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 *شكر وعرفان*
 إىل من أوجدنا ووهبنا العقل والوجدان

 إىل من تلذذ بعبادته وحده ال شریك له

 إىل من جل عاله وتعاظمت نعمه

 فالشكر و احلمدهللا  والفضل له سبحانه

 تعاظمت صفاته وتعالت درجاته

بالشكر اخلالص والتقدیر الكبري  أتقد

ألستاذتي على التوجیهات واألخالق احلمیدة 

اليت تعاملت هبا معي طیلة السنة 

 .الدراسیة

ذة قسم كما أتفضل بالشكر إىل كل أسات

كل هؤالء  اآلداب واللغة العربیة فإىل

 .خالص االمتنان والعرفان

 

 
 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  
 



 

ـةمـقدمـ  



 مقدمة
 

  أ
 

  :مقدمة

ل كِّغة هي الوسيلة األولى في عملية التواصل مع اآلخرين، حيث تشتعتبر اللّ
فهي تسعى للكشف عن العواطف واألحاسيس  ،األساس في عملية بناء العمل األدبي

دها عبر تفجير المدلوالت وإقامة واالنفعاالت الكامنة في قلب األديب، حيث يجس
  .الروابط

ا من موسيقاه أي انطالقً ؛أن يكتسب قيمته الفنية من داخله عر منهافال مناص للشّ
ومفرداته الدالة والمعبظر ما بالنَّوإنَ ،ى من فراغالكشف عن جمالياته ال يتأتَّ رة، ألن

وكسر حاجز  ،نا سعينا إلى مكاشفة القصيدة الحداثيةوعليه فإنَّ ،إلى كل ما تحمله
غة هنا نحو ظاهرة جماليات اللّومن هنا كان توج ،الجمود والتقوقع داخل محيط منطقها

اعر وأحاسيسه وعواطفه، وعليه عرية باعتبارها الوعاء الذي يحمل مشاعر الشَّالشِّ
للغوي والمادة الشعرية، هو الرغبة في دراسة هذا الثراء اللموضوع فسبب اختيارنا 

فمهد الطريق أمام  ،عبريك هنيدي استطاع ولوج عالم المتخيالت والواق فالشاعر نزاز
  .عراء المعاصرين ومن هنا تبلورت عدة تساؤالت في أذهانناغيره من الشُّ

  .القيم الجمالية والفنية المستحدثة في الديوان؟ما -
  .وماهي مواطن اإلبداع واإلنماء للغة الشّعرية؟ -
  .العربية جمعاء؟ لألمةل رسالته أن يوصالشاعر وكيف استطاع  -

اد أجوبة مالئمة لتساؤالتنا ارتأينا خطة قوامها مدخل وفصلين، ولمحاولة إيج
تناولنا في المدخل مفهوم الجمالية الشعرية، واللغة الشعرية، ثم الشعرية عند العرب 

  .وكذلك الغرب منهم
أمجماليات اللُّ: ـا با الفصل األول فكان موسومعرية في ديوان ورة الشِّغة والص

بنية األفعال وتداخل األزمنة، وبنية األسماء : دوره مبحثين، األولب وفان وقد ضمالطُّ
وداللتها، وأنواع الجمل واالنزياح التركيبي، والثاني يتضمورة البيانية المفارقةن الص.  



 مقدمة
 

  ب
 

 

ضم ، وقد "ن الطوفانجماليات الموسيقى في ديوا: "ـونته بفعن: الفصل الثانيو
نات البديعية ن التكرار والمحسيتضم: القافية والثانيو الوزن: األول ؛بدوره مبحثين

الليةوالحقول الد.  
وقد اعتمدت في استنطاق جماليات النصوص الشعرية على المنهج األسلوبي لما 

  .له من طاقات وخصائص تناسب طبيعة الموضوع
ومما الشك فيه أن عترضته إوشكا من صعوبات  راسة إالَّأي باحث بصدد الد

وقد تمثلت في ضيق  ،حظة اقترابه منه وشغلته على أن يجد فرصة انطالقة مواتيةل
تشعب موضوع الجماليات باإلضافة إلى  ،رةنجاز المذكِّ، وهو عامل مهم في إالوقت

  .الشعرية وكثرة مراجعها وبالتالي صعوبة اإللمام بمادتها العلمية
يها البحث فنجدا فيما يخص أهم المصادر والمراجع التي اتكأ علأم:  

  :ديوان الطوفان لنزار بريك هنيدي مصدرا رئيسا له وأهم المراجع نذكر منها
  .جماليات النص الشعري لمصطفى محمد أبو شوارب-
  .ميليا عبد الفتاحالك: القصيدة العربية المعاصرة-
  .لمحمد صابر عبيد: القصيدة العربية الحديثة-
  .لمحمد عسران: البنية اإليقاعية في شعر شوقي-
  .سامية راجح: ـن لة الشعرية في ديوان البرزخ والسكيتجليات الحداث-

على " اجقوة سامي" وفي األخير أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لألستاذة المشرفة 
 .فلها مني الجزاء الوافر كما اشكرها على رحابة وسعة صدرها ،دعمها لي

  
  



  

  

  

  

  

  

  
 

 لــــمدخ

الشعریة واللغة  الجمالیة ،(ضبط المفاھیم 
 )الشعریة

 

الشعرية واللغة  ،تعريف الجمالية -1- 1               
 الشعرية

  عند النقاد العرب الشعرية -1-2

  الشعرية عند النقاد الغرب     -1-3
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  :الشعرية واللغة الشعرية ،تعريف الجمالية -1-1

أشكاالً( المخلوقاتكل الجمال صفة ربانية سواء في  إن ي اكتشاف أ) اوأنواع
عناصر فنية من النص الشعري، وهذا ما نجده في المعاجم والقواميس العربية من 

 لوالفعل جممصدر الجميل " َلباب جم"الجمال في لسان العرب : لغة: الجانب اللغوي
أي بهاء الجماُ: ، يقول ابن سيدةوحسنل والحسن يكون في الفعل والخلق وقد جَلم 
جـالرجماالً مِل، بالض ميٌلفهو جالج ،مال بالضم والتشديد أجمل من الجميل وجمأي  له

ــزي1("نه(.   

حسن األفعال فالجمال هو  .تكلف الجميل، والجمال يقع على الصور والمعاني
  .كامل األوصاف والسمات

 يجد ، لمكمالُ لكجمي إذ لم:" الزمخشري في كتابه أساس البالغة كاآلتي هفيعرو
الُعليك جمبمعنى الجمال صفة الحسن في األشكال واألخالق. )2("ك.  

اس أناألخبار واإلبالغ فتهدف إلى تحقيق  اجتماعفا، )3( الجمال يرى أحمد مد
الجمالي لذا يعد أفالطون أول فيلسوف يوناني يهتم بظاهرة الجمال ومصدر الجمال 

  .)4("هو الجمال بالذات في العامل المعقول"

  

  
                                                             

) ل.م.ج(، 1997، 1بيروت، لبنان، ط، دار صادر، 01لسان العرب، مج: أبو الفضل جمال الدين ابن منظور )1(
  .462ص

 باسل عبود، منشورات: ، تحقيق1، جأساس البالغة: الزمخشريأبو القاسم جار اهللا محمود بن عمرو بن أحمد  )2(
  .148، ص )ل.م.ج(، 1998، بيروت، لبنان، 1دار الكتب العلمية، ط

  .128، ص 2010، 1وين بسكرة، الجزائر، طخبر وحدة التكمالنص والتأويل، منشورات : أحمد مداس )3(
 2010-ه1433، 1األردن، ط/ عمانر الصادق، فلسفة الفن وعلم الجمال، مؤسسة دا: علي شناوة آل وادي)4(

  .07ص
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قد وصلنا إلى عنصر هام في نظرية ستين الجمالية هو "ّ: كما قال عبد الفتاح إمام
  .)1("عنصرك المدرك

خالل هذه التعريفات نجد أن الجمال أو الجمالية هي إعطاء القيمة الحسية  من
  .والمعنوية للموجودات أو الكائنات

  :الشعرية
) شعر(إذا عدنا بمصطلح الشعرية إلى أصله اللغوي فهو الجذر الثالثي : لغة

  :ة في المعاجمفظوسنحاول تتبع معاني اللّ
لشهرته،  لههمما أبالكسر، وإنَّ عروالشِّ :"وقد ورد في معجم تاج العروس للزبيدي

دراك بالحواس، وقيل هو اإل ،بدقائق األمور هو العلم: ى، وقيلا ومعنَوزنً وهو كالعلمِ
 وشعرتُ...ارأشع) ج(القريض المحدود بعالمات ال يجاوزها : عروقال األزهري، الشِّ
لفالن، أي قلت له شيقال األزهر ")وهو شاعر:... (ا، قالعر:  

ر به عر يعبالشِّ فإن... لفطنته: ر غيره أي يعلم، قال غيرهماال يشع ه يشعرألنَّ 
  )2(..."عريةه األدلة الكاذبة باألداة الشِّالكاذب، حتى سمو: اعروالشَّ .عن الكذب

  .ومن هذا فالشعرية هي العلم والفطنة
ا عر، شموكر ركنص"أي " شعر" باديآورد في القاموس المحيط للفيروز  كما

اوشعر ...علم به، وفطتله، وليوعقَ ن له ا، والشِّعري فالنًشعلى منظوم  عر غلب
ل لشرالقوفعلمٍ كان كلُّ ه بالوزن والقافية، وإن ج(ا شعر (أشعار وشعر :وهو  أجاده

والشّ ،من شعراء شاعر3("ومن دونه شاعر اعر المغلق حينئذ(  

                                                             

) ب.د(إمام عبد الفتاح، إمام المجلس األعلى للثقافة،  :ر، تمعنى الجمال نظرية في االستيطيقا: ستين لترتو) 1(
  .18، ص 2000، )ط.د(
 اإلعالممصطفى حجازي، وزارة : تح ،2تاج العروس من جواهر القاموس، ج: سيد محمد  مرتضى الزبيدي) 2(

  405، ص 1977- 1497، )د ط(الكويت، 
القاموس المحيط، دار مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، بيروت : باديالفيروز آ محمد الدين محمد بن يعقوب) 3(

  .416، ص )2005- 1426(، 8 لبنان، ط
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  :عريةغة الشِّاللّ - 

إلى جانب الوزن  ،عرية من أهم العناصر التي يرتكز عليها الشّرعغة الشِّاللُّ تعد
فالجمهور ال يحقق "والقافية، فالموسيقى الشعرية لها دور كبير في جلب االنتباه للمتلقي 

 انةنَّصلة بالشاعر وقصيدته، بأفكاره وأهوائه ومواقفه إال عبر هذه الغاللة الصوتية الر

(1).  

هي التعبير المنسق الجميل المناسب للشعور المنبثق عن تجربة "عرية للغة الشِّا نإ
   (2)شعورية معينة،بل هو التعبير المستند للطاقات الوجدانية

فاللغة عنصر أساسي في تكوين القصيدة، فهي وسيلة الشاعر في التعبير ومع "
  (3)1"كائنا حيا ينبض بالحياة والحركة موسيقاه وألوانه ومادته الخام التي يخلق بها

  :ويتحرك بنا البحث حول تحديد ماهية الشعرية عند النقاد العرب والغرب 

  :عند النقاد العرب الشعرية: 1-2

  .اصطالحايجب تفحص معنى الشعرية  العرب النقاد آراء قبل التطرق إلى

النقاد بتعدد الصياغة لقد تعددت الدالالت التي اتخذها مصطلح الشعرية من قبل 
  ة الشعرية،تسعى إلى أن تكون بديال مكافئا للمصطلح الفرنسي فظفنجد أن ل ،لها ةالمتبنا

  

  

                                                             

  .97، ص1997، 1دار الشروق، عمان، األردن، ط –دراسة نقدية  –الشعر والتلقي : علي جعفر العالق (1)
ماستر، إشراف هـ، رسالة 4دراسة موضوعية وفنية لشعر الحرب في األندلس خالل القرن : فطيمة فرطاس (2)

  .85، ص2012-2011أمحمد بن لخضر فورار، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
  . 84هـ، ص4دراسة موضوعية وفنية لشعر الحرب في األندلس خالل القرن : فطيمة فرطاس (3)
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Poetique  أو باإلنجليزيPoetics  و كالهما منحدر من الكلمة الالتينية
"Poetica  " والمشتقة من الكلمة اإلغريقيةPoetiks 1(التي تداولها الفرنسيون(.  

الفيلسوف اليوناني أرسطو في  استعمل مصطلح الشعرية ألول مرة على يد لقد
  . الشعر نه فابكت

 Poèm  يتكون من ثالث وحدات ، فالشعرية مصطلح أو مفهوم لساني حديث
وهي حجة  "ic" الالحقةتعني في الالتينية الشعر و laxémeوهي وحدة معجمية 

  .الدالة على الجمع"  s"تدل على الحقل المعرفي و الالحقة  موروفولوجية

 )science la poesie ».« )2.وانطالقا من هذا المستوى يعطينا علوم الشعر

من هنا نكشف أن مفهوم الشعرية مفهوم غامض يتعلق بالنص األدبي أو خارج 
  . النص األدبي

الشعرية العربية ،تعري بالقراءة واإلنصات معنى "بن خليفة يرى أن  أما مشري
  )3("  ........هذا أنها كموضوع علمي تشترط تصورا

فنجد حوالي أكثر من  ،العصر الحالي إلى لقد تشبعت مصطلحاتها من القديم
 بويطيقا، ،الشعرية، الشاعرية األدبية الفن اإلبداعي، فن الشعر، فن النظم(تسميات 10

 ).اإلنشائية،فن األدب ،بوتيك 

 

 

                                                             

حديد والمفاهيم، دار األقطاب الفكر، قسنطينة، د تالشعريات والسرديات قراءة اصطالحية في ال: وغليسييوسف  )1(
  .14، ص 2006  ط
  .290، ص 2010، 1معجم السيميائيات، منشورات االختالف، الجزائر، ط: فيصل األحمر) 2(
، 2011- 1431، 1، ط)ت.د(لحامد، ابدالتها النصية، دار إالشعرية العربية ورجعياتها و: مشري بن خليفة )3(

  .11ص
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  .)1(عرية ال تستطيع أن تطرح على نفسها شرح الحكم الجماليفالشّ

لذا فقد انحصرت الشعرية في النقد العربي في مجال الشعر كونه المظهر السائد 
من مظاهر اإلبداع األدبي في تلك الحقبة فقد الشعر بمكانة مرموقة في نفس 

 ليس اعرالشّ وحافظ لتاريخهم وأنسابهم حتى اعتقدوا أنالعربي،فهو مبلغ حكمتهم 
  .)2(عرما هو شيطان يوحي له بقول الشّا وإنّعادي إنساناً

الفالسفة المسلمين وضعوا األصول النظرية لموضوع الشعرية القائم على  نإ
" في قوله  )ه339ت (رابي اويأتي أبو نصر الف" الملتقى"الطاقة الكامنة في الشعر 

  .(3)"قليال قليالً ...... وترتيبها وتحسينها ..... التوسع في العبارة 
  .إال بعد الدربة والمران ظمنّالعر ال يكتسب القدرة على الشّ  أن ومعنى هذا

أن الشعرية تأتي من قوة اإلنسان والمتعة المتأنية  )ه428ت ( ا ابن سينا فيرىأم
إن السبب المولد للشعر في قوة اإلنسان شيئان " تدفعه إلى نظم الشعر فيقول  يالت

وهذا ما (4)3 ......المحاكاة والسبب الثاني حب الناس للتأليف المتفق.. أحدهما اإللتذاذ 
  .اإلنسان هو القادر على صنع و خلق ما يريده من إبداع نإللقول  دفع ابن سينا

إن "فقد سلك المنحنى نفسه لتعبيره عن الشعرية  )ه 684ت (وكذلك حازم القرطاجني 
  .(5) ...خطيبة التخييل هو قوام المعاني الشعرية وإلقناع هو قوام المعاني ال

  
                                                             

 2011- 1432، 1، طاألردناألسلوبية وخصائص اللغة الشعرية، عالم الكتب الحديث، اربد، : مسعود بودوخة )1(
  .85ص

 إشرافمصطلح الشعرية عند محمد بنيس، مذكرة لنيل درجة الماجستير في النقد العربي،  : اوبيرة هدى )2(
  .19، ص 2012- 2011بن خليفة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  مشري.د

   1كتاب الحروف، نقال عن سعد بوفالقة، الشعرية العربية بين التراث والمعاصرة، ص: الفارابي(3) 
http://www.wininu.edu.jolresearch.5.htm 

فن الشعر، من كتاب الشعر ضمن كتاب الشعر ألرسطو، تحقيق عبد الرحمن بدوي، بيروت، لبنان : سينا ابن (4)
  23ص
منهاج البلغاء وسراج األدباء، تحقيق محمد الحبيب خوجة، دار الغرب اإلسالمي : حازم القرطاجني أبو الحسن (5)

  244، ص1986، 3بيروت، لبنان، ط
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  .عموماً يألثر الذي يتركه في نفسية المتلقومعنى هذا ا 

يشير إلى  نص حازم القرطاجني بيد أن"عرية يرى حسن ناظم في كتابه مفاهيم الشّ
أي قوانين األدب ومنه : ما،من معناها العام معنى اللفظة الشعرية يقترب إلى حد

  .)1("الشعر

تأثيرها في نفسية الملتقى ي مبنية على مدى شعرية حازم القرطاجنّ ومعنى هذا أن
امعالس .استخدم مصطلح الشعرية عنوانا لكتابه الموسوم بب كمال أبو ديا أم :
خصيصة عالئقية أي أنها تجسد في النص  لشبكة من "حيث وصفها بأنها عرية بالشّ

  .)2("......العالقات 

عرية عنده تضادية أو المسافة الناتجة عن العالقات بين اللغة الشّ بمعنى أن
  .)3(..."المترسبة  واللغة المبتكرة ونراه تخلى عن المفهوم القديم وربطه بالغرب

يصف الشعرية ببنية كلية " الحقيقة الشعرية " في كتابه لذلك نجد بشير تاوريريت
فهي ال تتحد على أساس ظاهرة  .بين مفهوم العالئقية ومفهوم الكلية أنه ضروري

مفردة،تستنبط  من الوزن والقافية أو التركيب ولهذا فالتحديد هنا تحديد بنيوي متواضح 
و بهذا يقصد بالعالئقية  .ينظر إلى العالقات بين مكونات النص على مستويات كافة

  .)4("جعل النص بنية واحدة متكاملة في النص"

                                                             

  .24دراسة مقارنة في األصول والمنهج، ص ، الشعريةمفاهيم : حسن ناظم )1(
  .23مفاهيم في الشعرية، ص : ينظر محمود دراسة )2(
  .191معجم السيميائيات، ص : فيصل األحمر )3(
الحقيقة الشعرية في ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية، دراسة في األصول : بشير تاوريريت )4(

  .410، ص 2010-1431، 1ث، اربد األردن، طوالمفاهيم، عالم الكتب الحدي
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مسافة  :أن الشعرية هي وظيفة من وظائف الفجوة" :بن خليفة فيرى ا مشريأم
  (1)"فاعلية التنظيم على مستويات متعددةالشعر تتجسد فيها التوتر ألن لغة 

اهتمام  فقد كانت جّل، اللغة المترسبة واللغة المبتكرة ونعنى بالفجوة المسافة بين 
أما النقاد العرب  قديما على الشعر الذي يقوم بتأثير على الملتقى، العرب منصباً النقاد

رشيد يحياوي، نور الدين السد،حسن ناظم، أدونيس ،كمال أبو ديب "حديثا أمثال 
  .فاختلفت نظرتهم إلى الشعرية

فالجمالية الشعرية تكمن باألحرى في الشعرية العربية  دونيس في كتابهيرى أ
يدعو  (2)......"النص الغامض المتشابه أي الذي يحمل تأويالت مختلفة ومعاني متعددة 

إلى الغموض ونحن ال نفهم الغموض بمعناه وإنما قراءة نقرأ الماضي في ضوء 
  .الحاضر برؤيا متأنية وصائبة

بية أن الشعرية المحدثة تقوم خالفا للشفوية فهو يرى في كتابه الشعرية العر
فأدونيس يدعو دائما إلى تلبيس الشعر حلة  (3)"الجاهلية على غموض المعاني و دقتها
  .جديدة فيأخذ صورة جديدة و معنى أخر

  :الشعرية عند النقاد الغرب-1-3

 عر والنثرلتشمل كل من الشّ هاالغرب في امتدادالنقاد  ا عندشعرية تماملقد اختلفت الّ
قديما أما حديثا . يعتبر الشعرية فن التدليل والمحاكاة  )فن الشعر(فأرسطو في كتابه 

فالشعرية الغربية قائمة على حدى الشعر والنثر عند كل من تودوروف وجون كوهين 
شعرية تودوروف تتسع ف ورومان جاكسون وذلك باختالف رؤاهم وأفكارهم ومستواهم،

ليس "لنثر كون هذين النمطين يجمعهما رابط األدبية فيقول لتشمل كال من الشعر وا
                                                             

  .32الشعرية العربية مرجعياتها وابدالتها النصية، ص : مشري بن خليفة  (1)
  .24ي، ص )دراسات في النقد العرب ( مفاهيم في الشعرية: محمود دراسة  (2)
  .44، ص 1985، 2الشعرية العربية، دار اآلداب، بيروت، ط: سنيوأد  (3)
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العمل األدبي في حد ذاته موضوع الشعرية فما تستنطقه هو خصائص هذا الخطاب 
ة تعتبر األدب الممكن ونعني بها تشعري، ف(1)......."النوعي الذي هو الخطاب األدبي 

إن شعرية تودوروف هي الخصائص التي تجعل من األدب أدبا ممكنا و يمكننا القول 
  (2)"التي تجعل من العمل اإلبداعي عمال بعيدا عن العوامل الخارجية المؤثرة فيه

ة عمن سبقه كونه أحد أعالم اللسانيات فهو تسون فتختلف شعريبا رومان جاكأم
بين ست وظائف للغة، فالوظيفة  زمي، حيث بادئ اللسانية والوظيفية الشعريةمتأثر بالم
  .الوظيفة المهيمنة على باقي الوظائف اللغوية األخرى يالشعرية ه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

، 1الشعرية، ترجمة المبخوت ورجاء بن سالمة، دار توبقال، البيضاء، المغرب، ط: طودوروفتزفيطان،   (1)
  .23ص  1990
  .26مصطلح الشعرية عند محمد بنيس، ص : ى اوبيرةهد  (2)
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 :وصفوة القول نرى

 .في كتابه فن الشعر" أرسطو" أول من نظر للشعرية  -
والمحدثين بن سينا، الفارابي، ا"  القدامى النقاد العربكل عند الشعرية أن  -

به من كلها على الشعر والقواعد الخاصة   تصب "نيسوأد ،كمال أبو ديب
 ...وزن وقافية

تتمثل و "تودوروف، وجون كوهين، وجاكسبون "أما الشعرية عند الغرب أمثال  -
 .اح والخصائص األدبية التي تجعل من األدب أدبا ممكنانزيفي اال

الشعرية، الشاعرية، ( مصطلحات فقد اختلفوا في تسمياتهاأما عن تعدد ال -
 ).إلخ...اإلنشائية، األدبية

وفيما يخص عالقاتها بالعلوم األخرى فقد جمعت كل المجاالت من لسانيات،  -
 .وغيرها....سيمياء، أسلوبية،

  
  
  
  
  
  
  
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الفصل األول

جماليات اللغة 
 والصورة الشعرية



 

  

  داللة األفعال واألسماء في ديوان الطوفان: أوال

  بنية األسماء وداللتها: 1.1

  بنية األفعال وتداخل األزمنة: 2.1

  أنواع الجمل واالنزياح التركيبي: 3.1

الشعرية في ديوان جماليات الصورة : ثانياً

  الطوفان

  الصورة البيانية: 1.2

 المفارقـة. 2.2
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  :وداللتها بنية األسماء-1-1

  :سم الفاعلإ1-1

مثال ) كاتب(وهو اسم يشتق من الفعل للداللة على وصف من قام بالفعل، فكلمة "
  .)1( "اسم فاعل تدل على وصف الذي قام بالكتابة

، ونمثل .)2( "فاعل" يصاغ من المصدر الماضي الثالثي المتصرف على وزن 
  :ذلك الديوان بجدول

  الداللة  الوزن  الفاعل اسم  الجملة
  السيطرة والتحكم  ةفَاعلَ  عاشقة  مثل عاشقة

ةفَاعلَ  الزائفة  وتنقشع السحب الزائفة   األحالم الوهمية 
برغم من جيوش الردى 

  الزاحفة
  الضعف والوهن  ةفَاعلَ  زاحفة

  )الطغيان(المستعمر  فَاعَل  المارد  فانطلق المارد المنتظر
  القابغ فَاعَل  الرابض  ابضنت الريا أ

  الضال  فَاعَل العارف  يا أنت العارف
َل  السابح  يا أنت السابحالضال عن الطريق فَاع  

  المنقطع بالعبادة هللا  المتفعل  المتبتل  المتبتليا 
  المنهمك فَاعَل  الوالغ  يا أنت الوالغ

                                                             

  .73م، ص2010- 1431، 3عمان، األردن، طالتطبيق الصرفي، دار المسيرة للنشر والتوزيع، : عبده الراجحي) 1(
  .245ص، )ب.د(، 3النحو الوافي، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط: عباس حسن )2(
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تكرر اسم الفاعل في الديوان، وهو يدل على الحدث والحدوث والتجدد وكذلك ليدل 
على االستمرار، وعليه فإن الشاعر استعمل اسم الفاعل ليبرز به صفات الضال عن 

  :الطريق والخائض في طريق العصيان والظلمات، حيث يقول

الْ تَنْا َأيفُارِع !  

  ضللت؟ فَيكَ

  ااحبشَْأ كارِعتُ تَحرفَ

  اهفُرِعتَ الَ

تُوعطَْأ قُانافاًي  

  اهكُرِدتُ الَ

تَوزفْنَبِ جسك  

في دوامالْ اتذَه1(؟انِي(.  

وهي اسم يصاغ من الفعل الالزم للداللة على معنى اسم  :المشبهة الصفة 2 -1
  .)2(، آي التي تشبه اسم الفاعل في المعنى)الصفة المشبهة(الفاعل ومن ثم سموه 

  :واألبنية الواردة في القصيدة من الصفة المشبهة هي كما يلي في الجدول
  داللتها  وزنها  الصفة المشبهة  الجملة

  المحبوبة الغائبة  فعيل  حبيب  لخيال الحبيب الذي
  الطيب والرقيق  فعيل  جميل  الجميلالكالم فيفوح 

  السلطة والملك  فعيل  ثقيل  والزمان الثقيل

                                                             

  .69ص ، 2001منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، طالطوفان، : نزار بريك هنيدي) 1(
  .76التطبيق الصرفي، ص : عبده الراجحي) 2(
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  الحزن العميق على المحبوبة  فعالء  صماء  الصماءشرفات األبنية 
  :"كأن الطريق يميل": فيقول الشاعر في قصيدة

  صحوتُ

اوانُكَو طُّغَيون في وههِمم  

بين جدكَ انِرهف  

لَعه تَابِى بَأوانِم نَيانِام  

  )ان الثقيلمالزو...(م هبلْكَ

فة المشبهة بشكٍل مكثف على خالف اسم الفاعل وهو لتعزيز  إناستعمال الشّاعر للص
  .في صاحبها بشكل أقوى )1("الوصف فتدل على الثبوت

اسم يشتق من الفعل المضارع المتعدي المبني للمجهول وهو :  المفعولاسم  3 -1
يشتق من الفعل الثالثي على وزن  )2(يدل على وصف من يقع عليه الفعل 

  مفعول 
  الداللة    الوزن    اسم المفعول  الجملة 

  غير نافع  مفعول  مسفوح  ل المسفوحالظفي 
  االنشراح  مفعول  مفتوح  شباك مفتوح

  الضعف و عدم القدرة  مفعول  مجدول  الجو سديم مجهول
  الراسخة و المتأملة  مفعول  مثقوب  بمنديل مثقوب

  النقص في الذاكرة  مفعولة  منظومة  سيرته المنظومة

                                                             

  .73، ص 1421، 3في فن الصرف، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالعرف  شذا : أحمد حمالوي: ينظر )1(
  .78التطبيق الصرفي، ص: عبده الراجحي) 2(
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 هالذي يعيش في االنكسارساهم اسم المفعول في الديوان لداللة على الضعف و 
  .المجتمع العربي و سيطرة المستعمر الغاصب عليه

  :"الطوفان"يقول الشاعر في قصيدة 
الْ تَنْا َأيوفُاق نْعولَفُم طُوِخُتُ دتك  

  ! رظُنُْأ
مَأ تْرمواه نَّي الفرِه  

لَوتَ مفْرِجك صوفَر الدرِه  
لَوطْتَ مبعابِطَبِ كعهاما األي  

  مسي الشّم تغطّفإالَ
  وبقُثْيل مندمبِ

  يهف كاتمعد بكُستَ ملَ
  :المكان و اآللة ا الزمان واسم - 4- 1
 أبننيتهاوزن واحد و يشتركان في بعض  ا الزمان والمكان اسمان يشتقان علىاسم 

  .)1(هما يدالن على وزن وقوع الفعل أو مكانه و المشتقات السابقة،

هو اسم مشتق من الفعل للداللة على اآللة، و هو ال يشتق إال من الفعل :  آللةاسم ا
  )2( )فاعلة، فعول ، فعالة  –مفعل  –مفعال : ( الثالثي المتعدي ، و أوزانه 

  داللتها   الوزن    نوعها  اللفظة
  الحركة و التجديد  مفعل  اسم مكان  ملعب
  سكون و اثبات  مفعل  اسم مكان  منزل
  التنقل و السفر  مفعل  اسم مكان  مركبا

  االنغالق  مفعالة  اسم مكان  الزنزانة
                                                             

  . 80التطبيق الصرفي ص :عبده الراجحي )1(
  .82ص: المرجع نفسه) 2(
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  الظالم   مفعال  اسم آلة  مصباح
  السلطة  مفعال  اسم آلة  مفتاح
  األصل و الجذور  مفعل  اسم مكان  منبع

  القدرة الال محدودة  مفعل  ج مرفأ اسم مكان  المرافئ
  للتعبد  مفعال  اسم مكان  المحراب

  :"الطوفان"حيث يقول الشاعر في قصيدة 

تَنْا َأي ابِالرض نْعالْ دنْمعب  

  يل حصاهلص ريغَ كعبنَِل قَّبتَي ملَ

انِي اآلذَف. !  

تُ تَلْا زِمارِمس دور الرياع  

الْومرعى في جوبِْئالذِّ ف  

تَنَْأو جِسين فنْي الزةانَز  

ونْالزانَزة يرِحساه  

متُ تَنْكُ نسم حمالنيهِم  

  

  

  

  



 جماليات اللغة والصورة:                                                             الفصل األول
 

- 21 - 
 

  :أزمنتهاوتداخل  األفعال بنية - 2- 1
  :األفعالبنية -1

التي أوردها  لقد ارتأينا في هذا القسم أن تقف عند الصيغ الصرفية االفرادية 
  .الشاعر في القصيدة 

  :التمحيص في النص الشعري استخلصنا الصيغ التاليةالتمعن وو بعد التطلعو 
  
  داللته  الفعل  الصيغة  داللته  الفعل   الصيغة

  االنفالت  لمحت  فعل  الرجوع  راح  فعل
  االرتقاء  صعدت    االضمحالل  ذاب  
  التنفس  شهت    اختفى االختفاء  غاب  
  االختفاء  حرثت    الرجوع  حضر  
  الظهور  جبلت    االستمرار  زال  
  ابتعدت  غلفت    الطيران  شرد  
  النزول  نقرت    المسح  رشفت  
  الوقوف  هبطت    االمتالء  فاضت  
  اختفت   كف    الهيجان  ثارت  
  ارتقاء  سقطت    االجتماع  عج  
  النزول  صعدت    االنطباع  رسمته  
  االنتشار  هب    االنفالت  عفت  
  االختالط  فاحت    السهر  بات  
  الرجوع  ولج    االبتداء و االقتراب  شرعت  
  التنويع  عاد    أزحت  محوت  
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  الرسوخالثبات  نثر    عدم التذكر  رميت  
  البتعاد  نقش    الصعود  حملت  
  السقوط  رجف    االنحرافاالنزياح و  مال  
    سفحت    االنبساط  فرشت  
  الدخول  هوت    الظهور و الكشف  تعرت  
  الضياع  نزعت    االقتراب  حامت  
  الخطوط  نفخت    النزول   سال  
    سبحت    االمتالء  فاض  
    نسجت    غابت  عفت  
        الفطنة  صحوت  
        الغياب  خرجت  

   "شجر يرتدي ثوب عاصفة"حيث يقول الشاعر في قصيدة 
راح وييِل ُئم:  

  منَتَ الَ
  تَقْوالْ فُّزَأ

  عٍمة دهينَه ريغَ قَبي ملَ
ورفَجمٍة د 
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  داللته  الفعل   الصيغة
أرق  لفع  

  سكرت
  فقدان الوعي

  ألقمت  عَلأفْ
  أقفر

  أضرمت
  انسج
  امطر
  أضاء
  أوهنته
  أزحت
  أفنيت

  أطبقت

  
  

  االستنهاض  

  قتربا  تعَلافْ
  اضطرب

  اقترف
  اشتعلت

  التفت
  اعترى

  
  

  التحدي

    شاهد  فاعل

:حیث یقول الشاعر  

غبات السهولوتطفح بالر  
مسعلى حافة الشّ رقصتُ  
طوةقت جيد المجر  
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لتوغّ  لتفع  
  تخيل

  توجهته
  تغطت
  توقف
  تكثف
  تدفق

  
  

  االكثار  

طوقت  لفع  
  حضيت
  سيرت

  ضمخته
  يحمر

  
  النضج  

  
  
  

اساستنهض  َلتفع  
  أستميُل

  استفاقت

التحدي والطموح وابعث الحياة 
  في الموات 

  اللعب
  يقول الشاعر في قصيدة كأن الطريق يميل 

  اينًتا وزولَ ُليأمطر اللَّ
  مِالَكَالْ اتبنُى جدالنَّ اءضَأ

  يعِابِنَيي الْبِوثَبِ تْطَّغَتَ
  بِشْعالْ هورِضخْيبِ اضفَ

قُالْ اَلسْلفُنْر ونْالزيلبِج  
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هي أوزان الفعل الثالثي  يتضح من خالل الجدول مجمل الصيغ الواردة في القصيدة
د األفعال الرباعية و الخماسية هذا أن الشاعر لم يعتم ىمؤدو) المجرد، المزيد (
  .السداسية و
  تحتل الصدارة ، و قد يرجع تفوق صيغة فعل "  فعل " نجد : فعن صيغ الفعل الثالثي

، جنوح الشاعر إلى الخفة اللفظية  في األسلوب ، ذلك )فعل  –فعل ( عن الصيغتين 
 ).الكسرةالضمة و ( أن الفتحة أخف الحركتين 

   1(هي من الثالثي المزيدو" أفعل" ي المزيد ، فكانت صيغة صيغ الفعل الثالثأما عن( .
اإلزالة، االستحقاق، الكثرة ولنقدية والسلب ا(بحرف وتأتي بمعاني متعددة منها 

 : جاءت صيغة أفعل في الديوان بمعنى النقدية و من ذلك قول الشاعرو )حريضوالت

 اينًت ا وزولَ ُلياللَّ رطَمَأ

 مِالَكَالْ اتبنُى جدالنَّ اءضَأ

 )2(يعابِنَيي الْبِوثَبِ تْطَّغَتَ

   أضاء" أمطر و بالبيت الثاني في الفعل " وتظهر الصيغة في الشطر األول في الفعل "
 .وهما فعالن في صيغة الثالثي و قد تعديا بزيادة حرف الهمزة

   منها . وهي من الفعل الثالثي المزيد بحرفين و لها دالالت"وتأتي صيغة افتعل
  )3( ).االشتراك، المبالغة  ،، المطاوعةذاالتخا(

 وهي من تفعل ( لمزيد فكانت قليلة كصيغة ا باقي األوزان، الفعل الثالثي اأم
 )4( ...).المزيد بحرفين وتأتي للداللة على الكثرة التكلف، المطاوعة، الطلب، التوقع 

  .كتوغل ، تخيل

                                                             

  .185ص، ،م 1،2010، دار صفاء، عمان األردن ،طالصرف الميسر: رحاب شاهر محمود الحوامدة  ) 1(
  .34الطوفان ، ص : نزار بريك هنيدي  ) 2(
  .185- 184الصرف الميسر ، ص : ب شاهر محمود الحوامدة ارح ) 3(
  .م 1996 1األصوات ، دار الصداقة العربية ، بيروت ، طعلم الصرف و: ديزيرة سقال) 4(
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  .هوظفهما الشاعر ليبزر مدى توقع) ، تخيلت تتوغل( وتنحصر الصيغة  
ترد ن الفعل الثالثي المزيد بحرفين ووكالهما م) فاعل . فعل( وبعدها تأتي الصيغتان  

  )1( .أو المبالغة أو النقدية أو اإلزالة التكثير للداللة على) فعل ( صيغة 
  طوقت جيد المجرة: يقول 

  )2(السماءوجه  تبضخَ

للداللة على التكثير والمبالغة في الحماية أما ) قت، خضبتَّطو(صيغتي وجاءت 
  .المشاركةتفيد " صيغة فاعل 

وهي من الثالثي " استفعل" صيغته والمزيد والفعل الثالثي  –آخر األوزان و 
  .الطلب،التحول ، المطاوعة" المزيد بثالث أحرف ، ومن معانيه 

 ير عن تعبمجرد و المزيد لثالثي الونخلص في األخير أن الشاعر اعتمد أوزان الفعل ا
، وما للحروف الزيادة من دور في ورية ، إلدراكه ما للمجرد من خفةتجربته الشع

  .لمعاني اإبراز 

  :األزمنة تداخل -  2

في الديوان حسب حالة الشعور التي ) ، المضارع، األمرالماضي(تتداخل األزمنة 
) فعال131(والمضارع ) فعال92(حواليقد بلغت عدد األفعال الماضية و. تنتاب الشاعر

  :في الديوان والجدول يوضح ذلك قليال افقد كان وروده)أفعال 7(واألمر 
  
  
  
  

                                                             

  .200الصرف و علم األصوات ، ص: ديزيرة سقال)   5(
  .22ص: نفسه  مرجعال)  6(
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  فعل أمر  الفعل المضارع  الفعل الماضي

راح-عج-لم غاب-ابذَ-قيب-
-باتَ-رسافَ- انكسرتْ- أقفر-تغلغل
-نعلقْ لم-كنتُ- كانتْ-ضىأم-كان

-أفرش-ارص-تْاقترب- نلم يكُ
-سرتُ-توجته-التنم-عاش-رمته
-راح-علقتْ- تفتح-حتم لم- مال

-أضاء-سال-فاض- حامت-تعرت
-لعبت-يزل- أسندت-خرجتٌ-أمطر

-اشتعل-شهقت-لمحتٌ-صعدت
-سرتٌ-حرثت-حملتٌ-راحا-تكور
-كف-تناثر- أرشق-قذفت-غلقت
-هب-عشش- مرت-هبطت-نامت
-انهاكت-انسكبت- سقط-فاحت
- مست-فاح-استقيظ-شعشع-هطلت
-تغاض-عاد-اضطراب-راحت
-لم تبق-أنهى-تحرر-ولج-التحم
-رجف-انطلق-بث-مازال

-زعزعت-حطمت-استفاقت
-سبحت-انداح-أرعى-اندفعت
-اعتكفت-أفر-أقطف-ذوبت-نفخت
  رويت-أرسيت-تركت

يحن-يطارد-رعتج-سيلثم-يريط-تندلع-
سترجع-تسافر-يقفز -أترك-غُيدغد-

-فشرعت- قلتُ- يطير-يوجح-يصدصد
-رحت-أستميل-أرشُّ-أستنهض- بأجو
-رقُيطْ-يرج-تضرب-تترصد-أنيح-أردم

-يعيد-يحتفي- يسير-يهتدي- سيزرع
-يتسلح-تنقشع-يفيقا-ينجلي- سيسترجع

-تبث-تطفح-يتضوع-تضئ-حملت-يزلزل
-أميل- يطول- يهدل-ينداح-يقود-يفوح
-تنفتح-ينثر-يرمده-يلوح-يقطفُ-يميُل

-أرأيت-نتقرى-تمسك- تخترع-تحرث
-تضم-تمارس-تفترش-تراوغ-تتزحزح

-تصوغ-يتخلله-يتغلغل-تفكر-تحاور
-تسفح-فتذكرنا-تدرب-تناور-تدخل-تبحث

-يتجسد-يتفلق-تسبح-تفجر-تدحرجك
-تزح-تستقبل-تصب-تتحرك-يملك-ليرسم
-تكثفت-تردد-تسير-تلبس-تعني-تزدد
-يفوح-تذب-يتراقص-تندلق-تتهشم-يعبر
-تستكين-تغمره-يهدر-يتردد-ترسل- ينبلج
-مدتست-تقوم-تفاجئه- تسقط- تتسلل-تلفح

-تمزقُ- تصرخ-تنزف-تضم- تجرؤ-تزعم
-تفيض-ترجف-تقرف-رأيت-ينبت-أسير

  .أنشر-أقطفُ-نزعتْ

انظر  
قم  

  اقرْأ
دعوه  

كن  
سافر  

عد  
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 ،اعر غلبت على قصيدته األفعال المضارعةالشّ أن يتضح لنامن خالل الجدول 
باسطا هيمنته على القصيدة حامال في جعبته الزمنية داللة التجدد واالستمرار فيأتي 

 االستنهاض(تسبح له حقل داللي كما ) تستقبل-تمارس-تراوغ-نخترع-استنهض(
ماء واالخضرار وتحمل داللة البعث والنّ) االستقبال -الممارسة -المراوغة -االختراع

ت الماضي األليمعوى إلى ترك مخلفاواإليحاء من جديد والد.  
اضطرب-عاد- سقط-هب -سال -حرا -عاش(ا داللة الفعل الماضي كذلك أم (

  .دالالت الرزق والعطاء واإلثمار واالنفتاح واالنشراح واالنبعاث
ه الجملة التي بدورها تتكون من ركنين أساسين اعر لصياغة نصواستدعى الشّ

استقالل اللفظ :"للجملة على أمرين همايقوم بتعريف النحويين «إليه المسند والمسند "
ووجوب الفائدة .فادته للمعنى أو وجوب الفائدة للمخاطبإو.بنفسه أو حسن السكوت عليه

للمعنى مقرونة بحسن السكوت على نهاية اللفظ، ومن المالحظ أن حسن السكوت غير 
وجوب السكوت، فكأن حسن السكوت عالمة فحسب على كمال الجملة، وهذا مشروط 

تكون جملة فعلية أو  إما، وهي )1(»كون الجملة مما يمكن أن ينطق بها نفس واحدي
  .اسمية

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

  .24، ص 1990، 1الجملة في الشعر العربي، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط: عبد اللطيفحماسة محمد ) 1(
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  مكوناتها  الجملة الفعلية

  تالوقْ أزِفَ
يحن  

  ر على الرمل قطْ ٍأرشُ 
  الندى

  
أرشقٌ قارورة الوقت  

  
ففاح رهااِئضفَ أريج  

  ينبلج القمر المنسي
تسفح ماء ضياك  

  .)الوقتُ(فاعل )+أزف( فعل ماضٍ
  ."هو" هوالفاعل ضمير مستتر تقدير) نيح(فعل مضارع 

 .جار و ومجرور+تقديره أنا مستتر فاعل ضمير )أرش(فعل المضارع 
 )الندى(مفعول به وهو مضاف، )+ قطر+(مضاف+) على الرمل(

  مضاف إليه
 +قارورة "+أنا"فاعل ضمير مستتر تقديره  )+أرشق(فعل مضارع 

  .)الوقت(إليه  مضاف +مضاف
  )ها(مضاف إليه  +رضفائمضاف  )+ أريج( فاعل )+فاح(فعل ماض 

  )صفة(المنسي + )القمر(فاعل  +)ينبلج( فعل مضارع
مفعول به  +فاعل ضمير مستتر تقديره أنت )+تسفح(فعل مضارع 

  )ك(مضاف إليه  +ضيامفعول به  )+ماء(

  :الجمل واالنزياح التركيبي أنواع - 3 

عت لقد تنواعر من خالل استعماله للجمل وكثرتها يدلل الشَّ ولعّل ،دتالجمل وتعد
  :على قدرته في التالعب باللغة، وكشف خفاياها وخبايا ذكر

  .فصاحية، الجمل اإلالجمل الوظائفية، جمل اإلنشاء الطلبي
  :جمل اإلنشاء الطلبي 1-3
حاصل  ا غيريستدعي مطلوب لبي مافالطّ ؛طلبي وغير طلبي :نوعان اإلنشاء«

  .)1(»وقت الطلبة، ويكون باألمر والنهي واالستفهام،التمني، النداء
  

                                                             

 المكتبة العلمية المدارس الثانوية، الواضحة البيان والمعاني والبديع،البالغة  :ومصطفى أمينالجارم على  )1(
  .156، ص2002-1424، 1ط لبنان،  بيروت
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  :جملة األمر 1-3-1
شجر "، وله أيضا كما نجد في قصيدة )1(األمر طلب الفعل على وجه االستعالء

  ".يرتدي عاصفة
  ! .قم: أزف الوقت

  تنم ال
  بين جمر السؤال

وبرد الندم  
  !...قم

 .)2(وكن شجر يرتدي ثوب عاصفة

تحمل داللة الحركة والسرعة والتصدي ) قم،،كن(فالشاعر من خالل فعل األمر  
  .لجميع مآسي الحياة فمن خالل األمر له قيمة فنية وجمالية تجلب انتباه القارئ

  : يقول
  سافر: قلت

فسافرت المرافئت حتى محو  
  اقرْأ: قلتُ

ع قارئفكنت لعينيك أبر  
  عد: لي قلتَ

  .)3(وكنت رميت ورائي
  . اإلرشادوهنا فعل األمر بمعنى التنفيذ لألوامر ما و

  تلويحة في وداع شاعر: القصيدة في وكذلك

                                                             

 .165، صالسابقالمرجع :ومصطفى أمينالجارم على  )1(
 .24الطوفان، ص:نزار بريك هنيدي  )2(
 .21ص المصدر نفسه، )3(
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  لم يكمل بعد قصيدته
1( !لم يطو شراع الحرف، فال تبكوه(.  

اتركوه وال تبكوه تحمل داللة الحزن واألسى ) فدعوه( ،فالشاعر يرثي صديقه
  .في هواجس الشاعر

زيادة على كونه يؤدي دور المنبه لتخفيف الملل فاستعمل الشاعر فعل األمر 
  .الذي يصيب المتلقي من طول القصيدة وبث النشاط والحيوية في العمل

  :هي.)2( »داء طلب اإلقبال بحرق نائب مناب أدعوالنّ«: جملة النداء1-3-2
  .تستعمل للقريب والبعيد) أ،يا،أي،آ،آي،أيا،هيا، واو(أدوات 

  )مرات 3(القيامة في قصيدة و) مرات 8( قصيدة الطوفان ونجد جملة النداء في 
كان البد أن تموتْ من                           يا                محمد  

يا محمد  
  في محل نصب مبني على الضم منادى+أداة نداء                          فالموت درب القيامة

  .)3(قم
وأصبحت له دالالت التقرير والتأكيد على موته انزاح ما فالنداء ليس بمعناه وإنّ

  .لكي تتخلص البشرية من ظلم االستعمار
غاية من النداء االستغاثة وطلب االستنجاد أو حكما على الساعي أو الغافل الغير الف
  .منتبه

  
  
  

                                                             

 .97ص: الطوفان :نزار بريك هنيدي)1(
 .194البالغة الواضحة، ص: ومصطفى أمينم رعلى الجا )2(
 .113، صالمصدر نفسه )3(
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  :جملة االستفهام-1-3-3
  :وله أدوات )1(الستفهام هو طلب العلم بشي لم يكن معلوما من قبلا
نعيين  من: رضها كغأداة  ّلولك )أي،-كم–أين–كيف–أيان–متى-من-هل-أ(

 يأ ،هل يطلب التصديق ،)2(مستقبال "أو" و "كا"يستفهم على الزمان : العقالء ومتى
وقد كثر االستفهام في  ي،يثير التساؤل في نفسية المتلق: معرفة وقوع النسبة أو عدمه ما

  .مرة 45الديوان أكثر من 
  :يقول في قصيدة شجر يرتدي عاصفة :منباالستفهام 

من ييالبرار َلطارد وع  
من يةْوراء الفراشَ طير  

رةت قطْفَرشَ إن  
من سابيعر الينَثغْ يكتم  

ومن سيضم إليه الب3(راكين(.  
الذي الحول وال قوة إال باهللا ويذكره في قدرات اهللا  اإلنساناعر يخاطب فالشّ

  العالية 
  يقول: بما االستفهام

مان إذْما الز ق علَنعلِّ لمهرِى صد  
  باالصترهالت 

ما لوجود؟ وما الد؟هر  
  .)4(وىاله في محيط يكن لم ران إنلعما ما

                                                             

  .176البالغة الواضحة، ص: ومصطفى أمينالجارم على  )1(
  .180ص: المرجع نفسه: ينظر )2(
  .8،9الطوفان، ص: نزار بريك هنيدي )3(
  .17ص ، الطوفان: المصدر نفسه )4(
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  وهي أسئلة وجودية لطالما حيرت اإلنسان منذ األزل ؟
  الوجود  اــم

مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه   استفهام مبنى على السكون حرف 
  .الظاهرة على آخره الضمة

  :يقول: كيف :بــ االستفهام
  الكلمات أفق بح منالص كيف ينْبلج

حب الزائفةوتنقشع الس  
هأنفاس هرالز ترجعيسفَ سكي  

  .)1(من يعيد إلى البحر زرقتَه
جملة فعلية  تالواقع، قد جاء إزاءجاء االستفهام بصيغة التعجب والحيرة والقلق 

  .مضارعيه
  

  
  

                                                             

  .23، صالطوفان :نزار بريك هنيدي )1(
  

 ُه
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  :"القيامة"يقول في قصيدة 

  ؟تجرْؤ كيفَ

  ل آدممن نس أنتَ هْل

هل لك اسم  

  تصرخُ كيفَ

  ذراعيك تضم كيفَ

  .)1(ةصاصترقتك الرإذا اخْ كيفَ

  .في صورة حية نابضة أمام المتلقيمحمد الدرة  موتجسد اعر يفالشّ

  :ينّجملة التم -1-3-4

  :فيقول في قصيدة الرباعياتمان مع مرور الوقت، الزبها عن يستفهم 

ت أنْأنا الذي نذرفاسي لشهوىقة اله  

                                    تكفتُأنا الذي اع في معابد ماْلالج  

ـَاياتي علر شرى أنْمتَ إلى   ىـ

  .)2(الــحشارف المـم                                    

                                                             

  .110الطوفان، ص: نزار بريك هنيدي )1(
  .123ص :المصدر نفسه  )2(
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ا أمام المستحيل فجاء فيما يعبد معتكفً فيهايستفهم عن المدة الزمنية التي  فالشاعر
اعر من خالل ك فيدل على إبراز شخصية الشّيحمل داللة الشّ، االستفهام في شكل قناع

  .ؤيته للواقعروقدرته على نقل " أنا"استعمال الضمير 

  

  

  

  

  : جملة النهي-1-3-5

عن الفعل على وجه االستعالء وهي المضارع مع ال  وهي مطلب الكفّ
  .)1(الناهية

  ":الطوفان"يقول في قصيدة 

  !جرخْتَ الَ

احات يعنكب قيما البردفالس  

  في الحارات يسيل الخوفُ

ال تخرج!  

  

  

                                                             

  .172البالغة الواضحة، ص: على الجازم، مصطفى أمين )1(

فاعل+فعل  مفعول به  حرف جر أداة استفهام 

 إلى متى أنشر راياتي
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بشعلته فالقنديل ينوء  

1(سديم مجدول والجو(.  

هم وكأنّ ،ترحم ر وينهي عن الخروج وسط هذه األشخاص التي الاعر يحذِّفالشَّ
  .والنصح التنبيهفغرضه شرارة نار مشتعلة 

  :كذلك يقول

  خارج أي مكان

  ولأبيضك المغس تلبس ال

  ا األبيضفكيف تسير بهذ

فوطوح الثلج؟ق س  

  وال تنطق بالصمت

  فكيف تردد صمتك

  .)2(الصوان؟أحجار 

ورمز  ر من عدم ارتداء اللون األبيض فهو داللة النقاء والصفاءاعر يحذّفالشّ
   .لرلخضوع واالستسالم وسط صخبٍ ومغالطات المجتمع

  : لجمل الوظائفيةا -1-4

- جملة الحال-عتجملة النّ-يةفالمن- الخبرية(لقد تواترت الجمل ذات الوظائف 
  .المصدرية كان للجمل الخبرية المؤكدة صدى في الديوان وكذلك فقد).جملة المفعول به

                                                             

  .51الطوفان، ص: نزار بريك )1(
  .51ص: المصدر نفسه  )2(
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  مكوناتها  الجملة
  ها شفتانأنَّ

  ك كنت تضوع هروبك كأنَّ
  كأني بهذا الطريق يميٌل 

ماذا لو أن رالليل تكس  
  ك أقربأعرف أنّ

مفرد(خبرها )+ه(اسمها+أن(  
جملة فعلية) +(ك(اسمها + أن(  
فعليةجملة ( )+ي(اسمها+أن(  
فعلية جملة(خبرها+ اسمها الليل+ أن(  
مفرد(خبرها )+ ك(اسمها +أن(  
  

  
ا جملة الحال فيقول في قصيدة أم"الطريق يميٌل كأن":  

  عٍزة قطْهم ُلمثْ

على ألف  

توتْجروفُه الح  

  ةايك البدوبشَ

1( !حيُلو النّوه(.  

وهي  ،حالة األحالم والرؤىاللة على دلفي محل نصب حال ل) حيلوهو النّ(
  .ألنها لم تجد أرضاً خصبة لها تضعف وتضمحل

  :يرتدي عاصفة يقول في قصيدة شجر :عتة النّلوجم

  

  
                                                             

  .14الطوفان، ، ص: نزار بريك )1(
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تحتي كانت الريح  

  أوجهها وكنتْ

دونما قلق  

1(عةمثل عاشقة طي(.  

طر الرابع فالس)صفة للعاشقة) عةطي.  

  ":الطوفان"وكذلك في قصيدة 

فيبايا أنت الس ح ملكوت الورد،  

موسيقَ تلملماك  

من بِالقص المه2(ورج(.  

في دائرة منغلقة تعمها  الضياعالتيه واللة على لدلاسم فاعل ) حباالس(فكلمة 
  .فوضى الحواس والناس

  :فصاحيةالجمل اإل  -1-5

أدواته ولكٍل ،القسم والتعجب والرجاء :اإلنشاء االفصاحي يتكون من إن، 
في الديوان وحضور التعجب المطلق كثير، التعجب القياسي قليٌل لكن، ج حيث يتوه

  ".هبِ ْلعأفْ/له عأفْ ما" :يرد على صورتينبأشياء متميزة عن غيرها و اإلحساس

  :صيغة ما أفعله يقول في قصيدة
 

                                                             

  .29صالطوفان ،:نزار بريك  )1(
  .55ص: المصدر نفسه)2(
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  رار،في األس لعت الواأنْ يا
  لماذا تدلقٌ

  مرهتخْ مرالع نيتَما أفْ
1(مف العظْفي جو(.  

 ر عنفهي تعب ،عن جفاء العمر الذي ضاع هباءاعر فيتعجب الشّ) ما أفنيت(
يء يكون أعظم تأثير الشَّ اعر ينطلق من قناعته بأنالشّتوظيف  كما أن ،الحسرة واأللم

فتتجلى في قول ا عن األساليب المطلقة أم .في النفوس لما يحمله من دالالت انفتاحية
  :الشاعر

  رؤاي حملتُ

ولم ألتس  

إلى أين ـيفض2( !حيْلي الر(.  

أحالمه  أن إالَّ ،تسائله لم يتراجع ولم يرغم أنّ وقلقٌ اعر يتساءل وهو حائرفالشّ
  .مائلة رافضة حيز الواقع تقف

وتنوع  هاعر وقلقكشف عن حيرة الشّت ،فتنوع الجمل بين وظائفية وافصاحية
المسكون بالتناقض والتساؤالت التي تثير  معارفه وتشتته من جراء هذا الواقع الراهن

  .الدهشة واالستغراب

  

  

                                                             

  .67ص الطوفان ،:هنيدي نزار بريك  )1(
  .43ص: المصدر نفسه )2(
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  :االنزياح  -1-6

فاللغة  ،وتعنى االنحراف والعدول والتجاوز ،االنزياح ظاهرة لغوية أسلوبيةيعد 
وقد كثرت تعريفاته وتسمياته من ناقد  ،تنزاح عن المعنى العادي إلى معاني غير مألوفة

  .لألخر

ياح الذي نحن فيه اآلن مفهوم تجاذبته وتعلقت بدائرته نزومفهوم اال «:يقولحيث 
  .)1(»مصطلحات وأوصاف كثيرة

ا ا خروج عن االستعمال المألوف للغة، وإمإم«:على نوعينويظهر االنزياح 
  .)2(»ألداة إلى وجوده خروج على جملة القواعد التي تصير بها

  ):االستبدالي(االنزياح التركيبي : 1-6

اهر أو السمات وونقصد به تركيب عمل أسلوبي تظهر في سياقه مجموعة من الظّ
ا بهذا العمل هو ما يعرف باالنحراف، ونقصد به على وجه معينً نلمس فيها عمالً

االنزياح ف ،واهرالتقديم والتأخير الحذف، االستبدال وغيرها من الظّ :الخصوص
البناء النحوي للتركيب، وذلك بمخالفة القواعد واالنحراف  التركيبي يمثل خرقا يمس

  .عن األصل فيها بمعنى خرق قوانين اللغة ومعاييرها

  

  

  

  

                                                             

االنزياح في شعر عز الدين ميهوبي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في النقد األدبي، : عبد القادر بن دحمان )1(
  .11م، ص2005-2004جامعة محمد خيضر، إشراف  أد صالح مفودة،

  .162أ،ص1،2002الحضاري، دب، ط اإلنماءاألسلوبية وتحليل الخطاب، مركز : منذر عياشي )2(



 جماليات اللغة والصورة:                                                             الفصل األول
 

- 41 - 
 

  :ورهـــص

وهو ظاهرة أسلوبية نعني بها تغير ترتيب العناصر التي يتكون منها : التقديم والتأخير
هو جعل اللفظ في رتبة قبل رتبته األصلية أو بعدها لعارض اختصاص «بمعنى  ،البيت

  .)1(»ضرورة أو أهمية أو

  العدول عن األصل العام الذي يقوم عليه بناء الجملة العربية «: اوتعني به أيض
مفعول +فاعل+ف(حت عن قانونها العادي نزابمعنى الجملة ا )2(»والتشويش على رتبتها

  ).به

من الذين أبدعوا وأولى جل اهتمامه لهذه «): ه471 ت(الجرجاني القاهر وعبد 
الجمالية وعد االنزياح في األسلوب ميزة كبيرة للشعر إذ يصبح أصل الفائدة ومبعث 

  .)3(لغة، وسبب االستمتاع

فبين  اإلعجازإذ عقد عبد القادر الجرجاني باب التقديم والتأخير في كتابه دالئل 
المحاسن، واسع التصرف، بعيد  جمهو باب كثير الفوائد، «: فقالأثره ووقعه في الشعر 

 ، سبب أن راقك ولطف.....لطيفة إلى عن بديعة، ويفضي بكيفتر لك ية، ال يزال االغ
فظ لموقعه ثم تنظر فنجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه شيء وحول ال عندك

  .)4(»إلى مكان مكان عن

                                                             

  1طالمتحدة، بيروت، لبنان،  دار الكتاب الجديدة البالغة العربية مقدمات وتطبيقات،: بن عيسى باطاهر )1( 
  .110، ص2008

، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، )استراتيجية التناص(تحليل الخطاب الشعري : محمد مفتاح )2(
  .70،ص3،1992ط
 من دالالت االنزياح التركيبي وجماليات في قصيدة الصقر لألدونيس، مجلة جامعة : عبد الباسط محمد الزيود )3(

  .102م،ص2007، دب،دط،23،م1دمشق، ع
  .106ص، 2004، 5، مكتبة الخانجي، دب، طاإلعجازعبد القادر عبد الرحمان بن محمد الحرجاني، دالئل )4(



 جماليات اللغة والصورة:                                                             الفصل األول
 

- 42 - 
 

التقديم والتأخير من المباحث الهامة التي حظيت بعناية كبيرة من طرف  فيعد
فهو أحد أركان علم  ،له أهميته في البالغة العربية وهو موضوع ،النحاة والبالغيين

به ارتباطً المعنى مرتبطٌ المعاني، ألن1(اا كبير(.  

  :أصل في الجملة العربيةفتتلغرض جمالي وجلب انتباه القارئ 

 خبر+ مبتدأ) مسند+مسند إليه(اسم  التي يتصدرها: الجملة االسمية -
  فاعل+ف) مسند إليه+مسند(فعل  التي يتصدرها: لجملة الفعليةا -

اسم االستفهام من تقديم أو الحذف أو التقديم أو التأخير  فقد تخالف كل هذه بالزيادة
  ":يرتدي عاصفة جرش" :يقول في قصيدة نجده )من، هل، كيف(

يرج الش منابيك؟ب  

يطرقُ من اب؟الب  

  حيْلى المستَسو جيبٍم من هْل

من نيرانَ سيزرعه في الصقيع  

ومن يحتمي بالر2(الم(.  

ماستفهام اسم : ن  

  جملة فعلية ) بابيكالشَّيرج (

ى لكل هذه المشاكل فسيتفهم من يستطيع أن يتصد ،ألهميتهم الخبر اعر قدفالشّ
  .وراء الرمال القوية تختبئوكيف تستطيع أن  ،والمحن

                                                             

  .111العربية مقدمات وتطبيقات، صالبالغة : بن عيسى باطاهر )1(
  .40الطوفان، ص: نزار بريك هنيدي )2(
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ما تعبير عن ا وإنّفهو ال يريد جواب ،د وعناية بالمستفهموهذا لتقديم اهتمام مؤكّ
  .لذا وجب تقديم الخبر على المبتدأ ،قلقه وحيرته

 وهو عالقة نحوية في النص )1(»العدول عن الذكر«وهو معناه العام  :الحذف.  

ص التركيبي في بعض المواقف اللغوية، وهذه لصيغ داخل النّ إسقاطٌ«وكذلك أنه 
فيعد الحذف تحوال في .)2(»وجودها نحويا لسالمة التركيب للقواعديفترض  غالصي

ص الغائب أو سد الفراغ، كما ار النّ، يثير القارئ ويحقره نحو استحضالتركيب اللغوي
  .)3(إلى اإلخفاء واالستبعاد بغية تعددية الداللة ، فهو أسلوب يعمدأنه يثري النص جماالً

معنى  )4(»هو االستغناء عن جزء من الكالم لداللة السياق عليه«: والحذف يعرف
الحذف يفهم من القرينة الدالة أن.  

 :وهناك حذف ،وتبعثه إلى التفكير فيما حذف ،أما جماليته هي جلب انتباه القارئ
نجد في الديوان الحذف قليال لنمثل ذلك .حذف أكثر من جملة ، حذف الجملة، المفردة

  ":البرق"في قصيدة 

  !قْيابر رتَتأخّ

لم يتبق في جسد اويةالليل ز  

  !دائييها نق علَلم أعلِّ

  ...رتتأخَّ
                                                             

  .146دالئل االعجاز، ص: ر الجرجانيهعبد القا )1(
  .200ص، 2007، 1الحذف والتقدير في النحو العربي، دار غريب، القاهرة، ط: أبو المكارم يعل )2(
  .163وجمالياته، صمن دالالت االنزياح التركيبي : عبد الباسط محمد الزيود )3(
- ه1413، 1الترابط النصي بين الشعر والنثر، دار جرير، عمان، األردن، ط: زاهر بن مرهون الدواوي )4(

  .51م، ص2010
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  .)1(اعِإلى القَ نجوالشُّ فتكهل قذ                    

وإقحامه في حالة االشتياق  القارئ لجلب انتباه) يا برقٌ(فحذف الشاعر جملة 
  .واإلحساس وغياب المحبوب

تعد الصاعر بها عن أفكاره، تعمل على تجسيد ر الشَّورة الشعرية وسيلة فنية يعب
فيجسد تجربته  ،المعنى وتوضحيه بما يصنف عليها جانبا من الجمال والسحر والتأثير

وتتخذ مطيبتها من  ،مميز مما يترك في نفس الملتقى اإلحساس بالمتعة والجمال بأسلوبٍ
  .وغيرها)كنايةتشبيه،استعارة،(
  :الصورة البيانية 2-1

الذي يعرف كيف  ،اعر المتمكنبالغة األسلوب وجودة التعبير من مميزات الشّ إن
  .وتنمية الذوقا يضمن التأثير في السامعين مم ،يضع الكلمات بطريقة أو بأخرى

  :فالبيان

 إيرادأصول وقواعد يعرف بها هو  :اصطالحا، )2(»الكشف واإليضاح«: لغة 
عن بعض في وضوح الداللة على نفس ذلك  يختلف بعضها الواحد بطرق المعنى
  .)3(المعنى

  .ر إليها األقدمونلتشبيه من أولى األساليب التي أشالقد كان ا: التشبيه 2-1-1

                                                             

  .91الطوفان، ص: نزار بريك هنيدي )1(
 ،1ط عةدار الفكر للطبا للمدارس الثانوية، جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع،: السيد أحمد الهاشمي )2(

  .178،ص2009بيروت، لبنان،
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها )3(
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بين أمرين أو أكثر، قصد اشتراكهما في صفة أو أكثر  )1(عقد مماثلة :ااصطالح
 اها أنوهي فنية مؤد«: ا بالمحاكاة يقولوقد ارتبط قديم ، بأداة لغرض يقصده المتكلم

  .)2(»عر محاكاة للطبيعةالشِّ

  .)3(»يء بما قاربه وشاكلهصفة الشّ «فيعرفه ) ه456ت (فابن رشيق القيرواني 

كثيرة أنواع له و ،)وجه الشبه +تشبيه أداة +به مشبه+مشبه(أركان وهي  وللتشبيه
  )تام، ضمني، بليغ، مرسل: (هي

  .)4(»قد يكون الفضل للشاعر في معنى ما سبقه إلى تشبيه لم يسمع مثله«:شبيهتوال

نزار كغيره من الشعراء أدخل التشبيه في شعره ليضفي عليه بالغة  اعرفالشّ
  :"شجر يرتدي عاصفة"وسحرا وتأثيرا في النفوس يقول في قصيدة 

كانت الريح يتحت  

وكنت أوجهاه  

  ها قلقدونَ

  .)5(عةقة طيعاش مثُل

                                                             

  .180جواهر البالغة، ص: السيد أحمد الهاشمي )1(
عهود عبد الواحد العكبلي، الصورة الشعرية عند ذي الرمة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، لالردن،  )2(

  .97م، ص 1431-2010
،دار الكتب العلمية بيروت، 1، جونقده العمدة في محاسن الشعر وآدابه: القيروانين بن رشيق علي الحس وأب )3(

  .289م،ص2001-ه1422، 1طلبنان، 
من األخذ األدبي إلى التداخل النصي لدى العرب دراسة في المصطلح والقضية، عالم الكتب، : محمد قنوش )4(

  .178م، ص2003، 1األردن،ط، اردد الحديث،
  .14الطوفان، ص: دينزار بريك هني )5(
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 األوضاع والتعايش معالتأقلم مع ه استطاع أنَّ رغم الرياح العنيفة إالَّاعر فالشّ
  .رادتهبصورة مرنة، تعكس حكمته وصبره وإمشاكله 

وتقوية  عميقاًا وأعطاه بعد ،عريص الشِّا في النَّا فياضورونقً قد َأضفى جماالًلذا ف
  .المعنى فالعاشقة رمز المرأة الصابرة التي تتحمل كل شيء

  :يقول" الطريق يميٌل كأن"وفي قصيدة 

  !يميْل ي بهذا الطريقَكأنِّ

حملت رؤاي يفعلى كت  

  عٍزة قطْهم مثُل

على ألف  

ه الحروفْجتْتو  

بشوايةك البد  

  .)1(خيلوهو النّ
                                                             

  .29الطوفان، ص: نزار بريك هنيدي )1(
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ولم يجد مبتغاه، فهو طريق شائك وصعب  ه نفسه بالطريق الذي يميلاعر يشبفالشّ

التواصل واالتصال بعالم ترفض ليس له نهاية، حيث شبه رؤاه بهمزة قطع التي 
  .الحقيقة

  ":الطوفان"يقول في قصيدة 

  الغَيمة تهرب أرأيتَ

  يالمتدلِّ القزحِ من قوسِ

  ،*كالجنزير

  .)1( !فتسقط حجر الثعبان

  

  الجنزير                         ـالغيمة                      ك  

أنه  فالشاعر يشبه هروب الغيمة كالجنزير فاإلنسان مهما انفلت من هذه القيود إال
  .يسقط في فخ الزمان الغاضب

                                                             

  .هو سلسلة من المعدن تستعمل كشريط لقياس المسافات الطويلة: الجنزير* 
  .51ص  الطوفان، : نزار بريك هنيدي )1(
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  :كنايةال2-1-2

  .)1("لفظ أطلق وأريد به الزم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى" يه

  .وهي كناية عن صفة أو موصوف أو نسبة

  :"الطوفان"يقول في قصيدة 

  جاءتك الحورية هْل                                         

  المرآة سقفي غَ

لتعكس هد؟ك المشْفي عيني  

  اها قلبك؟صمست بع هْل

  

  .)2(البرزخْ خطَّ بك عبرتْ هْل

فالحورية تعكس األشياء الجميلة ) صفة(لفتنة ل فالحورية كناية عن الجمال ورمز
  .ي عيني صاحبهاف

  ":الطوفان"وفي قصيدة 

  الحالم ياأنتَ

الوجد هل يكفيك  

                                                             

 البالغة الواضحة البيان والمعاني و البديع، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، ط  :أمين ىىعلي الجارم ومصطف)1(
  .115، ص)م1424-2002(
  .62الطوفان، ص: نزار بريك هنيدي )2(
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المشمشُ لكي يحمر  

  .)1(!؟مانالر لقُفنأو كي ي

ينفلق (ضج الذهني والسطر الثالث نّكناية عن ال) يحمر المشمش( طر الثاني فالس
  . النضج يعنياالنفالق كذلك ) الرمان

  :ومن الكناية أيضا

ر البرقْتقتفي أثَ مةٌنج  

ت النّأضرميلة اللَّار في قب  

  .)2(ي عليمنِّ ال تخشَ

كناية عن االشتعال وااللتهاب وكذلك ) أضرمت النار(طر الثاني فالكناية في الشّ
  ":القيامة"في قصيدة 

شعوب  

يحاصرها الدور المثلثْينص  

  احتالْل جيشُ

  رطة قمعوشَ

3(وجوع(.  

                                                             

   62صالطوفان، : نزار بريك هنيدي )1(
  .9ص: المصدر نفسه )2(
  .106ص : المصدر نفسه )3(
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فالدينصور المثلث كناية عن صفة المستعمر الوحشية التي يمارسها في احتالل 
  ).قمر استبداد-فقر(أرض عربية 

  :وفي نفس القصيدة 
 والسالطين ،ٍلفي وج  

يركضون  
  ئونويختبِ                       

                      قناعِ وراء األلم  

  .)1(تهمأرهب أنتَ                     

                 لّالجسد ال ا رجفَحينمين  

  .شعوب فاستفاقتْ                 

الخامس(طر كناية في الس (كناية عن الخوف رغم ضعف فهي ن رجف الجسد اللي
  .إيمانكلصوت ضميرك الحي وقوة  وأذعنتمك أرهبتهم الجسد إال أنّ

  :االستعارة2-1-3

إن د المعنى في صورة ملموسة االستعارة من أقوى الصور البيانية التي تجس
  .تصريحية ومكنية :ولها أنواع كثيرةه حذف أحد طرفيه يمعنوية فهي تشب

 :باالستعارات المكنية لتجسيد وتشخيص المعنى أما بالغتها فالديوان حافٌل
، لإلبداعفي نفوس سامعيها مجال فسيح  من أثرٍ وما تحدثهاالبتكار وروعة الخيال «

  .)2(»وميدان لتسابق المجيدين من فرسان الكالم

                                                             

  .112صالطوفان، : نزار بريك هنيدي )1(
  .99البالغة الواضحة، ص: علي الجارم ومصطفى أمين )2(
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 كأن"، "وفانالطُّ"، "يرتدي عاصفة شجر ":ونجد هذا في القصائد الثالث األولى
  :"الطريق يميل

 يطير وراء من)(أزفت الوقت) (شجر يرتدي عاصفة: (االستعارية فالصور
فرشت بساط (،)أنيخ الجبال(، )در بالورأردم البح(، )أطفو على غيمة(، )الفراشة
 فتحت شبابيك) (أمطر الليل لوزا وتينا(، )حامت شموس(،)تعرت بحار(،)الهوى

 صفرإ( ،)الفنجان من فسال الفجر(،)نافاشتعل الجسد(،)الجميل الكالم فيفوح(،)صدري
الغرفة هواء) (اسقط الياقوت على أهدابهم) (استيقظ وخز في شفتين تخشبتا.(  

  :" كأن الطريق يميل"حيث يقول في قصيدة 
  الهوى بساطَ فرشتُ

  وسكرتْ
ينَ فراحني المستحيْلادم!  

تْتعر بحار  

شواطَئ أمام يكأس  

اللَّ أمطراا وتينًيل لوز  

دى جنالنَّ أضاءبات الكالم  

  ابيعِالينَ ت بثوبِتغطَّ

فاض بيخضشبِوره الع  

  .)1( !القرنفل والزنجبيْل ساَل

                                                             

  .3الطوفان، ص: نزار بريك هنيدي )1(
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يخضور-بثوبي-الندى-الليل(سند فيها الفعل إلى المشبه عرية ُأورة الشِّوهذه الص -
الة عليه وهي على القرينة الد اإلبقاءمع  اإلنسانوحذف المشبه به ) الزنجبيل-القرنفل

قوة تعبيرية  عليه  ، وقد أضفت)طرأم-أضاء- طَتغَ–فاض-سال(جملة األفعال الماضية 
  .وأعطته قدرة البوح

ة باألسى ظّالجمل الشعرية االستعارية مكت إن« :كما قال محمد صابر عبيد
  .)1(»وتتطلع وتراقبات وهي ترى ومشحونة بالفعل الجارح الذي يؤلم روح الذَّ

فهو شديد "«: تقول كاميليا عبد الفتاح .اعر شديد االتصال بواقعه المريرفالشّ
ة التي االتصال بوضعيته في الكون عامة وبإيديولوجيته وواقعه النفسي وتجاربه الخاص

  )2(»لونت نظرته إلى الحياة كما أنه شديد الصلة بثقافته التراثية

  .حالهم جتمعه وواقعه المعاش، ولسانابن بيئته وماعر فالشَّ

  :المفارقة 2-2

ها فهيعناصرأما  عر العربي المعاصرية في الشِّالمفارقة ظاهرة لغو تعد:  

  .يوازيه ويقابله صانع المفارقة وقد يكون كاتبا أو متكلما: المرسل -
  .وهو القارئ أو المتلقي أو السامع الذي يقوم بإنتاج الداللة: المستقبل -
 .وهي الحاملة لبنية المفارقة: الرسالة -

   

                                                             

  1األردن، ط-انات القصيدة الجديدة، عالم الكتب الحديث،اربدقالعالمة الشعرية قراءات في ت: محمد صابر عبيد )1(
  .158م، ص1431-2010

إشكاليات الوجود اإلنساني دراسة نقدية تطبيقية في الشعر الواقع والحداثي، دار المطبوعات : ليا عبد الفتاحيكام )2(
  .198صم، 2008ط،.اإلسكندرية، د
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  :مفارقة العنوان 2-2-1

العنوان مدخالً يعد ص، ا وعتبة أولى يرتقيها القارئ الستكناه دالالت النَّمهم
القارئ، وتستدعي انتباهه ومتى ما  التي تشده حلقة الوصل األولى ، إنَّمغاليقهواستفتاح 

صاغ األديب خطاب العنوان في شكل مفارقة تنزاح معانيها نحو الخروج عن المألوف، 
  .نيهااإليها والنهل من مع اإلقبالكان ذلك مدعاة إلى 

موضوع الفا في الديوان أماسردالطوفان اهاألديب وسم هزة مي.  
  .اجم عن امتالء المجاري المائية بمياه المطرالنَّوفان بمعناه المعجمي هو الفيضان والطّ

الثورة"أبرزها  اعر ينزاح بهذا المعنى المعجمي نحو دالالت أخرى لعلَّالشَّ ولكن "
الطغاة  والرغبة الجارفة في النعيم واسترداد الحرية المسلوبة من لدن" والغضب الشعبي

واستنزفوا الثورات، واخمدوا كل  عوب،الذين عانوا في األرض فسادا، واستحمروا الشُّ
أصوات المعارضة المنادية بالعدالة االجتماعية، والكرامة اإلنسانية التي ينبغي لإلنسان 

  . أن يرفل بها المواطن العربي في وطنه

 :مفارقة األضداد 2 -2-2
ا لذلك وتأسيس ،مهايمنح للحياة استمراريتها وزخ تناغم الثنائيات الضدية هو ما

  .قة الضدية هي تناغم بين ألفاظ تتنافى في معانيها لتتمايز وتتباينفالمفار

  :ومن أمثلتها في الديوان قول الشاعر

الشَّ كانتيمينيت تح مس  
  .)1(اري القمريس وتحتَ

                                                             

  .18نزار بريك هنيدي، الطوفان، ص )1(
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و ) يساري ≠يميني(عريين طرين الشِّتتزاحم األضداد في هذين الشَّ
ت له ريخما الدنيا عادة تغمره، فكأنَّاعر مدى ثرائه والسها الشَّبح يوض) القمر≠الشمس(

  مس، وصار القمر بشمالهبحذافيرها فامتلك الشَّ

 :السخرية مفارقة 2-2-3

خرتعرية بكونها فنًف السمن أساليب التعبير عن  ا من الفنون الفكاهية، وأسلوب
 من الثقة، يعبر بها الواقع اإلنساني، واالجتماعي، والسياسي، بعين هازلة ال تخُل

  .خص عن عكس ما يقصده في حالة من التهكم والسخريةالشَّ

ا لواقع معين تسوية الرداءة، باستخدام أداة ا رافضا نقديتعتبر السخرية إعالنً
  .صارخة يةتهكم

  :ومن أمثلتها قول الشاعر في

  أمٌل

ضيعته بيبةالح  

حين فتع  

في الهزيع األخير  

من 1(!المنحدر(.  

تاعر في هذه األسطر الحرية حالة محبوبته التي راحت ر الشَّإذ يصوع كل ضي
دها حين نامت في الهزيع األخير من الليل، وهوت في المنحدرآماله وتبد!.  

                                                             

  .12، ص الطوفان:نزار بريك هنيدي  )1(



 جماليات اللغة والصورة:                                                             الفصل األول
 

- 55 - 
 

فهو يقف هنا ساخرا من واقع خذالنها، وتخليها عنه تماما قبل انبزاغ أنوار 
  فجره

 :ةاجأفممفارقة ال 2-2-4

للمفاجأة أمر بالغ في صياغة المعاني، فهي عنصر ال في إيصال دالالت فع
خاصا ما نة عن طريق االنتباه المصحوب بالحذر والمفاجأة غالبوتأتيه  اجأةهت المفب

ن ، ما أنها تربك القارئ وتفقده السيطرة على مداركه، فيمكِّ!بالمعنى من حيث اليحتسب
  .المعنى منه قبل أن يحتاط له

ورة غير المنتظرة ومن ة تحمل المعنى غير المتوقع، وترسم الصاجأفمال ومفارقة
  :أمثلتها في الديوان قول الشاعر في

هبطت كلماتك من شفق المعراج  

  ونامتْ

ر الملقىبين البلو  

  .)1(في قبو ألحانِ

عرية يفاجئنا في سطره األول بمعاني اعر في هذه األسطر الشِّحيث نرى الشَّ
اعر محبوبته في ثوب ملهمته التي تمده بنبض الكلمات ر فيه الشَّومتداخلة، يصوكثيرة 

ايا الزجاج المفروش في دهليز ظوحيها فتعرج نفسه نحوها كتلقيها لتنام على ش
  .ارةمخال

طر تلقي بظالل من المفاجآت التي تربك المتلقي فكل المعاني التي يكتنزها هذا الس
  .ةاحات الجديدياللفظ والمعنى المشحونين بألوان من االنز تاركة إياه رهين محبسي

                                                             

  .50الطوفان، ص: نزار بريك هنيدي )1(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

جماليات : الفصل الثاني
الموسيقى في ديوان 

 الطوفان



 

  االيقاع الخارجيجماليات : أوال

  القافية: 1.1

  الوزن: 2.1

  جماليات اإليقاع الداخلي:ثانياً

 التكرار .1.1

 المحسنات البديعية.2.1

  ةالحقول الداللي .3.1
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  الخارجي اإليقاعجماليات : أوال

 فهمـا يشـكالن مـا    ،وت والحركـة وذلك من خالل الص ،اسالموسيقى جرتعد 
  ".rythme" واإليقاعيسمى باإليقاع 

التكرار المنـتظم فـي السلسـة الكالميـة لالنطباعـات السـمعية       «ونعني به 
   )1(.»ي ينشأ من مختلف العناصر النطقية أي الخاصة بالنطقذال ،المماثلة

ظـاهرة نشـعر أو نقـوم بهـا     كـل  «بأنه : الرحمن تبرماسين عبدوكما يعرفه 
البنيـة  : أن تسـتجيب لعنصـرين مـن العناصـر الثالثـة التاليـة       وال بدstructure  

والمعمـــول بـــه البنيـــة   mouvement، والحركـــة périodicitéوالزمنيـــة 
  .)2(»والزمنية

أ«: يرىفبو السعود ا أأمن رض الهمسـة المـبطّ  أعر تقـوم علـى   مملكة الشِّ ن
  . )3(»والتخيل والوجدان واإليقاعبالفكر 

ـ    هو تشكُّ اإذً فاإليقاع ة، فهـو  ل األصوات لتولد وحـدة موسـيقية وهـي التفعيل
التـي بـدورها تهمـين علـى جوانـب عديـدة مـن         ،صفة جمالية للقصيدة ييضف

من أهم العناصـر المكونـة للقصـيدة فهـي تضـفي       إذاًفالموسيقى  .الوزن والقافية
اا خالقًجماال وسحر.  

  
                                                             

المصطلحات اللسانية والبالغية واألسلوبية والشعرية، انطالقا من التراث العربي ومن : محمد الهادي بوطارن )1(
  .328، ص)م2008-ه1424(الدراسات الحدثية، دار الكتاب الحديث، القاهرة، الكويت، الجزائر، ط

 2003، 1الشعر العربي، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، ط العروض وايقاع: عبد الرحمن تبرماسين.د )2(
  .80ص

 2009، 1، ط)دب(البنية االيقاعية في الشعر العربي، دار العلم وااليمان، : أبو السعود سالمة أبو السعود )3(
  .103ص
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  :الوزن -1-1

فلـه أثـره اإليقـاعي فـي      ،الوزن من أهم أركان الشعر وأبرز خصائصه يعد
فهذا األخير يتكون من مجموعة مـن األصـوات المتضـافرة داخـل البيـت       ،عرالشِّ

ـ  فيرمـز إلـى كـل صـوت      ،كنات والحركـات يقابلها من الناحية مجموعة من الس
وإذا اجتمعـت هاتـه الحركـات    ) 0(وكل صوت ساكن بـالرمز  (/) متحرك بالرمز 

ـ   .نسميه بالتفعيالت الشـعرية  لت لنا ماوالسكنات شكّ فعـولن (ا خماسـية  وهـي إم 
ــاعلن ــباعية) ف ــاعال : (أو س ــاعلتن، ف ــاعيلين، مف ــاعلتنمف ــتفعلن، مف  تن، مس
  .)مفعوالت

ـ    ا«: فيعرفه ابن رشـيق بقولـه    عر وأوالهـا بـه   لـوزن أعظـم أركـان الشّ
  .)1(»خصوصية وهو مشتمل على القافية، وجانب منها ضرورة

ــ ــالوزن يتعلّ ــ ف ــر وأعاريضــه وَأض ــي البح ــواهر صــوتية ف ربه، ق بظ
زحافـات وعلـل، ومظـاهر االئـتالف واالخـتالف      والتحوالت الطارئة عليه مـن  

  .)2(بين المقاييس العروضية والمقاطع اللغوية

 اإذً ،معـين  بحـرٍ  إلنتـاج ) 0(/) (فالوزن هو مجموعـة حركـات وسـكنات    
ـ «: فهو ـ  هنسق من الحركات والسكنات يلتزم ـ   الشَّ وقـد   ،عرياعر فـي نظمـه الشِّ

                                                             

دار الجبل، بيروت  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق عبد الحميد هنداوي،: ابن رشيق القيرواني )1(
  .121م، ص1981-ه1401، 5، ط1لبنان، ج

 1993،)دط(البنية اللغوية لبردة البويصري، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، : رابح بوحوش )2(
  .23ص
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 16ن الشـعر  ازأوو .)1(»عراء أنساقا مختلفة يطلق علـى كـل منهـا بحـر    اتبع الشُّ
  .بحرا

للتعبير عن «: النقد الحديث نظر إلى الوزن بوصفه وسيلة أداء مثلى فقد قال إن 
جزء من : ، كون الوزن)2(»اعر حيث تعجز لغة الكالمحال االنفعال التي تلم بالشَّ

  .عنها ألنه ينشأ في داخلها، مراوحا بين الحركات والسكنات ينفصلالقصيدة ال 

حسب  حيث اعتمد على البحور الصافية )التفعيلة(فالديوان من جنس الشعر الحر 
 - غنائية رومنسية -مأساوية(قصائده تتحاور بين وفالديوان  ،حالة الشاعر الوجدانية

أهم معيار « فلكل قصيدة بحرها الخاص بها وقوافيها كما قال خليل الموسى،، )رثائية
   .)3(»والطبع السليماعر ذو الخبرة عر عند النقاد العرب القدماء وهو ما يدركه الشَّللشِّ

الوزن هو أن تكون المقادير المقفاة «: "جعل جازم القرطاجني يقول وهذا ما
  .)4(»تتساوى في أزمنة متساوية التفاقها في عدد الحركات والسكنات

شجر يرتدي "قصيدة في  ،اا خاصاعر لكل قصيدة من ديوانه بحرفجعل الشّ
  ):بحر المتدارك(نجد " عاصفة

  شجر    يرتدي     ثوب   عاصفة

  نتُفَاصع    بوثَ    يدتَري   نرجشَ

                                                             

ة، التمثيل الصوتي للمعاني دراسة نظرية وتطبيقية في الشعر الجاهلي، دار الثقاف: حسن عبد الجليل يوسف )1(
  .29-22، ص 1998، 1مصر، ط

المعنى، محاضرات المتلقي الثالث السيمياء والنص األدبي، دار -بنية الخطاب الشعري، اإليقاع: محمد خان )2(
  .172، ص2004أفريل  20- 19الهدى، عين مليلة، الجزائر،

  .83م، ص2008جماليات الشعرية، منشورات اتحاد الكتاب، دمشق، : موسىالخليل  )3(
، عالم الكتب )تركيباً وداللة وجماالً(البنية اإليقاعية في شعر أبي تمام بحث في تجليات اإليقاع : رشيد شعالل )4(

  .21م، ص2011-ه1432الحديث، اربد، األردن، 
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///0   /0//0   /0//0    

  نلُاعفَ    نلُاعفَ      نلُعفَ

راح   لي   ًؤميو  

راح     مييولي     ء  

/0 //0  //0/0  

افاعلن   فـــعلن  

  تنم  ال

/0 //0  

فاعلن  

  أزف   الوقتُ

  الوقتو   أزفَ

///0  /0/0  

فعلن    فعلن  

مرات والذي اعتراه بعض  4) فَاْعلُن(وقد نظم قصيدته على بحر المتدارك 
  .افات والعلللتغيير تمثل في الزحا

) فَعلُن(لت إلى فتحو) فَاْعلُن(الثاني من التفعيلة الساكن ففي الشطر الرابع حذف 
ثم تنتقل إلى ) فُعلُن(أصبحت ) فَاْعلُن(في نفس الشطر  ، والتشعيثوهو زحاف الخبن

  ".كأن الطريق يميُل" في قصيدة " المتقارب" بحر آخر وهو 



 جماليات الموسيقى                                                                 :الفصل الثاني 
 

- 62 - 
 

  فَرِشْتُ بِساطَ الهوى
  وسكرتُ

  .)1(أمام شَواطئ رئاْسي
  فرشت بساط الهوى

ىواْطَ لْهشْتُ بِسفَر  

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

  فعول   فعولن   فعو

تُوكَوسو  

///0/0  

  ل فعولن

  نادمني المستحيليفراح 

لُوتَحسنِ   لْممنَاْدي  اْحفَر  

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

  فعول فعول فعولن فعولن

ت بحارتعر  

نرتْ بِحررتَع  

//0/0//0/0  

                                                             

  .07الطوفان، ص : نزار بريك هنيدي) 1( 
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  فعولن فعولن

  أمام شواطئ كأسي

ياطَئ كَاْسشَو  اْمأم  

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

  .)1(ول فعولن فعول فع

ما "وسمي بالمتقارب ) فعولن فعولن فعولن فعولن(فالقصيدة من البحر المتقارب 
في المتقرب من حرية وحركة فلم تفتنه اإلشارة إلى أنه بحر فيه رنة ونغمة مطربة 

  .)2("على شدة المأنوسة وهو أصلح للعنف والسير العنيف

فاإليقاع طاقة اإلحساس والتخيل واالندماج والتباهي مع درامية الحدث وشساعة "
  .)3("أفقه اإلنساني الذي يحتوي الوجود كله

معنى هذا أن اإليقاع هو مصدر كل إحساساتنا، وقد يكون هناك صعوبة في 
تقول كامليا عبد . التوصيل بين الشاعر ومتلقيه، وهذا راجع إلى كيفية نظم األبيات

ورغم غموض التواصل النفسي بين الشاعر والمتلقي من خالل إيقاع القصيدة "الفتاح 
وغموض الكيفية الدقيقة التي يحدث بها هذا التواصل إال أن العرب القدامى أدركوا 

 .)4("بفطرة سليمة وحرسوا عليها من خالل إصرارهم على شكل تقليب القصيدة العربية
  . القديمة كانت مسترسلة أكثر في عالقة الشاعر بالمتلقيلذا نقول إن األوزان الخليلية 

                                                             

  .23الطوفان، ص : نزار بريك هنيدي) 1(
  96أبي تمام، ص  البنية اإليقاعية في شعر: رشيد شعالل )2(
  150م، ص 2010-1431، 1تأويل النص الشعري، عالم الكتب الحديث، اربد األردن، ط: محمد صابر عبيد )3(
، دار المطبوعات )دراسة تحليلية في البنية الفكرية والفنية(القصيدة العربية المعاصرة : كامليا عبد الفتاح )4(

  210، ص 2006الجامعية اإلسكندرية 
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  :القافية - 2- 1

آخر كل  اوففالنا إذا تبعته، وسميت قافية ألنها تق" من قفوت" : ريف القافية لغةتع
 اكن األولهي ما بين آخر ساكنين في البيت مع المتحرك الذي قبل الس: اصطالحا. بيت

، وأكثر من )0//0/زائل (كلمة واحدة ) 0//0/ لدب(والقافية أما أن تكون بعض كلمة 
  )1(.)0//0/من خَلَفْ (كلمة 

  )2(:أنواع 05تنقسم القافية من حيث عدد حركاتها التي بين ساكنيها إلى  :حدودها

  ).0////0(أحرف متحركة بين آخر ساكنين في البيت  أربعة :المتكاوس

  ).0///0(ثالثة أحرف متحركة بين آخر ساكنين  :المتراكب

  ).0//0(حرفان متحركان بين آخر ساكنين  :المتدارك

  ).0/0(حرف متحرك بين آخر ساكنين  :المتواتر

  ).00(اجتماع ساكنين في آخر بيت  :المترادفة

إال عدة أصوات تتكرر في أواخر األشطر أو األبيات " وكما قيل وليست القافية 
ينبغي أن تتوج البناء الصوتي وأن تعلن في الوقت نفسه عن " فالقافية ، )3("عن القصيدة

  .)4("نهاية المعنى لضمان توافق تام بين التركيب

  ".كأن الطريق يميُل" في قصيدته : يقول

  
                                                             

القواعد العروضية وأحكام القافية العربية، مكتبة : عبد العزيز مصلوح، عبد اللطيف بن محمد الخطيب سعد بن) 1(
  .م2004- 1425، 1أهل األثر، كويت، ط

  .115القواعد العروضية وأحكام القافية، ص : سعد بن عبد العزيز مصلوح) 2(
  .131، ص 2006، )ط.د(معرفة، البنية اإليقاعية في شعر شوقي، مكتبة بستان ال: محمود عسران) 3(
  .102، ص 2010-1431، 1التكررات في لغة الشعر، عالم الكتب الحديث، اربد األردن، ط: محمد القاسمي) 4(
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  ! .كأني بهذا الطريق يميُل

  .حملت روائي على كتفي

  .مثل همزة قطْعٍ

  على ألف

  .توجته الحروفُ

بشوك البداية.  

  .وهو النحيُل

1(وما مال فوق سطور الحياة(.  

ست منها مطلقة وثالث منها : تنحصر القافية في تسع صور:"أنواع القافية
  .)2("مقيدة

  :ولتفصيل في القافية في الجدول اآلتي

  نوعها  حدها  رموزها  القافية  البيت
  مطلقة  متواترة  0/0/  )و(يُل  ! .كأني بهذا الطريق يميُل

  مقيدة  متراكبة  0///0/  لى كتفي  كتفي حملت روائي على
  مطلقة  متواترة  0/0/  )ن(قطْعٍ   مثل همزة قطعٍ

على ألف   ألف)مطلقة  متواترة  0/0/  )ن  
  مطلقة  متواترة  0/0/  )و(روف   توجته الحروفُ

  مطلقة  متداركة  0//0/  بداية  بشوك البداية
                                                             

  .29الطوفان، ص : نزار بريك هنيدي) 1(
دار  عدنان عمر الخطيب،: عبد الملك بن جمال الدين االسفرابيتي العصامي، الكافي الوافي معلم القوافي، ت) 2(

  .61م، ص 2009-1435، 1التقوى، دمشق، حلبوني، ط
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  مطلقة  متواترة  0/0/  حيل  وهو نحيل
  مطلقة  متواترة  0/0/  )ى(ياة  الحياة ومال فوق سطور

هذا المقطع بقوافي متواترة ومطلقة لكي يطلق من خاللها الشاعر  حظيوقد 
  .مشاعره وأحاسيسه المتناقضة

نوع من القوافي سمي المتواتر نتيجة بوجود حركة بين " وسميت بالمتواترة 
  .)1("الساكنين

الجدة والتحديث فيه، ويستدرك من جديد  وسمي بحر المتدارك حتى تدرك كوامن
  .)2(المتدارك بحر كتب عليه أن يظل في حالة استدراك وكأنفش خاألكما أدركه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .136، ص 2001حركية اإليقاع في الشعر العربي المعاصر، إفريقيا الشرق، المغرب، : فيغرحسن ال) 1(
، رسالة دكتوراه العلوم في د بشير تاوريريت.شعر نازك المالئكة بين التراث والحداثة، إشراف أ: سامية آجقو )2(

  .330م،ص2012- 2011سكرة بالنقد األدبي، جامعة محمد خيضر، 
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  الداخلي اإليقاعجماليات : انياث

حيث  ،التكرار ظاهرة فنية جمالية هامة في النص األدبي يعد: التكرار:2-1  
يكشف عن دالالت نفسية ومعنوية احتلت قسطا كبيرا من الشعر المعاصر لذا يمكننا 

 .التطرق إلى تعريفه في اللغة واالصطالح

ر أعاده مرة يء وتكرر الشّكر«كما جاء في لسان العرب ): كرر(من مصدر :لغة
  .)1(»أخرى

  .)3(ر عليهويقال كر  )2(والتكرار في لغة من الكر بمعنى الرجوع

وهو مصطلح أسلوبي يدل على ترداد وحدة داللية " Jstopie"والتكرار بالفرنسية 
ألن له دالالت نفسية وفنية يدل على تقنية صميمية في الشعر فهو  )4(.في نص معين

  .ااالهتمام بموضوع م

كرار العبارة، التكرار تأو الكلمة، ، تكرار اللفظة: وله أنواع كثيرة هي
  .ذلكالالشعوري والتكرار الهندسي وغير 

وتأكيده على شيء معين فتكرار صنعه  ،فغرضه نقل اإلحساس من المبدع للمتلقي
  .بالغ الخطورة في الداللة الشعرية وباإلضافة إلى ذلك يلعب دوراً. للراء

                                                             

  .135، ص1990، 1لسان العرب، مادة كرر، دار صادر، بيروت، لبنان، ط:ابن منظور )1(
ن في بالغة الضمير والتكرار دراسات في النص العذري، دار الكتب الحديثة، اربد األرد: فايز عارف القرعان )2(
  .118م، ص2010- 1431 1ط
  .41م، ص2000ط،.معجم المصطلحات البالغية وتطورها، مكتبة لبنان، د: أحمد مطلوب )3(
محمد خان اللهجات العربية والقراءات القرآنية دراسة في بحر المحيط، دار الفجر، القاهرة، مصر، د ط،  )4(

  .81ص 2002
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كان أ ثم يعيده بعينه سواء يأتي المتكلم بلفظ«: فمحمد صابر عبيد يعرفه على أن
  .)1( »اللفظ متفق المعنى أو مختلفا

حزنه أو فرحة للمتلقي فحالته الشعورية تمرير اعر محاولة الشّ لتكرارا إلىفالدافع 
  .تسيطر عليه من جميع النواحي

تناوب األلفاظ وإعادتها في سياق التعبير حيث تشكل نغما موسيقيا «: وهو أيضا
  .)2(»الناظم في شعره يتقصده

أو  التكرار كاآللة الموسيقية تطرب األذن لسماعها وترتاح إليها دون ملٍل إن
ص تأكيد فكرة ما صاحب النَّ يريد  فمن خالله.فعرضه دائما والتوكيد واإلفهام. ضجر

  .تسيطر على خياله وشعوره

اعر إلى التكرار كحاجته لتأكيد المعنى، كما يلجأ إليه ليوظفه وظيفة قد يلجأ الشَّ «
طى داللة إيقاعية تؤثر في النفس وتدفعه إلى متابعة المعنى الداللي الذي يلح تعموسيقية 

  .ة إيقاعية تطرب األذن لسماعهابمعنى إضافة إلى ذلك له رنَّ،  )3(» عليه

غ فالتكرار يبلّ« . ما كانت أكثر من ذلكإنَّ ،اعر لم تكن جمالية فحسبغاية الشَّ إن
وال تؤديها مفردة بعينها  ،رسالة داللية غير صريحة رسالة ال تحملها األبيات مباشرة

  .)4( »فالتكرار يقوم بدوره الداللي عير التراكم الكمي للكلمة أو الجملة أو الحرف

                                                             

  .21م، ص2010، 2العربية الحديثة، اربد األردن، ط القصيدة: محمد صابر عبيد )1(
  .316، ص2007، دط،اإلسكندريةالصورة الفنية معيارا نقديا، مؤسسة الثقافة، : الصائغ اإللهعبد  )2(
جدلية الرومانسية والواقعية في الشعر المعاصر، المكتب الجامعي الحديث، دب، دط : حمدي الشيخ:ينظر )3(

  .225م، ص2005
جماليات اللغة الشعرية النزارية قراءة في قصيدة بلقيس، مجلة المخبر جامعة  محمد خيضر، دار : سامية آجقو )4(

  .54م، ص2009، 5الجزائر،ع-الهدى، عين مليلة
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في الربط بين األلفاظ والتراكيب في البيت محدثا ذلك التماسك الذي يظهر  فيتمثل
  .)1( في جميع نماذجه

وترك النغم الموسيقى  ،كبير للتأثير في الملتقى أو القارئ فقد كان للتكرار أثر
فهو داللة اللفظ على المعنى مرددا لن «: الذي يتلقاه كما عرفه فهد عاشور يقوله

  .)2(»عتستدعيه أسرع أسر

  .والدافع من وراء التكرار لفت انتباه القارئ والتأثير عليه

، )3(»وتعميق أثر الصورة في نفس الملتقى اإليحاءفالتكرار يسهم في عملية «
فيسهم في البناء  اإليقاعيةالداخلي فهو يدخل ضمن الوظيفة  اإليقاعوكون التكرار داخل 

ة جمالية إبداعية في النص إلى ذلك يضفى حلوبإضافة  ،اا موسيقيفيحقق انسجام اإليقاع
  الشعري

أن « التي ترى:وكون التكرار يضفى لمسة إيقاعية وهذا ما تقره نازك المالئكة
  .)4(»التكرار يوفر للقصيدة جوا موسيقيا متناغما

العبارة و أ اللفظةكان على مستوى الكلمة أو  بالتكرارات سواء نجد الديوان حافالً
  .والحرف والصوتأو المقطع 

  

                                                             

 1، طاإلسكندرية، دار الوفاء )قراءة في آمالي القالى(محمد مصطفى أبو شوارب، جماليات النص الشعري  )1(
  .151م، ص2005

  .21، ص1،2004التكرار في شعر محمود درويش، دار الفارس، عمان، األردن، ط: فهد ناصر عاشور )2(
، دت، 1، مطبعة هومة، دب، ط-شعر الشباب نموذجا- عبد الحميد هيمة، البنيات األسلوبية في الشعر الجزائري )3(

  .46ص
م، 2001، 1العرب، دمشق، دط الظاهرة الشعرية العربية الحضور والغياب، اتحاد كتاب: حسين خمري )4(

  .50ص
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وأحاسيسه  عواطفه إلشاعةوهذا النوع يلجأ إليه الشاعر : تكرار المقاطع:2-1-1
يكرر الشاعر عبارة، لينطلق منها إلى تتبع جوانب المعنى  أحيانا«  :في القصيدة

  .)1(»أو استيفاء جوانبه المتعددة

  ":كأن الطريق يميل"اعر في قصيدة يقول الشّ

  وسرتُ

  العنفوانعلى جبهتي دمغة 

  األقحوانوبين ضلوعي ندى 

وكان الضباب يلف المسافات  

المنافذَ كان الغبار يسد  

كانت الرياح  

 2(وكان رماد(.  

وهذا من أجل جلب انتباه  ،المقطع نفسه في الصفحة الموالية قام بتكراراعر فالشّ
  .القارئ المتمعن وتقوية المعاني

ويؤكد أنه رغم كل المصاعب والعراقيل والمحن التي تنتابه في  يقراعر فالشّ
ينحرف ولم ينزاح عن الطريق المستقيم لكن هذه الرؤى واألحالم لم انه لم  إالحياته 

ءل كثيرا تتحقق له ما بالرغم من جميع الحلول فهل العيب فينا أم في الزمان وهو يتسا
  .عن هذا السبب

                                                             

  .30، ص2007، 1قضايا أدبية ومذاهب نقدية، المكتب الجامعي الحديث بنها، ط: حمدي الشيخ )1(
  .30الطوفان، ، ص: نزار بريك هنيدي )2(
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د المقطع نفسه يقولويرد:  

  تُوسر

وبين ضلوعي ندى األقحوان  

وكان الضافاتْباب يلف المس  

  بار يسد المنافذْكان الغُ 

كانت الرياح  

1(مادوكان ر(.  

الشاعر مازال  أن إالوعلى الرغم من كل هذه المحن رياح وضباب وغبار 
وظيفة  مكافح لجميع المشاكل والعراقيل فالتكرار إذا ريح فهولوطأة مال  ماف صامدا
ذ والتشويق واالستغراب والتمديد والوعيد زيادة االستعذاب والمراح والتلذّ«لغوية 

  .)2(»والتقرير والتوبيخ

وهو بمثابة المركب تنصهر فيه العناصر : تكرار الجملة أو العبارة-2-1-2
قصيدة شجر "المكررة فتكرار الجملة في الديوان كثيرا جدا نذكر منه في قصيدة 

   ":عاصفةيرتدي 

  تنم ال

  الوقتُ أزفَ

                                                             

  .44الطوفان، ص: نزار بريك هنيدي )1(
مفقودة صـالح، مـذكرة   .نموذجا، د "جدارة الموت"الرؤيا الشعرية عند محمود درويش ديوان : سميحة كلفاني )2(

  .68، ص2011-2010ماجستير، جامعة 
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  عٍهنيهة دم غير م يبقَلْ

1(ورجفة دم(.  

لمح البرق والوقت ك ألن الحياة، اعر إلى اغتنام الفرصة وعدم تضييعهافدعوة الشّ
  .اعر صريحة للغايةكالسيف إن لم تقطعه قطعه، فدعوة الشّ

  :لويقو

  قم: الوقتُ فَأز

  تنم ال

بين جمؤالر الس  

وبرالنّ د2(دم(.  

يقول  :ر الشاعر العبارة نفسها ويكر  

قم  

وكن شجرا يرتدي ثوب عاصفة 

زِزلْويل كهف العدم 

قم إالَّا هي فم هنيهعٍة دم 

 دم ةَورجفَ

 روفْح قاتهش

                                                             

  .7الطوفان،ص: نزار بريك هنيدي )1(
  .24ص: المصدر نفسه )2(
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 مغن وهمسِ
 تنم ال
 تالوقْ أزفَ

      1( قم(.  

 أزف(الجملة الفعلية  فتأكيد ،والتمرددخول في عالم التساؤل والقلق  ،فالتكرار
يؤثر في  والتجديد وعدم الركود فالوقت تقراراالس الحركة و إيرادينشر يسارع  )الوقت

  .األشكالشكل من  بأي اإلنسان

نتأ يا(فيطالعنا التكرار من خالل عبارة  ":الطوفان"في قصيدة  اأم(  

  فولتك خوم طُد تُعنْ فُالواق تأنْ يا أنتَ يا

انظر!  

  ،هرفي النّ أمواتٌمرت 

ولم رفْتجروفَك ص الد2(هر(.  

وهي داللة على قيامه بفعل  ،الواقفبصيغة الفاعل  اإلنساناعر يخاطب فالشّ
   .الحياة القاسية أعماقفي  صوغال إلىويدعوه  ،المنافذعند فتحات الوقوف 

  الضائع  اإلنسانهذا يخاطب  )تنْأ يا( اعر بعبارةفالشَّ

  بعد المنْعنْ ابضت الرنْأ يا

يتبقَّ لم لنبعك غير صليل حصاه  

  
                                                             

  .25الطوفان، ص: نزار بريك هنيدي )1(
  .52ص: المصدر نفسه  )2(
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  .)1( األذانفي 

  :يقول 

  اهبت الرنْأ يا

  رابحفي م دكوح ُلالمتبتَّ يا

  .)2( كالشَّ ش فيهعشَّ

  :ايضأيقول 

  ت العارفُنْأ يا

  جدالو فيكيكْ هْل

  .)3(شُمالمشْ مريح يلك

كثافة النداء في هذه البدايات المتكررة من خالل حرف )تنْأ يا(جملة يحمل 
خرجت  موسيقيةهالة  أضفى وهو ما ى،ناديستخدم للداللة على بعد المايحائية فهو 

 اإلنسانر في القدرات العالية التي يمتلك معاني التذكّ إلىبالنداء من المعنى الحقيقي 
   .بفضل اهللا سبحانه وتعالى

 ثالثجملة من ناقدة في ليل المقهى  الشاعر يكرر "نافدة المقهىمن "وفي قصيدة 
 بتهمحبو من خاللها حيث يذكر الشاعر ،رومانسيةفهي قصيدة  ،مرات في القصيدة

  .قضاها معها التي الخوالي األيامويتذكر 

                                                             

  .53صالطوفان، : نزار بريك هنيدي )1(
  .53ص: المصدر نفسه )2(
  .53ص: المصدر نفسه )3(
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   ":من نافذة المقهى"يقول الشاعر في القصيدة 

من نافذة هىالمقْ ِلفي لي  

يعبهك مر وجضافور  

  عرِالشِّ يوطبخُ

يترلبيقَ اقص  

  ديْلقنْ بالةمثل ذُ

يتْنسه ةاشقَالع لالو1(ى ه(.  

يلوم فهو  ثالث مرات، )برق يا( تأخرتر جملة يكر "البرق"وكذالك في قصيدة 
  . أمامهواشتياقه لها ومرور طيفها الغياب محبوبته على طول 

  !رقْب يا رتَتأخَّ

  ربقْأك نَّأ رفُعأ

لي من ائيرد  

ولكن بين ضلوعي سحاب  

  .)2( سهنفْ عن يحه الرِراودتُ

وفاة محمد الدرة  فهي بمثابة قصة حقيقية بسبب "القيامة"في قصيدة الحال  وكذلك
فتكرار الشاعر الجملة  اإلنسانيالضمير وإحياء   لألرضهزة فموته كانت وراء الجدار 

                                                             

  .78الطوفان، ص: نزار بريك هنيدي )1(
  .93ص: المصدر نفسه )2(
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عب من الشّ يفعلها التيتحمل داللة التجديد والحركة  )تموت أنمن  البدكان (الفعلية 
  .الدرة وراء موت محمد

 )أنا(ستعماله ضمير اعر الفتظهر شخصية الشّ "الرباعيات"ا في قصيدة مأ 
صعود  فالذي يهاب ،رغباته إلىفي الدنيا للوصول  شيءكل  زوقدرته على اجتيا

اعر يرفضها الشّ األشياءوهذه  ،وساخطا مذلوالالحفر ابد الدهر بين يعيش الجبال 
  .مرة12 )نا الذيأ(فهو يكرر الجملة االسمية  .رفضا مطلقا

استعمل تكرار الجمل والمقاطع في وبناء على ما سبق فالشاعر قد كثف في 
 فقد كانت شخصيته فاعلة ونامية ،خال من القلق والمعاناة ليرسم من خالله عالماديوانه 
 وآفاقهق في السماء دون جناحين بخياليه الفياض يحلّ أصبحفقد  ،الذوق فع تنم عن

  .الواسعة 

الخراب  إلى آلالذي  ،اإلنسانواقع  إلىوعدم االستسالم  األمل إلىا فدعوته دائم
   "الطوفان"في قصيدة  :والدمار فيقول

  وفانالطُّ

  ؟وفاند الطُّبع وما

  ؟فنتوقّ نأنا علي كان هْل

  ؟لمتسنس وأ

  ؟ يانالعص اياتع رنرفَ نأ وأ

  ؟هل نصمتُ
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  .)1(؟نتكلم وأ

كحروف  أدوات(والمهيمنة نجدومن الحروف الغالبة :تكرار الحروف 2-1-3
 إلى وباإلضافة ،)متى-كيف–من :االستفهام ب وأدواتالجر وحروف العطف والنداء 

  .لنافيةاما  و ال يتكرار حروف

الترابط في قصيدة لخلق التماسك و )في-حتى-على–من (وتكرار حروف الجر 
من اجل  ،)لكن-بل– أوحتى –ثم -و–ف (الشعرية وكذالك حروف العطف  األبياتبين 

  :يقول  االنفعالي خلق صورة سوية في  النص  الشعري والنمو

وفاحت رائحة البن روقْالمح  

فسال الفجر الفنْ منجان 
وخ تيقظَواسز اشبتَن تخَّفي شفتي 

 ارنَكَّذفت
حرِفي س الغ2(طة ب(.  

ألسئلتهيريد جوابا  فالشاعر ال ،االستفهام فهي غالبة في النص الشعري أدوات اأم 
  ":الطوفان«موقفه يقول في قصيدة  إلبرازفهو يستفهم  ،للتعبير عن قلقه وحيرته وإنما

 اءتك للحوريةْج هْل

في غسةآق المر 

لتعكس فك المشْي عينهد 

 بكاها قلْعصت بمس هْل

                                                             

  .82الطوفان، ص: نزار بريك هنيدي )1(
  .58ص: المصدر نفسه )2(
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 خْزالبر خطَّ بك رتْعب هْل

 اهَئآلِلك ييد نر بيتنثُ حتْرا هْل

 .)1(اائلهخم اءدفَ كريرس قَفو تْمد هْل

  . ال في تكثيف المعنى وتحريك ينبته العميقةفع ستفهام دورفقد كان لال

ل ويق. لئهاآل أكوامتنثر خطاها فوق  يتال ،واألحالمبطعم االنتصار  ذذَّاعر يتلفالشّ
  "شجر يرتدي عاصفة"في قصيدة 

ي منالشّ رج؟بابيك  

يطرقُ من الب؟اب  

  !تحيْلسى الموس جيبٍم من هْل

من سيزرع انُنيره في الص؟قيع  

ومن تَيحم؟ماِلي بالر  

أمام ؟اصيرِاألع  

من يهي بشُتدع2( ؟اع(.  

للتفكر في ضعفه وعظمة خالقه  اإلنسانالتي تحرك عقل  األسئلةيضع فالشاعر 
  .وبالتالي الهدف من وجوده

                                                             

  .63-62الطوفان، ص: نزار بريك هنيدي  )1(
  .22المصدر نفسه ، ص )2(
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يخضع لقواعد ثابتة يمكن  أنوتكرار الحرف ال يمكن  "مددت جبار"ا يقول ذل
يحدثها كل  التيوالداللة  األسلوبتعميمها على النصوص الشعرية الختالف طبيعة 

تكرار  إلىفي قوته  الحرف ال يرقَ تأثير نأو ،الواحدص حرف ضمن السياق في النّ
    .)1( يلت فيهقدالالت ضمن السياق والمقام الذي الحرف له  أنا ذالكلمة معنى ه

الديوان فلكل  في قصائد األهميةفقد كان له أثر بالغ  - تكرار األصوات:2-1-4
" كأن الطريق يميل"قصيدة على المتلقي ففي  تأثيرهاقصيدة جرسها الموسيقي وقوة 

  :وهي قصيدة تراجيدية مأساوية نبرها الحزن واألسى العميق يقول

  ىالهو اطَبس تُفرشْ

تْوسكر  

فراح ينادمني المتحيْلس!  

تْتعر بحار  

أمأسٍواطئ كَشَ ام  

شُ امتْوحموس  

  يتمعى شَعلَ

يُلر اللَّطَأم لوز2(اينَا وت(.  

وهو صوت مهموس  )مرات 5(في هذا المقطع ) س(ر حرف السين فقد تكر
  .الثائرة وهذا ما أضفى لمسة سحرية جماليةو نفسية الشاعر الكئيبةيعكس 

                                                             

  .68م،ص1986 ،2الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط: مدحت جبار )1(
  .23الطوفان، ص: نزار بريك هنيدي )2(
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  .)1(فالسين حرف مهموس، أسناني، لثوي، مرفق

  :وفي القصيدة نفسها يكرر الحرف نفسه

في سماء النحاس!  

والشيء غير السراب  

  يخاتلني

  !اسعفي فضاء النّ

ندتُفأس رأس إلى حلم  

  !يتسقط أخبارهم لم يزْل

على  واأللممرات يفرض مساحة من الحزن 7)س(السين فتكرار هذا الصوت 
  ..النص الشعري

، فلغة الشاعر ليست لغة استرخائهوكذلك حرف الراء فقد كرره الشاعر لجهده 
وتجاربه في الحياة وتوق من عمق معاناته  نابعةصادقة تصطبغ بالمحاكاة إنما هي لغة 

  .إلى عالم متميز
  ":الطوفان"يقول في قصيدة 

  الغيمة تهرب أرأيتَ
  المتدلي القزحِ من قوسِ

  كالجنرير،
  فتسقط في حجر الثعبان؟

                                                             

لسانية للدراجة في -العامية الجزائرية وصلتها بالعربية الفصحى مشروع، دراسة.مختار نويرات، محمد خان )1(
  .14، ص2005، 1عين مليلة، الجزائر،ط.بسكرة، دار الهدى -منطقة الزيبان
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  !تخرج ال

  .)1(من أبخرة سوداء

ر الشّفكرلتعميق الداللة وتوضيح )مرات6(اء في هذا المقطع اعر حرف الر ،
ثم الرؤية وجعل الطبيعة في حالة الغضب وتقلب وجه جمالها واالنتقال إلى الهدوء 

   .ورسم مالمحها في صورة خارقةالسكينة 

من الحروف الصامتة والمستقلة والمرققة الحركات، « كونه) الراء(حرف 
  .)2(»وصوت الراء صوت لثوي مكرر مجهور

التي تجسدت في  قوس قزح بألوانه المختلفةفهذه الغيمة تحتفي عندما يظهر 
  .صورة معنوية ناطقة

 .المحسنات البديعية:2-2

 من فروع البالغة التي تمس الجانب الجمالي للقصيدة، فهذه  يعد علم البديع فرع
المحسنات سواء كانت لفظية كالسجع والجناس أو معنوية كالطباق وغيرها، بحيث تمس 
جهة اللفظ والمعنى، ومن هنا نعرج على الطباق الذي بدوره يعد من المحسنات 

 .المعنوية الذي يضفي سحرا وجماال على القصيدة

 

  

                                                             

  .51الطوفان، ص: نزار بريك هنيدي )1(
 ، دار المريخ، السعودية)ا، نحويامعجميا، صوتيا، صرفيا، كتابي(استخدامات الحروف العربية: ن فياضسليما )2(
  .59، ص)دب)( دط،(
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  : الجمع بين الشيء وضده في الكالم وهو نوعان«هو  :اقالطب:2-2-1

  .)1(»وهو ما لم يختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا: طباق اإليجاب  -
  .)2(»اختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا«وهو ما : طباق السلب -

نان اسمين أو فعلين أو حرفين أو مختلفينوهو قد يكو.  

 ، وما)3(»من غيرها ألن التشبيه والمطابقة والتجنيس أفضح سرقة«: وكما قيل
فيهما تناول اللفظ فالطباق في الديوان  يضيقشاكل يتسع فيه القول والمجانسة والتطبيق 

  :"الشجر يرتدي عاصفة"كثير نذكر يقول في قصيدة 

تُصو ناي  

  مالغي سدفي ج غَللْتغَ

  طرالم تراهى اعحتَّ

  ليدجي الْا فنم انحوأقْ

  جرالح ابفذَ

  اسهنفْ متْشفة ألقَ

  يالذ بيبِيال الحكخَ

  غاب في يأسه
                                                             

  .258البالغة الواضحة البيان والمعاني والبديع، ص: علي الجازم ومصطفى أمين )1(
- 1429(، )دط(لفكر، بيروت، لبنان، جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع، دار ا: السيد أحمد الهاشمي )2(

  .266، ص)م1430-2009
من األخذ األدبي إلى التدخل النصي لدى العرب دراسة في المصطلح والقضية ، عالم الكتب، : محمد قنوش )3(

  .184، ص2003، 1اربد،ط
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1(؟فحضر(.  

  .حضر ≠غاب) غاب وحضر(بين لفظتي فالطباق 

يذكر حبيبه الذي غاب عن خياله فالشاعر والغياب  الحضور لةمسأ الثنائية الضدية
في لحظة اليأس ثم عاد إليه فاإلنسان يقضي أشواطا مختلفة في الحياة للوصول إلى 

  .الهدف المرجو

سواء أبيت أو لم تأب فهذه اللعبة الشعرية هو منه الحياة أمر ال مفر فالطباق في 
  .ما يعكس الحيرة بداخل الشاعر

  :وكذلك في نفس القصيدة نجد

الشَّ كانتمس تَتح ييمين  

تَوتح يساري القمر  

غير أن ار األنينِخَب تصاعد حليو  

  .)2(ا؟ ذَ ؟ منفَى؟ كيمتَ

تعبر عن عجز  اريةاالستعفهذه الصور ) يساري≠يميني(فالطباق بين لفظتي 
  .متقلبات الحياة أماموضعفه  اإلنسان

    صيدة الطوفانق أما

  هذه المتناقضاتتصاعد في توظيف نجد فيها ف

                                                             

  .10الطوفان، ص: نزار بريك هنيدي )1(
  .18ص ،المصدر نفسه )2(
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  .خالل هذه الثنائيات يجسد الصراع الدرامي في الحياةفالشاعر من 

القصيدة بأبعاد درامية فاعتماده على  مرصعفالجمع بين اللفظة ونقيضها وهو 
مطية األفعال في الطباق ودوره في حل المشاكل واللجوء إلى حل يرضي واقع األمة 

  .العربية

منحياته يقلب شواط ألقضاء  اإلنسانالطباق خضوع في لصور المبنية تتضح ا اكم
عالم وهو الهاجس الذي زحف إلى   ،وجهه بحثا عن حقيقة نفسه والعالم من حوله

 )العدم والوجود(الصراع واالضطراب الذي يغزو المجتمع المعاصر فكرتي اإلبداع 
، من أجل استيعاب الواقع بكل أبعاده ومفارقاته دون أن نغفل عالم )الفناء والبقاء(و

  .فيه من مشاعر وأحاسيس تعتزم وماالشاعر الداخلي 

 

                                                             

  .52، صالطوفان: نزار بريك )1(
  .68المصدر نفسه، ص)2(
  .68المصدر نفسه، ص)3(
  .68المصدر نفسه، ص)4(
  .11المصدر نفسه، ص)5(
  .71المصدر نفسه، ص)6(

    ضدها  الكلمة
  ).)1(وراءك ≠أمامك (
  .)2()اللیل≠  صبحك (
  .)3( )الباطن≠  الظاهر(
  .)4()اآلتي≠  الماضي (
  .)5()نتكلم≠  نصمت (

  .)6()بعد≠  قبل (
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 :الحقول الداللية:2-3

أن نعتبر الحقل الداللي من أهم المظاهر التي تعكس عالم الشاعر الخاص يمكن 
  .الذي يتحد مع كثير من الظواهر ليبرز مقاصده ،به

أو المجال مجموعة الكلمات التي ترتبط معانيها بمفهوم محدد بحيث يشكل فالحقل 
  .لتلك المعاني ومبررا لها كي تتألف على ذلك الوجه وجها جامعا

التصنيفات تضيف الحقول الداللية ودراسة هذه  إن«: يقول بشير تاوريريت
  .)1(»ومعرفة أي نوع من األلفاظ هو الغالب

فالداللة  الحقلمن خالل المعجم الذي يضم اللقطة الواحدة  تظهر إالّ الداللة ال أن
  .)2(»المعنى بالشرح والتفسيرعلم الذي يتناول «: هي

مجموعة من مفردات للغة تربطها عالقات داللية «: وفوزي عيسى يعرفها بأنها
وتشترك جميعا في التعبير عن معنى عام يعد قاسما مشتركا بينهما جميعا مثل الكلمات 

  .)3(»...الدالة على اآلالت الزراعية

فيه من  ي تشير الكون وماالمفردات الت: أنماط هي 3 وقد صنفها العلماء إلى
والمفردات التي تشير إلى العالقة بين ...اإلنسانجسم : اإلنسان :ظواهر الطبيعة

، فالشاعر قسم معجمه إلى معجم الطبيعة والحزن واأللم والحب، وقد احتل ..."االثنين
 :الطبيعة حيزا كبيرا في نفسية الشاعر

                                                             

بشير تاوريريت، مستويات وآليات التحليل األسلوبي للنص، مجلة كلية اآلداب والعلوم االنسانية، جامعة محمد  )1(
  .271، ص2006جوان ) د ط(، 5خيضر بسكرة، ع 

عبد العزيز مصلح، وفاء كامل فايد، دار المجلس األعلى للثقافة، : ميلكاافينش، اتجاهات البحث اللساني، تر )2(
  .361، ص2006، )دط(
فوزي عيسى ورانيا فوزي عيسى، علم الداللة النظرية والتطبيق، دار المعرفة الجامعية سوتير، اإلسكندرية، ) 3(
  .163م، ص2008- ه1430، 1ط
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 الديوانلفظة في ) 110(يبلغ حوالي : حقل الطبيعة:2-3-1

  ألفاظها  القصيدة
  
  
  
  

  القصائد

الشاطئ - الليل-البراكين-الينابيع-البرق-البراري-موج-عاصفة-شجر
-الرمل-العشب-الريح-الثلج-الفضاء-الشمس-القمر-غض-األرجواني

-غيمة-الفضاء-الورد-البحر-الصخر-البساتين-السهوب-الكواكب
-السيول-الشوك-الكهف-المرافئ-الخفافيش-الحجر-أزير-الدخان-الجبال

-السراب-النخيل-المطول-الغيوم- السهول-رماد-رياح-الغبار-الضباب
-الضفتين-التراب-أثير-الخيول-لسطوحا-الشرقات-طبقات الجليد-قمم

-الجدران-النجم-األغصان- صحراء-الطوفان-الغبار-السدول-الوحول
 -الزنزانة -أشالء -النهر -الجو -حجر -قوس قزح- ريش العصفور

 – شالل – النوراني االعصار-القيعان -طين-ألعشاب ا-البئر -محراب
-شرفات-مصباح -كلس -بحيرة -الصقيع-زورقي -الربيع- حجم
-أسراب-شراع-نسمة-وادي الهباء- سحاب-الصفصاف-الطيوف-شباك
- الفراشة-فرخ حمام-العنكوت-البرزخ-صلصال-الدهر-الفجر-زقزقة

  .توبالعنك-الرمان-المشمش
    

إن الشاعر المعاصر مهموس بالطبيعة وقد جعلها  ":كأن الطريق يميل"في قصيدة 
  :وقلقة اتجاه العالم فهو يقولالوحيد لتفريع همومه وآالمه  المنفذ

على سرة نِالكو  

رتُعم لكَممنياتْة األم  

ريتُوأج نهرنياتْاألغْ ا من  

رتُوسي فيه سفائن وجد  

  ارتعا شاتها تبثُّ
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فتمباُلالجِ يس  

  هوُلالس اتغببالر فحوتطْ

علَ تْرقصى حمسِالشَّ افة  

جِ قتُطويد المجرة  

بتُخض وجه الس1(ماء(.  

 ان الشعراء قد تأثروا الواقع فإنولما ك «: صطفى السيوفيعليه يقول م وبناء
  .)2(»معجمهم لم ينقطع عن هذا الواقع، بل استوحاه وعالج مشكالته االجتماعية

على التعبير عن مشاعره بصياغة منتظمة وأسلوب متمكنا له القدرة «فالشاعر 
  .)3(»المتلقيراق بلغة شعرية، تأثر في 

  .األمطار      تدل على النماء والكثرة والرزق: فداللة

       يح        تدل على الحركة والتغييرالر.  

  .وفان      تدل على الثورة وعدم االستسالم والخضوعالطّ       

  .والصمود واألصل.والقوةالصالبة الجبال       تدل على       

  

  

                                                             

  .32الطوفان، ص: هنيدينزار بريك  )1(
  ..74، ص 2008، 1تاريخ األدب العربي الحديث، الدار الدولية ، القاهرة، مصر، ط: مصطفى السيوفي )2(
إشراف امحمد " دراسة موضوعية وفنية"صورة المعتمد بن عباد في شعر ابن عمار األندلسي، : سمية بوعكاز )3(

  .55، ص 2013-2012بن لخضر فورار، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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اعر في مذهبه الرومانسي التجأ إلى الطبيعة لتفريغ همومه وغضبه وقلقة فالشَّ  
الطبيعة قلب نابض وحياة شاملة :"وكأنه يأمر إنسانا بأثواب الطبيعة الفاتنة كما قال

  .)1(»وذات نساجلها بهاوونفس تحن إليها وتأنس 

  .)2(»وترى براعة الشاعر في تصوير محاصرة«: لذا يقول مصطفى هدارة
  .)3(»بالروح الوطنية والقومية بلغة مفعمة بالحياة والحب نابض«فشاعرنا 

ا شعرية الطبيعة ويسبغ عليها من خياالته وأوهامه صور يتخذاألول  اإلنسانكون 
  .المتمدن يجعلها جزءا من حياته اإلنسانأما 

ال يملك العين التي تنتقي المنظر العاطفي المثير  فالشاعر الوجداني الرومنسي
فحسب، وإنما يملك أيضا األذن الموسيقية الحساسة ذات الدقة البالغة في اختيار األلفاظ 

، معنى هذا أن الشاعر المعاصر له )4(الشاعرة الزاخرة بالدالالت الشعورية والجمالية
  .رونق وجمال في اختيار الكلمات الدالة

 :ووروده في الديوان قليل تمثل في: الحب حقل:2-3-2

  ألفاظها  القصيدة
- طيعة -عاشقة -الذكريات -الحبيبة -ثغرة -وجد -شوق -لواعج  القصائد

صلصال  -الشجون -تفاحة الحب -عشقيراية  علقت -الصبا ترهات
  الحنين -شهوة روحي -يدغدغ - الحب

  "من نافذة المقهى"في قصيدة : يقول الشاعر

                                                             

  108، ص1977،)دط(مباحث ودراسات أدبية، نشر الشركة التونسية،: محمد حليوي )1(
، 14010، 1دراسات في األدب العربي الحديث، دار العلوم العربي ، بيروت، لبنان، ط: محمد مصطفى هدارة )2(

   121، ص 1990
  .19م، ص1991-1411، 1وهبة عابدين، القاهرة، ط دراسة في البالغة والشعر، مكتبة: محمد محمد موسى )3(
  . 317، ص1985، 1الشعر الجزائري الحديث، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط: محمد ناصر)4(
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من نافذة هىالمقْ ِلفي لي  

يعبر وجهك  

امخفور  

بوجوه سٍكلْ من فَّمصر.!  

  ييد ني بيسكْأ متتهشَّ

  اماألي وتندلقُ

  .)1(رِالعم ابِكتَ اتفحى صعلَ

  .الوصول إليها التي غيب مالمحها مدة محبو بتهفهو يصف 

 :اآلتية األلفاظ تعنقد التي:حقل األلم والحزن:2-3-3

  ألفاضها  القصيدة
 اليمان أجمرا الطوارئ، قلق، انكسر، الشرر، شرد، دمع، هنيهة  القصائد

ألم  االنطفاء النار الصمت، الصماء، ، الرجفان، أعمى،الراهب
 ودم، الموت، الطلقات، الجوع، شرطة قمع، جيش احتالل

  .الدينصور، الرصاصة، المارد،السالطين، الهالك، قناع األلم
  ":القيامة"قصيدة في يقول الشاعر 

  وتْتم أن من البد نكا

كل شيء معد تماام  

شعوب  

يحاصرها الديور المثلّنصث  
                                                             

  .77نزار بريك هنيدي، الطوفان، ص )1(
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  تالِلاالح جيشُ

  عٍقم طةُوشرِ

وعٍوج  

كوماتُوالح ال تسالبقَ تمداء  

سوى من تسابقها للر1(كوع(.  

التي تجاوز فيها حدود  د الرؤية السوداوية للوجود وفلسفة الحياةيؤكّ وهذا ما
أثار تركه من ي االستعمار وماأذيال اعر يخاطب جعل الشّ وهذا ما، العادي اإلنسان

  .في المجتمع ةبارز

صفعة إنسانية لقيام وطن و امة وإحياء لضمير بعد  فموت محمد الدرة كان بمثابة
  .طول خنوع

  

 

                                                             

  .106الطوفان، ص: نزار بريك هنيدي )1(



 

 خـاتمـــة
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  :خاتمة
ة تستخلص من خاللها أهم النتائج التي تمخضت عن تعد الخاتمة محطة مهم

ّ  ديوان الطوفانالشعرية وعليه يطرح موضوع جماليات اللغة  ،الدراسة لنزار " في
  :بريك هنيدي، جملة النقاط اآلتية

في رأي العديد من الدارسين أنها محبة الجمال الموجود في الفنون  الجمالية -
  .يكمن وفق العناصر المكونة للقصيدةفالجمال بالدرجة األولى، 

إن الشعرية من المواضيع التي اهتم بها الدارس النقدي بشكل كبير واجتهد فيها  -
وح بين العديد من النقاد والشعراء، فتوصلوا إلى عدم ضبط المفهوم الذي ترا

األدبي نصا ينفتح  من العملإلخ، وهي ما يجعل ...األدبية والشاعرية اإلنشائية
  .على العديد من التأويالت

تعد اللغة الشعرية من أهم العوامل الجمالية في النص الشعري وقد وظفها الشاعر  -
  .نزار بريك هنيدي توظيفا مناسبا يتماشى مع موقفه الشعري

خاللها نقل الواقع وتجربته الشعرية في قالب استعاري أما الصورة التي جسد من  -
  ...).مفارقةو  تشبيه، كناية، استعارة(فقد تنوعت بين 

من تكرار ومحسنات بديعية (إن اعتماد الشاعر على اإليقاع الداخلي في الديوان  -
  .أضفت تنميقا لفظيا وإيقاعا مناسبا لحالته النفسية) وحقول داللية

ستعماله البحور الشعرية حسب حالته الشعورية وتنوعت لقد نوع الشاعر في ا -
بذلك القافية والروي، وقد اعتبر نقاد العصر الحالي هذه التنويعات من جماليات 

  .القصيدة كونها تفتح آفاقا وتفسح له المجال للتعبير عن أحاسيسه المتناقضة
لكشف عن تفتح مجاال واسعا لالشعرية  وفي األخير يجدر بنا القول إن اللغة  -

جمالياتها وإبراز قدرة المتلقي على التأويل والقراءة والوقوف على مدى معرفته 
  .وثقافته وفك أسرارها
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خصب ومتنوع يحتاج فهي مجال لذا فإنه ال يمكن بأي حال محاصرة الجمالية، 
إلى حرث معرفي يتجدد مع تعدد القراءات واختالفها وهو ما يفتح الباب مشرعا أمام 

  .الباحثين

  .والحمد هللا رب العالمين
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م في بلدة  1958هو الدكتور نزار صابر بريك هنيدي، ولد عام : نزار بريك هنيدي
م ثم انتسب إلى كلية 1976في بلدته حتى الثانوية العامة  درس. جرمانا بريف دمشق

تحصل . م1982الطب، جامعة دمشق و تخرج منها بشهادة دكتور في الطب البشري 
يمارس عمله كطبيب جراح في . م1986على شهادة الدراسة العليا في الجراحة العامة 

نشر من خالل .بعضو في اتحاد الكتاب العر. عيادته الخاصة و في مستشفيات دمشق
و . دراسته اإلعدادية و الثانوية العديد من القصائد و الدراسات في الدوريات العربية

  .ي نهاية المرحلة الثانويةف أصدر ديوانه األول

  :دواوينه الشعرية
  .م1977دمشق : و نافذة حبيبتي.. البوابة و الريح .1
 .م1980. منشورات اتحاد الكتاب العرب: جدلية الموت و االلتصاق .2
 م1986. دمشق: صقاف المستحيل .3
 .م1994. منشورات وزارة الثقافة: حرائق الندى .4
 .م1995. منشورات وزارة الثقافة: غابة الصمت .5
 .م1998. منشورات اتحاد الكتاب العرب: الرحيل نحو الصفر .6
 .م2001. منشورات وزارة الثقافة: نالطوفا .7

منشورات دار عالء : تأمالت في الشعر و النقد" صوت الجوهر: "فقد كتب" النقد"في  أما
 .م1999. دمشق. الدين

  : و مـمن كتبوا عن شعره
   شوقي بغدادي  
 يوسف سامي اليوسف 
 محمد علي شمس الدين 
 عدنان بن ذريل 
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  :والمراجع المصادر قائمة

  :المصادر
  .م1،2001 ط دمشق، الثقافة، وزارة الطوفان،: هنيدي بريك نزار- 1

  : المراجع

  :بالعربية: أوال

 3ط لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار الصرف، فن في العرف شذا: حمالوي أحمد -2
  .م2000 ه،1421

  .م4،1427،2006القاهرة،ط الكتب اللغوي،عالمالصوت  :عمر مختار أحمد -3

 الجزائر بسكرة، التكوين، وحدة مخبر منشورات ، والتأويل النص :مداس  أحمد -4
  .1،2010ط

  .م1985 ،2ط بيروت، ، اآلداب العربية،دار الشعرية :أدونيس -5

 الحديث الكتب عالم والمفاهيم، األصول في الشعرية الحقيقة : تاوريريت بشير -6
  .م2010 ه،1431 ،1ط اربد،األردن

 الشعر في وتطبيقيةنقدية  دراسة للمعاني، الصوتيالتمثيل  : يوسف الجليل عبد حسن -7
  م 1،1998ط مصر، الثقافة، دار الجاهلي،

 المغرب، الشرق، إفريقيا، المعاصر، العربي الشعر في اإليقاعحركية  :الغرفي حسن-8
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 عما الفارس، دار والمنهج، األصول في مقارنة دراسة الشعرية، مفاهيم: ناظم حسن -9
  .م2004 ،1ط األردن،

   .1،2007ط ،بنها الحديث، الجامعي المكتب ،ومذاهب نقدية  أدبيةقضايا : الشيخ حمدي -10

 الجامعي المكتب المعاصر، الشعر في قعية، والوا الرومانسية جدلية : الشيخ حمدي -11
 .م2005، ط.د ب.د الحديث،

منهاج البلغاء وسراج األدباء، تحقيق محمد الحبيب خوجة، : القرطاجني أبو الحسنحازم  -12
  1986، 3دار الغرب اإلسالمي بيروت، لبنان، ط

  .م1،1996،ط ،بيروت العربية الصداقة دار األصوات، وعلم الصرف: سقال د يزيرة -13

 عكنون بن الجامعية المطبوعات ديوان ري،يالبوص لبردة اللغوية البنية :بوحوش رابح -14
  .م1993، ط.د الجزائر

  .م1،2010ط األردن، عمان صفاء، دار الميسر، الصرف: ةحوا مدال محمد شاهر رحاب -15

تمام بحث في تجليات اإليقاع تركيبا داللة ابي في شعر  اإليقاعية البنية:لشعال رشيد-16
  .م 2011ه1432وجماال،عالم الكتب الحديث،اربد األردن 

 األردن، عمان، ،جرير دار والنثر، الشعر بين النصي الترابط:الدواديمرهون  بن زاهر -17
  .م2010، 1431  ،1ط

 اهللا عبد للشاعر والسكين البرزخ ديوان في الشعرية الحداثة تجليات:راجح سامية -18
  م2010 ،1431  ،1االردن،ط الحديث،اربد الكتب حمادي،عالم
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 وأحكام العروضية الخطيب،القواعد محمد بن اللطيف عبد:مصلوح العزير عبد بن سعد -19
  .2004  ،1425  ،1،كويت،ط األثر أهل العربية،مكتبة القافية

 ،1ط ب، د العلم، العربي،دار الشعر في اإليقاعية البنية: و السعود أب سالمة السعود أبو -20
2009.  

 ،دار)صوتيا،صرفيا،نحويا،كتابيا معجميا(العربية، الحروف إستخدامات:فياض سليمان -21
  ).دب)(دط(للنشر المريخ

 للطباعة الفكر دار والبديع، والبيان المعاني في البالغة جواهر: الهاشمي احمد السيد -22
  .م2009،) ط.د( لبنان بيروت،

فن الشعر، من كتاب الشعر ضمن كتاب الشعر ألرسطو، تحقيق عبد الرحمن : سينا ابن -23
  .بدوي، بيروت، لبنان

  ،)ط.د(،اإلسكندرية الثقافة نقديا،مؤسسة معيارا الفنية الصورة:الصائغ اإلله عبد -24
  .م2007

 نموذجا،مطبعة الشباب شعر الجزائري، الشعر في األسلوبيةالبنيات :  هيمة الحميد عبد -24
  .هومة

  .م2010  ،1431  ،3األردن،ط عمان المسيرة الصرفي،دار التطبيق: الراجحي عبده-25

  .م2000  ،1التكوين،جزائر،ط تطبيقية،دار دراسة ،العنونة علم : رحيمالقادر  عبد -26

  ،5دب،ط الخانجي، مكتبة األعجاز، دالئل:الجرحاني محمد بن الرحمان عبدر هالقا عبد -27
  .م2004
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 عمر عدنان القوافي،ت بعلم الوافي الكافي:األسفراييني الدين جمال بن المالك عبد -28
  .م2009  ،1435  ،1ط حليوني، دمشق، التقوى، الخطيب،دار

 العلمية، المكتبة البديع، والمعاني البيان الواضحة البالغة: أمين ومصطفى الجارم علي -29
  .م2002  ،1424  ،1ط لبنان، بيروت،

  .1997  ،1،ط الشروق،عمان نقدية،دار دراسة والتلقى، الشعر:العالق جعفر علي-30

،دار الكتب 1،جونقده  وآدابهالعمدة في محاسن الشعر :علي الحسين القيرواني   أبو-31
  .م2001-2،1422لبنان ،ط العلمية بيروت

 عمان الصادق، دار الجمال،،مؤسسة وعلم الفن فلسفة :وادي أل شناوة علي -32
  .م2010  ،11433األردن،ط

 غريب العربي،دار النحووالتقدير في  الحذف : المكارم أبو علي-33
  . 1،2007طالقاهرة،مصر،

   عمان صفاء، دار الرمة،ذي  عند الشعرية الصورة:العكبلي  الواحد عبد عهود - 34

  .م2010  ،1431  ،1األردن،ط

الجديدة دار الكتاب ،وتطبيقاتالبالغة العربية مقدمات : بن عيسى باطاهر -35
  .110،ص1،2008المتحدة،بيروت لبنان ،ط

 الكتب دار عذري، النص في دراسات والتكرار، الضمير بالغةفي : القرعان عارف فايز -36
  .م2010  ،1431  ،1ط األردن، اربد، الحديثة،
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، الشعرية العربية بين التراث كتاب الحروف، نقال عن سعد بوفالقة: الفارابي -37
   والمعاصرة، 

 جرية الدنا دار العربية،لغتنا  في وأصواتها مخارجها معانيها الحروف:زايد  لخلي فهد -38
  .م2008   ،1ط األردن، عمان،

 ط األردن، عمان الفارس، دار درويش، محمود الشعر في التكرار :عاشور ناصر فهد -39
  .م1،2004

 الجامعية المعرفة والتطبيق،دار النظرية الداللة علم: عيسى فوزي ورانيا عيسى فوزي -40
  .م2008  ،1430  ،1،ط اإلسكندريةسوتير،

   1431  ،1الجزائر،ط االختالف، منشورات السيميائيات، معجم:األحمر فيصل -41
  .م2010

في الشعر الواقع دراسة نقدية تطبيقية  اإلنسانيالوجود  إشكاليات: الفتاح عبد كاميليا -42
  . م  2008، )ط.د(، اإلسكندرية الجامعية المطبوعات ،دار والحداثي 

 والفنية الفكرية البنية في تحليلية المعاصرة،دراسة العربية ،القصيدة:الفتاح عبد كاميليا-43
  .م2006  ،)ط.د( اإلسكندرية، الجامعية المطبوعات ،دار

  1األردن،ط عمان والتوزيع، للنشر وائل دار الصوتيات، إلى مدخل:العناني إسحاق محمد -44
  .م2008

 الفجر،القاهرة دار المحيط، بحر دراسة القرآنيةوالقراءات   العربية اللهجات: خان محمد -45
  .م2002  ،)ط.د( مصر
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 1ط مصر، القاهرة، الخانجي العربي،مكتبة الشعر في الجملة :اللطيف عبدحماسة  محمد-46
1990.  

  ،1ط ،األردن الحديث،أربد الكتب عالم الشعري، النص تأويل : عبيد صابر محمد -47
  .م2010  1431

 الكتب عالم الجديدة، القصيدة تقانات في قرارات  الشعرية العالمة:عبيد صابر محمد -48
  .م2010  ،1431  ،1،ط األردن الحديث،أربد

   2ط األردن، دأرب عالم الكتب الحديث  الحديثة، العربية القصيدة :عبيد صابر محمد -49
  .م2010

  .م1977  ،)ط.د( التونسية، شركة نشر ، أدبية دراسات و مباحث :لحليوي ا محمد -50

  ،1ط األردن، ربدا الحديثة، الكتب عالم الشعر، لغة في التكرارات :القاسمي محمد -51
  .م2010  ،1431

 المصطلح في دراسة العرب، لدى النصي التداخل إلى األدبي األخذ من: قنوش محمد -52
  .م2013  ،1ط األردن، الحديث، الكتب عالم والقضية،

 ،القاهرة ين،'عابدوهبة  مكتبة والشعر، البالغة في دراسة: موسى أبومحمد  حمدم -53
  )ط.د(، )ب.د(

 الثقافي العربي ، المركز ،)التناص إستراتيجية(  الشعري، الخطاب تحليل:مفتاح محمد -51
  الدار

  .3،1992ط البيضاء ،بيروت،
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 الوفاء ،)أمالي في قراءة(الشعري، النص الشوارب،جماليات أبو مصطفى حمدم -54
  .م2005  ،1اإلسكندرية،ط

 بيروت، العربية، العلوم دار الحديث، العربي األدب في دراسات :هدارة مصطفى محمد-55
  .م1990-ه1410 ،1ط لينان،

  .م1985 ،1ط بيروت، اإلسالمي، الغرب دار الحديث، الجزائري الشعر: ناصر محمد -56

 من انطالقا والشعرية واألسلوبية والبالغية اللسانية المصطلحات:الهادي بوطارن محمد -57
  ،1طالجزائر، الكويت، القاهرة، الحديث، الكتب دار الحديثة، الدراسات منالعربية  التراث
  .م2008

 األردن اربد، جرير، دار العربي، النقد في دراسات الشعرية، في مفاهيم: دراسة محمود -58
  .م2010-1،1431ط

  .م2010 1431،)ط.د( المعرفة، مكتبة شوقي، شعر في اإليقاعيةالبنية : عسران محمود-59

 مشروع الفصحى بالعربية صلتهما و الجزائرية العامية :خان ومحمد نويوات مختار-60
 20-19 الجزائر، ،مليلة عين الهدى، دار بسكرة، الزيبان، منطقة في للدارجة لسانية دراسة
  .2004فريل 

 مصر، القاهرة المعارف، دار الشابي، القاسم أبي عند الشعرية الصورة :جبار مدحت -61
  .م1986  ،2ط

 ،1ط ب، د الحامد، دار النصية،و ابدالتها  ومرجعياتها العربية الشعرية: خليفة بن مشري -62
  .م1432-2011
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   ،1،مصر،ط ،القاهرة الدولية الحديث،الدار العربي األدب تاريخ:السيوفي  مصطفى -63
  .م2008

  .م2002  ،1،ط الحضاري،دباالنماء  الخطاب،مركز تحليلو األسلوبية: العياشي منذر -64

 1ط ،األردن عما، ،الفارس  دار الحديث، العربي الشعر في المفارقة: شبانة ناصر -65
  .م2002

 األقطاب دار والمفاهيم، الحدود في اصطالحية قراءة والسرديات الشعر: وغليسي يوسف -66
  .م2006 ط، د القسنطينة، الفكر

  :المراجع المترجمة:انياث

 البيضاء توبقال، دار سالمة، بن ورجاء المبخوت ترجمة الشعرية،: طودوروف تزفيطان -67
  .م1990 ،1ط المغرب،

 دار فايد، كامل وفاء مصلوح، العزيز عبد ترجمة اللساني، البحث اتجاهات: افيتش ميلكا-68
  .م2006 ،)ب.د( للثقافة، األعلى مجلس

 المجلس ،أمام الفتاح عبد إمام ترجمة ،االستيطيقا في نظرية الجمال معنى: ستين ولترت--69
  .م2000 ،)ط.د( ،)ب.د( للثقافة، األعلى

  :المعاجم

  .م2000 ط،.د لبنان، مكتبة وتطورها، البالغية المصطلحات معجم: مطلوب أحمد -70

 مصطفى: تحقيق ،2ج القاموس، جواهر من العروس تاج: الزبيدي مرتضى محمد سيد -71
  .م1997 ،د،ط الكويت، اإلعالم، وزارة حجازي،
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 باسل: تحقيق ،1ج البالغة، أساس: الزمخشري عمرو بن محمود اهللا جار القاسم أبو -72
   عبود

  .م1998 لبنان، بيروت، ،1ط العلمية، الكتب دار منشورات

 الرسالة مؤسسة دار المحيط، القاموس: آبادي الفيروزي يعقوب بن محمد الدين محمد-73
 لبنان، بيروت، ،1ط العلمية، الكتب دار ات.م2005-1426 ،8ط لبنان، بيروت، الطباعة
  .م1998

  ).ل.م.ج( م،1997 ،1ط لبنان، بيروت، صادر، دار ،2مج العرب، لسان: منظور ابن-74

  :المجالت

 اآلداب كلية مجلة المحيط، للنص األسلوبي التحليل وآليات مستويات: تاوريريت بشير--75
  .م2009جوان دط، ،8ع بسكرة، خيضر محمد جامعة اإلنسانية، والعلوم

 المخبر مجلة بلقيس، قصيدة في قراءة النزاريةالشعرية  اللغة جماليات: اجقو سامية—76
  .م2009 ،5ع الجزائر، مليلة، عين الهدى، دار خيضر، محمد جامعة

 السيمياء الثالث الملتقى محاضرات المعنى، اإليقاع، الشعري، الخطاب بنية: خان محمد--77
  .م2004 أفريل20-1 الجزائر، مليلة، عين الهدى، دار األدبي، والنص

  :الجامعية الرسائل

د بشير تاوريريت .المالئكة بين التراث والحداثة ،إشراف ا نازك شعر :سامية اجقو -78
  .2012-2011جامعة خيضر ،بسكرة .رسالة دكتورا العلوم في النقد األدبي ،
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 موضوعية دراسة" االندلسي عمارة ابن شعر في عباد بن المعتمد صورة: سمية بوعكاز -79
 .2013-2012 بسكرة، خيضر محمد جامعة فورار، لخضر بن أمحمد إشراف ،"وفنية

 أنموذجا، ،"الموت جدارية ديوان" درويش محمود عند الشعرية الرؤيا: سميحة كلفالي -80
 الجزائر، بسكرة، خيضر محمد جامعة صالح، مفقودة أد الماجستير،هادة ش لنيل مذكرة
  .م2010-2011

 الماجستير شهادة لنيل مذكرة ميهوبي، الدين عز شعر في االنزياح: دحمانالقادر  عبد -81
 الجزائر، بسكرة، خيضر محمد جامعة مفقودة، صالح إشراف األدبي، النقد في

  .م2004-2005

 هـ،4 القرن خالل األندلس في العرب لشعر وفنية موضوعية دراسة: فرطاس فطيمة -82
 الجزائر، بسكرة، خيضر محمد جامعة فورار، لخضر بن أمحمد إشراف ماستر، رسالة
  .م2001-2012

  :الموقع االلكتروني

http://www.wininu.edu.jolresearch.5.htm.  
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