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وانـــات الخطاب الشعري في ديـــيجمال  

:ـل" مــم ومھازل أمـسقوط قم"  

"ليمان بن عمر دّواق س"   



 :مقدمة 

 

 أ 
 

 

ــــــْرو         ــــــة ، مفعــــــمٌ شاســــــعٌ  وفضــــــاء جمــــــاليٌ  احرٌ ســــــ األدب عــــــالمٌ  أن  فــــــي ال َغ ــــــروح حيوي  ب

 الخـــــوض فـــــي تجربـــــة اإلبـــــداع واإلنتـــــاج أدبيـــــة متنّوعـــــة تســـــمح للمبـــــدعلمـــــا يحملـــــه مـــــن روافـــــد 

  الشـــــــعرية  ةعـــــــد الكتابـــــــوت .األســـــــاليب الكتابيـــــــةللتعبيـــــــر عـــــــن مجمـــــــل أفكـــــــاره وخـــــــواطره بـــــــأرقى 

كونهـــــــا البـــــــؤرة التـــــــي تنطلـــــــق منهـــــــا ة بـــــــالقيم اإلبداعيـــــــة والتعبيريـــــــة، مـــــــن أبـــــــرز الفنـــــــون الزاخـــــــر 

تعتنــــــي  المنــــــاهج التـــــيلــــــذلك كانـــــت الدراســــــة األســـــلوبية واحـــــدة مــــــن أهـــــم الدراســـــات، مختلـــــف 

ــــــالّنص شــــــكًال ومضــــــمونً  ــــــدب ــــــةو ا، فهــــــي ب ــــــر  رها تســــــهم فــــــي تشــــــكيل بني الخطــــــاب الشــــــعري عب

إذ تحيلنـــــــــا إلـــــــــى عـــــــــوالم الّلغـــــــــة اعيـــــــــة، وتركيبيـــــــــة، وصـــــــــرفية، ودالليـــــــــة ،إيق مســـــــــتويات عـــــــــّدة؛

قابعـــــــة خلـــــــف ســـــــتائر دوالهــــــــا الجماليـــــــة ال الشـــــــعرية للتنقيـــــــب عـــــــن أهـــــــم الشـــــــوارد والمــــــــدلوالت

 وهــــــذا مــــــا كــــــان دائًمــــــا محــــــور اهتمــــــام كثيــــــر مــــــن البــــــاحثين ودارســــــي األدب والفكــــــر  الّلغويــــــة،

س األدبــــــي، ســــــعينا أن يكــــــون بحثنــــــا ونظــــــًرا ألهميــــــة ذلــــــك فــــــي الــــــّدر . فــــــي كــــــّل زمــــــان ومكــــــان

 للشــــاعر "  ســــقوط قمــــم ومهــــازل أمــــم" فــــي ديــــوان " جماليــــات الخطــــاب الشــــعري" ـســــوًما بــــمو 

ن محتــــاجون إلـــــى الوقـــــوف أمــــام أبوابـــــه للتعمـــــق ، ومــــن هنـــــا نحـــــ" اقســـــليمان بـــــن عمـــــر دوّ " 

ــــــر فــــــي البنــــــاء الّلغــــــوي رغبــــــة فــــــي اكتشــــــاف البنيــــــات األســــــلوبية المهيمنــــــة والممّيــــــزة لهــــــذا  أكث

اس وعلــــــى هــــــذا األســــــ. الــــــديوان، ولإلفــــــادة مــــــن معطياتهــــــا التــــــي تعكــــــس رؤى وآفــــــاق الشــــــاعر

  :مفادها كاآلتي سنطرح بعض التساؤالت الجوهرية 

؟ " دّواق ســــليمان بــــن عمــــر"الشــــاعر  فــــي ديــــوان الفنيــــة البــــارزةالقضــــايا  مــــا هــــي أهــــم -
فــــي نفســـــية القــــارئ وتدفعــــه للتفاعـــــل ، تــــؤثر اســــتطاع بـــــذلك إضــــفاء لمســــات فنيـــــة وهــــل

 ؟واالنسجام مع الّنص األدبي 

ن يليهمـــــا بعـــــد مـــــة وفصـــــليإلـــــى مقدولإلجابـــــة عـــــن هـــــذه التســـــاؤالت، قمنـــــا بتقســـــيم بحثنـــــا    
 . ذلك خاتمة
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 ب 

 

ـــــــــك )والخطـــــــــاب األســـــــــلوبية(ن بــــــــــ ُعنـــــــــو : الفصـــــــــل األّول       ، عرضـــــــــنا فيـــــــــه مفـــــــــاهيم تل
المصـــــطلحات مـــــع اإلشـــــادة بـــــأهم اآلراء النقديـــــة الغربيـــــة والعربيـــــة، كمـــــا أشـــــرنا إلـــــى الفروقـــــات 

 .بين الّنّص والخطاب 

ســـــقوط (فـــــي ديــــوان  )جماليــــات الخطـــــاب الشــــعري( فعنونـــــاه بـــــ  أّمــــا الفصــــل الثــــاني ؛   

كالمســـــتوى الصـــــوتي، الـــــذي  آليـــــات التحليـــــل األســـــلوبي وفيـــــه تناولنـــــا) أمـــــمومهـــــازل  قمـــــم
المســــــتوى الصــــــرفي، إذ جــــــرى  ثــــــمّ . إليقــــــاع بشــــــقيه الــــــداخلي والخــــــارجيتطّرقنــــــا فيــــــه إلــــــى ا

أّمــــا فــــي المســــتوى النحــــوي .ى بنيــــة األفعــــال، وبعــــدها انتقلنــــا إلــــى بنيــــة األســــماءعلــــ التركيــــز
صـــــــنا المســـــــتوى فـــــــي حـــــــين خصّ . فألممنـــــــا بالجملـــــــة الفعليـــــــة ثـــــــّم االســـــــمية  ،) التركيبـــــــي(

ـــــداللي لدراســـــة الحقـــــول والعالقـــــات الدالليـــــة باإلضـــــافة إلـــــى قمنـــــا باســـــتخراج أبـــــرز  ذلـــــك ال
هنـــــــا بحثنــــــا بخاتمـــــــة وأخيــــــًرا تّوج. كاالنزيــــــاح والتنـــــــاص الجماليــــــات الموجـــــــودة فــــــي الـــــــديوان

 .نت أهم النتائج المتوقعة تضمّ 

علـــــى المـــــنهج األســـــلوبي ظـــــر فـــــي حيثيـــــات هـــــذا الموضـــــوع يـــــدفعنا إلـــــى االعتمـــــاد وٕاّن الن  
، فقــــــد قــــــف عنــــــد هــــــذا الحــــــدغيــــــر أّننــــــا لــــــم نتو  .ه مــــــن وســــــائل وأدوات إجرائيــــــةيقتضــــــي مــــــال

 .ا ببعض اآلليات كالوصف والتحليل استعنّ 

 ، فهــــي عديــــدة ومتنّوعـــــة راجــــع التــــي ســـــاعدتنا فــــي إنجــــاز بحثنــــامصــــادر والمالأّمــــا عــــن    
 :اــــــــــــــــهأهمُ  كان

 .عبد السالم المسّدي : لـــــ  األسلوبو  األسلوبية -

 .بشير تاوريريت : الحقيقة الشعرية لـــــ  -

 .يوسف أبو العدوس : لـــــ ) الرؤية والتطبيق(األسلوبية  -

 . محمد مفتاح: لــــ ) إستراتيجية التناص(تحليل الخطاب الشعري -

ــــــه لــــــيس الشــــــيقة اعترضــــــتنا جملــــــة مــــــن الصــــــعوبات والمشــــــقّ وفــــــي هــــــذه الرحلــــــة     ات، ألّن
ــــــــدان الشــــــــعري، وخصوًصــــــــا إذا  ــــــــاألمر الهــــــــّين وال بالســــــــهل اقتحــــــــام المي ــــــــا ســــــــاحة ب  ولجن

ـــــب بـــــذل  التحليـــــل األســـــلوبي، الـــــذي يســـــتلزم منـــــا الوقـــــوف أمـــــام آلياتـــــه المختلفـــــة، مّمـــــا يتطّل



 :مقدمة 

 

 ج 

 

علــــــى تنســــــيق  قــــــدرتنا واألصــــــعب مــــــن ذلــــــك عــــــدم. يــــــة قصــــــيرة جهــــــد كبيــــــر فــــــي مــــــّدة زمن
  .المعلومات وتسلسلها 

ــــرحي       ــــل ال ــــام الشــــكر هللا الجلي ــــي الخت ــــوق وف ــــّم األســــتاذ الفاضــــل الخل ــــد القــــادر "م ، ث عب
وٕالى كـــّل مــــن مــــّد صـــدره فــــي تحمــــل معانـــاة هــــذا البحــــث، علــــى طـــول بالــــه ، ورحابــــة" رحـــيم

ــــــي يــــــد  المســــــاعدة بكتــــــ ــــــــوفقنــــــا ف فــــــإناب أو بــــــدعاء أو حتــــــى بنصــــــيحة ،ل ــــــة، وٕان لـّ ل ه المّن
                    .   كانت األخرى فهي مّنا 



 ملحق

 

-142- 

 

  

 :نبذة تاريخية عن حياة الشاعر 

ـــــن عمـــــر دواق ، مـــــن مواليـــــد     ـــــزقن"م  1944ديســـــمبر  09هـــــو ســـــليمان ب واليـــــة " ببنـــــي ي

ـــــــــوم اإلنســـــــــانية بجامعـــــــــة . "غردايـــــــــة" ـــــــــة اآلداب والعل ـــــــــاة بـــــــــالقرارة، وكّلي خـــــــــريج معهـــــــــد الحي

   .الجزائر قسم العلوم االجتماعية 

إلــــــــى  1964ى التعلــــــــيم عبــــــــر مــــــــدارس مختلفــــــــة مــــــــن القطــــــــر الجزائــــــــري مــــــــن تــــــــولّ  -

 .م2001

 .أسهم بأشعاره في مناسبات وطنية، ثقافية، واجتماعية، محّلًيا ووطنًيا  -

 .الشعرية أثرى بعض المجالت والنشريات بإبداعاته -

 .أمد المجموعات الصوتية المحّلية بنصوص للتلحين  -

 .ع إبداعاته ومراجعتها إعداد للطبع لجمًيا هو أستاذ متقاعد، متفّرغ حال -

  :من أهّم مؤلفاته 

 .2004سنة  الوفاء أنغام -

 .2009نفحات ولفحات سنة  -

   .2013سقوط قمم ومهازل أمم سنة  -
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مجـــــــال البحـــــــث العلمـــــــي، تحديـــــــد ومعرفـــــــة دالالت المصـــــــطلحات أمـــــــر هـــــــام فـــــــي  إنّ   
ـــــــ ـــــــي نســـــــتطياه الوســـــــيلة ألّن ـــــــى المفهـــــــوملت واســـــــتيعابه وفهمـــــــه  ،ع مـــــــن خاللهـــــــا التعـــــــرف عل

والمصــــــطلحات فــــــي المجــــــال األدبــــــي تتقــــــارب أحيانــــــا وقــــــد يحــــــدث هــــــذا  بطريقــــــة واضــــــحة،
أن نعــــــــــرض لمفهــــــــــوم ن لزامــــــــــا لنــــــــــا ، فكــــــــــا"األســــــــــلوبية" و" األســــــــــلوب" بــــــــــين مصــــــــــطلحي 

ــــ" األســــلوبية"قبــــل الخــــوض فــــي مفهــــوم " األســــلوب" ة والميــــدان الــــذي ه الركيــــز علــــى اعتبــــار أّن
ــــــــــه  ــــــــــق من ســــــــــبق فــــــــــي الظهــــــــــور مــــــــــن المصــــــــــطلح األول كــــــــــان أ ، وألنّ "األســــــــــلوبية" تنطل

فـــــي حـــــين لـــــم تظهـــــر األســـــلوبية إال أ اســـــتعماله منـــــذ القـــــرن الخـــــامس عشـــــر بـــــد"الثاني،فلقـــــد 
  .سننطلق في ومضات هاته المفاهيمه ومن )1(."في بداية القرن العشرين

  : األسلوبية واألسلوب/ أوال
    Le Style: م األسلوبمفهو  /1

ـــــــي اللغـــــــة 1/1      " األســـــــلوب" ورد فـــــــي لســـــــان العـــــــرب البـــــــن منظـــــــور، : األســـــــلوب ف
ــــال « ــــال: يق ــــد هــــو أســــلوب، ق ــــل، وكــــل طريــــق ممت الطريــــق  ؛واألســــلوب: للســــطر مــــن النخي

  . أنتم في أسلوب سوء، وُيجَمُع أساليب :يقال .والوجه، والمذهب

      أخـــــــــذ فـــــــــالن : الفـــــــــن، يقـــــــــال: بالضـــــــــم واألســـــــــلوب. الطريـــــــــق تأخـــــــــذ فيـــــــــه: واألســـــــــلوب
  )2(.»في أساليب من القول أي أفانين منه

أشـــــــــــتق مـــــــــــن " أســـــــــــلوب"ألوروبيـــــــــــة، فالجـــــــــــذر اللغـــــــــــوي لكلمـــــــــــة ا فـــــــــــي اللغـــــــــــات اأّمـــــــــــ
للحفـــــــــــــــر ) المنـــــــــــــــاقش( أو) زميـــــــــــــــلاإل" (التـــــــــــــــي تعنـــــــــــــــي)  Stilus(  األصـــــــــــــــل الالتينـــــــــــــــي

ـــــــــــواح " ،)3("والكتابـــــــــــة ـــــــــــى األل ـــــــــــنقش عل ثـــــــــــم ، )4("المشـــــــــــمعةكـــــــــــان القـــــــــــدماء يســـــــــــتعملونه لل

                                                 
  .16، ص 1998، )د، ط( ، دار غريب، القاهرة، مصر، والتراث ةدراسة األسلوب بين المعاصر : أحمد درويش –) 1(
  . 314، ص )سلب(، مادة 3، مج 1997، 1، دار صادر، بيروت، لبنان، طلسان العرب: ابن منظور –) 2(
،     2000، )ط.د(اتحاد كتاب العرب، دمشق، سوريا، ،والتطبيق يةالنص واألسلوبية بين النظر : عدنان بن ذريل –)3(

  . 43ص 
  . 306، ص1،1979طللدراسات والنشر، بيروت، لبنان، المؤسسة العربية األدبي،مقدمة في النقد : علي جواد الطاهر –)4(



 األسلوبية والخطاب :                                                                     الفصل األول

 

-7- 

 

ـــــــــــى يـــــــــــدل لأصـــــــــــبح بعـــــــــــد ذلـــــــــــك  ـــــــــــى " ،)1( "القلـــــــــــم"عل وانتقـــــــــــل عـــــــــــن طريـــــــــــق المجـــــــــــاز إل
فــــــــــــارتبط أوال بطريقــــــــــــة الكتابــــــــــــة اليدويــــــــــــة ومــــــــــــات تتعلــــــــــــق كلهــــــــــــا بطريقــــــــــــة الكتابــــــــــــة، مفه

  )2(."على التعبيرات اللغوية األدبيةثم أخذ يطلق  على المخطوطات داال 

ــــــــي االصــــــــطالح 1/2 ــــــــاد وال :األســــــــلوب ف    دارســــــــون بقضــــــــية األســــــــلوب اعتنــــــــى النق
فـــــي عملـــــه اإلبـــــداعي، فتعـــــددت الدراســـــات والتصـــــورات حـــــول هـــــذا  يـــــبالـــــذي ينهجـــــه كـــــل أد

    ، )3("طريقــــــــــة الكاتــــــــــب الخاصــــــــــة فــــــــــي الكتابــــــــــة: " هــــــــــو -عمومــــــــــا-فاألســــــــــلوب . المفهــــــــــوم
هـــــو الفـــــن األدبـــــي الـــــذي يتخـــــذه " ، أو )4("قـــــوام الكشـــــف لـــــنمط التفكيـــــر عنـــــد صـــــاحبه" وهـــــو 

   )5(".والتأثير لإلقناعاألديب وسيلة 

 :فهوم األسلوب عند الغرب والعربم 1/3

فقــــــد حــــــاول  اربت واختلفــــــت حــــــول مفهــــــوم األســــــلوباآلراء تضــــــ إن ؛ كمــــــا قلنــــــا ســــــابقا 
حســــــب  والنقــــــاد القــــــدامى والمحــــــدثين الحــــــديث عنــــــه واإلشــــــارة إليــــــه كــــــلٌ مــــــن األدبــــــاء عــــــدد 

 بعــــــض ء التــــــي طرحهــــــااآلراو وســــــتكون لنــــــا وقفــــــة مــــــع أهــــــم اإلضــــــاءات  .وجهتــــــه الخاصــــــة
                   .أهم النقاد الغربيين والعرب

                                                      :األسلوب عند الغرب 1/3-1

ـــــــــــــد شـــــــــــــاع مصـــــــــــــطلح   ـــــــــــــدم العصـــــــــــــور،) األســـــــــــــلوب(لق ـــــــــــــذ أق ـــــــــــــد الغـــــــــــــربيين من               عن
" الخطابـــــة"،فـــــي كتابـــــه )م.قAristo.Teilis  )322 /384 "أرســـــطو طـــــاليس"تحـــــدث إذ

لكــــــل نــــــوع خطــــــابي أســــــلوب خــــــاص  «:إلــــــى أنّ حيــــــث أشــــــار  ،خصائصــــــهعــــــن األســــــلوب و 
الجماعـــــات  فـــــي يليـــــق بـــــه، فاألســـــلوب فـــــي الكتابـــــة غيـــــر الـــــذي فـــــي المناقشـــــات، واألســـــلوب

         وأســـــــــــلوب الحـــــــــــديث أشـــــــــــد حركـــــــــــة وأســـــــــــلوب الكتابـــــــــــة أدق، ] …[ غيـــــــــــره فـــــــــــي المحـــــــــــاكم

                                                 
  . 3ص ،)ت.د(،)ط.د(ة باجي مختار، عنابة، الجزائر،مع، منشورات جااألسلوبيات وتحليل الخطاب: رابح بوحوش –)1(
  . 93، ص 1998، 1، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط)مبادئه وٕاجراءاته( علم األسلوب : صالح فضل –) 2(
  . 151، ص 2006، 2، دار مجدالوي، عمان، األردن، طاللغة واألسلوب: عدنان بن ذريل –) 3(
  . 52، ص 2005، 5، دار الكتاب الجديد المتحدة، بنغازي، ليبيا، طواألسلوباألسلوبية : عبد السالم المسدي –) 4(
  .44، ص 1999، 13النهضة المصرية، القاهرة، مصر، ط  ، مكتبةاألسلوب: أحمد شايب –) 5(
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ـــــوع  و ـــــر تنازعـــــا، وهـــــذا الن ـــــر : يتضـــــمن ضـــــربيناألخي عـــــن األخـــــالق، واآلخـــــر أحـــــدهما يعب
وتختلـــــــف حســـــــب المقـــــــام الـــــــذي  األســـــــاليب تتنـــــــوع أنّ بـــــــهنـــــــا يبـــــــرهن  )1(.»عـــــــن االنفعـــــــاالت

ـــــــون جـــــــاينوس" "ق كمـــــــا تطـــــــرّ  .مـــــــا بـــــــين الجميلـــــــة و القبيحـــــــة وضـــــــعت فيـــــــه      )(Janus"ل
ي حســــــن النافــــــذة فــــــكلمــــــات إلــــــى تــــــأثير اختيــــــار األلفــــــاظ وال )األســــــلوب الرفيــــــع:(ي كتابــــــهفــــــ

قـــــــرن فـــــــي ال )Quintilian( "كونتليـــــــان" ، وأيضـــــــا نجـــــــد لقـــــــيتالمي فـــــــ األســـــــلوب والتـــــــأثير
   )2( ".مسائل فنية تتعلق باألسلوب األول الميالدي قد توقف إزاء

  : فنجد ،ا عن النقاد المعاصرين الغربيينمّ أ   
في مكانة  األسلوب يضع الذي):مGeorge Buffon )1707/1788 "جورج بوفون"
األسلوب يعبر عن شخصية " أي إنّ  )3(".األسلوب هو اإلنسان نفسه: " إذ يقول الرجل

ه الرجل نفسه لما له ر عنه بأنّ عبّ  لذلك )4(،"صاحبه ويعكس أفكاره ويظهر صفاته اإلنسانية
...  الدقة والوضوح: ة الكاتب، ومن أهم هاته الخصائصمن خصائص عاكسة على شخصي

  . وغير ذلك
ـــ    ـــى أنـــهفعـــرّ ): Charles Bally   )1865 /1947"ليشـــارل بـــا" ا أّم  :ف األســـلوب عل
خص نــــاطق أســــلوبه الخــــاص الــــذي يميــــزه لكــــل شــــ أنّ  ويعنــــي ذلــــك )5(.»لهجــــة شخصــــية «

          . عن غيره، فاألسلوب هنا يشبه اللهجة التي تختلف من شخص آلخريميزه 
ية، وطريقة مجاوزة فرد «:هبأنّ  )مJean Cohen )1919/1994 "جان كوهين"ويعرفه    

عن الطابع المألوف بمعنى أن الكاتب يتجاوز ويخرج )6(.»في الكتابة خاصة بمؤلف واحد
  .قة انحرافية فنية تميزه عن غيرهبطري

                                                 
  .  225، ص 1979، )ط.د( عبد الرحمان بدوي، دار القلم، بيروت، لبنان، : ، تحقيقالخطابة: أرسطو طاليس –) 1(
عالم الكتب الحديث، ، )على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية( الحقيقة الشعرية : بشير تاوريريت –) 2(

  . 151، ص 2010، 1إربد، األردن، ط
  . 169، ص 2001، )ط. د( ، إفريقيا الشرق، بيروت، لبنان، اللغة والخطاب: عمر أوكان –) 3(
، 2004، )ط. د( مكتبة اآلداب، القاهرة، مصر، ، )دراسة تطبيقية مدخل نظري و( يةاألسلوب: فتح اهللا أحمد سليمان –) 4(

  .7ص 
  . 169، ص اللغة والخطاب: عمر أوكان –) 5(
  . 36، ص 2000، )ط. د( أحمد درويش، دار غريب، القاهرة، مصر، : ، ترجمةالنظرية الشعرية: جان كوهين –) 6(
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 André  "أندري جيد" و  )م Paul Valèry   )1871 /1945 "بول فاليري"ا أشاركمّ 

Gide )1869 /1951أنّ  عنى هذا الكالمم)1(.»األسلوب هو سلطان العبارة«إلى أنّ : )م 
خرج ات لكي تمتاج يترأس األلفاظ، ومبدأ أساسي تقوم عليه الكلعبارة عن  هو األسلوب

  . مبطابع متناسق ومنظّ 

                                                       : األسلوب عند العرب 1/3/2

           تحـــــــــــدث ا فـــــــــــي العـــــــــــالم العربـــــــــــي فقـــــــــــد حـــــــــــاول كثيـــــــــــر مـــــــــــن األدبـــــــــــاء والنقـــــــــــاد الأّمــــــــــ 
المختلفـــــــــة  فالقـــــــــدامى أشـــــــــاروا إليـــــــــه عنـــــــــد معـــــــــالجتهم لـــــــــبعض القضـــــــــايا  ن األســـــــــلوبعـــــــــ

   :فكان من بين هؤالء وغيرها،...  ،والنقديةةالبالغا ياقضالك

ـــــى حســـــن اختيـــــار" ):م 869/ هــــــ 255ت ( "الجـــــاحظ"     ـــــنظم بمعن  حـــــين تحـــــدث عـــــن ال
التناســـــق بـــــين  حســـــنوكـــــذلك  جرســـــهاســـــالمة يقـــــوم علـــــى اللفظـــــة المفـــــردة اختيـــــارا موســـــيقيا 

ظم عنـــــــده بمعنـــــــى النســـــــق الخـــــــاص فـــــــي التعبيـــــــر، والطريقـــــــة الـــــــنّ  الكلمـــــــات، وبـــــــرزت فكـــــــرة
 منهمـــــاوي األســــلوب الحتـــــواء كــــل ظم يســـــاالــــنّ  أنّ نفهــــم مـــــن ذلــــك  )2(."المميــــزة فــــي التراكيـــــب

  . حسن االختيار والتآلف في طريقة التعبير ىعل

وب وأثــــــره إلــــــى قيمــــــة األســــــل): م1285/ هـــــــ684 ("ابــــــن حــــــازم القرطــــــاجني" نــــــّوهبينمــــــا   
ــــــهعلــــــى المتلقــــــي،  مــــــا كانــــــت األغــــــراض الشــــــعرية يوقــــــع فــــــي واحــــــد منهــــــا :"وذلــــــك فــــــي قول

ــــــك المعــــــاني جهــــــات ك ــــــة الكبيــــــرة مــــــن المعــــــاني والمقاصــــــد، وكانــــــت لتل جهــــــة وصــــــف الجمل
ـــــــال ـــــــوب وجهـــــــة وصـــــــف الخي ـــــــنفس باالســـــــتمرار  ]...[المحب ـــــــت تحصـــــــل لل ـــــــك وكان ـــــــى تل عل

ــــــة ــــــة مــــــن بعضــــــها  الجهــــــات والنقل ــــــة االطــــــراد فــــــي المعــــــاني صــــــورة هيئ ــــــى بعــــــض وبكيفي إل
لمعـــــاني نســـــبة الـــــنظم إلـــــى األلفـــــاظ وجب أن تكـــــون نســـــبة األســـــلوب إلـــــى ا،تســـــمى األســـــلوب

       والنظم هيئــــــــــــة تحصــــــــــــل ئــــــــــــة تحصــــــــــــل علــــــــــــى التأليفــــــــــــات المعنويــــــــــــة،فاألســــــــــــلوب هي ]..[.

                                                 
  . 136ص ، اللغة واألسلوب: عدنان بن ذريل –) 1(
  . 11، ص 2007، عمان، األردن، 1، دار المسيرة، ط)الرؤية والتطبيق( األسلوبية : يوسف أبو العدوس –) 2(
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قــــــة األســــــلوب بالمضــــــمون تكــــــون عال أنْ  "القرطــــــاجني"يشــــــترط  )1(."عــــــن التأليفــــــات اللفظيــــــة
    .في الكالم من خالل ذلك يحصل التناسق واالنسجامباأللفاظ،فكعالقة النظم 

      " الخصـــــــــائص" فـــــــــي كتابـــــــــه  )م 1002/ هــــــــــ 392ت " (ابـــــــــن جنـــــــــي" تحـــــــــدثكمـــــــــا   
الحــــــذف، والزيــــــادة، ظــــــاهرة : لوبية مثــــــلالمميــــــزة والمهمــــــة فــــــي األســــــلظــــــواهر عــــــن بعــــــض ا

ـــــــ ـــــــأخير، والتحري ـــــــديم، والت ـــــــدخل ضـــــــمن والتق ـــــــة"ف التـــــــي ت     : ، يقـــــــول"بـــــــاب الشـــــــجاعة العربي
هـــــــــــــو الحــــــــــــذف ، والزيـــــــــــــادة، والتقــــــــــــديم، والتـــــــــــــأخير، مــــــــــــا واعلــــــــــــم أّن معظــــــــــــم ذلـــــــــــــك إنّ  «

  )2(.»والتحريف

ــــ ــــده "): م1078/ـهــــ471ت( "عبــــد القــــاهر الجرجــــاني"ا أّم ــــرتبط مفهــــوم األســــلوب عن في
ا مــــن حيــــث مــــبق بينهبمفهومــــه للــــنظم مــــن حيــــث هــــو نظــــم للمعــــاني وترتيــــب لهــــا، وهــــو يطــــا

أنهمـــــا يشـــــكالن تنوعـــــا لغويـــــا فرديـــــا يصـــــدر عـــــن وعـــــي واختيـــــار، ومـــــن حيـــــث إمكانيـــــة هـــــذه 
ـــــــنظم  التنوعـــــــات فـــــــي أن تصـــــــنع نســـــــقا وترتيبـــــــا يعتمـــــــد علـــــــى إمكانيـــــــات النحـــــــو وعالقـــــــة ال

عـــــن  -عنـــــد الجرجـــــاني-باألســـــلوب هـــــي عالقـــــة الجـــــزء بالكـــــل، وهكـــــذا فـــــإن الـــــنظم يتحقـــــق 
ـــــوخي معـــــاني النحـــــو وحســـــ ـــــارطريـــــق ت ـــــأليف واالختي ـــــه ، وهـــــذا مـــــا نجـــــده)3("ن الت  «:فـــــي قول

تناســـــــقت دالالتهـــــــا  توالـــــــت ألفاظهـــــــا فـــــــي النطـــــــق، بـــــــل إنْ  لـــــــيس الغـــــــرض بـــــــنظم الكلـــــــم أنْ 
فـــــأي شـــــيء وجدتـــــه الـــــذي تلـــــبس  ]...[وتالقـــــت معانيهـــــا علـــــى الوجـــــه الـــــذي اقتضـــــاه العقـــــل 

ـــــــذي تحـــــــدث فيـــــــه صـــــــنع بـــــــه فكـــــــرك مـــــــن بـــــــين المعـــــــاني واأللفـــــــاظ، ـــــــه ك وتقـــــــع فتفهـــــــو ال ي
ـــــيس مالكـــــال نظـــــمأي إّن الهـــــدف مـــــن عمليـــــة )4(.»]...[صـــــياغتك ونظمـــــك وتصـــــويرك  فـــــي ل

ـــــــــوالى ما تتناســـــــــق وتتـــــــــآلف بـــــــــل عنـــــــــد األلفـــــــــاظ أو العبـــــــــارات تتوالـــــــــد تتعاقـــــــــب أو أو أن تت
  . في أحسن صورهالدالالت لتبرز لنا أسلوبا واضحا وجليا المعاني و 

                                                 
محمد الحبيب ابن خوجة، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، : ، تحمنهاج البلغاء وسراج األدباء: ابن حازم القرطاحني –) 1(

  . 365 - 364، ص 1981، 3لبنان، ط
  . 360،ص 2،ج1913، )ط. د(محمد علي النجار، دار الكتب المصرية،القاهرة، مصر، : ، تحالخصائص: ابن جني –) 2(
  . 16ص  ،)الرؤية والتطبيق( األسلوبية : يوسف أو العدوس –) 3(
، 3محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط: تعليق ،دالل اإلعجاز في علم المعاني: عبد القاهر الجرجاني –) 4(

  . 52 -51، ص 2001
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   :فمن بينهمأما عن جيل المحدثين،  

   طريقــــــة الكاتــــــب «:األســــــلوب بأنــــــهف عــــــرّ :)م1968/ـهــــــ1388("لزيــــــاتأحمــــــد حســــــن ا"  
ــــــــــاظ وتــــــــــأليف الكــــــــــالم ــــــــــار األلف       أي إن الكاتــــــــــب  )1(.»...أو الشــــــــــاعر الخاصــــــــــة فــــــــــي اختي

  . حسب أسلوبه الخاصالحديث م بعملية انتقائية لتنسيق أو الشاعر يقو 

                                          :بتعريفات مختلفة منها" أحمد الشايب"يعرفهو  

    هـــــــــو طريقـــــــــة األداء أو طريقـــــــــة التعبيـــــــــر التـــــــــي يســـــــــلكها األديـــــــــب لتصـــــــــوير األســـــــــلوب  « 
ـــــــه إلـــــــى ســـــــواه مـــــــا      الصـــــــورة اللفظيـــــــة التـــــــي يعبـــــــر بهـــــــا  «:هـــــــوأو  )2(.»فـــــــي نفســـــــه أو لنقل

    نســـــــــتنتج  )3(.»ألداء األفكـــــــــار وعـــــــــرض الخيـــــــــال عـــــــــن المعـــــــــاني أو نظـــــــــم الكـــــــــالم وتأليفـــــــــه
     أن األســـــــلوب هـــــــو طريقـــــــة فـــــــي التعبيـــــــر  " أحمـــــــد شـــــــايب" يفـــــــات التـــــــي قـــــــدمها مـــــــن التعر 
  . أو األداء

يقـــــــوم  Selection انتقـــــــاءأو  Choice اختيـــــــار: "األســـــــلوب هـــــــو وهنـــــــاك مـــــــن يـــــــرى أنّ    
 ا يعنـــــي أنّ مّمـــــ )4(."بـــــه المنشـــــئ لســـــمات لغويـــــة معينـــــة بغـــــرض التعبيـــــر عـــــن موقـــــف معـــــين

خدمـــــة ل ، ومــــا يــــراه مناســــباات أو األلفــــاظ مــــا يريــــدســــتطيع أن يختــــار مــــن العبــــار ي المنشــــئ 
  . رؤيته وموقفه

       .ربكانــــــــــت هــــــــــذه بعـــــــــــض المفــــــــــاهيم المختلفــــــــــة لـــــــــــبعض الدارســــــــــين الغــــــــــربيين والعـــــــــــ    
ــــمــــا ســــبق نســــتنتج ومــــن خــــالل  ــــه هــــو" األســــلوب"أنّ ب ــــي أيســــر تعاريف ــــر" :ف ــــة التعبي  )5("طريق

فاألســـلوب هـــو ســــمة . " غيــــرهلكاتـــب مـــن الكتــــاب يعبـــر فيـــه عــــن موقـــف مـــا يتميــــز بـــه عـــن 
نفــــرد عامــــة لكــــل شــــيء فــــي الحيــــاة، ولكــــل جماعــــة أســــلوبها الخــــاص، ولكــــل فــــرد أســــلوبه الم

                                                 
  . 26، ص )الرؤية والتطبيق( األسلوبية : يوسف أبو العدوس –) 1(
  . 44ص  ،األسلوب :أحمد شايب –) 2(
  . 46ص : المرجع نفسه –) 3(
  . 38، ص 2002، 3عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط  )دراسة لغوية إحصائية(األسلوب : سعد اهللا مصلوح –) 4(
  . 5، ص 1988، 1، دار الدعوة، مصر، طاألسلوب والنحو :محمد عبد اهللا جبر –) 5(
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ــــاة ــــه )1(".فــــي كــــل منحــــى مــــن منــــاحي الحي ــــه، وب ــــيح الكــــالم وجميل  فباألســــلوب نميــــز بــــين قب
      .و األفضلاألنسب ننتقي من اللغة ما نراه 

   La Stylistique :مفهوم األسلوبية  /2

 يقته في تركيب هذا الوجود عين اإلنسان إلى الوجود وهي أيضا طر لغة هي ال" إنّ 
إلى نوع جديد  ]...[ احتاج اإلنسان في تعميقها ومعرفة أسرارهاكان األمر كذلك وبنائه،ولما 
فإذا كان " )2(".األسلوبيةف اليوم باسم تعر  ]...[ فأنشأ من أجلها دراسة [...]من الدرس 

قد ارتبط " األسلوبية"قرون خلت، فإن مفهوم لظهور منذأسبق في ا "األسلوب"مصطلح 
ساني الحديث على يد بعد الثورة التي طرأت على الدرس اللنشأتها بالدراسات اللغوية منذ 

نجد  نومن هذا المنطلق يصعب علينا أ،)مde Saussure")3()1857 /1913سيردوسو 
  .يستقبل العديد من اآلراء ووجهات النظر ألن مجالها واسع وشاسعمفهوما محددا لألسلوبية،

فـــــي         هـــــي علـــــم دراســـــة األســـــلوب وبحـــــث دائـــــم: " فاألســـــلوبية فـــــي مفهومهـــــا العـــــام   
ـــــم  ـــــدرس اللغـــــوي " وهـــــي  )4(.)"األســـــلوب(األســـــس الموضـــــوعية لهـــــذا العل ـــــرع مـــــن فـــــروع ال ف

نــــواع نوعــــا مــــن األخصــــائص التــــي تميــــز كتابــــات أديــــب مــــا أو تميــــز الحــــديث تهــــتم ببيــــان ال
ــــا منضــــبطا يهــــدف إلــــى تحليــــل  تســــعى إلــــى أن تكــــون منهجــــا بــــديال" ،وهــــي)5("األدبيــــة وعلمي

  )6(".تحليل الخطاب األدبي والكشف عن أبعاده الجمالية والفنية

ــــــربيين 2/1 ــــــد الغ ــــــاهيم : األســــــلوبية عن قــــــدم األســــــلوبيون الغــــــرب مجموعــــــة مــــــن المف
   .نث المضمو وتتفق من حي األسلوبية تختلف من حيث الصياغة حول

                                                 
  . 7ص  ،)الرؤية والتطبيق( األسلوبية : يوسف أبو العدوس –) 1(
   ، 1994، )ط. د( منذر عياشي، مركز النماء الحضاري، حلب، سوريا، : تر األسلوبية،األسلوب و : بيير جيرو –) 2(

  . 6ص 
: ، المشرف)رسالة ماجستير(ليوسف وغليسي " جعفر الطيار تغريبة"  ب في ديوانبنيات األسلو : محمد العربي األسد –) 3(

  .  3 - 2، منشورة، ص 2010العيد جلولي، قسم اللغة واألدب العربي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
  . 149، ص الحقيقة الشعرية: بشير تاوريريت –) 4(
  . 6 ، صاألسلوب والنحو: محمد عبد اهللا جبر –) 5(
  . 9، ص 2003، 1، دار الكندي، األردن، ط "مفاهيمها وتجلياتها" األسلوبية : موسى سامح ربابعة –) 6(
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تدرس  «:ف األسلوبية بأنهاعرّ ): مCharles Bally"  )1865 /1947 فشارل بالي"
      )1(.»مرتبطة وخاصة باللغة المتكملةاللغوي من ناحية محتواها العاطفي وقائع التعبير 

م، أو من زاوية المخاطب حين اللغة سواء نظرنا إليها من زاوية المتكل «:وهو يرى بأنّ 
حين تصير بالوسائل  بمعنى أن الفكرة ]...[ن خالل الموقف الوجداني الفكرة فمعن تعبر 

 أو       الصبر، الترجي، أو ة بموقف وجداني من مثل األمل،أوتمر ال محالاللغوية كالما 
في       األسلوبية داني للغة هو الذي يؤلف موضوع هذا المضمون الوج. النهي أواألمر، 

، ويصرف نظره ايهالعاطفي للغة والحالة التي يكون علمون ه يهتم بالمضأي إنّ   )2(.»نظره
  . ةويغللا عن الجوانب الجمالية واألدبية

بدراسة أسلوب  بأنها علم يعنى «: فيعرفها ،)م M. Riffaterre  )1924"ريفاتير"أما 
ساء علم بالبحث عن األسس القارة في إر  وهي بذلك تعنىبية دراسة موضوعية اآلثار األد
مع السياق المضموني  األثر األدبي بنية ألسنية تتجاور تنطلق من اعتبار كما األسلوب،

 ):م  1936(  Michel Arrivé" ميشال أريفي"وفي السياق نفسه يقول )3(.»ا خاصاتجاور 
كال  أي إنّ  )4(.»مستقاة من اللسانياتاألسلوبية وصف للنص األدبي بحسب طرائق  إنّ  «

  . طابع اللساني على الحقول األسلوبيةيضفي ال" أريفيريفاتير و " من 

     :سلوبيةأن األإلى  ):مR. Jakobson )1896/1981 "رومان جاكبسون"يذهب و    
هي بحث عما يتميز به الكالم الفني عن بقية مستويات الخطاب أوال، وعن سائر أصناف  «

لخصائص التي بحث عن المميزات وا األسلوبية هي نّ ويعني هذا القول أ)5(.»الفنون ثانيا
  . تفصل بين الكالم العادي والكالم الفني

                                                 
  . 6، ص 2012، 1عالم الكتب الحديث، إربد، األردن، ط ،في البنية الصوتية واإليقاعية: رابح بن خوية –) 1(
  . 136ص  ،اللغة واألسلوب: عدنان بن ذريل –) 2(
، 2010، )ط. د( ، دار هومة، الجزائر، )النقد العربي الحديث دراسة في( األسلوبية وتحليل الخطاب : ن السدنور الدي ) 3(

  . 17، ص 1ج
  . 41، ص األسلوبية واألسلوب: عبد السالم المسدي ) 4(
، 1992، 1، مصر طاللبنانية،القاهرة، الدار المصرية األسلوبية والبيان العربي: محمد عبد المنعم الخفاجي وآخرون -  )5(

  . 23ص 
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  :األسلوبية عند العرب 2/2

    ا عـــــــن رواج األســـــــلوبية فـــــــي العـــــــالم العربـــــــي، فلـــــــم يبـــــــدأ االهتمـــــــام الحقيقـــــــي بهـــــــا إالّ أّمـــــــ   
انيين والنقــــاد، ومــــن بــــين فــــي العقــــود األخيــــرة مــــن القــــرن العشــــرين علــــى يــــد نخبــــة مــــن اللســــ

  : هؤالء نذكر

الــــذي يعــــود الفضــــل إليــــه فــــي نقــــل المصــــطلح وترويجــــه بــــين ": الم المســــديعبــــد الســــ"
 ."األســــــلوبية:"بــــــ "Stylistique"مصــــــطلح بترجمـــــة قـــــام كمــــــا العــــــالم العربـــــي،البـــــاحثين فـــــي 

ـــــــهفحـــــــّدد مفهومهـــــــا  ُتعـــــــرُف األســـــــلوبية بداهـــــــة بالبحـــــــث عـــــــن األســـــــس الموضـــــــوعية  «:بقول
  . لعلمية لعلم األسلوبأي إنها تبحث في األسس ا )1(.»إلرساء علم األسلوب

علــــم لغــــوي حــــديث يبحــــث فــــي الوســــائل  «:هــــافيعرفهــــا علــــى أنّ " عــــدنان بــــن ذريــــل"ا أّمــــ
والشـــــعرية، فتميـــــزه  اللغويـــــة التـــــي تكســـــب الخطـــــاب العـــــادي أو األدبـــــي خصائصـــــه التعبيريـــــة

أي إنهــــــا تبحــــــث فــــــي الظــــــاهرة اللغويــــــة التــــــي تكســــــب الكــــــالم ســــــواء كــــــان  )2(.»عــــــن غيــــــره
  . خصائص جمالية وفنية بشكل موضوعيعاديا أو أدبيا، 

دراســــــة طريقــــــة التعبيـــــــر عــــــن الفكـــــــر مــــــن خـــــــالل  «: هـــــــابأنّ  "صـــــــالح فضــــــل" ويــــــرى 
ـــــــك أ )3(.»اللغـــــــة ـــــــى ذل ـــــــةنّ معن ـــــــوم بمعالجـــــــة كيفي ـــــــتلفظ هـــــــا تق     هاجاســـــــتخر او  عـــــــن األفكـــــــار ال

  . ضعها في قالب لغوي متناسقو ل من باطن العقل إلى العالم الخارجي

، نتج أن كــــــل هــــــذه التعريفــــــات تتقــــــاطع فــــــي نقطــــــة واحــــــدةخــــــالل مــــــا ســــــبق نســــــتمــــــن   
علــــــم دراســــــة األســــــلوب تســــــعى للبحــــــث فيــــــه، والكشــــــف : هــــــي" األســــــلوبية" أنّ فــــــي  تتمحــــــور

          نــــــــــا نســــــــــتنتج بــــــــــأن هــــــــــذا المجــــــــــال كمــــــــــا أنّ . عــــــــــن خبايــــــــــاه الجماليــــــــــة والفنيــــــــــة واإلبداعيــــــــــة
البالغـــــة، بحيـــــث يـــــربط كاللســـــانيات، والنقـــــد، و يمـــــد أواصـــــره بـــــبعض العلـــــوم  - األســـــلوبية -

  . عالقته بها ويفتح أبوابه عليها

                                                 
  . 34ص  ،األسلوبية واألسلوب: عبد السالم المسدي –) 1(
  . 131ص  ،اللغة واألسلوب: عدنان بن ذريل –) 2(
  . 134، ص )مبادئه وٕاجراءاته( علم األسلوب : صالح فضل –) 3(
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  : وقفة مع إرهاصات النشأة 2/3

أو األسلوبية فسنجد أنه د دقيق لتاريخ مولد علم األسلوب يدعلى تححاولنا البحث إذا ما  "   
 على أنّ  )م1886(عام G.Kuirtinge  "تنجكوير  جوستاف"لفرنسيايتمثل في تنبيه العالم 

إلى أبحاث في دعوته و  ،شبه مهجور تماما حتى ذلك الوقت الفرنسي ميدان علم األسلوب
وٕاذا كانت كلمة األسلوبية . تحاول تتبع أصالة التعبيرات األسلوبية بعيدا عن المناهج التقليدية

في أوائل القرن  قد ظهرت في القرن التاسع عشر، فإنها لم تصل إلى معنى محدد إالّ 
           . د مرتبطا بشكل وثيق بأبحاث علم اللغةالعشرين، وكان هذا التحدي

اضحا بنشأة علوم اللغة الحديثة، وقد ارتبطت نشأة األسلوبية من الناحية التاريخية ارتباطا و   
األسلوبية بوصفها موضوعا أكاديميا قد ولدت في وقت والدة اللسانيات الحديثة  ذلك أنّ 

   )1( ".واستمرت تستعمل بعض تقنياتها

إن مصــــــطلح األســــــلوبية، لــــــم يظهــــــر إال فــــــي بدايــــــة القــــــرن : هنــــــا يمكــــــن القــــــول ومــــــن" 
تخـــــــذ مــــــن األســـــــلوب العشــــــرين مــــــع ظهـــــــور الدراســــــات اللغويـــــــة الحديثــــــة التـــــــي قــــــررت أن ت

       أو يوظـــــــــف فـــــــــي خدمـــــــــة التحليـــــــــل األدبـــــــــي، أو التحليـــــــــل النفســـــــــي، علمـــــــــا يـــــــــدرس لذاتـــــــــه،
وعلـــــى إثـــــر ازدهــــــار علـــــم اللغــــــة  )2( ".أو االجتمـــــاعي، تبعـــــا التجــــــاه هـــــذه المدرســـــة أو تلــــــك

ـــــد  ـــــى ي ـــــذه انبـــــر  ،"فردينانـــــد دو سوســـــير" الحـــــديث عل " شـــــارل بـــــالي" وهـــــو ى أحـــــد تالمي
ــــــــــى إ األســــــــــلوب بــــــــــالطرق العلميــــــــــة، اللغويــــــــــةلدراســــــــــة  وأصــــــــــدر قواعده،رســــــــــاء فعمــــــــــل عل

       : كتابـــــــــه) م1905(، ثـــــــــم عـــــــــام ) فـــــــــي األســـــــــلوبية الفرنســـــــــية( : كتابـــــــــه) م1902(عـــــــــام
ــــي األ(  بعــــده    األســــلوبيةثــــم أخــــذت الجهــــود تتظــــافر فــــي البحــــث عــــن  ،)ســــلوبيةالمجمــــل ف

ـــــاروزو"،وM.Karisso" مارســـــيل كريســـــو: "مـــــن قبـــــل بعـــــض البـــــاحثين أمثـــــال " جـــــول م
J.Maruzeau، داماســــــــــــو ألونســـــــــــــو"و "D.Alonso  جاكبســـــــــــــون "،و"Jakbson 

  )3(.وغيرهم كثير... 

                                                 
  . 38، ص ) الرؤية والتطبيق( األسلوبية : يوسف أبو العدوس –) 1( 
  . 39ص : هالمرجع نفس –) 2( 
  . 132 - 131، ص اللغة واألسلوب: عدنان بن ذريل: ينظر - )3( 
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ســـــــلوب، الـــــــذي عمـــــــل م األلـــــــشـــــــارل بـــــــالي هـــــــو المؤســـــــس األول لع ن إذن، نســـــــتنتج بـــــــأ
  . على إرساء قواعده

ــــــــــت بعــــــــــد ذلــــــــــك الدراســــــــــة األســــــــــلوبية إلــــــــــى الســــــــــاحة العربيــــــــــة فــــــــــي مرحلــــــــــة "  وانتقل
ـــــــع  )1(".الســـــــتينات وكانـــــــت بـــــــدايتها بســـــــيطة ومحتشـــــــمة، واســـــــتمر الحـــــــال راكـــــــدا حتـــــــى مطل

ومــــــن األســــــماء . طريقهــــــا نحــــــو النضــــــج ينقــــــدنا العربــــــ األســــــلوبية فــــــيالســــــبعينات، فأخــــــذت 
عبــــــد الســــــالم " قــــــد التونســــــي االن: أسســــــت لهــــــا فــــــي وطننــــــا العربــــــي نــــــذكرالالمعــــــة التــــــي 

ـــــفـــــي  "المســـــدي النقـــــد والحداثـــــة عـــــام (و )م1977عـــــام األســـــلوبية واألســـــلوب (:هكتابي
واألســــــلوب ســــــنة  اللغــــــة(:فــــــي كتابــــــه" عــــــدنان بــــــن ذريــــــل" ، والناقــــــد الســــــوري )م1983
ـــــم األســـــلوب مبادئـــــه وٕاج(: فـــــي كتابيـــــه"  صـــــالح فضـــــل" ، و )م 1980 عـــــام  راءاتـــــهعل
           وغيرهـــــــــــــــا )... م 1994م أســـــــــــــــاليب الشـــــــــــــــعرية المعاصـــــــــــــــرة عـــــــــــــــا(و ) م  1982

وتوالــــــت البحــــــوث األســــــلوبية فيمــــــا بعــــــد لتشــــــهد  .ن األســــــماء الالمعــــــة فــــــي هــــــذا المجــــــالمــــــ
  )2( .فضاء واسعا في الكتب والمجالت

  

                                                                  ):اتتجاهاال (ة ـــــأنواع األسلوبي 2/4

ته كل حسب موقفه الخاص ضمن أسلوبي ي األسلوبية وتختلفتتنوع االتجاهات ف   
  .وستكون لنا وقفة مع أهم وأبرز األنواع خاصة،ال

  ): األسلوبية الوصفية( األسلوبية التعبيرية أو   -1
ـــــــد هـــــــذه المدرســـــــة، وهـــــــي" شـــــــارل بـــــــالي" يعـــــــد    ـــــــى تُ  رائ ـــــــيم التعبيريـــــــة  بدراســـــــة ال «عن ق

ــــــي فــــــي حــــــوزة اللغــــــة ــــــر الت ــــــف وســــــائل التعبي ــــــيم . واالنطباعــــــات الخاصــــــة بمختل ــــــرتبط الق وت
ـــــــر عـــــــن فكـــــــرة واحـــــــدة ـــــــة للتعبي ـــــــرات أســـــــلوبية، أي بوجـــــــود أشـــــــكال مختلف    .)3(»بوجـــــــود متغي

                                                 
  . 184 ، صالحقيقة الشعرية: بشير تاوريريت - )1( 
  . 186-185 ص: المرجع نفسه:ينظر - ) 2( 
  . 53، ص األسلوبيةاألسلوب و : ر جيروبيي –) 3( 
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وجدانيــــــة العاطفيــــــة  مــــــن الناحيــــــة ال) التعبيريــــــة(هــــــا تركــــــز علــــــى دراســــــة القــــــيم اللغويــــــة أي إنّ 
  .اما بالجوانب الجمالية وباألساليب األدبيةاهتم وال تعير

  ): التكوينية/ الفردية / أسلوبية الكاتب( األسلوبية األدبية   -2
  ، )مLeo Spitzer" )1887 /1960و سبيتزرلي" ويمثل هذا االتجاه العالم النمساوي

       عة، كما تدرس حيثيات هذا التعبير ا هو عالقة التعبير بالفرد والجماومجال دراسته"
      وقد ركز  ]…[د أيضا بواعث اللغة وأسبابها قته باألشخاص المتحدثين به، وتحدفي عال

مم، لكتاب، أو أسلوب أمة من األاعلى دراسة األسلوب الفردي لكاتب من " ليو سبيتزر" 
 بهدف الوصول  ودراسة جسم العادات اللسانية الحديثة لفرد من األفرادكما اهتم بدراسة اللغة 

إقامة عالقة بين النص " أيضا إلىهذه األسلوبية  تسعى، و )1("ى عالقة اللغة باألدبإل
أي إنها تهدف إلى دراسة عالقة التعبير بالفرد  )2(".األدبي وربطه بحالة مبدعه النفسية

  .  مجتمع كما تهتم بأسلوب الكاتب من خالل الكتابة والتأليفوال
  : األسلوبية البنيوية -3

رؤيـــــــة نقديـــــــة " ، وهـــــــي تعتبـــــــر "ريفـــــــاتير" و" جاكبســـــــون رومـــــــان" يمثلهـــــــا كـــــــل مـــــــن
، حيــــــــث يتحــــــــول "البنيويــــــــة واألســــــــلوبية" مزدوجــــــــة أو مركبــــــــة مــــــــن زمــــــــرتين نقــــــــديتين همــــــــا 

ـــــنص  ـــــة قائمـــــال ـــــى بني ـــــة تجمـــــع فـــــي ضـــــوء هـــــذا االتجـــــاه إل ـــــات داخلي ـــــذاتها تتخللهـــــا عالق ة ب
ــــــة إال مــــــن  ــــــة وال يكــــــون ألي عنصــــــر قيمــــــة جمالي ــــــه بــــــين عناصــــــر هــــــذه البني خــــــالل عالقت

ـــــة مشـــــكلة مـــــن  )3(."بالعناصـــــر األخـــــرى ـــــه بني ـــــنص علـــــى أن ـــــى ال ـــــي أّنهـــــا تنظـــــر إل ممـــــا يعن
  .  عدة ُبنى صغرى تتعالق فيما بينها

                                                                     : حأسلوبيةاالنزيا-4
ن لغة قوم أساسا على فرض التقابل بيي" هوو   يعد االنزياح واحد من أهم الظواهر األسلوبية  

          وا ثانويا مكونا من صور االنزياح نح يؤلف اممّ  ]...[األدب ولغة المعيار النحوي
كالرخص مثل االستعارة، أو مكونا من تقييد إضافي ويعني ذلك، خرقا للمعيار . نحرافاال أو

                                                 
  . 167، ص الحقيقة الشعرية: بشير تاوريريت –) 1( 
  . 168ص : نفسهالمرجع   –) 2( 
  .  172ص : المرجع نفسه –) 3( 
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بين اللغة الجمالية واللغة ما  ها تجمعمعنى ذلك،أن )1(."كاستخدام التوازي أو التقابل وغيرها
   .خروجا عن المألوف بذلك لتشكل على القواعد المعيارية القائمة

                                                               : ةاألسلوبية اإلحصائي -5

ن فرضية نطلق مي"بحيث  ،يرتكز هذا االتجاه على أحد اآلليات العلمية وهو اإلحصاء   
قوم على أبعاد الحدس وهو ي إمكان الوصول إلى المالمح األسلوبية للنص عن طريق الكم، 

،فتقوم على إحصاء العناصر اللغويةي إّن هذه األسلوبية تعمل ، أ)2("لصالح القيم العددية
   .    وغير ذلك... بعملية حسابية لعدد الكلمات والجمل واألصوات والحقول

      لألســـــــــــلوبية مـــــــــــدارس عديـــــــــــدة، فمنهـــــــــــا مـــــــــــن ركـــــــــــزت  بق أنا ســـــــــــنســـــــــــتخلص مّمـــــــــــ   
 "الفرديـــــة األســـــلوبية"حيـــــة الوجدانيـــــة، ومنـــــه مـــــن اتجـــــه إلـــــىمـــــن النا" أســـــلوبية التعبيـــــر"علـــــى 

      المجتمـــــــــع وظـــــــــروف الكتابـــــــــة، وهنـــــــــاك و نيـــــــــت بدراســـــــــة عالقـــــــــة التعبيـــــــــر بـــــــــالفرد والتـــــــــي عُ 
األســــــلوبية " و الحــــــال مــــــع مــــــن اعتنــــــى ببنيــــــة الــــــنص وعالقاتــــــه الداخليــــــة ووظائفــــــه كمــــــا هــــــ

ــــــــة "البنيويــــــــة ــــــــم يتوقــــــــف األمــــــــر عنــــــــد هــــــــذا االتجــــــــاه إذ ظهــــــــرت أيضــــــــا أســــــــاليب علمي          ، ول
  . التحليل األسلوبي في فغدا آلية معتمدة" كاإلحصاء" 

   )Discours( : ابـالخط /ثانيا 
     قبــــــل التطـــــــرق لمصـــــــطلح الخطـــــــاب ومعرفـــــــة الــــــدالالت التـــــــي ينطـــــــوي عليهـــــــا والجـــــــذور     
  . نتمي إليها ينبغي أن نقف عند مفهومه اللغوي لتحديد أصل الكلمةلتي يا

    ورد لفظ الخطاب في القرآن الكريم بصيغ متعددة منها صيغة الفعل : الخطاب لغة /1

	� ������� ﴿ :قوله تعالىفي ا  كمّ ����֠�� 

��������ִ����� �������֠ ��☺� �ִ! 
 ���,,☺ִ���+	# *()'&﴿:تعالى قولهوالمصدر في ،∗∗∗∗    ﴾%$#"

"-.*/����� ��0�� �ִ☺12�35�6 

                                                 
، المؤسسة الجامعية للدراسات )دراسة في تحليل الخطاب( األسلوبية في النقد العربي الحديث : فرحان بدري الحربي –) 1( 

  . 19، ص 2003، 1والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
،      1999، )ط.د(إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب محمد العمري، : ، ترالبالغة واألسلوبية: هنريش بليث) 2( 

  . 58ص 
  . 63/ الفرقان  -)∗(
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"7��8�)9��� � :; �'��<��=�> @A#0 
�B6��CDE "$F%﴾.

عن داوود عليه وفي قوله أيضا    ∗∗∗∗∗∗∗∗
 GHִIK�� L@�<M��0��﴿:السالم

@�NO5�P����� �Qִ☺<D����� :STU�M�� 
&(��C#V�W�� "X&%﴾∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗، ي الكالم الجار  «"الخطاببفصل "والمراد

 )1(.»على اإلثبات والدليل بين الخصوم بوصفه القائم       الفاصل  أوكم الحاسم،مجرى الح
ن من البي ى فصل الخطاب؛ فمعن «: يفسر فصل الخطاب بقوله) هـ 538ت(الزمخشري فهذا 

ويقصد بذلك؛ الكالم  )2(.»من يخاطب به ال يلتبس عليه    الكالم الملخص الذي يتبينه 
  .كتنفه التباس وال غموضال يمقصود  الدال عن شيء

 )هـــــ817ت " (الفيــــروز آبــــادي"ا فــــي المعــــاجم العربيــــة، فقــــد ورد لفــــظ الخطــــاب عنــــد أّمــــ   

ـــــــه ـــــــك  بَ َطـــــــخَ  «: فـــــــي قول ـــــــر َخطابـــــــة بـــــــالفتح، وُخطبـــــــة بالضـــــــم، وذل ـــــــى المنب الخاِطـــــــُب عل

ــــــــــدي" وعــــــــــن  )3(»َحَســــــــــُن الُخطبــــــــــة: خطبــــــــــة أيضــــــــــا، ورجــــــــــل خطيــــــــــب: الكــــــــــالم        " الفراهي

ا فـــــي معجـــــم المصـــــطلحات العربيـــــة أّمـــــ )4(.»الخطـــــاب هـــــو مراجعـــــة الكـــــالم «):هــــــ180ت (

(  كمقابــــــــل) الرســــــــالة ( ، فقــــــــد ورد مصــــــــطلح "المهنــــــــدس كامــــــــل "و "وهبــــــــةلمجــــــــدي " 

نـــــص مكتــــوب ينقــــل مـــــن مرســــل إلـــــى مرســــل إليــــه، يتضـــــمن عــــادة أنبـــــاء  "هــــو و) للخطــــاب

   )5( ."ال تخص سواهما

                                                 
)∗∗(

  . 37/ أـــــالنب - 
  . 20  /ص - )∗∗∗(
، مجد المؤسسة الجامعية، بيروت، لبنان،      »المفهوم، العالقة، السلطة «الخطاب والنص : عبد الواسع الحميري - )1( 

  . 14، ص 2008، 1ط 
،    1998، 1عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية، ط: ، تحالكشاف: الزمخشري –) 2( 

  . 251، ص 5ج 
  . 478، ص )خطب( ، مادة )ت. د( ، )ط. د( ، دار الحديث، القاهرة، مصر، قاموس  المحيط: الفيروز آبادي –) 3( 
، 2003، 1عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: ، تحعينكتاب ال: الخليل بن أحمد الفراهيدي –) 4( 

  . 419، ص 1ج
، 2، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، ط معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب: مجدي وهبة وكامل المهندس –) 5( 

  . 159م، ص  1984
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  : الخطاب اصطالحا/2

     فـــــــــي العديـــــــــد مـــــــــن الميـــــــــادين،  بتعريفـــــــــات متنوعـــــــــة) الخطـــــــــاب(مصـــــــــطلح  ظـــــــــيلقـــــــــد حُ    
هــــو يعــــد مــــن األلفــــاظ التــــي شــــاعت فــــي حقــــل الدراســــات اللغويــــة ولقيــــت إقبــــاال واســــعا مــــن 

ـــــاحثين والدارســـــين ـــــل الب ـــــارة عـــــن «:فالخطـــــاب فـــــي مفهومـــــه العـــــام هـــــو. قب فـــــن مواجهـــــة  عب
ــــــــى ال أو بــــــــالكالم،آلخــــــــرين       وٕاقنــــــــاعهم بوجهــــــــة النظــــــــر تــــــــأثير فــــــــيهمهــــــــو نظــــــــام قــــــــادر عل

 "مخاطـــــــب" تخاطـــــــب أو المحادثـــــــة وجـــــــودوتفتـــــــرض عمليـــــــة ال.)1(»التـــــــي يتبناهـــــــا الُمَخاِطـــــــب
ووضـــــع يجمـــــع كـــــال منهمـــــا " قنـــــاة" بواســـــطة " الخطـــــاب" يتلقـــــى " مَخاَطـــــب "خطابـــــا و يلقـــــي

  . داخل حال خطاب مناسب

 ): القدامى والمحدثين( الخطاب عند الغربيين / 3

لفظة بأن ـــوه نلقدامى والمحدثين نا" الغربيين"لمفهوم هذا المصطلح عند نتطرق  قبل أن 
 )(Diskursونظيره في اإلنجليزية،  ) Discours (لكلمة  عندهم كانت ترجمة" الخطاب" 

األجنبية الشائعة لهذا  ا على مستوى االشتقاق اللغوي فإن أغلب المفرداتأمّ  في األلمانية،
المشتق بدوره من الفعل  (Discursus ) االسمالتيني وهو ال صلاألمأخوذة من المصطلح ب

( Discurrere) عل يتضمن الذي يعني الجري هنا وهناك أو الجري ذهابا وٕايابا، وهو ف
من وغير ذلك رسال الكالم والمحادثة الحرة بالتلفظ العفوي وإ  معنى التدافع الذي يقترن

   )2( .إلى معاني العرض والسردالدالالت التي أفضت 

أول  كــــــــانإلــــــــى جــــــــذور فلســــــــفية ف طــــــــاب فــــــــي الفكــــــــر الغربــــــــي تعــــــــود جــــــــذورهفالخ إذن 
ــــــى  و "أفالطــــــون"عنــــــد  ظهــــــور لــــــه    " الخطــــــاب"ذلــــــك حينمــــــا تتماثــــــل لفظــــــة خيــــــر دليــــــل عل

أي النطــــــق  نــــــي القــــــول،وهــــــي تع التــــــي جــــــاء بهــــــا LOGOSلوغــــــوس " لعقــــــلا " فكــــــرة مــــــع
فكـــــرة لوغـــــوس والخطـــــاب تشـــــتركان الشـــــيء الالفـــــت لالنتبـــــاه أّن كـــــال مـــــن و  .وخـــــروج الكـــــالم

   . في شيء واحد وهو الكالم

                                                 
  . 14، ص الخطاب والنص: عبد الواسع الحميري –) 1( 
  . 17، ص 2006، 1، عالم الكتب الحديث، عمان، األردن، طالرواية والتاريخ: نضال الشمالي: ينظر –) 2( 
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ظهــــــــور المصــــــــطلح فــــــــي الدراســــــــات الحديثــــــــة فــــــــإن الــــــــدرس اللســــــــاني يعــــــــد  عــــــــن اأّمــــــــ
ــــــــــــــــاب األول، الحاضــــــــــــــــن ــــــــــــــــث ظهــــــــــــــــرت أول أعراضــــــــــــــــه بظهــــــــــــــــور كت  فردينانــــــــــــــــد" حي
ــــأن ،)محاضــــرات فــــي اللســــانيات العامــــة"(دوسوســــير ــــرى ب مصــــطلح الخطــــاب جــــاء " إذ ي

ـــــــــــــــــال)Parole""،)1"مرادفـــــــــــــــــا للكـــــــــــــــــالم  ـــــــــــــــــج"إّن   ": ويق ـــــــــــــــــاريس زيلل       Z.Harris "ه
 ، هــــــــــو أول مــــــــــن اســــــــــتعمل مفهــــــــــوم الخطــــــــــاب فــــــــــي الــــــــــدرس اللســــــــــاني)م 1982/ 1909(

ومـــــن هنـــــا كانـــــت  )2(."إلـــــى مـــــا هـــــو أكبـــــر مـــــن الجملـــــة الحـــــديث، إذ وســـــع التحليـــــل اللســـــاني
  . هذا المفهومتطوير لسانيين في له ولكثير من ال االنطالقة

بتوصيف منهج يؤطر لبنية شاملة تجعل ) م 1952( م عا "هاريس"ذلك  اضطلع بعد"و
 )تحليل الخطاب(: ، ففي بحثه المعنون بـ)3("من الخطاب شيئا مستقال عن أية مادة مكتوبة

لقة يمكن من الية من الجمل تتكون من مجموعة منغالخطاب ملفوظ طويل أو متت إنّ  «:قال
بواسطة المنهجية التوزيعية وبشكل يجعلنا نظل في ر ا معاينة بنية سلسلة من العناصخالله

على الخطاب تطبيق تصوره التوزيعي " إلى  "هاريس"هنا يسعى )4(.»مجال لساني محض
والذي من خالله تصبح كل العناصر أو متتالياتها ال يلتقي بعضها ببعض بشكل اعتباطي 

أي  )5("ن بنية النصوفي مختلف مواطن النص، وهذا ما يعبر عن انتظام معين يكشف ع
ما بينها تسعى لتشكيل ظمة فيته يحصر الخطاب ضمن مجموعة من الجمل المتآلفة والمنإنّ 

" فإن )6(،"ن الخطاب بمتتالية جملية تقدم بنية الملفوظقد قنّ "  هاريس إذا كان" .بنية النص
، يقدم تعريفا للخطاب من منظور  )م Emil Benveniste  )1966 "إميل بنفنيست

 )7(."في التواصلوعمليات اشتغاله  الملفوظ منظورا إليه من وجهة آليات: "تلف باعتبارهمخ

                                                 
،   2008،)د، ط(، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، تحليل الخطاب األدبي وقضايا النص: عبد القادر شرشار - )1( 

  .82ص 
، دار الكتاب الجديد، بنغازي، ليبيا، " مقارنة لغوية تداولية "استراتيجيات الخطاب: عبد الهادي بن ظافر الشهري - ) 2( 

  .577، ص 2004، 1ط
  .19، ص الرواية والتاريخ: نضال الشمالي - ) 3( 
  .  19، ص 2، ج 2010) ط. د( ، دار هومة، بوزريعة، الجزائراألسلوبية وتحليل الخطاب: نور الدين السد - )4( 
  .18، ص 2005، 4، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط روائيتحليل الخطاب ال: سعيد يقطين –) 5( 
  . 21ص  ،الرواية والتاريخ: نضال الشمالي –) 6( 
  . 19، ص تحليل الخطاب الروائي: سعيد يقطين –) 7( 
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نفهم من هذا  )1(."وحدة لغوية تفوق الجملة وتولد من لغة جماعية"الخطاب  أنّ ويعني بذلك 
ليدخل عالم التواصل والتعبير العالقات  الجمل و ه يتجاوز حدود اللغة بوصفها نظاما مننّ أ

 خروجه من حدود الجملة تفترض وجود متحدث وسامع، بمعنى آخرعملية كالمية  عبر
  . لينطلق في فضاء الكالم و التخاطب مع اآلخرين بكل حرية المكتوبة

 ميشال فوكو" فقد ارتبط بظهور  واتخاذه أبعادا جديدة " الخطاب " ا ظهور مفهوم أمّ 
M. Foucault)"1926/1984ي العلوم ا رحبة أمام الباحثين فالتي منحت أعماله آفاق"،)م

مفهوما ال يقوم على أصول ألسنية أو منطقية، بل يتشكل " فوكو" فقد أسس . االجتماعية
هو أحيانا «": فوكو" فالخطاب عند  )2(.")اتعبار (اسا من وحدات سماها بالمنطوقات أس

عبارات، وأحيانا من الرات، وأحيانا أخرى مجموعة متميزة يعني الميدان العام لمجموع العبا
من العبارات، وتشير  ل على داللة وصف على عدد معينتد هاثالثة ممارسة لها قواعد

نقاط أو ثالث تعريفات  ه يحتوي على ثالثاوجدنلإذا نظرنا في هذا التعريف  )3(.»إليها
   .ه الرافد الذي تصب فيه الكلماتأنّ وهذا يعني ،)الميدان العام لمجموع العبارات هإنّ (:األول

ــــــ ،)مجموعــــــة متميــــــزة مــــــن العبــــــارات:(يا التعريــــــف الثــــــانأّمــــــ   يحتــــــوي علــــــى طائفــــــة  هأي إّن
  . من المفردات  متميزةكوكبة  و إبداعية

، أي إن الخطـــــــاب يخضـــــــع لقواعـــــــد ) ...قواعـــــــدهاممارســـــــة لهـــــــا : ( لثالـــــــثأمـــــــا التعريـــــــف ا
  . ليخرج بأسلوب سليم و واضح وأساليب معينة ومضبوطة

مجموعــــــة  «: هبأّنــــــ" فوكــــــو" عنــــــد " الخطــــــاب"م يــــــتلخص مفهــــــوم لــــــى مــــــا تقــــــدوبنــــــاء ع 
  لــــــيس وحــــــدة بالغيــــــة  ذات التشــــــكيلة الخطابيــــــة، فهــــــو مــــــن العبــــــارات بوصــــــفها تنتمــــــي إلــــــى

ـــــة أل ـــــى أو صـــــورية قابل ـــــةمـــــن تتكـــــرر إل ـــــى ظهورهـــــا واســـــتعمالها  اال نهاي يمكـــــن الوقـــــوف عل
ســـــتطيع تحديـــــد التـــــي تعبـــــارة عـــــن عـــــدد محصـــــور مـــــن العبـــــارات خـــــالل التـــــاريخ، بـــــل هـــــو 

                                                 
  . 40، ص األسلوبية في النقد العربي الحديث: فرحان بدري الحربي –) 1( 
   الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، مصر،  ،)أطر نظرية نماذج تطبيقية( الخطاب اإلعالمي  تحليل: محمد شومان –) 2( 

  . 49، ص 2007، 1ط 
  . 76، ص 1987، 2سالم يفوت، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط : ، ترحفريات المعرفة: ميشال فوكو –) 3( 
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ـــــــيس مجـــــــرد وحـــــــدةأّن الخمعنـــــــى هـــــــذا . )1(»شـــــــرط وجودهـــــــا ـــــــر  طـــــــاب عنـــــــده ل متكـــــــررة عب
تنــــــدرج ضــــــمن  المتميــــــزة التــــــي مــــــن األلفــــــاظ ومنســــــجم وٕانمــــــا هــــــو نســــــيج متشــــــابكالتــــــاريخ، 

تســـــــعى إلـــــــى ، كونهـــــــا مختلـــــــف المجـــــــاالت والعالقـــــــات االجتماعيـــــــة، والسياســـــــية، والثقافيـــــــة 
  . تحديد كيفية الخطاب

لــــــة التــــــي قمنــــــا بهــــــا حــــــول العـــــالم الغربــــــي علــــــى أهــــــم اآلراء التــــــي عالجــــــت بعـــــد اإلطال
ـــــــة  ـــــــرى مـــــــدى أهمي ـــــــي لن ـــــــاب الفكـــــــر العرب ـــــــأتي اآلن لنغـــــــوص فـــــــي عب مفهـــــــوم الخطـــــــاب، ن

  . المصطلح لديهم

  : الخطاب في الفكر العربي /4

  : الخطاب عند العرب القدامى 4/1

ــــم     ــــديم بحقــــل عل ــــي الفكــــر العربــــي الق ــــبط مفهــــوم الخطــــاب ف ــــا كــــان ارت األصــــول ومــــن هن
مرادفــــــا للكــــــالم، ومــــــن بــــــين  عــــــض األصــــــوليين واللغــــــويين اســــــتخدامااســــــتخدامه مــــــن قبــــــل ب

ـــــــــاني": هـــــــــؤالء نجـــــــــد ــــــــــ 816" (الشـــــــــريف الجرج ـــــــــعـــــــــرّ ،) م 1413/ ه   : هف الكـــــــــالم بأّن
مســــــند + مســــــند (أي الــــــذي يحتــــــوي علــــــى  )2(."المعنــــــى المركــــــب الــــــذي فيــــــه اإلســــــناد التــــــام"

    . دون سواهما من فضلة أو ما شابه) خبر+ مبتدأ (و أ )فاعل+ فعل( نحو) إليه

    ":الخطـــــــاب"كمقابـــــــل لــــــــ" الكـــــــالم" ومـــــــن األصـــــــوليين أيضـــــــا الـــــــذين ورد عنـــــــدهم مصـــــــطلح  
فكـــــرة ) التفســــير الكبيــــر( طــــرح فــــي كتابــــه  حيـــــث ،)هـــــ 604 ت" (فخــــر الــــدين الــــرازي" 

بـــــــاألحوال  علـــــــى تعريـــــــف الغيـــــــروذلـــــــك هـــــــو اإلنســـــــان وقدرتـــــــه  ... «:يقـــــــولالكـــــــالم  حـــــــول
علـــــــى فـــــــي مراتـــــــب القـــــــدرة خطـــــــاب، ثـــــــم إّن النـــــــاس مختلفـــــــون طق والالمعلومـــــــة عنـــــــده بـــــــالن

ـــــ ـــــر عّم ـــــالتعبي ـــــي الضـــــمير، فمـــــنهم مـــــن يتعـــــذر علي ـــــلا ف ـــــتظم ب ـــــب المن  ه إيـــــراد الكـــــالم المرت
يكــــــون مخــــــتلط الكــــــالم مضــــــطرب القــــــول، ومــــــنهم مــــــن يتعــــــذر عليــــــه الترتيــــــب مــــــن بعــــــض 

                                                 
  . 108ص  ،حفريات المعرفة:ميشال فوكو –) 1( 
، )ت. د( ، )ط. د(محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، مصر، : ، تحمعجم التعريفات: الشريف الجرجاني –) 2( 

  . 155ص 
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ط المعنــــى والتعبيــــر عنــــه إلــــى أقصــــى الغايــــات، ومــــنهم مــــن يكــــون قــــادرا علــــى ضــــب. الوجــــوه
الــــنفس النطقيــــة  نــــت اآلثــــار الصــــادرة عــــناَمــــْن كانــــت هــــذه القــــدرة فــــي حقــــه أكمــــل ك وكــــل 

 فَمـــــْن كانـــــت تلـــــك القـــــدرة فـــــي حقـــــه أقـــــل كانـــــت تلـــــك اآلثـــــار أضـــــعوكـــــل  فـــــي حقـــــه أكمـــــل
ــــــارة  ألنّ ] ...[ ــــــىفصــــــل الخطــــــاب عب ــــــه قــــــادرا عل ــــــر عــــــن كــــــل مــــــا يخطــــــر  عــــــن كون التعبي

ال ويحضـــــر فـــــي الخيـــــال، بحيـــــث ال يخـــــتلط شـــــيء بشـــــيء، وبحيـــــث ينفصـــــل كـــــل مقـــــام بالبـــــ
علــــــى لــــــه طريقتــــــه الخاصــــــة فــــــي القــــــدرة  كــــــال منــــــاّ  ويعنــــــي هــــــذا القــــــول أنّ  )1(.»عــــــن مقــــــام

ــــــاك ــــــي نفســــــه، فهن ــــــر عمــــــا يخــــــتلج ف ــــــق التعبي ــــــتكلم بأســــــلوب منســــــق ودقي ، مــــــن يســــــتطيع ال
ي جعبتــــــه فيــــــورد لنــــــا فــــــيــــــه األمــــــر فيصــــــعب عليــــــه اإلفصــــــاح عمــــــا وهنــــــاك مــــــن يتعــــــذر عل

عبـــــارة فصـــــل الخطـــــاب ": فـــــي قولـــــه" الـــــرازي"ثـــــم يوضـــــح لنـــــا . مشوشـــــا وغيـــــر مـــــنظم كالمـــــا
عـــــن ســـــائر الكـــــالم الحاســـــم والمتميـــــز  فهـــــو يقصـــــد بـــــذلك". عـــــن كونـــــه قـــــادرا علـــــى التعبيـــــر

  . الخالي من العيوب والغالطات بات األخرى،الخطا

ــــــوي" وينطلــــــق     ــــــه" خطــــــابال" ليحــــــدد  )م 1683/ هـــــــ 1094" (الكف ــــــة بقول  :لفظــــــا ودالل
ــــــه إفهــــــام مــــــن هــــــو متهيــــــئ لفهمــــــه، الخطــــــاب  « هــــــو اللفــــــظ المتواضــــــع عليــــــه المقصــــــود ب

ــــــرز بــــــاللفظ عــــــن الحركــــــات واإلشــــــارات المفهمــــــة بالمواضــــــعة وبالمتواضــــــع عليــــــه عــــــن  احت
ـــــاظ المهملـــــة، وبالمقصـــــود بـــــه اإلفهـــــام عـــــن كـــــالم يقصـــــد بـــــه إفهـــــام المســـــتمع فإنـــــه  ال األلف

والكـــــالم . عـــــن الكـــــالم ال يفهـــــم كالنـــــائم )لمـــــن هـــــو متهيـــــئ لفهمـــــه (:لـــــهيســـــمى خطابـــــا، وبقو 
وعلـــــى مـــــدلولها القـــــائم بـــــالنفس، فالخطـــــاب إًمـــــا الكـــــالم ق علـــــى العبـــــارة الدالـــــة بالوضـــــع يطلـــــ

ـــــر لإلفهـــــام ـــــي "الكفـــــوي"إن )2(.»اللفظـــــي أو الكـــــالم النفســـــي الموجـــــه نحـــــو الغي ـــــا يشـــــترط ف هن
الخطـــــاب البـــــد أن يكـــــون ممـــــا تواضـــــع الخطـــــاب وعناصـــــره شـــــروطا يجـــــب أن يتقيـــــد بهـــــا، ف

ــــذي يحمــــل يحمــــل ، فــــإذا كــــان  الخطــــاب إلفهــــام الســــامعغرضــــا و قصــــدية  النــــاس عليــــه وال
ـــــة فـــــي ه   بـــــذلك اإلفهـــــام فإنـــــه  اوبطريقـــــة عشـــــوائية قاصـــــد غيـــــر مفهومـــــة افاظـــــأل اتـــــه الحال

   .ال يعتبر خطابا
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فــــي  عــــرب القــــدامىعنــــد الكــــان متــــداوال " الخطــــاب"  مصــــطلح وختامــــا لهــــذا نســــتنتج بــــأنّ    
قــــــا انطالعنــــــد األصــــــوليين  أكثــــــر بحيــــــث شــــــاع اســــــتخدامه ،"الكــــــالم"مصــــــطلح آخــــــر وهــــــو 

ـــــي اســـــتقامت " هـــــو : خطـــــابال مـــــن أنّ  ـــــل هـــــو كـــــان محـــــور األرضـــــية الت أعمـــــالهم عليهـــــا ب
ن بعــــــد ذلــــــك أن يطــــــوروا المفهــــــوم العربــــــي القــــــديم ليتجــــــاوزا ، ثــــــم حــــــاول المحــــــدثو )1("بحــــــثهم

 علــــــى العديــــــد خطــــــاب يشــــــتمل تعريــــــف الجملــــــي والبحــــــث عــــــن الم والالتعريــــــف اللفظــــــي للكــــــ
  .من المفردات والجمل

  : الخطاب عند العرب المحدثين 4/2

وير المفهـــــوم العربـــــي القـــــديم للفظـــــة لقـــــد حاولـــــت بعـــــض الدراســـــات العربيـــــة الحديثـــــة تطـــــ    
واســــــتخراجه مــــــن القوقعــــــة القديمــــــة واســــــتبدله بمفهــــــوم جديــــــد متــــــأثرين فــــــي ذلــــــك " الخطــــــاب"

إذ تتعــــــدد دالالت الخطــــــاب . م الغربــــــي بحجــــــة تحــــــديث المصــــــطلح وتطــــــوير داللتــــــهبــــــالمفهو 
ــــــى هــــــذا األســــــاس تتــــــداخل بعــــــض التعريفــــــات وتتقــــــ طع ابتعــــــدد االتجاهــــــات والمجــــــاالت وعل

ولنــــــا أن نســــــتعرض أبـــــرز التعريفــــــات لــــــبعض الدارســـــين فــــــي هــــــذا . وتختلـــــف أحيانــــــا أخـــــرى
خطــــــاب ضـــــمن جملــــــة مــــــن يعـــــرف ال "محمــــــد مفتــــــاح" المجـــــال، ففــــــي طليعـــــة هــــــؤالء نجـــــد

  : المفاهيم وهي
  .مدونة كالمية هإنّ "  – 1
ـــــد نفســـــه إعـــــادة : حـــــدث - 2 ـــــي زمـــــان ومكـــــان وال يعي ـــــع ف كـــــل خطـــــاب هـــــو حـــــدث يق
  . مطلقة
  . يهدف إلى توصيل المعلومات والمعارف إلى المتلقي: تواصلي -3
ـــــــــاعلي -4 ـــــــــة معـــــــــززة للت: تف ـــــــــة تفاعلي ـــــــــات بوصـــــــــفه وظيف ـــــــــيم عالق ـــــــــي تق واصـــــــــل الت

    .األفراد وتحافظ عليهابين  اجتماعية
  . سمته الكتابية األيقونية التي لها بداية ونهاية أي انغالق: مغلق -5
ـــــــدي -6 ـــــــد مـــــــن أحـــــــداث : توال ـــــــل متول ـــــــق مـــــــن عـــــــدم، ب ـــــــيس منبث فالحـــــــدث اللغـــــــوي ل

  . وتتناسل منه أحداث لغوية أخرى الحقة له... واجتماعية ولغوية تاريخية ونفسانية 

                                                 
  . 36ص  استراتيجيات الخطاب،: عبد الهادي بن ظافر الشهري –) 1( 



 األسلوبية والخطاب :                                                                     الفصل األول

 

-26- 

 

محمــــــد " يكشــــــف لنــــــا )1(".»حــــــدث كالمــــــي ذي وظــــــائف متعــــــددةمدونــــــة  «فالخطــــــاب إذن  
ـــــــاح مدونـــــــة (عـــــــن مفهـــــــوم الخطـــــــاب ويجمعـــــــه مـــــــن خـــــــالل وظائفـــــــه المتنوعـــــــة، فهـــــــو " مفت
أو شــــــيء مــــــن األشــــــياء،  ولــــــيس صــــــورة ةمنطوقــــــال كوكبــــــة مــــــن العبــــــارات هأي إّنــــــ )كالميــــــة
ونـــــــة   ريقــــــة تفاعليـــــــة بــــــين أفـــــــراد المجتمــــــع، فتتولـــــــد تلــــــك المدتوصــــــيل المعلومـــــــة وبط هــــــدفها

   . من أحداث متنوعة و مختلفة

رســــــالة موجهــــــة مــــــن المنشــــــئ إلــــــى المتلقــــــي  «:هفيعرفــــــه بأّنــــــ"  ســــــعد اهللا مصــــــلوح" ا أّمـــــ  
ويعنـــــــي بـــــــذلك أن الخطـــــــاب  )2(.»لمشـــــــتركة بينهمـــــــااتســـــــتخدم فيهـــــــا نفـــــــس الشـــــــفرة اللغويـــــــة 

    ســـــــتجيب بشـــــــرط ا بـــــــين منشـــــــئ هدفـــــــه اإلبـــــــالغ ومتلقـــــــي معبـــــــارة عـــــــن رســـــــالة مشـــــــتركة مـــــــ
فمـــــثال إذا كـــــان المنشـــــئ قـــــد كتـــــب الخطـــــاب بلغـــــة . كـــــون بينهمـــــا نفـــــس الشـــــفرة اللغويـــــةأن ت

ه إذا كانــــــت ، ألّنــــــجــــــة ينبغــــــي علــــــى المتلقــــــي أن يكــــــون علــــــى نفــــــس الــــــوتيرةفصــــــحى أو دار 
رســــــلت إلــــــى قــــــارئ ال يعــــــرف ســــــوى الدارجــــــة فبطبيعــــــة الرســــــالة مكتوبــــــة بالفصــــــحى مــــــثال وأُ 

ـــــاك ـــــوع مـــــن اإلبهـــــام و  الحـــــال يكـــــون هن ـــــي حـــــين يستصـــــعب األمـــــر الغمـــــوض اخـــــتالف ون ف
  . ه الرسالةعليه في فهم وتلقي هذ

      وهــــــذا مــــــا نجــــــده عنــــــد " للخطــــــاب"كمقابــــــل " القــــــول"وهنــــــاك رأي آخــــــر يضــــــع مصــــــطلح   
يـــــة لهــــا طـــــابع الفوضـــــى كتلــــة نطق وإنـــــه نبـــــرة، «:إذ تعــــرف الخطـــــاب بقولهــــا "يمنـــــى العيـــــد"

   ال هـــــــو تمامــــــا الـــــــنص ة و رغبـــــــة النطــــــق بشـــــــيء لــــــيس هــــــو تمامـــــــا الجملــــــ و وحــــــرارة الــــــنفس
ــــد ــــا )3(.»أن يقــــول بــــل هــــو فعــــل يري ــــر عنــــه كونــــه فعــــل يريــــد أن يقــــول هن ــــتكلم  أن ، أيتعب ي

غ بوصـــــــفه فاعليـــــــة تواصـــــــلية يمارســـــــها المـــــــتكلم عبـــــــر النطـــــــق بـــــــين أفـــــــراد المجتمـــــــع، ويبلـــــــ
  والحــــــرارة المشــــــحونة بســــــبب تلــــــك الفوضــــــى  دث بعــــــد ذلــــــك األخــــــذ والعطــــــاء فــــــي الــــــردفيحــــــ

                                                 
،  1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط)إستراتيجية التناص( تحليل الخطاب الشعري : مفتاحمحمد  –) 1( 

  . 120، ص 1985
  . 38ص ، )دراسة لغوية إحصائية( األسلوب : سعد اهللا مصلوح –) 2( 
، 2008، 1دار الفارابي، بيروت، لبنان،ط، )الشعرية والمرجعية، الحداثة والقناع( في القول الشعري : يديمنى الع –) 3( 

  . 22ص 
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كلم فيحــــــاول إخراجهــــــا عبــــــر طاقــــــة إشــــــعاعية نطقيــــــة فتتفجــــــر بــــــذلك الكتــــــل فــــــي نفــــــس المــــــت
  .الكالمية

  :إذ يقـــــولمباشـــــرة  " الخطـــــاب األدبـــــي" إلـــــى تعريـــــف " عبـــــد الســـــالم المســـــدي"ويـــــذهب    
»  أجـــــزاؤه  أفرزتـــــه عالقـــــات معينـــــة بموجبهـــــا التأمـــــتالخطـــــاب األدبـــــي قـــــد اعتبـــــر كيانـــــا  إن

ـــار فقـــد توّ  ـــك تي ـــد عـــن ذل ـــيم طالمـــا أّنـــف الملفـــو يعـــرّ ل ه ظ األدبـــي بكونـــه جهـــازا خاصـــا مـــن الق
ة محــــيط لســـــاني مســــتقل بذاتـــــه وهــــو مـــــا أفضــــى إلـــــى القــــول بـــــأن األثــــر األدبـــــي بنيــــة لســـــاني

الخطــــــاب األدبــــــي  أنّ  يعنــــــي وهــــــذا )1(.»مــــــع الســــــياق المضــــــموني تحــــــاورا خاصــــــا تتحــــــاور
مـــــل الج هــــي مجموعـــــةقـــــات و يعتبــــر وســـــيلة مميــــزة تـــــتم عبـــــر فعــــل الكـــــالم النــــاتج عـــــن عال

يعمــــــل باعتبــــــاره جهـــــازا خاصــــــا،كما  لمنتظمــــــة التـــــي تعمــــــل علــــــى تشـــــكيل بنيتــــــهوالمفـــــردات ا
  . موافقة للسياق باره بنية لغويةباعت ى انتظام وانسجام النصعل

ـــــــ  كانــــــت هــــــذه  ــــــة ل ــــــة مــــــع أهــــــم اآلراء العربي ــــــاح، وســــــعد اهللا مصــــــلوح، (وقف محمــــــد مفت
 همة مصـــــطلح الخطـــــاب فـــــي دراســـــاتحـــــاولوا معالجـــــ) ويمنـــــى العيـــــد، وعبـــــد الســـــالم المســـــدي

   . ا قدمته الثقافة الغربية عن اصطالحات الخطابوهم في هذا األمر لم يخرجوا عمّ 

ـــــول ـــــدم حـــــول مفهـــــوم الخطـــــاب يمكـــــن الق ـــــى مـــــا تق ـــــاء عل ـــــي أبســـــط  إنّ : وبن الخطـــــاب ف
فكــــــار وتصــــــورات تحــــــاول مناقشــــــة أا يخــــــتلج الــــــنفس مــــــن طريقــــــة للتحــــــدث عّمــــــ معانيــــــه هــــــو

ــــــى شــــــخص مــــــا رســــــل هــــــذا اة مــــــا يُ وعــــــاد. وفهــــــم الواقــــــع ــــــر ســــــياق ) ســــــامع(لخطــــــاب إل عب
ــــــــذي يحــــــــال إليــــــــه المتلقــــــــي كــــــــ ي يــــــــتمكن مــــــــن فهــــــــم واســــــــتيعاب معــــــــين، وهــــــــو المرجــــــــع ال

ومهمــــــــا اختلفـــــــت اآلراء وتشــــــــابكت المفــــــــاهيم فإنهـــــــا فــــــــي األخيـــــــر تهــــــــدف للخــــــــروج .الكـــــــالم
  .بمفهوم ناضج حول الخطاب

  : ابـأنواع الخط  5/5

نــــــــوع بتنــــــــوع المعــــــــارف اإلنســــــــانية وبــــــــالطرق التــــــــي يتخــــــــذها للخطــــــــاب أنــــــــواع كثيــــــــرة تت    
فينــــــتج عــــــن ذلــــــك مجموعــــــة هائلــــــة مــــــن الخطابــــــات  حســــــب المواقــــــف المختلفــــــة، المتكلمــــــون

                                                 
  .114، ص األسلوبية واألسلوب: عبد السالم المسدي –) 1( 
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ــــــي، والخ ــــــدينيكالخطــــــاب األدب ــــــه  ...طــــــاب العلمــــــي، والخطــــــاب ال ــــــين هات وغيرهــــــا، ومــــــن ب
  : األنواع نذكر

   : الخطاب األدبي 5/1

وهـــــو مـــــا يخاطـــــب الوجـــــدان، حيـــــث نـــــد منشـــــئه خطـــــاب فنـــــي يصـــــدر عـــــن ملكـــــة ع"وهـــــو    
بفضـــــــل خصائصـــــــه  )1( ."يســـــــعى إلـــــــى أن يمـــــــس إحســـــــاس متلقيـــــــه ســـــــامعا كـــــــان أم قارئـــــــا

ــــــأثير فــــــي المتلقــــــي ــــــى الت ــــــي" ويصــــــنف . الجماليــــــة والفنيــــــة التــــــي تهــــــدف إل " الخطــــــاب األدب
  ". الخطاب سردي" و " الخطاب شعري: " إلى صنفين هما

    نقـــــــدي، ويعنـــــــي مجموعـــــــة مـــــــن النصـــــــوصبـــــــي مصـــــــطلح أد" هـــــــو : فالخطـــــــاب الشـــــــعري
ــــــا،  ــــــا وزمني ــــــا وجمالي ــــــآلف فيمــــــا بينهــــــا لتكــــــون رســــــالة معينــــــة ومرتبطــــــة ارتباطــــــا فني التــــــي تت

     ه أي إّنــــــــ )2( ."الخطــــــــاب محملـــــــة بشـــــــفرة إلــــــــى القـــــــارئ أو المتلقـــــــي/ وتكـــــــون هـــــــذه الرســـــــالة
ثــــار كــــل إبــــداع نــــال إعجــــاب أكثــــر مــــن ناقــــد وأجمــــع النــــاس علــــى جودتــــه فيصــــنف فــــي اآل" 

   )3(". الفكرية

دبيـــــــة المتناولـــــــة مـــــــن طـــــــرف يعـــــــد أحـــــــد أبـــــــرز الخطابـــــــات األف: الخطـــــــاب الســـــــردي اأّمـــــــ  
ة والروايــــــــة يصــــــــنف ضــــــــمن مجموعــــــــة هائلــــــــة مــــــــن الفنــــــــون النثريــــــــة كالقصــــــــ ،إذالدارســــــــين

ــــــة مــــــن أهــــــم هــــــذهوغيرهــــــا مــــــن األعمــــــال الســــــردية، ... والمســــــرحية   األشــــــكال وتعــــــد الرواي
  .الدراساتألنها تحتل الصدارة في تلك 

  : الخطاب العلمي 5/2

                                                 
  . 17، ص )مدخل نظري ودراسة تطبيقية( األسلوبية : د سليمانفتح اهللا أحم –) 1( 
، )ب.د( ، دار العلم واإليمان،)دراسة آليات تحليل الخطاب(الخطاب الشعري في السبعينات : أحمد الصغير المراغي –) 2( 

  . 38، ص 2008، 1ط
ديوان المطبوعات الجامعية،  ،)يمانيةدراسة تشريحية لقصيدة أشجان ( بنية الخطاب الشعري : عبد المالك مرتاض –) 3( 

  . 23، ص 1991، )ط.د( بن عكنون، الجزائر، 
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مهمــــــا  يتخــــــذ مكانــــــا أحــــــد الخطابــــــات الخاليــــــة مــــــن العناصــــــر الجماليــــــة والبالغيــــــة، وهــــــو   
حـــــدث لغـــــوي ومنتـــــوج معرفـــــي متخصـــــص يشـــــمل ترســـــانة مـــــن " وهـــــو بـــــين األنـــــواع األخـــــرى 

 المؤسســـــات العلميـــــة، إذ نســـــتمده عـــــادة مـــــن المفـــــاهيم الخاصـــــة بالميـــــدان العلمـــــي والمعرفـــــي
االعتمــــــاد علـــــــى :"هــــــم مميزاتـــــــهومــــــن أ )1(".وغيرهـــــــا...البحــــــث الجامعيـــــــة والمخــــــابر ومراكــــــز

      )2( ."المنطقية في عرض موضوعه وتحري الدقة

  

    

  : الخطاب السياسي 5/3

فـــــــرض الخطـــــــاب السياســـــــي نفســـــــه فـــــــي ميـــــــدان األدب بصـــــــورة عامـــــــة والشـــــــعر بصـــــــورة    
يتعـــــــاطى شـــــــؤون الحكـــــــم الـــــــذي ... الفـــــــن القـــــــولي شـــــــعرا وكتابـــــــة وخطابـــــــة " خاصـــــــة فهـــــــو 

   )3(."تأييدا وتفنيدا، أو يتناول عالقة األمة بغيرها في حرب أو سلم

انعكـــــــاس لطبيعـــــــة األوضـــــــاع السياســـــــية والظـــــــواهر األساســـــــية : " ويعـــــــرف أيضـــــــا بأنـــــــه
ـــــأثر بطبيعـــــة المرحلـــــة ويعكـــــس اتجاهاتهـــــا ـــــارزة فيهـــــا، فهـــــو يت ـــــا )4(."الب ـــــراءى لن  مـــــن هـــــذا يت

خطـــــــــاب متعلـــــــــق بالســـــــــلطة بكـــــــــل إيجابياتهـــــــــا وســـــــــلبياتها  ؛الخطـــــــــاب السياســـــــــي أن  القـــــــــول
  . موضوعات ومواقف سياسية يقدمها على طريقته الفنية" بخاطِ المُ " ويتناول فيه 

  : الخطاب الديني 5/4

                                                 
  .  44، ص 2010، 1، عالم الكتب الحديث، إربد، األردن، طدراسات في تحليل الخطاب غير األدبي: بشير إبربر –) 1( 
، عالم الكتب الحديث، إربد، األردن، )ةقراءة نصية تداولية حجاجي( الخطاب األدبي ورهانات التأويل : بوقرة نعمان –) 2( 

  . 20، ص 2012، 1ط
وبني األحمر، دار  دراسات في الخطاب السياسي األندلسي عصر المرابطين والموحدين: محمود شاكر الجنابي –) 3( 

  .  6، ص 2013، 1غيداء، عمان األردن، ط
، 1، دار دجلة، عمان، األردن، ط طوائفالشعر السياسي األندلسي في عصر ملوك ال: محمد شهاب العاني  –) 4( 

  . 79، ص 2008
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وتحريــــك إلــــى التــــأثير فينــــا يعبــــر عــــن قضــــايا دينيــــة مختلفــــة تــــؤدي وهــــو الخطــــاب الــــذي    
عـــــــل منهـــــــا نصـــــــا تجفـــــــي ســـــــياقها مالئمـــــــة يشـــــــكل رســـــــالة لغويـــــــة ف . "رنا وانفعاالتنـــــــامشـــــــاع

   )1(".وجدنا آثارها واضحة في النفوس قديما وحديثا يمتلك قدرات تواصلية

  : الخطاب اإلعالمي 5/5

يعـــــد الخطـــــاب اإلعالمـــــي صـــــنفا مـــــن بـــــين أهـــــم أصـــــناف الخطابـــــات اللغويـــــة المتغلغلـــــة "   
تحـــــول اإلنســـــان  فـــــي أعمـــــاق الحيـــــاة االجتماعيـــــة المعبـــــر عـــــن كـــــل مجاالتهـــــا الحياتيـــــة، فقـــــد

     يحتـــــــاج إلـــــــى المعلومـــــــة مثلمـــــــا يحتـــــــاج  ذا العصـــــــر إلـــــــى كـــــــائن إعالمـــــــي تواصـــــــليفـــــــي هـــــــ
هــــــو منتــــــوج : " فــــــإن الخطــــــاب اإلعالمــــــي وبنــــــاء علــــــى مــــــا تقــــــدم )2(."إلــــــى األكــــــل والشــــــرب

ـــــة ثقاف ـــــة اجتماعي ـــــوع فـــــي إطـــــار بني ـــــاري من ـــــلغـــــوي إخب شـــــكال ة محـــــددة، وهـــــو شـــــكل مـــــن أي
   )3( ."ه قدرة كبيرة على التأثير في المتلقيل التواصل الفعالة في المجتمع

  :النص والخطاب/  6
   )Texte(: مفهوم النص 6/1
     وهــــــــذه الوحــــــــدة تتشــــــــكل  وحــــــــدة كبــــــــرى شــــــــاملة ال تضــــــــمها وحــــــــدة أكبــــــــر منهــــــــا" وهــــــــو    

وعلــــــى المســــــتوى ،مــــــن أجــــــزاء مختلفــــــة تقــــــع علــــــى المســــــتوى األفقــــــي مــــــن الناحيــــــة النحويــــــة 
  )5( ."بنية شمولية لبنى داخلية" إذا فالنص  )4(".ةالعمودي من الناحية الداللي

   :الفرق ما بين النص والخطاب6/2

  : ألزمنا الوقوف عند نقطتينلخطاب الحديث عن النص وا إنّ  

                                                 
، 1، ط)ب. د( ، عالم الكتب الحديث، )دراسة في العالقات بين النص والسياق(  الخطاب القرآني: خلود العموش –) 1( 

  . 7، ص 2008
  . 45ص  دراسات في تحليل الخطاب غير األدبي،: بشير إبرير –) 2( 
  . 49ص : المرجع نفسه –) 3( 
  . 119، ص 1997، 1، الشركة المصرية العالمية ، القاهرة، مصر، طعلم لغة النص: سعيد حسين بحيري –) 4( 
مصر،  للكتاب،مصرية العامة ،الهيئة الالخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية: الغذاميعبداهللا –)5( 

  . 92،ص4،1998ط
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  . ن لعملة واحدةتساوي النص بالخطاب، كوجهي: أولها

األمر  إلى مسألة االختالف في هذا هنا ويشار ترى بأن الخطاب أشمل من النص؛: وثانيها
، وهذا التمييز نجده  )1("التعبير الخطية في النص والشفوية في الخطاب" على مادة" بناء 
"  من خالل أنّ " M. Shortمايكل شروت " و  " Geoffrey leechجافري ليتش " عند 

الخطاب اتصال لغوي يعتبر صفقة بين المتكلم والسامع ونشاط متبادل بينهما، وتتوقف 
أم ويا محكيا كان الجتماعي، بينما يعتبر النص ببساطة اتصاال لغصيغته على غرضه ا

يرى أن النص ال يكون تفاعليا ف «):مM. Stubbs )1983 "يكل ساتبسما"أما . مكتوبا
. معين يوحي بطولبينما الخطاب كذلك، وقد يكون النص طويال أو قصيرا لكن الخطاب 

من حيث انسجام أعمق الخطاب  ويميز النص بانسجام في الشكل والصيغة بينما يطبع
 الخطاب يستدعي وجود سامع يتلقى الخطاب الموجه إليه أن يعنيمما  )2(.»الداللة والمعنى

عن مدونة  ة، بينما النص هو عبار )3("وظيفة خطابية تفاعلية"أي إنه نشاط تواصلي ومباشرة،
  . مكتوبة تتوجه إلى متلق غائب عن طريق القراءة

ــــــا يمكن  ــــــ نــــــاومــــــن هن ــــــنص، ألن الخطــــــاب قــــــد  إنّ : ولالق الخطــــــاب أعــــــم وأشــــــمل مــــــن ال
   . أما النص فيأتي مكتوبا فقط. يكون شفويا وقد يكون مكتوبا في اآلن ذاته

ذلــــــك فــــــي الميــــــدان  بعــــــد شــــــرعلن ،وبهــــــذا نكــــــون قــــــد أكملنــــــا مشــــــوارنا فــــــي هــــــذا الفصــــــل
   ،"أمــــــمســــــقوط قمــــــم ومهــــــازل "ديــــــوان " فــــــي جماليــــــات الخطــــــاب الشــــــعريدراســــــة ل التطبيقــــــي

      .في الفصل المواليمحل اهتمامنا ذلك  سيكون و

                                                 
  . 132، ص 2010، 1لدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان، ط، اتقابالت النص وبالغة الخطاب: محمد بازي –) 1( 
، 4نطينة، الجزائر، طيوسف بغول، منشورات مخبر الترجمة في األدب واللسانيات، قس: تر ،الخطاب: سارة ميلز  –) 2( 

  .3، ص 2004
، 2013، 1ألردن، ط، دار كنوز المعرفة، عمان، السانيات النص وتحليل الخطاب: محمد عبد الرحمان الخطابي –) 3( 

  . 250، ص 1المجلد



 

ْعُر َلْم َيْھَزْزَك ِعْنَد َسَماِعهِ " إَِذا الش�  

"فَلْيَس َخلِيًقا أَْن ُيَقالُ َلُه ِشْعرُ   

)جميل صدقي الزھاوي(   

                                        

  

  :الفصل الثاني

  "أمم سقوط قمم ومهازل"جماليات الخطاب الشعري في ديوان 

     :األسلوبيآليات التحليل /1
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 .الصرفيالمستوى /1-2

 المستوى النحوي/1-3
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   :آليات التحليل األسلوبي/1

الصــــــوتية،  هــــــا، فمنالــــــنص الشــــــعري وتتنــــــوع فــــــي تختلــــــف آليــــــات التحليــــــل األســــــلوبي     
ســـقوط (سنكتشـــفه مـــن خـــالل دراســـتنا لـــديوان  وهـــذا مـــا .الصـــرفية، والنحويـــة، والدالليـــةو 

  ).أممقمم ومهازل 

 :المستوى الصوتي 1/1

ــــــــرز و يعــــــــد المســــــــتوى الصــــــــوتي مــــــــن أ     ــــــــةهــــــــم المســــــــتأب ــــــــنص  ،ويات اللغوي لدراســــــــة ال
 .علــــى قائمــــة هـــــذه المســــتويات األولــــىالبدايــــة الفعليــــة والركيـــــزة  بــــاألحرى أوالشــــعري 

ـــــذلك كـــــان لزامـــــا لنـــــا الولـــــوج واقتحـــــام عـــــالم الصـــــوت ـــــا مـــــن خاللـــــه معرفـــــة  ،ل ليتســـــنى لن
 فالصــــــوت هــــــو البوابــــــة التــــــي نلــــــج . والــــــدالالت القابعــــــة خلــــــف ســــــتائر الكلمــــــات األســــــرار

 ،إذ يحــــــدث )1("اإلنســــــانيالمــــــادة الخــــــام للكــــــالم "وهــــــو  عــــــالم الكلمــــــة، إلــــــىمــــــن خاللهــــــا 
 فأصـــــــواتتضـــــــاغط فـــــــي جزئياته، و لخـــــــتخل أواضـــــــطراب فـــــــي جزئيـــــــات الهـــــــواء،"عـــــــن 

 )2(،"الصــــوتية األوتــــارهــــي تغيــــرات فــــي ضــــغط الهــــواء الناتجــــة عــــن اهتــــزاز  إذنالكــــالم 

ـــــــى تصـــــــل  أوالتنتقـــــــل ف" ـــــــى شـــــــكل موجـــــــات حت  األذن إلـــــــىخـــــــالل الهـــــــواء الخـــــــارجي عل
التــــي  المــــخ فتتــــرجم هنــــاك وتفســــر، فالســــمع هــــو الحاســــة الطبيعيــــة إلــــىومنهــــا  اإلنســــانية

المســـــــتوى الصـــــــوتي  ن فـــــــإ األســـــــاسوعلـــــــى هـــــــذا  ،)3("األصـــــــواتالبـــــــد منهـــــــا لفهـــــــم تلـــــــك 
مـــــــا ية الموجــــــودة فــــــي الـــــــنص الشــــــعري وهــــــذا يتنــــــاول كــــــل المظــــــاهر النغميـــــــة والموســــــيق

الــــــداخلي "بشــــــقية  اإليقــــــاعنركــــــز علــــــى  أن ارتأينــــــافمــــــن خــــــالل هــــــذا  .باإليقــــــاعيعــــــرف 
 .والجرسية النابعة من الصوت وذلك بحثا عن الخصائص الجمالية  "والخارجي

 

 

                                                           
، دار الوفـــاء لدراســـة الــنص الشــعريمـــن الصــوت إلـــى الــنص نحــو نســـق منهجــي  :ن مبــروكمــراد عبــد الرحمــا –) 1(

  .21، ص2002، 1اإلسكندرية، مصر، ط
  .113، ص2008، 1، طنان، األرد، عمّ دار وائل ،مدخل إلى الصوتيات :محمد إسحاق –) 2(
  .15،ص2007،)ط.د(مصر ،،القاهرة نجلو مصريةمكتبة األ األصوات اللغوية ، :إبراهيم أنيس –) 3(
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 (Rythme): اإليقاع 1/1-1

ـــــــى مســـــــافات زمنيـــــــة متســـــــاوية  تـــــــردد ظـــــــاهرة" هـــــــو اإليقـــــــاع ـــــــة عل ـــــــة  أومعين متقابل
حركــــــة  أوســــــكونا  أووقد تكــــــون هــــــذه الظــــــاهرة صــــــمتا خفيفــــــا داخــــــل الوحــــــدة الموســــــيقية،

ن فــــــإ ،)2("اللغــــــةالشــــــعر بنيــــــة لغويــــــة تتعــــــانق فيــــــه كــــــل مكونــــــات "كــــــان  فــــــإذا) 1(".معينــــــة
وهـــــذا مـــــا يعنـــــي أن اإليقـــــاع . يعـــــد بمثابـــــة العمـــــود الفقـــــري بالنســـــبة لهـــــذا الشـــــعر اإليقـــــاع

ــــــرك  ــــــى خلــــــق جــــــو مــــــن التنــــــاغم ويت ــــــي القصــــــيدة يعمــــــل عل     جماليــــــا  أثــــــراعامــــــل مهــــــم ف
  . في النفس 

  :قسمين  إلىبدوره  اإليقاعوينقسم 

ــــــــــــاع/1 ــــــــــــداخلي اإليق          التوقيعــــــــــــات التــــــــــــي تتنــــــــــــاثر  أو األصــــــــــــوات"ويخــــــــــــص :ال
 ."للــــنصالعــــام  اإليقــــاعيلهــــا موقعهــــا وقيمتهــــا فــــي البنــــاء  وكــــل توقيعــــة ]...[الــــنصفــــي 

ويعمـــــل علـــــى تصـــــنيفها وتحديـــــد مخارجهـــــا وعـــــدد تكرارهـــــا  األصـــــواتنـــــه يتنـــــاول إ أي )3(
الخصــــــــائص والــــــــدالالت التــــــــي تنطــــــــوي عليهــــــــا تلــــــــك  أهــــــــمكمــــــــا يتنــــــــاول . فــــــــي الــــــــنص

ســــــقوط قمــــــم «ن جــــــل القصــــــائد فــــــي ديــــــوان أ،ومــــــن هــــــذا المنطلــــــق نالحــــــظ بــــــ األصــــــوات
ــــا فــــي  »أمــــمومهــــازل  راجــــع وهــــذا  جهــــر،مــــابين همــــس و  األصــــواتعرفــــت تنوعــــا وتباين

  .وبين الفرح والحزن  ضطرابواالبين الهدوء  المتواترةنفسية الشاعر  إلى

ــــــــى دراســــــــة هــــــــذه  ــــــــة عملنــــــــا عل       –المجهــــــــورة والمهموســــــــة– األصــــــــواتوفــــــــي هــــــــذه الجول
جميـــــع حـــــروف اللغـــــة العربيـــــة  أنكمـــــا ثبـــــت لنـــــا  وتحديـــــد تواترهـــــا، إحصـــــائهامـــــع عمليـــــة 

مـــــن غيـــــره وســـــتكون  أكثـــــربعـــــض منهـــــا كـــــان بـــــارزا  أنمتضـــــمنة فـــــي هـــــذا الـــــديوان غيـــــر 
  .التمييز حول هذا إطاللة أوه قفلنا و 

  

                                                           
  34، ص 2008 ، 6 دار النهضة، مصر، ط ،فنونه األدب و :محمد مندور –) 1(
 ، 2009، 1، ط)ب.د(، دار العلــم واإليمــان ،  لمســتويات األســلوبية فــي شــعر بلنــد الحيــدري ا:بــراهيم جــابر علــيا –) 2(

  .30ص
  .93ص، 1،2011ط، عمان،االردندار اليازوري،، الخطاب الشعري العربي الحديث:اب جودت كسّ  –) 3(
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  :وداللتها األصوات 1/1

ـــــبن الكلمـــــات       ـــــدعائم فـــــي تأديـــــة المعـــــاني،إذ الحـــــظ  أحـــــد أ و"تعـــــد األصـــــوات ل هـــــم ال
، )1("الحــــرف وبــــين مــــا يــــدل عليــــهالقــــدامى تلــــك العالقــــة الوطيــــدة بــــين صــــوت اللغويــــون 

ــــي ابــــن"ويقــــول  فأمــــا مقابلــــة األلفــــاظ بمــــا يشــــاكل أصــــواتها مــــن األحــــداث «:فــــي ذلــــك"جن
عنــــد عارفيــــه مــــأموم ،وذلــــك أنهــــم كثيــــرا مــــا يجعلــــون أصــــوات  ونهــــج ملتئــــب بــــاب واســــع ،

الحــــــــروف علــــــــى ســــــــمت األحــــــــداث المعبــــــــر عنهــــــــا ،فيعــــــــدلونها بهــــــــا ويحتــــــــذونها عليهــــــــا 
الصــــــوت الواحــــــد  أن ا يعنــــــى مّمــــــ .)2(»،وذلــــــك أكثــــــر مــــــا نقــــــدره وأضــــــعاف مــــــا نستشــــــعره

الـــــنص  علــــىفنيــــا  أثــــراذلك بــــ متباعـــــدة، فيضــــفي أويتعــــدد فــــي مــــواطن مختلفــــة متجــــاورة 
  :يأتيوهذا ما سنوضحه من خالل ما .األدبي

   :المجهورة  األصوات 1/1-1

، ذ، د، ج، ب (وهـــــــي  الصـــــــوتية ، األوتـــــــارالتـــــــي تهتـــــــز معهـــــــا  األصـــــــوات«وهـــــــي
  المجهــــــــــــــــــــــورة  األصــــــــــــــــــــــواتقــــــــــــــــــــــد وردت ،و )3(»)ي،و، ن، م، ل، غ، ع، ظ، ض، ز، ر

فــــــــي ديــــــــوان شــــــــاعرنا بشــــــــكل الفــــــــت لالنتبــــــــاه ،ومــــــــن بــــــــين القصــــــــائد التــــــــي اخترناهــــــــا 
قبلــــــــــــــــة وداع "،و"؟فهــــــــــــــــل مــــــــــــــــن معتبــــــــــــــــر"قصــــــــــــــــيدة  األصــــــــــــــــواتالســــــــــــــــتخراج هــــــــــــــــذه 

 أصـــــابكممـــــاذا " وقصـــــيدة  "لعقيـــــد زنقـــــة نهايـــــة، زنقـــــة"و،"شـــــيطان فـــــوق الخيـــــال"،و"بالنعـــــال
 :وذلك من خالل ما يأتي" ؟قادة العرب يا

 

 

 

  

                                                           
  . 19ص،1،2008،طدار الحامد،عمان،االردنالتكرارية الصوتية في القراءات القرآنية، :فضيلة مسعودي –) 1(
  .157، ص2،جالخصائص  :ابن جني –) 2(
  . 49ص ،...من الصوت إلى النص: ن مبروكمراد عبد الرحما –) 3(
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  :المجهورة األصواتجدول يبين عدد 

 تواترها

ماذا "
أصابكم 
يا قادة 
 "العرب

 تواترها

 ، زنقةزنقة"
نهاية 
 "لعقيد

 تواترها

شيطان "
فوق 
 "الخيال

 تواترها

قصيدة 
قبلة وداع "

 "بالنعال

 تواترها

قصيدة 
هل من ف"

 "معتبر؟

     ب    60     ب     34     ب     30 ب 30 ب 66
  ج  13  ج  11  ج  09  ج  11  ج  09
  د  29  د  17  د  36  د  44  د  19
  ذ  06  ذ  12  ذ  06  ذ  02  ذ  13
  ر  48  ر  32  ر  28  ر  30  ر  41
  ز  09  ز  06  ز  05  ز  09  ز  04
  ض  06  ض  03  ض  06  ض  02  ض  03
  ظ  13  ظ  03  ظ  06  ظ  04  ظ  04
  ع  44  ع  048  ع  18  ع  23  ع  34
  غ  17  غ  01  غ  06  غ  05  غ  19

  ل  132  ل  70  ل  55  ل  54  ل  102
  م  116  م  32  م  40  م  39  م  112
  ن  53  ن  18  ن  31  ن  17  ن  25
  و  63  و  38  و  35  و  31  و  42
  ي  64  ي  58  ي  38  ي  35  ي  51
 المجموع 673 المجموع 383 المجموع 349 المجموع 336 المجموع 544

  

ــــــــى هــــــــذا الجــــــــدول  أنقبــــــــل  ــــــــى اإلشــــــــارةلنــــــــا  ينبغــــــــينقــــــــوم بــــــــالتعليق عل مجمــــــــوع  أن إل
ــــــــي القصــــــــائد الخمــــــــس ) المهموســــــــة +المجهــــــــورة ( األصــــــــوات  ،)3245(الســــــــابقة هــــــــوف

 أكثــــرالمجهــــورة جــــاءت  األصــــوات أن آنفــــاومــــن هــــذا نســــتنتج مــــن الجــــدول الــــذي قــــدمناه 
       ) مـــــــــــرة 2285( وردت فـــــــــــي هـــــــــــذه القصـــــــــــائد إذ المهموســـــــــــة، األصـــــــــــواتتـــــــــــواترا مـــــــــــن 

  :اآلتيةوذلك من خالل قيامنا بالعملية الحسابية  )%70,41(بنسبة أي
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  %70,41=                                 = المجهورة األصواتنسبة 

  

نالـــــت  إذا" اليـــــاء"و ،"المـــــيم"، و"الـــــالم"صــــوت  الـــــواردة بكثـــــرة المجهـــــورة األصـــــواتمــــن و   
هـــــم مـــــا تتميـــــز بـــــه هـــــو أ،و  األخـــــرى األصـــــوات النســـــب مـــــن أعلـــــىعلـــــى  األصـــــواتهـــــذه 

ــــــالم" أنّ   ،بــــــين الشــــــدة والرخــــــاوةصــــــوت لثــــــوي جــــــانبي متوســــــط «:حــــــرف لــــــين وهــــــو " ال
وهــــــــي  )%12،72( بنســــــــبة أي) مــــــــرة 413(حيــــــــث تكــــــــرر) 1(.»مجهــــــــور مفخــــــــم ومرفــــــــق

    فهـــــــل "اســـــــتخدامه فـــــــي قصـــــــيدة  أشـــــــكال ، ومـــــــناألصـــــــواتفـــــــي هـــــــذه  األعلـــــــىالنســـــــبة 
  :الشاعرقول " ؟من معتبر

  مْ ط َـ حا مُ ينً هِ ا مَ دَ غَ  ٍب عْ شَ  الُ حَ         مَ ز َأوتَ ، هُ ـجَ وْ َأ لمُ ـالظ  غَ ـلبَ  

  مْ ظ عَ ُـ الم اِب عذَ بالْ  هُ ال وَ َـ وت        ومٌ لُ ظَ  انُ وَ هَ والْ  َخْسفُ ال هُ امَ سَ            

  مْ دَ ـنـْ مَ لِ  اٍب سَ تِ احْ  الَ بِ  ورٍ رَ في غُ         مٍ ؤْ ُـ لبِ  هُ الَ تَ واعْ  َش رْ عَ الْ  بَ لَ سَ 

  )2(  مْ ـن هَ َـ جى كَ ظَ لَ  نْ ِـ وم يدٍ دِ حَ  نْ مِ        مٍ كْ حُ بِ  وِب لُ قُ ـي الفِ  بُ عْ الر  خَ فَ نَ      

 أنويبــــــدو  ،) مــــــرة )20(عشــــــرين(فــــــي هــــــذا المقطــــــع  "الــــــالم"كــــــرر الشــــــاعر صــــــوت     
ــــــه  ــــــر عــــــن الوضــــــع  أنتكــــــراره هنــــــا جــــــاء لغــــــرض معــــــين ،فالشــــــاعر يريــــــد مــــــن خالل يعب

عــــــد ذلــــــك مــــــدى معانــــــاة الشــــــعب عــــــيش ليصــــــور لنــــــا بالمــــــزري و المريــــــر فــــــي الواقــــــع المَ 
النظـــــر  أمعنـــــا فـــــإذا .واالســـــتبداد مـــــن قبـــــل حـــــاكم تلـــــك الـــــبالد الظلـــــماء مـــــن جـــــرّ التونســـــي 

       فيهـــــا صـــــوت الـــــالم لوجـــــدناها تتجلـــــى فـــــي طـــــابع الشـــــدة فـــــي الكلمـــــات التـــــي بـــــرز جيـــــدا 
     :وخيـــــــــر دليـــــــــل علـــــــــى ذلـــــــــك قولـــــــــه واألســـــــــىوتنـــــــــدرج تحـــــــــت لـــــــــواء القهـــــــــر ،و القســـــــــاوة 

  ل هــــــــذه الكلمــــــــات تــــــــدل ُجــــــــ ...)ىلظــــــــ الرعــــــــب، ظلــــــــوم، العــــــــذاب، الخســــــــف، الظلــــــــم ،(
 فقــــــد احتــــــل المرتبــــــة الثانيــــــة بعــــــد"المــــــيم"صــــــوت  أمــــــا ."األلــــــم"وهــــــو  شــــــيء واحــــــدعلــــــى 

                                                           
  .174، ص1998، 1ان، األردن، طعمّ  ،الصفاء ر، دااألصوات اللغوية: عبد القادر عبد الجليل –) 1(
  .15، ص2013، )ط.د(،، المطبعة العربية ، غرداية ، الجزائرسقوط قمم ومهازل أمم: اق سليمان بن عمر دوّ  –) 2(

2285  ×  100  

 )3245(ا�صوات جميعھا  
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 بنســـــــــبة أي) صـــــــــوت 329(القصـــــــــائد الســـــــــابقة  فـــــــــي بلـــــــــغ مجمـــــــــوع تـــــــــواتره  ،إذ"الـــــــــالم"
ـــــــي ةمعتبـــــــر وهـــــــي نســـــــبة ) 13،10%(  ،صـــــــوت شـــــــفوي «فـــــــالميم هـــــــو ،هـــــــذه القصـــــــائد ف
الميوعـــــة والطالقـــــة فـــــي الكـــــالم ناهيـــــك عـــــن القـــــوة يمتـــــاز بالخفـــــة و  )1(،»مجهـــــور ،ينفـــــأ

ـــــذلك لجـــــ .الكامنـــــة خلـــــف ســـــتائر هـــــذا الصـــــوت واإلصـــــرار شـــــاعرنا ليجهـــــر بكـــــل  إليـــــه أل
 حنات ومكبوتـــــــات تخنـــــــق صـــــــدره،ا يخـــــــتلج فـــــــي صـــــــدره مـــــــن ُشـــــــطالقـــــــة وفصـــــــاحة عّمـــــــ

  :يقول أن إلى األخيرةفدفعته هذه 

  مْ ط َـ حا مُ ينً هِ ا مَ دَ غَ  ٍب عْ شَ  الُ حَ        مَ ز َأ، وتَ هُ جَ وْ َأ لمُ ـَغ الظ ـَبل    

  )2( مْ ظ عَ ُـ الم اِب عذَ بالْ  هُ ال وَ َـ وت        ومٌ لُ ظَ  انُ وَ هَ والْ  َخْسفُ ال هُ امَ سَ      

يحمـــــل  األبيـــــاتتكـــــراره فـــــي هـــــذه  أن، ويبـــــدو )مـــــرات )9(تســـــع(لقـــــد ورد صـــــوت المـــــيم   
ـــــة مفادهـــــا ـــــ ؛دالل ـــــة ذلـــــك الشـــــعب الضـــــعيف المحط ـــــف م جـــــراء وصـــــف حال معايشـــــته للعن

وهنــــــا الشــــــاعر  وتصــــــارعه مــــــع الضــــــغوطات واالضــــــطرابات الحاصــــــلة فــــــي تلــــــك الــــــبالد،
عــــــن حــــــده انقلــــــب  الشــــــيءزاد  إذا"أو ،"بلغــــــت القلــــــوب الحنــــــاجر" :يــــــود القــــــول لنــــــا كأنــــــه

  ."ضده لىإ

يعــــزف نغمـــــات حزينــــة تعكــــس لـــــه  وكأنــــههنــــا يحـــــس عنــــد نطقــــه لهـــــا " للمــــيم"والنــــاطق   
 وأيضــــــا ،)ممعظــــــ م،محطــــــ ،متــــــأز ( انتشــــــار الــــــدمار والتعقيــــــد كمــــــا هــــــو الحــــــال فــــــي كلمــــــة

ـــــى  آخـــــرفـــــي موضـــــع  "مالمـــــي"نجـــــد  ـــــرة"و" االســـــتفهام"و "التعجـــــب"تـــــدل عل ـــــا ، "الحي ومثالن
  ":قادة العربا ي أصابكمماذا " قول الشاعر في قصيدة على ذلك 

  بْ جَ العَ  ىإلَ و عُ دْ يَ  مْ ركُ مْ َأ ىرَ َأ يإن       ؟بْ رَ ـالعَ  ةَ ادَ قَ  ايَ  مْ كُ ابَ صَ َأا اذَ مَ 

  )3( بْ قَ ن حِ مِ  مِ لْ الظ  لِ هْ َأبِ  مْ تُ رْ بَ تَ ا اعْ مَ وَ       هُ لكُ اِ سَ  ابَ خَ  مٍ لْ ظُ  جَ هْ نَ  مْ تُ كْ لَ سَ     

                                                           
  .157، صاألصوات اللغوية: عبد القادر عبد الجليل –) 1(
  .15ص: الديوان –) 2(
  .42ص: مصدر نفسهال –) 3(
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لـــــيعكس لنــــــا  ألخــــــرىفــــــي تـــــواتر متنــــــاغم مـــــن كلمـــــة " المـــــيم"هنـــــا يعلـــــو وينــــــزل حـــــرف   
    والتقهقــــــــر لوضــــــــع القــــــــادة العــــــــرب، الحيـــــــرة النابعــــــــة مــــــــن الشــــــــاعر المليئــــــــة باالســـــــتغراب

  .الشعوبانتهاجهم لسياسة البطش و اضطهاد  في

نصــــــف صـــــــائت  متوســــــط مجهـــــــور، صــــــوت غـــــــاري، «:فهـــــــو" اليــــــاء"عــــــن صـــــــوت  اأّمــــــ
مــــا ) مــــرة 246(تكــــرر إذالمجهــــورة،  األصــــواتحــــاز علــــى المرتبــــة الثالثــــة مــــن  ،»منفــــتح

شــــــيطان "اســــــتعماله قــــــول الشــــــاعر فــــــي قصــــــيدة  أشــــــكال، ومــــــن )%58،7(يعــــــادل نســــــبة 
  : "فوق الخيال

  )1( اادً دَ شِ  ينَ عِ بَ رِ ِألَ ا فً سْ خَ  يمَ ا       سِ يئً رِ ا بَ بً عْ شَ  ابَ صَ َأ لٍ وْ الهَ يَ 

علـــــى تكـــــراره للداللـــــة  ألـــــحالشـــــاعر  أنويبـــــدو  ،)مـــــرات )4( أربـــــع(تكـــــررت  افاليـــــاء هنـــــ  
علــــى انبهــــاره مــــن شــــدة الهــــول وضــــخامته ومــــن شــــدة الطغيــــان الــــذي يعــــاني منــــه الشــــعب 

– لتتــــــوالى فيمــــــا بعــــــد ،"اليــــــاء"النــــــداء  ألداةالليبي،ويتجلــــــى ذلــــــك واضــــــحا فــــــي اســــــتعماله 
لتــــــدل علــــــى الضـــــــعف  "أربعـــــــين"و"يمَ ِســــــ"و ،"بريئــــــا"لفظــــــة ك أخـــــــرىعلــــــى كلمــــــات -اليــــــاء

   .وطول المعاناة

  :وانتظار الفرج في قوله من القصيدة نفسها األملت على ودلّ  

  )2(ا ادَ جَ نِ وَ  احً طِ ابَ أَ و لُ عْ يَ  فَ وْ ا         سَ مً وْ يَ  ك الشَ  ياءَ الض  أن  رَ يْ غَ 

 األمــــــلجعلــــــت منهــــــا صــــــوتا يتميــــــز بنــــــوع مــــــن تلــــــك المصــــــطلحات  اليــــــاء فــــــيفبــــــروز   
ـــــل يحمـــــل معـــــه صـــــفات الســـــمو واالرتقـــــاء  حـــــال مـــــزري  والتجـــــدد مـــــنوالتفـــــاؤل لغـــــد جمي

  .لالنتصار والتخلص من قيود العذاب والهوان  يطمح فيه خرآ إلى

ــــــ   المجهــــــورة هــــــو  األصــــــواتبــــــين قــــــل نســــــبة أللصــــــوت الــــــذي نــــــال علــــــى  نســــــبةالب اأم
بنســـــبة  أي )مـــــرة )20(عشـــــرين(بــــــ وذلـــــك لضـــــئالة عـــــدده التـــــي قـــــدرت  "الضـــــاد"صـــــوت 

                                                           
، مؤسســة الثقافــة الجامعيــة ، اإلســكندرية ،  الداللــة الصــوتية فــي اللغــة العربيــة: صــالح ســليم عبــد القــادر الفــاخري –) 1(

  .143، ص 2011،)ط.د(مصر، 
  .39ص: الديوان –) 2(
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وقــــــــد ترجــــــــع  )1(،"مجهــــــــور مطبــــــــق شــــــــديد، لثــــــــوي، أســــــــنانيصــــــــوت "لكونــــــــه  )0.61%(
وخيــــر دليــــل علــــى ذلــــك قــــول  واإلســــاءة األذىضــــئالة اســــتعماله لمــــا يحملــــه مــــن دالالت 

  :الشاعر

  مْ ظَ عْ أَ و  الً وْ َـ ه د شَ أ مٍ رْ جُ  يْ َأا        رً فْ كُ  دِ اجِ سَ في المَ  اَس الن  قَ ايَ ضَ 

  :يقول أن إلى

  )2(مْ زَ هْ تُ  ةُ ي حِ ى الض رَ نَ  قد امَ لَ ثْ مِ          امٍ زَ هِ ْـ الن هُ ــــسَ فْ َـ ن بُ عْ الش  مَ لَ سْ أ

يــــــدل علــــــى الظلــــــم ) ضــــــايق والضــــــحية(الشــــــاعر لهــــــذا الصــــــوت فــــــي كلمتــــــي فتوظيــــــف  
  .شاعرناقليل من قبل  كان استعماله لهذا السبب .والهزيمةوالعدوان 

     هـــــــو "الجهـــــــر أصـــــــوات"ومـــــــا يمكـــــــن اســـــــتنتاجه مـــــــن هـــــــذه الجولـــــــة فـــــــي رحـــــــاب   
ـــــرالشـــــاعر  أنّ  ـــــرة ومهمـــــة ،ويبقـــــى  أكث ـــــك بنســـــب معتب مـــــن اســـــتعماله لهـــــا فـــــي شـــــعره وذل

 أي.مــــــن ترديــــــدها هــــــو الجهــــــر بــــــالمعلوم للكشــــــف عــــــن المجهــــــول  واألخيــــــر األولهدفــــــه 
 البـــــــوح، إلـــــــىفـــــــي صـــــــدره مـــــــن انفعـــــــاالت ومكبوتـــــــات اســـــــتدعته   ا يخـــــــتلج الجهـــــــر عّمـــــــ
مــــن ظلــــم وعنــــف وقهــــر واســــتبداد دون رحمــــة بمــــا يحــــدث فــــي واقعنــــا العربــــي واالنفجــــار 

طبيعـــــي،  أمـــــر األوضـــــاعفـــــي مثـــــل هـــــذه  األصـــــواتلجـــــوءه لهـــــذه  ن إ و  .شـــــفقة بـــــالمرة  أو
وكانــــت اســــتعانته بهــــا  وآالمــــه أحاسيســــهلــــم يكــــن فــــي موقــــف يســــتدعي منــــه كتمــــان  ألنــــه

  .واالنفجارالرشاش في الحدة والصالبة  طلقاتبمثابة 

    :المهموسة األصوات 1/1-2

، ث، ت(الصوتية حال النطق به وهو األوتارتتذبذب  الذي ال «الصوت المهموس هو   
كيفية ورود  اآلتيوسنوضح في الجدول  )3(.»)ح، خ، س، ش، ص، ط، ف، ق، ك، ه

  :اآلتيةالهمس في القصائد  أصوات

                                                           
  .143، ص الداللة الصوتية في اللغة العربية :القادر الفاخري  بدصالح سليم ع –) 1(
  16ص :الديوان –) 2(
  .44، ص1993، 1، سوريا طقالحصاد، دمش ر، داأسرار الحروف :حمد زرقةأ –) 3(
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  :جدول يبين عدد األصوات المهموسة

  
 تواترها

ماذا "
يا  أصابكم

 "قادة العرب

  
 تواترها

  
زنقة  ،زنقة

 نهاية العقيد

 

 تواترها

شيطان 
فوق 
 الخيال

 

 تواترها

 

قبلة وداع 
 بالنعال

 

 تواترها

فهل     
من 
 ؟رـمعتب

 ت 53 ت 29 ت 19 ت 24 ت 41

  ث  07  ث  0  ث  03  ث  03  ث  05
  ح  26  ح  14  ح  09  ح  08  ح  11
  خ  13  خ  04  خ  06  خ  04  خ  04
  س  34  س  21  س  19  س  08  س  26
  ش  16  ش  11  ش  13  ش  06  ش  14
  ص  09  ص  09  ص  05  ص  09  ص  04
  ط  09  ط  07  ط  09  ط  04  ط  16
  ف  21  ف  22  ف  14  ف  15  ف  20
  ق  22  ق  23  ق  09  ق  18  ق  15
  ك  38  ك  11  ك  11  ك  10  ك  42
  ه  57  ه  31  ه  09  ه  26  ه  27

  140  المجموع  135  المجموع  198
  

  المجموع  305  المجموع  182  المجموع

  

ـــــة المهموســـــة األصـــــوات أن بـــــالجـــــدول نســـــتنتج  هـــــذا مـــــن خـــــالل   ـــــغ  ، حيـــــثوردت بقل بل
 األصــــــــواتباســــــــتثناء بعــــــــض ) 29%،58( بنســــــــبة أي) صــــــــوت 960(مجمــــــــوع عــــــــددها 

  ).والهاء، والكاف التاء،:(التي حققت نسبة معتبرة وهي 

ثمانيــــة (حيــــث تكــــرر "الثــــاء"فتمثلــــت فــــي حــــرف  األصــــواتقــــل نســــبة فــــي هــــذه أعــــن  اأّمــــ 
. علـــــى القلـــــب واللســـــان لكونـــــه صـــــوت ثقيـــــل )%0.55(بنســـــبة أي) مـــــرة فقـــــط) 18(عشـــــر

فــــــي المرتبــــــة  ، وبــــــروزه)مــــــرة166(حــــــوالي  أي )%11،5(فالتــــــاء تكــــــررت بنســــــبة تفــــــوق 
جـــــــاء ليـــــــدل علـــــــى الحيويـــــــة و البســـــــاطة  األصـــــــوات، إذ غيـــــــره مـــــــنيميـــــــزه عـــــــن  األولـــــــى
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ومــــــن )1(.»مرفــــــق لثــــــوي، انفجــــــاري، مهمــــــوس أســــــنانيصــــــوت «:هــــــو"التــــــاء "نوالرقــــــة أل
  :قول الشاعر"؟فهل من معتبر"استخدامه في قصيدة  أشكال

  مْ ت حَ مُ  ٍت وْ مَ ـبِ  هُ رُ أمْ ي هِ تَ نْ يَ          رٍ هْ قَ  لِ وْ هَ  نْ مِ  ينِ جِ بالس  اوٕاذَ 

  )2( مْ ــش هَ ا مُ دً بْ عَ  اةَ يَ ي الحَ ضِ قْ يَ  دْ قَ           نْ كِ ا ولَ رً وْ فَ  وتُ مُ يَ  ا الَ مَ ب رُ    

ـــــا     ـــــة  أن أرادالشـــــاعر  أن ، ويبـــــدو)مـــــرات )5(خمـــــس(تكـــــررت التـــــاء هن ـــــا حال ـــــروي لن ي
دفنـــــــه وهـــــــو حـــــــي وراء  إلـــــــى أو،المـــــــوت  إلـــــــىذلـــــــك الســـــــجين الـــــــذي ينتهـــــــي بـــــــه الحـــــــال 

  .حتفهيلقى  أن إلى األربعةقضبان السجن داخل جدرانه 

صـــــوت حيـــــوي  وعذوبـــــة، ومـــــنفـــــي هـــــذه الكلمـــــات تحولـــــت مـــــن رقـــــة  "التـــــاء"فوظيفـــــة   
   .واأللمعليه مسحة من الحزن  طغتصوت  إلىجذاب 

   علــــــى ذلــــــك قولــــــه  الضــــــمير، ومثالنـــــات علـــــى االحتقــــــار وبيــــــع دّلــــــ خــــــرآوفـــــي موضــــــع   
  ":؟العرب  يا قادة أصابكمماذا "في قصيدة 

  بْ ـــسَ تَ كْ مُ  رُ يْ خَ  سٍ خْ بَ ا بِ ارً هَ جِ  مْ ــتُ عْ بِ        مْ كُ ن َأر يْ غَ  مْ تُ عْ نَ قَ  دْ قَ  مْ كُ تَ يْ لَ وَ 

  :قولهيصل في  أن إلى

  )3( بْ رْ طَ ي وفِ  صٍ قْ ى رَ وَ سِ  ونَ كُ ملِ تْ  الَ       مْ كُ تِ ادَ سَ  يدِ يْ َأي فِ  ىمَ لد اكَ  مْ نتُ ألَ    

ـــــا ينـــــوه الشـــــاعر      .الســـــادة الغـــــربيين إلرضـــــاءبيـــــع الضـــــمائر العربيـــــة وتـــــذليلها  إلـــــىهن
    بلــــــغ عــــــدده  إذ،" الهــــــاء"هــــــو "التــــــاء"عــــــن الصــــــوت الثــــــاني الــــــذي جــــــاء بعــــــد صــــــوت  أمــــــا

 ،احتكــــــــــــــاكي حنجــــــــــــــري،صــــــــــــــوت «:فالهــــــــــــــاء،)%5.05( بنســــــــــــــبة أي) صــــــــــــــوت 164 (
 و االنتعــــــاش، لكــــــن الشــــــاعر جــــــاء مخالفــــــا لهــــــذه الصــــــفات يتميــــــز بالهــــــدوء)4(،»مهمــــــوس

                                                           
  .161، صاألصوات اللغوية: عبد القادر عبد الجليل –) 1(
  .15ص: الديوان –) 2(
  . 42ص: المصدر نفسه –) 3(
  .114، ص1998،) ط.د( ة، السعوديضالمريخ، الريا ر، داالحروف العربية تاستخداما: سليمان فياض –) 4(
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ـــــــى ـــــــك فـــــــي وتجل ـــــــىهمـــــــس الهـــــــاء لتحويلـــــــه  ذل ـــــــةو جـــــــرح  إل ـــــــدرجان تحـــــــت طـــــــابع  كآب تن
  ":؟فهل من معتبر"وما يدل على ذلك قول الشاعر في قصيدة  ،مأساوي

  مْ ظ عَ ُـ الم اِب ذَ ـعبالْ  هُ ال وَ َـ وت        ومٌ لُ ظَ  انُ وَ هَ والْ  َخْسفُ ال هُ امَ سَ 

  :ويواصل قوله 

  مْ د قَ ـيُ  هِ اإللَ  ىإلَ  يِ دْ ــــهَ  لَ ثْ مِ           رٍ هْ قَ بِ  ونِ جُ الس  ىإلَ وا جُ زَ يُ لِ 

  مْ قَ لْ وعَ  مٌ سُ  ذاقِ ي المَ فِ  هُ ـــمُ عْ طَ           اٍب ذَ عَ  ر شَ  نَ جْ الس  اقَ ذَ َأ مْ كَ       

  )1(مْ ت َـ حمُ  وٍت مَ ِـ ب هُ رَ مْ َأي هِ تَ نْ يَ          رٍ هْ قَ  لِ وْ ن هَ مِ  ينِ جِ بالس  اوٕاذَ       

 ،"المـــــــــرارةطعـــــــــم  "ت علـــــــــى شـــــــــيء واحـــــــــد وهـــــــــودّلـــــــــ األبيـــــــــاتفالهـــــــــاء فـــــــــي هـــــــــذه     
هــــذا الصــــوت  اختيــــار إلــــىبالشــــاعر  دفــــع مــــا هــــذا ".الحقــــوقضــــياع "و، "االضــــطهاد"و

    داللتـــــــهلتتحـــــــول بـــــــذلك  ،...)، القهـــــــر، هـــــــدي، هـــــــولالهـــــــوان(فـــــــي مثـــــــل هـــــــذه الكلمـــــــات 
بعــــد هــــذا الحـــــرف  يــــأتيثــــم  .والصــــالبة القســــوةمــــن  مغلــــف بنــــوع سبــــأ إلــــىهمــــس  مــــن

صــــــــوت طبقــــــــي حنكــــــــي  «، وهــــــــو)حــــــــرف112( حــــــــوالي أي )%45،3(بنســــــــبة "الكــــــــاف"
ـــــا مـــــا) 2(.»مرفـــــق ،مهمـــــوس ،)شـــــديد(، انفجـــــاريقصـــــي  الـــــتحكميـــــدل الكـــــاف علـــــى  وغالب

  ومثالنــــــا علــــــى ذلــــــك قــــــول الشــــــاعر  ن يــــــدل علــــــى الطغيــــــان والجبــــــروت،كــــــأ فــــــي الشــــــيء
  ": ؟قادة العرب يا أصابكمماذا  "في قصيدة 

  )3(ِب قَ حِ  منْ  مِ لْ الظ  لِ أهْ بِ  مْ تُ رْ بَ تَ ا اعْ مَ وَ         هُ كُ الِ سَ  ابَ خَ  مٍ لْ ظُ  جَ هْ نَ  مْ تُ كْ لَ سَ  

ــــدل علــــى كــــأ أو  فــــي عــــدم التنحــــي مــــن الكراســــي حبــــا فــــي المــــادة والســــلطة اإلصــــرارن ت
  :في قوله من القصيدة السابقةكما 

  ِب سَ ـالن  ِب رَ قأ نْ ـم ٍث وارِ  ىإلَ  إال         مْ كُ رُ ادِ غَ يَ  الَ  اق حَ  مَ كْ الحُ  مْ تُ نْ نَ ظَ    

                                                           
  .15ص: الديوان  –) 1(
  .178، صاألصوات اللغوية :عبد القادر عبد الجليل –) 2(
  .42ص:الديوان –) 3(
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  )1(بْ قِ ي العَ فِ  ِب عْ الش  فِ نْ َأ مَ غْ رَ  مْ كُ انَ طَ لْ سُ   ه      بِ  ومُ دُ يَ  ٌش رْ عَ  مْ كُ م هَ  انَ كَ فَ    

  :على عزيمة ومثابرة الشعوب العربية في قوله أيضاودلت 

  )2( بْ ذُ يَ  مْ لَ فَ  ىوَ قْ َأ مْ كُ يَ عْ سَ  ن ألَ         ادً بَ َأ هُ لَ تْ قَ  مْ تُ عْ طَ تَ ا اسْ مَ  مْ كُ ن كِ لَ  

بنســـــب قليلـــــة " الهمـــــس" أصـــــواتالشـــــاعر تنـــــاول  نّ وبنـــــاء علـــــى مـــــا تقـــــدم نســـــتنتج بـــــأ    
ــــــدل علــــــى الرقــــــة و   المأســــــاويوهــــــذا مــــــا ينــــــاقض الواقــــــع ،المرهــــــف  اإلحســــــاسكونهــــــا ت

      األمــــــــرعنــــــــه بكــــــــل حريــــــــة وطالقــــــــة، فاســــــــتدعاه هــــــــذا  اإلفصــــــــاحالــــــــذي يريــــــــد الشــــــــاعر 
ـــــى ـــــرة " الجهـــــر" أصـــــواتاســـــتعمال  إل ـــــتالءم ألنهـــــابنســـــب كبي   المأســـــاوية األوضـــــاعمـــــع  ت

فيهــــــا تلــــــك الطاقــــــة الهائلــــــة التــــــي  فــــــرأىو الصــــــالبة والشــــــدة، تتميــــــز بــــــالقوة  إذ. األليمــــــةو 
ـــــــوذ بـــــــه  ـــــــي نفســـــــه، مفجـــــــرا بـــــــذلك كـــــــل ســـــــواحل  إلـــــــىتل تجعلـــــــه يجهـــــــر عمـــــــا يخـــــــتلج ف

  .المكبوتات النفسية

بكـــــل حريـــــة  األداءيجعلـــــه قاصـــــرا عـــــن  األجـــــواءفـــــي مثـــــل هـــــذه " الهمـــــس"حضـــــور اأّمـــــ  
 ."المجهــــــور"الصــــــوت لــــــذلك كــــــان عــــــددها ضــــــئيال فــــــي مقابــــــل ارتفــــــاع نســــــبة  ،وطالقــــــة
والتمييـــــــز " الجهـــــــر و الهمـــــــس" ألصـــــــوات حصـــــــائيةاإل قمنـــــــا بعـــــــرض العمليـــــــة أنوبعـــــــد 
،و لكـــــن قبـــــل "الجملـــــي"والتكـــــرار " اللفظـــــي"لعـــــرض كـــــل مـــــن التكـــــرار  اآلن نـــــأتي ،بينهمـــــا

  .معالجتنا لهذا األمر البد لنا أن نعرج لمفهوم التكرار

ــــــــ          هــــــــو تعــــــــدد االســــــــتخدام اللغــــــــوي ألقســــــــام الكــــــــالم فــــــــي الســــــــياق الواحــــــــد " :التكرارف
ـــــــــة قياألســـــــــأو  ـــــــــى مســـــــــتوى الصـــــــــوت أو اللفـــــــــظ أو الجمل      )3(.»ة المختلفـــــــــة، فيكـــــــــون عل
عـــــن دالالت مختلفـــــة تصـــــور لنـــــا حالـــــة الشـــــاعر وانفعاالتـــــه النابعـــــة ه يكشـــــف لنـــــا ّنـــــإإذ 

       ا ســــــــــهوً  ةالمتكــــــــــرر  وذلــــــــــك بفضــــــــــل األصــــــــــوات أو الكلمــــــــــات أو الجمــــــــــل،مــــــــــن نفســــــــــيته 
  .اأو عمدً 

  
                                                           

  .42ص: الديوان –) 1(
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  ):تكرار الكلمة(التكرار اللفظي  1/1-3

عبـــــارة عـــــن تكــــــرار "الـــــنص الشـــــعري، وهـــــولتكـــــرار الكلمـــــة دورا هامـــــا فـــــي تشـــــكيل  ن إ   
   اســـــــما، أو كانــــــت هـــــــذه الكلمــــــة فعـــــــال، ســـــــواء ،)1("القصـــــــيدة أوكلمــــــة تســـــــتغرق المقطــــــع 

ورد هــــــذا النــــــوع مــــــن التكــــــرار فــــــي ديــــــوان شــــــاعرنا بشــــــكل الفــــــت للنظــــــر  وقــــــد .حرفــــــا أو
  :يأتيوهذا ما سنعرج عليه فيما 

  : تكرار الفعل 3/1

  :قوله ،"شيطان فوق الخيال"ومن نماذج استخدامه في قصيدة     

  اادً دَ سَ  يدُ حِ الوَ  هُ ن أا مً واهِ         مٍ كْ حُ  اِت اهَ فَ تَ  منْ  عِ دَ البِ بِ  اءَ جَ   

  )2(اادً شَ رَ  ءَ َجا امِ نَ األَ بِ  ةً مَ حْ رَ        لٍ سْ رُ ا بِ يهً بِ شَ  هُ سَ فْ نَ  ىأَرَ  لْ َـ ب   

تكــــــراره هنـــــــا جـــــــاء  أنمـــــــرتين، ويبـــــــدو ) جــــــاء(لقــــــد كـــــــرر الشــــــاعر الفعـــــــل الماضـــــــي     
ـــــر ـــــا حالـــــة  نإ إذشـــــعوري، بـــــوعي غي ـــــه " القـــــذافي"الشـــــاعر كـــــان يصـــــف لن  هبأّنـــــولـــــم ينتب

فــــي نهايـــــة البيــــت الثـــــاني،  أخــــرىتكــــراره مـــــرة  وأعـــــاد األولفــــي البيــــت  فعـــــلبهــــذا ال ابتــــدأ
قـــــوة ووضـــــوحا وزاد المعنـــــى تناغمــــــا علـــــى القصـــــيدة  أضـــــفىوهـــــذا التباعـــــد فـــــي الفعلـــــين 

  .وحسا موسيقيا
ـــــــــ     ـــــــــاقص ا كم ـــــــــي قصـــــــــيدة  أيضـــــــــاوظـــــــــف الشـــــــــاعر الفعـــــــــل الماضـــــــــي الن       أســـــــــفي"ف

  :كقوله" رض اليمنعلى أ
  نٍ دَ ن عَ ا مِ انً نَ جِ  تْ انَ كَ           أنْ  دَ عْ ا بَ هَ يْ ي علَ فِ هَ لَ 

  )3(نُ مَ الز  دَ هِ ا شَ هَ نِ مْ يُ وبِ          ةٍ ادَ عَ سَ  لَ حَ مَ  تْ انَ كَ                 

  
  :ويواصل قوله

                                                           
، 2001، )ط.د(،إفريقيـا الشـرق، الـدار البيضـاء، المغـرب، حركة اإليقاع في الشعر العربي المعاصر: حسن الغرفي –) 1(

  .82ص
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  نْ رَ كَ نْ تُ ا ال َ هَ رـُ خْ فَ          تْ انَ كَ  ∗اءَ ر غَ  ةٌ يرَ مِ وَأ                   
  :يقولإلى أن 
  )1(نْ نَ القُ  بلُ قَ  انكَ  دْ قَ  ا       مَ لَ ثْ ا مِ مً تْ حَ  ودُ عُ ويَ              

 األول، ففــــــي المقطــــــع )مــــــرات) 4( أربــــــع(كــــــانهنــــــا تكــــــرر الفعــــــل الماضــــــي النــــــاقص    
 أعيـــــدثـــــم  األول، حيـــــث ورد فـــــي بدايـــــة عجـــــز البيـــــت ناوبـــــة فـــــي الكـــــالمجـــــاء بطريقـــــة مت

 أبيــــاتعلــــى مســــافة بعيــــدة فــــي ليتــــوزع فيمــــا بعــــد  ،تكــــراره فــــي بدايــــة صــــدر البيــــت الثــــاني
      الشـــــــــاعر لهـــــــــذا الفعـــــــــل هـــــــــو الحنـــــــــين  توظيـــــــــف، و الغـــــــــرض مـــــــــن األخـــــــــرىالقصـــــــــيدة 

علــــى حــــال الــــيمن التــــي  خطســــبنجــــده يتحســــر  إذالماضــــي الــــذي ذهــــب ولــــن يعــــود،  إلــــى
 ســـــيف"و" كالملكــــة بلقــــيس"، بلـــــد البطــــوالت والملــــوك واألصــــالةكانــــت تمثــــل بلــــد العروبــــة 

ال  وضـــــــع مريـــــــر إلـــــــى لـــــــتآ ألنهـــــــااختلـــــــف تماما،اآلن ، ولكـــــــن الوضـــــــع "ذي يـــــــزن بـــــــن
  :قولهفي ) كان(تكرار الفعل  أعادالشاعر  أننلحظ بعد ذلك  ، ثمعليهيحسد 

  ).2(نْ نَ القُ  بلَ قَ  َكان دْ ا               قَ مَ لَ ثْ ا مِ مً تْ حَ  ودُ عُ ويَ 

كــــي  الطيــــبلهــــذا البلــــد  جديــــدا مزدهــــرابــــه غــــدا  ليتأمــــل فــــي هــــذا البيــــت، تكــــراره أعــــاد   
  .مانواآلرض السالمة كان أمثلما  يعود

ــــ   ــــه الشــــاعر ليعبــــر بــــه عــــن الوضــــع  اأّم ــــكعــــن الفعــــل المضــــارع فقــــد تناول  الــــراهن، وذل
  :"الكرامةوتقدير النتفاضة  إجاللتحية "كقوله في قصيدة 

  ْر شَ البَ  امِ ئَ لِ  منْ  مةٍ غْ ى طُ علَ          رِ جَ الحَ  اةَ مَ رُ  قٍ دْ صِ بِ  يّ حَ أُ 

  ْر دَ غَ  نْ لى مَ ا عَ انً وَ عَ  باً رْ حَ وَ          اوبً ؤُ ا دَ ادً هَ جِ  مْ يهُ فِ  رُ بِ كْ أُ و 

 ْر غَأ يزٍ زِ ـعَ  نٍ طَ وَ لِ  اءً دَ فِ           مْ هُ بَ حْ نَ  اَضوْ قَ  اودً سُ أُ  ُأَحي  

    ا بَ ومَ          مْ هِ جِ هْ ى نَ علَ  االً جَ رِ  ُأَحي 3( ْر طَ الخَ  لِ وْ هَ  مَ غْ رَ  او لُ د(  

                                                           
)∗(

  .وهي بلقيس الملكة المشهورة في تاريخ اليمن -  
  .27:الديوان –) 1(
  .27ص: المصدر نفسه–) 2(
  .51ص: المصدر نفسه –) 3(
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ــــــي بدايــــــة )مــــــرات )3(ثــــــالث(تكــــــررت) ي َحــــــأُ (فكلمــــــة      الســــــطر الشــــــعري مــــــن هــــــذا  ف
ــــــة يعبــــــر تكــــــراره أنويبــــــدو  المقطــــــع، ــــــات ايجابي فيهــــــا  هنــــــا يحمــــــل دالالت مختلفــــــة وطاق

ي علــــــى الوقــــــوف بصــــــمود فــــــي وجــــــه شــــــعب الفلســــــطينلالشــــــاعر عــــــن مــــــدى تشــــــجيعه ل
اربتــــه بكــــل مــــا يملكــــه مــــن طاقــــة وقــــوة ولــــو اقتصــــر عليــــه ومح ،الغاشــــم اإلســــرائيليالعــــدو 

فـــــــــي عيـــــــــون  واإلصـــــــــرارالعزيمـــــــــة  رأىفالشـــــــــاعر لمـــــــــا . بالحجـــــــــارة هيتحـــــــــدا أن ألمـــــــــرا
  .ينطلق بالعبارة مفتخرا بذلك الفلسطيني المغوار  أن على رّ أص الفلسطينيين

   :االسمتكرار  3/2

 :الشاعرقول  "قبلة وداع بالنعال"قصيدة  استخدامه، في أشكالومن     

  اعُ ذَ تُ  ةٍ لَ زَ هْ ـمَ ي لِ بِ جَ واعَ فَ            اعُ دَ وَ  لهُ دِ ـعْ ـيَ  يَس لَ  اعٌ دَ وَ 

  اعُ طَ و المُ وهُ  ةً احَ رَ صَ  انُ هَ يُ           يسٍ ئِ رَ  ىلَ أعْ  الَ ـمَ لْ لِ  رُ و َـ صتُ 

  اعُ شَ ا يُ فً رَ ـشَ  هُ ومَ دُ قُ  ن ظُ يَ  ًبا         جعُ  يُض فِ يَ  اقِ رَ العِ  َض رْ َأ ىأتَ 

  اعُ بَ طِ انْ  رِ هْ ى الد دَ مَ  هُ لَ  ونُ يكُ            اعٌ دَ وَ  لهُ  م ـتِ يَ  أنْ  لُ مَ أْ ويَ 

  اعُ دَ الوَ  اكَ ه ذَ صِ خْ شَ بِ  يقُ لِ يَ           ازٍ زَ تِ اعْ بِ  عَ يـ شَ يُ  أنْ  وُ جُ رِ ويَ 

  )1( اعُ مَ الس  قهُ دُ صْ يَ  الَ  ايّ زْ وخِ  ا         انً وَ ى هَ رَ جَ  اعَ دَ لوَ ان ـولكِ 

 ، وقـــــــد)مـــــــرات )5(خمـــــــس(وتكريرهـــــــا ) الـــــــوداع(اســـــــتعمال لفظـــــــة إلـــــــىالشـــــــاعر  ألجـــــــ    
ــــىيحيلنــــا الشــــاعر بهــــذه الكلمــــة  فــــالوداع غالبــــا مــــا يعبــــر عــــن الفــــراق .متنوعــــةدالالت  إل

ن يرحــــل كــــان فراقــــا دنيويــــا كــــأ أمالمــــوت، أوبمعنــــى الرحيــــل عــــن الــــدنيا  أبــــدياســــواء كــــان 
بـــــات وداعـــــا  إذهنـــــا جـــــاء خارقـــــا للعـــــادة ، "الـــــوداع"،ولكن خـــــرآ إلـــــىمـــــن مكـــــان  نســـــاناإل
ــــــك عنــــــدما  هانــــــة والســــــخريةلإل ــــــي  الصــــــحافي رأىوالهجــــــوم ،وذل ــــــمنتظــــــر الز "العراق  "ديي
 أوعـــــن كرهـــــه لـــــه  اكتعبيـــــرً  ، األمريكـــــيســـــالحا للقـــــذف علـــــى الـــــرئيس  أصـــــبح حـــــذاءه أنّ 

  .كعربون محبة واشتياق 

                                                           
  .31ص :الديوان –)1(
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  :على الربيع العربي كقول الشاعر  إطاللةلفظة الربيع في قصيدة  وتكررت 

  )1(دُ ـــيبِ رْ عِ  و وهُ  يعِ بِ لر  عٍ لَ طْ ي مَ ا       فِ هَ تَ ادَ عَ سَ  تْ ن ظَ  ةٍ م أ منْ  تُ بْ جِ عَ 

  :يقول أن إلى

ــصْ فَ  ن ا ظُ مَ         يدُ دِ هْ تَ  يهِ فِ  دٍ عْ رَ ِـ ب اءٌ تـَ شِ  إال        ادً بَ َأ نْ كُ يَ  لمْ  يعٍ بِ رَ  لَ ـــ

  يدُ ـنكِ وتَ  لٌ وْ هَ  هُ ن أ تْ رَ ا دَ مَ وَ         تْ لَ هِ جَ  ةٌ م أُ  مٍ الَ سَ  لَ صْ فَ  هُ تْ ن ظَ      

  يدُ دِ ْـ جتَ  سِ فْ ي الن ا فِ ذَ  لَ ْـ بقَ  هُ ن كِ لَ          هِ رِ اهِ ظَ ي مَ فِ  ايعً بِ رَ  يعبِ لر ا َس يْ لَ      

  ودُ جُ  اهَ انِ سَ حْ إِ ي فِ  رِ يْ الخَ  ىإلَ و بُ صْ تَ         ةٍ مَ رَ كْ ـمَ  اِت ذَ  اةٍ يَ حَ لِ  تْ ئَ ي هُ  نْ إ  

  )2(يدُ ادِ ـخَ َأا هَ نَ مِ  تْ رَ جَ  ،اءِ مَ الد  رَ غيْ  ا       نَ تـَ م أُ  مِ ؤْ الش  يعِ بِ رَ  نْ ا مِ اذَ مَ   

ــــــي هــــــذا الم     ــــــعفف وقــــــد يكــــــون ســــــبب  ،)مــــــرات )5(خمــــــس( قطــــــع تكــــــررت كلمــــــة الربي
فيهـــــا  فأضـــــحى التـــــي الزمـــــت بعـــــض الـــــدول العربيـــــة، األزمـــــةعلـــــى  تكرارهـــــا هنـــــا يـــــدل 

ــــــة ، األنظمــــــةعلــــــى  والتمــــــرد قتتــــــالاال  الــــــذي "بــــــالربيع العربــــــي"وهــــــذا مــــــا يعــــــرف  العربي
ـــــل مزهـــــر مخْ  ـــــاتم مخضـــــب بالـــــدماء تهولـــــه  إلـــــى  ضـــــر تحـــــول مـــــن فصـــــل جمي فصـــــل ق

  .وأعاصيررياح 

   :تكرار الحرف 3/3

                  ر الشــــــــــــــاعر فــــــــــــــي هــــــــــــــذا الــــــــــــــديوان مجموعــــــــــــــة مــــــــــــــن الحــــــــــــــروف كــــــــــــــالجركــــــــــــــرّ      
  .وغيرها من الحروف ... العطفو 

 )مـــــرات)8(ثمـــــان(تكـــــررت  )إلـــــى(حـــــروف الجـــــر تكـــــررت فـــــي مواضـــــيع عديـــــدة فمـــــثال ف  
 مـــــا نحــــو "عيــــد االســـــتقالل ســــينيةخمفـــــي  تأمليــــةوقفـــــة "مختلفـــــة مــــن قصــــيدة  أمــــاكنفــــي 
ـــــيم، إلـــــى مجـــــد، إلـــــى عـــــدل، إلـــــى(  :يلـــــي ـــــى الطاقـــــات، إلـــــى      ،اإلنتـــــاج إلـــــى التعل  إل

انتهــــاء الغايــــة  فــــي هــــذه الكلمــــات هــــي "إلــــى"فداللــــة  )التســــيير إلــــى ،اآلفــــات إلــــىمخزون،
                                                           

  .47ص: لديوانا –) 1(
  .47ص :المصدر نفسه  - )2(
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 ، حــــــــدثالــــــــخ...والتعلــــــــيم .والمجــــــــد. فكــــــــل مــــــــن العــــــــدل ، األحــــــــداث إلــــــــىاالنتهــــــــاء  أي
ـــــاك .معنـــــوي حيـــــث  )فـــــي(حـــــرف الجـــــر  بكثـــــرة وهـــــو خـــــراآلحـــــرف جـــــر تكـــــرر هـــــو  وهن
ـــــــي مواضـــــــع مختلفـــــــة مـــــــن القصـــــــيدة نفســـــــها ) مـــــــرة) 13(ثالثـــــــة عشـــــــر(تكـــــــرر منتشـــــــرة ف

 ،ســــجاياه فــــي ، معارفــــه األنــــام، فــــي ، فــــيالحكــــم ، فــــيزمــــن ، فــــيفــــي نقــــد( نحــــوالســــابقة 
 الظرفيــــة بمعنــــى "فــــي"عليهــــا حــــرف الجــــر الحــــاالت التــــي دخــــل معظــــمف )الــــخ...فــــي نهــــم
   .الزمنيةعلى الظرفية  لذي يدلّ ا )في زمن( المركب ما عدا ،المكانية

تســـــــــعة (تكـــــــــرر ، حيـــــــــث"الــــــــواو"عـــــــــن حـــــــــروف العطــــــــف فنـــــــــرى فـــــــــي طليعتهـــــــــا  اأّمــــــــ   
 :نحــــــــو قولــــــــه "علــــــــي وفــــــــي الحــــــــروب نعامــــــــة أســــــــد"قصــــــــيدة  فــــــــي  )مــــــــرة )19(عشــــــــر

 فيــــــد،فــــــالواو فــــــي ذلــــــك ي)الــــــخ...وجــــــرى، واســــــتوت، ويــــــذكي، ويافــــــا، وتســــــمووأشــــــبعتها، (
  .الجملالفني واالنسجام بين  األثربين الكلمات لتشكيل  ربطوال الوصل

  :والعبارةتكرار الجملة  1/4
ــــة مــــن      التــــي يعتمــــد عليهــــا الشــــاعر  األســــلوبيةبــــرز الســــمات أو  أهــــميعــــد تكــــرار الجمل

        تمـــــــــنح الشـــــــــاعر القـــــــــدرة  إيحائيـــــــــةفـــــــــي بنـــــــــاء قصـــــــــيدته ،ذلـــــــــك لمـــــــــا لـــــــــه مـــــــــن طاقـــــــــات 
  . القارئبطريقة تدفع الملل والضجر عن  وٕاعادتهافي العبارات  على التنويع

وحـــــدة العـــــرب المســـــلمين بـــــين "ومـــــن نمـــــاذج تكـــــرار العبـــــارة مـــــا نجـــــده فـــــي قصـــــيدة 
  :الشاعريقول ، "الفهم والتطبيق

  مُ رِ تَ ْـ خمُ  سِ ْـ فالن  افِ غَ شِ لِ  لٌ حِ فْ تَ سْ مُ          ٌض رَ مَ  )انَ األَ (و اهَ يْ إلَ  يلَ بِ سَ  الَ  لْ بَ       
  مُ وَ ـا حُ هَ لَ وْ ا حَ وشً رُ عُ  وسِ فُ الن  َض عْ بَ          تْ قَ شِ ا عَ مَ الَ طَ  َال َسِبيَل إَلْيَها و  

  مُ سِ ت تَ  رِ كْ ـالمَ بِ  اطً ـطَ خُ  تٌ ـ يبَ مُ ا         هَ لَ  وُ د والعَ  َال َسِبيَل إَلْيَها و     
  نمُ غَ  ، أيْ رِ ْـ يغَ لْ لِ  عٌ بـْ ا تِ نَ نـ كِ لَ          دٍ لَ بَ  يفِ  ارٌ رَ حْ َأ انَ أن ي عِ د ونَ        

  مُ رَ تَ ْـ حيُ  المالِ  يقِ رِ ـبَ ا بَ نَ ولُ قُ عُ          تْ نَ تِ ا فُ مَ الَ طَ  َال َسِبيَل إَلْيَها و     
  مٌ لَ قَ  اَـ هالَ وَ هْ َأ لْ زَ يَ  مْ لَ  ةٍ ولَ ـهُ مَ          ةٍ ي م أُ  طَ سْ وَ  َال َسِبيَل إَلْيَهاو       

  مُ مَ األُ  حُ لُ ْـ صا تَ هَ يْ لَ عَ  إذْ ا،نَ ئِ شْ نَ لِ          ةٍ يَ بِ رْ تَ  ونَ دُ  َسِبيَل إَلْيَها الَ  و    
  مُ يَ ا قِ نَ رَ ـيْ و سَ دُ حْ تَ  ،ةِ الَ ـصَ األَ  ىإلَ     ا     نَ تِ دَ وْ عَ  لَ بْ قَ  َسِبيَل إَلْيَها الَ  و    

  )1(مُ مذِ  مْ رَ تَ ْـ حتُ  مْ ا لَ نـَ قِ الِ خَ  وَ ْـ حنَ وَ          ادً بَ َأا قً لَ طْ مُ  َال َسِبيَل إَلْيَهابل 

                                                           
  .58-57ص :الديوان –) 1(
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       ) مـــــــــــرات) 8(ثمـــــــــــان( " َال َســـــــــــِبيَل إَلْيَهـــــــــــا "ففـــــــــــي هـــــــــــذا المقطـــــــــــع تكـــــــــــررت جملـــــــــــة     
لهــــذه العبــــارة هــــو لفــــت انتبــــاه المتلقــــي  إلحاحــــهغايــــة الشــــاعر مــــن  علــــى التــــوالي، ولعــــلّ 

لهـــــذا الســـــبب كانـــــت . مـــــن تفرقـــــة وتشـــــرد واقتتـــــال اإلســـــالميالكيـــــان العربـــــي  إليـــــه آللمــــا 
  .وجروحه آالمهخفف من ا تهوحيدا علّ  لتلك العبارة عزاءً  إعادته

جـــــل أاســـــتعمال التكـــــرار مـــــن  إلـــــى الشـــــاعر لجـــــأ نّ أســـــابقا نســـــتنتج بـــــ أوردنـــــاها ومّمـــــ
فـــــي ســـــامعه، ويبقـــــى  والتـــــأثيرالكشـــــف عـــــن انفعاالتـــــه النفســـــية، ولتقويـــــة الـــــنغم الموســـــيقي 

      هـــــــــو ســـــــــعيه  أنواعـــــــــهاء توظيفـــــــــه للتكـــــــــرار بشـــــــــتى مـــــــــن جـــــــــرّ  األخيـــــــــرو  األولالهـــــــــدف 
  .المعنى وٕابراز تأكيد إلى

  : الخارجي اإليقاع /2
ــــــاعكــــــان  إذا       ــــــداخل اإليق ــــــإال ــــــة معينــــــة، ف ــــــى خصــــــائص فني ــــــوي عل ــــــاعن ي يحت  اإليق

والمســـــــــتحدثة، ومـــــــــدى  المألوفــــــــة بأنماطهـــــــــاالعروضـــــــــية  األوزان" الخــــــــارجي يتمثـــــــــل فــــــــي
ـــــع الحـــــزم الصـــــوتية ودرجـــــات تموجهـــــا  ـــــوافي ونظـــــام تبادلهـــــا ومســـــافاتها، وتوزي انتشـــــار الق

ــــــي  )1(."وعالقاتهــــــا ــــــه يتنــــــاولأوهــــــذا يعن عناصــــــر واضــــــحة كــــــالوزن الشــــــعري و القافيــــــة  ن
  .والروي

  : الوزن 2/1
فـــــي الـــــنص بالغـــــة  بأهميـــــةيحظـــــى  إذبنـــــاء الشـــــعر،  أســـــسمـــــن  اأساًســـــيعـــــد الـــــوزن      

بـــــــه خصوصـــــــية وهـــــــو مشـــــــتمل علـــــــى القافيـــــــة  وأوالهـــــــا أركانـــــــه أعظـــــــم" ، كونـــــــهالشـــــــعري
ــــــب لهــــــا ضــــــرورة ــــــى ديــــــوان شــــــاعرنامــــــا أ فــــــإذا. )2( "وجال     ســــــقوط قمــــــم  « لقينــــــا نظــــــرة عل

هـــــا ب دالخليليـــــة بـــــل تقيـــــ األوزاننجـــــده فـــــي شـــــعره لـــــم يخـــــرج عـــــن  فإننـــــا »أمـــــمو مهـــــازل 
ـــــى بعـــــرض بعـــــض بحورهـــــا ـــــع بعـــــض  األســـــاسوعلـــــى هـــــذا . واكتف النمـــــاذج ســـــنقوم بتقطي

   :اآلتيمن خالل الجدول  إليهاالتي تنتمي الشعرية الستخراج البحور 
  
  

                                                           
  .29، ص1998،)ط. د( ، دار قباء، القاهرة، مصر،األساليب الشعرية المعاصرة: صالح فضل –) 1(
محمـد محـي الـدين عبـد الحميـد، دار الجليـل، : ، تـحالعمدة فـي محاسـن الشـعر وآدابـه ونقـده: ابن رشيق القيروانـي –) 2(

  .134، ص5،1981لبنان، ط بيروت،
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 القصيدة نوعها البحر األبياتعدد 

 ؟فهل من معتبر عمودية الخفيف بيت 38

 // // بيت 20
شيطان فوق 

 الخيال

 // البسيط بيت 24
يا قادة  أصابكمماذا 

 "؟العرب

 على الربيع العربي إطاللة // // بيت 31

 // الكاملمجزوء  بيت 35
رض أعلى  أسفي

 اليمن

 // الخفيف بيت 36
سقوط العاهل 

 المجنون

 الفراعنة آخررحيل  // // بيت 31

 // البسيط بيت 29

وحدة العرب 
المسلمين بين 
 الفهم والتطبيق

 // // بيت 29

ثورات جامحة في 
عقول  إلىحاجة 

 حةكاب

 // الوافر بيت 40
 جزاء الحب للوطن

 اغتيال

 // البسيط بيت 24
فقراء رغم  أغنياء

 أنوفهم

 بأنفسنا حتى نغير ما // // بيت 32

 األولويــــــة أعطــــــىالشــــــاعر  أنّ مــــــن خــــــالل النمــــــاذج التــــــي قمنــــــا بتقطيعهــــــا نســــــتنتج       
ـــــــــــــك )مـــــــــــــرات)6(ســـــــــــــت(تكـــــــــــــرر إذ، "البســـــــــــــيط"لبحـــــــــــــر  ـــــــــــــف"، ويليـــــــــــــه بعـــــــــــــد ذل " الخفي
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الشــــــاعر  أنويبــــــدو . مــــــرة واحــــــدة" الــــــوافر"و" الكامــــــل"البحــــــر ثــــــم،)مــــــرات)4(أربــــــع(ليتكــــــرر
  .يريد التعبير عنه فيه مالئمة، لما رأى ألنهيط، للبحر البس األولوية أعطى

الســـــباعية ،فحصـــــل  أجزائـــــهانبســـــطت فـــــي  األســـــبابن مي بســـــيطا ألُســـــ"البســـــيط  فبحـــــر  
بســــــــيطا النبســــــــاط بان، وقيــــــــل ســــــــمي بالســــــــباعية ســــــــ أجــــــــزاءهكــــــــل جــــــــزء مــــــــن  أولفــــــــي 

اســـــــــــتخدامه، قـــــــــــول الشـــــــــــاعر          أشـــــــــــكالومـــــــــــن )1(".الحركـــــــــــات فـــــــــــي عروضـــــــــــه وضـــــــــــربه
  ":وحدة العرب المسلمين بين الفهم والتطبيق"في قصيدة 

  سمُ ت تَ   ارِ َـ ا العذَ َـ هبِ  الُ زـَ تَ وال َ      مُ مَ األُ ا هَ لِ ْـ هجَ  نْ مِ  تْ كَ ـحِ ضَ  ةً م أُ ا يَ 

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

  نعلُ فَ / مستفعلن / فاعلن / فعلن متَ   ن      لُ عِ فَ / مستفعلن /ن لُ عِ فَ / مستفعلن     

  )2(مُ لَ أ هِ ـبِ  رٌ ُـ م عٌ ـاقِ وَ  هُ ـ نكِ ـلَ   ا     ضً رَ مَ  الَ ي المَ ي فِ اتِ ذَ  دُ أْجلِ  تُ ئْ ا جِ مَ 

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

  لنعِ فَ / فعلنمتَ / فاعلن / فعلن متَ    ن   لُ عِ فَ / مستفعلن / لن عِ فَ / مستفعلن    

     بهــــــا  أدتقاســــــية  ظــــــروفبهــــــا  ألمــــــتالمســــــلمين وحــــــدة العــــــرب  ن أيــــــرى الشــــــاعر بــــــ     
 األمـــــلليبســـــط لديـــــه " البســـــيط"الجهـــــل ونكـــــران الحـــــق، ممـــــا دفعـــــه الســـــتعمال بحـــــر  إلـــــى

  .وحد شملهم من جديدفي تحقيق وحدة تجمع بين العرب المسلمين وتُ 

     يقــــــــول الشـــــــــاعر  إذ" الخفيــــــــف"وهــــــــو آخــــــــربحـــــــــر  "البســــــــيط"ويقابــــــــل اســــــــتعانته بــــــــالبحر 
  ":؟هل من معتبرف" في قصيدة

  مْ ط َـ حا مُ ينً هِ ا مَ دَ غَ  ٍب عْ شَ  الُ حَ        مَ ز َأ، وتَ هُ ـجَ وْ أَ  لمُ ـَغ الظ ـَبل

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

عبـد اهللا، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، مصـر،  حسـن الحساني: ، تحالكافي في العروض و القوافي: الخطيب التبريزي –) 1(
  .39، ص 1994، 3ط
  .56ص: الديوان –) 2(
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  فاعالتن/   مَتفعلن  /فاعالتن    فعالتن      / مستفعلن / فعالتن 

  )1(مْ ظّ عَ ُـ الم اِب عذَ بالْ  هُ ال وَ َـ وت       ومٌ لُ ظَ  انُ وَ هَ والْ  َخْسفُ ال هُ امَ سَ 

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

  نـفاعالت/ مَتْفعلن / فعالتن  فعالتن        / مَتْفعلن  / فاعالتن 

ي البحـــــر الخفيـــــف خفـــــة وســـــهولة الشـــــاعر وجـــــد فـــــ أنيتضـــــح لنـــــا مـــــن خـــــالل هـــــذا،     
       مـــــــــن التعبيـــــــــر بفصـــــــــاحة عـــــــــن انفعاالتـــــــــه تجـــــــــاه مـــــــــا يعانيـــــــــه الـــــــــوطن العربـــــــــي  مكنتـــــــــه
ـــــم والطغيـــــانظـــــمـــــن م ـــــإذا. اهر العنـــــف والظل ـــــ ف ـــــذي قـــــدمناه النظـــــر فـــــي ا اأمعّن لتقطيـــــع ال

 خللهـــــا بعـــــض الزحافـــــات والعلـــــل، وهـــــذاتن البحـــــور لـــــم تـــــرد صـــــافية بـــــل تســـــابقا، نـــــرى بـــــأ
  :سنتعرف عليه فيما يلي ما

ـــــل  :الزحافـــــات و العلـــــل           طـــــرأتالزحافـــــات و العلـــــل التـــــي  أهـــــمنتطـــــرق لمعرفـــــة  أنقب
  ":العلة"و "الزحاف"مفهوم كل من  إلى اإلشارةالسابقة يجب  األبياتعلى 

  )2(.»مطلقا بال لزوم األسبابهو تغيير مختص بثواني  «:فالزحاف

ــــــــة ــــــــر الزم « :والعل ــــــــى  يطــــــــرأهــــــــي تغيي عــــــــاريض ويخــــــــتص باأل واألوتــــــــاد األســــــــبابعل
هـــــــذه التغيـــــــرات علـــــــى معظـــــــم  طـــــــرأتفلقـــــــد  )3(.»األجـــــــزاءوالضــــــروب دون الحشـــــــو مـــــــن 

  :اآلتيالبحور التي تناولها الشاعر وهذا ما سنكتشفه من خالل الجدول 
  :جدول يبين أهم الزحافات والعلل في الديوان

  

                                                           
  .15ص: الديوان –) 1(
  .42، ص2004، 1الوفاء، اإلسكندرية، مصر، ط ر، داعلم العروض وتطبيقاته: مصطفى أبو شوارب –) 2(
 عبـد المقصـود محمـد عبـد المقصـود، :تـح، والقـوافيالكـافي فـي علمـي العـروض  :شـهاب الـدين بـن شـعيب القنـائي –) 3(

 .44، ص 2006 ،1لقاهرة، مصر، طمكتبة الثقافة الدينية، ا
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التفعيلة المتحصل 
 عليها

التغييرات الطارئة 
 عليها

نوع الزحاف أو 
 العلة

 القصيدة التفعيلة األصلية

 متفعلن

//0//0 

 

حذف الثاني 
الساكن من 

 .التفعيلة

زحاف (الخبن
 )المفرد

 

 مستفعلن -1

/0/0//0 

 

  
وحدة العرب 

المسلمين بين 
 الفهم والتطبيق

  ]البسيط[

  َفِعلن
 ///0  

حذف الثاني 
الساكن من 

  .التفعيلة

زحاف (الخبن 
  )المفرد

 فاعلن -2

    /0//0  

 

 متفعلن

//0//0 

 

 

  
حذف الثاني 
الساكن من 

  .التفعيلة

  
زحاف ( الخبن

 )المفرد

  

 

 مستفعلن -1

/0/0//0 

 

  

  
  
  

  
إطاللة على 
  الربيع العربي

  ]البسيط[

 َفِعلن

       ///0  
 

حذف الثاني 
الساكن من 

  .التفعيلة

زحاف (الخبن 
 )المفرد

  

 فاعلن -2

    /0//0  
 

  
 َفْعلن

   /0/0 

  
حذف ساكن الوتد 
المجموع األخير 
  .وتسكين ما قبله

  

  
علة ( القطع 

  )بالنقص

 

 فاعلن -3

   /0//0  

  
  متفعلن

//0//0  
 

  
حذف الثاني 

  .الساكن
 

  
  الخبن
 

 

 

  مستفعلن-1
    /0/0//0  

 

  
  
  
  

ماذا أصابكم 
  ؟ ياقادة العرب

 ]البسيط[

  
  فعلن
///0  
  

  
حذف الثاني 

  .الساكن
  

  
  الخبن
 

  

 

  فاعلن-2
    /0//0 

  
  متفعل

//0/0  

حذف الثاني 
الساكن مع حذف 

ساكن وتدها 
المجموع األخير 
  .وتسكين ما قبله

  
الكبل أو الخلع 

  )علة بالنقص(
  

  
  مستفعلن -3

    /0/0//0 
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بعــــض الزحافــــات والعلــــل دخلــــت علــــى التفعـــــيالت  أننســــتنتج مــــن هــــذا الجــــدول     
  .حدثت بذلك تغييرا معينا أف األصلية

 ض قصـــــائدفـــــي بعـــــ )العصـــــبو  ،ارمواإلضـــــ الخـــــبن،(الثالثـــــة  بأنواعـــــهفقـــــد ورد الزحـــــاف 
وحـــــدة العـــــرب المســـــلمين بـــــين "قـــــول الشـــــاعر فـــــي قصـــــيدة  أمثلتـــــهومـــــن  الـــــديوان ، هـــــذا

  :}بسيطال{من بحر "الفهم والتطبيق

  )1(مُ لَ أ هِ ـبِ  رٌ ُـ ع مـاقِ وَ  هُ ـ نكِ ـا        لَ ضً رَ مَ  ي المالَ ي فِ اتِ ذَ  دُ أْجلِ  تُ ئْ ا جِ مَ 

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

  فعلن/ متفعلن / فاعلن / فعلن متَ  فعلن     / مستفعلن / فعلن /  مستفعلن
ــــــــا طــــــــرأ     ــــــــى التفعــــــــيالت  هن ــــــــرد وهــــــــو  األصــــــــليةعل ــــــــي كــــــــل "الخــــــــبن"الزحــــــــاف المف       ف

التغييـــــــر  إلـــــــى أدىممـــــــا  الثانيـــــــة والرابعـــــــة والخامســـــــة والســـــــابعة والثامنـــــــة، التفعيلـــــــةمـــــــن 
  : اآلتي

  

                                                           
  .56ص: الديوان –) 1(

  
  مْتفاعلن

/0/0//0 

تسكين الثاني 
المتحرك من 

 التفعيلة

  
زحاف (اإلضمار

 )المفرد

  
  متفاعلن  -1

///0//0 

  
أسفي على 
  أرض اليمن

 ]مجزوءالكامل[

  فعالتن
///0/0 

حذف الثاني 
 الساكن

  الخبن
 

  فاعالتن-1
/0//0/0 

رحيل آخر 
  الفراعنة

 ]الخفيف[
  مَتفعلن

//0//0  
  مستفعلن-2  الخبن  //  //  //    

/0/0//0  
  ُمفاعْلُتن

//0/0/0 

تسكين الخامس 
 المتحرك

زحاف (العصب
 )المفرد

  مفاعلتن-1
//0///0 

جزاء حب 
  للوطن اغتيال

 ]الوافر[
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  متفعلن إلى        مستفعلن تحولت

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

                                            .التفعيلـــــــــــة وذلـــــــــــك بحـــــــــــذف الثـــــــــــاني الســـــــــــاكن مـــــــــــن                                   
  فعلن          فاعلن           و

 /0//0                   ///0  

      ذلـــــــك قـــــــول الشـــــــاعر  ، ومـــــــن"العصـــــــب«زحـــــــاف  أيضـــــــا )الـــــــوافر(علـــــــى بحـــــــر  أوطـــــــر    
  " :جزاء الحب  للوطن اغتيال"في قصيدة 

  )1(  يالُ ا خَ ذَ  مْ َأ ةٌ قـَ يقِ حَ  كَ لْ تِ أ        يالْ تِ اغْ  نِ طَ وَ لْ لِ  ب ُـ حالْ  اءُ زَ جَ 

//0/0/0  //0//0   //0/0         //0///0  //0/0/0   //0/0  
  نــفعول/ تن ـمفاعلْ  /مفاعلتن  فعولن        /  تنمفاعلَ  /تن لـْ مفاع

 األصــــــلية التفعيلــــــةعلــــــى  "العصــــــب"هــــــو دخــــــول زحــــــاف  ييــــــر الــــــذي طــــــرأ هنــــــا،التغ     
ــــــــك بتســــــــ" نتُ مفــــــــاعلَ " ــــــــين وذل ــــــــي كــــــــل مــــــــن التفعيلت ــــــــى(كين الخــــــــامس المتحــــــــرك ف  )األول
  :من لتنتقل )الخامسة(و

  ن تُ لْ اعَ فَ مُ  إلىن         تُ اعلَ فَ مُ                                   
              //0///0            //0/0/0  

ويتجلـــــى  ،)الكامـــــلمجـــــزوء (بحـــــر  تفعـــــيالت أصـــــابفقـــــد  "اإلضـــــمار"عـــــن زحـــــاف  اأّمـــــ  
  :الشاعراليمن كقول  "رضعلى أ أسفي"ذلك في قصيدة 

  )2( نْ تـَ الفِ  اءُ ا دَ ـهَ الَ ـطَ  إذْ           نْ مَ اليَ  ضِ رْ َأى لَ عَ  يفِ أسَ 

///0//0     /0/0//0            /0/0//0      /0/0//0  
  لنـفاعتـْ م   /  فاعلن فاعلن             متْ متْ    / متفاعلن  

ـــــة أصـــــاب اإلضـــــمارزحـــــاف ف   وذلـــــك  )فـــــاعلنمتْ ( تفأصـــــبح )فـــــاعلنمتَ (األصـــــلية التفعيل
  .الثاني المتحرك سكانبإ

                                                           
  .28ص :الديوان –) 1(
  .25ص :المصدر نفسه –) 2(



"أمم ومهازل قمم سقوط" ديوان في الشعري الخطاب جماليات:          الثاني الفصل  

 

 -58 - 

 

ــــــ    ــــــل فقــــــد كــــــان لهــــــا دور فــــــي  اأّم بعــــــض التغيــــــرات ،ويمكــــــن  إحــــــداثبخصــــــوص العل
  :في تلخيصها

علـــى  إطاللـــة"قـــول الشـــاعر فـــي قصـــيدة  ،ومثالنـــا علـــى ذلـــك ):علـــة بـــالنقص(القطـــع/1
  :}البسيط{من البحر " الربيع العربي

  )1( يدُ هِ سْ تَ  هِ يِ فِ  ٍب طْ ـخَ بِ  أمْ  ةٍ َـ طبْ غِ بِ      يدُ ـاعِ يَ  تَ دْ عُ  الٍ حَ  ةِ ي أَ بِ  دٌ يِ عِ 

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

  لنفعْ  / تفعلنـمس / فاعلن / متفعلن  ن   لُ عْ فَ  / مستفعلن / لنفعِ  / مستفعلن       

وذلـــــــك  ،)لـــــــنعْ فَ ( إلـــــــى )لناعِ َفـــــــ( مـــــــن صـــــــليةاأل التفعيلـــــــةتغيـــــــرت  فـــــــي هـــــــذا التقطيـــــــع   
  .وتسكين ما قبله األخيرالمجموع  بحذف ساكن الوتد

ــــع أوالكبــــل /2  أصــــابكممــــاذا "قــــول الشــــاعر فــــي قصــــيدة  ،امهاســــتخد أشــــكالومــــن  :الخل
  :"؟يا قادة العرب

  )2( ِب قَ حِ  نْ مِ  مِ لْ الظ  لِ هْ َأبِ م تُ رْ بَ تَ ا اعْ ومَ         هُ كُ ـالِ سَ  ابَ خَ  مٍ لْ ظُ  جَ هْ نَ  مْ تُ كْ لَ سَ 

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

  فعلن/ مستفعلن /فاعلن /  متفعلن فعلن     /  مستفعلن / لنـفاع / لْ عِ فْ تَ مُ 

  :فتحولت بذلك  )األولى(ة عيلالتف أصابتالعلة في هذا البيت 

  .متفعل إلىمستفعلن                 

ـــــدها المجمـــــوع     ـــــاني الســـــاكن مـــــع حـــــذف ســـــاكن وت ـــــروذلـــــك بحـــــذف الث  وتســـــكين  األخي
ــــ .فشــــكل لنــــا مــــا يســــمى بالكبــــل) القطــــععلــــة  +زحــــاف الخــــبن (اجتمــــع قبلــــه،إذ مــــا  ا ومّم

الشـــــــاعر اســـــــتدعى مجموعـــــــة مـــــــن البحـــــــور فـــــــي شـــــــعره  نّ إ :ســـــــبق ذكـــــــره يمكـــــــن القـــــــول

                                                           
  .46ص: الديوان –) 1(
  .42ص :نفسه المصدر –) 2(
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مـــــــــن  اإلكثــــــــارفــــــــي  رأىنـــــــــه وأ إال،والــــــــوافر ،الكامــــــــلمجـــــــــزوء  و، والخفيــــــــف، كالبســــــــيط
ر وبــــــــالخفيف تتيّســــــــ ،األمــــــــلبالبســــــــيط يبســــــــط  ألنــــــــه،تناســــــــبا مريحا "البســــــــيط والخفيــــــــف"

ـــــــارب  ـــــــي التعبيـــــــر  البســـــــاطة مـــــــنالعبارات،وتق عـــــــن الحـــــــاالت  الخفـــــــة يشـــــــكل ســـــــهولة ف
  .المؤلمة والضغوطات النفسية 

  :القافية والروي 2/2

ــــة 2/2-1 ــــن أ"كمــــا عّرفهــــا  :القافي ــــل ب ــــديالخلي ــــد الفراهي مــــن آخــــر  « :هــــي "حم
مـــــــع حركـــــــة الحـــــــرف الـــــــذي قبـــــــل  حـــــــرف فـــــــي البيـــــــت إلـــــــى أول ســـــــاكن يليـــــــه مـــــــن قبلـــــــه

تــــؤدي دورا هامــــًا " ســــقوط قمــــم ومهــــازل أمــــم"فالقافيــــة فــــي ديــــوان شــــاعرنا  ) 1(.»الســــاكن
ـــــــــي تشـــــــــكيل  ـــــــــي ســـــــــ يمفونيةالســـــــــف      . يتمتع بترددهـــــــــا المتلقـــــــــي أو الســـــــــامعالموســـــــــيقية الت

  :قول الشاعر، "شيطان فوق الخيال"الها في قصيدة ومن نماذج استعم
  اكادً ا نَ ـشً يْ عَ  ادَ َـ بالعِ  اقَ ذَ وَأا         ادً سَ فَ  الَ طَ تَ واسْ  ضِ رْ األَ ي فِ  اثَ عَ 

                                                         /0/0  
  

 أَ ى ــعَ واد اادَ شَ رَ وَ  ةً مَ ـكَ حِ  قُ لْ الخَ  هُ ونَ دُ         مٌ يِ ِـ ظعَ  يمٌ ـعِ زَ  هُ ـن  
                                                  /0/0  

  اادً دَ سَ  يدُ ـحِ الوَ  هُ ن أا مً واهِ           مٍ كـحُ  اِت اهَ فَـ تَ  نَ مِ  عِ دَ البِ بِ  اءَ جَ 
                                                       /0/0  

  )2( ادً ـشرَ  اءَ جَ  مِ اـنَ األَ بِ  ةً مَ حْ رَ          سلٍ رُ ا بِ هً ـيبِ شَ  هُ ـــسَ ـفْ نَ  ىأَرَ  لْ بَ       
                                                                  /0/0  

  القافية                                                                                          
ــــة      "رشــــادن ، ســــدادن ، نكــــادن :"اآلتيــــةت فــــي الكلمــــات فــــي هــــذا المقطــــع تجّلــــ فالقافي

هــــا عــــن الغــــرور الشــــاعر اســــتخدم هــــذه القافيــــة ليعبــــر ب أنّ ويبــــدو  ،)0/0(/وتمثلــــت فــــي 
يكــــــون عبــــــرة لمــــــن يريــــــد  ســــــوداوية كـــــيصــــــورة فــــــي  إيـــــاه،واصــــــفا "القــــــذافي"الـــــذي تملــــــك 

                                                           
  .151، صوآدابه ونقدهالعمدة في محاسن الشعر : ابن رشيق القيرواني  –) 1(
  .38ص: الديوان  –) 2(
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موحــــدة، ننــــا نــــراه لــــم يلتــــزم بقافيــــة إف مــــا ألقينــــا نظــــرة علــــى قصــــائد شــــاعرنا وٕاذا .االعتبــــار
  ":ومطلقة"مقيدة "نوعان  وهي .وهذا ما يوحي بنفسيته المتقلبة

قولــــه علــــى ذلــــك،  ومثالنــــا) 1(".ســــاكن رويهــــا كــــان مــــا"وهــــي  :دةالقافيــــة المقّيــــ/ 1
  "فهل من معتبر؟"في قصيدة 

  مْ ـط َـ حا مُ ينً هِ ا مَ دَ غَ  ٍب عْ شَ  الُ حَ          مَ ز َأ، وتَ هُ ـجَ وْ أَ  لمُ ـَغ الظ ـَبل

  مْ ظ عَ ُـ الم اِب ذَ ـعبالْ  هُ ال وَ َـ وت        ومٌ لُ ظَ  انُ وَ هَ والْ  َخْسفُ ال هُ امَ سَ       

  مْ دَ نـْ مَ لِ  اٍب سَ تِ احْ  الَ بِ  ورٍ رَ في غُ         مٍ ؤْ ـلبِ  هُ الَ تَ واعْ  َش رْ عَ الْ  بَ لَ سَ      

  ∗)2(  مْ ــن هَ َـ جى كَ ظَ لَ  نْ ِـ وم يدٍ دِ حَ  نْ مِ        مٍ كْ حُ بِ  وِب لُ ي القُ فِ  بُ عْ الر  خَ فَ نَ      

  
مؤلفـــــة مـــــن حـــــرف الـــــروي الســـــاكن  القافيـــــة فـــــي هـــــذا الـــــنص جـــــاءت مقيـــــدة مجـــــردة،     
فكمـــــا هـــــو معـــــروف عـــــن المـــــيم  ،)، جهـــــنمْ لمنـــــدمْ  ،معظـــــمْ  ،محطـــــمْ :(وذلـــــك نحـــــو  )المـــــيم(
ه واللـــــين ويتجلـــــى ذلـــــك واضـــــحا فـــــي قوتـــــ ةبالغّنـــــنـــــه حـــــرف مـــــن حـــــروف الجهـــــر يتميـــــز أ

ـــــه ممـــــا  قيمـــــة  إعطـــــاءلغايـــــة مفادهـــــا  ،مـــــع مـــــا ســـــبقه مـــــن حـــــروف يـــــتالءمجعلـــــه يومتانت
ــــألف آخــــرلقافيــــة فــــي موضــــع ونجــــد ا.موســــيقية لحنيــــة  وهــــذا مــــا يعــــرف  )0///0(/مــــن تت

وحـــــدة العـــــرب "ومثالنـــــا علـــــى ذلـــــك قـــــول الشـــــاعر فـــــي قصـــــيدة  باســـــم قافيـــــة المتكـــــاوس،
   :"المسلمين بين الفهم والتطبيق

  سمُ ت تَ  ارِ َـ ا العذَ َـ هبِ  الُ زـَ تَ وال َ      مُ مَ ا األُ هَ لِ ْـ هجَ  نْ مِ  تْ كَ ـحِ ضَ  ةً م أُ ا يَ       

  ∗)3(مُ لَ أ هِ ـبِ  رٌ ُـ ع مـاقِ وَ  هُ نَ كِ ـا     لَ ضً رَ مَ  الَ ي المَ ي فِ اتِ ذَ  دُ أْجلِ  تُ ئْ ا جِ مَ                

                                                           
  .59ص ،2010 ،1ط ، ،األردن ان ،عمّ  ،، دار البداية العروض والقوافي :سميح أبو مغلي –) 1(
  .15ص :الديوان –) 2(
    . هي ما كان بين ساكنيها حرف واحد متحرك :القافية المتواترة - )∗(
  .56ص: الديوان –) 3(
المرشد : محمد بن حسن بن عثمان  :نقال عن .توالى بين ساكنيها أربع حركاتوهي قافية ت: قافية المتكاوس - )∗*(

  .171، ص 2004، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالعروض والقوافي الوافي في علم

  ∗قافية

 متواترة

)مقيدة(   

/0/0  

/0/0  

/0/0  

/0/0  

  ∗قافية
 المتكاوس

)مقيدة(   

/ 0 /// 0  

/0 // /0  
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        أكثــــــــر ألنهــــــــا هنــــــــا القافيــــــــة جــــــــاءت مقيــــــــدة تنــــــــدرج ضــــــــمن اســــــــم قافيــــــــة المتكــــــــاوس،   
 والتكـــــاوس يـــــدل علـــــى االضـــــطراب ومخالفـــــة المعتـــــاد،،مـــــن الحركـــــات  مـــــع فيهـــــاتمـــــا يج

  .وهذا ما يتماشى مع نفسية الشاعر المضطربة 

ـــــــة/2 ـــــــة المطلق ـــــــرويمـــــــا كانـــــــت متحركـــــــة "وهـــــــي: القافي       فتحـــــــة، أكانـــــــتســـــــواء  ،)1(".ال
ــــــوطن اغتيــــــال"ومثالنــــــا علــــــى ذلــــــك فــــــي قصــــــيدة  .كســــــرة أو ضــــــمة، أو  "جــــــزاء الحــــــب لل

  :الشاعركقول 
  ؟يالُ ا خَ ذَ  مْ أَ  ةٌ قـَ يقِ حَ  كَ لْ تِ أ          يالْ تِ اغْ  نِ طَ وَ لْ لِ  ب ُـ حالْ  اءُ زَ جَ 

  الُ زَ يَ  والَ  ولُ هُ ي الذ نِ رَ ي حَ وَ           تْ ل حَ  ينَ حِ  ةِ يبَ صِ المُ  نَ مِ  تُ لْ هِ ذُ 
  الُ قَ ا يُ مَ ـكَ  دِ الَ ـبِ لْ ا لِ ـي فِ وَ            رٍ دْ غَ  اَص صَ رَ  يبَ صِ يُ  أنْ  لُ قَ عْ يُ َأ

  )2( الُ حَ مُ ا ذَ هَ  مْ كُ يثَ دِ حَ  تُ ـلْ قُ لَ             دْ اهِ أشَ  مْ ولَ  تُ عْ مِ سَ  دْ قَ  ين َأ وْ لَ         

وذلـــــــــــك فـــــــــــي الكلمـــــــــــات  ،جـــــــــــرت مجـــــــــــرى الضـــــــــــم األبيـــــــــــاتفالقافيـــــــــــة فـــــــــــي هـــــــــــذه     
 ،المضـــــموم الـــــرويل لنـــــا هنـــــا حـــــرف فـــــالالم مّثـــــ ،)محـــــالو ،يقـــــالو ،خيـــــالو، يزالـــــو(:اآلتيـــــة

يجمــــــع  أن أرادالشــــــاعر  أنويبــــــدو  ،)الممــــــدودة األلــــــف(المســــــبوق بحــــــرف الــــــردف وهــــــو 
والحـــــزن علـــــى اغتيـــــال  األلـــــمزفـــــرة  إخـــــراجليســـــتطيع  )واأللـــــفالـــــالم (بـــــين هـــــذين الحـــــرفين

  .والغدر به "بوضياف"الراحل 
  :ويالرّ  2/2-2    
   بيـــــــت منهـــــــا ويلـــــــزم تكـــــــراره فــــــي كـــــــل  عليــــــه القصـــــــيدة،الحـــــــرف الـــــــذي تبنـــــــى "وهــــــو      

)3(."ليـــه تنســـب القصـــيدةوإ  ،فـــي موضـــع واحـــد هـــو نهايتـــه
 فصـــائد فـــي تأملنـــا ذا مـــاإفـــ 

الواحـــــد دون اخـــــتالف  الـــــرويعلـــــى منـــــوال  ا جـــــاءهـــــن ُجلنالحـــــظ بـــــأ ، فإننـــــاهـــــذا الـــــديوان
       أســـــــــفي "علـــــــــى ذلـــــــــك قـــــــــول الشـــــــــاعر فـــــــــي قصـــــــــيدته   مثـــــــــال  ، وخيـــــــــرتنـــــــــوع فيـــــــــه أو

  ":رض اليمن أعلى 

                                                           
 1987، 3السـعودية، ط ،المكرمـة ةالطالـب الجـامعي، مكـ ة، مكتبـدراسـات فـي العـروض والقافيـة: عبد اهللا درويش –) 1(

   116ص
  .28ص :الديوان–) 2(
  .171، ص1997، 1، طنالشروق، عمان، األرد ردا حديثه ، و لعربي قديهموسيقى الشعر ا: عبد الرضا علي–) 3(

  قافية
 متواترة

)ةطلقم(   

 / 0  /0  

 / 0  /0  

 / 0  /0  

 / 0  /0  
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  نْ تـَ الفِ  اءُ ا دَ هَ الَ طَ  إذْ            نْ مَ اليَ  ضِ رْ َأى لَ ي عَ فِ أسَ 
  نْ دَ عَ  نْ مِ  اانً َـ نجِ  تْ انَ كَ            أنْ  دَ عْ ا بَ هَ ليْ ـفي عَ هَ لَ 

  نْ مَ الز  دُ ْـ ها شَ هَ ـنِ مْ يُ وبِ            ةٍ ادَ عَ سَ  ل َـ حمَ  تْ انَ كَ 
  )1( نْ جَ الش  َص صَ غُ  تْ عَ ر جَ تَ            اقُ طَ يُ  ا الَ يمً حِ جَ  تْ ارَ صَ و     

 

 أبيــــــاتحيــــــث تكــــــرر علــــــى بــــــاقي  ،"النــــــون"فــــــي هــــــذه القصــــــيدة هــــــو  الــــــرويفحــــــرف     
بهــــا الشــــاعر  أرادمــــن حــــروف الجهــــر التــــي "النــــون"و النهايــــة، إلــــىمــــن البدايــــة   القصــــيدة

  .من الفتن أصابهاوما " اليمن" إليه آلتلما  تأسفهعن يعبر  أن
 جامحـــــة رتواثـــــ" قصـــــيدة كقولـــــه فــــي ،"البـــــاء"قـــــد وظــــف  أخـــــرىبينمــــا نجـــــده فـــــي قصــــيدة 

   : "عقول كابحة إلىفي حاجة 

  بْ ـجَ العَ  ىلَ إِ و عُ دْ يَ  مْ هِ عِ بْ طَ  وءِ سُ  نْ مِ         بْ رَ العَ  نَ مِ  سٍ نْ ي جِ فِ  ةِ اوَ بَ غَ لْ لَ  ياَ          

  بْ قَ حِ الْ  فِ الِ سَ  نْ مِ  مِ هُ نـَ يدِ  اكَ ذَ وَ          مِ هُ قُ ز مَ يُ  فٍ لْ لى خُ عَ  او ادُ مَ تَ  مٌ وْ قَ   

  يبـِ نَ بِ  دٍ ائِ رَ  يٍ وـِ سَ  اطٍ رَ صِ  ىإلَ          مْ هُ ي ادِ هَ  انَ ا كَ ـينً دِ  اهللاُ  مُ اهُ بَ حَ   

  )2(بْ ــقعَ لْ لِ  رَ يْ وا الس ادُ فعَ  اِب وَ الص  نِ عَ          مْ هُ لـَ هَ ذْ َأ هلِ َـ جلْ لِ  مْ هُ ـ بحُ  نْ كِ لَ     

          وداللـــــــــــة كامنـــــــــــة  إيحـــــــــــاءً تمســـــــــــك الشـــــــــــاعر بـــــــــــالروي الواحـــــــــــد هنا،قـــــــــــد يحمـــــــــــل  ن إ    
يـــــدل علـــــى حالـــــة الشـــــاعر المتقهقـــــرة والحزينـــــة  إنمـــــا شـــــيءهـــــذا علـــــى  دل  نْ إ فـــــي نفســـــه،و 

فــــي ســــفينة نجــــده يبحر  آلخــــرفمــــن حــــين  ،يحــــدث داخــــل الرقعــــة العربيــــة جمعــــاء علــــى مــــا
ــــــة  ــــــاألحزانمليئ ــــــي ،ب ــــــق بطــــــابع الجهــــــل والحقــــــد  ســــــفينة معبــــــرة عــــــن الوضــــــع العرب المغل

  .والبغضاء 
  غــــــامض ومثيــــــر  عــــــالم األصــــــوات عــــــالمٌ  نّ إ: مــــــا تقــــــدم يمكننــــــا القــــــول وبنــــــاء علــــــى     

بحـــــــــر فيـــــــــه الباحـــــــــث ليكتشـــــــــف أهـــــــــم يو بحـــــــــر مـــــــــن اإلبـــــــــداع والجمـــــــــال األّخـــــــــاذ أو هـــــــــ
  وليفتش عن خصائصه الفنية والجمالية ،فيجد نفسه مصطدما بجدار ه،أسرار 

                                                           
  .25ص :الديوان–) 1(
  .44ص :المصدر نفسه  –) 2(



"أمم ومهازل قمم سقوط" ديوان في الشعري الخطاب جماليات:          الثاني الفصل  

 

 -63 - 

 

والمجـــــوهرات  الآللـــــيءليقـــــوم بعـــــد ذلـــــك باســـــتخراج ، "الـــــداخلي والخـــــارجي" اإليقـــــاع بشـــــقيه
ا يزيـــــدها قـــــوة النغمية التـــــي تضـــــفي علـــــى القصـــــيدة الشـــــعرية أثـــــرا جماليـــــا مّمـــــ،و الموســـــيقية

  .وجالء 

  :المستوى الصرفي /2

ــــــديوان ســــــندرس فــــــي هــــــذا المســــــتوى البنــــــى الصــــــ      التــــــيرفية المكونــــــة لقصــــــائد هــــــذا ال
يــــــــدرس الصــــــــيغ "ن المســــــــتوى الصــــــــرفي أل. ي تشــــــــكيل ظــــــــاهرة جماليــــــــة فنيــــــــةهم فــــــــتســــــــ

عـــــــرف بهـــــــا صـــــــيغ تً  بأصـــــــولعلـــــــم "فعلـــــــم الصـــــــرف هـــــــو)1(."فـــــــي الداللـــــــة وأثرهااللغويـــــــة،
  ) .2("وال بناء بإعرابالتي ليست  وأحوالهاالكلمات العربية 

ســــــقوط قمــــــم ( ام الصــــــرفي فــــــي ديــــــوانظــــــفــــــي هــــــذه الدراســــــة وصــــــف الن ارتأينــــــاوقــــــد   
 لألفعـــــالبنيـــــة : بنيتـــــين إلـــــىللكشـــــف عـــــن بنيتـــــه اللغويـــــة، حيـــــث قســـــمناها ) أمـــــمومهـــــازل 

   .لألسماء وأخرى

  .مركبة وأخرىصيغ بسيطة  إلىوتنقسم بدورها  :األفعالبنية  2/1

   :الصيغ البسيطة 2/1-1
   :لَ عَ فَ 
 ،األفعـــــالة المجـــــردة البســـــيطة الدالـــــة علـــــى الماضـــــي مـــــن يـــــوهـــــي مـــــن الصـــــيغ الثالث    
    المنــــــــع، أو ،اإلعطــــــــاء أو التفريــــــــق، أوللداللــــــــة علــــــــى الجمــــــــع،  )لَ َعــــــــفَ ( بنــــــــاء ويجــــــــيء"

        الســـــــــــــــير، أواالســــــــــــــتقرار، أو التحــــــــــــــول، أو التحويـــــــــــــــل، أو ة،بــــــــــــــلالغ أو االمتنــــــــــــــاع، أو
     الصـــــــــيغة بكثـــــــــرة فـــــــــي الـــــــــديوان منهـــــــــا قـــــــــول الشـــــــــاعر   وقـــــــــد وردت هـــــــــذه) 3(."الســـــــــتر أو

  ):فهل من معتبر؟(في قصيدة 
                                                           

، 2005، 1، طرمصــ ،ةالنشــر للجامعــات، القــاهر  ر، داالتحليــل اللغــوي فــي ضــوء علــم الداللــة :محمــود عكاشــة –) 1(
  .13ص

ــــدروس العربيــــة :مصــــطفى الغاليينــــي –) 2( ــــامع ال ــــدين، :حتــــ ،ج ــــان،  ســــالم شــــمس ال المكتبــــة العصــــرية، بيــــروت، لبن
  .10، ص1ج،1،2010ط
محمد محـي الـدين عبـد الحميـد، دار التـراث، القـاهرة، مصـر، : ، تحشرح ابن عقيل على ألفية بن مالك :ابن عقيل –) 3(

  .262ص، 4، ج1980، 20 ط
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  مْ ط َـ حا مُ ينً هِ ا مَ دَ غَ  ٍب عْ شَ  الُ حَ        مْ ز َأ، وتَ هُ جَ وْ َأ لمُ ـالظ  َبلـغَ 

  مْ ظ عَ ُـ الم اِب ذَ ـعبالْ  هُ ال وَ َـ وت        ومٌ لُ ظَ  انُ وَ هَ والْ  َخْسفُ ال َساَمهُ 

  مْ دَ ـــــــــــنـْ مَ لِ  اٍب سَ تِ احْ  الَ بِ  ورٍ رَ في غُ         مٍ ؤْ لُ بِ  هُ الَ تَ واعْ  َش رْ عَ الْ  َسَلبَ 

  من هَ َـ جى كَ ظَ لَ  نْ ِـ وم يدٍ دِ حَ  نْ مِ        مٍ كْ حُ بِ  وِب لُ ي القُ فِ  بُ عْ الر  َنَفخَ 

  )1(مْ هَ ـنْ وتَ  اءَ ـيَ رِ ـبْ ِألَ ى د صَ تَ تَ  ا       بً الَ كِ  ينَ رِ ـبِ خْ مُ  َض رْ األَ  ألَ مَ   

 ســــلب، نفــــخ، ســــام، بلــــغ،(األفعــــالفــــي هــــذا المقطــــع مــــن خــــالل  )لَ َعــــفَ (صــــيغة  جلــــىتت   
ـــــى  ،)مـــــأل ـــــدل عل ـــــي ت ـــــالغير،  األذى إلحـــــاق أي اإليـــــذاءالت ـــــة أوب فالشـــــاعر يشـــــعر  .الغلب

الـــــذي يتلقونـــــه  ،والعـــــذاب األلـــــماء بـــــالظلم الـــــذي يطغـــــى علـــــى الشـــــعب التونســـــي مـــــن جـــــرّ 
  .األسطرويتجرعون مرارته وهو ما عبر عنه في هذه 

  ):قبلة وداع بالنعال(في قصيدة  أيضاقول يو 

  )2( اعُ نَ القِ  طَ قَ سَ  اذَ إِ  بٌ جَ ا عَ مَ فَ           ٍب عْ شَ  اطُ بَ حْ إِ ى دَ مَ الْ  غَ لَ بَ  اإذَ 

وتــــدل ) بلــــغ( تمثلــــت فــــي كلمتــــي )فعــــل(صــــيغة ، فــــانكمــــا نــــرى فــــي ســــياق هــــذا البيــــت   
ـــــذاءعلـــــى الغلبـــــة  ـــــال الســـــابق واإلي ـــــى االنتقـــــال  )ســـــقط(، وكمـــــا فصـــــلنا فـــــي المث تـــــدل عل

البلـــــوغ "مقابلـــــة بيـــــت  أضـــــفىفالشـــــاعر فـــــي هـــــذا البيـــــت .حـــــال إلـــــىوالتحـــــول مـــــن حـــــال 
  .فيهالواقع ورفض الشاعر لما يجول  ، وهذا ما يوحي بمدى تناقض"والسقوط

  :لَ عَ فْ أَ 

       يــــــــــة، بنــــــــــاؤه للتعد ويجــــــــــيء"الفعــــــــــل الثالثــــــــــي المزيــــــــــد بحــــــــــرف، أوزانوهــــــــــي مــــــــــن 
ـــــــةل أو ـــــــه الفعـــــــل، أنّ علـــــــى  لدالل ـــــــد صـــــــار صـــــــاحب مـــــــا اشـــــــتق من    للداللـــــــة  أوالفاعـــــــل ق

ــــــــى المصــــــــادف ــــــــى الســــــــلب، لداللــــــــةل أو،ةعل ــــــــة أوعل ــــــــي الزمــــــــان  الدالل ــــــــى الــــــــدخول ف       عل

                                                           
  .15ص: الديوان–) 1(
  .32ص :المصدر نفسه–) 2(
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 أصــــــلوهــــــي قــــــرب الفاعــــــل مــــــن الــــــدخول فــــــي  الحينونــــــة، علــــــى لداللــــــةل أو مكــــــان،ال أو
  ) 1( ."لغير ذلك أوالفعل،

قـــــول  ،)األبـــــيضفـــــي البيـــــت  األســـــودالرجـــــل (اســـــتخدامها فـــــي قصـــــيدة  أشـــــكالومـــــن    
  :الشاعر

  رٍ زَ وَ  الَ ا بِ مً ؤْ ا لُ هَ دُ بْ عَ  تْ مـدَ عْ ◌َ فأ       مٍ رَ جَ  ىلَ عَ ا مُ وْ يَ  تْ مَ دَ قْ أَ  نْ إِ   َغْروَ الَ 

  رِ يـْ ي الس ل فِ يَ تِ غْ اُ  يسٍ ئِ رَ  مْ كَ وَ       لُ فَ تَ حْ مُ  رِ دْ الغَ  ِب وُ ـنُ ذُ ا بِ هَ ل جِ سِ 

  :يقول أن إلى

  رِ رَ الد  اهَ قِ الَ خْ َأ نْ مِ  ةَ الَ دَ عَ الْ  ن َأا        نَ لَ ف غَ ا مُ مً وْ يَ  تْ مَ هَ وْ أَ ي تِ ل لِ  لْ قُ 

  )2(رِ دَ القَ  ةَ عَ فْ رِ  دٍ بْ عَ لِ  احِ مَ الس  لَ ثْ مِ        لٍ ثَ مَ  ىإلَ ا قً بْ سَ  تْ زَ رَ حْ أَ  اهَ ن وَأ

ـــــــفْ َأ(علـــــــى وزن) أحـــــــرزتْ  ،أوهمـــــــتْ  ،أعـــــــدمتْ  ،أقـــــــدمتْ ( األفعـــــــالجـــــــاءت     حيـــــــث ) لَ َع
الثالثـــــي متعـــــديا  أصـــــلهالـــــذي كـــــان فـــــي  فعـــــلليير ايرية وهـــــي تصـــــيصـــــالتعديـــــة الت أفـــــادت

ــــى ــــىمفعــــول واحــــد  إل ــــ.لمفعــــولين متعــــدٍ  إل  ت عليهــــا كــــذلك صــــيغةومــــن المعــــاني التــــي دّل
  :الشاعري دخول الفاعل في الزمان مثل قول أ يالدخول الزمان) لَ عَ فْ َأ(

  )3(مْ دَ عْ مُ وَ  يرُ قِ الفَ  فُ ائِ الخَ  حَ بَ أصْ  ا      ي رِ ثَ ا وَ دً يـسَ  انَ ا كَ مَ دَ ـعْ بَ 

، وجــــاه رصــــاحب قــــد بــــاألمسالــــذي كــــان  "زيــــن العابــــدين"يصــــف الشــــاعر هنــــا حالــــة    
وانتقــــل مــــن حالــــة .وفقيــــراخائفــــا  فأصــــبحالصــــباح حتــــى تغيــــر حالــــه  عليــــه طلــــع نإ ومــــا

ــــــــــــىوالرفاهيــــــــــــة  العــــــــــــزّ  عليــــــــــــه الفعــــــــــــل  حســــــــــــد عليــــــــــــه، وهــــــــــــذا مــــــــــــا دلّ ي وضــــــــــــع ال إل
  ).أصبح(الناقص

  :لَ عّ فَ 

                                                           
  .263ص 4،جشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ابن عقيل –) 1(
  .34ص: الديوان  –) 2(
  .17ص: المصدر نفسه –) 3(
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      ويكثــــــــــر اســــــــــتعمالها "الثالثيــــــــــة المزيــــــــــدة بتضــــــــــعيف العــــــــــين  األفعــــــــــالهــــــــــي مــــــــــن 
 :وتنفرد بســــتة،واإلزالــــةديــــة وهمــــا التع اثنــــين منهــــا،فــــي )لَ َعــــفْ َأ(معــــان، تشــــاركفــــي ثمانيــــة 
الفعــــــل،  أصــــــل إلــــــى الشــــــيء، ونســــــبة شــــــيءشــــــبه  شــــــيءالفعل،وصــــــيرورة  التكثيــــــر فــــــي

  ) 1( ."الشيءوقبول  ،الشيءواختصار حكاية  ،شيءال إلى والتوجه

  :وقد استعملها الشاعر في مواضع عدة منها قوله

  )2( مْ رَ حْ مُ  لِ كُ  ةِ سَ وا لخِ احُ بَ تَ اسَ فَ        ٍب عْ شَ  ِب اسِ كَ مَ  نْ مِ  لَ هْ األَ  نَ ك مَ 

  :أيضاوقوله 

  )3( اعُ طَ قِ انْ  هُ لَ  ونُ كُ يَ  والَ  ن رِ يَ           هُ اُ دَ ى صَ قَ بْ يَ ا فً قِ وْ مَ  لَ سج وَ 

  :وقوله

  )4(ْر ظَ ي الن يمِ دِ ا عَ يدً بِ عَ  مْ تُ رْ صِ فَ         اهُ وَ هَ لِ  ةً مَ دْ ـخِ  مْ كُ رَ ـخ سَ 

ـــــ( األفعـــــالتمثلهـــــا ) لَ عـــــفَ (فصـــــيغة      ـــــدل علـــــى التكثيـــــر  والتـــــي )رل، ســـــخّ ، ســـــجّ نمّك ت
الشـــــاعر لهــــــذا البنـــــاء قــــــد  فاختيــــــار. كثيـــــرةللداللـــــة علــــــى وقـــــوع حــــــدث الفعـــــل مــــــرات  أي

  .يخدم المعنى ويصور الموقف ببراعة
  :لَ اعَ فَ 

، المشـــــــــاركة والمتابعـــــــــة: "اآلتيـــــــــةيكثـــــــــر اســـــــــتعمال هـــــــــذه الصـــــــــيغة فـــــــــي المعـــــــــاني 
 )لَ اَعــــــفَ (يـــــدل  ، وقـــــدصـــــار صـــــاحب صـــــفة يـــــدل عليهـــــا الفعـــــل اً ئشـــــي أنعلـــــى  والداللـــــة

  ) 5( .")لَ عَ فَ (على

                                                           
، )ط.د(كيان،الريـاض، السـعودية، دار ال محمد عبد المعطـى،: تعليق ،شذا العرف في فن الصرف: حمد الحمالويأ –) 1(
  .80 -79، ص)ت. د(
  .16ص:الديوان –) 2(
  .32ص :المصدر نفسه –) 3(
  .35 -36، ص1973،)ط .د(، ن، لبنات، بيرو ةالنهضة العربي ر، داالتطبيق الصرفي :عبده الراجحي –) 4(
  .52ص:الديوان –) 5(
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 لــــم الشــــاعر أنّ  علــــى ا يؤكــــدوقــــد وردت هــــذه الصــــيغة فــــي هــــذا الــــديوان بنســــب قليلــــة مّمــــ
  :بين ذلك في قولهتوي ،من استعمالها  يكثر

  
  )1(مْ ـظَ عْ وَأ الً وْ هَ  د شَ َأ مٍ رٍ جُ  ي َأ      ارً فْ كُ  دِ اجِ سَ المَ ي فِ  اَس الن  قَ ايَ ضَ 

  :أيضاويقول 

  )2( دِ ـغَ رَ  ةٍ يشَ ي عَ ا فِ هَ نِ طِ وْ مَ  رِ يْ ي غَ فِ  ا     هَ تَ امَ رَ ا كَ مً وْ ي يَ غِ تَ بْ تَ  تْ رَ اجَ هَ فَ 

ــــــــــــين أنّ والثــــــــــــاني  األولنالحــــــــــــظ فــــــــــــي المثــــــــــــال              جــــــــــــاءا ) هــــــــــــاجر(و )ضــــــــــــايق(الفعل
شـــــــيا صـــــــار صـــــــاحب صـــــــفة يـــــــدل  أنجـــــــاء للداللـــــــة علــــــى  فـــــــاألول، )لَ اَعـــــــفَ (علــــــى وزن

مــــن   وقــــد يريــــد الشــــاعر  ،)رَ َجــــهَ (    )لَ َعــــفَ (علــــى معنــــى  الثــــاني فــــدلّ  اأّمــــ.الفعــــلعليهــــا 
ــــــه الشــــــعب، ــــــك تصــــــوير مــــــدى الضــــــعف الــــــذي يعــــــاني من ــــــذلك  ذل ــــــي             رأىل ف

 ، فـــــالهجر يـــــدل علـــــىواألحـــــزانص مـــــن الهمـــــوم المســـــاندة والمســـــاعدة للـــــتخل)هـــــاجر(فعـــــل
ـــــىاالنتقـــــال والترحـــــال مـــــن مكـــــان  يجـــــدون  أخـــــرى أمـــــاكن إلـــــىهـــــاجروا  إذاهم ،علّ آخـــــر إل

  .الهناء والكرامة

  :لَ عَ تَ فْ اِ 

االجتهــــــــــاد، والطلــــــــــب، والتشــــــــــارك، و ، االتخــــــــــاذ" :لهــــــــــذا البنــــــــــاء معــــــــــان عــــــــــدة وهــــــــــي   
ــــــــــرا ، ومطاوعــــــــــةفــــــــــي معنــــــــــى الفعــــــــــل واإلظهــــــــــار، والمبالغــــــــــة ــــــــــا         )3(."الثالثــــــــــي كثي ومثالن

  :قول الشاعر كعلى ذلك 

  بُ قَ تَ رْ يُ  تُ وْ والمَ  ةٍ وَ سْ نِ ى لَ ي عَ فِ هَ لَ         مْ ـهاخَ رَ صُ  ولُ عْ يَ  ةٍ يَ بْ صِ ى لَ ي عَ فِ هَ لَ 

  )4( بُ هَ لَ  مْ هُ الَ طَ  وْ َأ.ةً وَ بْ عُ  مْ هِ يْ لَ عَ        تْ رَ جَ فَ انْ ا مَ ب رُ  نٍ يْ عَ  ةِ شَ مْ رَ  ل ي كُ فِ   

                                                           
  .16ص :الديوان–) 1(
  .109ص :المصدر نفسه –) 2(
  .81شذا العرف في فن الصرف ، ص: الحمالويأحمد  –) 3(
  .62ص: الديوان –) 4(
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مطاوعـــــــــة  أي ،المطاوعـــــــــةجـــــــــاء ليـــــــــدل علـــــــــى ) تعـــــــــلافْ ( علـــــــــى وزن )فجـــــــــرانْ (هنـــــــــا    
ـــــــ(الثالثــــــي المضـــــــعف العـــــــين غـــــــزة ونســـــــائها بأطفـــــــال متـــــــأثرالشــــــاعر  أنّ ويبـــــــدو ). رفج ،

     المفاجئـــــة التـــــي تتســـــبب  اتاالنفجـــــار اء مـــــن الهلـــــع والخـــــوف جـــــرّ يعـــــانون كـــــل يـــــوم  هـــــمألنّ 
ــــــدمار المــــــادي ــــــدمار النفســــــي قبــــــل ال ــــــول  أيضــــــاونجــــــد معنــــــى المطاوعــــــة . فــــــي ال فــــــي ق

  :الشاعر

  )1(ا ينَ اسِ وَ تُ  االً مَ آَ  ثُ عَ بْ يَ  ءَ يْ شَ  الَ       ةٍ طَ بِ حْ مُ  ل ا كُ نَ دْ جَ ا وَ نَ َفتْ التَ  ىن َأ

ـــــــلَ ( هنـــــــا تـــــــدل علـــــــى مطاوعـــــــة الفعـــــــل الثالثـــــــي) تعـــــــلافْ ( صـــــــيغة     فقـــــــد حـــــــاول ). تَ َف
والرجـــــاء لكـــــن لـــــم يجـــــد ســـــوى  األمـــــليبعـــــث فيـــــه  شـــــيءيلتفـــــت ليبحـــــث عـــــن  أنّ الشـــــاعر 
  .والضجر اإلحباط

  :نحو قول الشاعر ، وذلك"االشتراك"أيضاالبناء عليها هذا  دلّ  التيومن المعاني 

  )2( مْ ضِ نَ  مْ ولَ  بْ ضَ غْ نَ  مْ لَ فَ  ولُ قُ العُ  يهِ فِ      تفَ لَ تَ خْ اِ  يِ الذ ا بِ ينَ ضِ رَ  انَ فْ لَ تَ اخْ  اإذَ 

، جــــاءت بصــــيغة الجمــــع األولــــىبصــــيغتين، ) اختلــــف(فــــي هــــذا المثــــال تجلــــى الفعــــل    
 نّ أل" االشـــــــتراك"جـــــــاءت بصـــــــيغة المفـــــــرد، ولكـــــــن الداللـــــــة تبقـــــــى واحـــــــدة وهـــــــي  والثانيـــــــة

  .أكثر أواالختالف يكون بين طرفين 

  :لَ ع فَ تَ 

، والتكلــــــــــف، واالتخــــــــــاذ، المطاوعــــــــــة" :هــــــــــيهــــــــــم المعــــــــــاني التــــــــــي تــــــــــدل عليهــــــــــا أو 
ـــــــى ذلـــــــك كقـــــــول الشـــــــاعر فـــــــي قصـــــــيدة) 3( ."والتجنـــــــب ـــــــا عل     جاللـــــــك يـــــــا نـــــــوفمبر (ومثالن
  ):في الفؤاد

  ادِ يَ ي القِ ـفِ  مَ ك حَ تَ  نْ مَ  لُ اوُ طَ ا       تَ قعً وَ وَ  الً وـْ هَ  اهَ د شَ َأ ل عَ لَ      

                                                           
  .113ص: الديوان –) 1(
  .71ص: المصدر نفسه –) 2(
، 1، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، بيــروت، لبنــان، طالمــدخل الصــرفي: علــي بهــاء الــدين بوخــدود –) 3(

  .36، ص1988
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  ؟ادِ هَ طِ اضْ  ل ذُ  لُ مِ تَ حْ ا يَ ذَ  نْ ومَ    ى    رَ بْ كُ  اُس سَ اإلحْ ى لَ عَ  هُ تُ َأطْ وَ فَ 

  )1(ادِ وَ الس بِ  فَ ح لَ تَ  شٍ يْ ى عَ لَ ا      عَ يدً هِ ـشَ  نْ ـكُ فَ  تَ ـيْ تَ َأ رُ بَ مْ وفَ ـنُ  

ــــــين األبيــــــاتوظــــــف الشــــــاعر فــــــي هــــــذه     ــــــ(و )متحّكــــــ( الفعل ، )لتفّعــــــ(علــــــى وزن) فتلّح
داللـــــة علـــــى الرغبـــــة فـــــي حصـــــول الفعـــــل لـــــه واجتهـــــاده يـــــدل علـــــى التكلـــــف وهـــــو  فـــــاألول

ويــــــدل هــــــذا البنــــــاء  .بمعنــــــى اتخــــــذه لحافــــــا" االتخــــــاذ" علــــــى الثــــــاني فــــــدلّ  أمــــــا. فــــــي ذلــــــك
  :على معنى المطاوعة كقول الشاعر أيضا

  ؟ اهُ نَ وْ جَ رَ  اا مَ هَ نْ مِ  قَ ق حَ تَ  لْ هَ ا       فَ هَ دُ قِ عْ نَ  الِ اآلمَ  نَ ا مِ امً عَ  ونَ سُ مْ خَ    

  )2(؟اهُ نَ دْ شَ ا نَ مَ  -اقً حَ – دَ س جَ تَ  لْ هَ فَ       هُ دُ شُ نْ نَ  يرِ رِ حْ الت  نَ ا مِ امً عَ  ونَ سُ مْ خَ    

ــــــين األولنالحــــــظ فــــــي البيتــــــين     ــــــ( والثــــــاني الفعل ــــــى وزن )دتجّســــــ(و )قتحّق ــــــ( عل ) لتفّع
ــــــــ(مطاوعــــــــة  أيبمعنــــــــى المطاوعــــــــة  اجــــــــاء ــــــــق )لفع فــــــــالتحقيق والتجســــــــيد  .دوجّســــــــ كحّق

  غـــــــرض الشـــــــاعر مـــــــن توظيفـــــــه لـــــــذلك  أن  ، ويبـــــــدويـــــــدالن علـــــــى االســـــــتقالل واالنتصـــــــار
  .وعن معنى الحرية الحقيقةهو التساؤل واالستفهام عن 

  :لَ عَ فْ تَ اسْ 

الشــــــــــيء، صــــــــــفة  واعتقــــــــــاد، حقيقــــــــــة ة، والصــــــــــيرورةحقيقــــــــــالطلــــــــــب " ومــــــــــن معانيهــــــــــا   
) لَ َعـــــــــــفْ َأ(كـــــــــــان بمعنـــــــــــى  الشـــــــــــيء، والقـــــــــــوة، والمصـــــــــــادفة، وربمـــــــــــاحكايـــــــــــة  واختصـــــــــــار
  )3(."ولمطاوعته

جـــــزاء ( وقـــــد ظهـــــرت هـــــذه الصـــــيغة فـــــي مواضـــــع عـــــدة منهـــــا قـــــول الشـــــاعر فـــــي قصـــــيدة
  ):الحب للوطن اغتيال

  )4(الُ جَ الر  اذَ كَ ، وَ هُ اءَ دَ نِ  تَ بْ جَ َأ ى     د فَ المُ  نُ طَ الوَ  دَ جَ نْ تَ سْ ا ام ولَ    
                                                           

  .79ص: الديوان –) 1(
  .97ص:نفسهالمصدر  –) 2(
  .83 -84ص ،شذا العرف في فن الصرف: حمد الحمالويأ–) 3(
  .29ص :الديوان –) 4(
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للداللـــــــة علـــــــى طلـــــــب ) اســـــــتفعل( فـــــــي هـــــــذا المثـــــــال علـــــــى وزن) اســـــــتنجد(ورد الفعـــــــل   
كقــــول الشـــــاعر ) عــــلَ فْ َأ( معنــــى أيضــــاعليهــــا هـــــذا البنــــاء  ومــــن المعــــاني التــــي دلّ .النجــــدة

  ):لعنة السماء( في قصيدة

  رِ بَ اإلِ كَ  اءَ ـشَ حْ األَ  زُ وخِ تُ  هُ لَ وْ ي قَ فِ      اهَ زُ جِ وُ َأ رِ دْ الص  الِ جَ رِ ي لِ تِ الَ سَ رِ              

  )1(رِ بَ لعِ ا غَ الِ بَ  نْ مِ  مْ هُ دَ شْ رُ  وامُ هَ لْ تَ اسْ ا    ووُ لُ قـِ عَ  نْ إِ  مَ وْ َـ الق يدُ فِ تُ  دْ ا قَ هَ ن كِ لَ          

واإلرشـــــــــــــاد، وطنـــــــــــــه غايتـــــــــــــه النصـــــــــــــح  ألبنـــــــــــــاءفالشـــــــــــــاعر هنـــــــــــــا يبعـــــــــــــث رســـــــــــــالة     
  .على معناه ودلّ ) لَ عَ فْ َأ( على وزن )مَ هَ لْ َأ( جاء بمعنى )استلهم(فالفعل

  :لَ اعَ فَ تَ 

الداللــــــــة علــــــــى "و) 2(،"عــــــــائيد اإل التكلــــــــفو  التشــــــــارك،" :لهــــــــا دالالت كثيــــــــر منهــــــــا
  :ومن نماذج استخدامها، قول الشاعر) 3("والمطاوعة التدرج،

  دِ الَ بِ لْ لِ  ةَ ي لِ البَ  ونَ دُ ـيرِ يُ        امٌ ئَ لِ  مٌ وْ قَ ا هَ اكُ بَ شِ  يكُ حِ يَ     

  )4( ادِ رَ اط بِ  مُ ائِ رَ الجَ  تْ بَ اقَ عَ تَ  ا       رً هْ ـوا قَ ذُ خَ ؤْ يُ  مْ لَ  نْ إِ فَ  

  .ائا فشيئحدوث الفعل شي أيالتدرج  أفاد) تعاقب( فالفعل    
قمنــــــــا  ألنــــــــه ،كثيــــــــرة ومتنوعــــــــة، لكننــــــــا ســــــــنكتفي بمــــــــا ذكرنــــــــاه أخــــــــرىوهنــــــــاك صــــــــيغ    

  .دورا كبيرا في قصائد هذا الديوان أدت التيالصيغ  أهمباستخراج 
  :الصيغ المركبة:2/1-2

ـــــة مـــــن"بهـــــا  ونقصـــــد    ـــــة الصـــــرفية المتكون فعـــــل الكينونـــــة (مـــــن  أو) فعـــــل +حـــــرف(البني
ـــــهومـــــا  ـــــث يعـــــد الحـــــرف والفعـــــل  ،)فعـــــل + ماثل ـــــها ومـــــفعـــــل الكينونـــــة  أوحي صـــــيغة  ماثل

                                                           
  .119ص :الديوان –) 1(
، 1990، )ط.د(، ة، الســـعوديضالمـــريخ، الريـــا ر، داالحقـــول الدالليـــة الصـــرفية لألفعـــال العربيـــة :ســـليمان فيـــاض –) 2(

  .91ص
  .38التطبيق الصرفي، ص: عبده الراجحي –) 3(
  .80ص: الديوان –) 4(
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ا فــــــي ديــــــوان شــــــاعرنا فالصــــــيغ المركبــــــة مثلــــــت دورا مهًمــــــ) 1(".واحــــــدة ذات داللــــــة واحــــــدة
فــــي ذلــــك تصــــنيفها  وارتأينــــا تســــتحق الدراســــة والبحــــث، أســــلوبيةا جعــــل منهــــا ظــــاهرة مّمــــ

  :كاآلتيوصور  أنماطحسب 

  :اآلتيةوقد توزع هذا النمط بحسب الصور  :فعل +نفيأداة  :األولالنمط 

  يفعل + لم :األولى الصورة

  ) أمـــــــمســـــــقوط قمـــــــم ومهـــــــازل (فـــــــي ديـــــــوان ) لـــــــم يفعـــــــل( عبـــــــرت الصـــــــيغة المركبـــــــة
ــــــي قصــــــيدةكومثالنــــــا علــــــى ذلــــــك ) 2(".الــــــزمن الماضــــــي المســــــتمر"عــــــن   قــــــول الشــــــاعر ف

  ):أنوفهمفقراء رغم  أغنياء(

  دِ بَ ا الل هَ الِ ـمَ  نْ مِ  ادً ـبَ َأ دْ ـجِ تَ  مْ لَ وَ  ا     هَ نُ ائِ زَ خَ  تْ اقَ ضَ  ةٍ لَ وْ دَ  نْ مِ  تُ بْ جِ عَ 

  دِ غَ الر  نْ مِ  ٌش ـيْ ا عَ هَ تِ ادَ سَ  ظُ وحَ   ا     قً ـمَ رَ  نُ كِ سْ مَ ا يُ مَ  دْ جِ يَ  مْ لَ ا هَ بُ عْ شَ وَ 

  لدِ على البَ  قْ نفِ يُ  مْ ، ولَ الً هْ َأ دجْ يُ  مْ لَ       هُ دَ ائِ ـعَ  ولِ رُ تـْ البِ  دِ لَ بَ  نْ مِ  تُ بْ جِ عَ 

  )3( حدِ َأ نْ مِ  لم ُيْقَتْص و ،اعٍ طَ قِ نْ اِ  الَ بِ        لةٍ هِ ذْ مُ  والِ مْ األَ  سةِ لْ خُ  نْ مِ  تُ بْ جِ عَ   

الــــــــزمن الماضــــــــي ر عــــــــن عّبـــــــ) لــــــــم يفعــــــــل( التركيــــــــب أنّ نســـــــتنتج مــــــــن هــــــــذا المثـــــــال    
     مضـــــــــارعة لكنهـــــــــا تـــــــــدل  )قـــــــــتصيُ  فـــــــــق،نيُ  د،ْجـــــــــيُ  د،ِجـــــــــيَ  د،ِجـــــــــتَ ( فاألفعـــــــــال ،المســـــــــتمر

 ،الماضـــــي إلـــــىه بـــــلعملـــــت علـــــى نفـــــي المضـــــارع وق) لـــــم(جـــــزمال أداة نّ علـــــى الماضـــــي أل
  .نفي وجزم وقلب أداة هاألنّ 

  .يفعل + ال :الصورة الثانية
) 4(".نفـــــي المضـــــارع فـــــي المســـــتقبل "علـــــى) ال(النفـــــي  أداةفـــــي هـــــذا المركـــــب تعمـــــل 

  :ومثال ذلك كقول الشاعر
                                                           

،  1993،)ط.د(الجزائـر،  ،بـن عكنـون ، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة،رييالبنية اللغويـة لبـردة البوصـ: رابح بوحـوش –) 1(
  .97ص

  .247ص، 1994، )ط .د(، بالبيضاء، المغر  رالثقافة، الدا ر، دااللغة العربية معناها ومبناها: تمام حسان –) 2(
  84ص:الديوان –) 3(
  .217، ص1995، 1، طر، مصةاألهرام، القاهر  ز، مركالنحو العصري: سليمان فياض –) 4(
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  )1(اهُ ـفَ رٍ غَ َفا ءٍ يْ شَ ا لِ عً فْ نَ  يدِ جْ تُ  الَ        رٍ مَ ثَ  نْ مِ  ض الغَ  رِ يْ غَ بِ  ودُ جُ  تَ َال فَ 

  :وكقوله
  وامُ لِ عَ  اذَ إِ ى ضَ رْ المَ  دِ يَ بِ  هُ احَ جَ نَ       هُ تَ اعَ رَ بَ  ىدَ بْ َأ نْ وإِ  يبَ بِ الط  ن إِ 

  
  )2(مُ ئـِ تَ لْ يَ  حُ رْ جُ الْ  ادُ كَ يَ  الَ  ىبَ َأ نْ وإِ      هِ بِ  مْ هِ يَ لْ فَ  حٍ رْ جُ ا لِ ءً رْ بُ  اءَ شَ  نْ مَ 

  
تــــــــدل علـــــــى الـــــــزمن المســــــــتقبل ) يكـــــــاد وال تجـــــــدي، وال ال تجــــــــود،( فالصـــــــيغ المركبـــــــة   

  .البسيط
  .فعل + ما :الصورة الثالثة

  :، كقولهومثالنا على ذلك   

  ِب جَ العَ  ىلَ إِ وا عُ دْ يَ  مْ كُ رُ مْ َأ ىرَ َأ يإن ؟     ِب رَ عَ ال ةَ ادَ قَ  ايَ  مْ ـكُ ابَ صَ َأا اذَ مَ   

  )3( ِب ـقَ حِ  نْ مِ  لمِ الظ  لِ أهْ بِ  مْ تُ تبرْ عْ اٍ  ماَ و      هُ كَ الِ سَ  ابَ خَ  مٍ لـْ ظُ  جَ هْ نَ  مْ تُ كْ لَ سَ             

  :يقولكذلك  و

  )4(بْ ذُ ـي مْ ـلَ فَ  ىوَ قْ َأ مْ كُ بـَ عْ شَ  ن ِألَ        ادً بَ َأ هُ لَ تـْ قَ  مْ تُ عْ طَ ـتَ ا اسْ مَ  مْ كُ ن كِ لَ   

علـــــى الـــــزمن الماضـــــي المنتهـــــي والثـــــاني  األولفـــــي المثـــــالين ) فعـــــل مـــــا( المركـــــب دلّ   
، الظلـــــم والفســـــاد أهـــــلفالشـــــاعر ينفـــــي اعتبـــــار قـــــادة العـــــرب بمـــــن ســـــبقهم مـــــن .بالحاضـــــر

ـــــ فـــــإذا .علـــــى هزيمـــــة الشـــــعب اســـــتطاعتهمعـــــدم ينفـــــي  كمـــــا النظـــــر جيـــــدا فـــــي هـــــذه  اأمعّن
  .ماضية لكنها تعبر عن الحاضر أفعالٌ ناها دلوج األفعال

  

                                                           
  .98ص :الديوان –) 1(
  .56ص :لمصدر نفسها –) 2(
  .42ص :المصدر نفسه –) 3(
  .43ص: المصدر نفسه –) 4(
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  .يفعل + لن :الصورة الرابعة

  :تتضح هذه الصورة في قول الشاعر

  )1(ودْ مُ خُ  دَ ـعْ بَ  ودَ عُ يَ  نْ لَ ه ـن َأ     نْ مِ ؤْ وتُ  ومِ لُ الظ  عَ رَ صْ ى مَ رَ تَ  يْ كَ 

  :وقوله

  )2(ودْ عُ وُ وَ  ةٍ بَ ذْ ـكِ بِ  ل ـحَ تُ  نْ لَ  ية      الَ ضِ قَ بِ  نٍ ـمِ ؤْ مُ  لٍ ـيجِ  دُ يالَ مِ      

  :أيضاوكقوله 

  )3(ِب غَ والش  اعِ مَ طْ اْألَ ي وِ ذَ لِ  ةٍ يَ طِ مَ      داً غَ  ونَ كُ أَ  نْ لَ  ين َأاهللا  دُ ـاهِ عَ أُ 

ــــات      ــــى زمــــن المســــتقبل المســــتمر ) أكــــون ، لــــنتحــــل ، لــــنلــــن يعــــود (فالمركب دالــــة عل
ــــــ نّ ، ألوالمؤبــــــد عــــــدم حــــــل القضــــــية مســــــتمر  وكــــــذلك.الخامــــــد تســــــتحيل عودتــــــه أوت المّي

 الشـــــاعر يعاهـــــده نّ د فـــــوق الجميـــــع فـــــإومـــــا دام اهللا موجـــــو .بســـــبب الوعـــــود الكاذبـــــة لألبـــــد
  .ة لذوي النفوس الطماعةيمط يكون ّال أ

  .يفعل + السين:النمط الثاني

وقفـــــة (فـــــي قصـــــيدة  ، قولـــــهومـــــن نمـــــاذج اســـــتخدام هـــــذا الـــــنمط فـــــي ديـــــوان شـــــاعرنا
  ):قسما لنشيد التحدي إجالل

  دِ دَ ؤْ ـالس  و ةِ ادَ يـَ الس  يدُ شِ نَ         دِ جَ مْ األَ ا دَ ـــفالِ  ايدَ شِ نَ  ىقَ بْ يَ سَ  

  دِ ـالغَ  زِ ـوعِ  يدٍ ـجِ مَ  اضٍ مَ لِ         دِ الَ البِ  عِ بْ رَ ا بِ ارً عَ شِ  ىقَ بْ يَ سَ    

  )4(يدِ تَ الُمفْ  رُ اعِ الش  هُ اغَ ا صَ مَ كَ         دٍ الِ خَ  هُ لَ  ظٍ فْ لَ بِ  ىقَ يبْ سَ     

                                                           
  .41:الديوان –) 1(
  .59ص :المصدر نفسه –) 2(
  .86ص :المصدر نفسه –) 3(
  .81ص :المصدر نفسه –) 4(
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  :ويواصل قوله

  )1(يدِ نَ  يٍب طِ ِـ ب وسِ فـُ الن  ءُ لْ ومِ      وقِ رُ عُ ي الْ ا فِ مَ الد  يجُ زِ مَ  ىقَ بْ يَ سَ 

بطريقـــــة متناوبـــــة للداللـــــة علـــــى المســـــتقبل  األبيـــــاتفـــــي هـــــذه  )ســـــيبقى( جـــــاء المركـــــب   
ـــــــــدا فـــــــــي النفـــــــــوس ورمـــــــــزا للمجـــــــــد والجهـــــــــاد ،االســـــــــتمراري وبمـــــــــا .فنـــــــــوفمبر ســـــــــيبقى خال

ـــــد االســـــتقبال فإ)الســـــين(أنّ  ـــــحـــــرف يفي ـــــه مـــــن زمـــــن الحـــــال ّن ـــــى المضـــــارع لينقل ه دخـــــل عل
  .زمن المستقبل المستمر إلى

الصـــــــــيغ  أنبعـــــــــد دراســـــــــتنا للصـــــــــيغ البســـــــــيطة والمركبـــــــــة لهـــــــــذا الـــــــــديوان نســـــــــتنتج 
  : اآلتيةالبسيطة ارتبطت بالدالالت 

  .والغلبة واالنتقال اإليذاءعلى  دلّ  :لَ ـــــعَ فَ  -

  .والدخول في الزمان ديةالديوان التع يومن معانيه ف :لَ ـــعَ فْ أَ  -

  ).لَ عَ فَ  (ت على معنىلّ د :لَ ـَــ عفاَ  -

  من دالالته التكلف واالتخاذ والمطاوعة :لَ ــعَ تَ افْ  -

  ).لَ عَ فْ َأ(معانيه الطلب والداللة على معنىمن  :استفعل -

  .ت على التدرجدلّ  :لَ ــاعَ فَ تَ  -

  :اآلتية باألزمنةالصيغ المركبة فارتبطت  اأمّ 

  .الزمن الماضي المستمر     )     لم يفعل ( -

  .الزمن المستقبل البسيط    )      ال يفعل ( -

  .الماضي المنتهي بالحاضر    )      فعل ما ( -

  .المستقبل المستمر والمؤبد   )       لن يفعل ( -

                                                           
  .82ص :الديوان –) 1(
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  .االستقبال االستمراري   )     يفعل + السين ( -

النتــــائج المتحصــــل عليهــــا مــــن خــــالل دراســــة الصــــيغ  ألهــــمكانــــت هــــذه خالصــــة   
 وال ،)أمــــمســــقوط قمــــم ومهــــازل (فــــي ديــــوان األفعــــالالبســــيطة والمركبــــة التــــي تخــــص بنيــــة 

  .األسماءبوجود بنية  إالّ تكتمل البنية الصرفية 

  :اءـاألسمبنية  2/2

   :اسم الفاعل /أ   

وقـــــــد وردت )1(".الحـــــــدث أواســـــــم مشـــــــتق يـــــــدل علـــــــى مـــــــن وقـــــــع منـــــــه الفعـــــــل  "وهـــــــو    
ـــــديوان ســـــنورد بعضـــــها فـــــي هـــــذا  صـــــيغة اســـــم الفاعـــــل فـــــي قصـــــائد مختلفـــــة مـــــن هـــــذا ال

  :الجدول

 القصيدة االسم المشتق وزنه الفعل الذي اشتق منه

 ظالما فاعل مَ لَ ظَ 

 

 حاكم فاعل مَ كَ حَ 

 خائف فاعل خاف

  غاشم  فاعل  غشم

  أخبر

على وزن مضارعه، 
بإبدال حرف المضارعة 

وكسر ما ميما مضمومة 
  قبل آخره

  ُمخبِرين

  طالح  فاعل  طلح

 
  جالس  فاعل  جلس

  )جمع(ناهجين  فاعل  نهج

                                                           
المعرفـــة الجامعيـــة، اإلســـكندرية،  ر، داالصـــرف التعليمـــي والتطبيـــق علـــى القـــرآن الكـــريم: محمـــود ســـليمان يـــاقوت –) 1(

  .220، ص2011،)ط.د(، رمص
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  راضيا  فاعل  رضي

  مالك  فاعل  ملك 

 بالى

على وزن مضارعه، 
بإبدال حرف المضارعة 
ميما مضمومة وكسر ما 

 قبل آخره

 ُمباِليا

 ُمباِركا //    //   // بارك 

 ُمبِلغا //    //    // بلغ

  ُمجاِهد  //    //    //  جاهد
  زاعمة  )ة(فاعل  زعم

  راضية  )ة(فاعل  رضي 

  منآ

على وزن مضارعه، 
بإبدال حرف المضارعة 
  ميما مضمومة وكسر ما

  قبل آخره

  ُمؤِمن

  قائل  فاعل  قال  
  صادقة  )ة(فاعل  صدق

  

ــــــــى وزن ُجــــــــ أنّ نســــــــتنتج مــــــــن الجــــــــدول    لكــــــــن  "اســــــــم الفاعــــــــل"ل الكلمــــــــات جــــــــاءت عل
  :الفاعل يصاغ ، فاسمالصياغة تختلف

  :نحو قول الشاعر) فاعل(من الفعل الثالثي المجرد على وزن  )1
  مْ ـــــلَ ظْ يُ  فَ وْ ا سَ لمً اِ ظَ  انَ كَ  نْ مَ  هُ ن َأ        تْ رَ قَ َأ يمٍ دِ قَ  نْ اهللا مِ  نةُ سُ   
  )1(مْ ـّـ يخَ مُ  مٍ الَ ـي ظَ فِ  ر فَ  مٍ ـكِ حاَ     )     يٍ لِ عَ  نِ بْ اِ ( نْ مِ  ةٌ رَ بْ عِ  هِ َهذِ   

  

                                                           
  .16ص :الديوان–) 1(
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  :وكقوله

  مْ دَ عْ ومُ  يرُ قِ الفَ  فُ ائِ خَ لْ ا حَ ـبَ صْ َأ      ا   ـيرِ ـثَ ا وَ دً يِ سَ  انَ ا كَ مَ دَ عْ بَ        

  :كذلك قوله

  )1(مْ ـلَ ظَ تَ يَ  مٍ ـاشِ غَ  نْ مِ  فٍ وْ خَ  ونَ دُ       اءٍ َـ خرَ وَ  ةٍ ـمَ ـيرِ كَ  اةٍ ـيَ حَ بِ 

، الحــــــــاكم، الخــــــــائف، الظــــــــالم( اآلتيــــــــةنالحــــــــظ الكلمـــــــات  األبيــــــــاتمـــــــن خــــــــالل هــــــــذه    
 إنســـــانوالغاشـــــم يـــــدالن علـــــى وجـــــود  ، فالظـــــالم)فاعـــــل(وزنجـــــاءت علـــــى  كلهـــــا )الغاشـــــم

 .والســـــيطرةموصـــــوف بـــــالتحكم  إنســـــانيـــــدل علـــــى  والحـــــاكم. موصـــــوف بـــــالظلم والعـــــدوان
كلمـــــة الخـــــائف فتـــــدل علـــــى وجـــــود شـــــخص موصـــــوف بـــــالخوف واالرتبـــــاك وانعـــــدام  اأّمـــــ

  .الشجاعة

  :في قوله "المؤنث"اعل ورد اسم الفكّما  

  )2(ناهُ لْ َأسَ ا م عَ  ةً بَ وِ جْ َأ ريدُ تُ        ةقَ ادِ صَ وهي  لتْ اَ عَ تَ  تٌ الَ اؤُ سَ تَ 

تـــــدل  فهـــــي .)قَ دَ َصـــــ( هـــــي اســـــم فاعـــــل مؤنـــــث، مـــــن الفعـــــل الثالثـــــي)صـــــادقة(فكلمـــــة   
  .واإلخالصعلى التساؤالت الموصوفة بالصدق 

 وٕابــــــدال بالفعــــــل المضــــــارع، اإلتيـــــانويصـــــاغ مــــــن الفعــــــل غيـــــر الثالثــــــي عــــــن طريــــــق ) 2
  :نحو قوله آخرهبل ق مضمومة وكسر ما االمضارعة ميمً حرف 

  ادٍ دَ سَ  َعَلى ينِ ـقِ يـَ الْ بِ  ين ِألَ      اءً رَ هُ  ْوالً قَ  ايً الِ ـبَ مُ  تُ سْ ولَ 

  ما يوم التنادي دراكأوما       عظيماا يوما مبارك تيَ تَ ًأ

  )3( دِ الفؤاَ  ِلُكل ُمَجاِهٍد َحي ًال      يلِ ا جَ حً ـصْ ـنُ  اغً ل بَ مُ  تُ يْ تَ َأ 

                                                           
  .17ص: لديوانا –) 1(
  .97ص :لمصدر نفسها –) 2(
  .76ص :المصدر نفسه –) 3(
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ــــــالِ مُ  (الفاعــــــل فأســــــماء    ــــــمُ  ك،بــــــارِ مُ  ي،ب ــــــك )  غبل ــــــر الثالثي،وذل  بإبــــــدالمــــــن الفعــــــل غي
ـــــ ـــــدل  الشـــــاعر مبـــــاالةفعـــــدم .اآلخـــــرقبـــــل  ا مضـــــمومة وكســـــر مـــــاحـــــرف المضـــــارعة ميًم ت

ـــــى الفـــــرح والســـــرور ،والجـــــرأةعلـــــى الثقـــــة  ـــــدل عل ـــــغ ،والمباركـــــة ت ـــــى غايـــــة  والتبلي  يـــــدل عل
يفتخـــــــر بـــــــذلك  أناســـــــتطاع  وجرأتــــــهفالشـــــــاعر بثقتـــــــه . واإلرشـــــــادمــــــا يـــــــود فيهـــــــا النصــــــح 

ــــــ ــــــذي حقّق    ه المجاهــــــد ولكنــــــه فــــــي نفــــــس الوقــــــت يقــــــدم لــــــه رســــــالة يبلغــــــه فيهــــــا النصــــــر ال
  .من فساد وتدهور وكساد ناآل عليههي  بالده مّما بإنقاذ مانيهوآعن رجائه 

   :اسم المفعول/ ب  

ــــــــة "هــــــــو          اســــــــم مشــــــــتق مــــــــن الفعــــــــل المضــــــــارع المتعــــــــدي المبنــــــــي للمجهــــــــول للدالل
اســـــم المفعـــــول  أنّ نا دفعنـــــد دراســـــتنا لهـــــذا الـــــديوان وجـــــ )1(".علـــــى مـــــن وقـــــع عليـــــه الفعـــــل

   :يلي بين القصائد التي وردت فيها هذه الصيغة ما ، ومنورد بنسب قليلة

ل الذي اشتق ـالفع
 منه

 دةــالقصي قـتاالسم المش هــوزن

 د عُ 

 ولعــمف

 معدود

إطاللة على الربيع 
 العربي

  مفقود  دَ قِ فُ 
  معقود  دَ قِ عُ 
  معبود  دَ بِ عُ 
  محمود  دَ مِ حُ 

 بَ كِ رُ 

 ولــمفع

وقفة تأملية في  مركوب
خمسينية عيد 

  مخزون  نَ زِ خُ  االستقالل

 لزمأُ 
على وزن مضارعه، 

 بإبدال حرف

 المضارعة ميما

 ملتزَ مُ 
وحدة العرب 

المسلمين بين 
  معتصَ مُ   اعتصم الفهم والتطبيق

                                                           
  .234، صالصرف التعليمي والتطبيقي في القرآن الكريم :تمحمود سليمان ياقو  –) 1(
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  التحم
  مضمومة وفتح ما قبل

 آخره
  ملتحَ مُ 

 قبلة وداع بالنعال امرجوم مفعول مَ جِ رُ 

 مَ ط حُ 

 على وزن مضارعه،
بإبدال حرف المضارعة 
ميما مضمومة وفتح ما 

 قبل آخره

 محط مُ 

 فهل من معتبر؟

  معظ مُ   مَ ظ عُ 
  محت مُ   مَ ت حُ 
  محر مُ   مَ ر حُ 
  مذم مُ   م ذُ 
  قاعل مُ   قَ ل عُ 
  ملث مُ   مَ ث لُ 
  مكر مُ   مَ ر كُ 

     

ومــــــن غيــــــر  الثالثــــــياســــــم المفعــــــول جــــــاء مــــــن الفعــــــل  أنســــــتنتج مــــــن هــــــذا الجــــــدول ن   
  :الشاعر مفعول كقولفمن الفعل الثالثي على وزن  .الثالثي

  ودُ قُ عْ ـمَ  لُ ذ ـال مَ الَ إِ وَ  ؟ةً اقَ فَ خَ    ا     نَ تـُ ايَ رَ  زِ العِ ى بِ رَ  تُ ى َال تَ مَ  ىَ إلِ 

  بودُ عْ مَ  ز العِ  بُ رَ  وَ ـهُ ، وَ ةٍ زِ عِ بِ         انَ رُ مُ أْ يَ اهللا  ينُ ، ودِ ياصِ وَ ى الن لَ عَ      

  دُ يشِ رْ تَ  يهِ فِ  سٍ رْ دَ لِ  يبُ جِ تَ سْ تـَ فَ      ا  نَ تَ مَ أُ  يخُ ارِ ي الت عِ ي تَ رِ عْ شِ  ِت يْ لَ  يا     

  )1( ودُ ـمُ حْ مَ  كَ شَ  ، الَ انَ قِ ي حَ فِ  تُ وْ لمَ اْ فَ         نْ ذَ إِ ا ــنَ يْ لَ عَ  رٌ بَ ا كِ ذَ  رَ يْ غَ  نْ كُ يَ  نْ إِ فَ   

ليشـــــــكل لنـــــــا  )، معبـــــــود، محمـــــــودمعقـــــــود(  فـــــــي هـــــــذا المقطـــــــع يتنـــــــاوب اســـــــم المفعـــــــول  
هــــــي وجـــــــود ذات وقـــــــع عليهـــــــا ) دمعقـــــــو ( اللــــــة اســـــــم المفعـــــــولدفنيـــــــة، ف أســـــــلوبيةظــــــاهرة 

   تــــــــدل  )المعبــــــــود(و.العربيــــــــة األمــــــــة، وقــــــــد يقصــــــــد الشــــــــاعر بــــــــذلك واالنغــــــــالق نعقــــــــاداال
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ـــــالموت التـــــي ) محمـــــود( كلمـــــة اأّمـــــ. وجـــــل علـــــى عبـــــادة المـــــولى عـــــزّ  فربطهـــــا الشـــــاعر ب
  .العربية لألمةلم يكن شعره درسا  إذتصير راحة له 

  :كقوله ثالثي،الومن الفعل غير   

  ؟مُ لتزَ مُ و مٌ تـْ ، حَ درٌ َـ قَ ه ن إِ  لْ َـ ه  ى    دَ مَ  لَ ـكُ  الَ طَ  اعٌ رـَ وصِ  رٌ احُ ـنَ تَ           

  ؟مُ رَ ـا جهَ ـيقُ بـِ طْ تَ  ةٌ دَ ـحْ وِ  اهَ نّ َأ مْ أَ     ؟رٌ صِ قِ  هِ ى بِ عَ وَ  لْ هَ  فِ لْ خُ ي الْ فِ  رُ ا السِ مَ     

  مُ ـصَ تَ عْ ـمُ اهللا  ينِ دِ  لُ صْ َأ هانّ ِألَ       تْ بَ جَ وَ  ةٍ دَ حْ ى وِ زَ غْ مَ  كُ رِ دْ ُـ ي لُ كُ ـالْ     

  )1( مُ ـحَ تَ لْ مُ  يهِ فِ  بٌ حُ وَ  دٍ صْ قَ  ُص الَ خْ إِ       هُ صُ قـُ نْ يَ  اهللاِ بِ  انـَ انُ يمَ إِ  نْ ـلكِ  

ورد اســـــــــم المفعـــــــــول فـــــــــي هـــــــــذا المقطـــــــــع مـــــــــن الفعـــــــــل غيـــــــــر الثالثـــــــــي  علـــــــــى وزن    
ــــل  المضــــارعةحــــرف  بإبــــدال مضــــارعه، فمــــن خــــالل . آخــــرهميمــــا مضــــمومة وفــــتح مــــا فب

ر الشــــــاعر عــــــن التفكــــــك والصــــــراع الحاصــــــل بــــــين العــــــرب المســــــلمين، ّبــــــعَ  الصــــــيغهــــــذه 
  .ديننا الحنيف يأمرنااالعتصام وااللتحام كما  إلىبذلك دعوتهم  وأراد

   :الصفة المشبهة/ ج  

معنــــــى  اســــــم مشــــــتق مــــــن الفعــــــل الثالثــــــي الالزم،للداللــــــة فــــــي موصــــــوفها علــــــى "هــــــي   
       الـــــــــذي يكتفــــــــــي بفاعلــــــــــه واليتعــــــــــدى  أي) 2(".ر مـــــــــرتبط بزمــــــــــان معــــــــــينثابـــــــــت فيــــــــــه غيــــــــــ

  :هم الصفات الواردة في الديوان سنستعرضها في هذا الجدولوأ. مفعول به إلى

 القصيدة قـاالسم المشت هـوزن

 زعيم فعيل
  سقوط العاهل

 المجنون
 غريب فعيل

 مليك فعيل

                                                           
  .57ص :الديوان –) 1(
، 2011، 1، طن، األردن، دار فــــي العلميــــة، عمــــافأضــــواء فــــي النحــــو والصــــر  :بــــديع علــــي محمــــد عــــوض اهللا –) 2(

  .254ص



"أمم ومهازل قمم سقوط" ديوان في الشعري الخطاب جماليات:          الثاني الفصل  

 

 -81 - 

 

  دليل  فعيل

  حقير  فعيل
  غرير  فعيل
  نصير  فعيل
  نذير  فعيل

  خضرْ أ  لــفعأ

 في خمسينية تأمليةوقفة   رحمان  فعالن
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  لعين  فعيل
أسفي على أرض 

  اليمن
  شديد  فعيل
  خرقاء  فعالء
  اءغرّ   فعالء
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 خضراء

لئن خسرنا مباراة 
رياضية فقد ربحنا روحا 

 وطنية

تحية إجالل وتقدير  طهور   فعول  
 النتفاضة الكرامة

   طريد         فعيل  
  

زنقة، زنقة، 
 نهاية لعقيد

 لئيم    فعيل

 بعيد    فعيل

 صديق   فعيل

 شهيد فعيل

 رــــأحق    لــفعأ
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 ريـــــ، غالصـــــفة المشـــــبهة أوزاننالحـــــظ مـــــن خـــــالل هـــــذا الجـــــدول تنوعـــــا واختالفـــــا فـــــي    
  .األخرىفي استعمال بعض منها على حساب  أفرطالشاعر  أنّ 

المــــــذكورة فــــــي القصــــــائد، ومــــــن النمــــــاذج الشــــــعرية التــــــي  األوزان أكثــــــروهــــــي  :فعيــــــل /1
  :وظف فيها الشاعر هذه الصيغة قوله

  بْر دْ أَ وَ  هُ نْ عَ  يعُ مِ جَ لى الْ وَ وتَ        يرٌ صِ نَ  اليْ هَ األَ ي فِ  زّ ا عَ مَ الَ طَ 

  ْر نذَ وَأ ارِ شْعُب ِبالدمَ دَد الا        هَ كً الَ هَ  رُ يَغرِ لْ ا كَ رَ دْ َأا مَ ينَ حِ 

  )1( ْر ثَ عْ بَ تَ و  هُ تَ حْ تَ  ُش رْ عَ ى الْ وَ هَ فَ     ا     كً لْ مُ  دْ جِ يَ  مْ لَ  يرَ نذِ ال  نّ َأ رَ يْ غَ   

، وصــــــــفالكلهــــــــا تــــــــدل علــــــــى ) فعيــــــــل( المشــــــــبهة هنــــــــا علــــــــى وزن اتجــــــــاءت الصــــــــف   
التشـــــاؤم النـــــذير فتـــــدل علـــــى  اأّمـــــعلـــــى الغـــــرور، والغرير  ،تـــــدل علـــــى االنتصـــــار فالنصـــــير

  ."القذافير معمّ "الشاعر في ذلك ينعت  وكان،

، منهــــا مــــا يــــدل علــــى اللــــون ومنهــــا مــــا يــــدل علــــى عيــــب :فعــــل مؤنثــــة فعــــالءأ /2
  :الشاعر ، كقولللصيغ الدالة على اللون النسبةبف

  )2(رٍ ـضَ خْ أَ  ٍب ي تَ ي كُ فِ  يَ حْ الوَ  لُ مِ حْ يا        يَ وِ يا سَ ـبِ نَ  هُ ــسَ ـفْ نَ  ىأَرَ  نْ مَ 

وهـــــو أحـــــد  )خضـــــرأ( الشـــــاعر قــــد اســـــتخدم كلمـــــة أنّ  ، نـــــرىفمــــن خـــــالل هـــــذا المثـــــال    
أمـــــا إذا بحثنـــــا .هـــــذا مـــــا يرمـــــز إلـــــى الطبيعـــــة والجنـــــةو  األلـــــوان الـــــذي يـــــوحي باالخضـــــرار،

  .عن داللته النفسية فنجده يبعث الهدوء واالنتعاش والراحة في النفس
ـــــى  اأّمـــــ  أولئـــــكفهـــــا الشـــــاعر علـــــى ظ، فقـــــد و مـــــا "عيـــــب"فيمـــــا يخـــــص الصـــــيغ الدالـــــة عل

  :، فبقولالذين يمقتهم األشخاص
  مودٍ ـخُ  دَ عْ بَ  ودَ عُ يَ  نْ ـلَ  هُ ـن َأ         نْ ــمِ ؤْ وتُ  ومِ لُ الظ  عُ رِ صْ ى مَ رَ تَ  يْ كَ   
  )3( حودِ الل  ِرَحاِب ي فِ  ءَ فْ الد  دَ جِ يَ          نْ َأ نْ مِ  قرْ حْ َأ ميِ ئِ ا اللذَ هَ  لُ ثْ مِ 

                                                           
  .24 ص :لديوانا -) 1(
  .21 ص :المصدر نفسه –) 2(
  .41 ص :المصدر نفسه  –) 3(
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  :وكذلك قوله  

  )1( حنْ اإلِ  عِ رْ ى زَ وَ ـي سِ رِ دْ        تَ َال  ءَ قارْ ـخَ  ةٍ اسَ يـَ سِ بِ 

" القــــــذافيب"وهــــــي عيــــــوب لحقــــــت ) وخرقــــــاء ر،قــــــحأ( :نحــــــو) لَعــــــفْ َأ( تجســــــدت صــــــيغة   
لفضـــــح شـــــاعر هنـــــا ليبـــــين الفســـــاد المنتشـــــر و ،ســـــاقها ال"عبـــــد اهللا صـــــالحعلـــــي "سياســـــة بو 

عبـــــد "وسياســـــة  .شـــــؤون الـــــبالد إدارةيحســـــن  الوبأنـــــه  ارةقـــــبالح هصـــــفي "فالقـــــذافي" ،هـــــؤالء
  .الظلم واالستبداد نشر تعرف سوى ينعتها بالخرقاء التي ال اهللا صالحّ 

  :الشاعر ، كقولومثالنا على ذلك :فعالن /3

  اهُ هوَ تَ  نِ مَ حْ الر ى دَ هُ  نْ عَ  ةً يدَ عِ ا      بَ هَ تَ ادَ عَ و سَ جُ رْ تَ  ةٍ مَ في أُ  رَ يْ خَ  الَ  

  )2( اهُ وَ لْ بَ  نُ مَ حْ الر ا هَ امَ ا سَ هَ ينِ دِ  نْ ا       عَ هً فَ سَ  تْ فَ نَ كْ تَ اسْ ا م لَ  ِب رْ العُ  ةُ م أُ فَ    

وهـــــــو كثيـــــــر ) رحمـــــــان( :نحـــــــو )فعـــــــالن( اســـــــتعمل الشـــــــاعر فـــــــي هـــــــذا المثـــــــال الـــــــوزن   
  .وجل وهذا الوصف مقصور على اهللا عزّ  .الرحمة

فــــــــي شــــــــعره الصــــــــفة  أدرجالشــــــــاعر قــــــــد  أنّ نســــــــتنتج  أنْ ا ســــــــبق ذكــــــــره يمكــــــــن ومّمــــــــ    
         أفــــــــــرطحيــــــــــث ) فعيــــــــــل( وزنعلــــــــــى ، وأكثــــــــــر الصــــــــــفات شــــــــــيوعا مــــــــــا كــــــــــان المشــــــــــبهة 

  .األخرىفي استعمالها على غرار الصفات 

ــــــــا علــــــــى      ــــــــد تعرفن ــــــــي  األوزان أهــــــــموهكــــــــذا نكــــــــون ق      الشــــــــاعر  أســــــــقطهاوالصــــــــيغ الت
 أهـــــــــم كتشـــــــــاف، الواألســـــــــماء األفعـــــــــالمعرفـــــــــة نســـــــــبة  اآلنوينبغـــــــــي لنـــــــــا . فـــــــــي ديوانـــــــــه

  .الكلماتتائر القابعة خلف س واإليحاءاتالدالالت 
  :وداللتها األفعالزمن  2/3

ـــــل الخـــــوض   ـــــان زمنهـــــا وداللتهـــــا،نعرج علـــــى مفهـــــوم  األفعـــــال إحصـــــاءفـــــي  قب وبي
  )3(."وجئ يجيء على معنى في نفسه مقترن بزمان كجاء و دلّ " الفعل وهو ما

                                                           
  .26ص :الديوان  –) 1(
  .100ص :المصدر نفسه  –) 2(
  .12 ص ،1ج ،جامع الدروس العربية: مصطفى الغالييني –) 3(
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ـــــــديوان   ـــــــد  "أمـــــــمســـــــقوط قمـــــــم ومهـــــــازل "وعنـــــــد دراســـــــتنا ل مـــــــن  أكثـــــــروجـــــــدنا الشـــــــاعر ق
الجـــــــــدول والمخطـــــــــط البيـــــــــاني  فلنتـــــــــابع ،خاصـــــــــة الفعـــــــــل الماضـــــــــي األفعـــــــــالاســـــــــتخدام 

  .األكبرلنتعرف على النسبة 

  :جدول يبين نسبة األفعال في الديوان

فعل 
 األمر

الفعل 
 المضارع

الفعل 
 الماضي

 القصائد

 فهل من معتبر؟ 43 23 0

 الفراعنة آخررحيل  11 22 0

 سقوط العاهل المجنون 38 20 0

 أسفي على أرض اليمن 24 19 0

 لحب للوطن اغتيالاجزاء  52 33 1

 قبلة وداع بالنعال 16 36 0

 الرجل األسود في البيت األبيض 15 21 0

 أسد علي وفي الحروب نعامة 36 30 6

 شيطان فوق الخيال 27 08 0

 زنقة، زنقة، نهاية لعقيد 16 11 0

  ماذا أصابكم يا قادة العرب  29  22  14
 جامحة في حاجة إلى عقول كابحة ثوارت 23 20 0

 إطاللة على الربيع العربي 30 20 0

 تحية إجالل وتقدير النتفاضة الكرامة 35 20 0

 غزة الجريحة بين ضمت جبان وآخر متواطئ 35 19 0

  وحدة العرب المسلمين بين الفهم والتطبيق 20 18 1
  صدق الوعد 24 20 1
  اختلفت فيه الموازين من لغزة عالم 24 25 0
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  كلمات جديرة باالحتفاء من قواميس العروبة 36 26 0
 تحية تقدير ألسطول الحرية 28 18 1

 حتى نغير ما بأنفسنا 25 31 1

 رسالة إلى مجاهد 18 30 4

 جاللك يا نوفمبر في الفؤاد 20 35 2

 وقفة إجالل لنشيد التحدي 12 11 1

 فقراء رغم أنوفهم أغنياء 29 22 3

 بين نارين 23 20 1

 صندوق الخيانة 23 18 4

 من وحي انتفاضة السكر و الزيت 27 19 4

 متى نعيد لشاهدتنا المدرسية مصداقيتها 21 31 2

 وقفة تأملية في خمسينية عيد االستقالل 44 48 0

 وطنية تحت رحمة األقدام 28 20 0

 من الضمائر ما يباع ويشترى 18 24 0

 ال للرؤوس ونعم لألرجل 30 38 3

 إطاللة من المريخ 25 19 0

2 25 21 
لئن خسرنا مباراة رياضية فقد ربحنا روحا 

 وطنية

 إصابة المرأة بأنفلونزا كرة القدم 13 18 1

 لعنة السماء 25 28 0

 المجموع 964 868 39

 النسبة 51.52٪ 46.39٪ 2.08٪
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الفعــــــل الطــــــاغي فــــــي الــــــديوان هــــــو 
حــــــــــوالي ثمانمائــــــــــة وثمانيــــــــــة ) %

ـــــــدل علـــــــى حصـــــــول عمـــــــل      كـــــــل فعـــــــل ي
جــــزاء الحــــب للــــوطن (نســــبة فــــي قصــــيدة 

  

  الُ ثَ مِ  هِ تِ امَ قَ تِ ي اسْ فِ  كَ لُ ثْ 

  تالُ القِ  الَ طَ  دْ وقَ  فْ عُ ضْ 

  الُ جالمَ  حَ سِ فُ  لْ ، بَ مُ نْ الغُ 

  .21، ص1،ج)ت.د(،)ط.د(دار المعارف، القاهرة، مصر،
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منحنى بياني يمثل النسب المئوية ل/فعال في الديوان
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الفعــــــل الطــــــاغي فــــــي الــــــديوان هــــــو  أنّ نســــــتنتج مــــــن خــــــالل الجــــــدول والرســــــم البيــــــاني 
%52،51(ـبــــــــــ الفعــــــــــل الماضــــــــــي والــــــــــذي قــــــــــدرت نســــــــــبته

ـــــــدل علـــــــى حصـــــــول عمـــــــل "الماضـــــــي هـــــــو  فعـــــــال، فالفعـــــــل) 868 كـــــــل فعـــــــل ي
نســــبة فــــي قصــــيدة  أعلــــىقــــد حقــــق و  هــــذا،)1("فــــي الــــزمن الماضــــي

  :استعماله أشكال، ومن )%5.39(وقد بلغت نسبة

  

ثْ ا        ومِ عً بْ طَ  تَ مْ رُ وكَ  اعةً جَ شِ  تَ عْ ضَ رَ 

ضْ تَ  مْ ولَ         نٍ طَ وَ  يرِ رِ حْ ي تَ فِ  دَ هْ الجُ  تَ لْ َبذَ 

الغُ  انَ ا         وحَ حً تـْ ر اهللا فَ صْ ـنَ  ا جاءَ م ولَ 

                                         

دار المعارف، القاهرة، مصر، النحو الواضح،: علي الجارم ومصطفى أمين

المضارع ا6مر

46,39

2,08

ا6فعال

منحنى بياني يمثل النسب المئوية ل/فعال في الديوان  

الماضي 

المضارع

ا6مر

الثاني الفصل  

  

ــــــاني    نســــــتنتج مــــــن خــــــالل الجــــــدول والرســــــم البي
الفعــــــــــل الماضــــــــــي والــــــــــذي قــــــــــدرت نســــــــــبته

868(نوســـــــتي

فــــي الــــزمن الماضــــي
وقد بلغت نسبة) اغتيال

  :قول الشاعر

                                                          

علي الجارم ومصطفى أمين –) 1(

الماضي 

المضارع
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  مالُ وَ  اهٌ جَ : عٍ امِ ـطَ مَ  يقُ رِ بَ          الً ـصْ أَ  يكَ رِ غْ يُ  نْ كُ يَ  مْ ولَ  تَ ففْ عَ 
  )1( الُ نَ يُ  َض رَ غَ  ، الَ اهللا هِ جْ وَ لِ         يدٍ هِ ـهد جَ ـن جُ مِ  تَ ـمْ دَ ا قَ مَ فَ 

     والتأســــــــفكســــــــب الــــــــنص نوعــــــــا مــــــــن التحســــــــر الماضــــــــية هنــــــــا أ األفعــــــــالتــــــــواتر 
 قــــد حــــنّ  الشــــاعر أنّ ويبــــدو  ،واأللــــم ممــــا جعلــــه ينــــبض بــــالحرن ،علــــى مــــا فــــات وانقضــــى

  اآلنفمــــــا يشــــــاهده  ذكر تواضــــــعه وكرمــــــه،،عنــــــدما تــــــ"بوضــــــياف"بطــــــوالت الراحــــــل  إلــــــى
      التنقيــــــــب  إلــــــــىمعاكســــــــة تمامــــــــا عمــــــــا كــــــــان عليــــــــه الوضــــــــع مســــــــبقا دفعــــــــه  أشــــــــياء مــــــــن

   .اللحظات الجميلة إعادةفي طيات الماضي عله يستطيع 
     ). ٪46.39(المرتبــــــــة الثانيـــــــة بنســــــــبة فـــــــي عـــــــن الفعــــــــل المضـــــــارع فقــــــــد جـــــــاء أمـــــــا

ــــــي قصــــــيدة أشــــــكالومــــــن  ــــــول الشــــــاعر ف ــــــي هــــــذا الــــــديوان ق ــــــةوقفــــــة ( اســــــتخدامه ف     تأملي
  ):في خمسينية عيد االستقالل

  عاهُ نْ ى وتَ وِ رْ ا تَ مَ بِ  وبَ لُ ي القُ ــِـ مدْ ا       تُ هَ عِ لَ طْ ـمَ  لِ ي كُ ا فِ نـَ تُ افَ حَ ي صَ ذِ فَ 
  اهُ تَ عْ أَ  يرِ دِ خْ الت  سِ وْ هَ  نْ عَ  يكَ اهِ نَ       رمٍ ى حلَ عَ  وانٌ دْ ـوعُ  بٌ هْ ونَ  لٌ تْ قَ 

  اهُ نَ يْ تَ َأ ايمَ ، فِ انَ تِ رَ ـيسِ  حُ الَ صْ إِ   ا    يً جِ تَ رْ مُ  تَ يْ دَ بْ َأا مَ  النْقدِ  نَ مِ  يبِ سْ حَ 
  ناهُ دْ قَ فَ  دٍ شْ رُ  نْ مِ  نِ طَ لوَ لِ  انَ كَ  ما      هِ بِ  يدُ عِ تـَ سْ نَ  يتِ أـْ يَ سَ ا ـمً وْ يَ  لّ عّ لَ 

  هُ الَ يْ لَ  ب الص  ب حُ  رِ ائِ زَ الجَ  ب حُ  دنا      ُـ ائِ رَ  انَ كَ  نْ إِ ا نَ زُ جِ ـعْ يُ  ءَ يْ شَ َال       
  )2( هُ اياطَ ـعَ  نْ مِ  يسٍ ِـ فونَ  هِ سِ ـفْ نَ بِ   ا      يً ضَ ـتَ رْ مُ  يدُ فِ ، يُ اهَ قا بِ ـشْ عِ  يمُ هِ يَ       

ـــــــرهنـــــــا      األحـــــــداثتناســـــــب  المضـــــــارعة، ألنهـــــــا األفعـــــــالالشـــــــاعر مـــــــن اســـــــتخدام  أكث
ــــــــا نتعــــــــايش  ــــــــنص حركــــــــة وحيويــــــــة تجعلن     والوقــــــــائع الحاصــــــــرة والحاليــــــــة كمــــــــا تكســــــــب ال

    .باالنتصارات غدا جديدا مشرقا ومملوءاً  اللحظات وننتظرمع تلك 
 األخــــــرى باألفعــــــالفكانــــــت نســــــبته ضــــــئيلة جــــــدا مقارنــــــة  األمــــــربخصــــــوص فعــــــل  اأّمــــــ 

 ،قصـــــيدة فقـــــط) 18(ثمانيـــــة عشـــــر حضـــــوره فـــــيوقـــــد ســـــجلنا ) %08،2(حيـــــث قـــــدرت ب
ووظفــــه الشــــاعر رغــــم قلتــــه لمســــاندة الفعلــــين .األخــــرىفــــي القصــــائد   بينمــــا غــــاب تمامــــا 

   :كما في قوله) الماضي والمضارع( السابقين

                                                           

  .28ص :الديوان –) 1(
  .100 - 99ص :المصدر نفسه –) 2(



"أمم ومهازل قمم سقوط" ديوان في الشعري الخطاب جماليات:          الثاني الفصل  

 

 -88 - 

 

  بدِ ِـ في الكَ  ب ـالحُ  يلُ لِ دَ  دِ الَ ى البِ ذَ أَ       تْ لَ عَ جَ  ةٍ ـم أُ  نْ مِ  وابُ جَ عْ اوا فَ بُ جَ عْ تَ  ن إ 

  دِ لَ ل في الوَ رجْ ال  ينُ هِ رَ  دِ َال البِ  بّ حُ      تْ ـعَ ضَ وَ  ةٍ م ِمْن أُ  وابُ جَ عْ افَ وا بُ جَ عْ تَ  أو

  )1(دٍ هِ تـَ جْ مُ  لُ كُ  تْ صَ قْ َأفَ  سِ و ؤُ الرُ  نَ مِ       تْ ئَ رِ بَ  ةٍ م ِمْن أُ  وابُ جَ عْ َفاوا بُ جَ عْ تَ  أو  

فـــــي هـــــذا المقطـــــع نـــــرى الشـــــاعر يعاتـــــب النـــــاس علـــــى اهتمـــــامهم بالتفاهـــــات واعتبارهـــــا    
يتوســـــط  األمـــــرلوجـــــدنا فعـــــل  األبيـــــاتالنظـــــر جيـــــدا فـــــي هـــــذه  أمعنـــــا فإذارمـــــزا للوطنيـــــة،

ــــــين ــــــدل) المضــــــارع والماضــــــي(الفعل ــــــى أن  وهــــــذا مــــــا ي ــــــك عل ــــــة مــــــن ذل ــــــه غاي الشــــــاعر ل
 ويـــــأمرهميخاطـــــب النـــــاس  وبـــــاألمر ،الراهنـــــة األحـــــداثفهـــــو بالمضـــــارع يكابـــــد  ،التوظيـــــف

مضـــــت  أحـــــداثبالماضـــــي فهـــــو يخبرنـــــا عـــــن  أمـــــامـــــن غفلـــــتهم،  يســـــتفيقوا نْ بـــــأ )عجبـــــواا(
  .في هذا النص أسلوبيةج الزمني هو ما شكل لنا سمة وهذا التماز .وانتهت

  

  

  :األسماءداللة  2/4

ـــــة التطـــــرق قبـــــل   ـــــديوان البـــــد  ألســـــماءالدالل مفهـــــوم  إلـــــىنشـــــير  أنْ  أوالفـــــي هـــــذا ال
ـــــى معنـــــى فـــــي نفســـــه مـــــن غيـــــر  مـــــا دلّ "فهـــــو  ،االســـــم ولقـــــد كـــــان  )2(".زمنبـــــ شـــــعارإعل

  :اآلتيهذا ما سنحاول اكتشافه من الجدول و حضور مكثف وواضح  لألسماء

تواتر عدد 
 األسماء

 القصائد
تواتر عدد 
 األسماء

 القصائد

 اسما 125
غزة الجريحة بين صمت جبان 

 متواطئ وآخر
 فهل من معتبر؟ اسما 114

                                                           
  .109ص:الديوان –) 1(
، 1، ج1998، 1ط الســعودية،بريدة، ، دار المســلم،دليــل الســالك إلــى ألفيــة ابــن مالــك: عبــد اهللا بــن صــالح الفــوزان –) 2(

  .24ص
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 الفراعنة آخررحيل  122 وحدة العرب المسلمين بين الفهم 149

209  
 

 136 صدق الوعد
سقوط العاهل 

 المجنون

123 
من لغزة في عالم اختلفت فيه 

 الموازين
95 

رض أعلى  أسفي
 اليمن

106 
كلمات جديرة باالختفاء من 

 قواميس العروبة
139 

جزاء الحب للوطن 
 اغتيال

 قبلة وداع بالنعال 76 الحرية ألسطولتقدير  تحية 185

 181 بأنفسناحتى نغير ما  129
في  األسودالرجل 

 األبيضالبيت 

  155  نوفمبر في الفؤاد جاللك يا  193
علي وفي  أسد

  الحروب نعامة
  شيطان فوف الخيال  95  لنشيد التحدي إجاللوقفة   82

  زنقة،زنقة،نهايةلعقيد  92  أنوفهمفقراء رغم  أغنياء  114

  106  بين نارين  97
قادة  يا أصابكمماذا 

  العرب؟

  157  صندوق الخيانة  132
في جامحة  ثورات

عقول  إلىحاجة 
  كابحة

  156  من وحي انتفاضة السكر والزيت  160
على الربيع  إطاللة

  العربي

  وتقدير إجالل تحية  151  متى نعيد لشهادتنا  121

 240 من المريخ إطاللة 112
في خمسينية  تأمليةوقفة 

 االستقالل عيد
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93 
لئن خسرنا مباراة رياضية فقد 

 ربحنا روحا وطنية
178 

وطنية تحت رحمة 
 األقدام

 108 كرة القدم بأنفلونزا المرأة إصابة 68
 من الضمائر ما
 يباع ويشتري

 162 لعنة السماء 147
للرؤؤس ونعم  الأ

 األرجل

 المجموع 4969

 النسبة 72.64%

 -جدول يوضح عدد األسماء في الديوان-

وتســــــــع مائــــــــة  آالف أربــــــــعبلــــــــغ عــــــــددها  ســــــــماءاأل أن مــــــــن خــــــــالل الجــــــــدول نســــــــتنتج    
الشـــــاعر قـــــد نـــــوع  أنوهـــــذا يعنـــــي ) %72.64(نســـــبةب أياســـــما  )4969(وتســـــعة وســـــتين 

    وخيــــــــر مثـــــــــال ، لجمـــــــــودالتـــــــــي تــــــــوحي بالثبـــــــــات والســــــــكون وا لألســــــــماءفــــــــي اســـــــــتخدامه 
  :على ذلك كقوله

  رَع◌ْ األَ  ودِ ــهُ اليَ  ُس جْ رِ  كِ ابَ صَ َأ         نْ كُ يَ  إن ىدَ ـهُ الْ  ُض رْ َأ ينُ طِ سْ لَ فِ 

  فْر ذَ  كٍ ـــسْ مِ كَ  كِ ينِ بَ  نْ مِ  تْ رَ جَ          اءٍ مَ دِ  رِ هْ ـطُ بِ  ورٌ هُ طَ  ِت نْ َأفَ 

  )1( ْر غَ الصّ  مَ غْ رَ  ةِ ــامَ رَ الكَ  وزُ مُ رُ           مْ ا هُ ابً بـَ شَ  يكَ هللا فِ ى اَ عَ رَ   

، وهــــذا مــــا يعكــــس أســــماءفقــــط وبــــاقي الكلمــــات كلهــــا  أفعــــالنالحــــظ هنــــا وجــــود ثالثــــة    
مـــــن المســـــميات التـــــي تحمـــــل دالالت  أكثـــــر؛ فكلمـــــا زاد انفعالـــــه .نفســـــية الشـــــاعر المنفعلـــــة

  .من روعه تهدئلمشتعلة وقد انيرانه  تطفئمختلفة قد 

عبــــــر  وذلــــــك ،اســــــتعماله كثــــــر أيهمــــــالمعرفــــــة  واألســــــماء األفعــــــالوســــــنجري مقارنــــــة بــــــين 
  :اآلتيالمخطط 

                                                           
  .109 ص :الديوان –) 1(
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التـــــــــــي  األســـــــــــماءنســـــــــــبة  فـــــــــــي 
 ،)%27.35(األفعـــــــالنســـــــبة  ا فـــــــي
غالبـــــا مـــــا تـــــوحي  فاألســـــماء منهمـــــا،

فتــــدل  األفعــــال اأّمــــ. غيــــر المتجــــددة
وهـــــذا مـــــا يخـــــالف الوقـــــائع التـــــي يتحـــــدث عنهـــــا 

بالـــــدالالت  ى ثـــــريٌ المســـــتوى الصـــــرفي مســـــتوً 
تجعـــــل مـــــن الـــــنص  وأســـــماء أفعـــــال

تتجســــد فيــــه الجملــــة  آخــــرعــــالم  
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ا6سماء

72,64

27
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 ارتفاعـــــــــــافمـــــــــــن خـــــــــــالل الرســـــــــــم البيـــــــــــاني نالحـــــــــــظ 
ا فـــــــيوفـــــــي مقابـــــــل ذلـــــــك نـــــــرى انخفاضـــــــ) 72.64%

منهمـــــا،ل يـــــز حســـــب طبيعـــــة كـــــيالتم وقـــــد يكـــــون ســـــبب ذلـــــك
غيــــر المتجــــددة الثابتــــة واألحــــداثبالثبــــات والجمــــود وهــــذا مــــا يتوافــــق 
وهـــــذا مـــــا يخـــــالف الوقـــــائع التـــــي يتحـــــدث عنهـــــا  لألمـــــلعلـــــى التجـــــدد والحركيـــــة وتســـــعى 

   .متحجرة متأزمةوقائع  

المســـــتوى الصـــــرفي مســـــتوً  ن إ :علـــــى مـــــا تقـــــدم يمكـــــن القـــــول
أفعـــــالمختلفـــــة ومتنوعـــــة مـــــن  ىنـــــبُ تتـــــوفر فيـــــه 

 إلــــىوهــــذا مــــا يحيلنــــا . خليطــــا ممزوجــــا بالحيويــــة والثبــــات
  .االسمية والفعلية وهو عالم النحو

ا6فعال

27,35

ا6سماء وا6فعال

منحنى بياني يمثل النسب المؤية ل/سماء وا6فعال في الديوان  

ا6سماء 

ا6فعال

الثاني الفصل  

فمـــــــــــن خـــــــــــالل الرســـــــــــم البيـــــــــــاني نالحـــــــــــظ     
72.64(بلغـــــــت

وقـــــد يكـــــون ســـــبب ذلـــــك
بالثبــــات والجمــــود وهــــذا مــــا يتوافــــق 
ـــــة وتســـــعى  علـــــى التجـــــدد والحركي

 هاألنّ الشاعر 
علـــــى مـــــا تقـــــدم يمكـــــن القـــــول وبنـــــاءً    

تتـــــوفر فيـــــه  واإليحـــــاءات
خليطــــا ممزوجــــا بالحيويــــة والثبــــات
االسمية والفعلية وهو عالم النحو

ا6سماء 

ا6فعال
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  ):النحوي( المستوى التركيبي /3

 بـــــهاألدبـــــي، و يعمـــــل المســـــتوي النحـــــوي علـــــى معالجـــــة البنيـــــة التركيبيـــــة فـــــي الـــــنص      
عـــــرف قواعـــــد يُ  :ي اصـــــطالح العلمـــــاء هـــــوفـــــ فـــــالنحو".عـــــرف صـــــواب الكـــــالم مـــــن خطـــــأهيُ 

بعــــض  إعــــرابحصــــلت بتركيــــب بعضــــها مــــن  التــــيالكلمــــات العربيــــة  أواخــــر أحــــوالبهــــا 
  )1(".وبناء ما يتبعهما

   فالجملــــــــة ".الجملــــــــة"وهــــــــو  الّ أالدراســــــــة النحويــــــــة  ميــــــــدان ؛وســــــــنتناول فــــــــي هــــــــذا المجــــــــال
ـــــــي عـــــــرف النحـــــــ ـــــــذي يتركـــــــب مـــــــن كلمتـــــــين :"اةف ـــــــر أوالكـــــــالم ال ـــــــى مفيـــــــد  أكث ـــــــه معن ول

ـــــــــة فعليـــــــــة"و"جملـــــــــة اســـــــــمية" :وهـــــــــي نوعـــــــــان)2(،"مســـــــــتقل ،وهمـــــــــا بـــــــــدورهما يمكـــــــــن "جمل
  :نوعين إلىتصنيفهما 

،وهـــــذا مـــــا سنوضـــــحه فـــــي المخطـــــط )بســـــيطة ومركبـــــة(وفعليـــــة ،)بســـــيطة ومركبـــــة(اســـــمية 
  : اآلتيالتشجيري 

  الجملة االسمية     الجملة الفعلية              

  

  بسيطة    مركبة                ةبسيطة     مركب            

   :الجملة الفعلية 3/1

الفعــــــل  ، أومــــــن الفعــــــل والفاعــــــل تألفــــــتمــــــا "هــــــي  ، أودئت بفعــــــلوهــــــي كــــــل جملــــــة ُبــــــ  
  ) 3( ."الفعل الناقص واسمه وخبره أوونائب الفاعل 

مـــــن جملـــــة بســـــيطة  "أمـــــمســـــقوط قمـــــم ومهـــــازل "وقـــــد تنوعـــــت الجملـــــة الفعليـــــة فـــــي ديـــــوان 
  .جملة مركبة إلى

                                                           

  .6،ص)ت.د(،)ط.د(، ن، لبناتالكتب العلمية، بيرو  ر، داربيةالقواعد األساسية للغة الع: أحمد الهاشمي –) 1(
  .83، ص1998، 2، طر، مصةالمعرفة الجامعية، اإلسكندري ر، داالتطبيق النحوي: عبده الراجحي –) 2(
  .604 ص ،3ج ،جامع الدروس العربية: مصطفى الغاليينى –) 3(
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ــــــة البســــــيطة  ) أ     )1( ".خبــــــر واحــــــد أومــــــا كانــــــت حــــــول حــــــدث واحــــــد "وهــــــي  :الجمل
  : التي ترددت فيها في هذا الديوان األنماطومن بين 

  .المفعول به + الفاعل + الفعل :األولالنمط 

  :وله صور عديدة منها

   .مفعول به +فاعل +فعل  :األولىالصورة 

  :اآلتية باألمثلةويمكن التمثيل لها 

  الُ ــتَ القِ  الَ طَ  دْ وقَ  فْ عُ ضْ تَ  مْ ولَ       نٍ ـــطَ وَ  يرِ رِ حْ في تَ  دَ هْ جُ الْ  تَ لْ ذَ بَ 

  :وكذا قوله

  )2( الُ ـثَ مِ  هِ تِ امَ قَ تِ ي اسْ فِ  كَ لُ ثْ ا      ومِ عً بْ طَ  تَ مْ رُ وكَ  ةً اعَ جَ شَ  تَ عْ ضَ رَ  

 تتعــــــدى )، كرمــــــتَ ، رضــــــعتَ بــــــذلتَ ( ماضــــــية أفعــــــالوالثــــــاني  األوليوجــــــد فــــــي المثــــــال   
       وقـــــــــد يكـــــــــون غـــــــــرض الشـــــــــاعر . )، شـــــــــجاعة، طبعـــــــــاالجهـــــــــد( :لمفعـــــــــول واحـــــــــد نحـــــــــو

 .ثـــــر وقـــــوة المفعــــــولأهـــــو تبيـــــان ) التـــــاء( ضـــــميرا متصــــــال وجعلـــــه الفاعـــــل إضـــــمارمـــــن 
 هــــــذا ويبــــــين لنـــــا كــــــم كـــــان ،"بوضـــــياف"ل الشـــــاعر يعبــــــر عـــــن شــــــهامة وشـــــجاعة الراحــــــف

  .واالحتقارالرجل مستقيما ال يعرف الظلم 

  .إليهمضاف  + مفعول به + فاعل +فعل  :الصورة الثانية

  :ومثالنا على ذلك قول الشاعر

  )3( مْ حط ينا مُ هِ ا مَ دَ غَ  ٍب عْ شَ  الُ حَ         مْ ز َأوتَ  هُ جَ وْ َأ مُ ـلْ الظ  غَ ـلَ بَ 

  :اآلتيعبر المخطط  أكثروسنوضح هذا المثال 

                                                           
  .21، ص3،1997مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط النحو الشافي،: محمد حسني مغالسة –) 1(
  .28ص: الديوان –) 2(
  .15ص: نفسهالمصدر  –) 3(
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  إليهالمضاف   الفعل       الفاعل       المفعول به    

  

 الهاء              جَ أوْ             الظلمُ بلغ          

 ، ومســـــــاندةالكـــــــالم إتمـــــــاملتعمـــــــل علـــــــى  اإلضـــــــافةوظـــــــف الشـــــــاعر فـــــــي هـــــــذا المثـــــــال   
  .المفعول به على وصف حالة الظلم التي يعاني منها الشعب 

  .مفعول به+جار ومجرور+فاعل+فعل :الصورة الثالثة

  :ويتجلى ذلك،نحو قول الشاعر

  )1( اادً ـسفَ  ايمً ظِ ا، عَ قً مَ حْ ، أَ اقً رَ خْ َأ       اجً هْ نَ  ةِ اسَ ـيَ للس  رُ الغِ  طَ ط خَ 

    ، )الغــــــر(وفاعلــــــه) طخّطــــــ(فــــــي هــــــذا البيــــــت جملــــــة فعليــــــة بســــــيطة تتكــــــون مــــــن فعــــــل   
      بعـــــــــد ذلـــــــــك نالحـــــــــظ فصـــــــــال بـــــــــين الفاعـــــــــل والمفعـــــــــول، بتقـــــــــدم الجـــــــــار والمجـــــــــرور  ثـــــــــم

حتقــــار الشــــاعر وازدرائــــه لسياســــة وداللــــة هــــذا التركيــــب تعكــــس مــــدى ا.علــــى المفعــــول بــــه
  .بن والفسادالج

  .جار ومجرور +إليهمضاف  +مفعول به +فاعل +فعل :الرابعةالصورة 

  :نحو قول الشاعر

  )2( مْ زَ هْ تُ  حيةُ ى الضّ رَ نَ  دْ لما قِ ثْ مِ          امٍ زـَ نهإل هُ ـــسفْ نَ   عبُ ْـ الش  مَ لَ سْ أَ 

    

  

زمنـــــــه فهـــــــو  أمـــــــا) المســـــــاالست(وهـــــــو يـــــــدل علـــــــى حـــــــدث) ســـــــلمأ( فالعنصـــــــر اللغـــــــوي   
) ســـــــلم الشـــــــعبأ:(فعنـــــــدما نقـــــــول).الشـــــــعب( هنـــــــا تجســـــــد فـــــــي كلمـــــــة ، والفاعـــــــلالماضـــــــي

                                                           
  .38ص :الديوان –) 1(
  .16ص: المصدر نفسه –) 2(

مفعول  فعل
 به  

مضاف       فاعل
 إليه

جار        
 و مجرور
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         لــــــــــذلك ارتــــــــــأى الشــــــــــاعر  الكــــــــــالم نــــــــــاقص وغيــــــــــر مفهــــــــــوم، نّ نالحــــــــــظ بــــــــــأ ونســــــــــكت،
ولكنـــــه رأى  ه يزيـــــد الكـــــالم وضـــــوحا،اســـــتدعاء المفعـــــول بـــــه المتصـــــل باإلضـــــافة عّلـــــإلـــــى 

ا زاد الجملـــــــة تبعهمـــــــا بجـــــــار ومجـــــــرور مّمـــــــم الكـــــــالم فأفيهمـــــــا عـــــــدم المقـــــــدرة علـــــــى إتمـــــــا
   .انفعال مشهد الهزيمة واالستسالمدالليا فالشاعر يصور لنابكل  اأمّ .اا وفهمً تناسقً 

  .فاعل  +فعل  :النمط الثاني

  :أبرزهاورد هذا النمط حسب صور 

  )ضمير متصل( فاعل +فعل :األولىالصورة 

  :، قولهومثال ذلك

  يادِ ي وزَ ي ه رَ بُ وحُ  تُ يْ تَ أَ  ى      دَ فْ ا المُ نَ نُ طِ وْ مَ  اقِ مَ عْ َأ نْ ومِ 

  )1( ادٍ نَ  لِ في كُ  رٍ هَ ظْ مَ  ةُ ادَ ِعبَ        اهُ وَ هَ  نْ مَ مِ  انَ أَ ا ـومَ  تُ ـيْ تَ َأ  

 ورود الفعــــــــلوالثــــــــاني، األولفــــــــي البيتــــــــين ) فاعــــــــلال+فعــــــــلال(التــــــــركيبين فــــــــي  ظُ ِحــــــــالَ نُ   
          ومـــــــــن الناحيـــــــــة الدالليـــــــــة نـــــــــرى .اء الفاعـــــــــلمـــــــــع اتصـــــــــاله فـــــــــي بتـــــــــ) تُ تْيـــــــــَأ(الماضـــــــــي

  .تتعلق به أحداثالشاعر يفصح عن  أنّ 

  .جار ومجرور + )ضمير متصل(فاعل + فعل :الصورة الثانية

  :كقوله

  )2( الُ نَ ا يُ قً ، حَ ةٍ بَ وَ ثُ مَ  رِ يْ خَ لِ        لٌ هْ َأ تَ نْ وَأ يمِ عِ الن  ىإلَ  تَ دْ لَ خَ 

ــــى هــــذا الفاعــــل فــــي هــــذه الجملــــة ضــــميرا متصــــال بالفعــــل    ــــخَ (يتجل جــــار با مــــويلحقه) دْ َل
   ،ويتمنـــــــى لـــــــه "بوضـــــــياف"وهنـــــــا الشـــــــاعر يرثـــــــي .الغايـــــــةومجـــــــرور للداللـــــــة علـــــــى انتهـــــــاء 

  .النعيم أهليكون من  أن

                                                           
  .75ص :الديوان –) 1(
  .30ص :المصدر نفسه –) 2(
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  .حال +جار ومجرور +فاعل + فعل :الصورة الثالثة

  :كقول الشاعر

  )1(اامً كَ آَ ا مرً اِ غَ  لُ يْ ى الس رَ ا      وجَ امً ظَ عِ  ورِ رُ الش بِ  لُ يْ الكَ  حَ فَ طَ 

، الماضــــــــــــــــيللداللــــــــــــــــة علــــــــــــــــى ) طفــــــــــــــــح(فــــــــــــــــي هــــــــــــــــذا المثــــــــــــــــال يظهــــــــــــــــر الفعــــــــــــــــل   
) اعظاَمـــــــــ(والحـــــــــال) بالشـــــــــرور(الشـــــــــاعر الجـــــــــار والمجـــــــــرور ويوظـــــــــف،)الكيـــــــــلُ (وفاعلـــــــــه
الســـــوري ومـــــدى  معانـــــاة الشـــــعبوالشـــــاعر يعبـــــر عـــــن .حالـــــة الكيـــــل أكثـــــر عـــــن لتوضـــــيح

ــــه، كأســــهمجــــاء اليــــوم الــــذي فــــاض  أنْ  إلــــىاحتمــــالهم للظلــــم والهــــوان  الحــــرب  فــــأعلنوا في
  .ضد هذا الطغيان والمواجهة

جـــــار  + )1(جـــــار ومجـــــرور + )ضـــــمير متصـــــل(فاعـــــل + فعـــــل :ةالصـــــورة الرابعـــــ
  .)2(ومجرور

  :ومثالنا على ذلك قول الشاعر

  )2(الُ مَ تِ ا اكْ هَ بُ قُ عُ يَ  اكَ وَ عْ ى دَ سَ عَ          ءٍ الَ ي وَ فِ  عِ مُ جَ الت  إلى تَ وْ عَ دَ 

  :اآلتيوسنعمل على توضيح تلك الصورة عبر المخطط 

  )2(الجار والمجرور)        1(الجار والمجرور  الفعل    الفاعل     

 في والءٍ    التجمع                  إلى            تَ        دعوْ 

ــــــة مــــــرتين لتتضــــــح بنيــــــة    ــــــى توظيــــــف شــــــبه الجمل عمــــــل الشــــــاعر فــــــي هــــــذا المثــــــال عل
  .فأكثر أكثرفكلما زاد استعماله للمتممات،زاد المعنى وضوحا  .الكالم

مضــــاف  + )1(إليــــهمضــــاف  +جــــار ومجــــرور + فاعــــل + فعــــل :الصــــورة الخامســــة
  ).2(إليه

  :ف الشاعر هذه الصورة في قولهظو 

                                                           
  .35ص :الديوان –) 1(
  .29ص:  المصدر نفسه –) 2(
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  )1(يدُ لِ قْ تَ  قُ مْ ا الحُ ذَ وهَ  ،هُ و ؤُ رَ مْ تَ واسْ            مْ هِ ـسِ ـفُ نْ َأ اءِ ذَ ـيإِ في  بُ رَ ـالعَ  نَ ـن فَ تَ      

  2مضاف إليه   1مضا ف إليه   جارومجرور   فاعل+فعل

يــــــر للتعب مـــــرتين متتـــــاليتين، اإلضـــــافةالشـــــاعر اســـــتعمل  أنّ مـــــن هـــــذا المثـــــال  نســـــتنتج   
  .العرب اإلخوةعن مشهد المواجهة والتصدي بين 

  :الجملة الفعلية المركبة/ب

   أكثــــر أومــــن جملــــة  أكثــــرثناياهــــا علــــى  فــــي مــــا كانــــت تشــــتمل"هــــي  فالجملــــة المركبــــة   
  )2( ."من فكرة

  :اآلتية األنماطولو بحثنا عن هذا النوع في ديوان شاعرنا لوجدناه ينطوي على 

  .جملة فعلية + جملة فعلية :األولالنمط 

  :ومن صوره

جــــار  + مفعــــول بــــه+ )ضــــمير متصــــل(فاعــــل + فعــــل( جملــــة فعليــــة :الصــــورةاألولى
  .)جار ومجرور+مفعول به+ضمير مستتر+فاعل+فعل( جملة فعلية +ومجرور

  :الشاعر كقول

  )3(اامً قَ سِ  ونَ يتُ ـبِ يَ  امٍ ئـَ لِ  نْ مِ        اهَ ـيرِ عْ تَ  ةٍ سَ كْ نَ  نْ ا مِ هَ وْ مَ وحَ 

مركبـــــة مـــــن فعـــــل  األولـــــىنالحـــــظ فـــــي هـــــذا المثـــــال وجـــــود جملتـــــين فعليتين،فالجملـــــة     
  ، بينمـــــــا يتجســـــــد المفعـــــــول بـــــــه )واو الجماعـــــــة(ماضـــــــي  فاعلهـــــــا ضـــــــمير متصـــــــل وهـــــــو 

ـــــــة الثانيـــــــة فتتكـــــــون مـــــــن الفعـــــــل المضـــــــارع اأّمـــــــ ).الهـــــــاء(فـــــــي الضـــــــمير المتصـــــــل  الجمل
والمفعـــــــول بـــــــه جـــــــاء ضـــــــميرا  ،)هـــــــي(فاعلهـــــــا جـــــــاء ضـــــــميرا مســـــــتترا تقـــــــديره ) تعتـــــــري(

    صـــــــرالعنامـــــــن الجملتـــــــين هـــــــو تماثـــــــل  ومـــــــا نســـــــتنتجه  ،)الهـــــــاء(متصـــــــال بالفعـــــــل وهـــــــو

                                                           
  .46ص :الديوان –) 1(
  .21، صالنحو الشافي :محمد حسني مغالسة –) 2(
  .37ص :الديوان –) 3(



"أمم ومهازل قمم سقوط" ديوان في الشعري الخطاب جماليات:          الثاني الفصل  

 

 -98 - 

 

 عــــن مقاومــــة الشــــعب للفســــاد  دالليــــا فالشــــاعر يــــتكلم  اأّمــــ. والثانيــــة األولــــىالجملــــة  فــــي
  .والعلل الطاغية على بالدهم 

 +فعــــــل( ج فعليــــــة+ومجرورجــــــار )+ضميرمتصــــــل(فاعــــــل +فعــــــل :الثانيــــــةالصــــــورة 
  ).إليهمضاف  + مفعول به +ضمير مستتر +فاعل

 :قوله ومثالنا على ذلك،

  )1(بُ صَ عَ َلَها مْ هُ  لٍ هْ َأ ةٍ دَ جْ نَ  هِ جْ ي وَ ا        فِ هَ رَ ابِ عَ مَ  تْ د سَ  ةٍ ارَ جَ  نْ مِ  تُ بْ جِ عَ 

  :يوضح لنا ذلك اآلتيلمخطط او 

  إليه مضاف  به فاعل   مفعول   التأنيثتاء   فعل جار ومجرور   فعل    فاعل 

  ها       معابرَ   ضمير مستترْت         سدّ  من جارة           تُ    عجبْ 

          )هي(تقديره                                              

اللجـــــوء  أرادوافعنـــــدما  ،غـــــزة أهـــــالييتعجــــب الشـــــاعر هنـــــا مـــــن قســـــوة المصـــــريين علـــــى    
  . األبوابفي وجوههم  أغلقوا إليهم

ـــــة الصـــــورة ـــــة :الثالث ـــــةجمل ـــــل( فعلي + جـــــارومجرور ) + متصـــــل ضـــــمير(فاعـــــل+فع
  .)) ضمير مستتر( فاعل+فعل(جملة فعلية )+سوف(سابقة +به مؤخرمفعول 

  :كقوله

  )2(لُ الَ ـالجَ  يَ قِ ا بَ مَ  رُ كْ ى الذ قَ بْ ى       ويَ نَ فْ يَ  فَ وْ سَ  ِجْسًما كَ نْ مِ  وابُ اصَ أَ 

بواســـــــــطة  ، وذلـــــــــكنالحـــــــــظ هنـــــــــا وجـــــــــود عمليـــــــــة فصـــــــــل بـــــــــين الجملتـــــــــين الفعليتـــــــــين   
منـــــك  أصـــــابوا(األولـــــىفـــــي الجملـــــة  وتـــــأخيرنالحـــــظ وجـــــود تقـــــديم  ، كمـــــا)ســـــوف(الســـــابقة
ـــــــــدم الجـــــــــار والمجـــــــــر ) جســـــــــما ـــــــــى المفعـــــــــول بـــــــــهبحيـــــــــث يتق        رض الشـــــــــاعر وغـــــــــ. ور عل
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ا يبــــــرز لنــــــا مــــــدى وفــــــاء هــــــو الداللــــــة علــــــى المســــــتقبل البعيــــــد، مّمــــــ)ســــــوف(مــــــن توظيــــــف
  .تذكره مدى الحياة  إلىالشاعر وحبه للراحل بوضياف وهذا ما دفعه 

  .جملة فعلية + المصدرية) ما( + جملة فعلية:الرابعة الصورة

 :اآلتيومثال ذلك سنوضحه في المخطط 

  فاعل  +فعل    +المصدرية   )ما(  +فاعل     +فعل  

  

  بقى      الجاللُ   ما                      يبقى      الذكرُ 

  )2(فعلية جملة)                              1(جملة فعلية

ـــــــال أ    ـــــــنســـــــتنتج مـــــــن هـــــــذا المث ـــــــّن ـــــــين مفصـــــــولتين ب ـــــــين فعليت " مـــــــا"ـه مركـــــــب مـــــــن جملت
  .اإلنسانمات  إن و الزمن والمراد من البيت خلود الذكرىالمصدرية الدالة على 

  .جملة حالية + جملة فعلية :النمط الثاني

  :لهذا النمط في الديوانة ومن الصور الموجود  

ــــه+ جــــار ومجــــرور) +ضــــمير مســــتتر(فاعــــل+ فعــــل/ 1 ــــة + مضــــاف إلي ــــة حالي    جمل
  ).خبر +مبتدأ  + واو الحال( 

  :قول الشاعر ومثالنا على ذلك

  )1(مَـ لعْ وهو يَ  غيرهِ بِ  تْ ن غَ وتَ ا          اهً فَ سَ  ىنَ غَ تَ  دْ قَ  )هُ الَ يْ لَ بِ  (مْ كَ 

  :يلي وسنوضح ذلك في ما
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  و         هو            يعلم  ه                 بغيرِ            تْ تغنّ    

  

  خبر منفصل      ضمير واو الحال  جار      مضاف     فاعل  + فعل   
  )جملة فعلية()        مبتدأ( إليه                         ومجرور               

  

  حاليةجملة      جملة فعلية                                        

، )جملــــة اســـــمية(و) جملــــة فعليــــة(نســــتنتج مــــن هــــذا المخطــــط أنــــه مركـــــب مــــن جملتــــين  
ـــــة حاليـــــة مكونـــــة مـــــن  األصـــــل وهـــــذه الجملـــــة االســـــمية هـــــي فـــــي ورد ضـــــميرا  مبتـــــدأجمل

مــــن هــــذا  غــــرض الشــــاعر نّ أويبــــدو ) يعلــــم(ومــــن خبــــر جــــاء جملــــة فعليــــة) هــــو(منفصــــال
  .كمالتوظيف هو السخرية والته

  .جملة اسمية + جملة فعلية :النمط الثالث

  :وهيهناك بعض الصور الواردة لهذا النمط في الديوان 

ــــة/1 ــــة  جمل ــــول (فعلي ــــل الق ــــة )+جــــار ومجــــرور)+ضــــمير مســــتتر( الفاعــــل+فع جمل
أداة نــــداء +محــــذوف الفعــــل (جملــــة فعليــــة+ )مضــــاف إليــــه+خبــــر +مبتــــدأ(اســــمية

  ).منادى+

  :نحو قوله

  )1( يادِ نَ ا يُ حبً ى نَ ضَ ن قَ مَ  لةُ ساَ رِ       ايً وفِ  ايَ  كَ ادُ هَ ِـ ج هُ لَ  ولُ قُ َأ

  :وتتجلى تلك الصورة في

  

  وفيا         رسالةُ    ك      يا   له            جهادُ        أقولُ 
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  منادى     خبر مؤخر   نداء أداةمبتدأ      فعل     جار ومجرور   

، واســــــمية، جملــــــة فعليــــــة(نالحــــــظ مــــــن هــــــذه الجملــــــة المركبــــــة مــــــن ثــــــالث جمــــــل وهــــــي   
كمـــــا نالحـــــظ  ،)أنـــــا(ـوغيـــــاب فاعلـــــه المقـــــدر بـــــ )أقـــــول(بفعـــــل القـــــول ابتـــــدأت هـــــاأنّ .)وفعليـــــة

ــــة القــــولوجــــود عمليــــة فصــــل حــــدثت بــــي ــــين جمل ــــا جهــــادك يــــا(ن فعــــل القــــول وب مــــن ) وفي
علـــــى ) رســـــالة(الخبـــــر  تـــــأخروالمـــــتمعن فـــــي هـــــذه الجملـــــة يـــــرى  .ل الجـــــار والمجـــــروربـــــق

، )يـــــــا(النـــــــداء أداةالثالثـــــــة المتكونـــــــة مـــــــن  لجملـــــــةا عليـــــــهبينمـــــــا تقـــــــدمت  ،)جهـــــــادُ (المبتـــــــدأ
 فداللــــــة هــــــذا التركيــــــب تظهــــــر  .)أنــــــادي(تقــــــديره  افعلهــــــا محــــــذوفويبقــــــى ) وفيــــــا(والمنــــــادى

  .يناديه باسم النضال والوفاءو والمناداة، فالشاعر يخاطب المجاهد  خباراإلفي 

ـــة / 2 ـــة فعلي ـــول (جمل ـــل الق ـــل+(اســـم موصـــول)+ضـــمير متصـــل(فاعـــل +فع جـــار +فع
  ).خبرها+ اسمها + إّن (جملة اسمية )+ ومجرور

  :نحو فول الشاعر

  )1(دِ الَ ـالبِ  رُ يْ ي خَ تـِ يَ غْ وبُ  تُ يْ تَ َأ      ي  ـن إِ فَ  مْ كُ لَ  بُ ـيطِ يَ ا مَ وا ولُ قُ 

  :نالحظ في هذا المثال وجود جملة مركبة من   
واو ( ضـــــمير متصـــــل ، والفاعـــــل)قولـــــوا( تتركـــــب مـــــن فعـــــل القـــــول :جملـــــة فعليـــــة -1

  ).الجماعة
محـــل  الـــذي فـــيبمعنـــى  )مـــا(تتكـــون مـــن اســـم موصـــول :جملـــة صـــلة الموصـــول -2

  ).ما( للمبتدأ رفع خبرفي محل  )يطيبُ ( الفعلية ، والجملةرفع المبتدأ
، توكيــــديفيــــد ال وهــــي حــــرف مشــــبه بالفعــــل) إنّ ( الناســــخ :جملــــة اســــمية منســــوخة -3

  ).أتيتُ ( ملة الفعليةالج ، فخبرها)الياء( واسمها
ة المنســــــوخة بواســــــطة ه وقــــــع فصــــــل بــــــين جملــــــة صــــــلة الموصــــــول والجملــــــّنــــــأونالحــــــظ 

وعــــدم مباالتــــه  وٕاصــــراره جرأتــــهفالشــــاعر فــــي ذلــــك يــــود التعبيــــر عــــن  .والمجــــرورالجــــار 
   .بالناس
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   :الجملة االسمية 3/2

ـــــة أو ) 1(،"وخبـــــر مبتـــــدأمـــــا كانـــــت مؤلفـــــة مـــــن "وهـــــي        .باســـــم بتـــــدأتاهـــــي كـــــل جمل
  .بسيطة ومركبة "أممسقوط قمم ومهازل "وقد وردت الجملة االسمية في ديوان 

  :االسمية البسيطة الجملة/أ

 األنمــــــاط إلــــــىويمكننـــــا تصــــــنيف مـــــا ورد مــــــن الجمــــــل االســـــمية البســــــيطة فــــــي الـــــديوان   
  :اآلتية

  ).مفرد( إليهالمسند  + )مفرد( المسند : األولالنمط 

 + للمبتــــــدأوفقــــــا  تــــــأتيالجملــــــة تخلــــــو مــــــن المتممــــــات بمعنــــــى  نّ أيفيـــــد هــــــذا الــــــنمط 
الجملــــــــة  نّ أوجـــــــدنا  "أمــــــــمســـــــقوط قمــــــــم ومهـــــــازل "الخبـــــــر ولكـــــــن عنــــــــد دراســـــــتنا لــــــــديوان 

ــــــــهمســــــــند  :غلــــــــب حاالتهــــــــا جــــــــاءت تحتــــــــوي علــــــــىاالســــــــمية فــــــــي أ  + مســــــــند + إلي
  :اآلتيةمن خالل الصور  إليهوهذا ما سنشير .متمم

  .إليهمضاف  + )مفرد(خبر + )مفرد(مبتدأ :األولىالصورة 

  :الشاعروتتجلى هذه الصور في قول 

  )2( يد يدُ دِ شَ  ياضِ القَ  ، وهُ نْ مِ  ٍب رَ هْ مَ  نْ مِ         مْ كُ ل َس يْ لَ  لِ دْ العَ  مُ وْ يَ ، فَ مْ تُ يْ َأبَ  نْ إِ فَ 

  مضاف إليه+ خبر+ مبتدأ 

المعـــــرف  المبتـــــدأمـــــن  ، تتـــــألفنالحـــــظ فـــــي هـــــذا المثـــــال وجـــــود جملـــــة اســـــمية بســـــيطة   
 ).يـــــد(لفظـــــة إلـــــىوهـــــو مضـــــاف  )شـــــديد:(نحـــــونكـــــرة ، والخبـــــر )القاضـــــي( :نحـــــو )ــــــــلا( ـبـــــ

يتصـــــف بالعـــــدل وهـــــو مـــــا يـــــدعوا إلـــــى المســـــاواة  القاضـــــي نّ أيـــــدل علـــــى  اإلســـــنادوهـــــذا 
  .واإلنصاف
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ــــــدأ : الثانيــــــة الصــــــورة ــــــرد( خبــــــر) + منفصــــــلضمير ( مبت + جــــــار ومجــــــرور+  )مف
  .مضاف إليه

  :الشاعرنحو قول  
  )1(ْر فَ ذَ  كِ سْ كمِ ك نِ يْ بَ  نْ مِ  تْ رَ جَ          اءٍ مَ دِ  رِ هْ طُ بِ  ورٌ هُ طَ  تَ أنْ فَ 

الخبــــر جــــاء كلمــــة مفــــردة  ، بينمــــا)أنــــت(فــــي هــــذه الجملــــة ضــــميرا منفصــــال تــــدأبالمورد    
) دمــــــــاء( إليــــــــه ، والمضــــــــاف)بطهــــــــر(عــــــــن المتممــــــــان الجــــــــار والمجــــــــرور اأّمــــــــ) طهــــــــور(

  .أكثرفيعمالن على توضيح المنعوت ووصفه 
  ).مفرد(خبر +اسم  + ناسخ :النمط الثاني

  :صور هذا النمط ترددا أكثرومن      
  ).مفرد( خبرها + اسمها + إنّ  :األولىالصور 

  :وتواترت  هذه الصورة في مواضع عدة، كقوله    
  )2( مْ ـلَ سْ يَ  فَ وْ سَ  بأنه ومايَ  نّ ظَ           مٍ ـيعِ زَ  لِ كُ ـــلِ  ةٌ رَ بْ عِ  اهَ ن إِ       

  :أيضاقوله كو 
  )3(دٌ ـيفِ مُ  دٌ جْ وَ  هُ ظُ عْ وَ  غٌ لِ ابَ         يعٌ ظِ فَ  اةِ غَ الطُ  عُ رَ صْ مَ  هُ ن إِ        

و الثـــــــاني جملتـــــــين كالهمـــــــا اســـــــمية، دخـــــــل عليهمـــــــا ناســـــــخ  األولنـــــــرى فـــــــي المثـــــــالين   
ضـــــميرا متصـــــال ) نّ إ(ففـــــي الحـــــالتين ورد اســـــم  )ه مصـــــرعّنـــــإ(و ،)بـــــرةع هـــــانّ إ(نحـــــو ) نّ إ(

 أداة) نّ إ( أنّ وبمــــــــا  ).ومصــــــــرعٌ  ،عبــــــــرةٌ (بينمــــــــا ورد الخبــــــــر مفــــــــردا نحــــــــو ،)الهــــــــاء(وهــــــــو
  .الظالمينيؤكد على نهاية  إذننصب وتوكيد، فالشاعر 

  
  :الجملة االسمية المركبة /ب

  :اــأنماطه أهمومن      
  .)شبه جملة أوجملة فعلية ( المسند + إليهالمسند : األولالنمط  

  ":أممسقوط قمم ومهازل "ومن صوره في ديوان    

                                                           
  .51ص: الديوان –) 1(
  .17:نفسه ص المصدر –) 2(
  .41المصدر نفسه ص  –) 3(
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  ).حال + مفعول به + فاعل + فعل( خبر + مبتدأ: األولىالصورة 

  :ومثالنا على ذلك قول الشاعر

  )1(امً آشَ  يدُ رِ تُ  ةٌ هَ جْ وِ  تْ وَ تَ واسْ              اابً هَ تِ الْ  بوعَ رُ ال  تْ مّ عَ  ةٌ رَ وْ ثَ 

  :يأتيويمكننا توضيح هذا التركيب فيما  

  رـــبــالخ                          مبتدأــــــال

    

  ثورة

  الحال  المفعول به         الفاعل        التأنيثتاء    الفعل                  

                        االتهابً           الربوع َ   ضمير مستتر           تْ     ـ  عم  
  )يـه(قديرهت       

  

  ةــــــجملة فعلي                

ـــــــ ثـــــــورةٌ (فالجملـــــــة     ـــــــ الربـــــــوعَ  تْ عم ـــــــة اســـــــمية خبرهـــــــا جـــــــاء جملـــــــة فعليـــــــةج) االتهاًب . مل
نــــــراه  إذ، فــــــأكثر أكثــــــر المبتــــــدأوهــــــدف الشــــــاعر مــــــن ذلــــــك التركيــــــب هــــــو تكثيــــــف داللــــــة 

  .يتحدث وبكل حرارة عن اندالع الثورة وحماسها

+ جـــــار ومجـــــرور+ فاعـــــل+فعـــــل(خبـــــر)+منفصـــــلضـــــمير (مبتـــــدأ :ة الثانيـــــةالصـــــور 
  ).حال+مضاف إليه 

  :كقوله ومثالنا على ذلك

  )2(اامَ وَ دَ  دْ هْ جُ  لِ كُ ى بِ عَ سْ يَ  وَ وهُ          وِ دُ عَ ـال دَ ائِ ـكَ مَ  ِديرُ ـتَ  يْ كَ 

                                                           
  .35ص :الديوان –) 1(
  .37ص :المصدر نفسه –) 2(
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       مركبـــــــــة ) ادواَمـــــــــ هـــــــــو يســـــــــعى بكـــــــــل جهـــــــــدٍ ( :تظهـــــــــر الجملـــــــــة االســـــــــمية فـــــــــي قولـــــــــه   
والتــــي جــــاءت خبــــرا  ،جملــــة كبــــرى اســــمية تتوســــطها جملــــة صــــغرى فعليــــة مــــن جملتــــين؛

  .وداللة الجملة االسمية في هذا المثال هي التشجيع و المساندة ).هو(للمبتدأ

  .حال + إليهمضاف  )+شبه جملة(خبر + مبتدأ: الصورة الثالثة

  :هذه الصورة، قول الشاعر أمثلةومن   

  )1(يبِ جَ عَ وا اكِ البَ  انِ حَ تِ ي امْ فِ  اهَ جُ وْ وَأ      ةخَ ارِ صَ  مِ لْ العِ  اِب حَ ي رِ فِ  ةٌ انَ يَ خِ 

  :هذه الصورة من خالل هذا المخططوسنوضح عناصر 

  خيانة              في رحاب             العلم             صارخة

  حال          إليهمضاف )       شبه جملة(خبر             مبتدأ

ــــــة)خيانــــــة(مفــــــردا جــــــاء المبتــــــدأ هنــــــا     ــــــر جــــــاء شــــــبه جمل  ، بينمــــــا)فــــــي رحــــــاب(، والخب
غــــــرض  أنّ ويبــــــدو ).صــــــارخة(الحــــــال ، وفــــــي)العلــــــم(إليــــــهفــــــي المضــــــاف المــــــتمم يظهــــــر 

و الخبـــــر وحـــــدهما فـــــي هـــــذه  المبتـــــدأ نّ أل .الكـــــالم إتمـــــامالشـــــاعر مـــــن زيـــــادة المـــــتمم هـــــو 
 كــــــــان بطريقــــــــة واضـــــــحة، لـــــــذلك وٕارســـــــالهاالجملـــــــة  امإتمـــــــالحالـــــــة غيـــــــر قـــــــادرين علــــــــى 

  .في القوة والوضوح أهميته إبراز منه لمتمم يتطلب احتياجهما

  .)جملة فعلية(خبر + اسم + ناسخ: النمط الثاني

  :قول الشاعر ومثالنا على هذا النمط    

  )2(ودٍ جُ سُ ـلِ  ةً ن ظَ مَ  اهُ رَ َأ ين إِ         اـهَ رُ مْ َأ لُ صِ فْ يَ  يعُ بِ طْ الت  والَ  ال كَ 

ــــــــت عليهــــــــا      ــــــــي هــــــــذا المثــــــــال جملــــــــة اســــــــمية دخل ــــــــرى ف ــــــــد أداةن      فعملــــــــت ) نّ إ(التوكي
الشـــــاعر  أرادفهنـــــا  .اســـــمها، ورفعـــــت الثـــــاني ويســـــمى خبرهـــــاويســـــمى  األولعلـــــى نصـــــب 

                                                           
  .94ص: الديوان –) 1(
  .59ص: المصدر نفسه –) 2(
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ـــــة فعليـــــة(وصـــــف الخبـــــر بمركـــــب  ـــــيس بمفـــــرد؛ )جمل ـــــة  ول  إيحـــــاءاتليضـــــفي علـــــى الجمل
  .داللية متنوعة وهو ما ال يؤديه الوصف المفرد

والصــــــــــــور للجملــــــــــــة الفعليــــــــــــة  األنمــــــــــــاط أهــــــــــــمكــــــــــــان هــــــــــــذا بصــــــــــــفة عامــــــــــــة عــــــــــــن     
والشـــــيء الالفـــــت ". أمـــــمســـــقوط قمـــــم ومهـــــازل "فـــــي ديـــــوان ) البســـــيطة والمركبـــــة(واالســـــمية

ملتـــــــين لتوافــــــــق لالنتبـــــــاه ضـــــــمن هـــــــذه الدراســـــــة هـــــــو تركيــــــــز الشـــــــاعر علـــــــى هـــــــاتين الج
ــــــــع وتغيرهــــــــا، واالســــــــمية لثبــــــــات  األوضــــــــاع الضــــــــطرابفالفعليــــــــة . طبيعتهمــــــــا مــــــــع الواق

ــــــائع، وهــــــذا ال األمــــــور  وتجــــــددا  أمــــــاليشــــــكل لنــــــا " الفعليــــــة واالســــــمية"تعــــــانق مــــــابين والوق
  .في الواقع المعيش وهو ما ينشده الشاعر

  :المستوى الداللي/4

ــــــــ إذا     ــــــــد وجّ كّن ــــــــى دراســــــــة الصــــــــوت، ا فــــــــي المســــــــتوى الصــــــــوتي ق ــــــــا عل ــــــــا اهتمامن        هن
لنـــــا البنيـــــة الصـــــرفية،وفي المســـــتوى النحـــــوي درســـــنا الجملـــــة وفـــــي المســـــتوى الصـــــرفي حلّ 

    علـــــــى معـــــــاني الكلمـــــــات  أكثـــــــرفـــــــي هـــــــذا المســـــــتوى ســـــــنركز  نـــــــافإنّ الفعليـــــــة واالســـــــمية، 
  .الحقول و العالقات الداللية التي وظفها الشاعر في ديوانه أهممع استخراج 

  :الدالليةالحقول  4/1
مجموعـــــة مـــــن الكلمـــــات تـــــرتبط :"بأنـــــهالحقـــــل الـــــداللي " احمـــــد مختـــــار عمـــــر"يعـــــرف 

 وقــــــد تنوعــــــت الحقــــــول الدالليــــــة )1(".يجمعهــــــا لفــــــظ عــــــامدالالتهــــــا، وتوضــــــع عــــــادة تحــــــت 
       ت التـــــــي عبـــــــرت عنـــــــه،ا لروافـــــــد المفـــــــرداتبعـــــــ" أمـــــــمســـــــقوط قمـــــــم ومهـــــــازل "فـــــــي ديـــــــوان 

ـــــــوطن  المأســـــــاةعـــــــن تلتقـــــــي جميعهـــــــا فـــــــي التعبيـــــــر  إذ والواقـــــــع المريـــــــر الـــــــذي يعيشـــــــه ال
  :هم هذه الحقول هيأو . األخيرة اآلونةالعربي في 

  :حقل الحرب و الموت 4/1-1
والوقــــائع، وبمــــا  األحــــداثمحــــور فــــي الــــديوان كلــــه فهــــو مســــرح  أهــــميمثــــل هــــذا الحقــــل    
      ارتأينـــــــــاالمـــــــــوت، وقـــــــــد  إلـــــــــىالحـــــــــروب تشـــــــــهد الصـــــــــراعات والتنـــــــــازع فهـــــــــي تـــــــــؤدي  أنّ 
  :األتيوسنتعرف على ذلك من خالل الجدول . في حقل واحد جمعهما إلى

                                                           
  .79، ص2006، 6 ط، رعالم الكتب الحديث، القاهرة، مص علم الداللة،: أحمد مختار عمر –) 1(
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 الدالة على الحرب و الموت األلفاظحقل 

قبره  –عدو   –قذائف   –خود  –جثة 
العنف  – األحالف - جيش –انفجار  –
 األرواح –يزهق  –خصم  - الشغب –
الجريمة  –دماء   –حروبا  –الجريح  –

   قصف  –الشهيد  –لهب  –عبيدا  –
هزيمة   -الفداء –تضحية  –الضحايا  –

       –جهاد  –مجاهد  –عبوة  –النحب 
 مفرقعات –كفاح 

 موت – السجين – السجون – أبرياء
 الضحية -حصار - عداء – الطغاة
 الرعية –عميال  –حرقا  –نهبا  - اعتقال

   عسكر – جندا – حصار – خراب -
  صواريخ -هالكا -الرصاص -القنابل -

 – اغتيال -الكفن – المنية - ثورة -
-تحرير -فقيد -نضال -قاتل - القتيل

 جثمانه -نعشك -المنفى -القتال
    

فهــــــا الشــــــاعر  ظالدالــــــة علــــــى الحــــــرب و المــــــوت التــــــي و  األلفــــــاظيبــــــين هــــــذا الجــــــدول     
فداللـــــة الحـــــرب تعبـــــر عـــــن البقعـــــة الســـــوداء التـــــي تـــــوحي بالصـــــراع والـــــدمار . فـــــي ديوانـــــه

  :والقتل وهذا ما يسبب الموت، فالشاعر يقول

  بُ رَ كَ و الْ  اءُ زَ رْ األَ ا هَ بِ  تْ ـالَ وَ تَ  نْ ا مَ يَ       بُ جَ عَ  اهَ رُ مْ َأ نْ مَ  ايَ ) ةزَ غَ (لَ وْ ا هَ يَ       

  اوْ بُ َأدَ  مْ ـكَ وَ  .اخً ـرياِ وَ صَ  اوهَ رُ طَ مْ أَ فَ ا      هَ تـَ احَ سَ  ل ـشَ  ارٍ صَ حِ وا بِ فُ تَ كْ يَ  مْ لَ 

 !بُ جَ ـعَ لَ  هُ ن إِ  ،اٌس نَ أُ  امِ ـكَ الرُ  تَ حْ تَ   ا   هَ نُ كُ سْ يَ  ضِ قاَ نْ اْألَ  ةٌ دَ لْ بَ  تْ دَ ى غَ تَ حَ  

  بُ رِ طَ ضْ تَ  فِ ـصْ القَ  يدِ دِ ـشَ بِ  اهَ ضُ رْ وَأ      ةً َـ بهَ لـْ ا مُ ارً ي نَ لِ طَ ـصْ ا تَ هَ اؤُ مَ سَ      

  )1(بُ طَ عَ  مْ هُ الَ ى طَ عَ رْ ى وصَ حَ رْ جَ  نَ يْ وبَ     ∗∗∗∗اـبً حْ ى نَ ـضَ قَ  ولٍ تُ قْ مَ  نَ يْ بَ  اهَ لُ هْ وَأ     

كـــــــام، ، الر األنقـــــــاضصـــــــواريخا،  أمطروهاهول،حصـــــــار،( األلفـــــــاظفـــــــي هـــــــذه  فالمتأمـــــــل  
يجـــــدها تـــــوحي بمعـــــاني الحـــــرب ) ، جرحـــــى، صـــــرعىملهبـــــة، القصـــــف،مقتول، نحبـــــاً  ،نـــــارا

غــــــــزة الجريحــــــــة التــــــــي تــــــــئن تحــــــــت  أهــــــــاليوهــــــــي تعكــــــــس حيــــــــاة . والمعانــــــــاةو الــــــــدمار 
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عـــــنهم بكلمـــــات حزينـــــة  ريشـــــعر بهـــــم، ويعبـــــ أن إالّ ، ومـــــا كـــــان علـــــى الشـــــاعر األنقـــــاض
. ن العربــــــــي النــــــــائم كــــــــي يســــــــاعدهم ويســــــــاندهم فــــــــي محنــــــــتهم هــــــــذههــــــــا تحــــــــرك الكيــــــــاعلّ 

ـــــاءوالشـــــاعر  ـــــدمار والهـــــالك لـــــم يجـــــد ســـــوى لغـــــة مشـــــحونة بـــــاآلالم  أثن وصـــــفه لمشـــــهد ال
  .وهذا ما يدعى بعالم الحزن

  :حقل الحزن 4/1-2

ـــــد تنوعـــــت       ، ممـــــاوعبـــــارات الحـــــزن و العـــــذاب و التشـــــاؤم فـــــي هـــــذا الـــــديوان ألفـــــاظلق
وهــــــذه . األبــــــدانعليــــــه مســــــحة رهيبــــــة حزينــــــة، تــــــرتج لهــــــا النفــــــوس وتقشــــــعر لهــــــا  أضــــــفى
  : سنوضحها في هذا الجدول األلفاظ

 الدالة على الحزن األلفاظحقل 
 - رحيال -العار -إذالل -الجور
-همكم - مضايقات -ماس- انتقام
واقع  -كابوس -عجز - الشؤم -إيذاء
- صرخة – جرح -األنين - الم -مر

- حداد – ذكرى – محبط -الذعر
 المأساة - أسفي - طعنة -خيبة

–الهوان –الخسف –محطم – لمالظ
 مهشم – هول -قهر - الرعب – العذاب

 األذية – الذل – خوف – انهزام - شقي-
- غدر – مصيبة – الدمن -المحن -

- عزاؤك -كئيبا -  وحدة  – الضالل
  انتكاسة – الفراق -الوداع -ارتحال

   

الشـــــاعر قـــــد قـــــام بتوظيـــــف عبـــــارات الحـــــزن  نّ الجـــــدول نســـــتنتج بـــــأمـــــن خـــــالل هـــــذا     
ــــب، للداللــــة علــــى الضــــغوطات النفســــية  إلــــىو الظلــــم والفــــراق جنبــــا  واليــــأس  المتأزمــــةجن

  :يقول إذ

 َأ، وتَ هُ ـجَ وْ َأ لمُ ـَبلَغ الظ َـ حا مُ ينً هِ ا مَ دَ غَ  ٍب عْ شَ  الُ حَ        مَ ز مْ ط  

  )1( مْ ظ عَ ُـ الم اِب ذَ ـعبالْ  هُ ال وَ وَت◌َ         ومٌ لُ ظَ  انُ وَ هَ والْ  َخْسفُ ال هُ امَ سَ   
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 الهـــــــوان، الخســـــــف، م،محطـــــــ مهينـــــــا، ،التـــــــأزم الظلـــــــم،( فالشـــــــاعر فـــــــي هـــــــذه العبـــــــارات  
ن يعكــــــس حجــــــم معانــــــاة مــــــن ذلــــــك الوضــــــع المــــــزدري والمــــــتعفّ ) مالعــــــذاب المعظــــــ ظلــــــوم،

  :ونراه يكتب بنغمة حزينة باكية، كما في قوله. الذي تعيشه الشعوب

  )1(الُ هَ يُ  بٌ رْ تُ  هِ ـانمَ ثْ ى جُ لَ عَ       مٍ هْ شَ  اقُ رَ ، فُ اقُ رَ فـُ ال ز عَ  مْ كَ فَ  

ـــــىالـــــذي دفعـــــه  ،"بوضـــــياف" يشـــــتعل الشـــــاعر ويـــــزداد حرقـــــة علـــــى فـــــراق    مصـــــارعة  إل
  .والتوجع الشديد على فقدانه األلمويالت 

والشــــــيء الالفــــــت لالنتبــــــاه هــــــو اســــــتمراره فــــــي الكتابــــــة بلغــــــة حزينــــــة فــــــي كامــــــل الــــــديوان 
  . العربية األمةالتي تعيشها  األوضاعبسبب تلك 

  :اإلنسانحقل  4/1-3

وحقـــــــــل  األعضـــــــــاءحقـــــــــل :"حقلـــــــــين فـــــــــرعيين همـــــــــا إلـــــــــىقمنـــــــــا بتقســـــــــيم هـــــــــذا الحقـــــــــل   
  :وهذا ما سنمثله في هذين الجدولين ،"الشخصيات

  

  

  .األعضاءحقل : األولالجدول 

– شفاه  -  عين – وريد – دم
 أدمغة –عضدي – لسان -نادالز 

–  مـف - األقدام -لجْ الر 

- القلب – عقل – رقاب– وجه – نيابأ
– جسما – يدا – كيان -شعر -الصدر
 – حشاءاأل – نفأ - القلوب – جسدا
 الرأس  -الثغور   –ياديكم أ

  

ـــــاظيوضـــــح هـــــذا الجـــــدول     ـــــى  األلف ـــــة عل ـــــي وظفهـــــا الشـــــاعر  اإلنســـــان أعضـــــاءالدال الت
) الـــــــخ... والعــــــين واألنــــــفكـــــــالفم ( خارجيــــــة أعضــــــاءفــــــي هــــــذا الــــــديوان، فتنوعـــــــت بــــــين 
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 أشــــــــــكالومــــــــــن ). الـــــــــخ... قلــــــــــوبوال دمغــــــــــةكالوريــــــــــد و الكبـــــــــد واأل(داخليــــــــــة  وأعضـــــــــاء
  :قول الشاعر ،استخدامه

  )1(لُ الَ  كَ وَال  اكَ رَ عَ  مٌ وَال َسأْ       خا    يْ شَ  لِ مْ الش  عِ مْ جَ لِ  ادً يَ  تَ دْ دَ مَ  

  :وكقوله

  )2(بٌ هَ لَ  مْ هُ الَ طَ  أو. ةٌ وَ بْ عُ  مْ هُ يْ لَ عَ        رتْ ـَـ جَ فَ ا انْ بمَ رُ  نٍ يْ عَ  ةِ شَ مْ رَ  لِ ي كُ فِ      

  :أيضاوكقوله 

  )3(دِ جَ مْ اْألَ ا دَ الفِ  انُ سَ لِ  لُ ـظ يَ  ِذي           ال  )يدِ فْ مُ لِ  ( اايَ حالت  ىمَ سْ وَأ    

تــــــدل علــــــى الحركيــــــة،  أللفــــــاظالثالثــــــة، اســــــتخدام الشــــــاعر  األبيــــــاتنالحــــــظ فــــــي هــــــذه   
اللســـــان فيبـــــرز القـــــول  اأّمـــــتـــــدل علـــــى الترصـــــد والترقـــــب،  ، والعـــــينفاليـــــد تـــــوحي بالعطـــــاء

ـــــل هـــــذه  .و الفصـــــاحة الثالثـــــة بـــــالمجتمع العربـــــي كونـــــه مجتمـــــع  األعضـــــاءفالشـــــاعر يمث
مســــــاعدة  أيالمريــــــرة دون  واألحــــــداثالوقــــــائع  ، معطــــــاء، يترصــــــدعربــــــي فصــــــيح اللســــــان

  .في فلسطين و العراق فالكل يشاهد وال يساند الحال هو مااهتزاز مثل  أو

  حقل الشخصيات: الجدول الثاني

  هايينبنت الصّ 
  ابن رباح

  رمَ عُ 
  فرعون

  فديمُ 
 وباماأُ 

  ابن علي
  رمعمّ 
  غراء أميرة

  ذي يزن
  بوضياف

 بوش
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الشـــــاعر وظـــــف بعـــــض الشخصـــــيات السياســـــية،  أنّ نالحـــــظ مـــــن خـــــالل هـــــذا الجـــــدول    
     خـــــــــاص ومنفـــــــــرد كـــــــــي يســـــــــتطيع مـــــــــن خاللـــــــــه التعبيـــــــــر  بأســـــــــلوب .، والدينيـــــــــةواألدبيـــــــــة

ــــــي  أســــــماءومــــــن بــــــين  .التــــــي نعيشــــــها اليــــــوم األحــــــداثعــــــن  الشخصــــــيات السياســــــية الت
  :حيث يقول )القذافي( شخصيةاستخدمها الشاعر 

  ْر فَ ظْ يَ وَ  اةِ غَ ى الطُ لَ عَ  ارٍ صَ تِ انْ ى         بِ ظَ حْ يَ  ةِ ايَ هَ ي الن فِ  بُ عْ ا الش ذَ كَ هَ 

  )1( )مْر عَ ـمُ الِ (ةٍ لَ ذِ ـا بِ ـيئً نـِ وهَ        ز   عِ  اتُ ذَ  ةٍ رَ وْ ـثَ ا لِ يئً ـنِ هَ فَ   

ر معّمـــــــــ(الشخصـــــــــيات السياســـــــــية وهـــــــــو بأحـــــــــداســـــــــتعان الشـــــــــاعر فـــــــــي هـــــــــذا المثـــــــــال    
  .هينةومُ  مأساويةالرئيس الليبي الذي قتل على يد شعبه، فكانت نهايته ) القذافي

المشـــــهورين )بلقـــــيس(والملكـــــة) ســـــيف بـــــن ذي يـــــزن(ا وظـــــف الشـــــاعر شخصـــــية الملـــــككّمـــــ
  :في تاريخ اليمن وذلك في قوله

  نْ لـَ تَ واعْ  ةَ انَ هَ ـالمَ  عَ لـَ خَ        ٍب ي طَ  ٍب عْ ـشَ ى لِ وبَ طُ               

  نْ ــمى اليَ وَ سِ  ونُ كُ يَ  نْ ومَ  ينَ         ِـ قرِ ـشْ ا مُ دً ـجْ ـا ومَ زً عِ               

  نْ زَ َـ ذي ي منْ  ولةٍ طَ ـبُ بِ  ا      هَ اريخَ تَ  تْ لَ جَ ـسَ  نْ مَ              

  )2(نْ رَ كَ ـنْ تُ  ا الَ هَ رـُ خْ فَ  تْ نَ ا       كَ  اءَ رـّ غَ  ةُ رـَ يمِ وَأ   

الــــــيمن وبطــــــوالت ملوكهــــــا المعــــــروفين  أهــــــليحــــــدثنا الشــــــاعر فــــــي هــــــذا، عــــــن شــــــجاعة   
  .اإلسالميفي التاريخ العربي 

  :الدالة عليه في هذا الجدول األلفاظوسنوضح : حقل الدين 4/1-4

-اإلسالم-األحزاب-المذاهب-صراط
-معبود-يوم اخرة-الديانة-توحيد-علقم
-المسلمون-رياء-طهور-رجس-رب

- كفر-المساجد-اللحى-الحجاب-الدين
-الذكر-الوحي-نبيا-اليهود-سنة-اهللا

-عدن-مقدس-الرسول- قبلة-الحديث
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-سجود-مؤمن-صدق- صياما-السالم
  -عمامة-)األراكعود(عودا-سبحة-يةآ

  -سعير - اإليمان - الحق

-فتنة-قصاص-النعيم-لفردوسا-خمر
- المعروف-العروبة-إماما-الصليب

 الرذيلة -الزور -العدل -شر -نالرحم 
 دوأ – معتقد – الفضيلة -

  

الــــــــواردة جــــــــاءت معبــــــــرة عــــــــن الــــــــدين  األلفــــــــاظل ُجــــــــ أنّ نســــــــتنتج مــــــــن هــــــــذا الجــــــــدول    
ه وهــــــذا مــــــا أحالــــــ ،ســــــالميةاإليــــــدل علــــــى تمســــــك الشــــــاعر بعقيدتــــــه  واألخــــــالق، ممــــــا

  :ونلحظ ذلك في قوله .دينيةقاعدة إسالمية  منالستخدام عبارات تنطلق 

  )1(مْ ثَ أْ المَ يَ  ...ىحَ ل الْ  نِ عَ  دٍ صَ ا       وبِ ارً هَ جِ  اِب جَ ى الحِ لَ عَ  ارٍ صَ ي حِ فِ    

  :أيضاوكقوله 

  يضيع كراما نْ َأي بِ رَ لِ ا اشَ حَ )       ةزَ غَ (اهللا َناِصرُ  ال إِ  قَ بْ يَ  مْ لَ 

  )2(اامً ئَ لِ  ينَ ـمالِ ظَ  اةٍ ـغَ ا طُ مً وْ قا        قَ لَ طْ مُ  لُ مِ هْ يُ  َس يْ لَ  لُ هِ مْ اهللا يُ  

، وتـــــــــدل اإليمـــــــــانيكلهـــــــــا تـــــــــوحي بالجانـــــــــب ) حى،اهللا،ربي،اهللالحجـــــــــاب،اللّ ( فاأللفـــــــــاظ  
  .على االلتزام و التوحيد

  :حقل الطبيعة 4/1-5
فيهـــــا مـــــن منـــــاظر طبيعيـــــة تـــــريح  ، لمـــــابجمالـــــه واألخـــــاذتعـــــد الطبيعـــــة المكـــــان الفتـــــان    

ــــة  أهــــمومــــن هــــذا المنطلــــق كانــــت لنــــا وقفــــة مــــع . الــــنفس وتســــر العــــين العناصــــر الطبيعي
  :وسنعمل على جمعها في هذا الجدول. عر في ديوانهالتي وظفها الشا
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- البحر -جمار -  الرماد
– الطين – المريخ -إعصار
– الظالم – القصب– خشب

 فضاؤنا – جب – الضياء

– القمر – جنانا – الرياح – سماء
- األرض – الهالل – النجم – السبيل

– رعد – الشتاء -النار- وري الترب
– شمس -الحجر - الغاب – الربيع

 صخرة – جو – عاصفة

  

عليــــــــه الحــــــــال ويضــــــــيف عليــــــــه الزمــــــــان  يتــــــــأزمالطبيعــــــــة حينمــــــــا  إلــــــــىالشــــــــاعر  أيلجـــــــ  
ـــــرعبيـــــر توالمكـــــان، فيجـــــدها المـــــالذ المـــــريح لل  ،وآهـــــات مآالعمـــــا يخـــــتلج صـــــدره مـــــن  أكث

هـــــــي ككـــــــل  وطبعـــــــا. مصـــــــدرا لالرتيـــــــاح النفســـــــي كمـــــــا هـــــــو معـــــــروف إالومـــــــا الطبيعـــــــة 
  :يقول الشاعر إذتوظيف له داللته الخاصة 

  هْ ـي ضِ وَ  زٍ عِ  ُس مْ شَ  قِ فُ األُ ي فِ  ن إِ ا        قً ة حَ ـيبَ ـبِ الحَ )ةَ زَ غَ (يرـِ شِ ابْ 

  :ويقول

  )1(ةيَ بِ رَ َـ ع ةً رَ حُ  زِ ـالعِ ) ةَ زَ غَ (ى       قَ بْ وتَ  وسِ مُ الشّ بِ  قُ رِ شْ ا تُ هَ ينَ حِ 

 األمــــــــلزوغ فجــــــــر جديــــــــد يحمــــــــل ُبــــــــبِ و اللمعــــــــان و  باإلشــــــــراقهنــــــــا تــــــــوحي  "الشــــــــمس"   
   .والتفاؤل

  :حقل البلدان 4/1-6

  كــــــان لهــــــا وقــــــع  ، التــــــيســــــقط الشــــــاعر علــــــى ديوانــــــه مجموعــــــة مــــــن المــــــدن والــــــدولأ    
  :وسنعمد على جدولتها في ما يلي .في نفسه
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 دانلالدالة على الب األلفاظ

 -مريكاأ -اليمن -فلسطين -مصر -تونس
 - لبنان - غزة-ليبيا -راما -يافا -الشام

 ندلساأل -السودان-كنانة -الجزائر

  

كـــــالجزائر "العربيـــــةالشـــــاعر وظـــــف بعـــــض المنـــــاطق  أنّ الجـــــدول  خـــــالل يتبـــــين لنـــــا مـــــن  
التــــي كــــان ومــــن بــــين المــــدن  ."كأمريكــــا" األجنبيــــةالــــخ، وبعــــض المنــــاطق  "...فلســــطينو 

تـــــواترا فـــــي الـــــديوان،  األكثــــر،فكانـــــت )غـــــزة(مدينــــة  وقـــــع فــــي نفـــــس الشـــــاعر،و تـــــأثيرلهــــا 
ــــاة التــــي توتوجعــــا مــــن جــــرّ  ألمــــايــــذكرها الشــــاعر حتــــى يــــئن  نإومــــا  عيشــــها كــــل اء المعان

  .لحظة أييوم وفي 

  :فهاهو الشاعر يردد قائال  

  بُ رَ ـوالكُ  اءُ زَ رْ اْألَ ا هَ بِ  تْ الَ وَ تَ  نْ مَ  ياَ        بٌ ـجعَ  اهَ رُ مْ َأ نْ مَ  يا) ةَ زَ غَ ( لَ وْ هَ  يا

  :ويقول

  بُ دَ تَ نْ يُ  اسِ ي الن ا فِ هَ لَ  يرَ ـصِ وال نَ         ةٍ ــاينَ هَ ن صَ ى مِ زَ غْ تُ ) ةزَ غَ ( بُ نْ ا ذَ مَ 

  )1(عبُ لَ  أو ينِ ْـ عَ لْ لِ  ةٌ ـعَ تْ مُ  اهَ ـن أَ كَ ا        هَ ظُ حَ لْ يَ  اةِ سَ أْ المَ ي ذِ ـبِ  هٍ الَ  لُ كُ والْ 

ــــــأثرافالشــــــاعر يظهــــــر     العــــــرب  واإلخــــــوةمــــــن خــــــراب وشــــــتات، " غــــــزة" أصــــــاببمــــــا  مت
 أهلهـــــــاعـــــــن تلـــــــك الجريمـــــــة الشـــــــنيعة التـــــــي يقترفهـــــــا العـــــــدو الغاشـــــــم فـــــــي حـــــــق ســـــــاكتون 
    .األطهار

  :حقل الحيوان 4/1-7 

  : الحيوانات التي وظفها الشاعر في ديوانه األلفاظ الدالة على من بين    
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الخيل  –كالبا  –الغزال  –ضوار –كاسر
 –خروفا  –سود أ – مْ غَ رْ ضِ  –البقر  –

 –غاث بُ  –سور الن  –شاة  –ر فأ -حماما
 حمير – أرانب –حصان  -النعامة  

  

    اســـــــتخدام حيوانـــــــات ترمـــــــز للضـــــــعف  إلـــــــىالشـــــــاعر عمـــــــد  أننالحـــــــظ مـــــــن الجـــــــدول    
الوحشـــــــية واالفتـــــــراس، والثالثـــــــة ترمـــــــز  إلـــــــىترمـــــــز  ، والثانيـــــــةوالوفـــــــاء واأللفـــــــةو البـــــــراءة 

، يرمـــــز للضـــــعف والبـــــراءة الـــــذي ... األرانـــــب أوالشـــــاة  أوكـــــالغزال :األولـــــىفمـــــن . للغبـــــاء
الكــــــالب  أو كاألســــــود :الثانيــــــة ومــــــن .و الوفــــــاء لأللفــــــةالبقــــــرة التــــــي ترمــــــز  أو وكالخيــــــل

   ويبـــــــدو . كـــــــالحمير الـــــــذي يرمـــــــز للغبـــــــاء األخيـــــــرة أمـــــــا.التـــــــي ترمـــــــز للهمجيـــــــة والوحشـــــــية
تطبيقـــــــه لصـــــــفات الضـــــــعف والخـــــــوف علـــــــى الشـــــــعوب  مـــــــن ذلـــــــك،غـــــــرض الشـــــــاعر  أنّ 

  .والحكام الظالمين األعداءالعربية وصفات التوحش والشر على 

  :حقل الحياة 4/1-8

ـــــــــى الحيـــــــــاة النابضـــــــــة  األلفـــــــــاظوردت بعـــــــــض  والتفـــــــــاؤل فـــــــــي  باألمـــــــــلالدالـــــــــة عل
  :سنمثل لها وفق هذا الجدول" أممسقوط قمم ومهازل "ديوان

 مالوئا-جيل- ميالد -فرجا –نبضات
 - الطرب – بسمتها – سعيد –

-األفراح-المباهج- احتفاال-األفق
 فوز -انتصار

-منيُ  – سعادة - بريق -رخاء - حياة
-رقص -الضياء -شرقينم -مجدا

- الغناء -ملأ -رجاء - عيشة -عيد
 العالج -حب

  

الحــــــزن والمــــــوت  ألفــــــاظالشــــــاعر لــــــم يحصــــــر اســــــتعماله فــــــي  أننســـــتنتج مــــــن الجــــــدول   
علــــى العبــــارات التـــــي تناشــــد الحيــــاة و الســـــعادة، كونــــه يحلــــم دومـــــا  أيضـــــافقــــط بــــل ركــــز 

فنجــــــد . األوجــــــاعلــــــوة بعيــــــدة عــــــن وبحيــــــاة جميلــــــة حُ ، األوضــــــاعبواقــــــع متطــــــور ومتجــــــدد 
  :ويهفو لفوزهم حيث يقول) تونس(الشاعر يهنئ شعب
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  مُ عَ نـْ و يَ ا وهُ هَ بـِ عْ شَ ا لِ يئً رِ ومَ         اٍث عَ بِ انْ بِ  )َس ونَ تُ لِ (ايئً ـنِ هَ فَ         

  )1(مُ ل ظَ تَ يَ  مٍ اشِ غَ  نْ مِ  فٍ وْ خَ  ونَ دُ         اءٍ خَ ورَ  ةٍ يمَ رِ َـ اة كيـَ حَ بِ 

  :حقل الزمن 4/1-8

 ألنهــــــاالعبــــــارات الدالــــــة علــــــى الــــــزمن تــــــؤدي دورا هامــــــا فــــــي تشــــــكيل القصــــــيدة،  نّ إ
  : األلفاظيبين هذه س األتيوالجدول  .معينة أوقاتفي  األحداثتجسد 

  

 يوما – التاريخ – الزمن – عشية – كرةبُ 
خمسون  -  نوفمبر – قبسالف الحِ  -

 ليْ لَ  – غدا -النهار -ماضٍ  - عاما

  

عناصـــــر تمثـــــل الزمـــــان، فهـــــي تمـــــنح الـــــنص  وجـــــود ؛مـــــا يمكـــــن اســـــتنتاجه مـــــن الجـــــدول  
ـــــــك مـــــــن خـــــــالل تحـــــــدث الشـــــــاعر عـــــــن الماضـــــــي  االشـــــــعري قيمـــــــة وعبـــــــر  ومـــــــواعظ، وذل

تعــــــد مجــــــاال  الزمنيــــــةفكــــــل هــــــذه الظــــــروف  والشــــــهور، األيــــــامعــــــن تــــــوالي  أو والمســــــتقبل
  .للتعلم واالعتبار من خطايا الدهر

ـــــوان       ـــــة فـــــي دي ـــــابع الدالل ـــــتمس تنوعـــــا ملحوظـــــا فـــــي من ـــــول نل ومـــــن خـــــالل هـــــذه الحق
 واألحاســـــــيسبـــــــين الموجـــــــودات ، وهـــــــذا مـــــــا يـــــــدل علـــــــى المـــــــزج "ســـــــليمان دّواق"شـــــــاعرنا 

  .وانفعاالته أحداثهالمعبرة عن الواقع بكل 

  :العالقات الداللية 4/2

ـــــــداللي الواحـــــــد ـــــــي الحقـــــــل ال ـــــــين المفـــــــردات ف ـــــــة ب ـــــــات الداللي ـــــــإ العالق    تكـــــــون  أن اّم
 ةتشــــابهم ن كانــــت فــــإ.تكــــون فــــي حالــــة اخــــتالف أن مــــاوإ فــــي حالــــة تشــــابه فــــي المعنــــى، 

                                                           
  .17ص : الديوان –) 1( 
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فـــــــي  ن كانـــــــت الكلمـــــــات علـــــــى اخـــــــتالفٍ انضـــــــواء، وإ أو فـــــــي حالـــــــة تـــــــرادف   اّمـــــــإفهـــــــي 
  )1(.المعنى فهي في حالة تضاد

، "التـــــــرادف:"نحـــــــن فـــــــي هـــــــذا الـــــــديوان فستقتصـــــــر دراســـــــتنا علـــــــى عالقتـــــــين همـــــــا أمـــــــا   
  ."التضاد"و

  
  :)Synonyme( عالقة الترادف 4/2-1

يعنــــــي وجــــــود الكلمــــــات )2(."بداللــــــة واحــــــدة أكثــــــر أووجــــــود كلمتــــــين "هــــــو :التــــــرادف
  .وتتفق في معانيها ألفاظهاالتي تختلف في 

سنوضــــــــح بعــــــــض الترادفــــــــات التــــــــي ظهــــــــرت فــــــــي بعــــــــض  تــــــــياآلوفــــــــي الجــــــــدول 
  .القصائد

 النموذج الشعري الصفحة
الكلمات 
 المترادفة

 عنوان القصيدة

16 
  اءٍ مَ ا في سَ علقً ا مُ دهرً  ظلّ 

 مْ كر مُ  ىوَ أْ ومَ  أً جَ لْ مَ  دْ جِ يَ  مْ لَ         
 مأوى=  ملجأ

  ؟فهل من معتبر
 

17 
  اارً هَ جِ  هُ نْ عَ  يقُ دِ ى الص ل خَ وتَ 

 مْ ي تَ مُ  اهُ وَ ي هَ فِ  انَ ا كَ مَ دَ عْ بَ           
 متيم= هواه 

18 
  هي لِ بَ  وِب عُ للش  مِ كْ الحُ  ةُ طَ لْ سُ 

 هيزِ رَ  ي وَأ ةٌ بَ كْ نَ  هانّ إ         
 رزية= بلية 

 آخررحيل 
 الفراعنة

19 
  اانً وَ وهَ  ذلةً ا مَ ـبً عْ شَ  امَ سَ 

 هي عِ بَ الت بِ  ودِ هُ يَ ى للْ ضَ تَ وارْ            
 هوانا= مذلة 

                                                           
  . 180،ص2001،)ط .د(دار الفالح، عمان،األردن، ،)المعنىعلم ( علم الداللة: محمد علي الخولي: ينظر –) 1( 
  .145، ص 1998،) ط.د(، مصر، ةقباء، القاهر  ر، دامدخل إلى علم اللغة :محمود فهمي حجازي –) 2( 

21 
  ابٍ رَ و خَ حْ نَ  امَ مَ ى الز ل وَ تَ  نْ مَ 

 رم دَ مُ  اهُ مَ ي حِ فِ  ا الوطنُ دَ فغَ         
سقوط العاهل  مدمر=خراب

 المجنون
 حريم=النساء  اةٍ مَ حُ  رُ يْ خَ  اءِ سَ ي الن ى فِ أَرَ  نْ مَ  22
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  .المتلقيالمعنى وتقويته في نفسية  لتأكيدوقد وظف الشاعر الترادف   

  :)Incompatibilité( عالقة التضاد 4/2/2

حــــــــد الظــــــــواهر أيعــــــــد هــــــــو و  .ويعنــــــــي االخــــــــتالف والتنــــــــاقص وهــــــــو عكــــــــس التــــــــرادف   
  .الكلماتاللغوية المتصلة بالعالقات الداللية بين 

  :فيما يليسنمثلها .األضدادواستخرجنا منها  القصائدوقد اخترنا بعض 

 سكْر ندا وعَ جُ  ى بالحريمِ مَ تَ حْ فا      

22 
  اامً يَ هُ  انَ كَ  يمِ رِ لحَ لِ  هُ بُ حُ 

 ْر أث تَ -احقً -يمِ رِ حَ الْ ا بِ ذَ وكَ          
 هياما=حب

35 
  الٍ مَ تِ احْ  ولِ طُ  دَ عْ بَ  برُ ى الص هَ تَ وانْ 

 اامً جَ لِ  تْ ض عَ  وِب عُ الش ا بِ ذَ إِ فَ        
 احتمال=الصبر

أسد علي وفي 
 امةالحروب نع

37 
  امً لْ ا وظُ ورً ي جُ انِ عَ ا تُ وبَ عُ شُ  يا

 امً الَ مَ  عليكَ  الَ فَ ا، يهَ وِ ذَ  نْ مِ          
 ظلم=الجور

43  
  افً لَ سَ  هُ شَ رْ عَ  ْر ادِ غَ يُ ى فلْ بَ َأ نْ وإِ 

  ِإْسَقاِطِه ِباْلُعْنِف والشَغِب  لِ بْ قَ  نْ مِ     
  الشعب=العنف

ماذا أصابكم 
 ياقادة العرب؟

52  
  اءِ جَ ي الر فِ  ةً يشَ عِ  مْ تُ لْ ض وفَ 

  ْر يَ غِ  نْ مِ  تْ لَ خَ  اةَ يَ الحَ  ن َأكَ            
  الحياة=عيشة

تحية إجالل 
وتقدير 

النتفاضة 
 الكرامة

55  
  )ةَ زَ غَ (اصرُ  اهللا نَ ال ى إِ قَ بْ يَ  لمْ 

  اامً رَ كِ  عَ يِ ضَ يُ  نْ ي َأبِ رَ ا لِ اشَ حَ         
  ربي = اهللا

غزة الجريحة 
مت بين ص

جبان وآخر 
 متواطئ
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 النموذج الشعري الصفحة
الكلمات 
 المتضادة

 عنوان القصيدة

17 
  يحُ حِ وهو صَ  اعُ كَ اللّ  هُ تْ بَ كِ رَ 

 معليه وهو محط  ثم دارتْ      
 ‡صحيح
 ممحط 

 فهل من معتبر؟
17 

  اـيرِ ا وثَ دً ي سَ  انَ ا كَ مَ دَ عْ بَ 
 مْ دَ عْ ومُ  يرُ قِ الفَ  فُ ائِ الخَ  حَ بَ صْ َأ   

 فقير ‡ ثري

28 
  لُ ياَ تِ اغْ  نِ طَ للوَ  ب الحُ  اءُ زَ جَ 

 اُل؟يَ ا خَ ذَ  مْ ؛ َأةٌ يقَ قِ حَ  كَ لُ تِ َأ       
 ‡حقيقة 
 خيال

جزاء الحب 
 للوطن اغتيال

34 
  تَ مْ لِ عَ وْ لَ  لِ دْ العَ  اُض يَ بَ  اَض بيَ الَ  ن إ

 رِ شَ ى البَ لَ عَ  تْ ارَ التي جَ  ادِ وَ الس  اتُ ذَ    
 ‡البياض
 السواد

 األسودالرجل 
في البيت 
 األبيض

42 
  مْ هِ رِ مْ َأبِ  الإِ  مْ كُ لَ  اكَ رَ  حِ َال فَ 

 بٍ لَ ى طَ لَ عَ  ّال إِ  مْ كُ لَ  ونَ كُ سُ  والَ  
 ‡ حراك

 سكون
 يا أصابكمماذا 

 قادة العرب؟

45 
  ادً شْ ي رُ ضِ تَ قْ يَ اع ٍ فَ دِ انْ  اِب بَ ش للِ فَ 

 ِب ثَ كَ  نْ عَ  اءِ رَ اآلَ ي وِ ذَ  وخِ يُ الشّ  نْ مِ  
 ‡ شباب

 شيوخ

 محةاج ثورات
 إلىفي حاجة 

 عقول كابحة

88 
 َأي ُطْهٍرلمصٍل َيْبتغيِه ِمْن نجاسة؟  

 

 ‡طهر
  نجاسة 

 

  صندوق الخيانة
 

118  
 عجبُت ِمْن َالِعٍب َيْسعَى ِبَال حرجٍ 

رٍ ى تقمِص ُأْنَثى وهو ِمْن َذكَ ِإلَ    
 

  ذكر  ‡أنثى 
  

  لعنة السماء
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118 
  لو أّن َأْبنَاءَنا َصاُنوا كرامتهمْ 

 لما ُهِزْمَنا ونلنا كأُس ُمنتصرٍ      
 ‡ُهزمنا 
  ُمنتصر

 و االنتصــــــار الهزيمــــــةهــــــذه الكلمــــــات المتضــــــادة تناقضــــــا فــــــي الحيــــــاة مــــــابين  دُ ِســــــجَ تُ    
،وهــــــذا مــــــا يــــــدل علــــــى طيــــــب الحيــــــاة  ...والفقــــــرالغنــــــى  ، وبــــــينالبيــــــاض والســــــواد وبــــــين

  .ومرارتها

ســــــقوط قمــــــم "يــــــة فــــــي ديــــــوان لالفة عامــــــة عــــــن الحقــــــول والعالقــــــات الدهــــــذا بصــــــ 
محطــــــــات المســــــــتويات  آخــــــــر إلــــــــىنكــــــــون قــــــــد وصــــــــلنا  األخيــــــــرفــــــــي و  ،"أمــــــــمومهــــــــازل 
  .الجماليات المذكورة في الديوان ألهمبعد ذلك  لنتفرغ األسلوبية

  :الجماليات/ 2
   ا يجعلـــــه نصـــــا زاخـــــر بـــــالظواهر الجماليـــــة والبالغيـــــة، مّمـــــ الـــــنص الشـــــعري فضـــــاءٌ  إنّ     

ومــــن أهــــم الظــــواهر الجماليــــة التــــي عرفهــــا . وٕابداعيــــة ثريــــة وتزيــــده جــــالءً مــــة فنيــــة تذا قي
ـــــــاحثون األســـــــلوبين ـــــــة أخـــــــرى "االنزيـــــــاح"؛ ظـــــــاهرة الب ـــــــك توجـــــــد جمالي ـــــــى ذل ، وٕاضـــــــافة إل

"  عليـــــه فـــــي ديـــــوانوهـــــذا مـــــا ســـــنتعرف ". تقنيـــــة التنـــــاص" وهـــــي العـــــالم اإلبـــــداعي عرفهـــــا
    ". أمم سقوط قمم ومهازل

  )L’ écart: (نزياحاال   1/ 2
ظــــــــواهر المهمــــــــة فــــــــي الدراســــــــات األدبيــــــــة الحديثــــــــة الاالنزيــــــــاح مــــــــن تعــــــــد ظــــــــاهرة 

ــــــات التحليــــــل التــــــي يعتمــــــدها الباحــــــث فــــــي ميــــــدان دراســــــته . والمعاصــــــرة، وآليــــــة مــــــن آلي
اســــتعمال المبــــدع للغــــة مفــــردات، وتراكيــــب، " ه بأّنــــ) أحمــــد محمــــد ويــــس ( حيــــث يعرفــــه 

ـــــؤدي مـــــا ينبغـــــي لـــــه اســـــتعماال يخـــــرج بهـــــا عّمـــــ ،اوصـــــورً  ـــــث ي ـــــاد ومـــــألوف بحي   ا هـــــو معت
 أي العـــــدول واالنحـــــراف عـــــن  )1(."بـــــه مـــــن تفـــــرد وٕابـــــداع وقـــــوة جـــــذب وأســـــرأن يتصـــــف 

. تشـــــكيل جماليــــات النصـــــوص األدبيـــــةمــــا هـــــو معتـــــاد ومــــألوف، لكنـــــه بـــــذلك يســــاهم فـــــي 

                                                           
)1(

 ،1 ط لبنان، بيروت، للدراسات، الجامعية المؤسسة ،األسلوبية الدراسات منظور من االنزياح: ويس محمد أحمد -  
  .7ص ،2005
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ه مـــــا ســــنركز عليـــــ وهــــذا  ."االنزيـــــاح الــــداللي "  :النزيــــاح أنــــواع عديـــــدة ومختلفــــة منهــــاول
  .في هذه الدراسة

  ):التصويري(االنزياح الداللي   1–2/1
ــــــوم باالنتقــــــال وهــــــو مــــــن أهــــــم األنــــــواع اال     ــــــداعي، الــــــذي يق ــــــي العمــــــل اإلب        نزياحيــــــة ف

  ى األم أو األصــــــــلي إلــــــــى معنـــــــى مغــــــــاير يحمــــــــل دالالت جديــــــــدة، ومختلفــــــــة مـــــــن المعنــــــــ
التشـــــــبيه، ( وينطـــــــوي تحـــــــت هـــــــذا النـــــــوع مـــــــن االنزيـــــــاح كـــــــل مـــــــن . عـــــــن المعنـــــــى األول

ـــــــة  ـــــــي اســـــــتخدمها الشـــــــاعر ) واالســـــــتعارة، والكناي ـــــــة الت ـــــــرز الصـــــــور البياني   وهـــــــي مـــــــن أب
  .في ديوانه

   :التشبيه  -1
همــــة فــــي تكــــوين مــــن ألــــوان التصــــوير األدبــــي، وأحــــد الوســــائل الميعــــد التشــــبيه لــــون      

شــــــاركت غيرهــــــا فــــــي صــــــفة أو أكثــــــر  أو أشــــــياء ابيــــــان أن شــــــيئً " الصــــــورة الشــــــعرية فهــــــو
ا يضــــــفي علــــــى المعنــــــى مّمــــــ. )1("ملفوظــــــة أو ملحوظــــــة  *أو نحوهــــــا بــــــأداة هــــــي الكــــــاف 
ــــــي .لمســــــة فنيــــــة رائعــــــة وعلــــــى هــــــذا األســــــاس ســــــنقوم بعــــــرض بعــــــض األمثلــــــة الــــــواردة ف

  :الديوان
  : يقول الشاعر

  )2(َوَكَذا الناُس َكاْلَغَزاِل َوضْرَغمْ  َواٍر        ْن ضِ اِب َكاِسٍر مِ ـَبْيَن َأْنيَ 
  :وقوله

  
  )3(دْ ـِريـطَ  َها َواِقًعا َكَفْأرٍ ـَعاشَ       َمُقوَلٌة ِلَعِقيْد     ه، َزْنقَ هَزْنقَ 

  :وكقوله أيضا
  )4(َكالدَمى ِفي َأْيِدي َساَدِتُكْم         َال َتْمِلُكوَن ِسَوى َرْقٍص َوِفي َطَربْ  َألْنُتمْ 

  :ا عن أركان التشبيه في هذه النماذج، سنوضحها ضمن هذا الجدولأمّ 
                                                           

  .الخ ... ضارعيُ  ، يماثل ، يشبه ، شبه ، مثل ، كأن: قبيل من  -)*(
  .17ص ،)ت د،( ،) ط د،( ،) ب د،( اإلسالمية، النور مكتبة ، الواضحة البالغة: أمين ومصطفى الجارم علي  -)1(
  .16ص: الديوان  -)2(
  .40ص: نفسه المصدر  -)3(
  .42ص: نفسه المصدر  -)4(
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  نوع التشبيه  وجه الشبه  األداة  المشبه به  المشبه  المثال

  افـــالك  مغضر  /الغزال  الناس  األول
الضعف 
  والخوف

  لْ مَ جْ مُ  لْ سَ رْ مُ 

  ردالط   افـــالك  الفأر  ر القذافيمعم   الثاني
رسل مُ 
  لفص مُ 

  قصالرّ   افــالك  مىالد   )العرب( أنتم  الثالث
رسل مُ 
  لص فَ مُ 

  
شـــــــبيهات اشـــــــتملت علـــــــى أركـــــــان هـــــــذه الت مـــــــا لمســـــــناه مـــــــن خـــــــالل هـــــــذا الجـــــــدول أنّ    

، ويــــــرتبط هــــــذا )فالكــــــا(بــــــه، ووجــــــه الشــــــبه، وأداة التشــــــبيه مــــــن مشــــــبه ومشــــــبه التشــــــبيه 
    . الشــــــــتماله علــــــــى كــــــــل العناصــــــــر،*بالتشــــــــبيه المرســــــــل والمفصــــــــل مــــــــن التشــــــــبيه النــــــــوع

ـــــــة الســـــــابقة لوجـــــــدناها بســـــــيطة وواضـــــــحة، كـــــــون  ـــــــو تأملنـــــــا هـــــــذه الصـــــــورة فـــــــي األمثل ول
إذ شـــــبه . الشــــاعر أســــقط علـــــى المشــــبه صــــفات عملـــــت علــــى إبرازهــــا فـــــي ذهــــن المتلقــــي

       ، وهنــــــــا قـــــــــام بحصـــــــــر الداللـــــــــة )طريـــــــــد(به بـــــــــه بالفـــــــــأر وذكـــــــــر صــــــــفة المشـــــــــ" القــــــــذافي"
حاجــــة إلــــى التخمــــين والتفكيــــر فــــي إيجــــاد وجــــه ا فــــي الطــــرد، وهــــذا مــــا لــــم يســــتدعي مّنــــ

 شــــــبه الشــــــاعر العــــــربَ "  ... ألنــــــتم كالــــــدمى" :وكــــــذلك الحــــــال فــــــي قولــــــه. به بينهمــــــاالشــــــ
 الحــــطُ مى فحصــــر داللــــة وجــــه الشــــبه فــــي الــــرقص واللعــــب، وفــــي ذلــــك غايــــة مفادهــــا بالــــد 

  " موضرغالناس كالغزال : " غير أنه في قوله. من شأن هؤالء واالستهزاء بهم
 دْ تعــــدُ  ا فــــتح آفــــاقلــــم يصــــرح بوجــــه الشــــبه بــــين طرفــــي التشــــبيه، وهــــذا مــــا تطلــــب مّنــــ   

  .**المجملالدالالت، وهو ما يندرج تحت لواء التشبيه 

ومــــن أشـــــكال ). مثـــــل( تــــوت علـــــى أداة التشــــبيها اســــتعان الشـــــاعر بأمثلــــة أخـــــرى احكّمــــ  
  :استخدمها، قول الشاعر

                                                           

  .الشبه وجه فيه ذكر ما وهو: لفصّ المُ  التشبيه - )*(  
  .وهو ما حذف منه وجه الشبه: التشبيه الُمْجَمل - )**(  
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  )1(َزرٍ َفَتاٍة      َتَتَزيا ِفي ُكِل َوْقٍت ِبِمئْ  ى الَعُروَض ِمْثلَ َصاَر َيْهوَ 

  :وكقوله
  )2(ًذا      ِمْثَل ُجْحٍر، ُأْنُبوَبٍة ِمْن َحِديدٍ َالِة ِإال َمالَ ـَلْم َيِجْد ِفي اْلفَ 

  :األمثلة، فهي كاألتي ا عن أركان التشبيه في هذهأمّ   
  

  نوع التشبيه  وجه الشبه  األداة  المشبه به  المشبه  المثال
  لفص ل مُ رسَ مُ   العروض  مثل  الفتاة  ر القذافيمعمّ   األول

  لفص ل مُ رسَ مُ   الفالة  مثل  الجحر  المالذ  الثاني

  
فــــــي هــــــذين ) مثــــــل(الشــــــاعر قــــــد وظــــــف أداة التشــــــبيه  نســــــتنتج مــــــن هــــــذا الجــــــدول أنّ    

بالفتــــــــاة التــــــــي تتــــــــزين وتتبــــــــاهى أمــــــــام " القــــــــذافي" المثــــــــالين، ففــــــــي المثــــــــال األول يشــــــــبه 
مــــع احتقــــاره والســــخرية " القــــذافي " والشــــاعر يــــود فــــي ذلــــك التقليــــل مــــن قيمــــة . النــــاظرين

ــــــ. منــــــه ــــــث تكــــــون الحمايــــــةأّم ــــــالجحر حي ــــــاني فشــــــبه المــــــالذ ب ــــــال الث بالنســــــبة  ا عــــــن المث
ــــه ــــه مكــــان للراحــــة واآلمــــان، .للمختبــــئ في لكنــــه فــــي هــــذه فغالبــــا مــــا يعــــرف عــــن المــــالذ أّن

به بـــــالجحر ذاك المكـــــان المـــــرتبط بـــــالفئران، الحالـــــة أصـــــبح شـــــيئا مختلـــــف تمامـــــا ألنـــــه ُشـــــ
صــــــفة جامعــــــة لوجــــــه ) الفــــــالة ( ورأى الشــــــاعر فــــــي. وهــــــو مــــــا يــــــوحي بالقرافــــــة والــــــدناءة

  .فرار وعدم االستقرار، وهذا ما ال يليق بقدر اإلنسانالمعبرة عن ال الشبه بينهما
ــــه  ا ســــبق ذكــــره يمكننــــا أن نســــتنتج بــــأنّ ومّمــــ  الشــــاعر قــــد وظــــف التشــــبيه فــــي ديوان

     فعــــــــال  التشــــــــبيه عنصــــــــرٌ  وهــــــــذا مــــــــا يعنــــــــي أنّ . لغايــــــــة واحــــــــدة هــــــــي الســــــــخرية والــــــــتهكم
هــــل وظــــف الشــــاعر  فيــــا تــــرى. فــــي العمــــل اإلبــــداعي يزيــــد المعنــــى بيانــــا ووضــــوحا وقــــوة

 االستعارة مثلما وظف التشبيه؟ وهل كان لها دور وأثر بارز في شعره؟  

                                                           
)1(

  .22ص: الديوان -  
  .40ص: مصدر نفسهال – )2( 
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  :االستعارة2- 
    وتنقســـــــــم  )1(."دائمـــــــــاتشـــــــــبيه حـــــــــذف أحـــــــــد طرفيـــــــــه، فعالقتهـــــــــا المشـــــــــابهة "وهـــــــــي       

  **."االستعارة التصريحية" ، و*"االستعارة المكنية : " إلى قسمين هما
ـــــ   ـــــديوان، فقـــــد وردت فـــــي مواضـــــيع شـــــتى،  اأّم عـــــن اســـــتخدام الشـــــاعر لالســـــتعارة فـــــي ال

  :هذا الجدول سنورده فيمنها ما 
  

                                                           

  .64، صالبالغة الواضحة: علي الجارم و مصطفى أمين  – )1( 
  .لوازمه أحد ركوتُ  به، المشبه فيها حذف ما وهي  -  )*( 
   .به بالمشبه فيها رحصُ  ما وهي  - )**(

فراح  ،ليم الليبي الراحعدما رّددها الز عن كبيراهذه اللفظة أثارت جدال  .تعني الشارع الصغير أو الضيق: الزنقة-   (***)
    يركبير قبل الصغينشدها ال

  

  
  القصيدة

  
  االستعارة

  
  نوعها

  
  السبب

  
  الصفحة

  
  

شيطان فوق 
  الخيال

  
  اامً ؤَ ا زُ تً وْ مَ  ومُ لُ الظ  يقَ ذِ أُ 

  
  مكنية

 

ألنه شبه الموت بالطعام 
 ، وترك الزم )المحذوف(

  ).أذيق(لوازمه  من

  
39  
  

  
  اادً زَ مَ  انُ وَ الهَ  بَ رِ شْ ا أُ مَ دَ عْ بَ 

  
  مكنية

ألنه شبه الهوان بالماء 
 ، وترك الزم )المحذوف(

  .)أشرب(من لوازمه 

  
39  

  ∗∗∗∗**زنقةة،زنق
  دلعقيـــ نهاية

  
  اسً أْ كَ  ةِ ي نِ المَ  نَ مِ  هُ وْ قَ سَ فَ 

  
  مكنية

ة بالماء ألنه شبه المنيّ 
 ، وترك الزم )المحذوف(

  ).سقوه(من لوازمه 

  
40  

  
جزاء الحب 
  للوطن اغتيال

  
 ِت مْ رُ وكَ ،ةً اعَ جَ شَ  تَ عْ ضَ رَ 

  اعً بْ طَ 

  
  مكنية

ألنه شبه الشجاعة 
، وترك )المحذوف(بالحليب

  ).رضعت(الزم من لوازمه

  
28  
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مـــــا يمكـــــن التماســـــه مـــــن هـــــذا الجـــــدول هـــــو لجـــــوء الشـــــاعر إلـــــى اســـــتخدام االســـــتعارة    
      " المكنيـــــــــة"تعماله أكثــــــــر هـــــــــو بــــــــروز االســــــــتعارة بنوعيهــــــــا ولكــــــــن مــــــــا يتجلـــــــــى فــــــــي اســــــــ

       ، وقــــــــــد يكــــــــــون غرضــــــــــه فــــــــــي ذلــــــــــك عــــــــــدم اإلفصــــــــــاح المباشــــــــــر "التصــــــــــريحية " عــــــــــن 
ـــــعـــــن المشـــــبه بـــــه غَ  ـــــْي ه يلجـــــأ إلـــــى تـــــرك الزم مـــــن لوازمـــــه كـــــي يعمـــــل علـــــى تقريـــــب ر أّن

  .المعنى نوعا ما
الشـــــاعر أللفـــــاظ تتعلـــــق كلهـــــا بالحاجيـــــات  هـــــو اســـــتعارةُ  ومـــــا يمكـــــن اســـــتنتاجه أيضـــــا   

. الخاصـــــــة لإلنســـــــان التـــــــي يعتمـــــــدها فـــــــي نمطـــــــه المعيشـــــــي كتوظيفـــــــه للمـــــــذاق والشـــــــراب
ـــــــه يتخيـــــــل األشـــــــياء  ـــــــرا بـــــــارزا فـــــــي نفســـــــية المتلقـــــــي، وجعل ـــــــد إضـــــــفاء أث      وهـــــــو بـــــــذلك يري

ف الشـــــاعر قـــــد وظـــــف التشـــــبيه مثلمـــــا وّظـــــ وبمـــــا أنّ . مـــــن قربـــــه بصـــــور جديـــــدة ومغـــــايرة
  تشكيل الصورة الشعرية في هذا الديوان؟ فيهام ة، فهل كان للكناية دور االستعار 

  : الكناية - 2
ـــــاتيح األساســـــية فـــــي التصـــــوير البيـــــاني، وهـــــي كمـــــا       تعـــــد الكنايـــــة أحـــــد أهـــــم المف

ــــــاهر الجرجــــــاني"عرفهــــــايُ  ــــــه" عبــــــد الق ــــــد المــــــتكلم : "بقول ــــــة هاهنــــــا أن يري والمــــــراد بالكناي
بــــاللفظ الموضــــوع لــــه فــــي اللغــــة، ولكــــن يجــــيء مــــن المعــــاني فــــال يــــذكره  إثبــــات معنــــى

ــــى هــــو تاليــــه وردفــــه فــــي الوجــــود ف ــــهإلــــى معن ــــيال علي ــــه دل ــــه إليــــه، ويجعل )1(،"يــــومئ ب
 

جـــــــواز إرادة ذلـــــــك لفـــــــظ أطلـــــــق بـــــــه الزم معنـــــــاه مـــــــع :" انيهـــــــاأو هـــــــي فـــــــي أبســـــــط مع

                                                           
)1(

  .60ص ،اإلعجاز دالئل: الجرجاني القادر عبد -  

  
جاللك يا 
نوفمبر في 

  الفؤاد

  يٍ عْ وَ  ونَ دُ  عُ ارِ وَ الش  مُ حِ دَ زْ وتَ 
  ادْ نَ عِ ي وفِ  اِت بَ كَ رْ المَ  جِ وْ مَ بِ  

  
  مكنية

ألنه شبه المركبات بالبحر 
 ، وترك الزم )المحذوف(

  ).موج( من لوازمه

  
79  

  
  رٍ شَ  ورَ ذُ و بُ دُ العَ  كَ رَ تَ  دْ قَ لَ 

  
  تصريحية

رح فيها بلفظ المشبه ألنه صُ 
  .به، إذ شبه البذور بالشر

  
80  

  فهل
  من
  ر؟معتب

  
  اةٍ وَ نَ  ظُ فْ لَ  دُ الَ البِ  هُ تْ ظَ فِ لَ 

  
  تصريحية

فيها بلفظ المشبه رح ألنه صُ 
العائد ) ابن علي(به، إذ شبه

  .بالنواة) الهاء(على ضمير 

  
17  
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عــــن شــــيء مــــا، ويقصــــد بــــه شــــيئا  اللفــــظ الــــوارد يــــتكلم  وهــــذا مــــا يعنــــي أن )1(."المعنــــى
  .آخر

  :ومن أمثلة الكنايات التي أوردها الشاعر في ديوانه، قوله  
  

  َوَحاَجتَُنا ِإَلْيِه َلِفي ِاْزِدَيادِ  ٌر     َتمـَك َيا ُمَجاِهٌد ُمسْ ـِنَضالُ 
  )2(َبْيِض اَألَياِديَفَال َتْخُلْد ِإَلى الَماِضي َقُنوًعا      ِبَما َقدْمَت ِمْن   

فالشـــــــاعر  .ل بالتضـــــــحية والنضـــــــالكلـــــــالعطـــــــاء المُ وهـــــــي ) صـــــــفة(وهـــــــي كنايـــــــة عـــــــن    
يــــــرى فــــــي بــــــيض األيــــــادي التضــــــحيات واالجتهــــــادات التــــــي قــــــدمها المجاهــــــد فــــــي ســــــبيل 

وهـــــــو يســـــــعى بـــــــذلك إلـــــــى تشـــــــجيعه لالســـــــتمرار فـــــــي الجهـــــــاد . تحريـــــــر موطنـــــــه الجزائـــــــر
  .وتطهير الوطن من الفساد

  :ويقول أيضا  
  

  )3(َتعذَر َبْعَدُه َرْفُع اْلَفَسادِ       وَساَد ِبَالُدَنا َقانوَن َغاٍب 
   
 ، ألن "الظلـــــم وطغيــــــان الفســــــاد"وهــــــي ) صـــــفة(يـــــة فــــــي هـــــذا المثــــــال كنايـــــة عــــــن والكنا   

يأكـــــل فيــــــه  الغـــــاب تمثــــــل عـــــالم الضـــــياع، والوحشـــــة، والهلــــــع، عـــــالمٌ  االعتقـــــاد الســـــائد أنّ 
تلــــــــك المواصـــــــــفات بــــــــالجرائم التـــــــــي اقترفهـــــــــا  فالشــــــــاعر يريـــــــــد ربـــــــــط. القــــــــوي الضـــــــــعيف

  .االستعمار في حق بالده
  : ، وذلك نحو قول الشاعر"العدل " كما نجد كناية أخرى تعبر عن    
  

  )4(اْلَقاِضي َشِديُد َيدِ َفِإْن َأَبْيُتْم، َفَيْوُم الَعْدِل َلْيَس َلكْم         ِمْن َمْهَرٍب ِمْنُه، وَ 
  

                                                           
)1(

  .105ص ،الواضحة البالغة: أمين ومصطفى الجارم علي -  
)2(

  .76ص: الديوان -  
.80ص :المصدر نفسه-  (3)

  
)4(

  .84ص :المصدر نفسه – 
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نصــــــــف الــــــــذي يحقــــــــق العــــــــدل يريــــــــد التعبيــــــــر عــــــــن القاضــــــــي الحــــــــازم والمُ  فالشــــــــاعر    
والمســــــاواة بــــــين النــــــاس، فيعمــــــل علــــــى إظهــــــار الحــــــق وٕازهــــــاق الباطــــــل لينــــــال كــــــل واحــــــد 

  ).صفة ( جزاءه، وهي كناية عن 
  
وهكــــذا كانــــت الكنايــــات لمســـــة فنيــــة، ووســــيلة مــــن وســـــائل تــــدعيم المعنــــى وٕابـــــرازه،  

 ) التشــــــبيه، واالســــــتعارة(صــــــورة الشــــــعرية األخــــــرى ع ألــــــوان الفــــــي عــــــالم امتزجــــــت فيــــــه مــــــ
فأخرجهــــــا مــــــن منــــــابع عاطفيــــــة ونفســــــية متنوعــــــة ". االنزيــــــاح الــــــداللي " وهــــــو عــــــالم  أالّ 

نــــــوع الجمــــــالي فــــــي لغــــــة تقامــــــت بكســــــر أفــــــق التوقــــــع لــــــدى المتلقــــــي، وهــــــذا مــــــا يبــــــرز ال
  .الشاعر

  : (Iintertextualité)التناص  2/2 
ـــــــاص مـــــــن أبـــــــرز     ـــــــنص األدبـــــــي، إذ تعـــــــد تقنيـــــــة التن ـــــــي ال تمـــــــده " الظـــــــواهر الفنيـــــــة ف

 غيــــــر  )1(،"فاقــــــهتشــــــف آبطاقــــــات جماليــــــة وٕايحائيــــــة، تجعــــــل المتلقــــــي يتلــــــذذ بــــــالنص ويك
جــــدل الــــذي أثارتــــه أثــــار جــــدال نقــــديا شــــغل الحــــداثيين أغلــــبهم قــــدر ال" هــــذا المصــــطلح أنّ 

ــــــــــــا كريســــــــــــتيفا" )2(".النقديــــــــــــة الحداثيــــــــــــة المترجمــــــــــــةمعظــــــــــــم  المصــــــــــــطلحات   "فجولي
Julia.Kristeva  ّــــــــــــرى أن ــــــــــــص : " ت ــــــــــــارة عــــــــــــن لوحــــــــــــة فسيفســــــــــــائية كــــــــــــل ن         هــــــــــــو عب

يــــــذهب كمــــــا )3(."مــــــن االقتباســــــات، وكــــــل نــــــص هــــــو تشــــــرب وتحويــــــل نصــــــوص أخــــــرى
نصــــوص ) عالقــــةالــــدخول فــــي ( تعــــالق " التنــــاص هــــو إلــــى القــــول بــــأنّ " محمــــد مفتــــاح"

التعـــــــــاريف الحــــــــديث أكثـــــــــر عــــــــن  بهمنـــــــــاوال  )4(."مــــــــع نـــــــــص حــــــــدث بكيفيـــــــــات مختلفــــــــة
المختلفــــــــة المتعلقــــــــة بالتنـــــــــاص، ألنــــــــه فـــــــــي النهايــــــــة يصـــــــــب فــــــــي رافـــــــــد واحــــــــد مفـــــــــاده، 
استحضـــــار نصـــــوص ســـــابقة فـــــي نصـــــوص الحقـــــة، أو هـــــو ذلـــــك التفاعـــــل المتـــــزاوج بـــــين 

  .الماضي والحاضر
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وسنختصـــــــــر طريقنـــــــــا للوصـــــــــول إلـــــــــى أهـــــــــم المصـــــــــادر واألنـــــــــواع التـــــــــي استحضـــــــــرها   
  ". ممسقوط قمم ومهازل أ" الشاعر في ديوانه 

  

   ): القرآني( التناص الديني  -1

ويكـــــــون باقتبـــــــاس األديـــــــب أو الشـــــــاعر نًصـــــــا مـــــــن القـــــــرآن الكـــــــريم، بطريقـــــــة مباشـــــــرة "   
ر مباشــــرة فيحــــور أو يغيــــر، ثــــم يوظــــف ذلــــك فــــي ســــياق يــــفيــــذكره كمــــا هــــو، أو بطريقــــة غ

   )1(."نصه الجديد

  : ومن مظاهر التناص الذي استقاه الشاعر من القرآن الكريم قوله    

  )2(ُر اِهللا            َوَحاَن الُغْنُم َبْل ُفِسَح الَمَجالُ ــَوَلّما َجاَء َنصْ 

ـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالي    
	�� ����� ﴿: فـــــــــــــــــــالنص الغائـــــــــــــــــــب هـــــــــــــــــــو قولִ� 

����� �	
� ������
��� ��� ﴾.∗       
مقـــــدس، ففـــــي الســـــطر األول يـــــزاول الشـــــاعر عمليـــــة اجتـــــرار لكـــــل مكونـــــات هـــــذا الـــــنص ال

، "ولمـــــا جـــــاء نصـــــر اهللا فتحـــــاً " فـــــي الـــــنص الحاضـــــر  ومـــــا نالحظـــــه مـــــن تغييـــــر وتحـــــوير
وكــــــــذلك مجـــــــيء حـــــــرف العطــــــــف فـــــــي صــــــــدر ) لّمـــــــا( بــــــــ ) إذا( فـــــــي اســــــــتبدال يتمثـــــــل 

ييــــــر طفيــــــف ال يمــــــس ، وهــــــو تغ)فتحــــــا( إلــــــى ) الفــــــتح( الســــــطر، فتغيــــــرت بــــــذبك كلمــــــة 
  . جوهر اآلية بسوء  من باب التقديس واالحترام للنص القرآني

  : أّما قوله 
  )3(ِاْشَتَرى ِبالُنُقوِد َرْهًطا َرَعاًعا    َكْي ُيِشُعوا الّدَماَر َو اْلَهَمِجّيهْ 
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%&�'(%)ִ☺��
� +&ִ+�,�- ./�0�1 

� ��)2,��( #�$ �34156
� 78�� 

� 9���:��( �<�وتعنــــــــــــي " رهــــــــــــط" بالتحديــــــــــــد فــــــــــــي كلمــــــــــــة  ∗∗﴾
أو الفئـــــــــة، إذ استحضـــــــــر الشـــــــــاعر قصـــــــــة القـــــــــوم المفســـــــــدين، والعـــــــــابثين،    الجماعـــــــــة 

فـــــي عصـــــره لمـــــولى عـــــّز وجـــــل، ليقابلهـــــا بحادثـــــة مشـــــابهة لهـــــا لكنهـــــا حـــــدثت والعاصـــــين ل
فهـــــي ظـــــاهرة تـــــؤدي إلـــــى االقتتـــــال بـــــين اإلخـــــوة العـــــرب " الربيـــــع العربـــــي" وهـــــي حادثـــــة 

الــــبالد اشــــترى جماعــــة معينــــة  الشــــاعر فــــي قولــــه إلــــى أّن حــــاكم تلــــك ويشــــير. والمســــلمين
والجـــــــامع بـــــــين معنـــــــى اآليـــــــة . ووحشـــــــية يـــــــةال تعـــــــرف ســـــــوى القتـــــــل والـــــــدمار بكـــــــل همج

وهــــذا . ارتكــــاب اآلثــــامهــــو اإلخبــــار عــــن حالــــة الفســــاد و  -هنــــا–الكريمــــة والبيــــت الشــــعري 
امتصــــــاص مضــــــمون الــــــنص الغائــــــب مــــــع اســــــترجاع بعــــــض ( مــــــا يعــــــرف باالمتصــــــاص

  ).دواله
  : وكذلك قوله  

  )1(ادْ ـُسْبُل الْرشَ  وأهدناَيا ِإَلَه الَخْيِر َفّرْج     

֠�
=� ﴿:إذ هــــــــــــــو امتصــــــــــــــاص لآليــــــــــــــة الكريمــــــــــــــة   �� >?%֠@	
� 
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�R<� 4IJK%)�0�L 7-M�NִO ﴿:فــــــــــــــــي نصــــــــــــــــها الغائــــــــــــــــب∗﴾ 
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ــــــــر الشــــــــاعر تركيــــــــب هــــــــذه اآليــــــــة مــــــــن ناحيــــــــة  ﴾� وقــــــــد غّي
آليـــــة تحـــــدثنا عـــــن قصـــــة فا). هـــــدناأ(بــــــ ) أهـــــديكم(        الصـــــياغة، فقـــــد اســـــتبدل لفظـــــة 

فـــــي شــــــأن دعــــــوتهم إلـــــى اإليمــــــان بــــــاهللا ســـــبحانه وتعــــــالى، وٕارشــــــادهم  موســـــى مــــــع قومــــــه
ـــــق النجـــــاة والّبـــــر ـــــا الشـــــاعر فتـــــراه يـــــدعوا المـــــولى عـــــّز وجـــــل . نحـــــو طري ليفـــــرج كربـــــه أّم

معنـــــــــى هـــــــــذا أّن . إلـــــــــى الصـــــــــراط المســـــــــتقيم        يتهم وكـــــــــرب شـــــــــعب بـــــــــالده، وهـــــــــدا
  ". ةالهداي" مضمون اآلية يتقاطع مع قول الشاعر نحو هدف واحد وهو 
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  : أّما عن قوله  

  )1(َمّن َوَال ِاْبتَغاَء َأِدّيهْ  واًال    ُدون َسّخُروا الُفْلَك َحّمُلوَها نَ 
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ــــــــي قــــــــد وردت فــــــــي البيــــــــت الشــــــــعري بعــــــــض األل∗∗.﴾ ــــــــنص القرآن ــــــــي تنتمــــــــي لل ــــــــاظ الت ف
ه علـــــــى البشـــــــرية فاآليـــــــة تخبرنــــــا عـــــــن عظمــــــة اهللا وقدرتـــــــه، ومنــــــ ).ســـــــخر، الفلــــــك(نحــــــو

ســــفر والبحــــث عــــن جمعــــاء، الــــذي ســــخر لهــــم الفلــــك وجعلهــــا وســــيلة للتنقــــل فــــي البحــــار لل
شـــــــاعر أّمـــــــا ال. فـــــــي مســـــــيرها ومرســـــــاها   هـــــــا ليـــــــتحكم مـــــــن جالّ  فســـــــبحان. قـــــــوة العـــــــيش

أســـــطول الحريـــــة (الـــــذي يعيشـــــه، ليـــــروي حادثـــــة الفلـــــك  فيســـــتدعي واقعـــــة تـــــرتبط بـــــالزمن
ــــــات التــــــي تنــــــادي بنصــــــرة أهــــــ) التركــــــي الي غــــــزة دون امتنــــــان مــــــنهم أو الحامــــــل لإلعالن

  .مزية

والواضـــــــــــح أّن الـــــــــــنص الحاضـــــــــــر يحمـــــــــــل دالالت معاصـــــــــــرة تـــــــــــرتبط بـــــــــــرؤى الشـــــــــــاعر 
  .ومواقفه، إّال وأنه يمتص معنى النص الغائب، ثم يسترجع بعض دواله اللغوية

سنلخصـــــها وفـــــق هـــــذا  .أّمــــا عـــــن بـــــاقي النصـــــوص القرآنيـــــة األخـــــرى الغائبــــة فـــــي الـــــديوان
  : الجدول

  طبيعة التداخل  النص الغائب المشتغل عليه  الحاضرالنص 
  َعَجْبُت ِمْن َدْوَلٍة َضاَقْت َخَزاِئُنَها

  َبدِ لل بًدا ِمْن َماِلَها اْد أَ ولم َتجُ     
  )84ص: الديوان( 

 )��=9J ﴿ :قوله تعالى

JmdV:�0�L 

'8
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امتصاص مضمون 
النص الغائب مع 

                                                           
  .  68ص : الديوان –) 1( 
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�%�  ]6: البلد[ .      ﴾
  

استرجاع بعض دواله 
  .اللغوية

  َرٌب ِلَيْنُصَرَها َهاَهْيَهاَت َيْذُكرُ 
  َفَمْن َقَال َرّبُه َالَشَك َيْنَساهُ 

  )100ص: الديوان( 


 ﴿: قوله تعالى�B 

ִ.�GP�� 

ִ.p_�1 
�B�� 
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  ]3: الضحى
  

امتصاص مضمون 
النص الغائب مع 

استرجاع بعض دواله 
  اللغوية

  ا اْلَجِحيَم ِلْألَْهِل ُلْوًماو ُيعيدُ َكْي 
  َسِعيرٍ  َوَيُعَم اْلِبَالُد َلْفحَ        

  )92ص: الديوان( 

 "��%:r﴿: قوله تعالى
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امتصاص مضمون 
النص الغائب مع 

استرجاع بعض دواله 
  اللغوية

  
  َفَكاَن الّنْصُر ِمْن َرّب ُمِبيًنا

  َتَحّمِل الّسْبَع الّشَدادِ ُبَعْيَد      
  )78ص : الديوان( 

 |+QI ﴿: قوله تعالى
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امتصاص مضمون 
النص الغائب مع 

استرجاع بعض دواله 
  اللغوية
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  ْيُت ُمَباِرًكا َيْوًما َعِظيًماتَأ

  َناِديوَما َأْدَراَك َما َيْوُم الت  
  )76ص : الديوان( 

  
 ﴿ :قوله تعالى
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امتصاص مضمون 
النص الغائب مع 

استرجاع بعض دواله 
  اللغوية

  

ــــارزة، وطاغيــــة علــــى معظــــم قصــــائد ديــــوان  إنّ     ــــة ب ســــقوط " تقنيــــة التنــــاص القرآنــــي آلي
مّمـــــا يعكـــــس المخـــــزون الثقـــــافي الواســـــع لـــــدى الشـــــاعر، فهـــــو أحيانـــــا ". قمـــــم ومهـــــازل أمـــــم

ونــــراه  .َغْيــــِر تغييــــر أو تحــــوير أو تبــــديل يوظــــف اآليــــات الكريمــــة بأســــلوب اجتــــراري مــــن
و مـــــا يعـــــرف أحيانـــــا أخـــــرى يخضـــــعها لعمليـــــة يـــــتم فيهـــــا االســـــتبدال وٕاعـــــادة اإلنتـــــاج وهـــــ

وهـــــذا مـــــا . و مســـــارات جديـــــدة تســـــير وفـــــق رؤاه وأســـــاليبهباالمتصـــــاص، وذلـــــك كـــــي ينحـــــ
  .يشكل سمة أسلوبية متميزة في النص الشعري

  : التناص األدبي -2

ـــــا      ـــــه تق ـــــص القصـــــيدةويقصـــــد ب ـــــة شـــــعًرا أو نثـــــًرا مـــــع ن  ،طع بعـــــض النصـــــوص األدبي
وقــــد اتكــــأ الشــــاعر علــــى التنــــاص ذي المرجــــع الشــــعري ووظفــــه فــــي ديوانــــه، ومــــن صــــور 

  : ذلك قوله

  )1(دُ يــــُد    ِبِغْبَطٍة َأْم ِبَخْطٍب فيِه َتْسهِ ـِعيٌد ِبَأّيِة َحاٍل ُعْدَت َيا ِعي

  ): العيد(تنبي في قصيدته المشهورة الم تناص مع قولفالسطر األول من البيت ي 

  )1(ُد    ِبَما َمَضى َأْم ِألَْمٍر ِفيَك َتْجِديدُ ـُعْدَت َيا ِعي ِعيٌد ِبَأّيِة َحالٍ 
                                                           

  . 46ص : الديوان –) 1( 
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ـــــت المتنبـــــيفالشـــــاعر     ـــــت يستحضـــــر الســـــطر األول مـــــن بي ـــــ عيـــــدٌ : (فـــــي هـــــذا البي ة بأي
ــــــا عيــــــدُ  عــــــدتَ  حــــــالٍ  . ا، ومضــــــموناً فًظــــــا، ول، بطريقــــــة اجتراريــــــة لكــــــل مكوناتــــــه تركيًبــــــ)ي

     والشــــــــيء الالفــــــــت لالنتبــــــــاه مخاطبــــــــة الشــــــــاعر للعيــــــــد عــــــــن الحالــــــــة التــــــــي عــــــــاد فيهــــــــا، 
 "المتنبــــي"أم بــــأمر فيــــه نــــوع مــــن األرق والتعــــب والحــــزن، مثلمــــا كــــان   ؟هــــل أقبــــل ســــعيًدا

ــــــنص الغائــــــب، فيتامامــــــيتســــــاءل ت بــــــذلك مــــــا  دولــــــ، وهنــــــا تتجلــــــى فكــــــرة النقــــــل الحرفــــــي لل
  . يعرف باالجترار

  : كذلك األمر نفسه في قوله  

  )2(َيا ُأّمَة َضِحَكْت ِمْن َجْهِلَها اُألَمِم        َوَال َتَزاُل ِبَهَذا اْلَعاِر َتَتّسمُ 

ــــــنص  ــــــه اجتــــــرار ل ــــــي قصــــــيدة هجائــــــه " المتنبــــــي" فالســــــطر األول مــــــن البيــــــت، في   ف
  : التي يقول فيها" لكافور اإلخشيدي" 

  )3(َغاَيُة الّديِن َأْن ُتَحُفوا َشَواِرَبُكْم    َيا ُأَمًة َضِحَكْت ِمْن َجْهِلَها اُألَممُ َأ

الســــطر األخيــــر مــــن قــــول المتنبــــي، يتــــداخل مــــع قــــول الشــــاعر خصوصــــا  نالحــــظ بــــأنّ   
ـــــا -ر األولفـــــي الســـــط ـــــث يطابقـــــه تماًم ـــــد يكـــــون رغبـــــة ولّعـــــ -بحي ـــــك ق ل غرضـــــه مـــــن ذل

فـــــي فـــــتح مجـــــال فكـــــري ونفســـــي معـــــين، تلتقـــــي فيـــــه نقـــــاط التشـــــابه بـــــين تجربتـــــه وتجربـــــة 
  . النص الغائب

فالشـــــاعر يعبـــــر عـــــن واقـــــع العـــــرب المريـــــر الحـــــزين، ويؤكـــــد علـــــى وضـــــعهم المؤســـــف    
  .والمخجل حقا بسبب العار الذي يرتكبونه في حق بعضهم بعضا

  : أّما في قوله  
  )4(ِلُعُهوٍد َزَهْت، َوَتْسُمو َمَقاًما )     مُ آـشَ ( ِشْعِري َتُعوَد َيوًما  َلْيتَ 

                                                                                                                                                                                
  . 506، ص 1983، )د، ط( ، دار بيروت، بيروت، لبنان، لديوانا: المتنبي –) 1( 
  . 56ص : الديوان –) 2( 
  . 502ص : المصدر نفسه –) 3( 
  . 36ص : الديوان –) 4( 

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Calibri, Gras, Police de script complexe
:Gras, Anglais (États-Unis)
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  ": ليت الشباب يعود" في قصيدته " أبي العتاهية" يذكرنا هذا البيت بقول    
  )1(ْلَمِشيبُ َفَيا َلْيَت الّشَباُب َيُعوُد َيـْوًما      َفَأْخِبَرُه ِبَمـا َفَعَل ا

ال يمـــــــــارس اجتـــــــــراًرا للـــــــــنص الغائـــــــــب بـــــــــل يقـــــــــوم  -هنـــــــــا-) دّواقســـــــــليمان (الشـــــــــاعر   
، وهـــــو فـــــي ذلـــــك يقـــــوم )ليـــــت، تعـــــود، يوًمـــــا: (تصاصـــــه واســـــترجاع بعـــــض دوالـــــه مثـــــلبام

، واســــتبدل الفعــــل )شــــعري( بـــــ ) الشــــباب( بتحــــوير بعــــض ألفاظــــه، حيــــث اســــتبدل لفظــــة 
مـــــن أّن بعـــــض األلفـــــاظ جـــــاءت مختلفـــــة، إّال وأّن المعنـــــى  رغمالفبـــــ). تعـــــود( بــــــ ) يعـــــود( 

ــــــك الماضــــــي الجميــــــليصــــــب فــــــي نهــــــر واحــــــد وهــــــو ال ــــــي لعــــــودة ذل " اقفســــــليمان دوّ ."تمن
يتمنـــــــى أيضــــــا عـــــــودة الشـــــــباب " أبــــــي العتاهـــــــة" يتمنــــــى عـــــــودة شــــــاٍم زاهيـــــــة وســـــــامية، و 

   . والصغر

  : التناص التراثي -3
لســـــــن األر أمثـــــــاًال متداولـــــــة عبـــــــر فمـــــــن التـــــــراث العربـــــــي القـــــــديم، يســـــــتدعي الشـــــــاع

  : ومعروفة بين الناس، والتي منها قوله
  

  )2(ِب قواْللَوُمْنَكًرا َساَد باْسِم اْلَوَطِن     َهًوى َنرَاهُ َما َزاَد ِللّطيِن َبًال َما 
ـــــد )  ةزاد الطـــــين بّلـــــ: ( فهـــــو امتصـــــاص للمثـــــل العربـــــي القائـــــل   الـــــذي يضـــــرب لمـــــن ُيعِق

 وقــــــد استحضـــــــره الشــــــاعر ليســـــــقطه . األمــــــور، ويزيــــــدها شـــــــدة علــــــى شـــــــدة، وتــــــأزم أكثـــــــر
  . على واقعه في هذا الوطن الذي سادت فيه الرذيلة والفحشاء

  : وكذلك قوله  

  )3(االّشُروِر ِعَظاَما   َوَجَر الّسْيُل َغاِمًرا َآَكامَ َطَفَح الَكْيُل بِ 

ــــــــل     ــــــــي المشــــــــهور القائ ــــــــغ الســــــــيل ( :مســــــــتوحي مــــــــن المثــــــــل العرب ــــــــل، وبل طفــــــــح الكي
ـــــــى مـــــــن يتجـــــــاوز حـــــــده ويخـــــــرج عـــــــن المـــــــألوف ،)الزبـــــــى ـــــــذي يضـــــــرب عل     فالشـــــــاعر . ال

                                                           
      .46، ص 1986، )د، ط( دار بيروت، بيروت، لبنان،  الديوان،: أبو العتاهية –) 1(
  .104ص : الديوان  –) 2( 
  . 35ص : الديوان –) 3( 

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Calibri, Gras, Police de script complexe
:Gras, Anglais (États-Unis)
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فـــــي هـــــذا البيـــــت يعتصـــــر ألًمـــــا علـــــى حـــــال الشـــــعوب الســـــورية، ومـــــدى احتمـــــالهم لطعـــــم 
  فيــــــه قلــــــوبهم،  الظلــــــم والمعانــــــاة مــــــن قبــــــل حــــــاكمهم، إلــــــى أن جــــــاء اليــــــوم الــــــذي انفجــــــرت

  . إذ بلغت حد الحناجر

  : التناص التاريخي -4

ويكـــــــون بتوظيـــــــف بعـــــــض الوقـــــــائع التاريخيـــــــة أو اســـــــتدعاء شخصـــــــيات لهـــــــا مواقـــــــف    
ــــى معــــان ومــــدلوالت عــــدة تاريخيــــة معينــــة، فعنــــد دراســــتنا لــــديوان . تعبــــر بــــاللفظ القليــــل عل

  : الشاعر، وجدنا استحضار بعض الشخصيات التاريخية الشهيرة وهي

   :-رضي اهللا عنه –شخصية عمر بن الخطاب  -1

  : إذ يقول الشاعر   

  ّوُهـْم َأّنـُه َهـاِلٌك       ِإَذا َلْم ُيِعْد ِفي الِحَساِب الّنَظْر دُ ـعَ 

  )1( ُعَمْر ... ِبَأْن َيْتُرَك الُقْدَس َأْرًضا َطُهوًرا     َكَما َطُهَرْت ُمْنُذ َعْهِد 

عمـــــر بـــــن "الخليفـــــة الثـــــاني، أميـــــر المـــــؤمنين الشـــــاعر الصـــــحابي الجليـــــل، و  يســـــتدعي   
المقـــــدس حينمـــــا  مفـــــاتيح بيـــــتتســـــّلم  والمعـــــروف عنـــــه أّنـــــه. بالفـــــاروق لقـــــب الم "الخطـــــاب
ــــ انتصــــر وهــــذا التوظيــــف يثبــــت . ن مــــن طــــردهم وهــــزيمتهمعلــــى الجــــيش الرومــــاني، وتمّك

جـــــرى حيـــــاة الفلســـــطنيين، تغييـــــر متمســـــك الشـــــاعر بشـــــيء مـــــن األمـــــل والرجـــــاء يريـــــد بـــــه 
  . سابقا" الفاروق" يرها من اليهود والصهاينة الهمجيين، كما فعل وتطه

  : شخصية بالل بن رباح -2

وســـــلم، الحبشـــــي، هـــــو أحـــــد صـــــاحبة الرســـــول صـــــلى اهللا عليـــــه " بـــــالل بـــــن ربـــــاح" 
إلســـالم لـــم يجـــد ســــوى وعنـــد اعتناقــــه ل ،"أميـــة بـــن خلـــف"  كـــان عبـــًدا وخادًمـــا لـــدى ســــيده

فــــي ســــبيل  ل علــــى كــــل أشــــكال األلــــم والعــــذابوتحمــــ التعــــذيب والهــــوان مــــن قبلــــِه، فصــــبر
فاشـــــتراه  ".أحــــد ، أحـــــد " الحفــــاظ علـــــى توحيــــده هللا وحـــــده ال شــــريك لـــــه،إذ اشــــتهر بمقولـــــة 

                                                           

  . 53ص : المصدر نفسه -  )1( 

Mis en forme : Couleur de police :
Texte 1



"أمم ومهازل قمم سقوط" ديوان في الشعري الخطاب جماليات:          الثاني الفصل  

 

 -136 - 

 

كلفــــــه الرســــــول بمهمــــــة واعتقــــــه مــــــن العبوديــــــة،ومن ثــــــم " أبــــــو بكــــــر الصــــــديق"  بعــــــد ذلــــــك
  . اآلذان لصوته الجميل

  : في حق هذه الشخصية العظيمةوالشاعر يقول   

  )1(َتَذَكِري ِاْبَن َرَباٍح َكْيَف َمَجَدُه     َدْيُن الّسَماَحِة ِديُن الُخْلِق والِعَبرِ 

وبســـــماحته فـــــي الخلـــــق  " ابـــــن ربـــــاح" بمجـــــد) أمريكـــــا(ر الشـــــاعريـــــذك البيـــــت، فـــــي هـــــذا   
البشـــــر التفرقـــــة بـــــين  عـــــن عّلهـــــا تتوقـــــف بـــــذلك. ه عبـــــًدا وحبشـــــًيامـــــن أّنـــــ والعبـــــر بـــــالّرغم

فالنـــــــاس سواســــــية والعبـــــــرة ليســـــــت ببيـــــــاض البشـــــــرة بـــــــل  .والتمييــــــز بـــــــين البـــــــيض والســـــــود
  . بالقيم والجمال الروحي

  : يزن سيف بن ذي -3

  نْ ـًدا ُمشـِْرِقيـ     َن َوَمْن َتُكوُن ِسَوى الَيمَ ِعَزا َوَمج

  )2(يَزنْ َمْن َسّجـَلْت تَـاريَخَها     ِبُبطُـوَلٍة ِمْن ِذْي   

ردين لألحبــــــــــاش عنهــــــــــا       استحضــــــــــر الشــــــــــاعر أحــــــــــد ملــــــــــوك الــــــــــيمن الشــــــــــجعان الطــــــــــا  
ـــــزن"فـــــي القـــــديم وهـــــو ـــــة فـــــي ذلـــــك الوقـــــت " ســـــيف بـــــن ذي ي  الـــــذي أحـــــدث بطولـــــة تاريخي

  . ذكر لغاية اآلنزالت تُ وما

ــــــة التنــــــاصبعــــــدما حلّ     ــــــة؛ أّال وهــــــي آلي  نســــــتخلص  قنــــــا فــــــي ســــــماء أحــــــد اآلليــــــات الفني
والشــــــــعرية، والتراثيــــــــة، القرآنيــــــــة، : د اســــــــتعان بمصــــــــادر عديــــــــدة منهــــــــابــــــــأّن الشــــــــاعر قــــــــ

يـــــــة التـــــــي عكســـــــت وهـــــــذا مـــــــا يـــــــوحي بمخزونـــــــه الثقـــــــافي وحصـــــــيلته المعرف .والتاريخيـــــــة
ـــــــنص الشـــــــعري  مواقـــــــف جديـــــــدة تواكـــــــب ـــــــى ال ـــــــا أضـــــــفى عل ـــــــزمن الـــــــذي يعاصـــــــره، مّم ال

  .                                جمالية وٕابداعية أكثر

                                                           

  . 34ص : الديوان –) 1( 
  .  27ص : مصدر نفسهال –) 2( 
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ســـــقوط قمـــــم " اقدوّ بـــــن عمـــــر  ســـــليمان تلـــــك الرحلـــــة فـــــي رحـــــاب ديـــــوان الشـــــاعربعـــــد      
متنوعـــــة ومتعــــددة أضـــــاءت لنــــا مســـــار  محطــــاتوالتــــي توقفنـــــا عنــــدها فـــــي " ومهــــازل أمـــــم

ـــــــي هـــــــذه المدونة، "جماليـــــــات الخطـــــــاب الشـــــــعري"البحـــــــث وكشـــــــفت لنـــــــا عـــــــن        توصـــــــلنا ف
  : مجموعة من النتائج تتلخص في إلى

ـــــا أنّ مـــــن -  ـــــر  األصـــــواتنســـــبة  خـــــالل دراســـــتنا الصـــــوتية يتبـــــين لن المجهـــــورة جـــــاءت أكث
نفســــية الشـــــاعر الــــذي أراد أن يجهـــــر  إلـــــىالمهموســــة، وهـــــذا راجــــع  األصـــــواتتــــواترا مــــن 

  .للبوح عن أحاسيسه وانفعاالتها يختلج في صدره عمّ 

ـــــىلجـــــأ الشـــــاعر  - ـــــيفظـــــي، الجُ لالصـــــوتي، ال(  أنواعـــــهالتكـــــرار بشـــــتى  إل جـــــل مـــــن أ) مل
  .وٕابرازهتقوية النغم الموسيقي مع تأكيد المعنى 

  الخــــــارجي فقــــــد اســــــتعان الشــــــاعر بــــــبعض البحــــــور الشــــــعرية التــــــي  لإليقــــــاعبالنســــــبة  اأّمــــــ
ــــــالخليليــــــة، ومــــــن خــــــالل دراســــــتنا لهــــــا نســــــتنتج  األوزانلــــــم يخــــــرج فيهــــــا عــــــن نظــــــام   هبأّن

ـــــ" البســـــيط" لبحـــــر األولويـــــةأعطـــــى  رأى فيـــــه البســـــاطة والمالئمـــــة لمـــــا يريـــــد التعبيـــــر  هألّن
  .عنه

    الموســــــــيقية مــــــــن خــــــــالل تنوعهـــــــــا  الســـــــــيمفونيةت القافيــــــــة دورا هامــــــــا فــــــــي تشــــــــكيل أدّ  -
والمقيـــــدة، وجـــــل القصـــــائد جـــــاءت بمنـــــوال الـــــروي الواحـــــد دون اخـــــتالف  بـــــين المطلقـــــة مـــــا
  .وتشبث الشاعر بهذا الروي يوافق حالته الشعورية ،تنوع فيها أو

ــــة  - ــــذي مــــّس كــــل مــــن بني ــــوع ال ــــك التن ــــي البنــــى الصــــرفية ذل  واألســــماء األفعــــاللمســــنا ف
 بَأْزِمَنتهـــــــا األفعـــــــالحيـــــــث غطـــــــى االســـــــم بكـــــــل أنواعـــــــه المســـــــاحة الكبـــــــرى علـــــــى غـــــــرار 

        درتل الماضـــــــي حضــــــــوره بجــــــــدارة بنســــــــبة قُــــــــق الفعــــــــحقّــــــــ إحصــــــــائيةالثالثـــــــة، وبعمليــــــــة 
  ).٪ 51.52( بـ 

      طغيـــــــــان الجمـــــــــل الفعليـــــــــة واالســـــــــمية وذلـــــــــك لتوافقهـــــــــا  ىوفـــــــــي مســـــــــارنا النحـــــــــوي تجلـــــــــ 
 األمـــــــورمـــــــع الواقـــــــع، فالفعليـــــــة تـــــــدل علـــــــى التجـــــــدد والحركيـــــــة واالســـــــمية تـــــــوحي بثبـــــــات 
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وهــــذا التعــــانق مــــا بينهــــا يشــــكل أمــــال  .الراهنــــة األحــــداثودهــــا، وهــــو مــــا يتوافــــق مــــع وجم
  .شده الشاعر لتطوير الواقع المعيشني

ــــب الــــداللي ب ــــق الجان ـــويتعل ــــث مثـ ــــة حي ــــول والعالقــــات الداللي ــــل دراســــة الحق الحــــرب "ل حق
ـــــديوان ك" والمـــــوت لمـــــح والوقـــــائع ، كمـــــا ن األحـــــداثمســـــرح  ألنـــــهلـــــه، أهـــــم محـــــور فـــــي ال

ومـــــن هـــــذه االنطالقـــــة  ،تـــــان أثرتـــــا فـــــي المعنـــــىلال )التـــــرادف والتضـــــاد(حضـــــور عالقتـــــي 
بكـــــــل   الواقـــــــعالمعبـــــــرة عــــــن  واألحاســــــيسج الشـــــــاعر بــــــين الموجـــــــودات زْ يتــــــراءى لنـــــــا َمــــــ

  .تجلياته

ـــــا    ـــــىوبمرورن ـــــا أن  إل ـــــات، ارتأين ـــــىتطـــــرق نعـــــالم الجمالي ـــــداللي" إل ـــــاح ال           بصـــــوره  "االنزي
  لشــــــــاعر انبثقــــــــت لالرؤيــــــــة الجماليــــــــة  فوجــــــــدنا أنّ  )، والكنائيــــــــةالتشــــــــبيهية ،واالســــــــتعارية (

ــــــدعيمها ل ــــــك عــــــن ت ــــــه ناهي ــــــل تجربت ــــــي نق ــــــىلمــــــن خاللهــــــا، كونهــــــا وســــــيلة ف ــــــرازه معن  وٕاب
  .بوضوح

ســـــم بهـــــا الخطـــــاب الشـــــعري لـــــدى أحـــــد الجماليـــــات التـــــي اتّ  "التنـــــاص"كمـــــا كانـــــت تقنيـــــة   
ــــــــيبأشــــــــكاله المختلفــــــــة؛ القرآنــــــــي،  المبــــــــدع بعــــــــض ، والتراثــــــــي، وفــــــــي استحضــــــــار واألدب

فــــــي ابتكــــــاره  كــــــس مخزونــــــه الثقــــــافي وزاده المعرفــــــيوهــــــذا مــــــا يع.الشخصــــــيات التاريخيــــــة
  .صرهزمن الذي يعاللمواقف جديدة مواكبة ل

ــــة      ــــة المرحل ــــي نهاي ــــةوف ــــي البحــــث، راجــــين مــــن المــــولى عــــزّ  األدبي ــــق دفت ــــة نغل  العلمي
وتعـــــالى، وٕان  ســـــبحانهفمـــــن اهللا  ن وفقنـــــاداد لمـــــا يحبـــــه ويرضـــــاه، فـــــإالتوفيـــــق والّســـــ وجـــــلّ 

  .قد سعينا واجتهدنا ناأنّ فحسبنا  تقصير كان عملنا فيه نقص أو

  .سبيل الرشاد إلىواهللا الموفق 
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 .رواية ورش عن نافع :القرآن الكريم ∗

  :المدونة/ أوال

ــــــــم: ســــــــليمان بــــــــن عمــــــــر دّواق  .1  العربيــــــــة، ، المطبعــــــــةســــــــقوط قمــــــــم ومهــــــــازل أم

  .م2013،)ط.د(الجزائر،غرداية،

 :المصادر/ ثانيا

محمـــــد عبـــــد المعطـــــى، : ، تعليـــــقشـــــذا العـــــرف فـــــي فـــــن الصـــــرف: أحمـــــد الحمـــــالوي .1

  .)ت. د(، )ط.د(دار الكيان،الرياض، السعودية، 

ـــــــة: أرســـــــطو طـــــــاليس .2 عبـــــــد الرحمـــــــان بـــــــدوي، دار القلـــــــم، بيـــــــروت، : ، تحقيـــــــقالخطاب

 .م1979،)ط.د( لبنان، 

محمـــــد علـــــي النجـــــار، دار الكتـــــب : ، تـــــحلخصـــــائصا: )عثمـــــان الفـــــتح أبـــــو(جنـــــيابـــــن  .3

 .2،ج1913، )ط. د(مصر، المصرية،القاهرة، 

ــــاء: نيجابــــن حــــازم القرطــــا .4 ــــاج البلغــــاء وســــراج األدب الحبيــــب ابــــن محمــــد : ، تــــحمنه

  .م1981، 3خوجة، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، ط

 الحســــــاني: ، تــــــحالكــــــافي فــــــي العــــــروض و القــــــوافي: )502ت (الخطيــــــب التبريــــــزي .5

 .م1994، 3عبد اهللا، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط حسن

العمـــــــدة فـــــــي محاســـــــن : )ه390/456أبـــــــو علـــــــي الحســـــــن (رشـــــــيق القيروانـــــــيابـــــــن  .6

محمـــــد محـــــي الـــــدين عبـــــد الحميـــــد، دار الجليـــــل، بيـــــروت، : ، تـــــحونقـــــدهالشـــــعر وآدابـــــه 

 .م5،1981لبنان، ط

عـــــادل أحمـــــد : ، تـــــحالكشـــــاف: )أبـــــو القاســـــم جـــــار اهللا محمـــــود بـــــن عمـــــر(الزمخشـــــري .7

  . 5ج ،م1998، 1الرياض، السعودية، طعبد الموجود وآخرون، مكتبة العبيكان، 

: ، تـــــحالعـــــروض والقـــــوافيالكـــــافي فـــــي علمـــــي : شـــــهاب الـــــدين بـــــن شـــــعيب القنـــــائي .8

، 1عبــــــد المقصــــــود محمــــــد عبــــــد المقصــــــود، مكتبــــــة الثقافــــــة الدينيــــــة، القــــــاهرة، مصــــــر، ط

 .م2006
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ـــــاني: عبـــــد القـــــاهر الجرجـــــاني .9 ـــــم المع ـــــي عل محمـــــد رشـــــيد : ، تعليـــــقدالل اإلعجـــــاز ف

 .م3،2001لمعرفة، بيروت، لبنان، طرضا، دار ا

: )م748/826اســـــــــماعيل بـــــــــن القاســـــــــم بـــــــــن ســـــــــويد بـــــــــن كيســـــــــان (العتاهيـــــــــة أبـــــــــو .10

  .م1986، )د، ط( دار بيروت، بيروت، لبنان،  الديوان،

شــــرح ابــــن عقيــــل علــــى ألفيــــة بــــن : )ه672بهــــاء الــــدين عبــــد اهللا ت (عقيــــلابــــن  .11

ـــــد الحميـــــد، دار التـــــراث، القـــــاهرة، مصـــــر، ط : ، تـــــحمالـــــك ، 20محمـــــد محـــــي الـــــدين عب

  .4، جم1980

، دار لــــــديوانا: )م915/965أبــــــو الطيــــــب أحمــــــد بــــــن الحســــــين الجعفــــــي (المتنبــــــي .12

  . م1983، )د، ط( روت، لبنان، بيروت، بي

ــــــرازي .13 ــــــر: محمــــــد فخــــــر الــــــدين ال ــــــب( التفســــــير الكبي ، دار الفكــــــر، )مفــــــاتيح الغي

  . 26،ج م1،1981بيروت، لبنان، ط

ـــــــي .14 ـــــــدروس العربيـــــــة: مصـــــــطفى الغاليين ـــــــامع ال ـــــــحج ســـــــالم شـــــــمس الـــــــدين، : ، ت

 .1/3،ج2010، 1المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، ط

 :المراجع /ثالثا

مكتبــــــــــــة األنجلــــــــــــو مصــــــــــــرية ،القــــــــــــاهرة، األصــــــــــــوات اللغويــــــــــــة ،: أنــــــــــــيس بــــــــــــراهيما .1

  .م2007،)ط.د(مصر

ــــراهيم جــــابر علــــي .2 ، دار العلــــم  لمســــتويات األســــلوبية فــــي شــــعر بلنــــد الحيــــدريا:اب

    .م2009، 1، ط)ب.د(واإليمان ، 

، )ط.د(غريب،القاهرة،مصـر، ،داردراسة األسلوب بين المعاصرة والتـراث: أحمد درويـش .3

 .م1998

  .م1،1993، سوريا طقالحصاد، دمش رأسرار الحروف، دا: أحمد زرقة .4

، 13، مكتبــــــــة النهضــــــــة المصــــــــرية، القــــــــاهرة، مصــــــــر، ط األســــــــلوب: أحمــــــــد شــــــــايب .5

  .م1999

دراســــة آليــــات تحليــــل (الخطــــاب الشــــعري فــــي الســــبعينات : أحمــــد الصــــغير المراغــــي .6

  . م2008، 1، ط)ب.د( ، دار العلم واإليمان،)الخطاب

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Simplified Arabic, 16 pt, Gras, Police de
script complexe :16 pt, Gras

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Simplified Arabic, 16 pt, Gras, Police de
script complexe :16 pt, Gras
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ـــــــاح:ويـــــــس محمـــــــد أحمـــــــد .7 ـــــــن االنزي  المؤسســـــــة ،األســـــــلوبية الدراســـــــات منظـــــــور م

 . م2005 ،1 ط لبنان، بيروت، للدراسات، الجامعية

، 6ط  عــــالم الكتــــب الحــــديث، القــــاهرة، مصــــر،  علــــم الداللــــة،: أحمــــد مختــــار عمــــر .8

  .م2006

لميـــــة، بيـــــروت، ، دار الكتـــــب العالقواعـــــد األساســـــية للغـــــة العربيـــــة: أحمـــــد الهاشـــــمي .9

  .)ت.د(،)ط.د(لبنان، 

، دار فــــي العلميــــة، أضــــواء فــــي النحــــو والصــــرف :بــــديع علــــي محمــــد عــــوض اهللا .10

   .م2011، 1عمان، األردن، ط

، عـــالم الكتـــب الحـــديث، دراســـات فـــي تحليـــل الخطـــاب غيـــر األدبـــي: بشـــير إبربـــر .11

  .  م2010، 1إربد، األردن، ط

ــــى ضــــوء المنــــاهج ( الحقيقــــة الشــــعرية : بشــــير تاوريريــــت .12 ــــة المعاصــــرة عل النقدي

  . م1،2010الحديث، إربد، األردن، ط ، عالم الكتب)والنظريات الشعرية

قــــــراءة نصــــــية تداوليــــــة ( الخطــــــاب األدبــــــي ورهانــــــات التأويــــــل : بــــــوقرة نعمــــــان .13

  . م2012، 1، عالم الكتب الحديث، إربد، األردن، ط)حجاجية

ار البيضــــــاء، ، الــــــد، دار الثقافــــــةاللغــــــة العربيــــــة معناهــــــا ومبناهــــــا: تمــــــام حســــــان .14

 .م1994،  )ط. د(المغرب، 

 ،1الخطــاب الشــعري العربــي الحــديث،دار اليازوري،عمــان،االردن، ط:جــودت كّســاب  .15

 .م 2011

،إفريقيـــــا الشـــــرق، حركـــــة اإليقـــــاع فـــــي الشـــــعر العربـــــي المعاصـــــر: حســـــن الغرفـــــي .16

  .م 2001،)ط.د(المغرب،  الدار البيضاء،

العالقـــــــات بـــــــين الـــــــنص دراســـــــة فـــــــي (  الخطـــــــاب القرآنـــــــي: خلـــــــود العمـــــــوش .17

  .م 1،2008، ط)ب.د(، عالم الكتب الحديث، )والسياق

ــــردة البوصــــ: رابــــح بوحــــوش .18 ــــة لب ــــة اللغوي ، ديــــوان المطبوعــــات الجامعيــــة، رييالبني

  .م1993،)ط.د(بن عكنون، الجزائر، 
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ــــار، األســــلوبيات وتحليــــل الخطــــاب: رابــــح بوحــــوش .19 ، منشــــورات جامعــــة بــــاجي مخت

 .)ت. د (، )ط.د(عنابة، الجزائر، 

ــــة: رابــــح بــــن خويــــة .20 ــــة الصــــوتية واإليقاعي ــــي البني ، عــــالم الكتــــب الحــــديث، إربــــد، ف

  . م2012، 1األردن، ط

عــــالم الكتــــب، القــــاهرة،  )دراســــة لغويــــة إحصــــائية( األســــلوب : ســــعد اهللا مصــــلوح .21

  . م3،2002مصر، ط 

، الشـــــركة المصـــــرية العالميـــــة ، القـــــاهرة، علـــــم لغـــــة الـــــنص: ســـــعيد حســـــين بحيـــــري .22

  . م1997 ،1مصر، ط

، المركـــــــز الثقـــــــافي العربـــــــي، الـــــــدار تحليـــــــل الخطـــــــاب الروائـــــــي: ســـــــعيد يقطـــــــين .23

  .م2005، 4البيضاء، المغرب، ط 

ــــــة: ســــــليمان فيــــــاض .24 ــــــة الصــــــرفية لألفعــــــال العربي ــــــول الداللي ، دار المــــــريخ، الحق

  .م1990، )ط.د(الرياض، السعودية، 

ــــــــو العصــــــــري: ســــــــليمان فيــــــــاض .25 ، 1ط، مركــــــــز األهــــــــرام، القــــــــاهرة، مصــــــــر، النح

  .م1995

، دار المـــــــــريخ، الريـــــــــاض، اســـــــــتخدامات الحـــــــــروف العربيـــــــــة: ســـــــــليمان فيـــــــــاض .26

  .م1998،) ط.د(السعودية 

، 1، دار البدايــــــة، عّمــــــان ، األردن، ، ط العــــــروض والقــــــوافي: ســــــميح أبــــــو مغلــــــي .27

   .م2010

ـــــــات: الشـــــــريف الجرجـــــــاني .28 محمـــــــد صـــــــديق المنشـــــــاوي، دار : ، تـــــــحمعجـــــــم التعريف

  . )ت. د( ، )ط .د(، القاهرة، مصر، الفضيلة

،  الداللــــــة الصــــــوتية فــــــي اللغــــــة العربيــــــة: صــــــالح ســــــليم عبــــــد القــــــادر الفــــــاخري .29

  .م2011،)ط.د(مؤسسة الثقافة الجامعية ، اإلسكندرية ، مصر، 

   ، دار قبـــــــاء، القـــــــاهرة، مصـــــــر،األســـــــاليب الشـــــــعرية المعاصـــــــرة: صـــــــالح فضـــــــل .30

  .م1998،)ط. د(
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دار الشــــــروق، القــــــاهرة،  ،)مبادئــــــه وٕاجراءاتــــــه( علــــــم األســــــلوب : صــــــالح فضــــــل .31

  . م1،1998مصر، ط

، دار حامـــــد، التنـــــاص فـــــي الشـــــعر العربـــــي المعاصـــــر: ظـــــاهر محمـــــد الزواهـــــرة .32

  . م 1،2013عمان، األردن، ط

ـــــه ،: عبـــــد الرضـــــا علـــــي .33 ـــــه و حديث ـــــي قدي دار الشـــــروق،  موســـــيقى الشـــــعر العرب

  .م1997، 1عمان، األردن، ط

الكتـــــــاب الجديـــــــد المتحـــــــدة، ، دار األســـــــلوبية واألســـــــلوب: عبـــــــد الســـــــالم المســـــــدي .34

  . م 2005، 5بنغازي، ليبيا، ط

اب ، اتحـــــاد الكتـــــتحليـــــل الخطـــــاب األدبـــــي وقضـــــايا الـــــنص: عبـــــد القـــــادر شرشـــــار .35

  .م 2008،)د، ط(العرب، دمشق، سوريا، 

الصـــــــفاء، عّمـــــــان، األردن، ، دار األصـــــــوات اللغويـــــــة: عبـــــــد القـــــــادر عبـــــــد الجليـــــــل .36

  . م 1998، 1ط

، مكتبـــــة الطالـــــب الجـــــامعي، العـــــروض والقافيـــــةدراســـــات فـــــي : عبـــــد اهللا درويـــــش .37

   .م1987، 3مكة المكرمة، السعودية، ط

، الهيئـــــة الخطيئـــــة والتفكيـــــر مـــــن البنويـــــة إلـــــى التشـــــريحية: عبـــــد اهللا الغـــــدامي .38

  .  م1998، 4المصرية العامة للكتاب، مصر، ط 

، دار المســــلم، دليــــل الســــالك إلــــى ألفيــــة ابــــن مالــــك: عبــــد اهللا بــــن صــــالح الفــــوزان .39

  .1، جم1،1998ط السعودية، بريدة،

دراســـــة تشـــــريحية لقصـــــيدة ( بنيـــــة الخطـــــاب الشـــــعري : عبـــــد المالـــــك مرتـــــاض .40

، )ط.د( ، ديـــــــوان المطبوعــــــــات الجامعيـــــــة، بــــــــن عكنـــــــون، الجزائــــــــر، )أشـــــــجان يمانيــــــــة

  . م1991

مقارنــــــــة لغويــــــــة "اســــــــتراتيجيات الخطــــــــاب: عبــــــــد الهــــــــادي بــــــــن ظــــــــافر الشــــــــهري .41

  .م2004، 1نغازي، ليبيا، ط، دار الكتاب الجديد، ب"تداولية

ـــــــده الراجحـــــــي .42 ـــــــق الصـــــــرفي: عب ـــــــروت، لبنـــــــان، التطبي ـــــــة، بي  ، دار النهضـــــــة العربي

 .م1973،)ط. د(
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ــــــــــــــــــق النحــــــــــــــــــوي: عبــــــــــــــــــده الراجحــــــــــــــــــي .43 عرفــــــــــــــــــة الجامعيــــــــــــــــــة، ، دار المالتطبي

  .م1998، 2طاإلسكندرية،مصر،

ـــــــنص: عبـــــــد الواســـــــع الحميـــــــري .44 ـــــــة، الســـــــلطة«الخطـــــــاب وال ـــــــوم، العالق    ،»المفه

  . م 2008، 1الجامعية، بيروت، لبنان، ط مجد المؤسسة 

ـــــق: عـــــدنان بـــــن ذريـــــل .45 ـــــة والتطبي ـــــين النظري ـــــنص واألســـــلوبية ب د كتـــــاب ، إتحـــــاال

 . م2000،)ط.د( العرب، دمشق، سوريا، 

  ، 2، دار مجــــــــدالوي، عمــــــــان، األردن، طاللغــــــــة واألســــــــلوب: عــــــــدنان بــــــــن ذريــــــــل .46

 . م2006

ــــــي بهــــــاء الــــــدين بوخــــــدود .47 ــــــدخل الصــــــرفي: عل الجامعيــــــة للدراســــــات ، المؤسســــــة الم

 .م1988، 1والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

 اإلســــــالمية، النـــــور مكتبــــــة ،الواضـــــحة  البالغــــــة: أمـــــين ومصــــــطفى الجـــــارم علـــــي .48

   ).ت.د( ،)ط د،(،) ب.د(

دار المعــــــــارف، القــــــــاهرة،  النحــــــــو الواضــــــــح،: علــــــــي الجــــــــارم ومصــــــــطفى أمــــــــين .49

  .1،ج)ت.د(،)ط.د(مصر،

ـــــي جـــــواد الطـــــاهر .50 راســـــات المؤسســـــة العربيـــــة للد النقـــــد األدبـــــي،مقدمـــــة فـــــي : عل

  . م1979 ،1والنشر، بيروت، لبنان، ط

، )ط. د( ق، بيــــــــروت، لبنــــــــان، ، إفريقيــــــــا الشــــــــر اللغــــــــة والخطــــــــاب: عمــــــــر أوكــــــــان .51

  . م2001

 مكتبـــــة، )مـــــدخل نظــــري و دراســـــة تطبيقيـــــة( األســـــلوبية: فــــتح اهللا أحمــــد ســـــليمان .52

 .م2004،)ط. د( اآلداب، القاهرة، مصر، 

ـــــي الحـــــديث : فرحـــــان بـــــدري الحربـــــي .53 ـــــد العرب ـــــي النق ـــــي ( األســـــلوبية ف دراســـــة ف

نشــــــر والتوزيــــــع، بيــــــروت، لبنــــــان، ، المؤسســــــة الجامعيــــــة للدراســــــات وال)تحليــــــل الخطــــــاب

  . م1،2003ط

، دار الحامـــــد،  التكراريـــــة الصـــــوتية فـــــي القـــــراءات القرآنيـــــة:فضـــــيلة مســـــعودي  .54

   . م2008، 1عّمان ، األردن، ط
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ــــــــى الصــــــــوتيات، : محمــــــــد إســــــــحاق .55 ، 1دار وائــــــــل، عّمــــــــان، األردن، طمــــــــدخل إل

  .م2008

للعلــــوم، بيــــروت،  ، الــــدار العربيــــةتقــــابالت الــــنص وبالغــــة الخطــــاب: محمــــد بــــازي .56

  . م2010، 1لبنان، ط

، العـــــروض والقـــــوافي المرشـــــد الـــــوافي فـــــي علـــــم:محمـــــد بـــــن حســـــن بـــــن عثمـــــان  .57

 .م2004، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط الكتب دار

مؤسســـــــة الرســـــــالة، بيـــــــروت، لبنـــــــان،  النحـــــــو الشـــــــافي،: محمـــــــد حســـــــني مغالســـــــة .58

   .م3،1997ط

، دار الشعر السياسي األندلسي في عصر ملوك الطوائف: محمد شهاب العاني  .59

  . ،م2008، 1دجلة، عمان، األردن، ط 

، )أطـــــر نظريـــــة نمـــــاذج تطبيقيـــــة( الخطـــــاب اإلعالمـــــي  تحليـــــل: محمـــــد شـــــومان .60

  . م2007، 1اللبنانية، القاهرة، مصر، ط الدار المصرية 

، دار كنـــــوز لســـــانيات الـــــنص وتحليـــــل الخطـــــاب: محمـــــد عبـــــد الرحمـــــان الخطـــــابي .61

 . 1، المجلد م2013، 1المعرفة، عمان، األردن، ط

   .م1،1988، دار الدعوة، مصر، طاألسلوب والنحو: محمد عبد اهللا جبر .62

ـــــــان العربـــــــياألســـــــلوبية : محمـــــــد عبـــــــد المـــــــنعم الخفـــــــاجي وآخـــــــرون .63 ، الـــــــدار والبي

 . م1،1992للبنانية،القاهرة، مصر طالمصرية ا

        دار الفالح،عمـــــان،األردن، ،)المعنـــــى علـــــم(علـــــم الداللـــــة: الخـــــولي محمـــــد علـــــي .64

   .م2001،)ط .د(

، المركـــــــز )إســـــــتراتيجية التنـــــــاص( تحليـــــــل الخطـــــــاب الشـــــــعري : محمــــــد مفتـــــــاح .65

  . م1985 ، 1الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط

  .م 2008 ، 6 دار النهضة، مصر، ط ،األدب و فنونه: محمد مندور .66

 ر، داالصــــرف التعليمــــي والتطبيــــق علــــى القــــرآن الكــــريم: محمــــود ســــليمان يــــاقوت .67

 .م2011،)ط.د(، رالمعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مص
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ـــــي الخطـــــاب السياســـــي األندلســـــي عصـــــر : محمـــــود شـــــاكر الجنـــــابي .68 دراســـــات ف

 .  م1،2013وبني األحمر، دار غيداء، عمان األردن، ط والموحدينالمرابطين 

ـــــــة: محمـــــــود عكاشـــــــة .69 ـــــــم الدالل ـــــــي ضـــــــوء عل ـــــــوي ف ـــــــل اللغ ، دار النشـــــــر التحلي

  .م2005، 1للجامعات، القاهرة، مصر، ط

ـــــة: محمـــــود فهمـــــي حجـــــازي .70 ـــــم اللغ ـــــى عل ـــــدخل إل قبـــــاء، القـــــاهرة، مصـــــر، ، دار م

 . م1998،)ط.د(

ـــــرحّمن مبـــــروك .71 ـــــن : مـــــراد عبـــــد ال ـــــنص نحـــــو نســـــق منهجـــــي م ـــــى ال الصـــــوت إل

  .م2002، 1، دار الوفاء اإلسكندرية، مصر، طلدراسة النص الشعري

ــــــه: مصــــــطفى أبــــــو شــــــوارب .72 ــــــم العــــــروض وتطبيقات ، دار الوفــــــاء، اإلســــــكندرية، عل

 .م2004، 1مصر، ط

، دار الكنــــــــدي،  "مفاهيمهــــــــا وتجلياتهــــــــا" األســــــــلوبية : موســــــــى ســــــــامح ربابعــــــــة .73

 . م1،2003األردن، ط

   ،)ط.د(، دار كنـــــــــوز المعرفـــــــــة، األردن، عّمـــــــــان، التنـــــــــاص: نبيـــــــــل علـــــــــي حســـــــــين .74

  ).  ت.د(

ـــــــاريخ: نضـــــــال الشـــــــمالي .75 ـــــــة والت الحـــــــديث، عمـــــــان، األردن،  ، عـــــــالم الكتـــــــبالرواي

  . م 2006، 1ط

ـــــدين الســـــد .76 ـــــل الخطـــــاب : نـــــور ال ـــــي ( األســـــلوبية وتحلي ـــــد العرب ـــــي النق دراســـــة ف

 . 1، جم2010، )ط. د( ، دار هومة، الجزائر، )الحديث

ـــــل الخطـــــاب: نـــــور الـــــدين الســـــد .77  ، دار هومـــــة، بوزريعـــــة، الجزائـــــراألســـــلوبية وتحلي

  .  2، ج م2010) ط. د( 

، )الشـــــعرية والمرجعيـــــة، الحداثـــــة والقنـــــاع( فـــــي القـــــول الشـــــعري : يمنـــــى العيـــــد .78

  . م2008، 1دار الفارابي، بيروت، لبنان،ط

ـــــــو العـــــــدوس .79 ـــــــق( األســـــــلوبية : يوســـــــف أب ـــــــة والتطبي ، 1دار المســـــــيرة، ط ،)الرؤي

 .م2007عمان، األردن،
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   :المراجع المترجمة/ رابعا

ــــــرو .1 ــــــر جي لنمــــــاء الحضــــــاري، حلــــــب، منــــــذر عياشــــــي، مركــــــز ا: تــــــر األســــــلوبية،: بيي

   .م1994، )ط.د( سوريا، 

قــــــــاهرة، أحمـــــــد درويـــــــش، دار غريـــــــب، ال: ر، تـــــــالنظريـــــــة الشـــــــعرية: جـــــــان كـــــــوهين .2

   .م2000،)ط.د( مصر،

يوســــــف بغــــــول، منشــــــورات مخبــــــر الترجمــــــة فــــــي األدب  :، تــــــرالخطــــــاب: ســــــارة ميلــــــز .3

  . م2004، 4واللسانيات، قسنطينة، الجزائر، ط

ســـــــالم يفـــــــوت، المركــــــز الثقـــــــافي العربـــــــي، : ، تــــــرحفريـــــــات المعرفـــــــة: ميشــــــال فوكـــــــو .4

  .م1987، 2بيروت، لبنان، ط 

الشـــــرق، الـــــدار  فريقيـــــاإمحمـــــد العمـــــري، : ، تـــــرالبالغـــــة واألســـــلوبية: هنـــــريش بليـــــث .5

 .م1999، )ط.د(لمغرب البيضاء، ا

  :المعاجم والقواميس/ خامسا

عبـــــــد الحميـــــــد الهنـــــــداوي، دار : ، تـــــــحكتـــــــاب العـــــــين: الخليـــــــل بـــــــن أحمـــــــد الفراهيـــــــدي .1

  . 1م، ج 1،2003الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

ـــــــي بـــــــن محمـــــــد الســـــــيد(الشـــــــريف الجرجـــــــاني .2 ـــــــحمعجـــــــم التعريفـــــــات: )عل محمـــــــد : ، ت

  .)ت. د( ، )ط. د(مصر، صديق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، 

، دار قـــــــــاموس  المحـــــــــيط: )محمـــــــــد الـــــــــدين محمـــــــــد بـــــــــن يعقـــــــــوب(الفيــــــــروز آبـــــــــادي .3

  ). خطب( ، مادة )ت. د( ، )ط. د( الحديث، القاهرة، مصر، 

عــــــدنان درويــــــش : ، تــــــحالكليــــــات: )أبــــــو البقــــــاء أيــــــوب بــــــن موســــــى الحســــــيني(الكفــــــوي .4

  . م2،1998ة، بيروت، لبنان، طومحمد المصري، مؤسسة الرسال

، معجـــــم المصـــــطلحات العربيـــــة فـــــي اللغـــــة واألدب: مجـــــدي وهبـــــة وكامـــــل المهنـــــدس .5

  . م 1984، 2ة لبنان، بيروت، لبنان، ط مكتب

لسـان : )الفضـل جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم اإلفريقـي المصـري أبـو اإلمـام(منظـورابن  .6

 . )سلب(، مادة3مج  ،م1997، 1، دار صادر، بيروت، لبنان، طالعرب
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  :الجامعيةالرسائل /سادسا

ليوسف وغليسي " تغريبه جعفر الطيار" بنيات األسلوب في ديوان : محمد العربي األسد .1

العيد جلولي، قسم اللغة واألدب العربي، جامعة قاصدي : ، المشرف)رسالة ماجستير(
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The Summary : 

  This study Knew a diversity in the linguistic structure in the poetry of " Soukout 

kimam wa Mahazil Oumam" for "Suleiman Ben Omar doaq".This study was 
characterized by an aesthetic features with caused some  phenomen. 
  The synchronic  structure with its internal and external context  was a world for 
discovering  the voiced soft and vociferates linguistic  ,and its effective impact in the 
poetic writing .Also ,its was a station  to know the import rhymes which added a 
sounded  touch which  reflected the instable psychological state  of  the poet .This also 
was reflected by the grammatical  structure  and vocabulary which displayed the rich 
semantic meaning .The aesthetic vision was presented  through the metaphor . 
  The importance by its sources as the Koran ,poems, and fantasythiough a linguistic 
unique… and harmony context which effects the intellectual and cultural ability of the 
poet. 

  :ملخص    
تنوعا وتباينا  "دّواق سليمان بن عمر" لـ" ديوان سقوط قمم ومهازل أمم" في عرفت هذه الدراسة    

فكانت  ،لية التي أسفرت عنها بعض الظواهرإذ اتسمت بجملة من المميزات الجما.في البنية اللغوية
و  الكتشاف األصوات اللغوية المجهورة والمهموسة  االبنية اإليقاعية بإطارها الداخلي والخارجي عالم

افي التي أضفت حسا الشعرية، ومحطة لمعرفة أهم األوزان والقو  مدى تأثيرها الفّعال في الكتابة 
نى ما أبرزته البُ وهو أيضا . فكشفت عن الحالة النفسية المضطربة لدى المبدع ،وتالعبا نغميا

و النحوية ودورهما المهم في ايحالتنا إلى المعنى الداللي الزاخر بمختلف الحقول والعالقات  الصرفية
 التشبيه،( كما انبثقت الرؤية الجمالية في هذا الديوان من خالل الصور االنزياحية. الداللية

  ).واالستعارة، والكناية
... كالقرآن، والشعر،والتراث، مختلفةوكذلك جّسد لنا التناص حضورا وأهمية بالغة بمصادره ال   

  .وغيرها، إبان المزج بينها في إطار لغوي متميز ومتناسق يعكس القدرة المعرفية والثقافية لدى الشاعر
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ـــــة لمـــــا يحملـــــه يعـــــد      ـــــروح حيوي األدب عـــــالٌم ســـــاحٌر وفضـــــاء جمـــــالٌي شاســـــٌع، مفعـــــٌم ب

ــــر  ــــاج للتعبي ــــداع واإلنت ــــة اإلب ــــي تجرب ــــدع الخــــوض ف ــــة متنّوعــــة تســــمح للمب ــــد أدبي مــــن رواف

مــــــن  وتعــــــد الكتابــــــة الشــــــعرية. الكتابيــــــةعــــــن مجمــــــل أفكــــــاره وخــــــواطره بــــــأرقى األســــــاليب 

أبــــــرز الفنــــــون الزاخــــــرة بـــــــالقيم اإلبداعيــــــة والتعبيريــــــة، كونهــــــا البـــــــؤرة التــــــي تنطلــــــق منهـــــــا 

ــــــي  ــــــاهج الت ــــــت الدراســــــة األســــــلوبية واحــــــدة مــــــن أهــــــم المن ــــــذلك كان ــــــف الدراســــــات، ل مختل

ـــــــة الخطـــــــاب  ـــــــي تشـــــــكيل بني ـــــــدورها تســـــــهم ف ـــــــالّنص شـــــــكًال ومضـــــــموًنا، فهـــــــي ب تعتنـــــــي ب

ـــــى الشـــــعري ع بـــــر مســـــتويات عـــــّدة؛ إيقاعيـــــة، وتركيبيـــــة، وصـــــرفية، ودالليـــــة ،إذ تحيلنـــــا إل

عــــــوالم الّلغــــــة الشــــــعرية للتنقيــــــب عــــــن أهــــــم الشــــــوارد والمــــــدلوالت الجماليــــــة القابعــــــة خلــــــف 

ســــتائر دوالهــــا الّلغويــــة، وهــــذا مــــا كــــان دائًمــــا محــــور اهتمــــام كثيــــر مــــن البــــاحثين ودارســــي 

ظــــًرا ألهميــــة ذلــــك فــــي الــــّدرس األدبــــي، ســــعينا ون. األدب والفكــــر  فــــي كــــّل زمــــان ومكــــان

ســـــقوط قمـــــم " فـــــي ديـــــوان " جماليـــــات الخطـــــاب الشـــــعري"أن يكـــــون بحثنـــــا موســـــوًما بــــــ 

ــــن عمــــر دّواق" للشــــاعر"  ومهــــازل أمــــم ــــى " ســــليمان ب ، ومــــن هنــــا نحــــن محتــــاجون إل

ــــــات  ــــــة فــــــي اكتشــــــاف البني ــــــاء الّلغــــــوي رغب ــــــي البن ــــــر ف ــــــه للتعمــــــق أكث الوقــــــوف أمــــــام أبواب

ـــــديوان، ولإلفـــــادة مـــــن معطياتهـــــا التـــــي تعكـــــس رؤى األســـــلوب ـــــزة لهـــــذا ال ية المهيمنـــــة والممّي

وعلـــــــى هـــــــذا األســـــــاس ســـــــنطرح بعـــــــض التســـــــاؤالت الجوهريـــــــة مفادهـــــــا . وآفـــــــاق الشـــــــاعر

 :كاآلتي 

 ســـــليمان بـــــن عمـــــر"مـــــا هـــــي أهـــــم القضـــــايا الفنيـــــة البـــــارزة فـــــي ديـــــوان الشـــــاعر  -

ر فــــــي نفســــــية القــــــارئ ؟ وهــــــل اســــــتطاع بــــــذلك إضــــــفاء لمســــــات فنيــــــة، تــــــؤث" دّواق

  وتدفعه للتفاعل واالنسجام مع الّنص األدبي ؟

ولإلجابــــة عـــــن هــــذه التســـــاؤالت، قمنــــا بتقســـــيم بحثنــــا إلـــــى مقدمــــة وفصـــــلين يليهمـــــا    

 . بعد ذلك خاتمة
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هـــــوم كـــــل مـــــن ضـــــنا فيـــــه مف، عر )األســـــلوبية والخطـــــاب(ُعنـــــون بــــــ : الفصـــــل األّول      

 .الغرب والعرب عند األسلوب،واألسلوبية،والخطاب

فــــــي ديــــــوان  ،)جماليــــــات الخطــــــاب الشــــــعري( فعنونــــــاه بـــــــ  :أّمــــــا الفصــــــل الثــــــاني   

وفيـــــه تناولنـــــا آليـــــات التحليـــــل األســـــلوبي كالمســـــتوى ) ومهـــــازل أمـــــم ســـــقوط قمـــــم(

  .الصوتي، الذي تطّرقنا فيه إلى اإليقاع بشقيه الداخلي والخارجي

لتهـــــــا كالصـــــــوت المجهـــــــور فاإليقـــــــاع الداخلي،غصـــــــنا فيـــــــه لمعرفـــــــة األصـــــــوات ودال  

  .أما اإليقاع الخارجي،فيتمثل في الوزن والقافية والروي.والمهموس

ــــى    ــــا إل ــــى بنيــــة األفعــــال، وبعــــدها انتقلن ــــّم المســــتوى الصــــرفي، إذ جــــرى التركيــــز عل ث

ة ثـــــّم ، فألممنـــــا بالجملـــــة الفعليـــــ) التركيبـــــي(أّمـــــا فـــــي المســـــتوى النحـــــوي .بنيـــــة األســـــماء

فــــــــي حــــــــين خّصصــــــــنا المســــــــتوى الــــــــداللي لدراســــــــة الحقــــــــول والعالقــــــــات . االســــــــمية 

الدالليـــــــة باإلضــــــــافة إلــــــــى ذلــــــــك قمنــــــــا باســـــــتخراج أبــــــــرز الجماليــــــــات الموجــــــــودة فــــــــي 

وأخيــــــًرا تّوجهنــــــا بحثنـــــا بخاتمــــــة تضــــــّمنت أهــــــم النتــــــائج . الـــــديوان كاالنزيــــــاح والتنــــــاص

 .المتوقعة 

ـــــــى المـــــــنهج وٕاّن النظـــــــر فـــــــي حيثيـــــــات هـــــــذا الموضـــــــو    ـــــــى االعتمـــــــاد عل ـــــــدفعنا إل ع ي

غيــــر أّننــــا لــــم نتوقــــف عنــــد هــــذا . األســــلوبي لمــــا يقتضــــيه مــــن وســــائل وأدوات إجرائيــــة

 .الحد، فقد استعّنا ببعض اآلليات كالوصف والتحليل 

ــــــدة     ــــــا عــــــن المصــــــادر والمراجــــــع التــــــي ســــــاعدتنا فــــــي إنجــــــاز بحثنــــــا، فهــــــي عدي أّم

 :اومتنّوعة  كان أهُمهــــــــــــــــ

 .عبد السالم المسّدي : األسلوبية واألسلوب لـــــ  -

 .بشير تاوريريت : الحقيقة الشعرية لـــــ  -
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 .يوسف أبو العدوس : لـــــ ) الرؤية والتطبيق(األسلوبية  -

 . محمد مفتاح: لــــ ) إستراتيجية التناص(تحليل الخطاب الشعري -

ــــــة الشــــــيقة اعترضــــــتنا    ــــــه  وفــــــي هــــــذه الرحل ــــــة مــــــن الصــــــعوبات والمشــــــّقات، ألّن جمل

لــــــيس بــــــاألمر الهــــــّين وال بالســــــهل اقتحــــــام الميــــــدان الشــــــعري، وخصوًصــــــا إذا  ولجنــــــا 

ـــــا  ـــــه المختلفـــــة، مّم ـــــوف أمـــــام آليات ـــــا الوق ـــــذي يســـــتلزم من ـــــل األســـــلوبي، ال ســـــاحة التحلي

واألصــــعب مــــن ذلــــك عــــدم قــــدرتنا . يتطّلــــب بــــذل جهــــد كبيــــر فــــي مــــّدة زمنيــــة قصــــيرة 

  .يق المعلومات وتسلسلها على تنس

  :يلي ومن خالل هذه الرحلة الشيقة والشاقة نستنتج ما  

شــــــهدت الدراســــــة اللغويــــــة فــــــي ديــــــوان الشــــــاعر تباينــــــا لغويــــــا بارزا،وقــــــد مــــــّس كــــــل مــــــن   

 األصـــــواتبالحضـــــور علـــــى  األولويـــــةالمجهـــــورة  األصـــــواتبنيتـــــه الصـــــوتية،حيث حققـــــت 

  .المكبوتات النفسية لدى الشاعر المهموسة وتمثل دورها في تفجير

ــــــــا بينمــــــــا شــــــــكّ     ــــــــي( التكــــــــرار بشــــــــتى أنواعــــــــه ل لن نغمــــــــا  )الصــــــــوتي، اللفظــــــــي، الُجمل

  .موسيقيا زاد المعنى قوة ووضوحا وجماال

أّمـــــا بالنســـــبة لإليقـــــاع الخـــــارجي فقـــــد اســـــتعان الشـــــاعر بـــــبعض البحـــــور الشـــــعرية التـــــي     

ــــــه لــــــم يخــــــرج فيهــــــا عــــــن نظــــــام األوزان الخليليــــــة، ومــــــ ن خــــــالل دراســــــتنا لهــــــا نســــــتنتج بأّن

ـــــه رأى فيـــــه البســـــاطة والمالئمـــــة لمـــــا يريـــــد التعبيـــــر " البســـــيط" أعطـــــى األولويـــــة لبحـــــر ألّن

  .عنه

ت القافيــــــة دورا هامــــــا فــــــي تشــــــكيل الســــــيمفونية الموســــــيقية مــــــن خــــــالل تنوعهــــــا     أدّ كمــــــا   

 ن اخـــــتالف بـــــين المطلقـــــة والمقيـــــدة، وجـــــل القصـــــائد جـــــاءت بمنـــــوال الـــــروي الواحـــــد دو  مـــــا

  .وتشبث الشاعر بهذا الروي يوافق حالته الشعورية ،تنوع فيها أو
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ــــى - ــــي البن ــــة األفعــــال واألســــماء  لمســــنا ف ــــذي مــــّس كــــل مــــن بني ــــوع ال ــــك التن الصــــرفية ذل

حيـــــــث غطـــــــى االســـــــم بكـــــــل أنواعـــــــه المســـــــاحة الكبـــــــرى علـــــــى غـــــــرار األفعـــــــال بَأْزِمَنتهـــــــا 

ــــــدرت  ــــــق الفعــــــل الماضــــــي حضــــــوره بجــــــدارة بنســــــبة ُق     بـــــــالثالثــــــة، وبعمليــــــة إحصــــــائية حّق

)51.52٪.(  

    يــــــــة واالســــــــمية وذلــــــــك لتوافقهــــــــا الفعل وفــــــــي مســــــــارنا النحــــــــوي تجلــــــــى طغيــــــــان الجمــــــــل   

مـــــــع الواقـــــــع، فالفعليـــــــة تـــــــدل علـــــــى التجـــــــدد والحركيـــــــة واالســـــــمية تـــــــوحي بثبـــــــات األمـــــــور 

ــــة وهــــذا التعــــانق مــــا بينهــــا يشــــكل أمــــال . وجمودهــــا، وهــــو مــــا يتوافــــق مــــع األحــــداث الراهن

  .ينشده الشاعر لتطوير الواقع المعيش

ـــــــداللي بدراســـــــة الحقـــــــول والعال    قـــــــات الدالليـــــــة حيـــــــث مثـــــــل حقـــــــل ويتعلـــــــق الجانـــــــب ال

ــــائع ، كمــــا " الحــــرب والمــــوت" ــــه، ألنــــه مســــرح األحــــداث والوق ــــديوان كل أهــــم محــــور فــــي ال

اللتـــــــان أثرتـــــــا فـــــــي المعنـــــــى، ومـــــــن هـــــــذه ) التـــــــرادف والتضـــــــاد(نلمـــــــح حضـــــــور عالقتـــــــي 

االنطالقـــــة يتـــــراءى لنـــــا َمـــــْزج الشـــــاعر بـــــين الموجـــــودات واألحاســـــيس المعبـــــرة عـــــن الواقـــــع  

  .بكل تجلياته

بصـــــوره           " االنزيـــــاح الـــــداللي"وبمرورنـــــا إلـــــى عـــــالم الجماليـــــات، ارتأينـــــا أن نتطـــــرق إلـــــى    

 لشــــــــاعر انبثقــــــــتفوجــــــــدنا أّن الرؤيــــــــة الجماليــــــــة ل) التشــــــــبيهية ،واالســــــــتعارية ، والكنائيــــــــة(

ــــــرازه  ــــــى وٕاب ــــــدعيمها للمعن ــــــك عــــــن ت ــــــه ناهي ــــــل تجربت ــــــي نق مــــــن خاللهــــــا، كونهــــــا وســــــيلة ف

  .بوضوح

ــــدى " التنــــاص"قنيــــة كمــــا كانــــت ت    أحــــد الجماليــــات التــــي اّتســــم بهــــا الخطــــاب الشــــعري ل

ــــــــي، والتراثــــــــي، وفــــــــي استحضــــــــار بعــــــــض  المبــــــــدع بأشــــــــكاله المختلفــــــــة؛ القرآنــــــــي، واألدب

وهــــــذا مــــــا يعكــــــس مخزونــــــه الثقــــــافي وزاده المعرفــــــي فــــــي ابتكــــــاره .الشخصــــــيات التاريخيــــــة

  .لمواقف جديدة مواكبة للزمن الذي يعاصره
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كمــــال  فــــي هــــذه الدراســــة،فذلك أتينــــا علــــى كــــل شــــيء قــــد أننــــانــــزعم  ال وفــــي الختــــام     

فللــــــه المّنــــــة وٕان كانــــــت األخــــــرى  فــــــإن وفقنــــــا والكمــــــال ال يكــــــون إّال للمــــــولى عــــــّز وجــــــل،

  .فهي مناّ 

 

 


