبه به نفسه
"ملكة" ،عندما يقرأ القراء "ملك" يف اجلملة الثانية يذكرون "ملكة" يف اجلملة األوىل اليت قد قرؤوها مما
عمق مفهومهم عن أمينة عرب املشبه به "ملك" .وال شك أن جنيب حمفوظ له قدرة إبداع املشبه به اجلديد
ألمينة يف اجلملة الثانية ولكن مل يفعل هكذا بل كرر املشبه به "ملك" إلظهار "ملكة" يف املطبخ يف اجلملة
األوىل .وهذا يدل على أن جنيب حمفوظ فنان يستخدم املشبه به نفسه ليقرن التشبيهني.
"كأّنا أحب ليتفقه يف معجم األمل ،ولكنه على التماع الشرر املتطاير من ارتطام آالمه يرى نفسه
ويعرف أشياء" ،41"201 .قاموس حياته مل يعرف للحب من معىن سوى األمل ،ذلك األمل العجيب الذي
حيرق النفس حىت تبصر على ضوء نريانه املتقدة عجائب من أسرار احلياة ،مث ال ختلف وراءها إال
حطاما ،42".هااتن اجلملتان وارداتن من الروايتني من (الثالثية) ،ويصف جنيب حمفوظ أمل كمال يف احلب
بنفس املشبه به "معجم/قاموس" و"النار" .قد مرت السنوات ولكن مشاعر كمال حلبه مل يتغري ابلزمن،
فاختار الكاتب نفس املشبه به ليصف أمله مما جعل "جمعم األمل" و"حريق األمل" رمزا للبطل.

اثنيا :إبداع التشبيه يتفق مع شصصية البطل

إن بناء شخصية البطل ال يعتمد على الوصف للبطل ذاته فحسب ،بل على وصف إدراك البطل
ملا حوله من األشياء والناس إلكمال شخصيته .إن شخصية خدجية يف (الثالثية) متيل إىل السخرية من
اآلخرين ،فالتشبيهات هلا تتفق مع شخصيتها وتقويها .عندما تضحك على عائشة ألهنا أتكل وال تسمن،
تقول "إن املكر السيئ هو الذي جيعلها تربة غري صاحلة للبذور الطيبة اليت تلقى فيها 43".وترجع ذلك
إىل تظاهر عائشة ابلصوم ،تقول "كلنا نصوم رمضان إال أنت ،تتظاهرين ابلصوم ،وتندسني يف حجرة
اخلزين كالفأرة ومتلئني بطنك ابجلوز واللوز والبندق ،مث تفطرين معنا بنهم حيسدك عليك الصائمون ولكن
هللا ال يبارك لك .44".وعندما تقول األم إنه قد يدل اجلواد يف منام خدجية عريسها ،تقول "أتظنني اجلواد
عريسا؟ ..لن يكون عريسي إال محارا 45".وعندما تكرهها عائشة أبن تدخل خدجية غرفتها ساكتة دون
إذهنا ،تقول "آسفة اي أخيت ،يف املرة القادمة سأعلق جرسا يف عنقي مثل عربة املطافئ لتنتبهي إىل حضوري
فال ترتعبني 46".وعندما تزور زوجة ابنه الطبيب للعقار تقول "أنفق املسكني كثريا وسينفق غدا أكثر ،إن
عرائس اليوم غالية الثمن كالطماطم واللحوم!"47
إن ايسني وكمال الذي قبل تزوج عايدة يف ((قصر الشوق)) ،نظرهتما للمرأة واحلب فيها فجوة
كبرية كشاعر الشعر اإلابحي والشعر العذري يف العصر األموي ،فاستخدم جنيب حمفوظ التشبيهات
املختلفة هلما لتتفق مع شخصيتيهما.
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يف ذهن كمال ،أن عايدة هي مالك ذو مكانة عالية بصفتها أمجل هدية يف الدنيا ،فعندما يعرب
عن حبه لعايدة يكون أسلوبه قلقا وغري مباشر كما يف التشبيهات التالية" :ما أسعده هبذا املنظر..هذا
احلديث ..هذا الصوت ،أتمل  ..أليست هذه هى السعادة؟! .فراشة كنسمة الفجر تقطر ألواان هبيجة
وترشف رحيق األزاهر" ،48".من املعبودة ينبثق نور تتبدي فيه الكائنات خلقا جديدا" ،49".إذا التفت
إىل الوراء فرأيت آاثر القدمني اللطيفتني مطبوعة فوق الرمال ،فاعلم أهنا تقيم معامل للطريق اجملهول يهتدي
هبا السالكون إىل سبحات الوجد وإشراق السعادة" ،50".وأان أدور يف فلكك جمذواب بقوة هائلة ..كأنك
الشمس ،وكأنين األرض" ،51".أنت شعلة من سعادة سادرة ،وأان رماد من وجوم وكآبة" ،52".نغمة
آسرة ،ومناغمة عذبة ،ولكنه ال يدري أجيد املعبود أم يلهو ،وهل تتفتح أبواب األمل أم توصد يف خفة
النسيم53".
يف عني ايسني ،أن املرأة طعام إلشباع شهوته الشخصية جبسمها الثري وهو يف مكانة أعلى.
فعندما يعرب عن حبه للمرأة يكون كالمه مغراي ومباشرا كما يف التشبيهات التالية" :وجد نفسه على رغمه
وحذره يسرتق النظر إىل كنزها النفيس وهو يطالعه كالقبة" ،54".عجيزهتا اليت كادت قمتها تبلغ منتصف
ظهرها ويفيض أسفلها على فخذيها؛ فكأهنا كرة منطاد!"" ،55أليس من الظلم أن يتمتع أبوان ابلدسم،
على حني ال جند حنن إال الفتات؟"" ،56إذا حدث أن خيبت ظين نبذهتا كما ينبذ احلذاء البايل،57".
"خذي هذه النظرة النارية" ،58".إين أفكر يف سوري سطحينا املتالصقني ،مب يوحي منظرمها اليك؟ منظر
حبيبني ملتصقني59".
ويعرف جنيب حمفوظ الفئة اليت يتمثل البطل هبا كل املعرفة بفضل دقة مالحظته للحياة" .لقد
وصف جنيب حمفوظ الطبائع اليت استخلصناها من أعماله انطالقا من مراقبته لشخصيات حقيقية موجودة
ابلفعل..قد ارتكز يف جزء من وصفه على ((ذاكرته)) حيث حيفظ األشخاص الذين عرفهم ابلفعل يف
شبابه ويف حارته 60".كان يرافق أمه يف زايرة األقارب واجلارة يف صغار سنه ،فعرف األشكال من الناس
واحلياة االجتماعية من صغره ،عندما كرب ،كان يراود املقهى الذي يلعب دورا مهما يف رواايته ملالحظة
خمتلف الطبقات االجتماعية .ويصب جنيب حمفوظ جتاربه الشخصية يف تشبيهات رواايته أيضا .ومثال
ذلك مجلة "أما خدجية فقد تلقت اخلرب بدهشة ابدئ األمر مل تلبث أن انقلبت خوفا وتشاؤما مل تدر هلما
سببا واضحا ولكنها كانت كتلميذ ،يتوقع بني آونة وأخرى ظهور نتيجة االمتحان -اذا تناهى إليه جناح
زميل له بلغته النتيجة من مصدر خاص ،61".يصف جنيب حمفوظ مشاعر خدجية من جتربة نفسه حيث
ُرشح للدراسة يف اخلارج مرتني ،مرة لدراسة الفلسفة ،ومرة أخرى لدراسة اللغة وأخريا رسب ،ألن الدرجة
األوىل انهلا قبطي والدرجة الثالثة انهلا قبطي أيضاً ،واسم جنيب حمفوظ جعل املقيمني يظنون أنه قبطي
أيضا ،فرتكوه ألهنم يرون أنه من غري املعقول أن خيتاروا ثالثة أقباط62.
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املبحث الرابع
مجال التشبيه الشعري

توجد العالقة الطبيعية بني اللغة والشعر حيث أن اقرتاهنما بشكل مبدع ينشئ اللغة الشعرية،
فللغة الشعرية والتشبيه عالقة طبيعية أيضا .إن التشبيه ال يستغىن عنه يف إبداع الشعر ،ولكن ليس كل
تشبيه شعر .وتدل أعمال جنيب حمفوظ على أنه مولع ابلشعر وخاصة الشعر العريب ،حيث كان حياول
نظم الشعر يف شبابه فيتسم التشبيه يف رواايته ابلشعرية اليت تتجسد يف ثالثة جوانب.
أوال" :مجال التناظر"

يوجد مجال التناظر يف شعرية تشبيهات جنيب حمفوظ ألن اتزان الرتكيب اللغوي جيعل التشبيه
متوازان مث موسيقيا كما جاء يف اجلمل التالية" :جسم ثور وقلب عصفورة!"" ،63حسبك أن حتب ،حسبك
منظرها الذي يشعشع ابلنور روحك ،وأنغام نرباهتا اليت تسكر ابلتطريب جوارحك" ،64".ألول مرة منذ
أعوام تطلع إىل ما قبل احلب من املاضي بلهفة كما تطلع السجني إىل ذكرايت احلرية الضائعة،65".
"سيطاردك هذا السؤال كما تطارد الشمس يف اخلالء راعي الغنم66".
اثنيا" :مجال الصورة"

إن جنيب حمفوظ خيلق الصورة اجلميلة يف رواايته ابلتشبيه.
"إن الورد واليامسني والقرنفل والعصافري واليمام ونفسه نغمة واحدة ،67".يف هذه اجلملة يوجد
النبات واحليواانت والناس وتوجد األشياء الساكتة واألشياء املتحركة فكل هذه األشياء املتناغمة تُك ّون
نغمة واحدة ،ما أمجل هذه الصورة!
" ومناداهتا لك ما أطرهبا ،بصوت ال تدري كيف تصفه ،ال رفيع النربة وال غليظها مثل ((فا))
السلم املوسيقي املنبعثة من كمان ،رنينه يف صفاء النور ،ولونه لو ختيلت له لوان يف زرقة السماء العميقة،
دافئ االمياء ،داعية اىل السماء ،68".حيث يعرب جنيب حمفوظ عن مجال صوت عايدة وميكن أن نشعر
به ابلسلم املوسيقي ((فا)) ،وصوت السلم املوسيقي وصفاء السماء وإميان النفس ،كل هذه يف احلقيقة
هي "الشعر"!
يفضل جنيب حمفوظ الصور التالية إلبداع التشبيهات ،مبا فيها "الليل" و"القمر" و"النجم"
و"املوسيقى" و"السحابة" و"السماء" و"الفجر" ،وجيمع بعضها يف وصف املشبه الواحد دائما ،مثال ذلك
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"ذكر هبا حاال مماثلة ماضية ،كأّنا حلن غامض مثري ألجل األمل وهو يف الوقت نفسه ال خيلو من لذة خفيفة
مبهمة! شعور واحد يلتقي فيه األمل ابللذة كالفجر تلتقي عنده حاشية الليل أبهداب النهار69".
اثلثا" :مجال احلكمة"

يتجسد مجال احلكمة يف التشبيه يف رواايت جنيب حمفوظ يف طرحه ابلتشبيه أسئلة جتعل الناس
يفكرون ،مثل "النظر إىل احلياة كمأساة ال خيلو من رومانتيكية طفلية واألجدر بك أن تنظر إليها يف
شجاعة كدراما ذات هناية سعيدة هي املوت" ،70".الصديق العائد بعد غيبة طويلة هو أفصح مرآة
لالنسان" ، 71".لنعرتف بعد هذا كله أبن امللل يطوق الكائنات وأن السعادة رمبا كانت وراء أبواب
املوت" ،72".كان األمل معقودا أبن قاطرة احلياة تسري وأن حمطة املوت يف الطريق على أي حال73".
من هذه التشبيهات ذات احلكمة نرى نور أفكار جنيب حمفوظ ،إنه ماهر يف استخدام الشيئني
املتناقضني للتعبري عن مفهومه للدنيا .ومجال احلكمة يف تشبيهه له صلة بتجربته يف دراسة الفلسفة قبل أن
خيتار األدب ،وخترج يف كلية الفلسفة يف جامعة القاهرة ،فنعرف أنه ليس كاتبا بل شاعرا وحكيما.

خامتة

إن لنجيب حمفوظ ابعا طويال يف إبداع التشبيهات واستخدامها .وتتميز التشبيهات يف أدب
جنيب حمفوظ ابلسمات األربع التالية :تنوع الرتكيب اللغوي يف بناء التشبيه ،تنوع التقابل بني املشبه به
واملشبه ،التشبيه املتميز ألبطال الرواايت ،ومجال التشبيه الشعري .استخدم جنيب حمفوظ أنواعا خمتلفة من
التشبيهات مبا فيها التشبيه املرسل والتشبيه املؤكد ،كما أن األديب قد استخدم تركيبات متنوعة للمشبه به
سواء أكانت كلمة أم شبه اجلملة أم مجلة؛ كذلك استعمل عدة مشبهات به ملشبه واحد ،ومشبه به واحد
لعدة مشبهات .لقد أبدع األديب يف استخدام تشبيهات متميزة إلبراز شخصيات األبطال وذلك بتكرير
املشبه به نفسه للبطل نفسه وبناء التشبيه وفق شخصية البطل؛ واعتمد كثريا على مجال التناظر والصورة
واحلكمة يف تكوين التشبيه الشعري .وتدل وفرة التشبيهات اليت تضمنها أدبه الروائي ومتيزها وخصوصيتها
على سعة خيال جنيب حمفوظ ودقة مالحظته ووفرة تصوراته وتطلعه إىل التطور والتجديد يف طريقه األديب.

احلواشي
 .1جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.280
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د .وو هاو

خصائص التشبيه يف األدب الروائي لنجيب حمفوظ
 .2جنيب حمفوظ :ملحمة احلرافيش ،القاهرة ،مكتبة مصر ،ط ،1977 ،1ص.180
 .3جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.102
 .4جنيب حمفوظ :ملحمة احلرافيش ،القاهرة ،مكتبة مصر ،ط ،1977 ،1ص.438
 .5جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.290
 .6جنيب حمفوظ :أوالد حارتنا ،بريوت ،دار اآلداب ،ط ،1978 ،4ص.140
 .7جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.369
 .8جنيب حمفوظ :ملحمة احلرافيش ،القاهرة ،مكتبة مصر ،ط ،1977 ،1ص.530
 .9جنيب حمفوظ :ملحمة احلرافيش ،القاهرة ،مكتبة مصر ،ط ،1977 ،1ص.397
 .10جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.102
 .11جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.297
 .12جنيب حمفوظ :أوالد حارتنا ،بريوت ،دار اآلداب ،ط ،1978 ،4ص.30
 .13جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.169
 .14رجاء النقاش :يف حب جنيب حمفوظ ،القاهرة ،دار الشروق ،ط ،1995 ،1ص.254
 .15جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.243
 .16جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.392
 .17جنيب حمفوظ :ملحمة احلرافيش ،القاهرة ،مكتبة مصر ،ط ،1977 ،1ص.102
 .18جنيب حمفوظ :ملحمة احلرافيش ،القاهرة ،مكتبة مصر ،ط ،1977 ،1ص.192
 .19جنيب حمفوظ :ملحمة احلرافيش ،القاهرة ،مكتبة مصر ،ط ،1977 ،1ص.540
 .20جنيب حمفوظ :ملحمة احلرافيش ،القاهرة ،مكتبة مصر ،ط ،1977 ،1ص.347
 .21جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.21
 .22جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.73
 .23جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.255
 .24جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.391
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خصائص التشبيه يف األدب الروائي لنجيب حمفوظ
 .25جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.302
 .26جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.190
 .27جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.256
 .28جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.248
 .29جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.221
 .30جنيب حمفوظ :املؤلفات الكاملة ،اجمللد الثاين ،بريوت ،مكتبة لبنان ،ط ،1991 ،1ص.861
 .31جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.286
 .32جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.244
 .33جنيب حمفوظ :أوالد حارتنا ،بريوت ،دار اآلداب ،ط ،1978 ،4ص.177
 .34جنيب حمفوظ :ملحمة احلرافيش ،القاهرة ،مكتبة مصر ،ط ،1977 ،1ص.106
 .35جنيب حمفوظ :ملحمة احلرافيش ،القاهرة ،مكتبة مصر ،ط ،1977 ،1ص.160
 .36جنيب حمفوظ :ملحمة احلرافيش ،القاهرة ،مكتبة مصر ،ط ،1977 ،1ص.421
 .37جنيب حمفوظ :بني القصرين ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1973 ،1ص.149
 .38جنيب حمفوظ :بني القصرين ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1973 ،1ص.169
 .39جنيب حمفوظ :بني القصرين ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1973 ،1ص.21
 .40جنيب حمفوظ :بني القصرين ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1973 ،1ص.201
 .41جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.201
 .42جنيب حمفوظ :املؤلفات الكاملة ،اجمللد الثاين ،بريوت ،مكتبة لبنان ،ط ،1991 ،1ص.863
 .43جنيب حمفوظ :بني القصرين ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1973 ،1ص.370
 .44جنيب حمفوظ :بني القصرين ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1973 ،1ص.37
 .45جنيب حمفوظ :بني القصرين ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1973 ،1ص.380
 .46جنيب حمفوظ :بني القصرين ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1973 ،1ص.147
 .47جنيب حمفوظ :املؤلفات الكاملة ،اجمللد الثاين ،بريوت ،مكتبة لبنان ،ط ،1991 ،1ص.952
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خصائص التشبيه يف األدب الروائي لنجيب حمفوظ
 .48جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.154
 .49جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.161
 .50جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.185
 .51جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.18
 .52جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.52
 .53جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.247
 .54جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.122
 .55جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.117
 .56جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.350
 .57جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.111
 .58جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.124
 .59جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.64

 .60روز ماري شاهني :قراءات متعددة للشخصية :علم نفس الطباع واألّناط-دراسة تطبيقية على شخصيات جنيب حمفوظ ،بريوت ،دار
ومكتبة اهلالل ،ط ،1995 ،1ص.151
 .61جنيب حمفوظ :بني القصرين ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1973 ،1ص.159
 .62أنظر :مجال الغيطاين ،جنيب حمفوظ يتذكر ،عمان ،دار املسرية ،ط ،1980 ،1ص" .95-94مل أكن أضيق ابلسفر يف صدر
شبايب ،والدليل على ذلك أنين رشحت لبعثتني ،بعثة لدراسة الفلسفة ،وأخرى لدراسة اللغة...طبعا أنت تعرف ملاذا حرمت من
البعثتني ..كان الفائز األول والثالث قبطيني ،وكان ترتي ي الثاين ،ظنوا أنين قبطي أيضا بسبب امسي جنيب حمفوظ ،واستكثرت اللجنة
سفر ثالثة أقباط ،وهكذا حرمت من رؤية الدنيا"...
 .63جنيب حمفوظ :ملحمة احلرافيش ،القاهرة ،مكتبة مصر ،ط ،1977 ،1ص.20
 .64جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.161
 .65جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.221
 .66جنيب حمفوظ :أوالد حارتنا ،بريوت ،دار اآلداب ،ط ،1978 ،4ص.361
 .67جنيب حمفوظ :أوالد حارتنا ،بريوت ،دار اآلداب ،ط ،1978 ،4ص.20
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خصائص التشبيه يف األدب الروائي لنجيب حمفوظ
 .68جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.163
 .69جنيب حمفوظ :املؤلفات الكاملة ،اجمللد الثاين ،بريوت ،مكتبة لبنان ،ط ،1991 ،1ص.947
 .70جنيب حمفوظ :املؤلفات الكاملة ،اجمللد الثاين ،بريوت ،مكتبة لبنان ،ط ،1991 ،1ص.968
 .71جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.77
 .72جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.255
 .73جنيب حمفوظ :قصر الشوق ،بريوت ،دار القلم ،ط ،1972 ،1ص.255
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