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 صدق هللا العظيم



                      
ثیر  رًا  ره ش   أمامنا األبواب لما فتحت،فلواله  اأوال نحمد هللاًا ونش

  . لألمام خطونا أ خطوة ولما  

ل والخاص  ر الجز اس  إلىثم الش األستاذ الفاضل المشرف ال
از  م في اجت مستار الذ خصني بنصحه وخبرته وتوجیهه الق

ات في  حثالعق  ،فكان نعم األستاذ أنار هللاٌا دره وسدد خطاه "هذا ال
  .وأطال عمره إن شاء هللا

ل لألستاذة الفاضلةمرزاقةثم   ر الجز ك التي ساعدتني فيب الش  وحن

  الموضوع. التي تخدمعض المعلومات 

رة  ر الى أعضاء اللجنة المناقشة لقبولهم قراءة المذ ثم الش
ر. ل الش   ومناقشتها فلهم جز

الشما  فوتني أن أتقدم  ل ل إلى رال  ةأساتذة وطالب 
ة واللغة  اآلداب ة  العر ت ل عمال الم ضر.و    بجامعة محمد خ

لمةأو صمته  ل من وضع  عید , والى  ب أو  ل قر   وحرف والى 
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ة من أهمالدراسات تعد          ل  التي تعنىالظواهر  األسلو النص على مستو الش
ة فال ؛والمضمون  ة التي  اتذظاهرة األسلو م الجمال ة عظمى في الكشف عن الق أهم

مثل النص البؤرة التي تنطل منها الدراسة وتنتهي عند الذات الشاعرة  إذتثر النص ؛
ة وما یرافقها من انزاحات؛واستجابتها لالنفعاالت ال ا فاللغة هي الوسیلة التي لذ نفس

فه للظواهر لدراسة نصه من خالفي الشاعر  هاعلیعتمد  ة. توظ   األسلو

حثنا ا المنطل ذمن ه      ثّ ا " بــ الموسومجاء موضوع  ة في شعر   یرلظواهر األسلو
ه نحاولعزة " ةأهم الوقوف عند  وف ة عن و  ر عزة،یّ ثر في شع الظواهر األسلو اإلجا

ة  ال ة:اإلش ثیّ  اآلت ة في شعر  ما تتمثل الظواهر األسلو فها ؟  عزة رف وما مد توظ
  ؟ في الدیوان 

اب التي      ار هذا الموضو  دفعتنا من األس ون الشاعر من أبرز الشعراء  عالخت
م ، ذا  للشعر القد مو ما ، والست حول شعره جذ نادرة في الجامعاتالدراسات التي أق

ة الموضوع في حذ ذاته ثیرا تحقی مجید مطراد لدیوان الشاعر  اوقد أعجبن ،عن أهم
ون هو الشاعر المختار لدراسة  نا؛فآثر  ات فالأن    .ي شعرهجمال

اة الشاعر وشعره ومواقف النقاد المختلفة من      ر مایلي:الدراسات التي تناولت ح   نذ

الغة الضمیر والتكرار دراسات في     .لنص العذر ادراسة فایز قرعان وعنوانها في 

حثنا هذا على المنهج  ناوقد اعتمد     يفي  أحسن في المناهج دراسة إلعداد  األسلو
ة، ات  النقد ة استغالل الشاعر لطاقاته كشف عن وال ،النص الشعر وإلبراز أهم جمال ف

ة  ذا إالفاعل اغته الشعرة لذا ارتأینا  برازو ة في ص ة الموضوع حثنا  أنالجمال نقسم 
  .إلیهاالمتوصل  وفصلیــــــــن وخاتمـــــة ضمت مجموعة من النتائج مقدمة ومدخل :إلى
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اته في الدیوان :بـــ المعنون جاء الفصل األول      ه التكرار وتناولنا  ؛التكرار وجمال ف
ارة ،تكرار الكلمة ؛أنواعه تكرار الحرف اته  و أما الفصل الثاني :االنزاح، تكرار الع جمال

ه اال یبي الذ یندرج في الدیوان تناولنا ف م والتأخیر الحذف ضمنهنزاح التر  ،:التقد
ة ،االستعارة:ضمنهیندرج واالنزاح الداللي الذ االلتفات  ه وقد اعتمد ،والكنا في  ناوالتشب

ر منهامایلي: حث مجموعة من المراجع نذ ة وااعبد السالم المسد هذا ال ألسلوب ألسلو
ةلغة الخطاب الشعر عند جمیل  ،فاضل أحمد القعود  ،یوسف أبو العدوس، بثن
ة في شعر  الغة الضمیر والتكرار  فایز عرفان ،ممدوح عدواناألسلو في دراسات في 

وقد اعتر مسار  ،التكرار في شعر محمود دروش شور،فهد ناصر عا، النص العذر 
ات تعود  عة الموضوع إلىحثنا هذا مجموعة من الصعو والغموض الذ  ،تشعب طب

ثٌ  م خاصة في دیوان شاعرنا  ه الشعر القد ، وقلة ضی الوقت إلى اإلضافةعزة یر یتسم 
ة لشاعرنا.    الدراسات النقد

ه الدراسات  تسعىالتي  ،قدمنا الشئ المطلوب أننامن المولى  نرجواألخیر وفي       إل
م ة في الشعر القد رنت و األسلو الذ لم  المشرفاألستاذ  إلىالخاص  قدم بجزل الش

معلوماته وجهدهنیبخل علی ل نما  ،ا  ر  عید أو قرب امن ساعدنش فان أصبنا  ،من 
طان   .من هللا وان أخطأنا من النفس والش

قالرب العالمین  الحمد هللوأخر دعوانا     ر ما  ش ره الناس." ه:"من لم  ش   هللا لم 
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 ة ة في األسلوب و األسلو ات أول   تجل
 تعرف األسلوب -1
ة -2  تعرف األسلو
ة -3  نشأة األسلو
ة -4  اتجاهات األسلو

ة التعبیرة 1- 4   األسلو
ة 2- 4 ة اإلحصائ   األسلو
ة 3- 4 ة البنیو   األسلو

ة المقارنة 4-      4   األسلو

ة 5- 4 ة الصوت   األسلو
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سط معانیها، ووسیلة     ح النص األدبي في النقد المعاصر في أ ة من أهم مفات تعد األسلو

ة و بثها  ة في تحدید الظواهر األسلو فعالة في مقارة النصوص من خالل الوسائل اإلجرائ
ة. للقارئ،بوضوح و دقة لمنحها    فمصطلح األسلوب ساب الظهور على األسلو
ة نجدفإذا تصفحنا المدلول الل قد اتخذ  هغو و المعجمي لكلمة (األسلوب) في المعاجم اللغو

معاني مختلفة، فقد ورد مصطلح األسلوب في المعاجم  المسلك الداللي نفسه التصافه 
ة بدالالت مختلفة، فقد استعمل في غیر ما وضع له أصال من قبیل المجاز.   العر

   :األسلوب1

  لغة:1 - 1

ِ األسلوبُ في لسان العرب:جاء  ل طر الطر و  ، قال: األسلوبُ فهو أسلوبُ  ممتدِ  :" 
قال:أنتم في أسلوب سوءِ    و یجمع أسالیب. المذهب 

ه من القول،طر و ال و األسلوبُ  أ أفانین ،أخذ فالن أسالیب من القول  الوجه ، تأخذ ف
  "       1أسلوب . ه لفيِ و إن أنفُ ، الضم:الفنَ  بُ واألسلو منه 

  ر)َص نصر(نَ  ابَ َ  نْ ) الشيء مِ بَ لَ ): ( سَ باألسلو جاء في مختار الصحاح: "(ما 
فتح الالم المسْ لَ السً و( (االسِتالَب):االختالس،  2: الفنَ  ) و األسلوبَ یبَ سل( الً  ذا،لوب ب) 

     ."  
ة  قد تلمس من خالل ماسب     ،فهوداللة معنى األسلوب  نایتضح أن المعاجم اللغو

هالطر و المذهب،    .أ لكل أسلو

                                                            

1، 1990 ، ص473.  1 -أبو الفضل جمال الدین ، لسان العرب ، م1 ، دار صادر ، بیروت ، لبنان ،
اعداله دار ، ، مختار الصحاح ، راز ن أبي البمحمد  -  2 غا مصطفى ،ة للط  ،4 عین ملیلة ، الجزائر ، ، ذیب ال

  .202ص 1990
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ذا   ة عند  وه ة إلى الداللة الذهن فان انتقال داللة لفظة (األسلوب) من الداللة الحس
سهل علینا الرط  ة مهد لنا مسایرة المعنى االصطالحي لألسلوب ل أصحاب المعاجم اللغو

    1بین المعنى اللغو واالصطالحي لألسلوب. 

اختالف األغراض و عند وقوفهم على  عرف الدارسون القدامى أن األسالیب مختلفة 
المعنى الجدید، في الوقت نفسه لم  و مصطلح األسلوب لم یتطرقوا إلى مفهوم األسلوب 

عیدین عنه ، مما جعله مفهوما غامضا  سا،ونوا  تب عنه ، إنما  ملت سبب نقص ما  ال 
احثین من إیراده.لكثرة تداوله بین النقاد و الدارسین ، فقد تعدد   ت تعرفاته و مقاصد ال

  اصطالحا :2- 1

ارجعرفه األسلوب:  ة وهو (PIERRE GUIROUT )   رویب  استخدام"الطرقة في الكتا
ة." ات أدب ستخدم فیها فبهذا القول فهو 2الكاتب ألدوات تعبیرة من أجل غا ة التي  ف الك

ارات متعددة ،  ة ، و ألالمبدع أداة أو طرقة تعبیرة معینة من بین خ ات أدب  یتمیزجل غا
ال وصوابها النتیجة التي لها قواعد  هذا المفهوم فون "  عرفه ما ،3.تحدد معنى األش ب

اره أهم مظهر لبراعة الكتاب و الشعراء،  4" األسلوب هو اإلنسان نفسه ح  إذاعت أص
ان الك امعرض قظة و الشعور و جمال الذوق ، لذلك  ع اتلهذا اإلدراك و ال ب ذو الط

أخذ ولدها و جمعه سلب"األسلوبذا و ،  5األدبي الصادق     .6:" النوق التي 

                                                            
عشاد ،ینظر-1 اس ، عمر بن أبي ر ،    2008، 1جلة، ،عمان ، األردن دفي الخطاب  النقد ، دار  ةان جمیل ع

  .230 ص
  .34،لبنان ،(د،ط)،ص القومي ،بيروتبيارجبرو ،األسلوب واألسلو بية ،تر مند ر العياشي ،مركز اإلنماء - 2

 
ة ، دار مجدوال ، عمان ، األردن ،، ینظر - 3 ة و الصوف مان داود ، األسلو   . 26ص  ،2002،1  أماني سل

ة في الشعر األمو ،شعر األخطل نموذجا ،دار جرر للنشر والتوزع ،عمان  -عمر عتی ،دراسات أسلو
1،2006،ص13. ،4 

  5-  ينظر ،أحمد سليمان داود ،ياقوت الحموي ،دراسة تحليلية نقدية ،دار العلم وااليمان ،ط1،2010،ص241.  5
ة ، دار الصفاء للنشر، عمان  ي،نثو حمید آدم  -6 ، ص 2006،   1فن األسلوب دراسة و تطبی عبر العصور األدب

13 .  
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عني القلم   styleأما لفظة أسلوب     ة الذ  فهي مشتقة من األصل الالتیني للكلمة األجنب
ان  عد إحد وسائل إقناع الجماهیر، ف ان األسلوب  مة  ة القد الغة الیونان تب ال وفي 
ة لمقتضى  ار الكلمات المناس اخت ة و خاصة الجزء الخاص  یندرج تحت علم الخطا

ة التي ، هذا ما جعله من أوصاف الخطاب  1الحال". ة و األكثر صعو األكثر خصوص
ة الكاتب. قرة أو موه   2تسجل ع

   " ة التي قامت على ید العالم اللغو ة اللغو الدراسات األسلو قا  اطا وث طت ارت لذا ارت
عد  فردیناند دوسوسیر"  تلمیذهالي"   "شارلمن خالل التفر بین اللغة و الكالم، و الذ 

یزه  على العناصر  المؤسس لعلم األسلوب  معتمدا على القالب الجوهر ، من خالل تر
ة . األسلو ة للغة و أـلف مجموعة من الكتب تختص    الوجدان

ة: - 2  :La stylistique تعرف األسلو
أنها:"   ة  عرف األسلو الي ف تدرس وقائع التعبیر اللغو من حیث مضامینها أما شارل 

ة،  ة على الوجدان ا، و فعل الوقائع اللغو ة المعبر عنها لغو فتدرس بذلك وقائع الحساس
ة "    3الحساس

عد" علم دراسة األسلوب عبر  1875أول من أطل هذا المصطلح  فون درجابلتش"و
ة ، و" عبد  الغ ة و ال " اإلنزاحات اللغو عني السالم المسد أنها علم  ة:"  عرف األسلو

الغ عاد إلى أداة تأثیر بدراسة الخصائص ا الكالم من مجرد وسیلة إ ة التي تنتقل  للغو
أنها "علم وصفي   ;4فني". صورة أخر  ع جمالي للنص األدبي، و      و بهذا تكون ذات طا

                                                            
ة و التطبی ، دار المسیرة للنشر ،  عمان،  ،ینظر -1 ة بین الرؤ   .35، ص  2007، 1یوسف أبو العدوس ، األسلو
ة ، دار الحاسوب ، حلب،  -  2 اشي ، بیرجیرو، األسلو   . 37، ص 1994،  2منذر الع
ة في ممدوح عدوان، دار  -  3 مان، ظواهر أسلو ازودمحمد سل عة ع ال ة ، عمان ، ط ة ، العلم    .13، ص 2007ر
ة في الخطاب الشعر ، أرد عالم الكتب الحدیث ، عمان ، األردن ، -4 حي ، السمات األسلو ، 20111،محمد بن 

  .11ص 
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طر التحلیل الموضوعي لألثر  حث الخصائص و السمات التي تمیز النص األدبي  ی
ة"األدبي الذ تمحور حول الدراسة األسل   1و

ة إلرساء علم األسلوب". حث عن األسس الموضوع ال ة "تعرف بداهة  أما ،  2و األسلو
وهین عرفها: جون  ة"  ف احات اللغو ة في مفهوم، 3" األسلوب علم اإلنز  هافاألسلو

مؤلف واحد ة خاصة  ة أو الطرقة في الكتا ة  المجاوزة الفرد وذلك لما فیها من ظواهر أسلو
  ، الحذف،.....الخ االنزاح

اشي" ضا علم وقد عرفها "منذر الع أنها علم یدرس اللغة ضمن الخطاب و لكنها أ درس ت:" 
ة األجناس، و    .4موضوع األهداف و االتجاهات" تان لهذاالخطاب موزعا على مبدأ هو

ة:  ة لألسال"و األسلو الت التفصیل ات الحدیثة مخصصة للتحل ة أو فرع من اللسان یب األدب
ة" اقات غیر األدب قوم بها المتحدثون و الكتاب في الس ة التي  ارات اللغو ما تعد 5االخت  ،

حث عن الخصائص و ففي التعبیر عن الخواطر،  حث علمي للطر المستعملة بذلك  ت
ة  ةالسمات الفن ة النص األدبي عن آخر ، من خالل اللغة التي  الجمال التي تبرز جمال

ة محضة ة ـوخواطر وجدان بوتات نفس   .  6یجملها خلجات و م
علله فتیر": و هذا القول  ة التي تكت"ر حث عن الوسائل اللغو ب سأنها علم لغو حدیث ی

اد أو األدنى، خصائصه التعبیرة و الشعرة"   7الخطاب االعت

                                                            
ةاألداب ، القاهرة ، -1 ت ة ، م ق ة ، مدخل نظر و دراسة تطب مان ، األسلو )،فتح هللا سل   .35، ، ص 2004  (د،
ة ، عالم الكتب الحدیث، األردن  -2 قاع ة و اإل ة الصوت ة، في البن ح بن خو   .11، ص 2012، 1،را
، األسلوب -3 ةو  عبد السالم المسد ة  ، األسلو   .37، ص 2198، 1  تونس، للكتاب،الدار العر
ة ، عالم الكتب الحدیث للنشر، األردن،  -4 ة، مقدمة في األسلو ح بن خو   .47، ص 20131،را
، ص -5 ة و التطبی ة الرؤ   .35یوسف أبو العدوس، األسلو
ة ، عمان، األردن،  حسن ،ینظر -6 ة ،دار دجلة ،المملكة األردن ة و أسلو الغ لي، دراسات  ،   2014، 1مندیل الع

  .109ص
ة في النقد العري الحدیث ، دراسة في تحلیل -7 ر و التوزع، الخطاب ، مجد للدراسة للنشفرحان بدر الحري، األسلو

  .15ص ،2003، 1،بیروت، لبنان 
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قولهعرف Roman Jacobson " جاكسون  رومان و  ة فن من أفنان  " :ها  األسلو
ات"   لنص. وصف جمال االتي تعتمد على دال و مدلول ل 1شجرة اللسان

أنها:أما "جوته" ة  عرف األسلو ه الكاتب  ف ن  ع الذ یتم یب النشط و الرف "مبدأ التر
ل الداخلي للغته و الكشف عنه"     2.انتقاء الش

انت  ة، استعارةو هذا القول للتعبیر عن المجاز سواء  ة. نا ات أدب    من أجل غا
ة: - 3   نشأة األسلو
ة فسنجد أنه    إذا حاولنا وضع الید على تحدید دقی لتارخ مولد علم األسلوب أو األسلو

ه العالم الفرنسي  رتیخمثل في تنب و   م 1886عام  جوستاف 
ه الفرنسي میدانإن علم األسلوب  ، و في دعوته إلى  حتى ذلك الوقتمجهور تماما  ش

لمة  انت  ة" و إذا  عیدا عن المناهج التقلید ة  ع أصالة التعبیرات األسلو حاث تحاول تت أ
ة قد ظهرت في القرن  ، و 20، فإنها لم تصل إلى معنى محدد إال في أوائل القرن  19أسلو

ل وثی ش طا  ة ان التحدید مرت ة التارخ طت نشأتها من الناح حاث اللغة ، لهذا ارت أ  
ات الحدیثة.    3.بنشأة علوم اللسان

ر    ة  الكثیر منو احثین جذور األسلو ادئ التي أرساها تعود ال في  دو سوسیرالى م
التحدید تْ  ات و ة مجردة والكالم بوصفه الظاهرة اللسان میزه بین اللغة بوصفها ظاهرة لسان

  4المجسدة للغة.
احثین إلى    ة الحدیثة بنشأة علم اللغة الحدیث و تطوره، مما دفع ال طت األسلو ما ارت

اتها أن النص  ة تفترض في أساس عدها فرعا من فروع علم اللغة العامة، ذلك أن األسلو
عد  الياألدبي نص لغو و  مؤسسا لهذا ) CHARLE BALL )1865-1947شارل 

                                                            
1- ، ة عبد هللا المسد اح، القاهرة  ألسلوبو األسلو   .47،ص 1993، 4،، دار سعاد ص
ة  و النص ،ـ اتخاذ الكتاب ، دمش سورا،،عدنان بن ذرل  -2   . 30،ص  2000األسلو
ة -3    .8وخصائص اللغة الشعرة ،صینظر،مسعود بودوخة،األسلو
  .38ينظر ،يوسف أبو العدوس ،األسلوبية الرؤية ،التطبيق،ص– 4 

. 
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ما العلم ، حیث  الغي إلى میدان جدید سماه ف ة عد عمل على نقل الدرس ال األسلو
یرا"   "ولعله األمر  الذ قاده لهذا التأثیر اللساني منهجا و تف

ا.  أقر فقد 1969أما في    ا، نقد ة علما لسان     1ارك أولمان استقرار األسلو
الغة والنحو واالستفادة  علوم ال ة  ا األسلو احثین العرب ارت اه الكثیر من ال ومما یلفت انت

مة التعبیرة في  ة  اآلثارمنها في دراسة الق ة ،لهذا األمر یدعو األسلو  لجذورامتدادا األدب
  2للغرب.

ة:-4  اتجاهات األسلو

قیته  الدائمة، بل هو دالالت و انزاحات عن    میز الخطاب األدبي هوزئ إن ما 
المعاني الظاهرة حیث تنبث من روح هذه االتجاهات عطاءات المد اللساني في صورته 

سرة   على المستو النظر و اإلجرائي ،و سنعرض أهم هذه االتجاهات. السو

ة):  4-1 ة (الوصف ة التعبیر ة ،و تعني عد شاألسلو الي: مؤسس لهذه األسلو ارل 
م ان االهتمام  ،الق ر ، و غ و الف ة من خالل دراسة العالقة بین الص التعبیرة األسلو

ل شحنات و موجات  ة اللذان یختزلهما األسلوب على ش اع م التعبیرة و االنط الق
ة متدفقة. شیر هنا إلى  3عاطف د أن التعجب و الحذف أدتان للتعبیر الفعال  ما تؤ

، لهذا انصبت جل اهتماماتها على تلك الشحنات  4الشفقة، و إنما على مستو التغیر.
حتة  الي"  ة " ذلك ظلت أسلو ة، و ة أدب ونها عاد غض النظر  ة في الخطاب،  العاطف

صال المألوف و العفو  اإل ل اهتمام جمالي أدبي ، ومن أبرز ال تعني إال  عد  و ت

                                                            

ة في شعر ممدوح عدوان،ص ،ینظر - 2   .11محمد سلمان ، ظواهر أسلو
ة ،ص،ینظر -2 ة وأسلو الغ لي،دراسات    .11حسن مندیل الع
اعة ، قسنطینة، الجزائر  ،ینظر -3 شیر تاوررت، محاضرات في مناهج النقد األدبي المعاصر، دار الفجر للط

  .                              178، ص 1،2006
رة الماجستیر، قسم  ،ینظر-  4 اتي، مذ اة لعبد الوهاب الب ة في دیوان الموت في الح ات األسلو ، البن اس مستار ال

رة ، اآلداب و  س ة ،    . 13،ص 2010اللغة العر
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راسو. مازورو روادها: ة بوجود روادها لهامما جعل هذه  1،  ة  األسلو متغیرات أسلو
رة واحدة. ال مختلفة للتعبیر عن ف    2أ بوجود أش

ة:2 -4 ة اإلحصائ   االسلو
عد    قوم هذا االتجاه على فهم األسلوب  من خالل انه مفارقة أو انحراف عن نموذج 

ة، فأخذت  الظواهر النحو االقتداء  ة  ة اإلحصائ عض الدراسات األسلو ارا،حیث دأبت  مع
مة هذا  ة لعدد الكلمات في الجمل ، و تكمن ق النس س األفعال و الصفات و معدالتها  تق

ر  المنظور في إبراز اق في دراسة األسلوب و یذ ة هذا الس ثالث مظاهر تفید  أولمانأهم
  المعاییر :

ة الخالصة(تحدید المؤلف المجهول) - غة األدب  ساعد على حل المشاكل ذات الص
عطي دالالت مختلفة  -  یبرز معدل تكرار أداة حصتها و
ة داخل النصوص. -  3سفر عن توزع العناصر األدب

اها ما تحاول الوصول إ ي للنص عن طر الكم و من أهم مزا لى تحدید الملمح األسلو
رما یلي:  نذ

ة، و االبتعاد  - الموضوع ل أمر تحدید الظاهرة إلى منهج موجه محاولة التحلي  تو
ة. ة المناهج األسلو ق ة مع  ما تدخل في عالقات جدل ة،    4عن الذات

ح تشخص األسالیب، تمیز - ار دقی یت فرد من  اإلحصاء مع اد  الذوق بینهما، بل 
قابلیته ، و بذلك تتجلى أهمیته في قدرته على التمییز بین  ة  بین المعاییر الموضوع

ة. ن جعلها خواص أسلو م ة التي    5السمات اللغو

                                                            
،ص ص،ینظر -  1 ة في الخطاب الشعر حیى ، السمات األسلو   .  23،22محمد بن 
ة، ص  -  2 ة أسلو الغ یلكي، دراسات    .54حسن مندیل الع
ة في شعر ممدوح عدوان،ص ص ،ینظر -3 مان،ظواهر أسلو   .24،23محمد سل
ة في النقد العري،ص  ،ینظر -  4   .19فرحان بدر الحري، األسلو
ة و خصائص اللغة الشعرة ، ص   بودوخةمسعود ،ینظر -5   .   17، األسلو
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ي للنص عن    ان الوصول إلى تحدید الملمح األسلو ة اإلم         و من هنا تنطل فرض
م الجدید لتحقی الهدف .طر الكم، و تقترح  عاد الحدس لصالح الق   1أ

  
ة: 3- 4 ة البنیو   األسلو

ار "  ة األولى لها ألف ة التي تخص تعرفه بین اللغة و  سوسیر" دوترجع المرجع اللغو
ة  معزل عن أ مؤثرات خارج ة التي تهدف إلى دراسة النص  مبدأ المثول   الكالم،و تعنى 

ة  طت األسلو الوصف.لهذا ارت ة الحدیثة التي تعتني  ة ألنها ولیدة الدراسات اللغو    2البنیو
االنتماء الذاتي و غرس  ارث:" فاألسلوب في تصوره یتمیز  و ناقد هذا االتجاه " روالن 
صال محتواه إلى  حاول ( المؤلف) إ ة، و هذا األخیر  جذورها في أسطورة المؤلف الذات

   3القارئ .
ة تر   التالي تسمح بتقرر أن الكالم  أن و البنیو ل جوهرا قائما بذاته، و  ة النص تش بن

ة مزدوجة من زمرتین  ة نقد ة ،  نقدیتینعبر و األسلوب یبرز، فبهذا تعتبر رؤ هما:البنیو
ة.   4األسلو

ارات أخر ، فالخطاب األدبي في  ة تعنى بوظائف اللغة على حساب أ اعت فالبنیو
طلع حمل دالالت محددة ،" منظورها نفي  الغي ، و ز في جاكسون بدور  ة على" یر  البنیو

لمة و  ونها  ستخدم األسلوب و الشعرة عند إدراكه للكلمة،  فة الشعرة،قلما ما  الوظ
ست مجرد بدیل للشيء.   ل

فتیر شال ر عاد   Michael Riffatérreفم ة و اشف عن أ ة و دالالتها اللغو ألسلو
ما لها، أولىالذ  الغة للمتلقي فبهذا عد زع ة     تهتم بتحلیلها للنص األدبي  هذافب 5أهم

                                                            
1-  ، ( ا للشرق بیروت ،لبنان،(د،   .72، ص2002صالح فضل مناهج النقد المعاصر،إفرق
ة في  ،ینظر -2 مان ، ظواهر أسلو   .   26عدوان، ص  شعر ممدوحمحمد سل
ة في النقد الحدیث ، ص  -3   .20فرحان بدر الحري، األسلو
  .186، محاضرات في مناهج النقد األدبي المعاصر، ص تاوررتشیر ،ینظر -  4
، ص  حیى،بن  ، محمدینظر-  5 ة في الخطاب الشعر   .19السمات األسلو
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ة  لوجود عالقات اطها االتكامل بین الوحدات اللغو ونة للنص ، و وظائف اللغة و استن لم
ارات أخر .   1على حساب اعت

ة المقارنة:4- 4   األسلو
ة من  ق ة التي أظهرت المقارنة النظرة و التطب ة العر عد هذا االتجاه من الدراسات النقد

   ن:و هناك اتجاها المفهوم،حیث 
ة العامة بین اللغات.    -أ    : یهتم بدراسة القوانین اللغو  االتجاه النظر
قي: یهتم لدراسة الدخیل من اللغات األخر في اللغ - ب   ة المدروسة، في االتجاه التطب

حین أن میدان دراستها ال یتعد اللغة الواحدة، و هي تدرس من لغة واحدة، و تقارن 
 األسالیب في اللغات المختلفة من روادها "داورد و شیلز" .

ة المقارنة العامة هي التي تدرس التعبیرات المجازة التي تتخلل أ لغة. و  2فاألسلو
ات منها المستو الصوتي ، المستو  ة المقارنة تتناول النص األدبي من عدة مستو األسلو
ة و ما  ة اللغو ة عند البنیو یبي لم تتوقف مجاالت المقارنة األسلو النحو ، المستو التر
علم العالمات لتحدید دالالت  ة، و إنما تجاوزت إلى االستعانة  حائ تختزنه من طاقات إ

رة ال اق لتضاف إلى الف رة الس ة، و قد أثر "رفتیر" ذلك األمر حین طرح ف تراكیب النحو
ار أو االنحراف. رة االخت ة و هي ف ة األسلو مة على العقل انت ذات ق    3التي 

ة:  5- 4 ة الصوت اق الصوتي في األسلو ة و الس فموضوعها هو دراسة الوحدات الصوت
حاءات ساعدت على النص األدبي و تفسیر الع المات التي أدت إلى معاني و صور و إ

رة .   نقل الف

                                                            
  .61صالح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص ،ینظر -  1
ة ،ینظر -  2 مان ، مدخل نظر و دراسة أسلو          .فتح هللا سل
  .193،192، محاضرات في النقد األدبي المعاصر، ص ص تاوررتشیر  ،ینظر -3
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الجانب الصوتي و الفونولوجي في النصوص الجمیلة و هو  النوعو هذا   ة یهتم  من األسلو
عاد  ال و تحقی الصورة شارحا أ شف التوظیف الصوتي لتجسید الخ ساعد على  بذلك 

اق   التكرار و التفاعل...و مستو     1الصوتي.الس
تها داخل الوحدات  ة في الزمن المتمثل بهیئة المقاطع و حر م األحداث الصوت مما أد تنظ
ة  اطن شف األنما ال قاع نحو  ة على أساس التساو و التقارب بوجه ظاهر اإل قاع اإل
حاء  بخطو الصراع البنائي ، فالصوت  ة في القصیدة و اإل قة أو السطح للدالالت العم

مة التوتر و من اتها فبتالي تزدها من ق ة و جمال م الدالل ح الشاعر فرضة أكثر إلظهار الق
. عم عن دلیله اللغو انة الصوت  ة و إ   2م الشاعر عن جوهر النفس اإلنسان

نستخلص في األخیر أن العدید من الدارسین والنقاد العرب قد أثروا في دراسة علم   
قة في مجال األسلوب بوجهة مغایرة وف حث عن الحق  منظورهم الخاص ،والتي تحاول ال

  األدب.

                                                            
ة و خصائص اللغة الشعرة، ص،ینظر  -1 حیى، األسلو   .23محمد بن 
قى ،ینظر  -  2 ة و موس الشعر العري، دار صفاء للنشر ، عمان، األردن عبد القادر  عبد الجلیل، هندسة المقاطع الصوت
  .28، ص 1998، 1،



 

 

 
 

اته في الدیوانالفصل األول   :التكرار وجمال

  تعرف التكرار أوال:

  لغة- 1

  اصطالحا- 2

ا: ال التكرار و جمالیته ثان   أش

  تكرار الحرف -  1

  الكلمة تكرار - 2

ارة - 3   تكرار الع

  ثالثا:صفات األصوات

  المهموسة األصوات- 1

  األصوات المجهورة- 2

  األصوات االنفجارة- 3

ة- 4   األصوات االحتكات
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  :تمهـــــــــــــــــید      

قة الصلة     ة تستح الدراسة و التحلیل، ألنها وث ل التكرار ظاهرة مهمة و جل األداء ش
ي ، لذا من الجدیر ،  اللغو و عادها في إطارها األسلو ونها ظاهرة تكشف عن أهدافها و أ
م . لهاالتطرق    من خالل النص الشعر القد

ما ، فالتكرار الغیون و النقاد حدیثا و قد ة ممیزة عالجها ال اره  أهمظاهرة أسلو  اعت
ن أن تؤد دورا تعبیرا واضحا . م ة التي    1الوسائل اللغو

ال  عندها من خالل الشواهد الشعرة  غیون العرب أن یدرسوها و یتوقفواولهذا حاول ال
  فتطرقوا إلى فوائدها و أثرها و الكشف عن دالالتها .

ثیر عزة ونقف عند أهم السمات  وفي هذا االطارنحاول دراسة هذه الظاهرة من خالل شعر 
ة.   الجمال

ة   الها المختلفة یجدر وهذا و قبل دراسة هذه الظاهرة األسلو بنا الكشف عن معناها  أش
  اللغو و االصطالحي.

   

  

  

  

  

  

                                                            
  .13، ص 2010، 1ينظر  عصام شرتح ، جماليات التكرار في الشعر السوري ، رند للطباعة و النشر ، دمشق ،ط‐1



	الفصل األول                                 التكرار و جمالیاتھ في الدیوان
 

  التكرارتعرف  :أوال

  لغة:) أ

ه على النخلة ، ( الكرَ  ررَ َ  في مادة:" جاء في مختار الصحاح   صعد  الفتح ، الحبل   (
الضم واحد ، (أكرارَ  و الجمع( الكّرات ) ، و (الُكر و (الكّره ) المرة ) ِرالطعام و (مِ ) )

صلح للكر و الجملة (الًكرَ  الفتح موضع للحرب ، و (الكُ الكسر  ه رد.)  ا   ر ) الرجوع و 

ّر) قال : ( رر الشيء تكَ  و فتح التاء هو مصدر، و  راراً بنفسه یتعد و یلزم و  و(تكرارا ) 
  1 "سرها هو اسم.

ط ط المح رَر): و ُررًوا ، و تكراًرا و في مح ٌر :" (َ ٌرا، و  ه ، و الفارس من  عطف عل
عد أخر ، و (ِتكراًرا عد أخر أو مرورا اللیل و النهار ، أ عاد مرة    ) ، إعادة مرة 

ررٌ  رَ  هُ قال :(  المؤونة ، و حافظة : بیت  رارَ : اسم قال أبو سعید : الكِ  كرارَ ر أو التِ )، ف
قال ل رارَ ِ  عضهم  الم العامة و    2ه الكالم." الحي ، هما من 

الغة أما     ررفي أساس ال رٌ ررَ (َ  ": للزمخشر في مادة  ه ، و  ) ، انهزم عنه ثم  عل
راً  و فرسهُ  ه رمحهُ عل رٌ  ر  و  )  ررتُ (َ  ، فرارً  ،ا )رارً ، و(ِ  و مفراِ  راِ ، و مِ رعدما ف، و

راً  ه الحدیث  ه تكِ  ررتُ ، و َ  عل رَ  راراً عل یت غي  رَ و  ررة  ح ذا ، و ناقة م على سمعه 
  3 "الیوم مرتین.

 ،العودةینحصر في داللة التكرار نستنتج أن معنى  اتمن خالل هذه التعرف  
  .لرجوع،اإلعادةا

  

                                                            
غا،ص ص،-1 ،مختار الصحاح ،دار الهد ،ذیب ال ر الراز   .360،361محمد ابن أبو 
ط ،قاموس المطول للغة -2 ط المح ستاني ،مح )،طرس ال ة ،ساحة الراض الصلح ،لبنان ،(د،   .775،ص1998العر
الغة ،ج-3 ة ،بیروت ،لبنان،2أبو جار هللا الزمخشر ،أساس ال   .128،ص19981،،دار الكتب العلم
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   اصطالحا:)ب

ین العربجل  اهتم     ا، ألنه مناقشاتهم لهاا في معرض و الحدیث عنه الظاهرة،هذه ب اللغو
اء  قة التي تظهر بوضوح في نتاج الشعراء و األد و تشف عن  ،أحد األسالیب التعبیرة الدق

اب من أبواب النحو العري اره  عاد مختلفة في النص األدبي و اعت عتبر" 1،أ ة: ابنو  قتی
ة ، حین تعرض ألسلوب " الغ التكرار من األوائل الذین تطرقوا لهذه الظاهرة في دراساتهم ال

ه  ة ممیزة في فرأ ف ما في  ور القرآن الكرمسسمة جمال الكافرون و الرحمان "ورتي س،الس
ید و اإلفهام. "   2، الغرض منه التو

عرف    ل نظاما :أنه التكرارما  اقات خاصة، لتش ( تناوب األلفا و إعادتها في س
ة ) ا ذا میزة غنائ ق ة الصورة ؛موس ما أنه و  وذلك بهدف تقو ة،  ة جذا حیو جعلها تتحرك 

اته.  ة المعنى و تأكیده و إث س ف 3قع في األلفا أكثر من المعاني، ألجل تقو التكرار ل
م و الحدیث ، ألنه میبل إنه من أهم ، نمطا جدیدا على األدب ة سمات الشعر القد زة جل

قة التي  تهتم  اق طاقات ااألسالیب التعبیرة الدق ةتكسب الس ه یجاب ، و هذا ما أشار إل
ةحین عرفه" الزمخشر " أنه ظاهرة صوت ة في مواضع عد :  الغ ة ، تهدف  إلى أغراض 

مته نجد لذا  یر و مع اعتراف ق ید و التذ اق،المفردات، فإنه جاء للتو الس ة تتعل   هالجمال
ة الغ ة و ال مته األسلو ة الشعرة و  4.ق ني البن مثل أحد ر لها ما  ة  ة الفن   .البن

                                                            
 1ینظر، فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود دروش ، دار الفارس للنشر و التوزع ، عمان األردن ، -1

  .22،  ص2004
  .14عصام شرتح ، التكرار في الشعر السور ، ص -2
ة ،دار غیداء للنشر،األردن ،عمان -3 ،دراسة ألسلو م الجوز ،شعرا بن الق ینظر،سامي شهاب الجبور
  .26،ص1،2011،
ة في تفسیر الزمخشر ، عالم الكتب الحدیث للنشر ،  األردن ، عمان -4 ینظر ، مسعود بودوخة ، دراسات أسلو
  75،ص1،2011،
ة و خصائص اللغة الشعرة ، عالم الكتب الحدیث للنشر ،  األردن ، عمان ، -5 ،  20111،مسعود بودوخة ، األسلو

  .49ص 
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ة تتناسب مع القل   ه نبرة قو عطي صوتا ف ن أ:"  فیر  "ذیبمال أبو  "وة ، أماهذا نجده 
ة ،لكل  اغتها الوزن مة في إعطاء الكلمة ص ة ق  إعطاء هذا القولفبعنصر صوتي في العر

ة "ل  قاع غته اإل یل الشعر ص أن األلفا  ،1لتش في القصیدة عند تواترها مما یوحي 
  .تكتسب دالالت معبرة

عرف   لمة  أسلوب التكرار: ما  ه، أو  بلفظهاإعادة  ید، أم لزادة التنب معناها إما للتو
م أو التلذذ ل ، أو التعظ ان أو الزمان أو اإلحساس  2التهو عطي الصورة عمقا في الم ، ل

قاع  ي 3مع وضوح في اإل الحدیث جاءت مغایرة في ، إال أن نظرة النقد الغري األسلو
ة استغالل  ف ة ،وألنها تكشف عن  ة في األهم أنه غا حدیثها عن التكرار في الشعر، 

اغته الشعرة ، ة في ص ة الموضوع قاعها إلحداث الفاعل  ألنالشاعر لطاقة الدال و إ
حة فقط ، بل موجودة في جل  التكرار أساسا في بناء الشعر قة صح ست هذه الحق و ل

ع الناس ة لد جم قین   4.الدراسات و معرفة 

ح فیها   ق حسن فیها،ومواضع  قع في األلفا دون المعاني و  للتكرار مواضع  ،فأكثر ما 
رر اسما إال على جهة التشوق و  ان ذلك في تغزل  االستعدادال یجب للشاعر أن  و إن 

علله؛ 5أو نسیب مق "رفتیر "هذا الرأ  عاس أنه سلبي سماه  "إن الطاقة : حین قال  التش
ة في  لما تكررت نفس الخاص ا مع تواترها ، ف س ة تتناسب ع ة أسلو التأثیرة لخاص

ة فقدها شحنتها التأثیرة شیئا فشیئا ،  "النص ضعفت مقوماتها األسلو معنى أن تكرارها 
م    تمیل حیث تبدو نظرة النقاد القدامى إلى مثل هذا النوع القد

                                                            
ة ،ص  -1   .60سامي شهاب الجبور ، شعر ابن الجوز ، دراسة أسلو
ة التكرار في الشعر السور ص -2    13ینظر عصام شرتح ، جمال
)، عبد القادر القط ،  -3 اعة ، بیروت ،(د، ة للط    .447،ص 1989في الشعر اإلسالمي و األمو ، دار النهضة العر
اني من خالل دیوان (قصائد)، عالم الكتب الحدیث ، األردن ، عمان  - 4 قاع في شعر نزار ق مي ، اإل ینظر ، سمیر سح
  .127،ص2010،  1،
ه و نقده ، ج ینظر ، أبو الحسین ابن رشی القیرواني ، العم - 5 ة الهالل ،         2دة في محاسن الشعر و آدا ت ، دار م

  .121، ص  1996،  1بیروت ، لبنان ، 
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ة في التعثر   لتماثل المولد للثقل حتى و لو ل  فراء أن ال، و هذا ما یراه 1انت توالیها صعو
ح.  ة الق   2: التكرار في صورته العامة في غا

احث أن ی   ارها تستح دلذلك وجب على ال اعت وذلك لما  النظر إلیهارس هذه الظاهرة 
ة من خالل تجرته  فیها ة و الوجدان ة تختلف عن مواقف الشاعر النفس ة و جمال داللة فن

  الشعرة.

ال ا: أش ر.التكرار ثان   /التكر

ة ،وجناس، و تردید    اته ، من سجع و تقف الغیین القدماء ، بتنوع مسم تنوع التكرار عند ال
عاد ،و غیرها  ال مختلفة ، له أ أش ظهر في الشعر  ما لهذا  ة ، و الس ة ، صوت ة دالل نفس

ة من خالل مستو بناء التجرة  ة أسلو ة جمال ا فن ثیر عزة لما له من مزا في شعر 
ة و  ة الصوت ق  لمسنا حضورا متمیزاالمتعددة  و من خالل تصفحنا لدیوانه  وظائفهاالموس

قاعا  حدث إ ارات ل لمات و ع رر حروف و  ال التكرار المختلفة إذ نجده  ا ألش عا جل نا
الحب من  اشة المفعمة  ة.نفسیته الج    والتضح

ما یلي و    عض صور التكرار من خالل بسنقوم ف ط الضوء على  ثیّ ل تصفحناتسل  ردیوان 
ة بتكرار  عدها تكرارالحرف ثم تكرار العزة بدا   الجملة. كلمة 

ضیف :تكرار الحرف_ )1 ة ، إذ  ة فن مة دالل حمل ق إن تكرار الصوامت في النص األدبي 
عقد بین أجزاء  ارة ، و سهم في تعزز معنى الع ارة نغمات جدیدة ، و  قى الع إلى موس

اطا  ا و ارت الغی3البیت نطاقا و یزدها تماس ة إلى تكرار الحرف نظر  ون ، في حین نظر ال

                                                            
1-  ،( اعة ، بیروت ،(د، ة للط    1989عبد القادر القط ، في الشعر اإلسالمي و األمو ، دار النهضة العر
ة،بیت ال-2 ة مقارة جمال الغ ة ال مة ،سطیف ،الجزائر ،مسعود بودوخة ،األسلو   . 198،ص2015، 1ح
اتي ،ص  -3 اة لعبد الوهاب الب ة في دیوان الموت في الح ات األسلو اس مستار ، البن    .52ینظر ، إل
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صدده ، بل  ثیرا عما نحن  عد  ال عده أحدأكثرهم لم ت ة "  أش ه تسم التكرار ، و أطل عل
اقتران ( من ، ب،عن ) ، أما  المعاظلة حروف المعاني أو األدوات ،  ة " أو یختص  اللفظ

ل لفظة من ألفا الكالم  عن تكرار المعاني إنما هو تكرار الحرف الواحد أو الحرفین و في 
حي العلو 1ور أو المنظوم المنث : " إن الحرف  قوله ، و هذا الكالم أو القول ما زاد تأكیده 

ال على األنفس نازال عفالواحد إذ تكرر  ان ثق فصاحة  لىي الكالم المنظوم أو المنثور 
امع الغة " ن حیث یجعل هذا الكالم عسیرا على لسان المتكلم  2في ال ه النط و ف،  یثقل عل

ه ، و حین  ون بهذا  الغ ف حا إال حین ی س قب في مواضع الكلمات ، ون تكرار الحرف ل
مالون  ما، 3یجعل النط عسیرا قاع نحرف مه ارزا من خالل اإل ا یؤد دورا  ا صوت

ة المقطع أو القصیدة  طغىالذ ي الصوت اه، و تكرار الحرف أمر الفت 4على بن إذ  االنت
ان إلى  القارئ قود  عض األح التكلف و التصنع ، ألن ال اتهامفي  وجود لشعر  الشاعر 

قى دون  ةمن اإلدراك العام لمعناه على األقل لنغمته  شيءالموس حدث  االنفعال ، و بهذا 
ة عند وقعها في النفس لتحدث صوتا في أعماق السامع ق هذا هو العامل ف، 5نغمة موس

ه الحرف في اللفظة و ما أضفاه من  المعاني و في لتواصل  انسجامالداللي الذ یتر
تها  و قد شاع هذا  و ةتماسك القصید والحفا على؛بین تراكیب النص  االتساق عذو

ح  ة البیت  و الشعرأسالیب  الخبیر عالم  القارئ الضرب حتى أص قاف ه  قادر على أن یتن
ة  هحمل لك لماوذالشعر  فة دالل .ذلك الحرف من نغمة ذات وظ فمن ، 6في الشعر العذر

عنا للدیوان ع خالل تت النظر في طب حاول الشاعرنهذا الة ،  بیر إلى مط  تحقی  حد 

                                                            
  51ینظر ، فهد ناصر عاشور ، التكرار في شعر محمود دروش ، ص -1
    22ینظر ، المرجع نفسه ، ص  -2
ة لشعر الفتوینظر ، حنین علي الدخیلي ، -3 ة الفن ة حامد للنشر ،  البن ت ة في عصر اإلسالم ، دار الم حات اإلسالم

  .78،ص1،2011عمان ، األردن ، 
رة ، الجزائر ، -4 س ة اآلداب ،  ل اني ،مجلة  ة في شعر نزار ق ،  2011ینظر ، صالح لحلوحي ، الظواهر األسلو

   .35ص
ة في الشعر الجاهلي ، دار جرر للنشر ،  عمان ، األردن ، -5 عة ، قراءات أسلو ،    2010 ،1ینظر ، موسى را

   20،  13ص ص 
  .56ینظر ، عبد القادر القط ، في الشعر اإلسالمي و األمو ، ص  -6
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یده وذلك اللغو على المستو الصوتي   األداءشعرة  ة المعنى و تو قاع ، لتقو لتكثیف اإل
  1و تكمیله.

صورة واضحة  ثیر  حضر الحرف بتكراراته في دیوان  قول إذو   : نجده 

قلیـــــى لــــــال أرض قلیل، و               لــــــیل بنائــــــن خلــــراض مــــــــولست ب   2لــــــــه 

ات من خالل ه المثل أوذه األب في  التكافؤ نجد الشاعر قد روج في شعره لمبدأ المعاملة 
رر حرف ؛الحب من خالل تكراره  متوسط   : و هو صوت)الالم عشر مرات(إذ نجد 

ضا جهورمهو و  الشدة و الرخاوة  متاز والوقوف على الجانب الداللي لهذا الحرف  3أ
ة التي عاشها الشاعر  الحالةشف عن  ة والنفس اء(، و حرف االنفعال تردد ثالث مرات  )ال

مثل حرفا مجهور  شف عن مقدار الحروف المتوسطة  اشبیه ا: إذ  ررهذا الحرف ل اذ
ة األمل ال اء مخرجهما واحد؛،الشاعر تي أصابتاألسى واللوعة وخی اء لذا  فالالم وال ال

ه للوص جعله جهورن ملهذین الحرفین ال والشاعر بتكراره 4ل إلى حبیبتهو أداة للرط و التشب
ماثل حب جمیل ما یختلج یرد الجهر إنما ة في نفسه من حب صادق  ذلك الحب  بثن

ه الذالعذر  اء بوصله ورطهالحرف ال شهد عل شدته وقوته وحرف ال   . م 

  قول : 

ة     ا ة النو و فاضت دموعي عبرة و         راجعت نفسي و اعترتني ص   خش

یف المنتهى دون خّلة    ا و هي المنته     و قلت و  ش في الدن                5ىهي الع

                                                            

ة في الشعر -1    ة ،دراسة أسلو مال عبد الرزاق العجیلي ،البني األسلو   .301العري الحدیث،ص. ینظر ،
 2- ،(  19،ص2004ثیر عبد الرحمان ،الدیوان ،شرحه عبد المجید مطراد ،دار الكتاب العري ،بیروت ،لبنان،(د،
عة جدیدة - 3  ة االنجلو المصرة،مصر ،القاهرة،ط ت ة ،م س،األصوات اللغو م أن  .64، ص2013ابراه
  .174، ص2008، 1جها أصواتها،دار الحناء للنشر،االردن ،عمان،ینظر،فهد خلیل الزاید ،الحروف معانیها مخار  - 4 
  29الدیوان ،ص - 5 
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: صوت شدید مهموس ال فرق بینه و بین الدال  وهو )مّرة 11(حرف " التاء "   یتكرر هنا
 إذ؛بهذا العدد في البیتین له مدلوله  فتكراره 1غیر أن التاء مهموسة و الدال نظیرها مجهور ،

لمة  ة في  ة  تتوقففحیث  منتهىتبرز نبرة قو ا ثٌ  علىالص ة  یر تلقي صورتها في محبو
ة و ال ش حرف التاء ینادیها عدها فهي البدا ة يءشوقا و أسفا على     .عد المنتهى غیر النها

اه ) مرات 7( في هذین البیتین حرف األلفوقد تكرر  ه الشاعر شد انت هذا الحرف أراد 
عتره من ألم وذلك بهدف إشراكه في تجرته المحزنةالقارئ  اء  لما  مرات و  8، و حرف ال

ل شيء حرف الخاء مرتان فهو حرف مهموس رخو   . 2شترك مع الغین في 

ته في نفسیته ،  تردید هذا الحرف للتأكید علىف   ته محبو سبب حرصه و شوقه الذ تر
ة عند وقع ق ها في النفس لتحدث صوتا في أعماق المتلقي مما زادت هذه الحروف نغمة موس

قول :    أو السامع، 

حـــــــــجیالورب      مع العصر إذ مرت على الجبل تلحب          ة ـــــات عشیــــاد السا

  3 بـــــم فتصقـــــــال أو تلــــــــــــا سبیـــــــــــــــــــــــإلیه      ر  ــــــم النفس منهن لو تـــــلعزة ه 

ات قصد  مما عده )مرات 10الالم (، و حرف  )مرات 7األلف (حرف  الشاعر في هذه األب
ا ة قي ر الد لصوتعض العلماء  ه بین أفراد هذه المجموعة الفرع  ةفهي قرأما وجه الش

ة وضوحها الصوتي  تشترك المخرج م  (أما، )الحاء مرتان (و حرف، 4مع بن حرف الج
هو مجهور مزدوج مخرجه من أول اللسان مع الفك العلو و هو من الحروف  و)مرتان 

                                                            
ة،ص، -1 س،األصوات الغو م أن    .61ابراه
  .  85المرجع نفسه،-2
  . 42الدیوان ، ص  -3
ة ، ص -4 س،األصوات اللغو م أن      .64إبراه
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حرك الوترن الصوتیین ة حین یدفع الهواء إلى الحنجرة ، ف بتكرار هذه فأراد  ؛ 1األصل
اه السامع لفت الحروف  فته داخل النص إلحداثانت ا و لتأكید وظ ا صوت  و  .2نغما دالل

  :  في موضع آخر قول

  و غائب جادل ـــــ بخیرعم ت   ة           ـــــك و المعروف منك سجیـــــرأیت

ن  عد المناقب           أبوك غداة الجزع من أرض مس الجمع    3یوم العدا 

رر حرف     ات   لكثرةشدید  هوائيصوت  ي: فه)مرات  3الهمزة (الشاعر في هذه األب
ة  صوت شدید مهموس یخرج هو و )مرات  5الكاف  (، و حرف 4شیوعها في اللغات السام

م (من بین أطراف اللسان إلى أقصى الفم و متصل بها إضافة إلى حرف   :فهو )مرات 8الم
حرف  اء (مثل صوت متوسط مجهور مخرجه من الشفتین التصاقا  مما یؤثر )مرات  5ال

عد  ما  ن أن یؤثر لشدة صوته ،  م مجهور أحد الصوت لافي نظائره المجاورة أكثر مما 
اني حروف  ید معانیها التي أراد الشاعر من ،والمعاني الم حیث توحي هذه الحروف على تو

التعبیر أن یبین لنا خاللها ،  أمل  ه و  صرح بها من أعماق قل ة التي أراد أن  حالته النفس
ه  5عنها صور لناذا و سعى للخیر طالب  استطاع الشاعر أن  مما أراد  ؛المعروف و هو 

قة و بر ه إلى الحق اه المتلقي لیبین حالة انفعال الشاعر  و الوصول  األمان.  أن یلفت انت
قول : 6   و 

رته مر حــــــسر            الورد ســـــــاق  بها غداة عیر   7حــــــــــالمتح 

                                                            
   .  76ینظر ، المرجع نفسه ، ص -1
  .56الشعر األمو واإلسالمي،صینظر،عبد القادر القط ،في -2
  .46الدیوان،ص-3
  .142ینظر ،فهد خلیل زاید ،الحروف معانیها مخارجها وأصواتها،ص-4
  112المرجع نفسه،-5
،صینظر-6   .21،عبد القادر القط ،في الشعر اإلسالمي وألمو
  .66الدیوان ،ص-7
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رر  مرات)5فنجد تكرار حرف الراء (  عد صوت م م و الترقی و هو  ستعمل للتفخ و
حافة لاللتقاء ، و الراء من األصوات  طرفي اللسان  ا في النط ا العل الحنك مما یلي الثنا
اء فتكرر  (، أما حرف1المتوسطة بین الشدة و الرخاوة  المجهورة و هو حرف  مرات4ال

ة تتناسب ه نبرة قو عطي  مع القوة و الثورة و الحرب مما  أصلي مجهور أراد الشاعر أن 
قاعازاد هذا الحرف    2.اهتزازا  یتولد عنه هذا الصوت مما أفاد الدوام و االستمرارة إ

النی   سألت فلما استعجمت ثم صممت       اع فحمت ــــــــــــــأأطالل دار 

ة  قهرا  فعمت و أصمت     لت ععجبت ألن النائحات و قد    مصی

قل إذ رهمتضو أعالم ر  و      أسمعن أعالم صنددلعین و لو    3 ما 

فرض نفسه ألنه حرف  )مرات 8العین (تكرار حرف  إن    في مثل هذا الوقف المحزن أمر 
ة  ؛جهور  ذلك ألن الموت التي خطفت عبد العزز بن مروان زعزعت األوتار الصوت

ثیرا ما تناشد الحرمان م زاد  لشاعرنا ؛بینما الحروف المجهورة  وتعبر عن شدة وحرف الم
ة الشعورة الت حرف العین  يمن ثوران الشاعر وانفعاله ألنه یتناسب مع حالته النفس تنعى 

بوتات  )5مقال العین في (الصادجاء  عبد العزز بن مروان  حین  عبر عن م مواضع ل
فة ألنه حرف مهموس نها الشاعر للخل ة  ل ش داخل ه حرف السین في  عد ش يء لذا 

اق، اقي  صفیرةنغمة  األسطرعلى  أضافا اللذانالسین والصاد أحد أصوات األط على 
ما  شف  الذنغما عالي للصوت ؛وهدا العلو یتناسب مع صوت الشاعر  أشاعتحروفه ؛

سعما صدره من مشاعر  م  (و )مرات 10األلف (أما مخارج الحروف  ؛وأحاس مرة  12الم
م (،و) ه لهذه األطالل )مرة  02الج لما ، فأراد الشاعر  من خاللها أن یبرز لنا  مد تعج

                                                            
ة ، ص   -1 س، األصوات اللغو م أن   .85ینظر، إبراه
ة، ص  -2 ة لشعر الفتوحات اإلسالم ة الفن   .676ینظر ، حنین علي الدخیلي ،البن
  583الدیوان ، ص -3
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ه و عجزت عن الجواب مما زاد هذا  ؛و فحمت زالت لهذا نجده في حیرة من أمره لما تج
  قول :  1الحرف على ثوران الشاعر و انفعاله  الذ یتناسب مع حالته.

أنهات و مرت   وعــذات قل  الكر یون ع ــــــدواف                       سراعا عیرها و 

ع        و حاجة نفس قد قضیت و حاجة            ت أمرا و قد أصیبت بد     2تر

حرف للرط و  :و هو )مرات 08(فأراد الشاعر من خالل تكرار حرف الواو الذ تكرر     
ه استطاع ه قافلة حبیبته من خالله أن یجعله أداة الشاعر  التشب ش ه إذ  للتشب

سفن ذات قلوع أ أشرعة ، ــــــالمرتحلة(ع أضفى  االداللي أثر  هذا العاملمما زاد زة) 
ما نجده حافظ على تماسك  االنسجام و تواصل المعاني و االتساق بین تراكیب النص ، و 

عد هذا الحرف من الحروف المعتلة المقترنة بزمن اء (حرف و ، 3روح القصیدة مما   05ال
من حروف االعتالل ما دل على معنى في غیره و غیر مقترن بزمن و هو :هو  )مرات 

اإلضافة إلى تكرار حرف  4حرف زائد في األصل قاعا أضاف مما )مرات  06لراء (ا،   إ
قاع المتولد من الصوت هو القادر على التردید واالنخفاض مما زادت هذه ، اهتزازا لد اإل

اشة المتألمة  تالؤمهاالحروف من  ة الج   قول : .مع حالته النفس

ة المتخوف               ال في ثناء و هجرة لتنیل ق      ما مس ظهر الح

  5ا الحفر منها فأهیفــــــــل و أمــــــــفج               ا ــــــــمنعمة أما مالث نطاقه    

رر حرف  ات  م (، )مرات 07الالم (،  )مرات 10األلف (فالشاعر في هذه األب  07الم
م (، )مرات  هده الحروف متقارة ؛مخرجهما انفي واحد ؛أما، )تانالحاء  مر (، )مرات 03لج

                                                            
   .75ینظر ،الدیوان ، ص -1
   .122الدیوان ، ص  -2
ط في النحو ، دار الجمیل ،  بیروت لبنان ، -3 مان ، التهذیب الوس   .61، ص 1999 ،1ینظر ، فخر صالح سل
ه و نقده ، صأبو علي حسین ، ابن -4    .120رشی القیرواني ، العمدة في محاسن الشعر و آدا
  ,125الدیوان،ص-5
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م لثو یجمعهما الجهر ؛جاء  سه و هو  ،المعنى لتأكیدالم س أحاس ع أراد الشاعر أن 
سبب فراقه األبد لها ( عزة  مما زاد  )عاني من ذلك األلم الشدید الذ اختلج وجدانه،

ةحالته ل بااضطر  ه الثائر النفس الحرقة و الشوق و  و و غض حزنه الشدید ، و إحساسه 
  هذا ما أضفاه حرف الحاء .

  قول :

ا عزة صاد القلب حتى یؤدني   ا فؤاد              ف   1فؤادك أورد عل

اء تكرر ففي   ات نجد حرف ال اه )مرات  07 (هذه األب ره وهو حرف الفت لالنت سب ذ
ات، و ، أن یجعل من نفسه استطاع الشاعر من خالله اضفاء  رونقة و جماال على هذه األب

ة،  اإذ جعل من ذلك الحرف توازن ؛عزة خصوصالإنسانا مخلصا  یتناسب مع حالته النفس
 و،2مرات فهو صوت مهجور شدید مما جعل الشاعر في حالة قل و توتر 05وحرف الدال 

ه ة معانا ش ف ع اته من خالل واقعه الذ  ام ح قول : .شدیدة طوال أ   و

ة البرق       الحرو مراخ فقفر العل ف وفد              أقو و أقفر من ماو

س بها     عة العمإال القطا           فأكم النعف و حشن ال أن   3فتالع الن

رر حرف   ات   ) فأراد بهذا الحرفمرات  09القاف  (إذ نجد الشاعر من خالل هذه األب
حمل قدر  ة  من القوة ، و القسوة ، و اأن  م مة التفخ عض من الق ه  هو صوت وقفي لهو ف

عمقها ال داللته جعل،  حملها النص و  ة تنسجم مع الداللة التي   )مرات 07الفاء ( ،4صوت
، فمن خالل هذه )الحاء مرتان (،  )مرات 05لعین (، )مرة  12األلف (، )مرات  05الواو (

قصد  عینه  شیر إلى الموضع   عفاأنه درس و "موضع حبیبته "الحروف أراد الشاعر أن 

                                                            
  ,127الدیوان،ص-1
ة ، ص  ،ینظر -2 ة و الصوت قاع ة اإل ة ، في البن ح بن خو   .43را
  .131الدیوان ، ص  -3
ة ، دار مجد الو ، عمان،  -4 ة و الصوف مان داوود ، األسلو   . 75، ص  2002األردن،(د، )، ینظر ،أماني سل
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ة ؛أثره  ة لتقو ما فیها من و من جهة ثان المعنى و النغم في اللفظة ، ألن تلك الحروف 
سموه " المعاظلة"فاخ ما    1.ء 

شر       ثیر  مدح  شر بن عامر بن ةمروان ، وأمه قط ابنما  مالك بن جعفر بن  بنت 
قول :    الب 

  
ن الفؤاد فما یزول  وــــه               ى ــــــحب سلممن ا ــــ ناشئــــتعل   س

عصب  ابي لم  ستدل لها قتی                 سبتني إذ ش   2لــــــــــــــــــو إذا ال 

رر حرف  عد ألطف األصوات المهموسة رقة و همسا  )مرات 04السین (فنجد الشاعر  إذ 
ة ، و هو أكثر تعبیرا عن دالالت الرقة و النجو في فؤاد الشاعر من  ة الصوت من الناح

قدر من الخفة و السران و  حتفظ  ة جعله  ة األسلو ضفي جوا  ؛االستمرارالناح و بهذا 
   .3في وجدان الشاعر االطمئنانمن الهدوء و 

ة ف هاب صوات تضیف عند مخرجها إحداث صفیرا عند النطهذه األ إن  ها في نس شر ال 
ارزا في  09، و حرف الالم 4غیرها من األصوات  فير علو هذا الصفی مرات إذ أد دورا 

قاعا  ة السطر مما أحدث إ ر،  یجسد لنا موقفهالتالي ؛و نها أراد خالله  فمنفي أحسن تصو
ته فلم  اإلضافة إلى األلم و األسى الذ تر شف من مرضه ،  أن یبین لنا على أنه لم 
س و وجدان  ان ، و هذا ما جعل مشاهدة ذلك األثر الجلي في أحاس ستطع الصبر و النس
اته  حملها في أعماق ط قة التي  ة الحزنة التي لها داللة عم الشاعر خصوصا حالته النفس

قــــــــــــ5   ـــــــــــول : ـ

ك ظعائنا  ها            فإنك عمـــــــــــــــــــــــــــر هل أر ظن تر الدوم من  ا    صحن الش
                                                            

   .51،52ینظر،فهد ناصر عاشور التكرار في شعر محمود دروش ، ص ص   -1
  .164الدیوان، ص -2
ة ، ص  -3 قاع ة و اإل ة الصوت ة ، في البن ح بن خو   .49ینظر ، را
ة ، ص ص  -4 ة الصوف مان داوود ، األسلو    .81، 80ینظر ،أماني سل
   .164ص  ینظر ، الدیوان ،-5
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لـــــن القفـــــــم             ضو وتكتسي نهي ت نظرت إلیها و   1اـــــــمها زال أقتـــــــــر أال 

رر حرف  ات نجد الشاعر  م(من خالل هذه األب عد من أهم المظاهر  )مرات 05 الم إذ 
حمل المعنى في الصورة خفاء  ؛لوهلة األولى ل التفاتااألكثر  عینه إذ  ه تردد حرف  عني  و 
س القاف  أضفاهالمعنى الذ )فمرات  60التاء (، و حرف 2 و جهارة حمل ترقی ع إذ 

ما ،  حمل تفخ حمل نوعا من األلم و األنین المتولد عن حالة  ماالذ  عد حرف مهموس 
عانیها الشاعرـ اء (أما حرف 3الوجد التي  وحرف ، )مرات 50الراء (،  )مرات 50ال

ارزة تشعر أوحت هذه إذ  مرات)؛07(النون  ة  قاع قى معینة أضفت ضرات إ موس الحروف 
ه من بؤس و معاناة ـ   حال الشاعر ، و ما ألم 

ست وحدها من  ثیر عزة ،ول ثفا في شعر  تلكم أهم الحروف التي لمسنا فیها حضورا م
ة  عبرت على تجرة الحب عند شاعرنا بل توا شجت معها جل الحروف اللغة العر

م قاها وهو ما   .والعاطفي للتجرة الشعرة نجاحها على الصعید الفني لموس

  : تكرار الكلمة -)3

ه    سط ألوان التكرار و أكثرها شیوعا و هذا ما واف عل ه  اأضافو  و ،القدماءهو أ عل
التكرار اللفظي" ، ز في بناء النص الشعر  الحدیث مما أسموه "  اره عنصر مر اعت

ا ق منح القصیدة اكتماال في األحداث نغما موس م و انه  ما القد ة و قوة ن  ، و للنص صال
بیر ع ه له تأثیر  رر عن بؤر التوتر  فيلى المعنى و تنب رر  ذهن السامع، ألن اللفظ الم

ل تكرار لها یود  ات القصیدة ، و لمات في أب ثیرة تكرار  انا  لد الشاعر. لذا یرد أح
ال ، و رما الدراسة لهذا  ل من األش أ ش اق  ن بتره عن الس م ا ال  غرضا أساس

ون الغرض أكثر دقة في نتائجها من دراسة الحروف ألن تك رار الكلمة نفسها و حروفها 
قاع للنفس المنفعلة و المدهشة الن  قى للبیت ، مما تثیر اإل ا إلحداث موس أكثر توافقا صوت

                                                            
  .197المصدر الساب ، ص  -1
ة ، ص  -2 ة و الصوف مان داوود ، األسلو   . 77ینظر ، أماني سل
   .364ینظر ، عبد القادر القط  ، في الشعر اإلسالمي و األمو ، ص  -3
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ا األسلوب األدبي ، لهذا فهي تقوم على مبدأ  ینتكرار بیت أو بیت ة من قضا ة أساس قض
ار و االنتقاء .     1االخت

رر  أكیدهو التو الغرض العام من هذا الصنف   ارة ةعلى الكلمة الم   .أو الع

عة  ارزا في تحقی األداء اللغو الشعر خصوصا في طب ظهر  تكرار الفتكرار الشاعر 
ثف قاع  الم هلإل فة داخل النص الذ تحتو لمة لها وظ ل  ، و لذا وقفنا عند  او لهذا ف

  . إبراز الداللةو ذلك من أجل ؛في دیوان الشاعر تكررت ثیر من الكلمات التي 

ح هذه الظاهر  ر منها. ةو لتوض عض النماذج نذ   توقفنا عند 

  قول: 

عدمـــــــــا       عزة  امي    تخلیت عما بیننا و تخلت                        إن و ته

لها             تبوء منها للمقیل إذ ما خل                لكا لمرتجي ذل الغمامة 

نت و  ة ممحلل                      و  اها سحا   2رجاها فال جاوزته استهلت  إ

رر لفظة  مرتین في النس اللغو للبیت الشعر ذلك من أجل )تخلیت (فنجد الشاعر قد 
قة و تأكیده  فة  بإزالةتقرر الحق ة ذات وظ الشك ،و هو وصف یؤد لظاهرة أسلو

اق  ة في الس حق مفارقة واضحة من  خالل هذهأراد الشاعر من   3؛موضوع اللفظة أن 
ان  صدر عن اإلحساس  ر األسى الذ  عد  بتتسر  اآلمالخالل تصو  أنمن ید الشاعر 

عه علیها ، أصا ض  ف ان یرجو  ان  من حیر یتجاوزه و هو جد قرب ،و و  هو إن ما 

                                                            
عة  -1 ة في الشعر الجاهلي، ص ،ینظر،  موسى را   .25قراءات األسلو
  .58الدیوان،ص-2
الغة الضمیر و التكرار دراسات في النص العذر  -3   .119ص،ینظر، فایز عارف قرعان ، 
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عة من البیئة، و  عض األ قدالتالي یرسم بهذا الشعور صورة نا خر تقلیدا و لكن في ون ال
ة األمل التي یثیرها األسى. ه  من خی شعر  ن أن  م        1تكاملها تكون شدیدة الداللة على ما 

  قول:   

أتي الندثیر الن   غیب       حیث ما أتى        د     و إن غاب غاب العرف حیث 

م     ب دـــي النـــــــه فـــــــل           درام ال یر في ذو النـــــر   2 و المؤثرات ضر

رر لفظ  ، و تانجد الشاعر  دا و ذلك )غاب  (الند مرات عدیدة إذ یجعل منها نمطا مؤ
قاع واحد في لمن خالل جعل  أنها ذات إ حاءها العام، و  هذه األلفا معاني متقارة في إ

حفزها في وجدان  ع عاطفته و  ط ة محاوال بذلك أن    3القارئ.المعاني المشتر

ما نستشف  ضا نماذج أخر من التكرارو    .أ

  قول:

ما ال یر من غائب  شهدأقول لماء العین أمعني العلة                          الوجد 

  د تجمدـــا من ال عج الوجـــــــغدا الشبا                     ــفلم أدر أن العین قبل فراقه

مائها    حسدـــال مثل ي وــــعل                ولم أر مثل العین ظنت       4ي على الدمع 

ة ، حیث أراد أن )العین ( ةلفظ رر الشاعر الغ یخل بهذه و التي جاءت في صورة 
ة تجسم اإلحساس عما یختلج في نفس ان حفز القارئ ، و ما  هاللفظة صورة ب من وجدان 

                                                            
  . 99ینظر ، عبد القادر القط في الشعر اإلسالمي و األمو ، ص -1
  .37الدیوان،ص  -2
  .278عبد القادر القط،،في الشعراالسالمي واألمو  ، ص  -3
  .78الدیوان ،ص -4
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ه  مأل قل ه من أسى  و حزن  عد هذا النوع،عان طا مما  م  س من سمات الشعر العري القد
.1  

  قول:

ل بخیل   لني نفسي  ا لیل عني فاني                           تو  رر   2إن تبخلي 
س من  )تبخل(الشاعر لفظة  ید  إذ ل ا للتو ق قاعا و نغما موس حق بها إ في البیت الواحد ل

حب ، و  ثر من جانب الصور إشارات الشاعر إلى من بخل من  بهذا  الولعالغرب أن ن
الجلد و الصبر.   البخل یزده تطلعا إلى العطاء، و استمتاعا 

قول:   و 

ا   3ع                         و أعظم بها أعظم بها ثم أعظمفأرح بها من صفقة لم

غتعدة مرات  )أعظم(فتكرار لفظة  غة الشعرة عند هؤالء الشعراء إذ  اصط مظهر الص
هن ذ في اهاو ذلك من أجل تأكید تأثیرها معن الخ،عدها من أدوات التعجب، النداء..

   4.السامع

قول:   و 

عقني الموت و الموت غالب  ائل                        إال    5له شرك مبثوثة و ح

ا، دون أن تكون  )لموت(افالمعنى الذ تضمنته لفظة   ة لم تأت عفو  منظومةقوة خف
فة تسهم إسهاما فعاال في إثراء تجرة الشاعر العذر ، فالموت تقترن بداللة  الفناء بوظ

                                                            
، ص ینظر، عبد القادر القط ، ف -1   .146ي الشعر اإلسالمي واألمو
  .178الدیوان،ص  -2
  .217الدیوان ، ص  -3
ة في الشعر الجاهلي ،ص  -4 عة، قراءات أسلو   .25ینظر، موسى را
  .156الدیوان، ص  -5
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ةالو  او العش رمز للعاشقین الذین قتلهم الحب ، ، نها التالي فهي ارت الصلة  و  وثی 
ثیر عزة " ة التي انتشرت في شعر"     . 1الوجدان

  قول:

ك في األمر أین    2؟ اخیر إخوانك المشارك في األمر                    و أین الشر

ا خاصا لمحب یوجه إذ ؟(أین) ةلفظ من خاللأراد الشاعر في هذا البیت   ته عزة لیزد و خطا
اغة جدیدة  في حین، لهالهفا  والتي تزداد شوقا لوعته  بثمن  أنها ص تبدو هذه اللفظة 

م ، الن الشاعر أراد أن یبرز عما یختلج في نفسه.     3غیر معهودة في الشعر القد

ه شاعرنا في خیر قصائده ،و هو تكرار األسماء    قول: حیثو هناك نوع آخر تطرق إل

  الهاـــبها الدار ال من زهدة في وص                  وأجمع هجرانا ألسماء إن دنت   

وصـــــفم مـــــا خلـــــــاحلتنــــــم الو           ها    ـــــالـــــا و صلتنا خلة    اــــــــــــــــــا حالهـــــــة 

ن    اــــهــلعد من جاللاوم ــــالق يرامـــــــو إك أسماء و الحرق دونها            فهل تحز

حاجــــــــــفتجعل أسم     4اــــــــالهـــــت لم تبــــا أخلقـــــــت فلمـــــــــأجم  ة          ــــــــــــاء الغداة 

  

س مجرد تردید لكلمة  )أسماء(فان تكرار لفظة    ة فحسبعدة مرات ل ، إنما وسیلة لغو
ض بإحساس الشاعر و عاطفته  ثفة. لهاو التي ؛تن ة م ة نفس   5طاقات دالل

                                                            
، ص  -  1 الغة الضمیر و التكرار دراسات في النص العذر   .185ینظر، فایز عارف قرعان 
  .222الدیوان ،ص  -  2
)،سح -  3 ة ، عمان ، األردن ، (د، م،دار البدا مان الخلیل، تارخ األدب العري القد   .   134، ص 2011ر سل
  .192الدیوان ، ص  -  4
ة في الشعر األمو شعر األخطل نموذجا ، ص  -  5 ، دراسة أسلو   .115ینظر، عمر عتی
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صدر عن  ر یبدوا واضحا ألنه  مبدع خالص مما یجعل النقطة  إحساسو هذا التصو
االلتفاف إلى جانبها النفسي و الجمالي التي تثیر  يالمحورة التي تتمحور حولها القصیدة ه

ط ا إلى اإلضافةصد الشاعر  ة خاصة في الرا لوثی بین تكرار هذه اللفظة التي لها أهم
ات    قول: 1،هذه األب

ا لیلى أجد رحیل قــــــــــــــدن أصحآو                ي    ــــأال ح   ول ــــابي عدا 

عد ذهول و               تبدت له لیلى لتغلب سبره       هاجتك أم الصلب 

رها فكأنما               د ألنسى ذ    2یلــــــل سبى ــــــي لیلـــــل لـــــتمث    أر

رر لفظة  ات  حبیبته عزة ، وهو،  )لیلى(نجد الشاعر في هذه األب حظ مخالفة لن إذیتغزل 
قول رها أن ألأرد  (في البیت الثالث  حین  غيأصول الغزل  أنفمعناه )سى ذ ظهر أن  ین

فها عنه أبد غیب ط صاحبته التي ال  ه الشاعر متهالكا  على تأثره بجمیل  دلیلهذا و ، اف
ة س و لیلى في هذا البیت . أو بثن اتفي الشاعر  أراد 3قصة ق ر  هذه األب ه و جلب ف تنب

ش مع النص و  اقلتوسع الداللة داخل  هذاالقارئ و جعله یتعا    4.الس

  قول:

م ل ذ ود لمــــوهبت لسعد ماءه و بناته                      ا ود واهبــــا 

ه و مشاربـــــعأو تغدق   ها             ه سعد و یرو محل لترو    5داد 

                                                            
ة في الشعر الجاهلي ، ص  -  1 عة، قراءات أسلو   .26ینظر، موسى را
  .176الدیوان ،ص  -  2
ة العصر األمو ، دیوان  - 3 ة حتى نها ینظر، عبد القاهر هني، دراسات في النقد األدبي عند العرب من الجاهل

 ،( نون ، الجزائر، (د،   .183، ص 1991المطبوعات ، بن ع
  .61ینظر، فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود دروش ، ص -  4
  .32الدیوان  ،ص  -  5
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ة  إلى )سعد(الشاعر بلفظة  شیر      قتهن عزة وذلك لتعرف القارئ بها من جهة  عش
اغة  نهأو بهذه اللفظة یجعله یبدو  ؛و للتأكید على معناها في النفس من جهة أخر  ص

عبر ة؛جدید امنها ألن الشاعر بهذا القول  اطنه من حرقة  ذلك الحزن  أضفاهمما  عما في 
عد فراقها      1. و األسى من 

قول:  و 

ا الحجناء في الناس جائرا                    و لون أبي الحجناء لون البهائم   2رأیت أ

ا من خالل لفظة   ا (فالشاعر في هذا القول نجده یهجو نصی نیته من لتعر  )الحجناءأ ف 
فضل هذا االسم أن یوصف  ؛ع داللته و معناها من جهة أخر وسلتجهة و  و استطاع 

شرة) .   لنا هذا الشاعر الذ أعطى لون البهائم (سواد ال

ا في أن  ناعرضنا لتكرار األلفا في هذا الدیوان تأكد عند  قى جزء أساس ررة ت اللفظة الم
ة،  قة الصلة بإحساس المبدع، و ذلك الصورة الفن ارها وث اعت ن تجاهلها مطلقا  م لهذا ال 

ة تعبر عن  ة ، و التي تعد وسیلة  لغو ة نفس ة دالل حائ حمله اللفظ من طاقات إ لما 
    3إحساس الشاعر.

ارة-)3   : تكرار الع

الغیون    الغي ال فائدة ترتجى منه، في  القدماءنظر ال ارة على أنه عیب  إلى تكرار الع
ات التي ترد فیها مغفلین األثر النفسي العمی الساكن في نفس   شيءإضافة  لمعنى األب

انا لمثل هذا األسلوب.ا   لشاعر، و الذ یدفع أح

ات و    ررة، فإعجاز األب ارة الم عد الع سلط الضوء إلى ما  عة من وهذا التكرار  أنها نا
ارة لد سماعها تحدث وقع ونقطة واحدة مشدودة إلیها ، ارة مجموعة  قاتال المة ع الن الع

                                                            
م، ص  -  1 مان الخلیل، تارخ األدب العري القد   .134ینظر، سحر سل
  .221الدیوان، ص  -  2
  .   61ینظر، فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود دروش،ص  -3
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قة نجدهامن األصوات و الكلمات ، و لهذا  فهي موجودة في   أكثر تأثیرا عن األنواع السا
ون جسد القصیدة ، حاء و إلى فالشعر العري، ألن تكرارها  ة اإلحساس و اإل یدل على تقو

ة التي أرادها الشاعر من  ؛ المتلقيدالالت مختلفة، خصوصا لد وقعها لد  و لعل الغا
اه السامع ، قول 1هذا النوع لفت انت إنها (:" محمد لطفي یوسفي"فهو حیلته للرجوع، حیث 

نت                   2.لحظة البدء، أ لحظة الوالدة) إلىالقصیدة من العودة  م

أخذ  و   ا في ال قد  لتكرار مظهرا أساس ثافة الشعور  القصیدة ه س،  ، و مرآة تع
ار و  ءةالمتعالي في نفس الشاعر، و إضا ع المعاني و األف معینة للقارئ و على تت

ة"أمثال:المعاصرن  ئنانلمحه عند شعرا هذاو  3الصور، :( أنه تعرفهالتي "نازك المالئ
ة من سواها و هذا هو  عني بها الشاعر أكثر من عنا ارة  إلحاح على جهة مهمة في الع
سلط نقطة حساسة في  ل تكرار، فالتكرار  امنا في  ط الذ نلمسه  س القانون األول ال
مة تفید الناقد  ة ق شف عن اهتمام المتكلم بها و هو بهذا المعنى ذو داللة نفس ارة ، و  الع

ة أونحلل   یدرس األثر و األدبي الذ ة الكات    4. )المحللة فس

قاعها،  القارئ في أول وهلة هذا التكرار شتد ما   ارة و إ أثرها في جرس الع ، و إن أحس 
حققه  لمة أو في البیت الواحد ، و قد یتالءم ما  عینه أو أكثر في  ه تردد حرف  و تعنى 
عة المعنى و الصورة خفاء و جهارة ، رقة و خشونة ، أو هدوء  هذا التردد من جرس مع طب

ه غیر ه ع أن نجد ف ة أو غیر ذلك ، و قد نستط ة الفائقة على و صح ذه القدرة اللغو
ارة .      5استدراك المشابهة من الع

م تماسك القصیدة و   ارة تح عد هذا النوع أكثر تأثیرا من النوع الساب إذ نراه في صورة ع و
ل مقطع ، بنائهاوحدة  ة  رر الجملة في بدا ال مختلفة ، قد  أخذ أش و أن تكرار الجمل 

                                                            
اني، ص  -  1 ة في شعر نزار الق   .46ینظر ،الصالح لحلوحي ، الظواهر األسلو
  .46ص  ،المرجع نفسه  -  2
  .101عاشور، التكرار في شعر محمود دروش ، ص ینظر، فهد ناصر  -  3
، ص  -  4 ة التكرار في الشعر السور   .48ینظر،عصام شرتح، جمال
  .346ینظر، عبد القادر القط ، في الشعر اإلسالمي و األمو ، ص  -  5
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ارةیتها، أما تكرار من مقاطع القصیدة أو نها ستعمله إال في مواطن قلیلة،  الع في الدیوان لم 
ة النص و تفاعله معه. عیدة عن بن ة  اره عالمة أسلو اعت          1ألنه أقل تعامال معه، و 

ق   ول:ــمن أبرز التوظیف الذ نلمسه في قصائده 

رتِ  لتٌ ن قُ ذناَ األٌ  تضنّ  إنْ و    اقالالت تُ وْ ــــجي رَ ــــــعین ْت لجَ خَ  إنْ  وَ       ني          ذ

ا عَ    اؤادُ ــُـــ ف يّ ــــــــــ علدَ ك أو رُ ؤادٌ ــــــــــــــني               فذّ ى یوَ حتّ  لبَ اد القَ َص  زّ أ

ا عَ    اــــى لیــــَ لَ  رهِ ــــْــ ـــــي قبـــــــــــف تٍ یَ ــى مــــــــــإل ابني            أَص  دْ و الذ قَ ُ شْ لو أ زّ أ

ا عَ    اــــــــــى لیـــَــ ره لترثــــــي دیــــف اهٍب ى رَ ـــــإل    ابني          أَص  دْ و الذ قَ ُ لو أشْ  زّ أ

االذٌ  ِب عْ َص  لٍ بَ إلى جَ   ابني           أَص  دْ و الذ قَ ُ لو أشْ  زّ ا عَ وَ    ر ال نحنى  ل

  اـــــــلیبر ــــــــنره الْ ــْـــ حب في جٌ لَ ثعْ إلى   ابني           و الذ قد أَص ُ لو أشْ  زّ ا عَ وَ 

  2اـــــــلی داـــَــ لع هِ یدِ ي قَ ـــــــف ٍ ثَ وْ ــــٌـــ مى ــــــــــابني             إلو الذ قد أَص ٌ لو أشْ  ا عزّ وَ 

ات  ة  ووجدا علىحترق شوقا  الشاعر نجدمن خالل هذه األب عود اذ یتمنى الحب للزمان أن 
عد فراقها ه من  ره بزمانه ولیخبرها عما أصا ارة  ه للوراء لیذ عد تالع سلط الضوء على ما 

ررة  ارة الم اتتبدو ؛الع ه ، و هذا  و هذه األب عة من منطل واحد مشدود إل  هوأنها نا
ه ،لد الشاعرالنفسي  الدافع ذا مد، من خالل الشعور العالي و الكشف لد  أثره في و

ه. ع المعاني و الصور لد ة القارئ من خالل تت   نفس

مواضع لتكرار جملة من المفردات دون غیرها  إلىأن الشاعر في دیوانه عمد  مما نلحظ  
ارة  والهدف  ة شعورة تعتره وتأكید معناها الصدق واإلفصاح عن حال هو من هذه الع

                                                            
اة لدیوان عبد الوهاب  -   1 ة في دیوان الموت و الح ات األسلو اس مستار ، البن اتي، ص ینظر، ال   ..23الب
  .238،237الدیوان ،ص ص -  2
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لوغه ة على عد هذا النوع صورة من مما للقارئ   او ة التي تنشدها األسلو الصور الفن
   ما بدا ظاهرا في الدیوان.ذا الصعید اإلجرائي وه

ة التي وظفها الشاعر وفي األخیر نستنتج      ة و األسلو أن التكرار من أهم األدوات الجمال
االعتماد على المواقف  ر األدائي  ة، و التصو یل موقفه من خالل التجرة الواقع في تش

ة ال رة ، مما جعل هذا النمط من أهم الظواهر اللغو ة و الف مواقفه النفس ط  ة التي ترت فن
ا خاصا لیترك صد لد  عا فن ة معناه ؛ و إعطائه طا التي تثر النص األدبي وتقو

  )المتلقي. 

  صفـات األصوات :- 4

ا الحشد    المتكرر، داخل الصوت عماد اللغة،و هو المعبر عن المعاني المغمورة في ثنا
ثیر عزة  صدد ،الكشف عن هذه المیزة الموجودة في دیوان  النص األدبي اإلبداعي و نحن 
الجزم  التقرب ال  لبدأ بإحصاء العدد اإلجمالي واإلشارة إلى مجموع حروف القصیدة 

  ).543ب:(

عض       ة متضمنة في الدیوان غیر أن  ع حروف اللغة العر مما نلحظ وجود جم
عض علماء اللغة إلى   روف الح انت أكثر وضوحا و بروزا عن غیرها ، مما أد 

حها ، و أول ما یجب تحدیده في هذا الدیوان هواالشارة  مجموع  إلىاالهتمام بها و توض
ة  التقرب وهو التمییز بین الحروف المهموسة ، و المجهورة ، و االحتكاك حروف القصیدة 

التمثیل لحضور هذه الحروف في مجموعة من و االنفجارة ونظرا لكبر ح جم الدیوان سنقوم 
اءالقصائد ولتكن من  ة ال ل،وقصیدة  قاف ز (الطو  یهجو)، قصیدة مدح عمر بن عبد العز

ل) ما یلي على األصوات ،ومراعاة دالالتها في بني  ضمرة (الطو یز ف ، وسیجر التر
  العینات.
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: الصوت المهموس عند علماء األصوات هو:"الذ ال یهتز ألصوات المهموسة 1- 4 
ه"  سمع لها رنین حین النط  ان و ال  ما حددها 1معه الوتران الصوت ، و حروف الهمس 

ما أن الصوت المهموس هو الذ ال تتذبذب  ت "،  عض العلماء : " فحثه شخص س
ه ة حال النط  ، ش ، س  ، وحروف الهمس هي: ( ت ، ث2األوتار الصوت ، ح ، خ ، 

ة:     ، ص ، ق ، ف ك ، ه ) ـ و سنوضح في الجدول العینات اآلت

              

  

  

                                                            
  . 23المرجع نفسه،ص  -1
ة ، ص  -2 ة و الصوف مان ، األسلو    .75أماني سل

ة  تواتره  الصوت  ة المئو   النس
    %2,39  13  ح
  %0,55  03  ث
  %5,34  29  ه
  %1,84  10  ش
  %00  00  خ

  %1,65  09  ص
  %3,86  21  ق
  %2,76  15  س
  %3,49  19  ك
  %4,97  27  ت
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قلة تقدر :    ة :  146من خالل الجدول نالحظ أن األصوات المهموسة وردت  مرة  بنس
ان حرف من أصوات هذه العینات  17% , 69 أت الهاء، و  ة تفوق ، ثم  ي أكثر نس

  .قاف ، السین،الحاء، ال تاءحرف ال

ام ،التي تدل بجرسها االحتكاكي الهامس على الهاء: ات على األ س داللة األب ع ر  ل تصو
  حالة األلم.

سي لهذا والذ یوحي بإحساس فني ولم انفجار  التاء: صوت مهموس شدید في تكونه وهو
عث نوع من اإلحساس ه جاء ل عان انت عالمات األلم واضحة في نفسیته. الذ    الشاعر ف

حمالن القاف و     عانیها الشاعر،  السینمما  األلم و األسى المتولد عن حالة الوجد التي 
ارزة تشعر  ة  قاع قى معینة و أضفت ضرات إ موس و التكرار الكمي لهذه األصوات أوحى 

ه ـ    1حال الشاعر و ما ألم 

ة مما تجعله أقرب للهمس. حمل خصائص صوت   الحاء:فهو 

بیر في ظاهرة الجهر من  األصوات المهجورة: 2  –-4 ة التي لها شأن  الظواهر الصوت
ع االعتماد في موضعه و منع  ه : "إن المجهور حرف أش ة عند سیبو تمیز األصوات اللغو

ه یجر الصوت ، و أصوات الجهر هي (ب ، 2النفس إذا یجر معه حتى ینقذ االعتماد وعل
وف نورده في ج ، د ، ذ ، ر ، ز ، ض ،  ،  ، ع ، غ ، ل ، م ، ن ) و هذا ما س

 الجدول اآلتي :

  

  

  
                                                            

ة ، ص  -1 ة و الصوف مان داوود ، األسلو   .77ینظر ، أماني سل
ة ، ص -2 س ،األصوات اللغو م أن     .17إبراه
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صوت  301من خالل الجدول نجد أن تواتر األصوات المهجورة في الدیوان بلغت :     
ة تقدر بـــ   انت ال % 36ـ  48بنس ثیر األصوات المهموسة و   ترحروف األكثر توافاقت 

اء م و  الراء،  الالم ، ال   . العین، الم

ارزة والتي أضفت  لالم:ا قاعامن أكثر الحروف ال صور موقف الشاعر في ت يخاصا ؛فه إ
ر    .أحسن تصو

اء: ه. أما حرف ال ه الجهر عما یختلج في أعماق قل   فهو من األصوات المجهورة فأراد 

ة  تواتـــــــــــــــــره  الصوت ة المئو     النس
  %5,34  29  ر
  %8,10  44  ل
  %2,57  14  د
  %7,91  43  م
  %1,28  07  ج
  %4,05  22  ن
  %2,94  16  ع
  %0,73  04  ز

  %2,02  11  ض
  %0,0  00  ظ
  %8,10  44  ب
  %1,28  07  غ

  30  5,52%  
  %5,52  30  و
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التفاهة و الطالقة، و رأ أنه  و حرف العین : فهو الحرف الرخو الشدید فقد وصفه الخلیل 
العین و هو حلقي احتكاكي  ة لتضیف وجه المعروف  ان في بناء حسنه جعله بدا إذا 

  .1،مجهور 

عبر عما یختلج بنفس الشاعر مما زاد حرف   ة المجهورة ل م:من األصوات األنف حرف الم
ة  مما أضفىالراء: أكثر وضوحا  ة الطالق ر المواقف التي  إذ ،موقف الحر قوم بتصو

عد من األصوات الالزمة ـ ما    2یتسلى بها الشاعر 

ة:3- 4   األصوات االنفجار

عد اتصال عضو تتكون   س مجر الهواء الخارج من تحدث  ح أن  األصوات االنفجارة 
ضغط الهواء و لم  س أن  ع ، و ینتج عن هذا الح سا تاما في موضع من المواض الرئتین ح

و هذا ما سنحاول إدراجه في 3طل سراح المجر فجأة فیندفع الهواء محدثا صوتا انفجارا ـ
حا في العینة ا ون أكثر توض   لمأخوذة:الجدول األتي ل

                                                            
ة ،ص  -1 س ،األصوات اللغو م أن    .54ابراه
س، ص  -2 م أن   .60ینظر،إبراه
س، ص  -3 م أن    .33ینظر،إبراه

ة تواتره  الصوت ة المئو   النس
  %21,36  166  أ
  %1,28  07  ج
  %2,57  14  د
  %2,57  14  ق

  00  0,0%  
  %8,10  44  ب
  %3,49  19  ك
  %4,97  27  ث
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قدر مجموعها  نالحظ أن مما األصوات االنفجارة أكثر حظا من األصوات المهموسة حیث 
ة تقدر بـــ:  80بـــــ :  عد األصوات المجهورة  % 27.01صوتا بنس ة  ة الثان فتأتي في المرت

ان حرف ه القاف ، فالهمزة  الثاءرف مهموس أكثر تواردا ثم ح الهمزة ف صوت :ثم یل
عث جو من األمل والتفاؤل لهذا انفجار شدید  بیرة  تهنسبیدق على أوتار حنجرة الشاعر لت

ة التي یؤدیها في الس اقات التي ترد فیها الشدة و الجرأة و في الدیوان من دالالت األسلو
ة الشعورة ـ اإلصرار خاصة ة التي تعبر عن حالته النفس   1في المواقف الوجدان

ثیرا في الدیوان  ة و عناء ـ   ألنهفالقاف : حرف لم یتكرر  ه صعو   ورد ف

ة:4- 4   األصوات االحتكاك

ضیف مجر الهواء الخارج من الرئتین في موضع من المواضع   أن  و هي أصوات تتكون 
حدث في حروفه احتكاكا مسموعا  مر من خالل منفذ  ة هي:( 2؛و  و الحروف االحتكاك

ما یلي: ،س،ص ،ش ،خ،ح، ع،غ،ه) و الجدول سیوضح تواردها    ف، ث،ذ، 

                                                            
ة ، ص  -1 ة و الصوت قاع ة اإل ة ، في البن ح بن خو    .33ینظر ، را
اتي، ص  -2 اة لعبد الوهاب الس ة في دیوان الموت في الح ات األسلو ،البن اس مستار   . 77ینظر، ال
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نالحظ من خالل الجدول أن األصوات االحتكارة أقل ورود من األصوات المهموسة و     
ة من الحروف األخر ثم یلي مرة ، و عد حرف  44المجهورة إذ تقدر ب  الهاء أكبر نس
  العین ،الحاء ، الفاء .

ة الخاصة و في هذه الحالة  عض الظروف اللغو ه في  فالهاء: صوت مهموس یجهر 
ان.   یتحرك الوتران الصوت

قاع الذ ینسجم مع الحالة  األثر الجلي لإل حسن  فالعین: صوت مجهور یجعل المتلقي 
ته .الشعورة لذات الشاعر عد فراق محبو عض األسى و اللوعة من      1، التي یتخللها 

عد التطوف الشامل بین األصوات ا ةنخلص في الختام  ة في  للغو ة اإلحصائ عد العمل
ة ، المهموسة،  ثیر عزة " ، فإننا نلمس تفاوت نسبي في تواتر الحروف االحتكاك دیوان " 

                                                            

ة ، ص-1  س، األصوات اللغو م أن     .90ینظر ،إبراه

ة  تواتره  الصوت ة المئو  النس
  %3,86  21  ف
  %2,57  14  ن
  %0,55  3  ث

  00  0,00%  
  %0,73  4  ز
  %2,76  15  س
  %1,65  9  ص
  %1,84  10  ش
  %0,00  00  خ
  %8,10  7  غ
  %2,28  16  ع
  %2,39  13  ح
  %5,34  29  ه
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قى المجهورة في ة األكبر  االنفجارة ، في حین ت ة المئو  أمروهذا الصدارة حیث بلغت النس
عي فالكالم مسموع والجهر یدل على  ة تفاوت الحروف في الجدول .  اإلسماعطب نوضح نس

  اآلتي:

ة  المجموع  الصوت ة المئو   النس
 %28.88  146  المهموسة
 %34.01  301  المجهورة

ة   %8.10  44  االحتكاك
  %14.78  80  االنفجارة

ة    األعمدة التكرارة.سنوضح ذلك الفرق بین هذه األصوات التال

  
الداللة من خالل المنحنى یتبن أن توزع األصوات في القصیدة    طت  ة للشاعر ارت  النفس

ه،و هذا ما  هالتي تعبر عن أعماق وجدان ده، فهو شاعر مخلص لح ان األصوات  یؤ طغ
األصوات االنفجارة التي تعمل على ألم و حزن قل من  هالمهجورة على الدیوان ،و توازنها 

ة ما جعل  ،عد فراق و معاناة لحبیبته شعر ق ان  األصوات تقل عن األصوات المجهورة 
ة. ة لرجوع الحبی ا و فقدان األمل و الخی اإلح ان  عض األح   في 
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اته في الدیوان   الفصل الثاني :االنزاح وجمال

 أوال: تعرف االنزاح

  لغة1

  اصطالحا2

ال االنزاح ا:أش   ثان

یبي- أ)    االنزاح التر

م والتأخیر - 1   التقد

  الحذف - 2

  االلتفات- 3

  االنزاح الداللي-ب)

  االستعارة  - 1

ة - 2   الكنا

ه - 3   التشب
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  تمهید:

الغیین ، على الرغم من تعدد اإلشارات و     مفهوم محدد عند ال حض االنزاح  لم 
الغیین لظاهرته ،  المصطلحات التي تدور في فلكه، و هذه اإلشارات تدل على إدراك ال
ة، ة و الجمال الها و امتداداتها و أهمیته الفن أش صل إلى درجة الوعي التام بها، و   1إدراكا 

ه من منظور الوعي التواصلي و الكالم مالذ  هو وجود تنوع لغو و أدائي   يهو مسلم 
ال و أفضت إلى تمیز  أنواع  قة و الخ مصطلحات الحق الغي  ط في التطور ال ارت
الغي و النقد  التراث ال مته الجوهرة  ط في ق ات و خصائصها ، و بهذا فهو یرت الخطا

   2بنظرة الوضع.

   L’écartاحأوال: االنز 

اهه  ; ون لهذا یر الدارس   مصلح االنزاح،  حیث لفت انت أن " لیوستبیزر" أول من جاء 
ابتعاد عند قراءتها عن لعند قراءته  ة الحدیثة، تلك التغییرات التي تمیزت  ات الفرنس لروا

  3العام. هااستخدام

أنماطها المختلفة یجدر بنا التطرق لتعرفها   ة  اللغو  و قبل دراسة هذه الظاهرة األسلو
  اإلصالحي و 

اح لغة: -)1  اَ  لهِ  ى مائةُ تقَ ) البئر، اسْ حَ زَ جاء في مختار الصحاح :" ( نَ االنز  قطعَ  هُ أو 
عُ  َدارَ ): الزحتُ نَ ( ه خضع" دتُ و  ا   . 4و 

أ  بلد نزحِ  نْ ، جاء مِ حُ َمناز ا و قوم من وحً نزُ  ء ینزحُ الشيُ  زحَ " نَ :ما جاء في لسان العرب
اعد و هو من أجل هذا أحسن ترجمة ینزاحو االنزاح مصدر للفعل المضارع   5د".عیِ  ،أ ت

                                                            
1- ( مة للنشر، سطیف ، الجزائر، (ذ، ة، بیت الح ة ، مقارنة جمال الغة العر ة و ال  .119، ص 2015مسعود بودوخة، األسلو
) ،ینظر، خیرة حمزة، شعرة االنزاح، دراسة  -2 ازود ، عمان ، األردن ، (د،   .132، ص 2011في جمال العدول ، دار ال
ة و خصائص اللغة الشعرة ، ص  -3   .  39مسعود بودوخة ، األسلو
، عین ملیلة ، الجزائر، ( -4 ، مختار الصحاح، دار الهد ر الراز   .414، ص 1990)، 1محمد ابن أبو 
  .6، ص 2000، 2،2، دار صادر، جو الفضل جمال الدین، لسان العربأب-5 
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عد لهذا ت" ، إن هذه الكلمة  Ecartللمصطلح الفرنسي "    نر عني في أصل لغتها ال
احثین و المترجمین ترجمها بذلك ة  تشیر في مجملها   1. ال من خالل هذه التعارف المعجم

اء  إلى داللة المیل و االنحراف  و هذا دلیل على المستو العاد إلدراك عالقة األش
  .الكلمات

  اصطالحا:  )2

ة فهو و حي الوجدان في تعلقه المغایر و المستحدث ، لهذا    االنزاح في صورته الجمال
ین و ا الغیین .نال اهتمام اللغو   ل

م و التأخیر، الحد     التقد ه تلك التحوالت و التغییرات التي تمس نفس التراكیب ،  نقصد 
یب مخالف  أن اللفظ أو التر ذا النصف األعرابي  في الزادة ، و هو أحد نوعي الجملة، و 

اق. ما یتوقعه في بناء الس وهین" أما " 2في األعراب  الذین درسوا عد من األوائل جون 
قول:  ل (ظاهرة االنزاح في الشعر إذ  ار، و هو قانون اللغة ، ف إن الشعر انزاح عن المع

ادئها  ر أن نمن خالل هذا القول ،)صورة تخرق قاعدته من قواعد اللغة ، أو مبدأ من م
فتیرأما  3عن المألوف. خروجا عداالنزاح شر ضرور لكل بیت شعر ،و بهذا   ر

عرف ة  و اللجوء هف ه و هو خروج عن القواعد اللغو :" انزاحا عن نمط التعبیر المتواضع عل
غ  سمح 4."إلى ما تدرس من الص كالم في غیر االستعمال العاد و خروجه عن لل؛ فبهذا 

صیر األداء إلى الوجود.   النظام اللغو الذ 

أنه االنتقال المفاجئ للمعني ". أما صالح فضل: عرف" االنزاح  عني بهذا القول أن  5ف
ع مفاج ستط عض األخر   أةالمبدع من خالله   المتلقي و إثارة إحساسه و انفعاله، و یر ال

                                                            
ة ، ص  -1 س، االنزاح من منظور الدراسات األسلو   .49ینظر،أحمد محمد و 
، ص  -2 ة في تفسیر الزمخشر   .17ینظر،مسعود بودوخة، دراسات أسلو
ة ، ص  -3 ق ة، مدخل النظر ودراسة تطب مان، األسلو   .17ینظر،فتح هللا سل
حیى،  -4 ، ارد عالم الكتب عمان ، األردن ، ینظر، محمد بن  ة في الخطاب الشعر   . 40، ص20111،. 40السمات األسلو
، ، ص  -5 ا و التطبی ة " الرؤ   .176یوسف أبو العدوس، األسلو
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م ما حقه التأخیر، متاز1أن االنزاح تقد اره من أهم الظواهر التي  األسلوب الشعر  بها اعت
مثل عنصر  اتها و جمالیتها  في العمل األدبي.الذ  منحها خصوص   2اللغة الشعرة و 

مه  عد  عرض أهم اآلراء المتعلقة بتعرف االنزاح نخلص إلى أنه مهما تعددت مفاه
ة التي لها تأثیر جلي على المتلقي  ة تمیز أكثر األسالیب الجمال اله ؛فهو ظاهرة أسلو وأش

   وعلى العمل األدبي .

ا  اح:ثان ال االنز   أش

ة االنزاح انه الینحصر في جزء من    د أهم شمل على أجزاء  إنماالنص ، أجزاءلعل مایؤ
بناء  على ذلك قسم  یجئ في الكثیر من هذه الكلمات ، أنعدیدة فان االنزاح قادر على 

یب  إلىاإلنزاحات  جاكسون  التر ة تتعل  یب اق  الذ یرد فنوعین انزاحات تر ي الس
ة والتي تتعل بجوهر المادة  ة ،انزاحات استبدال اإلشارات اللغو النص ،والذ یتصل 

ة.    3اللغو

ن ترصد هذین النوعین: م   الرجوع للدیوان موضوع الدراسة 

یبي:أ) اح التر عضها  یناقش هذا النوع من االاالنز عض نزاح طرقة رط الدوال   ب

ارة الواحدة إلى  یب والفقرة على حد قول "انطالقا من الع قوله ال وهین":(التر الشاعر 
ار س أف لمات ول یره،وٕاحساسه وأنه خال  لها إلى اإلبداع ، بتف قرته  وترجع ع

( ما 4اللغو ا  یل اللغة جمال متلك القدرة على تش ؛فمن خالل هذا القول فالمبدع  الح من 
سلكه الذ  أ  جعل التن غ ما  یتجاوز إطارات مالوفةو أخر من ص قدم  و ن ف أمر غیر مم

م والتأخیر. أهم مظهر أال وهو التقد ه ،لهذا بدأت    یناسب أسلو

                                                            
    .27، ص 2014محمد مرتاض ،تحلیل الخطاب األدبي، دار هومة ، الجزائر ، (د. )،   -1
ني، فن األ -2 ة دراسة تطبی عبر العصور ،ص ینظر، حمید أدم ثو   .  247سلو

ة خصائص اللغة الشعرة ،ص44.                   3 -  ینظر ،مسعود بودوخة ، األسلو
ة في شعر ممدوح عدوان ،ص،65  مان ،ظواهر أسلو  4- محمد سل
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م و التأخیر :ا)1 ة تتطلبها مقامات مختلفة ، فهي  لتقد م و التأخیر ظاهرة أسلو عد التقد
ةقانون أساسي من قوانین النظرة  الغي  التولید ة ، وهي موضوع  ان   اختصهالغر علم الب

م و التأخیر ، إذ جعل ضغفل القدماء أ لهذا لم هذه الظاهرة  "عبد القادر الجرجاني"رب التقد
م المفعول عن الف تقد ة الـتأخیر )على ضرین :  م على ن ه  اعل (التقد و نقدم المفعول 

م).  وصیرورته م على التقد   1(التقد

عرفه  م والتأخیر  اب التقد ثیر الفوائد جّم ال أنهالجرجاني ف اب  محاسن ، واسع : << 
ة التصرف  عید الغا عة ،  فتر لك عن بد فه ،ال یزال  ك إلى لط وال تزال تر شعر  فضى 

ك موقعه ، إن قدم دك ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عنیروقك مسمعه ، و یلطف لد
الظاهرة  ه أول من اهتم  عتبر سیبو ان >>،2 و  ان إلى م ه شيء وحّول اللفظ عن م ف

م عند العرب إذ قال : (( ة ، محاوال من خاللها تلمس السر من وراء التقد لخروج ااألسلو
فة الشعرة ،  ة إلى الوظ فة النفع ه المبدع لخل صو و عن الوظ عمد إل ة متمیزة ، هذا  رة أفق

اء الشاعر المبدع في تغیر مواقع الكلمات   قدر ماتوحي بذ أنه إنه فس إال إنها بن’ فهي 
ة و  متها الدالل حث عن ق قدمون الذ بینان أهم لهم وهم بینانهم أعنى...)) 3؛ إذ أنها ت

شیر ة في النص األدبي لهذا  ازاالإلى  الجمال ةعن رتب الجملة  نح لقوة تحیل ا، و  النحو
م له الصدارة و  ون التقد ط حسه الجمالي في إدراك الصورة ،4و بهذا  المتلقي إلى تنش

یله اللغو في دیوان القصیدة. في االهتمام تش  

ه - 1-2 م المفعول  م الذ تقد ال التقد خلو من معان و أسرار یال  : وهو أحد أش
ة واالهتمام) الجرجاني شف لهذا االختصاص ارة (ُقدم للعنا    النٌقاب عن قصد العلماء من ع

                                                            
تاب دالئل اإلعجاز لعبد القادر الج -1 ات المتغایرة في  ، ص 2008، 1رجاني ، دار دجلة ،عمان ، األردن  ،ینظر،بخوش جار هللا ، الثنائ

53.  
  .85.،ص20013،عبد القادر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز ،صححه محمد عبده مفتي  دار المعرفة ،بیروت ، لبنان ،- 2
قة في الخطاب النقد العري، دار دجلة ،عمان ، األردن،-3 اس،عمرن عت   .251،ص20081،ینظر،شادان جمیل ع
ازود ، عمان ،األردن ، -4   .39،ص،20111،حمزة ،شعرة االنزاح دراسة في جمال العدول،دار ال
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قدم من  حیث البنيأنه یجب أن  ة والدهشة عند الناس  ون موضع األهم ة ما   النحو
بهرهم.   1یلفت نظرهم و

ه ما اوهذ   رو  زفي التحرعاشور  ابن أشار إل م المفعول هنا م التنو ین عت: (تقد
ات و نفي ) لالختصاص حصل من الجملة إث   2.ل

  3عْم والمغاني قد درَس مواثُل سائُل            نَ آمن آل سلمى الرسم أنَت مُ 

ات ل تناقراء عند  قدم  نجده ،المعروف نمطهكشف لنا وجود انحراف القول عن تهذه األب
عضها  ه فعض العناصر ،وأخر  فأراد )،مسائل  (على اسم الفاعل )الرسم(قدم المفعول 

ار آل سلمى هل مازالت موجودة  الشاعر سأل د أنها عفت ودرست  إذ  ذاك؛ نحیأن  ه  تجی
ون مفیدا لغرض االختصاص واالهتمام  ة ،وهذا النوع من المتمیز    4.عد رحیل الحبی

م  قول :و یزد في مواطن أخر في تقد ه إذ    المفعول 

  5َوغاَل فُضوَل الٌدرع ذ العْرض َخلُقها       وَأتَعَبِت الخجلیِن حتى تَقٌصما 

ه (  م المفعول  ات نجد تقد صف  على الفاعل (خلقها))فضولفي هذه األب أراد الشاعر أن 
سه اس المرأة وهي تل ضی  ؛اتساع ل ضی علیها والخلخال  أ اكتناز بدنها جعل الدرع 

م و حصره في ذهن السامع   على ساقیها حتى تكسر ید الح ، و الغرض من هذا القول تو
مته ان ق اإلضافة لمر  وأهمیته من جهة ، و لب ة   دة نظم الكالم في إعا اعاةمن جهة ثان

ات وهذا من أجل اإلفادة و التجدید نزاح في هذا النوع لم یؤثر على معاني فاال  6،األب

                                                            

تاب دالئل اإلعجاز لعبد القاهر الجرجاني،ص51. ات المتغایرة في    1- بخوش جار حسین ،الثنائ
،ص -2 ة في تفسیر الزمخشر   .23مسعود بودوخة ،دراسات أسلو

  3- الدیوان ،ص158. 
1،1997،ص154. ة ،القاهرة ، ة وهی ت ،م الغة والنقد بین ابن األثیر والعلو احث ال   4- نزه عبد الحمید فراخ ،من م

  5-الدیوان،197.
ة  ،ص -6 ،دراسة أسلو م الجوز   .40ینظر،شهاب الجبور ،شعر ابن الق
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صال  ما عند تم القارئ الشعر سلًا ، إنما اثر إیجاًا في إ ال ، والس ه نإلى المتعة و الخ
ة هذه  ة . ، و فائدتها االنحرافاتمن آل ان العلل الب   في إثراء النص 

م الجار و المجرور - 1-3 م مساحة واسعة :  تقد نوع  هالخلتیحتل  هذا النمط من التقد
ثیر عزة) ومن أبرز  ،و اللیونة المرونةمتمیز من  ان واضح في شعر ( اتهوهذا األمر   تجل

   :قول الشاعر

  1بله واردت العرض شم األران            ینال الماء قبل شفائهم     أناُس 

أن الناس الجار الشاعر  قدمفي هذا البیت  ح والتفصیل  على المفعول،وهذا من أجل التوض
مة الشأن فلهذا  انة عظ ) له واردات العرض( حین قال: هر ذما  بیر وهذانال مقام یلهم م

صل الخبر في ذهن السامع البیت جمالمتمیز المعاني أضفت نوع  لهذهوالتعبیر    .ل

قول   :ضاأ و

  2معان ورسم قد تقادم ماصح  ح        فلعزة هاج الشوق فالدمع سا

 الحصر و االختصاص،وذلك من أجل )لعزة (فالشاعر في هذا البیت قدم الجار و المجرور 
االسم،وهذا ما  معنىففي هذا البیت یدل على  الشوق لعزة وحدها ال غیرها،ولهذا خصصها 

ه  ة معمحمد الهاد الطرابلسيأشار إل م الجار و المجرور مسوغات صوت ة فیر :( تقد نو
قاع البیت  ن للشاعر من الحفا على إ م امل عناصر الجملة  م الجار والمجرور على  تقد

فهو  قول في موضع آخر: 3.)تكث   ما 

سها           إذا ما انقضت أحدوثة لو نعیدها ض ود جل   4من الحفرات الب

                                                            

 1-الدیوان ،ص40
 2-الدیوان،ص67.

عة في الخطاب النقد العري الحدیث،ص 253. اس ،عمر ابن ر  3-شادان جمیل ع
 4-الدیوان،ص78.
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اء في هذا  )من الحفرات(فنجد الشاعر قدم الجار و المجرور  قصد المرأة شدیدة الح هنا 
ارات طاقات تعبیرة جدیدة لتلح  ضفي الع فید التخصص و  ة  ة المعنو البیت، من الناح
ة  ق ة موس ع الجار والمجرور لغا ون تنو هذا  قا وتأكیدا،و المعاني الظاهرة فتزدها تدق

ة أفادت خل  ات معنو ة،أضفمقتض ثیرةعلى قصائد الدیو  تصوت قاع. ان ظالال  اإل   تمن 

م الظرف1-4 م والتأخیر تقد م الظرف من أنما التقد عد تقد ر  والذ: جاء في الدیوان نذ
  منه:

ها سواهم قود.قول:  ار زة                 عالة ی   1تحت قتود الرحل عنس حر

م الظرف (تحت)،   قصد بها الناقة الثمینة على الجار والمجرور،في هذا البیت نجد تقد إذ 
قى  أثمان ت   و إثارة المتلقي. التأكید جاء لغرضهذا القول  و محفوظة لألبد التي تشتر 

قول: هونجد   في موضع آخر 

م الخبر1-5 م و التأخیر،ودیوان الشاعر مليء بهذا تقد م الخبر من أهم أنواع التقد : تقد
قول: اته    النوع، وأبرز تجل

ا أ م إذاما  زلزلته الزالزلجمیل المح   2بلح الوجه وأضح            حل

ا)،  م الخبر (جمیل) على المبتدأ( المح مدح عبد العزز  إذفي هذا البیت نجد تقد الشاعر 
ة، أنه جمیل الوجه مضيء بنوره حتى في أعز شدائده،وٕاعطائه عنا من  الغرض بن مروان 

اه السامع  انة الممدوح لهذا لفت انت ة أهذا النمط  أحدثت مما؛وشیوعهم  إلىدت فجوة دالل
اغة،    للثقل عند القارئ.  جعلها ُمعِرض إذتحرك  عناصر الص

  قول في موضع أخر:

                                                            
  .81الدیوان، ص  -1
  .154الدیوان، ص - 2
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  1العدو لها فعیر حالها  بنط             أبي و أمي أنت من مظلومة  

أبي و أمي ) على المبتدأ   ه جملة ( م ش ات تقد أشار الشاعر إلى  )أنت(نجد في هذه األب
ته ة انتناه المتلقي وعنا أنها مظلومة حذها العدو ، وهذا  )عزة( محبو المتلقي لعلم ،  یتهغ
ه معرفة  معرفة المسند إل ا لتعلقه  عد دافًعا قو   2.الخبر و

م والتأخیر  قوللتقد   : مواضع أخر 

ما وما دامت له الشمس تطلع           بیت الدهر ما عاش سركأن  ىأب   3سل

م و تأخیر ،عناصر القول  انحرافففي هذا البیت   هذا البیت انزاح عن  ففيفنجد تقد
م  (القول ض رو فالمعروف ، فمن الم الترتیب  ، فهذا القول )أبي طوال الدهر أن بیت سر

قىجاء لتحرك ذهن السام عة ما  .لكالم من جهة امن عناصر  ع ، ولمتا   أخر

  :قول الشاعرتأخیر مقول القول  ما نجد 

اء ال أنوما أ   4 س رّدها       غداة الّشا أجمالها و احتمالهانس م األش

في هذا البیت تأخر مقول القول من المفروض (هل أنت واقف ) على القول (ردها) ما  
عش في حیرة  فید تشو المتلقي ، وتحرك ذهنه،و یجعل  ة ، وهذا الغرض ل جازمة لفعل

ه  ة للظرف و المضاف إل النس ل من القول ومقوله  غفالذ ) غداة( المزدوجمن أمره ، أما 
  لتجدید .فقد أفاد الدوام و ا

م و الـتأخیر في شعر الشاعر طاقة    ع القول في أنوار ما تقدم إلى أن ظاهرة التقد نستط
ه و  قرته ، وأسلو ة متفجرة تقف وراء الكثیر من ع تهأسلو على  سا، إذ تقوم أسا حیو

                                                            
  .153الدیوان،ص - 1
ة ، ص  -2   .227ینظر، فاضل أحمد القعود ، لغة الخطاب الشعر جمیل بثن
  118الدیوان، ص - 3

  4- الدیوان، ص145  .
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ات ودالالت  االنزاحالتحول من أصل بناء الكالم من خالل  و تكون من خاللها تحقی غا
   .لتي من شأنها ألمها الشاعر  و ا

عد  الحذف- 2   قة التي  من األبواب الحذف:  فة الدق احثها من علم النحو  انتقلتاللط م
س جماال على النص الشعر ، الغإلى علم المعاني في ال  بوصفهاة لما فیها من الدقة تع

ع الظاهرة  انزاحا حاء ، و توس عن مستو التعبیر العاد غایته اإلیجاز و تولید اإل
ثیر  ة و تأثیر عمقها في المعنى ، لذا نجد  ن هذا المظهر في لكو سمن الشعراء  االدالل

اب دقی المسلك ، لطیف  1 في قوله::  عبد القاهر الجرجانيشعرهم حین تحدث عنها   )
هالمأخذ ، عجیب األمر. ر ، و السحر شب ر ، أفصح من الذ ه ترك الذ ، فإنك تر 

م ما تجدك أنط ما تكون إذ لم تنط ، و أدالئل تالصمت عن اإلفادة ، أزد لإلفادة ، و 
انا ، إذ لم تبن ....). ون تك الغة و  2 ب ون أحسنها  مة ،  ه من دقة وح وهذا القول لما ف

ع ه یبلغ الكالم ماال  و أفرزها معنى ، ف ه  ر و اإلطالة ،  ن أوقع وأبلغ ، فهذه لمه عند الذ
الغ ة ال ن من  تثمارة في إسهي غا م ن من المعاني  األلفاأقل ما  م في أحسن ما 

حدثه في النفس ة نجد  ،فضًال عما  مته المتمیزة في العر قد مدحه و  جني ابنوألهمیته و ق
ة ، ولذا قال قائل : (( ة هي لغة  جعله من شجاعة العر عمل و   . 3)) الحذفالعر هذا 

ما أنه تعبیر غیر  حذفعلى  الحذف ه الخاصة ،  ة الخالصة للشعر وقوان قوانین اللغة العر
مة تعبیرة إذ نجد  ارة عن  الحذفقول (( العلو عاد عن عالم غیر عاد نجده له ق ع

عض حروف العجم عن    4في الكالم )). إرادةتجنب ل

                                                            

الغة الحذف -1-  اك أنموذجا ، دار غیداء للنشر و التوزع ، جامعة ینظر ، عدنان عبد السالم األسعد ،  یبي في القرآن الكرم ، االحت التر
  .15، ص 2013،  1الموصل ، العراق ،

 2-  عبد القاهر الجرجاني ،دالئل إالعجاز في علم المعاني،ص106  
ة ،  ص 21. ق ة مدخل نظر دراسة تطب مان ، األسلو  3 -فتح هللا سل

 

ة في شعر بلندا الحیدر ، ص - 4 ات األسلو م جابر علي ، المستو    .343إبراه

،محمد علي النجار،ج- 2 )،3أبو الفتح بن جني،الخصائص ،تحقی   .112،ص2000،دار الكتب المصرة،(د،
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ون لتفاد الملل أو التكرار  من خالل هذا القول نفهم أن القصد   ارة  و اإلیجاز في الع
 من اللطائف التي تأنس لها النفس. الجرجانيلهذا عده 

م  عض عرضنا الموجز ألهم المفاه ةو  عض الغموض له ، حاولنا من خالاالصطالح إزالة 
ان موجوداو  س الذ  سعى في الدیوان ، لل إلیها الشاعر  وما رمى للكشف عن غایتهالذ 

ة، واآلن  ة في التراكیب النحو ان سنقوم بإدراج أهم أنواع الحذوف التي من ورائه من صور ب
  تناولها الشاعر .

ال الحذف: 1- الفضاء الشعر من الظواهر الشعرة  التصاقاتعد ظاهرة الحذف أكثر أش
عض العناصراألخر ، لكونها تقوم على تحرك عقلي و صر  ة ، فبدلك تختلف  ح ل اللغو

اب واسع في اللغة ، وهذا ما جاء في شس اختالفأنواعها  عزة  ثیر عراقاتها ، فالحذف 
  حذف الجملة.حذف الحرف،  ،ة منها : حذف الكلمة لفمخت أوجه

قول 1-1 إذا حذفت منها حرفا أما :(هذا الصدد  جني في ابن : حذف الكلمة حیث 
رًا تقبله دلیل على  فإنهاضرورة أو إیثاًرا  عد الحذف منها تصو تصور تلك الكلمة 

ة  فالقارئ المحذوف ،  الها الن ةقوم بإكمال الحلقة المفقودة في أمثلة  یب  التر
ة ).  ة اإلبداع  1المشارك في العمل

ر :  1-2 أتي على صور تذ هذا   و
ه- مثل أهم  حذف المسند إل ه  ان الجملة ، ألن حذفه عبثا : حذف المسند إ قول  بهذاأر

  الشاعر : 
الري           م    أحمُّ الذُّر دهید ب متراكب        تألف واحمومي وخ
ح أرزم جانب          ته الر   ال هزٍق منه و أمض جانب       إذا حر

                                                                                                                                                                                          

  

  
 



انو جمالیاتھ في ا لدیو حاالنزیا                             الفصل الثاني                             	
 

55 
 

سمت    العین ثم ت ع بدا منها جیبین و حاجب ُ          ما أو مضت    خر
ر السیر أهله         ه وهو جاذب    مج الند ال یذ   1وال یرجع الماشي 

ة محذوفة ، أدت إلى لهذه   قراءتناإن    ات تكشف لنا هناك عناصر لغو القول  انحرافاألب
ا انحرافعن نسقه المعروف ، وهو  ة من الص عض العناصر األساس ة وهي غفي إسقا 

ه ، ففي صدر البیت األول  ه الضمیر (هو) ، و عند المسند إل قراءة  إتمامناحذف المسند إل
قصد المرأة  البیت الثالث نجد حذف الضمیر (هي) سمة التيو  للین ، وفي ا إلىل یتم المت

ه (الرجل)  األخیرالبیت  الیدین ، لذا من المدهش  صفرال یرجع   الندنجذ حذف المسند إل
الغین قد التأ ه في الموضع األول ، و لتفن معظم ال ه موا إلى تقرر المسند إل   أسرار ا ف

ذا إعطائه   ة ، وذلك إلضفاء الصفات للمسند واظها وها وترسیخها في ذهن السامع،و  الغ
حث ماهو مقصوًرا أو محذوًفا .  الصدارة األولى     2وجعل المتلقي ی

   :قول 

زة سلوة  یف وهل       قولون أجمع من عز   3 المعاتب و اللجوجلو سو

ثیر) و أمام مواضع الحذف ، نجذ حذف المسند إل بتأننقف  فإننا البیتقراءة هذا  في  ه (
قصد ثیر من عزرة ، وهنا  ا  بها والعش ان حنسالشاعر (عزة)، وهو  بها التقدیر أجمع 

ارة مشار إلى  ،الذ أذهله حذوف لكن ة في تقدیر اإلجراء المر ل وحیتساؤ لهذا قد تكون الع
ه اتساعداللة الحذف إنما تشیر إلى  حقی ت االتالي هنو  ،دائرة األلم و الحزن الذ ألم 

شالمتعة لد المتلقي ، ولتحرك ذهن الفاعل ، و جعله  مع الوضع  یتعا  

قول في موضع آخر:    ثم 

لث   اكر           وم على نأ دارهاسقى أم  ا ثم    1و نسوتها جون الح
                                                            

 1- الدیوان،ص32.
  2- ينظر،فاضل أحمد القعود الخطاب الشعري عند جميل بثينة ،ص159.

  3-  الدیوان،35.
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قول :      ثم یواصل الشاعر من إكثار المحذوفات نجده 

غور تهامة                   إلى البّو مقالت النتاج سلوب    ك ما حننت    2أح
غور إذ      ك أنا ما حنت  قصد نجذ في هذا البیت حذف الضمیر (أنا) ، و التقدیر أح

أنه ولدها ، فمن خالل هذا  ه لبنها  ه وتعط عش ولدها وتحن إل بها ناقة الشاعر التي ال 
ن أن تضم داخلها أكثر من شخص   م حیث  شیر الشاعر إلى اتساع دائرة األلم ،  البیت  
ل مقصوًرا  ون السهر الدائم و الحزن الطو ،  قد ال  ارة أخر ع و أكثر من العلة ، أو 

شمل أحوال اآلخرن ، وهذا ما جسده الشاعر من خالل تلك على ال متكلم فقط ، إنما قد 
ه  شار اقه ، وجعله  التالي أراد استثارة المتلقي و إعطائه داللة من خالل س ات ، و  األب

عد أن یرصد موضعه إلى  3في إنتاج القصیدة. فحذف أحد عناصر الكالم یدفع المتلقي 
ست ي  ر ، و تعینه أو إدراكه  اغة ، إلى إعمال الف اق النحو و الداللي للص م الس ق

ال ، حتى یتلمس اإلسرار الكامن وراءه و بذوره للعمل على تثبیت  ط العقل و الخ تنش
  . 4المعنى و ترسیخه لي دهن القارئ 

ه صفة  حذف المفعول  ه  : ترتب أولى درجات الشعرة التي تصاحب حذف المفعول 
م التي ت ال  كسامعا اتجاهامتعددة ، قد تأخذ  اتجاهاتحرك ذهن المتلقي ، وتدفعه في التعم

سر ال ة تتوقف الداللة فیها ، تؤد إلى  ة موضوع حر ع مداره ، إنما تقوم  معنى و توس
 عند نقطة معینة.

                                                                                                                                                                                          

 1- الدیوان ، ص 96
  2- الدیوان ، ص 35

ة، ص 137 ق ة مدخل نظر و دراسة تطب مان، األسلو   3--ینظر، فتح هللا سل
)،2007، ص75 اكي ، جامعة األزهر ، غزة ، (د، ة عند الس الغة و األسلو ي أبو حمیدة، ال   4-محمد صالح ز
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ه حذف المفعول    اس الفعل  عبد القاهر الجرجانيه مما تطرق إل   حین قال : (الت
ه ،  ز عل ه ) فیها ر ة     أشارمظاهر الحذف ، فمن  مظهر مهم واعتبرهالفاعل و العنا

  .1إلى أهمیته

ثیر عزة و جدنا دالالت متنوعة فضال       .ن اإلنجازعمن خالل تأملنا في دیوان 

قول  د الثواء عندها و أ: إذ  ث ملتظنها   إذ  أر   2 ما أظلنا عندها الم

ةنجذ في البیت حذف   اق ه (ثان): و التقدیر (أرد الثواء عندها و أظنها  من ف،  )مفعول 
ات الفعل للفاعل إذ نجد لخال ته  هعبر عن شوقه هذا البیت أراد الشاعر إث الكبیر لمحبو

ة من )عزة( اة ، والغا حث  ،اإلقامة معها مد الح من هذا القول هو تشو السامع ، و ال
یب ،  ئه عن ورا ات  إضفاءبتالي فالدافع الموجب لهذا النمط من التر ة رائعة جمال أسلو

ات القصیدة .   على أب
عي أكثر من الجانب   الجانب البد ط  فة أخر ،ترت ه وظ وقد تأخذ ظاهرة حذف المفعول 

ه وس ح حذف المفعول  ص رهع صوتي ال یتحق عند قالة إلى تحقی إیالداللي ،  ،  ذ
ابر عنه وقد ع الفاصلة في قوله تعالى ي كالس  لِ اللیُ وَ  حىَ << و الُض :عن حدة الرخصة 

ة ا قلَ مَ ، وَ  كَ رُ  كَ عَ دً ا وَ جى ،مَ ا سَ إذَ    .33ى >>.الضحى اآل
ع للفواصل التي بنیت علیها السورة یر السحر  افالمتت ة  ارت ة صوت غا الدرجة األولى 

ة مقصودة ذات  قاع سیرة الرسول صلى  تأثیرإ ان یتعل  قو على السامع ألن األمر لو
ه وسلم عن طر عدم الرط بنیته و بین الفعل المنفي (ما قلى) لوقع ذلك على  هللا عل

حمل داللة مقارة.   4الفعل الساب (ما ودعك) الذ 

                                                            

عة في الخطاب النقد العري،ص257 اس ،عمر ابن ر  1-ینظر ،شادان جمیل ع
  2-الدیوان ، ص 56
  3- الضحى ،اآلية ،3.

اكي ،ص 85 ة عند الس ة و األسلو الغ ي أبو حمیدة ، ال  4-ینظر ، محمد   صالح ز
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ال  حذف الحرف-2- 1 ثیر عزة إذ تأني  المتنوعة: حذف الحروف من األش في شعر 
ر ما یلي :   على صور نذ

عد  أسلوب النداء  )أ ه متصرفا في المعاني و ال لفنون النداء أكثر ا أسلوب:  واقف لما ف
اهمن طاقة تشد  السامع أو تحق داللة أكثر من النثر ، وهذا لكثرة المواقف المؤثرة  انت

قول : 1 .ذات الحس الشعر    ونجد في مثل هذا القول 
سخلیلّي حثا  ال الرّ  الع ح وقد بدت              لنا من ج   2متین مناكباتص

ه خطاب  حذففي هذا البیت    س) إذا نجد توج ا خلیلي حثا الع اء النداء ، والتقدیر (
ة  اإلبلخاص لشاعر  ان الحبی م ره  عالقة بذهنه ،ال تفارقه أبًدا وهذا  مازالت إنهاالتي تذ

قابله النمط   ب  نفسي ، أو رما ماد بین المتكلم و السامع ، الغرض من ذلك  اقترابالمر
ه  شد  اهل قة و الواقع  انت سعى وراء الحق   ، أو یجعله 

شك فیها الشاعر مع المتلقي ، بل حذف الجملة 1-3 عد هذا النوع من المناط التي  :و
قو  قة للنص تتحول  ة عم ة یتوحد فیها اإلنسان في بن ة سطح ة قواعد الحذف إلى بن

ة .    3إبداع

ه، حذف القسم من خالل ما اقترحتاه من نماذج و  وله صور مختلفة: حذف الشر وجوا
قول :   أمثلة نلخص : إذ 

عدها     وال قبلها من خلة حیث حلت و    4هللا ثم هللا ال حبل 

عدها أمرآة  فالشاعر أنه ال وجود لغیر عزة قبلها و  هنا حذف جواب القسم ، حیث حلف 
عدها  )، إذ أراد في هذا البیت تفاد  قوله (فوا هلل ثم هللا ال حبل  قسم  أخر ، إذ فهو 
ة وتحقی انسجاما و استمتاعا  اإلطناب والتكرار والملل للقصیدة وهذا لتفجیر طاقته اإلبداع

                                                            
  .346ینظر، المرجع نفسه ، ص - 1
  .54الدیوان ،ص  - 2
اكي ص  -   3 ة عند الس الغة و األسلو ي أبو حمیدة , ال   .74 ینظر ، محمد صالح ز

 4-  الدیوان ، ص 57
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ة,و ،ألسلوب خاصا لمستو ا ه هناك فوائد دالل ارات أخر لم أتناولها  مما ال  شك ف اعت
ة على القصیدة  فة الشعرة و أكثر فاعل الوظ   ألني اقتصرت على أهم المظاهر التي تتصل 

ه  م لجأ إل الغي قد أنه أسلوب  ومن خالل ما إقترحناه من نماذج أمثلة عن الحذف نلخص 
ة.الشاعر الستغالل  ائ ة اإلح اته و طاقاته اإلبداع ان   إم

  االلتفات:-3

الدالالت التي  : تمهید ة  ة تثر النصوص األدب من خالل  تنتجها االلتفات ظاهرة أسلو
ة حدیثا بهذه الظاهرة عالوة صالت الناتفاعل ضمائرها مع الد ة ،وقد اهتمت الدراسات النقد

يعلى اهتمام القدماء بها بوصفه مظهرا من مظاهر العدول  ، ووسیلة مهمة من  األسلو
ة  الغ   1التي نالت حظا وافرا من الدراسة و االهتمام .الوسائل ال

الغي و النقد طائفة من المصطلحات التي تواردت مع مصطلح  لهذا نجد في موروثنا ال
يااللتفات في الداللة على ظاهرة التحول  اني ومن  األسلو ن استجالء دورها الب م ، والتي 

قد آثرنا مصطلح االلتفات  أننا إالالعدول ، االنصراف ،  ،بین هذه المصطلحات الصرف 
اس عنوانا لتلك الظ الق ثرة تردده في هذا الموروث ،  تلك  إلىاهرة لشیوعه و 

الغیین له ، قد  عة هذه الظاهرة  تحدید إلى أدتالمصطلحات من جهة الن معالجة ال طب
ة من جهة أخر  ة و الجمال ان ثیر من ألوانها و أسرارها الب   2.والكشف عن 

ةنضع التصورات  أنلعل من المناسب  عن مفهوم االلتفات قبل الولوج في الدراسة  األول
ة ، فلهذا البد من  ق ل من استخدام هذا المصطلح  في الدراسات إلى ال اإلشارةالتطب تأو

ان "األصمعي " في حدیثه  مة  " حین عرفه رجرحي الصولي عن التفاتات " أبي إلىالقد
ي  3).رإنما هو مجرد تحول من معنى إلى معنى آخر أ أنت شيء آخ:( غیر األسلو

مدلول لفظة ستخدم "أبو عبیدة"الذ یراه اآلخر ،وهذا إما نراه عند  ع  المجاز  ثیرا عن یت
                                                            

الغة التكرار ، ص-1   .5ینظر، فایز عارف القرعان ، في 
2-، ( ر العري ، نصر القاهرة ، (د، ة ، دار الف الغة القرآن   11، ص 1998ینظر ، حسین طبل أسلوب االلتفات في ال

  3- ينظر،حسن طبل ،أسلوب اإللتفات في البالغة القرآنية،ص12
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غة  غة المضارع على ص عرض للتحول من ص قة و  مدلوله االصطالحي المقابل للحق
  الماضي. 

َاَح فُتِثُیر َسَحاًا في قوله :"  َ َأُرَسَل اَلٌر   1"َفُسقَناُه ِإَلى َبلِد مِیِت.وُهللا الِذ
م الجوز غیر أن  ادل  ابن الق ادل خارجي) االلتفات أما الت ادل الضمائر(ت أن ت عرفه: "

  الداخلي (التجرد) وهذا یدخل في االنتقال من مضمار التخفي و التقنع وراء ستر اإلبهام.
ر "الغانمي" فقد (دأب ما یذ م  االلتفات في  وهو ما یراه دأب الشاعر القد على العدول 

  2ضمیر المخاطب إلى ضمیر المتكلم.
التعرج إلى (أنا) حیث یلجأ الشاعر في  ة الذات (أنت ) ه التجرد لمخاط ستخدم ف و هذا 
ة إلى إفساح المجال أمام.قرحته الشعرة و  ل من االنتقاالت الداخل إستخذامه لهذا الش

اله إعطائها فرصة أكبر للتعبیر عما یدور   في 
اه "حیث قال: (هو جعفر قدامه بن  "و االلتفات عند قوم آخرون سما االعتراض،وهذا ما ح

شد األول). عرض غیره أن یخل في شيء مما  ون الشاعر آخذ في معنى ثم   3وسیلة أن 
َثیر االلتفات قة بین الضمائر و  انتهاكعتمدان على  جاء على نمطین في دیوان  المطا
  .مراجعها

قة ال انتهاكهو  األول: النمط -1 اب و الحضور وهي ضالمطا    أنواع:میرة من حیث الغ

 االنتقال من التكلم إلى الخطاب. -
 من الخطاب على التكلم. االنتقال -
ة إلى التكلم. االنتقال -   من الغی

ة أ الضمائر وطرحها من حیث  انتهاكهو :النمط الثاني -2 قة العدد و  اإلفرادالمطا
  :أنماالتأنیث والجمع و هي 

                                                            
  1- فاطر،اآلية،9.

ة،ص65 ،دراسة أسلو ،شعر ابن الجوز   2-  سامي شهاب الجبور
ه و نقده، ص 71.   3-  أبو علي الحسن رشی القیرواني، العمدة في محاسن الشعر و آدا
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 .االثنینمن خطاب الواحد إلى خطاب  االنتقال -
 االنتقال من خطاب االثنین إلى خطاب الواحد. -
  1االنتقال من خطاب الواحد إلى خطاب الجمع. -

عمل فیها هذا األسلوب على  االلتفاتإن دراسة أسلوب  ات التي  ا تاما للتقن یتطلب وع
ل نمط على حدة: ة في إنتاج الداللة فلذلك فإننا سنتناول دالالت    المشار

ة انتهاكأوال:نمط  قة الضمیر ثیرة الورود المطا انت  اب و الحضور) : إن داللة (الغ
لها نأخذ  ة تش ف ثیرقخصوصا في المدح،وحتى ندرك  ه یزد بن عبد الملك  ول  مدح ف

  قول:

شرب   م إذا ما نال عاقب مجمال        أشد العقاب أو عفا لم    حل

ت أمیرفعفوا     ة        فما تكتسب من صالح لك    بسالمؤمنین و حس

  2.ومغضبا فإن تغفر فإنك أهله          وأغفل حلم حسه حلم .و أساؤ    

ل أسلوب االلتفات في هذه  ات في لفظیتش اب (نال) تياألب وترك دلیل الضمیر "هو"  الغ
وذات الحضور (أمیر المؤمنین) ، وأعطها صفة العدل ألنها ذات عادلة متواضعة تحب 

 أمیرحضور ذات الممدوح (فالخیر لكل الناس ؛فغرضها العفو عن الناس والمغفرة لهم 
ة العفو  ة المؤمنین ) یتجسد في فاعل ون الالغائ ها  ثواب للذات هنا ینسجم الضمیر مع و

ذا  ،صفة المدح سعى الشاعر وه اب فیها  ة الحضور والغ ل أسلوب االلتفات في ثنائ یتش
ا. حمل المثل العل   3إلى تحقی صفات العذل لتكون لهذه الذات نموذج 

                                                            

الغة الضمیر و التكرار ، ص 66   1- ینظر فایز قرعان، في 
 2-الدیوان،ص77

الغة الضمیر والتكرار،ص3  3-ینظر،فایز عارف القرعان، في 
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ة على وهناك  عد) وتتخذ هذ نمطداللة جدیدة مبن اب و الحضور وهي داللة (القرب وال ه الغ
ان فلهذا وردت  عد الزمان الم ثیر عزة،وحتى الداللة  أخذ نندرك تكونها  ثیرا في دیوان 

ثیٌ  قول:قول    ر في عزة 

نها ر التالع  ید ضة                لما  ح مر مل ر ات نس   القاو

ات وال  ا أطاللهنصحن .          أر تمر السنون الماض م الش   تر

  لظلوم إذن إنيالعد  ذنوب   الضمر منك بناقم.      .ابنةولست 

م لذو وجد لئن عاد وصلها        ني و أ     1و إني على ري إذن لكر

اب ،في البیت األول تكون  ل أسلوب االلتفات  في داللة الحضور والغ ات یتش في األب
رنها ثم انتقلت في البیت الثاني ذات الحضور (ابنة  اب (ها)في الفعل ید الضمیر الغ
ع  اف) في لفظة منك  مما نلحظ أن جم ذلك ضمیر ( الضمر ) للضمیر أنت ،و

عد  وهي أليمصدر واحد  إلىالضمائر تعود  ) وهذا النمط من االلتفات  (عزة ابنة الضمر
اب     الحضور. إلىتحوال من الغ

ا ة انتهاكنمط :ثان قة العدد ثیرا المطا ثیر عزة) ورد  على  االعتماد:وهذا النمط في شعر(
ونه مفردا وهو داللة  التجرة  عود إلى المرجع في حال  الشعرة في ضمیر الجمع الذ 

م وال ثیر:(التفخ   توتر) .،وحتى ندرك هذه الداللة نأخذ قول 

  

ا طول ما شوقي ادا حال دونها  ب                ف   صاق ومن أعالم صندد من

ب                     أن لم یواف حج عزة حجنا  المحصب أر بنا    ولم یب ر

الراقصات إلى المنى  لب بهن                   حلفت لها    ثعلبتغد السر 
                                                            

  .201الدیوان،ص -1
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ة  حات عش اد السا     1مرت على الحبل تلحب إذمع العصر                     ورب الج

ل في األلفا (شوقي)،(حجنا)،(حلفت)،بهذا انتقلت داللة الضمیر من  أسلوب االلتفات یتش
تحول بین الضمائر یتناسب مع الحالة  نا نجدفه  إلى ضمیر الجمع( نا)  المفرد (أنا)

ة (عزة) الصدد  أتيحتى   الشعورة للذات الشاعرة ؛فهي ذات تبدو في حالة الشوق للحبی
غة النداء وهو األلم والفراق وهذا ال اني یتمثل  یتحق إالللكشف عن الشوق في ص بدلیل م

صاق )،( ة صندد) فهي حواجز تشمل الرط والوصل بین ذ أعالمفي ( ات الشاعرة والمحبو
ل موقف الشاعر من الجانب النفسي  عزة ش ألنها تعرف أن هذا اللقاء یبدو هذا االنزاح 

هصعب الوصول    من خالل استخدام (حجنا). إل

تدل على الشوق والقل عن طر القسم لهذا ارادالتخلص هي ف(حلفت)  ما استخدم لفظة 
  2من العذاب . 

متها  أخرونجده في موضع  ،وحتى نذرك هذه من الدالالت وهو هي الذات المفخمة لق
ثیر:   الداللة نقف على قول 

ا للهموم مسهدا           أوقدت نجو بلبل و قودها  إذا                       أبیت نج

حت ذانفسین نفس مر   عودها  ضة                    فأص أس ماینقك هم    من ال

ظا حسدوها     صرمها                  عدو نفس ترجي وصلها  ي یزداد غ   تحمل و

نت وحد إذاو نفس  دها     تقطعت                  ما    ما اسل من ذات النظام فر

أسا ففي  ال    و لم تبدلي جودا فینفع جودها   أس راحة                    فلم تبدلي 

اعز عن     1وقد أعورت أسرار من الیذودها               م           ذاك أدود النفس 

                                                            
  .41الدیوان، ص-1

، ص4. الغة الضمیر والتكرار في النص العذر   2-ینظر فایز عارف قرعان ،في 
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ات ندرك أسلوب االلتفات في لفظتي   م) , في هذه األب اعز) و (عن ل في ( حیث یتش
غة اإلفراد في اللفظة األولى ة  )عزة(إلى یؤول ضمیر الجمع الذ و  ،ص والمراد بها محبو

م بها والرفع من شأنها  ،الشاعر ان  أخذفبتالي ضمیر الجمع , وذلك من اجل التفخ م
م  ة التفخ أس) و نفس ترد الوصول إلى من ،وهذه النفس لذات المخاط (نفسا مرضة من ال
ة النفستحب. ه  فازدواج هذا إن وهي (عزة)؛ حبهامتأت من الهم و الحزن الذ تعان
صعب  الموقف رة في یاألخوقد جسدت هذه النظرة (عزة)،إلیهاالوصول یجعل الذات الشاعرة 

  2 .البیت األخیر 

اح الدالليب) عده  االنز ا في  ة جمع ات اللغو عد الجانب الداللي هدفا تقصده المستو  :
قة  المجاز لقدرته على خل شعرة الخطاب األدبي , و الذ یتحول المعنى من الحق

ان الشعر أو ب  إلى ة من أهم أر القصیدة شاعرتها و  تأخذا هإذ تكون الصورة الفن
ها    الشاعر براعته و إبداعه . أخذجمالها, و

ة  االستعارةتضمن : یمفهوم  االنزاح ل ما من شأنه أن یرسم لوحة ذوق ه و ة, التشب , الكنا
  في ذهن المتلقي.

ة  حث عن الخصائص التي تكسب النص سمته الشعرة فإننا سندرج أول خاص ما أننا ن و 
فة توصیل تعارةاالسأال و هي  الغة الدقة تلما تحمله هذه الدالة من وظ نه دوافع المبدع سة 

ة التوزع اإلبداعي ضمن نصوص ار و آل   .هلالخت

اته دفقات و شحنات إ االستعارةتوظیف  إن: االستعارة:أوال عیدة حمل في ط ة  ة دالل حائ
انیته  المرامي اه المتلقي لمعرفة إم ةلشد انت حائ ة الواقع الشعر لمسة  عطيتارة و  اإل فن
, ثتحرره من قیود المألوف الن خاصة قتصر على  النر التقرر تارة أخر الشعر ال 

معنى "وما یتصل بها و سمي  االستعارةالمحدد إنما هو عدول یتمثل في أقو صورة 
                                                                                                                                                                                          

  85الدیوان ،ص -1
  2- ینظر المرجع نفسه،ص6
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ة التي تعتمد على نظام اال "المعنى اح, إذ تؤد إلى ز نلهذا تعد من أهم المنبهات األسلو
ة ضمن النص الكشف    1عن المضامین اإلبداع

الغیین على  ة المقار  تعنىإذ ،مشارهم اختالفلهذا حظیت إهتمام الكثیر من الفالسفة و ال
ة لشد اه ة أو  فاالستعارةمام الدارسین, تالحال صورة عفو تستخدم من المحدثین و الكتاب 

ح و تعزز مقاصدهم ة لتوض و لغرس وجهات النظر في األذهان  ،ذلك إلثارة العواطف ،فن
. إلضفاءو عالوة على ذلك تستخدم   ان" الذ  الزمخشر و من هؤالء "  2عنصر التشو

انت  اهتماما له  ان  ةعنا أولىخاصا ف حرص على تمْ  ،لصور الب قی بین دال هِ یز حیث لم 
ان و الفروق     حدود صور الب

یز  الغة و  هإنما تر فید من م حاءأكثر في تحلیلها ألمرن: ما  ر أو مما تتصف  إ أو تصو
ة التي تزد إشراقا في النص   3.ه من جمال و رونقة و یر أنها من أهم الدراسات األدب

ع و  ،فهي أحد أعمدة الكالم :( القاضي الجرجانيحیث عرفها "  و علیها المعول في التوس
وفي القول یتبین لنا أنها  4).و بها یتوصل تزن اللفظ و تحسین النظم و النشر ،التصرف

ان نثر ا أم شعرا ما في القرآن الكرم, و  ،تزد من رونقة الكالم بهاء و جماال سواء  و ال س
ه "  اقالني "هذا ما أشار إل القرآن الذ قصد منه أن یبین جوانب  إعجازو هو مؤلف  ال

ا اإلعجاز تاب هللا غز وجلالب الغة ،ني في  ال ه ما یتصل  أو حسن   لالستعارةو عرض ف
قة في الدرس  ة و أسالیب الحق عد مصدرا لدراسة أسرار اللغة العر ه و المماثلة, بل  التشب

الغي   5.ال

ه "عبد القاهر الجرجاني ":أما  التشب الشئ, فتدع أن تفضح  ه الشئ  و  ،( وهو أن ترد تشب
ه و اجئ إلى اسم وت ،تظهره ه  هلمش ه وتجره عل   6.) فتعیره المش

                                                            

ة, العدد 4, 2009, ص 46. ار للعلوم اإلسالم ة, مجلة األن , قسم اللغة العر غة الجعد ة في شعر النا اض, البنىى األسلو اسر ف  1-  ینظر، 
 2- ينظر شعيب خلف ،التشكيل اإلستعاري في شعر أبي العالء المعري،دراسة أسلوبية ،دار العلم للنشر،كفر الشيخ ،(د،ط)،2005،ص58.

 
  3-  ينظر،مسعود بودوخة،دراسات أسلوبية في تفسير الزمخشري،ص124.

  4- عبد العزيز عتيق ،علم البيان في اللغة العربية،دار النهضة،ج1،بيروت ،لبنان،(د،ط)،2009،ص173.
  5ينظر،عيسى العاكوب ،الكافي في علوم البالغة والمعاني،اإلسكندرية،(د،ط)،1993،ص19-

  6- بخوش جار هللا حسين ،ثنائيات متغايرة في كتاب الدالئل االعجاز ،لعبد القاهر الجرجاني ،دار دجلة ،عمان ،األردن،ط1،2008،ص326.
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ة مما یلحظ أنه جعل    ة والصفة االصطالح غة العلم فمن خالل هذا المفهوم اعطاه الص
ه ام االستعارة على عالقة المشابهة بین  بإقرارهداخلة في صلب األداء االستعار  التشب ق

  .المستعار له والمستعار منه

  1.إلى المعنى االنفعالي )) المفهومياالستعارة هي : (( االنتقال من المعنى ما أن 

قي في اللغة إلى موضع مغایر أ التوغل في بف هذا القول فهي تنقل اللفظ من موضعه الحق
.   رحاب المعنى العمی

ه : إذنفاالستعارة   ما ف قوم ،اللغة نشاهي جوهر الشعر  ا,  محیث یبدو فیها جل  بتحط
اء و إعادة خل عناصرها من جدید. ااأما  2حدود األش أن  كيلس عرف االستعارة : (  " ف

ه  ه  ه في جنس المش ا دخول المش ه الظرف اآلخر مدع ه أو نزد  ر أحد طرفي التشب نذ
ه ) اتك للمش   3.داال على ذلك بإث

بتالي یجعله مجاز ففمن خالل هذا التعرف نجد إدخال المستعار له في جنس المستعار منه 
  عالقته المشابهة.

ن القول أن جل التعارف و إن اختلفت في طرحها إال أنها تجمع على    م في األخیر 
قي ،االستعارة مجازا ستعارة و المعنى المجاز و اال ،و هو عالقة مشابهة بین المعنى الحق

ه.   تنطل من التشب

ا   ال االستعارة:ثان ،و لوجود عالقة مشابهة الداللي : نظرا لكون االستعارة عماد االنزاحأش
ة ىفانقسمت إل ن ة و م   .: تصرح

                                                            
ة،ص37. ،دراسة أسلو  3 -سامي الجبور ،شعر إبن الجوز

ة،ص219.                            ة،دراسة أسلو  4 - أبو فاضل احمد القعود ،لغة الخطاب الشعر عند جمیل بثن
 5- أبو عبد هللا محي الدين بن سليمان ،النموذج في بحث  االستعارة ،دار الوفاء،(د،ط)،2010،ص417.
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ة1 ح لمة أو جملة االستعارة التصر ، و هي  و هي  ،: و هي ضرب من المجاز اللغو
ه. ه  ثَ  1ما صرح فیها بلفظ المش صورة عامة في دیوان  یر عزة و قد اختفى هذا النوع 

التعقید و  ا تمسه، أو لكونها تتسم  اب لعل من أهمها : أن الشاعر یتناول قضا ألس
ه. عی فهم معان  الغموض، و هذا ما 

ة  )أ ن أحد من لوازمه االستعارة الم صرح   ه أو  ه  حذف المش حذف  ،: و هو أن 
الم ه أو صرح  ه  ه.المش  2ش

ة حیث لجأ   ن           و من نماذج االستعارة التي غلبت في الدیوان , ضرب من االستعارة الم
. ر االستعار ه الشاعر هذا التصو   إل

عض  ة فإننا سنتناول  حائ ة التي تحمل دالالت إ و لرصد مثل هذه اإلشارات اإلبداع
  النصوص في قوله : 

أّنه     ِهرقليُّ وزٍن أحُمر الیروُق الُعُیوَن            3ِر راجحُ بتِ الناِظراِت 

ه و هو (اإلنسان  استعارةوهي   انزاح داللي البیت هذا في ه  ة حیث حذف المش ن م
انًا ، أما السطر اللفظة )وترك الزمة من لوازمه (العیون) ، بهذا  ًال و ب أعطت صاحبها ن

ه (اإلنسان ) و ترك خ ه  ًة الى الثاني حذف المش ة من خواصه وهي (هرقلي ) نس اص
الد الروم حتى عهد الملك بن مروان وهو عهرقل الروماني و  أتي من  ه الدینار الذ  ني 

شف لنا موقفه الشعور  ؛ثقیل الوزن  ه للملك ، ات إعجاب الشاعر وح إذ تعتلي هذه األب
ة و تمنحها  رة لها داللة جمال ًا یعدًا إوتأزمه النفسي ، وهذه الف   .جاب

ة  اإلنزاحاتالشاعر في دیوانه مجموعة من  یوظفما      قول : إذ الدالل

ةٍ  ْعَد ِحق ْبرُهَما َ ْیُت ِمن ُصْغراُهمَا اْبن َبِر           َسْال القلُب َعْن     1 حولقَّ
                                                            

  .176العزيز عتيق ،علو للغة العربية،صعبد – 1
  2- المرجع نفسه ،ص176.

  3- الديوان ،68.
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ه ( االستعارةهذه   ه  ة ، حذف المش ن ) ، وترك أحد من خواصه وهو (القلب )  اإلنسانم
ًال لإلفصاح  إن،  ا یتخذه الشاعر سب ة تحمل تدفقا عاطف في هذا البیت لغة شعرة جمال

ة ل ة عن حالته الوجدان جعله في حالة تخیل و تو  لیثیر حق هزة عاطف من  قفالمتلقي ، و
  أمره.

م عالقة"و عزة بثینة "بینوفي موضع تصل العالقة     صداقة بینها اذ تقول : لتق

ابها    ابي وأرجحن ش عدما       تولى ش ة    2رمتني على عمد بثن

ه (  ه  ة ,وحذف المش ن ه وهو وازم)وجاء الزمه من لاإلنسانفي هذا البیت استعارة م
العمد هنا شئ م(الع قي ل آخر غیرد) و المقصود  هالعمد الحق حیث )عزة (عیون الفتاة  تنب

فسر عن ظلف استعارللحرب ، فقد  أداةاة و هي العمد لقنا استعملت هذه ة (العمد) المجرورة ل
   .الشئ المحجوب الجامع التأثیر

قول : الشاعر أما الضرب الثاني فقد قل في دیوان رها  اب سب ذ  ، و ذلك لألس

ُم َیُؤوُل الرَّاغِبونِ َاِِه            ـــر    3واِسِع الَمْعروِف َجزِل الَمواهِب  إلىَ

المش استعارةالبیت الثاني  عجزنجد في   ة حیث صرح  المواهب ) فأراد ل (جز  هتصرح
ة و غالشاعر من هذا ال شف العالقات الخف انه، ألنه  إظهارهارض  خرق القدرة على  بإم

اه للتعبیر عن المع ح أو حجاب األلفة، والكشف للمتلقي ما أراده من أش نى المصرح دون تلم
التالي تكون ؛غموض  ع النفس ز تو  عنىفي هذا البیت جاهزة  ذات داللة تعبیرة ت االستعارةو

ط ن   4التام في بیت القصیدة . ظامهاأو خروج العواطف عن حدودها وض

قول : التياالستعارات  أهم ومن رها الشاعر في دیوانه    ذ
                                                                                                                                                                                          

  .74الدیوان، ص -1
  2-الدیوان،ص18

  .46المصدر نفسه ، ص -3
ندرة-4 ة ، منشأة المعارف ،جامعة اإلس الغ ة ال )ینظر ،سامي منیر عامر ،منحل أمین الخولي ،الدراسة الجمال   .41ص   ،(د،



انو جمالیاتھ في ا لدیو حاالنزیا                             الفصل الثاني                             	
 

69 
 

اكرات الغوصوب          ل آخر لیلة  تنحيسوار    1 جنائبمام 

ل آخر  هذا يف ة التي تصب  قصد بها السحا ه (سوار )و ه  المش البیت صرح الشاعر 
ال حین قال ( أسطور لیلة ،و التي جعل بها خل  ل آخر  تنحيفي جو من المتعة و الخ

ههللا لعبده لتضرع  منه إذ   لإلنسانلیلة )الن االنحناء  هذا جعل  إل في جوف اللیل ، و
را  اهناك تصو ون  استعار  ال ، لجعل القارئ یتخیل الحدث و ة للتعبیر عن لفاع أكثرجم

ة ، فالعالقة االستعارة عملت على تكثیف المثیرات  اته الوجدان ة و رغ نوناته النفس م
ة رة التي  إنجاح، وعملت على  األسلو صل القارئ لمرحلة الشاعر للتعبیر عنه أرادهاالف ا ل
قة و  ة ،  بهذا العم صل لمعنى المعنى  أوقف عند القراءة السطح   .معنى آخر 

ة ت   اتها صور جل هم في سمما نستخلصه مهما تعددت صور االستعارة فإنها تحمل في ط
سب الشعر  ا  ا راق اها تشبیها خف و جماال ،وهذا   إشراقاتجسید صور جدیدة تضم في ثنا

ذلك قدرة شاملة في التجرة الشعرة  أنیل على دل الشاعر له قدرة ممیزة في هذا  المجال و
   عارات .استمن   أبدعهمن خالل ما 

ةا)2  ة في الكشف عن قدرة  لكنا الغ األهم ة في النص دورا  : إن  لالنزاحات األسلو
ات من األمور عن  الشاعر ، و مهارته و قناعته ، و براعة القارئ و قدرته على فهم المخف

ة بوصفها  اختصارطر ( لمحة  عید الظاهر ) ، و تشخص الكنا عرق معناه من  ح  و تلو
ا مهما  طمح إلیها  االستعارةانب ج إلىمنبها أسلو ه في رسم أدوات النص التي  و التشب

ر ما ی ر الشئ فیجاوزه ، و یذ عالشاعر ، وهي أن یرد ذ نوب عنه في ت ه في الصفة ، و
ه .   الداللة عل

طتفلذا   ح و الرمز و  ارت التعرض و التلم الغیین  ة عند الكثیر من ال ماءالكنا ،  اإل
حاء یبغلما  ح و المعنى التعرض نجده،  اإل   1.عرض التلم

                                                            
  45الدیوان ،ص -1
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ة تفید التعبیر عن المعنى تل" لجاحظا "أما ة : ((الكنا  إفصاححا ال تصرحا و معرف الكنا
ة ال تكون واضحة ظاهرة فال 2)) ونها تقف أمام ولوج  أنل یجب بكنا تكون غامضة و 

عثه :"ي هعض الشعراء ف ر المتلقي ، و  الغة هدفه تحرك ف  إلىمظهر من مظاهر ال
ة  أهللهذا قال  3 التأمل". الغة (الكنا شئ ،وترد غیره ) إنال عند هؤالء  إذن 4.تتكلم  

الغین تحقی في العقول ، داللة لإلفصاح و الكشف عن المستور من وراء هذا الكالم أما  ال
ر " ةهي الحدیث (:ابوالهالل العس اشرة وعالن ه  م وهذا ما  5.)عن الشئ  دون التصرح 

ة ، فقد أجمع  یجعلها في أحسن أداء و تعبیر. فمن على خالل جل التعارف المتعددة للكنا
أنها أبلغ من   ، و التعرض أوقع من التصرح ، و  اإلفصاحونها تدور في فلك واحد 

ا لذلك    : إلى انقسمتتأس

ة عن صفة  )أ ة ،  الكنا الصفة المطلو صرح  الموصوف وال  صرح فیها  : وهي التي 
انها صفة ت م صرح   6لزمها .ستولكنها 

ة عن موصوف  )ب الموصوف المطلوب ، ولكن  نا صرح  صفة وال  صرح  ان  : وذالك 
ه  أوصاف تخص  انه  ر في م توظیف  إلىوعلى هذا األساس لجأ الشاعر 7.بذ

ة ألنه قادر على تصو  س ر الكنا حاول نصه و إبرازها ، و الشاعر وهو ینظم  األحاس
ضیف  هأن  ن من  إل ة التي تبرز إبداعه و تمیزه و ماتم وأحسن  تأدوالمساته الفن

                                                                                                                                                                                          
ة في تفسیر الزمخشر ،ص -1    123ینظر، مسعود بودوخة ،دراسات أسلو
)، (دت) ص -2   310قصي الحسین ، النقد األدبي عند العرب و الیونان ، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، طرابلس ، لبنان ،(د،
ة في عصر صدر اإلسالم-3 ة لشعر الفتوحات اإلسالم ة الفن ة الحامد للنشر و التوزع ، عمان ،األردن  حنین علي عبد الدخیلي ،البن ت ، دار م

  .111،ص  2014، 1
4- ،( نوز المعرفة للنشر، عمان (د، طالب محمد إسماعیل ، مقدمة لدراسة علم الداللة في صور التطبی القرآني و النص الشعر ، دار 

  68، ص 2009
قاعي و الداللي في نص المثل  -5 )، محمد سعید ، التشاكل اإل نون ، الجزائر (د،   .63، ص  2009الشعبي الجزائر ، دیوان بن ع

  
فر الشیخ ،-6 مان للنشر، ،العلم واإل ة في شعر بلنداالحیدر ات األسلو م جابر علي ، المستو   .340،ص 20101،ینظر ،إبراه

،ص-7 ة في شعر بلندا الحیدر ات األسلو م جابر علي ،المستو   .340ینظر،ابراه
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قارئ شعره و  ةضمن هذا الشعر أنواعا  متذوقةالظن  ه،وهذا مالجأ  إبداع یر ثُ " إل
قول :"عزة  في دیوانه نجده 

قه    غمض عینه عن صد مت وهو عاتب      ومن ال  ه  عض ما ف  1.وعن 

ني في هذا البیتلقد آ ثر الشاعر   ة من موصوف  أن  نا ه)  غمض عین فهي تغاضي (
اعن عیوب الصدی . صرح  أن ال  ح أجمل من  لعلمهالمطلوب  ظفللوذلك   التصرحالتلم

أن  ل إبرازلك من أجوذ العیوب فصیلة لكل لتغاظي عن   اجمال اللفظ في ذهن السامع ، 
ه ، وهذا العمل اإلبداعي أثر من براعة الشاعر    قدرته الشعرة.من و إنسان یتصف 

ةا اإلنزاحاتمما یزد من    قوله : لدالل

ا    سول              هجان اللون واضحة المح ع الصوت آنسة    2قط

ة عن  عجز هذا في  نا ع الصوت) وهي  ة (قط نا اء ، فأراد الشاعر الخفر البیت  و الح
شرة ، فمن وراء  المعنىمن خالل هذا  إبراز جمال وجهها و خالص نقائها وهي منعمة ال

ه ،و أهذا المعنى  بر مقامها في عین انتها و  ح م جعل القارئ ل الذهنها في ثراد توض
ة ال ن الوصول  كتشاف دالالته و غایتهشعر بلذة في رحلته الكون م    إلیهاالتي 

قول :  اء إلىوصارت و   تزول نجومها  أخر مقنعة         ثابتة الرحى  شه

  3 مهاموخانت رقاب لم تقعد ت         ید و أرجل أطارت خالل الضرب 

ة في لف األولفي سطر البیت   الشاعر أن  أراد إذة (ثابتة الرحى) ،ظآثر الشاعر في التكن
انتها ،وهذا اث عنني  ة في م أنها واث انتها  ح داللتهااد من ز ت منزلتها و م ال  تلم

ة عن طر استخدامه جملة  إلىالبیت الثاني فینعطف الشاعر  أما، عنها التصرح الكنا
                                                            

  .20وان ،ص الدی-1
  .165الدیوان ،ص -2
  
  .205الدیوان ، ص-3
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عقدون التمتعق(رقاب لم  مها ) فهي داللة عن رقاب المقاتلین الشجعان ،الن الذین  ائم د تم
ة تضعیف مضاعف في اللجوء  هذه التكن قاتلون ،و هذه  إلىهم الذین یخافون الحرب و ال 

ةالسمة دون سواها لتكون الع اه القارئ و مفاجأته .؛ذروتها  إلىوصلت  مل   لتزد من انت

زد الشاعر  ة  في  إبرازو قول : أشعارهصورة الكنا   ف

مة  ح   1من القول مغشي الرواق مهیب          خطیب اذ ماقال یوما 

ة عن طر استخدامه للف إلىالبیت الثاني فینعطف الشاعر  عجزفي  ة (مغشي ظالكنا
ثرة الجود و الكرم ،  ة عن موصوف فهي داللة على  نا شف عن داللة  التاليالرواق) 

ر (خطیب)،  ظةهذه اللف مة ، وهذه السمة  إذحین ذ انته الق في  أفادتعطي الرجل م
قىزاد من تناغم  الذ تعزز الداللة ، والعزف على الوتر ذاته   .النص موس

قول    : ما نجده في موضع آخر 

ر شتمي و مابها   لفها الخنز ك است             و   2لت ذهواني ولكن للمل

ة عن  للفظةا إلىني الشاعر إذ ،   ي تعبیر نف أداءوفي هذا البیت   نا (الخنزر) وهي 
ة تبرز عن لتشتمه بناءا عن ط أنزوج عزة، حیث طلب من عزة  ب زوجها ،وهذه التكن

فهم المعنى  یجعل إبداعالعمل في منزلته و غلبته لخصمه مما جعل  من خالل المتلقي 
ح. قول  التلم ضاو   : أ

زةیل خوذ لال إلى تأخاض شر لم            عز ان ال   3عن تفضل  تنطج

ة ( نا ة عن األنثى  خوذوفي هذا البیت  نا تالزم بیتها وهي تقوم  التيعززة )، وهي 
اء ة ، فأستطاع الشاعر  أع ابها  استخدامالمسؤول ش صف المرأة  الوسیلة بثراء ، اذ 

                                                            

  1-  الدیوان،ص37
  .56الدیوان ،ص -2
 .181المصدر نفسه ، ص -3
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ه  ألنهمن التصرح  ألطف األسلوبوحدیث سنها و  حیوتها وهذا  براعة الشاعر ظهرت ف
  .وتفننه 

ة من خالل  أننستخلص  ثف  هذا التوظیف الكنا ا  لألدواتالم أحال النص الى تراجید
ا إجراءاالنص  أكسبتیتلقاها المتلقي ، ومما  الداللة  أواصر عمل على تعمی أسلو

 الشعرة.

ه:  )4 ر الشعر و أقدم صور  عدالتشب ه من األسالیب المهمة في مجال التصو التشب
ان، و أقرها على اإلفهام، و هو من وسائل  ر الشعر .الب   التصو

ه:  ال فالتشب ة أو مجرد)أو أكثر. الشتراكههو من وسائل الخ إذن فهو رط  1في صفة (حس
ة أمر األمر  بین شیئین أو أكثر في صفة من الصفات أو أكثر،أو هو داللة على مشار

ه و راألخ نيعند  "التشب االستعارة، و  ( : "القز و سمى  ه الذ خرج عما  هو ذلك التشب
ه األداة  رت ف شفاو بهذا  .2)هو الذ ذ ا ون  ح  لما دالل لها خفي من المعاني ، لتوض

انت نلمسها ة  ة لدالالت حس م الروح ة و الق م المعنو   .المفاه

ر "أما  ر،و قد :"أبو الهالل العس ه، وهذه األداة قد تذ ه هو الذ یتضمن أداة التشب ( التشب
انه،  3.)في آن تحذف ة "نجد  إذو هذا القول یجعل األداة ضرورة ضمن أر ابن قتی

ه في "الدنیو  ه في الشعر: عقد فصال للتشب اسم " حسن التشب ار"  ه "  عیون األخ  4"تا

                                                            

1،2007،ص 15. ه و االستعارة منظور مستأنف، دار المسیرة و التوزع ، عمان ، األردن ،   1 -ینظر،یوسف أبو العدوس،التشب
ضاح  -2 ني، اإل ان، الخطیب القز و ع، الب الغة الثالثة" المعاني، البد   .239، ص 19811،المختصر،تلخص المختار علوم ال
  .65طالب اسماعیل ،مقدمة لدراسة علم الداللة في ضوء التطبی القرأني،ص،-1

اس،ص271 عة،في الخطاب النقد العري الحدیث،شادان جمیل ع  2 - ینظر،عمر بن أبي ر
ه ،االستعارة منظور مستأنف ،ص16.  2-یوسف أبو العدوس العدوس،التشب
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ه نخلص الى أنه مهما تعددت تعارفه فهو  عد عرضنا ألهم اآلراء المتعلقة بتعرف التشب
ة التي تأثیر جلي على المتلقي وعلى العمل  ة تمیز أكثر األسالیب الجمال ظاهرة أسلو

 األدبي.

ه4-1 ان التشب ه ووجه  ر ه أداة التشب ه  ه و المشت ان هي:المشت ه أرعة أر :للتشب
ه،أما ظرفاه فهما: ه الش ه،أما  المش انه:األداة ووجه الش ه،أما أر ه  و المش

أن،مثل   .1أدواته:الكاف،

ه1- 4 ر أنواع التشب ه أنواع نذ     مایلي::للش

ه.-1 ه وجه الش ه مفصل:ما حذف ف   تشب

ه تام:ما توفر-2 انه. تشب ن من أر انه ولم تحذف أ ر ع أر   جم

ه.-3 ه األداة و وجه الش غ: ما حذف ف ه بل   تشب

فهم من ضمن الكالم. -4 ه ضمني:و هو ما    تشب

  

  

حفز المتلقي لرصد      منح النص ثراء في التعبیر عن التجرة،و  إن هذا النمط الداللي 
ة، وما أتاحته للشاعر من  مساحة في العرض و من خالل تصفحنا اإلنزاحات األسلو

ه)، فه (للتشب مه و  للدیوان،حاولت الكشف عن أسلوب الشاعر في توظ ذلك من خالل تقد
ةألمثلة من الصور  ال التشبه عض ،وتحلیلها تحل ر  ا فنذ   . النمادجأسلو

  قول:
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  أنت المنقّى ِمن ُهنا ثم من هنا             ومن ها هنا و السعد حین تؤوبُ 

عّر الواجدین عصیبُ    1أقمت بهلكي مالك حین عضهم             زمان 

ه من نجد من خالل هده الصورة ه  التشب الكشف عن المعاني الدفینة تحت ظالل التشب
غ،و ال تر فیها  عمد الشاعر  استقالالالبل ح شیًئا واحًدا،حیث  ه،فقد أص ه  ه و المش للمش

ة تقوم على أساس االنزاح ،و من خاللها الوصول إلى المعاني  و إنجاز صور غیر تقلید
ة حول الوصف  ات، رسم لممدوحه صورة فن لها الشاعر في سطر هذه األب الصورة التي ش
المطل أنه ذو خصال حمید أو غیر مدنس یؤوب إلى األصل الشامخ،ثم یواصل الشاعر 

ه في هذه الصورة بوصفه ال اره معتمًدا على التشب ه  ىمنقطرح أف ه النفع و الجد عند تول ف
ه لعب الشاعر دوًرا مهما في الكشف عن التوتر الداللي الذ  م،فمن خالل هذا التشب الح
ر  اشر في البیت األول و الثالث،بذ عمد إلى التقرر الم ة عاشها، فهو  ه؛لیجسد قض یؤد

ه حیث یتفقان في األصالة والجدة و یختلفان في الص ه  ه و المش فهذا التوظیف فة. المش
ر والتأثیر  ه أحال الشاعر إلى بلوغ مبتغاه من التصو حساس و هذا لإل المضاعفمن التشب

ه  ه هو إخراج  ''الروماني''ما أشار إل ّون  األ غمضحین عرفه:التشب حسن  إلى األظهر ل
استخدام  ون  اًنا و إجاًزا، و هذا األمر  ه ووضوًحا و ب سب التشب التألیف و هذا األمر ل

ه جامًعا مانًعا  الحواس أو مألوف ون التشب ،و بهذا  س المنط استخدام مقای العادات أو 
الغة البلغاء ه    2تظهر ف

قول  ضاو لمع الخرف أ النابلین              3تحلت رعاثا: وصفراء تلمع 

غیر موقع   اني ل ارع غیر في مواضع الم ه فني  النفس ،  تأثیرها علىفي هذا البیت تشب
صیب السهم الفرسة ، وشب ما  أنها تصیب القلب  الحلي لقوة جمالها حین هحیث شببها  ها 

                                                            

  1- الدیوان،ص3
)،1996،ص96. ندرة،(د، ه ،المجاز)،منشأة المعارف،االس ع في شعر المتنبي (التشب   2 -  ینظر ،منیر سلطان ،البد

  3-الدیوان ،ص63
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لمع  عد عن ئجایا فاثتك الشاعرففي هذا البیت أعطى  ) ،الخرعقال ( ل ال عیدا ،  ا 
ه المعاني فهذا األ اهو  للتأمل یدعو الشاعرمر من التشب ة  االنت من أجل تقرب الصورة الفن

ه ،ذهن القارئ  إلى رة لد ح الف   .وتوض

قول في موضع آخ   : رو

ضع ت اظراف الب        1  عسیبهاتاب زور خط لدنا                 أنهالوح 

ة و  صف لنا الشاعر الحبی ه   اظرافلنا اذ قال (تلوح  اشخصهفي هذا البیت من التش
انها حین ه موضع م قصد  ضع ) و  ال الب تب علیها ،  عسیبشبهها  وهي جردة النخل  

ر الفني لهذا ا  جمال األسلوبوزادت من  األلفابیت أعطته عمقا داللي لتلك لو التصو
  . ورونقته

ه التام الذ زاد من جمال و اشراقة  ة في هذا الدیوان التشب ومن ابرز التشبیهات الدالل
  قول : ف رالشاع أسلوب

أننا نحن ب   2مراض لهم وسط الرحال نحیب           طحاء الحجون 

ة لهذه  حلیلناعند ت ان ، و استخراج  إلى البیتللصورة الشبیه ما فیها من عنصر الكشف الب
ة فی ار هذه هالصفة المشتر سبا الدقة في اخت الصورة ثراءا تعبیرا ، من خالل  العناصر 

يملمحه  احیث مدح  األسلو التقو ، وفي نفس الوضع اذ  أنهحفص عمر  أ موصوف 
شبهها ب عاني في داصف نفسه و  ة وهو  م فبهذه ء وسط الرجل ،طن الواد الموجود 

ةالصورة  قاتل بین فعله و فعل غیره ، و هو مظهرستخدمها   الشبیه م األسى و األسف   ل
ه زاد من سر  ستح هذا العقاب ، و هذا النوع من التشب ادئ ال  م و م ألنه صاحب ق

ه حلة زادته  األسلوبجمال  ي وٕابداعهتعمی أواصر الداللة ،  من، وأكس   ني .الف األسلو

                                                            

 1- الدیوان ، ص44
 .35الدیوان ، ص-2
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ة من خالل دیوانه ، حین اجتمع جمیل  یزد الشاعرثم  ة الفن من تكثیف داللته االنزحاح
ثیُ  ه ، إلىر عند عزة ، فجعل عزة تنظر و   جمیل فآثار غض

قول :    فأشد 

حت ابنة رأیت  ال محتطب          الضمر عزة أص حطب لمایل    یل 

انت تم   ض                  أنهاا وتزعم ننو    1الصفاء المنتصبفي  األنوفمب

ةمهمة  الشبیهةتقوم الصورة  يالغزل عفي المقط محتطب ال تجسید الحبی یل ل، حیث شبها 
ال محتطب( فهي في تستر عن عیون الناس حین قال الذ یجمع ما یرد حین  یل لمایل 

ما  تظهرفهذه الصورة  حطب ) ه (الكاف)  أداةفیها براعة الشاعر و تعبیره ، والس التشب
ه عدا آخر لهذا التشب ه، وفی ،التي أعطت  ه  المش ه  قة المش ل مفردة  أدتا هوهو مطا

ة  ة الموضوع حثه على الناح قتصر  اني ، و لم  ه ، وهو العلو الم دورها في وجه الش
ة الن إلىتجاوزت  إنما  لألسلوب عمد الناح ة الشعورة ، اد  اشر في  إلىفس التقرر الم

انت تم إلیهار ظصف غیرته من جمیل وهو ین إذالبیت الثاني ،  نا و تزعم نحین قال ( و
غ وضعها في أحسن وضع حین  أنها ه ، و فهذا التعبیر البل شته حیث ال ینال أحد ما   (

قصد الرخمة )؛ األنوفقال : (اعز  ضها و ال ینال احد منها شیئا التي  (الثمینة)و  تضع ب
ة ، وهو  ه وصف للحبی ه ف داللة  لتكون للمتلقي أكثرالسامي لدیها ، الشأن، وهذا تشب

صف موقفه حین مضى حتى دنا دمش ،  هو بجنازة ،  فإذاوضوحا وفي موضع آ خر 
ا فعرف ، وو أفس ه الماء سل عنها ، فإذا المیت هي (عزة ) فخر مغش ن بلغ أ الىب عل

قول : ب   القبر فان

ح شمس الضحى نوامة حین تص   سراُج الّدجى صفر الحشا منتهى الُمنى             

ما مال النزف المرنحلو ما       مامشت بین البیوت تخزلت               إذا   1ت 
                                                            

 .49الدیوان ،ص -1
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ه وفاة ( صف لنا الشاعر حالته حین تلق ه على عز في هذه الصورة  ا ة) و منظره عند ان
ه الجوع في اعز ضحى و اخ إذیجسد لنا موقفه  مظلم ففي هذا البیتالقبر في ضوء اللیل ال

م وأسفاحزنا  أكثریبدو الشاعر فالنهار ، ه بخبر الوفاة و هي (عزة)  او دهشة وال س عند تلق
ه  الزمه  األبدح اة ، اذی مدالذ ظل  الحبیب .تسالح "الذ ودع  ع ذلك الوصف 

ا" ( الموت )  , و هو وداع الدن اة و فراقها األبد   الح

حزن أشد من حزن الشاعر لهذا التكثیف  ا ) یتلقاها المتلقي  لصورة أحال النص (تراجید
ما هذا الجزاء من الخال جل جالله.  ذاذاته ألنه  ستح هذا الجزاء, وال س ا ال  ادئ عل   م

رها فكأنما     د ألسى ذ ل سبیل                            أر   2 تمثل دلي لیلى 

صورة ( لیلى ),  ة  ه صورة الحبی غة التمني, حین ش في هذه الصورة جاء الشاعر على ص
عید عن جو التوتر, القل و صراع الشاعر من  شف إلى حد  ه  و هذا الخطاب من التشب

ش و  ،خالل وصفه لهذا  ع الع ستط قة أو تجاهل همومه ل أراد شاعرنا الهروب من الحق
ة ان الحبی و إنما أراد  ؛نس لذا فالمتأمل لهذا البیت یدل على أنه لم یخرج من دائرة بث الش

نوناته الشعورة. م   اإلفصاح 

حق أغراض نف ة ل فة فن ة جاء لیؤد وظ غیره من األسالیب االنزاح ه  ة  و منه التشب س
  لتأثیرها على المتلقي .

ة ،نستخلص أن االستعارة  ه ،الكنا ة یلجأ إلیها الشاعر لكسب داللة  ،التشب ظواهر أسلو
  تأثر على النص و على المتلقي .

  

  
                                                                                                                                                                                          

 .1-الدیوان،ص72.
  2-الدیوان،ص35.
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  ةـــــــــــــــمخــــــــاتـــــــــــــــــال

ست الخاتمة  ة؛ال إیذانال أتي األوانالتي نشعر عندها انه  النقطةولكنها  نها  ؛ لم 
حثخالل نقف عند أهم النتائج التي خرجنا بها من ل   .هذا ال

شدة الهو المالزم للقلب والجو  األمو الحظ على الشاعر العذر في العصر   -
ناء علورقة الشوق والعش ؛ الوفاء المرأة واحدة اذلك فان الش ىو عر العذر یتسم 

س على الرغم من حتى النفس األخیر والعفة في الحب  ل غال ونف ة  والتضح
  الحرمان والبوح بخلجات النفس.

ر  األمو الغزل العذر في العصر  - ؛ وتعبیرفي عواطف مجردة لتصو عن  العش
سو القصیدة العذرة ثوب  حاالت شعورة متجانسة تمثل الحرمان والشوق مما 

طة متعانقة لتلح لها ه المشاعر مترا ة واضحة  االنسجام الشعور تظهر ف وحدة فن
  في جوها العام.

امنا الواقع أن الجانب الداللي  - ة معمقة وجملة من الشواهد من خالل ق قراءة تحلیل
سي في  إلىأفضیت  مثل السبب الرئ نتیجة وهي أن الحب لد الشاعر وعشقه 

اة .   معاناته وشقائه مد الح

ي  - شف لنا التحلیل األسلو ما  ا ؛ ثیر عزة غیر مستقر نفس  یبدو أن الشاعر 
ل  لذا ومتوتر شاعر قلفهو  تحقی  إلىلطالما سعى مهما في تجرته  جزءاش

ر  ة عزة.ا محاوال من خاللهااالستقرار النفسي والف   لوصول للحبی

عض  - ة التي تشتمل على  الظواهرلقد نجح الشاعر في توظیف  األسلو
ه :التكرار ما   في الشعر على المستو الداللي. إثراءاالنزاح اللذان لهما ،اصطلح عل
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ة من خالل تفجیره ألهم طاقاته  - ةظهرت قدرة الشاعر الجمال من خالل  اإلبداع
.   تفاعله مع نصه الشعر

م ال ینحصر  - الم علماءالتكرار في الشعر القد فهم من  الغة في تكرار  ما  ال
  الجملة. إلىتجاوزت الكلمة  فحسب؛ بل الحرف

ة والجمال - یل ة التكرار من أهم األدوات األسلو التي تساعد الشاعر على تش
ره؛ لذوقفه م عمد  اوتصو ة  إلىفالتكرار  مواقف الشاعر النفس ط  ة ترت مقومات فن

ة.   والوجدان

ارة  - لنا براعته بدقة  أن یبرزاستطاع الشاعر من خالل تكرار الحرف والكلمة والع
اشة . ره لمشاعره الج اله تعبر عما في ذهنه وتصو   وان مختلف أش

ر بین  إن - ادل الف ة غامضة ومعقدة تكشف لنا عن الت االنزاح ظاهرة أسلو
  الشاعر والمتلقي.

ه الجمالي واشراقته على نصه  وظف الشاعر االنزاح الداللي بجدة مما أضفى أسلو
.   الشعر

حث في  ثیر الذ أعاننا ووفقنا على إتمام هذا ال الختام نحمد هللا حمدًا 
ة لذا شاعرنا والصالالمتواضع،والذ   ةعد محاولة الستخراج أهم الظواهر األسلو

اء والمرسلین. والسالم    على خاتم األنب
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 م ةب القرآن الكر   ن عاصمعحفص  روا
 أوال المصادر والمراجع:  

ة ألنجلو المصرة ،مصر،القاهرة  .1 ت ة، م س ،األصوات اللغو م أن إبراه
 .2013)د،(،

ه،ج .2 ة 2أبو الحسین بن رشی القیرواني،العمدة في محاسن الشعر وآدا ت ،دار م
 .1،1996، الهالل ،بیروت ،لبنان

،دار الكتب 3الخصائص، تحقی محمد علي نجار ،ج أبو الفتح بن جني،  .3
،(  .2000المصرة،(د،

ة،بیروت ،لبنان  .4 ة والشعر،دار الكتاب العلم ر ،الصناعتین الكتا أبو هالل العس
،1 ،1981. 
حث االستعارة ،دار الوفاء  .5 مان ،األنموذج في  أبي عبد هللا محي الدین بن سل

ندرة، اعة،اإلس  .2010، 1للط
فر أحمد  .6 مان، ة،دار العلم واإل ةنقد اقوت الحمو دراسةتحلیل مان، محمد سل

 .1،2010الشیخ،
ة،مجد المؤسسة  .7 س،االنزاح من منظور الدراسات األسلو أحمد محمد و

ة للدراسات والنشر،بیروت ،لبنان،  .1،2005الجامع
ة، دار مجدالو ،عمان األردن ، .8 ة والصوف مان داود،األسلو ، 1أماني سل

2002. 
تاب دالئل إالعجاز عبد القادر  .9 ات المتغایرة في  بخوش جار هللا  ،الثنائ

 .1،2008الجرجاني ،دار دجلة،عمان ،األردن،
شیر تاوررت ،محاضرات في مناهج النقد األدبي المعاصر،دار الفجر  .10

اعة،قسنطینة،الجزائر،   .1،2006للط
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الغة  ر العري حسن طبل ،أسلوب االلتفات في ال ة،دار الف القرآن
،(  .1998،القاهرة،(د،

ة،عمان  .11 ة،دار دجلة ،المملكة األردن ة وأسلو الغ لي ،دراسات  حسن مندیل الع
 .1،2014،األردن،

ة ،دار الصفا للنشر ،عمان  .12 ق ني،فن األسلوب عبر العصور دراسة تطب حمید آدم ثو
 .1،2006،األردن،

ة  .13 ة في عصر صدر حنین علي الدخیلي ،البن ة لشعر الفتوحات اإلسالم الفن
ة الحامد للنشر،عمان األردن ، ت  .1،2011االسالم،دار م

ضاح  .14 ني ،اإل الغة الخطیب القز و المختصر ،تلخص المفتاح علوم ال
عة محمد علي،(د،ت). ان)،مط ع ،الب  الثالثة(المعاني ،البد

،عمان خیرة حمزة ،شعرة االنزاح،دراسة في جمال العد .15 ازود ول،دار ال
 .2011، 1،األردن،

ة ،عالم الكتب الحدیث ،األردن  .16 قاع ة واإل ة الصوت ة، في البن ح بن خو را
،1،2013. 
ة،دار غیداء  .17 سامي شهاب الجبور ،شعر ابن  الجوز ،دراسة أسلو

 . 1،2011للشر،،عمان،األردن،
ة،منشأة سامي محمد منیر عامر ،مدخل أمین الخولي ،الدراسات  .18 الغ ة ال الجمال

،(، ندرة،(د،  .2010المعارف ،اإلس
ة ناشرون  .19 م ،در البدا مان الخلیل ،تارخ األدب العري القد سحر سل

،(  .2011وموزعون،عمان ،األردن ،(د،
مي، .20 اني ،عالم الكتب الحدیث،عمان األردن،  سمیر شح قاع في شعر نزار الق اإل

1 ،2010. 
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اس ،عم .21 ر بن أبي عتی في الخطاب النقد ،دار دجلة ،عمان شادان جمیل ع
 .2008، 1،األردن 

ة ،دار  .22 یل االستعار في شعر أبي العال المعر ،دراسة أسلو شعیب خلف ،التش
فر الشیخ ،  مان للنشر،  .1،2008العلم واإل

23. ،( اللشرق،بیروت ،لبنان،(د،  .2002صالح فضل،مناهج النقد المعاصر ،افرق
إسماعیل، مقدمة لدراسة علم الداللة في ضوء التطبی القرآني والنص  طالب محمد .24

،( نوز المعرفة للنشر ،عمان (د،  .2009الشعر ،دار 
ة .25 اح ،القاهرة، عبد السالم المسد ،األسلو  .1993، 4وألسلوب ،دار سعاد ص
ة ،ج .26 ة،دار النهضة العر ان في اللغة العر ،علم الب  ،بیروت2عبد العزز عتی

،(  .2009،لبنان،(د،
ة،بیروت  .27 عبد القادر القط،في الشعر اإلسالمي واألمو ،دار النهضة العر

،(  .1989،(د،
قى الشعر العري،دار  عبد القادر .28 ة وموس عبد الجلیل، هندسة المقاطع الصوت

 .1998، 1الصفا للنشر ،عمان ،األردن،
ة عبد القادر هني ،دراسات في النقد األدبي عند العرب  .29 ة حتى نها من الجاهل

نون،الجزائر ،  .1991،)د،(العصر األمو ،بن ع
ر العري ،بیروت  .30 ان ،دار الف الغة في علم الب عبد القاهر الجرجاني ، أسرار ال

، (  .1999لبنان،(د،
ان،دار المعرفة للنشر،بیروت  عبد القاهر الجرجاني،دالئل اإلعجاز في .31 علم الب

 .2001، 3،لبنان،
القاهر الجرجاني،دالئل اإلعجاز في علم المعاني،صححه محمد عبده،دار عبد  .32

 .2001، 2المعرفة للنشر ،بیروت ،لبنان،
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33. ،( ة والنص،اتحاد الكتاب ،دمش ،سورا،(د،  .2000عدنان بن ذرل األسلو
اك  .34 یبي في القرآن الكرم،االحت الغة الحذف التر عدنان عبد السالم األسعد، 

 .2013، 1داء للنشر والتوزع،جامعة الموصل ،العراق،أنموذجا،دار غی
اعة  .35 ،رند للط ة التكرار في الشعر السور عصام شرتح،جمال

،  .1،2010والنشر،دمش
ة في الشعر األمو ،شعر .36 ،دراسات أسلو األخطل نموذجا،دار جرر  عمر عتی

 .1،2013للنشر،
الغة  .37 سى علي العاكوب،الكافي في علوم ال )،ع ندرة،(د،  . 1993والمعاني،اإلس
ة،دار  .38 ة بنائ ة ،دراسة أسلو فاضل أبو القعود ،لغة الخطاب الشعر عند جمیل بثن

 .1،2012األردن،،غیداء للنشر،عمان 
،عالم الكتب،األردن  .39 الغة الضمیر والتكرار في النص العذر فایز عارف قرعان ،

 .1،2010،عمان،
ة .40 مان، األسلو ة فتح هللا سل ت ة،م ق اآلداب  مدخل نظر ودراسة تطب

،(  .2004,القاهرة،(د،
مان،التهذیب فخر .41 ط في النحو،دار جمیل صالح سل بیروت  الوس

 .1،1991،لبنان،
ة في النقد العري الحدیث ،دراسة في تحلیل الخطاب  .42 فرحان بدر الحري،األسلو

 .1،2003،مجد للدراسات والنشر ،بیروت ،لبنان،
ل زاید ،الحروف معانیها ،مخارجها،أصواتها في لغتها،دار الجناء للنشر فهد خلی .43

ة،األردن،عمان،  .1،2008والعلم
فهد ناصر عاشور ،التكرار في شعر محمود دروش ،دار الفارس للنشر  .44

 .2004، 1والتوزع،عمان ،األردن ، 
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للكتاب قصي الحسین ، النقد األدبي عند العرب والیونان، المؤسسة الحدیثة  .45
 ،(د،ت) . 1طرابلس،لبنان ،

دار الكتاب العري  ثیر عبد الرحمن ،الدیوان،تحقی مجید مطراد، .46
،(  .2004،بیروت،لبنان،(د،

ة دراسة في الشعر العري الحدیث،دار  .47 مال عبد الرزاق العجیلي ،البني األسلو
ة ،بیروت ،لبنان ،  .1،2012الكتب العلم

قا .48 ل اإل ، بن محمد سعید ،التش عي والداللي في نص المثل الشعبیي الجزائر
(، نون ، الجزائر( د،  .2009ع

ة،عمان  .49 ازود العلم ة في سعر ممدوح عدوان،دار ال مان ،ظواهر أسلو محمد سل
ة  عة عر  .2007،،ط

اكي،جامعة األزهر،  .50 ة عند الس الغة األسلو ي أبو حمیدة ، ال محمد صالح أبو ز
،(  .2007غزة،(د،

)،مح .51  .2014مد مرتاض ،تحلیل الخطاب األدبي،دار هومة، الجزائر،(د،
ة في الخطاب الشعر ،ارد عالم الكتب الحدیث  .52 حي ، السمات األسلو محمد 

 .1،2011،عمان ، األردن ،
عة  .53 الغة،مط عة علي المختصر،تلخص المفتاح علوم ال مط

ح )،(د،ت).الص  ،(د،
ة وخصائص  .54 اللغة الشعرة،عالم الكتب الحدیث مسعود بودوخة ،األسلو

 .2011، 1للنشر،األردن ،عمان ،
، عالم الكتب الحدیث،عمان  .55 ة في تفسیر الزمخشر مسعود بودوخة ،دراسات أسلو

 .2011، 1، األردن،
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الغة مسعود .56 ة وال مة  ودوخة ،األسلو ة بیت الح ة ،مقارة جمال العر
،(  .2015للنشر،سطیف ، الجزائر،(د،

ه،المجاز) , منیر  .57 ع في شعر المتنبي (التشب نشأة المعارف مسلطان ،البد
،( ندرة،(د،  .1996،اإلس

ة في الشعر الجاهلي ،دار جرر للنشر ،عمان األردن  .58 عة ،قراءات أسلو موسى را
،1،2010. 
ة  .59 ت ،م الغة والنقد بین ابن األثیر والعلو احث ال نزه عبد الحمید فراج ،من م
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الشاعر:   التعرف 

ه: عرب بن قحطان اسمه ونس مر بن  ثیر بن جمعة بن األسود بن عامر بن عو
التشدیدوالمشهور  ان شدید القصر فلعل أهله سموه مصغرا للتحبیب  ثیر  ،وهنا ألنه 

قة على  ألسن الناس ،وهو خزاعي العم والخال  فأبوه عبد ،ثم تحول التحبیب إلى حق
م جده ألمه ر ال ان األش ة و م خزاع حمن بن األسود من خزاعة ،وأمه جمعة بنت األش

شار  ما  أبي جمعة ، هعرف  ضا :"أبو صخر"،لكن إل    نیته أ

ر المصادر السنة التي ولد فیها النشأته   انت :لم تذ شاعر ،لكنها متفقة على أن وفاته 
  ه24ه أو23:في آخر خالفة یزد بن عبد الملك وتارخ والدتهه 105سنة 

       .1 أوائل خالفة عثمان

ة:     شاعر فحلان شاعر أهل الحجاز  مجید مطرادالمحق قول  منزلته العلم

العراق حیث  عض الشعراء ،لكنه منقوص حظه  قدمونه على  ان أشعر أهل انوا 
ه مذهاالسالم ، عج انت له منزلة قال ابن سالم ورأیت ابن أبي حفصة  ح و ه في المد
  2 .عند قرش

ان دیوانه ه جامع شعره عبد هللا بن أبي عبیدة :"من لم  ثیر غزر: الشعر وقال ف
ة فلم یجمع شعره."  ثیر ثالثین الم ثرة شعره یجمع من شعر  وفي هذا داللة على 

الجمیل والبناء الفني الرائع ،وشعره  األسلوبفهو شاعر الغزل العذر المتمیز 

                              

)، ص  -1    .9ثیر عبد الرحمان، الدیوان، قدمه و شرحه مجید مطراد، دار الكتاب العري،بیروت، لبنان ،(د،
ان،  - 2  ة بیروت ل قات الشعراء، دار الكتب العلم   .167، ص 1988، 2محمد بن سالم الجمحي،ط
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ر (معجم مااستعج ل من ال اقوت الحمو (معجم جزاءان ،حیث ینقل  م) و
صلنا    م وال وصلنا شرح له حتى یومنا .البلدان ) ولكن الدیوان لم 

احثون الى جمع أشعاره من المصادر المخطوطة  وسبب فقدان دیوانه فقد عمد ال
ان الشیخ هنر بیرس أول من قام بهذه المهمة  والمطبوعة لوضعها بین ید القراء و

ثفجمع  ول في  یر عزة في جزئین ونشرهما عاميما وجد من شعر  و عة جول  مط )
  الجزائر).

ه هانت عزة أحب الناس :قصة ح أم عمرو  إل ثیر  نیها  سمیها و طل  الضمیرةو و
ة  ن ة  ها سمیت. إلىعلیها الحاجب ة و   جدها والعزة في اللغة بنت الظب

أهلها  عزة قد حدا  ثیر  بدو أن تشهیر  ة  إلىو اد أول خاطب على عادة أهل ال جها  تزو
عد رحیل عزة مع زوجها . ة  ا   ،ثم ازداد جو وص

 طالعنا في شعره .النسیب وال:شعره   مدحأبرز ما

سائر النساء التتكلف  عن حبیبته:فهو یتحدث النسیب ة  ساطة وواقع صورها ب
قول: . طی   في أكثر ما

ب منطل         وان نأتك ولم  عزة أن الر حر یلممألمم    بها 

سب ادرا خلسا ت الطرق    ثم استدار على أرجاء مقلتیها    م

ه شعره في النسیب ظل المدح:  ح.الصدق الذ تمیز    متمیزا في المد

ابيو  مازالت رقاك تسل ضغني       وتخرج من مصائبها ض
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وفاته ،فان اتفقت على أن تكون مع وفاة  سنةانت المصادر التعین فاته:و
اس یوم واحد. رمة المولى    ع

  :روائع من شعره

ة راجعت نفسي واعترتني  ا ة  وفاضت         ص   دموعي عبرة خش

یف المنتهى دوو ا وهي منتهىقلت و ش في الدن  ن خلة       هي الع

قول: مدحها  حب عزة و ثیر  ان    و

ما     خلیلي هذا رع عزة فاعقال     ا حیث حلت فلوص   ثم ا

ان قد مس جلدها ا  اتت وظلت       ومسا ترا یتا وظال حیث    و

نت اأدر قبل عزة ما  وما     3تولت . حتى وال موجعات القلب    أل
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  ملخص 

ثیر عزة، و الوقوف عند  إلىتهدف هذه الدراسة  ة في شعر  قد  أهم الظواهر األسلو
اتها المستعملة في النصحاولت  ة من خالل تقن الت األسلو عة التش  الكشف عن طب
ارزن هما: أسلوب التكرار هذه الدراسة اشتملت وقد ،العذر  ظاهرة و  على نمطین 

الغیین یؤ  بوصفهما االنزاح، ین   ة مواقفه المختلفة لذاته دأسلو ا في تجل ان دورا دالل
ة فمن  ل إزاءها مواقفه الشعورة من ذاته اإلنسان ش الشاعرة في بناء نصه الشعر و

ة ین اللذین یؤهالنه لهذه الغا ة خالل هذه المواقف یلجأ إلى هذین  األسلو  .السام

 

Résumé 

Tant d’abord ,l’objectif de cette étude vise les phénomènes stylistiques ,les plus 
importants dans la poésie de kothair Azza , 

Or essayé de monter la nature des formations styliques grâce à des techniques utilisées 
dans le texte vierge, 

En suit, ce travenlinclus en deux types sont méthode de répétition et le phénomène 
d’écart comme deux méthodes qui Janet un rôle symbolique pour se manifester le poète 
lui même et aussi pour son texte poétique, 

Alor, le poète fait des attitudes émotionnelles à leur égard de l’humanité elle même ,et à 
partir lesquelles il fait le recours à ces deux méthodes pour obtenir ses objectifs 
atteindre  



ثّیر عزة: ملخص الدراسة   ة في شعر      الظواهر األسلو

ح النص األدبي ف     ة من أهم مفات سط تعد الدراسات األسلو ي النقد المعاصر في أ

ةووسیلة فعالة في المقارة النصوص من خالل الوسائل معانیها  في تحدید  اإلجرائ

ثها بوضوح ودقة  ة و ة  ،منحها للقارئ الظواهر األسلو ة ذات أهم فالظاهرة األسلو

م  اتها المستعملة والق ة من خالل تقن الت األسلو عة التش عظمى في الكشف عن طب

ة التي تثر على النص الشعر الج راسة مثل النص الِبؤرة التي تنطل منها الد إذ ؛مال

ة وما یرافقها من انزاحات  ،وتنتهي عندها الذات الشاعرة واستجابتها لالنفعاالت النفس

عتمد علیها الشاعر في دراسة نصه  ال أخر لذا فاللغة هي الوسیلة الفعالة التي  وأش

عض الظواهر األسلو فه ل   ة.والتفاعل معه من خالل توظ

الظواهر التي تال تر هذه الدراسة الق     تعل بلغة الشاعر في الدیوان درة على اإللمام 

  .ولكنها تحاول أن تكون مدخال األكثر تناوال لهذه الدراسات  

حثنا هذا الموسوم    ة :بـ من هذا المنطل جاء موضوع  ثّیر  الظواهر األسلو في شعر 

ه نحاول الوقوف عند  ةعزة وف ة  ،في شعره أهم الظواهر األسلو ال ة عن اإلش واإلجا

ة: ثّیر اآلت ة في شعر  ما تتمثل الظواهر األسلو فها في الدیوان؟ع ف   زة؟ وما مد توظ

ي الوصفي إلعداد دراسة أ    ة لذا اعتمدنا على المنهج األسلو حسن في المناهج النقد

ات النص الشعر  ،المعاصرة ة استغالل الشاعر  و وإلبراز أهم جمال ف الكشف عن 

ة  ةلطاقاته الفاعل اغته الشعرة لذلك  ،اإلبداع ة في ص اته الموضوع ذا إبراز جمال و



ارناالسبب دفعنا  ون الشا الخت ملهذا الموضوع  ون  ،عر من أبرز الشعراء للشعر القد و

مت حول شع الدراسات ما عن ،جد نادرة في الجامعاتره التي أق ة الموضوع حد  والس أهم

ة في مجال  اف ه مادة  ة ا الظواهرذاته في الذ وجدت ف دراسة تشمل  إلعدادألسلو

ون  لدارسةعض الجوانب  ة شعرة فآثرنا أن  حثنا هذا جمال   .هو الشاعر المختار في 

ر منها:    اة الشاعر وشعره ومواقف النقاد المختلفة نذ   أما الدراسات التي تناولت ح

الغة الضمیر  :دراسة فایز عارف قرعان وعنوانها   دراسات في النص  والتكرارفي 

.   العذر

حث  أنلذاإرتأینا    خاتمة ضمت مجموعة من  ،مدخل فصلین ،مقدمة :إلىنقسم ال

  النتائج.

ة  :بــــ المعنون  :ومدخل ،مقدمة واحتوت على صلب الموضوع   مدخل لألسلوب واألسلو

ه تناولنا تعر  ذا تعرف ا ف األسلوب لغة واصطالحاوف ة ووجهة النقاد و ألسلو

احثین اإلضافة  وال رحول مفهومها   هاجاهاتات إلى نشأتها ثم تطرقنا إلى ذ

ة التعبیرة ة  ،أهمها:األسلو ةاألسلو ةاإلحصائ ة البنیو ة المقارنة  ،، األسلو األسلو

ة ة الصوت نظرة النقاد والدارسین لمثل هذا  إلىثم خالصة الفصل التي أفضت  األسلو

قى بوجهة مغایرة من شخص آلخر في مجال األدب. والتي العلم   ت

اته في الدیوان  :بــ أما الفصل األول المعنون  ه تناولنا تعرف التكرار لغة التكرار وجمال وف

ارهواصطالحا  ة التي تؤد دو  اعت  إلى اإلضافة واضحارا یرا تعبأهم الوسائل اللغو



ة في شعر  ة أسلو ة وجمال ا فن اته وماله مزا ال التكرار والتي تنوعت بتنوع مسم أش

ة ووظائفها المتعددةاء التجنثّیر عزة من خال ل مستو ب ق ط  ،رة الموس إذ قمنا بتسل

ة ب الضوء ع الدوال الشعرة في دیوانه بدا عض صوره من خالل تت تكرار الحرف على 

طا  ا وترا عقد بین أجزاء البیت نطاقا یزد ها تماس ارة و سهم في تعزز معنى الع الذ 

ة توظیف  ة فن مة دالل ارة نغمات جدیدة ثم تكرار الكلمة وهو  إلىوماله من ق قى الع موس

سطها ألوانا وأكثرها شیوعا  ارهاأ منح  اعت م و ز في بناء النص الشعر القد عنصر مر

ة ا للنص ،والتي تعد وسیلة لغو ق تعبر عن  القصیدة اكتماال في األحداث ونغما موس

  .الشاعر إحساس

ارة وهو األكثر     م تماسك  تأثیراأما تكرار الع ارة تح من النوع الساب ونراه في صورة ع

أش ون  ل مقطع أو  ال مختلفة إذالقصیدة ووحدة بنائها وقد  ة  رر الجملة في بدا

ة ة التي تنشده و ل قصیدة وهذا الن نها ةع من الصورة الفن وتبلغه للقارئ  األسلو

ة، نونات الشاعر الداخل ه عن م صفات األصوات وقد جر  إلىاإلضافة  واإلفصاح 

یز على األصوات  ود رالتر األصوات  ،ت المهموسةاألصوا :الالتها في العینات منها نذ

ة وجدول  ،االنفجارةاألصوات  ،المجهورة یبین لنا توزع  إحصائياألصوات االحتكاك

ة لألصوات في القصیدة و  ة المئو ة للشاعرالنس الداللة النفس اطها    .ارت

ه تناولنا تعرف  :الفصل الثاني المعنون بـــ أما    اته في الدیوان وف االنزاح وجمال

م  التقد ه تلك التغیرات والتحوالت التي تمس التراكیب  االنزاح لغة واصطالحا ونقصد 

مته الجوهرة ، والتأخیر ط في ق الغي والنق التراثفهو یرت ة ال د في صورته الجمال



ة ر إلىثم  .والوجدان یبي هما أنواعه وقد ترصدنا نوعین ذ         وهذا النوع  :االنزاح التر

ارة الواحدة  عض انطالقا من الع عضها ب ط برط الدوال  یب إلىیرت أهم  ،التر لذا بدأنا 

م  ة  والتأخیرمظهر أال وهو التقد ة فهو قانون أساسي من القوانین النظرة التولید الغر

ان فتناولنا ف م اختصه علم الب الغي قد م الم ه:وموضوع  هتقد م الجار ت ،فعول  قد

م الظرف ،والمجرور فة التي  ،تقد م الخبر ثم تطرقنا الحذف فهو من األبواب اللط تقد

احثها من علم النحو  الغة لما فیها من جمال على  إلىانتقلت م علم المعاني في ال

ر منها: اال نذ هحذف الكلمة(حذف المسند  النص وقد تضمن الحذف أش ،حذف  إل

ه حذف الجملة )،الحرف(حذف حذف أسلو ب النداء حذف المفعول)، (حذف الشر وجوا

ارهااللتفات  إلىثم تطرقنا  ،حذف القسم ) ة تثر على النص األدبي  اعت ظاهرة أسلو

ال هوهو وسیلة مهمة من الوسائل ال ة لذا انصب اهتمام الدارسین    .غ

ه یتحول ا     قة واالنزاح الداللي وف ه القصیدة  وتأخذالمجاز  إلىلمعنى من الحق ف

لنص سمة شعرة أال وهي ومن أهم الخصائص التي تكسب ا ،شاعرتها وجمالها

ة لتشتد  :االستعارة ة دالل حائ اتها شحنات إ اهإذ تحمل في ط القارئ وتعطي الواقع  انت

ة خاصة تحرره من المألوف النثر وإلضفاء عنصر ا ،الشعر لمسة فن اإلضافة  لتشو

ر أنواعها منها االستعا ةالى ذ ة واالستعارة التصرح ن   .رة الم

ة ومالها من  إلىثم تطرقنا     الغا في الكشف عن قدرة الشاعر ومهاراته إذ  دوراالكنا

ا  ة عن جانب االستعارة ثم تن إلىتشخص بوصفها منبها أسلو نا اولنا أقسامها منها 



ة عن موصوف وأفضینا  ،صفة عمل  أن إلىنا ا  ا إجرائ ة تكسب أسلو على الكنا

  .تعمی أواصر الداللة الشعرة

ر الشعر ،وأقدم  هو هأما التشب    ة المهمة في مجال التصو فمن األسالیب التسبیه

ه أهم أنواع  ان وأقرها على اإلفهام فتناولنا ف هصور الب منها لمتوفرة في الدیوان ا التشب

غ منح النص ثراءا تعبیراوهذا النمط والمفصل،  ،والتام ،البل حفز المتلقي رصد الداللي  ،و

ة  ة تحق أغراض نفس فة فن ة ،فلهذا له وظ   لتأثیرها على المتلقي انزاحات أسلو

ر و وقد تنوعت مراجع     حث نذ ثیر عبد الرحمان  مصادر هذا ال أهمها:الدیوان ،

ة  الغة الضمیر والتكرار ،دراسات في النص األسلو واألسلوب ،عبد السالم المسد ،

دروش ،فهد ناصر  العذر ،فایز عارف القرعان ،التكرار في شعر محمو د

ة وخصائص اللغة الشعرة ،مسعود  عاشور،األصوات س،األسلو م أن ة ،إبراه اللغو

  بودوخة.

حث.لنقف عند أهم النتائج التي وخاتمة        خرجنا بها من خالل هذا ال

الحظ على الشاعر العذر في العصر األمو شدة الهو المالزم للقلب والجو   -

الوفاء المرأة واحدة حتى  ناء على ذلك فان الشاعر العذر یتسم  ورقة الشوق والعش ؛و

س على الرغم من الحرمان  ل غال ونف ة  والبوح النفس األخیر والعفة في الحب والتضح

  بخلجات النفس.



؛ وتعبیر عن  - ر لعواطف مجردة في العش الغزل العذر في العصر األمو تصو

سو القصیدة العذرة ثوب االنسجام  حاالت شعورة متجانسة تمثل الحرمان والشوق مما 

ة واضحة في جوها  طة متعانقة لتلح لها وحدة فن ه المشاعر مترا الشعور تظهر ف

  العام.

ة معمقة وجملة من الشواهد ال - قراءة تحلیل امنا  واقع أن الجانب الداللي من خالل ق

سي في معاناته  مثل السبب الرئ أفضیت إلى نتیجة وهي أن الحب لد الشاعر وعشقه 

اة .   وشقائه مد الح

ي  فهو  - شف لنا التحلیل األسلو ما  ا ؛ ثیر عزة غیر مستقر نفس یبدو أن الشاعر 

ل جزءا مهما في تجرته لطالما سعى إلى تحقی االستقرار شاعر قل ش  ومتوتر لذا 

ة عزة. ر محاوال من خاللها الوصول للحبی   النفسي والف

ة التي تشتمل على مااصطلح  - عض الظواهر األسلو لقد نجح الشاعر في توظیف 

ه :التكرار ،االنزاح اللذان لهما إثراء في الشعر على المستو ا   لداللي.عل

ة من خالل تفاعله  - ة من خالل تفجیره ألهم طاقاته اإلبداع ظهرت قدرة الشاعر الجمال

.   مع نصه الشعر

الغة في تكرار الحرف  - الم علماء ال فهم من  ما  م ال ینحصر  التكرار في الشعر القد

  فحسب؛ بل تجاوزت الكلمة إلى الجملة.



ة وا - یل موقفه التكرار من أهم األدوات األسلو ة التي تساعد الشاعر على تش لجمال

ة. ة والوجدان مواقف الشاعر النفس ط  ة ترت عمد إلى مقومات فن ره؛ لذا فالتكرار    وتصو

ارة أن یبرز لنا براعته بدقة وان  - استطاع الشاعر من خالل تكرار الحرف والكلمة والع

ره لمشاعره الج اله تعبر عما في ذهنه وتصو   اشة .مختلف أش

ر بین الشاعر  - ادل الف ة غامضة ومعقدة تكشف لنا عن الت إن االنزاح ظاهرة أسلو

  والمتلقي.

ه الجمالي واشراقته على نصه  وظف الشاعر االنزاح الداللي بجدة مما أضفى أسلو

.   الشعر
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