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 شكر وعرفان
شكر اهلل سبحانه وتعالىالذي ألهمني البصر والبصيرةوسهل لي درب العلم ــ أ

 ة.والفضيل
ن إلى من كان قدوة لي في التحدي والصبر األستاذ كما أتقدم بالشكر والعرفاــ 

 ان عبد الرزاق".مالمشرف" بن دح
 .واالحترامفله مني فائق التقدير 
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، خاصة في الدراسات الغربية ولم تظهر االهتماملقد حظيت األسلوبية بكثير من 

الم المسدي، وتوالت دراسات األسلوبية لعبد السو  األسلوب عند العرب إال بعد ظهور كتاب
أخرى حول األسلوبية مثل: نور الدين السد، فقد حاول هؤالء دراسة النص األدبي من 

الموم، لهذا المنهج أدى إلى ظهور نظرية  االنتقادل البح  عن مماليات،، إال أن خال
ون كما عند م باالنزياحي تم من خاللها ربط الشعرية، أخرى، وهي النظرية الشعرية الت

كوين كل هذا ساعدني على اختيار موضوع "مستويات التشكيل األسلوبي في ديوان 
 .أحمد "بزيو  "لشاعرلنبضات الهوى 

ومن أسباب اختياري لهذا الموضوع، كون هذا الديوان مديدا غير مدروس سابقا، وثانيا: 
من قبل عط ل، أهمية بالغة تمحاولة التقرب أكثر إلى دراسة الشعر المزائري الذي لم 

 الباحثين. 
وقد حاولت في هذا البح  أن أسلط الضوء على أهم المستويات في هذا الديوان وبالتالي 

 أين تتملى مستويات التشكيل األسلوبي؟ وما هي أهم المستويات المومودة في،؟
 وقد ماء بحثي مقسما إلى فصلين:

ين هما: العنصر تحت عنوان المستوى الصوتي: وقد تضمن عنصر  / الفصل األول ــــ
األول يتمثل في الموسيقى الخارمية والمتمثلة في الوزن والقافية، أما العنصر الثاني 

 عناصر وهي: ةالمتمثل في الموسيقى الداخلية فقد ماء مقسما إلى ثالث
 تكرار الحرف، تكرار الكلمة وتكرار المقطع

 تضمن ثالثة عناصر  " وقد االنزياحعنون بـ: "الشعرية وأشكال  /الفصل الثانيـــ 
 وينقسم إلى: االنزياحالعنصر األول منها: 

 ، الكنايةاالستعارةلي: تضمن كل من التشبي،، الدال االنزياح/ 1
 التركيبي: تضمن كل من التقديم والتأخير، الفصل والوصل، الحذف. االنزياح/ 2

 أما العنصر الثاني: تمثل في المستوى الصرفي وينقسم إلى قسمين:



 

 ب
 

 يل.فضلمفعول، الصفة المشبهة، اسم التلفاعل، اسم اااألسماء: تضمن اسم  ةبني-1
األفعال: يحتوي على خمس صيغ وهي: صيغة فعل، أفعل، وللصيغ الحركية: الم  بنية-2

 األمر + يفعل، تفعلي، إذا الشرط + الفعل الماضي
 العنصر الثال : المستوى الداللي ينقسم إلى ثالثة عناصر:

عناصر وهي: حقل األلفاظ الدالة على الحب حقل  ةالداللية: تضمن خمس أوال: الحقول
أسماء األشخاص، حقل األلفاظ الدالة على الطبيعة، حقل األلفاظ الدالة على أعضاء 

 اإلنسان حقل األماكن.
 الداللية: تضمن عنصرين هما: ولقثانيا: الح

 الترادف والتضاد.
 أشكال التناص. ثالثا: التناص: تضمن تعريف،، مستويات،،

 التناص مع الشخصيات التراثية.و الشعري، التناص أنواع التناص: 
 هم المصادر والمرامع التي اعتمدت عليها في هذا البح  هي:أأما ــ 

 األسلوبية واألسلوب لعبد السالم المسدي.
 نور الدين السد األسلوبية وتحليل الخطاب.
 ، اللغة العليا.مون كوين النظرية الشعرية، بناء لغة الشعر

ــ  م مع هذه الدراسة إلى ءي ألن، يتالوقد ساعدني في إنماز هذه الدراسة المنهج األسلوبــــ
 مانب المنهج الوصفي.

الموضوع وتشعبات،  حابةأما عن الصعوبات التي وامهتني فهي كثرة المعلومات ور ــــــ 
ن تماوزت هذه  هذا من فالصعوبات وصعوبة تطبيق المستويات على هذا الديوان، وا 

الذي كان السند  "عبد الرزاق بن دحمانالدكتور:" توفيق اهلل تعالى ثم إلى األستاذ المشرف
 .والتقدير االحتراملدراسة فل، مني فائق الداعم في إنماز هات، ا
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 :األسلوبية وتجليات الشعرية
س بمديد على الساحة األدبية فقد تناول، عديد من إن مصطلح األسلوب لي

ت مرتبطة ء، إال أن تعريفاتهم ماوالفيروز أباديالباحثين القدماء أمثال ابن منظور 
 الكتابة.بطريقة الكاتب في 

في القرن الثامن عشر تمحورت » :وقد ظهرت مالمح الدراسات األسلوبية الغربية
األلمانية منذ القرن الخامس عشر وعلى الرغم من  حول اللغة والشعر وقد عرفتها الثقافة

مصطلح طريقة الكتابة التي ماء بها  عمعايشة هذه الكلمة نوعا من المنافسة العلمية م
 (1) «.المتعصبون للغة في القرن الثامن عشر

" وفي "الريشة معنىإلى  الالتينيةويشير مصطلح األسلوب في الدراسات »
عمودا(، ثم انتقل مفهوم الكلمة إلى معان أخرى بالمماز ( وتعني )(STOLSاإلغريقية 
  طلق على التعبيرات اللغوية األدبيةيم أخذ ث ،بيعة الكتابة اليدوية المخطوطاتتتعلق بط

 (2) .«المتكلمينأما العصور الوسطى فقد قسم األسلوب إلى مراتب ترتبط بطبيعة 
 :د العرب المحدثينناألسلوب ع

هم األدب ومن بينسلوبية عند الباحثين المختصين في حقل لقد كثر الحدي  عن األ
األسلوب بداهة بالبح  عن أسس »عرف، يقول: يالدكتور عبد السالم المسدي. ف

 .(3) «األسلوبالموضوعية إلرساء علم 
( باألسلوب بدال من المصطلحين (stylisticsأما سعد مصلوح فيؤثر مصطلح 
عكس نمد صالح فضل يفصل علم األسلوب "األسلوبية" و "علم األسلوب". على 

(stylistique) األسلوبيات وثيقة الصلة باللسانيات » :ويرى سعد عبد العزيز مصلوح أن

                                                             
 1حسن خليل محمد عودة: تأصل األسلوبية في المورو  النقدي والبالغي، دار مليس الزمان، عمان، األردن، ط (1)

 .11-9، ص2111
 .22-21، ص1، ط2112رابح بن خوية: مقدمة في األسلوبية، عالم الكتب الحدي ، أربد، األردن،  (2)
 .11، ص2111، 1نور الدين السد: األسلوبية وتحليل الخطاب، دار هومة، ط (3)
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الحديثة، وافدة علينا، ومازال أهلها مقتنعون بمداولها يبحثون لها عن دور تقوم ب، في 
 . (1) «األدبيإعادة صياغة النظرة العربية المعاصرة إلى دراسة النص 

 امنهم بوصفها ودراسة تعقيدات، تم توظيف اللسانيات ،األسلوب عن الكشف بغيةو 
م ب، لدى الباحثين أن األسلوبية ذات منهج أن المسل  » :إذا يقول الدكتور مسعود بودوخة

ة لتوظيف اللسانيات كمنهج ولاللسانيات والنقد األدبي، أو محا تزاوجإذ أنها نتيمة  ،لساني
 .(2) «بتعقيداتهاالنصوص ابتغاء الكشف عن ظاهرة األسلوب  ونتائج في دراسة

فالقواعد النحوية، باعتبارها قوانين النظام « :وهذا ما يؤكده عبد القادر عبد المليل
 صعيشان في منظور النيما فإنهساني أو األسلوبية باعتبارها طرائق السلوك التعبيري لال
 .(3)  » القيمةية في حالة تالزم، وفي درمة نسبية عال نتجالم

 األسلوب عند الغرب المحدثين
 Ferdinand de)يعود الفضل في ظهور علم األسلوب إلى العالم السويسري 

Saussure (1581-1911 ،خاصة في عمل، الرائع الذي تكشف في كتاب ):القيِّم 
 . (4) «العامةحاضرات في اللسانيات م »

(. حاول أن 1588-1991)(Charles -Bally) وبعد أن استفاد شارل بالي
أن األسلوب هو العلم الذي يدرس وقائع التعبير »:يؤسس األسلوبية التعبيرية إذ يرى

اللغوي من ناحية محتواها العاطفي أي التعبير عن وقائع الحساسية الشعورية من خالل 
 . فمن خالل هذا القول نرى أن شارل بالي ركز(5)«عبر هذه الحساسية ةع اللغواقاللغة و 

ظلت أسلوبية شارل بالي هي أسلوبية اللغة وليست  »:، وبذلكللغةعلى المانب العاطفي 

                                                             
 . 22، ص2118، 1سعد عبد العزيز مصلوح: في البالغة العربية واألسلوبيات اللسانية، عالم الكتب، القاهرة، ط (1)
 .22، ص 2118، 8ن، طاألسلوبية واألسلوب، دار الكتاب المديد المتحدة، بيروت، لبنا :عبد السالم المسدي(2)
 .5، ص2111، 1بودوخة: خصائص اللغة الشعرية، عالم الكتب الحديثة، سطيف، المزائر، ط مسعود(3)
 .12رابح بوحوش: األسلوبيات والتحليل الخطاب، منشورات بامي مختار، عنابة، المزائر، )د. ط(، )د.ت(، ص(4)
 1ي الرسوم التعبيرية، دار صفاء للنشر و التوزيع، األردن، طوادي: األبعاد األسلوبية و التقنية فاوة آل تش علي(5)

 .19، ص2111
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من خالل تأليف مفردات  »:فهو يهتم بالمانب األدائي للغة اإلبداعية« أسلوبية األدب
 (1) .«وتراكيبهاالممل 

وما نالحظ، من خالل اآلراء النقدية حول األسلوب أنها كلها تنطلق من تعريف 
 .(2)«اإلنساناألسلوب هو »:(1111-5115)  (Conte de Buffon)قولة بيفونواحد م

 :االتجاهات األسلوبية
ها، فقد ركزت األسلوبية التعبيرية دوقد تنوعت اتماهات األسلوبية باختالف روا

ة في أية عملية قار فع الومداني باعتباره العالمة المباطعلى ال» :بالي شارل بزعامة
ار األلفاظ من طرف المرسل عن ي، وهذا من خالل اخت(3) «لقيومتتواصل بين مرسل 

 .(4) «الكاتبر عن شخصية يعبت»وعي ويضعها في السياق"، كما يرى أن األسلوب 
على النص في حد ذات،، إذ يقول  االتماهفقد ركز هذا أما األسلوبية البنيوية: 

ي مقصدية فردية، فهو شكل فردي ذل أن الناقد يعنى باألسلوب األدبي ك» ت:روالن بار 
 (5) «.راثنأو يخصص، لمؤلف معين أو عمل محدد يمكن أن نطلق علي، شعرا 

والخطاب سوسير من خالل قواعد اللغة و د النص أول من تطرق إلى دراسة دويع
المستوى األول )اللغة(، قواعد بنية األساسية للغة، بينما يمثل المستوى الثاني  »:فيمثل

 (6) .«ماستخداللغة في حالة 

                                                             
 .22، ص2111محمد بزيمي: محاضرات في األسلوبية، حي النشاط قرب حي المامعي، الوادي، ( 1)
ن األرد، عمر عتيق: دراسات أسلوبية في الشعر األموي، "شعر األخطل "أنموذما"، دار مرير للنشر والتوزيع، عمان (2)
 .11، ص 2112،  1ط
 .82نور الدين السد: األسلوبية وتحليل الخطاب، ص (3)
المامعية للدراسات  ةفرحات بدري الحربي: األسلوبية والنقد العربي الحدي  دراسة في تحليل الخطاب، ممد المؤسس (4)

 .11، ص2112، 1والنشر والتوزيع، بيروت، حمرا، ط
 .21، ص،نفس المرمع(5)
  2119،حمد سليمان: األسلوبية مدخل نظريودراسة تطبيقية، مكتبة اآلداب، ميدان األوبرا، القاهرة، )د،ط(فتح اهلل أ (6)

 .18ص 
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شومسكي تأما االتماه الثال  فهو اتماه النحو التوليدي وفد طوره أفراد نعوم 
(AvranNaom Chomskyالذي يرى ): « أن األسلوب هو اختبار يقوم ب، المؤلف
 .(1) «اللغويةبع  إمكانات الصياغة ل

 :الشعرية
األدبي على أنقاضها دراسة أخرى تحاول دراسة النص  تأتي وككل دراسة ال بد أن

براز مماليات، ومن هذه الدراسات الشعرية) وهي كلمة يونانية األصل مرتبط »:(Poétikوا 
 (2).«بالفن الشعري، وبالتالي فهي نظرية معرفية، مرتبط بفنية العمل الشعري ومماليات،

حديثا يتكون من ثال   ا"باعتباره مفهوما لسانيPoeticsتقسيم لفظة " ويمكن«
"( تعني في الالتينية "الشعر" أو Lexèmeده معممية)""وهي وحPoèmeوحدات "

مانب العلمي لهذا الوتشير إلى  النسبة " وهي وحدة مرفولومية تدل علىicالقصيدة، و"
، وقديما كانت كلمة الشعرية تعني (3)«" الالحقة "الدالة على الممعSالحقل المعرفي و"

فأصبحت تعني التأثير الممالي  القصيدة لكنها اليوم أخذت الكلمة معنى أكثر اتساعا»
 .(4)«الخاص الذي تحدث، القصيدة

س وفي يومبادئ، عند إليوت وأدون ية أن تدرس الشعرالشعر  النظريةوقد حاولت 
استخدام مصطلح الشعرية في هذه الدراسة لوصف » :هذا السياق يقول عاطف فضول

ف، سواء أكانت منهمية أم المناقشات النظرية التي تدور حول طبيعة الشعر ومبادئ، ووظائ
قدمت كنظريات في شعر إذا استنتمت من مناقشة موضوعات أخرى وثيقة  ال، سواء

 .(5)« الصلة بالشعر
                                                             

 .21فرحات بدري الحربي: األسلوبية والنقد العربي الحدي ، دراسة في تحليل الخطاب، ص (1)
 1مرير للنشر والتوزيع، اربد، األردن، طمحمد درابسة: مفاهيم في الشعرية، دراسة في النقد العربي القديم، دار  (2)

 .18، ص 2111
 .81رابح بوحوش: األسلوبيات وتحليل خطاب، ص (3)
 2111، 1، تح: أحمد درويش، دار غريب، مصر، القاهرة، ط)بناء اللغة العليا( مون كوين: النظرية الشعرية (4)

 .29ص
 .29، ص2111، 1للثقافة، طعاطف فصول: النظرية الشعرية عند إليوت، المملس األعلى  (5)
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 :الشعرية عند الغرب
فقد ربط  (Tzveton Todorov)ومن بين رواد الشعرية الغربية نمد تودوروف

يب وأن ممالها ليس الشعرية بالبح  عن األبعاد الممالية باإلضافة إلى تحليل أسال
وتهدف الشعرية إلى مانب البح  عن مممل »بل هي المستقبل، وفي ذلك يقول:  امحدود

في األدبية إلى تأسيس نظرية ضمنية لألدب لتحليل أساليب  ةمتمثلوالالالئي الممالية 
، وتشير (1) «األدبيرات المعيارية التي ينطلق منها المنس شفوكذا استنباط ال ،النصوص

أن ممال الشعرية ال يقتصر عما هو مومود بل يتماوز ذلك إلى إقامة تصور ال إلى 
 .مميئ،يمكن 

 ية. فقد حاول أن يربط الشعر (ROMAN YOKBSON) أما رومان ماكبسون
ذلك الفرع من اللسانيات الذي يعالج الوظيفة الشعرية في » :لسانيات حي  يقولالب

 .(2) «عرية بالمعنى الواسع للكلمةم الشتعالقتها بالوظائف األخرى للغة، وته
وفي ذلك  .«انزياح عن اللغة العادية»بأنها:ن الشعرية ههذا وقد عرف مون كو 

فإن علم األسلوب يتناول اللغة الممازية  ولهذا ا علم األسلوب الشعريهالشعرية بأن»يقول: 
 (3) «.التي تخرج عن الوصف اللغوي المباشر

 :عند العرب يةالشعر 
الشعر  ،بوصفها علما موضوع»شعرية في النقد العربي القديم: استخدمت ال

ن العرب كانت ، وقد ذكر المرماني في حديث، عن الشعر أ(4) «والتأليفصناعة الكتابة و 
ل بين الشعراء في المودة والحسن بشرف المعنى وصحت،، ومزالة اللفظ واستقامت، ضتفا

                                                             
 2111، 1ضوء المناهج النقدية، عالم الكتب النقدية، إربد، األردن، ط لىبشير تاوريريت: الحقيقة الشعرية ع (1)

 .298ص
 .295نفس المرمع، ص (2)
 .28سة: مفاهيم في الشعرية، صبمحمد الدرا (3)
بداالتها ال مشري بن خليفة: الشعرية العربية مرمعياتها (4)   1نصية، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طوا 

 .22ص
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من  ،استنباطو لبح  عن نظام العقل ا علم اإلبداع أي تحاول» :يهوبذلك تكون الشعرية 
 .(1) «والنثرالخطاب األدبي في كل من الشعر  أمل الكشف عن قوانين

كلمة  وهي نفسهاأما حديثا فقد حدد كمال أبو ديب الشعرية بأنها الفموة أو المسافة 
ان تحت تقع بأنهما» والنثر وقال: الحدود بين الشعر  وقد أسقطعند مون كوهن  االنزياح

مسافة أبو ديب لمفهوم الشعرية أو الفموة أي  ،التحديد المبدئي الذي يطرحلة األدب، فمظ
عند مون كوهن، وذلك عن طريق تحويل المكونات  االنزياحالتوتر يحيل على مفهوم 

ن قد ميز بين الشعر ه. فإذا كان مون كو (2) «الشعريةاألولية في السياق لتكون دالة على 
 ROMAN) ان ماكبسونمديب يرى غير ذلك ويشترك الثالثةرو فإن كمال أبو  ،والنثر

JOKOBSON)  كبسون تسمى "بالتوقع فهي عند ما االنحرافوكمال أبو ديب في قضية
تتملى في كون الكلمة تدرك لوصفها »بأنها: ف الشعرية صالمحيط، وي واالنتظارالخائب" 

، وتتملى في كون للالنفعال عن الشيء المسمى وال كإثبات كلمة وليست ممرد بدي
 عنودالالتها وشكلها الخارمي والداخلي ليس ممرد أمارات مختلفة  هاتركيبو الكلمات 

 .(3) «الخاصةالواقع، بل لها وزنها الخاص وقيمتها 
أما عبد اهلل الغذامي فقد حاول ربط الشعرية بالقراءة والتلقي وفي هذا السياق يقول: 

بشعرية القراءة أو التلقي، مؤكدا في الوقت نفس، وقد ماء حديث، عن الشعرية، مرتبطا »
 .(4) «الشعريعلى انفتاح النص 

 :ماء مفهوم الشعرية عند نور الدين السد دق، و وحديثة النقدي مستلهم من روح الحداثة
ممموع العالقات لي الحضور الكلي همن العلوم اإلنسانية حي  عنده الشعرية  منطلقا»

                                                             
 .21المرمع السابق، ص  (1)
 بشير تاوريريت: رحيق الشعرية الحداثية، قسم األدب والعلوم اإلنسانية واالمتماعية، بسكرة، المزائر، )د.ط(( 2)

 .118ص ، 2118
 1999المركز القومي للنشر، أربد، األردن،  مل دنقل،أسامح الرواشدة: فضاءات شعرية، دراسة نقدية في الديوان ( 3)

 .98-99ص
 .129تاوريريت: رحيق الشعرية الحداثية، ص بشير(4)
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هذا المعنى نظام إشاري لساني يعكس بالنص، فالنصنة لنظام القائمة بين الوحدات المكو 
الشعرية التي وصفها باألدبية في كتاب، »: يدعد توفيق الزي . كما(1) «داالنظاما معرفيا 

عن  ول الداللي الناتجحذا فإن التلو . مفهوم األدبية طاقة مركزية منظمة للعمل اإلبداعي
علق في حين  ،(2) «لطاقات المحركة لألدبيةا حدىيعد إ واالستعارةالتلميح والمماز 

عن الخطاب النقدي القديم فهو خطاب حصر »قول،: بعلى واقع الشعرية العربية أدونيس 
 .(3) «بالفاعلية اإلبداعية ا، مرتبطاالقول الشعري في قواعد نظامية بدال من أن يظل حر 

 .فمن خالل هذه المقولة نستنتج أن الشعرية ممالها المستقبل
ا تستنتم، من خالل هذا الحدي  عن األسلوبية والشعرية أن األسلوبية تشترك مع م

عن  يبحثانا و هالشعرية في قضية االنزياح أو االنحراف فكالهما يستخدمان اللغة نفس
الممالية المومودة في النص إضافة إلى ذلك أن كل منهما معتمد على البالغة وكل من 

النص األدبي من خالل مستويات، الصرفية النحوية  الشعرية حاولت دراسة ةاألسلوبي
 يبية. كالداللية والتر 

وتبقى األسلوبية أحد زوايا الشعرية، أو هي مادتها كما يمكن القول في األخير 
من النظرة  تعلى أن الشعرية تتغير بتغير الزمن مع تغير مفهوم الشعر نفس، وقد تباين

 تماهات.اسات التي انطلقت منها مختلف اإلر العربية إلى الغربية ويرمع ذلك إلى د
 
 

                                                             
 .28محمود درايسة: مفاهيم في الشعرية، دراسات في النقد العربي القديم، ص  (1)
 .28نفس المرمع، ص (2)
والنشر، قسنطينة، المزائر،  ةعاأدونيس، دار الفمر للطب بشير تاوريريت: إستراتيمية الشعرية والرؤيا الشعرية عند (3)
 .12، ص2118 1ط
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 :المستوى الصوتي
 :الموسيقى الخارجية  -3

من خالل، ينتقل  إذ ،ةيوالدالل المستويات التركيبيةيعد المستوى الصوتي واحدا من أهم 
مصادر »:الباح  من دراسة األصوات أو الفونيمات إلى دراسة البحور والقوافي و

بل  الراهن،ر صلم يكن وليد الع »:البح  عن التشكيل اإليقاعي وبالتالي فإن، (1)«اإليقاع
والرقص م انتقل بها إلى الرسم ث ،كونيال نظام،ل، مذوره القديمة التي عرفها اإلنسان في 

من  ا، فلو سمع أي شخص بيتومعانيها. فحاول إيماد تناسق بين األلفاظ (2) «والغناء
 النظام العروضي. ت،لمخالف وينفر من، يستسيغ،الشعر غير مبني على نظام فإن، ال 

 :الوزن-3 -3
 لغة:

وقد ، وزن   ا، واحدهاأشعارهما بنت علي،  العرب وأوزان  : »...يعرف، ابن منظور بقول،
أما الفيروز أبادي فإن، يرى أن ، (3) «إسحاقكل ذلك عن أبي  تزن،ا الشعر وزن   وزن
 (4) «.ويبينها األلحانيوقع  وهو أنألحان الغناء،  إيقاع» هو: وزن ال

 اصطالحا: 
   خصوصيةأوالها ب، و الشعر  بأن، أعظم أركان حد الوزن» :يعرف، ابن رشيق القيرواني

 .(5)« ةلها بالضرور والقافية ومالب على الوزن  شتملوهو ي
 أن الوزن هو أن تكون المقادير مقفاة تساوي في ":»نياملقرطو كذلك يضيف "حازم ا

                                                             
الفمر  دار ،والتطبيقيةية ر النظ تفي األصول والمالمح واإلشكاالدراسة  مناهج النقد المعاصر، بشير تاوريرت،)1)

 .192، ص2118،  1، قسنطينة المزائر، طوالنشرللطباعة 
 1ية لإليقاع البالغي في العصر العباسي، دار القلم العربي حلب، سورية، طابتسام أحمد حمدان: األسس الممال( 2)

 .11،ص 1991
 .995ص،  1999، 1، دار صادر، بيروت لبنان ط 12ابن منظور: لسان العرب، مج)3(
 .121ص  ،1999، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ط2الفيروز أبادي قاموس المحيط، مج  (4(
، تح: عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية 1داب، و نقده محآرواني: العمدة في محاسن الشعر و ابن رشيق القي (5(

 .221، ص 2111، 1للطباعة و النشر، صيدا، لبنان ط
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. إال أن ذلك اليعني أن البناء (1)«الترتيباقها في عدد الحركات و السكنات و أزمنة التف 
ها كذلك، إذأن اإليقاع ئهم في بنااإليقاع أيضا ل، دور م إن بل ،والقافيةمختص بالوزن 

 .(2) «القصيدةي فبمثابة الروح »:فيها هو 
الشاعر في بناء قصائده في " ديوان نبضات الهوى" على البحور الصافية، إال  وقد اعتمد

لمختصين، الكامل كما شاع عند ا »يعني أن، لم يزاوج بين البحور، وهي: أن ذلك ال 
 (29) وعشرين تسعاد قصائد الديوان عد وقد بلغت. (3)«الرملو  والوافر والهزج والرمز

بعض األبيات بنمثل  ولتوضيح ذلكتراوحت بين الشعر العمودي وشعر التفعيلة قصيدة 
 واقف"مفي قصيدة: "سالف الأحمد"  بزيو"من قصائد الديوان حي  يقول الشاعر 

 ا ن  اله   ت  ع  م  م   ال  ص  ت الخ  ع  م  م  
 رموز          1//  1/1/    //1//  1/1//

 تفعيالت                فعولن فعول فعولن فعو
ل ،اك  م  ال ح  م  الم   ت  ع  م  م    (4) اإل 

 رموز11/      //1/         //1//  1/1//
 لفعولن فعول فعولن فعو 

 فعولن( ومن فعولن فعولن والذي تفعيالت،)فعولنتقارب مينتمي هذان البيتان إلى البحر ال
 وهو حذفالقبض:»(هو زحاف//0/0تعرضت ل، تفعيلة فعولن ) بين الزحافات الذي

 
 

                                                             
عبد الرحمان تبرماسين: البنية اإليقاعية في القصيدة المعاصرة في المزائر دار الفمر للنشر و التوزيع، النزهة (1 (

 . 51، ص 2112، 1ط ،رةالمديدة، القاه
 .21، ص 2111، 1ينظر: محمد صابر عبيد: القصيدة العربية الحديثة، عالم الكتب الحدي ، ط (2)
 )د ط( طارق حمداني: علم العروض و القوافي، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، عين مليلة، المزائر، (3)

 .118ص  ، 2111
 .92، ص 2119، 1الثقافة، قسنطينة، المزائر، ط أحمد بزيو: نبضات الهوى، وزارة (4)
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 (//0/صبحت فعول)أ( فـ//0/0من تفعيلت، فعولن)، (1)«. الخامس الساكن 
إسقاط  ويتم فيهاعلة النقص  »فهي: (، )فعولنأما بالنسبة للعلة التي طرأت على تفعيلة 

يطرأ على تفعيلة  في تغيير وهذه العلة، 1//( )فعوسبب خفيف من تفعيلة فأصبحت 
 .(2) «العروض
 :قصيدة صرخة ثائر ويقول في

 ل  و  ق   ل  ك   ل  ص  ف  ي   ل  ص  الف   م  و  ي  و 
 رموز 1/1//  1///1//  1/1/1//
 التفعيالتتنمفاعلتن   فعولن        ل  عمفا  
ب   اك  ن  د  ه  ع   ين اة  يب  الح  ح   (3) ت ن م 
 رموز      1/1//  1///1//  1/1/1//
 التفعيالتفعولن           تنمفاعلتنعل  مفا  

ة     علت وقد وقعمفاعلتن فعولن "  " مفاعلتنالذي تفعيالت، وافر الهذان البيتان من بحر 
( 1///1//)مفاعلتنالتفعيلة من  والثاني فتحولتاألول الشطر في 

مرتين في الشطر األول ومرة في الشطر ( بتسكين حرف الالم 1/1/1//)مفاعلتنإلى
 الثاني.
 ناها على البحر الكامل:بسناء الميالد" التي حقصيدة "  يويقول ف

 يع  م   ت  ب  ع  ت  كلها د  ائ  ص  الق   ن  إ  
 الرموز        /0/0//0///0//0///0//0

 التفعيالت ن  ل  اع  ف  ت  م   ن  ل  اع  ف  ت  م   ن  ل  اع  ف  ت  م  

                                                             
 2111ط(، -لوحيشي ناصر: الميسر في العروض والقافية، ديوان المطبوعات المامعية، بن عكنون، المزائر )د( 1)

 .88ص 
 .121ص ، 2111، 1عدي: الشافية في العروض و القافية، دار عمار، عمان األردن، طسعيسى  إبراهيم ال(2)
 .28ص،  الديوان، )3)
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 اب  ذ  ع   ي،  ل  ت  ع  ي   م  ل   ن  إ   ر  ع  ا الشِّ م  
 الرموز/0/0//0/0/0//0///0/0

 التفعيالت        ل  اع  ف  ت  م   ن  ل  اع  ف  ت  م   ن  ل  اع  ف  ت  م  
 (1)وت ب س م  د  ه  ن  ت   يد  ص  الق   ت  ي  ب  

 الرموز     /0/0//0///0//0///0//0
 التفعيالت     متفاعلنمتفاعلنمتفاعلن

الزحاف الذي ماء في تفعيلة متفاعلن       فتصبح متفاعلن بتسكين الحرف 
 .)الخبن(الثاني

 القلب المريح: أما في قصيدة
 يب  ص  ت   ام  ه  ا س  ه  ن  ي  ي ع  ف   ن  إ  

 الرموز/0//0/0//0//0/0//0/0
 التفعيالت            فاعالتن متفعلن فاعالتن

 يب  ذ  ي  ا و  ه  ر  س   ب  ل  الق   ح  ر  م  ي  
 الرموز           /0//0/0//0//0/0///0/0

 التفعيالت فاعالتن متفعلن فاعالتن
 اض  ب  ن   اد  ز   اه  ت  ح  م  ل   ذ  ي م  ن  ن  إ  

 الرموز             /0//0/0//0//0/0//0/0
 التفعيالت              فاعالتن متفعلن فاعالتن

 (2)يان  ع  ت  م  ث   اك  ه  د   د  ي ق  ذ  اال  م  
 الرموز               1/1///1//1//1/1//1/

 التفعيالت                عالتنف متفعلن فاعالتن
                                                             

 .122الديوان، ص )1)
 .51الديوان، ص  )2)
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 يا خفيفااح، " الذي مفت لخفيفن أن، ينتمي إلى بحر امن خالل المقطع الشعري يتبي
 .(1)نفاعالت مستفعلن فاعالتن" خفت ب، الحركات  

( ويسمى هذا الزحاف 1/1//)/ن  ف ع ال ت   فأصبحتن" لزحاف فاعالت"وقد تعرضت تفعيلة 
 " وهو حذف الثاني الساكن.نالخب"

 ما سبق في المدول التالي: ويمكن توضيح
 البحر نوع عنوان القصيدة 

 
 رمزهابعد التغير  التفعيلةبعد التغير التفعيلة قبل التغير

سالف 
 المواقف

 //0/ فعول فعولن المتقارب

 1///0/0 تنعل  مفا   نلتمفاع وافرال صرخة ثائر
 /0/0//0 علنمتفا   علنمتفا   الكامل حسناء الميالد
 ///0/0 ن  ت  ال  ع  ف   فاعالتن خفيفال القلب المريح

 
القصائد قد اعتمد على ، للقصائد ئهذا المدول يتبين لنا أن الشاعر في بنامن خالل 
حي  يبدو كالسيكيا في هذه القصائد  ،الحر رغم كتابات، المتعددة في الشعرالعمودية 
 القدماء.، مع كثير من الشعراء صعلى ذلك في تنا وال أدلالمنتقاة ،

 :القافية-3-4
 لغة: 

أعم  والتذكيرؤنثها، تألفها واو العرب  نق  عية هي مؤخر الن القافإ:»ماء في لسان العرب
قال »وقال ابنبري:........... اه  ف  ، إن عرضت ق  يا وراء الغطاء أنثى قال:فما الولسيده:القف

                                                             
 . 12لوحيشي ناصر، الميسر في العروض والقافية، ص )1)
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في قاموس الوسيط فقد عرف،:  . أما(1) «،ي  ف  ق  أ على  ولهذا ممعالمد في القفا لغة  يابن من
 (2) «.خر ساكنينآبدأ بمتحرك يلي، الحروف التي ت :وفي الشعر-شيء–خر كل آبأن، »

 اصطالحا:
خر حرف في البيت إلى آليل القافية من الخلقد اختلف الناس في القافية ماهي؟ فقال »

ليست  والقافية بهذا، (3) «الساكنأول ساكن يلي، من قبل، مع حركة للحرف الذي قبل 
عالمة على  وهي كذلكوحد بينها، ت األبيات،وهي التيبل هي التي تفصل »:ممرد نغمة
 وال يمكنإذا لم يضع قافية تحدد بيت، يكون شاعرا غير متمكن،  ،رفالشاع(4)«انتهاء البيت

وال ا وال نغمأن يتحكم في تدفق الكلمات. فيصبح الشعر عبارة عن نص نثري ال وزن في، 
ستخدمها إلعطاء وظيفة القافية ال تنحصر في كون الشاعر ي وبالتالي فإنتقيده،  قافية

إليها الشاعر حتى  يلمأ» فقد: طابع ممالي لنص بل إنها كذلك متعلقة بالمانب النفسي 
في  انفعاالت،عن مشاعره الداخلية التي تعكس  للتعبير،لو كان ذلك دون وعي من، و 

الحالة تكون القافية هي التي تحدد الدفقة الشعورية كما  وفي هذهإفرازات نفسية متتابعة، 
 .(5) «النفسهالحد الذي يتوقف عندتعتبر ا أنه

 القافية:أنواع 
 المطلقة المقيدة:

أم كما في الكلمات زمان، حنان،  هي ما كانت ساكنة الروي، سواء أكانت مردفة،« 
  » خالية من الردف كما في كلمات: حسن، وطن، محن. كانت

                                                             
 192، 192ص دار صادر، بيروت، لبنان، ، 12مج ،ابن منظور: لسان العرب)1)
 .182 1981، ، المكتبة اإلسالمية للنشر و التوزيع استانبول، تركيا1إبراهيم مصطفى و آخرون: معمم الوسيط، ج (2)
 .128ابن رشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر و آداب، و نقده، تح: عبد الحميد هنداوي، ص  )3(
 . 18، ص 2112، 2حسين أبو النما: قوافي الشعر العربي، دار مدني، المزائر، ط)4(
 2119، 1ع، عمان، األردن، طالنفسي في الشعر العربي ، دار صفاء للنشر و التوزي االتماهعبد القادر فيدوح: )5(

 .912ص
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 البطل. – العمل-األملت ، كما في كلما(1) «الرويما كانتمتحركة  »:هيلقافية المطلقةاو 
 ر اعتمدعسابقا، أن الشا ستهابدرا قمنا التي "القلب المريح"ما يالحظ على القصيدة 

 (.ه، الحياهتلهنا، اإلل،، صالوهي )قافية مقيدة  على
، وهذه الحروف من الحروف المهموسة وهو حرففقد استخدم الشاعر حرف "الهاء" 

( أما حرف الراء فهو ممهور ط-قه( ) ، ح،  ،)ف، خ، ه( )ش، ك، ت( )س"وهي: 
ر، خ، (، ))و، ز، ن (،، ظ، موهي )غوحدة صوتية ممهورة  18يومد في اللغة العربية و 

سالف "لبعض القوافي التالي في قصيدة  ويمكن التمثيل(2)("ذ، ي، د(، )ب، غ، ضل(، )
 :"مواقفلا
 (/0//0)ا               تلهنا ن  اله   ت  ع  م  م   ال  ص  خ  ال   ت  ع  م  م  

                          0//0/ 
 (/0//0ك اإلل، )            ،  ل  اإل   اك  م  ح   ال  م  الم   ت  ع  م  م  

0//0/                    
 قا  و  وش  اما  ر  ت  اح   يون  لع  ات  أل   م  
 (/0//0) هصالد الة  الص   د  ه  ش  ب   ور  د  الص   ت  أل  م  

0//0/                    
 (/0//0راية )                (3)ةي  ار  ا ن  ى ل  ق  ب  ي   س  أ  ى الر  ل  ع  

0//0/                    
 أما في قصيدة صرخة ثائر:

 واأللف المد، وتارة الحاء وتارة الدالفقد تنوع حروف القافية "فتارة يستخدم الشاعر" الالم" 
 أكثر» أنها مثل" قول، متينا ممد، يوم، حقد وما يفسر اختيار هذه الحروف بذات هو 

                                                             
 .128: الشافية في العروض و القافية، ص  السعديعيسى إبراهيم ( 1(
 211، ص2112، 1، عمان، األردن، طوالتوزيععبد القادر عبد المليل: علم اللسانيات الحديثة، دار صفاء للنشر )2)
  92الديوان: ص)3(
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األصوات الساكنة وضوحا أقربها إلى وظيفة الحركات فهي حلقة وسط بين األصوات 
 .(1) «وأصوات اللينالساكنة 

 فقد وظف الشاعر القافية المطلقة في قول،: "القلب المريح"أما في قصيدة 
 )صيبو( 1/1/                في عينيها سهام تصيب     ن  إ  

 ذيبو(    )   1/1/                        يبويذيخرج القلب سرها 
 راها() 1/1/         الصبر حين يراها             يتشافى ب

 طيبو() 1/1/       ينتشى بالمراح ثم يطيب                
 )نبضن( 1/1/     إنني مذ لمحتها زاد نبضا                  

 عاني() 1/1/         ما الذي قد دهاك ثم تعاني             
 بيبو()1/1/                            (2)غتي يا حبيبضيا وحيدي يام

و تكرار حرف الروي الباء بكثرة وهي حرف ممهور إن البارز من خالل هذه المقاطع ه 
لشاعر فقد ذكر كلمات ربما يعود إلى أن هذا صلة بالحالة الشعورية ل االختيارسبب و 

يب، القريب، النيب، النصب(،فتشرك هذه الكلمات في حقل واحد لذلك )تصيب، يذيب، حب
كما أن، صور هذا القلب المريح ال يمرح دفعة واحدة، بل بالتدرج فذكر) سهام، نصيب ثم 

نها كأ، قريب، حبيب النسب، النصيب( ثم تأتي كلمات ضد الكلمات السابقة و ذكر يطيب
  ) غريب، طيب، لهيب، نحيب، ذنوب الحبيب فيذكرفاصل بين هذا القلب المريح و 

د األولى تدل على قرب للمحبوبة الثانية نممقارنة بين الكلمات األولى و القلوب، دروب(، ب
 البكاء.و  واالغترابوالثانية تدل على الوحدة 

 
 
 

                                                             
 .92ص  ،يما: قوافي الشعر العربنلحسين أبو ا)1(
 .51الديوان : ص)2)
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 الموسيقى الداخلية:-4
 التكرار: -4-3

 لغة:
س فقط في الشعر لي ،يعد التكرار واحدة من أهم الظواهر األسلوبية في الشعر

وقد ، إذ تناول، البالغيون العرب بأقسام، المختلفة، القديم في الشعر حتىبل  ،المعاصر
يقال  وأعادد  "كرر" إذ رد   المصدر»بمعنى: تعريف التكرار في القاموس المحيط ماء  ماء

" ، أما في المعمم الوسيط فقد ماءت(1)«، أعاده مرة بعد أخرىوتكرار وتكراراكرر الشيء 
 .(2)«بمعنى أعاده مرة بعد أخرى»:

 اصطالحا:
، فإذا تكرر اللفظ وأقلأن التكرار يقع في األلفاظ دون المعاني » رشيق: يرى ابن 
ظاهرة ال تختص باألدب بل ترتبط  »:وهو كذلك، (3)«فذلك الخذالن بعين، والمعنى مميعا
طرقت نازك المالئكة إلى قد تو  .(4) «وبممارسات، اليوميةوبأغلب سلوكات،بحياة اإلنسان 

لحاح على مهة هامة من إالتكرار، في حقيقت، »:هذه القضية في الشعر المعاصر بقولها
 .(5)«العبارة يعني بها الشاعر أكثر من عنايت، بسواها

 .(6)«تكرار من صور التناسق المماليال»:يفصو توبالتالي أضح
 
 

                                                             
 .128، ص 2الفيروز أبادي: القاموس المحيط، مج (1(
 .182ص : معمم الوسيط، وآخرونينظر: إبراهيم مصطفى )2)
 .128نقده، ص  وآداب، وأبي الحسن ابن رشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر  ينظر:( 3)
، 2111، 1ط، األردن عمان،ب و النشر و التوزيع سمير سيحمي: اإليقاع في شعر نزار قباني، مدار الكتا (4)

 . 121ص
 .121ص 2111، 19نازك المالئكة: قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للماليين بيروت، لبنان، ط  (5)
ص   ،2112، 1ة العلوم اإلسالمية الفلومة، ط المعاصر، دار غيداء، كليالشعر تراب في غ:االأحمد علي الفالحي (6)

289. 
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 الحرف:تكرار  4-3-3
والالم الدال  يهي حروف الرو  هاية كل بيت شعريإن أكثر الحروف المستخدمة في ن

حي  بلغت نسبة مرتفعة أكثر من تكرار الكلمات  "نبضات الهوى"ديوان  والباء في
، أو في (1)«نفيأخذ بأسباب السامعي »:لذلك عالقة بنفس، الشاعر وربما يكونوالمقاطع

نطق األول في هو الم الحروف رافتكر »:ومعاني الحروفمحاولة لتوفيق بين اإليقاع 
 (2).«اإليقاع المتحرك الذي يتركب من، النص الشعري

 قصيدة "الهاتفتكرار هذا الحرف في  وقد مثل، االنفماريةفحرف التاء هو من األصوات 
 % 25،21الخلوي" أكبر نسبة إذ بلغت 

يفد غاب )لمإن تكرار "الدال" لداللة واضحة على أن، ما يممع هذه الكلمات هو الغناء 
ما ربطت  وخاصة إذاد، لم يشفق على أحد، لم تعد، لم يلد، فلم يمد، لمفتقد، لمبتعد(، لألب
وذلك ة مديدة على نفسية الشاعر الحزينة، فذالقصيدة يسمح بفتح نا الكلمات بعنوانهذه 
تكرار  أن كما ،وبين حبيبت،هذا الهاتف لم يعد يمدي نفعا بعدما تقطعت السبل بين،  أن

هم مغزاه على حقيقت، فإن، ال يعد عيبا خطيرا أو شيئا يبع  على إن ف»الحرف: هذا 
تمربت، الشعرية  وعواطف، علىالملل. ذلك ألن الشاعر الصادق هو الذي تنطبع انفعاالت، 

إلى  باإلضافة ،(3)«والعواطف وتصطبغ بصبغتهااالنفعاالتالتمربة بألوان هذه  وتتلون هذه
 االنفماريةالصامتة، الشفوية  تاألصوا»من: وهو نمد حرف "الباء"  ،هذا الحرف أن

ببعض األسطر من قصيدة  ويمكن تمثيل  %91.19نسبت،  وقد بلغت، (4)«الممهورة
 القلب المريح:

                                                             
نظر: نمم العبيدي: لغة الشعر في القرنين الثاني و الثال  الهمريين دار الزهران، المكتبة الوطنية ، عمان ي (1 (

 .81،األردن، ، )د ط(، )د ت(، ص 
 .111، ص 2115، 1مقداد محمد شكر قاسم: البنية اإليقاعية في الشعر الموهري، دار دملة، األردن، ط (2)
  ، دار المعرفة ، سوتير 2ج،ن قضايا الشعر و النثر في النقد العربي الحدي عثمان موافي: نظرية األدب م (3)

 89، 1، ط2119اإلسكندرية  
 .21، ص1995سليمان فياض: استخدامات الحروف العربية ، دار المريخ للنشر، الرياض السعودية، )د.ط(،  (4)
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 يب  ص  ت   ام  ه  ا س  ه  ن  ي  ي ع  ف   ن  إ  
 يب  ذ  ي  و  ا ه  ر  س   ب  ل  الق   ح  ر  م  ي  
 يب  ط  ي   م  ث   اح  ر  الم  ي ب  ش  ت  ن  ي  
 (1) يب  ر  ق  ل  ا ه  ب  ل  ق  ي ل  ب  ل  ق   ن  إ  

يب، النصيب( مختصة بالمانب سفكل هذه الكلمات ممتمعة )يصيب، يذيب، يطيب، الن
حرف الباء في إيضاح حالة  وبالتالي زادعن القلب المريح  وتعبر بصدقالومداني 
 .وصورة بدقةالشاعر 

( %21.99مرة" أي ) 11أما في قصيدة "يا بحر" فقد بلغت نسبة تكرار حرف الميم "
 (2)بين القوم" والرمل المصلح  الرقبة، القفا،  اهمعنو 

يختصر نوع حي  مدول التالي اليمكن وضعونوعها بعد استخالص تكرار الحروف 
 :وعدد تكرارهالحرف 

 الجيم الباء التاء الحروف
 يا بحر القلب المريح الهاتف الخلوي عنوان القصائد
 مرة  11 مرة  22 مرة  21 عدد التكرار

 %21.99 %91.19 %25.21 %المئويةالنسبة 
 مهموس ممهور مهموس خصائص 
 السابق يمكن توضيح تكرار الحروف في أعمدة بيانية: ومن المدول

                                                             
 .51الديوان: ص (1)
لها في لغتنا العربية، دار يافا العلمية للنشر و التوزيع ، عمان، فهد خليل: الحروف، معانيها، مخارمها، و أصو  )2)

 .89، ص 2115، 1األردن، ط
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من خالل هذه الدراسة يتضح أن الشاعر ركز على الحروف الممهورة أكثر من 
لشاعر ا وبالتالي فإن ،إلى أن هذه األصوات قريبة إلى النفس ويعود ذلكالمهموسة، 

 المهموسة.يستخدم الحروف  وعندما يهمسعندما يصرح يستخدم الحروف الممهورة 
 تكرار الكلمة: -4-3-4

ينعكسان  ومرسا موسيقياالكلمة الواحدة يمنحها نغمة،  وترديده فيرف حإذا كان تكرار ال
المعطي اللغوي ال يمنح النغم فقط، بل يمنح  اللفظة فيعلى ممال الصورة، فإن تكرار 

في شكل ملحمي، تفاعلي متصاعد نتيمة تكرار العنصر الواحد،  وتناميا للقصيدةامتداد 
 .(1)للفظة المتكررة" رديد، نتيمة ذلك التوصالبةالذي يمنح قوة 

ذلك من خالل قصيدة "خلود  ويمكن توضيحاالسمالشاعر في تكراره للكلمة على  وقد ركز
 مرات: 1ليلى ليلى" فقد كرر كلمة: 

 ود  ر  الو   ر  ط  ع  ك   وع  م  ى د  ل  ي  ل  ل  
 د  او  د   يل  ت  ر  ت  ك   ن  ح  ل   يم  ل  ال  ى س  ل  ي  ل  ل  

                                                             
 .211عبد الرحمان تبرماسين: البنية اإليقاعية القصيدة المعاصرة في المزائر، ص(1)
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 وء  د  ى ه  ل  ي  ل  ل  
 (1) ين  ن  أ ى ل  ي  ل  ل  
 ام  س  ت  ى اب  ل  ي  ل  ل  
 (2) اب  ض  ر  ى ل  ي  ل   ر  غ  ي ث  ف  ف  
 (3)ك  ال  ى م  ل  ي  ل  ف  
 (4) اء  م  الس  قِّ ح  ى ب  ل  ي  ل  ف  

 معنيين:بل يحمل في طيات،  ،يكن ممرد تكرار عابر شعر لمالفي  لفظة "ليلى"إن تكرار 
، أما المعنى وظفها من خالل كتابات، رمزا داال على المعنى الديني على ما يبدواألولى 

 فإن، دال على الحالة الومدانية للشاعر.ي الثان
 والبطولة"رمز العروبة "أما في قصيدة: 

 ل:مرات حي  يقو  11" صدام حسين"فقد كرر الشاعر اسم 
 ام  د  ص  
 ز  م  ر   م  و  الي   ت  ن  أ  

 ام  د  ص  
 (5) الكبرىأنت الراية 

 ام  د  ص  
 .وب  ل  ي الق  ف   ك  ت  و  ص  
 
 

                                                             
 12الديوان: ص(1(
 19الديوان: ص(2)
 18الديوان:ص )3)
 .18الديوان : ص( 4(
 .22الديوان، ص )5)
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 ام  د  ص  
 (1)ى ر  ب  ك   ة  ى آي  ق  ب  ت  

 ام  د  ص  
 (2)ا ن  ن  ي  ب   ي  ح   م  و  الي   ت  ن  أ 

 ام  د  ص  
 (3) اف  ص  و  األ   ن  م   ال  ب  ا ح  ي  

 ام  د  ص  
 اق  ر  الع   ب  ل  ي ق  ف  

  ام  د  ص  
 (4) اق  ر  الع   رِّ ي ح  ف  

  ام  د  ص  
 (5)د  ل  و  م   ك  وح  ر   ن  أ  م  ل  اع  ف   
 (6) امد  ص   ف  خ  ت   ال  

فيرى أن، رغم إعدام،  ،،" معل، يكرر اسمالعربي "صدامإن تأثر الشاعر لما حد  للبطل 
ثم  ستعمار األمريكي،اهدا للعراقيين على مدى بشاعة اإليبقى رمزا ش االحتاللمن طرف 

بل  ،على العراق وليس فقط ،شمس الحرية وتشرق في،يوصل قول، بأن، سوف يأتي يوم 
اسم، يظل خالدا في كل فالعربي" فبرغم إعدام هذا البطل  الكبير "الوطنعلى الوطن 

                                                             
 .25يوان، ص الد (1)
 .29الديوان، ص (2(
 . 21الديوان، ص  (3)
 .22الديوان، ص  (4)
 .22الديوان، ص (5)
 .29الديوان، ص (6)
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على  ويشهد اهللفي نهاية القصيدة على أن اسم، لن ينسى ويؤكد الشاعر النفوس الوطنية 
 ذلك.

 مرات" 8فقد تكرر اسم ليلى" "ر الشعرأميقصيدة:"أما في 
 ىل  ي  ل   ك  ن  ع   ت  اب  غ   ر  ع  لشِّ ا ير  م  ا أ ي  
 1ىل  ي  ل   يك  ف   ت  ان  ك   ر  ع  لشِّ ا ير  م  ا أ ي  
 2ىل  ي  ل   ك  د  ع  ب  ي ف   ل  ح  ا ير م  ا أ ي  
 ىل  ي  ل   ك  ن  ع   ت  ار  و  ت   ل  ه  ا ير  م  ا أ ي  
 3ىل  ي  ل   ك  ل   ت  اء  س  أ  ل  ا ه  يب  ب  ا ح  ي  
 4ييب  ب  ا ح  ي   ىل  ي  ل   اك  و  ه  ت   ن  م   ت  ن  أ 

حي  أصبحت  ،وعلى ما يبدو واحدا من رفاق، الفحوليخاطب الشاعر أمير الشعر 
ويبقى  ،صديق، الشاعر كثيرايختلف عن زمان ال زمان الشاعر ف، المكانة في وقت، متذبذبة

 وتوظيف، حسب مقدرة الشاعر سواء كان غزال أو دينا ...."ليلى" رمز
 تكرار المقطع: -4-3-1

هو ال يقتصر في ارتباط، ل مساحة عند كثير من الشعراء و إن هذا النوع من التكرار شك
النفسية... و غيرها فمن متماعية و بل هو يحتوي الموانب اإل على مانب دون آخر

، يعمد الشاعر من (5)«المقطع هو المزء األكبر في القصيدة الحديثة»: الناحية الممالية
بناء القصيدة وفق هذا المقطع الشعري فتارة تكون المقاطع متوالية  إلى التكرارخالل هذا 

أسطر  ةأو ست ةالشاعر بعد خمس افي البداية و يكرره ةطع مذكور او تارة تكون لهذه المق

                                                             
 .95الديوان، ص (1)
 .99الديوان، ص (2)
 .81الديوان، ص (3)
 .82الديوان، ص (4)
تي، مملة كلية األدب و اللغات مستاري: التكرار و داللت، في ديوان الموت في الحياة لعبد الوهاب، البيا إلياس )5)

 .188، ص 11-11، 2112بسكرة، 
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حدي  ليس أقل شأنا الوقع هذه الكلمات علي،، فالشاعر الحالة الشعورية للشاعر و حسب 
يمكن توضيح ذلك اء القصيدة طابعا مماليا خاصا، و اول إعطفهو يح ،من الشاعر القديم
مرات مع تغير  11التي يكرر الشاعر فيها مقطع  "حسناء الميالد"من خالل قصيدة 

 الكلمة األخيرة:
 1ار  ائ  ح   ك  ت  ئ  م   اء  ن  س  الح   ل  يم  ا م  ي  
 2اه  ائ  ت   ك  ت  ئ  م   اء  ن  س  الح   ل  يم  ا م  ي  
 3اع  ائ  ض   ك  ت  ئ  م   اء  ن  س  الح   ل  يم  ا م  ي  
 4ا م  ال  ح   ك  ت  ئ  م   اء  ن  س  الح   ل  يم  ا م  ي  
 5اع  ول  م   ك  ت  ئ  م   اء  ن  س  الح   ل  يم  ا م  ي  
 6ال  اب  ذ   ك  ت  ئ  م   اء  ن  س  الح   ل  يم  ا م  ي  
 7ار  اك  ش   ك  ت  ئ  م   اء  ن  س  الح   ل  يم  ا م  ي  
 8اق  ش  اع   ك  ت  ئ  م   اء  ن  س  الح   ل  يم  ا م  ي  
 9اب  ال  ط   ك  ت  ئ  م   اء  ن  س  الح   ل  يم  ا م  ي  
 10اد  اش  ن   كت  ئ  م   اء  ن  س  الح   ل  يم  ا م  ي  

ما يالحظ على هذه القصيدة أن الشاعر في كل أربع أبيات يفصل بينها بكلمة "ياميمل 
أما بالنسبة  اتكرار المقطع عشوائي يأت ، فلمامعين اتبع ترتيباالحسناء مئتك حائرا"، أي أن، 
                                                             

 .122الديوان، ص( 1)
 .129الديوان، ص (2)
 .128الديوان، ص (3)

 .128الديوان، ص (4)

 .121الديوان، ص (5)

 .125الديوان، ص (6)

 .129الديوان، ص (7)

 .121الديوان، ص (8)

 .121الديوان، ص (9)

 .122الديوان، ص (10)
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حيرة  يصبح مميء الشاعر من ذلكلى الحزن و لأللفاظ التي استخدمها فهي تدل ع
" مأساة ل، في الحياة فهذه المدينة "ميملعذاب و المميء تارة يمثل هذا المعنى عذاب و و 

في في، األمل فيصبح مولعا بها كما  ، و تارة تبع واالغترابللشاعر الحيرة  ةتمثل بالنسب
 حيات،تبع  في، الروح ليكمل طريق تارة يأتي طالبا، ناشدا أن قول، )حالما، مولعا، ذابال( و 

ينتهي بهذه الحيرة كعادة الشعراء القدماء، فإذا و  ،شمل المقطع األول حيرة الشاعر كما
الشاعر" أحمد بزيو" يخاطب ميمل على أنها  األطالل فإن  كان الشاعر القديم  يخاطب

ا حاول كأن، بهذو  ،خفف عن، آالم، وحيرت،عساهاتإنسان ناطق يفهم شعور الشاعر و 
 تشخيص البحر إلى إنسان عبر كلمة ناشدا.

ت بنيالذي  الشكل وختاما لما تقدم فقد ماء تركيز الشاعر على البحور الصافية أما عن
باإلضافة إلى ذلك و  ،حرة خالية من الشعر العمودي فقد كانت قصائد علي، كل القصائد

أما بالنسبة لظاهرة التكرار في  قافية مطلقة ومقيدة، فهناك ،أن، لم يعتمد على قافية واحدة
المقطع بدليل النتباه أكثر من الكلمة و  ةالفتبرز حرف الباء بصورة  قصيدة "القلب المريح"

فيما حروف، و التاء أكبر نسبة من بين ال قة، أما في قصيدة "الهاتف الخلوي"الساب النسب
ربما ، "كافور"و"لى لي"و "صدام"على األسماء مثل  الشاعر ركزفقد يخص تكرار الكلمات 

هذه الشخصيات تحمل دالالت غير  ن  أ  و أ ه الشخصيات في تمربت، الشعرية،لتأثير هذ
يلي، تكرار المقطع الذي يسعى و  ،القصيدةفي الدالالت السطحية في تمربت، المعبر عنها 

 القصيدة في شكلها المميل . إبراز من خالل، إلى 
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 الشعرية:
أنها علم غير واثق من  »ت: في مفهوم الشعرية فرأى ميرار منا النقاد لقد اختلف 

متمانسة، وأحيانا غير غير  حد ماموضوع، إلى حد بعيد، ومعايير تعريفها إلى 
العملية الشعرية، شرط ضروري لكل  رهأن مو » :ى مون كوهنير بينما  (1)«.يقينية

 (2) .«النثرشعروبذلك يكون الشعر انزياحا عن المعيار الذي هو 
 :االنزياحداللة
 لغة: (أ

نزح الشيء، ينزح، نزحا  نزوحا  بعد وشيء » :بقول، االنزياحماء في لسان العرب تعريف 
أما في قاموس المحيط  (3) «أبعدتزح نزوحا إذا نونزوح، فهو نازح ونزحت الدار ت نزوح
ا ونزوحا ح  ز  نزح كمنع وضرب، ون  » يلي:كما  لالنزياحفماء تعريف،  أباديوز ر للفي
 (4)«.ب ع د  

 اصطالحًا:  (ب
، حي  لفت االنزياحر هو الذي ماء بمصطلح سنسبليو  »:سين أنر ايرى بعض الد
عن  بابتعادهاراءت، للروايات الفرنسية الحديثة تلك التغيرات التي تميزت انتباه، عند ق

ل، هذه المصطلحات:  المسديإذ أحصى  االنزياحالعام، وقد تعدد مصطلح  االستخدام
، السنن، وخرق واالنتهاكشناعة ، واإلطاحة، المخالفة، والاالحتالل، االنحرافالتماوز، 

 (5) .«وغيرهاواللحن، والعصيان 

                                                             
 98لرواشدة: فضاءات الشعرية، ص سامح ا (1)
عبد اهلل خضر حمد: أسلوبية االنزياح في شعر المعلقات، مدار للكتاب العالمي للنشر والتوزيع، األردن، إربد،  (2)
 .5، ص 12112ط
 .819، ص 1991، )مادة نزح(، دار صادر، لبنان، 2ابن منطور، لسان العرب، ج (3)
 .291، ص 1999، دار الكتب العلمية، لبنان، 1لمحيط، )مادة : نزح(، جينظر: الفيروز أبادي: القاموس ا (4)
 .29ينظر: مسعود بودوخة: األسلوبية وخصائص اللغة الشعرية، ص  (5)
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ير في ترتيب تراكيب، وصياغة صوره، خروما  إبداعيا مقصودا، يهدف تغيهو  النزياحوا
احتمال ضعيف »بقول،  االنزياح"نور الدين السد"ويضيف  (1) الهدم.إلى البناء من خالل 

في خصوص ظهور شكل لغوي، وهو ما يحيلنا إلى اللموء إلى مفاهيم المعيار أو 
 (2) «.رهإقراالعادي الذي يصعب  االستعمال

ن اتفقوا في أثرها الممالي» :الباحثين بهذه الظاهرة حتى ونتيمةالهتمام إال انهم اختلفوا  وا 
إلى نهايت،، فهو  لالنزياحفي التعليل الممالي رفي تعليل،، في حين نمد مون كوهن لم يس

 .(3) «النثرالشعري خرقا للغة  االنزياحال لم يزد على أن معل 
الداللي وهذا ما سنتعرض ل، في دراستنا  واالنزياحالتركيبي  االنزياحها: أنواع من ولالنزياح
 ،.ألنواع

 التركيبي: االنزياح -3
ة العبار بعض فيالعضها ببمن خالل الطريقة في الربط بين الدوال  االنزياحيحد  مثل هذا»

ب التقديم ، كما يلع(4)«أساسيات،م أهالواحدة أوفيالتركيب والفقر،وواضح أنالتقديم والتأخيرمن
الوظيفة الممالية التي » ،:ناظم في قول حسندورا  هاما في مماليات القصيدة ويؤكد ذلك 

 (5) «.النسقيؤديها هذا 
 ومن أهم سمات البارزة في ديوان نبضات الهوى سمة تقديم الظرف.

 الجار والمجرور:تقديم  -أ
 "نبضات الهوى"مات الظرف سواء في المملة الفعلية واإلسمية في ديوان يتعددت تقد

 نذكر منها مايلي:

                                                             
 .5عبد اهلل خضر حمد: أسلوبية االنزياح في شعر المعلقات، ص  (1)
 .211، 951نور الدين السد: األسلوب وتحليل الخطاب، دراسة في النقد الحدي ، ص  (2)
 .91، 91ينظر: مسعود بودوخة: األسلوبية وخصائص اللغة الشعرية، ص  (3)
االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية، المؤسسات المامعية للدراسات والنشر والتوزيع :ينظر : أحمد محمد ويس( 4)

 .222، ص 2119، 1بيروت، ط
 .181، ص 2112، 1ر للسياب، دار البيضاء، طدراسة في أنشودة المط، حسن ناظم: البنى األسلوبية (5)
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 حي  يقول الشاعر:  "صرخة ثائر"قصيدة 
ل  ك ل   ل  ي ف ص  م  الف ص  ي و  ل  و   (1) قو 

 .«الفصل يفصل كل قول»فتقديم الظرف "يوم" على المملة الفعلية 
لحاضر، بين ما كانت اأهمية خاصة إذ  إن  لفظة يوم نمثل بمثابة الفاصل بين الماضي و 

 ها عناية هامة.لي، بعد اإلنتخاب لذلك نمد أن الشاعر أوالعتكون سمزائر وما علي، ال
 "لخلودوالعروبةوا رمز البطولة"كما نمد كذلك في قصيدة 

 في الق د س  
. ض  الر سا ئ ل   (2)ف ي أر 

لظروف المكاني "في" على المكان القدس وماء هذا التقديم مرتين األولى افقد قدم على 
أرض الرسائل، وما يالحظ أن الشاعر قدم حرف "في" على  انية علىوالثعلى القدس 

صدام "ها أن دامفالمكان التالي "القدس" وهي نفسها أرض الرسائل وذلك ليؤكد حقيقة 
مومود في كل األماكن العربية وليس فقط في العراق، أما الحقيقة الثانية فهي أن  "حسين

مومود في كل البلدان العربية  فصدام، طينيالفلسمن نماذج الرمل  ايمثل نموذم "صدام"
 اإلسالمية.

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 28الديوان، ص  )1)
 .22الديوان، ص  (2 (



 الشعرية وأشكال االنزياح                                              الفصل الثاني:  

 

35 
 

 التالي:ويمكن توضيح ذلك بالمخطط 

 
 
 
 
 
 
 

(1( 

كن يؤكد الشاعر من خالل هذا المخطط أن هذه الشخصية البطولية مومودة في كل األما
 ن،.طمدافع عن و و صامد العربية فهي مومهة لكل إنسان

 الفعلية: تقدم شب، المملة على المملة ــ 
 الشاعر في قصيدة "عندما" ليقو 
 ر الس م اء  ف هِّ ند ما ت ك  ع

ار  ع ن د م ا تع ت ل يك    (2) البح 
حين أكثر من المتلقي، إذ أن هذه الفتاة  ةيقرب الصور ل"عندما "قدم الشاعر هنا 
 .نفسها منتخمل مثل غلق األبواب في ومهها اصطدامها بالواقع 
 غارقةالعلى المملة الفعلية "تعتليك البحار" ليصور حالة الفتاة  "عندما "كما قدم الشاعر 

 في اللهو والترف فتيأس من حالتها التعسة ....
 
 

                                                             
 .22الديوان، ص )1)
 .91الديوان، ص (2)

ـــــغداد ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  في بـــ

ــــالدي ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  في بـــ

 في قلب العراق

العراق في حر  

  علم أن روحك مولدفا 

 في القدس 

 في أرض الرسائل 

 

ـــــــــــــــــــدامَصــــــ  

 

 في بلدان العربية اإلسالمية
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 : تقديم شب، المملة على المفعول ب،
 ومن ذلك قول الشاعر من نفس القصيدة السابقة

ن د م ا ت س ه ر ين   كِّ بع   (1)ر يد  بص 
 نفس القصيدة. فيويقول 
ن د  ال ب اح  وع  .ب ك  ي ؤِّنص  ر   (2) الخ ص 
األساسية عند للشاعر التي حاول من خاللها  الركيزةيمثل ظرف الزمان "عندما"  
 .هذه الظرفية توظيفقصائده أن يرصد لنا نتيمة بناء 
البريدي الذي يحمل في طيات،  الصكيدة أو الفتاة هذا ساللحظة التي تمتلك هذه ال إذ في

 .إلى غير ذلك.. وغناءتصبح ملبية لرغبات كل زبائنها من رقص ألف معنى ومعنى إذ  
 ويمكن توضيح ذلك من خالل: الشنيعةونتيمة ذلك في الصباح يؤنبها قلبها عن فعلتها 

 الطلب
 بكأس
 يهمس
 بلمس
 برقص

 النتيمة المقابل
 عندما تسهرين بصك بريد 

 
 لعيونتلبيس كا

 
 
 تأنيب الضمير 

 
 
 
 
 
 

                                                             
 .95الديوان: ص (1)
 .99الديوان: ص )2)
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 :والوصلالفصل 
 والوصل.ضنا لعنصر التقديم والتأخير ننتقل إلى الفصل ابعد استعر 

 الفصل
 لغة-3
قد أطلق على معان أخرى متباينة »المصطلح:هذا أن لمصطلح الفصل يمد  المتتبعإن 

علماء العروض من  والفصل عند( أحد األقسام الرئيسة في المسرحية...Actفالفصل )
 (1) «البيتفي حشو  مثل،زمتولميل-بالعروضالعرب، كل تغير اختص 

و والعطف ففي اهو ترك ربط المملتين بو » :ويممع علماء البالغة على أن الوصل 
يدا ﴾قول، تعالى: ق ول وا ق و ال  س د  ين  آم ن وا ات ق وا الل ،  و  قد ماءت مملة "قولوا" « ﴿ي ا أ ي ه ا ال ذ 

 (2) وصال.معطوفة بالواو على مملة "اتقوا" ويسمى هذا 
 من القصائد التالية: األبياتنمثل ببعض و 
 "س ال ف  المواقف"

يق   وح  ي ب ق ي ر ح  ف ي الر  ل ى الر اس  ي ب قي ل ن ا را ي ة           و  ي اع   (3) .هال ح 
لعطف الواو فقد ماءت كل من ابالبيت الثاني عن طريق حرف  األولت يفقد وصاللب

ت الثاني وفي الروح، إذ  أن الشاعر يكذلك الب "سأعلى الر "بداية البت األول شب، مملة 
 ".وفي الروح"المعنويإلى المانب  "الرأس" انتقل من المانب المحسوس 

 :"سالف المواقف"من قصيدة آخر وقول، في بيت 
ي ن ي غيب   ن  ل ،  الق لب  ح   ي ح 

ي ن ب ض  ع       ق ا إ ذا  م ا و   (4) ال ت ق اه.ش 
                                                             

 .21، ص 2119، 1ملة، عمان، طدشكر محمود عبد اهلل: الفصل والوصل في القرآن الكريم، دار  (1)
  2118 ،1وم البالغة، المعاني والبيان والبديع، دار البركة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طأمين أبو ليل: عل(2)

 .91ص
 .92الديوان: ص  (3)
 .92الديوان، ص  (4)
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تين ييت الثاني بواسطة "حرف العطف" ما يالحظ من خالل البببال األولت يفقد وصل الب
أن الشاعر حول الربط بينهما بحرف "الواو" كما استخدم الشاعر أفعال مضارعة تحمل 

"يحن" كما أحد  حرف الواو ترادفا بين كلمة يحن وينبض و"ضنفس المعنى وهي "تنب
موضع آخر من قصيدة ويقول في  (إذا ما التقاهيغيب)ين حوتطابقا سلبيا بين 

 "االطمئنان"
ق ص  ف ي ت ر   (1) رىبال ع  د  موائال   ت ز ه و و 

"ترقص"من خالل تكرار معنى كلمة وذلك ووصل الشاعر بين مملتين فعليتين وهما "تزهو"
ترهو"إذ  أن الزهو عادة يكون بالفرح، أو استماع " ن أمل تأكيد معنى الكلمة األولى م

ح ضالفا وهو الزه أالل تماوز ذلك المعنى إلى معنى أعمق ، لكن الشاعر حاو األغاني
 الذي يؤدي بالشباب إلى الضياع.

 الفصل:
نشاء لفظا ومعنى، مثل قصيدة حسناء الميالد:   أن تختلف المملتان خبرا  وا 
ي اة  ب ش ائرا     ي ب ق ي الت فاؤ ل  في  ال ح 
ي اة  ئ  بت  ال  ت     ي اب  س  ك ل  ال ح   (2) غ 
البيت األول مملة خبرية بينما ماءت المملة الثانية ماءت إنشائية منفية بال:  فقد ماء

ن اختلفتا في  أن هناك مانب آخر يشتركان في، هو المعنى إذ   إالواللفظ  األسلوبحتى وا 
 .سبتئتال لكلمة كلمة التفاؤل مرادفة 

 مد في قول ،:نوكذلك 
د   ل ى أ ح  ي اة ف ال  ت ب ق ي ع   ه ي الح 

ع        ن ك  الد م  ل  ك ان  م  ق ر اق اي ا ف ي ص   (3) ر 

                                                             
 .11الديوان، ص(1)
 .129الديوان: ص (2)
 .89الديوان: ص (3)
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 ةل من البيت مملة خبرية بينما ماءالسطر الثاني مملة إنشائية مبتدئالسطر األو  فيماءت
 السطر األول هي الحياة بينما موضوع الخطاب فيفينداء فكأن موضوعالخطاب  بحرف

 السطر الثاني "هو" منادي لفيصل.
 الحذف:-1

ذ ف ،  ي ح  » :بقول، أبادي وزر ذف في قاموس الفيحلماء تعريف ا ق ط ، ،و= من شعره: فذ  ح  ،  أ س 
ذ ه    (1) .«أخ 

ف ا-الشيء)حذف( »يلي: أما في معمم الوسيط فقد ماء تعريف، كما  ذ  : قطع، من طرف، ح 
ام   ذ ف  -وأسقط،-الش عريقال: حذف الحم  ف اه   و ح   (2) .«الخ طيب  الكالم ه ذ ب ، وص 

 صطالحا :ا
ت فقط في لغة معينة بل مومودة في ليستعد ظاهرة الحذف من الظواهر األسلوبية  

هو باب »قول،: بهذه  الظاهرة د تطرق عبد القاهر المرماني إلى كل اللغات اإلنسانية، وق
ر، فإنك ترى ب، ترك الذكر حالمأخذ، عميب األمر، شبي، بالس لطيف دقيق المسلك،

الكلمة ب خلف   إسقاطالحذف هو  »:في حين حيدر حسين عبيد أن .(3)«من الذكر حفصأ
 (4) .«علي،منها يقوم مقامها، أو هوعبارة عن حذف بعض لفظ، لداللة الباقي 

 
 
 
 

                                                             
 .189، ص 2الفيروز آبادي: القاموس المحيط، ج (1)
 .182، ص 1عمم الوسيط، جإبراهيم مصطفى آخرون: م(2)
 2عبد القاهر المرماني: دالئل: تح: محمد رشيد رضا، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، وبيروت، لبنان، ط(3)

 .118، ص 1995
  1حيدر حسين عبيد المنيزل: الحذف بين النحويين والبالغيين، دراسة تطبيقية، دار اليازوري، بيروت، لبنان، ط (4)

 .18،ص 2112
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 أنواع الحذف:
 حذف الحرف:-3

فتة ظاهرة اليعد حذف الحرف من أهم أنواع الحذف في اللغة العربية وقد شكلت 
تحذف في أغلب القصائد »ومن أهم الحروف التي  ،«نبضات الهوى»في ديوان لالنتباه

 ، في قول الشاعر:،"يا باغي"ومن أمثلة ذلك في قصيدة نمد  (1) «العطفنمد حروف 
ك م  ق د  ق   يو  ة  الن اص  ل ى ل و ح   ،  ر أ ت  ع 
ك م  ق د   ل ى الك فِّ  ل م س ت  و   ع 

 ةغ ي مب ي ن  الخ ط وط  الم  
 الب اق ي ، .
ف   ل ي   يوأخ   ك  ع 

ل ى الن ف س    ع 
ن  و  ظة  ا   ك  ف ي ل ح 

ين   بح  ي ،بن تي ت  أيا ف   ت ص   اغ 
 ي ن  ف ك م  ك ن ت  ف ي الع  

 ف ي الق ل ب  
 ف ي الشِّع ر  
وح    في الر 

دت ي غ ان ي، .  ف ي و ح 
ك م  ك ن ت  ف ي ك لِّ ل ي ل  ي ط ول    و 

ع   ف ي ك لِّ د م  .و  يل   (2) ي س 

                                                             
 .299إبراهيم مابر علي: مستويات األسلوبية في شعر بلند الحيدري، ص (1)
 .112،119الديوان، ص  (2)
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الشاعر في بداية القصيدة استخدم ضمير المتكلم "أنا"  نرى من خالل هذه القصيدة أن
لربط بين « حرف العطف الواو»باستخدام  لمعانات،وذلك أن الشاعر في حالة سرد 

 نما انتقل الشاعر إلى قول،:حيالممل، لكن 
 ف ي الشِّع ر
 . و ح  في  الر 
(1) 

ابي الخطندفاعاالحالة وموده  يبطئ من حركة » :ألن، في "،حذف حرف العطف "الواو
ى مثل هذا التركيب وسبب في ذلك فإن بناء القصيدة اقتضل، و (2) «المرأةالذي يوام، ب، 

حذف حرف العطف هو أن الشاعر في بداية كان يخاطب نفس، من خالل تذكره 
بكم الخبرية التي تدل على  متصل ي ماءذلمحبوبت، وبذلك استخدم "حرف العطف" ال

يوما  باغية  ستصبحاعر لتصرفات المحبوبة، إال أن، يعلم أنها إخفاء الش من الكثرة فبرغم
، وفي نهاية القصيدة يحذف ومحبوبت،بالتالي فقد عمق هذا الحذف الصلة بين الشاعر 

 في قول ،: والشاعر حرف الوا
وابا   س ؤ اال  نعأ ال  ت ذ ك ر ين  م   ا ن ق ،  و 
 أ ال  ت ذ ك ر ين  غ ب يًّا

 و خا ال  
 م ان از ر ين  أ ال  ت ذ ك  
ير    الالد  إ لى األف ق ، في،   ن ط 

 أ ال  ت ذ ك ر ين  اب ت س ام ا
ا ئ  نسيم   ي م 

ل ى ش ف ت  ي ط و  ت عاال .ا ن  ي  ف  ع   (3) اش 

                                                             
 .119الديوان: ص  (1)
 .298إبراهيم مابر على: مستويات األسلوبية في شعر بلند الحيدري، ص (2)
 .118الديوان: ص  (3)
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تتذكره، وكأن بهذا تكون  ،بوبتيقدم الشاعر في نهاية القصيدة كل الحلول لمعل مح 
أال( لداللة على الترمي وقد حذف في زمن الوصال والمحبة مستخدم ا في ذلك ) تقد أنكر 

 ذلك حرف العطف "الواو" وعلى حساب هذا الحذف تقسم القصيدة إلى:
 نفس،./ معاناة الشاعر مع 1
 علي،.محبوبت،  فراق/  2
 لمحبوبت،.ترمي الشاعر /  2

 الكلمة:حذف 
 قول،:ورد حذف الكلمة في قصيدة " ساحة الزمن " في 

 ن  ز  الح   ر  اف  ظ  أ  ماس  غ  ان  ال و  ل        
ع ك          ليم  م و ام  ل ى الق ل ب  الس  ي أ ف ض ى ع   (1)الذ 

أظافر  ة حذف الشاعر خبر " لوال " وتقديره لوالانغماسييهشبتمن خالل هذه الصورة ال
 الشاعر.أمل تعميق الحرن الذي ينتاب  كائن،وذلك منالحزن مومود أو 

 ل،:قو ليت في  اسمالحذف الثاني فهو حذف  اأم
د  ع  س  ن  و  ا ي  ح  ن  ه  اآل د  ع  ب   ت  ي  ا ل  ي  ف  

(2) 
 الداللي: االنزياح-ب

يمنح ألن،  االنزياححاول كثير من الشعراء في قصائدهم تمسيد هذا النوع من 
 والكناية. واالستعارةعلى التشبي،  باالعتمادوذلك صلية األلفاظ دالالت أخرى غير األ

 
 
 
 

                                                             
 .81الديوان: ص (1)
 .82الديوان: ص (2)
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 :ستعارةاإل-3
 : لغة-3-3

أما (1).« اه  ي  إ  ه  ير  ع  ن ي  أ  ،  ن  م   ب  ل  ط   :،  ن  م   ار  ع  ت  اس  و  الشيء  هاستعار » بقول،:منظور  نابايعرفه
إياه  ،  ي  ط  ع  طلب أن ي   من،:الشيء  استعارة»يلي: كما  تعريف،قد ماء س الوسيط ففي قامو 

لعالقة ى كلمة بدل أخر  استعمالالبيان:علم  (:فياالستعارةاه )إي  ه  ار  ع  ت  اس  عارية،ويقال:
 (2) «.االستعماللقرينة الدالة على هذا مع ا المتشابهة

 :اصطالحا-3-4
المفردة حصرا تلك التي  االستعارةبها هناعني نو االنزياح،عماد هذا  االستعارةتمثل 

 ومختلف عن،،وهي مااألصلي  امعناهبمشاب،  وتستعمل بمعنىواحدة،تقوم على كلمة 
السطح الهادئ الذي  هذا":»" " مون كوهن  أوردهالذي  نمده لها تمثيال في بيت " فاليري

فقد حاول مون  السفن،الحمائم تعنيإذا أن السطح يعني البحر و  ،(3) «.مئمشي في، الحمات
كوهن أن يسمو بصورة هذه من الواقع أو العالم المرئي إلى المتخيل أو كما يسمى عند 

 الطبيعة.أرسطو ما فوق 
يؤكده  وهذا مايستطيع أن يحول الثابت إلى المتحرك  هم،مليكون إال لفنان  وهذا ال

 وفضاء الشعراءوالمبدعين،،صرة اإلعمازآو البياني،رائدة الفن  االستعارةهذه»القول:هذا 
. فكل فنان في هذا (4)« الممادات،وتتنفس الصخوروتتحرك الطبيعةالصامتة.منها تنطلق 

في طريقة تقديم، الدروس فكذلك فإذا كان المعلم يبدع  مماليات:العالم يبح  عن 
للبنية كيل اللغوي شالت» القول:إلى  قودنايوهذا بكلمات،،خر يبدع آالشاعر هو فنان

الشاعر يحاول في تعامل، مع  والمقصود أن، (5) «أداء المعنى تها فييوحرك ستعاريةاال
                                                             

 .815، ص 8لعرب، مج ابن منظور: لسان ا(1)
 .828، ص 1إبراهيم مصطفي وآخرون: معمم الوسيط، ج (2)
 . 112،  111أحمد محمد ويس:االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية ، ص  (3)
 .988عبد القادر عبد المليل: األسلوبية و ثالثية الدوائر العروضية ، ص  (4)
 . 929لشعر بلند الحيدري ، ص إبراهيم مابر علي: مستويات األسلوبية في ا (5)
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ع الممال ممالي إن، يصن اتماهالناس أن يدفع اللغة في  تناول كلاأللفاظ المومودة في 
حكمنا ل،  والمنقول إلي،مناسبة بين المنقول عن،  يه »:خرآفي معنى  واالستعارةبكلمات 
 (1)« بالرداءةنمد تلك المناسبة حكمنا علي،  وما لمبالمودة 

 :االستعارةأقسام 
 التصريحية:االستعارة-3

 :خالل ثورة التحرير"زكريا  "تأمل قول
 ثروت نا انسيابا  نا منات عد ن       ب، تنسابائوفي صحر 

 طارد عن مواقعها الغ رابانوز       نوفي صحرائنا الكبرى ك
نما هي يموضع المماز في الب ت األول قول،: "منات عدن " ألنها ليست في صحرائنا وا 

، بمن عالم الغيب في السماء، لكن في صحرائنا خضراء تشبه، منات عدن )وم، الش
خضرة وما فيها من الخير والهناء( والمشب، ب، وهو توفر كل منها على الماء والنخيل وال

العنصر األساس ورد صريحا في النص وهو "منان عدن" فهي إذن استعارة تصريحية. 
تصريحية في  استعارة. وقد وردت (2) ح ذفقد  ،ببينما نالحظ الظرف اآلخر وهو المش

 :الشاعر قول
يد  بك   ح ى أش  ال ف د ا ف ي ع   ض 

 (3)سمي من ي ه وى الش ماع ة  ق د  س ر ى في م  
ب، وهو الكبش على ، وهو "صدام " وصرح بلفظ المشب، فقد حذف الشاعر المشب

 .التصريحيةاالستعارةسبيل 
 :"صرخة  ثائر"وقول، في قصيدة 

                                                             
  طاهر مهدي هالل: رؤى بالغية في النقد و األسلوبية ، مكتب المامعي اإلسالمي ، اإلسكندرية ، األزاريطة (1)

 . 22، ص  2118)د،ط( ، 
 .191، ص2111حبيلي أحمد: المديد في األدب، قواعد بالغية والعروض، دار شريفة،)د.ط( ،(2)
 .29الديوان: ص  (3)
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م ا ت ق ين ا  ه ي  األ م  التي د و 
(1). 

ير الوطني مبهة التحر  فقد شب، الشاعر "مبهة التحرير" "باألم" فحذف المشب، وهو
 التصريحية.االستعارةعلى سبيل وهي المشب، ب،  ألموذكرا

 المكنية: االستعارة
 المشب،، بليغ حذف أحد طرفي، وهو المشب، ب، وذكر يشبت»المكنية هي: االستعارة 

ويعرفها السكاكي ، (2) «صفات،صفة من  أومع ذكر أحد لوازم المحذوف )المشب، ب،(، 
د ب، المشب، ب، وأن المذكور فيها من طرفي التشبي، هو هي لفظ المشب، مرا »بقول،:
المكنية في تعريف السكاكي هي ذكر الطرف األول من طرفي  فاالستعارة، (3)«المشب،

وأن يراد من  الطرف الثاني، ومثال ذلك هذا النوع من  ب،،التشبي، المشب، وحذف المشب، 
م   "قول الشاعر االستعارة ت ض  م ال  و   (4)"ر  م ن ك  الرِّ

 شيءمعنوي إلى  شيءفهذه استعارة مكنية حي  نسب الشاعر الضمر إلى الرمال، أي 
 هو اإلنسان وأبقي على خاصية من خصائص، وهي الضمر. الذيمادي فحذف المشب، 

 ويقول في موضع آخر من نفس القصيدة
ل  م ن ك  ال ب ر اء م   ةوت خ 
ل  من ك  د م ك م   (5)ي خ 

لى البراءة أي شيء معنوي إلى شيء معنوي وبذلك فهي فقد نسب الشاعر الخمل إ
شيء ف المشب، وهو اإلنسان وأبقي على مكنية حذ استعارةاستعارة مكنية، أما الثانية فهي 

                                                             
 21الديوان : ص(1)
 .22، ص2119القاهرة،المكتب المامعي الحدي ،)د.ط(،  :ينظر: حمدي الشيخ، الوافي في تيسير البالغة( 2)
عبد اللطيف شريفي، زبيرد راقي: اإلحاطة في علوم البالغة، ديوان المطبوعات المامعية، بن عكنون، المزائر  (3)

 12م، ص 2112)د.ط(،
 .95الديوان: ص  (4)
 .111ديوان: ص ال (5)



 الشعرية وأشكال االنزياح                                              الفصل الثاني:  

 

46 
 

ظاهريا  تظهر في مالمح  كانتاالستعاراتمن لوازم، وهي الخمل، فالشاعر من خالل هذه 
 هذه الشخصية ثم انتقلت بالخمل إلى أعمق من ذلك.

 :"يابحر"قول الشاعر في قصيدة وي
م وال  ع  ش  و    .(1)اع  ش م س  ق د  ي طل  خ 

الذي هو  المشب،ذف حشمس باإلنسان فالمكنية حي  شب، الشاعر شعاع  استعارة
 .خملمن خصائص، وهي ال ةخاصيقى علىباإلنسانوأ

 ويقول أيضا:
 (2)أ ب ط اال  ه ي ه ات  أ ن  ت ل د  ال ق ص ور ال ي وم  

وهو "اإلنسان"فعادة الذي يلد هو اإلنسان أو الحيوان وليس حذف الشاعر المشب، فقد 
القصور فقد نسب الوالدة إلى القصور فحذف المشب، وصرح بلفظ المشب، ب، وهي كلمة 

 المكنية. االستعارة"تلد " على سبيل 
 ونمد كذلك قول،:

ن  الم اس  أ ظ اف ر  غ  لو ال  ان ز   (3)ح 
خاصيت، من خصائص، على ، وهو اإلنسان وترك نسان فحذف المشبفقد شب، الحزن باإل

 .المكنية االستعارةسبيل 
 التشبيه:-4
 لغة:-4-3

، والممع »قول،:في  التشبي، ورظعرف، ابن من  ث ل  باه  الش ب ،  والش ب ،: الم   وأشب ،-أ ش 
ب ، ث: ما الشيء الشيء  حب قاموسأما صا، (4) «ظ لماه فما أبل،، وفي المثل: من أ ش 

                                                             
 .122الديوان: ص )1)
 .21الديوان: ص (2)
 .81الديوان: ص )3)
 .819، ص 12، مجعربابن منظور: لسان ال( 4)
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)ش ب، ( علي، .)يشابه، ( أشبه، ء: ماثل،  يأشب، الشيء الش»أن،:الوسيط فقد عرف، على  
ب ، (:هبشبأاألمر: أبهم، علي، حتى  د البيانين(: إلحاق أمر عن)-و-التمثيلغيره... )الت ش 

 (1) .«لشماعةالرمل باألسد في كتشبي، -بينهمامشتركة  ةبأمر بصف
 صطالحا:ا-4-4

عد الخطيب القزويني واحد من يكثير من البالغيين مفهوم التشبي، بأنواع، و تناول ال
اللة على مشاركة أمر ألمر في المعنى والمراد دالتشبي، هو ال»هؤالء حي  يقول : 

د فدخل بالكناية وال التمري االستعارةالتحقيقية وال  االستعارةبالتشبي، هنا لم يكن على وم، 
في حين يعرف، اإلمام  ،(2)«الف وهو ما ذكرت في، أداء التشبي،في، ما يسمى تشبيها بال خ

ا باألخر كان ذلك على همأعلم أن الشيئين إذا شب، أحد»ر المرماني بقول،: هعبد القا
إلى تأويل، واآلخر أن يكون  ال يحتاجأحدهما: أن يكون من ومهة أمر بي ن  ضربين

الصورة  وم،شبي، الشيء بالشيء من لضرب من التأويل فمثال األول: ت ال  ص  الشب، مح
 (3).«آخر وم،والشكل نحو أن يشب، الشيء إذا استدار الكرة في 

وبذلك فإن الحدي  عن التشبي، في صورت، القديمة يكاد يكون نفس، في العصر  
نهر واحد وبالتالي يكون  ، إال أنها تصب فينرغم من تباين التعاريف بشأالالحدي ، ب

أمر بأمر في صفة أو أكثر بأداة من أدوات التشبي، ملفوظة  هو إلحاق»: التشبي،
اشتراك الطرفين في الصفات »: تشبي، وهيللوضع البالغيون شروط  وقد (4)«أوملحوظة

في حين ماء تعريف  (5)«تحاداإلأكثر من انفرادهما فيها، حتى يدني بهما إلى حال 
اآلخر بأداة  ينوبمناب وصوفينهو الوصف: أحد الم»اعتين بقول،: نالتشبي، في كتاب الص

                                                             
 191، 1مصطفى إبراهيم وآخرون: معمم الوسيط، ج (1)
محمد  الخطيب القزويني: اإليضاح مختصر تلخيص المفتاح علوم البالغة الثالثة المعاني، البيان، البديع، مطبعة (2)

 .182علي صبيح وأوالده، مصر، )د.ط(، )د.ت(، ص 
ص  2112عبد القاهر للمرماني: أسرار البالغة، تج: محمد الفاضلي: الدار النموذمية، صيدا، لبنان، )د.ط(،  (3)

89. 
 .128إبراهيم مابر على: مستويات األسلوبية في شعر بلند الحيدري، ص (4)
 .188زياح في شعر المعلقات، ص عبد اهلل خضر حمد: أسلوبية االن(5)
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، وقد ماء في الشعر وسائر الكالم بغير أداة  التشبي،، ناب التشبي، مشاب، أو لم ي ن ب 
 (1).«كاألسدالتشبي، وذلك قولك: زيد شديد 

 أركان التشبيه: -4-1
 / المشب،.1
 / المشب، ب،2
 / أداة التشبي،.2
 (2) ..../ وم، الشب،9

 أنواع التشبيه:-4-4
وهو ما ذكر في، وم، الشب، مثل: )كان حاتم الطائي كالريح المرسلة  :فصلالم -1

 .عطاء(
ذ ف في، وم، التشبي، ظاهر وه مجمل: -2  (3) (.نحو: )وم، ليلى كالبدرا و ما ح 
 .لفظا األداةوهو ما ذكرت في،  مرسل: -2

 كقول الشاعر:
ن تفطم، ينفطم       علىل،  متحوالنفس كالطفل إن   حب الرضاع وا 

و ما حذفت من، األداة، ووم، التشبي، مع ا ويسمى )التشبي، البليغ(مثل: وه مؤكد: -9
ر اج  أمت،، العلم نور، الم  (4).ل ظالمهالعال م س 

 
 

                                                             
: الصناعتين الكتابة والشعر، تح: علي محمد البماوي، محمد أبو الفضل، منشورات المكتبة  أبو هالل العسكري (1(

 . 129العصرية، بيروت، لبنان  )د.ط(، )د.ت(، ص 
 1التوزيع، عمان، األردن، طأحمد أبو الممد: الواضح في البالغة،البيان والمعاني والبديع، دار مرير للنشر و  (2)

 .21، ص 2111
 .21نفس المرمع: ص  (3)
 .21نفس المرمع:ص  (4)
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 بهذه التشبيهات ومن ذلك قول الشاعر: "نبضات الهوى"وقد حفل ديوان 
ل ى د م وع   ود كل ل ي  ع طر  ال و ر 

(1) 
وهو دموع ليلي والمشب، ب، الورد، ووم،  فهنا تشبي، مفصل ذكر الشاعر في، المشب،

 التشبي، هو كعطر واألداة الكاف.
أن دموعها أشب، بالعطر الزكي الذي تفوح  فرأىرسم الشاعر من خالل هذه صورة ليلي 

 حاول من خاللها للممع بين مانبين اثنين هما:ف، األزهارمن، رائحة 
 والشم.البصر  

 ":قصيدة " الهاتف الخلوي ويقول في
 (2) كالبرد.ليلى ببسمتها البيضاء        

" ليلى " بصورة البرد األبيض فذكر  بسمة مل " حي  صور الشاعرمفنوع هذا التشبي، " م
 واألداة وحذف ومهالشب،.البرد  وهو البسمةوالمشب، ب،المشب، 

 قول،:ب، المممل في شكما نمد ال
 (3) كالسماء.وفي عينها صورة    

الكاف "  واألداة "أو صورة العين  المشبهوهو العينبالسماء فذكر  فقد شب، الشاعر العين
يوان : أما بالنسبة للتشبي، البليغ فقد كثر في دوالمشب، ب، السماء وحذف وم، الشب،

 نبضات الهوى" ومثال ذلك قول،:"
اء   أنت .الف ض  ع   (4) الش ــاس 

الشب،  وحذف وم،أنت "  " وهو الضميرفقد شب، " عبد العزيز " بالفضاء فذكر المشب، 
 األداة.مع حذف  وهو الفضاءب،  وذكر المشب،

                                                             
 .12الديوان: ص  (1)
 .18الديوان: ص ( 2)
 .119الديوان: ص (3)
 .91الديوان:ص( 4)
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ش ،  ح      م ان  ف ع   (1) ا.واق ف   رًّاأ ن ت  الز 
ووم، الشبهوأبقى علىالمشب، ب،)الزمان(وحذف األداةووم، نمد هنا أن الشاعر حذف األداة 

 بليغا.اتشبيه ويسمى هذاالشب،،
 :الشاعر قولفي  ين من الديوانفقد ذكر في موضع ما التشبي، المرسلأ -

ب ك     .فنفس راغبة ت ح  ط ن  كالو 
(2) 

الوطن كما ذكر األداة الكاف وحذف وم،  والمشب، ب،وهو النفس المشب،الشاعر  فذكر
 .الشب،
 ويقول كذلك: -

 (3).والتقب يل كالشه دللهم س   قت  ل  خ    
 .الكاف، وحذف وم، الشب،فقد ذكر المشب، وهو الفم والمشب، ب، الشهد، كما ذكر األداة 

 الكــنــــــــــاية:-1
 لــــــغة:-1-3

األمر  ونريد غيرهوكنى عنأن نتكلم بشيء »بقول،: منظور الكناية  ابنعرف 
 .(4)« بغيره.يعنى إذا تكلم  كناية:ى نكهيبغير 
 – الشيء-و –ر استتا:ون  ن  ك   –الشيء  :ن  ك  »بقول،:قاموس الوسيط فقد عرف، الصاحب  اأم
ل م  م ا ت ك ن  ،وفي التنزياللعزيز:،  نك  :ء  ي  الش  ن  ك  أ ،ه  ر  ت  س  ا:ن  ك   ب ك  ل ي ع  م ا  ﴿و ا  ن  ر  د ور ه م  و  ص 

ل ن ون    (5) «.﴾ي ع 
 
 

                                                             
 .88الديوان: ص ( 1)
 . 18الديوان : (2)
 . 15الديوان : (3)
 . 22، ص  18نظور : لسان العرب ، مج ابن م(4)
 . 511، ص  1إبراهيم مصطفي و آخرون : معمم الوسيط ، ج (5)
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 صطالحا:ا-1-4
في بعض األحيان إلى معل المعنى مكنى يحمل معنى  المعاصر يلمأ الشاعر

يستطيع فك هذه  إذ  المتبصر.القارئ  إالذلك  أو ماه،وال يفهمذلك خوفا من سلطة و خر آ
عطائها معنالكلمات  ذهن المتلقي لكي يستطيع البح  عن  أومن أمل تشغيل آخر،ى وا 

الكناية تفيد التعبير عن  الماحظ:»قول:معنى خفي يساعده في تحليل النص ومن ذلك
 فالكناية في تعريف الماحظ أن ال تكون واضحة ظاهرة تصريحا،ال ميحا تل المعنى،
ألن هذا الغموض يولد في السامع شوقا  غامضة،ا أي كان بل يمب أن تكون هيفهم

في  ،(1)«التصريحبذلك كانت الكناية عند الماحظ أبلغ من  الحل،البح  عن  ورغبة في
أريد ب، الزم معناه مع مواز الكناية لفظ أطلق و » بقول،:حين يعرف أحمد الهاشمي الكناية 

 (2)«. النمادويل ط المعنى،كلفظ:إرادة ذلك 
 الكناية:أنواع -1-1
 صفة:الكناية عن -3-3

هي الفأر كناية عن صفة ةفقل للمعاني،ألن العرب كانت ترمز بها  وهي أشهرأنواعها،
ل ى ي د ي ،  ﴾تعالى:وقول، .رالفق م  ي ع ض  الظ ال م  ع  ي و  هذه  وقد وردت، (3) [21الفرقان:] ﴿ و 

 الشاعر:" في ذلك في قول ه ي املمسات " قصيدة  الكناية في قول 
ب ين      ات  الم  ف ح  ل ى ص  لي ع  ال .خ  أ ص   (4)ال 

                                                             
 1قصي الحسين، النقد األدبي عند العرب واليونان، معالم، وأعالم،، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس،لبنان، ط)1)

 .211)د.ت(، ص 
بة العصرية للطباعة أحمد الهاشمي: مواهر البالغة في المعاني والبيان  و البديع: تح: يوسف الصميلي، المكت (2)
 .258، ص 1،2112النشر و التوزيع،بيروت،لبنان، طو 
 .212أحمد حبيلي : المديد في األدب، قواعد البالغة و العروض، ص  ( 3)
 .58الديوان : ص (4)
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فعادة الذي  مفردتين،التركيبي  سياقفقد ممع في ال ،االحترامفهنا كناية عن صفة 
اية عن صفة المبين كن وقد معلالمبين  وليس علىعلى السمادة  صليي  يصلي

د ر ه ا: ويقول أيضااالحترام  (1)ي ة .آوف ي ص 
 الكريم.ن آفهناك كناية عن التدين أو حفظ القر 

 الكرم:كناية عن صفة  ويقول في
ه ا ك ل  يم   وي ش ر ب  م ن    (2) .ي فض  د 

 موصوف:كناية عن -3-4
كناية عن اليراع المثقب"ك المحدد،موس أو لفهي الشيء أو الكيان المادي الم     
 (3)".الناي

 قول،: في " وصفقصيدة "هذه الكناية في  وقد برزت
ـــــار      ــــ ل  م ن  ت غ ــــــــ م  ي ه ا  وت خ  ر  ــــاء.ن ــاظ  ــــ ــــ ــــ ــ  (4) الس م 

الخفي هو شدة ممال المرأة  ولكن المعنىالمرأة،اهري هو خمل السماء من ظفالمعنى ال
 الموصوف.عن  وهو كناية

 نسبة:الكناية عن -3-1
لمتكلم صفة إلى شيء أو اإلنسان ب اينسأن  وبدال منالصراحة،وهي قريبة مدا من 

ل كناية عن نسبة ألن المقصود المرأة ذيالرة اطهف ب،،مباشرة فإن، ينسبها إلى ما يتعلق 
حتى على  وعفتها أثرتتهاطهار ن أنسب الطهارة إلى طرف ثوبها فك ن،مع أ نفسها،

 المدح القديمة: ومن أبياتتقية،أطراف ثوبها فكانت 
 (5)الحشرج . ابنفي قبة ضربت على         ندى والسماحة والإن المروءة  

                                                             
 .18الديوان: ص (1)
 .59الديوان: ص (2)
 .212أحمد حبيلي: المديد في األدب، ص  (3)
 .59الديوان: ص (4)
 . 212لي، المديد في األدب، ص أحمد حبي (5)
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الكناية كعملية و  االستعارةتفاعل »:الداللي ساهمفي إبرازاالنزياحفي األخير نخلص أن و 
 (1)«. والمواقف التي يعيشها المبدع  االنفعاالتللتعبير عن المشاعر و  انزياحية

 والتأخيرف، والتقديم التركيبي من خالل الحذ االنزياحكما ظهر المانب الممالي في 
ثلت خرقا للنظام الشعري في ديوان   م بأنواعها نزياحاتاالوالفصل والوصل، كل هذه 

 ا.بعدا دالليا وتركيبيًّ  وأعطت، "نبضات الهوى
 :الصـــرفيالمستــــــوى -ج

عليها من تغير  وما يطرأفي الكلمات المفردة  البح »بأن،: يعرف علم الصرف 
يدرس بنية الكلمات  علم:»لذلك فهو ،(2) «واإلبدال والتصريف واإلعاللكالتصغير 

نما لغرض  (3) «والعباراتداللي أو لغرض صرفي يفيد خدمة الممل  وأشكالها لذاتهاوا 
أكثر في دراست، المستوى الصرفي كان الزما علينا أن نتطرق إلى بنية  وبغيت التعمق

 .وبنية األفعالاألسماء 
 األسماء:بنية -3
 م الفاعل:اس -3-3

أن هناك مادة لغوية معينة يمكن  وهذا يعني اشتقاقية،اللغة العربية بأنها  تتميز»
الفاعل:وهو  اسممثل  ،(4) .«ها لها وزن خاصنم مختلفة،وكل هيئةتشكيلها على هيئات 

 الحدو ب، مار ممري الفعل في إفادة  اتصفمن  وفاعل، أوعلى حد   دالاسم 
 
 

                                                             
عبد الرزاق بن دحمان:االنزياح في شعر عز الدين ميهوبي، مذكرة لنيل شهادة المامستير في النقد األدبي، صالح  (1)

 .118، ص 2119مفقودة،بسكرة، المزائر، 
، المزائر، )د،ط(  ،  دار البع  للطباعة والنشر، قسنطينة 9عزيز خليل محمود : المفصل في النحو و الصرف ،ج(2)

 .19)د، ت( ، ص 
رابح بوحوش : البنية اللغوية لبردة البوصيري ، ديوان المطبوعات المامعية بن عكنون ، المزائر، ) د ، ط (  ( 3)

 .52ص  1992
 . 12، ) د ، ت ( ، ص  2عبده الرامحي : التطبيق الصرفي ، دار المعرفة ، سوتير ، األزريطة ، ط (4)
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 (1) الماضي،والحال والمستقبل.عنى بم لالستعمالوالصالحية 
 يأتي:الفاعل من الفعل كما  اشتقاقاسم 
 يأتي:كما  (لف اع  من الفعل الثالثي على وزن ) أوال:
 السالم:من الثالثي الصحيح  (أ

.ك ت ب              ك ات ب 
 الفاء:من الثالثي المهموز   (ب

ــــل . ــــ ــــ ـــــ ـــل          آك  ــــ ــــ ــــ  أ ك 
 العين:ن الثالثي المهموز م  (ت

ــر أ             ـــ ــــ ــــ ــــ ــــار ئ.ق ـــ ــــ ــــ  ق ــــــ
 المعتل:من الثالثي  ( 

 :ــف           المثال ـــ ــــ .و    وقــــــ ــــف  ــــ  اقـــــــ
 ــــــام       األ ــــ ـــ ــــــائم .موف: ص  ـــ  ص 
 اآلخر:المهموز  األموف
ــــ ــــ ـــاء    مـــــ  .ومثلها والمر،مائي في حالة النصب وماء في حالتي الرفع       ــــ

ـــــاء   ــــ ــــ  ش ائي.        شـ
 :ـــــاقص ــــ  النـــ

ــــــا         داع    ، رمى          رام  . ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  دعــ
ـــــانيا: ــــ  (2) الثالثي.الفاعل من غير  اشتقاقاسمثـــــ

الفاعل بإبدال حرف المضارعةميما مضمومة  اسممن،  غإذا كان الفعل غير ثالثي يصا
 آخره.مثل:قبل  وكسر ما

                                                             
 1ة الصرفية ، دار المناهج للنشر و التوزيع ، عمان ، طني: الواضح في القواعد النحوية و األبمحسن عطية ( 1)

 . 225،  221، ص  2111
 .225،229، ص نفس،المرمع (2)
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ـــات ل          يقاتل        قاتل           ــــ ــــ  (1). م ق ــــ
 ذلك: ومن أمثلةالفاعل في قصيدت، " حسناء الميالد "  اسموظف الشاعر وقد 
ئ ت ك  اء  ن  س  الح   ل  يم  ا م  ي    (2)ا.ر  ــــــــــائ  ح  م 

في  لصيغة الفاعلقمنا بعملية إحصائية  ولتوضيح ذلكفقد ماءت حائرا على وزن فاعال 
 :فتبين ما يلي "" حسناء الميالد ة قصيد

 
 
 
 
 
 

                                                             
 1998) د ، ط ( ، اإلسكندرية،شرف الدين علي الرامحي: البسيط في علم الصرف، دار المعرفة المامعية،  (1)

 . 85ص
 . 221الديوان : ص (2)

 أصل الفـــــــــــــــعل وزنــــــــــــــــــــه الفاعل  اسم عنوان القصيدة 
ــ حسناء الميالد ــــ ــــ ـــــ ــــاه ل  م  ل   ــ ـــــاع  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــه ل   ف ـــ ــــ ــــ ــــــ  م 

ـــف   ــــ ــــ ــــ ــــ ل   واق ــ ــــــاع  ــــ ــــ ــــ ـــف  و  ف ـــ ــــ ــــ  ق ـــ
ـــــام ع   ــــ ـــــ ل   م  ـــــاع  ــــ ــــ ـــــم ع     ف ـــ ــــ ــــــ  م 
ــــــاو   ــــ ــــ ــــ م  ق ـــ ل  ف ـــ ـــــاع  ــــــ   ــــ ــــ  ومق ــــ

ـــائ ر ا ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ال   ح  ــــــاع  ــــ ــــ ــــار     ف ـــ ــــ ــــــ  ح 
ـــــع ا ـــــ ــــ ــــال   ضائـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ضاع     ف اع 
ـــــم ا ــــ ــــ ــــــال   حالـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   فاعــــ لـــــ  ــــ م  ح 



 الشعرية وأشكال االنزياح                                              الفصل الثاني:  

 

56 
 

 المفعول:اسم-3-4
صفة الذي وقع علي،  ويدل علىمن الفعل المتعدي المبني للممهول  وصيغة يشتقاسمهو 

.مثل وظف          فاعل،:الفعل الممهول  ف   م وظ 
 المفعول:اسمكيفية صياغة  -
 مثل:ن المفعول وز المفعول من الفعل الثالثي على  اسميصاغ   -1

ــب     ـــ  .توب  م ك          ك ت ـــــــ
ــد             ـــ ــــ ـــــــــود  و عـــــ  .م وع 
 حذفت العين من مفعول مثل: ي ا،واو فإذا كان الفعل الثالثي أموف  (أ

ـــال            ــــ ــــ ــــ ــو قـــ  ــــ ق ـــــــ  .ليقو أصلها بديل  ،ل  و م 
ــــروم،را م            .برومبديل  –أصلها مرووم  مـــــ

ذا كان (ب مفعول  وقلبت واواالفعل الثالثي أموفا يائيا حذفت الغين في المفعول  وا 
 مثل: ياء،

ـــــاع           مبيع         أصلها مبيوع  ــــ ــــ ــــ  ب ـــــ
ذا كان (ت  الفعل الثالثي منتهيا في األصل لواو أدغمت واو مفعول تلك الواو مثل: وا 

ــــــا )د ع   ــــ ــــ ــــ ـــو.م د            و( مدعودعــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ع 
ذا كان (   الفعل الثالثي في األصل منتهيا بياء قلبت واو مفعول أدغمت مثل: وا 

 مقضي.        مقضويقضى               يصق
 كالتالي:الوزن  وبهذا يكون

ـــل .على وزن  )قضى(ىقض ــــ ــــ ــــ  ف ع 
 (.)مقضيفتصبح  مقضوي تقلب الواو ياء

 (1)مفعول.على وزن  (ي  )مقضثم تدعم فتصبح 
                                                             

  99، ص2111، 1رحاب شاهر محمد الحوامد: الصرف الميسر، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط (1)
98. 
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ــــــا إذا كان مضارع الفعل الثالثي عين، ألف فإن ج( المفعول يكون على وزن  اسمأمـــ
 مثل:إلى أصلها وحذف واو المفعول  إعادة األلفمفعول مع 

ـــاب   ــــ  (1)مهيبمفعول فتصبح  على وزن مفعول تحذف واو موهوب،يهاب        هــــ
 القصيدة.المفعول في نهاية  اسمتوظيف  وقد ماء

ر يح   ي ت   وأ نا الم  .إ ذ ا ن و  يال   (2) ر ح 
 غالمبالغة:يص-3-1
وال ق صيغ المبالغة من األفعال الثالثية الممردة المتعدية أو الالزمة على حد سواء تتش

 حد .والمبالغة فياليغ على كثرة صال الثالثية،وتدل هذهمن األفعال غير  تشتق
  المبالغة:أوزان صيغ 

 وهي:أشهر هذه األوزان خمسة 
و  مثال:فعال  (أ  .ال  م 
. مفعال: -  م ه ذ ار 
.ول:شك  فع   -  ور 
 فعيل:عليم. -
:ف ع   - ــل  ذ  ــــ  .رح 

 مثل:أ خر ى للمبالغة  وهناك صيغ
ــز ة . ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــة :ه م  ــــ ــــ ــــ ــــ ل ـــ  (3)ف ع 

الفعل الثالثي المتعدي قياسا  مطرد ا للداللة على المبالغة  سم الفاعل مناكما قد يحول 
 (4) المبالغة.الصيغة بصيغ  وتسمى هذه

                                                             
 . 98،  99ص ف الميسر، المرمع نفس،، : الصر رحاب شاهر محمد الحوامد (1)
 .122الديوان : ص (2)
اإلسكندرية، ) د، ط (  األزاريطة، معية،مديدة، دار المعرفة الما زين كامل الخويسكي: الصرف العربي صياغة(3)

 .  91،  91)د،ت(، ص 
 .58، ص البسيط في علم الصرف عبده الرامحي: (4)
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وهي في قصيدة " حسناء الميالد "  "نبضات الهوى"صيغ المبالغة في ديوان  وقد وردت
 كالتالي:

 المضارع الماضي وزن، صيغ المبالغة عنوان القصيدة
 جسورًا سالف المواقف

 
 يَجِسرُ  َجَسرَ  َفُعول  

 صديق   حسناء الميالد
 

 ُيصَدقُ  َصَدقَ  َفِعيلُ 

 شجاع
 

 ِجعُ ش  يَ  َشَجعَ  ُفَعالُ 

 المشبهة:الصفة -3-4
تصافا ثابتا في اب، ذات  تاتصفهي وصف مشتق من المصدر أو الفعل الالزم »

ذا دلت سماعية،الثالثي  والحاضر وهي منالماضي  ن أو عيب أو حلية هي على لو  وا 
 (1).«أمرد، أكحل، أبكمذلك:ل مثال وزن أفع على

 وهي:قصائد  ةرصد الصفات المشبهة في المدول التالي في خمس وقد حاولنا
ـــــها الصفة المشبهة عنوان القصيدة ــــ ــــ ــــ ــــ  الصفحة وزنـ
والعروبة  رمز البطولة

 والخلود
 28 فاعل فارس

 92 ف عيل   قليل سالف المواقف
ــــم ك رحيق المحبة ــــ ــــ  99 ف عيل   ريـــ

 مميل

                                                             
األدب، ساحة رياض الصلح، بيروت، لبنان، العربية في اللغة و ممدي وهبة وكامل المهندس: معمم المصطلحات ( 1)
 .29، ص 1959، 2ط
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والعروبة البطولة رمز 
 والخلود

 29 ف عيل   عميل 

ــــات ــــ ــــ ــــ ــــ  89 ف عيل   ئيمل آهــ
 إسم التفضيل: -3-5

(،يصاغ على وزن ) (اسما)تستعمل العربية  في صفة  اشتركاللداللة على أن شيئين  أ فع ل 
 فيها.على اآلخر  وزاد أحدهمامعينة 

 واسم التفصيل يشتق بنفس الشروط التي تشتق بها صيغة التعمب السابقة.
 :أقوالهماوذذوقد ورد ش الثالثي،من الفعل غير  ال يشتقفهو  -أ

 عطى(هو أع طى منك )من أ 
 هو أولى منك للمعروف )من أولى(

 هناك ثال  صيغ في )أفعل( التفصيل اشتهر بحذف الهمزة وهي 
ب   –شر  –خير   (1)ح 
ذا  عن واو أو ياء، فإن هذه األلف ترد إلى أصلها  ةكان الفعل أموف: عين، ألف مقلوبوا 

 في التفصيل فنقول:
 (2)هو أقول منك 

 ما يلي:ين بتف"نبضات الهوى"التفصيل في ديوان  االسمإحصائية  ةبعملي توقد قم
 الصفحة  وزن، اسم التفصيل عنوان القصيدة

 أم فيصل
 آهات

 يرالخ
م د    ي ح 

ل    ف ع 
 ي ف ع ل  

89 
89 

 والمكان:سم الزمان ا-3-6
 .،اشتقاقسمان مشتقان يدالن على زمن حصول الفعل أو المكان كيفية اهما 

                                                             
 .99الراحمي: التطبيق الصرفي، ص  عبده(1)
 .98نفس المرمع، ص  (2)
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 قياسيين:الفعل الثالثي على وزنين  والمكان منالزمان  اسميصاغ 
 والعين(.الميم  )يفتحم ف ع ل
 .وكسر العين(الميم  )بفتحم ف ع ل
 والميم(.العين  )بفتحم ف ع ل وزن والمكان علىمان الز  اسمايأتي  :م ف ع ل -1

 التالية: في الحاالت  مثل:
 :مفتوح العينالمضارع 

العين في المضارع أو مضمومها، مفتوح العين  واآلخر مفتوحإذا كان الفعل صحيح األول 
 المضارع.في 
 
 

 
 

  المضارعمثلمضموم العين في: 
 
 
 
 

 ناقصا.خر مطلقا سواء كان لفيفا مقرونا أو إذا كان الفعل الثالثي معتل اآل 
 والمكان الزمان  اسم الفعل 
 م مشى مشى
 مهوى هوى 

 

 الزمان والمكان  اسم المضارع  الفعل 
 م ش ر ب   ي ش ر ب   ش ر ب  
 م ل ع ب   ل ع ب  ي   ل ع ب  

 والمكان الزمان  اسم المضارع  الفعل 
ـــــــ د   ــــ ــــ ــــ ــد    ق عــــ ـــ ــــ ــــــ د ي قع ــــ ــــ ــــ ــــ  م قعــــ
ـــــــ د   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ق ــد   ر  ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ي رقـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ قـ  ـ د  مر 
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  مثل: ا وعين، واو إذا كان الفعل الثالثي أموفا 
 والمكان الزمان  اسم المضارع  الفعل 
 رم د ا   م د ور  / ي دور   دار 
لم  وزن والمكان علىالزمان  اسمصاغ ي :م ف ع ل  (1)التالية:في الحاالت ف ع 

 المضارع مثل:العين في  واآلخر مكسورإذا كان الفعل الثالثي صحيح األول  (أ
 والمكان الزمان  اسم المضارع  الفعل 
ر ب   ر ب   ض  ر ب ي ض   م ض 
ـــــل   ــــ ـــــ ـــــ ل   ح  ــــ ـــــل   ي حــــــ ــــ ــــــ  م ح 

 أموفا،وعين، ياء مثل: ا كان الفعل الثالثي إذ (ب
 والمكان الزمان  اسم المضارع  الفعل 
ا يق ق  ض  يق   ي ض   م ض 

 (2)مثل: خر إذا كان الفعل الثالثي معتل األول صحيح اآل (ت
 الزمان والمكان   اسم الفعل 
د   و ع د    م و ع 

ل   ل  و  م   و ص   ص 
 الشاعر:دة " يارا فيا " في قول مثل قصي والمكان بقلة،الزمان  اسموقد ورد

د  الش ر   .ل م   ق يِّ س ه ر ت  ب الم س م   (3) أ ن م 
 التالي:بقية القصائد في المدول  ويمكن توضيح

 الصفحة  والمكان سم الزمان ا المضارع الفعل  عنوان القصيدة
ــد   ياراقيا  ـــ ــ د   س م  د   ي س م   111 مس م 

                                                             
 .81،85شاهر محمد الحوامد: الصرف الميسر، ص  (1)
 .89المرمع السابق، ص (2)
 .11الديوان: ص ( 3)
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والعروبة رمز البطولة 
 والخلود

ـــد   ــــ ــــ ل ـــ ــــد   و  ــــ ــــد  م ي ل ــــ ــــ ــــ  22 ول ــــ

س ر   سالف المواقف  ـــر   م  ــــ ـــ س  ــــور ا ي م  ــــ ــــ س ــ  92 م 
 األفعال:بنية -4

 ":من بين الصيغ الصرفية التي وردت في ديوان " نبضات الهوى 
-  : على الماضي من األفعال لفظا  ةداللللصيغ الثالثي الممرد  وهي أبسط»ف ع ل 

 (1)« ومعنى.
 البسيطة:الصيغ الصرفية  (أ

 فعل:صيغة -4-3
عنوان 

 القصيدة
مجرد/ نوعه ) الفعل

 مزيد(
نوع 

 الزيادة
أصل 
 الفعل

 الصفحة وزنه نوع الفعل

 
 

 ه ي ام

 تهن
 ترغب

 ممرد
 مزيد

/ 
مزيد 
 بحرف

 ه ان
 ر غ ب  

 صحيح
 صحيح

 ف ع ل  
 ف ع ل  

  18 

يد مز  مزيد تسمع 
 بحرف

   18 ف ع ل   صحيح سمع 

مزيد  مزيد يمذبك
 بحرفين

 11 ف ع ل صحيح مذ ب  

مزيد  مزيد ي ضيق  
 بحرف

اق    15 ف ع ل معتل)أموف( ض 

ت ل    ت ل   / ممرد ر   19 ف ع ل صحيح ر 

                                                             
 . 129، ص  2111،  1علم العنونة، دار التكوين للتأليف و الترممة والنشر،دمشق،سوريا، ط :عبد القادر رحيم (1)



 الشعرية وأشكال االنزياح                                              الفصل الثاني:  

 

63 
 

ي ي اراقي ا مزيد  مزيد ي ق ض 
 بحرف

 ف ع ل   صحيح ىض  ق  

مزيد  مزيد وق ف ت
 بحرف

ق ف    11 ف ع ل   (معتل)مثال و 

 
 

خلود 
 ليلى

مزيد  مزيد ينام 
 بحرف

 19 ف ع ل   معتل)أموف( ن ام  

 ي مود  
 ت ر غ ب  

 مزيد
 مزيد

مزيد 
 بحرف
مزيد 
 بحرف

اد    م 
ب    ر غ 

 صحيح
 صحيح

 ف ع ل
 ف ع ل

18 

 يدوم
 ماد

 مزيد
 ممرد

مزيد 
 بحرف

/ 

 د ام  
اد    م 

 معتل)أموف(
 صحيح

 ف ع ل  
 ف ع ل  

18 

صدام 
رمز 

البطولة 
العروبة و 

 والخلود

مزيد  مزيد ذ  ي ش ح  
 بحرف

ــ ــ  29 ف ع ل   صحيح ذ  ش ح 

مزيد  مزيد ت ع ود  
 بحرف

ـــــاد   ــــ ــــ ــــ معتل  ع 
 )أموف(

 21 ف ع ل  

رحيق 
 المحبة

ــــاء   /     ممرد ءيمي معتل  مـــــ
 )أموف(

 98 ف ع ل  

ـــن ــــ مزيد  مزيد ق  ح  يس كـــــ
 بحرف

 89 ف ع ل   صحيح س ح ق  
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ساحة 
 الزمن

مزيد  مزيد يشع ر  
 بحرف

 81 ف ع ل   صحيح ش ع ر  

ـــــات ــــ ــــ ــــ مزيد  مزيد فتطو  آهــ
 بحرف

ـــــا معتل  فطـــ
 )أموف(

 82 ف ع ل  

ــــاع   االطمئنان ــــ ــــ ــــاع   /    ممرد بـــــ ــــ ــــ معتل  ب ـــــ
 )أموف(

 11 ف ع ل  

مزيد  مزيد تقلد 
 بحرف

ــد  ق ل   ــــ ــــ  18 ل  ف ع   صحيح ــ

الهاتف 
 الخلوي

ــــاع   ــــ ـ ــــاع   /    ممرد ض  ــــ ـ معتل  ض 
 )أموف(

 19 ف ع ل  

ـــا ــــ ـــا /     ممرد د عــ ــــ معتل  د عــ
 )ناقص(

 11 ف ع ل  

القلب 
 المريح

ر ح   مزيد  مزيد ي م 
 بحرف

ر ح    51 ف ع ل   صحيح م 

مزيد  مزيد يعود  وصف
 بحرف

ــــــاد   ــــ معتل  ع 
 )أموف(

 59 ف ع ل  

ر   عندما مزيد  مزيد ي س خ 
 بحرف

ـــــس خ   ــــ  111 ل  ف ع   صحيح ر  ــ

مزيد  مزيد د  غ رِّ ي  
 بحرف

ـــر  غ   ــــ  111 ل  ف ع   صحيح د  ــــ

على 
صدرها 

ع د   مزيد  مزيد ي ص 
 بحرف

ع د    55 ف ع ل   صحيح ص 
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ومنتهى 
 تنام  أن

مزيد  يدمز  ي مزح يا هوى
 بحرف

 98 ف ع ل   صحيح م ز ح  

 ي طيب
 و ه ب  

 مزيد
 ممرد

مزيد 
 بحرف
    / 

ــــاب   ــــ  ط ـــ
ـــب   ــــ ــــ  و ه ــــ

 معتل
 صحيح

 111 ف ع ل  

       " بكثرة،وقد من خالل المدول السابق يتضح لنا أن الشاعر يستخدم صيغة " ف ع ل 
إذا بلغت نسبة األفعال  صحيحة،إلى  قص()مثال:أموف،ناهذه األفعال من معتلة  تنوعت

 (℅2.22ة)ب(والناقص بنس℅21األموف )حين أن الفعل في (℅82.22)الصحيحة أي 
 (%2.22والمثال )
 يدوم....( . )ينام،يمود،ماد،األفعال  ومن هذه

ــــــات،)رحيقالمحبة،الواردة في قصيدة  واألفعال األخرىفهذه األفعال       ــــ وساحة آهـــــ
 هوى.(،يا  تنام،على صدرها تشتهي أن  عندما،المريح،وصف،بلالق ،زمن،االطمئنانال

لذلك فالمخاطب غائب في مل القصائد ديوان "  )هو(كلها بنيت على ضمير الغائب 
األفعال الواردة في الغالب  وكل هذهنبضات الهوى " ربما لعدم تصريح الشاعر بالغائب 

في  قول،:على ذلك  وخير دليلالشاعر الحزينة تدل على الحزن فهي مرتبطة بنفسية 
 -": ريح مقصيدة " القلب ال

 صيب  ت   هام  ا س  ه  ب  ل  ي ق  ف   إن          
 (1) .يب  ذ  وي  ا ره  س   القلب   ح  ر  م  ي  
 

                                                             
 . 51الديوان : ص (1)
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 ":صيغة " أفَعل  -4-4
 (1) «متعديا" التعدية " أي معل الفعل الزما »:تدل هذه الصيغة على المبالغة و

هذه الصيغ مرتبطة بحالة الشاعر  تارة،فبحر، يا هيام،لمسات  ليلى،لود خ وهي يا راقيا،
 -وذلك فيقول،: 

ل  ال   م  ت ي ي  و أ خ  م  م  م ن  ص   (2) ي.م  وم ن  ب ك  و 
هذا اليأس الذي أصاب، فلم  ويزيل عن،الكريم القرآن فشاعر يخاطب الراقي ليقرأ علي، 

 الكالم.يستطع 
. ..يا بحر هيام،لمسات  ليلى،خلود  أي:ئد األخرى أما ومود صيغة أفعل في القصا 

هذه  مثل:فهي تدل على العشق ذلك لطبيعة النهي الغزلي الذي يستحضر في، الشاعر 
 الهوى:بعملية إحصائية ألهم القصائد في ديوان نبضات  توقد قماأللفاظ 

 الصفحة وزن، الفعل  عنوان القصيدة
 18 أ ف ع ل   ق  ش  أع   ياراقيا

م    11 أ ف ع ل   ل  أخ 
 58 أ ف ع ل   ج  أن س   لمسات هيام

 أ ف ع ل   ع  صن  أ 
 119 أ ف ع ل   أعشق يا بحر

 أ ف ع ل   أممع  
 المركبة:الصيغة الصرفية -4-1

لم يقتصر الشاعر على الصيغ الصرفية البسيطة بل ومدنا أيضا صيغ صرفية مركبة من 
 (3) واحدة.واحدة ذات داللة  فعل صيغةوالال يفعل بحي  يعد الحرف  مثل:حرف + فعل 

                                                             
 . 29تطبيق الصرفي ، ص عبده الرامحي : ال(1)
 .11الديوان، ص ( 2)
 . 59رابح بوحوش: بنية اللغوية لبردة البوصيري، ص (3)
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 فعل:يالم األمر +  األول:النمط 
هذه الصيغة إذ وردت في قصيدة " الهاتف الخلوي " مرة  استخداملم يكتر  الشاعر من  

 قول،:واحدة في 
ين  د ع ا    ل ى الط ل ل  األ م ير  ح   ب ك ى ع 
ن ي      ــــــ وف  ل ي ن ح  ــــ قـــ .ـفل م  إل ى الو  ــــــ د  ـــــت قــ  (1) ــــ
من خصائص الفنية لشعر الماهلي وهي : البكاء على  الشاعر هنا خاصية ستدعىا

ت إلى آلون على الديار البالية التي قفعادة الشعراء الماهليين الذين يهذا من األطالل ، و 
السر في و  ، انحنى، فقد ماءت الم األمر مقترنة بالفعل  االفناء والتي تذكرهم بأيام الصب

الشاعر لشخصية األمير في  فاستحضارأنها ماءت مقترنة بالبكاء  االنحناءكلمة  استخدام
رة حزن ، فتذكر الشاعر لألحباب إنما في صو  ،هذه القصيدة لم يستحضره في صورة فرح

 "أحمد بزيو"من هنا فالشاعر ة يمعل، ينحني من شدة البكاء ، و لمنزل الحبيبو والخالن 
المعاصر ، فإذا بين الحب في العصر الماهلي والحب في العصر الحدي  أو  ةمقارنعقد 

طريق أخبار الناس ، و قد ال يلتقي بها أبدا فإن قديما يتصل بمحبوبت، عن كان الحبيب 
إذ  أصبح الهاتف الخلوي أقرب وسيلة لتوطيد ،االحب في العصر الحدي  يختلف عن، كثير 

 دت،والشاعر هنا في قصي والشاعر،ة أو بين الناس العالقات سوء بين الحبيب والحبيب
 ومود الغزل الطاهر ويعتبره قد ذهب مع الشعراء القدماء وذلك في قول،:ينفي الغزلية 

ع ر  م ن  ذ ه ب وا  إ ن  ال غ ر ام  الذ ي ف ي ش 
ل د   ز  ت ع ان ق  ف ي، الط هر  بال م  م   (2)ر 

 يتفعلالنمط الثاني: ال+-4-4
وعدم اليأس  التفاؤلذه الصيغة قليلة وكل صيغة من هذه الصيغ تحمل داللة لقد وردت ه
 يغ الواردة في قصيدة ه يام: صلهذه ال إحصائيةبعملية  تأكثر قم حيضوالحزن، ولتو 

                                                             
 11الديوان : ص (1)
 .11نفس المصدر، ص (2)
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 الداللة الفعل المركب الفعل المركب عنوان القصيدة
 

 ُهيامُ 
  التحزني فعليت ال

 التفاؤل
 وعدم اليأس

 

 عيال تفز  فعليت ال
 ال تقلقي فعليت ال
 ال تقنطي فعليت ال
 ير مال تض فعليت ال

 
قد من خالل ما تقدم يتضح أن الشاعر استخدم الصيغ المركبة الدالة على النهي، و 

" بضمير المخاطبماءت هذه  الصيغ   "أنت 
 النمط الثالث: إذا الشرط + الفعل الماضي-4-5

 قول،:في  "صرخة ثائر"وقد وردت في قصيدة 
م وا ل ت ه ن ئ ة ن م     ااإ ذ ا ق د   ح 
م ا ف  اإلنص  اـــبف      (1) ئ ون ا.ن  ه  د و 

" صرخة ثائر"  أن الشاعر قد عنون قصيدت، بالقصيدة نمدمن خالل ربط البيتين      
التشريعية  االنتخاباتفي وكان الشاعر ماء مدافعا لمبهة التحرير الوطني بمناسبة فوزها 

الحد   اهذ وفعلها ماضيالرتباطلك نمد أن الشاعر قد يستخدم إذا لذ ،2111عام 
 بالماضي.

الفاعل  استخداماسمما نستخلص، من خالل دراستنا لبنية الصرفية أن الشاعر ركز على 
في ذلك على  اعتمدوقد "  الميالد كررت عشر مرات في قصيدة " حسناءتبكثرة إذا 

ثال  صيغ المبالغة فقد ماءتعلى صيغة واحدة " فاعل " أما بالنسبة لصيغ 
 في خمس قصائد  مرات،فقد وردت ست  ةالمشبهالصفات  وهي:فعول،فعيل،ف عال، أما

                                                             
 . 25الديوان : ص (1)
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يل   وقد وردت ل  مرة واحدة في حين أكثر من صيغة ف ع   . )خمسمرات(صيغة ف اع 
عابرة تتغير من فترة إلى  وليست صفاتثيقا بالشاعر، و  ارتبطتارتباطاوهذه الصفات قد 

كما أن كل هذه الصفات التي وظفها الشاعر ماءت صفات إيمابية ما عدا صفة  ى،أخر 
 للوطن.العميل التي تمثل خيانة 

على التأكيد  ،والتي تدلأف ع لغة يأما بالنسبة لألفعال فقد ركز أكثر على الص     
ل  "ماءت كلمة " أعشق  والمبالغة فقد معنونتين في حين بقية الكلمات  وأخم 

 المادي.مرتبطة بالمانب  نع،أشق،وأممع()أنسمأص
كل الصيغ إذ  تكررت ست مرات  وفعلها علىفقد سيطرت الالم  كبة:ر المأما الصيغ    

 وماء فعلهامضارعا.
 بالماضي.فعلها  ارتبطأما صيغة الشرط فقد 

 الداللي:المستوىد(
 الداللية:الحقول -3

ينتقل فيها الباح  من دراسة يعد المستوى الداللي من بين المستويات السابقة التي 
 عود البداياتتو "  Semanticfieldsإلى تصنيفها في حقول داللية. " كبنيةالكلمة 

مع مطالع  تقريبا،وتبلورت أفكارهااألولى لظهور هذه النظرية إلى القرن العشرين 
"  بنسميواأللمان،ومنهم العالمعلماء اللغة السويسريين  الثالثينياتوبخاصة عن

Jespen"  يزلوالعالم مو ، 1929في سنةJolles  وبروزيج "1929سنة،Prozeg" أما
 ودراستها،وهذه الحقولهي:أنماط ثالثة من الحقول الداللية  باختيارفقد قام  مايي،

 (1) .االصطناعيةوالحيوانات والحقول مثل أشمار  الطبيعية،الحقول 

                                                             
 ص  2119،  1حسام البهنساوي : علم الداللة و النظريات الداللية الحديثة ، زهراء الشرق ، القاهرة ، مصر ، ط (1)

12 . 
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اللغوية يعبر قطاع متكامل من المادة  هو»بقول،: ستيفن أولمان وقد عرف 
بني على عالقات لغوية تعن ممال معين من الخبرة أي أن، ممموعة من المفاهيم التي 

 (1) «.تكون بنية من بنى النظام اللغوي مشتركة،
تحت لفظ  عادة عوتوضدالالتها،عبارة عن ممموعة من الكلمات التي ترتب : " كذلكوهي 

 (2) ".عام يممعها مثال ذلك كلمات " األلوان 
بكثرة ممموعة من القصائد التي تتوفر على حقول داللية  اخترتأكثر  توضيح ذلكول

 :وهي
 الحب:حقل األلفاظ الدالة على -3-3

عنوان 
 القصيدة

 األلفاظ الدالة
 على الحب 

 الصفحة  تمثيل 

 
 

الهاتف 
 الخلوي

 19 د  ب  لأل   اب  غ   ون  ي  الع   ق  ش  الع   ن  أ ك   عشق
 18 .د  ق  ع  ال ب   ىو  ه  ت  ا كم   ك  ب  ح  ب   ال  س  فأ  تهوى-بحبك
 ،الهوى
الهوى 
 بالومد

 18 ي.ن  ل  ت  ق  ت  د  م  ىبالو  و  اله   ح  ار  م   ت  اع  ض  

 11 ي.ع  س  و  ة  زِّ ع  ب   ىو  اله   ان  م  ي ز  ل  و   الهوى
ب   القلب المريح  ي يد  ح  ا و  ي   يب  ح 

 ي.ع  م  ض  ا م  ي  
 ي.يب  ب  يا ح  

51 

 51 .ء  ف  الدِّ  ق  ش  ع  ت   سيب  نال وصف

                                                             
رزاق معفر الزيرماوي : نظرية الحقول الداللة في كتاب المخصص البن السيد ، الينابيع للنشر و التوزيع ، دمشق  (1)

 . 119، ص  2111،  1، سوريا ، ط
 . 19حسامالبهنساوي :علم الداللة و النظريات الداللية الحديثة ، ص (2)
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 .ب  يس  ن  ال يك  ه  ت  ش  ي  
 59 يق  ش  ع   كل   يد  للم   اق  ت  ش  وي   عشيق  

العشق "  وهي "من خالل هذا المدول التالي يتضح تركيز الشاعر على األلفاظ محددة 
على أن الكلمات " العشق "  ويعود ذلكخرى ألفي حين قل تكرار الكلمات ا "،" الهوى و

كما أن ورود هذه  قول،،عما يريد الشاعر  حب تعبرواللحبيب " اأي "  والكلمات األخرى
عطاء معنىالكلمات في حقل معممي واحد  ساهم في بناء القصيدة   أكثر وضوحا. وا 

 
 األشخاص:حقل أسماء -3-4

 الصفحة داللة تمثيل. االسم عنوان القصيدة
المرأة  .ود  ر  الو  طر  ع  ك  .وع  م  د  ى ل  ي  ل   ليلى خلود ليلى 

 الحبيبة
12 

والعروبة البطولةرمز 
 والخلود

التكاسل  ور.اف  ك  ا ع  د   ن  إل   م  خ  ي  ي.ب  ر  الع  د ام  الم   كافور
 والمبين 

28 

عبد  عبد العزيز
 العزيز 

العزة  .ع  ئ  ا  ر  اليز  ز  الع   د  ب  ع  
 والشرف 

91 

كثير  .د  م  ح  أ ي م  ع   اك  و  ه  ي   أحمد
 الحمد 

 

رمز البطولة 
 والعروبة والخلود 

 22 القوة  .اق  ر  الع  ب  ل  ي ق  ام ف  د  ص   صدام
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ليلى أو لها صلة  مثل:لقد وظف الشاعر أسماء لها وزنها في الترا  العربي     
األسماء التي  سم أحمد من بين أولان أكما  "،" صدام حسين  مثل:بالبطوالت العربية 
 شعره.ذكرها الشاعر في 

 
 الطبيعة:لة على احقل األلفاظ الد-3-1

 الدالة الكلمات عنوان القصيدة
 على الطبيعة

 الصفحة  التمثيل 

 128 اه  وء  د  ه   ت  ق  ش  ع   د  ئ ق  واط  ى الش  ت  ح   الشواطئ حسناء الميالد
ــــحر يا بحر ــــ ــــ  115 يال  ل  وع  قا  اش  ع   ك  ت  ئ  م  ر  ح  ب  ا ي   بـــــ

 122 ةب  يم  ع  ال وف  ه  ا بالك  وم  ال  ب  ي الم  ذ  ه   الكهوف

 السماء عندما
 اب السح

 اء  م  الس   ر  ف  ك  ا ت  دم  ن  ع  
 اب  ح  الس   ك  ن  ع   ق  األف   في د  و  س  ي  و  

91 

ـــــات  ــــ ــــ  ا.ه  ز  ع   ك  س  ف  ن  ل   ع  ن  ص  ت   م  ل   ت  ا أن  ذ  إ   واجمأ آهــ
 د  ق  ف  وت  ى و  اله   واج  أم   ن  ي  ب   ش  ع  ت  

89 

 81 س  م  الش   ك  في   ق  ر  ش  ت  س   الشمس
 89 اق  ر  و  أ  ان  ص  في األغ   ح  ي  ر  الك  ر  ت  ال ت   الريح أم الفيصل 

 
المومودة في ديوان تبين تركيز الشاعر على البحر  ةمن خالل رصد ألهـــم الحقول الداللي

فهو ال يختلف  بالطبيعة،إلى تأثر الشاعر  ويعود ذلك األخرى،أكثر منها على األلفاظ 
الواقع المرير لمناماة الطبيعة شأنا على الشعراء الرومانسيين الذين حاولوا الهروب من 

 وغيره.الشابي  مثل:الصامتة 
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 اإلنسان:حقول الدالة على أعضاء -3-4
بعد حقل أعضاء اإلنسان من أهم الحقول بعد حقل الطبيعة إذ يحاول الشاعر رسم 

من أعضاء المسم األخرى إذ  واليدين أكثرتركيزه على الوم،  لمحبوبت،،وقد ماءصورة 
 يقول:

 الميالد":حسناء " في قصيدة
 (1) وضباب.غشاوة  وعلى العيون

 التالي:يمكن توضيح ذلك أكثر من خالل المدول 
 

األلفاظ الدالة على  عنوان قصيدة
 أعضاء اإلنسان

 الصفحة تمثيل

ــــبين حسناء الميالد ــــ ــــ  125 اب  ب  ض  و  ة  او  ش  غ   ن  ي  ب  ى الم  ل  ع  و   المـــ
ــــك ــــ ــــ ــــ  129 ق  ائ  د  ح   ك  ي  د  لى ي  ع   وب  ر  الد   ن  إ   يديــــ

على صدرها تشتهي 
 أن تنام

ــدرها ـــ ــــ  51 ام  ن  ت   ي أن  ه  ت  ش  ا ت  ه  ر  د  ى ص  ل  ع   صـ
 51 يف  ت  ك   اه  ت  ن  م  و   ق  ش  ع  ت  و   ومنتها

ـــــغر ــــ ــــ ــــ ــــ  91 م  ا  ت  الخ   ق  و  ش   ع  ب  ط  أ ر  غ  ى الث  ل  ع   الثـــ
ــ ـــــ ــفوصـ ــــ ــــــها ــ ــــ  .ماء  الس  ا ه  ي  ر اظ  ن   ن  م   ل  م  وتخ  ار  غ  ت   شفتيـ

 ق  ي  ق  ا الع  ه  ي  ت  ف  ش   ن  وم  
59 

 
على معمم قاموسي هو  اعتمدللحقول الداللية نرى أن الشاعر قد ي دراستخالل من 

 استخدام"معمم األلفاظ الدالة على الحب " كم يأتي بعده معمم الطبيعة في حين يقل 
 واألشخاص.البلدان  ، وأسماءقول أعضاء اإلنسانح

                                                             
 129الديوان، ص :(1)
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 األمــــــــــــــاكن:حقـــــــــــــــــــــــــل -3-5
 الصفحة تمثيل البلد عنوان القصيدة

 
 رمز البطولة والعروبة 

 21 ت  اف  الر   ر  ص  ت  ن  ي   ،  ومن  راق  ى الع  ل  ع  و   العراق

 22 س  د  ي الق  ف   د  ل  و  م   ك  وح  ر   ن  أ  م  ل  ع  ا  ف   في القدس

 122 را.ائ  ح  ك  ت  ئ  م   ،اء  ن  س  لح  ال  م  ي  ا م  ي   ميمل حسناء الميالد

 
هذه البلدان بالدين وارتباطمثل هذه البلدان في شعره لعراقتها ليعود توظيف الشاعر      

وثال  القدس هي أولى القبلتين  السنة والشيعة فإنفإذا كان العراق مامع بين  اإلسالمي،
 لها.دائم التذكر  وترحال، فهوأما مدينة ميمل فهي ملهمة الشاعر في حل،  الحرمين،

 الداللية:العالقات -
الدرس الحدي  على ظواهر متعددة تشرح العالقة بين الكلمات في اللغة  يطلق،مصطلح " 

فتسمى العالقة هنا  واحد،ين على معنى تان دالتكون اللفظتنحو أن  الواحدة،ومن نواحعدة،
 (1) ")اإلشراك(.فسمى هنا  واحد،ن أو أكثر للفظ يمعنيأو أن تكون  ف(،)التراد

 -نمد: من أهم العالقات الداللية داخل كل حقل معممي 
 / الترادف.1
 Antonymyالتضاد./ 2
 التضمين./ اإلشتمال أو 2
 Part Whole relationبالكل./ عالقة المزء 9
 

                                                             
  ف، سطي التوزيعين الحكمة للنشر و في علم الداللة مع نصوص و تطبيقات ، بخليفة بومادي : محاضرات  (1)

 . 121، ص 2119،  1المزائر ، ط
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 ilitybompatin. (1)التنافر. / 8
 والتضاد.في دراستنا على عالقتين داللتين هما الترادف  قتصرنااوقد 
 الترادف: (3

 «.واحدعتبار اعلى شيء واحد ب المفردة الدالة األلفاظ»اصطالحالقدامى: هو في 
أحدهما على الذات  باعتبارين:على الشيء واحد لكن  الما دفإنهالصارمو مثل: السيف

 (2) والثاني علىالصفة.
 نمد:ترادف في قصيدة " القلب المريح " الدالة على ال ومن األلفاظ

 (3) ولهيب.ىمرة أنت لي لظ
 لهيب.و ىما لظلفظتين مترادفتين هفقد ممع الشاعر هنا بين 

 .االطمئنانقصيدة  ويقول في
ز  و ام  .ل ي في الطريق ح  ع اب   (4) وص 

 الصعاب.ة لكلمة فمراد زوامحفقد ماءت كلمة 
 قول،:كما نمد الترادف في 

ت ر ى.او له و ى م ن  ب اع  ل ي ال  ل ي س  ا     (5) ش 
 شترى ".واالشاعر هنا كلمتين مترادفتين هما " باع  فقد ذكر: التضاد

نحو حي  )الماد(جالتضاد المتدر  متضادين،ومن أنواعهو أن يكون للدال الواحد معنيان  
 ميت./ 

  ساخنا.الحساء ليس  قولنا:نحو ساخن في  المتدرج:التضاد 
 

                                                             
 .82، الديوان ، ص درية فوزي عيسى ، علم الداللة ) النظرية و التطبيق ( ، دار المعرفة ، السويس ، اإلسكن (1)
 .912ص ،2115. 1ط، مدار للكتاب العالمي. إربد األردن هادي نهر : علم الداللة التطبيقي في الترا  العربي. (2)
 . 52الديوان : ص (3)
 . 89الديوان : ص (4)
 .11الديوان : ص(5)
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  (1) خلف(./ أمام /  )تحتيكون فوق  س:العكالتضاد 
 الهوى نذكرمنها:التضاد بكثرة في ديوان نبضات  وقد ورد

غ  " وبسمة"عبرةقصيدة:في   ر ة  ي: ص 
 ك ب ير ة     
ل ه ا.ر ه ا ان ه     (2) ول ي 

وهي متضادة الكلمات الكما يالحظ من خالل هذه األسطر أن الشاعر ممع بين هذه 
 ها.ؤ مسا #صباحها ليلها، #نهارها  كبيرة، #صغيرة

نرى أن الشاعر ركز على الحقول بعينها فقد  الداللي،من خالل دراستنا السابقة للمستوى 
كما ساهمت الحقول الداللية في  الشاعر،هذه الحقول عن المعمم الشعري لدى  تكشف

 الداللي.حليل تتطوير اللسانيات الحديثة من خالل ال
 :التنــــــــــــــــــــــاص (1

 لغة:
 وكل ماالنص رفع الشيء نص الحدي  ينص، نصا  أن»بقول،:منظورالتناص ابنعرف 

. وقال عمربن دينار: ما رأيت رمال أنص للحدي  من الزهري أي أرفع ل،  أظهر فقد نص
 (3) وأسند ."

نصا،وكذا ، ينصنص الحدي   نصص:» :أما في تاج العروس فقد ماء تعريفة من مادة
فالنا  بعض،ومن المماز: نصمعل بعض، فوق  اعنصا.ت.ونص الم،رفعإذا  إلي،،ص ن

حده ما عنده من  ورفع، إلىأي أخفاه فيها  الشيء،مسألت، عن  استقضىإذا  نصا.

 (4)«العلم.
                                                             

 .  182،  191طبيقات ، ص تخليفة بومادي : محاضرات في علم الداللة مع نصوص و  (1)
 . 112الديوان : ص : (2)
 .91، ص 1ابن منظور : لسان العرب ، مادة نصص ، مج  (3)
، دار الفكر للطباعة والنشر و  9مرتضي الزبيدي : تاج العروس من مواهر القاموس ، تج ، على عشيري ، مج  (4)

 . 289، ص  199التوزيع ،بيروت ، لبنان ، ) د،ط ( ، 
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 صطالحا:ا
الحدي  مداال واسعا بين النقاد في العصر ( intertextualityلقد أثار مصطلح التناص )

حدة فأحيانا يترمم إلى التناص  اد صيغة لفظية مو ختلف النقاد العرب على إيما» :وقد
هذا و  (1).« اإلنمليزيةلتزاما بأمانة نقل المصطلح باللغة ا،نصيةأحيانا أخرى يترمم إلى بو 

إلى التناص أو  لإلشارةما نمده عند الحداثيين  المتأخرين يستخدمون كلمة نصية 
 (2)البيضية .

ات نصوص أصلية نيالنصوص الالحقة لببقول، توظيف  قد عرف سعيد سالم التناصو  
ات حول  الشعر العربي في المغرب من الدراس:" و تعد دراسة محمد بنيس (3)سابقة.

وتودوروف فاعتمد ستند في تصوره إلى كرستيفااو ، ياألولى في ميدان البح  التناص
 (4)" المتن.مفهوم التناص كأداة نقدية لقراءة 

وفي ذلك يقول  المتلقي،ين الطاهرة اللغوية وثقافة وهناك من النقاد العرب من يربط ب
المتلقي ومعرفة  ةقافثمعقدة، ويعتمد تمييزها على  هو ظاهرة لغوية صمحمد مفتاح التنا»

ض بالق الواسعة، وعلى أن هناك مؤشر يمعل التناص يكشف عن نفس، ويدل القارئ
 (5) «.علي،

 حدو  عالق ة )تفاعل النصوص( مع أن التناص ليس إال» :إن،ف "مالك مرتاض"ال أما عبد
 (6)«.بعضها اإلنتاج نص مديد

                                                             
 .11،  2111،  1إبراهيم مصطفي محمد : التناقض في شعر أبي العالء المعري ، عالم الكتب الحدي  ، إربد ، ط( 1)
 .12ص   2111عبد القادر عميش : شعرية الخطاب السردي ، سردية الخبر، دار األلمعية ، قسنطينة ، المزائر ، (2)
 .92، ص2111، 1سعيد سالم: التناص التراثي الرواية المزائرية أنموذما، عالم الكتب الحدي ، اربد، األردن، ط (3)
 .92ص نفس المرمع، (4)
 1، طعمان، األردنالمعرفي في شعر عز الدين المناضرة، دار ممدالوي للنشر والتوزيع،  ليديا وعد اهلل: التناص (5)

 21، ص 2118
 1ط، ربي عبد القادر الرباعي: البالغة العربية وقضايا النقد المعاصر، دار مرير للنشر والتوزيع، عمان، األردن(6)

 .211،219، ص 2111
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مستوى النقد الغربي، بدأ في مفهوم، في » :على المستوى التناصفي حين نمد أن 
سكى أول من شرارت، قبل أن يصبح مع فالظهور مع الشكليين الروس، وبعد تشكو 

(للدلة Dialogismeوقد استخدم باحثين مصطلح الحوارية ) (M.Bakhtiheميخائيل )
( من خالل أبحا  عديدة لها j.kritiva، وارتبط التناص بعد موليا كرستيفا )التناصعلى 

( إذ  ترى أن التناص critique( و)telquelفي مملتي ) 1981و 1988نشرت عامين 
مصطلحا آخر هو  كرستيفاتباسات. وتوظف قهو عبارة عن لوحة فسيفسائية من اإل

ويذلك يكون النص عند (1)«اإلنتامية(خلقا  لمصطلح آخر هو mèdeolèاإليديولوميا )
 .(2) «وكتابيا  قائال ألن ينتج أو يقال ألن ينتج أو يقال شفهيا » كرستيفاموليا 

 التناص:مستويات  (أ
 معايير:إلى ثال   للغائبيقسم محمد بين نوعين قراءة شعراء دراست، للنص 

 اعتبارل، على  ال قدرةئب يوعى سكوني حي  تعامل الشعراء مع النص الغا مترار:اال -1
 مامدا.)معها( نموذما  .... أصبحالنص إبداعا ال نهائيا 

 والتقليد سابقالذكر.مباشرة إلى مفهوم التمديد  وهذا يحيل
الذي ينطلق أساسا من  الغائب،وهو القانونأعلى من قراءة النص  : مرحلةاالمتصاص -2

بل يساهمان  األصل،مل كحركة تحول ال ينفيان يتعا ، ،تساوقدالنص،اإلقرار بأهمية هذا 
وال ال يممد النص الغائب  االمتصاصأن  للتمديد،ومعنى هذاكموهر قابل  استمرارهفي 
فقط وفق متطلبات تاريخية لم يكن يعيشها في المرحلة التي كتب  صوغ،بأن، يعيد  ينفذه،

 يموت.أن  ممحو،ويحيا بدلفيها ـ وبذلك يستمر النص غائبا غير 

                                                             
 218، 218،األردن، ص2118، 1، دار ممدالوي للنشر والتوزيع، طعز الدين المناضرة: علم التناص المقارن( 1)
 18، ص 2111: التناص، ديوان المطبوعات المامعية،بن عكنون المزائر،)د.ط(، ضعبد المليل مرتا (2)
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ذا يعمدهو أعلى مرحلة من قراءة النص "الحوار: -2 النقد المؤسس على أرضية  الغائب،وا 
ممال لتقديس كل  وشكل، ويممد التحطم مظاهر األسالب مهما كان نوع،  صلبة،عملية 

 (1) "لحواراة مع بالنصوص الغائ
 التناص:أشكال -1-4
أو التناص  الواعي، تناصالمنها:  متنوعة، المباشر:ويسمى بمسمياتالتناص "  (1

بامتصاصوتحويل واعية تقوم  وهو عمليةأو التناص التملي،  الشعوري،
ستخدام اأو  تحريف،موي، أو تالنص ذات، دون موارية أو  نصوصمتدخلة،ويحوي توظيف

 ل،.معاكس 
أو  لالوعي،اأو تناص  الخفاء،يسمى أيضا بـــ: التناص  المباشر:التناص غير  (2

بل يومي ل،  مباشر،الذي ال يكشف عن النص الغائب  الالشعوري(،وهو التناصالتناص 
 (2) "استيحاء.أو يستنبط أو يستوحي  إلي،،وهذا النوعيستنتماستنتاما،مز ر أو ي

 التناص:أنواع 
 الشعري:التناص -أ 

التناص الشعري المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم إذا تمثل أحد الدعائم التي يعود  لقد احتل
ذلك في بعض قصائد الديوان نذكر  وقد اتضحعاصر في بناء شعره إليها الشاعر الم

 : منها
 قول،:" حسناء الميالد " في " أبو الطيب المتنبي في قصيدة "العباسيمع شاعر  تناص،

 (3) .ابالسماءأسر كبد  والطير في
 

                                                             
 2111 ، 1األنساق في الشعر العربي الحدي ، عالم الكتب الحدي  النشر والتوزيع إربد ط محمد مودت: تناصية )1)

 .28  ، 28ص 
  1ط ،: التناص في شعر أبي العالء المعري، عالم الكتب الحدي ، عمان ،األردنإبراهيم مصطفى محمد الدهون (2)

 .29ص  2111
 .121الديوان، ص  (3)
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 ويقول المتنبي:
 (1) تمور.تكاد  ةمفواألرض واكبد السماء مريضة       والشمس في

فإن الطير في  يخيتنو إسحاق ال ابننت الشمس عند المتنبي مريضة لوفاة محمد فإذا كا
 تطير مغردة بأمنحتها. "أحمد بزيو "شعر

 الفرح.على دالة الشاعر  استعارةمريضة بينما  وبالتالي فالسماءعند المتنبي
ر ارأةنز م( هو شاعر ال)الغزليةأما الشاعر الذي مثل المحور األساسي في أغلب القصائد 

 الحليب:مدنسة قصيدةحي  يقول في قباني.
 ، (2)،"فضح شهوتك الزائلأفيقي فإن النهار سي"

 :مع، في قول، "قصيدة عندما" "أحمد بزيو" شاعر الوقد تناص 
ب اح"  ن د  ال ص  نِّ  وع  ر  خك  ال  بي ؤ   (3)" ص 

بأكمل، قد الشاعر مع نزار قباني في هذا البيت فقط بل إن الموضوع القصيدة  يتناصولم 
 .باالمتراربأسلوب، الخاص وهذا ما يدعي  أعاده الشاعر

 كما قد تناص مع ممنون ليلى في قول،:
ب ة   م  م ن  غي ر  ر غ  س  ت أ و ي ال ه م وم  ال م  و 
(4) 

 ويقول ممنون ليلى في قصيدة ه م الليل:
 (5)أقصى نهاري بالحدي  وبالمنى        ويممعني والهم بالليل مامع 

ما ال الل هذا التناص نمد اآلهات القاسم المشترك بين للشاعر وممنون ليلى فهمن خ
ذا كان ممنون ليلى يقضي نهاره باألمنيات وفي الليل يمتمع إيختلفان كثيرا  عن بعضها ف

                                                             
 . 11، ص  2118)د،ط( ،  التوزيع،بيروت،المتنبي: الديوان، دار الميل للنشر و (1)
 .2111 ،1ط والتوزيع،لنشر من دخان، دار للخلود، ل امرأةنزار قباني: ( 2)
 .99أحمد بزيو: نبضات الهوى، ص( 3)
 82نفس المصدر، ص  (4)
 121، ص 2112دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،)د.ط(،  ،يوسف فرحات: ممنون ليلي، شعراؤنا(5)
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كذلك في قصيدت، "آهات" يتمنى أن تذهب عن،  أحمد " بزيو" مع، الهم، فإن الشاعر 
 لليل، والتي تحمب عن، السعادة والفرح.الهموم التي باتت تصاحب، في ا

 :الموتويقول ممنون ليلى في قصيدة الحب بعد 
*فإن م ت  فيا ليت نحيا مميعا  " 

ظامي  كتماوزفي الهال*  (1) "عظامها.ع 
 ،:وقد تناص الشاعر مع، في قول
ن س ع د   ي ا و  ف يا  ل ي ت  ب ع د  آاله  ن ح 
بقى هو ومحبوبت، هنا نمد الشاعر األول يتمنى أن ي، (2)

ن ماتوا أن تمتمع عظامهما، أما الشاعر الثاني فقد طلب إلى مانب  على قيد الحياة، وا 
 ل، في الومود فهو مثل الميت ال معنىالحياة السعادة ألن، من دون سعادة اإلنسان يصبح 

العرب بل في شعره أيضا أبيات  القدامىولم تقتصر الشاعر في تناص، على شعراء 
 ريا ومحمد العيد آل خليفة:لمفدي زك

 :"أحمد بزيو"يقول الشاعر 
م   ن  ن قس   ن ح 
س ي ن    ي ا ح 

ق ات  قِّ ك لِّ الن ازال ت  ال م اح   (3)ب ح 
وهنا نمد الشاعر قد تناص مع قصيدة قسما  لمفدي زكريا في قول، التي تعني بالمالمح 

 ذلك يقول:  روائعها. وفيالبطولية 
 (4)الطاهرات كياتات      والدماء الز قسما بالنازالت الماحقا

فقد ماء هذا البيت في قصيدة قسما  في بداية القصيدة بينما ماء في قصيدة صدام رمز 
 العروبة والبطولة في نهاية القصيدة.

                                                             
 .121نفس المصدر: ص (1)
 .82الديوان ، ص (2)
 .29الديوان، ص (3)
 11، ص 1952شركة الوطنية للنشر والتوزيع، المزائر، )د.ط(، مفدي زكريا: اللهب المقدس، ال(4)
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أما الشاعر الذي برز تأثيره بال تأثيره واضحا في قصيدة "يا بحر" فهو محمد العيد آل 
ال منازع حي  كان شعره نتاج مرحلة هامة من نهوض خليفة شاعر الشمال اإلفريقي ب

 الحركة عموما  والحركة اإلصالحية خصوصا  يقول في قصيدة "يا بحر"
 يا بحر أفديك بحرا              ملكت قلبي سحرا  

 من المفاتن كبرىبصنوف بهرتني
 أرى عليك مآت              من المناظر تترى

رقا                  للناظرين و خضراتبدو ياهك ز 
 فليس لونك ليال               كمثل لونك فمرا  
 وليس لونك صبحا          كمثل لونك طهرا

 يا بحر أنت أنسي           أن ضقت بالهم صدرا  
 حسبي موارك أنني         أرى موارك ذ خرا

 أطريت حسنك مدحا        يا بحر والحس ي طرى
 (1)أسبح فكرا من فيك يسبح مسما        ففيك 

 ''بحر يا''في قصيدة  :فيقول "أحمد بزيو" أما الشاعر 
ل يال   ق ا وع  ئت ك  ع اش  ر  م   ي ا ب ح 

ل يال  خ ك ن  ل ي  ر ائع ا و خ  ب ي و   ذ 
ل د ي ت م  ت ي و  ر ار  م ل ت  ح   إنِّي ح 

د  مم يال    ف اط ف يء ل ه يب ي ك ي  أ ع و 
ي ات ي و ال   ر  ك  ر ي ذ  ات  ع م  ف ح   ه و يص 

يال   ي ال  نتي  مدو  و   ت ق ب ل  الت ح 
د  أ نِّني ر   ما ل ك  ص  ل ى ر  ت  ع   (2)ة  فس و 

                                                             
 .82، )د.ط(، ص2خليفة: ديوان محمد العيد آل خليفة، المؤسسة الوطنية للكتاب، المزائر، ط يد ألعالمحمد  (1)
 .115الديوان، ص (2)
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بأكمل، فإذا كان البحر  القصيدةفي موضوع  "محمد العيد آل خليفة"فقد تناص الشاعر مع 
بمياه، يمثل السحر والممال بمياه، الزرقاء وأنسا  لشاعر إذا  "محمد العيد آل خليفة "عند

 شاطئفالشاعر عند وقوع، على ونسائم، ب، الهموم، فهو دائما معمب بالبحر ضاقت 
 في، بل يتأمل في قدرة إلي،، كما الشاعر أحمد بزيو فقد شخص والطيب  ال يسبحالبحر 

 : والرسول، والطفولة والسكوت ومن أمثل، ذلك قول،
 (1)ط اب  ال م ق ام  ل كي أ ك ون  ر س وال

ئ ك   لى ش و اط   مان  ف أ ن ت  ل ياأل وع 
لو ال  ع  ال ي  الم  س ك ن  س ي ش ف ي ب

(2) 
 التناص السابقة من خالل المدول التالي: أنواعويمكن توضيح 

 صنانوع الت التأثر ب،الشاعر  عنوان قصيدة الشاعر المتأثر
 امتصاصي المتنبي حسناء الميالد

 امتراري نزار قباني عندما
 امتصاصي ممنون ليلى اآلهات

 امتصاصي مفدي زكريا طولة والعروبة والخلودبمز الر 
 امتراري محمد العيد آل خليفة يابحر

 القدامىمن خالل هذا المدول لم يقتصر في تناص، على شعراء القدامى بل مزج الشعراء 
 أكثر يتمكن من بناء قصائده. االمتصاصوالمحدثين، كما على التناص 

 ب/التناص مع الشخصيات التراثية:
الدارس للشعر المعاصر يالحظ ظاهرة منتشرة عند كل الشعراء وهي استخدام  نإ

 (3).«فنية تربط الشاعر بتراث، عوامل»الشخصيات التراثية بكثرة، وقد يعود ذلك إلى: 

                                                             
 .155نفس المصدر، ص  (1)
 .121نفس المصدر، ص (2)
 18ص  ، )د ت(،1دار ممدالوي للنشر والتوزيع، عمان األردن، ط: مماليات التناص، أحمد مابر شع ( 3)
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فان الشاعر المعاصر ال يمكن، أن يبتعد عن تراث،، فهو بمثابة الكيان الروحي بل ليس 
أنها تمنح  »الشخصيات:قول احمد مابر شع  عن للشاعر فقط بل لالمة وفي ذلك ي

القصيدة المعاصرة طاقات تعبيرية تمتد بمذورها إلى منابع التمربة اإلنسانية ذلك الن 
 (1)«المعطيات التراثية تكتسب لونا خاصا من القداسة في نفوس األمة.

زخرفة،  وبالتالي فان استخدام الشاعر المعاصر لشخصيات تراثية ليس فقط ممرد       
عطاء مدلوالت مديدة لهذه الشخصيات.  واإلفضاء بما يتوقد »بل محاولة لتمديد الترا  وا 

دراك عميق لظروف العصر  في أعماق، من رؤى ومواقف، تكونت نتيمة معاناة طويلة وا 
 (2).«الذي يعيش في،

باتحاد صوت الشاعر والشخصية في آن كما أن توظيف مثل هذه الشخصيات يسمح 
حتى تسيطر صوت الشخصية على القصيدة ويهيمن على مكوناتها، فيخيل  »واحد:

 (3).«للمتلقي ان، يسمع صوت الشخصية وحده

: شخصية "كافور اإلخشيدي" و"ليلى" فالشاعرعندما يختار شخصية من الشخصيات مثل
أن يمنحها قدرة على تخطي الزمن التاريخي بإعطائها نوعا من  »إنما يحاول:

 (4)«المعاصرة
 يقول:و 

 ويمكن توضيح ذلك من خالل قصيدة "رمز العروبة والبطولة" حي  يقول:
د ام           ص 

ز            م  م  ر   أ ن ت  الي و 

                                                             
 .18نفس المرمع، ص  (1(
محمد علي الكندي: الرمز والقناع في الشعر العربي الحدي ، السياب ونازك المالئكة، دار المديدة المتحدة  بيروت، (2)

 .92، ص 2112،  1لبنان، ط
 .92نفس المرمع، ص (3 (
 1991دعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، ) د ط(، علي عشيري زايد: است(4)

 .11ص 
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ين            ل ص   (1)في ق لوب  الم خ 
ل  إ ن  د ع ا ك اف ور   م  ب ي  ي خ  د  ال ع ر   (2)ال م ام 

كافور "وشخصية  "صدام حسين"هما  شخصيتينام الشاعر في بناء قصيدت، على ق
ويمثل  االنتصارمثل يقائد العرب  "صدام حسين"فإذا كان  بينهما،بمقارنة  "اإلخشيدي

رمز المذلة والهوان.  "كافور اإلخشيدي"فإن  والخونة للبالد االحتاللمود في وم، صالرمز 
 لهذا واستحضر" صدام حسين "وزمن  اإلخشيديوبذلك فقد أقام الشاعر مقارنة بين زمن
 :األخير بعض المالمح اإليمابية مثل

ن اق  و   (3)ائ نينخال  كل أ ن ت  الس ي ف  في أ ع 
 (4)ت ب ق ى آي ة ك ب ر ى 

ه اد   ت ل  ر ت    (5)ف ي ال م 
، إذا "نبضات الهوى"في ديوان  لالنتباهفتة من خالل ما تقدم نستنتج أن التناص ظاهرة ال

لمعاصرين )أمثال نزار قباني ومفدي زكريا ومحمد استطاع الشاعر أن يممع بين شعراء ا
العيد آل خليفة( على اختالف اتماهاتهم الفكرية وبين شعراء من العصر الماهلي 

ليلى والمتنبي( أما بالنسبة للشخصيات التراثية فقد ركز  أمثال )ممنونوالعصر العباسي 
 خشيدي.ليلى وكافور األ على شخصية

                                                             
 .22الدوان ، ص ( 1(
 .28ص المصدر نفس،: ( 2)
 .22ص المصدر نفس،: ( 3)
 .22المصدر نفس،: ص (4)
 .25المصدر نفس،: ص (5)



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ةــــــخاتم  
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 ــــاتمةخـــــــــــــ

فختاما لهذا البح  أو الدراسة يمكنني أن أشير إلى عديد النتائج التي توصلت إليها 
من خالل الخطوات المختلفة لهذا البح ، وفق أهداف قمت برسمها في بداية المشوار، 

 وأسئلة مطروحة ومثيرة في خوض غمار هذا البح ، فانتهيت إلى ممموعة من النتائج:
الداخلية أن تخدم ما ينوي الشاعر توصيل، إلى المتلقي وذلك  استطاعت الموسيقى -

 باختيار بحور بعينها.
أسهم التكرار الذي يعد  عنصرا من عناصر األسلوبية في إبراز الحالة الشعورية  -

 للشاعر.
 االنزياح هو احد الظواهر األسلوبية البارزة في ديوان "نبضات الهوى". -
ى بناء صوره عن طريق التشبي، واالستعارة والكناية، حرص الشاعر "أحمد بزيو" عل -

ومن أهم خصائص الصورة عنده التلوين النفسي، والتي أسقطها عليها، فقد تعاونت 
 الحواس الشعورية والعقلية في إنشائها.

يعتبر الفصل والوصل بابا من أبواب البالغة اللغوية المعتمدة، فقد كان ركيزة داللية  -
 اصة.لها مواقعها الخ

 تنوع االنزياحات أضفى على قصائد "أحمد بزيو"، رونقا ومماال وشعرية. -
إن  أكثر الحقول الداللية بروزا حقل  األلفاظ الدالة على الرومانسية كون معظم القصائد  -

 غزلية.
إن التناص من أهم الخصائص الشعرية التي يركز عليها الشاعر في إضفاء اللمسة  -

ي، يتضح من خالل ما ماء في القصيدة من تناصات أن الشاعر ذو الممالية للنص، وعل
ثقافة دينية وأدبية واسعة باإلضافة إلى الروح الوطنية، والذود عن كل ما هو عربي  

. سالمي   وا 
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وأخيرا نسدل الستار على أمل أن نعود ونفتح، في المستقبل لدراسة أوسع وأعمق، 
دراسة والبح ، وآمل أن أكون قد وف يت ولو فيكون عملي هذا نقطة بداية وفتح ممال لل

 بالقليل في هذه الدراسة.



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة المصادر والمراجع
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 .2118طة، اإلسكندرية، )د.ط(، يزر األ
، 1لمملس األعلى للثقافة، طليوت اأالنظرية الشعرية عند  عاطف فضل: .29

2111. 
أسلوبية االنزياح في شعر المعلقات، مدار للكتاب  عبد اهلل خضر حمد: .91

 .2112العالمي للنشر والتوزيع، اربد، األردن، 
  2التطبيق الصرفي، دار المعرفة، سويتر، اإلسكندرية، ط عبده الراجحي: .91

 )د.ت(.
م الصرف، المكتب أساسيات عل عبد الستار عبد اللطيف احمد سعيد: .92

 .1999، 2زريطة، اإلسكندرية، طالمامعي الحدي ، األ
  والتأليف والترممة والنشرعلم العنونة، دار التكوين  عبد القادر رحيم: .92

 .2111، 1دمشق، سوريا، ط
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، والتوزيععلم اللسانيات الحديثة، دار صفاء للنشر  عبد القادر عبد الجليل: .99
 .2112، 1عمان، األردن، ط

شعرية للخطاب السردي )سردية الخبر(، دار  قادر غميش:عبد ال .98
 .2111، 1األلمعية، قسنطينة، المزائر، ط

اإلحاطة في علوم البالغة، ديوان  عبد اللطيف شريفي، زبير درافي: .98
 م.2112المطبوعات المامعية، بن عكنون، المزائر، )د.ط(، 

د العربي النق والنشر فينظرية األدب من قضايا الشعر  عثمان موافي: .91
 .2119، 1دار المعرفة، سويتر، اإلسكندرية، ط 2للحدي ، ج

، دار البح  للطباعة والصرفالمفصل في النحو  عزيز خليل محمود: .95
 د.ت(.(. )، قسنطينة، المزائر، )د.طوالنشر والتوزيع

الرسوم التعبيرية، دار  والتقنية فياألبعاد األسلوبية  شتاوة آل وادي: يعل .99
 .2111، 1، األردن، طزيعوالتو للنشر  صفاء

استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي  على عشيري زايد: .81
 .1991المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة، )د.ط(، 

أنموذما"، دار مرير  األموي "األخطلدراسات في الشعر  عمر عتيق: .81
 .2112، عمان، األردن، والتوزيعللنشر 

. دار عمار، عمان والقافيةي العروض الشافية ف عيسى إبراهيم السعدي: .82
 .2111، 1األردن، ط

، مكتبة ودراسة تطبيقيةاألسلوبية مدخل نظري  فتح اهلل احمد سليمان: .82
 .2119د.ط(، القاهرة. )اآلداب، ميدان األوبرا، 

الحدي  دراسة في تحليل  والنقد العربياألسلوبية  فرحات بدري الحربي: .89
 .والنشر والتوزيعدراسات الخطاب، ممد المؤسسة المامعية ل

 .2112، 1حمرا، بيروت، ط .88
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لغتنا العربية، دار يافا  وأصولها فيالحروف معانيها مخارمها  فهد خليل: .88
 .2115، 1، عمان، األردن، طوالتوزيعالعلمية للنشر 

، دار والتطبيقرانيا فوزي عيسى: علم الداللة النظرية  فوزي عيسى: .81
 .2115 ،1المعرفة، سويتر، اإلسكندرية، ط

، المؤسسة وأعالم،، معالم، واليونانالنقد األدبي عند العرب  قصي حسين: .85
 ، )د.ت(.1المامعية الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، ط

، ديوان المطبوعات والقافيةالميسر في العروض  لوحشيي ناصر: .89
 .2111المامعية، بن عكنون، المزائر، )د.ط(، 

شعر عز الدين المناظرة، دار  التناص المعرفي في ليديا وعد اهلل: .81
 .2118، 1، عمان، األردن، طوالتوزيعممدالوي للنشر 

معمم المصطلحات العربية في اللغة  :وسمية وكامل المهندسمجدي  .81
 .1959، 2، ساحة رياض الصلح، لبنان، بيروت، طواألدب

، دار واألبنية الصرفيةالواضح في القواعد النحوية  محسن علي عطية: .82
 .2111، 1، عمان، األردن، طوالتوزيعنشر المناهج لل

  محاضرات في األسلوبية، حي النشاط قرب الحي المامعي محمد بزيجي: .82
 .2111)د.ط(، الوادي، 

األنساق في الشعر العربي الحدي ، عالم الكتب  تناصية محمد جودت: .89
 .2111، 1، اربد، األردن، طوالتوزيعالحدي  للنشر 

رية دراسة في النقد العربي القديم، دار مرير مفاهيم في الشع محمد درابسة: .88
 .2111، 1، األردن، طوالتوزيعللنشر 

 1 القصيدة العربية الحديثة، عالم الكتب الحدي ، ط محمد صابر عبيد: .88
2111. 
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الشعر العربي الحدي ، )السياب  والقناع فيالرمز  محمد على الكندي: .81
 .2112، 1بنان، ط(، دار المديدة المتحدة، بيروت، لوتارك المالئكة

خصائص اللغة الشعرية، عالم الكتب الحدي ، سطيف،  مسعود بودوخة: .85
 .2111، 1المزائر، ط

، دار الحامد بداالتها النصيةا  و  الشعرية العربية مرمعياتها مشري بن خليفة: .89
 .2111، 1، عمان، األردن، طوالتوزيعللنشر 

، دار دملة، البنية اإليقاعية في الشعر الموهري مقداد محمد شاكر: .11
 .1،2115األردن، ط

، والبالغيتأميل األسلوبية في المورو  النقدي  ميس خليل محمد عودة: .11
 .2111، 1دار مليس الزمان، عمان، األردن، ط

قضايا الشعر المعاصر، دار العلم الماليين، بيروت، لبنان،  نازك المالئكة: .12
 .2111، 19ط
 .2111، 1دار هومة، ط، وتحليل الخطاباألسلوبية  نور الدين السد: .12
علم الداللة التطبيقي في الترا  العربي، عالم الكتب الحدي ،  هادي نهر: .19

 .2115، 1اربد، األردن، ط
 ج. الكتب المترجمة:

 جون كوين:
النظرية الشعرية، بناء لغة الشعر، اللغة العليا، ترممة: احمد درويش، دار  -

 .2111 ، القاهرة، )د.ط(،والنشر والتوزيعغريب للطباعة 
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 د. المعاجم والقواميس:
، المكتبة اإلسالمية للنشر 1المعمم الوسيط، ج إبراهيم مصطفى وآخرون: . 1

 .1981والتوزيع، إسطنبول، تركيا،
، 1القاموس المحيط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ك  الفيروز آبادي:. 2

 .1998، 2ح
، 1، بيروت، لبنان، ط1جممية، موس المحيط، دار الكتب العلالقا الفيروز آبادي:

1999 
، 1، بيروت، لبنان، ط2جمموس المحيط، دار الكتب العلمية، القا الفيروز آبادي:

1999. 
دار صادر، لبنان،  (، 18، 12،1، 9، 2مج ) لسان العرب، ابن منظور: .1

1991. 
 . الرسائل الجامعية:ه

، مذكرة لنيل شهادة االنزياح في شعر عز الدين ميهوبي عبد الرزاق بن دحمان: -
المامستير، إشراف: صالح مفقودة، قسم اآلداب واللغة العربية تخصص: النقد األدبي. 

2119/2118. 
مماليات تلقى ديوان اللهب المقدس لمفدي زكريا، مذكرة المامستير،  صفية عليه: -

، تخصص: أدب مزائري، مامعة محمد واللغة العربية، قسم اآلداب اإشراف: على علي
 م. 2118/2118يضر، بسكرة، خ

 :والدورياتالمجالت 
ديوان الموت في الحياة لعبد الوهاب  وداللت، فيالتكرار  اري إلياس:ستم -

 .188، ص11-11، 2112، بسكرة، واللغاتالبياني، مملة كلية اآلداب 
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