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شكر و عرفان 

 لجق بي  :  ا  الح  العح  القدي      الصال    الصال  عل  خي  عل  ا  أجلخي   باسم

 عق  ا  وال   ي   اال  

:  بلق  

 "  ي ا دشكي اناس ا دشكي  ا: " انصالقا  ي القو  ايسقو  عل  ا  عخل   سعم  

الجق  ا  جق  اشاايدي    اننح  عخل  ناا  ال ايدي    أ  ولنا   سقد  نااا  إلجاال  

 لال  اجلايال  الح إللق  جيال أجق  

 إلقأل ببجدي  اشكي   ا لناأ  ال  ي  بخااح    اا   د بح    ااااح باالعق ا    

.   اكيدجخي  أاو  ا وح  جي جا    اقي اق ق ا  

 عق  القاد   :   القال إللخي  كي  عل ا وقاال  اللقدي   ا لي ال  ال  اسلاا  اجشير  

  الي ااأ اح  لخنا  عل إلتنح  لعاا  اعلح  ببفي   وي إلقأخجاإلل   الاالل    خم

.  لجنخي ال د  ال  البقق    انباح  

اي  ساإللإلح بللم  ادد  اجا ا دبقإلنح  أ  إللقال بتاال  اشكي    اليوقاأ  ال  

     ال اي   ي  عجنح  يوقا  د ق  ا  أ دبلي ااك وح  خج أ  لناإلجم    اليبح

   الأو  ا  القوخل    انباح
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 مقـــــــــــــدمة

 

 أ
 

     يعد الخطاب الشعري من أكثر الخطابات اإلنسانية تطورا لما يحمل في بنيتو من 
مقومات تجعمو يقدم لنا الوجود في أبيى حمة ، فعبر موسيقاه يقدم إيقاعا خاصا لمغة  

التي تشكل مبناه ، أما تصويره فيتجاوز التداول إلى االنزياح و خمق فضاء داللي متميز 
وعميو  يشكل البناء الفني في العمل األدبي عموما و الشعري خصوصا أساسا تشكيميا   

  البناء الفني لمقصيدة العربية من الموضوعات الميمة التيو جماليا من أسس العمل ، ف
و الباحثون بكثرة في دراستيم ، لما ينطوي عميو من تنوع جمالي تنكشف تناوليا النقاد 

 البناء الفني في: ، لذلك جاء موضوع الدراسة الذي وسمتو بـ أسراره مع كل قراءة جديدة 
 اتخذنا الشعر الجزائري عينة تقوم عمييا  والقلوب للشاعر أحمد بزيو،" ديوان فردوس"

   ثمانية 28و اخترنا الشاعر أحمد بزيو بعد أن اطمعنا عمى ديوانو والذي ضم   الدراسة
  .و عشرين قصيدة

 في االنتباه ىو كون البناء الفني ظاىرة تستدعي   الموضوع  ليذا  اختيارنا أسباب ومن 
، وأيضا إعجابنا بالشعر عموما و بالشعر الجزائري خصوصا ألنو  شعرنا العربي عامة 

 ظل وفيا لمقيم الشعرية األصيمة وفي الوقت نفسو استطاع أن يطور في بناء القصيدة 
" .                                            فردوس القموب "و ىذا ما وجدناه في ديوان أحمد بزيو 

:                                                             ىي اإلشكاالت من مجموعة طرحنا قد و
البنية و ما المقصود بالبناء الفني ؟                                                            ما ـ

ـ كيف تجمى ىذا البناء في شعر أحمد بزيو ؟                                                        
 صريحة أم مرمزة ؟                                               أىيـ ما طبيعة المغة الشعرية 

 الديوان؟                                      ىذا قصائد عمييا تنطوي التي الجمالية ـ وما سر
     تسبقيا مقدمة و مدخل و تتموىا خاتمة   مكونة من ثالثة فصولو اتبعنا خطة

  "         البنية اإليقاعية في ديوان فردوس القموب لمشاعر أحمد بزيو"كان بعنوان األول  فالفصل
في إيقاع  التكرار و التوازي كما بينا أثرالقافية ثم  و دراسة الوزن  اإليقاع تضمن تعريف

 .القصائد 



 مقـــــــــــــدمة

 

 ب
 

  فتناولنا تعريفيا ثم تطرقنا آللياتيا فنية و خصص الفصل الثاني لدراسة الصورة ال
  كما تضمن ىذا الفصل الرمز ، و جاء الفصل الثالث ) التشبيو ، اإلستعارة ، الكناية (

المغة الشعرية فتناولنا مفيوميا و أحطنا بالمعجم الشعري في الديوان ، كما  :  بـالموسوم
طرحنا بعض الظواىر المغوية ودرسنا فييا بنية األفعال و األسماء و داللتيا ، و خمص 

 .البحث بخاتمة أجممت فييا نتائج البحث 
، وىذا ال يمنع من متبعين في ذلك المنيج الفني في الكشف عن جماليات قصائد الديوان 

 لبنيوي و ذلك في تفكيك النص الشعري نة ببعض المناىج األخرى منيا المنيج اااإلستع
 . و دراسة عناصره

    العمدة :  و رافقتنا في رحمتنا ىذه مجموعة من الكتب نذكر منيا عمى سبيل المثال 
  في محاسن الشعر و آدابو و نقده البن رشيق ، و البنية اإليقاعية لمقصيدة المعاصرة 

 في ،  قضايا الشعر المعاصر لنازك المالئكة ، عبد الرحمان تبرماسينلفي الجزائر 
  رومان جاكبسون ، البنيات األسموبية في الشعر الجزائري المعاصر لقضايا الشعرية  

.                      عبد الحميد بن ىيمة ، و البناء الفني في القصيدة الجديدة لسممان عموان العبيدي ل
ومن بين الصعوبات التي واجيتنا عمى رأسيا صعوبة الحصول عمى بعض المراجع    

.                                                              نظرا إلكتضاض المكتبة و ضيق الوقت 
 عمى عبد القادر رحيم ألستاذي الفاضل االمتنانو في الختام أقدم جزيل الشكر و 

اىتمامو و مراعاتو و حسن تعاممو و نصحو و تسييمو إلتمام ىذا البحث ، فمو مني كل 
.                                                                                           الشكر و التقدير

ونتمنى في األخير أن نكون قد وفقنا في مسعانا ، و ندعوا اهلل سبحانو و تعالى أن يمن 
.    عمينا برضاه و حسن عاقبتو ، إنو غفور كريم 



 
 
 
 
 
 

 

 مدخل             
         ــ مفهىم البنيت و البناء  

         ــ مفهىم الفن 

         ــ نشأة البنيت 
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عرؼ الشعر عمى اختالؼ لغاتو تطورا عمى مستويات عديدة ، تعد البنية أىميا لكونيا    
تجمع مختمؼ مكونات النص الشعري لتقدـ النص في لحمة واحدة ، حيث ال يمكننا 

. تحديد دور أي مكوف إال مف خالؿ عالقتو ببقية مكونات النص
 :، ففي لساف العرب'' بنى''فمصطمح البنية مصطمح نقدي ، وأصؿ اشتقاقو مف الفعؿ    
 (1).''ما بنيتو ، والبنية كأنيا الييئة التي بني عمييا (بالضـ والكسر)البنية ''

ال ورب ىذه البنية : الكعبة يقاؿ: فالبنية عمى فعمية '' وال يختمؼ األمر كثيرا في الصحاح 
. ما كاف كذا وكذا

يقاؿ بنية و بنى ، وبنية و بنى بكسر الباء : البنى : و البنى بالضـ مقصور مثؿ    
 (2).''جزية و جزى ، وفالف صحيح البنية ، أي الفطرة : مقصور ، مثؿ 

  شيء يتعدى ظاىر الشيء ويتجاوز إلى كنيو و ماىيتو'' البنية''مف ىنا نالحظ أف 
 اعتالليا ال يقؼ عند حدود مالمحيا الخارجية فحسب ، بؿ البد أف ينفذ أوفصحة الفطرة 

 (3).''إلى ما وراء ىذه المالمح
  بالمد ، يبنو ، جمع بنوة أو بنوة ، وبنى بالقصر '' بنا'': فعالف ''كما نجد لمفظة البنية 

. يبني مف البناء
. بنى البناء البناء بنيا ، وبناءا، وبنى ، مقصور

. ال ورب ىذه البنية: الكعبة ، يقاؿ : و البنية 
، ويقاؿ تبنيتو ، إذا ادَّعيت بنوتو وكذلؾ البنى مف الكـر  '' االبف''البنوة ، مصدر : يقاؿ 

: يقوؿ في ذلؾ الحطيئة يمدح قوما
                                                           

ت، مادة .ط، د. ، دار المعارؼ ، القاىرة ، مصر، دوآخروفابف منظور ، لساف العرب ، إعداد عبد اهلل الكبير -  1
. 365، ص'' بنى''

  أحمد عبد الغفور عطار ، دار العمـ :  بف حماد الجوىري ، صحاح تاج المغة و صحاح العربية ، تح إسماعيؿ-  2
. 2286 ، مادة بنى ، ص1990 ، 4 ، ط6بيروت ، لبناف ، ج

  ينظر عمي مراشدة ، بنية القصيدة الجاىمية دراسة تطبيقية في شعر النابغة الذبياني ، عالـ الكتب الحديث ، إربد -  3
. 7 ، ص2006 ، 1األردف ، ط
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ف عقدوا شدواأولئؾ قومي إف بنو أحسنوا البنى   (1). واف عاىدوا أوفوا وا 
 : مفهوم البنية اصطالحا: أوال  -

  في النقد القديـ مخالفا لما ذىب إليو بعض الدراسييف المعاصريف '' البنية''لقد ورد لفظ 
: يمي  فمف بيف تعريفاتيا قديما نذكر ما

األوؿ ، وىو يتحدث عف : يذكر لفظة بنية في ثالثة مواضع  : قدامة بن جعفر  
ألف بنية الشعر إنما ىي التشجيع و التقفية ، فكمما كاف الشعر أكثر '' : التصريع فيقوؿ 

، وفي الموضع '' اشتماال عميو كاف أدخؿ لو في باب الشعر و أخرج لو عف مذىب النثر 
فبنية ىذا الشعر عمى أف ألفاظو '' : الثاني حيث يعمؽ قدامة عمى شعر امرئ القيس بقولو

 (2)". معاف طواؿ  إلىمع قصرىا قد أشير بيا
أما الموضع الثالث الذي يذكر فيو قدامة لفظة بنية ، فيرد في معرض حديثو عف ائتالؼ 

 وىو أف تكوف األسماء و األفعاؿ في الشعر تامة '' :المفظ و الوزف فيقوؿ 
و مستقيمة كما بنيت لـ يضطر األمر في الوزف إلى نقضيا عف البنية بالزيادة عمييا  

 (3).''و النقصاف منيا
وقدامة في كؿ ذلؾ يعني طريقة بناء الشعر ، والشكؿ الذي يؤسس عميو الشاعر نظمو  

. ووضع الكممات الوضع الالئؽ بيا
 البنية بمعنى البناء ، وذلؾ في معرض حديثو عف الشعر المطبوع ابن رشدكما استعمؿ 

 عف تالـؤ معاني الشعر لمبانيو ، وعف بناء ابن طباطباو المصنوع ، كما تحدث 
    (4).القصيدة

                                                           
  ط . ، د15أبو منصور محمد بف أحمد األزىري ، تيذيب المغة ، تح ، إبراىيـ األبياري ، دار الكاتب العربي ، ج-  1

. 492-490 ، ص 1967
. 8عمي مراشدة ، بنية القصيدة الجاىمية دراسة تطبيقية في شعر النابغة الذبياني ، ص-  2
. المرجع نفسو ، الصفحة نفسيا-  3
. المرجع نفسو ، الصفحة نفسيا-  4
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في معرض حديثو عف الشعر ، وذلؾ في قولو  '' بنية'' ذكر لفظة ابن رشيقكما نجد 
والعرب ال تنظر في أعطاؼ شعرىا بأف تجنس أو تطابؽ أو تقابؿ ، فتترؾ لفظة لمفظة  » 

أو معنى لمعنى ، كما يفعؿ المحدثوف ، ولكف نظرىا في فصاحة الكالـ و جزالتو ، وبسط 
تقاف بنية الشعر برازه ، وا   (1).«المعنى وا 

لـ تعد مجرد  '' زكريا إبراهيمىذا في النقد القديـ ، أما في النقد الحديث ، فإف البنية عند 
 وأصحاب  مفيـو عممي أو فمسفي يجري عمى أقالـ عمماء المغة ، وأىؿ األنثروبولوجيا 

  التحميؿ النفسي ، بؿ أصبحت أيضا المفتاح العمومي الذي يييب بو رجؿ األعماؿ 
 (2).'' ، والمربي، و النحوي ، والناقد األدبياالقتصادوعالـ 

ولقد انطمقت جؿٌّ التعريفات لمصطمح البنية مف مفيـو النظاـ ، يقوؿ في ذلؾ زكريا 
ىي ذلؾ النظاـ المتسؽ الذي تتحدد كؿ أجزائو .... البنية عندىـ جميعا'' : إبراىيـ 

أو - بمقتضى رابطة تماسؾ و توقؼ ، تجعؿ مف المغة مجموعة منتظمة مف الوحدات
 (3).''التي تتفاضؿ و يحدد بعضيا بعضا عمى سبيؿ التبادؿ– العالقات المنطوقة 

فالبنية ىي كؿ تماسؾ بنظاـ مف العالقات المغوية ، سواء أكانت ألفاظا تؤلؼ جممة أو 
جمال ، أـ أصواتا تؤلؼ لفظا أـ ألفاظا ، وأف عناصرىا تخضع لمبدأ التغيير و التحويؿ 

 (4).بسبب ترتيب عناصرىا
فيي ليست '' مجموعة مف العالقات التي تربط العناصر ببعضيا'' وعميو تتحدد البنية بأنيا

عنصرا واحدا ، أو مجموعة مف العناصر بؿ ىي العالقات النظمية التي تؤلؼ بيف تمؾ 
( 5).العناصر ، والتي تتكوف منيا البنية

                                                           
محمد محي الديف عبد :  و نقده ، تح آدابوأبو عمي الحسف ابف رشيؽ القيرواني ، العمدة في محاسف الشعر و -  1

. 129 ، ص1 ، ج1981 ، 5الحميد ، دار الجيؿ ، بيروت ، لبناف ، ط
. 9ينظر ، عمي مراشدة ، بنية القصيدة الجاىمية دراسة تطبيقية في شعر النابغة الذبياني ، ص-  2
. 6 ، ص2008 ، 1بمقاسـ دفو ، بنية الجممة الطمبية وداللتيا في السور المدنية ، دار اليدى ، عيف مميمة ، ج-  3
. المرجع نفسو، الصفحة نفسيا-  4
. المرجع نفسو  ، الصفحة نفسيا-  5



 البنية و البناء الفني مفهومهما و نشأتهما  :                                    مدخـــل

 

8 
 

مجموعة مف العناصر األساسية ، التي يقـو '' البينة بقولو بأنيا لطاهر لبيبكما يعرؼ 
فيما بينيا شبكة مف العالقات المتبادلة ، بحيث أنو إذا تغير أحدىا ، أو زاؿ تغيرت داللة 
العناصر األخرى بصورة موازية ، وتتنوع ىذه البنية مف عمؿ إلى أخر ، كما يمكنيا أف 

 (1). ''تتنوع داخؿ العمؿ الواحد
ومعنى ذلؾ أف البنية شبكة ، تقـو عمى عالقات داخمية فيما بينيا دوف تدخؿ أي    

. عامؿ مف الخارج ، فالتحوالت تكوف داخؿ البنية ذاتيا أي أف البنية منغمقة عمى ذاتيا
، وبيذا المعنى  '' مجموعة مف األجزاء المرتبطة معا'' :ومنو يمكف تعريؼ البنية بأنيا 

فإف صندوقا مف قطع الغيار ال يعدو أف يكوف مجموعة ، أما السيارة التي تشكميا ىذه 
  (2).القطع حيف تترابط معا فيي بنية

البنية وسيمة مف الوسائؿ لحصر '' : فيعرؼ البنية بقولو عبد الرحمان الحاج صالحأما    
الجزئيات ولوال البنية لما إستطاع اإلنساف أف يفكر بؿ لما استطاع أف يدرؾ اإلدراؾ 

  (3).''الحسي لمظواىر و األمور التي حولو
و البنية في حد ذاتيا بنية صورية ، ىي صورة و ىيئة يمكف أف تنطبؽ عمى أية مادة    

فالبحث عف بنية الشيء ىو البحث عف العناصر التي يتركب منيا وعف » أو ظاىرة 
 (4).«المقياس التي ركبت ىذه العناصر عمى أساسو

أما مفيـو مصطمح البنية في الدراسات األوروبية الحديثة فيو ال يبتعد مف حيث المعنى 
: العاـ عما عرفناه عند العرب ، فمف تعريفاتيا  

                                                           
. 166 ، ص2010 ، 1مؤيد عباس حسيف ، البنيوية ، دار رند ، دمشؽ ، سوريا ،ط-  1
 ، 2ثائر ديب ، دار الفرقد ، دمشؽ ، سوريا ، ط:  و النظرية البنيوية ، تر األدبليونارد جاكسوف ، بؤس البنيوية -  2

. 48 ، ص2008
. 16 ، ص2000 ، 2 ، مبادئ في المسانيات ، دار القصبة ػ الجزائر ، طاإلبراىيميخولة طالب -  3
. 16المرجع نفسو ، ص-  4
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مجموعة تحويالت تحتوي '' :يرى أف البنية  :(  Jean Piaget )تعريف جان بياجيه
تبقي أو تغتني بمعبة التحويالت نفسيا  (تقابؿ خصائص العناصر)عمى قوانيف كمجموعة 

ومنيا نقؼ عمى ميزات البنية '' ، دوف أف تتعدى حدودىا أو أف تستعيف بعناصر خارجية
:  عنده و التي حصرىا في ثالث عناصر أساسية ىي 

والتي تحيؿ عمى التماسؾ الداخمي لمعناصر : أو الكمية : La Totalité :الجممــة /- 1
. التي ينتظميا النسؽ

التي تفيد أف البنية نظاـ مف التحوالت ال :Les Transfomations: التحوالت /- 2
. يعرؼ الثبات ، فيي دائمة التحوؿ و التغير و ليست شكال جامدا

الذي يتكفؿ بوقاية البنية و حفظيا حفظا ذاتيا  : L’autoréglageالضبط الذاتي /- 3
 (1).ينطمؽ مف داخؿ البنية ذاتيا ال مف خارج حدودىا

فالبنية عند جاف بياجيو نظاـ يمتمؾ خصائص و قواعد خاصة بو ، ولممحافظة عمى ىذا 
. النظاـ يجب التقيد بميزات البنية

أوال وقبؿ كؿ – البنية تحمؿ ''  :(Claud levi Strause) تعريف ليفي شتراوس
طابع النسؽ أو النظاـ ، فالبنية تتألؼ مف عناصر يكوف مف شأف أي تحوؿ -شيء

 (2).''يعرض لمواحد منيا ، أف يحدث تحوال في باقي العناصر األخرى
أف مفيـو البنية ليو مفيـو العالقات   :(Albert Soboul)'' سوبول لبيرأتعريف 
 الثابتة ، المتحمقة وفقا لمبدأ األولوية المطمقة لمكؿ عمى األجزاء ، بحيث ال  الباطنة 

                                                           
  عارؼ منيمنة و بشير أوبري ،  منشورات عويدات ، بيروت ، باريس : جاف بياجيو ، البنيوية ، تر : ينظر -  1
. 8 ،ص1985، 4ط
  1، دار دجمة ، عماف ، األردف ،ط- دراسة فنية –القرآنيعماد عبد يحيى ، البنى و الدالالت في لغة القصص -  2

. 28 ، ص2009
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يكوف مف الممكف فيـ أي عنصر مف عناصر البنية خارجا عف الوضع الذي يشغمو داخؿ 
 (1).''تمؾ البنية ، أعني داخؿ المنظومة الكمية الشاممة

  البنية ىي كؿ مكوف مف ظواىر متماسكة  '' يقوؿ أف : (lalande )تعريـف الالند
يتوقؼ كؿ منيا عمى ما عداه ، وال يمكنو أف يكوف ما ىو إال بفضؿ عالقتو بما 

 (2).''عداه
 : مفهوم البناء لغة واصطالحا: ثانيا 

   المبني و الجمع أبنية ،البناء ":'' بنى''جاء في لساف العرب البف منظور في مادة 
 مف حيث كاف ،سمي  بالبناء ،  مدبر البنياف و صانعو،والبناء ، وأبنيات جمع الجمع

.  غيرهإلىالبناء الزما موضعا ال يزوؿ مف المكاف 
 ، وىي البيوت التي تسكنيا العرب في الصحراء ، فمنيا الطراؼ  األبنيةواحد : البناء 

مف ىدـ بناء : و الخباء و البناء و القبة ، المضرب ، وفي حديث سميماف عميو السالـ 
ألف الجسـ بنياف خمقو اهلل . ربو تبارؾ وتعالى فيو ممعوف ، يعني مف قتؿ نفسا بغير حؽ 

 (3)."كييئة القبة تجعميا المرأة في كسر بيتيا فتسكف فييا: المبناه مف آدـ .وركبو
: يمي  نستنتج مف تعريؼ البناء في المساف ما

البيوت التي تسكنيا العرب في » تعدد أنماط البناء ، بالمعنى المادي المتمثؿ بتعدد 
، ثـ تعدد أنماط البناء بالمعنى الوجودي فيي « .......الصحراء ، منيا الطراؼ و الخباء

« ألف الجسـ بنياف خمقو اهلل وركبو» وىي جسـ اإلنساف« البيوت التي تسكنيا العرب» 
 (4).باإلضافة إلى تعدد أنماط البناء

                                                           
. 28، ص- دراسة فنية –القرآنيعماد عبد يحيى ، البنى و الدالالت في لغة القصص -  1
. المرجع نفسو،الصفحة نفسيا-  2
. 366-365ابف منظور ، لساف العرب ، ص-  3
طاىر مسعد الجموب ، بناء القصيدة الحديثة في أعماؿ عبد العزيز المقالح ، مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات و -  4

. 31 ، ص2007 ، 1النشر ، بيروت ، لبناف ،ط
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وقد ورد أصؿ الكممة في القرآف الكريـ عدة مرات ، فمنيا عمى صورة الفعؿ الماضي  
 »:في قولو تعالى              »(1) كما ما ورد عمى صورة فعؿ األمر ،

 »: في قولو تعالى                      »(2) كما ورد عمى صورة 
 :االسـ في قولو تعالى 

 «                                

                  »(3 )

مثاال محسوسا  (André cleranbard )كميرامبار أندري أورد '' البناء''ولتبسيط معنى 
ىو مثاؿ السيارة ، فتحميؿ بناء السيارة ال يعني تفتيتيا إلى قطع صغيرة بؿ يعني تمييز 

وكذلؾ تمييز بقية العناصر في جسـ السيارة  . عناصر المحرؾ بعضيا عف بعض 
حتى يتسنى لنا معرفة استخداـ كؿ عنصر أو عمى األصح ما يسيـ بو كؿ عنصر  

. في تحقيؽ اليدؼ الذي صنعت السيارة مف أجمو
 (4).وىذا اليدؼ ىو الذي يضمف ترابط جميع العناصر المكونة لمكؿ أي البناء  

في ىذا المثاؿ ، يتوفر عمى عنصر النظاـ و تماسؾ األجزاء كما '' البناء''ويالحظ أف 
يتوفر عمى القانوف الذي يفسر تكوينو ، وىو اليدؼ أو الوظيفة ، كما أنو يسمح بأف ينشأ 

( 5).عمى منوالو عدد ال حصر لو مف النماذج

صورة منظمة لمجموع مف العناصر '' ومنو نجد أف البناء بمفيومو الواسع ىو 
 (1).''المتماسكة

                                                           
. 5الشمس -  1
. 97الصافات -  2
. 22البقرة -  3
ط  .عبد الوىاب جعفر ، البنيويو بيف العمـ و الفمسفة عند ميشيؿ فوكو ، دار المعارؼ ، اإلسكندرية ، د : ينظر -  4

. 12 ، ص1989
.  12، صعبد الوىاب جعفر ، البنيويو بيف العمـ و الفمسفة عند ميشيؿ فوكو-  5
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يقـو عمى اعتباره مجموعة مف  (Structure)البناء أو البنية '' :كما يعرفو بقولو 
العالقات الثابتة بيف عناصر متغيرة يمكف أف ينشأ عمى منواليا عدد ال حصر لو مف 

 (2).''النماذج
ذا انتقمنا إلى المعاجـ الغربية نجد دالالت أخرى لمكممة ، ففي  Le Petit Robert( )وا 

: نجد أف 
أف تبني بناية معمارية ، أو ترتيب ، أو جمع ، أو خمؽ ، أو وضع  : البناء فعؿ 

أو إنشاء ، أو تشييد ، أو إعادة بناء ، ويعني أيضا ، طريقة بناء ، ثـ يعني تركيب نسؽ 
فمسفي ، أو نظرية ، ويمكف أف يكوف معنى البناء نتيجة الفعؿ ، مثؿ التأليؼ ، وكذلؾ 
  النسؽ ، وفي ىذا المعنى نجد البناء الطوباني ، أو بناء األطروحة ، أو بناء القصيدة 

( 3).بمعنى رتب و أنشأ'' بنى الرواية'':ويستعمؿ كذلؾ في الرواية يقاؿ 

 :  مفهـوم الفـن: ثالثا 
يشكؿ الفف لغزا تاريخيا منذ القدـ إذ ال يزاؿ حتى اآلف موضوع نقاش ألنو يتميز بالحرية 

بؿ إنو كثير و متعدد ، قديـ و حديث ، صامت و متكمـ ، ففيو تكمف حرية اإلبداع  
:  و الخمؽ ، فالفف ميارة يحكميا التذوؽ و الموىبة ، ومف تعريفاتو نذكر 

أنو مقدرة اإلنساف عمى إمداد نفسو '' :الفف بقولو  (lang)عرؼ المفكر األلماني النج  -
  (4)( ''illusion)بمذة قائمة عمى الخياؿ 

ذلؾ ألف المذة تكوف في النصوص الحديثة ألنيا قريبة منا و ألنيا غير مألوفة لدى 
. المتمقي لذا تثير المذة و المتعة

                                                                                                                                                                                
. 3المرجع نفسو ، ص-  1
. المرجع نفسو ، الصفحة نفسيا-  2
  -ىو معجـ غربي .
. 32طاىر مسعد الجموب ، بناء القصيدة الحديثة في أعماؿ عبد العزيز المقالح ، ص: ينظر -  3
. 145 ، ص2010 ، 1إياد محمد صقر ، معنى الفف ، دار المأموف ، عماف ، األردف ، ط-  4
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الفف ىو إنتاج موضوع لو صفة '' :فيقوؿ  (Sully)أما الفيمسوؼ االنجميزي سمي  -
 (1).''الفف محاولة يراد بيا خمؽ أشكاؿ سارة'' ، وىو عند ىربرت ريد ''البقاء 
وسيمة اتصاؿ بيف الناس ، فكما أف اإلنساف ينقؿ أفكاره إلى ''ومنو يمكف القوؿ إف الفف  -

 (2).''اآلخريف عف طريؽ الكالـ ، فإنو ينقؿ عواطفو عف طريؽ الفف
ىو ضرب مف النشاط البشري الذي يتمثؿ في قياـ اإلنساف بتوصيؿ عواطفو '' إذف فالفف 

 (3)''إلى اآلخريف بطريقة شعورية إرادية مستعمال في ذلؾ بعض العالمات الخارجية
 (4)''نشاط ييدؼ إلى غايات عقمية ثقافية'' :أما في المعاجـ االنجميزية فالفف يعني  -

فالقصيدة ىي بناء مكوف مف عناصر كثيرة ، والفف ىو إبداع وميارة و إنتاج ، وبيذيف 
. المصطمحيف يتكوف البناء الفني

مجموع العالقات المتينة التي تأسس مف خالؿ ''مف ىنا يمكف وصؼ البناء الفني بأنو 
التداخؿ الحاصؿ بيف عناصر التكويف الشعري ، إذ أف ىذه العناصر التي تبدأ بنماذج 
البناء و تنتيي بالبنية اإليقاعية ىي التي تقيـ بناء القصيدة و ال يمكف ليذه القصيدة أف 
  تتكامؿ و تعمف عف تماسكيا النصي المطموب مف دوف الحضور القوي لشبكة العناصر 
وىي تعمؿ في سياقات مختمفة مف أجؿ إيصاؿ البناء الشعري في القصيدة إلى أفضؿ 

 (5).''صيغة ممكنة
وعميو يتبيف لنا أف البناء الفني مكوف مف عناصر ىي المغة الشعرية و الصورة الشعرية  

. و البنية اإليقاعية فباتحاد ىذه العناصر يتكوف البناء العاـ لمقصيدة 

                                                           
. 146-145، صالمرجع نفسو -  1
. 20 ، ص2004 ، 2، دار الوفاء ، اإلسكندرية ، ط- دراسة جمالية – رمضاف الصباغ ، عناصر العمؿ الفني -  2
. 21المرجع نفسو ، ص-  3
. 147إياد محمد صقر ، المرجع السابؽ ، ص-  4
، عالـ الكتب –قراءة في أعماؿ محمد مرداف الشعرية – سمماف عمواف العبيدي ، البناء الفني في القصيدة الجديدة -  5

.  11 ، ص2011 ، 1الحديث ، إربد ،  األردف ، ط
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يتأتى مف طبيعة ووضع '' ومف ىنا يمكف أف نقوؿ أف مفيـو البناء الفني في القصيدة  -
 نسيج العالقات بيف عناصر التكويف الشعري ، وكمما كانت العالقة بيف المغة الشعرية 

 ، انعكس ىذا ايجابيا عمى أنموذجيةو الصورة الشعرية و اإليقاع الشعري قوية و  -
الوضع الشعري العاـ لمقصيدة و تحولت مف مجرد شبكة مف العالقات التي تؤلفيا 

العناصر الشعرية ، إلى بناء معماري متناسؽ عمى نحو كبير يخضع ليندسة بنائية عالية 
 (1).''المستوى

فكؿ قصيدة ليا بنائيا الفني ، ألف ال عمؿ فني بدوف بناء فني ، و كؿ عمؿ لو 
. خصائصو التي تميزه و تتالءـ و طبيعة ىذا العمؿ ، فيو أساس كؿ قصيدة شعرية

 : نشـأة البنيـة والبنـاء: رابعا 
إف الحديث عف النظرية البنائية يقودنا إلى تتبع مسارىا ، فكممة بنيوية 

''Structuralisme '' مشتقة مف كممة بنية'' Structure '' وىي بدورىا مشتقة مف الفعؿ
وىي تعني بذلؾ كؿ ما ىو أصيؿ وجوىري وثابت ، ال : أي بنى'' Streure""الالتيني

 (2).يتبدؿ بتبدؿ األوضاع
'' محاضرات في المسانيات العامة''فنقطة إنطالؽ التيار البنيوي كانت مف كتاب 

إف األلسنة البنيوية إنما ىي مجموعة أبحاث تنيض عمى '' :لدوسوسير و الذي قاؿ فيو 
انو لمف المشروع عمميا وصؼ المغة بأنيا قبؿ كؿ شيء ماىية مستقمة : فرضية مفادىا 

 (3).''مكونة مف ارتباطات داخمية ، وبمعنى آخر أنيا بنية

                                                           
. 11 ص المرجع نفسو ، -  1
ت  .ط، د.عمر مييبؿ ، البنيوية في الفكر الفمسفي المعاصر ، ديواف المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، د: ينظر -  2
. 16ص

   األسموبي البنيوي في نقد الشعر العربي ، الدار العربية لمنشر و التوزيع ، مدينة نصر االتجاهعدناف حسيف قاسـ ، -  3
. 37 ، ص2001ط ، .د
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كما ارتبطت البنيوية في أساسيا الفمسفي بكثير مف العمـو و النشاطات الفكرية المختمفة  
وظيرت في فرنسا في الستينات عمى أنقاض الوجودية التي بدأت تختفي مف الساحة 
الفكرية لتحؿ محميا مفاىيـ النسؽ و البنية ، وقد ظيرت بشكؿ خاص في أعماؿ رواد 

 (1).كمودليفي ستراوس وجاؾ الكاف و ميشاؿ فوكو وروالف بارت: الفكر البنيوي وىـ 
المنيج )ويرى بعضيـ أف البنيوية تيمش السياؽ الخارجي و المتمثؿ في المناىج السياقية 

ىذه المناىج التي تولي األىمية لممؤلؼ و تاريخو  (التاريخي ، االجتماعي ، النفسي
ووضعو االجتماعي ونفسيتو ، فجاءت البنيوية كردة فعؿ عمى ىذه المناىج ، داعية بذلؾ 

لرفض الفمسفات و المقوالت المتمثمة في الذات و الموضوع و التاريخ و اإلنساف لتحؿ '' 
  (2).''البنية و النسؽ و النظاـ و المغة: محميا محاور جديدة مف مثؿ 

لمعالـ األنثروبولوجي كمودليفي ستراوس '' األفاؽ الحزينة''  ظير كتاب 1955وفي سنة 
واعتبره الباحثوف بداية لظيور البنيوية عمى مسرح الفكر ، بالرغـ مف أف المعالـ األولى 

 .(3).ليذا االتجاه رسمتيا األبحاث المغوية في بداية ىذا القرف

 
فقد حققت األنثروبولوجيا البنيوية تفسيرا ألنماط المجتمعات البشرية و أصنافيا ، كما تعد 

 االتجاه األوؿ لمبنيوية 1930 و 1920المدرسة الشكمية الروسية والتي تطورت بيف سنتي 
 (4).في المجاؿ األدبي فقد ركزت عمى النص بوصفو تكوينا موحدا

                                                           
، -مغامرة سيميائية في أشير اإلرساليات البصرية في العالـ - قدور عبد اهلل ثاني ، سيميائية الصورة : ينظر -  1

. 69مؤسسة الوراؽ لمنشر و التوزيع ، عماف ، األردف ، د ط ، د ت ، ص
 ، 1شكري عزيز ماضي ، في نظرية األدب ، المؤسسة العربية لمدراسات و النشر ، بيروت ، لبناف ، ط: ينظر -  2

. 212 ، ص2005
. 11عبد الوىاب جعفر ، البنيوية بيف العمـ و الفمسفة عند ميشيؿ فوكو ، ص: ينظر -  3
 ، 1فتحي بوخالفة  ، شعرية القراءة و التأويؿ في الرواية الحديثة ،  عالـ الكتب الحديث ، إربد ، ط: ينظر -  4

. 45 ، ص2010
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في دراساتو '' روالف بارت''ولعؿ أوؿ ناقد فرنسي أعطى لمصطمح البنية منطمقو األوؿ كاف
البنائية بالنسبة لمف يستفيد منيا ، إنما '' :ومقاالتو النقدية النظرية و التطبيقية ، حيف قاؿ

ىي نشاط إنساني قبؿ كؿ شيء ، ويمكف وصؼ ىذا النشاط عمى أساس أنو وعي ببعض 
ف كانت قد تصدرت كمنيج لمعصر الحديث  (1).''المبادئ المنيجية التي ال تمثؿ مذىبا، وا 

حالتو إلى كـ  ومف ىنا يتضح جميا مسعى الفكر البنيوي ، إلى استالب حرية اإلنساف ، وا 
ميمؿ غير مؤثر ، وىذا باإلعالء مف سمطة األنموذج المغوي و أنساقو البنيوية وىي بذلؾ 

تؤكد عمى نزعتيا الجذرية المعادية لمتاريخ ، و السيرورة و التطور ، وتمسكيا بما ىو 
  نشأ مصطمح البنية في عمـ النفس موازيا لفكرة اإلدراؾ الكمي ''  كما قد (2)ثابت وآني

وكاف قد نشأ في األنثربولوجيا أيضا إلدراؾ نظـ العالقات في المجتمعات البدائية  
و اإلنسانية بصفة عامة ، ونشأ أيضا في عمـ المغة ، وأصبح مف الضروري أيضا في 

 (3).''النقد األدبي
 

 

                                                           
. 123 ، ص1998 ، 1دار الشروؽ ، القاىرة ، ط  ،األدبيصالح فضؿ ، نظرية البنائية في النقد -  1
. 59فتحي بوخالفة  ، المرجع السابؽ ، ص: ينظر -  2
. 77 ، ص2002 الشرؽ ، المغرب  ، د ط ، إفريقياصالح فضؿ ،  مناىج النقد المعاصر ، -  3



 
 
 
 
 
 

 

 

  الفصل األول

 "فردوس القموب" البنية اإليقاعية في ديوان 
  مفهوم اإليقاع   ـ 

  الوزن و القافية ـ 

  التكرار  ـ  

  التوازي ـ  
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يعد اإليقاع عنصرا من عناصر بناء القصيدة ، إذ ىو الذي يميز الكالم الشعري عن        
 الكالم النثري ، فيو ظاىرة فنية تحدث في النفس إحساسا و نغما ، فيو روح القصيدة 

و أساسيا وميزة جوىرية في شعرنا العربي قديمة و حديثة ، و سنحاول الكشف عن 
 ''فردوس القموب'' أىميتو في ديوان الشاعر أحمد بزيو الموسوم بـ
 :وأول ما نرتئي الوقوف عميو ىو مفيوم اإليقاع 

 اإليقاع من إيقاع المحن و الغناء ، وىو أن يوقع األلحان '' :جاء في لسان العرب 

 (1).''و يبينيا ، وسمى الخميل رحمو اهلل كتابا من كتبو في ذلك المعنى كتاب اإليقاع
فيو عنصر من عناصر بناء العمل الشعري ، وحافز لتدفق المعاني و انسياب األفكار 

تعريفو في القاموس الفرنسي :  وقد ورد تعريفو في الكثير من المعاجم الغربية منيا 
''petit Larousse '' وزن منتظم يقوم بتوزيع العناصر المسانية ، أو ىو االختالف »بأنو 

من '' اإليقاع''أما الموسوعة العالمية فإنيا تنظر إلى  (2) «في الزمن بين القوة و الشدة
  (3)« إنو كل ظاىرة نشعر أو نقوم بيا»:خالل تعريف إجمالي لتصل إلى مفيومو فتقول 

ىذا النسيج من التوقعات و اإلشباعات و » فيوRichardsريتشاردزأما تعريفو عند 
 (4)«اإلختالفات و المفاجآت التي يحدثيا تتابع المقاطع

'' فيو عمل شامل ، وبناء عام تتجزأ فيو عناصر كالوزن و القافيو في حين نجد الباحثة
التدفق أو االنسياب ، وىذا يعتمد عمى المعنى أكثر '' تعرف اإليقاع بأنو '' اليزابيث دور

   (5).''مما يعتمد عمى الوزن ، وعمى اإلحساس أكثر من التفعيالت

                                                           
1
 .408، ص (و ق ع) ، مادة 8ابن منظور ، لسان العرب ، مج-  

2
   2003 ، 1عبد الرحمان تبرماسين ، البنية اإليقاعية لمقصيدة المعاصرة في الجزائر ، دار الفجر ، القاىرة ، ط-  

 .  90ص
3
 .ـ المرجع نفسه ، الصفحة نفسها  

4
 .92المرجع نفسو ، ص-  

5
 ، 1عموي الياشمي ، فمسفة اإليقاع في الشعر العربي ، المؤسسة العربية لمدراسات و النشر ، بيروت ، لبنان ، ط-  

 .38 ،37 ، ص2006
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أما إذا انتقمنا لتعريف اإليقاع عند العرب ، إضافة إلى التعريف المعجمي عند ابن منظور  
'' عيار الشعر''في كتابو '' ابن طباطبا'' من استعمل اإليقاع من العرب ىو ولأ ننجد أ

 ولمشعر الموزون إيقاع يطرب الفيم لصوابو وما يرد عميو من حسن تركيبو  »:عندما قال 
 (1)«واعتدال أجزائو

فابن طباطبا ىنا جمع بين الوزن و اإليقاع ، واشترط في ذلك أن يكون الشعر موزونا كما 
تقدير لزمان النقرات فان اتفق أن كانت النقرات '' :وضع ابن سينا تعريفا لو حيث قال انو 

ن اتفق أن كانت النقرات محدثة لمحروف المنتظم منيا  منتظمة كان اإليقاع لحنيا ، وا 
 (2).''كالم كان اإليقاع شعريا ، وىو بنفسو إيقاع مطمقا

والمراد بو في ( 3)« النبض المنبعث من عروق العمل الفني»:كما يعرفو سمطان منير بأنو 
 وفي رأي (4).« النقمة عمى النغم في أزمنة معدودة المقادير و النسب»عمم الموسيقى 

الفاعمية التي تنتقل إلى المتمقي ذي الحساسية المرىفة »:أن اإليقاع ىو '' كمال أبو ديب''
الشعور بوجود حركة داخمية ذات حيوية متنامية تمنح التتابع الحركي وحدة نغمية عميقة 

معنى ىذا أن . (5)«عن طريق إضفاء خصائص معينة عمى عناصر الكتمة الحركية
اإليقاع لو وقع عمى نفسية المتمقي ، وىذا باتحاد الموسيقى الداخمية مع الخارجية لينيض 

 .اإليقاع العام لمقصيدة

                                                           
1
نعيم زرزور ، دار الكتب العممية   : ة عباس عبد الساتر ، مراجع: ابن طباطبا العموي ، عيار الشعر ، شرح وتحقيق-  

 .21 ، ص1982 ، 1بيروت ، لبنان ، ط
2
 .22 ، ص2006محمود عسران ، البنية اإليقاعية في شعر شوقي ، مكتبة بستان المعرفة ، اإلسكندرية ، دط ، -  

3
   2002ط ، ، .، منشأة المعارف ، اإلسكندرية ، مصر ،د -  التشبيو–منير سمطان ، الصورة في شعر المتنبي -  

 .16ص
4
   1محمد عموان سالمان ، اإليقاع في شعر الحداثة دراسة تطبيقية ، دار العمم و االيمان ، كفر الشيخ ، مصر ، ط-  

 .14 ،ص 2010
5
 .34 عموي الياشمي ، فمسفة اإليقاع في الشعر العربي ، ص- 
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وىذه العناصر قد . (1)''تتابع منتظم لمجموعة من العناصر'' :   ويعرفو عمي يونس بأنو 
ىو دفقات الدم '' تكون أصوات أو حركات تنبض كالقمب وعميو يمكن القول إن اإليقاع 

المندفعة في شرايين العمل الفني التي تمده بالحياة والتجدد ، ويعد من أىم المعايير التي 
يمكن أن تقاس بيا ميارة األديب ، وتمكنو من أسرار فنية ومينتو ، إنو عمم السحر الذي 

 . (2)''يفتحو الفنان لجميوره كي يستقطبو تماما داخمو
ىو صدى األصوات التي تالقت محممة بظالل التجربة  '' وعميو لنا أن نقول إن اإليقاع    

 (.3)''و تحركت بفعل العاطفة متفاعمة مع الخيال
   وبناء عمى ىذا فإن الوزن ثابت و اإليقاع متغير ، وبيذا تكون دراسة البنية اإليقاعية 

 .الخارجية و الداخمية: لمنص الشعري تعني دراسة موسيقاه بنوعييا 
يحكميا العروض وحده و تنحصر في الوزن و القافية أما :    فالموسيقى الخارجية 

   (4)''فتحكميا قيم صوتية باطنية أرحب من الوزن و النظام المجردين'' :الموسيقى الداخمية 
وىذا ما يؤكد أن وراء العروض الخميمي جوانب إيقاعية ميمة تقوم بإصدار الموسيقى 

النغم الذي يجمع بين األلفاظ '' الحقيقية و الخاصة لمقصيدة ، فالموسيقى الداخمية إذا ىي 
يحاول ''  ، معنى ىذا أن الشاعر (5)''و الصورة ، بين وقع الكالم و الحالة النفسية لمشاعر

يحاول أن يخمق نوعا من التوافق النفسي بينو و بين العالم الخارجي عن طريق ذلك 
 .  والذي يعد أساسيا في كل عمل فني(6)''التوقيع الموسيقي

 
                                                           

1
 .36 محمود عسران ، البنية اإليقاعية في شعر شوقي ، ص- 

2
 .المرجع نفسو ،الصفحة  نفسيا-  

3
 .37المرجع نفسو ، ص -  

4
صدر اإلسالم ، دار الحامد ، عمان    حسين عمي الدخيمي ، البنية الفنية لشعر الفتوحات اإلسالمية في عصر: ينظر - 

 .136 ، ص2011 ، 1األردن ، ط
5
 .160المرجع نفسو ، ص-  

   1978 ، 3 عز الدين إسماعيل ، الشعر العربي المعاصر ، قضاياه و ظواىره الفنية و المعنوية ، بيروت ، ط- 6
 .124ص
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إن ىذه العبارة أصبحت محورا لمعديد من الجداالت حول '' الشعر كالم موزون مقفى    '' 
التجديد في الشعر ، لما تحممو من معنى يدل عمى أن الشعر يتميز عن باقي الفنون 

 .النثرية األخرى ، ومن أىم ىذه الميزات الوزن
والذي ىو أعظم أركان حد الشعر وأوالىا بو خصوصية وىو '' (التفعيالت) الوزن:  أوال 

 ، حيث نجد أنَّ ابن رشيق ربط الوزن بالقافية   (1)''مشتمثل عمى القافية وجالب ليا ضرورة
 .حيث يحقق تواجدىا من خالل التوازن بين وحداتو المتكررة

 معنى (2)''التأليف الذي يشيد الذوق بصحتو أو العروض''فيو عند ابن سنان الخفاجي 
ىذا أن الذوق يرجع لمحس و المرتبط بالروح في حين يرجع العروض لألوزان و التي 

 .وضعيا الخميل بن أحمد الفراىيدي

الوزن ىو أن تكون المقادير المقفاة تتساوى '':    ونجد حازم القرطاجي يعرف الوزن بقولو 
 (3).''في أزمنة متساوية التفاقيا في عدد الحركات و السكنات و الترتيب

    كما نالحظ أنو يرى عالقة بين الوزن و المحتوى في القصيدة وىذا يتناسب مع طبيعة 
من تتبع كالم الشعراء في جميع األعاريض وجد الكالم الواقع فييا »:الموضوع حين يقول 

. (4)«تختمف أنماطو بحسب مجارييا من األوزان ووجد اإلفتنان في بعضيا أعم من بعض
 .معنى ىذا أن الشاعر ينتقي الوزن الذي يناسب حالتو و يتوافق مع موضوعو. (4)«بعض

 .موضوعو

 
 

                                                           
1
 .134ابن رشيق القيرواني ، العمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقده ، ص-  

2
 .287 ، ص1982 ، 1ابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة ، دار الكتب العممية ، بيروت ، ط-  

3
محمد الحبيب بن خوجة ، دار الغرب : أبو الحسن حازم القرطاجي ، منياج البمغاء و سراج األدباء ، تح : ينظر -  

 .153 ، د ط ، د ت ، صتاإلسالمي ، بيرو
4
 . 154المرجع نفسو ، ص: ينظر -  
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 إن الوزن »:والذي يعد من األوائل في تعريف الوزن حين قال '' الفارابي''   وال ننسى 
 (1).«سالميات و أسباب و أوتاد: إيقاع األلفاظ و قسمتيا أجزاء ىي 

كمية من التفاعيل العروضية المتجاورة و الممتدة أفقيا بين مطمع البيت ''فالوزن عبارة عن 
 :    ، ويمكن رسمو توضيحيا عمى النحو التالي (2)''أو السطر الشعري وآخره المقفى

 تفاعيل البحر و عروضه

 القافية 4 3 2 1  الوزن 

 التفاعيل  مرتبطة بحركة قمبي ، وىذه مرتبطة بحركة الواقع »:يقول عبد الوىاب البياتي 
 ، فالبياتي يربط بين التفاعيل و الحالة النفسية التي يعيشيا (3)«وىذا مرتبط بواقع أبعد منو

   ليا وقع في نفس الشاعر ل، وبين واقعو الذي يتألم ألجمو ، فما نالحظو ىنا أن التفاعي
وأتموا الحج و العمرة '' وعميو يمكن تقطيع بعض األبيات لمشاعر أحمد بزيو من قصيدة 

 :لنرى ذلك '' هلل
 .  زرناك طيبة شوقنا مدرار جئناك مكة و المنى في حجنا  
  زرناك طيبة شوقنا مدراروجئناك مككة و لمنى في حججنا 

/0/0//0/// 0//0/ 0/0//0/        0/0//0/// 0//0/ 0/0/0  
 متفاعمن متفاعمن متفاعمن            متفاعمن متفاعمن متفاعل

 .  وتدفقت من دمعنا انياروتأثرت في الحين كل نفوسنا  
 .   وتدففقت من دمعنا انيارووتأثثرت فمحيـن كمل نفوسنا  

///0//0/ 0/0//0/// 0//0///      0//0/ 0/0//0/ 0/0/0 
 متفاعمن متفاعمن متفاعمن         متفاعمن متفاعمن متفاعل

                                                           
  1 سعد بوفالقو ، شعر الصحابة دراسة موضوعية فنية ، منشورات بونة لمدراسات و النشر ، عنابة ، الجزائر ، ط- 1

 .227 ، ص2007
2
 .24عموي الياشمي ، فمسفة اإليقاع ، ص-  

3
 ، 2005ط ، .فاتح عالق ، مفيوم الشعر عند رواد الشعر الحر ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، سوريا ، د -  

 .133ص
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 .  والحب فينا شعشعت أنواروتسالمت و تباىجت أرواحنا  
 .  ولحبب فينا شعشعت أنوارووتسالمت و تباىجت أرواحنا  

///0//0/// 0//0/ 0/0//0/       0/0//0/ 0/0//0/ 0/0/0 
 متفاعمن متفاعمن متفاعمن          متفاعمن متفاعمن متفاعل

 (1).  كل الرفاق أقاربي أصيارأبواي من حسن الرفاق إلى ىنا  
 .          كل ررفاق أقاربي أصياروأبواي من حسن ررفاق إلى ىنا  

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

 متفاعمن متفاعمن متفاعمن           متفاعمن متفاعمن متفاعل 

والذي يتكون وزنو من تفعيمة واحدة  ىي '' الكامـل''    القصيدة كما ىو واضح من بحر
 مرات ، متوزعة بالتساوي عمى الصدر و العجز ، لكنيا تغيرت 3  ثالث رمتفاعمن تتكر

 . فقد وردت صحيحة مَتفاعمن وأحيانا مضمرة مْتفاعمن حركتيا 
     فبحر كامل يتميز بالحركة ، كما أنو من البحور الصافية التي تتناسب وحالة الشاعر 

  يتسم بطابع الجد ، وىو بعيد عن اليدوء »بأنو '' عفيف عبد الرحمن'' لذا قال عنو 
و التأمل وىما صفتان منتفيتان عن الحرب ، وتتميز موسيقاه بالصخب و الجمجمة ، وىي 

 ينسجم مع العاطفة القوية النشاط » ، وكذا أنو (2)«صفة تتفق وروح المعارك و الحروب
 فالشاعر في (3)«و الحركة سواء كانت فرحة قوية االىتزاز أم كانت حزنا شديد الجمجمة

ىذه القصيدة كان يعبر عن فرحو و تأثره بمكة وجوىا الذي يبعث في النفس البيجة 
 من »والسرور ، لذا وجد الشاعر ميدانا فسيحا ليعبر عن عاطفتو ألن بحر ا لكامل  

                                                           
1
 .5 ، ص2008 ، 1أحمد بزيو ، فردوس القموب ، ط-  

2
 .149حسين عمي الدخيمي ، البنية الفنية لشعر الفتوحات اإلسالمية في عصر صدر اإلسالم ، ص-  

3
 .150المرجع نفسو ، ص-  
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 وىذا نظرا لما يمتاز بو من خصائص موسيقية وحرية (1)«أصمح البحور إلبراز العواطف
 .إيقاعية و التي تظير من تكرار تفعيالتو الثالث

كما نالحظ عمى تفعيالت ىذا البحر تعرضيا لبعض الزحافات و العمل نمثل لبعضيا في 
 :الجدول األتي 

    التفعيلة المتحصل عليها      

         
الزحافات   تعريفها   

 والعلل  

 
 متفاعلن                      

تسكين الثاني '' 
        ( 2)''المتحرك

 
اإلضمار      

               
               

        

 
 متفاعل                        

حذف النون و ''
       (3)''تسكين الالم

  

 
القطع         

  

 
 . أصبحت  مْتفاعمن في معظم أبيات القصيدةَتفاعمنم- 
مَتفاعمن تصبح مْتفاعْل ، وىذا ما ىو واضح في عجز كل أبيات القصيدة ، فتفعيمة -

 .متفاعمن جاءت مقطوعة في كل بيت في القصيدة
 '' :الجمــال''يقول الشاعر في قصيدة 

 .  جاد الزمان فعاد عزي و الصباجئت الجمال فقال مرحى مرحبا   
 . جاد ززمان فعاد عززي وصصباجئت لجمال فقال مرحى مرحبا   

/0/0//0/// 0//0/ 0/0//0/        0/0//0/// 0//0/ 0/0//0 
 متفاعمن متفاعمن متفاعمن            متفاعمن متفاعمن متفاعمن 

                                                           
1
 .150 حسين عمي الدخيمي ، البنية الفنية لشعر الفتوحات اإلسالمية في عصر صدر اإلسالم،ص- 

2
 .54 ، ص2010 ، 1عيسى إبراىيم السعدي ، الشافية في العروض و القافية ، دار عمار ، عمان ، األردن ، ط-  

3
 .المرجع نفسو ، الصفحة نفسيا-  
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 .   ما ألطف اإلحسان حين تقرباما أسعد األيام حين نعيشيا  
 .  ما ألطف إلحسان حين تقررباما أسعد ألييام حين نعيشيا   

/0/0//0/ 0/0//0/// 0//0/      0/0//0/ 0/0//0/// 0//0 
 متفاعمن متفاعمن متفاعمن          متفاعمن متفاعمن متفاعمن

 .  من يحتوي اإلسالم زاد تحببامن يرتدي اإليمان في أفكاره  
 .  من يحتوي إلسالم زاد تحبببامن يرتدي إليمان في أفكاره   

/0/0//0/ 0/0//0/ 0/0//0/    0/0//00/ 0/0//0/// 0//0 
 متفاعمن متفاعمن متفاعمن         متفاعالن متفاعمن متفاعمن

 (1).  ما أرشد المستدرك المتأدباىاذي الحياة مساوئ ونقائص  
 .  ما أرشد لمستدرك لمتأددباىاذي لحياة مساوئ و نقائصو  

/0/0//0/// 0//0/// 0//0/       0/0//0/ 0/0//0/// 0//0 
 متفاعمن متفاعمن متفاعمن          متفاعمن متفاعمن متفاعمن 

 لتكامل حركاتو »من بحر الكامل وسمي بيذا االسم '' متفاعمن''يظير جميا أن تفعيمة 
  (2)«وىي ثالثون حركة ، ويقال أن ليس في الشعر بحر لو ثالثون حركة غيره

وقد تعرض ىذا البحر كما تعرض غيره لبعض التغيرات ، يمكن أن نوضحيا عمى النحو 
 :اآلتي 
تعرضت تفعيمة مَتفاعمن إلى زحاف اإلضمار و أصبحت مْتفاعمن وىذا ما أشرنا إليو  -

 .سابقا

                                                           
1
 .7أحمد بزيو ، فردوس القموب ،ص-  

2
أبو زكريا  يحي عمي بن محمد الحسن الشيباني المعروف بالخطيب التبريزي ، الكافي في العروض و القوافي   : ينظر- 

 .43 ، ص2008 ، 2إبراىيم شمس الدين ، دار الكتب العممية ، بيروت ، لبنان ، ط: تع 
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نالحظ ورود تفعيمة متفاعمن في البيت الثالث معرضة لزحاف اإلضمار وعمة التذييل  -
 ، فأصبحت التفعيمة (1)« زيادة حرف ساكن عمى ما آخره وتد مجموع»:وىو 

 .مْتفاعالنْ 

  وما يمكن مالحظتو عمى عجز البيت أن التفعيمة كانت سميمة في كل أبيات القصيدة 
 .ولم تتعرض لعمة القطع

إن الشعر ليس مجموعة من العواطف و األحاسيس ، بل ىو تجربة إنسانية تتنوع و تتعدد 
 :فييا الموضوعات ، في ذلك يقول الشاعر 

 .بغداد يا قصيدتي
 بغدادو يا قصيدتي

/0/0//0// 0//0 
 مستفعمن متفعمن

 .فيك المنى
 .فيك لمنى

/0/0//0 
 مستفعمن

 .فيك اليوى
 .فيك ليوى

/0/0//0 
 مستفعمن
 .انا خجمنا
 .اننا خجمنا

                                                           
1
أبو السعود سالمة  أبو السعود، البنية اإليقاعية في الشعر العربي ، دار العمم و اإليمان ، كفر الشيخ ، مصر ،       -  
  .98 ، ص2009ط ، .د
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/0/0//0/ 0 
 مستفعمن مس

 .فامسحي عن وجينا كل الشجون
 .فامسحي عن وجينا كمل ششجوني

/0//0/ 0/0//0/ 0/0//0// 0 
 تفعمن مستفعمن مستفعمن متف

 (1).بغداد يا حضارتي
/0/0// 0//0// 0 

 عل مستعل متفعمن
 :'' جزائري''وفي قول الشاعر في قصيدة  -

 .جزائري
 .جزائري

//0//0 
 متفعمن 

 .يا قبمة الثوار
 .يا قبمة ثثوار

/0/0//0// 0/0 
 مستفعمن متفعل
 (2 ).يا ميد األسود
 .يا ميدد ألسود

/0/0/0// 0/0 
                                                           

1
 .35أحمد بزيو ، فردوس القموب ، ص-  

2
 .39المصدر نفسو ، ص-  
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 مستفعمن متفعل
   وفي الجزء الثاني من قصيدة بغداد ، يواصل الشاعر كالمو عنيا ، ألنيا مدينة حية 

 :دائمة التجدد رغم المحن ، و واضح ذلك من تاريخيا العريق ، فشاعرنا قال فييا 

 .نبكيك يا بغداد
 .نبكيك يا بغدادو

/0/0//0/ 0/0/0 
 .أم تبكي عمينا  

 .أم تبكي عمينا
/0/0/0// 0/0 

 مستفعل متفعل
 .قد أىنا
 .قد أىننا

/0//0/0 
 مستعل مس
  .ضاع منا
 .ضاع مننا

/0//0/0 
 تفعمن مس

 .من يدينا عزنا
 .من يدينا عززنا

/0//0/0/ 0//0 
 تفعمن مستفعمن

 .ما أكثر األوغاد فينا
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 (1).ما أكثر ألوغاد فينا

/0/0//0/0/ 0//0/0 
 مستفعمن مستفعمن مس

من خالل تقطيعنا لألبيات السابقة و كتابتيا كتابة عروضية يتبين لنا أن الشاعر نظم     
 أقرب األشكال اإليقاعية إلى الشعر ، فيو يقوم » ذلك البحر الذي يعد الرجـزوفق بحر 

  (3) « وىو أكثر األشكال اإليقاعية ثباتا ورسوخا وزنيا» ، (2)«عمى مقاطع منتظمة
مكررة ثالث مرات في كل سطر وىذا '' مستفعمن''فيو يقوم عمى تكرار تفعيمة واحدة ، ىي 

 .ما يدل عمى االنتقال إلى توازن أدق
، تعرضيا لبعض الزحافات ، ففي قصيدة جزائري '' مستفعمن'' وما يالحظ عمى تفعيمة 

نالحظ زحاف الخبن حيث أصبحت تفعيمة مستفعمن متفعمن أو مفاعمن ، وجاءت التفعيمة 
مستفعمن صارت مستفعْل ، وفي بعض األحيان تعرضت : الثانية معرضة لعمة القطع 

التفعيمة لزحاف الخبن و عمة القطع في نفس الوقت فأصبحت التفعيمة األصمية مستفعمن 
 .مَتفعْل أو مَفاعْل 

ومنو نقول إن الوزن الشعري بنية تتضمن رسالة ، أي ىو ترجمة لمشاعر تختمج في نفس 
 .الشاعر

يتسم ببساطة السعة في النظم لتعدد إمكانيات الزحاف فيو و التي تنقل »فبحر الرجز      
 .(4)«التفعيمة من صورة إيقاعية إلى صورة إيقاعية أخرى مغايرة

 
 

                                                           
1
 .44أحمد بزيو ، فردوس القموب ، ص-  

2
 .31 ، ص1989 ، 1عبد الرحمن آلوجي ، اإليقاع في الشعر العربي ، دار الحصاد ، دمشق ، ط-  

3
 .33المرجع نفسو ، ص: ينظر -  

4
رشيد شعالن ، البنية اإليقاعية في شعر أبي تمام ، بحث في تجميات اإليقاع تركيبا و داللة و جماال ،عالم الكتب -  

 .93، ص2011 ،1الحديث، إربد، األردن، ط
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وىي العنصر الثاني المشكل لإليقاع الخارجي مع الوزن ، وقد اختمف : القافيــة : ثانيــا 
 :ذين عرفوىا ، لكن أشير التعريفات ىي مفيوميا باختالف العمماء ال

القافية عبارة عن الساكنين المذين في آخر البيت مع بينيما من الحروف '' إن /- 1
 .وىو تعريف الخميل(1)''' المتحركة ، ومع المتحرك الذي قبل الساكن األول

نما سميت قافية ألنيا تقفو الكالم ، أي تجيء '' إنيا /- 2 آخر كممة في البيت اجمع ، وا 
 .، وىو تعريف األـخفش(2)'' في آخره

حرف الروي الذي يبنى عميو الشعر ، والبد من تكريره فيكون في كل بيت '' إنيا ىي/- 3
 .وىو تعريف ابن عبد ربو(3)'' 

فيريان أن القافية ىي آخر حرف في البيت   " قطرب النحوي"ومعو " أبو العباس ثعمب"وأما 
 (4).''القافية ىي البيت كمو'' وىو ما سمي بالروي ، وىناك من قال 

   والمشيور من ىذه التعاريف ىو تعريف الخميل بن أحمد الفراىيدي ، ولذلك فإن القافية 
 :قد تنحصر في كممة أو جزء كممة ، أو أكثر من كممة ، ولبيان ذلك نمثل بقول الشاعر 

 (.5)   ثبتيا حتى يعود الحب و الفرحيا قارئ الكف إن الكف ترتجف  
 ، فينا كان لمقافية أثر واضح في نياية الشطر '' والفرح''    فالقافية في ىذا البيت ىي 

 .و المتمثل في حاسة السمع و ما أحدثتو من راحة نفسية
 :والقافية تتبع بحروف و حركات نوجزىا فيما يمي 

  
 

                                                           
1
 .276 ، ص2007ط ، .شعبان صالح ، موسيقى الشعر بين اإلتباع و االبتداع ، دار غريب ، القاىرة ، د-  

2
  .المرجع نفسو ، الصفحة نفسيا-  

3
عبد المجيد الترحيني ، دار الكتب العممية ، : ، العقد الفريد ، تح  (الفقيو أحمد بن محمد األندلسي)ابن عبد ربو -  

 .343 ، ص1983 ، 1 ، ط6بيروت ، لبنان ، ج
4
 ، 2001 ، 2 ، فاليتا ، مالطا ، ط Elgaالدوكالي محمد نصر ، جامع الدروس العروضية و القافية ، منشورات -  

 .114ص
5
 .17أحمد بزيو،  فردوس القموب ، ص-  
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 .وىو ألف ثابتة يفصميا عن الروي حرف واحد متحرك: التأسيس" -1

 .ىو الحرف المتحرك الذي يفصل بين الروي و التأسيس: الدخيل  -2

 .ىو حرف المين الذي يسبق الروي: الردف  -3

ىو حرف عمة متولد من إشباع حركة الروي ، أو ىاء تقع بعد الروي : الوصل  -4
 .مباشرة

ما ياء: الخروج  -5 ما واوا وا   .ىو حرف مد ينشأ بعد حرف الوصل و يكون إما ألفا وا 

ىو حرف من حروف اليجاء تبنى عميو القصيدة ، بمعنى أن الشاعر يختار : الروي  -6
 (1)".حرف يعتمد عميو في بناء قصيدتو

فالمالحظ في البيت السابق أنو من قافية الحاء ، بمعنى أن حرف الحاء ىو روييا وجاء 
مضموما في كل أبيات القصيدة ، وىذا ما يدل أن القافية كانت مطمقة في كل األبيات   
أي أنيا انتيت بحرف متحرك ، عمى خالف القافية المقيدة والتي تنتيي بحرف ساكن   

 :كما أن ليا حدود خمسة ىي 
  .0////0: /وىي التي يبمغ عدد الحركات بين ساكنييا أربعة: القافية المتكاوسة /- "1
  .0///0: /وىي التي يبمغ عدد الحركات بين ساكنييا ثالثة: القافية المتراكبة /- 2
  .0//0: /وىي التي يبمغ عدد الحركات بين ساكنييا اثنين: القافية المتداركة /- 3
  .0/0: /وىي التي ليس بين ساكنييا إال حركة واحدة: القافية المتواترة /- 4
: وىي التي ليس بين ساكنييا أي متحرك ، والتقى فييا الساكنان: القافية المترادفة /- 5
/00." (2) 
 
 

                                                           
1
 .120-117الدوكالي محمد نصر ، جامع الدروس العروضية و القافية ،  ص-  

2
 .126-125المرجع نفسو ، ص -  
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اختمفت أنواع القافية في شعر أحمد بزيو ، ومن أمثمة ذلك  : أنواع القافية في الديوان -
 :قولو 

 (1 ).  زرناك طيبة شوقنا مدرارجئناك مكة والمنى في حجنا  
 و تفصل بين الساكنين بحركة واحدة وىي قافية 0/0/رار: ىنا يمكن القول إن القافية ىي 

وقد شاعت ىذه القافية في الشعر العربي لما تحققو من نغم ىادئ  وال سيما ''متواترة ، 
 (2).''أنيا تنتيي بسببين خفيفين جعال القافية أىدا من غيرىا

 :وفي قولو 
 (3 ).  جاد الزمان فعاد عزي و الصباجئت الجمال فقال مرحى مرحبا  

وواضح في البيت أن ما يفصل بين الساكنين حرفان متحركان فقافية ىذا البيت ىي 
 . وىي قافية متداركة0//0/وصبا

 :وفي موضع آخر 
 (4 ).  واطمس شرورا لعل القمب ينفمحيا قارئ الكف أوقف األذى و األسى  

ما نالحظو في ىذا البيت ىو وجود ثالثة أحرف متحركة تفصل بين الساكنين وىي    
 .وىذا ما شكل القافية المتراكبة (ف ، ل ، ح)

وما يمكن مالحظتو عمى القصائد العمودية أن الشاعر التزم قافية واحدة من بداية 
القصيدة لنيايتيا ، وكانت معظميا مطمقة ، ألن القافية المقيدة قميمة الشيوع في الشعر 

العربي ، أما في القصائد الحرة فقد تغيرت وتنوعت القافية في القصيدة الواحدة ، فيي    
 ركن ميم في موسيقية الشعر الحر،ألنيا تحدث رنينا، وتثير في النفس أنغاما و أصداء  »

 ومنو لم تعد ليا نفس(5)«ذلك فاصمة قوية بين الشطر و الشطروىي فوق 
                                                           

1
 .5أحمد بزيو ، فردوس القموب ،  ص-  

2
 2013 ،1سالم عمي الفالحي ، البناء الفني في شعر ابن جابر األندلسي ، دار غيداء ، عمان ،األردن ،ط-  

 .282ص
3
 .7أحمد بزيو ، المصدر السابق  ، ص-  

4
 .17المصدر نفسو  ، ص-  

5
 .390شعبان صالح ، موسيقى الشعر بين اإلتباع و االبتداع ، ص: ينظر-  
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 الوظيفة التي تعرفيا في الشعر العمودي ، فمم تعد وظيفتيا ضبط الوزن ، إنما أىم من 
ذا أصبحت قيمتيا اإليقاعية مستقمة عن قيمة الوزن و مرتبطة بقيمتيا الوزن أحيانا إ

 (1).الموسيقية الخاصة
وتبعا لذلك نجد تنوعا في القوافي في القصائد الحرة ، وبالتالي ينتج عن ذلك تنوعا في  -

 :الروي ، ومنو يقول الشاعر 

 .لمن أكتب اآلن شعري؟
 .                                 َوَمن ذا ينوبك

 .''دنيتي""                                  يا
 (2 ).                                  يا وحيده

    نالحظ من ىذه األسطر أن القافية  جاءت متواترة ، وفي األبيات األخرى كانت 
  متداركة ، ثم متواترة ، فالشاعر نوع في القافية في القصيدة الواحدة ، وما نالحظو أيضا 

 وفقا لتنوع الدفقات و التموجات »أن القافية كانت مقيدة ، فتتنوع القافية ىنا كان 
 : وفي قولو أيضا (3)«الموسيقية التي تموج بيا نفسية الشاعر و حالتو الشعورية

 .                               لك اهلل يا موطن السر
 .يا سيدي 
 (4 ).لك اهلل 

يتبين لنا أيضا تنوع القافية بين المتداركة و المتواترة ، مما أدى إلى تعدد الروي وتنوعو 
 .في القصيدة الواحدة

 
 
 
 

                                                           
1
 .393شعبان صالح ، موسيقى الشعر بين اإلتباع و االبتداع ، ص-  

2
 .50أحمد بزيو ، فردوس القموب ، ص-  

3
لمشاعر عبد اهلل حمادي ، عالم الكتب الحديث    (البرزخ و السكين)سامية راجح ، تجميات الحداثة الشعرية في ديوان -  

 .216 ، ص2010 ، 1لبنان ، ط
4
  .29، ص  أحمد بزيو ، المصدر السابق - 
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 التكــــرار  :  ثالثا
   يعتمد الشاعر في نصو عمى جممة من األساليب ، التي تميد لو الطريق لموصول إلى 
عالم اإلبداع ، منيا أسموب التكرار ، تمك التقنية الفنية التي كان ليا حضور في القصيدة 

ذا البحث إلى رصد أنواع العربية عامة ، بنمطييا العمودي و الحر ، ونسعى في ه
فردوس ): الذي يحمل عنوان '' أحمد بزيو''التكرار وأثرىا في تشكيل ديوان الشاعر 

 .(القموب
 :   وعميو يمكن أن نعطي لمحة موجزة عن مفيوم التكرار 

الترداد و الترجيع من كر يكر كرا و تكرارا   :  التكرار بفتح التاء »:ورد في لسان العرب 
و الكر الرجوع عمى الشيء ومنو التكرار ، وكرر الشيء وكرره أعاده مرة بعد أخرى   

 (1)«ذا رددتو عميوكررت عميو الحديث وكركرتو إ: ويقال 
نما    كما نجد أن لفظة التكرار وردت في القرآن الكريم ، ولكن ليست بو ذه الصيغة وا 

  ﴿ كما قال اهلل تعالى  (كرتين)وردت بصيغة               

          ﴾(2)     . 

 .تعني رجعتين ، أي رجعة بعد رجعة وىي من مادة كرر أي اإلعادة:    فنجد كرتين ىنا 

 إلحاح عمى جية »:أما في معناه اإلصطالحي نجد نازك المالئكة تعرف التكرار بأنو 
ذلك ذو داللة نفسية ىامة من العبارة يعنى بيا الشاعر أكثر من عنايتو بسواىا ، وىو ب

قيمة ينتفع بيا الناقد األدبي الذي يدرس النص ويحمل نفسية كاتبو ، إذ يضع في أيدينا 
بمعنى أن الكاتب المبدع يعنى بصيغة لغوية   . (3)«مفتاح الفكرة المتسمطة عمى الشاعر

                                                           
1
 .135 ، ص1ابن منظور ، لسان العرب ، مج-  

2
 (.4) الممك -  

3
 .276 ، ص1978 ، 5نازك المالئكة ، قضايا الشعر المعاصر ، دار العمم لمماليين ، بيروت ، لبنان ، ط-  
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معينة فيجعميا مممحا مييمنا في نصو دون سواىا ، فتعبر عما يكمن في داخمو من 
 .دالالت نفسية

    كما نجد التكرار يمثل أبرز التقنيات التي لجأ إلييا الشعراء المعاصرون ، وقد تنوع 
بتنوع مسيمياتو ، من سجع و تقفية وجناس وترديد ، ويعرف ابن أبي اإلصبع الترديد 

 ىو أن يعمق المتكمم لفظة من الكالم بمعنى ثم يرددىا بعينيا و يعمقيا بمعنى »:بقولو  
ذا أن مفيوم التكرار يتسع ليشمل تكرار أنواع الكمم من اسم و فعل  معنى ه(1)«آخر

 :وحرف ، ومن ىنا فقد تعددت أنواع التكرار، منيا نذكر 
تكرير حرف يييمن صوتيا في بنية المقطع أو »وىو عبارة عن  : التكرار الصوتي/- 1

 :قولو '' أنا''ذلك من قصيدة  مثال (2)«القصيدة 
 .أنا من مسحت رؤوس اليتامى

 .                            وكففت دمع الصغار
 .                           أنا من ضممت قموب الحيارى
 .                           فعانقتني العطف و االصطبار

 .                           أنا من رسمت السبيل لميمى
 .                           وىند
 .                          وعمرو
 .                           وسعد

 .                          مألت صدور العذارى عطورا
 .(3)                         مألت نفوس الكبار

                                                           
1
 ، 2010 ، 1محمد عبد اهلل القاسمي ، التكرارات الصوتية في لغة الشعر ، عالم الكتب الحديث ، إربد ، األردن ، ط-  

 .47ص
2
 ، 2001ط ، .حسن الغرفي ، حركية اإليقاع في الشعر المعاصر ، إفريقيا الشرق ، الدار البيضاء ، المغرب ، د-  

 .82ص
3
 .20 ،19أحمد بزيو ، فردوس القموب ، ص -  
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ثالثة وثالثين مرة    (33)قد ىيمن عمى القصيدة و قد تكرر '' التاء''   نالحظ أن صوت 
مسحت   ): فيو حرف يوحي فعال بإحساس لمسي ألنو من الحروف الممسية و من أمثمتو 

 .(......كففت ، ضممت ، رسمت،
ثالثين مرة ،  (30)والذي تكرر'' الميم''    وثاني الحروف تكرارا في القصيدة ىو حرف 

ضممت ، مألت ، ينمو ، يمزقني ، الدمار ، النوم   ) : ومن أمثمتو الكممات التالية 
فيو يتميز بخصائص تميزه فيو حرف شفوي مجيور ، ففي القصيدة دلت  (.....نمت

 .الميم عمى حالة الشاعر النفسية أال وىي الرغبة في التغيير والتحدي
 ثمانية  (28)فقد تكرر '' الواو''  أما الحرف اآلخر المكرر في القصيدة ىو حرف 

رؤوس ،  ):  ، ومن أمثمة (1)« صوت مجيور شفوي حنكي قصي»و عشرين مرة وىو 
وكان في أغمب األحيان حرف عطف    (....وكفكفت و اإلصطبار، وىند ، وعمرو ، وسعد

 .فالشاعر ىنا يربط بين ما يعيشو في داخمو و بين الواقع
ذا النوع من التكرار أال وىو تكرار الصوت أو الحرف موجود في جل   كما نالحظ ه

مثال ىناك حروف سيطرت عمى الشاعر وكانت تكرارتيا '' لك اهلل''القصائد ، ففي قصيدة 
 :واضحة و جمية من أمثمة ذلك

أربعين مرة ، وىو '' 40''كان لو حظ وافر في القصيدة إذ كرره الشاعر '' الكاف''حرف 
 ، فصوت الكاف يوحي بالقوة و التفخيم ، وىذا ما ساعد (2)«ميموش شديد»حرف 

 .الشاعر في بعث أفكاره
 ''  القاف و الدال ''، يمييا'' الالم ، الراء ، السين''   كما ىناك حروف أخرى تكررت ىي 

( 22)ثمانية و ثالثين مرة ، في مقابل الراء و السين فقد تكرر  (38) فحرف الالم تكرر

                                                           
1
 عمران إسماعيل فيتور ، قراءة جديدة لنظام التكرار في البناء الصوتي لإلعجاز القرآني    –طالب محمد إسماعيل -  

  .35 ، ص2007ط ، .دار زىران ، عمان ، األردن ، د
2
 .37المرجع نفسو ، ص-   
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مرة ، فحرف الراء أكسب القصيدة نغما موسيقيا ، فيو من اليمس و الجير وىو ما يمنح 
 . اإليقاع ذبذبة

بشكل واضح ، يعبر من خاللو عما يختمج في '' النون''  وفي موضع آخر يوظف حرف 
 :نفسو ، ويعكس شعوره الداخمي 

 .                                   جزائري
 .                                   مدي يديك نصرة لقدسنا
 .                                   فال مكان لمجبان بيننا

 .                                   نحن األحرار
 .                                   نحن الثوار

 (1).                                   نحن القضاة الرافعون لمحصار
 عبر من خاللو الشاعر عن حالة (2)«صوت أنفي مجيور»  فحرف النون يعرف بأنو 

وطنو الرافض لمحصار ، فكان حرف النون ىنا معبرا عن صوت الشعب و يوحي 
 .بالحرية

في قصيدة قارئ الكف بكثرة ، حيث بمغ تكراره '' القاف''    كما كرر الشاعر حرف 
  بث من خاللو الشاعر شكواه (3)«صوت قوي خشن صمد»اثني عشر مرة وىو '' 12''

و آىاتو من زمن أضناه و أتعبو ، فكان حرف القاف خير معبر عن ذلك إذ نممس فيو 
القوة و الخشونة فيو حرف يوحي بالعزيمة و اإلصرار ، كما كرر حرف السين ، و الغين   

 .، إذ انو استعمل كل حروف العربية.....والباء

                                                           
1
 .41أحمد بزيو ، فردوس القموب ، ص-  

2
 عمران إسماعيل فيتور ، قراءة جديدة لنظام التكرار في البناء الصوتي لإلعجاز القرآني  ، –طالب محمد إسماعيل -  

 .42ص
3
 .15المرجع نفسو ، ص-  
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وانطالقا من ىذا نالحظ أن أحمد بزيو نّوع في استعمال الحروف و تكرارىا وىذا راجع 
 .إلى تجربة واقعية و تعبير صادق و عفوي وىذا ما تبين لنا من قراءة قصائده

 : ويمكن إيجاز ذلك في الجدول األتي 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   (1)« تكرار كممة تستغرق المقطع أو القصيدة»وىو عبارة عن  : التكـرار المفظـي/- 2
ذلك التكرار   فتكرار المفظة يمنح النغم و اإلمتداد لمقصيدة ، كما يمنح قوة و صالبة نتيجة ل

كما أنو يثري البنية اإليقاعية ، ألن الكممة المكررة ليا وقع عمى نفسية الشاعر و عاطفتو 
 .ويكون ليا مدلول قوي ومؤثر

 ( :1بغداد):ومن أمثمة ىذا التكرار مقطع من قصيدة 
 .بغداد يا قصيدتي

 .فيك المنى 
 .فيك اليوى 
 .إنا خجمنا 

                                                           
1
 .83 ،82حسن الغرفي، حركية اإليقاع في الشعر المعاصر ، ص-  

  الحرف تكراره                                   

مهموس            
  

مجهور             

  

 أربعين مرة            
 ثالثين مرة            

 الكاف 
 النون   

مجهور             
  

  مجهور            
   

خشن                

  

ثمانية و ثالثين مرة         
   

ثمانية و عشرين مرة       
   
 اثني عشر مرة             

 الالم     
 الواو     
 القاف    
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 .فامسحي عن وجينا كل الشجون 
 .بغداد يا حضارتي 
 .بغداد يا سالح من ينوي سعادة العيون 
 .يا من تزيل الحزن عن خنسائنا 
 .يا من تبشر بإخضرار ربوعنا 
 .يا من سيثمر في ظالل الزيتون 
 (1).بغداد يا حبيبتي 

في معظم أسطر القصيدة ، ليبين لنا مدى عزه و افتخاره  (بغداد)لقد كرر الشاعر كممة 
بيا وىذا نابع من أعماقو ، فيو يرى فييا المنى و اليوى ىي حضارة ىي حبيبة وىي 

 .رفيقة ، صوتيا صييل في ديارنا
ذا ليؤكد في كل مقطع تقريبا ، وه'' بغداد''   ومنو يمكن القول إن الشاعر كرر لفظة 

عمى فكرة تسيطر عميو ، ويريد إيصاليا إلى القارئ مؤكد عمييا بذلك ، وىنا نجد لفظة 
تعبر عن اليوية و التاريخ ، كما نجد الشاعر ينادييا و يسمعيا ويطمب منيا '' بغداد''

 : الصمود حين يقول 

 .بغداد يا بغدادنا 

 .أنت التي تعممين جيمنا 

 .أنت التي تؤدبين كل من يخوننا 

 .وحطمي عزيزتي كل السجون 

 .ىواك يا بغداد في أعماقنا 

 (2).تبقين دوما قبمة في لحننا 

                                                           
1

 .37 ،36أحمد بزيو ، فردوس القموب ، ص- 
 . المصدر نفسه ، الصفحة نفسها ـ 1 
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في كل القصيدة والتي كانت داللتيا '' بغداد''   نجد ىنا الشاعر يواصل تكرار لفظة 
، فينا ساىمت المفظة .... توحي إلى األصل و القوة و العظمة و المكافحة و الصمود 

إبانة األفكار و األحاسيس بفضل الشحنة االنفعالية المضافة الناتجة عن '' المكررة في 
 (1).''التردد

 :يقول '' جزائري''وذلك في قصيدة'' جزائري''   كما لجأ الشاعر إلى تكرار لفظة 
 .جزائري  

 .يا قبمة الثوار 

 .يا ميد األسود 

 .جزائري 

 .أنت التي عممتنا كيف نسود 

 .نحن األَُلى في عيدنا من أتقنوا 

 .تفننوا 

 .وجربوا 

 .فرفرفت راياتنا رمز الخمود 
 .جزائري 

 .أنت الجبال الشامخات 

 (2).جزائري 
عشر مرات ، وفي كل مرة يبرز  (10)في القصيدة '' جزائري''  لقد كرر الشاعر لفظة 

مدى افتخاره و رفعتو بالجزائر بالد الثوار و األبطال ، بالد الشيداء و األحرار ، فالتكرار 
الالفت لالنتباه في تعامل المفسرين مع التكرير ىو أنيم لم ''ىنا ييتم بالداللة أيضا ألن 

                                                           
1
 1، عالم الكتب الحديث ،إربد ،األردن، ط'' قصائد''سمير سحيمي ، اإليقاع في شعر نزار قباني من خالل ديوان -  
 .130 ص2010،

2
 .37 ،36أحمد بزيو ، فردوس القموب ، ص-  



 ''القمـوب فـردوس ''ديـوان في بنية اإليقاعيةال                                      :األول الفصـل

 

41 
 

يكتفوا بتتبعو كوسيمة بيا ترتبط أجزاء الخطاب بعضيا ببعض بل اعتنوا إضافة إلى ذلك 
بالنصر ، عدم االستسالم ، البقاء   : ىنا توحي '' جزائري'' ، فداللة لفظة (1)''بداللتو
 .الخ.....الوفاء

   ومن الظواىر التي تثير اىتمامنا في التكرار ىو العناية بالمفظة المكررة وىذا ما قالو 
 (2).« فالتكرير من سنن العرب في إظيار العناية باألمر»: الثعالبي 

  سبع مرات و التي تدل عمى رغبتو 7'' دنيا''في قصيدة '' أريدك''كما نالحظ تكرار لفظة 
 :ذلك في قولو في أن تكون المرأة التي يريدىا مثالية و

 .أريدك رمزا لكل النساء 

 .أريدك نغما نما نرجسا 

 .أريدك لحنا يزيل األسى 

 (3).أريدك طيفا يجيء الصباح 
ىو يرد في صورة عبارة تحكم تماسك القصيدة ككل ، ومن أمثمة ذلك  : تكـرار العبارة/- 3

  :(قارئ الكف)ىذا المقطع من قصيدة 
 .  ثبتيا حتى يعود الحــب و الفرح    يا قارئ الكف إن الكف ترتجف  

 .  حتى يعود لعيني النور و المرح   حتى يعود لقمبي عزه و الينــا  
 .  واغرس ورودا عمى صدري فينشرح  وانزع وساوس حمت من زمان بنا 

 (4).  واطمس شرورا لعل القمب ينفمح  يا قارئ الكف أوقف األذى و األسى 
 تكررت عدة مرات في القصيدة ، إذ صارت بمثابة المركز  (يا قارئ الكف)فعبارة 

                                                           
1
محمد خطابي ، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، -  
 .179 ، ص2006 ، 2ط
2
ياسين األيوبي ، المكتبة العصرية ، صيدا ، : الثعالبي ، فقو المغة وأسرار العربية ، شرحو وقدم لو ووضع فيارسو -  

 . 421 ، ص2002ط ، .بيروت ، د

3
 .52أحمد بزيو ، فردوس القموب ، ص-   

4
 .17المصدر نفسو ، ص-  
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في '' قارئ الكف''و المحور األساس لمقصيدة ككل ، فينا نجد الشاعر يكرر العنوان نفسو 
 .بداية كل مقطع من مقاطع القصيدة وذلك إلحاحا منو و اىتماما بتمك العبارة

 :في قولو '' جزائري''كما نجد ىذا النوع من التكرار في قصيدة
 .اهلل أكبر 

 .اهلل أكبر 

 (1).اهلل أكبر 
ثالث مرات متتالية ، وذلك  (3)'' اهلل أكبر''    حيث نالحظ أن الشاعر كرر عبارة 

لتأكيده عمى نصر أمتو و عزىا تمك األمة التي تبعث في النفس استحضار الماضي 
العريق فالتكرار ىنا يمنح القصيدة إيقاعا مميزا ، كما يعمل عمى اإلثارة و شد اإلنتباه 

 .اتجاه تمك العبارة المكررة ، كما يكسب القصيدة صفة جمالية تميزىا 

        ﴿فيذا النوع من التكرار ورد في القرآن الكريم في قولو تعالى 

          ﴾ (2) فالتكرار ىنا جاء لمتأكيد و التحذير ، فاألولى جاءت لمنيي  

 .و التحذير من عذاب اهلل ، والثانية جاءت لتأكيد ذلك
    وعميو يمكن القول إن التكرار يمنح الصورة المكررة داللة ثانية جديدة بمجرد خضوعيا 
لمتكرار ، فنقرأ في الصورة المكررة شيء آخر غير الذي سبق ، و ىذا ما يسيم في عممية 

أين ''والذي كرر فييا الشاعر عبارة '' ليالي'' ، وىذا ما نجده في قصيدة (3)اإليحاء 
 :  خمس مرات وذلك في قولو (4)''ليالي

 أين ليالي الجميمة؟ 

                                                           
1
 .42أحمد بزيو ، فردوس القموب ، ص-   

2
  .3،4التكاثر-  

3
عبد الحميد بن ىيمة ، البنيات األسموبية في الشعر الجزائري المعاصر شعر الشباب نموذجا ، دار ىومة ، : ينظر -  
 .46 ، ص1998 ، 1ط
4
 .10أحمد بزيو ، المصدرالسابق ، ص-  
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 .عذبتني 
فالشاعر ىنا يتذكر لياليو الجميمة ، التي عممتو السير و العذاب في حين يقول في 

 أين ليالي التي عاشرىا منذ الصغر؟: موضع أخر 
 .كم رقصنا 
 .كم عدونا 

 .ىنا يسترجع الذكريات الحموة التي عاشيا و أحس بيا
 : وفي قولو 

 أين ليالي التي قربتيا كل السنين؟
       .     ثم ولت دون عممي

يتبين لنا أن في كل تكرار تحمل العبارة معنى جديد و مغاير ، يدل عمى تمكن الشاعر  
 .و قدرتو عمى اإلبداع

وعميو يمكن أن نقول أن التكرار بجميع أنواعو ظاىرة بارزة في شعر أحمد بزيو، فمم تخمو 
أي قصيدة منو لما لو من دالالت فنية ونفسية ، فيو بمثابة النافذة التي نطل منيا عمى 

 .خبايا الشاعر و بالتالي معرفة تجربتو الشعرية
 
 
 
 
 
 
 
 

 التـــوازي    :رابعا
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  يعد التوازي ظاىرة موسيقية يتكئ عمييا الشاعر في بناء نصو ، فيو من السمات 
عالقة تماثل أو تعادل بين ''المفضمة و الغالبة عمى شعرنا العربي ، فيو عبارة عن 

إن بنية الشعر ىي بنية '' : وقد أشار جاكبسون إلى أىميتو حين قال ( 1)''طرفين أو أكثر
 : ، وعميو فيو عمى مظيرين (2)''التوازي المستمر 

لمغة الشعرية حيث أن األساس في جوىر البراعة - وبصفة دائمة- مظير مالزم'' /- أ
 .الشعرية يتألف من منظومة متكررة من المقاطع المتوالية المتوازية

المظير الثاني لمتوازي يشير إلى ألوان من التقابل كوسيمة دقيقة منسجمة وسائدة /- ب
 (3)''لمتعبير في المغة الشعرية ، و بيا يصير مبدأ من المبادئ الفنية

وقد أرجع الباحثون نشأة التوازي إلى العيد القديم ، حين كان اإلزدواج أو التقابل يسيطران 
عمى العبارة و الجممة ككل ، ولذا فقد اىتم كثير من الباحثين بدراستو في الشعر ، حتى 

أصبح البناء المتوازي يحتوي عمى ''صار سمة مميزة لألنماط األدبية شعرا و نثرا ، و
 (4)''جممتين يمضيان معا كجوادين في مقدمة عربة

   وبالتالي فيو قائم عمى عالقة تشابو بين طرفين أو أكثر ، ويمكن أن ندرجو ضمن 
تماثل أو تعادل المباني أو المعاني في سطور '' :أنواع التكرار ، وىو بشكل عام يعني 

متطابقة الكممات ، أو العبارات القائمة عمى اإلزدواج الفني ، وترتبط ببعضيا وتسمى 
 ( 5).''عندئذ بالمتطابقة أو المتعادلة أو المتوازية سواء في الشعر أو النثر

                                                           
1
 ، 1عالم الكتب الحديث ، األردن ، ط (دراسة أسموبية)محمد العياشي كنوني ، شعرية القصيدة العربية المعاصرة -  

 .147 ، ص2010
2
  1محمد الولي ومبارك حنون ، دار توبقال ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط: رومان ياكبسون ، قضايا الشعرية ، تر -  

 .106، 105 ، ص1988
3
 .8 ، ص1999 ، 1عبد الواحد حسن الشيخ ، البديع و التوازي ، مكتبة اإلشعاع الفنية ، مصر ، ط: ينظر -  

4
 .14 المرجع نفسو ، ص- 

5
 .7عبد الواحد حسن الشيخ ، البديع و التوازي ، ص-  
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 :ونمثل لذلك بقول الشاعر 
 .فال لن أحيد  

 .وال لن أغيب 

 (1 ).وال لن أتوب 
في األسطر الثالث ، أي ىناك  (ال)  يظير التوازي ىنا من خالل تكرار أداة النفي 

، كما  (لن)تطابق ألنو يكرر الحرف نفسو ، وكذلك يظير التطابق في تكرار أداة النفي 
 (أتوب/أغيب/أحيد)يوجد التوازي في تماثل و تشابو الصيغ الصرفية من خالل الكممات

 :وفي موضع آخر يوجد التوازي في قولو 
 .إذا كنت قد أرىقوك دىورا 
 .إذا كنت قد صنعوك جسورا 
 (2 ).إذا كنت قد ضيعوك و راحوا 

وأداة  (كنت)ثالث مرات ، كما كرر الفعل  (إذا)نالحظ أن الشاعر كرر أداة الشرط 
، بعدىا ىناك تماثل في الصيغ الصرفية من خالل الكممات التالية          (قد)التحقيق 

  (.اوراحو/ جسورا/دىورا  )و (ضيعوك / صنعوك/أرىقوك  )
 (3).''صنع تناميا دالليا وتناسقا موسيقيا بين أسطر الخطاب'' فالتوازي ىنا 

 :وفي قول الشاعر 
 .كم رقصنا 

 .كم عدونا 

 (4 ).كم دعونا 

                                                           
1
 .28أحمد بزيو ، فردوس القموب ، ص- -  

2
 .29المصدر نفسو ، ص-  

3
إبراىيم بشار ، االتساق في الخطاب الشعري من شمولية النصية إلى خصوصية التجربة الشعرية ، مجمة : ينظر -  

 .173 ، ص2010 ، 6المخبر، أبحاث في المغة و األدب الجزائري ، بسكرة ، الجزائر ، ع
4
 .10 أحمد بزيو ، المصدر السابق، ص- 
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   تكشف لنا ىذه األبيات عن حالة الشاعر النفسية ، حين استرجع ذكريات حبيبتو ، 
ثالث مرات ، و التطابق و التماثل في الكممات  (كم)فمجأ إلى تكرار أداة اإلخبار 

 .(دعونا/ عدونا/ رقصنا)
 لجأ إلى بنية التوازي لم يكن يسعى إلى حمية إيقاعية ، ''   وبيذا فإن الشاعر حيث 
مستوى دالليا إضافيا لمنص أو قل امتزجت البنية - إيقاعيا–و لعبة لغوية ، لكنو حقق 
 (1).''اإليقاعية و الداللية معا

 :ويظير التوازي أيضا في قولو 
 .نحن الوفود 

 .نحن العيود 

 (2 ).نحن العال 
وذلك داللة عمى الجمع ، وفي  (نحن)يتضح من ىذا المقطع تكرار الشاعر لمضمير 

 ىناك تشابو وتماثل بينيا ، مما أدى إلى تماسك (العال/ العيود/ الوفود  )الكممات 
 . و ترابط و تسمسل لألفكار وأدى إلى بروز جماليات القصيدة

 :وحين يقول 
 .ولست من الصارخين صباحا  

 .ولست من البائسين مساء 

 (3 ).ولست من العانقين التحجر 
و يتبعيا التماثل في الكممات   (لست من)نالحظ من خالل ىذه األبيات تكرار الشاعر 

 .(التحجر/ مساء/ صباحا )،  (العانقين/ البائسين/ الصارخين)

                                                           
1
ط ، .،المركز القومي لمنشر، إربد ، األردن ، د (دراسة في ديوان أمل دنقل )سامح الرواشدة ، فضاءات الشعرية -  
  60ت ، ص.د
2
 .43أحمد بزيو ، المصدر السابق  ، ص-  

3
 .65 ، صالمصدر نفسه-  
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فالتوازي ىنا حقق نغما موسيقيا لو صدى و تأثير عمى نفسيو المتمقي ، إذ أنو يحتل 
موقعا ميما في تشكيل النص الشعري ، وىو أداة ميمة يستعمميا الشاعر ، وىذا ما 

كشفت عنو المقاطع األنفة الذكر ، وذلك في تعبير الشاعر عن الرفض و الصمود ، وىذا 
طبعا ما شكمتو بعض الضمائر، فتارة يستعمل الشاعر ضمير المتكمم ، وضمير 

 .المخاطب تارة أخرى
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تعد الصكرة أداة فنية أساسية في التشكيؿ الشعرم لذا نالت اىتماـ كثير مف  
الباحثيف منذ القديـ كامتد ىذا االىتماـ إلى العصر الحديث، كأصبحت الصكرة ميدانا 

. لمدراسات
كبناء عمى ىذه األىمية خصصنا فصال لتبياف جماليات الصكرة في شعر أحمد 

. بزيك
كقبؿ ذلؾ البد مف تحديد مفيـك الصكرة في المغة، فقد كرد تعريفيا في لساف العرب 

الصكرة في الشكؿ، كالجمع صكر، كقد صكره فتصكر كتصكرت : " حيف قاؿالبن منظور
 (1)".تكىمت صكرتو فتصكر لي، كالتصاكير التماثيؿ: الشيء

الصكرة ترد في لساف العرب عمى ظاىرىا كعمى معنى حقيقة  : "ابن األثيرقاؿ 
صكرة الفعؿ كذا ككذا أم ىيئتو، كصكرة األمر كذا ككذا أم : الشيء كىيئتو، يقاؿ

 (2)".صفتو
، كفي التنزيؿ "الشكؿ، كالتمثاؿ المجسـ: "ىي (الصكرة):  كفي المعجـ الكسيط

 " :العزيز                        ")*(  

دة كخيالو في الذىف رماىيتو المج: صفتيا، كصكرة الشيء: لة أك األمرأكصكرة المس
  (3)".أك العقؿ

: الصورة عند النقاد العرب القدامى
البيانية مف  لقد أشار النقاد القدماء إلى الصكرة كقد تجسدت عندىـ في الصكر

 الذم يعد أكؿ مف أشار الجاحظقكؿ : ، كمف بيف تعريفاتيا تشبيو كاستعارة ككناية
المعاني مطركحة في : "لمصطمح الصكرة كىذا في معرض حديثو عف الشعر حيث يقكؿ

                                                           
 .2523، ص (ر ، ك ، ص)لساف العرب، مادة :  ابف منظكر(1)
.  المصدر نفسو، الصفحة نفسيا(2)
 .8، 7 االنفطار )*(
، باب 2مصر، طالقاىرة ،  دار المعارؼ، بع إبراىيـ أنيس كآخركف، المعجـ الكسيط، مجمع المغة العربية، مطا(3)

 .528الصاد ص
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نما الشأف في إقامة الكزف  الطريؽ، يعرفيا العجمي كالعربي كالبدكم كالقركم كالمدني، كا 
كتخير المفظ كسيكلة المخرج، ككثرة الماء، كفي صحة الطبع، كجكدة السبؾ فإنما الشعر 

. (1)"، كجنس مف التصكيرالنسجصناعة كضرب مف 
يتبيف مف مقكلة الجاحظ الفصؿ بيف المفظ كالمعنى، فالمعنى قد تتعدد صكره فيك 
مكجكد عند العاـ كالخاص، لكف الشاعر لديو القدرة عمى صكغ ىذه المعاني بطريقتو 

. الخاصة كالمنفردة، كىذا مف خالؿ تجربتو الشعرية
:  في حديثو عف التشبييات كذلؾ في قكلواطباابن طبكما يظير لفظ الصكرة عند 

 كمنيا ،كالتشبييات عمى ضركب مختمفة، فمنيا تشبييو الشيء بالشيء صكرة كىيئة "
تشبييو بو معنى، كمنيا تشبييو بو حركة كبطأ كسرعة، كمنيا تشبييو لكنا، كمنيا تشبييو 

بو صكتا، كربما امتزجت ىذه المعاني بعضيا ببعض فإذا اتفؽ في الشيء المشبو بو 
معنياف أك ثالثة معاني مف ىذه األكصاؼ، قكم التشبيو، كتأكد الصدؽ فيو، كحسف 

 (2)". لمشكاىد الكثيرة المؤيدة لو بوالشعر
 عند حديثو عف أقساـ التشبيو إذ جعؿ الصكرة في ابن األثيرككرد لفظ الصكرة عند 

ما تشبيو ... إما تشبيو معنى بمعنى: كجعميا لألمر المحسكس قائال"مقابؿ المعنى  كا 
 (3)".صكرة بصكرة

مو لمتشبيو إذ جعؿ م عف مصطمح الصكرة في تقسأبو هالل العسكريكما تحدث 
، مشيرا إلى أف أجكد التشبيو  تشبيو الشيء صكرة كتشبييو بو لكنا كصكرة: "تمؾ األقساـ

                                                           
  عبد السالـ ىاركف، دار إحياء التراث العربي، بيركت، :  أبك عثماف عمر بف بحر الجاحظ، الحيكاف، تح كشرح(1)
 .131، ص 1966،   3ج
 نقال  ،23ت  ، ص.محمد زغمكؿ سالـ ، منشأة المعارؼ ، د: تح ك تعميؽ ، عيار الشعر  ، العمكماطبا ابف طب(2)

  .21، ص 2010، 1دار صفاء، عماف، األردف، ط ، الصكرة الشعرية عند ذم الرمة ،  د الكاحد العكيميبكد عقعف ع
 .22 ص المرجع نفسو ،  (3)



 "فردوس القموب" في ديوان فنية                             الصورة ال:يـل الثانـالفص

50 
 

كأبمغو يككف في إخراج ما ال تقع عميو الحاسة إلى ما تقع عميو، أك إخراج ما لـ تجر بو 
 (1)".العادة إلى ما جرت بو لالنتفاع بالصكرة

فالصكرة عند أبي ىالؿ العسكرم تكاد تككف مكازية لمفيـك الصكرة في العصر 
. الحديث

: الصورة عند النقاد العرب المحدثين
، ألف النقاد لـ يتفقكا عمى تعريفيا  لقد تعددت تعاريؼ الصكرة في الدراسات الحديثة

. تعريفا شافيا، كذلؾ نتيجة لتأثرىـ بالمدارس الغربية كتعدد مذاىبيـ
تشكيؿ لغكم، يككنيا خياؿ الفناف مف معطيات متعددة، يقؼ   "عمي البطلفيي عند 

 (2)"العالـ المحسكس في مقدمتيا
أف الصكرة ليست شيئا جديدا، فإف الشعر قائـ عمى الصكرة   "إحسان عباسككما يرل 

، كلكف استخداـ الصكرة يختمؼ مف شاعر إلى آخر كما أف الشعر  منذ أف كجد حتى اليـك
 (3)".الحديث يختمؼ عف الشعر القديـ في طريقة استخدامو لمصكر

معنى ىذا أف الصكرة قضية ميمة جدا في شعرنا العربي قديمو كحديثو كأف الشاعر 
. لو الدكر في كيفية استخداميا كتكظيفيا

طريقة التعبير عف المرئيات كالكجدانيات إلثارة : " أف الصكرة ىيأحمد مطموبكيرل 
 .(4)"المشاعر كجعؿ المتمقي يشارؾ المبدع أفكاره كانفعاالتو

تنتمي في جكىرىا   الصكرة الفنية تركيبة كجدانية: "إسماعيلعز الدين كىي عند 
. (5)"إلى عالـ الكجداف أكثر مف انتمائيا إلى عالـ الكاقع

                                                           
 .21، ص  عيكد عبد الكاحد العكيمي ، الصكرة الشعرية عند ذم الرمة  (1)
ت    .ط ، د.دار اليدل ، عيف مميمة ، الجزائر ، د،   تطكر البناء الفني في القصيدة العربية ، الربعي بف سالمة(2)

 .157ص 
 .193، ص 1996، 1 فف الشعر، دار صادر، بيركت، دار الشركؽ، عماف، األردف، طس ،  إحساف عبا(3)
  . 159الربعي بف سالمة ، المرجع السابؽ ، ص  (4)
 .127، ص  كظكاىره الفنية كالمعنكيةق الشعر العربي المعاصر قضايا ، عز الديف إسماعيؿ(5)
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البؤرة التي تنطمؽ  "فالصكرة تعبر عف تجربة، كعمى ىذا األساس يمكننا أف نعدىا 
 (1)"منيا خيكط التشكيؿ الشعرم

كعميو فيي القكة المحركة لمكممات كعنصرا مف عناصر التمثيؿ في القصيدة كىذا ما 
 .سنالحظو في ديكاف أحمد بزيك

: التشبيه: أوال
ارل فيو قرائح الشعراء كالبمغاء بىك أسمكب مف األساليب البيانية الكاسعة الميداف، تت

كيكشؼ عف قدرة األديب عمى الخمؽ كاإلبداع كسعة عقمو كفيو يتضح خصب خياؿ 
المبدع كعمقو، كعف طريقو تظير القدرة عمى تمثيؿ المعاني كالتعبير عنيا بصكرة 

 (2).رائعة
فالتشبيو في المغة ىك التمثيؿ، كعند عمماء البياف ىك مشاركة أمر ألمر في معنى 

 (3).بأدكات معمكمة
اعمـ أف الشيئيف إذا شبو أحدىما باآلخر : " بقكلوعبد القاهر الجرجانيكقد عرفو 

أحدىما أف يككف ذلؾ مف جية أمر بّيف ال يحتاج فيو إلى تأكيؿ : كاف ذلؾ عمى ضربيف
 (4)".كاآلخر أف يككف الشبو محصال بضرب مف التأكيؿ

  (5)(عالقة المشابية)أك ىك تصكير شيء بشيء آخر لكجكد عالقة بينيما تسمى 
 : "مثؿ قكلو تعالى                     

                               

                    ")*( 

. فشبو قمكبيـ بالحجارة في القساكة
                                                           

 .73، ص  ػ قراءة في أعماؿ محمد مرداف الشعريةػ  البناء الفني في القصيدة الجديدة  ، سمماف عمكاف العبيدم(1)
 .97كد عبد الكاحد العكيمي، الصكرة الشعرية عند ذم الرمة، ، صقع:  ينظر(2)
ط ،    .المكتبة العصرية ، صيدا ، بيركت ، د جكاىر البالغة في المعاني كالبياف كالبديع، ، السيد أحمد الياشمي(3)
  . 219ص ت ،  .د

  .98عيكد عبد الكاحد العكيمي ، المرجع السابؽ ، ص  (4)
، دار  ، فتحي حجازم رشدم طعيمة: ديـ ؽت  ، الكافي في البالغة البياف كالبديع كالمعاني، أيمف أميف عبد الغني(5)

. 42، ص  ، دت ، دط ، القاىرة التكفيقية لمتراث
 .74البقرة )*( 



 "فردوس القموب" في ديوان فنية                             الصورة ال:يـل الثانـالفص

52 
 

صفة الشيء بما قاربو كشاكمو مف جية كاحدة، أك مف جيات ": ابن رشيقكىك عند 
               (1)."كمية لكاف إياهمناسبة كثيرة ال مف جميع جياتو، ألنو لك ناسبو 

يعد التشبيو فنا مف الفنكف البالغية كمف أىـ الكسائؿ التي استعاف بيا أحمد بزيك 
. في إنشاء صكره الفنية
: كيظير التشبيو في قكلو

   كالسعادة كالقمر ،  (2)كالبسمة المثمى عطاء مستمرالعمر يـك
فالشاعر ىنا يشبو السعادة بالقمر  

: كفي قكلو
 (3)نشر المحاسف كالككاكب كالدرر     ما أجمؿ القمب السميـ إذا نكل
فينا شبو الككاكب بالمحاسف  

:  يقكؿكفي مكضع آخر
  أغنيؾ يا مكطنا لمغناء الجميؿ 

 (4)  كطكفي كطكؼ الفراشة حكؿ الضياء
ىنا شبو الشاعر حبيبتو بالفراشة التي تطكؼ حكؿ الضياء، فكاف التشبيو بأداة 

" . الكاؼ"
 :"جزائري"كيقكؿ في قصيدة 

:  جزائرم
 أنت الجباؿ الشامخات 

 : جزائرم
 (5) أنت الرماؿ الصافيات

 

                                                           
 .237 العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده، ص  ،  ابف رشيؽ القيركاني(1)
  .47 أحمد بزيك ، فردكس القمكب ، ص (2)
 . المصدر نفسو ، الصفحة نفسيا (3)
 .70صالمصدر نفسو ، (4) 
 . 40ص المصدر نفسو ، (5)
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أنت الجباؿ كأنت الرماؿ، حيث حذؼ : يظير التشبيو البميغ جميا ككاضحا في قكلو
. ، كذلؾ لممبالغة في التشبيو، فجعؿ الجزائر جباال كرماال األداة

: كنجد التشبيو أيضا في قكلو
 فال تبؾ يا مكطني مف ضياع 

 ألنؾ أنت الطبيب 
 (1) كأنت الرفيؽ
 يب كالرفيؽ لمداللة ب، فجعمو الط ، شبو الشاعر الكطف بشخص ىنا تشبيو بميغ

. تو كالكقكؼ معورازؤعمى ـ
: كفي قكلو

 أرقص بيف السطكر 
 (2) أغرد كالعندليب

. شبو الشاعر نفسو بالعندليب ككانت أداة التشبيو ىي الرابط ككجو الشبو ىك الغناء
: كفي مكضع آخر يقكؿ

 كـ كنت فينا كاليكاء 
 ككالضياء 

 كبسمة أريجيا مف ياسميف 
 كـ كنت فينا كالسماء 

.  ككالغناء
: إلى أف يقكؿ

 كـ كنت فينا يا ىكل 
 .(3) كؿ اليكل

 
 
 

                                                           
 .32 أحمد بزيك، فردكس القمكب، ص (1)
 .25 المصدر نفسو، ص (2)
 .80، 79 المصدر نفسو، ص (3)
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. اليكاء كالسماء كالغناء، كتغنى بو في كؿ مكاف: شبو الشاعر اليكل بػ
، كقد أكثر  كاعتمد الشاعر في تشبيياتو عمى التشبيو الصريح الذم تذكر فيو األداة

 . كذلؾ لممبالغة ، كما استعمؿ التشبيو البميغ"الكاؼ"مف أداة التشبيو 
 االستعارة: ثانيا

 االستعارة لغة رفع الشيء كتحكيمو مف مكاف إلى آخر، يقاؿ استعار فالف سيما 
 (1).رفعو كحكلو منيا إلى يده: مف كنانتو

، ليا أىمية كبيرة في العمؿ الفني، كىذا طبعا لما  كىي فف مف الفنكف البالغية
. ، تعكس القيـ الجمالية كالتعبيرية لممعنى تنطكم عيو مف كظائؼ

االستعارة تسمية الشيء باسـ غيره  : "مف األكائؿ في تعريفيا إذ يقكؿالجاحظ كيعد 
 (2)"إذا قاـ مقامو
ثبات ما لغيره لو ألجؿ : " كقاؿالرازيكعرفيا  االستعارة ذكر الشيء باسـ غيره كا 

  أنيا عبارة عف جعؿ الشيء الشيء : "  كعرفيا تعريفا آخر كىك(3)"المبالغة في تشبييو
 (4)".أك جعؿ الشيء لمشيء ألجؿ المبالغة في التشبيو

. معنى ىذا أف االستعارة ىي تشبيو مبالغ فيو
 طريقة "، كالذم يعدىا  الجرجانيعبد القاهركىذا التعريؼ ال يختمؼ عف تعريؼ 

 .(5)"مف طرؽ اإلثبات عمادىا اإلدعاء
 

                                                           
             ، بيركت،  البديع، دار النيضة العربية- البياف- في البالغة العربية عمـ المعاني، عبد العزيز عتيؽ(1)

 .361ص ، دت دط،
 . المرجع نفسو، الصفحة نفسيا(2)
 .126ص  ، 1975 ، 1دار البحكث العممية ، الككيت ، ط،  البديع-، البياف  فنكف بالغية ، أحمد مطمكب(3)
 .، الصفحة نفسيا  المرجع نفسو(4)
، 3، ط ، بيركت ، المركز الثقافي العربي  جابر عصفكر، الصكرة الفنية في التراث النقدم كالبالغي عند العرب(5)

 .224 ص 1992
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فعبد القاىر عدىا أعمى مقاما مف التشبيو ألنيا أكثر قدرة عمى إثبات المعنى 
. المطمكب

أف تذكر أحد طرفي التشبيو كتريد بو الطرؼ اآلخر  " إف االستعارة السكاكيكقاؿ 
مدعيا دخكؿ المشبو في جنس المشبو بو، داال عمى ذلؾ بإثباتؾ لممشبو ما يخص المشبو 

 (1)".بو
، يدؿ عمى العالقة بينيما كجو  مف ىنا نالحظ أف لالستعارة طرفيف مشبو كمشبو بو

. الشبو
االستعارة مجاز عالقتو تشبيو معناه بما كضع  : " بقكلوالخطيب القزوينيكعرفيا 

 (2)".لو
ألنيا تنقؿ ما استعمؿ فيو، فيي عنده مجاز : ما عني بو، أم: كالمراد بمعناه

. األفكار بطريقة مميزة ك بارعة 
نقؿ العبارة عف مكضع استعماليا في أصؿ المغة : "أبي هالل العسكريكىي عند 
 (3)".إلى غيره لغرض

أم إنيا قائمة عمى غرض معيف يجب الكصكؿ إليو، كذلؾ بنقؿ المفظ مف مكضع 
. إلى مكضع آخر

كعميو نقكؿ أف تعريؼ االستعارة لدل عمماء البالغة كاد ال يخرج عف مفيـك كاحد 
. لكف العبارات اختمفت كتنكعت

: كمف كؿ التعريفات السابقة يتجمى معناىا في النقاط التالية
 .االستعارة ضرب مف المجاز عالقتو المشابية" -1
 .كىي تشبيو حذؼ أحد طرفيو   -2

                                                           
 .250عصفكر، الصكرة الفنية في التراث النقدم كالبالغي عند العرب ، ص  جابر (1)
 اإليضاح في عمـك البالغة  ، جالؿ الديف محمد بف عبد الرحماف بف عمر بف أحمد بف محمد الخطيب القزكيني(2)

 .213، ص  المعاني كالبياف كالبديع
 .368، ص  البديع- البياف- في البالغة العربية عمـ المعاني ،  عبد العزيز عتيؽ(3)
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تطمؽ االستعارة عمى استعماؿ اسـ المشبو بو في المشبو، فيسمى المشبو بو  -3
 (1)".مستعار منو كالمشبو مستعار لو كالمفظ مستعار

  .المشبو كالمشبو بو ككجو الشبو: أم إف ليا ثالثة أركاف ىي
 : إلى كما أنيا تنقسـ 

 ىي ما صرح فييا بمفظ المشبو بو، أك ما استعير فييا لفظ :التصريحيةاالستعارة "-1
 .المشبو بو لممشبو

 (2)."ىي ما حذؼ فييا المشبو بو، كرمز لو بشيء مف لكازمو :االستعارة المكنية-2
ذلؾ ؿكعميو سنتطرؽ لدراسة النكع الذم يشكؿ ظاىرة بارزة في الديكاف كسنمثؿ 

 في ذلؾ يقكؿ  ،لمعرفة جمالياتيا في تشكيؿ قصائد الديكاف بمجمكعة مف األمثمة 
:  الشاعر

:   جزائرم
. (3)سكدفم عممتنا كيؼ ت أنت اؿ

حيث شبو الجزائر بالمعمـ الذم يعمـ  (م عممتناتجزائرم أنت اؿ)فاالستعارة في قكلو 
حذؼ المشبو بو ككنى عنو بصفة مف صفاتو كىي التعميـ، ذلؾ ليبيف  ؼاألجياؿ، 

. أف الجزائر ىي المعمـ األكؿ ألكالدىا في الصمكد
:  قاؿفكحي

، ألف الشاعر شبو الشجكف  استعارة مكنية (فامسحي عف كجينا كؿ الشجكف)
. لبكاء ا: ككنى عنو بصفتو مف صفاتو كىي (الدمكع )، فحذؼ المشبو بو  بالدمكع

 : ك في مكضع آخر يقكؿ 
  .(4)يا مف تبشر باخضرار ربكعنا

شبو بغداد باإلنساف فحذؼ المشبو بو   ( يا مف تبشر باخضرار ربكعنا )في قكلو 
.   باخضرار الربكع كأبقى عمى الـز مف لكازمو كىك البشرل

                                                           
 .369البديع ، ص - البياف- في البالغة العربية عمـ المعاني ، عبد العزيز عتيؽ:  ينظر(1)
 .370 ، ص المرجع نفسو:  ينظر(2)
 .39 ص  فردكس القمكب ،،أحمد بزيك  (3)
 .35، ص المصدر نفسو  (4)



 "فردوس القموب" في ديوان فنية                             الصورة ال:يـل الثانـالفص

57 
 

فاالستعارة أفادت شرح المعنى كتأكيده كالمبالغة فيو، كاإليجاز كتحسيف المعنى 
براز ، ألنيا تكشؼ عف صكر جديدة  طريؽ لمتكليد كالتجديد " إلى جانب ذلؾ كمو ىي قكا 

 (1)".كمعاف بديعة

: كفي قكؿ الشاعر

بكيؾ يا بغداد ت

  .(2)كي عمينابأـ ت

حيف شبو بغداد باإلنساف، حاذفا في ذلؾ المشبو  (تبكي عمينا)فاالستعارة في قكلو 
. ، ككنى عنو بصفة مف صفاتو أال كىي البكاء بو

رقصت  ) يشبو بغداد بالمرأة الحبمى ككذا في قكلو  ( بغداد حبمى )كفي قكلو أيضا 
. يشبو بغداد باإلنساف (كحدؾ

: كفي مكضع آخر يقكؿ

  .(3)خفقت قمكب فانحنت أفكار    عجز المساف عمى ثنائؾ ربنا
شبو األفكار باإلنساف ككنى عمى ذلؾ بصفة  (فانحنت أفكار)فالشاعر في قكلو 

. ، كىذه الصفة في اإلنساف كليست في األفكار االنحناء
 :كتظير االستعارة المكنية أيضا في قكلو

 
 
 

                                                           
 .160، ص  البديع- فنكف بالغية البياف ، أحمد مطمكب:  ينظر(1)
 .44ص  فردكس القمكب ، ، أحمد بزيك  (2)
 .5، ص المصدر نفسو  (3)
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    حيف تقرباما ألطؼ اإلحسافما أسعد األياـ حيف نعيشيا   
  .(1)مف يحتكم اإلسالـ زاد تحببا     في أفكاره يمافإليرتدم امف 

، فحذؼ المشبو بو  المطيؼباإلنساف شبو الشاعر اإلحساف : في البيت األكؿ 
. ككنى عنو بصفة مف صفاتو كىي المطؼ (اإلنساف)كالذم ىك 

ككنى عنو  (الثياب)، فحذؼ المشبو بو   شبو اإليماف بالثياب: البيت الثاني كفي
. بصفة مف صفاتو كىي االرتداء

: كفي مكضع آخر يكظؼ االستعارة في قكلو
 فكاف لنا أبا  ،مد الجسكر لنا      لو صدل نطؽ الزمافقؼ مثؿ مف 
  .(2)كتفرعت ىذم النفكس مكاىبا          في النفكس حدائقازرع المحاسف

شبو الشاعر الزماف باإلنساف، كيظير ذلؾ في صفة النطؽ : في البيت األكؿ
. الخاصة باإلنساف ال الزماف

، ىنا شبو شيء  شبو المحاسف بالزىكر أك بأم شيء يزرع: كفي البيت الثاني
. معنكم بشيء طبيعي أك مادم

: كفي قكؿ الشاعر أيضا
  .(3)كرحت تعانؽ كىما كتييا 

ككنى عنو  (اإلنساف)استعارة شبو الشاعر فييا الكىـ باإلنساف، فحذؼ المشبو بو 
. بصفة مف صفاتو كىي المعانقة

فما يمكف استنتاجو مما سبؽ أف الشاعر استعمؿ االستعارة المكنية بشكؿ الفت 
، فمـ تخؿ أم قصيدة مف قصائد الديكاف مف ىذا النكع الذم يمتاز بالخياؿ  لالنتباه

كما يحمك فييا األسمكب فيجسد ما تعتمؿ بو النفكس مف ضركب المشاعر  : "كالمبالغة

                                                           
 .7ص  فردكس القمكب ، ، أحمد بزيك  (1)
 . 9 ،8، ص  المصدر نفسو (2)
 . 33، ص  المصدر نفسو (3)
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 الحياة كالحركة في الجماد، كيبدك الككف فييا في مشاركة ثكألكاف األخيمة كاألفكار فيب
 (1)".كتفاعؿ مع الشاعر

. ، كىذا ما لمسناه في كؿ الصكر اآلنفة الذكر كما تميزت باإليجاز كالتبميغ
 الكناية: ثالثا

تعد الكناية مف المجاز، كىي لكف مف ألكاف التعبير البياني، كقد عني بيا عديد مف 
. النقاد لما تحممو مف إيضاح كتأثير

 (2)".مصدر كنيت بكذا عف كذا إذا تركت التصريح بو: "فالكناية في المغة
    كنى عف األمر بغيره يكني كناية: ، يقاؿ أف تتكمـ بشيء كتريد غيره : "أك ىي

. تكمـ بغيره مما يستدؿ بو عميو: أم
 (3)".تكنى إذا تستر، مف كنى عنو إذا كرل: كيقاؿ

        ة التعريؼدارفأصؿ الكناية ترؾ التصريح بالشيء، كستره بحجاب ما، مع إ
 (4).بو بصكرة فييا إخفاء ما بحجاب غير ساتر سترا كامال

ة ذلؾ دار، مع جكاز إ فيي لفظ أطمؽ كأريد بو الـز معناه: أما في االصطالح
 (5).المعنى

زيد أنفو في ): ، مثاؿ ذلؾ أك ىي إخفاء المعنى مع ذكر الدليؿ كاإلشارة عميو
فإنو ىنا قد أخفى المعنى، كذكر الدليؿ عميو، ألنو لـ ( الكبر)فإف ذلؾ كناية عف  (السماء

، أم  دليال عمى المعنى الذم أخفاه (أنفو في السماء): ، بؿ قاؿ(زيد متكبر): يقؿ
 (6).الكبر

                                                           
 .129 عيكد عبد الكاحد العكيمي، الصكرة الشعرية عند ذم الرمة، ص (1)
 .397، ص  البديع- البياف-  في البالغة العربية عمـ المعاني ،  عبد العزيز عتيؽ(2)
 .93 الكافي في البالغة البياف كالبديع كالمعاني، ص  ،  أيمف أميف عبد الغني(3)
 . المرجع نفسو، الصفحة نفسيا(4)
  عبد العزيز عتيؽ، المرجع السابؽ، الصفحة نفسيا(5)
 .أيمف أميف عبد الغني، المرجع السابؽ، الصفحة نفسيا:  ينظر(6)
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كؿ ما فيـ  : "، كىي عنده أبو عبيدةلكناية في مؤلفاتيـ ؿكمف أقدـ الذيف عرضكا 
ة ب، فيي تستعمؿ قرم مف الكالـ كمف السياؽ مف غير أف يذكر اسمو صريحا في العبارة

 (1)".مف المعنى البالغي
معنى ىذا أف الكناية عنده تمميح ال تصريح باالسـ المراد، أم تفيـ مف سياؽ 

. الكالـ
أف يريد المتكمـ  : "  إذ ىي عندهعبد القاهر الجرجانيكقد تبمكر معناىا عمى يد 

فظ المكضكع لو في المغة، كلكف يجيء إلى معنى ؿإثبات معنى مف المعاني فال يذكره باؿ
 (2)".ىك تاليو كردفو في الكجكد فيكمئ بو إليو كيجعمو دليال عميو

 الكناية ىي تعبير عف شيء بشيء آخر دكف التصريح بو مع ذكر شيء يدؿ ك منو
. عمى ذلؾ

ىي ترؾ التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما ىك ممزكمو : " في تعريفياالسكاكيكقاؿ 
 (3)".لينتقؿ مف المذككر إلى المتركؾ

اعمـ أف المفظة إذا أطمقت ككاف الغرض األصمي غير : " إلييا بقكلوالرازيكأشار 
ما أف يككف معناىا مقصكدا أيضا ليككف داال عمى ذلؾ الغرض إمعناىا فال يخمك 

 (4)".، فاألكؿ ىك كناية كالثاني ىك المجاز ما أف ال يككفإاألصمي، ك
يتبيف لنا أف الكناية تتميز بالستر أم ستر الغرض الذم يقصده المتكمـ كاإلتياف 

. بردفو كمثيمو دكف التصريح بو
 

                                                           
 .164، ص  البديع -، فنكف بالغية البياف  أحمد مطمكب(1)
 1989 ، 2محمكد محمد شاكر، مكتبة الخانجي ، القاىرة ، ط: تحقيؽ  دالئؿ اإلعجاز،  ،  عبد القاىر الجرجاني(2)

 .52ص 
 .168، ص المرجع السابؽ ،   أحمد مطمكب(3)
 .، الصفحة نفسيا  المرجع نفسو(4)
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بداع  فيي ليا  (1)" ليس يأتي بيا إال الشاعر المبرز كالحاذؽ الماىر "كالكناية فف كا 
   ، لما ليا مف قدرة عمى التصكير كالتمميح أثر كاضح في تشكيؿ الصكرة الشعرية

. كجمالية التبميغ
 أقسام الكناية

: تنقسـ الكناية مف حيث المكنى عنو إلى
كىي إخفاء الصفة مع ذكر الدليؿ عمييا، مثاؿ ذلؾ قكلو : "الكناية عن صفة -1

  >: تعالى                        

     >)*( كناية عف الشح   (َيَدَؾ َمْغُمكَلة) حيث يستعمؿ الناس عبارة

 (2)"، كناية عف التبذير كاإلسراؼ(َتْبِسْطَيا ُكَؿ الَبْسطِ )كالبخؿ كتستعمؿ عبارة  -2
كىي إخفاء المكصكؼ مع ذكر الدليؿ عميو، مثاؿ ذلؾ : "كناية عن موصوف -3

الناس  ، حيث يستعمؿ ضربتو في مكطف األسرار ىنا كناية عف القمب: قكلنا
 (3).مكطف األسرار كناية عف مكصكؼ كىك القمب

، كتذكر الدليؿ عمى  كىي أف تذكر الصفة كالمكصكؼ" :الكناية عن نسبة -4
 عثماف كناية عف نسبة ؼسار الكـر خؿ: اختصاص الصفة بالمكصكؼ، مثاؿ

 (4)".الكـر لعثماف
، ألنيا تأتي بالمعنى مصحكبا بالدليؿ  فالكناية بجميع أنكاعيا ليا فكائد بالغية كجمالية

يضاح كتأثير في إيجاز كتجسيـ متاع، كا  . ، كفيو إقناع كا 
 

                                                           
 . 168ص،  البديع -، فنكف بالغية البياف أحمد مطمكب (1)
. 95، ص   الكافي في البالغة البياف كالبديع كالمعاني ،أيمف أميف عبد الغني:  ينظر(2)
 .29اإلسراء )*( 
 .، الصفحة نفسيا المرجع نفسو:  ينظر(3)
 .97-96، ص  المرجع نفسو:  ينظر(4)
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حاكؿ الشاعر أحمد بزيك أف ينقؿ لنا أفكاره كعكاطفو عبر صكر متعددة منيا الكناية 
. كالتي تعتمد عمى اإليماء كالتمثيؿ

: ك مثاؿ ذلؾ قكؿ الشاعر 
  .(1)لؾ اهلل يا مكطف السر

،  ، فالشاعر ىنا كاف يتكمـ عف حالة الفراؽ التي أتعبتو كثيرا  كناية عف القمب
، فكنى عنو بمكطف السر كىك القمب  فجعؿ الحبيبة ىي الكطف كرأل أنو ضائع كىائـ

.  ، كىي كناية عف مكصكؼ الذم يكتـ األسرار
 : ك في مكضع آخر يقكؿ 

  .(2)كتضرب بالكؼ منؾ الجبيف
 السنيف، فالشاعر كاف يتحدث عف الفتاة التي ىكاىا كؿ   كناية عف الحيرة أك الندـ

. ، كىك نادـ كمتحصر ثـ غابت كبعدت عنو
 :الرمــز

 حكؿ األزهري كابن منظور  كالخميل بن أحمديدكر مفيـك الرمز في المغة عند 
اإلشارة إلى شيء : ضـ باؿالرمز بالفتح ك : " في قكلوالزبيديليا ـ، كقد أج مفاىيـ عديدة

، أك ىك اإليماء بأم شيء أشرت إليو بالشفتيف، أم تحريكيما  يباف بمفظ بأم شيء، ما 
، أك العينيف، أك الحاجبيف، أك الفـ، أك  ، بالمفظ مف غير إبانة بصكت بكالـ غير مفيـك

 (3)".اليد، أك المساف، كىك تصكيت خفي بو كاليمس

                                                           
 . 29 أحمد بزيك ، فردكس القمكب ، ص (1)
 .31 المصدر نفسو ، ص (2)
 التأكيؿ كخطاب الرمز قراءة في الخطاب الشعرم الصكفي العربي المعاصر، عالـ الكتب  ، محمد كعكاف:  ينظر(3)

 . 20، ص  2010،  1، ط الحديث، األردف
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الرمز شيء حسي كاإلشارة إلى شيء  : "قاموس المغة الفرنسيةكما كرد تعريفو في 
عتبار قائـ عمى كجكد مشابية بيف الشيئيف، أحست بيا إلال يقع تحت الحكاس، كىذا ا

 (1).مخيمة الرامز
فالرمز إيحاء، كىك سمة تميز أسمكب الشاعر، ألنو ذك دالالت متعددة مكجكدة في 

. لفظة كاحدة معبرة عف ذلؾ
 ليس مكحد عمم السيمياءكقد تعددت تعريفاتو باختالؼ االتجاىات فيك في 

:   في المثمث اآلتيرتشاردز  كأوكدن: االستعماؿ، فقد كضحو كؿ مف
  
 
 
 
 

 (2).كالخط المتقطع يبيف أنو ال كجكد لعالقة مباشرة بيف الشيء كالرمز
. فالرمز عند أككدف كرتشاردز يرادؼ الداؿ عند دكسكسير

الرمز يشير إلى كؿ أنكاع المجاز حيث يككف لمكممة، باإلضافة : "عمماء البيانكىك عند 
 (3)".إلى المعنى المجمعي، معنى آخر

        أم أف الرمز يعبر عف (4)"أداة في يد الالشعكر " الرمز ببساطة عمم النفسكفي 
 .ال شعكر الشاعر

 

                                                           
 .25 التأكيؿ كخطاب الرمز قراءة في الخطاب الشعرم الصكفي العربي المعاصر ، ص  ، كعكاف محمد (1)
  1 الصكرة الشعرية في الخطاب البالغي كالنقدم، المركز الثقافي العربي، بيركت، لبناف، ط ،الكلي محمد:   ينظر(2)

 .191، ص 1990
 .192 المرجع نفسو، ص (3)
 .200، ص مرجع نفسو   اؿ(4)

 ـكلمفوا

المرجع أك الشيء 
 المسمى

الرمز باعتباره صكرة دالة كصكرة سمعية 
 في اآلف نفسو
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 (1)".أكثر امتالء كأبمغ تأثيرا مف الحقيقة الكاقعة " إلى القكؿ أف الرمز فرويدكقد ذىب 
تركيبا لفظيا أساسو اإليحاء عف طريؽ  " بككنو (W.Y.Tindel) وليم تندالكقد عرفو 

ؿ حدكد التقرير مكحدة ؾ، بحيث تتخطى عناصره المفظية  المشابية بما ال يمكف تحديده
 (2)".بيف أمشاج الشعكر كالفكر

اتكأ أحمد بزيك في ديكانو عمى عدد مف الرمكز، كالتي رسمت لنا صكرة كاممة لما 
، كبيف لنا ذلؾ مف خالؿ الرمكز التالية الذكر كما حممتو مف دالالت  يختمج في نفسو

. كمعاني
  : "ليالي " في قصيدة  الشاعريقكؿ

أيف ليالم التي عاشرتيا منذ الصغر؟ 
كـ رقصنا 
كـ عدكنا 
كـ دعكنا  

 ف كـ حال في مقمتينا الحس
 كالميؿ
رساؿ   (3)القمر كا 

، كاستحضار الذكريات الماضية كرمز  ، الحزف ، كالخكؼ مف داللتو الحزف: فالميؿ
. لمكحدة كالعذاب

. رمز األماف كاالستقرار: كالقمر
فالشاعر ىنا كاف يتذكر الميالي التي مرت، ككاف في ذلؾ يعبر عف حزنو ككحشتو 

. في بعض األسطر، كعف حنينو كفرحو باألياـ السعيدة في أسطر أخرل
: كيقكؿ في مكضع آخر

                                                           
 .68 التأكيؿ كخطاب الرمز قراءة في الخطاب الشعرم الصكفي العربي المعاصر ، ص  ، كعكاف محمد (1)
 .78، ص  نفسولمرجع  ا (2)
 .10 أحمد بزيك، فردكس القمكب، ص (3)
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 نحف قادمكف مكطف اإلسراءيا 
 (1)البراؽيا منزؿ 

، فالشاعر ىنا أحدث مقارنة بيف الثكرة  فينا نجد إيحاء عمى حادثة اإلسراء كالمعراج
. كقصة اإلسراء
بع، فينا رمز س اهلل عميو كسمـ إلى السماكات اؿلحمة الرسكؿ صؿررمز ؿ: كالبراؽ

حيث تبتدئ بانفتاح السماء اإلليية كتسخير البراؽ، كفعؿ الطيراف "لقصة اإلسراء كالمعراج 
 (2)".كااللتقاء باألنبياء كصكال إلى سدرة المنتيى- المعراج–

كعميو نخمص إلى أف الرمز في شعر أحمد بزيك كاف قادرا عمى تكصيؿ ما عمد 
. الشاعر إلى إيصالو كذلؾ بطريقة مكحية كجذابة

 

                                                           
 .42أحمد بزيك، فردكس القمكب، ص  (1)
 . 362 التأكيؿ كخطاب الرمز قراءة في الخطاب الشعرم الصكفي العربي المعاصر، ص  ،محمد كعكاف (2)



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 الفصل الثالث 

 " فردوس القموب"  المغة الشعرية في ديوان
  مفهوم المغة الشعرية  ـ 

  المعجم الشعري  ـ 

  الظواهر المغوية   ـ  
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تعد المغة ظاىرة اجتماعية يمتمكيا الفرد بغية التواصؿ مع اآلخريف، وىي سموؾ 
 مكتسب، كما أنيا تشكؿ العامؿ األساسي في عممية بناء العمؿ األدبي سواء كاف شعرا 

.  نثراأـ
 (Jean Cohen)ين هجون كو فالمغة الشعرية تمثؿ جوىر القصيدة فيي عند

االنزياح عف لغة النثر باعتبار أف لغة النثر عنده توصؼ بأنيا لغة الصفر في "
، وبيذا فالشعر يعتبر خروجا عف المغة العادية أو اليومية ألف لغة الشعر (1)"الكتابة

. تكشؼ المكنونات والعواطؼ واألحاسيس واالنفعاالت لدى األديب
، وىكذا تصبح المغة لدى الشاعر وسيمة لمتعبير والخمؽ  كما أنيا لغة موحية ومعبرة

اإلطار العاـ الشعري لمقصيدة مف حيث صور ىذا اإلطار، وطريقة بنائو "فيي إذف 
وتجربتو البشرية وىو ما تؤديو المغة الشعرية مف خالؿ الصور الشعرية والصور الموسيقية 

 (2)".والموقؼ الخاص بالشاعر في تجربتو البشرية
كؿ مكونات العمؿ الشعري مف ألفاظ وصور وخياؿ  "وبيذا تكوف لغة الشعر ىي 

، وتتجمع كؿ ىذه المكونات في منظور الشاعر لتكوف القصيدة ...وعاطفة ومف موسيقى
 (3)".الشعرية

ف كؿ شاعر لو أسموبو الخاص ألوىذه األلفاظ والصور تختمؼ مف شاعر ألخر، 
أف لغة الشعر تختمؼ عف  : "ابن رشيق، يقوؿ  كما أف ىذه األلفاظ تكوف مثيرة وجذابة

، كما أف لمشعراء (4)"لغة النثر بما تحممو مف انفعاالت ومشاعر ودالالت إيحائية لأللفاظ
ولمشعراء ألفاظ معروفة وأمثمة : "ألفاظ يتميزوف بيا، أشار إلى ذلؾ ابف رشيؽ في قولو

 (5)".مألوفة ال ينبغي لمشاعر أف يعدوىا، وال أف يستعمؿ غيرىا
ألف لغة الشعر مثيرة وليا ألفاظ معينة، لغة مميئة باإليحاء والصور، لغة تعبر عف 

. ما ىو دفيف في نفس الشاعر

                                                           
  . 80سالـ عمي الفالحي، البناء الفني في شعر ابف جابر األندلسي ، ص : ينظر (1)
، األزريطة  ، دار المعرفة الجامعية  لغة الشعر العربي الحديث مقوماتيا الفنية وطاقاتيا اإلبداعية ،قير السعيد الو(2)

 .65، ص 2007، دط، اإلسكندرية
 .68-67 المرجع نفسو، ص (3)
 . 15 ص حسيف عمي الدخيمي ، البنية الفنية لشعر الفتوحات اإلسالمية في عصر صدر اإلسالـ ،  (4)
 .، الصفحة نفسيا  المرجع نفسو(5)
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، فال بد  تتمتع بذات خاصة وكياف مستقؿ " الشعرية المغةوعمى ىذا األساس فإف 
، وعميو  لمشاعر أف ينظر إلى لغتو الشعرية بوصفيا عنصرا مف عناصر الشعر الميمة

أف يسمؾ فييا مسمكا خاصا ليستطيع فييا أف يؤدي معاني بطريقة تختمؼ عنيا فيما عدا 
الشعر مف فنوف القوؿ والتي عمى الرغـ مف أنيا أدبية أيضا كالقصة والرواية والمسرحية 
إال أنيا ال تحتاج ىذا القدر مف الشعرية في بنية المغة، كما ىو الحاؿ في المغة الشعرية 

، ألف الخياؿ ىو الذي يعبر عف عواطؼ الشاعر (1)"المميزة ذات الخياؿ النوعي الخاص
وأحاسيسو، كما أف األلفاظ والعبارات تختمؼ باختالؼ الموضوع الذي يطرحو الشاعر 
فالغزؿ يتطمب ألفاظ تتميز بالرقة والعذوبة، والفخر يتطمب ألفاظ جزلة وقوية، والمدح 
يتطمب ألفاظ تدؿ عمى الشكر واالمتناف وغيرىا مف األغراض، أي كما يقاؿ لكؿ مقاـ 

. مقاؿ
تتمتع بقيمة تعبيرية عالية مف تجربة الشاعر ورؤيتو وتطمعو  "كما أف المغة الشعرية 

 (2)".إلى الدرجة التي يقاؿ فييا بأف داخؿ كؿ قصيدة عظيمة قصيدة ثانية ىي المغة
: المعجم الشعري

، فيو مجموعة األلفاظ والكممات  إف المعجـ الشعري عنصر ميـ في عممية اإلبداع
، مما يسيـ في كشؼ عوالـ تجربتو  المشكمة لقصيدة الشاعر أو ديوانو بصفة عامة

. وألىمية المعجـ حاولنا تقصي ذلؾ في شعر أحمد بزيو
ومف خالؿ قراءتنا لمديواف الحظنا توزع ألفاظ الشاعر عمى حقوؿ تمثؿ معجـ لو 
ألف أي شاعر لو معجمو الشعري الخاص بو والذي يجعمو ينفرد عف غيره مف الشعراء 

، وعميو يمكف تقسيـ ىذه  وىذا مف خالؿ األلفاظ والمصطمحات التي يستعمميا
: المصطمحات واأللفاظ إلى

                                                           
 .26، ص  ةدديج البناء الفني في القصيدة اؿ ،  سمماف عمواف العبيدي(1)
  .27 المرجع نفسو ، ص (2)
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لقد استعمؿ الشاعر العديد مف األلفاظ الدالة عمى تأثره بالديف : المعجم الديني - أ
لفظ  "، ومف تمؾ األلفاظ التي تكررت في شعره بكثرة ىي  القرآف وبالحجبو

: ، ويمكف حصر ذلؾ في الكممات التالية بمختمؼ صفاتو وأسمائو" الجاللة اهلل
(.  ، اإللو ، إليي ، خالقي ، اهلل ربنا )

مف خالؿ حديثو عف الحج -  اهلل عميه وسممىصل –كما ورد في شعره لفظ الرسوؿ 
: وزيارتو لمقاـ الرسوؿ في قولو

 (1)ابت اآلثارطنحف الزوار ؼ    نحف الحجيج إلى مقاـ خميمنا 
مكة، طيبة، حجنا، الحجيج  ): ومف األلفاظ اإلسالمية األخرى التي وردت بكثرة ما يمي

نسكنا، اإلحساف، اإليماف، اإلسالـ، متيجدا، القرآف، المحاسف، نيتدي، التسامح  
. (...، اهلل أكبر،  ، قبمة التواضع، تضرع

، وىذا ما تبيف  ومف خالؿ تتبعنا ليذه األلفاظ يتبيف لنا أف الشاعر ذو نزعة دينية
. لنا مف األلفاظ المنتمية ليذا الحقؿ

لو حظ وافر في شعر أحمد بزيو، حيث نجد معظـ قصائد الديواف : معجم الغزل - ب
الحب ): تتحدث عف المرأة وتتغزؿ بيا وبجماليا، وىذا ما تبينو األلفاظ اآلتية

شتياؽ، ليالي، روحي إلأىواؾ، غراما، حبيبي، حبيبتي، قمبي، ىواىا، العشؽ، ا
. (...الوجد، حنيني، الشوؽ، الغزؿ، القمب، اليوى، ىيامي، 

   ليمى، ىند، دنيا، مريـ، لبنى، إنصاؼ ): كما ذكر العديد مف أسماء النساء منيا
. (...أـ مايا ىدى، سعاد، فيروز، عبير، عفاؼ، 

، فذوؽ الشاعر وثقافتو واضح مف  فألفاظ الشاعر تبيف ثقافتو وبراعتو في اإلبداع
  جدىا في معظـ قصائد ديوانوي  لـ، فيو شاعر ميووس بالتغزؿ في المرأة والتي كمماتو

: ألنو دائما يعبر عف فراقيا لو ووحدتو ىو مف دونيا وىذا ما تدؿ عميو الكممات التالية
  عودي،  يضيع الحب، أعدىا  ، عذبتني، الفراؽ، السمر، ولت، البعد، قمبي الحزيف)

                                                           
  . 6 أحمد بزيو ، فردوس القموب ، ص (1)
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      الفراؽ، أضحي، يمزقني، الحيارى، وحيده، مواجع  أنت قبري، أتعبتني، أضناني
، فالشاعر كاف حزينا وىذا راجع لمعاناتو لزمف طويؿ وىو بعيد عف الحبيبة  (...أنيف، 

: وقد مثؿ ذلؾ قولو
تيا كؿ السنيف؟ ب  أيف ليالي التي قر
 (1)  ثـ ولت دوف عممي

":  دنيا "وفي قولو أيضا في قصيدة 
  لمف أكتب اآلف شعري؟ 

  ومف ذا ينوبؾ 
  يا دنيتي 
 (2)  يا وحيده

  الزماف، دىورا ): تبيف مف خالؿ المصطمحات اآلتيةيو: المعجم التاريخي- ج
  موطف، حضارتي، بغداد، قصورنا، ديارنا، الخمود، عيدنا، التاريخ، الصفحات، األبد 
   ، الحصار، الغزاة  الدماء، الفداء، قدسنا، جزائري، األحرار، الثوار، القضاة ،التراب
، زعماؤنا، جيشنا، الخالفة، الحضارة، الدىر، العروبة، غطرسة، األصالة  األوغاد، عزنا 
، فتوظيؼ الشاعر ليذه الكممات يوحي بعروبتو، وبتمسكو بوطنو وأنو قضية  ( ...قديما،

صرار ومواجية ورفض د تحةلغلغتو ميمة في شعره، فقد تكمـ عف الجزائر وكانت  ي وا 
: وصرخة في وجو المحتؿ، وفي ىذا يقوؿ

: جزائري
أنت التراب المرتوي بالدماء 

أنت التي قدمت درسا في الفداء 
بغدادنا 

                                                           
 .11، ص   فردوس القموب، أحمد بزيو(1)
 .50، ص   المصدر نفسو(2)
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جزائري 
مدي يديؾ نصرة لقدسنا 
فال مكاف لمجبناء بيننا 

نحف األحرار 
نحف الثوار 

نحف القضاة الرافعوف لمحصار 
نحف الغزاة العائدوف بالديار 

 (1).نحف األنصار
، بؿ ىو ذو روح  بيات يالحظ أف الشاعر لـ يتغف ببمده فقطألتأمؿ في ىذه اـواؿ

حتالؿ في كؿ البمداف العربية، فجمع إلعربية أصيمة، فيو يريد تغيير الواقع في رفض ا
: بيف الجزائر وبغداد وفمسطيف، في التحدي والصمود وعدـ االستسالـ إذ يقوؿ

بغدادنا 
قدسنا 

جزائري 
نحف الثالث ال انفصاـ بيننا 

ود ؼنحف الو
نحف العيود 
نحف العال 

ونسحؽ اليـو العدو 
والييود 

ولترتؽ األرواح 
" درة"والطفؿ الشييد 

                                                           
 .41، ص   فردوس القموب، أحمد بزيو(1)
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 (1)والبنود
واضح ىنا أف جرح الشاعر ممزوج ببغداد وفمسطيف، فيو يحس ىنا أف الجزائر 

. وبغداد وفمسطيف وطف واحد وجسد متماسؾ
يمكف القوؿ إف ألفاظ الطبيعة موجودة في كؿ قصيدة شعرية : معجم الطبيعة- د

ألف ليا أثرا وداللة عمى نفسية الشاعر، فألفاظ الطبيعة تعطي رقة لموصؼ، ومف ىذه 
أنيار، حدائقنا، جسور، القمر، كوكب، النور، ورودا، اغرس، بذور  ): األلفاظ ما يمي

 (...اخضرار، سيثمر، الزيتوف، الميؿ، الحياة، الصبح، سمائي، ماء، أزىار، أوراؽ، اليواء
فالشاعر اتخذ مف الطبيعة منيال يستقي منو األلفاظ التي تخدـ قصائده، فيذه 

. األلفاظ كانت ىي األنسب لرسـ الصورة، وكانت ذات داللة إيحائية مميزة
مرتعا لخيالو ومقيال ألفكاره، فكانت وحيا استميـ "فقد وجد أحمد بزيو في الطبيعة 

 ظميا وىدوء طميا، فكاف شعره وصوره ولوحاتو، فانتشى باىتزاز أزىارىا وانسياب جداوليا 
 (2)"فييا خالدا ولوحاتو فييا ناطقة

نظـ في أغراض شعرية شتى منيا يظير مف خالؿ األلفاظ السابقة أف الشاعر 
 .... الغزؿ و الزىد و الوطنيات 

 : الظواهر المغوية 
: بنية األفعال وداللتها في الديوان

ننا في ىذه الدراسة سنتطرؽ  تنقسـ األفعاؿ إلى أفعاؿ بسيطة وأخرى مركبة، وا 
. لدراستيا وبياف داللتيا

: الصيغ البسيطة - أ
ىي أبسط صيغ الثالثي المجرد الدالة عمى الماضي مف األفعاؿ لفظا : "صيغة فَفعَفلَف  -1

ومعنى، وتعد مف صيغ األفعاؿ العادية الدالة عمى ثبوت وقوع الحدث وانقضاء 

                                                           
 .43، 42، ص   فردوس القموب، أحمد بزيو(1)
 .35، ص  الصورة الشعرية عند ذي الرمة ،   عيود عبد الواحد العكيمي(2)
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الجمع، أو التفريؽ أو اإلعطاء، أو المنع، أو االمتناع  : ، ومف بيف دالالتيا زمنو
 (1)..."أو الغمبة والقير، أو التحويؿ

:  في معظـ قصائد الديواف، منيا قوؿ الشاعر (فَفعَفؿَف )قد وردت صيغة و 
 (2)وتفرعت ىذي النفوس مواىبا     المحاسف في النفوس حدائقا زرع   

. فالفعؿ زرع ىنا كاف داال عمى ثبوت وقوع الحدث
 

: وفي موضع آخر يقوؿ
 (3)الجسور لنا، فكاف لنا أباد ـ     الزماف لو صدى نطؽ  قؼ مثؿ مف 

 . حركة وثبوت وقوع الحدث أما الفعؿ نطؽ في ىذا البيت كاف داال عمى اؿ
: ويوظؼ صيغة فَفعَفؿَف أيضا في قولو

 (4) الدموع ودفئيا فدىاناشرح         وتأوه القمب اليتيـ مرارة 
. ىنا أيضا تدؿ عمى ثبوت وقوع الحدث

: وفي قولو أيضا
. (5)رردنشر المحاسف كالكواكب واؿ      ما أجمؿ القمب السميـ إذا نوى

. نشر عمى وزف فَفعَفؿَف دلت عمى اإلعطاء
وىي مف صيغ الثالثي المزيد بحرؼ واحد، وتنعت بصيغة مضاعؼ : "صيغة فَفعَّعلَف  -2

 (6)".السمب العيف، ومف داللتيا التكثير، واإلزالة و
: وتظير ىذه الصيغة في قوؿ الشاعر

                                                           
            ،2010، 1، ط ، سوريا ، دمشؽ ، دار التكويف "دراسة تطبيقية" عمـ العنونة  ،عبد القادر رحيـ:  ينظر(1)
 .130-129 ص   
 . 9ص   أحمد بزيو ، فردوس القموب ، (2)

 . 8ص   المصدر نفسو ، (3)
 . 60ص   المصدر نفسو ، (4)
 .47ص   المصدر نفسو ، (5)
 .136-132، ص المرجع السابؽ  ، عبد القادر رحيـ:  ينظر(6)
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 دوف عممي ولت  ثـ 
. ولت ىنا جاءت لمداللة عمى اإلزالة

 : و في قولو 
 وجميع ما تيواه خذه مكاسبا    تجد في نبعو ما تشتييفتش  

 جاءت لفظة فتش لمداللة عمى التكثير 
 : و في موضع آخر يقوؿ 

 بوصفة شاؼ يأسي ينطرح  عجؿ      يا قارئ الكؼ إف اليأس يغمرني
. عجؿ ىنا دلت عمى التكثير

، وتضعيؼ عينو، فيذه الصيغة ليا خمس (بزيادة التاء في أولو): "صيغة تَففَفعَّعلَف  -3
 (1)".، والتجنب والطمب المطاوعة، والتكمؼ واالتخاذ: معاني ىي

: يقوؿ الشاعر
 (2) مف دمعنا أنياروتدفقت   في الحيف كؿ نفوسنا تأثرت و 

 دلت صيغة تفعؿ في ىذا البيت عمى المطاوعة 
 :و في قولو 

 (3) ىذي النفوس مواىباوتفرعت   زرع المحاسف في النفوس حدائقا  
 دلت لفظة تفرعت ىنا عمى المطاوعة 
:  وفي موضع آخر لصيغة تَففَفعَّؿَف يقوؿ

 نص الجفاء تأبط   
 دلت لفظة تأبط عمى التكمؼ 

 
 

                                                           
 .78-77، ص 1995،   دط ، بيروت،  محمد محي الديف عبد الحميد، دروس التصريؼ، المكتبة العصرية، صيدا(1)
  . 5، ص أحمد بزيو ، فردوس القموب  (2)
 . 9، ص المصدر نفسو  (3)
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 :وفي قولو 
 (1) إلى اهلل يا سيديتضرع   

 كانت داللة الفعؿ تضرع ىنا لمتكثير في حدوث الفعؿ 
 : وفي قوؿ الشاعر أيضا 

 (2)حطت عمى كبدي غدا وليانا      تؼرؼ الدموع ورتوطنت   يا مف 
 .صيغة تفعؿ ىنا دلت عمى اإلتخاذ 

 : وحيف يقوؿ 
تبحر    

   فأنت الذي في جميع الخطى 
 (3)تأخر   قد 

 . دلت لفظة تبحر و تأخر ىنا عمى التكثير في حدوث الفعؿ 
  البنى الصرفية المتكونة مف أداة جـز أو نيي "ونعني بيا :  الصيغ المركبة - ب

 (4). "(ال أفعؿ)أو  (ال تفعؿ)أو  (لف يفعؿ)فعؿ مضارع نحو + أو نفي 
:  (ال تفعؿ) في صيغة وكمثاؿ عمى ذلؾ قوؿ الشاعر

 تسمني ال 
 (5) إف ليمى في عيوني

. ىنا لجأ الشاعر إلى النيي ليعبر عف حبو لميمى وخوفو عمييا
:  (ال أفعؿ) يقوؿ في صيغة و

 أطيؽ البعد عنيا ال   

                                                           
 . 31،    أحمد بزيو ، فردوس القموب (1)
  . 60ص   ،  المصدر نفسو (2)
 . 61، ص   المصدر نفسو(3) 
 .146، ص "دراسة تطبيقية" عمـ العنونة  ،  عبد القادر رحيـ(4)
 . 5ص  أحمد بزيو ، المصدر السابؽ ، (5)
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. ليعبر عف عواطفو ومشاعره تجاه حبيبتو وعمؽ معاناتو"  ال " النفي أداة وظؼ الشاعر 
:  (ال تفعؿ) في صيغة وحيف يقوؿ

 (1)تبؾ يا موطني مف ضياعال    ؼ
. ليؤكد كالمو وىو ينيي أف يبكي وطنو مف الضياع"  ال "جاء الشاعر باألداة 

:  (ال تفعؿ) وفي موضع آخر يقوؿ
تقؿ اآلف ال ؼ
 تتركني ال

. مرتيف ليدؿ بيا عمى النيي"  ال " األداة استخدـ الشاعر 
:  وفي موضع آخر يقوؿ الشاعر
   فضيعت وقتا عزيزا طويال 

 (2)   ولـ أتشاءـ
. جـز الفعؿ  ؿ" لـ" ىنا الشاعر استعمؿ 

:  وفي موضع آخر يقوؿ
   ولف أستحي إف ذكرت بجمع 
 (3)   ولف أستحي إف تحديت جمعا

.   ؿفي كال البيتيف لنفي الفع" لف "ىنا جاءت 
:  (ال تفعؿ) في صيغة ويقوؿ أيضا
   قولي لنا 
   ال تخذلوا 
 (4)   ال تيأسوا

                                                           

 . 32ص أحمد بزيو ، فردوس القموب ، (1) 
 .  20ص المصدر نفسو ، (2) 
 .  23 ، 22ص  المصدر نفسو ، (3)
 .  36ص  المصدر نفسو ، (4)
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 . دلت صيغة ال تفعؿ ىنا عمى النيي 
  : بنية األسماء وداللتها في الديوان

تتميز لغتنا العربية عف باقي المغات بأنيا لغة اشتقاقية ومتنوعة وليا رصيد لغوي 
وصيغ المشتقات التي  ، ثري ومتميز، وىذا ما سنتطرؽ إليو في دراستنا لممشتقات

ة المشبية، صيغة ؼاسـ الفاعؿ، اسـ المفعوؿ، الص ): سنتناوليا في ىذا الفصؿ ىي
. (المبالغة، اسـ التفضيؿ

  ىو ما اشتؽ مف مصدر المبني لمفاعؿ لمف وقع منو الفعؿ: "اسم الفاعل -1
 .أو تعمؽ بو 

، ومف غير الثالثي عمى زنو مضارعو بإبداؿ حرؼ  فاعؿ:  ويصاغ مف الثالثي عمى زنو
 (1)."المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبؿ اآلخر

وتستعمؿ صيغ اسـ الفاعؿ لدالالت متنوعة، فيي ال تقتصر عمى داللة اسـ الفاعؿ 
نما تدؿ عمى الصفة المشبية واسـ المفعوؿ . فحسب، وا 

: استخدـ الشاعر اسـ الفاعؿ في قولو
  رائعا كـ كنت فينا 

 :ؿ ، وورد  الوزف  نفسو في قولو عمى وزف فاع ورد اسـ الفاعؿ ىنا  
 (2) الحكـالعاقؿفاسمع مقالي وأنت  يا أفضؿ الخمؽ أرجو أف تصدقني 

 " : ىمسات العيوف " و يقوؿ في قصيدة 
 (3)  أـ جئت تحشر في ىواؾ ىوانا أـ عدت تسعى لمثبات و صابرا 
 صابرا كانت عمى وزف فاعؿ 

:  في قولو كما جاءت ىذه الصيغة عمى وزف الجمع
                                                           

  محمد بف عبد المعطي : قدـ لو و عمؽ عميو ،  ، شذ العرؼ في فف الصرؼ أحمد الحمالويبف  أحمد بف محمد (1)
 .121ص ػت ، . ط ، د. دار الكياف ، الرياض ،  د 

 . 107، ص بزيو ، فردوس القموب  أحمد (2)
 . 57، ص  المصدر نفسو  (3)
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 لمحصار الرافعوف   نحف القضاة 
 (1) بالديارالعائدوف   نحف الغزاة 

 : وفي موضع آخر يقوؿ 
قادموف    يا موطف اإلسراء نحف 

نالحظ ىنا أف صيغة اسـ الفاعؿ كانت عمى وزف الجمع لمداللة عمى أف الفعؿ ال يقـو بو 
نما تشترؾ فيو جماعة، وىذا ما نجده في قولو أيضا :  فرد بعينو وا 

 جاىزوف   نحف الشباب اليـو دوما 
المجيوؿ لمداللة عمى حدث  (المبني)ىو صفة تؤخذ مف الفعؿ  : "اسم المفعول -2

   وقع عمى الموصوؼ بيا عمى وجو الحدوث والتجدد ال الثبوت والدواـ، كمكتوب
 (2)".ومكـر ومنطمؽ بو

: ولـ ترد صيغة اسـ المفعوؿ بكثرة إال في مواضع منيا قوؿ الشاعر
 (3) بنفسجيمكشوؼ   الذي ىيجتو بنعؿ 

، وىذا لمداللة عمى وقوع الفعؿ عمى الموصوؼ  جاءت كممة مكشوؼ عمى وزف مفعوؿ
. النعؿ المكشوؼ: وىو ىنا

:  يقوؿ وفي موضع آخر
 (4) فسكتت حينا أشتكي أحيانا  مشحونة   كـ أختفي ومواجعي 

.  ىنا مشحونة جاءت عمى وزف مفعولة
وىي صفة تؤخذ مف الفعؿ الالـز لمداللة عمى معنى قائـ : "الصفة المشبهة -3

 .بالموصوؼ عمى وجو الثبوت ال عمى وجو الحدوث
 

                                                           
 . 41، ص بزيو ، فردوس القموب أحمد (1)
 .157، ص "دراسة تطبيقية" عمـ العنونة  ، عبد القادر رحيـ(2)
 . 87، ص  المصدر السابؽ أحمد بزيو ، (3)
 . 57، ص  المصدر نفسو (4)
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. ، وسميت بالمشبية ألنيا تشبو اسـ الفاعؿ في المعنى(1)" كحسف وصعب وأسود وأكحؿ
":  أنا " قولو في قصيدة ذلؾوقد وظؼ أحمد بزيو الصفة المشبية بكثرة و مثاؿ 

 (2)العزيز   وفي زفرات 
". فعيؿ"جاءت لفظة العزيز ىنا صفة مشبية عمى وزف 

: وفي موضع آخر يقوؿ
.  وطيبجميؿ   وأصحب كؿ 

. أيضا" فعيؿ"لفظة جميؿ عمى وزف 
 جديد   أغنيؾ في كؿ يـو 

". فعيؿ"جديد أيضا صفة مشبية عمى وزف 
ىي أسماء تشتؽ مف األفعاؿ لمداللة عمى معنى اسـ الفاعؿ : "صيغة المبالغة -4

 (3)".بمقصد المبالغة
: وتأتي عمى سبيؿ المبالغة والتكثير، وليذه الصيغة أحد عشر وزنا كميا سماعية وىي"

. (4)"فَفعَّاؿ، ِمْفعَفاؿ، ِفعِّيؿ، وفَفعَّالَفُة، ِمْفِعيؿ، فَفُعوُؿ، فَفِعيُؿ، فَفٍعُؿ، وفَفعَفاؿ، وُفعُّوؿ، فَفْيُعوؿ
  :" وأتموا الحج والعمرة هلل "ففي قوؿ الشاعر في قصيدة 

 مدرارزرناؾ طيبة شوقنا          جئناؾ مكة والمنى في حجنا
. مدرار لغرض التكثير والمبالغة: وردت ىنا صيغة المبالغة عمى وزف مفعاؿ

:  وفي موضع آخر يقوؿ
 (5)نصار فاهلل في أعمالنا    يا خالقي نياتنا في ديننا 

نصار : وردت الصيغة ىنا عمى وزف فعاؿ

                                                           
 .185 ص ، ، "دراسة تطبيقية" عمـ العنونة  ،عبد القادر رحيـ (1)
 . 21 ص  أحمد بزيو ، فردوس القموب ، (2)
 .121، ص  ، شذ العرؼ في فف الصرؼ أحمد الحمالويبف  أحمد بف محمد (3)
 .160، ص  ، المرجع السابؽ عبد القادر رحيـ (4)
 . 6ص  أحمد بزيو ، المصدر السابؽ ، (5)
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:  وفي قولو أيضا
 عمى جيدنا والخيار شييداويبقى الزماف 

. شييدا ىنا جاءت عمى وزف فعيؿ
ما نستنتجو ىو أف أحمد بزيو أكثر مف استعماؿ صيغة المبالغة أوجزناىا نحف في بعض 

. القصائد، كانت كميا تدؿ عمى المبالغة والتكثير، وقد تنوعت صيغيا في كؿ مرة
ىو اسـ يصاغ مف الفعؿ الثالثي المتصرؼ المبني لممعمـو : "اسم التفضيل -5

: وزاد أحدىما عمى اآلخر فييا مثؿ، لمداللة عمى أف شيئيف اشتركا في صفة 
 (1)" خميؿ أعمـ مف سعيد وأفضؿ منو

... أفضؿ، أجمؿ، أحسف: غة أَفْفعَفؿَف مثؿيويأتي اسـ التفضيؿ عمى ص
 :"غنى الوصاؿ "وقد ورد في شعر أحمد بزيو، قولو في قصيدة 

.  فاسمع مقالي وأنت العاقؿ الحكـ الخمؽ أرجو أف تصدقني أفضؿ يا 
.   ىنا جاءت لتفضيؿ شخص معيف دوف الخمؽ جميعاأفضؿفصيغة 

:  " الجماؿ "وفي قوؿ الشاعر في قصيدة 
 اإلحساف حيف تقربا ألطؼما       ما أسعد األياـ حيف نعيشيا 

في ىذا البيت تدؿ عمى التفضيؿ أي تفضيؿ األياـ التي يعيشيا " ألطؼ "و" أسعد "صيغة 
. واإلحساف الذي وصفو بالمطؼ

: وفي موضع آخر يقوؿ
 اما أرشد المستدرؾ المتأدب   ص  ىذي الحياة مساوئ ونقائ            

فجاء بصيغة اسـ التفضيؿ ،  ففي ىذا البيت يرى الشاعر أف الحياة ناقصة وفييا مساوئ
أي تمييز شخص وتفضيمو عف باقي ليميز اإلنساف المتأدب عف غيره ، " أرشد"

. األشخاص
يتضح لنا مما تقدـ أف الشاعر نوع في صيغ المشتقات و كؿ صيغة حممت دالالت 

 . متنوعة 

                                                           
 .162، ص "دراسة تطبيقية" عمـ العنونة  ،  عبد القادر رحيـ(1)
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 كشفت دراستنا لشعر أحمد بزيو خصائصو الفنية ، وأضفت عميو مسحة من التميز     

و الجمال ، وانطالقا مما تقدم وفي ختام ىذا البحث نصل إلى استعراض أىم النتائج التي 
                                                                                           :توصمنا إلييا 

.          الشاعر أحمد بزيو نوع في الموضوعات و مزج بين القصيدة العمودية و الحرة  -
في القصائد العمودية ، أما " البسيط " و " الكامل "  بحرمنيا نوع في البحور الشاعر  -

، كما قد أدخل عمييما بعض التغيرات " الرجز" في القصائد الحرة فقد نظم وفق بحر
 .لمضرورة الشعرية 

التزم الشاعر قافية موحدة في القصائد العمودية  ، أما في القصائد الحرة فقد نوع فييا بين  -
 ، وىذا ما نتج عنو تنوع في حرف الروي  ـ... متداركة ، متراكبة ، متواترة 

 عمى  بذلك نوع الشاعر في التكرار من تكرار الحرف و الكممة و الجممة أو العبارة ليدل -
.                                                                                               التأكيد

 أحمد بزيو في جميع أنواع التكرار و استطاع بيذا األسموب أن يحقق غاية فنية نوع -
 . جمالية ، كما أضاف إلى لغتو الشعرية رقيا ينم عمى تمكنو و قدرتو عمى اإلبداع

 .                          كما وظف أسموب التوازي مما أضفى عمى قصائده إيقاعا مميزا  -
و قد شكمت الصورة الشعرية في شعر أحمد بزيو أساسا ميما تقوم عميو القصيدة و ىذا  -

.                                                                  ما تبين لنا بشكل جمي في صوره 
تميزت الصورة اإلستعارية لدى أحمد بزيو عن سواىا ، ذلك بقدرتيا عمى التصوير      - 

.                                           و ىذا ما زاد المغة جماال أبعدىا عن الجمود و الرتابة 
  .وظف الشاعر في قصيدتو التشبيو البميغ بغية تقريب المعنى بأسموب بالغي مميز  -
 أضفت الكناية في ديوان الشاعر بصمة خاصة ، من خالل ايصال المعنى بطريقة -

.                                                                                            غير مباشرة 
.                                      يمثل الرمز جمالية من جماليات التناص من خالل التمميح  -
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 لغة الشعر كانت بسيطة في ألفاظيا عميقة في معانييا ، و كانت كمماتيا مشحونة  -
باأللم و العذاب تارة ، و بالتحدي و الصمود تارة أخرى ، معبرة في ذلك عن موضوعات 

.                                                                                 و تجارب متنوعة 
 نوع الشاعر في معجمو الشعري ، و جاء كمو مالزما لحالتو النفسية و معبرا عن  -

.                                                                                         عواطفو و أحاسيسو 
.               َفعَّل : َفَعَل ، َتفعَّل ، و أقميا ورودا صيغة : أكثر الصيغ ورودا في الديوان ىي  -
 أما صيغ األسماء فقد جاءت صيغة اسم الفاعل عمى وزن المفرد و الجمع و كانت  -

.                                     كثيرة الورود مقارنة باسم المفعول الذي كان أقل حضورا 

مفعال ، فعَّال ، فعيل ، وكميا :  وردت صيغة المبالغة في الديوان بأوزان متعددة ىي -
.                                                                                  كانت لمداللة عمى المبالغة 

: المشتقات ورودا في الديوان ، و وردت عمى الصيغ التالية   الصفة المشبية أكثر -
.                                                                     فعيل  فاعل ، لمداللة عمى الصفة 

.                  كما نالحظ ورود اسم التفضيل في الديوان  و ذلك لمداللة عمى المفاضمة  -
و يبقى شعر أحمد بــــزيو ميدانا خصبا يتوفر عمى كثير من العطاءات ، و مفتاحا 

.                                                                                  لدراسات أخرى 
وفي الختـــــــــــــــــــــام  أرجو من اهلل سبحانو و تعالى أن نكون قد وفقنا في ىذه الدراسة التي 
نبتغي من خالليا خدمة شعرنا الجزائري ، فإن أصبنا فبفضل اهلل ثم عون األستاذ و إن 
أخطأنا فمن أنفسنا ، و أ خيرا ال يسعنا في ىذا المقام إال أن نحمد اهلل و نشكره و نسألو 

 .   التــــــــــــــــــوفيق 
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 بسيدي خالد والية بسكرة ، تعمم  1958 مارس 11في " أحمد بزيو" ولد الشاعر     

 رحمو ـــو حفظ القرآن الكريم في كتاب المسجد الشرقي بمسقط رأسو عمى يد والده اإلمام ـ
بسيدي خالد ، و دروس " حويمي بمعباسي " تعمم دروس اإلبتدائية في مدرسة ،ـ ــــاهلل 

بأوالد جالل ، و دروس التعميم الثانوي " نعيم النعيمي " التعميم المتوسط بمتوسطة الشيخ 
بباتنة  " خديجة "ببسكرة ، واصل دراستو في معيد " العربي بن مييدي " بثانوية   

و تخرج منو أستاذ أدب عربي ، و دّرس في المعيد األصمي و الشؤون الدينية ـ فرع 
خالد بن " سيدي خالد ـ ، ثم أدى الخدمة الوطنية ، و عاد بعد ذلك إلى التعميم بمتوسطة 

.                                                                                                 في سيدي خالد " الوليد 
شقرة " واصل دراستو منتدبا بالمدرسة العميا لألساتذة ، و عمل أستاذ أدب عربي بثانوية 

.                                                                          بسيدي خالد " بن صالح 
تحصل عمى شيادة الماجستير بمعيد المغة العربية و آدابيا بالجامعة المركزية بالجزائر 

بباتنة ، باإلضافة " الحاج لخضر " العاصمة ، دّرس بقسم المغة العربية و آدابيا بجامعة 
إلى تكميفو كمساعد لرئيس قسم المغة العربية و آدابيا بكمية األدب ـ ممحقة بريكة ـ إلى 

.                                                                                                جانب التدريس 
 عاما في شتى مراحل التعميم رافقتيا أنشطة  38ىذه المسيرة المينية التي أوشكت عمى 

:                                                                                   و ميام أخرى منيا 
ـ انتخب عضوا في المجمس الشعبي البمدي منتصف الثمانينات و رئيس جمعية ثقافية في 

.                                                                                         ذلك الوقت 
ـ نشر كثيرا من المقاالت خصوصا في التسعينات عمى صفحات الجرائد ، و شارك في 

: كثير من الممتقيات الوطنية و الدولية  ، كما شارك في كثير من الحصص اإلذاعية 
  .اإلذاعة الوطنية بالعاصمة ، و إذاعة بسكرة ، و إذاعة جيجل ، وكذا القناة التمفزيونية
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:                                                                             لو أربعة دواوين شعرية 
ـ روضة الغناء                                                                                     

ـ فردوس القموب                                                                                          
ـ المؤلؤ المنثور                                                                              

ـ نبضات اليوى                                                                                    
كما لو العديد من األعمال النثرية                                                                  

 و توجد مجموعة 2008و صدرت ىذه المجموعات الشعرية بدعم من وزارة الثقافة عام 
 ." نفحات وجدانية "  تحت الطبع بعنوان
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                                                                       . كرش عف نافعالقرآف الكريـ بركاية *
                                                                                                                : المصادر: أوال  -
.  ـ 2008 ، 1ػ أحمد بزيك ، فردكس القمكب ، ط/1

ياسيف : ػ  الثعالبي ، فقو المغة ك أسرار العربية ، شرحو ك قدـ لو ككضع فيارسو /2
  .  ـ2002ط ،  .األيكبي ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيركت ، د

محمد : ػ أبك الحسف حاـز القرطاجي ، منياج البمغاء ك سراج األدباء ، تحقيؽ /3
.  ت . ط ، د .الحبيب بف خكجة ، دار الغرب اإلسالمي ، بيركت ، د

     1ػ  ابف سناف الخفاجي ، سر الفصاحة ، دار الكتب العممية ، بيركت ، ط/4
.                            ـ 1982

: عباس عبد الساتر ، مراجعة : ػ ابف طباطبا العمكم ، عيار الشعر ، شرح ك تحقيؽ/5
.    ـ1982 ، 1نعيـ زرزكر ، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف ، ط

عبد المجيد : ػ ابف عبد ربو الفقيو أحمد بف محمد األندلسي ، العقد الفريد ، تحقيؽ /6
.  ـ1983 ، 1 ، ط6الترحيني ، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف ، ج

عبد السالـ ىاركف : ػ أبك عثماف عمر بف بحر الجاحظ ، الحيكاف ، تحقيؽ ك شرح /7
.  ـ 1966 ، 3دار التراث العربي ، بيركت  ، ج

عمي الحسف ابف رشيؽ القيركاني ، العمدة في محاسف الشعر ك آدابو ك نقده   ػ أبك/8
 5،  ط1محمد محيى الديف عبد الحميد ، دارالجيؿ ، بيركت ، لبناف ، ج: تحقيؽ 
.                                                 ـ 1981

محمكد محمد شاكر ، مكتبة : عبد القاىر الجرجاني ، دالئؿ اإلعجاز ، تحقيؽ ػ /9
                                                                                           .  ـ 1989 ، 2الخانجي ، القاىرة ، ط
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:        المراجع : ثانيا 

 عباس ، فف الشعر ، دار صادر ، بيركت ، دار الشركؽ ، عماف ، إحسافػ /10
               .                        ـ 1996 ، 1 ط األردف 

  :أحمد الحمالكم ، شذا العرؼ في فف الصرؼ ، تقديـ ك تعميؽبف ػ أحمد بف محمد /11
.              ت .ط ، د.عبد المعطي ، دار الكياف ، الرياض ، دبف محمد 

  ػ أحمد مطمكب ، فنكف بالغية ػ البياف ، البديع ػ ، دار البحكث العممية ، الككيت /12
.  ـ 1975 ، 1ط

.  ـ2010 ، 1ػ إياد محمد صقر ، معنى الفف ، دار المأمكف ، عماف ، األردف ، ط/13

: ػ أيمف أميف عبد الغني ، الكافي في البالغة ػ البياف ك البديع ك المعاني ػ ، تقديـ /14
.                                                                  ت . ط ، د.رشدم طعيمة ، فتحي حجازم ، دار التكفيقية لمتراث ، القاىرة ، د

 ، بنية الجممة الطمبية ك داللتيا في السكر المدنية ، دار اليدل ، عيف قػ بمقاسـ دؼ/15
.                                                ـ2008 ، 1مميمة ، ج

  ػ   جابر عصفكر ، الصكرة الفنية في التراث النقدم ك البالغي عند العرب /16
.   ـ1992 ، 3المركز الثقافي العربي ، بيركت ، ط 

  ػ جالؿ الديف محمد بف عبد الرحماف بف عمر بف أحمد بف محمد الخطيب القزكيني /17
 شمس إبراىيـ: اإليضاح في عمـك البالغة ػ المعاني ك البياف ك البديع ػ ، كضع حكاشيو 

.                                                          ـ2003 ،  1الديف ، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف ،   ط

  ػ حسف الغرفي ، حركية اإليقاع في الشعر المعاصر، افريقيا الشرؽ ، الدار البيضاء /18
.                ـ 2001ط ، . المغرب ، د 
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ػ عبد الحميد بف ىيمة ، البنيات األسمكبية في الشعر الجزائرم المعاصر ػ شعر /19
.  ـ 1998 ، 1الشباب أنمكذجا ػ ، دار ىكمة ، ط

ػ حسيف عمي الدخيمي ، البنية الفنية لشعر الفتكحات اإلسالمية في عصر صدر /20
.   ـ2011 ، 1اإلسالـ ، دار الحامد ، عماف ، األردف  ، ط

   2ػ خكلة طالب اإلبراىيمي ، مبادئ في المسانيات ، دار القصبة ، الجزائر  ، ط/21
.  ـ2000

                      Elgaػالدككالي محمد نصر،جامع الدركس العركضية ك القافية،منشكرات /22
.                                                             ـ 2001 ، 2فاليتا ، مالطا ، ط

ػ الربعي بف سالمة ، تطكر البناء الفني في القصيدة العربية ، دار اليدل ، عيف /23
.                                                                 ت .ط ، د.مميمة ، الجزائر ، د

   1ػ عبد الرحماف آلكجي ، اإليقاع في الشعر العربي ، دار الحصاد ، دمشؽ ، ط/24
.  ـ 1989

ػ عبد الرحماف تبرماسيف ، البنية اإليقاعية لمقصيدة المعاصرة في الجزائر ، دار /25
.                                        ـ 2003 ، 1الفجر ، القاىرة ط

ػ رشيد شعالف ، البنية اإليقاعية في شعر أبي تماـ ػ بحث في تجميات اإليقاع تركيبا /26
.                                                     ـ 2011 ، 1ك داللة ك جماال ػ ، عالـ الكتب الحديث ، إربد ، األردف ، ط

  ػ رمضاف الصباغ ، عناصر العمؿ الفني ػ دراسة جمالية ػ ، دار الكفاء /27
.  ـ 2004 ، 2اإلسكندرية ، ط
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  ػ أبك زكرياء يحيى عمي بف محمد بف الحسف الشيباني المعركؼ بالخطيب التبريزم /28
  إبراىيـ شمس الديف ، دار الكتب العممية : الكافي في العركض ك القكافي  ، تعميؽ 

.             ـ 2008 ، 2بيركت ، لبناف ، ط

ػ سامح الركاشدة ، فضاءات الشعرية دراسة في ديكاف أمؿ دنقؿ ، المركز القكمي /29
.                                   ت .ط ، د.لمنشر ، إربد ، األردف ، د

ػ سامية راجح ، تجميات الحداثة الشعرية في ديكاف البرزخ ك السكيف لمشاعر عبد اهلل /30
.             ـ 2010 ، 1حمادم ، عالـ الكتب الحديث ، لبناف ، ط

ػ سعد بك فالقة ، شعر الصحابة ػ دراسة مكضكعية فنية ػ ، منشكرات بكنة لمدراسات /31
.             ـ 2007 ، 1ك النشر ، عنابة ، الجزائر ، ط

 ػ أك السعكد سالمة أبك السعكد ، البنية اإليقاعية في الشعر العربي ، دار العمـ /32

.                    ـ 2009ط ، . ك اإليماف ، كفر الشيخ ، مصر ، د

  طاقاتيا اإلبداعية  ك ػ السعيد الكرقي ، لغة الشعر العربي الحديث مقكماتيا الفنية/33
.                                                     ـ 2007ط ، . دار المعرفة الجامعية ، األزريطة ، اإلسكندرية ، د

  ػ سالـ عمي الفالحي ، البناء الفني في شعر ابف جابر األندلسي ، دار غيداء/34
 .      ـ 2013 ، 1عماف ، األردف ، ط

ػ سمماف عمكاف العبيدم  البناء الفني في القصيدة الجديدة ،  ػ قراءة في أعماؿ /35
.             ـ 2011  1 إربد ، األردف ، ط محمد مرداف الشعرية ػ ، عالـ الكتب الحديث 

، عالـ " قصائد" ػ سمير سحيمي ، اإليقاع في شعر نزار قباني مف خالؿ ديكاف /36
.    ـ 2010 ، 1الكتب الحديث، إربد ، األردف ، ط
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المكتبة  ،ػ السيد أحمد الياشمي ، جكاىر البالغة في المعاني ك البياف ك البديع /37
  . ت .ط ، د.العصرية ، صيدا ، بيركت ، د

  ػ شعباف صالح ، مكسيقى الشعر بيف اإلتباع ك اإلبتداع ، دار غريب ، القاىرة /38
.                                     ـ 2007ط ، .د

  ػ شكرم عزيز ماضي ، في نظرية األدب ، المؤسسة العربية لمدراسات ك النشر /39
.  ـ 2005 ، 1بيركت ، لبناف ، ط

 ـ  2002ط ، .ػ صالح فضؿ ، مناىج النقد المعاصر ، افريقيا الشرؽ ، المغرب ، د/39

   1ػ صالح فضؿ ، نظرية البنائية في النقد األدبي ، دار الشركؽ ، القاىرة ، ط/40
.                                   ـ 1998

ػ طالب محمد اسماعيؿ ، عمراف اسماعيؿ فيتكر ، قراءة جديدة لنظاـ التكرار في /41
.                          ـ 2007ط ، .البناء الصكتي لإلعجاز القرآني ، دار زىراف ، عماف ، األردف ، د

ػ طاىر مسعد الجمكب ، بناء القصيدة الحديثة في أعماؿ عبد العزيز المقالح ، مجد /42
 المؤسسة الجامعية لمدراسات ك النشر ،  

ػ عدناف حسيف قاسـ  اإلتجاه األسمكبي البنيكم في نقد الشعر العربي  الدار العربية /43 
.                                   ـ 2001ط ، . لمنشر ك التكزيع ، مدينة نصر، د 

  ػ عز الديف اسماعيؿ ، الشعر العربي المعاصر قضاياه ك ظكاىره الفنية ك المعنكية /44
. ت .  ، د 3دار الفكر العربي ، ط

عمـ المعاني البياف ، البديع ػ دار ، ػ عبد العزيز عتيؽ ، في البالغة العربية  /45
. ت .ط ، د .النيضة العربية، بيركت ،  د 
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المؤسسة العربية لمدراسات   ، ػ عمكم الياشمي ، فمسفة اإليقاع في الشعر العربي/46

.                                                      ـ 2006 ، 1ك النشر، بيركت ، لبناف ، ط 

ػ عمي مراشدة ، بنية القصيدة الجاىمية ػ دراسة تطبيقية في شعر النابغة الذبياني ػ /47
.                                               ـ 2006 ، 1عالـ الكتب الحديث ، إربد ، األردف ، ط

ػ عماد عبد يحيى ، البنى ك الدالالت في لغة القصص القرآني ػ دراسة فنية ػ ، دار /48
.                                                   ـ 2009 ، 1دجمة ، عماف ، األردف ، ط

  ػ عمر مييبؿ ، البنيكية في الفكر الفمسفي المعاصر ، ديكاف المطبكعات الجامعية /49
. ت  . ط ، د . الجزائر ، د

  ػ عيكد عبد الكاحد العكيمي ، الصكرة الشعرية عند ذم الرمة ، دار صفاء ، عماف /50
.   ـ 2010 ، 1األردف ، ط

  ػ عيسى ابراىيـ السعدم ، الشافية في العركض ك القافية ، دار عمار ، عماف /51
.            ـ 2010 ، 1األردف ، ط

  ػ فاتح عالؽ ، مفيـك الشعر عند ركاد الشعر الحر ، إتحاد الكتاب العرب ، دمشؽ /52
.      ـ 2005ط ، . سكريا ، د 

  ػ فتحي بكخالفة ، شعرية القراءة ك التأكيؿ في الركاية الحديثة ، عالـ الكتب الحديث /53
.   ـ 2010 ، 1إربد ، ط

  ػ عبد القادر رحيـ ، عمـ العنكنة ػ دراسة تطبيقية ػ ، دار التككيف ، دمشؽ ، سكريا  /54
.            ـ 2010 ، 1ط
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ػ قدكر عبد اهلل ثاني  ، سيميائية الصكرة ػ مغامرة سيميائية في أشير اإلرساليات /55
.     ت . ط، د. البصرية في العالـ ػ ، مؤسسة الكراؽ لمنشر ك التكزيع ، عماف، األردف، د

  ػ محمد عبد اهلل القاسمي ، التكرارات الصكتية في لغة الشعر ، عالـ الكتب الحديث /56
.  ـ2010 ، 1إربد ، األردف ، ط

ػ محمد خطابي ، لسانيات النص ػ مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب ػ ، المركز الثقافي /57
.                               ـ 2006 ، 2العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط

ػ محمد عمكاف سالماف ، اإليقاع في شعر الحداثة ػ دراسة تطبيقية ػ دار العمـ ك /58
.                                                     ـ 2010 ، 1اإليماف ، كفر الشيخ ، مصر ، ط

ػ محمد العياشي كنكني ، شعرية القصيدة العربية المعاصرة ػ دراسة أسمكبية ػ ، عالـ /59
.                                               ـ 2010 ، 1الكتب الحديث ، األردف ، ط

   1ػ محمد غنيمي ىالؿ ، النقد األدبي الحديث ، دار نيضة ، القاىرة ، مصر ، ط/60
.                          ـ 2004

 قراءة في الخطاب الشعرم الصكفي ،ػ محمد كعكاف ، التأكيؿ ك خطاب الرمز /61
.            ـ 2010 ، 1العربي المعاصر ، عالـ الكتب الحديث ، عماف ، األردف ، ط

  ػ محمد محيى الديف عبد الحميد ، دركس التصريؼ ، المكتبة العصرية /62
.   ـ 1995ط ، .صيدا ، بيركت ، د 

  ػ محمكد عسراف ، البنية اإليقاعية في شعر شكقي ، مكتبة بستاف المعرفة /63
.           ـ 2006ط ، . اإلسكندرية ، د 

 ػ منير سمطاف الصكرة في شعر المتنبي ػ التشبيو ػ ، منشأة المعارؼ ، اإلسكندرية /64
.         ـ 2002ط ، . مصر ، د
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.                                             ـ 2010 ، 1ػ مؤيد عباس حسيف ، البنيكية ، دار رند ، دمشؽ ، سكريا ، ط/65

 ػ نازؾ المالئكة ، قضايا الشعر المعاصر ، دار العمـ لممالييف ، بيركت ، لبناف /66
.         ـ 1978 ، 5ط

   1ػ عبد الكاحد حسف الشيخ ، البديع ك التكازم ، مكتبة اإلشعاع الفنية ، مصر ، ط/67
.             ـ 1999

ػ الكلي محمد ، الصكرة الفنية في الخطاب البالغي ك النقدم ، المركز الثقافي /68
.                                                 ـ 1990 ،  1العربي ،  بيركت ، لبناف ، ط

  ػ عبد الكىاب جعفر، البنيكية بيف العمـ ك الفمسفة عند ميشيؿ فككك ، دار المعارؼ  /69
.                                                  ـ 1989ط  ،     . اإلسكندرية ،  د

:                                         الكتب المترجمة  

عارؼ منيمنة ك بشير أكبرم ، منشكرات : ػ جاف بياجيو ، البنيكية ، ترجمة /70
.             ـ 1985 ، 4عكيدات ، بيركت ، باريس ، ط

محمد الكلي ك مبارؾ حنكف ، دار : ػ ركماف جاكبسكف ، قضايا الشعرية ، ترجمة /71
.                  ـ 1988 ، 1تكبقاؿ ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط

: ػ ليكنارد جاكسكف ، بؤس البنيكية ػ األدب ك النظرية البنيكية ػ ، ترجمة /72
.     ـ 2008 ، 2ثائر ديب ، دار الفرقد ، دمشؽ ، سكريا ، ط
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:                                                             المعاجم 

 أنيس ك آخركف ، المعجـ الكسيط ، مجمع المغة العربية ، مطابع دار إبراىيـػ /73
.                                   ، باب الصاد 2المعارؼ ، مصر ، ط

:  بف حماد الجكىرم ، الصحاح تاج المغة ك صحاح العربية ، تحقيؽ إسماعيؿػ /74
.                                                                  ـ 1990 ، 4 ، ط6أحمد عبد الغفكر عطار ، دار العمـ ، بيركت ، لبناف ، ج

 األبيارم ، دار إبراىيـ: ػ أبك منصكر محمد أحمد األزىرم ، تيذيب المغة ، تحقيؽ /75
.          ـ 1967ط ، .  ، د 15الكاتب العربي ، ج

عبد اهلل الكبير ك : ػ ابف منظكر جماؿ الديف أبك الفضؿ ، لساف العرب ، إعداد /76
.           ت . ط ، د . آخركف ، دار المعارؼ ، القاىرة ، مصر ، د 

:                                                 المجالت و الجرائد 

 في الخطاب الشعرم مف شمكلية النصية إلى خصكصية االتساؽ بشار ، إبراىيـػ /77
التجربة الشعرية ، مجمة المخبر ، قسـ األدب العربي ، جامعة بسكرة ، الجزائر ، العدد 

  .                      ـ 2010السادس ، 
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