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 : .................................................................................................مقــدمة

 أ 

: مقدمة
تتفرد الكتابة الشعرية ادلعاصرة يف اجلزائر خصوصا ويف العامل العريب عموما بالكثَت       من 

ادلالمح اليت جتعل منها جتربة خاصة جبميع ما توحي بو داللة اخلصوصية من جدة موضوعية   وفنية، 
و مع أن ىذه الكتابة االبتداعية بتعبَت بعض النقاد تستمد جزء من قيمها وعناصرىا       من الًتاث 

فهي تستدعيو نصوصا ومعجما و قوالبا، غَت أن ذلك ال يقف حائال دون جتاوز التقاليد الشعرية 
واالفتنان يف ادلراوغة عن طريق االستعارات واجملازات مبا خيرج ىذه الشعرية عن النمطية حىت داخل 

الذي ىو أحد أبرز ادلتمثلُت ذلذه الرؤية  (عبد احلميد شكيل)بناءىا اجلذري، والشاعر اجلزائري ادلتميز 
التحديثية يف الشعر سيكون ىو األمنوذج دلقاربة أبعاد ىذا التحول           يف الديناميكية اإلبداعية 

، وليس معٌت أن (كتاب األحوال)اجلزائرية من خالل دراسة حتليلية لديوانو الشعري                    
يكون شكيل أمنوذجا للدراسة أال يستقل الشاعر برؤية         و أسلوب خاصُت، ولكن ديكن أن 

.  يربر ىذا يف إطار مقولة السياق وأثره يف تشكيل ادلعٌت ومن مث التصور إمجاال
الذي  (كتاب األحوال)ويف ىذا البحث زلاولة لتحليل خصائص أسلوب الشاعر يف ديوانو 

ىو سعي للخروج عن منطية اللغة والفكرة والصورة والنهوض بالذائقة الشعرية اجلزائرية واالجتاه هبا حنو 
. فضاء أرحب من ادلمارسة اإلبداعية

 وخامتة فأما ادلدخل فنظري عرجت ومدخل وثالثة فصول وقد قسمت البحث إىل مقدمة 
فيو على مفهوم األسلوب يف الًتاث النقدي العريب و النقد األديب احلديث ومفهوم األسلوبية، وأما 

الفصل الثاين فدرست فيو اخلصائص الًتكيبية يف الديوان فبحثت أنواع اجلمل من مجل      صغرى، 
وكربى، وخربية، وإنشائية، وحبثت احلذف، والتقدمي، والتأخَت، وفّصلت يف الفصل الثالث دراسة 

اخلصائص الفنية يف الديوان فدرست شعرية العنوان، واالنزياح، والصورة     الشعرية، أما الفصل الرابع 
فوقفت فيو على اخلصائص الداللية يف الديوان من خالل دراسة ادلعجم الشعري، والتعدد الداليل، و 

. ظاىرة الغموض الفٍت، وأوجزت يف اخلامتة مجلة ما توصلت إليو من نتائج
وقد تناولت العديد من الدراسات خصائص األسلوب يف الكتابة الشعرية احلديثة وادلعاصرة، 

« خصائص األسلوب يف الشوقيات»ومن مناذج ىذه الدراسات دراسة عبد اذلادي الطرابلسي بعنوان 
يف شوقياتو اليت مثلت مع بقية شعره فصال من فصول  (أمحد شوقي)اليت تعرض فيها لتحليل أسلوب 

التجديد يف الشعر العريب احلديث، ومن الدراسات اليت تناولت خصائص الشعرية لدى شكيل 
خرائب الًتتيب طروحات الشعرية ادلؤنقة عند عبد احلميد شكيل للباحث : الدراسة ادلوسومة بـ
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 ب 

 كاملة ةاجلزائري عبد احلفيظ بن جلويل اليت تعترب مستندا أساسيا ذلذا البحث بوصفها دراسة حتليلي
شكيل من خالل :ومستقلة عن الشاعر، ويف ىذه الدراسة سعى الباحث إلبراز الشعرية ادلتمردة لـ

. معجمو ادلتماىي مع التجربة الصوفية، وإحيائية رموزه اللغوية العديدة كإحيائية ادلاء مثال
ومبا أن الدراسة ىي حبث خلصائص األسلوب يف ديوان كتاب األحوال فقد جلأت       إىل 
تطبيق األسلوبية على نص ادلدونة الشعـرية فبحثت أشكـال العـدول التـركييب والفٍت والداليل وحاولت 

إبراز ادلسافة اجلمالية اليت يصنعها اخلروج عن ادلألوف اللغوي من خالل تأثيث احلقل اإلجرائي 
 اليت ترجع إىل الرؤية األسلوبية ةمبجموع ادلعارف األسلوبية مبا تشتمل عليو من بعض ادلفاىيم البالغي

. احلديثة ومنهجها يف ادلقاربة
وألن أي رلهود يف البحث البد أن يواجو ببعض الصعوبات فقد اعًتضٍت عدة صعوبات 

صعوبة التوفيق بُت العمل والبحث : زادت البحث وأوصلتٍت يف األخَت إىل نتائج ىي خالصتو ومنها
الذي يتطلب تفرغا تاما وكثَتا من اجلهد، ندرة ادلصادر وادلراجع حول الشاعر عبداحلميد شكيل أو 
شعراء النثر بصفة عامة يف اجلزائر مما أجربين على التنقل بُت والية وأخرى للحصول على أي كتاب، 
. وشعوري بالتيو يف إبراز خصائص األسلوب عند الشاعر ألن كل باحث وناقد ينظر إليها من جانب
وإن مل يكن ذلك كلو باألمر الذي ديكن أن يكون معوقا دون إمتام البحث يف أفضل الصور 
اليت يستطيعها الباحث، ورمبا تكون أكرب صعوبة واجهتٍت ىي انصراف العديد من الباحثُت اجلزائريُت 

عن دراسة اإلبداع الشعري الوطٍت وىو ما سبب قلة نسبية يف الدراسات حول شعر شكيل حتديدا 
. باستثناء دراسة بن جلويل السالفة اليت قد تكون الوحيدة يف اختصاصها بالشاعر على األقل

وعموما فإن ىذه الدراسة البسيطة تطمح ألن تكون مرجعا جديدا، وخطوة يف بداية الطريق 
إلبراز خصائص األسلوب عند الشاعر اجلزائري ادلعاصر وبداية مشروع لتناول التجربة اجلزائرية 

. ادلعاصرة
-وال يفوتٍت إال أن أتقدم بأمسى عبارات التقدير واالحًتام إىل أستاذي الكرمي               

 الذي مل يبخل علي بنصائحو وتوجيهو وتتبع ىذا البحث خطوة خطوة منذ أن كانت –ادلشرف 
قسنطينة، أم )فكرة إىل أن أصبحت واقعا ولكل من ساعدين من قريب أو بعيد يف جامعات الوطن 

. (البواقي، تبسة، بسكرة
 .نسأل اهلل التوفيق دلا فيو اخلَت للجميع
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. الحديثة والدراسات النقـدي التراث في األسلوب مفهوم :أوال
: لغـة األسلوب-

 فهو شلتد طريق ككل أسلوب، النخيل من للسطر يقاؿ: »أنو كجدنا العرب لساف إىل رجعنا إذا      
 أساليب، كغلمع سوء أسلوب يف أنتم يقاؿ كادلذىب، كالوجو الطريق كاألسلوب: قاؿ أسلوب،

 أفانُت أم القوؿ من أساليب يف فالف أخذ يقاؿ الفن، بالضم كاألسلوب فيو، تأخذ طريق كاألسلوب
 لألسلوب متعددة معاين ظليز اللغوية األكجو ىذه كمن ،1«متكربا كاف إذا أسلوب لفي أنفو كإف منو،
 رلرد معنوم ىو ما كمنها ادلسلوؾ، أك ادلمتد كالطريق النخيل كسطر ملموس حسي ىو ما منها

 بالنفس، كالسمو التعايل ك التكرب أيضا كتعٍت ضركبو، اختالؼ على القوؿ كفن العيش، كطريقة
: ىي أساسية نقاط على لألسلوب تعريفو منظور ابن بٌت فقد كعليو

. ادلمتد الطريق أك النخيل من السطر يعٍت حيث ماديا بعدا األسلوب مفهـو أعطى أنو.  
 طريقيت ىذه أم احلياة يف أسلويب ىذا يقوؿ فادلرء كادلذىب، الوجهة ك الطريق معٌت أعطاه أنو.  

. أسلوبو لو فكل كمذىيب ككجهيت
 إىل يصل حىت كأداءه، ادلعٌت صياغة هبا يتم اليت الطرؽ أم القوؿ كأفانُت األسلوب بُت ربط.  

 لكلمة يعطي أف حاكؿ حيث اجملاؿ، ىذا يف جيدة زلاكلة ؽلثل قتيبة كابن »جليا، كاضحا متلقيو
 فيها االفتناف ك األساليب تعدد بُت رابطاالقرآف مشكل تأكيل   كتابو يف زلددا مفهوما أسلوب
 كفهم علمو، كاتسع نظره، كثر من القرآف فضل يعرؼ كإظلا: »يقوؿ ادلعٌت أداء يف العرب أداء كطرؽ

 أك ضبالة أك نكاح يف كالما ارذبل إذا العرب من فاخلطيب..األساليب يف كافتناىا العرب مذاىب
. 2 «يفنت بل كاحد، كاد من بو يأت مل ذلك، شابو ما أك صلح أك ربضيض

: ىي مسات لألسلوب أف لنا يتضح كىنا
. النفس طوؿ إىل ادلفضي االمتداد- 
. كالتفرد اخلصوصية- 
 دالئل كتابو يف فيو كحصره ادلعٌت هبذا( اجلرجاين القاىر عبد )استعملو كقد كاالحتذاء، االختبار- 

 يبتدئ أف كسبيزه كتقديره بالشعر العلم أىل ك الشعراء عند االحتذاء أف كاعلم: »يقوؿ حيث اإلعجاز

                                                 
1

 .456، ص1د د، ط . نظبٌ انعزة، انذار انًظزٌخ نهزأنٍف ٔانززجًخ، د ط:  اثٍ يُظٕر
2

 . 11انجالغخ ٔاألطهٕثٍخ،  ص :  يذًذ عجذ انًطهت 
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 آخر شاعر فيعمد- فيو كالطريقة النظم من الضرب: كاألسلوب- أسلوب كغرض لو معٌت يف الشاعر
. 1... «شعره يف بو فيجيء األسلوب ذلك إىل
. اجلميل القوؿ يف يربز الذم اجلماؿ- 
 بتعدد أنواعو كتعدد األسلوب بُت ربط قتيبة فابن »اخلصوصية ك للتفرد ادلقابل كاالختالؼ التنوع- 

 تعددت فكلما ادلوضوع، أك الغرض ك األسلوب بُت الربط إىل اخلطايب اذبو حُت يف ادلعٌت، أداء طرؽ
 طريقة فكل 2«ادلوضوع ىذا بطبيعة كتشكلت األساليب تعددت األديب يطرقها اليت ادلوضوعات

 أف كما ادلعربين، األفراد بتعدد الواحد ادلعٌت عن التعبَت أساليب زبتلف كبذلك التعبَت يف خاصة
 نلج كىنا عنها، التعبَت يف الواحد الفرد لدل األساليب تتعدد كبالتايل زبتلف عنها ادلعرب ادلوضوعات
. أسلوب لكلمة األدب يف االصطالحي االستعماؿ

: اصطـالحـا األسلوب -
 كاألثاث، اللباس نظاـ مثال، العيش كطريقة كقواعد، كنظاـ طريقة العاـ دبفهومو األسلوب إف        
 يضفي تفرد ىو بذلك فاألسلوب أسلوبا عليو نطلق أف ؽلكن ذلك كل اآلخرين، مع التعامل كقواعد

. اآلخرين عن خصوصية إىل
 سلكها اليت التعبَت طريقة أك األداء طريقة  ىو القدًن منذ األدبية الدراسة يف كاألسلوب

 كعبارات كلمات ؼلتار فاألديب ،اللغوية بالعبارات سواه إىل لنقلو أك نفسو يف ما لتصوير األديب
 باختالؼ التعبَت طرؽ كزبتلف بوجدانو، ؼلتلج ما ككصف فكرة ضبل على األقدر تكوف كصورا
 تعدد كبُت بينها الباقالين يربط اليت األدبية األجناس باختالؼ زبتلف كما كاألغراض، األدباء

 نظم إف: "األخرل الكالـ أساليب عن ادلختلف الكرًن القرآف أسلوب عن حديثو يف األساليب
 كمباين كالمهم، صبيع نظاـ من ادلعهود عن خارج مذاىبو كتباين كجوىو تصرؼ على القرآف

 ادلعتاد، الكالـ أسلوب عن تصرفو يف كيتميز بو، ؼلتص أسلوب لو ك خطاهبم، ترتيب من للمألوؼ
 أنواعو، اختالؼ على الشعر أعارم إىل تنقسم ادلنظـو البديع الكالـ هبا يتقيد اليت الطرؽ أف كذلك

 موزكف معدؿ إىل مث ادلسجع، ادلعدؿ الكالـ أصناؼ إىل مث ادلقفى، غَت ادلوزكف الكالـ أنواع إىل مث
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 أنو- خطاهبم كأساليب كالمهم أصناؼ عن خبركجو- تبُت ادلتأمل تأملو إذا فهذا... مسجع غَت
. 1"معجز كأنو العادة عن خارج

 كأسلوب النثر أسلوب عن ؼلتلف الشعر فأسلوب أسلوبو أديب جنس لكل أف البقالين يقر
 تعريف ليتناكؿ اجلرجاين القاىر عبد كيأيت كالمهم، يف العرب أساليب كل عن ؼلتلف معجز القرآف

 ىو النظم أف كدبا ف2"فيو كالطريق النظم من الضرب األسلوب "بقولو للنظم مرادفا كغلعلو األسلوب
 ادلعاين، ترتيب يف اخلاصة الطريقة على ينصب "إذف األسلوب فإف الكلم بُت فيما النحو معاين توخي

. 3"أسلوب عن كأسلوبا ضرب، عن ضربا سبيز ضلوية إمكانات من الطريقة ىذه ربويو كما
 ارتبط بو القدامى البالغيُت اىتماـ أف لألسلوب التعاريف ىذه من استنتاجو نستطيع كما
 آخر، بغرض مقًتنا يأيت دائما تعريفو فكاف الكرًن، القرآف إعجاز رلاؿ يف كخاصة القرآنية بالدراسات

 حسب يعرفو فكل كاجلرجاين، منظور ابن بو جاء ما عدل ما مانع جامع بتعريف ؼلتص مل كبذلك
 جاء عما ؼلرجوا مل لكنهم نفسو تناكؿ عن يغفلوا مل احملدثُت أف كما اخلاص، منظوره كمن زبصصو

" العربية للعلـو األدبية الوسيلة:"كتابو يف ادلرصفي: ادلوضوع ىذا يف خاض من أىم كمن أسالفهم، بو
 نتقدـ كحينما" البالغة عن دفاع "كتابو يف الزيات حسن كأضبد" القرآف إعجاز "كتابو يف كالرافعي

 ىذا اختلف كإف منهم رلموعة مع تبلور قد األسلوب مفهـو أف صلد ادلعاصرين النقاد إىل كصوال زمنيا
 جديدة، كرؤل أفكار من الغرب قدمو دبا كمتأثر فيو، الزيادة دكف الًتاث يف جاء دلا شلجد حافظ بُت

. ذاؾ ك ىذا بُت كمنسق
 العلمي فأما أديب كاآلخر علمي األكؿ: قسمُت إىل األسلوب يقسم من العرب من كىناؾ

 إىل ينحل "فإنو األديب كأما األفكار، إيصاؿ يف كالبساطة كادلوضوعية الدقة بركح يتحلى الذم فهو
 كالصور األفكار يتناكؿ الذم االختيار يكوف ككذلك كالعبارات كالصور األفكار: ثالث عناصر

 دبوضوع أليق تراه دبا العناصر تلك يف تتصرؼ اليت الصياغة طريقة ىو أسلوبيا، عمال كالعبارات
. 4"الكالـ

 العاطفة نقل هبا يتم اليت كالصور األفكار ىي أساسية عناصر من مكوف األديب فاألسلوب  
 إذا الصواب نعد ال "فنحن األسلوبُت بُت الفرؽ ربديد كيف كلباسو، ادلعٌت ثوب ىي اليت كالعبارات
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 من الغاية أف إىل إضافة ىذا ،1"العاطفة لغة كاألديب العقل لغة ىي العلمي األسلوب إف: قلنا
 كالعاطفة االنفعاؿ إثارة األديب األسلوب ىدؼ بينما ىي، كما احلقائق أداء ىي العلمي األسلوب
. طريقة من بأكثر ادلعاين كتكرار كجزالتها، العبارة بتفخيم األخَت ىذا كاىتماـ

 اخلطاب بأقطاب ربطو خالؿ من كضوحا أكثر بصفة استجالؤه ؽلكن األسلوب مفهـو أف كصلد ىذا
: كتابو يف ادلسدم السالـ عبد رأم على اعتمادا كذلك ادلخاِطب، اخلطاب، ادلخاَطب،: كىي

.            األسلوبية كتابو يف سليماين اهلل فتح رأم معو يتفق الذم كاألسلوب األسلوبية
 : لألسلوب( التكويني )التعبيري المفهوم  -

 تعريفو يف بوفوف إليو ادع ما كىذا ككجدانو، قركأفكا األديب شخصية عن تعبَت األسلوب      
 تبدؿ، أف أك كادلكتشفات كاألحداث ادلعارؼ ننتزع أف اذلُت من إف: "يقوؿ حيث لألسلوب الشهَت

 عن خارجة ىي األشياء تلك كل صاحبها، من مهارة أكثر ىو من عاجلها ما إذا تًتقى ما كثَتا بل
 يتحد فهنا ،2"سلخو أك ربويلو أك انتزاعو تعذر لذلك عينو اإلنساف فهو األسلوب أما اإلنساف، ذات

 كيشكل اآلخر، إىل أكذلما يضفي كاحدة، لعملة كجهاف فيصبحاف اإلنساف شخصية مع األسلوب
 أف لألسلوب ؽلكن ال فكذلك تتكرر أف ؽلكن ال اإلنساف شخصية ألف ك اخلاصة، األدبية بصمتو
 ذلك كمؤثرا، متأثرا باحلياة يصلو فيما كاحدة امة إنساف كل أف إذ "ادلالمح، ك السمات بنفس يتكرر

 كخطة زلدكدة طبيعة ذات فاستقامت بعينها مالبسات كوهنا شلتازة، اهلل فطرىا كحده شخصية ألف
 صادقا تعبَتا شخصيتو عن يعرب حُت األديب أف ذلك كنتيجة ادلمتاز الفرد ىذا ىي ككانت خاصة،
 يف شلتاز أديب أسلوب إىل األمر بو ينتهي باحلياة اتصاذلا طريقة ك كمزاجها كنزعاهتا، ذبارهبا يصف
 كخيالو، كعواطفو، عقلو، من: ىو نفسو من ادلشتق أسلوبو ىو التعبَت، ك التصوير ك التفكَت طريقة
 على شخصياهتم على التعرؼ ؽلكننا الذين ،3"األدباء من لغَته تتوافر ال اليت العناصر تلك كلغتو،

 األديب فأسلوب احلياة، يف فلسفتهم تعكس اليت األدبية أعماذلم جملموع قراءتنا خالؿ من اختالفها
 بعض يؤكده ما كىذا رؤل، ك أحاسيس ك كانفعاالت أفكار من داخلو يف يدكر عما معرب بو، لصيق
 ك الفكر، مالمح بأنو األسلوب عرؼ الذم( شوبنهاكر )أمثاؿ كاألسلوب كمنظر األديب النقد ركاد
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 فعل كذلك ك" األشياء تقدير يف مطلقة طريقة كحده األسلوب يعترب:"فقاؿ صاغها مث( فلوبَت )سبثلها
           1"كحساسيتو لغتو يف كامن اإلنساف جوىر إف "قاؿ إذ( جاكوب ماكس)

 كل باختالؼ هبا كؼلتلف غَته عن سبيزه لألسلوب مسات كجود على يركز التعاريف ىذه ككل
 منتقاة كصور كعبارات ألفاظ تركيب خالؿ من سبيزه األسلوب كػلقق خاصة، دبميزات غَته عن إنساف
 أف مثال نالحظ فنحن خاللو، من يعرب الذم اللغوم قاموسو مبدع أديب فلكل سواىا، دكف بعينها
 تنظم اليت كاألزمنة ادلواضيع اختالؼ رغم أعمالو يف كتتكرر سواىا، دكف كلمات يستخدـ ما شاعرا
 يفضل من فنجد كالصور، العبارات مع نفسو كاحلاؿ نثرا، أـ كانت شعرا األدبية األعماؿ ىذه فيها
 من ىناؾ أف كما اجلمل، نظم يف النفس بطوؿ يتميز من صلد ذلك من عكس كعلى اجلمل، قصر
 كاألدبية، اللغوية كمهاراتو الكاتب ىدؼ حبسب كلو ذلك كيكوف كالطوؿ، القصر بُت ادلزاكجة ؼلتار

. التصوير طرؽ من ذلك غَت إىل ادلباشرة أك الرمزية، أك بالشفافية الفنية صوره تتميز من صلد أننا مث
 العامة الذخَتة على يعتمد مؤلف فكل "اختيار بأنو لألسلوب تعريفا يعطي من صلد ىنا كمن

 كتوزيعها ادلفردات اختيار ىو إظلا متميزة ـ األساليب غلعل ما كإف معينة، حقبة أية يف للغة
 ككذا قولو، يريد عما تعبَتا كأكثر مناسبة، يراىا اليت الكاتب أك ادلؤلف بو يقـو اختيار ،2"كتشكيلها

 كبالنسبة لو بالنسبة أعلية األكثر بادلفردة يبدأ كأف اجلمل، يف ادلفردات ىذه توزيع كيفية اختيار
 التحكم أيضا يعٍت كما ، للجملة األصلي الًتتيب يف كالتأخَت التقدًن إعماؿ يعٍت كذلك ، للسياؽ

 كاقعي بتعبَت إما ادلراد ادلعٌت تشكيل مث– فعلية أك امسية – نوعها يف ككذا ، العبارات كقصر طوؿ يف
. دلوضوعو صياغتو أثناء األديب هبا يقـو كاعية اختيار عملية فاألسلوب كبذلك ، رلازم أك

 قسم حيث ، الوسطى العصور منذ األدبية الدراسات يف موجودة ىذه االختيار فكرة أف كصلد
 الركماين للشاعر أديب بعمل مثاؿ منها كل حدد أقساـ ثالثة إىل الغربية الدراسات يف األسلوب

: ىي األقساـ ىذه ، ادليالد قبل األكؿ القرف يف عاش الذم( فرجيل)
. ريفية قصائد: كمثالو: البسيط األسلوب
. زراعية قصائد: كمثالو: ادلتوسط األسلوب
. االنياذة: كمثالو: السامي األسلوب

                                                 
1

 54 عجذ انظالو انًظذي األطهٕثٍخ ٔاألطهٕة، ص 
2

 .53،  ص 2002، 1نجُبٌ، ط -انجُى األطهٕثٍخ، انًزكش انضقبفً انعزثً، انًغزة:  دظٍ َبظى



 األسلوب واألسلوبية ......................................................................مـدخـل
 

  -6-  

 تتناسب ادلاشية كلمة فمثال ، معينة كصور بألفاظ يليو الذم عن أسلوب كل يتميز حيث
 األسلوب إىل الكلمة ىذه تنتقل أف ينبغي فال البسيط األسلوب يالئمها الطبقة كىذه الزراع طبقة مع

 ىذا كعلى ، كادلفكرين األمراء يالءـ الذم العايل األسلوب كال ، كالصناع التجار يالئم الذم ادلتوسط
 احلدكد رسم خالذلا من يتم كاليت ، األسلوب يف فرجيل بػدائرة عرؼ ما البالغُت عند شاع األساس

 يف اجملتمع بطبقات كربطها األساليب هبذه ادلتعلقة كالصور لأللفاظ بتوزيعها ، الثالثة األساليب بُت
  1.الفًتة تلك

 كاف إذا أما ، كاحدة داللة تعٍت سلتلفة لغوية مسات بُت كاف إذا أسلوبيا االختيار كيكوف
 مسات يفرض الذم بادلقاـ يتصل مقامي فهو سلتلفة دالالت تعٍت سلتلفة لغوية مسات بُت االختيار

 . ²عنها التعبَت ادلراد الداللة عٍت للتعبَت غَتىا دكف بعينها لغوية
  ثانية طبيعة يعترب الذم كالناجح اخلاص األسلوب تكوين يف الشايب أضبد كيؤكد ىذا

 موضوع يف أك الفكرة أداء يف سواء الدقة على الشديد احلرص األكؿ : مهمُت أمرين على لصاحبو
 كناية أك ، قبيحة استعارة يرفض كما فكرتو من أكرب أك أقل ىي عبارة أك بكلمة يسمح فال اخلياؿ

 بعض بتقدًن كالعبارات اجلمل بناء يف السديد التصرؼ كالثاين ، حسن غَت تعليال أك ، غامضة
 نفسو يف دلا صادقة صورة العبارة تكوف حىت ، الوصل أك الفصل أك كبالقصر ، تأخَتىا أك العناصر

  2.كموسيقى تصور من كجدانو يف كما ادلعاين من
 بُت أم كمنشئو النص بُت بالربط كذلك لألسلوب التعبَتم للمفهـو عرضنا قد نكوف كهبذا

 [ كادلخاطب اخلطاب ] األخريُت الدعامتُت ادلخاطب دعامة تقدـ باعتبار كذلك كادلخاطب اخلطػاب
 حيث من اللغوية الرسالة فألف ادلطلقة النشأة يف أما: األسلوب تارؼلية كيف الوجودية النشأة يف

 ربديد فألف التاريخ زمنية حيث من كإما ، للوجود كإبرازا كخلقا تصورا منشئها من تنبثق حدكثها
 بالغة إىل ادلعاصرة األسلوبية حواجز يتخطى القدـ يف مغرؽ ادلخاطب عنصر باعتماد األسلوب

 زلايث تعريف كضع صوب نتجو فإننا بالنص األسلوب ربطنا إذا أما. 3 بعدىم كمن اليوناف
. لألسلوب

: لألسلوب( المحايث )التأليفي المفهوم -
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 ال كزلتضنو الفظو كبُت بينو التواصل حبل ؽلتد الذم النص زاكية من األسلوب إىل ننظر كىنا
 األدبية الدراسات بداية إىل بنا يعود كىذا 1 منها أحد على ماىيتو تعلق أف دكف كلكن ، شك

 ذلك ىي فاللغة ، الكالـ / اللغة بثنائية قاؿ الذم( سوسَت دم  )مع كربديدا النصائية كاللغوية
 خالؿ من اللغة كتظهر ، الواحد اجملتمع أفراد بُت ادلشًتكة االعتباطية العالمات من الذىيب ادلخزكف

 ، فٍت كآخر نفعي عادم كالـ إىل بدكره ينقسم األخَت كىذا ، بالكالـ التمثل الفردم االستعماؿ
 النفعي التبادؿ إىل كيهدؼ ، العقل كػلادث ، ادلباشرة على يعتمد أكذلما أف بينهما الفرؽ كؽلكن
 معاينة يف كال اجلديد ألفاظو يف ليس إذ معجمو دبحدكدية االستخداـ من ادلستول ىذا كيتسم

 عن فيصدر األديب اخلطاب أما. منو ادلراد لفهم فكرم أك عقلي جهد إىل ػلتاج ال كىو ، ادلستحدث
 أـ كاف سامعا ، مسا متلقيو إحساس ؽلس أف إىل كيسعى الوجداف ؼلاطب كىو ، منشئو عند ملكة
 كقد عناء دكف متلقيو يفهمو قد ، مبتكرة كمعاينتو منتقاة كمفرداتو سلتارة ألفاظو بأف يتميز كما ، قارئا

 اخلطاب هبا تشكل اليت الكيفية ىو فاألسلوب كبذلك ، 2 العقل كإعماؿ الفكر إمعاف إىل ػلتاج
. نفسو الوقت يف كغاية التعبَت كسيلة باعتباره األديب

 يف كاستثمرىا( سوسَت دم )أستاذه من كالـ / اللغة ثنائية فكرة( بايل شارؿ )استمد كقد
 عادلها من خبركجها اللغة صميم يف الكامنة التعبَتية الطاقات تفجر "يف فحصره األسلوب تعريف

 ، للغة كادلتميز كالفردم الفعلي االستعماؿ أك الكالـ ؽلثل الذم 3"اللغوم الوجود حيز إىل االفًتاضي
 بنية أك مكتمل نص على للحصوؿ البعض ببعضها تربطها عالقات يف اللغة عناصر إدخاؿ كبالتايل

. األسلوب ىي البنية ىذه ، دالة نصية
 سنة األسلوبية أىداؼ عن حبثو ففي "لألسلوب تعريفو( فينوغرادكؼ )عليو بٌت ما كىذا

 قوانُت مع كادلتفاعلة اللغوية العناصر بُت القائمة الركابط جهاز بأنو األسلوب يعرؼ. ـ
. 4"النص بو كيعٍت لألدب األصغر ادلعامل يتحدد بو الذم ك انتظامها

 بنية ربكم اليت العالقات عن للكشف اللغوية بالدراسة لذاتو مقصودا األسلوب يكوف كبذلك
 تعريف يؤيده ما كذلك ما، فكرة تصوغ كوهنا إىل باإلضافة شعرية صبالية ربمل اليت البنية ىذه النص
 كإظلا بسيطا نظمو يكوف الذم العادم كالكالـ ليس األسلوب أف يرل حيث( ىيلمسالؼ )من كل
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 – النص أف إىل للمتقبل تنبيها يعد نثرا عنها التعبَت بدؿ شعرا ما فكرة عن اإلنساف تعبَت دبجرد"
 بنظاـ متصال داال صياغتو يف استحاؿ قد- رسالتو بنية تكوف أكلية دالالت من ػلملو عما فضال
 الصياغة موىبة فيو تظهر شعريا صباليا بعدا ػلمل فاألكؿ 1"البسيط اللساين النظاـ غَت آخر بالغي
 صياغتو يف اللغوية اجلماعة أفراد بُت ادلشًتؾ الثاين بعكس النظم من كالغاية الوسيلة ؽلثل كىو الفنية

 مباشر، غَت بكونو يتميز األديب األسلوب أف كما بينهم، االتصاؿ ربقق اليت ادلتداكلة اللسانية
 كتستمد "فيها متضمنة إػلائية مسات اللغوم معناىا إىل باإلضافة ربمل لو ادلشكلة اللغوية فالعناصر

 بأنو األسلوب تعريف إىل دعى ما كىذا 2"عنو تعرب الذم ادلوقف أك النص بيئة من األسلوبية قيمتها
. تضمن

 ادلبدع يريد كما يتناسب اللغة استخداـ من معُت لوف إىل ػلتاج ما موقف عن للتعبَت أنو صلد
 القواعد يكسر فنجده لالنفعاالت، كإبراز كادلشاعر للمعلومات كنقل للفكر بث من عنو اإلفصاح

 لَتكب بينهما صلة ال لفظُت بُت فيجمع ذلا ادلألوؼ االستعماؿ عن اللغة بعناصر ؼلرج أك اللغوية
 كتراكيب مفردات للغة ادلبدع استعماؿ "كىو باالنزياح، يعرؼ ما كىذا التعبَت بليغة جديدة صورة
 يتصف أف لو ينبغي ما يؤدم أف يستطيع حبيث كمألوؼ معتاد ىو عما فيو دبا ؼلرج كاستعماال كصورا

 السالـ عبد )كيرجع. كغَته الفٍت الكالـ بُت الفيصل فهو 3"كأسر جذب كقوة كإبداع تفرد من بو
 هبا كاإلحاطة حصرىا ؽلكن ال إذ اللغة جوانب بكل يلم أف ادلبدع قصور إىل االنزياح كجود( ادلسدم
 ادلسدم صلد كبذلك كانفعاالتو، حاالتو كل عن التعبَت عن بدكرىا ىي قصورىا ككذا تاـ، بشكل
 ىذا كلكن 4"معا كقصوره قصوره لسد نفسو كعلى اللغة على اإلنساف احتياؿ "بأنو االنزياح يعرؼ

. انزياحا ادلعتاد كاالستعماؿ اللغة قواعد عن خركج كل يعترب ال إذ مربرا لو يوجد أف غلب االحتياؿ
 معينة تعبَتية طريقة أك أداة ادلبدع فيها يستخدـ اليت الكيفية األسلوب يعٍت أف ؽلكن كىكذا

 الكاتب استخداـ ىو أك الكتابة يف طريق فكأنو ، خاص تأليف كضمن ، متعددة خيارات بُت من
 األشكاؿ معٌت ربدد اليت القواعد من النتيجة يف كيتميز ، أدبية غايات أجل من تعبَتية ألدكات
. جديد من تشكيلها كإعادة هبدمها العادية اللغة أك اليومي التواصل لغة عن ؼلرج إذ 5 كصواهبا
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 ىذه كتقـو. العادم للخطاب ادلغاير األديب اخلطاب من نوع ىو النص إىل بالنظر إذف فاألسلوب
 من مادتو يستمد كاف إذا األديب اخلطاب أف يف تتمثل أساسية ركيزة على اخلطاب نوعي بُت ادلغايرة
 ، ادلعلومات كتوصيل الفكر بث يف كظيفتها تؤدم كي بتشكيلها كيقـو إليها ينتمي اليت لغتو معجم
 اخلطاب أم  – فإنو العالمات أك الرموز من نظاـ اللغة أف باعتبار االنفعاالت كإبراز ، ادلشاعر كنقل

 صيغا يبتكر أك ، للغة ادلألوؼ النمط عن ؼلرج أك ، ادلوضوعة اللغوية القواعد يكسر قد–  النص أك
 1 ...قدؽلة بأخرل شائعة ليست جديدة تعبَتات يستبدؿ أك ، جديدة كأساليب

.          ادلخاَطب: زاكية: ىي لألسلوب كاحدة نظر زاكية تبقى مل كهبذا
:  لألسلوب( العاطفي )التأثري المفهوم- 

 ربقيق من ؽلكنو معُت بأسلوب نصو فيكتب نفسو يف ما لنقل يسعى ادلخاطب أف باعتبار
 أك تأثَت أك إفهاـ شبة ليس كذلك ، منشئ بال نص يوجد ال فكما ، ادلخاَطب لدل كاالنفعاؿ التأثَت

 كبذلك ، رفضو أك النص قبوؿ يف الفيصل كىو ، كالرداءة اجلودة على احلكم فهو ، قارئ بال توصيل
 أصناؼ حبسب لغتو يكيف أف – ككاتب كظيفتو كيؤدم ىدفو ليحقق ادلخاطب على كجب

 دبتلقيو إال النص بقيمة إحساس شبة فليس "، كالثقافية كاالجتماعية النفسية كمستوياهتم ادلخاطَبُت
 كعلا التأثَت ك لإلقناع أداة إنو حيث من يؤثر األكؿ: اآلخر يف كل مؤثراف عنصراف كالقارئ فالنص

 فيحدث الركح، فيو كيبث النص يف احلياة يبعث أنو يف يتمثل الثاين كتأثَت فٍت، شيء كل غاية
 ىدؼ فيحقق إغلابيا عنصرا كيصَت القارئ يستجيب أف فإما- كادلتلقي النص-البعدين بُت التفاعل
 األثر صاحب فيكوف سلبيا موقفا كيتخذ يرفض أف كإما بو، كينفعل النص مع ػليا جعلو يف ادلنشئ
. 2"أراد فيما فشل قد األديب

 يشَت( فستنداؿ )ادلخاَطب، زاكية على لألسلوب تعريفهم يف األدب علماء من كثَت ركز كقد
 أجلو، من صيغت الذم التأثَت كل ػلقق دبا الفكر على تضيفو فيما كامن األسلوب جوىر إىل

 ىذه كتطرد مستقبلها، ػلز الفكرة يرافق سهم بأنو األسلوب يعرؼ إذ ادلنحى نفس( فلوبَت )كيتبٌت
 ادلدلوؿ بُت( فالَتم )فيطابق العشرين، القرف يف نقده كركاد األدب أعالـ عند التعريف يف الًتعة

 إىل تشَت تعريفات ككلها ،3(جيد أندرام )سار النمط ىذا كعلى النافذ، العبارة كسلطاف األسلوب
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 يف ادلخاِطب يستخدمو الذم األسلوب ىي الطريقة ىذه مؤثرة، مقنعة بطريقة األفكار طرح ضركرة
. ككجدانو كآثاره أفكاره إبراز

 القارئ مصطلح بوضع علميا منحى كضلابو التعريفي ادلنظور ىذا( ريفاتَت ميشاؿ  )طور كقد
 احمللل – ادلنبهات ىذه – فيعتمدىا ، النص صلب يف كامنة دلنبهات يستجيب الذم اجلامع

 بعض إبراز بأنو األسلوب ذلك على اعتمادا( ريفاتَت )كيعرؼ ، النص الستقراء أساسا األسلويب
 حللها كإذا النص شوه عنها غفل إذا حبيث إليها االنتباه على القارئ كضبل الكالـ سلسة عناصر

 يربزه كما. 1يربز كاألسلوب يعرب الكالـ أف بتقرير يسمح شلا ، خاصة سبييزية دالالت ذلا كجد
 األسلويب احمللل فيحاكؿ اىتمامو كتستدعي( ادلخاَطب  )القارئ يف تؤثر أسلوبية مسة يعترب األسلوب

 قراءتو تشكيل كبالتايل ، كمدلوالت نتائج استخالص– القارئ أبداه الذم – الرأم ىذا على اعتمادا
 رلموعة األسلوب يصبح كهبذا ، اجلمالية الوجهة من ذلا تربير إعطاء ػلاكؿ أف دكف ، للنص اخلاصة

 2خيالو كإثارة انتباىو كشد ، كإمتاعو القارئ إقناع إىل بفضلها ليصل اخلطاب هبا يصطبغ ألواف
 يف األخَت ىذا غلد إذ ، ادلخاَطب يف النص ػلدثها اليت ادلفاجأة مقياس إىل بالنظر ذلك كػلدث
 اصطداـ " ىي بذلك فادلفاجأة صبلة أك كلمة بعد يتوقعو ال ما إيراد من انتباىو يلفت ما النص

 كمسًتعية ملفتة خاصية يشكل شلا 3 "اخلطاب نص يف ادلفارقات جبملة ادلوافقات صبلة بتتابع القارئ
 يف كقعها كاف منتظرة غَت ادلفاجأة كانت كلما إذ ، ادلفاجأة حدة مع طردا تناسب كىي ، لالنتباه

. كأعمق أقول ادلخاَطب نفس
 ىاما دكرا ربقق كال ، مستهلكة تصبح فإهنا النص نفس يف السمة نفس تكررت ما إذا لكن

 للخاصية التأثَتية الطاقة " أف أم بالتشبع يسمى ما ػلدث كىنا ، ادلخاَطب على كالتأثَت النص يف
 مقوماهتا ضعفت نص يف اخلاصية نفس تكررت فكلما : تواترىا مع عكسيا تتناسب أسلوبية

. 4 "تدرغليا التأثَتية شحنتها يفقدىا التكرر أف ذلك معٌت ، األسلوبية
 كتأثره انفعالو ربصر حىت القارئ على مسلطة ضاغطة قوة ىو األسلوب أف إىل طللص كىنا

 انفعاالتو كإثارة كامتناعو ، النص يف ادلطركحة بالفكرة إقناعو إىل يفضي شلا ، بعينو إطار يف بالنص
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 إىل ليصل الوجداف من ينطلق األدب ألف ىذا ، كجدانو زباطب اليت العرض بطريقة العاطفية
 كلكن ، كعقلو القارئ كجداف تثَت منبهات تعد خاصة مسات ثناياه يف النص كػلمل ، الوجداف
 ادلفاجأة عنصر يضعف السمة لنفس التكرار كوف ، فيو تأثَتىا يضعف النص نفس يف تكرارىا

. القارئ لدل
 : يلي ما نستنتج لألسلوب تعريفات من تقدـ ما خالؿ كمن    
 بكيف " هنتم ما بقدر " نقوؿ دباذا " هنتم فال ، لذاتو ادلقصود الفٍت الكالـ ىو األسلوب  -

 ".يقوؿ
 ، عواطفو ، مشاعره ، أفكاره عن يعرب األخَت فهذا ، ادلبدع شخصية عن تعبَت األسلوب  -

.شلتعة مبدعة ، فنية بطريقة بداخلو عما اإلفصاح فيحاكؿ ... ذباربو ، انفعاالتو
.العادم الكالـ عن انزياحا سبثل التعبَت يف خاصة طريقة األسلوب  -
 إىل إضافة فيو كالتأثَت كمشاعره انفعاالتو إثارة هبدؼ متلق إىل موجهة ضاغطة قوة األسلوب  -

.النص يف ادلوجودة كاألحداث باألفكار إقناعو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: واتجـاهاتـهـا األسلوبية مفهـوم :ثانيا
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 مقابل يف اآلنية الدراسة باعتمادىا إذ ، السياقية الدراسات دبفاىيمها اللسانيات قوضت
 أجل كمن لذاهتا اللغة دراسة كباعتمادىا ، السابقة اللغوية الدراسات سادت اليت التارؼلية الدراسة

 ىذه كمن ، البحث أساس لغتو من كذبعل النص من تنطلق نصانية دراسات لظهور مهدت ذاهتا
 العمل يف اإلبداع مالمح عن للكشف اللغوم اجلانب بتفسَت ارتبطت اليت األسلوبية الدراسات

. األديب
 تولد كما ، الالتيٍت الداؿ من انطلقنا سواء " أنو كجدنا( أسلوبية )مصطلح إىل نظرنا ما كإذا

 على كقفنا ، العربية يف ترصبتو استقر الذم ادلصطلح من انطالقا أك الفرعية اللغات سلتلف يف عنو
 ذايت إنساين مدلوؿ فاألسلوب(  " )يػة " كالحقتو "  أسلوب " جذره مركب داؿ

 ، ادلوضوعي كبالتايل العقلي العلمي بالبعد – بو زبتص فيما – زبتص كالالحقة ، نسيب كبالتايل
 األسلوب علم عبارة يطابق دبا مدلوليو إىل االصطالحي الداؿ تفكيك احلالتُت كلتا يف كؽلكن

 علمية دراسة األديب النص أسلوب دراسة إىل يرمي علم فهي 1 " 
 تتالقى كما ، النص من جزئيات على ادلقتصرة كنظرهتا القدؽلة البالغة معيارية تتالقى ، موضوعية
 اللثاـ إماطة إىل بذلك األسلوبية كهتدؼ ، سالفة مراحل يف النقد اعتمدىا اليت الذكقية األحكاـ

 كيتجسد – اللغة من – منها يشكل النص ألف ، لغتو خالؿ من كخباياه األديب النص أسرار عن
 قراءتو عند ينفعل القارئ ذبعل اليت األسباب فهم إىل يوصلنا ما ىو اللغوم اجلانب ىذا كطرؽ هبا،

 أديب كمن آلخر نص من زبتلف اليت األسلوب ىذا تشكيل طريقة عن تبحث أهنا كما بو كيتأثر
 موضوعية نصانية دراسة سبثل األسلوبية فإف كبذلك ، ادلميزة كادلالمح السمات كاستخالص آلخر

. كمؤسسة
 االعتماد يستطيع الذم ، الدقيق العلمي التحليل األديب للنقد تقدـ ىذا ببحثها كاألسلوبية

 سبلك ال انطباعية ذكقية أحكامو تكوف ال حىت األديب النص على احلكم يف منو كاالنطالؽ عليو
 النقدية للدراسة جديد كمعطى األسلوبية مباحث استقرت " كبذلك ، لغوية كمربرات علمية أسسا

 ىذا أف االنتباه يثَت كشلا ، التنظَتم البحث أصالة كتعمقو ، كالتطبيقية العلمية ادلمارسات تقدمو ،
 يف ادلتزايدة الشكوؾ بُت( العشرين القرف )القرف ىذا مطلع يف طريقو يشق كاف األسلويب التيار

 يف جديد عطاء على العثور يف أمال دبقدمو ترحيب كبُت. ذاهتا كجوده شرعية كيف بل ، جدكاه
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 كريثا كيكوف البالغية الدراسات عن األدب بدراسة ينأل ، 1 "األسلوبية صورتو خالؿ من األدب
 األديب النص دراسة يف القدؽلة البالغة فيها كقعت اليت ادلزالق يتخطى كبديال ، اجملاؿ ىذا يف ذلا

 " كاألسلويب البالغي ادلنظورين بُت ادلفارقات أبرز من أنو صلد إذ ، البياف كحسن اإلبالغ مستو الذم
 ، البياف بالغة كموضوعو مادتو تعليم إىل كيرمي التقييمية األحكاـ يرسل معيارم علم البالغة أف

 أك بادلدح التقييمية األحكاـ إرساؿ عن كتعزؼ معيارية كل نفسها عن األسلوبية تنفي بينهما
 رباكؿ حيث األدبية الظاىرة لوجود تاؿ فوجودىا 2 " البتة تعليمية غاية إىل تسعى كال التهجُت
 ذبربة عن تعبَتا األديب األثر كيعد ، اخلاصة مساتو لو أديب كواقع كجودىا يتقرر أف بعد لغويا تعليلها
. ادلبدع يعيشها فردية

 من اللغة لو تقدمو ما يستخدـ فإنو ، األديب العمل بإبداع قيامو أثناء ادلبدع كاألديب
 لكي مشاعره عن اإلفصاح ك التعبَت يستطيع حىت ، كداللية كتركيبيو كمعجمية صوتية إمكانات

 األديب عملو يف ذلك لنا فينقل ، حولو يدكر شلا خاصا موقفا كيثبت ، صدره يف يعتمل عما ينفس
 مرحلة إىل التعبَت مرحلة يتعدل – بطبيعتو – األديب فالعمل " كمؤثرة مقنعة ، شلتعة فنية بطريقة

 تكتسبها إضافية كسيلة ؽلثل األدبية الصياغة خالؿ من اللغة تعززه الذم اجلماؿ ككل ، التوصيل
 ادليداف ىو األديب اجملاؿ يصبح ىنا كمن ، ادلألوؼ اليومي االستعماؿ يف تفتقده أمر كىو ، اللغة

 3 "ادلعٌت نقل رلرد أك التعبَت رلرد عن تزيد أشياء على احتوائها باعتبار األساليب لدراسة احلقيقي
 من تقدمو ما ك عموما اللغوية كادلادة كاجلمل، للمفردات أعمق استعماؿ خالؿ من كذلك

 سول عمل من لألسلويب كليس اخلاص، أسلوبو لصناعة األديب ؼلتارىا زلاكؿ تعد إمكانات
. ادلعاكؿ تلك فحص

 كسائل باختيار للغة كاستعماال األديب العمل لبنية فحصها يف البنوية مع األسلوبية كتلتقي
 الدراستُت بُت الفرؽ أف إال األدبية، النصوص تشكيل يف البعض بعضها مع عالقات يف كإدخاذلا

 اليت اللغوية الشكوؿ تكوف كإظلا العيٍت، كجوده لو موضوع األديب العمل أف ترل ال البنوية أف ىو
 احلكم أف ترل البنوية أف كما ، عينو ادلوضوع ىذا ىي اللغوية البنية داخل كعالماهتا صورىا تفرض
.     كأدبيتو النص على
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من خالؿ ما سبق عرضو، الحظنا اختالؼ آراء النقاد كالدارسُت كادلهتمُت باألسلوبية كتشعب 
اذباىاهتم الفكرية ذلذا مل يشتمل رلاؿ علم األسلوب على كاحد يف مقاربة النصوص إظلا تضمن 

. األسلوبية التعبَتية، األسلوبية الفردية، األسلوبية البنيوية: مناىج كاذباىات عديدة سنعرض ثالثة منها
 : (الوصفية) األسلوبية التعبيرية  -

رائد ىذا االذباه، كقد تتلمذ  Charles Bally( 1865 -1947)يُعّد األلسٍت السويسرم شارؿ بايل 
على فرناند دم سوسَت، كساىم يف نشر دركسو بعد كفاتو كخلفو يف تدريس اللسانيات العامة جبامعة 

، اللغة كاحلياة 1909، مباحث يف األسلوبية 1902يف األسلوبية الفرنسية ): صدر لو مؤلفات. جنيف
1932 .)

تستمد نظرية بايل جذكرىا من ادلفهـو السويسرم، كىي تقـو كرد فعل على بعض ما أعللو دم 
. 1سوسَت، كاعتربه بايل أساسا، فهو إذف ال يناقض أستاذه بل يكملو كيربز ما ذباىلو

إف اللغة يف نظر دم سوسَت ىي نظاـ من العالمات اللغوية، يرتبط بعضها ببعض بشبكة من 
العالقات ال اعتبار فيها للقيمة التعبَتية أم أنو تصور نظاـ اللغة بعيدا عن مالبسات إصلازىا منفصلة 
عن مستعملها، بينما كاف بايل يعترب أف اللغة حدث اجتماعي صرؼ يتحقق بصفة كاملة كاضحة يف 

. اللغة اليومية الدائرة يف سلاطبات الناس كمعامالهتم
إف سلالفة بايل ألستاذه تكمن يف أف دم سوسَت مل يهتم بالشحنة التعبَتية الناذبة عن تلك 

.  (العنصر التعبَتم)اللغة كىو بيت القصيد بالنسبة لبايل 
تدرس األسلوبية كقائع التعبَت اللغوم من ناحية مضامينها الوجدانية أم أهنا : "يقوؿ بايل

فقد كاف بايل . 2"تدرس تعبَت الوقائع ادلعرب عنها لغويا، كما تدرس فعل الوقائع اللغوية على احلساسية
يقصر دكر األسلوبية على دراسة القيمة العاطفية للوقائع اللغوية ادلميزة كالعمل ادلتبادؿ للوقائع التعبَتية 

. اليت تساعد على تشكيل نظاـ كسائل التعبَت يف اللغة
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كقد ركز شارؿ بايل على الطابع العاطفي للغة، أك اجلانب الوجداين للكالـ كارتباطو بفكريت 
القيمة كالتواصل، فادلتحدث ػلاكؿ أف يًتجم ذاتية تفكَته مث يتوىل االستعماؿ الشائع تكريس ىذه 

. 1الالفتات التعبَتية
يشّكل ادلضموف الوجداين للغة إذف موضوع األسلوبية عند بايل، كقد الحظ أف كل فكرة 

إف "تتحقق يف اللغة ضمن سياؽ كجداين تكوف موضوع اعتبار، أما عن السامع أك عند ادلتكلم 
االلتفات لظاىرة الشخص العاطفي كالوجداين يف اللغة يشكل مظهرا بارزا من مظاىر انفتاح الدراسة 

ىذا اجلانب الذم ال ؽلكن االستغناء عنو كخباصة إذا ما فهم األدب . األسلوبية على اجلانب التأثَتم
. 2"على أنو تعميق كذبذير للجانب اإلنساين، إذ أف اإلنساف يظل مركز العمل األديب كزلوره

لقد درس بايل الشماتة الوجدانية كقسمتها إىل آثار طبيعية كأخرل استدعائية، فهناؾ 
 (الصورة)عالقات طبيعية بُت الفكر كالبنية اللغوية اليت تعرب عنو، كىناؾ نوع من التساكم بُت الشكل 

أما اآلثار . أما التفخيم فيعرب عن القوة قيمة سيئة. التصغَت يعرب عن الرقة: كادلضموف، فمثال
االستدعائية فهي تعكس مواقف زبلف فيها صباعة معينة تأثرا طبيعيا عن الصيغ اليت تستخدمها، 

كلكل طبقة أك منطقة شليزات زبتلف عن . فناؾ لغة خاصة بطبقة من الطبقات أك منطقة من ادلناطق
... األخرل بكلمات أك قواعد أك نربات

إذا كاف بايل قد اىتم باللغة من حيث تعبَتىا عن الوجداف فإنو مل ؼلص لغة األدب بذلك، كإظلا 
ربدث عن اللغة الطبيعية التوصيلية، كىو مل يعٌت إال بدراسة اللغة العامة ادلتكلمة كالعفوية، كذلك 

. بغض النظر عن كل توسع يف أشكاذلا األدبية
أنو اىتم بدراسة اللغة مفردات كقواعد، كمل يهتم بدراستها استعماال : "ؽلكننا أف نقوؿ أخَتا

. 3"خاصا، أك مل يهتم دبا يستطيع الفرد أف يفعلو هبا يف ظركؼ معينة كغايات زلددة
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لقد كاف بايل يرفض أف يتساءؿ عن استخداـ ادلؤلف لو، كما أنو ال يطرح على نفسو ليعرؼ 
. فيما إذا كاف التعبَت مناسبا لسمات الشخصيات كادلواقف

فهذه األمور يعتربىا قضية من قضايا صباليات األدب، لقد ضّيق بايل حقل دراستو كجعلو 
كقد دعا بايل إىل دراسة اللغة . "حكرا على الناحية الوجدانية، أم أنو أبعد القيم التعليمية اجلمالية

كعالقاهتا ادلتبادلة إىل اختيار مدل ما ػلتويو كل تعبَت من عناصر، كىذا لن ؽلكن دراسة اللغة يف 
.  1"صبيع مستوياهتا الصوتية، الصرفية ادلعجمية النحوية كالداللية

بدراسة العالقات القائمة بُت أشكاؿ الفكر كصيغ التعبَت "كػلّدد بايل مهمة علم األسلوب 
.  2"عنو

البحث عن التأثَتات لعناصر اللغة ادلنظمة، كالفاعلية : "كمهمة علم األسلوب لديو أيضا ىي
.  3"ادلتبادلة بُت عناصر التعبَت اليت تلتقي لتشّكل نظاـ الوسائل اللغوية ادلعربة

فليس لألسلوبية من كجهة نظره أية غاية دفعية أك إلزامية، كىي ليست بالغة كال نقدا، كإظلا 
مهمتها البحث عن عالقة التفكَت بالتعبَت كإبراز اجلهد الذم يبذلو ادلتكلم لوّفق بُت رغبتو يف القوؿ 

. كما يستطيع قولو
كىو يرل أف ليس الفرؽ بُت اللغة العادية كاللغة األدبية يف تضمن إحداعلا األسلوب كخلو 

بل الفرؽ بينهما يكمن يف كعي ادلتكلم الذم يسعى إىل توظيفها صباليا إذا كاف أديبا . األخرل منو
كاعيا، أك تناسب من لساف اإلنساف البسيط عن غَت كعي، كأف اللغة األدبية ليست شرطا لوجود 

. األسلوب
: يقًتح بايل طريقتُت الستخراج اخلصائص التعبَتية من لغة ما، كعلػا

 كتقـو على مقارنة كسائل لغة ما يف التعبَت بوسائل لغة أخرل، كىو يدعو : المقارنة الخارجية-أوال
لغة مؤلف من . إىل طرد القياس حبكم أّف ما يصلح بُت لغتُت ؽلكن أف يصلح بُت لغات أخرل

                                                 
1

 . 84: األطهٕثٍخ، ص: يذًذ عشاو 
2

 . 85: انًزجع َفظّ، ص 
3

 . 97: عهى األطهٕة، ص: طالح فضم 



 األسلوب واألسلوبية ......................................................................مـدخـل
 

  -17-  

مؤلفاتو من مقارنات يعقدىا بُت اللغة الفرنسية كاللغة األدلانية، لكّن بايل كاف دائما حذرا يف 
استعماذلا، ليس شكا يف عدـ جدكاىا كلكن لتداخل ادلستويات تداخال شديدا، فيصعب التمييز بُت 

العناصر اللغوية كأبنية النص، كىو يشًتط أف يكوف الدارس على درجة كبَتة من الفطنة كاخلربة 
.  كادلمارسة

تشمل أظلاط التعبَت يف نطاؽ اللغة الواحدة كسبديد العالقات بينها كبُت :  المقارنة الداخلية-ثانيا
. الفكر، مع مراعاة الظركؼ االجتماعية كالثقافية كاحمليطة بالتعبَت، كبياف أثرىا على ادلتلّقي

إف األسلوبية كما صممها بايل تعبَتية حبتة كال تعٌت إال باإليصاؿ ادلألوؼ كالعفوم كتستبعد "
كل اىتماـ صبايل أك أديب، كاألسلوبية توسعت فيما بعد فشملت دراسة القيم االنطباعية كالتعبَت 

.  1"األديب
كمن بُت ما نأخذه على أسلوبيػة بايل ىػو أنو إذا كانت ظلاذجو كمصطلحاتو صاحلة يف عصره 
كعصػر من كااله، فألهنا غَت صاحلة اليـو لكن جاكبسوف كأتباعو ينطلقوف من ادلبادئ نفسها، كذلذا 

السبب فإف أسلوبية بايل بتشكيلها فنية رائعة للسانيات، مل ذبدد يف النهاية عم األسلوب، كىذا كاف 
أقل فيما ؼلص تأقلم األسلوبية مع موضوعها من كوهنا استخدمت استخداما سيئا كجهلت كظائف 

. 2اللغة
مل تغفل الدراسات األسلوبية العربية اإلشارة إىل شارؿ بايل يف تأسيس األسلوبية التعبَتية "

كلكنها مل تتوقف عندىا كثَتا ألهنا سلطوفة دبالحقة اجلديد كمل تقم دراسة أسلوبية يف العربية سبثل 
منهج بايل يف رصد احلدث التعبَتم الشفوم ككقائعو األسلوبية، كقد ضلا البحث يف اللهجات 

. 3"كأساليب التعبَت يف األكساط االجتماعية منحنا لسانيا
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آراَء بايل يف األسلوبية كحاكؿ اإلشارة إىل كيفية االستفادة من " صالح فضل"فقد عرض 
اإلصلازات األسلوبية يف ادلنهج التعبَتم كعرض طريقة يف ربليل الوقائع األسلوبية، كما أكضح ادلباحث 

لغوم ' صالح فضل'فمنهج بايل حسب . "اليت تناكذلا بايل يف الدراسة كآراء الفكر كاحلياة عرب اللغة
.  1"حبت، يعتمد فيو التضاد الفعاؿ كيستخدـ طريقة ادلقارنة

العلم الذم يدرس كقائع التعبَت اللغوم من ناحية زلتواىا : "كىو يعّرؼ األسلوب بأنو
العاطفي، أم التعبَت عن كقائع احلساسية الشعورية من خالؿ اللغة ككقائع اللغة عرب ىذه 

. 2"احلساسية
كما أشار إىل مهمة علم األسلوب يف ربديد أظلاط التعبَت من خالؿ دراسة الوسائل 

كاإلجراءات اليت تؤدم إىل إنتاج اللغة كأثر الظواىر األسلوبية يف ادلتلقي كاالنفعاؿ ادلصاحب للتعبَت 
. 3عن مواقف أك عن صورة رلردة

اإلشارة إىل كيفية استفادة اللغة العربية من التحليالت " صالح فضل"يف األخَت حاكؿ 
اللغوية كالبالغية يف ادلنهج التعبَتم ليخلص يف النهاية إىل ضركرة ادلزاكجة بُت ادلنهج الوصفي 

. كالتارؼلي لتبيُت كيفية قياـ العربية بوظائفها التعبَتية كمهامها األسلوبية
 : (النفسيـة)األسلوبيـة الفرديـة  -

ليو : "أصبعت أغلب الدراسات الغربية اليت حاكلت رصد تاريخ األسلوبية كاذباىاهتا على أفّ 
كقد ذباكز ىذا االذباه يف " أىم مؤسس لألسلوبية Leoscpitger( 1887 -1960)سبيتزر 

أغلب األحياف البحث يف أكجو الًتاكيب ككظيفتها يف نظاـ اللغة، إىل العلل كاألسباب ادلتعلقة 
. 4"باخلطاب األديب
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ذاتية األسلوب كفرديتو كلذلك فهو "كيعود سبب ذلك إىل اعتقاد أصحاب ىذا االذباه بػ 
يدرس العالقة بُت كسائل التعبَت كالفرد دكف إغفاؿ عالقة ىذه الوسائل التعبَتية باجلماعة اليت 

. 1"تستعمل اللغة ادلنتج فيها اخلطاب األديب ادلدركس
كمن العوامل اليت أّدت إىل ظهور ىذه األسلوبية ىو أهنا جاءت كرّد فعل على األسلوبية 

التعبَتية اليت كانت هتتّم بالكالـ احملكي اللغة ادلنطوقة ال اللغة األدبية، كما كاف للدراسات اللغوية 
ـ يف أكركبا كما تلّقاه سبيتزر عن أساتذتو دكر كبَت يف ظهور ىذا اذباه 19اليت ظهرت أكاخر القرف 

األسلويب، إذا كاف النقاد كالباحثوف قبل سبيتزر يهتموف باألثر األديب كفق منظور تارؼلي ال يُعٌت إال 
فإف سبيتزر يعد بالًتكيز على . "بالظركؼ اخلارجية اليت أحاطت هبذا األثر كيهملوف أسلوب ادلؤلف

.  2"النص كاستخداـ ما يوفره علم اللغة كعلم اللساف من األدكات الستجالء أسلوب النص
 Letynon): كأسلوب النص بدكر موصل إىل ركح الكاتب أك ما يسميو سبيتزر

Spiritnel) . فالدراسة ستكوف دراسة داخلية تقتصر على النص كتنطلق يف ربليلها لو من لغتو
اليت تتكوف منها مادتو، لكن الوقوؼ على اخلصائص األسلوبية يف النص ال سبثل أقصى غاية عند 

كإظلا سعى إىل غاية أبعد تتجاكز النص كصاحبو إىل األمة كاجملتمع كالعصر الذم ينتسب . سبيتزر
. إليو

االستعماؿ اللغوم ادلتميز أداة يقع هبا التعرؼ على ركح الكاتب، كركح "فاألسلوب أم 
إذف فركح الكاتب ىي بدكرىا أداة ؽلكن . الكاتب تتنزؿ يف عصر معُت، يؤثر فيها كتؤثر فيو

. 3"بواسطتها االىتداء إىل خصائص ركح العصر أك اجلماعة
إف أسلوبية سبيًتز يف أسلوبية الكاتب، ألهنا هتدؼ إىل الكشف عن شخصية ادلؤلف عرب 

. تفحص أسلوبية أك بناء األسلوبية يف النص األديب
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 . انًزجع َفظّ، انظفذخ َفظٓب 
2

 . 62: يذخم إنى األطهٕثٍخ، ص: انٓبدي انجطالٔي 
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 . انًزجع َفظّ، انظفذخ َفظٓب 



 األسلوب واألسلوبية ......................................................................مـدخـل
 

  -20-  

لقد حاكؿ سبيًتز إقامة جسر اللسانيات كتاريخ األدب فجعل من تاريخ األدب ىدفا 
يستند . 1لدراستو كجعل من اللسانيات منهجا مؤديا إىل ذلك اذلدؼ كيتمثل يف الشرح اللغوم للنص

: منهج سبيًتز يف التحليل األسلويب إىل خطوتُت
كدبا أف ىذه . *منهج الدائرة الفيلولوجية:التذكؽ الشخصي فهو ػلدد نظاـ التحليل دبا يسميو- 1

. اخلطوة ال تستند إىل منهج معُت بل تعتمد على ادلوىبة كاخلربة كىي سبثل دراسة للمثَتات يف النص
خطوة تفسَتية إىل اختيار الغرض كفق طرائق تبتعد عن التذكؽ الشخصي كيبدك أنو من األفضل -2

لدل سبيتزر االنطالؽ من سطح النص إىل اخلارجي، كمن مث الوصوؿ إىل مركزه بتحليل تركييب تنفذ 
. 2"من خاللو إىل األفكار

كقد ربدث سبيتزر عن التكامل القائم بُت علم األسلوب كعلم تاريخ الدالالت يف 
. عن طريق إظهار التأثَت ادلتبادؿ بُت الكاتب كالبيئة احمليطة بو (أحباث يف تاريخ الدالالت)كتابو

ربط سبيتزر علم األسلوب بعلم الدالالت يف حركة مستمرة،كينطلق علم الدالالت من أف "
الكائن االجتماعي كىو كائن تارؼلي إف الكلمة ىي أيضا كائن تارؼلي ربمل مدلوالت حضارية كإف 

.  3"النص األديب ىو ذبسيد للحظة التارؼلية اليت كلدتو كربتويو يف آف كاحد
لقد دعا سبيتزر إىل االستعانة بعلم الدالالت التارؼلي يف دراسة األسلوب األديب ألنو يتيح 

ألف الكلمات تعرب عن ثقافة كحضارة ادلؤلف .فهم شخصية الكاتب عن طريق التعمق يف كلماتو
يؤكد سبيتزر على اجلانب النفسي للكلمة كالسياؽ مراعيا ادلقاـ الذم قيلت 

 4....................فيو
كاف من عاديت عندما أطالع ركايات فرنسية :"يف رلاؿ حديث عن االنزياح كتب سبيتزر يقوؿ

حديثة أف أضع خطأ ربت العبارات اليت بدت خارجة عن االستعماؿ اجلارم ككثَتا ما أتفق للفقرات 
                                                 

1
 . 63: يذخم إنى األطهٕثٍخ، ص: انٓبدي انجطالٔي 
*
رجزذئ انذائزح ثبنقبرئ نٍزأيم انُض دزى ٌظم فً نغزّ إنى يب ٌهفذ َظزِ، ْٕٔ يب ٌُجع يٍ انذذص صى ٌزى رأيم ْذا انالفذ  

 .عجز قزاءح جذٌذح ثشٕاْذ أطهٕثٍخ ركٌٕ ثًضبثخ انجشٌئبد انزً رذعى انكم، رذعى انذذص
2

 . 36: ، ص2002، 1انجُى األطهٕثٍخ، انًزكش انضقبفً انعزثً، انًغزة، ط: دظٍ َبظى 
3

 . انًزجع َفظّ، انظفذخ َفظٓب 
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 . 95: األطهٕثٍخ يُٓجب َقذٌب، ص: يذًذ عشاو 
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أال ؽلكن استخراج قاسم : ادلعلمة اليت طردت على نسق معُت عند النظر إليها رلتمعة كتساءلت
مشًتؾ ألعظم االضلرافات أك معظمها؟ أال ؽلكن العثور على اجلذر النفسي كالركحي لعدد من ىذه 

. 1السمات األسلوبية الفردية لدل كاتب ما؟
فالدراسة األسلوبية للنص األديب عند سبيتزر تعترب األسلوب األديب اضلرافا يف أسلوب " 

. الكتاب عن األظلاط اللغوية كعن االستعماؿ اجلارم،كأدبية النص تنشأ عن ىذا االنزياح
ألف اضلراؼ الكاتب يف اجملاؿ الفٍت يتنزؿ :"كيتواجد يف عمل سبيتزر اجملاالف االجتماعي كالتارؼلي

حتما يف إطار اجتماعي كتارؼلي كيعرب عن الصراع القائم بُت الفرد كرلتمعو كعن الطريقة الشخصية 
اليت يتوخاىا الكاتب جملاهبة العامل كزلاكلة تغيَته،فركح الكاتب ادلتميزة مشَتة إىل ركح العصر يف زماف 

. 2"كمكاف معُت
: كمن أبرز مبادئو اللغوية كاحلدسية

. معاجلة النص تكشف عن شخصية مؤلفو- 1
. األسلوب انعطاؼ شخص عن االستعماؿ ادلألوؼ للغة- 2
. فكر الكاتب يف سباسك النص- 3
. التعاطف مع النص ضركرم للدخوؿ إىل عادلو الواسع- 4
. أف يكوف النقد قائما على التعاطف مع العمل كأطرافو األخرل- 5

ىناؾ نقطة مهمة ذبدر بنا اإلشارة إليها،كىي أف سبيتزر زبلى عن حبث احلاالت النفسية ألنو 
أدرؾ أف ىذا التحليل النفسي لألسلوب يدخل ضمن إطار السَت الذاتية اليت غالبا ما يصيبها التغيَت 

فجعل ربليل األسلوب خاضعا "التبديل،كما أف التجارب الشخصية غَت معتمدة ألف تكوف مادة أكىل
. 3"لتفسَت اآلثار بوصفها منظومات شعرية قائمة بذاهتا دكف اللجوء إىل مزاج ادلؤلف
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 . 61: عهى انهغخ ٔربرٌخ األدة، ضًٍ ارجبْبد انجذش األطهٕثً، ص: ثٍٕ طجٍززس 
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 . 64: يذخم إنى األطهٕثٍخ، ص: انٓبدي انجطالٔي 
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رغم ما يعاب على أسلوبية سبيتزر لطابعها الذايت القائم على الومضة كاحلدس يف اكتشاؼ 
ألسلوب النص، كإقبالو على دراسة اجتماعية كتارؼلية تتجاكز ادلؤلف كأثاره فإف لسبيتزر الفضل على 

ادلناىج األسلوبية من بعده يف توثيق الصلة بُت اللغة كاألدب كتركيز الدراسة اللغوية على اإلنتاج 
. األديب الفٍت

تعترب تيارا حامسا يف تأسيس أسلوبية أدبية تتخذ من : "إف أسلوبية الفرد حسب ضبادم صمود
النص الراقي موضوعا، كتنفذ من البنية اللغوية كمالزلة األسلوبية إىل باطن صاحبو، كرلامع ركحو، 

. 1"شارؿ بايل.كىي هبذا تعترب منعرجا حامسا بالقياس إىل مرحلة البدايات مع علم األسلوب
قضية نشأة الدراسة األسلوبية " أسلوبية الفرد:"أما عبد الفتاح ادلصرم فقد تناكؿ يف حبثو

كمطمحها إىل عملية ربليل الظاىرة األدبية، كحاكؿ إرجاعها إىل منبعها األصلي كىو فريناند دم 
إىل اىتمامات األسلوبية الفردية :"كما أشار عبد الفتاح ادلصرم. 2"سوسَت رائد اللسانيات احلديثة

كالظركؼ اليت ساعدت على ظهورىا كصاحب ىذا االذباه كمؤلفاتو كمبادئو كمنطلقاتو الفكرية 
. 3"كمنهجو يف التحليل مث يغفل على ما كجو إليو من نقد

أما صالح فضل فقد اعترب أف اذباه سبيتزر ؽلثل أىم االذباىات يف التحليل األسلويب الذم 
كما حاكؿ صالح فضل إرجاع األسلوبية الفردية إىل أصوذلا كيرل يف . "يعتمد التذكؽ الشخصي

إشارات سبيتزر على ما يدعم ذلك كخباصة إشارتو إىل فركيد كتأثره بو يف مراحلو األكىل،مث زلاكلة 
كما . 4"ذباكزه االذباه دبنهج كجهة أخرل كقد خلص صالح فضل أىم ادلعامل اليت يقـو عليها سبيتزر

أشار صالح فضل إىل تأثَت كركتشيو يف كارؿ فوسيلر كليوسينزر كأيضا إىل زلاكلة سبيتزر إحلاؽ عالقة 
. بُت علم اللغة كاألدب دبنهجو األسلويب

:  األسلوبية البنيوية-3
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 .1انٕجّ ٔانقفب فً رالسو انززاس ٔانذذاصخ، انذار انزَٕظٍخ نهُشز، ط: دًبدي طًٕد 
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تعد البنيوية من أىم ادلناىج يف مقاربة النصوص،يرجع ظهورىا إىل اخلمسينيات كالستينيات 
كىذا االذباه البنيوم إظلا ىو ثورة على االذباىات النقدية القدؽلة اليت تتخذ من . من القرف العشرين

موضوع دراستها،فالبنيوية هتدؼ إىل تطبيق النماذج اللغوية على .العوامل احمليطة كاخلارجة عن النص
. النصوص،كربليلها كالتعمق يف كحداهتا

رائد األسلوبية البنيوية، كمسار البنيوية مسار ىاـ يف تناكؿ "M.Riffaterreميشاؿ ريفاتَت "كيعترب 
 ـ1971صدر عاـ " زلاكالت يف األسلوبية البنيوية:"أسلوب النص األديب كقد خص مؤلفا لذلك كىو

فاألسلوبية . حاكؿ من خاللو ربديد مفهـو األسلوب كاألسلوبية،كادلنهج العلمي للدراسة األسلوبية
علم يعٌت بدراسة أسلوب اإلثارة األدبية دراسة موضوعية تنطلق من اعتبار األثر األديب بنية : "عنده

كادلنهج البنيوم ما ىو احلقيقة إال امتداد متطور . 1"السنية تتحاكر مع السياؽ ادلضموين رباكراخاصا
من خالؿ "دم سوسَت-ؿ"االذباىات الشكلية يف دراسة النص، كتعود جذكره إىل النظرية اللغوية 

كميز بُت اللغة كالكالـ إذف تعٌت البنيوية بالنص بعيدا عن مؤلفو كعن  (systeme)اعتبار اللغة نظاما 
. 2"ظركؼ إصلازه كالعوامل ادلؤثرة فيو فالبنيوية كما يقوؿ فضل ثامر تبدأ من النص لتنتهي إليو

فاألسلوبية ىي العلم الذم يتخذ من النص موضوعا لو كىو يرفض ادلناىج األسلوبية اليت تريد أف 
تستخرج من النص قواعد كقوانُت عامة كيدعو إىل ضركرة االعتماد على النص فقط إف موضوع 

الدراسة األسلوبية عند ريفاتَت ىو النص الراقي كىو هبذا يساير سبيتزر الذم تأثر بالتعبَتية اليت كانت 
. تعٌت باللغة العامة اليت ال صلة ذلا بالنص

إف النص يف عرؼ ادلنهج األسلويب البنيوم زبيل كإبداع،لذلك يبحث النقاد األسلوبيوف 
البنيويوف عن مصداقية ىذا النص يف زلاكمة دقيقة ألهنم يبحثوف فيو عن انسجامو مع 

نفسو،كيرصدكف كحداتو اليت شكلت تناميو فيظهركف صباليات مكانتو كيربزكف عن داللتو من خالؿ 
. 3"أساليبو فالنص األديب من ىذا ادلنطلق ىو نظاـ لغوم يعرب عن ذاتو
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 . 126: يذًذ عشاو، يزجع طبثق، ص 
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 . 43: انهغخ انزبٍَخ، ص: فضم صبيز 
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: كمن ادلنطلقات األساسية يف ربديد النص األديب عند ريفاتَت
النظر من زاكية التواصل،كقد انطلق من مقولة مهمة كىي أف األسلوبية،تدرس فعل التواصل - 1

البوصفو رلرد إنتاج لسلسلة لوزية، كلكن بوصفو ػلمل طابع شخصية ادلتكلم كبوصفو يلفت انتباه 
ادلخاطب، كباختصار تدرس األسلوبية طرؽ الكفاية اللسانية أم التنمية التعبَتية يف نقل ضبولة عالية 

من ادلعاكنات ككلما ازدادت التقنيات التعبَتية تعقيدا ربقق بقصد أك بدكف قصد جايل من قبل 
. 1"ادلؤلف ازداد اعتبارىا فنا لغويا

( ................. roman jakobson)كىنا يكمن اخلالؼ بينو كبُت ركماف جاكبسوف 
تبدعٍت بالوظيفة االتصالية يف معاينة األسلوب على خالؼ جاكبسوف الذم مل يكن يرل يف نظريتو 

ملمح دلتطلبات التواصل يف الرسالة الشعرية،فهو يرل أف الرسالة قائمة بذاهتا،كال ربمل يف ثناياىا 
يتم تشفَته يف رسالة ما استجابة دلتطلبات معينة - كفقالريفاتَت-تواصال مع ادلخاطب،لكن األسلوب

. 2"يف عملية التواصل كربديدا يف التواصل األديب
إف ىذه الرؤية تضع الدكر ادلهم لقارئ األسلوبية البنيوية كيصبح طرفا يف عملية اإلخبار عند 

. كادلخاطب (ادلتكلم)ريفاتَت الباث 
كشلا يتصل بادلتقّبل فإف ىناؾ مقوما آخر من ادلقومات اليت تعتمدىا نظرية ريفاتَت كىي ارتباط 
مفهـو األسلوب بعنصر ادلفاجأة اليت تصدـ متقبل الرسالة كربدث تشويهات لو،فكلما كانت السمة 

.  3األسلوبية متضمنة للمفاجأة فإهنا ربدث خلخلة كعزة يف إدراؾ ككعي القارئ
كما ال ؽلكننا أف نذكر ادلنحى السلوكي يف نظرية ريفاتَت من خالؿ الًتكيز على ادلنّبهات أك 

ادلثَتات األسلوبية اليت تقتضي استجابات من ادلتقبلُت إف الًتكيز عػلى ادلتقبػل أك القارئ جعل ريفاتَت 
كىو ليس قارئا معينا بل رلموع االستجابات للنص  (Arichicteur)يقًتح ما أمساه بالقارئ العمدة 

اليت ػلصل عليها احمللل من عدد من القرّاء، كيقرر ريفاتَت أف استجابة القارئ العمدة ال تعٍت الباحث 
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 . 17: يزجع طبثق، ص: يٕطى طبيخ رثبثعخ 
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األسلويب كاستجابات تيمية، بل إف أحكامو باالستحساف أك عدمو غلب إسقاطها من احلساب، 
كإظلا تنحصر فائدتو يف تعيُت الوقائع األسلوبية ال تفسَتىا، كيبقى التقسيم مهمة الباحث األسلويب 

. 1نفسو كصلاحو يف ىذا التفسَت موقوؼ على إدراكو للبنية األساسية للنص
رباكؿ األسلوبية البنيوية دراسة العالقات بُت الوحدات اللغوية يف اخلطاب األديب، فيقّسم 

: *ميشاؿ ريناتَت دراسة النص األديب إىل مرحلتُت
كيسميها مرحلة اكتشاؼ الظواىر كتعيينها، كتسمح للقارئ بإدراؾ : (القراءة األكىل) المرحلة األولى

. كجوه االختالؼ بُت النص كالبنية النموذج القائمة يف حسو اللغوم مقاـ ادلرجع
تابعة للمرحلة األكىل، كعندىا يتمكن القارئ من الغوص يف : (مرحلة التأكيل كالتعبَت) المرحلة الثانية

. أنساؽ النص يف إعطافو كفكو على ضلو تًتابط فيو األمور كتتداعى بفعل بعضها يف بعض
من خالؿ ما سبق نستخلص أف القراءة البنيوية ركزت يف قراءة النص األديب كدراستو على 

البٌت كالوحدات اللغوية يف عالقاهتا بعضها ببعض من ناحية، كيف عالقتها بالنظاـ الكلي الذم يفرضو 
كحدة القراءة ال هتتم بالقارئ البنيوم كثَتا، كال هتتم بتأكيل معٌت النص بقدر . النوع من ناحية أخرل

. ما هتتم بوصف البٌت كالوحدات اللغوية يف النص األديب
يعترب ريفاتَت أف البحث ادلوضوعي يقتضي أال ينطلق احمللل : "ففي التحليل األسلويب إذف

األسلويب من النص مباشرة، كإظلا من األحكاـ اليت يبديها القارئ حوذلا، ذلذا تقتضي الطريقة 
. 2"االعتماد على قارئ بات دبثابة مصدر لالستقراء األسلويب

مث يتناكؿ احمللل األسلويب ىذه األحكاـ ادلعيارية باعتبارىا استجابات نتجت عن منبهات 
كامنة يف النص، مث يربطها دبسبباهتا، كريفاتَت يشًتط أف يكوف الباث يف التحليل األسلويب ؽللك 

. تربصات خربات القارئية

                                                 
1

 : ، ص1996، 2ارجبْبد انجذش األطهٕثً، أطذقبء انكزبة نهُشز ٔانزٕسٌع، انقبْزح، ط: يذًذ شكزي عٍبد 
*
 .146: انٕجّ ٔانقفب، ص: دًبدي طًٕد 
2

 . 131، 130: األطهٕثٍخ، ص: يذًذ عشاو 
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كاالعتماد على ىذا القارئ دبثابة حصن يقي احمللل من االنزالؽ إىل الذاتية كإطالؽ أحكاـ صبالية "
. 1"أك معيارية

كمن جهة أخرل،طور ريفاتَت مفهـو االضلراؼ ليستخلص منو يف األخَت التضاد البنيوم، 
كقد ربط ما يًتتب عليو من إجراءات أسلوبية تعتمد على القارئ . "كيعترب من أىم ما جاء بو ريفاتَت

كإذا كاف االستناد للقارئ يعد عملية تنطوم . ألنو ىدؼ الكاتب الذم توجو إليو الرسالة. أساسا
على أحكاـ قبلية كذاتية،فيحاكؿ ربويل ىذه األحكاـ الذاتية إىل أداة موضوعية يف ربليل 

فإذا كاف موقف القارئ شخصيا فمن ادلؤكد أف السبب الذم كلد ىذا ادلوقف إظلا ىو .النصوص
. 2"سبب موضوعي كثابت

كقد عمد ريفاتَت إىل ذبنب رد ادلعابر الذم ػلدث عنو االضلراؼ إىل شيء كاقع خارج النص كإظلا 
تنتج القوة األسلوبية من إدخاؿ عنصر غَت متوقع إىل ظلوذج،فالسياؽ :"يقوؿ. جعلو من النص نفسو

. 3"األسلويب يتكوف من ظلوذج لغوم يكسره بغتة عنصر ال يتنبأ بو
مثلت قضية السياؽ إحدل اىتمامات النقاد األسلوبيُت ألنو يلعب دكرا عاما يف ربديد 

. الوظيفة الشعرية 
لقد كاف لنظرية ريفاتَت لتأسيس علم األسلوب اعتمادا على مقوالت خاصة يف إثراء رلاؿ البحوث "

. األسلوبية
فادلبدأ الذم أقامو ريفاتَت لتحليل العناصر اللغوية الفاعلة يف سياؽ النص كادلمارسة الفعلية 

كشلا أفادت البنيوية على . 4"للتأثَت األسلويب يف إطار يقدـ إضافة عامة للنظرية كالبحث األسلوبيُت
 *:النقد األديب النقط التالية

. مل يعد األدب نظرية يف احلياة بل أصبح نظرية يف ظواىر اإلبداع على الصعيد اللغوم-1

                                                 
1

 .76: انجُى األطهٕثٍخ، ص: دظٍ َبظى 
2

 . 76: انجُى األطهٕثٍخ، ص: دظٍ َبظى 
3

 .149: ٔاد انجٍبٌ، ص: َقال عٍ عهً ثٍ خهف انكبرت. األطهٕثٍخ: يٕطى طبيخ رثبثعخ 
4

 . 136: األطهٕثٍخ، ص: يذًذ عشاو 
*
 .37: َظزٌخ انزٕطم ٔقزاءح انُض األدثً، ص: يذًذ عجذ انُبطز دظٍ يذًذ 
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. زلاكلة عزؿ النص عن زلوره التارؼلي الذم كثَتا ما تسبب يف إعلالو-2
. أعادت البنيوية للنص األديب قيمتو حُت اعتربتو مركز القيمة يف العمل األديب- 3
. ساعلت يف تعديل لغة النقد باستنادىا على ركح علمية تعتمد الدقة كادلنهجية- 4

: كما أعيب على البنيوية النقاط التالية
الغموض كاإلهباـ كادلراكغة،كىذا ما عابو النقاد على ريفاتَت،حيث ذىب إىل تنصيب قوانُت - 1

. 1يستعصي فهمها على القارئ ادلثقف فما بالنا بالقارئ العادم
كمن النقاد األدباء كادلؤرخُت من يعيب على البنيوية ذباىلها العوامل االجتماعية كالثقافية ادلنشئة - 2

. 2ما السبب يف نشأة األثر كما الغاية من تأليفو؟: لألثر،فهي ال  ذبيب عن السؤالُت
توخيها مبدأ تقطيع النص إىل أدىن كحداتو  : (البنيوية)كقد عاب بعض األسلوبيُت على اذليكلية - 3

كتفكيكو إىل سلتلف ادلستويات كاىتمامها دبا بُت األجزاء ادلفصلة من العالقة كذلك على حساب 
. 3ادلعٌت

". موت ادلؤلف"عزلت األعماؿ األدبية عن مؤلفها عزال تاما بتبنيها - 4
فكماؿ أبو ديب لو . كماؿ أبو ديب، زلمد مفتاح، ؽلٌت العيد: كمن أبرز البنيويُت العرب

كعلا كتاباف  (الرؤل ادلقنعة)ك (جدلية اخلفاء كالتجّلي)سلسلة دراسات ككتب قيمة يف ىذا اجملاؿ كػ 
. نفيساف يف ىذا اجملاؿ، كقد انطلق فيهما على مذىب غرؽلاس

، ىو منهج (التلقي كالتأكيل)، (التشابو كاالختالؼ)أما ادلنهج الذم تبناه مفتاح يف الكتابُت 
تودكركؼ كركالف بارت كغرؽلاس، صبع آراء ىؤالء يف النص الشعرم، كخلص إىل نتائج يف رلاؿ النقد 

التوازف، التضاّد، التفاعل، : احلديث كاستخدـ مصطلحات جديدة على الساحة النقدية منها
.  التقارب، االزدكاج، التناّص، االنزياح

                                                 
1

 .37: َظزٌخ انزٕطم ٔقزاءح انُض األدثً، ص: يذًذ عجذ انُبطز دظٍ يذًذ 
2

 . 74: يذخم إنى األطهٕثٍخ، ص: انٓبدي انجطالٔي 
3

 .75: يذخم إنى األطهٕثٍخ، ص: انٓبدي انجطالٔي 
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أما ؽلٌت العيد ترل أف ادلنهج البنيوم ال يكفي الستخالص السمات الفنية كالعالئق البنيوية اليت ينبٍت 
عليها النص ألف الكاتب إنساف يتأثر بالبيئة كاألكضاع االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية اليت يعيشها 

الكاتب، كالكاتب اجليد من كجهة نظرىا قد يتمرد على اللغة على اجلماعي فيها على الثابت 
كقد ػلاكؿ االنزياح يف كالمو من قواعد اللغة كيضع قاموسا شعريا خاصا بو كما . كادلستمر كادلتكرر

. فعل جرباف خليل جرباف، كأدكنيس السياب
ترل ؽلٌت العيد أف الناقد البنيوم ال ؽلكن أف يصل يف نقده إىل نتائج موفقة كجادة إف مل ينظر 

كىي تعترب . (األثر األديب: الظركؼ احمليطة باألثر، الداخل: اخلارج)إىل ىذا اخلارج كعالقتو بالداخل 
أف إعلاؿ البنيوم للعالقة بُت الداخل كاخلارج يفوت عليو فرصة التعرؼ على صباليات النص كأبعاده 

. الفنية كالفكرية
. إف ما قّدمتو البنيوية لنقدنا ادلعاصر ال يُنكر أثره
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تمهيــــد 
ربتاج الدراسة الًتكيبية إىل تفحص دقيق وسبعن نافذ للخطاب الشعري من خالؿ الولوج 

إىل باطن النص عن طريق أشكالو اللغوية، ومن شبة اإلغراؽ يف اؼبعاين والدالالت اليت ترمي بظالؽبا 
الدراسة الًتكيبية تفضي إىل تفجَت ىياكلو اللغوية وتقصي معانيو »على البنية اللغوية للنص إذ 

. 1«الطريقة اؼبوحية
ودبا أف الًتكيب وبوي صبال متباينة تشكل الوحدة اللغوية األساسية فيو، واللبنة الرئيسية يف 

 ، واالجتماعية، والنفسية، والًتكيبية،عملية التواصل، وما يضاؼ إىل ذلك من أبعادىا الصوتية
فإذا أردنا أف نقف على اػبصائص الًتكيبية من خالؿ اعبمل يف ىذه اجملموعة قبد . والفلسفية

اعبملة تقـو على داللة الًتاكيب حيث التمسنا ذلك يف النص قصد إعطاء اؼبعاين والدالالت من 
فالكالـ عند النحويُت عبارة عن كل لفظ مستقل بنفسو مفيد ؼبعناه ويسمى »خالؿ دراسة اعبمل 

.    2«زيد أخوؾ، وقاـ بكر: اعبملة كبو
يف     وحىت ال نقع يف صبلة اآلراء اؼبختلفة حوؿ مفهـو اعبملة لبرج من اػبالؼ القدًن 

تعريف اعبملة، فإننا نأخذ بالتعريف اؼبعاصر للجملة وىو تعريف الدكتور ؿبمد كراكيب وذلك لكي 
اعبملة بنية لغوية منطوقة أو مكتوبة »يسهل علينا دراسة ىذا اؼبستوى الًتكييب، حيث يرى أف 

بسيطة أو مركبة مشتملة على معٌت تاـ أو غَت تاـ، كما أهنا تشكل اجتماعي حضاري وظيفتها 
.  3«األصلية التعبَت والتبليغ

وقبل أف نباشر دراسة اعبمل يف ؾبموعة كتاب األحواؿ لعبد اغبميد شكيل علينا أف 
. نعطي صورة شاملة عن موقع اعبمل بأنواعها ونسبتها يف اجملموعة

 
 
 
 

                                                 
دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع، اعبزائر - دراسة صوتية تركيبية-  خصائص اػبطاب الشعري يف ديواف أيب فراس اغبمداين . ؿبمد كراكيب-1

 . 123: ، ص2003

 . 20: ، مكتبة اؼبثٌت القاىرة، د ت، ص1 شرح اؼبفصل، ج. ابن يعيش- 2

 . 130:  مرجع سابق، ص. ؿبمد كراكيب- 3
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: أنـواع الجمــل :أوال
: الجملـة الكبـرى  -

وىي صبلة مركبة مثبتة على الوظائف النحوية ذات الدالالت اؼبختلفة، وىي بذلك تعتمد 
زيد : زيد قاـ أبوه، و): فالكربى ىي االظبية اليت خربىا صبلة، كبو»على صبلتُت إسناديتُت فأكثر 

.  1«ظننت زيدا يقـو أبوه: وقد تكوف اعبملة الكربى عنده مصدرة بالفعل كبو. (أبوه قائم
صبلة مركبة  (150)فعند استقراء تراكيب كتاب األحواؿ وصبلو وجدنا زىاء اؼبئة واػبمسُت 

مقارنة باعبمل الصغرى البسيطة واليت ال تعدو أف تكوف صبال قليلة يف اجملموعة سنأيت عليها فيما 
.  بعد

ومن فبيزات ىذه اعبمل الكربى أو اؼبركبة أهنا تبدأ عادة جبملة اظبية ؿبذوفة اؼببتدأ معتمدة 
 أو ، أو حالية، أو موصولية،على خرب صبلة فعلية ومتبوعة دبتممات عبارة عن صبل معطوفة

موصوفة، وقد زبتلط أحيانا جبمل صغرى أو بسيطة، وتبدأ جبمل فعلية متبوعة دبتممات ىي صبل 
وصبل إنشائية استفهامية، لتختلط بعدىا جبمل صغرى اظبية وىي ميزة من فبيزاتو هبا . معطوفة غالبا

مبطية اإلغراؽ يف اعبمل االظبية اػبربية السالفة الذكر، وكاف النمط األوؿ الذي تصدرتو اعبمل 
 2. (مدارات القربة): االظبية اػبربية ماثال يف مقطوعات كػ

اغبروؼ، وردة )بينما النمط الثاين تضمنتو صبل فعلية إنشائية ماثال يف اؼبقطوعات كػ 
 وقبد اعبمل الكربى مكونة من صبل فعلية مردفة جبمل تعليلية وموصولية وحالية يف 3.(اليقُت

وقد عمد الشاعر إىل اؼبزج بُت صبل كربى وأخرى صغرى واؼبزاوجة . 4(دوائر الكالـ): مقطوعة
ومن أمثلة . 5(تأنيث الكالـ)بينهما يف الًتكيب، وبُت صبل اظبية وأخرى فعلية من خالؿ مقطوعة 

:  اعبملة الكربى قوؿ الشاعر
. أفصل اللوف عن لونو؛              التقدير يف حذؼ الكلمة الليلة

ألوف جبهات الوقت؛   

                                                 
 . 103: ، ص1977 أقساـ الكالـ من حيث الشكل والوظيفة، مكتبة اػباقبي، القاىرة، .فاضل الساقي.  د-1

 .  33- 17: ص– نصوص إبداعية -  كتاب األحواؿ . عبد اغبميد شكيل-2

 . 51- 36: ، صاؼبصدر نفسو. عبد اغبميد شكيل- 3

 .89- 54: ، صاؼبصدر نفسو. عبد اغبميد شكيل-  4

 .20: ، صاؼبصدر نفسو. عبد اغبميد شكيل-  5
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أقصد 
    مروج    

. 1!             األشجار
فالشاعر بدأ جبملة اظبية مركبة من صبلة خربية فعلية وعطف عليها جبملتُت فعليتُت، 

ويرجع ىذا الًتكيب إىل عمق التشخيص النفسي للحالة الشعورية اليت تنتاب اؼببدع وتستدعي 
:  الكالـ اؼبطرد، مث نأيت إىل قولو

: تنقصٍت أنثى
ألتقصى أخبار الفتنة؛ 

وأبصر دبا يفعلو الرمل حببات الرمل؛ 
العالقة بزبد اؼبوج؛ 

وىو يشرئب إىل إناث اؼباء؛ 
الالئي أسرجن خيل اؽبيويل؛ 

كما يبلغن نوافذ الفرجة؛ 
. 2وىن يتثاءبن يف صحو اعبهات

تنقصٍت، : فاؼبالحظ أف الشاعر بدأ مقطوعتو جبملة فعلية صغرى مكونة من مسند الفعل
. أنثى: ومسند إليو الفاعل

مث أردفها جبمل مركبة تعليلية وحالية وموصولية وغَتىا من اؼبتممات الطويلة، وىي مع 
.... يبلغن نوافذ ... أسرجن خيل.... وىو يشرئب.... بفعلو الرمل ... ألتقصى ):  التوايل

. (...يتثاءبن يف صحو
وىذا يعود بالطبع إىل إظهار اؼببدع لقيمة األنثى بالنسبة إليو ودورىا يف اغبياة كمحفز 

. للعيش وبعث اآلماؿ وإحساس اعبماؿ، وغَتىا من األشياء اؼبهمة يف حياة البشر
 
 
 
 

                                                 
 .20:  ، صاؼبصدر نفسو. عبد اغبميد شكيل- 1

 .  55: ، صاؼبصدر نفسو. عبد اغبميد شكيل- 2
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: الجملـة الصغـرى -
من     اظبية، وتتكوف  وأفعلية قد تأيت وىي اعبملة البسيطة اؼبشتملة على إسناد واحد، و

 أو      زبلو أحيانا ىذه اعبملة من اؼبتممات لتدؿ على معٌت عاـ»، وقد (مسند ومسند إليو)
.  1«، دؿ اإلسناد على أف ا مّتصف بالعلم اؼبطلق(ا عليم): مطلق، فإذا قلنا

وقد وردت ىذه اعبملة يف اجملموعة أقل بكثَت من اعبملة الكربى اؼبركبة حيث جاءت زىاء 
 يف ثنايا    مرة، وردت على العمـو يف بداية السطور الشعرية ومرات قليلة (56)ست وطبسُت 
: الكالـ كقولو

.. لك التوحد
..  لك التجدد

.. لك ما يكوف وال يكوف
.. لك اليقُت اؼبسًتيب

.. لك عثرة الوقت
وزاىي العبارة؛ 

.. لك ما يكوف وال يكوف
لك التماىي؛ 
لك التسامي؛ 

.. لك التوحد
 2..لك التجدد

" لك"فكل ىذه الًتاكيب السابقة مكونة من مسند وىو اػبرب اؼباثل يف اعبار واجملرور 
التوحد، التجدد، اليقُت، عثرة الوقت، زاىي العبارة، التماىي، ): ،واؼبسند إليو اؼباثل يف اؼببتدأ

.  (التسامي

                                                 
 . 160:  مرجع سابق، ص.ؿبمد كراكيب.  د-1

 . 44:  الديواف، ص. عبد اغبميد شكيل-  2
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 على      حيث تدؿ اعبملة االظبية»وىي تراكيب توضح وتربز القطع يف اغبدث وإثباتو 
. 1«معٌت الثبوت واالستقرار

واؼبالحظ على ىذه اعبمل أهنا اشتملت على إسناد واحد، وىي يف ىذه اجملموعة ال 
 من       تشكل ملمحا ألوبيا بارزا على عكس اعبملة الكربى اؼبركبة، إذ اؼبلمح األسلويب يظهر

خالؿ طغياف الطبيعة الًتكيبية للجملة وىو ما قبده يف نصوص عبد اغبميد شكيل من خالؿ 
. اعبملة الكربى اؼبركبة

 :الجملـة الفعليـة -

وىي من اعبمل البسيطة الصغرى، وقد تكوف من اعبمل اؼبركبة الكربى إذا شغلت وظيفة 
أو أمرا،    وتسمى فعلية إف بدئت بفعل، سواء كاف ماضيا أو مضارعا »كبوية داخل الًتكيب 

سواء كاف الفعل متصرفا أـ جامدا، وسواء كاف تاما أـ ناقصا، وسواء كاف مبنيا للفاعل أو مبنيا 
كاف زيد ): ، و(نعم العبد): ، و(أضرب زيدا): ، و(يضرب عمر): و (قاـ زيد): كػ. للمفعوؿ

. 2«(قائما
.  ونفهم من ذلك أف اعبملة الفعلية يتصدرىا فعل مهما كاف نوعو وزمنو

 مرة،   وإذا تصفحنا كتاب األحواؿ قبد أف اعبملة الفعلية قد وردت ستمائة وطبسة عشر
:  وىي صبلة مهيمنة على صبيع مقاطع الديواف، وقد شكلت ملمحا أسلوبيا واضحا كقوؿ الشاعر

استل وردة الريح من مداراهتا 
اذىب إىل مفرزة الوقت اؼبسمى 

 3منتصرا باللظى؛
: وكقولو كذلك

؟ ...ىل تقتضي الرباعة
. 4أرفع الصوت إىل رتاجاتو؛

استل، اذىب، تقتضي، ): فقد جاءت الًتاكيب السابقة مكونة من صبلة فعلية فعلها ىو
(. ، الرباعة"أنا"ضمَت مستًت تقديره : )وىو يف موقع اؼبسند، وفاعلها على التوايل (أرفع

                                                 
 .158:  مرجع سابق، ص.ؿبمد كراكيب.  د-1

 .136:  مرجع سابق، ص.ؿبمد كراكيب. د- 2

 .47:  الديواف، ص.عبد اغبميد شكيل-  3

 .50:  ، صاؼبصدر نفسو. عبد اغبميد شكيل- 4



 الخصائص التعبيرية في ديوان كتاب األحوال ........................................ الفصل األول

 

 

 -34-  

 يف    ىذه العينات من اعبمل الفعلية قليلة يف الديواف، باعتبار أف معظم ىذه اعبمل جاء
خضم اعبمل الكربى اؼبركبة، وتشكل ملمحا أسلوبيا ظاىرا، حيث امتازت بنوع بناىا اللغوية 

وتعدد دالالهتا وحسن توظيفها؛ إذ تبدو مالئمة للموضوع، وكانت األنسب للتعبَت عما ىبتلج 
بقلب الشاعر وجوارحو، فقد زودىا اؼببدع بوسائل لغوية تعمل على توسيع ؾباالهتا اؼبعنوية 

: والداللية يف اؼباضي، واغباضر، واؼبستقبل، حيث يقوؿ
الليلة؛ 

يلتحم الصخب بأترجتو؛ 
يتهادى الروباف؛ 

 1فسائل من زمّرد الغسلُت؛
يف موع اعبملة اػبربية كمسند للمبتدأ  (يلتحم الصخب)فقد جاءت اعبملة الفعلية 
كجملة معطوفة عليها، فكانت صبلة كربى  (يتهادى الروباف)اذوؼ، مث تلتها صبلة فعلية أرى 

. مركبة من صبلة اظبية وصبلة معطوفة ومتممات
ويضاؼ إىل ذلك ما تفصح عنو ىذه اعبمل من دالالت ومعاف تستثَت اؼبتلقي، وذلك من 

خالؿ العالقات اليت توجدىا اللغة بالًتكيب بُت الفعل والفاعل وما يلحقهما من متممات قصد 
فاللغة تنبٍت على عالقات سياقية تتشكل بُت الكلم األخَت الذي »التعبَت عن سياقات ـبتلفة 

. 2«تراعى فيو معانيو اؼبعجمية قصد ربقيق التواصل بُت األجزاء
: الجملـة االسميـة - 

اؼبسنػد إليو واؼبسنػد أي اؼببتدأ واػبرب، والعالقة :  ىي اعبملة اليت تعتمد على عنصرين نبا
ونبا ما ال يغٍت واحد منهما »بُت ىذين العنصرين ىي عالقة إسناد، أي إسناد اػبرب إىل اؼببتدأ، 

عبد ا )عن اآلخر، وال هبد اؼبتكلم منو بدا، فمن ذلك االسم اؼببتدأ واؼببٍت عليو، وىو قولك 
ىذا عبد ا، فالبد للفعل من االسم، كما مل يكن لالسم بد من : وىذا أخوؾ، ومثل (أخوؾ

. 3«اآلخر يف االبتداء

                                                 
 .21:  الديواف، ص. عبد اغبميد شكيل- 1

، القاىػرة، 1 ط. دار السالـ للطباعة والنشر والتوزيع والًتصبة. أثر اجملاز يف فهم الوظائف النحوية وتوجيهها يف السيػاؽ.خدهبة ؿبمد الصايف. د- 2
 . 31: ص

 . 22: ، ص1983 الرياض . ودار الرفاعي. القاىرة. مكتبة اػباقبي.2 ط. ؿبمد عبد السالـ ىاروف. ربقيق وشرح.1 ج. الكتاب. سيبوية -3
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ويفهم من ىذا أف اعبملة ال قواـ ؽبا إال باؼبسند إليو واؼبسند أف اؼبعٌت ال يتحقق إال بإسناد 
أحدنبا لآلخر، وعليو كاف ؽبذا النوع من اعبمل وجوده داخل كتاب األحواؿ، حيث وردت زىاء 

 من التواجد     صبلة وتصدرت السطور الشعرية يف أغلبها على الرغم (112)اؼبئة واثٍت عشرة 
اؼبكثف للجملة الفعلية إال أهنا شكلت يف عدة مقاطع مفتاح االنطالؽ وملجأ اؼببدع األوؿ 

: للدخوؿ يف عملية اػبطاب والتواصل مع اؼبتلقي، حيث يقوؿ شكيل
اعبسد؛ 

الذي يرتبك؛ 
: كلما رفرفت طيور الروح

ال يكوف موصوال دباء التجاذب؛ 
الذي يفضي إىل مسرات الوجد؛ 

وىي تعرج؛ 
يف أترجة اؽببا اؼبطلق؟؟ 

واػبرب  (ىذا)فقد تصدرت اعبملة االظبية ىذه اؼبقطوعة الشعرية من خالؿ اؼببتدأ اذوؼ 
ولكن كثافة اعبملة الفعلية كانت أكثر تواجدا، حيث شّكلت . كمسند ومسند إليو (اعبسد)

، وصبلة اؼبضاؼ إليو    (يرتبك)طبيعة تركيب اعبملة اؼبركبة الكربى من خالؿ صبلة صلة اؼبوصوؿ 
بعدما جاءت  (تعرج)، مث اػبربية (يفضي)، مث صلة اؼبوصوؿ (ال يكوف)، وجواب الشرط (رفرفت)

كجملة حالية، وبذلك تكوف اعبملة االظبية مثل  (ىي)خرب اعبملة اظبية مكونة كذلك من اؼببتدأ 
. اعبملة الفعلية داخلة ؾباؿ الًتكيب الكبَت على الرغم من تصدرىا الكالـ

واؼبالحظ يف السطور الشعرية السابقة ىو أف ىناؾ تركيب كبَت شكلتو اعبملة الكربى حىت 
فالبٌت الكربى ترتبط بالقضايا اؼبعرب عنها »يستطيع الشاعر التعبَت عن مقصوده بشكل عاـ ودقيق 

جبمل النص بواسطة ما يسمى القواعد الكربى، وىذه القواعد ربدد ما ىو األكثر جوىرية يف 
: فلننظر للمبدع وىو يقوؿ يف سياؽ آخر. 1«مضموف نص متناوؿ ككل

.. وىذي اؼبرايا اليت ناء بعزلتها
واستوثقت بالذي مر 

.. يف خاطر الوىم

                                                 

-
  .:، ص2000، 1السياؽ والنص الشعري من البنية إىل القراءة، مطبعة النجاح اعبديدة، الدار البيضاء، ط:  علي آيت أوشاف1
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.. واستطاؿ يف اكبدار اعبهات
كيف نذىب 

.. إىل شاىق الوقت؟
كيف نغري 

.. النزوؿ بالصعود؟
كيف نرمم 

.. ما بيننا من تالوين ابة؟
كيف نطلع من سابق الوجد 

 1.إىل زاىي اللغة؟
فقد تشكل الًتكيب السابق من صبلة اظبية مث تلتها صبلة موصولية، وىي صبلة فعلية، مث 

صبلة فعلية أخرى معطوفة عليها، وجاء اؼبتمم باعبار واجملرور، فجملة فعلية معطوفة أخرى، مث صبلة 
استفهامية فعلية، مث متمم، مث صبلة فعلية استفهامية أخرى، مث متمم، مث صبلة فعلية استفهامية، مث 

وبذلك كانت اعبملة االظبية عبارة عن . متممات، مث صبلة فعلية أخرى استفهامية مث متممات
وىذا . تكاثفت اعبمل الفعلية اليت شكلت مرتكزا أساسيا يف اؼبقطوعة. مدخل للسطور الشعرية

فللكلمات »الطغياف كثف اؼبعاين والدالالت وفجر اإلوباءات اؼبختلفة اليت تنبع من اللغة اؼبوظفة 
؛ إذ الدالالت مرتبطة 2«معاف تقع خارجها، وىذه اؼبعاين ىي ما يهمنا بالدرجة األساس

بالًتاكيب، ودراسة اعبملة ربتاج إىل اعبانب الًتكييب من جهة واعبانب الداليل اؼبعنوي من جهة 
. ثانية خاصة الًتاكيب اؼبهيمنة كاعبمل السابقة الذكر

:  الجمـل ذات الوظائـف النحـويـة -
وىي »وىي الًتاكيب اليت تأيت يف ثنايا الكالـ وتكوف ؽبا وظيفة إعرابية داخل الًتكيب 

.  3«صبلة خربية مركبة على الوظائف النحوية الواردة صبلة
وعند تصفحنا سطور كتاب األحواؿ وجدنا ىذه اعبمل الوظيفية ماثلة يف الديواف بنيت 

متفاوتة كجمل خربية ؽبا وظائف داخل الًتكيب، حيث كثرت اعبمل اغبالية وجاءت بعدد تسعُت 

                                                 
 .39:  الديواف، ص.عبد اغبميد شكيل- 1

 بَتوت .1 ط.دار النهضة العربية للطباعة والنشر–  وقراءة يف كتاب الفن .دراسة يف االستيطيقيا الشكلية–  داللة الشكل .عادؿ مصطفى.  د-2
 . 47: ، ص2001لبناف، 

-
 . 189:  مرجع سابق، ص.ؿبمد كراكيب.  د3
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صبلة، مث صبلة صلة اؼبوصوؿ بعدد أربع  (84)صبلة مث تلتها اعبمل التعليلية بعدد أربع وشبانُت  (90)
 وآخرىا اعبملة ،صبلة (63)صبلة وتلتها اعبملة الواقعة خربا زىاء الثالث وستُت  (74)وسبعُت 

. صبلة (50)اؼبعطوفة والتابعة للجمل السابقة زىاء طبسُت 
أما باقي اعبمل فال تتعد الست أو السبع صبل، لذلك مل ندخلها يف الدراسة الوظيفية 

اعبملة اؼبضاؼ إليو واؼبفعوؿ بو - للجملة اؼبركبة ألهنا ال تشكل ظبة أسلوبية بارزة أو ملمحا 
ودراستنا ؽبذه اعبمل ال تتوقف عند تعدادىا، بقدر ما نلج دالالهتا يف سياقاهتا اؼبختلفة - خاصة 

.  من خالؿ الوقوؼ مع أمباطها اؼبتباينة
بقسط وافر ببياف ىذه الوظائف النحوية صبعا وتفصيال على  (ابن ىشاـ)وقد أسهم »

. 1«"ال وغَت ال: "أساسي
إىل أف النحاة العرب القدامى مل وبددوا مفهـو الوظيفة النحوية،  (ابن يعيش)كما أشاد »

... إضمار اعبمل، ووقوع اػبرب والنعت واغباؿ وغَتىا: وإمبا عرضوا ؽبا يف أبواب كبوية كثَتة منها
. 2«صبلة

ودبا أننا تناولنا سابقا معٌت اعبملة . 3كذلك (الزجاج)و (ابن ىشاـ)وقد عرض لذلك 
اؼبركبة اليت تعتمد على وظيفة اعبملة وداللتها فهذه اعبملة ذات الوظائف النحوية أو النحوية كما 

ىي صبل مركبة ربتاج الًتكيز مع وظيفتها من جهة وداللتها من »: (ر اعبرجاينقاهعبد اؿ)يسميها 
وكبن نتصفح سطور اجملموعة قبد أف ىذه اعبملة الوظيفية جاءت يف معظمها عنصرا « جهة ثانية

متمما وليست أصلية يف اعبملة، وىي يف معظمها صبل فعلية عوضت اغباؿ واػبرب من جهة 
:  ووقعت صلة موصوؿ وتابعة من جهة أخرى؛ حيث جاءت على النحػو التالػي

:  الجملـة الحاليـة - -
وىي اعبملة اليت تقع يف ؿبل نصب حاؿ، وقد تكوف اظبية أو فعلية وترتبط بػواو أو بدونو 

واغباؿ ىي اسم نكرة منصوبة تبُت ىيئة وحالة ما قبلو من فاعل أو مفعوؿ أو نبا معا أو غَتنبا »
فخرج منها خائفا يًتقب، قاؿ رب قبٍت من ﴿: عند حدوث الفعل وحصولو مثل قوؿ ا تعاىل

                                                 
 مصر، . مكتبة ومطبعة ؿبمد علي صبح وأوالده. ؿبمد ؿبي الدين عبد اغبميد.ربقيق. 2 ج.اريبع مغٍت اللبيب عن كتب األ. ابن ىشاـ-1

 . 410: ومطبعة اؼبفيت، القاىرة، د ت، ص

 . 54 – 52:  مصدر سبق ذكره، ص.3 ج. شرح اؼبفصل. ابن يعيش-2

: ، ص1982 بَتوت لبناف، . دار الكتاب اللبناين.2 ط. إبراىيم األبياري. ربقيق ودراسة. القسم األوؿ. إعراب القرآف اؼبنسوب لو.الزجاج- 3
11 . 
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ويف حالة كوهنا صبلة أو شبو صبلة تكوف يف ؿبل . (20سورة القصص اآلية ) ﴾القـو الظاؼبُت
 .1«نصب

 لقد جاءت اعبملة اغبالية صبلة وظيفية داخل الًتكيب متممة وليست أصلية فيو على 
ىي، ىو، )مبطُت اثنُت األوؿ كجملة اظبية مرتبطة عادة بواو اغباؿ ومكونة من ضمَت منفصل 

( ىي)كمبتدأ ومسند إليو وخربه صبلة فعلية مضارعة، وقد كثر التعبَت بالغَت اؼبنفصل اؼبؤنث  (أنت
.  مرة (60)ألف اػبطاب يدور حوؿ اؼبرأة األنثى، وجاء ىذا زىاء الستُت 

بينما النمط الثاين جاء صبلة فعلية غَت مرتبطة بواو اغباؿ ومكونة من الفعل اؼبضارع وفاعلو 
مرات، بينما بقية اعبملة اغبالية اؼبوصولية  (08)وجاءت زىاء الثماين  (ىي، ىو، أنا)الغَت اؼبستًت 

، 28، 25، 22، 20)وقبد ذلك يف الصفحات التالية من كتاب األحواؿ . بعد الذي واليت خاصة
29 ،30 ،32 ،36 ،37 ،39 ،41 ،44 ،45 ،50 ،51 ،54 ،55 ،56 ،62 ،63 ،64 ،65 ،75 ،81 ،
82 ،94 ،95 ،96 ،98 .)

 [ (صبلة فعلية مضارعة ومتمم)واو اغباؿ ضمَت منفصل   ]:الحال جملـة اسميـة
: كقوؿ الشاعر

أترصد األظباء؛ 
األوصاؼ؛ 

. (صبلة اظبية حالية).. 2وىي تتعثر يف جبلتهااؼبرايا 
: وقولو كذلك

قبس النار؛قدح اعبلنار؛ :  اعبسد
لبب األسنار؛ 

بذخ اؼباء األهنار؛ 
. (صبلة اظبية حالية). 3وىو يتدرب على جبلتو التعايش

: كما قبد ذلك يف قولو
 يف فبشى الصوفية؛ 

؟ شطحا؟  وىػػي تعػػرج 

                                                 
 .283:  مرجع سبق ذكره، ص. أيبن أمُت عبد الغٍت-1

 .20:  الديواف، ص. عبد اغبميد شكيل- 2

 .35: ، صاؼبصدر نفسو. عبد اغبميد شكيل- 3
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 (صبلة اظبية حالية) 
..  إىل هبو اإلغراء

. وىػػو يتػعػرى اعبسد 
 (صبلة اظبية حالية)        

 بُت عبق العطش ونبع اإلرواء؛ 
. 1يكوف موصوال هبزج القصائد

نالحظ يف اؼبقاطع الشعرية السابقة أف اعبملة اغبالية جاءت يف صبلة مركبة كربى عبارة عن 
واؼبسند حاء  (ىي، ىو)صبلة اظبية مكونة من مبتدأ وخرب، إذ اؼبسند إليو جاء ضمَتا منفصال 

. إضافة إىل اؼبتمم وىو عبارة عن جار وؾبرور عادة (تتعثر، يتدرب، يتعرى)صبلة فعلية مضارعة 
وقد سار الشاعر على ىذا اؼبنواؿ لتشكل اعبملة اغبالية على ىذا النمط ملمحا أسلوبيا 

 مرتكزا للعملية الًتكيبية لدى الشاعر حيث  سبثلطاغيا، واؼبالحظ أيضا يف اعبمل اغبالية أهنا
اختارىا وقصدىا يف نظاـ متتابع ينم يف دالالت ـبتلفة دوف اػبروج عن اللغة اؼبعروفة قصد 

فاعبملة ال زبرج عن النظاـ اللغوي »الوصوؿ إىل إحداث اعبماؿ الذي يؤثر يف اؼبتلقي ويستدرجو، 
وإمبا وبقق الشاعر صباليات تشكيلها من خالؿ االختيار من النظاـ والضغط على عناصر معينة 

. 2«منو وفرض رؤيتو التشكيلية على ىذه العناصر اؼبكونة لبنيتها
: وقد كاف للشاعر ذلك من خالؿ صبلة الًتاكيب اغبالية اؼباثلة يف كتاب األحواؿ مثل قولو

(. وىو يتناسخ)، (28ص . وىو يتواثب يف اؼبمرات)، (28ص . وىو ينسل من منعة الوقت)
 الصفحػة اعبملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

وىو ينسل من متعة الوقت 
وىو يتواثب يف اؼبمرات 

وىو يتناسخ يف مثيالت اؼبراثي 
وىي تعابث سيدات الريح 

وىي تصعد زبدا 
وىي تدنو كيما تسدد 

28 

28 

29 

29 

29 

32 

                                                 
 .27، 26: الديواف، ص، ص. عبد اغبميد شكيل- 1

-
 . 90: ، ص2002، القاىرة، مصر، 2 اػبطاب الشعري عند ؿبمود درويش اشراؾ للنشر والتوزيع، ط.ؿبمد فكري اعبزار.  د2
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وىي زبضل يف كيمياء األلواف 
وىي تعرج 

وىن يبحثن الرنة إىل رذاذهتا 
وىي تطفح دبا تبقى 

وىي زبوف دبا أوىل اعتباراهتا 
وىي ذبتاز عصر الوالدة 

وىي زبرج 
وىي تفقد أوىل إشاراهتا 

وىي زبرج من صمتها الطاغي 
وىي تتلظى يف اؼبزاد 

وىي تنقش جبلتها يف التماىي والوضوح 
وىو يناجز سطوتو 

وىي تشخب خفاقو يف مياه اليقُت 
وىي تسرح شعرىا يف امتداد الفراغ 

وىي تتفانج بذخاء 
وىي تتجشأ يف متسع الضيق 

وىي سبرؽ يف ظباء األشياء 
وىي تتهادى وىي تتماسى 

وىن يتثاءبن يف ؿبو اعبهات 
وىو يبرح على شواطئ أساه 

وىو يتواثب يف فبشى العشاؽ 
وىم يعربوف الربازخ الصعبة 

وىي سبور يف ظبوات 
وىي تعرب مقامات اؽبزج 

وىو يتمر يف رذاذ الشيطاف 
وىي تغادر الرمل 

32 

32 

37 

41 

41 

41 

42 

44 

45 

45 

50 

50 

51 

54 

54 

55 

56 

56 

57 

57 

58 

58 

59 

59 

59 

59 
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أنت ربمرين يف مراعي الروح 
وىي تنحاز إىل زقـو وىي تلمس صقيع  

وىو يناجز ذئب األشعار 
وىي زبرج من آزوت النـو 

وىي ترتب أحالمها 
وىي ذبتاز برازخ اػبوؼ 
وىي زبرج من مشيمتها 
وىي ترتب فوضى الرغبة 

وىي تشرئب إىل بساتُت االصطالـ 
وىو يتلو مرثية األحواؿ 

وىي ذبمز يف اؼبدى 
وىي تشمخ يف ظباء السطور 

وىو يتهادى يف انتشاء السروح 
وىي تعالق شجوىا اؼبستعر 

وىي سبرؽ 
وىي زبرج من سحلها األسَت 

وأنت تكرع اؼباء 
وىي تصعد خطواهتا البديدة والنزيف 

وىي تًتى يف مسرى اجمليء 
 وىي تضمحل يف أفق الشتات

60 

60 

62 

63 

64 

65 

65 

66 

75 

81 

82 

83 

83 

85 

94 

94 

95 

96 

96 

98 

 

:  الحـال جملـة فعليـة
. 1«حيث تقع اغباؿ صبلة فعلية لتبدأ بفعل» أي تكوف بدايتها فعال 

. [متممات+ فاعل مستًت + فعل مضارع ]
: ويتضح ذلك بشكل بارز وجلي يف قوؿ شكيل

الليلة؛ 
                                                 

 .286:  مرجع سبق ذكره، ص- أيبن أمُت عبد الغٍت-1
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يسري الليل إىل ؿبظياتو؛ 
ىل شبة ليل بال مباذؿ؟ 

أـ أهنا األيائل؛ 
. 1؟ذبتاز صراط أقاصيها

. (صبلة فعلية حالية)
:  أو يف قػولػو
 اعبسد؛ 

 يف تصابيو الليلكي؛ 
. يبسخ ألف الوردة الساحبة 
. (صبلة فعلية حالية) 

. 2 يف ملكوت الغيم
: مث يقوؿ يف موضع آخر

 اعبسد؛ 
. 3أهتجد تسابيح الفتحالذي أبصرين 

. (صبلة فعلية حالية)               
 فقد ارتبط الًتكيب ليشكل صبلة كربى سبتزج فيها األساليب اػبربية واإلنشائية لتصل إىل 

 (ذبتاز)اعبملة اغبالية اليت تعد أساسا يف ىذا الًتكيب الكلي، وقد تشكلت من فعل مضارع 
 اؼبتمم، وقد نوع الشاعر يف ىذا صراطكمسند إليو و (ىي)كمسند وفاعل غَت مستًت تقديره 

فهناؾ صبلة تعتمد اػبروج على ». الًتكيب ليكوف اللغة شيئا غَت عادي وخارجة عن اؼبألوؼ
.  4«النظاـ اللغوي أساسا ػبلق صباليات النص

 واؼبالحظ أف ىذا النمط مل يأت بكثرة كالنمط السابق إال يف صفحات ؿبدودة من 
(. 92، 70، 39، 36)اجملموعة مثل 

 

                                                 
 .22:  الديواف، ص. عبد اغبميد شكيل- 1

 .28:  ، صاؼبصدر نفسو. عبد اغبميد شكيل-  2

 .29:  ، صاؼبصدر نفسو. عبد اغبميد شكيل- 3

 . 90: ؿبمد فكري اعبزار، مرجع سبق ذكره، ص.  د4
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:  الجملـة التعليليـة  - -
 وىي اعبملة اليت تأيت بعد الـ التعليل عادة، وقد تكررت يف اجملموعة زىاء األربع وشبانُت 

: مرة، حيث يقوؿ اؼببدع (84)
: تنقضي أنثى

ألراكم أكثر وضوحا؛ 
؛  أنتم الذين تتطلعوف إىل النجـو

وىي تسرح شعرىا يف امتداد الفراغ؛ 
:  مث يقػػوؿ

:  تنقضي أنثى
ألطل عليكم أيها اؼبتخموف باعبوع؛ 

: تنقضي أنثى
ألقوؿ ما ىبتلج يف الرأس؛ 
من أوجاع طراودية الواقع؛ 

: تنقضي أنثى
ألرى نذالتكم أيها السفلى؟ 

: تنقضي أنثى
ألتقمص حس اللغة؛ 
وأحدؽ بسر العشب 

: تنقضي أنثى
: ألستل من جرؼ أحداقكم

مشاتل الرغبة 
: تنقضي أنثى

ألتقصى أخبار الفتنة 
وأبصر ما يفعلو الرمل حببات اؼبلح 
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. 1العالقة بزبد اؼبوج
 

فاعبملة التعليلية يف األمثلة السابقة تكونت من الـ التعليل والفعل اؼبضارع اؼبنصوب بأف 
اؼبضمرة بعد الـ التعليل، إضافة إىل اؼبتممات، واؼبالحظ أهنا جاءت بالًتكيب نفسو يف صبيع 

فقط فشكلت ملمحا أسلوبيا . (دوائر الكالـ)اعبمل، وأهنا اقتصرت يف اجملموعة على قصيدة 
تنقصٍت )مقصودا طواؿ مقاطع ىذه القصيدة اليت تتصدرىا الالزمة اؼبتمثلة يف اعبملة الفعلية 

لتأيت اعبملة التعليلية تتمة ؽبذه اعبملة يف الداللة حىت تعلل الفراغ الذي تًتكو األنثى كعامل . (أنثى
. أساسي بالنسبة للمبدع للوصوؿ إىل ربقيق أىدافو وبلوغ غاياتو يف اغبياة

مث تأيت بعدىا اعبمل اؼبتممة للًتكيب وىي كثَتا ما وردت صبال حالية ومعطوفة وموصولية، 
وقد سارت يف مبط مطرد واحد طواؿ ىذه القصيدة، فبا جعل السطور الشعرية تفيض داللة نتيجة 
الًتكيب اكم بُت اعبمل اؼبختلفة واؼبتباينة، ويرجع ذلك إىل حسن اختيار وتوظيف اللغة كعمل 

فاللغة يف النص حبلى بدالالت تتمخض قراءاهتا عن تداخل العالقات وربوالت »إبداعي صبيل، 
.  2«يف اؼبعاين

وىكذا كاف ىذا الًتكيب اعبميل يغزو القصيدة من بدايتها إىل هنايتها، فنجد اعبملة 
(.  89-80-70 -60، 59، 58، 57، 56): التعليلية يف الصفحات

: جملـة صلـة الموصـول--
الذي، اليت، واللذين، اللوايت، أو : وىي صبلة تأيت بعد اسم موصوؿ خاص أو عاـ، كػ

مرة، وىي  (74)وقد وردت يف الديواف حوايل األربع والسبعُت . وىي ال ؿبل ؽبا من اإلعراب.... 
تعضد الًتكيب يف اعبمل اؼبركبة الكربى يف مقاـ وصف األحواؿ اليت يصفها الشاعر واليت 

:  حيث يقػوؿ الشاعػر. يعايشها
؛ ذبلت منابتهاالسموات اليت 

أنسج أحزاف الصبار؟ 
وأسبح يف الليل ما تبقى 

.   3من أحزاف اؼبزف

                                                 
 .57- 54:  الديواف، ص1

 .170: ؿبمد فكري اعبزار، مرجع سبق ذكره، ص.  د-2

 . 18:  الديواف، ص.عبد اغبميد شكيل-  3
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: مث يقػوؿ فػي موضػع آخػر
 الليلػة؛ 

أطوؼ باألكباء األصداء؛ 
األجساد اؼبنثورة؛ 

. 1التعابَت اليت ضاقت بقشرهتا
اؼبالحظ على اعبمل اؼبوصولية أهنا يف معظمها جاءت صبال فعلية ماضوية مثل اؼبقطوعة 
السابقة، وىي صبل تعمل على زيادة اإليضاح والوصف وربديد األشياء، وىذا االلتزاـ والثبات 

الذي قبده يف طريقة الشاعر أثناء توظيف ىذه اعبمل بأنواعها ينم عن موقف واحد ورؤية ثابتة 
  مثبتة على أحادية التراتبيةفالًتاكب النحوي يظل فيو اؼبعٌت يف حالة ثبات، فوحداتو »للمبدع 

داللية حىت لو تبدلت مواقعها ويف حدود اعبملة النحوية اؼبعروفة، فلن تضيف ما يتجاوز مدلوؽبا 
.  2«الواحد

:  وإذا عدنا إىل تطبيق أمباط صبلة صلة اؼبوصوؿ قبدىا جاءت يف أربعة أمباط ىي
 [متممات+ صبلة فعلية مضارعية أو ماضوية أو جار وؾبرور + الذي ] :النمـط األول 

مرة، مث جاءت جار وؾبرور زىاء  (19) وقد وردت صبلة فعلية مضارعية زىاء التسعة عشر 
وقاؿ الذي آمن يا قـو اتبعوف أىديكم ﴿: والذي للمفرد اؼبذكر مثل قولو تعاىل»األربع مرات 
.  38 سورة غافر اآلية 3«﴾سبيل الرشاد

:  حيث يقوؿ الشاعر
وىو يتدرب على جبلة التعايش؛ 

؛ هبيء من ؼبع الربؽالذي 
 يتطهر من خطيئة الوقتالذي 

. 4دباء النارنج
اآليت من ثجاج الفصد؛ 

                                                 
 . 19:  الديواف، ص. عبد اغبميد شكيل- 1

 . 172:  منشأة اؼبعارؼ  االسكندرية، د ط، د ت، ص. منظورات معاصرة. القوؿ الشعري.رجاء عيد.  د-2

أبراىيم األدكاري وصباؿ عبد العزيز أضبد، . رشدي طعيمة، و أ د. رمضاف عبد التواب و أ د.  مراجعة أ د. النحو الكايف. أيبن أمُت عبد الغٍت-3
 . 78: ، بَتوت لبناف، ص2007، 2دار الكتب العلمية، ط

 . 25: ، صاؼبصدر نفسو. عبد اغبميد شكيل- 4
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؛ يتعاىل من شواظ العهنالذي 
؟ يتثاءب جهداالذي 

:  مث يقوؿ
 اعبسد 
. 1ىبرج من تعرؽ اعبسد الذي 

فقد جاءت صبلة صلة اؼبوصوؿ يف السطور الشعرية السابقة بعد اسم اؼبوصوؿ الذي ىو 
اسم موصوؿ خاص للمفرد واؼبذكر، وىي عبارة عن صبلة فعلية مضارعية مكونة من فعل مضارع 

وىي صبل تبُت اسم ". ىو"ومن فعل ضمَت مستًت تقديره  (هبيء، يتطهر، يتعاىل، يتثاءب)
.  اؼبوصوؿ اؼبرتبط هبا اغباالت واألوصاؼ اؼبختلفة للضمَت العائدة عليو

:  ثػم يقػوؿ
.. الذ بارتكاساتو الكالـ الذي 

؟ باء باؽبزءكيف نغٍت الكالـ الذي 
مر واستوثقت بالذي 

.. يف خاطر الوىم
 ماجوقوؿ الذي 

.. يف ارتعاشات اجملرة
؛ مر يف ظبواتناوأقوؿ الذي 

. وىج من ظبواتناالذي 
 اغتوى باألفوؿ البديعالذي 

ومر إىل جهة 
تناءت 
وناءت 
؛ يتسلل إىل صبر الكالـالذي 

. 2ماج يف ارتباكاتوأقوؿ الذي 

                                                 
 .26:  الديواف، ص.عبد اغبميد شكيل- 1

 .49- 37: ، صاؼبصدر نفسو. عبد اغبميد شكيل- 2
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اؼبالحظ أف صبل صلة اؼبوصوؿ ارتبطت كذلك باسم اؼبوصوؿ اػباص الذي للمفرد 
الذ، باء، مر، )اؼبذكر، ولكن صلة اؼبوصوؿ تكونت من صبلة فعلية ماضوية من خالؿ األفعاؿ 

مع اؼبتممات، وعادة تكوف جار " ىو"وفاعل ضمَت مستًت تقديره  (ىج، اكنوى، تسلل، ىاج
. وؾبرور

وكبن نتأمل ىذه اعبملة اؼبوصولية قبد نوعا من اغبركة واالضطراب يف حديث الشاعر عن 
الكالـ وىو اضطراب بالذات الشاعرة وثورهتا، واؼبقطوعة الشعرية منفتحة على عدة قراءات 

. وتأويالت ألهنا زببئ الكثَت من خالؿ ىذه اعبمل
 ألنو ينفر من أحادية اؼبعٌت ويطالب ؛ال يبكن إخضاعو إىل تفسَت أو تأويل»فالنص 

. 1«بتفجَت اؼبعاين فيتحوؿ دبوجب ىذا التفجَت إىل ؾبرة من اؼبدلوالت
: ويف سطور أخرى يقوؿ الشاعر

ألبس جبة الوقت؛ 
؛ يف الذبوؿالذي 

: تنقصٍت أنثى
؛ يف سفوح اػبدودألنزؿ الورد الذي 

.. أمشي يف وىج الظلمات القصوى
؟ يف مراعي اللغوبظبت اؼبعٌت الذي 

تنقصٍت أنثى 
. 2يف الكموفألعزؼ اللحن الذي 

فقد جاءت صلة اؼبوصوؿ عبارة عن جار وؾبرور يف صبل اؼبقطوعة السابقة بعد اسم 
ؼبفرد مذكر، للتعبَت عن داللة السقوط واالكبدار والتذمر والتطلع للمعرفة " الذي"اؼبوصوؿ اػباص 

. والتعبَت
فالقصيدة تضمر أشياء كثَتة من خالؿ اعبملة الصلة، إذ أف اؼبعٌت النحوي للخانة أو »

اؼبوقع من نظامو داخال بو يف عالقات تشكيلة نصية عرب عدد من التحويالت التشكيلية لتفصل 

                                                 

-
 . مكتبة اقرأ........دراسة يف األصوؿ واؼبالمح واإلشكاالت النظرية واؿ–  ؿباظرات يف مناىج النقد األديب اؼبعاصر .بشَت تاوريرت.  د1

 . 127: ، ص2006، 1قسنطينة، ط

 .79، 78، 74، 72:  الديواف، ص.عبد اغبميد شكيل- 2
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بُت التشكيل الشعري والنظاـ اللغوي يف الوقت الذي يظل ىذا النظاـ قابعا يف أعماؽ التشكيل 
. 1«الشعري كإمكانية تفسَتية ؽبذا األخَت

وفضال نلمح ىذه اعبمل لصلة اؼبوصوؿ بأنواعها ربافظ على النظاـ اللغوي من جهة، 
. وتعمل على تفجَت الطاقة اؼبعنوية للتشكيل واإلبداع الشعري

 

 [متممات+ صبلة فعلية ماضوية أو مضارعية أو جار وؾبرور + اليت ]: النمـط الثـانـي. 
مرة، وفعلية مضارعة  (13)وقد ورد ىذا النمط صبلة صلة موصوؿ فعلية ماضوية زىاء الثالثة عشر 

: واليت للمفرد اؼبؤنثة مثل قولو تعاىل» زىاء إحدى عشر مرة، وجار وؾبرور زىاء الست مرات، 
  63.2سورة مرًن اآلية « ﴾تلك اعبنة اليت نورث من عبادنا من كاف تقيا﴿

: حيث يقوؿ الشاعر
غائب، علها ذبد اؼبصدات؛ ر واؿ

؛ تشاكس لذاذاهتااليت 
اليت يف مهب العبوؽ؛ 

وىو يتواثب يف اؼبمرات؛ 
 3..ضاقت بفسحة الفاصلةاليت 

وقد وردت صبلة " اليت" واؼبالحظ أف اعبملة الصلة جاءت بعد اسم اؼبوصوؿ اؼبؤنث اؼبفرد 
تشاكس، يف مهب، ): فعلية مضارعية مث شبو صبلة جار وؾبرور مث صبلة فعلية ماضوية على التوايل

 . وىي تبُت كذلك مع اسم اؼبوصوؿ حالة وتنعت وصفا وتثبت حالة (ضاقت
:  مث يقػػػػوؿ

؛ ذبيء من متع الرغبة اليت 
.. مل يطلها اػبياؿ واؼبدف اليت 

.. مل تعد ؾبدية والشروح اليت 
 4.ال ذبيء ننسى اؼبواعيد اليت 

                                                 
 . 89:  مرجع سابق، ص.ؿبمد فكري اعبزار.  د-1

 . 77:  مرجع سابق، ص. أيبن أمُت عبد الغٍت- 2

 .28، 27:  الديواف، ص.  عبد اغبميد شكيل-3

 .38، 36، 32: ، صاؼبصدر نفسو. عبد اغبميد شكيل- 4
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 قبد يف السطور السابقة أف صبل صلة اؼبوصوؿ جاءت مرة فعلية مضارعية مثبتة، مث فعلية 
وىي دائما ذبسد حالة معينة انطالقا من ذات الشاعر اليت تسقط ما ". مل، وال"مضارعية منفية بػ

 .بداخلها فتفصح عن رغباهتا، ألف التجربة الشعرية لدى اؼببدع ذاتية ؿبظة
 
 
 

 [متممات+ صبلة فعلية ماضوية أو مضارعية أو ظرؼ + ما ] :النمـط الثـالث .
مرة كجملة فعلية مضارعية مث زىاء عشر مرات  (18) وقد ورد ىذا النمط زىاء شبانية عشر 

  "ما"صبلة فعلية ماضوية مرة واحدة فقط كظرؼ إضافة إىل اؼبتممات، وصبلة صلة اؼبوصوؿ بعد 
: جاءت يف قولػػو

 تبقى وأسفح يف الليل ما 
من أحزاف اؼبزف 

ىل شبة ما هبعل الوقت  
ال يذىب إىل خياناتو؟ 
ىل شبة ما يبهج الروح؟ 
.. لك ما يكوف وال يكوف

. 1لك ما تبقى من دـ القصيدة
وغالبا ما تكوف " ما"ونالحظ أف صبل صلة اؼبوصوؿ ارتبطت باالسم اؼبوصوؿ اؼبشًتؾ 

سرين ما فعلو : لغَت العاقل، وؽبا لفظ واحد للمفرد بنوعيو واؼبثٌت بنوعيو واعبمع بنوعيو، مثل
الطالب، سرين ما فعلتو الطالبة، سرين ما فعلو الطالباف، سرين ما فعلتو الطالبتاف، سرين ما فعلو 

يستخدـ بلفظ " ما" فاالسم اؼبوصوؿ ؛الطالب، سرين ما فعلو اؼبسلموف، سرين ما فعلتو الطالبات
واحد للمفرد واؼبثٌت واعبمع مذكرا ومؤنثا كما باألمثلة، لكن ردبا استعملت للعاقل لغَت األصل مثل 

.  03 سورة النساء اآلية 2﴾فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثٌت وثالث ورباع﴿: قولو تعاىل
 [متممات+ صبلة فعلية ماضوية أو مضارعية + الذين ] :النمـط الرابـع .

                                                 

 -
 .41، 39، 08:  الديواف، ص. عبد اغبميد شكيل1

 . 77:  أيبن أمُت عبد الغٍت، مرجع سبق ذكره، ص-2
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صبلة فعلية مضارعة صلة موصوؿ، وثالث مرات كجملة  (02) وقد ورد ىذا النمط مرتُت 
إياؾ نعبد وإياؾ نستعُت ﴿: والذين عبمع اؼبذكر، مثػل قولو تعػالػى»فعلية ماضوية صلة موصوؿ 

 سورة ﴾اىدنا الصراط اؼبستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غَت اؼبغضوب عليهم وال الضالُت
. 1«يشَت إىل صبع الذكور" الذين"فاالسم اؼبوصوؿ . 7، 6الفاربػة اآلية 

عبمع اإلناث مع صلة موصوؿ صبلة فعلية ماضوية " الالئي" وقد جاء النمط نفسو بعد 
. 2«فاالسم اؼبوصوؿ الالئي يشَت إىل صبع إناث النساء»

:  حيث يقوؿ الشاعر
؛ مروا يف اكبناءات الصهد والذين 

؛ سلواباست عودة الذين 
؛ خانوا الكتابةوالذين 

؛ تتطلعوف إىل النجـوأنتم الذين 
ا؛ ىبونونوالذين 

يف اؼبعابر األوىل؛ 
 3!!لصراط الصدؽ والقسطاس

:  الجملـة الواقعـة خبـرا -  -
واػبرب ىو اعبزء الذي تتم بو » وىي اعبملة سواء كانت فعلية أو اظبية تقع خربا للمبتدأ 

. 4«الفائدة مع اؼببتدأ أو ىو النتيجة اغباصلة للمبتدأ ومن دونو تصَت اعبملة مبهمة
 ويرد اػبرب مفردا وصبلة اظبية أو فعلية أو شبو صبلة جار وؾبرور أو ظرؼ، وعلى العمـو فإف 

الرّب : "ؾبموع معٌت اؼببتدأ ومعٌت اػبرب يعطي اؼبعٌت اؼبقصود من اعبملة االظبية، مثل قولو »
.  رواه البخاري. «حسن اػبلق

 واؼبعٌت الذي يتم اؼببتدأ ال يكتمل ركن واحد من ركٍت صبلة اػبرب ولكن ال يتم إىل من 
ؾبموع ركنيها، وعندئذ تعرب صبلة اػبرب إعرابا تفصيليا مث يبُت أف موقعها اإلعرايب على ؿبل رفع 

 1.اػبرب

                                                 
 .اؼبرجع نفسو، الصفحة نفسها- 1

 .77:  أيبن أمُت عبد الغٍت، مرجع سبق ذكره، ص- 2
 . 65، 54، 43، 40: الديواف، ص.عبد اغبميد شكيل 3-

 .154:  أيبن أمُت عبد الغٍت، مرجع سبق ذكره، ص-4
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:  وقد وردت صبلة اػبرب بأربع أمباط يف الديواف
 أو اسم ظاىر " أنا"ضمَت فعل مستًت+ صبلة فعلية مضارعية ] :النمـط األول +

. [متممات
.  وقد ورد ىذا النمط زىاء التسعة عشر مرة

:  حيث يقوؿ الشاعر
 الليلة؛ 

أترصد األظباء؛ 
األوصاؼ؛ 

الليلة؛ 
أجل أنثى النهر؛ 
اػبطو اغبائر؛ 

الليلة؛ 
أطلع من شطح الكلم النوار؛ 

أسوى األنثى بانفالتاهتا؛ 
ألوذ بعتبات األسرار؛ 

الليلة؛ 
أبعثرىا البهجة؛ 

الورد الطالع؛ 
من شقوؽ الفخار؛ 

الليلة؛ 
أخرج من ظبت اللغة؛ 
مشموال حبفيف النرب؛ 

 2!ما يتدىل من قيظ األشعار

                                                                                                                                                    
 .  اؼبرجع نفسو، الصفحة نفسها1-
 . 20:  الديواف، ص. عبد اغبميد شكيل- 2
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: اؼبلفت غي ىذه السطور الشعرية ورود اػبرب صبلة فعلية مضارعية وىي على التوايل
ألف " أنا"مث ؾبيء الفاعل ضمَتا مستًتا تقديره ". أترصد، أجل، أطلع، أسري، ألوذ، أبعثر، أخرج"

األفعاؿ مرتبطة بذات الشاعر اليت ربفز على القياـ بالفعل واالستمرار فيو قصد ذبديده وإثارتو من 
. 1«حيث تدؿ على معٌت التجديد»جديده 

: مث يقػوؿ الشػاعػر
 الليلة؛ 

يسري الليل إىل ؿبظياتو؛ 
الليلة؛ 

يفتنٍت الزغب النار؛ 
الليلة؛ 

زبرج الصورة من سورهتا؛ 
 2النساء من خجلهن اليائس؛

مث جاء فاعلها اظبا ظاىرا  (يسري، يفتنٍت، زبرج)فقد جاءت صبلة اػبرب فعلية مضارعية 
والفرؽ بُت اعبمل اػبربية السابقة وىذه اعبمل أف الشاعر بعد أف ينطلق  (الليل، الزغب، الصورة)

من ذاتو يتخلص منها ليصف األشياء األخرى اليت كاف ؽبا وقعها يف التغَت والتجدد، وزمن األفعاؿ 
حيث تشتمل اعبملة االظبية على معٌت الزمن والتجدد، وإف كاف خربىا صبلة »حاضرا ومستقبال 

. 3«فعلية وأهنا صدرت بفعل غَت تاـ
 النمـط الثـاني:   

. [متمم + (ىو، ىي، ىم، ىن، أنت، أنا)فاعػل ضميػػر مستًت + صبلة فعلية مضارعيػة ]
: مرة، حيث يقوؿ الشاعر (79)وقد ورد ىذا النمط زىاء تسع وسبعُت 

 وىو يتناسخ يف مثيالت اؼبراثي؛ 
 وىي تعابث سيدات الريح؛ 

وىي تصعد زبدا؛ 
وىي تدنو كيما تسدد؛ 
                                                 

 .158: ؿبمد فكري اعبزار، مرجع سابق، ص. د-  1

  .23، 22: الديواف، ص.  عبد اغبميد شكيل- 2

  .193: ، ص1979، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب القاىرة، 2 ط. اللغة العربية معناىا ومبناىا.سباـ حساف. د - 3
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. 1وىي زبضل يف كيمياء األلواف
: مث قبػده يقػوؿ

 وىن يعربف إىل جهة اجملاز؛ 
؛   أنتم الذين تتطلعوف إىل النجـو

 وىي تسرح شعرىا يف امتداد الفراغ؛ 
وتغادر رونقها؛ 

وىي تتغانج بذخاء؛ 
. 2وىن يتثاءبن يف صحو اعبهات

يتناسخ، تعابث، ): فقد جاء اػبرب يف السطور السابقة صبلة فعلية مضارعية على التوايل
، كما جاء الفاعل ضمَتا مستًتا (تصعد، تدنو، زبضل، يعربف، تتطلعوف، تسرح، تتغانج، يتثاءبن

وتبُت ىذه اعبمل اػبربية شدة ارتباط الشاعر باألنثى ؾبموعة نساء . (ىو، ىي، ىن، ىم)مقدرا 
عبميع النساء والرجاؿ على حد سواء لَتجع إىل " أنتم"ؽبن وقعهن يف اغبياة، مث يصبح اػبطاب بػ 

األنثى وإىل النساء من جديد ألهنن ؿبور حياتو وإبداعو وتطلعو من خالؿ إبداعو الشعري، 
للنظم غَت أف تتوخى معاين الكلم وقد بلغت يف الوضوح والظهور واالنكشاؼ إىل ....... »

. 3«غاية....... 
 [متممات+ مبتدأ مؤخر + خرب شبو صبلة مقدـ ] :النمـط الثـالث .

: وقد ورد ىذا النمط يف الديواف زىاء الواحد واألربعُت مرة، كقوؿ الشاعر
..  لك التوحد
..  لك التجدد

..  لك ما يكوف وال يكوف
.. لك اليقُت اؼبسًتيب

لك عثرة الوقت؛ 
. وزاىي العبارة

.. لك ما يكوف وال يكوف
                                                 

 . 32، 30، 29 :الديواف، ص - 1

 .57، 54، 41: الديواف، ص. عبد اغبميد شكيل- 2
 . 75: ، ص1980 مكتبة القاىرة، .ؿبمود ؿبمد خفاجي:  تعليق وشرح. دالئل اإلعجاز يف اؼبعاين. عبد القاىر اعبرجاين3
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لك التماىي؛ 
لك التسامي؛ 

قوؿ اللغة؛ 
.. وىي تفقد أوىل إشاراهتا

.. لك التوحد
..  لك التجدد

.. لك ما يكوف وال يكوف
.. لك التنابذ

لك التعالق؛ 
.. وانعطاؼ اؼباء

.. يف ربولو اعبديد
لك الوردة اؼبثلى 

لك القبلة القصوى 
 1..لك اؼبرايا

:  مث يقػػػػوؿ
 وىي زبرج من ظبتها الطاغي؛ 

..  وسبضي إىل جنة اؼبعدمُت
..  لك ما يكوف وال يكوف

..  لك شكل الوقت اؼبدجج
لك ظبت األغاين؛ 
. وىي تتلظى يف اؼبزاد
لك ىجرة األظباء؛ 
لك عثرة السماء؛ 
. يف أوؿ انكساراهتا

.. لك التوحد

                                                 
 . 45، 44:  الديواف، ص. عبد اغبميد شكيل- 1
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.. لك التجدد
 1..لك ما يكوف وال يكوف

، "لك"فاؼبالحظ يف صبل السطور الشعرية أف اػبرب جاء شبو صبلة مكونة من جار وؾبرور 
التوحد، التجدد، اليقُت، )وقد تقدـ اػبرب وتصدر اعبملة ليأيت بعده اؼببتدأ، وىو عبارة عن اسم 

ويف . (عثرة، التماىي، التسامي، التنابذ، التعالق، الوردة، القبلة، اؼبرايا، شكل، ظبت، ىجرة، عثرة
وقد يأيت اػبرب شبو صبلة، على أف شبو اعبملة يف الًتكيب العريب تنطلق على ". ما اؼبوصولية"كبوه 
:  نوعُت

البينة على اؼبدعي واليمُت »: مثل قولو . اعبار واجملرور، والظرؼ بنوعيو الزماين واؼبكاين: الًتكيب
. 2من الصحيحُت« على من أنكر

حيث جاء اػبرب ظرؼ مكاف . 3(بيننا شهقة الروح):  وىناؾ صبلة واحدة ظرفية يف ولو
فنجد كال . (اغبق معك، العقراب عندؾ، الكتاب أمامك): وىو مبتدأ مؤخر مثل". بُت"مقدـ 

ظرؼ مكاف يف ؿبل رفع، وشبو اعبملة اؼبكوف من الظروؼ والكاؼ  (معك، عندؾ، أمامك)من 
. 4(اغبق، العقراب، الكتاب)اؼبضاؼ إليو يف ؿبل رفع خرب للمبتدأ 

وفبا يالحظ على تراكيب شبو اعبملة اؼباثلة يف الديواف أي اؼببتدأ جاء مؤخرا وتقدـ اػبرب 
". ما يكوف وال يكوف لك" "التجدد لك"، "التوحد لك"كشبو صبلة إذ اعبملة االظبية أصلها 

. وىكذا دواليك
 فاعل ضمَت + خرب صبلة فعلية مضارعية + اظبها + ال النافية للجنس ] :النمـط الرابـع

. [مستًت
:  وىذا النمط قليل حيث جاء طبس مرات، فنجد يف قولو

؛ دليل يفسره الدليل ال 
؛ يؤصلو الذليل ال دليل 
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" دليل" شكل ملمحا أسلوبيا مطردا يف الديواف، فال نافية للجنس والذي وىو النمط 
مع ". الدليل، والذليل"وفاعلها " يفسر، يؤصل"اظبها منصوب، وخربىا ماثل يف الفعل اؼبضارع 

". اؽباء"اؼبفعوؿ بو اؼبرتبط  بالفعلُت ىو الضمَت 
والنمط الثاين يف  (مدارات القربة) وعلى العمـو فقد ذبسد النمط األوؿ يف مقطوعة 

، بينما النمط الثالث قبده يف قصيدة (اعبسد ووردة اليقُت، ودوائر الكالـ، وتأنيث الكالـ)
 .(تأنيث الكالـ)بينما النمط الرابع قبده يف مقطوعة " اغبروؼ"
 
 

:  الجملــة المعطوفــة  . 
: وىذه اغبروؼ ىي. وىي اعبملة التابعة عبملة أخرى بواسطة حرؼ عطف أو بدونو

 يف    واعبملة تعطف مثل االسم وىو ما يهمنا. 1(الواو، الفاء، مث، أو، أـ، بل، لكن، حىت، ال)
وإذا عدنا إىل الديواف قبد أف اعبمل اؼبعطوفة والتابعة لغَتىا جاءت بعدد طبسُت . دراسة الًتكيب

: صبلة وجاءت بأمباط ثالث ىي
 [صبلة معطوفة بالواو] :النمــط األول .

صبلة، وأغلبها صبل فعلية مرتبطة بالواو،  (51) وقد وردت زىاء اؼبئة والواحد واػبمسُت 
. 2وصل القطار والسيارة: وىي تفيد اعبمع بُت اؼبعطوؼ واؼبعطوؼ عليو يف حكم واحد، مثل

: ويقوؿ الشاعر
 الليلة؛ 

 أتفرج على نفسي؛ 
أورقها أشجار السهو؛ 

!!. وأذريها على منصات األسفار
وكالنبا صبلة فعلية " أورقها"على صبلة " أذريها"لقد جاء العطف من خالؿ صبلة 

:  مث يقوؿ. مضارعية، فهي تابعة ؽبا من حيث اإلعراب
اعبسد 

                                                 
 .323:  أيبن أمُت عبد الغٍت، مرجع سابق، ص-1
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الذي أوردين اؼبسغبة 
: وصَتين فلكا يف ظباء اؼبًتبة

أراه ينأى 
وينأى 

 غَت ظباء الروح  ///////
أراين أنأى 

وأنأى 
. 1!!يف عماء اؼبتاه

بواسطة الواو، واليت  (..الذي أوردين)تابعة عبملة  (صَتين)فقد جاءت اعبملة الفعلية 
أراه "تابعة عبملة " ينأى"صبعت بُت اؼبعطوؼ واؼبعطوؼ عليو يف حكم واحد، وكذلك اعبملة 

. ودائما ىو الغالب على الديواف لتشكيل ملمح أسلويب واضح" أنأى وأنأى"وباؼبثل صبلة " ينأى
 [صبلة معطوفة دوف حرؼ عطف]: النمـط الثـانـي .

مرة، حيث نفهم العالقة بُت اعبملة اؼبعطوفة واعبملة  (37)وقد وردت زىاء السبع وثالثُت 
اؼبعطوفة عليها من خالؿ سياؽ الكالـ ويبقى اعبمع واالشًتاؾ يف اغبكم شيئا موجودا دوف 

:  حيث يقوؿ الشاعر. واسطة ورابط
الليلة؛ 

أىرب من خطوي؛ 
أذىب كبو الرعد؛ أسويٍت؛ 

باألنداء واألصداؼ، الصوت الطالع من رعشات 
! األهنار
الليلة 

أطوؼ باألكباء األصداء؛ 
األجساد اؼبنثورة؛ 

! التعابَت اليت ضاقت بقشرهتا
الليلة أفصل اللوف عن لونو؛ 

                                                 
 . 31، 30: الديواف، ص. عبد اغبميد شكيل-  1
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ألوذ جبهات الوقت؛ 
أقصد؛ 

مروج          
 1!األشجار                

كما  (...أىرب)على اعبملة الفعلية  (...أذىب)فقد عطف الشاعر اعبملة الفعلية 
ومل يستعمل حرؼ العطف  (أطوؼ باألكباء)على صبلة  (التعابَت)و (األجساد اؼبنثورة)عطف 

. والربط مع ذلك اشًتاؾ اؼبعطوفاف يف حكم واحد
 ["أو"و " أـ"صبلة بػ ] :النمـط الثالـث .

زىاء االثٍت " أـ" وقد ورد ىذا النمط أقل من النمطُت السابقُت، حيث جاء العطف بػ 
تفيد طلب اختيار أحد شيئُت وغالبا ما " أـ"مرات، و (05)زىاء اػبمس " أو"مرة وبػ  (12)عشرة 

سؤاؿ الناس مذلة أكاف اؼبسؤوؿ :  أو على نبزة استفهاـ كبوالتسويةتستبق بكالـ مشتمل يف نبزة 
إف الذين كفروا سواء عليهم أأنذرهتم أـ مل تنذرىم ال ﴿: ومثل قولو تعاىل. قريبا أـ كاف غريبا

. 2﴾يؤمنوف
تفيد التخيَت أو الشك، ويقصد بالتخيَت ترؾ اغبرية للمخاطب يف اختيار أحد " أو" أما 

ىنا " أو"فمعٌت . ىاتاف أختاف نبيلتاف فتزوج ىذه أو تلك: اؼبتعاطفُت مثل قوؿ الوالد البنو،
الًتخيص والتخيَت لو بزواج إحدانبا فقط وال هبوز التزوج باالثنتُت معا لوجود سبب يبنع اعبمع 

أقرأ يف : بينهما، ىو الدين وبـر اعبمع بُت األختُت يف اغبياة الزوجية القائمة، وقد تفيد الشك مثل
. 3"سنةأو إحدى وعشرين عشرين اللغة منذ 

: حيث يقوؿ الشاعر
 ىل تقتفي اػبطو البليد؟ 

أـ أننا نكتفي بالقوؿ اؼبنمق؟  
 ومبضي إىل ساحة الشك؛ 

أرض اؼبواعيد؛ 
أـ أننا سننشد 

                                                 
 .20، 19: الديواف، ص. عبد اغبميد شكيل-  1
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الكالـ اؼبنجم؟ 
ىل تسكن الظل اؼبوارب؟ 

أـ أنك ستمر إىل مشعل الروح؟ 
مندؾبا 
بالصهيل؛       

وبالعويل؛                
ىل يصطفيك السواد؟ 

أـ أنك مكتسح باؼبراحل؛ 
؟ ..ىل اصبز يف انتعاظ الرباري

أـ أعرج يف اعتبارات التتويج؟ 
مل يعد متسعا؛ 

أو منتجعا؛ 
أو نربة يقتضيها السياؽ؛ 

أو زنبقة تزىو بفخاماهتا اؼبثخنة 
؟ ..ىل تقتضي اغبياة
 1؟..أـ يقتديٍت الشبيو

ولكن بشكل " أو"و " أـ"اؼبالحظ يف السطور الشعرية توظيف الشاعر غبروؼ العطف 
أننا سنشد، إنك " أننا نكتفي بالقوؿ اؼبنمق: "قليل، حيث جاءت اعبمل اؼبعطوفة والتابعة التالية

" ستمر إىل مشعل الروح، إنك مكتسح باؼبراحل، أعرج يف اعتبارات التتويج، يقتديٍت التشبيو
. وىي صبل اظبية وفعلية" أـ"مقًتنة حبرؼ العطف 

فقد " أو"مرتبطة حبرؼ العطف  (منتعجا، نربة، زنبقة)كما جاءت اعبمل األخرى التابعة 
فاؼبعطوؼ ىو اسم يقع بعد حرؼ من حروؼ ». عطفت اظبا على اسم وصبلة على صبلة

يف اعبمل السابقة االختيار بُت شيئُت اثنُت وسبقت حبرؼ استفهاـ " أـ" وقد أفاد 2«العطف
". نربة، زنبقة" "منسقا ومنتجعا"أفادت التخيَت والشك بُت " أو"كما أف ". ىل"

                                                 
 .49، 47، 43، 42، 37، 36: الديواف، ص. عبد اغبميد شكيل-  1
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:  الجملـة الخبريـة -
وىي بينة كبوية تدؿ على معٌت تاـ يتسم » وىي اعبملة اليت ربتمل الصدؽ والكذب، 

( 54)، وقد جاءت اعبملة اػبربية يف الديواف زىاء أربعمائة وأربع وطبسُت 1«بالصدؽ والكذب
صبلة وردت يف معظمها صبال فعلية مركبة، قبد القليل منها كجمل صغرى بسيطة، كاعبمل اؼباثلة 

وقد قبد يف بعض اؼبقاطع الشعرية مزهبا بُت . يف بداية اؼبقاطع الشعرية، وبعضها الكامنة يف اؼبتوف
. اعبمل الكربى واعبمل الصغرى مندرجة ربت اعبمل اػبربية

 وعند استقرائنا للديواف وجدنا عدة أمباط للجملة اػبربية سواء فعلية أـ اظبية، حيث 
 .فصلت اعبمل اػبربية الفعلية إىل طبسة أمباط بينما اعبمل االظبية اػبربية ثالثة أمباط

 
 [متمم+ مفعوؿ بو " + أنا"فاعل ضمَت مستًت + فعل ] :النمــط األول. 

:  كقوؿ الشاعر.  وقد ورد ىذا النمط يف الديواف زىاء اؼبئة وسبعة صبل
؛ أسرج ، الليلة

 الورد؛ تابعت 
الشجر اؽبارب  

! من شطحات الكتاب
الليلة 

أفصل اللوف عن لونو 
ألوذ جبهات الوقت 

أقصد  
مروج        

. 2!األشجار             
يف اؼبقطوعة السابقة نفسها جاءت اعبمل كلها خربية فعلية من خالؿ األفعاؿ اؼبضارعة 

يعود على اؼبتكلم، مث " أنا"كما جاء فاعلها ضمَتا مستًتا تقديره . (أسرج، أفصل، ألوذ، أقصد)
أو يكوف متمما  (اعبهات)أو اعبار واجملرور . (عتبات، الشجر، اللوف، مروج)جاء اؼبفعوؿ بو 

                                                 
 . 135:  مرجع سابق، ص.ؿبمد كراكيب. د-  1
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وقد . أيضا كجار وؾبرور أو مضاؼ إليو. (من شطحات الكتاب، األشجار). (الورد، اؽبارب)
تكرر ىذا النمط يف معظم الديواف بشكل مطرد مكونا ملمحا أسلوبيا اتكأ عليو الشاعر للتعبَت 

. (مدارات القربة)عن ذاتو الشاعرة يف مقطع 
تضيف اعبملة الفعلية معاف أخرى كتحديد الصفات وسبييز األشياء كعتبات الورد، 

وقد تشتمل اعبملة على متممات تشكل مكونات اعبملة الفعلية وغاياهتا ». والشجر اؽبارب
. 1«توسيع اؼبعٌت

 [.متمم+ مفعوؿ بو + ضمَت مستًت غائب فاعل +  فعل ]:النمـط الثـانـي 
:   وقد ورد ىذا النمط يف الديواف زىاء األربع وشبانُت صبلة، كقوؿ الشاعر

 انبجست من بُت الصلب اليت 
  تشاكس لذاذاهتااليت 

 غوايات الرعدالذي مشر 
أعلى الرايات اػبفيضات؛ 

: ىبرج من تعرؽ اعبسدالذي 
؛ ىجت من لظى عاشقاليت 

يبسخ ألف الوردة الساحبة 
. 2يًتاشقن مددا

فقد جاءت اعبملة اػبربية الفعلية يف اؼبقطع الشعري السابق مكونة من أفعاؿ ماضوية أو 
مث جاء الفاعل ضمَتا . (انبجست، تشاكس، مشر، زبرج، ىجت، سبسح، يًتاشقن)مضارعية 

مث جاءت اؼبتممات عبارة عن ظرؼ أو جار وؾبرور أو  (ىو، ىي، ىن)مستًتا يعود على الغائب 
من بُت الصلب لذاذاهتا، غوايات الرعد، من تعرؽ اعبسد، من لظى عاشق، ألف )مفعوؿ بو 

.  (الوردة، مددا
، "اعبسد"وىكذا قبد ىذا النمط يتكرر يف عدة تراكيب من الديواف خاصة يف مقطوعة 

واؼبتممات يف اعبملة سواء كانت شبو صبلة أو مفعوال بو أو غَتىا ىي استعماالت لغوية يلجأ 
. 3«تعد إمكانات تعبَتية توظف حسب مقاصد الكالـ»إليها اؼببدع لغايات وأغراض ـبتلفة إذ 

                                                 
 .142:  مرجع سابق، ص.ؿبمد كراكيب.  د-1
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 [.متمم+ الفاعل + تاء التأنيث + فعل ] :النمـط الثالـث 
:  صبلة، كقوؿ الشاعر (31) وقد ورد ىذا النمط زىاء الواحد والثالثُت 

 اليت ضاقت بفسحة الفاصلة 
ضاقت بقشرهتا  اليت 

  ناءت بعزلتهااليت 
واستوثقت بالذي مر 

واستوت يف مدى الربزخُت 
ذبدد وعطلت ماء اؿ

وأفضت بنا كيمياء العدـ 
وأجهشت بالبكاء اعبميل؛ 

وباحت بسر فتنتها؛ 
 1استوت يف الًتاخي اعبديد؛

فقد جاءت اعبمل اػبربية مكونة من أفعاؿ مرتبطة بتاء التأنيث ليأيت بعدىا الفاعل 
وقد عاد . (ضاقت، ناءت، استوثقت، عطلت، أفضت، أجهشت، استوت، باحت).اؼبستًت

وقبد ىذا النمط متناثرا يف مقاطع اجملموعة ويف بعض النماذج " ىي"الفاعل على الضمَت اؼبستًت 
كذلك قبد ىذا التنوع قد أضفى على اعبملة اػبربية الفعلية معاين . ارتبط الفعل بتاء الفاعل

فاعبملة الفعلية »ـبتلفة، ويرجع ذلك لقدرة الشاعر على االختيار واالنتقاء ومالءمة اؼبوضوع، 
امتازت بتنوع بناىا اللغوية وتعدد دالالهتا وحسن توظيفها ألهنا كانت مالئمة للموضوع 

. 2«الشعري
 [.فاعل+ مفعوؿ بو + فعل ] :النمــط الرابـع 

:   ورد ىذا النموذج يف الديواف زىاء الواحد والسبعُت صبلة، حيث يقوؿ شكيل
: تنقصٍت أنثى 
؛ دمرىا رغد األزماف 
 :تلزمٍت أنثى 
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. 1لئن يدرؾ التماـ
دوائر )ىذه العينات ىي تراكيب جاءت كجمل خربية فعلية، حيث الالزمة يف مقطوعة 

" تنقصٍت"فقد تكوف الًتكيب من الفعل ( تلزمٍت أنثى)واليت زبتم جبملة ( تنقصٍت أنثى)، (الكالـ
الياء، ) اؼبفعوؿ بو فيها عن الفاعل من خالؿ ارتباط الفعل بالضمَت تقدـمث " يدرؾ" "دمر" "تلـز"

وىي صفة مبطية قبدىا خاصة تتكرر يف ( أنثى، رغد، التماـ)ليأيت الفاعل مؤخرا  (اؽباء، الكاؼ
من إثارة   حيث تضفي على النص جانبا  (دوائر الكالـ)بداية كل مقطع شعري من قصيدة 

تنبيو »اؼبتلقي وتنبيهو واستفزازه من خالؿ الًتكيز على اؼبفعوؿ بو اؼبرتبط بالذات الشاعرة، أي 
اؼبتلقي على اكبصار اػبرب يف اؼبفعوؿ بو، فلو تأخر لكاف القصد إىل الفعل ولشعرنا بثقل 

 .2«الًتكيب
 
 مفعوؿ بو + فاعل ضمَت مستًت متكلم + فعل + الـ التعليل ] :النمـط الخامـس +

 [.متمم
:  مرة، وقبد ذلك يف قوؿ الشاعر (70)فقد جاء ىذا النمط زىاء السبعُت 

: تنقصٍت أنثى
ألراكم أكثر وضوحا؛ 

ألطل عليكم أيها اؼبتخموف باعبوع؛ 
والعطش، والنوستالوجيا؛ 

ألقوؿ ما يعتلج يف الرأس؛ 
ألستل من جرؼ أحداقكم؛ 

مشاتل من الرغبة 
ألتقصى أخبار الفتنة؛ 

وأبصر ما يفعلو الرمل حببات اؼبلح 
. 3العالقة بزبد اؼبوج

                                                 
 .85، 89، 60، 54: ، صاؼبصدر نفسو. عبد اغبميد شكيل-  1

 .151:  مرجع سابق، ص.ؿبمد كراكيب. د-  2

 .57، 56، 55، 54: الديواف ، ص. عبد اغبميد شكيل-  3



 الخصائص التعبيرية في ديوان كتاب األحوال ........................................ الفصل األول

 

 

 -64-  

لقد ربط الشاعر ىذه اعبمل الفعلية اػبربية بالـ التعليل ألنو يف مقاـ إعطاء اؼبسوغ للفراغ 
الذي تركتو األنثى يف حياتو والنقص الذي من اؼبمكن أف سبؤله وتعوضو، مث أردؼ الالـ بفعل 

مث تلى ذلك بفاعل مستًت يعود على ضمَت اؼبتكلم  (أرى، أطاؿ، أقوؿ، أتقصى، أبصر)مضارع 
كم، أكثر وضوحا، عليكم، اعبملة )إضافة إىل اؼبفعوؿ بو أو اؼبتمم اؼباثل يف اعبمل وىو " أنا"

اإلنشائية، إهنا، ما يعتلج من جرؼ أحداقكم، مثاتل من الرغبة، أخبار الفتنة، ما يفعلو الرمل 
.  (حببات اؼبلح العالقة بزبد اؼبوج

خاصة مع بداية كل  (دوائر الكالـ)ونلمح ىذا النمط بشكل واضح ودقيق يف مقطوعة 
سطور اؼبقاطع الشعرية، وقد جاء الفعل اؼبضارع منصوبا بالـ التعليل، حيث ينصب الفعل اؼبضارع 

 .1(أف، لن، حىت، الـ التعليل، الـ اعبحود، إذف، فاء السببية): إذا سبقتو أداة من أدوات النصب
 
 
 [.متمم+ صبلة فعلية " + ضمَت غائب"مبتدأ ] :النمـط السـادس 

:   وقد ورد ىذا النمط يف الديواف زىاء الواحد واػبمسُت صبلة، حيث يقوؿ الشاعر
؛ وىو يتناسخ يف مثيالت اؼبراثي 
وىي تعابث سيدات الريح؛  

 يف ملكوت الغيم؛ 
؛ أنت مكتسح اؼبراحل 
؛ أنت ؿباصر بانكفاءات اؼبسرة 

 طقطقات اللغة؛ 
 أنت ذبمزين يف مراعي الروح

اؼبنتهك باللهاث 
 أنت تكرع اؼباء

.. وتقًتع النظاـ
. 2أنت تفتش عن سبيل للسبيل

                                                 
 .40:  مرجع سابق، ص.أيبن أمُت عبد الغٍت-  1
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واػبرب " أنت"لقد جاءت اعبمل اػبربية اظبية مكونة من اؼببتدأ اؼبتمثل يف ضمَت اؼبخاطب 
مع فاعلها الضمَت اؼبستًت  (ذبمزين، تكرع، تفتش)واعبملة الفعلية  (مكتسح، ؿباصر)االسم 

اؼبراحل، انكفاءات، اؼبسرة، طقطقات، اللغة، يف مراعي )إضافة إىل اؼبتممات " أنَت، أنت"
.  (الروح، اؼبنتهك، باللهاث، اؼباء، النظاـ، عن سبيل للسبيل

واؼبالحظ على خرب ىذه اعبمل اعبملة الفعلية ليس حدثا ثابتا بل ىو ليفتح على التجدد 
.  1«حيث أف اعبملة االظبية تشتمل على معٌت الزمن والتجدد إف كاف خربىا صبلة فعلية»والتغَت 
 [.متمم+ أو صبلة فعلية " اسم"خرب " + ضمَت ـباطب"مبتدأ ]: النمـط السابـع 

:  صبلة، حيث يقوؿ الشاعر (25) ورد ىذا النمط يف الديواف زىاء اػبمس والعشرين 
 ؼبا يضيق اػبطاب لنا نشوة الوقت 
 اؼبهدد لنا منتجع اؼباء 

 ؼبا يشيخ الرباب لنا سيدات الرىن
لنا سطوة القوؿ 

.. لنا متسع اللغة
؛ لنا ؽبجة البحر

؛ لك األغنيات الرشيدات
؛ لك اعتبارات اللغة

 لك ما تبقى من دـ القصيدة
.. لك زىو السنبالت

 لك الذي لك
.. لك التوحد
.. لك التجدد

. 2لك ما يكوف وال يكوف
لك، لنا، يا "فقد جاء اػبرب يف اعبمل السابقة عبارة عن شبو صبلة مكونة من جار وؾبرور 

نشوة، منتجع، سيدات، سطوة، متسع، ؽبجة، "مث تاله مبتدأ مؤخر عبارة عن اسم " مقدـ
                                                 

 وؿبمد بن القاضي سعد الدين أبو .ؿبمد عبد اؼبنعم خفاجي:  شرح وتعليق. اإليضاح يف علـو البالغة.القزويٍت أبو اؼبعايل جالؿ الدين-  1
 . 52: ، ص1975، دار الكتاب اللبناين، لبناف 4، ط ( ىػ739)عمر .... القاسم، عبد الرضبن بن 
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الوقت، ؼبا يضيق اػبطاء، "مث اؼبتممات " األغنيات، اعتبارات، ماء، زىو، الذي، التوحد، التجدد
سبدات، اللغة، تبقى، من دـ القصيدة، ". "اؼباء اؼبهّدد بالرضى، ؼبا يشيخ الرباب، القوؿ، اللغة

: وقد يأيت اػبرب شبو صبلة تطلق على نوعُت من بنية الًتكيب". "السنبالت، لك، يكوف وال يكوف
.  1"الزماين واؼبكاين: اعبار واجملرور، والظرؼ بنوعيو

. 2(مقطوعة اغبروؼ)واؼبالحظ أف ىذا النمط جاء بكثرة يف 
لنا ): كقولو. 3غايات منها إذا كاف اؼببتدأ نكرة مطلقة" كمسند إليو"مع اؼببتدأ " كمسند"

كما أف تقدـ . (منتجع، لنا سيدات، لنا سطوة، لنا متسع، لنا ؽبجة، لك اعتبارات، لك زىو
لك األغنيات، لك ما تبقى، لك الذي لك، لك التوحد، : "اػبرب يف اعبملة على اؼببتدأ يف قولو

لو وقعة يف الًتكيب، إذ وبدث توازنا مع الكالـ فإذا تقدـ " لك التجدد، لك ما يكوف وال يكوف
وقصد الكالـ توازنو "على اػبرب شبو اعبملة لذىب ىذا اغبسن والتوازف " اؼببتدأ"اؼبسند إليو 
. 4..."وحسنو و

وعلى العمـو فقد كانت ىناؾ أمباط أخرى للجملة اػبربية فعلية كانت أـ اظبية، ولكنها مل 
. تشكل اؼبلمح األسلويب الطاغي على الديواف، لذلك مل هنتم هبا يف الدراسة

 [.متمم+ مبتدأ مؤخر، + خرب شبو صبلة مقدـ ] :النمـط الثامــن 
:  مرة، حيث يقوؿ الشاعر (44) وقد ورد ىذا النمط يف الديواف زىاء األربع واألربعُت 

 وىو ينسل من متعة الوقت؛ 
.. يف تراشقو النبيل
.. يف انتعاظو العايل

وىو يتواثب يف اؼبمرات؛ 
يف فبشى الصوفية؛ 

وىي تعرج؟ شطحا؟ 
 5..إىل هبو اإلغواء

                                                 
 .145:  مرجع سابق، ص.أيبن أمُت عبد الغٍت-  1

 .45، 36: الديواف، ص، ص. عبد اغبميد شكيل-  2

 .167: ؿبمد كراكيب، مرجع سابق، ص. د-  3

 .167: ؿبمد كراكيب، مرجع سابق، ص. د-  4
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وخرب " ىو، ىي"فقد جاءت اعبملة اػبربية اظبية مكونة من مبتدأ وىو ضمَت الغائب 
 ."ىو، ىي"عبارة عن صبلة فعلية مكونة من فعل مضارع وفاعلو ضمَت مستًت يعود على الغائب 

يف مثيالت اؼبراثي، سيدات الريح، يف ملكوت القيم، من متعة الوقت، يف )مث يأيت اؼبتمم 
وإف الحظنا ىذه اعبمل . (تراشقو النبيل، يف انتعاظو العايل، يف اؼبمرات شطحا، إىل هبو اإلغواء

قبدىا تشمل عملية إسنادية بُت اؼبسند واؼبسند إليو، وقد تستغٍت عن اؼبتممات السابقة وليس 
فاؼبراد دبعٌت االستغناء أننا إذا عزلنا اؼبتممات عن السياؽ استقاـ الكالـ بنيويا، وإذا »العكس 

. 1« األصلية من النص مل يؤد اػبطاب وظيفتو اإلبالغية الكاملةاجتثثنا اؼبكونات
  :الجملـة اإلنشائيـة -

 إذا كانت اعبملة اػبربية السابقة قد اشتملت على تراكيب كبوية متنوعة من خالؿ ورود 
اعبمل الفعلية واالظبية داخل الًتكيب يف صبل كربى وأخرى صغرى حبسب ما اقتضاه مقاـ البوح 

 صبلة من األدوات اليت عمادىاالشعري، فإف اعبملة اإلنشائية عادة ما تتنوع أمباطها النحوية ألف 
سبيزىا عن غَتىا وؾبموعة من الصيغ فبا هبعلها متفتحة على عدة دالالت ومعاف تفهم من خالؿ 

فاعبامع اؼبشًتؾ بُت ىذه اػبصائص الداللية تضمُت اعبمل اإلنشائية معاين مشًتكة، »السياؽ، 
.  2«كداللة األمر والنهي واالستفهاـ والنداء والشرط

ألهنا ترتكز ».  واعبملة اإلنشائية عكس اػبربية ربوي كالما ال وبتمل الصدؽ أو الكذب
على أدوات خاصة كاالستفهاـ أو القسم وعلى صيغ معينة كصيغة األمر يف األمر وصيغيت 

 يف ربديد بأكرب قسطوتساىم فيها ىذه العناصر " ما أفعلو وأفعل بو يف التعجب"التعجب 
. 3«مدلوؽبا
 أنمـاط الجملـة اإلنشائيـة  :

 جاءت اعبملة اإلنشائية يف الديواف أقل بكثَت من اعبملة اػبربية حيث بلغت زىاء اثنُت 
:  صبلة توزعت كما يلي (72)وسبعُت 

. صبلة (41)واحد وأربعُت : صبلة االستفهاـ -
 .صبلة (16)ستة عشر : صبلة األمر -

                                                 
 .156: ؿبمد كراكيب، مرجع سابق، ص. د-  1
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 .صبل (10)عشر : صبلة النهي -

 .صبل (05)طبس : صبلة النداء -

:  جملـة االستفهـام  - -
وقد . يقـو على طلب الفهم" فهو نظاـ لغوي"االستفهاـ ىو طلب معرفة شيء ؾبهوؿ 

 ووضع النحاة العرب القدامى أدوات خاصة لكل منها،. يكوف اؼبستفهم عنو مفردا أو صبلة

. 1«وللًتكيب االستفهامي أمباط كبوية متنوعة ذات معاين حقيقية وؾبازية، والسياؽ كفيل بإبرازىا»
كما أف االستفهاـ أحد األساليب اإلنشائية، ويكوف حقيقيا إذا طلب بو شيء كاف ؾبهوال من 

ويكوف غَت حقيقي إذا خرج إىل . من األديب الذي ربب أف تقرأ لو؟: قبل، كقولك لصديقك
أفمن ىبلق كمن ال ىبلق أفال ﴿: أغراض أدبية وبالغية تفهم من سياؽ األسلوب كقولو تعاىل

  17.2النحل آية . ﴾تذكروف
ىل، إىل أين، كيف، ؼباذا، )وقد وردت صبلة االستفهاـ بأدوات طبس يف الديواف ىي 

.  3«ويرجع ذلك إىل تواترىا يف اللغة العربية وتنوع دالالهتا». (من
:  حيث يقوؿ الشاعر

.  شبة ليل بال مباذؿىل
أـ أهنا األيائل؟ 

تقتفي اػبطو البليد؟ ىل 
 هنبط سلم الشهداء؛ ىل

ومبشي على ظلهم؟ 
أـ أننا نكتفي بالقوؿ اؼبنمق؟ 

أـ أننا سننشد 
الكالـ اؼبنجم؟ 

 شبة ما هبعل الوقت ىل
.. ال يذىب إىل خياناتو؟

 شبة ما يبهج الروح؟ ىل
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 ربلم الوردة وىي تًتى؟ ىل
 شبة ما ىبفق بيٍت وبينك؟ ىل
 تسكن الظل اؼبوارب؟ ىل

أـ أنك ستمر إىل مشعل الروح؛ 
مندؾبا 

بالصهيل  
وبالعويل؛ 

 ربتويك البالد؟ ىل 
 يصطفيك السواد؟ ىل 

 أـ أنك مكتسح باؼبراحل 
 أقوؿ اؼبرايا؛ ىل 

 أقصد إناث التنابذ؛ 
؟ ... تقتضي الرباعةىل 
؟ ... يقتضي اؼبقاـىل 

؟ ... أـ يقتضي اؼبقاـ
 أـ يستوي بيننا ما رّؼ يف ظباء اؼبناـ؟ 

..  أظبيك دوحة الفتح
 أـ نربة البوح، أـ دورة الريح؛ 

 1؟..اليت عرت غلمتها للبهاء النبيل
تسكن، )أو فعل " شبة"واؼبرتبط إما بلفظ " ىل"لقد جاء االستفهاـ حبرؼ االستفهاـ 

اليت ال تنفي " ما"دبعٌت " ىل"حيث جاءت . مث تأيت اؼبتممات (تقتضي، ربتوي، أقوؿ، يستوي
والغاية من ىذا االستفهاـ . الفعل الرتباطو بتجربة شعرية وشعورية خاصة باؼببدع وموقفو الشعري

. 2«ووظف النفي لغاية وصفية»تقوية اؼبعٌت وتأكيد الدالالت 
 كيـف:االستفهـام بـ :

                                                 
 . 50، 49، 43، 42، 40، 39، 37، 36، 22: الديواف، ص .عبداغبميد شكيل - 1
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كيف االستفهامية اسم استفهاـ مبٍت على الفتح يف ؿبل رفع أو نصب حسب موقعها  »
وىذا ىو األصل يف استعماؽبا، " كيف صحتك؟: يف اعبملة يستفهم هبا عن حالة الشيء كبو

  28.1 البقرة ﴾كيف تكفروف با﴿: كبو قولو تعاىل. «لكن قد ربمل معٌت التعجب
:  حيث يقوؿ الشاعر

 نذىب إىل ساعة الوقت؟ كيف 
 نغٍت الكالـ الذي باء باؽبزء؟ كيف 

ما طواه السواد؟ - بيننا-  ننشر كيف
 مبر إىل جهة القلب كيف

الذي تناوشتو اؼبراحل؟ 
 نذىب كيف

.. إىل شاىق الوقت؟
 نغري كيف

.. النزوؿ بالصعود؟
 نرمم كيف

ما بيننا من تالوين ابة 
 نطلع من سامق الوجد؛ كيف

إىل زاىي اللغة؟ 
 2 مبضي إىل رواؽ ابة؟كيف

وىو اسم يستفهم بو عن األحواؿ، وقد »". كيف"لقد جاء االستفهاـ بواسطة االسم 
تذىب، "والسياؽ كفيل بتعيُت دالالتو، وقد ارتبط جبملة مضارعية . 3«يراد بو التعجب وغَته

إىل ساعة "إضافة إىل اؼبتممات " نغٍت، تنشر، مبر، تناوش، نذىب، نغري، نرسم، نطلع، مبضي
اؽبزء، بيننا ما طواه السواد، إىل جهة القلب، اؼبراحل، إىل شاىق الورؽ، بالوقت، الكالـ الذي باء 

وىي ". النزوؿ بالصعود، ما بيننا من تالوين ابة، من سامق الوجد، إىل زاىي اللغة إىل رواؽ ابة
وقد دلت اعبمل اؼبضارعية على . متممات اعتمدت اعبار واجملرور تارة، واؼبفعوؿ بو تارة أخرى

                                                 
 .346:  دار شريفة، د ت، د ط، ص. معجم اإلعراب واإلمالء.إيبيل بديع يعقوب. د-  1
 .40، 39، 38:  الديواف، ص.عبداغبميد شكيل- 2

-
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حالة اغبَتة الدائمة اليت تنتاب الشاعر إذ مل هبد ضالتو للوصوؿ إىل مبتغاه، فحالتو مضطربة 
والسياؽ كفيل بتعيُت »باعبملة اؼبضارعية " كيف"مستديبة جسدىا ارتباط اسم االستفهاـ 

.  1«دالالتو
 لمـاذا"و" مـن: "االستفهـام بـ :"

ما االستفهامية اسم مبٍت  » فإف من تأيت للعاقلاسم استفهاـ لغَت العاقل" ما" إذا كانت 
تأيت للعاقل " من"فإف . 2«على السكوف يستفهم بو عن غَت العاقل، وعن حقيقة الشيء وصفتو

وىو يكوف يف الواحد واالثنُت واعبمع ىبػرج الفعل منو على لفظ واحد، .. فهي اسم ؼبن يعقل»
.  3«وكذلك يكوف يف اؼبؤنث.. واؼبعػٌت تثنية أو صبع

. 4«واحدة  يستفهم هبا عادة عن غَت العاقل.....»" ذا"و" ما"وىي مركبة من " ماذا" أما 
:  حيث قبد الشاعر يقوؿ

 لست وحدؾ 
 مر يف فلك بال شراع؟ من
 يؤرقو اؼبتاع؟ من
 مر على شريعة الوقت اؼبباع؟ من

لست وحدؾ 
 هبيء على سخف الرعاع من

 غربتٍت القصيدة؛ ؼباذا: أقوؿ
يف فلوات العمر اؼبعٌت؟ 

 5 كنت ىذا اعبنوف؟ؼباذا
" من"يف اؼبقاطع السابقة، كما ارتبط اسم االستفهاـ " من وماذا"فقد جاء االستفهاـ بػ 

كما ارتبط اسم . جبمل فعلية فعلها مضارع تارة وماضي تارة أخرى، إضافة إىل اؼبتممات
والشاعر يف ". غربتٍت، كنت"من جهة واعبملة الفعلية اؼباضوية " بالالـ" "ماذا"االستفهاـ 
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يربط بُت معنيُت " ؼباذا" يف االستفهاـ الدائمة بينماينقلنا إىل حالتو البائسة " من"االستفهاـ بػ
نلتمس من ىذا الًتكيب . "لشدة العالقة بُت القصيدة اليت يكتبها واؼبرأة اليت وبتاج إليها

. 1قريب وبعيد: االستفهامي معنيُت
:  جملـة األمـر  - -

. 2«فاألمر طلب القياـ دبا ىو غَت حاصل وقت الطلب» وىي صبلة طلبية 
أما .  واألمر عادة يكوف فبا ىو أعلى درجة إىل ما ىو أدى درجة كأمر ا تعاىل لنيب 

وإذا كاف األمر واؼبأمور يف درجة . إذا كاف األمر أقل درجة من اؼبأمور ىبرج األمر إىل غرض الدعاء
ويكوف أصليا إذا كاف من األعلى إىل األدىن، وقد ىبرج ». واحدة خرج األمر إىل غرض االلتماس

:  فيقوؿ الشاعر. 3«عن حقيقتو إىل معاف أخرى تستفاد من السياؽ
 حنينك من اؼبّد اعبديد احرس 

 سلم السنبالت اليت يف اجملاز اىبط
 ينابيعك اػبلدية؛ أحزمي
 الوقت من أرومتو شّدي

 الطَت اؼبائي؛ وأطلقي
يف فلوات الروح؟؟ 

 بقوة الروح اؼبعتقة فخذي
 اؼباء؛ أطلق

يف الفيايف، والسهوب؛ 
 يف رحاب األرض؛ فامض
 الدليل؛ واستبق

قد تكوف الضحية والقتيل؛ 
. القتل قتل

                                                 
 .233:  مرجع سابق، ص.ؿبمد كراكيب.  د-1

: ، تصحيح عبنة من العلماء برئاسة الشيخ أضبد سعد علي، عامل الكتب، بَتوت، لبناف، د ت، ص2 اإلتقاف يف علـو القرآف، ج. السيوطي-2
81. 

: ، ص1964مصطفى الشويبي مؤسسة بدراف، بَتوت لبناف، :  وسنن العرب يف كالمها ربقيق وتقدًن . الصاحيب يف فقو اللغة. ابن فارس-3
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.. وإف تعددت األسباب واللغات
..  ظل لغاتك واعبهاتفاحذر

:  يقولوف يل
..  وحيداعش

.. أو شريدا
.. ال دليل للدليل

 يف رحاب األرض فامض
 .1 الدليلواخترب

 
:  جملـة النهـي  - -

طلب الكف » لكي ندرس صبلة النهي يف الديواف وجب أف نعرؼ ما ىو النهي أوال، وىو 
فيقوؿ . 3"منشئ النهي اغبرؼ ال"الناىية، إذ " ال"وصيغتو الفعل اؼبضارع اؼبقًتف بػ. 2«عن فعل
:  الشاعر

:   يقولوف يل
 اغبماـ يطَت بعيدا؛ ال ذبعل 

واصبا؛ ال تكن ال، و
:  يقولوف يل
 ما ترى أنو الوقت اػبالسي؛ ال رباصر
:  يقولوف يل
 بعيدا يف غوايات النشيد ال تذىب

. 4 الصوت اؼبرّجىال ىبدعنكال 
 (ال الناىية والفعل اؼبضارع)فاؼبالحظ أف صبلة النهي مل زبرج عن صفتها اغبقيقية األصلية 

قد جاءت الصيغة معربة عن  (ال ذبعل، ال تكن، ال رباصر، ال تذىب، ال ىبدعنك): يف قولو
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ال شك أف الصيغة . (ال ذبعل اغبماـ يطَت بعيدا): معاف حقيقية وأخرى ؾبازية، فعندما يقوؿ
، كما أف اقًتاف 1«فمقياس التمييز بينهما السياؽ». ضبلت مْعًنا ؾبازيا لو دالالت وإوباءات بعيدة

.  2«اؼبستقبلفزمنو »الصيغة بالفعل اؼبضارع هبعل السياؽ مرتبطا باؼبستقبل 
:  جملـة النـداء  - -

 النداء من األساليب اإلنشائية الطلبية، وىو أف تدعو إنسانا باظبو أو كنيتو أو بصفة من 
أداة النداء، )لذلك فهو يتكوف من عناصر ثالث ». صفاتو ليقبل عليك أو يتنبو لك بواسطة أداة

، ومنها (يا،أيا، ىيا، أي، اؽبمزة): وأكثر أدوات النداء استعماال ىي. 3«(اؼبنادى، جواب النداء
وذىب النحاة العرب القدامى إىل . "ما ىو لنداء القريب كاؽبمزة، ومنها ما ىو لنداء البعيد كالياء

.  4"أنادي"أو " أدعو"عوض الفعل " يا"أف 
:  حيث يقوؿ الشاعر

.  على زبرصات اللغةأيها الشاىد 
: يا صديقي 

..  ال دليل للدليل
.. يا صديقي ما سواؾ 

 5يروج لؤلجوبة البديل؛
، كما جاء اؼبنادى مضافا من "أيها"فقد جاء النداء تارة بالياء وتارة بأداة ؿبذوفة قبل 

جاء مبنيا على " أي"ففي اعبملة األوىل قبد اؼبنادى . من جهة ثانية" أيها"جهة، وجاء بلفظ 
للتنبيو، ليأيت االسم " اؽباء"مث كانت " يا أيها"الضم يف ؿبل نصب بأداة النداء اذوفة تقديره 

" الياء"، بينما يف اؼبثاؿ الثاين قبد األداة ىي "نعتا"اسم مشتق لذلك يعرب " الشاىد"بعدىا 
وىو منادى مضاؼ منصوب بالفتحة اؼبقدرة على ما قبل الياء منع من " صديقي"واؼبنادى ىو 

ضمَت متصل مبٍت على السكوف يف " الياء"ظهورىا اشتغاؿ ال باغبركة اؼبناسبة، وىو مضاؼ، و
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يشد " أي"التعبَت بػ »قبد القوة يف تنبيو اؼبخاطب إذ " ويف صبلة أيها"ؿبل جر مضاؼ إليو 
. 1«االنتباه، وهبعل اؼبقاـ أكثر تفخيما

وبعد ما درسنا الديواف دراسة تركيبية ووقفنا على أىم خصائصو وعلى أنواع اعبمل اؼباثلة 
يف الديواف، بُت صبل مركبة كربى وصغرى بسيطة، وصبل فعلية واظبية، وصبل خربية وإنشائية، وصبل 

:  حالية، وتعليلية وموصولية وخربية ومعطوفة؛ لبلص إىل اعبدوؿ التايل:وظيفية
   

 

 نسبتها في الديوان عددها نـــوع الجملـة

 % 47.52 615 صبلػػػػػة فعليػػػػة

 % 08.65 112 صبلػػػػػة اظبيػػػػة

 % 11.59 150 صبلػػػػػة كبػػػرى

 % 04.32 56 صبلػػػػػة صغػػػرى

 % 27.89 361 نوعهـــا جملة وظيفيـة

 % 24.93 90 حاليػػػػة 

 % 23.26 84 تعليليػػػة

 % 20.49 74 موصوليػػة

 % 17.45 63 خربيػػػة

 % 13.85 50 معطوفػػػة
 

اعبملة )، مث (اعبملة الفعلية)اؼبالحظ على ىذا اعبدوؿ أف اعبملة الطاغية يف الديواف ىي - 
(. اعبمل اؼبركبة الكربى)، ونبا اللتاف تشكالف (االظبية

.  كما أف اعبملة الكربى اؼبركبة طاغية بشكل كبَت يف الديواف على اعبملة الصغرى البسيطة- 
كما طغت اعبملة الوظيفية بأنواعها ألف اعبملة اؼبركبة تعّد مرتكزا يف الديواف، وكذا اعبملة - 

الفعلية، لذلك كانت اعبمل الوظيفية التكاؽبا على اعبملة الفعلية خاصة لتشكل صبال كربى داخل 
. الًتكيب

:  وقد خلص ىذا الفصل إىل النتائج التالية* 
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تشكل اعبمل الكربى مرتكزا أساسيا يف الديواف ألف الشاعر من أصحاب النفس الطويل - 1
والتجارب اػباصة اؼبتغلغلة يف الذات الشاعرة، فبا هبعلو يستطرد ويكرر ويركب أكثر من عملية 

. إسناد واحدة
تعد اعبملة الفعلية مفتاح الديواف وشرطا من شروط وجود اعبملة اؼبركبة الوظيفية وطغياهنا - 2

. داللة على ذبدد النفس الشعري لدى الشاعر واستمراره وديبومتو
اعبمل السامية ألهنا شكلت دعما للجمل الفعلية فقط أثناء الًتكيب الوظيفي للجمل، - 3

. وكانت وسيلة بداية النفس الشعري يف مطلع بعض القصائد
اعبمل الصغرى قليلة وقد اقتصرت يف معظمها على صبل اظبية عند احتياج الشاعر للثبات - 4

. والقطع واالستقرار يف بعض األمور واؼبواقف
اعتماد الشاعر اعبمل الوظيفية خاصة على اعبمل اغبالية بكثرة ألنو وجد فيها اؼبتنفس - 5

. للوصف وضبط اؽبيئات وربسس اغباالت
اعبمل التعليلية اؼباثلة يف الديواف وسيلة وأداة للشاعر إلقناع اؼبتلقي دبا يبوح بو يف كل - 6

. اؼبقامات
صبلة صلة اؼبوصوؿ مرتكز أساسي يف تكوين اعبملة اؼبركبة على الرغم من فقداهنا لوظيفتها - 7

. اإلعرابية
اعبملة اػبربية ارتبطت كثَتا باعبملة اغبالية اليت يتصدرىا اؼببتدأ الضمَت فشكلت ملمحا - 8

أسلوبيا يف معظم اؼبقاطع الشعرية كوهنا متنفس الشاعر يف كثَت من األحياف باعتباره يف مقامات 
. بوح

. اعبملة اؼبعطوفة ارتبطت كثَتا بالواو وعملت على توسيع الدالالت واؼبعاين بتواترىا- 9
. اعبمل الوظيفية معظمها فعلية وكانت سندا تركييب للجمل الكربى اؼبهيمنة على الديواف- 10
.   على تراكيب اعبمل الكربى" ىو، ىي، أنت، أنا"طغياف الضمائر - 11

:  الحــذف :ثانيا
 إّف ظاىرة االكبراؼ األسلويب ال ترتبط دبجاؿ واحد بقدر ما قبدىا متفرعة عرب صبلة من 

التمظهرات اللغوية واألسلوبية، وقد اىتم اللغويوف واألسلوبيوف والنحويوف والبالغيوف كلهم هبذه 
االكبرافات األسلوبية واالنزياحات التعبَتية اؼبختلفة، ومن بُت ىذه القضايا اللغوية واألسلوبية 

واليت تكتسي أنبية كبَتة يف اؼببحث اللغوي األسلويب، حبيث تعد عنصرا مهما يف " ظاىرة اغبذؼ"
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ويستمد اغبذؼ أنبيتو من حيث أنو ال يورد اؼبنتظر من ». إظهار أدبية النص وشعرية اػبطاب
. 1«األلفاظ، ومن مث يفجر يف ذىن اؼبتلقي شحنة فكرية توقظ ذىنو وذبعلو يتخيل ما ىو مقصود

ولكي يستطيع اؼبتلقي أف يبؤل الفراغ الذي وبدثو اغبذؼ يف السياؽ وجب أف يتفاعل كليا 
مع خطاب اؼببدع، بأف يعمل على إسباـ ما حذفو اؼببدع من ألفاظ ومعاين، إذ ليس كل أديب أو 
مبدع يستطيع أف وبسن عملية اغبذؼ، وأف هبعلها ملمحا أسلوبيا راقيا وبدث بو الفجوات اليت 

تنشئ الشعرية داخل النص، فقد يتسرب اػبطأ إىل اؼبعاين والدالالت وتفسد الًتاكيب، ما مل 
واغبذؼ ال وبسن يف كل ». وبكم اؼببدع نسجو ووبسن االشتغاؿ على ىذه الظاىرة األسلوبية

حاؿ، إذ ينبغي أال يتبعو خلل يف اؼبعٌت أو فساد يف الًتكيب، لذا البد أف يتأكد اؼبرسل من وضوح 
. 2«اذوؼ يف ذىن اؼبتلقي وإمكاف زبيلو

وإذا تأملنا الديواف اؼبدروس وتتبعنا ىذه الظاىرة األسلوبية قبدىا فباثلة بطريقة ـبتلفة يف 
من خصائص العربية أف فيها أمباطا متعددة من اغبذؼ، فهي ال تكتفي »إذ أف . مقاطع الديواف

إف العربية ىي لغة اغبذؼ ما كاف : باالستكثار من اغبذؼ ولكنها تنوعو أيضا، حىت لو قاؿ قائل
 .3«عليو من ذلك بأس

: ومن أمباط اغبذؼ اؼبوجود يف الديواف ما يلي
 : حـذف المسنـد إليـه -

الفاعل أو نائبو أو اسم الفعل )ونقصد باؼبسند إليو الركن األوؿ األساسي يف اعبملة 
الفعل واسم الفعل وخرب اؼببتدأ وخرب الفعل )أما اؼبسند إليو فهو . (الناقص واسم اغبرؼ الناسخ
.  4(الناقص وخرب اغبرؼ الناسخ

اذوؼ، حيث ورد ؿبذوفا يف الديواف زىاء اؼبئة " اؼببتدأ"ونقصد باؼبسند إليو يف الديواف 
 (اعبسد)والثانية  (مدارات القربة)واألربع والعشرين مرة من خالؿ القصيدة األوىل يف الديواف 

:  خاصة، حيث يقوؿ الشاعر (تأنيث الكالـ)واػبامسة  (دوائر الكالـ)والرابعة 
الليلة؛ 

ذبيء نساء الفجر؛ 

                                                 
 .137: ، ص2004مكتبة اآلداب، القاىرة، ط - مدخل نظَت ودراسة تطبيقية-  األسلوبية .فتح ا أضبد سليماف.  د-1

 .137: ، ص2004مكتبة اآلداب، القاىرة، ط - مدخل نظَت ودراسة تطبيقية-  األسلوبية .فتح ا أضبد سليماف. د-  2

 .اؼبرجع نفسو، الصفحة نفسها-  3

 .137:ص األسلوبية .فتح ا أضبد سليماف. د-  4



 الخصائص التعبيرية في ديوان كتاب األحوال ........................................ الفصل األول

 

 

 -78-  

فبهورات بالصهد الكاوي؛ 
أجرعهن رضاب اؼباء؛ 

!! أدثرىن رفيق اعبلنار
الليلة؛ 

أىرب من خطوي؛ 
أذىب كبو الرعد، أسويٍت 

باألنداء األصداؼ، الصوت الطالع من رعشات 
! األهنار

:  مث يقوؿ
 اعبسد؛ 

:  الذي ىبرج من تعرؽ اعبسد
 يكوف مطعونا بزىو األناشيد؛ 

اليت ىجت من لظى عاشق؛ 
. 1يتلوى يف ؿبتدـ القرىب

اعبسد 
: الذي نتهجاه يف أمواه الرؤيا

ال يشبو اعبسد 
 2الذي يرف منتظما؛

:  وقبده يف موضوع آخر يقوؿ
:  تنقصٍت أنثى

 ألراكم أكثر وضوحا؛ 
:  تنقصٍت أنثى

 ألطل عليكم أيها اؼبتخموف باعبوع؛ 
والعطش والنوستالوجيا؛ 

:  تنقصٍت أنثى
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حىت ال يتعب ىذا القلب؛ 
:  تنقصٍت أنثى

ألقوؿ ما يعتلج يف الرأس؛ 
:  تنقصٍت أنثى

ألرى نذالتكم؟ أيها السفلة؟ 
:  تنقصٍت أنثى

: ألستل من جرؼ أحداقكم
مشاتل من الرغبة؛ 

. 1وىي تتمايس
ليأيت خربه اؼباثل يف اعبملة " ىذه"كبدؿ ؼببتدأ ؿبذوؼ " الليلة"فاؼبقطوعة بدأت بلفظة 

وىي يف ذلك  (مدارات القربة)وىكذا قبد ذلك يف كل القصيدة ". أىرب"، "ذبيء"الفعلية بعده 
ذبسيد الزمن الليلي الذي يبوح من خاللو بكل ما يستشعره وما سيفعلو، وتصف كل ما وبيط بو، 

ىذا اللفظ مع اعبمل الفعلية التابعة لو ودبا ربملو من دالالت ومعاف، وىذه اللفظة ىي .... فتػ
.  2«ينطلق منو الشاعر ويبٍت عليو األفكار واؼبعاين»مفتاح اؼبقطوعة 

ليجعل من ىذا اللفظ مفتاحا كذلك لولوج  (اعبسد)مث يأيت يف القصيدة الثانية كذلك 
": مسند إليو"ؼببتدأ ؿبذوؼ " اػبرب"حيث أف ىذا اللفظ جاء يف موضع اؼبسند . طبقات النص

". ىذا أو ىو"
يف معظم سطور القصيدة، قصد " الذي"مث تليو صبلة موصولية مرتبطة باسم موصوؿ 

كما أف ؾبيء اؼبسند يف أوؿ الصدر هبعل منو اور األساسي ». ذبسيد الوصف والتدقيق فيو
الذي يدور حولو معٌت البيت، ويعٍت ذلك كلو أف البدء باؼبسند يضفي عليو أنبية يفتقد بعضها 

. 3«إذا تأخر
دوائر "والشاعر يف معظم ديوانو لو مفتاح خاص ؼبقطوعتو الشعرية، حيث قبده يف قصيدة 

وىي يف اغبقيقة جاءت يف موضوع اعبملة " تنقصٍت أنثى"يبدأ يف الظاىر جبملة فعلية " الكالـ
ألف الشاعر ينطلق من نفسو ". أنا تنقصٍت أنثى"إف األصل " أنا"اػبربية مبدؤىا ؿبذوؼ تقديره 
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وقد جاء . ليبُت أنبية األنثى بالنسبة إليو وإىل صبيع اجملتمع، فهي عنصر ىاـ يف حياة البشرية
. ؿبذوفا مثل القصائد السابقة" اؼبسند إليو"

وىذا اإلقرار بفقدانو لؤلنثى يدعم بعد ذلك حبمل تعليلية يربىن من خالؽبا صحة أقوالو، 
فاؼبسند إليو اذوؼ يف القصائد السابقة يبُت أف الشاعر يشتغل على مفتاح القصيدة، إذ تدور 

صبلة اؼبعاين حولو، وىي خاصية أسلوبية شكلت ؿبور الديواف، وجعلت اؼبتلقي يعايش اؼببدع 
فعملية التخيل ىذه اليت يقـو هبا اؼبتلقي تؤدي إىل حدوث »ويتصور معو أنبية العنصر اذوؼ، 

تفاعل من نوع ما بُت اؼبرسل واؼبتلقي قائم على اإلرساؿ الناقص من قبل اؼبرسل، وتكملة ىذا 
.  1«النقص من جانب اؼبتلقي

:  مث قبد الشاعر يقوؿ يف موضوع آخر
:  يقولوف يل

ال ذبعل اغبماـ يطَت بعيدا؛ 
: يقولوف يل

ال رباصر ما ترى أنو الوقت اػبالسي؛ 
:  يقولوف يل

مقدـ العاصفة؛ 
.. ليس البداية

..  والنهاية
..   واػبتاـ

:  يقولوف يل
ال تأسبن الريح؛ 

:  يقولوف يل
.. عش وحيدا

.. أو شريدا
، وقد اختلفت الالزمة يف بدايتو (تأنيث الكالـ)ىذا اؼبقطع الشعري مأخوذ من قصيدة 

إذ . ، وقد حذؼ فيها اؼبسند إليو كذلك(يقولوف)عن سابقاهتا حبيث صدرىا وبمل صبلة فعلية 
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فعل  (يقولوف)مسند إليو ضمَت منفصل يف ؿبل رفع مبتدأ، و  (ىم)فػ . (ىم يقولوف يل)التقدير 
.  (ىم)مضارع مرفوع بالواو والنوف، والواو فاعل، واعبملة الفعلية يف ؿبل رفع خرب للمبتدأ اذوؼ 

ال )وقد جاءت صبل مقوؿ القوؿ يف ؿبل نصب مفعوؿ بو، وىي عبارة عن صبل هني وأمر 
وىي متممات للجملة األصلية اليت حذؼ فيها اؼبسند  (ذبعل، ال رباصر، ال تأمن، عش وحيدا

مسند ومسند )إليو يف ظاىر الًتكيب، ولكنو يوجد ضمنا يف الًتكيب ألف أساس اعبملة ؿبوراف 
ذلك أف اغبذؼ عند النحاة والبالغيُت معا ليس نفيا مطلقا للمحذوؼ، وإمبا ىو عدـ . "(إليو

: ظهوره يف البناء الظاىري للجملة، وكأف اؼبعّوؿ عليو عند الطائفتُت ىو قوؿ ابن مالك حُت قاؿ
.  1«وحذؼ ما يعلم جائز»

: حـذف حـرف الـواو -
الواو من حروؼ العطف اليت ذبعل من االسم أو اعبملة تابعا لغَته، ويسمى األوؿ 

اؼبعطوؼ عليو والثاين اؼبعطوؼ، والواو ربكم الربط واالشًتاؾ يف اغبكم بُت اؼبتعاطفُت سواء أكاف 
.  2«الواو تكوف ؼبطلق اعبمع واالشًتاؾ يف اؼبعٌت بُت اؼبتعاطفُت»لفظا أو صبلة 

وقد قبد أف اؼبتعاطفُت مرتبطاف بعضهما البعض دوف الرابط الواو، حيث يفهم ذلك من 
خالؿ السياؽ، حيث قبد ىذه اعبمل أو األظباء مًتابطة، وكأف حرؼ العطف الواو موجود وإف 

كاف غَت ظاىر، فهو مضمر ؿبذوؼ، وىذا ما يتجلى يف بعض مقاطع الديواف، حيث يقوؿ 
:  الشاعر

الليلة؛ 
أتفرج على نفسي؛ 

أورقها أشجار السهو؛ 
الليلة؛ 

امرؽ من دىليز الصمت؛ 
أرصد النجم الغائب؛ 

القلب الذائب؛ 
السموات اليت ذبلت منابتها؛ 
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أنسج أحزاف الصبار؟ 
الليلة؛ 

اىرب من خطوي؛ 
اذىب كبو الرعد أسويٍت؛ 

باالنداء األصداؼ، الصوت الطالع من رعشات 
 األهنار

الليلة، أسرج 
عتبات الورد، 

الشجر اؽبارب 
الليلة 

أطوؼ باألكباء األصداء؛ 
األجساد اؼبنثورة؛ 

. 1التعابَت اليت ضاقت بقشرهتا
عندما نالحظ اعبمل الواردة يف اؼبقاطع السابقة فيها نلمح ارتباطها ببعضها البعض من 

ؿبذوؼ فاصل اعبملة  (الواو)خالؿ السياؽ واؼبعٌت، دوف وجود حرؼ العطف إذ حرؼ العطف 
، (النجم الغائب والقلب الذائب والسموات وأنسج)، (أمرؽ وأرصد)، (أتفرج وأوراقها)األوىل 

( أسرج عتبات الورد،الشجر اؽبارب)، (باألنداء األصداؼ، الصوت الطالع)، (اىرب واذىب)
، فتصور الواو اذوفة يكوف من اؼبتلقي (...أطوؼ باألكباء األصداء، األجساد اؼبنثورة، التعابَت)

. الذي يعمل على ربط ىذه اعبمل، وبياف عالقاهتا
إف اؼببػدع يًتؾ اغبرية الكاملة واجملاؿ الواسػػع ؽبذا اؼبتلقي لكي يشاركو تصوراتو وزبيالتو 

واغبذؼ يف مثل ىذه اؼبواقع من الديواف مل . 2«ومن مث ربدث عملية تفاعل بينو وبُت الشاعر»
: يرتبط فقط بالواو، بل ارتبط لذلك بالواو والفعل معا كقوؿ الشاعر

الليلة؛ 
أترصد األظباء؛ 

األوصاؼ؛ 
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اؼبرايا وىي تتعثر يف جبلتها؛ 
الليلة؛ 

أجل أنثى النهر؛ 
اػبطو اغبائر؛ 

. 1ما استوى يف معراج النار
حذؼ منها الفعل والواو معا، إذ التقدير  (...أترصد األظباء، األوصاؼ، اؼبرايا)فجملة 

أجل أنثى النهر، اػبطو اغبائر، ما )وصبلة  (...أترصد األظباء يف ترصد األوصاؼ وأترصد اؼبرايا)
أجل أنثى النهر، وأجل اػبطو )حذؼ منها كذلك الفعل والواو، والتقدير  (استوى يف معراج النار

. (اغبائر وأجل ما استوى يف معراج النار
وىكذا يصبح اغبذؼ كملمح أسلويب ؿبفزا للمتلقي ومستشَتا ػبيالو وقدراتو التصويرية، 

ومن مث يفجر »ويرجع ذلك إىل كوف الشاعر استطاع أف هبعل من اؼبتلقي عنصرا فاعال ومتفاعال 
- يف ذىن اؼبتلقي شحنة فكرية توقظ ذىنو، وذبعلو يتخيل ما ىو مقصود، وعملية التخيل ىذه 

تؤدي إىل حدوث تفاعل من ما بُت اؼبرسل واؼبتلقي قائم على اإلرساؿ - اليت يقـو هبا اؼبتلقي
. 2«الناقص من قبل اؼبرسل، وتكملة ىذا النقص من جانب اؼبتلقي

:  التـي لإلضـراب" أم"بعـد " هل"حـذف  -
اليت تفيد طلب " أـ"ىي حرؼ استفهاـ ال ؿبل لو من اإلعراب، وعادة ما يقًتف بػ " ىل "

. 3"اختيار أحد شيئُت، وغالبا ما تسبق بكالـ مشتمل على نبزة التسوية، أو على نبزة استفهاـ
:   حيث يقوؿ الشاعر

 ىل نقتفي اػبطو البليد؟ 
 ىل هنبط سلم الشهداء؟ 

 ومبشي على ظلهم 
أـ أننا نكتفي بالقوؿ اؼبنمق؟ 

أف أننا سننشد 
. 1الكالـ اؼبنجم
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قد حذؼ بعد حرؼ  (ىل)فعندما نتأمل السطور السابقة قبد أف حرؼ االستفهاـ 
تفيد معٌت اإلضراب " أـ"و (أـ ىل أننا سننشد... أـ ىل أننا نكتفي )وإف التقدير  (أـ)العطف 

كما أهنا تثبت اؼبعٌت الثاين، فحذؼ  (ىل نقتضي، ىل هنبط)أي اإلضراب عن اؼبعٌت األوؿ 
جعل اؼبعٌت األوؿ مثبتا حيث نتيقن بعد االستفهاـ أننا سنكتفي بالقوؿ اؼبنمق وننشر " ىل"

وىكذا فقد استخدـ . الكالـ اؼبنجم، وىو يأس من اغبكم األوؿ لذلك أضرب عن اؼبعٌت األوؿ
. ىذا اغبذؼ زىاء االثنُت والعشرين مرة، هبذه الصيغة قصد إثارة اؼبتلقي ودفعو للتخيل والتصور

فأنبية اغبذؼ تنبع من أنو يثَت االنتباه ويلفت النظر، ويبعث على التفكَت فيما حذؼ فتحدث »
. 2«عملية إشراؾ اؼبتلقي يف الرسالة اؼبوجهة إليو
:  وقبد الشاعر يقوؿ يف موضع آخر

ىل تسكن الظل اؼبوارب؟ 
أـ أنك ستمر إىل مشعل الروح 

مندؾبا 
 بالصهيل 

  وبالعويل؛ 
ىل ربتويك البالد؟ 

ىل يصطفيك السواد؟ 
أـ أنك مكتسح باؼبراحل؛ 

وبالقوؿ اؼبسمى؛ 
ىل تقتضيٍت اغبياة؟ 

 3؟..أـ يقتديٍت الشبيو
؟ ..ىل تقتضيٍت الرجاحة

.. ىل تقتضيٍت اللباقة
؟ ..ىل تقتضيٍت الرباعة
؟ ..ىل يقتضيٍت اؼبقاـ
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؟ ..أـ يقتضيٍت اؼبقاـ
أـ يستوي بيننا ما رؼ يف ظباء اؼبناـ؟ 

.. أظبيك دوحة الفتح
أـ نربة البوح، أـ دورة الريح؛ 
؟ ..اليت عرت نبهتها للبهاء النبيل

؟ ..ىل يقتضيٍت اغبنُت
 1؟..أـ يقتفيٍت السفُت

أـ أنك ستمر، أـ أنك مكتسح، أـ يقتديٍت الشبيو، أـ يقتضيٍت اؼبقاـ، أـ ): فاعبمل
أـ : )االستفهامية، إذ التقدير" ىل"حذفت منها  (يستوي بيننا، أـ نربة البوح، أـ يقتفيٍت السفُت

ىل أنك ستمر، أـ ىل أنك مكتسح، أـ ىل يقتديٍت الشبيو، أـ ىل يقتضيٍت اؼبقاـ، أـ ىل 
فقد كانت ىذه اعبمل مقاـ اإلثبات، . (يستوي بيننا، أـ ىل نربة البوح، أـ ىل يقتفيٍت السفُت

فتكوف اعبمل " أـ"وىي عند الشاعر مهمة أكثر من اعبمل اليت سبقتها، وىكذا يتم اإلضراب بػ 
ىل تسكن الظل، ىل ربتويك البالد، ىل يصطفيك السواد، ىل تقتضيٍت الرباعة، ىل تقتضيٍت )

صبال  (الرجاحة، ىل تقتضيٍت اللباقة، ىل تقتضيٍت الرباعة، ىل يقتضيٍت اؼبقاـ، ىل يقتضيٍت اغبنُت
". أـ"مضربا عنها بواسطة حرؼ العطف 

العاطفة، وىو مكمن االختيار بُت شيئُت اثنُت، " أـ"وبالتايل يأيت اإلثبات للجمل بعد 
إذ غالبا ما تكوف "واؼبالحظ أهنا مل تسبق بكالـ مشتمل على نبزة التسوية أو على نبزة استفهاـ 

أو ما شاهبها يف داللتو أف اعبملتُت " سواء"كذلك، وقد ظبيت نبزة التسوية لوقوعها بعد لفظ 
إف الذين كفروا سواء عليهم ﴿: اؼبذكورتُت بعده متساويتاف يف حكم اؼبتكلم، مثل قولو تعاىل

عوض نبزة التسوية " ىل"ويرجع ذلك إىل كوف االستفهاـ بػ  2.﴾أأنذرهتم أـ مل تنذرىم ال يؤمنوف
. واالستفهاـ

ومظاىر اغبذؼ يف الديواف كثَتة ألهنا تشكل ملمحا أسلوبيا واضحا، وفبا ذكر سابقا 
: نستخلص ما يلي

اؼبسند الواقع يف أوؿ صدر اؼبقطوعات أو اؼبسند إليو اذوؼ ىو ؿبور اؼبعٌت، وىو توظيف  -
. ذو داللة قصدية
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العاطفة اليت تفيد اإلضراب يؤدي إىل تثبيت اؼبعٌت والتيقن منو، وىو ما " أـ"بعد " ىل"حذؼ  -
 .استخدمو الشاعر

 .حذؼ الواو العاطفة يزيد من ارتباط اؼبتعاطفُت وتوثيق صلتهما -

 .حذؼ الواو والفعل معا يعمل على ربفيز اؼبتلقي وإشراكو يف التخيل والتصور -

اغبذؼ بشكل عاـ عنصرا أسلوبيا مهما يف اجملاؿ النحوي والبالغي والتواصلي ؼبا يبثلو من  -
 .اكبراؼ على مستوى التعبَت العادي

 .اغبذؼ يف القصيدة عمل على إيقاظ الشحنة الفكرية الذىنية لدى اؼبتلقي -

:  التقديـم والتأخيــر  :ثالثا
 (مسند ومسند إليو) إف النظاـ اللغوي العادي للغة العربية يقتضي أف تتكوف اعبملة من 

أو أكثر إف  (فعل وفاعل ومفعوؿ بو)ويضاؼ إليها بقية اؼبتعلقات، واعبملة الفعلية تتكوف من 
. (مبتدأ وخرب ومتعلقات)كما تتكوف اعبملة االظبية من . كاف الفعل متعديا إىل مفعولُت أو أكثر

وىكذا قبد الًتتيب العادي لعناصر اعبملتُت الفعلية واالظبية وىو ما تقتضيو عملية اإلسناد، 
ونظاـ اعبملة ىذا قد يتغَت يف ترتيب عناصره حبسب حاجة اؼببدع واؼبتكلم لذلك، وما تقتضيو 

فإذا كاف للجملة يف العربية نظاـ مثايل يف ترتيبها، فإف ىذا النظاـ ليس ». الضرورة الكالمية
فثمة تغَتات تطرأ على طريقة الًتتيب حبيث يقدـ عنصرا أو يؤخر . مقدسا ال هبوز اؼبساس بو

. 1«آخر
 وإذا كانت الظواىر األسلوبية السابقة ؽبا قيمتها يف الدراسات األسلوبية واللغوية فإف 

ظاىرة التقدًن والتأخَت ال تقل أنبية عن ظاىرة اغبذؼ أو االنزياح أو غَتىا من اػبصائص 
األسلوبية اليت قبدىا يف اإلبداع األديب عامة والشعري خاصة، حيث وبرص الشعراء على ىذه 

األداة للتعبَت عن مشاعرىم وطرح قضاياىم اؼبختلفة هبعل خاصية التقدًن والتأخَت وسيلة 
فالتقدًن والتأخَت يف اعبملة العربية ». لالكبراؼ األسلويب واػبروج عن اللغة العادية ونظامها اؼبعتاد

من اؼبباحث اؼبهمة اليت حظيت بعناية كبَتة من قبل النحاة والبالغيُت، وإف غلب الذوؽ اعبمايل 
. 2«القائم على التحليل اللغوي أو ربليالت البالغيُت ؽبا
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 وإذا تأّملنا الديواف قبد أف الشاعر اشتغل كثَتا على ظاىرة التقدًن والتأخَت لغايات بالغية 
وكبوية وداللية كذلك، حبيث جاء ىذا التقدًن والتأخَت مرتبطا باعبملتُت الفعلية واالظبية كتقدـ 

ىذا من جهة العناصر العمدة يف اعبملتُت، مث . اؼبفعوؿ بو على الفاعل وتقدـ اػبرب على اؼببتدأ
تقدـ اغباؿ على اعبار واجملرور أو العكس أو تقدـ اعبار واجملرور على اؼبفعوؿ بو والفاعل أو 

الظرؼ كذلك، وىذا ما ىبص اؼبتعلقات أو الفضة يف اعبملة؛ ولذا ارتأينا أف نقف على ىذه 
اػباصة األسلوبية، وكيف اشتغل الشاعر عليها يف ديوانو ليبُت الدالالت اؼبختلفة ؽبذا التقدًن 

. والتأخَت
:  تقدم المفعول به وتأخر الفاعل -

وقد ورد ذلك يف الديواف زىاء الواحد والتسعُت مرة، كما ورد زىاء الثالث وسبعُت مرة يف 
:  حيث يقوؿ الشاعر. 1(تنقصٍت أنثى)من خالؿ الالزمة " دوائر الكالـ"قصيدة 

 
تنكره الُعَرب األتراب؛ 

.. طَت اللغة السفلى.. 
يتحاشاه، الضوء؛ 

اؽبزج 
 الضالع 

 2  يف خفق اإلشراؽ؟؟
تقدـ  (تنقصٍت أنثى) فاؼبالحظ يف السطور الشعرية السابقة وبالضبط يف اعبملة الفعلية 

تنكره )وكذلك بالنسبة عبملة  (أنثى)على الفاعل الذي تأخر  (الياء)اؼبفعوؿ بو اؼبرتبط بالفعل 
وقد ( العرب، الضوء)وتأخر الفاعل ( اؽباء)حيث تقدـ اؼبفعوؿ بو ( يتحاشاه الضوء)و (العرب

، حيث كاف ىذا الًتكيب "دوائر الكالـ"التـز الشاعر بذلك كثَتا يف ديوانو خاصة يف قصيدتو 
وقد قدـ اؼبفعوؿ بو لالىتماـ بو، فهو ؿبور الكالـ،  (تنقصٍت أنثى)بداية الدخوؿ يف كل مقطع 

فالكالـ  (تنكره العرب)جعل من نفسو ؿبورا لذلك، وعندما يقوؿ  (تنقصٍت أنثى): فعندما يقوؿ
كذلك فللمفعوؿ بو قيمة كبَتة يف الًتكيب، لذلك  (يتحاشاه الفؤاد): متمركز يف اعبسد، وقولو
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وىكذا يتكرر ىذا الًتكيب . 1«اؼبفعوؿ بو اؼبقدـ أعظم شأنا من الفاعل»أعطاه األنبية القصوى 
يف معظم قصائد الديواف، ويشتغل عليو الشاعر ليصبح ملمحا أسلوبيا ظاىرا، حيث يقوؿ 

:  الشاعر
 ىل ربتويك البالد؟ 

ىل يصطفيك السواد؟ 
ىل تقتضيٍت اغبياة؟ 
أـ يقتديٍت الشبيو؟ 

ىل تقتضيٍت الرجاحة؟ 
ىل تقتضيٍت اللباقة؟ 

؟ ..ىل تقتضيٍت الرباعة
؟ ..ىل يقتضيٍت اؼبقاـ
؟ ..أـ يقتضيٍت اؼبقاـ

؟ ..ىل يقتضيٍت اغبنُت
 2؟..أـ يقتضيٍت السفُت

لقد سبركز اػبطاب يف اؼبفعوؿ بو اؼبقاـ يف صبيع اعبمل السابقة، فاقتضى اؼبقاـ أف يبدأ 
البالد، السواد، )ليتأخر الفاعل  (الياء، والكاؼ)االستفهاـ بفعل مرتبط دبفعوؿ بو ضمَت متصل 

وىو بذلك وبدث يف الًتكيب  (اغبياة، الشبيو، الرجاحة، اللباقة، الرباعة، اؼبقاـ، اغبنُت، السفُت
ىل البالد ): مغزى دالليا عميقا من جهة، وإيقاعا شكليا صبيال من جهة ثانية، إذ لو قلنا

لزاؿ ىذا النغم واإليقاع اعبميل، ولفسد اؼبعٌت على الرغم من  (ىل البارعة تقتضيٍت: ربتويك، أو
ورود اؼبفعوؿ بو ضمَتا متصال بالفعل وليس اظبا ظاىرا، إف من شروط تقدًن اؼبفعوؿ بو عن 

حيث يكوف اؼبفعوؿ بو ضمَتا ». الفاعل أو يكوف ضمَتا متصال بالفاعل، والفاعل اسم ظاىر
كرمتٍت ): مثل (الدالة على اؼبفعولُت، كاؼ اػبطاب، ىاء الغائب" نا"ياء اؼبتكلم، )متصال 

اؼبفعولُت، كاؼ " نا"ياء اؼبتكلم، )فالضمائر  (اعبامعة، أفادنا األستاذ، رضبك ا، ساؿبو ا
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، أفاد، رحم، سامح: )اؼبتصلة باألفعاؿ (اػبطاب، ىاء الغائب على الًتتيب فهذه الضمائر ( كـر
. 1«ضمَت مبٍت يف ؿبل نصب مفعوؿ بو: اؼبتصلة تعرب مفعوال بو، أي

يف موضوع اؼبفعوؿ بو اؼبقدـ الذي أجرب الفاعل على التأخر  (الياء والكاؼ)لذلك قبد 
. ألف قيمة اؼبفعوؿ بو يف الًتكيب أكثر من قيمة ومكانة الفاعل

:  تقـدم الخبـر وتأخـر المبتـدأ -
جار ) وقد ورد ذلك يف الديواف زىاء الثماين واألربعُت مرة، وقد جاء اػبرب شبو صبلة 

وأنّبو على أف شبو اعبملة يف الًتكيب »ليتأخر عنو اؼببتدأ كاسم ظاىر، ( ظرؼ)قليال جدا  (وؾبرور
 (الزماين واؼبكاين): والظرؼ بنوعيو (اعبار واجملرور)العريب تطلق على نوعُت من حيث الًتكيب 

»2  .
:  ويقػػوؿ الشػاعػر

..  لك التوحد
.. لك التجدد

.. لك ما يكوف وال يكوف
.. لك اليقُت اؼبسًتيب

لك عثرة الوقت؛ 
. وزاىي العبارة

.. لك ما يكوف وال يكوف
.. لك التماىي
.. لك التسامي

قوؿ اللغة 
.. وىي تفقد أوىل إشاراهتا

..  لك التوحد
.. لك التجدد

.. لك ما يكوف وال يكوف
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.. لك التنابذ
لك التعالق 

وانعطاؼ اؼباء 
. 1يف ربولو اعبديد
!   لك الوردة اؼبثلى

! لك القبلة القصوى
.. لك اؼبرايا

وىي زبرج من ظبتها الطاغي؛ 
.. وسبضي إىل جنة اؼبعدمُت
.. لك ما يكوف وال يكوف

.. لك شكل الوقت اؼبدجج
لك ظبت األغاين؛ 
.. وىي تتلظى يف اؼبزاد

.. لك ىجرة األظباء
.. لك عثرة السماء

يف أوىل انكساراهتا 
..  لك التوحد

.. لك التجدد
 2..لك ما يكوف وال يكوف

اؼبالحظ على السطور الشعرية السابقة أهنا تكونت من صبلة اظبية اؼبسند فيها جاء خربا 
مكوف من جار وؾبرور، بينما اؼبسند إليو جاء اظبا ظاىرا مبتدأ مؤخرا مرة معرفة ومرة  (شبة صبلة)

فتقدًن اػبرب على اؼببتدأ وجوبا »وىو إف كاف معرفة هبوز تأخره وإف كاف نكرة وجب تأخره، . نكرة
يف القاعة طلبة، على اغبدود رجاؿ، يف الكتاب ): أف يكوف اػبرب شبو صبلة، واؼببتدأ نكرة، مثل

                                                 
 .45، 44:  الديواف، ص. عبداغبميد شكيل- 1

 .45: الديواف، ص.  عبداغبميد شكيل-2



 الخصائص التعبيرية في ديوان كتاب األحوال ........................................ الفصل األول

 

 

 -91-  

وتقدًن اػبرب على اؼببتدأ جوازا، إذا كاف اػبرب شبو صبلة واؼببتدأ معرفة،  (علم، بعد اؼبوت حساب
. 1« (اػبَت يف كتاب ا): ، وهبوز أف بتقدـ اؼببتدأ، فنقوؿ(يف كتاب ا اػبَت): مثل

يف عدة  (االسم الظاىر)على اؼببتدأ  (شبو صبلة)فقد عمل الشاعر على تقدًن اػبرب 
مواضع من الديواف، واشتغل على ذلك كثَتا ليصبح ىذا الًتكيب ملمحا أسلوبيا ظاىرا لغايات 

. داللية ومعنوية ـبتلفة
يف سبيزه  (أنت)الذي يقصد بو الضمَت اؼبخاطب  (كاؼ اػبطاب)إف ؿبور اػبطاب ىو 

التوحد، )عن سائر العناصر األخرى، إذ االمتالؾ مقصور عليو وحده دوف غَته، حيث قصر 
التجدد، ما يكوف وال يكوف، اليقُت، عثرة الوقت، زاىي العبارة، التماىي، التسامي، التنابذ، 

وىي  (التعالق، الوردة، القبلة، اؼبرايا، شكل الوقت، ظبت األغاين، ىجرة األظباء، عثرة السماء
حيث خص ـباطبو . (اؼبقدـ)وىو اػبرب  (لك)كلها يف موضع اؼببتدأ اؼبؤخر على اعبار واجملرور 

فطريقة القصر تقدًن اعبار واجملرور »وحده دوف غَته هبذه الصفات، وىي طريقة من طرؽ القصر؛ 
.  2«أي تقدًن ما حقو التأخَت فبا يؤدي إىل القصر أو االختصاص

وىكذا قبد أف األسلوب يتكرر يف مواضع أخرى من الديواف ليجسد اػباصية األسلوبية 
. 3(اغبروؼ)للمبدع، واؼبالحظ أف ىذا األسلوب قد تركز خاصة يف قصيدتو 

: تقديـم الحال على الجار والمجرور أو العكس -
 وقد ورد ذلك زىاء العشر مرات بتقدًن اغباؿ على اعبار واجملرور، وزىاء اػبمسة عشر مرة 

:  حيث قاؿ الشاعر. بتقدًن اعبار واجملرور على اغباؿ
!  وذبيء ؾبلوة بشميم الزقـو

 وىي تعرج شطحا؟ 
إىل هبو اإلغواء 

وىي تصعد زبدا؛ 
.. يف برازخ اللغة

: وصَتين ملكا يف ظباء اؼبًتبة
اعبسد الذي يبرؽ مدحورا؛ 
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. 1من سفر األشواؽ
اجمليء، )فاؼبالحظ يف السطور الشعرية السابقة أف الشاعر يؤكد تأكيدا كليا على حالة 

قصد ( ؾبلوة، شطحا، زبدا، فلكا، مدحورا)بواسطة اغباؿ اؼبقدـ  (العرج، الصعود، التصيَت، اؼبروؽ
استقطاب عقل اؼبتلقي ووجدانو واستدراجو إىل التمعن يف ما يقوؿ عن طريق ذبسيد األحواؿ 

. الطبيعية
وىذا  (بشميم، إىل هبو، يف برازخ، يف ظباء، من سفر)فتقدـ اغباؿ وتأخر اعبار واجملرور 

. 2«وبدث نوعا من التشويق»
:  ويقوؿ الشاعر يف موضع آخر

اذىب إىل مفرزة الوقت اؼبسمى 
منتصرا باللظى؛ 

.. أىفو إىل خفقة الروح
ؿبتفال بالشعوب 

وأراكم زبرجوف من مزاجي؛ 
متكئُت على غلط اللغة؛ 

واذىب يف مناحي األرض؛ 
. 3مستنفرا

إىل مفرزة، إىل خفقة، من )فاؼبالحظ يف السطور الشعرية السابقة تقدـ اعبار واجملرور 
وقد دؿ اعبار واجملرور على (. منتصرا، ؿبتفال، متكئُت، مستنفرا)على اغباؿ  (مزاجي، يف مناحي

وقد يتعدد اعبار واجملرور للتأكيد على والتحديد »ربديد اؼبكاف اؼبادي واؼبعنوي بدقة، 
. 4«والتفصيل

فالفرؽ بُت السطور اليت وبدث والعكس أف الشاعر يف األوؿ أراد أف يعطي أولوية 
لتجسيد األحواؿ الطبيعية بينما يف الثانية كانت األنبية مرتبطة بتقدًن اعبار واجملرور ألف األحواؿ 

فاالنتصار ال يأيت إال بالذىاب إىل اؼبفرزة واالحتفاؿ ال يكوف إال )ال تقع إال بوجود اعبار واجملرور 
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خبفقة الروح، واالتكاء ال يكوف إال باػبروج من مزاجو، واالستنفار ال يكوف إال بالذىاب إىل 
. (مناحي األرض

 (إىل)وىكذا كاف اعبار واجملرور مقدما على اغباؿ، وقبد أف االسم اجملرور كاف باغبرؼ 
. 1«يشَت إىل انتهاء الغاية الزمانية أو الغاية اؼبكانية»الذي 

 (إىل خفقة)أفادت انتهاء الغاية اؼبكانية، ويف اؼبثاؿ الثاين  (إىل مفرزة)ففي اؼبثاؿ األوؿ 
حيث أف اػبروج من اؼبزاج . 2«فتكوف دبعٌت ابتداء الغاية» (من)أفادت انتهاء معنوية اؼبكاف، أما 

ىو بداية الغاية ربدد مسافة ومقدارا معنويا، ألجل الغاية النهائية اؼبرتبطة  (زبرجوف من مزاجي)
. (اذىب يف مناحي األرض): يف قولو (إىل)على معٌت  (يف)بينما  (متكئُت)اؼبتأخر  (باغباؿ)
 (على)لو معاف كثَتة منها الظرفية والسببية والتعليل واؼبعيػة واؼبصػاحبة ودبعٌت  (يف)فحرؼ اعبر "
. 3"لبعثنا إىل كل قرية نذيرا:  أي﴾ولو شئنا لبعثنا يف كل قرية نذيرا﴿: مثل قولو تعاىل (إىل)و

وعلى العمـو فإف اعبار واجملرور يتقدـ قصد تأكيد اؼبعٌت وتقويتو بينما يتقدـ اغباؿ ألنبيتو يف 
. ذبسيد اغبالة اؼبتعجلة اليت يريدىا اؼببدع

:  تقديم الجـار والمجـرور على المفعـول بـه أو الفاعـل -
وقد ورد ذلك بتقدـ اعبار واجملرور مع اؼبفعوؿ بو زىاء العشر مرات، وبتقدـ اعبار واجملرور 

مواقع من الديواف قد تقدـ  (04)يف أربعة   (الظرؼ)على الفاعل زىاء الست مرات، كما قبد 
على الفاعل واؼبفعوؿ بو كذلك، وىذا النحو ال يبثل ملمحا أسلوبا كبَتا مقارنة بالنمطُت 

.  السابقُت
: حيث يقوؿ الشاعر

أوغلت يف تعارهبو 
.. فبكنات الوجع

أشيد يف متسع اليباب؛ 
!  بيتا من رغد الروباف

ألضيء عتمات األنفس؛ 
اليت عرش فيها 

                                                 
 .170:  مرجع سابق، ص.أيبن أمُت عبد الغٍت- 1

 .اؼبرجع نفسو، الصفحة نفسها-  2

 .169:  مرجع سابق، ص.أيبن أمُت عبد الغٍت-  3
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 1!!.السواد اجملنح
وذبيء اؼبراعي البعيدة؛ 

ذبر يف جبلتها مزايا الكالـ؛ 
وأظبق يف بروج اعبهات؛ 

عليت، صويت؛ 
واؼبفردات؛ 

وما تدعيو اللغات؟؟ 
وما تفيض بو مرابع وادي الزىور 

؛   ما مر يـو
. 2إال وتناكبت حوؿ هبجتك اعبهات

يف تعارهبو، يف متسع، فيما، يف )فاؼبالحظ يف السطور الشعرية السابقة أف اعبار واجملرور 
فبكنات، بيتا، السواد، مزايا، عليت، صويت، )تقدـ على اؼبفعوؿ بو والفاعل  (جبلتها، يف بروج، بو

ويرجع ذلك إىل أف اىتماـ اؼببدع منصّب على اعبار واجملرور ألنبيتو يف الًتكيب، فهو عنصر  (مرابع
. 3«فاعبار واجملرور يأيت لتأكيد اؼبعٌت وتقويتو»مؤكد ومقّو للمعٌت وؿبدد بدقة للداللة 

يف متسع اليباب )" إىل"ومعٌت  (يف تعارهبو)معٌت الظرفية  (يف)وقد أّدى حرؼ اعبر 
أظبق يف ...( )ذبري يف جبلتها مزايا" )على"ومعٌت ( اليت عرش فيها السواد" )على"ومعٌت (بيتا

. (بروج
وما تفيض بو ): اليت تفيد البتعيض يف قولو" من"على معٌت  (الباء)كما دؿ حرؼ اعبر 

. 4«من وعن: الظرفية والسببية والتعليل واؼبعية اؼبصاحبة ومعٌت: فالباء لو معاف كثَتة منها» (مرابع
ومل نوليو بالدراسة ألنو مل  (اعبهات)على الفاعل  (حوؿ)ويف اؼبثاؿ األخَت تقدـ الظرؼ 

. يشكل خاصية أو ظاىرة أسلوبية يف الديواف
:  ومما سبق نخلـص إلى ما يلـي

                                                 
 .64، 38: الديواف، ص.  عبداغبميد شكيل -1

 . 95، 87، 70، 64، 38:  الديواف، ص. عبداغبميد شكيل-2

 .213:  مرجع سابق، ص.فتح ا أضبد سليماف. د- 3

 .173:  مرجع سابق، ص.أيبن أمُت عبد الغٍت-  4
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تقدـ اؼبفعوؿ بو على الفاعل يف الديواف بنسبة كبَتة ألنو أكثر أنبية من الفاعل لدى اؼببدع  -
. حيث شكل مرتكزا للداللة

اشتغاؿ الشاعر على تقدًن اغباؿ يف بعض اؼبواقع من الديواف جاء لتأكيد اؼبعٌت وإبرازه عن  -
 .طريق ذبسيد األحواؿ

تقدًن اعبار واجملرور على اغباؿ أو اؼبفعوؿ بو أو الفاعل جاء ألنبيتو داخل الًتكيب، حيث يعّد  -
 .عنصرا موضحا ومفصال مع تأكيد اؼبعٌت كذلك واالختصاص

إف تأخَت العناصر سواء أكاف فاعال أو مفعوال بو أو جارا وؾبرورا أو حاال، دليل على أف سبركز  -
 الشاعر منصّب على العناصر اؼبتقدمة،

 .تقدًن اػبرب على اؼببتدأ يعٍت أف ؿبور اػبطاب منصّب على اػبرب دوف اؼببتدأ -

تقدـ اؼبفعوؿ بو على الفاعل واػبرب : إف أكرب الظواىر واػبصائص األسلوبية يف الديواف ىي -
 .على اؼببتدأ، أو ىو اكبراؼ أسلويب عن الًتكيب العادي
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لعبد الحميد شكيل " كتاب األحوال"شعرية العنوان في . أوال
 "كتاب األحوال: "العنوان- 1

، ذلك أف الكتاب أثر باؽ ؽلكن 1"كتاب األحواؿ"اختار الشاعر لديوانو عنوانا يتمثل يف 
تصفحو وقراءة زلتوياتو، فيو يدوف الشفوي وينتقل من وجود أوؿ إىل وجود ثاف، الوجود األوؿ مرىوف 

. بكائن إنساين ؽلارس عملية التلفظ، والثاين متعلق بوجود مادي يف متناوؿ اليد
لقد حكمت الشفهية الثقافية العربية يف "إف ما ميز الثقافة العربية ىو طابعها الشفوي، 

جانب كبَت منها، ولعل مرد ذلك أف البنية الذىنية العربية ادلعتمدة يف كثَت من أجناسها اإلبداعية 
، وكل ذلك ربوؿ إىل التدوين بتغَت العصور وتداخل الثقافات 2على الشفهية كالرسالة واخلطبة والشعر

. فارتقت الكتابة وتنوعت اخلطوط وعلت منزلة الكتاب
 يف الكتاب تتبدى ادلقابلة ادلباشرة بُت ما ىو شفوي وما ىو مكتوب، حيث يتم االنتقاؿ من 

الشفوية إىل الكتابة بفعل التدوين، ويتحوؿ ادلدوف من جديد إىل الشفوية بفعل القراءة، وىكذا يظهر 
الصراع وتبادؿ ادلواقع بُت الشفوية والكتابة، صراع الكلمة وانتقاذلا ما بُت ادلوت واحلياة، وكم من 

الكلمات ضاعت وأصبحت طّي النسياف ألهنا مل تظهر بتدوين وكتابة، وكم من الكلمات اخلاملة يف 
. مضاّف الكتب ُكتبت ذلا احلياة وبعثت من جديد

 عندما نودع الكلمات كتابا فإننا نلفها براء السواد لتدخل يف نـو شتوي أشبو ما يكوف بادلوتة 
األوىل؛ اليت تتطلب نشرا آخر، فالسواد الذي تتسربل بو الكلمات ىو دبثابة شرنقة تنموا داخلها 

. الكلمة لتولد وربيا من جديد وتطَت فراشة بُت مثيالهتا يف الوجود
 يف ربوؿ الكتابة صراع بُت الوجود والعدـ، بُت الشفوية والكتابة، بُت القراءة وإعادة القراءة، 

وبذلك فالكتاب من ادلعاين اليت ػلملها معٌت التدوين واإلثبات والرصد والتسجيل، والكتاب معرض 
 (اقرأ كتابك كفى بنفسك اليـو عليك حسيبا)للقراءة وفضح ادلستور، كما جاء يف القرآف الكرمي 

، تلك بعض الظالؿ اليت ربملها كلمة كتاب واليت تتأرجح بُت الثبات [-14-سورة اإلسراء اآلية ]
حبكم التدوين والتغَت حبكم القراءة والتأويل، وقد جاءت معرفة باإلضافة، وكلمة األحواؿ ادلعرفة 

باأللف والالـ مضاؼ إليو، ويف التعريف ربديد وتعيُت، فهذا الكتاب معروؼ اذلوية، يعّرؼ بأحواؿ 
. زلددة

 وبالنظر إىل كلمة األحواؿ صلدىا تشًتؾ مع كلمة الكتاب يف معنيي الثبات والتغَت يف اآلف 
نفسو، ذلك أف الكتاب تعانق معانيو الوجود اإلنساين، فهو الذي دّوف وأرّخ، ومن خاللو ؽلكن 
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استعراض الذات اإلنسانية وىي تتفاعل وعناصر الوجود، أما األحواؿ فهي ىيئات راسخة يف النفس 
تظهر يف صورة معينة حلظة معايشة اإلنساف حلالة بعينها، وتلك احلالة سرعاف ما تتغَت وتتحوؿ 

لتصبح النفس على حالة جديدة، وقد جاءت كلمة األحواؿ بصيغة اجلمع خبالؼ لفظة الكتاب اليت 
. جاءت بصيغة ادلفرد لتدؿ على تعدد أحواؿ النفس ويدؿ مفرد الكتاب على استمرارية تلك األحواؿ

ذبعلنا نتساءؿ عن طبيعة األحواؿ " كتاب األحواؿ" إف العنواف الذي اختاره الشاعر لديوانو 
اليت يريد الكشف عنها أو تثبيتها حىت ال هترب أو تتالشى يف متاىات الزمن، وىل ىي أحواؿ 

الشاعر وتقلبات نفسو، أـ أحواؿ أّمتو اليت يعيش فيها ويريد تسجيل أحداثها وما يستجّد فيها من 
ربوالت؟ أـ ىي ربوالت ادلعرفة وآفاؽ اللغة وعامل القصيدة؟ ذلك ما ال يسمح العنواف بإضاءتو شلا 

يولد إغواء وإغراء لدى ادلتلقي وبعبارة سهلة وبسيطة ينم عن قصديو يف وضع ىذا العنواف اليت 
. تضافرت مكوناتو اللفظية على إعطاء صبغة داللية

: النصوص الموازية- 2
  نصوص إبداعية"عبارة "

، ويف "نصوص إبداعية"اختار الشاعر لديوانو توضيحا آخر على مستوى الغالؼ وىو عبارة 
، ويف اعتبار 1"النص منتهى األشياء ومبلغ أقصاىا"ذلك تعلق باإلبداع وبروح الكلمة، ذلك أف 

يطلق يف العمـو - كما يقوؿ بَتتنيتو- قصائد الديواف نصوصا تعلق بالتعايل، ذلك أف مصطلح النص
أية مقطوعة معينة من العالمات اللغوية، حىت وإف كانت غَت مًتابطة، شريطة أف يكوف "على 

، وبذلك فاختيار عبارة نصوص إبداعية ربتم على القارئ (2)"دبيسورنا أف نعثر على سياؽ مالئم ذلا
. التسلح بأدوات منهجية تكوف كفيلة باستكناه غور ىذه النصوص على مستوى اللغة والًتميز والرؤية

 اإلهداء :
تُرى دلاذا آثر الشاعر أف يهدي كاتب األحواؿ إىل احلالج، وقد اعتربه رائيا كبَتا وشهيدا للحرية 

والعقالنية واحلداثة؟ 
إف إطالؽ صفة الشهيد على احلالَّج نقض ألحكاـ تارؼلية كاف احلالج ضحيتها فهل ؽلثل ذلك 

. إعادة قراءة للتاريخ اإلسالمي، أـ ىو إعالء لقيم الرفض اليت ولدت حينها بدعوى االجتهاد

                                                 
 .71، ص1994 ادلركز الثقايف العريب، بَتوت، لبناف، الدار البيضاء، ادلغرب، . اللغة الثانية.فاضل ثامر 1

 .72ادلرجع نفسو، ص -(2)
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واحلرية حينا والتعصب ادلذىيب والعقدي حينا آخر ال ؽلكن بأي من ذلك احلالج ذاتو عاش لغزا 
ومات لغزا، غَت أف الشاعر وضع ثالثة معامل لتؤكد منطق الشهادة الذي بَػٌَت عليو حكمو؛ معلم 

. احلرية، ومعلم العقالنية، ومعلم احلداثة
فأين تتموقع فلسفة احلرية من ادلنظور احلالجي؟ وما ىي الزاوية اليت يريد الشاعر تشكيلها 

وترسيخها من خالؿ كتاب األحواؿ؟ وما ىي مالمح العقالنية لدى احلالج وما ارتباطها بكتاب 
ذلك . األحواؿ؟ وما ىي معامل احلداثة عند احلالج؟ وما ىي السياقات اليت ربطتها بكتاب األحواؿ؟

. ما ؽلكن التعرؼ عليو من خالؿ العناوين اليت اعتمدىا لقصائده
 المطالع :

أوؿ ما يثَت االنتباه ىو العدد سبعة الذي اعتمده الشاعر يف رصد ىذه ادلطالع، وىي مطالع 
تتمظهر يف شكل القصيدة العمودي خبالؼ قصائد الديواف اليت تأخذ طابع قصيدة الشعر احلر، إنو 
مل يراع الًتتيب الزمٍت ذلذه ادلطالع فمنها ما يضرب يف أغوار التاريخ األديب القدمي، ومنها ما يعود إىل 

. األدب ادلعاصر
موضوع ىذه ادلطالع السبعة ىو احلب وصراع النفس مع اذلوى الذي ىو حاؿ من أحواؿ 

. النفس اإلنسانية
فأبو صخر اذلذيل حرقة الوجد عنده جعلتو ػلسد الوحش على أف ال يزجرىا عن ألفتها زاجر 

خبالؼ حالتو بُت بٍت قومو، ولذلك نراه يطلب زيادة احلب ليزداد التعلق الذي ال يسليو إال موعد 
. احلشر

أما نزار قباين فامتالكو دلن يهوى ىو امتالؾ للعامل السفلي والعلوي، ومن مات يف مغامرة 
. اذلوى فقد وىب لنفسو حقيقة احلياة

والشريف الرضي يستنطق األطالؿ يف التفاتاتو ذلا، وعند اختفائها عن األنظار يتلفت القلب 
. فًتسم لو اخلياالت ظلها ويتعاود الوصاؿ

. ثلثاف بينو وبُت من يهوى ولكل الناس الثلث الباقي: أما ابن زيدوف فقد قسم اذلوى
. ومالك بن النطاح غلعل من اذلوى حلوا ومرا فاحللو للقلب وادلر يعجز عن وصفو قلب

أما ليلي اليت ذكر امسها وأخفى لقبها ىل ألهنا األخيلية أـ غَتىا أـ أف سلطة الذكورة ما 
... زالت تفعل فعلها أـ أف يف اإلخفاء سًتا وسبنعا صفة النساء؛ وقدؽلا قيل يتمنعن وىن الراغبات
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لقد آثرت ليلى يف عامل اذلوى أف تستبدؿ زلبوهبا بنفسها فطلبت أف تقتل مكانو حُت يكتشف أمرىا 
. ألف القلب سيعيش ويقتل مرات عديدة، وبالتايل آثرت القتلة الواحدة

. وؼلتم ادلطالع بأضبد شوقي الذي آثر أف ال غليب يف سؤاؿ اذلوى ألف ما يذاؽ ال يوصف
تلك ىي ادلطالع السبعة اليت تأخذ كل واحدة منها بطرؼ أو خيط على عالقة دبوضوع 
. احلب واذلوى لتبقى فلسفة احلب أعمق شلا غليش يف نفس شاعر أو يرتسم على صفحات كاتب

شعرية العنونة في قصائد أو نصوص الديوان - 3
 مدارات القبرة : عنوان القصيدة األولى

 القربة حيواف صغَت من فصيلة الطيور يصطادىا الصبياف بسهولة، فهي عرضة لفخاخهم 
. ادلنصوبة، ميزتو احلركة حبثا عن احلب وصفتو الغباء لوقوعو يف األحابيل

 وادلدارات صبع مفرده مدار يتشكل عن طريق احلركة، وعليو فهذه القربة تتحرؾ لًتسم رلموعة 
. لكن ادلعٌت هبذه الطريقة يصبح ساذجا وال يوصل إىل أي نتيجة. مدارات يريد الشاعر تتبع أحواذلا

 ولذلك نبحث عن ادلعٌت الذي تنزاح إليو لفظة قربة، إف القربة ىنا ىي نفس الشاعر وذاتو 
عندما تتحرؾ يف مدارات احلياة ودروهبا الوعرة ومسالكها ادلتعرجة وتقع يف أحابيلها وتنجو أو تصيبها 

فخاخها، وحينها تصبح لفظة القربة معادال موضوعيا للنفس أو أيقونة دالة على ذات الشاعر شلا 
حكاية ذبربة النفس ورصد ... يغري ادلشاىد بإتباع حركة ادلدارات ويغوي السامع بتتبع مسار احلكي

. على صلة وثيقة بكتاب األحواؿ" مدارات القربة"أحواذلا، وبذلك يصبح ىذا العنواف 
 الجسد : عنوان القصيدة الثانية

 ؽلثل اجلسد اجلانب ادلادي من اإلنساف، فيو مضغة الطُت وصباؿ الصورة وعناصر احلركة، وىو 
. زلل تسكن فيو الروح وتتحوؿ مادية اإلنساف وصلصالو إىل كائن تنبعث منو حيوية احلياة

-[. 3-سورة التُت اآلية ] (لقد خلقنا اإلنساف يف أحسن تقومي)يف اجلسد تتجلى عظمة اخللق 
اجلسد خلق من تراب وسيعود إليو وبُت الًتابُت حيوات يعيشها اإلنساف، ويف كل حياة تعانق 

-[. 7-سورة الشمس اآلية ] (ونفس وما سواىا فأذلمها فجورىا وتقػػواىا)النفػػس أحواال متغَتة 
. اجلسد مرتبط بالنفس اإلنسانية واليت لوالىا دلا كاف لو شأف ودلا كاف زلل نظر وتأمل

إف حاالت النفس وتغَتىا ىو ما يربط العالقة بُت اجلسد وما يعايشو من أحواؿ، خصوصا 
وأف اعتالؿ النفس غلعل اجلسد بذوي، وأف انكسارات اإلنساف على عتبات الواقع يرىف النفس 

. فتنهد قوى اجلسد، ويتبدى ذلك على الوجو يف صورة كآبة أو شحوب
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اجلسد هبذا الشكل أصبح موطن نظر سردي من خالؿ العالمات اليت ػلملها واليت توحي 
: بتعرجات النفس وانكساراهتا أو بفرحتها وانتصاراهتا، وكل ذلك مسات الوجو

وللقلب على القلب  دليل حُت يلقاه 
وللنفس على النفس  أمارات وأشباه 

سورة ] (سيماىم يف وجوىهم من أثر السجود)كثَتا ما دلت الوجوه على مكنونات النفس 
وكثَتا ما دلت حركة عناصر الوجو على ادلكنونات الضمَت ولوال العيوف دلا . [-29-الفتح اآلية 

فضحت مغاليق القلوب، ورجفة الفؤاد دائما تلقى بتيارىا السحري على األعضاء فتتغَت ادلالمح، 
وقليلوف ىم ذوو الوجوه احلديدية اليت ال تتأثر بفرح أترح؛ إهنا وجود زبلو من عالمات التعبَت، وىي 

يف احلقيقة تعرب عن أجساد يقاؿ ألصحاهبا رجاؿ بال مالمح، ىي وجوه تتحاشاىا اللغة مثلما 
. رباشاىا التعبَت دبالمح الوجو

إف اجلسد ولوحتو الوجو ؽلكن أف يقاؿ عنو نص سردي حروفو أمارات الوجو وسحنتو، 
وكلماتو نظرة الطرؼ والتفاتتو، وسطوره بسمة الثغر وحركة احلاجب، ونصو األعلى أثر سجود على 

جبهة أو إطراقو حياء على وجو يسلم هلل تصاريف ويكتب على الوجو نص الرضا كلما رفرفت طيور 
. الروح

على صلة وثيقة بكتاب األحواؿ، ذلك أف اجلسد كتاب " اجلسد" إف عنواف القصيدة الثانية 
ثاف لتدوين األحواؿ، وملمح تتسرب منو حركة النفس يف رصد احلالة النفسية، فبمالمح الوجو تكتب 

. تعابَت اجلسد
 
 

 لحروف: عنوان القصيدة الثالثة ..
، تلك ىي العبارة اليت أردؼ هبا الشاعر عنواف قصيدتو "احلروؼ أمة من األمم سلاطبوف ومكلفوف"

. الثالثة، والعبارة البن عريب صاحب مذىب يف التصرؼ اإلسالمي
 احلروؼ مفاتيح الكالـ، وىي مفردات اللذة اللغوية ولبنات بنائها، وحقَّ البن عريب أف يعترب 

احلروؼ أمة من األمم باعتبارىا مرتبطة بالعقل مناط التكليف وىل رأيت أمة مكلفة غَت اإلنساف 
الذي يرعى يف شللكة احلروؼ، فالتكليف يف الواقع مرتبط دبن يتعامل باحلرؼ وليس باحلرؼ ذاتو، 

. ولكنو شأف التصوؼ دائما اإليغاؿ يف التجريد
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 احلروؼ أمة من األمم ألهنا تشكل رلردات يف الوجود ادلعريف لدى اإلنساف، يطبعها التفرد، 
ويطبع تآلفها التعدد، وال ينتج الكالـ إال من تزاوج احلروؼ، حىت أنو ؽلكن أف يقاؿ أف لكل كلمة 

بصمة وراثية تعيش من خالذلا يف عامل الفكر وتعرب عنو، وتتماىى يف عامل الوجداف وتنقل أحاسيسو 
. وتقلباتو

 يف احلروؼ العربية نوع من اإلعجاز، ذبلى يف افتتاح كثَت من السور القرآنية حبروؼ مفردة أو 
موصولة كنوع من التحدي للعريب يف أوؿ مكونات لغتو، ولذلك كانت احلروؼ مناط إعجاز زمن 

. النبوة ويف كل زماف
 ارتبطت أسرار احلروؼ بظاىرة السحر واسًتاؽ السمع والتهومي يف عامل اجلن واخلياؿ، وكتب 

. الشعوذة مليئة باألخبار وجداوؿ األسرار
 من احلروؼ تتشكل سلسلة الكالـ، وهبا يتحقق الفهم واإلفهاـ أو التعمية واإلهباـ، حسب 

ما يريد منشئ القوؿ بيانو وما يقتضيو ادلوقف والسياؽ، وما يقتضيو احلاؿ وادلقاـ، واحلروؼ مطايا 
وادلعاين مطروحة يف الطريق يعرفها العريب واألعجمي، وإظلا "ادلعاين ولوالىا دلا وجدت معاف أف بياف، 

. كما يقوؿ اجلاحظ" الشأف يف استقامة اللفظ
 باحلروؼ تتشكل ادلعاين يف النفس مع األلفاظ اليت تنطقها الشفاه، فنحكم على اإلنساف من 

. [قرآف كرمي] (وما يلفظ من قوؿ إال لديو رقيب عتيد)خالؿ قولو مثلما ضلكم عليو من خالؿ فعلو 
 إىل مبتذؿ ز باحلروؼ يتكوف القوؿ البليغ أو ادلهجن، فتتباىى اللغة بادلعاين احلساف، أو ترتك

. القوؿ ودنيو، مثلما ارتبطت احلروؼ هبجُت األلفاظ وحوشيها
 

 احلروؼ نسغ اللغة الذي يسري يف أوصاذلا معربا عن حالة النفس وتغَتاهتا، وبذلك ضبلت 
القصيدة الرابعة عنواف احلروؼ لتؤكد تغَت األحواؿ مثلما تتغَت األلفاظ وادلعاين، حسب تغَت احلروؼ 

اليت تشكلها أو األنساغ احلروفية اليت تسري يف أوصاذلا، فاللغة جسد أعضاؤه الكلمات وشرايينو 
وبذلك كانت الكلمات مناط تكليف لدى اإلنساف، إذ أنو زلاسب على كل كلمة قاذلا . احلروؼ

ثكلتك أمك وىل يكب )وذبمعت حروفها على طرؼ لسانو، وكما يف احلديث النبوي الشريف 
: ، وقدؽلا قاؿ الشاعر(الناس يف النار على وجوىهم أو قاؿ على مناخَتىم إال حصائد ألسنتهم

لساف الفىت نصف ونصف فؤاده  فلم تبق إال صورة اللحم والدـ 
. وحتما فالشاعر ال يتكلم لساف األبكم، وإظلا يتكلم عن لساف الناطق الذي جنوده احلروؼ
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ويبقى التساؤؿ مطروحا عن احلروؼ اليت يريد ترتيبها، وعن ماىية اللغة واألفكار اليت يريد 
تدوينها يف كتاب األحواؿ، ذلك ما يوضحو منت القصيدة اليت أغلت يف اللعب باحلروؼ يف زلاولة 

إغلاد طريقة للكتابة يطبعها كثافة اللغة وغموض ادلعٌت، ىو دبثابة الغموض الذي يلف النفس البشرية، 
اليت يسعى الشاعر إىل تثبيت أحواذلا لتقرأ من جديد، وبالتايل ؽلكن القوؿ أف عنواف احلروؼ يرتبط 

. مع كتاب األحواؿ يف صورة عن طريق فتنة وزئبقية احلروؼ
 وردة اليقين: عنوان القصيدة الرابعة ..

رمزا يقـو على أيقونة تتصف باجلماؿ وىي الوردة، لكن ىذه " وردة اليقُت"ؽلثل ىذا العنواف 
الوردة ضبلت صفة معنوية أخرى ترتبط جبماؿ الروح وليس جبماؿ ادلظهر؛ إنو اليقُت، وبالنظر إىل 

القصيدة صلدىا ضبلت لفظة وردة يف الفاربة النصية لتختم بلفظة اليقُت يف اخلاسبة النصية، وبُت الوردة 
واليقُت هتوؽلات لغوية، ال ربيل على ادلعاين ادلباشرة بشيء، وإظلا ادلعاين زلالة على فضاء اللغة الرحب 

وما ػلملو من إػلاء وما يفتحو من تأويل، فوردة اليقُت رمز ىو للقصيدة أقرب وباللغة ألصق، 
ولغتها " الوردة ادلثلى"على حد تعبَت الشاعر، والقصيدة " نربة البوح"، واللغة "دوحة الفتح"فالقصيدة 

". مياه اليقُت"
 
 
 

 دوائر الكالم : عنوان القصيدة الخامسة
الدوائر صبع مفردة دائرة، معرؼ باإلضافة ليفيد التعيُت والتحديد، وبذلك فهو يفيد التعدد 
واالتساع، وقد يكوف للدوائر نفس ادلركز، فيزداد االتساع كلما ابتعدنا عن ادلركز، وقد تتعدد ادلراكز 
فيحدث التداخل، والدائرة عند الرياضيُت خط منحن مغلق بتسم بالفراغ يف اذلندسة ادلستوية، يُعبّػُر 
بو عادة عن األحياز ادلغلقة، ويف العلـو الفيزيائية يعرب بو عن ادلسارات اليت تتخذىا األجساـ أثناء 
حركتها يف عامل الفضاء والواقع، وبذلك تأخذ معٌت رلسما خبالؼ ادلعٌت اجملرد الذي ازبذتو عند 

... الرياضيُت، ويف األدب نتكلم عن دوائر اخلوؼ ودوائر البالغة ودوائر ادلعٌت
أما الكالـ فهو ملفوظات نطقية يعرب هبا اللساف عما غليش يف النفس، ويقذؼ بو إىل عامل 

. الوجود، وبذلك فالكالـ ؽلثل معٌت كائنا يف النفس ومرتبط حبالة ما
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وبذلك فدوائر الكالـ تزداد اتساعا وضيقا حسب احلالة اليت يعرب عنها ذلك الكالـ، 
. واالنتقاؿ من دائرة إىل دائرة أخرى ىو انتقاؿ من التعبَت عن حالة إىل التعبَت عن حالة أخرى

. إف دوائر الكالـ أشبو ما تكوف بدوائر النفس وما يعًتيها من تقلبات وما يصاحب ذلك من حاالت
الثمرة عمياء، إهنا الشجرة : "وىي قولو" رينيو شار"لقد ذيل الشاعر عنواف قصيدتو بعبارة لػ

. ، ومثلما كاف الكالـ شبرة ما ذبيش بو النفس، كانت الثمار نتيجة ما تلقى بو األشجار"اليت تبصر
وكما ال ؽلكن تفسَت عمى الثمار أو إداراؾ تبصر األشجار، ال نعرؼ كنو الكالـ أو حقيقة 

النفس، غَت أف الشجرة مدرؾ عيٍت والشجرة كذلك، إال أف النفس جوىر رلرد، والكالـ طارئ 
. حادث، وعليو فارتباط الثمار باألشجار يقابل ارتباط الكالـ بالنفس

ىي دبثابة دوائر متعددة حلاالت " تنقصٍت أنثى"إف فضاءات القصيدة اليت ضبلتها الالزمة التكرارية 
. عايشها الشاعر وأراد أف يدوهنا يف كتاب األحواؿ

 تأنيث المكان : عنوان القصيدة السادسة
ادلكاف فضاء مادي، ػلقق فيو اإلنساف وجوده، وؽلارس ذبربتو احلياتية، وقد ػلمل ادلكاف صفة 

التذكَت، مثلما ػلمل صفة التأنيث، لكن الشاعر يف ىذه التجربة ؼلتار عن وعي صفة التأنيث 
للمكاف، ويردؼ عنواف القصيدة لعبارة البن عريب حىت يدلل على أف ما ذىب إليو ليس بدعا من 

، فمكة وادلدينة واجلنة، أمساء ربمل "ادلكاف الذي ال يؤنث ال يعوؿ عليو"القوؿ، وىي قوؿ ابن عريب 
التاء، باعتبار ابن عريب رمزا من رموز التصوؼ اإلسالمي وفق رؤية خاصة ومنظور شليز أسأؿ الكثَت 

غَت أف ىذه الكلمات وما دار يف حقلها ادلعجمي مل نر لو أثرا يف القصيدة شلا غلعلنا . من الدماء
. نتساءؿ عن طبيعة التصوؼ الذي يريد الشاعر التعلق بأىدابو

يف تأنيث ادلكاف انتصار لتاء التأنيث، انتصار للقصيدة، انتصار للغة، إف الذي يربط ىذا 
العنواف بفضاء اللغة وىاجس القصيدة، ىي أحواؿ سبلكت الشاعر فأراد التعبَت عنها يف رؤى منها 

. السياسي ومنها الثقايف ومنها النفسي
لكن ما الذي يربط كل ذلك بباب اذلوى الذي سلط عليو الضوء يف ادلطالع السبعة؛ حىت أنو 
ُخّيل إلينا يف البدء أننا أماـ طوؽ ضبامة جديد، وبذلك سيغرؽ الشاعر يف القصائد اليت دوهنا يف حبور 

احلب وزليطات اذلوى، لكن الشاعر أحبر بنا بعيدا عن تلك البحور، وحلق يف فضاءات اللغة وعامل 
القصيدة، ليكوف احلب واذلوى أحد الفضاءات اليت رادىا، وأحد العوامل اليت عايش حاالهتا، غَت أف 
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الدائرة األرحب اليت تشكلت فيها رؤى الشاعر ىي الصراع بينو وبُت ما ػليط بو من عوامل، ليدّوف 
. ُكّل ذلك يف كتاب األحواؿ

ومنو ؽلكن القوؿ أف كتاب األحواؿ ؽلثل ىاجس اللغة وتشكل القصيدة، وىي تنقل 
أحاسيس النفس عند معايشتها لواقع احلياة، فتكوف احلروؼ جنودا ودوائر الكالـ مدارات ووردة 

. اليقُت تاجا يكلل أعايل اللغة وأفراح الروح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :الشعـريـة الصـورة :ثانيا
 تمهيــد :

 ما على التميز و الفرادة سبنحو اليت اخلصائص من جبملة الشاعر لدى التصوير أسلوب ؼلتص
 الًتاث من أخص وجو على التصوير و اجلمالية القيم تستمد اليت احلداثة شعرية من عليو ػليل

 و اآلليات حيث من جديدا تصويريا ظلطا يشكل ما ىو و نفسو الوقت يف تتجاوزه و العريب الشعري
 يالمس و بتقلباهتا اإلنسانية ادلشاعر ؽلثل إذ ادلستحدثة األخيلة و ادلعاين حيث ومن ادلعتمدة القواعد
 ظلها يف إذ الالزلدودة بتبادالهتا الذىنية اللحظة و الفكرة مسو و البشرية اجللبة نقاء و الوجداف صفاء

 واقعي ىو ما منها فكاف احلديثة القصيدة أشكاؿ فتعددت »احلديثة العربية القصيدة أشكاؿ تعددت
 ما منها و ذىنية، برؤية اإلفضاء إىل يعمد فكري ذبريدي ىو ما و وثيق، إحساس عن يصدر الرؤية

 إىل ظلاذجها بعض يف ربولت و القصيدة، ىذه تقولو دبا يهتم ال القصيدة جبماليات منشغل ىو
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 األشطر، و اجلمل و ادلفردات توزيع و احلروؼ أشكاؿ و الكتابة بنط توظف اليت احملضة الشكالنية
 و الذىنية التشبيهات بتوظيف يتحدد الشاعر لدى التصوير أسلوب و ،1«الًتقيم عالمات و

 ادلالحظ و لديو، الشعرية الكتابة من كبَت حبيز الصور تستقل حبيث مستفز ضلو على االستعارات
 يف أو تشبيهاتو يف سواء اجملرد/احلسي ثنائية على قيامو ىو الشاعر عند التصوير أسلوب على

 إما »التشبيو طريف يقسموف البالغة فعلماء باحلسي احلسي أو باحلسي اجملرد يشبو فهو استعارتو
 تشبيو يف كما و الضياء، يف الشمس أنت: ضلو الظاىرة اخلمس احلواس بإحدى مدركاف أي حسياف،

 احلق عن الضالؿ: ضلو كاحلياة، العلو: ضلو بالعقل، مدركاف أي عقلياف، إما و بالورد، اخلد
 السوء طبيب: ضلو عقلي، بو ادلشبو و حسي، ادلشبو إما و كادلوت، اجلهل: ضلو و كاألعمى،
 االستعارات مع يفعل وكذلك 2«كالنور العلم: ضلو حسي، بو ادلشبو و عقلي، ادلشبو إما و كادلوت،
 يالحظ أف ؽلكن كما للمجرد اجملرد أو للحسي احلسي أو للحسي اجملرد أو للمجرد احلسي فيستعَت

. اجلسد الروح، الصمت، الوقت،: أبرزىا معينة شعرية موضوعات يف سبحورىا أيضا الشاعر صور على
 

:  بالحسي المجرد تشبيه -
 ربت باحلسيات ادلشبهة اجملردات دخوؿ ىو شكيل احلميد عبد شعر يف القارئ يستثَت شلا إف

 فقد اخلارجي الشعور عن يعرب قسم و الداخلي الشعور عن يعرب قسم أحيانا، متعارضُت قسمُت
 الشعور يناقض قد بل ؼلتلف الداخلي الشعور أف إال مثال كالوقت واحدا ادلوضوعي ادلكن يكوف

 الشعور اخلصوص وجو على التشبيهات و الشعرية الصور وتنوع تعدد يف يتجلى ما ىو و اخلارجي
 يف( باحلسي اجملرد تشبيو )التشبيو من النوع ىذا على الديواف بداية من نقف و باجملردات الداخلي

 ادلهم من كاف إذا و( السهو أشجار )الديواف صدارة يف نقرأه ما داللة أكثفها من لعل كثَتة صور
 أف على التنبيو أيضا ادلهم من فإف غالبا بو ادلشبو يقدـ و ادلشبو يؤخر الشاعر أف إىل اإلشارة إىل

 فيكتب النصي، البحر داخل »يغامر فشكيل ادلعاصرة الفلسفية و ادلعنوية باألبعاد لصيقة التشبيهات
 مع الواقع، مع عالقاتو نطاؽ يف إال حضوره يؤسس الذي الذايت معامل يٍت وفيوضاتو، ربوالتو و ذاتو

 يف للعفوية منتصر الشعرية الصَتورة فجائيات مع ذلك يف متشابكا انتصاراهتا، و اللحظة اهنيارات
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 داخل تشتعل وجدانية مراودة خضم يف تأيت بل قهرا، ال و قسرا تولد ال اليت ادلفردة مع التعاطي
 من يطمع الشاعر إف ز   1«اللفظ نشوة صوب اإلصلذايب التفجر مواجيد و ادلفرداتية احلضرة أسرار
 ما و حسي ىو ما بُت ليمازج اجملردة العقلية الفكرة ضلت زلاولة إىل باألشجار السهو تشيبو خالؿ

 اجملردات إللباس يسعى أنو معٌت على احلقيقة يف متفاصلُت فضاءين بتماثل يوحي بشكل رلرد ىو
 منها واحدة كل ذبسد متفرقة نفسية خواًف أي «أحواال »اجملردات ىذه كوف رغم مادية صفات

 من ىي و باألشجار عقلي و ذىٍت فعل ىو الذي السهو يشبو ىنا الشاعر إف بعينها، حاال
 الضخامة و الثبات و الرسوخ و الطوؿ مثل الصورة ىذه يف متعددة شبو أوجو ىناؾ و احلسيات
 الذىوؿ من ىو إذ ضحلة عقلية صورة رلرد ليس فهو النفسي ادلأزؽ و الشعورية باحلالة مرتبط فالسهو

 تعقيلها و األشياء منطقة يف إرادهتا يف إرادهتا تكبل و الذات على تسيطر اليت العاطفي االستالب و
 و اجتماع بؤرة ؽلثل ىو بل عابرة وجدانية عاطفة فيو يكوف الذي احلد عند يقف ال السهو أف غَت
 و السهو بُت الشبو صالت إليو تشَت ما ىو و الذات تتنازع اليت الشعوريات أو لؤلحواؿ بالنسبة توتر

 بالطوؿ كذلك األشجار توحي مثلما الثبات  و الرسوخ صلة التحديد وجو على و األشجار
 حاؿ ذلك يف تصور ىي و الشجَتات بدؿ لؤلشجار الشاعر توظيف يف يتضح كما والضخامة

 و الذىٍت الضياع من ادلتعالية احلالة تلك ىي السهو أشجار إف الذات، تعتور اليت ادلكابدة ادلعاناة
 و احلضور عاودت كلما تستفزىا و الذات رباصر اليت ادلؤقت الفراغ من حالة يشكل دبا العاطفي
 ىذه أف ذلك و ادلعشوؽ يف الصويف الفناء مع تتطابق أف توشك التصايف من احلالة ىذه و التجدد
 يدؿ ما ذلك و النوازع هبذه تاـ قبوؿ مقابل يف بنتائجها قبلي إدراؾ و وعي من تنشأ القهرية العاطفة

 على القهرية العاطفة ىذه يفرض نفسو الشاعر أف أي( السهو أشجار أوراقها )الشاعر قوؿ عليو
 أف إال.التناقض و التداخل عالقات من الكثَت ؼلتزف مونولوجيا و أنطولوجيا صراع يشبو فيما الذات
 شكيل، شعر يف احلضور على ادلركزة فكرة تصر لذلك »جاذبة نقطة يف ادلعٌت زلورة من ؽلنع ال ذلك
 لكن ادلركز، ىذا إىل شواطئو اضلسار و ادلعٌت انغالؽ بسبب النصي ادلركز إىل القارئ جذب دبعٌت
 من الكثَت توحد ذبسد السهو صورة كانت فإذا2 «اجلوىراين االنفتاح حلظة ىي ضلوه احلركة حلظة

 أو موضوعات على الشاعر تركيز ذلك مقابل يف نالحظ فإننا الشعرية التجربة داخل اجلزئية الصور
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 الصمت، )الذات أحواؿ تصور رلردة مكونات الغالب يف ىي و الشعرية التجربة يف مكينة أجزاء
 معلما الصمت ؽلثل( اجلسد )زلورىا زلسوسة شعرية مكونات وجود ؽلنع ال ىذا و( الروح الوقت،

 الرمزية الداللة ىي ذلك علة و الديواف يف وروده قلة على األحواؿ كتاب يف الشعرية التجربة يف بارزا
(  ص )الذائب القلب الغائب، النجم أرصد الصمت دىليز من أمزؽ لليلة: الصمت دلفردة

 ىو و( االختناؽ الضيق، الظلمة، )عديدة شبو أوجو لتشبيو وذلذا بالدىليز الصمت يشبو فالشاعر
 تصوير من نلمسو ما على للذات سبثلها يف الشعرية التجربة أفق رحابة إىل اإلػلاء من بلوف يشَت ىنا

 للرؤية فضاء ىو الصمت دىليز من اخلروج إف التجربة، ىذه فضاء و حركة على قيدا بوصفو للصمت
 كلمات شكل يف الشعرية العاطفة تستنسخ ضدية حركة ىو كما وعي من الرؤية تصوره دبا الشعرية

 بو لتنتقل ىواجسو و عذاباتو مرة كل يف تستعيد اليت السكونية حالتو من بالشاعر زبرج و حروؼ و
 أجل من القصيدة يف التشبو يكن فلم »الشعري دبثالو ادلتسامي عادلو إىل السفلية ادلعاناة ىذه من

 الدقة و الرباعة و ادلهارة إحراز أجل من يكن مل كما بو، ادلشبو و ادلشبو بُت ادلشاهبة و ادلشاكلة عقد
 التشبيو و الصورة عملت إظلا. آخر ىدؼ أي عن ىذا بعد االستغناء مث التشبيو، طريف بُت التوفيق يف

 عاناىا اليت التجربة نقل على قادر مهيمن واحد إحساس إشاعة على و التوحيد و الربط على
 فادلروؽ احملدودية و الضيق يالـز الذي( أمرؽ )فعل عليو يدؿ ما الرأي ىذا يؤكد شلا إف و 1«الشاعر

 يف الصمت إىل الطفيفة اإلشارة داللة الرؤية ىذه يعضد شلا و الضيق ادلكاف من إال عادة يكوف ال
 الشعرية بالتجربة يصل بل احلروؼ و اللغة و الكلم و الكالـ ضلو ذلك بعد االنعتاؽ و الديواف بدابة
 قيظ من يتدىل ما النرب حبفيف مشموال اللغة مست من أخرج الليلة نفسها اللغة من الفكاؾ حد إىل

 باخلارج الشعور إىل الذايت بالوجداف الشعور منالشعرية احلالة تنتقل ىكذا و(  ص )األشعار
 الوقت، ساعة الوقت، زلرقة الوقت، مباذخ )مثل صور يف الوقت ذبربة أماـ أنفسنا صلد عندىا و اجملرد
 كتاب يف التشبيو شعرية يف الوقت إف( الوقت جهات الوقت، مساوات الوقت، مفرزة الوقت، عثرة

 سننشد أننا أـ )التضاد و التعارض حد إىل أحيانا ادلعنوية أبعادىا تصل عديدة صور يتخذ األحواؿ
 ذبسد الوقت زلرقة إف( الوقت )زلرقة بيننا ما نقوؿ و بارتكاساتو ذ ال الذي الكالـ ادلنجم الكالـ

 للعامل و مفارؽ نفسي فضاء أو بو خاص شعور فللذات بالوقت الذات شعور دقيق ضلو على
 دبعناىا إما و لغوي كمطلق العاـ دبعناىا إما ىنا احملرقة تؤوؿ إذ الشعور ذلذا مغاير شعور اخلارجي
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 التأويلُت ىذين ففي كل على و التارؼلي و الفلسفي سياقها يف قانوين و فكري كمصطلح اخلاص
 إف الوقت زلرقة بيننا ما عبارة إليو تشَت ما وىو احملرقة و الوقت بُت الشبو بوجو اإلػلاء يف كفاية
 و شديدة آالـ من عليو ػليل دبا معاناتو و االنتظار ألمل صورة ىو و البعاد و النأي نظَت ىنا الوقت

 بالوقت الذايت الشعور فهذا االلتقاء للحظة زلوا و إزالة احلرؽ يكوف أف ؽلكن كما عميقة و مستمرة
 أخرى أحيانا يف تتعداه و أحيانا نفسو الشاعر بشخص تتعلق أخرى حاالت أو صور مقابل يف

 ربليل من يلحق فيما تفصيلو يف سنأيت الذي و آنفا ذكرناه الذي بالوقت ادلغاير الشعور لتمثل
 ىي كما باحلقيقة النفس، بذات إفضاء الشعرية فالتجربة »األحواؿ كتاب ديواف يف التشبيو خلصائص

 و قواه تركيز ىذا يتطلب و لعقيدتو، الصويف إخالص يشبهو إخالص يف تفكَته و الشاعر خواطر يف
 صدؽ على يعتمد ال ألنو ادلناسبات، شعر شيء يف الصادقة التجارب من يعد فال. ذبربتو يف انتباىو

 من ليس و اآلخرين، جملاراة مشاعر خلق عمادىا دعاية، أو مهنة الشعر من غلعل ألنو و الشاعر،
 التجارب تصدر مل و. اإلنساين القلب أغوار عن يكشف أو بالفن، ينهض أف الشعر ىذا شأف

 و يتأملوف، أنفسهم أعماؽ يف غاصوا و أصحاهبا، ذلا عاش ذبارب عن إال اخلالدة العادلية الشعرية
 بالساعة و طورا باحملرقة الوقت تشبيو لكن 1«عميقة نفسية صورا فجاءت احلقائق و ادلشاعر يسجلوف

 قوؿ ذلك يؤكد و تقلباهتا و الشعرية احلالة اضطرابات عن يعرب آخر طورا ذلك بغَت أو العثرة أو
 الكالـ بالوجـو مبتسما خياراتو إىل منهمرا وىج ادلاء مراتب سـو بالذي معتمرا أجيء  الشاعر

 العماء الوقت عثرة بيننا ما وتقوؿ الوضوح التماىي يف جبلتها تنقش وىي ادلرايا باحتقاف ومنكسرا
 الالمتناىي الفراغ من فضاء يف السقوط إىل يؤدي الذي التعثر أنو أي عثرة ىو الوقت إف(  ص)

 وصفاء الوجداف مسو وجو يف عقبة إنو نفسو للعماء موازيا يصبح وزلبوبتو الشاعر بُت كفاصل فهو
 من ادلقابل يف ؽلثلو ما مع يتضاد عثرة أو زلرقة من الوقت ؽلثلو وما اللقاء حلظة تستدعيو الذي الروح
 متعة من ينسل وىو الغيم ملكوت يف الساحبة الوردة ألق ؽلسخ الليلكي تصابيو يف اجلسد  متعة

 ساعة إىل نذىب كيف  الوقت لساعة بالنسبة األمر وكذالك(  ص  )النبيل تراشقو يف الوقت
 ادلسافات كل زبتصر ىنا الوقت صورة إف(   ص )باذلزء باء الذي الكالـ تغٍت كيف الوقت
 ولذالك ومعشوقتو الشاعر بُت التالقي تثمر اليت الساعة تلك ىو كلو فالوقت األزمنة كل وزبتزؿ
 إىل الوصوؿ ألف االلتقاء إىل توصل اليت والطريقة الكيفية عن للسؤاؿ معرضا  اللحظة ىده تكوف
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 ىي ساعة إىل زلرقة من الوقت صورة تتحوؿ وىكذا الوقت صبيع على احليازة تعٍت الوقت ساعة
 صبيع على تشتمل الساعة ىده إف الالوقت أو الوقت خارج ىو الساعة ىذه سوى فما نفسو الوقت

 ولعل نشوهتا حلظات أمسى يف الذات مع يتماىى ولكنو زلايدا الوقت يقف ال وعندئذ ادلمكنات
 إف حىت وقليلة طالت وإف حىت قصَتة تظل اللحظة ىده أف معٌت فيو بالساعة الوقت ىدا إىل اإلشارة
 تعادؿ بأف توحي لو نقيضا وذبعلو بل الفراؽ وقت عن اللقاء وقت تفصل اليت اخلصيصة وىذه كثرت
 » متعة أو ساعة الثاين ومن زلرقة األوؿ الوقت من غلعل ما وكدالك بادلستحيالت أشبو الوقتُت
 تشَت قد «ساعة »ومفردة 1 «إليها وتسعى احلرية، عن دائما تبحث ولكنها للقيود زبضع ال فادلوىبة

 الزمنية اللحظة إىل الساعة تشَت وقد تتجاوزىا ال دقيقة ستُت  تساوي واليت هبا يوقت اليت الساعة إىل
 الزمن من قصَتة مدة تظل ذلك مع ولكنها دقيقة ستُت من أطوؿ تكوف فًتة إىل تشَت وردبا اليسَتة
 الزمنية الناحية من الفًتة ىده قصر نؤكد أف نعدو ال فإننا الثالث أو الثاين أو األوؿ بادلعٌت قلنا وسواء

 بُت تقف للوقت ثالثة صورة ىناؾ أف غَت. خاصة حلظات من ؽليزه وما اللقاء يقتضيو دلا بالنسبة
 أذىب مداراهتا من الريح وردة أستل الوقت مفرزة ىي و ساعتو و الوقت متعة بُت و الوقت زلرقة
 الوقت مفرزة إف ( ص)بالغتها شاخت اليت األغاين و باللظى منتصرا ادلسمى الوقت مفرزة إىل

 الشفافية من نوعا سبنح اليت اللحظات ىذه ادلوضوعي التفكَت عليو يطلق أف ؽلكن ما حلظات تصور
 يف جاء ما يفسر ما وىو الذات إليو ترمي ما تفرز أف تستطيع اليت و ادلواقف وقراءة األشياء رؤية يف

 ادلرة ىاتو ادلوضوعية بصفتو لكن الوقت ليجابو الوقت يقف إذ باللضى منتصر الوقت أف من السطور
 فال سلتلفتُت، حقيقتُت يقرب فهو مفهومها، خالؿ من يكوف إليو النظر و شعرية، صورة التشبيو»

 عملية خالؿ من وإظلا حسية، أو رلردة كانت إذا حقيقة، كل طبيعة خالؿ من فقط إليو ينظر
 اجلديدة للعالقة ؽلكن وما. العاـ السياؽ داخل اجلمع ىذا موقع ومع ذاهتا، حبد واجلمع التقريب

 باحلسي اجملرد تشبيو عن احلديث إف. 2«ودالالت إػلاءات من تولد أف التشبيو طريف بُت ادلستحدثة
 ونقف الروح مكوف وىو األحواؿ كتاب يف الشعرية التجربة مكونات من أساسي مكوف إىل ػليلنا
 الروح، الروح،مساوات مراعي الروح، طيور ذلك أمثلة ومن الديواف ىذا يف التشبيهات من كثَت على
 إهنا ارتباكاتو يف لتغرقو اجلسد رغبة على تعلو و ترفرؼ طيور ىنا الروحالروح فلوات الروح، زبد
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 طَتا ليست الروح ىذه أف كما معا االثنُت من ادلركبة ذاتو إىل ويعيده اجلسد ثورة يوقف الذي اذلدوء
 و الدؽلومة من صراع يف اجلسد ثورة ليخفض طَت منها يعلو مرة فيكل كثَتة طيور ولكنها واحدا

 أوجو أف يتجلى و مسوات الروح ىذه تكوف كأف للروح أخرى أحواؿ يف يتكرر ما وذلك التجدد
 وللتجربة للشعر ثانية لغة فهي والتسامي االرتفاع و العلو يف تكمن السموات و الطيور بُت الشبو

 و العالقة وضوح كاف إذا )فػ سيأيت كما الديواف من بنصيبها تأخذ اليت اجلسد لغة غَت الشخصية
 الفنية الصورة مصاؼ إىل بو سيؤدياف مساحتها وضيق غموضها فإف التشبيو، تقييد يف سببا اتساعها
 التصريح عن ابتعاد ىو تأويل كل و التأويل، باب يفتح العالقة ىذه من وانطالقا ادلوحية اجلمالية

 للدقة رلانب أمر واحدية داللة ذا حضورا الديواف يف الروح حضور بكوف اجلـز لكن. 1(والوضوح
 أنت و أنثاي يا ألراؾ أنثى تنقصٍت الروح زبد والروح فلوات والروح مراعي نقرأ فنحن

 الروح تتغذى هبا اليت الوسيلة ىي األنثى إف(  ص )باللهثات ادلنتهك الروح مراعي يف ذبمزين
 مع تتماىى الروح فكأف جديد من نفسها لتكتشف النفس فيو تذوب الذي الصويف العشق فهي

 الفائض أو الزبد فتصور تتجاوزه بل احلد ىذا عند تقف ال الروح إػلائية أف إال فيو وتضمحل اجلسد
 من منازؿ أوصاب من بساتُت الروح زبد من مرايا اخلاوي األفق يف ألزرع أنثى تنقصٍت: قولو يف كما
 إف بالزبد الروح فيها تفيض اليت الدرجة إىل تزيد بل اإلرواء حد إىل سبنح األنثى إف العناب دشم

 يف مركزية كبؤرة الشاعر ذلا يعطيها اليت التشبيهات و الصور خالؿ من تتجلى للروح اإلػلائية الداللة
 دالالت مضاعفة يف التشبيو فاعلية على يدلل دبا متنوعة دالالت ازباذىا من الرغم على الديواف
 فكرة و »عنو تعرب الذي ادلقاـ أو احلاؿ حبسب لنقل و فيو ترد الذي السياؽ حبسب تتنوع اليت الروح
 فيو تظهر الذي االجتماعي للجانب مربزة كانت حيث من الوضعية، الداللية مركز اليـو سبثل ادلقاـ

 افتقاد أف ادلؤكد ومن سلصوصة، صورة على الكالـ إليراد ادلقتضية الظروؼ و األحداث و العالقات
 توضع مل ألهنا البالغي، بادلعٌت أو اللغوي، بادلعٌت مقاال سبثل ال متناثرة مفردات ورود إىل يؤدي ادلقاـ

 ىذه بتحليل قمنا لو ىذا وعلى معينا، معٌت النهاية يف تؤدي حبيث أجزائها بُت يربط سياؽ يف
 دبدلولو اللفظ عالقة حيث من أو النحو، أو الصرؼ أو الصوت مستوى حيث من على ادلفردات
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 احلاؿ وافتقاد ادلكاين، البعد يعطي الذي ادلقاـ أو السياؽ، الفتقاد زلددة داللة إىل أبدا نصل فلن
  باجملردات اخلارجي الشعور فهو ،1«للصياغة الزماين البعد يعطي الذي

 وفضاء الذايت العامل فضاء متناظرين فضاءين تستوعب األحواؿ كتاب يف الشعرية التجربة إف
 البالد وىذه الدندنات بنا سبضي أين إىل الشاعر قوؿ يف يتجلى ما يتجلى ما وىو اخلارجي العامل

 أننا أـ...البليد اخلطو نقتفي ىل يكوف ماال وتزعم غليء ال زمن إىل وتذىب مواعيدىا تنسى اجلميلة
 إىل وظلضي مرحلة يعد مل الذي القوؿ يف ونسهب رلدية تعد مل اليت والشروح ادلنمق بالقوؿ نكتفي
 إف( ، ص )التخاذؿ سياقات يف تعاىل الذي الوقت ومباذخ ادلواعيد أرض الشك ساحة
 فضاء رلرد الوقت يصبح عندما الشاعر تعبَت حد على بالوقت البليد الشعور تصور الوقت مباذخ

 بالغة أعلية من للوقت ما مع وترفا بذخا احلالة ىذه يف يصبح فالوقت الساعات و الدقائق تستهلكو
 على تتناوب اليت واألحواؿ التحوالت و التقلبات من صبلة الوقت يكوف فبينما اإلنسانية احلياة يف

 التجربة بُت ادلقارنة حيث من سواء احلضور ذلك اخلارجي العامل يف لو يكوف ال الشاعرة الذات
 يف غلسد الوقت إف بالوقت البالد ىذه عالقة حيث من اإلنسانية التجارب من وسواىا الشعرية
 يف يربز كما التجسيد إىل ميل الزمن بدؿ الوقت بلفظة تعبَته يف أنو غَت الزمن بعد األحواؿ كتاب

 يتميز الذي اخلاص أسلوهبا الشاعر لدى الكتابة شعرية ؽلنح ما وىو األخرى الشعرية التجربة مكونات
. خاصة شعرية ذبربة توليد يف العمودية األصالة من بشيء األساليب من غَته عن
: بالحسي الحسي تشبيه -

: الشعرية األبيات ىذه يف كما متكرر بشكل و ملفتا حضورا اإلطار ىذا يف اجلسد ػلضر 
 ادلعٌت هبذا ربضر اجلسد شعرية إف «األهنار ادلاء بذخ األسفار طلب اجللنار قدح النار قبس اجلسد»

 شعرية ذبربة ادلادي التجسيد صورة يتمثل وىو اجلسد يغدو حبيث الشعرية احلداثة مقوالت كإحدى
 أو الشعرية للطفولة جرحا احلسي بالوصف يسمى ما تعترب اليت الكالسيكية الشعرية للقيم متخطية
 حركات من حتمية حركة »بوصفها الشعرية احلداثة لكن األقل على خاص شعر سياؽ يف تصنفو
 بقيم تقيد أف ؽلكن ال األسلوبية والتنوعات اإلبداعية التجربة أف ترى 2«دوالهبا يقف ال اليت التطور
 سلتار كعنواف ويقدمو الشعرية ذبربتو يف أساسية حلمة اجلسد من غلعل ذلك على فالشاعر ماثلة فوقية
 بذخ ادلاء بذخ وىو األسفار طلب وىو اجللنار قدح وىو النار قبس ىو فاجلسد قصائده عناوين من
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 بينو الشبو فصلة لو بالنسبة وماىيتو اجلسد وظيفة يف تدور متعددة صورا يعطي ىنا الشاعر إف األهنار
 ذلك من وقريبا اإلسكار ىي اجللنار قدح وبُت بينو الشبو وصلة والتهييج اإلثارة ىي النار قبس وبُت
 اجلسد يف التماىي حبالة يوحي رلازا ىنا األسفار كوف مع األسفار طلب وبُت بينو الشبو وجو أيضا
 ومنها اإلرواء ومنها اإلحبار منها داللة من أكثر تتخذ األهنار أو ادلاء وبُت بينو الشبو وصلة

 كل يف بو ادلشبو إف...االنسيابية ومنها( الفرويدي ادلفهـو إىل وأقرب لو الفلسفي ادلفهـو ضد)التطهَت
 ما وىذا «األهنار ادلاء بذخ األسفار، طلب اجللنار، قدح النار، قبس» احلسيات من ىو احلاالت ىذه
 يستقيم أف ؽلكن ال باجملردات فتشبيهو وكنهو اجلسد وظيفة مع يتناقض باجملردات التشبيو أف إىل يشَت

 يف أساسية كقيمة باجلسد التصريح أف معٌت على ادلاديات إىل وردىا اجملردات ىذه ذبسيد بسوى
 يف صراع الفٍت فاإلبداع »ادلشبهات هبذه شلاثلتو مع يتساوؽ األحواؿ كتاب يف الشعرية التجربة

 وما النفس بو ربس ما بُت التفاوت استفحاؿ ضد صراع ىو واالعتباط، العفوية ضد عديدة واجهات
 واإلسكار اخلمرة ومورد واإلرواء اإلثارة منبع ؽلثل ذلك على فاجلسد1 «النص يف منو يظهر أف ؽلكن
 أو التخاطر باب من ذلك و الديواف يف وىناؾ ىنا متناثرة ادلعاين ىذه صلد أف وؽلكن التطهَت وهنر

 ونبع العطش عبق بُت يتعرى وىو اجلسد: »اجلسد عن يتحدث وىو الشاعر قوؿ مثل الذايت التوارد
 ( ص )«اإلرواء

  :االستعارة -
 يف وىي الشاعر قبل من توظيفها يرد ما وكثَتا احلداثة شعرية مقومات إحدى ىي االستعارة

 اليت نفسها بالطريقة االستعارة تقسيم وؽلكن احلداثية الشعرية الرؤية لكثافة وذلك مركبة تأيت ما العادة
 وادلستعار ادلستعار حيث من باجملرد احلسي عالقة حبسب وىي األحواؿ كتاب يف التشبيو هبا يقسم

: التايل النحو على وذلك لو
:  للمجرد الحسي استعارة  - - 

 شقوؽ من الطالع الورد البهجة أبعثرىا الليلة: »الديواف بدايات يف الشاعر قوؿ ومنها
 بو ادلشبو فحذؼ وغَتىا وأوراؽ وكتب دفاتر من األرض على يتبعثر دبا البهجة شبو فقد «الفخار

 والسعادة بالفرحة توحي الصورة ىذه و التبعثر وىي عليها دالة قرينة على وأبقى واألوراؽ الكتب وىي
 والصبيانية الطفولة إىل تشَت كما الشعر، عامل إىل والدخوؿ الصمت مفارقة عن تنشأ اليت ادلستفيضة
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 التمثل عمق ذبسد الصورة ىذه إف واألحاسيس، ادلشاعر ومنطقة العقل بقوانُت تؤمن ال اليت الشعرية
 كتاب يف األحواؿ تناثر عن متناثرة أفكارا الشعر يقدـ إذ التسطيحي العقلي الفعل مقابل يف الشعري
 لتحويل زلاولة فيو البهجة ىو الذي للمجرد والكتب األوراؽ ىو الذي احلسي استعارة إف. األحواؿ

 و الذىن من قريبة صورا فيو فيجد القارئ يطالعو مفتوح كتاب إىل النفسية وادلشاعر األحاسيس
 أو االنتقاء » أف باعتبار الشاعر هبا ؽلر اليت الشعورية التجربة ومعايشة إدراؾ من سبكنو الشعور

. 1«الداللة دلكونات ىرميا تنظيما يفًتض االستعاري ادليكانيـز بفضل احلاصل االختيار
 جل ؽليز ما وىو الشعرية التفضية يرافق اليت السريالية الصورة ىو الصورة ىذه على وادلالحظ

 دلعٌت والعاطفية الذىنية الصور من عائما فضاء تنتج أهنا معٌت على الديواف يف االستعارية الصور
 و تفاعال تصطنع اليت ادلشاركة الصورة نسق إىل الواصفة الصورة نسق من وخروجها البهجة تبعثر

 دبا الشعرية ادلعرفة ذباه ذىولية و إشراقية حالة من ادلبدع يعًتي دبا الوعي يف الشاعرة الذات مع شراكة
. وادلطابقة للتمثل شهوة ىي
:  للحسي المجرد استعارة --

 للحسي اجملرد استعارة فإف الديواف يف تداوال األكثر ىي للمجرد احلسي استعارة كانت وإذا
 أسلوب دلشاكلة الشاعر من زلاولة أنو يبدو فيما الديواف من عديدة مواضع يف األخرى ىي ترد

 صبالية وظيفة يؤدي دبا التصويرية األظلاط و القوالب يف تنويع بإحداث العربية البالغة يف االلتفات
 العناصر متناسب منطقيا، قياسا أو الطبيعي، للواقع زلاكاة الصورة تعد مل »واستغراقا كثافة تزداد

 الفهم على يسَت الذاتية، من قريب منبع من واستعاراتو تشاهبو يستمد ادلعاين، األجزاء،واضح متألف
 تراسل على يقـو للتناقضات مسرحا أو معقدا تركيبا غدت وإظلا والتجدد، البساطة ضلو غلنح و

 كل يف تتمدد اليت الكلية، التجربة بوتقة يف العضوية البنيوية العالقات اهنمار و األشياء و الدالالت
 الثاين للنمط النموذج ربليل إىل نأيت عندما 2«متوقع غَت وشعوري معنوي زخم على وتتفتح جانب

 استعار فقد «اللغة مسة من أخرج الليلة »الشاعر قوؿ يف ذلك نلمس الديواف يف االستعارات من
 يدؿ ما على وأبقى ادلغلق ادلكاف أو السجن وىو ادلستعار فحذؼ رلرد ىو دلا حسي ىو ما الشاعر

 إىل استنادا رلرد شيء وىي اللغة ىو لو ادلستعار أف االستعارة ىذه من ويظهر اخلروج فعل وىو عليو
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 الظاىرة ىو واللساف بعامة اإلنسانية الظاىرة ىي فاللغة الكالـ و اللساف و اللغة بُت التفريق
 عن األفراد ؼلتلف الذي الفردي ادلنجز ىو والكالـ أخرى من بشرية رلموعة سبيز اليت االجتماعية

 مكافئ كاف فإذا الفردية والفروؽ الثقافية ادلستويات و االجتماعية الطبقات باختالؼ بعضهم
 ذاتا واللساف اللغة فإف زلدد حليز شغلها حيث من مادية طبيعة ذات تكوف قد اليت لؤلصوات
 نطاؽ يف منو يوظف ما ذلك يف دبا الكالمي واالستعماؿ اللساين االصطالح أف غَت رلربتُت طبيعتُت
 للغة الشاعر توظيف يكوف وقد اللساف عن وباللغة اللغة عن باللساف التعبَت إىل أحيانا يتجو الشعرية

 فتكوف( احلاشية البالغة، الشروح،) ؾ ديوانو يف الشاعر أف دبعٌت السياؽ ىذا من الصورة ىذه يف
 صيغ على وثورة التقليدية الشعرية وادلعاين والصور لؤلساليب الشاعر قبل من نقديا موقفا الصورة ىذه

 وشلا الشعرية التقاليد على وسبردا الرتيبة اللغة سجن من للخروج منفذ إلغلاد سعيا الكالسيكي البياف
 إشارة السمت إىل اللغة إضافتو يف الشاعر استخدمو الذي الساخن التعبَت ادلعٌت ىذا إىل يشَت قد
 القوالب ىذه خرؽ على والتأكيد الًتاثي والنقدي اإلبداعي العرؼ يف اللغة تالـز اليت اذليبة إىل منو

 اللغة إػلائية أف غَت فيو ادلتمردة النزعة هبذه إػلاء احلالج روح إىل الديواف إىداء يكوف وقد وذباوزىا
 للفكرة سجنا عندئذ اللغة فتكوف اإلنساين دبعناىا للغة ثانية إػلائية لتشمل تتسع اللساف دبعٌت

 الشعري التشكيل مادة النغمية اللغة بُت الفصل ذلك من القصد لعل ومعطياهتا خصائصها دبجموع
 تضره ما مربزة اجلسد من تنطق لغة الشعر ألف النص، مسار يف الذات للحظة تؤرخ اليت الكياف واللغة
 غَتىا مع وتأتلق تتلوف اليت اللغة دبفردة النص يزخر لذلك» األشياء كل بالشعر تتوحد حيث الروح

 طارحة مستقبل، ىو وما راىن ىو ما بُت كلي اندماج وفق معرفيتها قاموس لتشكل ادلفردات من
 إىل طموحا اللغوية ادلعطيات تتخطى الشاعر رؤية يف الشعرية إف إذ 1 «الوجودي تدافعها إشكالية
 لدى الشعرية الصورة إف. وشليز جديد ىو ما  البتعاث وزلاولة عليها تفرضها اليت القيود من التحرر
 واالستعارة للتشبيو توظيفو بل منها واحد قسم على اقتصار عدـ حيث من بالتنوع زبتص الشاعر
 وتركيزه ديوانو يف بكثرة ذلا الشاعر استدعاء جهة من بالكثافة كذلك زبتص كما نوع من بأكثر
 وزبطيها واألخيلة ادلعاين يف بالتجديد تتميز أهنا كما فيو فريدة صبالية وخصيصة كأسلوب عليها
 وىذا. األقل على األعراؼ ىذه من والرمسي للسائد أو العريب الًتاث يف التصويرية األعراؼ من لكثَت

 وعن وحلم واقع عن تصدر أهنا دبعٌت التحوؿ احلداثية الصورة خصائص من أف القوؿ إىل ػُليلنا ما
 .    والتفاعل احلركة عن بل والسكوف الثبات عن تعرب ال فهي والواقع، األشياء وجداؿ وخياؿ حقيقة
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: االنزياح: ثالثا
لقد عمد الشاعر عبداحلميد شكيل إىل زلاولة للمسخ والتغيَت بتدمَت العالقات ادلألوفة بُت مفردات 

الواقع، واخلروج هبا عما ىو متعارؼ عليو ومتداوؿ ومن مث تكوين صور الهنائية الداللة، والهناية 
التشكل، فهي تتعدد وزبتلف ومنو زبتفي الداللة ادلباشرة وادلرجعية لتحل زللها الداللة، ويصبح بذلك 

. النص الشعري اليعطي إال تأويالت وتفسَتات زلتملة، ومتعددة
إف االنزياح يتنوع إىل انزياح سياقي وانزياح استبدايل، فاألوؿ ؼلضع لًتتيب خطي أفقي 

لسلسلة الًتكيب ويتعلق دبا ىو حاضر ومتحقق من وحدات اخلطاب، بفعل ذباورىا وذباذهبا، أما 
االنزياح الثاين وىو زلل التطبيق يف ىذه الدراسة فهو صور داللية تعترب خرقا لقانوف اللغة ألهنا ال 

تتحقق وال تفهم إال بعد ربط ماىو حاضر متحقق من وحدات اخلطاب دبا ىو غائب عنو، أي يعود 
إىل اللغة واخلربة اليت تزود القارئ أو ادلتلقي دبفردات ؼلتار ويوظف ما يراه مناسبا منها لفهم الصور 

، كما (كتاب األحواؿ)الداللية الناذبة عن االنزياحات االستبدالية، وقد تعدد ىذا األخَت يف ديواف 
. اقتصرت الدراسة على ظلاذج منها
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إذا كانت لغة اخلطاب العادي تقـو على التزاـ ادلعيار النحوي، فإف جوىر اخلطاب الشعري 
، وخرؽ ادلعيار 1"اللعب اللغوي والتناص:" ضمن سباقاتو األسلوبية يقـو على أمرين مثال زمنُت علا

ضلو ثانوي "النحوي ىو األساس دلعاينة االنزياحات النصية اليت تقـو على أساس ادلعيار النحوي إىل 
فهي خرؽ للمعيار النحوي من : مكوف من صور االنزياح، وؽلكن أف تكوف ىذه الصورة من طبيعتُت

 غَت أف االنفالت من الدائرة ادلعيارية إىل لغة 2"جهة، وتقييدا ذلذا ادلعيار بقواعد إضافية من جهة ثانية
التنقل من حالة األداء اللغوي اآليل اليت تعًتي النصوص العادية لتقـو بلفت االنتباه "منحرفة يفرض

بتشكيلها الذي يغدو صباليا، وؽلكن للداللة اليت تناط هبا حينئذ أف تتضمن بيانات جديدة تتصل 
. 3"ببقية العالقات النصية

لذلك تكمن قيمة أسلوبية االنزياح يف االنتظاـ يف سياؽ ما، ألف األثر ليس وليد اخلروج عن 
إذ لو اتسق نظاـ العبارات دوف فجوات ضلوية أو بالغية، والتأـ نسيجها دوف قفزات "ادلعيار فحسب 

. 4"لبلغت درجة مفرطة يف التماسك ادلبتذؿ يضعف قدرهتا على توليد الرؤية
وعلى ىذا يؤوؿ االضلراؼ من الًتكيب إىل التصور يف السياؽ بغية التجديد وادلفاجأة، وإال دلا ربقق 

األثر والتأثَت عن طريق تغيَت مواقع الكلمات يف ضوء ادلعٌت توخيا للمقصد الذي تنعقد عليو 
. الًتاكيب

وللوصوؿ للمعٌت غلب استيعاب الًتكيب للتصور ويتم ذلك بانتظاـ العناصر اليت تأتلف فيو 
وصوال لتجليات النص، وىو ما ػلتم على ادلتلقي فتح باب التأويل على مصراعيو مث االرتكاز على 

" كتاب األحواؿ"الًتاكيب اليت ربدد ادلقاصد بغية عقلنة ادلسارات التأويلية، وىكذا صلد أف لغة ديواف 
تنزاح عن سياقاهتا الًتكيبية يف شىت األظلاط بالنسبة دلفهـو اإلسناد ويتجو الًتكيب  تقدؽلا وتأخَتا بغية 

بعدا إدراكيا لوعي ىذا ادلبدع بادلكونات "ربقيق ادلقصود، ومن مث تتحرؾ التحوالت الداللية بوصفها 
ادلتشابكة يف الصياغة، وىو ليس إدراكا آليا ذىنيا، وإظلا ىو إدراؾ خالؽ يكشف ادلستوى اجلمايل 
للتعبَت عن طريق خلق بنية تتداخل فيها العالقات وتتبادؿ فيها التفاعالت بفنية تستمد قيمتها من 

. 5"النحو اإلبداعي
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 .360البالغة واألسلوبية، ص. ىنريش بليث- 2
. 138، ص1995، 1بَتوت ط. دار اآلداب. أساليب التعرية ادلعاصرة. صالح فضل-  3
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، كما يبدو جليا من (اللغة، الوقت، الوطن)على ثالثية " كتاب األحواؿ"تشتغل قصائد 
خالؿ القراءات ادلتعددة لتلك القصائد، ومن خالؿ صبلة االنزياحات نلحظ أف ىناؾ منطقا خاصا 

ؽليز أسلوب الشاعر، حيث يقـو على إقامة عالقات بُت ألفاظ سلتارة تبدو غَت منسجم وغَت متوقعة 
.  أحيانا ما مل ضلسن التعامل معها

إلبرازىا " كتاب األحواؿ"لذلك سنحاوؿ الوقوؼ على ظلاذج من تلك االنزياحات يف ديواف 
اليت " مدارات الُقربة"كخاصية من خصائص األسلوب لدى عبداحلميد شكيل، وبالعودة إىل قصيدة 

: جاءت غنية باالنزياحات يطالعنا الشاعر منذ البداية دبفارقة تصويرية مبينة على االنزياح حيث يقوؿ
الليلة، 

أتفرج على نفسي، 
أورقها أشجار السهو، 

 1.!!وأذريها على منصات األسفار
ولكنو يفاجئنا " عارية"الشاعر ىنا يتحدث عن ذاتو ادلفقودة، ودبا أنو يتفرج عليها يف تلك الليلة فهي 

:  بتعقيبو حُت يقوؿ
أورقها أشجار السهو 

أشجار التُت، أو اليقطُت، مثال ألف أوراقها كبَتة مناسبة لسًت العورة والتغطية، صلده : فبدال من قولو
يضيف الالمتوقع وىو السهو وىذا ما يتناىف والسًت ويبدو الكشف أو الفضح واضحا، مث يردؼ 

: ذلك بقولو
أذريها على منصات األسفار 

فهناؾ خرؽ لقانوف اللغة إذ أف التذرية تكوف للحبوب مثال، كالقمح أو الشعَت على أرض 
منبسطة، وليس على منصات، ويستمر ىذا اخلرؽ واالنزياح بإضافة األسفار للمنصات وادلعلـو أف 

وىو الكتاب، وبالتايل فالشاعر ابتعد عن اللغة العادية النثرية، وصاغ يف صورة " ِسْفر"األسفار صبع 
مدىشة تعبَته عن ذاتو، فكما تذري الرياح احلبوب، سيكتب ىو ذاتو يف قصائده لتنشر يف أرجاء 

ادلعمورة وؼللد على صفحات الدواوين والكتب على اعتبار أف ادلنصات تدؿ على الرفعة وادلقاـ العايل 
. وألف اعتالء ادلنصات لن يكوف ألي كاف 

: ويف مقطع آخر يقوؿ
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الليلة 
أمرؽ من دىليز الصمت، 

أرصد النجم الغائب 
القلب الذائب 

السماوات اليت ذبلت منابتها، 
 1أنسج أحزاف الصبار؟

:  ففي قولو
أرصد النجم الغائب، القلب الذائب، تشبث بالذات واألحالـ والطموحات، فالنجم يف علوه 

يدؿ على الطموح الذي مل يتحقق، مث اختيار الشاعر لفظة السماوات وإسناد ذبوؿ ادلنابت ذلا 
اختيار غَت متوقع وتركيب متمفصل دالليا ألف األصل األرض اليت ذبلت منابتها، إذا فهناؾ انزياح يف 

، وذلذا قيمة شعرية وداللية وصبالية تظهر من خالؿ أف أحالـ "السماوات اليت ذبلت منابتها" قولو 
. الشاعر مل تؤت أكلها وضاعت األحالـ اليت راودتو كما تذبل ادلنابت يف األرض

مث تزداد درجة التأـز عندما تصبح للصبار أحزاف نسجها الشاعر من خيالو الواسع، فنلحظ 
:  انزياحا مركبا يف قولو

أنسج أحزاف الصبار؟ 
فشكيل يطالعنا بردة فعلو حُت يقوؿ مثل ىذا التعبَت فأتى بغَت ادلتوقع وكانت العبارة مفاجئة قطعت 

سياؽ التواصل النصي، وىو ماوّلد شعرية شليزة، فالنسيج يكوف دلا ىو مادي، بينما األحزاف ىي شيء 
معنوي تكوف لكائن حي، عاقل مدرؾ ػلس، بينما الصبار كائن غَت مدرؾ، ىو نبات يعيش يف بيئة 
صحراوية معروؼ بقوة ربملو وصربه، فهو يقوؿ أسلي ذايت من األحزاف، وأستقي القوة من قوة ربمل 

الصبار، إذف الشاعر يرد أف يعرب فقداف تلك النزعة اليت كانت سائدة يف وقت مضى بادلقاومة 
. والتحمل والصرب يف عصر يرى أنو مل يعد فيو رلاال إال دلن قاـو

يف كل مقطع من ادلقاطع للداللة على " الليلة" ويف القصيدة نفسا صلد الشاعر يكرر كلمة 
الزمن الذي يريد فيو الرحيل والتحمل، والكتابة وىي تشكل نوعا من االنزياح، وقد وظفها إلنتاج 

. اإليقاع الشعري والربط بُت السابق والالحق
:  فيقوؿ
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الليلة، 
ذبيء نساء الفجر، 

شلهورات بالصهد الكاوي، 
أجرعهن رضاب ادلاء،  
أدثرىن رفيف اجللنار، 

غَت مضافة إىل الفجر " نساء"فبالعودة إىل ادلقطع السابق صلد أف األذف عندما تلتقط لفظة 
، (...ادلدينة، القرية، الشارع، احلي ): يتبادر إىل الذىن على ادلستوى االستبدايل كملفوظات جاىزة

وتكوف " فجر"ولكن الشاعر ػلدث مفارقة تصويرية مبينة على االنزياح اللغوي فيذكر بدؿ ذلك كلمة 
من جهة أخرى، فلم تعد " فجر"من جهة وداللة لفظ " نساء"فتتحوؿ داللة لفظ " نساء الفجر"

". نساء الفجر"النساء نساءا والفجر فجرا، بادلفهـو ادلتعارؼ عليو، شلا غلعنا نبحث عن طبيعة 
ومن خالؿ قراءة النص يظهر لنا جليا بعد الكشف عن ىذا االنزياح أف نساء الفجر ىن 

نتأكد من ذلك فمهر القصائد اليت ال سبوت " الكي والتدثَت"قصائد الشاعر، ومن خالؿ عالمات 
. كثَت من التعب، فاإلبداع يكوف من اكتواء الذات

: مث يقوؿ
الليلة، 

أفصل اللوف عن لونو، 
ألوذ جبهات الوقت، 

أقصد 
     مروج 

 1.!          األشجار
صلد يف ىذا ادلقطع انزياحا آخر غلسد كثافة داللية يصعب فك رموزىا وفهمها إال باالستناد 

. إىل اخللفية الفلسفية، فكيف يفصل الشاعر اللوف عن لونو؟
ضلن ال نرى األشياء وإظلا نرى األلواف ورؤيتنا لؤللواف ربجب احلقائق، شلا جعل الشاعر يفصل 

، فاختيار "ألوذ جبهات الوقت" اللوف عن لونو حىت تتبدى لو احلقائق عارية ومنها يصل للحقيقة، 
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الشاعر لكلمة الوقت واالشتغاؿ عليو وتنوع داللتو يف الديواف ككل أدى إىل انزياح، وىذا االختيار 
. ىو اختيار واعي، ينم عن قدرة إبداعية وشعرية لدى عبداحلميد شكيل

جبهات ادلدينة، جهات ): فاللوذ ىو االحتماء ويكوف بادلكاف، وبينما كنا ننتظر الشاعر يقوؿ
، يفاجئنا اختياره كلمة الوقت شلا غلعلنا نبحث عن طبيعة ىذا اجلهات (...ادلكاف، جهات الوطن

، فاللوذ متعلق "جهات ووقت"والذي جلب ىذا البحث ىو االنزياح الذي نشأ من تركيبو للفظيت 
. بادلكاف والزماف تابع لو، لكنو لدى شاعرنا تداخل الزماف بادلكاف

:  وحُت مواصلتنا القراءة يف ىذا القصيدة يفاجئنا الشاعر بقولو
. 1ادلرايا وىي تتعثر يف جبلتها

 
صلد أف الشاعر  يأيت بوصف غَت مألوؼ يكشف عن دالالت تبعث عن دافع أليم، ادلرايا 

تعكس   الصور، اخلياؿ واألحالـ واجلبلة تدؿ على الطبيعة األوىل، لكن كيف تتعثر ادلرايا يف 
. !جبلتها؟

إف من بادلرايا ىم من يتعثروف وليس بادلرايا حبد ذاهتا فالشعر يعيش تعثراتو، انكساراتو، 
طفولتو          يف عامل األحالـ الذي ربملو ادلرايا، واالضلرافات يف ىذه القصيدة ال تتوقف بل 

. تتعدى حىت هنايتها
: فهذه بعض النماذج من االنزياح فيقوؿ شكيل (اجلسد)أما يف القصيدة الثانية ادلوسومة بػ 

اجلسد، 
:  الذي نتهجاه يف أمواه الرؤية

 2اليشبو اجلسد
الذي يرف منتظما 

يواصل الشاعر مطالعتنا بانزياحاتو االستبدالية معتمدا على اختيار األلفاظ وتكثيف         
الداللة، والتهجية عادة ما تكوف للكتابة والقراءة، لكن الشاعر أسند التهجية إىل اجلسد وىو بذلك 

ينزع إىل داللة مفادىا أننا كما نقرأ احلروؼ لفهم ادلعٌت نَػَتَملَّى اجلسد لفهم الرؤيا، فيصبح اجلسد 
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لدى الشاعر أداة للتأويل وسبيال للفهم والوصوؿ إىل احلقائق، ومعرفتها على أصوذلا، فهو جسد 
. ؼلتلف عن اجلسد

: ويقوؿ يف موضع آخر من القصيدة
اجلسد، 

.. الذي أراين يف الرؤيا
اجلسد، 

الذي نتحاشاه باجلسد، 
مل يعد سوى احتقانات، 

يف خفق السموات اجملنحة، 
اجلسد الذي نتحاشاه بالروح، لكنو يكسر توقع وزبيل اآلخر : فالقارئ ينتظر من الشاعر قولو

أنو يتحاشى اجلسد باجلسد، ويظهر ىذا التهافت على اجلسد صوفية الشاعر، : بردة فعلو وقولو
فالصويف ينفلت من اجلسد الفاين أو يتملص منو ىذا اجلسد ادلنهك، الضعيف، الذي أتت عليو 

حوادث الدىر ونوائبو، فيبحث عن جسد آخر سلتلف ليس كباقي األجساد، وال دمو كدماء الناس 
وال عظامو كالعظاـ، وال جلده كاجللود، وكذلك باقي الصفات اليت ػلملها اجلسد، إنو جسد ينالو 

. الصويف وىو مشروط دبمارسة اللذة
: ويف قولو

وىي تصعد زبدا، 
 1..يف برازخ اللغة

زلور االختيار ىنا يقـو على اختيار مفردة بدؿ أخرى، فيختار الشاعر اللغة ليضيفها إىل 
الربزخ بدؿ القرب ويقيم عالقة غَت عادية بُت ادلفردتُت، تؤدي إىل إنتاج داللة جديدة عند الوقوؼ 

. على الداللة اخلاصة لالنزياح يف قولو برازخ اللغة
صلد أف الربازخ ربيلنا على مرحلة مابُت شيئُت أو ربيلنا على القرب وىي مرحلة احلياة بعد 

ادلوت وقبل البعث، ىذه احلياة قد تكوف نعيما أو عذابا، واللغة أيضا ىي حياة ـ خالؿ ادلعٌت الذي 
ربملو، فقد يكوف ىذا ادلعٌت سلبيا أو إغلابيا صحيحا أو خاطئا، صادقا أو كاذبا، وبالتايل تأخذ 

. داللة ىذا االنزياح بعدا خاص وىو أف اللغة ضبالة أوجو
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: ومن ظلاذج االنزياح يف ىذه القصيدة أيضا قولو
اجلسد،  

الذي يضمر حُت  
 1تصهل خاليا الدـ،

" تصهل"إف ىذا االنزياح مثَت للداللة الكامنة، اليت يريدىا شكيل، فاختيار الشاعر للفظة 
وإسنادىا إىل خاليا الدـ يشكل سبفصال دالليا، وىو ما يسمى يف البالغة باالستعارة فشبو تدفق 

خاليا الدـ يف حرارهتا بصهيل ذلك احلصاف اجلموح، ادلفعم باحليوية، إذ يتدفق الدـ يف شرايُت اجلسم 
. جراء تصاعد النفس فيؤدي إىل تعبئة احلواس

: ، صلد الشاعر يقوؿ(احلروؼ)ويف قصيدة 
ونسهب يف القوؿ 
.. الذي مل يعد مرحلة

 2وظلضي إىل ساحة الشك،
، يتبادر إىل ذىن ادلتلقي .."وظلضي إىل ساحة الشػ" فبمجرد أف تقع اجلملة يف أذف ادلتلقي 

، لكن الشاعر يكسر ذلك فيقوؿ ساحة الشك، وىنا ينشأ االنزياح (...ساحة الشهداء)مباشرة 
فادلضي يكوف للحي وؼلتص يف الكائن احلي أو اآلدمي، ىذا دلضي يكوف إىل مكاف وىو الساحة 
ولكن ىذا ادلكاف مل يعد داال على ادلكاف، بل أصبح يدؿ على ماىو معنوي بإضافتو الشك إىل 

ىل أف ساحة الشهداء مازالت ربمل "الساحة، وتصبح بذلك الداللة والعالقة بُت الساحتُت 
". قدسيتها أـ زالت تلك القدسية وأصبحت ساحة الشك والريب

: ويف موضع آخر يقوؿ
.. لك اليقُت ادلسًتيب

 3لك عثرة الوقت،
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فمن خالؿ زلاولتنا الولوج إىل عمق ادلفردة بتشعباهتا معانيها اليت تنتج عن مكوناهتا يف اجلملة 
ككل لنستظهر االنزياح، صلد أف العثرة تكوف لآلدمي، وىي مرتبطة بادلكاف، فتكوف عثرتو يف مكاف   

. ما، لكن الشاعر يربطها بالوقت، كيف ذلك؟
الشاعر أراد أف يوضح أف األزمنة ال تصيب أوقاهتا، إذ كنا ننتظر انتصارات فإذا هبا تصبح 

، اليت (دوائر الكالـ)وتستمر ىذه االنزياحات اليت ميزت أسلوب الشاعر يف قصيدتو . انكسارات
زبرج بنا عن النمط ادلألوؼ منتجة إبداعا فنيا، وزبلق إثارة عند ادلتلقي، ومن ظلاذج االنزياح الوارد فيها 

: قوؿ الشاعر
الذي ال يقوى على إغواء اللغة،  
 1وىي اليت تتجشأ يف متسع الضيق،

فبمجرد التقاط ادلتلقي لفظة تتجشأ ػلس بادلفارقة التصويرية إذ كيف تتجشأ اللغة؟ ويزداد 
األمر تعقيدا وتأزما حُت يكوف ىذا التجشأ يف متسع الضيق، فالشاعر قد صبع بُت ادلتناقضُت 

. ويدفعنا ذلك   إىل االنتقاؿ من البنية السطحية للعبارة زلاولُت الوصوؿ إىل بنيتها العميقة يف ادلعٌت
التجشأ يكوف لآلدمي، فاإلنساف حينما يتجشأ يقـو بفعل غَت مرغوب، وبالتايل فتجشأ 

. اللغة ىو إفضاء يقـو بفعل غَت مرغوب فيو من الكالـ، وأين يكوف ىذا التجشأ؟
ىو يف متسع القيـو ادلفروضة، اليت تكبح الفرد ورباصره، وسبنعو من بعض احلريات، وىنا نشأة 

ادلفارقة التصويرية، وتبدت الداللة الكامنة وراء ىذا الًتكيب، فهي تشَت إىل كسر القيود ادلفروضة   
على اإلنساف عندما يريد أف يفضي أو يبوح دبا ىو غَت مرغوب فيو، دبا ىو مرفوض شرعيا أو 

. أخالقيا   أو عرفيا أو غَت ذلك
: وصلده يف مقطع آخر يقوؿ

: تنقصٍت أنثى
ألتواشج مع زخات ادلطر، 

وىو يتواثب يف شلشى العشاؽ، 
وىم يعربوف الربازخ الصعبة، 

ضلو فيايف النفس، 
. 1..األمارة باحلب
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الفيايف أو الصحاري الشاسعة ربمل داللة االتساع، كما أهنا عطشى تبحث عن االرتواء، والنفس 
تريد االرتواء باحلب، وترتوي ألهنا شديدة الرغبة يف ذلك، ومن ىنا يباغتنا الشاعر بشيء آخر غَت      

متوقع، باختيار األلفاظ وربطها ببعضها فبدؿ قولو النفس األمارة بالسوء تصادفنا النفس األمارة 
باحلب ألف تواشجو مع األنثى، حّوؿ السوء إىل حب، وأصبحت النفس أمارة باحلب، وكما أف 

النفس األمارة بالسوء تلح يف طلب السوء وتوقع صاحبها يف اذلالؾ، تلح نفس الشاعر يف طلب 
. احلب

: ، فنجده يقوؿ(تأنيث ادلكاف)أما قصيدة 
إين انتبذت الريح، : ال تقل

.. ومشيت يف درب الغواية والبديع
: ىي السماوات تقصفها

الزوابع، 
      وادلوانع، 

 2             والنشاز،
من خالؿ قراءتنا ذلذه ادللفوظات يبدو جليا االنتهاؾ الذي مارسو الشاعر على قوانُت اللغة، 
فاالنتباذ يكوف للمكاف، وىو مل يشر إىل انتباذ مكاف قِصي أو انتباذ مكاف قريب، أو مكاف آمن أو 

غَت ذلك فهو يتحدث عن انتباذ الريح، والريح من طبيعتها احلركة، عدـ االستقرار، كما أهنا تدؿ        
على اذلالؾ وعليو فهو يشَت إىل انتباذه لكل ما ىو مهلك، وسلوكو درب الغواية، وكما أف البديع 

زلسن صبايل يف اللغة فالشاعر يدلل بو على ربسُت ادلعصية يف عُت الفرد وكذا ما غلده اإلنساف من 
. حسن ولذة يف تلك الشهوات

: وقد قاؿ الشاعر قدؽلا
كم حسنت لذة للمرء قاتلة        من حيث مل يدر أف السم يف العسل 

. (تأنيث ادلكاف)وصلد الشاعر يقوؿ يف قصيدة 
: يا صديقي

.. ال دليل للدليل
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فامض يف رحاب األرض، 
واستبق الدليل، 

قد تكوف الضحية والقتيل، 
.. القتل قتل

.. واف تعددت االسامي واللغات
 1..فأحذر ظل لغاتك واجلهات

: من خالؿ الوىلة األوىل يتضح لنا يف ىذه األسطر تناص حاد مع القائل
من مل ؽلت بالسيف مات بغَته           تعددت األسباب وادلوت واحدة 

 
وضلن ىنا لسنا دبعرض احلديث عن التناص، وإظلا إشارة فقط لالستشهاد، فالشاعر بعد أف 

ربدث عن تعدد األسامي واللغات، نراه ػلذر من ظل اللغات واجلهات وىو بذلك ؼلرج عن 
االستعماؿ العادي وادلألوؼ والتعبَت البسيط، كما ؼلرج عن النثرية ليصوغ يف صبلة تصويرية رائعة تلك 

الفكرة اليت يرد إيصاذلا إىل القارئ، إذ ليس للغة ظل وال للجهات، ولكن الشاعر ػلذر من ادلوت 
الذي قد يأيت بغتة يف أي حلظة ومن أي جهة وبأي وسيلة أو سبب، فهو ربذير من التمييز الذي قد 

. نقع فيو
وخالصة القوؿ يف ىذا العنصر أف ظاىرة االنزياح كخاصية من خصائص األسلوب عند 

عبداحلميد شكيل تشكل جزءا مهما يف لغة نصوصو الشعرية، ولعبت دورا بارزا يف اجلانب الداليل 
لتلك النصوص وحولتها إىل لوحة فنية بديعة األلواف، عميقة اإلػلاءات، مكثفة األفكار، والعواطف، 

، ومهما "األحواؿ"شلا جعل ىذه الظاىرة السمة األكثر بروزا يف ادلستوى الداليل يف ديواف كتاب 
كانت قدرة الشاعر اإلبداعية إال أف مهارتو تظهر يف اللعب بالكلمات ليصيب قلب ادلعٌت ولب 

 .الفكرة، وىذه ادلهارة ال تتأتى إال دلن احًتؼ اللغة، وأحاط بالتجربة من كل جوانبها
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: الغموض الفني في الديوان: أوال
  ما يالحظ على الشعر اضتديث ك اظتعاصر ظاىرة الغموض اظتالزمة لو، ك كأف اظتبدع يتهرب من 

القارئ حىت ال يكتشف ما ىو خفي ك مستور ك ما يتوارل خلف سطور القصيدة الواحدة بل خلف 
السطر الواحد، أك إلجباره على قراءة النص قراءة كاعية ك بتفكَت ىادئ، كما أف الدارس بإمكانو أف 
ينظر إىل القصيدة من زاكية بل من زكايا أخرل ك بذلك تعدد الرؤل ك التفسَتات، إف الشعر اضتديث 

ال يعدك أف يكوف بديال للشعر القدمي، فغابت عنو الرؤية الواضحة، فنجده ال يقول على غتاىرة 
 اصتديد الشعر ىذا إف»(عز الدين إشتاعيل)اظتتلقي، ك لكن ؾتد من يعلل ىذا الغموض بأمور أخرل 

 اصتادكف حاكؿ رمبا ك النقيض، موقف منو كقف رمبا بل القدمي الشعر اجتاه عن متتلف رتاليا اجتاىا نتثل
 حائال يقف ما كثَتا لكن ك اصتديد، االجتاه ىذا ك أنفسهم يكيفوا بأف الصعوبة تلك على يتغلبوا أف

 بذلك أعٍت ك كجوده، مقومات من مقـو اضتقيقة يف ىو اصتديد الشعر يف خاصة التكيف ىذا ك دكهنم
 .1«الشعػر ىذا غموض

يرل أف »حيث (إبراىيم السمراين)  ىناؾ من ال يرل أف الغموض حسنة يف الشعر اصتديد مثل
الغموض اؿتراؼ متعمد عن اللغة كالفهم، فجل ىؤالء يتشبعوا بصحبة الكلمة ك مل يعانوا كوف اظتادة 

ا كأدركوا أف ال طاقة عتم ذاللغوية كثيقة الصلة بنفوس أصحاهبا ألهنا تفصح عنهم كلعلهم أدركوا ق
فاجتهوا على اإلغماض ك كاف من ذلك أنك تقرأ فال خترج من قراءتك  (النص الشعرم)مبعاصتتو

. 2«بشيء، ك إف رتهرة القراء غَت متفقُت على ما يكوف عتم من قراءهتم
ك اظتتلقي بطبيعتو كتد نفسو أك راحتو يف الشعر أكثر من غَته من الفنوف ك لكنو قد ال كتد 

 . 3«إضفاء شيء الغموض ك اإلهباـ»مطلبو كمبتغاه ألف الشعر فيو 

ك أحيانا يوصف الشاعر بالغامض، ألننا اعتدنا التعامل مع اللغة بوضوح، إف الشيء الذم متلق 
ألنو يريد الوضوح من الشعر ك داللتو ك اظتعٌت الواضح ك مىت كاف ما  الغموض ىو كجهة نظر القارئ،

ذلك انعدمت، فمتعة الكتابة ك اإلبداع تظل غَت مكتملة إذا عجز القارئ عن فهم النص ك متالف 
التفاعل معو ك اكتشاؼ مغزاه ك لذلك ال مفر من كجود ىذه الظاىرة، ك لكن مردىا قد يكوف اظتبدع 

... كقد يكوف اظتتلقي كذلك
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إف الشعر العريب اظتعاصر قلما متلو يف سياقو ك تراكيبو ك موضوعاتو من ظاىرة الغموض 
ال ينبغي تسمية الشيء يف كضوح، ألف يف التسمية قضاء على معظم ما فيو من متعة مث ألف »لذلك 

على أنو كتب أف . األلفاظ اللغوية قاصرة عن التعبَت عما يف الشيء من دقائق يوحي هبا ىذا الغموض
. 1«يكوف غموضا يشق عن داللتو بالتأمل، لئال تصَت الصورة لغزا من األلغاز

فالغموض ىو سالح ذك حدين إف استطاع اظتبدع أف يكرسو على خطو اإلكتايب كانت ػتفزا 
ك بالتايل عدـ فهم الرسالة الفنية من طرؼ . قويا ك مثَتا للمتلقي، كإف فشل يف ذلك كقع يف اإلهباـ

الغموض الداليل  كاظتعنوم أك إجراء : اظترسل إليو، ك عليو فالغموض قد يأيت من جوانب ثالث
استحالة الصورة الفنية أك الغموض يف الرموز اظتوظفة، فالشاعر اظتعاصر قد يقع يف مثل ىذا الغموض 

الشاعر »إذا مل لتسن التصرؼ يف لغتو ك صوره ك انزياحا تو كدالالتو كعتذه الظاىرة أسباب عديدة،فػ 
كتيب أنو ىو كحده الذم يفهم شعره، ك ال يعنيو بعد ذلك كثرة التأكيالت ك تناقضاهتا ك تنازع الناس 

. 2«حوعتا
كؾتد الشاعر يعمل على توظيف تلك الثقافة ك تكريسها يف أعمالو الفنية ك اإلبداعية، خاصة 

بعض الشعراء يكثركف من توظيف األساطَت القدنتة ك يلحوف عليها، فالثقافة اإلغريقية ك اليونانية 
أك ما شاكل ذلك من رموز كتعلها الشاعر عنوانا لثقافتو ليقنع اظتتلقي . القدنتة ك الغربية بصفة عامة

يتزاكج استخداـ األسطورة يف شعرنا اظتعاصر بُت االستخداـ »ذ على استحضارىا إ بسعتها ك قدرتو
اطتارجي اآليل منفصلة عن التجربة اظتعاصرة، ك ىي زخرفيو أك تقدـ دليال  على ثقافة الشاعر أكثر 

يف حالة الشعرية أك على السياؽ ...ك تكوف األسطورة شاىدا ال « من كوهنا دليال على شاعريتو
كقد استدعاىا الشاعر لتكوف استعراضا لثقافة أكثر ؽتا استدعاىا « كىي موجهة إىل العمل الفٍت

 .3«السياؽ للتعبَت الوظيفي

فاظتتأمل عتذه النصوص الشعرية اظتعاصرة كتد أف ظاىرة الغموض قد أحدثت الفجوة الكربل، 
فكانت الفاصل بُت كثَت من ىذه النصوص الشعرية اظتعاصرة كلكننا كتب أف نقر بأف الشعر كاألدب 

عامة متتلف يف لغتو عن اللغة اليومية كاللغة الشعرية ليست بطبيعة اضتاؿ اللغة اليومية، ألف اعتدؼ 
لكليهما متتلف، فإذا كاف الشعر يعتمد لغة اإللتاء ك اإلشارة فإف اللغة اليومية تعتمد لغة الوضوح 
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كاظتباشرة ك لذلك ختتلف الكلمة الشعرية عن الكلمة النثرية، حبيث ترتقي الكلمة الشعرية إىل أبعاد 
أخرل عالية ، بل ترتفع عن ذاهتا ألهنا حتمل يف كياهنا دالالت متعددة كتزخر مبعاين ىي يف حقيقتها 
أكثر ؽتا تتضمنو الكلمة يف حد ذاهتا فهذه اإلشارة بلغة اإللتاء جتعل من الكلمة الشعرية تقفر أكثر 

على قوعتا، فتتكلم بأكثر ؽتا تقوؿ ك على العكس من ذلك ؾتد الكلمة النثرية اليت تقبع يف شكلها ك 
دالالهتا الظاىرة فال حتتمل أكثر من ذلك، ك يرجع ىذا إىل قوة إدراؾ الشاعر كمبدع لقدرات اجملاز، 
ليمنح اللغة مساحات ك فجوات أرحب من دالالهتا ك معانيها األصلية، ؽتا كتعل اللغة متينة ك قوية 
أكثر من خالؿ الظالؿ اظتعنوية اليت تتشبع هبا الكلمة، فتتنوع الدالالت ك تتجاكز ما نتكن أف نفهم 

فلغة الشاعر ىي لغة مغايرة للغة العادية ك كلماتو ختتلف عن الكلمات اظتستخدمة يف . منها ظاىرا
اضتياة اليومية ألف الشاعر يستثمر كل طاقات اللغة الشعرية من خالؿ التصوير ك اإللتاء ك اظتوسيقى 

ك اإليقاع، فهو انتهاؾ مباشر للغة العادية، ك لكن ىل كل مبدع يستطيع أف متلق اللغة الشعرية 
. ك أف يعرؼ كيف يستنفذ كلماهتا من خالؿ استغالؿ طاقاهتا يف شىت غتاالهتا ك مستوياهتا. اظتناسبة

إف القدرة على اطتلق ك اإلبداع ال تأيت إال لشاعر خرب معٌت اللغة الشعرية ك عرؼ كيف يستعملها 
لتخدـ رسالتو الفنية أك قضيتو اإلنسانية أك قضاياه اظتختلفة، ك جتعل اظتتلقي يتواصل معو ك يتفاعل 

. إكتابيا مع ىذه الرسالة، ك ىي القدرة اليت جتعل من ظاىرة الغموض كسيلة إكتابية
كحُت تتصفح كتاب األحواؿ لعبد اضتميد شكيل ال ؾتد التعبَت باألسطورة أك الرمز كثَتا، 

لكن ؿتس بأف شكيل لو لغة ثانية يستخدمها لنقل رسالتو، لبث أشجانو ك ىي لغة شعرية تضفي 
على النص رتالية تعد خاصية من خصائص األسلوب عنده، تلك اللغة تستثَت اظتتلقي الذم لتتاج 
إىل فك غموضها ك تفكيك صورهتا، فالديواف يف سوره الشعرية نتثل نسيجا مًتابطا، لتتاج إىل فهم 
للمعٌت بشكل عاـ ك يربط اطتيط األكؿ جبملة اطتيوط األخرل، ك إال كقع يف صعوبة لفهم شفرات 

ليس باألفكار نضع القصائد بل »النص، ك مفتاح ىذه الشفرة ىو الكلمة اظتوظفة ال الفكرة ك اظتعٌت 
. 1«بالكلمات

كحُت قراءة سطور الديواف ال نتكن لنا أف نقف عند رتيع الكلمات ك الًتاكيب اظتوظفة لنربز 
سر غموضها ك إكتابياتو أك سلبياتو، فيكفي أف نستعرض فتاذجا من ىذه الًتاكيب، لنتبُت مدل 

توفيق الشاعر يف التوظيف السليم عتا، ك مدل تأثَتىا يف اظتتلقي إكتابا أك سلبا، ك ىل ىو تكريس 

                                                 
  99 ص 1991 دمشق 1مطبعة اصتمهورية ط.  اضتداثة يف حركة الشعر العريب اظتعاصر. د خليل اظتوسى-   1



 الخصائص الداللية في ديوان كتاب األحوال ................................ لثالفصل الثا
 

 

 

 -129-  

لغموض اإلهباـ أما أف ىذا الغموض غموضا فنيا حقيقيا قصده الشاعر ألجل إيصاؿ رسالتو الفنية ك 
اإلنسانية؟ 

: فنجد الشاعر يقوؿ
الليلة، أسرج 
عتباف الورد، 

الشجر اعتارب 
 !من شطحات الكتاب

الليلة، 
أطوؼ بأؿتاء األصداء، 

األجساد اظتنثورة، 
!التعابَت اليت ضاقت بقشرهتا

 الليلة،
 األشتاء، أترصد

 األكصاؼ،
! !  جبلتها يف تتعثر اليت اظترايا

 الليلة،
 النهر، أنثى أًف

 اضتائر، اطتطو
! النار معراج يف استول ما

 الليلة،
 اللغة شتت من أخرج

 النرب، حبفيف مشموال
 1!األشعار قيظ من يتدىل ما

 ك مقطوعاهتا، رتيع يف كاحدة بلغة تتميز( القربة مدارات)الشاعر عنوهنا اليت القصيدة ىذه
 أرادىا اليت رسالتها ػتتول إىل للوصوؿ اإلظتاـ مث التفكيك على اظتتلقي كقدرة ربط إىل حتتاج لغة ىي
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 تفككيو بقدرة دتيز فإذا كبَت، دكر لو القارئ أك اظتتلقي أف ؾتد اظتقاطع ىذه قراءة كأثناء الشاعر،
 تعوزه اظتتلقي كاف كإذا االمقوؿ، عند يقف ك اللغة ىذه أغوار سرب استطاع كاسعة مشولية ك  حتليليو

 يكوف كقد العميقة بنيتها السطحية بنيتها أك بباطنها ظاىرىا إىل يصل لن فحتما العمق ك اضتصافة
 فهم عن يعجز الذم للمتلقي أك اللغة، عتذه توظيفو طريقة ك للمبدع إما أساسا ترجع أسباب لذلك
. اظتبدع رسالة

 ك العتباف)الظاىر يف البعض ببعضها عتا عالقة ال كلمات بُت يربط الظاىرة لغتو يف فالشاعر
 اطتطو )بُت ك( النهر ك األنثى )بُت ك( كالكتاب الشطحات )بُت ك( اعتركب ك الشجر )بُت ك( الورد

 فضاءا لتخلق العادم اظتألوؼ عن خترج سابقا قلنا كما اللغة دامت ما كلكن ،...كبُت( اصترة ك
 الالمقوؿ اكتشاؼ أك ثانية قراءة إىل لتتاج فهذا كإيقاعاتو، تصوراتو ك بتخيالتو الشاعر يبدعو جديدا

 حقيقة الغموض »أف حيث شفراهتا، ك رموزىا بفك إال ذلك إىل الوصوؿ نتكن ال ك النص، يف
 لتقق ك بذاتو، يكتفي الذم اإلنشائي السياؽ قلب يف تتموضع الشعرم، النص يف الوجود كاحية
 اليت النص يف اإلبداع طاقة أنو الواضح، اظتنطقي االستدالؿ قواعد ك الواقع مراىنات عن بعيدا ىويتو
 قراءة عرب تقربنا أك الكثيفة، ظالعتا تلقي اليت اإلكتابية، الدالالت من هنائية ال عوامل على مداه تفتح
 الذم الشيء عتذا مرآة ىي إفتا ك. يسر يف نبلغها أك ألفة يف نأتيها ال جتربة مدلوالت من عنيدة

 نالحقو ك منو، التحرر إمكانية بغَت منو نتأمل ك حتديده على القدرة دكف كجودنا خفايا يف نتحسسو
. 1«انقطاع بال كلو العمر

 قارئ إىل ك ، أخرل قراءة إىل حتتاج السابقة الشعرية السطور يف اظتعتمدة اصتديدة فاللغة
 الطبيعة لفظة من الشاعر جعل فقد اظتتناقض ظاىرىا من يتنصل ك بداخلها ما كيستنطق يستنبط
 الكتاب ك الشعراء للغة بديال تكوف كلكن لغتو مع كاحدة لغة لتصبح يتحرؾ ك يتكلم كائنا اصتامدة

 زاد ما( الكتاب شطحات من اعتارب الشجر )قولو يف كما بالغرض تفي كال تنفع ال أصبحت اليت
 يف اظتتعثرة اظترايا ك بقشرهتا فاقت اليت التعابَت ك يهرب، ىو ك الشجر صورة اللغة ىذه قيمة من

 أدبا استحالت الشاعر فصور الشاعر، خياؿ أبدعو ؽتا غَتىا ك الكلم شطح ك النار معراج ك جبلتها
 كحفيف حفيف للنرب )فأصبح األحاسيس ك الرؤل عن فنية قدرة ك مبهارة عربت حيث للغموض
 اطتطو )ك( شطحات للكالـ )ك( كالبيت عتبات لؤلسرار ك )كاضترارة( قيظ األشعار )ك( األشجار
 للمبدع الفنية القدرة ك اطتياؿ بُت رتعت مبدعة فنية صورة اللغة كانت فهكذا ،(حائر كالكائن
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 يف العربية اللغة إمكانيات عتا تستجيب الفنية الطاقة اصتسم، ىي الفنية كالقدرة الركح ىو فاطتياؿ»
 حبيث اللغوية، قدراتو طريق عن الفنية الطاقة ىذه الشاعر جسد فقد ، 1«تصويرم ك موسيقي تناغم

. جديدا لغويا عاظتا ليخلق اظتتنافرة اظتفردات بُت اصتديدة اللغة يستثمر أف استطاع
: يقوؿ( اصتسد )قصيدة يف ؾتده ك

 اصتسد،
 اصتسد، تعرؽ من مترج الذم
 األناشيد، بزىو مطعونا يكوف

 عاشق، لضى من ىجت اليت
! القرىب ػتتدـ يف يتلول
 يتعرل ىو ك اصتسد

 اإلركاء، نبع ك العطش عبق بُت
 القصائد، هبزج موصوال يكوف

 الصلب بُت من انسحبت اليت
 اظتصدات، جتد علها الرغائب، ك

 لذاذاهتا، تشاكس اليت
 العبوؽ، مهب يف اليت

 2الرعد، غوايات مشر الذم
  األثالـ سول

 بالصد اظتوشورة
 اصتسد
 لربؤيا، أمواه يف نتهجاه الذم

 اصتسد يشبو ال
 منتظما يرف الذم

 العايل انتعاظو يف
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 اصتسد
 يكرب الذم

 اضتمقاء، اللغة حاضنات يف
 العطر، باعتبارات مصدكما يكوف

 اظتراشي مشبالت يتناسخ ىو ك
 اصتسد
... الكتابة مراعي يف أراين الذم

 اصتسد
 الفتح تسابيح أهتجد أبصرين الذم

 اصتسد
 باصتسد نتحاشاه الذم

 إحتقانات، سول يعد مل
 ،1اجملنحة اظتاكات خفق يف

 الظاىرة مباديتو البشرم الكياف إىل باصتسد يرمز الشاعر ك ،(اصتسد )من تبدأ القصيدة
 معطاء اضتيوية، ك باإلنسانية مفعما فاعال إنسانا لتمل جسد فهناؾ نفسو، اآلف يف الباطنية كمعنوياتو

 هبذا ىو ك...نذال قاصرا، نرجسيا، أنانيا إنسانا لتمل ألنو لو قيمة ال ثاف جسد ىناؾ ك كفيا، ؼتلصا
 ك بانزياحاهتا اظتميزة الشعرية اللغة خلقتها عدة صور خالؿ من يستثَته ما بقدر اظتتلقي، بلغة يباشر ال

 شك ال( اصتسد تعرؽ من مترج الذم فاصتسد )اللغوية الًتاكيب يف مألوؼ طبيعي ىو ظتا اخًتاقاهتا
 ك اضترية غَت لؤلناشيد طعن فأم( األناشيد بزىو مطعونا )قولو ك اظتثالية اإلنسانية القيم بكل ؽتيز أنو

 ك الوفاء ك اضتب يف اإلنسانية القيم أشتى تربز اليت( العاشق لظى )ك للتجدد الدعوة ك اضتياة حب
 أم ك معنوم بوصف يكوف ال للجسد فالتعرم( القصائد ىزج( )العطش عبق )قولو ك  اإلخالص

 الرعد غوايات )ك( العبوؽ مهب )ك التضحية إىل تدعو تكن مل إذا للقصائد ىزج أم ك للعطش عبق
( الريح سيدات )ك( العطر اعتبارات )ك( اضتمقاء اللغة)ك( الوقت متعة )ك( الساحبة الوردة )ك( 
 ىو ما ك تتناىف جديدة لغة أهنا فسنجد القصيدة ك للنص متعددة قراءة خالؿ فمن ،(الرماف كىج)ك

 لغتها مفردات تنحت أف بعيد حد إىل استطاعت اصتادة اضتداثية الشعرية التجربة »ألف عليو متعارؼ
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 هبذا ك. 1«الفٍت الغموض بالتحديد إنو غموض، أم ليس لكن ، الغموض منظومة داخل الشعرية
 حبسب القارئ عنها يكشف متعددة معاين حتمل بل كجيز مبعٌت مقيدة غَت ما نص يف العبارة تصبح
 اليت األسلوبية خصائصو ك رتاليتو الشعرم النص يكتسب ذتة من ك الشعرية باللغة كمعرفتو ثقافتو
«. التفاعل ك للتواصل اظتتلقي يدفع

 ىذا أف إال عليها، يبدك الذم الغموض من الرغم على الشاعر كظفها اليت الشعرية اللغة إف
 كرد ما عدا ما معظمها يف ؼتتارة صور استحدثها اليت الصور ألف اإلهباـ، يف الشاعر بو  مل الغموض

 فػ الدىشة ك  اإلعجاب إلثارة( الرماف كىج ك اضتمقاء اللغة )اظتتناقضُت بُت ربط من بعضها يف
 لفت ك الدىشة، إلثارة يقًتف، ال ما قرف ك كتمع، ال ما جبمع اظتتناقض ك اظتتعارض يربط»

.  2«االنتباه
 اللغة ك العبارات سطحية من تفهم ال بشكيل خاصة شعرية لغة خلق على عمل ىذا كل

 أساسها فنية معاين ك لغوية شحنات من السطور كراء ما قراءة خالؿ من تفهم ما بقدر الظاىرة
 اظتعاصر اصتزائرم الشعر من فتوذجا الشعرم اإلبداع ىذا كاف رمبا ك للمبدع الفنية القدرة أك اطتياؿ
 على يعمل كبَت فٍت حافز ىناؾ بل اظتتلقي، منو يتذمر الذم السليب الغموض شراؾ يف يقع مل الذم
 توظيف من متلو شكيل اضتميد عبد شعر ألف ك. التواصل ك التفاعل عملية يف القارئ إشراؾ

 اظتتلقي كد كسب لتاكؿ بركية ك ثاقبة بنظرة فهو اضتديث العريب الشعر ميزت اليت الرموز ك األساطَت
 بعنف إغراءه ك اآلخر مع الشراكة جسور مد على تقـو شكيل عند الكتابة إسًتاتيجية»ألف عقلو ك

 تنوع عن الناجتاف النصياف الصد ك التمنع ينخلق اظتستول ىذا كعند النص، لعبة غمار خوض على
 القراءاتية جعبتو يف ما يشحد أف النص عناد العنيد النوعي، للقارئ يتيح ؽتا اختالفهما ك اظتستويات

. 3«للمعٌت الزئبقي االنفالت ليواجو
 يف إلغراقها نظرا التقدير أك الفهم سوء فب اظتتلقي األحياف بعض توقع قد الرمزية تلك ك
 اإلغريقية األساطَت يقتبسوف الشعراء بعض الغموض حدة يزيد كؽتا »اإلهباـ تصل حىت الفوضى
 ظتشاعر حتد مبثابة لغرابتها األساطَت ىذه ... كسيزيف دتوز ك أدكنيس أساطَت مثل القدنتة، اليونانية
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 يكوف أف ك اظتتلقي، لدل مفهومة تكوف أف كظيفتها أداء يف األسطورة استخداـ من اعتدؼ ك القارئ
. 1«مشاعره حقيقة مع متجاكبا العاـ مدلوعتا

 رتيع يف للمتلقي مثَتة معربة موجية، كاحدة، لغة من يبدع السابقتُت القصيدتُت يف الشاعر ك
. شعريتو على الوقوؼ ك النص ليفهم معها، يسًتسل القارئ جتعل الشعرية، مقاطعها

(: اضتركؼ)قصيدة يف الشاعر يقوؿ ك
 الدندنات؟ بنا دتضي أين إىل
 اصتميلة، البالد ىذم ك

.. مواعيدىا ننسى
 كتيء؟ ال زمن إىل تذىب ك
.. يكوف ال ما تزعم ك

 البليد؟ اطتطو نقتفي ىل
 الشهداء، سلم هنبط ىل

 2ظلهم؟ على كفتشي
 الذات حَتة عن تعبَتا الشكلية بنيتها يف تظهر اليت القصيدة بداية السابقة الشعرية فالسطور

 ك العقوؿ ذىبت فقد( البليد اطتطو نقتفي ىل )األليم اظتاضي استحضار على ذلك كيرجع الشاعرة،
 سلم هنبط ىل )يعود ال ك يتجدد ال ماضي بزمن األمة دتسكت ك القيم، كأقتلت الوطن، نسي

 لو ليس الوقت ك منها، جدكل ال كالشركح مقيتا شيء الكالـ كيصبح( ظلهم؟ يف كفتشي الشهداء،
: فيقوؿ قيمة

 القوؿ يف نسهب ك
.. مرحلة يعد مل الذم

 الشك ساحة يف كفتضي
 اظتواعيد، أرض
 الوقت مباذخ
  1التخاذؿ سياقات يف تعاىل الذم
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 ارتبط اطتياؿ الف كبَت غموض يف يقع مل فالشاعر سبق، ؽتا كضوحا أكثر كاف ذلك كل لكن ك
 جعلت رتيلة صور ىناؾ ذلك مع ك للشاعر التصويرية باظتقدرة ارتباطو من أكثر بالزمن اظتعاش بالواقع

 ك( دتطر فالدندنات )االشًتاؾ ك التفاعل على حتفزه ك تثَته ك اظتتلقي تستدرج إكتابية كسيلة الغموض
 الشاعر اشتغل ىكذا ك( تسبق األمنيات )ك( سلم للشهداء )ك( بليد اطتطو )ك( كتيء ال الزمن)

 أخرل أشياء إىل القارئ لتيل بذلك ىو ك البعض، ببعضها مستعارة كلمات بربط الصورة على
 تضاعف »اضتداثة،فقد شعراء شتات من شتة تلك ك اضتدث مع يتفاعل ك الصور هبذه فينتشي

 انسياب إىل الشكل انضباط كمن اظتتحوؿ، رتاؿ إىل الثابت رتاؿ من اضتديثة البنية طتركج الغموض
 الباطنية الوحدة إىل اظتتسلسلة اظتنطقية الوحدة من القصيدة، كلية إىل البيت جزئية من التجربة،
 عددية ت  إىل الشعرم الفن أحادية من ك اظتعريف، الًتاكم إىل البسيط الوجداف علية من اظتتزامنة،
 جعل الشاعر ك . 2 «اضتضارم باعتم الشامل الوعي إىل األغراض ك اظتناسبات من ك. اظتختلفة الفنوف

 الرموز تلك عوضت فنية أدكات( كاطتطو الزمن ك اظتواعيد ك كالوقت: كالقوؿ )الرموز بعض من
. الشعرم الًتكيب داخل كظيفتها أداء على فعملت التاريخ ك كاألسطورة األخرل

 يف دتيزت الفنية جتربتو من استمدىا خاصة كقفة الشعرية رسالتو أداء يف للشاعر كاف كىكذا
 فنجده اظتبدع تناكلو الذم اظتوضوع بطبيعة مرتبط خاص فٍت بطابع الديواف قصائد من قصيدة كل

(:  اليقُت كردة )قصيدة يف يقوؿ
 مداراهتا من الريح كردة استل

  اظتسمى الوقت مفرزة إىل أذىب
 باللضى، منتظرا

.. بالغتها شاخت اليت األغاين ك
.. الربارم انتقاظ يف أزتز ىل
 التويح؟ اعتبارات على أعرج أـ
  شتواتنا، يف مر الذم أقوؿ ك

. السياؽ يقتفيها نربة أك منتجعا أك متسعا، يعد مل: شتواتنا من ىج الذم
: يقوؿ مث
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 161مرجع سبق ذكره ص .  إبراىيم رماين- 2



 الخصائص الداللية في ديوان كتاب األحوال ................................ لثالفصل الثا
 

 

 

 -136-  

 اظترايا أقوؿ ىل
 النت، إناث أقصد
 البديع باألفوؿ اغتول الذم

 جهة، إىل سر ك
 تناءت،
 كناءت،

  بالرفاه، هبجتها تصطفي تعد كمل
 1الكالـ رتر إىل تسلل الذم

 تفاجئ عادية غَت أقواال منها جاعال اظتناسبة، اللغة يوظف لذلك باألحزاف مشحن فالشاعر
 الشاعر هبا ينطلق فنية أداة الغموض ىذا كاف فكم أغوارىا، يسرب ك يتأملها ىو ك  تدىشو ك اظتتلقي

 بو ترتقي جديدا، تركيبيا جسرا منها جعل ك تلتقي ال مفردات ك ألفاظ بُت كاشج رسالتو،فقد لبث
 تشكلها يف لغة ىي( الكالـ رتر )ك( الريح فوردة )التصويرية ك اللغوية الرباعة ك الفن مستول إىل

 اإلبداعية بقدراتو الشاعر أف إال كاحد، معجم من كليث متنافرة، ألفاظها ألف الفهم على تستعصى
 الريح أف إذ الشاعر ذاتية من انطالقا االؿتدار ك االهنزاـ تصور ك الصورة، ك اطتياؿ مع لتتعالق بينهما

 ك األخرل تلو الساعة باألمر مترج الذم اظتقيد للزمن حتديد ىو الوقت مفرزة ك للفراغ مسرحا ىي
 ذاتية رغبة تليب تعد مل ك شاخت اليت األغاين لغة من األمة ىذه ضتاؿ استنفار ك الدقيقة بعد الدقيقة
 بكل ضتق الذم اطتراب ك اضتزف ك األمل حالة عن يعرب اظتعاين تلك بُت التماثل فهذا عنها يبحث
.فينا شيء

 ينقلو الذم اطتطاب إىل لعلو لو ذىٍت حتفيز ك اظتتلقي، مشاعر لدغدغة كسيلة ىو فالغموض
 للمشاعر مغذيا ك ػتفزا يف كانت كما دكرىا ك لوظيفتها مؤدية تصبح كمل شاخت فاألغاين اظتبدع
 متينة عابرة بلهي مستمرا، عطرىا خالدا،ك أركتها يظل حقيقة ليست( الريح سوسنة )الثورية ك النبيلة

 مفرزة يف الؿتساره الزمٍت باشتو إال لو ىوية ال فهو اإلنساف عند قيمة لو يعد مل كالوقت الرياح، تذركىا
 السمات من الكثَت نتنحها ما ىذا ك »داال توظيفا اظتوظفة اللغة بواسطة اظتقصود الفٍت اضتل فهذا
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 فضاء فيها متلق كما كالغنائية، اطتطابية ك التقرير ك اظتباشرة من ابتعادىا كمنها بقائها، يف الفاعلة
. 1«مكانيا ك زمنيا األبعاد كاسع ختيال

: الشاعر فيقوؿ سطورىا ثنايا يف الغموض نلمح الكالـ دكائر قصيدة يف ك
 أنثى، تنقصٍت
 كضوحا، أكثر ألراكم

 النجـو إىل تتطلعوف الذين أنتم
 الفراغ، امتداد يف شعرىا تسرح كىي

 ركنقها كتغادر
 بذخا، تتخانج كىي
 اظتخملية، األساكر تبتاع كي

.. الشرفات أفق إىل كتذىب
 أنثى، تنقصٍت
 اظتاء، ألهبج
 اعتباء يف اليت اطتيل كأسرج

 2اللغة مغاين يف أصرخ ك
 مراع من يلزمٍت كم

 نساء، من يلزمٍت كم أقصد
 أنثى، تنقصٍت
 منصاتو، على القوؿ ليستقيم

 ، الذم الكالـ يقوؿ ك
 3اصتنوف يرتضيو

 السابقة قصائده يف فيها، يتخبط ظل أزمنة حلوؿ من حل على النص ىذا يف ينفتح فالشاعر
 كعلى جهة، من للرجل بالنسبة األنثى بأقتية يؤمن ألنو ،(أنثى تنقصٍت )القصيدة مفتاح خالؿ من

                                                 
 89، 88 ص 2000قراءات يف النص العريب اضتديث ك اظتعاصر، من منشورات احتاد الكتاب العرب . خليل اظتوسى. د-  1
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 فتبدك الشعرية، السطور تفاصيل ندخل اظتفتاح ىذا نتجاكز عندما ك أخرل، جهة من اإلنسانية اضتياة
 أنثى تنقصٍت )الًتاكيب داخل اظتتضادة ك اظتتناقضة للكلمات الشاعر توظيفات جراء اظتعٌت غامضة

 إىل حتتاج فهي. 1...(للغابة اإليكولوجي التوازف ليتم البحر، مع البحر لتوأمة الفلكية، الدكرة لتتم
 اطتطاب فحو لكن ك الشاعر من موجو فاطتطابالغموض، مكن إىل للوصوؿ شفراهتا تفكيك
 بالرغم ك تذبل ك رتاعتا تفقد نفسو اآلف كيف اصتميلة كاظترأة شعرا للنجـو حيث نفسو على منغلق
 غتدا تسقط ىي ك أغتادىم إىل ينظركف العرب ك تشًتل ك تباع جارية تصبح فهي دالعتا ك غنجها

 على قضت اليت اظتصائب ك اظتآسي ىي فكم كالتخمة، البذخ حياة يف غارقوف ىم ك اآلخر، بعد
 خطابو الشاعر يضيق مث العتيد اظتاضي ك أغتادنا استأصلت ك أعراضنا استباحت ك كجودنا ك ىويتنا

 ففؤاده عاطفة، إليو بالنسبة فاألنثى اظترأة، أقتية على مستفيقا باألنثى مستنجدا نفسو إىل يعود ك
 ك يرل، ما حبسب السند فهي األنثى سول يعوضو ال القوؿ ك اللغة ناحية كفقدانو ذلك، إىل لتتاج
 إبداعية فنية نكهة أعطى الغموض ىذا لكن ك غامضة لوحة يف الشاعر هبا جاء شعرية صورة تلك

 عن عربت اصتماعي الذايت الرمز خالؿ من »فػ نفسو من الشاعر فيو انطلق الذم اطتطاب إىل تضاؼ
. 2«خاصة العربية األمة ك عامة، اإلنسانية عاشتها اليت النفي ك الرعب سنوات

: الشاعر فيقوؿ( اظتكاف تأنيث )األخَتة القصيدة يف أما
 بعيدا، يطَت اضتماـ جتعل ال
 كارتا، تكن كال ال

 الفجاج تعَتىا كالريح
 اظتاء، أطلق

 السهوب، ك الفيايف يف
 اظترايا تلد علها

 الطيوب؟ ك بالشوائب املة الرزايا ك
 ستطلع اليت اصتراء تلد أك
 اصتديد الصوت ك األشياء كرطة من
: يقوؿ مث
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 كحدؾ لست
 شراع؟ بال فلك يف مر من

 كحدؾ لست
 اظتتاع؟ يؤرقو من

 كحدؾ لست
 اظتباع؟ الوقت شريعة على مر من

 كحدؾ لست
1الرعاع سخف على كتيء من

 الغموض فانقشع كضوح ك طالقة ك انسيابية أكثر أصبح ك القصيدة يف الشاعر اسًتسل لقد
 فهم ك قابلية أكثر اظتقاـ ىذا يف اظتتلقي يكوف ك اتول ك باظتضموف عالقة لو الشكل  أصبح ك

 متلقيا النص ىذا يف فأصبح اظترسل ك البوح مقاـ يف ذلك قبل كاف الشاعر ألف الرسالة، ك للخطاب
 الذات ك اظتبدعة الذات بُت صراع ىو ك السابقة قصائده يف طرحو عما اإلجابة يريد بو كأف ك

 أحوالو ك ذاتو الشاعر يف اإلشكاؿ يكوف قد لذلك. ؼتاطبا ك متلقيا النص ىذا يف فأصبح اإلنساف
 تعربىا كالريح كارتة عتا حراؾ ال ذاهتا على اظتنغلقة األمة ىذه من ك اجملتمع ىذا من فرد فهو اظتتلقية

 تلك ك تصرفاهتا نتارس ىو ك ألكضاعها يتأمل الذم الشاعر مثل مثلها األنات تفتح ال فهي الفجاج
. منها فرد ىو ك أمتو ك غتتمعو ينقد يظل الذم العريب الفرد حالة
 شكواه ك ديوانو حوصلة ألهنا كثَتا غموضا يكتنفها مل ظاىرىا يف كاضحة القصيدة ىذه كانت لقد

(. األحواؿ كتاب )هناية يف عتا أيضا أراد اليت قضيتو ك الشاعر رسالة تلك ك أحوالو ك
 ك رموزه، خالؿ من الفٍت الغموض ظاىرة على ديوانو يف الشاعر اعتمد فقد قولو سبق ظتا حوصلة ك

 بأف الحظنا قد ك الذاتية، التجربة ك الشعرية اضتالة تصوير قصد اظتتضادين، بُت اصتمع ك صوره،
 الدالالت ك اظتعاين إجالء على تعمل فنية، أداة ىو ما بقد اإلهباـ إىل بو يرم يكن مل غموضو
: يلي ما نستنتج أف نتكن منو ك الشكلية بنيتها الظاىرة اللغة كراء الدقيقة

 استعماؿ يف اضتداثة النثراشعراء شعراء عند معركؼ ىو مبا ترتبط مل الشاعر عند الغموض ظاىرة- 
.    الشعبية ك اؿ أك التاريخ ك الرمز
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 ك أدبية أداة ك فنية كسيلة ىو بل شكيل اضتميد عبد عند ذاتو حد يف ىدفا الغموض يعد ال- 
. استثارتو ك اظتتلقي لتحفيز إبداعية

. إكتايب داليل غموض ىو بل الرمز أك الفنية الصورة استحالة من الغموض يأيت مل- 
. الطيعة الرموز ك اإلستعارية الصورة على يعتمد الشاعر عند الغموض- 
 بنظرة إليو النظر نتكن ال الشعرم التفكَت طبيعة ألف الشعرم التفكَت طبيعة يف خاصية الغموض- 

. التواصل عملية إلحداث أكثر التجربة عمق إىل حاجة يف اليـو الشاعر ألف سلبية
. الشعرية الصور ك  للغة اإللتاء عمل يًتؾ ال التفصيل ألف مركزة لغتو اضتديث الشاعر- 
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: الـــداللــي التعـــدد :ثانيا
 مدلوالت لو كاحد لفظ »يكوف أك عدة مدلوالت الواحدة الكلمة تعمل أف الداليل بالتعدد يقصد
 لكن ك. 1«فيو تستعمل الذم السياؽ عن منعزلة ،(عملية )العاـ معناىا(  )فلفظ عدة

 عملية مبعٌت ؾتدىا قد إذ الكالـ، من فيو تأيت الذم باظتوقع اظتختلفة السياقات يف الكلمة معاين ترتبط
. كىكذا جتارية عملية أك إسًتاتيجية عملية أك جراحية

 مبالمح القصيدة لتتم تتضافر اليت الظواىر من غتموعة عرب للنص العامة الدالالت تتعدد قد ك
 أف ؾتد اظتدركس الديواف تتبعنا فإذا منفردا( العربية )الواحدة اللغة إطار يف أسلوهبا جتعل خاصة،
 ألف »اللغوية الدراسات يف اعتامة القضايا من الداللة فيجعلو الواحد اللفظ على يشتغل قد الشاعر

 مقياس ك كظيفتها ك اللغة قواـ الداللة كانت ذتة من ك معٌت، ك لفظ يف ك معرب ىو كما ك اللغة
 التعدد ىذا من فتاذج سنأخذ ما بقدر كلها عندىا نقف أف نتكن ال ك ،2«انتقائها ك كفايتها
 متناثرة ك مبعثرة الديواف يف اظتوظفة األلفاظ ؾتد إحصائية بطريقة ك الديواف، داخل اظتوظف الداليل

: التايل النحو على جاءت قد ك قصائده بُت
نسبتوعددهاللفظ

 كالكالـ كالقوؿ اللغة- 
 الوقت- 
 اظتاء- 
 األنثى- 
 الضوء- 
 الورد- 
 اصتسد- 
 السماء- 
 النار- 
 الركح- 
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 األحزاف- 
 بساتُت- 
 الريح- 
 األشجار- 
 الطيور- 
 األغاين ك األناشيد-

 اظترايا- 
 اإلغواء- 
 الرغبة- 
 القلب- 
 الظل- 
 اظتباىج- 
 الصوت- 
 األرض- 
 البحر- 
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%المجموع

 حيث متفاكتة بنسب جاء األلفاظ عتذه الشاعر توظيف أف السابق اصتدكؿ على فاظتالحظ    
 ك عابرة، مواطن يف جاء أكثرىا بينما كاضحا، أسلوبيا ملمحا أك, أسلوبية خاصية بعضها شكلت
( الكالـ ك القوؿ ك اللغة )الديواف يف يرد لفظ يكثر ك. التوضيح فائدة زيادة باب من فقط ذكرناه
 تاله مث(  )باظتئة عشرة تسعة فاصل عشرة سبعة بنسبة مرة(  )سبعُت بعدد جاء حيث
 فاصل ذتانية بنسبة ك مرة(  )ثالثُت ك ستس بعدد اضتاظتة اللحظة أك الزمن عن اظتعرب( الوقت )لفظ
 فاصل ستة بنسبة مرة(  )عشرين ك ذتاين بعدد( اظتاء )لفظ كتاله( , )باظتئة كستسُت تسعة
 مرة عشرين ك ست بعدد عامة اظترأة عن اظتعرب( األنثى )لفظ ليأيت ،( )باظتئة كذتانُت سبعة

 ك  النجم عن اظتعرب( الضوء )لفظ ليأيت(  )باظتئة ثالثُت ك ذتانية فاصل ستة بنسبة ك( )
 أربع بنسبة أم مرة( )عشرين بعدد الصباح ك اإلشراؽ ك الفجر ك اظتصباح ك الربؽ ك القمر
 ك         النوار ك الرلتاف عن اظتعرب( الورد )لفظ جاء مث(,  )باظتئة كتسعُت كاحد فاصل

 ك ،( )باظتئة كستُت ستة فاصل أربعة بنسبة مرة(  )عشر تسعة الزنبقة ك العطر ك القرنفل
 اثناف فاصل أربعة بنسبة مرة()عشر ذتانية بعدد( السماء )لفظ ليأيت ،(اصتسد )لفظ جاء باظتثل

 ك اظتشعل ك الوىج ك اصتمر ك القيظ ك اللظى، عن اظتعرب( النار )ذلك يلي ك ،( )باظتئة كأربعوف
 باظتئة عشرة سبعة فاصل أربعة بنسبة مرة(  )عشر سبعة بعدد القبس ك الرماد ك اللهب ك الشواظ

  اطتنازات ك الرزايا ك الشجن ك اصتراح ك اظتراثي عن اظتعربة( األحزاف )ك( الركح )لفظ ليأيت ،()
 الغابة ك اظتشاتل ك العشب ك اظتركج عن اظتعربة( البساتُت )مث الوجع، ك اضتسرة ك الذنوب ك اطتطايا ك
 ،( )باظتئة كأربعُت ثالثة فاصل ثالثة بنسبة مرة(  )عشرة أربعة بعدد النبات ك اضتقوؿ ك

 باظتئة كتسعُت أربعة فاصل اثنُت بنسبة مرة(  )عشرة أثٍت بعدد( الريح )لفظ بعدىا ليأيت
 فاصل اثنُت بنسبة مرة(  )عشر إحدل بعدد( الطور )ك( األشجار )لفظ بعدىا ليأيت ،()

(  )مرات عشرة بعدد( اظترايا )لفظ مث( األناشيد ك األغاين )لفظ كيأيت ،( )باظتئة سبعُت
 ك الرغبة ك اإلغواء )األلفاظ تأيت ك ،( )باظتئة كأربعُت ستسة فاصل اثنُت بنسبة منهما لكل
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 ألفاظ أخَتا مث ،( )باظتئة كتسعُت ستة فاصل كاحد بنسبة مرات(  )ذتانية بعدد( القلب
 كاحد فاصل كاحد بنسبة مرات(  )سبعة بعدد( األرض ك البحر ك الصوت ك اظتباىج ك الظل)

 مقدرة بنسبة أم(  )سبعة ك مئة أربع األلفاظ عتذه يلي كما اجملموع ك ،( )باظتئة كسبعُت
 ك. الديواف يف اظتاثلة األلفاظ جبملة مقارنة ،( )باظتئة كذتانُت كاحد فاصل تسعُت ك بتسع
 مث الوقت مث( كالكالـ كالقوؿ اللغة )ألفاظ ىي الديواف يف ىيمنة ك ترددا األلفاظ أكثر أف ؾتد عليو
 الديواف، يف ػتوريا ك ىاما  مرتكزا ك أساسا تشكل كوهنا إىل ذلك يرجع ك األنثى فلفظ اظتاء لفظ

 ىندسيا نظاما ليست اللغة إف »كالمو ك قولو ك لغتو ىو تطلعاتو ك أزماتو عن للتعبَت الشاعر فسالح
. 1«اإلبداع من خلت ك اضتياة عن لتوقفت كذلك كانت لو ك ػتكما،

 حديثو من شعرم إبداع أم متلو ال كحتما الزمن، عن حديثا يقتضي القضايا جتسيد أف كما
 غيض أك فيض حالة يف إما فهو اظتناخ، لتحوالت ختضع متغَتة طبيعة ذك اظتاء أف أساس( »اظتاء )عن
 ك اظتعنوم للعطاء كرمز للمرأة اظتتمثل األنثى ك العطاء، ك النماء ك للخَت رمز ىو ك.2«استواء أك

 مدل على أكالدنا أكالد ال ك أكالدنا، يستطيع ال قد كثَتة، فواتَت لدينا تزاؿ ال »الركحي ك النفسي
. 3«اعتذاره ليقدـ يكفي ما اظترأة من تعلم قد سيكوف اظتستقبل رجل إف للمرأة، يسددكىا أف قركف
 قادرة الوجود، إىل مترج أف قبل الرجل حتتوم اليت فاظترأة »االستمرار ك اضتياة على اضتافز أهنا كما
 فلماذا صبياف مث طفال مث كليدا مث جنينا  بالرعاية تتعهده فهي الوجود، إىل خركجو بعد احتواءه على

.  4«الرجولة ك الشباب سن يف ىو ك احتوائو على تعجز
 عتا كمادة الواحدة الكلمة »فػ متباينة دالالت على انفتحت ؼتتلفة سياقات األلفاظ عتذه كاف قد ك

 بُت عالقات ذتة يكوف أف تطلب كاحدة كلمة أهنا اظتادة، ىذه معاين فيو تتعدد كاسع داليل غتاؿ
. 5«القسم ىذا يف تدخل اللغة ألفاظ من كبَتة بنسبة اظتادة عتذه اظتختلفة اظتعاين
: كاآليت كركدىا حسب مرتبة األلفاظ بعض دالالت نوضح أف لنا كنتكن
: الكالم و القول و اللغة ألفاظ- 

                                                 
 . 39ص ،  1 ط .منشورات جامعة السابع من أفريل.  علم األسلوب مفاىيم كتطبيقات.ػتمد كرمي الكواف.  د- 1

 .189 ص ،  مرجع سبق ذكره. عبد اضتفيظ بن جلويل-2

 .186 ص ،1993عزؼ على أكتار مشدكدة، دراسة يف شعر سعاد الصباح، اعتيئة اظتصرية العامة للكتاب . نبيل راغب.  د- 3

  187 ص ،اظترجع نفسو-  4

  .1 ص ،2008 سورة يوسف فتوذجا، دار  نشر كتاب اظتؤدتر العاشر عاـ . التعدد الداليل بُت النظرم ك التطبيق.نادية رمضاف النجار.  د-5
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 أك منطوقة كانت سواء البشر هبا يتعامل معلومات ك إشارات عن عبارة مفهومها يف اللغة
 أداة »ىي ك األفراد، بُت تواصل كسيلة عامة فهي الرمز،  اإلشارة ك اإللتاء طريق الوعي مكتوبة،

 فهي إذا.1«أخرل ك رتاعة بُت خالؼ على اإلنساف متربه ظتا حتليل مقاييسها على لتصل تبليغ
 ىناؾ أف ؾتد عليو ك الكالـ، ذاؾ أك القوؿ ىذا يسَت الذم النظاـ فهي الكالـ، ك القوؿ تتضمن
 أما »الكالـ، ك للقوؿ كمنطق اللغة خطابو يف اعتمد الشاعر الكالـ،كذلك ك اللغة بُت عالقة
 الذخَتة من االختيار مبوجب يتم الذم القوؿ فهو ،(اللغة )الذخَتة تلك من اظتنفذ اصتزء فهو الكالـ
. 2«الذىن متتزهنا اليت القواعد كفق على ك الذىبية

: قاؿ حيث الديواف يف القوؿ ك الكالـ ك اللغة لفظ كرد كقد
 احتقانات، سول يعد مل
 اجملنحة، السموات خفق يف

 زبدا، تصعد كىي
. 3اللغة برازخ يف
: قولو ك

 باعتزء؟ باء الذم الكالـ نغٍت كيف
 الوجدة سامق من نطلع كيف

 ؟اللغة زاىي إىل
 نذىب ىل
.. اظتسمى؟ القوؿ سياقات يف

 الكتابة ـتوف ىل
.. اظتهجن القوؿ سافل يف نسقط

 الذم الكالـ ك
 السواد فتحات يضيء ال

 ،اللغة خترصات على الشاىد أيها

                                                 

   .14ص.  د ت . دط. اللسانيات ك تطبيقها على اطتطاب الشعرم، دار العلـو للنشر ك التوزيع. رابح بو حوش.  د-1 

 . 26ص .  دت. دط. دراسة يف أنشودة اظتطر للسياب)البٌت األسلوبية . حسن ناظم - 2

 .30، 29 ص ،الديواف. عبداضتميد شكيل-  3
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.. البدد ؽتكنات أقصد
 اظتسرة، بالكفاءات ػتاصر أنت

 ،اللغة طقطقات
. 1اعتباراهتا أكىل ختوف ىي ك
: يقوؿ مث

 ،اللغة اعتبارات لك
 خترج، ىي ك اللغة أقصد

.. صراطاهتا من
.. اللغة صرامات من! آه
 ماج الذم قوؿ ك
.. اجملرة ارتعاشات يف
 باظتراحل، مكتسح أنك أـ
 ،2اظتسمى بالقوؿ ك

 من ؼتتلفة الدالالت أف ؾتد القوؿ ك الكالـ ك اللغة من لكل الشاعر توظيف نالحظ ؿتن ك
 الكوف إىل الدنيوم الكوف يتجاكز علويا ك فوقيا شيئا اللغة من جعل حيث آخر، إىل سياؽ

 ليجعلها الرفيع مقامها ك اللغة شأف من يعلي بذلك ىو ك النعيم جنة يف الربزخ يوجد اآلخركف،أين
 ك خالقو من للتقرب حياتو يف اظتؤمن يعمل مثلما مضٍت، ك جهيد بعمل إال يطاؿ، ال مثاليا شيئا

 كما إليو، الوصوؿ أجل من يعمل مقاما أصبحت فاللغة الفردكس، جنة ك ثوابو نيل ك بغفرانو الظفر
 للخصب العشب ك األرض حتتاج كما رعاية ك غناء ك ثراء إىل لتتاج شيء على دؿ الكالـ لفظ أف
. النماء ك

 على داؿ ثانية جهة من ك الكالمي االبتذاؿ معٌت جهة من علينا نتلي فهو القوؿ لفظ أما
 ك( اللغة خترصات )العجز ك التصور معٌت على ذلك بعد اللغة دلت مث التصور، ك اإلهباـ ك الغموض

( . اللغة طقطقات )اضتاصل اظتفعوؿ ك اإلكتايب األثر على دلت

                                                 
 . 41، 40، 39، 38 ص ،الديواف. عبداضتميد شكيل-  1

 . 43، 42 ص اظتصدر نفسو،. عبداضتميد شكيل-  2
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 الواحد اللفظ أف الداليل فالتعدد »داللة ك معٌت من أكثر على ليدؿ اللفظ شكيل يوظف ىكذا ك
. 1«معنيُت من أكثر على يدؿ

 خالؿ من اضتاصل السليب األثر أم سلبيا معاكسا معٌت اللغة لفظ داللة من كذلك نفهم كقد
 إكتابية تظل لكنها ك  التواصل ك اطتطاب يف كظيفتها أداء عن اللغة تعجز عندما( اطتيانة )عن حديثو
 لك )اظتتلقي يف إكتابيا تأثَتا مؤثرا شيئا لتصبح بأدكاتو يطوعها ك زمامها الشخص نتتلك عندما

 من اللغة خترج)اظتألوؼ عن اطتركج ك التمرد معٌت عن نفسو باللفظ عرب كما(. اللغة اعتبارات
 يف يكمن الفعلي مفعوعتا ألف بالقوؿ يربطها عندما النظاـ ك االنضباط معٌت عن عرب ك( صراطاهتا

 ىو ك( اظتسمى القوؿ )لذلك مقابل ىو ما ليعطي يتساءؿ، بذلك ىو ك كالـ، ك قوؿ من تصدره
 يف تتباين القوؿ ك الكالـ ك اللغة دالالت ؾتد ىكذا ك اختياره يتم ال ك علينا يفرض الذم الكالـ

 من دترده ك ثورتو عن هبا ليعرب أدكات ك كسائل األلفاظ ىذه من كتعل الشاعر ألف ؼتتلفة، سياقات
 ك العالمات ك بالكلمات يلعب بأنو يوقتنا الشاعر إف »أخرل جهة من انتكاساتو جتسيد عن ك جهة

 إعطائو ك بنيتو طتلخلة تسميتو دكف إليو اإلشارة أك جتاكزه ك الواقع ظتراكغة منو ػتاكلة يف ىذا ك الرموز
 ك النص ابتذاؿ إىل يؤدم صياغتو إعادة ك ػتاكاتو أك بالواقع االلتصاؽ إف متميزا، رتاليا بعدا

. 2«لتخطيو جاىدا الشاعر عمل ما ىو ك فجاجتو
:  الوقت لفظ- 

 سياؽ حسب ذلك يتجاكز قد ك اجملازم أك اضتقيقي الزمن عن التعبَت بالوقت نقصد ك
 ىذه اإلنسانية، اإلرادة جوىر إزاء الزمن فاعلية عدـ مؤكدا الزمٍت البعد على »الشاعر ركز ك الكالـ
. 3«التاريخ منطق مع منسجمة ك اإلنساين الوجود ضتقائق ؽتثلة ألهنا هتـز أف مبقدكرىا اليت اإلرادة
: الشاعر يقوؿ حيث
 الليلة،
 لونو، عن اللوف أفصل

 ،الوقت جبهات ألوذ
 أقصد،

                                                 
 01مرجع سبق ذكره ص . نادية رمضاف النجار. د-  1

 .8، 7. تقدمي ديواف مراثي اظتاء لعبد اضتميد شكيل. حسُت سترم-  2

 .263 ص ، مرجع سبق ذكره.ػتمد صاٌف الشنطي.  د- 3
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 مركج     
 األشجار          

 ،الوقت خطيئة من يتطهر الذم
 ،الوقت متعة من ينسل ىو ك
!! النبيل تراشقو يف
 الشك، ساحة إىل فتضي ك

 اظتواعيد، أرض
 الوقت مباذخ

 الوقت ػترقة بيننا ما: نقوؿ ك
 اطتطاب يضيق ظتا الوقت نشوة لنا
 القوؿ سطوة لنا

.. اليأس ساعة نلونو الذم
 اصتميلة، البالد ىذم ك

.. مواعيدىا تنسى
 كتيء؟ ال زمن إىل تذىب ك

 الوقت شاىق إىل نذىب كيف
 نغرم كيف

 فتحات ذتة ىل
 باـتراماهتا؟ تضيق ال

 الوقت كتعل ما ذتة ىل
. 1خياناتو؟ إىل يذىب ال

 ك اظتوعد، ك الساعة ك الزمن ك الوقت عن السابقة الشعرية السطور يف الشاعر حتدث لقد
 إىل أـ ساعة أـ دقيقة أـ ضتظة أكانت سواء معينة زمنية أك زمانية حقبة منها تفهم الظاىر يف كلها
 يؤدم الواحد اللفظ كاف ك الداليل، التعدد ىذا ؾتد فيو، كردت اليت السياؽ تأملنا لكن ك ذلك،

                                                 
 . 37، 36، 28، 25، 20  ص ،الديواف. عبداضتميد شكيل-  1
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 الذم اللفظي اظتشًتؾ باسم يسمى ما أك البالغة يف( التجنيس )أك( اصتناس )مثل اظتتباينُت اظتعنيُت
. 1«اظتعنيُت اختالؼ ك اللفظُت اتفاؽ كالمهم، من أف أعلم: »سيبويو فيو يقوؿ

 ما حبسب اظتعٌت ك الداللة يف اختالؼ مع كاحدة بنية يف األلفاظ اتفاؽ ؾتد األمثلة ىذه ففي
 يف عليو يستند ك إليو يلتجأ منيعا حصنا( الوقت )من جعل حيث السياؽ يف الكلمة عليو توضع
 الذنوب مقًتفا كأنو ك سليب شيء على دؿ مث منيع، سد ك حائط كأنو ك( الوقت جبهات ألوذ)قولو

 نفسو يطهر حىت جديد من ليبدأ األرض إىل هبا نزؿ اليت األكىل، خطيئتو آدـ اقًتؼ كما اطتطايا ك
 ك سعادة مصدر( الوقت )منو ليجعل كاضح بتجل اظتعٌت ىذا يعكس مث( الوقت خطيئة )اقًتفو ؽتا

 معٌت على دالة( اظتواعيد )لفظة فأصبحت اللفظ غَت مث ،(الوقت متعة )بو يستمتع جبور ك فرح
 اللغة معقوؿ بذلك متجاكزا مداىا إىل باللغة يدفع »فهو الوقت ضتقيقة فهم سوء على ليدؿ الوقت

 ليجعل( القوؿ مباذخ )قولو يف يرد الشاعر ؾتد مث ، 2«الكالـ امتياز ك النص قراءة عن حبثا لذاهتا إىل
 مثلما للعقاب كسيلة الوقت ذلك بعد يصبح ك الًتؼ ك البذخ حياة لنعيش نبدده ال ما ك ثركة منو

 تضيق ظتا التسلية، ك للمتعة كسيلة منو ليجعل الشاعر يعود ك( الوقت ػترقة )التاريخ يف أناس عوقب
 مبعٌت اللفظة يكرر مث ،(الوقت نشوة )بداخلو ما يسقط ك يتكلم من مع كتد فال اإلنساف نفس

 ك( اظتواعيد )لفظ إىل يرجع مث كحقيقة، الزمانية الظرفية على ليدؿ باليأس، يربطها ك( الساعة)
 نتطلع أخرل أكقات يف التبصر بُت ك بوطننا، نرتبط ك كاقعنا نعيش أف بُت اظتفارقة ليبُت ،(الزمن)

. الشاعر قصده الذم اظتعٌت أك الداللة ىي تلك ك أبدا يأيت ال أحدا ننتظر كأننا ك تأيت، ال ك إليها
( الوقت )لفظ الشاعر فيو كظف الذم السياؽ خالؿ من الداليل التعدد ىذا إىل توصلنا قد ك

 كاحد أصل إىل ترجع األلفاظ كانت إذا ك اظتعٌت، تعيُت يف كبَتة أقتية للسياؽ كاف لذلك ك»
. 3«الداليل بالتعدد ىذا يسمى

:  الماء لفظ
 قد ك اظتاء، ك العطاء رمز( اظتاء )ألف منها القدنتة خاصة العربية األشعار يف اللفظ ىذا يًتدد  

 النبع فهو كثَتة دالالت اختذ قد ك عديدة مواضع يف ك كثَتة مقامات يف ديوانو يف الشاعر كظفو

                                                 
 7ص .  1977اعتيئة اظتصرية العامة للكتاب، . عبد السالـ ىاركف.  الكتاب حتقيق أ.سيبويو-  1

 13مرجع سبق ذكره ص .  حسُت سترم- 2
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 الكتابة ماء عن البحث إف جتربتو، الشاعر بو يكتب الذم اظتداد »فهو اإلبداع منو ينبعث الذم
. 1«العامل ك الذات ك القصيدة عن بالبحث شكيل اضتميد عبد لدل ارتبط
: الشاعر يقوؿ حيث

 تبقى ما الليل يف أسفح ك- 
 اظتزف أحزاف من
 الفجر، نساء جتيء- 

 الكاكم، بالعهد ؽتهورات
 اظتاء رضاب أجرعهن

.. اظتهدد اظتاء منتجع لنا
 .. السنبالت زىو لك- 
  تبقى مبا تطفح ىي ك

.. اظتودة ماء من
 التعالق، لك- 
..  اظتاء انعطاؼ ك
.. اصتديد حتولو يف
 رتاجاتو، إىل الصوت أرفع- 

 ،اظتاء مراتب سـو بالذم معتمرا أجيء
 اصتسد، فيزياء غطت اليت أحزاننا، لنقوؿ- 
 التجاذ، ماء عطلت ك
.. العدـ كيمياء إىل بنا أفضت ك

 اظتلح حببات الرمل يفعلو ما أبصر ك- 
 اظترج، بزبد العالقة

. 2اظتاء إناث إىل يشرئب ىو ك
: يقوؿ ك

                                                 
   . موقع انًتنيت.اليامُت بن توم .  د-1
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: أنثى تنقصٍت- 
 ،اظتطر زخات مع تواشج ال

: أنثى تنقصٍت- 
 اليابس، الشجر متضر كيما
 الشطآف، رذاذ يف يتمرأل كىو
: أنثى تنقصٍت- 

 القحط، أشجار ألرش
 القوؿ، برذاذ

.. الغسلُت باظتاء اعتاجس
 كما غَتىا، ك الشخصية القيم ك اعتوية على للداللة( اظتاء )كلمة بتوظيفو الشاعر جعل فقد

 يقدـ كلفظ( اظتودة اظتاء،ماء رضاب )ابة ك اإلحساس معٌت مث السيالف ك العذكبة معٌت على دؿ
 ىذا يكوف قد ك اظتعرفية، ك الوجدانية النفسية حتوالهتا يف الذات نتاثل الذم الطبيعي اظتفهـو نفس
 الفائدة، ىو اظتاء بلفظ آخر مفهـو إىل لتيلنا الشاعر ؾتد كما اظتتقلبة، الذات أحواؿ إىل لتيلنا اللفظ
 كدؿ مراتب، اظتاء جبعل التدرج ك التنوع معٌت على دؿ ك(. اظتاء انعطاؼ )االستمرار ك التجدد اطتَت،
 قولو يف اللطف ك اصتماؿ ك الرفق معٌت ك اطتصب، ك التكاثر معٌت ك الوجود ك اضتياة معٌت على

 اظتاء ليصبح اللفظ عتذا الشاعر توظيف يف اظتعاين ك الدالالت تتعدد ىكذا ك ،(رذاذ ك زخات)
 يف خطوة أكؿ ىذه اظتالمح، ػتدد غَت شيء أم »فػ األصل يف ىو كما اضتياة يف شيء لكل مصدرا
( حي شيء كل اظتاء من جعلنا ك )اضتياة عناصر من عنصر ىو الذم اظتاء إف الشعرم، اجملهوؿ طريق

 لتعميق رتاليا ك شعريا بعتو ك استعادتو لتاكؿ ك يرثيو الشاعر جعل ما ىو ك متتفي ك كتف بدأ قد
. 1«بالفقداف القارئ إحساس

 تتعدد ك تتولد لفظة من حيث شكيل اضتميد عبد أعماؿ على مهيمنا ؾتده الداليل التعدد إف
 من نوعا نفسها الكلمات يكسب بذلك ك »جديدة داللية طاقات أعطاىا قد ك اظتعٌت دالالت

. 2«القدنتة معانيها تفقد أف غَت من اصتديدة لالستعماالت قابلة فتظل الطواعية ك اظتركنة

                                                 
 .08 ص ،2007 تقدمي مراثي اظتاء لعبد اضتميد شكيل .حسُت سترم-  1
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 اإلنساف احتاد مربزا العميقة رؤاه ك أفكاره توضيح يقصد اظتعاين اظتتعدد( اظتاء )لفظ باستخداـ ىو ك
 اضتميد عيد يسأؿ حُت ك الشر ك اطتَت ك األمل ك السعادة ك اظتوت ك اضتياة يف بو ايطة الطبيعة مع

 ىو قل بل اضتياة، ظتعٌت مرادؼ عندم اظتاء »فيجيب دكاكينو يف اللفظ ىذا كثرة ك اظتاء عن شكيل
 ال حياة، ال كونو ك اظتاء طقس خارج النهاية، ك البداية ىو اطتلق، ىو بل كجودىا، ك اضتياة،
 يف مستلقيا بعبد من يل يلوح كاف البحر الساقية، ك النهر ك النبع مائية بيئة يف كلدت أنا.. كجود

 أعيش الذم الوسط يف تًتدد اليت اظتوسيقى ىو كاف خريره أقصد اظتاء صوت الزىور، كادم رحاب
 اظتتحقق، اإلنساين بالوجود يرتبط ما ك اظتوت ك اضتياة عن حديث ىو اظتاء، عن اضتديث إف مث فيو،

. اظتطلوب بالقدر مكرس غَت أنو أعٍت منعدما، يكوف يكاد إبداعنا يف مفرداهتا ك بالطبيعة االحتفاء
 ك اإلبداعي، نصك يزف ما مفرداهتا من تغرؼ أف عليك حتتم ساحرة، ربانية لوحة تعرؼ كما اصتزائر
 اظتفاىيم من الكثَت الديٍت ك اظتيثولوجي ك الصويف اظتصطلح يف للماء االستمرار، ك للتحوؿ قابال كتعلو

 نص لكتابة رتالية ػتاكلة اظتاء، إبداعية يف ذىايب..اضتياة ك اطتصب معاين إىل لتيل ك التأكيالت، ك
 «.اظتتعة ك اصتماؿ ك اطتلق مبعٌت حتفل اليت الطبيعة فرح ك اطتيالء، ك بالزىو، موشح
: األنثى لفظ- 

 القصيدة يف خاصة الديواف يف خاصية ك ػتورية قاعدة ك أساسيا مرتكزا اللفظ ىذا يعترب  
 بذلك ىو ك( الصبايا ك اظترأة )ذكر فقط مرتُت يف ك اللفظ هبذا كثَتا عرب قد ك1(الكالـ دكائر)

 مكانتها بذكر الرجل مع دكرىا كصف القصيدة، يف األنثى قيمة بذكره ديوانو على شاعرية يفضي
 حوار،يبادعتا يف طرؼ دائما اظترأة »اجملاالت رتيع يف عنو االستغناء نتكن ال كطرؼ إليو بالنسبة
. 2«يأسو ك أحزانو ك قتو، الشاعر

 من ثائرة تكوف أف كتب عتا، متجددا نبعا ك اضتياة ىذه يف اظتساند ك اظتساعد ك افز فهي
 فهو( لؤلنثى )اضتقيقي اإلنساين اصتوىر يتحقق لكي الوطن أجل من اللغة أجل من نفسو الرجل أجل

 آفاؽ ك أحالـ بعث على تعمل أف لؤلنثى يريد ما بقدر ذاتو حتقيق إياه ؼتاطبتو خالؿ من يسعى ال
 تقدـ رمز ألهنا اإلنسانية بل الناس أجل من ىي ما بقدر كياهنا ك نفسها ك ذاهتا أجل من ليس

: الشاعر يقوؿ حيث الوضع ىذا تغيَت ك اجملتمع
: أنثى تنقصٍت- 
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 السفلة؟ أيها نذاالتكم؟ ألرل
: أنثى تنقصٍت- 

 اللغة حس ألتقمص
: أنثى تنقصٍت- 

 الوطن ىذا ألرل
: أنثى تنقصٍت- 

.. أمنا أكثر الوطن ليصَت
: أنثى تنقصٍت- 

 ،أنثام يا ألراؾ
 الركح، مراعي من جتمزين أنت ك

: أنثى تنقصٍت- 
!   األنثى معٌت ألعرؼ

 اطتنثى معٌت ك
 األنثى على ألطل

 1!الرغبة فوضى ترتب ىي ك
: يقوؿ ؾتده ك

: أنثى تنقصٍت- 
 ؟أنثى من ىل ألقوؿ

 اصتسد ضج من لتخرجٍت
 غترل يف يب تدفع ك

! الغفراف
: أنثى تنقصٍت- 

 ألصرخ،
 النهرية أنثام يا

 اطتلدية، ينابيعك أحزمي
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: أنثى تنقصٍت- 
 الورد ألنثر
 ألغٍت

: أنثى تنقصٍت- 
 الدائرة ىذه ألغلق
 القرمزم، بالندل منتشيا

.. اظتعاىف بالغوث ك
.. اظتغذم القطب ك
 أقداحي، يف تصبو مبا ك

 1؟؟...الذاكرة ك القلب نساء
 من الشاعرة للذات بالنسبة كبَتة أقتية شكلت الشاعر، ديواف يف للمرأة ترمز( األنثى )إف

 عملية أف ك النص على االنفتاح يف لآلخر استثارة ك ثانية، جهة من عنها يدافع اليت للقضية ك جهة
 ك اآلخر مع الشراكة جسور مد على شكيل عند الكتابة إسًتاتيجية تقـو »معانيو يف للبحث ذىنية
 النصياف الصد ك التمنع ينخلق اظتستول ىذا عند ك النص، لعبة غمار خوض على بعنف إغراءه

 ما يشحذ أف النص عناد العنيد النوعي، للقارئ يتيح ؽتا اختالفها ك اظتستويات تنوع عن الناجتاف
.2«للمعٌت الزئبقي االنفالت ليواجو القراءتية جعبتو

 البداية مند فهو ؼتتلفة سياقات يف توظيف من لو ظتا عديدة دالالت اظتصطلح أخد لذلك
 مع صراعاتو رتيع يف الرجل جبانب تكن مل إذا تًتكو الذم الفراغ ك حياتو يف األنثى ىذه بأقتية صرح
 معركتهما ألف اظترأة، ك الرجل بُت معركة ىناؾ فليست بالتايل ك »تطلعاتو ك قضاياه عن حبثو ك اضتياة

. 3«كطنو اظترأة كانت إذا كطنو الرجل لتارب فكيف كاحدة
 ىو ة األنثى ىذه بوجود لتس أف بد ال خاصة معنويا يتحسسها ك حقيقتها على اظترأة يرل لكي فهو
 ك البقاء ك الوجود ك الركح ىي األنثى ألف ،(أنثى تنقصٍت )الوجود ك اضتياة عنصر على يدؿ ما

 ك اعتوية ك اضتياة، ك اضتقيقة ك األمل داللة لنا ليتبُت الداللة أك اظتدلوؿ ىذا من مترج ؾتده مث األمل،
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 الشاعر قضية من يتجزأ ال جزءا األنثى كانت ىكذا ك غَتىا، ك اضتافز ك التوبة ك الًتكيز ك االنتظاـ
 ك اعتود يعبد ك البعيد يتمٌت ك القريب اظتطمع يريد ك يرفضها ك الرغد، العيشة يريد »فالشاعر كيانو ك

 حركيتو ك دترده ك الشاعر بقلق لكنو اظتطامع، ك الرغبات حتقق يتمٌت ك يريد أنو عليو،أم قادر غَت ىو
. 1«الشعر جدلية ك اضتياة جدلية إهنا متناه، ال أك بعيد أفق ؿتو هبا مكًتث غَت نتضي ك منها يتربل

 األنثى اظترأة أف على ككجدانو ذىنو يف راسخا اعتقادا ك عنو يدافع الذم كيانو األنثى يعترب فهو لذا
 ك األحواؿ كل يف ك اجملاالت، شىت يف عنو االستغناء نتكن ال استمرارية ك كحركة كحيوية حياة عنصر
 ك فيو كظفت اليت السياؽ حبسب دالليا تعددا اختذ اللفظ، ىذا إىل الشاعر تطرؽ ك اظتقامات ؼتتلف

 فالدالالت عنها، اظتدافع قضاياه ضبط إىل خاللو من متلص داؿ عنصرا باعتبارىا اظتبدع قصدىا قد
. اظتوظفة األلفاظ ػتدكدية من الرغم على كثَتة تكوف قد
 ىناؾ ك اظتتباينة الدالالت ذات الديواف يف اظتاثلة األلفاظ من فتاذج أربعة تناكلنا أف لنا كاف لقد

 أك عددا أقل ألهنا كلها، عندىا نتوقف مل ك التحليل بداية مع السابق اصتدكؿ يف ذكرناه كثرة ألفاظ
 التجسيد عالقة خالؿ من إال تنبثق ال الداللة »ألف السابقة بالنماذج اكتفينا لذلك الديواف يف ترددا

 تتبادؿ حُت القصول هنايتها إىل دتضي قد العالقة ىذه ك اللغوية، بنيتة بُت ك النص رؤيا بُت اظتتبادؿ
 اضتسية الصورة تصبح كىكذا األخرل على منها كل تضيفو تأثَت من بينهما ما الداللة ك الكلمة
 التعبَت تريد ظتا مرئية صورة استطالة أك اكتظاظ أك بعثرة من فيو مبا الفيزيائي كجودىا أك للكلمة

. 2«عنو
: يلي ما تبُت القوؿ خالصة ك

 يف ككتعلو انتباىو لفت ك اظتتلقي ذىن إثارة قصد األلفاظ يف الداليل التعدد على اظتبدع اشتغاؿ- 
. التأكيل ك القراءة

. دالليا غٌت يعطيها ك أكثر طواعية ك اظتركنة الكلمات يكسب ك اظتكثف التعبَت- 
.  القدنتة دالالهتا تفقد أف دكف اصتديد لالستعماؿ قابلة كتعلها لؤللفاظ اظتتنوع ك اظتستمر التوظيف- 
 الشكل يف دتاما الكلمتاف تتوافق أف ىو ك »اللفظي اظتشرؾ باسم قدنتا ؾتدىا ظاىرة الداليل التعدد- 
 إىل ىذه اإلهباـ أفتاط بتحليل األسلوبية الدراسات يف التمييز ىذا تطبيق نتكن ك اظتعٌت اختالؼ مع
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 بإحدل الصريح اإلهباـ على ؿتصل قد أننا كما الصريح، ك الضمٍت يشمالف فرعيُت قسمُت
    1«شرحها ك عليها التعقيب إما ك آخر، مبعٌت الصيغة نفس بتكرار إما: الوسيلتُت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: الشعري المعجم: ثالثا
 متواشجة غتموعة األسلوب فباعتبار مهيمنا، حضورا ك بالغة أقتية األحواؿ كتاب يف للمعجم

 يف شكيل اضتميد لعبد متفرد أسلوب صناعة يف اظتعجمية الوظيفة إغفاؿ نتكن ال اظتتنوعة البنيات من
 اطتصائص إبراز ك حتديد يف أساسية كظيفة يؤدم اظتعجم أف معٌت على األحواؿ، كتاب غتموعة

 األسلوب عناصر ببقية يتالحم ك يتداخل أنو إال كذلك كونو من الرغم على ك اظتبدع لدل األسلوبية
 األدب يف اإلبداعية بالتحوالت كثيقا اتصاال للمعجم أف شك ال ك غَتىا ك صور ك تراكيب من

     التارمتية التغيَتات ك ناحية من اظتعاصر اصتزائرم
 ك حتوؿ يف جدرم بشكل تسهم اإلبداع فحركية ثانية، ناحية من االجتماعية ك الفكرية ك

 ك تارمتية بيئة يف اللغوية باالستعماالت ترتبط نفسو الوقت يف لكنها ك اإلبداعي القاموس تعدد
 عبد شعرية على العاملُت ىذين تأثَت استجالء ػتاكلة إىل الباحث يدفع ما ىذا ك. ػتددة جغرافية
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 ينتج الذم الذايت اإلبداع مساحة على الوقوؼ ذتة كمن األحواؿ كتاب غتموعة يف شكيل اضتميد
 خاصا ارتباطا لو فإف األسلوب عناصر ببقية جلية عالقة للمبدع أف ككما باظتبدع، خاصا معجما
 ألف »اظتفردات ك األلفاظ فيها تتولد اليت السياقات عن يفصل أف اظتعجم حبث معٌت فليس بسياقو
 األكثر مبكوناهتا عالقة عتا أخرل، أشياء معرفة معرفتها تفيد اليت الدالة العالقات غتموع ىو اظتعجم
 إف .1«ػتدد سياؽ ضمن اضتاضر يف مكانا تأخذ أف نتكن احتماالت معرفتها ك القدـ يف إيغاال

 سياقات ك مصادر تنوع ك كثافة مدل عن للبحث ػتاكلة على     اطتاص اظتعجم عن اضتديث
 معجم ألف اإلحصائي الوصف حدكد عند تقف اظتسألة ليت إذ اظتقـو ىذا على الدالة األلفاظ
 أف مبا ك إرتاليا اإلبداعية الظاىرة على تفتح إفتا ك األحواؿ كتاب غتموعة يف ينحصر ال الشاعر

 ذلك ك األحواؿ كتاب يف اظتتفردة باطتصائص موحيا يكوف أف نتكن اظتعجم ىذا فإف كذلك األمر
. أخرل دكف حبقوؿ ارتباطو ك كثافتو ك سياقو حيث من اظتعجم ىذا يف حبث من سلف ما خالؿ من

 :القرآن معجم- 
 إما الوسيلتُت بإحدل صرلتا استدعاء( األحواؿ كتاب )يف القرآين اظتعجم الشاعر يستدعي

 عبارات يف القرآنية النصوص بعض مع بالتناص كإما معُت شعرم معٌت سياؽ يف القرآين اللفظ بذكر
، الصراط، الغسلُت، )كػ عديدة قرآنية مفردات على فيو فنقف األكؿ النوع فأما. ػتددة  الزقـو

 التغابن، الشطط، الربزخُت، اظتًتبة، مناسك،اظتسغبة، ملكوت، لظى، العهن، التطهر، اطتطيئة،
 اظتعجم مثل فقد خاصة داللة اضتداثية الشعرية يف القرآين النص ضتضور أف شك ال ك..( الفجور
 لونا اضتداثية الشعرية أعطتو ك اظتعاصرة الشعرية اإلبداعات من كثَت يف معنوية ك لغوية مرجعية القرآين

 ىذه من ك مغايرة سياقات يف استنبتتها ك األكلية سياقاهتا من مفرداتو استلت عندما خاصا ملمحا ك
 شكيل اضتميد لعبد( األحواؿ كتاب )نصوص يف القرآين اظتعجم توظيف هبا يوحي اليت الدالالت

، )توظيف يف ذلك ؾتد ك تغايبو، ك الشعور على هتيمن اليت اآلالـ ك  بالعذابات اإللتاء  اظتًتبة، الزقـو
 الشقاء ك اظتكابدة شعور على للداللة القرآين اظتعجم توظيف ك( التغابن لظى، الغسلُت، اظتسغبة،

 القرآنية اظتفردات تقدمو مبا يكثفو ك اإلحساس ىذا ليعمق يأيت الشاعرة، الذات على يشتمل الذم
 يف األلفاظ ىذه تقدـ اليت العربية البالغة إىل رجوعا اظتعاين عن التعبَت يف مغرقا أكصاؼ ك حقائق من

 عن عميقة صورة ليعطي جاء القرآنية اظتفردات ىذه توظيف أف ؾتد منضبطة،كلذلك معنوية سياقات
 اظتوضوعي بالعامل عالقتها كيف باظتعشوؽ عالقاهتا يف الشاعرة الذات حتياه اليت اظتكابدة ك اظتعاناة
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 أما عامة، بصورة اإلبداع على ك القصيدة على يفرضها كما الشاعر على غربة يفرض الذم اطتارجي
 مع تناصات من الشاعر يقيمو ما فهو األحواؿ، كتاب يف القرآين اظتعجم توظيف من الثاين النمط

 اظتالحظ ك( الربكج شتاء اظتعدمُت، جنة األتراب العرب الرغائب، ك الصلب )معينة قرآنية نصوص
 األكؿ الشكل ففي القرآين النص مع التناص سياؽ يف أشكاؿ بعدة أهنا القرآنية اظتفردات ىذه على

 اظتفردة يعقب الذم القرآين باللفظ خاصا بلفظ يستبدؿ ك القرآنية اصتملة من بلفظ الشاعر لتتفظ
 من مترج )تعاىل ا يقوؿ إذ( الرغائب ك الصلب )قولو مع اضتاؿ ىو مثلما القرآين النص يف األكىل

 صدر عظاـ ىي ك الًتائب مفردة فحذؼ الشاعر أما.  اآلية الطارؽ سورة( الًتائب ك الصلب بُت
 يف للمعٌت مستمرة تأجيل عملية لتدث ك التوقع، أفق ليغرؽ ػتلها يف الرغائب بكلمة جاء ك اظترأة
 مباشرة استحضارا فيأيت التناص ىذا يف الثاين الشكل أما الرغبة، ك اصتسد لغة لتغليب منو سعي
  كََكَواِعَب أَتْػرَابنا﴿ تعاىل لقولو مطابقا يرد ما ىو ك( األتراب العرب )الشاعر قوؿ يف كما القرآين للفظ

 للفظ مطابق لفظ باستدعاء اظتعٌت يف خلل إحداث إىل بذلك يقصد الشاعر ك ،: اآلية النبأ ﴾
 اظتعٌت مناقضة تكوف قد بعيدة إكتابية داللة إىل الوصوؿ أجل من مغاير سياؽ يف استحضاره ك القرآين
 موافق معٌت باستدعاء فيكوف القرآين اظتعجم مع التناص من الثالث الشكل أما ك نفسو، القرآين

( اظتعدمُت فجنة )العبارة ك الًتكيب حيث من ؼتالف لكنو ك الكرمي القرآف يف اظتقاصدم للخطاب
 الصياغة يف ختتلف لكنها ك الكرمي القرآف إليها دعا اليت االجتماعية العدالة مع العاـ معناىا يف تتفق

 توحي قد جنة مفردة أف غَت الكرمي القرآف يف النحو ىذا على تركيب كركد عدـ حيث من األسلوبية
 جَتْرِم َجنَّاتٍت  عَتُنمْ  َأفَّ  الصَّاضِتَاتِ  َكَعِملُنواْ  آَمنُنواْ  الَِّذين َكَبشِّشرِ  ﴿ تعاىل كقولو القرآنية الًتاكيب من بكثَت

 يف فتقرأه الكرمي القرآف مع التناص أشكاؿ من الرابع الشكل أما(.: البقرة) ﴾األَنْػَهارُن  حَتِْتَها ِمن
 من القرآين للمعٌت مطابقة الغالب يف إكتابية تكوف التناص من النوع ىذا ك( الربكج شتاء )الشاعر قوؿ
. الشعرم للمعٌت التأصيل يف أساسية بؤرة صتعلو ؼتتلف سياؽ يف إحاللو ك معينا معٌت اجتزاء باب
:  التصوف معجم 

 يف طياتو بُت كثيفا حضورا التصوؼ ظتعجم أف كتد( األحواؿ كتاب )لديواف القارئ إف
 الفتوح، اليقُت، الوجد، األشواؽ، اإلشراؽ، الرؤيا، الصوفية، األسرار، شطحات معراج، )كػ ألفاظ

 أخرل مفردات حتيل اظتعشوؽ يف الصويف الغناء حاؿ على..( اظتيقات الصفوة، اصتلوة، خلوة، سكرة،
 عند التصوؼ معجم إف التجلي، ك الكشف مقاـ على( الفتوح األشواؽ، األسرار، شطحات، )كػ



 الخصائص الداللية في ديوان كتاب األحوال ................................ لثالفصل الثا
 

 

 

 -159-  

 من ىو ك الديواف، يف الشعرم اطتطاب يف أساسية بنية الصويف اطتطاب بنية صتعل ػتاكلة ىو الشاعر
 تاريخ يف فكريا ىامشا دتثل النصوص ىذه ك العربية، الثقافة يف متمردة لنصوص استحضار ثانية جهة
 أـ معجمها ك لغتها ذلك يف سواء السائدة األنساؽ ك  لؤلفتاط ؼتالفتها حيث من الثقافة، تلك

 العريب العقل عندىا استقر اليت األعراؼ ختطي ك التأكيل يف أدكاهتا أـ التفكَت يف كسائلها ك مناىجها
 يقدمو مبا اجملتمع ك الفكر ك الواقع قيود من اظتنفلتة الشعرية النربة مع جلية بصورة يتسق ما ىذا ك

 سعي ذلك فكأف السائدة الثقافية اإلبداعية للتجربة مغايرة معطيات من اضتداثية الشعرية ك االنزياح
 خاصة اضتداثة شعراء عند اإلبداعية التجربة بُت ك اظتعراجي دتردىا يف الصوفية التجربة بُت للمطابقة

. النثر قصيدة منهم يكتب من
 ك اظتعاجم من لغَته اضتاؿ ىو كما اظتباشر، من قريبة أك مباشرة داللة يتخذ ال التصويف اظتعجم إف

 إكتايب ك رمزم كخطاب جوىره مع ينسجم مبا رمزيا ك إكتابيا بعدا ك عميقة داللة يتخذ لكنو
 العرؼ ظتناقضة استحضاره تعمد ىي التصوؼ معجم يقدمها اليت اإلكتابية فإف ذلك على ك باألساس
 ىو التصوؼ فمعجم اإلبداعية، اضتركة من ثورم موقف حتديد ك العربية الثقافة ك التاريخ يف مؤسسي

 على اظتعجم ىذا توزع يف نلمسو ما ىو ك ػتض داليل حضور غترد كليس نقدم موقف اضتقيقة يف
 أكرب بشكل اددة اظتوضوعات ك السياقات ببعض االرتباط مع الشعرية سطوره ك الشاعر قصائد
. ذاؾ أك السياؽ عتذا اظتعجم ىذا مناسبة إىل بالنظر
: اللغة معجم 

 عديدة مبفردات الشعرية مواقفو من كثَت يف قصائده ثنايا بُت اللغة معجم الشاعر يستحضر
 النص، اضترؼ، بالغة، العبارة، اجملاز، الشركح، اظتفصح، القوؿ الكالـ، الكتابة، اللغة، الكلم، )كػ

 النمطية لتجاكز الشاعر من ػتاكلة معناىا يف يدكر ما أك اللغة معجم استدعاء إف ،(اظتعٌت ، اظتنت،
 اللغوم الفكر قصور إىل الشاعر من إشارة يف الشعرية اضتداثة لتيار مواجهتها يف اللغة دتيز اليت

 كػ مفردات ذلك على تدؿ كما كاحد نسق على دعوتو ك بو الوعي ك الفكر إدراؾ عن اظتتزمت
 الكتابة، اظتفصح، القوؿ اللغة، )كػ أخرل مفردات تدؿ حُت يف( اضتاشية النص، اظتنت، الشركح،)

 السياقات ك باألساليب عالقاهتا يف اضتديثة اللغة حتققها اليت االنفجارية على(اظتعٌت البالغة، العبارة،
 الرغم على الشعرية اصتمالية حتقيق على قادرة تعد مل ك النهاية نقطة عند توقفت اليت القدنتة اللغة يف
 بناء ك القالبية عتذه صريح ختط يف التقليدية األساليب ك العبارات ىذه ميزت اليت النظرية البالغة من

 اضتميد عبد لدل الكتابة أسلوب من بارز كأسلوب الشعرم اظتعجم خصائص فإف سلف ما على
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 من العربية الثقافة تاريخ يف منوعة خطابات استدعائو على بًتكيزه تتميز األحواؿ كتاب يف شكيل
 أف غَت الصويف كاطتطاب ىامشية خطابات ك اللغوم اطتطاب ك القرآين كاطتطاب مركزية خطابات
 داليل تنوع على لتيل إفتا ك االستدعاء ىذا يف الداللة كحدة يعٍت ال اظتيزة هبذه الشاعر اختصاص

.   اظتعجم مصادر تنوع ك سياقات اختالؼ على اضتر اللعب خالؿ من كاضح
:  الطبيعة معجم 

 ارتكاز نقطة اظتعجم ىذا شكل حبيث الفت بشكل الطبيعة معجم شكيل اضتميد عبد يوظف
 لنقل آخر حينا مادة ك حينا للذىن مادة الطبيعة كانت »فقد الشعرم لعملو األساسية البنية يف

 مفارقتها جهة من خارجيا موضوعا الطبيعة كانت إذا ك 1«اظتعاين ك األفكار ك النفسية اضتاالت
 التجربة يف داخلي ىو ما بُت التداخل ك التماىي عمق عن تعرب شكيل شعرية يف فهي للذات

 الذات مكنونات على اإلحالة كظيفة تؤدم فالطبيعة الداخل، عن منفصل ىو ما ك للمبدع الشعورية
 نتثل شكيل لدل الشعرم اطتطاب نتيز الذم التواجد ىذا إف الوجدانية، التحوالت ك اضتاالت تنوع ك
 يلتبس الذم الفيض من كحالة الطبيعة ك اإلنساف بُت التوحد يشبو ما على ثانية إحالة اضتقيقة يف

 ك الطبيعة معجم إطار يف تندرج اليت الكلمات من الكثَت األحواؿ كتاب يف نقرأ لذلك ك بالذات
 اظتزف، الصبار، السموات، النجم، الريح، البساتُت، الغيث، اضتقوؿ، األكراؽ، األشجار، )ذلك من

 الوردة، األيائل، الرلتاف، النوار، اظتركج، األلواف، األصداؼ، األهنار، الرعد، اصتلنار، اظتاء، الفجر،
 الشواطئ، السنبالت، زنبقة، مفازة، الربارم، السواد، البحر، اطتيل، الظل، الطيور، الرماف،

 مغارة، السحاب، السراب، الشفق، األرض، الينابيع، الشمس، الذئب، اظتراعي، االخضرار،القمر،
(. الًتاب فجاج،

 عاملُت إىل ابتدءا يشَت( األحواؿ كتاب )يف الطبيعة معجم من الشاعر يستحضره ما إف
 يف ترد اليت السماء فضاء ك اظتتنوعة مبكوناهتا األرض فضاء قتا متعارضُت، فضاءين إىل أك متفاصلُت

 ك طبيعتهما حيث من تعارضا يشكالف العاظتاف ىذاف ك( السموات )اصتمع بصيغة األحياف من كثَت
 أحيانا لآلخر ك أحيانا ألحدقتا الغلبة تكوف اليت االشتماؿ ك االحتواء من حالة عن يعرباف لكنهما
. أخرل

...( األهنار البساتُت، الغيث، اضتقوؿ، األكراؽ، األشجار، )كػ كلمات يوظف فالشاعر
 األرضي العامل على الداؿ اظتعجم على اظتالحظ أف غَت األرضي، العامل نتثل الذم البعد على للداللة
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 إىل تشَت اليت األلفاظ على ذلك مقابل يف الًتكيز ك اظتدنية إىل تشَت اليت األلفاظ استحضار ندرة ىو
 األلفاظ ىذه كوف حيث من للشاعر اإلبداعي اظتعطى مع تساكؽ ذلك يف ك اض، الطبيعي العامل
 يتصل ما ذلك يف مبا العاطفي ك الذىٍت النقاء ك الصفاء تستدعي اليت الصوفية اضتالة مع تتسق

 ارتباطو األرضي العامل إىل يشَت الذم اظتعجم ىذا على يالحظ كما. خارجي كموضوع بالطبيعة
 الربارم، اظتراعي، اظتركج، اضتقوؿ، البساتُت، )كػ األلفاظ بعض يف ؾتده الذم الرحابة ك االتساع مبعٌت

 ألفاظ إليو تشَت الذم التطهَت كمعٌت أخرل حقوؿ على أيضا يدؿ اظتعجم ىذا أف مثلما ،(اظتفازات
 ك التفاؤؿ داللة اظتعجم عتذا األخرل الدالالت من ك( الينابيع اظتزف، األهنار، البحر، الغيث، )كػ

 بدالالتو فإنو السماء عامل إىل انتقلنا إذا ك ،(االخضرار ك كالفجر )ألفاظ عنو تعرب الذم الًتقيب
 ثنائية ذاتيا تقابلو الذم اظتعنوم العامل ك اظتادم العامل بُت التماىي ك الًتاكب ىذا إىل يشَت العامة

 داللة كانت إذا ك( السماكم العامل ك األرضي العامل )بثنائية ىنا إليو يشار ك( الركح ك اصتسد)
 اضتالة يشبو ما إىل الطينية األرضية اضتالة من الًتفع ك االرتقاء ك العلو ك السمو إىل تقصد السماء
 الشمس، القمر، )مثل اظتعٌت ىذا على تدؿ بألفاظ اظتنزع ىذا عن تعرب فإهنا  اظتعراجية الصوفية
 ك الغموض كداللة أخرل معجمية دالالت لتمل األرضي للعامل اظتفارؽ العامل ىذا لكن ،(الشفق

 داللة إىل نفسها ىي حتيل الداللة كىذه اظتغارة ك السراب ك كالسحاب ألفاظ تعطيها اليت الضبابية
. اظتضطربة اضتلة ىذه إزاء اظتستمرة اضتَتة ك اجملهوؿ الصراع ىي أخرل

 الشاعر على حتيالف حبيث( شتوات ك طيور )مفردات حتملها اليت اظتفاصلة داللة ذلك إىل يضاؼ ك
 متعارضُت عاظتُت بُت رتعو يف الطبيعة معجم لكن األرضية اضتالة عن بو يرتفع متساـ عامل خلق

 اليت األزلية اصتدلية إىل يشَت ما ىو ك عليهما تشتمل أف نتكن اليت التوحد داللة لتحقيق يسعى
 أك الفيضية باضتالة تسميتو نتكن ما ك الطينية اضتالة عليو يطلق أف نتكن ما بُت البشرية النفس تعرفها

. الصوفية
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: خــاتمة

من خالل ما مر معنا يف ىذه الدراسة ادلتواضعة ال نزعم اإلحاطة الكاملة خبصائص األسلوب 
يف ديوان كتاب األحوال لعبد احلميد شكيل ، مثلما يوضحو عنوان الدراسة ، لذلك يبقى البحث يف 

خصائص األسلوب للشاعر مفتوحة أمام دراسات أخرى ، ومسامهة أكثر دقة ووضوحا تساعد 
القارئ أو الباحث على سرب أغوار تلك اخلصائص بطريقة أفضل ، ومن الطبيعي أن زبلص ىذه 

: الدراسة إىل مجلة من النتائج نوجزىا كالتايل
 : إن مصطلح أسلوب حيمل مرونة كافية قد يعرب عن -

 اختيار من جانب ادلبدع بٌن بديلٌن يف التعبًن دبا يالئم شخصيتو وثقافتو وما يريد التعبًن  -
 .عنو

قوة ضاغطة مسلطة على القارئ توجهو حنو فهم خمصوص للنص يريد هبا ادلبدع التأثًن  -
 .واإلقناع

خصائص األسلوب ذبسد النص اإلبداعي وتنظر يف تشكيالتو اللغوية وخصائصو الفنية والتعبًنية - 
 .ومن مث ميكن أن تكون أساسا إلصدار احلكم النقدي

. تعد اجلملة الفعلية مفتاح الديوان وتدل على ذبدد النفس الشعرى لدى الشاعر وإستمراره  -
 .احلذف يف القصيدة أو الديوان ككل يعمل على إيقاظ الشحنة الفكرية والذىنية لدى ادلتلقي -

احلذف خاصية من خصائص أسلوب شكيل وإبداعو خاصة يف اجملال التواصلي مع اآلخر  -
 .واإلغراق يف ادلستوي التعبًني 

 .طول النفس الشعري لدى عبد احلميد شكيل ناتج عن طول العبارات الشعرية  -

تفاعل الشاعر مع الكثًن من النصوص القرآنية إلعطاء القصائد بعدا وجدانيا ودالليا إليقاظ  -
 .وجدان ادلتلقي ، ويدغدغ الذاكرة السرتجاع تلك النصوص يف احلاضر

الغموض يف قصائد شكيل ليس اعتباطيا وإمنا ىو مقصود لتصوير حالتو النفسية وانفعاالتو وثورة  -
 .أحيانا على الزمن وىو تأكيد على معىن يريد إيصالو إىل ادلتلقي

التعدد الداليل ىو تعبًن عن موقف من احلياة ، فالوقت ىو تعبًن عن قضية إنسانية مشرتكة  -
 .يهدف من خاللو التأثًن على ادلتلقي ولفت انتباىو
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اشتغال عبد احلميد شكيل على التعدد الداليل يف األلفاظ قصد إثارة ذىن ادلتلقي فيجعلو  -
 .منخرطا يف فغل القراءة والتأويل 

تنوع ادلعجم الشعري للشاعر فهو يعرب عن أحوالو بادلاء تارة وباللغة أخرى وينتقل بٌن مظاىر  -
 .الطبيعة اليت عربت عنها تنوع ادلعجم 

وما آل إليو الشعر اليوم فهو  (القول، اللغة )كما خلصنا أن الشاعر ناقم على وضع الشعر عامة  -
 .يدعو إىل التجديد وتطوير قصيدة النثر 

اعتماد عبداحلميد شكيل لغة منزاحة تشكل لغة خاصة بو، مما زاد ادلدونة فنية ومجالية، مما يؤكد  -
احرتافية الشاعر اللغوية والشعرية، ذلك أن تلك االنزياحات تصيب قلب ادلعين وتلمس جوىره 

 .العميق

إن أسلوب عبد احلميد شكيل جيمع أحيانا بٌن احملضور وادلباح ويضفي خصوصية على 
. إبداعو بتوظيف لغة تشكل ملمحا خاصا بو مما يزيد قصائده يف كتاب األحوال مجالية

أخًنا لقد حاولنا إبراز خصائص األسلوب يف كتاب األحوال لعبد احلميد شكيل وال أزعم 
أنين قد أحطت جبلها، وإمنا باب الدراسة والبحث مازال مفتوحا بقدر ما كتب الشاعر، وأن ىذه 

النتائج ليست هناية وال احملطة األخًنة دلشوار البحث والنقد وال ندعي السبق إىل ربقيق نتائج قطعية، 
وإمنا ىي خالصة لفكرة بعد دراسة، نتمىن أن تكون قد أسهمت يف بلورة بعض ادلفاىيم ودفع 
الدراسات النقدية ادلتعلقة بالشعر اجلزائري ادلعاصر واثبات قيمتو، وقيمة اإلنتاج الغزير دلبدعينا 

ادلغمورين، كما أسبىن أنين قد وفقت يف إبراز اخلصائص العامة لشعر عبداحلميد شكيل، وفتح اجملال 
. لبداية أعمال نقدية أكثر جرأة وأدق حبث وأمشل معىن

وال أزعم بنهاية ىذه الدراسة البسيطة أنين أحطت خبصائص أسلوب عبداحلميد شكيل وإمنا 
. مازال جمال البحث مفتوحا
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