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 الحمد هلل الذي وفقني إلنجاز هذا البحث، و أنعم علي بنعمة إتمامه، 

 و الصالة و السالم على من هو افضل الرسل و أكرم البرية، الحمد هلل أوال 

 و أخيرا، ثم الشكر الجزيل و فائق االمتنان ألستاذي المشرف األستاذ: 

 على تعهده لهذا العمل بسعة من االهتمام و فيض من الصبر  روينة عبد الكريما

و على تفهمه للظروف التي أحاطت به إلى آخره، و لكل من ساعدني في إنجاز 

 هذا البحث إلى النهاية.

 ماريا                                               

 شكر وعرفان



 
 
 

 مقدمة
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 مقدمة: 
لغتنا  وباألخص فيأساسيا في كل لغة،  والنحوية والبالغية شيئاتعد الروابط اللغوية 

 والداللة فمنهاالعربية لغة القرآن الكريم. فهذه الروابط تتنوع بتنوع مجاالت الدرس اللغوي 
 ...هو بالغي ومنها ماما هو نحوي 

تنظم الكلمات داخل الجملة  والتعابير واألساليب التيهنا تلك األلفاظ  ونريد بالروابط
حدود الربط  –الروابط  –بينها، إذ تتجاوز  وتبين العالقاتالنص  والفقرات داخلالواحدة 

ن بين أجزاء الجملة الواحدة إلى الربط بين مجموعة من الجمل للنص دون الفصل بي
يمكن الحكم على النص بالجودة  ومن خاللها وبنية كليةأجزائه ليظهر كنسيج واحد 

 .والصياغةبسوء التركيب  والبراعة أو

وهو عنصر " أساسي" من  وظاهرة توكيديةباعتباره قرينة لفظية  وأهمية كبيرةفللربط قيمة 
 عناصر التماسك بين أجزاء النص.

هذا البحث من خالل العمل على شاعر من شعراء الوطن " أبو القاسم  وتبرز أهمية
 الشابي".

قصيدة صلوات  والوظيفة في" الروابط بين البنية  :بـالسياق يأتي بحثنا الموسوم  وفي هذا
 في هيكل الحب " لـ: الشابي.

 البحث في: وتتحدد إشكالية
 التعريف بالشاعر من شعراء الوطن العربي. -
عن مكنونات  والتعبير العميقانتاج الداللة  والبالغية فيروابط اللغوية ما أهمية ال -

 الشاعر؟ فيما أسهمت هذه الروابط؟

كل هذه التساؤالت اخترت قصيدة " صلوات في هيكل الحب" للشابي،  ولإلجابة على
 كـأنموذج باعتبار الشعر هو ديوان العرب.



 مقدمة

 ب 

ال سيما  –لهذا الموضوع رغبتي الملحة في اإلفادة من الدراسات اللغوية  ومما دفعني
وكشف أعماقها  والوصول إلىفي النصوص الشعرية الستكشاف جماليتها  –النحو 
 .أسرارها

ويسهم البحث المنهج األسلوبي الذي يهتم بدراسة النصوص األدبية،  ت في هذاوقد اعتمد
براز ما النوعية ودالالتهتشكيل مضمونها النصي  في  فيه من جماليات فنية. وا 

بمجموعة من المصادر اللغوية القيمة، مثل: جامع الدروس العربية  واستضاء البحث
الحياة ألبي القاسم الشابي ...  وديوان أغانيلمصطفى الغالييني، معاني النحو للسامرائي 

 .وغيرهم

 :نوفصلين أساسييطبيعة البحث تقسيمه إلى مدخل  وقد اقتضت
 .وآثارهحياته  وتناولت فيه، والقصيدةالمدخل: جاء بعنوان الشاعر 

(( ووظائفها)مفهومها  والقرائن اللغوية )الروابطفجاء يحمل عنوان  أما الفصل األول 
 والعنصر الثانيعناصر، خصص العنصر األول لحروف العطف،  واشتمل ثالثة

 خصصته لحروف الجر، أما العنصر الثالث فتناولت فيه الضمائر بأنواعها.
جاء يحمل عنوان الروابط اللغوية في قصيدة صلوات في هيكل الحب لـ  والفصل الثاني

الثاني إلى ثالث عناصر أيضا، ففي األول درست التكرار، ثم  وقسم الفصلالشابي، 
تضمنت الخاتمة خالصة  وفي األخيرلملحق أدوات التشبيه، ثم أدوات االستفهام، ثم ا

 البحث.

ومنها الطبيعي أن يعترض الباحث صعوبات منها ما يعود إلى طبيعة البحث،  وكان من
 لعل من أهمها: -الباحث –يعود إلى الظروف التي تحيط به  ما

 معها. وكيفية التعاملصعوبة اإللمام بالمسائل اللغوية  -
أنه يحتوي على عناصر تستحق أن تكون بحثا طبيعة الموضوع في حد ذاته، إذ  -

 مستقال بذاته.
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 أوال: حروف العطف
 يقوم العطف بوظيفة الربط بين كلمتين أو أكثر بواسطة حرف من أحرفه التسعة.

 و هي: حروف العطف -أ
 .1الواو، الفاء، ثم، بل، حتى، أم، ال، أو

 و لكل واحد من هاته األحرف موقع يوضع فيه، و مكان يختص به في السياق، 
في هيكل الحب( ألبي القاسم و في القصيدة التي نحن بصدد دراستها ) صلوات 

 الشابي يتجلى عدد من هذه االحرف، نتوقف عندها حرفا حرفا.
 حرف الواو:  -1

 و يعد الحرف األكثر جريانا في القصيدة، إذ ذكر اثنين و سبعين مرة في قصيدة 
ال تزيد أبياتها عن ثمانية و ستين بيتا، و هنا يدل على أنه أداة قوية في الربط بين 

 م و تالحمها و انسجامها.أجزاء الكال
 قال الشاعر:

 !2 م أملودعو شباب من هلا من وداعة و مجال        يا 

ففي هذا البيت من القصيدة تكرر حرف الواو مرتين، و تكراره هنا واضح الداللة فقد 
أراده الشابي التساع الحيز، أي أنه حينما ذكر الجمال رافقه بكلمة )شباب(، فهو ربما 

 فترة الشباب هي الفترة األكثر جماال و وداعة في االنسان. يرى أنه في
 و في موقع آخر يقول:

 و السحر و اخليال املديد و األحالم أنت دنيا من األناشيد          

 و فوق احلدود هىو الفن و فوق الن أنت فوق اخليال، و الشعر       

 1و ربيعي و نشويت و خلودي ت قديس و معبدي و صباحي  أن

                                                           

عزيز خليل محمود، المفصل في النحو و اإلعراب، دار نوميديا، دمشق، سوريا، الجزء الثاني، األسماء، ص  -1 
232. 

  .313، ص ةاحيالقاسم الشابي، ديوان أغاني ال أبو -2
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(، و كانت وظيفته 12في هذا المقطع الشعري برز حرف الواو اثنتي عشرة مرة )
 الربط، أي ربط كل ما يراه الشاعر في محبوبته، فقد كانت هي أحالمه و سحره 

 و خياله و شعره و فنه وصباحه و ربيعه و خلوده ...
يقصد بالوصل ربط الكالم بعضه ببعض بحرف عطف، و يراد بالفصل عكس  -

 .2أي عدم الربط بين الكالم بحرف عطف الوصل،
الوصل عطف جملة علة أخرى بالواو و نحوها، و الفصل ترك هذا العطف، و الذي 

خاصة دون بقية حروف العطف، ألن  يتكلم عليه علماء المعاني من العطف بالواو
 الواو هي األداة التي تخفى الحاجة إليها، و يحتاج العطف بها إلى لطف في الفهم، 

 .3دقة في اإلدراك، إذ ال تفيد إال مجرد الربط و تشريك ما بعدها لما قبلها في الحكمو 
 حرف الفاء: -2

ظهر حرف الفاء في القصيدة أربع مرات، و لم تأتي األبيات متسلسلة بل جاءت 
 متفرقة.

 قال الشاعر: 
 4فأراه احلياة يف مونق          احلسن و جلت له خفايا اخللود

تفيد الترتيب و التعقيب، فإن الشاعر في البيت الذي يسبق هذا، فإنه بما أن )الفاء( 
يرى محبوبته بأنها فجر من السحر، و هذا الفجر أراه أو أظهر له الحياة في حسن 
معجب بالنسبة له و أعطاه الخلود، و هذا داللة على أن هذه المحبوبة أعادته إلى 

 الحياة مرة أخرى و كتبت له الخلود.

                                                                                                                                                                                

 .313أبو القاسم الشابي، ديوان أغاني الحياة، ص  -1 
ينظر، عبد الرحمان حسن الميداني، البالغة العربية أسسها و علومها و فنونها، دار القلم، دمشق، الجزء األول،  -2 

 .553، ص 1991الطبعة األولى، سنة 

 .180-139، ص 2003السيد أحمد الهاشمي، جواهر البالغة في المعاني و البيان والبديع، -3 
 .315أبو القاسم الشابي، ديوان أغاني الحياة، ص  -4 
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 لشاعر:و يقول ا
 1أنت روح الربيع، ختتال يف          الدنيا فتهتز رائعات الورود

و في هذا البيت الشعري يرى الشاعر محبوبته بأنها هي روح الربيع، فقد رأى فيها كل 
 شيء جميل، و الربيع هو داللة الجمال و الصفاء و الورود ...

 و في موضع آخر يقول:
 ي اخليال، حلو النشيدعبقر فتاميلت، يف الوجود كلحن    

 2العذب، و يف قرب حسنك املشهود يف ظلك شفدعيني أعي 

 حرف حتى: -3
 قال الشاعر:

 3لفتة اجليد، و اهتزاز النهود كل يشء موقع فيك، حتى           

 ورد في هذا البيت الشعري شيء ارتبط بجسد االنسان و أعضائه، و هو لفتة الجيد، 
 و التي هي لية العنق.

ذكر الشاعر هذا المصطلح في شعره للداللة على األصل، أصل المرأة  و لربما
ا، فهو يرى العربية التي وجد فيها كل شيء، أو للداللة على الجمال الذي وجده فيه

 ة العنق.و منظم فيها حتى لي   آلفمحبوبته أن كل شيء مت
 و كانت وظيفة حرف العطف " حتى" هي الربط بين أجزاء الكالم و تماسكه.

 حرف " ال " :  -4
 يقول الشاعر:

 الداجي، و ال ثورة اخلريف العتيد و رياض، ال تعرف احللك          

 1العبق إذا كان يف جالل السجود فاالله العظيم ال يرجم          
                                                           

 .315، ص أبو القاسم الشابي، ديوان أغاني الحياة -1 

 .318 ، صالمرجع نفسه -2 
 .311المرجع نفسه، ص -3 
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 هنا قام حرف العطف " ال " بوظيفة النفي مع العطف.
أعادت له الحياة مرة  نستخلص من هتين البيتين أن الشاعر يرى أن هذه المحبوبة قد

أخرى بعد أزمة كان قد مر بها، و أن في هذا القسم األخير الشاعر متشائم نوعا ما 
 خوفا من أن تحل به أزمة جديدة.

  ( فهي غائبة تماما في القصيدةثم، بل، لكن، أوأما األحرف المتبقية، مثل )   -5
 و لم نجد لها أثرا.

 أقسامه: -ب
 ثة:تتكون جملة العطف من عناصر ثال

 المعطوف عليه  -1
 حرف العطف  -2
 2المعطوف  -3
 معاني أحرف العطف: -ج

كما ذكرنا سابقا، حروف العطف متعددة و متنوعة و لكل حرف منها معنى مستقل 
 بذاته و مختلف عن غيره، و هي كاآلتي:

: تكون للجمع بين المعطوف و المعطوف عليه، في الحكم و اإلعراب جمعا الواو -
، فالمعنى انهما و ال تعقيبا، فإذا قلت: ) جاء علي و خالد(مطلقا، فال تفيد ترتيبا 

اشتركا في حكم المجيء، سواء أكان علي قد جاء قبل خالد، أو العكس، أم جاءا 
 .3معا، و سواء أكان هناك مهلة بين مجيئهما أم لم يكن

                                                                                                                                                                                

 .320-319، صأبو القاسم الشابي، ديوان أغاني الحياة،  -1 
 .232عراب، ص عزيز خليل محمود، المفصل في النحو و اإل -2 

، 2003الشيخ مصطفى الغاليني، جامع الدروس العربية، دار الغد الجديد، القاهرة، المنصورة، الطبعة األولى،  -3 
 .551ص 
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 يقول الشاعر أبو القاسم الشابي:
  1نشويت، و خلودي أنت قديس، و معبدي، و صباحي          و ربيعي، و

في هذا البيت الشعري، نجد أن داللة الواو و وظيفتها أنها جمعت عدة أشياء مع 
 بعضها البعض جمعا مطلقا.

 فالشاعر يرى أن محبوبته هي قدسه أي جنته و معبده و صباحه و ربيعه و نشوته 
 عله ينعم بحياة جديدة. و خلوده، فكلها جمعها فيها

، فإذا قلت " جاء علي فسعيد " فالمعنى أن عليا و التعقيبتكون للترتيب  : الفاء -
 .2جاء أوال، و سعيد جاء بعده، بال مهلة بين مجيئهما

 قال الشاعر في قصيدته:
 3أنت روح الربيع، ختتال يف          الدنيا فتهتز رائعات الورود

 العطف بها قليل و شرط العطف بها أن يكون المعطوف اسما ظاهرا،  :حتى -
ن يكون جزءا من المعطوف عليه أو كالجزء منه، و أن يكون أشرف من و أ

المعطوف عليه أو أخس منه، و أن يكون مفردا ال جملة: " يموت الناس حتى 
 .4، " أعجبني علي حتى ثوبه "األنبياء "
 يقول الشاعر:

 5كل يشء موقع فيك، حتى          لفتة اجليد، و اهتزاز النهود

ما لإلضراب،  طلبإن وقعت بعد ال أو: -  ، فهي إما للتخيير، و إما  لإلباحة، وا 
 و الفرق بين اإلباحة و التخيير، أن اإلباحة يجوز فيها الجمع بين الشيئين، 

                                                           

 .313أبو القاسم الشابي، ديوان أغاني الحياة، ص  -1 
 .551الشيخ مصطفى الغاليني، جامع دروس العربية، ص -2 

 .315غاني الحياة، ص أبو القاسم الشابي، ديوان أ -3 
 .551الشيخ مصطفى الغاليني، جامع دروس العربية، ص  -4 
 .311أبو القاسم الشابي، ديوان أغاني الحياة، ص  -5 
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و أما التخيير فال يجوز فيه الجمع بينهما، و تكون )أو( أيضا للشك و إما لإلبهام 
 .1و إما للتقسيم ... 

 ة.على نوعين: متصلة و منقطع أم: -
الحكم و هي  المتصلة: هي التي يكون ما بعدها متصال بما قبلها، و مشاركا له فيف

التي تقع بعد همزة اإلستفهام أو همزة التسوية، فاألول كقولك: " أعلي في الدار أم 
، و إنما  1 أنذرتهم أم لم تنذرهم " البقرة: سواء عليهمخالد؟ "، و الثاني كقوله تعالى: "

 بلها و ما بعدها ال يستغني أحدهما عن اآلخر.سميت متصلة ألن ما ق
و استئناف ما بعده، و معناها  هي التي تكون لقطع الكالم األول )أم( المنقطعة: -

 اإلضراب، كقوله تعالى:" هل يستوي األعمى و البصير أم هل تستوي الظلمات 
" و تارة ، و المعنى: " بل جعلوا هلل شركاء 11و النور أم جعلوا هلل شركاء " الرعد:

تتضمن مع اإلضراب استفهاما انكاريا، كقوله تعالى: " أم له البنات و لكم البنون " 
، و لو قدرت " أم " في  هذه اآلية لإلضراب المحض، من غير تضمن 39الطور:

 .2لزم المحال معنى اإلنكار،
 يقول الشاعر:

 ! ؟فنيس، هتادت بني الورى، من جديد  أي يشء تراك؟ هل أنت          

  ! املعسول للعامل التعيس العميد؟ لتعيد الشباب و الفرح          

 3 ! األرض ليحيي روح السالم العميد ؟ م مالك الفردوس جاء إىل        أ

هنا، في هذا المقطع الشعري جاءت " أم " متصلة ال منقطعة متضمنة معنى 
المحبوبة فنيس أم مالك اإلضراب، فقد وقعت بعد أداة استفهام، وهو يتساءل هل هذه 

 الفردوس.

                                                           

 .552ينظر للشيخ مصطفى الغاليني، جامع الدروس العربية، ص  -1 

 .552الشيخ مصطفى الغاليني، جامع دروس العربية، ص  -2 
 .315ديوان أغاني الحديث، ص أبو القاسم الشابي،  -3 



: الروابط و القرائن اللغوية ) مفهومها و وظائفها(الفصل األول  

 
11 

 تكون لإلضراب و العدول عن شيء إلى آخر. بل: -

تكون لإلستدراك، بشرط أن يكون معطوفا مفردا، أي غير جملة، و أن تكون  لكن: -
مسبوقة بنفي أو نهي و أن ال تقترن بالواو، نحو: ما مررت برجل طالح، لكن 

ت بعدها جملة، أو وقعت هي صالح، و نحو: ال يقم خليل، لكن سعيد، فإن وقع
 .1بعد الواو، فهي حرف ابتداء

 تفيد مع النفي العطف، و هي تفيد اثبات الحكم لما قبلها و نفيه عما بعدها،  ال: -
 و شرط معطوفها أن يكون مفردا، أي غير جملة، و أن يكون بعد اإليجاب 

 .2أو األمر، نحو: جاء سعيد ال خالد، و نحو: خذ الكتاب ال القلم
 قول الشاعر:ي

 3أنقذيني من األسى، فلقد          أمسيت ال أستطيع محل وجودي

النجدة و المساعدة من محبوبته نالحظ في هذا البيت الشعري أن الشاعر يطلب 
 تنقذه من األسى ألنه ينفي استطاعته على وجوده. كي

 فقد قام حرف الالم هنا بوظيفتين هما العطف و النفي.
هو التابع الذي يتوسط بينه و بين متبوعه أحد أحرف و بما أن:" العطف 

 قويا في قصيدة ) صلوات في هيكل الحب (  ، فقد كان حاضرا حضورا4العطف"
 و قد تعددت أحرف العطف في القصيدة و تنوعت، لكن حرف " الواو " كان 

 هو الحرف األغلب.

                                                           

 .553الشيخ مصطفى الغاليني، جامع دروس العربية، ص  -1 
 .553المرجع نفسه، ص  -2 
 .318أبو القاسم الشابي، ديوان أغاني الحياة، ص -3 
د. مصطفى النحاس زهران، النحو األساسي، دار الفكر  –د. أحمد مختار عمر  –د. محمد حماسة عبد اللطيف  -4 

 .83، ص 1993ي، القاهرة، العرب
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 كل منظم، لقد قام العطف في هذه القصيدة بعملية ربط الالحق مع السابق بش
و قد أخذ مظهر اتساق النص، إذ قام باالتصال بين أجزائه التي هي )أجزائه( 

 عبارة عن الجمل الموجودة داخل النص.
و يقوم العطف بوظيفة مهمة جدا و فعالة و هي جعل الجمل متماسكة، متالحمة 
 و مترابطة فيما بينها، لهذا فإن العطف يعتبر عالقة اتساق في النص، و من هنا

 يبرز دور العطف في ترابط أجزاء النص و تماسك مكوناته.

 ثانيا: حروف الجر
للحروف أنواع كثيرة باعتبارات مختلفة، فقد تقسم باعتبار وظيفتها و داللتها داخل 

 السياق، و حروف الجر هي واحد من هذه األنواع.
 حروف الجر: -1

لجر مع حروف الجر تختص بالدخول على األسماء فقط فتجرها، وحروف ا
المجرور به يتعلق بالفعل و ما يشتق منه و ما هو بمعناه و يتمم معناه، كما يقع 

 .1خبرا أو حاال أو نعتا أو صلة للموصول
و تسمى أيضا حروف اإلضافة، قالوا سميت بذلك ألنها تضيف معاني األفعال 
 إلى األسماء أي توصلها إليها، و يسميها الكوفيون أيضا حروف الصفات ألنها
تحدث صفة في اإلسم كالظرفية و البعضية و االستعالء و نحوها من الصفات. 
قالوا إنما سميت حروف الجر ألنها تجر معاني األفعال إلى األسماء، أي توصلها 
إليها، و األظهر أنها سميت بذلك ألن األسماء تأتي بعدها مجرورة كما سميت 

 .2صوبة أو مجزومةحروف النصب و الجزم ألن األفعال تأتي بعدها من

                                                           

 .201المرجع نفسه، ص  -1 
 .5، الجزء الثالث، ص2000فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، الطبعة األولى،  -2 
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و معنى الجر هو جر الفك األسفل إلى أسفل، إذ من المعلوم أن تسمية الحركات 
تها اإلعرابية من رفع و نصب و جر إنما الضمة و الفتحة و الكسرة و تسمية حاال

 هو قائم على أوصاف حركات الفم.
عا ألنك فالضمة إنما سميت كذلك ألنها تكون بانضمام الشفتين و سميت الحالة رف

 إذا ضممت الشفتين ارتفعتا.
و أما الفتحة فسميت كذلك ألنها تحدث بفتح الفم، و سميت الحالة نصبا، ألن 

 االنتصاب هو القيام و الوقوف، و بحصول هذه الحركة ينتصب الفم، أي يقف.
 و أما الجر فهو جر الفك األسفل إلى أسفل و تسمى الحركة كسرة.

كة، فإذا قطعت الحركة كان الحرف ساكنا، و سميت و أما السكون فهو عدم الحر 
الحالة اإلعرابية جزما، ألن الجزم هو القطع ألنك بتسكينك الحرف تقطع الحركة 

 .1عنه
 عددها و بيانها: -2

 فأما عددها و بيانها فالمشهور منها عشرون هي:
حاشا، في، عن، على، مذ، منذ، رب، الالم، كي،  من، إلى، حتى، خال، عدا،

 .2التاء، الكاف، الباء، لعلى، متى الوا،
 معاني حروف الجر: -3

تتعدد معاني حروف الجر و تختلف حسب سياقها في الكالم، و هذه هي أهم 
 معانيها و ابرزها:

األصل في )إلى( أن تكون االنتهاء الغاية، تقول : )جئت إليك( أي نهاية  إلى: -
 أي منته إليك.، 33مجيئي إليك، قال تعالى: " و األمر إليك " النحل:

                                                           

 .5، ص، الجزء الثالث 2000فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، الطبعة األولى،  -1 
 .331عباس حسن، النحو الوافي، الجزء الثاني، ص  -2 
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و ذكر  ،1و أما )إلى( فمنتهى البتداء الغاية تقول من كذا إلى كذا و أما سيبويه: -
 النحاة لها معاني ترجع في حقيقتها إلى معنى االنتهاء منها:

 :11 و قد جعلوا منها قوله تعالى: " من أنصاري إلى اهلل " الصف: المعية . 
. 2يف نصرته إياي إلى نصرة اهللو التحقيق أنها بمعنى االنتهاء، أي من يض

تقول: )من ينصرني إلى خالد( أي من يضيف نصرته إلى نصرة خالد و هي 
 قريبة المعنى من )مع(.

 و ذكر أنها تكون بمعنى )في( و جعلوا منه قوله:
 فال ترتكني بالوعيد كأنني          إىل الناس مطيل به القار أجرب 

 أي في الناس.
ذا الحرف، فإنها ال تخرج عن معنى االنتهاء، و األولى كما ذكرنا و هكذا بقية معاني ه

 .3ما أمكن إبقاء الحرف على أصل معناه
معنى الباء الرئيس هو االلصاق، و ما ذكر لها من معان أخرى تحمل هذا  الباء: -

المعنى، و االلصاق حقيقي و مجازي، فمن االلصاق الحقيقي قولك: )أمسكت 
 يء من جسمه أو على ما يحبسه من يده، أو ثوب، بمحمد( إذا قبضت على ش

أو نحوه، و لو قلت ) أمسكته( احتمل ذلك، و أن تكون منعته من التصرف و منه 
 قولك تعلقت به، و تشبثت به و التصقت به.

 .4و من االلصاق المجازي قولك )بخل به( أي التصق بخله به
كاد يذكر مع غيره إال حرف قسم و هو مختص بلفظ اهلل تعالى، و ال ي التاء: -

، و فيها معنى 53نادرا، قال تعالى: " و تاهلل ألكيدن أصنامكم " األنبياء:
 .1التعجب

                                                           

 .11د. فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، ص -1 
 .13المرجع نفسه، ص -2 
 .19المرجع نفسه، ص -3 

 .19، صالمرجع نفسه -4 
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 حرف غاية و تكون حرف جر، و مجرورها على ضربين: حتى: -
أن يكون مجرورها داخال في حكم ما قبلها، أي يكون مشاركا لما قبلها الضرب األول: 

تى خالد، فخالد مضروب، و كقولك: قرأت القرآن في الحكم، كقولك: ضربت القوم ح
 حتى سورة الناس، فسورة الناس مقروءة.

أن ال يكون مجرورها داخال في حكم ما قبلها، بل ينتهي األمر عنده  الضرب الثاني: 
كأن تقول ) صمت رمضان حتى يوم الفطر( فيوم الفطر ليس داخال في الصوم، بل 

 .2انتهى األمر عنده
 ، و لفظها يدل على ذلك، فهي من العلو الء، حقيقيا كان أم مجازيالالستععلى:  -

و ليست هي بمعنى )فوق( تماما و إنما هي قريبة من معناها، فأنت تقول: 
 سقطت الصورة من على الحائط، و ليست فوق الحائط، و إنما هي معلقة عليه.

أي تركه تفيد المجاوزة و معنى المجاوزة االبتعاد، تقول: انصرف عنه  عن: -
بخالف انصرف إليه، فإن معناه ذهب إليه و )وضعه عنه( بمعنى رفعه عنه بعد 
أن كان عليه، قال تعالى: )و يضع عنهم إصرهم و األغالل التي كانت عليهم( 

، بخالف وضعه عليه، و تقول انتقل عنه و ابتعد عنه، و نأى عنه 153األعراف:
عنه  ل عنه، و مال عنه، أي ابتعدو انحرف عنه كلها تفيد المجاوزة و تقول عد

 بخالف عدل إليه، و مال إليه، و تقول: ) رغبت عنه( إذا ابتعدت رغبتك عنه 
 .3و جاوزته، و تقول ) رغبت فيه ( إذا حلت رغبتك فيه، أي أردته

تفيد الظرفية، مكانية أو زمانية، فمن الظرفية المكانية قولهم: ) الدراهم في في:  -
 لدار(، ومن الظرفية الزمانية قولك: ) جئت في يوم الجمعة(.و )هو في ا الكيس (
 .15 و لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت( البقرة:قال تعالى: )

                                                                                                                                                                                

 .33، صاضل صالح السامرائي، معاني النحود. ف -1 
 .33المرجع نفسه، ص -2 

 .53-33، ص المرجع نفسه -3 
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  و هذه الظرفية حقيقية، و قد تكون الظرفية مجازية، نحو )سأمشي في حاجتك(
 .1و )سأنظر في أمرك( جعلت الحاجة مكانا للمشي و األمر محال للنظر

تفيد التشبيه نحو: ) هو كالبحر جودا( و هي )كالبحر(: و ما ذكر لها من  اف:الك -
 معاني ترجع في حقيقتها إلى معنى التشبيه، فما ذكر لها من معان:

 :198 و استدل مثبتو ذلك بقوله تعالى: ) واذكروه كما هداكم( البقرة: التعليل ،
 قالوا أي لهدايته إياكم، و أنكره الكثيرون.

شبيه فيما أرى، و نحن نستعمل مثل هذا التعبير في كل من الدارج و هي الت
 إلى فالن كما أحسن إليك( و )اصنع له خيرا مثلما صنع إليك( فنقول: )أحسن 

و )اذكره مثلما ذكرك( أي اصنع مثل فعله، وقابله بمثل ما فعل، و اعمل مشابها 
 .2لعمله ونحو ذلك

 :المعنى كن على ما أنت عليه،  مثل قولهم ) كن كما أنت( و االستعالء 
و كونها للتشبيه ظاهر، أي كن كما أنت عليه اآلن ال تغير، أي لتشبه حالتك 

 في المستقبل حالتك اآلن.
الدار لخالد(، أو بغيرها نحو م االختصاص، إما بالملكية نحو )معنى الال الالم: -

المتأخرون، و فصل  الجل للفرس، و ذكر سيبوبه أن معناها الملك و االستحقاق
فذكروا لها معاني يرجع أكثرها إلى االختصاص، أو االستحقاق فمنا ذكر لها من 

 معان:
 :2833 نحو له الدار، و ) هلل ما في السماوات و ما في األرض( البقرة: الملك 
 :نحو ) الباب للدار( و) الغالف للكتاب( الن الكتاب و الدار ال  شبه الملك

 يملكان.

                                                           

 .53، ص اضل صالح السامرائي، معاني النحود. ف -1 

 .10ص، رجع نفسهالم -2 
 .15-13، ص المرجع نفسه -3 
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 :بت لك ماال(.نحو ) وه التمليك 
 :ألن الولي و هو الولد 05نحو )فهب لي من لدنك وليا( مريم: شبه التمليك ،

 ال يملك حقيقة، و كلها تفيد االختصاص.
 .و أن تكون بمعنى من نحو ) سمعت له صراخا( و الظاهر أنها االختصاص

 و التبليغ و التعليل و موافقته إلى.
نحو ) سافرت من بغداد إلى الموصل(،  لـ )من( معان أشهرها: ابتداء الغاية من: -

فبغداد ابتداء السفر.، و األحسن أن يقال هي لالبتداء ال البتداء الغاية، ألن ابتداء 
الغاية معناه أن الحدث ممتد إلى غاية معينة كقوله تعالى: )سبحان الذي أيرى 

اء امتد ، فإن اإلسر 01بعبده ليال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى( اإلسراء:
 .1من المسجد الحرام و انتهى بالمسجد األقصى، فالمسجد األقصى هو الغاية

و نعني بها واو القسم، و هي حرف جر يدخل على األسماء الظاهرة، نحو  الواو: -
، و قوله: ) و الليل إذا يغشى( 01قوله تعالى: ) و التين و الزيتون( التين:

، و ال يدخل على 23مشركين( األنعام:و اهلل ربنا ما كنا ، و قوله: )01الليل:
 الضمير، و ال يذكر معه فعل القسم فال نقول: أقسم و اهلل كما نقول: أقسم باهلل، 
 و ال يتلقى بها القسم االستعطافي و الطلبي، فال نقول: ) واهلل هل فعلت( و ال 
ال ) واهلل ال تفعل( كما في الباء، فإنك تقول فيه: )بربك هل فعلت( و ) بربك 

 .2تفعل(

و يفيد التعليل، نحو جئت كي استفيد، جاء في لسان العرب: كي حرف من  كي: -
حروف المعاني ينصب األفعال بمنزلة )أن( و معناه العلة لوقوع الشيء، كقولك 

                                                           

 .35، صد. فاضل صالح السامرائي، معاني النحو -1 
 .88، صالمرجع نفسه -2 
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)جئت كي تكرمين الجوهري، و أما )كي( فجواب لقولك: لم فعلت ذلك؟ فتقول : 
 .1كي يكون كذا

كثر وقوعها بعد ما يفيد التمني، نحو )ود( و ما في و هي للتمني، و لذا  لو: -
 .092معناها، قال تعالى: )ودوا لو تدهن فيدهنون( القلم:

 يجر االسم في ثالثة مواضع:
 .3/ أن يكون تابعا لمجرور3/ أن يكون مضافا إليه   2/ بعد حرف الجر  1

و ما وظفه من  و في ما يلي ألقي الضوء على قصيدة )صلوات في هيكل الحب( للشابي،
 حروف الجر في قصيدته، و هل تقيدت هذه الحروف بالمعاني التي وضعها لها النحاة 

 أم تغيرت؟ هذا ما سأوضحه من خالل حروف الجر في القصيدة و بيان معانيها.
 يقول الشاعر:

   4 ! أم مالك الفردوس جاء إىل          األرض، ليحيي روح السالم العهيد؟

شعري، جاء حرف الجر ) إلى( متضمنا معنى انتهاء الغاية، كما ذكر في هذا البيت ال
 عند النحاة، فالشاعر كما هو واضح في هذا البيت، يسأل محبوبته هل هي فينيس 
 أم مالك الفردوس جاء إلى األرض، و في هذا داللة على أن الشاعر هنا يتغنى بها 

 م طويل كان يعاني منه.و يغازلها، و كأنه يرى نورا ساطعا في حياته بعد ظال
 و يقول أيضا:

 أنت حتيني يف الفؤاد ما قد          مات يف أميس السعيد الفقيد

 و تشيدين يف خرائب روحي          ما تالشى من عهدي املجدود

 5من طموح إىل اجلامل، إىل          الفن، إىل ذلك الفضاء البعيد
                                                           

 .91، ص د. فاضل صالح السامرائي، معاني النحو -1 
 .91المرجع نفسه، ص  -2 
 .100عفت وصال حمزة، أساسيات في علم النحو، ص  -3 

 .315أبو القاسم الشابي، ص -4 
 .311المصدر نفسه، ص -5 
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أيضا بعض أحرف الجر و هي: في،  فالشاعر كما هو واضح في المقطع، قد استخدم
هذه المرأة  إلى، من. و في هذا المقطع الشعري داللة على حال الشاعر بعدما وجد مع

 ، فهو يرى بأنها تحيي في فؤاده ما قد مات، و تبني ما قد فني حأحالما جديدة و مطام
 و زال، و أنها تأخذ به من الجمال إلى الفن إلى ذلك الفضاء البعيد.

 الشاعر أيضا: و يقول
 1يف كل وقفة و قعود و قوام يكاد ينطق باألحلان           

نجد الشاعر في  ،رف ) الباء( ليقوم بمعنى االلصاقهنا في هذا البيت الشعري جاء ح
هذا البيت يغازل محبوبته و يتغنى بجمالها الخارجي، فهو يرى فيها قامت تكاد تتكلم 

 باأللحان في كل وقفة وقعود.
 ل أيضا:و يقو 

 2بالدفء حياة املحطم املكدود  فالصباح اجلميل ينعش          

صلوات في هيكل الحب( للشابي بكثرة و كان لهذا كان حضور حروف الجر في قصيدة )
الحضور دور مهم و هو ترابط الجمل مع بعضها البعض، و هذا الترابط بين األبيات 

جيد لهاته الحروف، ذلك أن النظم يقوم جاء من النظم الجيد و المنسجم باالستخدام ال
 أساسا على احترام قوانين النحو.

 ثالثا: الضمائر
التي تم استخدامها في  اللغوية الروابطتعتبر الضمائر متصلة كانت أم منفصلة من أهم 

و التسلسل بين  القصيدة، و التي تقوم بدور أساسي في بناءها و تمنحها نوعا من التتابع
 أجزائها.
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 فه:تعري -1
. الضمير 1هو االسم الذي يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب مثل: أنا، أنت، هو

فعيل بمعنى اسم المفعول، من أضمرت الشيء في نفسي، إذا أخفيته و سترته فهو 
 مضمر كالحكيم بمعنى المحكم.

و النحاة يقولون إنما سمي بذلك لكثرة استتاره، فاطالقه على البارز توسع، أو لعدم 
 .2ته كاألسماء المظهرةصراح

 أنواع الضمائر:
 3أ/ المنفصلة     ب/ المتصلة    ج/ المستترة.

تعد الضمائر المنفصلة و المتصلة ضمائر بارزة، أي أنها تكون ظاهرة و لها صورة 
منطوقة في اللفظ، أما الضمائر المستترة فهي التي ال يكون لها صورة منطوقة بل 

 تفهم فقط من الكالم.
 و هي قسمان: المنفصلة: الضمائر -أ
 ضمائر الرفع: -1
أنتن، الغائب:  - أنتم – أنتما – أنت – نحن، المخاطب: أنت -و هي ) المتكلم: أنا 

 ( و مجموعها اثنا عشرة ضميرا.هن - هم - هما -هي - هو
 ضمائر النصب:  -2

إياكن،  - إياكم – إياكما – إياك – إيانا، المخاطب: إياك - ) المتكلم: إياي و هي
 إياهن( - إياهم – إياهما – إياها – لغائب: إياها
  -الالحقون نحنالسابقون و  أنتم -قوم أعزنا اهلل باإلسالم نحن)  أمثلة الرفع: -

 اهلل أحد( هوقل 
                                                           

 .11د. محمد حماسة عبد اللطيف، النحو األساسي، ص -1 
 ، المجلد األول، الجزء األول، ص2011د. فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، دار الفكر، الطبعة الخامسة،  -2 
 .55، ص 2003وصال حمزة، أساسيات في علم النحو، دار ابن حزم، الطبعة األولى،عفت  -3 
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 نستعين( إياكنعبد و  إياك )  أمثلة النصب: -
 و هي قسمان:الضمائر المتصلة:  -ب

 :ضمائر الرفع -1
لدالة على الفاعلين، ألف االثنين، واو و هي ضمائر اإلسناد: )تا الفاعل، نا ا

 يجمعها قولنا: أوتينا( –جماعة، نون النسوة، ياء المخاطبة ال
 ضمائر النصب و الجر: -2

و هي: ) كاف الخطاب، هاء الغائب، ياء المتكلم، نا الجماعة، يجمعها قولنا: 
 كنايه(، و هذه الضمائر إذا اتصلت بالفعل كانت في محل نصب مفعول به، 

ا اتصلت باالسم كانت في محل جر باإلضافة، و إذا اتصلت بحرف جر و إذ
 .1كانت في محل جر

فقد  ا، إن تتوبا أباهم عشاءا يبكونو اهلل أعظم شيء، جاؤ ت )رأي أمثلة الرفع: -
 صغت قلوبكما(

اهلل بالعدل  ناا أعطيناك الكوثر، يأمر نسنة و ال نوم، إ ه)ال تأخذ أمثلت النصب: -
 في كل األمور(

م أعلم كأدينك، رب ك، من فمناخضر مرابع نا) بيض صنائع ة الجر باإلضافة:أمثل -
 بكل شيء( 

 الوليد  االجفنات الغر، من الن دين، يم و لكم دينك) ل أمثلة الجر بحرف الجر: -
 الرشيد( او من

 الضمائر المستترة: -ج
و هي الضمائر التي ال تظهر في الكالم بشكل منفصل و ال متصل بل تقدر تقديرا 
من خالل الفعل، مثل: ) الجندي يحمل سالحه(، فاعل يحمل: ضمير مستتر تقديره 

                                                           

 .51عفت وصال حمزة، أساسيات في علم النحو، ص  -1 
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 .1هو، ) نحن نبطش باألعداء( فاعل نبطش: ضمير مستتر تقديره نحن
 الضمائر

 ضمائر مستترة ضمائر متصلة ضمائر منفصلة
 ضمائر رفع

 ضمائر نصب
 ضمائر الرفع : ضمائر االسناد -1
 ضمائر نصب و جر -2
ين الرفع و النصب ضمائر مشتركة ب -3

 و الجر: نا

 جوازا في الغائب -1
وجوبا في المتكلم و  -2

 المخاطب

من خالل ما سبق ذكره حول الضمائر و أنواعها، نجد أن الشاعر أبا القاسم الشابي 
) صلوات في هيكل الحب( قد استخدم الضمير بكثرة و وضوح، و هاته  في قصيدته

 أهم األمثلة التي توضح ذلك.
 يقول الشاعر:

 كاألحالم، كاللحن، كالصباح اجلديد عذبة أنت كالطفولة           

 2 ! عبقري من فن هذا الوجود؟ ، ما أنت؟ أنت رسم مجيل    أنت 

 أنت( ضميرا منفصال، ال هو متصل و ال مستتر، في هذين البيتين جاء الضمير )
 و قد جاء به الشاعر ليعوض به تلك الحبيبة.

ت يقدس هذه الحبيبة و يرى بأنها كل شيء جميل في حياته و الشاعر في هذه األبيا
فهي عذبة كالطفولة و األحالم و اللحن و الصباح الجديد، و أنها رسم جميل في هذا 
 الوجود، هنا في هذه األبيات داللة على أن الشاعر برء من أوجاعه و آالمه، 

 و تجددت له نفسية جديدة مليئة بالحب و الجمال.

                                                           

 .51عفت وصال حمزة، أساسيات في علم النحو، ص  -1 
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 خر يقول الشاعر:و في موضع آ
 السحر جتلت لقلبي املعمود أنت، ما أنت؟ أنت فجر من      

 1احلسن، و جلت له خفايا اخللود فاراه احلياة يف مونق           

يرى الشاعر أبو القاسم الشابي أنها ) المحبوبة( فجر من السحر ظهر و تكشف لقلبه 
داللة على بداية نهار جديد، فهو المتألم، و من هنا نجد أن توظيفه لكلمة ) فجر( لل

 لم جديد و أعاد له ما فقده من قبل.حبعدما كان عليال، تعيسا ظهر له ف
أما بالنسبة للبيت الثاني، في الفعل )أراه( نجد هنا الضمير )أنا( مستترا، إذ يجد 

 الشاعر هذا الفجر هو الحياة في حسنها.
 و يقول أيضا:

 2مات يف أميس السعيد الفقيد     أنت حتيني يف فؤادي ما قد       

أنت( منفصال أيضا، و قد عاد هذا األخير )الضمير( جاء الضمير ) في هذا البيت
على تلك الحبيبة، و في هذا البيت داللة واضحة و هي اعتراف الشاعر لهذه 
المحبوبة بأنها هي التي أحيت فؤاده الذي كان قد مات في أمسه السعيد، و أيضا  

 كلمة )أمسي( واضحة و هي تمثل عند الشاعر ماضيه السعيد الذي فقده. كانت داللة
 و يقول أيضا:

 3من رأى فيك روعة املعبود يا ابنة النور، إنني أنا وحدي           

 ذكر في هذا البيت الضمير )أنا( و هو ضمير منفصل، و يعد أحد ضمائر المتكلم 
ذه المرأة بابنة النور و هنا تكمن و هنا يعود هذا الضمير على الشاعر، إذ يصف ه

 الداللة في أن النور هو بمثابة الحياة الجديدة التي عادت للشاعر بعد طول عبوس 
 و اكتئاب، هذه الفرصة المستعادة له لنسيان أوجاع ذلك الماضي المؤلم الذي عاشه.

                                                           

 .315ص ، ياةأبو القاسم الشابي، ديوان أغاني الح -1 
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 يقول الشاعر:
 هودالدنيا و شدي من عزمي املج و انفخي يف مشاعري مرح          

 أتغنى مع املنى من جديد و ابعثي يف دمي احلرارة عيل   

 بلبيل مكبل باحلدبد و أبث الوجود أنغام قلب          

 1صورة من حياة أهل اخللود و حياة شعرية هي عندي          

لة التي وردت في قصيدة ) صلوات في هيكل الحب(، و من هنا مثهاته بعض األ
 ته تعج بالضمائر بشتى أنواعها ) متصلة، منفصلة نخلص إلى أن الشاعر قصيد

 و مستترة( و هذه الضمائر دالة على أشخاص من متكلم لنفسه و غائب كالحبيبة ...
من هنا نرى أن للضمائر أهمية في تحقيق اإلتساق النصي، فهي تكسب أهميتها من 

كما تربط بين خالل نيابتها عن األسماء و األفعال و العبارات و الجمل المتتالية، 
أجزاء النص المختلفة شكال و داللة، داخليا و خارجيا، سابقة و الحقة، و الوصل بين 

 أقسامه.

                                                           

 .319-318، ص اسم الشابي، ديوان أغاني الحياةأبو الق -1 
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  (Recurrence)أوال : التكرار 
 ، إذ يتطلب إعادة عنصر معجمي يعتبر التكرار ضربا من أضرب االتساق المعجمي

 أو مجيء مرادف له ... أو غير ذلك.
و تكرار الجمل أو العبارات أو الكلمات يؤدي دورا مهما في تماسك النص و ترابط 

فقرة، و ذلك باللفظ نفسه أو بالترادف أجزائه، فالتكرار إذن إعادة ذكر اللفظ أو عبارة أو 
 من أجل تحقيق الترابط بين عناصر النص المتفرقة و المتشعبة.

و هو أيضا: ) داللة اللفظ على المعنى مرددا لقولك لمن تستدعيه: " أسرع أسرع " فإن 
، لقد ظهر 1المعنى مرددا و اللفظ واحد، و يكون بتكرار حرف أو لفظ أو جملة أو حركة (

رار بوضوح في قصيدة ) صلوات في هيكل الحب( للشابي، إذ وظفه الشاعر توظيفا التك
 دقيقا ليصبح أداة جمالية تحرك فضاء النص الشعري و تنقله من السكون إلى الحركة 

 و الموسيقى.
 متعددة و هي كاآلتي: عرار في هاته القصيدة، في عدة مواضو قد تمثل التك
 يقول الشاعر:

 ! و شباب منعم أملود ، و مجال          يا هلا من وداعة 

 ! التقديس يف مهجة الشقي العنيد يا هلا من طهارة، تبعث           

 !2 الورد منها يف الصخرة اجللمود يا هلا من رقة، تكاد يرق           

يعد التكرار من أهم العناصر الصوتية في القصيدة، فهو ظاهرة موسيقية مرتبطة بالكلمة 
يوضح المعنى و يؤكده و يمنح النص  –التكرار  –يت أو العبارة من القصيدة فهو أو الب

 انسجاما موسيقيا عذبا.

                                                           

، ص 3002، 1عبد الرحمان تبرمسين، البنية االيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر، القاهرة، ط  -1 
192. 
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و نلمس في هذا المقطع الشعري عبارة )يا لها من( ثالث مرات على التوالي، ما أضفى 
و يهيم معه و يحس برغبة مواصلة  يتفاعل القارئعلى القصيدة نغما موسيقيا يجعل 

 تى النهاية.القراءة ح
و هنا الشاعر يخاطب تلك المحبوبة، و يتغنى بها و يرى فيها بأنها تحمل كل صفات 
الجمال و الطهارة و الشباب و الرقة، وفي هاته الصفات داللة على أن الشاعر تحسنت 

 نفسيته و ارتاح من كل اوجاع الماضي الذي كان يعاني منه.
 و يقول الشاعر:

 السامي، و يف سحرها الشجي الفريد ها          أنت، أنت احلياة يف قدس 

 الفجر، يف رونق الربيع الوليد أنت، أنت احلياة يف رقة           

 يف رواء من الشباب، جديد أنت، أنت احلياة كل أوان           

 عينيك آيات سحرها املمدود أنت، أنت احلياة فيك و يف           

 و االحالم، و الرس، و اخليال املديد    انت دنيا من األناشيد        

 و الفن، و فوق النهى، و فوق احلدود أنت فوق اخليال، و الشعر           

          1و ربيعي و نشويت، و خلودي أنت قديس و معبدي وصباحي           
لجأ الشاعر في هذا المقطع الشعري من قصيدته )صلوات في هيكل الحب( إلى تكرار 

 ر المنفصل بشكل متتال ليؤكد على فكرة ما يريد إيصالها إلى القاريء.الضمي
و تكرار هذا الضمير المنفصل )أنت( داللة على مدى قرب هذه المحبوبة منه، فهي 

، حيث قال ) أنت الحياة( تلك الحياة التي فقدها في الماضي و اآلن عادت له حياته
 شيء في هذه الحياة، فهي قدسه جنته كل  –محبوبته  –الحياة مرة أخرى، فهو يراها 

 و معبده و صباحه و ربيعه و نشوته ...
و من هنا نجد أن هذه المرأة هي التي سمحت بوجوده مرة أخرى بعد وجع كبير كان قد 

 حل به.
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 و في موضع آخر، يقول الشاعر:
 !1 أنقذيني، فقد مللت ركودي           ! أنقذيني، فقد سئمت ظالمي 

ت الشعري تكرر الفعل )أنقذيني( مرتين، فقد ذكر في صدر البيت ثم أعاده في هذا البي
 الشاعر مرة أخرى في العجز، و هنا تكمن داللة هذا التكرار في تأكيد المعنى و تكثيفه 

 و اإللحاح من جهة أخرى.
فالشاعر في هذا البيت يطلب عون الحبيبة له، كي تنقذه من تلك الحالة التي يعاني منها، 

يرى نفسه تائه في ظلمة و سئم القعود و الركود، عله ينعم بالراحة و اإلطمئنان  فهو
 بجانبها.

أيضا لقد أدى تكرار نفس الحرف الروي ) حرف الدال( في القصيدة وظيفة ايقاعية تتمثل 
في تحقيق التناغم الموسيقي من خالل الربط بين أبيات القصيدة فيبقى التناغم من أول 

رها، بالرغم من أن القصيدة مطولة نوعا ما، إال أن الشاعر ظل ملتزما القصيدة إلى آخ
 بالروي نفسه.
 يقول الشاعر:

 عينيك و إهلام حسنك املعبود كل هذا يشيده سحر           

 شاده احلسن يف الفؤاد العميد حرام عليك أن هتدمي ما         و 

 يش رغيدآمال نفس، تصبو لع و حرام عليك أن تسحقي           

 يف حياة الورى، و سحر الوجود دها         منك ترجو سعادة مل جت 

 2العبد إذا كان يف جالل السجود فاالله العظيم ال يرحم           

إن التكرار ال يقوم فقط على مجرد تكرار اللفظة في السياق الشعري، و إنما ما تتركه هذه 
ن التكرار يعد إحدى األدوات الجمالية التي أل اللفظة من أثر إنفعالي في نفس المتلقي،

 تساعد الشاعر على تشكيل موقفه و تصويره.
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 أنواعه:
 تتنوع صور الترابط التكرارية إلى ما يلي:

 : ( Full Recurrence)التكرار الكلي  -1
 و هو ما يطلق عليه أيضا التكرار المحض، و يتفرع باعتبار المرجع إلى:

 :1هو الذي يكون فيه المسمى واحدو  التكرار مع وحدة المرجع. 
 أي الذي يتكرر فيه اللفظ و المعنى.

 :أي أن يكون المسمى متعدد. التكرار مع اختالف المرجع 
 :(Partiel Recurrence)التكرار الجزئي  -2

 .2يعني تكرار عنصر سبق استخدامه، لكن في أشكال و فئات مختلفة
 :(Synonym)التكرار بالمرادف  -3

و العبارة المساوية في  و اللفظ مختلف، و يشمل الترادف و شبهه،أو تكرار المعنى 
 .3المعنى لعبارة أخرى

 :4و التكرار بالمرادف على نوعين
 و هو تكرار لكلمتين تحمل معنى واحد، و يشتركان في بعض المرادف داللة :

 األصوات و الميزان الصرفي.
 .المرادف داللة ال غير 

                                                           

، مصر، الطبعة األولى، أحمد عفيفي، نحو النص: اتجاه جديد في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة -1 
 .103، ص 3001

سعد عبد العزيز مصلوح، في البالغة العربية و األسلوبيات اللسانية: آفاق جديدة، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة  -2 
 .342، ص 3002األولى، 

لتوزيع، ط خليل بن ياسر البطاشي، الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني في الخطاب، دار جرير للنشر و ا -3 
 .23، ص 3009، 1
 .109أحمد عفيفي، نحو النص، ص   -4 
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 شبه التكرار:-4
ح " إلى أنه يقوم في جوهره على التوهم إذ تعتقد العناصر فيه يشير " سعد مصلو 

 عالقة التكرار المحض، و يتحقق شبه التكرار غالبا على مستوى التشكل الصوتي 
و هو أقرب إلى الجناس المحرف بأنواعه المختلفة ) الناقص، المذيل، التجنيس، 

 .الصوتية القلب( ليصنع نوعا من التماسك و ذلك التكرار بعض الوحدات
 و ليكن تمثيل ما تطرقنا إليه سابقا من أنواع التكرار في الشكل اآلتي:

 
و سنحاول أن نستخرج من القصيدة ) صلوات في هيكل الحب( التكرار و أنواعه، و نحدد 

 مواضعه بذكر بعض النماذج من االقصيدة و هذا من خالل الجدول اآلتي.
 لوات في هيكل الحب ":ص قصيدة "

 مواضع التكرار نوع التكرار التكرار رقم البيت
 يا لها من وداعة تكرار كلي أو تام يا لها من 2-4-5

 يا لها من طهارة
 يا لها من رقة

 أنت، ما أنت؟ أنت رسم جميل تكرار كلي أو تام أنت، ما انت؟ 9-11
 أنت، ما أنت؟ أنت فجر

 أنقذيني فقد سئمت ظالمي تام تكرار كلي أو أنقذيني فقد 54
 أنقذيني فقد مللت ركودي

 التكرار مع وحدة المرجع

 لتكرار مع اختالف المرجعا
 التكرار الكلي

 التكرار الجزئي

 التكرار بالمرادف

 شبه التكرار

 التكرار

 ( Recurrence) 
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نالحظ من خالل الجدول السابق أن قصيدة الشاعر كانت ثرية و غنية بالتكرار و لعل 
ذلك يعود إلى غرض الشاعر و هدفه، إذ أنه يصف مشاعره و حالته النفسية لتلك 

 المحبوبة.
ار الكلي أو التام هو المنتشر و عليه لم تتعدد أنواع التكرار في القصيدة، بل جاء التكر 

 نخلص إلى أن التكرار كان رابطا في توجيه معاني الشاعر و تأكيدها هذا من جهة، 
 و من جهة أخرى إضفاء صورة جمالية و فنية على قصيدة.

 ثانيا: أدوات التشبيه
وسيلة  يعتبر التشبيه من أساليب البيان، فهو من أشرف أنواع البالغة و أعالها، و أقرب

 لاليضاح و االبانة، و لقد اهتم الباحثون بدراسته كثيرا و يتسم التشبيه بوضوح التركيب 
و المحافظة على خصوصية كل طرف منه، و لقد تعددت التعاريف اللغوية في المعاجم 

به به و الش  الش   الكبرى للتشبيه، ففي لسان العرب البن منظور التشبيه لغة: " هو التمثيل،
يه: المثل، و الجمع أشباه، و أشبه الشيء الشيء: ماثله، و في المثل: من أشبه ب  و الش  

يه، و فيه ب  ه و ش  ب  ه و ش  ب  . و في أساس البالغة للزمخشري هو: " ما له ش  1أباه فما ظلم"
 ه منه، و قد أشبه أباه و شابهه، و ما أشبهه بأبيه، و تشابه الشيئان و اشتبها، ب  ش  

 .2بهته إياه"و شبهته به و ش

 أما اصطالحا:
و التشبيه في اصطالح البالغيين له أكثر من تعريف، و هذه التعاريف و إن اختلفت 

 لفظا فإنها متفقة معنى.
 فابن رشيق مثال يعرفه بقوله: " التشبيه صفة الشيء بما قاربه و شاكله من جهة واحدة 

ة كلية لكان إياه، أال ترى أن أو جهات كثيرة، ال من جميع جهاته، ألنه لو ناسبه مناسب
                                                           

 .292، ص 1993ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثالث، دار صادر، بيروت، الطبعة األولى،  -1 
عمر بن أحمد الزمخشري، أساس البالغة، الجزء األول، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى،  -2 

 .492، ص 1991
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قولهم " خد كالورد " انما أرادوا حمرة أوراق الورد و طراوتها ال ما سوى ذلك من صفرة 
 .1وسطه و خضرة كمائمه "

 و أبو هالل العسكري يعرفه بقوله: " التشبيه: الوصف بأن أحد الموصوفين ينوب مناب
اء في الشعر و سائر الكالم بغير أداة اآلخر بأداة التشبيه، ناب منابه أو لم ينب وقد ج

التشبيه، و ذلك قول ) زيد شديد كاألسد( فهذا القول هو الصواب في العرف و داخل في 
 .2محمود المبالغة و إن لم يكن زيد في شدته كاألسد على حقيقته "

 و يعرفه التنوخي بقوله: " التشبيه هو اإلخبار بالشبه، و هو اشتراك الشيئين في صفة 
 و أكثر و ال يستوعب جميع الصفات".أ

يراد بالتشبيه هنا اجتماع و اتفاق امرين في بعض األشياء، و ال تجتمع في كل شيء 
 ألنه باجتماع كل شيء يصبح األمر نفسه.

 و للتشبيه تعريفات أخرى كثيرة ال تخرج في جوهرها و مضمونها عما أوردناه منها آنفا، 
 يع أن نخرج للتشبيه بالتعريف التالي:و من مجموع هذه التعريفات نستط

 " التشبيه: بيان شيء أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر، بأداة هي الكاف 
 .3أو نحوها ملفوظة او مقدرة تقرب بين الشبه و المشبه به في وجه الشبه"

يا إن الجمع بين المشبه و المشبه به ال يعني بالضرورة اشتراكهما في صفة ما اشتراكا كل
أو حقيقيا فربما يكون وجه الشبه مفترضا من قبل المبدع ألن المبدع يتجاوز بخياله 

 .ختلج بذهنهو ما يالدالالت الحقيقية للكلمات فيخلق معان جديدة للتعبير عن أفكاره 

                                                           

 .41د. عبد العزيز عتيق، علم البيان، ص  -1 
 .41المرجع نفسه، ص  -2 
 .43، صالمرجع نفسه  -3 
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 أركان التشبيه: -2
 أركان التشبيه أربعة هي:

 المشبه  -1
 المشبه به، و يسميان " طرفي التشبيه ".  -3
 لتشبيه، و هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو مقدرة.أداة ا  -2
 وجب الشبه، و هو الصفة أو الصفات الني نجمع بين الطرفين.  -4

 أدوات التشبيه: -3
، سدزيد كأنه أ، و كأن في نحو قولك زيد كاألسدو أما أداته فالكاف في نحو قولك   

ق من و ما يشت، و ما في معنى مثل كلفظة نحو. زيد مثل األسدو مثل في نحو قولك 
 لفظة مثل و شبه و نحوهما، و األصل في الكاف و نحوها أن يليها المشبه به1.

 يقول الشاعر:
 كاألحالم، كاللحن، كالصباح اجلديد عذبة أنت كالطفولة          

 2القمراء، كالورد، كابتسام الوليد كالسامء الضحوك كالليلة          

 الجديد،  حوبته بالطفولة و األحالم و اللحن و الصبافي هاتين البيتين الشاعر يشبه محب
و السماء الضحوك و الليلة القمراء والورد و ابتسام الوليد، وكل هاته التشبيهات تدل في 

يرى فيها كل شيء جميل في هذا الوجود  إنه ،مجملها على الجمال و الصفاء و البراءة
فيها يوما جديدا مشرقا  –عر الشا –بعد طول عبوس كان قد مر به، إنه اآلن يرى 

 جميال.
أيضا لقد استخدم الشاعر أداة التشبيه بوفرة في األبيات الشعرية لكي يؤكد و يثبت تلك 

 السمات على محبوبته.
                                                           

جالل الدين محمد بن عبد الرحمان القزويني، االيضاح في علوم البالغة، دار و مكتبة الهالل، بيروت، لبنان،  -1 
 .305، ص 3000الطبعة األخيرة، 

 .214اني الحياة، ص أبو القاسم الشابي، ديوان أغ -2 
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و الشاعر هنا في هذا التشبيه يجمع إلى جانب البيان قليال من المبالغة، فالمبالغة في 
لبيتين كانت باالرتفاع بالمشبه إلى حدا المشبه به، ففي قوله: ) عذبة كالطفولة(، هاتين ا

 فمهما بلغت عذوبة هذه المحبوبة فإنها ال تبلغ عذوبة الطفولة.
 و في موضع آخر، يقول الشاعر:

 1متشني بخطو موقع كالنشيد كلام أبرصتك عيناي           

يد، فهو يغازلها بكل شيء فيها، و الشاعر فالشاعر في هذا البيت، يشبه مشيها كالنش
استخدم أداة التشبيه كثيرا و جعلها ظاهرة ال مخفية، و في هذا داللة على تأكيده للتشبيه 

 و إبرازه و تثبيته.
 و يقول أيضا:

 عبقري اخليال، حلو النشيد فتاميلت يف الوجود كلحن           

 2جع ناي بعيدو صوت كر خطوات سكرانة باألناشيد           

هنا الشاعر يتغنى بتلك الحبيبة و يراها رسما عبقريا، و أنها تتهادى في روحها أوزان 
األغاني و األلحان، قواما و خطوات سكرى، و يصف صوتها أيضا برجع الناي و هو 

 أحد اآلالت الموسيقية و هذا دليل على صفائه و عذوبته.
 يقول الشاعر:

 3كالقرب، و قلبي كالعامل املهدود و أمايش الورى، و نفيس     

هنا شبه الشاعر نفسه بالقبر، داللة على الظالم و الضيق و األلم و الخوف، هكذا يرى 
 نفسه إن لم تنقذه هذه المرأة التي أعادت له نور الحياة مرة أخرى، فهو يرى فيها األمل 

 و السعادة بعد طول عبوس.

                                                           

 .215، ص أبو القاسم الشابي، ديوان أغاني الحياة -1 

 .212، صالمصدر نفسه -2 
 .211المصدر نفسه، ص  -3 
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 و يقول أيضا:
 1أستل من الشوك، ذابالت الورود  بسمة مرة كأين          

 هنا استخدم الشاعر كناية، و هي امتزاج ابتسامته بالدمع.
 يقول الشاعر: 

 أو طلعة الصباح الوليد ور كأهنا الشفق املخضوبو قص 

 2كأباديد من نثار الورود و غيوم رقيقة تتهادى           

ءها و هي تغطس في المغيب، شبه الشاعر هنا القصور بالهالة التي تتركها الشمس ورا
 ذلك اللون الوردي، أو بطلعة الصباح.

 كما شبه الغيوم بالمتفرقات من تناثر الورود.

 التشبيه باعتباره األداة: -4
 و البالغيون يقسمون التشبيه باعتباره األداة إلى مرسل و مؤكد.

 هو ما ذكرت فيه أداة التشبيه، نحو: التشبيه المرسل:  -1
 مسك أو كالبعري أو كاملالب دام أو كرااب ال املخلق ك 

 و قول الشاعر:
 كالطيف ليس له إقامة العمر مثل الضيف           

" هو ما حذفت منه أداة التشبيه، و تأكيد التشبيه الحاصل من  التشبيه المؤكد:  -3
ادعاء أن المشبه عين المشبه به، و ذلك نحو قوله تعالى تصويرا لبعض ما يرى يوم 

، أي أن 11القيامة: ) و ترى الجبال تحسبها جامدة و هي تمر مر السحاب( النمل:
 الجبال ترى يوم ينفخ في الصور تمر كالسحاب، أي تسير في الهواء كسير السحاب 

 .1الذي تسوقه الرياح "   
                                                           

 .211، ص أبو القاسم الشابي، ديوان أغاني الحياة -1 

 .219، ص المصدر نفسه -2 
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مجموعة من قد جاء التشبيه في هذه القصيدة ) صلوات في هيكل الحب( للشابي 
فكما هو  االيحاءات و الدالالت الفنية الخاصة التي يرتبط وجودها بوجود الصورة

 وسيلة لوضوح التركيب، إنه أيضا وسيلة خلق و إبداع من قبل الشاعر.
كصورة فنية في انسجام القصيدة و ترابط أجزاءها، من خالل  –التشبيه  –كما ساهم 

لصور ببعضها مما شكل ودة فنية على مستوى منحها مبدأ التناسق الفني فارتبطت ا
 الشكل و المضمون.

 ثالثا: أدوات االستفهام
I.  تعد أدوات االستفهام رابطا مهما من الروابط اللغوية، ذا دور فعال في اتساق

النص و ربط أجزاءه بعضها ببعض، إذ تتعدد هاته األدوات و تختلف، ومن 
 هنا نجد:

م يكن معلوما من قبل و ذلك بأداة من " االستفهام هو طلب العلم بشيء ل -أ
إحدى أدواته، و هي: الهمزة، هل، ما، من، متى، أيان، كيف، أين، أنى، 

 .2كم، أي "
 حروف االستفهام:

" حروف االستفهام هي التي تدخل على الجملة فتجعلها سؤاال حقيقيا أو غير 
 .3حقيقي، و لالستفهام حرفان هما: الهمزة و هل"

 لطلب إلى ثالثة أقسام:و تنقسم بحسب ا  -ج
 ما يطلب به التصور تارة و التصديق تارة أخرى و هو : الهمزة. -أ

 و ما يطلب به التصديق فقط و هو: هل. -ب
 .1و ما يطلب به التصور فقط و هو: بقية ألفاظ االستفهام  -ج

                                                                                                                                                                                

 .54د. عبد العزيز عتيق، علم البيان، ص  -1 
 .13جواهر البالغة في المعاني و البيان و البديع، ص السيد أحمد الهاشمي،  -2 
 .319د. محمد حماسة عبد اللطيف، النحو األساسي، ص  -3 
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 أدوات االستفهام نوعان: -د
 2حروف استفهام، أسماء استفهام

 أما أسماء االستفهام فهي: -
 تفهام أدوات يسأل بها عن مفرد يطلب تعيينه.أسماء االس

 و أسماء االستفهام هي:
 من ) للعاقل(

 ما ) لغير العاقل(
 متى ) للزمان(
 أين ) المكان(

 كم ) للعدد(
 أي ) بحسب ما تضاف إليه(

 .3و أسماء االستفهام مبنية ما عدا أي و هي تعرب بحسب موقعها في الجملة
قصيدة الشاعر ) صلوات في هيكل الحب( للشابي و من المالحظ أن االستفهام في 

جاء في مواضع مختلفة، في صورة حروف و أسماء، و هذا ما نالحظه من خالل 
  الجدول اآلتي:

 قصيدة ) صلوات في هيكل الحب(
 موضع االستفهام اسم االستفهام رقم البيت

 أي شيء تراك ؟ أي 02
 أنت، ما أنت؟ ما 09
 بين الورى من جديد ؟ هل أنت فنيس تهادت هل 02

                                                                                                                                                                                

 .13السيد أحمد الهاشمي، جواهر البالغة، ص  -1 

 .119فؤاد نعمة، ملخص قواعد اللغة العربية، الطبعة السابعة عشرة، ص  -2 
 .119، الطبعة السابعة عشرة، ص فؤاد نعمة، ملخص قواعد اللغة العربية --3 
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 نالحظ من خالل الجدولين السابقين ان:
الشاعر في قصيدته ) صلوات في هيكل الحب( مزج بين أدوات اإلستفهام من حروف 

 و أسماء بنوعيها.
و عليه نخلص أن أدوات االستفهام كانت رابطا بين الجمل من جهة و من جهة أخرى 

 و فنية.صورة جمالية  –أدوات االستفهام  –أضفت 
 يقول الشاعر:

 ! فنيس، هتادت بني الورى من جديد؟ أي يشء تراك؟ هل أنت           

 ! املعسول للعامل التعس العميد؟ لتعيد الشباب و الفرح           

 ! األرض ليحيي روح السالم العهيد؟ م مالك الفردوس جاء إىل        أ 

 !1 هذا الوجود؟ عبقري من فن ، ما أنت؟ أنت رسم مجيل    أنت 

فالشاعر أبو القاسم الشابي يقف حائرا بين أمرين، و يتسائل عن تلك المحبوبة هل 
هي فنيس أو مالك الفردوس؟ ففنيس هي إلهة الحب و الجمال عند الرومان، و في 

 هذا التساؤل لذى الشاعر داللة على الجمال و الحب لهاته المرأة.

 اسم االستفهام:
 .2به عن شيء، نحو " من جاء؟ كيف أنت؟ " هو اسم مبهم يستعلم

II. االستفهام كبقية األساليب النحوية، هو معنى نحوي عام، و هذا  إن أسلوب
األسلوب عادة مرتبط بجواب، ألنه ال جواب إال بعد استفهام و ال استفهام إال 

التي يجب أن تتوفر في الجملة العربية  عند الحاجة إلى جواب، و من الشروط
 .3جملة استفهامية، أن تسبق بأداة استفهام مذكورة أو مقدرةلكي تصبح 
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حدد النحاة حرفين لالستفهام، كما ذكرنا سابقا هما: الهمزة و هل، فأصلهما 
مثل: ما، من، متى،  –األسماء  –االستفهام، ثم استعملت كلمات أخرى لالستفهام 

 أي، كم، أين و غيرها، فهي تستعمل االستفهام و لغيره.
 زة هي أم الباب عند النحاة، و قد كثر في القرآن الكريم االستفهام بالهمزة، و الهم

و وقع االستفهام بها على كلمات معرفة بـ ال و مدت هذه االلف ليفرق بين 
 .591( يونس:االستفهام و الخبر، و من أمثلة ذلك قوله تعالى: ) اهلل أذن لكم

فاألول نحو )أخالد شجاع أم فالهمزة: يستفهم بها عن المفرد و عن الجملة، 
سعيد؟( و الثاني نحو: )أجتهد خليل؟( تستفهم عن نسبة االجتهاد إليه و يستفهم 

 بها في االثبات، كما ذكر، و في النفي نحو: ) ألم يسافر أخوك؟(.
 هل: ال يستفهم بها إال عن الجملة اإلثبات، نحو: ) هل قرأت النحو؟( 

و قل أن يليها اإلسم  ر ما يليها الفعل، كما ذكرو ال يقال: )هل لم تقرأه؟( و أكث
 نحو: ) هل علي مجتهد؟( و إذا دخلت على المضارع خصصته باالستقبال. 
و ال تدخل على جملة الشرط و تدخل على جملة الجواب نحو: ) إن يقم سعيد 
فهل تقوم؟( و ال تدخل على إن و نحوها ألنها للتوكيد و تقرير الواقع و االستفهام 

 .2افي ذلكين
من خالل ما سبق ذكره تبرز أهمية الروابط في تحقيق انسجام النص فهي تلعب 
دورا بارزا في بناء النص و تنظيم معلوماته، حيث تضمن له خاصية االستمرارية 

 على ادراك و فهم ماهية النص. –المتلقي  –و تساعد القاريء 
ية، من حروف و أدوات كما نستنتج أيضا في األخير أن كل تلك الروابط اللغو 

 قامت بدور  فعال  –صلوات في هيكل الحب  –التي ظهرت في القصيدة 
 و حساس في تحقيق تماسكية النص و انسجامه و الربط بين أجزائه المختلفة.

                                                           

 .45مد خضير، األدوات النحوية و دالالتها في القرآن الكريم، د.ط، د.سنة، ص ينظر، محمد أح -1 
 .522-525الشيخ مصطفى الغاليني، جامع الدروس العربية، ص  -2 
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 خاتمة: 
تسهم الروابط اللغوية والنحوية والبالغية في جمع أجزاء النص وتعزيز لحمته وظيفته فهي 
بهذا سالح في يد المبدع لربط أجزاء عمله اإلبداعي مما يبعث تناسق بنياته فتناسقه 

 ومن خالل، الداللي وهو ما حاولنا إيضاحه في هذه الدراسة لنخرج بمجموعة من النتائج.
ى أهم الروابط اللغوية، في قصيدة من روائع قصائد أبي القاسم الشابي صلوات وقوفي عل

 في هيكل الحب توصلت إلى النتائج التالية:
الذين أسهموا  وهو من، والوطن العربيأبو القاسم الشابي واحد من شعراء تونس  -

 العصر الحديث. وأدبها فيفي صناعة تاريخ أمتهم 
 ودالالتها التيوية تعرفنا على أهمها في القصيدة، من خالل دراستنا للروابط اللغ -

حروف العطف، حروف الجر، الضمائر  وتمثلت فياحتوتها في السياق، 
 .رهميوغبأنواعها، التكرار ... 

 وقد أخذقام العطف في هذه القصيدة بعملية ربط الالحق مع السابق بشكل منظم،  -
تي هي عبارة عن الجمل مظهر اتساق النص، إذ قام باالتصال بين أجزائه ال

 الموجودة داخل النص.
 والنظم الجديدساهم حضور حروف الجر في القصيدة في الربط بين أبياتها  -

 ، ذلك أن النظم يقوم أساسا على احترام قوانين النحو.والمنسجم
، فهي تكسب أهميتها من واالتساق النصيساهمت الضمائر في تحقيق الترابط  -

، كما تربط بين واألفعال والعبارات والجمل المتتالية خالل نيابتها عن األسماء
 والحقة والوصل بين، سابقة وخارجيا، داخليا وداللةأجزاء النص المختلفة شكال 

 أقسامه.



 خاتمة
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يعد التكرار إحدى األدوات الجمالية التي تساعد الشاعر على تشكيل موقفه  -
 –التكرار  –، كما يسهم في ابراز المخزون اللغوي لدى الشاعر، إذ يمكن وتصويره
 نحو منطقي. والتفسير علىبين عناصر الجمل  وسالمة الربطمن دقة  القارئ

في القصيدة وظيفة ايقاعية تمثلت  الدال( )حرفأدى تكرار نفس الحروف الروي  -
قصيدة فيبقى التناغم من في تحقيق التناغم الموسيقي من خالل الربط بين أبيات ال

 أول القصيدة إلى آخرها.
، من خالل منحها وترابط أجزائهاساهم التشبيه كصورة فنية في انسجام القصيدة  -

مبدأ التناسق الفني فارتبطت الصور ببعضها مما شكل وحدة فنية على مستوى 
بداع من ووسيلة خلقفهو أيضا وسيلة لوضوح التركيب،  ،والمضمونالشكل   قبل وا 
 الشاعر.

من خالل ما سبق ذكره تبرز أهمية الروابط في تحقيق انسجام النص فهي تلعب دورا 
وتساعد ، حيث تضمن خاصية االستمرارية وتنظيم معلوماتهبارزا في بناء النص 

النص كما نستنتج أيضا في األخير أن كل  وفهم ماهيةعلى إدراك  –المتلقي – القارئ
ظهرن في القصيدة قامت بدور فعال في  وأدوات التي تلك الروابط اللغوية من حروف

 أجزائه المختلفة. وانسجامه والربط بينتحقيق تماسكية النص 



 
 
 

 لحقالم
 
 
 



 

 44 

 أوال: حياته و نشأته
 حياته: -1

إحدى ضواحي توزر  " بلقاسم الشابي في قرية " الشابة ولد أبو القاسم محمد بن
عاصمة واحات الجنوب التونسي، في منطقة تدعى " الجريد " و معناها بالد النخيل 

 م. 9191و كان مولده في شهر مارس من سنة 
" الشابية " ذات الشأن في التاريخ  أبوه هو الشيخ محمد بن بلقاسم الشابي من أسرة

 التونسي منذ القرنين العاشر و الحادي عشر للهجرة، دينا و ثقافة.
 خرج من األزهر، و أقام سبع سنوات بمصر في أوائل القرن الماضي، هو شيخ تو 

" التطويع"، شهادة نهاية تحصيله العلمي  ثم درس سنتين في جامع الزيتونة، و حاز
 .1اضيا شرعيا لسنة من والدة بكره أبي القاسممن بعد ق سمىلي

 نشأته: -2
لم ينشأ الشابي في مسقط رأسه، فلم يعرفه إال قليال في أثناء قدمتين أقام فيهما نحوا 
من ثالثة أشهر: األولى عند ختانه في الخامسة من عمره، و الثانية زائرا. فقد تنقل 

 ا في البالد التونسية طوال مع أسرته، بحكم وظيفة أبيه، مدة عشرين سنة، ضارب
و عرضا، فحذق لهجات، و قبس عادات، واختزنت عيناه الطبيعة أشكاال من كل 

 .2و الفصول األنواع

 والي الثانية عشرة، حفظ القرآن الكريم، و في حألحق بالكتاب و هو دون التاسعة، ف
يتخرج حائزا م أرسل إلى العاصمة ليتابع دراسته في جامع الزيتونة، و  9199أي عام 

 اإلجازة التي حصل عليها أبوه.

                                                           

، ص 9111القاسم الشابي، ديوان أغاني الحياة، تحقيق: أصيل أ. كبا، دار الجيل، بيروت، الطبعة األولى،  وأب -1 
90. 

 .99، ص المصدر السابق -2 
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 مرضه و زواجه: -
العشرين من عمره، الثانية و م بداء تضخم القلب، و كان في  9191أصيب عام 

لكنه لم يمتنع عن العمل، و أجهد فكره على الرغم من نواهي األطباء و تحذيراتهم، و 
غوان إلى توزر، مسقط رأسه في هذه السنة نكب بوفاة أبيه، و لقد رافقه عليال من ز 

 .1حيث مات و هو في الخمسين من عمره
م، و رزق بولدين: األول محمد بعد عام من  9199ثم تزوج بتوزر، حوالي سبتمبر 

و انخرط فيما بعد في الجيش التونسي، و ترقى في الخدمة حتى غدا أحد  زواجه،
قد عمل هذا األخير م، و  9191ضباطه الكبار، و الثاني جالل في فبراير من عام 

يغادرها، إال في الصيف، فيرتاد األماكن الجبلية يكن موظفا، و عاش في توزر، فلم 
كبيرة آل أمرها إليه بعد وفاة  أسرة أعباء رازحا تحتكعين دراهم في الشمال التونسي، 

 ابيه، يزيده بؤسا استغناؤه عن االرتزاق من منصب حكومي، صونا لحرية األديب 
 .2يهو الشاعر ف

 ثقافته و اشعاعه: -
 نهل العلم و األخالق أول ما نهل من أبيه الشيخ الورع، فاتسم بالمثالية أدبا 
و ممارسات يومية، قرأ األدب المهجري، و تأثر بجبران خليل جبران في أكثر من 

 متجه عقدي و ثقافي.

حركة مفهوما و طبيعة عمل و وظيفة، و رافق ال و أعجب بما كتبه العقاد في الشعر
الرومانسية عبر ما تناهى إليه من أعمال السائرين في موكبها من أدباء العرب كفوزي 

 المعلوف، إيليا أبو ماضي و نسيب عريضة و سواهم.
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 نشر قصائده و أبحاثه في أكثر من مطبوعة تونسية و عربية، وأولى نشراته 
 م،  9190في الصفحة األدبية من " النهضة" صبيحة كل نهار إثنين من عام 

ثم ظهر شعره في السنة التالية مجموعا في المجلد األول من كتاب زين العابدين 
التونسي " األدب التونسي في القرن الرابع عشر"، كما نادى بتحرير األدب من قيوده 
التقليدية، و االنسان من المظالم االجتماعية و السياسية، كما أسهم في حركة بعث 

المرأة وقوفا إلى جانب صديقه الطاهر الحداد، صاحب  الشباب المسلمين و ناصر
" امرأتنا في الشريعة و المجتمع ". شرع في جمع ديوانه " أغاني الحياة " في  كتاب

تعينا أحيانا بأصدقاء من م بنية طبعه في مصر فاستنسخه بنفسه مس 9191صيف 
 .1ة الجريد لكن الموت لم يفسح له التمامهامحأدباء 

 صائد الحب قصيدته ) صلوات في هيكل الحب( التي يقول فيها:و لعل أجمل ق
 كاألحالم كاحلسن كالصباح اجلديد عذبة أنت كالطفولة           

 2القمراء كالورد كابتسام الوليد كالسامء الضحوك كالليلة           

، و من خالل اإلحساس و أبو القاسم الشابي مثله مثل جميع من تأثروا بالرومانسية
بالطبيعة و تمجيد األلم، نلمح في شعره االهتمام بالخيال و العاطفة و صدق التجربة 

 و التعبير عن الذات.
 صفاته: -

كان هزيال، مديد القامة، انفعالي الفعل و الردات، على حدة في الذهن و رقة في 
ي " العالم األدبي" في الطبع، يقول عنه البشير الفورتي عميد الصحافيين التونسيين ف

: ) بشوشا، كريما، وديعا، متأنقا، طروبا لمجالس األدب، يحب الفكاهة 9191ديسمبر 
 .3األدبية(
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و هو متقد العاطفة، يشتعل بها هما، حتى كادت العواطف عنده تصبح مرضا ناهشا، 
هده لقادة الفكر رسالة إنسانية سليمة، حاول ج ، يؤمن بأنقد أحب بالده حبا صادقاو 

 .1أن يحققها في أثناء حياته القصيرة قوال و عمال

 وفاته: -
م، للعالج في المستشفى اإليطالي "  9191أغسطس  90قصد تونس الحاضرة يوم 

القديم " بحي مونفلوري، و هو المستشفى الذي عرف فيما بعد بمستشفى الحبيب 
، قرب توزر، حمل جثمانه إلى بلدة الشابةم، 9191أكتوبر  91، و توفي يوم ثامر

 .2حيث قبره، ثم نقل فيما بعد إلى توزر أمام دار الثقافة " بيت النخيل"

 آثاره: -3
" في النثر، و لكن له  الخيال الشعري عند العربشعر و " أهمها ديوان األغاني في ال

 آثار أخرى، منها:
  "و قصص أخرى، كانت مسودة في يد أخيه محمد األمين الشابي، جميل بثينة "

 لمعارف في الحكومة الدستورية األولى.وزير ا
  "و هو دراسة أعدها لتلقى في النادي األدبي، تركها مخطوطة  شعراء المغرب "

 في يد صديقه المحامي بصفاقس " إبراهيم بورقعة ".
  "نشرتها مجلة العلم في تونس. قصة الهجرة النبوية ،" 
 "وهي أحد كتب هذه المجموعة.مذكرات " 

 :التعريف بالديوان -
"" أغاني الحياة " ديوان قصائد ألبي القاسم الشابي اختارها و رتبها بنفسه قبل موته 
وفق التسلسل التاريخي الذي نظمت فيه، على ما جاء في رسالته التاسعة و العشرين 
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 إلى صديقه " محمد الحليوي ".
في و يروي زين العابدين السنوسي، صديق أبي القاسم أن الشاعر قد اختار قصائده 

، و قد رغب ، إبان فترة نقاهة أمضاها في حامة الجريد9191األشهر األولى من 
الشاعر أن يكتب مقدمة هذا الديوان صديقه " محمد الحليوي" و قد كتبها أكثر من 

 مرة.
و أن الشابي خامر قلبه الندم لتسرعه، في قرار طبعه، و من األسباب التي حالت 

ادفته، و توفي الشاعر من دون أن يظهر ديوانه. دون طبع الديوان المتاعب التي ص
م، في " دار  9100لكن محمد األمين الشابي أخ الشاعر أصدره للمرة األولى عام 
و لم يتصرف فيه إال الكتاب الشرقية " و على الترتيب الذي اختاره له صاحبه، 

، "أنشودة قصائد أثبت عناوينها في التصدير، و هي " نظرة في الحياة" بإضافة ثماني
الرعد"، "في الظالم"، "أيها الليل"، "شعري"، "أيها الحب"، "أغنية األحزان"، " جداول 

 .1الحب"
و نشير هنا إلى أن قصائد الديوان في طباعتها المختلفة ظلت مدرجة وفق الترتيب 
التاريخي األول، فلم تراع الناحية الموضوعية و ال توزيع قصائد الديوان، فجاء 

تيب، ناقص التبويب، بأمانة من الناشرين للروح التي أراده عليها صاحب ضعيف التر 
 الديوان.
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  .1 عْذبة ٌ أنِت كالّطفولة ِ، كاألحالمِ  كالّلحِن، كالصباِح اجلديدِ 
  كالورد، كابتسام الوليدِ 

ِ
ُحوِك كالليلة ِ القمراء امء الضَّ   .2 كالسَّ

م أْمُلودِ    .3 يا هلا من َوداعة ٍ ومجالٍ  !وشباٍب ُمنَعَّ
قيِّ العنيدِ    .4 يا هلا من طهارة ٍ، تبعُث التقديـ ..!ـَس يف مهجة الشَّ

ة ً تكاُد َيرفُّ الَورْ  !منها يف الصْخرة ِ اجُلْلُمودِ ُد    .5 ياهلا رقَّ
  .6 "فينيُس "أيُّ يشء ُتراِك؟ هىل أنِت  ََتادْت بني الورى ِمْن جديدِ 

باَب والفرَح املعسوَل  !لْلعامل التعيِس العميدِ    .7 لُتعيَد الشَّ
الِم العهيدِ    .8 ألرأم مالُك الفردوس جاء إىل ا !ِض لُيحيِي روَح السَّ

  .9 أنِت..، ما أنِت؟ أنِت رسٌم مجيٌل  عبقريٌّ من فنِّ هذا الوجودِ 
ٍس معبودِ    .11 فيِك ما فيه من غموٍض وُعمٍق  ومجاٍل ُمَقدِّ

  .11 أنِت.. ما أنِت؟ أنِت َفْجٌر من الّسحرِ  جتىّل لقلبَي املعمودِ 
  .12 فأراه احلياة َ يف مونِق احلسن وجىّل له خفايا اخللودِ 

بيِع، ختتاُل فـ رائعاُت الورودِ الدنيا فتهتزُّ    .13 يأنِت روُح الرَّ
  .14 وَتبُّ احلياة سكرى من الِعْطر، ويْدوي الوجوُد بالتَّْغريدِ 

ٍع كالنشيدِ  ْتِك عيناَي متشني بخطٍو موقَّ   .15 كلام أْبََصَ
  .16 َخَفَق القلُب للحياة ، ورّف الّزهـ ُر يف حقل عمرَي املجرودِ 

يدِ    .17 شْت روحي الكئيبة ُ باحلبِّ وأنت وغنْت كالبلبل الغرِّ
  .18 أنِت ُُتِينَي يف فؤادي ما قد ماَت يف أميس السعيِد الفقيدِ 
  .19 َوُتِشيديَن يف خرائِب روحي ما تالشى يف عهدَي املجدودِ 

 البعيدِ 
ِ
، إىل ذلك الفضاء   .21  من طموِح إىل اجلامِل إىل الفنِّ
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  .21 ، واألحالمِ وَتُبثِّني رّقة َ الشوق والّشدِو، واهلوى ، يف نشيدي
امي فؤادي، وأجلمْت تغريدي   .22 بعد أن عانقُت كآبة ُ أيَّ

، ربُّ القصيدِ 
ِ
  .23 أنت أنشودة ُ األناشيد، غناكِ  إله الغناء

ْحرُ  وشدُو اهلوى ، َوِعْطُر الورودِ  حُه السِّ باُب، وشَّ   .24 فيِك شّب الشَّ
  .25 وتراءى اجلامُل، َيْرُقَص رقصاً  ُقُدسيَّا، عىل أغاين الوجودِ 

  .26 وَتادْت يف إلُْفِق روِحِك أْوزانُ  األَغاين، َوِرّقة ُ الّتغريدِ 
  .27 َفَتاميلِت يف الوجود، كلحنٍ  :عبقريِّ اخلياِل حلِو النشيدِ 
  .28 خطواٌت، سكرانة ُ باألناشيد، وصوٌت، كرْجع ناي بعيدِ 

  .29 َوقواٌم، َيَكاُد َينُْطُق باألحلان يف كلِّ وقفة ٍ وقعودِ 
 موَقٌع فيِك، حّتى واهتزاُز النهودِ َلْفَتة ُ اجليد، 

ٍ
  .31 كلُّ يشء

  .31 أنِت..، أنِت احلياة ُ، يف قْدسها السامى ، ويف سحرها الشجيِّ الفريدِ 
بيِع الوليدِ    .32  ِ أنِت..، أنِت احلياة ُ، يف رقَّة الفجر يف رونق الرَّ

 من الشباب جديدِ 
ِ
  .33 أنِت..، أنِت احلياة ً كلَّ أوانٍ  يف ُرواء

  .34 أنِت..، أنِت احلياة ُ فيِك ويف عينَْيـ ِك آياُت سحرها املمُدودِ ويف عْينَيْ 
ْحِر واخليال املديدِ    .35 أنِت دنيا من األناشيد واألْحالم والسِّ

عِر، والفنِّ  وفْوَق النَُّهى وفوَق احلُدودِ    .36 أنِت فوَق اخليال، والشِّ
  .37 أنِت ُقْديس، وَمعبدي، وصباحي، وربيعي، وَنْشَوِِت، َوُخلودي
  .38 يا ابنة َ النُّور، إّنني أنا َوْحدي من رأى فيِك َرْوَعة َ امَلْعُبودِ 

  .39 فَدعيني أعيُش يف ظِّلك العْذِب  ويف قْرب ُحْسنك املشهودِ 
  .41 عيشة ً للجامل والفّن واإلهلام والطُّهْر، والّسنَى ، والّسجودِ 
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هول الشديدِ    .41 ُينَاجي الرّ عيشة َ النَّاِسِك الُبتوِل  بَّ يف نشَوة ِ الذُّ
  .42 وامنَحيني الّسالَم والفرَح الّرو حيَّ يا َضْوَء فْجرَي املنشودِ 
مُت يف كو ٍن من اليأس والظالم َمشيدِ    .43 وارََحيني، فقْد َتدَّ

  .44 َأنقِذيني من األَسى ، فلقد َأْمسيـ َأْمَسيُت ال أستطيُع َحَل وجودي
 احلياة َجمَّ القيودِ 

ِ
  .45 مان واملوت أميشيف ِشَعاِب الزَّ  ُتت عبء

  .46 وأمايش الوَرى ونفيَس كالقرِب، ـِر، وقلبي كالعامل املهدودِ 
  .47 ُظْلَمة ٌ، ما هلا ختاٌم، وهوٌل  شائٌع يف شكونا املمدودِ 
مُت يف أَسى ً ومُجُودِ    .48 وإذا ما اْستخّفني َعَبُث النَّاس تبسَّ

ْوك ذابالِت الورودِ  َ أستلُّ  من الشَّ ة ً، كأينِّ   .49 بسمة ً ُمرَّ
ي ِمْن عزمَي املجهودِ  نيا وُشدِّ   .51 واْنفخي يف َمَشاِعري َمَرَح الدُّ

  .51 وابعثي يف دمي احلَراَرة ، َعّلَّ  أتغنَّى مع املنى ِمْن َجديدِ 
، ُمَكبٍَّل باحلديدِ    .52 وأبثُّ الُوجوَد أْنغاَم قلٍب  ُبْلُبّلٍّ

فءْ  حياة َ املحطَِّم املكدودِ    .53 فالصباُح اجلميُل ُينعُش بالدِّ
  .54 !َأنقذيني، فقد سئمُت ظالمي َأنقذيني، فقد مللُت ركودي

  .55 آِه يا َزهرِت اجلميلة ُ لو َتْدِرين ما َجدَّ يف فؤادي الَوِحيدِ 
َلُق أكوانٌ  من السحر ذات حسن فريد   .56 يف فؤادي الغريِب خُتْ

 مديدِ 
ٍ
اءة ٌ ونجومٌ  َتنُْثُر النُّوَر يف َفَضاء   .57 وشموٌس وضَّ

  .58 وربيٌع كأّنه ُحُلُم الّشاعرِ  اب السعيدِ يف َسكرة الّشب
اجي وال ثورة َ اخلَريِف العتيدِ    .59 ورياٌض ال تعرف احلََلك الدَّ

ة ٌ تتناَغى بأناشيَد حلوة ِ التغريدِ    .61 َوُطيوٌر ِسْحِريَّ
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َفُق املخُضوُب  أو طلعة ُ الصباِح الوليدِ  ا الشَّ   .61 وقصوٌر كَأَّنَّ
  .62 يوٌم رقيقة َتَتاَدىوغ كَأباديَد من ُنَثاِر الورودِ 

ة ٌ هي عندي صورة ٌ من حياة ِ أهِل اخللودِ    .63 وحياة ٌ شعريَّ
  .64 كلُّ هذا يشيدُه سحُر عينيِك  وإهلاُم حْسنِك املعبودِ 

  .65 وحراٌم عليِك أن ََتْدمي ما َشادُه احلُْسُن يف الفؤاد العميدِ 
  .66 وحراٌم عليِك أن تْسَحقي آمـال نفٍس تْصبو لعيٍش رغيدِ 

  .67 منِك ترجو َسَعاَدة ً مل جتْدَها ياة ِ الَوَرى وسحِر الوجودِ يف ح
  .68 فاإللُه العظيُم ال َيْرُجُم الَعْبدَ  إذا كاَن يف َجالِل الّسجودِ 
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 ملخص البحث:

يف قصيدة صلوات يف هيكل احلب(  يتناول هذا البحث املعنون: ) الروابط البنيوية و الوظيفية

 يب الاام  الاا يب  قصيدة ن  شهرر قصادد ش يب الاام  الاا يب  و يرز  ل ى راامة الروابط أل

 اللغوية املاصورة راخل النص  و امتخراج رالالهتا.

تصمي  يتاكل ل ى النحو التايل  نادنة و ندخل و فصلني  يعاب و قد ااتك  هذا العمل ل ى 

ذلك خامتة  شنا املدخل فيدوا حول الاالر و الاصيدة تعريفا و متريدا  شنا الفصل األول فكان 

لداامة الروابط و الاراد  اللغوية  نفرونا و وظيفة  بينام زان الفصل الثاين راما تطبيايا 

اارة يف قصيدة الاالر  و زانت اخلامتة نلخصا ض  جمموع النتادج ملجموع الروابط اللغوية الو

 التي توصلت إليرا  و يعابرا نلحق يتضم  نت  النص املداوس.

و التمد هذا البحث املنرج األملو يب طرياة و ننراجا  و قام ل ى لدة نصارا و نراجع شمهرا: 

 ةغة ... و ةغهرها.ريوان الاالر  جانع الداوس العربية  االيضاح يف للوم البال

Abstract: 

This addressed research takes: (the structural and functional associations in 

poem of prayers in temple of love) to: ABU EL KACEM ECHABBI, the most 

known poem among  poems of ABU EL KACEM ECHABBI, and study of the 

linguistic intentional associations concentrates on inside of the text, and its 

extraction of signs. May this work on design concentrated forms in the 

following manner, introduction and entrance and two chapters, follows that 

end, as for the entrance so the poet and the poem turns around definition 

and facilitating, as for the first chapter disassemblies for study the 

associations and the linguistic spouses, understandable and position, while 

the second chapter applied lessons for total the linguistic associations the 

income in poem the poet, and the end was summarized joining total of the 

results which reached to it, and follows its appendix includes back of the 

studied text. The two ways depended this searching the method and 

method, and several sources performed on and reviewers the most 

important: Council of the poet, mosque of the Arabic lessons, the 

clarification in sciences the eloquence… and other her. 
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