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ر وتقدیر ش

أوال وأ ر  أنار لنا در الش الذ هذاالعلم والمعرفة وأعاننا على أداء ناخیرا والحمد 
ووفقا في إنجاز هذا العمل .الواجب 

ر الجزل إلى من لم یبخ الش التوجیهات والنصائح إلى نتوجه  أستاذنا المشرف ل علینا 
حثنا هذا  ر الجزل إلى لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة  الش ما نتقدم  " لخضر تومي" ، 

ل األساتذة  .واالمتناناألفاضل  خالص التقدیر وٕالى 



ــــةـمقدمــ



مقّدمة

أ

ارة عن تجمع جمالي ة ع ة الجمال من زاو اته في ،الخطاب الشعر تتجلى جمال
رة واإل ة و التصو اته اللغو اته و بن ةل مستو التي تجعله ینفرد عن غیره من ،قاع

ات . الخطا

ش الشعرة من دیوانه " ال تعتذر عما فعلت" خطافينلمسهو هذا ما  ات محمود درو
هتمیّ حیث  ة و ز خطا ة و لغو ق سمات موس ات الشعرة األخر عن سائر الخطا

رة ته الشعرة للواقع اإلنساني بوجه عام و الواقع الفلسطیني بوجه ،تصو ست رؤ ع
.خاص

حث لدراسة الجانب الجمالي في هذا اسنعرض في  ش خطاب ل منالشعردرو
عتبر الشاعر" ال تعتذر عّما فعلت" ه دیوان سنوات عطاإذ  ظاهرة ئهعلى مد الشعر

الو مدالفتة للنظر،  ة جدیر  حث عن ، و هذا ما علیهاف و قو رسة إبداع دفعني الى ال
فة  تستدعي دیوان " الفي لمواطن الجما ث ة  اختزن مادة جمال تعتذر عّما فعلت" الذ

ة تمحورت عناصر  ال ضة خالل  طرح إش ع و الدراسة المستف ها حول الرصد و التت
ة الخطاب و الجمال وممیزاتها  این تكمن مظاهر الجمال في ، في الدیوانوتحققهماماه

؟هذا الدیوان

ذلك و إنجازه قسم حث من مقدمة و فصلین و خاتمةناو لتحقی في الفصل األول ،ال
م ، و تناولناقم مصطلحات ومفاه ه مفهوم الجمال لغة و اصطالحا  و الفرق ناض ف

ة ، مفهوم الجمال  ة بین الجمال و الجمال الجمال عند الغرب و العرب ، عالقةوالجمال
عد ذل لخطاب عند الى مفهوم الخطاب لغة و اصطالحا ،اناك انتقلالفن و الشعر، ثم 
حث الخطاب األدبي، ثمناالغرب و العرب ، و  داللة الخطابین ناحددفي عالقة الجمال 

، أما الفصل الثاني جعلاألدبي حث في مواطن الجمال في ناهوالشعر ة ت ق دراسة تطب
یل اناقمحیث عّما فعلت" تعتذردیوان "ال قاع بدراسة التش ات اإل ستخراج جمال



مقّدمة

ب

قاعي ة ،اإل عد الخارجي من وزن وقاف اق و تكرار،و  قاعي الداخلي من ط یل اإل والتش
ات ذلك ان، حقل األلم و العذاب لالحقو جمال ة حقل الم اة ، الدالل ، حقل األمل و الح

اني نا التيثم انتقل ات الرمز ضمت الرمز الدیني، الرمز التراثي ، الرمز الم إلى جمال
ارزة نامتفرقة ، و ختمزاإلضافة إلى رمو  الها ال ة و أش الغ الفصل بدراسة الصورة ال

ة ،  نا انت حصیلة ناأتممو في الدیوان من استعارة و  حث بخاتمة  هم النتائج أ ال
.المتوصل إلیها

اره األنسب للدراسة بتوظیف آل اعت ي  حث على المنهج األسلو ات الوصف و انفتح ال
م ناالنماذج الشعرة ثم قمناالتحلیل ، حیث استخرج بوصفها و تحلیلها و الكشف عن الق

ة التي تتخللها . الفن

حث استقى مادته من مجموعة ماألكید أو  ان أهمهان ال : ن المصادر و المراجع و 

ة لعزالدین إ ش ،األسس الجمال سماعیل ، دیوان " ال تعتذرعّما فعلت" لمحمود درو
ان في دیوا ات الم ش عّما فعلتتعتذرال"جمال محمد أبو حمید  للكاتب " لمحمود درو

ة و  محمد العف، االسلو ة في الشعر الفلسطیني المقاوم لعبد الخال قاع یل اإل تش
تحلیل الخطاب لنورالدین السد.

حث واجهتنو  ثرة المصادراأثناء ال ات منها  مجال وعض الصعو المراجع المتعلقة 
ة الدراسة مما صعب  . االنتقاءعمل

سعن سر، و أن ناال أن اوفي األخیر ال  م قدّ نتحمد هللا عز وجّل على ما أعاّن و 
ر و االمتنان لألستاذ  ان له الفضل في المشرف "بجزل الش تومـــي لخضر" و الذ

ة .  ة و المعنو ه و اإلرشاد إلعداد من خالل المساندة العلم التوج

و هللا ولي التوفی



المصطلحات:الفصل األول ض

أوال: مفهوم الجمال.

ة.   لغ-1

.اصطالحا -2

ة .-3 الفرق بین الجمال و الجمال

ةالجمال-4 عند الغرب ./ الجمال

ة الجمال -5 عند العرب ./ الجمال

الفن و الشعر-6 .عالقة  الجمال 

ا : مفهوم الخطاب . ثان

.لغة-1

صطالحا .ا-2

الغرب .الخطاب عند -3

.الخطاب عند العرب-4

الخطاب األدبي.-5 عالقة الجمال 

.الخطاب األدبي -أ

.الخطاب الشعر-ب
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)Beauté(مفهوم الجمالأوال: 
لغة: -1

ة لكلمة الجمال و ،ماجتناولت عدة مع ما عضسنحاول عرضالداللة اللغو منها ف
یلي:

التشدید: أجمل من الجمیل وجملة لضم و االُجّمالُ «جاء في معجم تاج العروس: 
زنّ  سُر حین ، تكلف الجمیل و لالتجمُ ة و أ ح البهُي، الحسُن الذ النظر الجمیل: المل
ه و  ناقة حسناءإل .»قول: ناقة جمالء: أ

عد التفرق أجمل: اعتدل َجُمَل الشيء، إذا«العرب ما یلي: وورد في لسان  جمعُه 
.(2)»الفعل جُملاستقام، والجمال مصدر الجمیل، و و 

"جمیل" و  عض و "الجمال" لقد ورد لف اتفي  قوله تعالى: اآل من القرآن الكرم 
ُحوَن َوِحیَن َتْسَرُحوَن﴾َوَلُكْم ِفیَها َجَماٌل ِحینَ ﴿ ما خلمتن عز و .(3)ُتِر اده  جل على ع

ما جعل لهم فیها من المصالح والمنافعهي اإلبل و ام و لهم من األنع قر والغنم و مالهم و ،ال
ا من خاصة و ،هو الزنةالجمال و فیها من أمده المرعى فإنها تكون قت رجوعها عش

تها.عاله أسمنة فإنها تدخل الفرح و و ، خواصر وأعظمه ضروعا  السرور عند رؤ
ال یبوح (4)﴾َفَصبٌر َجِمیلٌ ﴿قوله تعالى في سورة یوسف: و  الصبر الجمیل هو الذ

ال ه  فوض أمره إلى هللا عز و صاح بل  و جل.ش
ان في الخُ واالالحسن والزنة والبهاءالجمال في اللغة هو إذن ِ لُ عتدال واالستقامة سواء 
.لْ الخَ أمِ 

اصطالحا:2-

مرتضى الزید: ،( ر،بیروت، لبنان، (د. ، دار الف شیر .121، ص1994تاج العروس، تج/ عل
.612، ص 1، ج 1997، 1لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، :ابن منظور(2)
.06النحل/(3)
.83یوسف/ (4)
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ة تراكم  ال طرح إش ختالفوا، وتعدد المواقف، اآلراءنجد أن مفهوم الجمال 
أسلو فالسفة الالنظرات بین  عبر عن الجمال  ل فیلسوف  ا عن اختالفاب یختلفف ل

الفني الذاآلخر و  عتمد على المستو ل تعرف لهم  ه الفیلسو ذلك ألن  )1(فحظى 

ه: ام «جاء في معجم الفلسفي لمراد ه م الثالث التي ترد إلیها األح الق إحد
ة و التق م والخیر و و م هي الح )2(.»لالجماهذه الق

ضا  ه أ قاجمال (علم ال)«وورد ف أول من AestheticsEsthetique. استط
ومجارتن ة و )Baumgarten(وضع هذا االصطالح هو لمة یونان هو مأخوذ من 

Aistheticos شعا االدراك الحسي ثم أطلقت على اإلمعناهو ور الجمال دراك الخاص 
عة و  ات الفنون ما نراه في الطب )3(»آ

روتشه أن و  إلى «ر النافع غالجمیل هو ما یؤد ة، أ لكن و Xpnoibouا
ذلك قود إلى الشر  ضا ألن النافع  ال أ ون جم ذلك فإن الشر س ان األمر  )4(.»إذا 

ارزة من سمات هذا الوجود، و الجمال« صیر السمة  متفتح یدرك الجمال من أول الحس ال
ع في الحس، و «فإن الجمال )5(»عند أول لقاء.وهلة و  النفس متط اله ٕاذا  تتحرك الستق

قتان متعارفتانو روح اإلنسانأن في فرج وسرور و  إن الشعور «)6(.»روح الكون شق
ة هذا الشعور من شخص آلخر هو عام و الجمال على رغم تفاوت درجات  النس ٕاجمالي 

اعة و المال و لجخضر، علم اینظر: هالة محجوب )1( ا الط اه، دار الوفاء لدن ندرة، قضا ، 2006، 1نشر، االس
.5ص 

ة)2( )، :مراد ه اء الحدیثة، القاهرة، القاهرة، (د. .248، ص2007المعجم الفلسفي، دار ق
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.)3(
)، :عز الدین بن اسماعیل)4( ر العري القاهرة، القاهرة، (د. ة في النقد العري، دار الف هـ، 1421األسس الجمال

.85م، ص 2000
.85، ص1963هـ، 1403، 6منهج الفن اإلسالمي، دار الشروق، بیروت، بیروت، :محمد قطب)5(
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.)6(
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الشخص الواحد یتناوله  انه فتشترك فلقو ه عناصر اإلدراك التقاطه و بجماع  التأثر 
اطني او العقلی ة.وعي التي من تفاعلها اللالشعور ال ة اإلنسان )1(»تتكون الشخص

س فإالواقع أن ثمة بین شخص ختالف في نضرة األشخاص للجمال ل ق
ضا فقد أرجع عز الدین إسماعوعصرعصریئة و شخص، بل بین بیئة و و  اب أ یل أس

ألذواق تختلف من بیئة إلى أخرالجماعات إلى حاسة الذوق، فااالختالف بین األفراد و 
)2(من فرد إلى آخر.و 

(و  ان أنه Kantعرف  عجبُ «) الجمال  متداد العالم دون أن إعلىهو الذ
ا أو  ه ثقاف ع البرهنة عل أنه ال یرقى إلى درجة أننا ال نستط "مفهوم" أ یرقى إلى مستو

مة غ أن الجمال ق ا  م الثیر قابلة للبرهنة والتقنین... و منطق الثة الجمال هو أحد المفاه
مة و ض حالتي تتم ام الق ، و هي الجمألح )3(»الخیر.ال، والح

ة:و الجمالالفرق بین  الجمال
ة، و تعود أصل« ة إلى الیونان الي أو معرفة الشعور عتعني التلقي االنفلمة الجمال
)4(».الساميالرائع و 

إلى دراسة « شیر في معناه التقلید ات" أو "علم الجمال"  ان مصطلح "الجمال
ثیر: "الجمال في إلى أكبر من ذلك  عة"، أما االستعمال الحدیث فینطو الفن أو الطب

ة و  عة التجرة الجمال ة الفن و طب ولوج التعبیر الفني وس ة اإلأنما بداع أو تعني عمل
لیهما معا، و  ه ذلك من الموضوعاتالتذوق أو  )5(.»ما شا

شال عاصي)1( حث جمالي في الفن :م ة و و األدب،  اعة و ااألنواع والمدارس األدب للط تب التجار ة، الم النشر، لفن
.36، ص1970، 2بیروت، بیروت، 

ة في النقد العري، صینظر:)2( .68عز الدین بن اسماعیل، األسس الجمال
اعة و النشر و التوزع، الجزائر، الجزائر، :عبد المالك مرتاض)3( ، 0072نظرة النص األدبي، دار هومة للط

.69ص
یوسف)4( ، عمان، األردن، : عقیل مهد .20ص2008، 1المعنى الجمالي، دار مجدالو
ة الذوق الفني"، ا-التفصیل الجمالي "دراسة في:شاكر عبد الحمید)5( ولوج لمجلس الوطني للثقافة و الفنون س
ت، و  .19، ص1978األدب، الكو
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ات في د« ل ما یتعلتهتم الجمال قا "االاللتها الواسعة  " أAisthesisستت
قدرتنا على اإلحساس  تدخل معه في عالقة بواسطة اإلدراك، إنها تهتم  المحسوس الذ

مجرد حضورها ال غیر اء  اعات الحواس األش )1(»من خالل انط

اعات المفعم أن هذه االنط ة و أ ل تجرة جمال س تش األحاس ل هذه ال تنفصة 
ةاألخیرة عن اللذة  اء.تجاهاالجمال األش

هإن - ة ف ع ه اإلنسان و هي صفة طب شعر  فهم الجمال بواسطة ،الجمال شعور  فهو 
مشاعره إال أن هذا الشعورنمشاعره، إذ ه اإلنسان  اء یدر مرن فالجمال صفة في األش

ان هذا ،رجامدغی ما سب شيء ما، أو موضوع الشعورما تطرقنا ف الجمالي هو شعور 
اختالف األشخاص أنمن شخص إلى آخر أیختلفما و حتى الشخص هذا تقدیر 

.)2(في ذاته تتبدل نظرته من حین آلخر
ال ن اعتماكتشافمستح م قا لها ما هو جمیل وما هو غیر قاعدة  دها للفصل ط

ارة أخجمیل، و  ن اعتماد قاعدة ثابتة و ع م ال  مر ن من خاللها تحدید ما هو محددة 
.)3(ما هو غیر جمیلجمیل و 

ة خالصة، فالجمالي أما صلة الجمیل و « الجمالي فهي فن في الفن غیر الجمال 
عة و  ل ما هو جمیل أالجمیل في الطب ل  ه، فالجمالي هو تحو ح إلى ٕان اتصل  و قب
ة خالصةجمالي بواسطة الفن، و  ات فن انت الجمال .)4(»لذلك 

ات و سؤال المعنى، : يرشیدة تر)1( ة للنشر، تونس، تونس، الجمال ، دار المتوسط م العمیر ، 1تر/ ابراه
.25هـ، ص1430م، 2009

ة، بن :ینظر)2( رب رمضان، فلسفة الجمال في النقد األدبي مصطفى ناصف نموذجا، دیوان المطبوعات الجماع
 ،( نون، الجزائر، (د. .18، ص 2009ع

غل، المدخل إلى علم الجمال، دار :ینظر)3( اعة و النشر، بیروت، عالطه .19، ص1978، 2، لبنانة للط
ات الشعرة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، :خلیل موسى)4( )، سورا، دمشجمال .26، ص 2008، (د.
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ه و  این اآلراء و عل ة لتعدد وت قى متعددة ومتتال النظرات فإن تعارف الجمال ت
اة جمال و فالجمال فطرة فطر هللا  شر فالح اة یتسمعلیها نفوس ال التقلب في الجمال الح
ان، و  ال في یوم آخر. عبر الزمان والم ون جم ال قد ال  ن أن نراه الیوم جم م ما 

ة عند الغرب:لالجمال/ا-3 جمال
ات( ل لها جذور تأصلت منها منذ ) من العدم بEsthétiqueلم تنشأ الجمال

ر الیونانيو القدم ة الف ة و نها شهد على ذلك فلقد واكبت بدا .)1(التارخ 
اس) و قد أورد عدة تعرف)platon(نجد أفالطون  لم ات للجمیل في (محاواتههیب

صحة تعرف،  قطع فیها  ر منها و ستطع أن  قود إلى «نذ الجمیل هو المساعد الذ
.)2(»الخیر

ة في فهم الجمال، و ان أفالطون ینزع نزعة مث«فقد ة عندما ال نزع نزعة موضوع
اء جمال و یلتمس مظاهر هذا الجمال اء، ففي األش اس إلى هو جمالفي األش الق نسبي 

الصورة المجمثل الجمال، و  ون مثال الجمال سو اء للجمالماذا  .)3(»ردة من األش
ة سعى من ورائها إلى فن و  ة مثال عني أن أفالطون نظر إلى الجمال نظرة تجرد هذا 

سامي راق عن عالم مثل.
في أن الجمال یجمع بین الموضوعي و «) یرAristotheنجد تلمیذه أرسطو (و  المطل

استكشافاته  ة  نات الحس قة آن واحد فالجمال الموضوعي یتجلى مع التكو امن الحق لم
نات...  یتأكد بتو في تكلم التكو ة و المطل من المحسوس صعیداته من المادة إلى الماه

.)4(»إلى المثال

)، :رینظ)1( ة، الجزائر، الجزائر، (د. ة في الشعر العري، دیوان المطبوعات الجامع م جمال محمد مرتاض، مفاه
.28، ص1998

ة في النقد العري، ص:عز الدین اسماعیل)2( .80األسس الجمال
.33المرجع نفسه، ص)3(
شناوة، آل واد)4( .28م، ص1212، 1التوزع، عمان، عمان، فلسفة الفن وعلم الجمال، دار صفاء للنشر و :عل
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ع عشر بدأت در  ة القرن السا المجاالت عالقاسات علم الجمال و ففي بدا األخرتها 
علم النفس.ن و و الفنالفلسفة و 

ر–أما في مطلع القرن الثامن عشر  ة فقد سجل مع مطلعه تحوالت أ-عصر التنو ساس
ةفي نظرة اإلنسان للجمال، و  ارات جمال ظهور ت ة، وقد مؤسسة ذلك  على النظرة الذات

اومجارتن" و ي "الكسندر برز في هذا القرن العالم األلمان دعا إلى فیلسوفهو أول جوتلی
للجمال جعل لها ل علم الجمال بذاته عن الفلسفة و استقال نظرات خاصة بها وشرو

س و فروع و  التاسع عشر ذلك وضع حجر األساس األول لهذا العلم، أما في القرنینومقای
احث في فلسفةو  صعب على ال تفي بدراسة محددة القرن العشرن ف ذلك و ،الجمال أن 

ح لك انات الكبیرة الواسعة التي ألنه أص ته خاصة مستمدة من اإلم ر رؤ ل فنان و مف
اة...إلخ ل مجاالت الح حت أمامه في  .)1(أص

قة نظر  ة السا ة بناء على هذا نخلص أن لكل عنصر من العصور الفن ة جمال ة فلسف
العالم تختلف من عنصر إلى آخر.معینة لإلنسان و 

دافید هیوم ( شرة المختلفة «) David Humeیر من في داخل (الروح) ال أن الجمال 
ل إن ة، ألن روح  ة المثال الذات لذا سمیت فلسفة  شر الماد عالم ال سان التي ال ترت

ان الع جماال مختلفا إن  ال ستر ذلك أنه  ع  س في متناول الجم ل حلو مذاقه لكنه ل
ل منا یختلف في نظرته ل ة للحمار أ النس .)2(»لجمالطعم 

عض فمثال الفیلسوف الفرنسي دیررو  عظهم ب نجد أن فالسفة الجمال قد تأثر 
)Darrow (1813-1874 عد من أوائل من عالجوا مسألة الجمال متأثرا الذ

ا بیرا  ما تأثر فالسفة األلمان تأثیرا  لفالسفة الفالسفة اإلنجلیز في القرن الثامن عشر، 
اتهم،  تا انت (و الفرنسیین و  من أكثر المتأثرن Kant (1724-1804ان للفیلسوف 

م الصراف)1( البلد، :أمال حل مي، عمان، وس ة خبراء الكتاب األكاد ، 2012، 1علم الجمال فلسفة و فن، دار البدا
.59ص

یوسف)2( ، ص:عقیل مهد .80المعنى الجمالي، المرجع الساب
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ة  ا و ان لفلسفته صدا ،الفلسفة المثال ا و نجد من بین ها في األدب و نقاده في أورو أمر
انت الفیلسوف من  فلسفة  ي (ادرجاتأثر  - Edgar Allan Poe (1809أالن بو األمر

أن 1852 یر الجمیل المو الذ ه إلى التأمل في قع، و الشعر هو الخل قصد ف الشعر 
ة لنقل صورتها الجمیلة .)1(تجرة ذات

ة عند العرب:-4 الجمال/ الجمال
ة عند العرب نالحانتقلنإاذا و  فهوم لم یتبلور أن هذا المإلى مفهوم الجمال/ الجمال

ه و لم یتخعندهم حتى اآلن و  ة من شأنها تجل ق عاد حق ة عند تعمقه، فالنظرة ذ أ الجمال
نظرة  ه  العرب لم تحض بنظرة متكاملة رغم جهود الفالسفة ألنهم لم یتطرقوا إل

عي أن العري في جاهلیته «)2(مستقلة و طب أخر صورة أو  عرف الجمال  لكنها ان 
ع الناس أو لنقل إنها لم تكن المعرفة  ة الساذجة التي تشترك فیها جم انت المعرفة األول

ة،  یبأدق المعرفة الناتجة عن تأمل و أو بلفالواع .»)3(تر
ة ظهور اإلسالم وقف« إلى منذ بدا سلوك یؤد ارتدادأو انحرافهذا األخیر ضد أ

ة، و نحو انت الفنون من ضمن األمور التي قاومها المسلمون خوفا من مظاهر الجاهل
ا على المجتمع اإلسالمي و أن تؤ  قي للشعر ثر سلب ه خاصة بین مع ذلك  مرت

.)4(»المسلمین
ر في القرآن الكرم في مو  الجمال ذ قا أن لف ات ما تطرقنا سا ثیرة وتحت مسم واضع 

قول عن الجمال هذا الصدد نجد أبو حامد عدیدة و  ل جمأ و«الغزالي  ال علم أن 
حب الجمال، و محبوب عند مدرك ذلك الجمال، و الكن هللا تعالى جمیل  ن الجمال إذا 

حاسة یتناسب الخلقة و  الجالل والعظمة وعلو صفاء اللون أدرك  ان الجمال  صر، إذا  ال

)،:رینظ)1( مي هالل، النقد األدبي، دار الثقافة، بیروت، لبنان، (د. .304،305، ص1973محمد غن
ة في النقد األدبي، صعز الدین :رینظ)2( .109اسماعیل، األسس الجمال
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.)3(
فلسفة علم الجمال عبر العصور، دار اإلعصار العلمي للنشر و التوزع، عمان، األردن، :فداء حسین و حسین)4(

.66هـ، ص1431، 2010، 1
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ة وحسن الصفات و  اطنة من صٕادارة الخیرات... إلى غیر ذلك األخالق و المرت فات ال
حاسة القلب، و  ال محبوب  في العالم إال هو د الغزالي أن ال خیر وال جمال و ؤأدرك 

حر جوده سواء أدرك  رمه و غرفة من  هذا الجمال حسنة من حسنات هللا، وأثر من أثار 
الحواس و  األماكن و ال في الوجود."جماله تعالى ال یتصور له ثان ال في العقول أو 

ة إلى ثالثو )1( قسم المظاهر الجمال سام: جمال أقمن خالل هذا التعرف ندرك أن الغزالي 
الحواس و  القلب و حسي یدرك  العقل.جمال وجداني یدرك  جمال عقلي یدرك 
تور محمد  تاب "النقد األدبي الحدیث" عن مسألة اإلدراك غتكلم الد مي هالل في  ن

اء ما هو جمیل في ذاته و أن هناك «الجمالي حیث یر رة الجمال من األش هو ما یثیر ف
إدراك العالقات ي،عن طر اء الجمیلة في ذاتها ال تحتاج إلى من یتأمل فیها  فاألش

تأمله لها، بل هي جمیلة وجد الناس أم لم یوجدوا یوجد فیها صفة الجمال عن طر
ال في ذاتها ة في متحف "اللوفر" مثال جم تأملها الناس أم یتأملوا حتى لو ،فاللوحات الفن

الناس من هم قصد  ة، و على قلم یرها إنسان و  من قاموا بتجارب در من الخبرة و المدن
حیث  ة في دراسة العالقات  ن أن تثیر فیهم هذه اللوحاتفن رة الجمالم إن منإذ ، ف

عدها آخرون جمیل عدةالمتصور أن ال  ة أو دراسة و أو  ست لهم درا حة، ألنهم ل ها قب
نهم من اإلدراك ال )2(»اليحتم

الفن و عالقة-5 ة  الشعر:الجمال
حیل على « الهما  ان، ف بیران،ال مفهومان أدب ان  إن الفن و الجمال مفهومان فلسف

م  ة من الق ب في الش عا لما ر لها ت ال تأو الهما یرمي إلى معان تتخذ سب ة و  متشع
في المرسل و  أ المستقبل معا، من اكتساب معرفي المتحدث أو الدارس أو القار

األول و  لد ر اآلخروف و قدرة على المثاقفة لد )3(»استعداد فطر

، فداء حسین وحسین : فلسفة علم الجمال عبر العصور ، المرج)1( .68-67صع الساب
مي هاللغمحمد)2( ، ص:ن .296النقد األدبي الحدیث، المرجع الساب
.61نظرة النص األدبي، ص:عبد المالك مرتاض)3(
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تتوفر له شرائ« قدر ما هو خل س وصفا أو تعبیرا عن حاالت شعورة  إن الفن ل
ة أهمها: عند الفنان و أساس التقالید الفنتوفر العقل الخال ه  ة التي انحدرت نضوجه ووع

ه من الماضي و  األعمال ٕاحسٕالمامه إلمام ذوق و إل قته و اس  ة التي س اصرته، عالفن
ة مثل قطعة و  عد التجرة الفن ح  ص امل بین الذات  ة امتزاج  الفني عمل ذلك أن الخل

ر الت ه و الس قى ف ل ذرة من ذراتهي تذوب في قدح الماء فت )1(»تنتشر في 

جمالي  ة التي تستهدف خل ة اإلنسان ائل وٕابداعه و ذلك بواسطة الوسإن الفن هو الفعال
ل صفة،و ،جمیلیرعبطرق التي یتخذها اإلنسان لعمل تالو  إنسان منه فإن الفنان قبل 

ة وناتها، متمیزة بجوهرهاوأذو شخص ة اإنسان عادها و م ونت ختزن تجارب ذات
ف ه في هذا الوجود بین بیئة و ضشخصیته  هو إذ یندفع إلى التعبیر الفني مجتمع، و ل سع

الفعل إلىإنما یند عما یخالجها من ألوان المعاناة و التعبیر عن نفسه و فع 
)2(المشاعرالخواطر و و التماعات

ل من بودلیر و ىهذا ما دعو  ه  حیث ال انت الدعوة إلى استقالل الفن و إل صدقه، 
ما بینها و یتن ة إال عن اقتناع وصدق ف عبر عنها تعبیرا اول الشاعر قض ین نفسه، ثم 

ون مصدر  ال حتى  ة، فال أص ه من جمال مصدره األصالة الفن عل قوتها هو ما تحتو
ا ة القضا ة مثال: تستمد تلك القوة من أهم ة أو الخلق الفنان الجدیر حقا بهذا و «االجتماع

ه  ون لد م یجب أن  في ذات نفسهاالسم العظ ه عما سواه ما هو جوهر ینفرد 
ون هو نفسهو  س إنسان آخر.فضله  )3(الصدق الفني.ه هي األصالة و وهذ»، ول

ي العشماو)1( ة، بیروت، :محمد ز ر المعاصر، دار النهضة العر )، لبنانفلسفة الجمال في الف ، 1980، (د.
.52ص

شال عاصي، الفن و:ینظر)2( .34الجمال، صم
مي هاللغمحمد)3( .307النقد األدبي الحدیث، ص:ن
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)Discoursمفهوم الخطاب: (
لغة:-1

الغة  ة من بینها ما جاء في أساس ال ثیر من المعاجم العر ر الخطاب في  ورد ذ
في قوله مادة ال الكالم، «خطاب لزمخشر ه أحسن الخطاب، وهو المواجهة  خطب: خاط

ة حسنةو  ة خطب الخو .خطب الخطیب خط ثر خّطابها. و اطب خط هذاجمیلة و
ه و  )1(.»خطبتهخطبها، وهذه خط

ة: الخطاب«منظور في قوله البن فظة الخطاب في معجم لسان العربت لوجاء والمخاط
ا، و  ة، وخطا الكالم مخاط ه  ان.مراجعة الكالم، وقد خاط هما یتخاط

ة مصدر الخطیب و  ة، نبر، و خطب الخاطب على الموالخط اسم و اختطب یختطب خطا
ة )2(.»الكالم الخط

ة عند العرب: و  ة مثلالتهذیب، و ثور المسجع نحوه، نالكالم الم«الخط الرسالة التي الخط
ة، و وآخر، و لها أول  اء.رجل خطیب حسن الخط )3(»جمع الخطیب خط

واضع من القرآن الكرم حیث ترددت اثني عشر مرة جاءت لفظة (خطب) في عدة مو 
ِن َال َْمِلُكوَن ِمْنُه ِخَطاًا﴿منها قوله تعالى: َماَواِت َواْألَْرِض َوَما َبْیَنُهَما الرَّْحمَٰ )4(﴾َربِّ السَّ

قدر أحد من خلقه مخاطبته ی أنه ال  امة إال من أذن له منه، و أ عني وم الق ا  قال صوا
حقا.  

وَن َعَلى اْألَْرِض َهْوًنا َوإَِذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهُلوَن َقاُلوا َوِعَاُد الرَّْحَمِن الَِّذیَن َْمشُ ﴿قوله تعالى: و 
مشون على األرض هونا )5(﴾َسَالًما أنهم  سوا متكبرن، و أ ٕاذ عني متواضعین، ل

ا، و خاطبهم الجاهلون ق حا، بل الوا سالما المعنى قالوا طی الما قب ال یردون على الجاهل 

ة، بیروت، لبنان، :الزمخشر)1( الغة، دار الكتب العلم .255، ص1م، ج1998م، 1949، 1أساس ال
.361لسان العرب، ص :بن منظورا)2(
.الصفحة نفسها، المرجع نفسه)3(
أ)4( .37:الن
.63:الفرقان)5(
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ا. وقوله ت الما طی ضا: یردون  َمَة َوَفْصَل اْلِخَطابِ ﴿عالى أ ْ )1(﴾َوَشَدْدَنا ُمْلَكُه َوآَتْیَناُه اْلِح

قوة الحجة في  معنى المحاجة أ صرف الخطاب في علم الخصومات،  ة  ففي هذه اآل
الكالم.

ة و  الخطاب من مبدأ قوامه أن «نجد في معجم المصطلحات األدب یر  التف أنه ینطل
ست نظاما  اك اللغة ل نها الف م ما  ن أن تنفصل على أوجه استخدامها،  م مغلقا: ال 

ة أو في األوضاع  ة الخطاب داخل المادة اللغو ن وضع حیو م من أحداث الواقع، 
. تتوزع نظرات الخطاب بین هذین  ة التي تحدد "معنى" الملفو ة الخارج االجتماع

)2(»القطبین

ن حصره في معنىإذا فالخطاب هو الكالم البین الدال  م ان على مقصود ال  واحد فلقد 
احثین.له تارخ معقد و  االستعالمات المختلفة من قبل مختلف ال حافل 

ا:ـــاصطالح-2
ن حصرها في معنى واحد ألن لها تارخ معقدا  م لمة الخطاب ال  حافل و إن 

سوسیر یناندنشأة مفهوم الخطاب تعود إلى فردی«االستعماالت المختلفة نجد أن 
"Ferdinand de saussireات العامة تاب محاضرات في اللسان )3(»" صاحب 

ح متداوال في مجاالت عدیدة م« ة والفلسفة نها نظرة النقد وعلم االجتماع و وقد أص االلسن
ة األخرو وعلم النفس االجتماعي تعرف سارة . )4(»الكثیر من الحقول المعرف

.20ص، )1(
ة، ت:رون بوأل)2( ة للدراسات النشر و التوزع، بیروت، /امعجم المصطلحات األدب تور محمد حمود، المؤسسة الجامع لد

.478م، ص2012هـ، 1433، 1لبنان، 
حوش)3( ح  ة :را )، و األسلو ة، الجزائر، (د. اجي مختار، عنا .71، ص2006تحلیل الخطاب، جامعة 
ة، بن :عبد المالك مرتاض)4( ة" دیوان المطبوعات الجامع مان ة لقصیدة "أشجان  ، دراسة تشرح ة الخطاب الشعر ، بن

نون،  )ع .09ص)،د ت،(الجزائر، (د.
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أنه  ة محادثة «میلزالخطاب تا الم أو  ار  عن األف لي منس ة تعبیر ش ل عة ش ذات طب
حث...إلخ ة أو رسالة  ة دین ل خط .)1(»في ش

مررها « حمل داللة  ه التماسك واالنسجام  ف شتر ب،  مر ل لغو إن الخطاب تش
ا أ ه عقل الغه معلومة ما، أوالتأثیر ف ه من أجل إ ا أو المرسل إلى مخاط و وجدان

ا، و  ة منظمة لها قسلو ل نسقا أو بن ش م في صیرورتها التالي فهو  واعدها التي تتح
مجموع و  اشرة  الضرورة نتیجة م ست  ة" التي ل تنامیها من أجل إنتاج هذه "الداللة الكل

لة  المش ة أو الصغر ونات الجزئ ارها الم اعت ة التي تقدمها الملفوضات  الدالالت الجزئ
)2(»للخطاب

الت وأهمها الجملة، و  تم تحدید الخطاب في الغالب بناء على جملة من المقا
اره: ع للجمل«اعت ة تتألف من تتا اره ملفوظا فهو و )3(»وحدة لسان ة منسجمة «اعت متتال

.)4(»من الملفوظات

و فسر هذا التعرف حسب منظور س لساني إلى ثالث مالحظات هامة: -و

فرض 1 ة الت/ إن الخطاب  ة بین مجموعة من الملفوظات تعالقا یتم بواسطة الفعال لفظ
بینها، وذلك و  ة سلفا وأن علینا أن نر ارها مبن من أن انطالقاهذه األخیرة ال یجب اعت

ون منعزال عن غیره، أنه یدخل معها في عالقات علینا تحدید  ن أن  م ال  ملفو أ
فتها. معناها ووظ

غول، :سارة میلز)1( عث، قسنطینة، منشورات مخبر الترجمة في األدب و الخطاب، تر/ یوسف  عة ال ات، مط اللسان
 ،( .01، ص2004الجزائر، (د.

ال)2( الغة و :محمد مش .161، ص2014، 1الخطاب، منشورات االختالف، الجزائر، الجزائر، ال
في "نماذج من مسرح توفس:ینظر)3( في نظرة النحو الوظ م"، دار مجدالوعیدة زغد، تحلیل الخطاب الحوار الح ی

.42، ص2014، 1التوزع، عمان، األردن، للنشر و 
قطین)4( ضاء، المغرب، بیروت، لبنان، :سعید  ز الثقافي العري، الدار الب ، 2005، 4تحلیل الخطاب الروائي، المر

.24ص
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ع السا2 في الزمن / لكن الطا ة مستمرة: إنه یجر ضا عمل ا فالخطاب هو أ اف س  ل ب
ذاته من خالل ال س داخل الملفو ل موجه ینع المحمول.. ش ةعالقات الموضوع  بن

...و  ح االنتقال من حالة إلى أخر الت تت ع تحو تتا ذا یتجلى الخطاب  ه
أخذ / و 3 وجه إنه  أ ع ال یتم  ع أخیرا إن التتا عا التصاعد في اتجاه هدف ما، و طا ت

ة. لذلك تغدو للخطاب فعال قصد
قة المالحظات السا فعل منسجم إال من خالل ترا الخطاب  .)1(إذن ال یتحق
فرق بینهما و هناك  النص فهناك من ال  ة لعالقة الخطاب  النس أن أما  من یر

وك (من النص و أعم الخطاب أشمل و  میز بین Guy Gookهذا الصدد نجد "غا  (
عد الخطاب امتدادات للغة یدرك على أنالخطاب و  ة" و النص إذ  لها موحدة و ها دالل

معزل عن غرض و « ل  االعتماد على الش ة تفسر  أما النص عنده فهو امتدادات لغو
ونهما امتداد لساني لكن  ان في  شتر ال من الخطاب والنص  أن  اق" فهو یر الس

لها غرض و االفرق بینهما أن  ة أ ل لخطاب وحدة تواصل داللة، بینما النص هو ش
اقه ه س اقه بتغییر آخر الخطاب هو نص مضاف إل معزول عن س )2(»لغو

عناصر ثالث: و  إال  أن الخطاب ال یتحق وك" یر منه نخلص إلى أن "غا
حدث التواصل اللغوضحالخطاب، و ، والمخاَطبالمخاِطب،  الذور هذه العناصر 

الم أو الرسالة. اق  حدد س
فرق بین النص و بینما نج عتمد على الوظائف الخد محمد مفتاح ال  الهما  طاب ف

وظائف متعددة«التواصل و  المي ذ )3(»فالخطاب إذن مدونَّة حدث 

قطین، تحلیل الخطاب الروائي،ینظر: )1( .24صسعید 
.47سعیدة زغیدة، تحلیل الخطاب الروائي، ص)2(
)3( ، ةمحمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعر ز الثقافيإستراتیج ضاء، المغرب، التناص،المر ، 3العري، الدار الب

.120، ص1992



اضبطل األول الفص ت   املصط

17

الخطاب عند الغرب:-3
ان دائما  بیًرا، فقد  ا  ة تشع ة الغر ة واألدب لقد نال مفهوم الخطاب في الدراسات اللسان

ه العدید من الدارسین على أنه إ موضوع  ذلك «هتمام اللسانیین في دراساتهم، فقد نظر إل
الموجه إلى الغیر بإفهامه قصدا معینا احث و )1(.»الملفو (قیوم) الذعلى رأسهم ال

من إ حت معهودة منذ (سوسنطل ة التي أص اللغة و الثنائ الكالم و ترتكز في یر) أ
فه على نظرته إلى اللغة بوصفها النظام السا على الخطاب فهي موجودة تصن ب

مزنجد أن مصطلح الخطاب ورد ألول مرة عندو «)2(القوة )Haymaze(«)3(ها

ینو ( عوض الكالم عند دMancinoوقدحددمان اره مفهوما  اعت سوسیر ) الخطاب 
ستخلص من ذلك أن الجملة ال تدخل في إطار اللسان ولكنها تنتمي رض اللسان، و عاو 
اءإل ة و الذ ان هارس ()4(ى الكالم مؤول الفاعل الخطاب Harrisفإن  مجموعة «) یر

بینهما عالقات معینة خاضعة لجملة من  ات تر موجبها جمل في متوال القواعد، تنظم 
فست ()5(»الخطاب احث الفرنسي إمیل بن قدم تعرفا آخر E.Benvenisteفإن ال  (

ات التواصل ة من آل ل آل ش ل  طو عتبره ملفو .)6(للخطاب إذ 

فست و  عد الخطاب مجموعة من الملفوظات خاضعا لنظام اللغة بینما بن منه فإن هارس 
قف عند حدود ال بل أعطى األال  ة للغة. و ملفو فة التواصل ة للوظ شل ولو ذلك نجد م

ة في قوله  عد الخطاب مجرد لع ه "نظام الخطاب"  تا و في  س إال «فو إن الخطاب ل

ظافر الشهیر)1( ة:عبد الهاد .36الخطاب، صإستراتیج
.37، ص:المرجعنفسه ینظر)2(
.37المرجع نفسه، ص)3(
.81صم.س،تحلیل الخطاب، :عبد القادر شرشال)4(
.19الخطاب، ص:سارة میلز)5(
نفسها.، الصفحة المرجع نفسهسارة میلز، :ینظر)6(
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ة، ة، و لع ة قراءة في الحالة الثان ة في الحالة األولى، ولع تا ة  ادل في الحالة لع ة ت لع
)1(»إذن في واقعة الحيالثالثة... فالخطاب یلغي نفسه 

العرب:االخطاب عند -4

الخطاب في الثقافة العرّة في عّدة ماورد لف غ مواضع  ص ورد في القرآن الكرم 
عتبر لدیهم األرضّة التي متعددة  ه النحاة واألصولیین بدالالت متنوعة إذ  ما تطرق إل

حثهم ان محور  )2(.استقامت أعمالهم علیها بل 

حاثهم في تفسیر اطرادمصطلح الخطاب ورد «نجد أن  ه دارت أ عند األصولیین إذ عل
درجاته وصار یدل عندهم على تمحورت دراستهم في خطاب القرآن و الخطاب اإللهي و 

فهم ف ه الكالم لمن  نتقل من الداللة عند الحدث المجرد من الزمن إلى الداللة إتوج
ة، وصار مرادفا للكالماأل .)3(»سم

 ، ه األمد مفهومه الحدیث ما ذهب إل ولعل أقرب تعرفات األصولیین مالمسة للخطاب 
ة إذ  ام الشرع األح أن التعرف هو منطل عد أن وعى  "فقد عرف الخطاب تعرف بینا، 

انه  ه إفهام من هو «یر ه المقصود  المتواضع عل لفهمه" بید أنه یخرج في ئمتهیاللف
استعمالها في الخطاب ة، إذ ال یتعّد  )4(»تعرفه هذا العالمات غیر اللغو

ة ففي  ة الغر المدارس اللسان ظل المثاقفة الحادثة «أما النقاد العرب المحدثون فقد تأثروا 
ب)، وقع سماهو خر الغري "ظهر مصطلح الخطاب، و مع اآل من مادة (خ  مشت

و)1( شیل فو ر، (د:م ه، دار التنو .27م، ص1970)، .نظام الخطاب، تر/ محمد سب
ة، دار الكتاب الجدیدة، بیروت، لبنان، :رینظ)2( ة تداول ة الخطاب، مقارنة لغو ، استراتیج ظافر الشهیر عبد الهاد

.36ص35، ص1
شار)3( م  ش :ابراه من فلسطین" لمحمود درو ات النص، قصیدة "عاش من منظور لسان جا، ذمو نالخطاب الشعر

ستار، مخطوطة  رة، الجزائر، ضجامعة محمد خ،ماج س .  29، ص2009- 2008ر 

ظافر الشهیر)4( ة الخطاب، ص: عبد الهاد .36استراتیج
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الغري  حمل داللة المصطلح النقد العري الحدیث ل ر النقد اعتماده من قبل الف
)Discours(«)1(.

ارها وحدات  اعت ن تحلیلها  م أنه سلسلة من الملفوظات التي  عرفه " أما صالح بلعید ف
العالقات بین الجمل خاضعةأعلى من الجملة تكون  ض ة لنظام  اق العالقات الس أ

ة و  یبي الداللي للنص أو سلسلة و النص النظام المعجمي الداللي أو التر ذلك عن طر
قوم بین  ببرهان لغو ة التي تتجلى في الشفرة التي ترت ة اإلستعداد العالقات المنطق

)2(عدة أطراف في ظروف محددة

ه "الخطاب و عبد الواسونجد  تا في  صل في الخطاب هو األ«أن یرالنص" ع حمیر
ارة الكالم الحاسم، أو المعبر عن إرادة الحسم أو لنقل: إنه نظام القول العقلي الفاصل  ع

ات و بین ال الّدلیل، أو على وضوح الحجة و البرهان أو خصوم بوصفه القائم على اإلث
اإلقناع صفة الكالم أو النظام التكلم الجا )3(.»التأثیرو مع لشرو

الخطاب األدبياعالقة -5 :الجمال 
الكالم ، یبدعه اإلدب هاأل« ألفاو بناء جمالي  جسده  نسان في القطاع العقالني و

ة  ة في مفرداتها وتراكیبها ومضامینها المعنو حائ ة إ صفات فن یر)4(»اللغة المتصفة 
تاب " نظ ك في  ل ه و دبي موضوع جمالي ناتج عن إن العمل األ«األدب " رةرن

ة  )5(»تجرة جمال

، :عبد القادر شرشال)1( ا النص، اتحاد الكتاب العرب دمش )، سوراتحلیل الخطاب األدبي و قضا ، 2006، (د.
.23ص

اعة و النشر، الجزائر، :صالح بلعید)2( ال، دار هومة للط ة، ص ق .192، ص2009، 5دروس في اللسانسات التطب
ة والنشر و التوزع، ، مجد "الخطاب و النص "المفهوم، العالقة، السلطة:عبد الواسع حمیر)3( المؤسسات الجامع

.15، ص1989، 1لبنان، ،بیروت
شال عاصي )4( ، ص :م .75الفن والجمال ، المرجع الساب
ك )5( ل ة ، للدراسات والنشر :رنیهو حي ، مراجعة حسام الخطیب ، المؤسسة العر نظرة االدب ، تر/ محي الدین ص

 ،( ..254، ص 1987، بیروت ، لبنان، ( د 
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نور الدین السد أن  لغةالخطاب األ«ما یر أن صانع )1(»من لغةدبي هو خل أ
عث فیهاأل من لغة موجودة فی .دبيا لغة ولیدة ، وهي لغة الخطاب األدب ینطل

ة اللغة في أنها ب األ«وتكمن أهم تتجلى ساسي في بناء القصیدة في قاعدتهاالمر
ة التي تتحد فیها مجموعة من العناصر  قرة الشعرة ومن لبناتها تتبنى المعارف الفن الع

ما بینها إلال )2(»بداعها متعاضدة والمتالئمة ف

انت او ة شعرة  ات األدب ات إن لغة الخطا نثرة تتمیز عن لغة الخطا
فقد یذهب مبدعها  ما إلحاطتهاالمستعملة في التواصل العاد ه  عض الغموض والتمو ب
ة جمیلة . انها ال تخلو من سمات وخصائص لغو

ل الخطاب األدبي لقد حدد ج سون ستة عناصر تش افة وظائف وهذه األاك خیرة تغطي 
فة األ ما بینها الوظ ة ، فلقد وجد اللغة ف ة التي من ن السمة األأدب جلها وجد النص أساس

اق ، الشفرة ، والتي میز فیها :االتصالهي  )3(المرسل ، القناة ، الس

ة في العمل األ«ومنه فان ست مسألة شعر ونثر المسألة الجمال نما هي مسألة إدبي ل
قدر ما تتكاثف هذه ل على حد سواء ، و ة في وحدة المضمون والش ة الفن ة الجمال الفن

ال في العمل األ وش قترب هذا العمل من دائرة الفنو محتو ن الجمیلة لیتوجها عن دبي ، 
)4(»...اكتماله

حقن اإلإذن فإ الهما  الجمال متأصال في والمضمون ف ة في حساس  قان المسألة الجمال
.اإلبداعيالعمل 

اعة والنشر ، :نور الدین السد )1( ة وتحلیل الخطاب ، دراسة في النقد العري الحدیث ، دار هومة للط األسلو
.11، ص 2، ج 2010الجزائر ، الجزائر ، 

ا ، :قاسم عدنان )2( ة للنشر والتوزع واإلعالن ، لیب .6،ص 1، ج 1881لغة الشعر العري ، المنشأة الشعب
ة ، القاهرة ، مصر ، ( د )3( ه وآخرون ، دار المعارف االسالم م خورش ان ، اللغة والخطاب ، تر/ ابراه ینظر :عمراو

.4) ص 
شال عاصي )4( .4الفن والجمال ، ص : م
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:دبياألالخطا-أ

ثیر من أأ ح للخطاب األدبي صًدا واسًعا لد اء الحداثة فص حدد د سون  نجد جاك
أ فة الشعرة للكالم «نه مفهوم الخطاب  ه الوظ )1(»نص تغلبت ف

حها بداخلها وال «نه أدبيعرف عبد المالك مرتاض الخطاب األ حجرة مغلقة ومفات
ن فتح هذه الحجرة نتیجة لذلك  ه الوضع من إم ال من داخلها ، وعلى الرغم مما یبدو عل

مناص من التلطف نه المناص من دراسة النص دراسة جادة ، وٕاذ ال إف،االستحالة
اب لنشاهد ما بداخل هذه الحجرة السحرة  المفتاح ، ونفتح ال والتجلد والتشبث لنفسك 

ة  )2(»العجی

نین منهافلغة الخطاب األ متلكها اال المتم ة ،دبي ال  ة وصع ال تكتفي «فهي لغة عص
ذلك تهدف إلى الن تقرر وتعأ )3(.»قناعه إ و ثیر في اتجاه القارتأبر عما تقول ولكنها 

میز الخطاب األ ح وعدم التصرح ، لذا نجد نومنه فان ما  ور الدین السد دبي هو التلم
أخأ«ن الخطاب أیر عد انجازه للغة ، و النظام الذخذ انسجامه وفذ استقراره 

أ حق انه ، و انزاحه ، وال یؤتى له عدو دبیته ظ له عن مألوف القول دون بتحقی
للخطاب األةصنع حق ة ، وهذا ما  ة ، فن الغ رسالته الدالل نه من ا م دبي تأثیره ، و

ض علیها دون عناء  ن الق م ست داللة عارة  )4(»غیر ان داللة الخطاب االدبي ل

ه فإ ه ن الخطاب األوعل وهذا ماذهب ال (رتشارد دبي یختلف عن الخطاب العاد
اغة مقصودة لذاتها ، ولغته تتمیز الخطاب األ«ن لى أإrachrdwagner)فاغنر دبي ص

ة وتحلیل :لدین السد نور ا)1( .11، صالخطاباالسلو
فة " ، ص :عبد المالك مرتاض )2( ل"محمد العید ال خل ال ة " این ل ة تف ائ م .70دراسة س
ر العري ، :الدین اسماعیل عز)3( ، ص 2002، القاهرة ، مصر ، 18االدب وفنونه " دراسة ونقد " ، دار الف
20.

ة وتحلیل الخطاب : األنور الدین السد )4( .74صسلو
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ألعن لغة الخطاب معطى جوهر او النفعي  لحدث صل نشأة اأنه مرتالعاد
لتا الحالتین :  ة اللساني في  تس اسات م من مجموعة انع فبینما ینشأ الكالم العاد

الخطاب األالمران والملكة  )1(»دبي صوغ  للغة عن وعي وادراك ، نر

أدیب تختلف ومنه فان لغة األ ستخدمها األدیب  سلوب فني عن لغة الشخص العاد
ما ان  ولو «راقي  یب الس التر ان لطالقة الخطاب عالقة  لما  جي األدیب والفنان ، ف

هأدیب األ ان خطا ا والتعبیر عنها  قا في فهم القضا ا كثر تدأو الفنان طل ا فقا وانس
)2(»سواء في الحدیث او العمل الفني 

رة المؤلف ، الخطاب األ«ومنه فان  دبي نوع من النظام الشمسي الكاشف عن ف
)3(.»هو الجذر الروحي لكل تفاصیل العمل التي تحلل  وتفسر 

ه الكثیر من الدااعتمددبي ن الخطاب األإذا فإ في تحدید فاختلفوارسین عل
اتها المتعدالنصوص األ ة وفهمها والكشف عن بن ة التي تتخلله.دب م الجمال دة والق

:الخطاب الشعر-ب

ارها مادة إ اعت ستلزم الحدیث عن اللغة  ن الحدیث عن مفهوم الخطاب الشعر
ما  فتعود جذور مصطلح الخطاب الى «نها مفتاح الولوج الى عوالمه  إالشعر وجوهره 

ستعملها الفرد للتعبیر عن  اللغة والكالم ، فاللغة عموما نظام من الرموز  عنصر
یتو اغر  فرد )4(»ه المتكلم الى شخص یدعى المخاطب جه اضه ، والكالم انجاز لغو

.17، ص نور الدین السد : المرجع الساب)1(
ه )2( ة الخطاب ، دار الفارس للنشر والتوزع ، عمان ، االردن ، : ،سمیر شرف اسیت ولوج ، 2002، 1اللغة وس

.21ص 
ح بوحوش )3( ة وتحلیل الخطاب ، ص :را .35االسلو
، ص :عبد القادر شرسال)4( اه ، المرجع الساب .11تحلیل الخطاب االدبي وقضا
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األینتج الخطاب رسالة لغو فة من المتكلم الى المتلقي او  الخطاب هو «ن إحر
ارهم ا غة التي نتلقى بها اف ارنا الى االخرن والص غة التي نختارها لتوصیل اف )1(»لص

ل «عد الخطاب الشعر ش فرغ نفسه في قالب نظام اصطالحي  خطاب لغو
انت  ة مهما  س من هناك رسالة تتضمن عناصر مرجع ة اتصال ، ول الضرورة عمل

القوة التعبیرة  )2(»الرسالة مشحونة 

قدر ماهي وال یتأتى هذا اال من خالل اسلوب فني راقي  ة  ة فن ، فاللغة في الشعر غا
فنا  معنى وتخل .وسیلة تؤد

اره إ«لنجد  اعت فة الشعرة للكالم انطالقا من تحدید االسلوب  حدد الوظ سون  ن جاك
ا ، والحدث اللساني ح عده حدثا لسان ة الخطاب وذلك  ل بن ش ا  سب معطى لسان

فة ، وهما  قیتین في الوظ یب عملیتین متواصلتین للزمن ومتطا سون هو تر ارجاك اخت
عضالكالم أل قتضي  ا  ی ه لها تر ی ما تر ه دواته التعبیر من الرصید المعجمي للغة ، 

عضه األخر سبل التصرف في  )3(»االستعمالقوانین النحو ، وتسمح ب

عبد المالك مرتاض  هذا الصدد یر ل أ«و في مذهبنا هو  بداع إن الخطاب الشعر
ل ابداع أ دبي بلغ الحد أدبي بلغ الحد المقبول  ، ونال اعجاب اكثر من ناقد ، ا

)4(»دنى من اجماع الناس على جودته ... إلخالمقبول ونال الحد األ

ا لغو خطا ااإذن الخطاب الشعر ة تحید بداللة اللغة الحقلعتمد على الخ ة والرؤ ق
حاءات غیر م معاني جدیدة وا ة.لوفأعما وضعت لها أصال لتشحنها 

، ص :سمیر شرف )1( ة الخطاب ، المرجع الساب ولوج ه ، اللغة وس .15اسیت
، منشورات الهیئة العامة السورة :ل محمد عبدو فلف)2( للشعر ، مقارات في النضرة والتطبی یل اللغو في التش

، سورا ،  16-15، ص 2013، 6للكتاب وزارة الثقافة ، دمش
ة وتحلیل الخطاب ، ص :نور الدین السد )3( 15االسلو
ة " ، ص :عبد المالك مرتاض )4( مان للقصیدة ، " أشجان  ة الخطاب الشعر .23بن
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قاع ات اإل أوال: جمال

یل اإل-1 قاعي الخارجي :التش

ة إ ة والداخل ة الخارج ش الشعرة تقوم على األسس الصوت ن تجرة محمود درو
الشعر العري ، حیث القوانینحسب  على مجموعة من تأسستالشعرة التي تض

حور واأل م معتبر من اال عض المظاهر لقوافي إضافة الىوزان المعروفة ، وعلى 
ة التي اإل ة الداخل ة الحروفعلى دور تأسستقاع ا من الناح في إثراء التجرة  داخل

ة وقد ة للشعر الفت«الصوت قاع ة اال ة المؤثر وصعود میزت البن الغنائ لسطیني المقاوم 
التهاالنغم وتمیزت  لموجب بینالتحول الدائم والتفجر الداللي المستمر ، وتفاعل اتش

الملتهب ة لثورة الشعب الف، والحالة الالنشید الشعر ة المتوث ومنه فإن ) 1(»لسطینينضال
قاع  لاإل ش غي لهمنحى مستقال خارجال  وما ین صدر ،الخطاب الشعر وانما 

المتكامالً  الشاعرالخطاب  قاع«)2(فعل القوة الناظمة لد ّ هوفاإل سالمة الوزن وأ
ه إخالل  قى الشعرإخالل  الوزن  إ)3(»موس قاع  اإل اطاً اذن  یرت عد ومطلقاً رت إذ 

ه في بناء  ستهان  قاع عنصرا جوهرا ال  قاع ، ومنه فان اإل األداة التي یتحدد بها اإل
قاع ،الطرح الشعر  اإل عرف  خطاب الشاعر وهذا ما  ة تساهم في ض ة صوت فهو بن

ة: یتجلى في الوزن /القاف الخارجي الذ

ة ،  عبد الخال-1 ة اآلداب الجامعة االسالم ل ة في الشعر الفلسطیني المقاوم ، مجلة  قاع یل اال محمد العف: تش
.1، مجلد التاسع،ص2001غزة فلسطین ،

2 ،1 ة في شعر ابي تمام ، عالم الكتب الحدیث ن عمان ـاالردن ، قاع ة اإل 2-ینظر : رشید شعالل ، البن

.24،ص2011
ة في الشعر الفلسطیني المقاوم ، ص4. قاع یل اإل التش : محمد العفة 3-عبد الخال
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الوزن:أ)

أیث / الو الثقل والخفة ، وقال اللّ «الوزن في اللغة هو  شيء مثله ،  وزان زُن ثقل  شيء 
عُد زْ الدراهم ومثله الرَ  وَعَد  دة والوزن : المثقال ، وجمعها وعا عدً ن ، وزنه وزنا وزنه ، 

)1(»وزانٌ أ

احثون على أصطالحا : فأما ا قاع خاضعلیجمع ال وهذا ما یجعل منه  لقواعدنه إ
نمطا خاصا في الواقع

عض األو  ا ب ة لهاوزان التيهذه القواعد تنتهي غال عضرتا ح مالزمه ب ص ات ف المستو
قاع رتیب  اته،على أل إ ه الشعراء الوزن هو صورة الكالم او «)2(حد مستو سم لذ

غ ون یرها الصورة التي  ه، فال شعرال  ال وزن عند القدماء الكالم شعرا، وهو خاص 
ه نمیز الخطأ من الصواب في مجال الشعر  اللغة ، )3(»،  ووزن الشعر مرت

ا حروفها وحر حدد إف لماته  س زمانه ، و ق قاتها  قاع قاعه ، وهذا اإل ع مستمد من إ
اتها من شدة ورخاوة حروفها ، من جرس مصوتاها من ،اللغة من طول وقصر  حر

اللغ طة  ة الوزن مرت ح أهم قى التي رسمها أهلها وتص مضي الموس ة نفسها من خالل 
قاعي.الشاعر في إ )4(بداعه اال

ر للنشر والتوزع ، بیروت ،لبنان،(د-1 ، دار الف : تاج العروس ،من جوهر القاموس، تج علي شیر - مرتض الزبد
.571، ص12مج1994)، 

قى ،دار :ینظر -2 قاع في الشعر العري بین اللغة والموس ات ، نظرة اال ان ،الجزائر مصطفى حر االفاق ، عین بن
.52-51،ص2000،
ة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزع، الجزائر ،:عبد الرحمان تبرماسین-3 قاع ة اال ، 1البن

.86، ص2003
ا لالساتذة بوزرعة ، الجزائر ،ع3، 2001، ص20. ة العل ة المدرس م العر 4-ینظر : احمد بلحوث ، مخبر علم تعل
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"حازم القرطاجني" في الوزن  ة أزمنةفي ن تكون المقادیر المقفاة تتساوأ«یر متساو
نات والترتیب  ات والس مفهوم حازم )1(»التفاقها في عدد الحر ومعنى هذا ان الوزن 

فا  غدو رد قاعالقرطاجني  اسا التألیفم في الن الزمن عنصر مهَّ لإل عد مق قى و لموس
له.

شوقد نظم  حور مختلفة » ال تعتذر مما فعلت«في دیوانه محمود درو قصائد على 
حر الكامل والرجز.واعتمد في نماذج من قصائده على ال

ا عنوانها عنوانا الدیوان "التعتذر عمّ اختیرعتذر مما فعلت " وهي قصیدة التي قصیدة "الت
بفعلت" وهي نزوع متواصل الى الحرة  اشر وت...، جاءت بخطاب ونداء الى شوق م م

التكغتهحمل شدة واقتضاب وتتحرك ص لم المفرد وضمیر المخاطب بین ضمیر
ب.الغائ

وعدم االستسالم: وتحمل هذه القصیدة دعوة الى الصمود ورفع التحد

قول الشاعر فیها:

أقول في –ا فعلت التعتذر عمّ 

أقول في–التعتذر عمما فعلت 

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

مستفعلنمستفعلن متعل متف

،1981،ص263. 2 اء ، دار المغرب اإلسالمي ،بیروت ،لبنان ، : منهاج البلغاء وسراج االد 1-الحازم القرطاجني 
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.أقول أل الشخصي:سّر خر

.أقول أل ششخصیي: خر سرر

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

عل مستعل متعل متفعل مست

ة لها مرئ راتك  ها هي ذ

للها مرئیتن راتك  ها هي ذ

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

)1(عل متعل متفعل مستعل مستفعلن

ارة عن O/O//Oَلْن(/ا فعلت" وتفعیلة ُمْستْفعِ مّ تعتذر عالهذه القصیدة " اتخذت ) وهي ع
حر الرجز وسمي بهذا  هذا تنسب القصیدة الى  عدهما وتد مجموع و فین   سببین خف

حور الشعر تغیراً ألنهاالسم  الناقة الرجزاء التي یاً طرواضاكثر  ان  ها ، رتعش فخذف
قوم  ستعمل العرب منه المشطور الذ ه الراجز وقیل الن اكثر ما  على ثالثة أجزاء فش

ه اإل ید تشد إحد قىبل الذ حور الموحدة أفی حر الرجز من ال على ثالثة قوائم ، و
ة  حور الصاف حور السهلة : ال عد من ال ما  ررة  حور ذات التفعیلة الواحدة الم وهي ال

)2(النظم.

3، 2004،  ص22. اعة والنشر ،  س للط ش : ال تعتذر عما فعلت ، را 1-محمود درو

، 2003،ص 45. 2 2-حسین ابو النجا ، اوزان الشعر العري ، درا مدني ، الجزائر ، الجزائر،
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الته هي  :وتفع

نْ لُ عِ فْ تَ سْ مُ نْ لُ عِ فْ تَ سْ مُ نْ لُ عِ فْ تَ سْ مُ 

ثیر عن إ ة ن الحدیث عن الشعر العري المعاصر یختلف  م من ناح الشعر العري القد
ة) التي ناداعتمادوزان وهذا من خالل األ حور الجدیدة (الصاف عض الشعراء على ال

حور ذهيعر الحر والمقصود بها بها أصحاب الش الواحدة ات السطر والواحد والتفعیلة ال
ل سطر افي  شعر التفعیلةلهذا،تقر قا الشعر أ«(نظام السطر) سمى  ما موس

ة للشاعر..(التفعیلة ) ن شعر التفعیلة یتخلص من عیوب ما أ.فتخضع للحالة النفس
ة  لمات قد تجلب للوزن او القاف من  السطر الشعریخضع طولألنهالشعر العمود

الشعر الحر، حیث )1(»للمعنى والیخضع المعنى لطول السطر لهذا سمى شعر التفعیلة 
الت وهذا األخیرة ال یتقید عدد معین من التفع ق« شاعر التفعیلة  على حال ى الت

حور التي  الحذف رهاعتیمنها وانما تتألفوصورة واحدة في ال أوالزادة أوالتغیر 
ین المتحرك منها مصطلح "الزحافات" )2(»تس عرف  طرأ علیها  وهذا التغیر  الذ

حر  یدخل على "تفعیلة "  ان الزحاف الذ العودة الى نص القصیدة الشعرة نالح و
الرجز هو :

ح التفعیلة ( مالخبن : وهو حذف « )نْ لُ عِ تفْ سْ )بدل (مُ نْ فعلَ تُ الثاني الساكن فتص

ح التفعیلة (حذفالطي : وهو  ع الساكن فتص )لنْ عِ فْ تَ سْ ) بدل من (مُ ُمَتْفِعُلنْ الرا

مان للنشر والتوزع ،-1 ة في الشعر العري ، دار العلم واال قاع ة اال ز ابو السعود سالمة ابو السعود : البن مر
.103،ص2010)، - ،(ددوسوق ، مصر

اعة والنشر، بیروت ، لبنان ،(د- ة للط ة ،دار النهضة العر :علم العروض والقاف 2-عبد العزز عتی

.  30،ص7198)،
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ح التفعیلة من (مُ الخبل : وهو إجتماع ) تصیر لنْ عِ فْ تَ سْ الخبن والطي  في التفعیلة فتص
)1(» تحرك التاء) بنْ لَ عَ تَ ي (مُ عد الخبن والط

قول "في بیت امي" " علوالشاعر نضم قصیدة حر اذ  :فیهاى نفس ال

في بیت امي صورتي ترنوا إلي

ممي صورتي ترنوا إلیيفي بیتأ

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

مستفعلنمستفعلنمستفعلن  م

وال تكف عن السؤال

وال تكفف عنسوسوالي

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

تعل متفعل مستعل مس

في ، أنا ؟أأ اض نت ،

في ، أنا ؟أأ اض نت ،

//O//O/O/O//O

:المرجع نفسه ،ص43-42. عبد العزز عتی -1
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)1(مستعلتعل متفعل

حر ال جز في هذه القصیدة هي الطي والجبن.ر والتغیرات التي تطرأ على تفعیلة 

ة بین الذات في صورتها األولى وصورتها  ز الشاعر في هذه القصیدة على مفارقة قاس یر
ه وفي هذا انفصام على  حن إل اب و عود الى الزمن الماضي في زمن الش الحاضرة ف

ذات الشاعر )2(.مستو

ة في وجدانه  رات الح عبر من خاللها الشاعر عن الذ اما في قصیدة "إن عدت وحدك" 
حلم بإ، فإن سترجاعها ومعاودتها من جدید.ه 

ة وهي متفاعلن(/// ) وهي O//Oوقد اتخذت هذه القصیدة "ان  عدت وحدك" تفعیلة أساس
ارة عن فاصلة صغر هذا تنسب القصیدة إع حر الكامل وو لى ووتد مجموع و زنه ال

حور الشعر متفاعلنمتفاعلنمتفاعلن وسمي اته فهو اكثر  امال لتكامل حر حر  هذا ال
ة ،  ة (الكامل) «حر مي یجعل الشاعر أوفر حظا في ولعل التسم راجعة إلى أساس 

قاعف إضالتعبیر عن غرضه ، أ ة في اال ه من انسجام ورت )3(»لى ذلك ما یتسم 

"إن عدت وحدك".هذه القصیدةقول الشاعر في 

ن عدت وحدك ،قل لنفسكإ

ن عدت وحدك ،قل لنفسك إ

/O/O/O////O//O//

ش :التعتذر عما فعلت ،ص23. 1-محمود درو

ة ،ص43-42. علم العروض والقاف : 2-عبد العزز عتی

ة في شعر ابي تمام ،ص61. قاع ة اال 3-رشید شعالل : البن
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متفاعلنمتفاعلن مت

غیر المنفى مالحمه و.....

غییر لمنفى مالحمه و

/0//0/0/O//0///O

فاعلنمتفاعلنمتفا

فجع أبو تمام قبلك ألم 

فجع أبو تممام قبلك ألم 

//O/O/O//O/O/0//O//

)1(علن متفاعلنمتفاعلن مت

ین الثاني المتحرك «اإلضماروالزحافات التي دخلت على هذه التفعیلة (متفاعلن)  وهو تس
تتحول التفعیلة من مُ )2(»في متفاعلن  ) O/O//O(/إلى) O//O(///نْ لُ اعِ فَ تَ أ

حث اإل حر في قصیدة "في القدس " ففي هذه القصیدة ی ضا هذا ال رر أ ضمار وقد 
ل االتجاهات واالزمنة  انتمائهتالشاعر عن وطنه في  قي لوطنه .حقی الحق

قول الشاعر:

مفي القدس أ  عني داخل الّسور القد

ش ،التعتذر عما فعلت ،ص31. 1محمود درو

ة ،ص9. والقاف : علم العروض 2عبد العزز عتی



في  دیوان " ال تعتذر عّما فعلت "مواطن الجمال. الفصل الثاني 

33

مور فلقدس أعني داخل سس لقد

/O/O//O/O/O//O/0/O//O/

ممتفاعلنمتفاعلنمتفاعلن

رأسیر من زمن إ ال ذ لى زمن 

رأسیر من زمنن إ ال ذ لى زمنن 

//O//O///O//O///O//O/O/O/O

تفاعلن متفاعلنمتفاعلنمتفا

قتسمون تصوّ  اء هناك  ني ، فإن األنب

قتسمون تصوّ  اء هناك  ني ،فإنن ألنب

//O/0/O//O/0/0//0/0/0//0/0/0/

)1(علن متفاعلنمتفاعلنمتفاعلنمتفاع

االضمار  والزحافات التي دخلت على هذه التفعیلة (متفاعلن) االضمار ، فتصیر 
(متفاعلن)

ة في الشعر تتجسد في  ضا جمال ة أ مةإن للقاف االشتراك مع الق ة التي تحققها  ق الموس
.الوزن 

ش : ال تعتذر عما فعلت ،ص47. 1-محمود درو
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ة- ب :القاف

ة لغة: لمة« ورد في لسان العرب ان القاف ة ألهي آخر  نها في البیت وانما قیل لها قاف
)1(».تقفرا الكالم

ة من أاصطالحا: فهي تعتبر القاف ة في النص الشعر ات البنائ ز «برز المر المر
ل بیت من القصیدة او المقطوعة  یتكرر في آخر  وهي على وجه التحدید ،الصوتي الذ

تعد ) 2(» ول ساكن قبلهأول متحرك قیل خر صوت ساكن في البیت رجوعا إلى أمن آ
ا ه اإلعادة) ظاهرة  ش إعادة (أو ما  فتها الخاصة في التطرب  لغة التعقید لها وظ

اره اعت ن أهمیتها  و تقوم  مقام ا انها تشیر إلى ختام بیت الشعر ألألصوات .... وتم
قي لحرف الروّ «  )3(منظم. ة من التناغم الموس تحدد معنى القاف س واتفاقه مع او حاس

)4(»الشاعر وهي اشتراك بیتین او اكثر في الحرف األخیر...

ة مقیدة ، ة مطلقة وقاف ة نوعان : قاف ة الرو«وللقاف انت متحر ة المطلقة هي ما  فالقاف
انت ساكنة الرو ة المقیدة هي ما  أساسي  من حروف هو حرفالروّ «و)5(»والقاف

ه تنسب ه تبنى القصیدة  وٕال ح في البیت وعل هو آخر حرف صح ة والرو )6(»القاف

ش  في قصائده من دیوانه هذا 'ال تعتذر عّما فعلت" لم یتعمد ونجد الشاعر محمود درو
واحد ، فقد مزج بین  القافیتین (المطلقة على  ة وال على حرف رو واحد من القاف نم

تي:الواحدة ونوضح ذلك في الجدول األوالمقیدة) في القصیدة

، ص303. 1 1-ابن منظور : لسان العرب ، مادة (ق.ف.ا)، دار صادر ، بیروت ، لبنان ، المجلد الخامس، 

،2010،ص53. 1 ة ، عمان ، االردن،  ح  ابو معلي : العروض والقوافي ، دار البدا سم -2

ة االدب،ص167. ك ، نظر  ل ة و 3-ینظر :رن

ة في الشعر العري ،ص105. قاع ة اال 4-أبو سعود سالمة أبو السعود : البن

ة، ص164. ، علم العروض والقاف عبد العزز عتی -5

، المرجع نفسه ، ص132. عبد العزز عتی -6
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ة المقیدة القاف ة المطلقة القاف حرف الرو القصیدة

رْ  ال ذ

مِ  سور لقد

قتسمونَ 

م الم

االلف

النون 

في القدس

أقول فيْ 
مرئییتنْ شخصْ 

اء ال

اء ال

التاء

ال تعتذر عما فعلت

عنسوسو اليْ 

في أناْ  اض

تر/نوٕالیني اء ال

الالم

االلف

في بیت أمي

مالحمة و

قل لنفسكَ 

أبو تمام قبلكَ 

الكاف

الهاء

الكاف

ن عدت وحدكإ

هي تعبیر عن المزاوجة بین القافیتین (المطلقة والمقیدة) هذه ن منه نخلص إلى أ
شها الشاعر فاتجاه الشاعر الى ا ع ة التي  عود اصطدام الحالة النفس لمقید من القوافي 

قياأل الواقع الحق اعر الشاتجاهما ث عاشت الذات حالة تأزم واضطراب أحی،نا الشاعر 
عود إلى أإلى من القوافي  شه الذات من معاناة المطل ستسلم رغم ما تع .نه لم 
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من فراغ ، وإ فإن الشاعر في توظومنه  ة لم ینطل فة «نما لكونها تؤدفه للقاف وظ
ة اللغة مزدوجة  تغدّ  ما توفره طرفین من جدل ة  قاع فة اإل في الشعر إحداهما : الوظ

عمل على استدعاء مشابهاته ا من تكرار عنصر صوتي معین  دالل من مفردات واألخر
س ة  دالل ، والعمل على لك هذه  المفردات  في نظام الجملة من جانبمعین  واألخر

ما اكتساستقطاب أ یز الداللي  روز من جانب ه من جهارة  كبر قدر من التر و
)1(».آخر

قاع او نخلص إلى أ الخارجي لإل مثالن المستو ة  الصوتي للوزن والقاف ن المستو
م ان الشعر  ح ه من الخارج  ة القاعدة المفروضة عل ون شعر من دون الوزن والقاف ال 

عبینما ا ة جوهرة ف الشعر نا قاع خاص عة التجرة الشعرإل ة ذاتها وهذا هو ة عن طب
ا بین النظام الصوتي و األ تفاعال عضو یخل في القصیدة.امر الذ )2(لنظام اللغو

قاعي الداخلي:-2 یل اال التش

قى للشعر جانب  یل الموس التش ا حتو ق قاع الوزني العروضي نغما وجرسا موس اإل
قاع الداخلي للقصیدة الشعرة  اإل عرف  ة ، وهذا ما  حققه االنسجام بین الوحدات اللغو
أنواعها ، والتأمل في قصائد  ة وظاهرة التكرار  ع المحسنات البد تجسد هذا األخیر  و

ش في دیوانه "ال تعتذر عمّ  أمحمود درو الح اق نا فعلت"  ل  ه استخدام أسلوب الط ش
أنه أراد من خالله أبیر و رات الماضي وافر و سترجع فیها ذ ن یبرز رحلته  التي 

وأسیر، ،  میت وحي ، أصیل ومنقطع ، حّر فتش فیها عن ذاته فهو غرب ومجهول 

عند جمیل بثینة،عفاضل أحمد الق-1 1،األردن ، ندار غیداء للنشر والتوزع ، عماود : لغة الخطاب الشعر
.252،ص2012

اتي نموذجا"، دمش-2 ة التكرار عند الب ة المعاصرة "بن قاع الداخلي في القصیدة العر : اال الصحناو ینطر : هد
.95،ص2014، 3،المجلد 3،سورا ،ع 
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اإنما عتمد على تثنائ ة وسردها عبر هذا األسلوب الذ ا حاول فیها إعادة الح ساحرة 
قاع. التطرب الحسي المبني على أساس اإل

اق :-ا اق في اللغة الط ع والط ة  في علم البد اق جزء من المحسنات  المعنو عد الط
»: قة : الموافقة  والتطاب قت بین الشیئالمطا جعلتهما على حد ین  إذااالتفاق ، وطا

معنى واحد، هما واحد وألزقت هذا ووفاقه  )1(»وهذا الشيء وف

الغیین اصطالحا : اق في اصطالح ال معنیین ال« الط جمع بین المتضادین ، أ
ان یتنافى في وجودهما معا  في شيء واحد وفي تقامتط ین في الجملة ، وهذا ان المعن

.)2(»وقت واحد

ون :والط اق قد 

اق إیجاب- ط

اق سلب.- ط

ه  صرح ف اق السلب هو ما لم  ه والط ال نفي ف اق الذ اق اإلیجاب هو الط فالط
ا  ا أو سل ه الضدان إیجا ) 3(إظهار الضدین ، أو اختلف ف

ش قو ومن نماذ له:ج هذین النوعین في قصائد درو

في منامي الأ سیر في نومي احم

ع ،ص156. 1، 1997، المجلد الرا 1-ابن منظور:لسان العرب ، دار صادر، بیروت، لبنان ، 

،2004،ص126. ، سورا، ع 3 اق في آداب التوقعات ، مجلة جامعة دمش 2-منیر فاعور: فن الط

ا ،دار الفرقان للنشر -3 ع ،قسم الدراسات العل ان والبد الغة فنونها وأفنانها علم الب اس ، ال ینظر :فضل حسن ع
.2004،280،  1األردن ،وتوزع ،جامعة الیرموك ، 
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أحدا ورائي ، ال أحدا امامي أأر )1(ر

الهما ضد اآلدین (ورائي/أضبإظهارهنا تصرح  لممامي) و مامي  ورائي وأاتخر ، ف
ضا في هذا ا أ اق إیجاب ونالح " و"ال أط لمتي "أر اق سالب  " لنص ط فاللفظتان ر

ة.لم تتضادا في المعنى وإ  ة منف ة فاألولى مثبتة والثان نما بوجود ال الناف

ضا: وقوله أ

دایتي . )2(سألتقي بنهایتي و

اق إتحتون هذه الجملة الشعرةجد أن تي) .یجاب (بدایتي ) و(نهایعلى ط

خر:موضع آ

ث عند تونس بین أقول لها: سأم

)3(منزلتین : ال یبتي هنا بیتي وال 

لمتي (ال بیتي ، بیتي) ال اق سلب  ن اللفظین ال یتضادان في ففي هذا البیت نجد ط
ة المعنى أ نما زادة ال الناف

فاألول منفى والثاني مثبت

ش : التعتذر عّما فعلت ، ص47. 1-محمود درو

2-المرجع نفسه ، ص116.

ص114. ش : ال تعتذر عما فعلت ، 3-محمود درو
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ألغراض متنوعة علمنا ن الشاعر استخدم هذا المحسن اللفومن نخلص إلى أ ظي المعنو
ش حالة صراع بین الذات واألخر ، الأ ع ماضي والحاضر، الموت نه  في هذا الدیوان 

اة. .والح

اق وغیرها من الهواجس ا مر بها وقد ساهم الط نه  أضاف اإلضافة إلى أبرازها في إلتي 
هذا  ه  جمیلة للمعنى و ش وسیلة من الوسائل « حلة تزن فان التناقض والتضاد عند درو

ه الدینام ة ، وأسالی ن الشاعر مضطرة الى ة في بناء القصیدة المعاصرة ألالتكن
عد أمحاكاة التوتر النفسي ائن غیر مستقر ،  )1(»ملة األن أصیب بخیلإلنسان 

التكرار :- ب

ارزة في األن إ ة  عتبر وسیلة من التكرار ظاهرة لغو ل عام اذ  ش ة  عمال األدب
ة ّرر« ":تاج العروس"جاءت اللفظة تكرار في معجم ،وسائل الصنعة األدب ّر معنى   ،

رّ  ه  رورارّ عل ّر عنه : رجع،  وتكراراً ا و )2(»الفتح : عطف و

این أنظرةاختلفتولقد « اره  إعادة راءهم لكنها لم تخر العلماء للتكرار وت ج عن حدود اعت
أ )3(»و المعنىاللف

ة وعامل من أ إنه وهو تقن قاع الشعر وسیلة من وسائل « كثر العوامل المؤثرة في اإل
قاع في النظم وسائل  تكرارة وقد امتد  حور الشعر والنبر واال ة ف الصنعة الفن

الت وعلى الشروش -1 ة، ع :نزار قب ة واالجتماع ش ، دراسات العلوم االنسان ات دراسة في شعر  محمود درو 3الثنائ
.100.،ص38، المجلد 2011،  

ر  للنشر  والتوزع ، بیروت ، مرتض ال-2 ، دار الف : تاج العروس من جواهر القاموس ، تج : علي سیر زید
.404، ص4، مج 1994، 1لبنان ،

ش ، دار الفارس للنشر والتوزع ، عمان ، االردن /  -3 ، 1فهد ناصر عاشور : التكرار في شعر محمود درو
.21، ص2004
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ة في االعما"patterns"والى علم السرد لى علوم اللغة أخیراً لمصطلح إعماالاست ل  األدب
أ )1(»و البناءسواء بتكرار الموضوع أو  االستعمال الرمز

الفني  شف لنا  العم ش فقد استطاع ذلك ان  ارزة في شعر درو سمة التكرار سمة 
من تحق قاع الداخلي للقصیدة والداللي للغة الشعر عنده ، و خالل اإل

أ ارة تكرر الحرف أو الكلمة أنواعه المختلفة في الدیوان سواء بوقد برز التكرار  .و الع
الكلمة :تكرار -

ا وحشوا وإ التكرار  اط ون اعت ة واضحة الكلمة ال  ة دالل ات  التكرار .نما لغا ومن تجل
ش : في دیوان قول درو

یف أمشي فوق منحدر وأ نت هجس : 

طیرل هذا الضوء لي ، أمشي ، أخف ، أ

في   مشي ، أطیر أأ )2(صیر غیر

الشاعر من فقر وحرمان ونفي وطنه إال أنه ما زال صامدا مستمرا على الرغم ما عاشه 
اته والتطلع إ الوطن فداللة تكرار في مزاولة ح ه  تمس لى األفضل وهذا دلیل على مد

ة واالستقرار فیها.الفع ل المضارع (امشي) هي الحر

ات التك-1 ، سورا ، عصام شرتح : جمال اعة والنشر والتورع ، دمش ، رند للط ، 1رار في الشعر السور
.42ص

ش : ال تعتذر عما فعلت ، ص47. 2-محمود در و 
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ضا:  وقوله أ

الدنا ل

الم هللا  ة من  وهي القر

سقف من سحاب.

الدنا ل

عیدة عن صفات االسم  هي ال

اب  خارطة الغ

الدنا  ل

ة سمسم وهي الصغیرة مثل ح

فةأ ةحف .....وهاو سماو )1(ف

الوطن جزء ال یتجزأ منإ ة الشاعر ، فالشاعر هنا في تكرار ن إحساس  ه أیدیولوج
الوطن إلى أ سموا  سعى أن  الدنا )  ه الجملة (ل سعد ش عد الحدود فهو من خالله  

اة والهدوء ع الح ه من ثر من تردیده الن ف سماعه و تلذذ  ره ، و واالستقرار وهذا بذ
ستم اق ذإالد داللته التكرار لم  رر هو من خالل موضعه في الس في « لك ان الم

قة بؤرة تلتقي فیها جمل )2(..»الداللي ة من المعاني تنتمي الى نفس الحقلالحق

ش: ال تعتذر عّما فعلت، ص49. 1-محمود درو

،ص494، ات التكرار في الشعر السور 2-عصام شرتج : جمال
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ارة:- تكرار الع

عتمد الشاعر الى تكر  ه  ررها مستقلة" وف ارة معینة " غة ار ع ا النص فتكسب ص في ثنا
ون متشابها وقد اال مختلفة فقد  ارة اش أخذ تكرار الع ة و ا إیجاب ون غیر ذلك في ثان

القصیدة.

ارة قوله: ومن تكرار الع

نتال أنت أ«

ار ار هي الد »...وال الد

ار   ار هي الد )1(لكن الد

ل مرة ائما هاجس الشاعر الوطن فهو سبب د اة نجد في  سعادته وحزنه وشقائه في الح
تمسك  دالة على مد ه تتخلها الفا ة إل ارات موح ع ار).یتلف الد الوطن ( الشاعر 

وقوله :

صرخ في الخلیج سذتي : اب ،  ر الس أتذ

.......................................

اب في الفضاء السومر ر الس أتذ

......................................

اب .....ان الشعر یولد في العراق ر الس أتذ

ش : التعتذر عما فعلت ،ص41. 1-محمود درو
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ما اة  اب ...لم یجد الح ر الس )1(أتذ

ه الشعب العراقي جراء االستعمار ، استحضر عان اب لیوضح ما  ة الس الشاعر شخص
شه وطن ال ع غفل من النظر إفبرغم ما  ة إال أنه لم  ارث لى شاعر "فلسطین" من معاناة 

ة األخرالبلدان رةالعر ة الشاعر وتبیین الف س نفس طرة ومنه أسهم التكرار في ع المس
ه وتمزقه بی ة التكرار من أ، إن الماضي والحاضرعل المؤثرة في كثر العوامل ذن تعد تقن

قاع الداخلي. اإل

ة : ات الحقول الدالل ا:جمال ثان

لها حضورها القو إن اللغة الشعرة عنصر أساسي من عناصر االبداع الشعر
ه الخاصة   لغتلى آخر فلكل واحد منهم ر ، فلغة  الشاعر تختلف من شاعر إوالممیز للشع

والمعجم هو مجموعة الكلمات التي تعضها لغة ما في متناول « والتي معجمه الشعر
معرفة مفردات الخاصة التي المتكلمین ...  تسبها الفرد عن طر قة اللغة التي  وهو حق

نائه یل الخطاب و من لغة إ)2(»تتوفر عند تش ختلف المعجم اللغو «ألنلى أخرو
معرفة خصائصها ا و نسقضم سلسلة أل لغة ت من الكلمات تتضح اختالفاتها وعالقتها 

ة  ة ومالمحها المشتر champ semantiqueلذلك عرف الحقل الداللي )3(» الدالل
م تندرج تحت مفهوم عام «انه  ة التي تشمل على مفاه مجموعة من الوحدات المعجم

هي مجموعة من الكلمات تر  عام حدده الحقل ، أ داللتها وتوضع تحت لف ت

ش : ال تعتذر عما فعلت ، ص121. درو 1-محمود

،سورا،(د-2 ة ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمش ة في نظرة الحقول الدالل )، -أحمد عزوز : أصول تراث
.8،ص2002

3-أحمد عزوز : المرجع نفسه ،ص13.
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یب ومنه فإن أ)1(»یجمعها  فمعنى « حسن طرقة لفهم الكلمة وجودها داخل  التر
ما بینها مجموعة من الظواهر  ف مفردات اللغة وترت قائمة  الكلمات محددة وف

تحدد المعنى أواالستبدالقارنة المتشابهة والقابلة للم ظهور بو ة المعجمكثر حین  الذن
الحقل متلكه المتكلم أ طة  التغیرات التي تطرأ على معاني الكلمات المرت و وف

ن تقس)2(»المعّین م ش"" إو ة واهمها م معجم الشاعر "محمود درو لى عدة حقول دالل
مایلي:

ان:-1 حقل الم

ان في العمل الفني یختلف اختالفان دمن الجلي أ بینا  عن واقعه المادور الم
الواقع ،فإن  عل  صلته  حاف الحدث والزمن حتى  ان یرطه  "فالشاعر عند توظیف الم

ع  ستط شفأالشاعر المتأمل  األن  ا ین واقعه من خالل ارت ثنین الصلة بینه و
ة " ة ت)3(مفهوم التقدم والتطور والحر ان سوف یرفض ا صورات ال ترطه لذا فالم

ة والزمن وأالح ا فعلت " ن الناظر بتأمل للنصوص الشعرة في دیوان" ال تعتذر عمّ ر
حتل  حقل  ل الفت للنظر ،حیث  ش ان  شف عن بروز ظاهرة الم ش  لمحمود درو

ة لخ ان في الحقول الدالل ة  الكبیرة مما منحه أالم ه المرت ة التقدم عن سواه ،هذا طا حق
مثل الب ونه   فلقد وظفه الشاعر توظیف اإلضافة إلى  ة للخطاب الشعر ؤرة الدالل

ته الشعرة للواقع  س رؤ ع فا خاص  خاص في بناء القصیدة، وقد  وظفه الشاعر توظ
ان أاإلنساني بوجه عام والفلسطیني بوجه خاص، الدوال لهذا نجد مفردات الم األحر و 

بیر في قصائد  ل  ش ة  هذا الدیوان ومنها ما یلي:التي یدور حولها هذا الحقل طاغ

رة، الجزائر، ع س ضر ، ة ، جامعة محمد خ ة ، مجلة العلوم اإلنسان : نظرة الحقول الدالل 1-عصام شلوا

.40ص2004،2
،ص7. 2-احمد عزوز :المرجع الساب

3- ، ،جامعة الشرق االوس ة في شعر احمد السقاف، ماجستیر، مخطو ان  الفن صورة الم بدر نایف الرشید
.469م،ص2011/2012عمان ،االردن،
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ان حقل الم

/ الحضیرة / البیت/ الحدائ

القدس/ السور/ األرض /

ار. المدینة/ الد

فوقه عند « ة الثالث ال  انات السماو الد ان المقدس لد تعتبر فلسطین الم
ة ا م ضا وطن تارخي لها أالمسلمین سو رمة وهي أ عادها الخاصة والفردة في لم

انته)1(»العالم ش " في ابراز م ان عنده ، اوهذا ما زاد من مشقة "درو وعلو صوت الم
نه أفالم س س مجرد  مأو قة یتنزه فیها وٕانما هو ان عنده ل ستان یزرعه او حد و 

ان سعادته انه "بلد المحتل" ، وٕاذن فانه ووجوده وهو أساس شقائه و  الم عالقة الشاعر 
ستحضر ة فقد وطأة قدماه أهي عالقة وجود ل و اب طو عد غ رض وطنه الحبیب 

ن  الذات الشاعرة بدأت تتلمس مالمح ذا في قصیدة " في بیت أمي " حیث أالشاعر ه
ك ینبئ عن اب وقد جسد هذا الماضي في اضطراب وتش بین االنفصامطول فترة الغ

ه في قوله "أقول  في سم ما  قة واألخر الشخصي  الشخصي" الذات العت ألخر سر
حاوره أال ظلة الذ ن سو لم  ست في مرآة الواقع"ذ قول:)2(و صورته التي انع

يمي صورتي ترنو إلتّ في بیت أ

وال تكف عن السؤال:

ان في دیوان "ال تعتذر عما فعلت"  للشاع-1 ات الم ش، مجلة جامعة النجاح محمد ابو حمید: جمال ر محمود درو
ة) ،جامعة االزهر ،غزة،فلسطین، حاث (العلوم االنسان .242، ص22،المجلد2008لال

2-ینظر : محمد ابو حمید ن المرجع نفسه،468.
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في،أنا؟ اض أأنت ،

نت في العشرن من عمر هل 

ة. ال نظارة طی

ال حقائب؟ )1(و

عود الشاعر إ مة المتعلقة في بیت ألىوهنا  ارها صورته القد اعت سألها  مة ، و و
ع بدالالت من« جزء من الماضي والحاضر والمستقبل وقد استطاع  خالل التساؤل المش

ار و اإل من هذا التساؤل إن یجسد الصراع النفسي االتعجب أن لى لداخلي ، لینطل
ما هو خالد في  ف مالمح البیت/الوطن، "الثقب في النفس وشعابها  من أخادیدالتحدی

سرد عددا من  م ، وفي موضع آخر من الدیوان  القد النا الجدار السور القلب المثقوب 
ة في وجدانه" ع رات الح ة ، قهرة األمالمح الذ ك عطر المرم م، الحصیرة، رف الد

، دیون الحماسة ، صور االب....إلخ مما زاد من اب غرفتك  الحدید هول الوسادة، 
هو تما بین الماضي والحاضر )2(» المأساة  وعم

قول في" قصیدة القدس" و

في  الأمشي ، أطیر ، أصیر غیر

ان وال زمان. فمن انا؟ التجلي ،الم

انا ال انا في حضرة المعارج .لكني

ش :"ال تعتذر عّما فعلت "، ،ص23. 1-محمود درو

.459، 2-محمد ابو حمید: المرجع الساب
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ان النبي محمد ر : وحده ،  اف

ة الفصحى )1(یتكلم العر

ة في شعر محمود ة شائ ذا ظلت قض ل االتجاهات درووه حث عنها في  ش ی
قي لهواأل ة اإلحساس بوجوده وانتمائه الحق غ زمنة 

قة تتجلى في وإ حقل األلم والعذاب:-2 نه السا ش للوطن في دواو ة "درو انت رؤ ذا 
ه فإن الشاعر  في دیوانه هذا "ال تعتذر عمّ  العودة إل ا فعلت حنینه وعشقه للوطن والحلم 

صدر عن  ة مختلفة إ"  مجرد رؤ ة التي اصابته  ة تتجسد تلك الصدمة النفس نما رؤ
الواقع الجدید ، الواقعت قدماه أرض الوطن حیث اصطدمت األأوطئ الذنا الشاعرة 

اله طوال سنوات ر فترض أ نسجه في خ ون مجسدا للحلم الجمیل الذ حیله عنه ن 
ن الفرا منها، والشعور حزانه لما  رأته عینوهذا ما زاد من آالمه وأ م ة ال  ق اه من حق

رسمه ) 2(الوحشة عندما غیر العدو مالمح قرته ان الذ ان غیر الم الم في فر
الدال على اإلالم  والعذاب هي :مخیلته  ومن األ لفا

حقل األلم والعذاب
اء /القتل/اللسع/ ال

/الهجر/المنفى/ ا اإلح

االنحدار/الموت/الضجر/

.الخذل/الحرب

ش : ال تعتذر عمّ ا فعلت ، ص47. 1-محمود درو

ان، ص27. ات الم ینظر: محمود ابو حمید،  جمال -2
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عدما نسجت حلم جمیل خالل فترة  الواقع الجدید  فقد اصطدمت االنا الشاعرة 
خالل فترة النفي التي أحر اب او  عود في أخیر إالغ لة ل لى وطنه االم دامت سنین طو

ه معتقد أ عیدا عن وطنه  میتا وحین عاد إل ان  ه ألنه حین  اة تعود إل ضن أن ن الح
قول الشاعر: الموت عفا عنه 

ن عدت وحدك قل لنفسكإ

غیر المنفى مالمحه.....

فجع أبو تمام قبلكأ لم 

حین قابل نفسه:

"الأنت أنت

ار"....... ار هي الد )1(وال الد

سمو رغم ما تحسه الذات الشاعرة من األالم واحزان وحسرة إال أنه أراد الشاعر أ ن 
اتا  جعلها أكثر ث ار و مام متغیرات الزمن مهما حاول االستعمار محي ورسوخا أالد

انتها. صورتها وم

ذا فقد استطاع الشاعر في هذا الحقل (األل ه  م والعذاب) أوه شف لنا عذا ن 
فعل القوة والقهر ،  الذاتي بین وطئت الماضي والحاضر جراء الوطن المحتل المغتصب 

ر هذه ا الشاعر في تصو راومنه فقد وف متلقین أن نتعاطف لمعاناة تصو مؤثرا جعلنا 
ان الحدیث عنها ال ینقطع ما داممحنة البلد العري 'فلسطین" وأكثر مع أ نها ت أن 

ش: ال تعتذر عما فعلت ،ص31. 1-محمود درو
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الد  ة التي تورق عشرات المالیین من المسلمین المخلصین في ال ة اإلسالم ة العر القض
ة. ة العر اإلسالم

اة:-3 حقل األمل والح

ش" ما یدل على األلم وان أ ما راینا ان في مفردات القصائد 'محمود درو لحزن 
فإ ودواالً في النص الشعر تدل عن هناك الفا عة من إدراكه أخر اة نا لى األمل والح

قي،  ففكر نه المفأ مجددا لیرسم أمن الواقع الحق ش الواقع الرا تعا حالم أخر
قي ومن المفردات الدالة الح اة مایلي :على األق مل والح

اة حقل االمل والح
السالم /الغناء/السعادة/

/ ة/ التحدی الزهور/المح

الطیران/الدرب/العطر/الوسامة/الورود.

ستسلم ولم رغم ما مرّ  اته إال أنه لم  عجز وال ه الشاعر من محطات مؤلمة في ح
قول یرضى انتظار والجمود بل بر سنه  شه قبل موته رغم  ع حلم بزمن سعید  ما زال 

الشاعر:

ر حافر الفرس الحرون على جبینك أتذ

ي تبدوأ اج   الم م مسحت الجرح 

ل في الكامیرا؟ م الش وس



في  دیوان " ال تعتذر عّما فعلت "مواطن الجمال. الفصل الثاني 

50

ك المثقوبأأنت أ ر قل )1(نا؟ أتذ

ة العنقاء؟ م  ورش القد النا

ك عندما غیرت درك؟أ )2(م غیرت قل

حن إفع هال جعلته  الندم ألنه فارق ودة الشاعر إلى بلده  ه لذلك شعر  ا لى ش
ما  ه في فلسطین قد ا ون  شاهدا على ما فعله  فيواالنش ح عاد الیها ل الماضي فأص

طائر العنقاء. ون  حلم أن 

قي،  ففك مجددا لیرسم أالمفر من الواقع الحق ش الواقع الحالرا تعا قي قحالم أخر
اة ومن المفردات الدالة على األ :ما یليمل والح

اةحقل األ مل والح
السالم /الغناء/السعادة/

/ ة/ التحدی الزهور/المح

الطیران/الدرب/العطر/الوسامة/الورود.

ستسلم ولم رغم ما مرّ  اته إال أنه لم  عجز ه الشاعر من محطات مؤلمة في ح
بر سنه وال یرضى انتظار والجمود بل شه قبل موته رغم  ع حلم بزمن سعید  ما زال 

قول الشاعر:

ر حافر الفرس الحرون على جبینك أتذ

ش : ال تعتذر عما فعلت ،ص24. محمود درو -1

2-المصدر نفسه ،ص24.
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ي تبدوأ اج   الم م مسحت الجرح 

ل في الكامیرا؟ م الش وس

ك المثقوب ر قل )1(أأنت انا؟ أتذ

ة العنقاء؟ م  ورش القد النا

ك عندما غیرت درك؟أ )2(م غیرت قل

حن إ هال جعلته  الندم ألفعودة الشاعر إلى بلده  ه لذلك شعر  ا نه فارق لى ش
ما واأل ه في فلسطین قد ا ون  شاهدا على ما ش ح ن عاد الیها ل فعله  في الماضي فأص

طائر العنقاء. حلم أ ون  ن 

ات الرمز ثالثا: جمال

ة اإلنسان «  ة تسایر حر وتقف مواقف مختلفة ، مما نتج عن ذلك لقد ظلت األنواع األدب
ة  ثیرة وحیل فن اة ،  وٕالى ظهور أسالیب  اختالف نظراتها وتصورتها نحو الكون والح
ما في العصر  حتالن الصدارة ، الس اینة ، وال شك أن الرمز واألسطورة  متنوعة مت

)3(»الحدیث.

اشر عن الن«الرمز هو  التعبیر غیر م حاء، أ ة المستترة  التي اإل واحي النفس
حیث  اء  ة ، وهو الصلة بین الذات واألش على أدائها اللغة في دالالتها الوضع تقو

ش : ال تعتذر عما فعلت ،ص24. 1-محمود درو

2-المصدر نفسه،ص24.

 ،2010 ،1 شي : الرمز في الشعر العري ، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزع ، االردن ، عمان ،  3-ناصر لوح

3ص9.
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ة والتصرح. التسم ة ال عن طر اإلثارة النفس والرمز )1(»تتولد المشاعر عن طر
ة ال تكتم ة جمال لغتقن ألفا اوزا بذلك ته محاوال شحنها متجل إال إذا إنزاح الشاعر 

فة الرموز في أنها  تعبیر  عن طائفة من « اإلشارة  إلى معناها  القرب وتتجلى  وظ
اء  اء الالموجودة واألش انت او في المستقبل  ،  وقد تصور األش ة  ة ماض اء الغائ األش
ذا تخدم الرموز  اء المجهولة ، وه المستحیلة الوجود ، وقد تستخدم في الكشف عن األش

اءاإلنسا یر والتوقع والتعرف واإلدراك الحاضر لألش )2(»ن في وظائف التذ

انة واسعة في أحتلالقد  ش مما جعلالرمز م اللغة الشعرة شعار درو سمو  ه 
نجده  في دیوانه هذا " ال تعتذر عّما فعلت "وضف العدید من الرموز ،عد الحدود إلى أ

الرمز  إلى غیر ذلك ، التي سالدیني أنواعها المختلفة  اني واألسطور اهمت في بناء والم
ة. ش القصیدة الدرو

الرمز الدیني :-1

ش" التي استمدها  تعددت الرموز الدینة في قصائد ابن البلد المقدس "محمود درو
ة ة الدین اء ،من المصادر  التراث فقد استمدا نصوصا من القرآن الكرم وقصص  األنب

ات  قول:وشخص م تجرة الشعرة وسموها، اذ  ة لتدع دین

سر فال هو منطقي أو بدیهي لن

قى من خرافتها عن الزمن السعید ما ت

اإلقامة عند أبواب وال خرافي لنرضى 

شي : الرمز في الشعر العري ، ص10. ناصر لوح -1

لتوزع المطبوعات (د-2 ة المصر ت ة ، الم )، القاهرة ، - عاطف جودة نصر : الرمز الشعرة عند الصوف
.87،ص1998مصر،
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امة ، إنه فینا وخارجنا .....وتكرار  الق

الّنوو ي ، من المقالح حتى الصاع )1(جنو

صبر وجد  الفلسطیني نفسه أماما وحوش  أن  س بیده حیلة سو مستوطنة وطنه ، ل
ح الفقراء ینتظرون ذلك الیوم  ه المظلوم من سلطة الظالم فأص یتحرر ف حلم بیوم الذ و

ة –یوم  ات رمزًا للراحة والسعادة التي –العدالة اإلله امة في هذه االب فقد أخذت لفظة الق
. ینتظرها الفلسطیني  

اني -2 نة بدالالت : نجد في الرمز الم ش توظیف العدید من األم تجرة محمود درو
قول: بیر في بناء القصیدة ، نجده  ل  ش حاءات متنوعة ساهمت  وٕا

وقلت تعلمك منك الكثیر ، تعلمك 

حب یف أدرب نفسي على االنشغال 

ض یف أجّدف في األب اة و الح

حثا عن دروب والبیت  )2(المتوس

لة المراهقرحلةلقد اختزلت  حث عن األمن واالستقرار الذالشاعر الطو ة في ال
قي لتشمل أكثر من ذلك فالبیت عند یجسده البیت . ولفظة البیت هنا تجاوزت معناها الحق

ش رمز األمن واالستقرار اته من فهو الوطن هذا األ،درو شقى في ح جعله  خیر الذ
ضا:أ قول أ ه و جل الوصول إل

ش : ال تعتذر عما فعلت ،ص98. محمود درو -1

،ص155. نفسه  2-المصدر
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ضًا ، اناالتقول سیدة  :أنا أ

، عجبني دللت ابني على قبر شيء 

ه ونام ، ولم یّودعني  )1(فأعج

ش ال یخرج  ان عند درو حفالم ة ، فأص ة الفلسطین الفلسطیني من حیز القض
ش الموت أحسن من الع ینة أدمذحلم   لوًال مقهورًا داخل بلده فعدم االستقرار والس

في القالشاعر الفلسطیني أ ة لعذاب واآلبر رمزا للراحة ونن یر ح صورة ها الم لتص
ون. ومنه فأن  الراحة  والس نة فهاجس القبر صورة جمیلة ملیئة  ش شاعر األم درو

ان.الوطن أ زمان وم ح یلحقه في أ ص

الرمز التراثي :-3

ه للوطن عن طر شوقه وحنین رات لقد عبر الشاعر عن  مد استحضار الذ
ة فالتراث الشعبي التي مضت حیث أ ة تمثل مرآة عاكسة للماض ستهل شعره برموز تراث

ات وأقوال «هو  ال من أفعال وأقوال وعادات وتقالید وسلو األج ل الموروث على مد
اة الع فراد والجماعات الصغیرة امة والخاصة وطرق االتصال بین األتتناول مظاهر الح

ات بوسائل متعددة....والحفا ة في المناس إلى غیر ذلك من  )2(»على العالقات الود
قول:أ ه الشاعر ، حیث نجده  حن إل ان  ال الموروث الشعبي الذ ش

مقهوة األ

الحصیرة والوسائد/

، ص85. ش : ال تعتذر عّما فعلت 1-محمود درو

،(د-  ندرة ، مصر اعة ، االس ا الط 2-حلمي بدیر : االثر االدب الشعبي  في االدب الحدیث ، دار الوفاء لدن

.15)،ص
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  / )1(اب غرفتك الحدید

ضا قول أ و

ك المثقوب  ر قل أ أنت أنا ؟ أتذ

م ورشة العنقاء؟   القد )2(النا

سرد ع ة في وجنجد الشاعر في هذا الموضع  رات الح دانه دد من مالمح الذ
الدفء  شعره  ان الماضي  عودة الشاعر إلى الزمن الم ة ، ف رمزًا لحنین والشوق لماض

اة وتعلقه بها رات ،الح أن هذه الذ ة الشاعر فقد ساهمت و والدة الشاعر من في هو
.جدید

رموز متفرقة-4

الشاهد داللته نوعه الرمز
امة ههنا،  ننتظر الق
في دارها المدینة ال 

)3("هنا" إال "هناك"

عد حمالن 

الوطن/المنفى

هنا           الوطن

هناك        المنفى

لغو هنا

هناك

دیوان الحماسة/ دیوان الحماسة 
أبي ل مرجع أدبي 

أدبي دیوان

ش  : ال تعتذر عما فعلت ،ص25. 1-محود درو

2-المصدر نفسه،ص24.

،ص22. 3-المصدر نفسه
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)1(صورة االب/ تمام رمز إلى الشهرة 
ة. األدب

الحماسة

ر  أ أنت أنا؟ أتذ
النا ك المثقوب  قل

م ورشة العنقاء  القد
ك  ؟ او غیرت قل
عندما غّیرت 

)2(درك؟

تحمل داللة التجدد  
اة عودة الشاعر والح

هًال إ لى وطنه 
حن الى  جعلته  
ة وتمنى ان ا ش

طائر العنقاء  ون 
عث  ن حرق نفسه و ل

من رماده شاب

أسطور العنقاء

عمرك فرصة  وأع
م الحاكة  لترم أخر

ل الحب موتا س  ل

ا  ستاألرض اغترا ل
)3(مزمنا.

عدًا  تحمل دالالتها 
ا فهي رمز  أیدیولوج

اة  للوجودوالح
والوطن.

عي  طب األرض

فجع أبو تمام  ألم 
قبلك حین قابل 

نفسه: "ال أنت أنت

ارهي  )4(ارالدوال الد

أبو تمام رمز للعز 
.والمجد

تارخي أبو تمام

ش : ال تعتذر عما فعلت ،ص24. 1-محمود درو

2-المصدر نفسه،ص25.

،ص31.  3-المصدر نفسه

4-المصدر نفسه ،ص114.
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ش " شاعرًا مبدعا لرموز الشعرة  ع أن نقول أن الشاعر "محمود درو إذن نستط
ح  عد الحدود ، أص ة ساهمت في اكتشاف والتخییل إلى ا من خاللها سمة جمال حق

ح في عالم جدید س ة اكتشافها وٕادراك معناها ، أن توظیف الشاعر القار رموز غ
ة لإلتجسید خالله وتنوعاتها غرض سعى من  ق یني ، وعموما نسان الفلسطالمعاناة الحق

مختلف أ قى الرمز  ة المعاصرة .ی نواعه حیزًا هامًا في الدراسات النقد

ة . الغ ات الصورة ال عا : جمال را

الشاعر ، لذا نالت اهتمام  ة وسیلة من وسائل التعبیر  لد الغ تعد الصورة ال
الغي مجاال  للدراسة والتحلیل  لهذه   ان الدرس ال حیث  م ،  احثین والدارسین منذ القد ال

الصور وامتد هذا  االهتمام  إلى العصر الحدیث .

الم العرب على ظ«الصورة في اللغة  ة الشيء ترد  في  ق اهرها ،وعلى المعنى حق
ذا  هیئته ، وصورة األمر  ذا أ ذا و قال : صورة الفعل  وهیئته وعلى معنى صفته ،

صفته  ذا أ قول ) 1(»و ما ظهر مصطلح الصورة على ید عبد القاهر الجرجاني إذ 
ه الشيء« عبر ف اغة وٕان سبیل المعنى الذ ر والص الذإن سبیل الكالم سبیل التصو

صاغ منها خاتمة أو سوارًا  الفضة والذهب  ه  ر والصوغ  ف جعل عبد ) 2(»قع التصو
ما «القاهر الجرجاني الصورة سارة في الكالم األدبي لم تقتصر على الشعر دون النثر 

معنى وٕاما  ه معنى  ه إما تشب الصورة عند حدیث عن أقسام التشب أورد بن األثیر لف
صور  ه صورة  )3(»ةتشب

،،1863، مجلد 7،ص304.  1-ابن منظور : لسان العرب ، مادة (ص.و.ر)، دار صادر ، بیروت لبنان ،د 

 ،5 ة الغناجي ، القاهرة ،  ت محمود محمد شاكر ، م -عبد القاهر الجرجاني : دالئل االعجاز ، تحقی
20042،ص254. 

اعة والنشر ، عمان ،االردن ، -3 الرمة ، دار صفاء للط یلي : الصورة الشعرة عند ذ ، 1عهود عبد الواحد  الع
. 12،ص2010
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ات إلثارة المشاعر وجعل المتلقي   ات والوجدان "إن الصورة هي طرقة التعبیر عن مرئ
اره وانفعاالته " )1(شارك المبدع أف

ن الشاعر من أن یوصل ما یرد  فة الصورة تكمن في أنها الطرقة التي تم أن وظ أ
شارك في إنتاجه األدبي، إن من عناصر التش جعله  ة في المتلقي و الغ یل الصورة ال

ة. االستعارة والكنا

،إذ موقعا هاما في الخطاب الشتحتل االستعارة:االستعارة-1 عد الشعر أعلى عر
ال االستعارة نه أن یوجد إال بوجودها أ،فهو ینبني علیها أش م نه ینبني بناءا و ال 

.استعارا 

قال استعار فالن :«في اللغةفاالستعارة ان ألخر  له من م رفع الشيء و تحو
قال استعار إنسان  صح أن  رفعه ،وحوله منها الى یده ،  وعلى هذا  نانته أ سهما من 
معنى أن الشيء المستعار قد انتقل من ید المعیر إلى ید المستعیر  من آخر شیئا 

ه  ان االستعارة ال تتم اال من مست)2(»لالنتقال  عار فین تجمع بینهما صلة ما .أ

ف االصطالحي ه الطرف اآلخر «هي اما في التعر ه وترد  ر أحد طرفي التشب أن نذ
ه ما یخص  اعك للمش ه واالعلى ذلك إت ه  ه في جنس المش ه  ا دخول المش مدع

ه ه  )3(»المش

الرمة ، ص26. یلي: الصورة الشعرة عند ذ 1-عهود عبد الواحد الع

، ص361. ة ، بیروت ، لبنان ،د ة ، دار النهضة العر الغة العر : ال 2-عبد العزز العتی

ة ، د -3 ة ، دیوان المطبوعات الجامع الغ والدراسات ال یر االستعمار مان حمودة التف : سعد سل أحمد حسین صبر
.165، ص2004، 
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عرفها (قدامى بن جعفر)هي عض على «ما  في موضع  عض االلفا استعارة 
ما یلي )1(»التوسع والمجاز  عرفها  ( ومن النقاد المحدثین نجد (احمد عبد السید الصاو

ان « ارة ، وجعلت في م االسم المستعار على األصل ونقلت الع االستعارة ما اكتفى فیها 
ة والمستعار له للمستعار ه ومناس المعنى غیرها ،وسلكها تقرب الش منه ،وامتزاج اللف

المعنى حتى ال توجد منافرة و ال یتبین في احدهماحتى ال توجد منافرة وال یتبین في 
ة :وهي ما صرح )2(»احدهما أغراض عن اآلخر  وأما أقسامها فهي عدیدة منها التصرح

ه.   ة فهي ما حذف فیها المش ن ه اما الم ه  المش ه بلف ف

ش ) نجد ان الصورة االستعارة جاءت استقاءومن خالل  دیوان (محمود درو
ر  من » في بیت أمي« ها قوله في قصیدةمتنوعة ند

في  ان ثقب جدار السور 

ة التحدی ي تعلمك النجوم هوا

 ....... ) 3(في األید

ة النظ ف األم أو المدرسة التي تعلمنا  ه الشاعر(النجوم )  ر في السطر الثاني ش
م)  ه وهي الفعل (تعل ه وهو  (األم) وترك قرنة تدل عل ه  و الشاعر هنا  حذف المش

ة ، فالشاعر هنا فعلى سبیل اال ن اشر مما زاد في استعارة الم ستخدم أسلوب غیر م
جمال القصیدة 

، 2004، ص  ة ، د  الغة ، دیوان المطبوعات الجامع 1-عبد اللطیف شرفي وزیر الدراقي ، اإلحاطة في علوم ال

33.
ندرة ، -2 الغیین منشأة المعارف ، االس ین والنقاد وال حوث اللغو : مفهوم االستعارة في ال أحمد عبد السید الصاو

 ، ( .45،ص1988مصر ، (د
ش: التعتذر عما فعلت ، ص23. 3-محمود درو
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قول الشاعر  ر "  وفي قصیدة "االن  إذ تصحو تذ

طلع من  هل رأیت الفجر 

ع من تحب ؟  وهل لمست الحلمأصا

حلم وحده  ت الحلم  )1(الید ، ام تر

الشيء الجامد  ن لمسه  م الي ال ه الشاعر في الثاني (الحلم) وهو شيء خ ش
ه وهي  ) وترك قرنة تدل عل ه (الشيء الماد ه  ن لمسه  فحذف المش م الذ

ة . ن (اللمس) على سبیل االستعارة الم

الغیوم" وقوله في قصیدة "وصف

ترسمنا الغیوم على وتیرتها 

الوجوه  )2(ؤمع لر وتخل

یرسم اللوحات فحذف الشاعر  الرسام الذ ه الشاعر (الغیوم )  في السطر األول ش
ه وهي (الرسم)   ه وهو (الرسام) وترك قرنة تدل عل ه  المش

ة :-2 الكنا

شيء وترد غیره "  ة ان تتكلم  )3(جاء في لسان العرب " الكنا

ش : التعتذر عمّ ا فعلت ، ص71. 1-محمود درو

2-المصدر نفسه، ص90. 

 . ابن منظور ، لسان العرب ، ص 3944 -3
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قوله :  ة  ات «وعرف عبد القهار الجرجاني الكنا ة هنا مایرد المتكلم اث الكنا والمراد 
ه  الموضوع له في اللغة ولكن یجیئ الى معنى هو تال اللف ره  معنى من المعاني فال یذ

ه ...  ال عل جعله دل ه ، و ه إل )1(. »وردفه في الوجود فیومن 

نیت عن المعنى زدت في ذاته ، بل المعنى إ« ة أبلغ من التصرح  إنك لما  ن الكنا
اته وجعله ابلغ واشد  .)2(»أنك زدت في اث

عرفها أخرون  ه الزم معناه مع جواز إرادته معه فظهر أنها «و أرد  على انها لف
ه من الملزم  أن االنتقال فیها من الالزم وف تخالف المجاز من جهة إرادة الزمة ، فرق 

)3(«

ة في نظر هؤالء هي نوع من العدول  على أن الكنا ومنه فإن هذه  التعرفات  تتف
ة في النص األ، وهذا لتحوالخروج عن المألوف  الفن ة قول قی دبي ، ومن نماذج الكنا

الشاعر في قصیدة " في بیت امي " .

نا ؟ . ما  في ...أأنت أنا  اض و

فمن منا تتصل من مالمحه ؟.

)4(ر حافر الفرس الحرون على جبینكتذأ

1988، 2دالئل الالعجاز في علم المعاني ، تج : محمد رشید رضا ، بیروت( لبنان )، :عبد القهار الجرجاني- 1
.82م ، ص

ني - 2 ، منشورات :الخطیب القزو ة ، تج : عبد الحمید العشاو الغ ص في العلوم ال ي ، بیروت ، محمد علالتلخ
.63، ص 1997، 1لبنان ، 

. 82المرجع نفسه ، ص –3
ش : ال تعتذر عما فعلت –3 . 82، ص محمود درو
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ة  نا ة هنا  والكنا اد م والم نى الشاعر عن االنسالخ من الق عن في السطر الثاني 
م. صفة صفة االنسالخ من الق

»إن عدت وحدك «وقوله في قصیدة 

اء عنك شعورك الوطني  ستحمل األش

نك المهجور  )1(تنبت زهرة برة في ر

اة  ة عن السالم واالمل والح نا في السطر الثاني 

ضا في قصیدة  »في بیت أمي «و قوله أ

ي تبدو  اج  الم أم مسخت الجرح 

ل في  م الش الكامیرا؟وس

ك المثقوب  ر قل )2(أأنت انا؟ اتذ

ة عن صفة التحسر واالالم والحزن ومنه نخلص أن اهتمام الشعراء  نا في السطر األخیر 
حاء ودقة في التعبیر  عود الى ما فیها من إ ة  الغ ال القدماء و المعاصرن بهذا ألنما

ما أنها من الشعراء وقوة الوصف،  حلة ستمدون منها مادتع االلهام لد ها الشعرة 
ة. جدیدة جمال

، ص31. ش : ال تعتذر عما فعلت 1-محمود درو

.24، 2-المصدر نفسه
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ان  ش  في دیوان "ال تعتذر عّما فعلت" لمحمود درو ات الخطاب الشعر جمال
ش  حث و الدراسة ، خلصنا من خاللها الى أن محمود درو و هو یبني -موضوع ال

ل موادها  ش ا الى : استند-قصائده و  ا و جمال فن

خطاب الشاعر ، و - ة تساهم في ض ة صوت قاع بن قاع ، فاإل انه اإل الوزن أحد أر
ة المجسدة بنوعیها في هذا ال ن أبرزتا یدیوان ( المقیدة و المطلقة) اللتالمشتمل على القاف

شف عن تناقضات  األلم جراء الغرة و النفي و  ة المتمثلة في اإلحساس  مة الجمال الق
الواقع.

عاد الشاعر الشعور - اق في التعبیر عن أ ا التكرار و الط عد ، ة ساهما أسلو فالتكرار 
ةوسیلة تعبیرة  ة النفس الناح ة داخل إضافة الى أنه خل،لها صلة  قاع ة إ حر

ة القصیدة أكسا أنواعه ساهمالشاستثمار، و ها صفة جمال في إغناء اعر لظاهرة التكرار 
قاعي و الداللي معا ما الجانب اإل اق أن، ع المعنى الط حلة جدیدة في قصائد ط

ش. درو

الجّدة - ش  انت التي تدل على ابداعهتمیزت لغة درو تجمع بین ألم الغرة و األمل ، ف
حضور ل ذلك معجمه الشعر شه الواقع الفلسطیني ، قد ش ع اة جراء ما  ألفافي الح

حزنه و ألمه . تعبرو تراكیب عن مد

ة م- ة لخطاب الشاعر ، وهذا ما جاءت الحقول الدالل ة و شف عنناس نوناته الروح م
ة،  ة واسعة في الدیوان ، ما أن النفس ان أرض فا خاصا فحقل الم لقد وظفه الشاعر توظ
س  روح انتماء الفلسطیني لوطنه .ع

ات - ألفاظا استخدمالشاعر في هذا الدیوان فقد التي وظفها عد الرمز من أكثر التقن
حیل الىاستخداما رعالمهرمزا  حاءالمليءالف .اإل
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الشاعر و مددل علىیع الرموز في الدیوان تنو - التجرة الشعرة لد عم مد
ره .مع ثقافته و مقدرته في التعامل اتساع ما یخدم ف

ة جزًءا مهما في الدیوان وظف- الغ لت الصورة ال اد ش فا واسعا ،  حها الشاعر توظ
الها االستعارةبتجرته ة .الشعرة برمتها ومن أش و الكنا

حاء بینما االستعارة أبرزت مد- ح و اإل ة عبرت على مقدرة الشاعر في التلم الكنا
اله و ما یختلج في نفسه من انفعاالت . حصب خ

ش في الختو  ننا القول أن محمود درو م ل طاقات اللغة و جسدها لتقدم اام  شتغل 
ا متمیزًا.شعراً خطا



ة ــــــــقائم
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القرآن الكرم*
:المصادر:أوال

اء ، دار المغرب اإلسالمي ، -1 حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء وسراج األد
.1981، 2بیروت ، لبنان ، 

ة ، بیروت ، لبنان ، -2 الغة ، دار الكتب العلم ، أساس ال ، 1الزمخشر
1949.

ة عبد قاهر الجرجاني ، دالئل االعجاز ، تح-3 ت محمود محمد شاكر ، م
.2004، 5الغیناجي ، القاهرة ، 

اعة والنشر ، -4 س للط ش ، ال تعتذر عّما فعلت ، را .2004، 3محمود درو

ا ة::ثان المراجع العر
ا لألساتذة بوزرعة ، ع-5 ة العل ة المدرس م العر 3أحمد بلحوث ، مخبر علم التعل
 ،2001.

، دیوان -6 یر االستعار مان حمودة ، التف ، سعد سل أحمد حسین صبر
 ، ة ، د  .2004المطبوعات الجامع

ین والنقاد - 7 حوث اللغو ،مفهوم االستعارة في ال أحمد عبد السید  الصاو
 ، الغیین، منشأة المعارف ، مصر ، د  .1988وال

ة في نضرة الحقول -8 تاب أحمد عزوز ، أصول تراث ة ، منشورات اتحاد  الدالل
 ، ، سورا ، د  .2002العرب ، دمش
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البد ، -9 ة ، عمان ، وس م ، علم الجمال فلسفة الفن ، دار البدا ، 1أمال حل
2012.

2حسین أبو النجا ، أوزان الشعر العري ، دار المدني ، الجزائر ، الجزائر ، -10
 ،2003.

م بودیر ،-11 ا حل أثر األدب الشعبي في األدب الحدیث ، دار الوفاء للدن
. ندرة ، مصر ، د  اعة ، االس الط

12- ، ة ، تر ، عبد الحمید العشاو الغ ص في العلوم ال ني ، التلخ خطیب القزو
.1997، 1منشورات محمد علي ، بیروت ، لبنان ، 

ات الشعرة منشورات اتحاد -13 ، سورا خلیل موسى ، جمال تاب العرب ، دمش
 ، .2008، د 

ة ، -14 اجي مختار ، عنا ة وتحلیل الخطاب ، جامعة  ح بوحوش ، األسلو را
 ، .2006الجزائر ، د 

ة للقصیدة المعاصرة في الجزائر ، دار عبد ال-15 قاع ة اال رحمان تبرماسین ، البن
.2003، 1الفجر للنشر والتوزع ، الجزائر ، 

ة في شعر ابي تمام ، عالم الكتب الحدیث ، رشید شعالل-16 قاع ة اال ،البن
20، 1عمان ، األردن ، 

ز دوسوق ، -17 مان للنشر والتوزع ، مر سعود سالمة أبو سعود ، دار العلم واإل
 ، ز الثقافي .2010مصر ، د  قطین ، تحلیل الخطاب الروائي ، المر سعید 

ضاء .2005، 4، المغرب ، العري ، الدار الب
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ضاء -18 ز الثقافي العري ، الدار الب قطین ، تحلیل الخطاب الروائي ، المر سعید 
2005، 4، المغرب ، 

في " نماذج -19 ، في نضرة النحو الوظ سعیدة زغد ، تحلیل الخطاب الحوار
، عمان ، األردن ،  م" ، دار مجدالو الح .2014، 1من مسرح توفی

ة ، عمان ، األردن ، -20 ح أبو معلي ، العروض والقوافي ، دار البدا 1سم
2010.

ة الخطاب ، دار فارس للنشر والتوزع -21 ولوج ه ، اللغة وس سمیر شرف السیت
.2002، 1، عمان ، األردن ، 

ة الذوق الفني " ، -22 ولوج شاكر عبد الحمید ، التفصیل الجمالي " دراسة في س
ت ، الم .1978جلس الفني للثقافة واألدب ، الكو

اعة والنشر ، -23 ة ، دار هومة للط ق ات التطب صالح بلعید ، دروس في اللسان
.2009، 5الجزائر ، 

للتوزع ، -24 تب المصر ة ، الم عاطف جودة نصر ، رمز الشعرة عند الصوف
، القاهرة ، مصر ،  .1998د 

،عبد -25 اعة عزز عتی ة للط ة ، دار النهضة العر علم العروض والقاف
، .1987والنشر ، بیروت، لبنان ، د 

تاب -26 ا النص ، اتحاد  عبد القادر شرشال ، تحلیل الخطاب األدبي وقضا
، سورا ،  .2006العرب ، دمش

ة " دیوان عبد ال-27 مان ة لقصیدة أشجان  " دراسة تشرح مالك مرتاض ، الشعر
، د ت .ا نون ، الجزائر ، د  ة ، بن ع لمطبوعات الجامع
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الرمة ، دار صفاء -28 یلي ، الصورة الشعرة عند ذ عهود عبد الواحد الع
اعة والنشر ، عمان ، األردن ،  .2010، 1للط

ة ، دار عبد ال-29 ة تداول ة الخطاب ، مقارنة لغو استراتیج ظافر الشهیر هاد
، 1بیروت ، لبنان ، الكتاب الجدیدة ،

، الخطاب والنص " مفهوم العالقة والسلطة " ، مجد عبد ال-30 واسع الحمیر
ة النشر والتوزع ، .1989، 1المؤسسات الجامع

ر العري -31 ة في النقد العري ، دار الف عز الدین اسماعیل ، األسس الجمال
القاهرة ، مصر .

ات التكرار -32 اعة والنشر عصام شرتح ، جمال ، رند للط في الشعر السور
، سورا ،  ، د ت .1والتوزع ، دمش

، عمان ، األردن ، -33 یوسف ، المعنى الجمالي ، دار مجدالو عقیل مهد
1 ،2008 .

، فلسفة الفن وعلم الجمال ، دار صفاء للنشر والتوزع ، -34 علي شناوة آل واد
.1،2012عمان ، األردن ، 

عند بثینة ، دار غداء  للنشر -35 فاضل أحمد القعود ، لغة الخطاب الشعر
.2012، 1والتوزع ، عمان ، األردن ، 

فداء حسین وحسین ، فلسلفة علم الجمال عبر العصور ، دار اإلعصار -36
.2010، 1العلمي للنشر والتوزع ، عمان ، األردن ، 

الغة -37 اس ، ال ا فضل حسن ع ع ، قسم الدراسات العل ان والبد وفنونها علم الب
.2004، 1، دار الفرقان للنشر والتوزع ، جامعة الیرموك ، األردن ، 
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ة للنشر والتوزع واإلعالن ، -38 قاسم عدنان ، لغة الشعر العري ، المنشأة الشعب
ا ،  1، ج1881لیب

" مصطفى ناصف نموذجا" رب رمضان ، فلسفة الجمال في النقد األدبي-39
نون ، الجزائر ،  ة ، بن ع .2009دیوان المطبوعات الجامع

الغة ، دیوان -40 المطبوعات لطیف شرفي ، زیر الدراقي ، االحاطة في علوم ال
 ، ة ، د  .2004الجامع

قى ، دار -41 قاع في الشعر العري بین اللغة والموس ات ، نضرة اال محمد حر
ان ، الجزائر ، اآلفاق ، .2000عین بن

ر المعاصر ، دار النهضة -42 ، فلسفة الجمال في الف ي العشماو محمد ز
 ، ة ، بیروت ، لبنان ، د  .1980العر

43- ، للشعر ،مقارات في النظرة والتطبی یل اللغو محمد عبدو فلفل ، في التش
، سورا ، منشورات الهیئة العامة السورة للكتاب وزارة الثقا ، 6فة ، دمش

2013.

44- ، مي هالل ، النقد األدبي ، دار الثقافة ، بیروت ، لبنان ، د  محمد غن
1973.

، 6محمد قطب ، منهج الفن اإلسالمي ، دار الشروق ، بیروت ، لبنان ، -45
1963.

ة-46 ة في الشعر العري ، دیوان المطبوعات الجامع م جمال محمد مرتاض ، مفاه
 ، .1998، الجزائر ، الجزائر ، د 
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الغة والخطاب ، منشورات االختالف ، الجزائر ، -47 ال ، ال ، 1محمد مش
2014.

الغة والخطاب ، منشورات االختالف ، الجزائر ، -48 ال ، ال ، 1محمد مش
2014.

اعة والنشر ، بیروت ، -49 للط سب التجار شال عاصي ، الفن واألدب ، الم م
.1970، 2ان ، لبن

ة لقصیدة أشجان عبد -50 " دراسة تشرح ة الخطاب الشعر مالك مرتاض ، بن
، د ت . نون ، الجزائر ، د  ة ، بن ع ة " دیوان المطبوعات الجامع مان

ة " أین عبد ال-51 ة تف ائ م " محمد العید آل مالك مرتاض ، دراسة س ال ل
فة"  خل

اعة والنشر والتوزع مالك مرتاض ، عبد -52 نضرة النص األدبي ، دار هومة للط
.2007، الجزائر ، الجزائر ، 

شي ، الرمز في الشعر العري ، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزع ، -53 ناصر لوح
.2010، 1األردن ، 

اعة والنشر ، -54 ة وتحلیل الخطاب ، دار هومة للط نور الدین السد ، األسلو
، الجزائ .2، ج2010ر ، الجزائر ، د 

اعة والنشر -55 ا الط اه ، دار الوفاء لدن هالة محجوب خضر ، علم الجمال وقضا
ندرة ،  .2006، 1، االس

ة التكرار عند -56 قاع الداخلي في القصیدة المعاصرة ، بن ، اإل الصحناو هد
اتي نموذجا ، ع .2014، 3، مج3الب
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المراجع المترجمة::ثالثا

ة -57 ،دار المتوسط م العمیر ات وسؤال المعنى،ترجمة  ابراه ي،الجمال رشیدة تر
1،2009للنشر،تونس ، 

ة -58 حي ، المؤسسات العر ك ، نضرة األدب ، تر ، محي الدین ص ل ه و رن
 ، .1987للدراسة والنشر ، بیروت، لبنان ، د 

غول ، منشورات مخبر الترجمة في سارة میلیز ، -59 الخطاب ، تر ، یوسف 
 ، عث ، قسنطینة ، الجزائر، د  عة ال ات ، مط .2004األدب واللسان

م خرشي وآخرون ، دار المعارف -60 ان ، اللغة والخطاب ، تر ، ابراه عمر أو
، د ت . ة ، القاهرة ، مصر ، د  اإلسالم

و ، نظام الخطاب ،-61 شال فو ، م ر ، د  ه ، دار التنو تر ، محمد سب
1970.

اعة والنشر ، بیروت ، -62 عة للط غل ، المدخل إلى علم الجمال ، دار الطل ه
.1978، 2لبنان ، 

عا س والمعاجم::را القوام

ة، تربون -63 المؤسسة ، محمد حمودة ،أورون ، معجم المصطلحات األدب
ة للدراسة والنشر والتوزع ، بیروت ، لبنان ،  .2012، 1الجامع

64- ، اء الحدیثة ، القاهرة ، د ة ، المعجم الفلسفسي ، دار ق .2007مراد ه

ر ، بیروت ، -65 ، تاج العروس ، تر ، علي شیرة ، دار الف مرتضي الزید
 ، .1994لبنان ، د 
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19، 1، ج1، بیروت ، لبنان ، لسان العرب ، دار صادرابن منظور ،-66

ات:  المجالت والدور

ة -67 ل ة في الشعر الفلسطیني المقاوم ، مجلة  قاع یل اال محمد العف ، تش خال
ة ، غزة ، فلسطین ،  .9، مج 2001اآلداب ، الجامعة الفلسطین

ة ، مجلة العل-68 ، نضرة الحقول الدالل ة ، جامعة محمد عصام شلوا وم االنسان
رة ، ع س ضر ،  .2004، 2خ

ان في دیوان " ال تعتذر عما فعلت " للشاعر -69 ات الم محمد أبو حمید ، جمال
ة ) ، جامعة األز  حاث ( العلوم االنسان ش ، مجلة جامعة النجاح لأل هر محمود درو

2008، 22، غزة ، فلسطین ،مج 

، سورا ، عمنیر فاعور ،-70 اق في آداب التوقعات ، مجلة جامعة دمش 3فن الط
شي ، الرمز في الشعر العري ، عالم الكتب الحدیث للنشر -200469،  ناصر لوح

.2010، 1والتوزع ، األردن ، 

ش ، -71 ات ، دراسة في شعر محمود درو الت ، وعلي الشروش ، الثنائ نزار قب
ة  ة ، عدراسات العلوم اإلنسان .2011، 3، مج3واالجتماع
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ة: الرسائل الجامع

ات النص ، قصیدة عاش-72 من منظور لسان شار ، الخطاب الشعر م  ابراه
رة،  س ضر ،  ش ،ماجستیر مخطوطة ، جامعة محمد خ من فلسطین لمحمود درو

.2008/2009الجزائر ، 

ان الفن-73 ، صورة الم ة في شعر أحمد السقاف ، ماجستیر بدر نایف الرشید
، عمان ، األردن ،  .- 2012-2011مخطوطة جامعة الشرق األوس

تاب -74 ة ، منشورات اتحاد  ة في نضرة الحقول الدالل أحمد عزوز ، أصول تراث
، ال ، سورا ، د  .2002عرب ، دمش

شي ، الرمز في الشعر العري ،-75 عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزع ، ناصر لوح
.2010، 1األردن ، 

الغة ، دیوان المطبوعات -76 لطیف شرفي ، زیر الدراقي ، االحاطة في علوم ال
 ، ة ، د  .2004الجامع
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ملخص :

عت أدوات وأكسبته  سمات ط ات  الجمال تمیز الخطاب المعاصر على مستو
ه ، جعلت ما و أخلعت عل ش"عرب وه ینفرد عن غیره من أشعار دیوان الق "محمود درو

ا معاصرا  اره علما شعرا عر ة و ،اعت ة و لغو ق ممیزات موس ه الشعر انفرد خطا
رة ، غدت عنوانا ألشعاره ، ووقفا علیها ،و هو ما سعت  هذه الدراسةتصورة و ف

قه من خالل النموذج المختار دیوان "ال تعتذر عّما فعلت لمحمود "إلظهاره و تحق
ش. درو

Résumé :

Le discours contemporain s’est caractérisé au niveau de
l’esthétique à l’aide de traits lui imprimant des outils et lui faisant
acquérir des valeurs le rendant singulier par rapport à d’autres
poésie du Diwan des arabes de « Mahmoud Derrouiche » étant
considéré comme modèle poétique arabe contemporain ; son
discours poétique s’est particularisé par des caractéristiques
musicales, linguistiques, pittoresque et rationnel, devenu un titre à
ses poésies sujet de contemplation et c’est ce que cherchait
l’étude afin de l’élucider et le réaliser à travers le modèle
sélectionné Diwan « Ne sois pas désolé sur ce que tu as fait » de
« Mahmoud Derrouiche »
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