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لتعيد النظر في جماليات  -في طيفيا الحداثي -جاءت القصيدة المعاصرة 
 ، الشعر العربي القديـ،  مف حيث ىو شعر انطمق فيو الشاعر القديـ مف المعمـو
مكتفيا في ذلؾ بما تمميو عميو رؤيتو البصرّية، فكاف ال يعدو أف يكوف شعر 

مقابل ذلؾ ظيرت القصيدة المعاصرة، التي انطمق فييا الشاعر  مشاىدة، وفي
مف فكرة المجيوؿ، و نعني بذلؾ أّف الشاعر ال يكتفي بمحاكاة الواقع الخارجي، 
بل ينفذ إلى دخيبلء ىذا العالـ، ويعمل عمى صياغتو مف جديد، صياغة تتآلف 

 مع رؤيتو الشعرّية، بوصفيا رؤية كونّية.

استراتيجية الشعر المعاصر، فإّننا نجد أّف ىذه االستراتيجية نظرنا في و إذا ما 
قائمة في األساس عمى مجموعة مف الفصائل الجمالّية يأتي في مقّدمتيا الكشف 
والتجاوز والغموض والفجائّية؛ أؼ الدىشة و الرفض وما إلى ذلؾ مف العناصر 

ر العاـ لبنية القصيدة األخرػ، التي تآلفت فيما بينيا لتشّكل لنا في النياية اإلطا
في عالـ الشعر المعاصر. وحيف نتأّمل الخطابات الشعرّية المعاصرة و السيما 
الخطاب الشعرؼ السورؼ فإننا نجد طائفة مف الشعراء المعاصريف كانوا قد عّجموا 

 بالتأسيس لجمالّية القصيدة المعاصرة، وفي طميعتيـ "نزار قباني" و "أدونيس". 

ممّيزة في اآلونة مف أبرز األقبلـ الشعرية الد القادر الحصني" الشاعر "عب عدوي
األخيرة، وقد مّكننا اطبلعنا عمى ديوانو " كأني أرػ " مف االشتغاؿ عمى 
جمالّيات شعر ىذا الشاعر، وىذا مف خبلؿ ىذه المقاربة المتواضعة لبنية 

لقصيدة في ديواف بنية اب " القصيدة في الديواف المذكور آنفا، فكاف بحثنا موسوما 
 كأني أرػ". 

ىذا الموضوع ىو محاولة طموحة لتقديـ المشيد الشعرؼ في شعر " عبد القادر 
الحصني " تقديما نقدّيا، وذلؾ مف خبلؿ دراسة مختمف البنى المييمنة في شعر 

 االشتغاؿ عمى البنية المغوّية و اإليقاعّية.سيقع الشاعر، حيث 

وثمة أىداؼ عديدة مف وراء إنجازنا ليذا البحث نذكر منيا: رغبتنا الجامحة في 
الكشف عف جمالّيات النص الشعرؼ لدػ الشاعر، ومف خبللو الكشف عف 
جماليات نموذج سورؼ، يضاؼ إلى ذلؾ تحميل مختمف البنى المكّونة لقصائد 
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ة لديو، وكذا معرفة الشاعر وىي تمّثل في الوقت نفسو المبلمح الجمالية لمقصيد
 طرائق التحويل مف المرئي إلى واقع شعرؼ بواسطة المغة والرؤيا.

عمى  تحتوؼ عمى ىندسة وتصميـ مادة ىذا البحث في خّطة منيجّية سنعمل 
 فصميف مذّيميف بخاتمة.

 ثبلث مستويات:  سندرسيا عمىإلى بنية المغة، حيث  سنتعرضفي الفصل األوؿ 

 المستوػ الداللي  -3المستوػ النحوؼ         -2المستوػ الصرفي       -1

التركيز عمى  بحيث سيكوف فيو مختمف الصيغ البسيطة  سنتناوؿالمستوػ األوؿ 
بدراسة الجممة وتحميميا  سييتـالسمات البارزة في الديواف، أّما المستوػ الثاني 

الحديث في المستوػ الثالث عمى مختمف الحقوؿ  سيكوف  وتصنيفيا. في حيف
 اللّية. الد

االشتغاؿ فيو منصبا عمى  يكوف لمبنية اإليقاعّية، ف سنفرده أما الفصل الثاني 
 دراسة الوزف والقافّية و مختمف مكونات البنية اإليقاعّية نحو: التوازؼ و التجنيس. 

المنيج  سيكوف في إنجاز ىذه المذّكرة،  سنعتمده ومف حيث المنيج الذؼ 
األسموبي المسيطر عمى الدراسة ألّنو األنسب في مقاربة بنية النص الشعرؼ، وال 

مف عطاءات المد السيميائي و المنيج اإلحصائي،  ستستفيدأنكر أّف الدراسة 
وذلؾ في سياؽ استقرائنا لبعض إشارات قصائد الديواف و محاولة إبراز معاني 

يحاءاتيا.  تمؾ اإلشارات وا 

البحث مف مصادر ومراجع عديدة، يأتي سيستفيد أما عف المصادر و المراجع، 
في مقّدمتيا ديواف الشاعر بوصفو مصدرا أساسيا، أما عف المراجع فنذكر كتاب " 
قضايا الشعر المعاصر" لمشاعرة الناقدة نازؾ المبلئكة، و كتاب " األسس 

ل، وكذا كتاب " البنية الجمالية في النقد األدبي" لمدكتور عز الديف سماعي
 اإليقاعّية لمقصيدة العربية المعاصرة في الجزائر" لمدكتور عبد الرحماف تبرماسيف.

ىذا و قد واجيتنا صعوبات عديدة في مسيرة انجازنا ليذا البحث فنذكر منيا: 
ىذه الصعوبات بفعل غموض المادة الشعرّية المشتغل عمييا. وقد تبلشت 
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مساعدة أستاذؼ المشرؼ الدكتور" عبد الرحماف تبرماسيف " الذؼ لـ يبخل عمّي 
بمبلحظاتو القّيمة و نصائحو السديدة. وال أنسى أستاذؼ المشرؼ األوؿ المرحوـ 
" عبد المجيد دقياني"  الذؼ كاف بالنسبة لي أبا و صديقا قبل أف يكوف أستاذا، 

 فسيح جنانو. رحمو ّللّا و أسكنو 

 

      " مف اجتيد و أصاب فمو أجراف و مف اجتيد ولـ يصب فمو أجر واحد" 
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 لمستوى الصرفي:ا

الكممة المفردة بتبياف وزنيا و عدد » يشكل ىذا المستوػ مساحة لدراسة بنية 
حروفيا و حركاتيا و ترتيبيا، و ما يعرض ذلؾ مف تغيير أو حذؼ، وما في 

. وىذا استنادا لمضوابط والقوانيف التي يقـو 1«حروؼ الكممة مف أصالة أو زيادة 
 عمييا ِعمـ الصرؼ.  

أصوؿ و قواعد تعرؼ بيا بنية الكممة: » عاـ ىو و عمـ الصرؼ في تعريفو ال
صيغيا األصمية و العارضة، وما يبلبسيا مف تغّير معنوؼ في مدلوليا، مصدره 
البناُء الُمحَدث، بالتصغير، أو النسبة، أو التثنية، أو الجمع، أو التأنيث، في 

صوتي  األسماء. والتحويل إلى الماضي والمضارع واألمر، في األفعاؿ. مف تغّير
بداؿ، في بنيتيا، مصدُره الظواىر التصريفية، كالتجريد، والزيادة، والحذؼ، واإل

  لبلبتداءدغاـ، والقمب المكاني، واإلمالة، والتحريؾ والتسكيف عبلؿ، واإلواإل
 .2«والوقف  والتخفيف، والتثقيل

االسـ »مف ىذا التعريف يتضح لنا أّف موضوع عمـ الصرؼ ينحصر في دراسة 
كف، والفعل المتّصرؼ، دوف ما عداىما، فالحرؼ بجميع أنواعو واالسـ المتم

 .3«المبني، واألفعاؿ الجامدة ال يجرػ البحث عنيا

حصائية رصدنا إمف ىذا األساس، كانت بداية الدراسة التطبيقية بنظرة  انطبلقاو 
مف خبلليا أكثر الصيغ البسيطة االسمية، والفعمية التي شّكمت بحضورىا ظاىرة 

نية عمى مستوػ قصائد ديواف " كأني أرػ ". محاوليف رصد عموـ التغيرات ف
 التي طرأت عمى  بنية الكممة وما ليا مف تداعيات داللية عميقة.               

 

 
                                                           

 .3ص  م، 0541، 3ط  ،ار الملم، دار بٌروت، لبناندمختصر النحو، عبد الهادي الفضلً:  -1
م،  0544المتجددة،  2، مكتبة المعارف، بٌروت، لبنان، طتصرٌف األسماء و األفعالفخر الدٌن لباوة:  -2

 .01ص
 بٌروت، صٌدا، والنشر، للطباعة العصرٌة المكتبة ،التصرٌف فً دروس: الحمٌد عبد الدٌن محً دمحم -3

 .4، صم 0551 لبنان،
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 بنية األفعال:

 : صيغة َفَعل

 ةفي قصائد الديواف في المرتبة األولى، حيث قّدرت نسب " فَعل" وردت صيغة 
%، فمّثمت أكبر نسبة مف حيث الحضور مقارنة بالصيغ  55.17حضورىا 

الفعمية األخرػ، و قد انضوت تحت ىذه الصيغة عّدة معاني و دالالت تبمورت 
 مع تكرار الشاعر لمجموعة مف األفعاؿ. 

كثر حضورا الفعل " رأػ " الذؼ شّكل بحضوره مفارقة ومف بيف ىذه األفعاؿ األ
القير والتطّمع إلى الحرية. ومف األمثمة التي جمعت بيف األلـ و األمل، و بيف 

 توّضح ذلؾ قوؿ الشاعر:

 سّدوا فمو بالورؽ المّتسخ بصور،
 وأصمُّوا أذنيو بخطب عْصَماواٍت،

 لكف بقيت عيناه
 القصف اليمجّي عمى المدِف، و ماذا يفعل ترياف

 1رأس الماِؿ بأجساد األطفاؿْ 

  وفي مثاؿ آخر يقوؿ الشاعر:

 أنقاض روحي ما بيف ترينيو 
 2وردًة لمنقاء لّما ُتدمَّْر 

الفعل " رأػ " بواقع سوداوؼ  ارتباطمف خبلؿ ىذه األبيات، يتجمى لنا بوضوح 
ـٍ، داس وبكل تباٍه عمى جسد الحرية، و نسف و بكل وقاحة  ـٍ غاش د بيدؼ ظال ُجسِّ
جميع معاني البراءة و الصفاء. و الشاعر في خضـ ىذه األحداث يؤّرخ ما يرػ 

 حروفيا كل معاني األلـ.  ثنايابكممات تحمل بيف  مريرمف خبلؿ ىذا الواقع ال

                                                           
 .  22، صم 2112سورٌا، ، مطبعة اتحاد الكتاب العرب، دمشك، دٌوان كأنً أرىعبد المادر الحصنً:  - 1
 .51، صالدٌوان - 2
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لى جانب ىذ بعيدة مرارة الواقع، ال رتوه الصورة المأساوية، الشاعر يخترؽ بنظوا 
يرسـ صورة موازية لمصورة األولى والتي َعكس مف خبلليا ل ،تتجاوز حدود األياـو 

ىذه المّرة كّل معاني األمل و التفاؤؿ، وبيذا تكوف رؤية الشاعر قد تجاوزت 
 و ىذا ما نجده في قولو:    حدود أرض الواقع لتحمق بعيدا في سماء الغد الحالـ، 

 نبعة ورٍد  رأيتوغًدا، إْف 
 تنفح العطرَ 

 1في ميبِّ الخرابِ 

 وفي مثاؿ آخر يوظف الشاعر الفعل " رأػ " في قولو: 

 طائر البرؽ الجديد سيرانيوجو أمي 
 يأخذ القدس إلى برِّ الشاـْ 

 بجناح مف عراؽٍ 
 وجناح مف يمفْ 
 2ويرػ فّي الوطف

األسطر الشعرية رسالة أمل ختـ بيا عبد القادر الحصني  ديوانو  لقد مّثمت ىذه 
". ىذه الرسالة التي لممـ الشاعر حروفيا مف عيوف أطفاؿ يتامى،  كأني أرػ  "

و ومف دموع أميات مفجوعات، ومف تراب أرض مغتصبة ، ونفخ فييا روح الغد 
 األمل لتعّمي في سماء ربوع الوطف العربي. 

اندرجت تحت صيغة " َفَعَل " والتي شّكمت ىي األخرػ ظاىرة ومف األفعاؿ التي 
 "، والذؼ ورد في قوؿ الشاعر:  بارزة نجد الفعل" قاؿ

 أخاطب ىذا الميل، أدعوه باسمو
 3ذؿ ػػػػػوؿ لو: نػػػعتو جيًرا .. أقػػػوأن

                                                           
 .52، صالدٌوان -1

.023 -022الدٌوان،  - 2 
 .013، صالدٌوان -3



 الفصل األوؿ                                                        بنية المغة

15 
 

جاء تكرار الفعل " قاؿ " في قصائد الديواف كتكثيف لداللة البوح التي تعترؼ  وقد
روح الشاعر، ىذه الداللة التي تتجمى في أفعاؿ أخرػ والتي جاءت أيضا عمى 

ـ.." ففعل البوح ال ى، رسَ ى، بكَ ؿ، حكَ ، سأَ وزف " فَعل " و مف بينيا: " قصَّ 
بمغ مف الكبلـ. وبيذا أمكننا القوؿ يرتبط بالكبلـ فقط؛  فكثيرا ما كاف الصمت أ

أّف ىذه األفعاؿ تتكّرس مدلوالتيا في النياية لُتحيل عف رغبة الشاعر الممحة في 
 التعبير عف واقعو وآمالو وأحبلمو.

 : صيغة َفِعلَ 

%. وقد ارتبط حضورىا 8.27 وردت صيغة " َفِعَل " في قصائد الديواف بنسبة 
ب(، ومف أمثمة : )سِير، نِسي، بِقي، سمِع، تعِ بتكرار مجموعة مف األفعاؿ أىميا

 ورود ىذه الصيغة ما جاء في قوؿ الشاعر:

 خطاؼ عمى  تعبت حسبي، فقد
 1درٍب ظبلٍؿ، ليس مف دربِ 

تجمى حضور الصيغة " فِعل " مف خبلؿ توظيف الشاعر لمفعل " َتِعَب " ىذا  
الة ضياع وألـ الفعل الذؼ تعالت معو آىات الشاعر والتي عّبرت بصدؽ عمى ح

خّيمت عمى واقع العالـ العربي و اإلسبلمي، فقتمت كل فرحة أزىرت عمى 
وغاب  ضفاؼ األمل، وقيدت كّل حمـ بزغ مع شمس كل صباح، فغابت الفرحة،

األمل، وغاب معيما المصير في درب مظمـ ُرسـ بيد العّدو الظالـ و الخائف 
 الغادر. 

 في قولو:   " فِعل كما نجد الشاعر يوّظف صيغة "

 حدث أف أظّف أّني شاعر  يَ 
  2بيف الورؽ األبيض و الكتابة أسير

                                                           
 .44، ص الدٌوان - 1
 .53، ص الدٌوان - 2
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جاء الفعل " سِيَر " كامتداد لمحالة النفسية التي اعترت روح الشاعر في خضـ 
ىذا الواقع المرير، ليكوف األرؽ في األخير خير أنيس لو في وحدتو، وىو يمممـ 
أفكاره و مشاعره التي تناثرت بيف الورؽ األبيض و الكتابة لترسـ في األخير 

 . صورة لؤلمل الذؼ يراه الشاعر بأعيف مف ألـ

 و في مثاؿ آخر وظف الشاعر صيغة " فِعل " بقولو:              

 رعشات الطفل في صوتي الندّؼ؟ تنسىكيف 
 و قميصي المدرسي؟

 بيننا آخر نظرْة؟ تنسىكيف 
 1أيُّيذا البشرؼّ 

و الشاىد في ىذا المثاؿ ىو الفعل " نِسي ". وقد ارتبط تكراره بنبرة حاّدة تكّمـ بيا 
الكثير مف دالالت الّمـو و العتاب والتي  اتفّجرت معي لعدّو.الشاعر مخاطبا ا

ارتبطت بنظرة احتقار رمق بيا الشاعر كّل مف تجّرد مف إنسانيتو، تصاحبيا 
. العربي نظرة حيرة وتساؤؿ إلى ما آؿ إليو حاؿ العالـ  اليـو

 :صيغة أفَعلَ 

 لمداللة %. وقد جاءت أغمبيا  13.71في الديواف بنسبة "أفعل" وردت صيغة 
  عمى:

أف يبمغ الفاعل مكانا، نحو: أنجد، أؼ بمغ نجدا. و أعمف: بمغ  وىي :البموغ -
أف يبمغ زمانا، نحو: أصبحنا، أؼ بمغنا الصباح. و أمسنا: بمغنا  عماف. أو

المساء. أو عددا، نحو: أثمث األطفاؿ، أؼ بمغوا ثبلثة. وأربعوا، و أخمسوا، و 
 عف داللة البموغ إلى مكاف في قوؿ الشاعر: لتعّبروردت ىذه الصيغة  .2أعشروا

 .3يبحروافظّموا ىناؾ، ولـ 

                                                           
 .021، ص الدٌوان -1

  2- فخر الدٌن لباوة: تصرٌف األسماء و األفعال، ص001. 
 .23، صالدٌوان -3
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 عمى بموغ البحر. الذؼ دؿّ فعل " أبحر" الشاىد في ىذا المثاؿ ال

جاءت ىذه الصيغة لتعبِّر عف داللة البموغ إلى زمف وىذا ما جاء في قوؿ  كما 
 الشاعر:

 1عالـ يا هللا !؟ منخفضا سقف ال أمسىأيعقل أّف إلى ىذه الدرجة 

لقد جاء الفعل أمسى لُيحيل عف بموغ زمف ارتبط بما عّبر عنو الشاعر " انخفاض 
سقف العالـ ". زمف رسـ بظبلؿ أىوالو عبلمتي تعّجب و استفياـ في عيوف 

 الشاعر. 

 كما نجد حضورا لصيغة أفعل في قولو: 

 شخصا آخر يا موالؼ أصبح ليس بإمكاني أف
 2ف لـ يدركني المعنى،فأنا أحد مثمؾ، لك

وفي ىذا المثاؿ نجد أّف حضور الفعل " أصبح " يتجاوز داللة البموغ إلى 
الصباح. حيث أتى ىذا الفعل مشحونا بدالالت التجّدد و التغيير التي حّررتو مف 
ارتباطو بزمف معّيف؛ فالتغيير ليس رىيف صباح و ال مساء، بل ىو نسمة إرادة 

كثيرا ما ُتغتصب قبل أف يتجّسد حضورىا في أرض  تحّمق في زمف مطمق والتي
الواقع. وقد عّبر الشاعر عف ىذا الوضع بقولو: " أنا أحد مثمؾ لكف لـ يدركني 

صورة مف صور القمع التي شكمت المشيد العاـ تعكس المعنى". وحاؿ الشاعر 
 لمعبلقة التي تربط الحاكـ بأبناء بمده. 

المعنى إذا لـ يكف لمفعل المزيد فعل مجّرد، اإلغناء عف المجّرد: ويكوف ىذا  -
 3يشاركو في معناه األصمي

 مف خبلؿ توظيف الشاعر لمفعل ألفى في قولو: -مثبل -ونرصد ىذه الداللة

  1ساىرا أسيرُ  ألفيتوو صرت إذا ما اعتراني النعاس، و 
                                                           

 .14، صالدٌوان - 1
 .21، صالدٌوان - 2
 .001، صتصرٌف األسماء و األفعالفخر الدٌن لباوة:  - 3
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 :صيغة َفعَّلَ 

%. وقد   10.34قدرت نسبة حضور ىذه الصيغة في قصائد الديواف بنسبة
 انضوت تحت ىذه الصيغة عّدة معاني نذكر منيا: 

، وىذا ما دّؿ 2التكثير: والمراد بو تكثير وقوع الفعل، وكأّنو حدث مرارا وتكرارا  -
 عميو الفعل " حّمل " في قوؿ الشاعر: 

 إّف القمب ليعيا مف ألـ العصر 
ّف النفس لتحيا، و تموت، وتحيا  وا 

 3حّممناهمّما أما الجسد المضنى .. فضناه 

، ىذا الفعل الذؼ " حّمل "لقد تجّمى حضور الصيغة " فّعل " مف خبلؿ الفعل
األلـ، الموت، الحياة،  يعتبر البؤرة الداللية التي انتيت إلييا معاني الكممات "

الضنى"، ىذه الكممات التي تظافرت مدلوالتيا لتعّبر عف واقع مأساوؼ مرير نجده 
أىوالو عمى قموبنا و أنفسنا و أجسادنا لتشكل في األخير في كّل مّرة يرمي بثقل 

يتّكرر حممو مع األياـ، وتكرار الحمل ىو ما عّبر عميو الشاعر بالفعل حّمل  ئاعب
 لما فيو مف إحالة عمى التكثير.     

 حكاية المركب: و ىذا ما نجده في قوؿ الشاعر: اختصار -

 .. يا  ىّممواسعيد بشمسؾ يا سّيدؼ 
 النور في وجييا، و نثار المجّرات في شعرىا،مبارؾ 

  4ومباركتاف يداىا 

 جاء الفعل ىّمموا اختصارا لعبارة " ال إلو إال هللا ". 

اإلغناء عف المجّرد: وقد تجّمت ىذه الداللة مع حضور بعض األفعاؿ، ومثاؿ  -
 ذلؾ في قوؿ الشاعر:

                                                                                                                                                               
 .13، صالدٌوان - 1
 .004، ص تصرٌف األسماء و األفعالفخر الدٌن لباوة:  - 2
 .21صالدٌوان،  - 3
 .44، ص الدٌوان - 4
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 أيدييـ في ىواٍء خفيف، وىـ يمرحوفْ  تمّوح
، و شمبانيا،غبلييف،  ، وعطر   تبغ  عتيق 
  1،يصموف محترموف و و دموع،  

 ."لّوح، صّمى" و الشاىد في ىذا المثاؿ ىما الفعبلف 

 : صيغة تفّعل

% . و قد 7.72تقّدر نسبة حضور الصيغة " تفّعل " في قصائد الديواف بنسبة 
 دّلت في أغمب األحياف عمى:

،  2ا، فيحصل لو عف أصل فعمياالتكّمف: وىو أف يعاني الفاعل صفة يحّبي -
 نحو قوؿ الشاعر:

 قاطع صمتي عبد هللا، وقاؿ بأف كاف عمى ذاؾ
 النيْر                      
 3معنى الصبْر  يتعّمـأف                     

 ، نحو قوؿ الشاعر:4الطمب: وىو أف يطمب الفاعل ما ىو أصل الفعل  -

 في إحدػ الغابات النائية، و أطبق جفنيو  تعّزؿكاف 
 عمى المتبّقي مف أخضر ىذا الكوكب، يسعده إف

 5.. وال أحد رآه مّر نيار لـ يرػ مف أحد فيو

والفاعل في ىذا المثاؿ ىو الشاعر الذؼ ينشد العزلة بعيدا عف أحداث ىذا  
 العالـ الذؼ رسمت األىواؿ مبلمحو الحزينة. 

 الشاعر:المبالغة: نحو قوؿ  -

 
                                                           

 .01 -02، صنفسه  المرجع - 1
 .002، ص تصرٌف األسماء و األفعالفخر الدٌن لباوة:  - 2
 . 31، صالدٌوان - 3
 .002، صالمرجع السابك - 4
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 ىجعة األعيف: ناموا؟  أترّصددعني 
  1لـ يناموا؟                           

الشاىد في ىذا المثاؿ ىو الفعل ترّصد ىذا الفعل الذؼ يحيل عمى داللة المبالغة، 
التي تحققت  ،وىي في الحقيقة توازؼ ما اكتسبو ىذا الفعل مف زيادة في المبنى

مف خبلؿ زيادة التاء و تضعيف العيف، والمعمـو أف زيادة المبنى ىو زيادة 
 لذلؾ أمكننا القوؿ أف الفعل ترّصد أبمغ داللة مف الفعل رصد. ،لممعنى

 : صيغة افتعل

 %، و تّرد أغمب دالالتيا إلى:4.79 ب وردت صيغة افتعل بنسبة قّدرت 

 ، نحو قوؿ الشاعر:2ا ىو مف لفع الفعل: و ىو أف يتخذ الفاعل ماالتخاذ -

 قمت ما قمت،
 وانتظرت طويبل، 

  3ىاجسا، يروح، ويغدو  أرتدؼ

 ، أؼ اتخذ الياجس رداء. وىذه" ارتدػ " نرصد داللة االتخاذ بحضور الفعل
الداللة في الحقيقة تفيد التعبير عف حالة الضياع التي يعيشيا الشاعر وسط 
الواقع العربي، ىذه األوضاع ىي التي نسجت خيوط الياجس الذؼ ارتداه الشاعر 

 في ىذا المثاؿ. 

في توظيف الشاعر   - مثبل- اإلغناء عف المجّرد: و قد جاءت ىذه الداللة  -
 و:، وىذا في قول" التبس" لمفعل 

 وفّسر عمى ساعة الرمل بعض خيوط يديؾ
 4بطيور الفضاء التبستإذا 
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 بنية األسماء:

 اسـ الفاعل:

اسـ مصوغ لما وقع منو الفعل أو قاـ بو، و يدؿ عمى أصل الحدث و الذات التي 
. و يعّد مف أكثر المشتقات أىمّية في الدرسيف الصرفي و النحوؼ 1أوقعت الفعل

عمى حّد سواء، وترجع أىميتو إلى كثرة استخداـ صيغو في الكبلـ ىذا مف جية، 
 .   2و لشبيو بالفعل المضارع مف حيث الصيغة والداللة مف جية أخرػ 

بنسبة قدرت وقد ورد اسـ الفاعل في قصائد ديواف " كأني أرػ " بصيغو المختمفة 
  % ومنيا ما جاء في قوؿ الشاعر: 36.63ب 

  الطغاة المجرميفو حشد مف 
 يسوسوف 

   3عالمنا بالسفاه 

استخدـ الشاعر اسـ الفاعل مف خبلؿ لفظتي: المجرميف ) مفردىا مجـر وىو 
مشتق مف الفعل أجـر بإبداؿ حرؼ المضارعة ميما مضمومة و كسر ما قبل 

ىا طاغ وىو مشتق مف الفعل الثبلثي طغى عمى وزف اآلخر (، والطغاة ) مفرد
 فاعل (.

 في قولو: كما وّظف الشاعر أسماء الفاعل 

 يمؤل أرجاء الميل  الغامقبينما كاف الصمت 
 و كاف الحّق غريبا يشبو يوحنا

 في  منفرًدا الصارخو يرّدد أصداء الصوت 
 4البّرّيْة ..

                                                           
، األكادٌمٌة البناء الصرفً فً الخطاب المعاصر دراسة فً األلفاظ التراثٌة و المحدثةمحمود عكاشة:  - 1

 . 22ص م،2115الحدٌثة للكتاب الجامعً، الماهرة، مصر، 
، مكتبة ومطبعة اإلشعاع، المعمورة، تصرٌف األفعال و المصادر و المشتماتح سلٌم الفخري: صال - 2

 .  054، ص0552اإلسكندرٌة، مصر، 
 .014ص ،الدٌوان - 3
 .11ص ،الدٌوان - 4
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الفاعل في ىذه األسطر الشعرية ثبلث مرات.  في ىذا المثاؿ نبلحع ورود اسـ
) كبلىما مشتق مف فعل ثبلثي  األولى في قولو: غامق، والثانية في قولو: صارخ

عمى وزف فاعل ( والثالثة في قولو:  منفردا ) مشتق مف الفعل انفرد بإبداؿ حرؼ 
 المضارعة ميما مضمومة و كسر ما قبل اآلخر(.

 اسـ الفاعل في قولو: وفي مثاؿ آخر، ُيوّظف الشاعر

 الرجل الضخـ الذؼ كاف يجوس، 
 1في الوعر ىائما

واسـ الفاعل " ىائـ " جاء عمى وزف " فاعل "، وىو مشتق مف الفعل الثبلثي 
  .ىاـ

 وفي مثاؿ آخر نجد حضور اسـ الفاعل في قوؿ الشاعر:

 فالعيناف إذا بكتا في بعض األحياف، ىما 
 2منقذتاف..

 أما اسـ الفاعل في ىذا المثاؿ ىو )المنقذتاف( و مفردىا منقذ )عمى وزف ُمفِعل(.   

استعمل الشاعر في األمثمة السابقة اسـ الفاعل بصيغو المختمفة فجاء عمى وزف 
. أما بالتكّمـ عف اسـ الفاعل مف المنظور الداللي،  يمكف " ُمفِعل" و  " فاعل" 

الفاعمية، والتأثير". لكف  ب "اوؿ غالبا ما يرتبط القوؿ أف مفيومو العاـ و المتد
عمى مستوػ قصائد الديواف المدروس فاسـ الفاعل يتجّرد مف ىذا المفيـو السائد 

الصمت، و االنفراد، و الضياع، والدموع.." و بيذا أمكننا القوؿ أف ب " الرتباطو 
التأثير بما  دالالت اسـ الفاعل ومعانيو أخذت منحى آخر بعيدا عف الفاعمية و

ف حضرت  اقتضاه التيار الداللي الذؼ طغى عمى قصائد الديواف عموما، وا 
تنحصر في داللتيا السمبية و خير مثاؿ عمى ذلؾ لفظتي   فييالفاعمية 

 المجرميف، الطغاة ". "

                                                           
 .45ص ،الدٌوان - 1
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 اسـ المفعوؿ:

وىو اسـ يصاغ مف المصدر )أو الفعل( لمداللة عمى الحدث و مف وقع عميو. و 
،  بعّدة أوزاف 1لمفعوؿ مف الفعل المتعدؼيصاغ اسـ ا وىي عمى وزف َمْفُعوؿ 

 . ، َفِعَل، فَعل، َفْعَمة ، َفاِعل   َفِعيل 

%. و جاءت 18.71ب قّدرت نسبة ورود اسـ المفعوؿ في قصائد الديواف ككل 
 أغمبيا عمى وزف مفعوؿ ومنيا ما جاء في قوؿ الشاعر:

 ميبأطفأ خورّؼ الدير الشمع، ونّحى أطياؼ ال
 الذىبّية عف قسمات وجوه القّدسيف، ومّر بباؿ

 2نجـو ونساء وحمامات بيض المسجونيف 

 واسـ المفعوؿ في ىذا المثاؿ جاء مشتقا مف الفعل الثبلثي سجف .

 وفي مثاؿ آخر نجد حضورا السـ المفعوؿ في قوؿ الشاعر: 

 مثقل  وقفُت عمى الخابور، و القمب 
  َمشوب بعمرٍ 

 3صيفُو بخريِف 

 تمّثمت أسماء المفعوؿ في ىذا المثاؿ في " مثقل " و " مشوب". 
واألمثمة متعّددة عمى استخداـ الشاعر السـ المفعوؿ والذؼ غالبا ما يرتبط مدلولو 
بالقير، و الوجع وىذا مف خبلؿ تكراره لمجموعة مف األلفاظ مثل: " مجنوف، 

ر، ميجور، متعب ".  جريح،  قتيل، مذبوح، مكسَّ
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 :ةالمشّبيالصفة 

و ىي وصف اشتق مف المصدر )أو الفعل( لمداللة عمى مف قاـ بالفعل عمى 
، لمداللة بيا عمى معنى بالموصوؼ عمى  وجو الثبوت، وتصاغ مف الفعل البلـز

 . 1وجو الثبوت، فجّردت مف الزماف لمداللة عمى دواـ الوصف و الموصوؼ

%، و قد شغمت  28.81 و قد وردت الصفة المشّبية في قصائد الديواف بنسبة
مساحة كبيرة، و جميعيا جاءت لمداللة عمى " فعبلء"  الذؼ مؤنثو "أفعل"صيغة 

 الموف دوف ورود أؼ داللة عمى العيب أو الطبيعة، ومف أمثمة ذلؾ قوؿ الشاعر:

 سبلـ عمييا إذا عصبت رأسيا بالسواد،
 و ساؿ عمى أفقيا أحمر مف دماء الشييديف..

 مف إرث ذاؾ الغروْب  كل صباح جديد سيولد
 سبلـ ليا حيف تخمع عنيا ثياب الحداِد،

   2و تخرج خضراء ظافرة حّرة مف رماد الحروْب 

في ىذا  " فعبلء " الذؼ مؤّنثو "أفعل" لقد جاء توظيف الشاعر لمصفة المشّبية 
المثاؿ بصفة الفتة لبلنتباه، لما تحممو مف دالالت واضحة تعكس المشيد 

لمداللة عمى الحزف،  " األسودتوظيفو لمفظة " عربي، فنجد مثبل الحقيقي لمواقع ال
ارتبط حضوره بدـ الشيداء ليحيل عمى داللة التضحية،  ذؼال " األحمر " و
 لمداللة عمى األمل بالنصر. "األخضر"

فقد جاءت أغمبيا  "، فعيل"  الحديث عف الصفة المشّبية التي وردت عمى وزف و ب
ومف أمثمة ما ورد ليذه  "،حزيف، وحيد، مريضك" مع تكرار بعض األلفاظ 

 الصيغة قوؿ الشاعر:

 خادعو القصب اليابس، و استدرجو،
 وحيد  فيو 

 حزيف و
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 1و ببل ناؼ

 و جاءت بصفة الجمع في قولو:

 ، إذف، في عربات مغمقة نتوّىـ وحيدوف نحف 
 بوابات العالـ أقواسا، تحمميا أبراج، ويقوـ عمى

 يروف المستقبل مف خبلؿعتبات مداخميا عّرافوف 

 2ضجيج العربات، ويسعوف إلى إغبلؽ أحواؿ المّريخ

الصفة المشّبية في أغمب حضورىا و باختبلؼ أوزانيا ىي ترجمة لحاؿ أبناء  إفّ 
 المجتمع العربي الذؼ أسرتو الوحدة، و قتمو الحزف. 

 اسـ التفضيل:

ه في أصل وىو صفة تشتق مف المصدر، لتدّؿ عمى زيادة صاحبيا عمى غير 
وقد ارتبط حضوره مف تكرار ،%  9.89وردت عمى مستوػ الديواف بنسبة .3الفعل

مجموعة مف األسماء عمى مستوػ المدّونة الشعرية منيا ما جاء عمى وزف أفعل 
مثل: أقّل، أجمل، األحمى، األكبر، أعدػ، أحسف. ومنيا ما جاء عمى وزف فعمى 

 يل بمجموعة مف المعاني أغمبيا:مثل: صغرػ، حسنى. و قد ارتبط اسـ التفض

. نقف عند ىذه 4المفاضمة بيف اثنيف أو أكثر يشتركاف في صفة و يعرفاف بيا -
 الداللة في قوؿ الشاعر:

 و أقنعت شيخي بأف الوصوؿ جميل ،
 5منو الطريق. أجملو لكف 

، ونجد ىذه 1المفاضمة بيف شيئيف بقصد بياف أحدىما أقل ضرر مف اآلخر -
 قوؿ الشاعر مثبل:الداللة في 

                                                           
 .20 ص ،الدٌوان -1
 .15 ص ،الدٌوان -2
 .220، صتصرٌف األفعال و المصادر و المشتماتصالح سلٌم الفخري:  -3
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -4
 .15ص الدٌوان،  -5
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 عناًء أف أشرب مف دمع العينيف، وال أقل كاف
 2أصحب ىذيف المجنونيف.

  :صيغة المبالغة

وىي أسماء تشتق مف األفعاؿ لمداللة عمى اسـ الفاعل مع تأكيد المعنى و  
قدرت  تقويتو و المبالغة فيو، ومف ثـ سميت صيغ المبالغة، و جاءت بنسبة قميمة

وىذا  يدؿ عمى أف الشاعر استعمل ىذه الصيغة بطريقة عفوية بما  % ، 5.96
المبالغة التي  غمب صيغأ  اقتضاه سياؽ الحديث  بعيدا عف تصّيد األلفاظ ، و

وردت عمى مستوػ الديواف جاءت عمى وزف: فّعاؿ و ارتبطت كّميا لمداللة عمى 
 مينة معّينة. ومف أمثمة ذلؾ قوؿ الشاعر:  

  3 السّجاف فيو عمى مسجونيو ىذا زمف ال يؤمف

 و يقوؿ في مثاؿ آلخر:

 رقيقا، غّزاالغزلت ليـ نسيجا 
 4نّساجافمـ أجد لغزلي 

 
إف دراستنا في ىذا المستوػ لمصيغ الصرفّية البسيطة اإلسمّية والفعمية، كشف لنا 

  اىتماـ الشاعر في اختياره  لؤللفاظ األكثر داللة و األعمق احساسا.
 

     
 

    

 

                                                                                                                                                               
 .220ص ،تصرٌف األفعال و المصادر و المشتمات صالح سلٌم الفخري:  - 1
 .34، صالدٌوان - 2
 .32، صالدٌوان - 3
 .55، صالدٌوان - 4
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 لمستوى النحوي:ا

في قصائد ديواف " كأني  في ىذا المستوػ ستكوف لنا محاولة لدراسة بنية المغة 
الذؼ يعتبر  ،في ضوء ما يحّدده عمـ النحو انطبلقا مف دراسة الجممةأرػ " 

تحميل بناء الجممة تحميبل لغّويا يكشف عف أجزائيا، و يوّضح ل»  الوسيمة األىـ
العناصر بعضيا مع البعض اآلخر، بحيث تؤدؼ  عناصر تركيبيا و ترابط ىذه

معنى مفيدا، و يبّيف عبلئق ىذا البناء، ووسائل الربط بينيا، والعبلمات المغوّية 
. و األكيد أف دراسة الجممة في ىذا 1«الخاصة بكل وسيمة مف ىذه الوسائل

و المستوػ سيسمح لنا بالوقوؼ عمى البناء الذؼ اعتمده الشاعر في بناء قصائده 
 في تركيبو لمجمل.  2«، ويكشف تفّرده و امتيازه توعبقريّ »الذؼ يبرز 

إّف محاولتنا في دراسة الجممة ستقتصر عمى الجانب التطبيقي مف خبلؿ تتبع 
ما مّيز تركيبيا، دوف الخوض في  حضورىا عمى مستوػ قصائد الديواف و

ع سُيثير معو محاولة تتبع مفيوميا و مراحل تطّورىا باعتبار أف ىذا الموضو 
أىميا: قضّية التداخل بيف مفيـو التي اختمف فييا النحويوف الكثير مف القضايا 

الجممة والكبلـ، وقضية اإلسناد و قضّية اإلفادة في المعنى، كّل ىذه القضايا 
ستفتح نقاشا مطّوال نحف في غنى لمخوض فيو، وال أحسب أّف تطّرقي لمموضوع 

وف تكرارا لما سبقني الدارسوف فيو. باعتبار أف سيضيف شيئا ذا أىمّية بل سيك
موضوع الجممة أخذ حظا وافرا في كثير مف الدراسات النظيرّية، و ما ييّمنا في 

  . ىذا المقاـ ىو الوقوؼ عند أحد تعاريف الجممة كمنطمق لدراستنا التطبيقّية
ر و لو إّف الجممة في تعريف النحاة ىي الكبلـ الذؼ يترّكب مف كممتيف أو أكث

  .3معنى مفيد مستقل
معو أربعة قضايا ميمة تمّثل التمفصبلت  إّف ىذا التعريف المقتضب أثار

 الجممة: مفيوـالرئيسّية في 

                                                           

 .05م، ص  2111، الماهرة، مصر، ، دار غرٌببناء الجملة العربٌة: دمحم حماسة عبد اللطٌف 1-

. 100المرجع نفسه، ص   -2  
 .33م، ص  0552المعرفة اإلسكندرٌة، مصر، دار ، النحوي والصرفًفً التطبٌك عبده الراجحً:  -3
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المساواة بيف الكبلـ و الجممة: وىي مف أبرز القضايا التي تعتبر  قضّية -1
موضوع اختبلؼ بيف النحاة قديما وحديثا بيف مف يّقر بترادؼ مفيوميما، و مف 

 يرػ باختبلفيما.  

الجممة تترّكب مف ركنيف »قضّية االسناد: و ترتبط ىذه القضّية باعتبار أف  -2
يو. فالمسند إليو ىو المتحّدث عنو و ال يكوف أساسّييف، ىما المسند و المسند إل

إال اسما، والمسند ىو المتحّدث بو و يكوف فعبل أو اسما، و ىذاف الركناف ىما 
فاإلسناد إذا ال يتأّتى إاّل بحضور كممتيف أو  1«عمدة الكبلـ و ما عادىما فضمة
  أكثر كما ىو مشار في التعريف.

في تطّرقنا ليذه القّضية، سنتجاوز الجداؿ العقيـ قضية اإلفادة في المعنى:  -3
حوؿ ما إذا كانت اإلفادة في المعنى شرطا مف شروط الجممة. و سنقف عند 

المحؾ في » الرأؼ الذؼ نرّجح صحتو، و الذؼ يعتبر أف اإلفادة في المعنى ىي 
 . و قد اعتمدنا ىذا الرأؼ كمنطمق2«تحديد الجممة و الفيصل في معرفة أطرافيا 

 رئيسي في تحديد الجممة عمى مستوػ قصائد الديواف.

قضّية االستقبلؿ في المعنى: لقد أثيرت ىذه القضّية في ضوء المفيـو الذؼ   -4
 نحوؼ  تركيب في متضمنا يكوف  ال الذؼ المستقل المغوؼ  الشكل»َيْعتبر الجممة 

   .3«أطوؿ لغوؼ  شكل في أو

بداية دراستنا التطبيقية في ىذا المستوػ تحديد أنواع الجمل الواردة في  كانت
عيننا عمى تحميميا قصائد ديواف " كأني أرػ"، باعتبار أف تحديد نوع الجممة يُ 

و ىذا ما يسمح لنا بالوقوؼ  4تحميبل صحيحا مف خبلؿ فيـ أركانيا األساسّية 
، فعمّيةجممة تقسيميا إلى: جمل عمى نمط بناءىا. و لقد اعتمدنا في دراستنا لم

 إسمّية.  وجمل 
                                                           

 . 04، ص 0م، ج  2111، 0ط عمان، األردن،  ،، دار الفكرمعانً النحوسامرائً: فاضل صالح ال -1
م، 0551، 0، مطبعة مدنً، الماهرة، مصر، طالجملة فً الشعر العربًدمحم حماسة عبد اللطٌف:  -2

 .21ص
، مصر، اإلسكندرٌة المعارف، منشأة ،نحوٌة لغوٌة دراسة العربٌة الجملةحماسة عبد لطٌف :  دمحم  -3

 .11م، ص  1984
 .34ص  ،فً التطبٌك النحوي والصرفًعبده الراجحً:  -4
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 الجممة الفعمّية:

ىي الجممة التي تبدأ بفعل، و ليا ركناف أساسياف، ال بّد مف وجودىما فييا،  
يقّدر و ىما: المسند )الفعل(، و  أحد الركنيف لكي تكوف كبلما مفيدا. و إذا حذؼ
  ة أنماط مف أبرزىا: و قد وردت بعدّ .1المسند إليو )الفاعل، نائب فاعل(

  .: فعل + فاعلالّنمط األوؿ

 : فعل + فاعل ) مضمر(. ومف نماذج ىذه الصورة قوؿ الشاعر:الّصورة األولى

 عمى رسل ىذا المساء الذؼ صار قاب الوصوؿ،
 و لف يتػأخر

 2سيدنو .. و يحنو 

 ىذا المثاؿ ثبلث جمل فعمية، أسند في كّل منيا الفعل إلى ضمير الغائب تضّمف
الجممة األولى )يتأّخر(، ارتبط فعميا بأداة النفي   ."ىو"، الذؼ يعود عمى المساء

الفرج، و ىذا ما يؤّكده حضور الجممتيف قرب  عمى وقد دّلت ىذه الجممة "لف" 
 الفعمّيتيف )سيدنو( و )سيحنو(. 

 مثاؿ آخر، يقوؿ الشاعر:  في

 3)تعاؿ... تصور(    

يتضّمف ىذا المثاؿ جممتيف فعميتيف، أضمر فييما الفاعل وجوبا؛ باعتبار أّف 
 ) أنت (.  الفاعل في كبل الجممتيف حاضر تقديره

: فعل+ فاعل )مظير(. وقد وردت ىذه الصورة بكثافة في المثاؿ الّصورة الثانية
 التالي :

 فجاء الربيع،
 وجاء الفضاء،

                                                           

1- سلٌم فٌّاض: النحو العصري، مركز األهرام، الماهرة، مصر، ط0، 0551 م، ص014.
  

02ص  الدٌوان، - 2  
 .02ص الدٌوان،  -3
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 وجاء الكتاب،
 وجاء اإللو،

  1ولـ يأت، بعد الصديق.

ألربع  ئومف خبلؿ ىذا المثاؿ يّتضح لنا اعتماد الشاعر عمى ىذه الصورة في بنا
 جمل متتالية تكّرر فييا إسناد الفعل " جاء" في كّل مّرة إلى فاعل معّيف، وىذا ما

، استطاع الشاعر مف خبللو أف يعّبر عف حالة الممل التي أحدث نمطا تكرارّيا
 تأسره و ىو في انتظار الصديق الذؼ لـ يأت بعد. 

وردت ىذه الصورة في عدة مواضيع منيا : فعل+ فاعل+ متّمـ+. الّصورة الثالثة
 قوؿ الشاعر:

  2الذت أمة ّللّا بدمع العينيف

ة هللا( و شبو الجممة ) بدمع ترّكبت ىذه الجممة مف فعل )الذت( و الفاعل )أم
العينيف( و التي جاءت متّممة لمجممة و داّلة عمى حالة الحزف التي تعترؼ روح 

 ىذه المرأة. 

 : مثالياو : فعل + متّمـ + فاعل. الّصورة الّرابعة

 ترّسب في دمؾ الّميل: ال أنت حيف تفيق تفيق
 3وال أنت حيف تناـ تناـ                        

. ترّكبت ىذه ىد في ىذا المثاؿ ىو الجممة الفعمية ) ترّسب في دمؾ الميل (الشا
الجممة مف فعل )ترّسب(، و متّمـ جاء جار و مجرور )في دمؾ(، و فاعل 
)الميل(. وقد اعتمد الشاعر في بنائو ليذه الجممة عمى ظاىرة التقديـ و التأخير، 

ر أف ىذا المتّمـ يحيل عمى حيث قّدـ المتّمـ عمى الفاعل لغرض داللي، باعتبا
 المخاطب الذؼ يعتبر المحور الذؼ يدور حولو كبلـ الشاعر.

                                                           
 .15ص الدٌوان،  - 1

  2 .32الدٌوان، ص  -
 .00ص الدٌوان،  - 3
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: متّمـ+ فعل+ فاعل. وقد وردت ىذه الصورة في عدة مواضيع الّصورة الخامسة
 منيا:

 فرشت أمت ّللّا خوانا فوؽ بساط األرض، 
 وصبت خمسة أطباؽ طعاـ، وعمى اسـ ّللّا 

 1أكمنا.. 

في ىذا المثاؿ، جممة " عمى اسـ هللا أكمنا "، التي تقّدـ فييا المتمـ عمى  الشاىد
الفعل و فاعمو. وقد جاء تقديمو باعتبار أف البسممة )باسـ هللا( دائما ما تتّصدر 
كبلـ المسمـ التقّي الحريص عمى ذكر رّبو عند كل فعل ييـّ لمقياـ بو. والبسممة 

   في ىذا المثاؿ ارتبطت بفعل األكل.

 : فعل+ فاعل +مفعوؿ بو.الّنمط الثاني

 : فعل + فاعل + مفعوؿ بو. ومف أمثمة ورودىا: الصورة األولى

 ال تيأس مف الزاد ِ 
 2وال تبد انكسارا 

الشاىد في ىذا المثاؿ الجممة الفعمية )ال تبدؼ انكسارا(، ترّكبت مف الفعل )تبدؼ( 
ب " أنت ". و تعّدػ إلى  الذؼ اقترف ببل الناىية، وأسند إلى ضمير المخاط

 النيي الذؼ أفاد األمر  و قد جات ىذه الجممة بأسموب مفعوؿ بو ) انكسارا(.
 كدعوة الستنياض عزائـ أبناء العرب التي كّبميا اليأس.

 : فعل+ فاعل+ مفعوؿ بو +متّمـ. مف أمثمة حضورىا:الثانية الّصورة

  3دعوت الربيع إلى زىرة 

ىذا المثاؿ، حافع الشاعر عمى الترتيب الرئيسي لمجممة الفعمّية، حيث جاءت  في
 عمى الشكل التالي:

                                                           
 .32ص الدٌوان،  - 1

.11ص  الدٌوان، - 2  
 .15ص الدٌوان،  - 3
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فعل )دعوت( + فاعل) تاء المتكّمـ( + مفعوؿ بو )الربيع( + متمـ )إلى زىرة(. و 
 حضور المتمـ في ىذا الجممة جاء توضيحا و إفادة لمعنى الجممة.

 فاعل : فعل + مفعوؿ بو + الثالثة الّصورة

 النجـو البعيدات يرمقنني في حناف،
 1يكّسر أجفانّيف األسى

إف األصل في الجممة الفعمية التي تحتوؼ مفعوال بو أف يؤتى بالفعل، فالفاعل، 
فالمفعوؿ. لكف في جممة )يكّسر أجفانيف األسى(. الشاعر يخرج عف ىذا األصل 

نّيف( عمى الفاعل )األسى(. وقد كاف ىذا ا، حيث قّدـ حضور المفعوؿ بو )أجف
التقديـ و التأخير بيف موقع الفاعل و المفعوؿ خدمة لمداللة العامة لمجممة. 

فييا داللة الحزف التي طغت عمى  اْخُتزلتفكانت لفظة األسى نياية معّبرة 
 الجممة.

 : فعل + مفعوؿ بو + فاعل + متمـ. الرابعة الصورة

 2جّنحيا موعد في الخياؿ،

ترّكبت ىذه الجممة مف: فعل )جنح( + المفعوؿ بو )الضمير المتصل: الياء( + 
 فاعل )موعد( + متّمـ )في الخياؿ(.  

يتضح لنا تقديـ الشاعر لممفعوؿ بو عمى  ،مف خبلؿ الكتابة التركيبية لمجممة
و يمكف أف نفّسر ذلؾ مف المنظور النحوؼ بوجوب التقديـ، باعتبار أف  ،الفاعل
ا شبو الجممة )في . أمّ 3«ضمير واجب االتصاؿ و ال يصّح تأخيره » ؿ بو المفعو 

 الخياؿ( فقد كاف حضورىا تماما لممعنى و إفادة لمجممة.  

فاعل. مف أمثمة ورود ىذه الصورة  : فعل +متمـ+ مفعوؿ بو +الخامسة الّصورة
 قوؿ الشاعر: 

                                                           
 .51ص الدٌوان،  -1

  2 . 41الدٌوان، ص -
 . 04، ص 2م، ج  2111، 2ط عمان، األردن،  ،الفكر دار ،معانً النحوفاضل صالح السامرائً:  -3
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 سيتقبمني في حّي الغوطة شباؾ أخضر وكبير، 
 ولو بّيت 

 تنشّق غيـو ستائره عف أطياؼ سماء زرقاء 
 مؤّطرة بالورد،

 وقد دّلت مف أعبله  
 إلى األرض

 ضفيرتيا
 1بنت 

إلى األرض ضفيرتيا  او الشاىد في ىذا المثاؿ ىو جممة ) و قد دّلت مف أعبل ى
    وقد جاءت مرّكبة مف: بنت (.

( ومتّمـ )مف أعبله( + متّمـ )إلى األرض(+ مفعوؿ بو )ضفيرَتيا( + الفعل )دّلت
 .)  فاعل )بنت 

في ىذه الجممة تقّدـ حضور المتمّميف )مف أعبله(، )إلى األرض( عمى كّل مف 
الفاعل والمفعوؿ بو، قد تظافر حضورىما لوصف ضفيرة البنت التي انبير 

عمى رغبة مّمحة في نفس الشاعر الشاعر لطوليا . و تقديـ المتّمميف كاف داللة 
 ترػ في ىذه الضفيرة طوؽ النجاة الذؼ ينتظره.

أما تقديـ المفعوؿ بو عمى الفاعل يمكف أف نفّسره مف المنظور اإليقاعي؛ كحفاظ 
 القافّية و تكرارا لحرؼ روّييا الذؼ تمّثل في حرؼ )التاء(.  عمى وحدة
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 الجممة اإلسمية:

الجممة التي تبدأ باسـ، و ليا ركناف أساسّياف، ال بّد مف وجودىما فييا،  و ىي
لكي يكوف كبلما مفيدا، و إذا حذؼ أحدىما يقدر، وىما: المبتدأ )المسند إليو(، و 

 1الخبر )المسند(.
 إلى:  2باعتبار التركيبو تنقسـ الجممة االسمية 

تي تترّكب مف مبتدأ و خبر، : ىي الجممة اإلسمية الالجممة اإلسمية األصمية -1
مع سبلمة كل عنصر فييا مف التغيير بفعل التجّرد عف العوامل المفظية الداخمة 

كاف أكثرىا  أنماط . و قد وردت عمى مستوػ قصائد الديواف بعّدة3عف الجممة
 حضورا: 

 مثالو: ) مفرد (. خبر+  مبتدأ: النمط األوؿ

 4نحف وحيدوف...

في ىذا المثاؿ ىو ضمير الجماعة )نحف(، والخبر )وحيدوف(. و الشاعر  المبتدأ 
في ىذه الجممة يتكّمـ بمساف أبناء شعبو ليعّبر عف حالة الوحدة التي تأسرىـ في 

 ىذا عالـ الموِحش.

: مبتدأ + خبر)مفرد( + متّمـ. وردت ىذه الصورة في قوؿ الشاعر النمط الثاني
 مثبل:

 أيف نجـو الفجر؟
 طيور الفجر؟و أيف 

  5و أيف قباب الروح؟

                                                           

  1- سلمان فٌّاض: النحو العصري،  ص 52. 
توفٌك بن خمٌس: البنٌة اللغوٌة فً شعر حسٌن زٌدان دٌوان لصائد " من األوراس إلى المدس" ٌنظر،  -2

 الجزائر، أنموذجا، )رسالة ماجٌستٌر(، لسم اللغة العربٌة و آدابها، جامعة العمٌد الحاج لخضر، باتنة،

. 044ص  ،م 2115 -2114  

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 3  
  4 .15الدٌوان، ص  -
.14ص  الدٌوان،  -

5
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ضـّ ىذا المثاؿ ثبلث جمل إسمّية، جاء الخبر فييا مضافا إلى متّمـ، و مسندا 
عف حاؿ ىذه  الشاعر إلى المبتدأ " أيف " والتي جاء حضورىا داللة عمى تساؤؿ
 الدنيا، التي غابت فييا مبلمح الحياة و األمل و السكينة.

ـ + خبر )جممة فعمية( + متّمـ. وقد ورد ىذا النمط : مبتدأ + متمّ النمط الثالث
 مف الجمل في مثل قوؿ الشاعر: 

 عجاجة مف اليمـو انتشرت في وجيو

تركب ىذه الجممة مف مبتدأ )عجاجة( + متّمـ مف اليموـ + خبر )انتشرت( + 
 متّمـ )في وجو(.

  . و مف أمثمة وروده::  خبر) شبو جممة (+ مبتدأ )مفرد(النمط الرابع

 أخاطب ىذه الميل، أدعوه باسمو
.  و أنعتو جيرا .. أقوؿ لو: نذؿ 

 عمى يده سحت، عمى وجيو ردػ 
، عمى قمبو قفل عمى عنقو نير 

1  

لقد ضـّ ىذا المثاؿ أربع جمل إسمّية تقّدـ فييا الخبر وجوبا عمى المبتدأ؛ باعتبار 
وقد تضافر حضور  .أف الخبر في ىذه الجمل جاء جار و مجرور و المبتدأ نكرة

 ىذه الجمل االسمية كوصف لّميل.

 يتكّرر ىذا النمط في المثاؿ التالي:

   2في ساحة السرؾ قتمى

)قتمى(. و ىذا التقديـ المبتدأ )في ساحة السرؾ( عمى الخبر في ىذه الجممة تقّدـ 
الخبر باعتبار أف  التي وّضحناىا في المثاؿ السابق، نحوّيةالعّمة نفس الكاف ل
 شبو جممة، والفاعل نكرة.    جاء

                                                           

.013ص  الدٌوان،  - 1  
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: و ىي الجممة التي تغّير حكـ المبتدأ فييا عف الجممة اإلسمية المنسوخة -2
لدخوؿ األدوات الناسخة عمييا. ووردت ىذه الجممة بعّدة  1أصمو المفظي و المغوؼ 

 أنماط، أبرزىا:

 : ناسخ+ اسمو + خبره )مفرد(.النمط األوؿ

  2إف األسرار بيوت

 الجممة مف الناسخ )إف(، و مسند إليو )األسرار(، و مسند )بيوت(.  ترّكبت ىذه 

 )مفرد( + متّمـ. خبره + اسمو : ناسخ+ النمط الثاني

 البيت ىو البيت، و ىذاف ىما: ىذا عبد هللا،
 وىذؼ أمة هللا..

 3كانا مبتيجيف عمى عرش البيت

)كانا مبتيجيف عمى عرش البيت(، التي ترّكبت  و الشاىد في ىذا المثاؿ جممة
مف ناسخ )كاف(+ اسميا الذؼ جاء ضمير مستتر تقديره )ىما( و يعود عمى عبد 

 هللا و أمة هللا + متّمـ )عمى عرش البيت(.     

)جممة فعمّية( + متّمـ. يعتبر ىذا النمط مف خبره +  اسمو: ناسخ + النمط الثالث
 ستوػ قصائد الديواف. و مف أمثمتيا: أكثر األنماط حضورا عمى م

 كاف تعّزؿ في إحدػ الغابات النائية، وأطبق جفنيو 
 عمى المتبّقي مف أخضر ىذا الكوف، يسعده إف 

  4مّر نيار لـ ير مف أحد فيو..  و ال أحد رآه

ترّكبت ىذه  .الشاىد في ىذا المثاؿ جممة )كاف تعّزؿ في إحدػ الغابات النائية(
جاء ضميرا مستترا تقدير )ىو( و يعود  اسمو الذؼاسخ )كاف(، و الجممة مف الن

                                                           

.044، ص : البنٌة اللغوٌة فً شعر حسٌن زٌدانتوفٌك بن خمٌس - 1  
 .30ص الدٌوان،  - 2
 .31 صالدٌوان،  - 3
 .13الدٌوان، ص  - 4
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)تعّزؿ(، أما حضور شبو الجممة )في إحدػ الغابات  خبرهعمى الشاعر، و 
تعّزؿ فيو  ذؼلمكاف الاتحديد تتممة لمعنى الجممة، مف خبلؿ النائّية( فقد كاف 

 الشاعر بعيدا عف أىواؿ ىذا الواقع بحثا عف اليدوء و السكينة.

و مف أمثمة ورود ىذا )جممة فعمّية(. خبره + متّمـ + اسمو: ناسخ + النمط الرابع
 النمط قوؿ الشاعر: 

 1لكّف مقّصا في لمح البصر انقّض 

جاء حضوره داللة عمى االستدراؾ، و  والذؼ  ترّكبت ىذه الجممة مف ناسخ )لكّف(
مبتدأ )مقّصا(، وخبر جاء جممة فعمّية )انقض( و فصل بينيما شبو الجممة )في 

 لمح البصر( و الذؼ كاف حضورىا داللة عمى سرعة وقوع الحدث.

 

إف دراستنا لمجممة في ضوء المستوػ النحوؼ مكّننا مف الوقوؼ عمى أبرز أنماط 
ة. وما حقّقيا حضورىا مف دالالت عميقة. حيث كشفت الجمل اإلسمية و الفعميّ 

الدراسة أّف الجمل الفعمّية بتعّدد أنماطيا كاف مساحة واسعة استغّميا الشاعر 
لمداللة عمى حاؿ ىذا الواقع الذؼ جمع بيف األسى و األمل. أما الجممة اإلسمّية، 

وؼ عمى الكثير فكاف حضورىا الذؼ تمّيز ببساطة تركيبيا، و قّمة أنماطيا، ينط
 مف الرسائل التي تعكس فمسفة الشاعر و تفكيره.       

 

 

 

 

 

                                                           

.22ص الدٌوان،  -
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 المستوى الداللي:

يشكل ىذا المستوػ محّطة لموقوؼ عند أىـ الدالالت التي جّسدت المحاور 
كأني أرػ"، ىذه الدالالت و  األساسية التي قاـ عمييا الموضوع العاـ لديواف "

رحـ األلفاظ التي استقاىا الشاعر، و التي شّكمت المعاني ال شّؾ أنيا انبثقت مف 
ارتباطا حيا بتجربة  »بحضورىا معجما شعريا خاصا لعبد القادر الحصني ارتبط 

كبير عمى  1» الشاعر و موقفو و رؤيتو لمحياة  باعتبار أّف المعجـ ابف بيئتو 
 األلفاظ التي تمثل الماّدة الخاـ لمحدث الشعرؼ.

لدالالت التي يقـو عمييا ديواف " كأني أرػ " كانت البداية و في محاولة لدراسة ا
مجموعة مف الكممات التي » بتصنيف األلفاظ إلى حقوؿ داللية ليضـ كل حقل 

و ىذا باعتباره البؤرة الداللية  2«ترتبط دالالتيا و توضع تحت لفع عاـ يجمعيا 
 التي ترّد ليا كّل معاني ىذه الكممات.

خذ بعيف االعتبار أىـ المبادغ التي تجعل العمل و في دراستنا ىذه سنأ
اإلحصائي الذؼ رصدنا مف خبللو أبرز الحقوؿ الداللية وما يتفّرع منيا مف ألفاظ 

 يمتاز بشيء مف الدّقة، ىذه المبادغ التي تقـو عمى: 
 .داللي حقل إلى( تنتمي كممة) معجمية وحدة كلاعتبار أف  -
 .واحد داللي حقل مف أكثر إلى واحدة معجمية وحدة انتماء يصح ال -
 .الكممة فيو ترد الذؼ السياؽ إغفاؿ يمكف ال -
 3.النحوؼ  تركيبيا عف مستقمة المفردات دراسة يمكف ال -

ومف خبلؿ قراءتنا لمديواف ارتأينا أف نقسـ الحقوؿ الداللية إلى : حقل اإلنساف) 
يضـ جميع أعضاء الجسـ (، حقل الحيواف، حقل النبات، حقل األلواف، حقل 

 القمع. و الجدوؿ التالي يوضح نسبة ورود كل حقل في الديواف: 
 
 

                                                           
1
 .000م، ص 2114، 0، دار الحكمة، لندن، طالبنى األسلوبٌة فً النص الشعريراشد الحسٌنً:  - 

 .35م، ص  0554، عالم الكتب، الماهرة، مصر، علم الداللةأحمد مختار عمر:  - 2
 . 43، صم 2112، مكتبة زهراء الشروق، الماهرة، علم الداللةٌنظر: دمحم أسعد دمحم،  - 3
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 النسبة الحقل 
 38.48% حقل اإلنساف 
 %16.29 حقل الحيواف 
 %17.98 حقل النبات
  %17.41 حقل األلواف 
 % 9.84 حقل القمع

 
 : حقل اإلنساف

شّكل ىذا الحقل أعمى نسبة حضور مقارنة بنسب الحقوؿ األخرػ،  و األكيد أف 
ىذا الحضور شّكل مساحة واسعة لتتجمى مف خبلليا العديد مف الدالالت و التي 

و في قببلت الشفاه و  رصدىا الشاعر في نظرات العيوف و دموعيا،
يماءات الوجوه، و حتى  بسماتيا...و آىاتيا، و في حركات األيدؼ و األرجل، وا 

 خفقات القموب.

خبلؿ دراستنا ليذا الحقل اّتضح لنا أف العيف كانت مف أبرز األعضاء  و مف
تكرارا عمى مستوػ القصائد و قد ربطيا في أغمب األحياف بدموع الحزف و األسى 

 و كمثاؿ عمى ذلؾ قولو:

 جمس الطفل محاطا بجموٍع مف أبناء الناس،
 و غّطى عينيو، و بكى، و بكى،

 1و بكت معو الحّرّية.

أف العيف ارتبطت داللتيا بالدموع و ال أحسب أنيا دموع فرح؛ ألّف ما  صحيح
فرضو الواقع يجعل العيف تدمى حرقة و أسى لما آؿ عميو العالـ العربي، لكف 

 الشاعر بروحو الحالمة يرػ ىذه الدموع رمزا لؤلمل:

 فالعيناف إذا بكتا في بعض األحياف، ىما 
 1منقذتاف..
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أف العيوف قد انسمخت عف دالالت الحزف و األلـ. و في مواضع أخرػ نبلحع 
 فبرع الّشاعر في مّرات عّدة تحميميا دالالت األمل، نحو قولو:

 2رأينا في عينيو الشمس المنسابة في اليخضور

و إلى جانب لفظة العيف لفظة " القمب " و التي حضرت بشكل الفت. و كاف 
تي حّمميا اإلنساف ىمـو ما تكرارىا مرتبطا بالتعبير عف حاؿ تمؾ المضغة ال

 صنعتو يداه، و نرصد ىذه الداللة في قولو:

  3إّف القمب ليعيا مف ألـ العصر

 يتكّرر ارتباط األلـ و الحزف بالقمب عدة مرات و منيا ما جاء في قوؿ الشاعر:

 وقفت عمى ) الخابور( والقمب مثقل،
 4بعمر مشوب صيفو بخريف

 :حقل النبات

اإلحصاءات  يؤّكد أّف ىذا الحقل يحتل المرتبة الثانية مف حيث نسبة ما  أفرزتو 
الحضور  وىذا مقارنة بالحقوؿ األخرػ المدروسة، لكف ما يجب اإلشارة إليو أف 
نسبتو قريبة لنسبة حضور كّل مف حقمي األلواف و الحيواف،  و األكيد أف تقارب 

ضاف عالـ الكتابة الشعرية و ىذه النسب  ُيّرد إلى المصادفة التي ُخمقت بيف أح
 ال أحسب أّف ليا تفسيرا دالليا معّينا.

و مف الدالالت البارزة في ىذا الحقل داللة الحياة و الجماؿ و األمل و ىذا ما 
 يتجمى في قوؿ الشاعر مثبل:

 و أنا أخرج مف بيف بساتيف العاصي،
 مزدانا بالزعرور،

                                                                                                                                                               
 .32، صالدٌوان -1
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  1و مصبوغ الشفتيف بتوت العميق

 ر ال يخرج الشاعر عف ىذه الدالالت.وفي مثاؿ آخ

 وغدا، إف رأيت نبعَة ورٍد 
 تنفح العطر 

  2في ميب الخراب

التعب و الحزف و القير، وىذا ما نرصده في  ومف ىذا الحقل أيضا تنبثق دالالت
 قولو:  

 ىل لي أف أمرض يا أمة هللا، و أذوؼ مثل 
 3الغصف الذابل، في الثوب الحائل

 :حقل األلواف

ىذا الحقل  مساحة لتعدد الدالالت التي تخدـ القضية العامة لمديواف و التي شّكل 
ال شؾ أنيا قضية الوطف العربي، و قد كاف لموف األبيض الحع األوفر في 
الحضور نسبة لباقي األلواف األخرػ، و ما تجدر اإلشارة إليو ىو أف دالالتو 

و ىذا ما نقف عميو في قوؿ العامة غالبا ما ترتبط بالسبلـ و النقاء و األمل، 
 الشاعر:

 4أنا روح عذبة بيضاء حّرة

أما الموف األسود فقد ارتبط حضوره بداللة التشاـؤ و الحزف، وكمثاؿ لذلؾ نقف 
 عند قوؿ الشاعر:

 ىذا ال يعني أكثر مف أّنا غرباء.
 غرباف سود، في الميل األسود، فوؽ األرض

 1السوداء.
                                                           

.021ص   ، لدٌوانا - 1  
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الكثير مف المعاني والدالالت منيا: داللة التشاـؤ لقد جاء الموف األسود الختزاؿ 
الرتباطو بالغرباف، و الداللة عمى الخوؼ الرتباطو بالميل، كما جاء لمداللة عمى 

 الدمار وىذا الرتباطو باألرض السوداء.

 :حقل الحيواف

في ىذا الحقل سنقف عند ما حممتو ألفاظ الطيور مف دالالت و التي طغت  
مة ليذا الحقل، و ىذا مف خبلؿ حضورىا الكثيف مقارنة بأسماء عمى الداللة العا

 الحيوانات األخرػ، و مف أمثمة ورودىا في النص قوؿ الشاعر:

 ة ػػػػػػػاء كموجػػػػػػػػي المسػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػمق روحػأطػػػػػػػس
 يػػػحتيا رممػػػػػػػػف تػػػػػػػػػنوف مػػػػػػػػػػػحب كالمجػػػػػػػوأس 
 يا ػػػػػػػػػف قميصػػػػػػػػػػػػّرة مػػػػػػػػػػػييا، حػػػػػػػػػػػو إلػػػػػػػػػػػأرن و

  2كلػػػػص الشػػػػػػػف قفػػػػػػػػػيار مػػػػػػػػػػػّرحة األطػػػػػػػػػػػمس

لقد ارتبطت لفظة األطيار بداللة الحرية و األمل، وىي الداللة نفسيا التي 
 شاعر:ارتبطت بمفظة الحمامات في قوؿ ال

 ىّمي أف أفض مغاليق الوجود و أف
 3أرػ حماماتو مف دوف أطواؽ 

و في مثاؿ آخر يوظف الشاعر لفظة "طائر" كرمز لمحرية الذؼ وّحد ربوع 
 الوطف العربي، فيقوؿ:

 وجو أمي سيراني طائر البرؽ الجديدْ 
 يأخذ القدس إلى بّر الشاـْ 

 بجناح مف عراؽ
 و جناح مف يمفْ 

                                                                                                                                                               

.21 ص ،الدٌوان - 1  

.79الديواف، ص  - 2  
.44ص  ،الدٌوان - 3  
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 و يرػ في الوطفْ 
 تخّط مف وراء النير أسوار الزمفْ ي

 ساكبا مف الشمس لييبا 
 في عباب األطمسي

 و يراني طائر البرؽ..
 1براقا في الفضاء العربيّ 

 : حقل القمع

يشكل ىذا الحقل البؤرة الداللية التي انبثق منيا الموضوع العاـ لقصائد ديواف " 
إليو العالـ العربي ىو كأني أرػ " وىذا باعتبار أف التعبير عف حاؿ  ما آؿ 

الياجس الذؼ نجد الشاعر يطارد معانيو في أبسط األلفاظ و الصور، ورغـ ىذا 
نجد أف نسبة حضور ألفاظ ىذا الحقل قميمة مقارنة بنسب الحقوؿ األخرػ، ولعّل 

وكّل شيء في  -شعر الحصني ال يتعامل إال مع الجماؿ» السبب في ذلؾ أّف 
إذا ما استثنينا الواقع السياسي العربي الذؼ يكاد  -الجماؿيبدو جميبل يرسـ  وِ يِ عْ وَ 

ـّ إدانتو مف  يكوف القبح األوحد، في وعي الحصني. بل حتى ىذا القبح األوحد تت
و لذلؾ فالشاعر يستبعد كل ألفاظ القمع  مف  2«منظور أّنو مخّل بالجماؿ 

اًل إذا أراد الدفاَع عنو ُيَطيَِّر البيت أوّ » قاموسو المفظي، و لعّل ذلؾ قناعة منو أف 
 وخير مثاؿ عمى ذلؾ قوؿ الشاعر:  3«ضّد الغزاة

 يا دمحم 
 مف رآؾ 

 كيف أمسكت أباؾ 
 الئذا تحت جناحيو 
 بتقاه، و صبلحو 

 خائفا،
 أعزؿ إاّل مف دعاء األـّ،

                                                           

.023 -022ص  ،الدٌوان - 1  
 .013ص  ،الدٌوان -2
3- www.startimes.com  الساعة الخامسة و الربع مساء.2104دٌسمبر  21ٌوم الزٌارة ، 

http://www.startimes.com/
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 ممزوجا بتسبيح و فّل        
 1ذاىبا نحو المصّمى لتصّمي

ىذه الكممات و رغـ وقعيا اليادغ عمى األذف إاّل أنيا في الحقيقة تحتضف  إف
بيف حروفيا صورة الطفل الفمسطيني دمحم الدّرة الذؼ أستشيد بيف يدؼ أبيو في 
مشيد مؤثر جّدا رسخ في ذاكرة اإلنسانية. و الشاعر في ىذه األسطر نجده 

ة الفمسطينية  بعيدا عف يحتفع بشاعرّيتو في نقمو ألبشع جريمة في حق الطفول
 التأريخ ليا بأسموب تقريرؼ بحت تفرض مف خبللو لغة القمع و الحرب حضورىا.  

مف األلفاظ التي كانت واردة عمى مستوػ القصيدة و التي جّسدت حقيقة كل 
 معاني القمع ىي لفظة " ممؾ "، و التي نجد الشاعر يوظفيا في قولو:  

 2 المموؾ إذا دخموا قرية أفسدوىا

 وفي مثاؿ آخر نقف عند داللة القمع في قوؿ الشاعر: 

 3ىذا زمف ال يؤمف فيو عمى مسجونيو السّجاف 

 و تتجمى داللة القمع أيضا في قولو:

 يذا البشرؼّ أيُّ 
 4أنت يا مف تطمق النار عمى جسمي الصبي.

و كختاـ  لدراسة المستوػ الداللي كاف مف الميـ جدا أف نشير أف جميع ىذه 
الحقوؿ المدروسة قد وّحدت بينيا دالالت األمل و الحرّية، والتي رغـ طغيانيا 
فإننا لـ نحدد ليا حقبل ليضـ ألفاظيا؛ و السبب في ذلؾ  ببساطة أف دالالت 

مف أف تحصر في حقل معّيف خصوصا إذا   -برأيي  –األمل و الحرية أوسع 
دراستنا لمحقوؿ المذكور رأيناىا بعيني شاعر مبدع كالحصني، وىذا ما أّكدتو 

لوف و كل وردة زاىية،  آنفا، فاألمل يتجمى لنا مع كل ابتسامة و كل نظرة حالمة و
                                                           

.004ص ،الدٌوان - 1  
 .04ص  ،الدٌوان -2

.32ص  ،لدٌوانا -
3  
 .021ص  الدٌوان، -4
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وطائر محّمق...لذلؾ أمكننا القوؿ أف األمل كاف لو حضورا  بيف ألفاظ   مشرؽ 
وحتى بيف ألفاظ حقل القمع فاألمل ، والحيواف، واأللواف، والنبات ،حقل اإلنساف
آىات المسجونيف و أنيف المنكوبيف و أرواح الشيداء، فاألمل سيكوف يتعالى مع 

في يوـ ما تمؾ الصفعة التي ُتوقع مموكنا مف غيبوبة جبروتيـ. ليذا أمكننا القوؿ 
أّف داللة األمل والحرية تخّيـ عمى الداللة العامة لمديواف بدآ مف العنواف " كأني 

تطمع نحو غد مشرؽ رغـ صعوبة أرػ" ىذا األخير الذؼ  يحمل الكثير مف ال
 رؤيتو وسط ىذا الواقع الؤلظمـ.
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 الفصل الثاني: بنية اإليقاع
 

 مفيـو اإليقاع.
 الػػػوزف.
 القػػػافية.
 التػوازؼ.
 التجنيس.
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 مفيوـ االيقاع: 

محاولة لتحديد مفيوـ اإليقاع كاف البّد لنا مف الرجوع إلى األسس التاريخية و  في
الترجمة العربية » الذؼ يعتبر  و .البيئة الفكرية التي انبثق منيا ىذا المصطمح

في الفرنسية،  RYTHMEفي اإلنجميزية و  RHYTHMلممصطمح األوربي 
معناىا الجرياف  وىي في األصل اليونانيةRhuthmos وىما مشتقتاف مف 

والتدفق والمقصود بو عامة ىو التواتر و التتابع بيف حالتي الصوت والصمت أو 
. وقد كاف ىذا المصطمح متداوال بيف الفبلسفة اليونانييف قديما 1«النور والظبلـ

اإليقاع يرتبط بالنزعة الطبيعية إلى االنسجاـ  »ومف بينيـ أفبلطوف الذؼ يرػ أف 
الشعر. أما أرسطو فاإليقاع عنده ىو غريزة طبيعية في و كبلىما أساس في 

 .  2«اإلنساف

بداية القرف » أما مفيـو اإليقاع في أوساط الثقافة العربية القديمة، فيعود إلى
اشتد النزوع إلى الفمسفة اليونانية  وناؿ كتاب الخطابة  ]حيث[الثالث اليجرؼ 

مح اإليقاع بيف شّراح ألرسطو قسطا وافرا مف العناية، ومف ثـ انتشر مصط
( ثـ  595( إلى ابف رشد ) ت  257الفمسفة اليونانية المسمميف مف الكندؼ )ت 
(،  ھ 339(، والفارابي ) ت ھ 322ت أخذ طريقو إلى كل مف ابف طباطبا ) 

(، ھ 40(، وأبي حياف التوحيدؼ) ت نحو ھ 395وأبي ىبلؿ العسكرؼ ) ت بعد 
. 3«مصطمحا متداوال متشعب المعاني( وصار ھ 684وحاـز القرطاجني )ت 

ومف الواضح أّف احتكاؾ العرب بالثقافة اليونانية كاف سببا رئيسيا في ظيور و 
الصعب أف »تداوؿ مصطمح اإليقاع بيف الدارسيف العرب القدامى، لكف مف 

نحكـ بأف المصطمح قد ظير أوال في بيئة شّراح الفمسفة اليونانية مف الكندؼ إلى 

                                                           
إبراهٌم أبو  -دراسة تطبٌمٌة على دوانٌن " فاروق شوشة اإلٌماع فً شعر الحداثةدمحم علوان سالمان:  -1

م، 2114، 0دار العلم واإلٌمان، العامرٌة، اإلسكندرٌة، مصر، ط ،رفعت سالم" -حسن طالب -سنة

 .22-20ص
، 01، ص0531، بٌروت، 2، تر: عبد الرحمان بدوي، دار الثمافة، طفن الشعرٌنظر: أرسطو طالٌس:  - 2

 الهامش األول.
 .02، صاإلٌماع فً شعر الحداثةعلوان سالمان:  دمحم- 3
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نتقل إلى بيئة النقاد والببلغييف أو العكس، فميس لدينا نصوص تثبت بف رشد ثـ ا
 .1«ذلؾ صراحة

لقد قوبل مصطمح اإليقاع بمجموعة مف التعاريف التي اختمفت باختبلؼ ثقافة 
الدارسيف، وكذا وجيات النظر، واختبلؼ مياديف البحث والدراسة. فيناؾ مف 

ارزمي و ىذا ما يتضح لنا اعتبره مصطمحا مف مصطمحات عمـ الموسيقى كالخو 
و المراد بو في عمـ الموسيقى النقمة عمى النغـ في أزمنة معدودة  »مف قولو 
  2«.والنسب  المقادير

وبالحديث عف اإليقاع في خضـ الدرس العروضي يمكف القوؿ أّف جّل االىتماـ 
دراسة تمؾ العبلقة التي تربط اإليقاع الموسيقي مع اإليقاع » كاف منصبا عمى

الشعرؼ، وىذا نتيجة االىتماـ الذؼ أواله عمماء العروض بالنغـ الناتج عف نظـ 
. والبف فارس رأؼ في ىذا الموضوع 3«األلفاظ وحبؾ الجمل و ارتباط العبارة

أىل العروض مجمعوف عمى أّنو ال فرؽ بيف صناعة  العروض  »حيث يؤكد أف 
بالنغـ، وصناعة العروض  و صناعة اإليقاع إال أف صناعة اإليقاع تقسـ الزماف

أما سائر الببلغييف و النقاد المعروفيف  » 4«.  تقسـ الزماف بالحروؼ المسموعة
قديما فمـ يرد لدييـ مصطمح اإليقاع إال بالمفيوـ العاـ لممصطمح. مفيوـ الكبلـ 

. ومف ذلؾ ما ذىب إليو ابف طباطبا في قولو: 5«الموزوف حمو األثر عمى النفس
                                                                                                            .6«زوف إيقاع يطرب الفيـ لصوابو ولمشعر المو » 

أما بالحديث عف اإليقاع في ضوء الدراسات األدبية والنقدية الحديثة، يمكف القوؿ 
سوف القدامى و أخذ المصطمح أنو خرج عف النطاؽ الضيق الذؼ تداولو الدار 

وىذا بعد أف حقق االستقبلؿ عف باقي ، موقعو عل خارطة الدراسات النقدية
المصطمحات األخرػ كالوزف والقافية. وقد كاف لمنقاد والدارسيف الغربييف الدور 

                                                           
 .03، صاإلٌماع فً شعر الحداثةدمحم علوان سالمان:  - 1
 .04نمال، المرجع نفسه، ص  - 2
داللة اإلٌماع وإٌماع الداللة فً الخطاب الشعري الحدٌث لراءة فً شعر صابر موفك لاسم الخاتونً:  - 3

 . 04صم،  2101دار نٌنوى، دمشك، سورٌا، ، عبٌد
أحمد صمر، دار إحٌاء  ، تحمٌك السٌدالصاحبً فً فمه اللغة و سنن العرب فً كالمهاابن فارس:  - 4

 . 214، ص 0533الكتب العربٌة، بٌروت ، 
 .05، صاإلٌماع فً شعر الحداثةدمحم علوان سالمان:  - 5
 .11، ص0542 ،1ط الم، منشأة المعارف، االسكندرٌة، سلول : دمحم زغح، تعٌار الشعرابن طباطبا:  - 6
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 .chبودلير" الياـ في تبمور مفيـو اإليقاع ونذكر مف بينيـ الشاعر الفرنسي
Baudelaire " » أكد أف القافية ليست في غنى عف اإليقاع و ال اإليقاع  الذؼ

بنفنيست  ̋أما  1 .«في غنى عنيا، وليما ميزة مشتركة عميقة، وال خمط بينيما
Benveniste ̏  ينظـ كل ما ىو متسّرب، كل ما ال يمكف » فيو يرػ أف اإليقاع

و بنفنيست في  2«.القبض عميو: كالزمف و المغة والحركة واألصوات و البلشكل
تعريفو ىذا ينطمق مف فكرة التنظيـ باعتبارىا أحد أىـ القوانيف التي يقوـ عمييا 

 اإليقاع.  

تنظيـ متواؿ لعناصر متغيرة كيفيا في خط »  أما سوريو فيرػ أف اإليقاع ىو:
. و سوريو مف خبلؿ ىذا 3«واحد، وبصرؼ النظر عف اختبلفيا الصوتي

 يكمف في عنصر مفرد بل يتجمى بصورة واضحة في التعريف يؤكد أف اإليقاع ال
مجموعة مف العناصر، كما يشير أيضا إلى عدـ  ضرورة أف تكوف ىذه العناصر 

 أسيرة الرتابة؛ فقد يتجمى اإليقاع بأبيى ُصَوره بيف ضفاؼ االختبلؼ و التبايف.

قت الجيود التي تطرّ  مف و في خضـ الدرس العربي، يمكف القوؿ أّف ىناؾ الكثير
عز الديف إسماعيل الذؼ تناوؿ ىذا الموضوع في بينيا  لموضوع اإليقاع. ومف

األسس الجمالية في النقد األدبي " بشيء مف التفصيل مف خبلؿ إيراده كتابو " 
لمجموعة مف التعاريف لكثير مف النقاد الغرب و العرب ليصل في األخير إلى 

 ا في ىذا الرسـ التخطيطي:استخبلص القوانيف العامة لئليقاع والتي جّسدى

                                                           
، دار الفجر، الماهرة، مصر، البنٌة اإلٌماعٌة للمصٌدة المعاصرة فً الجزائرعبد الرحمن تبرماسٌن:  -1

 .51م، ص 2111، 0ط
 .50المرجع السابك، ص  -2
، دار الفكر العربً، وممارنةاألسس الجمالٌة فً النمد األدبً عرض و تفسٌر عز الدٌن إسماعٌل:  - 3

 .010م، ص  0552الماهرة، مصر، 
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1 

ومف خبلؿ ىذا المثاؿ يوضح لنا عز الديف إسماعيل القوانيف التي يقـو عمييا  
اإليقاع، و التي يحصرىا في: النظاـ، التغيير، التساوؼ، التوازؼ، التوازف، 

، التكرار .ىذه القوانيف السبعة تعمل جميعا في وقت واحد، وعمميا 2التبلـز
ينتج ما نسميو اإليقاع ، فاإليقاع ىو الصورة المجردة مف ىذه المتبلـز جميعا 

القوانيف وىي صورة ندركيا إدراكا حسيا مباشرا، و لكننا حيف نحاوؿ تحميل ىذا 
وىذا باعتبارىا  .3اإلدراؾ فإننا ال محالة مضطروف إلى الكشف عف ىذه القوانيف

 الصورة الحسية التي جمعيا اإليقاع.  

الفاعمية التي تنتقل إلى المتمقي ذؼ »فيرػ أف اإليقاع:  أما كماؿ أبو ديب
الحساسية المرىفة الشعور بوجود حركة داخمية، ذات حيوية متنامية، تمنح التتابع 
الحركي وحدة نغمية عميقة عف طريق إضفاء خصائص معّينة عمى عناصر 

مع بيف وأبو ديب في ىذا التعريف يوضح تمؾ العبلقة التي تج 4،«الكتمة الحركية
 اإليقاع و المتمقي

لقد كانت ىذه وقفة مع أىـ اآلراء التي سّمطت الضوء عمى مفيـو اإليقاع، فكانت 
كبداية تمييدية لمولوج لمدراسة التطبيقية، والتي مف خبلليا حاولنا تتبع اإليقاع 
العاـ الذؼ قامت عميو قصائد الديواف مف خبلؿ الوقوؼ عمى أكثر عناصر 

 والتي حصرناىا في الوزف والقافية و التجنيس و التوازؼ.   اإليقاع حضورا، 

                                                           
 .010ص ،المرجع السابك -1
 .012 -010، صالمرجع نفسه -2

3
 .012، ص  األسس الجمالٌة فً النمد األدبًعز الدٌن إسماعٌل:  - 

 4 - كمال أبو دٌب: فً البنٌة اإلٌماعٌة للشعر العربً، دار العلم للمالٌٌن، بٌروت، ط2، 0540 م، ص

211 .  
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 الوزن:

لقد ارتبط مصطمح الوزف قديما بالتعاريف التي أوردىا الدارسوف لمشعر. فنجده 
ىو قوؿ موزوف مقفى يدؿ عمى » في قولو:  لمشعر في تعريف قدامة بف جعفر

. 2«مقفى موزوف  كبلـ عف عبارة الشعر »، كذا في تعريف السكاكي:1«معنى 
الوزف أعظـ أركاف حّد الشعر، و أوالىا بو »وتتوالى التعاريف التي تؤّكد أّف 

وبيذا أصبح الوزف  3«خصوصية، وىو مشتمل عمى القافية و جالب ليا ضرورة 
 " .و القافية في نظرىـ العماد الذؼ تقـو عميو القصيدة العربية

بو الخميل بف أحمد الفراىيدؼ، لقد انحصر الوزف مف المنظور القديـ بما جاء 
قّنف األوزاف بالقياس وفق خمسة عشر بحرا و أحدث تمميذه األخفش » والذؼ 

المتدارؾ أو المحدث. و لكل بحر ) وزف ( تفعيبلتو المنتظمة، والخروج عنيا 
يحتكـ لقوانيف التغيرات وفق آليات واضحة، و أّؼ خطأ عروضي يعتبر نقصا 

ىذه النظرة مييمنة عمى الواقع الشعرؼ و النقدؼ لقروف . وقد ظّمت 4«مف الشاعر
 مف الزمف. 

أما مف منظور الحديث، فقد أثار انتشار الشعر الحر منذ حوالي نصف قرف 
أف كانت القصيدة التقميدية تعتمد عمى  فبعد جدال كبيرا حوؿ موسيقى الشعر]...[

وحدة البيت كنظاـ أساسي لمبنية اإليقاعية و االلتزاـ بالقافية الموّحدة فييا، عمد 
 الشعراء الجدد إلى اعتماد التفعيمة،  بل و استخداـ عّدة أوزاف في القصيدة الواحدة

  . 5ء قصائدىـ]...[ بل وتعّدػ الشعراء ذلؾ إلى استخداـ التضميف النثرؼ في بنا

إف الواقع الشعرؼ يعكس لنا رغبة التحرر الذؼ دعى إلييا شعراء الشعر الحر 
ىذا مف خبلؿ أشعارىـ و دواوينيـ، وكذا مف خبلؿ آراءىـ النقدية والتي تعالت و 

                                                           
1
 .  24، تحمٌك عبد المنعم خفاجً، دار الكتب العلمٌة، د.ط، د.ت، صنمد الشعرلدامة بن جعفر:  - 

، 0 طالعراق،  بغداد، الرسالة، دار مطبعة ٌوسف، عثمان أكرم تح: ، مفتاح العلوم السكاكً، ٌعموب ىأب - 2

 .331م، ص  0542
 الماهرة، الخانجً، مكتبة  شعالن، الواحد عبد النبوي  :تح ،نمده و الشعر صناعة فً العمدةابن رشٌك:  -3

 .014ص مصر، 
 .030ص م، 2114مطبعة اتحاد العرب، دمشك، سورٌا، ، أدونٌس البنٌة والداللةشعر راوٌة ٌحٌاوي:  -4
 ، الجزائر،، دار هومه التجربة الشعرٌة عند فدوى طولان بٌن الشكل و المضمونعمر ٌوسف لادري:  -5
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معيا الكثير مف الصيحات ضّد ما أسماه الشعراء  بقيود الوزف و قد كانت أغمبيا 
و مف أبرز آراء ىؤالء الشعراء نجد نازؾ المبلئكة  بو،آراء صريحة بعدـ التقيد 

ما لطريقة الخميل؟ ألـ تصدأ لطوؿ ما المستيا األقبلـ و الشفاه منذ  » في قوليا
، 1«دىا شفاىنا وتعمكيا أقبلمنا حّتى مّجتيا سنيف وسنيف؟ ألـ تألفيا أسماعنا وتردّ 

ة حضورىا بحجة الزمف؟ ولماذا ىذا التمّسؾ باألوزاف الخميمّية التي فرضت سمط
إّف كل ىذه التساؤالت المطروحة تؤّكد أّف محاولة تغيير الواقع الشعرّؼ مرتبط 
 بتغيير فمسفة تفكيرنا، و االقتناع أّف ما خّمدتو األزماف يمكف تغّيره األذواؽ لنتمّكف

مف تجاوز قروف مف الزمف كاف فييا الوزف الخميمي الممؾ المترّبع عمى عرش 
 لعربية.  القصيدة ا

ال نقّيد الشاعر كي يكتب عمى »كما نجد يوسف الخاؿ يتطّرؽ لمموضوع بقولو: 
ذوقنا... أمرؤ القيس لـ يكف عنده الخميل بف أحمد كاف حّرا. الشاعر المبدع ىو 

رونو، ىـ الذؼ يضع نظامو ثـ يصبح ىذا النظاـ قانوف ييتدؼ بو اآلخروف ثـ يغيّ 
. ويوسف الخاؿ في قولو ىذا يؤّكد أّف 2«أيضا أحرار في تغييره أو رفضو

  القصيدة ىي ترجمة لروح الشاعر المبدعة، وال تخضع ألؼ قوانيف مسبقة .

ليست كل العصافير تعزؼ  »و ىذا ما ذىب إليو نزار قباني الذؼ صّرح بقولو: 
كما يضيف   3«النوتة الموسيقية. والعروض ليس الشرط األساسي لكتابة الشعر

سنا متمّسكيف بالنموذج الموسيقي التاريخي.. وال بأوركسترا الخميل نحف ل »بقولو 
بف أحمد الفراىيدؼ.. الميكروفوف في يد الشاعر و ال شروط مسبقة مفروضة 

  .4«عمى حرّيتو

أما أدونيس يقوؿ في صدد ىذا الموضوع: أوزاف الخميل ذلؾ األصولي الكبير... 
، و إنما وضعيا لكي يؤّرخ بيا ىو لـ يقصد بوضعيا أف تكوف قاعدة المستقبل

اإليقاعات الشعرية المعروفة أيامو، وكاف عممو عظيما إذ حفع لنا تمؾ اإليقاعات 
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بإمكاف المساف العربي أف يتجّسد شعرا في بنية . »1و نظميا في صيغ أوزاف
كبلمية غير بنية الوزف و القافية أو إلى جانبيا و ىذا مما يوّسع في الممارسة 

 . 2«في المساف العربي، و حدود الحساسية الشعرية و حدود الشعرية حدود الشعر

ال شؾ أف ما دعى إليو ىؤالء الشعراء لتحرير الشعر العربي مف أغبلؿ األوزاف 
الخميمية التي أحكـ الزمف إغبلقيا، منبثق مف روحيـ الشعرية التجديدّية، ومف 

حر إلى ما يتوافق و التطمع نظرتيـ النقدية الثاقبة التي تسعى بارتقاء الشعر ال
ؤيتو ر  الحداثي نحو بناء قصيدة ينفتح فييا اإليقاع عمى لغة الشاعر و أفكاره و

 الشعرية.

و لكف في ظل ىذه الحرية التي حضي بيا الشعر نجد الكثير مف األقبلـ المزيفة 
تكتسح عالـ القصيدة متخفية خمف ستار التجديد، وقد كاف لعبد القادر الحصني 

الذؼ عّبر عنو  - أو باألحرػ في ىذه األزمة -صاـر في ىذا الموضوع رأؼ 
إذا اضطربت لغة أحدىـ قاؿ لؾ إنو يحاوؿ أف ينّشط المغة العربية بعد » بقولو:

أف باتت خامدة، و إذا اختل الوزف عند آخر قاؿ لؾ إنو شاعر و ليس وّزانا، و 
ر أكتب عمى كوكتيل مف إذا سألتو: ألست شاعر تفعيمة؟ قاؿ: ال، بل أنا شاع
و الحصني في قولو ىذا  .3«التفعيبلت، و الكوكتيل أطيب و ألذ مف المشروب..

يقف عند الحد اآلخر مف األزمة التي طالت القصيدة العربية في ظّل ىذه 
 الفوضى الشعرية.

ىذا القوؿ يعكس لنا احتراـ الشاعر لمغتو العربية، وتقديسو لمشعر العربي وىذا  فّ إ
ضح لنا جميا مف خبلؿ دراستنا لمديواف الذؼ زخر بأجمل القصائد التي ما يت

اعتمد فييا الشاعر الكتابة عمى نظاـ التفعيمة، مساحة واسعة البتكار وابداعات 
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التفعيمة كبنية إيقاعية تفتح آفاؽ حرية لممبدع في » الشاعر و ىذا باعتبار أّف 
 . 1«تكرارىا 

لشعر التفعيمة، إال أّف ىذا ال ينفي اعتماد ديواف " كأني أرػ" ىو ديواف إف 
الشاعر عمى نمط المزاوجة في الكتابة بيف شعر التفعيمة  و الشعر العمودؼ، وقد 
كاف ىذا في قصيدتيف مف أصل إحدػ عشر قصيدة وىما: قصيدة "مرايا لذاكرة 
الروح"، وقصيدة "أوراؽ صغيرة"، وىذا مف خبلؿ حضور بعض المقاطع التي 

وعا إلى نمط القصيدة العمودية التي يقوـ وزنيا عمى البحر الواحد، شّكمت رج
واألكيد أّف ىذا الرجوع لـ يكف مف باب التقميد أو العجز بل ىو رجوع مف باب 

والجدوؿ التالي يوّضح عناويف ىذه الحداثة والتجديد في الكتابة الشعرية. 
 المقاطع: 

 الوزف  عنواف المقطع عنواف القصيدة 
 طويل مرآة الجنوف  لذاكرة الروحمراؼ 

 وافر شكل الروح
 بسيط بقية الكأس 

 كامل حسبي
 متقارب رضا الناس أوراؽ صغيرة 

 متقارب ما الذؼ يسألني 
 متقارب ورقة الجنوب 

 طويل  المعنة 
 متقارب سبلما 
 وافر  بيارج 
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إف النمط اإليقاعي الذؼ اعتمده عبد القادر الحصني في بناء قصائد ديوانو 
فرض عمينا دراسة الوزف مف منظور الشعر العمودؼ وكذا مف منظور شعر 

 التفعيمة. ولذلؾ قّسمنا دراسة الوزف إلى: 

 التي اعتمدىا الشاعر في كتابة المقاطع العمودية :  ألوزافا -1

لقد سبق وأشرنا أّف حضور مقاطع لمشعر العمودؼ لـ يكف مف باب التقميد، بل 
ؾ في نفس الشاعر الرغبة في يحرّ  ،نتيجة لوعي ثقافي  جمالي و شعرؼ كاف 

) الشعر  َكْسر الحاجز الذؼ بناه التعّصب نحو نموذج معّيف مف النموذجيف
العمودؼ/ الشعر الحر(، ىذا التعّصب الذؼ ارتبط بضرورة إلغاء كل نموذج 

جيف في ضوء والشاعر مف خبلؿ عبقرّيتو الشعرية جمع بيف ىذيف النموذ ،لآلخر
  -تضميف قصيدة تفعيمة لمقطع شعرؼ عمودؼ -عبلقة تجاوزت فكرة التضميف

نحو فكرة حموؿ روح القصيدة العمودّية بنظاميا اإليقاعّي المحكـ وفق دستور 
الخميل في القالب الشعرّؼ لقصيدة التفعيمة والذؼ يعتمد عمى نظاـ السطر ال 

ند ىذه األسطر الشعرية مف المقطع" لمتوضيح أكثر نقف عو نظاـ البيت القديـ. 
 شكل الروح "، الذؼ يقوؿ فييا الشاعر: 

 ديقي ػػػػػػػا صػػػػػػػػػي خػػػػػػػػمرؾر ػػػػريب أمػػػػغ
 ي ػػػػػػػػأت جروحػػػػػػػػػػػػػػا نكػػػػػػػػػػأّف بمطفيػػػػػػػػػك

 ي ػمتي، ودعنػػػػى صػػػػب عمػػػػػػػػػػػػفبل تعت
 بوح ى الّص ػػػػػبوؽ عمػػػػػػػػػػلغّل مف اػػػػػػػػػأط
 ف رؤاه ػػػػػػػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػشّ ػػو تكػػػػػػػػب لػػػػػػػبقم
 ي ػر توحػػػػػاؤؾ، قمت: إّف الخمػػػػػػػػػػػػغط

 ى ػػػػػػل، حتّ ػػػػػػريؾ العقػػػػػػػػػػػػػػػترؼ ما ال ي
 1لتمػػػتمػػػػػػئ الحواشػػػػػػػػػػػػي بالشػػػػػػػػػػػػػػػػروح 
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 مفاعيمف مفاعمتف فعولف 
 مفاعمتف مفاعمتف فعولف 
 مفاعيمف مفاعيمف فعولف 
 مفاعمف مفاعمتف فعوؿ

 مفاعيمف مفاعمتف فعوؿ 
 مفاعمتف مفاعيمف فعولف 
 مفاعمتف مفاعيمف فعوؿ

 مفاعيمف مفاعيمف فعولف 
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لقد اعتمد الحصني في ىذا المقطع الشعرؼ عمى البحر الوافر منذ بداية المقطع 
. و في ىذا رجوع إلى نمط القصيدة العمودية التي فبل نجده يخرج عنو إلى نيايتو

و كما أشرنا سابقا فإف حضور ىذا المقطع ىو  ،يقـو وزنيا عمى البحر الواحد
الحداثة مف خبلؿ اعتماد الشاعر عمى  همف باب الحداثة الشعرية، و تتجمى ىذ

نظاـ الكتابة بالسطر الشعرؼ غير متقّيد بالشكل اليندسي لمقصيدة العمودية الذؼ 
ت الشاعر ألخذ ايقـو عمى تساوؼ و تناظر األشطر و األبيات الذؼ لو تقّيد بي

 ىذه األبيات الشكل التالي:

لقد تقّيد الشاعر بنفس النمط في كتابتو لكل المقاطع العمودّية الواردة عمى 
 مستوػ الديواف، و ىذا باعتماده عمى نظاـ السطر الشعرؼ ال نظاـ البيت.

 التفعيبلت  :   

مف خبلؿ دراستنا العروضية لقصائد الديواف اّتضح لنا ميل الشاعر إلى تفعيبلت 
البحور الصافية، يمكف أف يكوف في ىذا تأكيد لفرضية نازؾ المبلئكة التي ترػ 

نظـ الشعر الحّر، بالبحور الصافية، أيسر عمى الشاعر مف نظمو بالبحور » أف
. ومف  1«يمة ىناؾ تضمف حّرية أكبر، وموسيقى أيسرالممزوجة، ألّف وحدة التفع

بيف التفعيبلت التي شّكمت حضورا بارزا عمى مستوػ اإليقاع العاـ لقصائد 
الديواف، نجد تفعيمة البحر المتقارب " فعولف " التي حصدت أعمى نسبة حضوٍر 
مقارنة بالتفعيبلت األخرػ. و مف بيف القصائد التي نظميا الشاعر عمى ىذه 

 لتفعيمة نجد قصيدة "ماء الكوثر" التي يقوؿ فييا الشاعر:ا

 
                                                           

 .24: لضاٌا فً الشعر المعاصر، ص  نازن المالئكة -1

 يا صديقي خمرؾر ػػػػػب أمػػػػغري
 فبل تعتب عمى صمتي، ودعني

 ف عف رؤاهػػػػػػػو تكشّ ػػػػػػػػػػػب لػػػػػػػبقم
 ريؾ العقل، حتىػػػػا ال يػػػػػترؼ م

 

 يػػػػػػػػػػػأت جروحػػػػػػػا نكػػػػػػػأّف بمطفيػػػػػػػػك 
 عمى الصبوحوؽ ػػػػػػػػّل مف الغبػػػػػػػػأط
 ر توحيػػػػػػمػػطاؤؾ، قمت: إّف الخػػغ

 واشي بالشروحػػػػػػػػػػػػػػػػالح ئػػػػػػػػػػػػػػملتمت
 



 الفصل الثاني                                                      بنية اإليقاع

58 
 

  

 

 

 

 

 

 

مف خبلؿ الكتابة العروضية ليذه األسطر الشعرية نجد التزاـ الشاعر بتفعيمة 
"فعولف" أو بشكميا المزاحف" فعوؿ" و ىذا بعد البحر المتقارب بشكميا البسيط 

دخوؿ زحاؼ القبض الذؼ يقوـ بحذؼ خامس التفعيمة متى كاف متحّركا و ثاني 
سبب، كما نجد حضورا لتفعيمة " فعمف " وىي صورة مف صور التفعيمة متفاعمف 

يا عمة الجذب بحذؼ وتد مجموع مف آخر التفعيمة ، و يبعد أف دخمت عم
ىو نوع مف الخروج عف الوزف العاـ ، فعمف " في مواضع محدودة حضور تفعيمة "

 و الذؼ يخضع لتفعيمة فعولف.  الذؼ يحكـ القصيدة

إّف ىذه األسطر الشعرّية تطرح بيف ثناياىا قضّية إيقاعية أخرػ وىي قضّية 
 مف والثاني األوؿ الشطر اشتراؾ وىو قديـ، عروضي مصطمحالتدوير، والتدوير 

 .1المدمج أو المداخل :المدور البيت سمي وقد واحدة، كممة في البيت الشعرؼ 

مف بيف الكثير مف القضايا التي كاف ارتباطيا بالشعر المعاصر إف التدوير ىو 
محّط جدؿ كبير بيف مف يرػ أّف حضوره غير مبّرر مع الحرّية  التي حظي بيا 

مبلئكة  أما الرأؼ الشاعر مع قصيدة التفعيمة  وىو الرأؼ الذؼ دعت إليو نازؾ ال
اآلخر يرػ التدوير تقنية إيقاعية مف حق الشاعر المعاصر أف يمجأ إلييا كوسيمة 

                                                           

) أطروحة  دكتوراه(، لسم اللغة العربٌة أحمد حسانً: اإلٌماع و عاللته بالداللة فً الشعر الجاهلً،  -2
.015م، ص2112 -2111وآدابها، جامعة الجزائر،    

 فعولن فعولن فعول 

 فعولن فعولن

 فعولن

 فعولن فعولن فعلن فعولن فعول

 فعولن فعولن فعول فعولن فعو  

 لن فعولن فعول فعولن فعولن فعو فعول 

 فعول فعول فعولن فعول فعولن فعول  

 

 رشٌك لوام الصباح،

وعباد شمس،   

و أشمر   

 أفمت على خطوه فوق وجه المٌاه 

 و لد حال لون النجوم إلى فّضة

 و الضباب ٌحاول تبدٌل أشكاله فً الطٌّور 

لكً أتذّكر فً المالئكة الطٌّبٌن 
1
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تدعـ البنية اإليقاعية العامة لمقصيدة. إّف ىذيف الرأييف المتناقصيف يجمع بيف 
تناقضيما موضوع نقدّؼ شائؾ، وىو في الحقيقة أوسع مف يورد في ىذه المحّطة. 

الحقيقة التي ال يمكف ألحد أف ينكرىا ىو الحضور القوّؼ  ولكف يمكف القوؿ أف
 بنية مف ميماً  جزءاً  أصبحت» لظاىرة التدوير في الشعر المعاصر بحيث

 بنية في كبير تطور في إحداث المختمفة بأنماطيا أسيمت وقد الحديثة، القصيدة
 إلى ذلؾ تعدػ بل اإليقاعي الصرؼ، الجانب عمى يقتصر لـ القصيدة ىذه

 .1«وظبللو موحياتو بكل الداللي الجانب

ورجوعا إلى المثاؿ الذؼ بيف أيدينا، يتجمى لنا حضور التدوير بيف آخر تفعيمة 
 في البيت الخّطي الخامس و بداية البيت الخطّي السادس.   

ومف تفعيبلت البحور الصافية التي اعتدىا الشاعر نجد تفعيمة بحر الرجز  
مستفعمف" والتي كانت حاضرة في قصيدتو حارس القفار. كمثاؿ نورد ىذه "

 األسطر الشعرية:

 الرجل الضخـ الذؼ كاف يجوس 

 ىائما في الوعر 

 بيف خربة التيف 

 و بيف خربة الحماـ

 2كّل رسمولو مف الرعياف 

 

جاء حضور تفعيمة مستفعمف متنوعا في إطار ما سمح بو عمـ العروض، فجاءت 
مخبونة  متفعمف، وجاءت مطوّية مفتعمف، وما يجدر اإلشارة إليو ىو أّف حضور 

الرجز بما دخل عمييا مف زحافات وعمل طغى عمى اإليقاع العاـ  تفعيمة بحر
                                                           

، دمشك ، العرب الكتاب اتحاد ،اإلٌماعٌة والبنٌة الداللٌة البنٌة بٌن الحدٌثة العربٌة المصٌدة :عبٌد صابر دمحم -1

 .031 ص ، م2001 سورٌا،

. 43الدٌوان، ص  - 2  

  

 ـمتفعلن مستفعلن مفتعلن م

 تفعلن مستفع

 ـلن متفعلن متف

 علن متفعلن متـ

 علن متفعلن متفعلن 
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السميـ، و ىذا ما خمق حركة إيقاعية لمقصيدة مقارنة بحضور التفعيمة في ضربيا 
شيوع الزحافات والعمل يكوف لو دور كبير في تغيير اإليقاع و يعود » باعتبار أّف 

إلى صفتيف أساسيتيف ىما البطء أو السرعة ليتفقا و حالة االنفعاؿ التي تقتضي 
. وما زاد مف قّوة 1«اختصار زمف المستوػ الصوتي أو إطالتو كمما احتاج ذلؾ

يقاع ىو اعتماد الشاعر عمى ظاىرة التدوير و التي كاف حضورىا عمى اإل
»  2«وتواصمية واستمرارية بانسيابية» مستوػ القصيدة ككل و ىذا ما جعميا تمتاز

 . 3«جعمت القصيدة تبدو و كأّنيا جممة واحدة

حضور تفعيمة البحر الرمل "فاعبلتف" أيضا مف تفعيبلت البحور الصافية نرصد 
 و امض يا ذئب: في قصيدت

 عمت ليبل أّييا الطارؽ في ىذا الظبلـ 

 شّدؾ الجوع إلى نارؼ 

 فضيفي أنت 

 4ال تيأس و ال تبدؼ انكسارا 

 فكبلنا يرتدؼ مف جمده ثوبا، يدارؼ الحّر و القّر 

لقد جاء اعتماد الشاعر لتفعيمة بحر الرمل " فاعبلتف " يتوافق و طابع القصيدة  
انسجاـ داخل القصائد التي تمتاز بموف االسترساؿ الحكائي البحر مف »لما ليذا 

و القصائد القائمة عمى أساس مف البناء الدرامي و القصصي ذلؾ االنسجاـ الذؼ 
إف دراستنا لموزف عمى مستوػ قصائد . 5«اعبلتفػػػية فػػػػػتجمبو تفعيمتو السباع

البحر الواحد التي  الديواف، كشف لنا ذلؾ التنوع اإليقاعي الذؼ نتج عف تفعيمة
اعتمدىا الشاعر في بنائو لقصائد الديواف، وكذا مف خبلؿ المزاوجة بيف نمط 

                                                           
داللة اإلٌماع و إٌماع الداللة فً الخطاب الشعري الحدٌث لراءة فً شعر دمحم ً: نموفك لاسم الخاتو - 1

 .22، صعبٌد صابر
 .042، صالحدٌثة العربٌة المصٌدة :عبٌد صابر دمحم - 2
 .043، صالمرجع نفسه - 3
 .21الدٌوان، ص  - 4

م، ص 2113، لسم اللغة العربٌة، جامعة بابل، لغة الشعر عند أحمد مطر مسلم مالن بعٌر األسدي، - 5 

014.  
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القصيدة العمودية و قصيدة التفعيمة، و أقل ما يمكف قولو كتعميق عف حضور 
 ىذه الظاىرة اإليقاعّية، أّف الشاعر كتب فأبدع، وجارػ فبرع.
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 القافية

موضوع نقاش منذ القدـ، حيث أفاض العمماء و ، يعد القافية مفيـوإف تحديد 
الدارسيف القدامى الحديث عنو في محاولة لتحديد معناىا و كذا ضبط ما يعرؼ 

آخر حرؼ في البيت » عمى مذىب الخميل: بالقالب الصوتي الذؼ تشغمو. وىي
إلى أوؿ ساكف يميو مف قبمو مع حركة الحرؼ الذؼ قبمو، فالقافية تكوف مرة 

أما األخفش فقد كاف لو رأؼ  1«بعض الكممة، ومّرة كممة، ومرة كممتيف...
 2«آخر كممة في البيت ككل » يتناقض و رأؼ الخميل حيث يرػ أف القافية ىي: 

قطرب والفراء » ر تبناه مجموعة مف الدارسيف و عمى رأسيـ . وىناؾ رأؼ آخ
. كما نجد آراء أخرػ؛ 3«حيث ذىبا إلى أّف القافية تتمثل في حرؼ الروؼ 

كاعتبار القافية الكممة األخيرة وشيء قبميا، أو اعتبارىا النصف األخير مف 
 . 4الكممة 

زف في االختصاص شريكة الو » لقد اىتـ العرب القدامى بالقافية واعتبروىا 
ومثل القافية في البيت  5« بالشعر، وال يسمى شعرا حتى يكوف لو وزف و قافية 

الشعرؼ كمثل العقدة المحكمة التي تشد العقد، فتضمف تماسؾ خرزه و تحفع 
ترابطيا، وىذه الخرزات ما ىي إال التفعيبلت التي تضـ لبعضيا بعضا وتشكل 

بنفس االىتماـ الذؼ يوليو الشاعر القديـ  وزف البيت. وليذا فإف القافية تحظى
 بالوزف، حيث نجده يحرس أف يمتـز بقافية موّحدة مف بداية القصيدة إلى نيايتيا.

ورغـ ما ورثناه مف روائع في الشعر العربي القديـ و التي تعكس التزاـ الشاعر 
لنظرة بقافية موّحدة مف بداية القصيدة إلى نيايتيا، إال أف ىذا ال ينفي أّف ا

التقميدية لمقافية جعمت منيا عبئا يثقل كاىل البيت الشعرؼ، ويستنزؼ تمؾ الطاقة 
الشعرية التي جادت بيا قرائح فحوؿ شعراء العرب و ىذا في محاولتيـ لمحفاظ 
عمى الطابع التكرارؼ لمقافية في القصيدة العربية. ولصعوبة األمر كاف الشاعر 

                                                           
1
 . 241، ص0، جالعمدة فً صناعة الشعر ونمدهابن رشٌك:  - 

2
 . 244، صالمرجع نفسه - 

 .24صم،  0554مكتبة اآلداب،  صوتٌة جدٌدة، المافٌة دراسةحازم علً كمال الدٌن:  - 3
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها ٌنظر، - 4
  .241، صالعمدة فً صناعة الشعرابن رشٌك:  - 5
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عنيا لتتممة البيت الشعرؼ. وبيذا تصبح  يمجأ أحيانا إلى ألفاظ ىو في غنى
ويتسّرب منيا سحر البيت  القافية في كثير مف مواضعيا تمؾ الفجوة التي ينُفذ

 وجمالو، وكذا يتبلشى مف خبلليا معناه.       

أما حديثا، فقد تطور مفيـو القافية وأخذ أبعادا أخرػ، والجدير بالذكر أف السبب 
الجذرؼ الذؼ شيدتو القصيدة العربية في الساحة الرئيسي في ذلؾ؛ ىو التطور 

النقدية و األدبية مف حيث التنظير أو الممارسة الشعرية، وىذا ما انعكس عمى 
نظرة النقاد التي انقمبت مف نظرة تقديس إلى نظرة تشكيؾ. ومف ىذا المنطمق 
يمكف القوؿ أف القافية مف المنظور الحديث قد تجاوزت إشكالية ضبط المفيوـ 
إلى إشكالية حضور أو غياب، وىذا في ظل اآلراء النقدية المتضاربة التي 

 تأرجحت بيف رفض و تأييد ليا. 

ومف أىـ الدارسيف والنقاد العرب المحدثيف الذؼ اىتموا بموضوع القافية و كاف 
ليـ الفضل في بمورة مفيوميا مف منظور حداثي نجد إبراىيـ أنيس الذؼ يعرفيا 

القافية إال عّدة أصوات تتكوف في آخر األشطر أو األبيات ليست » في قولو: 
مف القصيدة، و تكرارىا ىذا يكّوف جزءا ىاما مف الموسيقى الشعرية. فيي بمثابة 
الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ترّددىا، ويستمتع بمثل ىذا الترّدد الذؼ يطرؽ 

ذات نظاـ خاص اآلذاف في فترات زمنية منتظمة، وبعد عدد معيف مف مقاطع 
  1« يسمى بالوزف 

ومف أّيده الرأؼ في أىمية القافية في  -وألدونيس رأؼ مخالف إلبراىيـ أنيس
القافية زائدة يمكف االستغناء عنيا دوف اإلساءة إلى » فيو يرػ أف  -الشعر

يفقد  -الشعر إذف يفقد كثيرا بالقافية »ويدعـ فكرتو ىذه بقولو:  2«القصيدة 
وبالتالي اختيار المعنى و الصورة و التناغـ. فكثيرا ما تنحصر  –اختيار الكممة 

القافية في أداء ميمة تكراّرية دوف أف يكوف ليا أؼ وظيفة في تكامل مضموف 
أدونيس  و. و كتعميق عف رأؼ أدونيس يمكف القوؿ أف ما ذىب إلي3« القصيدة 

                                                           
 .244صم،  0521مكتبة األنجلو المصرٌّة،  ، موسٌمى الشعرابراهٌم أنٌس:  - 1
 .001، صة للشعر العربًممدمأدونٌس:  - 2
 .001، صالمرجع نفسه - 3
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التي تظير  فيو كثير مف الصواب خاصة بتطّرقو إلى قضية التكرار المبتذؿ
بمظيره القافية في كثير مف األحياف، ولكّف كاف مف اإلجحاؼ حقا أف يختزؿ 

مظاىر »القافية في جانبيا السمبي فقط دوف أخذه بعيف االعتبار أّنيا تعّد مف أىـ 
البناء اإليقاعي في الشعر تبعا لعبلقتيا  العضوية بمحمة المغة الشعرية، حيث 

 .1«ىي التوازف الصوتي تزؿ أبمغ سمة في الشعر وختَ 

أما نازؾ المبلئكة فبل نجدىا تستقّر عمى رأؼ واحد؛ باعتبار أّنيا صّرحت برأييف 
تضفي عمى » متناقضيف حوؿ موضوع القافية. الرأؼ األوؿ مفاده أف القافية 

ُل السامَع فضبل عما يثير في نفسو مف شعور بتكّمف  القصيدة لونا رتيبا ُيمِّ
أف » . أما الرأؼ الثاني يتجمى لنا واضحا في قوليا: 2« قافية الشاعر و تصّيده لم

الشعر الحر بالذات يحتاج إلى القافية احتياجا خاصا. وذلؾ ألنو شعر يفقد 
ونازؾ في رأيييا  .3« بعض المزايا الموسيقية المتوفرة في شعر الشطريف الشائع 

  د الشعر الحر.ىذا تستدرؾ موقفيا في قضّية حضور القافية عمى مستوػ قصائ

و رغـ تأرجح القافية بيف مؤيد و معارض، فإننا نممس حضورىا عمى مستوػ 
عنصر في بناء النص »النص الشعرؼ الحداثي حيث أخذت دورا جديدا كونيا 

الشعرؼ، فيي التي تبّيف نياية السطر الشعرؼ في بعض القصائد، ولـ تعد 
ف توحدت في بعض األسطر الشعرية،  فيي  موّحدة كما في القصيدة العمودية، وا 

. إف ىذه النظرة جعمت القافية 4«ليست خاضعة لصورة قبمية أو لمعيار مسبق
تنسمخ مف طابعيا التكرارؼ واإلكراىي التي ارتدتو لقروف مف الزمف مع ما فرضتو 

لترتبط اليوـ بالذات المبدعة و رغبتيا. و لـ » نواميس القصيدة العربية القديمة 
بيذا و ، 5« لقواعد الواردة في عمـ مفّصل ينشد الثبوت و االكتماؿ تعد ترتبط با

مخيمة الشاعر التي تقوـ بتحديد نمط  »أصبحت أكثر ارتبطا بمعنى القصيدة و
القافية و حساسيتيا وفق خصوصية القصيدة و طبيعة قراءىا. إّف ىذه المخيمة 

لة إيقاع القافية تتوّلى إحداث مواءمة وموازنة بيف إفرازات موسيقى النص ودال
                                                           

 .24صم،  2110، إفرٌمٌا الشرق، المغرب، حركٌة اإلٌماع فً الشعر العربً المعاصرحسن الغرفً:  - 1
2
 .04نازن المالئكة: شظاٌا و رماد، ص  - 

 .024ص  م، 0523، 1، ط لضاٌا الشعر المعاصر، مكتبة النهضةنازن المالئكة:  - 3
 .244، ص ، شعر أدونٌسراوٌة ٌحٌاوي - 4
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 5
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عامل مستقل، وصورة تضاؼ إلى غيرىا مف الصور، ال » وىذا باعتبارىا  1«.
 . 2«تظير وظيفتيا الحقيقية إاّل في عبلقتيا بالمعنى 

وفي محاولة لدراسة القافية عمى مستوػ قصائد الديواف، استندنا إلى ما جاء بو 
 ى خمسة أنواع ىي:الخميل في تحديده ألنواع القوافي والتي قّسميا إل

، وقد وردت ىذه  3القافية المترادفة : وىو أف يجتمع ساكناف في القافية   -1
 ومف مثاؿ ذلؾ قوؿ الشاعر:  %. 30.81القافية عمى مستوػ الديواف بنسبة 

 نحف الحوريات المسحورات المنسّيات وراء 

 راؽْ صخور الشطآف، وخمف بياض األو 

  

 بموسيقى األمواج و أجراسنحف المسكونات 

 .ماؽْ األبراج و إيقاعات المرجاف الخالد في األع

 

 نحف التشكيبلت األجمل لمفوضى حيف ييـّ 

 التكويف برسـ ىيولى الخمق، فترتبؾ األرتاؿ،

 .ساؽْ و تضطرب األن

 

 إف التقاء الساكنيف في ىذا النوع مف القوافي قد  شّكل فرصة لطوؿ نفس الشاعر
والتي تعالت معو الكثير مف اآلىات و األحبلـ، ولذلؾ يمكف القوؿ أف حضور 

                                                           
 . 51، ص داللة اإلٌماع و إٌماع الداللةموفك لاسم الخاتومً:  -1
ص  م،  2111، 4تر: أحمد دروٌش، دار غرٌب، الماهرة، مصر، ط  ،النظرٌة الشعرٌةجون كوٌن:  -2

012. 
، تح: حسنً عبد الجلٌل ٌوسف، مكتبة صناعة شعر العربمٌزان الذهب  فً السٌّد أحمد الهاشمً:  -3

 .004،  ص م 0553 ،0طاآلداب، الماهرة، مصر، 

/11  

/11  

/11  
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إطالة النغـ المرفق » المترادفة  إضافة إلى ما حققتو مف إيقاع  نتج عف   القافية
فقد  كاف ليا الكثير مف التداعيات الداللية التي تتوافق وما  1«بالغنة في الغالب 

فكانت بذلؾ القافية تمؾ النياية العروضية التي يخالج نفس الشاعر مف أحاسيس. 
  تعانق فييا النغـ و اإلحساس و الداللة.    

، و قد قّدرت  2القافية المتواترة: ىو أف يقع متّحرؾ واحد بيف ساكني القافية -2
%. ومف أمثمة ورودىا في قصائد الديواف نقف عند قوؿ  52.10ب حضورىا 
 الشاعر: 

 ؼ يستطيع مف النحل و الورددعاني إلى نفسو بالذ

 وحيأىرؽ جّرة خمر بر 

 

 وحيو سّرح غزالنو بسف

 

 اياو نادػ عمّي بأوصافو في المر 

 

 اياو أسمائو في الصب

 

 و قّص عمّي مف الحب و الموت:

 3اياقاؿ: المسامير و القدماف و عطر البغ

 

                                                           

  1- تبرماسٌن، البنٌة اإلٌماعٌة للمصٌدة المعاصرة فً الجزائر، ص 001.
  2 - السٌّد أحمد الهاشمً: مٌزان الذهب  فً صناعة شعر العرب، ص 004. 

. 01الدٌوان، ص   - 3  

1/1  

1/1  

1/1  

1/1  

1/1  
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. وقد وردت  1القافية المتداركة: ىو أف يتولى حرفاف متحّركاف بيف ساكنييا  -3
 ، ومف أمثمة ورودىا قوؿ الشاعر:%14.29بنسبة 

 ووداعا لسّيدتي األرض...

 الق  كنت أعّد الرحاؿ ألخبرىا أّنيا ط

 

  البةْ حيف سالت عمى خّدىا دمعة غ

 

 ..ا لياووداع

 

 تصّورُت أف تنحني بحناٍف، ما

 و تيمس: أرجوؾ أف ال تغادر،

 2 اىبةْ .. أنا ذابق

 

.و قد ورد ىذا 3القافية المتراكبة: ىو أف يتوالى ثبلثة متحّركات بيف ساكنييا -4
 . و مف أمثمة ورودىا: % 2.80النوع مف القوافي بنسبة 

 ؟ّمكماىل لي أف آوؼ اآلف إلى ظ

 

 4؟ ائكماىل لي أف آكل مف خبزكما، أو أشرب مف م

                                                           
 .003، ص مٌزان الذهب  فً صناعة شعر العربالسٌّد أحمد الهاشمً:  -1
 . 54 -51الدٌوان، ص  -2
 .003، ص المرجع السابك -3

  4 .31الدٌوان، ص  -

1//1  

1//1  

1//1  

1///1  

1///1  

1//1  
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القافية المتكاوسة: ىو أف يتوالى أربعة متحّركات بيف ساكني القافية. و ىي  -5
مف القوافي التي قّل حضورىا مع الشعر الحر، وما يمكننا تأكيده أّف ىذه القافية 

يحدث نوعا »لـ ترد عمى مستوػ قصائد الديواف أبدا و ىذا باعتبار أّف حضورىا 
 .1«الصورة ىذه رتتكر  إذا وبخاصة األذف، عمى مف الثقل

مف خبلؿ النسب التي تبّيف حضور القوافي: المتواترة، والمتداركة، و المتراكبة، 
يمكف القوؿ أّف القافية المتواترة قد حصدت أعمى نسبة حضور؛ و ىذا لخّفة 
إيقاعيا مقارنة بالقوافي األخرػ و التي نبلحع تراجع نسب حضورىا كّمما زاد 

ساكني القافية لما يحدثو ىذا التبلقي مف ثقل في  التقاء عدد المتحركات بيف
     اإليقاع.

                                                           

1- حسن الغرفً: حركٌة اإلٌماع، ص31.  
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 التوازي:

التوازؼ  »التوازؼ بمفيومو األدبي ىو تمؾ الظاىرة اإليقاعية التي تستوعب 
. وىذا 1«الزمني الذؼ يؤدؼ إليو توالي السمسمة المغوية المتطابقة أو المتشابية

المباني و المعاني، و أنو قائـ عمى تماثل و تعادؿ » باعتبار أنو يعتمد عمى 
االزدواج الفني، و أنو عامل ميـ في كشف البنية المسؤولة عف توزيع العناصر 

 .2«المغوية والفنية و الصوتية داخل العمل الفني أّيا كاف نوعو 

التوازؼ في حقيقة األمر ظاىرة قديمة قدـ الحضارات السحيقة واألدياف  و 
لباحثوف نشأة التوازؼ إلى مبلحظة ذلؾ النوع مف اإلنشاد و قد أرجع ا» العريقة، 

و  منو و الذؼ ارتبط بالحضارات الييودية و الصينية و العربية  3«خاصة القديـ 
 " وثلروبرت "غيرىا مف الحضارات األخرػ. و تشير الدراسات إلى أف الراىب 

. 4يةىو أّوؿ مف حّمل في ضوئو اآليات التورات "Robert lowth"ـ  1753
كوسيمة مف » لتتوالى بعده العديد مف الدراسات التي تستند عمى ظاىرة التوازؼ 

 .5«الوسائل التحميمية لمنص لغويا، و صوتيا، و جماليا 

كأني أرػ" باعتباره موضوع الدراسة، يمكف القوؿ أّف التوازؼ  ديواف "لورجوعا 
      كاف مف أكثر العناصر اإليقاعية حضورا. 

قد ورد ىذا التوازؼ في  . و6مف بيتيف فأكثر تكوف ىو ما  :مقطعيالتوازؼ ال
 الديواف في أكثر مف موضع نذكر منيا:

 

 

 
                                                           

 . 53م، ص 0552، 0و االختالف، المركز الثمافً، دار البٌضاء، المغرب، ط دمحم مفتاح: التشابه - 1
، 0مكتبة و مطبعة اإلشعاع فنٌة، اإلسكندرٌة ، مصر، ط ،البدٌع و التوازي:  عبد الواحد حسن الشٌخ - 2

 .23-22ص اإلسكندرٌة، مصر،
 .01، ص المرجع نفسه - 3
 .53ص  ،التشابه و االختالفدمحم مفتاح:  - 4

  5- عبد الواحد حسن الشٌخ، البدٌع و التوازي، ص 22.
 215، ص البنٌة اإلٌماعٌة للمصٌدة المعاصرة فً الجزائرعبد الرحمن تبرماسٌن:  - 6
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 -1مثاؿ 

 بكلِّ الذؼ عندىـ مف شكوؾ

 ظنوفْ بكلِّ الذؼ عندىـ مف 

  

 

 يسخطوفَ ، وما يعتبوفَ بما 

 1يرفضوفْ ، وما يقبموف  وما

 

 -2مثاؿ 

  اليسيساتَ  ليا .. الوشوشاتَ  ليا           

 2 الحشرجات ليا .. الغمغمات ليا 

  

 -3مثاؿ 

 ؟ تقرأ ىل أنت ..

  ؟تكتبُ  ىل       

 ؟ترسـُ  ىل       

     3؟تعزؼُ  ىل       

 
                                                           

   101.     الدٌوان، ص -1

.014الدٌوان، ص  - 2  
 .021الدٌوان، ص  -3

 األخٌرةتتماثل فً الموالع 

 تطابك 

 تماثل فً الموالع األخٌرة 

 اتفاق فً الصٌغة الصرفٌة 

 تماثل فً الموالع األخٌرة 

فً الصٌغ الصرفٌة  اتفاق تطابك  

فً الصٌغة الصرفٌة اتفاق  

 

 اتفاق فً الصٌغ الصرفٌة 

 

 بٌاض 
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، و 1إّف البياض الذؼ ورد في المثاؿ السابق يمكف أف يطمق عميو توازؼ ضمني
 تقديره:  

 أنت.. ىل تقػػػػػػرأ؟

 أنت.. ىل تكتب؟ 

 أنت.. ىل ترسـ؟  

 أنت.. ىل تعزؼ؟ 

فالبياض في ىذا المثاؿ عّوض السواد في الكتابة وبو تفادػ تكرار الكممة فقاـ 
بدور سيميائي أمتع العيف ألنو تواز مع بياض سابق لو ويماثمو  في نفس 

   2الموقع.

 مف أمثمتو: 3: وىو ما تجاوز ثبلث أبيات كالتكرار العمودؼ.التوازؼ العمودؼ

 -1مثاؿ 

 ات المسحوراَت المنسياَت وراَء نحف الحوريّ 

 صخور الشطآف، وخمف بياض األوراْؽ.

 نحف المسكونات بموسيقى األمواج و أجراِس 

 األبراج و إيقاعات المرجاف الخالد في األعماؽ.

 نحف التشكيبلت األجمل لمفوضى حيف ييـّ 

 التكويف برسـ ىيولى الخمق، فترتبؾ األرتاُؿ، 

 وتضطرب األنساْؽ.

 ل المائل في غسق الفجر عمى أجفاف نحف المي
                                                           

 .212، ص فً الجزائرالبنٌة اإلٌماعٌة للمصٌدة المعاصرة عبد الرحمن تبرماسٌن: ٌنظر:  - 1
 .215ص المرجع نفسه،  - 2
 .221، ص المرجع نفسه - 3
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 1الصياديف، وتزييَف األسواؽ بأخبار العّشاؽ.

و كتوضيح ليذا المثاؿ ارتأينا أف نقف عند أىـ األلفاظ التي شّكمت بحضورىا 
  في المخّطط التالي: ظاىر التوازؼ العمودؼ

 

     

 

 -2مثاؿ 

 فجاء الربيع، 

 و جاء الفضاء،

 و جاء الكتاب، 

 و جاء اإللو 

  

   

 

: وىو ما تكوف مف بيتيف في الشعر العمودؼ، ومف خطيف في التوازؼ المزدوج
  حضوره:    مف أػمثمة .2الشعر الحر

 

 

 
                                                           

 .24الدٌوان، ص - 1
 .225ص ،الجزائر فً المعاصرة للمصٌدة اإلٌماعٌة البنٌة: تبرماسٌن الرحمن عبد - 2

 
 نحن 

 الحورٌات

 المسكونات 

 التشكٌالت

 الٌل 

 األوراق 

 األعماق 

 األنساق 

 العشاق 

  الصرفٌّة  فً الصٌغ ال اتفاق

  األخٌرة  تماثل فً الموالع

فً الصٌغ الصرفٌّة  اتفاق تطابك  

 تطابك فً الموالع األخٌرة
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 -1مثاؿ 

 الممكاتِ  مس ومضى زمف الشّ 

 1غنياتاألمضى زمف الطفل و 

   

 

   -2مثاؿ 

 أني رأيتُ ة قنصف الحقي 

  2 ونصف الحقيقة أني نسيتُ 

 

 

 -3مثاؿ 

 عمت مساء يا عبد ّللّا 

 3 عمت مساء يا أمة ّللّا و 

  

 

النوع مف التناظر يتجمى  . ىذا4التوازؼ األحادؼ: شبيو إلى حد ما بالتكرار األفقي
مفردة ال تتوازػ مع أؼ بيت آخر. ولكف  »في مجموعة مف األبيات والتي تكوف 

 . 1«يتوازػ سطراىا فيتحقق توازف وتعادؿ بينيما 

                                                           
  .14الدٌوان، ص  - 1

 .02الدٌوان، ص  2-  
 .21الدٌوان، ص  - 3
 .230ص ،الجزائر فً المعاصرة للمصٌدة اإلٌماعٌة البنٌة: تبرماسٌن الرحمن عبد - 4

الصرفٌّة  الصٌغةتماثل فً   تطابك  

 تماثل فً الموالع األخٌرة 

 تماثل فً الصٌغة الصرفٌّة  تطابك 

  األخٌرة  تماثل فً الموالع

 تطابك تطابك 
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 -1مثاؿ 

 

  2 لعّمؾ حيف تفيق تفيق و حيف تناـ تناـ

 

التوازؼ في ىذا المثاؿ مف خبلؿ التطابق الذؼ وّضحناه سابقا، ومف خبلؿ  تجّسد
 التضاد بيف عبارتي )تفيق تفيق( و )تناـ تناـ( زاد. 

 -2مثاؿ 

ّف النفس ل  3تحياوتموت، و  تحياوا 

 

 -3مثاؿ 

 كاف حيف يفيق مف النوـ يبحث عّني 

 4 لزماني ال ييتدؼ ، ولمكاني فبل ييتدؼ

 

 

: يقصد بو الشعر الذؼ يكتب بكيفية معّينة في فضاء الصفحة، أؼ توازؼ التناظر
توازؼ  ̋؛ وىذا المفيوـ ̏الكاليغرافي ̋أو الشعر ̏الفضائي ̋الشعر الذؼ يدعى بالشعر 

. و كمثاؿ عمى حضوره نقف عند 5يمكف أف يتنوع إلى مفاىيـ أخرػ  ̏التناظر
 قوؿ الشاعر:

                                                                                                                                                               
 .011، ص التشابه واالختالفدمحم مفتاح:  - 1
 . 00الدٌوان، ص - 2
 .21الدٌوان، ص  - 3
 .011الدٌوان، ص  - 4
 .015، صالتشابه واالختالفدمحم مفتاح:  - 5

 تطابك  تطابك

 تطابك 

 تطابك  تطابك

 تطابك
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 : ال تتركني حجًرا نائًما وحده في العراء،سألتؾ 
 وال تتركي األرض ترنو إلى زىرة وحدىا في  

 اإلناء،                                     
 وال تتركي عاشًقا، ليقوؿ: كأّني غريبؾ بيف

 النساء "                                                 
 1وال تتركيني 

موذج صورة لحضور نمط توازؼ التناظر عمى مستوػ الديواف، لقد شكّل ىذا الن
 والذؼ كاف حضوره بنسبة قميمة جّدا مقارنة بأنواع التوازؼ األخرػ.   

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .04الدٌوان، ص  - 1
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 التجنيس

يعد التجنيس مف أىـ القضايا التي درسيا العمماء الببلغيوف العرب تحت ضوء 
أف يّتفق لفظاف أو أكثر في » بعمـ البديع، وىو في تعريفو العاـ ما أسموه 

  1«األصوات المكونة ليا و يختمفاف في المعنى

و التجنيس يعّد  مف أبرز العناصر اإليقاعية التي تزيد مف جمالية النص و ىذا 
مف خبلؿ ميزة التكرار التي تصاحبو، إلى جانب ىذا نجد أّف لو أثرا واضحا في 

يقـو عمى مفارقة بيف وجيي العبلمة المغوية، إذ » وىذا باعتبار أنو المعنى 
األصل فييا أف يتطابق وجييا الحسي )الداؿ( مدلولو، و لكف الجناس يشوش 
ذلؾ التطابق فيفتق تمؾ المحمة و يخيل  بوحدة صوتية بيف ألفاظ متباعدة في 

 لّذتاف:الخطاب و لكنيا تخفي اختبلفا في الداللة، فتكوف لممتقّبل 

 األولى: صوتية موسيقية يحدثيا التناغـ الذؼ يوجد في الجناس.

   2«الثانية: داللية إذ يبحث عف المعنى المخفي وراء تشابؾ صوتي صيغي

وقد شّكل التجنيس ظاىرة فّنية عمى مستوػ المدّونة الشعرية المعاصرة وىذا مف 
وبية التي يستثمرىا إحدػ السمات األسم»خبلؿ حضوره القّوؼ؛  باعتبار أّنو 

شعراؤنا المعاصروف مف أجل صبغ لغة الشعر بطابع الكثافة و االقتصاد ذلؾ أف 
يزيد حضورىا قوة في  3«األلفاظ المتجانسة تتعالق وفق عبلقة مجازّية مرسمة

  .المعنى

                                                    :                                                                        الجناس المماثل

  -1المثاؿ 

 ىذا ال يعني أكثر مف أّنأ غرباْء.

                                                           
، الدار 0، المركز الثمافً العربً،طرؤٌة جدٌدةدروس فً البالغة العربٌة، نحو األزهر الزناد:  - 1

 .011، ص م 0552، البٌضاء، بٌروت
 . 012، ص لمرجع نفسها - 2
 .42، صحركٌّة اإلٌماعحسن الغرفً:  - 3
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 غرباء سود، في اليل األسود، فوؽ األرض 

 1السوداْء.

  -2المثاؿ

 لو مف يريدوف أال يكونوا  عدوّ  أعدػ

 2.. يبتغي لمابغيا 

 -3المثاؿ 

 فأستفيق مدّمى القمب مف أسفٍ 

 أرتالي و أنساقيعمى تشتت 

 باقية  الكأس  بقياميّقنا أّف 

 3عشاؽ  مغوييف غاويف بقاء

كانت ىذه األمثمة وقفة مع مجموعة مف األسطر الشعرية و التي شّكل الجناس 
المماثل جزءا ىاما في بنائيا اإليقاعي و الداللي، وما يجدر اإلشارة إليو أف ىذا 

لبلنتباه مف خبلؿ حضوره القوؼ عمى النوع مف الجناس يعتبر ظاىرة الفتة 
مستوػ قصائد الديواف والذؼ شّكل في األخير مساحة استطاع الشاعر مف 
خبلليا أف يبيرنا بإنتاجو لمعديد مف الدالالت و التي انبثقت بتظافر مجموعة مف 

الموسيقي و لتشّكل في األخير ظاىرة التجنيس اإلطار المفظي  األلفاظ المتجانسة،
 عب ىذه الدالالت.الذؼ  استو 

و بالرجوع إلى األمثمة السابقة يمكف تأكيد ما ذىبنا إليو بوقوفنا عند أىـ الدالالت 
التي احتضنتيا ظاىر التجنيس، ففي المثاؿ األوؿ يمكف القوؿ أّف حضور 
األلفاظ المتجانسة كاف لو داللة قوّية لمتعبير عف العتمة التي تمّف العالـ و ىذا 

                                                           
 .21ص الدٌوان،  -1
 .012ص الدٌوان،  -2

.41ص الدٌوان،  -
3
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مفظة السواد التي تحيل عف الغربة و التشاـؤ و الدمار، أما في بتكرار الشاعر  ل
المثاؿ الثاني فقد حممت األلفاظ المتجانسة داللة المبالغة وىذا مف خبلؿ توظيف 
الشاعر لصيغة التفضيل "أعدػ". أما المثاؿ الثالث فيمكف القوؿ أّف األلفاظ 

التي انبثقت مع ما  المتجانسة قد شّكمت بحضورىا داللة عف التفاؤؿ و األمل
 تحممو لفظة البقاء مف داللة عمى الصمود.   

 :الجناس الناقص

  -1المثاؿ 

 ترػ عربات اليواء بأفراسيا البيض، 

 ،الجباؿموعد في  جّنحيا

 1،الخياؿكوكب في  سّرحياو 

 -2المثاؿ 

 الممسلـ ألحع ما يشبو شكل 

 2يمسولـ أسمع ما يمكف أف يتوّىـ بال

  -3المثاؿ 

 رفقا.. ففي الكأس بقيا أّييا الساقي

 تصبو إلييا صبابتي و أشواقي 

 رّويت ملء شراييني و أوردتي 

 منيا، سوػ عطش في أحداقي 

 فبل أرػ تسمني .. أنا أبقيتيا ألرػ 

                                                           
 .41 صالدٌوان،  -1
 .23ص الدٌوان،  -2
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  1مسرػ حروفي إلى أطباؽ أوراقي

  -4المثاؿ

  السماءْ إذا فّتحت أنجـ في 

 الغيوْب تويجاتيا مف ضمير 

 الضياءْ وشمت بيا مف سجايا 

  القموْب وميض المنار وخفق 

 دماءْ فقل ىذه رشقة مف 

 2الخطوْب رمت بالشقائق ليل 

سّرحيا(  ولقد كاف التجنيس حاضرا في المثاؿ األوؿ مف خبلؿ األلفاظ )جّنحيا 
و )الجباؿ و الخياؿ( و ما زاد مف القيمة الفنية والجمالية لظاىرة التجنيس ىو 
تموضع ىذه األلفاظ المتجانسة وفق نظاـ مف التوازؼ الذؼ شكّل في األخير 

 مساحة لتعزيز القيمة اإليقاعية التي ارتبطت بظاىرة التجنيس.   

بحضور المفظتيف )اليمس /  أّما في المثاؿ الثاني فقد تجمت ظاىرة التجنيس
دعما لحضور  3« نياية البيت الخطّي »الممس( و المتاف كاف حضورىما في 

القافية؛ و ىذا لما تحممو األلفاظ المتجانسة مف إيقاعية نتجت عف تناغـ األحرؼ 
المتشاركة بيف ىذه األلفاظ. و دراستنا لمديواف قد سمحت لنا بالوقوؼ عند أكثر 

يا حضور القافية مع حضور مجموعة مف األلفاظ مف موضع ُيدغـ في
المتجانسة، و الذؼ ال شّؾ فيو أف امتزاجيما معا قد زاد مف  قوة اإليقاع و 
جمالو، و ىذا ما يتجمى لنا في المثاؿ الثالث  مف خبلؿ حضور األلفاظ 
المتجانسة التالية:  أشواقي، أحداقي، أوراقي. و التي ارتبطت جميعيا بقافية 

                                                           
 . 41الدٌوان، ص  -1

 .012الدٌوان، ص  - 2
 .211، صالبنٌة اإلٌماعٌة للمصٌدة المعاصرة فً الجزائرعبد الرحمان تبرماسٌن:  - 3
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القافية في آخر كل لفع مف األلفاظ » النوع و الروؼ، وقد كاف لحضورموحدة 
 .         1«دورا ىاما يساعد في االنسجاـ المتجانس لمبناء الصوتي ككل

أما في المثاؿ الرابع فقد كاف حضور التجنيس ظاىرة الفتة لبلنتباه و ىذا مف  
وعة األلفاظ خبلؿ توزيع األلفاظ المتجانسة وفق نظاـ التناوب بيف مجم

المتجانسة) السماء، الضياء، دماء( و مجموعة األلفاظ المتجانسة ) الغيوب، 
 القموب، الخطوب(. وقد كاف التناوب  وفق التسمسل التالي: 

 السماء، الغيوب، الضياء، القموب، دماء، الخطوب.

ر و مما ال شّؾ أّف الجناس الناقص يعتبر مف الظواىر الفنية التي اعتمدىا الشاع
» في بناء اإلطار اإليقاعي العاـ لقصائد الديواف ، وىذا باعتبار أّف حضوره 

يثرؼ اإليقاع بنغمات يكوف ترديدىا تحمية لمصورة و إثارة لؤلذف في التقاط ما ىو 
منسجـ  و مؤتمف لونا و نغما ليجعل مف الصورة الشعرية واقعا قائما بذاتو ماثبل 

ـ الذؼ يضفي عمى الصورة اإليقاعية نوعا مف بإيقاعو الموني و النغمي المتناغ
التوّتر المنبعث مف الذبذبات المتصارعة بيف األحرؼ المتجانسة التي أخذت 
مواقع متبادلة في الكممة المتجانسة الواحدة، أو في العديد مف الكممات 

 .  2« المتجانسة

 :الجناس التاـ

يعد ىذا النوع مف أعمى مراتب الجناس جماال لما يحّققو مف اتفاؽ تاـ بيف صورة 
المفظة و أصواتيا، كما يعّد أقّل أنواع الجناس ورودا بسبب صعوبة الحصوؿ 

 . و كمثاؿ عمى حضوره نقف عند قوؿ الشاعر: 3عميو

 إف القمب ليعيا مف ألـ العصرِ 

  4و إّف النفس لتحيا،  و تموت،  و تحيا 

                                                           
 .54، ص البدٌع و التوازيعبد الواحد حسن الشٌخ:  - 1
 .213، ص البنٌة اإلٌماعٌة للمصٌدة المعاصرة فً الجزائرعبد الرحمان تبرماسٌن:  - 2

.041لغة الشعر عند أحمد مطر، ص  ،مسلم مالن بعٌر األسدي - -
3
  

 .21ص الدٌوان،  - 4
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يتجّمى لنا الجناس التاـ مف خبلؿ توظيف الشاعر لكممة " تحيا " و التي جاءت 
لتحيل في المرة األولى عف الحياة الدنيا، و أما في المّرة الثانية فجاءت لتحيل 

 عمى الحياة اآلخرة. 

لقد شّكل حضور التجنيس عمى مستوػ المدّونة الشعرية مساحة تعانق فييا كل  
 لة في صورة جمالية كشفت عف شعرية عبد القادر الحصني.مف اإليقاع و الدال

إف دراستنا التطبيقية في ىذا الفصل، و التي ارتكزت عمى دراسة: الوزف، القافية، 
التوازؼ، التجنيس، كشفت لنا عف ترابط ىذه العناصر في بناء قصائد ديواف 

اصر األخرػ،  "كأّني أرػ ". فكانت دراستنا لكل عنصر منيا يحيل بالضرورة لمعن
في ظّل مجموعة مف العبلقات اإليقاعية التي ساعدت في تضافر ىذه العناصر 

 لتحديد اإلطار اإليقاعي العاـ لقصائد الديواف.
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في ختاـ ىذا البحث. ما الذؼ يمكف أف يقولو الباحث بعد ىذه الرحمة الشاقة 
 ؟ " القادر الحصنيعبد مبدع "الممتعة في اآلف نفسو، في أقاليـ شعرية الو 

لقد عممنا في ىذه الدراسة عمى مقاربة قصائد ديواف الشاعر مف الناحية المغوّية 
نا البنية المغوية لقصائد الشاعر في طيفيا الصرفي و حممو اإليقاعّية، وكّنا قد 

 ،النحوؼ و الداللي. ليقع االشتغاؿ فيما بعد عمى البنية اإليقاعّية مف حيث الوزف 
 والتجنيس.، والتوازؼ  ،والقافّية

عمى نذُكرىا  لقد توّصمنا بعد ىذه الدراسة إلى مجموعة مف الخبلصات و النتائج
  آلتي:النحو ا

بالنسبة لمفصل األوؿ دّلت ىذه المقاربة عمى أّف البنية المغوية في ديواف الشاعر 
قد اشتممت عمى مستويات ثبلث: مستوػ صرفي، مستوػ نحوؼ، و مستوػ 

 داللي.

 :كاف مساحة لموقوؼ عمى أبرز الصيغ البسيطة الفعمّية التي  المستوػ األّوؿ
انحصرت في ) فَعل، فِعل، أْفَعل، فّعل، تفّعل، افتعل(، وكذا الصيغ االسمية 
و التي تمثمت في )اسـ الفاعل، اسـ المفعوؿ، اسـ التفضيل، صيغ المبالغة، 

ػ سمحت لنا بالوقوؼ عمى الصفة المشّبية(. و دراستنا لمغة في ىذا المستو 
 جزيئات ىذه الفسيفساء الشعرية التي أبدع الشاعر في تشكيميا.  

  كاف جل االشتغاؿ منصّبا عمى دراسة الجممة اإلسمّية  :وفي المستوػ النحوؼ
و الفعمية، وماليا مف تداعيات داللية مختمفة، حاولنا الكشف عنيا مف خبلؿ 

اعتمدىا الشاعر في بناءه لمجمل.  الوقوؼ عمى أىـ األنماط والصور التي
وكانت خبلصة دراستنا في ىذا المستوػ تنضوؼ تحت ما حققو حضور 
الجمل الفعمية بأنماطيا المتعّددة، مف دالالت معّبرة عكست أحداث ىذا الواقع 
العربي. أما الجمل االسمية فكاف حضورىا يتميز ببساطة تركيبيا وىذا ما 

وػ قصائد الديواف، ىذا إذا ما تكممنا مف المنظور يفّسر قّمة أنماطيا عمى مست
النحوؼ، أّما مف المنظور الداللي فجاء حضور الجمل االسمية في كثير مف 
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األحياف رسائل اختزؿ الشاعر فييا فمسفة تفكيره في ظل ىذا الواقع المتداخل 
 و المتأّزـ.

 فرزتو : في ىذا المستوػ استندنا في دراستنا عمى ما أالمستوػ الداللي
اإلحصاءات ألىـ الحقوؿ الداللّية عمى مستوػ قصائد الديواف، و التي 
انحصرت في: حقل اإلنساف، حقل الحيواف، النبات، األلواف، القمع. و قد 
خمصت دراستنا ليذه الحقوؿ بالوقوؼ عمى الداللة العامة لقصائد الديواف و 

 التي تمّثمت في داللة األمل.    
، فكاف االشتغاؿ فيو مرتّكزا عمى خاص بالبنية اإليقاعّيةأما الفصل الثاني ال

دراسة أىـ العناصر اإليقاعّية التي اعتمدىا الشاعر في بنائو لقصائد ديوانو، و 
التي حصرناىا في الوزف و القافية و التوازؼ و التجنيس . وقد أفضت دراستنا 

 مي:عمى مستوػ ىذا الفصل إلى مجموعة مف النتائج نمّخصيا فيما ي
  اعتماد الشاعر عمى تفعيبلت البحور الصافية وىذا لما تضمنو وحدة التفعيمة

 مف حرّية في بناء اإلطار اإليقاعي لقصائد الديواف.    
  اعتمد عبد القادر الحصني عمى ظاىرة التدوير كوسيمة تدعـ البنية االيقاعية

 بيف األسطر الشعرّية. الداللي الترابط العامة، و تحقيق
 دراستنا لمنظاـ التقفوؼ لقصائد الديواف، اعتماد الشاعر عمى القافية  أظيرت

المترادفة، والقافية المتواترة، و ىذا لما ُيميز حضورىما مف خفة وسرعة في 
 اإليقاع مقارنة بالقوافي األخرػ.

  يعتبر التوازؼ مف أىـ العناصر اإليقاعّية التي اعتمدىا الشاعر في بنائو
تجّمى قيمتو اإليقاعية في ذلؾ النمط التكرارؼ الذؼ يضفي لقصائد الديواف. وت

 نوعا مف الرتابة، ويحافع عمى ذلؾ التماثل والتعادؿ بيف المباني والمعاني.
  شّكل التجنيس ظاىرة فنّية بارزة عمى مستوػ قصائد الديواف، و ىذا لما يحّققو

حضوره مف تناغـ إيقاعّي بيف األلفاظ المتجانسة. أما مف المنظور الداللي 
فقد أضفت دراستنا لمتجنيس عمى الوقوؼ عمى ما حققو حضوره مف عمق 

ي تتشابؾ بيف داللي، ال يمكف الكشف عنو إال باستقراء تمؾ المعاني الت
 حروؼ األلفاظ المتجانسة.   
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ىذه ىي أّىـ الخبلصات والنتائج التي توّصمنا إلييا مف خبلؿ ىذا البحث 
 المتواضع و ال نّدعي في ذلؾ كماال ألف الكماؿ حمـ في ىجعات النقصاف.

وتبقى ىذه المذّكرة عبارة عف مساءلة محفوفة بالكثير مف النقائص، فإف وّفقنا 
 ف أخفقنا فمف الشيطاف.ا  و ، فمف هللا
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  :ملخص

للشاعر عبد القادر الحصني، و هو  " كّأني أرى" دیوان هو دراسة فيهذا البحث، 

محاولة طموحة لتقدیم المشهد الشعري في هذا الدیوان تقدیما نقدیا، وذلك من خالل دراسة 

  .البنیة اللغویة و اإلیقاعّیة

  :في فصلین توّزعت دراستناو قد 

المستوى الصرفي، النحوي، : اللغة في مستویاتها الثالثتناولنا فیه بنیة : الفصل األول*

  .الداللي

التجنیس، شتغال فیه منصبا على دراسة الوزن، والقافیة، والتوازي، و فكان اال: الفصل الثاني*

  .باعتبارها أبرز الظواهر اإلیقاعّیة وروودا على مستوى الدیوان

  

 Résumé : 

Ce traité ,est une étude au sein du recueil comme si je voyais 

du poète ABDE LKADIR EL HESSNNI est en effet un essai 

ambitieux afin de mettre exergue la xénie poétique dans ce recueil 

d’une manière critique et ce à travers l’étude de la structure 

linguistique et rythmique. 

Sur de chapitre : 

*Le premier chapitre : nous avons abordé la structure de la langue 

sur ses trois niveaux : morphologique, syntactique ou grammatical et 

sémantique.  

*Le second chapitre : œuvrait sur l’étude de la rima, le parallélisme, 

l’homogénéisation ainsi que scander étant les phénomènes 

rythmique les plus distinctes au niveau du recueil.       


