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   موسيقى ا�صوات : أو�ً 

  :أھمية الموسيقى في العمل ا�دبي /1
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تعتبر الموسيقى من أھم العناصر التي تحتل حيزا كبيرا ضمن عناص�ر العم�ل ا�دب�ي س�واء ك�ان ش�عرا أم   

لة م��ن السلس��"ك��ل عم��ل أدب��ي فن��ي يمث��ل تل��ك ، ودم اكتم��ال العم��ل ا�دب��ي م��ن دونھ��انث��را، و أھميتھ��ا تكم��ن ف��ي ع��

  . )1("ا�صوات لھا قيمة إيقاعية ) تقل أھمية عن قيمتھا الد)لية

و تع��د الموس��يقى بالنس��بة للش��عر م��ن مقومات��ه ا�ساس��ية الت��ي إذا فق��دھا فق��د الش��عر خاص��ية م��ن خصائص��ه   

عرية و لكن مع وجود اخت4ف بين موسيقى البني�ة الش�سيقاه فإن للنثر موسيقاه أيضا، والكبرى، و كما ان للشعر مو

ذل��ك عن��د تحدي��دھم لمفھ��وم الش��عر ال��ذي ربط��وه ب��ه العلم��اء الع��رب لھ��ذه الحقيق��ة ولق��د انتموس��يقى البني��ة النثري��ة، و

ھ�ذا يعن�ي أنھ�م رك�زوا عل�ى و. )2(" ك�4م م�وزون مقف�ى دال عل�ى معن�ى " خصائص صوتيه، فعرفوا الشع�ـر بأن�هب

القافية في الشعر يشير إل�ى تمي�زه إيقاعي�ا د على الوزن ووالتأكي"  القافيةين أساسيين في الشعر ھما الوزن وعنصر

وجودھما في الشعر يضفي عليه سمة إيقاعية غير موجودة في الك�4م ، و)3(" عن غيره من أضرب الك4م ا�خرى 

  .المنثور 

القافي�ة دون المنث�ور ويوض�ح ذل�ك تقوم عل�ى تف�رد المنظ�وم ب�الوزن و و يرى ابن رشيق أن أفضلية الشعر  

إن كانت في ا�سماع و تدحرج على الطباع ولم تستقر منه المفرطة في اللفظ واللفظ إذا كان منثورا تبدد : " له بقو

وفة فكم تس�قط الفريدة الموصفإن كانت ھي اليتيمة المعروفة و ،تكون أفضلهن ا�لف، وعسى أن )أجمله الواحدة م

تاته وازدوجت فإذا أخذه سلك الوزن و عقد القافية، تألفت أش. ) ينظر إليهعبأ  به وي نظائرھا )الشعر من أمثالھا و

ك4مھم أكثر وأقل جيدا لقد اجتمع الناس على أن المنثور في و...فرائده وبناته، واتخذه ال4بس جما) والمدخر ما) 

 .)4("ثور القافية ما يقارب جيد المنوزن وأن الشعر أقل وأكثر جيدا محفوظا، �ن في أدناه زينة المحفوظا و

  

  .220،  ص 1999، 2عبد القادر ھني ، نظرية ا�بداع في النقد ا�دبي القديم، ديوان المطبوعات الجامعية ، ط )1(

عم2ر ف2اروق : غة العربية و مسائـــــــلھا و سسن العرب ف2ي ك5مـــــ2ـھا ، تحقي2ق لأبو الحــسين بن زكريا أحمد بن فارس ، الصاحبي في فقه ال) 2(

  .265،  ص  1993،  1ع ، مكتبة المعرف ، بيروت ، ط الطبا

  .221المرجع السابق ، ص) 3(

،  1،ج 1981،  5محمد محي الدين ع الحميد، دار الجي2ل، بي2روت  ط : ابن رشيق القيرواني ، العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده ، تحقيق) 4(

  .20،19ص

  

  

  

موس�يقيا نغما لشعر يضفيان عليه قيما إيقاعية والقافية في ازن والومن خ4ل ك4م ابن رشيق يتبين لنا أن و  

  .ھذا ما يجعله يتميز عن الك4م المنثوريزيد من رونقه و جماله ويحدث عليه نوعا من الطرب والتلحين، و

وس�يلة "ھ�و ا)ھتمام بالموسيقى في العمل ا�دبي ) يعد من ا�مور العبثية و) من قبيل الترف الزائ�د ب�ل و  

مل�ه عل�ى يح، يتوصل إلى كسب مودة المتلقي وفعالة من وسائل التبليغ ذلك أن المبدع بما يوفره في عمله من إيقاع

  .)1(" ، بما يساعد عليه اIيقاع من تحطيم الفواصل بين شعور المبدع و شعور المخاطبمتابعته حتى نھاية العمل
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ت تكس�ب ر ف�ي ص�ياغته الفني�ة يتك�ون م�ن تفع�ي4فالش�عوطي�دة،  إن الع4قة بين الموس�يقى و الش�عر ع4ق�ة  

غمية المصاحبة للك4م بالموسيقى النجعلنا نستمتع باIحساس الجمالي وإيقاعا مؤثرا آسرا  يالقصيدة نـغما موسيقيا و

ل لھا ا�ذن، تميقاعات نغمية تطرب لھا النفس وإيتوق دائما و تطمئن لسماع أصوات والنفس البشرية تالموزون، و

ال�نغم عل�ى ال�نفس البش�رية م�ا ج�اء أجمل ما قيل ح�ول ت�أثير الس�ماع و منوب معھا السامع في فرح وحبو، وويتجا

) ارة خفاياھ�ا إ) بق�وادح الس�ماع و) س�بيل إل�ى اس�تث" فھ�و ي�رى أن القل�وب " اIمام أبوحامد الغزال�ي"على لسان 

، تخرج ما فيھا، و تظھ�ر محاس�نھا أومس�اوئھاستلذة القلوب إ) من دھليز ا�سماع، فالنغمات الموزونة الم إلىمنفذ 

، فالس�ماع للقل�ب مح�ك ص�ادق و كم�ا ) يرش�ح اIن�اء إ) بم�ا في�ه ف4 يظھر من القلب عند التحريك إ) بم�ا يحوي�ه،

  .)2("معيار ناطق، ف4 يصل نفس السماع إليه و ) قد تحرك فيه ما ھو الغالب عليه 

الش�عر، فم�ن م�ا يثب�ت الع4ق�ة ب�ين الموس�يقى و ي مرتبطا بالغن�اء و ھ�ذاو قد كان الشعر في العصر الجاھل  

الموس��يقى حي��ث اقت��رن نظ��م الش��عر بإيق��اع  عر العرب��ي وج��دوه مص��احبا للغن��اء وخ��4ل نظ��رة العلم��اء ف��ي نش��أة الش��

ء خطوات اIبل حين أراد العربي أن يستحث ناقته إلى الس�ير فأخ�ذ يغن�ي لھ�ا عل�ى وق�ع خطواتھ�ا فتص�ادف أن ج�ا

ك4مه موزونا فطربت له الناقة و أسرعت في سيرھا و ھذا ما س�مي بالح�داء، و ) ي�زال يق�ال للش�اعر الي�وم ح�ين 

يلقي قصيدته بأنه أنشدھا و ذلك لع4قة الشعر منذ القدم بالغناء، و حين نمعن النظر في لغتنا العربية نج�دھا ترتك�ز 

معانيھ�ا ، تج�ري أوزانھ�ا وا)ش�تقاقيةغ�ات ال�ذي يزدھ�ر ف�ي الل" م التنغي" على الميراث السمعي، ثم إنھا لغة تعتمد 

كلھ�ا تج�ري راب، و ع�الم الع�روض والقوافي،وعلى قياس واحد كلما اطردت، كما تساعد عل�ى ذل�ك حرك�ات اIع�

  .)3(مجرى ا�صوات 

  

  

  .224، ص  نظرية ا�بداع في النقد ا�دبيعبد القادر ھني ، ) 1(

  .268، ص 2ي أبو حامد ، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت ، د ط ، د ت ، جمحمد بن محمد الغزال) 2(

  .19،  ص  1993،  3صابر عبد الدايم ، موسيقى الشعر العربي بين الثبات و التطور ، مكتبة الخانجي ، القاھرة ، ط ) 3(

  

  

اس المختبئ وراء اIحسو عورتجسيد الشقدرة فائقة على تجسيد الموقف وو للموسيقى في الشعر العربي   

تظھر أكثر والب لغوية شعرية، فإنھا تتجسد وكما أن للشاعر قدرة على بناء أفكاره من خ4ل قالعمل الشعري، و

ا)تساق الكامن بين الموضوع الشعري من ھنا يظھر لنا الموسيقي الم4زم للعمل الشعري ومن خ4ل العمل الفني 

ناك ھذا ما  طرح فكرة جديدة شغلت بعض الدارسين الذين يعتقدون بأن ھ النغمة الموسيقية المصاحبة له، وو

لم حديثا وة شائكة أثيرت من النقاد قديما وھي قضي"الوزن الذي تخيره الشاعر، وبين الموضوع الشعري و اارتباطً 

عز الدين  تورالدكبعضھم يرفضھا مثل عبده بدوي، و الدكتوريحسم القول فيھا بعد، فبعض النقاد ينتصر لھا مثل 

  .)1("العاطفة ھو يحاول الربط بين الھزل وھا وبعضھم من حاول إضفاء الصيغة العلمية عليإسماعيل، و
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  :الوزن/ 2

  

ل�ى ب م�ن النث�ر إيعتبر الوزن ركنا من ا�ركان ا�ساسية التي يقوم عليھا بناء الشعر، و لكي يتحول الخطا  

ك�4م "لتع�اريف الت�ي أس�ندت للش�عر بأن�ه ج�ده واض�حا م�ن خ�4ل اھذا ما نشعر يجب أن يكون متص4 بالوزن، وال

القافي�ة المعن�ى واللف�ظ و ال�وزن و" وھ�ي  يرى ابن رشيق أن حد الش�عر أرب�ع، و)2(" موزون مقفى دال على معنى 

ه أو)ھ��ا ب��أعظ��م أرك��ان ح��د الش��عر و" رى بأن��ه ، أم��ا ال��وزن في��)3("ح��د الش��عر م��ن ك��4م م��وزون مقف��ى فھ��ذا ھ��و 

  .)4(" ھو مشتمل على القافية و جالب لھا ضرورة و خصوصيتا

خ4 الك4م من الوزن ف4 يدخل  وإذا، القافيةر من المنظوم ھي الوزن ومن ا�سس التي تميز الك4م المنثوو  

إذا : " الشعر حيث يقول و جد السكاكي الذي يقيم ع4قة وثيقة بين الوزنفي ھذا الرأي أئرة ما ھو شعري، وفي دا

يكون وزنا خارجا عن ھذه ا�وزان التي عليھا  يتھا فإما أ) يكون شعرا أص4 أوقم لك على ا�وزان التي وعلم يست

ھو ، إ) أن ھناك رأي مناقض و)5(" )  تجد لھم وزنا يشذ عنھا اللھم إ) نادرا  ا)ستقراءمدار أشعار العرب، بحكم 

فإنھم لم  -أبرز ما يحدثه من استثارة خيالية لدى المتلقي  و و إن عنوا بالوزن في الشعر –لبعض الف4سفة الذين 

    فالقـول قـد يكـون مــوزونا ...يجعلوه فارقا جوھريا  بين الشعر و النثــر

  

  

  .20،ص  المرجع السابق) 1(

  265، صارس الرازي،الصاحبي في فقه اللغةأحمد بن ف) 2(

  .108ص ، 1جابن رشيق ) 3(

  .121المرجع نفسه، ص  ) 4(

  .139، ص  1998 دط، أحمد سليمان ياقوت، ا�وزان الشعرية، دار المعرفة الجامعية، ا�سكندرية،) 5(

  

ج�د أن تح�ول الق�ول النث�ري إل�ى ش�عر مش�روط أ عل�ى ال�رغم م�ن ذل�ك ف�إنني، و)1(لكنه ) يدخل في جمل�ة الش�عر و

  .بوجود الوزن

ل عليه فيه على صحة طبع الشاعر ا المعوفي تقدير نقادنا ليس مما يغني فيه التحصيل إنموالوزن "  

  .)2("الحذق به في تقويم ميزان الشعر انه طبعه لم تفده معرفة العروض و، فإذا خس4مة ذوقهو

د معي��ارا أو مقياس�ا ل��نظم الش�عر وخاص�ة إذا ك��ان ق�د رس��خ نفھ�م م�ن ھ��ذا الك�4م أن تعل��م الع�روض ) يع�و  

ا)س�تعانة عل�ى من صح طبع�ه فھ�و ل�يس بحاج�ة إل�ى  تكلف فيه، وول إلى طبع )كثرة الممارسة حتى تحبالدربة و

لنب�و ذوق�ه " عللھ�ا حاجة للمطبوع إلى معرف�ة ا�وزان وأس�مائھا و يرى  ابن رشيق أنه )نظم الشعر بالعروض، و

م�ن ذل�ك يعين�ه  ش�يءمعرف�ة  إل�ى، إ) أن يكون الشاعر ضعيف الطب�ع فح�ين إذن يحت�اج عن المزاحف و المستكره
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" و الوزن يتكون من تآلف التفاعيل و تجانسھا في سلسلة أفقية أطولھا ثمانيـــة "، )3("ا يحاوله من ھذا الشأن على م

  .)4("في البيت الواحد، و ھو ما اصطلح عليه الخليل بعروض الشعر أي أوزان الشعر" تفاعيل 

الطويل : (ھي عندهدارك ومت، على أنه لم يذكر ال�وزان الشعرية في خمسة عشر وزناولقد حصر الخليل ا

المضارع و المقتضب الخفيف ووالسريع والمنـسرح و الرملو المديد والبسيط والوافر و الكامل والھزج والرجز و

  ھو المتدارك تلميذ الخليل البحر السادس عشر وأضاف إليھا ا�خفش و ھو ، و)والمجتث والمتقارب 

نص�ر م�ن عناص�ر عمل�ه م عليه قص�يدته كم�ا يخت�ار أي ععند نظم الشعر يختار الشاعر الوزن الذي ينظو

يتعل�ق بعض�ھا ط يتعل�ق بعض�ھا بعملي�ة التلقـ�ـي وليس اختيارا عشوائيا بل يخضع لش�رو ا)ختيارھذا و" اIبداعي، 

عملي�ة التلق�ي ، و)5("اSخر بالموضوع الذي يكتب فيه، فالوزن في تقدير النق�اد ل�يس مج�رد حلي�ة يت�زين بھ�ا الش�عر 

ل�ذلك يس�عى ف�ي عملي�ة اIيص�ال أوالتبلي�غ، و التأثير في المتلق�ي م�ن خ�4ل العناص�ر الجمالي�ة الت�ي تس�ھم تستوجب

  .ألطفھا في اIيقاع إلى تخير أرق أ�وزان وأعذبھا والشاعر 

  

  

  

  

  .230عبد القادر ھني، نظرية ا�بداع،  ص) 1(

  .230المرجع نفسه ، ص ) 2(

  .134، ص 1ابن رشيق، العمدة ، ج) 3(

  . 86، ص 2003،  1ن تبر ماسين، البنية ا�يقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر ، دار الفجر للنشر و التوزيع ، طعبد الرحم) 4(

  .233عبد القادر ھني ،نظرية ا�بداع ، ص  ) 5(

 

 

  

  

ل��ـوزن لن��ا أن ھن��اك ص��لة بـ��ـين ا ك��ذلك ي��وحيال��ذي يكت��ب في��ه الش��اعر، ھ��و الموض��وع الع��ـنصر الث��اني و أمـ��ـا

ا)نفعا)ت التي تصاحب الموضوع، فاIيقاعات التي تصدر عن الوزن الذي تم اختياره تعبر بدقة عن المشاعر و و

ذلك أن ا�وزان الشعرية مختلفة من حيث الخصائص الص�وتية، فھن�اك أوزان  يقص�د بھ�ا الش�اعر الرث�اء الشاعر، 

  .خر أو المدح اختار بحر البسيط أو الطويل و غير ذلك فيعمد إلى اختيار بحر المديد أو الرمل، و إذا قصد الف

ما و ھي البحر و دراسة التفعي4ت و و نخصص ھذا الجزء للحديث عن الظواھر الصوتية المتعلقة بالوزن

  .طرأ عليھا من زحافات و علل 

  

  :البحور) أ 
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كام وف�ق معي�اره عن�د نظ�م يعد البحر من  الخصائص ا�ساسية التي تتميز بھا موسيقى الشعر، إذ يتم اIحت

  .النثرحيث يتم به التفريق بين الشعر و، )1("أحد ا�سس التي يرتكز عليھا اIيقاع الشعري " الشعر، وھو 

ع��ددھا خمس��ة ع��ز ال��دين ميھ��وبي و للش��اعر)  عولم!!ة الح!!ب عولم!!ة الن!!ار( لقص��ائد دي��وان  باس��تقرائناو   

ورا م�ن البح�ور اس�تعملھا الش�اعر استخلص�نا ع�ددا محص�العم�ودي، ن قص�يدة ممزوج�ة ب�ين الش�عر الح�ر وث4ثوو

  : بيانھا في ھذا الجدول التالي و

  

  البسيط  الرمل  الوافر  الكامل  المتقارب  المتدارك  البحور

  04  02  03  10  11  05  عدد القصائد

النسبة المئوية 

%   

14.28  31.42  28.57  08.57  05.71  11.42  

ننا أن نفصل الحديث عن كل بحر على حدى مع الحديث عن تفعيلة و انط4قا من نتائج الجدول السابق يمك  

  .علل و نبدأ  ببحر المتقاربل بحر وما طرأ عليه من زحافات وك

  

  :بحر المتقارب* 

قـــدرت بـ  ستنتج أن بحر المتقارب ھو أكثر البحور التي تشغل حيزا كبيرا من قصائد الديوان و نسبة استعماله و ي 

وح ھذه النس�بة ب�ين عش�رة قص�ائد ح�رة و قص�يدة واح�دة عموديـ�ـة وسطـ�ـوة ھ�ذا البح�ر عل�ى ، و تتــرا% 31.42

  القصائد الشعرية في الديوان ليست ظاھرة انفرد بھا الشاعــر، إنما ھي ميزة

  

  .108، ص  2001 دط، حسن الغرفي ، حركية ا�يقاع في الشعر العربي المعاصر، إفريقيا الشرق، المغرب،) 1(

  

ذات التفعيل�ة الواح�دة المك�ررة  المتق�ارب ھ�و م�ن البح�ور الص�افيةا مع جميع ش�عراء ال�وطن العرب�ي، ويھيشترك ف

نرد سطوة ھذا البحر عند الشاعر إلى ضرورة صار يقتض�يھا الش�عر الح�ر وھ�ي اس�تخدام تفعيل�ة و)  X 4فعولن (

فس�ي ال�ذي تش�كله طبيع�ة التجرب�ة يتف�ق م�ع اIيق�اع النسيقية يكررھ�ا الش�اعر بنظ�ام خ�اص وواحدة تكون وحدة مو

لكي  الشعرية ذاتـھا، �ن اIيقاع يجب أن يكون متماشيا مع الحالة النفسية المسيطرة على الشاعر أثناء نظمه للشعر

ذل��ك تبع��ا )خ��ت4ف د اخت4ف��ا ف��ي اIيق��اع ب��ين ش��اعر وآخ��ر وم��ن الطبيع��ي أنن��ا نج��يعب��ر ع��ن تجربت��ه الش��عورية، و

ثرائھا، كما أن بحر المتق�ارب يمت�از بطبيع�ة ملحمي�ة ، حي�ث ي�رتبط ارتباط�ا عميق�ا نية ووالتجارب اIنسا المشاعر

ھذا بعض منھ�ا قصيدة عولمة الحب عولمة النار و باIيقاع السريع المتتالي للمنظومات المطولة، كما ھو الحال في

 :  

   لُ يوُ ا الس2 ھَ تْ فَ رَ جَ  ةً قَ اشِ عَ  قُ حِ ,َ ا تُ ودً رُ وُ  تُ يْ أَ رَ       

َ سْ يَ  يْ مِ الط3  نَ مِ  ل2 طِ يُ  ,ً فْ طِ وَ       ِس◌ِ رْ الدَ  دِ عِ وْ مَ  نْ عَ  لُ أ
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   ولِ ھُ ي الذ2 ي فِ فِ تَ خْ تَ  ةً دَ ي7 سَ   

  .. ادٍ مَ رَ  نْ ا مِ نً مَ ي زَ بِ تَ جْ يَ  رٌ اعِ ا شَ نَ أَ وَ   

   ولِ صُ الفُ  يثِ دِ حَ  نْ مِ  هُ اعَ جَ وْ أَ  لُ دِ جْ يَ  وَ   

  ي ؟اتِ يَ نِ غْ أُ  نْ مَ لِ   

  .. حِ رْ ي الجُ فِ  اتِ افَ سَ ي المَ ذِ ھَ  لّ كُ  نْ مَ لِ   

  ؟ ولْ قُ تَ  اتِ قَ اشِ ى العَ سَ ا عَ اذَ مَ   

  ..ا نَ ي7 ى حَ لَ م عَ وٍ يُ غُ  نْ مِ  تْ طَ قَ سَ  ةٌ عَ مْ دَ  نْ مَ لِ   

  ؟  انْ يَ دِ نْ الس7  وَ  وحِ الر2  ةُ قَ ھْ شَ  نْ مَ لِ  وَ   

  ..ى دَ المَ  اتُ حَ اتِ فَ  نْ مَ لِ   

  ولُ طُ ا تَ ايَ كَ الحَ فَ           

   دْ حَ ا�َ  احَ بَ صَ         

  ا نً زْ حُ  رَ ثَ كْ أَ  ةَ بنَ دِ مَ ال تُ يْ أَ رَ   

   دْ لَ ا البَ ذَ ھَ  يرُ افِ صَ عَ  امُ نَ تَ  نٍ يْ عَ  ل7 ي كُ فِ  وَ   

ً فَ طْ ي مُ مِ دَ  تُ يْ أَ رَ      )1( مH أُ  ف7 ي كَ فِ  رِ ائِ جَ الس3 كَ  أ

  

  

  

  . 50،49، صالديوان )1( 

  

     

  ي ازِ عَ الت3 بِ  ةً بَ عَ تْ مُ  دَ ائِ رَ الجَ  تُ يْ أَ رَ          

         )1( دَ لَ ا البَ ذَ ھَ  تُ يْ كَ بَ            

إنما ھذا ينم عن امت�داد التجرب�ة لطول والقصر في أسطر القصيدة، وو لعل القارئ )حظ ھذا التراوح بين ا  

طن و عمقھا الضارب في جذور الحياة المليئة بالخبرات و التج�ارب اIنس�انية، وق�د ص�ور لن�ا الش�اعر ص�ورة ال�و

  .الھوية الوطنيةعمق ا�صالة و لة علىالشدة فجاءت الصورة د)الجريح المثقل بمشاعر ا�سى و

  

  :تفعيلة المتقارب*  

إ) أن ھ�ذه التفعيل�ة ق�د ج�رت عليھ�ا  ،) X 4فع�ولن ( لقد ورد المتقارب في قصائد الديوان بتفعيلة مك�ررة    

  :زحافات وعلل لغاية شعرية و ضرورة عروضية و التي سنفصل الحديث عنھا في ھذا الجدول 
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  طرأ عليھا من تغييرما   التفعيلة ا�صلية 

  

  

  

  

  

  

  

  نْ ولُ عُ فَ 

//0/0  

  : الزحافات / 1

و ھو حذف الخامس الساكن و بذلك تصبح التفعيلة بھــذا : زحاف القبض  -أ

   ولُ عُ فَ :                                 الشكل 

                                         //0/  

  :العلل / 2

ساكن السبب الخفيف و إسكان متحركه و بذلك و ھو حذف : علة القصر  -أ 

   ولْ عُ فَ :                      تصبح التفعيلة 

                    //00  

وھو إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة فتصبح بھذا الشكل :علة الحذف -ب

               :  

  و عُ فَ                                        

                                       //0  

و ھو حذف السبب الخفيف و آخر الوتد المجموع مع تسكين ما : علة البتر  -ج

  عْ فَ   :             تفعيلة قبله لتصبح ال

                                        /0    

  

  

  .50،49ص ،الديوان )1(

  

ل التي يمكن أن تطرأ على ھذه التفعيلة مما لعب دورا العلالشاعر قد استنفذ كل الزحافات و أن يلحظو   

  .كبيرا في تسارع وتيرة اIيقاع في القصائد 

  :بحر الكامل *

أرب�ع قص�ائد عمودي�ة م�ن ب�ين قص�ائد ح�رة و لقد سيطر بحر الكامل على أجواء قصائد الديوان بجملة ست

المتقارب، فالكام�ل أيض�ا يع�د م�ن البح�ور كما ھو الحال في بحر و % 28.57ن قصيدة بنسبة تقدر بـ خمس وث4ثي

م�ن جمل�ة  % 18.06التي يشترك فيھا أغلبية شعراء الوطن العربي حيث تقدر نسبة تكراره عند ھؤ)ء بم�ا يف�وق 

تك�رار ا�وزان الخليلي�ة، كم�ا أن ھن�اك مي�زة يوفرھ�ا بح��ر الكام�ل �ن�ه م�ن البح�ور الص�افية السلس�لة ذات التفعيل��ة 

ترويض�ھا و بالت�الي نقلھ�ا اع ذلك لقدرته على ضبط المعاني والسريعة اIيقو)  X 3متفاعلن ( ة الواحدة المكــــرر

" إلى أبلغ صورھا و أعظم د))تھا، إ) أن ھذه القدرات ) يوفرھا البحر وحده بل للشاعر أيضا دور في ذلك  فھو 

معظ�م قص�ائد ال�ديوان المنظوم�ة عل�ى  ، كم�ا أن)1("الذي يبرز مھارة خاصة ف�ي تطوي�ع البح�ور لطبيع�ة مض�امينه 
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 وزن الكامل جاءت كلھا على وتيرة واحدة مع اخت4ف موضوعاتھا و تنوعھا إ) أنھا تعمل كلھا على إبراز حقائق

ب�ذلك تك�ون درج�ة و أفكار معينة يتتبعھا الشاعر ويطرحھا بأسلوب السرد والحوار والت�رابط المنطق�ي لVح�داث، و

ال�وزن بش�كل م�رن مم�ا ا م�ع انس�جام ب�ين اللغ�ة الش�عرية وتھا من بداية القصيدة إلى نھايتھمتساوية في حد ا)نفعال

ســ�ـانية م�ع ت�دفق إيق�اع الكام�ل ت�دفقت المش�اعر اIنجربة الشعرية، فانسابت الكلمات ويخلق تفاعل بين عناصر الت

محن�ة الط�اھر "لمقاطــع من قص�يدة ا�حاســيس الفياضة مثل ھذه اعلن، التعبر عن المشاعر الجارفة وتفعيلة متفاو

  : والتي يقول فيـھا الشاعر" يحياوي

  

   هْ ثَ ,َ ا ثَ ن3 كُ 

     هْ اثَ ثَ أَ  هِ عِ اجِ وَ مَ  نْ مِ  أَ ر3 ھَ ى تَ فَ شْ مَ 

  اسٍ عَ نُ  نْ ى مِ ق3 بَ ا تَ مَ  مُ اوِ قَ ا نُ ن3 كُ 

   هْ عَ رَ شْ المُ  وهِ جُ ي الوُ فِ     

  هِ ب3 حِ Sَ لِ  كَ يدُ عِ ي تُ ن7 مِ  ةٌ عَ مْ دَ  لْ ھَ 

  ي فِ كْ تَ  رٍ اعِ شَ  ةُ يدَ صِ قَ  لْ ھَ 

  ا�َْرَبَعهْ  ولِ صُ الفُ  يرِ يِ غْ تَ لِ 

  

  

  .110، ص  1994 دط، ن، المؤشرات ا�يقاعية في لغة الشعر، دار المعرفة الجامعية، ا�سكندرية،ممدوح عبد الرحم )1(

  

  

  

   اقِ ش3 العُ  بُ اكِ وَ مَ  وبَ ذُ تَ  يْ ي كَ فِ كْ تَ  قِ وْ الش3  اتُ يَ نِ غْ أُ  لْ ھَ   

  هْ عَ رَ تْ المُ  ومِ جُ الن2  سِ أْ ي كَ فِ 

  ..ي الِ يَ الل3  اءَ بَ عْ أَ  كَ نْ عَ  لَ مِ حْ ي ِ�َ فِ كْ ا أَ نَ أَ  لْ ھَ 

  )1(  هْ عَ وجِ ي المُ الِ يَ الل3  كَ لْ تِ  نْ مِ  هٍ آَ 

  :تفعيلة الكامل* 

العل�ل و ق�د ج�رت عليھ�ا بع�ض الزحاف�ات و)  X 3فع�ولن ( ورد الكامل في قصائد الديوان بتفعيلة مكررة   

  :ھي كاSتي في ھذا الجدول عروضية وضرورة  لغاية شعرية أو

  ما طرأ عليھا من تغيير  التفعيلة ا�صلية

  

  

  : الزحافات / 1

و ھو تسكين الثاني المتحرك فأصبحت : زحاف اVضمار -أ    
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   نْ لُ اعِ فَ تَ مُ 

///0//0  

   ُمْتَفاِعلُنْ   :           لتفعيلة بھذا الشكل ا

                                  /0/0//0  

و ھوحذف الثاني المتحرك فأصبحت التفعيلة : زحاف الوقص -ب   

  نْ لُ اعِ فَ مَ :            ھذا الشكل ب

                                 //0//0  

  :العلل / 2 

و ھو زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد : علة التذييل -أ    

   نْ ,َ اعِ فَ تَ مُ :       مجموع و تصبح التفعيلة 

               ///0//00  

و ھو زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد : علة الترفيل  -ب    

  :مجموع لتصبح  التفعيلة بھذا الشكل 

   نْ تُ ,َ اعِ فَ تَ مُ                                    

                                   ///0//0/0  

وع مع تسكين ما و ھو حذف آخر الوتد المجم: علة القطع  -ج    

  لْ اعِ فَ تَ مُ :             قبله لتصبح التفعيلة 

                                 ///0 /0   

  

  . 87، ص الديوان) 1( 

  

ائد الديوان مما ساھم ف�ي تس�ارع ا )بأس به من الزحافات و العلل في قصحظ أن الشاعر قد استعمل كمً يلو  

ي التسلس�ل الس�طري و أحيانا أخرى ساھم ف�ي بس�ط ن�وع م�ن الرتاب�ة ف�حيان،اعي في بعض ا�القصائد اIيق ةريتو

  .التي يفرضھا ترابط الموضوع لتلك القصائد و

  :بحر المتدارك *

ھ�و ) م�ن مس�احات ال�ديوان، و %14.28الذي يحت�ل نس�بة ستعمله الشاعر ھو بحر المتدارك وثالث بحر ا  

عل�ى قص�ائدھم تفعيل�ة المتـ�ـدارك وخاص�ة القص�ائد لذين تس�يطر يختلف عن شعراء جيله من الشعراء الجزائريين ا

م�ن بينھ�ا س�ھولة نظ�م الش�عر ص�ائص تس�اعدھم عل�ى نظ�م قص�ائدھم، وذلك لما يوفره لھم ھذا البحر من خالحرة و

إلى كون ألفاظه تخ�رج  سرعة إيقاعھا المواكب Iيقاع العصر السريع، إضافةھذا البحر كذلك لخفة تفعي4ته و على

منس�اقا لھ�ا طوع�ا دون  –أي ال�وزن  -بش�كل ميس�ور فيجعل�ه ابي مما تخلق انسجاما مع ال�وزن وانسيمرن و بشكل

  .عناء  مكابدة أو
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رة تقصر بحسب مطول ولقد ت4عب الشاعر بتفعيلة ھذا البحر أيما ت4عب، فكانت ا�سطر الشعرية مرة تو  

المت�دارك م�ن تغيير الذي وقع عل�ى التفعيل�ة،  ول الالشعور المصاحب له في كل شكل من أشكاما يقتضيه المعنى و

ن أكثر البحور سرعة و خاصة إذا كان�ت مخبون�ة و ھ�ذا م�ا ع�رف بالخب�ب، و س�رعة إيق�اع ھ�ذا البح�ر خاص�ية م�

إيق�اع خفي�ف ن مش�اعرھم و مش�اغلھم بش�كل س�ريع والمعاص�رون للتعبي�ر ع� االخصائص التي استفاد منھا شعراؤن

ھذا اIيقاع السريع ھو ما يفرضه عل�يھم إلى نفوس المستمعين بشكل أكبر، وسرب المعنى تطرب له اSذان، كما يت

من القص�ائد الت�ي ج�اءت مما يفرض ھذا النمط التسارعي، و إيقاع العصر و العولمة التي باتت مسيطرة في زماننا

ج�ا ع�ن البح�ر المت�دراك ھ�ذه قص�يدة الغلي�ون نموذغلي�ون، النھ�ر و، ال، ا�خضر فلوسالبحر قصيدة شاھد على ھذا

  :حيث يقول الشاعر

   ارِ مَ زْ المِ  ءِ بْ عِ  نْ مِ  حُ ن3 رَ تَ ى تَ عَ فْ أَ         

   اءْ يَ شْ ا�َ  انِ خَ ى الد2 ضَ وْ فَ  نْ مِ  صُ اقَ رَ تَ تَ          

   ارِ وَ نْ ا�َ بِ  ةِ ورَ ھُ مْ المَ  اتُ مَ لِ الكَ  هُ رُ اصِ حَ تُ  يسِ د7 القِ  لَ ثْ مِ   

   ءِ االمَ  ءِ وْ ضَ بِ  اXََياتُ  لُ سِ تَ غْ تَ   

   ارْ وَ دُ  رُ عْ الش7   

  )1(   اتْ مَ لِ الكَ  ورِ بُ قُ  ارُ ف3 حَ  رُ اعِ الش3 وَ   

  

  

  . 08، ص الديوان )1(

  

  

  

   اتْ مَ  قُ اشِ العَ   

   نَ زْ الحُ  ب2 عُ يَ  نْ يوْ لُ ى الغُ وَ ى سِ قَ بْ يَ  مْ لَ   

  )1(   ارْ الن3  اءَ مَ  بُ رَ شْ يَ  وَ   

قبل  بسكون ماعادا سطر واحــد و ھو ماو ما ساعد على ھذا اIيقاع الخفيف ھو انتھاء كل أسطر القصيدة   

  .ا�خير و ذلك لضرورة عروضية 

  :تفعيلة المتدارك * 

  ما طرأ عليھا من تغيير  التفعيلة ا�صلية

  

  

  

  : الزحافات / 1

و ھو حذف الثاني الساكن في التفعلية : زحاف الخبن - أ   

   نْ لُ عِ فَ :         لتصبح بھذا الشكل 
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   نْ لُ اعِ فَ 

/0//0  

                             ///0      

  :العلل / 2

و ھو زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد : علة الترفيل-أ  

  :   مجموع و تصبح التفعيلة 

   نْ تُ ,َ اعِ فَ                            

                           /0//0/0  

و ھو زيادة حرف ساكن على ما  آخره : علة التذييل  - ب  

  :  تد مجموع لتصبح  التفعيلة بھذا الشكلو

   نْ ,َ اعِ فَ                              

                             /0//00  

و ھو حذف ساكن الوتد المجموع مع : علة القطع  -ج  

  :            تسكين ما قبله لتصبح التفعيلة 

  نْ لُ عْ فَ                                

                               /0/0  

و قد خدمت ھذه الزحافات و العلل التطور اIيقاعي و الد)لي في القصائد الموزون�ة عل�ى بح�ر المت�دارك،   

  .مما ساھم في تراسل حركاتھا و انسياب كلماتھا و تعاضد معانيھا 

  

  . 08، ص الديوان) 1(

  

  :بحر البسيط  *

ھ�و م�ن البح�ور المركب�ة المتكون�ة م�ن تفعيلت�ين ديوان ھو بحر البس�يط ولة بحور الو البحر التالي في تشكي  

طالم��ا حظ��ي ھ��ذا البح��ر ول %11.42يش��غل م��ن ال��ديوان مس��احة تق��در نس��بتھا و) X2مس��تفعلن ف��اعلن ( متت��ابعتين 

قصائد من ال�ديوان عب�ر ب�ه الش�اعر ع�ن أغ�راض  لقد شغل مساحة أربعحديثا، وير عند الشعراء قديما وكب باھتمام

ع�ن ح�ب  و تھويم�ة م�ن تھويم�ات العش�ق ال�وطني ال�ذي يعب�ر" يا زھ�رة ال�روض " متعددة منھا الغزل في قصيدة 

تھويم�ات "جب�ال ا�وراس فخل�ق بعش�قه قص�يدة  وْ ُس�رُ ت�اريخ العش�ق ا�ب�دي الراس�ي كَ الوطن المغروس في أعماق 

أفك�اره ھما رؤية من رؤى الشاعر ور كل منالتي تصو" قراءة و" شيء من الوجد " ثم قصيدتي "  عاشق أوراسي

  .الدفينة التي يخرجھا إلى النور على شكل نفحات إيقاعية تغرقنا معھا في بحر التأمل و الخيال 

الحنين إلى كل ما يشده ى الماضي، وإل ا)رتدادو في اختيار الشاعر لھذا البحر بالذات كانت رغبة منه في   

ش�دة الس�رعة ف�ي ك�ل ش�يء كم�ا ھ�ي التنفس قلي4 من ض�غط العص�ر وو ية الخليلية  والھروبإلى الجذور العروض

  .ا�وزان السريعة ذات التفعيلة الواحدة 
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في ظل نغماته و لقد ظل البسيط حبيس القصائد العمودية عند شاعرنا أين تشيع فيھا د)لة الحزن �نھا ترد   

الدفين�ة و يكف�ل رن�ة ھ�ذا الطق�س الجن�ائزي، و اIيقاع البطئ الذي يمتص كل مشاعره الحزينة و المتثاقلة الخطى و

  : الذي ظھر لنا في قصيدة شيء من الوجد قال الشاعر 

  

   احٌ رَ  �َ وَ  وحٌ رُ  �َ ..  دِ جْ الوَ  نَ مِ  ءٌ يْ شَ   

  واحُ رَ  مْ ھُ تُ يْ ادَ نَ  – مْ ھِ وِ حْ صَ  نْ مِ  – بُ حْ الص3  وَ             

  ـتْ نَ دَ  وَ  ةٌ رَ ھْ زَ  تْ اءَ رَ ا تَ رً بْ قَ  تُ حْ تَ فَ   

  ــــاحُ بـَ شْ أَ  بِ حْ ا الص3 ايَ قَ بَ  وَ  ةٌ ورَ فُ صْ عُ             

  ــهُ لَ  تُ لْ قُ  ارُ ف3 ي الحَ تِ عَ مْ دَ  نْ مِ  ل3 طُ أَ   

◌ُ كِ ا لَ مً دَ ى نَ كَ بَ .. ـلْ اَ  نَ يْ أَ                ــــوااحُ م صَ ھْ ن3

  ي دِ يَ  وَ  بْ جِ ي يُ رِ دْ وا صَ لُ ا سَ ودً رُ وا وُ انُ كَ   

  ــاحُ ى سَ دَ المَ  وَ ..  وفٍ يُ طُ بِ  تْ كَ سَ مْ ا أَ ھَ             

  ينِ سُ بَ لْ يَ  تِ مْ الصَ  ادُ مَ ي رَ سِ أْ رَ  تُ يْ نَ حْ أَ   

  .)1( ــاحُ تَ فْ مِ  ءِ رْ المَ  رُ بْ صَ  وَ ..  ابٌ بَ  رُ مْ العُ فَ             

  

  

  74، صالديوان) 1(

  

  

  :التي قال فيھا " يا زھرة الروض" أما غرض الغزل فظھر في قصيدة   

  

  ي نِ حُ ضَ فْ تَ فَ  سٌ مْ شَ  لْ ھَ  ِض وْ الر3  ةَ رَ ھْ ا زَ يَ   

  يكِ ,َ فْ اَ  تُ أْ فَ طْ ا ،، أَ رً مَ ي قَ لِ  ن3 أَ  وْ لَ               

  اـــھَ نُ اتِ فَ ي مَ وحِ رُ  تْ جَ ي3 ي ھَ الت7  تِ نْ أَ   

  ياكِ رَ دْ إِ  اتَ يَ ي آَ مِ ي فَ فِ  تْ ظَ قَ يْ أَ  وَ               

      يتِ نَ اتِ فَ  – تِ ئْ ا شِ م3 إِ  – تِ ئْ ا شِ مَ ي كَ ونِ كُ   

  )1( اكِ ي ھَ دِ يَ  تْ الَ ا ؟ قَ ذَ كَ  اتِ ھَ  تِ لْ قُ  نْ إِ               
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الطاغي�ة بمش�اعر التج�ذر  "تھويم�ات عاش�ق أوراس�ي" و من مظاھر العشق البارز ف�ي ال�ديوان ھ�ي قص�يد  

على كل مظ�اھر الظل�م  ا)نتفاضالعريق و ا�صيل لVمة العربية اIس4مية و  ا)نتماءالروحي في عمق الوطن و 

  :و الخراب و الدمار يقول فيھا الشاعر 

   ةٌ رَ بَ قْ مَ  – وخِ ارُ الص3  ةَ ز3 ا عِ يَ  انِ ھَ جْ وَ   

  ؟ قُ رَ وَ  مْ أَ  اكَ ذَ  شٌ يْ جَ أَ ..  ,ً ھْ أَ  ولُ قٌ تَ             

  تْ عَ لَ طَ  ةٌ لَ خْ نَ .. ا ادً مَ ى رَ حَ ضْ أَ  اءُ المَ   

   قُ رِ تَ حْ يَ  مُ لْ الحُ  ا وَ مً دَ  نِ يْ َق◌َ اشِ عَ  نْ مِ             

   عٍ جَ وَ  نْ مِ  امِ ھَ وْ ا�َ  نَ مِ  ينَ عِ الِ اطَ يَ   

   قٌ نُ ا عُ يَ ..  رِ أْ لث3 لِ  تْ خَ رَ صَ  ةٍ ومَ بُ  نْ مِ             

  ا يَ ؟ فِ  ارِ مَ الد3  اتَ ايَ فَ نُ  ونَ ثُ عَ بْ تَ  مَ لِ   

  ؟ قُ رُ الحُ  رِ مَ جْ المَ  يَ نْ جَ ..  ر2 ا المُ نَ سَ رْ عُ             

   ةٌ يَ الِ دَ  وَ .. ىقَ مْ حَ  ةٌ نَ عْ لَ  تْ رَ ذ3 جَ تَ   

  )2( قُ بِ تَ سْ تَ  ارِ الن3  شِ رْ عَ  وَ حْ نَ  ةٌ لَ وْ دَ  وَ             

  

  

  

  .71، ص  الديوان) 1( 

  .92، ص صدر نفسهالم) 2( 

  

  

  

  : تفعيلة البسيط* 

  ما طرأ عليھا من تغيير  التفعيلة ا�صلية

   نْ لُ عِ فْ تَ سْ مُ 

/0/0//0  

  

  

  

  

  

  : الزحافات / 1

و ھو حذف الثاني الساكن في التفعلية : زحاف الخبن - أ   

   نْ لُ عِ فْ تَ مُ :        لتصبح بھذا الشكل 

                            //0//0     

و ھو حذف الرابع الساكن و تصبح : زحاف الطي  - ب  

   نْ لُ عِ تَ فْ مُ :        التفعيلة بھذا الشكل 

                            /0///0  
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   نْ لُ اعِ فَ 

/0//0  

  :الزحافات /1

  نْ لُ عِ فَ  :          زحاف الخبن -أ  

             ///0  

  : العلل / 2

    

المجموع مع تسكين و ھو حذف ساكن الوتد : علة القطع /أ  

  :           ما قبله لتصبح التفعيلة 

  لْ اعِ فَ                              

                             /0/0  

و قد اقتصر الشاعر على ھذه الزحافات فيما يخص تفعيلة البسيط ، مع قلة ورود العلل فيه كما ھو م4حظ   

تطرق بذلك �كثر استعما) في الديوان و لم أدر من البحور حيث ركزنا على افي الجدول السابق ، و نكتفي بھذا الق

 % 08.57حيث تصل نسبة الوافر إلى  ،إلى الحديث عن بحري الرمل و الوافر لقلة استعمالھما في قصائد الديوان

  .%05.71و نسبة الرمل إلى 

 ا)س�تثمارالعروض�ي لقل�ة  ا)ش�تغاللة و كوقفة ختامية على البحور و التفاعيل العروضية،فإننا ن4حظ ضآ  

 ةلVوزان الخليلية في ديوان عولمة الحب عولمة النار و الذي تنوعت قصائده بين حرة و عمودية بمعدل اثنى عشر

ا�ول ھ��و  ا)خ��ت4فج��د ، و أ%65.71عش��رون قصي��ـدة ح��رة بنس��بة و و ث��4ث %34.28قص��يدة عمودي��ة بنس��بة 

  .يطرة القصائد الحرةضآلة عدد القصائد العمودية، و س

  

  

 %31.42قصيدة بنسبة  ةالمتقارب في احدى عشر: و أما عن البحور الشعرية فقد سيطرت البحور التالية 

أم�ا البس�يط فق�د  % 14.28ت�4ه المت�دارك ف�ي خم�س قص�ائد بنس�بة و % 28.57قصـ�ـائد بنس�بة  ةو الكــامل بعشر

و الرم�ل  %08.57و أخي�را ال�وافر ب�ث4ث قص�ائد بنس�بة  % 11.42احتل المرتبة الرابعة في أرب�ع قص�ائد بنس�بة 

  .% 05.71بقصيدتين بنسبة 

الزحاف  �ن�ھمية خاصـة،" أما فيما يخص الزحافات والعلل التي طرأت على التفاعيل السابقة فذلك وقع 

 دختص�ار ع�دايرتبط بالحال�ة النفس�ية للش�اعر ال�ذي يعم�د إل�ى توص�يل ذل�ك عب�ر فاعلي�ة الزح�اف الت�ي تعم�ل عل�ى 

  .)1(إ) و كثر الزحاف ا)نفعالا�صوات و اختزال الزمن في أقل مدة، إذ كلما اشتد 

  :التداخل بين البحور) ب

إن كل البحور التي أحصيناھا في ھذا الديوان جاءت صافية ا�وزان ماعدا ث�4ث قص�ائد ج�اءت متواش�جة   

  : ا�وزان و ھي موضحة في ھذا الجدول 
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  ع المواشجة الوزنيةنو  عنوان القصيدة

  رؤيا

  عولمة الحب عولمة النار

  غيمة للصمت

  متدارك+ متقارب 

  متقارب+ متدارك 

  كامـل+ وافـر  

  

غيم�ة  ،عولم�ة الح�ب عولم�ة الن�ـارؤيا، ر( و ھي  ،حرةأما التداخل بين البحور فقد ظھر في ث4ث قصائد   

 ،المتداركھو اجتماع بحر المتقارب وزنية ومواشجة الوالثانية في نوع اللقد اتفقت القصيدتان ا�ولى و، و)للصمت

اخل ب��ين البح��ور ف��ي قص��يدتي رؤي��ا إ) أن الت��د الكام��ل،مت فق��د ت��داخل فيھ��ا بح��را ال��وافر وة غيم��ة للص��أم��ا قص��يد

ما يلبث حت�ى آخر يقع على سطر واحد و إلىمن بحر  ا)نتقالعولمة الحب عولمة النار لم يظھر بكثرة �ننا نجد و

  :مثال ذلك و ،Iيقاع إلى تفعي4ت بحر آخريعود ا

  

  

  

  

  .94حسن الغرفي ، حركية ا�يقاع في الشعر العربي  المعاصر ، ص  )1(

  

  

  

   اتْ مَ لِ كَ الْ   ةِ ئَ رِ   نْ مِ  سُ ف3 نَ تَ أَ   

  نْ لُ عِ فَ  نْ لُ عِ فَ  نْ لُ عِ فَ  نْ لُ عِ فَ             00///  0/// 0// /0///        

           تِ مْ الص3   ةُ أَ دْ ي  ھَ نِ قُ نُ خْ تَ  وَ   

  فَ  نْ ولُ عُ فَ  نْ ولُ عُ فَ  ولُ عُ فَ /              0/  0//0/  0///0//        

  ـي ن7 مِ  اتُ تَ قْ أَ      

   نْ ولُ عُ فَ  نْ ولُ عُ                          0/0//0/0/        

  )1( اتْ تَ فُ الْ  ونُ كُ ي يَ ن7 مِ وَ   

   ولْ عُ فَ  نْ ولُ عُ فَ  نْ ولُ عُ فَ                    00//0/0//0/0//  

  

 ا)نتق�الھ�ذا طر ا�خرى على إيق�اع المتق�ارب، ويسير السطر ا�ول على إيقاع المتدارك، بينما تسير ا�س  

ھي ما يسمى بالعولمة الت�ي ث�ار اS)ف س�اخطا  و اء قضية من قضايا العصر الراھن وناتج عن موقف الشاعر إز
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ض�اع المتأزم�ة ذلك أيض�ا موق�ف الش�اعر م�ن ا�وو) والدوحة اتل و جنوة سي( رافضا لھا في بعض المناطق مثل 

متقط��ع ، فج��اء الس��طر ا�ول ذا إيق��اع س��ريع وا)س��تقراروع��دم ا�م��ن و ا)ض��طرابمظ��اھر الت��ي عاش��ھا ال��وطن و

بة من�ه ف�ي عدم استقراره فعبر عن ذلك بإيقاع سريع التنقل رغنتيجة لتوتر نفسية الشاعر و) َفِعلُْن َفِعلُْن َفِعلُْن َفِعلُنْ (

وھ�ي تنتق�ل م�ن تصور لنا إيقاعات بح�ر المت�دارك ) أتنفس ( تغير ا�وضاع من ا�سوأ إلى ا�حسن و ورود كلمة 

فع�ولن ( تفعي4ت�ه ھ�و المتق�ارب وير لينتقل بع�د ذل�ك إل�ى بح�ر آخ�ر وكأنھا في حالة شھيق و زفتفعيلة إلى أخرى و

x4( يقاع السريع في التباطؤIلينتق�ل م�ن تفعيل�ة  شيئا فش�يئا ليبدأ ا ) ( عيل�ة الخفيف�ة المختزل�ة لل�زمن إل�ى تف) فعل�ن

ك�ذلك رد ترف أو زي�ادة ) طائ�ل منھ�ا، وبذلك فلم يكن ھذا التغير المفاجئ في اIيقاع مجالممتدة الزمن، و) فعولن 

  :سطر اSتيةا�ظھر ذلك في  ،المتداركالتداخل فيھا بين بحر المتقارب وكان " رؤيا " ا�مر بالنسبة لقصيدة 

  :قال الشاعر 

  َقِديًمـا   

   نْ ولُ عُ فَ                                             0/0//  

  

  

  

  .41، صالديوان )1( 

  

  

 

   لٍ مْ رَ  ةَ ر3 ذَ  مُ الَ◌َ عَ الْ  انَ كَ   

   نْ ولُ عُ فَ  لُ وعُ فَ  لُ عْ فَ  نْ لُ عْ فَ                               0/0///0///0/0/0/  

         وحْ الر2  وتِ كُ لَ مَ   يفِ  جُ ھ3 وَ تَ تَ   

  نْ لُ عْ فَ  نْ لُ عِ فَ  نْ لُ عِ فَ  نْ لُ عِ فَ       00/ 0/0///  0// /0///  

  )1(  انْ ثَ وْ ا�َ  ةَ غَ ا لُ يَ ؤْ الر2  شِ رْ عَ   نْ مِ  لُ ز3 نَ تَ تَ   

  لْ عِ افَ  نْ لُ عِ فَ  نْ لُ عْ فَ  نْ لُ عْ فَ  نْ لُ عِ فَ  نْ لُ عِ فَ     0/0/00///   0/0/ 0/0/ 0// /0///  

  

من تفعيلة المتقارب  ا)نتقالسھولة ، وذلك لمرونتھما و)المتقارب و المتدراك ( ن حرايجتمع الب و كثيرا ما  

ھ�ي دائ�رة و ،روض�ية واح�دة تس�مى دائ�رة المتف�قھذا عائد ل�دورانھما ف�ي دائ�رة عالعكس، وإلى تفعيلة المتدارك أو

يف كان لنا بحر متقارب الذي بدأنا من وتد مجموع فسبب خففإذا  ،المتداركن منھا بحران فقط ھما المتقارب ويتكو

 xفاعلن ( إذا بدأنا من سبب خفيف فوتد مجموع فإننا نحصل على بحر المتدارك الذي وزنه و ،)x 4فعولن (وزنه 

4. ()2(  
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الت�ي ق�ال فيھ�ا " غيمة للصمت"الكامل في قصيدة لوافر وأما التداخل ا�خير بين البحور فقد وقع بين بحر ا  

  : الشاعر 

  ي شِ مْ أَ  تُ نْ كُ  ةِ افَ سَ المَ  رِ مْ ى جَ لَ عَ   

   نْ ولُ عُ فَ  نْ تُ لَ اعَ فَ مُ  نْ تُ لْ اعَ فَ مُ       0/0/  /0//  /0// 0/0/ 0//  

  ا يدً حِ وَ   

   لْ اعِ فَ مُ             0/0//  

  ي تِ كَ لَ مْ مَ  تِ نْ كُ   

   نْ تُ لَ اعَ فَ مُ  نْ تُ           0///0//0/  

  

  

  

  

  .82، ص  الديوان )1(

  .196، ص 1987،  2ھضة العربية ، بيروت ، طدار النعبد العزيز عتيق، علم العروض و القوافي ،  )2(

  

 

 

  

  ي شِ رْ عَ  تُ مْ الص3  انَ كَ وَ   

   تن,فاع نْ ولُ عُ فَ         0/0/    /0/0/  0//  

   امٍ عَ  فِ لْ أَ  نْ مِ   

   متفاعلن مت          0/0//0/ 0/  

   عْ جَ وَ ي الْ نِ نُ كُ سْ يَ  انَ كَ   

  فاعلن متفاعلن        0//0///  0/ /0/  

  ا ھَ تِ ايَ ھَ ى نِ لَ إِ  اءُ مَ ي الس3 ضِ مْ تَ   

  متفاعلن متفاعلن متفا      0///0//0/  //0//0/  0/          

   وحِ ي الر2 اصِ قَ اٌ◌َ  نْ مِ  عُ لَ طْ تَ  وَ   

  علن متفاعلن متفاع      /0/  0/ 0//  0//  /0//  

  )1( ـعْ جَ بَ الْ  ابُ رَ سْ أَ   

   لن متفاعلن          0//  0/0/0/  
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ھو وجود تداخل ب�ين بح�ري ، يا واستخراج تفعي4تھايعھا عروضبعد تقطمن خ4ل ھذه ا�سطر و يلحظما   

لتنتق�ل ف�ي ) مف�اعلتن مف�اعلتن فع�ولن ( حيث تسير ا�سطر ا�ربعة ا�ولى على إيقاع بحر الوافر  ،الكاملالوافر و

بين ھذين البحرين يتم بسھولة و بكل مرونة  وا)نتقال، )x 3متفاعلن ( ا�سطر الخمسة ا�خيرة إلى تفعيلة الكامل 

  .ھي دائرة المؤتلفا يقعان في دائرة عروضية واحدة و�نھم

ويع الموس�يقي أح�ال القص�يدة إل�ى م�ا يمك�ن تس�ميته ب�التنلحديث عن الت�داخل ب�ين البح�ور، أوفإن ا:أخيراو 

  .)2("إنما يبرره الموقف الشعوريأية حال، أن يعد ترفا في الشعر وھذا ) يمكن، بسمفونية متنوعة اIيقاعات، و"

  

  

  

  

  

  .18، ص  الديوان )1(

  .110حسن الغرفي ، حركية ا�يقاع في الشعر العربي المعاصر ، ص  )2(

  

  

  

  :القافية/ 3

، اتبعه إياهقفى على أثره بف4ن أي  :قفا، و يقال: محيط وھي مأخوذة منفي القاموس ال "قافية"وردت لفظة   

منھ�ا ق�وافي الش�عر �ن ،و)1( } انَ لِ ُس!رُ بِ  مْ ھِ ارِ َث!ى آَ لَ!ا عَ يَن!ف3 قَ  م3 ُث!{ :كما وردت الكلمة في القرآن الكريم في قول�ه تع�الى 

    .    )2(بعضھا يتبع أثر بعض

القافية شعرا إ) باقتران الوزن والقافية من العناصر ا�ساسية و الجوھرية في الشعر، ف4 يمكن أن يسمى و  

يكة ال��وزن ف��ي القافي��ة ش��ر"اب��ن رش��يق أن  ل��ذلك ي��رىبي��ة، ومع��ا، فھم��ا م��ن ا�ھمي��ة الموس��يقية ف��ي القص��يدة العر

كم�ا تعتب�ر القافي�ة م�ن مظ�اھر البن�اء " ، )3("ليس يس�مى ش�عرا حت�ى يك�ون ل�ه وزن و قافي�ة اIختصاص بالشعر، و

ھ�ي الت�وازن ، حيث تخت�زل أبل�غ س�مة م�ن الش�عر واIيقاعي في الشعر تبعا لع4قتھا العضوية بلحمة اللغة الشعرية

  .)4("الصوتي

القافية من آخر حرف في البي�ت إل�ى أول س�اكن يلي�ه "  فيقول ،لقافيةبن رشيق إلى تعريف الخليل لويشير ا  

كــ�ـلمتين، لم�ة أو بع�ض كلم�ة أو، و من ھنا نفھم أن القافي�ة إم�ا تك�ون ك)5("من قبله حركة الحرف الذي قبل الساكن

  :مثل قول الشاعرمة  نستبين ذلك من خ4ل ديوان عولمة الحب عولمة النار فقد تكون بعض كلو

  ةِ ــ,َ الفَ  ةِ يَ بِ قْ أَ  نَ يْ بَ  يَ وحِ رُ  وَ    يــرٍ رِ ي حَ فِ  لُ فُ رْ تَ  اسَ الن3  تُ يْ أَ رَ     
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  ). 0/0( / ةْ �َ : و قافيته 

  : وقد تكون كلمة مثل قول الشاعر 

  امَ سَ قْ أَ  وَ  الِ جَ الر7 بِ  نَ مَ آَ  نُ وْ الكَ فَ    هُ ضُ بْ نَ  ةِ ادَ ھَ الش3  نَ مِ  الِ جَ ق الر7 دْ صِ     

  ). 0//0( / امَ سَ قْ أَ : قافيته  و

  :و قد تكون كلمتين مثل قول الشاعر 

  قْ ثـِ تَ  �َ  اءَ سَ رْ خَ  ةٍ يَ افِ قَ  ونُ يُ عُ     ـي نِ حُ ضَ فْ تَ ا فَ امً ي3 أَ  رَ عْ الش7  دُ اوِ رَ أُ     

  ). 0///0( / قُ ثِ تَ  �َ : و قافيته 

  .)6(ت من أبيات القصيدة الواحدةو إضافة إلى ھذا ف4 بد من تساوي القافية تساويا كميا  صوتيا في كل بي  

  

  .27  ا[ية  سورة الحديد  ، )1(

  .1709، ص 1الفيروز أبادي ، القاموس المحيط، دار الم5يين، بيروت ، لبنان ، د ط ، دت، ج )2(

  .135، ص 1ابن رشيق، العمدة،ج )3(

  .68حسن الغرفي ، حركية ا�يقاع في الشعر العربي المعاصر، ص )4(

  .135السابق، ص المرجع  )5(

  .72أحمد سليمان ياقوت ، ا�وزان الشعرية ، ص   )6(

  

  

دق تعري�ف أالقافية وھو آخر البيت الش�عري، واجتماع اSراء حول موقع  من خ4ل ما تقدم يتضح لي أنّ و  

 ىرأو:(ھو نفسه صرح بذلك عندما ق�الرده ابن رشيق في كتابه العمدة، وبن أحمد كما أوجاءنا ھو تعريف الخليل 

  ).الخليل عندي أصوب

، و )1(نظرا �ھمية القافية فإنھا أصبحت تطلق على القصيدة مجازا كما تطلق على البيت الواحد من الشعرو  

  .)2("تختزل كل موسيقى البيت أو السطر الشعريين " ) نجد غرابة في ھذا لكونھا 

ھذا ما سمي فيما بعد بالش�عر الح�ر ية وبالقاف ا)رتباطو قد بحث بعض المحدثين فكرة نظم الشعر من دون   

  : ھي خمسة ألقاب معمول بھا في الشعر وللقافية ، وذي ظھر على يد نازك الم4ئكةال

  ). نْ 4َ عِ فْ تَ سْ مُ  – نْ 4َ اعِ فَ تَ مُ  – نْ 4َ اعِ فَ (ساكنين و ھي مناسبة Iيقاع ) 00(تنتھي بـ و: المترادفة -1

  ).نْ ولُ مفعُ -نْ فع4تُ -نْ فاع4تُ – نْ لُ يعِ افَ مَ (كنين وھي مناسبة Iيقاع حركة بين سا) 0/0(وتنتھي بـ:المتواترة-2

  ).نْ لُ اعِ فَ -نْ لُ عِ فْ تَ سْ مُ -نْ لُ اعِ فَ تَ مُ -نْ لُ اعِ فَ مَ (حركتين بين ساكنين وھي مناسبة Iيقاع) 0//0(وتنتھي بـ:المتداركة-3

  ).نْ لُ عِ فَ  – نْ تُ لَ اعَ فَ مُ (  ث4ث حركات بين ساكنين و ھي مناسبة Iيقاع) 0///0(تنتھي بـو: المتراكبة-4

  .)3( )نْ تُ لَ عِ فَ ( أربع حركات بين ساكنين و ھي مناسبة Iيفاع ) 0////0( تنتھي بـ و: المتواكسة-5
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ق��د ارتأي��ت أن قص��يدة عمودي��ة، و ةاثن��ي عش��رث4ث��ون قص��يدة منھ��ا و إن مجم��وع قص��ائد ال��ديوان خم��س  

لطالم�ا ن�ص فيھ�ا مقارن�ة بالقــ�ـصائد الحرة،و ك يظھر بوضوحأستخرج ألقاب القوافي من القصائد العمودية �ن ذل

المعاص�ر كس�ر ھ�ذه القاع�دة،  النقد القديم على إيراد نوع واحد من ھذه القوافي ف�ي القص�يدة الواح�دة، إ) أن الش�عر

ا يقع ليس في نص واحد فقط بل أحيانذه القوافي في قصيدة واحدة حرة ون أو ث4ثة أنواع من ھأحيانا يجتمع نوعاو

س�نقوم فيم��ا بع�د ب�إجراء عملي��ة انتقائي�ة �ن�واع الق��وافي ف�ي بع�ض القص��ائد الح�رة، أم��ا ، و)1(ذل�ك ف�ي مقط��ع واح�د 

  :القصائد العمودية فقد ظھرت لنا النتائج التالية بعد عملية إحصاء �نواع القوافي فيھا

  

  

 .35ص  ، 1،2003فجر للنشر و التوزيع، ط ن تبر ماسين ، العروض و إيقاع الشعر العربي ، دار العبد الرحم )1(

  .134حسن الغرفي، حركية ا�يقاع في الشعر العربي المعاصر، ص   )2(

  .137،136،135، و حسن الغرفي ، حركية ا�يقاع ، ص  105ن تبرماسين، البنية ا�يقاعية ، ص عبد الرحم: أنظر  )3(

  .134بي المعاصر، ص  حسن الغرفي ، حركية ا�يقاع في الشعر العر: أنظر )4(

  

  

  

  

  

  نوع القافية  عنوان القصيدة

  تھويمات عاشق أوراسي -1

 ص,ة للدم -2

 حجر لمجد الشمس -3

 استنزاف -4

 فرح جنوبي -5

 شيء من الوجد -6

 شيئية -7

 يا زھرة الروض -8

 قراءة -9

  قمر-10

 أبجدية الغياب-11

 أسد الزبربر-12

  ) 0///0( قافية متراكبة 

  ) 0/0( قافية متواترة 

  ) 0//0( قافية متداركة 

  ) 0///0( فية متراكبة قا

  ) 0/0( قافية متواترة 

  ) 0/0( قافية متواترة 

  ) 0//0( قافية متداركة 

  ) 0/0( قافية متواترة 

  ) 0///0( قافية متراكبة 

  ) 0/0( قافية متواترة 

  ) 0/0( قافية متواترة 

  ) 0//0( قافية متداركة 
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مس�توى القص�ائد العمودي�ة حي�ث طغ�ى ن�وع ى س�تخرج تك�رار أن�واع الق�وافي عل�من خ4ل ھذا الحص�اد أو  

القافي��ة المتدارك��ة عش��رة قص��يدة عمودي��ة، ث��م ت4ھ��ا ن��وع  اثن��يقص��ائد م��ن مجم��وع  القافي��ة المت��واترة بع��دد س��ت

م��ن مجم��وع  المتراكب�ة مناص��فة بينھم�ا ف��ي ع�دد القص��ائد المتبقي�ة، حي��ث ض�م ك��ل ن�وع منھم��ا ع�دد ث��4ث قص�ائدو

  :  "ص,ة للدم"وافي المتواترة في قصائد الديوان قول الشاعر في قصيدة من أمثلة القالقصائد العمودية، و

  

َفاِت وَ  َطلَْعتُ        َذاتِي أََعْدُت بَِناَء َمْملََكتِي وَ     ِمْن ُرَفاتِي ِمَن الر2

َراِب ُبُذوَر ُروِحي       متواترةقافية                 َفأَْيَنَعْت الُبُذوُر بِ,َ فُـَراتِ     َنَثْرُت َعلَى الت2

تْ ِ�َْرِض الَناِرِ◌ َذاكِ        .)1(َفَھز3 الَفْجَر أَْوِرَدَة الَمـَواتِ     َرةٌ َتَعــر3

  

  

  

  

  .95،ص الديوان )1( 

  

  :  "فرح جنوبي" كما ظھر ھذا النوع من القوافي في قصائد أخرى مثل 

  ــولُ لُ حُ  ادِ مَ الر3  ةَ رَ اكِ ذَ  ق2 شُ يَ وَ          ا دً ارِ مَ  ثُ عَ بْ أُ  اءُ قَ نْ ا العَ مَ ي كَ دِ حْ وَ     

  قافية متواترة              ولُ صُ نُ وَ .. ا ھَ بِ  ل_ ي فُ رِ ائِ زَ جَ وَ          يعِ لُ ضْ أَ  عَ ز3 وَ تَ  فٌ زْ نَ  يَ بِ  وَ  تٍ آَ     

  .)1(ولُ ؤُ قُ  ينَ بِ عَ تْ الم هُ جْ وَ فَ ..ي ھِ جْ وَ          واأُ رَ اقْ ي فَ اھِ فَ شِ  نْ مِ  رُ بَ كْ أَ  حُ رْ الجُ     

  

  : يقول فيھا الشاعر "قصيدة شيئية " تداركة و من أمثلة القوافي الم

  هِ تِ مْ ى صَ ـلَ عَ  د2 شُ ا أَ يدً حِ وَ     تهُ غْ ي صُ مِ دَ  نْ مِ  نٌ طَ وَ  يَ لِ وَ     

  قافية متداركة                 هِ تِ وْ ى صَ لَ و عَ حُ صْ أَ  وَ  امُ نَ أَ      ـهُ تُ ئْ ا جِ نَ أَ ..  يءُ جِ أَ  لٍ فْ طِ كَ     

  .)2(هِ تِ يْ بَ  نْ عَ  وِ حْ ي الص3 فِ  شُ ت7 فَ يُ     ى تً فَ  اءِ رَ ي العَ ي فِ نِ حُ مَ لْ أَ وَ     

  

  :  "أسد الزبربر"و من أمثلة القصائد التي جاءت قافيتھا متداركة أيضا قصيدة 

  امَ ن3 ھَ جَ  يرَ صِ تَ  نْ لَ  رَ ائِ ـزَ الجَ  ن3 إِ         مْ ھِ مِ ثْ إِ بِ  ينَ دِ اقِ الحَ  ينُ مَ يَ  تْ ل3 شُ     

  قافية متداركة            امَ د3 قَ تَ  ونَ بُ عَ تْ المُ  احَ رَ تَ اسْ  ـينَ حِ         هُ تُ وْ صَ " رَ بُ رْ بُ الزS " 2َ ا مَ دً ي7 ا سَ يَ     

  .)3(امَ ر3 وَ تَ  احِ رَ الجِ  فِ زْ نَ  نْ مِ  بُ لْ القَ وَ         اسً ارِ فَ  كَ ضُ رْ أَ  كَ تْ عَ دَ  مَ وْ ت يَ لْ بَ قْ أَ     
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  : التي قال فيھا الشاعر   "استنزاف"من قصائد الديوان التي جاءت قافيتھا متراكبة قصيدة و

  َف,َ َتْسَتْنِزفِي قَُرِحـي       َمَواِعيِدي ِمَن الَفــَرِح     

ْحَو َيا ِاْمَرأَةً وَ        قافية متراكبة         آََراَھا الَخْمَر فِي َقَدٍحي                ُكونِي الص3

  .)4(َقْوًسا َذاَب فِي قَُزحِ وَ             ْن أََرْدِت أََنـا ُكونِـي إِ وَ     

  

  

  

  

  

  

  .78 ،79،ص  انالديو )1( 

  .72،ص  المصدر نفسه) 2(

  .146،ص المصدر نفسه) 3(

  .81، ص المصدر نفسه )4(

  

  

  

  

  :بھذا النموذج و"قراءة " النوع من القوافي بقصيدة كما نمثل لھذا   

  حُ دَ القَ  هِ ضِ يْ فَ  نْ ي مِ نِ بُ كُ سْ يَ ..قِ شْ عِ لْ لِ         واحُ نَ ا جَ ھَ  اسُ الن3  وَ .. ي لِ  ب7 ائر الحُ زَ جَ   

  قافية متراكبة              حُ رَ الفَ  عُ لَ طْ ي يَ بِ لْ قَ  تِ ابِ نَ مَ  نْ ـِ موَ         ــــي يتِ افِ قَ  ارِ مَ الس2  نِ يُ عْ ي أَ فِ  تُ أْ رَ قَ   

  .)2(حُ تِ فَ نْ يَ  ءِ رْ المَ  ادُ ؤَ فُ  –ينَ حِ  تَ �َ وَ -      م ـــْ كُ لَ  ي وَ لِ ..  ارِ دَ قْ Sَ لِ  رِ الس7 بِ  وحُ بُ أَ   

ھو في ھ�و كث�رة ورود الت�دوير فيھ�ا،وللقصائد الحرة في إحصاء أنواع القوا و السبب في عدم اعتمادي      

لواح�دة وارد بكث�رة ف�ي داخلي، كما أن تعدد الق�وافي ف�ي القص�يدة ا إيقاعتحولھا إلى عنصر ما يسبب ھدًما للقافية و

" لقصائد الح�رة، ذل�ك �ن�ه أحيانا يتم استبدال القافية بالوقف، فھذه من ا�سباب التي جعلتني أتحرز من االديوان، و

لكن مع ذل�ك ف�إن ، و)3("من النثر، نجد دور القافية يتقلص شيئا فشيئا  با)قترابكلما خرق الشعر الصفة الرجوعية 

ص�عب م�ن ش�كلھا ف�ي الش�عر إنم�ا تتخ�ذ في�ه القافي�ة ش�ك4 أدور القافية في موس�يقى القص�يدة والشعر الحر ) يھمل 

ا�سباب السابقة إ) أني حاول�ت اس�تخراج بع�ض النم�اذج م�ن القص�ائد الح�رة ذات  لكن على الرغم منو العمودي،

  .المتداركةالقوافي المترادفة والمتواترة و

  " : ريحانة للدم"أما المترادفة فتمثلت في قول الشاعر في قصيدة   

   ونْ كُ ا أَ مً تْ ي حَ ن7 إنَ فَ     

  قافية مترادفة                         اءْ ھَ تِ نْ إِ  ,َ بِ  ونُ كُ ا يَ مَ  هُ بَ شْ أَ  لُ يْ الل3     
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  )4( اءْ يَ بِ نْ ا�َ  اهِ فَ شِ  نْ مِ  رُ غَ صْ أَ  ضُ رْ ا�َ وَ     

  

  

  :  "محنة الطاھر يحياوي"كما قال في قصيدة   

َماِء        أَُطل2 ِمْن ُحُجِب الس3

  فة قافية متراد              أََظل2 أَْحلُُم َفالَفَراَشاِت الَجِميلَِة فِي الَمَساءْ وَ     

ُعُه الِجَھاْت        )4(َصْوتِي ُتَوز7

  

  

  

  .131ص ، الديوان )1( 

  .134حسن الغرفي  ،حركية ا�يقاع ،،ص ) 2(

  .20ص  ،المصدر السابق) 3(

  .20المصدر نفسه ، ص) 4(

  

  

  

ج�ده مت�وفر بكث�رة خ�رى أو م�ن جھ�ة أ ،فة غير وارد في القصائد العموديةرادتأن نوع القوافي الم )حظت  

أحيانا وة أس�طر،مكون من سطرين إلى ث4ث في مقطع ا بشكل غير منتظم أحيانا ، و يكون موزعحرةلائد افي القص

  .جده في سطر شعري واحد أخرى أ

  : على الشكل التالي  " ماجدة"أما نوع القوافي المتداركة في الشعر الحر، فقد وجد في قصيدة   

َ سَ        ا نَ سَ  فٍ رْ حَ  ل7 كُ  نْ مِ  لُ دِ جْ أ

  ـا نً طِ وْ مَ  ةٍ يَ نِ غْ أُ  ل7 كُ  نْ مِ  وَ     

  قافية متداركة                                     يعِ ق7 ي وَ ذِ خُ     

    ي عِ ق7 وَ     

  )1(ـا نَ ي ھُ ي لِ عِ ق7 وَ       

  

،المتراكبـــ���ـة المت���ـواترة، المترادف���ة : أرب���ع أن���واع م���ن الق���وافي و ھ���ي قم���ت بإحص���اءك���ون ق���د أب���ذلك و  

ة و ذلك راجع لVسباب التي ذكرت آنفا، ودية و الحرة على قلة ھذه ا�خيرلقصائد العمالمتداركة، و كان ذلك في او

و لكن على ال�رغم م�ن قلتھ�ا إ) أنھ�ا ق�د أتاح�ت عل�ى مس�توى ال�وزن و ال�روي تنوع�ا و انتق�ا) يتح�رى في�ه تف�ادي 

  .الرتابة و الملل من التكرار في نوع القافية الذي يحصل في القصائد العمودية 
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و ھ�ذا ي�دل عل�ى مق�درة فني�ة التن�وع ف�ي اس�تخدام الق�وافي م�ن قب�ل الش�اعر  خ4ل ما سبق يظھ�ر ل�ين و م  

ورود النوع ا�خير من القوافي و ھ�و القافي�ة المتكاوس�ة، و لع�ل الس�بب ف�ي ذل�ك  وعي عروضي، و لم يظھر ليو

ذا الن�وع انع�دم ف�ي قص�ائد ال�ديوان و ھ� ،) 0////0( راجع )نتھاء القافية فيھا بتوالي أرب�ع متحرك�ات ب�ين س�اكنين 

ذل�ك أن و" و خف�ة ف�ي الحرك�ة و اIيق�اع،  تماما،  و ھذا يعني أن الشاعر و ينتق�ي ألفاظ�ه الموزون�ة الت�ي لھ�ا وق�ع

   )2("خاصة إذا تكررت ھذه الصورةوبوجود أربع متحركات بين ساكنين يحدث نوعا من الثقل على ا�ذن، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .15ص  ، الديوان )1(

  .138حسن الغرفي  ،حركية ا�يقاع ،ص ) 2( 

  

  

أيض�ا، أم�ا ا�لق�اب فلھ�ا ع4ق�ة ب�الوزن و ح�رف  امثل ما علمنا س�ابقا ف�إن لھ�ا أنواًع� او كما أن للقافية ألقاب  

الروي، أما ا�نواع في القوافي فھي التي تكون بينھا و بين القوافي ا�خرى ع4قة تجمعھما، و تتمثل أنواع القوافي 

  :ا يلي في م

  .و ھي التي تتحد في كل بيتين متتاليين) :   AA BB CC DD(القافية المزدوجة /1  

الث�اني ا قافية البيت ا�ول مع الثال�ث وو ھي التي تتحد فيھ) :   AB AB(القافية المتعامدة أو المتقاطعة /2  

  .مع الرابع 

  .ل الرابع و الثاني مثل الثالث و تكون قافية السطر ا�ول مث) :  Ab bA(القافية المتعانقة /3  

و تكون قافية السطر الثالث مثل الس�ادس عل�ى ح�ين تتف�ق القافي�ة ف�ي ) :   AA b CC b(القافية المثلثة /4  

  .)1(ا�ول و الثاني و الثالث و الرابع 

 المزدوج��ة:وھ��ي  ،أن��واع ةوج��ود ث4ث�� وافي المس��تعملة ف��ي ال��ديوان )حظ��تأن��واع الق�� درس��تو عن��دما   

تعامدة و المتعانقة، أما القافية المثلثة فلم نجد لھا أثرا في  الديوان، و السبب ف�ي ذل�ك يرج�ع إل�ى أن ھ�ذا الن�وع المو

  .يكون في السداسية، و ھذا الشكل لم يعتمده الشاعر في ديوانه

  :من أمثلتھا قول الشاعر و :القافية المزدوجة ) أ 

  A            ـــهْ مَ كَ حْ ى مَ لَ عَ  ل2 ـــطُ يَ  ابٌ بَ  نِ جْ س7 لْ لِ     
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  A            ـــهْ مَ ھَ بْ ي مُ ـــتِ غَ لُ           

َ ـــطَ خْ أَ  يلَ ا قِ ذَ إِ        B      "      ــــا يمَ لِ بِ "  اٍض قَ  ا

  B       "     ـــا يمَ وشِ يرُ ھِ " ـــا ھَ تِ وْ ى مَ لَ إِ  يرُ سِ تَ     

  C              ورْ دُ أَ  ــاءِ يَ بِ نْ ا�َ  ةِ رَ ــدْ ى سِ لَ عَ  تُ نْ كُ  وَ     

        C                )2( ـورْ يُ ا طُ يَ ارَ المَ  وَ            

أن القافية المزدوجة تتحد في كل بيتين متتاليين و ھ�ذا م�ا توض�حه لن�ا ا�س�طر الم�ذكورة،  آنًفا و قد ذكرت  

حي�ث انتھي�ا ب�روي واح�د، ك�ذلك الح�ال بالنس�بة ) مبھم�ه  –محكم�ه (  ت في آخر السطرين ا�ولين كلمتاحيث ورد

، أم�ا الس�طرين ا�خي�رين انتھي�ا )ھيروش�يما  –بليم�ا ( طرين الثالث و الرابع المنتھيين بقافية واحدة في كلمت�ي للس

، حيث اتفق رويھما على حرف الراء،  و لھذا سميت بالقافية المزدوجة و ذلك لتوحد كل )طيور  –أدور ( بكلمتي 

  .  بيتين بقافية و روي مشترك

  

  

  .106،107ص  سين، البنية ا�يقاعية،ن تبر ماعبد الرحم )1(

  .60 ،61ص  ، الديوان )2(

  

  :من أمثلة القافية المزدوجة أيضا قول الشاعر و

          A      ـــــــــــــهْ حَ نِ جْ ي أَ لِ  سَ يْ لَ     

  A             ـــهْ حَ رِ ضْ ا�َ وَ  اتِ ازَ نَ جَ لْ لِ  ةٌ احَ ي سَ نِ طَ  وَ     

  B              ــــــاتْ مَ فَ  ومُ جُ الن2  هُ تْ بَ عَ تْ أَ  رٌ ائِ ا طَ نَ أَ     

  B             )1( ـاتْ مَ لِ الكَ  وَ  ـتِ مْ الص3  ةِ ئَ رِ  نْ مِ  سُ ف3 نَ تَ أَ     

  

إن المثال الثاني يعتبر حركة توالي و تعاقب لثنائيات متفقة الروي في كل سطرين، فجاءت الثنائية ا�ول�ى   

ف�ي ) الت�اء(اتفق�ت ف�ي ح�رف ، و الثنائي�ة الثاني�ة  )رحه أض� –أجنح�ه ( ف�ي كلمت�ي ) الھ�اء ( موحدة ال�روي و ھ�و 

ذلك و،وا)نكس�اراتوي تبع�ه تعاق�ب و ت�والي لVح�زان ، و ھذا التعاقب في القافي�ة أو ال�ر)كلمات  –مات ( كلمتي 

بسبب ا�حقاد و الحروب التي تعيشھا الشعوب فأص�بح الف�رد كالط�ائر المنكس�ر الجن�اح يبح�ث ع�ن م�أوى  ومك�ان 

  :  يجد سوى الموت و ا�ضرحه و الجنازات و القبور و المجامر، ثم يستطرد قائ4 يحميه ف4

  . ــــاتْ مَ فَ  ومُ جُ الن2  هُ تْ بَ عَ تْ أَ  رٌ ائِ ا طَ نَ أَ     

و النجوم يعني بھا الشاعر الشرارات المتVلئة من الرصاص المتتابع الذي قضى على الطائر فأرداه قتي4،   

كم�ا عب�ر ع�ن ھ�ذا التعاق�ب  ا)نكساراتة و الروي كما ظھرت في تتابع ا�حزان و فحركة التعاقب كانت في القافي

  .شعور القارئ بوجود حركة متوالية من الرصاص المدوي المتعاقب الطلقات و الذي عبر عنه بالنجوم 
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  ):المتقاطعة(القافية المتعامدة) ب 

الثال�ث، و الث�اني م�ع الراب�ع، و تك�ون عل�ى أما ھذا النوع من القوافي فيكون باتحاد قافية السطر ا�ول م�ع   

 واستحس�انھاستصاغ�ـة ا�ذن ع�ل الس�بب يرج�ع )لقد ظھر ھذا النوع بكث�رة ف�ي ال�ديوان و ل، و)  AB AB(شكـل 

  :ومن أمثلته قول الشاعر في قصيدة الغليون  ،عند سماع ھذا اIيقاع المتناوب

  A                        ـــارْ مَ زْ المِ  ءِ ـــبْ عِ  نْ مِ  ـــحُ ن3 رَ تَ ى تَ عَ فْ أَ     

  B                              اءْ يَ شْ ا�َ  ــــــانِ خَ ى الد2 ضَ وْ فَ  نْ مِ  صُ اقَ رَ تَ تَ      

  A                        ارْ وَ نْ ا�َ بِ  ةُ ورَ ھُ مْ المَ  اتُ مَ لِ الكَ  هُ رُ اصِ حَ تُ  يسِ د7 القِ  لَ ثْ مِ     

  B                            )2( ـــــاءْ المَ  ءِ ـــــوْ ضَ بِ  اتُ يَ اXَ  لُ سِ تَ غْ تَ     

  

  

  .42ص  ، الديوان )1(

  .08ص  ،المصدر نفسه )2(

  

  

    

الثال�ث ة حيث انتھى كل م�ن الس�طر ا�ول وعلى ھذه ا�سطر ا�ربع)  AB(حظ في ھذا المثال تناوب نظام يل     

الرابع فية وحرف الروي، كما اتحد السطران الثاني وقافكان بذلك اتحاد بينھما في ال) ا�نوار  –المزمار ( بكلمتي 

و في ال�روي أيض�ا، و ھ�ذه الحرك�ة ف�ي تن�اوب اIيق�اع تش�به ) الماء  –ا�شياء ( في القافية التي وردت في كلمتي 

حركة المد و الجزر للبحر فأحدثت نوعا من ال�نغم الموس�يقي المص�احب ل\يق�اع مم�ا زاد ف�ي إب�راز دور القافي�ة و 

  .يرھا على اIيقاع الخارجيتأث

  :و كذلك ا�مر بالنسبة لقول الشاعر في قصيدة ماجده   

  

  A                    ـــهْ امَ مَ حَ  ــلَ ثْ مِ  يــــنَ يئِ جِ تَ     

  B                           انْ يَ دِ نْ الس7  وَ  قِ رْ الش3  قَ لَ أَ  ةً لَ امِ حَ  ينَ يئِ جِ تَ      

  A                      ـــهْ امَ مَ غَ  انِ نَ زِ تَ خْ تَ  اكِ نَ يْ عَ  ينَ يئِ جِ تَ     

  B                             )1( انْ ــرَ طِ مْ تُ  حٍ رَ فَ  نْ و مِ ◌َ       

  

يفص�ح ) تمط�ران  -الس�نديان( و) غمام�ه –حمامه ( الذي تم بين الثنائيتين  BB)(أو (AA)إن نظام التقابل  

يظھر إ) بمقابلة بعضھا البعض، فالحمامـــه و الغمام�ه ك4ھم�ا لنا عن د))ت و رموز تضمنتھا الكلمات و ھذا ) 

تجدد ا�مل، كما أن لتا  على الحيـــاة و اIزدھار ودا)  تمطران -السنديان( رمـز لVمن و الس4م و الخير ،و كلمتا 
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وقع��ه فھ��ذا أف��رز لن��ا د))ت غي��ر مت) تمط��ران –غمام��ه ( و ) الس��نديان –حمام��ه (ال��ذي وق��ع ب��ين  AB)(التق��اطع 

ا�مث�ل لمقدرت�ه الش�عرية و ذخيرت�ه  ا)س�تغ4لا�سلوب قلي4 ما يحدث مما يدل على وع�ي الش�اعر و قدرت�ه عل�ى 

دقة التصوير غلبت  كما أنة و جعل المعنى يظھر جليا واضحا،جديــد لوب المقابلة و التقاطع ولد معاناللغوية، فأس

التق�اطع الث�اني ظھ�ر و  -أيا كان نوعھ�ا  –مة بعيدا عن ا�شجار نحن ) نتصور حياة طائر أو حماعلى المشھد، و

بالت�الي نلح�ظ أن العنص�ر ا�ول يك�ون لص�يقا طر نتيج�ة بديھي�ة لتجم�ع الغمام،وفتساقط الم) تمطران -غمامه( بين 

  .بالعنصر الثاني و م4زما له

  

  

  

  

  

  .11ص  ، الديوان )1(

  

  

  :القافية المتعانقة ) ج 

الت�ي يق�ول "رؤي�ا " ة كما في ھذا النم�وذج م�ن قص�يد)   ABBA(القوافي يتم وفق نظام  إن ھذا النوع من  

  :فيھا الشاعر

  A                        ــــوحْ سُ مُ ا وَ ــانً بـَ رْ قُ  رُ اثَ نَ تَ يَ      

  B      ــــــا               ابً رَ تُ  اءُ المَ  يرُ صِ يَ فَ      

  B                      ــــا ابً رَ خَ  م2 ا�ُ  ضُ رْ ا�َ  وَ     

  A                       )1( وحْ بُ ذْ المَ  وِ حْ الص3  يحُ ابٍ صَ مَ  اسُ الن3  وَ     

  

لك في قوله ذتقوم القوافي المتعانقة في ھذا النموذج على التماثل الصوتي و المقطعي في آن واحد، و ظھر   

ثل المقطع�ي ف�ي وج�ود المق�اطع الص�وتية الطويل�ة و ، أين وقع ھذا التما)خرابا  –ترابا ( و ) المذبوح  –مسوح ( 

، كم�ا اتفق�ت الثنائ�ـية )وح ( ...عل�ى مقط�ع ص�وتي واحـــ�ـد و ھ�و  )  AA(المفتوحة، حيث اتفقت كل من الثنائية 

، و تجل�ى التماث�ل الص�وتي ف�ي انتھ�اء ك�ل م�ن الثنائي�ة )راب�ا ( .. عل�ى مقط�ع ص�وتي واح�د وھ�و ) BB(ا�خرى 

، و م�ن أمثل�ة الق�وافي المتعانق�ة أيض�ا ق�ول الش�اعر ف�ي )الح�اء و الب�اء ( ا�ولى و الثاني�ة بح�رف روي واح�د ھ�و 

  "  :ماجده " قصيدة 

  A                        ــوتْ كُ الس2  يــــنَ ضِ فُ رْ تَ     

  B        ــا         ن3 عَ  ــــينَ يبِ غِ ا تَ مَ مھْ و َ◌َ      
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  B        ـــا          ن3 مِ  اتِ افَ سَ المَ  مَ غْ رُ  كِ ن3 إِ فَ     

  A                        )2(ــوتْ يُ البُ  ل3 كُ  Sَ مْ يَ  كِ وُ دْ شَ فَ     

    

 –الس�كوت (حظن�ا ف�ي النم�وذج السابــــ�ـق تماث4 ص�وتيا و مقطعي�ا كم�ا )فقد حققت ھذه القوافي المتعانقة   

  .مما أحدث إيقاعا موسيقيا طربت له ا�ذن ) منا  –عنا ( و ) البيوت 

  

  

  

      

  

  .83ص  ، الديوان )1(

  .16ص  ،المصدر نفسه )2(

  

  .الذكر لنا في قصائد الديوان كما أسلفت ھو القافية المثلثة لم يظھرر من القوافي أما النوع ا�خي  

الشجية و ذلك بتعاون ال�وزن  في خلق نوع من الموسيقى ابارزً  اجليا أن للقافية دورً  سبق يتضح ليو مما 

  :الشعوري لتحقق الجمال الذي يشترط فيه  ا)نفعالي معا للوصول إلى درجة ورو ال

  .أن تكون نابعة من معنى البيت > 

  .أن تتناغم أحرفھا بما يتوافق مع عاطفة الشاعر > 

  .ير متكلفة أي تكون غير مجلوبة للقافية أن تكون غ> 

  .)1(أن تكون موسيقاھا م4ئمة للجو النفسي> 

  

  .وإذا ما تحققت ھذه الشروط في النص الشعري تتحقق جماليته
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  .102، ص 2002،  دط دريه،ا�يقاع في الشعر العربي ، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ، ا�سكن سعود ،أبو السعود س5مة أبو ال )1(

  

 

  

  الصوت اللغوي  : ثانيا

، و الوسيلة التي تجعله ون أي تواصل مع اSخريناIنسان كائن حي بطبعه ) يستطيع العيش بمفرده د   

ليكون لة أصوات المرتبط بعضھا با�خر،، و الك4م البشري مكون من سلسأو اللغةيتواصل مع غيره ھي الك4م 

الذي من درك اIنسان قيمة الصوت اللغوي و، و من ھنا أعنى يريد المتكلم إيصالھا للسامعو مجملة تحمل فكرة أ

   .عنھما ا)ستغناءليس بمقدورنا  نفھو بمثابة الماء و الھواء اللذي ،كون ھناك تعايش و تواصلدونه ) ي

لذلك يستوجب أن يكون ھناك خاص وم ليست متكافئة عند كل ا�شالقدرات العقلية و الثقافية و درجة التعلو        

لصوت اللغوي لكن مع ذلك يبقى او ،كل حسب ثقافته ومستواه التعليمياخت4ف في طريقة التواصل بين ا�فراد، 

  .ا�ھم في عملية التواصل البشري مھما قلت درجة التعلم أو الثقافة ھو العامل المشترك و

ھ�م الكثي�رة ف�ي ب�ه عل�ى قض�اء حاج�اتھم ذل�ك أن آراء اقد أدرك اللغوي�ون الع�رب قيم�ة الص�وت فاس�تعانوو  

في تدوين القراءات القرآني�ة ق�د بنوھ�ا عل�ى لمعاجم، وفي وضع العروض و النحو و الصرف و اإص4ح المنطق و

  )1(الدراسة الصوتية 

ال�ذي و في أوربا بدأ ا)عتناء با�صوات في القرن الثامن عش�ر حينم�ا اس�تفاد اللغوي�ون م�ن التق�دم العلم�ي   

ش�يئا فش�يئا حت�ى عل�م ا�ص�وات يتط�ور  فت�ئ، و من ذلك الحين م�ا )2(أحرزه علم الطبيعة و علم وظائف ا�عضاء 

  .)3(يستفيد من الوسائل اSلية يطبقون عليه الدراسة العلمية، و علما غدا

الخلي�ل "و" ا�س�ود الدؤل�ـي أب�ي" كان ذلك عل�ى ي�د ا�صوات العربية باھتمام كبير، ويت دراسة و لقد حظ  

ذلك من خ�4ل الذي اكتمل على يده ھدا العلم و "ابن جني"ّأن جاء  إلى، و غيرھم" سيبويه"و " د الفراھيديبن أحم
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ا�س�س الت�ي ينبن�ي عليھ�ا ال�درس دمة رائعة تنتظم بجملة المبادئ والذي قدم له بمق) " سر صناعة اIعراب(كتابه 

ثم  اكتفى بما جاء به ،بعده من أخذ عنه و، ثم جاء )4() " صوات والنغم علم ا�(سماه ھو بعبقريته الفذة... الصوتي 

خدمة للق�رآن الك�ريم حت�ى اكتم�ل لل�درس الص�وتي جوانب�ه وتف�رع  اجتھد بعد ذلك القراء لتوســيع جوانب ھذا العلم

  .إلى علوم أخرى منھا علم التجويد 

  

  

  .132،ص1992ار الكتب المصرية، القاھرة ، مصر، دط ،محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، د) 1(

  .17،ص1993رابح بوحوش، البنية اللغوية لبردة البوصيري ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط ،) 2(

  .102المرجع السابق ، ص ) 3(

  24ص ، 2000كمال بشر ، علم ا�صوا ت، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع، القاھرة ، د ط،) 4(

  

  

  

ھذا و الصوت اللغوي ھو أثر سمعي يصدر طواعية و اختيارا من تلك ا�عضاء المسماة أعضـاء النطق،و  

الص�وت  يتطل�بضائه المختلفة، وا�ثر يظھر في صورة ذبذبات معدلة و موائمة لما يصاحبھا من حركات الفم بأع

  .)1(�عضاء بطرق معينة محددة أيضااللغوي وضع أعضاء النطق في أوضاع معينة محددة و تحريك ھذه ا

، و نش�أ عن�دھم عل�م التجوي�د ه و تجويدهعناية المسلمين بالنص القرآني العزيز جعلھم يعنون بنطق حروفو  

  .)2(الذي يعنى بالدرس الصوتي عناية تامة 

عليھ�ا  الصوت ھ�و البني�ة ا�ساس�ية ف�ي النظ�ام اللغ�وي ، ش�أنه ش�أن ا�عم�دة الت�ي يق�وم إنو من ھنا نقول   

فقد ليه اللحن وكذلك لو لم نؤده بشكله و نطقه الصحيحين لتداخل علك عمود واحد لھلك البيت كله ، والصقف فلو ھ

نا ھي ا�صوات المقررة فالمادة ھ"الصنعة وقوام الصوت ھو المادة و خصوصيته التي تميزه عن باقي ا�صوات ،

  )3(" ھا الصحيح صنعتھا اIتيان بھا أداء و نطقا على وجھلكل لغة و

 إل�ىھ�ي ب�دورھا مقس�مة الص�وامت والص�وائت، و: قس�مين إل�ىو قد أجمع علماء ا�ص�وات عل�ى تقس�يمھا   

  : تيھي ظاھرة في المخطط اSاصھا وطبيعتھا ولتسھيل دراستھا، وذلك لتمييز خومجموعات وأصناف و

  

  *)( الصوامت و الصوائت                                            

  

  الصوامت            أشباه الصوائت               أنصاف الصوائت                    الصوائت           

الحركات القصيرة                                              )                   ( و ، ي )                  ( م ، ن ، ل ،ر( كل الصوامت              

  )الحركات الطويلة... )                                                                      +أ ، ب (         
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  .                     10، ص 1980،  7ار المعارف ، طكمال بشر ، علم اللغة العام ، القسم ا�ول لhصوات ، د) 1(

  .27، ص2002شرف الدين علي الراجحي،علم اللغة عند العرب و رأي علم اللغةالحديث، دار المعرفة الجامعية،د ط،) 2(

  .26كمال بشر ، علم ا�صوات ، ص ) 3(

  .22وحوش ، ص أخذ ھذا المخطط من كتاب البنية اللغوية لبردة البوصيري ، رابح ب (*)

  

  

  

  

ناتج���ة ع���ن طري���ق النط���ق بھ���ذا و يع���رف اللس���انيون أص���وات الك���4م بواس���طة مجموع���ة م���ن الص���فات   

فأول ما يميز ھذا الصوت ھو مخرجه، فقد يكون الصوت حلقي�ا أو ش�فويا أو أس�نانيا حس�ب الح�اجز ال�ذي الصوت،

أو الھم�س ... ذا الص�وت ك�الجھر ھ� إل�ىو تض�اف ص�فات أخ�رى ... يوضع في طريق الھواء اSت�ي م�ن ال�رئتين 

  .)1(ا من الصفات مغيرھو

  : )2(ھي ،ة باعتبارات ث4ثةت رئيسفئا تقسيم ا�صوات الصامتة إلى ث4ث و لقد تم  

  وضع ا�وتار الصوتية  -1  

  .المخارج و ا�حياز  -2  

  .كيفية مرور الھواء عند النطق بالصوت المعين  -3  

داني����ال " فق����د عن����ى بالبح����ث فيھ����ا –"كم����ال بش����ر"يطل����ق عليھ����ا كم����ا  –أم����ا الص����وائت أو الحرك����ات   

ف�ي تك�وين الحرك�ات و ھم�ا الش�فاه عض�وين مھم�ين  إل�ىحيث بدأ عمله بأن نظر  (DANIAL JOHNS)"جونز

لسان فقد نظ�ر إلي�ه اللسان �نھما المسؤو)ن عن تعديل شكل مجرى الھواء الصاعد من الرئتين خ4ل الفم ، أما الو

   :باعتبارين ھما

  . ا)رتفاع وا)نخفاضوضعه بالنسبة للحنك ا�على من حيث  -1

 . ا)رتفاع وا)نخفاضالجزء المعين من اللسان الذي يحدث فيه  -2

  : من حيث  إليھاأما بالنسبة للشفتين فنظر 

  .ضمھما  -1

 .انفراجھما  -2

   .)3(من حيث وضعھما في وضع محايد  -3
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  .14، دار ا�قاق ،دط ، د ت، ص  مصطفى حركات ، الصوتيات و الفونولوجيا) 1(

  . 173 ،ص علم ا�صواتكمال بشر ، ) 2(

  .226،225المرجع نفسه ، ص ) 3(

  

  

    

  :تكرار ا�صوات وع,قته بالمعنى/1

م�ن ب�ين ال�ذين جمھور اللغويين ق�ديما و ح�ديثا، وتعتبر قضية الصوت و المعنى من أھم القضايا التي شغلت        

ال�ذي أق�ر بلط�ف ھ�ذه القض�ية و " اب�ن جن�ي " لح�ق بركبھم�ا و" سيبويه "و " حمد الفراھيدين أالخليل ب" أثاروھا 

حي�ث "  ب�اب إمس�اس ا�لف�اظ أش�باه المع�اني" أس�ماه  ) الخص�ائص ( صحتھا، حيث أفرد لھا بابا خاصا ف�ي كتاب�ه 

 ا)عت�راف ب�القبول لھ�و الجماعةتلقته سيبويه، وقد نبه عليه الخليل وأعلم أن ھذا موضوع شريف لطيف، و:" يقول

 ازدادتكلم��ا " مبين��ا أن��ه ى ص��حتھا وـلھ��ذه القض��ية مؤك��دا عل�� با)حتج��اجراح يؤك��د عل��ى م��ا قال��ه ، و)1(" بص��حته 

  )2(" أشھد بالغرض فيه رة شبھا بالمعنى كانت أدل عليه والعبا

" م�ن ذل�ك  ةي ا�لف�اظ المف�ردالمع�اني ف�ة تثبت وجود ع4قة ب�ين ا�ص�وات وو للتدليل على ما جاء به قدم لنا أمثل 

القض�م وھم�ا م�ن الم�أكول الرط�ب، وم�ا ك�ان نح�ك�ل الرط�ب ك�البطيخ و القث�اء، و قضم، فالخض�مخضم و: قولھم 

على عظمة ھذا الباب فيقول في ھذا  "ابن جني"يؤكد ، و)3("نحو ذلك يابس نحو قضمت الدابة شعيرھا ، وللصلب ال

عند عارفيه م�أموم، و نھج متلئب ھا من ا�حداث فباب عظيم واسع، وكل أصواتفأما مقابلة ا�لفاظ بما يش" دد الص

ا عليھ�ا، يحتذونھومعبر بھا عنھا، فيعدلونھا بھا،ذلك أنھم كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف على سمت ا�حداث ال

  .)4("أضعاف ما نستشـعرهوذلك أكثر مما نقدره و

ذه المسألة، حيث إن ھناك من جاء بعده و أثبت وجودھا و حول ھ" ابن جني"و لن نطيل الحديث عن آراء   

ذك�ر  المع�اني، فق�دوج�ود المناس�بة ب�ين ا�صــ�ـوات و ، الذي أكد لنا إجم�اع أھ�ل اللغ�ة عل�ى إثب�ات"السيوطي "ھو 

  .)5("العربية فقد كادوا يطبقون على ثبوت المناسبة بين ا�لفـاظ و المعاني و أما أھل اللغة و: " قائ4

رف�ض ال�ذي " عبد الق�اھر الجرج�اني" ھو ھا فھناك أيضا من عارضھا قديما وھذه القضية مؤيديلا أن و كم  

   الحروف المدلو)ت وھو يفرق بين نظم الحروف و نظم الكلم، ذلك أن نظموجود أي ع4قة بين ا�صوات و
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  .152ص  ،2تب ، بيروت ،دط ، دت ، جأبو الفتح عثمان ابن جني،الخصائص ، تحقيق محمد على النجار، علم الك )1(

  .154نفسه، ص  جعرالم )2(

  .157نفسه، ص  جعرالم )3(

  .157نفسه، ص  جعالمر )4(

، دار الكت2ب العلمي2ـة بي2روت ، بي بكر السيوطي ، المزھر في عل2وم اللغ2ة و أنواعھ2ا، تحقي2ق ف2ؤاد عل2ي منص2ور ن بن أج5ل الدين عبد الرحم )5(

   .40، ص  1، ج1998، 1ط

  

  

مكان ضرب لم�ا ك�ان ف�ي ذل�ك م�ا ' ربض'فلو أن واضع اللغة كان قد قال :" ھو تواليھا في النطق فقط، حيث يقول

  .)1("يؤدي إلى فساد 

الذي يقف موقفا معتد) من ھذه القضية، فھو ) ينكر وجود ع4قة بين " أنيس إبراھيم"و من المحدثين نجد   

يبين وجھة نظره من ھذا الموقف المعتدل ، في الحديث عن ھذه القضية، وبالغ ا�صوات و المدلو)ت، كما أنه ) ي

خاص�ة،و أن  انحن حين نتخذ طريقا معتد) بين ھؤ)ء و ھؤ)ء، ندرك كل اIدراك أن في اللغة أص�واتً :" يقول فيه

)ت اـلك المج�ـھناك من المدلو)ت ما تساع اللغة للتعبير عن�ه بألف�اظ معين�ة، و ربم�ا ك�ان   م�ن ال�ـعسير حص�ـر تـ�

، فھو ي�رى م�ن ناحي�ة أخ�رى وج�ود ص�لة )2("اللغـوية التي نلحـظ فيـھا وثـوق الصـلة بـين ا�صوات و المــدلو)ت

بين ا�صوات و المدلو)ت و خاص�ة تل�ك الت�ي تك�ون نتيج�ة محاك�اة �ص�وات الطبيع�ة، س�واء أكان�ت ص�ادرة م�ن 

  .إنسان أو حيوان 

بير عن مص�در الص�وت الطبيع�ي مش�تقة م�ن ھ�ذا الص�وت، و ذل�ك كم�ا فعل�ت كما أنه قد تنشأ الكلمات للتع  

فنشأت ھذه الكلمة و أطلق�ت عل�ى الط�ائر نفس�ه ) عل�ى ) كوكو( بعض ا�مم في تسيمة طائر معين يصيح بصوت 

صوته فقط، إضافة إلى ذلك حركات اIنسان و ما ينشأ عنھا من أصوات قد توحي بنوع من الكلم�ات وثي�ق الص�لة 

الخضم و كالقطع و القطف و القضم و –ربت على كتفه  –اللفظ و مدلوله، و مثل ذلك في العربية طرق الباب  بين

و غي��ره، كم��ا أن ھن��اك كلم��ات تظھ��ر فيھ��ا الص��لة ب��ين ا�ص��وات و " اب��ن جن��ي"غيرھ��ا م��ن ا�مثل��ة الت��ي س��اقھا 

ره و النف��ور و الس��خرية وال��بغض ، و الم��دلو)ت واض��حة جلي��ة، و ھ��ي تل��ك الت��ي تعب��ر ع��ن الحال��ة النفس��ية كالكـ��ـ

  .)3(الغضب و الفتور و الحنان و التشفي، و إلى غير ذلك من المجا)ت

ال��ذي ي�رى أن الع4ق��ة )  F. DE SAUSSUR" (فردينان��د دي سوس�ير" و م�ن اللغ�ويين المح��دثين اللغ�وي   

ا ًم��الت��ي ب��دت ل��ه بأنھ��ا ليس��ت دو ا�ص��واتو الم��دلو)ت اعتباطي��ة ، غي��ر أن��ه اس��تثنى قض��ية الطبيعي��ة ب��ين ال��دوال 

  .اعتباطية
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 للفك�رة اتردي�دا لم�ا قال�ه أو دعًم�توقفت الدراسات حول ھ�ذه القض�ية إ) م�ا ج�اء ش�رحا و " سوسير"و بعد   

  .صحتھا ل ااثباتً و

  

  

  

  

  .40عبد القاھر الجرجاني، دmئل ا�عجاز في علم المعاني ، ص   )1(

  .76، ص 1978، 6لعربية، مكتبة ا�نجلو المصريه ، القاھرة، طأنيس ، من أسرار اللغة ا إبراھيم )2(

  .77 ،78ص  المرجع نفسه ، )3(

  

  

  

اIبداعي�ة من ذل�ك إب�راز القيم�ة الفنيـ�ـة و حاول تلمس أثرھا في الديوان، و الغاية4ل ھذه القضية أو من خ  

ح�اول رب�ط  ذل�ك الص�وت أ قص�د م�ن الش�اعر أو م�ن غي�ر قص�د، ور ا�ص�وات س�واء أك�ان تكرارھ�ا باوراء تكر

  .المكرر بالمعنى

   :تكرار ا�صوات منفردة   /01

  :  ا�نفجاريةالصوامت )أ    

 تا�ص�وا�ن الھواء لحظة حدوثھا يخرج دفعة واحدة على شكل انفجار، و تتكون ھذه  با)نفجاريةسميت   

ض�ع، و ين�تج ع�ن ھ�ذا الح�بس أو بأن يحبس مجرى الھواء الخارج من الرئتين حبسا تاما في موض�وع م�ن الموا" 

ع�ددھا ، و)1(انفجاري�االوقف أن يضغط الھواء ثم يطلق س�راح المج�رى الھ�وائي فج�أة، فين�دفع الھ�واء مح�دثا ص�وتا 

  : ثمانية أصوات و ھي 

  .صوت شفوي انفجاري مجھور : الباء >1    

  .   صوت أسناني لثوي انفجاري مھموس : التاء >2    

  .ناني لثوي انفجاري مجھورصوت أس: الدال >3    

  ).أو مطبق ( صوت أسناني لثوي انفجاري مھموس مفخم : الطاء >4    

  ).مطبق ( صوت أسناني لثوي انفجاري مجھور مفخم : الضاد >5    

  .صوت حنكي انفجاري مھموس : الكاف >6    

  .صوت لھوي انفجاري مھموس : القاف >7    

  .)2() ھو بالمھموس و ) بالمجھور  صوت حنجري انفجاري: الھمزة >8    
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  ج ــــــــــفي الديوان ظھرت لنا النتائ اmنفجاريةو من خ5ل قيامنا بعملية إحصائية لورود ا�صوات   

  

  

  

  

  

  

  .127محمود السعران ، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ، ص   )1(

  . 288 ، 248أنظر، كمال بشر ، علم ا�صوات ، ص  )2(

  

  

  :ةاSتي

  نسبة استعمالھا  تواترھا في الديوان  ا�نفجاريةا�صوات 

  % 3.70  مرة  839  )ب ( الباء 

 % 8.02  مرة  1818  )ت ( التاء 

 % 3.09  مرة  700  )د (الدال 

 % 1.16  مرة  263  )ط ( الطاء 

 % 0.55  مرة  126  )ض ( الضاد 

 % 2.87  مرة  652  )ك ( الكاف 

 % 2.85  مرة  646  )ق ( القاف 

 % 6.05  مرة  1372  )ء ( الھمزة 

" برازه إى وـعلى تشكيل المعن" و نسبة استعمالھا يتبين لنا قدرتھا  ا)نفجاريةو من خ4ل تواتر ا�صوات   

، و من ث�م الس�يطرة عل�ى الس�ياق الع�ام للخط�اب الش�عري ال�ذي ب�ين أي�دينا، و ھ�ذا  م�ا يغرين�ا لدراس�ة عين�ة م�ن )1(

  .الكشف عن تأثيرھا في النص  و ا)نفجاريةا�صوات 

توظيف�ا منطقي��ا دا)، ذل�ك أنن��ا نج��د " عولم!!ة الح!!ب عولم!ة الن!!ارف��ي دي�وان ّ  ا)نفجاري�ةوظف�ت ا�ص��وات   

-الت�اء ( مطابقة متميزة بين صفة الصوت و ما يحمله من معنى مع د)لة النص، و يمكن أن نمثل ل�ذلك بأص�وات 

  ).القاف  –الدال  –الھمزة 

ش�دة في�ه بخف�ة و ا)س�تغراقفي الفعل و فھو صوت أسناني لثوي انفجاري مھموس ، يفيد الدخول أما التاء   

  : في قول الشاعر" ماجده " في اSن نفسه، و قد ظھر لنا ھذا المعنى في قصيدة 

  ..  اتْ افَ سَ المَ  وءُ نُ تَ     
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     هْ عَ مْ دَ  طُ قُ سْ تَ     

   هْ عَ مْ شَ  دُ وقِ نُ َف◌ُ     

     وفْ رُ الحُ  وبُ ذُ تَ     

   هْ يدَ صِ ى القَ قَ بْ تَ  وَ             

  .)2(ي دِ ,َ بِ لِ  ةً يَ نِ غْ أُ  ينَ يئِ جِ تَ     

  

  

، طباعة و النشر، ا�سكندرية ، مصرن مبروك ، من الصوت إلى النص نحو نسق منھجي لدراسة النص الشعري، دار الوفاء للمراد عبد الرحم )1(

  .52، ص  2002، 1ط

   .14، ص   الديوان )2(

  

  :ن نفس القصيدة يقول في موقع أخر مو

  ..  ينْ يئِ جِ تَ     

     ةٍ دَ رْ ي وَ فِ  ةَ افَ سَ المَ  ينَ لِ زِ تَ خْ تَ     

   وتْ مُ تَ  نْ لَ               

  ي دتِ ي7 سَ  كِ ن3 �َ     

  .)1( وتْ كُ الس2  ينَ ضِ فُ رْ تَ           

    

ف��ي مباش��رة الفع��ل  ا)س��تمراريةى بكث��رة ف��ي ھ��ذين الم��وقعين ، مم��ا عب��ر عل��) الت��اء( لق��د ورد ص��وت   

  .فيه لمدة زمنية معينة قا)ستغراو

، فھ�ذا ي�دل عل�ى ورود ا)نفجاري�ةمن تكرار ا�ص�وات  % 08.02و سجل حضور التاء في الديوان نسبة   

بة المتطلعة لما ھو أفضل، كما أنه ارتبط بمعن�ى ال�رفض وا�فعال المضارعة التي تدل على الحركة المستمرة الدؤ

  .ون النص و لغة الشاعر ورة و ھو المعنى الذي بني من أجله مضمثو ال

ظھر ھذا المعنى في قول الشاعر ف�ي لى تقطع القول و اضطراب النفس، وفقد وردت د)لة ع) الھمزة(أما   

  ":مناجاة الم4ك الغائب " قصيدة 

  . . ا يَ حْ أَ  تْ مُ أَ  نْ ا إِ نَ أَ "   

  .)2(" هْ ي3 دِ ھَ  مْ كُ لَ  ادُ ؤَ الفُ  رَ صَ تَ ا اعْ مَ  وَ   

ل�ذي يحم�ل ب�ين ثناي�اه ا�ل�م و الح�زن ھ�و المعن�ى الع�ام لقص�يدة مناج�اة الم�4ك التقط�ع الص�وتي ا يتضحو   

، و كأننا أثناء سماعنا للسطرين الشعريين نتخي�ل " زليخة السعودي " الغائب التي تعتبر قصيدة تأبين لوفاة ا�ديبة 

  : ل الشاعر موقف توديع و احتضار لVديبة و ھي على فراش الموت تنقش على مسامعنا وصية، كما قا

  . . ي ضِ مْ تَ   
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   هْ ي3 صِ ا وَ نَ رِ اجِ حَ ي مَ فِ  شُ قُ نْ تَ  وَ   

  . .ا يَ حْ أَ  تْ مُ أَ  نْ ا إِ نَ أَ "   

  " هْ ي3 دِ ھَ  مْ كُ لَ  ادُ ؤَ الفُ  رَ صَ تَ ا اعْ مَ  وَ   

  

  

  

   .16 ، ص الديوان )1(

   .28، ص   المصدر نفسه )2(

  

  

أنھا تتوقف بعد نطق كل كلمة لكي تسترسل و و ك. .) أنا إن أمت أحيا ( يدل على التقطيع الصوتي عبارة   

الت�ي اعتم�دھا الش�اعر بع�د العب�ارة و الت�ي ت�دل عل�ى  ا)سترس�التستجمع قواھ�ا لنط�ق ا�خ�رى، إض�افة إل�ى نق�اط 

، ثم يأتي بعد ذلك الصمت الذي توحي )و ما اعتصر الفؤاد لكم ھدية ( لقول عبارة  ا)سترسالالتوقف للحظات ثم 

  .ي آخر السطر الشعري و الذي يدل على الموتبه حركة السكون ف

و الش�دة و الت�أزم و تص�اعد  )1(" لثوي أسناني، مجھور ، انفجاري، ارتبط ب�القوة " فھو صوت ) الدال(أما   

  " : عولمة الحب عولمة النار"ا�حداث ، و ظھر ذلك في قول الشاعر في قصيدة 

  . .  رْ بُ كْ يَ  فِ وْ الخَ  نَ ا مِ ئً يْ شَ  اسُ ى الن3 أَ و رَ ◌َ   

   ارْ نَ . .  عْ د3 صَ تَ  ارٌ دَ جِ  وَ . .  ةٌ نَ خِ دْ أَ   

   تْ وْ المَ  نَ ا مِ ئً يْ شَ  اسُ ى الن3 أَ رَ   

  . .  تْ وْ الص3  نَ ا مِ ئً يْ شَ         

  .)2("  ارْ ھَ دَ نْ قَ " ي فِ               

  

ئا حت�ى و ما دل على معنى التصاعد في الشدة ھو ابتداؤھا بالشيء القليل، فكل شدة تبدأ بالتضخم شيئا فش�ي  

فتب�دأ ا�زم�ة ...) يكب�ر (و م�ن ھن�ا تب�دأ الش�دة، ث�م يقـ�ـول . . . ) رأى الن�اس ش�يئا ( تكبر، و ھذا ما ورد في قوله 

موت  –نار (ذروتھا عند قوله لتبلغ الشدة ) و جدار تصدع . . أدخنة ( بالتصاعد إلى أن تصل إلى أشدھا في قوله 

  .المعبر عن معنى الشدة  )الدال(، فكل ھذه المعاني يوحي بھا صوت )

مھموس يعبر عن القوة، و ذلك لقدرته على تأدية ھذا المعنى بدقه  انفجاريفھو صوت لھوي ) القاف (أما   

    " :   يا زھرة الروض " و من ذلك قول الشاعر في قصيدة 

َ ي فَ تِ ص3 ي قِ ونِ يُ ي عُ فِ  يئِ رَ قْ تَ  �َ        ــا نَ أ

َ فَ طَ ا انْ ذَ ى إِ شَ خْ أَ                   ـاكِ سَ نْ أَ  ايَ نَ يْ عَ  تْ أ
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  يشِ رِ تَ افْ  وَ  انَ ھَ لْ الوَ  قَ اشِ ي العَ بِ رَ قْ تَ  �َ     

     )3(ــاكِ يَ ؤْ رُ  ادِ عَ بْ ي أَ فِ  يدِ اعِ وَ المَ  رَ مْ جَ               

  

  

 ، دار ھوم2ة للطباع2ة النش2ر و التوزي2ع ،)دراس2ة ص2وتية تركيبي2ة( محمد كراكبي ، خصائص الخطاب الشعري في ديوان أبي فراس الحمداني  )1(

  102، ص  2003، 1الجزائر ، ط

   .44، ص  الديوان )2(

   .70، ص   المصدر نفسه )3(

  

  

  يـذِ بِ تَ انْ وَ  قِ شْ العِ  عِ ذْ جِ بِ  كِ يْ لَ ي إِ ز7 ھِ     

  اكِ وَ أْ مَ  رَ بْ الص3  ن3 إِ . . قِ وْ الش3  جَ ارِ دَ مَ               

  ـىتً فَ  عَ مْ دَ  اقُ شَ ى العُ رَ ا يَ يمَ فِ  تُ يْ أَ رَ     

  . )1(ـراكِ ْك◌َ ذِ  ءِ بْ عِ  نْ مِ  ةٍ قَ رْ ي حُ فِ  الُ ثَ نْ يَ               

    

ذي يكن��ه الش��اعر ويش��عر ب��ه اتج��اه الح��ب ال��ا�بي��ات يعب��ر ع��ن م��دى ق��وة العش��ق وفص��وت الق��اف ف��ي ھ��ذه   

مرت عين�اه بال�دمع م�ن البعد على موعدھا بالجمر، فأرقه العشق و الشوق إليھا حتى انھ إحساسيصف معشوقته، و

  : يدة ذكراھا، فيقول في آخر القصفرط الھوى و

  ـىطً خُ  هُ تْ ھَ و3 تَ  لٍ فْ طِ كَ  كِ يْ لَ و  إِ فُ ھْ أَ     

    ــاكِ ت3 فَ  كِ نْ مِ  ظٍ حْ لَ◌َ  رَ يْ غَ  دْ جِ يَ  مْ لَ وَ               

  ادً بَ أَ  بٌ عَ تْ ي مُ ن7 إِ ..حَ رْ ي الجُ ثِ كُ نْ تَ  �َ     

  .)2( اكِ يَ قْ لُ  ءُ فْ دِ  �َ وْ لَ  رَ مْ العُ  شَ حَ وْ ا أَ مَ               

  

جھ��ة و الص��د و ال��ذود ع��ن ا�وط��ان ن��ى آخ��ر، يمث��ل الموامع) الق��اف(و ف��ي موق��ع ث��ان وج��دت لص��وت   

  ":ص4ة للدم " الحرمات، وورد ھذا المعنى في قول الشاعر في قصيدة و

    .  )3(ـــياتِ وَ انا يُ بَ رْ قُ  رَ مْ العُ  تُ دْ جَ وَ     ـــنْ كِ لَ ا وَ انً بَ رْ قُ  تُ مْ د3 ا قَ نَ أَ     

  

ع��ن ال��ذود جھ��ة ف��ي س��بيل ا�وط��ان وعة و الموابأص��دق تعبي��ر ع��ن معن��ى الش��جا) الق��اف( فعب��ر ص��وت   

ر عن سواعد البطول�ة والھم�ة و يلق�ي بنفس�ه المحارب و كأنه في ساحة الوغى يشمالحرمات وصور لنا المقاتل أو 

أح4مه و قدمھا قربانا لھذا الوطن، حيث طنه فاختصر طريق عمره وأزمنته و) ھم له سواء تحرير وإلى الخطر و

  : قال 
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   .)4(ياتِ ــوَ الل3  مَ ,َ حْ أَ ي وَ تِ نَ مِ زْ أَ وَ     ي رِ مْ عُ  يقَ رِ طَ  تُ رْ صَ تَ اخْ  كِ يْ نَ يْ عَ لِ     

  

  

  

   .70، ص  الديوان )1(

   .71، ص  المصدر نفسه  )2(

   .97، ص  المصدر نفسه  )1(

   .97، ص  المصدر نفسه  )2(

  

 ف�ي أرض�ه، ف�ي البي�ت الس�ابق ت�وحي بق�وة الع�زم للني�ل م�ن ا�ع�داء و نص�رة [) قربان�ا( و تكرار كلم�ة   

  : فأعزه [ و حباه بالشھادة لقوله 

  .)1( ـاتِ ھَ  الَ قَ  ةِ ادَ ھَ الش3  نَ مِ  تُ وْ نَ دَ     ــا  م3 لَ فَ ...  هُ تَ ز3 عِ  aُ  يَ انِ بَ حَ     

  : ثم يقول   

  .)2( ــاةِ يَ الحَ  ةِ رَ بَ قْ مَ ي بِ انِ وَ نْ عُ  وَ     ي مِ اسْ  ي وَ بِ أَ  مُ اسْ  انَ ا كَ يدً ھِ شَ     

  : اكيةا�حتكالصوامت )ب    

بأن يضيق مجرى الھواء الخارج من ال�رئتين ف�ي موض�ع م�ن المواض�ع، بحي�ث " و تتكون ھذه ا�صوات   

  :     التالية  ا)حتكاكيةتصدر منھا ا�صوات ، و)3(" يحدث الھواء عند خروجه احتكاكا مسموعا 

  .صوت أسناني شفوي احتكاكي مھموس : الفاء >1    

  .   سنان احتكاكي مھموس صوت ما بين ا�: الثاء >2    

  ).مطبق(صوت ما بين ا�سنان احتكاكي مجھور مفخم : الظاء >3    

  .صوت ما بين ا�سنان احتكاكي مجھور: الذال >4    

  .صوت لثوي احتكاكي مھموس: السين >5    

  .النظير المجھور للسين صوت لثوي احتكاكي مجھور: الزاي >6    

  ).مطبق ( كاكي مھموس مفخم صوت لثوي احت: الصاد >7    

  .صوت لثوي حنكي احتكاكي مھموس : الشين >8    

  .صوت من أقصى الحنك احتكاكي مھموس: الخاء >9    

  .صوت من أقصى الحنك احتكاكي مجھور: الغين >10    

  .صوت حلقي احتكاكي مھموس : الحاء >11    

  .صوت حلقي احتكاكي مجھور : العين >12    

  .)4(صوت حنجري احتكاكي مھموس : ء الھا>13    
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   .97، ص  المصدر السابق )1(

   .97، ص  المصدر نفسه )2(

  .143محمود السعران ، علم اللغة مقدمة للقاري العربي ، ص  )3(

   .305 - 297كمال بشر ، علم ا�صوات ، ص  : أنظر  )4( 

  

  

    

   :تيجدول اSديوان باللو يمكن التمثيل لنسبة تكرار ھذه ا�صوات في ا

  نسبة استعمالھا  تواترھا في الديوان  ا�حتكاكيةا�صوات 

  % 3.05  مرة  693  )ف ( الفاء 

 % 0.37  مرة  84  )ث ( الثاء 

 % 0.12  مرة  29  )ظ (الظاء 

 % 0.86  مرة  195  )ذ ( الذال 

 % 2.65  مرة  601  )س ( السين 

 % 0.64  مرة  147  )ز ( الزاي 

 % 1.25  ة مر 285  )ص ( الصاد 

  % 1.66  مرة  378  )ش ( الشين 

  % 0.63  مرة 143  )خ ( الخاء 

  % 0.62  مرة 141  )غ ( الغين 

  % 3.38  مرة 767  )ح ( الحاء 

  % 3.01  مرة 682  )ع ( العين  

  % 3.10  مرة 703  )ھـ ( الھاء 

    

 –الف�اء  –الھ�اء  –ء الح�ا: ( ھي متفاوتة وأربعة أصوات بنسب  ا)حتكاكيةا�صوات  يسيطر على تكرار

نمثل ، و ا)حتكاكيةمن تكرار ا�صوات  3.38الذي تواتر بنسبة مئوية  )  الحاء ( ،أكبرھا نسبة ھو حرف )العين 

 –راح�ل (مث�ل ) الح�اء ( بعينھا تحم�ل ص�وت التي )حظت فيھا تكرار مفردات " اغتراب " لھذا الصوت بقصيدة 

تك�ررت ثم�ان م�رات ) الح�زن ( ، فكلم�ة مختلف�ةرت بأش�كال أو ص�يغ مع العلم بأنھا تكر) حزن  –جرح  –تحمل 

ث4ث مرات، كما تك�ررت ) جرح ( ، و تكررت كلمة )الحزانى  -حزنك -محزنة –الحزن ( بأشكال مختلفة و ھي 

التي تكررت أرب�ع م�رات، فل�و جمعن�ا الكلم�ات ا�ربع�ة ف�ي ) رحيل ( ث4ث مرات أيضا، و أخيرا كلمة ) تحمل ( 
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و ھ�ذا التعبي�ر بالض�بط ) راح4 تحم�ل مع�ك الح�زن والج�راح: ( بارة احد أو فكرة واحـــده، لتوصلنا إلى عمعنى و

الحزن و ا�س�ى والف�راق ( بأتم معنى الكلمة، فھي تحمل في طياتھا " اغتراب"كل ما يعنيه موضوع قصيدة  يحمل

أخرى في نف�س  تثبيت المعنى ورود كلمات ما زاد فيو) الحاء(الضبط ما عبر عليه صوت و ھذا ب)  ا�حبةو فقد 

  :مثل القصيدة و م4ئمة لمعنى الحزن و الفراق البعيد

  

  

الغربة –زاد الرحيل  –الضياع  –الفراق  –احتراق  –غربة  -الشوق – اغترابك –مرفأ  –المسافات و ا�زمنة ( 

  ...).القاتلة 

لق�د ف�ي الديـ�ـوان، و ا)حتكاكي�ةص�وات ا� م�ن تك�رار 03.10أما صوت الھاء فقد مثل نسبة مئوي�ة ق�درھا 

  "  : ص4ة للدم " للتمثيل لھا قول الشاعر في قصيدة  اخترت

  )1(ي اتِ ھَ لَ  نْ مِ  جُ رُ خْ يَ  رَ مْ العُ  ن3 إِ فَ    ,ً ھْ ت مَ لْ قُ  سُ مِ ھْ تَ  ضَ رْ ا�َ  تُ عْ مِ سَ   

نه يحمل في معناه إن الھاء صوت حنجري احتكاكي مھموس ، و قد عبر عن معنى البيت تعبيرا دقيقا ، �

في صدر البيت د)لة على ذلك الصوت الخفي الھامس الذي ارتبط ) تھمس( صفة الھمس، و قد وردت ھذه اللفظة 

و من�اظر ال�دم و الح�روب و  ا)ستبدادبا�رض، يناديه كي يقتلع الروح الطاھرة ا�بية من دياجير الظلم و القھر و 

مھ�4 ف�إن : ( ، و لكن�ه يق�ول )الجن�ة ( خرى و ھي في د)لتھا الحقيقيــة الخراب و يدعوه إلى عالم آخر أو أرض أ

فھذا التعبير الدقيق من الشاعر يوضح مدى تخيره لVلفاظ حتى يعبر كل صوت بدقة ع�ن ) العمر يخرج من لھاتي 

أنه صوت الذي ذكرنا سابقا بمن اللھاة مع وصفنا لصوت الھاء ومعناه، فانطبق وصف خروج الروح من الجسد أو 

بين المعنيين يظھر في ذلك الموقف عند احتضار اIنسان، حيث يض�يق مج�رى  ا)رتباطحنجري احتكاكي، و ھذا 

الھواء ليحدث احتكاكا مسموعا عند خروج�ه، أي خ�روج ال�روح، لينتق�ل ب�ذلك إل�ى ا�رض الت�ي تنادي�ه ھامس�ة، و 

فا�رض التي كان يدافع عنھا وق�دم روح�ه قربان�ا لھ�ا  ولھا بالجنة ،أا�رض ھنا تحمل في طياتھا ع4مة سيميائية ن

  : وجد ما ھو خير منھا و أبقى، فھامت روحه بين أرجائھا تشاھد الناس و ھم يرفلون في الحرير 

  )2( ةِ ,َ الفَ  ةِ يَ بِ قْ أَ  نَ يْ ي بَ وحِ رُ  وَ      يرٍ رِ ي حَ فِ  لُ فُ رْ تَ  اسَ الن3  تُ يْ أَ رَ   

  

نمث�ل و ا)حتكاكي�ةمن ت�واتر ا�ص�وات  3.05يمثل نسبة مئوية  الذي) الفاء( و الصوت الثالث ھو صوت 

  " :أسد الزبربر " له بقول الشاعر في قصيدة 

  )3(ا مَ الس3  �َ  وَ  اءِ فَ وَ لْ ي لِ فِ كْ تَ  ضُ رْ ا�َ  �َ      ةً فَ قْ وَ  ةِ ب3 حِ ا�َ  نَ مِ  اءُ فَ ي الوَ ضِ قْ يَ   
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   .97، ص  الديوان )1(

   .97، ص   المصدر نفسه )2(

   .147، ص مصدر نفسهال )3(

  

  

، ساھم في ھذا البيت بإبراز صفة تحلى بھا الممدوح، )1(" صوت شفوي أسناني، رخو ، مھموس " و الفاء 

، و الصفة المميزة في ھذا )2(" ترديد الفاء متصل بمعنى السمو، و ا)عتزاز بالخصال المتفردة في الممدوح " و 

الصدق في النية، و نى الوفاء و اIخ4ص في العمل  ويدا على معو قد ذكرت مرتين تأك) الوفاء ( البيت ھي 

الممدوح ھنا أو ا�حبة كما ذكر يقصد بھم أولئك ا�بطال الشھداء الذين ضحوا بأرواحھم فداء لھذا الوطن و وفاء 

  .له 

ن السرياي موضع آخر يحمل معنى التفشي   وبتغير المواضع، حيث نجده ف) الفاء( و يتغير معنى صوت 

  " : حجر لمجد الشمس " و ذلك في قول الشاعر في قصيدة 

  )3(ي مِ فَ  نْ مِ  ةِ يئَ رِ البَ  ف7 الكَ  نَ مِ  تْ عَ لَ طَ     ةٌ رَ وْ ثَ  لٍ فْ طِ  فَ لْ أَ . .  لٌ فْ طِ  وَ  لٌ فْ طِ   

و ظھر معنى التفشي في ھذا البيت بسريان فكرة النزعة القتالية والذود عن ا�وطان وا)قتصاص من 

ال الحجارة ، فتبدأ بطفل و طفل ثم ألف طفل و تتوسع و تتفشى فكرة الثورة بكل ما تحمله من العدو في أوساط أطف

،و ركز الشاعر بذكره لVطفال و كرر ذلك ث4ث مرات، ... )المقاومة –ا)نتفاضة  –الجھاد  –القتال ( معاني 

  .ذلك أنھم ھم شباب المستقبل و ا�مل المنشود 

ن لوعة الفراق ، فقد عبر ع %03.01ثل نسبة مئوية قدرت بـ و الذي م) العين ( أما صوت   

  " : يا زھرة الروض " إظھار الشوق، و بدى ذلك في قوله في قصيدة و

   اكِ يـَ ؤْ رُ  ادِ عَ بْ ي أَ فِ  يدِ اعِ وَ المَ  رَ مْ جَ   ي شِ رِ تَ افْ  وَ  انَ ھَ لْ الوَ  قَ اشِ ي العَ بِ رَ قْ تَ  �َ   

  )4( اكِ رَ كْ ذِ  ءِ بْ عِ  نْ مِ  ةٍ قَ رْ ي حُ فِ  الُ ثَ نْ يَ   ـى تً فَ  عَ مْ دَ  قَ اشِ ى العَ رَ ا يَ يمَ فِ  تُ يْ أَ رَ   

  

حرف العين احتراق العاشق بنار الھوى و العشق و لوعته و عذابه لفراق حبيبته وانتظاره صّور فقد 

لموعد اللقاء، و صوت العين يتميز بالجھر، فاستعار الشاعر ھذه الصفة من حرف العين ذلك أنه اختاره من بين 

  .جھر بما يشعر به من عشق و شوق و اشتياق لرؤية المعشوقةا�صوات لي

   

  

  

  

   .99محمد كراكبي ، خصائص الخطاب الشعري ،  ص  )1(

  .100المرجع نفسه ، ص  )2(
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   .85، ص    الديوان )3(

   .70المصدر نفسه ، ص   )4(

  

  

  ):  ا�حتكاكية+  ا�نفجارية( الصوامت المركبة )ج    

بھم�ا  يلتص�قمق�دم الحن�ك حت�ى اتجاه م�ؤخر اللث�ة، ومن خ4ل ارتفاع مقدم اللسان  و تتكون ھذه ا�صوات  

و نفص4ن ببطء، فيح�دث ب�ذلك احتك�اك،بل ي ا)نفجارية) ينفص4ن فجأة كما في ا�صوات بذلك الھواء، و محتجزا

، و نمث�ل )1(" ص�وت لث�وي  حنك�ي مرك�ب مجھ�ور " و ھ�و ) الج�يم ( يمثل الصوامت المركبة ف�ي العربي�ة ح�رف 

  : لنسبة تواتره في الديوان بھذا الجدول 

  نسبة استعمالھا  تواترھا في الديوان  الصوامت المركبة

 % 1.88  مرة  427  )ج ( الجيم  

  

في لغة الشاعر صورة قاتم�ة م�ن ا�ح�زان و الج�راح و المآس�ي، ظھ�رت ف�ي ) الجيم ( لطالما مثل صوت   

، و قد ظھر ذلك في مواضع مختلفة من ال�ديوان . . . ) -مواجع –امر مج  -جماجم  –جراح ( بعض ا�لفاظ مثل 

  " : صمت الدوائر " نمثل لھا بقول الشاعر في قصيدته 

  ا حً رْ جُ  ا وَ حً رْ جُ  مُ اوِ قَ يُ  اعُ رَ الش7  وَ     

  )2( احْ رَ جِ  لُ يْ سَ  رُ بُ كْ يَ  رُ خَ آَ◌َ  وَ     

  

  : يقول " مناجاة الم4ك الغائب " و في قصيدة   

   كِ وْ سَ نَ  ذْ إِ  ةِ ب3 حِ ا�َ  حَ رْ ي جُ حِ تَ فْ تَ  �َ     

   دْ لَ البَ  اتِ حَ رُ جُ  نْ مِ  كِ حَ رْ جُ  ن3 إِ فَ     

  )3( ز2 نِ ا يَ نَ مُ دَ     

  

  : و في موضع آخر من نفس القصيدة   

  )4( ونْ نُ الجُ  وَ  عِ اجِ وَ المَ  وَ  ةِ افَ سَ المَ  رِ مْ ى جَ لَ ي عَ شِ مْ تَ     

  

  

  

   .311: كمال بشر ، علم ا�صوات  ، ص  )1(

   . 119 ، صديوان ال )2(
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   .29، ص    المصدر نفسه )3(

   .31، ص    المصدر نفسه )4(

  

  

  : فظھر فيھا صوت الجيم في قول الشاعر " رحيل " أما قصيدة 

   هِ رِ خْ صَ بِ  وَ  يَ بِ  وءُ نُ يَ  ارُ دَ الجِ  انَ كَ     

َ فَ طْ مُ  اسُ الن3  وَ        ــــرْ امِ جَ المَ  ةُ أ

   تِ اوَ مْ ا�َ  مِ اجِ مَ جَ  رَ يْ غَ  قَ بْ تَ  مْ لَ     

  ا ھَ سُ رُ حْ أَ     

   )1(. . ي نِ سُ رُ حْ تَ  وَ            

  

و  ا�سىكان المھيمن و المعبر بصدق عن مشاعر ) الجيم( من خ4ل النماذج السابقة يتضح لنا أن صوت   

ف�ي ، و)يكب�ر س�يل ج�راح ( اح ف�ي قول�ه الشاعر كانغمار  سيل الجر إحساسالدمار و موجة ا�حزان التي غمرت 

  ) .ز دمنا ين( قوله 

  : المكررةالصوامت )د    

و تتك��ون بتك��رار ض��ربات اللس��ان عل��ى اللث��ة تك��رارا س��ريعا، فيح��دث ب��ذلك ص��وت ال��راء و يك��ون اللس��ان   

مسترخيا في طريق الھواء الخارج من الرئتين، و تتذبذب ا�وتار الص�وتية عن�د النط�ق ب�ه، و ال�راء ص�وت لث�وي 

  : نسبة استعماله في الديوان  مكرر مجھور، ونسجل في ھذا الجدول تواتره و

  نسبة استعمالھا  تواترھا في الديوان  الصوامت المكررة

  % 5.78  مرة  1311  )ر ( الراء  

  

ب�أن تت�ابع طرق�ات " صفة مميزة في اللغ�ة العربي�ة و ھ�ي ص�فة التك�رار ، و يح�دث ذل�ك )  الراء ( تحمل   

  .)2(" ھذا الصوت بالمكرر طرف اللسان على اللثة تتابع سريعا و من ھنا كانت تسمية

  : في قول الشاعر " الريح " في قصيدة ) الراء ( لقد جاء تكرار صوت   

   يحِ الر7  عَ مَ  تْ الَ مَ  يحُ الر7  يَ ھِ     

   هْ بَ كَ رْ المَ  وَ  رِ حْ البَ بِ  ثُ بَ عْ تَ     

  )3( بّْ حِ نُ  ا �َ مَ  لُ مِ حْ تَ  يحَ الر7  يَ ھِ     

  

   .109، ص  الديوان  )1(

  .142، علم اللغة ، ص  محمود السعران  )2(

   .102 ، ص  المصدر السابق) 3(
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   هْ بَ غَ سْ مِ  نْ مِ  وحَ ي الر2 رِ تَ عْ ا يَ مَ وَ     

  .)1(ـابً لْ قَ  كَ بَ لْ قَ  لُ عَ جْ تَ  يحُ الر7  يَ ھِ     

  

  : كما يقول   

   اءً سَ مَ  تْ اءَ رَ تَ  نٍ يْ عَ  فَ لْ أَ     

  ينْ بِ ا الجَ ذَ ھَ  زُ ر7 طَ تَ  حٍ لْ مِ  اتُ بَ يْ بَ حُ     

   ثْ و2 لَ الت3 بِ  ةٌ مَ عَ فْ مُ  ضُ رْ ا�َ  يَ ھِ     

  .)2( ينْ نِ الس7  ءَ يْ قَ  لُ مِ حْ تَ  يحُ الر7  وَ     

  

م��ة يظھ��ر ذل��ك ف��ي كلى التك��رار و الحرك��ة و الترجي��ع، وف��ي ھ��ذين المقطع��ين معن��) ال��راء( يحم��ل ص��وت   

الريح الريح مالت مع : ( التي تكررت ست مرات مصورة لنا حركة الريح في دورانھا و ميلھا حين قال ) الريح (

و في حركته المستمرة عابثة بكل م�ا حولھ�ا م�ن بح�ار و م�ا فيھ�ا م�ن مراك�ب، توجھھ�ا أينم�ا تمي�ل، كم�ا عب�رت ) 

  .على الحركة التي ارتبطت بحركة الريح ) تجعل  –تحمل  –تعبث ( ا�فعال 

  : الجانبيةالصوامت )ھـ

ف�ي وس�ط الف�م تمن�ع توج�د عقب�ة  تتكون باعتماد طرف اللسان عل�ى أص�ول ا�س�نان العلي�ا م�ع اللث�ة، حي�ث  

يتذبذب الوتران و) الـ4م (ھما ، يصدر بذلك صوت لكن مع ترك منفذ للھواء من جانبي الفم أو أحدمرور الھواء، و

  .الصوتيان خ4ل النطق به 

  : و ال4م صوت أسناني لثوي جانبي مجھور و نمثل لتواتره في الديوان بالجدول التالي 

  نسبة استعمالھا  ترھا في الديوانتوا  الصوامت الجانبية

 % 12.07  مرة 2734  )ل ( ال,م  

  

، وم�ن ص�فاته  12.07بنس�بة مئوي�ة ق�درھا )   ال�4م( إن أقصى حضور سجلناه من ا�صوات ھو ص�وت   

  بالمعارضـة رـفي الديوان يعبر عن الجھ) ال4م ( كثرة ورود حرف الجھر وقد ورد معظمه بصوت مفخم، و

   

  

   .102، ص   انالديو )1(

   .103، ص  المصدر نفسه) 2(
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من طرف الشاعر عن كل ا�وضاع المتأزمة التي تعاني منھا الشعوب المستضعفة و ع�ن الظ�روف المزري�ة الت�ي 

ض ع��ن ك��ل ش��يء ق��د يم��س كي��ان الف��رد عايش��ھا ال��وطن، فھ��و ي��تكلم باس��م ك��ل أم ثكل��ى أو أرمل��ة أو يت��يم، و يعت��ر

  : في ذھنه  يأبى البقاء على حاله ، فيقول  إنسانيته ، فكل شيء جميلو

   ةً اعَ ئي سَ اِ مَ ي سَ فِ  رُ بُ كْ تَ  سُ مْ الش3  �َ     

َ ي فَ فِ رُ حْ أَ  حُ بَ ذْ يَ  رُ عْ الش7  �َ                   ــولْ قُ أ

  ـاھَ شِ رْ عَ  نْ مِ  تْ لَ زَ نَ تَ  اءُ يَ رِ بْ الكِ  �َ     

  ولْ صُ وُ  اةِ عَ الس2  فِ رُ ي عُ فِ  ءُ دْ البَ  �َ               

  ـهُ بَ لْ قَ  قَ ز3 مَ  ودُ عُ وْ لمَ ا قُ اشِ العَ  �َ     

  )1( يـلْ مِ يَ  حٍ وْ ي دَ فِ  انُ رَ يْ الحَ  كَ لُ يْ الل3  �َ               

  

فالشمس تأبى البقاء في كبد السماء، و الشعر يأبى أن يدغدغ إلھامه فيبدع ، و حتى العاشق لم يعد يعاني و   

السماء، و كأن موازين الطبيع�ة ق�د اختل�ت  يعد نجوم ايتمزق قلبه من الوجد و الحب، و الليل الحيران لم يعد حيرانً 

إض�افة إل�ى بش�كل مفخم،) ال�4م ( ق�ف ھ�و ورود و اعترضت ھي ا�خرى على ا�وض�اع، و م�ازاد ف�ي ت�أزم المو

الت��ي تنط��وي عل��ى ش��دة المعارض��ة و الجھ��ر بھ��ا، و الم4ح��ظ ف��ي لغ��ة الش��اعر وج��ود اللمح��ة ) ) ( تك��رار ا�داة 

لم تعد تلك النظرة المتفائلة و الغضة الخضراء المليئ�ة بالح�ب و الحي�اة و ا�م�ل، فق�د الحزينة المغرقة في الحزن، ف

استحوذ عليھا الحزن و ا�س�ى و ا�م�ل و المعان�اة بس�بب تك�رر من�اظر ال�دم و ال�دمار و ال�ذبول الممت�د لك�ل ش�يء 

  : أخضر يعبر عن الحياة ، قال الشاعر 

  )2( ولْ بُ ذُ ...  ي7 لِ العَ  يِ حْ الوَ  لُ ابِ نَ سَ  وَ      مٍ ى دَ وَ سِ   اءِ رَ ي العَ فِ  حُ مَ لْ أَ  ءَ يْ شَ  �َ     

  

قد تغير معناه من صفة ا)عتراض إلى صفة أخرى تعبر عن ا)رتداد إلى ) ال4م( و من ھنا نجد أن حرف   

ھ�ذا المعن�ى عب�رت علي�ه بدق�ة في ھ�ذا البي�ت ثم�ان م�رات، و) 4م ال(، فقد تكرر حرف ا)نھزاميةالخلف و الروح 

ھو ما عبر عليه بالسنابل �نھا رمز الحي�اة وحي بقتل كل ما ھو حي في النفس وفي الحياة، و�نھا ت) ذبول (  كلمة

( و) ذب�ول  –الس�نابل :( تم�ت ب�ين ثنائي�ة تقابلي�ة في ھ�ذا التعبي�ر نكش�ف ع�ن وج�ودوالعيش الھنيء، و ا)ستمرارو

  :  على النحو اSتيبمربـــع قريماس ھذا التشاكل نمثل له ، و)الموت  –الحياة 

   

  

   .78، ص    الديوان )1(
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   .78 ، ص  المصدر نفسه) 2(

  

  

                                   

  ذبول          تضــــــاد       سنابل خضراء فتيه                           

  

  استتباع     استتباع                                                          

  

  الـــموت       تضــــــاد     الحيــــــاة                           

  

  

  : ا�نفيةالصوامت  )و

ينخفض الحنك اللين فينفذ الھ�واء ع�ن ء حبسا تاما في موضع من الفم، وعند إصدار ا�صوات يحبس الھوا

ص�وت  النونميم فھو صوتي شفوي أنفي مجھور، و، أما الھذه ا�صوات ا�نفية ھي الميم والنون طريق ا�نف، و

  : نمثل لتواترھما في الديوان بالجدول التالي أسناني لثوي أنفي مجھور ، و

  نسبة استعمالھا  تواترھا في الديوان  الصوامت ا�نفية

  % 06.82  مرة 1546  )م ( الميم  

  % 06.75  مرة 1530  )ن ( النون 

  

الصوامت وضوحا في السمع، فھما من جملة ا�صوات التي تسمى بأش�باه من أكثر ) الميم  و النون ( تعد   

، �نھ��ا تقت��رب منھ��ا ف��ي المـــ��ـخرج و تش��ترك ف��ي ص��فة )الن��ون  –الم��يم  –ال��راء  –ال��4م : ( الص��وائت و ھ��ي 

ھ�ي أن مج�رى ال�نفس عن�د النط�ق بھ�ذه ا�ص�وات تعترض�ه ي، كما أنھا تشارك في ص�فة أخ�رى والوضوح السمع

�نھما من الصوامت ا�نفية الت�ي ينح�بس الھ�واء فيھ�ا ف�ي ) الميم و النون ( ائق خاصة في نطق صوتي بعض العو

كما ذكرنا عة والسھلة من حيث النطق بھا، وموضع الفم  فينفذ عن طريق ا�نف، إ) أنھا تعتبر من ا�صوات الشائ

تلف�ت  أبيات�ه،ل�ديوان موزع�ة ب�ين س�طوره وقص�ائد اذل�ك ف�ي  سابقا أنھا أصوات تمتاز بالوضوح السمعي فالتمس�ـنا

  "جاكبس��ون "تس��مى عن��د ا ـ��ـھذه موأو ن��اظم الش��عر، المتلق��ي لك��ي يظ��ل دائ��م التواص��ل م��ع المرس��ل انتب��اهإليھ��ا 

JACKOBSSON   "(نتباھية، قال الشاعر بالوظيفة ا :  
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   فْ قِ ا أَ مً تْ ي حَ نِ ن3 إِ فَ  تُ طْ قَ سَ  نْ ي إِ ن7 إِ     

   اءِ فَ رَ الش2  ةِ ينَ طِ  نْ مِ     

   ةِ ولَ جُ الر2  ِض بْ نَ  نْ مِ     

  )1( فُ رِ تَ غْ ا أَ مً وْ دَ  اءِ دَ ھَ الش2  مِ دَ  نْ مِ     

    

التقطع الصوتي إ) أن�ه ر ا�ول يبين لنا شدة اIضطراب والذي ظھر في السط) الھمزة( إن تكرار صوت   

ف�ي المش�اعر،  اخ�رً ناك انتقا) آل ھذا الصوت أن ھنحس في انتقاو) الميم و النون (كرار في حرفي انتقل ليكون الت

) الميم (بالتالي ظھر التذبذب في الصوت، ثم انتقل التكرار إلى الصوت دئ ا�مر لم تكن المشاعر واضحة وففي با

المواقف و تركيزا في ثباتا في المشاعر و) النون( صوت ، ونجد في لتي نـحس فيھا وضوحا في الصورة والسمعا

  .التغلب على الحزن لفراق ا�صدقاء نفس والك4م وقدرة على تمالك ال

  

  : جتمعةتكرار ا�صوات م -02

  : جناسال)أ    

و ھو ظاھرة ب4غية جمالية ، التف حولھا علماء البديع و أولوھا من العناية و ا)ھتمام حتى أدى بھم ا�مر   

، "عب�د [ ب�ن المعت�ز " ض�وع إلى ا)خت4ف في التسميات و ا�نواع التي تن�درج تحت�ه، وأول م�ن فط�ن لھ�ذا المو

التجن�يس أن تج�يء الكلم�ة :" ھ�و يعرف�ه بقولـــــ�ـه ، و) الب�ديع ( الذي خصص له بابا من أبواب كتاب�ه ال�ذي س�ماه 

من ھذا الك4م نفھم أن  ، و)2(" تجانس ا�خرى في بيت شعر أو ك4م ، ومجانستھا لھا أن تشبھھا في تأليف حروفھا 

الجن�اس م�ن أكث�ر فن�ون الب�ديع المتش�ابھة ف�ي ت�أليف حروفھ�ا، و مفھوم الجناس على الكلماتيقصر "  ابن المعتز" 

  " من بين ھؤ)ء  ھا الكتب وخصصوا لھا ا�بـواب، وألفوا فيو التي اھتم بھا العلماء

  

  

  

  

  

   .29 ، ص الديوان  )1(

   .613 ، دط، دت ، ص دار النھضة ، بيروتالبديع ، -البيان-عبد العزيز عتيق ، في الب5غة العربية علم المعاني )2(
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فيع�رف التجن�يس "  اب�ن رش�يق " ، أم�ا )1(غي�رھم و"  الح�اتمي"، " القاض�ي الجرج�اني"، " قدامة بن جعفر الكات�ب

: " فھ�و ) التجن�يس المحق�ق(أما)بتجنيس المماثلة(، و ھذا ما يسمى  )2("أن تكون اللفظة ، باخت4ف المعنى : " بقوله

" نمث�ل ل�ذلك بق�ول الش�اعر ف�ي قص�يدة ، و)3(" أو ل�م يرج�ـع ا)ش�تقاقفيه الحروف دون الوزن، رجع إلى  ما اتفقت

  " : تھويمات عاشق أوراسي 

َ ي فَ ابِ وَ بْ أَ  ضُ رْ ا�َ  قُ لِ غْ تَ فَ     ي نِ رُ امِ سَ يُ  هٍ جْ وَ  نْ عَ  شُ ت7 فَ ي أُ دِ حْ وَ        )4( قْ لِ غَ نْ أ

    

التجنيس ، ذلك أنھما اتفقتا في الحروف و اختلفتا ف�ي ال�وزن تحققت بھما ظاھرة ) أنغلق  –تغلق ( فكلمتي   

  و حققتا بذلك نغما موسيقيا شجيا 

نقص�ان، و تك�ون في�ه زي�ادة ف�ي ح�روف اللفظ�ة أو ) تجن�يس المض�ارعة ( و نجد من أنواع الجناس أيض�ا   

، و ھذا ما )5("روف و أصل المضارعة أن تتقارب مخارج الح" يسمى ناقصا إذا نقصت أو تاما إذا تمت حروفه و

يقيا يبين أن الجناس يقع بين ح�رفين ف�ي الكلم�ة يكون�ان متق�اربين ف�ي مخ�ارج الح�روف لتش�كل اللفظ�ة جرس�ا موس�

متقاربين في المخرج سواء كان في أول اللفظ أو ف�ي وس�طه أو  ا)خت4فن وقع فيھما رنانا، و يكون الحرفان اللذا

  .في آخره 

بع�ض حروفھ�ا متقارب�ة ف�ي المخ�رج  ج�اءت اأن ھن�اك ألفاًظ� أج�دال�ديوان ، �لف�اظ  )س�تظھارمن خ4ل او  

  :مثال ذلك يظھر لنا على ھذا الجدول ي أول اللفظ، و ما ھو في وسطه، وكان منھا ما ھو فو

  

  :التقابل بين الوحدات الصوتية في ا�ول / أ  

الوحدة الصوتية   المتجانسان

  المتميزة

  اين في الد�لهنوع التب  نوع التقارب في المخرج

  طائر  ألم  شفوي  شفوي  ب  و  بجع  وجع

  مكان  انسان  شفوي  شفوي  ب  و  بلد  ولد

  

  

  

   .614عبد العزيز عتيق ،المرجع السابق، ص  )1(

   .321، ، ص   1ابن رشيق ، العمدة ، ج )2(

   .323المرجع نفسه ، ص   )3(

   .88 ، ص  الديوان )4(

   .326، ص   العمدة ،ابن رشيق )5(
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  : ذكر الشاعر ذلك في قوله  قدو  

   امٍ عَ  فِ لْ أَ  نْ مِ     

   عْ جَ الوَ ي نِ نُ كُ سْ يَ  انَ كَ       

  ا ھَ تِ ايَ ھَ ى نِ لَ إِ  اءُ مَ ي الس3 ضِ مْ تَ     

   وحْ ي الر2 اصِ قَ أَ  نْ مِ  عُ لَ طْ تَ  وَ     

     )1(  عْ جَ البَ  ابُ رَ سْ أَ           

      

اح��دة و ھ�ي المس��ؤولة ع��ن تغي��ر اخلفت��ا ف��ي وح�دة ص��وتية و) بج��ع  –وج�ع ( و ب�ذلك ن4ح��ظ أن الكلمت��ين   

صدرا من مخرج صوتي واحد و ) الواو و الباب ( المعنى، وقد جاءت متقاربة في المخرج حيث إن ك4 الصوتين 

  .صوت الباب جاء نتيجة ضم الشفاه لواو جاء نتيجة استدارة الشفاه وھو الشفوي ، ذلك أن صوت ا

  :الشاعر  أما النموذج الثاني من الجدول فقد ظھر في قول   

       ــدْ لَ البَ  اذَ ھَ  يرُ افِ صَ عَ  امُ نَ تَ  نٍ يْ عَ  ل7 ي كُ فِ  وَ     

ً فَ طْ ي مُ مِ دَ  تُ يْ أَ رَ         مH أُ  ف7 ي كَ فِ  رِ ائِ ــجَ الس3 كَ  أ

  )2( ــدْ لَ وَ  اهِ فَ ي شِ ا فِ قً رِ تَ حْ مُ  وَ         

  

كان ول الكلمة، وھو أيضا واقع في أو ) ولد  –بلد ( و ظھر الجناس المضارع في ھذا النموذج بين كلمتي   

) بلد ( بين الحروف إلى اخت4ف و تباين في المعنى، حيث إن  ا)خت4فكما أدى ه تقارب في المخرج، وبين حرفي

  .فتدل على إنسان ) ولد ( تدل على المكان أما 

  :التقابل بين الوحدات الصوتية في الوسط / ب  

الوحدة الصوتية   المتجانسان

  المتميزة

  نوع التباين في الد�لة  مخرجنوع التقارب في ال

أسناني   د  ط  مدفأة  مطفأة

  لثوي

اسناني 

  لثوي

  دفء  برد

اقصى   خ  ك  اختفى  اكتفى

  الحنك

اقصى 

  الحنك

توارى عن   ا�كتفاء

  ا�نظار

  

  

   .18 ، ص   الديوان)1(

  .50 نفسه، ص المصدر )2(
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                 :مة، و من ذلك قول الشاعروسط الكلن النموذجين وقوع ظاھرة الجناس المضارع في من ھذي يظھر لي

َ فَ طْ المُ  وعِ مُ الش2  نِ عَ  وهُ لُ أَ◌َ سْ تَ  �َ                     هْ أ

  . .  هِ رِ دْ ي صَ وا فِ سُ مِ ھْ تَ  �َ     

َ فَ دْ المِ  هِ يْ تَ احَ ي رَ وا فِ دُ وقِ تُ  �َ        )1( هْ ـأ

حرف واحد ج�اء موقع�ه وس�ط ي اختلفنا فركتا في عدد الحروف وترتيبھا، واشت) مدفأه  –مطفأه ( فكلمتي   

  .ھو أسناني لثويفي المخرج و -أقل ھما متفقانإن لم -ھما حرفان متقاربان و) الدال  –الطاء ( ھو الكلمة و

ھو ال4حق، وھو ما كان فيه الحرفين متباعدين في المخ�رج س�واء ك�ان ف�ي خر من الجناس وھناك نوع آو  

  : ثل لھذا النوع بما يلي نم، و)2(أول اللفظ أو في الوسط أو في ا�خر

  : بين الوحدتين الصوتيتين في ا�ول  ا)خت4ف> أ  

الوحدة الصوتية   المتجانسان

  المتميزة

  نوع التباين في الد�له  نوع التباين في المخرج

وسط   غ  ح  غمامه  حمامه

  حلقي

  سحاب  طائر  لھوي

  شيء  طعم  أدنى الحنك  شفوي  ج  م  جرة  مرة

أسناني   ش  د  شمعه  دمعة

  يلثو

  ضياء  حزن  أدنى الحنك

أقصى   أ  ك  أنت  كنت

  الحنك

أقصى 

  الحلق

الزمن 

  الماضي

  المخاطبه

  الفناء  الحضور  شفوي  لثوي  م  ص  موتي  صوتي

وسط   ف  ح  فانية  حانية

  حلقي

شفوي 

  أسناني

  زائله  الحنو

شفوي   شفوي  ف  م  فات  مات

  أسناني

  توارى  الفناء

أقصى   أسناني  ك  ث  كرى  ثرى

  الحنك 

  ثمار  تراب

  

  

   .35، ص  الديوان  )1(

   .624عبد العزيز عتيق ، في الب5غة العربية ، ص  )2(
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إن ھذه ا�لفاظ التي وردت في الجدول و المستخرجة من قصائد الديوان، انطبق عليھا نوع الجناس ال4حق   

�ول يك��ون ال4ح��ق ھ��و أن الن��وع اب��ين الجن��اس المض��ارع و ا)خ��ت4فال��ذي يق��ع موض��عه ف��ي أول الكلم��ة إ) أن 

ھ�ذا م�ا انطب�ق عل�ى يه تباعد ب�ين حروف�ه ف�ي المخ�رج، والتقارب فيه بين حروفه في المخرج، أما ال4حق فيكون ف

المتباع�دين ف�ي المخ�رج، فالح�اء ) الغ�ين  –الح�اء ( اختلفتا ف�ي حرف�ي  ) غمامه –حمامه ( ا�لفاظ السابقة فكلمتي 

فھ��ي تتب�اين ف��ي ك��ذلك ا�م�ر بالنس�بة للثنائي��ات ا�خ�رى و الحل�ق أم��ا الغ�ين فھ�و ح��رف لھ�وي،مخرجھ�ا م�ن وس��ط 

الغمامة تدل على ھو طائر ، ومة تدل على الس4م و، فالحماجھا و تتباين كذلك في الد)لـــةمخرالوحدات الصوتية و

  .السحاب

  

  : بين الوحدتين الصوتيتين في الوسط  ا)خت4ف> ب  

الوحدة الصوتية   المتجانسان

  المتميزة

  نوع التباين في الد�له  باين في المخرجنوع الت

أقصى   شفوي   ك  ب  سكات  سبات

  الحنك

  سكون  نوم

أسناني   ظ  ط  أظل  أطل

  لثوي

استراق   أسناني

  النظر

  اVستمرار

أقصى   لثوي  ش  ن  مشتھى  منتھى

  الحنك

  الرغبة  نھاية

أقصى   و  أ  رويت  رأيت

  الحلق

بين 

  الشفتين

  حكيت  أبصرت

بين   شفوي  و  م  صوته  صمته

  فتينالش

  ك,مه  سكوته

أسناني   لثوي  ن  ز  الحنين  الحزين

  لثوي

  الشوق  الحزن

  

ث�ال ذل�ك كم�ا ھ�و موض�ح ف�ي الج�دول نجد في الثنائيات السابقة وجود الوحدتين الصوتيتين في الوس�ط و م  

  وت �ن الباء ص ، حيث امتازا بتباين في المخرج)الكاف  –الباء ( فالوحدتان الصوتيتان ھما ) سكات  –سبات (
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أدى ھ�ذا التب��اين إل�ى اخ�ت4ف ف��ي الد)لــ�ـة، ف�ا�ولى ت��دل عل�ى الن��وم ش�فوي والك�اف ص��وت م�ن أقص�ى الحن��ك، و

، )رويت –رأيت( Vلفاظ ا�خرى، مثل كلمتي كذلك ا�مر بالنسبة للطويل و الثانية تدل على الصمت والسكون، وا

من أقصى الحلق، أما الواو فتصدر من بين الشفتين و  حيث إن الھمزة تصدر) الواو  –الھمزة ( اختلفا في صوتي 

ھذا ما أدى إلى تباين في المعنى أيضا، فرأيت يقصد بھا النظر إلى الشيء، أما رويت فتعني رواية حديث أو ك�4م 

.  

  : بين الوحدتين الصوتيتين في ا�خر ا)خت4ف> ج  

الوحدة الصوتية   المتجانسان

  المتميزة

  نوع التباين في الد�له  جنوع التباين في المخر

أقصى   غاري  ك  ي  قولك  قولي

  الحنك

  ك,مك  ك,مي

أسناني   ك  ت  ھاك  ھات

  لثوي

أقصى 

  الحنك

  العطاء  ا�خذ

  

و في ھذا الجدول ا�خير تظھ�ر لن�ا ا�لف�اظ متباع�دة ف�ي المخ�رج و متباين�ة ف�ي الد)ل�ة كم�ا ھ�و الش�أن لم�ا   

 الحروف في آخر الكلمة كما )حظت بين ا)خت4فالمرة كان موضع  سبقھا من أنواع الجناس ال4حق، إ) أن ھذه

  .في ا�مثلة المقدمة في الجدول 

تشابه اللفظين في النطق و اخت4فھما في المعنى و ھذان اللفظان المتشابھان " و أخيرا نقول أن الجناس ھو   

ابه جميع حروف�ه ب�ل يكف�ي ف�ي التش�ابه م�ا ) يشترط في الجناس تشن معنى يسميان  ًركني الجناس ً ونطقا المختلفا

  .)1("نعرف به المجانسة 

مقدرت�ه الجمالي�ة عل�ى تحري�ك وح اIبداع الشعري لدى الشاعر، وستكناه رو الغرض من كل ما سبق ھو إ  

دع فالشاعر المب�" وتر اIيقاع الداخلي لقصائد الديوان من خ4ل ظاھرة الجناس، ھذه الظاھرة الب4غيـــة الجمالية، 

  .)2("ھو الذي يضع الحرف في موضعه المناسب له، ليحدث النغم الذي يريد 

  

  

   .614 عتيق ، في الب5غة العربية ، ص  عبد العزيز )1(

   .204 ص  ،1984، 1، أدب العرب في عصر الجاھلية ، المؤسسة الجامعية للنشر و التوزيع ، بيروت ، لبنان ، طحسين الحاج حسن )2(
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) تستحسن " ى ھذا  فإن التجنيس يمكن أن يصيب من اللفظة موضعھا ا�ول أو وسطھا أو آخرھا، إذ إنك علو    

" تجانس اللفظين، إ) إذا كان موقع معنييھما من العقل موقعا حميدا ، و لم يكن مرمى الج�امع بينھم�ا مرم�ى بعي�دا 

)1(.  

  : تصديرال)ب    

ال�ذي ع�ده أح�د فن�ون الب�ديع " عب�د [ ب�ن المعت�ز"ل من تكلم عنه ھو و ھو أحد الفنون البديعية اللفظية، أو  

و النث�ر، و ق�د قس�مه إل�ى أن�واع   و ي�رى بأن�ه ي�رد ف�ي الش�عر) رد أعجاز الك4م على م�ا تق�دمھا ( الخمسة و سماه 

  : ھي و

  :ما يوافق آخر كلمة فيه آخر كلمة في نصفه ، مثل قول الشاعر *   

   ومِ مُ رْ عُ  ل2 فِ يَ  ى �َ أَ رَ  شٍ يْ ي جَ فِ     ا ومً مُ رْ عُ  انَ كَ  رُ مْ ا ا�َ ا مَ ذَ إِ  ق3 لَ تَ     

  : ما يوافق آخر كلمة فيه أول كلمة في نصفه ا�ول، كقول الشاعر * 

  يعِ رِ سَ ى بِ دَ الن3  اعِ ى دَ لَ إِ  سَ يْ لَ  وَ    هُ ضَ رْ عِ  مُ تُ شْ م يَ الَعِ◌◌ّ  نَ ى ابْ لَ إِ  يعٌ رِ سَ     

  : قول الشاعر ما يوافق أخر كلمة فيه بعض ما فيه، ك*   

  .)2("  امُ ھَ سِ  هُ لَ  يَ ھِ  وَ  تِ وْ المَ  امُ ھَ سِ      هُ تْ دَ صَ قَ أَ  يمٍ لِ ي سَ نِ بَ  يدُ مِ عَ     

 رُ َب!كْ أَ وَ  اتٍ جَ رَ دَ  رُ بَ كْ أَ  ةِ رَ خِ cَ لَ  وَ  ِض عْ ى بَ لَ عَ  مْ ھُ ضَ عْ ا بَ نَ لْ ض3 فَ  فَ يْ كَ  رْ ظُ نْ أُ  { :و قد جاء ھذا النوع في قوله تعالى   

  }ونَ ئُ زِ ھْ تَ ْس!يَ  هِ وا بِ!انُ ا َك!َم! مْ ھُ نْ وا ِم!رُ خِ سَ  ينَ الذِ بِ  اقَ حَ فَ  كَ لِ بْ قَ  نْ مِ  لٍ سِ رُ بِ  ئَ زِ ھْ تُ اسْ  دْ قَ لَ وَ  {: تعالى قوله و. )3( } ي,ً ضِ فْ تَ 

)4(.  

و على ھذا نفھم أن التصدير ھو ترديد كلم�ة ف�ي البي�ت الش�عري أو ف�ي جم�ل معين�ة و ف�ي ك�ل م�رة يك�ون   

ك4م، أما اللفظ ا�ول يكون موقعه إما ف�ي أول البي�ت أو ف�ي منتص�ف ص�دره موقع اللفظ الثاني ھو آخر البيت أو ال

  .أو في أخر صدره

  دل بعضه ـ4م على صدوره، فيــھو أن يرد أعجاز الك: " أما ابن رشيق فقد عرف التصدير بقوله   

  

   .08، ص  1999، 2وت ، طعبد القاھر الجرجاني ، أسرار الب5غة ، تحقيق محمد الفاضلي ، المكتبة العصرية، بير )1(

   .643عبد العزيز عتيق ، في الب5غة العربية ، ص   )2(

   21ا[ية  سورة ا�سراء )3(

  .10، ا[ية   ا�نعام سورة )4(
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على بعض، و يسھل استخراج قوافي الشعر إذا كان كذلك، و تقتضيھا الصنعة و يكسب البيت الذي يكون فيه أبھة، 

  .)1(" اجة، و يزيده مائية و ط4وة و يكسوه رونقا و ديب

رد العج�ز عل�ى ( و ھ�و  اخ�رً ا آو من ك4م ابن رشيق نعرف أن ھن�اك م�ن ك�ان يطل�ق عل�ى التص�دير اس�مً   

م�ن ، و)2(" أدل على المطلوب و أليق بالمقام و أخ�ف عل�ى المس�تمع " ، ذلك أن ھذا المصطلح في نظرھم )الصدر 

: " و ھو من المتأخرين من رجال علم البديع و يعرف�ه بقول�ه " ب القزويني الخطي" بين من يطلق ھذه التسمية ھو 

وھو في النثر أن يجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين بھما في أول الفقرة و اSخر في أخرھ�ا، 

ص�در المص�راع أو ف�ي ص�در المص�راع ا�ول أو آخ�ره  و ھو في النظم أن يكون أحدھما في أخر البيت، و ا�خر

  .)3(" الثاني 

س��تخرج ظ��اھرة Iطب��ق ذل��ك عل��ى قص��ائد ال��ديوان خ��4ل الك��4م الس��ابق ح��ول التص��دير أح��اول أن أو م��ن   

  .التصدير من أبياتھا باعتماد مرتبة اللفظ ا�ول في البيت الشعري و الذي تتغير مرتبته في كل مرة

  :أشكال التصدير > *   

  : در بغض النظر عن بعض أدوات الصدارة اللفظ ا�ول في أول الصـ      

  (  ) ـــــــــــــ *  ــــــــــــــ   :  (  ) و شكله   

  : قال الشاعر   

  .)4()  هِ تِ ئْ شِ (  ي الذ7  ل2 كُ  اXَنَ  كِ لَ *   ي نِ تِ ئْ ا شِ مَ  تُ ئْ شِ ) .. ي نِ تِ ئْ شِ ( ا مَ كَ         

  

ھذا النوع م�ن التص�دير تك�ون في�ه  اللفظ�ة ا�ول�ى ة، وا �ن اللفظين اختلفا في الصيغو قد جاء نوعه ناقصً   

 م�ن د))ت�ه ف�ي ھ�ذاالنھاي�ة في�ه ھ�ي نقط�ة البداي�ة  و نقطة بداية، حيث يمثل ھذا البيت الشعري وحدة منغلقة، نقطة

  .)5(قد يرد لمجرد الترديد الصوتي البيت ھو التأكيد والمبالغة، و

  

  

  

  .08، ص  2ابن رشيق ، العمده ، ج) 1(

   .643عبد العزيز عتيق ، في الب5غة العربية ، ص  )2(

   .644المرجع نفسه ، ص   )3(

  . 73، ص   الديوان)4(

  . 75رابح بوحوش ، البنية اللغوية لبردة البوصيري ، ص  : أنظر) 5(
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   :اللفظ ا�ول في وسط الصدرـ      

  (  ) ـــــــــــــ *  ــــــــ (  ) ـــــ :     شكله و  

  : ھذا  الشكل بنوعان ھما قد ورد و  

  : التام  /أ

  : ھو ما اتفق لفظاه في الصيغة، و تردد فيه اللفظ نفسه مثل قول الشاعر و

  .)1()  انِ مَ الز3 (  اتِ اقَ رَ تِ احْ  نِ مِ  ينَ عِ الِ لط3 لِ *     ةٌ يَ آَ وَ )  انِ مَ الز3 (  يحُ اشِ وَ ا تَ نَ أَ  وَ     

  

ا)فتخ�ار جاء معن�اه د)ل�ة عل�ى في أخر البيت الشعري، ولتتكرر ) الزمان(فجاء صدر البيت متوجا بلفظة   

  .المدح و

      

  : الناقص /ب

  : ھو ما اختلفا لفظاه في الصيغة، مثل قول الشاعر و

  .)2() ا مَ ل3 كَ تَ يَ (   نْ أَ  يخِ ارِ لت3 لِ  نَ آَ  ذْ إِ *  ى  حَ تَ اسْ  دِ قَ )  مَ ,َ الكَ (نْ كِ لَ  ا وَ نَ لْ قُ     

  

  : في آخر الصدر و جاء كله ناقًصااللفظ ا�ول ـ      

  (  ) ـــــــــــــ (  )  *  ــــــــــ :     شكله و  

  : قال الشاعر   

  )  هِ تِ مْ لُ (  ا مَ  تِ فْ ي شُ ا الذّ ذَ ھَ  وَ *  ؟   ) ي نِ تُ مْ لِ (  مَ لِ فَ  . . يH قِ شَ  لٍ فْ طِ كَ 

  )  هِ تِ وْ مَ (  نْ مِ  رِ بْ القَ كَ  بُ رُ ھْ يَ  وَ )     *   ةً تَ وْ مَ (   هِ نِ زْ حُ  نْ مِ  لُ دِ جْ يَ  وَ 

  )  هِ تِ نْ كُ (  دْ قَ ..انَ ي كَ الذ7  ل2 كُ  وَ )    *  ي نِ تِ نْ كُ ( ا مَ أَ ..اقً شْ عِ  تِ نْ ا كُ مَ أَ 

  .)3()  هِ تِ ئْ شِ ( ي الذ7  ل2 كُ  نَ اXَ  كِ لَ )  *  ينِ تِ ئْ شِ ( ا مَ  تُ ئْ شِ ..ي نِ تِ ئْ ا شِ مَ كَ 

  

  

  

  . 132، ص   الديوان) 1(

  . 146، ص   المصدر نفسه) 2(

  . 73 ، ص المصدر نفسه )4( 
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      :و قول الشاعر أيضا   

َ سَ ) *   ةَ ,َ صَ ( �َ  وَ ..  ابُ رَ ي الت2 نِ رُ ث7 دَ يُ    .)1() ي تِ ,َ صَ ( يمِ دَ  ا وَ مً اسِ ي بَ ضِ مْ أ

أن التصدير من الظواھر ا�سلوبية التي لھ�ا أھمي�ة بالغ�ة ف�ي إظھ�ار ق�وافي  و من خ4ل ما سبق يتضح لي  

فاللفظ المعتمد فيه ھو بمثابة اللف�ظ الج�امع للمعن�ى إذ في�ه " اجھا، و يكسب البيت أبھة و رونقا الشعر و تسھيل إخر

  .آخره أم وسطه أم كانت في أول الصدرأ، سواء )2(" تتولد الد)لة و فيه تتبلور 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   .97، ص   الديوان )1(

  . 77، ص  رابح بوحوش ، البنية اللغوية لبردة البوصيري  )2(
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  دراسة نحوية للجملة في الديوان

  : تمھيد    

ف�ي ھ�ذا فجي�ر ھياكل�ه و مكونات�ه اللغوي�ة وتقص�ي معاني�ه الموحي�ة وإن دراسة الخطــاب الشعري يقتضي ت  

  . )1("لوحدة الرئيسية في عملية التواصل-نھا ا" أنواعھا و تفريعاتھا ل أفرغت اھتمامي بدراسة الجملة والفص

يرج�ع ذل�ك لم تحظ بتعريف ش�امل يضبطـ�ـھا و أنھاالجملة في الدراسات اللسانية إ0 ولقـد تعددت تعريفات 

  .)2(فلسفية أبعاد صوتية، وتركيبية ونفسية، و اجتماعية، وإلى كونھا ذات 

أكث�ر و الك9م الذي يترتب من كلمتين أو "حول تعريف الجملة فإنھا في تعريف النحاة  ا0خت9فأًيـا كان و

ات يمكننا القول أن الجملة ھ�ي اتح�اد مجموع�ة م�ن الوح�دات اللغوي�ة ت�ربط بينھ�ا ع9ق�، و)3(  "ستقلله معنى مفيد م

�امع��د الس��ى يفي��كل معن��ة لتش��ابق للجمنحوي��ف الس��ذكرنا التعري��ـف ، و ي��ة بتعريـ��ان"ل��ون طح��ل" ريم��ة " :القائ�الجمل

ص�ر أخ�رى ح�ين 0 تض�اف إليھ�ا عناق�د ناد، وا?س�المس�ند والمس�ند إلي�ه و:كيب يتألف من ث9ثة عناصر أساس�يةتر

ل�ى معي�ار تركيب�ي و ھ�و التركي�ب ھناك من النحاة من يرى أن الجملة قائمة ع، و)4( "سنادية بذاتھاتكتفي العملية ا?

قام زيد " فاعله كـ عبارة عن الفعل و"من أن الجملة  "ابن ھشام"ذھب إلى ذلك أكان فع9ً أو اسًما وسنادي سواء ا?

كان زي�د " و" أقائم الزيدان " و" ضرب اللص " منزلة أحدھما نحو و ما كان ب" زيد قائم " خبره كـ و المبتدأ و " 

اس�مي فالجمل�ة الفعلي�ة م�ا تض�منت فع�9ً ب�ين عن�ده تركي�ب إس�نادي فعل�ي أو فالجمل�ة )5( " "ظننت�ه قائم�ا " و " قائما 

�دم الفع�ل أوع��ي تتس�مناص�ر ا?س�ناد س�واء نق��ل، ج�ددبالح�دوث والت ن�أخره، وھ��ا خل�ت م�ن الفع��ا ا0س�مية فھ�ي م� أم

   )6(وا0ستقراروتتصف بالثبوت والدوام 

  

  

  

  

  

  .123محمد كراكبي، خصائص الخطاب الشعري ، ص   )1(

  .449، ص1981ن الكريم في جزء عم ، دار النھضة العربية ، بيروت ، لبنان ،دط، محمود أحمد نحلة ، لغة القرآ: نظرأ )2(

   .85، ص 2، ج1999، 1، طلتطبيق النحوي، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياضا، عبده الراجحي )3(

  .54، ص 1981، 2ا?لسنية العربية ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ط  ،ريمون طحان )4(

صCبيح و أوGده، القCاھرة، دت،  مغني اللبيب عن كتب ا?عاريب ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة و مطبعة محمد علCي ابن ھشام،  )5(

  . 374، ص 2دط ، ج

  .25، ص2003بلقاسم دفة، في النحو العربي ،دار الھدى ، عين مليلة ،: أنظر) 6(
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اعل�م أن الك�9م عن�د :" حيث يق�ول"  ابن يعيش " من النحاة من يرى أن الجملة تقوم على معيار د0لي و من بينھم 

 )1("ق�ام بك�ر"، و"زي�د أخ�وك : " ، نح�و"الجمل�ة : " عناه، ويسمىبنفسه، مفيد لمالنحويين عبارة عن كل لفظ مستقل 

  .)2(وھنا يقسم الجملة إلى اسمية وفعلية ، وھو تقسيم 0 خ9ف فيه بين القدماء والمحدثين

  : الك�م و الجملة > أ 

: ھ�ي تتعل�ق  بم�ـصطلحي لفوا حولھ�ا ويثير أمامنا قضية لطالما أثارھا النحاة و اخت" ابن يعيش  "إن ك9م   

، "اب�ن يع�يش "و"الزمخشري"و "ابن جني "ھـم من النحاة من عدھـما مترادفيـن و، حيث إن ھناك الك9م و الجمـلة

ھ�و ال�ذي يس�ميه ، ول لف�ظ مس�تقل بنفس�ه ، مفي�د لمعن�اهأم�ا الك�9م، فك�: " فق�د ع�رف الك�9م بقول�ه  "ابن جن�ي "أما 

0 محالة أن الك9م مخ�تص :" بالجمل المفـيدة و ذلك في قولـه ى أن الك9م مختص، كما أنه ير)3("النحويون الجملة 

أخوك جعفر فھو أيضا ك9م، كما كان لما وق�ع قام محمد ، و: إذا قال ك9م، وقام محمد فھـو : ، فإذا قال ...بالجمل 

يؤك�د لن�ا ت�رادف المص�طلحين عن�د  ھذا الق�ول، و)4("ھو جنس للجمل  إنمافالك9م إذا ... على الجملة الواحدة ك9ما 

الك9م ھو المركب م�ن كلمت�ين أس�ندت " حيث يرى أن ) المفصل(في  "الزمخشري  "،و سانده في ذلك "ابن جني"

بشر صاحبك ، أو في فعل و اسم نحو قول�ك زيد أخوك و:إ0 في اسمين كقولكإلى ا-خرى و ھذا 0 يتأتى  إحداھما

" في عدم التمييز بين الك�9م و الجمل�ة و " ابن يعيش " تبعھما ، و)5("الجملة  ضرب زيد و انطلق بكر ، و يسمى: 

ف�الك9م، أي  )6("الك�9م عب�ارة ع�ن الجمل�ة المفي�دة فائ�دة يس�وغ الس�كوت عنھ�ا": الــ�ـعن�دما ق" البق�اء العكب�ري  أبو

لشرط ، أو ص�لة الموص�ول ، ة، كجملة الشرط أو جملة جواب افادة و0 عبرة عنده بأجزاء الجملالجملة شرطھا ا?

  .)7(-نھا غير مفيدة

     

  

  

أبو البقاء يعيش بن علي ابن يعيش الموصلي ، شCرح المفصCل للزمخشCري، قCدم لCه ووضCع حواشCيه، اميCل بCديع يعقCوب ، دار الكتCب العلميCة،  )1(

   .72، ص 1بيروت ، لبنان، م

  .11،ص 1995ير في اللغة ، جامعة باتنة ، تيد محمد علي خليفة ، رسالة ماجسديوان محمد العفي  بلقاسم دفة ، الجملة اTنشائية:أنظر )2(

  .17، ص  1ابن جني ، الخصائص ،  ج)3(

  .26 - 27المصدر نفسه، ص  )4(

، 1،ج1993 ،1أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، المفصل فCي صCنعة اTعCراب ، تحقيCق علCي أبCوملحم، دار و مكتبCة الھWCل، بيCروت، ط)5(

  .23ص 

: و أنظCر .41،ص1،ج1995، 1دار الفكCر ، دمشCق، طأبو البقاء العكبري، اللباب في علل البناء و اTعراب ، تحقيق غازي مختCار طليمCات ،  )6(

  .35ص ،1،ج1992، 1بيروت، ط أبو البقاء العكبري ، مسائل خWفية في النحو ، تحقيق منير خير الحلواني ، دار الشرق العربي ،

  .11،صالجملة اGنشائية في ديوان محمد العيد محمد علي خليفةفة بلقاسم ، د:أنظر ) 7(
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�ط��رادف المص��دم ت��ائلين بع��ا الق��ا أم��يوطي " لحين ھم��ام و الس��ن ھش��ق "اب��ث عل��ن " ، حي��اماب��ى " ھش�عل

ص�احب  ، وھ�و ظ�اھر ق�ولسبھذا يظھر لك أنھما ليسا بمترادفين كما يت�وھم كثي�ر م�ن الن�او: " المصطلحين قائ9 

لھذا و ا?فادة بخ9فھاالصواب أنھا أعم منه، إذا شرطه ه بعد أن فرغ من حد الك9م قال ويسمى جملة، و،فإنالمفصل

  .)1(" كل ذلك ليس مفيدا، فليس بك9م ، والشرط، جملة الجواب، جملة الصلة جملة: " نتسمعھم يقولو

ح�ين " عب�د J ا-زھ�ري خال�د اب�ن " ف�ي ذل�ك  يوافقهھي أشمل من الك9م و " ابن ھشام" إذن الجملة عند   

ع�دم ص�دقه ل�ة أع�م م�ن الك�9م لص�دقھا بدون�ه وذل�ك أن الجمملة والك9م عموم وخصوص مطلق وبين الجو:" قال 

0 ينعكس عكسا لغوي�ا أي ل�يس ك�ل جمل�ة ك9م�ا -ن�ه يعتب�ر في�ه م جملة لوجود التركيب ا?سنادي وبدونھا فكل ك9

  .)2("ا?فادة بخ9فھا 

  .إ0 أنه يعارضه في عدم اشتراط الفائدة في الك9م  "ابن ھشام  "رأي وافق ، فھو ي)3( "السيوطي  "أما   

  : أقسام الجملة و أنواعھا > ب 

ھي ى في موقف ما، وتعد الجملة بمثابة النواة أو القاعدة ا-ساسية لتكوين الك9م الذي يؤدي إلى معن   

قد تكون الجملة قصيرة تحتوى على إسناد ، ويربط بين عناصرھا) مسند إليهو  مسند( تتكون من تركيب إسنادي 

قد عرفت الجملة ، وتسمى بالجملة المركبةو ،قد تطول لتكون إسنادات كثيرة، وواحد وتكون بذلك جملة بسيطة

  : معايير اعتمدھا، فكان تقسيم النحاة القدامى كالتالي و كل قسم انطلق من مبادئتقسيمات عدة و

ف�إذا تص�درت الجمل�ة  وھو رأي جمھور النحاة انطلق أصحاب ھذا الرأي من نوع الكلمة و رتبتھا ا-صلية) 1     

اعلم أنه و" :ائ9ــق " ابن يعيش "، وقد أشار إلى ذلكجملة اسمية بفعل كانت جملة فعلية، و إذا تصدرت باسم كانت

، )4(" ھ�ي قس�مة لفظي�ةأب�ي عل�ي، وھ�ذه قس�مة ، وظرفيةفعلي�ة، واس�مية، وش�رطية،و: س�امأق قسم الجملة إل�ى أربع�ة

الش�رط فع�ل فعلي�ه -ن الش�رطية مركب�ة م�ن جملت�ين فعليت�ين سمية ون ايعلق على ذلك بأن الجملة في ا-صل تكوو

  .)5(فاعل وھو فعل و" استقر  "الظرف في الحقيقة للخبر الذي ھـــو فاعل، والجزاء فعل و فاعل، وو

  

  

  

  .374، ص  2غني اللبيب ، جابن ھشام ، م )1(

  .31، ص  1996، 1موصل الطWب إلى قواعد اTعراب ، تحقيق عبد الكريم مجاھد، دار الرسالة، بيروت، طخالد بن عبدهللا ا?زھري،  )2(

  .36ص ،1، ج1975ع العال سالم مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت،دط، : ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع ، تحقيق السيوطي،: أنظر )3(

  .229، ص  1شرح المفصل ، م )4(

  .229المصدر نفسه ، ص   )5(
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، التركيب، إلى جملة كب�رىان قد قسمھا بحسب معيار البساطة وكو" ابن ھشام " لثاني فقد اعتمده أما التقسيم ا) 2 

  .صغرى و

، و زي�د أب�ـوه ق�ائم أب�وهزي�د ق�ام  سمية أو فعلية مثلوھي جملة اسمية يكون خبرھا جملة ا:الجملة الكبرى*   

مث�ل ظنن�ت زي�دا أب�وه ، أو العك�س، ر فعلية العجز، فھ�ي ذات ال�وجھين، نح�و زي�د يق�وم أب�وهفإذا كانت اسمية الصد

وظنن�ت " أب�وه ق�ائم " العجز فھ�ي ذات الوج�ه مث�ل زي�د فعلية الصدر وذا كانت اسمية الصدر و العجز، أو إو ،قائم

  .)1(زيدا يقوم أبوه 

: نح�و باعتب�ارينكب�رى وقد تكون الجملة ص�غرى و" وھي المتفرعة من جملة كبرى، : الجملة الصغرى*   

أبوه ه خبر و، صغرى 0 غير، -ن، وغ9مه منطلقھذا الك9م جملة كبرى 0 غير، فمجموع غ9مه منطلق أبوهزيد 

مص�درة بمبت�دأ تك�ون  م�ا تك�ونك، ونطلق، و صغرى، باعتب�ار جمل�ة الك�9م، باعتبار غ9مه مغ9مه منطلق كبرى

  )2("ظننت زيدا يقوم أبوه : ، نحومصدرة بالفعل

  :الصغرى ھي نماط النحوية للجملتين الكبر ى وجد أن ا-أ، من خ9ل ا-مثلة التي قدمھاو  

  الجملة الكبرى : أو0"   

  :الجملة ا0سمية  -         

  ) جملة اسمية ( مسند + مسند إليه           

  : ملة الفعلية الج -         

    ) جملة فعلية (  2مفع ) + مفرد(مفع + مسند إليه + مسند           

  )جملة اسمية(  2مفع ) + مفرد(مفع + مسند إليه + مسند           

  : الجملة الصغرى : ثانيا   

  مسند + مسند إليه           

  )3( ."مسند إليه + مسند           

  

?عراب محل من ا?عراب و التي ليس لھا محل من ا الجمل التي لھانطلق القسم الثالث من حيث وظائف ا) 3     

  : Mتي، فكان تقسيمھا كا

  

، دار محمد خان ، لغة القرأن الكريم ، دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة: و أنظر .380: ، ص2ابن ھشام ، مغني اللبيب، ج: أنظر  )1(

  .30، ص 2004،  1مليلة ، الجزائر ، ط الھدى للطباعة و النشر و للتوزيع ، عين

  .30محمد خان ، لغة القرأن الكريم ، ص : و أنظر . 382: ابن ھشام ، مغني اللبيب، ص: أنظر  )2(

   .128،127محمد كراكبي ، خصائص الخطاب الشعري ، ص   )3(
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سيري�ـة وجمل�ة ج�واب ا0بتدائي�ة، وا0عتراض�ية والتفھ�ي الجمل�ة و:ا م�ن ا?ع�رابالجمل التي 0 محل لھ*   

  .الجمل التابعة لھا  ، وجملة صلة الموصول أوإحدى، وجملة جواب القسم)غير الجازم( الشرط

جمل�ة لمض�اف إليه،والمفع�ول ب�ه ولح�ال وجمل�ة اوھي جمل�ة الخب�ر و: الجمل التي لھا محل من ا?عراب*   

  .الجمل التابعة لھا  الشرط الجازم، أو إحدى

الجملة عند ھذا الح�د ب�ل اتخ�ذ المح�دثون منھج�ا جدي�دا لدراس�تھا فع�دوھا أص�غر  و لم تقف الدراسات حول  

  .)1(، ذات وظيفة تواصلية المسند إليهة أساسا من المسند ووحدة ك9مية مفيدة، مكون

  : في ذلك ث9ثة آراءسة إلى الحديث عن أقسام الجملة وكما تجاوزت الدرا  

  .)2(حيث نظر إلى الجملة من معيار د0لي إنشاءج عن كونھا خبرا، أولجملة 0 تخريرى أن ا: الرأي ا-ول      

  :اعتمد معيارا تركيبيا، فصنف الجملة إلى أربعة أصناف :)3(الرأي الثاني       

  . الفعلية سمية و، وتضم ا0بسيطة ةديإسناجملة  -  

  . . . التعجب لى النداء، و، وتشتمل عةديإسناجملة غير  -  

  ".ابن ھشام" ، تقابل الجملة الكبرى عند بسيطة ةديإسناجملة  -  

  .مركبة، من مثل الجملة الشرطية ةديإسناجملة  -  

  .وصفية ، وفعلية، واسمية:م بتقسيم الجملة إلى ث9ثة أقسامقا: الرأي الثالث      

  .العلم نور الشمس مشرقة، و:مثل باسم المبتدئةسمية فھي أما ا0  

  .لفعل سواء تقدم أو تأخر الجملة الفعلية المتضمنة و  

المبت�دأ كم�ا أن�ه يك�ون اس�ما أن " تم�ام حس�ان"ي�رى و )4( " بمش�تق ب�دئتكل جملة "و الجملة الوصفية ھي    

: يـنواة لجمل�ة أص�لية كم�ا ف� ذلك أن الوصف يشبه الفعل في ص9حيته أن يكون" ، فيمكن أن يكون وصفا، معرفة

وا-مر ك�ذلك ف�ي ،زي�د مع�رف فض�لهأمع�روف زي�د و:ك�ذلكق�ائم أب�وه، و زي�د: ، أو نواة لجملة فرعية نحوم زيدأقائ

  )5(" أفعال التفضيل صيغ المبالغة والصفة المشبھة و ھيا-وصاف ا-خرى و

  

  

  

  

  .44، ص ) 2(ريمون طحان ، ا?لسنية العربية )1(

  .244ص  ،1979، 2ب ، القاھرة، طتمام حسان، اللغة العربية معناھا و مبناھا، الھيئة المصرية العامة للكت: أنظر  )2(

  .129محمد كراكبي ، خصائص الخطاب الشعري ، ص  : نقW عن يوسف المطلبي ، في التركيب اللغوي للشعر العراقي المعاصر، )3(

  .31محمد خان ، لغة القرأن الكريم ، ص   )4(

  .127، ص  2000،  1تمام حسان ، الخWصة النحوية ، علم الكتب ، القاھرة ، ط )5(
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لة الخبرية على الجمل�ة ، مركزة في دراسة الجملدراسة الجملة الخبرية و الطلبيةقد خصصت ھذا الفصل و  

  .النداء و وأركز على جملة النھي وا-مر وا0ستفھامالمنفية، ثم أدرس الجملة الطلبية المثبتة و

  .  الجملة الخبرية :أو  

   .الكذبحسن السكوت عليه يحتمل الصدق، أوام يالجملة الخبرية تركيب نحوي يدل على معنى ت  

الجمل�ة الخبري�ة ف�ي ظ�ل فة إل�ى جم�ل بس�يطة و جم�ل مركب�ة، والجمل الخبرية الواردة ف�ي ال�ديوان مص�نو  

  .المثبتة و المنفية : ندرس نوعين وھما

  :  الجملة المثبتة) 01      

  :  الجملة الفعلية /أ  

ا التعريف ية ھي التي تبدأ بفعل سواء كان فع9 ماضيا أو مضارعا أو أمرا،أمإن التعريف الشامل للجملة الفعل      

  )1(،أو دا0 على التجدد تقدم أو تأخر: كون المسند فع9 ، فبني علىالحديث للجملة الفعلية

صنف صنف الجملة البسيطة و: لى صنفينقد اعتمدت في ھذا البحث على تصنيف الجملة الفعلية المثبتة إو  

  . المركبة الجملة 

  :الجملة الفعلية البسيطة *    

  : صورلى البسيطة إسة الجملة الفعلية ارقسم دأ  

    

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر   

  )2(ة ايَ كَ ي الحِ تِ مْ صَ  لَ اصَ وَ     

( فعل مفعول به، إن  ما يلفت ا0نتباه في ھذه البنية النحوية إسناد التتكون بنية ھذه الجملة من فعل وفاعل و  

  .سنادية مجازيةھو فاعل غير حقيقي، فالع9قة ا?، و)صمتي ( إلى الفاعل ) واصل

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر   

  . )3(ُيَطاِوُعَك الُحْزُن             

  

  .137محمد كراكبي ، خصائص الخطاب الشعري ، ص   )1(

  .57، ص  الديوان )2(

  .141، ص المصدر نفسه)1(

  

 

  مفعول به+ فاعل + فعل : 1الصورة 

 

  فاعل+ مفعول به + فعل : 2الصورة 
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قد تقدم المفعول على فاعله -ن�ه و. فاعلو) ضمير المخاطب ( ارع ومفعول بهالجملة من فعل مض تتكون بنية ھذه

  .إذا كان المفعول به ضميرا وجب اتصاله ببنية الفعل 

  

   

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )1(  وتْ كُ السُ  ينَ ضِ فُ رْ تَ     

 مما يل عل�ى أن الفاع�ل مس�ند) النون( دل عليه حرف ، وعلى شكل ضمير متصل الفاعل في ھذا التركيب  

  . ، وجاء زمن الجملة مطلق يليه المفعول به، و)أنت( إلى ضمير المخاطب المؤنث 

  

    

    

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر   

  )2(ي شِ عْ نَ  اسُ الن3  لُ مِ حْ ا يَ دً غَ     

صص�ت بظ�رف زم�ان بس�يطة إ0 أنھ�ا خمفع�ول ب�ه ك�أي جمل�ة فعلي�ة تكون ھذه الجملة من فع�ل وفاع�ل وت  

البعي�د، -ن ح�داث س�تقع ف�ي المس�تقبل القري�ب أوالفائدة من ھ�ذا التركي�ب ھ�و ا?خب�ار ع�ن أ، و)غدا( والمتمثل في 

  .يمكن أن يكون قريبا أو بعيدام ولفظة غدا يمكنھا أن تعبر عن الزمن القاد

 

   

  : ل ھذه الصورة قول الشاعريمث

  )3( ا7ِ بِ  بُ لْ القَ  مُ صِ تَ عْ يَ     

ق�د ج�اءت و) ب�اQ( مج�رور، وھ�و لف�ظ الج9ل�ة جملة م�ن فع�ل مض�ارع وفاع�ل و ج�ار وبنية ھذه ال ونتتك  

  .الع9قة ا?سنادية مجازية، كون الفعل مسند إلى فاعل غير حقيقي 

  

  

  

  .16، ص   السابقالمصدر  )2( 

  .53، ص  المصدر نفسه )3(

  .143، ص   المصدر نفسه )4(

  

    

 مفعول به) + ضمير متصل ( فاعل + فعل : 3الصورة 

  مفعول به + فاعل + فعل + ظرف : 4الصورة  

 

 جار و مجرور+ فاعل + فعل : 5الصورة 

  فاعل + جار و مجرور + فعل : 6الصورة 
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  : لشاعر يمثل ھذه الصورة قول ا

  )1(ي ب: نَ تَ ي المُ تِ فَ شَ  نْ مِ  طَ اقَ سَ تَ     

والمجرور يتكون من مضاف ومضاف إلي�ه تمث�ل ف�ي جار ومجرور، يتكون ھذا التركيب من فعل ماض و  

  .بير مجازي يدل على تعلق الشاعر وتأثره بالمتنبيھذا التع، أما الفاعل فقد جاء متأخرا، و)الياء( ضمير 

  

  

  : الشاعر  يمثل ھذه الصورة قول

  )2( ِض رْ ا>َ بِ  قَ ل3 عَ تَ     

ن�ه ض�مير للمف�رد ، مم�ا يش�ير إل�ى أ)تعل�ق( ة الفع�ل ، إنم�ا ي�دل علي�ه ص�يغلم يظھر الفاعل في ھذه الجمل�ة  

  : يعود على الطفل في قوله) ھو( الغائب 

  هِ تِ يْ ي زَ فِ  رَ امِ جَ المَ  بّ صَ فَ      ــةٍ بَ رْ ي غُ فِ  عَ ز3 وَ تَ  لٍ فْ طِ كَ     

  )3(ــهِ تِ بْ نَ  نْ مِ  مُ عِ رْ بَ يُ  احَ رَ فَ     ـىھَ تَ انْ  ينَ حِ  ِض رْ ا>َ بِ  قَ ل3 عَ تَ     

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر

  )4(   ةِ ارَ شَ البِ بِ  كِ تُ ئْ جِ     

، فالض�مير الفاع�ل مج�رورج�ار و، و-نه ضمير و مفعول به كذلك ،تبدأ الجملة بفعل يتلوه فاعل متصل به  

  . المخاطب المفرد المؤنث يدل على ھوو) الكاف( مير المتصل فھو الض المتكلم أما المفعول به يدل على

  

  

  

  .62 ، ص الديوان )1(

  .73 ، ص المصدر نفسه )2(

  .73 ، ص المصدر نفسه )3(

  .97 ، ص المصدر نفسه )4(

  

  

  

  

  

 جار و مجرور)+ مضمر ( فاعل + فعل : 7الصورة 

 جار و مجرور+ مفعول به + فاعل + فعل : 8الصورة 

  مفعول به+  جار و مجرور) + مضمر( فاعل + فعل : 9الصورة 
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  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )1( ةً ي3 صِ ا وَ نَ رِ اجِ حَ ي مَ فِ  شُ قُ نْ تَ     

مما يشير إلى أنه ضمير ) تنقش ( دل عليه صيغة الفعل تلكن ى ھذا التركيب، وھر الفاعل على مستولم يظ  

مضاف إليه يليه مفع�ول مجرور مضاف و، وجار ويعود على المحتضرة على فراش الموت) ھي( للمفرد المؤنث 

  .على الجار والمجرور تأخربه 

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )2(  ةً فَ ازِ نَ  ِض رْ ا>َ  اتِ ھَ جِ  نْ ي مِ نِ يئُ جِ تَ     

ت�وحي بأن�ه فاعل غير ظ�اھر دل�ت علي�ه ت�اء المض�ارعة الت�ي بنية ھذه الجملة من فعل مضارع و و تتكون  

مض�اف مك�ون م�ن مض�اف وومجرور ليه جار يل به اتصل ببنية الفعل -نه ضمير، ومفعوو) ھي( للمفرد الغائب 

  .ي السياق اللغوي يشير إلى الرياحھو فو ذي يصور لنا ھيئتھا عند المجيءالحال الو) ا-رض ( إليه 

  

   

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )3(  الَ ؤَ ي السE فِ لْ خَ  تُ قْ لَ غْ أَ     

تق�دم الظ�رف عل�ى على المتكلم، ويدل ) التاء( فاعل ضمير متصل ون بنية ھذه الجملة من فعل ماض وتتك  

إن المناقشة والتساؤل عن أمور ل�يس لھ�ا ج�واب، و ون ھذه الجملة سد بابمضممفعول به وقد دل على المكان، وال

  . ك9ھما شبه جملة عند النحاة الجملة  تخلو من الجار والمجرور، إ0 أنھا تتضمن ظرفا و كانت ھذه

  

  

  .28، ص  الديوان )1(

  .94 ، ص المصدر نفسه )2(

  .57، ص  المصدر نفسه )3(

  

  

    

 

 حال  + مضاف إليه + جار و مجرور + مفعول به + فاعل + فعل : 10الصورة 

 مفعول به + مضاف إليه +ظرف + فاعل + فعل : 11الصورة 
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  :الجملة الفعلية المركبة *  

  

  

  : الصورة قول الشاعر يمثل ھذه    

  )2( وحَ بُ تَ  نْ أَ  ةُ ارَ جَ ى الحِ بَ أْ تَ     

) أن(ا-داة تفرع المفع�ول إل�ى جمل�ة مص�درية تص�درتھا تتكون ھذه الجملة من فعل وفاعل و مفعول به، و  

  .الجملة المتفرعة عنھاا-ساسية وا-داة أن قامت بوظيفة الربط بين الجملة وبعدھا فعل مضارع، و

  

   

    

  : ذه الصورة قول الشاعر يمثل ھ  

  )3( بُ لْ ا القَ ھَ ظُ فَ حْ يَ  اءَ يَ شْ أَ  بَ تُ كْ تَ ا لِ فُ رْ حَ  مُ لِ مْ لَ تُ     

ھي جملة فعلية صدرت بفعل مضارع والفاعل ا-ساسية ركبة من جملتين، الجملة ا-ولى وإن ھذه الجملة م  

مس�ند إل�ى المخاط�ب الفعل بأنه في ) تاء المضارعة ( توحي يظھر في التركيب السطحي للجملة ولم جاء مستترا و

، وفع�ل مض�ارع ) 0م التعلي�ل (ليلي�ة ب�دأت ب�ـھي جملة تعل به ، ثم تأتي الجملة الفرعية ويليه مفعوو) أنت(المفرد 

ت�أتي جمل�ة يلي�ه مفع�ول ب�ه أيض�ا ث�م و) أن�ت ( ر بأنه للمفرد المخاطب من السياق اللغوي يظھولم يظھر الفاعل، و

  ) . فعل و فاعل و مفعول به ( ھي وتعليلية عقب جملة تامة 

  

  

  

  

  .32 ، ص الديوان )1(

  .84 ، ص  المصدر نفسه )2(

  .143 ، ص  المصدر نفسه )3(

  

  

  

  

  

  

 

  ).جملة مصدرية ( مفعول به + فاعل + فعل : 1الصورة

 

 )فعلية(جملة تعليلية + فعول به م) + غير ظاھر ( فاعل + فعل : 2الصورة

 جملة أمرية+ جار و مجرور + مفعول به + فاعل  + فعل : 3 الصورة
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  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )1(ــا  مَ ل3 كَ تَ يَ  نْ أَ  يخِ ارِ تَ لْ لِ  نَ آَ  دْ قَ      حْ رِ تَ اسْ فَ  رَ ائِ زَ جَ لْ لِ  كَ ب3 حُ  تَ يْ لَ غْ أَ     

مجرور جار ومفعول به وه ضمير متصل، وھذه الجملة من فعل و فاعل متصل ببنية الفعل -ن تتكون بنية  

  .الجملة الفرعية رابطة بين الجملة المحورية و) اءالف(جاءت يه جملة طلبية متمثلة في ا-مر وثم تل

  

   

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  هْ عَ مْ دَ  ةٍ ظَ حْ ي لَ فِ  تَ رْ صِ  وْ لَ  ةُ يدَ صِ القَ  وبُ ذُ تَ     

  )2( ْه◌ْ عَ مْ شَ  ةٍ ظَ حْ ي لَ فِ  تَ رْ صِ  وْ لَ  ةُ يدَ صِ القَ  وتُ مُ تَ 

�ل و  ��ل و فاع��ن فع��طرين م��ذين الس��ة ھ��ون بني��ة وتتك��رط مقدم��واب الش��ة ج��ل جمل��رطية  تمث��ة ش��ا جمل�يليھم

  . و قد قدمت ل9ھتمام ،، أما الجملة المحورية فھي جملة جواب الشرط) لو( صدرت با-داة 

  : ا سميةالجملة / ب

لج�زء الث�اني م�ن ھ�و المس�ند إلي�ه ال�ذي يس�ند إلي�ه الخب�ر، ومن مبت�دأ أو م�ا يس�مى با ا0سميةتتكون الجملة   

  .ھو مكون من كلمة أو أكثر تتم به الفائدة من الك9م الجملة ا?سمية و

عل�ى ھ�ذه يمكن أن ت�دخل بينھما تسمى با?سنادية، والع9قة المبتدأ والخبر و:ا?سمية ھماإذن أساس الجملة   

  . . .الظرف النعت وا?ضافة و:لة ا?سمية عناصر نحوية أخرى مثلالجم

  :البسيطة  ا0سميةالجملة *   

  : من ا-نماط التي سجلت ضمن الجملة ا?سمية البسيطة و  

  

  

  

  

  .147، ص   الديوان )1( 

  .140، ص   المصدر نفسه )2(

  .146، ص  المصدر نفسه )3(

  

  

  

  

 جملة شرطية+  )فاعل+فعل( جملة جواب الشرط:4الصورة

 )معرفة ( خبر ) + ضمير منفصل ( مبتدأ : 1الصورة
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  : ول الشاعر يمثل ھذه الصورة ق

  )1(  دُ اھِ ا الش3 نَ أَ     

كم�ا )  ـال�( جاء معرفا بـ ) الشاھد( ، وخبره ) أنا(  منفصل تتألف ھذه الجملة من مبتدأ جاء ضميرا للمتكلم  

  .ھذه الجملة غير مقيدة بزمن معينجاء التركيب تنبيھا للسامع وفي المثال السابق، و

  

  

    

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر   

  )2( ينَ بِ عَ تْ المُ  رُ ائِ ا طَ نَ أَ     

، والمض�اف إل�ى )ـ�ـينالمتعبـ( مض�اف إلي�ه و) ط�ائر( ، وخبر مضاف )ضمير( يتكون التركيب من مبتدأ   

  )3(ليس لي أجنحة : يق اMمال، إ0 أنه يستطرد قائ9تحقخير والتركيب يفيد أن ھناك من يأمل فيه المعرفة معرفة، و

.  

  

  

  : لشاعر يمثل ھذه الصورة قول ا   

  )4( ةٌ وءَ بُ وْ مَ  يقُ ادِ نَ الصَ     

) موب�وءة(خب�ـر و) ا?ذاعة أو المذياع(  يقصد به الصناديقو) الصناديق( ه الجملة من مبتدأ تتكون بنية ھذ  

  .، فھي د0لة مطلقة غير مقيدة بزمن ا وصفا ثابتاھي صفة للمبتدأ وصف بھو

  

  

  

  

  .05، ص   الديوان )1( 

  .42، ص   المصدر نفسه )2(

  .42، ص   المصدر نفسه )3(

 .64، ص  المصدر نفسه )4(

  

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

 )مضاف إليه  + مضاف (خبر ) + ضمير ( مبتدأ : 2لصورةا

 )نكرة ( خبر ) + معرفة ( مبتدأ : 3الصورة

 خبر) + ضمير ( مبتدأ : 4الصورة



                                                                                                                    الفصــل الثاني

  تركيبيالمستوى ال       
 

 - 97  -

  )1(  بٌ نِ ذْ ا مُ نَ أَ     

، ھ�و وص�ف لمبت�دأو) م�ذنب( ، وخبـر ج�اء ص�فة ) أنا( يتكون ھذا التركيب من مبتدأ جاء ضميرا للمتكلم   

:   زمن نح�وي، ونف�س الك�9م ينطب�ق عل�ى ق�ول الش�اعرتدأ موصوف بالخبر وصفا ثابتا، والتركيب غير مقيد ب�فالمب

  . )2(  بٌ عَ تْ ا مُ نَ أَ 

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )3( يعٌ سِ وَ  رٌ بْ قَ  رُ حْ البَ     

ه الجمل�ة د0ل�ة غي�ر مقي�دة تفي�د ھ�ذ، وص�فة )قب�ر( و خبر ) ال( تتكون بنية ھذه الجملة من مبتدأ معرف بـ   

  ) .فعيل(ذلك بسبب المد في صيغة صوتي  وققة للتنغيم المح) وسيع ( قد جاءت لفظة بزمن و

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )4( رْ قَ ي سَ فِ  بٌ شُ خُ  تِيغَ ي لُ فِ  يتُ اغِ وَ الطَ     

  ، وقد جاء المجرور مركًبا اضافًياخبرة ھذه الجملة من مبتدأ وتتكون بني

    

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )5(ى لَ فْ دِ  ةِ يقَ قِ الحَ  اقُ ذَ مَ     

  

  

  .60، ص   الديوان )1(

  .57، ص   المصدر نفسه )2(

  .50، ص  المصدر نفسه  )3(

  .54، ص  المصدر نفسه  )4(

  .61، ص  المصدر نفسه  )5(

  

  

  

  

  صفة + خبر+مبتدأ : 5الصورة

 جار و مجرور+ خبر   +جار و مجرور+ مبتدأ : 6الصورة

  خبر ) + مضاف إليه+ مضاف ( مبتدأ : 7الصورة
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، والمضاف إضافة حقيقية يعتبر معرف�ة، )الحقيقة ( ف ھذه الجملة من مبتدأ جاء مضافا، والمضاف إليه تتألو      

أي م�ذاق الحقيق�ة م�ر ) م�ذاق (إل�ى المس�ند إلي�ه ) دفل�ى ( فق�د أس�ند الخب�ر، )دفلى ( خبر وجاء نكرة وھو ال يليھماو

  :لك ا-مر بالنسبة للتركيب التاليكذ، وعلى زمن 0 يدلوكالدفلى وھي شجرة مرة المذاق  

  )1( سٌ بِ حَ نْ مُ  لِ وافِ القَ  اءُ دَ حَ     

    

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )2(  ينٍ طِ  نْ مِ  كَ اؤُ دَ رٍ     

، أم�ا الخب�ر ) رداؤك( المتصلة ببنية المبت�دأ ) الكاف(ھو إلى ضمير المخاطب ، و امضاف االمبتدأ جاء اسم  

  )من( بـ جارا ومجرورافقد جاء 

    

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )3( ادِ وَ الس3 بِ  حٌ شِ ت3 مُ  مِ اسِ وَ المَ  يرُ بِ عَ     

   اارــاء جـ، إ0 أن الخبر في الصورة السابقة ج الصورة الثامنة في يبالترك ماثل إن ھذا التركيب ي  

ه الصورة فقد جاء منفص9 عن الخبر ذلك -نه مخصص للخبر ، و الخبر جاء وصفا مشتقـا ،أما في ھذ او مجرور

   .وجاء وصًفا،وھو اسم فاعل من فعل غير ث9ثي )متشح( 

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )4(هْ احَ وَ  يَ مِ دَ     

مفرد (وخبر ) ياء المتكلم( إلى ضمير المتكلم ) دم(، فقد أسند المبتدأ )مركب اضافي(ذه الصورة من مبتدأ تتكون ھ

  .إليهفي محل جر مضاف  )متكلم ( النسبة  اءدمي مبتدأ معرفة -نه مضاف إلى يو، )جامد

  

  .57، ص  الديوان )1(

  .05، ص  المصدر نفسه )2(

  .51، ص  فسهالمصدر ن )3(

  .68، ص  المصدر نفسه )4(

  

  

  )1(هيدَ صِ ي قَ اھِ فَ شِ   :   قوله أيضا  منهو   

 )جار و مجرور ( خبر  ) +مضاف إليه+ مضاف ( مبتدأ : 8الصورة

  جار و مجرور+  خبر ) + مضاف إليه+ مضاف ( مبتدأ : 9الصورة

  خبر ) + مركب اضافي ( مبتدأ : 10الصورة 
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نه، ـخبر مسند إلى المبتدأ ومخب�ر ع�، ومركبا إضافيا اسماو في ك9 التركيبين تتكون الجملة من مبتدأ جاء   

  .0 يدل على زمن نحوي معين و

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )2(يدِ غَ لِ  مٌ سِ وْ ي مَ دِ يَ     

�ر   ��ما و خب��اء اس��دأ ج��ن مبت��ة م��ذه الجمل��ة ھ��ألف بني��م( تت��ار و مجرور) موس��ا ج��ـار ،وو يليھم��ي الجـــ� ف

  . ھذا التركيب يفيد أن ا?نسان يجني في غده ما قدمت يداهو ،المجرور قرينة زمنية تدل على زمن الغدو

  :المركبة  ا سميةالجملة *    

ك�ان ال�رابط عية تفرع�ت ع�ن جم�ل رئيس�ية كب�رى، وجمل فربة من مفردات والمرك ا0سميةتتكون الجملة   

ضمائر،و جاء في الديوان العديد من نم�اذج دوات وبدون وسائط أو يكون عن طريق أيكون مباشرا وأن بينھما إما 

  : هتالمركبة من بينھا ما رصد ا0سميةالجملة 

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

    ةِ نَ مِ زْ ا>َ  ةَ فَ صِ رْ أَ  رُ اوِ حَ ي أُ نِ وْ أَ رَ  ينَ الذِ     

  )3( ــهِ بِ  تْ سَ ــمَ ھَ  مٍ �َ كَ  نْ وا مِ كُ حِ ضَ     

نى وخب�ر ـدي�د المع�يتكون ھذا التركيب من مبتدأ موصول ترتبط به جملة فعلية تتضمن عناصر وظفت لتح  

لعناصر في الجملة فاسم ، أما من ينظرون إلى وظيفة اجمھور النحاة في الجملة المركبة ،وھذا رأيجاء جملة فعلية

  . الموصول ھنا يعد فاع9ً مقدًما عن الفعل

  

  

  

  .68، ص  الديوان )1(

  .60، ص  المصدر نفسه  )2(

  .58، ص  المصدر نفسه  )3(

  

  

  

  

 جار و مجرور+ خبر ) + مركب اضافي( مبتدأ : 11الصورة 

 )جملة فعلية ( خبر ) + جملة موصولية( مبتدأ : 1الصورة 

  جار و مجرور) + مفرد( خبر ) + إليه  مضاف+ مضاف ( مبتدأ : 2الصورة 
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  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )1(ولِ ھُ ي الذE فِ  ةٌ لَ احِ رَ  كَ ورُ يُ طُ     

�مي  ��افا لض��اء مض��دأ ج��ن مبت��ب م��ذا التركي��ون ھ��رد يتك��ب المف��اف( ر المخاط��ى ) الك��ير إل��ذي يش��ال� ميرض

  ).في الذھول( مجرور ، ويليھما جار و)راحلة ( ، وجاء الخبر مفردا )أنت( المخاطب

    

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

      ا ھَ رُ ائِ فَ ي ضَ نِ تْ لَ مِ ي حَ الت:  تِ نْ أَ     

  )2(لب�د تنام على عتبات السنين

تين بواسطة اسم الموصول لوتليه جملة الخبر،وكان الربط بين الجم ،)انت(أ يتكون ھذا التركيب من مبتد  

  ).ضفائرھا(،والضمير في )التي(

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )3(يمِ دَ ي لِ مِ تَ نْ أَ  ا  َ نَ أَ 

�ا ( يتك�ون ھ�ذا التركي�ب م�ن مبت�دأ   ��ا-داة يلي�ه جمل�ة الخب�ر وو ،)ض�مير الم�تكلم أن�  )0( ھ�ي جمل�ة منفي�ـة ب

وج�ار ) أن�ا(،ورد مقيدا حسب رأي جمھور النحاة، ويدل عليه المض�ارع ) أنا(مضمر فاعل وبعدھا فعل مضارع و

  .أفاد التخصيص )دمي(ومجرور ) ال9م (

  

  

  

  

  

  .144، ص   الديوان )1(

  .22، ص  المصدر نفسه  )2( 

  .54، ص  المصدر نفسه  )3(

  

  : الجملة المنفية ) 02      

 )جملة فعلية(خبر) + مضاف إلى جملة موصولية( مبتدأ : 3الصورة 

 )جملة منفية ( خبر+ مبتدأ : 4الصورة 
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المبت�دأ أو نس�بة الفع�ل إل�ى أو الفعلي�ة لتق�وم بنف�ي نس�بة الخب�ر إل�ى  ا0س�ميةالنافية على الجمل�ة  تدخل ا-داة  

منھا ما ھو مشترك ب�ين الفعلي�ة  و" أخرى تختص بالجملة الفعلية ، و ا0سميةھناك أدوات تختص بالجملة فاعله، و

  )1(" فينفي ك9 منھما  ا0سميةو

�اعر   ��تخدم الش��د اس��يأدوات الن "يھUUوبيعUUز الUUدين م"و لق��يس:( ف��م، ل��ا، 0، ل��ن م��ه ) ، ل��ي ديوان��ت ف�توزع

  : بحسب ا-نماط التالية 

  

  جملة فعلية + ما : النمط ا>ول 

  :أمكن تصنيفه إلى الصور التاليةو، )ما( يتكون ھذا النمط من جملة فعلية تتصدرھا أداة نفي   

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )2( يلُ رحِ ال3  هُ شُ ھَ نْ يَ  يَ اوَ سِ  تُ يْ أَ ا رَ مَ وَ 

ت�اء (الفع�ل  بني�ةب فاع�ل متص�لض�ي، والزمن الما دّل علىفعل ، و)ما(تتألف بنية ھذه الجملة من أداة نفيو  

0تص�اله  ) الرحي�ل(ق�د تق�دم المفع�ول ب�ه عل�ى الفاع�ل و) ي�اء الم�تكلم (مضافة إلى ) سوى( أداة استثناء ، و)متكلمال

الوحي�د ال�ذي معن�ى، فھ�و يؤك�د ب�ذلك عل�ى أن�ه ھو ذه الجملة على النف�ي لفظ�ا وا?ثب�ات، وتدل ھ)ينھش(ببنية الفعل 

خلي�ق ) س�وى(تب�اه المتلق�ي إل�ى أن م�ا بع�د -ن�ه يلف�ت ان" ھذا تعبير توكيدي له وقع عل�ى ال�نفس، وينھشه الرحيل، 

  .)3("التأمل، ف9 يحق للسامع أن يجاوزه بالتدبر، و

  

  

  

  

  

  

  .121رأن الكريم ، ص  محمد خان ، لغة الق )1(

  .110، ص الديوان )2(

  . 153محمد كراكبي ، خصائص الخطاب الشعري ، ص   )3(

  

  

  

  

  )فاعل+ مفعول به+فعل مضارع +مفعول به + أداة استثناء+فاعل+فعل ماض(جملة فعلية+ ما : 1الصورة 

 )مضمر ( فاعل + مفعول به+ فعل ) +رمضم( فاعل+فعل + ما : 2الصورة 
)مضمر(فاعل+
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  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )1(ينِ عُ مَ سْ يَ  ادَ ا عَ مَ 

وق�د ج�اء الفاع�ل ، و)ع�اد(ة تتكون من الفع�ل الماض�يجملة فعلي، و)ما(ھذه الجملة من أداة نفي  تتكون بنية  

ظيفي�ا ھذه الجملة غير مستقلة والذي اتصل ببنيته المفعول به، و )يسمعني( ثم الفعل  ،)ھو( تقديره تترا ضميرا مس

  .، بل ھي متعلقة بما قبلھا

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر    

  )2(اءِ مَ الد:  اتِ رَ طَ قَ  رَ يْ غَ  كُ لِ مْ أَ  تُ دْ ا عُ مَ 

ھن�اك ل متص�ل ببني�ة الفع�ل -ن�ه ض�مير، وم�اض و فاع� فع�ل، و)ما(التركيب من أداة نفي  اتتكون بنية ھذ  

ي�دل معن�ى و) أمل�ك( اس�تعمال ص�يغة المض�ارع  ھ�وھ�ذا المث�ال و قرينة تدل على قرب الماض�ي م�ن الحاض�ر ف�ي

تأكيد في نفس الوقت و كأن�ه يق�ول أنف�ي ملكيت�ي لك�ل ش�يء ع�دا قط�رات في السياق الذي جاء به على نفي والك9م 

  .الدماء

   اسميةجملة +   : ي النمط الثان

ذكر منھ�ا ص�ورتين كثير في الديوان، ن� اقد جاء منھ، و)0( منفية با-داة  اسميةيتكون ھذا النمط من جملة   

  :فقط

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )1(ي  مِ فَ  نْ مِ  عُ لَ طْ يَ  ءَ يْ شَ   َ 

     

  

  

  

  .93، ص  الديوان )1(

  .21، ص  المصدر نفسه  )2(

  .19، ص  نفسه المصدر  )3(

  

  

  :  ومثلھا ھذه الصورة في قوله

 مضافان) + مفعول به(أداة استثناء) + مضمر(فاعل +فعل+ فاعل + فعل + ما : 3الصورة 

 )مضاف إليه+جار و مجرور+ فعل : جملة فعلية ( خبر + مبتدأ +   : 1الصورة 
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  )1( هِ ضِ بْ نَ  نْ مِ  بُ رُ ھْ يَ  بُ لْ القَ   َ     

ف�ي الث�اني بتدأ جاء في المث�ال ا-ول نك�رة ومو) 0(و تتألف بنية الجملة ا-ولى والثانية من أداة نفي وھي    

نافية للجنس -ن المبتدأ  مثال ا-ول فھيفي ال) 0 ( ، أما أداة النفي )فعل مضارع و جار مجرور( معرفة، ثم خبر 

  .)0 ( لذلك بني على الفتح على أنه اسم نكرة ويلي أداة النفي مباشرة و

   

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )2(ي  تِ مْ صَ  رَ يْ ي غَ نِ نُ زِ حْ يُ  ءَ يْ شَ   َ 

ل ب�ه متص�ل مفع�وت م�ن فع�ل وم خبر جملة فعلية تكون�ث ،مبتدأ نكرةو) 0(تيب ھذه الجملة بأداة نفي بدأ تر  

 ى، فف�ي ھ�ذا المث�ال ينف�ي الش�اعر وج�ود أي ش�يء يحزن�ه س�ومض�افانو) غي�ر( فاع�ل ببنية الفع�ل -ن�ه ض�مير، و

  . الصمت الذي يخيم على أجواء الحقيقة 

    )جملة فعلية +   ( خبر + مبتدأ  : النمط الثالث 

مركب�ة، الخب�ر فيھ�ا جمل�ة  اس�ميةيتك�ون م�ن جمل�ة  ، فھ�ولنمط على السابق ف�ي مرتب�ة ا-داةو يختلف ھذا ا  

  :يتوزع على الصورتين التاليتين، و)0( فعلية منفية با-داة 

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )3(ائً يْ شَ  لُ مِ حْ تَ   َ  ةُ مَ يْ الغَ 

ارع و ـ�ـو فع�ل مض )0( خب�ر جمل�ة فعلي�ة منفي�ة تتك�ون م�ن أداة النف�ي و ،)الغيمة ( يتكون ھذا التركيب من مبتدأ 

  .تنفي نسبة الفعل إلى الفاعل ) 0( ا-داة ، ومفعول به، ولة تقديره ھو يرجع إلى المبتدأفي بنية الجممضمر فاعل 

  

  

  

  

  .42، ص   الديوان )1(

  .25، ص  المصدر نفسه  )2(

  .06، ص  المصدر نفسه  )3(

  

       

  

 ) مضافان+ عل أداة استثناء فا+مفعول به + فعل :جملة فعلية( خبر + مبتدأ +   : 2الصورة 

  )مفعول به ) + مضمر(فاعل + فعل +   ( خبر + مبتدأ : 1الصورة 

  )جار و مجرور + فعل +   ( خبر + مبتدأ :  2الصورة 
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  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )1(  دٍ حَ ِ>َ  يمِ تَ نْ أَ  ا  َ نَ أَ 

فعلية منفية تتصدرھا ا-داة خبر جملة ، و)ضمير المتكلم( جاءت ھذه الجملة اسمية مركبة تتكون من مبتدأ   

نة  -ن ال�زمن في�ه ـ�ـفي ھذا الموضع عل�ى جمي�ع ا-زم) 0(، يليھا فعل مضارع وجار ومجرور، ودل النفي بـ)0(

  . ا0نتماءي عدم ھلى الثبات في الحالة  الشعورية ومطلق يدل ع

   جملة فعلية+   :  النمط الرابع                                            

  : نكتفي بذكر ث9ث صور منه لكثرتھاو) 0( ملة فعلية منفية با-داة يتكون ھذا النمط من ج

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )2( ةً ئَ رِ  ونَ رُ خَ اWَ  كُ لِ مْ يَ   َ وَ 

ة ـمفع�ول ب�ه، فھ�ذا ترتي�ب ع�ادي للجمل�ة الفعلي�ھذا التركيب من أداة نفي، وفع�ل مض�ارع، وفاع�ل وتألف ي  

توارت فيه  حتى المشاعر و تتعو لمعبر فيھا الشاعر عن انعدام الضمير ا-خ9قي و ركود المبادئ في ظل زمن 

م�ن أعماقھ�ا تقري�ر للوق�ائع و فيه الحقائق وراء ألس�نة اعت�ادت الص�مت، ف�إذا ك�ان الش�اعر يت�نفس م�ن رئ�ة يخ�رج 

  :الحقائق فحينھا يقال له 

  )3( ّرّ◌◌ٌ مُ  كَ لُ وْ قَ 

  : كما عبر عن ذلك بقوله 

  )4( َمَذاُق الَحقِيَقِة ِدْفلَى    

  .خرين 0 يملكون رئةفي حين أن ھناك آ  

  

  

  

  

  .54 ، ص الديوان )1( 

  .64، ص  المصدر نفسه  )2(

  .64  ، صالمصدر نفسه  )3(

  .61، ص  سه المصدر نف )4(

  

  

      

  

 مفعول به+ فاعل + فعل +  : 1الصورة 

  فاعل + جار و مجرور + فعل +    :  2الصورة 



                                                                                                                    الفصــل الثاني

  تركيبيالمستوى ال       
 

 - 105  -

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )1( ةَ نَ سِ لْ ي ـ ا>َ دِ لَ ي بَ ـ فِ  رُ ي3 َغ◌َ تَ تَ   َ وَ 

�ي   ��ن أداة نف��ة م��ذه الجمل��ة ھ��ون بني��رور و و) 0 ( تتك��ار ومج��ارع وج��ل مض��لفع��، وفاع��اء ال��د ج�جار ـق

غاي�ة الفص�ل بينھم�ا ھ�و إش�عار اني�ة ورفي�ة المكظالفاعل دال�ة عل�ى الداخل جملة اعتراضية بين الفعل و المجرورو

  . المخاطب بتأزم ا-نا الشاعرة لھذه الوضعية التي اتصفت بھا الصحافة الوطنية في وقت من ا-وقات 

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )2(اكَ وَ سِ  بE حِ تُ   َ 

الت�ي ) ھ�ي(الض�مير و فعل مض�ارع وفاع�ل غي�ر ظ�اھر تق�ديره ) 0 ( و يتكون ھذا التركيب من أداة نفي   

قد جاء تصل بھا يتمثل في المقصور عليه وو ضمير ا) ىسو( أداة استثناء ه تاء التأنيث المتصلة بالفعل، ودلت علي

  :ه، و ھذه الجملة متصلة نحويا و د0ليا بجملة سابقة ضافا إليم

   ةٍ جَ وْ ى مَ لَ◌َ إِ  يE دِ بَ ا>َ  لُ احِ الر3  كَ ن3 كِ لَ  وَ     

  )3( اكَ وَ سِ  بE حِ تُ   َ     

في ھذا التعبير تأكي�د اس�تخدم في�ه الش�اعر ، والتي خصته بمشاعر الحب)موجة (يعود على ) ك( فالضمير   

  .أسلوب القصر تأكيدا على المحبة 

  

  

  

  

  

  

  

  .63، ص   الديوان )1( 

  142، ص  المصدر نفسه  )2(

  .142، ص  المصدر نفسه  )3(

  

  

  

  . جملة فعلية+ لم :  لنمط الخامس ا

 ) )مضاف إليه) + أداة استثناء(مفعول به ) + مضمر(فاعل +  فعل مضارع + (    :  3الصورة 
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  :جاء من ھذا النمط العديد من الصور المختلفة في ھذا الديوان منھا و قد   

   

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر   

  )1(ا  ھَ تِ يْ ا بَ ايَ وَ زَ  كْ رُ تْ تَ  مْ لَ 

  ���ذا التركي��ون ھ��ي و يتك��ن أداة نف��م(ب م��ارع، و)ل��ل مض��تص بفع��ذه ا-داة تخ��ل ، -ن ھ��ى الفع��دخول عل�ال

ه، ـول ب�ــ�ـف�ي ق�ول الش�اعر، ث�م يلي�ه المفع) ال�ب9د(عل�ى  تع�ود) ھ�ي ( تق�ديره  يليھا فاعل مس�تترالمضارع فقط، و

�م ( ا-داة و��ي ) ل��زمن الماض��ي ال��ل ف��وع الفع��ي وق��ى نف��ذلك عل��دل ب��ارعة لي��ال المض��ى ا-فع��دخول عل��تص بال�تخ

   .المنقطع

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )2( ارِ بَ الغُ بِ  فَ حِ تَ لْ أَ  مْ لَ وَ 

ني�ة بب ةفاع�ل غي�ر ظ�اھر دل�ت علي�ه الھم�زة المتص�ل، وفعل مضارع، و)لم(اة نفي جملة من أدتتكون ھذه ال  

  :ھي ما قبلھا وقد جاءت ھذه الجملة معطوفة على ، والمجرورالفعل الدالة على المتكلم، ويليه الجار و

  )3( يّ فِ زَ ا الخَ ھَ انَ جَ نْ فِ  ةِ ينَ دِ ي المَ اھِ قَ مَ  نْ مِ  فْ لِ تَ اسْ  مْ لَ 

  .)لم ( من نمط الجملة المنفية با-داة  ھي صورة أخرىو

  

  

  

  

  

  

  

  .32 ، ص  الديوان )1(

  .47 ، ص  المصدر نفسه )3( 

  .47 ، ص  المصدر نفسه )4(

  

  

  

 )مضافان+ مفعول به ) + ضمير(فاعل+ فعل مضارع +( لم : 1الصورة 

 جار و مجرور) + ضمير(فاعل + فعل مضارع + لم : 2الصورة 

 )جمل مصدرية( مفعول به + فاعل + فعل مضارع + لم : 3الصورة 
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  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )1(ى  ھَ تَ انْ  احَ بَ الص3  ن3 أَ  لُ فْ الط:  فِ رِ عْ يَ  مْ لَ 

مفع�ول ب�ه ج�اء عل�ى ھيئ�ة جمل�ة مص�درية وفاع�ل و ، وفعل مضارع ،)لم(ھذه الجملة من أداة نفي  تتكون  

ة أخ�رى تحم�ل نف�س ق�د ج�اءت ھ�ذه الجمل�ة معطوف�ة عل�ى جمل�وت9ھ�ا مبت�دأ معرف�ة وخب�ر، و) أن(درت با-داة ص

  :ھيترتيب عناصرھا و

  )2(ى  ھَ تَ انْ  اءَ سَ المَ  ن3 أَ  مE ا>ُ  فِ رِ عْ تَ  مْ لَ 

  اسميةجملة + لم :  النمط السادس 

  :من بين صورھاو) لم ( ة با-داة منفي اسميةمن جملة يتكون ھذا النمط   

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )3(  ي�ً وِ طَ  اءِ دَ ھَ الشE  عُ ارِ شَ  نْ كُ يَ  مْ لَ 

خب�ر مض�اف إلي�ه ومركب من مضاف واسم كان و) يكن( والناسخ ) لم(ھذا التركيب من أداة نفي  يتكونو  

سمية تفيد نفي نس�بة الخب�ر إل�ى 0الجملة اذي نفى عنه صفة الطول، وال) ھداءشارع الش(ھو جاء صفة لموصوف و

  . المبتدأ 

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )4(  ةٌ يَ الِ دَ  مِ ثْ Yِ لِ  نْ كُ يَ  مْ لَ 

عن�ه مبت�دأ تق�دم ب�ال9م لتوكي�د النف�ي و) و مج�رور ج�ار ( خب�ر و) يكن( و الناسخ ) لم(أداة نفي تتكون من   

  .كيب نفي نسبة الخبر للمبتدأ أفاد الترالخبر و

  

  

  .48، ص   الديوان )1(

  .48، ص   المصدر نفسه )2(

  .43، ص  المصدر نفسه  )3(

  .70، ص  المصدر نفسه  )4(

  

  

  .جملة فعلية+ لن :  النمط السابع  

  :من بين صورھا و) لن ( مضارعية منفية با-داة  يتكون ھذا النمط من جملة فعلية  

 )صفة(خبر ) + مضاف إليه+ ف مضا(مبتدأ + لم يكن : 1الصورة 

 مبتدأ) + جار و مجرور ( خبر + لم يكن : 2الصورة 

 فاعل) + مضاف إليه+ مضاف ( مفعول به + فعل مضارع + لن : 1الصورة 
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  : رة قول الشاعر يمثل ھذه الصو

  )1( احُ بَ صْ اِ  ءِ وْ الض3  وجَ رُ بُ  الَ طَ يَ  نْ لَ 

مضاف اف وــــمفعول به مكون من مضو) يطال( وفعل مضارع ) لن(ھذا التركيب من أداة نفي  و يتكون  

ي�دل نفي عنه بالجزم قيامه بالفعل، وتخ�تص ل�ن بنف�ي الفع�ل المض�ارع و ثم في ا-خير فاعل) بروج الضوء ( إليه 

  . ھذه الجملة على المستقبلزمن 

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )2( قُ رِ تَ حْ تَ  رِ مْ ا العُ ايَ قَ بَ  رَ يْ غَ  قَ لْ تَ  نْ لَ 

و فاع�ل اس�تتر تح�ت ض�مير المق�در و ) لن(فعل مضارع مجزوم بـ و) لن(در ھذا التركيب بأداة نفي و ص  

  .لية، وتليه جملة فعومضاف إليه) غير(مفعول به ثم  ،)أنت( ھو 

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )3(ا مَ ن3 ھَ جَ  يرَ صِ تَ  نْ لَ 

درت ھذه الجملة قد صو)  ان الجزائر لن تصير جھنم:(ي ھلة ھي جملة فرعية من جملة كبرى وھذه الجم  

ص�ير تفھ�و نف�ي أن ) جھ�نم( تع�ود عل�ى الجزائ�ر، وخب�ر) ھي(واسم مضمر ، ناقص فعل مضارعو) لن(بأداة نفي 

  .جھنم  الجزائر

  

  

  

  .76، ص   الديوان )1(

  .93، ص  المصدر نفسه  )2(

  .146، ص  المصدر نفسه  )3(

  

  

  

  .جملة فعلية+ ليس :  النمط الثامن 

  :من بين صوره و) ليس ( ة فعلية منفية با-داة يتكون ھذا النمط من جمل  

 جملة فعلية+ مضاف إليه + مفعول به ) + مضمر(فاعل + فعل مضارع + لن : 2الصورة 

 خبر+ ير اسم تص)  + ناقص(فعل مضارع+ لن : 3الصورة 
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  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )1(  احُ صَ فْ اِ  دِ جْ ي الوَ ي فِ نِ عُ نَ مْ يَ  سَ يْ لَ 

، وج�ار ومج�رور وفاع�ل ) ي�ا الم�تكلم( ،وفعل مضارع ومفعول ب�ه ) ليس(وتتكون ھذه الجملة من أداة النفي       

    .مؤخر

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )2(وا  حُ ضَ تَ فْ ا أُ ھَ ا بِ ارً رَ سْ أَ  كُ لِ مْ أَ  تُ سْ لَ 

جار دل عليه سيق الفعل، ومفعول به و) أنا( المتكلم تقديره ضمير و) ليس(اعل مرتبطا ببنية ا-داة جاء الف  

التركي�ب )  بھ�ا أفتض�حوا( و قد خصص ا-سرار تخصيص�ا س�ببيا بالج�ار و المجـ�ـرور ) جملة سببية( و مجرور 

  .يفيد نفي وجود أسرار تكون سببا في افتضاحه 

  .جملة اسمية+ ليس :  النمط التاسع 

  :من بين صوره و )ليس ( ة با-داة يتكون ھذا النمط من جملة اسمية منفي  

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )3(هْ حَ نِ جْ ي أَ لِ  سَ يْ لَ 

 اس�م ل�يس) أجنح�ه( النك�رة بع�ده و) ل�ي ( وخبر ج�ار ومج�رور ) ليس( التركيب من أداة النفي  يتكون ھذا  

  .قد أفاد التركيب  نفي نسبة الخبر إلى المبتدأ و

  

   

  

  .76، ص   الديوان )1(

  .131، ص  المصدر نفسه  )2(

  .42، ص  المصدر نفسه  )3(

  

  

    

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

 فاعل+جار و مجرور+مفعول به+فعل مضارع +ليس: 1الصورة 
)مؤخر(

 )جملة سببية( جار و مجرور + مفعول به+ فعل مضارع + فاعل + ليس : 2الصورة 

 مبتدأ)+ جار و مجرور( خبر + ليس : 1الصورة 

  )جملة موصولية( مبتدأ )+ جار و مجرور( خبر + ليس : 2الصورة 
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  )1(يدُ رِ ا أُ ي مَ لِ  سَ يْ لَ 

ق�دم الخب�ر عل�ى المبت�دأ تأكي�دا جمل�ة موص�ولية، والخب�ر ج�ار ومج�رور، و صورةفي ھذه الالمبتدأ لقد جاء   

ل�يس م�ا : ( تقدير الجملة الد0لي كم�ا يل�ي في التركيب ولثقل ذلك 0جتناب النفي، كما جاء مقدما -نه جملة وعلى ا

  ) .أريد لي 

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )2(انَ ابَ بَ حْ ا أَ يَ  ينَ ب: حِ ا مُ نَ سْ لَ 

) محب�ين(خب�ـر و) لس�نا( مبتدأ جاء ضميرا متص�9 ببني�ة ا-داة و) ليس ( ا التركيب من أداة نفي يتكون ھذ  

ذن مض�اف إل�ى ض�مير ي�دل عل�ى إفالمن�ادى ) ن�ا( و مضاف إلي�ه ) أحباب( مركب من مضاف منادى وأداة نداء و

  .جماعة المتكلمين 

  .  الجملة الطلبية: ثانيا  

(*)جملة ا>مر و النھي) 01      
  :  

جمل�ة ا-م�ر ت�تم بجمل�ة ُيستخدمان في فعل أم�ر أو ت�رك، و و ك9ھما من أساليب الطلب في العربية، -نھما  

عل�ى ح�ذف  ية يكون إما مبني�ا عل�ى الس�كون أوحالته ا?عرابفعلھا يسمى فعل ا-مر ويكون للمخاطب فقط، و ليةفع

  ) .أكتب ـ أكتبا ـ أدع : ( على حذف حرف العلة مثل النون أو 

  �) ليكت�ب (ه و ھ�ي 0م مكس�ورة مـــ�ـثل أما في الغائب فيستخدم فعل ا-م�ر المس�بوق ب�9م ا-م�ر الجازم�ة ل

  ) .فليكتب( حينھا تكون ال9م ساكنة مثل يسبق الفعل بواو أو فاء أو ثم و أحياناو

    

  

  

  .58، ص   الديوان )1(

  .91، ص المصدر نفسه  )2(

  .296-298  ، ص2عبد الراجحي ، التطبيق النحوي، ج: أنظر   )*(

  

  

       

ھ�ي 0 تخ�تص ، وفتجزم�ه) 0( لفع�ل المض�ارع ا-داةت�دخل عل�ى االنھي فھو طلب الكف ع�ن عم�ل م�ا، وأما       

والمض�ارع ) اـ�ـ0 ت�ذھب ـ 0 تذھب( إنم�ا بالمض�ارع المس�ند إل�ى الغائ�ب مث�ل ش�أن فع�ل ا-م�ر و حسببالمخاطب ف

  ) .0 أوضع موضعا 0 أحبه( ذلك عندما يكون الفعل مبنيا إلى المجھول مثل المسند إلى المتكلم و

 )مضاف إليه+ مضاف ( منادى + أداة نداء + خبر ) + ضمير(مبتدأ + س لي: 3الصورة 
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  : جملة ا>مر / أ

  :اكيب اخترت منھا الصور التاليةترجاء في جملة ا-مر عدة   

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )1(ا سً فَ نَ  ذْ خُ :  غِ بْ التّ  عُ ائِ ي بَ لِ  قالَ ◌َ     

، وارت�بط ا-م�ر )مفع�ول ب�ه + فاع�ل + فع�ل (وي�ة و في ھذه الصورة تستوفي جملة ا-م�ر عناص�رھا النح  

  ).بائع التبغ( اMمر ھو المتكلـم خاطب المذكر، والمأمور ھو الفاعل الذي دل عليه ضمير المبالمفعول به، و

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )2( ابِ طَ الخِ  ورِ شُ قُ  نْ ي مِ تِ بَ عْ أ  جُ وُ \َ امْ وَ     

ومفع�ول ب�ه وج�ار ومج�رور مك�ون م�ن مض�اف ) ض�مير( ون بنية ھذه الصورة م�ن فع�ل أم�ر وفاع�ل تتك  

المتص�لة ) لم�تكلم ي�اء ا(ق�د ظھ�ر ف�ي م�ر وMھ�ي او ر عناص�رھا،بذلك يكون قد اكتم�ل لجمل�ة ا-م�ومضاف إليه، و

ا-م�ر متص�9 ببني�ة الفع�ل، و) الجماع�ة  واو(ھو الفاعل ال�ذي ج�اء ض�ميرا بالمفعول به، والمأمور ھو المخاطب و

  .تضمنه الفعل 

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )3(ةٍ يَ انِ ثَ بِ  رْ فَ اظْ فَ     

    جاء مضمـون، و)بثانية (رور مجفعل أمر وفاعل غير ظاھر وجار و ورة منــية ھذه الصتتألف بن  

  

  

  .62، ص   الديوان )1(

  .56، ص  المصدر نفسه  )2(

  .136، ص  المصدر نفسه  )3(

  

ل�م يظھ�ر ، و)الم�تكلم(واMم�ر نج�ده ) ك ف�ي ظ�ل وطن�ك قب�ل س�اعة الرحي�لاظف�ر بثاني�ة م�ن عم�ر( :ا-مر في قوله

مض�مون جمل�ة ق�د تخص�ص ،و)أن�ت( دل علي�ه س�ياق الك�9م وھ�و الضميـــ�ـر إنما لظاھرة الفاعل في بنية الجملة ا

  ) .فاظفر بثانية( ذلك في قوله ا-مر تخصيصا زمنيا و

 مفعول به+ فاعل غير ظاھر + فعل أمر : 1الصورة 

 )مضاف إليه+ مضاف ( جار و مجرور + مفعول به + فاعل + فعل أمر : 2الصورة 

 جار و مجرور+  فاعل غير ظاھر+ فعل أمر : 3الصورة 
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  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )1(ي دِ ائِ صَ اح قَ رَ الجِ  افِ طَ عْ أَ ِب◌ِ  رْ ثُ انْ فَ     

الفاعل في البنية السطحية بل دل عليه سياق الك9م و لم يظھر و)  أنثر( فعل أمريظھر في بنية ھذه الجملة   

مفع�ول اله  وـ�ـالج�راح مض�اف إلي، و) مضافال(مجرور الجار و الللمفرد المخاطب المذكر، و) أنت( ھو الضمير 

  . المرتبطة ببنية المفعول به ) ياء المتكلم ( به جاء متأخرا، أما اMمر  فقد ظھر في  

  

  

  : شاعريمثل ھذه الصورة قول ال

  )2(. . .  مْ ر: وَ تَ ي المُ رِ دْ صَ  ىلَ عَ  رْ ثُ انْ فَ     

) ي�اء الم�تكلم (  ، و)أن�ت( ف�ي بني�ة الجمل�ة وتق�ديره ض�مير المخاط�ب ) و ھ�و الم�أمور ( لم يظھر الفاعل   

ا-م�ر تض�منه الفع�ل، ولص�ق ب�آخر الجمل�ة تمثلت ف�ي اMم�ر، و) على صدري (  سم المجرور بـالمرتبطة ببنية ا0

  . أي وصف صدره بالمتورم) صدري المتورم( لقت با0سم المجرور الموصوف صفة تع

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )3(  حْ رِ تَ اسْ فَ  رِ ائِ زَ جَ لْ لِ  كَ ب3 حُ  تَ يْ لَ غْ أَ     

رد مخاط�ب ھ�و ض�مير مف�، و) الم�أمور( فعل ماض، ارتبط ببنيته الفاعل وھو تتكون بنية ھذه الجملة من   

ج�ار ال، و)حب�ك(ؤدي وظيفة المض�اف إلي�ه ف�ي قول�ه مفعول به ارتبط به ضمير المخاطب ي، و)أنت (مذكر تقديره 

د0ل�ة عل�ى تعظ�يم درج�ة  ف�ي ت�أخيرهث�م ي�أتي مت�أخرا فع�ل ا-م�ر و) ائ�رللجز( تعلق بالظرفي�ة المكاني�ة مجرور الو

  . ليس بأمر المأمور وكأن به رجاء و

  

  .80، ص  الديوان)1(

  .141ص   ، المصدر نفسه )2(

  .147، ص   المصدر نفسه )3(

    

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )1(   اتِ بَ لسE لِ  دُ لُ خْ يَ  وهُ عُ دَ     

 مفعول به+ جار و مجرور +  ير ظاھرفاعل غ+ فعل أمر : 4الصورة 

 صفه+ جار و مجرور +  فاعل غير ظاھر+ فعل أمر : 5الصورة 

 فعل أمر+ جار و مجرور +  مفعول به+ فاعل + فعل ماض : 6الصورة 

 جار ومجرور) +مضمر(فاعل + فعل مضارع +  مفعول به)+واو الجماعة(فاعل+ فعل أمر : 7الصورة 
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ھ�و و) واو الجماع�ة( ضمير دلت علي�ه  فاعل متصل ببنية الفعل -نهون بنية ھذه الجملة من فعل أمر وتتك  

ق�د ظھ�ر و) الم�تكلم (  ھ�و إذيدل علي�ه الموق�ف اللغ�وي، ، أما اMمر فإنه لم يظھر في بنية الجملة السطحية المأمور

، و بعد ذلك تأتي جملة فعلية مكونة من فعل )الھاء( ھو و) دعوه( مير متصل  ببنية الفعل المفعول به على ھيئة ض

  . )للسبات(وجار ومجرور ) ھو ( و فاعله غير ظاھر في بنية الجملة تقديره ضمير الغائب ) يخلد( مضارع 

  

  

  : ھذه الصورة قول الشاعر  يمثل

  )2(ي   دِ يَ  وَ  بْ جِ ي يُ رِ دْ صَ  اولُ سَ     

�ه   ��ت علي��ل دل��ر و فاع��ل أم��ن فع��ب م��ذا التركي��ون ھ��( يتك��أمور( و ) ةواو الجماع��و الم��ه ) ھ��ول ب�و مفع

به ) يدي( وف عطموحرف عطف و ،)مضمر(وجاء فاعل التي تمثل اMمر) ياء المتكلم( ارتبطت ببنيته ) صدري(

  ). سلو صدري و يدي يجيبان ( أصل الجملة و) صدري(ى معطوف عل

  

.  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )3( ابِ حَ الس3  وجِ رُ بُ  نْ ي مِ تِ مَ يْ ى خَ لَ وا عَ لE طِ تُ لْ فَ     

ل�ذي يمث�ل ا) ال�واو( مس�ند إل�ى ض�مير الجماع�ة المض�ارع الفع�ل البنية ھ�ذه الجمل�ة م�ن 0م ا-م�ر و تتكون  

�أمور( الفاع�ل أو ��ت ببنيت�ه و) الم��رور ارتبط��تكلم( ج�ار و مج��اء الم��ب أو ال�ذي تم) ي��ل المخاط��ار ) اMم�ر( ث��م ج�ث

  .مجرور ثان مكون من مضاف و مضاف إليه و

  

  

  .34، ص   الديوان )1(

  .74، ص   المصدر نفسه )2(

  .56، ص   المصدر نفسه )3(

  

  

  

  : جملة النھي  / ب  

  :ھاجاء في جملة النھي العديد من الصور من بين  

  

  

 معطوف+حرف عطف )+مضمر(فاعل+ فعل مضارع +  مفعول به+ اعلف+فعل أمر : 8الصورة 

 )إليه مضاف+مضاف(جار ومجرور+جار و مجرور+فاعل+فعل مضارع+ م ا>مر: 9الصورة 
)مكرر(

 فاعل+ فعل مضارع + أداة نھي  : 1الصورة 
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  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

َ تَ تَ   َ        )1(يمِ ل3 أ

م مج�زو(المضارع يتلوھا فع�ل مض�ارع      ھي مختصة بدخولھا على التركيب و) 0( تصدر أداة النھي ت  

ل�م ، أما الن�اھي فإن�ه )وھو المنھي (الفاعل ضمير متصل للمفرد المخاطب المؤنث و لذلك حذفت النون، و) بالنھي 

  .في بنية الجملة السطحية،والمراد به الشاعر يظھر

   

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )2(حَ رْ ي الجُ ئِ كُ نْ تَ   َ     

فاع�ل م ب�أداة النھ�ي ح�ذفت من�ه الن�ون، وفع�ل مض�ارع مج�زوو) 0( ھ�ذه الجمل�ة م�ن أداة نھ�ي  تتألف بني�ة  

م يظھر الن�اھي ف�ي بني�ة لثم مفعول به و) منھي و ھو ال( ث اتصل ببنية الفعل، جاء ضميرا للمخاطب المفرد المؤن

  . التركيب يفيد النھي عن الفعل في تعلقه بالمفعولالجملة، و

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

َ سْ تَ   َ وَ        )3(ي عِ جَ وَ  نْ عَ  نَ زْ وا الحُ لُ أ

فاع�ل ، وھ�و البينع مسند إلى ضمير جماعة المخاطفعل مضارو) 0( تتكون بنية ھذه الجملة من أداة نھي   

  . لم يظھر الناھي في بنية الجملةو مفعول به وجار ومجرور ، و) المنھي ( أو 

  

  

  

  .28، ص   الديوان )1(

  .71، ص  المصدر نفسه  )2(

  .24، ص  المصدر نفسه  )3(

  

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

َ سْ تَ   َ        )1(حِ رَ فَ لْ لِ  دٍ عِ وْ مَ  نْ عَ  اسَ وا الن3 لُ أ

 مفعول به+فاعل + فعل + أداة نھي  : 2الصورة 

 جار و مجرور+ فعول به م+فاعل + فعل + أداة نھي  : 3الصورة 

 جار و مجرور+ مفعول به +فاعل + فعل + أداة نھي  : 4الصورة 
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ارع مسند إلى جماع�ة فعل مض، و) 0(يث يتكون من أداة النھي ذا التركيب مطابق للتركيب السباق حإن ھ  

ررا  وھذه الجملة ـــمجرور جاء مكوجار و) الناس( المتصل ببنيته، ومفعوله ) الواو( لضمير فاعله االمخاطبين، و

  . تفيد تخصيصا زمانيا

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

َ سْ تَ   َ        )2(؟  ئُ ب: خَ ا يُ اذَ ي مَ لِ أ

وفعل مضارع وفاعل متص�ل ببني�ة الفع�ل وھ�و ض�مير للمخاط�ب ) 0(ة ھذه الجملة من أداة نھي تتكون بني  

أداة فاع�ل، وكون�ة م�ن فع�ل وبعدھا جملة فعلية مو) ماذا(  ا0ستفھامجملة استفھامية تتكون من أداة و) أنت( تقديره 

  .نه لم يستوف مفعولهفعل بعدھا -مفعول به لل) ماذا( ا0ستفھام 

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

َ سْ تَ   َ        )3(؟   بَ بَ ا الس3 مَ  هِ فِ زْ نَ  نْ عَ  بَ لْ وا القَ لُ أ

مفع�ول المتصل ببنية الفعل و) الواو( فاعله ضميروفعل مضارع و) 0(ا التركيب من أداة النھي  يتألف ھذ  

لنق�ل م�ا تمث�ل  أو) الس�بب( المس�تفھم عن�ه و ا0س�تفھامية) ما(نة من ا-داة جملة استفھامية مكوبه وجار ومجرور و

  . مبتدأ ) السبب( الخبر أو الشيء المسؤول عنه 

    

   

  

  

  

  

  .24، ص   الديوان )1(

  .31، ص   نفسه صدرالم)  2(

  .67، ص   نفسه صدرالم  )3(

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )1( ونَ عُ مَ سْ يَ  مْ ھُ ن3 إِ  لْ قُ تُ   َ     

 جملة استفھامية+فاعل + فعل + أداة نھي  : 5الصورة 

 جملة استفھامية+ جار ومجرور+ مفعول به +فاعل + فعل + أداة نھي  : 6الصورة 

 جملة مصدرية+فعل + أداة نھي  : 7الصورة 
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  جملة مصدريةوفعل مضارع مجزوم بأداة النھي و) 0(ھذه الجملة من أداة النھي تتكون بنية   

�د ��أداة توكي��درت ب��ل ب) إن(ص��ل ويتص��مير متص��ه ض��ه -ن��ند إلي��ا المس��ل ھ��ن فع��ون م��ة تتك��ة فعلي��ند جمل��اء المس�ج

  . فاعل جاء على ھيئة ضمير متصل بالفعلمضارع و

  :  فھاميةا ستالجملة ) 02      

بذلك فإن نسمي السائل بالمستفھم، وين يكون على شكل حوار بين سائل ومجيب وإن أي اتصال بين شخص  

  .ھو من أكثر الوظائف اللغوية استعما0 جملة طلبية، و ا0ستفھامجملة ھو طلب الفھم، و ا0ستفھام

�ه ا-دوات   ��ي ديوان��تخدم الش�اعر ف��ة ا0س�تفھاميةو لق�د اس��:( التالي��ن، ل�مالھم��ل، م��اذازة، م�ا، ھ��اء ) ، لم�و ج

  .ترتيبھا على ھذا الشكل و بصور  مختلفة 

  .المستفھم عنهمن أداة استفھام والمستفھم والمستفھم منه و ا0ستفھاميةو تتكون الجملة   

  

  

  

  

  :يمثل ھذه الصورة التركيب التالي 

  )2(؟  اتٍ شَ وَ شْ وَ   ةٍ فَ اصِ عَ  ل: كُ  نْ مِ  جُ رُ خْ تَ أَ     

زم�ن التركي�ب ي�دل فاعل، ومجرور وفعل مضارع وجار و وتليھا جملة فعلية مكونة منل الھمزة صدارة تحت      

  .على الزمن المستمر

  

  

  :و يمثل ھذه الصورة التركيب التالي 

  )3(؟  اكَ طَ خُ  كَ يْ مَ دَ ي قَ فِ  رُ ج: حَ تَ المُ  نُ مَ الز3  لُ زِ تَ خْ يَ أَ     

     

  .67، ص  الديوان)1(

  .138 ، ص  نفسه صدرالم )2(

  .138، ص   نفسه المصدر )3(

          

  

فاعل ونعت وجار ومجرور ثم ب ھذه الجملة من أداة استفھام، ويتكون مدخولھا من فعل مضارع ويتكون تركي     

فكان المستفھم ھم المتكلم الذي لم يظھر على مستوى البنية السطحية والمستفھم منه ھو المخاطب الذي . مفعول به 

  تركيب استفھامي يعتمد على الھمزة  :النمط ا>ول

  )فاعل + جار و مجرور + فعل ( جملة فعلية + الھمزة : 1الصورة 

 مفعول به+ جار و مجرور +نعت + فاعل + فعل ( جملة فعلية + الھمزة : 2الصورة 
.(
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الجمل�ة بأكملھ�ا بع�د أداة س�م المج�رور ومتص�ل ب�المفعول ب�ه، والمتص�ل ببني�ة ا0) الكاف( ضمير  ظھر في صورة

  .ا0ستفھام تعتبر المستفھم عنه

  

  

  :و يمثل ھذه الصورة التركيب التالي 

  )1(؟  ةَ ب3 حِ ا>َ  قَ لْ تَ  مْ لَ أَ     

( ند إلى المخاط�ب المف�رد ارع مسفعل مضو) لم( ة منفية تتكون من ا-داة مدخول أداة ا?ستفھام جملة فعلي  

ھذا التركيب ف�ي س�ياق تعج�ب عن�دما ?ستفھام ھنا إلى معنى التنبيه والتعجب -نه ذكر خرج ا، ومفعول به، و)أنت

  : قال 

َ سَ        مْ لَ أَ  وعُ مُ ي الدE ذِ ھَ  مْ لِ  ي وَ ل: ظِ  تْ لَ ا

  )2(وا  قُ شَ تَ أمْ  كَ لُ يْ الل3  الَ ؟ قَ  ةَ ب3 حِ ا>َ  قَ لْ تَ               

  

  

  :ن من ھذا النمط صورتا و  

  

  

  :يمثل ھذه الصورة التركيب التالي 

  )3(؟  ولُ قُ تَ  اتُ قَ اشِ ى العَ سَ ا عَ اذَ مَ     

أداة  لم�دخوو، )م�ا( لنحاة أن تكون ذا مركبة م�ع وقد أجاز ا) ذا+ما ( في ھذه الصورة ھي  ا0ستفھامأداة   

( قوله سب إلى جماعة المؤنث السالم والمسنـد في ن هـإليمسند و) عسى( ترج تتكون من فعل جامد  جملة ا0ستفھام

  ) . تقول

  

  .90، ص   الديوان )1(

  .90، ص   المصدر نفسه )2(

  .49، ص   المصدر نفسه )3(

  

  

  

  

  

به  مفعول+ فاعل غير ظاھر + فعل ( جملة فعلية + أداة نفي + الھمزة : 3الصورة 
.(

 )مسند + مسند إليه + أداة ترج ( جملة ترج + ماذا  : 1رة الصو

   جملة اسمية (مضاف إليه + ظرف + خبرھا + اسمھا+كان( جملة اسمية منسوخة+ ما الذي  :2الصورة 

 ))اسمھا + كان ( منسوخة                                                

 تركيب استفھامي يعتمد على ا>داة ما: النمط الثاني
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  :يمثل ھذه الصورة التركيب التالي 

ي ُكْنَت َتْفَعلُُه ِعْنَدَما ُكْنُت ؟        )1(َما الذ:

خبرھا، ، يتصل بھا اسمھا -نه ضمير، يليه )كان( لة منسوخة با-داة جم) ما الذي( مدخول أداة ا0ستفھام   

ة ك�ان واس�مھا أم�ا خبرھ�ا مض�اف إل�ى جمل�ة اس�مية منس�وخة تتك�ون م�ن ا-دا) عندما(ھو اللفظ ثم ظرف زمان، و

ه أفعاله وأخباره السابقة ثم طلب م�ن ص�ديقلسابق عندما عرض الجاني جرائمه ودل عليه سياق الك9م افمحذوف و

  . ا فعله يعرض عليه أخباره عندما كان يفعلھأن 

  

  

  

  :يمثل ھذه الصورة التركيب التالي 

  )2(؟  وسَ لُ الجُ  انُ رَ دْ الجُ  فُ رِ عْ تَ  لْ ھَ     

�تفھام   ��دخول أداة ا0س��ل( م��ه) ھ��ول ب��ل و مفع��ارع وفاع��ل مض��ن فع��ون م��ة تتك��ة فعلي��ب جمل�، والتركي

  . ا0ستفھامي يفيد ا?نكار 

  

  

  :صورة التركيب التالي يمثل ھذه ال  

  )3(ي  ؟ لِ ثْ مِ  اةَ الش3  خَ سَ نْ تَ ي اسْ الذ:  ن3 أَ  قُ د: صَ أُ  لْ ھَ     

يتك�ون م�ن فع�ل مض�ارع وفاع�ل في�ر ظ�اھر دل�ت علي�ه الھم�زة وھ�و ض�مير ) ھل( فھام مدخول أداة ا0ست  

  . التركيب يفيد إنكار وقوع الفعل ومفعول به جاء جملة مصدرية، و) أنا( المتكلم 

  

  

  

  

  .55، ص  الديوان )1(

  .58، ص  المصدر نفسه  )2(

  .59، ص  المصدر نفسه  )3(

  

  

  

  

  :يمثل ھذه الصورة التركيب التالي 

 ا>داة ھلتركيب استفھامي يعتمد على :  النمط الثالث

  )مفعول به + فاعل + فعل مضارع ( جملة فعلية + ھل : 1الصورة 

 ))جملة مصدرية( مفعول به+ فاعل غير ظاھر+ فعل ( جملة فعلية+ ھل : 2الصورة 

 )جار و مجرور+ مفعول به + فاعل غير ظاھر + فعل ( جملة فعلية + سين التسويف+ ھل : 3الصورة 
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  )1(؟  ةِ ايَ ھَ لن: ا لِ نَ تَ لَ حْ رِ  لُ مِ كْ نُ سَ  لْ ھَ     

م�ن فع�ل مض�ارع مدخولھا جاء جملة فعلي�ة مركب�ة و) ھل ( جملة من أداة ا0ستفھام يتكون تركيب ھذه الو  

ھ�و يعب�ر ع�ن جماع�ة المتكلم�ين لي�ه الن�ون المتص�لة ببني�ة الفع�ل وفاع�ل غي�ر ظ�اھر دل�ت عبسين التس�ويف وسبق 

  . مجرور، ومفعول به وجار و)نحن(

  

  

  

  :يمثل ھذه الصورة التركيب التالي 

ُ فِ طْ يُ  نْ مَ        )2(ي  ؟ رِ دْ ي صَ فِ  ارَ الن3  أ

�ن(  ا0س�تفھامأداة   ��ة مض�ار) م��ة فعلي��دخولھا جمل��ل، م��ة الللعاق��ؤدي وظيف��دأ عة ت��ر للمبت��ن( خب��ل ، و)م�فاع

  . يفيد الحث على القيام بالفعل  ا0ستفھاميالتركيب و) من( غير ظاھر تقديره ضمير يعود على ) يطفأ(

  

  

  :يمثل ھذه الصورة التركيب التالي 

  )3(؟  اءِ يَ شْ ا>َ  ةَ نَ عْ ي لَ ينِ بِ جَ   نْ عَ  حُ سَ مْ يَ ا سَ ذَ  نْ مَ     

( م�ركبتين مث�ل ) من ذا( أجاز جماعة أخرى أن تكون موصولة، و) ذا( أن تكون  من النحاة أجاز جمھور  

يفي�د الح�ث  ا0س�تفھامي، والتركي�ب خبر، و ما جاء بع�دھا جمل�ة فعلي�ة) ذا(و) مبتدأ( أن تكون من  ، واخترنا) ماذا

  . عن القيام بالفعل 

  

  

  

  

  .57، ص   الديوان )3(

  .93، ص   نفسه صدرالم )1(

  .21، ص  نفسه المصدر )2(

  

  

  

  

  

  

 ھامي يعتمد على ا>داة منتركيب استف: النمط الرابع

 جملة فعلية مضارعة+ من : 1الصورة 

 جملة فعلية) + خبر: ذا+ مبتدأ : من ( أداة ا ستفھام : 2الصورة 

 تركيب استفھامي يعتمد على ا>داة لماذا:  النمط الخامس

 )فاعل + جار و مجرور + فعل ( جملة فعلية + لماذا : 1الصورة 
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  :يمثل ھذه الصورة التركيب التالي 

  )1(؟  اءُ فَ رَ الشE  كَ رِ دْ ى صَ لَ عَ  امُ نَ ا يَ اذَ مَ لِ     

علي�ة مكون�ة م�ن فع�ل مض�ارع و ج�ار م�دخولھا جمل�ة فتفيد البحث عن الس�بب و) لماذا(  فھاميةا-داة ا0ست  

  .ار الموقفاستنكتركيب ا0ستفھامي يفيد التوبيخ والومجرور و فاعل، و

   

  

  :يمثل ھذه الصورة التركيب التالي 

  )2(؟  اءُ مَ الد:  وهُ جُ ي  الوُ ط: غَ تُ  ا  َ اذَ مَ لِ     

من فعل مض�ارع ومفع�ول ب�ه مدخولھا جملة فعلية مكونة و) لماذا(  ا0ستفھاميةصدرت ھذه الجملة با-داة   

  . ا0ستنكار لتركيب ا0ستفھامي يفيد التعجب واو فاعل و

  

  

  :ھذه الصورة التركيب التالي يمثل 

  )3(؟   اءِ مَ ي الس3 فِ  ةٍ حَ وْ دَ  نْ عَ  ةِ اءَ رَ البَ  لُ فْ طِ  شُ ت: فَ ا يُ اذَ مَ لِ     

يفي�د جملة فعلية مكونة من فعل مضارع وفاعل وجار ومجرور مكرر و) لماذا( مدخول ا-داة ا0ستفھامية   

 . التعجب منه 0ستنكار للموقف وھذا التركيب ا0ستفھامي ا

 

 

  

  

  .23، ص  الديوان )1(

  .23، ص   المصدر نفسه )3(

  .23، ص   المصدر نفسه )4(

  

 

 

  

  

  

  

  

 )فاعل + مفعول به + فعل ( لة فعلية جم+ لماذا : 2الصورة 

  ) جار و مجرور مكرر+ فاعل + فعل ( جملة فعلية + لماذا : 3الصورة 

 )مفعول به + فاعل+ فعل ( جملة فعلية + لم : 1الصورة 

 تركيب استفھامي يعتمد على ا>داة لم: النمط السادس
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  :يمثل ھذه الصورة التركيب التالي

  .)1(؟ لَِم لُْمتِنِي

يتمثل في جملة فعلية مكونة من فعل ماض وفاعل وفاعل متص�ل ببني�ة الفع�ل ) لم(مدخول ا-داة ا0ستفھامية        

، ويليه مفعول به وھو أيًضا ضمير متصل ببنية الفعل اطب المفرد المؤنثويعود على المخ) ءالتا(تمثل في ضمير 

  .، والتركيب ا0ستفھامي يفيد البحث عن السببوھو يدل على المتكلم أو المستفھم

  

  

  :يمثل ھذه الصورة التركيب التالي

موُع؟   E2(َسأَْلُت ِظلِي: لَِم َھِذي الد(.  

دأ، ـوھ�و مبت�) ھ�ذي(ة ومدخولھا جملة اسمية تمثلت في اسم ا?شار) لم(جملة من أداة ا0ستفھام تتكون بنية ھذه ال  

  .والتركيب ا0ستفھامي يفيد التعجب، )دموع(وخبره 

  

  

  :يمثل ھذه الصورة التركيب التالي

  .)3(لَِم َتْبَعُثوَن ُنَفاَياَت ال3دَماِر؟        

م�دخولھا جمل�ة فعلي�ة مكون�ة م�ن فع�ل مض�ارع مس�ند إل�ى فھامية وأداة اس�ت) ل�م(الص�ورة م�ن تتكون ھ�ذه و  

التركيب ا0ستفھامي لھذه الجملة لمخاطبين دلت عليه واو الجماعة ومفعول به جاء مضاف ومضاف إليه وجماعة ا

  . جاء بغرض ا0ستنكار للفعل 

  

  

  

  .73، ص   الديوان )1(

  .90، ص   المصدر نفسه )2(

  .92، ص   المصدر نفسه )3(

  

  

  

  :الجملة الندائية ) 03

 خبر) + مبتدأ ( اسم اشارة + لم : 2الصورة 

 )ه  مضاف إلي+ مفعول به + فاعل + فعل ( جملة فعلية  + لم : 3الصورة 
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من�ه البرن�امج  ھو استعمال ي�ومي 0 يك�اد يخل�واللغوي بين الناس، و ا0تصالإن النداء ع9مة من ع9مات 

لطل�ب ف�ي حاج�ة لمن�اداة غي�ره لتنبيھ�ه أوھو دليل على كون اللغة اجتماعية ، فا?نسان دائما اليومي -ي شخص ،و

  .شيء منه

) الي�اء(وم�ا ھ�و للبعي�د ا ھ�و للقري�ب ومنھا م�، و) يا، أيا، الھمزة، أي ، ھيا : (  أدوات النداء متعددة منھاو

  .أكثرھا استخداما 

  ) .، جواب النداء المنادي، المنادي، أداة النداء( و تتكون الجملة الندائية من 

كي�ز عل�ى بص�ور مختلف�ة م�ع الترعديدا و) عولمة الحب عولمة النار(قد جاءت الجملة الندائية في ديوان و

  )  .يا، أيا( أداتين فقط ھما 

  

  

  

  

  :يمثل ھذه الصورة التركيب التالي 

  )1(  ةٌ عَ ز3 وَ ي مُ مِ �َ حْ أَ◌َ  ِضِ◌ِ◌ِ◌ِ◌◌ِ وْ الر3  ةَ رَ ھْ ا زَ يَ     

�وب وي  ��ادى منص��داء ومن��ن أداة ن��ب م��ذا التركي��ون ھ��وتك��رة(  ھ��ـظ و) زھ��اف و لفـــ��و مض��روض (ھ�) ال

  . خبر تكون من مبتدأ واسمية تجواب النداء جملة مضاف إليه، و

  

  

  :يمثل ھذه الصورة التركيب التالي 

  )2(ي   قِ شْ وا عِ عُ ز3 وَ تَ  وسِ مُ لى الشُ إِ  ينَ لِ احِ ا رَ يَ     

مذكر السالم النون -نه جمع ع9مة نصبه الياء وتركيب ھذه الجملة من أداة نداء ومنادى منصوب ويتكون   

مير متص�ل يتمث�ل ف�ي الفاع�ل ض�و) ت�وزع ( كون من فعل ا-مر ة تتجملة النداء جملة أمريويليه جار ومجرور، و

  . الغرض من وراء ھذا النداء ھو تنبيه اMخرين أو المنادى لمشاعره الفائضة بالعشقواو الجماعة ومفعول به، و

  

  

  .69، ص   الديوان )1(

  .86المصدر  نفسه ، ص  )2(

  

  

  :يمثل ھذه الصورة التركيب التالي 

 جمل ندائية تعتمد ا>داة يا  :  النمط ا>ول

 )جملة اسمية( جواب نداء ) + مضاف اليه+ مضاف ( منادى + أداة النداء : 1الصورة 

 )جملة أمر ( جواب نداء + جار و مجرور + منادى + أداة النداء : 2الصورة 

 )جملة خبرية (اب نداء جو+مضاف إليه + جار و مجرور + منادى + أداة النداء : 3الصورة 
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◌َ أَ  رِ مْ العُ  ابِ بَ بِ  ينَ فِ اقِ ا وَ يَ        )1(    يدِ صِ القَ  تُ مْ ي صَ قنِ ر3

�ابقو  ��ن س��ف ع��ورة 0 تختل��ذه الص��افا وھا، إاتھ��اء مض��رور ج��م المج��و ل0 أن ا0س��ظ ھ��اب( ف��ر(و) ب�) العم

رض م�ن ھ�ذا الن�داء والغ�...) فاع�ل+ مفعول ب�ه + فعل ( جواب النداء جاء جملة خبرية تتكون من مضاف إليه، و

  . ھو ا0شتكاء 

  

  

  

  

  :يمثل ھذه الصورة التركيب التالي 

  )2(؟  ةَ اءَ رَ القِ  ينَ نِ سِ حْ تُ  لْ ھَ  _ِ  ةَ مَ ا أَ يَ أَ     

والمن�ادى ) J( مض�اف إل�ى لف�ظ الج9ل�ة) أم�ة( المنادى لفظ�ه ، و)أيا( تركيب من أداة النداء تتكون بنية ال  

أداة استفھام ( جملة استفھامية تتكون من  جواب النداءنصبه ظاھرة عليه وھي الفتحة، و ع9مةالمضاف منصوب و

  . ھو ا?ستع9م عما إذا كانت أمّيه أم 0 ) أمة J( و الغرض من النداء ).مفعول به+ فاعل + فعل مضارع + 

  

  :يمثل ھذه الصورة التركيب التالي 

  )3( كَ ونُ يُ عُ  ثْ ارَ وَ ي تَ اعِ دَ تَ المُ  نِ مَ الز3  رَ اعِ ا شَ يَ أَ     

مض�اف ) ال�زمن( و مض�اف، ھ�و) ش�اعر( ادى منص�وب لفظ�ه من�و) أي�ا( من أداة ن�داء ن التركيب و يتكو  

  ).فاعل+ فعل ( تتكون من جملة جواب النداء جملة خبرية إليه، ويليه صفة تعود على المضاف إليه، و

  

  

  .90 ، ص الديوان )1(

  .56 ، ص  المصدر نفسه )2(

  .118 ، ص  المصدر نفسه )3(

  

  

  

  

  

  :التركيب التالي  يمثل ھذه الصورة

  )1(ي ھِ جْ وَ  كَ ھُ جْ وَ  هِ جْ الوَ  رَ مَ سْ ا اَ يَ أَ     

 جمل ندائية تعتمد ا>داة  أيا  :  النمط الثاني

 )جملة استفھامية( جواب نداء ) + مضاف إليه+ مضاف ( منادى + أداة النداء : 1الصورة 

 )جملة خبرية(جواب نداء +صفة ) +مضاف إليه+ مضاف ( منادى + أداة النداء : 2الصورة 

 )جملة اسمية(جملة جواب النداء ) +مضاف اليه+ مضاف ( نادى م+ أداة النداء : 3الصورة 
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جواب النداء جملة اسمية و منادى مركب من مضاف ومضاف إليه و) أيا( ء و يتكون التركيب من أداة ندا  

   ).مبتدأ و خبر ( مكونة من 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .142 ، ص  الديوان )1(



ظواھر أسلوبية                   الفصــل الثالث                                                                             
  فنية في الديوان
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  .ا�نزياح  :أو� 

  

مفھومه و أبعاده، فتع&ددت مس&تويات الفھ&م في&ه ا$نزياح ولقد اھتمت الدراسات ا�سلوبية الحديثة بمصطلح   

  .باتساع ا�بعاد المعرفية والثقافية التي يحملھا مدلول ھذا المصطلح 

تضحت معالم الدرس اقد تطور ھذا المصطلح بتطور الدراسات ا�سلوبية عند الغربيين خصوصا بعد أن و

بلوم فيلد "و" 1965-1899ھالمسالف " و "  1947-1865شال بالي" قعد لنظرياته علماء ا�سلوب أمثال النقدي و

  ".1915تودوروف و رو$ن بارت  " و "  1896جاكبسون " و " 1887-1949

رص&د انح&راف الك&<م " ھ&و  و من خ<ل دراساتھم يدرك المتتبع لھا بأن أھم ما تعرضوا له في مباحثھم ا�س&لوبية

، فق&د نظ&ر ا�س&لوبيون إل&ى اللغ&ة ف&ي ) ا$نتھ&اك" ( ج&ون ك&وھين"ھو م&ا يس&ميه ، و)1(" عن نسقه المثالي المألوف 

م&د عل&ى اخت&راق ھ&ذه المثالي&ة الع&ادي ،و الث&اني مس&تواه اAب&داعي ال&ذي يعت ا�داءمستواه المثالي ف&ي : " مستويين 

  .)2( "انتھاكھا و

Aنزياح عنصرا أساسيا استقرت عليه كل الدراسات ا�سلوبية و اعتمدت عليه في تحليلھا للخطاب، يعتبر ا  

ب&&ين عل&&م ا�س&&لوب و اAنزي&&اح و نج&&د ذل&&ك م&&ن خ&&<ل تعري&&ف  او ف&&ي التفكي&&ر ا�س&&لوبي أيض&&ا، �ن ھن&&اك ارتباًط&&

و ھو خروج عن القواعد اللغوية، و كونه انزياحا عن النمط التعبيري المتواضع عليه ، " لDسلوب على " ريفاتير"

  .)3(" لجوء إلى ما ندر من الصيغ

ك&ل م&ا ل&يس " ا�س&لوب عل&ى أن&ه "  ك&وھين"و يظھر ارتباط ا�س&لوب بمص&طلح اAنزي&اح عن&دما ع&رض   

شائعا و $ عاديا و $ مطابقا للمعيار العام المألوف، و يبقى م&ع ذل&ك ا�س&لوب كم&ا م&ورس ف&ي ا�دب يحم&ل قيم&ة 

  .)4(" ة أنه انزياح بالنسبة إلى المعيارجمالي

  

  

  

   .268 لمطلب  الب�غة و ا�سلوبية ، ص محمد عبد ا )1(

  .268 المرجع نفسه ، ص   )2(

   .181 ، ا�سلوبية و تحليل الخطاب ، ص نور الدين السد  )3(

   .15 ، ص1986، 1ل للنشر ، المغرب، طقامحمد الولي و محمد العمري ، دار توب رجمةبنية اللغة الشعرية ، ت، جون كوھين)4(
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الدارس&&ين رب&&ي لتج&&د ص&&داھا عن&&د النقـــ&&ـاد وھك&&ذا يمك&&ن الق&&ول أن ا�س&&لوبية م&&دت جس&&ورھا م&&ن التنظي&&ر الغو     

" ، فا�س&&لوبية عن&&دھم تنبث&&ق ع&&ن مس&&توى إب&&داعي ف&&ي اللغ&&ة حي&&ث "عب&&د الس&&<م المس&&دي " عل&&ى رأس&&ھم الع&&رب، و

إل&&ى ش&&حن الخط&&اب يھ&&دف م&&ن خ&&<ل ذل&&ك ينتھ&&ك ص&&يغ ا�س&&اليب الج&&اھزة، والم&&ألوف للغ&&ة، و ا$س&&تعماليخت&&رق 

  .)1(" جمالية تحدث تأثيرا خاصا في المتلقيبطاقات أسلوبية و

ا$نزياح صارخا بوجھه اAنحراف&ي من خ<ل ظاھرة ا�سلوبية الضاربة في الكنوز اللغوية ينبعث مفھوم و  

ق&د تع&ددت ق  وـ&ـي قع&دت ل&ه ب&التنظير والتطبيفي ھاته ا�طروحات الغربي&ة الت& قد ترعرع ھذا المصطلحاللغوي و

" عب&د الس&<م المس&دي" يعتب&ر ا$نزياح فكان أن دل على الع&دول وتسمية دقيقة لمفھوم  إعطاءوجھات النظر حول 

الثقافية الت&ي رفية و�بعاد المعھذا يدل على سعة امخالفة، وا$نحراف، وغيرھا والأول من استعمله، وا$نعطاف، و

  .)2(يحملھا مدلول ا$نزياح

ائرت&&&ه مص&&&طلحات و أوص&&&اف ال&&&ذي نح&&&ن في&&&ه اLن مفھ&&&وم تجاذبت&&&ه و تعلق&&&ت بد ا$نزي&&&احمفھ&&&وم و"   

ا$نزي&اح ھ&و ك&ون ھ&ذا ا�خي&ر يعن&ى بانتق&ال اللغ&ة م&ن مس&تواھا الك&امن ب&ين عل&م ا�س&لوب و ا$لتقاء،و)3(."..كثيرة

ول تتجاوزھا، فب&د$ م&ن أن يك&ون لك&ل دال م&دليث تحيد عن سنن القاعدة العامة وداعي، حالعادي إلى مستواھا اAب

  .)4(ھذا ما عبر عنه ا�سلوبيون با$نزياح تتعدى مدلو$ت للدال الواحد و

فيع&رف مث&ل "ات التي قدمھا النق&اد الغربي&ون والع&رب ف&ي مص&طلح ا$نزي&اح  سنعرض جملة من التعريفو  

، م&ا ل&يس ش&ائعا و$ عادي&ا و$ "ويلي&ك " د عن&د النح&و مض&ا، مفاج&أة لقواع&د اللغ&ة أو "ون&وبر "خطأ مقصود عن&د 

 لم&ألوفكس&ر ا، اللح&ن المحب&ب و" رت ب&ا" اخ&ت<ف عن&د ، مس&افة و" ك&وھين " ية للغ&ة عن&د حالة مرض&مطابقا أو

ل ھذه التعريفات تلتق&ي ، ك"المسدي " تواضع جديد $ يقضي إلى عقد بين متخاطبيـن  اضطراب في نظام اللغة، و

  .)5("  ل<نزياحفي التأكيد على الحالة السلبية 

فھ&و "ـر ـ&ه نظري&ة الشعـكمرجع معرفي تبن&ى علي& ا$نزياحأشھر ا�سلوبيين الذي اعتمد " كوھين" يعتبر و  

 أو مب&دأاللغ&ة  ل ص&ورة تخ&رق قاع&دة م&ن قواع&دـده انزياح عن معيار ھو قانون اللغة فكـه إذ الشعر عنـمركز عمل

  إ$ إذا كان محكوما بقانـون يجعلـه مختلفــا $ يكون شعريــا ا$نزياحإ$ أن  من مبادئھا،

  

   .179 د، ا�سلوبية و تحليل الخطاب، ص نور الدين الس )1(

   .58 ، ص 1998، مارس، الكويت ،3، ع25 أحمد محمد ويس ، ا<نزياح و تعدد المصطلح ، مجلة عالم الفكر ، مج :أنظر  )2(

  . 58 المرجع نفسه ، ص  )3(

   .179 الدين السد ، المرجع السابق ، ص نور  :أنظر )4(

   .170 ، ص 2001، الدار البيضاء ، دط،  عمر أوكان ، اللغة والخطاب ، افريقيا الشرق )5(
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ركزھ&ا التواص&ل عنده خطأ مقصود، فقد جعل من&ه قاع&دة أس&لوبية م ا$نزياحبذلك يصبح ، و)1(" عن غير المعقول 

للغوي&&ة الت&&ي تع&&ود إل&&ى انس&&جامھا ، $ ي&&تم إ$ بخ&&رق القاع&&دة االك&&<م م&&ن المعق&&ول إل&&ى ال<معق&&ولواAفھ&&ام، فنق&&ل 

  : يتحقق عبر مستويين  ا$نزياحوظيفتھا ا�ولى، بمعنى أن و

  .تقابل السياق الذي أساسه المنافرة :  ا$نزياححالة ) أ    

  .)2( با$ستعارةالذي يتحقق $ستبدال واتقابل :  ا$نزياحنفي ) ب  

السياقي الذي ھو منافرة تخ&رق  ا$نزياح" الثاني استبدالي، أما مستويان مختلفان، فا�ول سياقي وھذان الو  

السياقي منافرة  ا$نزياحبوصفه اAنجاز الفردي أو بوصفه " سوسير"قانون الك<م إنما استند إلى مفھوم الك<م عند 

  .)3(" و مكتوب أو مقول أو في ما ھو حاضر تحدث في ما ھ

حذف أو السياقي على المستوى الك<مي بأنماط متعددة كالقافية وال ا$نزياحأمثلة لتحقق " كوھين " يعطي و  

ھن&ا من و، )4("فيحدث في مستوى اللغة كا$ستعارة  ا$ستبدالي ا$نزياح، بينما (...)التأخير النعت الزائد و التقديم و

  . ا$نزياحنا الرؤية حول مفھوم تتضح ل

ق&&د س&&اھمت م الخط&&اب، كبني&&ة لغوي&&ة مس&&تقلة، ومج&&ا$ واس&&عا لتجلي&&ات الش&&عرية ف&&ي ع&&ال ا$نزي&&اح غ&&داو  

  .ة  واسعة في تشكيل الخطاب ا�دبيليصبح له د$ل ا$نزياحالدراسات ا�سلوبية الحديثة في تطوير آليات 

مص&طلحاته واخت<فھ&ا طاب ا�دب&ي و إن تع&ددت مفاھيم&ه والخ ظاھرة فنية جمالية يكشف عنه ا$نزياحإن   

المعرفي&ة، إ$ بية ومن باحث إلى آخر، فإن ذلك يعتبر د$لة على نشاط ھذه الب&ؤرة الفكري&ة و اتس&اع دائرت&ه ا�س&لو

ل&ى ا$نزي&اح إب&ذلك ي&دخل نصية، و إجرائيةيجب أن تخرج من مستوياتھا التنظيرية لكي تتحقق عبر مستويات  أنھا

  .اAبداع عالم النص و

  

  

  

  

  

   .06 كوھين، بنية اللغة الشعرية ، ص  جون )1(

  04، ص 2005، جامعة محمد خيضر ، بسكرة، ) رسالة ماجيستر مخطوطة(عبد الرزاق بن دحمان، ا<نزياح في شعر عز الدين ميھوبي ،  )2(

  .119 ، ص1994، المركز الثقافي العربي ، بيروت ،دط، ) ج و المفاھيمدراسة مقارنة في ا�صول و المنھ( حسن ناظم ، مفاھيم الشعرية  )3(

  .119المرجع نفسه ، ص  :أنظر )4(
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  :   ا�نزياحمستويات   /01 

علماء ا�س&لوب لدى خاصة وبالنقدية و باھتمام كبير من قبل الباحثين في الساحة ا�دبية ا$نزياحلقد حظي   

ع&ن النـ&ـص وخصائص&ه س&واء ك&ان ،)1(وظفوا ذل&ك ف&ي ح&ديثھم لتطبيق واظير وا�دب الذين تناولوه بالتن منظريو

ا$نزي&اح م&ن ھ&ذه ھ&ي ال&دعائم ا�ساس&ية الت&ي ي&درس نويا د$ليا أو نحويا تركيبيا، وأو مع إحصائياعندھم  ا$نزياح

كل م&&ن ث&&<ث يتش&& ا$نزي&&احي&&رى ب&&أن  إذ" ج&&ون ك&&وھين"ل&&ـ) بني&&ة اللغ&&ة الش&&عرية (، ويتجل&&ى ھ&&ذا ف&&ي كت&&اب خ<لھ&&ا

  : مستويات و ھي كالتالي 

  .يرمي فيه إلى البنية الصوتية سالة الك<مية في وعي القارئ، وس<مة الر>أ

  .لى البنيتين المعجمية و التركيبيةنزياحية، و يرمي فيه إالقاعدة اAتحقق مبدأ التواصل في >ب  

  .لى البنية الد$ليةرمي إي، و)2(عدم المنافرة بين الدال و المدلول على مستوى التأويل>ج  

  .في ھذا المقام بصدد شرح ھذه المستويات إنما سيتبين ذلك  من خ<ل الجزء التطبيقي تو لس

  : ا�نزياحشعرية /02   

مقي&اس لج&ودة ال&نظم النقدي&ة حي&ث ظھ&ر عم&ود الش&عر كح الشعرية في الدراسات اللغوي&ة ولقد ظھر مصطل  

ت زمن&ا كون كلمة شعرية قد عن&و" ، كما اھتموا بالمجاز الشعر لشعرية فيلقياس درجات ا ارً ايمعفوضعوا أسسا و

، بالمقابل&ة م&ع الب<غ&ة  يش&ھد حق&ا ب&الخطوة الت&ي نعم&ت بھ&ا الوس&ائل طوي< معايير نظم الشعر ونظ&م الش&عر وح&ده

لوبية، ا�س&اس&تيقظت الش&عرية المعاص&رة عل&ى وق&ع الدراس&ات النقدي&ة ، و)3(" الصوتية الخالصة في الف&ن الش&عري 

ف&ي خل&ق مف&اھيم جدي&دة وتط&ورات ھ&ي فيغاي&ة التق&دم  ثر الب&الغكانت لحركة الشك<نيين الروسية النقدية ا�" التي و

ف&ي " جاكبس&ون "يعتب&ر ، و)4(" مفھ&وم اللغ&ة الش&عرية علق بالكشف عن البني&ات الش&عرية وخاصة فيما يتالتطور وو

  ، أن موضوع علمةــاد مستعينا بالدراسات اللسانيلحاأطلق شعاره " طليعة ھؤ$ء النقاد عندما 

  

  

  

   .179نور الدين السد، ا�سلوبية و تحليل الخطاب، ص   )1(

   .05عبد الرزاق بن دحمان، ا<نزياح شعر عز الدين ميھوبي ، ص   )2(

  .11جون كوھين ، البنية الشعرية ، ص   )3(

     ، ص2004نية و الرؤية ا<شارية ، الدار المصرية ، القاھرة،دط، أحمد الطريسي ، النص الشعري بين الرؤية البيا )4(
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، كم&&ا اھ&&تم )1(" الت&&ي تمث&ل انزياح&&ا بالنس&بة للخطاب&&ات ا�خ&رى ) LA LETERATTURE(اLداب إنم&ا ھ&&و ا�دبي&ة 

بحث&ه  ف&يانتھ&ى و" ح&دد وظ&ائف التواص&ل ف&ي اللغ&ة، بالوظيفة الشعرية، و) ضايا شعريةق( في كتابه " جاكبسون"

  .)2(" الكناية على الخطاب النثري ا$ستعارة على الخطاب الشعري، واللسانيات إلى ھيمنة الشعرية و

ف&ي مج&ال الش&عرية تعتب&ر قف&زة نوعي&ة ف&ي النق&د " جاكبسون"  إليھان الدراسات التي توصل إيمكن القول و  

  .لبنيوية في أبحاثه أنه كان معتمدا احول وجود معايير الشعرية، خاصة ورغم تركه أسئلة 

خرق ق&وانين اللغ&ة  ا$نزياحبكل مستوياتھا، فإذا كان ھدف  ا$نزياحتجسد نظرية جاءت الشعرية لتأسس و  

" ح&ون ك&وھين " ھ&ذا م&ا عب&ر عن&ـه تأس&س الش&عرية ف&ي العم&ل ا�دب&ي، وت ا$ختراق&اتالمعيارية ، فإنه جراء ھذه 

، )4(" عل&م موض&وعه الش&عر : "، فالشعرية عن&ده ھ&ـي)3("اللغة العادية نزياحية و $اعندما ميز بين اللغة الشعرية و

البحث عن ا�س&اس الموض&وعي " قد اختارا لھذا العلم الشعر وسيلة ليصل بھا إلى ھدف الشعرية الذي يتمثل في و

  .)5("الذي يستند إليه تصنيف نص في ھذه الخانة أو تـــلك 

عل&ى نمط&ين م&ن الوظ&ائف " النث&ر فيش&دد لتفري&ق ب&ين الش&عر وھب إل&ى اي&ذ" ك&وھين " لعل ھذا ما جع&ل و  

ظيف&ة العاطفي&ة الثاني&ة ھ&ي الوالتمثيلي&ة، و ي الوظيف&ة الذھني&ة أو العقلي&ة أو، ا�ولى ھ&اللغوية ُيعرفان بالتقابل بينھما

ة اAيحاء ، بينما يصطلح على الثانية د$ل)DE NOTATION(يصطلح على ا�ولى د$لة المطابقة أوا$نفعالية، و

 )CONNOTATION  " ()6(.  

إلى ث<ثة أنماط شعرية بھدف تحديد النمط الشعري الذي يبن&ي نظريت&ه علي&ه، مس&تندا " جون كوھين" استند و      

  :  )7(ليك جدولھا إصوتي و الد$لي، وال: إلى مستويي التحليل اللغوي 

  

  

  

  

  

  

  .178، ص  2000، جامعة منتوري، قسنطينة، 5رأة من ورق التوت ، مجلة اWداب ،عيا ام" نزياح  في قصيدة Uحسين خمري ، شعرية ا )1(

  .178المرجع نفسه ، ص   )2(

  .120أحمد الطريسي ، النص الشعري ، ص  : أنظر )3(

  09جون كوھين ، بنية اللغة الشعرية ، ص   )4(

  .14المرجع نفسه ، ص   )5(

  .169حسن ناظم ، مفاھيم الشعرية ، ص  ) 6(

   .12جون كوھين ، بينة اللغة الشعرية ، ص   )7(
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  السمات الشعرية

  الد�لية  الصوتية  الجنس

  +  -  قصيدة نثرية

  -  +  نثر منظوم

  +  +  شعر كامل

  -  -  نثر كامل

  

تب&اين آراء الب&احثين حولھ&ا، ذل&ك $تس&اع م&دلو$تھا ورية موضوع معقد و صعب اAمساك ب&ه، وإذن فالشع  

إل&ى  ف&ي كت&بھم النقدي&ة الق&دامىجد لھذه الشعرية منارات في ب<غتنا القديمة، فق&د اھ&تم الدارس&ون لكن في المقابل نو

  .البديع و المعاني على المجاز عندما ذكروا البيان وذلك لتركيزھم الحديث عن الجمالية ا�دبية، و

س&ات الت&ي ج&اءت بع&دھا االدرو"  دي سوس&ير" " أما الشعرية المعاصرة المتأثرة بالدراس&ات اللس&انية من&ذ   

إيق&اع حول المكونات الشعرية م&ن وزن و فيھا كان ية، ھي في الواقع شعريات كثيرة وا$خت<فا�سلوبكالبنيوية و

عندما نكشف القيم&ة الجمالي&ة  ا$نزياحلكن تبقى الشعرية ھي الثمرة الناضجة من ثمرات ، و)2(" و نغمة و صورة 

�ن الش&عرية  ةبالمائ&نه $ يمكن أن نطلق على أي نص شعري بأنه شعري مئة و نربط بين النص و القارئ، كما أ

  .ا$جتھادھذا المصطلح في دائرة التخمين و ، لذلك بقيوال<نھائية ةتعني ال<محدودي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 120أحمد الطريسي ، النص الشعري ، ص   )2( 
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  : الد�لي  ا�نزياح  /03  

يھ&&ا روح البي&&ان والجم&&ال تب&&ث في جمودھ&&ا وحي&&ليب ب<غي&&ة تس&&تأنس بھ&&ا وتالطالم&&ا اس&&تعانت اللغ&&ة بأس&&  

غي&ر ذل&ك م&ن أن&واع الب&ديع، فقام&ت بنق&ل الكناية والمجاز والتش&بيه وو ،ا$ستعارة:اAبداع، ومن بين ھذه ا�ساليبو

ة الحديث على ھذا ، فتطلق ا�سلوبيفوق كل أسلوب عادي ري البسيط إلى طاقة تعبيرية تطفواللغة من شكلھا التقري

اللغوي التي استأثر بھا الخطاب الشعري دون  ا$نحرافھو أعمق مستويات و) ا$نزياح الد$لي ( الب<غي  الشكل

النثري، ويتمظھر ذلك في قدرته على خلق شعرية الخطاب ا�دبي من زاوية تحول المعن&ى م&ن درج&ة الص&فر ف&ي 

وعلي&ه فالش&عرية ) الش&عرية(العلي&ا  الد$لي الذي تتصف ب&ه اللغ&ة حرافا$نة ا$ختراق وإلى درج) النثرية( الكتابة 

تنافرا بين ال&دوال  سننھا التقليدية لتحدثتخرق به قواعد اللغة المعيارية ومن مستويات اللغة  اخاصً  ىتتطلب مستو

  .ال<معقول ومدلو$تھا وبين المعقول و

إعادتھا ى لنا بتفكيك الوحدات الد$لية وھذا ا�خير يتأتالد$لي، فإن  ا$نزياحمن خ<ل ھذه النظرة حول و    

ي يقوم الش&عر ـلكو" ثم إعادة البناء من جديد ھذا ما يجعل العملية الشعرية بمثابة عملية الھدم إلى أصلھا الك<مي و

... يره بوظيفته من الضروري أن يفقد معناه في نفس اللحظة التي يعثر فيھا عليه من جديد في وعي القارئ و ضم

  . )1(..." لمألوف و تركيب المعنى الجديـــدھذه الحركة المتذبذبة التي يتأرجح فيھا بين فقدان المعنى ا

الد$لي من خ<ل الديوان بتقديم نماذج شعرية تبرز لنا دور ظ&اھرة  ا$نزياحو سنحاول البحث عن م<مح 

  .في شعرية الخطاب  ا$نزياح

  : يقول الشاعر 

   هْ امَ مَ غَ  انِ نَ زِ تَ خْ تَ  اكِ نَ يْ عَ  ينَ يئِ جِ تَ   

  )2( انِ رَ طِ مْ تُ  حٍ رَ فَ  نْ مِ وَ       

  

ف&&الموقع ) و م&&ن ف&&رح تمط&&ران( ال&&د$لي ف&&ي ق&&ول الش&&اعر  ا$نزي&&احف&&ي ھ&&ذين الس&&طرين الش&&عريين نلم&&ح 

  ) المطـــر /الدموع ( في ھذه الجملة الشعرية يتحدد بفاعلية التفاعل اAستعاري بين  ا$ستبدالي

  

  

  

  .381، ص  1980، �1ح فضل ، نظرية البنائـية في النقد ا�دبي ، دار ا�فاق الجديدة ، بيروت ، طص )1(

   .11، ص  الديوان )2(
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ع<ق&ات "سند ا�شياء إل&ى نقيض&ھا فتتش&كل فالمطر حل محل الدموع من أجل تكثيف الحالة العاطفية حين أ

  .)1(" التعبير عن الفكرة جامعة بين التفكير و

  :الشاعر ليقو

  ة يدَ صِ قَ  اكِ رَ نَ   

  )2(ا نَ مَ 0َ حْ أَ  زُ ر. طَ تُ   

    

ام بعملي&ة ، لق&د ق&)نراك قصيدة( اللغوي في قول الشاعر  ا$نزياحو في ھذا السطر الشعري تتجلى ظاھرة 

ھي حاسة البصر أو الرؤيا ـ فبدل من أن تشاھد العين المج&ردة حقيق&ة م&ن حق&ائق الكي&ان تغييب لصدق الحواس ـ و

ق&د ، و)القص&يدة(ھ&و غة الشعرية إلى شيء معن&وي و، فانتقل ذلك في الل)المرأة المخاطبة ( ھو جود اAنساني والوو

  .ا محسوسة بشيء معنويربط ذاتً 

تمث&ل ل&دى ش&اعرنا ي الش&عر العرب&ي فھ&ي تمث&ل الخص&ب والنم&اء، وارتباط القصيدة بالمرأة له مدلو$ته فو

  : الوطن و القضية و الھوية في قوله 

   هْ ي5 ضِ قَ ا وَ نً طَ ا وَ ھَ لُ مِ حْ نَ وَ 

  )3( هْ ي5 وِ ھَ وَ  ةً كَ لَ مْ مَ وَ     

  

ص&ورة :  ش&دة المن&افرة ب&ين طرف&ي ا$س&تعارة ع&ن طري&ق ل<نزي&احفالصورة الش&عرية ھن&ا ص&ورة كاش&فة   

  .صورة القصيدة المرأة و

  " :النھر " يقول الشاعر في قصيدة و  

  ى رَ جْ مَ  نْ عَ  شُ ف. تْ يُ  رُ ھِ الن5     

   اءَ وَ نْ ا;َ  نُ زِ تَ خْ تَ  ةُ مَ يْ غَ الوَ     

  )4(ى رَ خْ أُ  ٍض رْ أَ  نْ عَ  ثُ حَ بْ تَ وَ     

    

  

  

  .145:ص ، 1998،  1، دار الكندي ، ا�ردن ، ط)التأصيل و ا<جراء النقدي ( القراءة  إستراتيجيةطوس ، بسام ق )1(

   .  13:  ص  ، الديوان )2(

   .13: ، ص المصدر نفسه )3(

   .10: ، ص  المصدر نفسه )4(
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ترمي بن&ا بعي&دا للخ&وض ف&ي مس&افات التأوي&ل فھ&ي جمل&ة ذات ) النھر يفتش عن مجرى( فالجملة الشعرية   

د$ل&&ة واقعي&&ة خالي&&ة م&&ن المج&&از لحض&&ور المعن&&ى بكيفي&&ة مباش&&رة ف&&ي خي&&ال الق&&ارئ، إ$ أن جمالي&&ة الص&&ورة تش&&كل 

النھ&ر ف&ي مس&ار ل&ه $ يحي&د  يع&ي أن يج&ري، فمن الطباھليس في طريقة طرحزياحا خاصا يتعلق بجمال الفكرة وان

$ ، و، ف&المجرى يعتب&ر موطن&ا للنھ&رھو المجرى الذي يكون مع النھر ع<قة حميمية أشبه ما يك&ون ب&الت<حمعنه و

ھ&ي ص&ورة المعن&ى قب&ل و( يح&افظ النھ&ر عل&ى ھ&ذا المج&رى  م&ن الواج&ب أنعن&ه، و ا$نفص&الأو  ا$ستغناءيمكن 

اAنس&ان  ما أشبه ھذه الصورة بصورةھو أصله وجذوره ، وفاAنسان أول ما ينقلب عليه لكن ھيھات، و) ا$نزياح 

يف&تش نه، وـاحث&ا ع&ن موطن&ه ال&ذي انفص&ل ع&والمسافات ليع&ود بالتائه المتغرب عن أصله، والذي لعبت به ا�قدار 

ا�م&ر نھ&ا تحف&ل ف&ي حقيق&ة �" ذل&ك  إش&عاعيةعليه يجد مجراه الذي فقده، أن طاقة اللغة في ھذا التشكيل ھي طاق&ة 

  .)1("تفعيل اAحساس بحركية اللغة بأشكال مرھفة من التماثل والتوازي والتوالد و

 أنھا تعد جوھر العملية عناصر $ معقولة تشحن بھا الجملة الشعرية، إ$وقد يتلون الشعر بد$$ت درامية و  

  : ، نقرأ من ذلك قول الشاعر الشعرية

   هْ يدَ صِ ا قَ ايَ قَ بَ  نْ ي عَ تِ رَ اكِ ذَ  بِ يْ ي جَ فِ  تُ شْ ت5 فَ     

  )2( "ي ب. نَ تَ المُ " ي تِ فَ شَ  نْ مِ  طَ اقَ سَ تَ     

  

جملة صياغتھا قائمة على قاعدة التفاعل بين ركنين ھامين في ) فتشت في جيب ذاكرتي( فالجملة الشعرية   

، إ$ أن الشاعر )تشت في جيبي ف( :ا$نزياح بقولنايمكن تصحيح مسار ھذا ، وبا$ستعارةھذه الجملة، و تجلى ذلك 

) كرةال&ذاالجي&ب ـ (قائمان على ع<ق&ة المش&ابھة ھم&ا الركنان النوعا من الد$$ت ال<معقولة، و أراد أن يدخل عليھا

  .مح< للتفتيش و ل<دخارخفيا فك<ھما يعتبر مكانا آمنا و

لكن لتثير طاقات كامنة ف&ي ذھ&ن ارة $ تدل على معنى، وقد تتحول الكلمة داخل الخطاب الشعري إلى إشو  

وم&ن ذل&ك ل، ـ&ـطري&ق التخي الصور المتداعية إلى ذھنــه ع&نامه عددا $ يحصى من اAيحاءات والقارئ  لتخلق أم

  : قول الشاعر 

   

  

  

  

  .76، ص  2002، 1ص�ح فضل ، تحوUت الشعرية العربية ، مطابع الھيئة المصرية للكتاب ، ط )1(

   .62، ص    الديوان )2(
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  ي تِ اEَ  ةُ ن5 جِ أَ  وَ   ا ھَ رَ دْ صَ  عُ لَ خْ تَ  ضُ رْ ا;َ     

  )1( مِ سِ وْ المَ  ءَ لْ مِ  سِ مْ الش5  ارُ صَ تِ انْ               

  

من إنزي&اح د$ل&ي ص&اغه الش&اعر ) ا�رض تخلع صدرھا ( و يتشكل الفضاء الشعري في الجملة الشعرية   

، و تتجلى فاعلي&ة الت&داعي الك&امن )تخلع صدرھا( عبر تحو$ت لغوية مجسدة للفعل الشعري الذي طرحه في قوله 

وراء ھذا الفعل في بنيته الد$لية من خ<ل الكناية، فالصبر $ يخلع كما يخلعه الش&يء الع&الق عل&ى س&طح ا�رض، 

و انتفضت ا�رض ـ أو ب&ا�حرى س&كان ا�رض ف&ي اللغ&ة الم&زاح عنھ&ا ـ  تعب&ر ) بلغ السيل الزبى( إنما كما يقال 

برھا و نفاذه فتخلع من ا�رض حجارتھا لك&ي ترھ&ب بھ&ا ا�ع&داء، فلينظ&ر الق&ارئ إل&ى ھ&ذه الص&ورة عن حمأة ص

ة و ا$نتص&ار، و ـالعجيبة و كأن با�رض تخلع نفسھا من أجل البقاء لكي تكتسي بحل&ة جدي&دة تزينھ&ا و ھ&ي الحري&

و المواق&ف الت&ي  ا$تـ&ـا$نفعمش&اعر و من ھذا ا�سلوب تتفاع&ل الكناي&ة ف&ي ذاتھ&ا كعملي&ة انزياحي&ة للتعبي&ر ع&ن ال

عبير، إن اللغ&ة ھ&ي ـليست محمول ال&ذات الت&ي تعب&ر أو الت&ي تس&تخدم ف&ي الت&" يعيشھا المبدع، فاللغة في ھذا المقام 

  .)2(" الذات

تنطمس لغة اAنزياح لتتحول إلى ضرب من الرم&وز والط<س&م " عولمة الحب عولمة النار" و في قصيدة   

فھم ت&أويلي وق&راءة مرجعي&ة لم&ا  إقامةشعرية يصعب القبض عليھا، إ$ أنه بتعرية ھذه الدوال يمكن في فضاءات ال

  : قصده الشاعر في قوله 

  ي دِ غَ لِ  مٌ سِ وْ مَ  يَ دِ يَ     

   ةٌ مَ لَ وْ عَ  يدِ غَ  وَ     

           بٌ نِ ذْ ا مُ نَ أَ  وَ     

  )3( ِض رْ ا;َ  رِ خِ أَ  نْ مِ  ونَ يئُ جِ يَ  ودُ ھُ الشH  وَ     

تطيع فك ھذه الرموز إ$ بقراءة متمعنة لما سبقھا من أفكار، فھذه الجملة الشعرية تعتبر نتيجة إ$ أننا $ نس  

  ) واصل صمتي الحكايــــة( �حداث سابقة يسردھا علينا الشاعر بلسان صمته حين قال 

  

  

   .  84، ص    الديوان )1(

  .108، ص  1994، 1الحضاري، سوريا، طروUن بارت، نقد و حقيقة، ترجمة منذر عياشي ، مركز ا<نماء  )2(

   .60، ص  السابقالمصدر  )3(

   

  

  

  

  : و ھذه ا�حداث تتمثل في 
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  انجازات قام بھا اAنسان 

  

  استنساخ الشاة          طفل ا�نابيب          دواء الفياغرا             فضاء ا�نترنيت و المعلوماتية  

لعولمة من فكرة إقتصادية بحته إلى نزعة اجتماعية تأقلم معھا البعض إن كل ھذه اAنجازات حولت مسار ا  

م&ن مظ&اھرات احتجاجي&ة ض&د ھ&ذا التي&ار ) س&ياتل و جن&وا و الدوح&ة ( و ثار ضدھا البعض اLخر كما حصل في 

مث&ل الفكري، إن ھذه ا�فعال ليست مسببات حقيقية لما ذكرنا، انما تع&د نموذج&ا قدم&ه الش&اعر للتعبي&ر ع&ن رفض&ه ل

عل&ى للع&الم بأس&ره،�نھا تحم&ل نت&ائج  اودم&ار او ف&ي باطنھ&ا خراب& او اختراع اھذه ا�عمال �ن في ظاھرھا تطور

  : مدمره تحاول بعض العناصر تغييب الحقائق و الوقائع من خ<لھا كما بين ذلك الشاعر في قوله 

  . .ي لِ ثْ مَ  اةَ الش5  خَ سَ نْ تَ ي اسْ الذ.  ن5 اَ  قُ د. صَ أُ  لْ ھَ     

  ي لِ ثْ مِ  يبُ ابِ نَ ا;َ  هُ تْ نَ و5 ي كَ الذ.  ينَ نِ الجَ  ن5 أَ  وَ     

  . .  يK فِ خَ  اءٌ ھَ تِ اشْ " ا رَ اغْ يَ الفِ "  ن5 أَ  وَ     

  . .  ةً بَ لْ ى عُ ھَ تَ انْ  اءَ ضَ الفَ  ن5 أَ  وَ     

   يّْ دَ ي يَ فِ  ةً بَ عْ لُ         

  ا ئً يْ شَ  نَ ا;َ  مُ ھَ فْ أَ  دْ عُ أَ  مْ ا لَ نَ أَ     

  :  ونَ ولُ قُ يَ     

   دِ رْ الوَ  ةُ مَ لَ وْ عَ "     

  ر وْ طُ عُ لْ لِ "  ةٌ دَ سَ كْ أَ "  قَ ائِ دَ الحَ  ن5 أَ  مُ ھَ فْ أَ     

  . .  ارِ الن5  ةُ مَ لَ وْ عَ  وَ     

  ورْ بُ قُ لْ لِ  ةٌ لَ وَ دْ جَ        

   ب. الحُ  ةُ مَ لَ وْ عَ  وَ     

  . .  اتُ اشَ رَ ا الفَ ھَ يْ تَ فَ ى شَ لَ عَ  ط5 حُ ى تَ ثَ نْ أُ     

  . . فِ يِ الط5  نْ مِ  احٍ نَ جَ بِ  هُ سُ مِ 0َ تُ  يبٍ ھِ لَ ي بِ وِ تَ كْ تَ  �َ     

  )1( ورْ ثُ تَ ي فَ دِ ا يَ ھَ يِ◌ْ لَ إِ  دH مُ ي أَ دِ حْ وَ     

  

  

   .60 ، ص الديوان )1(
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ف&&ي مل&&ذات العولم&&ة كالفي&&اغرا ذل&&ك  ا$نتھ&&اءف&&الورد و الح&&ب يحم&&<ن ب&&ين ثناياھم&&ا س&&<ح لتغيي&&ب العق&&ل و        

لعب&ة ف&ي ي&د ك&ل مت<ع&ب، و ب&ذلك تقت&ل الطاق&ات . . انتھ&ى علب&ة اAشتھاء الخفي كما قال الشاعر، و الفضاء الذي 

الشابة و يعم الخراب الفكري، فكل ھذه اAنجازات قدمھا اAنسان اليوم بيده ليجني ما زرع في غده، و لن يج&د ف&ي 

، ال&ورودمة للحب وـــغده سوى عولمة تفتح مخالبھا لكي تنھش لحم كل مغرر به، يرى في مظھرھا الخارجي عول

  : فقال في ذلك 

  يدِ غَ لِ  مٌ سِ وْ ي مَ دِ يَ     

   هْ مَ لَ وْ ي عَ دِ غَ  وَ     

    بٌ نِ ذْ ا مُ نَ أَ  وَ 

  )1( ِض رْ ا;َ  رِ خِ أَ  نْ ن مِ وَ يئُ جِ يَ  ودُ ھُ الشH  وَ 

  

الكثير كانوا ش&ھودا م&ن نه لم يكن لوحده صامتا فالكثير و$ ذنب للشاعر في ذلك سوى صمته، والحقيقة أو  

  .العالم والفساد الذي يھدد البشرية وار آخر ا�رض على كل الدم

اللغوي م&ن  ا$نحرافخاصة الشعري، $ يمتص ھذا ھرة ا$نزياح في الخطاب ا�دبي وإن المنقب عن ظا  

ك&ل ب&الفھم ل&يس مجموع&ة معلوم&ات ب&ل ھوفي إغ<ق&ه " النص الشعري جملة شعرية وحسب، بل من النص كله، و

ع&دى ذل&ك إل&ى أفك&ار وجم&ل لتأويل في تلك الجملة الش&عرية فق&ط ب&ل يتلذلك $ نستطيع حصر مجال ا، و)2("مركب 

ف&النص " ر ومقاصده، حت&ى ي&زيح الغم&وض عنھ&ا$حقه يستخلص منھا القارئ قراءة مرجعية �فكار الشاعسابقة و

  .)3(" ، بل أن غموضه أحد عناصره الشعرية الشعري غامض بطبعه

التي متشعب من الع<قات اAسنادية، و احيه إلى مجال واسع ونزي$أحيانا أخرى نجد الشاعر يتجه بلغته او  

  تحويله إلى دوال مجردة حتى تتم عملية التأويل بشكلھـــا تتضح لنا بتجريد النص و

  

  

  

   . 60 ، ص  الديوان )1(

  .285 ،ص 1991،  1، المركز الثقافي العربي ، المغرب، ط)مدخل إلى انسجام النص ( محمد خطابي ، لسانيات النص  )2(

  .104، ص 2004عباس بن يحي ، مسار الشعر العربي الحديث و المعاصر ، دار الھدى للطباعة و النشر ، عين مليلة ،دط ،  )3(
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  : يقول الشاعر مثا$ على ذلك الصحيح، و

   اتِ مَ لِ الكَ  ةِ ئَ رِ  نْ مِ  سُ ف5 نَ تَ أَ     

  )1( تِ مْ الص5  ةُ أَ دَ ي ھَ نِ قُ نُ خْ تَ و َ    

  

  : ھذه الدوال ظھر لنا الشكل التالي  عند تحليلو  

  

  تخنقنــــي            مفارقة        أتنفس            

  

  ھدأة الصمت                                                            من رئة الكلمات         

  

  )السكوت( الصمت          مفارقة        الك<م          

  

ذي ك&&ان أس&&ير اللغ&&ة ب&&ذلك اتض&&ح لن&&ا المعن&&ى الغ&&امض ال&&م وأختن&&ق بالص&&مت، وب&&الك< أت&&نفس:و كأن&&ه يق&&ول  

لك&ن ھ&ذا المعن&ى ) أت&نفس م&ن الرئ&ة ( لو قمنا بتصحيح اAنحراف إلى مساره ا�صلي لكانت العب&ارة اAنزياحية، و

 ة، ول&وــــ&ـشعريمالي&ة اليتراجع إلى درجة الصفر م&ن الكتاب&ة النثري&ة و $ يحم&ل ف&ي طيات&ه ج انثري ايصبح تقريري

فالش&عر يتج&دد " تأويلھ&ا لوج&د لھ&ا ع&دة ق&راءات خرى لقراءة ھذه الجملة الشعرية ووضع المتلقي أمامه احتما$ت أ

م&ن ھن&ا الش&عري، تك&اد تك&ون $ متناھي&ة و الت&ي يفتحھ&ا الس&ياق ا$حتم&ا$تمن خ<ل تعدد القراءات والتأوي&ل، إن 

ھو م&&ا يفس&&ر خل&&ود ال&&نص الجي&&د ،وت&&أوي<ت عدي&&دةعل&&ى ق&&راءات وح&&ا و، أن يك&&ون مفت. . .فطبيع&&ة ال&&نص الجي&&د 

  )2("واستمراره 

  

  

  

  

  

   .  41، ص    الديوان )1(

  .104عباس بن يحي ، مسار الشعر العربي و الحديث و المعاصر، ص   )2(
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  .الرمــز :   ثانيا

  �نم&اط التعبيري&ة والتص&ويرية اكتسب النص الشعري فضاء واسعا من اAيحاءات $حتوائ&ه مجموع&ة م&ن ا

أدبائن&ا عقدة كانت نتيج&ة لت&اثر ش&عرائنا ولعل ھذه اAيحاءات الم، و)1(المعقدة ، التي تستند إلى خلفية تراثية متنوعة 

اءات تأويلي&&ة حت&&ى ي&&تم ف&&ك رم&&وزه بمف&&اھيم و فلس&&فات غربي&&ة حديث&&ة جعل&&ت م&&ن ال&&نص حي&&زا مغلق&&ا يحت&&اج إل&&ى ق&&ر

النفس&ية بق&وانين مح&دده، التركيبية ، ومضامينه الفكري&ة و بناء معقدا ، $ ترتبط وحدته أبعاده، حتى غدت القصيدةو

  .)2(بتكاري $الخيال اممزوجة بالوعي اAبداعي ، و. . .بل انصھرت كلھا في تضاعيف 

لقد ساھم في تعقيد القصيدة العربية و صعوبة تحديد بنيتھا اعتمادھ&ا عل&ى الرم&ز بمختل&ف أنواع&ه، و ف&ي و  

المص&ادر  غيرھ&ا م&ن، وتوظيفه د$لة على ثقافة الشاعر الذي ينھل من منابع دينية عقائدية أو سياسية أو اجتماعي&ة

ة الرمزي&ة للغ&ة، فھ&ي أص&< رم&وز فالمرك&ب اللغ&وي للش&عر يحي&ل إل&ى الطبيع&" ع<مات التي يعبر عنھا برموز و

، فاعتم&&اد الرم&ز ف&ي القص&يدة العربي&ة ب&&ات )3(" م<زم&ة ل&ه و،و ھ&ذه الطبيع&ة باقي&ة ف&&ي تركي&ب ال&نص، )ع<م&ات(

عنصرا من عناصر الشعرية كونه نش&اط أس&لوبي و طاق&ة مجازي&ة تتع&دى ح&دود الواق&ع، و يس&تمد الرم&ز د$لت&ه و 

ابن سياق و أبوه مًعا يتفاعل مع البنية الداخلية في ال&نص "ذن إقيمته ا�سلوبية من واقع السياق الذي ولد فيه ، فھو 

  .)4("ختصار $اما بنية واحدة غير قابلة للفصل ونية الخارجية في العالم ليجعل منھمع الب

نزياحية التي توجدھا جملة من التفاع<ت تحقق بؤرة $و من ھذا الموقع يظھر لنا أن الرمز بنية من البنى ا  

  .نحراف $التوتر في مسار ا

مات المنتشرة اء رمزي غني بالرموز و الع<يتسع إلى فض"  عز الدين ميھوبي" و الخطاب الشعري عند   

ف&ي تولي&د الض&عف التي تتب&اين م&ن حي&ث القـ&ـوة وو الثاوية من وراء الد$$ت السياقية المكثفةفي سطور القصائد و

ث&<ث أص&ناف نتع&رض لھ&ا  يمكننا تقس&يم الرم&وز المس&تخرجة م&ن قص&ائد ال&ديوان إل&ىو.شعرية الخطاب الشعري 

  : بالدراسة كالتالي 

  

  

  .03، ص  1995آمنة بلعلي ، أثر الرمز في بنية القصيدة العربية المعاصرة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، : أنظر )1(

  .02،03المرجع نفسه ، ص   )2(

  .104عباس بن يحي ، مسار الشعر العربي و الحديث و المعاصر، ص   )3(

  .274، ص  1981، 1الحديث ، ديوان م ج ، الجزائر ، ط رماني ، الغموض في الشعر العربي إبراھيم )4(
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  : رموز مستوحاة من الطبيعة و الواقع ) 1   

يط&&ل علين&&ا بمختل&&ف د$$ت&&ـه اAيحائي&&ة ليتج&&اوز ھيكل&&ه الجغراف&&ي وعالم&&ه ) ا�وراس ( ھ&&ا ھ&&و رم&&ز و 

ي&ة كش&موخ جبالھ&ا الش&اھدة عل&ى الھوت&ه ش&موخ ال&وطن ورمز يحمل ب&ين طياضاريسي ليوحي لنا بأبعاد ثورية والت

استئص&ال ا�وراس م&ن ع&الم التض&اريس ليح&ول إل&ى ع<م&ة لغوي&ة بالغ&ة " ثورة ا�بطال، فقد عم&ل الش&اعر عل&ى 

اعت<ء الصوفيةـ تخطي عالم المحسوسات وـ كما ھي حال  عز الدين ميھوبيھنا يحاول  و" ، )1("النفوذ السحري 

  )2("ل ـكيان جوھري أصيا�وراس إلى روح سامية و فيتحول عوالم الروح بكل تجلياتھا،

  )3(واقُ رَ تَ احْ  مْ ھُ  نْ أِ  هٍ آَ . .  مِ اسِ وَ المَ  حُ رْ جُ   ي نِ ھ5 وَ تَ  ودِ عُ وْ ا المَ نَ سَ رْ ا  عُ يَ  اسُ رَ وْ أَ     

  

ن&ى ب&ه القت&ال إل&ى ش&يء يتغسم الشاعر صورة جدي&دة ل&Dوراس، وح&ول مفھومھ&ا م&ن وھ&ج الح&رق وفقد ر  

مج&د إع&ادة للوتحقي&ق لDم&ل و الع&رس والف&رح ب&الثورة ھ&و طري&ق للحري&ةحرب ولكن النشيد والناس، $ حب في ال

  .)4(نعتاق$اطف متأججة نحو الحرية وبالحرب �نھا تعبير عن عوا السالف، وھذه نظرة الشاعر وإحساسه

يرى في في صورة أخرى نجد أن الشاعر جعل من ا�وراس منطلقا لحديثه عن القضية الفلسطينية، وھو و  

تحط&يم و ا$نتفاض&ةح&ث الش&عب عل&ى دافعا محفزا لزلزلة النف&وس وتجربة ا�وراس  وثورة نوفمبر رمزا شامخا و

  :من ذلك قوله ا�غ<ل و

  )5( ولُ جُ أَ  وبِ نُ في الجَ ◌ِ  وَ ..  نِ يْ تَ لَ بْ قِ لْ لِ     ةً لَ بْ قُ  لُ مِ حْ أَ  اسِ رَ وْ ا;َ  نْ مِ  تٍ آَ     

  

  جد الشعـراء ـــمعنى البطولة و التضحية و الفداء، و من ھنا نفإذا ذكر ا�وراس تبادر إلى الذھن "   

  

  

  .121، ص 2003سبتمبر  28، 147افية، ع يوسف وغليسي ، سيميائية ا�وراس في شعر عز الدين ميھوبي ، مجلة الحياة الثق )1(

  .80: ، ص 1998، 1، مطبعة ھومة ، ط) جاشعر الشباب نموذ( عبد الحميد ھيمة ، البنيات ا�سلوبية في الشعر الجزائري المعاصر )2(

  .91 ، ص الديوان )3(

  13-14ص ،1983،دط، لوطنية للنشر و التوزيع، الجزائرفي الشعر العربي و دراسات أخرى، الحركة ا" ا�وراس" عبد هللا الركيبي، :أنظر )4(

  .80، ص المصدر السابق  )5(

  

  

  

  

  

 

  )1("النضالبالجھاد ورنون ا�وراس بالبطولة وا�بطال و دائما يق
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  : حين قال  عز الدين ميھوبيلم تستثنى المرأة من رمز ا�وراس في شعر و  

  . .  اهُ تَ خْ أُ     

   ابِ رَ التH  تَ بَ ا نَ يَ     

   ةِ ي5 ھِ ا البَ نَ تَ يدَ صِ ا قَ يَ وَ     

   انِ كَ المَ  ءَ لْ مِ  تْ جَ ھ5 وَ تَ  تِ قْ رَ تَ احْ  ينَ حِ     

   ةِ ي5 دِ الن5  نِ طَ الوَ  قُ ائِ دَ حَ     

   اسِ رَ وْ ا;َ  ةِ م5 ي قِ فِ  تْ َ;ْ Sَ تَ وَ     

   زِ ر5 طَ المُ  مِ لُ ي الحُ فِ     

   هْ ي5 دِ جَ بْ أَ         

   ي. ب. ا;َ  بِ عْ الش5  رِ ائِ رَ حَ  لَ ثْ مِ  تْ عَ لَ طَ وَ     

   اءَ ضَ يْ بَ  ةً امَ مَ حَ     

   ةْ ي5 لِ دِ جْ ي المَ ا فِ ھَ يشَ رِ  رُ ثُ نْ تَ     

   يخَ ارِ التّ  عُ نَ صْ تَ  دْ قَ     

   ـاھَ مِ فَ  نْ مِ ا وَ ھَ مِ دَ  نْ مِ     

 هْ ي5 بِ صَ              
)2(  

جل&دھا ف&ي لش&دائد ا و بقوتھ&ا وثباتھ&ا ف&ي النض&ال وفالمرأة مثل الرجل في الحروب، أشاد الشعراء ببطولتھ&  

  .حتى غدت رمزا من رموز البطولة و البأس 

 لطالم&ا وظ&ف كرم&ز عرب&ي ل&ه اأخ&ر انج&د رم&ز الTدين ميھTوبي عزعلى خ<ف رمز ا�وراس في شعر و  

يتجلى و ردـــ، التي تحولت من رمز مادي إلى رمز روحي مج)النخلة (ھو رمز ساحة الشعر العربي ود$$ته في 

  : ذلك في قول الشاعر 

  ا فً اقِ وَ  خُ مَ شْ أَ  لِ نخْ ال5 ي كَ نِ ن5 كِ لَ     

  )3( فْ لِ ا;َ كَ  اءٍ يَ رِ بْ كِ  نْ مِ     

  

  

  .15في الشعر العربي ، ص  " ا�وراس " عبد هللا الركيبي ،  )1(

  .27، ص  ديوانال )2(

  .30، ص  المصدر نفسه) 3(
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ب&&ع ال&&نفس بم<م&&ح وجداني&&ة ف&&ي ھ&&ذا الس&&طر الش&&عري اس&&تعار الش&&اعر رم&&ز النخ&&ل لد$ل&&ة تحم&&ل ت&&أوي<ت تط       

ٌ تج&ذرة ف&ي ا�عم&اق وعل&ى الش&موخ وكرمز يدل على ا�ص&الة العربي&ة المخاصة، و س&تعار م&ن النخل&ة الكبري&اء، فا

ا�ح&زان الش&امخة ش&موخ عالية عن كل المآسي والجراح وــنسبھا إلى نفسه المتو نتصابا$ھي صفة من صفاتھا و

  .النخلة واقفة منتصبة في شموخ وكبرياء كا�لف 

، الت&ي تغن&ى بھ&ا )الخيمة ( ھو رمز أخر محاذيا دائما لصورة النخلة ونجد رمزا ) النخلة(في مقابل رمز و  

  : ل في الخطاب الشعري الحديث، قال الشاعر ھو رمز كثير التداوديد من الشعراء والع

  . .  ةٌ مَ يْ ي خَ نِ طَ ا وَ نَ أَ : "  تْ الَ قَ فَ     

  . .  مْ كُ لَ  ورُ صُ القُ         

   ابِ حَ الس5  وجِ رُ بُ  نْ ي مِ تِ مَ يْ ى خَ لَ وا عَ لH طُ تَ لْ فَ     

  )1( ابِ طَ الخِ  ورِ شُ قُ  نْ ي مِ تِ بَ عْ وا جُ Sُ أمْ  وَ     

  

رك&زت كلھ&ا ف&ي رم&ز واح&د ھ&ا أيديولوجي&ة سياس&ية واقتص&ادية تمإن ھذه ا�سطر الشعرية تحمل ف&ي جعبت  

ة، في ـالحياة البدوية البسيطد$لة العروبة والمجتمع العربي و، فالخيمة ھي الوطن تحمل في طياتھا )الخيمة ( ھو و

ع&دو ق&اس متص&لب كص&<بة حجارھ&ا،  غطرسة يتصف بھا كلو كبرياءحين أن القصور وما ترمز إليه من علو و

  .ا�شياء موظفا إياھا كرموز تطرح ثقافة ثرية بالتجارب الواقعية بذلك القيمة الجمالية للماديات ود الشاعر تعو

  

  :الرموز ا;سطورية ) 2   

  (*))عنق&اء والفيني&قال(  ارمزي& اأما في ما يخص الرموز ا�سطورية فقد $حظنا على قص&ائد ال&ديوان طغيان&  

  :البعث و التجدد كما في قول الشاعر  يدل على من بين رموز ا�سطورة، و ك<ھما

  ا دً ارِ مَ  ثُ عَ بْ أَ  اءُ قَ نْ ا العَ مَ ي كَ دِ حْ وَ     

  )2( ولُ لُ حُ  ادِ مَ الر5  ةَ رَ اكِ ذَ  قH شُ يَ وَ             

  

  .56، ص  الديوان )1(

  .طائر أسطوري يحرق نفسه و من رماده يخرج طائر جديد يحمل بقايا أبيه إلى ھيكل الشمس : العنقاء (*)

  .طائر مصري ا�صل كان المصريون يتصورونه عل ھيئة لقلق خرج ولد من عشه كرمز للبعث: الفينيق       

  .78، ص  السابق صدرالم  )2(
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أن ھذا الرمز الذي وظفه الشاعر يعبر عن حركة تحول جديدة في الحياة و تجدد ا�مل و البعث من جديد،   

رتكز الفك&رة العام&ة للقص&يدة و بؤرتھ&ا، و ق&د ب&رز بوظيفت&ه التكثيفي&ة ولطالما وظف كمعنى تجريدي و ھو يعتبر م

اAيحائية لكي يصيغ لنا ھذه الرؤيا الميتافيزيقية، فالم<حظ ھنا أن اAيحاء يتحرك في قلب ھذه الصورة التي تحوي 

  .)1(عالم يولد من جديد و. . . صراعا ضمنيا بين عالم يتھدم 

دد، يق&ول ـ&ـرمز البـعث والتج) الفينيق ( ھو أخر يحتل نفس الد$لة و اد رمزنج )العنقاء( في مقابل رمز و  

  " : النھر " الشاعر في قصيدة 

   رِ مْ العُ  ادَ مَ رَ  يقِ ينِ الفِ كَ  دُ س5 وَ تَ يَ     

   اتْ مَ لِ الكَ  شُ رِ تَ فْ يَ  وَ     

  .)2( اءَ مَ سْ ا;َ  فُ حِ تَ لْ يَ  وَ         

  

ال&دم ـ الح&زن ـ جن&ائز ( مف&ردات ا�س&ى مث&ل الح&زن و بج&و جن&ائزي مع&تم ب&ألوان لقد بدأ الش&اعر قص&يدته  

، وك&أن بالص&ورة ق&د بلغ&ت ذروة )الفيني&ق ( ، ثم خ&تم قص&يدته بتوظي&ف رم&ز البع&ث . . .)سوداء ـ مقابر ـ وصيه 

البع&ث م&ن ــ&ـاة والحيي لنا رمز الفينيق بتج&دد ا�م&ل وشيئا فشيئا لكي يوح ا$نفراجالتوتر ثم بدات بعد ذلك مرحلة 

  .كبناء رمزي ساھم في تشكل البناء العام للقصيدة  توظيفهلقد نجح الشاعر في ، ويدجد

  

  :الرموز الدينية ) 3   

ال&ذي يتمث&ل ف&ي وظ&ف الش&اعر رم&زا م&ن رم&وز الص&بر وق&وة العزيم&ة واAرادة وأما الرموز الديني&ة، فق&د   

  : حين قال) أيوب عليه الس<م (

   هْ عَ مْ شَ  تُ رْ صَ بْ أَ     

   هْ عَ مْ دَ  وَ  نِ يْ يتَ نِ آَ  وَ  0ً فْ طِ  وَ     

   هِ ءَ 0َ ي المَ فِ  ةً دَ ي. سَ  وَ     

  )W  . .)3ِ  حُ ب. سَ تُ     

  

  

  .63 أثر الرمز في بنية القصيدة ، ص  آمنة بلعلي ،: أنظر )1(

  .10 ، ص الديوان )2(

  .65 ، ص  المصدر نفسه )3(
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  . . ا يدً دِ ا جَ رً مْ عُ  وبَ يH أَ  بِ لْ قَ  نْ مِ  لُ دِ جْ تَ     

  )1( ةِ اءَ رَ بَ لْ لِ  ةً ھَ اكِ فَ  رِ بْ الص5  ةِ ورَ سُ  نْ مِ  نُ جِ عْ تَ  وَ     

  

ى المرض، وبين صبر ھ&ذه على سبيل المشابھة بين صبره عل) أيوب( واضح أن الشاعر قد وظف رمز و  

لعل ما يوضح لنا ھذه الصورة الحسية ھي حركة التقابل بين الطرفين فك<ھما السيدة وطفلھا على الجوع والفقر، و

ه المحن و ك<ھما يسبح X في مناجاة و تضرع ،كما أن تصويره لوقائع الص&ورة تماش&ى م&ع الغ&رض ال&ذي أصابت

ھك&ذا يتح&ول و" المعنى  إدراكقد سھل عملية ـ و)تعجن من سورة الصبر( ي قوله خاصة فللمتلقي ـ و إيصاله أراد

  .)2(" محصلة رمزية كبرى يتحول معھا النص كله إلى شحنة د$لية كبرى تضج بالمغزى و الرمز إلى

  :في قول الشاعر) يوسف عليه الس<م(رمز من الرموز الدينية و ھو  لىو في سورة أخرى نعثر ع  

  "  ةْ خَ يْ لَ زُ " ا يَ  ةُ يدَ صِ القَ  تِ نْ أَ     

  "  . . فُ وسُ يُ "  تُ ْس◌ْ لَ     

  " . . يزْ زِ العَ " ى ت5 حَ  �َ  وَ  �َ     

  . . ى تً فَ  نْ مِ  رَ ثَ كْ أَ  تُ سْ لَ  وَ     

  )3( وفْ رُ الحُ  ءُ فْ دِ  هِ رِ دْ ي صَ فِ     

  

، و لعل&ه استحض&ر س&ورة زليخ&ة ام&رأة )زليخة ، يوسف ، العزيز ( أن ھذا الحشد المتضمن �سماء دينية   

ز  ـ&ـ، �ن&ه استحض&ر بع&دھا أس&ماء ارتبط&ت بھ&ا كيوس&ف و العزي"زليخة الس&عودي " و لم يقصد بھا العزيز التائبة 

ب&روزا كافي&ا ) يوس&ف (كون لنا صورة دالة على معن&ى مع&ين، و ل&م يب&رز فيھ&ا الرم&ز فكل ھذه ا�سماء الدينية لم ت

مضطربا، ( . . . ) ، و بھذه الطريقة ظل بناء السورة إيحائيابعدا  إليهبحيث ضاعت د$لته  وسط سورة $ تضيف 

  .)4(دينية دون أن يستفيد منھا في بناء القصيدة بناء رمزيا  إشاراتحيث نراه قد استخدم 

  

  

  

  .56، ص  الديوان )1(

  .53،54: ، ص 1990علي جعفر الع�ق ، حداثة النص الشعري ،دار الشروق العامة، بغداد ،دط ،  )2(

  .31سابق، ص  ال المصدر )3(

   .08،09أمنة بلعلي ، أثر الرمز في بنية القصيدة ، ص   )4(
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واق&ع و ا�س&طورة و الرم&وز والديني&ة، فعل&ى أخيرا، و بعد رصد أھم الرموز المستوحاة م&ن الطبيع&ة و الو  

في ھذا التحول نضج للتجربة الشعرية في تحويل اللغة وتحريك د$لتھا، و $فعا اضوء ما سبق نرى أن للرمز دور

و ارتقاء باللغة إلى مستوى اAبداع الذي يحقق ا�بعاد الجمالية للشعر، ولقد وفق الشاعر إلى حد كبير في خلق لغة 

  .خل اللغة الشعرية ثانية دا

  

  .التكرار :  ثالثا

    : مفھومه لغة 

و الك&رة الم&رة و الجم&ع الك&رات  ك&رر الش&يء و كرك&ره أع&اده م&رة بع&د أخ&رى،: " جاء في لسان الع&رب   

يقال كررت عليه الحديث و كركرته إذا رددته عليه، و كركرت&ه ع&ن ك&ذا كرك&رة إذا رددت&ه والك&ر الرج&وع عل&ى و

  .)1(" رار الشيء و منه التك

بيئ&ة تكراري&ة ف&ي حيات&ه فاAنس&ان يع&يش وس&ط  ي&اة اAنس&انية من&ذ أن خل&ق الك&ون،لقد ارتبط التك&رار بالحو  

صبحت جزء $ يتجزأ من ممارس&اته يتأثر بھا حتى أ، فتؤثر فيه وممارسته اليومية كتأدية الفرائض الدينيةالعادية و

  .سلوكاته و

  

  :مفھومه ا�صط0حي

اللف&ظ عل&ى المعن&ى م&رددا  ل&ةو أغراض&ه ا�س&لوبية ، و ھ&و د$الفنية  هري ب<غي له د$$تھو أسلوب تعبي  

  .)2(، فإن المعنى مردد و اللفظ واحد  أسرع أسرع: كقولك لمن تستدعيه 

تكرار ھذا التعريف $ يخرج عن تعريف القدماء ، ويكون الأواللفظة أو الجملة ، و يكون التكرار بالحرفو  

حيث " ابن رشيق " تكرار لفظي و تكرار معنوي ، و ھذا ما فعله : لذلك قسم إلى قسمينفظ أو المعنى وعادة في الل

  . )3(ما يوجد في اللفظ والمعنى ھو الخذ$ن بعينه رى أن للتكرار مواضع يحسن فيھا ومواضع يقبح فيھا،وي

  

  

  .135، ص 5، ج) كرر(ابن منظور، لسان العرب ، مادة  )1(

  .09، ص  1983، 1سيد شيخون ، أسرار التكرار في لغة القرآن ، مكتبة الكليات ا�زھرية ، طمحمود ال )2(

  .70، ص  2ابن رشيق ، العمدة ، ج )3(
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ضرب من ، ذلك �نه سر من أسرار القرآن واستثنى جمــھور الب<غيين ظاھرة التكرار في القرآن الكريمو

جانب من جوانب اAعجاز �نه يحق&ق  ھوف إ$ في كتاب Y تعالى وضروب القدرة اAبداعية في فن القول $ يعر

فالتكرار ـ إذن ـ ظاھرة ب<غية $ " إرساء الفضائل في أعماق الناس ته في تثبيت العقيدة في النفوس وبالتكرار مھم

نة المتق&ولين، لس&أجم&ل م&ن أن تتط&اول إلي&ه أ$ كل من له بصر بفنون القول ، وھو في الق&رآن أروع ويفطن إليھا إ

    )1(" إذا جاز أن نستنكر بعض صور التكرار في ك<م الناس، فحاشا أن يظن ھذا الظن في ك<م Y تعالى و

قد كانت العرب قديما تستثقل تكرير ألفاظھا و تحاول بكب الطرق تحاشي ذلك ، فھم $ يعمدون إلى ذل&ك و  

ق&م : ة عل&ى ق&وة مراع&اتھم ل&ه نح&و ق&ولھممن تجشمھم إياه د$ل&فيجعلون ما ظھر " إ$ إذا كانت عنايتھم بذلك أقوى 

، ول<بتع&اد ع&ن )2(" أي اLذان Y أكب&ر Y أكب&ر Y أكب&ر Y أكب&ر:وق&ولھم فيم&ا $ب&ـد م&ن توكي&ـدهقائما ق&م قائم&ا ، 

  .)3("صعون ني القوم أجمعون أكتعون أبجاء: كقولھم" ة بين الحروف في ك<مھم التكرير عمدوا إلى المخالف

ر  ــ&&ـة م&ن الق&رآن و الح&ديث والشعأم&ا مفھ&وم المح&دثين للتك&رار، فق&د تعرض&وا ل&&ه أثن&اء دراس&اتھم التطبيقي&  

: ھا ــ، وعبرت عنه بقول)قضايا الشعر المعاصر ( التي تناولته في كتابھا و" نازك الم<ئكة " ن بين ھؤ$ء نجد مو

متسلطة على الشاعر ، و ھو بذلك أحد ا�ضواء ال<شعورية التي يسلطھا فالتكرار يضع في أيدينا مفتاحا للفكرة ال" 

إل&&ى جان&&ب ھ&&ذه ا�ض&&واء النفس&&ية الت&&ي يس&&لطھا ، و)4(" الش&&عر عل&&ى أعم&&اق الش&&اعر فيض&&يئھا، بحي&&ث تطل&&ع عليھ&&ا 

  .التكرار فھناك ايضا ـ و $ شك ـ جوانب د$لية أيضا 

التن&اوب ف&ي الحرك&ة " ل&ى ف&ي الحي&اة اليومي&ة القائم&ة عل&ى فھ&و يتجللتك&رار  "محمد الحسناوي "فھوم أما م  

 ، فق&د)5(" ھ&و الترجي&ع في تردي&د لف&ظ واح&د و معن&ى واح&د ووالسكون، أو في تكرير الشيء على أبعاد متساوية و 

الك&ر : (ھ&و الترجي&ع ال&ذي يحيلن&ا إل&ى تعري&ف الق&دامى للتك&رار ح&ين ق&الوا ربط مصطلح التكرار بمص&طلح أخ&ر و

  ).على الشيء و منه التكرار  رجوعال

  

  

  .42 ، ص 1،2003 اب الحديث،القاھرة ، ط،دار الكت)دراسات نقدية و أدبية حول اعجاز القرآن(ص�ح الدين محمد ع التواب، النقد ا�دبي )1(

  . 292، ص1998، 1ط و النشر والتوزيع ، صاحب أبو جناح ،دراسات في نظرية النحو العربي و تطبيقاته ، دار الفكر للطباعة )2( 

  .292المرجع نفسه ، ص  )3(

  .177 ،176 ، ص  1983، 7لم�يين ، بيروت ، طنازك الم�ئكة ، قضايا الشعر المعاصر ، دار العلم ل )4(

   .256، ص  1986، 2محمد الحسناوي ، الفاصلة في القرآن ، المكتب ا<س�مي ، بيروت ، ط )5(

  

  

  

    

  

  : بتقسيم التكرار إلى ث<ث أقسام " نازك الم<ئكة " قد قامت و
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  ).فبأي أ$ء ربكما تكذبان ( مثل : تكرار بياني >   

  .كتكرار كلمة أو عبارة في ختام كل مقطوعة من القصيدة : تكرار التقسيم >   

  .)1(العبارة تؤدي إلى رفع مستوى الشعور في القصيدة إلى درجة غير عادية:تكرار الشعوري>   

    

التي تھدف لتركيز  من سبيل اAقناع و من أقوى الوسائل" غراض التكرار فإلى جانب أنه أما الحديث عن أ  

، ف&إن ل&ه )2("انتباھ&هھذا كله فوق ما للتك&رار ـ م&ن التل&وين ف&ي التعبي&ر ـ م&ن تنش&يط الس&امع وتحري&ك و. . . الرأي 

الش&ھرة وش&دة ، الت&وبيخالتقري&ر ووا$س&تغاثة، والتعظ&يم ا$زدراء وال&تھكم، والوعي&د والتھدي&د، وك&" أغرض أخرى 

  . )3("اAشادة بذكرهالتوضيح بالمھجو، والتنويه بالمكرر و

ا، ــ&ـع ال&ذي ينب&ع م&ن القص&يدة ذاتھباAيق&ا إحساس&هبحس&ب  ضا�غ&رايستطيع المتلقي أن يف&رق ب&ين ھ&ذه و  

نغمت&ه عن&ف فلك&ل حركت&ه والالتھوي&ل والتنويه به، ليس كالذي يصحب الذي يصحب التلذذ بذكر المكرر و فاAيقاع"

  .)4(" الخاصة 

ء القص&يدة فضا باستغ<لنفعية و ذلك جمالية ، و: قد جمع بين وظيفتين للتكرار أيضا وظائف عني بھا، فو  

إذا ارت&بط ھندس&ة القص&يدة وتوزي&ع حروفھ&ا و التناسق ف&يفأما التوزيع فيقوم على النظام وتوزيعا ، شك< ومعنى و

  .)5(فيه، أما من ناحية الشكل فتغدو القصيدة ذو وظيفة وقيمة جمالية ذلك بالمعنى كان زيادة 

البني&&ة الش&&عرية ذات طبيع&&ة تكراري&&ة ح&&ين تن&&تظم ف&&ي نس&&ق " أن ) LOTMAN" (لوتم&&ان"ل&&ذلك ي&&رى  و  

  .، لتبني معمارا شعريا مثق< بالقيم الروحية و الد$$ت النفسية المخبوءة تحت الكلمات )6( "لغوي

  

  

  . 280لم�ئكة ، قضايا الشعر المعاصر ، ص  نازك ا )1(

  .41ص�ح الدين محمد ع التواب ، النقد ا�دبي ، ص   )2(

  .21،22محمد السيد شيخون ، أسرار التكرار في لغة القرآن ، ص   )3(

  . 197عبد الرحمن تبر ماسين ، البنية ا<يقاعية ، ص   )4(

  .198المرجع نفسه ، ص   )5(

   .63 ص ،1995،تحقيق محمد فتوح، دار المعارف، بيروت، دط، "بنية القصيدة " حليل النص الشعري ، يوري لوتمان، ت )6(
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الضوء على نقطة حساسة يسلط " و الدراسة و التحليل فھو  ا$ھتمامفالتكرار يشكل ظاھرة مھمة تسترعي 

الناق&د ا�دب&ي ال&ذي ي&درس $ل&ة نفس&ية قيم&ة تفي&د ھو بھذا المعنى ذو دويكشف عن اھتمام المتكلم بھا، و، في العبارة

  .)1("يحلل نفسية كاتبه ا�ثر و

ا و ـقمن&ا بتبي&ان د$$تھ&ديث عن تكرار الحروف بشكل مفص&ل ولقد خضنا سابقا في البنية الصوتية في الح

ل&ركن الث&اني ا" تش&كل قيمتھا الجمالية، أما في ھذا المبحث نخص&ص الح&ديث ع&ن تك&رار الكلم&ات ،ذل&ك أن الكلم&ة 

ق&د ارتأي&ت أن أدرس تك&رار الكلم&ات م&ن خ&<ل أنم&اط معين&ة ، و)2(" مباشرة بعد الصوت في بناء ال&نص الش&عري 

تكرار النھاية ، �ن ھذه ا�نماط م&ن التك&رار ، وتكرار المجاورة ، وتكرار البداية ، وا$شتقاقتكرار :تكرار و ھيل

  .ھي ا�كثر وفرة مقابلة با�نماط ا�خرى

    

  : ا�شتقاقتكرار ) 1   

الت&&ي $ تختل&ف إ$ ف&&ي بنيتھ&ا الص&&رفية بالقي&اس إل&&ى ت المش&تقة م&&ن نف&س الج&&ذر اللغ&وي وي&تم ب&ين الكلم&&او  

  .)3(بعضھا 

  .)4("كبير في الشعر العربي القديم باھتماماLليات التوازنية التي حضيت " شتقاق من $يعتبر او  

  ـد واء كان ذلك بقصد أو من غير قصــي قصائد ديوانه سر بشكل كبير فـمده الشاعــد اعتـلقو  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .276نازك الم�ئكة ، قضايا الشعر المعاصر ، ص   )1(

  .73مراد عبد الرحمن مبروك ، من الصوت إلى النص ، ص   )2(

  .92حسن الغرفي ، حركية ا<يقاع في الشعر العربي المعاصر ، ص   )3(

   .205 ، ص2001، 1الصوتية ، افريقيا الشرق ، الدار البيضاء، المغرب ،ط محمد العمري ، الموازنات )4(

  

  

  

  

  

  : تظھر أشكاله من خ<ل ھذا الجدول  و
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  الصفحة  عنوان القصيدة  الكلمات المشتقة

  29  مناجاة الم0ك الغائب  جرحك ـ جرحات

  45  عولمة الحب عولمة النار  يرى ـ يراه

  55  عولمة الحب عولمة النار  تنسى ـ أنسى ـ ينسى ـ ننسى

  58  عولمة الحب عولمة النار  أتعبتني ـ أتعبتھا 

  61  عولمة الحب عولمة النار  أشتھي ـ يشتھى 

  72  شيئية  شئتني ـ شئته 

  73  شيئية  أجيء ـ جئتني 

  73  شيئية  لمتني ـ لمته 

  73  شيئية  كنتني ـ كنته

  78  فرح جنوبي  صمتي ـ الصمت

  85  جد الشمسحجر لم  قالت ـ قالوا

  88  تھويمات عاشق أوراسي  تغلق ـ أنغلق

  92  تھويمات عاشق أوراسي  جرحي ـ جرحھمو

  92  تھويمات عاشق أوراسي  قال ـ قالوا

  93  تھويمات عاشق أوراسي  الجرح ـ جرحه 

  93  تھويمات عاشق أوراسي  يطفئ ـ أطفئھا 

  93  تھويمات عاشق أوراسي  العنقاء ـ اعتنقت 

  94  تھويمات عاشق أوراسي  جبين ـ جبينه 

  95  ص0ة للدم  الرفات ـ رفاتي 

  95  ص0ة للدم  بذور ـ البذور

  96  ص0ة للدم  سرا ـ السر

  97  ص0ة للدم  ص0ة ـ ص0تي 

  105  الريح  ترقص ـ يرقصون 

  109  رحيل  أحرسھا ـ تحرسني 

  146  أسد الزبربر  الك0م ـ يتكلما 
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من ھذا القبيل ما نجده في ، و)1(" يعمل على تعميق اAحساس بالموقف  نماإليس مجانيا و ا$شتقاقو ھذا "   

  :قول الشاعر 

   كِ وْ سَ نَ  ذْ إِ  ةِ ب5 حِ ا;َ  حَ رْ ي جُ حِ تَ فْ تَ  �َ     

  )2( دْ لَ البَ  ـاتِ حَ رُ جُ  نْ مِ  كِ حَ رْ جُ  إن5 فِ     

  

 إحساسهزيادة في عمق وة جرح تأكيد على الشعور با�سى وا�لم، وفي ايراده تنبيه للمتلقي ففي تكرار كلم  

و  إبداعيةھذا التكرار إذا ليس من قبيل العبث اللغوي الذي $ طائل منه، بل يخلق من جرائه طاقة بعمق الجرح، و

قيمة جمالية تأكد على قيمة التكرار كظاھرة أسلوبية، كما ظھ&ر لن&ا التماس&ك ف&ي الع<ق&ات اAنس&انية ب&ين ا�ف&راد و 

ففي ھذه الع<قة الجزئية ـ ع<قة الجزء من الك&ل ـ أو ع<ق&ة الف&رد ) ن جرحات البلد جرحك م( الذي حققته عبارة 

، تحقيقا لمعاني التماسك اAنساني الذي أفض&ى ب&دوره إل&ى تماس&ك لغ&وي م&ن حي&ث الد$ل&ة و تش&ابكھا م&ن تمعهبمج

  .خ<ل التكرارية 

  : أما في قول الشاعر   

  !ى سَ نْ نَ سَ . .  ءٍ يْ شَ  لH ى كُ ھَ تَ انْ   

  . . ى سَ نْ تَ  ى وَ سَ نْ أَ  تُ نْ ا كُ ذَ إِ : "  تُ بْ جَ أَ◌َ   

  ى سَ نْ يَ  كَ رُ يْ غَ  وَ          

  . .  كَ لُ وْ قَ  ي وَ لِ وْ قَ  حُ بِ صْ يُ  وَ   

  "ىسَ مْ أَ "  وَ   " انَ كَ "  مِ كْ ي حُ فِ       

  )3(" ى ؟ سَ نْ تُ  مِ الد5  ةُ رَ طْ قَ  لْ ھَ فَ       

  

إليھ&ا ھرة التك&رار ف&ي الش&عر س&مة ي&أنس أن النفس البشرية بطبيعتھا تأنس إلى كل شيء مختلف، كذلك ظا  

ننس&ى ـ (ھ&ي س الكلمة في أواخر ا�سطر وفي تكرار نفمثيرة، ويحاول اقتناص ما وراءھا من د$$ت المتلقي ، و

  فتم ذلك بفعل الحالة الشعورية المسيطـرة ) تنسى ـ ينسى ـ أمسى ـ تنسى 

  

  

  .92معاصر ، ص حسن الغرفي ، حركية ا<يقاع في الشعر العربي ال )1(

  .29، ص  الديوان )2(

  . 55نفسه ، ص   المصدر )3(
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  .)1(الغرض من ذلك تعميق اAحساس بھذه الحالة وعلى نفس الشاعر 

يأخذ طابعا متميزا في قدرته على ترتيب الد$لة و النمو بھا تدريجيا ف&ي نس&ق أس&لوبي ) الترديد ( يكاد و"   

، فقد حق&ق م&ن خ&<ل تردي&ده لتل&ك ا�لف&اظ ص&ورة ذھني&ة رس&مھا "النسيان " لمة لك )2(" يعتمد على التكرار اللفظي 

  .تواليھا  ي في مخيلته تصور التدرج والنمو في تعاقب ا�حداث والمتلق

  :و في قول الشاعر   

  )3( قُ سِ ت5 يَ  اتِ يَ اEَ بِ  ض. الغَ  هُ ينَ بِ ا جَ يَ  وَ      اءِ يَ رِ بْ الكِ  ينُ بِ جَ  اتُ يَ اسِ الرَ     

  

ية ر في ھذا البي&ت جب&ال ا�وراس الراس&يات بجب&ين الكبري&اء أي ع<م&ة عل&ى الش&موخ وناص&يصف الشاع  

في و) و يا جبينه الغض باLيات (  يكرر لفظة جبين التي ذكرھا في صدر البيت قائ<حاقلة با�مجاد والبطو$ت، و

اAعج&از البط&ولي الت&ي حققھ&ا  آي&اتى عل& )4(" الت&دليل تھدف إلى التقرير والتبيين و" في المعنى  ھذا التكرار زيادة

�نھ&ا جالب&ة ) جب&ين ( من يقرأ صدر البيت يتوقع أن تتكرر لفظ&ة $تھم ، ومقاتلو جبال ا�وراس الشاھدة على بطو

، و ف&ي ھ&ذا التعبي&ر )5(لھا من خ<ل اAيحاء النابع من اللفظ ا�ول بتوقع الثاني ، فاAيحاء رابط م&ن رواب&ط الت&ذكر 

  .من  د$$ت  إليهقدرة الشاعر على انتقاء ألفاظه وطواعيتھا له حتى تحقق ما يصبو د$لة على 

  : كما ينطبق ھذا التحليل على قول الشاعر 

  )6(ولُ غُ  ةِ يعَ جِ الفَ  ءِ بْ عِ  نْ مِ  تُ مْ الص5 وَ   ي دِ ى يَ لَ عَ  دH شُ اَ . . ي تِ مْ ي صَ نِ الُ تَ غْ يَ   

  

تقرير و تبيين و تدليل عل&ى حقيق&ة الص&مت ال&ذي ) صمتي ـ الصمت ( ففي تكراره للفظة الصمت في قوله

  .وصفه بالغول 

  

  

  

  .81حسن الغرفي ، حركية ا<يقاع في الشعر العربي المعاصر ، ص  )1(

  .300محمد عبد المطلب ، الب�غة و ا�سلوبية ، ص   )2(

  .94، ص الديوان )3(

  .229المرجع السابق ، ص   )4(

  .299المرجع نفسه ،ص   )5(

  .78، ص   مصدر السابقال )6(
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  " :شيئية " قول الشاعر في قصيدته  ا$شتقاقمن نماذج تكرار و

  )1( ـهِ تِ ئْ ا شِ مَ  تُ ئْ شِ . .  ءْ شِ  ينَ ولِ قُ تَ    ــهُ تُ ئْ ا شِ نً طَ ي وَ نِ تِ ئْ ا شِ مَ كَ     

  :قوله أيضا و  

  )2( ـــهِ ـتِ ئْ ي شِ الذ.  ل5 كُ  نَ ا;َ  كِ لَ     ي نِ تُ ئْ ا شِ مَ  تُ ئْ ي ، شِ نِ تِ ئْ ا شِ مَ كَ     

و م&ا تبعھ&ا م&ن مش&تقات فق&ط  )  ش&ئت( من يقرأ ھذين البيتين ي<حظ وجود تكرار ليس على مستوى لفظ&ة   

يمكن اختزالھما في عبارة واحدة تك&ون لھ&ا ، وبيتين أيضا و ما ساقاھما من معنىبل حصل التكرار على مستوى ال

  .ه من إيحاءات متفرعة عنھا الصحيح بكل ما تحمل ا$تجاهالقدرة على توجيه المعنى نحو 

  " : ص<ة للدم "  أما في قول الشاعر في قصيدة   

  ي اتِ ذَ  ي وَ تِ كَ لَ مْ مَ  اءَ نَ بِ  تُ دْ عَ أَ     ي اتِ فَ رُ  نْ مِ  وَ  اتِ رفَ الH  نَ مِ  تُ عْ لَ طَ     

َ فَ     يوحِ رُ  ورَ ذُ بُ  ابِ رَ ى التH لَ◌َ عَ  تُ رْ ثَ نَ        )3( اتِ ـرَ فُ  0َ بِ  ورُ ذُ البُ  تِ عَ نَ يْ أ

  

ال&&ت<ؤم ب&&ين المواق&&ع ة تخ&&ف عل&&ى القل&&ب بفع&&ل ا$نس&&جام ومتع&&ة س&&معي" لن&&وع م&&ن التك&&رار يح&&دث إن ھ&&ذا ا  

كأنه ينبه الق&ارئ و يلف&ت انتباھ&ه على مدلول الكلمة ا�ولى و ا، فض< عن ذلك ن<حظ أن ھناك تركيز)4(" المكررة 

طلع&ت (ئناف بتكري&ر اللفظ&ة م&رة ثاني&ة ـ ، ثم يتم ا$ستأخبارھاحتى يستقر معناھا في نفسه فيطلب المزيد من  إليھا

نث&رت عل&&ى : (لنس&بة للبي&&ت الث&اني حي&ث يق&ول ك&ذلك ا�م&ر با، وـ&. . . ) وم&ن رف&&اتي ( ث&م يس&تأنف ) م&ن الرف&ات 

ھ&و ا ھن&ا أم&ام ن&وع أخ&ر م&ن التك&رار وكأنن&، و. . .)فأينع&ت الب&ـذور : ( ول ، ثم يستأنف الق&)التراب بذور روحي 

  .يتم فيه استئناف الك<م عن المكرر تكرار التصدير الذي

  

  :تكرار المجاورة ) 2   

  المجاورة تمثل لونــا و" لتجاور بين لفظتين متتابعتين ذا النمط من التكرار على أساس اــيقوم ھ  

  

  

  

  .72 ، ص الديوان )1(

  .73، ص  المصدر نفسه )2(

  .95 ، ص  المصدر نفسه )3(

  .91 ي الشعر العربي المعاصر ، ص قاع فحسن الغرفي ، حركية ا<ي )4(
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بديعيا مستق< بحيث يتردد في البيت لفظتان، كل واحدة منھما بجان&ب ا�خ&رى، أو قريب&ا منھ&ا، م&ن غي&ر أن تك&ون 

  .)1(" لغوا $ يحتاج اليھا  إحداھما

  : تظھر لنا الكلمات المتجاورة في ھذا الديوان من خ<ل الجدول التالي و  

  الصفحة  عنوان القصيدة  ةالكلمات المتجاور

  46  عولمة الحب عولمة النار  كذا و كذا و كذا 

  46  عولمة الحب عولمة النار  غار و غار 

  78  فرح جنوبي  ھوى و ھواك 

  79  فرح جنوبي  وجھي ـ وجه

  79  فرح جنوبي  طير و طير 

  84  حجر لمجد الشمس  طفل و طفل

  91  تھويمات عاشق أوراسي  العين بالعين

  99  سنابل الجنة  تكنت و كن

  99  سنابل الجنة  دائرة دائرة

  103  الريح  وجھي و وجھك

  103  الريح  الدرب ـ الدرب

  107  رحيل  مدينتنا  مدينه

  115  دوائر الصمت  يمتد و يمتد

  116  صمت الدوائر  بعيد بعيد

  117  صمت الدوائر  جرحا و جرحا

  117  صمت الدوائر   حرف و حرف 

  136  ا;سمرالحلم   الغرباء بالغرباء

  142  اغتراب  وجھك ـ وجھي

  142  اغتراب  قلبك ـ قلبي

  145  أسد  الزبربر  عمرك ـ عمرك 

  147  أسد  الزبربر  نحبك ـ نحبك

  

  

   .301 مطلب ، الب�غة و ا�سلوبية ، ص محمد عبد ال )1(
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ا$سمي، التجاور  ھناك نماذج كثيرة في شعر عز الدين ميھوبي من ھذا النمط، من بينھا ما ھو على أساس

  .ما ھو على أساس التجاور الفعليو

  : التجاور اAسمي >    

  : و من أمثلته قول الشاعر  

  ي نِ طُ م. قَ ي تُ مِ أُ وَ   

  0ةٍ صَ  ل. كُ  دَ نْ عِ   

  )1( ةً رَ ائِ دَ  ةً رَ ائِ دَ  ب5 ي الحُ نِ عُ ضِ رْ تُ وَ   

  

نكرة مك&رر، وك&ان الھ&دف  الذي جمع بين اسم ا$سميإن ھذا التشكيل اللغوي ضرب من أضرب التجاور 

من ورائه ھو توضيح الصورة و تقريبھا إلى اAدراك، فھذه الصورة يتمخض عنھا شحن روح الشاعر بكل معاني 

الحب، فعبر عن ذلك بص&ورة الطف&ل ال&ذي ينھ&ل م&ن ص&در أم&ه العاطف&ة و الح&ب والحن&ان كم&ا ينھ&ل م&ن ص&درھا 

  .غذاؤه 

  :أما في قوله 

   احِ يَ الر.  ل5 كُ  مُ وِ اقَ يُ  عٌ ارِ شَ  انَ كَ  وَ   

   ورِ يُ ي الطH ذِ ھَ  ئَ اطِ شَ  نَ كِ لَ  وَ   

  )2(  يدٌ عِ بَ .   .يدٌ عِ بَ   

  

ا$ستغراق الزمني للوصول يغة واحدة تعبر عن بعد المسافة والمكررة بص) بعيد (سمي لكلمة $فالتجاور ا

  .إلى شاطئ الطيور كما عبر عنه

  : الشاعر في بعض ا�حيان تتجاور ث<ث ألفاظ كما في قول و

َ سْ يَ  انَ ي كَ بِ أَ      )3(ا ذَ كَ  ا وَ ذَ كَ  ا وَ ذَ كَ  نْ ي عَ نِ لُ أ

  

  

  .99 ، ص الديوان )1(

  .116، ص  المصدر نفسه )2(

  .46 ، ص  المصدر نفسه )3(
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( ؤول عنه �ن لفظة $ الشيء المسل من دون أن يحدد كيفية السؤال ويوحي لنا ھذا التكرار بكثرة التساؤو

  .معة لكل شيء جاشاملة و) كذا

  :  التجاور الفعلي>    

  : و من أمثلته قول الشاعر   

   تُ نْ كُ  وَ  تُ نْ كُ  وَ     

  ي م. أُ  يْ ف5 ى كَ لَ عَ     

  )1(،،  اءْ عَ دُ  وبُ ذُ أَ          

  

ين ـ&&ـص&&وره الراس&&خة ف&&ي ذاك&&رة الحناس&&تدعاء لص&&ورة الماض&&ي بذكريات&&ه و) كن&&ت ( إن ف&&ي تك&&رار الفع&&ل   

  .آمالهفويته وبراءته و أح<مه ووالشوق إلى استرجاعه بكل ع

  : أما في قوله   

         تِ مْ الصَ بِ  رُ اعِ ى الش5 وَ تَ اكْ وَ     

   لْ حَ رْ يَ  مْ لَ  وَ         

◌َ  فٍ رْ حَ لِ  حْ بَ كْ يَ  مْ لَ وَ         دH تَ مْ يَ  وَ  دH تَ مْ ل يَ ظ5

  )2( هْ احَ مَ جِ                

    

  .)3(" هراريتاستمتجسيد ھو تصعيد الفعل و و الھدف من وراء ھذا التجاور الفعلي"   

  : و كذلك ا�مر بالنسبة لقول الشاعر   

  )4(ا مَ ن5 ـ إِ  كَ بH حِ نُ  مْ ـ كَ  كَ بH حِ ا نُ ن5 أَ     ا نَ رَ ذْ عُ  رِ بُ رْ بُ الزH  دَ ا اسَ يَ  انُ دَ يْ زَ     

  

تأكي&دا لبيت تعبيرا عن الحالة النفس&ية والتي تعد كنقطة اشعاع مركزة في ھذا ا) نحبك( إن في تكرير كلمة 

  .الحب اتجاه الممدوح على مشاعر 

  

  

  .99 ، ص الديوان  )1(

  .115، ص  المصدر نفسه )2(

  .93حسن الغرفي ، حركية ا<يقاع في الشعر العربي المعاصر ،ص   )3(

  .147، ص   المصدر السابق )4(
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  :تكرار البداية ) 3   

ون تكرارھ&ا بش&كل متت&ابع ة في بداية بعض ا�سطر الشعرية ويك&في ھذا النمط تتكرر لفظة أو صيغة معين  

يسمى أيضا ب&التكرار اAس&تھ<لي، وم&ن نماذج&ه م&ا رص&دناه تؤدي في السياق د$$ت معينة، و غير متتابع حيثأو

  : في ھذا الجدول 

  عدد التكرار  الصفحة  عنوان القصيدة  الكلمات المكررة في البداية 

  03  10  النھر  ھل قطرة

  04  11  ماجدة  تجيئين

  04  24  الوردة صھيل  � تسألوا

  03  25  صھيل الوردة  � شيء

  03  29  مناجاة الم0ك الغائب  من

  03  35  محنة الطاھر يحياوي  � 

  03  37  محنة الطاھر يحياوي  ھل

  03  48  عولمة الحب عولمة النار  � يعرف ـ تعرف

  03  49  عولمة الحب عولمة النار  لمن

  03  50  عولمة الحب عولمة النار  لك

  02  57  مة الحب عولمة النارعول  ربما أخطأ

  03  73  شيئية  كطفل

  04  81  استنزاف  و كوني

  02  85  حجر لمجد الشمس  قسما

  02  85  حجر لمجد الشمس  وطن

  02  87  حجر لمجد الشمس  قدر

  02  89  تھويمات عاشق أوراسي  و أسأل

  04  96/97  ص0ة للدم   لعينيك

  02  110  سنبلة الجنة   الناس

  04  111  سنبلة الجنة   �

  02  111  سنبلة الجنة   وحدي

  

  

  : و من نماذج ھذا النمط من التكرار قول الشاعر   



ظواھر أسلوبية                   الفصــل الثالث                                                                             
  فنية في الديوان

 

 - 157  -

   هْ امَ مَ حَ  لَ ثْ مِ   يــنَ يئِ جِ تَ            

   انْ يَ دِ نْ الس.  وَ  قِ رْ الش5  قَ لَ أَ  ةً لَ امِ حَ   يــنَ يئِ جِ تَ            

   ةْ امَ مَ غَ  انِ نَ زِ تَ خْ تَ  اكِ نَ يْ عَ   يــنَ يئِ جِ تَ            

   انْ رَ طِ مْ تُ  حٍ رَ فَ  نَ مِ  وَ                   

  )1( سِ مْ الش5 كَ   يــنَ يئِ جِ تَ           

  

موقعا مركزيا في ھذا النموذج، فھو يھيمن في ھذه ا�سطر على بناء القص&يدة كك&ل ) تجيئين( يحتل الفعل   

و يمك&ن اخت&زال  إذ يشكل موقعا لتوالد العديد من الجمل حيث تتفرع في أشكال مختلفة لتعبر عن المعنى المقصود،

و كذلك ا�مر  )2(" ودة ـــيمتلك القدرة على توجيه تلك الجمل نحو الد$لة المرص" ھذا الفعل المكرر إلى لفظ واحد 

  : بالنسبة لقول الشاعر 

  ياتِ جَ ي نَ لِ  كِ دُ قْ وَ  وَ .. ي رِ دْ ى صَ لَ عَ     ا دً رْ بَ  تِ نْ كُ فَ  تُ قْ رَ تَ احْ  كِ يْ نَ يْ عَ لِ           

َ فَ     ي ينِ بِ ى جَ لَ عَ  تُ رْ سَ كَ انْ  ْيكِ لَِعْينَ              ــــي اتِ بَ سُ  نْ عَ  ةَ ارَ جَ الحِ  تُ رْ ثَ أ

  ـــاتِ بَ ي ثَ فِ  ةِ ارَ شَ الـبِ بِ  كِ تُ ئْ جِ  وَ     ي رِ مْ عُ  ولَ صُ فُ  فتُ َح◌ْ تَ لْ اِ  لَِعْيَنْيكِ           

  )3(ــــياتِ وَ الل5  مَ 0َ حْ أَ  ي وَ تِ نَ مِ أزْ  وَ      ي رِ مْ عُ  يقَ رِ طَ  تُ رْ صَ تَ خْ اِ  لَِعْيَنْيكِ           

  

وسيقيا تناغم قد أضفت على ھذه ا�سطر نغما مسيا في ھذه ا�بيات، وموقعا رئي) لعينيك ( فقد شكلت لفظة   

  : يمكن اختزالھا في لفظة واحدة بالشكل اLتي مع د$لة ا�بيات و

  

  . . .  اْحَتَرْقتُ                    

  . . .  اْنَكَسْرتُ                       لَِعْيَنْيكِ     

  . . .  ِاْلَتَحْ◌فتُ                     

  . . . ِاْخَتَصْرتُ                     

  

  

  .11 ، ص الديوان )1(

  .91 اع في Uشعر العربي المعاصر ، ص حسن الغرفي ، حركية ا<يق )2(

  .97 -96، ص  المصدر السابق )3(
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، في حين أنه يتغ&زل بعش&قه بامرأة كأنه يتغزلؤنث المفرد، و جاءت بغرض الغزل وكلھا موجھة إلى المو  

  .ھو الوطن ا�بدي حتى الشھادة و

  : أما في قول الشاعر في موقع أخر   

َ ا بِ مً سَ قَ              ـيمِ ن5 ھَ جَ ي بِ تِ ن5 جَ بِ  ينِ تْ لَ بْ القِ بِ     ــامَ الد. بِ  ةِ ارَ جَ الحِ  الِ فَ طْ أ

  )1( مِ قَ لْ العَ بِ ..ى غَ الل5 بَ .. ا ابَ تَ العَ بَ     سِ ارِ وَ الن5 بِ ..  مُ اوِ قَ يُ  ونٍ تُ يْ زَ ا بِ مً سَ قَ           

  

النض&ال ة وــ&ـإلحاح على تحقيق الھدف فجاء بصيغة القسم تأكي&دا عل&ى المقاومــوفي ھذا التكرار إصرار و  

قوي&ا م&دويا ص&ارخا ذا ص&دى مح&رك وم&ؤثر ف&ي المتلق&ي لش&حن ا�رواح  حتى تطل&ع ش&مس الحري&ة فج&اء إيقاعھ&ا

  .الھمم و

  :نفس الموقع تأكيدا للقسم يستأنف القول في و  

  مِ ـــرH بَ تَ  دَ عْ بَ  سَ مْ الش5  يدُ عِ يُ  رٌ جَ حَ   ا ـ ھَ ضُ بْ نَ  عِ ارِ وَ لش5 ي ـ لِ تِ أْ يَ سَ  نٌ طَ وَ           

  )2(مِ لد5 لِ ..ةِ ارَ جَ حِ لْ لِ  صُ قُ رْ يَ ..  وِ حْ الص5 بِ           ـــيشِ تَ نْ يَ  ةِ يقَ قِ الحَ  الِ فَ طْ ;َ  نٌ طَ وَ           

  

  : لبداية أيضا قوله من نماذج تكرار او  

  .. ي نِ طَ ا وَ يَ  _ُ    كَ لَ            

   اتُ يَ نِ مْ ا;ُ  وَ  رُ صبْ و لك   ال5               

   وحُ الرH     كَ لَ            

  )3( دْ سَ الجَ  كَ عْ سَ يَ  مْ لَ  نْ إِ       

  

  �يوج&ه د$ل&ة الس&ياق بوص&فه يش&كل بف&رض حض&وره عل&ى المتلق&ي و" س&طر إن الموقع المكرر ف&ي ھ&ذه ا

  ما يسھم في خـلق توازن نظمي ـ  مفتاحا يمكن اختزاله في موقع ثابت، فھو من ھذه الناحية بقدر

  

  

  

  

  .85 ، ص الديوان  )1(

  .85 ، ص المصدر نفسه  )2(

  .50، ص   المصدر نفسه )3(
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  )1(" عروضي، يعمل بحضوره و استرساله على تعميق الد$لة عن طريق التداعي في التصوير 

�مر بالنسبة لقول الشاعر و كذلك ا   :  

َ طَ خْ ا أَ مَ ب5 رُ           هُ تَ لَ بْ قِ  بُ لْ القَ  أ

َ طَ خْ ا أَ مَ ب5 رُ          )2( هُ تُ لَ بْ قُ  مُ الفَ  أ

  

م&ن عوام&ل  <ً ، يعتب&ر ع&امالص&دارة) ربم&ا أخط&أ ( ه التركي&ب و في ھذا الموقع من التكرار الذي يحتل في&  

ي، و قد كان التوازي من الجانب الصرفي و النحوي الذي يھدف إل&ى الربط النظمي الذي غالبا $ يصاحب بالتواز

    .)3(خلق توازن بين المواقع النظمية

  

  :تكرار النھاية ) 4   

يدعى ھذا النوع م&ن التك&رار بتك&رار النھاي&ة �ن موق&ع الكلم&ة المك&ررة تك&ون ف&ي خت&ام ا�س&طر الش&عرية   

  : دول بشكل متتابع و من نماذجه ما رصدناه في ھذا الج

  عدد التكرار  الصفحة  عنوان القصيدة  الكلمات المكررة في النھاية 

  02  15  ماجدة  وقعي 

  02  16  ماجدة  تكبر فينا

  02  23  صھيل الوردة  تعرفين

  02  99  سنبلة الجنة  وجھي 

  02  120  صمت الدوائر  يمر

  02  124  سكيكدة  ليس إ�

  02  134  الحلم ا;سمر  البداية

  

  

  

  .50 اع في الشعر العربي المعاصر ، ص ، حركية ا<يق حسن الغرفي )1(

  .57 ، ص  الديوان )2(

   .50 المرجع السابق ، ص  )3(
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  : يكفينا من نماذج ھذا النمط من التكرار ھذين النموذجين و

  : النموذج ا�ول   

  ي ھِ جْ وَ  نِ وْ ي الكَ فِ  رَ ثَ عْ بَ تَ        

  )1(ي ھِ جْ وَ  نِ وْ ي الكَ فِ  جَ ھ̀ وَ تَ       

  

  :  الثانيالنموذج 

   رa مُ يَ   مٌ وْ يَ  وَ       

  )2(  رa مُ يَ  رٌ ھْ شَ  وَ       

  

لھا د$$تھا المتمي&زة، إ$ أن&ه جم&ع ب&ين الشاعر في تكرير ھاتين اللفظتين، فكل لفظة في موقعھا و لقد تأنق  

زي ھنا من قبيل التوازي لتواالم<حظ أن اھيمنت بجوھا الموسيقى الرنان، و ھذين النموذجين ظاھرة التوازي التي

النحوي، كما أننا لو قمنا بتقطيع المقطعين تقطيعا عروضيا سن<حظ أن ك< النموذجين متساويين نظمي&ا الصرفي و

  : و عروضيا 

  َو َيْوٌم  َيُمرa     ي ھِ جْ وَ  نِ وْ ي الكَ فِ   رَ ثَ عْ بَ تَ     

    //0/   //0 /0/  /0/0                         //0/0//0/  

  َو َشْھٌر َيُمرa        ي       ھِ جْ وَ  نِ وْ ي الكَ فِ  جَ ھ̀ وَ تَ     

    //0/  //0 /0/  /0/0        //0/0//0/  

  

  

  

  

  

  .99 ، ص  الديوان )1(

   .120، ص  المصدر نفسه )2(
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  .التـناص : رابعا 

الد الذي يخلق نوعا اLداب العالمية يرى بأنھا تحقق نوعا من أنواع التون المطلع على الدراسات ا�دبية وإ  

ا�دبي&&ة ا�خ&&رى وثقاف&&ة المجتم&&ع ال&&داخلي لل&&نص كم&&ا يت&&أتى ذل&&ك م&&ن خ&&<ل التش&&اكل م&&ع ا�جن&&اس  ا$نس&&جامم&&ن 

بمثاب&&ة ت&&راكم لثقاف&&ات و أفك&&ار  يعتب&&ر ال&&نص الش&&عريمم&&ا يحق&&ق انس&&جاما خارجي&&ا أيض&&ا، وال<وع&&ي الجمع&&ي و

اتصال بين الشعوب، فيتم ذلك اAتصال كري أخذ وعطاء وفھذا ا�مر بات معروفا فالتيار النصوص ومعارف، وو

ا�ول&ى إل&ى وح&دة ال&نفس البش&رية يع&ود ذل&ك بالدرج&ة وار في ما بينھ&ا ع&ن طري&ق الت&أثر والت&أثير وبمد جسور الح

ب&ذلك ف&< يع&د م&ن الغري&ب أن نج&د ثقاف&ات ا$خ&ت<ف والتب&اين ب&ين ا�ش&خاص، وتشابه عواطفھا على ال&رغم م&ن و

  .تتأثر بمن حولھا وبمن سبقھا عانق فيما بينھا والشعوب تت

تتداخل النصوص و تتوالد فيما بينھا انط<قا من تقاطع عدة نصوص خارجية تدخل في بنية النص ا�صلي   

فالتناص ) " INTERTEXTEUALITYالتناص ( ھذا ما يطلق عليه بمصطلح تبر بذلك نواة لنسيج ممتد سابق وفيع

تع&ود ج&ذور ھ&ذا و )1("إقام&ة الح&وار فيم&ا بينھ&ا يد ب&ه تع&الق النص&وص وتقاطعھ&ا، وأروأطلق حديثا مصطلح نقدي 

" ( دوستوفيس&كي " ع&ن  " الخط&اب ف&ي ال&نص الروائ&ي" في دراسته  )  M.BAKHTINEباختين ( المصطلح إلى 

DOSTOVESKI ( أن&&ه $ يح&&وي ص&&وت المؤل&&فب&&ين الثقاف&&ات ف&&ي ال&&نص الروائ&&ي، و، حي&&ث $ح&&ظ وج&&ود ت&&داخل 

معرض الك<م عن أسلوب " ي ـــللد$لة على ذلك فف )DIALOGISME( ة ــــــاستعمل مصطلح الحواري، وفحسب 

الرواية  تعتم&د عل&ى  �نالرواية $حظ باختين أن ا�سلوب $ يكون أحاديا، كما أنه $ يعبر بالضرورة عن الكاتب 

لموج&&ودة س&&لفا ف&&ي الحق&&ل اAجتم&&اعي ض&&من البني&&ة أي إدم&&اج ع&&دد م&&ن ا�س&&اليب ا" أس&&لبة ا�سالي&&ـب " م&&ا س&&ماه 

، و لھ&&ذا تنقل&&ب الرواي&&ة إل&&ى مي&&دان تلتق&&ي في&&ه مجموع&&ة م&&ن النص&&وص المتباين&&ة أو ...ا�س&&لوبية العام&&ة للرواي&&ة 

ب&&ا�حرى المتناقض&&ة، بحي&&ث تص&&بح بنيتھ&&ا ا�س&&لوبية العام&&ة، متول&&دة ع&&ن تفاع&&ل ع&&دد م&&ن ا�س&&اليب و الخطاب&&ات 

  .)2("نص المتفاعلة في ال

و المقصود به ھو تداخل النص و " أوديبية النص " إلى مصطلح " باختين " باAضافة إلى ذلك فقد تطرق   

  تنافسه مع النصوص ا�ب لكي يصل إلى مرحلة التميز على النصوص السابقة و ذلك بالتوجيه 

  

  

 دط  ات رابطooة ا<بoداع الثقافيoة، دار ھومooة للطباعoة ، الجزائooر ،جمoال مبoاركي ، التنooاص و جمالياتoه فooي الشoعر الجزائoري المعاصooر، اصoدار )1(

  .37، ص  2003

  .66،65 ،ص2001جدة ، السعودية، جوان،  40، ج 10حميد لحمداني ، التناص و انتاجية المعنى ، مجلة ع�مات في النقد ، م ج  )2(
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ية لكل خطاب ح&ي، يف&اجئ خط&اب أخ&ر ھو الغاية الطبيعظاھرة مشخصة لكل خطاب و" ى بأنه الحواري الذي ير

فق&ط ھ&و " آدم " $ يس&تطيع ش&يء س&واء ال&دخول مع&ه ف&ي تفاع&ل ح&اد وحـ&ـي ،بكل الطرق الت&ي تق&ود إل&ى غايت&ه و

ك&ان يق&ارب عالم&ا يتس&م "  آدم " ، �ن (. . . )الوحيد الذي كان يستطيع أن يتجن&ب تمام&ا إع&ادة التوجي&ه المتبادل&ة 

  .)1(" انتھك بوساطة الخطاب ا�ول م فيه ولم يكن قد تكلبالعذرية و

تطور م&ن خ&<ل في ھذا ال" باختين " قد أسھم طلح الحوارية إلى مصطلح التناص وثم بعد ذلك تطور مص

الت&ي توس&عت ف&ي )    JULIA KRESTIVA" (جولي&ا كريس&تيفا " ق&د ظھ&ر ھ&ذا المص&طلح ل&دى أعمال&ه وأرائ&ه ، و

، وك&ل ا$قتباس&اتارة ع&ن فسيفس&اء م&ن أن ك&ل ن&ص ھ&و عب&": ، حيث قالت استه و خاصة في ا�عمال الروائيةدر

  .)2( " تحويل لنصوص أخرىنص ھو تشرب و

 )T. TODOROF"(فتـ&&ـودورو "وق&&د ظھ&&ر مص&&طلح التن&&اص ل&&دى العدي&&د م&&ن النق&&اد و الب&&احثين مث&&ال   

ريف&&ا "و) LORENT("لورانـــ&&ـت" و ) ARRIVI" (أريف&&ي"و   "كريس&&تيفا"و) G.GENETT" ( جي&&رار جين&&ـيت"و

إ$ أن ھ&&ؤ$ء ل&&م يض&&ع واح&دا م&&نھم تعريف&&ا جامع&&ا مانع&ا لمفھ&&وم التن&&اص ، ول&&ذلك ف&&يمكن ، )REVATERRE" (تي&ر

  : ھي تخ<ص مقوماته من بعض التعاريف واس

  .فسيفساء من نصوص أخرى ادمجت فيه بتقنيات مختلفة > 

  .ء بنائه، و مع مقاصدهممتص لھا يجعلھا من عندياته و بتصييرھا منسجمة مع فضا>   

  .)3(محول لھا بتمطيطھا أو تكثيفھا بقصد مناقضة خصائصھا و د$لتھا أو بھدف تعضيدھا > 

و من خ<ل ھذه المقومات يمكن استخ<ص تعريف للتناص و ھو صلة  قائمة بين نص ثابت ب&ين أي&دينا و   

ل&ك بتكثيفھ&ا وبتمطيطھ&ا  أو أن يك&ون نصوص سابقة، حيث تكون أما عضدا لھ&ذه النص&وص أو مناقض&ا لھ&ا،  و ذ

  .ده وتكون بذلك منسجمة مع بنائه ممتصا لھذه النصوص و يقوم بتكييفھا حتى تناسب مقاص

  

  

، 1996، 2تازفيتان تودوروف، ميخائيل باختين، المبدأ الحواري، تحقيق فخري صالح، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت،لبنoان، ط )1(

  .125ص

  .09، ، ص  2000الكويت،  نوفمبر  ،364محمد عزام ، نظرية التناص ، مجلة البيان، ع، )2(

، 1992، يوليooو 3، المركooز الثقooافي العربooي ، الooدار البيضooاء ، المغooرب ، ط) اسooتراتيجية التنooاص( ، محمooد مفتooاح ، تحليooل الخطooاب الشooعري )3(

  .121ص
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س&عة في تمييزھا على ثقافة المتلقي و على الضبط و التقنين إذ يعتمدظاھرة لغوية معقدة تستعصي " التناص و      

عل&ى بع&ض المؤش&رات الت&ي ت&دخل عل&ى وج&ود با$عتماد أيضا على ذاكرته و )1(" معرفته و قدرته على  الترجيح 

ظ&&اھرة التن&&اص كاس&&تعمال لغ&&ة وس&&ط مع&&ين و ج&&نس خط&&ابي مع&&ين ل&&م يعتم&&د علي&&ه ص&&احب ال&&نص أو م&&ن يس&&مى 

  .بالمتناص 

ھ&و ي&رى بأن&ه ف&ي حديث&ه ع&ن الحواري&ة، و "ب&اختين "في دراساته النقدية فقد اھتم بأفك&ار" تودوروف "أما   

مثقل بتعددية " مقابلته با�ساليب ا�خرى، و لكنه يرى بأن مصطلح الحوارية م بمعرفة الع<قة بين أسلوب ما ومھت

 ال&&ذي اس&&تخدمته )التن&اص  (ث&ر ش&&مو$، مص&&طلح و ھك&&ذا س&&وف أس&تعمل لتأدي&&ة معن&&ى أك(...) مركب&ة ف&&ي المعن&ى 

، م&&دخرا مص&&طلح الحواري&&ة �مثل&&ة خاص&&ة م&&ن التن&&اص مث&&ل تب&&ادل  "لب&&اختين"ف&&ي تق&&ديمھا  "ا جولي&&ا كريس&&تف"

  .)2("ستجابات بين متكلمين أو لفھم باختين الخاص للھواية الشخصية لbنسان $ا

والذي أولى عنايته )  GERARD GENEITE"(نيتجيرار جي"من بين الذين اھتموا بمصطلح التناص ھو و  

( :ط التعالي النصي في خمسة أنم&اط وھ&يقد رصد أنماو" معمار النص " في كتابه ) صية المتعاليات الن( لدراسة 

يتع&الى  ھو يرى بأن ال&نص، و)3()و التعلق النصي  ،)المناصة  ( الميتانصالنص، والتناص، والمتناص، ومعمارية 

محيطه الخاص متجاوزا ذلك إل&ى نص&وص أخ&رى يحق&ق معھ&ا التفاع&ل النص&ي ال&ذي ى حدوده وعن نفسه و يتخط

ھ&ذا التع&الي النص&ي يتض&من الت&داخل النص&ي بك&ل مس&توياته، فق&د يك&ون ھ&ذا الت&داخل " يبرزه و يجعل&ه متمي&زا، و 

داخل قوسين في  رعبارة عن استشھاد بالنص ا�خكامل، أووجودا لغويا من نصوص غائبة موظفة بشكل نسبي أو 

المحاكاة الساخرة و و" المعارضة " دخ<ت النصية مثل قد تدخل ضمنه أيضا أنواع أخرى من التالنص المقروء، و

  .)4("ع<قة التغيير 

لت&أثر والت&أثير $ بعيدا عن ع<ق&ات ابمعزل عن المحيط الذي ينتج فيه و$ يكون  "جينيت"فالنص في نظر   

ين بالعديد من اللبنات التي يستمدھا من نصوص أخرى تساعده على تشييد معماريته ، فھو بذلك يستعبين النصوص

، فيمكن للمبدع أن يوظف من نص أخر قطعة نثرية أو فكرة أو قول أو مثل أو حديث شريف أو آية كريمة و ذلك 

  .بغرض تقوية الحجة في خطابه  ا$قتباسأو  ا$ستشھادمن قبيل 

  

  

  .131  السابق ، ص محمد مفتاح ، المرجع )1(

  .121 خائيل باختين، المبدأ الحواري، صتازفيتان تودوروف، مي )2(

  28 ، ص 1992، المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء المغرب،)من أجل وعي جديد بالتراث ( ردي الرواية و التراث السسعيد يقطين،: أنظر )3(

  .132 مباركي ، التناص و جمالياته ، ص جمال )4(
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واضح و دقيق ذلك لتعدد د$$ته ومفاھيمه أما مصطلح التناص في النقد لعربي المعاصر فلم يحدد بتعريف   

س&ابقة ترج&ع �ص&حاب ھ&ذه ، فكل التعريفات ھي عب&ارة ع&ن ترجم&ات و ملخص&ات لدراس&ات في الدراسات النقدية

الم&&اء و الزم&&ان بمثاب&&ة الھ&&واء و  ÷" محم&&د مفت&&اح" $ تخ&&رج ع&&ن إطارھ&&ا الغرب&&ي، فالتن&&اص كم&&ا ي&&رىالنظري&&ة و

  .)1( ×المكان لbنسان ف< حياة له بدونھما و $ عيشة له خارجھما و

م&ن بينھ&ا أن&ه مج&رد المض&مون، كم&ا أن للتن&اص مقاص&د و ، عل&ى مس&توى الش&كل وويتم التناص ف&ي رأي&ه  

( ا تعريفا للتناص وھو تعالق من المقومات التي أوردھ" محمد مفتاح " قد استخلص ، و)2(موقف $ستخ<ص العبر 

  .)3(نصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفة ) الدخول في ع<قة 

فقد كان أكثر دقة في تناوله للمصطلح و مفھومه، حيث وضع ل&ه مس&تويات مح&ددة كم&ا " محمد بنيس" أما   

الجدي&د  ال&نص الحاض&ر يتح&دد وف&ق نص&وص غائب&ة احتواھ&ا ال&نصمص&طلح التن&اص بالت&داخل النص&ي ، واستبدل 

تعم&ل ھ&ذه النص&وص عل&ى ة إنت&اج دائم&ة و بأش&كال مختلف&ة وھ&ـو إع&اد إنم&اوليس معنى ذلك أنه ك<م مع&اد مك&رر 

أي أن " ھج&رة ال&نص " ھ&و يطلق علي&ه ت&ارة أخ&رى مص&طلح آخ&ر و، و )4(ھذا النص و تشكل د$$ته إثباتتشكل 

ص من نصوص أخرى و يستوعبھا فتتعرض ھناك نص مھاجر و نص مھاجر إليه، و يعني ھذا أن ھناك نص يمت

، عادة ف&ي ال&نص تتب&ع مس&ار التب&دل والتح&ولغي&ر أن ھ&ذه النص&وص المس&ت÷" :محمد بن&ي" لعملية تحول كما يقول

  .)5(×حسب درجة وعي الكاتب بعملية الكتابة ومستوى تأمل الكتابة ذاتھا 

ذل&&ك $ يت&&أتى �ي ص الجدي&د وال&&نتغيي&&ر يح&دثھا عليھ&&ا وص المھ&&اجرة تتع&&رض لعملي&ة تح&&ول وإذن فالنص&  

  .مقدرته الفنية إذا كان مبدعا لديه وعي الكاتب وكاتب إ$ 

 الذيالتفاعل النصي الخاص و: ھما صطلحين مھمين في دراسته للتناص وفقد أورد م"  سعيد يقطين" أما   

  .)6(النوعالجنس و يتم بين نصوص مختلفة في التفاعل النصي العام الذييتم على مستوى الجنس الواحد ، و

  

  

  .125محمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري ، ص   )1(

  .132المرجع نفسه ، ص   )2(

  .121المرجع نفسه ، ص   )3(

  .251، ص  1979، 1، دار العودة ، بيروت،ط) مقاربة بنيوية تكوينية( محمد بنيس ، ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب )4(

  .85ل، المركز الثقافي العربي ، الرباط المغرب،دط ،دت، ص  محمد بنيس ، حداثة السؤا )5(

  .28 -29سعيد يقطين ، الرواية و التراث السردي ، ص   )6(

  

    

و ملخصات لدراسات غربية س&ابقة، من خ<ل الدراسات المقدمة في النقد العربي نجدھا عبارة عن ترجمات و     

الجدي&&د ف&&ي النق&&د عل&&ى مس&&توى ق&&راءة طلح لعلھ&&ا تص&&ل إل&&ى ح&&ول ھ&&ذا المص&& ةل&&ذا فھ&&ذه الدراس&&ات مازال&&ت قائم&&و
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العرب أن يكونوا على اس&تيعاب جراءات و مقترحات تحليلية حديثة و لكن على النقاد النصوص و نقدھا و إدخال إ

  .أشكاله ومستوياته و�بعاد التناص و مفاھيمه 

  : أنواع التناص / 1   

  .خارجي سيمه إلى نوعين داخلي وقه التقسيمات، تبين ھذسم التناص إلى أنواع متعددة و من ق  

  : التناص الداخلي ) أ      

فنصوصه  السابقة أو يحاورھا أو يتجاوزھا آثاره بامتصاصو يتم ذلك  إنتاجهحيث يقوم المبدع فيه بإعادة   

  .فتتحاور ھذه النصوص و تتفاعل فيما بينھا ، )1(يفسر بعضھا بعض 

  : ي خارجالتناص ال) ب      

تقاطعه مع نصوص أخ&رى فيتح&اور م&ع غي&ره م&ن النص&وص ھنا بالتقاء النص الحاضر ويحصل التناص   

ر عل&ى ض&وء م&ا تقدم&ه و م&ا عاص&ره وم&ا ت&<ه ل&تلمس السابقة أو المعاصرة له و بذلك يتعين قراءة ال&نص الحاض&

  .)2( ا$خت<فضروب ا$ئت<ف و

: ي ـھاستحضر ث<ثة أشكال من التناص و ين أن الشاعرو من خ<ل دراستنا لعنصر التناص في الديوان تب  

  .التناص من القرآن الكريم و التناص من ا�سطورة و استحضار الشخصيات 

  :التناص من القرآن الكريم  /2   

بنظام&ه ذجه البياني الذي بھر العقول وبحضوره الجمالي و نمو القرآنيلقد تجذر في ا�ذھان فرادة النص  

اخت&رق ط&اقتھم لم&ا أحدث&ه نص المقدس الذي فاق قدرة البشر وھو الو ،)3(إحكامه أعجز الجمھور و قانهإتو التئامه و

، ليخل&ق تش&كي< فني&ا خاص&ا متناس&ق المق&اطع نث&راالتي ابتدعھا العربي ش&عرا وثورة فنية على معظم التعابير " من 

  .)4(" يسر ا�سماع إلى ا�فئدة في سھولة و إليهتطمئن 

  

  

  

  .125مد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري ، ص  مح )1(

  .125المرجع نفسه ، ص  )2(

  .32عبد القاھر الجرجاني ، دUئل ا<عجاز ، ص  : أنظر  )3(

   .167جمال مباركي ، التناص و جمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، ص  )4(

  

  

  

 تِ َعTمَ تَ اجْ  نْ ئِ لTَ لْ قTُ {بي&ان فج&اء في&ه  ب<غ&ة والعرب على ما ھم علي&ه م&ن فص&احة وقد تحدى القرآن ك<م و  

 } هِ لTِثْ مِ  رٍ وَ ُسT رِ ْشTعَ و بِ تُ أْ َفT لْ قTُ { :قوله عز وج&لو .)1( }هِ لِ ثْ مِ بِ  ونَ تُ أْ يَ  �َ  نِ آَ رْ ا القُ ذَ ھَ  لِ ثْ مِ و بِ تُ أْ يَ  نْ ى أَ لَ عَ  نH الجِ  وَ  سُ نْ ا`ِ 
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اLيات انصرفوا عن محاكاة الق&رآن، لمثل ھذه  و ند سماع الشعراء العرب القدامى )3( }بسورة من مثله{: قوله و.)2(

، فراحوا ينھلون من فيضه المغدق إلى القدرة على الخلق و اAبداع بعد ذلك تفطنوا لما يحدثه اغترافھم من القرآنو

ك&&ان الق&&رآن الك&&ريم أول النص&&وص الت&&ي اس&&تأثرت بعناي&&ة الش&&اعر و"ش&&عرھم ف&&زاده ح&&<وة و بھ&&اء وأبھ&&ة، ف&&ي 

  .التناص الذاتي من التراث وا�سطورة و الشعر و ثم ت<ه التناص، )4(" المعاصر

) يا زھرة الروض( م قوله في قصيدة الكريالقرآني و من النماذج التي تشھد على اغتراف الشاعر من نبع   

:  

  .)5(اكِ وَ آْ مَ  رَ بْ الص5  ن5 إِ ..  قِ وْ الش5  جَ ارِ دَ مَ     ي ذِ بِ تَ انْ  وَ  قِ شْ العِ  عِ ذْ جِ بِ  كِ يْ لَ ي إِ ز. ھُ   

بجTذع  إليTكو ھTزي  "الكريم&ة  اLي&ةفالشاعر ھنا يعيد كتابة النص القرآني الغائب ، و يوظفه توظيفا فني&ا كم&ا ف&ي 

أن التق&&ارب الواق&&ع ب&&ين الم&&وقفين يتمث&&ل ف&&ي اللھف&&ة و الدھش&&ة الت&&ي أس&&رت  ، )6(◌ّ " النخلTTة تسTTاقط عليTTك رطبTTا جنيTTا

، كم&ا ھ&و  إليھ&اأدھشته و زادت م&ن لھفت&ه و ش&وقه إل&ى التق&رب  الشاعر عند افتتانه بمحبوبته خلبت لبه فسحرته و

عن&دما جاءھ&ا المخ&اض و ھ&ي تح&ت ج&ذع النخل&ة فغمرتھ&ا ) م&ريم(الحال بالنس&بة للموق&ف ال&ذي وقع&ت في&ه الس&يدة 

و نثرھ&ا عل&ى  ةـاLي& بامتص&اصلرؤية وليدھا الموعود، فقد ق&ام الش&اعر  ا$نتظارالدھشة لھول الموقف و اللھفة و 

  .صفحة خطابه الشعري لتحقق جو نفسيا مصحوبا بالدھشة و اللھفة 

  :الذي استقاه من القرآن الكريم قوله  عز الدين ميھوبيو من تجليات التناص في شعر   

  .)7(ا  مَ نَ ھ̀ جَ  يرَ صِ تَ  نْ لَ  رَ ائِ زَ الجَ ن̀ اِ      ھمْ مِ ثْ إِ بِ  ينَ دِ اقِ الحَ  ينُ مِ يَ  تْ ل` شُ     

  

  

  

)1( W88ية سورة ا<سراء ، ا.  

  .19سورة ھود ، اWية  )2(

  .23سورة البقرة ، اWية  )3(

  .238 - 237مصطفى السعدني ، البنيات ا�سلوبية في لغة الشعر العربي الحديث، دار المعارف، القاھرة ، ص  )4(

  .70،  ص   الديوان )5(

  .25:  اWيةسورة مريم ،  )6(

  .146المرجع السابق ،  ص   )7(

  

  

  

Tتَ  { :، ق&ال تع&اليما تحمل&ه م&ن ظ&<ل تاريخي&ةضر لصوغ ھذا البيت سورة المسد وفالشاعر استح  بٍ َھTلَ  يبTِاَ  دَ َيT تْ ب5

الذي "  ا$متصاصقد اعتمد في ذلك على طريقة و ،)1( }بٍ ھَ لَ  اتَ ذَ  اارً ى نَ لَ صْ يَ سَ  بَ سَ ا كَ مَ  وَ  هُ الُ مَ  هُ نْ ى عَ نَ غْ ا أَ مَ  ب5 تَ وَ 

لقيام بتح&وير بس&يط قص&د اAش&ارة واAيح&اء الد$لي من آي القرآن مع اشاري واA ا$ستمداديعتمد فيه الشاعر على 
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ن يحم&ل بالنص القرآني الغائب $ يستطيع الش&اعر أ ا$ستعانة،فمن دون )2(" إليھاالد$لة التي يھدف الشاعر  إنتاجو

 الح&سية ولشاعر بالثقافة اAس&<ميوحي لنا ھذا بتشبع ا، وAلھامه، فيجعل من القرآن منبعا ك<ماته الد$لة المطلوبة

) أب لھ&ب(التاريخي&ة ليعب&ر ع&ن ) أب&ي لھ&ب  (روحه السمحاء فاستعار شخصية الشعوري العميق بمعاني القرآن و

، لقد حور الشاعر في قالبه الشعري مما يجعلن&ا  بإثمھمشلت يمين الحاقدين :اصر المتمثل في الحاقدين في قولهالمع

ذل&ك �ن الش&اعر يف&رغ ال&نص المش&تغل علي&ه م&ن حمولت&ه " القرآن&ي لنص&ين الش&عري وان<حظ تداخ< جزئي&ا ب&ين 

، حي&ث تعامله مع النص القرآني المقت&بس قد تحرر الشاعر في، و)3(" التاريخية ليجسد به أحداثا و ھموما معاصرة 

بلفظ&ة ) ي&ـد ( لفظــة ، كما استبدل أي عجزت) شلت ( ھي بلفظة أخرى وأي ھلكت ) تبت ( استبدل اللفظ القرآني 

  .)يمين ( 

  : من مظاھر التناص من القرآن قول الشاعر و  

  .)4(قُ حِ سَ نْ تَ  اةُ سَ أْ المَ وَ .. نِ يْ العَ بِ  نُ يْ العَ      !ي بِ الھَ وَ  ِض رْ ا;َ  رَ طْ ي شَ ھِ جْ وَ  تُ ْي◌َ ل5 وَ   

الن&وع تن&اص  ، فھ&ذاولي&ت وجھ&ي ش&طر ا�رض:لك ف&ي قول&هفي ھذا البيت موضعين مختلفين للتناص القرآني وذو

 دِ جِ ْسTمَ الْ  رَ طْ َشT كَ َھTجْ وَ  ل. وَ فَ  ااھَ ضَ رْ تَ  ةً لَ بْ قِ  كَ ن5 يَ ل. وَ نُ لَ فَ  اءِ مَ ي الس5 فِ  كَ ھِ جْ وَ  بَ لH قَ ى تَ رَ نَ  دْ قَ  {امتصاصي من اLية الكريمة 

الع&ين :لشاعر، أما الموضع الثاني قول ا ، حيث قام الشاعر بتحوير التشكيل اللغوي بما يناسب مقاصده )5( } امِ رَ الحَ 

 وَ  سِ فْ الن5 بTِ سَ فْ الTن5  ن5 ا أَ يَھTفِ  مْ ھِ يْ لTَا عَ َنTبْ تَ كَ وَ  {يعتبر ھذا الموض&ع تن&اص اجت&راري ك&رر في&ه الش&اعر اLي&ة ، وبالعين

  .)6( } اصٌ صَ قِ  وحُ رُ الجُ  وَ  نِ الس. بِ  نَ الس.  وَ  نِ ذُ ا;ُ بِ  نَ ذُ ا;ُ  وَ  فِ نْ ا;َ◌َ بِ  فَ نْ ا;َ  وَ  نِ يْ العَ بِ  نَ يْ العَ 

  

  

  .3-2-1سورة المسد ، اWيات   )1(

  .173جمال مباركي ، التناص و جمالياته ، ص  )2(

  .174المرجع نفسه ، ص   )3(

  .91،  ص   الديوان )4(

  .144سورة البقرة ، اWية )5(

  .45 اWيةسورة المائدة ،  )6(

    

  : من الديوان تتجلى لنا عبارة  أخرو في موضع 

  .)1( ةً يفَ ى خِ رَ أَ  ى وَ أَ ا رَ م̀ مِ  سَ جَ وْ أَ  وَ     

فTTأوجس فTTي نفسTTه  {م&&ن ف&&يض الق&&رآن الك&&ريم ال&&ذي يتجل&&ى ف&&ي اLي&&ة الكريم&&ة  او ف&&ي ھ&&ذه العب&&ارة نلم&&ح قبًس&&
عل&ى نفس&ية لف&زع المخ&يم عل&ى أج&واء القص&يدة واجوا نفسيا معتما بم<مح الخوف والھيبة و ،حيث نكتشف)2(}خيفـة

  .سيدنا موسى عند م<قاة ربه في الواد المقدس 
  ي تِ غَ ي لُ فِ  يتُ اغِ وَ الط5 و :أما في قوله   

  .)3( رْ قَ ي سَ فِ  بٌ شُ خُ                        
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TفTِ ونَ بُ حَ ْسTيُ  مَ وْ َيT رْ عُ ُسT وَ  لٍ 0َ ي ِظTفTِ ينَ مِ رِ جْ المُ  إِن5 {: لقد استعار الشاعر ھذا المعنى من قوله تعالى  ى لَ◌َ َعT ارِ ي الن5
ة الطواغي&ت ف&ي ذھ&&ن س&وري&ر ب&ين س&ورة المج&رمين ف&ي اLي&ة واك تق&ارب كب، ھن&)4( }رْ قَ َسT س5 وا َمTوقTُلُ ذ مْ ھِ وھِ ُجTوُ 

، فھ&ذا الن&وع م&ن التن&اص )س&قر( لدي&ه مص&ير واح&د ف&ي ال&نص الحاض&ر والغائ&ب وھ&و ، و ك<ھم&ا الشاعر و لغته
 ،اLي&ة بألفاظھ&ا ف&ي تص&وير العب&ارةأعانت&ه يل اللفظ&ي ليك&ون مناس&با لمقص&ده وامتصاصي حور فيه الش&اعر التش&ك

  .وكأن الطواغيت خشب مسندة في نار جھنم 
لتح&دث عنھ&ا كلھ&ا و بش&كل مفص&ل، أمثلة التناص القرآني مازالت كثيرة ف&ي ال&ديوان إ$ أنن&ا $ نس&تطيع او  

  :في الجدول ا�تي بيا �نماط التناص القرآني في الديوان وإنما اخترت نماذج منھا، و

اسم السورة   عليه  النص القرآني  المشتغل  الصفحة  النص المقروء

  رقم اLيةو

أن القيامة تدنو إلى سدرة 
  المنتھى 

ى شَ غْ يَ  ذْ إِ ى ھَ تَ نْ المُ  ةِ رَ دْ سِ  دَ نْ عِ "   48
 eىشَ غْ ا يَ مَ  ةَ رَ دْ الس"  

  سورة النجم
14-15-16   

َو ِجْئُتَك ِمْن َسَبٍأ بَِنَبإٍ َيِقيْن إِنeي "   56  انا امرأة من سبأ 
وتِيْت ِمْن ُك̀ل اْمَرأًَة َتْملُِكُھْم َو أُ 

  "َشْيٍء َولََھا َعْرٌش َعِظيْم 

  سورة النمل
23   

َ كَ "   92  أجداث نخل ھوت    سورة الحاقة   "  ةْ يَ اوِ خَ  لٍ خْ نَ  ازُ جَ عْ أَ  مْ ھُ ن̀ أ
07  

  سورة عبس  " ةْ رَ بَ ا غَ ھَ يْ لَ عَ  ذٍ ئِ مَ وْ يَ  وهٌ جُ وُ "   104  وجوه معثرة بالغبار
40   

ا�َْبَواَب َو َقالَْت َھْيَت  َو َغلَ̀قتِ "   123  و غلقت الباب 
  "لَْك 

  سورة يوسف
23  

  

  

  .66 ،  ص  الديوان )1(

  .67 سورة طه ، اWية ) 2(

  .54،  ص  المصدر السابق) 3(

  .47 - 46سورة القمر ، اWيتان ) 4(

  

  

، عل مع النصوص القرآنية بش&كل كبي&رأن تعامل الشاعر مع النص القرآني الغائب كان واضحا ، حيث تفا

  .مضمون نصه  إثراءعن طريق ھذا التناص استطاع الشاعر ، وا$متصاصو ا$جترارتراوح ھذا التفاعل بين و

  :التناص ا;سطوري  /3   

ر العرب&ي ـ $ ال&ديوان ال&ذي نح&ن بص&دده فق&ط ـ ي<ح&ظ غ&زو الفك&ن قارئ الخطاب الش&عري الجزائ&ري وأ  

لعھ&م عل&ى الت&راث اليون&اني الش&عراء ذل&ك م&ن خ&<ل تطيس&تلھم ا�سطوري على دواوي&ن ش&عرائنا وبش&كل مكث&ف و

$ غ&رو ، وم&ن الش&عر ا�ورب&ي الح&ديث نم&اذجكذلك اط<عھم على المنبع ا�ول لمثل ھذه ا�ساطير، و ، فھوالقديم

ھي ما كن نجلس لسماع احجيات الجدة ونحن أطفال عند�سطورة طالما ارتبطت فأفكارنا ومعتقداتنا وفي ذلك �ن ا

من جھة أخ&رى ف&إن ثل أحد موروثاتنا عن ا�س<ف ، وھي بذلك تمن مغامرات السندباد وخرافة الغول، وعتحدثنا 
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ة اAنس&ان ا�سطورة ليست مجرد نتاج بدائي يرتبط بمراحل ما قب&ل الت&اريخ أو بعص&ور الت&اريخ القديم&ة ف&ي حي&ا" 

ي ف&ي حياة اAنسان  في كل عصر ، وف أساسيھي عامل جوھري و إنماوأنھا لذلك $ تتفق وعصور الحضارة ، و

ت حيويتھ&ا ـ كم&ا كان&زال&ت ا�س&طورة تع&يش بك&ل نش&اطھا والمادي&ة الراھن&ة مااطار أرقى الحضارات الص&ناعية و

عنص&&را Aث&&راء ا�س&&طورة منبع&&ا للخي&&ال الش&&عري و ب&&ذلك يع&&د ع&&الم، و)1("الش&&اعر دائم&&ا ـ مص&&درا Aلھ&&ام الفن&&ان و

إلى مس&احات رحب&ة كثيف&ة " حاولوا محاكاتھا و التفاعل معھا فتحولت القصيدة شعراء وة تأثر بھا الالتجربة الشعري

  .)2("اAيحاء الد$لي الدرامية والد$$ت الغامضة ، وب

التي استھوت العديد التناص ا�سطوري في الديوان من خ<ل اسطورة السندباد  إشعاعاتوتتجلى لنا أولى   

  ) : صمت الدوائر( الدين ميھوبي الذي يقول في قصيدته من بينھم شاعرنا عز من الشعراء و

   وفُ رُ ى الحُ قَ بْ تَ  وَ     

   نٍ وْ لَ  ونَ دُ  ةٌ رَ افِ سَ مُ  ادُ بَ دِ نْ ا الس. مَ كَ     

    .)3( اءٍ مَ تِ انْ  ونَ دُ  وَ           

  

  

  .223 - 222 ، ص1981، 3، لبنان ،ط دة ، بيروتدار العولفنية و المعنوية،، الشعر العربي المعاصر قضاياه و ظواھره ا إسماعيلعز الدين  )1(

  .291وض في الشعر العربي الحديث ، ص رماني ، الغم إبراھيم )2(

  .120،  ص  الديوان )3(

  

  

  

  

  

 أجواءمن  أضافهعند قراءة القصيدة بأكملھا يظھر لنا بوضوح استحضار الشاعر للنص ا�سطوري من خ<ل ما   

تح&&&ول الرم&&&ز " ب&&&ذلك يص&&&ور لن&&&ا قص&&&ة الس&&&ندباد البح&&&ري ومم&&&ا  )يھاجر الشراع،الرياح،البحر،ش&&&اطئ،مرفأ،( 

والكش&ف ع&ن  اختراق المجھولأسطورة ترمز إلى البحث الدائم و السندباد، و)1(" ا�سطوري عند القارئ إلى نص 

جعلھ&&ا تق&&اطع م&&ع ال&&نص ا�س&&طوري للس&&ندباد، وام&&تص د$لت&&ه التاريخي&&ة و، فجع&&ل نص&&ه يع&&والم مليئ&&ة بالخص&&وبة

فضاء النص ومقاصده، ومن ثم تداخل النصان الغائب والحاض&ر واش&تركا ف&ي تجرب&ة الرحل&ة والس&فر  معمنسجمة 

حلت&ه ف&ي اس برـا اAحس&ـيتنفس في أجوائھا ليوقظ فين&يستلھم أسطورة السندباد و" ھنا  فالشاعر، والبحث عن الذات

التن&اص  ف&ي ھ&ذا، و)2(" كينونتھ&ا ذات وف&أ لDم&ان و تحقي&ق رغائ&ب ال&الروحية بحثا ع&ن مربحار المعاناة النفسية و

ھ&ذا بالض&بط م&ا ھ&دف ل&ه رة التجرب&ة الذاتي&ة المتآكل&ة ،ومحاولة لتحرير الذات من س&يطھروب من الواقع المرير و
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ل&ى تجرب&ة جدي&دة تبع&ث في&ه ا�م&ل اصطدامه ب&الواقع المري&ر إو تألمهالشاعر في توظيفه �سطورة السندباد ليحول 

  . وا$رتياح

يظھ&ر لكن بشكل ضيق ولك يتمدد ف&ي ال&نص الغائ&ب وسطورة السندباد وضع أخر وظف الشاعر أفي موو  

  : ھذا في قوله 

   هْ فَ ازِ نَ  ةٍ أَ رَ امْ  ةِ فَ ي شَ فِ  لُ بُ ذْ يَ  جَ سَ فْ نَ البَ  تُ يْ أْ رَ     

  : ا ھَ لH ي ظِ لِ  الَ قَ     

  .. هْ فَ اقِ ا وَ نَ ا ھُ امً عَ  ينَ رِ شْ عِ  ذُ نْ ا مُ ھَ ن5 اِ     

  ؟ هْ فَ اجِ رَ  ةٌ وَ زْ نَ  مْ أَ  يَ ھِ  ةُ دَ اعَ  لْ ھَ :  تُ لْ قُ     

  .)3(؟  ادِ بَ دِ نْ الس.  ةَ لَ احِ ـ رَ  تَ ئْ ا شِ ذَ ـ إِ  لْ سَ : ي لِ  الَ قَ     

ال&&نص  تفاص&&يلإ$ أن&&ه ل&&م يتوس&&ع ف&&ي ) الس&&ندباد ( ھ&&ي اخت&&ار الش&&اعر الب&&ؤرة المركزي&&ة ل&&ه، وف&&ي ھ&&ذا المقط&&ع 

  .)4(" رصف خارجي  من ثم يغدو ھذا التوظيف �سطورة السندباد مجردو" ا�سطوري 

  

  

  

  

  . 217 - 216جمال مباركي ، التناص و جمالياته ، ص   )1(

  .218المرجع نفسه ، ص   )2(

  .51،  ص  الديوان )3(

  .217المرجع السابق ، ص   )3(

  

  

  

  

  :استحضار الشخصيات  /4   

رأين&ا  الشخص&ياتنظرا لما $حظن&اه م&ن تن&وع ھ&ذه عر في ديوانه العديد من الشخصيات،  واستحضر الشا  

  .، تاريخية و فنية شخصيات دينية، أدبية:ضرورة تصنيفھا إلى ما يلي

  الفنية لقلة ورود الشخصيات التاريخية و سنركز في دراستنا على الشخصيات الدينية و ا�دبية و ذلك  نظراو   

  : الشخصيات الدينية / أ      

تموقع&ت ، و)، أي&وب س&ف، زليخ&ة، العزي&زيو( ن بينھ&ا وج&دنا م&ء الدينية في ال&ديوان وتم استخراج ا�سما  

  :)مناجاة الم<ك الغائب ( قصيدة  ا�سماء الث<ثة ا�ولى في قول الشاعر في
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  "  ةْ خَ يْ لَ زُ " ا يَ  ةُ يدَ صِ القَ  تِ نْ أَ     

  " ..  فْ وسُ يُ "  تُ سْ لَ     

  " .. يزْ زِ العَ " ى ت5 حَ  �َ  وَ  �َ     

   ..ى تً فَ  نْ مِ  رَ ثَ كْ أَ  تُ سْ لَ  وَ     

  .)1( وفْ رُ الحُ  ءُ فْ دِ  هِ رِ دْ ي صَ فِ     

أن نعتبرھ&ا  يمك&نو) زليخ&ة الس&عودي ( ص&ية ا�دبي&ة موجھ&ة إل&ى روح الشخ) مناجاة الم<ك الغائ&ب ( أن قصيدة 

ا�دبية أو ) زليخة ( لعل الشاعر ھنا يقصد بھا في القصيدة، و) زليخة ( ھر اسم على ھذا ظقصيدة تأبين للفقيدة، و

ليس ھناك وجه شبه بينھم&ا $حقا، و) يوسف(و زوجة سيدنا ) عزيزامرأة ال( أي  اتائبة كما يطلق عليھال) زليخة ( 

ن الربط بين الشخصيتين من قبل الشاعر $ يعد من س&بيل الت&رف الزائ&د ، فھن&اك حاج&ة إإ$ أننا نقول ا$سم،ماعدا 

و ) لعزي&&زا(، كم&&ا استحض&&ر شخص&&ية ) زليخ&&ة(ف&&ي نف&&س الش&&اعر $ يعلمھ&&ا ا$ ھ&&و، و ب&&ذلك استحض&&ر شخص&&ية 

ف&ي اجتم&اع ھ&ذه ا�س&ماء الث<ث&ة جدھا في قصص القرآن من سورة يوسف، وكلھا اسماء نعليه الس<م، و) يوسف(

عندما أرادت اAطاحة به، لكن ھ&ذا اAغ&واء ) يوسف( على سيدنا ) زليخة(استحضار لقصة اAغواء التي مارستھا 

ا�ديبة فھ&و عل&ى مس&توى الفك&ر وال&رؤى م&ن خ&<ل ) زليخة ( واء الذي تمارسه مستوى الجسد، أما اAغ ىلعكان 

كف&ت عل&ى م&ا أقبل&ت و) العزي&ز ( ام&رأة ) زليخة ( بت ، كما اشتركت الشخصيتان في التوبة حين تاكتاباتھا ا�دبية

  . لن يكون ذلك إ$ بالموت ة، وا�ديبة بالكف عن الكتاب) زليخة(عليه كما تابت 

  

  

  

  

  .31 ،  ص الديوان )1(

  

  

  :، في قول الشاعرما تحمله شخصيته من معاني الصبر بكل) أيوب ( موقع أخر ظھر اسم  يو ف  

   ةْ عَ مْ شَ  تُ رْ صَ بْ أَ 

   ةْ عَ مْ دَ  وَ  نِ يْ تَ يَ نِ آَ  وَ  0ً فْ طِ  وَ 

   ةِ ءَ 0َ ي المَ ة فِ دَ ي. سَ  وَ 

ِ  حُ ب. سَ تُ  ّWِ ..  

  ..ا يدً دِ ا جَ رً مْ عُ  وبَ يH أَ  بِ لْ قَ  نْ مِ  لُ دِ جْ تَ 

  .)1( ةِ اءَ رَ بَ لْ لِ  ةً ھَ اكِ فَ  رٍ بْ الص5  ةِ ورَ سُ  نْ مِ  نُ جِ عْ تَ  وَ 
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دمع&ة (خص الم&رأة و ھـ&ـي الت&ي تمثلھ&ا الش&اعر ف&ي ش&) أي&وب (أن في ھذه ا�سطر كلمات تعتبر مفاتيح شخص&ية 

ك&ذلك م&رض، والمن فق&د ا�ھ&ل و أصابهحزن على ما ال، فالدمعة تمثل شدة ا�لم و) بر الص،تسبح X،عمرا جديدا،

X و تضرع ) أيوب ( أما التسبيح فلطالما سبح سيدنا ا$حتياج ،الحل بالنسبة للمرأة التي تذرف الدمع لشدة الفقر و 

ب&ه لق&وة احتمال&ه و  يحت&ذيله لكي يزيح عنه المرض و ا�لم و يعوضه فقد أھله، و لطالما صبر حت&ى أص&بح م&ث< 

و أع&اد ل&ه أھل&ه و م&ثلھم ، و الم&رأة أيض&ا الص&ابرة المتحمل&ة تنتظ&ر ث&واب  Y بعمر جديد فوق عمره فأثابهجلده ، 

  .و العيش الرغيد  با�ملصبرھا و جلدھا و تطمح في عمر جديد ملئ 

  : الشخصيات ا�دبية / ب      

المتنب&ي ، أدون&يس ، الخل&ـيل ، : ( يل&ي  و من الشخصيات ا�دبي&ة الت&ي استحض&رھا الش&اعر ف&ي ديوان&ه م&ا  

  ).ري ، بختي ، زليخة السعودي ، الطاھر يحياوي المع

  : حين قال ) أدنويس(و ) المتنبي(ما ذكره الشاعر حول شخصيتي  باستعراضو نكتفي 

   ةْ يدَ صِ ا قَ ايَ قَ بَ  نْ ي عَ تِ رَ اكِ ذَ  بِ يْ ي جَ فِ  تُ شْ ت5 فَ     

  " المتنبي " ي تساقط من شفقٍ    

  .)2("  يسْ ونِ دُ أَ " ي تِ اسَ ر5 كُ  بِ شْ ي عُ فِ  قَ رَ وْ أَ وَ     

القط&ب ا�ول رئيس&يان ، طرف&ان، يعتبر عرضا لقضية لطالم&ا اختل&ف فيھ&ا في توظيف الشاعر لھذين الشاعرين أن

  دة العمودية أو البــيت و ھو رائده ، و ھي القصي) المتنبي ( فيھا مثله الشاعر بشخصية 

  

  

  .56،  ص  الديوان )1(

  .62المرجع نفسه،  ص   )2(

  

  

  

  

ن ھ&ذه القض&ية الت&ي إيمثل رائد القطب الثاني وھو قصيدة النث&ر أو الش&عر الح&ر،) ونيس أد( ي ،أما الشعري التقليد

  .)1(" جدواه في ھذا العالم أيضا اص من الشعر، وفھمه لطبيعته وتخفي ورائھا موقفه الخ" وظفھا الشاعر 

فالش&اعر كالص&ياد ال&ذي " ثرا بھما ذين القطبين من الشعراء إ$ أن يكون ذلك تأ$ يمكن للشاعر أن يوظف مثل ھو

  .، قلما يحدث ذلك، يبدع و يفجر طاقاته اللغوية)2(" $ يتدخل إ$ إذا نبھته رعشة حباله 

  

  

  

  



ظواھر أسلوبية                   الفصــل الثالث                                                                             
  فنية في الديوان

 

 - 173  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .65، ص 2002، دار الشروق ، دط ،  ) قراءات في شعرية القصيدة الحديثة ( على جعفر الع�ق ، الدUلة المرئية  )1(

  .38ناصف ، الصورة ا�دبية ، دار ا�ندلس ، بيروت ، لبنان ، دط ، دت ،  صمصطفى ) 2(
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  .ا�نزياح  :أو� 

  

مفھومه و أبعاده، فتع&ددت مس&تويات الفھ&م في&ه ا$نزياح ولقد اھتمت الدراسات ا�سلوبية الحديثة بمصطلح   

  .باتساع ا�بعاد المعرفية والثقافية التي يحملھا مدلول ھذا المصطلح 

تضحت معالم الدرس اقد تطور ھذا المصطلح بتطور الدراسات ا�سلوبية عند الغربيين خصوصا بعد أن و

بلوم فيلد "و" 1965-1899ھالمسالف " و "  1947-1865شال بالي" قعد لنظرياته علماء ا�سلوب أمثال النقدي و

  ".1915تودوروف و رو$ن بارت  " و "  1896جاكبسون " و " 1887-1949

رص&د انح&راف الك&<م " ھ&و  و من خ<ل دراساتھم يدرك المتتبع لھا بأن أھم ما تعرضوا له في مباحثھم ا�س&لوبية

، فق&د نظ&ر ا�س&لوبيون إل&ى اللغ&ة ف&ي ) ا$نتھ&اك" ( ج&ون ك&وھين"ھو م&ا يس&ميه ، و)1(" عن نسقه المثالي المألوف 

م&د عل&ى اخت&راق ھ&ذه المثالي&ة الع&ادي ،و الث&اني مس&تواه اAب&داعي ال&ذي يعت ا�داءمستواه المثالي ف&ي : " مستويين 

  .)2( "انتھاكھا و

Aنزياح عنصرا أساسيا استقرت عليه كل الدراسات ا�سلوبية و اعتمدت عليه في تحليلھا للخطاب، يعتبر ا  

ب&&ين عل&&م ا�س&&لوب و اAنزي&&اح و نج&&د ذل&&ك م&&ن خ&&<ل تعري&&ف  او ف&&ي التفكي&&ر ا�س&&لوبي أيض&&ا، �ن ھن&&اك ارتباًط&&

و ھو خروج عن القواعد اللغوية، و كونه انزياحا عن النمط التعبيري المتواضع عليه ، " لDسلوب على " ريفاتير"

  .)3(" لجوء إلى ما ندر من الصيغ

ك&ل م&ا ل&يس " ا�س&لوب عل&ى أن&ه "  ك&وھين"و يظھر ارتباط ا�س&لوب بمص&طلح اAنزي&اح عن&دما ع&رض   

شائعا و $ عاديا و $ مطابقا للمعيار العام المألوف، و يبقى م&ع ذل&ك ا�س&لوب كم&ا م&ورس ف&ي ا�دب يحم&ل قيم&ة 

  .)4(" ة أنه انزياح بالنسبة إلى المعيارجمالي

  

  

  

   .268 لمطلب  الب�غة و ا�سلوبية ، ص محمد عبد ا )1(

  .268 المرجع نفسه ، ص   )2(

   .181 ، ا�سلوبية و تحليل الخطاب ، ص نور الدين السد  )3(

   .15 ، ص1986، 1ل للنشر ، المغرب، طقامحمد الولي و محمد العمري ، دار توب رجمةبنية اللغة الشعرية ، ت، جون كوھين)4(
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الدارس&&ين رب&&ي لتج&&د ص&&داھا عن&&د النقـــ&&ـاد وھك&&ذا يمك&&ن الق&&ول أن ا�س&&لوبية م&&دت جس&&ورھا م&&ن التنظي&&ر الغو     

" ، فا�س&&لوبية عن&&دھم تنبث&&ق ع&&ن مس&&توى إب&&داعي ف&&ي اللغ&&ة حي&&ث "عب&&د الس&&<م المس&&دي " عل&&ى رأس&&ھم الع&&رب، و

إل&&ى ش&&حن الخط&&اب يھ&&دف م&&ن خ&&<ل ذل&&ك ينتھ&&ك ص&&يغ ا�س&&اليب الج&&اھزة، والم&&ألوف للغ&&ة، و ا$س&&تعماليخت&&رق 

  .)1(" جمالية تحدث تأثيرا خاصا في المتلقيبطاقات أسلوبية و

ا$نزياح صارخا بوجھه اAنحراف&ي من خ<ل ظاھرة ا�سلوبية الضاربة في الكنوز اللغوية ينبعث مفھوم و  

ق&د تع&ددت ي قع&دت ل&ه ب&التنظير والتطبي&ق ، وفي ھاته ا�طروح&ات الغربي&ة الت& قد ترعرع ھذا المصطلحاللغوي و

" عب&د الس&<م المس&دي" يعتب&ر ا$نزياح فكان أن دل على الع&دول وتسمية دقيقة لمفھوم  إعطاءوجھات النظر حول 

الثقافية الت&ي فية و�بعاد المعرھذا يدل على سعة امخالفة، وا$نحراف، وغيرھا والأول من استعمله، وا$نعطاف، و

  .)2(يحملھا مدلول ا$نزياح

ائرت&&&ه مص&&&طلحات و أوص&&&اف ال&&&ذي نح&&&ن في&&&ه اLن مفھ&&&وم تجاذبت&&&ه و تعلق&&&ت بد ا$نزي&&&احمفھ&&&وم و"   

ا$نزي&اح ھ&و ك&ون ھ&ذا ا�خي&ر يعن&ى بانتق&ال اللغ&ة م&ن مس&تواھا الك&امن ب&ين عل&م ا�س&لوب و ا$لتقاء،و)3(."..كثيرة

ول تتجاوزھا، فب&د$ م&ن أن يك&ون لك&ل دال م&دليث تحيد عن سنن القاعدة العامة واعي، حالعادي إلى مستواھا اAبد

  .)4(ھذا ما عبر عنه ا�سلوبيون با$نزياح تتعدى مدلو$ت للدال الواحد و

فيع&رف مث&ل "ات التي قدمھا النق&اد الغربي&ون والع&رب ف&ي مص&طلح ا$نزي&اح  سنعرض جملة من التعريفو  

، م&ا ل&يس ش&ائعا و$ عادي&ا و$ "ويلي&ك " د عن&د النح&و مض&ا، مفاج&أة لقواع&د اللغ&ة أو "ن&وبرو "خطأ مقصود عن&د 

لم&ألوف، كس&ر ا، اللح&ن المحب&ب و" رت ب&ا" اخ&ت<ف عن&د ، مس&افة و" ك&وھين " ية للغة عن&د حالة مرضمطابقا أو

ل ھذه التعريفات تلتق&ي ، ك"المسدي " تواضع جديد $ يقضي إلى عقد بين متخاطبيـن  اضطراب في نظام اللغة، و

  .)5("  ل<نزياحفي التأكيد على الحالة السلبية 

فھ&و "ـر ـ&ه نظري&ة الشعـكمرجع معرفي تبن&ى علي& ا$نزياحأشھر ا�سلوبيين الذي اعتمد " كوھين" يعتبر و  

 أو مب&دأاللغ&ة  ل ص&ورة تخ&رق قاع&دة م&ن قواع&دـده انزياح عن معيار ھو قانون اللغة فكـه إذ الشعر عنـمركز عمل

  إ$ إذا كان محكوما بقانـون يجعلـه مختلفــا $ يكون شعريــا ا$نزياحإ$ أن  من مبادئھا،

  

   .179 د، ا�سلوبية و تحليل الخطاب، ص نور الدين الس )1(

   .58 ، ص 1998، مارس، الكويت ،3، ع25 أحمد محمد ويس ، ا<نزياح و تعدد المصطلح ، مجلة عالم الفكر ، مج :أنظر  )2(

  . 58 المرجع نفسه ، ص  )3(

   .179 الدين السد ، المرجع السابق ، ص نور  :أنظر )4(

   .170 ، ص 2001، الدار البيضاء ، دط،  عمر أوكان ، اللغة والخطاب ، افريقيا الشرق )5(
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ركزھ&ا التواص&ل عنده خطأ مقصود، فقد جعل من&ه قاع&دة أس&لوبية م ا$نزياحبذلك يصبح ، و)1(" عن غير المعقول 

للغوي&&ة الت&&ي تع&&ود إل&&ى انس&&جامھا ، $ ي&&تم إ$ بخ&&رق القاع&&دة االك&&<م م&&ن المعق&&ول إل&&ى ال<معق&&ولواAفھ&&ام، فنق&&ل 

  : يتحقق عبر مستويين  ا$نزياحوظيفتھا ا�ولى، بمعنى أن و

  .تقابل السياق الذي أساسه المنافرة :  ا$نزياححالة ) أ    

  .)2( با$ستعارةالذي يتحقق $ستبدال واتقابل :  ا$نزياحنفي ) ب  

السياقي الذي ھو منافرة تخ&رق  ا$نزياح" الثاني استبدالي، أما مستويان مختلفان، فا�ول سياقي وھذان الو  

السياقي منافرة  ا$نزياحبوصفه اAنجاز الفردي أو بوصفه " سوسير"قانون الك<م إنما استند إلى مفھوم الك<م عند 

  .)3(" و مكتوب أو مقول أو في ما ھو حاضر تحدث في ما ھ

حذف أو السياقي على المستوى الك<مي بأنماط متعددة كالقافية وال ا$نزياحأمثلة لتحقق " كوھين " يعطي و  

ھن&ا من و، )4("فيحدث في مستوى اللغة كا$ستعارة  ا$ستبدالي ا$نزياح، بينما (...)التأخير النعت الزائد و التقديم و

  . ا$نزياحنا الرؤية حول مفھوم تتضح ل

ق&&د س&&اھمت م الخط&&اب، كبني&&ة لغوي&&ة مس&&تقلة، ومج&&ا$ واس&&عا لتجلي&&ات الش&&عرية ف&&ي ع&&ال ا$نزي&&اح غ&&داو  

  .ة  واسعة في تشكيل الخطاب ا�دبيليصبح له د$ل ا$نزياحالدراسات ا�سلوبية الحديثة في تطوير آليات 

مص&طلحاته واخت<فھ&ا طاب ا�دب&ي و إن تع&ددت مفاھيم&ه والخ ظاھرة فنية جمالية يكشف عنه ا$نزياحإن   

المعرفي&ة، إ$ بية ومن باحث إلى آخر، فإن ذلك يعتبر د$لة على نشاط ھذه الب&ؤرة الفكري&ة و اتس&اع دائرت&ه ا�س&لو

ل&ى ا$نزي&اح إب&ذلك ي&دخل نصية، و إجرائيةيجب أن تخرج من مستوياتھا التنظيرية لكي تتحقق عبر مستويات  أنھا

  .اAبداع عالم النص و

  

  

  

  

  

   .06 كوھين، بنية اللغة الشعرية ، ص  جون )1(

  04، ص 2005، جامعة محمد خيضر ، بسكرة، ) رسالة ماجيستر مخطوطة(عبد الرزاق بن دحمان، ا<نزياح في شعر عز الدين ميھوبي ،  )2(

  .119 ، ص1994، المركز الثقافي العربي ، بيروت ،دط، ) ج و المفاھيمدراسة مقارنة في ا�صول و المنھ( حسن ناظم ، مفاھيم الشعرية  )3(

  .119المرجع نفسه ، ص  :أنظر )4(
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  :   ا�نزياحمستويات   /01 

النقدي&&ة خاص&&ة علم&&اء ا�س&&لوب و باھتم&&ام كبي&&ر م&&ن قب&&ل الب&&احثين ف&&ي الس&&احة ا�دبي&&ة ا$نزي&&احلق&&د حظ&&ي   

ع&ن النـ&ـص وخصائص&ه س&واء ك&ان ،)1(وظفوا ذل&ك ف&ي ح&ديثھم لتطبيق واا�دب الذين تناولوه بالتنظير و منظريو

ا$نزي&اح م&ن ھ&ذه ھ&ي ال&دعائم ا�ساس&ية الت&ي ي&درس نويا د$ليا أو نحويا تركيبيا، وأو مع إحصائياعندھم  ا$نزياح

ث&&<ث يتش&&كل م&&ن  ا$نزي&&احي&&رى ب&&أن  إذ" ج&&ون ك&&وھين"ل&&ـ) بني&&ة اللغ&&ة الش&&عرية (، ويتجل&&ى ھ&&ذا ف&&ي كت&&اب خ<لھ&&ا

  : مستويات و ھي كالتالي 

  .يرمي فيه إلى البنية الصوتية سالة الك<مية في وعي القارئ، وس<مة الر>أ

  .لى البنيتين المعجمية و التركيبيةنزياحية، و يرمي فيه إالقاعدة اAتحقق مبدأ التواصل في >ب  

  .ى البنية الد$ليةليرمي إ، و)2(عدم المنافرة بين الدال و المدلول على مستوى التأويل>ج  

  .و لسنا في ھذا المقام بصدد شرح ھذه المستويات إنما سيتبين ذلك  من خ<ل الجزء التطبيقي

  : ا�نزياحشعرية /02   

مقي&اس لج&ودة ال&نظم النقدي&ة حي&ث ظھ&ر عم&ود الش&عر كح الشعرية في الدراسات اللغوي&ة ولقد ظھر مصطل  

ت زمن&ا كون كلمة شعرية قد عن&و" ، كما اھتموا بالمجاز الشعر ة فيلقياس درجات الشعري ارً ايمعفوضعوا أسسا و

، بالمقابل&ة م&ع الب<غ&ة  يش&ھد حق&ا ب&الخطوة الت&ي نعم&ت بھ&ا الوس&ائل طوي< معايير نظم الشعر ونظ&م الش&عر وح&ده

وبية، لاس&تيقظت الش&عرية المعاص&رة عل&ى وق&ع الدراس&ات النقدي&ة ا�س&، و)3(" الصوتية الخالصة في الف&ن الش&عري 

ف&ي خل&ق مف&اھيم جدي&دة وتط&ورات ھ&ي فيغاي&ة التق&دم  ثر الب&الغكانت لحركة الشك<نيين الروسية النقدية ا�" التي و

ف&ي " جاكبس&ون "يعتب&ر ، و)4(" مفھ&وم اللغ&ة الش&عرية علق بالكشف عن البني&ات الش&عرية وخاصة فيما يتالتطور وو

  ، أن موضوع علمةــتعينا بالدراسات اللسانيلحاد مساأطلق شعاره " طليعة ھؤ$ء النقاد عندما 

  

  

  

   .179نور الدين السد، ا�سلوبية و تحليل الخطاب، ص   )1(

   .05عبد الرزاق بن دحمان، ا<نزياح شعر عز الدين ميھوبي ، ص   )2(

  .11جون كوھين ، البنية الشعرية ، ص   )3(

     ، ص2004الرؤية ا<شارية ، الدار المصرية ، القاھرة،دط،  أحمد الطريسي ، النص الشعري بين الرؤية البيانية و )4(
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، كم&&ا اھ&&تم )1(" الت&&ي تمث&ل انزياح&&ا بالنس&بة للخطاب&&ات ا�خ&رى ) LA LETERATTURE(اLداب إنم&ا ھ&&و ا�دبي&ة 

ث&ه بح انتھ&ى ف&يو" ح&دد وظ&ائف التواص&ل ف&ي اللغ&ة، بالوظيفة الشعرية، و) ضايا شعريةق( في كتابه " جاكبسون"

  .)2(" الكناية على الخطاب النثري ا$ستعارة على الخطاب الشعري، واللسانيات إلى ھيمنة الشعرية و

ف&ي مج&ال الش&عرية تعتب&ر قف&زة نوعي&ة ف&ي النق&د " جاكبسون"  إليھايمكن القول أن الدراسات التي توصل و  

  .ية في أبحاثه أنه كان معتمدا البنيوحول وجود معايير الشعرية، خاصة ورغم تركه أسئلة 

خرق ق&وانين اللغ&ة  ا$نزياحبكل مستوياتھا، فإذا كان ھدف  ا$نزياحتجسد نظرية جاءت الشعرية لتأسس و  

" ح&ون ك&وھين " ھ&ذا م&ا عب&ر عن&ـه تأس&س الش&عرية ف&ي العم&ل ا�دب&ي، وت ا$ختراق&اتالمعيارية ، فإنه جراء ھذه 

، )4(" عل&م موض&وعه الش&عر : "، فالشعرية عن&ده ھ&ـي)3("العادية  اAنزياحية و اللغةعندما ميز بين اللغة الشعرية و

البحث عن ا�س&اس الموض&وعي " قد اختارا لھذا العلم الشعر وسيلة ليصل بھا إلى ھدف الشعرية الذي يتمثل في و

  .)5("الذي يستند إليه تصنيف نص في ھذه الخانة أو تـــلك 

عل&ى نمط&ين م&ن الوظ&ائف " النث&ر فيش&دد ق ب&ين الش&عر وھب إل&ى التفري&ي&ذ" ك&وھين " لعل ھذا ما جع&ل و  

ظيف&ة العاطفي&ة الثاني&ة ھ&ي الوالتمثيلي&ة، و ي الوظيف&ة الذھني&ة أو العقلي&ة أو، ا�ولى ھ&اللغوية ُيعرفان بالتقابل بينھما

يحاء ، بينما يصطلح على الثانية د$لة اDE NOTATION(A(يصطلح على ا�ولى د$لة المطابقة أوا$نفعالية، و

 )CONNOTATION  " ()6(.  

إلى ث<ثة أنماط شعرية بھدف تحديد النمط الشعري الذي يبن&ي نظريت&ه علي&ه، مس&تندا " جون كوھين" استند و      

  :  )7(اليك جدولھا اLتي صوتي و الد$لي، وال: إلى مستويي التحليل اللغوي 

  

  

  

  

  

  

  .178، ص  2000، جامعة منتوري، قسنطينة، 5مرأة من ورق التوت ، مجلة اVداب ،عيا ا" حسين خمري ، شعرية ا<نزياح  في قصيدة  )1(

  .178المرجع نفسه ، ص   )2(

  .120أحمد الطريسي ، النص الشعري ، ص  : أنظر )3(

  09جون كوھين ، بنية اللغة الشعرية ، ص   )4(

  .14المرجع نفسه ، ص   )5(

  .169حسن ناظم ، مفاھيم الشعرية ، ص  ) 6(

   .12جون كوھين ، بينة اللغة الشعرية ، ص   )7(
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  السمات الشعرية

  الد�لية  الصوتية  الجنس

  +  -  قصيدة نثرية

  -  +  نثر منظوم

  +  +  شعر كامل

  -  -  نثر كامل

  

تب&اين آراء الب&احثين حولھ&ا، ذل&ك $تس&اع م&دلو$تھا ورية موضوع معقد و صعب اAمساك ب&ه، وإذن فالشع  

إل&ى  ف&ي كت&بھم النقدي&ة الق&دامىنجد لھذه الشعرية منارات في ب<غتنا القديمة، فق&د اھ&تم الدارس&ون لكن في المقابل و

  .البديع و المعاني على المجاز عندما ذكروا البيان وذلك لتركيزھم الحديث عن الجمالية ا�دبية، و

س&ات الت&ي ج&اءت بع&دھا راالدو"  دي سوس&ير" " أما الشعرية المعاصرة المتأثرة بالدراس&ات اللس&انية من&ذ   

إيق&اع حول المكونات الشعرية م&ن وزن و فيھا كان ية، ھي في الواقع شعريات كثيرة وا$خت<فا�سلوبكالبنيوية و

عندما نكشف القيم&ة الجمالي&ة  ا$نزياحلكن تبقى الشعرية ھي الثمرة الناضجة من ثمرات ، و)2(" و نغمة و صورة 

�ن الش&عرية  ةبالمائ&أنه $ يمكن أن نطلق على أي نص شعري بأنه شعري مئة و نربط بين النص و القارئ، كما 

  .ا$جتھادھذا المصطلح في دائرة التخمين و ، لذلك بقيوال<نھائية ةتعني ال<محدودي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 120أحمد الطريسي ، النص الشعري ، ص   )2( 
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  : الد�لي  ا�نزياح  /03  

يھ&&ا روح البي&&ان والجم&&ال تب&&ث فليب ب<غي&&ة تس&&تأنس بھ&&ا وتج&&يء جمودھ&&ا وس&&الطالم&&ا اس&&تعانت اللغ&&ة بأ  

غي&ر ذل&ك م&ن أن&واع الب&ديع، فقام&ت بنق&ل الكناية والمجاز والتش&بيه وو ،ا$ستعارة:اAبداع، ومن بين ھذه ا�ساليبو

ية الحديث على ھذا ، فتطلق ا�سلوبفوق كل أسلوب عادي ري البسيط إلى طاقة تعبيرية تطفواللغة من شكلھا التقري

اللغوي التي استأثر بھا الخطاب الشعري دون  ا$نحرافھو أعمق مستويات و) ا$نزياح الد$لي ( الب<غي  الشكل

النثري، ويتمظھر ذلك في قدرته على خلق شعرية الخطاب ا�دبي من زاوية تحول المعن&ى م&ن درج&ة الص&فر ف&ي 

وعلي&ه فالش&عرية ) الش&عرية(العلي&ا  الد$لي الذي تتصف ب&ه اللغ&ة نحرافا$ة ا$ختراق وإلى درج) النثرية( الكتابة 

تنافرا بين ال&دوال  سننھا التقليدية لتحدثتخرق به قواعد اللغة المعيارية ومن مستويات اللغة  اخاصً  ىتتطلب مستو

  .ال<معقول ومدلو$تھا وبين المعقول و

إعادتھا ى لنا بتفكيك الوحدات الد$لية وھذا ا�خير يتأت الد$لي، فإن ا$نزياحمن خ<ل ھذه النظرة حول و    

ي يقوم الش&عر ـلكو" ثم إعادة البناء من جديد ھذا ما يجعل العملية الشعرية بمثابة عملية الھدم إلى أصلھا الك<مي و

... ميره بوظيفته من الضروري أن يفقد معناه في نفس اللحظة التي يعثر فيھا عليه من جديد في وعي القارئ و ض

  . )1(..." لمألوف و تركيب المعنى الجديـــدھذه الحركة المتذبذبة التي يتأرجح فيھا بين فقدان المعنى ا

الد$لي من خ<ل الديوان بتقديم نماذج شعرية تبرز لنا دور ظ&اھرة  ا$نزياحو سنحاول البحث عن م<مح 

  .في شعرية الخطاب  ا$نزياح

  : يقول الشاعر 

   هْ امَ مَ غَ  انِ نَ زِ تَ خْ تَ  اكِ نَ يْ عَ  ينَ يئِ جِ تَ   

  )2( انِ رَ طِ مْ تُ  حٍ رَ فَ  نْ مِ وَ       

  

ف&&الموقع ) و م&&ن ف&&رح تمط&&ران( ال&&د$لي ف&&ي ق&&ول الش&&اعر  ا$نزي&&احف&&ي ھ&&ذين الس&&طرين الش&&عريين نلم&&ح 

  ) المطـــر /الدموع ( في ھذه الجملة الشعرية يتحدد بفاعلية التفاعل اAستعاري بين  ا$ستبدالي

  

  

  

  .381، ص  1980، 1ص�ح فضل ، نظرية البنائـية في النقد ا�دبي ، دار ا�فاق الجديدة ، بيروت ، ط )1(

   .11، ص  الديوان )2(
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ع<ق&ات "سند ا�شياء إل&ى نقيض&ھا فتتش&كل فالمطر حل محل الدموع من أجل تكثيف الحالة العاطفية حين أ

  .)1(" التعبير عن الفكرة جامعة بين التفكير و

  :ل الشاعريقو

  ة يدَ صِ قَ  اكِ رَ نَ   

  )2(ا نَ مَ 0َ حْ أَ  زُ ر. طَ تُ   

    

ام بعملي&ة ، لق&د ق&)نراك قصيدة( اللغوي في قول الشاعر  ا$نزياحو في ھذا السطر الشعري تتجلى ظاھرة 

ھي حاسة البصر أو الرؤيا ـ فبدل من أن تشاھد العين المج&ردة حقيق&ة م&ن حق&ائق الكي&ان تغييب لصدق الحواس ـ و

ق&د ، و)القص&يدة(ھ&و غة الشعرية إلى شيء معن&وي و، فانتقل ذلك في الل)المرأة المخاطبة ( ھو وجود اAنساني والو

  .ا محسوسة بشيء معنويربط ذاتً 

تمث&ل ل&دى ش&اعرنا ي الش&عر العرب&ي فھ&ي تمث&ل الخص&ب والنم&اء، وارتباط القصيدة بالمرأة له مدلو$ته فو

  : الوطن و القضية و الھوية في قوله 

   هْ ي5 ضِ قَ ا وَ نً طَ ا وَ ھَ لُ مِ حْ نَ وَ 

  )3( هْ ي5 وِ ھَ وَ  ةً كَ لَ مْ مَ وَ     

  

ص&ورة :  ش&دة المن&افرة ب&ين طرف&ي ا$س&تعارة ع&ن طري&ق ل<نزي&احفالصورة الش&عرية ھن&ا ص&ورة كاش&فة   

  .صورة القصيدة المرأة و

  " :النھر " يقول الشاعر في قصيدة و  

  ى رَ جْ مَ  نْ عَ  شُ ف. تْ يُ  رُ ھِ الن5     

   اءَ وَ نْ ا;َ  نُ زِ تَ خْ تَ  ةُ مَ يْ لغَ اوَ     

  )4(ى رَ خْ أُ  ٍض رْ أَ  نْ عَ  ثُ حَ بْ تَ وَ     

    

  

  

  .145:ص ، 1998،  1، دار الكندي ، ا�ردن ، ط)التأصيل و ا<جراء النقدي ( القراءة  إستراتيجيةطوس ، بسام ق )1(

   .  13:  ص  ، الديوان )2(

   .13: ، ص المصدر نفسه )3(

   .10: ، ص  المصدر نفسه )4(
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ترمي بن&ا بعي&دا للخ&وض ف&ي مس&افات التأوي&ل فھ&ي جمل&ة ذات ) النھر يفتش عن مجرى( فالجملة الشعرية   

د$ل&&ة واقعي&&ة خالي&&ة م&&ن المج&&از لحض&&ور المعن&&ى بكيفي&&ة مباش&&رة ف&&ي خي&&ال الق&&ارئ، إ$ أن جمالي&&ة الص&&ورة تش&&كل 

النھ&ر ف&ي مس&ار ل&ه $ يحي&د  يع&ي أن يج&ري، فم&ن الطبهليس في طريقة طرح&زياحا خاصا يتعلق بجمال الفكرة وان

$ ، و، ف&المجرى يعتب&ر موطن&ا للنھ&رھو المجرى الذي يكون مع النھر ع<قة حميمية أشبه ما يك&ون ب&الت<حمعنه و

ھ&ي ص&ورة المعن&ى قب&ل و( يح&افظ النھ&ر عل&ى ھ&ذا المج&رى  م&ن الواج&ب أنعن&ه، و ا$نفص&الأو  ا$ستغناءيمكن 

اAنس&ان  ما أشبه ھذه الصورة بصورةھو أصله وجذوره ، وفاAنسان أول ما ينقلب عليه لكن ھيھات، و) ا$نزياح 

يف&تش نه، وـاحث&ا ع&ن موطن&ه ال&ذي انفص&ل ع&والمسافات ليع&ود بالتائه المتغرب عن أصله، والذي لعبت به ا�قدار 

ا�م&ر نھ&ا تحف&ل ف&ي حقيق&ة �" ذل&ك  إش&عاعيةعليه يجد مجراه الذي فقده، أن طاقة اللغة في ھذا التشكيل ھي طاق&ة 

  .)1("تفعيل اAحساس بحركية اللغة بأشكال مرھفة من التماثل والتوازي والتوالد و

 أنھا تعد جوھر العملية عناصر $ معقولة تشحن بھا الجملة الشعرية، إ$وقد يتلون الشعر بد$$ت درامية و  

  : ، نقرأ من ذلك قول الشاعر الشعرية

   هْ يدَ صِ ا قَ ايَ قَ بَ  نْ ي عَ تِ رَ اكِ ذَ  بِ يْ ي جَ فِ  تُ شْ ت5 فَ     

  )2( "ي ب. نَ تَ المُ " ي تِ فَ شَ  نْ مِ  طَ اقَ سَ تَ     

  

جملة صياغتھا قائمة على قاعدة التفاعل بين ركنين ھامين في ) فتشت في جيب ذاكرتي( فالجملة الشعرية   

، إ$ أن الشاعر )تشت في جيبي ف( :ا$نزياح بقولنايمكن تصحيح مسار ھذا ، وبا$ستعارةھذه الجملة، و تجلى ذلك 

) كرةال&ذاالجي&ب ـ (قائمان على ع<ق&ة المش&ابھة ھم&ا الركنان النوعا من الد$$ت ال<معقولة، و أراد أن يدخل عليھا

  .مح< للتفتيش و ل<دخارخفيا فك<ھما يعتبر مكانا آمنا و

لكن لتثير طاقات كامنة ف&ي ذھ&ن ارة $ تدل على معنى، وقد تتحول الكلمة داخل الخطاب الشعري إلى إشو  

وم&ن ذل&ك ل، ـ&ـطري&ق التخي الصور المتداعية إلى ذھنــه ع&نامه عددا $ يحصى من اAيحاءات والقارئ  لتخلق أم

  : قول الشاعر 

   

  

  

  

  .76، ص  2002، 1ص�ح فضل ، تحو[ت الشعرية العربية ، مطابع الھيئة المصرية للكتاب ، ط )1(

   .62، ص    الديوان )2(
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  ي تِ اEَ  ةُ ن5 جِ أَ  وَ   ا ھَ رَ دْ صَ  عُ لَ خْ تَ  ضُ رْ ا;َ     

  )1( مِ سِ وْ المَ  ءَ لْ مِ  سِ مْ الش5  ارُ صَ تِ انْ               

  

من إنزي&اح د$ل&ي ص&اغه الش&اعر ) ا�رض تخلع صدرھا ( و يتشكل الفضاء الشعري في الجملة الشعرية   

، و تتجلى فاعلي&ة الت&داعي الك&امن )تخلع صدرھا( عبر تحو$ت لغوية مجسدة للفعل الشعري الذي طرحه في قوله 

وراء ھذا الفعل في بنيته الد$لية من خ<ل الكناية، فالصبر $ يخلع كما يخلعه الش&يء الع&الق عل&ى س&طح ا�رض، 

و انتفضت ا�رض ـ أو ب&ا�حرى س&كان ا�رض ف&ي اللغ&ة الم&زاح عنھ&ا ـ  تعب&ر ) بلغ السيل الزبى( إنما كما يقال 

برھا و نفاذه فتخلع من ا�رض حجارتھا لك&ي ترھ&ب بھ&ا ا�ع&داء، فلينظ&ر الق&ارئ إل&ى ھ&ذه الص&ورة عن حمأة ص

ة و ا$نتص&ار، و ـالعجيبة و كأن با�رض تخلع نفسھا من أجل البقاء لكي تكتسي بحل&ة جدي&دة تزينھ&ا و ھ&ي الحري&

و المواق&ف الت&ي  ا$تـ&ـا$نفعمش&اعر و من ھذا ا�سلوب تتفاع&ل الكناي&ة ف&ي ذاتھ&ا كعملي&ة انزياحي&ة للتعبي&ر ع&ن ال

عبير، إن اللغ&ة ھ&ي ـليست محمول ال&ذات الت&ي تعب&ر أو الت&ي تس&تخدم ف&ي الت&" يعيشھا المبدع، فاللغة في ھذا المقام 

  .)2(" الذات

تنطمس لغة اAنزياح لتتحول إلى ضرب من الرم&وز والط<س&م " عولمة الحب عولمة النار" و في قصيدة   

فھم ت&أويلي وق&راءة مرجعي&ة لم&ا  إقامةشعرية يصعب القبض عليھا، إ$ أنه بتعرية ھذه الدوال يمكن في فضاءات ال

  : قصده الشاعر في قوله 

  ي دِ غَ لِ  مٌ سِ وْ مَ  يَ دِ يَ     

   ةٌ مَ لَ وْ عَ  يدِ غَ  وَ     

           بٌ نِ ذْ ا مُ نَ أَ  وَ     

  )3( ِض رْ ا;َ  رِ خِ أَ  نْ مِ  ونَ يئُ جِ يَ  ودُ ھُ الشH  وَ     

تطيع فك ھذه الرموز إ$ بقراءة متمعنة لما سبقھا من أفكار، فھذه الجملة الشعرية تعتبر نتيجة إ$ أننا $ نس  

  ) واصل صمتي الحكايــــة( �حداث سابقة يسردھا علينا الشاعر بلسان صمته حين قال 

  

  

   .  84، ص    الديوان )1(

  .108، ص  1994، 1الحضاري، سوريا، طرو[ن بارت، نقد و حقيقة، ترجمة منذر عياشي ، مركز ا<نماء  )2(

   .60، ص  السابقالمصدر  )3(

   

  

  

  

  : و ھذه ا�حداث تتمثل في 
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  انجازات قام بھا اAنسان 

  

  استنساخ الشاة          طفل ا�نابيب          دواء الفياغرا             فضاء ا�نترنيت و المعلوماتية  

لعولمة من فكرة إقتصادية بحته إلى نزعة اجتماعية تأقلم معھا البعض إن كل ھذه اAنجازات حولت مسار ا  

م&ن مظ&اھرات احتجاجي&ة ض&د ھ&ذا التي&ار ) س&ياتل و جن&وا و الدوح&ة ( و ثار ضدھا البعض اLخر كما حصل في 

مث&ل الفكري، إن ھذه ا�فعال ليست مسببات حقيقية لما ذكرنا، انما تع&د نموذج&ا قدم&ه الش&اعر للتعبي&ر ع&ن رفض&ه ل

عل&ى للع&الم بأس&ره،�نھا تحم&ل نت&ائج  اودم&ار او ف&ي باطنھ&ا خراب& او اختراع اھذه ا�عمال �ن في ظاھرھا تطور

  : مدمره تحاول بعض العناصر تغييب الحقائق و الوقائع من خ<لھا كما بين ذلك الشاعر في قوله 

  . .ي لِ ثْ مَ  اةَ الش5  خَ سَ نْ تَ ي اسْ الذ.  ن5 اَ  قُ د. صَ أُ  لْ ھَ     

  ي لِ ثْ مِ  يبُ ابِ نَ ا;َ  هُ تْ نَ و5 ي كَ الذ.  ينَ نِ الجَ  ن5 أَ  وَ     

  . .  يK فِ خَ  اءٌ ھَ تِ اشْ " ا رَ اغْ يَ الفِ "  ن5 أَ  وَ     

  . .  ةً بَ لْ ى عُ ھَ تَ انْ  اءَ ضَ الفَ  ن5 أَ  وَ     

   يّْ دَ ي يَ فِ  ةً بَ عْ لُ         

  ا ئً يْ شَ  نَ ا;َ  مُ ھَ فْ أَ  دْ عُ أَ  مْ ا لَ نَ أَ     

  :  ونَ ولُ قُ يَ     

   دِ رْ الوَ  ةُ مَ لَ وْ عَ "     

  ر وْ طُ عُ لْ لِ "  ةٌ دَ سَ كْ أَ "  قَ ائِ دَ الحَ  ن5 أَ  مُ ھَ فْ أَ     

  . .  ارِ الن5  ةُ مَ لَ وْ عَ  وَ     

  ورْ بُ قُ لْ لِ  ةٌ لَ وَ دْ جَ        

   ب. الحُ  ةُ مَ لَ وْ عَ  وَ     

  . .  اتُ اشَ رَ ا الفَ ھَ يْ تَ فَ ى شَ لَ عَ  ط5 حُ ى تَ ثَ نْ أُ     

  . . فِ يِ الط5  نْ مِ  احٍ نَ جَ بِ  هُ سُ مِ 0َ تُ  يبٍ ھِ لَ ي بِ وِ تَ كْ تَ  �َ     

  )1( ورْ ثُ تَ ي فَ دِ ا يَ ھَ يِ◌ْ لَ إِ  دH مُ ي أَ دِ حْ وَ     

  

  

   .60 ، ص الديوان )1(
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ف&&ي مل&&ذات العولم&&ة كالفي&&اغرا ذل&&ك  ا$نتھ&&اءف&&الورد و الح&&ب يحم&&<ن ب&&ين ثناياھم&&ا س&&<ح لتغيي&&ب العق&&ل و        

لعب&ة ف&ي ي&د ك&ل مت<ع&ب، و ب&ذلك تقت&ل الطاق&ات . . انتھ&ى علب&ة اAشتھاء الخفي كما قال الشاعر، و الفضاء الذي 

الشابة و يعم الخراب الفكري، فكل ھذه اAنجازات قدمھا اAنسان اليوم بيده ليجني ما زرع في غده، و لن يج&د ف&ي 

، ال&ورودمة للحب وـــغده سوى عولمة تفتح مخالبھا لكي تنھش لحم كل مغرر به، يرى في مظھرھا الخارجي عول

  : فقال في ذلك 

  يدِ غَ لِ  مٌ سِ وْ ي مَ دِ يَ     

   هْ مَ لَ وْ ي عَ دِ غَ  وَ     

    بٌ نِ ذْ ا مُ نَ أَ  وَ 

  )1( ِض رْ ا;َ  رِ خِ أَ  نْ ن مِ وَ يئُ جِ يَ  ودُ ھُ الشH  وَ 

  

الكثير كانوا ش&ھودا م&ن نه لم يكن لوحده صامتا فالكثير و$ ذنب للشاعر في ذلك سوى صمته، والحقيقة أو  

  .العالم والفساد الذي يھدد البشرية وار آخر ا�رض على كل الدم

اللغوي م&ن  ا$نحرافخاصة الشعري، $ يمتص ھذا ھرة ا$نزياح في الخطاب ا�دبي وإن المنقب عن ظا  

ك&ل ب&الفھم ل&يس مجموع&ة معلوم&ات ب&ل ھوفي إغ<ق&ه " النص الشعري جملة شعرية وحسب، بل من النص كله، و

ع&دى ذل&ك إل&ى أفك&ار وجم&ل لتأويل في تلك الجملة الش&عرية فق&ط ب&ل يتلذلك $ نستطيع حصر مجال ا، و)2("مركب 

ف&النص " ر ومقاصده، حت&ى ي&زيح الغم&وض عنھ&ا$حقه يستخلص منھا القارئ قراءة مرجعية �فكار الشاعسابقة و

  .)3(" ، بل أن غموضه أحد عناصره الشعرية الشعري غامض بطبعه

التي متشعب من الع<قات اAسنادية، و احيه إلى مجال واسع وأحيانا أخرى نجد الشاعر يتجه بلغته اAنزيو  

  تحويله إلى دوال مجردة حتى تتم عملية التأويل بشكلھـــا تتضح لنا بتجريد النص و

  

  

  

   . 60 ، ص  الديوان )1(

  .285 ،ص 1991،  1، المركز الثقافي العربي ، المغرب، ط)مدخل إلى انسجام النص ( محمد خطابي ، لسانيات النص  )2(

  .104، ص 2004عباس بن يحي ، مسار الشعر العربي الحديث و المعاصر ، دار الھدى للطباعة و النشر ، عين مليلة ،دط ،  )3(
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  : يقول الشاعر مثا$ على ذلك الصحيح، و

   اتِ مَ لِ الكَ  ةِ ئَ رِ  نْ مِ  سُ ف5 نَ تَ أَ     

  )1( تِ مْ الص5  ةُ أَ دَ ي ھَ نِ قُ نُ خْ تَ و َ    

  

  : ھذه الدوال ظھر لنا الشكل التالي  عند تحليلو  

  

  تخنقنــــي            مفارقة        أتنفس            

  

  ھدأة الصمت                                                            من رئة الكلمات         

  

  )السكوت( الصمت          مفارقة        الك<م          

  

ذي ك&&ان أس&&ير اللغ&&ة ب&&ذلك اتض&&ح لن&&ا المعن&&ى الغ&&امض ال&&م وأختن&&ق بالص&&مت، وب&&الك< أت&&نفس:و كأن&&ه يق&&ول  

لك&ن ھ&ذا المعن&ى ) أت&نفس م&ن الرئ&ة ( لو قمنا بتصحيح اAنحراف إلى مساره ا�صلي لكانت العب&ارة اAنزياحية، و

ة، ــــ&&ـريمالي&&ة الشعيص&&بح تقري&&ري نث&&ري يتراج&&ع إل&&ى درج&&ة الص&&فر م&&ن الكتاب&&ة النثري&&ة و $ يحم&&ل ف&&ي طيات&&ه ج

فالشعر يتجدد " تأويلھا لوجد لھا عدة قراءات خرى لقراءة ھذه الجملة الشعرية ووضع المتلقي أمامه احتما$ت أولو

م&ن ھن&ا الش&عري، تك&اد تك&ون $ متناھي&ة و الت&ي يفتحھ&ا الس&ياق ا$حتم&ا$تمن خ<ل تعدد القراءات والتأوي&ل، إن 

ھو م&&ا يفس&&ر خل&&ود ال&&نص الجي&&د ،وت&&أوي<ت عدي&&دةعل&&ى ق&&راءات و ح&&ا، أن يك&&ون مفتو. . .فطبيع&&ة ال&&نص الجي&&د 

  )2("واستمراره 

  

  

  

  

  

   .  41، ص    الديوان )1(

  .104عباس بن يحي ، مسار الشعر العربي و الحديث و المعاصر، ص   )2(
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  .الرمــز :   ثانيا

ط التعبيري&ة والتص&ويرية اكتسب النص الشعري فضاء واسعا من اAيحاءات $حتوائ&ه مجموع&ة م&ن ا�نم&ا  

أدبائن&ا عقدة كانت نتيج&ة لت&اثر ش&عرائنا ولعل ھذه اAيحاءات الم، و)1(المعقدة ، التي تستند إلى خلفية تراثية متنوعة 

اءات تأويلي&&ة حت&&ى ي&&تم ف&&ك رم&&وزه بمف&&اھيم و فلس&&فات غربي&&ة حديث&&ة جعل&&ت م&&ن ال&&نص حي&&زا مغلق&&ا يحت&&اج إل&&ى ق&&ر

النفس&ية بق&وانين مح&دده، التركيبية ، ومضامينه الفكري&ة و اء معقدا ، $ ترتبط وحدتهأبعاده، حتى غدت القصيدة بنو

  .)2(الخيال اAبتكاري ممزوجة بالوعي اAبداعي ، و. . .بل انصھرت كلھا في تضاعيف 

لقد ساھم في تعقيد القصيدة العربية و صعوبة تحديد بنيتھا اعتمادھ&ا عل&ى الرم&ز بمختل&ف أنواع&ه، و ف&ي و  

المص&ادر  غيرھ&ا م&ن، ويفه د$لة على ثقافة الشاعر الذي ينھل من منابع دينية عقائدية أو سياسية أو اجتماعي&ةتوظ

ة الرمزي&ة للغ&ة، فھ&ي أص&< رم&وز فالمرك&ب اللغ&وي للش&عر يحي&ل إل&ى الطبيع&" ع<مات التي يعبر عنھا برموز و

، فاعتم&&اد الرم&ز ف&ي القص&يدة العربي&ة ب&&ات )3(" م<زم&ة ل&ه و،و ھ&ذه الطبيع&ة باقي&ة ف&&ي تركي&ب ال&نص، )ع<م&ات(

عنصرا من عناصر الشعرية كونه نش&اط أس&لوبي و طاق&ة مجازي&ة تتع&دى ح&دود الواق&ع، و يس&تمد الرم&ز د$لت&ه و 

ابن سياق و أبوه مًعا يتفاعل مع البنية الداخلية في ال&نص "قيمته ا�سلوبية من واقع السياق الذي ولد فيه ، فھو اذن 

  .)4("اAختصار ما بنية واحدة غير قابلة للفصل والخارجية في العالم ليجعل منھ مع البنية

و من ھذا الموقع يظھر لنا أن الرمز بنية من البنى اAنزياحية التي توجدھا جملة من التفاع<ت تحقق بؤرة   

  .التوتر في مسار اAنحراف 

مات المنتشرة رمزي غني بالرموز و الع<يتسع إلى فضاء "  عز الدين ميھوبي" و الخطاب الشعري عند   

ف&ي تولي&د الض&عف التي تتب&اين م&ن حي&ث القـ&ـوة وو الثاوية من وراء الد$$ت السياقية المكثفةفي سطور القصائد و

ث&<ث أص&ناف نتع&رض لھ&ا  يمكننا تقس&يم الرم&وز المس&تخرجة م&ن قص&ائد ال&ديوان إل&ىو.شعرية الخطاب الشعري 

  : بالدراسة كالتالي 

  

  

  .03، ص  1995آمنة بلعلي ، أثر الرمز في بنية القصيدة العربية المعاصرة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، : أنظر )1(

  .02-03المرجع نفسه ، ص   )2(

  .104عباس بن يحي ، مسار الشعر العربي و الحديث و المعاصر، ص   )3(

  .274، ص  1981، 1حديث ، ديوان م ج ، الجزائر ، طرماني ، الغموض في الشعر العربي ال إبراھيم )4(
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  : رموز مستوحاة من الطبيعة و الواقع ) 1   

يط&&ل علين&&ا بمختل&&ف د$$ت&&ـه اAيحائي&&ة ليتج&&اوز ھيكل&&ه الجغراف&&ي وعالم&&ه ) ا�وراس ( ھ&&ا ھ&&و رم&&ز و 

كش&موخ جبالھ&ا الش&اھدة عل&ى الھوي&ة ت&ه ش&موخ ال&وطن ورمز يحمل ب&ين طياضاريسي ليوحي لنا بأبعاد ثورية والت

استئص&ال ا�وراس م&ن ع&الم التض&اريس ليح&ول إل&ى ع<م&ة لغوي&ة بالغ&ة " ثورة ا�بطال، فقد عم&ل الش&اعر عل&ى 

اعت<ء الصوفيةـ تخطي عالم المحسوسات وـ كما ھي حال  عز الدين ميھوبيھنا يحاول  و" ، )1("النفوذ السحري 

  )2("ل ـكيان جوھري أصيوراس إلى روح سامية وفيتحول ا� عوالم الروح بكل تجلياتھا،

  )3(واقُ رَ تَ احْ  مْ ھُ  نْ أِ  هٍ آَ . .  مِ اسِ وَ المَ  حُ رْ جُ   ي نِ ھ5 وَ تَ  ودِ عُ وْ ا المَ نَ سَ رْ ا  عُ يَ  اسُ رَ وْ أَ     

  

ن&ى ب&ه القت&ال إل&ى ش&يء يتغسم الشاعر صورة جدي&دة ل&Dوراس، وح&ول مفھومھ&ا م&ن وھ&ج الح&رق وفقد ر  

مج&د إع&ادة للوتحقي&ق لDم&ل و الع&رس والف&رح ب&الثورة ھ&و طري&ق للحري&ةولكن النشيد و الناس، $ حب في الحرب

  .)4(اAنعتاقطف متأججة نحو الحرية وبالحرب �نھا تعبير عن عوا السالف، وھذه نظرة الشاعر وإحساسه

في  في صورة أخرى نجد أن الشاعر جعل من ا�وراس منطلقا لحديثه عن القضية الفلسطينية، وھو يرىو  

تحط&يم و ا$نتفاض&ةح&ث الش&عب عل&ى دافعا محفزا لزلزلة النف&وس وتجربة ا�وراس  وثورة نوفمبر رمزا شامخا و

  :من ذلك قوله ا�غ<ل و

  )5( ولُ جُ أَ  وبِ نُ في الجَ ◌ِ  وَ ..  نِ يْ تَ لَ بْ قِ لْ لِ     ةً لَ بْ قُ  لُ مِ حْ أَ  اسِ رَ وْ ا;َ  نْ مِ  تٍ آَ     

  

  جد الشعـراء ـــى البطولة و التضحية و الفداء، و من ھنا نفإذا ذكر ا�وراس تبادر إلى الذھن معن"   

  

  

  .121، ص 2003سبتمبر  28، 147افية، ع يوسف وغليسي ، سيميائية ا�وراس في شعر عز الدين ميھوبي ، مجلة الحياة الثق )1(

  .80: ، ص 1998، 1، مطبعة ھومة ، ط )شعر الشباب نموذجا( عبد الحميد ھيمة ، البنيات ا�سلوبية في الشعر الجزائري المعاصر )2(

  .91 ، ص الديوان )3(

  13-14ص ،1983،دط، لوطنية للنشر و التوزيع، الجزائرفي الشعر العربي و دراسات أخرى، الحركة ا" ا�وراس" عبد هللا الركيبي، :أنظر )4(

  .80، ص المصدر السابق  )5(

  

  

  

  

  

 

  )1("النضالجھاد ورنون ا�وراس بالبطولة وا�بطال و بالدائما يق



ظواھر أسلوبية                   الفصــل الثالث                                                                             
  فنية في الديوان

 

 - 141  -

  : حين قال  عز الدين ميھوبيلم تستثنى المرأة من رمز ا�وراس في شعر و  

  . .  اهُ تَ خْ أُ     

   ابِ رَ التH  تَ بَ ا نَ يَ     

   ةِ ي5 ھِ ا البَ نَ تَ يدَ صِ ا قَ يَ وَ     

   انِ كَ المَ  ءَ لْ مِ  تْ جَ ھ5 وَ تَ  تِ قْ رَ تَ احْ  ينَ حِ     

   ةِ ي5 دِ الن5  نِ طَ الوَ  قُ ائِ دَ حَ     

   اسِ رَ وْ ا;َ  ةِ م5 ي قِ فِ  تْ َ;ْ Sَ تَ وَ     

   زِ ر5 طَ المُ  مِ لُ ي الحُ فِ     

   هْ ي5 دِ جَ بْ أَ         

   ي. ب. ا;َ  بِ عْ الش5  رِ ائِ رَ حَ  لَ ثْ مِ  تْ عَ لَ طَ وَ     

   اءَ ضَ يْ بَ  ةً امَ مَ حَ     

   ةْ ي5 لِ دِ جْ ي المَ ا فِ ھَ يشَ رِ  رُ ثُ نْ تَ     

   يخَ ارِ التّ  عُ نَ صْ تَ  دْ قَ     

  ـا ھَ مِ فَ  نْ مِ ا وَ ھَ مِ دَ  نْ مِ     

 هْ ي5 بِ صَ              
)2(  

جل&دھا ف&ي لش&دائد ا و بقوتھ&ا وثباتھ&ا ف&ي النض&ال وفالمرأة مثل الرجل في الحروب، أشاد الشعراء ببطولتھ&  

  .حتى غدت رمزا من رموز البطولة و البأس 

 لطالم&ا وظ&ف كرم&ز عرب&ي ل&ه اأخ&ر انج&د رم&ز الTدين ميھTوبي عزعلى خ<ف رمز ا�وراس في شعر و  

يتجلى و ردـــ، التي تحولت من رمز مادي إلى رمز روحي مج)النخلة (ھو رمز ة الشعر العربي ود$$ته في ساح

  : ذلك في قول الشاعر 

  ا فً اقِ وَ  خُ مَ شْ أَ  لِ نخْ ال5 ي كَ نِ ن5 كِ لَ     

  )3( فْ لِ ا;َ كَ  اءٍ يَ رِ بْ كِ  نْ مِ     

  

  

  .15في الشعر العربي ، ص  " ا�وراس " عبد هللا الركيبي ،  )1(

  .27، ص  انالديو )2(

  .30، ص  المصدر نفسه) 3(
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ب&&ع ال&&نفس بم<م&&ح وجداني&&ة ف&&ي ھ&&ذا الس&&طر الش&&عري اس&&تعار الش&&اعر رم&&ز النخ&&ل لد$ل&&ة تحم&&ل ت&&أوي<ت تط       

ٌ تج&ذرة ف&ي ا�عم&اق وعل&ى الش&موخ وكرمز يدل على ا�ص&الة العربي&ة المخاصة، و س&تعار م&ن النخل&ة الكبري&اء، فا

ا�ح&زان الش&امخة ش&موخ عالية عن كل المآسي والجراح وــنسبھا إلى نفسه المتو ابا$نتصھي صفة من صفاتھا و

  .النخلة واقفة منتصبة في شموخ وكبرياء كا�لف 

، الت&ي تغن&ى بھ&ا )الخيمة ( ھو رمز أخر محاذيا دائما لصورة النخلة ونجد رمزا ) النخلة(في مقابل رمز و  

  : ي الخطاب الشعري الحديث، قال الشاعر ھو رمز كثير التداول فديد من الشعراء والع

  . .  ةٌ مَ يْ ي خَ نِ طَ ا وَ نَ أَ : "  تْ الَ قَ فَ     

  . .  مْ كُ لَ  ورُ صُ القُ         

   ابِ حَ الس5  وجِ رُ بُ  نْ ي مِ تِ مَ يْ ى خَ لَ وا عَ لH طُ تَ لْ فَ     

  )1( ابِ طَ الخِ  ورِ شُ قُ  نْ ي مِ تِ بَ عْ وا جُ Sُ أمْ  وَ     

  

رك&زت كلھ&ا ف&ي رم&ز واح&د أيديولوجي&ة سياس&ية واقتص&ادية تمإن ھذه ا�سطر الشعرية تحمل ف&ي جعبتھ&ا   

ة، في ـالحياة البدوية البسيطد$لة العروبة والمجتمع العربي و، فالخيمة ھي الوطن تحمل في طياتھا )الخيمة ( ھو و

ع&دو ق&اس متص&لب كص&<بة حجارھ&ا،  غطرسة يتصف بھا كلو كبرياءحين أن القصور وما ترمز إليه من علو و

  .ا�شياء موظفا إياھا كرموز تطرح ثقافة ثرية بالتجارب الواقعية بذلك القيمة الجمالية للماديات ولشاعر تعد او

  

  :الرموز ا;سطورية ) 2   

  (*))عنق&اء والفيني&قال(  ارمزي& اأما في ما يخص الرموز ا�سطورية فقد $حظنا على قص&ائد ال&ديوان طغيان&  

  :البعث و التجدد كما في قول الشاعر  ل علىمن بين رموز ا�سطورة، و ك<ھما يد

  ا دً ارِ مَ  ثُ عَ بْ أَ  اءُ قَ نْ ا العَ مَ ي كَ دِ حْ وَ     

  )2( ولُ لُ حُ  ادِ مَ الر5  ةَ رَ اكِ ذَ  قH شُ يَ وَ             

  

  .56، ص  الديوان )1(

  .طائر أسطوري يحرق نفسه و من رماده يخرج طائر جديد يحمل بقايا أبيه إلى ھيكل الشمس : العنقاء (*)

  .طائر مصري ا�صل كان المصريون يتصورونه عل ھيئة لقلق خرج ولد من عشه كرمز للبعث: الفينيق       

  .78، ص  السابق صدرالم  )2(
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أن ھذا الرمز الذي وظفه الشاعر يعبر عن حركة تحول جديدة في الحياة و تجدد ا�مل و البعث من جديد،   

ز الفك&رة العام&ة للقص&يدة و بؤرتھ&ا، و ق&د ب&رز بوظيفت&ه التكثيفي&ة ولطالما وظف كمعنى تجريدي و ھو يعتبر مرتك

اAيحائية لكي يصيغ لنا ھذه الرؤيا الميتافيزيقية، فالم<حظ ھنا أن اAيحاء يتحرك في قلب ھذه الصورة التي تحوي 

  .)1(عالم يولد من جديد و. . . صراعا ضمنيا بين عالم يتھدم 

دد، يق&ول ـ&ـرم&ز الب&ـعث والتج) الفينيق ( ھو مز أخر يحتل نفس الد$لة ونجد ر )العنقاء( في مقابل رمز و  

  " : النھر " الشاعر في قصيدة 

   رِ مْ العُ  ادَ مَ رَ  يقِ ينِ الفِ كَ  دُ س5 وَ تَ يَ     

   اتْ مَ لِ الكَ  شُ رِ تَ فْ يَ  وَ     

  .)2( اءَ مَ سْ ا;َ  فُ حِ تَ لْ يَ  وَ         

  

ال&دم ـ الح&زن ـ جن&ائز ( مف&ردات ا�س&ى مث&ل زن وبج&و جن&ائزي مع&تم ب&ألوان الح& لقد بدأ الش&اعر قص&يدته  

، وك&أن بالص&ورة ق&د بلغ&ت ذروة )الفيني&ق ( ، ثم خ&تم قص&يدته بتوظي&ف رم&ز البع&ث . . .)سوداء ـ مقابر ـ وصيه 

البع&ث م&ن ــ&ـاة والحيي لنا رمز الفينيق بتج&دد ا�م&ل وشيئا فشيئا لكي يوح ا$نفراجالتوتر ثم بدات بعد ذلك مرحلة 

  .كبناء رمزي ساھم في تشكل البناء العام للقصيدة  توظيفهلقد نجح الشاعر في و، جديد

  

  :الرموز الدينية ) 3   

ال&ذي يتمث&ل ف&ي وظ&ف الش&اعر رم&زا م&ن رم&وز الص&بر وق&وة العزيم&ة واAرادة وأما الرموز الديني&ة، فق&د   

  : حين قال) أيوب عليه الس<م (

   هْ عَ مْ شَ  تُ رْ صَ بْ أَ     

   هْ عَ مْ دَ  وَ  نِ يْ يتَ نِ آَ  وَ  0ً فْ طِ  وَ     

   هِ ءَ 0َ ي المَ فِ  ةً دَ ي. سَ  وَ     

  )W  . .)3ِ  حُ ب. سَ تُ     

  

  

  .63 أثر الرمز في بنية القصيدة ، ص  آمنة بلعلي ،: أنظر )1(

  .10 ، ص الديوان )2(

  .65 ، ص  المصدر نفسه )3(
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  . . ا يدً دِ ا جَ رً مْ عُ  وبَ يH أَ  بِ لْ قَ  نْ مِ  لُ دِ جْ تَ     

  )1( ةِ اءَ رَ بَ لْ لِ  ةً ھَ اكِ فَ  رِ بْ الص5  ةِ ورَ سُ  نْ مِ  نُ جِ عْ تَ  وَ     

  

ى المرض، وبين صبر ھ&ذه على سبيل المشابھة بين صبره عل) أيوب( واضح أن الشاعر قد وظف رمز و  

لعل ما يوضح لنا ھذه الصورة الحسية ھي حركة التقابل بين الطرفين فك<ھما السيدة وطفلھا على الجوع والفقر، و

محن و ك<ھما يسبح X في مناجاة و تضرع ،كما أن تصويره لوقائع الص&ورة تماش&ى م&ع الغ&رض ال&ذي أصابته ال

ھك&ذا يتح&ول و" المعنى  إدراكقد سھل عملية ـ و)تعجن من سورة الصبر( ي قوله خاصة فللمتلقي ـ و إيصاله أراد

  .)2(" ة رمزية كبرى يتحول معھا النص كله إلى محصلشحنة د$لية كبرى تضج بالمغزى و الرمز إلى

  :في قول الشاعر) يوسف عليه الس<م(رمز من الرموز الدينية و ھو  لىو في سورة أخرى نعثر ع  

  "  ةْ خَ يْ لَ زُ " ا يَ  ةُ يدَ صِ القَ  تِ نْ أَ     

  "  . . فُ وسُ يُ "  تُ ْس◌ْ لَ     

  " . . يزْ زِ العَ " ى ت5 حَ  �َ  وَ  �َ     

  . . ى تً فَ  نْ مِ  رَ ثَ كْ أَ  تُ سْ لَ  وَ     

  )3( وفْ رُ الحُ  ءُ فْ دِ  هِ رِ دْ ي صَ فِ     

  

، و لعل&ه استحض&ر س&ورة زليخ&ة ام&رأة )زليخة ، يوسف ، العزيز ( أن ھذا الحشد المتضمن �سماء دينية   

ز  ـ&ـ، �ن&ه استحض&ر بع&دھا أس&ماء ارتبط&ت بھ&ا كيوس&ف و العزي"زليخة الس&عودي " و لم يقصد بھا العزيز التائبة 

ب&روزا كافي&ا ) يوس&ف (لنا صورة دالة على معن&ى مع&ين، و ل&م يب&رز فيھ&ا الرم&ز فكل ھذه ا�سماء الدينية لم تكون 

مضطربا، ( . . . ) ، و بھذه الطريقة ظل بناء السورة إيحائيابعدا  إليهبحيث ضاعت د$لته  وسط سورة $ تضيف 

  .)4(دينية دون أن يستفيد منھا في بناء القصيدة بناء رمزيا  إشاراتحيث نراه قد استخدم 

  

  

  

  .56، ص  الديوان )1(

  .53-54: ، ص 1990علي جعفر الع�ق ، حداثة النص الشعري ،دار الشروق العامة، بغداد ،دط ،  )2(

  .31سابق، ص  ال المصدر )3(

   .08-09أمنة بلعلي ، أثر الرمز في بنية القصيدة ، ص   )4(
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و ا�س&طورة و الرم&وز والديني&ة، فعل&ى  أخيرا، و بعد رصد أھم الرموز المستوحاة م&ن الطبيع&ة و الواق&عو  

في ھذا التحول نضج للتجربة الشعرية في تحويل اللغة وتحريك د$لتھا، و $فعا اضوء ما سبق نرى أن للرمز دور

و ارتقاء باللغة إلى مستوى اAبداع الذي يحقق ا�بعاد الجمالية للشعر، ولقد وفق الشاعر إلى حد كبير في خلق لغة 

  .للغة الشعرية ثانية داخل ا

  

  .التكرار :  ثالثا

    : مفھومه لغة 

و الك&رة الم&رة و الجم&ع الك&رات  ك&رر الش&يء و كرك&ره أع&اده م&رة بع&د أخ&رى،: " جاء في لسان الع&رب   

يقال كررت عليه الحديث و كركرته إذا رددته عليه، و كركرت&ه ع&ن ك&ذا كرك&رة إذا رددت&ه والك&ر الرج&وع عل&ى و

  .)1(" الشيء و منه التكرار 

بيئ&ة تكراري&ة ف&ي حيات&ه فاAنس&ان يع&يش وس&ط  ي&اة اAنس&انية من&ذ أن خل&ق الك&ون،لقد ارتبط التك&رار بالحو  

صبحت جزء $ يتجزأ من ممارس&اته يتأثر بھا حتى أ، فتؤثر فيه وممارسته اليومية كتأدية الفرائض الدينيةالعادية و

  .سلوكاته و

  

  :مفھومه ا$صط<حي

اللفظ عل&ى المعن&ى م&رددا  و أغراضه ا�سلوبية ، و ھو د$$تالفنية  ه<غي له د$$تھو أسلوب تعبيري ب  

  .)2(، فإن المعنى مردد و اللفظ واحد  أسرع أسرع: كقولك لمن تستدعيه 

تكرار ھذا التعريف $ يخرج عن تعريف القدماء ، ويكون الأواللفظة أو الجملة ، و يكون التكرار بالحرفو  

حيث " ابن رشيق " تكرار لفظي و تكرار معنوي ، و ھذا ما فعله : لذلك قسم إلى قسمينأو المعنى وعادة في اللفظ 

  . )3(ما يوجد في اللفظ والمعنى ھو الخذ$ن بعينه رى أن للتكرار مواضع يحسن فيھا ومواضع يقبح فيھا،وي

  

  

  .135، ص 5، ج) كرر(ابن منظور، لسان العرب ، مادة  )1(

  .09، ص  1983، 1شيخون ، أسرار التكرار في لغة القرآن ، مكتبة الكليات ا�زھرية ، ط محمود السيد )2(

  .70، ص  2ابن رشيق ، العمدة ، ج )3(
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ضرب من ، ذلك �نه سر من أسرار القرآن واستثنى جمــھور الب<غيين ظاھرة التكرار في القرآن الكريمو

جانب من جوانب اAعجاز �نه يحق&ق  ھو$ في كتاب Y تعالى وضروب القدرة اAبداعية في فن القول $ يعرف إ

فالتكرار ـ إذن ـ ظاھرة ب<غية $ " إرساء الفضائل في أعماق الناس ته في تثبيت العقيدة في النفوس وبالتكرار مھم

المتق&ولين، لس&نة أجم&ل م&ن أن تتط&اول إلي&ه أ$ كل من له بصر بفنون القول ، وھو في الق&رآن أروع ويفطن إليھا إ

    )1(" إذا جاز أن نستنكر بعض صور التكرار في ك<م الناس، فحاشا أن يظن ھذا الظن في ك<م Y تعالى و

قد كانت العرب قديما تستثقل تكرير ألفاظھا و تحاول بكب الطرق تحاشي ذلك ، فھم $ يعمدون إلى ذل&ك و  

ق&م : ة عل&ى ق&وة مراع&اتھم ل&ه نح&و ق&ولھمتجشمھم إياه د$ل&فيجعلون ما ظھر من " إ$ إذا كانت عنايتھم بذلك أقوى 

، ول<بتع&اد ع&ن )2(" أي اLذان Y أكب&ر Y أكب&ر Y أكب&ر Y أكب&ر:وق&ولھم فيم&ا $ب&ـد م&ن توكي&ـدهقائما ق&م قائم&ا ، 

  .)3("ن ني القوم أجمعون أكتعون أبصعوجاء: كقولھم" ة بين الحروف في ك<مھم التكرير عمدوا إلى المخالف

ر  ــ&&ـة م&ن الق&رآن و الح&ديث والشعأم&ا مفھ&وم المح&دثين للتك&رار، فق&د تعرض&وا ل&&ه أثن&اء دراس&اتھم التطبيقي&  

: ھا ــ، وعبرت عنه بقول)قضايا الشعر المعاصر ( التي تناولته في كتابھا و" نازك الم<ئكة " ن بين ھؤ$ء نجد مو

لطة على الشاعر ، و ھو بذلك أحد ا�ضواء ال<شعورية التي يسلطھا فالتكرار يضع في أيدينا مفتاحا للفكرة المتس" 

إل&&ى جان&&ب ھ&&ذه ا�ض&&واء النفس&&ية الت&&ي يس&&لطھا ، و)4(" الش&&عر عل&&ى أعم&&اق الش&&اعر فيض&&يئھا، بحي&&ث تطل&&ع عليھ&&ا 

  .التكرار فھناك ايضا ـ و $ شك ـ جوانب د$لية أيضا 

التن&اوب ف&ي الحرك&ة " ف&ي الحي&اة اليومي&ة القائم&ة عل&ى  فھو يتجل&ىللتكرار ) محمد الحسناوي ( فھوم أما م  

، )5(" ھ&&و الترجي&&ع ف&&ي تردي&&د لف&&ظ واح&&د و معن&&ى واح&&د ووالس&&كون، أو ف&&ي تكري&&ر الش&&يء عل&&ى أبع&&اد متس&&اوية و 

الك&ر : (ھو الترجيع الذي يحيلنا إلى تعري&ف الق&دامى للتك&رار ح&ين ق&الوا ربط مصطلح التكرار بمصطلح أخر وفقد

  ).ى الشيء و منه التكرار رجوع علال

  

  

  .42 ، ص 1،2003 اب الحديث،القاھرة ، ط،دار الكت)دراسات نقدية و أدبية حول اعجاز القرآن(ص�ح الدين محمد ع التواب، النقد ا�دبي )1(

  . 292، ص1998، 1و النشر والتوزيع ، ط صاحب أبو جناح ،دراسات في نظرية النحو العربي و تطبيقاته ، دار الفكر للطباعة )2( 

  .292المرجع نفسه ، ص  )3(

  .176 -277 ، ص  1983، 7لم�يين ، بيروت ، طنازك الم�ئكة ، قضايا الشعر المعاصر ، دار العلم ل )4(

   .256، ص  1986، 2محمد الحسناوي ، الفاصلة في القرآن ، المكتب ا<س�مي ، بيروت ، ط )5(

  

  

  

    

  

  : سيم التكرار إلى ث<ث أقسام بتق" نازك الم<ئكة " قد قامت و
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  ).فبأي أ$ء ربكما تكذبان ( مثل : تكرار بياني >   

  .كتكرار كلمة أو عبارة في ختام كل مقطوعة من القصيدة : تكرار التقسيم >   

  .)1(العبارة تؤدي إلى رفع مستوى الشعور في القصيدة إلى درجة غير عادية:تكرار الشعوري>   

    

التي تھدف لتركيز  من سبيل اAقناع و من أقوى الوسائل" ض التكرار فإلى جانب أنه أما الحديث عن أغرا  

، ف&إن ل&ه )2("انتباھ&هھذا كله فوق ما للتك&رار ـ م&ن التل&وين ف&ي التعبي&ر ـ م&ن تنش&يط الس&امع وتحري&ك و. . . الرأي 

الش&ھرة وش&دة ، الت&وبيخقري&ر والتوا$س&تغاثة، والتعظ&يم ا$زدراء وال&تھكم، والوعي&د والتھدي&د، وك&" أغرض أخرى 

  . )3("اAشادة بذكرهالتوضيح بالمھجو، والتنويه بالمكرر و

ا، ــ&ـع ال&ذي ينب&ع م&ن القص&يدة ذاتھباAيق&ا إحساس&هبحس&ب  ضا�غ&رايستطيع المتلقي أن يف&رق ب&ين ھ&ذه و  

نغمت&ه فلك&ل حركت&ه و العن&فالتھوي&ل والتنويه به، ليس كالذي يصحب الذي يصحب التلذذ بذكر المكرر و فاAيقاع"

  .)4(" الخاصة 

ء القص&يدة فضا باستغ<لنفعية و ذلك جمالية ، و: قد جمع بين وظيفتين للتكرار أيضا وظائف عني بھا، فو  

إذا ارت&بط ھندس&ة القص&يدة وتوزي&ع حروفھ&ا و التناسق ف&يفأما التوزيع فيقوم على النظام وتوزيعا ، شك< ومعنى و

  .)5(، أما من ناحية الشكل فتغدو القصيدة ذو وظيفة وقيمة جمالية ذلك بالمعنى كان زيادة فيه

البني&&ة الش&&عرية ذات طبيع&&ة تكراري&&ة ح&&ين تن&&تظم ف&&ي نس&&ق " أن ) LOTMAN" (لوتم&&ان"ل&&ذلك ي&&رى  و  

  .، لتبني معمارا شعريا مثق< بالقيم الروحية و الد$$ت النفسية المخبوءة تحت الكلمات )6( "لغوي

  

  

  . 280ئكة ، قضايا الشعر المعاصر ، ص  نازك الم� )1(

  .41ص�ح الدين محمد ع التواب ، النقد ا�دبي ، ص   )2(

  .22-21محمد السيد شيخون ، أسرار التكرار في لغة القرآن ، ص   )3(

  . 197عبد الرحمان تبر ماسين ، البنية ا<يقاعية ، ص   )4(

  .198المرجع نفسه ، ص   )5(

   .63 ص ،1995،تحقيق محمد فتوح، دار المعارف، بيروت، دط، "بنية القصيدة " يل النص الشعري ، يوري لوتمان، تحل )6(
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الضوء على نقطة حساسة يسلط " و الدراسة و التحليل فھو  ا$ھتمامفالتكرار يشكل ظاھرة مھمة تسترعي 

الناق&د ا�دب&ي ال&ذي ي&درس ل&ة نفس&ية قيم&ة تفي&د ھو بھذا المعنى ذو د$ويكشف عن اھتمام المتكلم بھا، و، في العبارة

  .)1("يحلل نفسية كاتبه ا�ثر و

ا و ـقمن&ا بتبي&ان د$$تھ&ديث عن تكرار الحروف بشكل مفص&ل ولقد خضنا سابقا في البنية الصوتية في الح

كن الث&اني ال&ر" تش&كل قيمتھا الجمالية، أما في ھذا المبحث نخص&ص الح&ديث ع&ن تك&رار الكلم&ات ،ذل&ك أن الكلم&ة 

ق&د ارتأي&ت أن أدرس تك&رار الكلم&ات م&ن خ&<ل أنم&اط معين&ة ، و)2(" مباشرة بعد الصوت في بناء ال&نص الش&عري 

تكرار النھاية ، �ن ھذه ا�نماط م&ن التك&رار ، وتكرار المجاورة ، وتكرار البداية ، وا$شتقاقتكرار :تكرار و ھيل

  .ھي ا�كثر وفرة مقابلة با�نماط ا�خرى

    

  : ا�شتقاقتكرار ) 1   

الت&&ي $ تختل&ف إ$ ف&&ي بنيتھ&ا الص&&رفية بالقي&اس إل&&ى ت المش&تقة م&&ن نف&س الج&&ذر اللغ&وي وي&تم ب&ين الكلم&&او  

  .)3(بعضھا 

  .)4("كبير في الشعر العربي القديم باھتماماLليات التوازنية التي حضيت " يعتبر اAشتقاق من و  

  ـد واء كان ذلك بقصد أو من غير قصــقصائد ديوانه سر بشكل كبير في ـمده الشاعــد اعتـلقو  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .276نازك الم�ئكة ، قضايا الشعر المعاصر ، ص   )1(

  .73مراد عبد الرحمان مبروك ، من الصوت إلى النص ، ص   )2(

  .92حسن الغرفي ، حركية ا<يقاع في الشعر العربي المعاصر ، ص   )3(

   .205 ، ص2001، 1الصوتية ، افريقيا الشرق ، الدار البيضاء، المغرب ،طمحمد العمري ، الموازنات  )4(

  

  

  

  

  

  : تظھر أشكاله من خ<ل ھذا الجدول  و
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  الصفحة  عنوان القصيدة  الكلمات المشتقة

  29  مناجاة الم0ك الغائب  جرحك ـ جرحات

  45  عولمة الحب عولمة النار  يرى ـ يراه

  55  عولمة الحب عولمة النار  تنسى ـ أنسى ـ ينسى ـ ننسى

  58  عولمة الحب عولمة النار  أتعبتني ـ أتعبتھا 

  61  عولمة الحب عولمة النار  أشتھي ـ يشتھى 

  72  شيئية  شئتني ـ شئته 

  73  شيئية  أجيء ـ جئتني 

  73  شيئية  لمتني ـ لمته 

  73  شيئية  كنتني ـ كنته

  78  فرح جنوبي  صمتي ـ الصمت

  85  جد الشمسحجر لم  قالت ـ قالوا

  88  تھويمات عاشق أوراسي  تغلق ـ أنغلق

  92  تھويمات عاشق أوراسي  جرحي ـ جرحھمو

  92  تھويمات عاشق أوراسي  قال ـ قالوا

  93  تھويمات عاشق أوراسي  الجرح ـ جرحه 

  93  تھويمات عاشق أوراسي  يطفئ ـ أطفئھا 

  93  تھويمات عاشق أوراسي  العنقاء ـ اعتنقت 

  94  تھويمات عاشق أوراسي  جبين ـ جبينه 

  95  ص0ة للدم  الرفات ـ رفاتي 

  95  ص0ة للدم  بذور ـ البذور

  96  ص0ة للدم  سرا ـ السر

  97  ص0ة للدم  ص0ة ـ ص0تي 

  105  الريح  ترقص ـ يرقصون 

  109  رحيل  أحرسھا ـ تحرسني 

  146  أسد الزبربر  الك0م ـ يتكلما 
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من ھذا القبيل ما نجده في ، و)1(" يعمل على تعميق اAحساس بالموقف  نماإليس مجانيا و ا$شتقاقو ھذا "   

  :قول الشاعر 

   كِ وْ سَ نَ  ذْ إِ  ةِ ب5 حِ ا;َ  حَ رْ ي جُ حِ تَ فْ تَ  �َ     

  )2( دْ لَ البَ  ـاتِ حَ رُ جُ  نْ مِ  كِ حَ رْ جُ  إن5 فِ     

  

 إحساسهزيادة في عمق وة جرح تأكيد على الشعور با�سى وا�لم، وفي ايراده تنبيه للمتلقي ففي تكرار كلم  

و  إبداعيةھذا التكرار إذا ليس من قبيل العبث اللغوي الذي $ طائل منه، بل يخلق من جرائه طاقة بعمق الجرح، و

قيمة جمالية تأكد على قيمة التكرار كظاھرة أسلوبية، كما ظھ&ر لن&ا التماس&ك ف&ي الع<ق&ات اAنس&انية ب&ين ا�ف&راد و 

ففي ھذه الع<قة الجزئية ـ ع<قة الجزء من الك&ل ـ أو ع<ق&ة الف&رد ) ن جرحات البلد جرحك م( الذي حققته عبارة 

، تحقيقا لمعاني التماسك اAنساني الذي أفض&ى ب&دوره إل&ى تماس&ك لغ&وي م&ن حي&ث الد$ل&ة و تش&ابكھا م&ن تمعهبمج

  .خ<ل التكرارية 

  : أما في قول الشاعر   

  !ى سَ نْ نَ سَ . .  ءٍ يْ شَ  لH ى كُ ھَ تَ انْ   

  . . ى سَ نْ تَ  ى وَ سَ نْ أَ  تُ نْ ا كُ ذَ إِ : "  تُ بْ جَ أَ◌َ   

  ى سَ نْ يَ  كَ رُ يْ غَ  وَ          

  . .  كَ لُ وْ قَ  ي وَ لِ وْ قَ  حُ بِ صْ يُ  وَ   

  "ىسَ مْ أَ "  وَ   " انَ كَ "  مِ كْ ي حُ فِ       

  )3(" ى ؟ سَ نْ تُ  مِ الد5  ةُ رَ طْ قَ  لْ ھَ فَ       

  

إليھ&ا ھرة التك&رار ف&ي الش&عر س&مة ي&أنس أن النفس البشرية بطبيعتھا تأنس إلى كل شيء مختلف، كذلك ظا  

ننس&ى ـ (ھ&ي س الكلمة في أواخر ا�سطر وفي تكرار نفمثيرة، ويحاول اقتناص ما وراءھا من د$$ت المتلقي ، و

  فتم ذلك بفعل الحالة الشعورية المسيطـرة ) تنسى ـ ينسى ـ أمسى ـ تنسى 

  

  

  .92معاصر ، ص حسن الغرفي ، حركية ا<يقاع في الشعر العربي ال )1(

  .29، ص  الديوان )2(

  . 55نفسه ، ص   المصدر )3(
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  .)1(الغرض من ذلك تعميق اAحساس بھذه الحالة وعلى نفس الشاعر 

يأخذ طابعا متميزا في قدرته على ترتيب الد$لة و النمو بھا تدريجيا ف&ي نس&ق أس&لوبي ) الترديد ( يكاد و"   

، فقد حق&ق م&ن خ&<ل تردي&ده لتل&ك ا�لف&اظ ص&ورة ذھني&ة رس&مھا "النسيان " لمة لك )2(" يعتمد على التكرار اللفظي 

  .تواليھا  ي في مخيلته تصور التدرج والنمو في تعاقب ا�حداث والمتلق

  :و في قول الشاعر   

  )3( قُ سِ ت5 يَ  اتِ يَ اEَ بِ  ض. الغَ  هُ ينَ بِ ا جَ يَ  وَ      اءِ يَ رِ بْ الكِ  ينُ بِ جَ  اتُ يَ اسِ الرَ     

  

ية ر في ھذا البي&ت جب&ال ا�وراس الراس&يات بجب&ين الكبري&اء أي ع<م&ة عل&ى الش&موخ وناص&يصف الشاع  

في و) و يا جبينه الغض باLيات (  يكرر لفظة جبين التي ذكرھا في صدر البيت قائ<حاقلة با�مجاد والبطو$ت، و

اAعج&از البط&ولي الت&ي حققھ&ا  آي&اتى عل& )4(" الت&دليل تھدف إلى التقرير والتبيين و" في المعنى  ھذا التكرار زيادة

�نھ&ا جالب&ة ) جب&ين ( من يقرأ صدر البيت يتوقع أن تتكرر لفظ&ة $تھم ، ومقاتلو جبال ا�وراس الشاھدة على بطو

، و ف&ي ھ&ذا التعبي&ر )5(لھا من خ<ل اAيحاء النابع من اللفظ ا�ول بتوقع الثاني ، فاAيحاء رابط م&ن رواب&ط الت&ذكر 

  .من  د$$ت  إليهقدرة الشاعر على انتقاء ألفاظه وطواعيتھا له حتى تحقق ما يصبو د$لة على 

  : كما ينطبق ھذا التحليل على قول الشاعر 

  )6(ولُ غُ  ةِ يعَ جِ الفَ  ءِ بْ عِ  نْ مِ  تُ مْ الص5 وَ   ي دِ ى يَ لَ عَ  دH شُ اَ . . ي تِ مْ ي صَ نِ الُ تَ غْ يَ   

  

تقرير و تبيين و تدليل عل&ى حقيق&ة الص&مت ال&ذي ) صمتي ـ الصمت ( ففي تكراره للفظة الصمت في قوله

  .وصفه بالغول 

  

  

  

  .81حسن الغرفي ، حركية ا<يقاع في الشعر العربي المعاصر ، ص  )1(

  .300محمد عبد المطلب ، الب�غة و ا�سلوبية ، ص   )2(

  .94، ص الديوان )3(

  .229المرجع السابق ، ص   )4(

  .299المرجع نفسه ،ص   )5(

  .78، ص   مصدر السابقال )6(
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  " :شيئية " قول الشاعر في قصيدته  ا$شتقاقمن نماذج تكرار و

  )1( ـهِ تِ ئْ ا شِ مَ  تُ ئْ شِ . .  ءْ شِ  ينَ ولِ قُ تَ    ــهُ تُ ئْ ا شِ نً طَ ي وَ نِ تِ ئْ ا شِ مَ كَ     

  :قوله أيضا و  

  )2( ـــهِ ـتِ ئْ ي شِ الذ.  ل5 كُ  نَ ا;َ  كِ لَ     ي نِ تُ ئْ ا شِ مَ  تُ ئْ ي ، شِ نِ تِ ئْ ا شِ مَ كَ     

و م&ا تبعھ&ا م&ن مش&تقات فق&ط  )  ش&ئت( من يقرأ ھذين البيتين ي<حظ وجود تكرار ليس على مستوى لفظ&ة   

يمكن اختزالھما في عبارة واحدة تك&ون لھ&ا ، وبيتين أيضا و ما ساقاھما من معنىبل حصل التكرار على مستوى ال

  .ه من إيحاءات متفرعة عنھا الصحيح بكل ما تحمل ا$تجاهالقدرة على توجيه المعنى نحو 

  " : ص<ة للدم "  أما في قول الشاعر في قصيدة   

  ي اتِ ذَ  ي وَ تِ كَ لَ مْ مَ  اءَ نَ بِ  تُ دْ عَ أَ     ي اتِ فَ رُ  نْ مِ  وَ  اتِ رفَ الH  نَ مِ  تُ عْ لَ طَ     

َ فَ     يوحِ رُ  ورَ ذُ بُ  ابِ رَ ى التH لَ◌َ عَ  تُ رْ ثَ نَ        )3( اتِ ـرَ فُ  0َ بِ  ورُ ذُ البُ  تِ عَ نَ يْ أ

  

ال&&ت<ؤم ب&&ين المواق&&ع ة تخ&&ف عل&&ى القل&&ب بفع&&ل ا$نس&&جام ومتع&&ة س&&معي" لن&&وع م&&ن التك&&رار يح&&دث إن ھ&&ذا ا  

كأنه ينبه الق&ارئ و يلف&ت انتباھ&ه على مدلول الكلمة ا�ولى و ا، فض< عن ذلك ن<حظ أن ھناك تركيز)4(" المكررة 

طلع&ت (ئناف بتكري&ر اللفظ&ة م&رة ثاني&ة ـ ، ثم يتم ا$ستأخبارھاحتى يستقر معناھا في نفسه فيطلب المزيد من  إليھا

نث&رت عل&&ى : (لنس&بة للبي&&ت الث&اني حي&ث يق&ول ك&ذلك ا�م&ر با، وـ&. . . ) وم&ن رف&&اتي ( ث&م يس&تأنف ) م&ن الرف&ات 

ھ&و ا ھن&ا أم&ام ن&وع أخ&ر م&ن التك&رار وكأنن&، و. . .)فأينع&ت الب&ـذور : ( ول ، ثم يستأنف الق&)التراب بذور روحي 

  .يتم فيه استئناف الك<م عن المكرر تكرار التصدير الذي

  

  :تكرار المجاورة ) 2   

  المجاورة تمثل لونــا و" لتجاور بين لفظتين متتابعتين ذا النمط من التكرار على أساس اــيقوم ھ  

  

  

  

  .72 ، ص الديوان )1(

  .73، ص  المصدر نفسه )2(

  .95 ، ص  المصدر نفسه )3(

  .91 ي الشعر العربي المعاصر ، ص قاع فحسن الغرفي ، حركية ا<ي )4(

  

  

  



ظواھر أسلوبية                   الفصــل الثالث                                                                             
  فنية في الديوان

 

 - 153  -

بديعيا مستق< بحيث يتردد في البيت لفظتان، كل واحدة منھما بجان&ب ا�خ&رى، أو قريب&ا منھ&ا، م&ن غي&ر أن تك&ون 

  .)1(" لغوا $ يحتاج اليھا  إحداھما

  : تظھر لنا الكلمات المتجاورة في ھذا الديوان من خ<ل الجدول التالي و  

  الصفحة  عنوان القصيدة  ةالكلمات المتجاور

  46  عولمة الحب عولمة النار  كذا و كذا و كذا 

  46  عولمة الحب عولمة النار  غار و غار 

  78  فرح جنوبي  ھوى و ھواك 

  79  فرح جنوبي  وجھي ـ وجه

  79  فرح جنوبي  طير و طير 

  84  حجر لمجد الشمس  طفل و طفل

  91  تھويمات عاشق أوراسي  العين بالعين

  99  سنابل الجنة  تكنت و كن

  99  سنابل الجنة  دائرة دائرة

  103  الريح  وجھي و وجھك

  103  الريح  الدرب ـ الدرب

  107  رحيل  مدينتنا  مدينه

  115  دوائر الصمت  يمتد و يمتد

  116  صمت الدوائر  بعيد بعيد

  117  صمت الدوائر  جرحا و جرحا

  117  صمت الدوائر   حرف و حرف 

  136  ا;سمرالحلم   الغرباء بالغرباء

  142  اغتراب  وجھك ـ وجھي

  142  اغتراب  قلبك ـ قلبي

  145  أسد  الزبربر  عمرك ـ عمرك 

  147  أسد  الزبربر  نحبك ـ نحبك

  

  

   .301 مطلب ، الب�غة و ا�سلوبية ، ص محمد عبد ال )1(
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ا$سمي، التجاور  ھناك نماذج كثيرة في شعر عز الدين ميھوبي من ھذا النمط، من بينھا ما ھو على أساس

  .ما ھو على أساس التجاور الفعليو

  : التجاور اAسمي >    

  : و من أمثلته قول الشاعر  

  ي نِ طُ م. قَ ي تُ مِ أُ وَ   

  0ةٍ صَ  ل. كُ  دَ نْ عِ   

  )1( ةً رَ ائِ دَ  ةً رَ ائِ دَ  ب5 ي الحُ نِ عُ ضِ رْ تُ وَ   

  

نكرة مك&رر، وك&ان الھ&دف  الذي جمع بين اسم ا$سميإن ھذا التشكيل اللغوي ضرب من أضرب التجاور 

من ورائه ھو توضيح الصورة و تقريبھا إلى اAدراك، فھذه الصورة يتمخض عنھا شحن روح الشاعر بكل معاني 

الحب، فعبر عن ذلك بص&ورة الطف&ل ال&ذي ينھ&ل م&ن ص&در أم&ه العاطف&ة و الح&ب والحن&ان كم&ا ينھ&ل م&ن ص&درھا 

  .غذاؤه 

  :أما في قوله 

   احِ يَ الر.  ل5 كُ  مُ وِ اقَ يُ  عٌ ارِ شَ  انَ كَ  وَ   

   ورِ يُ ي الطH ذِ ھَ  ئَ اطِ شَ  نَ كِ لَ  وَ   

  )2(  يدٌ عِ بَ .   .يدٌ عِ بَ   

  

ا$ستغراق الزمني للوصول يغة واحدة تعبر عن بعد المسافة والمكررة بص) بعيد (فالتجاور اAسمي لكلمة 

  .إلى شاطئ الطيور كما عبر عنه

  : الشاعر في بعض ا�حيان تتجاور ث<ث ألفاظ كما في قول و

َ سْ يَ  انَ ي كَ بِ أَ      )3(ا ذَ كَ  ا وَ ذَ كَ  ا وَ ذَ كَ  نْ ي عَ نِ لُ أ

  

  

  .99 ، ص الديوان )1(

  .116، ص  المصدر نفسه )2(

  .46 ، ص  المصدر نفسه )3(
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( ؤول عنه �ن لفظة $ الشيء المسل من دون أن يحدد كيفية السؤال ويوحي لنا ھذا التكرار بكثرة التساؤو

  .معة لكل شيء جاشاملة و) كذا

  :  التجاور الفعلي>    

  : و من أمثلته قول الشاعر   

   تُ نْ كُ  وَ  تُ نْ كُ  وَ     

  ي م. أُ  يْ ف5 ى كَ لَ عَ     

  )1(،،  اءْ عَ دُ  وبُ ذُ أَ          

  

ين ـ&&ـص&&وره الراس&&خة ف&&ي ذاك&&رة الحناس&&تدعاء لص&&ورة الماض&&ي بذكريات&&ه و) كن&&ت ( إن ف&&ي تك&&رار الفع&&ل   

  .آمالهفويته وبراءته و أح<مه ووالشوق إلى استرجاعه بكل ع

  : أما في قوله   

         تِ مْ الصَ بِ  رُ اعِ ى الش5 وَ تَ اكْ وَ     

   لْ حَ رْ يَ  مْ لَ  وَ         

◌َ  فٍ رْ حَ لِ  حْ بَ كْ يَ  مْ لَ وَ         دH تَ مْ يَ  وَ  دH تَ مْ ل يَ ظ5

  )2( هْ احَ مَ جِ                

    

  .)3(" هراريتاستمتجسيد ھو تصعيد الفعل و و الھدف من وراء ھذا التجاور الفعلي"   

  : و كذلك ا�مر بالنسبة لقول الشاعر   

  )4(ا مَ ن5 ـ إِ  كَ بH حِ نُ  مْ ـ كَ  كَ بH حِ ا نُ ن5 أَ     ا نَ رَ ذْ عُ  رِ بُ رْ بُ الزH  دَ ا اسَ يَ  انُ دَ يْ زَ     

  

تأكي&دا لبيت تعبيرا عن الحالة النفس&ية والتي تعد كنقطة اشعاع مركزة في ھذا ا) نحبك( إن في تكرير كلمة 

  .الحب اتجاه الممدوح على مشاعر 

  

  

  .99 ، ص الديوان  )1(

  .115، ص  المصدر نفسه )2(

  .93حسن الغرفي ، حركية ا<يقاع في الشعر العربي المعاصر ،ص   )3(

  .147، ص   المصدر السابق )4(
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  :تكرار البداية ) 3   

ون تكرارھ&ا بش&كل متت&ابع ة في بداية بعض ا�سطر الشعرية ويك&في ھذا النمط تتكرر لفظة أو صيغة معين  

يسمى أيضا ب&التكرار اAس&تھ<لي، وم&ن نماذج&ه م&ا رص&دناه تؤدي في السياق د$$ت معينة، و غير متتابع حيثأو

  : في ھذا الجدول 

  عدد التكرار  الصفحة  عنوان القصيدة  الكلمات المكررة في البداية 

  03  10  النھر  ھل قطرة

  04  11  ماجدة  تجيئين

  04  24  الوردة صھيل  � تسألوا

  03  25  صھيل الوردة  � شيء

  03  29  مناجاة الم0ك الغائب  من

  03  35  محنة الطاھر يحياوي  � 

  03  37  محنة الطاھر يحياوي  ھل

  03  48  عولمة الحب عولمة النار  � يعرف ـ تعرف

  03  49  عولمة الحب عولمة النار  لمن

  03  50  عولمة الحب عولمة النار  لك

  02  57  مة الحب عولمة النارعول  ربما أخطأ

  03  73  شيئية  كطفل

  04  81  استنزاف  و كوني

  02  85  حجر لمجد الشمس  قسما

  02  85  حجر لمجد الشمس  وطن

  02  87  حجر لمجد الشمس  قدر

  02  89  تھويمات عاشق أوراسي  و أسأل

  04  96/97  ص0ة للدم   لعينيك

  02  110  سنبلة الجنة   الناس

  04  111  سنبلة الجنة   �

  02  111  سنبلة الجنة   وحدي

  

  

  : و من نماذج ھذا النمط من التكرار قول الشاعر   
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   هْ امَ مَ حَ  لَ ثْ مِ   يــنَ يئِ جِ تَ            

   انْ يَ دِ نْ الس.  وَ  قِ رْ الش5  قَ لَ أَ  ةً لَ امِ حَ   يــنَ يئِ جِ تَ            

   ةْ امَ مَ غَ  انِ نَ زِ تَ خْ تَ  اكِ نَ يْ عَ   يــنَ يئِ جِ تَ            

   انْ رَ طِ مْ تُ  حٍ رَ فَ  نَ مِ  وَ                   

  )1( سِ مْ الش5 كَ   يــنَ يئِ جِ تَ           

  

موقعا مركزيا في ھذا النموذج، فھو يھيمن في ھذه ا�سطر على بناء القص&يدة كك&ل ) تجيئين( يحتل الفعل   

و يمك&ن اخت&زال  إذ يشكل موقعا لتوالد العديد من الجمل حيث تتفرع في أشكال مختلفة لتعبر عن المعنى المقصود،

و كذلك ا�مر  )2(" ودة ـــيمتلك القدرة على توجيه تلك الجمل نحو الد$لة المرص" ھذا الفعل المكرر إلى لفظ واحد 

  : بالنسبة لقول الشاعر 

  ياتِ جَ ي نَ لِ  كِ دُ قْ وَ  وَ .. ي رِ دْ ى صَ لَ عَ     ا دً رْ بَ  تِ نْ كُ فَ  تُ قْ رَ تَ احْ  كِ يْ نَ يْ عَ لِ           

َ فَ     ي ينِ بِ ى جَ لَ عَ  تُ رْ سَ كَ انْ  ْيكِ لَِعْينَ              ــــي اتِ بَ سُ  نْ عَ  ةَ ارَ جَ الحِ  تُ رْ ثَ أ

  ـــاتِ بَ ي ثَ فِ  ةِ ارَ شَ الـبِ بِ  كِ تُ ئْ جِ  وَ     ي رِ مْ عُ  ولَ صُ فُ  فتُ َح◌ْ تَ لْ اِ  لَِعْيَنْيكِ           

  )3(ــــياتِ وَ الل5  مَ 0َ حْ أَ  ي وَ تِ نَ مِ أزْ  وَ      ي رِ مْ عُ  يقَ رِ طَ  تُ رْ صَ تَ خْ اِ  لَِعْيَنْيكِ           

  

وسيقيا تناغم قد أضفت على ھذه ا�سطر نغما مسيا في ھذه ا�بيات، وموقعا رئي) لعينيك ( فقد شكلت لفظة   

  : يمكن اختزالھا في لفظة واحدة بالشكل اLتي مع د$لة ا�بيات و

  

  . . .  اْحَتَرْقتُ                    

  . . .  اْنَكَسْرتُ                       لَِعْيَنْيكِ     

  . . .  ِاْلَتَحْ◌فتُ                     

  . . . ِاْخَتَصْرتُ                     

  

  

  .11 ، ص الديوان )1(

  .91 اع في [شعر العربي المعاصر ، ص حسن الغرفي ، حركية ا<يق )2(

  .97 -96، ص  المصدر السابق )3(
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، في حين أنه يتغ&زل بعش&قه بامرأة كأنه يتغزلؤنث المفرد، و جاءت بغرض الغزل وكلھا موجھة إلى المو  

  .ھو الوطن ا�بدي حتى الشھادة و

  : أما في قول الشاعر في موقع أخر   

َ ا بِ مً سَ قَ              ـيمِ ن5 ھَ جَ ي بِ تِ ن5 جَ بِ  ينِ تْ لَ بْ القِ بِ     ــامَ الد. بِ  ةِ ارَ جَ الحِ  الِ فَ طْ أ

  )1( مِ قَ لْ العَ بِ ..ى غَ الل5 بَ .. ا ابَ تَ العَ بَ     سِ ارِ وَ الن5 بِ ..  مُ اوِ قَ يُ  ونٍ تُ يْ زَ ا بِ مً سَ قَ           

  

النض&ال ة وــ&ـإلحاح على تحقيق الھدف فجاء بصيغة القسم تأكي&دا عل&ى المقاومــوفي ھذا التكرار إصرار و  

قوي&ا م&دويا ص&ارخا ذا ص&دى مح&رك وم&ؤثر ف&ي المتلق&ي لش&حن ا�رواح  حتى تطل&ع ش&مس الحري&ة فج&اء إيقاعھ&ا

  .الھمم و

  :نفس الموقع تأكيدا للقسم يستأنف القول في و  

  مِ ـــرH بَ تَ  دَ عْ بَ  سَ مْ الش5  يدُ عِ يُ  رٌ جَ حَ   ا ـ ھَ ضُ بْ نَ  عِ ارِ وَ لش5 ي ـ لِ تِ أْ يَ سَ  نٌ طَ وَ           

  )2(مِ لد5 لِ ..ةِ ارَ جَ حِ لْ لِ  صُ قُ رْ يَ ..  وِ حْ الص5 بِ           ـــيشِ تَ نْ يَ  ةِ يقَ قِ الحَ  الِ فَ طْ ;َ  نٌ طَ وَ           

  

  : لبداية أيضا قوله من نماذج تكرار او  

  .. ي نِ طَ ا وَ يَ  _ُ    كَ لَ            

   اتُ يَ نِ مْ ا;ُ  وَ  رُ صبْ و لك   ال5               

   وحُ الرH     كَ لَ            

  )3( دْ سَ الجَ  كَ عْ سَ يَ  مْ لَ  نْ إِ       

  

  �يوج&ه د$ل&ة الس&ياق بوص&فه يش&كل بف&رض حض&وره عل&ى المتلق&ي و" س&طر إن الموقع المكرر ف&ي ھ&ذه ا

  ما يساھم في خـلق توازن نظمي ـ  مفتاحا يمكن اختزاله في موقع ثابت، فھو من ھذه الناحية بقدر

  

  

  

  

  .85 ، ص الديوان  )1(

  .85 ، ص المصدر نفسه  )2(

  .50، ص   المصدر نفسه )3(
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  )1(" عروضي، يعمل بحضوره و استرساله على تعميق الد$لة عن طريق التداعي في التصوير 

  : ا�مر بالنسبة لقول الشاعر و كذلك   

َ طَ خْ ا أَ مَ ب5 رُ           هُ تَ لَ بْ قِ  بُ لْ القَ  أ

َ طَ خْ ا أَ مَ ب5 رُ          )2( هُ تُ لَ بْ قُ  مُ الفَ  أ

  

م&ن عوام&ل  <ً ، يعتب&ر ع&امالص&دارة) ربم&ا أخط&أ ( ه التركي&ب و في ھذا الموقع من التكرار الذي يحتل في&  

زي، و قد كان التوازي من الجانب الصرفي و النحوي الذي يھدف إل&ى الربط النظمي الذي غالبا $ يصاحب بالتوا

    .)3(خلق توازن بين المواقع النظمية

  

  :تكرار النھاية ) 4   

يدعى ھذا النوع م&ن التك&رار بتك&رار النھاي&ة �ن موق&ع الكلم&ة المك&ررة تك&ون ف&ي خت&ام ا�س&طر الش&عرية   

  : جدول بشكل متتابع و من نماذجه ما رصدناه في ھذا ال

  عدد التكرار  الصفحة  عنوان القصيدة  الكلمات المكررة في النھاية 

  02  15  ماجدة  وقعي 

  02  16  ماجدة  تكبر فينا

  02  23  صھيل الوردة  تعرفين

  02  99  سنبلة الجنة  وجھي 

  02  120  صمت الدوائر  يمر

  02  124  سكيكدة  ليس إ�

  02  134  الحلم ا;سمر  البداية

  

  

  

  .50 اع في الشعر العربي المعاصر ، ص ي ، حركية ا<يقحسن الغرف )1(

  .57 ، ص  الديوان )2(

   .50 المرجع السابق ، ص  )3(
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  : يكفينا من نماذج ھذا النمط من التكرار ھذين النموذجين و

  : النموذج ا�ول   

  ي ھِ جْ وَ  نِ وْ ي الكَ فِ  رَ ثَ عْ بَ تَ        

  )1(ي ھِ جْ وَ  نِ وْ ي الكَ فِ  جَ ھ̀ وَ تَ       

  

  :  الثانيالنموذج 

   رa مُ يَ   مٌ وْ يَ  وَ       

  )2(  رa مُ يَ  رٌ ھْ شَ  وَ       

  

لھا د$$تھا المتمي&زة، إ$ أن&ه جم&ع ب&ين الشاعر في تكرير ھاتين اللفظتين، فكل لفظة في موقعھا و لقد تأنق  

زي ھنا من قبيل التوازي التواالم<حظ أن ھيمنت بجوھا الموسيقى الرنان، و ھذين النموذجين ظاھرة التوازي التي

النحوي، كما أننا لو قمنا بتقطيع المقطعين تقطيعا عروضيا سن<حظ أن ك< النموذجين متساويين نظمي&ا الصرفي و

  : و عروضيا 

  َو َيْوٌم  َيُمرa     ي ھِ جْ وَ  نِ وْ ي الكَ فِ   رَ ثَ عْ بَ تَ     

    //0/   //0 /0/  /0/0                         //0/0//0/  

  َو َشْھٌر َيُمرa        ي       ھِ جْ وَ  نِ وْ ي الكَ فِ  جَ ھ̀ وَ تَ     

    //0/  //0 /0/  /0/0        //0/0//0/  

  

  

  

  

  

  .99 ، ص  الديوان )1(

   .120، ص  المصدر نفسه )2(
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  .التـناص : رابعا 

والد الذي يخلق نوعا اLداب العالمية يرى بأنھا تحقق نوعا من أنواع التن المطلع على الدراسات ا�دبية وإ  

ا�دبي&&ة ا�خ&&رى وثقاف&&ة المجتم&&ع ال&&داخلي لل&&نص كم&&ا يت&&أتى ذل&&ك م&&ن خ&&<ل التش&&اكل م&&ع ا�جن&&اس  ا$نس&&جامم&&ن 

بمثاب&&ة ت&&راكم لثقاف&&ات و أفك&&ار  يعتب&&ر ال&&نص الش&&عريمم&&ا يحق&&ق انس&&جاما خارجي&&ا أيض&&ا، وال<وع&&ي الجمع&&ي و

اتصال بين الشعوب، فيتم ذلك اAتصال فكري أخذ وعطاء وھذا ا�مر بات معروفا فالتيار النصوص ومعارف، وو

ا�ول&ى إل&ى وح&دة ال&نفس البش&رية يع&ود ذل&ك بالدرج&ة وار في ما بينھ&ا ع&ن طري&ق الت&أثر والت&أثير وبمد جسور الح

ب&ذلك ف&< يع&د م&ن الغري&ب أن نج&د ثقاف&ات ا$خ&ت<ف والتب&اين ب&ين ا�ش&خاص، وتشابه عواطفھا على ال&رغم م&ن و

  .تتأثر بمن حولھا وبمن سبقھا تعانق فيما بينھا والشعوب ت

تتداخل النصوص و تتوالد فيما بينھا انط<قا من تقاطع عدة نصوص خارجية تدخل في بنية النص ا�صلي   

فالتناص ) " INTERTEXTEUALITYالتناص ( ھذا ما يطلق عليه بمصطلح تبر بذلك نواة لنسيج ممتد سابق وفيع

تع&ود ج&ذور ھ&ذا و )1("إقام&ة الح&وار فيم&ا بينھ&ا يد ب&ه تع&الق النص&وص وتقاطعھ&ا، وأرو أطلق حديثامصطلح نقدي 

" ( دوستوفيس&كي " ع&ن  " الخط&اب ف&ي ال&نص الروائ&ي" في دراسته  )  M.BAKHTINEباختين ( المصطلح إلى 

DOSTOVESKI ( فأن&ه $ يح&وي ص&وت المؤل&ب&ين الثقاف&ات ف&ي ال&نص الروائ&ي، و، حيث $ح&ظ وج&ود ت&داخل ،

مع&رض الك&<م ع&ن أس&لوب الرواي&ة " للد$ل&ة عل&ى ذل&ك فف&ي  )DIALOGISME( ة ــــــاستعمل مصطلح الحواريو

الرواية  تعتمد على ما سماه  �ن$حظ باختين أن ا�سلوب $ يكون أحاديا، كما أنه $ يعبر بالضرورة عن الكاتب 

سلفا في الحقل اAجتماعي ضمن البنية ا�سلوبية العام&ة أي إدماج عدد من ا�ساليب الموجودة " أسلبة ا�ساليـب " 

، و لھذا تنقلب الرواية إلى مي&دان تلتق&ي في&ه مجموع&ة م&ن النص&وص المتباين&ة أو ب&ا�حرى المتناقض&ة، ...للرواية 

  .)2("بحيث تصبح بنيتھا ا�سلوبية العامة، متولدة عن تفاعل عدد من ا�ساليب و الخطابات المتفاعلة في النص 

و المقصود به ھو تداخل النص و " أوديبية النص " إلى مصطلح " باختين " باAضافة إلى ذلك فقد تطرق   

  تنافسه مع النصوص ا�ب لكي يصل إلى مرحلة التميز على النصوص السابقة و ذلك بالتوجيه 

  

  

 دط  ا<بlداع الثقافيlة، دار ھومllة للطباعlة ، الجزائllر ، جمlال مبlاركي ، التنllاص و جمالياتlه فllي الشlعر الجزائlري المعاصllر، اصlدارات رابطllة )1(

  .37، ص  2003

  .66،65 ،ص2001جدة ، السعودية، جوان،  40، ج 10حميد لحمداني ، التناص و انتاجية المعنى ، مجلة ع�مات في النقد ، م ج  )2(
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طاب ح&ي، يف&اجئ خط&اب أخ&ر ھو الغاية الطبيعية لكل خظاھرة مشخصة لكل خطاب و" ى بأنه الحواري الذي ير

فق&ط ھ&و " آدم " $ يس&تطيع ش&يء س&واء ال&دخول مع&ه ف&ي تفاع&ل ح&اد وحـ&ـي ،بكل الطرق الت&ي تق&ود إل&ى غايت&ه و

ك&ان يق&ارب عالم&ا يتس&م "  آدم " ، �ن (. . . )الوحيد الذي كان يستطيع أن يتجن&ب تمام&ا إع&ادة التوجي&ه المتبادل&ة 

  .)1(" نتھك بوساطة الخطاب ا�ول الم يكن قد تكلم فيه وبالعذرية و

تطور م&ن خ&<ل في ھذا ال" باختين " قد أسھم طلح الحوارية إلى مصطلح التناص وثم بعد ذلك تطور مص

الت&ي توس&عت ف&ي )    JULIA KRESTIVA" (جولي&ا كريس&تيفا " ق&د ظھ&ر ھ&ذا المص&طلح ل&دى أعمال&ه وأرائ&ه ، و

، وك&ل ا$قتباس&اتارة ع&ن فسيفس&اء م&ن أن كل نص ھ&و عب&÷: لت ، حيث قااسته و خاصة في ا�عمال الروائيةدر

  .)2( ×تحويل لنصوص أخرى نص ھو تشرب و

جي&رار "و )T. TODOROFتـ&ـودوروف( وقد ظھر مصطلح التناص لدى العديد من النقاد و الباحثين مثال   

" ريف&&&ا تي&&&ر"و) LORENT"   لورانـــ&&&ـت" و ) ARRIVI" (أريف&&&ي"و  ) كريس&&&تيفا (و) G.GENETT" ( جين&&&ـيت

)REVATERRE( ،تخ<ص إ$ أن ھؤ$ء لم يضع واحدا منھم تعريفا جامعا مانعا لمفھوم التناص ، ولذلك فيمكن اس

  : ھي مقوماته من بعض التعاريف و

  .فسيفساء من نصوص أخرى ادمجت فيه بتقنيات مختلفة > 

  .، و مع مقاصدهممتص لھا يجعلھا من عندياته و بتصييرھا منسجمة مع فضاء بنائه>   

  .)3(محول لھا بتمطيطھا أو تكثيفھا بقصد مناقضة خصائصھا و د$لتھا أو بھدف تعضيدھا > 

و من خ<ل ھذه المقومات يمكن استخ<ص تعريف للتناص و ھو صلة  قائمة بين نص ثابت ب&ين أي&دينا و   

يفھ&ا وبتمطيطھ&ا  أو أن يك&ون نصوص سابقة، حيث تكون أما عضدا لھ&ذه النص&وص أو مناقض&ا لھ&ا،  و ذل&ك بتكث

  .ده وتكون بذلك منسجمة مع بنائه ممتصا لھذه النصوص و يقوم بتكييفھا حتى تناسب مقاص

  

  

، 1996، 2تازفيتان تودوروف، ميخائيل باختين، المبدأ الحواري، تحقيق فخري صالح، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت،لبنlان، ط )1(

  .125ص

  .09، ، ص  2000الكويت،  نوفمبر  ،364ام ، نظرية التناص ، مجلة البيان، ع، محمد عز)2(

، 1992، يوليllو 3، المركllز الثقllافي العربllي ، الllدار البيضllاء ، المغllرب ، ط) اسllتراتيجية التنllاص( ، محمllد مفتllاح ، تحليllل الخطllاب الشllعري )3(

  .121ص
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س&عة في تمييزھا على ثقافة المتلقي و بط و التقنين إذ يعتمدظاھرة لغوية معقدة تستعصي على الض" التناص و      

عل&ى بع&ض المؤش&رات الت&ي ت&دخل عل&ى وج&ود با$عتماد أيضا على ذاكرته و )1(" معرفته و قدرته على  الترجيح 

ظ&&اھرة التن&&اص كاس&&تعمال لغ&&ة وس&&ط مع&&ين و ج&&نس خط&&ابي مع&&ين ل&&م يعتم&&د علي&&ه ص&&احب ال&&نص أو م&&ن يس&&مى 

  .بالمتناص 

ھ&و ي&رى بأن&ه ف&ي حديث&ه ع&ن الحواري&ة، و )ب&اختين (في دراساته النقدية فقد اھتم بأفكار )تودوروف  (أما   

مثقل بتعددية " مقابلته با�ساليب ا�خرى، و لكنه يرى بأن مصطلح الحوارية م بمعرفة الع<قة بين أسلوب ما ومھت

 (ال&ذي اس&تخدمته )التن&اص  ($، مص&طلح و ھك&ذا س&وف أس&تعمل لتأدي&ة معن&ى أكث&ر ش&مو(...) مركبة في المعنى 

في تقديمھا لباختين ، مدخرا مصطلح الحوارية �مثل&ة خاص&ة م&ن التن&اص مث&ل تب&ادل اAس&تجابات  )جوليا كريستفا

  .)2("بين متكلمين أو لفھم باختين الخاص للھواية الشخصية لbنسان 

والذي أول&ى عنايت&ه )  GERARD GENEITEجيرار جينيت (من بين الذين اھتموا بمصطلح التناص ھو و  

( :ط التعالي النصي في خمسة أنم&اط وھ&يقد رصد أنماو" معمار النص " في كتابه ) صية المتعاليات الن( لدراسة 

يتع&الى  ھو يرى بأن ال&نص، و)3()و التعلق النصي  ،)المناصة  ( الميتانصالنص، والتناص، والمتناص، ومعمارية 

حيطه الخاص متجاوزا ذلك إل&ى نص&وص أخ&رى يحق&ق معھ&ا التفاع&ل النص&ي ال&ذي معن نفسه و يتخطى حدوده و

ھ&ذا التع&الي النص&ي يتض&من الت&داخل النص&ي بك&ل مس&توياته، فق&د يك&ون ھ&ذا الت&داخل " يبرزه و يجعل&ه متمي&زا، و 

ن في ر داخل قوسيعبارة عن استشھاد بالنص ا�خكامل، أووجودا لغويا من نصوص غائبة موظفة بشكل نسبي أو 

المحاكاة الساخرة و و" المعارضة " دخ<ت النصية مثل قد تدخل ضمنه أيضا أنواع أخرى من التالنص المقروء، و

  .)4("ع<قة التغيير 

لت&أثر والت&أثير $ بعيدا عن ع<ق&ات ابمعزل عن المحيط الذي ينتج فيه و$ يكون  )جينيت(فالنص في نظر   

من اللبنات التي يستمدھا من نصوص أخرى تساعده على تشييد معماريته  ، فھو بذلك يستعين بالعديدبين النصوص

، فيمكن للمبدع أن يوظف من نص أخر قطعة نثرية أو فكرة أو قول أو مثل أو حديث شريف أو آية كريمة و ذلك 

  .بغرض تقوية الحجة في خطابه  ا$قتباسأو  ا$ستشھادمن قبيل 

  

  

  .131  صمحمد مفتاح ، المرجع السابق ،  )1(

  .121 خائيل باختين، المبدأ الحواري، صتازفيتان تودوروف، مي )2(

  28 ، ص 1992، المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء المغرب،)من أجل وعي جديد بالتراث ( ردي الرواية و التراث السسعيد يقطين،: أنظر )3(

  .132 مباركي ، التناص و جمالياته ، ص جمال )4(
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واضح و دقيق ذلك لتعدد د$$ته ومفاھيمه ح التناص في النقد لعربي المعاصر فلم يحدد بتعريف أما مصطل  

س&ابقة ترج&ع �ص&حاب ھ&ذه ، فكل التعريفات ھي عب&ارة ع&ن ترجم&ات و ملخص&ات لدراس&ات في الدراسات النقدية

الم&&اء و الزم&&ان واء و بمثاب&&ة الھ&& ÷" محم&&د مفت&&اح" $ تخ&&رج ع&&ن إطارھ&&ا الغرب&&ي، فالتن&&اص كم&&ا ي&&رىالنظري&&ة و

  .)1( ×المكان لbنسان ف< حياة له بدونھما و $ عيشة له خارجھما و

م&ن بينھ&ا أن&ه مج&رد المض&مون، كم&ا أن للتن&اص مقاص&د و ، عل&ى مس&توى الش&كل وويتم التناص ف&ي رأي&ه  

( لتناص وھو تعالق من المقومات التي أوردھا تعريفا ل" محمد مفتاح " قد استخلص ، و)2(موقف $ستخ<ص العبر 

  .)3(نصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفة ) الدخول في ع<قة 

فقد كان أكثر دقة في تناوله للمصطلح و مفھومه، حيث وضع ل&ه مس&تويات مح&ددة كم&ا " محمد بنيس" أما   

ال&نص الحاض&ر يتح&دد وف&ق نص&وص غائب&ة احتواھ&ا ال&نص الجدي&د مص&طلح التن&اص بالت&داخل النص&ي ، واستبدل 

تعم&ل ھ&ذه النص&وص عل&ى ة إنت&اج دائم&ة و بأش&كال مختلف&ة وھ&ـو إع&اد إنم&ايس معنى ذلك أنه ك<م مع&اد مك&رر ول

أي أن " ھج&رة ال&نص " ھ&و يطلق علي&ه ت&ارة أخ&رى مص&طلح آخ&ر و، و )4(ھذا النص و تشكل د$$ته إثباتتشكل 

أخرى و يستوعبھا فتتعرض ھناك نص مھاجر و نص مھاجر إليه، و يعني ھذا أن ھناك نص يمتص من نصوص 

، عادة ف&ي ال&نص تتب&ع مس&ار التب&دل والتح&ولغي&ر أن ھ&ذه النص&وص المس&ت÷" :محمد بن&ي" لعملية تحول كما يقول

  .)5(×حسب درجة وعي الكاتب بعملية الكتابة ومستوى تأمل الكتابة ذاتھا 

ذل&&ك $ يت&&أتى �ي د وص الجدي&تغيي&&ر يح&دثھا عليھ&&ا ال&&نوص المھ&&اجرة تتع&&رض لعملي&ة تح&&ول وإذن فالنص&  

  .مقدرته الفنية إذا كان مبدعا لديه وعي الكاتب وكاتب إ$ 

 الذيالتفاعل النصي الخاص و: ھما صطلحين مھمين في دراسته للتناص وفقد أورد م"  سعيد يقطين" أما   

  .)6(نوعاليتم بين نصوص مختلفة في الجنس و التفاعل النصي العام الذييتم على مستوى الجنس الواحد ، و

  

  

  .125محمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري ، ص   )1(

  .132المرجع نفسه ، ص   )2(

  .121المرجع نفسه ، ص   )3(

  .251، ص  1979، 1، دار العودة ، بيروت،ط) مقاربة بنيوية تكوينية( محمد بنيس ، ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب )4(

  .85الثقافي العربي ، الرباط المغرب،دط ،دت، ص  محمد بنيس ، حداثة السؤال، المركز  )5(

  .28 -29سعيد يقطين ، الرواية و التراث السردي ، ص   )6(

  

    

و ملخصات لدراسات غربية س&ابقة، من خ<ل الدراسات المقدمة في النقد العربي نجدھا عبارة عن ترجمات و     

الجدي&&د ف&&ي النق&&د عل&&ى مس&&توى ق&&راءة تص&&ل إل&&ى ح&&ول ھ&&ذا المص&&طلح لعلھ&&ا  ةل&&ذا فھ&&ذه الدراس&&ات مازال&&ت قائم&&و
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العرب أن يكونوا على اس&تيعاب جراءات و مقترحات تحليلية حديثة و لكن على النقاد النصوص و نقدھا و إدخال إ

  .أشكاله ومستوياته و�بعاد التناص و مفاھيمه 

  : أنواع التناص / 1   

  .خارجي سيمه إلى نوعين داخلي وقت، تبين ھذه التقسيماسم التناص إلى أنواع متعددة و من ق  

  : التناص الداخلي ) أ      

فنصوصه  السابقة أو يحاورھا أو يتجاوزھا آثاره بامتصاصو يتم ذلك  إنتاجهحيث يقوم المبدع فيه بإعادة   

  .فتتحاور ھذه النصوص و تتفاعل فيما بينھا ، )1(يفسر بعضھا بعض 

  : ي خارجالتناص ال) ب      

تقاطعه مع نصوص أخ&رى فيتح&اور م&ع غي&ره م&ن النص&وص ھنا بالتقاء النص الحاضر وناص يحصل الت  

ر عل&ى ض&وء م&ا تقدم&ه و م&ا عاص&ره وم&ا ت&<ه ل&تلمس السابقة أو المعاصرة له و بذلك يتعين قراءة ال&نص الحاض&

  .)2( ا$خت<فضروب ا$ئت<ف و

: ي ـھاستحضر ث<ثة أشكال من التناص و عرو من خ<ل دراستنا لعنصر التناص في الديوان تبين أن الشا  

  .التناص من القرآن الكريم و التناص من ا�سطورة و استحضار الشخصيات 

  :التناص من القرآن الكريم  /2   

بنظام&ه ذجه البياني الذي بھر العقول وبحضوره الجمالي و نمو القرآنيلقد تجذر في ا�ذھان فرادة النص  

اخت&رق ط&اقتھم لم&ا أحدث&ه نص المقدس الذي فاق قدرة البشر وھو الو ،)3(مه أعجز الجمھور إحكاو إتقانهو التئامه و

، ليخل&ق تش&كي< فني&ا خاص&ا متناس&ق المق&اطع نث&راالتي ابتدعھا العربي ش&عرا وثورة فنية على معظم التعابير " من 

  .)4(" يسر ا�سماع إلى ا�فئدة في سھولة و إليهتطمئن 

  

  

  

  .125تحليل الخطاب الشعري ، ص   محمد مفتاح ، )1(

  .125المرجع نفسه ، ص  )2(

  .32عبد القاھر الجرجاني ، د[ئل ا<عجاز ، ص  : أنظر  )3(

   .167جمال مباركي ، التناص و جمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، ص  )4(

  

  

  

 تِ َعTمَ تَ اجْ  نْ ئِ لTَ لْ قTُ {في&ه  ب<غ&ة و بي&ان فج&اءالعرب على ما ھم علي&ه م&ن فص&احة وقد تحدى القرآن ك<م و  

 } هِ لTِثْ مِ  رٍ وَ ُسT رِ ْشTعَ و بِ تُ أْ َفT لْ قTُ { :قوله عز وج&لو .)1( }هِ لِ ثْ مِ بِ  ونَ تُ أْ يَ  �َ  نِ آَ رْ ا القُ ذَ ھَ  لِ ثْ مِ و بِ تُ أْ يَ  نْ ى أَ لَ عَ  نH الجِ  وَ  سُ نْ ا`ِ 
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اLيات انصرفوا عن محاكاة الق&رآن، و ند سماع الشعراء العرب القدامى لمثل ھذه  )3( }بسورة من مثله{: قوله و.)2(

، فراحوا ينھلون من فيضه المغدق إلى القدرة على الخلق و اAبداع بعد ذلك تفطنوا لما يحدثه اغترافھم من القرآنو

ك&&ان الق&&رآن الك&&ريم أول النص&&وص الت&&ي اس&&تأثرت بعناي&&ة الش&&اعر و"ش&&عرھم ف&&زاده ح&&<وة و بھ&&اء وأبھ&&ة، ف&&ي 

  .التناص الذاتي من التراث وا�سطورة و الشعر و تناصثم ت<ه ال، )4(" المعاصر

) يا زھرة الروض( م قوله في قصيدة الكريالقرآني و من النماذج التي تشھد على اغتراف الشاعر من نبع   

:  

  .)5(اكِ وَ آْ مَ  رَ بْ الص5  ن5 إِ ..  قِ وْ الش5  جَ ارِ دَ مَ     ي ذِ بِ تَ انْ  وَ  قِ شْ العِ  عِ ذْ جِ بِ  كِ يْ لَ ي إِ ز. ھُ   

بجTذع  إليTكو ھTزي  "الكريم&ة  اLي&ةعر ھنا يعيد كتابة النص القرآني الغائب ، و يوظفه توظيفا فني&ا كم&ا ف&ي فالشا

أن التق&&ارب الواق&&ع ب&&ين الم&&وقفين يتمث&&ل ف&&ي اللھف&&ة و الدھش&&ة الت&&ي أس&&رت  ، )6(◌ّ " النخلTTة تسTTاقط عليTTك رطبTTا جنيTTا

، كم&ا ھ&و  إليھ&ازادت م&ن لھفت&ه و ش&وقه إل&ى التق&رب الشاعر عند افتتانه بمحبوبته خلبت لبه فسحرته و أدھشته و 

عن&دما جاءھ&ا المخ&اض و ھ&ي تح&ت ج&ذع النخل&ة فغمرتھ&ا ) م&ريم(الحال بالنس&بة للموق&ف ال&ذي وقع&ت في&ه الس&يدة 

و نثرھ&ا عل&ى  ةـاLي& بامتص&اصلرؤية وليدھا الموعود، فقد ق&ام الش&اعر  ا$نتظارالدھشة لھول الموقف و اللھفة و 

  .الشعري لتحقق جو نفسيا مصحوبا بالدھشة و اللھفة  صفحة خطابه

  :الذي استقاه من القرآن الكريم قوله  عز الدين ميھوبيو من تجليات التناص في شعر   

  .)7(ا  مَ نَ ھ̀ جَ  يرَ صِ تَ  نْ لَ  رَ ائِ زَ الجَ ن̀ اِ      ھمْ مِ ثْ إِ بِ  ينَ دِ اقِ الحَ  ينُ مِ يَ  تْ ل` شُ     

  

  

  

  .88سورة ا<سراء ، اVية  )1(

  .19سورة ھود ، اVية  )2(

  .23سورة البقرة ، اVية  )3(

  .238 - 237مصطفى السعدني ، البنيات ا�سلوبية في لغة الشعر العربي الحديث، دار المعارف، القاھرة ، ص  )4(

  .70،  ص   الديوان )5(

  .25:  اVيةسورة مريم ،  )6(

  .146المرجع السابق ،  ص   )7(

  

  

Tتَ  { :، ق&ال تع&اليما تحمل&ه م&ن ظ&<ل تاريخي&ةالبيت سورة المسد و فالشاعر استحضر لصوغ ھذا  بٍ َھTلَ  يبTِاَ  دَ َيT تْ ب5

الذي "  ا$متصاصقد اعتمد في ذلك على طريقة و ،)1( }بٍ ھَ لَ  اتَ ذَ  اارً ى نَ لَ صْ يَ سَ  بَ سَ ا كَ مَ  وَ  هُ الُ مَ  هُ نْ ى عَ نَ غْ ا أَ مَ  ب5 تَ وَ 

لقيام بتح&وير بس&يط قص&د اAش&ارة واAيح&اء لي من آي القرآن مع االد$اAشاري و ا$ستمداديعتمد فيه الشاعر على 

ن يحم&ل بالنص القرآني الغائب $ يستطيع الش&اعر أ ا$ستعانة،فمن دون )2(" إليھاالد$لة التي يھدف الشاعر  إنتاجو
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 الح&سية وافة اAس&<ميوحي لنا ھذا بتشبع الشاعر بالثق، وAلھامه، فيجعل من القرآن منبعا ك<ماته الد$لة المطلوبة

) أب لھ&ب(التاريخي&ة ليعب&ر ع&ن ) أب&ي لھ&ب  (روحه السمحاء فاستعار شخصية الشعوري العميق بمعاني القرآن و

، لقد حور الشاعر في قالبه الشعري مما يجعلن&ا  بإثمھمشلت يمين الحاقدين :اصر المتمثل في الحاقدين في قولهالمع

ذل&ك �ن الش&اعر يف&رغ ال&نص المش&تغل علي&ه م&ن حمولت&ه " القرآن&ي ري ولنص&ين الش&عن<حظ تداخ< جزئي&ا ب&ين ا

، حي&ث تعامله مع النص القرآني المقت&بس قد تحرر الشاعر في، و)3(" التاريخية ليجسد به أحداثا و ھموما معاصرة 

بلفظ&ة ) د ي&ـ( ، كما استبدل لفظــة أي عجزت) شلت ( ھي بلفظة أخرى وأي ھلكت ) تبت ( استبدل اللفظ القرآني 

  .)يمين ( 

  : من مظاھر التناص من القرآن قول الشاعر و  

  .)4(قُ حِ سَ نْ تَ  اةُ سَ أْ المَ وَ .. نِ يْ العَ بِ  نُ يْ العَ      !ي بِ الھَ وَ  ِض رْ ا;َ  رَ طْ ي شَ ھِ جْ وَ  تُ ْي◌َ ل5 وَ   

 ، فھ&ذا الن&وع تن&اصولي&ت وجھ&ي ش&طر ا�رض:لك ف&ي قول&هفي ھذا البيت موضعين مختلفين للتناص القرآني وذو

 دِ جِ ْسTمَ الْ  رَ طْ َشT كَ َھTجْ وَ  ل. وَ فَ  ااھَ ضَ رْ تَ  ةً لَ بْ قِ  كَ ن5 يَ ل. وَ نُ لَ فَ  اءِ مَ ي الس5 فِ  كَ ھِ جْ وَ  بَ لH قَ ى تَ رَ نَ  دْ قَ  {امتصاصي من اLية الكريمة 

 الع&ين:، أما الموضع الثاني قول الشاعر ، حيث قام الشاعر بتحوير التشكيل اللغوي بما يناسب مقاصده )5( } امِ رَ الحَ 

 وَ  سِ فْ الن5 بTِ سَ فْ الTن5  ن5 ا أَ يَھTفِ  مْ ھِ يْ لTَا عَ َنTبْ تَ كَ وَ  {يعتبر ھذا الموض&ع تن&اص اجت&راري ك&رر في&ه الش&اعر اLي&ة ، وبالعين

  .)6( } اصٌ صَ قِ  وحُ رُ الجُ  وَ  نِ الس. بِ  نَ الس.  وَ  نِ ذُ ا;ُ بِ  نَ ذُ ا;ُ  وَ  فِ نْ ا;َ◌َ بِ  فَ نْ ا;َ  وَ  نِ يْ العَ بِ  نَ يْ العَ 

  

  

  .3-2-1د ، اVيات  سورة المس )1(

  .173جمال مباركي ، التناص و جمالياته ، ص  )2(

  .174المرجع نفسه ، ص   )3(

  .91،  ص   الديوان )4(

  .144سورة البقرة ، اVية )5(

  .45 اVيةسورة المائدة ،  )6(

  : من الديوان تتجلى لنا عبارة  أخرو في موضع   

  .)1( ةً يفَ ى خِ رَ أَ  ى وَ أَ ا رَ م̀ مِ  سَ جَ وْ أَ  وَ     

فTTأوجس فTTي نفسTTه  {م&&ن ف&&يض الق&&رآن الك&&ريم ال&&ذي يتجل&&ى ف&&ي اLي&&ة الكريم&&ة  او ف&&ي ھ&&ذه العب&&ارة نلم&&ح قبًس&&
عل&ى نفس&ية لف&زع المخ&يم عل&ى أج&واء القص&يدة واجوا نفسيا معتما بم<مح الخوف والھيبة و ،حيث نكتشف)2(}خيفـة

  .سيدنا موسى عند م<قاة ربه في الواد المقدس 
  ي تِ غَ ي لُ فِ  يتُ اغِ وَ الط5 و : أما في قوله  

  .)3( رْ قَ ي سَ فِ  بٌ شُ خُ                        

TفTِ ونَ بُ حَ ْسTيُ  مَ وْ َيT رْ عُ ُسT وَ  لٍ 0َ ي ِظTفTِ ينَ مِ رِ جْ المُ  إِن5 {: لقد استعار الشاعر ھذا المعنى من قوله تعالى  ى لَ◌َ َعT ارِ ي الن5
ة الطواغي&ت ف&ي ذھ&&ن س&ورر ب&ين س&ورة المج&رمين ف&ي اLي&ة وي&، ھن&اك تق&ارب كب)4( }رْ قَ َسT س5 وا َمTوقTُلُ ذ مْ ھِ وھِ ُجTوُ 

، فھ&ذا الن&وع م&ن التن&اص )س&قر( لدي&ه مص&ير واح&د ف&ي ال&نص الحاض&ر والغائ&ب وھ&و ، و ك<ھم&ا الشاعر و لغته
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، اLي&ة بألفاظھ&ا ف&ي تص&وير العب&ارةأعانت&ه يل اللفظ&ي ليك&ون مناس&با لمقص&ده وامتصاصي حور فيه الش&اعر التش&ك
  .يت خشب مسندة في نار جھنم وكأن الطواغ

لتح&دث عنھ&ا كلھ&ا و بش&كل مفص&ل، أمثلة التناص القرآني مازالت كثيرة ف&ي ال&ديوان إ$ أنن&ا $ نس&تطيع او  

  :في الجدول ا�تي بيا �نماط التناص القرآني في الديوان وإنما اخترت نماذج منھا، و

لسورة اسم ا  النص القرآني  المشتغل عليه   الصفحة  النص المقروء

  رقم اLيةو

أن القيامة تدنو إلى سدرة 
  المنتھى 

ى شَ غْ يَ  ذْ إِ ى ھَ تَ نْ المُ  ةِ رَ دْ سِ  دَ نْ عِ "   48
 eىشَ غْ ا يَ مَ  ةَ رَ دْ الس"  

  سورة النجم
14-15-16   

َو ِجْئُتَك ِمْن َسَبٍأ بَِنَبإٍ َيِقيْن إِنeي "   56  انا امرأة من سبأ 
ُك̀ل اْمَرأًَة َتْملُِكُھْم َو أُوتِيْت ِمْن 
  "َشْيٍء َولََھا َعْرٌش َعِظيْم 

  سورة النمل
23   

َ كَ "   92  أجداث نخل ھوت    سورة الحاقة   "  ةْ يَ اوِ خَ  لٍ خْ نَ  ازُ جَ عْ أَ  مْ ھُ ن̀ أ
07  

  سورة عبس  " ةْ رَ بَ ا غَ ھَ يْ لَ عَ  ذٍ ئِ مَ وْ يَ  وهٌ جُ وُ "   104  وجوه معثرة بالغبار
40   

َو َقالَْت َھْيَت  َو َغلَ̀قِت ا�َْبَوابَ "   123  و غلقت الباب 
  "لَْك 

  سورة يوسف
23  

  

  

  .66 ،  ص  الديوان )1(

  .67 سورة طه ، اVية ) 2(

  .54،  ص  المصدر السابق) 3(

  .47 - 46سورة القمر ، اVيتان ) 4(

  

  

  

، عل مع النصوص القرآنية بش&كل كبي&رأن تعامل الشاعر مع النص القرآني الغائب كان واضحا ، حيث تفا

  .مضمون نصه  إثراءعن طريق ھذا التناص استطاع الشاعر ، وا$متصاصو ا$جترارالتفاعل بين تراوح ھذا و

  :التناص ا;سطوري  /3   

ر العرب&ي ـ $ ال&ديوان ال&ذي نح&ن بص&دده فق&ط ـ ي<ح&ظ غ&زو الفك&ن قارئ الخطاب الش&عري الجزائ&ري وأ  

لعھ&م عل&ى الت&راث اليون&اني م&ن خ&<ل تط يس&تلھم الش&عراء ذل&كا�سطوري على دواوي&ن ش&عرائنا وبش&كل مكث&ف و

$ غ&رو ، وم&ن الش&عر ا�ورب&ي الح&ديث نم&اذجكذلك اط<عھم على المنبع ا�ول لمثل ھذه ا�ساطير، و ، فھوالقديم

ھي ما كن نجلس لسماع احجيات الجدة ونحن أطفال عند�سطورة طالما ارتبطت فأفكارنا ومعتقداتنا وفي ذلك �ن ا

من جھة أخ&رى ف&إن ثل أحد موروثاتنا عن ا�س<ف ، وھي بذلك تمالسندباد وخرافة الغول، ون مغامرات تحدثنا ع

ة اAنس&ان ا�سطورة ليست مجرد نتاج بدائي يرتبط بمراحل ما قب&ل الت&اريخ أو بعص&ور الت&اريخ القديم&ة ف&ي حي&ا" 
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ي ف&سان  في كل عصر ، وفي حياة اAن أساسيھي عامل جوھري و إنماوأنھا لذلك $ تتفق وعصور الحضارة ، و

ت حيويتھ&ا ـ كم&ا كان&زال&ت ا�س&طورة تع&يش بك&ل نش&اطھا والمادي&ة الراھن&ة مااطار أرقى الحضارات الص&ناعية و

عنص&&را Aث&&راء ا�س&&طورة منبع&&ا للخي&&ال الش&&عري و ب&&ذلك يع&&د ع&&الم، و)1("الش&&اعر دائم&&ا ـ مص&&درا Aلھ&&ام الفن&&ان و

إلى مس&احات رحب&ة كثيف&ة " وا محاكاتھا و التفاعل معھا فتحولت القصيدة حاولة تأثر بھا الشعراء والتجربة الشعري

  .)2("اAيحاء الد$لي الدرامية والد$$ت الغامضة ، وب

التي استھوت العديد التناص ا�سطوري في الديوان من خ<ل اسطورة السندباد  إشعاعاتوتتجلى لنا أولى   

  ) : صمت الدوائر( ي الذي يقول في قصيدته من بينھم شاعرنا عز الدين ميھوبمن الشعراء و

   وفُ رُ ى الحُ قَ بْ تَ  وَ     

   نٍ وْ لَ  ونَ دُ  ةٌ رَ افِ سَ مُ  ادُ بَ دِ نْ ا الس. مَ كَ     

    .)3( اءٍ مَ تِ انْ  ونَ دُ  وَ           

  

  

  .223 - 222 ، ص1981، 3دة ، بيروت ، لبنان ،طدار العولفنية و المعنوية،، الشعر العربي المعاصر قضاياه و ظواھره ا إسماعيلعز الدين  )1(

  .291وض في الشعر العربي الحديث ، ص رماني ، الغم إبراھيم )2(

  .120،  ص  الديوان )3(

  

  

  

  

  

 أجواءمن  أضافهعند قراءة القصيدة بأكملھا يظھر لنا بوضوح استحضار الشاعر للنص ا�سطوري من خ<ل ما   

تح&&&ول الرم&&&ز " ب&&&ذلك ن&&&ا قص&&&ة الس&&&ندباد البح&&&ري ويص&&&ور لمم&&&ا ) يھاجر الشراع،الرياح،البحر،ش&&&اطئ،مرفأ،( 

والكش&ف ع&ن  اختراق المجھولأسطورة ترمز إلى البحث الدائم و السندباد، و)1(" ا�سطوري عند القارئ إلى نص 

جعلھ&&ا تق&&اطع م&&ع ال&&نص ا�س&&طوري للس&&ندباد، وام&&تص د$لت&&ه التاريخي&&ة و، فجع&&ل نص&&ه يع&&والم مليئ&&ة بالخص&&وبة

ومقاصده، ومن ثم تداخل النصان الغائب والحاض&ر واش&تركا ف&ي تجرب&ة الرحل&ة والس&فر مع فضاء النص منسجمة 

حلت&ه ف&ي اس برـا اAحس&ـيتنفس في أجوائھا ليوقظ فين&يستلھم أسطورة السندباد و" ھنا  فالشاعر، والبحث عن الذات

التن&اص  ف&ي ھ&ذا، و)2(" ھ&ا كينونتف&أ لDم&ان و تحقي&ق رغائ&ب ال&ذات والروحية بحثا ع&ن مربحار المعاناة النفسية و

ھ&ذا بالض&بط م&ا ھ&دف ل&ه رة التجرب&ة الذاتي&ة المتآكل&ة ،ومحاولة لتحرير الذات من س&يطھروب من الواقع المرير و

ل&ى تجرب&ة جدي&دة تبع&ث في&ه ا�م&ل اصطدامه ب&الواقع المري&ر إو تألمهالشاعر في توظيفه �سطورة السندباد ليحول 

  . وا$رتياح
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يظھ&ر لكن بشكل ضيق ولك يتمدد ف&ي ال&نص الغائ&ب وسطورة السندباد والشاعر أفي موضع أخر وظف و  

  : ھذا في قوله 

   هْ فَ ازِ نَ  ةٍ أَ رَ امْ  ةِ فَ ي شَ فِ  لُ بُ ذْ يَ  جَ سَ فْ نَ البَ  تُ يْ أْ رَ     

  : ا ھَ لH ي ظِ لِ  الَ قَ     

  .. هْ فَ اقِ ا وَ نَ ا ھُ امً عَ  ينَ رِ شْ عِ  ذُ نْ ا مُ ھَ ن5 اِ     

  ؟ هْ فَ اجِ رَ  ةٌ وَ زْ نَ  مْ أَ  يَ ھِ  ةُ ادَ عَ  لْ ھَ :  تُ لْ قُ     

  .)3(؟  ادِ بَ دِ نْ الس.  ةَ لَ احِ ـ رَ  تَ ئْ ا شِ ذَ ـ إِ  لْ سَ : ي لِ  الَ قَ     

ال&&نص  تفاص&&يلإ$ أن&&ه ل&&م يتوس&&ع ف&&ي ) الس&&ندباد ( ھ&&ي اخت&&ار الش&&اعر الب&&ؤرة المركزي&&ة ل&&ه، وف&&ي ھ&&ذا المقط&&ع 

  .)4(" من ثم يغدو ھذا التوظيف �سطورة السندباد مجرد رصف خارجي و" ا�سطوري 

  

  

  

  

  . 217 - 216جمال مباركي ، التناص و جمالياته ، ص   )1(

  .218المرجع نفسه ، ص   )2(

  .51،  ص  الديوان )3(

  .217المرجع السابق ، ص   )3(

  

  

  

  

  :استحضار الشخصيات  /4   

ين&ا رأ نظرا لما $حظن&اه م&ن تن&وع ھ&ذه الشخص&ياتعر في ديوانه العديد من الشخصيات،  واستحضر الشا  

  .، تاريخية و فنية شخصيات دينية، أدبية:ضرورة تصنيفھا إلى ما يلي

  الفنية لقلة ورود الشخصيات التاريخية و سنركز في دراستنا على الشخصيات الدينية و ا�دبية و ذلك  نظراو   

  : الشخصيات الدينية / أ      

تموقع&ت ، و)، أي&وب س&ف، زليخ&ة، العزي&زوي( وج&دنا م&ن بينھ&ا ء الدينية في ال&ديوان وتم استخراج ا�سما  

  :)مناجاة الم<ك الغائب ( قصيدة  ا�سماء الث<ثة ا�ولى في قول الشاعر في

  "  ةْ خَ يْ لَ زُ " ا يَ  ةُ يدَ صِ القَ  تِ نْ أَ     

  " ..  فْ وسُ يُ "  تُ سْ لَ     
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  " .. يزْ زِ العَ " ى ت5 حَ  �َ  وَ  �َ     

  .. ى تً فَ  نْ مِ  رَ ثَ كْ أَ  تُ سْ لَ  وَ     

  .)1( وفْ رُ الحُ  ءُ فْ دِ  هِ رِ دْ ي صَ فِ     

أن نعتبرھ&ا  يمك&نو) زليخ&ة الس&عودي ( ص&ية ا�دبي&ة موجھ&ة إل&ى روح الشخ) مناجاة الم<ك الغائ&ب ( أن قصيدة 

ا�دبية أو ) زليخة ( لعل الشاعر ھنا يقصد بھا في القصيدة، و) زليخة ( ھر اسم على ھذا ظقصيدة تأبين للفقيدة، و

ليس ھناك وج&ه ش&به بينھم&ا $حقا، و) يوسف(و زوجة سيدنا ) عزيزامرأة ال( طلق عليه أي التائبة كما ي) زليخة ( 

إ$ أننا نقول أن الربط بين الشخصيتين من قبل الشاعر $ يعد من س&بيل الت&رف الزائ&د ، فھن&اك حاج&ة ا$سم،ماعدا 

و ) لعزي&&زا(شخص&&ية  ، كم&&ا استحض&&ر) زليخ&&ة(ف&&ي نف&&س الش&&اعر $ يعلمھ&&ا ا$ ھ&&و، و ب&&ذلك استحض&&ر شخص&&ية 

ف&ي اجتم&اع ھ&ذه ا�س&ماء الث<ث&ة جدھا في قصص القرآن من سورة يوسف، وكلھا اسماء نعليه الس<م، و) يوسف(

عندما أرادت اAطاحة به، لكن ھ&ذا اAغ&واء ) يوسف( على سيدنا ) زليخة(استحضار لقصة اAغواء التي مارستھا 

ا�ديب&ة فھ&و عل&ى مس&توى الفك&ر وال&رؤى م&ن خ&<ل ) زليخ&ة ( س&ه مستوى الجسد، أما اAغواء ال&ذي تمار ليكان 

كف&ت عل&ى م&ا أقبل&ت و) العزي&ز ( ام&رأة ) زليخة ( بت ، كما اشتركت الشخصيتان في التوبة حين تاكتاباتھا ا�دبية

  . لن يكون ذلك إ$ بالموت ة، وا�ديبة بالكف عن الكتاب) زليخة(عليه كما تابت 

  

  

  

  

  .31 ،  ص الديوان )1(

  

  

  :، في قول الشاعرما تحمله شخصيته من معاني الصبر بكل) أيوب ( و فو موقع أخر ظھر اسم   

   ةْ عَ مْ شَ  تُ رْ صَ بْ أَ 

   ةْ عَ مْ دَ  وَ  نِ يْ تَ يَ نِ آَ  وَ  0ً فْ طِ  وَ 

   ةِ ءَ 0َ ي المَ ة فِ دَ ي. سَ  وَ 

ِ  حُ ب. سَ تُ  ّWِ ..  

  ..ا يدً دِ ا جَ رً مْ عُ  وبَ يH أَ  بِ لْ قَ  نْ مِ  لُ دِ جْ تَ 

  .)1( ةِ اءَ رَ بَ لْ لِ  ةً ھَ اكِ فَ  رٍ بْ الص5  ةِ ورَ سُ  نْ مِ  نُ جِ عْ تَ  وَ 

دمع&ة (خص الم&رأة و ھـ&ـي الت&ي تمثلھ&ا الش&اعر ف&ي ش&) أي&وب (أن في ھذه ا�سطر كلمات تعتبر مفاتيح شخص&ية 

ك&ذلك الم&رض، ومن فق&د ا�ھ&ل و أصابهحزن على ما ال، فالدمعة تمثل شدة ا�لم و) بر الص،تسبح X،عمرا جديدا،

X و تضرع ) أيوب ( أما التسبيح فلطالما سبح سيدنا ا$حتياج ،حل بالنسبة للمرأة التي تذرف الدمع لشدة الفقر و ال
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ب&ه لق&وة احتمال&ه و  يحت&ذيله لكي يزيح عنه المرض و ا�لم و يعوضه فقد أھله، و لطالما صبر حت&ى أص&بح م&ث< 

ل&ه و م&ثلھم ، و الم&رأة أيض&ا الص&ابرة المتحمل&ة تنتظ&ر ث&واب Y بعمر جديد فوق عمره و أع&اد ل&ه أھ فأثابهجلده ، 

  .و العيش الرغيد  با�ملصبرھا و جلدھا و تطمح في عمر جديد ملئ 

  : الشخصيات ا�دبية / ب      

المتنب&ي ، أدون&يس ، الخل&ـيل ، : ( يل&ي  و من الشخصيات ا�دبي&ة الت&ي استحض&رھا الش&اعر ف&ي ديوان&ه م&ا  

  ).ليخة السعودي ، الطاھر يحياوي المعري ، بختي ، ز

  : حين قال ) أدنويس(و ) المتنبي(ما ذكره الشاعر حول شخصيتي  باستعراضو نكتفي 

   ةْ يدَ صِ ا قَ ايَ قَ بَ  نْ ي عَ تِ رَ اكِ ذَ  بِ يْ ي جَ فِ  تُ شْ ت5 فَ     

  " المتنبي " ي تساقط من شفقٍ    

  .)2("  يسْ ونِ دُ أَ " ي تِ اسَ ر5 كُ  بِ شْ ي عُ فِ  قَ رَ وْ أَ وَ     

القط&ب ا�ول رئيسيان ، طرفان، يعتبر عرضا لقضية $ طالما اختلف فيھا ي توظيف الشاعر لھذين الشاعرينف أن

  دة العمودية أو البــيت و ھو رائده ، و ھي القصي) المتنبي ( فيھا مثله الشاعر بشخصية 

  

  

  .56،  ص  الديوان )1(

  .62المرجع نفسه،  ص   )2(

  

  

  

  

أن ھ&ذه القض&ية الت&ي يمثل رائد القطب الثاني وھو قصيدة النث&ر أو الش&عر الح&ر،) ونيس أد( الشعري التقليدي ،أما 

  .)1(" جدواه في ھذا العالم أيضا اص من الشعر، وفھمه لطبيعته وتخفي ورائھا موقفه الخ" وظفھا الشاعر 

فالش&اعر كالص&ياد ال&ذي " ذين القطبين من الشعراء إ$ أن يكون ذلك تأثرا بھما $ يمكن للشاعر أن يوظف مثل ھو

  .)2(" $ يتدخل إ$ إذا نبھته رعشة حباله 

  

  

  

  

  

  

  



ظواھر أسلوبية                   الفصــل الثالث                                                                             
  فنية في الديوان

 

 - 173  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .65، ص 2002، دار الشروق ، دط ،  ) قراءات في شعرية القصيدة الحديثة ( على جعفر الع�ق ، الد[لة المرئية  )1(

  .38دط ، دت ،  صمصطفى ناصف ، الصورة ا�دبية ، دار ا�ندلس ، بيروت ، لبنان ، ) 2(
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  دراسة نحوية للجملة في الديوان

  : تمھيد    

ف�ي ھ�ذا فجي�ر ھياكل�ه و مكونات�ه اللغوي�ة وتقص�ي معاني�ه الموحي�ة وإن دراسة الخطــاب الشعري يقتضي ت  

  . )1("لوحدة الرئيسية في عملية التواصل-نھا ا" أنواعھا و تفريعاتھا ل أفرغت اھتمامي بدراسة الجملة والفص

يرج�ع ذل�ك لم تحظ بتعريف ش�امل يضبطـ�ـھا و أنھاالجملة في الدراسات اللسانية إ0 ولقـد تعددت تعريفات 

  .)2(فلسفية أبعاد صوتية، وتركيبية ونفسية، و اجتماعية، وإلى كونھا ذات 

أكثر و الك9م الذي يترتب من كلمتين أو ÷حول تعريف الجملة فإنھا في تعريف النحاة  ا0خت9فأًيـا كان و

ات يمكننا القول أن الجملة ھي اتحاد مجموع�ة م�ن الوح�دات اللغوي�ة ت�ربط بينھ�ا ع9ق�، و)3( ×ستقل له معنى مفيد م

�امع��د الس��ى يفي��كل معن��ة لتش��ابق للجمنحوي��ف الس��ذكرنا التعري��ـف ، و ي��ة بتعريـ��ان"ل��ون طح��ل" ريم��ة ÷:القائ�الجمل

ص�ر أخ�رى ح�ين 0 ض�اف إليھ�ا عناق�د تناد، وا?س�المس�ند والمس�ند إلي�ه و:كيب يتألف من ث9ثة عناصر أساس�يةتر

لى معيار تركيب�ي و ھ�و التركي�ب ھناك من النحاة من يرى أن الجملة قائمة ع، و)4( ×سنادية بذاتھاتكتفي العملية ا?

ق�ام " فاعل�ه ك�ـ عب�ارة ع�ن الفع�ل و÷م�ن أن الجمل�ة  "ابن ھشام"ذھب إلى ذلك أكان فع9ً أو اسًما وسنادي سواء ا?

ك�ان " و" أقائم الزيدان " و" ضرب اللص " منزلة أحدھما نحو و ما كان ب" زيد قائم " بره كـ و المبتدأ و خ" زيد 

اسمي فالجملة الفعلية ما تضمنت فع9ً ب�ين عنده تركيب إسنادي فعلي أو فالجملة )5( ×" ظننته قائما " و " زيد قائما 

، أم�ا ا0س�مية فھ�ي م�ا خل�ت م�ن الفع�ل، ددبالح�دوث والتج� ن�أخره، وھ�ي تتس�مناصر ا?سناد سواء نق�دم الفع�ل أوع

   )6(وا0ستقراروتتصف بالثبوت والدوام 

  

  

  .123محمد كراكبي، خصائص الخطاب الشعري ، ص   )1(

  .449، ص1981ن الكريم في جزء عم ، دار النھضة العربية ، بيروت ، لبنان ،دط، محمود أحمد نحلة ، لغة القرآ: نظرأ )2(

   .85، ص 2، ج1999، 1، طبيق النحوي، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياضالتط، عبده الراجحي )3(

  .54، ص 1981، 2ا?لسنية العربية ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ط  ،ريمون طحان )4(

ح و أوHده، القCاھرة، دت،  مغني اللبيب عن كتب ا?عاريب ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة و مطبعة محمد علCي صCبيابن ھشام،  )5(

  . 374، ص 2دط ، ج

  .25، ص2003بلقاسم دفة، في النحو العربي ،دار الھدى ، عين مليلة ،: أنظر) 6(

  

  

  

اعل�م أن الك�9م عن�د :" حيث يق�ول"  ابن يعيش " من النحاة من يرى أن الجملة تقوم على معيار د0لي و من بينھم 

" ق�ام بك�ر " ، و "زي�د أخ�وك : " ، نحو"الجملة : " عناه، ويسمىسه، مفيد لمالنحويين عبارة عن كل لفظ مستقل بنف

  .)2(وھنا يقسم الجملة إلى اسمية وفعلية ، وھو تقسيم 0 خ9ف فيه بين القدماء والمحدثين )1(
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  : الك�م و الجملة > أ 

: و ھ�ي تتعل�ق  بم�ـصطلحيلفوا حولھ�ا يثير أمامنا قضية لطالما أثارھا النحاة و اخت" ابن يعيش  "إن ك9م   

�ـلة��9م و الجم��اك الك��ث إن ھن��ـن و، حي��ـما مترادفي��ن عدھ��اة م��ن النح��ـم م��ي "ھ��ن جن��ري"و "اب��ن  " و "الزمخش�اب

ھ�و ال�ذي ، ول لف�ظ مس�تقل بنفس�ه ، مفي�د لمعن�اهأم�ا الك�9م، فك�: " فقد عرف الك9م بقول�ه  "ابن جني "، أما "يعيش

0 محال�ة أن الك�9م : " بالجمل المفـيدة و ذلك في قولـه يرى أن الك9م مختص ، كما أنه)3("يسميه النحويون الجملة 

أخوك جعفر فھ�و أيض�ا ك�9م ، كم�ا قام محمد ، و: إذا قال ك9م، وقام محمد فھـو : ، فإذا قال . . . مختص بالجمل 

ھ�ذا الق�ول يؤك�د لن�ا ت�رادف و، )4("ھ�و ج�نس للجم�ل  إنم�اف�الك9م إذا . . . كان لما وقع على الجمل�ة الواح�دة ك9م�ا 

الك�9م ھ�و المرك�ب " حي�ث ي�رى أن ) المفص�ل(في  "الزمخشري  "،و سانده في ذلك "ابن جني"المصطلحين عند 

بش�ر ص�احبك ، أو ف�ي زي�د أخ�وك و:إ0 ف�ي اس�مين كقول�كإلى ا-خرى و ھذا 0 يت�أتى  إحداھمامن كلمتين أسندت 

في عدم التمييز بين " ابن يعيش " تبعھما ، و)5("ر ، و يسمى الجملة ضرب زيد و انطلق بك: فعل و اسم نحو قولك 

 ×الك9م عبارة عن الجملة المفيدة فائدة يسوغ السكوت عنھا ÷: عندما قال" البقاء العكبري  أبو" الك9م و الجملة و 

جمل�ة ج�واب الش�رط ، أو فالك9م ، أي الجملة شرطھا ا?فادة و0 عبرة عنده بأجزاء الجملة ، كجمل�ة الش�رط أو  )6(

  )7(صلة الموصول ، -نھا غير مفيدة

     

  

أبو البقاء يعيش بن علي ابن يعيش الموصلي ، شCرح المفصCل للزمخشCري، قCدم لCه ووضCع حواشCيه، اميCل بCديع يعقCوب ، دار الكتCب العلميCة،  )1(

   .72، ص 1بيروت ، لبنان، م

  .11،ص 1995محمد العيد محمد علي خليفة ، رسالة ماجيسير في اللغة ، جامعة باتنة ،  ديوانفي  بلقاسم دفة ، الجملة اTنشائية:أنظر )2(

  .17، ص  1ابن جني ، الخصائص ،  ج)3( 

  .26 - 27المصدر نفسه، ص  )4(

، 1،ج1993 ،1أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، المفصل فCي صCنعة اTعCراب ، تحقيCق علCي أبCوملحم، دار و مكتبCة الھWCل، بيCروت، ط)5(

  .23ص 

: و أنظCر .41،ص1،ج1995، 1دار الفكCر ، دمشCق، طأبو البقاء العكبري، اللباب في علل البناء و اTعراب ، تحقيق غازي مختCار طليمCات ،  )6(

  .35ص ،1،ج1992، 1بيروت، ط أبو البقاء العكبري ، مسائل خWفية في النحو ، تحقيق منير خير الحلواني ، دار الشرق العربي ،

  .11،صالجملة اHنشائية في ديوان محمد العيد محمد علي خليفةدفة بلقاسم ، :أنظر ) 7(

  

        

  

عل�ى المص�طلحين " ھش�اماب�ن " ، حي�ث عل�ق "ابن ھشام و السيوطي " لحين ھما أما القائلين بعدم ترادف المصط 

ه ، فإن�ھو ظ�اھر ق�ول ص�احب المفص�ل، وسبھذا يظھر لك أنھما ليسا بمترادفين كما يتوھم كثير من الناو: " قائ9 

لھ�ذا تس�معھم ، وا?ف�ادة بخ9فھ�االصواب أنھا أعم من�ه، إذا ش�رطه  بعد أن فرغ من حد الك9م قال ويسمى جملة، و

  .)1(" كل ذلك ليس مفيدا، فليس بك9م ، والشرط، جملة الجواب، جملة الصلة جملة: " نيقولو
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ح�ين " عب�د J ا-زھ�ري خال�د اب�ن " يوافقه ف�ي ذل�ك الك9م وھي أشمل من  " ابن ھشام" إذن الجملة عند   

ع�دم ص�دقه ل�ة أع�م م�ن الك�9م لص�دقھا بدون�ه وذل�ك أن الجمملة والك9م عموم وخصوص مطلق وبين الجو:" قال 

0 ينعكس عكسا لغوي�ا أي ل�يس ك�ل جمل�ة ك9م�ا -ن�ه يعتب�ر في�ه م جملة لوجود التركيب ا?سنادي وبدونھا فكل ك9

  .)2("ادة بخ9فھا ا?ف

  .إ0 أنه يعارضه في عدم اشتراط الفائدة في الك9م  "ابن ھشام  "رأي وافق ، فھو ي)3( "السيوطي  "أما   

  : أقسام الجملة و أنواعھا > ب 

ھي ى في موقف ما، وتعد الجملة بمثابة النواة أو القاعدة ا-ساسية لتكوين الك9م الذي يؤدي إلى معن   

قد تكون الجملة قصيرة تحتوى على إسناد ، ويربط بين عناصرھا) مسند إليهمسند و ( إسنادي  تتكون من تركيب

قد عرفت الجملة ، وتسمى بالجملة المركبةو ،قد تطول لتكون إسنادات كثيرة، وواحد وتكون بذلك جملة بسيطة

  : مى كالتالي معايير اعتمدھا، فكان تقسيم النحاة القداو كل قسم انطلق من مبادئتقسيمات عدة و

ف�إذا تص�درت الجمل�ة  وھو رأي جمھور النحاة انطلق أصحاب ھذا الرأي من نوع الكلمة و رتبتھا ا-صلية) 1     

اعل�م أن�ه و÷:ق�ائ9 " ابن يع�يش "، وقد أشار إلى ذلكجملة اسمية بفعل كانت جملة فعلية، و إذا تصدرت باسم كانت

، )4( ×ھ�ي قس�مة لفظي�ة أب�ي عل�ي، وھ�ذه قس�مة ، وة، وش�رطية،وظرفيةفعلية، واس�مي: سامأق قسم الجملة إلى أربعة

الش�رط فع�ل فعلي�ه -ن الش�رطية مركب�ة م�ن جملت�ين فعليت�ين سمية ون ايعلق على ذلك بأن الجملة في ا-صل تكوو

  )5(فاعل وھو فعل و" استقر  "الظرف في الحقيقة للخبر الذي ھـــو فاعل، والجزاء فعل و فاعل، وو

  

  

  .374، ص  2ن ھشام ، مغني اللبيب ، جاب )1(

  .31، ص  1996، 1موصل الطWب إلى قواعد اTعراب ، تحقيق عبد الكريم مجاھد، دار الرسالة، بيروت، طخالد بن عبدهللا ا?زھري،  )2(

  .36ص ،1، ج1975لكويت،دط، ع العال سالم مكرم، دار البحوث العلمية، ا: ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع ، تحقيق السيوطي،: أنظر )3(

  .229، ص  1شرح المفصل ، م )4(

  .229المصدر نفسه ، ص   )5(

  

      

  

، التركيب، إلى جملة كب�رىان قد قسمھا بحسب معيار البساطة وكو" ابن ھشام " لثاني فقد اعتمده أما التقسيم ا) 2 

  .صغرى و

، و زي�د أب�ـوه ق�ائم أب�وهفعلية مثل زي�د ق�ام  سمية أووھي جملة اسمية يكون خبرھا جملة ا:الجملة الكبرى*   

مث�ل ظنن�ت زي�دا أب�وه ، أو العك�س، ر فعلية العجز، فھ�ي ذات ال�وجھين، نح�و زي�د يق�وم أب�وهفإذا كانت اسمية الصد

وظنن�ت " أب�وه ق�ائم " العجز فھ�ي ذات الوج�ه مث�ل زي�د فعلية الصدر وذا كانت اسمية الصدر و العجز، أو إو ،قائم

  .)1(ه زيدا يقوم أبو
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: نح�و باعتب�ارينكب�رى وقد تكون الجملة ص�غرى و" وھي المتفرعة من جملة كبرى، : الجملة الصغرى*   

ه خب�ر، ، ص�غرى 0 غي�ر، -ن�، وغ9م�ه منطل�قھ�ذا الك�9م جمل�ة كب�رى 0 غي�ر، فمجموع غ9مه منطلق أبوهزيد 

مص�درة بمبت�دأ  كم�ا تك�ون، والك�9م نطلق، و ص�غرى، باعتب�ار جمل�ة، باعتبار غ9مه مأبوه غ9مه منطلق كبرىو

  )2("ظننت زيدا يقوم أبوه : ، نحوتكون مصدرة بالفعل

  :الصغرى ھي نماط النحوية للجملتين الكبر ى وجد أن ا-أ، من خ9ل ا-مثلة التي قدمھاو  

  الجملة الكبرى : أو0"   

  :الجملة ا0سمية  -         

  ) جملة اسمية ( مسند + مسند إليه           

  : الجملة الفعلية  -         

    ) جملة فعلية (  2مفع ) + مفرد(مفع + مسند إليه + مسند           

  )جملة اسمية(  2مفع ) + مفرد(مفع + مسند إليه + مسند           

  : الجملة الصغرى : ثانيا   

  مسند + مسند إليه           

  )3( ."مسند إليه + مسند           

  

?عراب محل من ا?عراب و التي ليس لھا محل من ا احيث وظائف الجمل التي لھانطلق القسم الثالث من ) 3     

  : Mتي، فكان تقسيمھا كا

  

، دار محمد خان ، لغة القرأن الكريم ، دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة: و أنظر .380: ، ص2ابن ھشام ، مغني اللبيب، ج: أنظر  )1(

  .30، ص 2004،  1توزيع ، عين مليلة ، الجزائر ، طالھدى للطباعة و النشر و لل

  .30محمد خان ، لغة القرأن الكريم ، ص : و أنظر . 382: ابن ھشام ، مغني اللبيب، ص: أنظر  )2(

   .128،127محمد كراكبي ، خصائص الخطاب الشعري ، ص   )3(

  

  

راض�ية والتفسيري�ـة وجمل�ة ج�واب ا0بتدائي�ة، وا0عتھ�ي الجمل�ة و:ا م�ن ا?ع�رابالجمل التي 0 محل لھ*   

  .الجمل التابعة لھا  ، وجملة صلة الموصول أوإحدى، وجملة جواب القسم)غير الجازم( الشرط

جمل�ة لمض�اف إليه،والمفع�ول ب�ه ولح�ال وجمل�ة اوھي جمل�ة الخب�ر و: الجمل التي لھا محل من ا?عراب*   

  .الجمل التابعة لھا  الشرط الجازم، أو إحدى

لدراسات حول الجملة عند ھذا الح�د ب�ل اتخ�ذ المح�دثون منھج�ا جدي�دا لدراس�تھا فع�دوھا أص�غر و لم تقف ا  

  .)1(، ذات وظيفة تواصلية المسند إليهة أساسا من المسند ووحدة ك9مية مفيدة، مكون

  : في ذلك ث9ثة آراءسة إلى الحديث عن أقسام الجملة وكما تجاوزت الدرا  
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  .)2(حيث نظر إلى الجملة من معيار د0لي إنشاءجملة 0 تخرج عن كونھا خبرا، أوليرى أن ا: الرأي ا-ول      

  :اعتمد معيارا تركيبيا، فصنف الجملة إلى أربعة أصناف :)3(الرأي الثاني       

  . الفعلية سمية و، وتضم ا0بسيطة ةديإسناجملة  -  

  . . . التعجب لى النداء، و، وتشتمل عةديإسناجملة غير  -  

  ".ابن ھشام" ، تقابل الجملة الكبرى عند بسيطة ةديإسناملة ج -  

  .مركبة، من مثل الجملة الشرطية ةديإسناجملة  -  

  .وصفية ، وفعلية، واسمية:م بتقسيم الجملة إلى ث9ثة أقسامقا: الرأي الثالث      

  .العلم نور الشمس مشرقة، و:مثل باسم المبتدئةسمية فھي أما ا0  

  .ة المتضمنة لفعل سواء تقدم أو تأخر الجملة الفعليو  

المبت�دأ كم�ا أن�ه يك�ون اس�ما أن " تم�ام حس�ان"ي�رى و )4( ×بمش�تق بدئتكل جملة  ÷و الجملة الوصفية ھي   

: ن�واة لجمل�ة أص�لية كم�ا ف�ي ذلك أن الوصف يشبه الفعل في ص9حيته أن يك�ون" ، فيمكن أن يكون وصفا، معرفة

وا-مر ك�ذلك ف�ي ،زي�د مع�رف فض�لهأمع�روف زي�د و:ك�ذلكزي�د ق�ائم أب�وه، و: نحو ، أو نواة لجملة فرعيةم زيدأقائ

  )5(" أفعال التفضيل صيغ المبالغة والصفة المشبھة و ھيا-وصاف ا-خرى و

  

  

  

  .44، ص ) 2(ريمون طحان ، ا?لسنية العربية )1(

  .244ص  ،1979، 2امة للكتب ، القاھرة، طتمام حسان، اللغة العربية معناھا و مبناھا، الھيئة المصرية الع: أنظر  )2(

  .129محمد كراكبي ، خصائص الخطاب الشعري ، ص  : نقW عن يوسف المطلبي ، في التركيب اللغوي للشعر العراقي المعاصر، )3(

  .31محمد خان ، لغة القرأن الكريم ، ص   )4(

  .127، ص  2000،  1تمام حسان ، الخWصة النحوية ، علم الكتب ، القاھرة ، ط )5(

  

  

لة الخبرية على الجمل�ة ، مركزة في دراسة الجملدراسة الجملة الخبرية و الطلبيةقد خصصت ھذا الفصل و  

  .النداء و وأركز على جملة النھي وا-مر وا0ستفھامالمنفية، ثم أدرس الجملة الطلبية المثبتة و

  .  الجملة الخبرية :أو  

   .الكذبحسن السكوت عليه يحتمل الصدق، أوى معنى تام يالجملة الخبرية تركيب نحوي يدل عل  

الجمل�ة الخبري�ة ف�ي ظ�ل فة إل�ى جم�ل بس�يطة و جم�ل مركب�ة، والجمل الخبرية الواردة ف�ي ال�ديوان مص�نو  

  .المثبتة و المنفية : ندرس نوعين وھما

  :  الجملة المثبتة) 01      
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  :  الجملة الفعلية /أ  

ا التعريف لة الفعلية ھي التي تبدأ بفعل سواء كان فع9 ماضيا أو مضارعا أو أمرا،أمإن التعريف الشامل للجم      

  )1(،أو دا0 على التجدد تقدم أو تأخر: كون المسند فع9 ، فبني علىالحديث للجملة الفعلية

 صنفصنف الجملة البسيطة و: لى صنفينقد اعتمدت في ھذا البحث على تصنيف الجملة الفعلية المثبتة إو  

  . الجملة المركبة 

  :الجملة الفعلية البسيطة *    

  : صورلى البسيطة إسة الجملة الفعلية ارقسم دأ  

    

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر   

  )2(ة ايَ كَ ي الحِ تِ مْ صَ  لَ اصَ وَ     

( فعل د المفعول به، إن  ما يلفت ا0نتباه في ھذه البنية النحوية إسناتتكون بنية ھذه الجملة من فعل وفاعل و  

  .سنادية مجازيةھو فاعل غير حقيقي، فالع9قة ا?، و)صمتي ( إلى الفاعل ) واصل

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر   

  . )3(ُيَطاِوُعَك الُحْزُن             

  

  .137محمد كراكبي ، خصائص الخطاب الشعري ، ص   )1(

  .57، ص  الديوان )2(

  .141، ص المصدر نفسه)1(

  

 

قد تقدم المفعول على فاعله -ن�ه و. فاعلو) ضمير المخاطب ( ارع ومفعول بهبنية ھذه الجملة من فعل مضتتكون 

  .إذا كان المفعول به ضميرا وجب اتصاله ببنية الفعل 

  

   

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )1(  وتْ كُ السُ  ينَ ضِ فُ رْ تَ     

  مفعول به+ فاعل + فعل : 1الصورة 

 

  فاعل+ مفعول به + فعل : 2الصورة 

 

 مفعول به) + ضمير متصل ( فاعل + فعل : 3ة الصور
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 مما يل عل�ى أن الفاع�ل مس�ند) النون( ه حرف دل علي، وعلى شكل ضمير متصل الفاعل في ھذا التركيب  

  . ، وجاء زمن الجملة مطلق يليه المفعول به، و)أنت( إلى ضمير المخاطب المؤنث 

  

    

    

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر   

  )2(ي شِ عْ نَ  اسُ الن3  لُ مِ حْ ا يَ دً غَ     

 أنھ�ا خصص�ت بظ�رف زم�ان بس�يطة إ0مفع�ول ب�ه ك�أي جمل�ة فعلي�ة تكون ھذه الجملة من فع�ل وفاع�ل وت  

البعي�د، -ن ح�داث س�تقع ف�ي المس�تقبل القري�ب أوالفائدة من ھ�ذا التركي�ب ھ�و ا?خب�ار ع�ن أ، و)غدا( والمتمثل في 

  .يمكن أن يكون قريبا أو بعيدام ولفظة غدا يمكنھا أن تعبر عن الزمن القاد

 

   

  : ل ھذه الصورة قول الشاعريمث

  )3( ا7ِ بِ  بُ لْ القَ  مُ صِ تَ عْ يَ     

ق�د ج�اءت و) ب�اQ( مج�رور، وھ�و لف�ظ الج9ل�ة جملة م�ن فع�ل مض�ارع وفاع�ل و ج�ار وبنية ھذه ال تتكون  

  .الع9قة ا?سنادية مجازية، كون الفعل مسند إلى فاعل غير حقيقي 

  

  

  

  .16، ص   السابقالمصدر  )2( 

  .53، ص  المصدر نفسه )3(

  .143، ص   المصدر نفسه )4(

  

    

  

  : رة قول الشاعر يمثل ھذه الصو

  )1(ي ب8 نَ تَ ي المُ تِ فَ شَ  نْ مِ  طَ اقَ سَ تَ     

والمجرور يتكون من مضاف ومضاف إلي�ه تمث�ل ف�ي جار ومجرور، يتكون ھذا التركيب من فعل ماض و  

  .بير مجازي يدل على تعلق الشاعر وتأثره بالمتنبيھذا التع، أما الفاعل فقد جاء متأخرا، و)الياء( ضمير 

  

  مفعول به + فاعل + فعل + ظرف : 4الصورة  

 

 جار و مجرور+ فاعل + فعل : 5الصورة 

  فاعل + جار و مجرور + فعل : 6الصورة 

 

 جار و مجرور)+ مضمر ( فاعل + فعل : 7الصورة 
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  : صورة قول الشاعر يمثل ھذه ال

  )2( ِض رْ ا>َ بِ  قَ ل3 عَ تَ     

ن�ه ض�مير للمف�رد ، مم�ا يش�ير إل�ى أ)تعل�ق( ة الفع�ل ، إنم�ا ي�دل علي�ه ص�يغلم يظھر الفاعل في ھذه الجمل�ة  

  : يعود على الطفل في قوله) ھو( الغائب 

  هِ تِ يْ ي زَ فِ  رَ امِ جَ المَ  بّ صَ فَ      ــةٍ بَ رْ ي غُ فِ  عَ ز3 وَ تَ  لٍ فْ طِ كَ     

  )3(ــهِ تِ بْ نَ  نْ مِ  مُ عِ رْ بَ يُ  احَ رَ فَ     ـىھَ تَ انْ  ينَ حِ  ِض رْ ا>َ بِ  قَ ل3 عَ تَ     

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر

  )4(   ةِ ارَ شَ البِ بِ  كِ تُ ئْ جِ     

، فالض�مير الفاع�ل مج�رورج�ار و، و-نه ضمير و مفعول به كذلك ،تبدأ الجملة بفعل يتلوه فاعل متصل به  

  . المخاطب المفرد المؤنث يدل على ھوو) الكاف( فھو الضمير المتصل  المتكلم أما المفعول به يدل على

  

  

  

  .62 ، ص الديوان )1(

  .73 ، ص المصدر نفسه )2(

  .73 ، ص المصدر نفسه )3(

  .97 ، ص المصدر نفسه )4(

  

  

  

  

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )1( ةً ي3 صِ ا وَ نَ رِ اجِ حَ ي مَ فِ  شُ قُ نْ تَ     

مما يشير إلى أنه ضمير ) تنقش ( دل عليه صيغة الفعل تلكن على مستوى ھذا التركيب، وھر الفاعل لم يظ  

مضاف إليه يليه مفع�ول مجرور مضاف و، وجار ويعود على المحتضرة على فراش الموت) ھي( للمفرد المؤنث 

  .على الجار والمجرور تأخربه 

 جار و مجرور+ مفعول به + فاعل + فعل : 8الصورة 

  مفعول به+  جار و مجرور) + مضمر( فاعل + فعل : 9الصورة 

 

 حال  + مضاف إليه + جار و مجرور + مفعول به + فاعل + فعل : 10الصورة 
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  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )2(  ةً فَ ازِ نَ  ِض رْ ا>َ  اتِ ھَ جِ  نْ ي مِ نِ يئُ جِ تَ     

ت�وحي بأن�ه فاعل غير ظ�اھر دل�ت علي�ه ت�اء المض�ارعة الت�ي بنية ھذه الجملة من فعل مضارع و و تتكون  

مض�اف مك�ون م�ن مض�اف وومجرور ليه جار يل به اتصل ببنية الفعل -نه ضمير، ومفعوو) ھي( للمفرد الغائب 

  .ي السياق اللغوي يشير إلى الرياحھو فد المجيء وذي يصور لنا ھيئتھا عنالحال الو) ا-رض ( إليه 

  

   

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )3(  الَ ؤَ ي السF فِ لْ خَ  تُ قْ لَ غْ أَ     

تق�دم الظ�رف عل�ى على المتكلم، ويدل ) التاء( فاعل ضمير متصل ون بنية ھذه الجملة من فعل ماض وتتك  

إن ة سد باب المناقشة والتساؤل عن أمور ل�يس لھ�ا ج�واب، وون ھذه الجملمضممفعول به وقد دل على المكان، وال

  . ك9ھما شبه جملة عند النحاة الجملة  تخلو من الجار والمجرور، إ0 أنھا تتضمن ظرفا و كانت ھذه

  

  

  .28، ص  الديوان )1(

  .94 ، ص المصدر نفسه )2(

  .57، ص  المصدر نفسه )3(

  

  

    

 

  :الجملة الفعلية المركبة *  

  

  

  : مثل ھذه الصورة قول الشاعر ي   

  )2( وحَ بُ تَ  نْ أَ  ةُ ارَ جَ ى الحِ بَ أْ تَ     

 مفعول به + مضاف إليه +ظرف + فاعل + فعل : 11الصورة 

  ).جملة مصدرية ( مفعول به + فاعل + فعل : 1الصورة
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) أن(ا-داة تفرع المفع�ول إل�ى جمل�ة مص�درية تص�درتھا تتكون ھذه الجملة من فعل وفاعل و مفعول به، و  

  .الجملة المتفرعة عنھاا-ساسية وا-داة أن قامت بوظيفة الربط بين الجملة وبعدھا فعل مضارع، و

  

   

    

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر   

  )3( بُ لْ ا القَ ھَ ظُ فَ حْ يَ  اءَ يَ شْ أَ  بَ تُ كْ تَ ا لِ فُ رْ حَ  مُ لِ مْ لَ تُ     

ھي جملة فعلية صدرت بفعل مضارع والفاعل ا-ساسية ركبة من جملتين، الجملة ا-ولى وإن ھذه الجملة م  

مس�ند إل�ى المخاط�ب في الفعل بأنه ) عة تاء المضار( توحي يظھر في التركيب السطحي للجملة ولم جاء مستترا و

، وفع�ل مض�ارع ) 0م التعلي�ل (ليلي�ة ب�دأت ب�ـھي جملة تعل به ، ثم تأتي الجملة الفرعية ويليه مفعوو) أنت(المفرد 

ت�أتي جمل�ة يلي�ه مفع�ول ب�ه أيض�ا ث�م و) أن�ت ( ر بأنه للمفرد المخاطب من السياق اللغوي يظھولم يظھر الفاعل، و

  ) . فعل و فاعل و مفعول به ( ھي ولة تامة تعليلية عقب جم

  

  

  .32 ، ص الديوان )1(

  .84 ، ص  المصدر نفسه )2(

  .143 ، ص  المصدر نفسه )3(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )1(ــا  مَ ل3 كَ تَ يَ  نْ أَ  يخِ ارِ تَ لْ لِ  نَ آَ  دْ قَ      حْ رِ تَ اسْ فَ  رَ ائِ زَ جَ لْ لِ  كَ ب3 حُ  تَ يْ لَ غْ أَ     

 )فعلية(جملة تعليلية + عول به فم) + غير ظاھر ( فاعل + فعل : 2الصورة

 جملة أمرية+ جار و مجرور + مفعول به + فاعل  + فعل : 3 الصورة
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مجرور جار ومفعول به وه ضمير متصل، وتكون بنية ھذه الجملة من فعل و فاعل متصل ببنية الفعل -نت  

  .الجملة الفرعية رابطة بين الجملة المحورية و) اءالف(جاءت يه جملة طلبية متمثلة في ا-مر وثم تل

  

   

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  هْ عَ مْ دَ  ةٍ ظَ حْ ي لَ فِ  تَ رْ صِ  وْ لَ  ةُ يدَ صِ القَ  وبُ ذُ تَ     

  )2( ْه◌ْ عَ مْ شَ  ةٍ ظَ حْ ي لَ فِ  تَ رْ صِ  وْ لَ  ةُ يدَ صِ القَ  وتُ مُ تَ 

�ل و  ��ل و فاع��ن فع��طرين م��ذين الس��ة ھ��ون بني��ة وتتك��رط مقدم��واب الش��ة ج��ل جمل��رطية  تمث��ة ش��ا جمل�يليھم

  . و قد قدمت ل9ھتمام ،، أما الجملة المحورية فھي جملة جواب الشرط) لو( صدرت با-داة 

  : ا سميةالجملة / ب

لج�زء الث�اني م�ن ھ�و المس�ند إلي�ه ال�ذي يس�ند إلي�ه الخب�ر، ومن مبت�دأ أو م�ا يس�مى با ا0سميةتتكون الجملة   

  .ھو مكون من كلمة أو أكثر تتم به الفائدة من الك9م الجملة ا?سمية و

أن ت�دخل عل�ى ھ�ذه  يمكنبينھما تسمى با?سنادية، والع9قة المبتدأ والخبر و:ا?سمية ھماإذن أساس الجملة   

  . . .الظرف النعت وا?ضافة و:لة ا?سمية عناصر نحوية أخرى مثلالجم

  :البسيطة  ا0سميةالجملة *   

  : من ا-نماط التي سجلت ضمن الجملة ا?سمية البسيطة و  

  

  

  .147، ص   الديوان )1( 

  .140، ص   المصدر نفسه )2(

  .146، ص  المصدر نفسه )3(

  

  

  

  

  

  

  

  : الصورة قول الشاعر يمثل ھذه 

  )1(  دُ اھِ ا الش3 نَ أَ     

 جملة شرطية+  )فاعل+فعل( جملة جواب الشرط:4الصورة

 )معرفة ( خبر ) + ضمير منفصل ( مبتدأ : 1الصورة
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كم�ا )  ـال�( جاء معرفا بـ ) الشاھد( ، وخبره ) أنا(  منفصل تتألف ھذه الجملة من مبتدأ جاء ضميرا للمتكلم  

  .ھذه الجملة غير مقيدة بزمن معينجاء التركيب تنبيھا للسامع وفي المثال السابق، و

  

  

    

  :  يمثل ھذه الصورة قول الشاعر  

  )2( ينَ بِ عَ تْ المُ  رُ ائِ ا طَ نَ أَ     

، والمض�اف إل�ى )ـ�ـينالمتعبـ( مض�اف إلي�ه و) ط�ائر( ، وخبر مضاف )ضمير( يتكون التركيب من مبتدأ   

  )3(ليس لي أجنحة : يق اMمال، إ0 أنه يستطرد قائ9تحقخير والتركيب يفيد أن ھناك من يأمل فيه المعرفة معرفة، و

.  

  

  

  : رة قول الشاعر يمثل ھذه الصو   

  )4( ةٌ وءَ بُ وْ مَ  يقُ ادِ نَ الصَ     

) موب�وءة(خب�ـر و) ا?ذاعة أو المذياع(  يقصد به الصناديقو) الصناديق( ه الجملة من مبتدأ تتكون بنية ھذ  

  .، فھي د0لة مطلقة غير مقيدة بزمن ا وصفا ثابتاھي صفة للمبتدأ وصف بھو

  

  

  

  .05، ص   الديوان )1( 

  .42، ص   هالمصدر نفس )2(

  .42، ص   المصدر نفسه )3(

 .64، ص  المصدر نفسه )4(

  

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )1(  بٌ نِ ذْ ا مُ نَ أَ     

، ھ�و وص�ف لمبت�دأو) م�ذنب( ، وخبـر ج�اء ص�فة ) أنا( يتكون ھذا التركيب من مبتدأ جاء ضميرا للمتكلم   

:   مقيد ب�زمن نح�وي، ونف�س الك�9م ينطب�ق عل�ى ق�ول الش�اعر تدأ موصوف بالخبر وصفا ثابتا، والتركيب غيرفالمب

  . )2(  بٌ عَ تْ ا مُ نَ أَ 

 )مضاف إليه  + مضاف (خبر ) + ضمير ( مبتدأ : 2لصورةا

 )نكرة ( خبر ) + معرفة ( مبتدأ : 3الصورة

 خبر) + ضمير ( مبتدأ : 4الصورة

  صفة + خبر+مبتدأ : 5الصورة
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  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )3( يعٌ سِ وَ  رٌ بْ قَ  رُ حْ البَ     

ه الجمل�ة د0ل�ة غي�ر تفي�د ھ�ذ، وص�فة )قب�ر( و خب�ر أول ) ال( تتكون بنية ھذه الجملة من مبت�دأ مع�رف ب�ـ   

  ) .فعيل(ذلك بسبب المد في صيغة صوتي  ومحققة للتنغيم ال) وسيع ( قد جاءت لفظة مقيدة بزمن و

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )4( رْ قَ ي سَ فِ  بٌ شُ خُ  تِيغَ ي لُ فِ  يتُ اغِ وَ الطَ     

  ، وقد جاء المجرور مركًبا اضافًياخبرة ھذه الجملة من مبتدأ وتتكون بني

    

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )5(ى لَ فْ دِ  ةِ يقَ قِ الحَ  اقُ ذَ مَ     

  

  

  .60، ص   الديوان )1(

  .57، ص   المصدر نفسه )2(

  .50، ص  المصدر نفسه  )3(

  .54، ص  المصدر نفسه  )4(

  .61، ص  المصدر نفسه  )5(

  

  

  

  

 ، والمضاف إضافة حقيقية يعتبر معرف�ة،)الحقيقة ( ف ھذه الجملة من مبتدأ جاء مضافا، والمضاف إليه تتألو      

أي م�ذاق الحقيق�ة م�ر ) م�ذاق (إل�ى المس�ند إلي�ه ) دفل�ى ( فق�د أس�ند الخب�ر، )دفلى ( الخبر وجاء نكرة وھو  يليھماو

  :لك ا-مر بالنسبة للتركيب التاليكذ، وعلى زمن 0 يدلوكالدفلى وھي شجرة مرة المذاق  

  )1( سٌ بِ حَ نْ مُ  لِ وافِ القَ  اءُ دَ حَ     

    

  

 جار و مجرور+ خبر   +جار و مجرور+ مبتدأ : 6الصورة

  خبر ) + مضاف إليه+ مضاف ( مبتدأ : 7الصورة

 )جار و مجرور ( خبر ) + ف إليهمضا+ مضاف ( مبتدأ : 8الصورة
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  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )2(  ينٍ طِ  نْ مِ  كَ اؤُ دَ رٍ     

، أم�ا الخب�ر ) رداؤك( المتصلة ببنية المبت�دأ ) الكاف(ھو إلى ضمير المخاطب ، و امضاف االمبتدأ جاء اسم  

  )من( بـ جارا ومجرورافقد جاء 

    

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )3( ادِ وَ الس3 بِ  حٌ شِ ت3 مُ  مِ اسِ وَ المَ  يرُ بِ عَ     

   اارــاء جـ، إ0 أن الخبر في الصورة السابقة ج الصورة الثامنة في التركيب ماثل إن ھذا التركيب ي  

ه الصورة فقد جاء منفص9 عن الخبر ذلك -نه مخصص للخبر ، و الخبر جاء وصفا مشتقـا ،أما في ھذ او مجرور

   .وجاء وصًفا،وھو اسم فاعل من فعل غير ث9ثي )متشح( 

  

  

  :  يمثل ھذه الصورة قول الشاعر

  )4(هْ احَ وَ  يَ مِ دَ     

مفرد (وخبر ) ياء المتكلم( إلى ضمير المتكلم ) دم(، فقد أسند المبتدأ )مركب اضافي(ذه الصورة من مبتدأ تتكون ھ

  .إليهفي محل جر مضاف  )متكلم ( النسبة  اءدمي مبتدأ معرفة -نه مضاف إلى يو، )جامد

  

  .57، ص  الديوان )1(

  .05، ص  المصدر نفسه )2(

  .51، ص  المصدر نفسه )3(

  .68، ص  المصدر نفسه )4(

  

  

  )1(هيدَ صِ ي قَ اھِ فَ شِ   :   قوله أيضا  منهو   

نه، ـخبر مسند إلى المبتدأ ومخب�ر ع�، ومركبا إضافيا اسماو في ك9 التركيبين تتكون الجملة من مبتدأ جاء   

  .0 يدل على زمن نحوي معين و

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )2(يدِ غَ لِ  مٌ سِ وْ ي مَ دِ يَ     

  جار و مجرور+  خبر ) + مضاف إليه+ مضاف ( مبتدأ : 9الصورة

  خبر ) + مركب اضافي ( مبتدأ : 10الصورة 

 جار و مجرور+ خبر ) + مركب اضافي( مبتدأ : 11الصورة 
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�ر   ��ما و خب��اء اس��دأ ج��ن مبت��ة م��ذه الجمل��ة ھ��ألف بني��م( تت��ار و مجرور) موس��ا ج��ـار و ،وو يليھم��ي الجـــ�ف

  . ھذا التركيب يفيد أن ا?نسان يجني في غده ما قدمت يداهو ،المجرور قرينة زمنية تدل على زمن الغد

  :المركبة  ا سميةالجملة *    

ك�ان ال�رابط عية تفرع�ت ع�ن جم�ل رئيس�ية كب�رى، وجمل فرالمركبة من مفردات و سميةا0تتكون الجملة   

ضمائر،و جاء في الديوان العديد من نم�اذج دوات وبدون وسائط أو يكون عن طريق أيكون مباشرا وأن بينھما إما 

  : هتالمركبة من بينھا ما رصد ا0سميةالجملة 

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

    ةِ نَ مِ زْ ا>َ  ةَ فَ صِ رْ أَ  رُ اوِ حَ ي أُ نِ وْ أَ رَ  نَ يالذِ     

  )3( ــهِ بِ  تْ سَ ــمَ ھَ  مٍ �َ كَ  نْ وا مِ كُ حِ ضَ     

ديد المعن�ى، وخب�ر يتكون ھذا التركيب من مبتدأ موصول ترتبط به جملة فعلية تتضمن عناصر وظفت لتح  

إلى وظيفة العناصر في الجملة فاسم ، أما من ينظرون جمھور النحاة في الجملة المركبة ،وھذا رأيجاء جملة فعلية

  . الموصول ھنا يعد فاع9ً مقدًما عن الفعل

  

  

  

  .68، ص  الديوان )1(

  .60، ص  المصدر نفسه  )2(

  .58، ص  المصدر نفسه  )3(

  

  

  

  

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )1(ولِ ھُ ي الذF فِ  ةٌ لَ احِ رَ  كَ ورُ يُ طُ     

�اء  ��دأ ج��ن مبت��ب م��ذا التركي��ون ھ��رد  يتك��ب المف��مير المخاط��افا لض��اف( مض��ى ) الك��ير إل��ذي يش��ال� ميرض

  ).في الذھول( مجرور ، ويليھما جار و)راحلة ( ، وجاء الخبر مفردا )أنت( المخاطب

 )جملة فعلية ( خبر ) + جملة موصولية( مبتدأ : 1الصورة 

  جار و مجرور) + مفرد( خبر ) + مضاف إليه + اف مض( مبتدأ : 2الصورة 
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  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

      ا ھَ رُ ائِ فَ ي ضَ نِ تْ لَ مِ ي حَ الت8  تِ نْ أَ     

  )2(لب�د تنام على عتبات السنين

تين بواسطة اسم الموصول لوتليه جملة الخبر،وكان الربط بين الجم ،)انت(كيب من مبتدأ يتكون ھذا التر  

  ).ضفائرھا(،والضمير في )التي(

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )3(يمِ دَ ي لِ مِ تَ نْ أَ  ا  َ نَ أَ 

�ا ( يتك�ون ھ�ذا التركي�ب م�ن مبت�دأ   ��ا-داة ھ�ي جمل�ة منفي�ـة يلي�ه جمل�ة الخب�ر وو ،)ض�مير الم�تكلم أن�  )0( ب

وج�ار ) أن�ا(،ورد مقيدا حسب رأي جمھور النحاة، ويدل عليه المض�ارع ) أنا(مضمر فاعل وبعدھا فعل مضارع و

  .أفاد التخصيص )دمي(ومجرور ) ال9م (

  

  

  

  

  

  .144، ص   الديوان )1(

  .22، ص  المصدر نفسه  )2( 

  .54، ص  المصدر نفسه  )3(

  

  : الجملة المنفية ) 02      

المبت�دأ أو نس�بة الفع�ل إل�ى أو الفعلي�ة لتق�وم بنف�ي نس�بة الخب�ر إل�ى  ا0س�ميةتدخل ا-داة النافية على الجمل�ة   

منھا ما ھو مشترك ب�ين الفعلي�ة  و" أخرى تختص بالجملة الفعلية ، و ا0سميةھناك أدوات تختص بالجملة فاعله، و

  )1(" فينفي ك9 منھما  ا0سميةو

�اعر   ��تخدم الش��د اس��يأدوات الن "عUUز الUUدين ميھUUوبي"و لق��يس:( ف��م، ل��ا، 0، ل��ن م��ه ) ، ل��ي ديوان��ت ف�توزع

  : بحسب ا-نماط التالية 

  

 )جملة فعلية(خبر) + مضاف إلى جملة موصولية( مبتدأ : 3الصورة 

 )جملة منفية ( خبر+ مبتدأ : 4الصورة 
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  جملة فعلية + ما : النمط ا>ول 

  :أمكن تصنيفه إلى الصور التاليةو، )ما( يتكون ھذا النمط من جملة فعلية تتصدرھا أداة نفي   

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )2( يلُ رحِ ال3  هُ شُ ھَ نْ يَ  ايَ وَ سِ  تُ يْ أَ ا رَ مَ وَ 

ت�اء (الفع�ل  بني�ةب فاع�ل متص�لض�ي، والزمن الما دّل علىفعل ، و)ما(تتألف بنية ھذه الجملة من أداة نفيو  

0تص�اله  ) الرحي�ل(ق�د تق�دم المفع�ول ب�ه عل�ى الفاع�ل و) ي�اء الم�تكلم (مضافة إلى ) سوى( أداة استثناء ، و)متكلمال

الوحي�د ال�ذي معن�ى، فھ�و يؤك�د ب�ذلك عل�ى أن�ه ھو ، وتدل ھذه الجملة على النف�ي لفظ�ا وا?ثب�ات)ھشين(ببنية الفعل 

خلي�ق ) س�وى(تب�اه المتلق�ي إل�ى أن م�ا بع�د -ن�ه يلف�ت ان" ھذا تعبير توكيدي له وقع عل�ى ال�نفس، وينھشه الرحيل، 

  .)3("التأمل، ف9 يحق للسامع أن يجاوزه بالتدبر، و

  

  

  

  

  

  

  .121ن ، لغة القرأن الكريم ، ص  محمد خا )1(

  .110، ص الديوان )2(

  . 153محمد كراكبي ، خصائص الخطاب الشعري ، ص   )3(

  

  

  

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )1(ينِ عُ مَ سْ يَ  ادَ ا عَ مَ 

ع�ل وق�د ج�اء الفا، و)ع�اد(ة تتكون من الفع�ل الماض�يجملة فعلي، و)ما(ھذه الجملة من أداة نفي  تتكون بنية  

ظيفي�ا ھذه الجملة غير مستقلة والذي اتصل ببنيته المفعول به، و )يسمعني( ثم الفعل  ،)ھو( تقديره ضميرا مستترا 

  .، بل ھي متعلقة بما قبلھا

  )فاعل+ مفعول به+فعل مضارع +مفعول به + أداة استثناء+فاعل+فعل ماض(جملة فعلية+ ما : 1الصورة 

 )مضمر ( فاعل + مفعول به+ فعل ) +مضمر( فاعل+فعل + ما : 2الصورة 
)مضمر(فاعل+
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  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر    

  )2(اءِ مَ الد8  اتِ رَ طَ قَ  رَ يْ غَ  كُ لِ مْ أَ  تُ دْ ا عُ مَ 

ھن�اك ل متص�ل ببني�ة الفع�ل -ن�ه ض�مير، وفع�ل م�اض و فاع�، و)ما( التركيب من أداة نفي اتتكون بنية ھذ  

ي�دل معن�ى و) أمل�ك( اس�تعمال ص�يغة المض�ارع  ھ�وھ�ذا المث�ال و قرينة تدل على قرب الماض�ي م�ن الحاض�ر ف�ي

تأكيد في نفس الوقت و كأن�ه يق�ول أنف�ي ملكيت�ي لك�ل ش�يء ع�دا قط�رات في السياق الذي جاء به على نفي والك9م 

  .الدماء

   اسميةجملة +   : النمط الثاني 

ذكر منھ�ا ص�ورتين كثير في الديوان، ن� اقد جاء منھ، و)0( منفية با-داة  اسميةيتكون ھذا النمط من جملة   

  :فقط

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )1(ي  مِ فَ  نْ مِ  عُ لَ طْ يَ  ءَ يْ شَ   َ 

     

  

  

  

  .93، ص  الديوان )1(

  .21، ص  المصدر نفسه  )2(

  .19، ص  المصدر نفسه  )3(

  

  

  :  ومثلھا ھذه الصورة في قوله

  )1( هِ ضِ بْ نَ  نْ مِ  بُ رُ ھْ يَ  بُ لْ القَ   َ     

ف�ي الث�اني بتدأ جاء في المث�ال ا-ول نك�رة ومو) 0(و تتألف بنية الجملة ا-ولى والثانية من أداة نفي وھي    

نافية للجنس -ن المبتدأ  في المثال ا-ول فھي) 0  (، أما أداة النفي )فعل مضارع و جار مجرور( معرفة، ثم خبر 

  .)0 ( لذلك بني على الفتح على أنه اسم نكرة ويلي أداة النفي مباشرة و

   

  

 مضافان) + مفعول به(أداة استثناء) + مضمر(فاعل +فعل+ فاعل + فعل + ما : 3الصورة 

 )مضاف إليه+جار و مجرور+ فعل : جملة فعلية ( خبر + مبتدأ +   : 1الصورة 

 ) مضافان+ فاعل أداة استثناء +ول به مفع+ فعل :جملة فعلية( خبر + مبتدأ +   : 2الصورة 
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  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )2(ي  تِ مْ صَ  رَ يْ ي غَ نِ نُ زِ حْ يُ  ءَ يْ شَ   َ 

ل ب�ه متص�ل مفع�وفعلية تكون�ت م�ن فع�ل و م خبر جملةث ،مبتدأ نكرةو) 0(تيب ھذه الجملة بأداة نفي بدأ تر  

 ى، فف�ي ھ�ذا المث�ال ينف�ي الش�اعر وج�ود أي ش�يء يحزن�ه س�ومض�افانو) غي�ر( فاع�ل ببنية الفع�ل -ن�ه ض�مير، و

  . الصمت الذي يخيم على أجواء الحقيقة 

    )جملة فعلية +   ( خبر + مبتدأ  : النمط الثالث 

مركب�ة، الخب�ر فيھ�ا جمل�ة  اس�مية، فھ�و يتك�ون م�ن جمل�ة ا-داةلنمط على السابق ف�ي مرتب�ة و يختلف ھذا ا  

  :يتوزع على الصورتين التاليتين، و)0( فعلية منفية با-داة 

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )3(ائً يْ شَ  لُ مِ حْ تَ   َ  ةُ مَ يْ الغَ 

ارع و ـ�ـو فع�ل مض) 0( النف�ي خب�ر جمل�ة فعلي�ة منفي�ة تتك�ون م�ن أداة و ،)الغيمة ( يتكون ھذا التركيب من مبتدأ 

  .تنفي نسبة الفعل إلى الفاعل ) 0( ا-داة ، ومفعول به، ولة تقديره ھو يرجع إلى المبتدأفي بنية الجممضمر فاعل 

  

  

  

  .42، ص   الديوان )1(

  .25، ص  المصدر نفسه  )2(

  .06، ص  المصدر نفسه  )3(

  

       

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )1(  دٍ حَ ي ِ>َ مِ تَ نْ أَ  ا  َ نَ أَ 

فعلية منفية تتصدرھا ا-داة خبر جملة ، و)ضمير المتكلم( جاءت ھذه الجملة اسمية مركبة تتكون من مبتدأ   

نة  -ن ال�زمن في�ه ـ�ـفي ھذا الموضع عل�ى جمي�ع ا-زم) 0(، يليھا فعل مضارع وجار ومجرور، ودل النفي بـ)0(

  . ا0نتماءھي عدم لشعورية ولى الثبات في الحالة  امطلق يدل ع

   جملة فعلية+   :  النمط الرابع                                            

  : نكتفي بذكر ث9ث صور منه لكثرتھاو) 0( ملة فعلية منفية با-داة يتكون ھذا النمط من ج

  )مفعول به ) + مضمر(فاعل + فعل +   ( خبر + مبتدأ : 1الصورة 

  )جار و مجرور + فعل +   ( خبر + مبتدأ :  2الصورة 
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  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )2( ةً ئَ رِ  ونَ رُ خَ اWَ  كُ لِ مْ يَ   َ وَ 

ة، ـمفع�ول ب�ه، فھ�ذا ترتي�ب ع�ادي للجمل�ة الفعلي�تألف ھذا التركيب من أداة نفي، وفعل مضارع، وفاع�ل وي  

توارت فيه  حتى المشاعر و تتعو لمعبر فيھا الشاعر عن انعدام الضمير ا-خ9قي و ركود المبادئ في ظل زمن 

�ن رئ�ة يخ�رج م�ن أعماقھ�ا تقري�ر للوق�ائع و فيه الحقائق وراء ألس�نة اعت�ادت الص�مت، ف�إذا ك�ان الش�اعر يت�نفس م

  :الحقائق فحينھا يقال له 

  )3( ّرّ◌◌ٌ مُ  كَ لُ وْ قَ 

  : كما عبر عن ذلك بقوله 

  )4( َمَذاُق الَحقِيَقِة ِدْفلَى    

  .خرين 0 يملكون رئةفي حين أن ھناك آ  

  

  

  

  

  .54 ، ص الديوان )1( 

  .64، ص  المصدر نفسه  )2(

  .64  ، صالمصدر نفسه  )3(

  .61، ص  المصدر نفسه  )4(

  

  

      

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )1( ةَ نَ سِ لْ ي ـ ا>َ دِ لَ ي بَ ـ فِ  رُ ي3 َغ◌َ تَ تَ   َ وَ 

�ي   ��ن أداة نف��ة م��ذه الجمل��ة ھ��ون بني��رور و و) 0 ( تتك��ار ومج��ارع وج��ل مض��لفع��، وفاع��اء ال��د ج�جار ـق

غاي�ة الفص�ل بينھم�ا ھ�و إش�عار رفي�ة المكاني�ة وظلالفاعل دال�ة عل�ى اداخل جملة اعتراضية بين الفعل و المجرورو

  . المخاطب بتأزم ا-نا الشاعرة لھذه الوضعية التي اتصفت بھا الصحافة الوطنية في وقت من ا-وقات 

  

  

 مفعول به+ فاعل + فعل +  : 1الصورة 

  فاعل + جار و مجرور + فعل +    :  2الصورة 

 ) )مضاف إليه) + أداة استثناء(مفعول به ) + مضمر(فاعل +  مضارع فعل + (    :  3الصورة 
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  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )2(اكَ وَ سِ  بF حِ تُ   َ 

الت�ي ) ھ�ي(اھر تق�ديره الض�مير و فعل مض�ارع وفاع�ل غي�ر ظ�) 0 ( و يتكون ھذا التركيب من أداة نفي   

قد جاء تصل بھا يتمثل في المقصور عليه وو ضمير ا) ىسو( أداة استثناء ه تاء التأنيث المتصلة بالفعل، ودلت علي

  :ه، و ھذه الجملة متصلة نحويا و د0ليا بجملة سابقة ضافا إليم

   ةٍ جَ وْ ى مَ لَ◌َ إِ  يF دِ بَ ا>َ  لُ احِ الر3  كَ ن3 كِ لَ  وَ     

  )3( اكَ وَ سِ  بF حِ تُ   َ     

في ھذا التعبير تأكي�د اس�تخدم في�ه الش�اعر ، والتي خصته بمشاعر الحب)موجة (يعود على ) ك( فالضمير   

  .أسلوب القصر تأكيدا على المحبة 

  

  

  

  

  

  

  

  .63، ص   الديوان )1( 

  142، ص  المصدر نفسه  )2(

  .142، ص  المصدر نفسه  )3(

  

  

  

  . يةجملة فعل+ لم :  لنمط الخامس ا

  :و قد جاء من ھذا النمط العديد من الصور المختلفة في ھذا الديوان منھا   

   

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر   

  )1(ا  ھَ تِ يْ ا بَ ايَ وَ زَ  كْ رُ تْ تَ  مْ لَ 

  ���ذا التركي��ون ھ��ي و يتك��ن أداة نف��م(ب م��ارع، و)ل��ل مض��تص بفع��ذه ا-داة تخ��ل ، -ن ھ��ى الفع��دخول عل�ال

ه، ـول ب�ــ�ـف�ي ق�ول الش�اعر، ث�م يلي�ه المفع) ال�ب9د(عل�ى  تع�ود) ھ�ي ( فاعل مس�تتر تق�ديره  يليھاالمضارع فقط، و

 )مضافان+ مفعول به ) + ضمير(فاعل+ فعل مضارع +( لم : 1الصورة 
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�م ( ا-داة و��ي ) ل��زمن الماض��ي ال��ل ف��وع الفع��ي وق��ى نف��ذلك عل��دل ب��ارعة لي��ال المض��ى ا-فع��دخول عل��تص بال�تخ

   .المنقطع

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )2( ارِ بَ الغُ بِ  فَ حِ تَ لْ أَ  مْ لَ وَ 

ني�ة بب ةفاع�ل غي�ر ظ�اھر دل�ت علي�ه الھم�زة المتص�ل، وفعل مضارع، و)لم(اة نفي تكون ھذه الجملة من أدت  

  :ھي ما قبلھا وقد جاءت ھذه الجملة معطوفة على ، والمجرورالفعل الدالة على المتكلم، ويليه الجار و

  )3( يّ فِ زَ ا الخَ ھَ انَ جَ نْ فِ  ةِ ينَ دِ ي المَ اھِ قَ مَ  نْ مِ  فْ لِ تَ اسْ  مْ لَ 

  .)لم ( ي صورة أخرى من نمط الجملة المنفية با-داة ھو

  

  

  

  

  

  

  

  .32 ، ص  الديوان )1(

  .47 ، ص  المصدر نفسه )3( 

  .47 ، ص  المصدر نفسه )4(

  

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )1(ى  ھَ تَ انْ  احَ بَ الص3  ن3 أَ  لُ فْ الط8  فِ رِ عْ يَ  مْ لَ 

مفع�ول ب�ه ج�اء عل�ى ھيئ�ة جمل�ة مص�درية فعل مضارع ، وفاع�ل و، و)لم(ھذه الجملة من أداة نفي  تتكون  

ة أخ�رى تحم�ل نف�س ق�د ج�اءت ھ�ذه الجمل�ة معطوف�ة عل�ى جمل�وت9ھ�ا مبت�دأ معرف�ة وخب�ر، و) أن(درت با-داة ص

  :ھيترتيب عناصرھا و

  )2(ى  ھَ تَ انْ  اءَ سَ المَ  ن3 أَ  مF ا>ُ  فِ رِ عْ تَ  مْ لَ 

  اسميةجملة + لم :  النمط السادس 

 جار و مجرور) + ضمير(فاعل + فعل مضارع + لم : 2الصورة 

 )جمل مصدرية( مفعول به + فاعل + فعل مضارع + لم : 3الصورة 
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  :من بين صورھاو) لم ( ة با-داة منفي اسميةھذا النمط من جملة  يتكون  

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )3(  ي�ً وِ طَ  اءِ دَ ھَ الشF  عُ ارِ شَ  نْ كُ يَ  مْ لَ 

خب�ر مض�اف إلي�ه ومركب من مضاف واسم كان و) يكن( والناسخ ) لم(ھذا التركيب من أداة نفي  يتكونو  

سمية تفيد نفي نس�بة الخب�ر إل�ى 0الجملة االذي نفى عنه صفة الطول، و) ھداءالششارع (ھو جاء صفة لموصوف و

  . المبتدأ 

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )4(  ةٌ يَ الِ دَ  مِ ثْ Yِ لِ  نْ كُ يَ  مْ لَ 

عن�ه مبت�دأ تق�دم ب�ال9م لتوكي�د النف�ي و) و مج�رور ج�ار ( خب�ر و) يكن( و الناسخ ) لم(أداة نفي تتكون من   

  .أفاد التركيب نفي نسبة الخبر للمبتدأ و الخبر

  

  

  .48، ص   الديوان )1(

  .48، ص   المصدر نفسه )2(

  .43، ص  المصدر نفسه  )3(

  .70، ص  المصدر نفسه  )4(

  

  

  .جملة فعلية+ لن :  النمط السابع  

  :من بين صورھا و) لن ( مضارعية منفية با-داة  يتكون ھذا النمط من جملة فعلية  

  

  : ثل ھذه الصورة قول الشاعر يم

  )1( احُ بَ صْ اِ  ءِ وْ الض3  وجَ رُ بُ  الَ طَ يَ  نْ لَ 

مضاف اف وــــمفعول به مكون من مضو) يطال( وفعل مضارع ) لن(ھذا التركيب من أداة نفي  و يتكون  

ي�دل ع ونفي عنه بالجزم قيامه بالفعل، وتخ�تص ل�ن بنف�ي الفع�ل المض�ار ثم في ا-خير فاعل) بروج الضوء ( إليه 

  . زمن ھذه الجملة على المستقبل

  

 )صفة(خبر ) + مضاف إليه+ مضاف (بتدأ م+ لم يكن : 1الصورة 

 مبتدأ) + جار و مجرور ( خبر + لم يكن : 2الصورة 

 فاعل) + مضاف إليه+ مضاف ( مفعول به + فعل مضارع + لن : 1الصورة 

 جملة فعلية+ مضاف إليه + مفعول به ) + مضمر(فاعل + فعل مضارع + لن : 2الصورة 
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  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )2( قُ رِ تَ حْ تَ  رِ مْ ا العُ ايَ قَ بَ  رَ يْ غَ  قَ لْ تَ  نْ لَ 

و فاع�ل اس�تتر تح�ت ض�مير المق�در و ) لن(فعل مضارع مجزوم بـ و) لن(در ھذا التركيب بأداة نفي و ص  

  .ليه جملة فعلية، وتومضاف إليه) غير(مفعول به ثم  ،)أنت( ھو 

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )3(ا مَ ن3 ھَ جَ  يرَ صِ تَ  نْ لَ 

درت ھذه الجملة قد صو)  ان الجزائر لن تصير جھنم:(ي ھلة ھي جملة فرعية من جملة كبرى وھذه الجم  

ص�ير تفھ�و نف�ي أن ) جھ�نم( تع�ود عل�ى الجزائ�ر، وخب�ر) ھي(واسم مضمر ، ناقص فعل مضارعو) لن(بأداة نفي 

  .الجزائر جھنم 

  

  

  

  .76، ص   الديوان )1(

  .93، ص  المصدر نفسه  )2(

  .146، ص  المصدر نفسه  )3(

  

  

  

  .جملة فعلية+ ليس :  النمط الثامن 

  :من بين صوره و) ليس ( ة فعلية منفية با-داة يتكون ھذا النمط من جمل  

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )1(  احُ صَ فْ اِ  دِ جْ الوَ  يي فِ نِ عُ نَ مْ يَ  سَ يْ لَ 

، وج�ار ومج�رور وفاع�ل ) ي�ا الم�تكلم( ،وفعل مضارع ومفعول ب�ه ) ليس(وتتكون ھذه الجملة من أداة النفي       

    .مؤخر

  

 خبر+ اسم تصير +  ) ناقص(فعل مضارع+ لن : 3الصورة 

 فاعل+جار و مجرور+مفعول به+فعل مضارع +ليس: 1الصورة 
)مؤخر(

 )جملة سببية( جار و مجرور + مفعول به+ فعل مضارع + فاعل + ليس : 2الصورة 
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  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )2(وا  حُ ضَ تَ فْ ا أُ ھَ ا بِ ارً رَ سْ أَ  كُ لِ مْ أَ  تُ سْ لَ 

جار دل عليه سيق الفعل، ومفعول به و) أنا( قديره ضمير المتكلم تو) ليس(اعل مرتبطا ببنية ا-داة جاء الف  

التركي�ب )  بھ�ا أفتض�حوا( و قد خصص ا-سرار تخصيص�ا س�ببيا بالج�ار و المجـ�ـرور ) جملة سببية( و مجرور 

  .يفيد نفي وجود أسرار تكون سببا في افتضاحه 

  .جملة اسمية+ ليس :  النمط التاسع 

  :من بين صوره و )ليس ( اسمية منفية با-داة  يتكون ھذا النمط من جملة  

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )3(هْ حَ نِ جْ ي أَ لِ  سَ يْ لَ 

، اس�م ل�يس) أجنح�ه( النك�رة بع�ده و) ل�ي ( وخبر جار ومجرور ) ليس( التركيب من أداة النفي  يتكون ھذا  

  .قد أفاد التركيب  نفي نسبة الخبر إلى المبتدأ و

  

   

  

  .76، ص   وانالدي )1(

  .131، ص  المصدر نفسه  )2(

  .42، ص  المصدر نفسه  )3(

  

  

    

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )1(يدُ رِ ا أُ ي مَ لِ  سَ يْ لَ 

ق�دم الخب�ر عل�ى المبت�دأ تأكي�دا جمل�ة موص�ولية، والخب�ر ج�ار ومج�رور، و صورةفي ھذه الالمبتدأ لقد جاء   

ل�يس م�ا : ( تقدير الجملة الد0لي كم�ا يل�ي في التركيب ولك 0جتناب الثقل ذلنفي، كما جاء مقدما -نه جملة وعلى ا

  ) .أريد لي 

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

 مبتدأ)+ جار و مجرور( خبر + ليس : 1الصورة 

  )جملة موصولية( مبتدأ )+ جار و مجرور( خبر + ليس : 2الصورة 

 )مضاف إليه+ مضاف ( منادى + أداة نداء + خبر ) + ضمير(مبتدأ + ليس : 3ورة الص
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  )2(انَ ابَ بَ حْ ا أَ يَ  ينَ ب8 حِ ا مُ نَ سْ لَ 

) محب�ين(خب�ـر و) لس�نا( مبتدأ جاء ضميرا متص�9 ببني�ة ا-داة و) ليس ( ا التركيب من أداة نفي يتكون ھذ  

ذن مض�اف إل�ى ض�مير ي�دل عل�ى إفالمن�ادى ) ن�ا( و مضاف إلي�ه ) أحباب( منادى مركب من مضاف نداء ووأداة 

  .جماعة المتكلمين 

  .  الجملة الطلبية: ثانيا  

(*)جملة ا>مر و النھي) 01      
  :  

بجمل�ة  جمل�ة ا-م�ر ت�تمُيستخدمان في فعل أم�ر أو ت�رك، و و ك9ھما من أساليب الطلب في العربية، -نھما  

عل�ى ح�ذف  ية يكون إما مبني�ا عل�ى الس�كون أوحالته ا?عرابلية فعلھا يسمى فعل ا-مر ويكون للمخاطب فقط، وفع

  ) .أكتب ـ أكتبا ـ أدع : ( على حذف حرف العلة مثل النون أو 

  �) ت�ب ليك(ه و ھ�ي 0م مكس�ورة مـــ�ـثل أما في الغائب فيستخدم فعل ا-م�ر المس�بوق ب�9م ا-م�ر الجازم�ة ل

  ) .فليكتب( حينھا تكون ال9م ساكنة مثل أحيانا يسبق الفعل بواو أو فاء أو ثم وو

    

  

  

  .58، ص   الديوان )1(

  .91، ص المصدر نفسه  )2(

  .296-298  ، ص2عبد الراجحي ، التطبيق النحوي، ج: أنظر   )*(

  

  

       

  

ھ�ي 0 تخ�تص ، وفتجزم�ه) 0(لمض�ارع ا-داة لفع�ل ات�دخل عل�ى االنھي فھو طلب الكف ع�ن عم�ل م�ا، وأما       

والمض�ارع ) اـ�ـ0 ت�ذھب ـ 0 تذھب( إنم�ا بالمض�ارع المس�ند إل�ى الغائ�ب مث�ل ش�أن فع�ل ا-م�ر و حسببالمخاطب ف

  ) .0 أوضع موضعا 0 أحبه( ذلك عندما يكون الفعل مبنيا إلى المجھول مثل المسند إلى المتكلم و

  : جملة ا>مر / أ

  :تراكيب اخترت منھا الصور التاليةا-مر عدة  جاء في جملة  

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )1(ا سً فَ نَ  ذْ خُ :  غِ بْ التّ  عُ ائِ ي بَ لِ  قالَ ◌َ     

 مفعول به+ فاعل غير ظاھر + فعل أمر : 1الصورة 
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، وارت�بط ا-م�ر )مفع�ول ب�ه + فاع�ل + فع�ل (وي�ة و في ھذه الصورة تستوفي جملة ا-م�ر عناص�رھا النح  

  ).بائع التبغ( اMمر ھو المتكلـم عليه ضمير المخاطب المذكر، والمأمور ھو الفاعل الذي دل بالمفعول به، و

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )2( ابِ طَ الخِ  ورِ شُ قُ  نْ ي مِ تِ بَ عْ أ  جُ وُ \َ امْ وَ     

ومفع�ول ب�ه وج�ار ومج�رور مك�ون م�ن مض�اف ) ض�مير( ون بنية ھذه الصورة م�ن فع�ل أم�ر وفاع�ل تتك  

المتص�لة ) لم�تكلم ي�اء ا(ق�د ظھ�ر ف�ي م�ر وMھ�ي او م�ل لجمل�ة ا-م�ر عناص�رھا،بذلك يكون قد اكتومضاف إليه، و

ا-م�ر متص�9 ببني�ة الفع�ل، و) الجماع�ة  واو(ھو الفاعل ال�ذي ج�اء ض�ميرا بالمفعول به، والمأمور ھو المخاطب و

  .تضمنه الفعل 

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )3(ةٍ يَ انِ ثَ بِ  رْ فَ اظْ فَ     

    جاء مضمـون، و)بثانية (رور مجه الصورة من فعل أمر وفاعل غير ظاھر وجار وية ھذتتألف بن  

  

  

  .62، ص   الديوان )1(

  .56، ص  المصدر نفسه  )2(

  .136، ص  المصدر نفسه  )3(

  

ل�م يظھ�ر ، و)الم�تكلم(واMم�ر نج�ده ) ك ف�ي ظ�ل وطن�ك قب�ل س�اعة الرحي�لاظف�ر بثاني�ة م�ن عم�ر( :ا-مر في قوله

مض�مون جمل�ة ق�د تخص�ص ،و)أن�ت( دل علي�ه س�ياق الك�9م وھ�و الضميـــ�ـر إنما ية الجملة الظاھرة الفاعل في بن

  ) .فاظفر بثانية( ذلك في قوله ا-مر تخصيصا زمنيا و

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )1(ي دِ ائِ صَ اح قَ رَ الجِ  افِ طَ عْ أَ ِب◌ِ  رْ ثُ انْ فَ     

 )مضاف إليه+ مضاف ( جار و مجرور + مفعول به + فاعل + فعل أمر : 2الصورة 

 جار و مجرور+  فاعل غير ظاھر+ فعل أمر : 3الصورة 

 مفعول به+ جار و مجرور +  فاعل غير ظاھر+  فعل أمر: 4الصورة 
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لم يظھر الفاعل في البنية السطحية بل دل عليه سياق الك9م و و  )أنثر( فعل أمريظھر في بنية ھذه الجملة   

مفع�ول اله  وـ�ـالج�راح مض�اف إلي، و) مضافال(مجرور الجار و الللمفرد المخاطب المذكر، و) أنت( ھو الضمير 

  . المرتبطة ببنية المفعول به ) ياء المتكلم ( به جاء متأخرا، أما اMمر  فقد ظھر في  

  

  

  : صورة قول الشاعريمثل ھذه ال

  )2(. . .  مْ ر8 وَ تَ ي المُ رِ دْ صَ  ىلَ عَ  رْ ثُ انْ فَ     

) ي�اء الم�تكلم (  ، و)أن�ت( ف�ي بني�ة الجمل�ة وتق�ديره ض�مير المخاط�ب ) و ھ�و الم�أمور ( لم يظھر الفاعل   

جمل�ة ا-م�ر تض�منه الفع�ل، ولص�ق ب�آخر التمثلت ف�ي اMم�ر، و) على صدري (  سم المجرور بـالمرتبطة ببنية ا0

  . أي وصف صدره بالمتورم) صدري المتورم( صفة تعلقت با0سم المجرور الموصوف 

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )3(  حْ رِ تَ اسْ فَ  رِ ائِ زَ جَ لْ لِ  كَ ب3 حُ  تَ يْ لَ غْ أَ     

رد مخاط�ب ھ�و ض�مير مف�، و) الم�أمور( فعل ماض، ارتبط ببنيته الفاعل وھو تتكون بنية ھذه الجملة من   

ج�ار ال، و)حب�ك(ؤدي وظيفة المض�اف إلي�ه ف�ي قول�ه مفعول به ارتبط به ضمير المخاطب ي، و)أنت( كر تقديره مذ

د0ل�ة عل�ى تعظ�يم درج�ة  ف�ي ت�أخيرهث�م ي�أتي مت�أخرا فع�ل ا-م�ر و) ائ�رللجز( تعلق بالظرفي�ة المكاني�ة مجرور الو

  . ليس بأمر المأمور وكأن به رجاء و

  

  .80، ص  الديوان)1(

  .141، ص   مصدر نفسهال )2(

  .147، ص   المصدر نفسه )3(

    

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )1(   اتِ بَ لسF لِ  دُ لُ خْ يَ  وهُ عُ دَ     

ھ�و و) واو الجماع�ة( ضمير دلت علي�ه  فاعل متصل ببنية الفعل -نهون بنية ھذه الجملة من فعل أمر وتتك  

ق�د ظھ�ر و) الم�تكلم (  ھ�و إذلة السطحية يدل علي�ه الموق�ف اللغ�وي، ، أما اMمر فإنه لم يظھر في بنية الجمالمأمور

، و بعد ذلك تأتي جملة فعلية مكونة من فعل )الھاء( ھو و) دعوه( مير متصل  ببنية الفعل المفعول به على ھيئة ض

  . )للسبات(وجار ومجرور ) ھو ( و فاعله غير ظاھر في بنية الجملة تقديره ضمير الغائب ) يخلد( مضارع 

 صفه+ جار و مجرور +  فاعل غير ظاھر+ فعل أمر : 5الصورة 

 فعل أمر+ جار و مجرور +  مفعول به+ فاعل + فعل ماض : 6الصورة 

 جار ومجرور) +مضمر(فاعل + فعل مضارع +  مفعول به)+واو الجماعة(فاعل+ فعل أمر : 7الصورة 
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  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )2(ي   دِ يَ  وَ  بْ جِ ي يُ رِ دْ صَ  اولُ سَ     

�ه   ��ت علي��ل دل��ر و فاع��ل أم��ن فع��ب م��ذا التركي��ون ھ��( يتك��أمور( و ) ةواو الجماع��و الم��ه ) ھ��ول ب�و مفع

به ) يدي( وف عطموحرف عطف و ،)مضمر(وجاء فاعل التي تمثل اMمر) ياء المتكلم( ارتبطت ببنيته ) صدري(

  ). سلو صدري و يدي يجيبان ( أصل الجملة و) صدري(معطوف على 

  

.  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )3( ابِ حَ الس3  وجِ رُ بُ  نْ ي مِ تِ مَ يْ ى خَ لَ وا عَ لF طِ تُ لْ فَ     

ل�ذي يمث�ل ا) ال�واو( مس�ند إل�ى ض�مير الجماع�ة المض�ارع الفع�ل البنية ھ�ذه الجمل�ة م�ن 0م ا-م�ر و تتكون  

�أمور( و الفاع�ل أ��ت ببنيت�ه و) الم��رور ارتبط��تكلم( ج�ار و مج��اء الم��ب أو ال�ذي تم) ي��ل المخاط��ار ) اMم�ر( ث��م ج�ث

  .مجرور ثان مكون من مضاف و مضاف إليه و

  

  

  .34، ص   الديوان )1(

  .74، ص   المصدر نفسه )2(

  .56، ص   المصدر نفسه )3(

  

  

  

  : جملة النھي  / ب  

  :لصور من بينھاجاء في جملة النھي العديد من ا  

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

َ تَ تَ   َ        )1(يمِ ل3 أ

 معطوف+حرف عطف )+مضمر(فاعل+ فعل مضارع +  مفعول به+ فاعل+عل أمر ف: 8الصورة 

 )إليه مضاف+مضاف(جار ومجرور+جار و مجرور+فاعل+فعل مضارع+ م ا>مر: 9الصورة 
)مكرر(

 فاعل+ فعل مضارع + أداة نھي  : 1الصورة 
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م مج�زو(المضارع يتلوھا فع�ل مض�ارع      ھي مختصة بدخولھا على التركيب و) 0( تصدر أداة النھي ت  

ل�م إن�ه ، أما الن�اھي ف)وھو المنھي (الفاعل ضمير متصل للمفرد المخاطب المؤنث و لذلك حذفت النون، و) بالنھي 

  .يظھر في بنية الجملة السطحية،والمراد به الشاعر

   

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )2(حَ رْ ي الجُ ئِ كُ نْ تَ   َ     

فاع�ل م ب�أداة النھ�ي ح�ذفت من�ه الن�ون، وفع�ل مض�ارع مج�زوو) 0( ھ�ذه الجمل�ة م�ن أداة نھ�ي  تتألف بني�ة  

م يظھر الن�اھي ف�ي بني�ة لثم مفعول به و) و ھو المنھي ( ث اتصل ببنية الفعل، جاء ضميرا للمخاطب المفرد المؤن

  . التركيب يفيد النھي عن الفعل في تعلقه بالمفعولالجملة، و

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

َ سْ تَ   َ وَ        )3(ي عِ جَ وَ  نْ عَ  نَ زْ وا الحُ لُ أ

فاع�ل ، وھ�و الماعة المخاطبينع مسند إلى ضمير جفعل مضارو) 0( تتكون بنية ھذه الجملة من أداة نھي   

  . لم يظھر الناھي في بنية الجملةو مفعول به وجار ومجرور ، و) المنھي ( أو 

  

  

  

  .28، ص   الديوان )1(

  .71، ص  المصدر نفسه  )2(

  .24، ص  المصدر نفسه  )3(

  

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

َ سْ تَ   َ        )1(حِ رَ فَ لْ لِ  دٍ عِ وْ مَ  نْ عَ  اسَ وا الن3 لُ أ

ارع مسند إلى جماع�ة فعل مض، و) 0(يث يتكون من أداة النھي إن ھذا التركيب مطابق للتركيب السباق ح  

مجرور جاء مكررا ، وھذه الجمل�ة وجار و) الناس( المتصل ببنيته، ومفعوله ) الواو( لضمير فاعله االمخاطبين، و

  . تفيد تخصيصا زمانيا

 مفعول به+فاعل + فعل + أداة نھي  : 2الصورة 

 جار و مجرور+ مفعول به +فاعل + فعل + أداة نھي  : 3الصورة 

 جار و مجرور+ مفعول به +فاعل + فعل + أداة نھي  : 4الصورة 
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  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

َ سْ تَ   َ        )2(؟  ئُ ب8 خَ ا يُ اذَ ي مَ لِ أ

وفعل مضارع وفاعل متص�ل ببني�ة الفع�ل وھ�و ض�مير للمخاط�ب ) 0(ة ھذه الجملة من أداة نھي تتكون بني  

أداة فاع�ل، وكون�ة م�ن فع�ل وبعدھا جملة فعلية مو) ماذا(  ا0ستفھامجملة استفھامية تتكون من أداة و) أنت( تقديره 

  .نه لم يستوف مفعولهعول به للفعل بعدھا -مف) ماذا( ا0ستفھام 

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

َ سْ تَ   َ        )3(؟   بَ بَ ا الس3 مَ  هِ فِ زْ نَ  نْ عَ  بَ لْ وا القَ لُ أ

�ذ  ��ألف ھ��ي  يت��ن أداة النھ��ب م��ارع و) 0(ا التركي��ل مض��ميروفع��ه ض��واو( فاعل��ل ، ) ال��ة الفع��ل ببني�المتص

لنقل ما  أو) السبب( المستفھم عنه و ا0ستفھامية) ما(تفھامية مكونة من ا-داة جملة اسمفعول به وجار ومجرور وو

  . مبتدأ ) السبب( تمثل الخبر أو الشيء المسؤول عنه 

    

   

  

  

  

  

  .24، ص   الديوان )1(

  .31، ص   نفسه صدرالم)  2(

  .67، ص   نفسه صدرالم  )3(

  

  

  : يمثل ھذه الصورة قول الشاعر 

  )1( ونَ عُ مَ سْ يَ  مْ ھُ ن3 إِ  لْ قُ تُ   َ     

  جملة مصدريةوفعل مضارع مجزوم بأداة النھي و) 0(ھذه الجملة من أداة النھي تتكون بنية   

�د ��أداة توكي��درت ب��ل ب) إن(ص��ل ويتص��مير متص��ه ض��ه -ن��ند إلي��ا المس��ل ھ��ن فع��ون م��ة تتك��ة فعلي��ند جمل��اء المس�ج

  . فاعل جاء على ھيئة ضمير متصل بالفعلمضارع و

 جملة استفھامية+فاعل + فعل + أداة نھي  : 5الصورة 

 جملة استفھامية+ جار ومجرور+ مفعول به +فاعل + فعل + أداة نھي  : 6الصورة 

 جملة مصدرية+فعل + أداة نھي  : 7الصورة 
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  :  ا ستفھاميةلجملة ا) 02      

بذلك فإن نسمي السائل بالمستفھم، وين يكون على شكل حوار بين سائل ومجيب وإن أي اتصال بين شخص  

  .ھو من أكثر الوظائف اللغوية استعما0 جملة طلبية، و ا0ستفھامجملة ھو طلب الفھم، و ا0ستفھام

�ه ا-دوات   ��ي ديوان��تخدم الش�اعر ف��ةالت ا0س�تفھاميةو لق�د اس��ن، ل�م:( الي��ل، م��زة، م�ا، ھ��اذاالھم��اء ) ، لم�و ج

  .ترتيبھا على ھذا الشكل و بصور  مختلفة 

  .المستفھم عنهمن أداة استفھام والمستفھم والمستفھم منه و ا0ستفھاميةو تتكون الجملة   

  

  

  

  

  :يمثل ھذه الصورة التركيب التالي 

  )2(؟  اتٍ شَ وَ شْ وَ   ةٍ فَ اصِ عَ  ل8 كُ  نْ مِ  جُ رُ خْ تَ أَ     

زم�ن التركي�ب ي�دل فاعل، ومجرور وفعل مضارع وجار و وتليھا جملة فعلية مكونة منتحتل الھمزة صدارة       

  .على الزمن المستمر

  

  

  :و يمثل ھذه الصورة التركيب التالي 

  )3(؟  اكَ طَ خُ  كَ يْ مَ دَ ي قَ فِ  رُ ج8 حَ تَ المُ  نُ مَ الز3  لُ زِ تَ خْ يَ أَ     

     

  .67، ص  الديوان)1(

  .138، ص   نفسه رصدالم )2(

  .138، ص   نفسه المصدر )3(

          

  

فاعل ونعت وجار ومجرور ثم ب ھذه الجملة من أداة استفھام، ويتكون مدخولھا من فعل مضارع ويتكون تركي     

فكان المستفھم ھم المتكلم الذي لم يظھر على مستوى البنية السطحية والمستفھم منه ھو المخاطب الذي . مفعول به 

الجمل�ة بأكملھ�ا بع�د أداة س�م المج�رور ومتص�ل ب�المفعول ب�ه، والمتص�ل ببني�ة ا0) الكاف( ظھر في صورة ضمير 

  .ا0ستفھام تعتبر المستفھم عنه

  

  

  تركيب استفھامي يعتمد على الھمزة:  مط ا>ولالن

  )فاعل + جار و مجرور + فعل ( جملة فعلية + الھمزة : 1الصورة 

 مفعول به+ جار و مجرور +نعت + فاعل + فعل ( جملة فعلية + الھمزة : 2الصورة 
.(

 به مفعول+ فاعل غير ظاھر + فعل ( جملة فعلية + أداة نفي + الھمزة : 3الصورة 
.(
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  :و يمثل ھذه الصورة التركيب التالي 

  )1(؟  ةَ ب3 حِ ا>َ  قَ لْ تَ  مْ لَ أَ     

( ند إلى المخاط�ب المف�رد فعل مضارع مسو) لم( ة منفية تتكون من ا-داة مدخول أداة ا?ستفھام جملة فعلي  

ھذا التركيب ف�ي س�ياق تعج�ب عن�دما ?ستفھام ھنا إلى معنى التنبيه والتعجب -نه ذكر خرج ا، ومفعول به، و)أنت

  : قال 

َ سَ        مْ لَ أَ  وعُ مُ ي الدF ذِ ھَ  مْ لِ  ي وَ ل8 ظِ  تْ لَ ا

  )2(  واقُ شَ تَ أمْ  كَ لُ يْ الل3  الَ ؟ قَ  ةَ ب3 حِ ا>َ  قَ لْ تَ               

  

  

  :ن و من ھذا النمط صورتا  

  

  

  :يمثل ھذه الصورة التركيب التالي 

  )3(؟  ولُ قُ تَ  اتُ قَ اشِ ى العَ سَ ا عَ اذَ مَ     

أداة  لم�دخوو، )م�ا( لنحاة أن تكون ذا مركبة م�ع وقد أجاز ا) ذا+ما ( في ھذه الصورة ھي  ا0ستفھامأداة   

( قوله نسب إلى جماعة المؤنث السالم والمسنـد في  هـإليسند مو) عسى( ترج تتكون من فعل جامد  جملة ا0ستفھام

  ) . تقول

  

  .90، ص   الديوان )1(

  .90، ص   المصدر نفسه )2(

  .49، ص   المصدر نفسه )3(

  

  

  

  

  

  :يمثل ھذه الصورة التركيب التالي 

ي ُكْنَت َتْفَعلُُه ِعْنَدَما ُكْنُت ؟        )1(َما الذ8

خبرھا، ، يتصل بھا اسمھا -نه ضمير، يليه )كان( جملة منسوخة با-داة ) ما الذي( مدخول أداة ا0ستفھام   

ة ك�ان واس�مھا أم�ا خبرھ�ا مض�اف إل�ى جمل�ة اس�مية منس�وخة تتك�ون م�ن ا-دا) عندما(ھو اللفظ ثم ظرف زمان، و

 )مسند + مسند إليه + أداة ترج ( جملة ترج + ماذا  : 1الصورة 

   جملة اسمية (مضاف إليه + ظرف + خبرھا + اسمھا+كان( جملة اسمية منسوخة+ ما الذي  :2الصورة 

 ))اسمھا + كان ( منسوخة                                                

 تركيب استفھامي يعتمد على ا>داة ما: النمط الثاني
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طلب م�ن ص�ديقه أفعاله وأخباره السابقة ثم لسابق عندما عرض الجاني جرائمه ودل عليه سياق الك9م افمحذوف و

  . ا فعله يعرض عليه أخباره عندما كان يفعلھأن 

  

  

  

  :يمثل ھذه الصورة التركيب التالي 

  )2(؟  وسَ لُ الجُ  انُ رَ دْ الجُ  فُ رِ عْ تَ  لْ ھَ     

�تفھام   ��دخول أداة ا0س��ل( م��ه) ھ��ول ب��ل و مفع��ارع وفاع��ل مض��ن فع��ون م��ة تتك��ة فعلي��ب جمل�، والتركي

  . ا0ستفھامي يفيد ا?نكار 

  

  

  :يمثل ھذه الصورة التركيب التالي   

  )3(ي  ؟ لِ ثْ مِ  اةَ الش3  خَ سَ نْ تَ ي اسْ الذ8  ن3 أَ  قُ د8 صَ أُ  لْ ھَ     

يتك�ون م�ن فع�ل مض�ارع وفاع�ل في�ر ظ�اھر دل�ت علي�ه الھم�زة وھ�و ض�مير ) ھل( فھام مدخول أداة ا0ست  

  . عل التركيب يفيد إنكار وقوع الفومفعول به جاء جملة مصدرية، و) أنا( المتكلم 

  

  

  

  

  .55، ص  الديوان )1(

  .58، ص  المصدر نفسه  )2(

  .59، ص  المصدر نفسه  )3(

  

  

  

  

  :يمثل ھذه الصورة التركيب التالي 

  )1(؟  ةِ ايَ ھَ لن8 ا لِ نَ تَ لَ حْ رِ  لُ مِ كْ نُ سَ  لْ ھَ     

مض�ارع  م�ن فع�لمدخولھا جاء جملة فعلي�ة مركب�ة و) ھل ( جملة من أداة ا0ستفھام يتكون تركيب ھذه الو  

ھ�و يعب�ر ع�ن جماع�ة المتكلم�ين لي�ه الن�ون المتص�لة ببني�ة الفع�ل وفاع�ل غي�ر ظ�اھر دل�ت عسبق بسين التس�ويف و

  . مجرور، ومفعول به وجار و)نحن(

 عتمد على ا>داة ھلتركيب استفھامي ي:  النمط الثالث

  )مفعول به + فاعل + فعل مضارع ( جملة فعلية + ھل : 1الصورة 

 ))جملة مصدرية( مفعول به+ فاعل غير ظاھر+ فعل ( جملة فعلية+ ھل : 2الصورة 

 )جار و مجرور+ مفعول به + فاعل غير ظاھر + فعل ( جملة فعلية + سين التسويف+ ھل : 3الصورة 

 ركيب استفھامي يعتمد على ا>داة منت: النمط الرابع
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  :يمثل ھذه الصورة التركيب التالي 

ُ فِ طْ يُ  نْ مَ        )2(ي  ؟ رِ دْ ي صَ فِ  ارَ الن3  أ

�ن(  ا0س�تفھامأداة   ��ة) م��دخولھا جمل��ل، م��ة ال للعاق��ؤدي وظيف��ة مض�ارعة ت��دأ فعلي��ر للمبت��ن( خب��ل ، و)م�فاع

  . يفيد الحث على القيام بالفعل  ا0ستفھاميالتركيب و) من( غير ظاھر تقديره ضمير يعود على ) يطفأ(

  

  

  :يمثل ھذه الصورة التركيب التالي 

  )3(؟  اءِ يَ شْ ا>َ  ةَ نَ عْ ي لَ ينِ بِ جَ   نْ عَ  حُ سَ مْ يَ ا سَ ذَ  نْ مَ     

( م�ركبتين مث�ل ) من ذا( أجاز جماعة أخرى أن تكون موصولة، و) ذا( من النحاة أن تكون  رأجاز جمھو  

يفي�د الح�ث  ا0س�تفھامي، والتركي�ب خبر، و ما جاء بع�دھا جمل�ة فعلي�ة) ذا(و) مبتدأ( أن تكون من  ، واخترنا) ماذا

  . عن القيام بالفعل 

  

  

  

  

  .57، ص   الديوان )3(

  .93، ص   نفسه صدرالم )1(

  .21، ص  نفسه المصدر )2(

  

  

  

  

  

  

  :يمثل ھذه الصورة التركيب التالي 

  )1(؟  اءُ فَ رَ الشF  كَ رِ دْ ى صَ لَ عَ  امُ نَ ا يَ اذَ مَ لِ     

علي�ة مكون�ة م�ن فع�ل مض�ارع و ج�ار م�دخولھا جمل�ة فتفيد البحث عن الس�بب و) لماذا(  فھاميةا-داة ا0ست  

  .استنكار الموقفوبيخ وتركيب ا0ستفھامي يفيد التالومجرور و فاعل، و

 جملة فعلية مضارعة+ من : 1الصورة 

 جملة فعلية) + خبر: ذا+ مبتدأ : من ( أداة ا ستفھام : 2الصورة 

 تركيب استفھامي يعتمد على ا>داة لماذا:  النمط الخامس

 )فاعل + جار و مجرور + فعل ( جملة فعلية + لماذا : 1الصورة 
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  :يمثل ھذه الصورة التركيب التالي 

  )2(؟  اءُ مَ الد8  وهُ جُ ي  الوُ ط8 غَ تُ  ا  َ اذَ مَ لِ     

من فعل مض�ارع ومفع�ول ب�ه مدخولھا جملة فعلية مكونة و) لماذا(  ا0ستفھاميةصدرت ھذه الجملة با-داة   

  . ا0ستنكار لتركيب ا0ستفھامي يفيد التعجب واو فاعل و

  

  

  :يمثل ھذه الصورة التركيب التالي 

  )3(؟   اءِ مَ ي الس3 فِ  ةٍ حَ وْ دَ  نْ عَ  ةِ اءَ رَ البَ  لُ فْ طِ  شُ ت8 فَ ا يُ اذَ مَ لِ     

يفي�د جملة فعلية مكونة من فعل مضارع وفاعل وجار ومجرور مكرر و) لماذا( مدخول ا-داة ا0ستفھامية   

 . منه  التعجب0ستنكار للموقف وھذا التركيب ا0ستفھامي ا

 

 

  

  

  .23، ص  الديوان )1(

  .23، ص   المصدر نفسه )3(

  .23، ص   المصدر نفسه )4(

  

 

 

  

  

  

  

  

  :يمثل ھذه الصورة التركيب التالي

  .)1(؟ لَِم لُْمتِنِي

 )فاعل + مفعول به + فعل ( جملة فعلية + ماذا ل: 2الصورة 

  ) جار و مجرور مكرر+ فاعل + فعل ( جملة فعلية + لماذا : 3الصورة 

 )مفعول به + فاعل+ فعل ( جملة فعلية + لم : 1الصورة 

 تركيب استفھامي يعتمد على ا>داة لم: النمط السادس
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يتمثل في جملة فعلية مكونة من فعل ماض وفاعل وفاعل متص�ل ببني�ة الفع�ل ) لم(مدخول ا-داة ا0ستفھامية        

، ويليه مفعول به وھو أيًضا ضمير متصل ببنية الفعل اطب المفرد المؤنثويعود على المخ) التاء(ضمير  تمثل في

  .، والتركيب ا0ستفھامي يفيد البحث عن السببوھو يدل على المتكلم أو المستفھم

  

  

  :يمثل ھذه الصورة التركيب التالي

موُع؟   F2(َسأَْلُت ِظلِي8 لَِم َھِذي الد(.  

وھ�و مبت�دأ، ) ھ�ذي(ة ومدخولھا جملة اسمية تمثلت في اس�م ا?ش�ار) لم(بنية ھذه الجملة من أداة ا0ستفھام تتكون   

  .والتركيب ا0ستفھامي يفيد التعجب، )دموع(وخبره 

  

  

  :يمثل ھذه الصورة التركيب التالي

  .)3(لَِم َتْبَعُثوَن ُنَفاَياَت ال3دَماِر؟        

م�دخولھا جمل�ة فعلي�ة مكون�ة م�ن فع�ل مض�ارع مس�ند إل�ى أداة اس�تفھامية و) ل�م(الص�ورة م�ن تتكون ھ�ذه و  

التركيب ا0ستفھامي لھذه الجملة لمخاطبين دلت عليه واو الجماعة ومفعول به جاء مضاف ومضاف إليه وجماعة ا

  . جاء بغرض ا0ستنكار للفعل 

  

  

  

  .73، ص   الديوان )1(

  .90، ص   المصدر نفسه )2(

  .92، ص   هالمصدر نفس )3(

  

  

  

  :الجملة الندائية ) 03

من�ه البرن�امج  ھو استعمال ي�ومي 0 يك�اد يخل�واللغوي بين الناس، و ا0تصالإن النداء ع9مة من ع9مات 

لطل�ب ف�ي حاج�ة لمن�اداة غي�ره لتنبيھ�ه أوھو دليل على كون اللغة اجتماعية ، فا?نسان دائما اليومي -ي شخص ،و

  .شيء منه

 خبر) + مبتدأ ( اسم اشارة + لم : 2الصورة 

 )مضاف إليه   +مفعول به + فاعل + فعل ( جملة فعلية  + لم : 3الصورة 
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) الي�اء(وم�ا ھ�و للبعي�د ا ھ�و للقري�ب ومنھا م�، و) يا، أيا، الھمزة، أي ، ھيا : ( تعددة منھا أدوات النداء مو

  .أكثرھا استخداما 

  ) .، جواب النداء المنادي، المنادي، أداة النداء( و تتكون الجملة الندائية من 

ف�ة م�ع التركي�ز عل�ى بص�ور مختلعديدا و) عولمة الحب عولمة النار(قد جاءت الجملة الندائية في ديوان و

  )  .يا، أيا( أداتين فقط ھما 

  

  

  

  

  :يمثل ھذه الصورة التركيب التالي 

  )1(  ةٌ عَ ز3 وَ ي مُ مِ �َ حْ أَ◌َ  ِضِ◌ِ◌ِ◌ِ◌◌ِ وْ الر3  ةَ رَ ھْ ا زَ يَ     

�وب وي  ��ادى منص��داء ومن��ن أداة ن��ب م��ذا التركي��ون ھ��وتك��رة(  ھ��ـظ و) زھ��اف و لفـــ��و مض��روض (ھ�) ال

  . خبر اسمية تتكون من مبتدأ ولة جواب النداء جممضاف إليه، و

  

  

  :يمثل ھذه الصورة التركيب التالي 

  )2(ي   قِ شْ وا عِ عُ ز3 وَ تَ  وسِ مُ لى الشُ إِ  ينَ لِ احِ ا رَ يَ     

مذكر السالم النون -نه جمع ع9مة نصبه الياء وتركيب ھذه الجملة من أداة نداء ومنادى منصوب ويتكون   

مير متص�ل يتمث�ل ف�ي الفاع�ل ض�و) ت�وزع ( ة تتكون من فعل ا-مر ة أمريجملة النداء جملويليه جار ومجرور، و

  . الغرض من وراء ھذا النداء ھو تنبيه اMخرين أو المنادى لمشاعره الفائضة بالعشقواو الجماعة ومفعول به، و

  

  

  .69، ص   الديوان )1(

  .86المصدر  نفسه ، ص  )2(

  

  

  :يمثل ھذه الصورة التركيب التالي 

◌َ أَ  رِ مْ العُ  ابِ بَ بِ  ينَ فِ اقِ وَ ا يَ        )1(    يدِ صِ القَ  تُ مْ ي صَ قنِ ر3

 جمل ندائية تعتمد ا>داة يا  :  النمط ا>ول

 )جملة اسمية( جواب نداء ) + مضاف اليه+ مضاف ( منادى + أداة النداء : 1الصورة 

 )جملة أمر ( جواب نداء + جار و مجرور + منادى + أداة النداء : 2الصورة 

 )جملة خبرية (جواب نداء +إليه  مضاف+ جار و مجرور + منادى + أداة النداء : 3الصورة 
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�ابقو  ��ن س��ف ع��ورة 0 تختل��ذه الص��افا وھا، إاتھ��اء مض��رور ج��م المج��و ل0 أن ا0س��ظ ھ��اب( ف��ر(و) ب�) العم

رض م�ن ھ�ذا الن�داء والغ�...) فاع�ل+ مفعول ب�ه + فعل ( جواب النداء جاء جملة خبرية تتكون من مضاف إليه، و

  . شتكاء ھو ا0

  

  

  

  

  :يمثل ھذه الصورة التركيب التالي 

  )2(؟  ةَ اءَ رَ القِ  ينَ نِ سِ حْ تُ  لْ ھَ  _ِ  ةَ مَ ا أَ يَ أَ     

والمن�ادى ) J( مض�اف إل�ى لف�ظ الج9ل�ة) أم�ة( المنادى لفظ�ه ، و)أيا( تركيب من أداة النداء تتكون بنية ال  

أداة استفھام ( واب النداء جملة استفھامية تتكون من جنصبه ظاھرة عليه وھي الفتحة، و ع9مةالمضاف منصوب و

  . ھو ا?ستع9م عما إذا كانت أمّيه أم 0 ) أمة J( و الغرض من النداء ).مفعول به+ فاعل + فعل مضارع + 

  

  :يمثل ھذه الصورة التركيب التالي 

  )3( كَ ونُ يُ عُ  ثْ ارَ وَ ي تَ اعِ دَ تَ المُ  نِ مَ الز3  رَ اعِ ا شَ يَ أَ     

مض�اف ) ال�زمن( و مض�اف، ھ�و) ش�اعر( ادى منص�وب لفظ�ه من�و) أي�ا( ن التركيب من أداة ن�داء و يتكو  

  ).فاعل+ فعل ( تتكون من جملة جواب النداء جملة خبرية إليه، ويليه صفة تعود على المضاف إليه، و

  

  

  .90 ، ص الديوان )1(

  .56 ، ص  المصدر نفسه )2(

  .118 ، ص  المصدر نفسه )3(

  

  

  

  

  

  :ھذه الصورة التركيب التالي يمثل 

  )1(ي ھِ جْ وَ  كَ ھُ جْ وَ  هِ جْ الوَ  رَ مَ سْ ا اَ يَ أَ     

 جمل ندائية تعتمد ا>داة  أيا  :  النمط الثاني

 )جملة استفھامية( جواب نداء ) + مضاف إليه+ مضاف ( منادى + أداة النداء : 1الصورة 

 )جملة خبرية(جواب نداء +صفة ) +مضاف إليه+ مضاف ( منادى + أداة النداء : 2الصورة 

 )جملة اسمية(جملة جواب النداء ) +مضاف اليه+ مضاف ( منادى + لنداء أداة ا: 3الصورة 
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جواب النداء جملة اسمية و منادى مركب من مضاف ومضاف إليه و) أيا( ء و يتكون التركيب من أداة ندا  

   ).مبتدأ و خبر ( مكونة من 
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  :مفھوم ا�سلوب 

ول ق�ي ،ورـظ�ـــاء في لسان العرب �بـن منورد ذكر ا�سلوب في كثير من المعاجم العربية، من بينھا ما ج  

و يقال للسطر من النحيل أسلوب و كل طريق ممتد فھو أسلوب، ق�ال و ا�س�لوب الطري�ق و الوج�ه و الم�ذھب، :" 

أخ�ذ : سلوب الطريق تأخذ فيــــه، و ا�سلوب بالضم الفن، يقال أنتم في أسلوب سوء ، و يجمع أساليب و ا�: يقال 

  .)1(" في أفانين منه : ف1ن في أساليب من القول أي 

ـل و أس1ب ــــسلبه ثوبه و ھو سليب ، و أخذ سلب القتيـ: " فيقول  "  سلب "و قد تناول الزمخشري مادة   

ب، و ا�حداد على الزوج ـــت و سلبت على ميتھا فھي مــــسلالقتلى، و لبست الثكلى الس1ب و ھو الحداد ، و تسلب

طريقت��ه و ك1م��ه عل��ى أس��اليب حس��نه ، و م��ن المج��از س��لبه ف��ؤاده و عقل��ه و : و التس��ليب و س��لكت أس��لوب ف��1ن 

أخذ ولدھا ، و : أخذ ورقھا و ثمرھا ، و شجر ســـلب ، و ناقة سلوب: استلبه، و ھو مستلب العقل، و شجرة سليب 

  .)2(" أنفه في أسلوب إذا لم يلتفت يمنة و > يسرة : س1ئب ، و يقال للمتكبر  نوق

نفھ��م م��ن خ��1ل التع��ريفين أن مفھ��وم كلم��ة أس��لوب ارت��بط بمعني��ين أو بع��دين ؛ بع��د م��ادي ارت��يط مدلول��ه   

ت��بط مدلول��ه يمين��ا و > يس��ارا ، و بع��د فن��ي أو معن��وي ار ا>لتف��اتب��الطريق الممت��د أو الس��طر م��ن النخي��ل أو ع��دم 

طريقته و ك1م�ه عل�ى أس�اليب حس�نة ، أم�ا قول�ه أس�اليب : سلكت أسلوب ف1ن : بأساليب القول و أفانينه عندما قال

أفانين فھذا يعني أن مفھوم ا�سلوب لم يعد محصورا في ذلك المعنى اللغوي ب�ل ج�اوزه إل�ى معن�ى : من القول أي 

  .اصط1حي 

في اللغة "  STYLE"في اللغة العربية أي صلة بالجذر اللساني لكلمة " سلب " و ليس لھذا الجذر اللساني   

  .)3(، و ھي أداة الكتابة على ألواح الشمـع ) مرقم الشمع( تشير إلى "  STYLE"، و كلمة  ا>نجليزية

و ف�ي أبس�ط معاني�ه ي�دل ا�س�لوب عل�ى طريق�ة التعبي�ر ف�ي : " ا�سلوب بأن�ه " معجم ا�سلوبية " و يحدد   

لعب السكواش أو الرسم ، و ربما يتحدث عن : تابة أو الك1م ، مثلما أن ھناك طريقة في عمل أشياء معينة مثل الك

( ي ـــ���ـ، و ع��ن ك��1م ش���خص م��ا بأن���ه ذو أس��لوب ھزل) ORNATE(كتاب��ة ش��خص بأنھ���ا ذات أس��لوب منم���ق 

COMIC( )4(.  

  

  

  

  .471، ص1ج، 1دار صادر ، بيروت ، ط، )سلب( مادة   لسان العرب ،  )1(

  .452، دار المعرفة ، بيروت ، ص  )سلب( مادة   ،أساس الب�غة   )2(

  . 15، ص 2002، 1، المركز الثقافي العربي ، المغرب ،  ط) دراسة في أنشودة المطر للسياب( حسن ناظم ، البنى ا#سلوبية   )3(

      .WLAES, KATIE, a dictionery of stylistics, pp 435,436:نق� عن . 20: حسن ناظم ، البنى ا#سلوبية ، ص   )4(
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تقييمية فيمكن أن يكون ا�سلوب جيدا أو رديئ�ا ، و  إيحائيةو بالنسبة لبعض الناس ، فإن لGسلوب د>>ت   

إن أول معنى يترتب على التعريف السابق ھو أن ثم�ة أس�اليب مختلف�ة ف�ي مواق�ف مختلف�ة مث�ل ا�س�لوب الج�اد أو 

> يوجد اثنان لھما ا�سلوب نفس�ه  إذسلوب الھزلي كما أن الفعالية ذاتھا يمكن أن تحدث تنوعا أسلوبيا المنمق و ا�

في لعب السكواش مث1 أو في الرسم أو كتابة مقالة ، و يمكن النظر إلى ا�سلوب بوصفه تنوعا ف�ي اس�تخدام اللغ�ة 

  .سواء أكانت أدبية أم غير أدبية 

، حي�ث نتح�دث )النظ�ام و القواع�د العام�ة ( لمعنى اللغوي العام يمكن أن تعن�ي و كلمة ا�سلوب من حيث ا  

ف��ي مك��ان م��ا ، و يمك��ن أن تعن��ي ك��ذلك " أس��لوب العم��ل " ل��دى ش��عب م��ا ، أو " أس��لوب المعيش��ة " م��ث1 ع��ن 

 ،"أسلوب موسيقى خ�اص" ، أو الميل إلى سماع " أسلوب كاتب معين " ، حين نتحدث عن )  الخصائص الفردية(

  .)1( في أثاث منزل" بأسلوب ك1سيكي " أو التمتع 

بيير " أن ا�سلوب طريقة التعبير بالكتابة أو الك1م ، و ھذا بالتحديد ما نجده عنــد : و نستطيع القول   

يوظف   ، )2("طريقة للتعبير عن الفكر بوساطة اللـــغة " الذي يرى أن ا�سلوب ) PIERRE GERO" (جيرو 

ا�سلوبية أيضا، حيث يرى بأنھا ب1غة حديثة ذات شكل مضاعف، إنھا علم التعبير ، و ھي نقد  مصطلح" جيرو "

و ) NOGALIS" (نوقاليس " ، كما يشير إلى أن أول من استخدم ھذا المصطلح ھو  )3(لGساليب الفردية 

  .)4(ا�سلوبية لديه تختلط مع الب1غة 

و اتس�عت ، مم�ا جع�ل بعض�ھم يطل�ق عليھ�ا اس�م ا�س�لوبية، و  و لقد توالت تحديدات ا�سلوب ـ فيم�ا بع�د ـ  

أصبحا مصطلحين يكثر ترددھما في الدراسات ا�دبية و اللغوية الحديثة ، و ھناك من ي�رى أن مص�طلح ا�س�لوب 

و دائ�رة المص�طلح ا�ول أكث�ر : " حي�ث يق�ول " أحم�د دروي�ش " أكثر اتساعا من مصطلح ا�سلوبية، و م�ن ذل�ك 

نعن��ي و: " ، ث��م يوض��ح ك1م��ه ق��ائ1 )5("دائ��رة المص��طلح الث��اني عل��ى المس��تويين ا�فق��ي و الرأس��ي  اتس��اعا م��ن

بالمس��توى ا�فق��ي، ا>س��تخدام المت��زامن للمص��طلح ف��ي حق��ول متع��ددة متج��اورة أو متباع��دة ، و بالمس��توى الرأس��ي 

ال�ذي  ا>تس�اعف�ي التوض�يح نق�ول ان ،و زي�ادة )6("ا>ستخدام المتعاقب في فترات زمنية متتابعة داخ�ل حق�ل واح�ـد 

  أو المجا>ت ا>ستخداماتيحققه ا�سلوب يكون في معظم 

  

  

  -أكتوبر( ، 1، ع5أحمد درويش ، ا#سلوب و ا#سلوبية ، مدخل في المصطلح و حقول البحث و مناھجه، مجلة فصول في النقد ا#دبي ، مــــج  )1(

  .60، ص  1984عامة للكتاب ، ، عن الھيئة المصرية ال) ديسمبر  -نوفمبر

  .60بيير جيرو ، ا#سلوب و ا#سلوبية ، ترجمة منذر عياشي ، مركز اIنماء القومي، بيروت، دط، دت، ص   )2(

  .05المرجع نفسه ، ص    )3(

  .05المرجع نفسه ، ص    )4(

  .60أحمد درويش ، ا#سلوب و ا#سلوبية ،  ص    )5(

  .60المرجع نفسه،  ص    )6(

  

  

  .الخ " ... أسلوب موسيقى خاص " ، " أسلوب الكتابة" ، " أسلوب العمل " ، " أسلوب العيش: " ثل م
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  .أما استعما>ت مصطلح ا�سلوبية فمحدود، و مقصور على حقول الدراسات ا�دبية 

و مصطلح ا�سلوب سبق مصطلح ا�سلوبية إلى الوجود و ا�نتشار، حيث إن ب�دايات ا�س�لوب تع�ود إل�ى   

  .داية القرن الخامس عشر ، و بدايات ا�سلوبية تعود إلى بدايات القرن العشرين ب

أحم�د " و مصطلح ا�س�لوب واك�ب مص�طلح الب1غ�ة لفت�رة طويل�ة ، دون أي تع�ارض بينھم�ا ، و يوض�ح   

حملھ�ا كان ا�سلوب يقف من الب1غة موقف المساعد على تصنيف القواعد المعيارية التي ت:" ذلك بقوله " درويش 

  .)1(" إلى الفكر ا�دبي و العالمي منذ عھد الحضارة ا�غريقية و كتابات أرسطو على نحو خاص 

ا�س�لوب : م الب1غي�ون الق�دماء ف�ي العص�ور الوس�طى بتقس�يم ا�س�لوب إل�ى أقس�ام ش�ھيرة ، و ھ�ي كما ق�ا  

" ث1ث��ة كت��ب ش��ھيرة للش��اعر  البس��يط ، و ا�س��لوب المتوس��ط ، وا�س��لوب الس��امي ، و ھ��ي أس��اليب يمثلھ��ا عن��دھم

قص�ائد ريفي�ة ـ قص�ائد زراعي�ة ـ و ملحمت�ه الش�ھيرة ا�ني�اذة ، و تمث�ل ا�ول�ى : ، و ھ�ي ) VERGIL" (فرجي�ل 

نموذجا لGسلوب البسيط و الثاني�ة نموذج�ا لGس�لوب المتوس�ط و الثالث�ة نموذج�ا لGس�لوب الس�امي ، و ھ�ذا التقس�يم 

  .)2(في ا�سلوب ) ائرة فرجيل د: ( اشتھر عند الب1غيين باسم 

  :)3( و ھي ممثلة في ھذا الرسم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .61،  ص  ا#سلوب و ا#سلوبيةأحمد درويش ،   )1(

  .61المرجع نفسه ، ص    )2(

  .14بيير جيرو ، ا#سلوب و ا#سلوبية ، ص    )3(
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في دائ�رة فرجي�ل ھ�و محاول�ة �ج�راء تقس�يم طبق�ي من خ1ل ھذا الرسم نلحظ أن التقسيم الث1ثي المطروح         

اجتم��اعي، و م��ن ث��م تت��وزع المف��ردات والص��ور و مظ��اھر الطبيع��ة وأس��ماء الحيوان��ات و ا�>ت و ا�مك��ان عل��ى 

  .الطبقات الم1ئمة لھا 

مق�ال : (ھذا التقسيم الطبق�ي م�ن خ�1ل عمل�ه المشھ�ـور)  GEORGE BOVON"(جورج بوفون " لقد انتقد   

وأص�بح ،  )1(" ا�س�لوب ھ�و الرجـ�ـل " الذي أدان فيه فكرة أن ا�سلوب ھو الطبقة ، لينتھي إلى أن ) سلوب في ا�

ھذا التعريف شائعا فيما بعد و ھو من التعريفات التي تنظر إلى ا�سلوب في ضوء ع1قته ب�المؤلف ، وفض�1 ع�ن 

أس�لوبية تعبيري�ة وأس�لوبية نفس�ية و : دة أيضا منھا التقسيم الذي شاھدناه في ا�سلوب، فإن لGسلوبية تصنيفات عدي

أسلوبية بنيوية ، و ھناك من يقسمھا إلى أسلوبية تكوينية و أسلوبية وظيفية و أسلوبية احصائية أو كمي�ة و أس�لوبية 

ه كما أن ثمة أسلوبية كبرى و صغرى، و اسلوبية لسانية بحته ، و أس�لوبية مطبق�ة عل�ى النق�د ا�دب�ي، و ھ�ذ.الفرد 

أسلوبية يكمل بعضھا بعضا مادامت مستقلة حسب بعض ا�راء، أو يكمل بعضھا بعضا إذا اختلط�ت حس�ب بع�ض 

  .)2(ا�راء ا�خرى 

" و تفضي بنا التصورات السابقة في ا�سلوب و ا�سلوبية إلى ضرورة تحديدھما من وجھ�ة نظ�ر خاص�ة   

، و يمك��ن أن نتص��ور ا�س��لوبية العام��ة دراس��ة فا�س��لوب يع��رف ض��من ح��دوده بالس��مة الخاص��ة لفع��ل م��ن ا�فع��ال

دراس�ة للتعبي�ر اللس�اني، أم�ا كلم�ة ... و تبق�ى ا�س�لوبية ... للع1قات بين الشكل و بين مجموع ا�سباب ا�خبارية 

يھيمن على ... ا�سلوب نظام لساني خاص " ، و )3(" فھي تعني طريقة للتعبير عن الفكر بوساطة اللغة ... أسلوب 

من النصوص الشعرية يجري تفحصه و محاولة البرھنة على وجوده الجوھري من خ1ل استقراء طبيعة  مجموعة

ترابطاته و تحليل الخصائص التي تتمخض عن تلك الترابطات، و بھذه المحاولة تتحقق حركة تحليلية تكش�ف ع�ن 

و بھ�ذا ... ل النظ�ام نفس�ه من خ1ل الــنص و تكشف عن خصائص النص المتميزة من خ1) ا�سلوب = النظام ( 

أنھا مجموعة من ا�جراءات ا�داتية تمارس بھا مجموع�ة م�ن العملي�ات التحليلي�ة : تكون ا�سلوبية منھجا، بمعنى 

 .)4(... " التي ترمي إلى دراسة البنى اللسانية في النص الشعري 

س�لوبية، و ل�ذلك يج�د الق�ارئ و > يھمنا في ھذا البحث التحدث عن ت�داخل المص�طلحين أي ا�س�لوب و ا�  

  .أثناء تصفحه لھذا البحث ورود المصطلحين معا في مواضع مختلفة 

  

  

  

  .61أحمد درويش ، ا#سلوب و ا#سلوبية ، ص    )1(

  .49بيير جيرو ، ا#سلوب و ا#سلوبية ، ص   )2(

  . 06المرجع نفسه ، ص   )3(

  .30حسن ناظم ، البنى ا#سلوبية ، ص   )4(

  

  

  :وب في التراث العربيا�سل 
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ورد مفھوم ا�سلوب في كثير من الدراسات في التراث العربي، و قد كان يعنى به الطريقة أو الكيفية التي   

يورد بھا المتكلم ك1م�ه ، ف�اعتنوا بالخط�اب س�واء ك�ان ش�عرا أم نث�را ، و اھتم�وا بالخص�وص ب�نظم الق�رآن ونظ�م 

إعجاز القرآن ، حتى أنھم حاولوا مقارنة أس�لوب الق�رآن بأس�اليب أخ�رى  الشعر ، كما أنھم وجھوا اھتمامھم لمسألة

و انم�ا يع�رف :" ال�ذي يق�ول " اب�ن قتيب�ة " من أساليب العرب لكي يثبت�وا إعج�از الق�رآن ، و نج�د م�ن ب�ين ھ�ؤ>ء 

لع�رب اذا فالخطي�ب م�ن ا... القرآن من كثر نظره، و اتسع علم�ه ، و فھ�م م�ذاھب الع�رب و افتنانھ�ا ف�ي ا�س�اليب 

ارتجل ك1ما ف�ي نك�اح أو حمال�ة أو تحض�يض أو ص�لح أو م�ا اش�به ذل�ك ، ل�م ي�أت ب�ه م�ن واد واح�د ، ب�ل يف�تن ، 

فيختصر تارة إرادة التخفيف ، و يطيل تارة إرادة ا�فھام، و يكرر تارة إرادة التوكيد، و يخفي بع�ض معاني�ه حت�ى 

ا بع�ض ا�عجم�ين ، و يش�ير الٮالش�يء ، و يكن�ي ع�ن يغمض على أكثر الس�امعين ، و يكش�ف بعض�ھا حت�ى يفھمھ�

، و يظھ�ر لن�ا )1("الشيء و تكون عنايته بالك1م على حسب الحال، و قدر الحفل  ، و كثرة الحشد ، و ج1لة المق�ام 

من ك1م ابن قتيبة أنه يحاول الربط بين تعدد ا�ساليب و ا�فتنان فيھا و ط�رق التعب�ر ف�ي أداء المعن�ى ، حي�ث ان�ه 

عندما علق على " محمد عبد المطلب " كلما اختلفت المواقف و ا�حوال تعددت ا�ساليب ، و ھذا ما يوضحه أكثر 

و يبدو من نص بن قتيبة ربطه الواضح بين ا�سلوب وطرق أداء المعنى في نسق مختلف : " ك1م ابن قتيبة بقوله 

ف الموق�ف أو>، ث�م طبيع�ة الموض�وع ثاني�ا و إل�ى بحيث يكون لكل مقام مق�ال ، فتع�دد ا�س�اليب راج�ع إل�ى اخ�ت1

، كم��ا أن��ه ي��رى طبيع��ة ا�س��لوب عن��ده تمت��د لتش��مل ال��نص ا�دب��ي و م��ا يتخلل��ه م��ن )2("مق��درة الم��تكلم و فنيت��ه ثالث��ا 

 خصائص ب1غية من حيث ا�يجاز و ا�طناب ، و من حيث ا�يضاح و ا�بھام ، و من حيث التصريح و التضمين

)3(.  

ف��إن م��ن منظ��وره أن ا�س��لوب م��رتبط ب��ا�غراض الت��ي تتض��منھا الموض��وعات ، فكلم��ا " الخط��ابي " أم��ا   

تع��ددت المواض��يع و تنوع��ت أغراض��ھا ، اختلف��ت ا�س��اليب ف��ي ع��رض تل��ك ا�غ��راض، و يظھ��ر ذل��ك م��ن خ��1ل 

  و ھو أن يجرى أحد : المقارنة بين الشعراء و ك1مه عن المعارضات في مذاھب الك1م فيقول 

  

 

  

  

  .10-11، ص1954، تأويل مشكل القرآن ، تحقيق أحمد صقر، دار احياء الكتب العربية، القاھـرة، دط، )أبو محمد عبد هللا بن مسلم( ابن قتيبة  )1(

  .12، ص  1994، 1، ط)لونجمان( محمد عبد المطلب ، الب�غة  و ا#سلوبية ، الشركة المصرية العالمية للنشر  )2(

   .12، ص  المرجع نفسه   )3(

  

  

الشاعرين في أسلوب من أساليب الك1م ، و واد من أوديت�ه، فيك�ون أح�دھما أبل�غ ف�ي وص�ف م�ا ك�ان م�ن بال�ه م�ن 

يل ، و ــا�خر في وصف ما ھو بإزائه، و ذلك مثل أن تتأمل شعر ابي دؤاد ا�يادي و النابغة الجعدي في صفة الخ

  .)1(... "شعر ا�عشى و ا�خطل في نعت الخمر 
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لGس�لوب، أم�ا ا�ول فق�د رب�ط ب�ين ا�س��لوب " الخط�ابي"و مفھ��وم " اب�ن قتيب�ة"ھن�اك اخ�ت1ف ب�ين مفھ�وم   

  .وتنوعه بتعدد طرق أداء المعنى، أما الثاني فقد ربط ا�سلوب و تنوعه بتعدد ا�غراض و المواضيع 

و ذل�ك ف�ي س�ياق حديث�ه  "د>ئ�ل ا�عج�از" فقد وردت كلمة أسلوب في كتاب�ه " عبد القاھر الجرجاني" أما   

و اعل�م أن ا�حت�ذاء عن�د الش�عراء و أھ�ل العل�م بالش�عر و تق�ديره و تميي�زه أن : " عن السرقات الشعرية حيث قال 

يبتدئ الشاعر في معنى له و غرض أسلوبا ـ و ا�سلوب الضرب من النظم و الطريقة فيه ـ فيعمد شاعر أخ�ر إل�ى 

  .)2(" قد احتذى على مثاله : فيقال  ...ذلك ا�سلوب فيجيء به في شعره ، 

فھ��ذا يعن��ي أن��ه > يفص��ل مفھ��وم " ا�س��لوب ھ��و الض��رب م��ن ال��نظم : " عن��دما ق��ال " الجرج��اني"نلح��ظ م��ن ك��1م 

ا�سلوب عن النظم ، بل ھو يطابق بينھما ، كم�ا أن�ه ي�ربط ا�س�لوب ب�بعض الخص�ائص التعبيري�ة ، منھ�ا خاص�ية 

، فيجعل لنفسه نسقا و أسلوبا على ش�كل متف�رد، على وعي أثناء تركيب ا�سلوب  ا�ستعارة ، و التي يكون منشئھا

  .)3("لھا أساليب كثيرة و مسالك دقيقة و مختلفة " فا>ستعارة 

ة أخرى ، ــبين ا�سلوب و طريقة أداء المعنى عن طريقة خاصية تعبيري" عبد القاھر الجرجاني"كما ربط   

إذا أت��اك مم��ث1 فھ��و ف��ي ا�كث��ر ينجل��ي ل��ك بع��د أن يحوج��ك إل��ى طلب��ه ب��الفكرة، و ھ��و أن المعن��ى " و ھ��ي التمثي��ل 

ر ، واحتياجه ـوتحريك الخاطر له ، و الھمة في طلبه ، و ما كان منه ألطف، كان امتناعه عليك اكثر ، و اباؤه أظھ

  .ميع مداركه ليه انتباه المتلقي ، و يشغل به جإ، فا�ديب المبدع يعتمد أسلوبا مشوقا يشد  )4("أشد 

و من بين الخصائص التعبيرية ا�خرى التي ربط الجرجاني بينھا و بين ا�سلوب ، ھي خاصية التشبيه و   

  ت ـشبيه في بيــھر التــد من خ1لھا على وجود رابطة بين ا�سلوب و أنماط التعبير ، و يظــالتي يؤك

  

  

  

�ث رسWائل فWي اعجWاز القWرآن ( اعجاز القرآن  الرماني و الخطابي و عبد القاھر الجرجاني، بيان  )1(Wمن ثWد )ضWف هللا و محمWد خلWق محمWتحقي ،

  .65-66، ص  1968،  2زغلول س�م ، دار المعارف ، القاھرة ، ط 

ة و ، صWحح طبعWه و علWق حواشWيه السWيد محمWد رشWيد رضWا، دار المعرفWة للطباعW)فWي علWم المعWاني(عبد القاھر الجرجاني،  د_ئWل اIعجWاز   )2(

  .361، ص 1982شر ، بيروت، لبنان، دط، ــالن

  .50، ص  1978عبد القاھر الجرجاني، أسرار الب�غة ، دار المعرفة للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان، دط،    )3(

  .118المرجع السابق، ص     )4(

  

  

  

  " : عبد القاھر الجرجاني "و الذي علق عليه " محمد بن وھب " 

   حُ دَ تَ مْ يُ  ينَ حِ  ةِ يفَ لِ الخَ  هُ جْ وَ      هُ تَ رًّ غُ  أنU كَ  احَ بَ ا الصU دَ و بَ     
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و اعل�م أن ھ�ذه ال�دعوى و إن : " فقد جعل وجه الخليفة أكمل و أتم في النور و الضياء م�ن الص�باح ، حي�ث يق�ول 

ن�ور :  > ي�دري أوجھ�ه أن�ور أم الص�بح ؟ و غرت�ه أض�وأ أم الب�در ؟ و ق�ولھم إذا أفرط�وا: كنت تراھا تشبه ق�ولھم 

الصباح يخفى في ضوء وجھ�ه ، أو ن�ور الش�مس مس�روق م�ن جبين�ه ، و م�ا ج�رى ف�ي ھ�ذا ا�س�لوب  م�ن وج�وه 

  .)1(" ا�غراق و المبالغة، فإن في الطريقة ا�ولى خ1بة و شيئا من السحر 

عن�د  و لم تتوقف الدراسات و البحث حول ا�سلوب و مفھومه عند ھذا الحد ، بل تواصلت، و ھذا ما نجده  

وق�د ق�رأ ) منھاج البلغاء و س�راج ا�دب�اء( الذي أفرد منھجا خاصا لدراسة ا�سلوب في كتابه " حازم القرطاجني" 

" أرسطو"   ومــــمن نظرية النظم متأثرا به و بأفكاره ، كما أنه اطلع على مفھ" عبد القاھر الجرجاني" ما جاء به 

و بأفكاره كذلك ، و قد جعل في دراسته النظم مقاب1 لGسلوب و م�ن  لGدب الذي يتصل بنظرية المحاكاة متأثرا به

تحديد مفھوم ا�سلوب متأثرا أحيانا بنظرة أرسطو إلى العمل الفني بحسبانه وحدة متكاملة تمتد لتشمل " ھنا حاول  

سلس�ل و ت�رابط م1حظا انتقال الشاعر من موضوع إلى موضوع في القصيدة الواحدة ف�ي ت... القطعة ا�دبية كلھا 

معنوي، و متأثرا أحيانا أخرى بالنظم و لكن مع ربطه بالصياغة اللفظية وبالع1قات النحوية عل�ى نح�و م�ا ق�ال ب�ه 

فا�س�لوب ھيئ�ة " ، فجعل بذلك ا�سلوب منصبا على المعاني ، و جعل النظم منصبا عل�ى ا�لف�اظ  )2(" عبد القاھر 

  .)3( " ھيئة تحصل عن التأليفات اللفظيةتحصل عن التأليفات المعنوية ، و النظم 

بھ�ذا المفھ��وم ع�ن ا�س�لوب ب��ل ربط�ه م�ن جھ��ة أخ�رى بطبيع�ة الج��نس " ح��ازم القرط�اجني " و ل�م يكت�ف   

د و ـ�ـالج: ع�ن قس�مين م�ن م�ذاھب الك�1م ، و ھم�ا ) منھاج البلغاء  و سراج ا�دباء( ا�دبي ، فقد تحدث في كتابه 

فأما الجد فھو مذھب من الك1م تصدر ا�قاويل فيه عن مروءة و عقل بنزاع الھمة و :" الھزل و ورد ذلك في قوله 

الھوى إلى ذلك ، و أما طريقة الھزل فإنھا مذھب في الك1م تصدر ا�قاويل فيه عن مجون و سخف بنزاع الھمة و 

  .)4("الھوى إلى ذلك 

  عر العربي، متأثرا في ذلك بما جاء ة أساس لتقسيم الشــھذه القسم" ني ــحازم القرطاج" و قد جعل   

  

  

  

  .194-195:عبد القاھر الجرجاني، أسرار الب�غة ،  ص   )1(

  .27-28: محمد عبد المطلب ، الب�غة و ا#سلوبية ، ص   )2(

  .363، ص  1966ه ، تونس ، دط، لبلغاء و سراج ا#دباء ، تحقيق محمد الحبيب بن خوجمنھاج احازم القرطاجني،   )3(

  .127المرجع نفسه ، ص  )4(

  

  

ث��م ع��اد بع��د ذل��ك ليس��وي  ب��ين ال��نظم و ا�س��لوب مفسـ��ـرا ب��ذلك في قسمي الكوميديا و التراجيديا، " أرسطو " به 

" ا�عج��از القرآن��ي ب��أن أس��لوب الق��رآن مط��رد ف��ي الفص��احة و الب1غ��ة ،و ھ��ذا م��ا ي��دخل تح��ت مفھ��وم ال��نظم عن��د 

قد تردد في تحديد مفھوم ا�سلوب فجعله مرة مرتبط بالتأليفات " القرطاجنيحازم " ، و بذلك نلحظ أن " الجرجاني

  . المعنوية، و مرة ثانية مرتبط بالجنس ا�دبي و طبيعته ، و مرة ثالثة بالفصاحة والب1غة
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الذي تناوله بالحديث في فصل من فصول مقدمته " ابن خلدون " و من بين الذين بحثوا في ا�سلوب أيضا   

فاعلم أنھا عبارة عندھم عن المنوال الذي : " ، حيث يقول ) فصل صناعة الشعر و وجه تعلمه( ق عليه الذي أطل

تنسج فيه التراكيب ، أو القالب الذي يفرغ فيه ، و > يرجع إلى الك1م باعتبار إفادته كمال المعنى الذي ھو وظيفة 

ة و البيان ، و > باعتبار ـــب الذي ھو وظيفة الب1غا�عراب ، و > باعتبار إفادته أصل المعنى من خواص التراكي

فھذه العلوم الث1ثة خارجة عن ھذه الصناعة الشعرية، و . الوزن كما استعمله العرب فيه الذي ھو وظيفة العروض

و تلك الصورة ينتزعھا .إنما ترجع إلى صورة ذھنية للتراكيب المنتظمة كلية باعتبار انطباقھا على تركيب خاص 

، ثم ينتقي التراكيب الصحيحة عند المنوالأوھا في الخيال كالقالب ذھن من أعيان التراكيب و أشخاصھا و يصيرال

العرب باعتبار ا�عراب و البيان ؛ فيرصھا فيه رصا ، كما يفعله البناء في القالب أو النساج في المنوال ،حتى 

يقع على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربي يتسع القالب بحصول التراكيب الوافية بمقصود الك1م ، و 

  .)1("فيه ، كان لكل فن من الك1م أساليب تختص به 

في حديثه ع�ن ا�س�لوب رك�ز عل�ى الق�درة اللغوي�ة ل�دى ا�نس�ان، و ھ�و يعتق�د ب�أن أھ�م " ابن خلدون " إن   

ة و الب1غ�ة و الع�روض ، كم�ا أن�ه جع�ل مقومات ھذه القدرة أن يكون الفرد على عل�م بالقواع�د النحوي�ة و الص�رفي

ا�سلوب ھو القالب الذي تصب فيه التراكيب أو كالقالب الذي يبنى فيه أو كالمنوال الذي ينسج فيه ، ف�ان حي�د عن�ه 

  .فقد فسد بناؤه أو نسجه 

ن ك��ل الدراس��ات الس��ابقة عن��د الع��رب الق�دامى و الت��ي عني��ت با�س��لوب ، ت��دخل ف��ي مج��ال إنق�ول أخي��را ،   

لم تأسس نظرية أسلوبية متكاملة ، فھي إرھاصات في ھذا المج�ال اس�تثمرتھا بع�ض " لدراسات ا�سلوبية إ> أنھا ا

     .)2( "المباحث في اللغة و الب1غة و النقد و الدراسات القرآنية و لكنھا لم تطورھا �ن تصبح علما لGسلوب

  

  

  

  .1100 -1099، ص  1979،  2، ط 1اللبناني للطباعة و النشر، بيروت ، لبنان، معبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، دار الكتاب   )1(

،دار ھومة للطباعة و النشرو التوزيع ، )ا#سلوبية و ا#سلوب( نور الدين السد ، ا#سلويبة و تحليل الخطاب ، دراسة في النقد العربي الحديث   )2(

  .130، ص  1997، دط، 1الجزائر ، ج

  

  

  

  : ب في نظرية ا�يصال مفھوم ا�سلو

و    "ابـ�ـالمخاط�ب ، المخاط�ب ، الخط: " ، و ھ�ي  ـ�ـةإن عملية ا�يصال ترتكز على ث�1ث دع�ائم رئيس  

و " ة ـيشكل الحطاب عماد الدراسة ا�سلوبية و ذل�ك أنھ�ا تح�دد خصائص�ه ا�س�لوبية و مكونات�ه اللغوي�ة و الجمالي�

  .)1("ث1ث أو ث1ثتھا متعاضدة متفاعلةت أصوليا احدى ھذه الركائز الليس من نظرية في تحديد ا�سلوب  إ> اعتمد

  : و سندرج مفھوم ا�سلوب باعتبار دعائم نظرية ا�يصال كالتالي   
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    :ب باعتبار المخاِط◌ِ > 1  

و يعرف ا�سلوب من ھ�ذا المنظ�ور بأن�ه الكاش�ف ل�نمط التفكي�ر عن�د ص�احبه ، إذ يعب�ر تعبي�را ك�ام1 ع�ن   

يعكس أفكاره و صفاته ا�نسانية ،و يبين كيفية نظره إلى ا�شياء و بالتالي فل�يس ھن�اك انفص�ال ب�ين شخصيته ، و 

ا�س�لوب : " الت�ي تق�ول " بيف�ون" الكاتب و أسلوبه ، بل أن ھناك التحام بينھما ، و ھذا ما تأكده المقولة الشھيرة ل�ـ

يب�ين عن مكنونات ص�احبه و خ�والج نفس�ه وف لنا و يظھر لنا ھذا من خ1ل ا�سلوب الذي يكش" ھو الرجل نفسه 

لك�ل أس�لوب ص�ورة خاص�ة بص�احبه " لنا ا�نفعا>ت و ا�حاسيس و العواطف التي حركت فكره و يعن�ي ذل�ك أن 

تبين طريقة تفكيره و كيفية نظره إلى ا�شياء و تفسيره لھا و طبيعة انفعا>ته ، فالذاتية ھي أساس تكوين ا�س�لوب 

 ")2(.  

ه و ــــ��ـا�س��لوب يعتب��ر بمثاب��ة الم��رآة العاكس��ة لوج��ه ص��احبھا، و يظھ��ر م��ن خ1لھ��ا ك��ل خباي��ا نفسإذن ف  

 اـعندم�" عب�د الس�1م المس�دي" ا ، و تعكس مقومات شخصيته الفنية و طبيعت�ه ا�نس�انية ، و ھ�ذا م�ا أك�ده ـظاھرھ

ة لمخب�آت شخص�ية ا�نس�ان ، م�ا ظھ�ر ھكذا تتنزل نظرية تحديد ا�سلوب منزل�ة لوح�ة ا�س�قاط الكاش�فو:" ال ــــق

منھا في الخطاب و ما بطن ، ما صرح به و م�ا ض�من ، فا�س�لوب جس�ر إل�ى مقاص�د ص�احبه م�ن حي�ث ان�ه قن�اة 

  .)3("العبور الى مقومات شخصيته > الفنية فحسب بل الوجودية مطلقا 

ص�ر اللفظ�ي، فھ�و الص�ورة تعريف ا�سلوب ينص�ب بداھ�ة عل�ى ھ�ذا العن" فيرى أن " أحمد الشايب " أما   

اللفظية التي يعبر بھا عن المعاني أو نظم الك1م و تأليفه �داء ا�فكار و عرض الخيال ، أو ھ�و العب�ارات اللفظي�ة 

  .)4(" المنسقة �داء المعاني 

  

  

  .57، ص 1977 دط، ب، تونس ،عبد الس�م المسدي ، ا#سلوبية و ا#سلوب نحو بديل ألسني في نقد ا#دب ، الدار العربية للكتا  )1(

  .134، ص   1999 دط، أحمد الشايب ، ا#سلوب ، دارسة ب�غية تحليلية #صول ا#ساليب ا#دبية، مكتبة النھضة المصرية،  )2(

  .63-64المرجع السابق ، ص   )3(

  .46المرجع السابق ، ص    )4(

  

  

ات و تع�دد أس�اليبھا ف�ي الكتاب�ة ص�وص و الخطاب�كما أننا نجد اخت1فا في ا�س�اليب، و ھ�ذا م�ا ن�راه ف�ي الن  

 لوب، إ>ــ�ـالتميز و التفرد في ا�سا�سلوبي من شخص إلى آخر مما يخلق  ا>خت1فالتعبير عن ا�فكار، و ھذا و

ا�لفاظ و أخرى تجعله يحاكي بعض ا�فكار و أن ھذا التفرد ا�سلوبي > يمنع من وجود بعض التأثر بأساليب أدبية

، > يس�تخدم سانية و التنوع في أسلوب الكتاب�ةمھما أوتي من المھارة اللغوية و القدرة الل" ات، إ> أن الكاتب العبار

،  )1(" البنية اللغوية المتاحة له عندما يتحدث أو يكتب اللغ�ة  إمكانياتكل المعجم الذي تعرفه لغته و > يفيد من كل 

و المفردات التي يكتبھ�ا و الت�ي يس�عى بھ�ا إل�ى الت�أثير ف�ي عق�ول  فاظلا� ختيار و انتقاءاذلك أنه عند الكتابة يقوم ب

  .)2( المتلقين ، فا�سلوب ھنا يكون اختيارا من ضمن ا�مكانات اللغوية

  .مقصود �نه مرتبط بعملية ا�خبار و نقل معلومات يريد الكاتب نقلھا إلى المتلقي  ا>ختيارو > شك أن ھذا 
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    :ب طَ باعتبار المخا> 2  

ب و ــــ��ـع��ن أح��دھا وھ��ي المخاط ا>س��تغناءتقتض��ي وج��ود ث��1ث أرك��ان > يمك��ن  ةإب��1 غي��إن أي عملي��ة   

المخاطب و الخطاب، و > يمكن أن نتصور بأي حال من ا�حوال وجود مرسل دون مرسل إلي�ه يوج�ه ل�ه خطاب�ه 

اب أو رداءته ، و ھو الذي يحق له قبوله أو أو ك1مه، فالمرسل إليه أو المتلقي ھو الذي يحكم على جودة ھذا الخط

رفضه ، و الكاتب أو المرسل يدرك جيدا بأن ھناك من يتلقى كتاباته و يصدر أحكاما عليھا ، فھو > يحس بقيمة ما 

إل��ى  ا>ض��طراريبدع��ه دون وج��ود متلق��ي لھ��ذه النص��وص ، و بالت��الي فعل��ى الكات��ب أن يكت��ب بلغ��ة مفھوم��ة دون 

تداولة بين أوساط الناس، و أن يعمد إلى انتقاء ألفاظه التي تعب�ر ع�ن أفك�اره تعبي�را دقيق�ا، و الت�ي استخدام اللغة الم

  .يريد إيصالھا للقارئ حتى يتمكن من التأثير فيه و إقناعه

ال�نص و الق�ارئ عنص�ران م�ؤثران ك�ل ف�ي ا_خ�ر، ا�ول ي�ؤثر م�ن حي�ث إن�ه أداة " و من ھنا نستنتج أن   

و ھما غاية كل شكل فني ـ و تأثير الثاني في أنه يبعث الحياة في النص و يبث فيه الروح فيح�دث ل`قناع و التأثير 

  .)3(" التفاعل بين البعدين ـ النص و التلقي 

  

  

  

  

  

  .13، ص   1978،  1محمود فھمي حجازي ، مدخل إلى علم اللغة ، دار الثقافة للطباعة و النشر، القاھرة، ط  )1(

  .26، ص   1984،  2ا#سلوب  دارسة لغوية إحصائية ، دار الفكر العربي، القاھرة ، طسعد مصلوح ،   )2(

  .23، ص 2004فتح هللا أحمد سليمان ، ا#سلوبية مدخل نظري و دراسة تطبيقية ، مكتبة اeداب أمير ة للطباعة ، القاھرة،   )3(

  

  

خط�اب ليص�ل بفض�لھا إل�ى إقن�اع أن ا�سلوب مجموعة ألوان يصطبغ بھ�ا ال) GERO" (جيرو " و يرى   

يل�ح عل�ى أن ا�س�لوب ھ�و س�لطان ) DELOVER" ( دي لوفر" القارئ و إمتاعه و شد انتباھه و إثارة خياله، و 

أن ا�س�لوب يمك�ن أن يك�ون ، الذي يرى )1( "أحمد الشايب" و " كو>ن " العبارة إذ تستبد بنا، و كذلك فعل كل من 

  .)2("الفن ا�دبي الذي يتخذه ا�ديب وسيلة ل`قناع أو التأثـير " له معنى أوسع فيشمل 

ھو ي فلك واحد و بينھا قاسم مشترك وو مھما تعددت تعريفات ا�سلوب باعتبار المخاطب إ> أنھا تدور ف   

  ...خيال  إثارةأو شد انتباه أو  إقناعاعا أو تركيزھا على أثر ا�سلوب على المتلقي فقد يكون ذلك إمتا

" ريفاتير " و حين نتكلم عن مفھوم ا�سلوب باعتبار المخاطب، فإنه من الضروري أن نشير إلى جھــود    

)RIVATER  ( ل�ي المتقب�1م ف�ر الك�ى أث�دا عل�سلوب حين حدده معتمGالذي طور من ھذا المنظور التعريفي ل "

إليھا بحيث إذا غفل عنھا شوه ال�نص و  ا>نتباهض عناصر سلسلة الك1م و حمل القارئ على فيعرفه بـأنه إبراز بع

  .)3(" إذا حللھا،وجد لھا د>>ت تمييزية خاصة 
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ف�ي التحلي�ل ا�س�لوبي لل�نص > يك�ون م�ن ال�نص مباش�رة و إنم�ا  ا>نط1قأن " ريفاتير" ومن ھنا اعتبر    

  . حول النص ينطلق من ا�حكام التي يصدرھا القارئ

للمتلقي بعدا ذا  أھمية كبيرة في التحليل ا�سلوبي و قد ب�رز لمن�اھج النق�د الح�ديث م�ا يع�رف " ريفاتير" لقد أعطى 

  .بنظرية القارئ في النص و التي تركز على كيفية تعامل القارئ مع النص 

ي�ر و التحدي�د ق�د أكس�ب ف�1 ش�ك إذن أن دخ�ول عنص�ر المتقب�ل ـ قارئ�ا ك�ان أو س�امعا ـ  ف�ي ج�دل التنظ"   

  .ـ أساسي في عملية التوصيل إذن ـفالمتلقي ، )4(" النظرية ا�سلوبية ثراء في تعريف موضوعھا و ھو ا�سلوب 

  

  

  

  

  

  

  

  .79عبد الس�م المسدي ، ا#سلوبية و ا#سلوب ، ص   )1(

  .41أحمد الشايب ، ا#سلوب، ص   )2(

  .79المرجع السابق ،  ص   )3(

  .82-83نفسه ،  ص  المرجع  )4(

  

  

  

    :اب طَ باعتبار الخِ  >3  

، و ھذا ما كان )الك1م( لقد قامت الدراسات اللغوية بتقسيم النظام اللغوي إلى قسمين، ھما اللغة و الخطاب   

  .و التي تسمى بالثنائية اللغوية) F.DE SOSER" (فردينان دي سوسير" على يد العالم السويسري 

 ا>س�تعمالللغة، فالمقصود بھا تلك الكائنة في طيات المعاجم، و الشق الثاني المتعلق بمج�ال أما الشق ا�ول و ھو ا

  .أو لغة التداول و التخاطب

و كما أن النظام اللغوي مقسم إلى لغة و خطاب أو ك1م، فإن الخطاب بدوره مقسم إلى ثنائية أخرى فرعية   

  .و ھي الخطاب العادي و الخطاب ا�بداعي

  :ك جليا من خ1ل ھذا الشكل و يتضح ذل

  لغة                

  خطاب عادي            النظام اللغوي           

  ) ك1م ( خطاب                

  خطاب إبداعي                         
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أما الخطاب العادي فھو لغة التخاطب العادي�ة الت�ي > تحت�اج إل�ى جھ�د و عن�اء لفھ�م المقص�ود منھ�ا، �نھ�ا   

  .يه خطاب مباشر و بصورة واضحة مخاطبا بذلك العقلتعتمد توج

أما الخطاب ا�بداعي فھو يخاطب العاطفة و الوج�دان محرك�ا أحاس�يس المتلق�ي مح�او> الت�أثير في�ه، و ق�د   

  .يفھم دون جھد، و قد يحتاج إلى إمعان و تركيز لفھم المراد منه

" ھا ــ�سلوب يركز على طريقة استخدامھا وأدائو إذا كانت الدراسات اللغوية تركز على اللغة فإن علم ا" 
)1(.   

اب، و ــالع1مة المميزة لنوعية مظھر الك1م داخل حدود الخط: " و من ھنا يمكن أن نعرف ا�سلوب بأنه 

تلك السمة إنم�ا ھ�ي ش�بكة تق�اطع ال�دوال بالم�دلو>ت و مجم�وع ع1ئ�ق بعض�ھا ب�بعض م�ن ذل�ك كل�ه تتك�ون البني�ة 

  .)2( "ھي ذاتھا أسلوبه  النوعية للنص و

  

  

  

  .09،  ص 2003،  1موسى سامح ربابعة، ا#سلوبية مفاھيمھا و تجلياتھا ، دار الكندي للنشر و التوزيع، ا#ردن، ط  )1(

  .86عبد الس�م المسدي ، ا#سلوبية و ا#سلوب ، ص    )2(

  

  

  

الرس�الة الت�ي تحملھ�ا الع1ق�ات  من أن ا�سلوب ھ�و)  HILL" (ھيل " و يقترب من ھذا التصور ما يراه 

  .)1( الموجودة بين العناصر اللغوية > في مستوى الجملة و إنما في مستوى إطار أوسع منھا كالنص أو الك1م 

"   اــــ�أم. )2(فقد وس�ع د>ل�ة ا�س�لوب بم�ا ش�مل الھيك�ل الكل�ي لل�نص ) HALMSELF" (ھالمسلف " أما 

ا�س��لوب ھ��و مس��بار الق��انون الم��نظم للع��الم ال��داخلي ف��ي ال��نص  فيق��رر ب��أن) STAROBENSKI"(ستاروبنس��كي

  .)3(ا�دبي 

 إيح��������اءاتو ھن��������اك م��������ن يرك��������ز عل��������ى م��������ا تخفي��������ه الكلم��������ات و الجم��������ل م��������ن وظ��������ائف و 

  .)4(يرى أن النص ا�دبي خطاب تغلبت فيه الوظيفة الشعرية للك1م  (JACKOBSON)"جاكبسون"فـ

ق لGس��لوب فإن��ه يتوج��ب علين��ا أن نؤل��ف ب��ين التعريف��ات و إذا أردن��ا أن نحص��ل عل��ى تعري��ف أش��مل و أد  

ع�ن مجموع�ة م�ن العناص�ر اللغوي�ة  ، ف�إن ا�س�لوب عب�ارة"المخاط�ب، المخاط�ب ، الخط�اب:" بمنطلقاتھا الث1ث�ة 

الجمالية بإمكانھا إثراء الخطاب ، و الذي من خ1له يتم الكشف عن ذات الكاتب أما العناص�ر الجمالي�ة فت�ؤثر ف�ي و

  .متلقي نفس ال
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  .87عبد الس�م المسدي ، ا#سلوبية و ا#سلوب ،  ص   )1(

  .88المرجع نفسه ، ص   )2(

  .89، ص   نفسهالمرجع   )3(

  .88، ص  نفسهالمرجع   )4(

  

  

  

  

  

  

  :اتجاھات ا�سلوبية   

  

  : ا�سلوبية التعبيرية  /1  

فردينان��د ديسوس��ير ( نجي��ب �س��تاذه التلمي��ذ ال)  CHARL BALI) (1865-1947ش��ارل ب��الي (يع��د   

FERDINAND DESOSIR ( 1902و خليفته في تدريس اللسانيات العامة بجامعة جنيف ، و قد صدر له عام 

وقد أسس ) المجمل في ا�سلوبية(بكتاب آخر و ھو    1905، ثم أتبعه عام ) مقال في ا�سلوبية  الفرنسية ( كتاب 

، فھو من الرواد المؤسسين لGسلوبية )1(" ة التعبير و عمل على تعريف موضوعھا ـ معتمدا قواعد عق1نية ـ أسلوبي

العلم الذي يدرس وقائع التعبي�ر اللغ�وي م�ن ناحي�ة محتواھ�ا الع�اطفي ، " ھــي  ا�سلوبيةالتعبيرية ، و في رأيه أن 

  .)2("اسية أي التعبير عن واقع الحساسية الشعورية من خ1ل اللغة و واقع اللغة عبر ھذه الحس

ف�ي تحليل�ه للوق�ائع اللغوي�ة ح�ول المض�امين الوجداني�ة ف�ي لغ�ة الف�رد ، حي�ث ق�ام بتقس�يم ) بالي(و قد ركز   

ا>نفع�ا>ت والكثاف�ة الوجداني�ة م�ا ھ�و حام�ل لذات�ه ، و م�ا ھ�و مش�حون ب�العواطف و : " الواقع اللغوي إلى نوعين 

، و ھ�ذا يعن�ي أن  )3(" ت العاطفي�ة الت�ي تجس�دھا ف�ي ال�ـنص ت�دور ح�ول أب�رز المفارق�ـا ا>ستقصائيةطريقة بالي و

  ) .شارل بالي ( المضمون الوجداني للغة يشكل موضوع ا�سلوبية عند 

أن كل فكرة في اللغة ضمن سياق وجداني تعد موضع اعتبار إما عند المتكلم   وإما عن�د ) بالي ( و يعتبر   

، فھ�ذا يعب�ر ) أوه ، ھي�ا افع�ل ( أو ) أوه ، نع�م افع�ل ( نبر ، أو أقول بدون أي )  افعل ھذا ( السامع في قولنا مث1
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، فك�ل ھ�ذه التراكي�ب م�ع اخت1فھ�ا .)4(عن انفعالي و نفاذ صبري ، و ھذا ا�مر يح�دد الع1ق�ة ب�ين ا_م�ر و المتلق�ي 

ك ع�ن العواط�ف ، فھي تتضمن طابع وجداني مختلف في كل مرة ، فاللغة ھنا > تعبر عن الواقع فقط بل تعبر كذل

تحديد أنماط التعبير التي تترجم " الوجداني ، فمھمة علم ا�سلوب ھي  ا>نفعالفكل عبارة تبدو ممزوجة بشيء من 

في فترة معينة حركات فكر و شعور المتح�دثين باللغ�ة و دراس�ة الت�أثيرات العفوي�ة الناجم�ة ع�ن ھ�ذه ا�نم�اط ل�دى 

  م ا�سـلوب ى أن عل، بمعن)5(" السامعين و القراء 

  

  

  

  .34بيير جيرو ، ا#سلوب وا#سلوبية ، ترجمة منذر عياشي ، مركز اIنماءالقومي ، لبنان ، دط، دت، ص    )1(

  .17،  ص  1985، 1ص�ح فضل ، علم ا#سلوب مبادئه و إجراءاته ، منشورات دار ا#فاق الجديدة ، بيروت، ط  )2(

  .60، ص1، ج1997ل الخطاب ، دار ھومة للطباعة و النشر والتوزيع، الجزائر، دط، نور الدين السد، ا#سلوبية و تحلي  )3(

  .35بيير جيرو ،المرجع السابق ،  ص : أنظر  )4(

  .19ص�ح فضل ، المرجع السابق ،  ص    )5(

  

  

" ك أن  ـ�ــأي ف�ي اللغ�ة الش�ائعة و التلقائي�ة لغ�ة ا>س�تعمال، ذل ا>جتم�اعييدرس التعبي�ر ف�ي الوس�ط ) بالي ( عند 

ب�الي ( د ــ، و بذلك فقد أبع )1("نظرته إلى اللغة بوصفھا مؤسسة اجتماعية و ليست مجرد أبنية أو نظام من القواعد 

" اللغة ا�دبية عن الدراس�ة ا�س�لوبية  إقصائهلغة ا�دب عن دائرة اھتمامه و نحاھا عن أسلوبيته ، و من أسباب ) 

و اللغة ا�دبي�ة > يكم�ن ف�ي  ا>عتياديةزم وجود اللغة ا�دبية ، فالفرق بين اللغة اعتقاده أن وجود ا�سلوبية > يستل

، فلغ�ة ا�دب تق�وم )2(" ا�سلوب و خلو ا�خرى منه ، بل أن الفرق بينھما يكم�ن ف�ي وع�ي الم�تكلم  إحداھماتضمن 

ة و عفوي�ة ل�ذلك ـفھي لغة غير واعي ا>عتياديةعلى عملية اختيار واعية و يوظفھا ا�ديب توظيفا جماليا، أما اللغة 

  .لغة ا�دب في دراسته ا�سلوبية ) بالي ( أھمل 

 أسلوبيته التعبيرية على اللغة الفرنسية ، و أجرى العديد من ا�جراءات في دراس�ته منھ�ا) بالي ( لقد طبق   

مث�ل عن�د ...لمقارن�ة والترجم�ةو ا>حتكام إلى ا"أنه لجأ إلى المقارنة و الترجمة  للوصول إلى ملمح أسلوبي معين، 

بالي أھم إجراء يبرز الم1مح ا�سلوبية في لغة من اللغ�ات ،فالخاص�ية اللغوي�ة > تعن�ي ح�دث ال�ذي يس�تخدمھا ك�ل 

  .)3(" يا ـيوم بطريقة عفوية ، و لكنھا تدھش الم1حظ الذي يقارنھا بغيرھا من اللغات ، خاصة إذا كان الم1حظ أجنب

تھ��تم ب��إبراز ك��ل الوس��ائل التعبيري��ة الموج��ودة ف��ي اللغ��ة التلقائي��ة حت��ى يس��تجلي ك��ل ) ب��الي ( إن أس��لوبية   

بمعنى أن موضوع التحلي�ل ا�س�لوبي عن�د ب�الي " و النفسية  ا>جتماعيةالظواھر العاطفية و ا�رادية و الجمالية و 

الت�ي يش�تمل عليھ�ا الح�دث ھو الخط�اب اللس�اني بص�فة عام�ة و لكن�ه يحص�ر مج�ال ا�س�لوبية ف�ي الق�يم ا�خباري�ة 

د>لية ، و تعبيرية ، و تأثيرية ، و يكون بھذا التأس�يس العلم�ي ق�د ح�دد لGس�لوبية بع�ض مج�ا>ت : اللغوي بأبعاده 

  .)4(" التحليل 
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قد أخذت عنه ، أو استفادت منه إما ف�ي الم�نھج ) بالي ( و الجدير بالذكر أن كل الدراسات التي جاءت بعد   

م ــــو ھكذا اكتملت ا�سلوبية مع بالي ، إ> أن ھناك من انتقد بالي و على رأسھم أتباعھم أنفسھ أو في الموضوع ،

فعزل��وا ) " MARSEL KRASSOمارس��ال كراس��و ( و ) JOHN MAROZO  ج��ون م��اروزو ( أمث��ال 

، و م�ن )5( "اب ا�خباري الصرف و قصروا عليھا الخطاب الفني فأعادوا لقيصر ما لقيص�ر ـلوبية عن الخطــا�س

  تركز على الخطـــاب ) بالي ( ة بعد ـــات ا�سلوبيـــت كل الدراســـثم أصبح

  

  

  .33ص  ،2002، 1ط حسن ناظم، البنى ا#سلوبية، دراسة في أنشودة المطر للسياب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،  )1(

  .33ص  المرجع نفسه،   )2(

  .34ا#سلوب ،  ص  ص�ح فضل ، علم   )3(

  .64نور الدين السد ، ا#سلوبية و تحليل الخطاب ،  ص    )4(

  .38عبد الس�م المسدي ، ا#سلوب و ا#سلوبية ، ص    )5(

  

فأسلوبية التعبير كما صممھا  بالي تعبيرية بحته و > تعني إ> ا�يصال الم�ألوف و العف�وي ، و تس�تبعد " ا�دبي ، 

  .)1("و التعبير ا�دبــي  ا>نطباعية، و ا�سلوبية توسعت فيما بعد فشملت دراسة القيم أدبيكل اھتمام جمالي أو 

) LEION SPIDZERليون سبيتزر( و من خ1ل ردود الفعل ھذه نشأت أسلوبية جديدة على يد ا�لماني   

  .و ھي ا�سلوبية النفسية أو التكوينية 

  

  : ا�سلوبية النفسية   /2  

ھو ا�سلوبية التعبيرية التي كان�ت تھ�تم باللغ�ة العادي�ة > اللغ�ة ا�دبي�ة ، و ھ�ذا  ا>تجاهھذا لقد مھد لظھور   

الذي ربط فيه ا�نسان و ) علم الجمال ( كتابه  خاصةمن أعمال و ) KROTCHAكروتشه ( إلى ما قدمه  إضافة

ك�ارل (مالي�ة، با�ض�افة إل�ى دراس�ة الج اس�تقطاب للدراس�ات اللغة بع1قة مثالية ، و ركز فيه على ا�نسان كمرك�ز

ال�ذي يص�ب تركي�زه في�ه عل�ى ) أص�ول الوض�عية المثالي�ة ف�ي عل�م اللغ�ة ( بعن�وان ) CARL FOSLERفوس�لر 

النفس��ية ، فك��ل ھ��ذه العوام��ل أظھ��رت )  FREIODفروي��د (، ض��ف إل��ى ذل��ك دراس��ات )2(الم��تكلم و ع1قت��ه باللغ��ة 

المت�أثر ) 1960-1887) (لي�ون س�بيتزر(ھ�و   ا>تجاهبرز أصحاب ھذا للوجود ما يسمى با�سلوبية النفسية و من أ

  .بأعمال من سبقوه في مجال أسلوبية الفرد 

ف�ي دراس��ة الع1ق�ة القائم�ة ب�ين المؤل�ف و نص��ه ا�دب�ي ، وھ�ي ترص�د التعبي��ر ) س�بيتزر( تبح�ث أس�لوبية   

و ھ�ذا ا�تج�اه ا�س�لوبي " ھة خاص�ة ، ع1قته بالمؤلف كما تبحث في السباب التي تجعل من ا�سلوب يتوجه وجو

" ي ــ�ـالبحث في أوجه التراكيب و وظيفتھا في نظام اللغ�ة إل�ى العل�ل و ا�س�باب المتعلق�ة بالخط�اب ا�دب.. تجاوز 

من اللغة في دراس�ة ) سبيتزر ( بذاتية ا�سلوب و فرديته، و أفاد  ا>تجاه، و السبب في ذلك يكمن في اعتقاد ھذا )3(

�دبية و دراسة ا�سلوب الفردي لGديب، من خ1ل اعتم�اده  عل�ى الكش�ف ع�ن ملم�ح أو م1م�ح لغوي�ة النصوص ا

فق�د ) كروتش�ه(و) BROGHSONبروغس�ون ( و ) ك�ارل فوس�لر( تشكل ظاھرة أسلوبية ، و إلى جانب تأثره ب



 - 17  -

لجوانب السيكولوجية للمؤلف و و تحلي1ته النفسية عام1 مساعدا في دراسته ا) فرويد( كان تأثره بالعالم النمساوي 

  .دراسة العالم النفسي الذي جعل منه مبدعا

 

 

  

  

  .44بيير جيرو ، ا#سلوب و ا# سلوبية ، ص    )1(

  .67نور الدين السد ، ا#سلوبية و تحليل الخطاب ، ص    )2(

  .67المرجع نفسه ، ص    )3(

  

  

ـ بين اللسانيات و تاريخ ا�دب ، إ> أنه اصطدم  جسر تساھم ا�سلوبية فيه إقامةھو ) سبيتزر( كان طموح   

 ا>نحرافاتوصف ما ھو شخصي و لكن مع تأم1ته اكتشف التوازي الذي يمكن م1حظته بين  إمكانيةبحقيقة عدم 

( ف�ي كتاب�ه ) س�بيتزر(، يق�ول )1(ا�سلوبية عن النھج القياسي ، و بين التحول الذي يحدث ف�ي نفس�ية عص�ر مع�ـين 

ا�س�لوبي الف�ردي ع�ن نھ�ج قياس�ي ، >ب�د و أن يكش�ف ع�ن تح�ول ف�ي  ا>نح�رافأن ):" و ت�اريخ ا�دبعلم اللغة 

نفسية العصر ، تحول شعر به الكاتب و أراد أن يترجمه إلى شكل لغوي و >بد أن يكون ھ�ذا الش�كل جدي�دا ، فھ�1 

أن تحدي�د بداي�ة تجدي�د اللغ�وي يك�ون  يمكن تحديد الخطوة التاريخية نفسيا و لغوي�ا عل�ى الس�واء ؟ و م�ن المس�لم ب�ه

، و من )2("اللغوي أكثر مما نعرف أساس الكتاب المتقدمين  أساسھماسھل بالنسبة للكتاب المعاصرين ، �ننا نعرف 

للكلم�ات  ا>ش�تقاقيالذي يبحث عن الجذر )  MAIER LOBCAماير لوبكه (  أستاذهطريقة ) سبيتزر( ھنا اتبع 

ا�س�لوبية المتك�ررة و يبح�ث ع�ن قاس�م مش�ترك  ل1نحراف�اتيبحث ع�ن الج�ذر النفس�ي ) رسبيتز( ، في حـــين أن 

  .)3(شخصيته وبية المتواترة و فلسفة الكاتب وبين السمات ا�سل واشجبينھا لكي يحاول فيما بعد أن 

  : ھي ) سبيتزر( و المبادئ العامة التي ترتكز عليھا أسلوبية   

  .ؤلفه معالجة النص تكشف عن شخصية م*   

  .المألوف للغة  ا>ستعمالا�سلوب انعطاف شخصي عن *   

  .فكر الكاتب لحمة في تماسك النص *   

  .)4(التعاطف مع النص ضروري للدخول إلى عالمه الحميم *   

ھي أسلوبية الف�رد أو أس�لوبية الكات�ب ، ذل�ك أن ترك�ز ذل�ك أنھ�ا ) سبيتزر( و من ھنا يظھر لنا أن أسلوبية   

شف عن شخصية المؤلف عبر كتاباته و أسلوبه في التعبير و طريقته في التفكير ، كما أنھا تبحث في تركز عن الك

العادي ، كم�ا يس�تخرج ا�س�لوب التك�راري و م�ن خ1ل�ه يح�دد  ا>ستعمالا�سلوبية الخارجة عن نمط  ا>نحرافات

 CHARLش��ارل بيغ��وس ( دى فلس��فة الكات��ب و شخص��يته عل��ى س��بيل المث��ال ، فإن��ه رب��ط ا�س��لوب التك��راري ل��

BEGHOS ( بمذھبه البرغسوني و أسلوب ) جول رومانJHOL ROMAN ( حيائي�  .)5(بالمذھب غير ا
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  . 35- 34حسن ناظم، البنى ا#سلوبية، ص  )1(

  .35حسن ناظم ، البنى ا#سلوبية ، ص  : ليون سبيتزر ، علم اللغة و تاريخ ا#دب ، نق� عن   )2(

  .36- 35، المرجع السابق ، ص   حسن ناظم  )3(

  .77نور الدين السد ، ا#سلوبية و تحليل الخطاب ،  ص    )4(

  .76لمرجع نفسه ،  ص  ا  )5(

  

  : منھجه ا�سلوبي في نقاط نلخصھا كا�تي ) سبيتزر( و قد حدد   

ق و ل�يس أن تأخ�ذ النقد م1زم للعمل الفن�ي و عل�ى ا�س�لوبية أن تأخ�ذ العم�ل الفن�ي ال�واقعي نقط�ة انط�1*   

  .بعض وجھات النظر الخارجية على العمل 

أن كل عمل يشكل وحدة متكاملة ، و في المركز نرى فكر مبدعه الذي يشكل مبدأ الت1حم الداخلي للعمل *   

.  

  .يجب على كل جزئية أن تسمح لنا بالدخول إلى مركز العمل *   

  .تتحقق من صحة ھذا الحدس  تا>ستنتاجاندخل العمل حدسا و الم1حظات و  إننا*   

وان كل انزي�اح ع�ن القاع�دة ض�من النظ�ام اللغ�وي ... أن السمة المميزة عبارة عن تفريع أسلوبي فردي *   

  .يعكس انزياحا في بعض الميادين ا�خرى 

و ھ�ذا يفت�رض ... ذل�ك �ن العم�ل يش�كل وح�دة متكامل�ة  ... يجب على ا�سلوبية أن تك�ون نق�دا ظريف�ا *   

  .)1( تعاطف كامل مع العمل و مبدعه  وجود

  

  : ا�سلوبية الوظيفية   /3  

روم��ان جاكوبس��ون ( إل��ى أن ج��اء ) س��بيتزر( و ) ب��الي ( لق��د ظل��ت الدراس��ات ا�س��لوبية حبيس��ة دراس��ات   

ROMAN JAKOBSON  ( ه�ي تحليل�ز ف�الذي طرح أفكاره و أرسى لنظريته الجديدة في ا�سلوبية، و قدر رك

العمل الفني دون مستويات الخط�اب ا�خ�رى ، و ھ�و ب�ذلك يخ�رج اللغ�ة العامي�ة و اللغ�ة الش�فوية و ا�سلوبي على 

  .اللغة غير الفنية من دائرة الك1م الفني 

انعقدت ندوة بجامعة ان�ديانا حض�رھا العدي�د م�ن علم�اء اللغ�ة و النق�اد ، و ك�ان محورھ�ا  1960و في سنة   

ال ، ـــية اللغة و ا�يصـــجته لقضـــالاته حول معــو قدم طروح) سونـجاكب (الدراسات ا�سلوبية حيث شارك فيھا 

( ذا الوظائف اللس�انية ال�ث1ث ) BUHLERبوھلر ( بتحديد الوظائف اللسانية ، اذ يستبعد نموذج " مشروعه ويبدأ

عناص�ر الك1مي�ة الت�ي و يصوغ نموذجا جديدا يتضمن ست وظائف لسانية طبق�ا لل) ا�نفعالية ، ا�شارية ، الطلبية 

  .)2(" تشتمل عليھا عملية ا�تصال 
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  . 53 - 51بيير جيرو ، ا#سلوب و ا#سلوبية ، ص   )1(

  .69حسن ناظم ، البنى ا#سلوبية ، ص  ) 2(

  

  

  :  )1(نموذجه على الشكل التالي) جاكبسون( ويضع  

  السيـــاق                                 

  المرسل اليه ................ الرسالـــة .....................   لمرسل ا                 

  قناة ا�تصال                     

  الشـــفرة                     

  

فالمرسل يبث الرسالة إلى المرسل اليه ، و تقتضي ھذه الرسالة سياقا تندرج فيه ، كما تتطلب ھ�ذه العملي�ة   

بد من وجود قناة اتصال تربط بين المرسل و المرسل اليه، و يتصل بكل عنص�ر  شفرة تحدد رموز الرسالة ، و >

  : من ھذه العناصر ست وظائف و ھي كالتالي 

  المرجعيــة                  

  ا�فھامية................ الشعريــة .....................   ا�نفعالية         

  ا�نتباھيــة                 

  عكاسيـةا�ن                 

  

أن ھذه الوظائف الست تجسد عملية ا�يصال فالوظيفة ا�نفعالية ترتبط بالمتكلم عبر ما يرسله من تعابير و   

انفعا>ت ، و الوظيف�ة ا�دراكي�ة أو ا�فھامي�ة ت�رتبط ب�المتلقي، و م�ا يدرك�ه م�ن الك�1م ال�ذي وج�ه الي�ه  أو ادراك�ه 

ثل الحالة ، و الوظيفة ا�نتباھية تتجسد م�ن خ�1ل ا�تص�ال و ھ�ي جل�ب لجملة ا�وامر، أما الوظيفة ا�نعكاسية فتم

الس��ياق ال��ذي ص��يغت في��ه الرس��الة  ، و الوظيف��ة المرجعي��ة فھ��ي) ھ��ل تس��معني ؟( انتب��اه المتلق��ي ك��أن يق��ول عب��ارة 

دة ، ـ�ــالرسالة مرتبطة بالوظيفة الشعرية ، و ليس من الضروري أن تجتمع كل ھ�ذه الوظ�ائف ف�ي الرس�الة الواحو

عل�ى ) جاكبس�ون ( ز ــ�ـوانما تكون ھناك وظيفة واحدة بارزة و لكنھ�ا > تلغ�ي دور الوظ�ائف ا�خ�رى ، و ق�د رك

و في ضوء ھذه الوظائف التي قدمھا جاكبسون فإن جماليات " الوظيفة الشعرية باعتبارھا أبرز وظائف اللغة الفنية 

ة تكم�ن ــ�ـفة الشعريــ�ـ،و الوظي)2(" ادلـــ�ـدأ التعـ�ـيعتمدان عل�ى مب اللغة تنشأ من خ1ل ا�ختيار و التركيب اللذيــن

  عادل من محور ا�ختيار علـى ـــسقاط مبدأ التإفي 
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  . 69حسن ناظم، البنى ا#سلوبية، ص  )1(

  .13موسى سامح ربابعة ، ا#سلوبية مفاھيمھا و تجلياتھا ، ص    )2(

  

  

  

  : بالرسم التالي  محور التركيب ، و نمثل ھذا ا�سقاط

  محور ا�ختيار                     

  

  

  

  مبدأ التعـادل       محور التركيب         

  

أن محور ا�ختيار متطابق مع جدول من التعبي�رات الت�ي يمك�ن " ھذا ا�مر في ) جاكبسون ( و قد وضح   

من ذلك يكون  و على النقيض) VERTICAL AQUILENZ( أن تتبادل المواقع و سمى ذلك بالتعادل العمودي

 HORISENTAL( مح����ور الت����أليف متطابق����ا م����ع ج����دول م����ن التراكي����ب و س����ماه بالتع����ادل ا�فقــــــ����ـي 

AQUILENZ ( ب�ذ التراكي�نتقاء من بدائل متعددة و تتخ�و يقوم ا�ختيار و التركيب بوظيفة أساسية تقوم على ا

  .)1(" أشكا> و احتما>ت كثيرة 

  : الدين ميھوبي و نمثل لذلك بقول الشاعر عز   

  .)2(أفھم أن الحدائق أكسدة للعطور      

  : أن مبدأ التعادل يكمن فيما يلي 

  محور ا�ختيار        

  أفھم    

  أعرف   

  أدرك   

  أعي   

  )محور التراكيب( أن الحدائق أكسدة للعطور                      
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  . 14موسى سامح ربابعة ، ا#سلوبية مفاھيمھا و تجلياتھا ، ص  )1(

  .60عز الدين ميھوبي ، عولمة الحب عوملة النار ، ص    )2(

  

  

  

فالشاعر قام بعملية انتقاء و اختيار فعل من بين مجموعة من ا�فعال المتشابھة، ليضعه في التركي�ب ال�ذي   

، و ھ�ذا عائ�د للمتلقي ، و تنأ ب�ذلك جمالي�ات اللغ�ة و ا�ب�داع إيصالهيراه مناسبا له ، و م1ئما مع أھدافه و ما يريد 

بالدرجة ا�ولى لكفاءة الشاعر و مقدرته اللغوية إ> أنه أحيانا يواجه متلق�ي الرس�الة الش�عرية بع�ض الغم�وض و > 

يستطيع بذلك فك شفرة النص الشعري ،و بذلك يكتنف الرسالة الشعرية بعض الغموض و الخروج ع�ن الم�ألوف ، 

فيم�ا بع�د ، ف�ي ح�ين أن ق�ارئ  ةا�س�لوبيأص�بح م�ن أھ�م تعريف�ات  عليه بأنه انحراف أو انزياح و الذي أطلقو قد 

الرسالة النثرية بإمكانه حل رموز النص النثري بالرجوع إلى سليقته اللغوية ، و بھذا تختلف الوظيفة الشعرية ع�ن 

  .على الرغم من أنھا تفيد منھا ) جاكبسون (الوظائف ا�خرى التي تحدث عنھا 

  

  :   ا�سلوبية البنيوية /4  

ال�ذي أص�در كتاب�ه  الموس�وم )  MECHEL REVATERميشال ريف�اتير ( ھو  ا>تجاهو الرائد في ھذا   

، و قد اھتم في�ه بإرس�اء القواع�د المنھجي�ة لض�بط ا�ط�ار العلم�ي  1971عام ) محاو>ت في ا�سلوبية البنيوية ( بـ

ا�سلوبية البنيوية تقوم عل�ى تحلي�ل الخط�اب و قد تمثلت غاية ھذا الكتاب في أن " الموضوعي للدرس ا�سلوبي ، 

و نفھ�م م�ن ھ�ذا أن  ،)1(" أدبي إ> في ال�نص  أسلوبا�دبي ، �ن ا�سلوب يكمن في اللغة و وظائفھا ، و ليس ثمة 

ا�سلوبية البنيوية تعنى بوظائف اللغة، و ت�رى ف�ي الخط�اب ا�دب�ي موض�وعا لھ�ا للتحلي�ل و الكش�ف ع�ن الس�مات 

و تعن��ى ا�س��لوبية البنيوي��ة بوظ��ائف اللغ��ة عل��ى حس��اب اعتب��ارات أخ��رى ، و الخط��اب ا�دب��ي ف��ي ." ا�س��لوبية 

ذات م�ردود  ةبنيوي�و يحم�ل غاي�ات مح�ددة ، و ينطل�ق التحلي�ل م�ن وح�دات  إب1غ�يمنظروھا نص يضطلع ب�دور 

قض ب�ين الوح�دات اللغوي�ة ،با�ضافة إلى كونھا تھتم في تحليل ال�نص ا�دب�ي بع1ق�ات التكام�ل و التن�ا)2(" أسلوبي 

تتضمن بعدا ألسنيا قائما على علمي المعاني و الصرف و علم التراكيب ...المكونة للنص و بالد>>ت و ا�يحاءات 

   .)3(الصارم بالقواعد ا>لتزامدون 

  

  

  

  

  . 15موسى سامح ربابعة ، ا#سلوبية مفاھيمھا و تجلياتھا ، ص   )1(
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  .82بية و تحليل الخطاب ، ص  نور الدين السد ، ا#سلو )2(

  .82المرجع نفسه، ص   )3(

  

  

  

  

  

و عم��د لتأسيس��ھا كم��نھج ف��ي التحلي��ل ا�س��لوبي ھ��ي الوظيف��ة ) ريف��اتير( و م��ن أھ��م القض��ايا الت��ي طرحھ��ا   

ا�تص��الية م��ن أج��ل معاين��ة ا�س��لوب حي��ث رك��ز عل��ى زاوي��ة التواص��ل مس��تفيدا م��ن الطروح��ات الت��ي ق��دمھا عل��م 

يحم�ل ط�ابع شخص�ية الم�تكلم ف�ي " اعتبر أن ا�سلوبية تدرس فعل التواصل و تركز علي�ه باعتب�اره اللسانيات ، و 

سعيه إلى لفت نظر المخاطب ، و لھذا اعتنى عناية كبيرة بالمنشئ الذي يشفر تجربته الذاتي�ة ، و بالمخاط�ب ال�ذي 

  .)1("يفك شيفرة مثل ھذا التعبير 

( �سلوبي الذي يركز على فكرة ا�تصال ، يتضح لنا بأنه مختلف مع للتحليل ا) ريفاتير ( من خ1ل رؤية   

الذي يحول التحليل ا�س�لوبي إل�ى تحلي�ل لس�اني فھ�و ي�رى أن الوظيف�ة الش�عرية تكم�ن ف�ي اس�قاط مب�دأ ) جاكبسون

عن  انما ھو مفھوم متمخض) " جاكبسون ( التماثل من محور ا�ختيار على محور التركيـب ، و ھذا المفھوم عند 

تس�اعده عل�ى معاين�ة ا�س�لوب و ) ريفاتير( ، و فكـرة ا�تـصال التي يعــتمد عليه )2(" تواشج اللسانيات و الشعرية 

إلى المخاطب ) ريفاتير ( الكشف عن أھم الظواھر ا�سلوبية و تمييزھا عن الوقائع اللسانية ، و ھذه المھمة يحيلھا 

با�حرى القارئ ال�ذي يتلق�ى ال�نص و يح�اول ف�ك ش�فرته، و م�ن ھن�ا  باعتباره قطب رئيسي في عملية ا�تصال أو

  .)3(بالطريفة التي حل بھا القارئ شفرة النص ) ريفاتير( يھتم 

للقارئ إذن دور رئيسي في تمييز العناصر ا�سلوبية التي يستنبطھا التحليل ا�سلوبي ، و الذي يبحث بذلك   

ف�دور المتلق�ي يق�وم عل�ي وع�ي و ادراك لطبيع�ة ھ�ذه العناص�ر و  عن وظائف ھذه العناصر داخ�ل ال�نص ا�دب�ي ،

ص و ادراك�ه عل�ى ـوظائفھا فيقوم بتفكيك شفرة النص �دراكه، أما دور الباث فيقوم على توجيه المتلقي لتفكيك الن�

ارئ ، إ> أن م�ن ـ�ـوجه خاص و متعم�د ، و ش�حن تعبي�ره بخص�ائص اس�لوبية تض�من ل�ه التتب�ع ال�دائم م�ن قب�ل الق

ھ�ي ارتب�اط مفھ�وم ا�س�لوب بعنص�ر المفاج�أة الت�ي تص�دم متقب�ل " و المتصلة بالقارئ ) ريفاتير( مقومات نظرية 

ھ�زة ف�ي ادراك منة للمفاج�أة فإنھ�ا تح�دث خلخل�ة والرسالة و تحدث تشويشا له، فكلما كان�ت الس�مة ا�س�لوبية متض�

ظاھرة ا�سلوبية بشكل متناسب معھا ، و ھذا م�ا ن�راه ، فكلما زادت المفاجأة حدة زادت قيمة ال)4(" القارئ و وعيه 

  .في حياتنا اليومية فكل شيء غير منتظر يكون وقعه على النفس أكبر

  

  

  . 16موسى سامح ربابعة ، ا#سلوبية مفاھيمھا و تجلياتھا ، ص   )1(

  .70حسن ناظم ، البنى ا#سلوبية ، ص    )2(

  .73المرجع نفسه  ، ص    )3(
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  . 17امح ربابعة ، المرجع السابق، ص موسى س  )4(

  

  

  

  

ھ�و ك�ون ظ�اھرة التك�رار تفق�د الخاص�ية ا�س�لوبية ) ريفاتير( و من الخصائص ا�خرى التي تميز نظرية   

ا ، ــمعناه أن الطاقة التأثيرية لخاصية أسلوبية تتناسب تناسبا عكسيا مع تواترھ" طاقتھا التأثيرية بشكل تدريجي و 

  .)1("الخاصية في نص ضعفت مقوماته ا�سلوبية فكلما تكررت نفس 

يرك�ز ) ب�الي ( ذل�ك أن ) س�بيتزر( و ) ب�الي (  أس�لوبيةتفوقت ع�ن ) ريفاتير ( و بذلك ن1حظ أن أسلوبية   

) ريف��اتير ( رب��ط ا�س��لوبية ب��الفرد ، ف��ي ح��ين أن أسلوبيــ��ـة ) س��بيتزر( عل��ى الطاق��ات التعبيري��ة داخ��ل اللغ��ة ، و 

، و ب�ذلك نع�د ب موضوعا للدراسة و التحليل و لم تطلق أحكاما اعتباطية و > انطباعات ذوقية ركزت على الخطا

  .، أفضل طريقة لدراسة الخطاب  )ريفاتير ( أسلوبية ھذا ا�خير 
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والبحث في خصائصه ا�سلوبية والجمالية  –سواء أكان شعًرا أم نثًرا  –إن الحديث عن الخطاب ا�دبي        

، كان على الدوام موضع اھتمام النقاد والباحثين في مختلف اره ومكوناته البنيوية والوظيفيةوالتنقيب عن أسر

  .ا�زمنة وا�مكنة

كم السيطرة حول النص بأصولھا المعرفية المختلفة وركائزھا حأظھرت المناھج النقدية الحديثة سعًيا م وقد       

، وبذلك اتسع مجال البحث اللغوي وتطور البحث تعاقبة في بحثھا واستنطاقھا للنصا:جرائية المتباينة فقد كانت م

سلوبية دورھا البارز في استنطاق النص واستكناه ، ومن ثّم كان ل?ديد مفھوم الخطاب ا�دبي وتحليلهفي مجال تح

  .أسراره من خBل مختلف مستوياته 

من خBل ديوانه " عز الدين ميھوبي " وترمي ھذه الدراسة إلى تجلية أسلوبية النص الشعري لدى الشاعر        

مظاھر استعماله  لشاعر، ووصف النظام اللغوي الذي اعتمده  ا2002الصادر عام ) عولمة النار.. عولمة الحب( 

  .، والخصائص التي تتميز بھا لغتهدى حظ الشاعر في التصرف في اللغة، وا�ثر الذي يتركه فيھا، والكشف عن م



الذين عنوا بأھم القضايا العصرية ، وتشريح الجزائريين من أھم الشعراء " عز الدين ميھوبي " والشاعر        

ين حملوا على عاتقھم مأساة التعبير عن ذواتھم واEلتزام بأھم القضايا التي E الحالة العربية والوطنية ، ومن الذ

ومن خBل اطBعي على ديوانه وجدت كًما ھائBً من القضايا المعالجة التي E تبتعـد عن  .تخرج عن واقعھم 

ا�لم  –المرض  –ب الح –الغربة  –الوطن (  :ومن بينــھا ،الواقع العربي و الجزائري ومشاعـر ومشاغل ا�مة

وغيرھا الكثير من المشاعر واEJم و اJمال المجسدة كلھا  ،...)البطولة  –الحلم  –العنف  –ا:رھاب  -الموت  –

فالحب يعتبر البؤرة المركزية التي تتفرع عنھا كل المشاعر  ،)) عولمة النـار..عولمة الحب ((في عنوان الديوان 

  ...منھا بؤرة النار وما يتفرع عنھا من آEم وأحزان ودمـار وخـراب وقتـل  ا:نسانية الطيبة ، وبالموازاة

�نه E يمكن  ،حدهول ولقد شمل ھذا الديوان تقريًبا كل المشاعر ا:نسانية التي تعيشھا ا�مة بأكملھا E الفرد     

  .   لشخص أن يعايش كل ھذه التجارب والظروف

ل من الديوان موضوًعا يفرض نفسه للدراسة والتحليل Eشتماله على ا�بعاد ولعل ھذا الزخم من المواضيع جع     

، وھو من أكثر الدواوين مجاراة لتحوEت العصر وزمن ماعية والدينية المBمسة لواقعناالسياسية والنفسية واEجت

 المستوى العاموھذا ما شّدني للولوج أكثر بين سطوره ومضامينه Eكتشاف أحداث ووقائع ليس على  ،العولمة

  .بل على المستوى الشخصي لحياة الشاعر أيًضا المليئة بالمتناقضات ،فحسب

  

  

  

  )ب(

  

 (و ) دافــالنخلة والمج(ديوان  مثل "   عز الدين ميھوبي" وعلى كثرة التداول والبحث في أعمال الشاعر       

ودراستھا   )الرباعيات(و  ،)بدء كان أوراسفي ال (و   ،)يرسم غرنيكا الرايس كاليغوE (و  ،)اللعنة والغفران 

وھذا ما ) )عولمة النار..عولمة الحب ((على صعيد كل المناھج إE أنني لم أجد دراسة مخصصة حول ديوان 

إّن ھذا "    بالجزائر العاصمة قائBً  2006فيفري 14:يوممقابلة شخصية في مكتبه علّق عليه الشاعر نفسه في 

  . "راسة قائمة بذاتھا الديوان لم تخصص له د

أكثر لمواصلة الدرب في ھذا البحث ، واخترت لدراستي المنھج الوصفي حفزتني من ا�سباب التي  هفھذ       

الذي يعنى بتشريح الظاھرة اللغوية وتحليلھا ووصفھا، كما أعانني التحليل السيميائي في الكشف عن خبايا النص 

رية التلقي فاستعنت بھا لقراءة النص بقراءات متعددة حتى يتسنى تأويل ا�بعاد واستقطاب المعاني الخفية ، أمـا نظ

  .الدEلية للنص

  .وعليه فقد تم اعتماد خطة منھجية للمذكرة ، والمتكونة من مدخل نظري وثBثة فصول وخاتمة     

أھم المعاجم والدراسات أما المدخل فقد تناولت فيه النظرة العامة حول ا�سلوب كمصطلح وكعلم من خBل      

 تجاھاتاEصال ، مع التطرق �ھم يحديثة ، مفھوم ا�سلوب من خBل نظرية ا: مالتي تناولته سواء أكانت قديمة أ

  ).التعبيرية والنفسية والبنيوية والوظيفية :( ا�سلوبية وھي 



تمعة وتكرار الكلمة وأنواعه على دراسة ا�صوات وصفاتھا وتكرارھا منفردة ومج وركزت في الفصل ا�ول     

،كما تحدثت عن موسيقى ا�صوات بما فيھا الوزن والقافية والبحور ، ) والبداية والنھاية  شتقاقواEالمجاورة ( 

ولقد اعتمدت في ھذا الفصل على الطريقة ا:حصائية خاصة في تكرار ا�صوات ذلك أنھا تفيد الجانب المعنوي 

ى الفصل الثاني والدراسة النحوية وبنية الجمل في الديوان ،حيث رصدت أھم الجمل للقصائد ، انتقلت بعد ذلك إل

البسيطة والمركبة والجملة المنفية وجملة ا�مر والنھي واEستفھام والنداء ،  اEسميةالفعلية البسيطة والمركبة و 

  .وفي كل مّرة يتم شرح كل صورة مستخرجة على حدى

جمعت فيه أھم الظواھـر الفنية وا�سلوبية التي اعتمدت عليھا في دراسة الديوان وھي قد ففصل الثالث، أما ال      

افر جميع ھذه الظواھـر :عطاء قصائـد الديـوان أبعاًدا ض، حيث تت)والتناص ،والرمز ،والتكرار ،اEنزياح: ( 

  .شاعـرفأبرز أسلوب ال ،دEلية وجمالية

نظري للتعريف بالمصطلحات النقدية المستعملة فيه، �نھي البحث  ھذا وكنت قد صّدرت كل فصل بتمھيد       

  .في الجانب التطبيقيبخاتمة أوردت فيھا أھم النتائج المتوصل إليھا 

  

  

  

  )ج(

  

ومن أجل خوض غمار البحث ، يجب التسلح بالمراجع التي كانت عونا لي ونوًرا يضيء دربي ويثري زادي       

:  ـلـالبنية اللغوية لبردة البوصيري و ،"نور الدين السـد " : لـ  ية وتحليل الخطابا�سلوب :ومن أھمھا ،المعرفي

ا�سلوبية مدخل نظري و "حسن الغرفي " : لـحركية ا&يقاع في الشعر العربي المعاصر و  ،" رابح بوحوش" 

: لـ ا�سلوبية وا�سلوب و " حسن ناظم " : لـ البنى ا�سلوبية و  ،" فتح Q أحمد سليمان ": لـ ودراسة تطبيقية 

كانت ھذه أھم المراجع المعتمدة خBل و ،"محمد عبد المطلب " : لـ الب+غة ا�سلوبية و  ،"عبد السBم المسدي " 

  .الدراسة والبحث

وعلى كثرة ھذه المراجع والدراسات المتناولة للدراسة ا�سلوبية إE أنھا E تجمع بين التنظير والتطبيق  رغم     

جد تطبيًقا فعلًيا يعين أفي طيات ھذه الكتب E  يما تشتمل عليه بعض العناوين من إشارة إلى الجمع بينھما ، إE أنن

  .القارئ والباحث والمھتم بھذه الدراسات إE الشيء القليل

 عطمأنني أ غير ،سلبھا حّقھا من الجھد والعطاءأقص من شأن ھذه الدراسات وE أنE  يوبالرغم من ذلك فإنن     

  .في دراسات أكثر إجرائية

لتبنيه ھذا العمل ورعايته له   بلقاسم دفهوأخيًرا أتوجه بكامل الشكر والتقدير إلى أستاذي المشرف الدكتور      

  .وأقّدر تعاونه :نجاز ھذا البحث على أكمل وجه

مع خالص  ،"صالح مفقودة  " كتورالدو  ،"محمد خان " وأتقدم بالشكر لجامعة بسكرة وأخص بالذكر الدكتور     

  .الشكر واEحترام 



وحسبي أن أقول أن ھذا الجھد إن كان يرقى إلى ما طمح إليه أستاذي المشرف فھو حصيلة توجيھه ونصحه       

  .      السديد ، أما إذا كان غير ذلك ، فجھد المقلّ 

  ما فيه الخير إلى و Q أسأل أن يسدد خطاي
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أحمد درويش ، ا�سلوب وا�سلوبية ، مدخل في المصطلح وحقول البحث ومناھجه ، مجلة فصول في النقد  -1
  . 1984،عن الھيئة المصرية العامة للكتاب ، )  رأكتوبر ، نوفمبر ، ديسمب(، 1،ع 5ا�دبي ، مج

 .1954القاھرة ،ابن قتيبة ،تأويل مشكل القرآن،تحقيق أحمد صقر،دار إحياء الكتب العربية، -2

 .1999،ب ا�دبية ،مكتبة النھضة المصريةأحمد الشايب ،ا�سلوب ،دراسة ب3غية تحليلية �صول ا�سالي -3

أبو الحسين بن زكريا أحمد بن فارس ،الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلھا وسنن العرب في ك3مھا  -4
 .1993، 1عمر فاروق الطباع ،مكتبة المعارف ،بيروت ،ط:،تحقيق 

محمد محي الدين عبد الحميد ،دار :ابن رشيق القيرواني ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،تحقيق  -5
 .1ج 1981، 5الجيل ،بيروت ،ط

 .1998أحمد سليمان ياقوت ،ا�وزان الشعرية ،دار المعرفة الجامعية ،ا>سكندرية ، -6

 .2ر ،علم الكتب ،بيروت ،جمحمد علي النجا:أبو الفتح عثمان ابن جني ،الخصائص ،تحقيق  -7

 .1978، 6إبراھيم أنيس ،من أسرار اللغة العربية ،مكتبة ا�نجلو المصرية ،القاھرة ،ط -8

ابن ھشام ،مغني اللبيب عن كتب ا�عاريب ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، مكتبة ومطبعة محمد -10
 .2علي صبيح وأوAده ، القاھرة ، دت ،،دط ،ج

اميل :يعيش بن علي ابن يعيش الموصلي ،شرح المفّصل للزمخشري ،ق م له ووضع حواشيه أبو البقاء -11
  .1بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية ،لبنان ،م

أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، المفصل في صنعة ا>عراب ،تحقيق علي أبو ملحم ،دار ومكتبة  -12
  .1،ج 1993، 1الھ3ل ،بيروت ،ط

ء العكبري ،اللباب في علل البناء و ا>عراب ،تحقيق غازي مختار طليمات ،دار الفكر ، دمشق  أبو البقا -13
  .1، ج 1995

أبو البقاء العكبري ،مسائل خ3فية في النحو ، تحقيق منير خير الحلواني ، دار الشرق العربي ، بيروت  -14
  .1، ج 1992،  1ط

بنانية والرؤية ا>شارية ، الدار المصرية للكتب ، القاھرة أحمد الطريسي ،النص الشعري بين الرؤية الل -15
2004.  

  .1995آمنة بالعلي ،أثر الرمز في بنية القصيدة العربية المعاصرة ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  -16
  .1991 1،طيوان المطبوعات الجامعية الجزائرإبراھيم الرماني ، الغموض في الشعر العربي الحديث ، د -17
   1998 1، دار الكندي،ا�ردن ، ط) التأصيل وا>جراء النقدي ( بسام فطوس ، استراتجية القراءة  -18
فؤاد علي منصور  دار :ج3ل الدين عبد الرحمان بن أبي بكر ، المزھر في علوم اللغة وأنواعھا ، تحقيق  -19

  .1،ج 1998، 1الكتب العلمية ، بيروت ،ط
مع الھوامع في شرح جمع الجوامع ، تحقيق عبد العال سالم مكرم دار البحوث ج3ل الدين السيوطي ،ھ -20

  .1،ج 1975العلمية ،الكويت ،
جمال مباركي ، التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر ، اصدرات رابطة ا>بداع الثقافية  دار  -21

  .2003ھومه للطباعة ، الجزائر ،
 1،ط،المركز الثقافي العربي،المغرب) راسة في أنشودة المطر للسيابد(حسن ناظم ،البنى ا�سلوبية  -22

2002.  
  . 1966حازم القرطاجي ،منھاج البلغاء وسراج ا�دباء ،تحقيق محمد الحبيب بن خوجة ،تونس  -23
  . 2001حسن الغرفي ، حركية ا>يقاع في الشعر العربي المعاصر ، أفريقيا الشرق ،المغرب ، -24
حسن ،آداب العرب في عصر الجاھلية ، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع   بيروت  لبنان  حسين الحاج -25
  .1984،  1، ط



،جوان ،جدة السعودية 10،ج  10النقد ،مجحميد لحمداني ،التناص وإنتاجية المعنى ، مجلة ع3مات في  -26
  ).مج3ت.(2001

  .2000والتوزيع ، القاھرة ،دط ،كمال بشر ،علم ا�صوات ، دار غريب للطباعة والنشر  -27
  .1980،  7كمال بشر ،علم اللغة العام ،القسم ا�ول لJصوات ، دار المعارف ،ط -28
  .1994،  1،ط) لونجمان(محمد عبد المطلب ، الب3غة وا�سلوبية ، الشركة المصرية العامة للنشر  -29
  .1،1978للطباعة والنشر ، القاھرة ،طفة محمود فھمي حجازي ،مدخل إلى علم الب3غة ،دار الثقا -30
  . 1،2003كندي للنشر والتوزيع ، ا�ردن طموسى سامح ربابعه ، ا�سلوبية مفاھيمھا وتجلياتھا ، دار ال -31
  .2محمد بن محمد الغزالي أبو حامد ، إحياء علوم الدين ، دار المعرفة ، بيروت ، دط ، دت ج -32
  .1994،ار المعرفة الجامعية  ا>سكندريةا>يقاعية في لغة الشعر ، دممدوح عبد الرحمان ، المؤشرات  -33
  .1992محمود السعران ،علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ، دار الكتب المصرية ، القاھرة ، مصر ،  -34
  .مصطفى حركات ، الصوتيات والفونولوجيا ، دار اLفاق ، دط ،دت -35
ت إلى النص نحو نسق منھجي لدراسة النص الشعري ، دار الوفاء مراد عبد الرحمان مبروك ، من الصو -36

  .2002، 1للطباعة والنشر ، ا>سكندرية ، مصر ،ط
دار ) دراسة صوتية تركيبية(محمد كراكبي ، خصائص الخطاب الشعري في ديوان أبي فراس الحمداني  -37

  .2003، 1ھومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، ط
  .1981،ار النھضة العربية ، بيروت لبنانمد نحلة ، لغة القرآن الكريم في جزء عم ، دمحمود أح -38
محمد خان ، لغة القرآن الكريم ، دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة ، دار الھدى للطباعة  -39

  .2004، 1والنشر والتوزيع ،عين مليلة ،الجزائر ،ط
  .1991 1،طالمركز الثقافي في الوبي  المغرب، ) خل إلى إنسجام النصمد(محمد خطابي ،لسانيات النص  -40
  .1983 1محمود السيد شيفون ، أسرار التكرار في اللغة ، مكتبة الكلّيات ا�زھرية ، ط -41
  .1986، 2محمد الحسناوي ، الفاصلة في القرآن الكريم المكتب ا>س3مي ، بيروت ،ط -42
  .2001لصوتية ، أفريقيا الشرق ، الدار البيضاء ، المغرب ،محمد العمري ، الموازنات ا -43
  ).مج3ت( 2000، الكويت ، نوفمبر  364محمد عزام ، نظرية التناص ، مجلة البيان ،ع  -44
، المركز الثقافي العربي  الدار البيضاء ) استراتجية التناص(محمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري  -45

  .1992، يوليو  3المغرب ،ط
 1،ط، دار العودة بيروت) ية تكوينية مقاربة بنيو(محمد بنيس ، ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب  -46

1979.  
  .محمد بنيس ، حداثة السؤال ، المركز الثقافي العربي ، الرباط ، المغرب ،دت ،دط -47
  .رف ، القاھرةمصطفى السعدني ، البنيات ا�سلوبية في لغة الشعر العربي الحديث ، دار المعا -48
  .مصطفى ناصف ، الصورة ا�دبية ، دار ا�ندلس ، بيروت ، لبنان دط ،دت -49
دار ) ا�سلوبية وا�سلوب( نور الدين السيد ، ا�سلوبية وتحليل الخطاب ،دراسة في النقد ا�دبي الحديث  -50

  .1997،دط ، 1ھومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، ج
  .1983،  7كة ، قضايا الشعر المعاصر ، دار العلم للم3يين ، بيروت ،طنازك الم3ئ -51
  .1993،  3صابر عبد الدايم ، موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور ، مكتبة الخانجي ، القاھرة ط -52
  .1980، 1ص3ح فضل ، نظرية البنائية في النقد ا�دبي ، دار ا�فاق الجديدة ، بيروت ،ط -53
  .2002، 1ح فضل ، تحوAت الشعرية العربية ، مطابع الھيئة المصرية للكتاب ،طص3 -54
دار الكتاب ) دراسات نقدية وأدبية حول إعجاز القرآن(ص3ح الدين محمد عبد التواب ، النقد ا�دبي  -55

  .2003الحديث ، القاھرة ،
 1صاحب أبو جناح ،دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاته ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ط -56

،1998.  
، صحح طبعه وعلق حواشيه السيد رشيد رضا ) في علم المعاني( عبد القاھر الجرجاني ، دAئل ا>عجاز  -57

  .1982، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ،
  .1978عبد القاھر الجرجاني ، أسرار الب3غة ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، -58
  .1979 2،ط1باعة والنشر ، بيروت ، لبنان  معبد الرحمان بن خلدون ، المقدمة ،دار الكتاب اللبناني للط -59
60- �دب ، الدار العربية للكتاب ، تونس عبد الس3م المسدي ، ا�سلوبية وا�سلوب نحو بديل ألسني في نقد ا

1977.  



  .2،1999، ديوان المطبوعات الجامعية ، طعبد القادر ھني ، نظرية ا>بداع في النقد ا�دبي القديم  -61
 1عبد الرحمان تبرماسين ، البنية ا>يقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر ، دار الفجر للنشر والتوزيع  ط -62

،2003.  
  .1987،  2عزيز عتيق ، علم العروض والقوافي ، دار النھضة العربية ، بيروت ،طعبد ال -63
عبد الرحمان تبرماسين ، العروض وإيقاع الشعر العربي ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  ا>سكندرية  -64

2002.  
،دط النھضة العربية ، بيروتيع ، دار البد –البيان  –عبد العزيز عتيق ، في الب3غة العربية علم المعاني  -65

  .،دت
  .2، ج 1999 1عبده الراجحي ، التطبيق النحوي ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الرياض ،ط -66
  .2001عمر أوكان ، اللغة والخطاب ، أفريقيا الشرق ، المغرب ، الدار البيضاء ،دط ، -67
، جامعة ) رسالة ماجستير مخطوطة(وبي ، عبد الرزاق بن دحمان ، اAنزياح في شعر عز الدين ميھ -68

  .2005محمد خيضر ، بسكرة ،
  .2004،ر الھدى للطباعة والنشرعين مليلةعباس بن يحي ، مسار الشعر العربي الحديث والمعاصر ، دا -69
  ).شعر الشباب أنموذجا( عبد الحميد ھيمة ، البنيات ا�سلوبية في الشعر الجزائري المعاصر ،  -70
71- P وراس "  الركيبي ، عبد�في الشعر العربي ودراسات أخرى ، الحركة الوطنية للنشر والتوزيع  " ا

  .1983الجزائر ،
  .1990علي جعفر ع3ق ، حداثة النص الشعري ، دار الشؤون العامة ،بغداد ،  -72
  .2002روق ، دار الش) قراءات في شعرية القصيدة الحديثة( علي جعفر ع3ق ، الدAلة المرئية  -73
عز الدين إسماعيل ، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواھره الفنية والمعنوية ، دار العودة  بيروتلبنان ،  -74

1981.  
75- �، مكتبة اLداب أميرة للطباعة ، القاھرة سلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية فتح P أحمد سليمان ، ا

2004.  
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أحمد درويش ، ا�سلوب وا�سلوبية ، مدخل في المصطلح وحقول البحث ومناھجه ، مجلة فصول في النقد  -1
  . 1984،عن الھيئة المصرية العامة للكتاب ، )  رأكتوبر ، نوفمبر ، ديسمب(، 1،ع 5ا�دبي ، مج

 .1954القاھرة ،ابن قتيبة ،تأويل مشكل القرآن،تحقيق أحمد صقر،دار إحياء الكتب العربية، -2

 .1999،ب ا�دبية ،مكتبة النھضة المصريةأحمد الشايب ،ا�سلوب ،دراسة ب3غية تحليلية �صول ا�سالي -3

أبو الحسين بن زكريا أحمد بن فارس ،الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلھا وسنن العرب في ك3مھا  -4
 .1993، 1عمر فاروق الطباع ،مكتبة المعارف ،بيروت ،ط:،تحقيق 

محمد محي الدين عبد الحميد ،دار :ابن رشيق القيرواني ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،تحقيق  -5
 .1ج 1981، 5الجيل ،بيروت ،ط

 .1998أحمد سليمان ياقوت ،ا�وزان الشعرية ،دار المعرفة الجامعية ،ا>سكندرية ، -6

 .،ا>سكندريةار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرأبو السعود س3مة أبو السعود ،ا>يقاع في الشعر العربي ،د -7

 .2محمد علي النجار ،علم الكتب ،بيروت ،ج:أبو الفتح عثمان ابن جني ،الخصائص ،تحقيق  -8

 .1978، 6إبراھيم أنيس ،من أسرار اللغة العربية ،مكتبة ا�نجلو المصرية ،القاھرة ،ط -9

محي الدين عبد الحميد ، مكتبة ومطبعة محمد  ابن ھشام ،مغني اللبيب عن كتب ا�عاريب ، تحقيق محمد-10
 .2علي صبيح وأوAده ، القاھرة ، دت ،،دط ،ج

اميل :أبو البقاء يعيش بن علي ابن يعيش الموصلي ،شرح المفّصل للزمخشري ،ق م له ووضع حواشيه -11
  .1بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية ،لبنان ،م

المفصل في صنعة ا>عراب ،تحقيق علي أبو ملحم ،دار ومكتبة  أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، -12
  .1،ج 1993، 1الھ3ل ،بيروت ،ط

أبو البقاء العكبري ،اللباب في علل البناء و ا>عراب ،تحقيق غازي مختار طليمات ،دار الفكر ، دمشق   -13
  .1، ج 1995

ر الحلواني ، دار الشرق العربي ، بيروت أبو البقاء العكبري ،مسائل خ3فية في النحو ، تحقيق منير خي -14
  .1، ج 1992،  1ط

أحمد الطريسي ،النص الشعري بين الرؤية اللبنانية والرؤية ا>شارية ، الدار المصرية للكتب ، القاھرة  -15
2004.  

  .1995آمنة بالعلي ،أثر الرمز في بنية القصيدة العربية المعاصرة ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  -16
  .1991 1،طيوان المطبوعات الجامعية الجزائرإبراھيم الرماني ، الغموض في الشعر العربي الحديث ، د -17
   1998 1، دار الكندي،ا�ردن ، ط) التأصيل وا>جراء النقدي ( بسام فطوس ، استراتجية القراءة  -18
فؤاد علي منصور  دار :نواعھا ، تحقيق ج3ل الدين عبد الرحمان بن أبي بكر ، المزھر في علوم اللغة وأ -19

  .1،ج 1998، 1الكتب العلمية ، بيروت ،ط
ج3ل الدين السيوطي ،ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع ، تحقيق عبد العال سالم مكرم دار البحوث  -20

  .1،ج 1975العلمية ،الكويت ،
اصدرات رابطة ا>بداع الثقافية  دار  جمال مباركي ، التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر ، -21

  .2003ھومه للطباعة ، الجزائر ،
 1،ط،المركز الثقافي العربي،المغرب) دراسة في أنشودة المطر للسياب(حسن ناظم ،البنى ا�سلوبية  -22

2002.  
  . 1966حازم القرطاجي ،منھاج البلغاء وسراج ا�دباء ،تحقيق محمد الحبيب بن خوجة ،تونس  -23
  . 2001حسن الغرفي ، حركية ا>يقاع في الشعر العربي المعاصر ، أفريقيا الشرق ،المغرب ، -24
حسين الحاج حسن ،آداب العرب في عصر الجاھلية ، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع   بيروت  لبنان  -25
  .1984،  1، ط



،جوان ،جدة السعودية 10،ج  10،مج النقدحميد لحمداني ،التناص وإنتاجية المعنى ، مجلة ع3مات في  -26
  ).مج3ت.(2001

  .2000كمال بشر ،علم ا�صوات ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاھرة ،دط ، -27
  .1980،  7كمال بشر ،علم اللغة العام ،القسم ا�ول لJصوات ، دار المعارف ،ط -28
  .1994،  1،ط) لونجمان(لمصرية العامة للنشر محمد عبد المطلب ، الب3غة وا�سلوبية ، الشركة ا -29
  .1،1978فة للطباعة والنشر ، القاھرة ،طمحمود فھمي حجازي ،مدخل إلى علم الب3غة ،دار الثقا -30
  . 1،2003كندي للنشر والتوزيع ، ا�ردن طموسى سامح ربابعه ، ا�سلوبية مفاھيمھا وتجلياتھا ، دار ال -31
  .2أبو حامد ، إحياء علوم الدين ، دار المعرفة ، بيروت ، دط ، دت ج محمد بن محمد الغزالي -32
  .1994،ار المعرفة الجامعية  ا>سكندريةممدوح عبد الرحمان ، المؤشرات ا>يقاعية في لغة الشعر ، د -33
  .1992محمود السعران ،علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ، دار الكتب المصرية ، القاھرة ، مصر ،  -34
  .مصطفى حركات ، الصوتيات والفونولوجيا ، دار اLفاق ، دط ،دت -35
مراد عبد الرحمان مبروك ، من الصوت إلى النص نحو نسق منھجي لدراسة النص الشعري ، دار الوفاء  -36

  .2002، 1للطباعة والنشر ، ا>سكندرية ، مصر ،ط
دار ) دراسة صوتية تركيبية(الحمداني محمد كراكبي ، خصائص الخطاب الشعري في ديوان أبي فراس  -37

  .2003، 1ھومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، ط
  .1981،ار النھضة العربية ، بيروت لبنانمحمود أحمد نحلة ، لغة القرآن الكريم في جزء عم ، د -38
دار الھدى للطباعة  محمد خان ، لغة القرآن الكريم ، دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة ، -39

  .2004، 1والنشر والتوزيع ،عين مليلة ،الجزائر ،ط
  .1991 1،طالمركز الثقافي في الوبي  المغرب، ) مدخل إلى إنسجام النص(محمد خطابي ،لسانيات النص  -40
  .1983 1محمود السيد شيفون ، أسرار التكرار في اللغة ، مكتبة الكلّيات ا�زھرية ، ط -41
  .1986، 2حسناوي ، الفاصلة في القرآن الكريم المكتب ا>س3مي ، بيروت ،طمحمد ال -42
  .2001محمد العمري ، الموازنات الصوتية ، أفريقيا الشرق ، الدار البيضاء ، المغرب ، -43
  ).مج3ت( 2000، الكويت ، نوفمبر  364محمد عزام ، نظرية التناص ، مجلة البيان ،ع  -44
، المركز الثقافي العربي  الدار البيضاء ) استراتجية التناص(ل الخطاب الشعري محمد مفتاح ، تحلي -45

  .1992، يوليو  3المغرب ،ط
 1،ط، دار العودة بيروت) ية تكوينية مقاربة بنيو(محمد بنيس ، ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب  -46

1979.  
  .باط ، المغرب ،دت ،دطمحمد بنيس ، حداثة السؤال ، المركز الثقافي العربي ، الر -47
  .مصطفى السعدني ، البنيات ا�سلوبية في لغة الشعر العربي الحديث ، دار المعارف ، القاھرة -48
  .مصطفى ناصف ، الصورة ا�دبية ، دار ا�ندلس ، بيروت ، لبنان دط ،دت -49
دار ) ا�سلوبية وا�سلوب( ث نور الدين السيد ، ا�سلوبية وتحليل الخطاب ،دراسة في النقد ا�دبي الحدي -50

  .1997،دط ، 1ھومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، ج
  .1983،  7نازك الم3ئكة ، قضايا الشعر المعاصر ، دار العلم للم3يين ، بيروت ،ط -51
  .1993،  3صابر عبد الدايم ، موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور ، مكتبة الخانجي ، القاھرة ط -52
  .1980، 1ص3ح فضل ، نظرية البنائية في النقد ا�دبي ، دار ا�فاق الجديدة ، بيروت ،ط -53
  .2002، 1ص3ح فضل ، تحوAت الشعرية العربية ، مطابع الھيئة المصرية للكتاب ،ط -54
دار الكتاب ) دراسات نقدية وأدبية حول إعجاز القرآن(ص3ح الدين محمد عبد التواب ، النقد ا�دبي  -55

  .2003الحديث ، القاھرة ،
 1صاحب أبو جناح ،دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاته ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ط -56

،1998.  
، صحح طبعه وعلق حواشيه السيد رشيد رضا ) في علم المعاني( عبد القاھر الجرجاني ، دAئل ا>عجاز  -57

  .1982ة والنشر ، بيروت ، لبنان ،، دار المعرفة للطباع
  .1978عبد القاھر الجرجاني ، أسرار الب3غة ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، -58
  .1979 2،ط1باعة والنشر ، بيروت ، لبنان  معبد الرحمان بن خلدون ، المقدمة ،دار الكتاب اللبناني للط -59
ة وا�سلوب نحو بديل ألسني في نقد ا�دب ، الدار العربية للكتاب ، تونس عبد الس3م المسدي ، ا�سلوبي -60

1977.  



  .2،1999، ديوان المطبوعات الجامعية ، طعبد القادر ھني ، نظرية ا>بداع في النقد ا�دبي القديم  -61
 1لنشر والتوزيع  طعبد الرحمان تبرماسين ، البنية ا>يقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر ، دار الفجر ل -62

،2003.  
  .1987،  2عبد العزيز عتيق ، علم العروض والقوافي ، دار النھضة العربية ، بيروت ،ط -63
عبد الرحمان تبرماسين ، العروض وإيقاع الشعر العربي ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  ا>سكندرية  -64

2002.  
،دط يع ، دار النھضة العربية ، بيروتالبد –البيان  –لم المعاني عبد العزيز عتيق ، في الب3غة العربية ع -65

  .،دت
  .2، ج 1999 1عبده الراجحي ، التطبيق النحوي ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الرياض ،ط -66
  .2001عمر أوكان ، اللغة والخطاب ، أفريقيا الشرق ، المغرب ، الدار البيضاء ،دط ، -67
، جامعة ) رسالة ماجستير مخطوطة(حمان ، اAنزياح في شعر عز الدين ميھوبي ، عبد الرزاق بن د -68

  .2005محمد خيضر ، بسكرة ،
  .2004،ر الھدى للطباعة والنشرعين مليلةعباس بن يحي ، مسار الشعر العربي الحديث والمعاصر ، دا -69
  ).شعر الشباب أنموذجا( ،  عبد الحميد ھيمة ، البنيات ا�سلوبية في الشعر الجزائري المعاصر -70
في الشعر العربي ودراسات أخرى ، الحركة الوطنية للنشر والتوزيع  " ا�وراس " عبد P الركيبي ،  -71

  .1983الجزائر ،
  .1990علي جعفر ع3ق ، حداثة النص الشعري ، دار الشؤون العامة ،بغداد ،  -72
  .2002، دار الشروق ) في شعرية القصيدة الحديثةقراءات ( علي جعفر ع3ق ، الدAلة المرئية  -73
عز الدين إسماعيل ، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواھره الفنية والمعنوية ، دار العودة  بيروتلبنان ،  -74

1981.  
75- �، مكتبة اLداب أميرة للطباعة ، القاھرة سلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية فتح P أحمد سليمان ، ا

2004.  
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  :مفھوم ا�سلوب 

إذ  ،ورـظ�ـــب�ـن من�اء ف�ي لس�ان الع�رب ورد ذكر ا�سلوب في كثير من المعاجم العربية، م�ن بينھ�ا م�ا ج�  

و يق�ال للس�طر م�ن النحي�ل أس�لوب و ك�ل طري�ق ممت�د فھ�و أس�لوب، ق�ال و ا�س�لوب الطري�ق و الوج�ه و :" ول قي

ا�سلوب الطريق تأخ�ذ فيـــ�ـه، و ا�س�لوب بالض�م الف�ن، أنتم في أسلوب سوء ، و يجمع أساليب و : المذھب، يقال 

  .)1(" في أفانين منه : أخذ ف2ن في أساليب من القول أي : يقال 

2ب ــل و أســــسلبه ثوبه و ھو سليب ، و أخذ سلب القتيـ: " فيقول  "  سلب "و قد تناول الزمخشري مادة   

حداد على الزوج �ب، و اــھا فھي مــسلـتـتسلبت و سلبت على مي لى الس2ب و ھو الحداد ، وـالقتلى، و لبست الثك

يب حس�نه ، و م�ن المج�از س�لبه ف�ؤاده و عقل�ه و ـ�ـطريقت�ه و ك2م�ه عل�ى أسال: و التسليب و س�لكت أس�لوب ف�2ن 

 أخ�ذ ول�دھا ، و: ر ســ�ـلب و ناق�ة س�لوبـرھا و شجـأخذ ورقھا و ثم: استلبه، و ھو مستلب العقل، و شجرة سليب 

  .)2(" أنفه في أسلوب إذا لم يلتفت يمنة و � يسرة : نوق س2ئب ، و يقال للمتكبر 

نفھ��م م��ن خ��2ل التع��ريفين أن مفھ��وم كلم��ة أس��لوب ارت��بط بمعني��ين أو بع��دين ؛ بع��د م��ادي ارت��يط مدلول��ه   

ي ارت��بط مدلول��ه يمين��ا و � يس��ارا ، و بع��د فن��ي أو معن��و ا�لتف��اتب��الطريق الممت��د أو الس��طر م��ن النخي��ل أو ع��دم 

طريقته و ك2م�ه عل�ى أس�اليب حس�نة ، أم�ا قول�ه أس�اليب : سلكت أسلوب ف2ن : بأساليب القول و أفانينه عندما قال

أفانين فھذا يعني أن مفھوم ا�سلوب لم يعد محصورا في ذلك المعنى اللغوي ب�ل ج�اوزه إل�ى معن�ى : من القول أي 

  .اصط2حي 

في اللغة "  STYLE"في اللغة العربية أي صلة بالجذر اللساني لكلمة " سلب " و ليس لھذا الجذر اللساني   

  .)3(، و ھي أداة الكتابة على ألواح الشمـع ) مرقم الشمع( تشير إلى "  STYLE"، و كلمة  ا�نجليزية

 و ف�ي أبس�ط معاني�ه ي�دل ا�س�لوب عل�ى طريق�ة التعبي�ر ف�ي: " ا�سلوب بأن�ه " معجم ا�سلوبية " و يحدد   

لعب السكواش أو الرسم ، و ربما يتحدث عن : الكتابة أو الك2م ، مثلما أن ھناك طريقة في عمل أشياء معينة مثل 

( ي ـــ���ـ، و ع��ن ك��2م ش���خص م��ا بأن���ه ذو أس��لوب ھزل) ORNATE(كتاب��ة ش��خص بأنھ���ا ذات أس��لوب منم���ق 

COMIC( )4(.  

  

  

  

  .471، ص1، ج1، بيروت ، ط دار صادر، )سلب( مادة   لسان العرب ،ابن منظور،   )1(

  .452، دار المعرفة ، بيروت ، ص  )سلب( مادة   ،أساس الب$غةالزمخشري،   )2(

  . 15، ص 2002، 1، المركز الثقافي العربي ، المغرب ،  ط) دراسة في أنشودة المطر للسياب( حسن ناظم، البنى ا*سلوبية   )3(

)4(  WLAES, KATIE, a dictionery of stylistics  20حسن ناظم، البنى ا*سلوبية ، ص :، نق$ عن .  
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�ت   �ا  و ـتقييمية فيمكن أن يكون ا�سلوب جي�دا أو رديئ� إيحائيةو بالنسبة لبعض الناس ، فإن لFسلوب د

إن أول معنى يترتب على التعريف السابق ھو أن ثم�ة أس�اليب مختلف�ة ف�ي مواق�ف مختلف�ة مث�ل ا�س�لوب الج�اد أو 

� يوجد اثنان لھما ا�سلوب نفس�ه  إذو ا�سلوب الھزلي كما أن الفعالية ذاتھا يمكن أن تحدث تنوعا أسلوبيا  المنمق

في لعب السكواش مث2 أو في الرسم أو كتابة مقالة ، و يمكن النظر إلى ا�سلوب بوصفه تنوعا ف�ي اس�تخدام اللغ�ة 

  .سواء أكانت أدبية أم غير أدبية 

، حي�ث نتح�دث )النظ�ام و القواع�د العام�ة ( حيث المعنى اللغوي العام يمكن أن تعن�ي و كلمة ا�سلوب من   

ف��ي مك��ان م��ا ، و يمك��ن أن تعن��ي ك��ذلك " أس��لوب العم��ل " ل��دى ش��عب م��ا ، أو " أس��لوب المعيش��ة " م��ث2 ع��ن 

 "خ�اصأس�لوب موس�يقى " ، أو الميل إلى سماع " أسلوب كاتب معين " ، حين نتحدث عن )  الخصائص الفردية(

  .)1( في أثاث منزل" بأسلوب ك2سيكي " أو التمتع 

بيي�ر " أن ا�س�لوب طريق�ة التعبي�ر بالكتاب�ة أو الك�2م ، و ھ�ذا بالتحدي�د م�ا نج�ده عنـ�ـد : و نستطيع الق�ول   

يوظ�ف  ،)2("ة ـطريقة للتعبيرعن الفك�ر بوس�اطة اللغ�" الذي يرى أن ا�سلوب ) PIERRE GEREAU" (جيرو 

ير ، و ھي نقد ـح ا�سلوبية أيضا، حيث يرى بأنھا ب2غة حديثة ذات شكل مضاعف، إنھا علم التعبمصطل" جيرو "

ا�س�لوبية  ) NOGALIS"(ســنوقالي"، كما يشير إلى أن أول من استخدم ھذا المصطلح ھو )3(ب الفردية ــلFسالي

  .)4(لديه تختلط مع الب2غة 

و ، ةــ و اتس�عت ، مم�ا جع�ل بعض�ھم يطل�ق عليھ�ا اس�م ا�سلوبي�و لقد توالت تحديدات ا�سلوب ـ فيما بعد   

أصبحا مصطلحين يكثر ترددھما في الدراسات ا�دبية و اللغوية الحديثة ، و ھناك من ي�رى أن مص�طلح ا�س�لوب 

و دائ�رة المص�طلح ا�ول أكث�ر : " حي�ث يق�ول " أحم�د دروي�ش " أكثر اتساعا من مصطلح ا�سلوبية، و م�ن ذل�ك 

نعن��ي و: " ، ث��م يوض��ح ك2م��ه ق��ائ2 )5("م��ن دائ��رة المص��طلح الث��اني عل��ى المس��تويين ا�فق��ي و الرأس��ي اتس��اعا 

دة و بالمس�توى الرأس�ي ـ�ـاورة أو متباعـ�ـتوى ا�فقي، ا�ستخدام المت�زامن للمص�طلح ف�ي حق�ول متع�ددة متجـبالمس

ال�ذي  ا�تس�اعي�ادة ف�ي التوض�يح نق�ول ان ،و ز)6("ا�ستخدام المتعاقب في فترات زمنية متتابعة داخ�ل حق�ل واح�ـد 

" ، " أس��لوب العم��ل "  " أس��لوب العـــ��ـيش: " مث��ل  أو المج��ا�ت ا�س��تخداماتيحقق��ه ا�س��لوب يك��ون ف��ي معظ��م 

  .الخ " ... أسلوب موسيقى خاص " ، " أسلوب الكتابة

  

  

  -أكتوبر( ، 1، ع5مناھجه، مجلة فصول في النقد ا*دبي ، مــــجأحمد درويش ، ا*سلوب و ا*سلوبية ، مدخل في المصطلح و حقول البحث و   )1(

  .60، ص  1984، عن الھيئة المصرية العامة للكتاب ، ) ديسمبر  -نوفمبر

  .60بيير جيرو ، ا*سلوب و ا*سلوبية ، ترجمة منذر عياشي ، مركز اLنماء القومي، بيروت، دط، دت، ص   )2(

  .05المرجع نفسه ، ص    )3(

  .05المرجع نفسه ، ص    )4(

  .60أحمد درويش ، ا*سلوب و ا*سلوبية ،  ص    )5(

  .60المرجع نفسه،  ص    )6(

  .أما استعما�ت مصطلح ا�سلوبية فمحدود، و مقصور على حقول الدراسات ا�دبية 
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إل�ى  نتشار، حيث إن ب�دايات ا�س�لوب تع�ود�و مصطلح ا�سلوب سبق مصطلح ا�سلوبية إلى الوجود و ا  

  .بداية القرن الخامس عشر، و بدايات ا�سلوبية تعود إلى بدايات القرن العشرين 

أحم��د " و مص��طلح ا�س��لوب واك��ب مص��طلح الب2غ��ة لفت��رة طويل��ة ، دون أي تع��ارض بينھم��ا، و يوض��ح   

تي تحملھ�ا كان ا�سلوب يقف من الب2غة موقف المساعد على تصنيف القواعد المعيارية ال:" ذلك بقوله " درويش 

  .)1(" إلى الفكر ا�دبي و العالمي منذ عھد الحضارة اOغريقية و كتابات أرسطو على نحو خاص 

ا�س��لوب : م الب2غي��ون الق��دماء ف��ي العص��ور الوس��طى بتقس��يم ا�س��لوب إل��ى أقس��ام ش��ھيرة، و ھ��ي كم��ا ق��ا  

" شاعر ــ�ـدھم ث2ث�ة كت�ب ش�ھيرة للالبسيط ، و ا�سلوب المتوسط ، وا�سلوب الس�امي ، و ھ�ي أس�اليب يمثلھ�ا عن�

ني�اذة ، و تمث�ل ا�ول�ى �قص�ائد ريفي�ة ـ قص�ائد زراعي�ة ـ و ملحمت�ه الش�ھيرة ا: ، و ھ�ي ) VERGIL" (فرجي�ل 

نموذجا لFسلوب البسيط و الثاني�ة نموذج�ا لFس�لوب المتوس�ط و الثالث�ة نموذج�ا لFس�لوب الس�امي ، و ھ�ذا التقس�يم 

  .)2(في ا�سلوب ) دائرة فرجيل : (  اشتھر عند الب2غيين باسم

  :)3( و ھي ممثلة في ھذا الرسم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .61،  ص  ا*سلوب و ا*سلوبيةأحمد درويش ،   )1(

  .61المرجع نفسه ، ص    )2(

  .14بيير جيرو ، ا*سلوب و ا*سلوبية ، ص    )3(
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مطروح في دائ�رة فرجي�ل ھ�و محاول�ة Oج�راء تقس�يم طبق�ي من خ2ل ھذا الرسم نلحظ أن التقسيم الث2ثي ال        

اجتم��اعي، و م��ن ث��م تت��وزع المف��ردات والص��ور و مظ��اھر الطبيع��ة وأس��ماء الحيوان��ات و ا��ت و ا�مك��ان عل��ى 

  .الطبقات الم2ئمة لھا 

مق�ال : (ھذا التقسيم الطبق�ي م�ن خ�2ل عمل�ه المشھ�ـور)  GEORGE BOVON"(جورج بوفون " لقد انتقد   

وأصبح ھذا  )1(" ا�سلوب ھو الرجــل " الذي أدان فيه فكرة أن ا�سلوب ھو الطبقة ، لينتھي إلى أن ) في ا�سلوب 

التعريف شائعا فيما بعد و ھو من التعريفات التي تنظر إلى ا�سلوب في ضوء ع2قته بالمؤلف وفض2 عن التقسيم 

أسلوبية تعبيرية وأسلوبية نفس�ية و أس�لوبية : ديدة أيضا منھا الذي شاھدناه في ا�سلوب، فإن لFسلوبية تصنيفات ع

حص�ائية أو كمي�ة و أس�لوبية الف�رد إبنيوية ، و ھناك من يقسمھا إلى أسلوبية تكوينية و أس�لوبية وظيفي�ة و أس�لوبية 

ھذه أس�لوبية سلوبية لسانية بحته ، و أسلوبية مطبقة على النقد ا�دبي، و أكما أن ثمة أسلوبية كبرى و صغرى، و .

راء Pراء، أو يكم�ل بعض�ھا بعض�ا إذا اختلط�ت حس�ب بع�ض اPيكمل بعضھا بعضا مادامت مستقلة حسب بع�ض ا

  .)2(ا�خرى 

" و تفضي بنا التصورات السابقة في ا�سلوب و ا�سلوبية إلى ضرورة تحديدھما من وجھ�ة نظ�ر خاص�ة   

ال، و يمك��ن أن نتص��ور ا�س��لوبية العام��ة دراس��ة فا�س��لوب يع��رف ض��من ح��دوده بالس��مة الخاص��ة لفع��ل م��ن ا�فع��

دراس�ة للتعبي�ر اللس�اني، أم�ا كلم�ة ... و تبق�ى ا�س�لوبية ... للع2قات بين الشكل و بين مجموع ا�سباب اOخبارية 

يھيمن على ... ا�سلوب نظام لساني خاص " ، و )3(" فھي تعني طريقة للتعبير عن الفكر بوساطة اللغة ... أسلوب 

عة من النصوص الشعرية يجري تفحصه و محاولة البرھنة على وجوده الجوھري من خ2ل استقراء طبيعة مجمو

ترابطاته و تحليل الخصائص التي تتمخض عن تلك الترابطات، و بھذه المحاولة تتحقق حركة تحليلية تكش�ف ع�ن 

و بھ�ذا ... 2ل النظ�ام نفس�ه من خ2ل الــنص و تكشف عن خصائص النص المتميزة من خ) ا�سلوب = النظام ( 

أنھا مجموعة من اOجراءات ا�داتية تمارس بھا مجموع�ة م�ن العملي�ات التحليلي�ة : تكون ا�سلوبية منھجا، بمعنى 

 .)4(... " التي ترمي إلى دراسة البنى اللسانية في النص الشعري 

ا�س�لوبية، و ل�ذلك يج�د الق�ارئ ا�س�لوب و  :و � يھمنا في ھذا البحث التحدث عن تداخل المصطلحين أي  

  .أثناء تصفحه لھذا البحث ورود المصطلحين معا في مواضع مختلفة 

  

  

  

  .61أحمد درويش ، ا*سلوب و ا*سلوبية ، ص    )1(

  .49بيير جيرو ، ا*سلوب و ا*سلوبية ، ص   )2(

  . 06المرجع نفسه ، ص   )3(

  .30حسن ناظم ، البنى ا*سلوبية ، ص   )4(

  

  

  :سلوب في التراث العربيا� 
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ورد مفھوم ا�سلوب في كثير من الدراسات في التراث العربي، و قد كان يعنى به الطريقة أو الكيفية التي   

يورد بھا المتكلم ك2مه ، فاعتنوا بالخطاب سواء كان شعرا أم نثرا، و اھتموا بالخصوص بنظم القرآن ونظم الشعر 

لة إعج�از الق�رآن ، حت�ى أنھ�م ح�اولوا مقارن�ة أس�لوب الق�رآن بأس�اليب أخ�رى م�ن ، كما أنھم وجھوا اھتمامھم لمسأ

نما يعرف القرآن من إو :" الذي يقول " ابن قتيبة " أساليب العرب لكي يثبتوا إعجاز القرآن، و نجد من بين ھؤ�ء 

ذا ارتج�ل ك2م�ا إلع�رب فالخطي�ب م�ن ا... كثر نظره، و اتسع علمه، و فھم مذاھب العرب و افتنانھا في ا�س�اليب 

شبه ذلك، لم يأت به من واد واحد ، بل يف�تن، فيختص�ر ت�ارة إرادة أفي نكاح أو حمالة أو تحضيض أو صلح أو ما 

التخفيف، و يطيل تارة إرادة اOفھام، و يك�رر ت�ارة إرادة التوكي�د، و يخف�ي بع�ض معاني�ه حت�ى يغم�ض عل�ى أكث�ر 

الشيء  و يكني عن الشيء و تكون عنايت�ه  ر الىـض ا�عجمين، و يشيالسامعين، و يكشف بعضھا حتى يفھمھا بع

و يظھ�ر لن�ا م�ن ك�2م اب�ن قتيب�ة أن�ه  )1("ام ـبالك2م على حسب الحال، و قدر الحف�ل، و كث�رة الحش�د، و ج2ل�ة المق�

لف�ت المواق�ف و حيث ان�ه كلم�ا اخت،ر في أداء المعنىيفتنان فيھا و طرق التعب�يحاول الربط بين تعدد ا�ساليب و ا

: " عندما علق على ك2م اب�ن قتيب�ة بقول�ه " محمد عبد المطلب " ا�حوال تعددت ا�ساليب، وھذا ما يوضحه أكثر 

و يبدو من نص بن قتيبة ربطه الواضح بين ا�سلوب وطرق أداء المعنى في نسق مختل�ف بحي�ث يك�ون لك�ل مق�ام 

أو�، ثم طبيعة الموضوع ثانيا و إلى مقدرة المتكلم و فنيت�ه ثالث�ا مقال ، فتعدد ا�ساليب راجع إلى اخت2ف الموقف 

، كما أنه ي�رى طبيع�ة ا�س�لوب عن�ده تمت�د لتش�مل ال�نص ا�دب�ي و م�ا يتخلل�ه م�ن خص�ائص ب2غي�ة م�ن حي�ث )2("

  .)3( اOيجاز و اOطناب ، و من حيث اOيضاح و اOبھام ، و من حيث التصريح و التضمين

ف��إن م��ن منظ��وره أن ا�س��لوب م��رتبط ب��ا�غراض الت��ي تتض��منھا الموض��وعات ، فكلم��ا " الخط��ابي " أم��ا   

تع��ددت المواض��يع و تنوع��ت أغراض��ھا ، اختلف��ت ا�س��اليب ف��ي ع��رض تل��ك ا�غ��راض، و يظھ��ر ذل��ك م��ن خ��2ل 

  الشاعرين فــي و ھو أن يجرى أحد : المقارنة بين الشعراء و ك2مه عن المعارضات في مذاھب الك2م فيقول 

  

 

  

  

  .11،10، ص1954، تأويل مشكل القرآن ، تحقيق أحمد صقر، دار احياء الكتب العربية، القاھـرة، دط، )أبو محمد عبد هللا بن مسلم( ابن قتيبة  )1(

  .12، ص  1994، 1، ط)لونجمان( محمد عبد المطلب ، الب$غة  و ا*سلوبية ، الشركة المصرية العالمية للنشر  )2(

   .12فسه ، ص  المرجع ن  )3(

  

  

خر في وصف ــن ا�من أساليب الك2م ، و واد من أوديته، فيكون أحدھما أبلغ في وصف ما كان من باله مأسلوب 

يل و شعر ا�عش�ى و ـــعدي في صفة الخـغة الجـبي دؤاد اOيادي و النابأه، و ذلك مثل أن تتأمل شعر ـما ھو بإزائ

  .)1(... "ا�خطل في نعت الخمر 

لFس�لوب، أم�ا ا�ول فق�د رب�ط ب�ين ا�س��لوب " الخط�ابي"و مفھ��وم " اب�ن قتيب�ة"اخ�ت2ف ب�ين مفھ�وم  ھن�اك  

  .وتنوعه بتعدد طرق أداء المعنى، أما الثاني فقد ربط ا�سلوب و تنوعه بتعدد ا�غراض و المواضيع 
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ل�ك ف�ي س�ياق حديث�ه و ذ" د�ئ�ل اOعج�از" فقد وردت كلمة أسلوب في كتاب�ه " عبد القاھر الجرجاني" أما   

حت�ذاء عن�د الش�عراء و أھ�ل العل�م بالش�عر و تق�ديره و تميي�زه أن �و اعل�م أن ا: " عن السرقات الشعرية حيث قال 

يبتدئ الشاعر في معنى له و غرض أسلوبا ـ و ا�سلوب الضرب من النظم و الطريقة فيه ـ فيعمد شاعر أخ�ر إل�ى 

  .)2(" قد احتذى على مثاله : ال فيق... ذلك ا�سلوب فيجيء به في شعره ، 

فھ��ذا يعن��ي أن��ه � يفص��ل مفھ��وم " ا�س��لوب ھ��و الض��رب م��ن ال��نظم : " عن��دما ق��ال " الجرج��اني"نلح��ظ م��ن ك��2م 

ا�سلوب عن النظم ، ب�ل ھ�و يط�ابق بينھم�ا، كم�ا أن�ه ي�ربط ا�س�لوب ب�بعض الخص�ائص التعبيري�ة، منھ�ا خاص�ية 

رد، ـ، فيجعل لنفسه نسقا و أسلوبا على ش�كل متف�عي أثناء تركيب ا�سلوبعلى و ستعارة، و التي يكون منشئھا �ا

  .)3("لھا أساليب كثيرة و مسالك دقيقة و مختلفة " فا�ستعارة 

ة أخ�رى، ــبين ا�سلوب و طريقة أداء المعنى عن طريقة خاصية تعبيري" عبد القاھر الجرجاني"كما ربط   

رة، وتحريك ـممث2 فھو في ا�كثر ينجلي لك بعد أن يحوجك إلى طلبه بالفكوھو أن المعنى إذا أتاك " وھي التمثيل 

، )4("واحتياج�ه أش�د  ،رـھ�ـب�اؤه أظإكث�ر، و أالخاطر له، و الھمة في طلبه، و ما كان منه ألطف، كان امتناعه عليك 

  .ليه انتباه المتلقي ، و يشغل به جميع مداركه إفا�ديب المبدع يعتمد أسلوبا مشوقا يشد 

و من بين الخصائص التعبيرية ا�خرى التي ربط الجرجاني بينھا و بين ا�سلوب ، ھي خاصية التشبيه و   

  ت ـشبيه في بيــھر التــد من خ2لھا على وجود رابطة بين ا�سلوب و أنماط التعبير ، و يظــالتي يؤك

  

  

  

، تحقيYق محمYد خلYف هللا و محمYد )ضYمن ثY$ث رسYائل فYي اعجYاز القYرآن ( ن الرماني و الخطابي و عبد القاھر الجرجاني، بيان اعجاز القرآ  )1(

  .65،66، ص  1968،  2زغلول س$م ، دار المعارف ، القاھرة ، ط 

  ةـــــــــYـ، صحح طبعه و علق حواشيه السيد محمد رشYيد رضYا، دار المعرفYة للطباع)في علم المعاني(عبد القاھر الجرجاني،  دaئل اLعجاز   )2(

  .361، ص 1982شر ، بيروت، لبنان، دط، ــو الن

  .50، ص  1978عبد القاھر الجرجاني، أسرار الب$غة ، دار المعرفة للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان، دط،    )3(

  .118ص   دaئل اLعجاز،    )4(

  

  

  

  " : عبد القاھر الجرجاني "و الذي علق عليه " محمد بن وھب " 

   حُ دَ تَ مْ يُ  ينَ حِ  ةِ يفَ لِ الخَ  هُ جْ وَ      هُ تَ رًّ غُ  أنU كَ  احَ بَ ا الصU دَ و بَ     

  

و اعل�م أن ھ�ذه ال�دعوى و إن : " فقد جعل وجه الخليفة أكمل و أتم في النور و الضياء م�ن الص�باح ، حي�ث يق�ول 

ن�ور :  � ي�دري أوجھ�ه أن�ور أم الص�بح ؟ و غرت�ه أض�وأ أم الب�در ؟ و ق�ولھم إذا أفرط�وا: كنت تراھا تشبه ق�ولھم 
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الصباح يخفى في ضوء وجھ�ه ، أو ن�ور الش�مس مس�روق م�ن جبين�ه ، و م�ا ج�رى ف�ي ھ�ذا ا�س�لوب  م�ن وج�وه 

  .)1(" اOغراق و المبالغة، فإن في الطريقة ا�ولى خ2بة و شيئا من السحر 

عن�د  و لم تتوقف الدراسات و البحث حول ا�سلوب و مفھومه عند ھذا الحد ، بل تواصلت، و ھذا ما نجده  

وق�د ق�رأ ) منھاج البلغاء و س�راج ا�دب�اء( الذي أفرد منھجا خاصا لدراسة ا�سلوب في كتابه " حازم القرطاجني" 

" أرسطو"   ومــــمن نظرية النظم متأثرا به و بأفكاره ، كما أنه اطلع على مفھ" عبد القاھر الجرجاني" ما جاء به 

و بأفكاره كذلك ، و قد جعل في دراسته النظم مقاب2 لFسلوب و م�ن  لFدب الذي يتصل بنظرية المحاكاة متأثرا به

تحديد مفھوم ا�سلوب متأثرا أحيانا بنظرة أرسطو إلى العمل الفني بحسبانه وحدة متكاملة تمتد لتشمل " ھنا حاول  

سلس�ل و ت�رابط م2حظا انتقال الشاعر من موضوع إلى موضوع في القصيدة الواحدة ف�ي ت... القطعة ا�دبية كلھا 

معنوي، و متأثرا أحيانا أخرى بالنظم و لكن مع ربطه بالصياغة اللفظية وبالع2قات النحوية عل�ى نح�و م�ا ق�ال ب�ه 

فا�س�لوب ھيئ�ة " ، فجعل بذلك ا�سلوب منصبا على المعاني ، و جعل النظم منصبا عل�ى ا�لف�اظ  )2(" عبد القاھر 

  .)3( " ھيئة تحصل عن التأليفات اللفظيةتحصل عن التأليفات المعنوية ، و النظم 

بھ�ذا المفھ��وم ع�ن ا�س�لوب ب��ل ربط�ه م�ن جھ��ة أخ�رى بطبيع�ة الج��نس " ح��ازم القرط�اجني " و ل�م يكت�ف   

د و ـ�ـالج: ع�ن قس�مين م�ن م�ذاھب الك�2م ، و ھم�ا ) منھاج البلغاء  و سراج ا�دباء( ا�دبي ، فقد تحدث في كتابه 

فأما الجد فھو مذھب من الك2م تصدر ا�قاويل فيه عن مروءة و عقل بنزاع الھمة و :" الھزل و ورد ذلك في قوله 

الھوى إلى ذلك ، و أما طريقة الھزل فإنھا مذھب في الك2م تصدر ا�قاويل فيه عن مجون و سخف بنزاع الھمة و 

  .)4("الھوى إلى ذلك 

  عر العربي، متأثرا في ذلك بما جاء ة أساس لتقسيم الشــھذه القسم" ني ــحازم القرطاج" و قد جعل   

  

  

  

  .195،194:،  ص المرجع السابق  )1(

  .28،27: محمد عبد المطلب ، الب$غة و ا*سلوبية ، ص   )2(

  .363، ص  1966ه ، تونس ، دط، لبلغاء و سراج ا*دباء ، تحقيق محمد الحبيب بن خوجمنھاج احازم القرطاجني،   )3(

  .127المرجع نفسه ، ص  )4(

  

  

ف�ي قس�مي الكومي�ديا و التراجي�ديا، ث�م ع�اد بع�د ذل�ك ليس�وي  ب�ين ال�نظم و ا�س�لوب مفسـ�ـرا ب�ذلك " أرسطو " به 

" د ـــ�ـاOعجاز القرآني بأن أس�لوب الق�رآن مط�رد ف�ي الفص�احة و الب2غ�ة ،وھ�ذا م�ا ي�دخل تح�ت مفھ�وم ال�نظم عن

ي تحديد مفھوم ا�سلوب فجعله مرة مرتبط بالتأليفات قد تردد ف" حازم القرطاجني" ، و بذلك نلحظ أن " الجرجاني

  . المعنوية، و مرة ثانية مرتبط بالجنس ا�دبي و طبيعته ، و مرة ثالثة بالفصاحة والب2غة

الذي تناوله بالحديث في فصل من فصول مقدمته " ابن خلدون " و من بين الذين بحثوا في ا�سلوب أيضا   

فاعلم أنھا عبارة عندھم عن المنوال الذي : " ، حيث يقول ) لشعر و وجه تعلمهفصل صناعة ا( الذي أطلق عليه 
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تنسج فيه التراكيب ، أو القالب الذي يفرغ فيه ، و � يرجع إلى الك2م باعتبار إفادته كمال المعنى الذي ھو وظيفة 

ة و البيان ، و � باعتبار ـــغاOعراب ، و � باعتبار إفادته أصل المعنى من خواص التراكيب الذي ھو وظيفة الب2

فھذه العلوم الث2ثة خارجة عن ھذه الصناعة الشعرية، و . الوزن كما استعمله العرب فيه الذي ھو وظيفة العروض

و تلك الصورة ينتزعھا .إنما ترجع إلى صورة ذھنية للتراكيب المنتظمة كلية باعتبار انطباقھا على تركيب خاص 

، ثم ينتقي التراكيب الصحيحة عند المنوال أوھا في الخيال كالقالب ب و أشخاصھا و يصيرالذھن من أعيان التراكي

العرب باعتبار اOعراب و البيان ؛ فيرصھا فيه رصا ، كما يفعله البناء في القالب أو النساج في المنوال ،حتى 

يحة باعتبار ملكة اللسان العربي يتسع القالب بحصول التراكيب الوافية بمقصود الك2م ، و يقع على الصورة الصح

  .)1("فيه ، كان لكل فن من الك2م أساليب تختص به 

في حديثه ع�ن ا�س�لوب رك�ز عل�ى الق�درة اللغوي�ة ل�دى اOنس�ان، و ھ�و يعتق�د ب�أن أھ�م " ابن خلدون " إن   

ض ، كم�ا أن�ه جع�ل مقومات ھذه القدرة أن يكون الفرد على عل�م بالقواع�د النحوي�ة و الص�رفية و الب2غ�ة و الع�رو

ا�سلوب ھو القالب الذي تصب فيه التراكيب أو كالقالب الذي يبنى فيه أو كالمنوال الذي ينسج فيه ، ف�ان حي�د عن�ه 

  .فقد فسد بناؤه أو نسجه 

ن ك��ل الدراس��ات الس��ابقة عن��د الع��رب الق�دامى و الت��ي عني��ت با�س��لوب ، ت��دخل ف��ي مج��ال إنق�ول أخي��را ،   

لم تأسس نظرية أسلوبية متكاملة ، فھي إرھاصات في ھذا المج�ال اس�تثمرتھا بع�ض " � أنھا الدراسات ا�سلوبية إ

     .)2( "المباحث في اللغة و الب2غة و النقد و الدراسات القرآنية و لكنھا لم تطورھا �ن تصبح علما لFسلوب

  

  

  

  .1100 ،1099، ص  1979،  2، ط 1النشر، بيروت ، لبنان، معبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، دار الكتاب اللبناني للطباعة و   )1(

،دار ھومة للطباعة و النشرو التوزيع ، )ا*سلوبية و ا*سلوب( نور الدين السد ، ا*سلويبة و تحليل الخطاب ، دراسة في النقد العربي الحديث   )2(

  .130، ص  1997، دط، 1الجزائر ، ج

  

  

  

  : مفھوم ا�سلوب في نظرية ا�يصال 

و    "ابـ�ـالمخاط�ب ، المخاط�ب ، الخط: " ، و ھ�ي  ـ�ـةإن عملية اOيصال ترتكز على ث�2ث دع�ائم رئيس  

و " ة ــ�طاب عماد الدراسة ا�سلوبية و ذلك أنھ�ا تح�دد خصائص�ه ا�س�لوبية و مكونات�ه اللغوي�ة و الجماليخيشكل ال

  .)1("ث2ث أو ث2ثتھا متعاضدة متفاعلةالركائز الليس من نظرية في تحديد ا�سلوب  إ� اعتمدت أصوليا احدى ھذه 

  : و سندرج مفھوم ا�سلوب باعتبار دعائم نظرية اOيصال كالتالي   

    :ب باعتبار المخاطِ > 1  
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و يعرف ا�سلوب من ھ�ذا المنظ�ور بأن�ه الكاش�ف ل�نمط التفكي�ر عن�د ص�احبه ، إذ يعب�ر تعبي�را ك�ام2 ع�ن   

اOنسانية ،و يبين كيفية نظره إلى ا�شياء و بالتالي فل�يس ھن�اك انفص�ال ب�ين  شخصيته ، و يعكس أفكاره و صفاته

ا�س�لوب : " الت�ي تق�ول " بيف�ون" الكاتب و أسلوبه ، بل أن ھناك التحام بينھما ، و ھذا ما تأكده المقولة الشھيرة ل�ـ

يب�ين حبه و خ�والج نفس�ه وعن مكنونات ص�او يظھر لنا ھذا من خ2ل ا�سلوب الذي يكشف لنا " ھو الرجل نفسه 

لك�ل أس�لوب ص�ورة خاص�ة بص�احبه " لنا اOنفعا�ت و ا�حاسيس و العواطف التي حركت فكره و يعن�ي ذل�ك أن 

تبين طريقة تفكيره و كيفية نظره إلى ا�شياء و تفسيره لھا و طبيعة انفعا�ته ، فالذاتية ھي أساس تكوين ا�س�لوب 

 ")2(.  

ه و ــــ��ـة الم��رآة العاكس��ة لوج��ه ص��احبھا، و يظھ��ر م��ن خ2لھ��ا ك��ل خباي��ا نفسإذن فا�س��لوب يعتب��ر بمثاب��  

 اـعندم�" عب�د الس�2م المس�دي" ا ، و تعكس مقومات شخصيته الفنية و طبيعت�ه اOنس�انية ، و ھ�ذا م�ا أك�ده ـظاھرھ

س�ان ، م�ا ظھ�ر ھكذا تتنزل نظرية تحديد ا�سلوب منزل�ة لوح�ة اOس�قاط الكاش�فة لمخب�آت شخص�ية اOنو:" ال ــــق

منھا في الخطاب و ما بطن ، ما صرح به و م�ا ض�من ، فا�س�لوب جس�ر إل�ى مقاص�د ص�احبه م�ن حي�ث ان�ه قن�اة 

  .)3("العبور الى مقومات شخصيته � الفنية فحسب بل الوجودية مطلقا 

رة تعريف ا�سلوب ينص�ب بداھ�ة عل�ى ھ�ذا العنص�ر اللفظ�ي، فھ�و الص�و" فيرى أن " أحمد الشايب " أما   

اللفظية التي يعبر بھا عن المعاني أو نظم الك2م و تأليفه �داء ا�فكار و عرض الخيال ، أو ھ�و العب�ارات اللفظي�ة 

  .)4(" المنسقة �داء المعاني 

  

  

  .57ص  ،1977 دط، عبد الس$م المسدي ، ا*سلوبية و ا*سلوب نحو بديل ألسني في نقد ا*دب ، الدار العربية للكتاب، تونس ،  )1(

  .134، ص   1999 دط، أحمد الشايب ، ا*سلوب ، دارسة ب$غية تحليلية *صول ا*ساليب ا*دبية، مكتبة النھضة المصرية،  )2(

  .64،63، ص السابقالمرجع   )3(

  .46المرجع السابق ، ص    )4(

  

  

د أس�اليبھا ف�ي الكتاب�ة ات و تع�دكما أننا نجد اخت2فا في ا�س�اليب، و ھ�ذا م�ا ن�راه ف�ي النص�وص و الخطاب�  

 لوب، إ�ــ�ـالتميز و التفرد في ا�سا�سلوبي من شخص إلى آخر مما يخلق  ا�خت2فالتعبير عن ا�فكار، و ھذا و

ا�لفاظ و أخرى تجعله يحاكي بعض ا�فكار و أن ھذا التفرد ا�سلوبي � يمنع من وجود بعض التأثر بأساليب أدبية

� يس�تخدم سانية و التنوع في أسلوب الكتاب�ةمھما أوتي من المھارة اللغوية و القدرة الل" العبارات، إ� أن الكاتب  ،

،  )1(" البنية اللغوية المتاحة له عندما يتحدث أو يكتب اللغ�ة  إمكانياتكل المعجم الذي تعرفه لغته و � يفيد من كل 

التي يكتبھ�ا و الت�ي يس�عى بھ�ا إل�ى الت�أثير ف�ي عق�ول و المفردات  فاظلختيار و انتقاء ا�اذلك أنه عند الكتابة يقوم ب

  .)2( المتلقين ، فا�سلوب ھنا يكون اختيارا من ضمن اOمكانات اللغوية

  .مقصود �نه مرتبط بعملية اOخبار و نقل معلومات يريد الكاتب نقلھا إلى المتلقي  ا�ختيارو � شك أن ھذا 
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    :ب باعتبار المخاطَ > 2  

ب و ــــ��ـع��ن أح��دھا وھ��ي المخاط ا�س��تغناءتقتض��ي وج��ود ث��2ث أرك��ان � يمك��ن  ةإب��2 غي�� إن أي عملي��ة  

المخاطب و الخطاب، و � يمكن أن نتصور بأي حال من ا�حوال وجود مرسل دون مرسل إلي�ه يوج�ه ل�ه خطاب�ه 

الذي يحق له قبوله أو أو ك2مه، فالمرسل إليه أو المتلقي ھو الذي يحكم على جودة ھذا الخطاب أو رداءته ، و ھو 

رفضه ، و الكاتب أو المرسل يدرك جيدا بأن ھناك من يتلقى كتاباته و يصدر أحكاما عليھا ، فھو � يحس بقيمة ما 

إل��ى  ا�ض��طراريبدع��ه دون وج��ود متل��ق لھ��ذه النص��وص ، و بالت��الي فعل��ى الكات��ب أن يكت��ب بلغ��ة مفھوم��ة دون 

س، و أن يعمد إلى انتقاء ألفاظه التي تعب�ر ع�ن أفك�اره تعبي�را دقيق�ا، و الت�ي استخدام اللغة المتداولة بين أوساط النا

  .يريد إيصالھا للقارئ حتى يتمكن من التأثير فيه و إقناعه

ال�نص و الق�ارئ عنص�ران م�ؤثران ك�ل ف�ي اPخ�ر، ا�ول ي�ؤثر م�ن حي�ث إن�ه أداة " و من ھنا نستنتج أن   

ـ و تأثير الثاني في أنه يبعث الحياة في النص و يبث فيه الروح فيح�دث  ل_قناع و التأثير و ھما غاية كل شكل فني

  .)3(" التفاعل بين البعدين ـ النص و التلقي 

  

  

  

  

  

  .13، ص   1978،  1محمود فھمي حجازي ، مدخل إلى علم اللغة ، دار الثقافة للطباعة و النشر، القاھرة، ط  )1(

  .26، ص   1984،  2إحصائية ، دار الفكر العربي، القاھرة ، طسعد مصلوح ، ا*سلوب  دارسة لغوية   )2(

  .23، ص 2004فتح هللا أحمد سليمان ، ا*سلوبية مدخل نظري و دراسة تطبيقية ، مكتبة اfداب أمير ة للطباعة ، القاھرة،   )3(

  

  

ى أن ا�س�لوب مجموع�ة أل�وان يص�طبغ بھ�ا الخط�اب ليص�ل بفض�لھا إل�) GEREAU" (جي�رو " و يرى   

يل�ح عل�ى أن ا�س�لوب ھ�و ) DELOVER" ( دي ل�وفر" إقناع القارئ و إمتاعه و ش�د انتباھ�ه و إث�ارة خيال�ه، و 

أن ا�سلوب يمكن أن ، الذي يرى )1( "أحمد الشايب" و " كو�ن " سلطان العبارة إذ تستبد بنا، و كذلك فعل كل من 

  .)2("الفن ا�دبي الذي يتخذه ا�ديب وسيلة ل_قناع أو التأثـير " يكون له معنى أوسع فيشمل 

ھو ي فلك واحد و بينھا قاسم مشترك وو مھما تعددت تعريفات ا�سلوب باعتبار المخاطب إ� أنھا تدور ف   

  ...خيال  إثارةأو شد انتباه أو  إقناعاعا أو تركيزھا على أثر ا�سلوب على المتلقي فقد يكون ذلك إمتا

" ريفاتير " و حين نتكلم عن مفھوم ا�سلوب باعتبار المخاطب، فإنه من الضروري أن نشير إلى جھــود    

)RIVATER  ( سلوب حين حدده معتم�دا عل�ى أث�ر الك�2م ف�ي المتقب�لFالذي طور من ھذا المنظور التعريفي ل "

إليھا بحيث إذا غفل عنھا شوه ال�نص و  ا�نتباهض عناصر سلسلة الك2م و حمل القارئ على فيعرفه بـأنه إبراز بع

�ت تمييزية خاصة �  .)3(" إذا حللھا،وجد لھا د
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ف�ي التحلي�ل ا�س�لوبي لل�نص � يك�ون م�ن ال�نص مباش�رة و إنم�ا  ا�نط2قأن " ريفاتير" ومن ھنا اعتبر    

  . حول النص ينطلق من ا�حكام التي يصدرھا القارئ

للمتلقي بعدا ذا  أھمية كبيرة في التحليل ا�سلوبي و قد ب�رز لمن�اھج النق�د الح�ديث م�ا يع�رف " ريفاتير" لقد أعطى 

  .بنظرية القارئ في النص و التي تركز على كيفية تعامل القارئ مع النص 

ي�ر و التحدي�د ق�د أكس�ب ف�2 ش�ك إذن أن دخ�ول عنص�ر المتقب�ل ـ قارئ�ا ك�ان أو س�امعا ـ  ف�ي ج�دل التنظ"   

  .ـ أساسي في عملية التوصيل إذن ـفالمتلقي ، )4(" النظرية ا�سلوبية ثراء في تعريف موضوعھا و ھو ا�سلوب 

  

  

  

  

  

  

  

  .79عبد الس$م المسدي ، ا*سلوبية و ا*سلوب ، ص   )1(

  .41أحمد الشايب ، ا*سلوب، ص   )2(

  .79المرجع السابق ،  ص   )3(

  .83،82نفسه ،  ص  المرجع  )4(

  

  

  

    :اب طَ خِ باعتبار ال >3  

، و ھذا ما كان )الك2م( لقد قامت الدراسات اللغوية بتقسيم النظام اللغوي إلى قسمين، ھما اللغة و الخطاب   

  .و التي تسمى بالثنائية اللغوية) F.DE SOSSUR" (فردينان دي سوسير" على يد العالم السويسري 

 ا�س�تعمالاللغة، فالمقصود بھا تلك الكائنة في طيات المعاجم، و الشق الثاني المتعلق بمج�ال أما الشق ا�ول و ھو 

  .أو لغة التداول و التخاطب

و كما أن النظام اللغوي مقسم إلى لغة و خطاب أو ك2م، فإن الخطاب بدوره مقسم إلى ثنائية أخرى فرعية   

  .و ھي الخطاب العادي و الخطاب اOبداعي

  :لك جليا من خ2ل ھذا الشكل و يتضح ذ

  لغة                

  خطاب عادي            النظام اللغوي           

  ) ك2م ( خطاب                

  خطاب إبداعي                         



 - 13  -

  

أما الخطاب العادي فھو لغة التخاطب العادي�ة الت�ي � تحت�اج إل�ى جھ�د و عن�اء لفھ�م المقص�ود منھ�ا، �نھ�ا   

  .جيه خطاب مباشر و بصورة واضحة مخاطبا بذلك العقلتعتمد تو

أما الخطاب اOبداعي فھو يخاطب العاطفة و الوج�دان محرك�ا أحاس�يس المتلق�ي مح�او� الت�أثير في�ه، و ق�د   

  .يفھم دون جھد، و قد يحتاج إلى إمعان و تركيز لفھم المراد منه

" ھا ــا�سلوب يركز على طريقة استخدامھا وأدائو إذا كانت الدراسات اللغوية تركز على اللغة فإن علم " 
)1(.   

اب، و ــالع2مة المميزة لنوعية مظھر الك2م داخل حدود الخط: " و من ھنا يمكن أن نعرف ا�سلوب بأنه 

تلك السمة إنم�ا ھ�ي ش�بكة تق�اطع ال�دوال بالم�دلو�ت و مجم�وع ع2ئ�ق بعض�ھا ب�بعض م�ن ذل�ك كل�ه تتك�ون البني�ة 

  .)2( "و ھي ذاتھا أسلوبه النوعية للنص 

  

  

  

  .09،  ص 2003،  1موسى سامح ربابعة، ا*سلوبية مفاھيمھا و تجلياتھا ، دار الكندي للنشر و التوزيع، ا*ردن، ط  )1(

  .86عبد الس$م المسدي ، ا*سلوبية و ا*سلوب ، ص    )2(

  

  

  

و الرس�الة الت�ي تحملھ�ا الع2ق�ات من أن ا�سلوب ھ�)  HILL" (ھيل " و يقترب من ھذا التصور ما يراه 

  .)1( الموجودة بين العناصر اللغوية � في مستوى الجملة و إنما في مستوى إطار أوسع منھا كالنص أو الك2م 

"   اــــ�أم. )2(فقد وس�ع د�ل�ة ا�س�لوب بم�ا ش�مل الھيك�ل الكل�ي لل�نص ) HALMSELF" (ھالمسلف " أما 

ن ا�س��لوب ھ��و مس��بار الق��انون الم��نظم للع��الم ال��داخلي ف��ي ال��نص فيق��رر ب��أ) STAROBENSKI"(ستاروبنس��كي

  .)3(ا�دبي 

 إيح��������اءاتو ھن��������اك م��������ن يرك��������ز عل��������ى م��������ا تخفي��������ه الكلم��������ات و الجم��������ل م��������ن وظ��������ائف و 

  .)4(يرى أن النص ا�دبي خطاب تغلبت فيه الوظيفة الشعرية للك2م  (JACKOBSON)"جاكبسون"فـ

دق لFس��لوب فإن��ه يتوج��ب علين��ا أن نؤل��ف ب��ين التعريف��ات و إذا أردن��ا أن نحص��ل عل��ى تعري��ف أش��مل و أ  

ع�ن مجموع�ة م�ن العناص�ر اللغوي�ة  ، ف�إن ا�س�لوب عب�ارة"المخاط�ب، المخاط�ب ، الخط�اب:" بمنطلقاتھا الث2ث�ة 

الجمالية بإمكانھا إثراء الخطاب ، و الذي من خ2له يتم الكشف عن ذات الكاتب أما العناص�ر الجمالي�ة فت�ؤثر ف�ي و

  .لمتلقي نفس ا
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  .87، ص المرجع السابق  )1(

  .88المرجع نفسه ، ص   )2(

  .89، ص   نفسهالمرجع   )3(

  .88، ص  نفسهالمرجع   )4(

  

  

  

  

  

  

  :اتجاھات ا�سلوبية   

  

  : ا�سلوبية التعبيرية  /1  

وس��ير فردينان��د ديس( التلمي��ذ النجي��ب �س��تاذه )  CHARL BALI) (1865-1947ش��ارل ب��الي (يع��د   

FERDINAND DE SOSSUR ( و خليفته في تدريس اللس�انيات العام�ة بجامع�ة جني�ف ، و ق�د ص�در ل�ه ع�ام

) المجم�ل ف�ي ا�س�لوبية(بكت�اب آخ�ر و ھ�و    1905، ثم أتبعه عام ) مقال في ا�سلوبية  الفرنسية ( كتاب  1902

، فھو من الرواد المؤسسين )1(" موضوعھا  وقد أسس ـ معتمدا قواعد عق2نية ـ أسلوبية التعبير و عمل على تعريف

العلم ال�ذي ي�درس وق�ائع التعبي�ر اللغ�وي م�ن ناحي�ة محتواھ�ا " ھــي  ا�سلوبيةلFسلوبية التعبيرية ، و في رأيه أن 

  .)2("العاطفي ، أي التعبير عن واقع الحساسية الشعورية من خ2ل اللغة و واقع اللغة عبر ھذه الحساسية 

ف�ي تحليل�ه للوق�ائع اللغوي�ة ح�ول المض�امين الوجداني�ة ف�ي لغ�ة الف�رد ، حي�ث ق�ام بتقس�يم ) يبال(و قد ركز   

ا�نفع�ا�ت والكثاف�ة الوجداني�ة م�ا ھ�و حام�ل لذات�ه ، و م�ا ھ�و مش�حون ب�العواطف و : " الواقع اللغوي إلى نوعين 

، و ھ�ذا يعن�ي أن  )3(" ال�ـنص  ت�دور ح�ول أب�رز المفارق�ـات العاطفي�ة الت�ي تجس�دھا ف�ي ا�ستقصائيةطريقة بالي و

  ) .شارل بالي ( المضمون الوجداني للغة يشكل موضوع ا�سلوبية عند 

أن كل فكرة في اللغة ضمن سياق وجداني تعد موضع اعتبار إما عند المتكلم   وإما عن�د ) بالي ( و يعتبر   

، فھ�ذا يعب�ر ) أوه ، ھي�ا افع�ل ( أو ) افع�ل  أوه ، نع�م( بدون أي نبر ، أو أقول )  افعل ھذا ( السامع في قولنا مث2
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، فك�ل ھ�ذه التراكي�ب م�ع اخت2فھ�ا .)4(عن انفعالي و نفاذ صبري ، و ھذا ا�مر يح�دد الع2ق�ة ب�ين اPم�ر و المتلق�ي 

بل تعبر كذلك عن العواطف  حسبفھي تتضمن طابع وجداني مختلف في كل مرة ، فاللغة ھنا � تعبر عن الواقع ف

تحدي�د أنم�اط التعبي�ر الت�ي " الوج�داني ، فمھم�ة عل�م ا�س�لوب ھ�ي  ا�نفع�التبدو ممزوجة بشيء من  ، فكل عبارة

تترجم في فترة معينة حركات فكر و شعور المتحدثين باللغة و دراسة التأثيرات العفوي�ة الناجم�ة ع�ن ھ�ذه ا�نم�اط 

  يدرس التعبير في الوســـط ) بالي ( عند ى أن علم ا�سـلوب ، بمعن)5(" لدى السامعين و القراء 

  

  

  

  .34بيير جيرو ، ا*سلوب وا*سلوبية ، ص    )1(

  .17،  ص  1985، 1و إجراءاته ، منشورات دار ا*فاق الجديدة ، بيروت، ط ؤهص$ح فضل ، علم ا*سلوب مباد  )2(

  .60، ص1نور الدين السد، ا*سلوبية و تحليل الخطاب ،ج  )3(

  .35،  ص *سلوب و ا*سلوبيةابيير جيرو ،: أنظر  )4(

  .19،  ص  علم ا*سلوبص$ح فضل ،   )5(

  

  

نظرته إلى اللغة بوصفھا مؤسسة اجتماعية " ك أن  ـــأي في اللغة الشائعة و التلقائية لغة ا�ستعمال، ذلا�جتماعي 

ن دائرة اھتمامه و نحاھا عن لغة ا�دب ع) بالي ( د ــ، و بذلك فقد أبع )1("و ليست مجرد أبنية أو نظام من القواعد 

اعتقاده أن وجود ا�س�لوبية � يس�تلزم وج�ود " اللغة ا�دبية عن الدراسة ا�سلوبية  إقصائهأسلوبيته ، و من أسباب 

ا�سلوب و خلو ا�خرى منه  إحداھماو اللغة ا�دبية � يكمن في تضمن  ا�عتياديةاللغة ا�دبية ، فالفرق بين اللغة 

، فلغ�ة ا�دب تق�وم عل�ى عملي�ة اختي�ار واعي�ة و يوظفھ�ا ا�دي�ب )2(" بينھما يكمن في وع�ي الم�تكلم  ، بل أن الفرق

لغ�ة ا�دب ف�ي دراس�ته ) ب�الي ( ل ـ�ـة و عفوي�ة ل�ذلك أھمـفھ�ي لغ�ة غي�ر واعي� ا�عتيادي�ةتوظيفا جماليا، أم�ا اللغ�ة 

  .ا�سلوبية 

 رنسية، و أجرى العديد من اOج�راءات ف�ي دراس�ته منھ�اأسلوبيته التعبيرية على اللغة الف) بالي ( لقد طبق   

مث�ل عن�د ...و ا�حتكام إلى المقارن�ة والترجم�ة"أنه لجأ إلى المقارنة و الترجمة  للوصول إلى ملمح أسلوبي معين، 

بالي أھم إجراء يبرز الم2مح ا�سلوبية في لغة من اللغ�ات ،فالخاص�ية اللغوي�ة � تعن�ي ح�دث ال�ذي يس�تخدمھا ك�ل 

  .)3("يوم بطريقة عفوية، و لكنھا تدھش الم2حظ الذي يقارنھا بغيرھا من اللغات، خاصة إذا كان الم2حظ أجنبيا

تھ��تم ب��إبراز ك��ل الوس��ائل التعبيري��ة الموج��ودة ف��ي اللغ��ة التلقائي��ة حت��ى يس��تجلي ك��ل ) ب��الي ( إن أس��لوبية   

بمعنى أن موضوع التحلي�ل ا�س�لوبي عن�د ب�الي " فسية و الن ا�جتماعيةالظواھر العاطفية و اOرادية و الجمالية و 

ھو الخط�اب اللس�اني بص�فة عام�ة و لكن�ه يحص�ر مج�ال ا�س�لوبية ف�ي الق�يم اOخباري�ة الت�ي يش�تمل عليھ�ا الح�دث 

د�لية ، و تعبيرية ، و تأثيرية ، و يكون بھذا التأس�يس العلم�ي ق�د ح�دد لFس�لوبية بع�ض مج�ا�ت : اللغوي بأبعاده 

  .)4(" ل التحلي
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قد أخذت عنه ، أو استفادت منه إما ف�ي الم�نھج ) بالي ( و الجدير بالذكر أن كل الدراسات التي جاءت بعد   

م ــــأو في الموضوع ، و ھكذا اكتملت ا�سلوبية مع بالي ، إ� أن ھناك من انتقد بالي و على رأسھم أتباعھم أنفسھ

فعزل��وا ) " MARSEL KRASSOال كراس��و مارس��( و ) JOHN MAROZO  ج��ون م��اروزو ( أمث��ال 

، و م�ن )5(" اب اOخباري الصرف و قصروا عليھا الخطاب الفني فأعادوا لقيصر ما لقيص�ر ـلوبية عن الخطــا�س

  تركز على الخطـــاب ) بالي ( ة بعد ـــات ا�سلوبيـــت كل الدراســـثم أصبح

  

  

  

  

  .33ص  ،2002، 1ط دة المطر للسياب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،حسن ناظم، البنى ا*سلوبية، دراسة في أنشو  )1(

  .33ص  المرجع نفسه،   )2(

  .34ص$ح فضل ، علم ا*سلوب ،  ص    )3(

  .64نور الدين السد ، ا*سلوبية و تحليل الخطاب ،  ص    )4(

  .38عبد الس$م المسدي ، ا*سلوب و ا*سلوبية ، ص    )5(

  

فأسلوبية التعبير كما صممھا  بالي تعبيرية بحته و � تعني إ� اOيصال الم�ألوف و العف�وي ، و تس�تبعد " دبي ، ا�

  .)1("و التعبير ا�دبــي  ا�نطباعية، و ا�سلوبية توسعت فيما بعد فشملت دراسة القيم أدبيكل اھتمام جمالي أو 

) LEION SPIDZERليون سبيتزر( على يد ا�لماني و من خ2ل ردود الفعل ھذه نشأت أسلوبية جديدة   

  .و ھي ا�سلوبية النفسية أو التكوينية 

  

  : ا�سلوبية النفسية   /2  

ا�س�لوبية التعبيري�ة الت�ي كان�ت تھ�تم باللغ�ة العادي�ة � اللغ�ة ا�دبي�ة ، و ھ�ذا  ،ا�تج�اهلقد مھ�د لظھ�ور ھ�ذا   

الذي ربط فيه اOنسان و ) علم الجمال ( كتابه  خاصةو  من أعمال) KROTCHAكروتشه ( إلى ما قدمه  إضافة

ك�ارل (الجمالي�ة، باOض�افة إل�ى دراس�ة  اس�تقطاب للدراس�ات اللغة بع2قة مثالية ، و ركز فيه على اOنسان كمرك�ز

ال�ذي يص�ب تركي�زه في�ه عل�ى ) أص�ول الوض�عية المثالي�ة ف�ي عل�م اللغ�ة ( بعن�وان ) CARL FOSLERفوس�لر 

النفسية ، فكل ھذه العوامل أظھرت للوجود )  FRUIDفرويد (، ضف إلى ذلك دراسات )2(قته باللغة المتكلم و ع2

المت�أثر بأعم�ال ) 1960-1887) (لي�ون س�بيتزر(ھو   ا�تجاهما يسمى با�سلوبية النفسية و من أبرز أصحاب ھذا 

  .من سبقوه في مجال أسلوبية الفرد 

ع2ق�ة القائم�ة ب�ين المؤل�ف و نص��ه ا�دب�ي ، وھ�ي ترص�د التعبي��ر ف�ي دراس��ة ال) س�بيتزر( تبح�ث أس�لوبية   

و ھ�ذا اOتج�اه ا�س�لوبي " ع2قته بالمؤلف كما تبحث في السباب التي تجعل من ا�سلوب يتوجه وجھة خاص�ة ، و

" ي ـــ�البحث في أوجه التراكيب و وظيفتھا في نظام اللغ�ة إل�ى العل�ل و ا�س�باب المتعلق�ة بالخط�اب ا�دب.. تجاوز 

من اللغة في دراس�ة ) سبيتزر ( بذاتية ا�سلوب و فرديته، و أفاد  ا�تجاه، و السبب في ذلك يكمن في اعتقاد ھذا )3(



 - 17  -

النصوص ا�دبية و دراسة ا�سلوب الفردي لFديب، من خ2ل اعتم�اده  عل�ى الكش�ف ع�ن ملم�ح أو م2م�ح لغوي�ة 

فق�د ) كروتش�ه(و) BROGHSONبروغس�ون ( و ) وس�لرك�ارل ف( تشكل ظاھرة أسلوبية ، و إلى جانب تأثره ب

و تحلي2ته النفسية عام2 مساعدا في دراسته الجوانب السيكولوجية للمؤلف و ) فرويد( كان تأثره بالعالم النمساوي 

  .دراسة العالم النفسي الذي جعل منه مبدعا

 

 

  

  

  .44بيير جيرو ، ا*سلوب و ا* سلوبية ، ص    )1(

  .67السد ، ا*سلوبية و تحليل الخطاب ، ص  نور الدين   )2(

  .67المرجع نفسه ، ص    )3(

  

  

جسر تساھم ا�سلوبية فيه ـ بين اللسانيات و تاريخ ا�دب ، إ� أنه اصطدم  إقامةھو ) سبيتزر( كان طموح   

�نحرافاتاوصف ما ھو شخصي و لكن مع تأم2ته اكتشف التوازي الذي يمكن م2حظته بين  إمكانيةبحقيقة عدم  

( ف�ي كتاب�ه ) س�بيتزر(، يق�ول )1(ا�سلوبية عن النھج القياسي ، و بين التحول الذي يحدث ف�ي نفس�ية عص�ر مع�ـين 

ا�س�لوبي الف�ردي ع�ن نھ�ج قياس�ي ، �ب�د و أن يكش�ف ع�ن تح�ول ف�ي  ا�نح�رافأن ):" علم اللغة و ت�اريخ ا�دب

إلى شكل لغوي و �بد أن يكون ھ�ذا الش�كل جدي�دا ، فھ�2  نفسية العصر ، تحول شعر به الكاتب و أراد أن يترجمه

يمكن تحديد الخطوة التاريخية نفسيا و لغوي�ا عل�ى الس�واء ؟ و م�ن المس�لم ب�ه أن تحدي�د بداي�ة تجدي�د اللغ�وي يك�ون 

من ، و )2("اللغوي أكثر مما نعرف أساس الكتاب المتقدمين  أساسھماسھل بالنسبة للكتاب المعاصرين ، �ننا نعرف 

للكلم�ات  ا�ش�تقاقيالذي يبحث عن الجذر )  MAIER LOBCAماير لوبكه (  أستاذهطريقة ) سبيتزر( ھنا اتبع 

ا�س�لوبية المتك�ررة و يبح�ث ع�ن قاس�م مش�ترك  ل2نحراف�اتيبحث ع�ن الج�ذر النفس�ي ) سبيتزر( ، في حـــين أن 

  .)3(شخصيته ترة و فلسفة الكاتب ووبية المتوابين السمات ا�سل واشجبينھا لكي يحاول فيما بعد أن 

  : ھي ) سبيتزر( و المبادئ العامة التي ترتكز عليھا أسلوبية   

  .معالجة النص تكشف عن شخصية مؤلفه *   

  .المألوف للغة  ا�ستعمالا�سلوب انعطاف شخصي عن *   

  .فكر الكاتب لحمة في تماسك النص *   

  .)4(الحميم التعاطف مع النص ضروري للدخول إلى عالمه *   

ھي أسلوبية الف�رد أو أس�لوبية الكات�ب ، ذل�ك أن ترك�ز ذل�ك أنھ�ا ) سبيتزر( و من ھنا يظھر لنا أن أسلوبية   

تركز عن الكشف عن شخصية المؤلف عبر كتاباته و أسلوبه في التعبير و طريقته في التفكير ، كما أنھا تبحث في 

العادي ، كم�ا يس�تخرج ا�س�لوب التك�راري و م�ن خ2ل�ه يح�دد  ا�ستعمالا�سلوبية الخارجة عن نمط  ا�نحرافات
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 CHARLش��ارل بيغ��وس ( فلس��فة الكات��ب و شخص��يته عل��ى س��بيل المث��ال ، فإن��ه رب��ط ا�س��لوب التك��راري ل��دى 

BEGHOS ( بمذھبه البرغسوني و أسلوب ) جول رومانJHOL ROMAN ( حيائيOبالمذھب غير ا)5(.  

 

 

  

  

  . 35، 34لوبية، صحسن ناظم، البنى ا*س  )1(

  .35حسن ناظم ، البنى ا*سلوبية ، ص  : ليون سبيتزر ، علم اللغة و تاريخ ا*دب ، نق$ عن   )2(

  .36، 35المرجع السابق ، ص    )3(

  .77نور الدين السد ، ا*سلوبية و تحليل الخطاب ،  ص    )4(

  .76لمرجع نفسه ،  ص  ا  )5(

  

  : وبي في نقاط نلخصھا كا�تي منھجه ا�سل) سبيتزر( و قد حدد   

النقد م2زم للعمل الفن�ي و عل�ى ا�س�لوبية أن تأخ�ذ العم�ل الفن�ي ال�واقعي نقط�ة انط�2ق و ل�يس أن تأخ�ذ *   

  .بعض وجھات النظر الخارجية على العمل 

مل أن كل عمل يشكل وحدة متكاملة ، و في المركز نرى فكر مبدعه الذي يشكل مبدأ الت2حم الداخلي للع*   

.  

  .يجب على كل جزئية أن تسمح لنا بالدخول إلى مركز العمل *   

  .تتحقق من صحة ھذا الحدس  ا�ستنتاجاتندخل العمل حدسا و الم2حظات و  إننا*   

وان كل انزي�اح ع�ن القاع�دة ض�من النظ�ام اللغ�وي ... أن السمة المميزة عبارة عن تفريع أسلوبي فردي *   

  .دين ا�خرى يعكس انزياحا في بعض الميا

و ھ�ذا يفت�رض ... ذل�ك �ن العم�ل يش�كل وح�دة متكامل�ة  ... يجب على ا�سلوبية أن تك�ون نق�دا ظريف�ا *   

  .)1( وجود تعاطف كامل مع العمل و مبدعه 

  

  : ا�سلوبية الوظيفية   /3  

كوبس��ون روم��ان جا( إل��ى أن ج��اء ) س��بيتزر( و ) ب��الي ( لق��د ظل��ت الدراس��ات ا�س��لوبية حبيس��ة دراس��ات   

ROMAN JAKOBSON  ( الذي طرح أفكاره و أرسى لنظريته الجديدة في ا�سلوبية، و قدر رك�ز ف�ي تحليل�ه

ا�سلوبي على العمل الفني دون مستويات الخط�اب ا�خ�رى ، و ھ�و ب�ذلك يخ�رج اللغ�ة العامي�ة و اللغ�ة الش�فوية و 

  .اللغة غير الفنية من دائرة الك2م الفني 

قدت ندوة بجامعة ان�ديانا حض�رھا العدي�د م�ن علم�اء اللغ�ة و النق�اد ، و ك�ان محورھ�ا انع 1960و في سنة   

ال ، ـــية اللغة و اOيصـــجته لقضـــالاته حول معــو قدم طروح) سونـجاكب( الدراسات ا�سلوبية حيث شارك فيھا 

( الوظائف اللس�انية ال�ث2ث  ذا) BUHLERبوھلر ( بتحديد الوظائف اللسانية ، اذ يستبعد نموذج " مشروعه ويبدأ



 - 19  -

و يصوغ نموذجا جديدا يتضمن ست وظائف لسانية طبق�ا للعناص�ر الك2مي�ة الت�ي ) شارية ، الطلبية �نفعالية ، ا�ا

  .)2(" تصال �تشتمل عليھا عملية ا

 

 

  

  

  

  . 53 - 51بيير جيرو ، ا*سلوب و ا*سلوبية ، ص   )1(

  .69حسن ناظم ، البنى ا*سلوبية ، ص  ) 2(

  

  

  :  )1(نموذجه على الشكل التالي) جاكبسون( ويضع  

  السيـــاق                                 

  ليه إالمرسل ................ الرسالـــة .....................   المرسل                  

  تصال�قناة ا                     

  الشـــفرة                     

  

لة إلى المرسل اليه ، و تقتضي ھذه الرسالة سياقا تندرج فيه ، كما تتطلب ھ�ذه العملي�ة فالمرسل يبث الرسا  

شفرة تحدد رموز الرسالة ، و � بد من وجود قناة اتصال تربط بين المرسل و المرسل اليه، و يتصل بكل عنص�ر 

  : من ھذه العناصر ست وظائف و ھي كالتالي 

  المرجعيــة                  

  فھامية�ا................ الشعريــة .....................   نفعالية�ا         

  نتباھيــة�ا                 

  نعكاسيـة�ا                 

  

نفعالية ترتبط بالمتكلم عبر ما يرسله من تعابير و �أن ھذه الوظائف الست تجسد عملية اOيصال فالوظيفة ا  

دراك�ه إلي�ه  أو إفھامي�ة ت�رتبط ب�المتلقي، و م�ا يدرك�ه م�ن الك�2م ال�ذي وج�ه �انفعا�ت ، و الوظيف�ة اOدراكي�ة أو ا

تص�ال و ھ�ي جل�ب �نتباھية تتجسد م�ن خ�2ل ا�نعكاسية فتمثل الحالة ، و الوظيفة ا�لجملة ا�وامر، أما الوظيفة ا

ص��يغت في��ه الرس��الة الس��ياق ال��ذي  ، و الوظيف��ة المرجعي��ة فھ��ي) ھ��ل تس��معني ؟( انتب��اه المتلق��ي ك��أن يق��ول عب��ارة 

دة ، ــ�ـالرسالة مرتبطة بالوظيفة الشعرية ، و ليس من الضروري أن تجتمع كل ھ�ذه الوظ�ائف ف�ي الرس�الة الواحو

عل�ى ) جاكبس�ون ( ز ــ�ـنما تكون ھناك وظيفة واحدة بارزة و لكنھ�ا � تلغ�ي دور الوظ�ائف ا�خ�رى ، و ق�د ركإو
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و في ضوء ھذه الوظائف التي قدمھا جاكبسون فإن جماليات " غة الفنية الوظيفة الشعرية باعتبارھا أبرز وظائف الل

ة تكم�ن ــ�ـفة الشعريــ�ـ،و الوظي)2(" ادلـــ�ـدأ التعـ�ـختيار و التركيب اللذيــن يعتمدان عل�ى مب�اللغة تنشأ من خ2ل ا

  ختيار علـى �عادل من محور اـــسقاط مبدأ التإفي 

  

  

  

  . 69ية، صحسن ناظم، البنى ا*سلوب  )1(

  .13موسى سامح ربابعة ، ا*سلوبية مفاھيمھا و تجلياتھا ، ص    )2(

  

  

  

  : محور التركيب ، و نمثل ھذا اOسقاط بالرسم التالي 

  محور اOختيار                     

  

  

  

  مبدأ التعـادل       محور التركيب         

  

ق مع جدول من التعبي�رات الت�ي يمك�ن ختيار متطاب�أن محور ا" ھذا ا�مر في ) جاكبسون ( و قد وضح   

و على النقيض من ذلك يكون ) VERTICAL AQUILENZ( أن تتبادل المواقع و سمى ذلك بالتعادل العمودي

و ) HORISENTAL AQUILENZ( محور التأليف متطابقا مع جدول من التراكيب و سماه بالتعادل ا�فق�ـي 

نتقاء من بدائل متعددة و تتخ�ذ التراكي�ب أش�كا� و احتم�ا�ت �على اختيار و التركيب بوظيفة أساسية تقوم �يقوم ا

  .)1(" كثيرة 

  :  عز الدين ميھوبيو نمثل لذلك بقول الشاعر   

  .)2(أفھم أن الحدائق أكسدة للعطور      

  : أن مبدأ التعادل يكمن فيما يلي 

  ختيار    �محور ا    

  أفھم    

  أعرف   

  أدرك   

  أعي   
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  )محور التراكيب( الحدائق أكسدة للعطور  أن                     

  

  

  

  

  

  . 14موسى سامح ربابعة ، ا*سلوبية مفاھيمھا و تجلياتھا ، ص  )1(

  .60ص  ، 2002،  1دار ھومة للطباعة و النشر ، طعز الدين ميھوبي ، عولمة الحب عوملة النار ،   )2(

  

  

  

من ا�فعال المتشابھة، ليضعه في التركي�ب ال�ذي  فالشاعر قام بعملية انتقاء و اختيار فعل من بين مجموعة  

للمتلقي ، و تنأ ب�ذلك جمالي�ات اللغ�ة و اOب�داع، و ھ�ذا عائ�د  إيصالهيراه مناسبا له ، و م2ئما مع أھدافه و ما يريد 

�  بالدرجة ا�ولى لكفاءة الشاعر و مقدرته اللغوية إ� أنه أحيانا يواجه متلق�ي الرس�الة الش�عرية بع�ض الغم�وض و

يستطيع بذلك فك شفرة النص الشعري ،و بذلك يكتنف الرسالة الشعرية بعض الغموض و الخروج ع�ن الم�ألوف ، 

فيم�ا بع�د ، ف�ي ح�ين أن ق�ارئ  ةا�س�لوبيعليه بأنه انحراف أو انزياح و الذي أص�بح م�ن أھ�م تعريف�ات  أطلقو قد 

ليقته اللغوية ، و بھذا تختلف الوظيفة الشعرية ع�ن الرسالة النثرية بإمكانه حل رموز النص النثري بالرجوع إلى س

  .على الرغم من أنھا تفيد منھا ) جاكبسون (الوظائف ا�خرى التي تحدث عنھا 

  

  : ا�سلوبية البنيوية   /4  

ال�ذي أص�در كتاب�ه  الموس�وم )  MECHEL REVATERميشال ريف�اتير ( ھو  ا�تجاهو الرائد في ھذا   

، و قد اھتم في�ه بإرس�اء القواع�د المنھجي�ة لض�بط اOط�ار العلم�ي  1971عام ) ة البنيوية محاو�ت في ا�سلوبي( بـ

و قد تمثلت غاية ھذا الكتاب في أن ا�سلوبية البنيوية تقوم عل�ى تحلي�ل الخط�اب " الموضوعي للدرس ا�سلوبي ، 

و نفھ�م م�ن ھ�ذا أن  ،)1(" ي ال�نص أدبي إ� ف أسلوبا�دبي ، �ن ا�سلوب يكمن في اللغة و وظائفھا ، و ليس ثمة 

ا�سلوبية البنيوية تعنى بوظائف اللغة، و ت�رى ف�ي الخط�اب ا�دب�ي موض�وعا لھ�ا للتحلي�ل و الكش�ف ع�ن الس�مات 

و تعن��ى ا�س��لوبية البنيوي��ة بوظ��ائف اللغ��ة عل��ى حس��اب اعتب��ارات أخ��رى ، و الخط��اب ا�دب��ي ف��ي ." ا�س��لوبية 

ذات م�ردود  ةبنيوي�يحم�ل غاي�ات مح�ددة ، و ينطل�ق التحلي�ل م�ن وح�دات و  إب2غ�يمنظروھا نص يضطلع ب�دور 

،باOضافة إلى كونھا تھتم في تحليل ال�نص ا�دب�ي بع2ق�ات التكام�ل و التن�اقض ب�ين الوح�دات اللغوي�ة )2(" أسلوبي 

�ت و اOيحاءات �علم التراكيب تتضمن بعدا ألسنيا قائما على علمي المعاني و الصرف و ...المكونة للنص و بالد

   .)3(الصارم بالقواعد ا�لتزامدون 
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  .82نور الدين السد ، ا*سلوبية و تحليل الخطاب ، ص   )2(
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نھج ف��ي التحلي��ل ا�س��لوبي ھ��ي الوظيف��ة و عم��د لتأسيس��ھا كم��) ريف��اتير( و م��ن أھ��م القض��ايا الت��ي طرحھ��ا   

تص��الية م��ن أج��ل معاين��ة ا�س��لوب حي��ث رك��ز عل��ى زاوي��ة التواص��ل مس��تفيدا م��ن الطروح��ات الت��ي ق��دمھا عل��م �ا

يحم�ل ط�ابع شخص�ية الم�تكلم ف�ي " اللسانيات ، و اعتبر أن ا�سلوبية تدرس فعل التواصل و تركز علي�ه باعتب�اره 

لھذا اعتنى عناية كبيرة بالمنشئ الذي يشفر تجربته الذاتي�ة ، و بالمخاط�ب ال�ذي  سعيه إلى لفت نظر المخاطب ، و

  .)1("يفك شيفرة مثل ھذا التعبير 

( تصال ، يتضح لنا بأنه مختلف مع �للتحليل ا�سلوبي الذي يركز على فكرة ا) ريفاتير ( من خ2ل رؤية   

س�قاط مب�دأ إفھ�و ي�رى أن الوظيف�ة الش�عرية تكم�ن ف�ي الذي يحول التحليل ا�س�لوبي إل�ى تحلي�ل لس�اني ) جاكبسون

نما ھو مفھوم متمخض عن إ) " جاكبسون ( ختيار على محور التركيـب ، و ھذا المفھوم عند �التماثل من محور ا

تس�اعده عل�ى معاين�ة ا�س�لوب و ) ريفاتير( تـصال التي يعــتمد عليه �، و فكـرة ا)2(" تواشج اللسانيات و الشعرية 

إلى المخاطب ) ريفاتير ( شف عن أھم الظواھر ا�سلوبية و تمييزھا عن الوقائع اللسانية ، و ھذه المھمة يحيلھا الك

تصال أو با�حرى القارئ ال�ذي يتلق�ى ال�نص و يح�اول ف�ك ش�فرته، و م�ن ھن�ا �باعتباره قطب رئيسي في عملية ا

  .)3(بالطريفة التي حل بھا القارئ شفرة النص ) ريفاتير( يھتم 

للقارئ إذن دور رئيسي في تمييز العناصر ا�سلوبية التي يستنبطھا التحليل ا�سلوبي ، و الذي يبحث بذلك   

دراك لطبيع�ة ھ�ذه العناص�ر و إعن وظائف ھذه العناصر داخ�ل ال�نص ا�دب�ي ، ف�دور المتلق�ي يق�وم عل�ي وع�ي و 

دراك�ه عل�ى إص و ـم على توجيه المتلقي لتفكيك الن�وظائفھا فيقوم بتفكيك شفرة النص Oدراكه، أما دور الباث فيقو

ارئ ، إ� أن م�ن ـ�ـس�لوبية تض�من ل�ه التتب�ع ال�دائم م�ن قب�ل القأوجه خاص و متعم�د ، و ش�حن تعبي�ره بخص�ائص 

ھ�ي ارتب�اط مفھ�وم ا�س�لوب بعنص�ر المفاج�أة الت�ي تص�دم متقب�ل " و المتصلة بالقارئ ) ريفاتير( مقومات نظرية 

دراك إھ�زة ف�ي منة للمفاج�أة فإنھ�ا تح�دث خلخل�ة وتشويشا له، فكلما كان�ت الس�مة ا�س�لوبية متض�الرسالة و تحدث 

، فكلما زادت المفاجأة حدة زادت قيمة الظاھرة ا�سلوبية بشكل متناسب معھا ، و ھذا م�ا ن�راه )4(" القارئ و وعيه 

  .في حياتنا اليومية فكل شيء غير منتظر يكون وقعه على النفس أكبر
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ة التك�رار تفق�د الخاص�ية ا�س�لوبية ھ�و ك�ون ظ�اھر) ريفاتير( و من الخصائص ا�خرى التي تميز نظرية   

ا ، ــمعناه أن الطاقة التأثيرية لخاصية أسلوبية تتناسب تناسبا عكسيا مع تواترھ" طاقتھا التأثيرية بشكل تدريجي و 

  .)1("فكلما تكررت نفس الخاصية في نص ضعفت مقوماته ا�سلوبية 

يرك�ز ) ب�الي ( ذل�ك أن ) س�بيتزر( و ) ب�الي  ( أس�لوبيةتفوقت ع�ن ) ريفاتير ( و بذلك ن2حظ أن أسلوبية   

) ريف��اتير ( رب��ط ا�س��لوبية ب��الفرد ، ف��ي ح��ين أن أسلوبيــ��ـة ) س��بيتزر( عل��ى الطاق��ات التعبيري��ة داخ��ل اللغ��ة ، و 

، و ب�ذلك نع�د ركزت على الخطاب موضوعا للدراسة و التحليل و لم تطلق أحكاما اعتباطية و � انطباعات ذوقية 

  .، أفضل طريقة لدراسة الخطاب  )ريفاتير ( ا�خير أسلوبية ھذا 
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