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 شكر وعرفـان
 

هذا    عدادإلمن قوة صبر و تحمل    ألهمناعلى ما    و عال أوال و أخيرا  الحمد هلل جلّ 
رب العالمين  رحم الراحمين ياأالعمل فـلك كل الحمد و الشكر يا    

ي على ما قدمته  المشرفة شهيرة زرناج  ألستاذتي  الجزيلبذلك نتقدم بالشكر  
هذا الموضوع  إلتماملي من نصائح و توجيهات    

كر الجزيل لألساتذة المناقشينبالش  أتقدمكما    

ن كان لهم  قدم بخالص شكري لكل من األساتذة و الطلبة و الزمالء الذينتكما  
 الفضل في تشجيعي على مواصلة هذا العمل

يق و النجاح للجميع.و في األخير لكم مني كل االحترام و التقدير و تمنياتي بالتوف  

 



	مقدمة
 

 أ
 

ة التي حظیت  لكل جنس أدبي ممیزاته و خصائصه، و الّشعر من األجناس األدب
ة یتمّیز بها  االهتمام اره دیوان العرب. و أهّم خاص اعت الكبیر من طرف منّظر األدب 

ة اللغة، أ اللغة الّشعرة  ة التي یُ ،هي خاص یزة األساس بنى علیها الخطاب و هي الّر
شاعر عن بها التي یتمیز ة خاّص الة تشاعر لغ جوهر الّشعر، و لكلّ الّشعر فهي تمّثل 

  .الّشعرة ةرتجّ الحسب  وذلك آخر

عّبر عن  یبها و هو عمل  اة و إعادة لتر و العمل الّشعر المنتج هو إعادة نظر للح
ه من  حتو ما  قصد الّتأثیر في اآلخر،  اره  ة الّشاعر و مجمل تصوراته و أف رؤ

الت ف ما ینتجه من مدلوالت.تش ة و  ه من طاقات إبداع ما ینطو عل ة و    ّن

ار  و بناء یل الفّني من  اتعلى دراسة موضوع جمال ناعلى ما تقّدم وقع اخت الّتش
اب  ارخالل مدّونة " جني الجراح" للّشاعر بن النو فرد، و من أس هذا الموضوع  اخت

م أن الشاعر من الّشعراء  دعاناهو عنوانه الذ  ح ذلك  إلى الفضول لمعرفة أسراره، و
اإلضافة إلى محاولة افي  المغمورن  ة،  م التي امتاز بها الّساحة األدب لكشف عن الق

اتها.   شعره من حیث استخدامه لطاقات اللغة و جمال

وّ  أهم و على هذا األساس ما هي ة التي وُ الم ي دیوان جدت فنات و العناصر الجمال
ة:؟جني الجراح ن طرح األسئلة اآلت م ة التتشّ النیت یف بُ  ومن ذلك   ؟ للدیوان اللغو

ة المستخدمة في ذلك و ما یف هي األدوات الفن قاه؟ ؟ و لت موس    تّش

ان  ة الوصف لذلك  اإلضافة إلى آل ي األنسب لهذا الموضوع  المنهج األسلو
  .التحلیلو 

ما یخّص  حث، فقد استُ مضمون أّما ف مقدمة و ال مدخل و فصلین وُألح هّل 
قیین مردفین بخاتمة. قد خّصص المدخل الموسوم  م عامة لتطب م نظرة عامة مفاه تقد

یل،  يحول مصطلح ة و الّتش ذلك و الجمال ط الضوء  م مفهوم للغة الّشعرة و تسل تقد



	مقدمة
 

 ب
 

ان  م الّصورة الّشعرة دون نس قالجانب على مفاه عدهالموس قي  أتي ي، و  الفصل الّتطب
ة المعنون  األّول یل اللغو بجمال لدراسة أهّم الحقول  تم التعرض لدیوان جني الجراح الّتش

اتها من أسماء و أفعال و أسالیب اإلضافة إلى اللغة و بن ة التي احتواها الّدیوان،   الّدالل
ة ضا  ، و تطّرقناإنشائ ه أ ة و الّرمزة  لدراسةف الغ الموجودة أهّم الّصور االستعارة و ال
قي الثاني الموسوم بجمالمن ال قاعي فقد تناولنا ةّدیوان. أما الفصل الّتطب یل اإل ه  الّتش ف

حث بخاتمة استخلصنا  قاع الداخلي. و في األخیر ختم ال قاع الخارجي و اإل دراسة اإل
  .فیها أهّم النتائج المتوصل إلیها

حث و  ة:من أهم المراجع التي ساعدتنا إلنجاز هذا ال  لغة الّشعر العري مقوماتها الفن
ة للسعید الورقي،و ط الصورة االستعارة في الّشعر العري الحدیث لوجدان  اقاتها اإلبداع

ة  ات التراث لعلي عشر زاید،  في الشعر العري الحدیث الصائغ،استدعاء الّشخص
سر الكافي في اإلضافة إلى مراجع  الم مر علي،  ة لمحمد حسین طح العروض و القاف

.   أخر

مي و  حث أكاد عا ال یخلو أ  ة ط احث من أهّمها صعو ات تعی عمل ال من صعو
ونة للقصیدة ة الم ثرة العناصر الجمال ار الّنصوص الّشعرة الحّرة منفتحة على  و  اعت
ذلك ذلك  ل الدالالت والقراءات والمعاني و ة الّنظر و الّتعم في بنیتها ، و  صعو

اإلضافة إلى ضی الوقت. ة التوّصل لمعرفة الّشاعر،    صعو

ر هلل تعالى الذ أعاننا على  ر نجاإو في األخیر الّش الش ما أتقّدم  حث،   ز هذا ال
ه، و نرجولألستاذة المشرفة ولكّ        .التوفی و الّنجاح و هلل الفضل و الكمال  ل من ساهم ف



 

ة) ة نظر م عامة (رؤ  مدخل:مفاه
ة  أوال:مفهوم الجمال

یل ا:مفهوم التش  ثان

ة  ثالثا:مفهوم اللغة الشعر

ة عا:مفهوم الصورة الشعر  را

ة قى الشعر  خامسا:مفهوم الموس

 

 
 



 
مفاھیم عامة                                                                           مدخل             	

 
 

5 
 

ة-أوال   مفهوم الجمال

فمنها ما وخاصة الشعر قد تلقى اإلبداع األدبي عموما الكثیر من الخصائص و الممیزات 
ونات الخطاب األدبي، ومن هذه المصطلحات مصطلح علیها طل  على أنها من أهم م
ة اشة"د وضحه  فقد  ،الجمال ات الشعرة "شایف ع ه جمال تا  قائال: في 

ة  « ما هو فني،  Esthétiqueمصطلح الجمال علم الجمال و و  مصطلح یتصل 
اة. انتها في الح شیر إلى مجموعة معینة من المعتقدات حول الفّن و الجمال و م  1»هو 

ام نمیز بها األعمال  ارة عن مجموعة من األح ة جزء من علم الجمال وهي ع فالجمال
ة  اة.عن غیرها من الفنون الكاملة الفن ات الح   وهو من أساس

فمفهوم الجمال نسبي متغیر بین بیئة و أخر و من عصر آلخر، و قد تحول 
مفهوم الجمال من الجمال الماد و الخارجي إلى الجمال المعنو و الداخلي، و من 

ة.     2المتغیر إلى الثابت، و من الجزئي إلى الكلي في الرومانس

الذات الفن اإلرهاصات  مؤرخویرجع   بذلك ة لفلسفة الجمال إلى أفالطون و  األول
فترض فیها وجود نموذج للجمال الخارجي ، والجمال عنده  إلى نظرته في المثل التي 

  . 3موضوعي ال ذاتي

س إذن فالجمال عند أفالطون  ة ول م اإلنسان من في الق من في عالم المثل و
ة و  س هو موضوعي و في الجوانب الذات ة .  األش اخاصل   ال الخارج

                              
 1-   ،( ات الشعرة، منشورات اتحاد الكتاب العري، دمش سورا، (د     .23م، ص2008خلیل الموسى: جمال
   .25المرجع نفسه، ص ینظر: -2
اشةینظر: -3 ة،  ،شایف ع نظرة األدب في النقدین الجمالي و البنیو في الوطن العري، دیوان المطبوعات الجامع

عة  نون، الجزائر، ط   . 20،ص1994ابن ع
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ه حال العلم  ان عل لة متضمنة في الحقل الفلسفي مثلما  ة لفترة طو قیت الجمال و قد 
ا عن الفلسفة، و قد تحق هذا في زمن متأخر، ففي سنة  و الفن، و لكنها استقّلت تدرج

ندر غوت بومغارتن 1750 م) 1762 -مAG. BOUMGARTEN )1714م عّرف اس
ة هي نظرة قوله :إّن الجمال ه فالجمال ة هي علم نمط المعرفة و العرض الحّسي، و عل

ة   . 1الحساس

ل ما هو حسي. ة أ مّتصلة  ة الحّس اء الخارج األش طة  انت مرت ة  ه فالجمال   و عل

ال لـ:«  ة مقا ضا مصطلح الجمال لد عدد محدود من  poétique و قد شاع أ
المقابل وجوده من مرجعیتین: إحداهما ترجمة المرحوم غالب الدارسین. و قد استمدوا هذا 

ة فة الجمال ان. و منه شاع مصطلح الوظ ات الم اشالر: بجمال  laهلسا لكتاب غاستون 
fonction Esthétique  فة الشعرة  اجن الوظ غة الترادفإلى جنب    .2»ص

ة الجمال  ة ظاهرة واحدة لم تكن الج«و في موسوعة المصطلح النقد یوضح أهم مال
قدر  الجمال  أّن التمتع  عها قناعة  س جم طة تع طة، بل مجموعة من ظواهر مترا س

ل من  ة تشمل  مة و معنى، و الجمال اة ق عطي الح ة على وحده أن  مة عال ضفي ق
ا عةالفن و جمال اء،و ألن النفس 3»ت الطب مة األش ات تزد من ق معنى أّن الجمال  .

شرة اة ذوق و معنى. ال ح للح ه تص   حاجة إلى مثل هذا اإلحساس ف

                              
مینیزینظر: -1 مال بومنیر، منشورات االختالف العامة، ،مارك ج ة المعاصرة االتجاهات و الرهانات، ت.  الجمال

   .71م، ص2012، 1الجزائر، 
ر، قسنطینة -2 ات ،منشورات مخبر السرد العري، دار أقطاب الف سي: الشعرات و السرد )، ،یوسف وغل الجزائر (د 

    .61، ص2007
ة للدراسات و النشر، بیروت لبنان،  - 3  ، المؤسسة العر ، 2ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، موسوعة المصطلح النقد

   .273م، ص1983
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ة   ة و  أثرهاوللجمال ة المتلقي و التي   تسمى اللحظة  الجمال هي اإلحساس «في نفس
عتر  أو ة    الشعور  الذ   مة   العمل الفني   فهي   خبرة  مشتر ق   بین    المرء   

ة في صم  تقع  الفّنان و المتلقي، وهي بذلك ة  م الرسالة الفن بینهما، أ أّنها منا عمل
  1»اإلبداع

ة و خاصة «    ضاح و فهم األعمال الفّن ة الّناس في إ ة تطمح إلى تحقی رغ فالجمال
عض الجوانب المبتكرة و غیر المنظرة لإلبداع الفّني  .2»أمام 

حث عن «    ة یهرب بها من الهموم و ی ة سام فاإلنسان یجد في الفن راحة نفس
ة فیها صفاء الجوهر وخصائص السمو و العظمة  بوتة لفتح أبواب عاطف   . 3»مشاعر م

  

سعى إلى إخراج تلك الجوانب الصادقة منه،  بوتة و  س الم عّبر عن تلك األحاس فهو 
بها في ق س والب الّرسم أو في أسطر الّشعر لیجد هناك العالم فیرحل بها إلى عالم الفن ف

ه. حم   الذ 

اإلبداع األدبي و قّره منه«      .4»فاالتجاه الجمالي قد رط الّنقد 

الفن من     حت أحد المناهج التي عنیت  ة عبر العصور أص و مما سب نجد الجمال
رسم و شعر، و ما یهّمنا في األمر دورها في هذا األخیر أال و هو الشعر، فهي تشارك 

                              
ة في النقد األدبي، أزمنة للنشر و التوزع، عمان األردن،  - 1     .183م، ص2007، 1جمال مقابلة: اللحظة الجمال

مال بومنیر، ص18. ة المعاصرة االتجاهات و الرهانات، ت.  مبینز: الجمال   2 -  مارك ج
، ص201.   3-  المرجع الساب

اشة: نظرة األدب في النقدین الجمالي و البنیو في الوطن العري، ص22.   4-  شایف ع
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اته  عالم الشعر و تطوف من داخله و منها العبور نحو وجدان الشاعر من خالل أب
اد نجد دراسة شعر  ات. الشعرة فال ن ا تلك القصائد و األب ا حاول الكشف عن خ إّال و 

انة ممیزة  ضمن ة   م ان  للجمال ة    ذلك  ات الّنقد المعاصرة. الدراسات و الخطا
صدد تعرفها و فهم  ، و الذ نحن  ة للّنص الّشعر الت الفّن فنجدها في مجمل التش

ّوناتها و خصائصها.   م
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ا یلمفهوم التّ -ثان   ش
 لغة:  .أ

العودة إلى جذرها الّلغو       ما هي في المعاجم و لكن یتّم ذلك  یل  ال نجد لفظة التش
ل" على ما یلي: َل" فنجدها في لسان العرب من مادة " ش َ  من " َش

قول هذا على « ول، مثل:  ال و ش ه و المثل، و الجمع أش الفتح، الش ل  َل: الش َ َش
ل هذا، أ على مثاله، ل الشيء:  ش ش ل هذا أ من ضره و  و نقول هذا من ش

س ل األمر الت له، و أش   .1»تصوره و ش
ل:       ونجده في تاج العروس في مادة ش

ل « ضا صورة الشيء المحسوسة و المتوهمة، و الش ل أ ه و الش ل، الش ل أش ش
ال صّوره له تش   .2»الشيء تصّور و شّ

ل في متن الّلغة     عني و جاء الش ال و  «للشیخ أحمد رضا  ه و المثل جمع أش الش
ما في  الكرة، أو حدود  المدار  سبب إحاطة حد واحد  ول، و هیئة حاصلة للجسم  ش

المرع و المسدس و الصورة المحسوسة أو المشوهة  .3»المضلعات 
الغة، نجد       ال«وعند الزمخشر في أساس ال له أ مثله، و قلت أش ل: هذا ش ه، ش

ماثل  ما نقول  لي،  له ش س ش ل ذلك و ل ول، وهذا من ش ال و ش اء أش و هذه األش
ه ه و تشا قال أش ما  ال األمر،    .4»و منه أش

ل":    یل من مادة " ش ط جاء مفهوم التش   و في المنجد الوس

                              
1، 1997، ص187. ل) دار صادر، بیروت، لبنان،    1-  ابن منظور: لسان العرب، ج3، مادة (ش

: تاج العروس من جواهر القاموس، ج  - 2 ض السید محمد مرتضى الحسیني الزید اعة و النشر، 4ف ر للط ، دار الف
   .381، ص1944، 1بیروت، لبنان، 

اة، بیروت، لبنان، 1909، ص385. ة الح ت   3-  أحمد رضا: معجم متن اللغة، ج3، دار الم
1، 2006، ص365. اعة و النشر، بیروت، لبنان،  ر للط الغة، دار الف : أساس ال   4-  الزمخشر
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ل الوجه، مظهر تزین « نه  ش ال صورة ظاهرة الشيء و خطو تكو ل: ج أش ش
  .1»هندام

ه تجمع أغلب    ط الو عل ح ه و المثل و هو ما  عني الش ل"  معاجم على أّن لفظ " ش
ل الخارجي للشيء أ صورته. ذلك هو الش   الشيء، 

یل في االصطالح  .ب   التش
مفهومه الجمالي و التعبیر عادة في حقل الفنون «       یل  شتغل مصطلح التش

ح فیها مفهومه داال على فن الّرسم أو الجمیلة، و في فن الّرسم خصوصا، حّتى أص
عدا واسعا و  ة التداخل بین الفنون اآلن  ان. و إذا أخذت فعال ه في أكثر األح ساو
م [...] إلى فنون أخر  ا، فإّن ترحیل الكثیر من المصطلحات و المفاه قا و دینام عم

سورة و الضرورة و السرعة التحّق ح من األمور الم  .2»أص
ة و الّرسم أوجها في الّنص الشعر  و«     ة بین الكتا یل ة و التش ه تبلغ العالقة الفّن عل

ل على سطح الورقة الّشعرة لوحة  المجّسد حیث تطّوع الكلمات و تنس و تعالج الش
ة بین الّشعر و  صرة لشيء ما، فالشاعر رّسام ینزع إلى التلقي من خالل ظاهرة مشتر

ه یتدا ح للداللة الّرسم، و عل ا و تص ا و دالل یل جمال خل فّن الّشعر و فن الّتش
  .3»رافدان

  

                              
ة المعاصر، دار المشرق، بیروت، لبنان،  - 1 ط في العر    503، ص2003، 1أنطوان نعمة و آخرون: المنجد الوس

ا - 2 یل مصطلحا أدب            www.arrafid.oe                          11/1/2015،11.00،صابر عبید: التش

انون الثاني 2015. یلي و الرسم، جردة الجمهورة، عدد 16453، 15    3-  صادق القاضي: بین الفن التش
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عي للتأثر و التأثیر، و « ة الستعدادها الطب ة الخارج فالفنون هي األسرع في االستجا
امه على  ان إبداعي غیر مغل و ق ة القابلة للتأّثر ألّنه  الّشعر أكثر الفنون اإلبداع

ة و ال ة الوجدان ة لآلفاق الجدیدةالناح ة یجعله أسرع في االستجا ال   .1»خ
یل، فقد عّرف  المصطلح الجمالي للتش یل في الّفن له مسار آخر وثی الّصلة  و التش
ع الفنون،  ن أن یجمع جم م ل الّدال" هذا التعرف  یل على أّنه " الش الیف التش

م الخا ل الّدال عمل من أعمال الفن، هو ذلك التنظ ط لذلك فالش ص الذ یّتخذه الوس
ة ة الفّن الحساس  .2العمل، و الذ من شأنه أن یثیر في المتلّقي الذ یتمتع 

ة ذات أوجه متعددة« ة دائما، هي حر ست وحدة ثان یل ل   .3»فالتش

ة، فنجد:    ال الّنص یل یتنوع على أساس األجناس و األش یل  «فمصطلح التش التش
مفهوماته  یل  عّد مصطلح التش یل الدرامي. و بهذا  یل السرد و التش ، التش الشعر
اهتمام  ن الخطاب األدبي و حضي  ة في تكو المتعددة و المتنوعة أحد العناصر األساس

ة الخطاب األدبي ح أهم عناصر 4»خاص بوصفه المنتج لجمال یل أص معنى أّن التش  .
ة الّنصوص الشعرة.الخطاب الشعر و  شّل جمال   بذلك هو الذ 

                              
)، 2006، ص62. ة، (د  ة المعاصرة، دار المطبوعات الجامع ا عبد الفتاح، القصیدة العر امیل   -1  

یل الّلوني في القرآن الكرم، عالم الكتب الحدیث، ارد، األردن،  ،ابتسام موهون الصفارینظر: - 2 ة التش ، 1جمال
   .56، ص2010

غزالي عبد القادر: الصورة الشعرة و أسئلة الذات، قراءات في شعر حسن نجمي، دار الثقافة للنشر و التوزع، الدار  - 3
ضاء، المغرب،     .57، ص2004، 1الب

ا، یل مصطلحا أدب   4-  صابر عبید: التش



 
مفاھیم عامة                                                                           مدخل             	

 
 

12 
 

حیث تضع بناء أ «  ن للقصیدة في حال تداخلها  ضع أمامنا عناصر الّتكو یل  فالتش
ه اته الخاصة  ل له جمال   .1»ش

ا في مجال فّن الشعر على نطاق واسع، و یتمظهر   « شتغل بوصفه مصطلحا أدب ف
یل الّشعر  ، فهو على هذا األساس مصطلح الّتش بیرا في االستعمال الّنقد  تمظهرا 

ة القصیدة و خارجها و حولها و في فضائه   . 2»صف الحراك الفّني و الجمالي داخل بن
ل منه القصیدة  رة أو الموقف الذ تتش شف عن المعنى و الف   .3و
ة تتحق أساسا    ونات شعرة و طاقات إبداع ارة عن م یل الّشعر ع ه فالتش في و عل

ذلك عبر الّصور  ات، و تتحق  ة توّزعها على مستو األب ف طرقة استخدام لغتها و 
حاءات الهارة من طوق الكلمات و الطاقات المشحونة التي نسعى إلى  المستخدمة و اإل
قاعاتها، و تأثیرها  ل أنواعها و إ ة  ق ضا طرقة استخدام الصور الموس اكتشافها، و أ

  یدة.على مستو القص
ة التي نقوم بدراستها و التي تخل   الت الفّن و على هذا األساس هذه مختلف التش

سمى " القصیدة الشعرة". ات الّنص الشعر و یتحق لنا ما   جمال
 
 
 

 

                              
ل، دار جرر للنشر و التوزع، (د ب)،  - 1 یل و التأو ، 1سعاد عبد الوهاب عبد الرحمان: الّنص األدبي التش

   .36، ص2011

. ا، المرجع الساب یل مصطلحا أدب   2-  صابر عبید: التش
  3-ینظر: المرجع نفسه، ص36.
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ة-ثالثا   الّلغة الشعر

ة جوهر اإلنسان و تحق االّتصال بین أفراد       « مثا ة و هي  إّن الّلغة ظاهرة إنسان
انها أن  الجنس امنة تجعل في إم ونها تحمل قّوة  ما تحمل أكثر من ذلك في   . شر ال

شر صارت تعني أكثر  ة مع تقّدم الجنس ال أداة إنسان تعني أكثر مّما تثیر، فإّن اللّغة 
شال  من مجّرد التعبیر عن حاجات اإلنسان الضرورة، صارت على حد تعبیر " م

و العمل  MICHEL FOUCOLTفو  .1»قّوة جامحة" 
شر و متطّورة بتطّور اإلنسان      ة لغة مختلفة حسب اختالف البیئة و ال فالّلغة اإلنسان

ة  ل أنواعها و نجد إلى جانبها الّلغة األدب ة  و لكل إنسان ممیزاته، فنجد الّلغة العام
ذلك الّشعرة و الّنثرة. فالّلغة الّشعرة هي التي یتمیز بها ال ما و أنواعها،  شعراء قد

ین لما تمتلكه  بیرا من الّدراسات لد الّنقاد و اللغو ه فالّلغة قد أخذت حّیزا  حدیثا، و عل
ة اإلنسان.   من قّوة في التعبیر عّما یختلج في نفس

صورة واسعة إّال أّنهم ألّمحوا إلى وجود لغة خاّصة      حثوا في لغة الّشعر  والقدماء لم ی
قول ابن رشی   .2»و للّشعراء ألفا معروفة و أمثلة مألوفة« الّشعر تمّیزه عن الّنثر ف

فهناك أمثلة تصلح للّشعر و أخر ال تصلح له،  فالّشعر یتخّیر من ألفا الّلغة قدرا «
س قى االختالف في طرقة ترتیب هذه خاصا  األلفا الّشعرة یتبناها الّشعراء لكن ی مى 

رته و  ة التي توضح ف ضعها في نس حسب الرغ ل شاعر یرّتب ألفاظه و  األلفا ف
  . 3»تحق غرضه

                              
ندرة، مصر،  - 1 اعة و النشر، اس ة، دار الوفاء للط اغ: في نقد الشعر العري المعاصر دراسة جمال رمضان الص

   .133، ص1998، 1

5، ص128. : العمدة، تحقی محي الدین عبد الحمید، مج1، دار الجیل، لبنان،    2-  ابن رشی
: لغة الّشعر في القرنین الثان - 3 )، جمال نجم العبید ة للنشر، (د ب)، (د  ة الوطن ت ي و الثالث الهجرین، دائرة الم

   .20ص
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مان األحمد     تور أحمد سل قول الد الّلغة  عنىأّن فن الّشعر هو أكثر ما ُ «حیث 
حاءجمالها و قدرته   .1»ا على التعبیر و اإل

ات موزونة مقّفاة تحمل      ل أب ة الّشاعر فتنظم في ش فالّشعر ألفا مختارة تجلبها نفس
ع  مواض دالالت، أّما الّنثر فلغته منثورة في أغلب الحاالت لها قصد معّین تعنى 

ا. ة تقر   موضوع
س تكون میتة و هي مطروحة في مع   « ة ج مثا اة تجمها فتكفالّلغة هي  ل الح سب ش

قرة الّشاعر الذ یّتخذ منها بناءا جدیدا ناضرا ناطقا   .2»فضل ع
ضفي علیها  حیث  طرقة خاّصة  حّرة و  یب األلفا و الكلمات  عید تر فالشاعر 
ان  سه فیتصرف فیها الك ات تمّیزها، و هو بذلك یترك العنان لوجدانه و أحاس جمال

  س ناطقة.الشعور و یجعلها نف
ا و    « ق حّق في الّلغة انفعاال و صوتا موس ولغة الّشعر هي الوجود الّشعور الذ 

واسطتها  ون األساسي الذ تتكون منه القصیدة الّشعرة، و ر و لهذا تعتبر الّلغة الم ف
ة اله و مشاعره اإلنسان اره و خ   . 3»عّبر الّشاعر عن أف

س     ما قال أدون الّشعرة الجدیدة هي إذن الّلغة المغسولة من صدأ الّلغة « و 
، إّنها نوع من العودة إلى البراءة األولى في الكلمات، و في  االستخدام الشائع الجار

ل تغییر مشحون  عني إلى ش قاعها البدئي ،    العودة إلى براءة الكلمة، عودة إلى إ

                              
1، 1989، ص7. ة للكتاب،  مان األحمد: الشعر الحدیث بین التقلید و التجدید، الدار العر   1 - أحمد سل

ة الخطاب الّشعر  - 2 ة، دیوان  - عبد الملك مرتاض: بن من ة لقصیدة أشجان  ة، دراسة تشرح المطبوعات الجامع
   .12، ص1991، 3الجزائر، 

ندرة،  - 3 ة، االس ة، دار المعرفة الجامع ة و طاقاتها اإلبداع السعید الورقي: لغة الّشعر العري الحدیث مقوماتها الفن
 ،(    .5، ص2002مصر، (د 
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معنى أّن الّلغة الّشعرة هي الّلغ1»بهذه البراءة فة .  ث ة الجدیدة التي تحمل مدلوالت 
  مشحونة على القارئ التعّم فیها و اكتشاف مدلوالتها.

فالّنص في حد ذاته لغة الماضي و المستقبل، لغة الواقع و الحلم، لغة الهجر و «    
ة  الّشوق، و في الّنص تلتقي األطراف المتصالحة و المتنافرة، متزامنة الحضور مشتر

ان لتؤلف معا وحده من التعّدد و التآلف و االختالف، فلغة الّشعر لغة  الرفعة و الم
ة تعّدت مصطلحات لغة الّشعر فقیل هي لغة االنحراف، أو لغة الّزف ، أو  ة قلب حائ إ
ة  ذب و إّن الغا ه) تجعلها لغة  ارة الّشهیرة ( أحسن الّشعر أكذ لغة الّتجاوز و لعّل الع

ل هذه المصطلحا ت المثیرة هي إظهار تخّطي الّلغة الّشعرة الحدود المألوفة التي تحّرك 
اشر   .2»في الخطاب الم

فالّلغة الّشعرة وّحدت بین الّلغة و العالم و غّیرت نثرات الواقع فهي تتجاوز معناها    «
عناصرها و تبني  اشر إلى أن تعلو على ذاتها، و هي لغة الزمة تكتفي بذاتها و  الم

  .3»عالما شعرا
ة تبدأ «وعند عبد القادر الراعي    ال الخّالق، إنها حر ّثف و الخ ر الم هي لغة التصو

من السطح ثّم تتسامى في األعالي و تغوص في األعماق و هي االنطالق من القید إلى 
  .4»التحّرر منه و تضّل السبیل األمثل لتألیف جمال متكامل العالقات متناغم األصوات

                              
2، 1978، ص164. س: زمن الّشعر، دار العودة، بیروت، لبنان،    1-  أدون

ل، دار جرر للنشر و التوزع، عمان، األردن، عبد  - 2 یل و التأو ، التش ات المعنى الّشعر ، 1القادر الراعي: جمال
   .102، ص2009

ة المعاصرة و النظرات الّشعرة، عالم الكتب الحدیث،  - 3 قة الشعرة على ضوء المناهج الّنقد شیر تاوررت: الحق
   .264، ص2010، 1ارد، األردن، 

ل، ص103. یل و التأو ، التش ات المعنى الّشعر   4-  عبد القادر الراعي: جمال
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ونها تتجاوز الواقع، أ من حیث تستمّد   « قتها من تعالیها، أ  ة و حق حائ طاقتها اإل
اشر   .1»ونها الواقع الذ یتجاوز الواقع أ رفضها الزمن الواقع الم

فة اللّغة الّشعرة   أساسا في الّسحر و اإلشارة فهي ال تعّبر و ال تصف أ «وتكمن وظ
ة دائمة و مستمّرة للكشف و ال تبوح و ال تصّرح و هذا مصدر غموضها هي ح ر

ل دائم للواقع و  ة، و هي تحو ة لصفحات الوجود الالنهائ المعرفة و هي قراءة رأس
  .2»اإلنسان

سى هالل  قول ع ما  فإّن أولى ممیزات الّشعر هي استثمار خصائص الّلغة «. و 
عث صورة إ قصد بها  ارات في الّشعر  ة فالكلمات و الع ة، و في بوصفها مادة بنائ حائ

رة الفطرة في الّلغة عید الّشاعر إلى الكلمات قّوة معانیها الّتصو   .3»هذه الّصور 
عها، فهي أ التجرة الّشعرة إقصاء «    طا ع الّلغة الّشعرة  و الّتجرة الّشعرة تط

حمل  ع ممّیز  طا ع الكلمات  ذا فهي تجّسد و تط ما هي، و  قة  الحق لذات الّنفس 
  .4»هر الّتجرةجو 
ن أن    م ه فلغة الّشعر هي التجرة الّشعرة مجّسمة من خالل الكلمات و ما  و عل

ه هذه الكلمات.   توح
طاقات و قو توّجه مسار   « ة الّشعرة أ استخدامها  قاع الرؤ الّلغة الّشعرة إ
ارة   .5»الع

  

                              
س: زمن الّشعر، ص95.   1-  أدون

ة المعاصرة و النظرات الّشعرة ، ص - 2 قة الشعرة على ضوء المناهج الّنقد    .264شیر تاوررت: الحق

ة، ص63. ة و طاقاتها اإلبداع   3 -  السعید الورقي: لغة الّشعر العري الحدیث مقوماتها الفن
اغ: في نقد الّشعر العري المعاصر، ص132.   4-  رمضان الص

، ص67.   5-  المرجع الساب
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عا ة- را   الصورة الشعر

أسماء هللا تعالى،والتي تعني أن هللا هو خال الصورة مشتقة من ّصور،والمّصور من 
رت في قوله تعالى َكَ ﴿ل شيء ، وقد ذ ّ ُصوَرة مَّا َشاَء َرَّ وتعني أن هللا  ﴾1في َأ

  ، أعطى لكل شيء صورة خاصة تمیزه عن غیره

قدر براعته « لماته  ر و لكل فّنان أدواته وأداة الّشاعر  الّشعر فن هدفه األسمى التصو
ون ناجحا و مؤثرافي تصو  ه  الوجود من حوله، و امتزاج الوجود ف  .2»ر امتزاجه 

ه ا ر« في قوله  "لجاحظ"و قد أشار إل اغة من النسج و جنس من التصو   .3»الشعر ص

ة و االستعداد الّنفسي و هو نسج « اإلضافة إلى الموه حتاج إلى إتقان و درة  فهو 
ه خیو الّذات و خیو  ا مبدعا یثیر الّدهشة تتالحم ف را فّن عة لتنتج تصو الّتجرة و الطب

  .4»في المتلّقي

ة إیجاد     ون هناك إجماع على صعو الكاد  و إذا أردنا أن نعطي مفهوم للصورة ف
س  فهم المصطلح فالوصول إلى المعنى ل تعرف شامل لها، على الّرغم بإحساسنا 

سر الهّین و ال الّسهل اللّ  اء،  نجد  تعرف الصورة   متداوالّین. فال   لد  الّنّقاد و األد

                              
ة 08.   1- سورة اإلنفطار:اآل

ة لشعره، دار وائل للنشر، عمان، األردن،  - 2 اب دراسة أسلو الني: بدر شاكر الس مان محمد األمین الك ، 1ا
   .15، ص2008

ابلي الحلبي وأوالده،(د.ب)3الجاحظ : الحیوان، تحقی عبد السالم هارون، ج - 3 ة مصطفى ال ت ة م ،  2، شر
.131،ص1965   

، ص15.   4-  المرجع الساب
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الغة «  "فمحمد الهاد بوطارن "  ان و علم ال ة و تدخل ضمن علم الب ان هي الصورة الب
ة و المجاز االستعارة و الكنا ة  ة العر ان  .1»و تحّدد الصورة الب

ذلك أّنها  م الصورة  أو وجه من وجوه طرقة خاصة من طرق التعبیر «و من مفاه
ة و تأثیر   .2»الداللة تنحصر أهمیتها في معنى من المعاني من خصوص

ة تنتمي في جوهرها إلى عالم  «: "عز الدین إسماعیل"و الصورة عند   ة عقل یب صورة تر
ر أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع   .3»الف

ل الفّني الذ تّتخذه األلفا و هي الش «فیر أّن الصورة في الّشعر "عبد القادر القط"أّما 
عّبر عن جانب من جوانب  اني خاص ل اق ب عد أن ینّظمها الّشاعر في س ارات  الع
اناته في الداللة و  الّتجرة الّشعرة الكاملة في القصیدة مستخدما طاقات الّلغة و إم

قة و المجاز و الترادف،.. قاع و الحق یب و اإل   .4»الّتر

ل قصیدة «الصورة  "عبد هللا محمد حسین"وعند  ّله، و  هي الّشيء الثابت في الّشعر 
  .5»إّنما هي في ذاتها صورة

فاألسلوب تعبیر و أنما األوزان  تتبّدل،  لكن « الصورة  قائال "عبد القادر القط"ومیز 
ة  منذ تكّلم اإلنسان البدائي  شعرا  حیث  رأت   ة األساس الصورة  هو الخاّص   الّتعبیر 

                              
 1 -  ،( ة و الشعرة، دار الكتاب الحدیث،(دب)،(د ة و األسلو الغ ة وال : المصطلحات اللسان بوطارن محمد الهاد

   .202، ص 2008

ز الثقافي العري، بیروت، لبنان، جا - 2 الغي عند العرب، المر ة في التراث النقد و ال ، 3بر عصفور: الصورة الفن
   .323، ص 1932

1، 1981، ص66.   3-  عز الدین اسماعیل: التفسیر النفسي لألدب، دار العودة، بیروت، لبنان، 
)، عبد القادر القط: االتجاه الوجداني في الشعر العري ا - 4 اب، ( دب)، (د  ة الش ت   .  392، ص1988لمعاصر، م

)، ص12. ، دار المعارف، القاهرة، مصر، (د    5-  محمد حسین عبد هللا: الصورة و البناء الشعر
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ة األولى ة أّن المجاز هو الّلغة اإلنسان عني أنها میزة خاصة 1»عض الدراسات الّلغو   .
  الشعر

تور   عرفها الد طل"و  ات  «أّنها  "علي ال ال إنسان من معط ونها خ یل لغو  تش
قف العالم المحسوس في مقّدمتها، فأغلب الصور مستمّدة من الحواس إلى جانب  متعّددة 

ن  م ة أو ال  ثرة الّصور الحّس انت ال تأتي  ة. و إن  ة و العقل إغفاله من الّصور الّنفس
ة ثیرة في صور حّس انا  ضا 2»قّدمها الّشاعر أح أّن الّرسم شعر صامت و «.قیل أ

  .وتعني أن الشعر صورة تعبر و تنقل و توحي وتأثر.3»الّشعر صورة ناطقة

ة تت«  ّل حیث ال و من ممیزاتها أّنها صورة  ل أرجاء القصیدة  جاوب أصداءها في 
ة في الصورة  فتها الحیو ة دون أن تفقد وظ ن أن تنفصل واحدة من الّصور الجزئ م

ة للقصیدة   .4»الكّل

فتها-أ   وظ
فتها قائالو  مة عن وظ و من وظائفها أّنها وسیلة معّبرة مؤثرة « تحدث عبد الحمید ه

عة  ثیر من األحوال عن طب اشرة أّنها تكشف في  ثیر الّلغة التعبیرة الم ة تفوق  موح
ل  مثیر لالنفعال  ة تجّسد الحقائ و تخرجها إلى الواقع في  ش   الّتجرة، فالصورة الفّن

  

                              
، ص12.   1-  محمد حسین عبد هللا:الصورة و البناء الشعر

2 -  ، من، مجّلة دمش ة في الّشعر العري الحدیث في ال خالد علي حسین الغزالي، أنما الصورة و الداللة الّنفس
ة في الشعر العري المعاصر، نقال عن: الصورة 26، ص2001، العدد األول و الثاني، 27المجلد طل  :الفن علي ال
   .16ص

، ص2.   3- المرجع الساب
)،  الرعي بن سالمة: تطور - 4  ، عین ملیلة، الجزائر، (د  ة، دار الهد ، 2006البناء الفّني في القصیدة العر

   .171ص
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فة  مة الّصورة. فهي تؤد وظ ة و الوجدان. وهنا تكمن ق المواقف اإلنسان ة توحي  دالل
ة عن الّتعبیر عنها  .1»التي تعجز الّلغة العاد

ال-ب  الخ

ن الصورة    عتبر هو األساس في تكو الّصورة  «وقال عنه عبد القادر الراعي  و
عمل على استنفار  ال نشا فّعال  ال، و الخ الّشعرة مولود نضر لقّوة خّالقة هي الخ

اء لی ه هّزة للقلب و متعة ینونة األش ا مّتحد األجزاء منسجما ف بني منها عمال فّن
  .2»للّنفس

ة في حین أّن «"السعید الورقي"وقال عنه  م نهائ ه مفاه عط حفظ الوجود و  فالّعقل 
عث الوجود حّا ال ی ة على «.3»الخ ولردج هو قّوة سحرة تعمل مع اإلرادة الواع و عند 

ّلي من هذا الّتوحید بین الفّنان  ة و على خل بناء  ات الخارج ذات و بین معط
  .4»الّتوحید

ة « عمل على جمع الشتات من الّصور المستدعاة لغا ال نشا عقلي روحي  فالخ
  .5»المشابهة و المنافرة، لكّنها تنتظم بتأثیر قّوته و قّوة االنفعال داخل نس مّتحد منسجم

                              
ع في  - 1 ة في الخطاب الّشعر الجزائر المعاصر، دار هومة، بوزرعة، الجزائر، ط مة: الصورة الفن عبد الحمید ه

   .71، ص 2005

ة في الّنقد  - 2 ، دار جرر للنشر و التوزع، ارد، األردن، عبد القادر الراعي: الصورة الفّن ، 2009، 1الشعر
   .67ص

ة، ص 69.  ة و طاقاتها اإلبداع   3-  السعید الورقي: لغة الّشعر العري الحدیث مقوماتها الفن
  4-  المرجع نفسه، ص61.

، ص68. ة في الّنقد الشعر   5-  عبد القادر الراعي: الصورة الفّن
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سب و إّن قوام الفعل اإلبداعي هو «  ال الذ  الوجدان، فالبد من توّفر عنصر الخ
ة لد القارئ  ة التي تصعد اإلحساس و تقّو االستجا حائ ه 1»التجارب الّطاقة اإل .وعل

ة .  ن الصورة الفن ال هو أساس تكو   الخ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

                              
مة:  - 1 ة في الخطاب الّشعر الجزائر المعاصر، صعبد الحمید ه   .56الصورة الفّن
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ة-خامسا قى الّشعر   الموس

قاع .1   عند القدامى: اإل

قاع ال   ونات الّشعرة الضرورة فبدون اإل قاع الشعر عند القدامى من أهّم الم عتبر اإل
عتبر الّشعر شعرا و قد لقي الكثیر من االهتمام من قبل الّدارسین و المّنظرن للّشعر، و 

فصل بین الّشعر و الّنثر.  ذلك الذ    هو 
م في أدبنا العري و عرف في لس قع و «ان العرب على وقد عرف منذ القد أّنه الم

قاع الّلحن و الغناء و هو أن یوقعها و  قاع مأخوذ من إ الهما المطرقة ،واإل قعة  الم
  .1»یبّینها

قاع على أّنه  "ادللفیروز"ذلك الشأن  ه اإل ط الذ عّرف ف قاع  «في القاموس المح إ
  .2»ألحان الغناء و هو أن یوقع األلحان و یبّینها

الكالم المخّیل من أقوال «نجده من خالل تعرفه للّشعر على أّنه هو  "السجلماسي"و عند 
ل قول منها  ون  ة هو أن  ونها متساو ة، و عند العرب مقّفاة، فمعنى  موزونة و متساو
ل  ونها مقفاة هو أن تكون الحروف التي یختم بها  ة، و معنى  قاع مؤّلف من أقوال إ

  . 3»قول منها واحدة

                              
  1-  ابن منظور: لسان العرب، م6، مادة وقع، ص477.

5، (د ت).  اعة، مصر،  ة فن الط ط، ج3، مادة وقع، شر : القاموس المح اد   2-  الفیرو ز 
ع، ت. : المنزع البسيأبو محمد القاسم السجلما - 3  س أسالیب البد ع في تجن ، عد ة المعارف، الرا ت ، م الل الغاز

   .218، ص19المغرب، 
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طاب الوزن ذلك أن فال« له یخرج عن هذا المفهوم الذ  م  اد الدرس العري القد  
زوا على  ة ور قاع ة اإل وا جوهره فأهملو الحر قاع ولم یدر العلماء القدامى،لم یتعمقوا اإل

الوزن  اطه    1»ارت

ر یر أن من فضل الشعر على النثر      أن األلحان التي هي أهنأ «فأبو هالل العس
ل  أ صنعتها إال على  فة ال یته ة واألنفس اللط اللذات ،إذا سمعنا ذوو القرائح  الصاف

  .2»منظوم من الشعر

قاع عند المحدثین. 2   اإل

معنى مختلف   معنى الوزن الّشعر حینا، و  قاع من وجهة نظر حدیثة فقد استعمل  اإل
انا، و قد ورد تعرفه في معجم مصطلحات األدب  ة «عن ذلك أح أّنه تواتر الحر

ة  ق اإلفادة من الجرس و سواها من الوسائل الموس ة، و تكرار الوقوع المّطرد للنبر  الّنغم
قاع 3»الصائتة قى بدل اإل إذ لوحظ الخلط بین «. و هنا قد استخدم مصطلح الموس

س  م أن إبراه قى الّشعر  ستعمل موس احثین، فمنهم من  و المصطلحین عند العدید من ال
قى الداخلي ستعمل الموس ر عّاد، و منهم من    4]»....[ش

ال« هذا الخلط بین المصطلحین وقعت إش قاع و و هذا دفعهم ة التفر بین الوزن و اإل
م  ه هنا  قصد  انت محاولة محمد مندور فالكم ( الوزن)  لوضع تفرقة بینهما و هنا 

                              
)،1992،ص 121. ر العري،القاهرة ،مصر،(د  ة في النقد العري،دار الف   1- عز الدین إسماعیل: األسس الجمال

ر  أبو- 2  م، .ت،  الصناعتین :هالل العس سى الحلبي، علي محمد البجاو محمد أبو الفضل إبراه عة ع  ،2 مط
   .144ص ت)، (د

)، 2009، ص96. ة للكتاب، الجزائر، (د  : معجم مصطلحات األدب، الدار الوطن   3-  محمد بوزواو
قاع الشعر العري، دار الفجر للنشر و التوزع، القا،عبد الرحمان تبرماسین:ینظر - 4  ، 1هرة، مصر، العروض و إ

   .84، ص2003
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قاع  ستغرق نطقها زمانا، و اإل ة على التفاعیل الذ  ارة عن رجوع ظاهرة صوت هو ع
ة ة أو متجاو   . 1مسافات زمن

ذلك في قوله  قاع  س بین الوزن و اإل الوزن نص یتناهى، قواعد  «و قد فّرق أدون
ة  قاع فطرة، حر ّله،  اإل قاع  س اإل قاعي معّین، و ل ة توّقفت، علم تآلف إ محّددة، حر

قاع ن اة ال تتناهى، اإل ع، و غیر محدودة، ح ع و الوزن مجر معّین من مجار هذا الّن
ل تناوب منتظم قاع شعرا هو    . 2»اإل

شمل الكلمات و تجاوزها و تجاوز الحروف و  قاع  قاع أشمل و أوسع من الوزن، فاإل فاإل
ة قى الداخل ة و الموس قى الخارج حتو على الموس   .3تنافرها و 

ه هذا االختالف بین المنظرن وع قى الشعرة من حیث المصطلح أوقع و عل لماء الموس
ه تتحدد  قاع هو أساس بناء الشعر و قى اإل ه ی قاع وعل ة التفر بین الوزن و اإل ال إش

اته.    نغماته و أوزانه و جمال

  

     

       

 

 

                              
)، 1973، ص233.   1-  محمد مندور: في میزان النقد الجدید، نهضة مصر، القاهرة، مصر، (د 

س: زمن الّشعر، ص164.   2-  أدون
ة المعاصرة و النظرات الشعرة، ص479. قة الشعرة على ضوء المناهج النقد شیر تاوررت: الحق   -3  



 الفصل األول
یل اللغو في دیوان  ة التش "احجني الجر "جمال  
ة  أوال:الحقول الدالل

ة ة اللغة الشعر ا:جمال  ثان

ة ة الصورة الشعر  ثالثا:جمال
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ة:   .1  اللغة الشعر

ة الوحیدة التي  تعتبر ن غیره منذ خل عن سائر یتمیز بها اإلنسان عاللغة هي الخاص
ه ،وهي التي تؤد المخلوقات،  عبر بها عن حاجاته ومطال  إلىفهي السبیل الوحید الذ 

صفةخر. آرط العالقات بین إنسان و  ه فاللغة  ع وعل ة تمیز الجم ة إنسان  .عامة خاص
عابه أخر لغة  توجد هأنبید  ة في است معنى  اإلنساني لغة وه ،انجد صعو الشاعر و

ل شاعر وهي تلك  و هاته األخیرة  ،الشعرةآخر اللغة  هي اللغة التي یتمیز بها 
ل مشاعر ومشاغل الذات الشاعرة و  حمل  سهاالمصب الذ  ضعة ، أحاس فیدونها في 

ات تسمى قصیدة. ة  أسطر أو أب مثا الذ تتحاور  اآلخر اإلنسانوتلك القصیدة هي 
ل مامعه الذات الشاعرة،  ل هواجسه و  فتعبر لنا عن  یخص نفس الشاعر وعن 

ة  حاءاتمخاوفه عبر دالالت لغو ات، وٕا  إذا تعبرفهي بذلك  هارة مشحونة في تلك األب
ة التي مر بها، و تنقل لنا عن تج ات طرقة  فیرسلها بذلك إلى المتلقي ارب الشاعر الح

ة أخر في القصیدة . اشرة لیخوض معر   غیر م

الدرجة فاللغة الشعرة هي  إذن ة  ا  ألنها األولىبذلك لغة معنو وهي النفس، تنقل خفا
ل المعاني لغة معبرة  ة تحمل  حائ ة إ اة و مشاغلها ذات خاص ات الح عن معط

  والدالالت التي یود الشاعر التعبیر عنها. 

ة:االحقول  :أوال   لدالل

اته،  الشك أن      عبرولكل شاعر  رته،ظواقعه ونلكل شاعر مشاعره وح لمته   قلمه و 
ل ما بوتات متضارة بداخله بها عن رؤاه الخاصة وعن  ، عتره من هواجس و م

اشرة  طرق مجازة وغیر م ابفینقلها إلینا  الشاعر ذاته ألس إلى استعارة  أفیلج، خاصة 
ل  عته وعن    حوله . ما یوجدالتعابیر من بیئته وطب
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مجمل الحقول  أن *دنو فرالللشاعر بن  وحاولنا في دیوان "جني الجراح "      نلم 
ة التي برزت في الدیوان   .الدالل

  

من الوحدات  مجموعة « أنه champ sémantiqueف الحقل الداللي رّ وقد عُ    
م ة التي تشتمل على مفاه حدد الحقل،  المعجم  مجموعة أتندرج تحت مفهوم عام 

ط داللتها وتوضع تحت لفظ عام    .1»یجمعهاالكلمات ترت

وّ       شّ فالحقل الداللي هو الذ  عنوان و ، انسجامها ساقها واتّ ل ن القصیدة و 
زة ذات « الدیوان  ل بؤرة مر ة إشعاعاتش ا الشعرة و ، دالل ة الرؤ تنبث منها درام

ره، تناقضاتها الجارحة ا لما فیها من محموالت متعددة لتي تضغط على روح المتلقي و ف
عاد    قصائد  في الفاعل   فرض حضورها الداللي   على  قادرة  تتسم بتجرة ،األ
  .2» الدیوان

  

 "و "جني"الكلمتین  یخیل للقارئ أنّ  األولىفي الوهلة "جني الجراح "عنوان الدیوان ف
صفة "جراح  ةجاءتا  اقها القاموسي  على الجمع  ،تناقض لمة جني تدل في س جمع  أف

 لكن الشاعر   ، وهو الجرح شيء ملموسعلى تدل   الثمار أو الخیر...ولفظة الجراح

                                        
ة)، و دیوان جني *  هو شاعر جزائر معاصر من منطقة رأس العیون، من أعماله: أزمنة المدینة (مجموعة قصص

  الجراح.

1  -  : ة، العددعمار شلوا ة، مجلة العلوم اإلنسان ضر 2نظرة الحقول الدالل ، قسم األدب العري، جامعة محمد خ
رة، جوان    .40، ص 2009س

م نمر موسى: تضارس اللغة والداللة في الشعر المعاصر، عالم الكتب الحدیث، ارد، األردن، -2  ، 2013، 1ابراه
   .7ص
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س  ،أخر في نفسه  لكي یدخل القارئ في دائرة  آخرقد جمع بین اللفظتین لغرض  فل
أن جني الجراح جاء عن طیب خاطر وشيء  اإلنسانمن عادة  أن یجمع الجراح و

ه النفس الشاعرة عي اعتادت عل اة التي و  ،طب معنى أن هذه الجراح هي ثمرة هذه الح
شها، ة في  نع ل رغ شف  التأثیرفجاء العنوان بهذا الش في المتلقي و ومحاولة في 

شةالحقائ ال حمله من مع ة لما  طلب منا قراءة أولى و ثان قى العنوان  ة  و ات فن جمال
امنة.و  ة  حائ   مدلوالت إ

رجع هذا  الصراع  إلىفعند دراستنا للدیوان تستوقفنا مجموعة من المعاني المتضارة و
شه الذات الشاعرة انا ،النفسي الذ تع الحزن  فأح شعر    أخر تارة و  المعاناة و  نجده 

ة و الحب و الشوق، حبل األمل و مرة أخر یتأرجح بین الحبی ذلك  نجده متمسك  و
عة مصدر  ات النصاست اانت الطب ونت جمال ة و  قى منه الشاعر مجمل تعبیراته الفن

م الحقول    : إلى ةالداللالشعر فارتأینا تقس

  :األملحقل األلم و  .1

ارزة في الدیوان التي استقى منه الشاعر  واألملعتبر حقل األلم  ة ال من الحقول الدالل
.قاموسه  ألفا لفظة تندرج تحت حقل األلم  مئة وٕاحد و عشرون  121 فنجد الشعر

عبر عن  ،ة الشاعر الخاصةوهذا راجع لتجر شه من أحزان و آالم عبر تلك  مافهو  ع
عا لحقل األلم ألننا  ان مجیئه تا ذلك لحقل األمل حظه في الحضور ف ان  المدلوالت، و
أمل  مستقبل زاهر و ستشرف  ة التحق و آمال لعلها  قر غلف تلك اآلالم  نجده دائما 

اآلتي: ،الجدید ون  ان الحقل الداللي م ه     وعل
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  األمل  األلم
  على مستو القصائد  على مستو العنوان  على مستو القصائد  على مستو العنوان

  ى ال أتشوهحتّ 
  

  لن تأتي
  حطام ذاكرة مخبولة

  
  

  البجع المذبوح
 

  الحزن الكبیر
  
  

ان األسود   الل
  
  
  

  الغادة و أحزان العنقاء
  
  

  ال تحاور
  
  

قهر، تحرش، الهزمة، 
  الفتنة...

ي...   فداء، ذخیرة، أ
جمر، ترحل، األرق، 
تعذیبي، الشتات، 

  دمعة...
اء،  حطام، نزوات، الو

  الحزن، لعنة، قبر...
الوحید، المآسي، حزنة، 

الكبیر، الحزن المستحیل 
  الكبیر، آالمنا...

ح، یوم  جرحت، مذا
تزرع الفساد، النحر، 

  حطمت، رصاصات..
  

الشرود، أنفاس جرحي، 
ة العمر،  أحرق، أكذو

بي...   ن
ات،العساكر،الدّ  مة، ا الیت

  الموت، جحود األسى...
  

  البهجة المنشودة
  

اة   أنشودة الح
  

سطاء   من أغاني ال
  

  حضارة الطفولة
  
  

الشروق،العام 
  ،أحالمالجدید، ،

  الموعد المبتهج...
 

اة، ع،الح شر،ر   ی
  ابتسم...

اء،...   ابتسامة ،ض
،تشبثي طفولتي

  بلعبتي،رغبتي
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  المؤامرة الكبر 
  

 
م لدفن االنتظار   مراس

  
  

  توارخ منطفئة
  

ف بلید   قراءات في 
  
  

  صمات قتیلة
  
  

  صرخات...غیر آثمة
  

  ذاكرة المنادیل المتوحشة
  

  لیوسف أخوة
  

اء،  دّمروا، أخنقوا، الو
غداد جرحة،  أفسدوا، 

  دماء...
خب، الجائعة، الّص 

  ون الذابلة، الموت...العی
  

تبتلع، المسمومة، الثورة، 
، مات..   وحد

الحزن، الكهف، الحدید، 
ه، ظلمة،  اب الت أن

  بلید...
مة،  مة، الیت دموع، السق

  أوجاع، الدفینة، القتیلة...
ملطخة، مشنوقة، 
نیران، حطمت، مقابر، 

وا...   الصرخة، أ
تحطم، الدمع، تحرقوا، 

  النار...
ة،  الموتى، الهوة، ن

األجداث، الدم، طعنة، 
ة، القاتلین، تموت، ا لله

  الدمعة..
  

مثل األلفا الّدالة على حقل األلم و األمل.1رقم ( جدول  (  
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ارزا لأللفا التي تندرج ضمن حقلي األلم و األمل  من خالل الجدول نالحظ تواترا 
انت نصوصه تعبر عن هواجسه وأشواقه  والتي توزعت في أغلب قصائد الدیوان، ف
ابداته عض همومه وم ي في الدیوان ما عبّ  وأحالمه مثلما هي  ر عنها عز الدین میهو

ع الحزن و األلم والمعاناة لكن نفسه.  ة غلب علیها طا ه نجد أن حالة الشاعر النفس وعل
   من خالل أمله المتواصل نجد أنه مّصر على التحد وجعل من األلم دافعا للمواصلة.

عنوان  قول في قصیدة  ف بلید"فنجده    الحزن معّبرا عن  "قراءات قي 

  ور... العنید ها النّ أیّ                        

  ها الحزن...السعید أیّ                           

هف الشك وحید                            أنا في 

  أشرب الند ..                                 

  1وأقرأ الكف البلید                           

شها، الشاعر في هذه المقاطع  ع سبب الوحدة التي  عبر عن حزنه العمی و الشدید 
عبر عن الحالة التي  حیث نجده یلجأ إلى النور تارة و یلجأ إلى الحزن تارة أخر ل

شها، فنجد مجموعة من الدوال المعبرة عن ذلك النور العنید، الحزن السعید،  «مثل  ع
هف، بلید األ »وحید،  ل هذه الدوال نجدها توحي  ذلك نجده و لم و الشّدة و الحزن. 

  عبر عن الوحدة في قوله:

دور الشّ ها... النّ أیّ    ر

  قلبي...

  في عتمة اللیل جلید

                                        
1، 2011م، ص104.   1-  بن النو فرد: جني الجراح، دار الكتاب العري، الجزائر، 
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  و عذار الحلكة

  عن رؤا لن تحید

ه اب الت   بین أن

د   لست أدر ما أر

  1أمن.. یناجي

ات،  و معبر عنها على طول األب ات نجد حالة الحزن و األسى و الش في هذه األب
عم  ه و هذا یوحي  و حالته إل ش ه الحزنة، فنجده یناجي النور و  صف حالة قل فهو 

حث عن ما  عنوان المأساة و المعاناة فهو تائه حیران ی قول في قصیدة أخر  ه. و یناج
" معبرا   :الموتعن  "المؤامرة الكبر

  قتلوك

ة   ا ابن العرو

ساطة ... قتلوك   ب

ع   سحقوا زهر الر

ن في األرض   لم 

  غیرك..

  دمروك حتى رأسك

  هذه خصالت شعرك

عضك   ها أنا... أجمع 

  ها أنا... أموت حذوك

                                        
  1 - المصدر الساب ، ص104.
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ك لهم صو   1زحفوا 

األخص اإلنسان المعاصر فهو  شه اإلنسان، و  ع ما  صرح  ات  الشاعر في هذه األب
أّنه ال یوج عین ة و  ر هذا المقتول إّنه ابن العرو د غیره على وجه األرض، فنجده ذ

ك «عض األلفا الدالة على ذلك  ة، سحقوا، دّمروك، زحفوا، صو ، فهو »قتلوك، العرو
ة هذا الوضع  شف عن سوداو ة هذه األحداث من قتل و تدمیر و  صور لنا مأساو

  .وقسوته

ان  مرارة الصراع  "سوداألوفي قصیدته " الل السواد و الذ یوحي  ان  صف الل فنجده 
شیر إلى الصراع الموجود في الواقع (القدس)  ض و األسود و هذا  بین األب

قول:هذا و  التحدید د الشاعر عن عم المأساة ف   یؤ

  ا قدس

  عفوا

ارك   حطمت د

ات ببترول عري ا   د

  قتلت أطفالك

  رصاصات مدفوعة األجر

وت..   و س

ش اآلن..   نع

  تافي قلب المو 

  تندیدات..

                                        
  1 -  بن النو فرد: جني الجراح، ص97.
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  .. اجتماعات

  .. دقائ صمت

وت...   و س

ك مدفوع    1األجرمن جی

ار  حدث في د ة ما  أّنه یتحمل مسؤول الشاعر هنا في حالة تأسف شدیدة و 
ات من أرض العرب، إّنه یبین صورة الواقع  ،، فقد دّمرت أرض القدسفلسطین ا وقود الد

اة وسط دقائ صمت و  سط حقوقه و هو ح الح الفلسطیني المتأزم الذ ضاع منه أ
عث من الذات الشاعرة، فهي  ارات تبین عن األلم المن تطمح انتظار و تأجیل، فهذه الع

فاق و التحّرك و النهوض من هذا الواقع.إلى اإل   ست

ذلك  صا و نجده  ص طمح  لألملیرسم  قول تحقی الجدید إلىو   :، فنجده 

  للمنادیل المضیئة..

اد..   أ

ئة   في الكون جر

  تطفي الظالم..

ئة .. الفراشات البر   و تطل

  األظافر..

  تحطم.. الجدران الدنیئة

ك.. الدمع   و تح

  على الجلد شمسا مضیئة...

                                        
، ص64.   1 -  المصدر الساب
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دون إذن..؟   . ! یف تر

المقلأن تحرقوا..    مندیلي 

  و مندیلي..

النار   مسح.. 

شتعل..   1.!! و.. ال 

موقفه  ه  د على تمس ؤ د على صموده و دعو إلى تجاوز هذه المأساة فهو یؤ ،و
ة  فاإلنسانالصبر و الثورة والصمود ، قادر على النهوض ورد األلم واسترجاع الهی

ع تحقی الحلم وٕاعادة  اإلشراق اةل الضائعة، فنحن نستط   .  لح

ات  ارزتین على  األلمظاهرة الحزن و  أنفنالحظ على مستو هاته األب انتا  و األمل 
شه النفس الشاعرة  رجع ذلك إلى الشعور واإلحساس الذ تع مستو قصائد الدیوان و

شة فاستطاع من خاللها ، اة المع طا أكثر بتجارب الح ان مرت عن عم عبر  أنف
ة على النصوص الشعرة  أضفتمشاعر صادقة وهاته المدلوالت  اإلحساس، جمال

األلم و ،خاصة عندما  األمل.عو تمزج بین اإلحساس    ضه 

  

عة:- 2   حقل الطب

عة من الحقول التي  ، حیث بین أسطر القصائد ان بروزها واضحاعتبر حقل الطب
عة مئة وخمس وأرعون 145أحصینا فها  لفظة تندرج ضمن حقل الطب ان توظ   التالي:ف

  

                                        
  1- بن النو فرد: جني الجراح، ص110.
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  على مستو القصائد  على مستو العنوان 
  اسرة الموج

  
  زهرة الجلید

  
  دعاء المطر

حارة،  أشرعةمراكبي،الرح،الغرق،ال
حر،نهرا،الورد، الموج،الزهر...   ،ال

ع،الجلید، ة،زوا   الشتاء،الثلج،الشجر،المعشوش
م البرد....طینة   ،غ

ات  البرق،الرعد،األرض،الن
مات ....   ،األمطار،اسقي،قطرة ،الغ

عة2جدول رقم (   ) یوضح األلفا الّدالة على حقل الطب

عة من المصادر التي استقى منه انت الطب ه  فقد وظفها  ،مه الشعر معجالشاعر  اوعل
بو  سه و م عبر عن أحاس ه تهي األخر ل اب من یواس انت هي ملجأه عند غ اته ف

قول في قصیدة    :"دعاء المطر"فنجده 

  أمطر ..

  ودعي البرق 

  ینیر هذا التناقض

  الجمیل..

  والرعد یهدم هذا الفراغ

  الكبیر...طهر األرض

انا   من خطا
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قظ   یهاأ

  1اإلنسانمن موتها ...و 

ةیر من الدوال في هذا المقطع الشعر نجد الكث حائ استعارها الشاعر من  التي اإل
عته  عة بدل  إلىفالذات الشاعرة نجدها تلجأ  » ،البرق،ینیر،الرعد..أمطر «طب الطب
ة متنفس ل اجد مبتغاها تلعله اإلنسان مثا ه فهو  اهفهي  لح عل د على ذلك الطلب و یؤ

اء  بتكرار لفظة أمطر فهو یرد یب األش عید تر عث نور البرق  األحسن إلىأن  فعند 
طهر هذا  عث من جدید و قظ من  اإلنسانتتشتت هذه التناقضات وت ست من شروره و

ضا في قصیدة  قول أ   :"الحسناء النائمة"غفلته .و 

  شراقة وجهكا

شر   ت

الثلج مة مثقلة    غ

  األرضتهب 

ضاأدفئا..   ب

  ووجیبي..لهفات زرق 

  لومضة برق 

  هزمة رعد أو

متلئ    األفوحین 

  بنوار اللوز

                                        
  1 -  بن النو فرد: جني الجراح، ص59.
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شرا ..بوعد أ   1األرزرقب 

ات یرسم لنا صورة  عالشاعر في هذه األب شف من  ة حّةطب أ عن عذاب داخلي  ُتن
سه،  خاللها ر الكثیر من  و بهذا قدعن مشاعره و أحاس ه في ذلك فذ عة تشار ترك الطب
، اللوز، األرز...). فالشاعر  هاعناصر  مة، ثلج، أرض، دفأ، برق، رعد، األف منها ( غ

شف لنا عن التجرة الشعرة للشاع عة، و هذا  ن عالم الطب   ر.س

قول  ضاو    :أ

  فتلك التي سأمنحها

  جداول طفولتي

  أدغال مشاعر و 

  2لن تأتي

الجران و الكبر و االستمرار  ر الطفولة جداول الماء و التي توحي  فهنا یجعل من ذ
نقاء الطفولة و جعل من المشاعر أدغال  ما توحي إلى الصفاء و النقاء  و المواصلة 
عة،  ة أدغال الطب صعو ها، وجعل من تضارب الذات الشاعرة  ثرة تشا لتداخلها و 

عة ما  ة. الئموهنا استقى من الطب   حالته النفس

 حقل الحب:- 3

تضارا  عتبر حقل الحب من الحقول التي ارتكزت علیها قصائد الدیوان، فنالحظ 
ة بین األلم الحب  و األمل تارة تارة   للنفس اإلنسان ،  و االشتغال   فهو   تارة أخر

                                        
  1-  بن النو فرد: جني الجراح،ص83.

، ص22.    2-  مصدر ساب
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غیب عنها الحب  ملك إحساسا ومشاعر ال  ه عالما خاصا لكل ذات شاعرة ألنه  فف
قول في قصیدة " ضفاف حبیبتي" اة و یجد ما یرد. ف   یجد معنى الح

اح ارت   و أصغي 

مضي ر عمر و هو    لخر

  و وجهتي أنت

  و زورقي أنت

قة دري   و أنت.. رف

  إن تمدد الكون 

في           وسعته 

ض الزمن   أو انق

  فّجره حلمي  

  و أّدعي                                         

حبيأنّ    ي أنصفتك 

افي و ما ابتسمت    وجه الزوا

قري   إّال ألّنك.. 

  1أنا..و نهر 

                                        
  1- بن النو فرد: جني الجراح،ص20.
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قة دره و  ة، فیجعلها رف النفس الشاعرة تعبر و تنقل لنا مشاعر الحب إلى الحبی
ما یختلج في نفسه و التي الراحة و ال شعرنور طرقه، فبجانبها  ینة. إّنه یبوح  س

  .هصدق مشاعر توحي 

قول  ضا:و    أ

  و مالي ال أقولها

  ر.. رغم العدد.تتكرّ  أعرف أّنها ال

  أحّك..

  ال تنزعجي

  ففوق المعتاد

ك   دوما أح

  1إّن العواصف

ع قوله:   و یتا

  و ما لك.. ال تقرئیني

ك الخجلى   و عند.. وجنت

  توحدت مذاهبي

ك   أح

ضي المتردد..أرشدیني  كإن   2ل

                                        
، ص24.   1-  المصدر الساب

  2-بن النو فرد:جني الجراح،ص25.
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فصح عن الحبالشّ  نّ  اعر في هذه المقاطع یبین و ه لحبیبته فنجد الكبیر الذ 
ة في ا كعواطف الحب غال رر لفظة أح   .لقصیدة خاصة عندما 

ه نالحظ أن  ة على نصوصه الشعرة ولعل ذلك  واأللمظاهرة الحزن وعل انت طاغ
اة حیث رسم مأساة ف تجرة الشاعر الخاصة، إلىعود  ا لقسوة الح  اإلنساننجده مدر

دا لنظرته و  العري، المعاصراإلنسان وخاصة  لكن رغم ذلك نجده صامد في مواقفه ومؤ
طمح  اه  فهاته المالمح  فیزرع صورة األمل وال یخلي ثغرة للحزن. تحقی الجدید، إلىرؤ

ة الشعرة  أكسبت النصوص ة. جمال غتها الفن ص غتها     وص

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  
     لغويالفصل األول                                                                جمالیة التشكیل ال

 
 

42 
 

ا ة -ثان ة اللغة الشعر   :  جمال

ال، لذلك نجد أن الدیوان یخلو من  رت إال قل حیث ذ ة  غ الّصرف توظیف أسماء الّص
استدعت الدراسة دراسة األسماء من جانب آخر و هو دراسة أسماء الجمادات و 

عض الّنماذج التي توّضح ذلك ار  اء. و هذا ما دفعنا إلى اخت ات و األش   .المعنو

  :األسماء .1

و الجمل تتكون من مفردات  ،عامة من وحدات هي الجمل األدبي األسلوبیتكون 
عة أدواتو حروفا أو أ أفعاالسماءا أو أتكون  ة وطب  أنیجب  أسلوب أ،ولتحدید نوع

ه  األساسفالجملة هي  .1نقف على هذه الوحدات الذ ینطل منه دارس النص و عل
ةعناصرها  إلىتحلیل هذه الجمل  لت نسیجها العام األساس ونة لها والتي ش ناءها  الم و

  .2 كليال

عض القصائد غلبتمن خالل دراستنا لقصائد ال على  األسماء دیوان نجد أن في 
التالي"البهجة المنشودة "ففي قصیدة  األفعال ة األسماء  ا(نجد بن جسد  ،رقاد ،الدن
ة  روح ، ،الصخور ،الصراخ موج، نغمة ، ،الجدید فجر ،الشروق، العام ،،الشمس األبد
س، واب   .)وجود ،حضور شخص ، المبتهج ، الموعد، أحالم ، ،

عة  ات و الجمادات و الطب این ألسماء المعنو في هذه القصیدة نالحظ حضور مت
ان، وأسماء شها الشاعر و هذا  مما یدل على الزمان و الم ع ة التي   الحالة  النفس

ما حولها.   التمازج یدل على وعي الذات الشاعرة 

                                        
ة - 1 ات األسلو مة:البن ة في دیوان  بن حمو ح عدك "و الدالل رة لنیل ا"ال شعر  مان جواد ،مذ ة لسل ل لماجستیر ،

.41،ص2012جامعة أبو علي بلقاید ،تلمسان ، اآلداب و اللغات قسم األدب العري،   
  2-المرجع نفسه ،ص41.
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ة " أتشّوهحتى ال "وفي قصیدة  ارزة مثلاألسماء نجد بن صفة  ة  الهوس،الحجب (غال
ا، العالم ، حر، ،العشاق،المرا حارة، قارة، ال الي ، ال ة  الل هزمة ،انتصار ،عنوان ،بوا

قارب  )مقاس فتنة، اء و  أسماءاسما تراوح بین  18وهنا نحصي ما  الجمادات و األش
ات.   المعنو

عنوان  ر من  "سندرالالنادل یراسل "وفي قصیدة  ك ،( األسماءذ ةقدم رسالة ،األحذ
ام اح ،الكون ،الزهر ،الورد،الطیر، أ حیرة ،النبیذ،العقل غفلة ،ص منى  ، سر ،ال ال

قارب  أحصیناوهنا )الصخرة،الواجهات ،...... انت   52ما  الجمادات  أسماءاسما ،لكن 
عة أكثرها تواترا .وذلك یوحي بتأثر الذات الشا ش فیها و الطب ع عة التي  الطب عرة 

  واهتمامه بها.

ة الحب " وفي قصیدة ر  "ثالث الفزع الموت، الوطن، الشقاء،  (التالي األسماءذ
ه ،الحنان ،  ،الرحیل ،البرد ،الوجع ،الفراق، الغرة سراب ، جمر،اغتراب ،الت

انة ،الزمن،الحنین ،...... قارب  أحصینافي هذه القصیدة  )الصدأ،الشتات ،الخ  43ما 
ات حیث نجد صفة الحزن و  أسماءاسما اندرج ضمن  ارزة فیها .فالشاعر  األلمالمعنو

ات أأر  بو اد من خالل استخدام هذه األب عبر عن آهاته و م ن فؤاده عبر تن  اته التي تس
ه نجد توزع توظیف هذه  الموضوع العام للدیوان  األسماءاألسماء.وعل ط  ل مرت بهذا الش

انت اغلب األسماء معبرة عنه .وهو    الجراح و األحزان لذلك 

  األفعال:  .2

ان لألسماء حظّ  الدیوان  لغة قصائدان لألفعال دورها في بناء  ،ها في الحضورمثلما 
اینت بین الفعل المضارع و الماضي.  فت
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على معنى في  دلّ  على انه ما « وقد عرفه الشیخ مصطفى الغالینيالفعل المضارع:أ.
ال حتمل الحال و االستق    .1»نفسه مقترن بزمان 

فعال مضارع موزعا  مائتان وست عشرون  226قارب  فقد حوت قصائد الدیوان ما
علنتكون (بین قصائد الدیوان منها نني ،،  شر ،س ن بر، فرح،، سر  ،ی  ،ملك ،س

موت ،  ، أمضي،أصغي ارقب ، تجرح، تنفر ، تمنح، تضمد ، تحرك، تخجل ، تحرر،ال 
في ، تمل ، ح، ،ترع طو ، تختبر، تنزعج، تطلع ، ح، ،اخرجانتهي تس تعفن  ،تس
عرف، ، تجمد ، سقط ، یهرب، ، ، اظفر،احل   )اخسر،....... عت

 

قول:   وعلى سبیل ذلك 

  جریئةفي الكون 

  الظالم.. تطفي

  .. الفراشات البریئةتطلقو 

  باألظافر..

  .. الجدران الدنیئةتحّطم

  .. الدمعتحیكو 

  على الجلد شمسا مضیئة...

  !. إذن..؟ تریدونكیف 

  .. مندیلي بالمقلتحرقواأن 

  و مندیلي..

                                        
ة ، - 1 ة العصرة، ،1ج عبد المنعم  خفاجة، مراجعة مصطفى الغالیني :جامع الدروس العر ت  صیدا، منشورات الم

33م،ص1994ه، 4141،30 بیروت،   
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  النّار یمسح

  1.!! ..یشتعل و.. ال

ات نجد تواترا ملحوظا لألفعال المضارعة ل البن في هذه األب ء اما هو مبین حیث ش
نوناته الشعرة  والعام للقصیدة ، فهو في حالة عبرت عن داللة الخطاب الشعر وم
ذلك،فوران و غضب  ة و  و ة في التغیّ تدل على الحر ة  والرغ   .رالحیو

ضا:   وفي قوله أ

  للمنادیل الرھیفة ..

  صھیل ..خیول متوحشة

  تضرب..الریح بالحافر

  وتدك..

  تربة كل قلب جائر

  بالرموش..

  تحرر الظفائر

  ..وتھشم الصخر

  2مشاعر

ضاوهنا  ل سطر  األفعالنجد  أ حیث نجد  ثرة على القصیدة  المضارعة قد  طغت 
فعل مضارع  عود ذلك لقصد في الذات الشاعرة هو الثورة و المواجهة یبدأ  لذلك  ،و

للداللة على القوة و الصبر ودفع الخوف،و التطلع نحو األمل والمستقبل  األفعالجاءت 
  الزاهر.

                                        
  1- بن النو فرد:جني الجراح،ص110. 

  2-المصدر نفسه ،ص109.
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ه نجد  ما یناسب الحالة الشعورة التي وعل الشاعر قد استخدم األفعال المضارعة 
شها بذلك عبرت ة على  النص  أضفىغاه وصدق مشاعره ،وهذا ما بتعن  م ع جمال

 ، اتعند قراءة  ألنهالشعر ه األب شار  الغامضةو یدخله في عوالمه  ذلك یجعل القارئ 
ل ذات شاعرة في اس إلىو یرجع هذا  قرة    . لألفعالا هتخدامع

  :الفعل الماضي  .أ

الزمان الماضيوهو و ما دل على م« قصائد الدیوان  وفي . 1 »عنى في نفسه مقترن 
ستخدم الفعل الماضي  أننجد  قارب الشاعر لم  ثفا،حیث نجد ما   50استخداما م

ات (بلل، فزع، تمددأبین فعال وزعه خمسون  ، رحل، حل، زدت، نفثت، رفت، سطر األب
انت ،رمتني ،شیدتتأ،مزق، ،عادت  ،، ،داس أحرقت مات، سخرت، ،شاخ، ل ،  توار
، اح خن ض،.... أ   ومن أمثلة ذلك قوله : )،صارت ،متنا،هز،انق

ا   حسنائي منذ نمتي ..

  عم الجحود و األسى

  األحزانونام القلب في دفتر 

  مات الزرع و النو 

طانم الناس حبر أ و    2ش

ات ففي هذا المثال  وجاءت هنا  األسطرنجد الشاعر استخدم الفعل الماضي في بدا
فمنذ نامت انتشر الحزن  ا یختلج في نفسه،مّ صف لحسنائه عفهو  ،للداللة على الوصف

                                        
ة،ص33.   1-مصطفى الغالیني :جامع الدروس العر

  2-بن النو فرد:جني الجراح،ص87.
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عتر الشاعر.و األسى  الخوف و القل الذ  ذلك لتوحي  ه نجد وجاءت   نّ أوعل
عني  األفعال قصد الوصف و نقل الشعور ،وذلك  ثرة فجاءت  ة لم تستخدم   أنّ الماض

س في نیته نقل الحزن و  صورة  ومحوقدر ما یرد االنتقال و التغییر  األسىالشاعر ل
. ،اإلنسانالخوف و الموت و المستحیل من ذاكرة  ة للنص الشعر ل جمال   وذلك ما ش

ة:األسالیب  .3   اإلنشائ

ة ومن األسالیب   :المستخدمة في الدیوان نجد اإلنشائ

  االستفهام : أسلوب  .أ

ثیرا  «،1 »معرفة الشيء مجهول أداةو طلب بواسطة أو االستفهام هو طلب الفهم  « و
یب  أغراضما یخرج االستفهام للداللة على  حدد التر ة تفهم من المقام ،و قد  الغ

ة  2»ستفهام اإلغرض  طلب بنبرة عال ا من أسالیب التعبیر  األداءفي ،وهو  بوصفه أسلو
  .3التي تقتضي أن توجه إلى المخاطب في اغلب صور االستعمال

  

  

                                        
حي : السمات  -1 ةمحمد بن  )، ،األردن، ارد ،الم الكتب الحدیثع ،خطاب الشعر في ال األسلو  ،2011(د.

  .289ص

 

  2-  المرجع الساب ،ص289
  .94ص ،م2009 ،1 ،األردن ،عمان، للنشردار الحامد  ،ر لغة الشعر عند الجواه :علي ناصر غالب -3
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اب االستفهام وتستعمل لطلب التصور «وأدوات االستفهام هي :  أالهمزة ،وهي أم 
ضا أدواته نوم. 1»االستفهام عن مفرد و تستعمل لطلب التصدی  أما،من، ،هل(« أ

یف، م،  ان ،متى وأین،و قول: أسلوبوقد وظف الشاعر  ،2»)،وأ   االستفهام حیث 

  

سمعني   الرجع أ

  ..؟صوت  ا

سمعني   وفمي حمى ..؟ أ

  األقحوانحقول  أتنبت

؟ اسمین في جلد   3و ال

 ساءلفي حالة حیرة وهو فالشاعر  الهمزة أ األداةاالستفهام  أسلوبوهنا نجد توظیف 
خاطب الصوت  عبر عن حالة نفسه و شف لنا وهو  شها ،وتوالي االستفهام  ع ة  نفس

قول  عن ذات محتارة ال تفهم هذا الواقع المؤلم. ضاو   :أ

ت                                      س خ        أ   التار

ت؟أن إ   نا س

ت السماء یف تس   و

                                        
حي :السمات  - 1  ةمحمد بن     290في الخطاب الشعر ،ص األسلو
 

  .7ص م،2000 ،1 سورا، ة الغزالي ،دمش ،تسلوب االستفهام في القرآن الكرم مأ:محمود یوسف عبد الكرم - 2 

 

  3-  بن النو فرد: جني الجراح ،ص66.
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صمات  عيو   أصا

  طرقا لالجئین؟

ت السماء..؟ یف تس   و

  تحرق مدینة وٕاسرائیل

اء   1و المرسلین. األنب

عة ،حیث جاء أاالستفهام في  أسلوبوهنا جاء  عدها جاء  الهمزة أ أداةسطر متتا و
ة جراء تكالب یف مرتین األداة شه الدولة الفلسطین ،وهنا یتساءل عن الوضع الذ تع

حدث لها، وت العرب على ما  غرض  األعداء علیها و س وهنا جاء أسلوب االستفهام 
  ونجد االستفهام في قوله:التعجب .الحیرة و 

  األغاني تأتیها أینمن 

اء...؟   شفاه الو

  أتیها الحنان أینمن 

  قلوب الصدأ..؟

  لم الشتات في بئر جفن ..؟

  2لم الحر في حضن وطن..؟

                                        
  1- بن النو فرد: جني الجراح ، ص45.

  2-  المصدر الساب ،  ص67
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عبر عن عم  ة ل صفة متتال تحس بها  التي المأساةفي هذا المثال جاء االستفهام 
ةوخاصة النفي فهو ال ینتظر  الذات الشاعرة و   إجا فسره قدر ما یود الش وهذا ما 
عود هذا لتناقض الواقع المعاش.توالي االستفهام   ، فروح الشاعر متناقضة و

قول  ضا في قصیدة " حطام ذاكرة مخبولة "و   : أ

  ما لها.. ال تنساني ..ذاكرتي

یف هي   أنظر في المرآة.. و

سني مرآتي.؟.   تع

  دمعة.. تأبى أن تغسلنيو لَم ال

فك؟..   من ط

  من غفلتي.؟..

  آه.. من تفاهتي

  یف استطعت

  یوما أن تجتاحي

  1..! أسوار مدینتي..؟

یف)  ة، حیث نجد( األدوات ما لها، لم،  ات متتال جاء أسلوب االستفهام في أب
حصل معه،  و الدلیل على ذلك ما  عرف ما  ة مضطرة ال  ش حالة نفس ع فالشاعر 

أس و هذا  جاء ه من أدوات استفهام مختلفة متنوعة الغرض من حیرة إلى تعجب إلى 
. ة على الّنص الشعر   ما أضاف جمال

                                        
  1-  بن النو فرد: جني الجراح، ص43.
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  أسلوب النداء:   .ب

صحب في  حرف مخصوص و إّنما  ال المدعو على الداعي  النداء هو طلب إق
ة و الخبرة، فیتحق    بجملة مناألكثر األمر و النهي، و قد یجيء مع الجمل االستفهام

، و الهمزة)  ّ ا، هّا، و أ ا، أ   .1األدوات هي ( 

ة الحب":و قد وّظف الشّ  قول في قصیدة " ثالث   اعر أسلوب النداء في دیوانه ف

  ا وطني..

  ا أرجوحة الموت/ الفرح

  أفزعت قلبي الصغیر

ّل الرحیل ات    ا بدا

عدك السماء تضی   إّني أر 

  إّني أر الدمع الند

  الطرسد 

  ا أنت..

  ا دفئا.. سر في جسد

  ..! من شّدة برد

  2ا ماء شفى علیلي

                                        
، ص299. ة في الخطاب الشعر حي، سمات األسلو   1-  ینظر:محمد بن 

  2 -  بن النو فرد:جني الجراح، ص45.
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ا " فالّنداء موّجه إلى( الوطن، أرجوحة الموت،  الضمیر"  نجد استخدام أسلوب النداء 
ش حالة حزن و ألم اتجاه الوطن، وتوحي  ع ّل الّرحیل، أنت، دفئ )، فالشاعر  ات  بدا

غرض الوصف، و جاء للداللة على  ذلك على حب الشاعر لوطنه ه فجاء  ه  و تمس
و و التحّسر ه أحزانه، عبر توالي الّنداء. الش شار اه القارئ ل عمل على لفت انت   حیث 

  

ضا قول أ   :و 

ت في حضن البرد   و انزو

ا   اك

نيا أّزقة..دث   ر

اح.. زم   1لینيا ر

ا " فهو یناد األّزقة  الضمیر " و اّلراح. ففي ارتماء الشاعر في جاء أسلوب النداء 
عد الشتات من الموطن  ار األّزقة و الراح هي الموطن الجدید  حضن البرد و اعت

حاء إلى ال شه الشعوب المحتّلة.األصلي إ  واقع الذ تع

  ما نجد النداء في قصیدة "الغادة وأحزان العنقاء" 

ادا.. نشوة السّ    ند

ح في خجل  و هي تس

  

                                        
  1-   بن النو فرد: جني الجراح، ص48.
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  ا حسنها

غیر على شعرهاو    الموج 

  ا سحرها..

  1و الشمس تعزف على ثغرها

ة و  ا " فهو یرسم لنا صورة الحبی استخدام أداة النداء "  و هنا یوظَّف أسلوب النداء 
هي في شّدة حسنها و جمالها، فجاء النداء متجانسا مع غرض التعّجب و اإلعجاب لما 

  یراه.

فّ  عنوان " في  قول في قصیدة أخر    بلید" و 

  العنید النور ..أّیها

  أیها.. الحزن السعید

هف الّشك وحید   2أنا.. في 

ما  اه و التصرح  قصد لفت االنت األداة " أّیها " فجاء  ات وّظف النداء  في هذه األب
ا لهما  یختلج في نفسه من أوجاع و مآسي، فلجأ إلى المناد (النور و الحزن) شاك

  و حزنه.  وحدته

ه نجد   أّن توظیف أسلوب النداء في قصائد الدیوان جاء عبر أدوات مختلفةو عل
و و الحسرة،  ة فهو یتأرجح بین األلم و األسى و الش وّظفها الشاعر حسب حالته النفس

ات على النصوص الّشعرة.   و لذلك أضفت هاته المدلوالت جمال
                                        
  1-  بن النو فرد، جني الجراح، ص74

  2- المصدر الساب ،ص104



  
     لغويالفصل األول                                                                جمالیة التشكیل ال

 
 

54 
 

  أسلوب األمر:ج. 

ة  ة في العر فهو طلب حصول الفعل من  «عتبر األمر من األسالیب اإلنشائ
  . 1»المخاطب على وجه االستعالء مع إلزام 

اق الكالم  غ األمر عن معناها األصلي إلى معاني أخر تفهم من س قد تخرج ص
ة  .2الدعاء و االلتماس والتمّني و التهدید و التعجیز و التسو

قول في قصیدة " البجع المذبوح " و قد ُوّظف األمر    في قصائد الدیوان حیث 

  وانتهي في قلبي

عد لم تبدئيأ   نت 

  اظهر ...

  ...واختفي

  لعنة حلت

ین   قلبي المس

  ابتعد ...

  ...واقتري

  مثل فراشة

اء ...تموتین   في قبر الض

                                        
)، 2004، ص29. ة، الجزائر، (د  الغة، دیوان المطبوعات الجامع علوم ال   1-  عبد اللطیف شرفي: اإلحاطة 

ت،  - 2 ة أهل األثر، الكو ت مین، م الغة، شرح محمد بن صالح العث ، 1حفني ناصف و آخرون: دروس في ال
   .43، ص2004-هـ1425
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  اجرئي ...

  ... واجرئي

    1 قدر ما تشائین ...اجرئي

املها حیث نجد  األمر أسلوب نّ أففي هذا المثال نالحظ   أفعالون بناء القصیدة 
ةمن  األمر قة ( إلىالقصیدة  بدا صفة متطا ،لم انتهينهایتها جاءت 

،اختفي)،( ابتعد ،اقتري) ومن خاللها نشعر أن الشاعر في حالة  تبدئي)،(اظهر
وحي  بیرة،و ملك غضب  ذا على القوة و االندفاع ،فال  الشاعر أ سالح استخدامه ه
قول:للتحد سو األمر.   وفي مثال آخر 

  ...مزقي

راك مة ...ذ   الیت

قة ..الحب ورسائل   العم

قى من دموع   ارمي ...ما ت

  ..واكسر 

مة   عطور العش ...الكر

ي    ...تحر

  ....وخططي          

        

            

                                        
  1-بن النو فرد:جني الجراح،ص52.
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  وهاجمي...

  ...واسترد 

مة   1رقعة الوجه ..السق

ذلك لمة( مّزقي،  و هنا  ّون جسد القصیدة، فنجده في  نجد أسلوب األمر هو الذ 
ي، خّططي، هاجمي، استرّد ، تحّر رات ارمي، أكسر ل ذ محي  حاول أن  ) ، فهو 

قوة  فعل األمر مّزقي، فنالحظ أّن مشاعر الشاعر حاضرة  الماضي لذلك استهل القصیدة 
ه هذا األسلوب أضاف  ة على الّنص الشعر فعند ولوج القارئ في الّنص، و عل جمال

ش التجرة ذاتها.إلى الّنص ی ع   جد نفسه أّنه 

ة: ة الصورة الشعر   ثالثا: جمال

التالي  ة في الخطاب األدبي، و  ع األساس عّد موضوع الصورة الشعرة من المواض
م إلى یومنا هذا فهي عنصر  احثین و الدارسین منذ القد أساس من نالت اهتمام ال

عتبر الشعر شعرا. ن االستغناء عنها إذ دون الصورة ال  م   عناصر عمود الشعر فال 

فالصورة الّشعرة تحاول أن تثبت جمالیتها عندما تكون صورة جدیدة مبتكرة تّتسم 
اء  ات الّصهر لألش ه من عمل ة و اإلدهاش و االبتكار، و ذلك من خالل ما تقوم  الغرا

حملها، و اكتشاف عالقات و الموجودات و إع ال الخّالق الذ  ادة خلقها وف قانون الخ
اء و جمعها بین المتناقضات   .2جدیدة بین الموجودات و األش

                                        
  1-  بن النوي فرید: جني الجراح، ص106.

سى،  - 2 ة المعاصرة ( الشعر أنموذجا)، إشراف محمد ع ة العر هدیل محمود: االتجاه الجمالي في الدراسات النقد
  .277م، ص2010-م2009
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حائي جمالي « فتها عجرة الشتنقل اللفالصورة تقوم بدور إ ة وظ رة إلى المتلقي و تأد
ة المرجوة منه   .1»الجمال

م حتى  ة و فالصورة تنوعت منذ القد الغ الحدیث إلى المعاصر فنجد الصور ال
  اإلستعارة و الرمزة.

ة  -1 الغ  : و نجد منهاصور 
ه  .1.1  :التشب

هو التمثیل و المماثلة، هو صورة تقوم على تمثیل شيء (حّسي أو مجّرد) 
ان  شيء آخر(حّسي أو مجّرد) الشتراكهما في صفة أو أكثر و له أرعة أر

ه و  ه المرسل و المشّه و المشّه  ه، ومن أنواعه التشب ه و وجه الش أداة التشب
غ د و البل   .2المؤّ

ارات ه في عّدة ع   قوله: و نجد الشاعر وّظف التشب
  

  أطرق صبرك
ا.. آخر   ا طارق.. أّیو
  فال زلت هنا تحوم

  طیر..
الدفء و الّنصر شر    ی

  بیننا.. بینهم
  3األعراف.. أنت

                                        
ة المعاصرة ( الشعر أنموذجا )، ص277. ة العر   1-  هدیل محمود: االتجاه الجمالي في الدراسات النقد

2، 1430هـ- 2010م، ص47.  ه و االستعارة، دار المسیرة، عمان األردن،    2-  ینظر یوسف أبو العدوس: التشب
  3-  بن النو فرد، جني الجراح، ص89.
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ه) وهنا نجد استخدام تشبیها  ه  الّطیر (المش مفصال حیث شّه طارق و هو( مشّه) 
شر  طائر ی ه فهو( الحوام)، فقد رسم صورة طارق  ه (الكاف) أما وجه الش أداة التشب

  الدفء.
ضا:   و في قوله أ

ن"   حالة قلبي.. " حز
ار الغ   رّف 
ر   شّوه الحر
  لیتك.. لیتهم
اء   الو
   1نزحفیفي إحداقهم ت

ه( و هنا نجد  أداة التشب ه)  ار(المشّه  الغ ه مجمل حیث شّه القلب (المشّه)  تشب
ذا  ة، وه غّطي المساحة الرط ار و یتناثر فوق الشيء الرطب  الكاف). فعندما یّرف الغ
اء  الو شّه العدو(لیتهم) (المشّه)  ه، ثّم نجده  الشاعر عندما خّم على قل فعل الحزن 

ه) مستعمال اء  (المشّه  انتشار الو ه ( الكاف) حیث صّور انتشار العدو  أداة التشب
ة العدو. سلب اء  ة الو   وسط الناس، هنا رط الشاعر سلب

  
قول أ   ضا:و 

حهم حك.. و   و
  مثل نضو الّرعد قرعهم

  هتك حرمة وجد
   2و الضنین

                                        
  1-  بن النو فرد :جني الجراح ، ص51.

  2-  المصدر نفسه ، ص51.



  
     لغويالفصل األول                                                                جمالیة التشكیل ال

 
 

59 
 

ه مثلو هنا قد شّه  أداة التشب الرعد    .العدو 
ضا:   و قوله أ

  و الزهر أنا الكون..
   1أنا الطیر.. و الّضجر

غا حیث شّ  الكون یجّسد هذین البیتین تشبیها بل ضمیر المتكّلم أنا    ه الشاعر نفسه 
ه.   و الزهر و الطیر و الضجر حیث حذف األداة و وجه الّش

ة زادت المعنى أكثر وضوحا، فقد نقل الشيء المعنو إلى صورة  فهاته الصور التشبیه
ة ة.  حس غة فّن ص غت النصوص الشعرة    و هذه التشبیهات ص
  
ة : .2.1   صور استعار
قي  المجاز،و أنواعاالستعارة نوع من  نّ إ« لمة في غیر معناها الحق هو استخدام 

قيالمعنى  إرادةلعالقة المشابهة مع قرنة ملفوظة أو ملحوظة تمنع    . 2»الحق
من  مأخوذاللغة، وهو  أصله غیر المعنى الموضوع له في  أردوالمجاز هو ما «

ان الذ  إذاهذا الموضع  إلىجاز هذا الموضع  ه. إذاتخطاه .والمجاز اسم للم   3یجاز ف
قة اعلم «قال ابن جّني    .4»أّن أكثر اللغة مع تأمّله مجازا ال حق

ون للفظ أصل في الوضع اللغو المعروف تدّل الشواهد على  « و االستعارة هو أن 
ستعمله الشاعر أو غ ه حین وضع ثّم    . 5»ر الشاعر في غیر ذلك یأّنه اختص 

                                        
  1- بن النو فرد : جني الجراح  ،ص31.

 ، 2008،) د( ،الیب مجلس الثقافة العام،، الحدیث الصورة الرمزة في الشعر العري :ينجاة عمار الهمال - 2
ة: ر  أمینعن شیخ ، 391ص الغة العر    .112ص ،ال

2، 1958م، ص274.  ة األنجلو المصرة، القاهرة، مص،  ت ان العري، م انة: الب   3-  بدو ط
م، 2010-ھـ1431، 2محمد علي النجار، عالم الكتب، بیروت لبنان، طابن جنّي أبي الفتح عثمان: الخصائص ، ت  - 4

   .602ص

  5-  عبد القاھر الجرجاني: أسرار البالغة، ت محمود محمد شاكر، دار المدني، جدّة السعودیة، (د ط)،(د ت)، ص30.
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م   .و من أنما االستعارة نجد: التشخص و التجس

ص:-أ  التشخ

ات في هذا الكون إذ تزل ستعارة عالمها، عالم األلفة بین الموجودتخل الصورة اإل«
عي ذاته و یتحّرك ل شيء ینط و    .1»االستعارة الحواجز بین اإلنسان و سواه فإذا 

ة« اغ العواطف اإلنسان شرة  وٕاس تجلى جوهر التشخص في إضفاء السمات ال  و
اة   .2 »على الموجودات في هذه الح

  
ات أو المحسوسات وهو أ « ات أو الماد ةن تكسب المعنو   .3»صفات حس
  

  ونجد استعارة التشخص في قوله:
  إن العواصف التي تلفك

  ...لن تكون 
ة   أكثر من نسمات عذ

  4تختبر جواهر مشاعر      
  

  

                                        
1، 2003م، ص37.   1-  وجدان الصائغ: الصورة االستعارة في الّشعر العري الحدیث، دار الفارس للنشر، (د ب)، 

عدها.   2-المرجع نفسه،ص37وما 
ة لشعره،  ص64. اب دراسة أسلو الني: بدر شاكر السّ  مان محمد األمین الك   3-  إ

  4- بن النو فرد :جني الجراح،ص24.



  
     لغويالفصل األول                                                                جمالیة التشكیل ال

 
 

61 
 

حیث جعلها وهي شيء حسي تقوم  فالشاعر في هذا المثال قد شخص العواصف 
فقد اختار الشاعر العواصف  ،فقد لفت ذلك الشخص المقصود عند الشاعر إنسانعمل 
التالي اكسب الشيء الحسي  اإلنسانعلى تلتف ال  ألنها ةصفات )العواصف(،و   إنسان

  . اإلنسانهي صفة االلتفاف الخاصة 
ضا : قول أ   و

سني حر یل   مازال ملح ال
مسح مالمحي             مازال الموج لم 
عطرك          حتفظ    مازال معطفي 

ع تلك األ                1...ماسيوصق
  

اس وهو شيء خاص  اسند الشاعر قد  أنفي هذه المقاطع نلحظ  فعل ارتداء الل
حر،اإلنسان جعله هو لمل حر في نفسه، ح ال ذلك شخص ال اة و و أوتدل على مرارة الح
ضااأللم و قد شخص  عطر  أ الموج في فعل المسح ،وجعل للمعطف ذاكرة تحتفظ 
عة واكسبها صفات ر الشاع أنالماضي ومنه نجد  ةجسد عناصر الطب   وفي قوله:.إنسان

     حاما تفرغ الكأس

  تلوح بوادر الطوفان                

ي ح من ثو   تجردني الر

ان                          دثرني النس   و

  األرض من قدمي أتتبر 

                                        
، ص28.   1-المصدرالساب
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  1األحزانودمي طر محفوف 

ة ،فجعل الرح تجرده من وهنا نجد الشاعر قد شخص الرح و  صفات إنسان األرض 
عة عناصر  اب،و جعل األرض تتبرأ منه.وهنا قد استقى من الطب انها االث تعبر  أن بإم

الرح ألنه  ن مراده وع اه ،فعبر  ل رؤ اءمن العناصر التي تحرك  فاستخدمها  األش
ش،واستخدم  للداللة على الرحیل والموت  األرضللداللة على رفضه وعدم القدرة على الع

شفت لنا عن  ، شها اإلنسان.   الهواجسفهاته العناصر  ع ضا :التي    ونجد أ

  الغیوم.. تبتلع الشمس

  ....المشاة أصواتطردت ..            

حدق فینا   والشارع 

اح المسمومة تعو ...داخل جلد   2والر

اتفي  عثه من  الناس ،و ماوصف لحالة المدینة وهي ملیئة نجد  األب  إحساست
فعل االبتالع و ،حیث شخص الغیوم  فعل الطرد،والتي تعبر عن الضجر و الضی

صر  ذلك نجد صورة ذات مصدر  حدق بها،وصورة فعاطفة حزنة، جعل للشارع عین 
الراح صفة العواء. ة حیث الص  ة فقد وظف الشاعر صور ال صوت ما وعل تشخص 

ةیتواف و حالته  اع. النفس القهر و الخوف و الض   لذلك جاءت توحي 

  

  

                                        
  1- بن النو فرد:جني الجراح ،ص82.

  2- المصدر نفسه ، ص102.
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م-ب ذلك.: التجس   وهو من أنما اإلستعارة 

ة االستعارة في ذلك النقل الفني  وهو« ه في تحقی فاعل م التشخص وشر ارقس  لألف
التجرد  ات من عالمه المتسم  م و المعنو فتتجلى في  عالم المحسوسات، إلىو المفاه

قرها  ضیف إلیها ما یوضحها، إلىان حسي  م «. 1»األذهان  ع  إضفاءو التجس الطا
ات بدرجة أساس.    ذلك قوله:  أمثلةومن 2»الحسي على المعنو

  لماتكم أروعفما 

  دمعة تجمدت ..وهي تحرر

  لسنین في محاجر عیوني

  لماتكم أروعوما 

ابتسامةوهي تضمد    3..وجهي 

فعل التحرر وهو لكلمات وهي شيء غاسند لوهنا قد   یر ملموس فعل الرقي وجسمها 
ه  قوم  فعل التضمید " أروع ما"،وفي أسلوب التعجب  اإلنسانفعل  جعل الكلمات تقوم 

عود  ة لقصد  اء حس ة في أش اإلنسان،فالشاعر قد جسم صفات معنو وهو فعل خاص 
ه للذات الشاعرة فهو أراد أن  شعر   العالم الخارجي.إلى یخرج ما 

امخاصمتني    نإ        :الشاعر قولو    األ

  

                                        
  1- وجدان الصائغ:الصورة االستعارة في الشعر العري الحدیث،ص79.

  2-المرجع نفسه، ص89.
  3- بن النو فرد، جني الجراح، ص17.
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قت مني أو   ...تضا

  االعوام 

  ...آو حذوه              

  1...أرقب صفاءه                        

الحزن و  شعر  ا وعندما  ه الدن فعل عندما تضی عل في هذا المثال ینقل الشاعر ما 
امم فجسّ  النهر، إلىفیهرب  األسى فعل حسي و هو الخصومة  األ وهي شيء معنو 

  تعاسة الشاعر .وهنا قد عبرت لنا عن  األعواموالح فعل الضی 

قول:   ..یتسح الثلج                      و

  تتناثر مشاعر                                     

س أوراقا                                   ةا

  ...عثت بها                                  

اح سمج                                     2ر

ة في شيء حسي وهي األوراق،وهنا قد جسم  فالشاعر  المشاعر و هي صفة معنو
  ة و المتناقضة .شّتتعبر عن مشاعره المت

قول :   و

  سقط في الشتاءل شيء 

  سیدتي..
                                        
  1-  بن النو فرد،جني الجراح،ص19.

.ص83.   2-المصدر الساب
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  لمطراالثلج..و 

  ..واوراق الشجرالعمر 

ك یتبرعم   وح

  1 وسط خلیج من برد

اتفي هذه   أوراقنجد الشاعر قد جسم العمر وهو شيء معنو فجعله یتساقط  األب
بر  إلىلح صفة التبرعم الشجر، و أ        اإلنسانالحب،فالعمر المتساقط یدل على  

ة .و الحب یدل المشاعر  نها للحبی   التي 

ض على عوالم و رؤ تعذب فالتّ  « عبر عن شوق إلى ما هو غائب و الق م  جس
قتنصها و یودعها أقفاص المادة المحسوسة  حاول أن  اله، ف    2 »خ

ه من مشاعر و أفالنفس الشاعرة تحاول  س وتحاول أن تنقل لنا ما تشعر  ن أحاس
صل  ة عن طر استعارة الإتجعل القارئ  ة صور اللى عوالمها الداخل م           تجس

ة من العالم الحسي.وهذه الصور تستخدم أل ص ات على و التشخ نها تضفي جمال
ل شاعر في استخدامه لألوتبر النصوص الشعرة  قرة  اء .ز ع   ش

  

  

  

 

                                        
  1-  بن النو فرد: جني الجراح، ص16.

  2-  وجدان الصائغ :الصورة االستعارة في الشعر العري الحدیث،ص79.
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ة- 3  صور رمز

  الرمز:-1- 3

  لغة:  .أ
الّلفظ« الم غیر مفهوم  الهمس و تحرك الشفتین  الّلسان  من  هو تصوت خفي 

شفتین، و قیل الّرمز إشارة، و الّرمز في الّلغة غیر  صوت، إّنما هو إشارة  انة  إ
عین، و رمز یرمز  ه بید أو  أ شيء أشرت إل ان نلفظ  ه مّما ی ّلما أشرت إل

ذلك جاء في قوله تعالى »1رمزا ة قال آیتك أّال تكّلم  ﴿.  قال رّب اجعل لي آ
ر ر  العشي و الناس ثالثة أّام إّال رمزا و اذ ثیرا و سّح  ارّك  . فجاءت 2﴾اإل

معنى اإلشارة.   هنا 
  اصطالحا:  .ب

اءقد  طر « فقدعلى أهمیته في ثراء القصیدة  اتف أغلب األد تعّم الّرمز و س
ّل الّنقاد أّن الّرمز هو  ة الحدیثة المعاصرة، حیث أجمع  ة القصیدة العر على بن

ّون األساسي الذ یثر القصیدة و یزد في قوتها و على تأثیرها في نفس  الم
حیث إذا «. 3»المتلّقي ة،  یل اته الّتش إذ هو تعمی للمعنى الّشعر و رسم لجمال

فه تحّققت الّشعرة لهذا الّنص الّرمز  أتي لصنع «. 4»أحسن الشاعر توظ فهو 

                                        
  1- ابن منظور: لسان العرب، ج5، مادة رمز، ص339.

ة 41.   2- سورة آل عمران: اآل
1، 2014، ص95. ي: شعرة الغموض، دار غیداء للنشر و التوزع، عمان، األردن،    3- محمد مصطفى تر

  4- المرجع نفسه، ص95.
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الموقف في وحدة الحدث و اّتحاد الموقف  ز . و من الّرمو 1»الحاضرفي الماضي 
ل التالي: التي استخدمها الّشاعر ن أن ندرجها في الش   م

ة: -3-2 خ وهي من أهم المحاور التي لجأ إلیها الّشعراء و خاّصة الشعراء  رموز تار
ست مجرد «تعتبر ن حیثالمعاصر ة ل ات التارخ ة و الشخص  ظواهراألحداث التارخ
ة عاب انتهاء وجودها الواقعي، فان ون ةرة تنتهي  اق ة ال    .2»لها إلى ذلك داللتها الشمول

  عرقول الّشا

ال   صبرا و شت
قلبي   جرحین تبرعما 

  اإلسراءو سورة 
  إلى أین تمضي؟...
  .! إلى من أصغي؟

  و بین یوم الفطر..
  ... و یوم الّنحر

  أحرقت
اك   وصا

  3آ... صالح الّدین
  

                                        
ة، الجزائر، (د عثمان حشالف: الرمز و الرمزة في شعر المغرب العري المعاصر،  - 1  منشورات التبیین و الجاحظ

   .63، ص2000)، 
ر العري ،القاهرة  - 2 ة في الشعر العري المعاصر ،دار الف ات التراث علي عشر زاید :استدعاء الشخص

،    .120،ص1997،مصر،د

  3- بن النو فرد:جني الجراح،ص63.
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ة صالح الّدین  ات شخص عدا من استحضر الّشاعر في هذه األب ي لتحمل  األّیو
عاد تجرته الّشعرة اه  أ عّبر بها عن رؤ حاء في ید الّشاعر  فهي وسیلة تعبیر و إ

صالبتها و قوتها  ات التي عرفها التارخ اإلسالمي و عرفت  المعاصرة فهو من الشخص
سالتها في مواجهة العدو الصلیبي،  ة حّطین الظافرة سنة «و  ه معر ومن أشهر معار

ة لصالح 573 ان االنتصار في النها ان سببها الصراع على بیت المقدس ف هـ التي 
طل ي ال حدث 1»الدین األیو عود صالح الّدین في هذا الّزمن لیر ما  . فالّشاعر یوّد أن 

. فهو یدین الحاضر الذ في أرض فلسطین و مناط فلسطین و في أرض بیت المقدس
الّذل و الهوان و استسلم اءا  رضي  ّل ما فعله صالح الّدین ذهب ه للعدو الصهیوني ف

عم و ألم و حسرة في قوله آ.. صالح  ضعة سنوات، لذلك نجد الّشاعر یتنّفس  في 
مارسه األعداء في دولة فلسطین. الدین م و ما  الواقع األل ارة تبّین مد تأّثره    فهذه الع

ضا:     و في قوله أ

  أطرق صبرك
ا...آخرأا طارق    یو

  فال زلت هنا تحوم
  طیر

شر     و النصر الدفءی
األعراف ..   2أنتبیننا بینهم 

ة طارق  ات الشاعر استحضر شخص ات  أیوبونجد في هذه األب و هو من الشخص
ةعلى ید  لقیت حتفهاالمعاصرة التي  ل یوم القوات األمر .فما حدث له نجده یتكرر 

في الكوت فلسطیني األصل توفي في عمر  1967وهو من موالید "عینین الشاعر  أمام
                                        

1، 1997، ص260. ، سورا،  ي، دار القلم، دمش   1-  محمد رجب البیومي: صالح الدین األیو
  2-فرد بن النو :جني الجراح ،ص89.
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ان  2003عام ،سنة  35 ة الحرب على منطقة من مناط العراق ،ف حیث قام بتغط
عد  تب قناة الجزرة وتوفي  ةالقوات  إطالقطارق رفقة أصدقائه على سطح م  األمر

تب ا  .1"صاروخا استهدف الم صوت عال  طلب فالشاعر هنا یناد  طارق فهو 
قول أ المناجاة عده  عودة من طارق و حلم  ا.. آخر،فالشاعر  علم أیو ا آخر فهو   أنیو
عود األولطارق  حوم بیننا  لن  وأمثاله توجد في وقتنا الحاضر وتوحي  فعبیره ال یزال 

ح مثاال  ة و ه في التّض  حتذالنصر و الفرج القرب،فهو رمز للحرة وموته أص ح
ة التيداء من أالف   الوطن.آمن بها وهي استعادة  جل القض

ة -3-3   :رموز أسطور

التجرة عموما،  اإلنسانيمصادر تراثنا و التراث  أوثعد هذا المصدر « صلة 
ل  فاألسطورة هي الصورة األولى للشعر،والشعرة  ا للشعراء في  لذلك ظلت موردا سخ
  2»عصر

  "العنقاء أحزانة و ادالغ"قول في قصیدة 
  سأرحلغدا 

  الزمن أسرعما  إذا
  و طیبها ال أكتبها من خاطر  إذامالي 

لم   أحزان عنقاء 
  قصیدة صاغت و

ا حلم   الدن
  قد عاودني الطر غدا.. و
  حیث بدأت رحلتي إلى

                                        
ا الموسوعة الحرة ، 11.00، افرل2015 بید   1-و

ة في الشعر العري المعاصر،ص174. ات التراث   2- علي عشر زاید :استدعاء الشخص
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  1اسمعها الساعة تشدو 
اتفي هذه  خرافي   أسطور وهو "طائر الفینی  أوالعنقاء  أسطورةوظف الشاعر  األب

تحول جسده  خمسمائةعمر  حضر محرقته بنفسه و حین موته  رماد ثم  إلىسنة ،وعندما 
ون  أتمیخرج من هذا الرماد  ا  ما  ا عرف انه غدا سیرحلف . 2"جماال و ش ،وفي الشاعر 

فهو سیرحل وستبدأ رحلة جدیدة من  "رحلتي بدأتحیث  إلىالطر  وقد عاودني" قوله 
للطائر   فالشاعر استحضر العنقاء الن ما حدث النهوض من الموت  وهي نفس الطر
عث و التجدد و الشاعر  ،حدث له طمح لتحقی  الرجوع أملفهو رمز لل و التجدد و

ةالمجد و الكرامة  سعى  اإلنسان فهو رمز النهوض و رفض الواقع المعاش و   إلیهاالتي 
  .التغییر نحو األفضل 

ة -3-4    :رموز دین

ات « ستمد تلك الشخص عتبر التراث الدیني مصدر سخي لإللهام الشعر فالشاعر 
  3 »مع الكثیر من جوانب التجرة الشعرة  تتالءمألنها  

  

  قول الشاعر:

حان   نحن روح و ر

  قالها توراتكم

  إنجیلكمقالها 

                                        
  1-  بن النو فرد: جني الجراح، ص77.

م نمر موسى :تضارس اللغة و الداللة في الشعر المعاصر عن نذیر العظمة ،سفر العنقاء ص11.   2- ابراه
1، 2009، ص57. قاع في شعر بلند الحیدر ،دار العلم للمالیین (دب)،  م عوض :الصورة و اإل   3-  محمد ابراه
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ا موسى   ووصا

  اقسم حتى الزر

  نحن..حب و حنان

  فاصلبونا و انتهوا

ح    صلبمثلما المس

  1مرة ...وانتهى ألف

اتفي هذه  ة  األب ر الكتب السماو و التوراة وهي الكتب  اإلنجیلنجد الشاعر ذ
طلب من  حیین،فالشاعر  ع و االنتهاء منهم  األعداءالمقدسة عند المس صلب الجم ام  الق

ح للتعبیر  ة المس ان استحضار شخص ح ف فعله مثلما صلب المس االستعمار في عّما 
یل و تعذیب ، اإلنسان حیین "المعاصر من قتل و تن ح  أنّ فالمعلوم عند المس السید المس

أ "2قد صلب ثم دفن ثم قام في الیوم الثالث صرح  ح صلب  نّ لكن الشاعر  مرة  ألفالمس
عود و في الوقت الحالي الذّ  اإلنسانرطه  قد وهنا  ولم یرجع وانتهى ه لن   عند صل

ةللتّ ل رمز مثّ  فهو ینتهي لألبد،   .األلمو تحمل المعاناة و  ضح

  

ضا:  قول أ   و 

                                        
  1-  بن النو فرد: جني الجراح، ص93.

م عوض :الصورة و  - 2  قاعمحمد ابراه  اإلصحاحانمرقس  إنجیلعن نقال ، 58،صفي شعر بلند الحیدر ، اإل
   الخامس عشر و السادس عشر.
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  لیوسف إخوة

  لیوسف إخوة...

ز الّسوق    اعوه لعز

  اسم الّشهوة..

ن لیوسف عمرا   لم 

ن له سلطة   لم 

عرف..   لّكنه 

اد   أن له أ

  له إخوة أنّ 

قامر   و حین 

  أخوه األكبر

  1بثمنه البخس

ه الّسالم ة یوسف عل ة التي وظفها الّشعراء في  تعتبر شخص ات الّدین من الشخص
قصائدهم الّشعرة لما تحمله من عّدة دالالت التي تتواف مع تجارب الّشعراء، فهي تحمل 

عاد الّتجرة الّشعرة ه عدا من أ ة یوسف عل ات وّظف شخص ، فالشاعر في هذه األب
اعوه و رموه في  الّسالم التي جاءت في خاتمة الّدیوان رمزا للمعاناة من اإلخوة عندما 

عرف أّن لها إخوة لكّنهم رموها  ه لدولة فلسطین التي  الجب، و لعّل الشاعر هنا یرمز 

                                        
  1-  بن النو فرد: جني الجراح، ص11.
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في أید العدو و بذلك فقدت فلسطین إخوتها، فإخوة یوسف رمز للعرب الذین تحالفوا مع 
ة.  اس یوّضح  هنا الّشاعرفاألعداء من أجل سقوطها طمعا في المال و لقضاء مصالح س

ه العرب     تهاونها في الدفاع عن دولة فلسطین.  عنما آلت إل

ه ومن استخدام الشاعر لمختلف الرموز التار  ة و وعل ة نجد  األسطورةخ  أنو الدین
عي تأثیر هاته الرموز في القارئ  رها ترجع الذاكرة  ألنهالشاعر  الزمن الجمیل  إلىبذ

ذلك تحن القلوب إلى مثلها في مالواقع  و ذلك حاجتنا  األل عي  ،فهو قد اكسبها  إلیها،و
اة في الوجود وقام بر صفة  الماضي ،واستحضار الرموز في القصائد الح ط الحاضر 

قوم بتبیین  عادالشعرة  وٕاعطائها صفة التمیز و إثرائها للقصیدة   ،التجرة الشعرة أ
ة علیه ذلك بروزها وغناها  وٕاضفاء سمات الجمال   ا.و

 

  

  

 



 

 الفصل الثاني
قاعي في دیوان  یل اإل ة التش "راحجني الج"جمال  

قاع الخارجي   أوال:اإل

قاع الداخلي ا:اإل  ثان
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قاع-أوال   الخارجي: اإل

ة األنواعللشعر ممیزاته تمیزه عن غیره من  أنال شك   یل  أهمها،ومن  األدب التش
قاعيالوزني  ونین نجدهما في عالم الشعر دون غیره لما لهما من  واإل ارهما م اعت

قاع الخارجي فيطرب في األذن  تمثل اإل   :و تأثیر في السامع و

ع الكثیرة التي لقیت االهتمام الكبیر من قبل الدارسین و : الوزن -1 وهو من المواض
م،المنظرن  م ألنه من ممیزات الشعر العري القد والوزن هو مجموع  « منذ القد

الت الذ یتألف منها البیت    1»التفع

ارة عن غطاء مائي على األرض له فوائد جمة و منافع ال حصر « حر هو ع وال
قة تحتاج لشاعر غواص لها،أما  عد الخلیل عم حور الشعرة صارت منها للشعراء  ال

اتها أم قلت ثرت أب    2»یدخل إلى أعماقها ،فیخرج دررا ثمینة تتمثل في قصائد شعرة 

م أن قصائد الدیوان من  ح حور  وعند دراستنا للدیوان نجد أن الشاعر قد مزج بین ال
حور الموجودة    نجد:الشعر الحر، ومن ال

الته فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن و الشطر  :حر المتدارك-أ  حور الشعرة و تفع من ال
  .3الثاني فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن

  حینما    :                         ونجده في قوله

/0//0  

 فاعلن

                                        
)، 1996، ص165. قا الشعر العري، منشورات جامعة حلب،(د ب)، (د  : موس   1- محمود فاخور
1، 2010، ص20. ة ، دار أسامة ،عمان، ات علم العروض و القاف   2-خضر أبو العینیین:أساس

1، 2012، ص47.   3- عادل حرز الدرة: أوزان الشعر، دار غیداء للنشر،(د ب)، 
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ا مبتهجة   تكون الدن

//0/0  /0/0   /0///0  

  فعل فاعل فاعل فعلن

  قد انسجمت في رقاد أكون 

//0  ///0 //0/ /0//0/0  

  فعل    فعلن   فعل  فعل   فعل  فا   

ه تغیرات حر المتدارك دخلت عل  زحاف الخبنوهي  في السطر الثاني وهنا نجد 
حت  علة القطع و ،فعلفي  وعلة القطع فعلن  وزحاف الخبن في ،فاعلفي فاعلن أص

ضا زحاف الخبن  فعل علة القطع فيوفي السطر الثالث نجد زحاف الخبن و  وحدث أ
ضا الخبن و علة القطع في تفعیلة  ،فعلن في التفعیلة ،و في التفعیلة  فعلو نجد أ

التغیر  أناألخیرة نجد علة الحذف أ حذف الوتد المجموع.في هذا المثال نالحظ 
الت  األول    .األخر الذ طرأ على التفعیلة الح تغیرات على التفع

ه الثقات       فاعالتن فاعالتن الرمل حر-ب  حر یرو : ومفتاحه رمل األ
 1فاعالتن

 

  

فة                        :في قوله    للمنادیل الره

                                        
ة دار الثقافة للنشر و ا -1 ت ة،م سر الكافي في العروض و القاف مر علي:الم صل حسین طح لتوزع ،عمان ف

،دت،ص . 51االردن ،د  
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  /0//0/0/0   //0//0  

 فاعالتن    فاعالت  فا  

  صهیل خیول متوحشة      

//0/ //0/0 ///0///0  

  عالت فعل فعل فعلن فعل

الحافر ح    تضرب الر

/0//0/0//0/0//0  

  فاعالتن  فعل  فاعال

ر من السطر االول الى السطر الثاني  في تفعیلة  ان هناك تدو في هذا المثال 
ل، فاعالتن ان هناك زحاف الخبن و علة القطع في و حدث زحاف الش وفي الثاني 
وعلة القطع و زحاف الخبن في التفعیلة  ،فعلن زحاف الخبن في تفعیلةفعل و تفعیلة 

و في األخیر هناك علة  فعل علة القطع وزحاف الخبن في تفعیلةون،فعلألخیرة ا
  . فاعالالحذف  حذف سبب خفیف من التفعیلة 

ذلك  انت هناك وهنا  الت حیث  ثیرة طرأت على مستو التفع نر تغیرات 
  زحافات وعلل مختلفة .
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ط-ج س سط األمل  مستفعلن حر ال ه ی ط لد س فاعلن مستفعلن :ومفتاحه إن ال
  1فاعلن

 ونجده في قوله:

ك       المح في عین

/0///0/0/0/  

  مفتعلن فعلن م

  احوال الطقس

/0/0/0/0/  

  فاعل مستفع

ا   أتن

////0  

  فعلتن

 فعلنتفعیلة وعلة القطع في  مفتعلن نجد زحاف الطي في التفعیلة األولفي السطر 
ر من السطر األول إلى الثاني في تفعیلة  زحاف ، و السطر الثاني   مفاعلوتدو

ل  ف الش ،وفي السطر  مستفع وحدثت علة القصر في ،مفاعلفي تفعیلة خبن و 
  فعلتن.األخیر نجد زحاف الخبل في تفعیلة 

ضا نلحظ تغیرات طرأت من أول تفعیلة إلى آخر تفعیلة   .وهنا أ

                                        
، ص40   1-المرجع الساب
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حور الكامل   متفاعلن متفاعلن متفاعلن حر الكامل-د مل الجمال من ال :1   

  دمروك حتى راسك  ونجد قوله:

///0/ //0/0/0  

  متفاعل متفعلن

  هذه خصالت شعرك

///0 /0 /0/0/0/0  

  ن  متفعلن متمتفاعل

عضك   هاانا ..اجمع 

/0//0/0///0/0  

  متفاعل فا مفاعل

،وزحاف الخزل في تفعیلة متفاعلعلة القطع في تفعیلة ظهرت  األولفي السطر 
ر من  مفتعلن،وفي السطر الثاني نجد زحاف الخزل في تفعیلة مفتعلن  ونجد تدو

، متفافي تفعیلة  اإلضمارالسطر الثاني الى السطر الثالث ونجد علة الحذذ وزحاف 
  متفاعلنجد علة القطع  األخیرةوفي التفعیلة  مفاعلن وزحاف الوقص في تفعیلة

ه من قة نصل  وعل حور  أن إلىخالل تحلیلنا للمقاطع السا ستخدم ال الشاعر لم 
ار القصائد من الش اعت حور،ما في الشعر العمود   عر الحر لذلك نراه مزج بین ال

ط و المتدارك و الكامل و الرمل  س الت ذلك جاءت إلى اإلضافةال حور تفع  هاته ال
حیث نجد الكثیر من الزحافات و العلل واضحة علیها، و   ناءا علىمختلفة و متنوعة 

                                        
ة،ص44. سر الكافي في العروض و القاف مر العلي،الم صل حسین طح   1- ف
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اته الشعرة مما اثر  یبرره هذا نجد هذا االستخدام ة على خطا اس الحالة الوجدان انع
ات.على    أوزان األب

ة وهذا ما سنحاول  العناصرومن  ة عن الوزن نجد القاف ذلك التي ال تقل أهم
  .األتيدراسته في 

  

ة:- 2   القاف

ة في لسان العرب القفو: مصدر قولك قفا  «بن منظور في قوله ال جاء مفهوم القاف
ة ألّنها  قفو البیت و سّمیت القاف ة في الّشعر الذ  ع الشيء و القاف قفو و هو أن تت

انت تحمل «. 1»تقفو البیت انت تمّثل الصوت األبرز في الّنظم العري و قد  حیث 
ة و الّسحر ما حمل األقدمین على الّتدقی في دراستها حّتى  ة و الجاذب من األهم

ه اسم القوافي عه الشاعر في  «.2»وضعوا علیها علما أطل عل وهي دراسة ما یّت
اته حدث نوع من التناس و التناسب بین أب حیث یلزم نفسه حّتى  ات    .3»أواخر األب

ات من « ة عّدة أصوات تتكّرر في أواخر األب ق ة الموس ة الّنقد و هي من الّناح
قاعا تطرب له  لة إ   .4»األذنالقصیدة مشّ

  

                                        
  1-  ابن منظور: لسان العرب، ج15، مادة قفا، ص195.

، سورا، ص16. اعة و النشر، دمش یل الشعر و اللغة الشعرة، دار رند للط ات الّتش : في تقن   2-  ثائر العذار
4، 2005، ص11. اع و االبتداع، دار غرب، القاهرة، مصر،  قى الّشعر بین اإلت ان صالح: موس   3-  شع

4 -  ،( ة، الجزائر، (د  ة، دیوان المطبوعات الجامع ّسر في العروض و القاف شي ناصر: الم ، 2007لوح
  . 150ص
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ة،و   ة، المتراك ومن أنواع القوافي في الّشعر العري نجد " المترادفة، المتواترة، المتدار
  نجد  الّشعر الدیوان و من القوافي الواردة في  1المتكاوسة"

ة المترادفة-أ  س فیها بین ساكنیها أ متحرك، و التقى فیها « : القاف و هي التي ل
  .»2الّساكنان

  أّیها الّنور العنیدو تتمّثل في قول الّشاعر       

  أیها الحزن الّسعید    

هف الّشك وحید           3أنا في 

ة مترادفة (// ات جاءت القاف و  ) متمّثلة في لفظة عنید، سعید، وحید00و في هذه األب
س الّشاعر. ة معّبرة عن أحاس   جاءت متتال

  حدیدوجهي و في مثال آخر قوله:      

  زهر حدید                                    

  دمعي حدید                                       

د                                  4أّیها الّنور الشر

ة للّشاعر. عة تبّین الحالة الّنفس ة مترادفة و متتا ذلك جاءت القاف   و هنا 

ة المتواترة-ب  ة واحدةو هي «: القاف س فیها بین ساكنیها إّال حر   .»5التي ل

                                        
)،(دت)،ص05. ة الخانجي ،القاهرة،مصر(د ت ة،م ة و االصوات العر   1- ینظر:محمد عوني عبد الرؤوف،القاف

الي محمد الناص - 2  ةالدو ة و القاف )، (د ت)، صFGAL منشورات ،ر: جامع الدروس العروض    .126، (د 

  3-  بن النو فرد: جني الجراح، ص104.
، ص104.   4-  المصدر الساب

ة، ص126.  ة و القاف الي محمد ناصر: جامع الدروس العروض   5-  الدو
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  دّمروك حّتى رأسك             و نجدها تتمثل في قوله:

  هذه خصالت شعرك                                            

عضك                                                  ها أنا..أجمع 

  ها أنا.. أموت حذوك                                                 

ك                                                      ّلهم صو   1زحفوا 

ة متواترة (/ عضك، 0/0و في هذا المقطع نجد القاف لمة رأسك، شعرك،  ) متمثلة في 
ة للّشاعر الحزنة و لما یراه من  ة للحالة الّنفس ك فجاءت هنا استجا واقع حذوك، صو

م.   أل

ة-ج ة المتدار عدها صوت ساكنالقاف تان  . و مثال 2: و هي التي تجتمع فیها حر
  ا حسنهاذلك قول الشاعر:             

غیر على شعرها                               و الموج 

  ا سحرها                                   

  3من ثغرها فو الّشمس تعز                            

ة (// ة المتدار )، حیث جاءت معّبرة عن الّتجرة الخاصة 0هنا نسجل حضور للقاف
ة.   للشاعر في وصفه للحبی

قوله عض القوافي مجّمعة في مقطع واحد    :و قد نجده استخدم 

                                        
  1-  بن النو فرد: جني الجراح، ص97.

ة، ص5.  ة و األصوات اللغو   2-  محمد عوني عبد الرؤوف، القاف
، ص74.   3- المصدر الساب
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الحافر ح    تضرب الّر

  و تدك

ل قلب جائر   ترة 

  الّرموش 

  تحّرر الظفائر

  1تهّشم الّصخر مشاعر

ة متواترة  ة  حافرفي الّسطر األول جاءت القاف و في الّسطر الثاني جاءت القاف
لمة  متكاوسة ع تدكّ في  لمة نجده و الخامس و في الّسطر الثالث و الّرا ا متواترة في 

  .فائر، جائر، موش

ضا    قوله:و على سبیل ذلك أ

  رمیت دفاتر 

  طردت أحالمي      

  عار الكلمات ...  الملّطخة                 

  حّطمت.. دواتي            

شتي                  سرت ر

  2و شنقت.. أفكار                     

ة  ة متدار قاف ة استهّل المقطع  في هذه المقطع نلمس مزج الّشاعر للقوافي ففي البدا
ع  تر  ة متواترة  و في الّسطر الثاني و الثالث و الرا    ،لمات ،يالم ،جاءت القاف

                                        
، ص109.   1-  المصدر الساب

  2- بن النو فرد:جني الجراح،ص107
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ة ،واتي ة المتدار ة األولى المتمثلة في القاف عود للقاف  بینما في الّسطر الخامس نجده 
ة المتواترةشتي عود مّرة أخر للقاف   .ار  ، و في األخیر 

قوله: فه ألنواع من القوافي    وفي مثال آخر یوضح توظ

طفولتي   أن ارض 

طفولتي      أن العب 

رها قوتي      الزلت اذ

  وتتشبثي بلعبتي      

رها رغبتي                 1الزلت اذ

ذلك السطر الثاني ، األولفي هذا المقطع نجده استفتح السطر  ة  ة متدار بینما قاف
ة. ة متدار قاف ة ،والسطرن األخیرن ختمهما  ة متراك   في السطر الثالث تتداخل قاف

قة نالحظ ان الشاعر قد مزج ونوع بین القوافي في مختلف المقاطع  في األمثلة السا
ة حیث نجدها تارة ترد  ة ومرة متدار عدها تأتي متراك عدها نجده ترد م أخر و  تواترة و

لاألمثلةمتكاوسة إلى غیر ذلك من  عود  ، وقد نبرر مجيء هاته القوافي بهذا الش
س ةالدا و المشاعر لألحاس عضها  خل التي تتجاذب الشاعر فهي متضارة  في 

عض تتخللها حاالت الحزن و  ر فهي  األلمال و الحسرة و الحنین و الشوق و الذ
ة    للشعور.مالئمة للتجرة المعاشة من طرف الشاعر بذلك جاءت ملب

ة على المقاطع الشعرة  عض السمات الجمال ضفي  ذا  ة ه تبین  ألنهاواستخدام القاف
اطني.ترك الشاعر العنان لمشاعره و ما یختلج في عالمه    ال

                                        
  1-المصدر الساب ،ص80.
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ا قاع-ثان تمثلالداخلي: اإل مجموعة العناصر التكرارة الموقعة التي تغني   « في و
ا النص ق    1»موس

  الّتكرار - 1

حت مشاعة عند الّشعراء،  عتبر الّتكرار في الّشعر المعاصر من األسالیب التي أص
ة من حیث اعتماده فاستخدامه  عّد ظاهرة لغو ح من ممّیزات القصیدة، فهو  ثرة أص

عد  ة بین الكلمة و الجملة، فهو  یب ة على العالقات التر طة و المر س في صوره ال
ارة بلفظها  لمة أو ع ر  الّتكرار هو إعادة ذ ة، و المراد  م أسلو ة ذات ق الغ وسیلة 

مّثل ظاهرة في القصیدة الحّرة. حیث أ2و معناها في موضع آخر ح  . فیلجأ 3ص
عتمد علیها على التأثیر الذ  الّشاعر إلى الّتكرار في وصفه وسیلة من الوسائل التي 

ررة في نفس المتلّقي ه 4تحدثه الّكلمة الم تا . فابن رشی قد عّدد أغراض الّتكرار في 
قول  ّرر اسما إّال على «العمدة ف وجه الّتشو و االستعذاب إذا  ال یجب للّشاعر أن 

ضا 5»ان التغّزل أو نسیب قول أ ما  ر  «.  ه بذ ة و اإلشارة إل أو على سبیل الّتسو
ا موجع أو على وجه  ان عتا ان في مدح أو على جهة الوعید و التهدید، إذا  إذا 

اب المدح، و ان رثاء و تأبینا أو على سبیل االستغاثة و هي في  قع  التوّجع إذا 

                                        
،مج-1 قاعات البدیلة في الشعر العري،مجلة دمش فة واال قاعات الرد  ،قسم اللغة1،ع23عبد الفتاح النجار:عن اال

ة،االردن،ص ز اللغات،الجامعة الهاشم ة،مر .122العر   
  2-  رمضان الصّاغ: في نقد الّشعر العري المعاصر، ص211.

  3-  المرجع نفسه، ص211.
ة الّتكرار في القصیدة المعاصرة، عدد  - 4  ة و 3و 2أمال دهنون: جمال ة اآلداب و العلوم االنسان ّل ، ،مجّلة 

ة، ضر االجتماع رة، الجزائر، جانفي ،جامعة محمد خ    ، (د ص).2008جوان  -س
: العمدة في محاسن الّشعراء، ص75.   5 -  ابن رشی
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ض م و الّنق ضا على سبیل الّته قع أ . 1»الّتكرار في الهجاء على سبیل الّشهرة و 
م. ، االستغاثة، الّشهرة، و الّته ین، الّتشو ید، الّتثبیت، الّتم   فأغراض الّتكرار هي الّتو

  و من أنواع الّتكرار:

   2و هو من الّتكرارات المشاعة في القصائد الّشعرة. تكرار حرف-أ

ة الحب"    قول الّشاعر في قصیدة "ثالث

  اهدئي..

  قد ال نصلح ألكثر من قلب

  قد ال نّتسع ألكثر من جسد

  3قد نمسي لهذا الوطن

فید الّتحقی لكّن الّشاعر  ع و هو حرف  التتا نجد تكرار الحرف قد ثالث مرات 
ون هو من یّلم  قنع نفسه أّنه ّرما  شمل القلوب. و استخدمه على سبیل الّتمّني، فهو 

ضا:   قول أ

ك ال   ت

  فكم من ّنخلة لناقة...؟

م من ناقة لجمل   و 

افي جسد..؟ ف م ضاعت من قافلة...    4و 

                                        
، ص76.   1-  المصدر الساب

ات التكرار في القصیدة المعاصرة، دص.   2- امال دهنو ن : جمال
  3- بن النو فرد: جني الجراح، ص46.

  4-  المصدر نفسه، ص47.
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م و قد تكّرر ثالث مرات فجاء على سبیل التوّجع إال  و الّتكرار هنا جاء عبر الحرف 
  أّن غرضه هو المواساة و الّتخفیف.

لمة -ب لمة تكرار  سط ألوان و هو تكرار  عتبر من أ تستغرق المقطع أو القصیدة و 
  .1الّتكرار و أكثرها انتشارا

قول:   و 

تي غرف من عذو ان    و قد 

  آه مهجتي

  ...أغرقتني 

  ...أغرقتني     

  ....2أغرقتن         

عّبر عن ألمه و حسرته و  عدها حذف ل فجاء تكرار لفظة أغرقتني ثالث مّرات و جاء 
د على صدق    مشاعره.یؤّ

قول:   و 

  

  صعب

ّل فجر جدید   مع 

  أن نبدأ من جدید      

                                        
ات التكرار في القصیدة المعاصرة، د ص.   1-  أمال دهنون: جمال

  2- بن النو فرد: جني الجراح، ص79.
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ّل مساء أنتهي من جدید   1و أنا في 

ة  شها و عن صعو ع عّبر عن الحالة التي  و هنا تّم تكرار لفظة الجدید ثالث مرات ل
  و قساوة الوضع.

  

ضا: قول أ   و 

اء.... تموتین   في قبر الض

  اجرئي

  و اجرئي

  2جرئيقدر ما تشائین... ا

غة فعل األمر و یدّل على التأّكد على فعل  هنا جاء الّتكرار في لفظة اجرئي على ص
  ذلك األمر و عدم الّتراجع.

 " ضا في قصیدة "المؤامرة الكبر قول أ   و 

تب خ  ذا التار   ه

ان   حین جاء یرعانا األمر

قاره ُجّنت   عدما أ

  عدما صرنا دخان

ة أمست ذا العرو   ه

                                        
، ص65.   1-  المصدر الساب

  2 - بن النو فرد: جني الجراح ، ص52.
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ة..   أكذو

ان انت ب   عدما 

ة انت عذو   1عدما 

ات أرع مّرات على مستو األسطر لیرد بها تأكید  عدما في هذه األب لمة  جاء تكرار 
ام العرب من تهاون، فجاء الّتكرار  عدما فعله الحّ قوله و تعّبر عن تحّسره و ألمه 

ة للّشاعر. عّبر عن الحالة الّنفس   ل

ل مقطع ح تكرار على مستو المقاطع -ج ة  ّرر الشاعر الّلفظة في بدا   یث 

  قولف

  

  في المقطع األول: 

  أكتب أّیها الفتى

  أكتب... قبل أن أنسى

قول   :و في المقطع الثاني 

ا صغیر    أكتب 

ر   2عبثا أن نس

                                        
، ص95.   1- المصدر الساب

  2-  بن النو فرد: جني الجراح، ص33
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ة فجاء على سبیل  د على فعل الكتا جاء الّتكرار للفظة أكتب عبر مقاطع القصیدة لیؤ
اه القارئ و التوّجع و التحّسر  شّد بها انت ة، فجاء بهذه الّطرقة ل لیبرز حالته الّنفس

ذلك لمحاولة شّد داللة الّلفظة یزه علیها و    .تر

قول   وفي مثال آخر نجده 

  أمطر ..                 في المقطع األول: 

  و دعي البرق                                   

قول:  ة المقطع الثاني  ..   و في بدا   أمطر

  فثم شیوخ.. و مرضى                                  

قول: ة المقطع الثالث ف ..  و في بدا .. أمطر   أمطر

  على زجاج الّنوافذ                                 

قول:  ع ف ة المقطع الرا .. و في بدا .. أمطر   أمطر

  1و أنسي وحدتي المتوّحشة                                 

غة فعل  ص لمة أمطر و التي جاءت  ّررة هي  في هذه المقاطع نجد الكلمة الم
یز علیها لما  رة األساس في القصیدة، و ألّن الّشاعر أراد الّتر ارها الف اعت األمر 

ئة، و مع تحمله من عّدة دالالت فمع األمطار تطّهر األرض من األمراض و األ و
ار، و مع األمطار تزرع األرض و تسقى  األمطار تأتي الخیرات و تفرح الّصغار و الك
اة. فهنا جاء الّتكرار  ات، و مع األمطار تحّق الّدعوات، في األخیر هي رمز الح الّن

ه تأكید رغبته و إصراره علیها. ا لیرد    متوال

                                        
، ص59.   1-  المصدر الساب
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ل منها بجنب وهو أن ترد لفظتان : تكرار الّتجاور-د متماثلتان في البیت، تقع 
ا منها   1.األخر أو قر

او من أمثلة ذلك:           ا..من وصا   وصا

ا                             ا ا.. من ح ا   2ح

ا وهنا تم تكرار الكلمتین  ا ووصا ذلك الكلمتین  وصا اطرقة التجاور، ا ا و ح ا  ح
عني بها الكثرة و التعدد.   و

  أمطر ..أمطر ذلك قوله:                 و

  إبرازها.ن على سبیل تأكیدها و الكلمتان متجاورتا توهنا جاء

  قول: آخرمثال في و 

ة  ي في ضح   وت

  وتموت ...تموت

  3تموت..في غفلة

لمة  ضا تكّررت  غرض تأكیدها. تموتوهنا أ   صفة متجاورة 

ارزتكرار الجملة -د ن تكرار الجملة  ثرة في قصائد الّدیوان إذ نجد مثالین  : لم 
قول:   فقط ف

ّ المستحیل   و ح

ع اآلن بیننا   الذ تّر

                                        
قاعات البدیلة،ص147. فة و اإل قاعات الرد   1- عبد الفتاح النجار،عن اإل

  2-  بن النو فرد:جني الجراح،ص82.
  3-  المصدر الساب ، ص115.
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ك   أحّن إل

ك.. أقسم القلم   1أحّن إل

كو هنا تكّررت جملة  قول: أحّن إل قصد الّتأكید علیها. و في مثال آخر    مّرتین 

خ ت الّتار س   أ

ت   إن أنا س

ت الّسماء یف تس   و 

عي..   طرقا لالجئین صمات أصا

ت الّسماء یف تس   و 

اء و المرسلین   2و اسرائیل تحرق مدینة األنب

ّرر جملة  ت الّسماء و هنا نجد الّشاعر  غة االستفهام الذ یف تس ص التي جاءت 
حدث في فلسطین. ه حول ما  قدر تأكید حیرته واستغرا ا    ال ینتظر منه جوا

ح النغم أكثر قدرة على استثارة المتلقي و التأثیر  " ص ا، ف ق حق توازنا موس فالتكرار 
.إذن من خالل التكرارات الموجودة نجد أن الشاعر استخدم أنماطا مختلفة 3"في نفسه

ضا ما  من التكرارات ،من تكرار الحرف إلى تكرار الكلمة إلى تكرار جملة و التكرار أ
الستخدام یبرز لنا قدرة الشاعر على استخدام التكرار و توزعه بین المقاطع وهذا ا

غرض الحیرة ومرة أخر جاء لیبین  غرض التأكید  وتارة جاء  ة فتارة جاء  طرقة فن
یز علیها ولوضع القارئ في حیرة من خالل مالحظته لجملة  غرض التر رة ما  ف

ات على النصو  ه هذا التنوع أضاف جمال   ص الشعرة التكرارات وعل

 
                                        
  1-  بن النو فرد:جني الجراح،ص28.

  2- المصدر نفسه،ص67.
ات التكرار في القصیدة المعاصرة،(دص)   3- آمال دهنون :جمال
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  تكرار األصوات: -2

: ة تنتجها أعضاء الّنط فتخرج منها على  الّصوت الّلغو هو حدث أسناني و حر
ات تنتقل عبر الهواء  ل ذبذ ة إلىش   .1أعضاء الّسمع، و هو أصغر وحدة صوت

حسب صفاتها  ة  صّنف علماء األصوات القدماء منهم و المحدثین أصوات الّلغة العر
ة تجعل منها أزواجا ترطها عالقة ومن هذه  ة تقابل الّصفات ما یدخل في عالقات ثنائ

ة تمّثل انعدام هذه  ة صفة سلب ة تسم الّصوت و الثان تالزم تكون إحداها صفة إیجاب
  الّسمة، من ذلك صفة الّجهر و الهمس

ة حال الّنط الّصوت المهموس:-أ  إذن هو الّصوت الذ ال تتذبذب األوتار الصوت
 ، ه، و األصوات المهموسة في الّلغة عند المحدثین هي (ت، ث، ح، خ، س، ش، 

. و جاءت همسا من اّتساع مخرجها لتخرج للفضاء 2) ، ص، ف، ق، ك، هـ
ة ار نماذج  فقط من قصائد  و.3متفّش حیث تم اخت الجدول التالي  ن تمثیلها  م
 الدیوان:

                                        
ة، جامعة المسیلة، ص2. ات، قسم اللغة العر ات، مجلة اللسان اس الصوت ش: دروس في مق   1-   عبد الصمد لم

  2-  المرجع نفسه، ص3.
)، 2006، ص292.  ستان المعرفة، (د ب)، (د  ة  ت ة في شعر شوقي، م قاع ة اإل   3-  محمود عسران: البن

األصوات 
  المهموسة

 البهجة
  منشودةال

أنشودة 
اة   الح

من أغاني 
سطاء   ال

ضفاف 
  حبیبتي

حتى ال 
  أتشّوه

لن 
  تأتي

حینما 
أّولني 
  الحب

اسرة 
  الموج

الّنادل یراسل 
ال   سندر

  65  50  41  16  21  31  60  61  23  ت
  05  00  02  00  01  01  04  01  02  ث
  18  09  11  07  03  09  06  04  10  ج
  12  01  04  05  02  03  04  02  04  خ
  37  23  06  03  04  14  15  29  14  س
  04  01  01  03  02  01  2  1  05  ش
  03  05  01  02  00  01  04  03  00  ط
  01  02  01  01  00  01  01  02  00  ظ
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ة تكرار األصوات المهموسة3جدول رقم(                مثل نس  (  

" ثالث مئة وأرعة 374س التاء تكرر"من خالل الجدول أعاله نجد أن الحرف المهمو 
عون  ثرة في أ  وس عده حرف  ،أسنانيغلب القصائد وهو حرف انفجار مرة و  و
عون 173"الكاف  ان أهو صوت انفجار مهموس و  "مئة وثالثة وس قي و قل تواترا ط

عده حرف الفاء تكرر  من التاء، حرف احتكاكي "وهو  " مئة وستة وأرعون مرة146"و
ا أسناني ه حرف السین 1 "شفو تشترك في نطقه الشفة السفلى مع األسنان العل ل و

ان أقل تكرارا مئة وخمسة وأرعون   145:ـب مرة وهو حرف احتكاكي مهموس لثو و
أمن الفاء  عة عشر مرة   117بـ عده صوت القاف  تيو ان أمئة وس قل تواترا من و

قة وهو حرف انفجار حلقيالحر  عده یرد حرف الهاء ،وف السا  مرة مئة خمسة 105 و
م أان  ه حرف الج ل  مرة  77قل تكرارا من القاف  وهو حرف احتكاكي حنجر و

عون  ع وس عده حرف الصاس روهو صوت احتكاكي حلقي ، و مرة وهو  41د ذ
أتي الخاء بـ  عة وثالثون  37صوت مهموس لثو مطب ومنه  مرة هو حرف س
عده صوت الشین بـ  قي و مرة وهو حرف غار عشرون   20مهموس احتكاكي ط

ه حرف الطاء تكرر ل مرة وهو صوت انفجار مهموس تسعة عشر  19لثو ،و
عض القصائد ،و في األخیر نجد الظاء  أسناني مطب حتى أننا نلحظ عدم وجوده في 

قة وهو صوت لثو تسع   9 ة قلیلة جدا اقل من الحروف السا مرات وتم تكراره بنس
عض النماذج . ذلك نالحظ انعدامه في  ،   مطب

                                        
،1982،ص175.1 ع الفرزدق التجارة،دب،   1- محمد علي الخولي :معجم علم االصوات ،مطا

  29  13  16  06  09  25  15  19  04  ف
  21  20  13  04  05  12  16  17  09  ق
  40  20  19  06  05  09  34  26  14  ك
  16  10  14  08  05  11  16  12  13  ه
  13  03  05  04  02  05  03  02  04  ص
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قة نخلص إلى أن الحرو  ة ف المهمو من خالل النتائج السا سة منها ما تكرر بنس
ة جدا،  ة قلیلة جدا عال عض حد عدم حضورها  إلىالمقابل وردت أصوات بنس في 

  .القصائد

ة حال الّنط بها، و  األصوات المجهورة:-ب  هي األصوات التي تشتد األوتار الصوت
، ل، ح، غ ، ع، األصوات الّصامتة المجهورة في الّلغة هي (م، ض،  د، ز، ر، ن، 

التالي:1و) عض قصائد الدیوان   . و نجدها في 

ة تكرار األصوات المجهورة4جدول رقم(         مثل نس  (  
اء  أرع 483ومن خالل تحلیلنا للجدول أعاله نر أن أكثر الحروف تكرارا هو حرف ال

ة حرف  مئة وثالث وثمانون  ة الثان ه في المرت ل مرة،وهو حرف انزالقي غار و
ة و  أرع مئة وأرع مرات 404الالم انت عال ة تواتره  هو حرف جانبي  ذلك نس

                                        
ات، ص3.  اس الصوت ش: دروس في مق   1-  عبد الصمد لم

األصوات 
  جهورةالم

 البهجة
  منشودةال

أنشودة 
اة   الح

من أغاني 
سطاء   ال

ضفاف 
  حبیبتي

حتى ال 
  أتشّوه

حینما   لن تأتي
أّولني 
  الحب

اسرة 
  الموج

الّنادل 
یراسل 
ال   سندر

  59  52  36  14  06  19  52  47  36  م
  04  01  02  02  00  05  03  01  04  ض
  30  15  19  11  06  06  16  26  20  د
  03  08  03  01  02  03  02  00  00  ز
  39  37  21  09  11  22  32  30  10  ر
  63  53  34  10  17  32  44  52  35  ن
  72  68  48  27  17  19  49  77  27  ل

  36  71  58  58  21  23  56  84  77  
  21  29  16  09  08  10  23  20  08  ح
  09  05  08  01  01  02  09  04  02  غ
  35  13  16  07  13  11  18  26  12  ع
  32  35  27  17  14  34  39  45  29  و
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ه حرف النون  نفي لثو تواتر صوت أمرة وهو  ثالث مئة وأرعون  340ب:لثو و یل
م  عده حرف الم ، و عد الحرف الساب ة  ة عال ثالث مئة وواحد  321ذلك بنس

م یرد حرف الواو ب وعشرون مرة  عد الم مئتان و  269وهو صوت انفي شفتاني،و
ة أ ذلك انفي شفتاني  تسع وستون مرة  وتكرر بنس قل من الحرف الساب وهو صوت 

ه حرف الراء  أتي  مئتان و خمسة عشر مرة  215و یل مرة وهو صوت تكرار لثو و
مرة وهو صوت احتكاكي حلقي ومن مئة و واحد خمسون  151عده حرف العین تواتر 
قة ،ومنه مئة و تسع وأرعون  149عده نجد حرف الدال  مرة اقل من الحروف السا

انت نسبته قلیلة  أتي الصوت المجهور الحاء وهو صوت مزجي غار لثو و
ه حرف الغین ب120ب ل قي واحد وأرعون  41مرة و مرة وهو صوت احتكاكي ط

ه ل ة وجوده قلیلة أرعة وعشرون 24حرف الزا ب و انت نس مرة وهو صوت لثو و
ضا وفي األخیر نجد صوت الضاد  مرة حرف احتكاكي لثو اثنان و عشرون  22أ

ة القلیلة جدا.    مطب  وهو الصوت الذ اخذ النس
رر األصوات  عدما أجرنا إحصاء لألصوات المهموسة والمجهورة نجد أن الشاعر  و
ة  اطن ة  عبر عن حالة وجدان ة اقل من تكرار الحروف المجهورة،ألنه  المهموسة بنس
حاول أن ینقل ذلك  ش ذلك اإلحساس فهو  ال تشعر بها إال النفس الشاعرة التي تع

 األصوات أماتدعى استخدام الحروف المهموسة ،العلن وذلك اس إلىالالشعور الخفي 
ة الشاعر في نقل  ثرة في القصائد لتعبر عن رغ قوة و  المجهورة فنالحظ بروزها 

صالها  لآلخر فالمجهورة  ش في واقع 1 "تمثل القوة و الوضوح "رسائله و إ ع فالشاعر 
ثرة   إلىضطره  نوناته لذلك تكررت المجهورة  یرغب التغییر و  ألنهالبوح عن م

وت والقنو  إلىالتحول و التطلع  دعو  مستقبل مشرف فهو یرفض الس  إلىو
                                        

ك:محمد  - 1  قاعصالح  ة ، ،الداخلي في شعر ابن الفارض اإل ة الدول ، 20عدد مجلة العلوم اإلنسان
   .94،ص2013،
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فسر مجيء وشالنهوض   ه هذا ما  األصوات المجهورة أكثر على حساب د الهمم، وعل
ذلك مالئمة للوضع الشعور وهذا ما  ات الخطاب أالمهموسة وجاءت  برز جمال

.   الشعر
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ة: و في خاتمة حث نخلص إلى النتائج التال   هذا ال

ع التّ  ة من المواض م و ظّلت متداولة إلى یومنا أّن موضوع الجمال ي عرفت منذ القد
  هذا ألّنها تكشف عن ممیزات الّنصوص الّشعرة و هي التي تجعل الّشعر ّشعرا.

ان من ضمن حقل الفنون الجمیلة  یل الّشعر  وخاّصة الّرسم إّال أّن وموضوع الّتش
ارات على سطح الورقة الشعرة،  حیث تجّسد الكلمات و الع الّشعر استورد هذا المصطلح 

ة. ة للعوامل الخارج   و الّشعر أكثر الفنون استجا

ة في یده حیث  ل شاعر و هي أداة أساس أّن اللغة الشعرة هي اللغة التي تمّیز 
قرة فضل ع تها  لها و حیو ل ذات شاعرة و هي وسیلة اّتصال بین الّشاعر  تكسب ش

شها  عا ة یجّسدها الّشاعر و  و العالم الخارجي و أن الّتجرة الّشعرة هي حالة وجدان
قة شة عم   معا

م  أنّ  ل قصیدة ّشعرة فهي تجس ه  الّصورة الّشعرة هي األساس الذ تقوم عل
ة عة الحّس ار و الخواطر لمشاهد الطب   ناك من یر أّنها هي الّشعر ذاته، و هلألف

ح الّشعر  ص ه  مّیز الّشعر عن الّنثر و  قاع هو الذ  قى الّشعرة أو اإل أّن الموس
ح  ل شاعر في استخدامه الصح قاعا في األذن و أكثر توازنا و یبّین قدرة  أكثر طرا و إ

حور و األوزان خاّصة في القصیدة الحّرة   .لل

ذل ك قد وّظف معجم داللي في دیوانه " جني الجراح " حیث مزج بین نجد أّن الّشاعر 
عة و الحب، فأعطى لكّل حقل حّقه و استطاع أن یتغّلب على  حقل األلم و األمل و الطب
الحب، فجاءت  ع الّنفس الحزنة  ش ما استطاع أن  صص أمل،  جانب الحزن برسم 

ة للّنهوض و المو  الخیر داع ّشرة  ما معظم قصائده م ة في الّتحّول و التقّدم،  اجهة رغ
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اه و یجسم ما یختلج في  عة و استعار منها ما یواف رؤ نجده استخدم عناصر من الطب
  نفسه في العالم الحّسي.

ة األفعال من  ات ، و بن ة األسماء من أسماء جمادات و معنو ذلك نجده وّظف بن
ّونت قصائده و بنت لغته الّشعرة و هذا ما أعطى  فعل ماضي و مضارع و أمر حیث 

مة و معنى للعمل الفّني.   ق

أسلوب النداء و االستفهام و  ة نجده استعان  ذلك في استخدامه لألسالیب اإلنشائ
عّبر عن معظم أحالمه  أسلوب األمر حیث مزج بینهم و من خاللها استطاع أن ینقل و 

س و مشاعر. ه من أحاس   و ما ینتا

ات و أكثر ما مّیز نصو  ر من تشخص ماد صه و زادها جماال هو براعته في الّتصو
ه الّشاعر. ما یرغب  ات و إكسابها صفات تتالئم  م معنو   و تجس

فه  الحاضر من خالل توظ قد شّلت ظاهرة الّرمز في شعره منطلقا لصلة الماضي 
ان الجانب الدیني ال اة دون نس ة و إكسابها صفة الح ات و رموز تارخ ّون لشخص ذ 

شخصیته، إضافة إلى استخدام الرموز األسطورة التي امتّص مالمحها من الماضي و 
م المعاش و بذلك  ستعیرها في الوقت الّراهن لعّلها تعینه على تحّمل الواقع األل حاول أن 
صنع اإلنسان عوالمه  ة  الّلغة و الّرغ عة الّتجرة، و مؤمنا أّن  جاءت منسجمة مع طب

  فتلك الّصور المستخدمة أظهرت و أضاءت جانب من جوانب الّتجرة الّشعرة. الجمیلة

ط و المتدارك،  س الكامل و الرمل و ال حور  ضا أّن الّشاعر قد مزج بین ال و نر أ
اإلضافة إلى ذلك  حور،  الت هذه ال فنجد أّن الكثیر من التغّیرات طرأت على مختلف تفع

عه في القوافي من متراك ة و ة إلى متواترة إلى غیر ذتنو لك فجاءت مالئمة للحالة الّنفس
قى الّشعرة. ة الموس   منه تشّلت جمال
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بیرة ألّنها تعّبر عن صرخة  صفة  و بتكرار األصوات خاصة المجهورة نجدها برزت 
ستثیر عواطفه و  فتح وعي القارئ و  عنصر الّتكرار عاّمة  الّشاعر من أجل التغییر، و 

اهه.شّد ان   ت

عّبر عن هواجسه و آالمه عبر استخدامه  ة نر أّن الشاعر استطاع أن  و في الّنها
قى شعرة فهو یرفض الهروب من  ة و صور و موس الت فّن لطاقات الّلغة من تش
محو صورة الموت و المستحیل ألّن ذاته  الواقع و یرفض استمرار الحزن و األلم و 

ة و ترغب في التطّلع إلى مستقبل  أفضل، و بذلك استطاع أن یتعّم في الذاكرة اإلنسان
ة و بهذه العناصر استطاع الّشاعر أن  جعل التجرة الّشعرة أقرب أن تكون تجرة ذات

ات قصائده الّشعرة.      ّون جمال

   



 

 

 المصادر و المراجع

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 قائمة المصادر و المراجع
	

   

 
103 

 

 القرآن الكرم

المصادر -أوال  

اة، بیروت، لبنان، 3أحمد رضا: معجم متن اللغة، ج  -1 ة الح ت  .1909، دار الم
ة المعاصر، دار المشرق،   -2 ط في العر أنطوان نعمة و آخرون: المنجد الوس

 .2003، 1بیروت، لبنان، 
ة مصطفى 3الجاحظ: الحیوان، تحقی عبد السالم هارون، ج  -3 ت ة م ، شر

ابلي الحلبي و أوالده،    .1965، 2ال
ابن جّني أبي الفتح عثمان: الخصائص، ت محمد علي النجار، عالم الكتب،   -4

 م.2010-هـ1431، 2بیروت لبنان، 
: العمدة  -5 ر الجیل، لبنان، ، دا1تحقی محي الدین عبد الحمید، مج - ابن رشی

5. 
اعة و النشر، بیروت، لبنان،   -6 ر للط الغة، دار الف : أساس ال ، 1الزمخشر

2006. 
ط، ج  -7 : القاموس المح اعة، مصر، 3الفیروزاد ة فن الط ، مادة وقع، شر

 ، (د ت).5
: تاج العروس من جواهر   -8 ض السید محمد مرتضى الحسیني الزید ف

ر ل4القاموس، ج اعة و النشر، بیروت، لبنان، ، دار الف  .1944، 1لط
الغة، ت محمود محمد شاكر، دار المدني،   -9 عبد القاهر الجرجاني: أسرار ال

)، (د ت). ة، (د   جّدة السعود
ع، ت.  -10 س أسالیب البد ع في تجن أبو محمد القاسم السجلماسي: المنزع البد
، المغرب، ع ة المعارف، الرا ت ، م  .19الل الغاز



 قائمة المصادر و المراجع
	

   

 
104 

 

ل) دار صادر، بیروت، لبنان، 3ابن منظور: لسان العرب، ج -11 ، مادة (ش
1 ،1997.  

 .2011، 1بن النو فرد: جني الجراح، دار الكتاب العري، الجزائر،  -12
: الصناعتین، ت. علي محمد البجاو محمد أبو الفضل  -13 ر أبو الهالل العس

سى الحلبي،  عة ع م، مط  ، (د ت).2إبراه
 

ا   المراجع -ثان
یل الّلوني في القرآن الكرم، عالم  -14 ة التش الكتب ابتسام موهون الصفار: جمال

 .2010، 1الحدیث، ارد، األردن، 
م نمر موسى: تضارس اللغة والداللة في الشعر المعاصر، عالم الكتب  -15 ابراه

 .2013، 1الحدیث، ارد، األردن، 
مان أحمد: الشعر الحدیث بین التقلید -16 ة  أحمد سل و التجدید، الدار العر

 .1989، 1للكتاب، 
س: زمن الشعر، دار العودة، بیروت، لبنان،  -17  .1978، 2أدون
ة لشعره، دار  -18 اب دراسة أسلو الني: بدر شاكر الس مان محمد األمین الك ا

 .2008، 1وائل للنشر، عمان، األردن، 
ة األنجلو المصرة، ال -19 ت ان العري، م انة: الب ، 2قاهرة، مصر، بدو ط

1958. 
ة المعاصرة و  -20 قة الشعرة على ضوء المناهج الّنقد شیر تاوررت: الحق

 .2010، 1النظرات الّشعرة، عالم الكتب الحدیث، ارد، األردن، 
ة و  -21 الغیو و األسلو ة و ال : المصطلحات اللسان بوطارن محمد الهاد

 ،(  .2008الشعرة، (د ب)،ن (د 



 قائمة المصادر و المراجع
	

   

 
105 

 

اعة ثائر العذار  -22 یل الشعر و اللغة الشعرة، دار رند للط ات الّتش : في تقن
، سورا.  و النشر، دمش

الغي عند العرب،  -23 ة في التراث النقد و ال جابر عصفورة: الصورة الفن
ز الثقافي العري، بیروت، لبنان،   .1932، 3المر

ة في النقد األدبي، أزمنة للنشر و  -24 التوزع، جمال مقابلة: اللحظة الجمال
 .2007، 1عمان األردن، 

: لغة الشعر في القرنین الثاني و الثالث الهجرین،  -25 جمال نجم الدین العبید
.( ة للنشر، (د ب)، (د  ة الوطن ت  دائرة الم

الغة، شرح محمد بن صالح  -26 حفني ناصف و آخرون: دروس في ال
ت،  ة أهل األثر، الكو ت مین، م  .2004- هـ1425، 1العث

ة في الخطاب الّشعر الجزائر المعاصر، عبد ا -27 مة: الصورة الفن لحمید ه
ع في   .2005دار هومة، بوزرعة، الجزائر، ط

ة ،دار أسامة  -28 ات علم العروض و القاف خضر أبو العینیین:اساس
 .2010، 1،عمان،

ات الشعرة، منشورات اتحاد الكتاب العري، دمش   -29 خلیل الموسى: جمال
 ،(   .م2008سورا، (د 

الي محمد الناصر، منشورات -30 )، FGALالدو  .2010،(د ب)، (د 
، عین  -31 ة، دار الهد الرعي بن سالمة: تطور البناء الفّني في القصیدة العر

 ،(  .2006ملیلة، الجزائر، (د 
قاع الشعر العري، دار الفجر للنشر  -32 عبد الرحمان تبرماسین: العروض و إ

 2003، 1و التوزع، القاهرة، مصر، 



 قائمة المصادر و المراجع
	

   

 
106 

 

ة، دار الوفاء  -33 اغ: في نقد الشعر العري المعاصر دراسة جمال رمضان الص
ندرة، مصر،  اعة و النشر، اس  .1998، 1للط

ل، دار جرر  -34 یل و التأو سعاد عبد الوهاب عبد الرحمان: الّنص األدبي التش
 .2011، 1للنشر و التوزع، (د ب)، 

ة و طاقاتها السعید الورقي: لغة الشعر العري الحد -35 یث مقوماتها الفن
 ،( ندرة، مصر، (د  ة، اس ة، دار المعرفة الجامع  .2002اإلبداع

اشة: نظرة األدب في النقدین الجمالي و البنیو في الوطن  -36 شایف ع
عة  نون، الجزائر، ط ة، ابن ع  .1994العري، دیوان المطبوعات الجامع

اع و -37 قى الّشعر بین اإلت ان صالح: موس االبتداع، دار غرب، القاهرة،  شع
 .2005، 4مصر، 

 .2012، 1عادل حرز الدرة: اوزان الشعر، دار غیداء للنشر،(د ب)،  -38
عثمان حشالف: الرمز و الرمزة في شعر المغرب العري المعاصر،  -39

 ،( ة، الجزائر، (د   .2000منشورات التبیین و الجاحظ
دار العودة، بیروت، لبنان،  عز الدین اسماعیل: التفسیر النفسي لألدب، -40

1 ،1981. 
ر العري،                      -41 ة في النقد العري، دار الف : األسس الجمال

 .1992القاهرة، مصر، 

ة في الشعر العري المعاصر  -42 ات التراث علي عشر زاید :استدعاء الشخص
ر العري ،القاهرة ،مصر،    .1997،) د(،دار الف

، دار الحامد للنشر، عمان، علي ناصر غالب: لغ -43 ة الشعر عند الجواهر
 .2009، 1األردن، 



 قائمة المصادر و المراجع
	

   

 
107 

 

غزالي عبد القادر: الصورة الشعرة و أسئلة الذات، قراءات في شعر حسن  -44
ضاء، المغرب،   .2004، 1نجمي، دار الثقافة للنشر و التوزع، الدار الب

ت -45 ة،م سر الكافي في العروض و القاف مر علي:الم صل حسین طح ة دار ف
)، (د ت).  الثقافة للنشر و التوزع ،عمان األردن ،(د 

ل، دار  -46 یل و التأو ، التش ات المعنى الّشعر عبد القادر الراعي: جمال
 .2009، 1جرر للنشر و التوزع، عمان، األردن، 

، دار جرر للنشر و  -47 ة في النقد الشعر عبد القادر الراعي: الصورة الفن
 .2009، 1ردن، التوزع، ارد، األ

ة  -48 ت عبد القادر القط: االتجاه الوجداني في الشعر العري المعاصر، م
 ،( اب، ( دب)، (د   .1988الش

ة، (د  -49 ة المعاصرة، دار المطبوعات الجامع ا عبد الفتاح، القصیدة العر امیل
 ،(2006. 

ة الغزالي،  -50 ت ، عبد الكرم: أسلوب االستفهام في القرآن الكرم، م دمش
 .2000 ،1سورا، 

ة،  -51 الغة، دیوان المطبوعات الجامع علوم ال عبد اللطیف شرفي: اإلحاطة 
 ،(  .2004الجزائر، (د 

ة،  -52 ة، دیوان المطبوعات الجامع ّسر في العروض و القاف شي ناصر: الم لوح
 ،(  .2007الجزائر، (د 

ة المعاصرة االتجاهات و الرهانات،  -53 مینیز: الجمال مال مارك ج ت. 
 .2012، 1بومنیر، منشورات االختالف العامة، الجزائر، 

قاع في شعر بلند الحیدر ،دار العلم  -54 م عوض :الصورة و اإل محمد ابراه
 .2009، 1للمالیین (دب)، 



 قائمة المصادر و المراجع
	

   

 
108 

 

، عالم الكتب  -55 ة في الخطاب الشعر حي : السمات األسلو محمد بن 
،(  .2011الحدیث، ارد، األردن، (د.

ة للكتاب، الجزائر، محمد بوزواو  -56 : معجم مصطلحات األدب، الدار الوطن
 ،(  .2009(د 

، دار المعارف، القاهرة،  -57 محمد حسین عبد هللا: الصورة و البناء الشعر
.(  مصر، (د 

، سورا، یمحمد رجب الب -58 ي، دار القلم، دمش ، 1ومي: صالح الدین األیو
1997. 

ع الفرزدق التجارة، (د ب)، محمد علي الخولي: معجم علم األصوات، مطا -59
1 ،1982. 

ة الخانجي ،  -60 ت ة، م ة و األصوات العر محمد عوني عبد الرؤوف: القاف
)، (د ت).  القاهرة، مصر، (د 

ي: شعرة الغموض، دار غیداء للنشر و التوزع،   -61 محمد مصطفى تر
 .2014، 1عمان، األردن، 

)، محمد مندور: في  -62 میزان النقد الجدید، نهضة مصر، القاهرة، مصر، (د 
1973. 

ستان المعرفة، (د  -63 ة  ت ة في شعر شوقي، م قاع ة اإل محمود عسران: البن
 ،(  .2006ب)، (د 

قا الشعر العري، منشورات جامعة حلب،(د ب)، (د  -64 : موس محمود فاخور
 ،(1996. 

ة، مراجعمصطفى الغالیني -65 ، 1ة عبد المنعم خفاجة، ج: جامع الدروس العر
ة، صیدا، بیروت،  ة العر ت  .1994 -ه1414، 30منشورات الم



 قائمة المصادر و المراجع
	

   

 
109 

 

نجاة عمار الهمالي: الصورة الرمزة في الشعر العري الحدیث، مجلس  -66
،( ا، (د  الغة 391، ص 2008الثقافة العام، لیب : ال ر ، عن شیخ أمین 

ة.  العر

ة للدراسات و عبد الواحد لؤلؤة، موسوعة المصطلح النق -67 ، المؤسسة العر د
 م. 1983، 2النشر، بیروت لبنان، 

وجدان الصائغ، الصورة االستعارة في الشعر العري الحدیث، دار الفارس  -68
 .2003، 1للنشر، (د ب)، 

ه و االستعارة، دار المسیرة، عمان األردن،  -69 ، 2یوسف أبو العدوس: التشب
 .2010 -هـ1430

سي: ی -70 اتوسف وغل السرد العري، دار منشورات مخبر  ،الشعرات و السرد
ر، قسنطینة )،  ،أقطاب الف  .2007الجزائر (د 

  
ة -ثالثا   الرسائل الجامع

 
عدك "   -71 ة في دیوان "ال شعر  ة و الدالل ات األسلو مة: البن بن حمو ح

ة اآلداب و اللغات قسم  ل رة لنیل الماجستیر،  مان جواد ، مذ األدب لسل
 .2012العري، جامعة أبو علي بلقاید، تلمسان ،

ة المعاصرةهدیل محمود: االتجاه الجمالي في ال -72 ة العر الشعر (دراسات النقد
سى، ا  .2010-م2009نموذجا)، إشراف محمد ع

 

  



 قائمة المصادر و المراجع
	

   

 
110 

 

عا  المجالت و الصحف - را
ة اآلداب و العلوم  -73 ل ات التكرار في القصیدة المعاصرة، مجلة  جمال

رة، الجزائر. جانفي3و 2ة، العدد األنسان س ضر  جوان  -، جامعة محمد خ
2008. 

من، مجّلة  -74 ة في الّشعر العري الحدیث في ال أنما الصورة و الداللة الّنفس
، المجلد ، نقال عن: الصورة 26، ص2001، العدد األول و الثاني، 27دمش

ة في الشعر العري المعاصر.  الفن
یلي و  -75 انون  15، 16453الرسم، جردة الجمهورة، عدد بین الفن التش

 .2015الثاني 
ة، جامعة  -76 ات، قسم اللغة العر ات، مجلة اللسان اس الصوت دروس في مق

 المسیلة.
ة ،العدد -77 ة ،مجلة العلوم اإلنسان ،قسم األدب 2نظرة الحقول الدالل

رة ،جوان  س ضر   .2009العري،جامعة  محمد خ
فة -78 قاعات الرد ،  عن اإل قاعات البدیلة في الشعر العري، مجلة دمش و اإل

ة، األردن.1، العدد23مج ز اللغات، الجامعة الهاشم ة، مر  ، قسم اللغة العر
ة ،  -79 ة الدول قاع الداخلي في شعر ابن الفارض، مجلة العلوم اإلنسان اإل

 .2013، 20عدد

ة -خامسا  المواقع اإللكترون

ا                -80 یل مصطلحا أدب  www.arrafid.oeصابر عبید: التش
ا الموسوعة الحرة ،  -81 بید   .2015فرلأ، 11.00و



 

تفهرس الموضوعا  

 

 

 

 
 



	فھرس الموضوعات
 

  الموضوعات                                                            الصفحة

أ .....................................................................مقدمة   

م عامة  مدخل:مفاه

ة-أوال     05....... ............................................................مفهوم الجمال

ا یل-ثان 09.................................................................مفهوم التش   

13 ...........................................................مفهوم اللغة الشعرة-ثالثا  

عا 17 ........................................................مفهوم الصورة الشعرة-را  

قى الشعرة -خامسا 22  ..................................................مفهوم الموس  

یل اللغو  ة التش  الفصل األول:جمال

ة-أوال 26 .................................................................حقول دالل  

28 ............................................................حقل األلم و األمل- 1  

عة- 2 35 .................................................................حقل الطب  

38 ...................................................................حقل الحب- 3  

ا ة اللغة الشعرة-ثان 42..................................................جمال  

42.. األسماء...........................................................-1  

43 ..............................................................األفعال-2  

ة-3 47.. .................................................األسالیب اإلنشائ  

47 ...............................................أسلوب االستفهام -أ  



	فھرس الموضوعات
 

51......................................................أسلوب النداء-ب  

54. .....................................................أسلوب األمر-ج  

ة الصورة الشعرةثالثا 56..... ...........................................:جمال  

ة-1 الغ 57..... ....................................................صور   

ه-1-1 57.. ......................................................التشب  

59..... ..................................................صور استعارة-2  

60 ........................................................التشخص-أ  

م-ب 63.. .........................................................التجس  

66.... ......................................................صور رمزة-3  

66... .........................................................الرمز-3-1  

66. ................................................................لغة-أ  

66 ........................................................اصطالحا -ب  

ة-3-2 67... ...................................................رموز تارخ  

69.. ..................................................رموز أسطورة-3-3  

ة رموز-3-4 70 ........................................................دین  

 

 



	فھرس الموضوعات
 

یل  ة التش قاعيالفصل الثاني:جمال اإل  

قاع-أوال 75.... ................................................الخارجي  اإل  

75. ...............................................................الوزن -1  

ة-2 80 ..............................................................القاف  

اثا قاع-ن 85.. ....................................................الداخلي اإل  

85.................................................................التكرار-1  

86 .........................................................تكرار حرف-أ  

لمة-ب 87..........................................................تكرار   

89............... ...........................تكرار على مستو المقاطع-ج  

91. ........................................................تكرار جملة-د  

93 ..........................................................األصواتتكرار -2  

93...................... ...........................المهموسة األصوات-أ  

95 ................................................المجهورة األصوات-ب  

99.. ....................................................................خاتمة  

310.. .......................................................المراجع المصادر و  

111 .........................................................فهرس الموضوعات  

 



  : ملّخص

اة ،ولها القدرة أالّشعر  ح مسار هذه الح امنة لها القدرة على توض مة  حد العناصر التي تمتلك ق
ونة  ة الم ة اللغو یل حدث هذا عبر العناصر التش ة ونقلها إلى الخارج  و ا النفس اإلنسان شف خفا على 

عة و الحب أحد ال ة المختلفة،حقل األلم و الطب في جوانب الكامنة للقصائد،فقد أوضحت الحقول الدالل
ات،واستخدام األفعال من  ل استخدام األسماء المتنوعة من أسماء جمادات ومعنو الذات الشاعرة ،وقد ش

ة أسالیبماضي ومضارع و  استحضار و  إنشائ ان  ة العامة للغة التي بنیت علیها لغة القصائد،و البن
ة  ة و األسطورة والدین عض من الرموز التارخ انت توظیف ال ذلك  قة معاصرة ،و شف عن حق

اسا للواقع المعاش، ه من خالل  انع ارزة ف لت ظاهرة  ة للدیوان فقد ش ق الت الموس وأما بخصوص التش
حور و القوافي  عة ومزجه بین ال انت ظاهرة التكرار التي تنو س هذا الحالة الشعورة للشاعر و ع مما 

هذه العناصر استخدمها من العناصر التي اتخذها سب ال الستثارة القارئ وولوجه في عالم القصیدة  و
ل ذات شاعرة. حسب براعة وقدرة  ات النصوص الشعرة  ل جمال     تتش

Summary: 

Poem is considered as one from the elements that has inside importance 
which in its role has the ability to illustrate this life’s pathway. It has also the 
capacity to discover the secrets of humanity and tries to transmit them outside 
the world that happens through the linguistic formation elements that constitute 
the poem. First of all, the different indication champs such as (champ of pain, 
nature and love) were one hidden side in the soul of the poet. Then, he uses 
different nouns, verbs and styles that forms the general structure of the 
language based on the use of historical, mythical and religious symbols. Also, 
the poet in his work intensifies his use of new reality that leads to the reversion 
of real life. However, concerning the musical formations of the divan, they were 
formed a prominent phenomenon through the poet’s mixing of measures and 
rhymes which have reversed his psychological situation. In addition, repetition 
was from the elements that he considers as a way to attract the reader’s 
attention and to make him enters in the world of poem. So, by these elements, 
the beauties of the poem texts have been formed in accordance to the 
perfection and ability of each poet. 



فرید ملخص                    جمالیات التشكیل الفني في دیوان جني الجراح لبن النوي 	
 

 أ
 

ة التي حظیت  لكل جنس أدبي ممیزاته و خصائصه، و الّشعر من األجناس األدب
ة یتمّیز بها  اره دیوان العرب. و أهّم خاص اعت االهتمام الكبیر من طرف منّظر األدب 

ة اللغة، أ اللغة الّشعرة  ة التي یُ ،هي خاص یزة األساس بنى علیها الخطاب و هي الّر
شاعر عن بها التي یتمیز ة خاّص الة تجوهر الّشعر، و لكّل شاعر لغالّشعر فهي تمّثل 

  رة الّشعرة.حسب التجّ  وذلك آخر

عّبر عن  یبها و هو عمل  اة و إعادة لتر و العمل الّشعر المنتج هو إعادة نظر للح
ه من  حتو ما  قصد الّتأثیر في اآلخر،  اره  ة الّشاعر و مجمل تصوراته و أف رؤ

الت ف ما ینتجه من مدلوالت.تش ة و  ه من طاقات إبداع ما ینطو عل ة و    ّن

ار  و بناء یل الفّني من  اتعلى دراسة موضوع جمال ناعلى ما تقّدم وقع اخت الّتش
اب  ارخالل مدّونة " جني الجراح" للّشاعر بن النو فرد، و من أس هذا الموضوع  اخت

م أن الشاعر من الّشعراء  هو عنوانه الذ دعانا إلى الفضول لمعرفة ح ذلك  أسراره، و
م التي امتاز بها  اإلضافة إلى محاولة الكشف عن الق ة،  المغمورن  في الّساحة األدب

اتها.   شعره من حیث استخدامه لطاقات اللغة و جمال

ة التي ُوجدت في دیوان  ّونات و العناصر الجمال و على هذا األساس ما هي أهم الم
ة للدیوان ؟ جني الجراح الت اللغو یف ُبنیت التّش ة:  ن طرح األسئلة اآلت م ؟ومن ذلك 

قاه؟   لت موس یف تّش ة المستخدمة في ذلك؟ و   و ما هي األدوات الفن

ة الوصف  اإلضافة إلى آل ي األنسب لهذا الموضوع  ان المنهج األسلو لذلك 
  والتحلیل.

حث، فقد اسُتهّل  ما یخّص مضمون ال مدخل و فصلین أّما ف مقدمة و وُألح 
م نظرة عامة  م عامة لتقد مفاه قیین مردفین بخاتمة. قد خّصص المدخل الموسوم  تطب
ذلك  ط الضوء  م مفهوم للغة الّشعرة و تسل یل، وتقد ة و الّتش حول مصطلحي الجمال
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أتي الفص عده  قي، و  ان الجانب الموس م الّصورة الّشعرة دون نس قي على مفاه ل الّتطب
یل اللغو لدیوان جني الجراح تم التعرض لدراسة أهّم الحقول  ة الّتش األّول المعنون بجمال
اتها من أسماء و أفعال و أسالیب  اإلضافة إلى اللغة و بن ة التي احتواها الّدیوان،  الّدالل

ة و الغ ضا لدراسة أهّم الّصور االستعارة و ال ه أ ة، و تطّرقنا ف الّرمزة الموجودة  إنشائ
ه  قاعي فقد تناولنا ف یل اإل ة الّتش قي الثاني الموسوم بجمال من الّدیوان. أما الفصل الّتطب
حث بخاتمة استخلصنا  قاع الداخلي. و في األخیر ختم ال قاع الخارجي و اإل دراسة اإل

  .فیها أهّم النتائج المتوصل إلیها

ة ومن أهم المراجع التي ساعدتنا إلنجاز حث :لغة الّشعر العري مقوماتها الفن  هذا ال
ة للسعید الورقي، الصورة االستعارة في الّشعر العري الحدیث لوجدان  و طاقاتها اإلبداع
ة في الشعر العري الحدیث لعلي عشر زاید،   ات التراث الصائغ،استدعاء الّشخص

مر ع ة لمحمد حسین طح سر الكافي في العروض و القاف اإلضافة إلى مراجع الم لي، 
.   أخر

ة  احث من أهّمها صعو ات تعی عمل ال مي من صعو حث أكاد عا ال یخلو أ  وط
ونة للقصیدة ة الم ثرة العناصر الجمال ار الّنصوص الّشعرة الحّرة منفتحة على  و  اعت

ة الّنظر و الّتعم في بنیتها ، و ذلك صعو ذلك  ل الدالالت والقراءات والمعاني و
اإلضافة إلى ضی الوقت. ة التوّصل لمعرفة الّشاعر،    صعو

حث نجد: منة على ال   لذلك من المصطلحات المه
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ة- 1 :مفهوم الجمال  

قد تلقى اإلبداع األدبي عموما الكثیر من الخصائص و الممیزات وخاصة الشعر فمنها ما 
ونات الخطاب األدبي، و طل  من هذه المصطلحات مصطلح علیها على أنها من أهم م

ة،  فقد وضحه د  اشة"الجمال ات الشعرة قائال: "شایف ع ه جمال تا  في 

ة  « ما هو فني،  Esthétiqueمصطلح الجمال علم الجمال و و هو  مصطلح یتصل 
اة. انتها في الح  1»شیر إلى مجموعة معینة من المعتقدات حول الفّن و الجمال و م

ام نمیز بها األعمال  ارة عن مجموعة من األح ة جزء من علم الجمال وهي ع فالجمال
اة. ات الح ة الكاملة عن غیرها من الفنون وهو من أساس   الفن

یل: -2 مفهوم التش  

مفهومه الجمالي و التعبیر عادة في حقل الفنون الجمیلة، و « یل  شتغل مصطلح التش
ه في أكثر في فن الّرسم خصوصا، حّتى  ساو ح فیها مفهومه داال على فن الّرسم أو  أص

ا، فإّن  قا و دینام عدا واسعا و عم ة التداخل بین الفنون اآلن  ان. و إذا أخذت فعال األح
ح من األمور  م [...] إلى فنون أخر أص ترحیل الكثیر من المصطلحات و المفاه

سورة و الضرورة و السرعة التحّق  .2»الم
ة، فنجد:    ال الّنص یل یتنوع على أساس األجناس و األش یل  «فمصطلح التش التش

مفهوماته  یل  عّد مصطلح التش یل الدرامي. و بهذا  یل السرد و التش ، التش الشعر
اهتمام  ن الخطاب األدبي و حضي  ة في تكو المتعددة و المتنوعة أحد العناصر األساس

ة الخ ح أهم عناصر 3»طاب األدبيخاص بوصفه المنتج لجمال یل أص معنى أّن التش  .
                                        

 1-   ،( ات الشعرة، منشورات اتحاد الكتاب العري، دمش سورا، (د     .23م، ص2008خلیل الموسى: جمال
ا، - 2 یل مصطلحا أدب            www.arrafid.oe                          11/1/2015،11.00صابر عبید: التش

ا، یل مصطلحا أدب   3-  صابر عبید: التش
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ة الّنصوص الشعرة. شّل جمال ذلك الخطاب الشعر و بذلك هو الذ  م و تم تقس
حث الى:   ال

ة اللغة الشعرةالفصل األول  : جمال

ة الوحیدة التي  یتمیز بها اإلنسان عن غیره منذ خل عن سائر تعتبر اللغة هي الخاص
ه ،وهي التي تؤد إلى المخلوقات،  عبر بها عن حاجاته ومطال فهي السبیل الوحید الذ 

ع.  ة تمیز الجم ة إنسان صفة عامة خاص ه فاللغة  رط العالقات بین إنسان وآخر. وعل
معنى  عابها، وهي لغة اإلنسان الشاعر و ة في است بید أنه توجد لغة أخر نجد صعو

ل شاعر وهي تلك و هاته األخی  آخر اللغة الشعرة، رة هي اللغة التي یتمیز بها 
ضعة  سها، فیدونها في  ل مشاعر ومشاغل الذات الشاعرة و أحاس حمل  المصب الذ 
ة اإلنسان اآلخر الذ تتحاور  مثا ات تسمى قصیدة. وتلك القصیدة هي  أسطر أو أب

ل هواج ل ما یخص نفس الشاعر وعن  سه و معه الذات الشاعرة، فتعبر لنا عن 
ات، فهي بذلك إذا تعبر  حاءات هارة مشحونة في تلك األب ة وٕا مخاوفه عبر دالالت لغو
طرقة  ة التي مر بها، فیرسلها بذلك إلى المتلقي   ات و تنقل لنا عن تجارب الشاعر الح

ة أخر في القصیدة . اشرة لیخوض معر   غیر م

الدرجة األ ة  ا النفس، وهي إذن فاللغة الشعرة هي بذلك لغة معنو ولى ألنها تنقل خفا
ل المعاني  ة تحمل  حائ ة إ اة و مشاغلها ذات خاص ات الح لغة معبرة عن معط

  والدالالت التي یود الشاعر التعبیر عنها.

قاعي  :الفصل الثاني یل اإل ة التش  جمال

یل الوزني   ة ،ومن أهمها التش ال شك أن للشعر ممیزاته تمیزه عن غیره من األنواع األدب
ونین نجدهما في عالم الشعر دون غیره لما لهما من طرب في  ارهما م اعت قاعي  واإل

قاع الخارجي فياألذن  تمثل اإل   :و تأثیر في السامع و
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ع الكثیرة التي لقیت اال: الوزن -1 هتمام الكبیر من قبل الدارسین و وهو من المواض
م، م ألنه من ممیزات الشعر العري القد والوزن هو مجموع  « المنظرن منذ القد

الت الذ یتألف منها البیت    4»التفع

ارة عن غطاء مائي على األرض له فوائد جمة و منافع ال حصر لها،أما « حر هو ع وال
عد الخ حور الشعرة صارت منها للشعراء  قة تحتاج لشاعر غواص یدخل إلى ال لیل عم

اتها أم قلت ثرت أب    5»أعماقها ،فیخرج دررا ثمینة تتمثل في قصائد شعرة 

م أن قصائد الدیوان من  ح حور  وعند دراستنا للدیوان نجد أن الشاعر قد مزج بین ال
  ومن النتائج المتوصل إلیها نجد: .الشعر الحر

  

ة من  م و ظّلت متداولة إلى یومنا أّن موضوع الجمال ع الّتي عرفت منذ القد المواض
  هذا ألّنها تكشف عن ممیزات الّنصوص الّشعرة و هي التي تجعل الّشعر ّشعرا.

ان من ضمن حقل الفنون الجمیلة وخاّصة الّرسم إّال أّن  یل الّشعر  وموضوع الّتش
حیث تجّسد الكلمات و الع ارات على سطح الورقة الشعرة، الّشعر استورد هذا المصطلح 

ة. ة للعوامل الخارج   و الّشعر أكثر الفنون استجا

ة في یده حیث  ل شاعر و هي أداة أساس أّن اللغة الشعرة هي اللغة التي تمّیز 
ل ذات شاعرة و هي وسیلة اّتصال بین الّشاعر  قرة  فضل ع تها  لها و حیو تكسب ش

شها  و العالم الخارجي و أن الّتجرة عا ة یجّسدها الّشاعر و  الّشعرة هي حالة وجدان
قة شة عم   معا

                                        
)، 1996، ص165. قا الشعر العري، منشورات جامعة حلب،(د ب)، (د  : موس   4- محمود فاخور
1، 2010، ص20. ة ، دار أسامة ،عمان، ات علم العروض و القاف   5-خضر أبو العینیین:أساس
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فه  الحاضر من خالل توظ قد شّلت ظاهرة الّرمز في شعره منطلقا لصلة الماضي 
ّون  ان الجانب الدیني الذ  اة دون نس ة و إكسابها صفة الح ات و رموز تارخ لشخص

ة التي امتّص مالمحها من الماضي و شخصیته، إضافة إلى استخدام الرموز األسطور 
م المعاش و بذلك  ستعیرها في الوقت الّراهن لعّلها تعینه على تحّمل الواقع األل حاول أن 
صنع اإلنسان عوالمه  ة  الّلغة و الّرغ عة الّتجرة، و مؤمنا أّن  جاءت منسجمة مع طب

  ب الّتجرة الّشعرة.الجمیلة فتلك الّصور المستخدمة أظهرت و أضاءت جانب من جوان

عّبر عن هواجسه و آالمه عبر استخدامه  ة نر أّن الشاعر استطاع أن  و في الّنها
قى شعرة فهو یرفض الهروب من  ة و صور و موس الت فّن لطاقات الّلغة من تش
محو صورة الموت و المستحیل ألّن ذاته  الواقع و یرفض استمرار الحزن و األلم و 

ة و ترغب في التطلّ  ع إلى مستقبل أفضل، و بذلك استطاع أن یتعّم في الذاكرة اإلنسان
ة و بهذه العناصر استطاع الّشاعر أن  جعل التجرة الّشعرة أقرب أن تكون تجرة ذات

ات قصائده الّشعرة.     ّون جمال

ال  ما أتقّدم  حث،  ر هلل تعالى الذ أعاننا على إنجاز هذا ال ر  و في األخیر الّش ش
ه، و نرجو التوفی و الّنجاح و هلل الفضل و الكمال .       لألستاذة المشرفة ولّكل من ساهم ف
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