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إتمام هذا البحث  فكان الحمد هللا أوال وأخیرا ، الذي بفضله وفقت في 

  .لي نعمالمعین وسبحانه وتعالىال إلهإال هونعم المولى ونعم النصیر

  

وبعد حمد اهللا و الثناء علیه ال یسعني في هذا المقام إال أن أتقدم  -

بوافر شكري وعظیم امتناني إلى من وفرت الوقت الالزم وفتحت 

القیمة إلى  صدرها ألسئلتي وسددت خطواتي وأغنت بحثي بملحوظاتها

جزاها اهللا خیرا الجزاء و أسبغ علیها " جوادي هنیة"أستاذتي الدكتورة 

  .الصحة و العافیة

كما یطیب لي أن أتقدم بالشكر الجزیل ألساتذة قسم اللغة واألدب 

  .العربي بجامعة محمد خیضر بسكرة

    



 
 

  

  

  مقدمـــــــة
 

 

 



 مقدمة

 

  أ
 

ب الشعري العربي المعاصر  وتعود الفني مقّوما أساسیا من مقّومات الخطا یعّد التشكیل

أهمیته فیالشعر إلىكونه یبث في حنایا النصوص اإلبداعیة بهاًء و بعثا جدیًدا وكلما كان 

مبنیا بناء متماسكا انعكس ایجابیا على الخطاب الشعري وساهم في شعریته وأدبیتهفالشعر 

اتصنعه اللغة یكتسب قیمته الفنیة من داخله انطالقا من صوره وٕایقاعه و من كل م

  .الشعریة لتجعل منه نّصا جمالیا یؤثر في وجدان المتلقي

ونظرا ألهمیة التشكیل في صناعة أسلوب النص وتجسید فرادته أردت البحث في جمالیته  

وقد اخترت لهذا البحث مدونة شعریة معاصرة هي دیوان الشاعر الجزائري یاسین بن عبید 

  .الموسوم بـ أهدیك أحزاني 

سؤال الرئیس إلشكالیة البحث حول جمالیات التشكیل الفني في الدیوان یدور ال

ما هي معالم التشكیل الفني وما : المذكورحیث تتفرع عنه جملة من األسئلة في مقدمتها  

  هي أدواته األساسیة في هذا الدیوان وأین تتجلى جمالیته ؟

لمصطلحات جاءت خطة البحث في مدخل وفصلین ، خصصت المدخل إلبراز أهم ا

  .الخاصة بالبحث على غرار مصطلح التشكیل والجمالیة 

في حین عالج الفصل األول والموسم بـ أدوات التشكیل الفني في دیوان أهدیك أحزاني 

ثالثة مباحث ، تناول المبحث األول االنزیاح بنوعیه التركیبي والداللي ، أما المبحث 

  .ّص الرمز بأنواعه الثاني فقد تناول التناص والمبحث  الثالث خ

ونظًرا الهتمام الشاعر باإلیقاع فقد وسمُت الفصل الثاني من البحث بالتشكیل اإلیقاعي 

تناولت فیه اإلیقاع الخارجي ممثال في الوزن والقافیة والروي في حین تناول مبحث اإلیقاع 

ناصر الداخلي كًال من التكرار بأنواعه والتصریع وأیضا الجناس باعتبارها أكثر الع

  .المتواترة في الدیوان

أنهیت البحث بخاتمة رصدت فیها أهم النتائج التي توصلت إلیها من خالل دراستي 

  .لجمالیات التشكیل الفني في الدیوان 



 مقدمة

 

  ب
 

وقد اقتضت طبیعة البحث االعتماد على المنهج الفني الجمالي الذي حاولت من خالله   

دیوان كما استعنت أیضا ببعض المناهج الوقوف على جمالیات بعض العناصر الفنیةفي ال

  .األخرى وفي مقّدمها  المنهج األسلوبي

األسس الجمالیة في "اتكأالبحث على جملة من المصادر والمراجع منها كتاب

إلبتسام " وجمالیات التشكیل اللوني في القرآن الكریم" لعز الدین إسماعیل "النقدالعربي

لحسن عباس  ،إضافة الى كتب أخرى " انیهاخصائص الحروف ومع" مرهون الصّفار ، و

  .ال یتسع المقام لذكرها

ولعل من أبرز الصعوبات التي واجهتني وأنا أنجز هذا البحث تشعب الموضوع وكثرة 

الدراسات حوله واختالفها، ومهما یكن فقد تمكنت من إنجازه بفضل  اهللا تعالى وبفضل 

جوادي . د"طرف األستاذة المشرفة  المساعدات العلمیة والمعنویة التي قدمت لي من

  . فلها مني كل الشكر والتقدیر على ماقدمته من نصح وتوجیه "هنیة

  



 

 

  

  

  مدخــــــل

  ضبط مصطلحات البحث

  
 

 مفهوم الجمالیة - 1

 التشكیل الشعري - 2
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  :مفهوم الجمالیة -1

 :في اللغة -أ

لعرب أن الجمال الجمالیة هي مصدر صناعي نسبة إلى الجمال ، فقد جاء في لسان ا

وقوله عز وجل  1مصدر الجمیل و الفعل َجُمل

﴿     ﴾2 . بالضم . أي بهاء وحسن والُجمَّال

والجمال یقع . أجمل من الجمیل و جمَّله أي زینه و التجمل التكلف الجمیل : و التشدید 

أي حسن » ان اهللا جمیل یحب الجمال « : لحدیث على الصور و المعاني ومنه ا

  . 3االفعال كامل االوصاف

جامل الرجل مجاملة إذا ‹ :ومن الجمال اشتقت دالالت أخرى لها عالقة بالحسن، فیقال 

بادله الجمیل ووصف االخاء فكأن المجامل هو الذي یظهر الحسن من خلقه في تعامله 

  .4›لآلخرین

 :في االصطالح - ب

وٕان الكون من بدایته إلى .علم الجمال أو الجمالیة موضوع بحجم الكون إن موضوع 

جمال في الصفة والدقة جمال في , نهایته خلق من الجمال المجرد وكل شيء فیه جمیل

 .یصعباإللمام به, أي إن موضوع الجمال واسع وكثیر التداول 5.الشكل والمضمون

في الدراسات الفلسفیة واألدبیة والفنیة  فالمفهوم اإلصطالحي للجمال كثیر التداول الیوم

بدوره مذهًبا فلسفًیا .فمن الجانب الفلسفي تبلور مفهوم الجمالیة في القرن التاسع عشر 

وهناك اتفاق بعامة أن تاریخ علم الجماألو الجمالیة بدأ في الفلسفة مع أفالطون . مستقال

)aflaton (ثامن  عشر مع كانط تحدیدا ونجده أنهالمفهوم الذي فرض نفسه في القرن ال

                                                           
 . 462ص1997، 1،مادة جمل ،دار صادر ،بیروت ،لبنان ،ط 3إبن منظور ،لسان العرب ،م -1
2

 . 06سورة النحل اآلیة  - 
 . 462ص لسان العرب ، ،ابن منظور -3
 2010، 1الحدیث اربد ، االردن ،طإبتسام مرھون الصفار ، جمالیات التشكیل اللوني في القرآن الكریم ،عالم الكتب  -4

 . 38ص 
محمد أمین شیخة ،التشكیل األسلوبي في الشعر  المھجري الحدیث ،مخطوط رسالة الدكتوراه ، قسم االدب العربي ،  -5

 .  408،ص  2009 – 2008كلیة اآلداب و اللغات ،جامعة محمد خیضر ،بسكرة 
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الذي جعل من الجمیل نتیجة حكم ذاتي مرده إلى الذوق ولیس خاصیة في الشيء بحد 

 یحدد الجمال في كتابه نقد الحكم) kand(وفي هذا الصدد نجد الفیلسوف كانط 1ذاته

(critique of jugmena) الجمیل هوالذي یرضي الجمیع بدون سابقفكرة او «:إذ یقول

إنه الوحدةوجمال «:وجاء في تعریف سانت أغسطین لعلم الجمال قوله .» 2ةصورة ذهنی

، أي أن الجمال یكمن في االنسجام والترابط » 3الجسم بأنه توافق األجزاء مع جمال اللون

  .وتوافق األجزاء مع بعضها البعض

هذا خلق حسن «:ویوّسع أبي حامد الغزالي من مفهوم الجمال لیشمل المعنوي إذ یقول 

، فالجمال یتحقق عن طریق »هذاعلم حسن وهذه سیرة حسنة وهذه أخالق  جمیلةو 

اجتماع الصفات التي تحققه كما نجده في تعریف الغزالي ، خلق حسن ،سیرة حسنة 

  .،واجتماع هذه الصفات یحقق أخالقا جمیلة

ظاهر وباطن،الظاهر یدرك .وفي الواقع أن الجمال عند أبي حامد الغزالي مستویان 

حواس والباطن یدرك بالبصیرة ،واإلقتصار على التذوق مستوى واحد هو تصور من بال

قبل المدرك وعدم بلوغه للتجربة الجمالیة في تمامها ؛ألن التجربة الجمالیة هي استیعاب 

كل أنواع المحسوسات الجمیلة والنفاذ إلیها بالبصیرة والقلب للوصول إلى المناسبة الخفیة 

  .4بینها وبین مبدعها

وٕاذا تأملنا األعمال األدبیة نجدها تندرج ضمن نظریة عامة في الجمال ،ولكنها تحتل 

ایضا منزلة ممیزة لدى المنظرین بحكم موقعها على سلم القیم داخل فلسفة عامة للفن 

وهكذا یؤكد كانط على أولیة الشعر وینتج عن هذا أن الجمالیة باعتبارها علما یستدعي 

  .5دراسة الخصوصیة األدبیة التنظیر المحسوس یعالج

                                                           
 2012جد المؤسسة الجامعیة لدراسات والنشر ،بیروت ،لبنان ،ینظر، محمد محمود، معجم المصطلحات االدبیة، م -1

  .762ص 
 . 405محمد امین شیخة ، التشكیل االسلوبي في الشعر المھجري الحدیث ، ص  -2
عزالدین اسماعیل ، األسس الجمالیة في النقد العربي ،عرض وتفسیر و مقارنة ،دار الفكر العربي ،القاھرة ، مصر  -3

 . 4،ص  2000دط ،
دط براھیم ، علم الجمال قضایا تاریخیة و معاصرة ،مكتبة غریب للنشر ، القاھرة ،مصر ،د ت ،إوفاء محمد  ینظر،-4

 . 43ص 
 . 763ینظر محمد محمود ، معجم المصطلحات االدبیة ، ص  -5
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،أي أن  »1اإلبداع ذو وظیفة جمالیة«أن العمل الفني )Gèrared(ویرى جرار جینت 

تحقق شعریة . النص في تشكیله ینطوي على قیمة جمالیة یختزنها في طبقاته وطیاته 

  .2النص وتفتحه على أفق غیر محدود

وجدانیة للنفس البشریة  فیعبر ومن الثابت أیضا أن الشعر فن جمیل نشأ من الناحیة ال

بلغته وأسالیبه التعبیریة عن أنواع االنفعال والعواطف و علىهذا فإنكل قصیدةفي الشعرتقدم 

لنا عالما، تمت صیاغته بشكل موحد في أشكال تعبیریة و فنیة تمثل أسلوبا في هذا 

من حیث ، أي كل شاعر أثناء كتابته للشعر یضفى علیه قیما جمالیة  3العمل الفني

  .التعبیر و األسلوب لیؤثر في المتلقي ویجذبه 

إن «: فاللغة الشعریة توصف بأنها أكبر مصادر الجمال ، ولذلك قال أحد النقاد الجمالیین

فلغته الشعریة بمفرداتها وجملها »4الشعر یرفع الحجاب عن الجمال المخبأ في العالم

ة أمرها عناصر الجمال التي تهیمن وتركیبها اإلبداعیة وصورها وموسیقاها هي في حقیق

  .على قلوبنا وعواطفنا ومشاعرنا وحسب 

أن األعمال الفنیة تستمد قیمتها لیس بالقیاس الى : فالجمالیة تنطلق من رؤیة مفادها 

  .الشيء الخارجي ، ولكن لجدارتها الجمالیة أو بمعنى آخر

لفني من وجهة نظر أن الفن ال یعبر عن الشيء سوى ذاته ،وهكذا نجد أن العمل ا

أي أن جمالیةالعمل  5المذهب الجمالیأو الجمالیة یجب الحكم علیه بالمعاییر الجمالیة

الفنیتتحدد من خالل توافق تلك العناصر أو المعاییر التى تجعل منه عمال فنیا یتصف 

 .بالجمالیة وبواسطة هذه العناصر تحكم على العمل الفني 

 

  

                                                           
 2008، 1ط للنص الشعري ، جدار للكتاب العالمي للنشر ،عمان ، االردن الجمالیةمحمد صابر عبید ، المغامرة  -1

  53ص
 5ینظر المرجع نفسھ ، ص -2
  19محمد االمین شیخة ، التشكیل االسلوبي في الشعر المھجري الحدیث ، ص -3
 . 410ینظر المرجع نفسھ، ص  -4
 . 05، ص  2004،  1محمد عبد الحفیظ ، دراسات في علم الجمال  ، دار الوفاء لدنیا ، اسكندریة ، مصر ، ط -5
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  :التشكیل  -2

  :في اللغة-أ

ورد في معاجم كثیرة إذا نجد ابن منظور في لسان العرب "َشَكلَ "تشكیل في جذره من ال

  .الشبه و المثل و الجمع أشكال وشكول : الشَّْكُل بالفتح :یعرفه في قوله 

  1صّوره: وتشكل الشيء تصوره وشكله . صورته المحسوسة و المتوهمة : وشكل الشيء 

  :كما جاء في تاج العروس 

  . الشبه،  شكل ، الشكل

  2شكَّل ،شْكال ،تشكیالً قال الراغب أشكال في األمر استعارة كاألشباه من الشبه كشكل و

  :في أساس البالغة للزمخشري  "شكل "وورد أیضا مادة 

  وهذه األشیاء أشكال وشكول ،وهذا من الشكل . شكل هذا شكله أي مثله ،وقلت أشكاله 

  .3تماثل:تشاكل 

جمعت على التشكیل في جذره اللغوي هو تماثل و الشبه و نجد المعاجم العربیة قد أ

  .التصور

  :في االصطالح  - ب

على الرغم من اقتباس مصطلح التشكیل من الفنون المكانیة البصریة كالعمارة والرسم و 

النحت، فإنه یبدو معّبرا بشكل أدق عن طبیعة النصوص اإلبداعیة ألن عملیة التشكیل 

ته یتدخالن بطریقة فاعلة وخالقة في اإلبداع تجاوزا لمن یظن تعني أن وعي المبدع وٕاراد

  . 4أنه مجرد عشوائیة لوصف الكلمات أو أنه انعكاس لواقع مادي

فالتشكیل منبعه األصلي الفنون كالرسم ، فالشاعر في تشكیله للقصیدة ،یقوم باختیار 

  .لهما الفنيالكلمات التي تناسبها،و الرسام أو النحات مثله یختاران مایناسب عم

                                                           
 463ن العرب ، ص بن منظور، لساإ -1
 . 381، 380، ص 1994،  1، دار الفكر ، بیروت ، لبنان ،ط 4، تاج العروس  من جواھر القوامیس ،ج زبیديال -2
 . 517،ص 1998، 1ساس البالغة ، دار الكنز العلمیة ، بیروت ، لبنان ،طأالزمخشري ،  -3
یدة العربیة الحدیثة ، دار وائل للنشر ، عمان ، االردن كریم الوائلي ، التشكیالن االیقاعي والمكاني في القصینظر ، -4
 . 03،ص 2009، 1ط
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الصیرورة التي تؤول إلیها األشیاءو المكونات ،لتحقق «ویجمع النقاد على أن التشكیل 

وحدة متماسكة مترابطة ووجودا جدیدا تحقق فیه مبادئ المزج و التولیف والتنظیم والتنوع 

كل و التوازن والتناغم و االیقاع و االنسجام فعملها الفني یمثل  نزوعا جمالیا لتحقیق التش

، وتمثل هذه المبادئ قیم السلوك الفني ، وتقالیده الهادفة لتكوین التشكیل وتحقیق 

فالتشكل یتحقق عن طریق ترابط وتوافق تلك العناصر التي تخلقه ،وتعطیه  1»وجوده

  . جماال لتبرزه

وقد تأتي . والتشكیل أشبه مایكون بنسیج العنكبوت الذي یتألف من مواد وینظم هذه المواد

شكل لتدل على كل هذا فضال عن عملیة تنظیم الداللة التعبیریة لعناصر الوسیط ،  كلمة

وتؤدي إلى زیادة الداللة الفكریة و اإلنفعالیة للعمل ، ویضفي علیه وحدة  ویشع فیه روحا 

عامة تسوده و تجمع بین أطرافه ، و إنه التشكیل الداخلي العضوي الذي یصدر عن 

عال الذي یبثه في العمل ، ویؤدي إلى نموه وفقا لطبیعته الفنان ، ویتألف من االنف

،أي أن التشكیل هو ذلك الربط أو التركیب اإلبداعي و 2الخاصة و ضرورته الباطنة 

  .الذي یكشف عن القدرة الخیالیة للمبدع

لتشیر إلى قالب أو نمط معین من التنظیم معروف و تقلیدي مثل " و قد ترد كلمة شكل 

وهنا تدل كلمة ... لتقلیدي واالرجوزة والموشح ، ومثل بحور الشعر العربيقالب القصیدة ا

  .3"الشكل على القوالب والمعاییر التي تحكم نمط من أنماط الشعر أو النثر

مصطلح یحمل داللتین تدل االولى " و جاء في معجم المصطلحات الدراسیة أن الشكل 

ة على المجموع المتماسك و المتوازن  على المظهر الخارجیأي مظهر الشيء ، وتدل الثانی

والذي ال یتجزأ ، حیث أنه نتاج عملیة توحید ترتب علیها تنظیم عناصر مختلفة و 

توزیعها بحیث كونت هیكال جدیدا فقدت عناصره فردیتها ومعناها لصالح الشكل الذي 

                                                           
 . 19سلوبي في الشعر المھجري الحدیث ، ص مین شیخة ، التشكیل األمحمد األ -1
 . 57بتسام مرھون الصفار ، جمالیات التشكیل اللوني في القرآن الكریم ، صإ -2
 . 56ص وني في القرآن الكریمإبتسام مرھون الصفار،جمالیات التشكیل الل -3
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اسبة  فالشاعر عند نظمه للقصید ة یختار الكلمات المن.  1"أصبحت جزءا ال یتجزأ منه

  .لینتج وحدة متماسكة ومترابطة وتؤثر في المتلقي 

المضمون في حضوره /كل شيء في العمل الفني ، الشكل " ویصبح بذلك الشكل 

" 2الدال الذي یطابق مع انفعال مبدعه اتجاه الواقع النهائي في داللة الشكل  *االستطیقي

عناصر الوسیط المادي الخاص و الشكل في العمل الفني هوالتنظیم أو القالب التنظیمي ل

  .بالعمل الفني 

ویدرك المتلقي الشكل عندما یدرك الكیفیة التي تم بها تنظیم التركیب اإلبداعي العمل 

الفني، حیث تم تنظیمه وتشیده وفقا للنحو الذي تترابط به عناصر أو مكونات الوسیط 

  .3المادي وتتحدد ، هذه الصالت والروابط الى حد ما 

الذي ینظم الداللة التعبیریة للعناصر الحسیة الداخلیة في التركیب االبداعي  "وهوأیضا 

  .4"ویكشف عن قدرة الفنان واحساسه 

فالتشكیل في الشعر لیس مجرد عملیة لتشكیل مجموعة من األلفاظ  كما هو شأن في 

ن عبارة  لغویة ،وٕانما هناك طابع خاص لهذا التشكیل یجعل من الكالم شعرا دون غیره م

  .، والتشكیل في الشعر یختلف عن التشكیل في النثر 5ضروب الكالم

ومن خالل ما قدمناه من تعریفات نصل إلى أن  القصیدة الشعریة مجموعة من 

الجمالیات نابعة من تجارب تختلف من شاعر إلى آخر وهي نسیج مترابط مما یجعل 

  .  منها عمال فنیا 

لتي یمتلكها الشاعر أثناء نظمه لقصیدته تجعل منها إن عملیة االبداع و التجربة الفنیة ا

ألن كل عبارة لغویة سواء أ كانت شعریة أم " تشكیال خاصا لمجموعة من  ألفاظ اللغة 

                                                           
 . 59،ص المرجع نفسھ -1
وھومذھب فلسفي یھتم بمسألة الجمیل علم موضوعھ  aresthesisلى الیونانیة إیرجع اصل ھذه الكلمة : استیطیقا  - *

  ) 762ص  حمد حمود،معجم مصطلحات االدبیةینظرم(اصدارحكم قیم ینطبق على التمییز بین ماھو جمیل وماھو قبیح 
 57، صبتسام مرھون الصفار،جمالیات التشكیل اللوني في القرآن الكریمإ -2
 . 111لم الجمال ، قضایا تاریخیة معاصرة ،ص عوفاء محمد ابراھیم ،  -3
 . 112المرجع نفسھ ،ص  -4
 . 50،د ت ، ص  4دب ، مكتبة غریب للنشر ، القاھرة مصر ،طي لألسینظر ، عزالدین اسماعیل ،التفسیر النف -5
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غیر شعریة ، تعد تشكیال لمجموعة من األلفاظ ، لكن خصوصیة التشكیل هي التي 

  . 1تجعل للتعبیر الشعري طابعه الممیز 

اصر تكوین للقصیدة  في حال تداخلها بحیث تصنع بناء  أي فالتشكیل یضع أمامنا عن

شكال له جمالیاته الخاصة به ، وتكشف عن المعنى والفكرة أو الموقف بطرائقها التي 

،فأهم عنصر تقوم علیه القصیدة هي اللغة الشعریة ، فإذا نظرنا  2تنفرد بها في القصیدة

  .إلى االدباء نجد  لغتهم تختلف عن العامة

أن لغة الشاعر تختلف عن لغة المتكلم العادي، فیذهب إلى chal Ballyارل باليیرى ش

ثمة فرق واضح بین استخدام الفرد للغة في ظروف عامة مشتركة بین أفراد «:القول 

المجتمع اللغوي، وبین استخدام الشاعر أو القصاص أو الخطیب للغة ، فحین یجد 

یع أعضاء المجتمع ، یوجد معیار یمكن المتكلم نفسه في الظروف التي تشمل معه جم

كل امرئ أن یقیس علیه تعبیراته الفردیة ،أما بالنسبة لألدیب فأمره مختلف تماما فهو 

یستخدم  اللغة استخدام اختیار وتعمد ثم هو من جهة أخرى یستخدم اللغة وله نوایا 

والموسیقي  جمالیة فهو یرید أن یخلق الجمال بالكلمة، كما یخلقه الرسام باأللوان

  .3»بالنغمات

فالشاعر دائما یحاول أن یجعل لغته ممیزة وغیر عادیة ، فیضفي علیها جماال مما 

الشعر في كل لغة خصائص ینفرد بها عن النثر بحیث یصبح " یجعلها في درجةعالیة 

ولقد اتفق النقاد قدیما وحدیثا على أن » لغة الشعر«من المستطاع القول بما یسمى 

  . 4الخاصة به التي تختلف عن الكالم العاديللشعرلغته 

نظر الشكالنیون الى " فإذا تأملنا في وظیفة الشعر نجدها تختلف عن وظیفة النثر، فقد 

وظیفة الشعر على أنها نقیض لوظیفة النثر، فإذا كان التوصیل هدف النثر ، فإن 

                                                           
 . 49ینظر،المرجع نفسھ ،ص  -1
 2011، عمان ، االردن   1سعاد عبد الوھاب العبد الرحمان ، النص األدبي التشكیل والتأویل ، دار جریر للنشر ، ط -2

 . 36،ص
ینظر محمد حماسة عبد اللطیف ، لغة الشعر دراسة في ضرورة الشعریة ، دار غریب للنشر و التوزیع ، القاھرة   - 3

 . 642،ص  2006، 1مصر ،ط
 .642ینظر المرجع نفسھ ، -4
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ة مغایرة التشویش في عملیة التوصیل هدف الشعر، فالشاعر یستخدم اللغة بطریق

"  1الستخدام اإلنسان العادي و الوظیفة الشعریة هي أهم سمة من سمات الشعر

فالشاعرأثناء نظمه لقصیدة ما یضفي علیها صورا ورموزا كما أنه یتحكم في نظمه لكلماته 

  .حیث یقدم ویؤخر، وهذا ما یجلب القراء الى عمله الفني

اللغة من حرف وكلمة وجملة وصورة و فالشعر من الطراز األول تتعانق فیه كل مكونات 

موسیقیة، بل إنه بنیة لغویة جمالیة ، في أن تتحدد فنیته بكیفیة استخدامه للمكونات 

  .2السابقة ،بجانب المحموالت األخالقیة أو االجتماعیة 

فالصورة الشعریة بمكوناتها وأبعادها جانب من اللغة الشعریة و الصورة الموسیقیة بأنغامها 

، اذ أن الشاعر في نسجه 3ا وأطرها التركیبة و التشكیلة جانب من اللغة الشعریة وٕایقاعه

لقصیدته أو نظمه لها یشكلها بهذه العملیات التي تجعل من كلمته عمال فنیا وفي أعلى 

درجة تمیزه عن غیره ، فاللغة الشعریة لغة غیر عادیة تمنح للشعراء إمكانیة الغوص في 

وهذا  4، كما تمنحهم إمكانیات التحلیق في أبعاد التخیل والمطلق ذواتهم وذوات مجتمعاتهم

راجع الى عضویة هذه األدوات وتفاعلها تفاعال عضویا إجابیا ومن هذه األدوات االنزیاح 

،التناص ، الرمز والتشكیل اإلیقاعي فلیست هذه األدوات حشدا مرصوصا وٕانما الشاعر 

تأتى ثمارها وتزداد حیویتها وبالتالي تأثیرها ، ینفخ فیها من روحه عاطفة وخیاال ، حتى 

  .وهي األدوات التي سنحاول الوقوف عندها في هذه الدراسة من خالل فصلیها التطبیقیین

  

  

                                                           
 . 244، ص 2008، ) دط(خلیل مونس ،جمالیات الشعریة ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق سوریا ، -1
ص  2009، 1إبراھیم جابر علي ، المستویات األسلوبیة في شعر بلند الحیدري ، العلم و االیمان لنشر والتوزیع ،  ط-2

30     . 
 1،ط 2007الورقي ، لغة الشعر العربي الحدیث مقوماتھ الفنیة و اضافتھ االبداعیة ، دار المعرفة لنشر ، السعید -3

 . 05ص
ینظر،دلیلة مكسح ، المرجعیات الفكریة و الفنیة في شعر یاسین بن عبید ، مخطوط رسالة ماجستر قسم االدب  -4

 . 181،ص 2007، 2006جامعة محمد خیضر ،  العربي ، كلیة االدب و العلوم االجتماعیة و االنسانیة ،



 

 

  

  :الفصل األول

الفني في  أدوات التشكیل

  "أهدیك أحزاني"دیوان 

  یاسین بن عبید:لـ

  اإلنزیاح - 1

  التنـاص - 2

  الرمــــز - 3
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" أهدیك أحزاني"جلیات اإلنزیاح و التناص و الرمز الشعري في دیوان یعالج هذا الفصل ت

لیاسین بن عبید ویحاول إبراز جمالیات هذه الصور الشعریة،وسننطلق في هذا الفصل من 

  .دراسة االنزیاح ألنه أكثر العناصر الفنیة تواترا

  :االنزیاح . 1

  :في اللغة -أ

زاح الشيء یزیح « : إذ یقول )ح–ي-ز(  جاء في لسان العرب لفظة االنزیاح في الجذر

  . 1»زیاحا وزیوحا وزیحانا ، وانزاح ذهب وتباعد

نزح كمنع و « : كما وردت لفظة االنزیاح في قاموس المحیط ، تحت مادة نزح حیث قال 

بعد والبئر استقى ماءها حتى ینفذ أو یقل ، كانزحها ونزحت هي .ضرب نزحا ونزوحا 

  .2»انزاح أي ذهب وتباعد نزحا ،وقوم منازح ونزح و 

وال یختلف  أصحاب المعاجم في المعنىالمقصودمن الفعل نزح ، على أنه یدل على البعد 

  .والذهاب أي الخروج والتجاوز

  :في االصطالح  –ب 

هوخاصیة أسلوبیة تمیز معظم الكتابات األدبیة " االنزیاح "من المعروف جدا أن مصطلح 

  .ارسین منهم المحدثون ،و قد التفت إلیها كثیر من الد

، حیث یشیر إلى أن  3ویشیر جون كوهن إلى أن المفهوم االنزیاح مفهوم واسع جدا

وهو فك بناء اللغة ، ورفض الوظیفة « :اإلنزیاح والذي یسمیه المجاوزة له هدفه الخاص 

اإلتصالیة لها ، و التحویل النوعي للمعنى الموصوف ، من معنى تصوري إلى معنى 

  .فالشاعر یهجر اللغة العادیة ، لیعید بناء ها على مستوى أعلى  4»شعوري

أنه الخروج والتعبیر «:وقد تطرق أحمد مبارك الخطیب إلى تعریف االنزیاح ورأى 

عنالمألوف في التركیب و الصیاغة والصورة واللغة ولكنه خروج إبداعي جمالي ، یهدم 
                                                           

 . 552إبن منظور ، لسان العرب ،ص  -1
 .   252ص  1993، مطبعة الحنة المصریة ، 2الفیروز  أبادي ، قاموس المحیط ، ج -2
 .  39ص 2009،1أحمد مبارك  الخطیب ، اإلنزیاح الشعري عند المتني ، دار الحوار للنشر والتوزیع ،سوریا،ط -3
  40،ص 2011،  1ود بودوخة  ، األسلوبیة وخصائص اللغة الشعریة ، عالم الكتب الحدیث اربد ، األردن ، طمسع -4
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فاإلنزیاح هوخاصیة تهدم من أجل ، 1»لكییبني بطریقة یصعب ضبطها طریقة هاربة دوما

  البناء تجعل العمل االدبي في أحسن صورته، فهو یمثل الحالة اإلبداعیة الرفیعة 

إالبناء «فاالنزیاح أو اإلنحراف األسلوبي ظاهرة جمالیة في عمق العمل األدبي ، فماهو 

یمیز اللغة اإلنزیاح  2»وتشكیل لغوي جدید یتجاوز اللغة العادیة أو لغة الكالم النفعي

الشعریة عن اللغة العادیة من خالل التجاوز و الخرق له أثر جمالي وهي الدهشة التي 

  .تولدها مفاجأة القارئ بمالم یتوقعه من التراكیب اللغویة 

فالشاعر لیس إال فارسا یخوض غمار «فنجد ابن جني یقدم فهما مستفردا لهذه القضیة 

ته في القتال وهو الحال ذاته في خوض غمار المعركة بكل مخاطرها مستندا الى شجاع

فخاصیة  3»اللغة الشعریة بالنسبة للشاعروكأن االنحراف عن العادي اسلوبا یفعلهالشجعان

االنزیاح یمتلكها ذلك الشاعر الخبیر الذي یتمتع  بخیا ل عال وقدرته على التحكم في 

  .اللغة الشعریة

  :تجلیات االنزیاح في الدیوان. 2

أهمیة االنزیاح أنه ال ینحصر جزء أو إثنین منه أجزاء النص وٕانما له أن  لعل مایؤكد

یشمل أجزاء كثیفة متنوعة ومتعددة ، فإن قوام النص ال یعدو أن یكون في النهایة إال 

كلمات وجمل ، فإن اإلنزیاح قادر على أن ینحصر في الكثیر من هذه الكلمات وهذه 

م االنزیاحات إلى نوعین رئیسین ، تنضوي فیهما الجمل، وربما صح من أجل ذلك أن تنقس

فهو مایكون فیه االنزیاح متعلقا بجوهر المادة : كل أشكال االنزیاح ، فأما النوع األول 

وأما النوع الثاني فهو یتعلق  االنزیاح االستبدالي: اللغویة ،مما سماه جون كوهین بـ 

  .4ياالنزیاح التركیب: بالتركیب ، وهذا ما یسمي به بـ 

                                                           
 .39أحمد مبارك الخطیب ، االنزیاح الشعري عند المتني ، ص  -1
ة عبد الرزاق بن دحمان ، االنزیاح في شعر عز الدین میھوبي ، مخطوط رسالة ماجستر  ، قسم االدب العربي ،كلی -2

 . 08، ص   2006االدب العلوم االنسانیة واإلجتماعیة، جامعة محمد خیضر بسكرة ،  
 .  48، ص  47أحمد مبارك خطیب ، اإلنزیاح الشعري عند المتنبي ، ص  -3
ینظرأحمد محمد ویس ، اإلنزیاح  من منظور الدراسات االسلوبیة ، المؤسسات الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع  -4

 .   111،ص 2005،1،لبنان،ط،بیروت
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فإذا ما عدنا الى مدونة البحث فإننا نعثر على كثیر من اإلنزیاحات التركیبیة والداللیة 

كما ألبست رؤى الشاعر لباسا إبداعیا . التي أضفت على القصائد حركة غیر عادیة 

  .رائعا، یجعل القارئ ینجذب إلیها وینبهر بما تحمله من تجاوزات لغویة وداللیة 

  :ي االنزیاح الدالل. 2-1

خرق «:االنزیاح الداللي ویحدث على المستوى اللغوي ، ویمثل هذا النوع عند جون كوهین

لقانون اللغة اي انزیاحا لغویا یمكن ان تدعوه كما تدعوه البالغة صورا بالغیةوهو حده 

،وهذا النوع یعد من المظاهر التي سادت في الشعر  1»الذي یزود الشعر بوجودها الحقیقي

المستوى وهو ضرب من الخروج عن المؤلوف ونوع من االحتیال إن صح الحداثي على 

التعبیر ، یقوم به المبدع لیجعل اللغة بما فیها من ألفاظ وتراكیب تعبیرا غیر عادیا ، 

  2وینحرف النص اللغوي عن مساره العادي ویتحول الى طاقة إبداعیة جمالیة

یاح لتصویر األحاسیس وٕابرازها ولكي و بالتالي یلجأ الشاعر لتوظیف هذا النوع من االنز 

إضافة 3"وتمثل اإلستعارة عماد هذا النوع مناإلنزیاح"یجعل المتلقي ینفعل انفعاال عمیقا،

  .الى التشبیه بأنواعه المختلفة 

ونظرا لتواتر االستعارة و التشبیه بأنواعها المختلفة في الدیوان قید الدراسة فإن إهتمامنا 

  .اإللمام ببقیة الصور األخرىسیقتصر علیهما لصعوبة 

  :االستعارة -

االستعارة في الجملة أن یكون للفظأصل في الوضع اللغوي «:عرفها الجرجاني بقوله 

معروفا تدل الشواهد على أنه اختص به حین وضع ، ثم یستعمله الشاعرأو غیرالشاعر 

  .4» في غیر ذلك االصل ینقله نقال غیر الزم ،فیكون هناك كالعاریة

                                                           
 .     112المرجع نفسھ ،ص -1
ینظر ، إلیاس مستاري، البنیات االسلوبیة في دیوان الموت والحیاة لعبد البیاتي ، مخطوط رسالة ماجستیر ،النقد  -2

 . 186، ص    2009/2010االدبي ، قسم االدب العربي ،  كلیة االداب واللغات ، جامعة محمد خیضر بسكرة  ، 
 . 111احمد محمد ویس ، االنزیاح من المنظور الدراسات االسلوبیة ، ص  -3
عبد القاھر الجرجاني ، أسرار البالغة في علم البیان تح وتعلیق سعید اللحام ، دار الفكر العربي ، بیروت ، لبنان  -4

 .  23، ص  1999
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في العصر الحدیث، فیذهب الناقد ریتشارد في كتابه فلسفة البالغة إلى أن االستعارة  أما

لعب باأللفاظ واعتبرت جماال وزخرفا أو قوة إضافیة للغة ال على أنها الشكل المكون و 

  . 1األساس

أما بالنسبة لحضور االستعارة في دیوان أهدیك أحزاني فیمكن القول أن الشاعر اعتمد   

على االستعارة المكنیة و التي أضفت على قصائده عالم الدهشة و الغرابة سواء وبكثرة 

منها الحرة او تلك التي حافظت على البحور الخلیلة ، مبرزة خصب خیاله وقدرته على 

  .تشكیل الصور 

  :ویمكن أن نقف عند النماذج االستعاریة اآلتیة 

  :في قوله"اغنیة النار الخضراء": وقد جاء في قصیدة 

  َواْنُظِم الُحْزَن َلْوَحًةَوَقِصیًدا      

  .2َغنَِّما َلْمُتَغنِِّه َسَنَواِتي 

من معناها الحقیقي إلى المعنى المجازي ، حینما ربط )انظم الحزن (انزاحت عبارة 

الشاعر النظم بالحزن ، وهذ اإلستخدام إستخدام غریب ، ألن النظم یكون للكلمات حیث 

وحذف المشبه به و هو الكلمات وترك الزمة من لوازمه وهي ذكر المشبه وهو الحزن 

النظم  وجاءت هذه العبارة على سبیل االستعارة المكنیة ووظیفتها جاءتتعبیرا عن ألم 

ومعاناة الشاعر حیث أصبح الحزن في هذا الموضع قصیدة له مبنى وأصوات وداللة 

  .لقارئ وقوافي و استطاع الشاعر بهذه العبارة أن یلفت إنتباه ا

  :وكذلك نجدانزیاحا في الشطر الثاني في قوله 

  .3َغنِّ َماَلْم ُتَغنِِّه َسَنَواِتي

أسند الشاعر فعل الغناء إلى السنوات وهوٕاسناد غیر مألوف ، فالغناء یؤدیه اإلنسان أو 

وترك قرینةهي العصافیروحذف المشبه به وهو السنواتالعصافیر،حیث ذكرالمشبه وهو

                                                           
 . 113، ص االنزیاح  من منظور الدراسات االسلوبیة ، حمد محمد ویس أینظر  -1
 . 12، ص  1998،  1حزاني  ، المطبوعات الجمیلة ، الجزائر ،طأھدیك أیاسین بن عبید ،  -2
 .12ھدیك أحزاني ، ص أیاسین بن عبید ،  -3



 "ينازحا كیدھا: ناوید يف ينفلا لیكشتلا                                          األول لصفلا

 

17 
 

الشاعر لهذه السنوات روحا وٕاحساسا وهذا االنزیاح ولد دهشة وغرابة تؤثر الغناء ،و جعل 

  .في نفسیة المتلقي وتشد انتباهه للمعنى

  :یقول "  قبلة على جبین القمر األخضر" وفي قصیدة 

  َوْحِدي َوَقْد َشِرَب الظََّالُم ِممَّا َجَرى

  .1َوَأَنا ِبَأْرِوَقِة اَألَسى َجَوابُ 

استعارة حیث ربط الشاعر الشرب بالظالم ، فالشرب "شرب الظالم" ة نجد في هذه العبار 

" وحذف المشبه به وهو " الظالم " یرتبط باإلنسان ولیس الظالم ، فذكر المشبه وهو 

وأبقى على لشيء من متعلقاته أال وهو الشرب ،فجاءت على سبیل االستعارة " اإلنسان

الشاعر ووحدته ، وعالمة الشقاء  واأللم المكنیة ، فهذه العبارة جاءت لتعبر عن غربة 

  . التي ترتسم أمامه

  :یقول "في محراب الحزن اتلوك"وكما نلمس ذلك التجاوز في قصیدة 

  َنْبُض اَألِهلَِّة ِفي َعْیَنْیِك َیْغَشاِني 

  .2َفَماِلي الُعْمَر َیا َدقَّاَتَأْحَزاِني 

با ، فالنبض یرتبط بالقلب  فهنا نلحظ في هذا البیت استعارة مكنیة، حیث جعل لألهلةقل

الشاعر ذكر المشبه و هو االهلة وحذف المشبه به وهو القلب ویربط الشاعر صفة 

یاد "النبض باألهلة في صورة توحي بوجود الحیاة ، ونجد في نفس البیت في عبارة 

  .حیث جعل لألحزان قلبا ، وكان لها روحا تنبض بالحیاة " قاتأحزاني 

  :له ونجد كذلك في قو 

  َما ِزْلتَُأْحِمُألَْحَالِمي َعَلى َكِتِفي 

  .3َتْمِضي ُقُروِني َمِضی�ا َغْیَر ِمْزَدانِ 

                                                           
 . 18، ص المصدر نفسھ -1
 . 23، ص  المصدر نفسھ -2
 . 25 ، صھدیك أحزاني أیاسین بن عبید ،  -3
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نجد أن الشاعر " أحمل أحالمي" تجاوزت العبارة داللتها األصلیة الى الداللة االیحائیة ،

استخدم فعألحمل لألحالم ، وهذا االستخدام استخدام غریب ان الفعل احمل یستخدم 

اء المادیة ال المعنویة ، فهنا استعارة  مكنیة حیث ذكر الشاعر المشبه و هو لألشی

االحالم وحذف المشبه  به وهو الشيء المادي ،ووظیفتها تجسید المعنوي في ثوب 

  .محسوس وتعبیر عن أمل الشاعرو طموحه وقوته من أجل مواصلة السیر 

  :قوله " فارس في مملكة الغیم " وفي قصیدة 

َل ِفیكِ َقْد َتوَ    غَّ

  .1َتَدفُُّق َقْلُب الَقِصیَدةِ 

في هذه العبارة جعل الشاعر للقصیدة قلب ،فالقلب هو عضو في اإلنسان ، وهیإستعارة 

مكنیة حیث ذكر فیها المشبه وهو القصیدة ، وحذف المشبه به وهو اإلنسان ، وترك شیئ 

لها قلب ینبض من لوازمه وهو القلب ، وكأن القصیدة أصبحت كإنسان لها شعور و 

  .بالحیاة

  :"قالها وبه وجع من حنین " :وفي موضع آخر یقول الشاعر  في قصیدة 

  !أْسَتِحُمِبَأْحَالِمَها الَغاِدَیاِت 

  . 2َأِبَها َوَجعٌ ِمْن َیَدْینِ 

،حیث ذكر المشبه وهواألحالم " أستحم بأحالمها " یتضمن السطر األوإلستعارة مكنیة 

، وترك الزمة من لوازمه وهي االستحمام فهنا اصبحت  وحذف المشبه به وهو الماء

  .االحالم مادة سائلة تطهر الشاعر من ذنوبه حین تغدو وتروح 

ومما سبق وظف الشاعر اإلستعارة وخاصة اإلستعارة المكنیة ، ، وقد استطاع أن یوظفها 

عر في سیاق یجلب القارئ ، حیث كانت تلك اإلستعارات تحمل قصدیة واضحة حلق الشا

                                                           
 . 51 ، صالمصدر نفسھ -1
 . 66، ص  ھالمصدر نفس-2
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من خاللها في سماء الشاعریة وكان لها دور في اإلفصاح  عما یشغل باله من 

  .معانوأفكارتحمل وجهة نظره للعالم المحیط به 

  

  :التشبیه  -

التشبیه مستدع «یعد التشبیه من أهم ألوان البیان في البالغة  ، فهو كما یرى السكاكي 

، فالتشبیه تتوفر فیه  1»اف من آخرطرفین مشبها ومشبها به واشتراكا بینهما من إعتر 

  .إركانه الثالثة المشبه و المشبه به و أداة التشبیه ویمكن أن تحذف األداة 

فخصوصیة المبدع تتجلى في قدرته على استثمار مبدأ المشابهة إلى أبعد الحدود بواسطة 

ظهر من الربط القصدي بین المتباعدان فأداة التشبیه ووجه الشبه الظاهران یعتبران كم

  ...، ونجد للتشبیهأنواعا منها التشبیه التام و البلیغ و التمثیلي 2» مظاهر الصفاقة الفنیة 

وظف الشاعر في هذا الدیوان الوانا كثیرة من التشبیهات ویرد التشبیه في قصیدته 

  "قبلةعلى جبین القمراألخضر "

  ُجْرِحي َأَتى ِبي والَمَساَفُة َوْرَدةٌ 

  3زَُّعَماُء َواَألْحَزابُ َلْم َتْأِت ِبي ال

،حیث حذف أداة التشبیه وهذا مایسمى والمسافة وردةویكمن التشبیه هنا في عبارة 

بالتشبیه البلیغ ، فتشبیه الشاعر المسافة بالوردة  أضفى دهشة وغرابة ومسحة جمالیة 

  .على المقطع

  ".في محراب الحزنأتلوك"ومنها ماجاء في قصیدته 

  َفاُه الَفْجِر َالَزَمِني شِ : َأَنا الَقِصیُد 

  4َوِفي الَقِصیَدِة َراَیاِتي َوِنیَشاِني

                                                           
ردن ربد األإغاني مھیار الدمشقي ، عالم الكتب الحدیث  أأدونیس وبنیة القصیدة القصیرة ، دراسة في  ،أمال منصور -1

 .56ص  2007، 1،ط
 . 56ص ،  المرجع نفسھ -2
 .19حزاني  ، صأھدیك أیاسین بن عبید ،  -3
 25، ص حزاني  أھدیك أیاسین بن عبید ،  - 4
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ینطوي هذا البیت على تشبیه بلیغ ، حیث شبه الشاعر نفسه بالقصیدة ، فقد ذكر    

وذكر المشبه به وهو القصیدة ولم  "أنا " المشبه وهو الشاعر والذي یظهر في ضمیر

  یذكر األداة

فالقصیدة مرآة الشاعر ووسیلة للتعبیر عن أمله وطموحه فهو وهنا یشبه نفسه بالقصیدة ، 

  .القصیدة من خالل تعبیره وبوحه بالكلمات 

  :قوله " على شفتي طائر من حنین " ونجد أیضا صورة تشبیهیة في قصیدته 

َدى َراِفًضا َأْغُصَن اآلَخِرینَ    وَأْنَت الصَّ

  َكَأّنَك َغْیَهُبَها الُمَتَدلِّي

  .1اُرَها الُمَتَجلِّيَكَأنََّكِإْعصَ 

في بدایة هذا المقطع وظف الشاعر تشبیها بلیغا شبه فیه وطنه بالصدى ، ذكرهنا المشبه 

، المشبه به الصدى وحذف أداة التشبیه ،ثم نجده یذكر أداة التشبیه في )الوطن(وهو أنت 

ین نالحظ أن المشبه واحد وهو الوطن ولكن المشبه به نجده لفظ: المقطعین األخرین 

 )الكاف(حیث ذكر المشبه وهو أنت وأداة التشبیه  )غیهبها المتدلي،إعصارها المتجلي(

  .والمشبه به غیهبها وٕاعصارها فجاء هذا التعبیر عن حب الشاعرلوطنه وحنینه له

  "اني یقاتلني الغروب"وفي موضع آخر في قصیدة 

  َیاَربََّة الُحْسِن الُمَضیِِّع َمِسیَرِتي

  ؟!َوَماَمَلَكْت ِسَراِحي َكْیَف الَخَالُص 

  َمْشَهًدا..إْذ اْنَطَفْأتُ .. َأَنا اْنَطَفْأتُ 

اِحي   إالَّ اْحَتَضْنُتِك ِفي َخَیاِلي الصَّ

  َیْحُلو الَفَراُغ ِبِه اْجِتَراَح َخِطیَِّتي

  2َرَقْصُت َكِظلَِّك ِفي ُشُحوِب َصَباِحي

                                                           
 .  35،ص 34 ، صالمصدر نفسھ -1
 .84،ص83ص حزاني  أھدیك أیاسین بن عبید ،  -2
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بالظل ، ویذكر  )صترق(نجد في البیت الثالث تشبیها ، حیث یشبه الشاعر الرقص 

المشبه الرقص و المشبه به الظل وأداة التشبیه الكاف فالرقص هنا الذي یتكلم علیه 

  .الشاعر ال یدل على الفرح وانما یدل على األلم والمرارة التي یعیشها الشاعر 

لعب التشبیه دورا في تصویر الحالة النفسیة والشعوریة للشاعر فهو جزء ال یتجزأ من 

ا اضفت  صوره جمالیة على أسلوب الشاعروشدت إنتباه القارئ إلى سحر هذه وعیه ، كم

  .النصوص الشعریة

  :االنزیاح التركیبي. 2-2

یعد االنزیاح التركیبي من المظاهرالتي تمیز أسلوب الشاعر ،وتضفي على عمله الفني 

طالقا حیث یدخل هذا النوع في طریقة الربط بین الدوال بعضها ببعض ان"میزة جمالیة ،

  .1"من العبارة الواحدة إلى التركیب و الفقرة 

الشاعر على حد قول كوهن ، شاعر بقوله ال بتفكیره واحساسه ، وٕانه خالقكلمات  "و

أي أن الشاعر تظهر عبقریته 2"ولیس خالق أفكاره وترجع عبقریته كلها إلى اإلبداع اللغوي

و هذا النوع من " القارئ مند هشا في طریقة تركیبه لتلك الكلمات و اللعب بها مما یجعل

اإلنزیاح ال یكسر قوانین اللغة المعیاریة ، لیبحث  عن قوانین بدیلة ولكنه یحذف القانون 

نستعرض في العناصر الموالیة من هذا المبحث 3"باعتنائه بما یعد استثناء أو نادرا فیه

لتأخیر والحذف ، وقد لبعض الظواهر التي تشكل هذا النوع من االنزیاح وهي التقدیم و ا

ظهرت هذه االنزیاحات بصورة واضحة في شعر یاسین بن عبید ، مما ساعدفیإنتاج 

  .نصوص تتمیز بقدرة عالیة من الشعریة 

  :التقدیم والتأخیر -

                                                           
 .   120، ص  ةحمد محمود ویس ، االنزیاح من منظور الدراسات  األسلوبیأ -1
، 1سلوبیة  في شعر ممدوح عدوان ، دار الیازوري للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن ،طمحمد سلیمان ، ظواھر األ -2

 . 65، ص 2008
 . 66ع نفسھ ،صینظر، المرج -3
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تكنیك «تعد ظاهرة التقدیم والتأخیر إحدى تجلیات االنزیاح التركیبي ، فالتقدیم والتأخیر 

  .1»تهلغوي ارتبط بالشعر منذ نشأ

هو أحد األسالیب البالغیة، فإنهم أتوا به داللة «یعرف الزركشي التقدیم والتأخیر بقوله 

على تمكنهم في القصیدة، وملكتهم في الكالم وٕانقیاده لهم، ولهفیالقلوب أحسنموقع وأعذب 

فالشاعر 3"القلب" اإلنزیاح الذي یقوم على التقدیم و التأخیر بـ" كوهن"وقد سمي 2»مذاق

  .ظاهرة التقدیم و التأخیر لیؤثر في القارئ ویلفت إنتباهه  یوظف

  .ویتجلى هذا النوع من اإلنزیاح في الدیوان في مواضیع كثیرة 

قبلة على جبین " من بین القصائد التي إنزاح فیها الشاعر عن المؤلوف قصیدة 

  :في قوله"القمراألخضر 

  ُجْرِحي َأَتى ِبي َوالَمَساَفُة َوْرَدةٌ 

  .4ْأِت ِبي الزَُّعَماُء َو اَألْحَزابُ َلْم تَ 

على الفعل " جرحي" تقدم فیها الفاعل "  جرحي أتى بي و المسافة وردة"في هذه العبارة 

فأصل الجملة اتى جرحي بي والمسافة وردة ، فالشاعر لجأإلى التقدیم و التأخیر " أتى"

االنحراف واالنزیاح في  عمدا وذلك ألنه خروج وانحراف عن قواعد اللغة المألوفة ، فهذا

هذه العبارة ، جاء به ألغراض جمالیة تكمن في شداالنتباه إلى مدى ألم الشاعر وعظیم 

 .صبره ،فرغمألمه المریرتبقي المدى جمیل

تقدم المفعول "  لم تأت بي الزعماء و األحزاب" فتكرر األسلوب في هذا البیت في قوله 

  .،وذلك للفت إنتباه القارئ5)الزعماء و األحزاب(عن الفاعل )بي(به 

و قدظهر في عنوان " في محراب الحزن أتلوك " كما نلمح التقدیم و التأخیر في قصیدة 

  :القصیدة 

                                                           
 . 71، ص أمال منصور أدونیس وبنیة القصیدة القصیرة -1
 . 40،ص  2002، 2حمد مطلوب ، معجم المصطلحات البالغیة وتطورھا ، مكتبة لبنان ، بیروت ، لبنان ،طأ -2
 .  123حمد محمد ویس ، االنزیاح من منظور الدراسات االسلوبیة ، ص أ -3
 19اني  ، صھدیك احزأیاسین بن عبید ،  -4
 19، ص  المصدر نفسھ -5
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  .1ِفي ِمْحَراِب الُحْزِنأْتُلوكِ 

على الفعل "  في محراب الحزن"في هذه العبارة تقدم فیها الجار والمجرور أي شبه الجملة 

أتلوك في محرابي فأصل الجملة"  الكاف" اء ضمیر و المفعول به الذي ج" أتلو"

فالشاعر لجأ إلى هذا االنزیاح لیلفت انتباه القارئ ، ففي هذه العبارة نجد أن الشاعر الحزن

فالمحراب للعبادة ، حیث )المحراب (من شدة الشوق لدرجة التعلق خصص مكانا له ، 

  .جعله مكانا للبوح عن الحزن والمعاناة التي تكتنفه 

  ": كما یشتهیناالموج "في تقدیمهلشبه الجملة على الفعل و الفاعل والمفعول به في قصیدة و 

  َفْوَق الَجِبیِن َنَثْرِت الُعْمَر ُمْتَعَبةً 

ْوِء ِلْلَغَسقِ    2َوُعْدِت ِمْن َسَنَواِت الضَّ

أن الشاعر قدم "  فوق الجبین نثرت العمر متعبة" نالحظ في الشطر االول من البیت 

نثرت العمر "لجملة فوق الجبین على الجملة الفعلیة نثرت العمر ، فأصل الجملة شبه ا

وكذلك قدم الشاعر شبه الجملة على الجملة الفعلیة ، وذلك التقدیم "  فوق الجبین متعبة

  .والتأخیر أوجده بغرض الوجوب 

 قدم الفاعل على فعله " كما یشتهینا الموج "واألسلوبنفسه یتكرر في قصیدة 

  :ك في قوله وذل

  َواْلَغْیُم َیْكُبُر ِفي َصْدِري َوِفي َشَفِتي

  3َقِصیَدًة ِمْن َدِمي ُتْسَقى َوِمْن َحَدِقي

على الفعل " الغیم"، تقدم الفاعل " والغیم یكبر في صدري وفي شفتي" نالحظ في العبارة 

ثاني كما نلحظ في الشطر ال یكبر الغیم في صدري وفي شفتي ،" یكبر ، فأصل الجملة 

فهذا التقدیم و التأخیر وظفه الشاعر لغرض "تسقى"عل الفعل " من دمي"تقدم شبه جملة 

                                                           
 . 23، ص حزاني  أھدیك أیاسین بن عبید ،  -1
 . 27، ص المصدرنفسھ -2
 . 27، ص  المصدر نفسھ -3
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تشویق القارئ ودفعه الى مواصلة فعل القراءة بغرض معرفة المتأخر وبالتالي التوصل إلى 

  .فهم مقصده 

وأن التقدیم و التأخیر وقع على "  على شفتي طائر من حنین" كما نالحظ في قصیدة 

  :عنوان القصیدة مستوى

  .1َعَلى َشَفِتي َطاِئٌر ِمْن َحِنینْ 

" طائر"على مبتدأ " على شفتي" ففي هذه العبارة قدم الشاعر الخبر الذي وقع شبه الجملة 

. فأصل في الجملة طائر على شفتي من حنین ولكن الشاعر قدم الخبرو أخر المبتدأ 

ى عدم قدرة الشاعر على البوح بما كون المتقدم وجوبا فنجد في هذه العبارة تعبیرا عل

  .یعیشه في وجدانه من كلمات ال تجد لنفسها مخرجا 

  :قّدم الشاعر الخبر على المبتدأ في قوله "  على صهوة األنین" ونجد كذلك قصیدة 

  ُحَطاٌمَأَنا ُحْزِني َتَموََّج َصاِحًیا

  .2َعَلى َغْیِمَأْعَراِسي َو َنْبُض َزَماِني 

أنا حطام  تموج حزني " ، فاألصل في الجملة " أنا"على المبتدأ " حطام"فقد تقّدم الخبر 

و هذا التقدیم والتأخیر أضفى جماال ، ولفت انتباه القارئ الى مدى حزن الشاعر "  صاحیا

  .فالمقدم هنا تعبیرا عن نفسیه الشاعر التي یمالئها االلم و الحسرة

" دة أخرى من قصائد الدیوان منها قصیدة في قصی" التقدیم والتأخیر" وكما توزع الترتیب 

  :التي تقدم فیها الفاعل أیضا على الفعل وذلك في قوله "  فارس في مملكة الغیم

  

  َتَنكََّر ِلي َوأمََّحى ِفي َیِدي

  .3َوُجْفَناِك َیْرَتِقَباِن الّصَدى

                                                           
 . 33، ص حزاني  أھدیك أیاسین بن عبید ،  -1
 . 52، ص المصدرنفسھ -2
 .49حزاني  ، صأھدیك أیاسین بن عبید ، -3



 "ينازحا كیدھا: ناوید يف ينفلا لیكشتلا                                          األول لصفلا

 

25 
 

الفعل على " جفناك"في السطر الشعري الثاني وجفناك یرتقیان الصدى ورد تقدیم الفاعل 

یرتقبا جفناك الصدى و هذا التقدیم : یرتقبان ، فاألصل أن تكون الجملة بالصیغة اآلتیة 

  .والتأخیر أضفى سمة جمالیة لفتت انتباه القارئ

  :في قول الشاعر" وانتهینا قصیدة وخطایا" كما تجلى التقدیم و التأخیرفي قصیدة 

  َلِبَسْت َعَرَیَها النُُّجوُم َفَكاَنتْ 

ي َبِقیٌَّة ِمْن ُتَرابُ ِلُفَؤادِ 
1.  

على الفاعل النجوم ، فالشاعر قدم المفعول به " عریها"في هذا البیت تقدم المفعول به 

على الفاعل ، وأصل الجملة لبست النجوم عریها فكانت  ولكن الشاعر لجأ إلى التقدیم و 

  .التأخیر لجلب المتلقي ولفت انتباهه وتشویقه 

  :الحذف-

لغویة ترتبط باإلنزیاح التركیبي ،وقد عّبر الجرجاني على هذه الظاهرة یعد الحذف ظاهرة 

فإنك ترى به ترك الذكر ، أفصح من الذكر ، و الصمت عن اإلفادة  أزیدلإلفادة «بقوله 

فالحذف یمثل تحوال في "2»وتجدك أنطق ماتكون إذا لم تنطق وأتم ماتكون بیانا إذ لم تبن

  .ارئ یبحث عن المحذوف ویكون له تأویالت عدیدة ، مما یجعل الق3"التركیب اللغوي

إسقاط لصیغ داخل النص التركیبي في بعض «كما نجد أن الحذف عند النحاة هو 

المواقف اللغویة وهذه الصیغ یفترض وجودها نحویا لسالمة التراكیب وتطبیقا ، وهي 

ظاهرة حتى فالمبدع یلجأ لهذه ال4»موجودة او یمكن ان توجد في مواقف لغویة مختلفة

یجعل قصیدته في درجة عالیة من الشعریة مما یجعل القارئ منبهرا بما یأتي به المبدع 

  .كما أن اللجوء لها قد یكون لضرورة شعریة كالتكرار مثال 

                                                           
 . 78المصدر نفسھ ، ص  -1
 . 80سلیمان ، ظواھر اسلوبیة فیشعر ممدوح عدوان ،ص محمد  -2
عبدالباسط محمد الزیود من دالالت االنزیاح التركیبي في جمالیاتھ في قصیدة المنظر ادونیس ، مجلة جامعة دمشق   -3

 . 171ص، 2007، 1،ع 23مج 
  2008، 1ر والتوزیع ، القاھرة ،طبو المكارم ، الحذف والتقدیر في النحو العربي ، دار غریب للطباعة والنشأعلي  -4

 . 137ص
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یستمد الحذف أهمیته من حیث أنه ال یورد المنتظر من األلفاظ ومن ثم یفجر في ذهن 

،وقد تجلى الحذف في 1ه بتخیل ما هو مقصودالمتلقي شحنة فكریة توقظ ذهنه ، وتجعل

الدیوان في العدید من المواضیع مما أضفى علیها نوعا من الغموض ،وتبقى مهمة القارئ 

  في تقدیره أو الشعوربه و الكشف عن وظائفهاالتساقیة في توحید جزئیات النص وهذا

  :في قوله " أغنیةالنارالخضراء"نلمحه في قصیدة  

  ا َوَجْدَت ِغَناءُ َقاَل ِلي َغنِّ مَ 

  .2َواْغَتِرْب ُغْرَبِتي ُهَنا َوَشَتاِتي 

وقال إغترب غربتي هناوشتاتي : یكمن  الحذف في الشطر الثاني من البیت فأصل القول 

وقد تم حذف الفعل قال بغرض اإلیجاز و اإلختصار مما یكسب العبارة قوة و المعنى 

  .عمقا 

لفراغ المنقط في مواطن عدیدة من قصائد كما نلحظ شاعرنا في الحذف یتكئ على ا

  .لتعبیر عن حاالت التوتر ولیضفي دالالت 

  :في قوله "قبلة على جبین القمر االخضر"ویرد الفراغ المنقط في قصیدة 

  ِسْرَتا َفَرْشُت َعَلى ُرَباِك َمَتاِعِبي 

  َوَمَالِبِسي ِفي ِرْحَلِتي اَألْتَعاُب     

  َحُث َعْن َدِميِفي ُحبِِّكَأبْ ... َأْهَواكِ 

  .3ُدوِني َوُدَنِك َنْخَلٌة َوُعَبابُ 

... أهواك : عمد الشاعرٕالى الحذف في وسط العبارة بوضعه نقاط كعالمة للحذف نحو 

فالمحذوف في هذه العبارة الكلمة الواقعة مفعوال به منصوبا  في حبیك أبحث عن دمي

  .فاألصل فالجملة أهواك سرتا في حبیك ابحث عن دمي

                                                           
  2008ط ، د سلوبیة  مدخل نظري ودراسة تطبیقیة ، مكتبة اآلداب ، القاھرة ،مصر ، حمد سلیمان ، األأفتح هللا  -1

 .  137ص 
 . 12حزاني  ، صأھدیك أیاسین بن عبید ،  -2
 .17، صالمصدر نفسھ  -3
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  :،إذیقواللشاعرفیها"كما یشتهیناالموج"جدالحذففي القصیدة كمان

  َوَأْغُرُب ِفي ُعُرِفي َوُمْعَتَقِدي..آه 

  .1َطيَّ الِجَراِح الِتي َصاَغْتك ِمْن َنَسِقي 

تبرزفي هذا النموذج ظاهرة الحذف، ولكن المحذوف غیر واضح ویحتمل تأویالت عدة 

آه منك ":نحو )منك(محذوف شبه الجملة حسب ماتملیه القصیدة وبالتالي فقدیكون ال

و التي تعود على األنثى التي یخاطبها الشاعر،أو یكون "وأغرب في عرفي ومعتقدي

و الذي "آه أنا وأغرب في عرفي ومعتقدي :"نحو "انا"المحذوف ضمیرا و المتمثل في 

شاعر یعود على الشاعر في حد ذاته وهذا االحتمال الثاني، قد یكون مرتبطا بأحوال ال

  .التي عبرعنها بعمق فتكون اآله مستحضرة لألناوهي تبث شكواها 

  :فیقول "على شفتي طائر من حنین:"كما ظهر الحذف في قصیدة أخرى بعنوان 

  َمَدْدُت ِلَعْیَنْیِك ِسرِّي 

ْعُب آٍت    ِبِه ُبْحُت َو الُمْشَتَهى الصَّ

  .2؟؟؟ ....َهْل َتْذُكِرینَ : َوُقْلُت ِألَْسَراِبِك الُخْضُر 

أن هناك "؟؟؟.....هل تذكرین: وقلت ألسرابك الخضر"یتضح من خالل الشطر الشعري 

فمخاطبة الشاعر عبر السؤال موجه لألسراب الخضر لكنه لم یشر "هل تذكرین "حذف ،

إلى مایتعلق بعملیة التذكر مایجعل القارئ یضع مجموعة من التأویالت و االحتماالت ، 

الفراغ الذي تركه الشاعر نتیجة افتقاد االجابة في حد ذاتها كما فیسهم بذلك في إمالءهذا 

  :في قوله "أهدیك أحزاني"یعمد الشاعر إلى الحذف في قصیدة 

  َأْحَبْبُت َوْجَدِكِإْذ َیُروُدِك َمْوِطًنا

 .3ِلْلَمْأَساةِ ...ِلْألُْغِنَیاِت الُخْضرِ 

                                                           
 . 27، ص حزاني  أھدیك أیاسین بن عبید ،  -1
 . 36المصدرنفسھ ،ص  -2
 . 47حزاني  ، صأھدیك أیاسین بن عبید ،  -3
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بیت وهو عالمة للحذف،و یترك الشاعر مجموعة من النقاطفي الشطر الثاني من هذا ال

لألغنیات الخضرفي أعماقي «فأصل الجملة  ) في أعماقي(المحذوف هنا وقع شبه جملة 

لیعبر عن معان خاصة  تتعلق بأوضاعه "في أعماقي "حذف الشاعر عبارة »للمأساة

النفسیة وآالمه المعیشة وهذا الحذف یشكل جمالیة خاصة تتعلق بالمعنى الذي یرید 

  .وببیان وضعه المتأزم إیصاله للقارئ

  :في قول الشاعر " على صهوة األنین"ونلحظ في قصیدة 

  َوَیْرِمیِني اْرِتَعاُش َأَغاِني...َصَداِك 

  .1ِبِخْفِق ِصَباِك الَمْرَمِري َدَهاِني

في الشطر األول هناك حذف ، حیث وقع المحذوف صفة و بالتالي یحتمل هذا الحذف 

الصدى ، التي تتعدد داخل القصیدة، مما یجعلها منفتحة تأویالت كثیرة تتعلق بمواصفات 

على معان متعددة تحیل الى أثر الصدى في الشاعر الذي  قد یتعلق بتأثیر مؤلم أو 

 )الخفق، الموج ، نبض: (بتأثیر ایجابیا وهذا الحذف تدعمه كلمات توجد في القصیدة 

  .مما یجعل المحذوف حامال معاني الحركة 

  :في قول الشاعر "  من مغربك الشروق"قصیدة  ویتجلى الحذف في

  َفَبْعِضي ِمْن ُرَؤاِك َذَهاِبهِ ...َكالَّ 

  .2ِبَزِجیرِِه َوُسُكوِتِه الُمْرَتابُ 

في الشطر األول من البیت عالمة الحذف ظاهرة والتي تمثلت في النقاط ، وقد تمثل   

فبعضي من رؤاك  كال فإني أرى"، فأصل الجملة "فإني أرى"هذا الحذف في الجملة 

فعملیة الحذف ترتبط أحیانا بألفاظ تدعمها وتشیرٕالیها ما یفتح المجال للقارئ لكي " ذهابه

یؤول وفقا لتلك األلفاظ وهذا النموذج یرتبط بكلمة رؤاك التي تشكل جزءا عمیقا من 

  .الشاعر مما یجعل المحذوف متعلقا بمعاني الرؤیا 

                                                           
 . 52،ص  المصدرنفسھ -1
 . 72،ص المصدرنفسھ -2
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  :ل الشاعر في قو " ألقاك"ویرد الحذف في قصیدة 

  ِمْن َسَفِر الدُّْنَیا َلَنا َخَبرُ ...َأْلَقاَك 

  1ُتْدِني َمَشاِحَطَنا الَخْضَراُء السُّورِ 

من سفر الدنیا لنا خبر فالمحذوف ..یظهر الحذف في الشطر األول من البیت ألقاك 

 ، فأصل العبارة ألقاك یالغماري من سفر الدنیا لنا خبرفقد*)یالغماري(متمثل في جملة 

تعمد الشاعر بحذف المخاطب ربما للضرورة الشعریة ولكن أشار إلیه قبل القصیدة في 

مما یجعل القارئ على درایة بالمحذوف و )مهداة الى األستاذ مصطفي الغماري(إهداء 

اإلحاطة بطرح االسئلة لكن الحذف منح جمالیة للقصیدة وقرب معانیها للمتلقي وجعل 

  .یة و االسلوب المباشر الشاعر یتفادى النبرة الخطاب

لقد كان لظاهرة الحذف في الدیوان المدروس حضور قوي مما أكسبت شعره مسحة من 

الغموض ، حیث اعتمد الشاعر في هذه الظاهرة على الفراغ المنقط الذي شكل حضورا 

  . جمالیا وداللیا واستطاع أن یكشف انفعاالت الشاعر و رؤیته الفنیة وطریقة عمل مخیلته 

  :تناصال.2

  :في اللغة  –أ

 .النص یدور في معناه اللغوي: ،فقد جاء في لسان العرب " نص"لقد تعددت مفاهیم مادة 

ا رفعه وكل : النصُّ :نصص: حول األمور اآلتیة  ه نص� رفع الشيء ، نص الحدیث ینصُّ

  .2ما أظهر نّص الحدیث إلى فالن أي رفعه 

،أي أن مادة 3، ناصه إستقص علیهنصَّ الحدیث إلیه رفعه : وفي قاموس المحیط 

  .نصص تنصرف للمعاني اآلتیة الظهور والبروز والرفع إلى األعلى

  :في االصطالح - ب

                                                           
 . 97حزاني  ، صأھدیك أیاسین بن عبید ،  -1
عرس  1978، شاعر وأستاذ جامعي ،لھ عشرون مطبوعة منھا ،أسرار الغربة  1978مصطفى الغماري ، من موالید *

 .1997.، موالید النور  1981لحجاج في مأتم ا
  . 196،ص 6منظور ،لسان العرب ،ج إبن-2
 . 487، ص 1999،  1،ط 2ینظر فیروز ابادي ، قاموس المحیط ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،ج -3
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إلى أن التناص یعني  نقل التعبیرات سابقة "جولیا كریستیفا"تذهب الناقدة البلغاریة األصل 

فترة التي ، أي أن المبدع یستحضر نصوصا سبقته أو موجودة في نفس ال1او متزامنة  

یعیشها ، فیما یحاول الناقد أحمد الزعبي تقدیم هذا المصطلح بصورة مبسطة حیث یرى 

أن یتضمن نص أدبي ما نصوصا سابقة علیه عن طریق اإلقتباس أو «ان التناص هو

التضمن أو التلمیح أو االشارة أو ما شابه ذلك من المقروء الثقافي لدى االدیب، بحیث 

االفكار مع النص األصلي وتندعم فیهلیشكل نصا جدیدا واحدا  تندمج هذه النصوص أو

فاألدیب عند توظیفه لتلك النصوص البد ان ینظر إلى انسجام وترابط نصه و 2»متكامل

  .نص المستحضر لكي یكون عمله الفني منسقا مما یجعل القارئ ینبهر في براعته

نصوص مع )في عالقة دخول(ویستخلص محمد مفتاح في دراسته أن التناص هو تعالق 

، أي تداخل النصوص فیما بینها أو تقاطع النصوص فیما  3نص حدیث بكیفیات مختلفة

،  4»هو موقع اللقاء داخل النص للملفوظات المأخوذة مننصوص أخرى«بینها وبالتالي 

فالنص الجدید یقوم بتشكیل النصوص السابقة أو المعاصرة وانتاجها فیأحجام و أشكال 

ن ظاهرة التناص من أبرز ظواهر الفنیة في الشعر ، ولها تأثیر بالغ في مختلفة ، وأ

التشكیل الجمالي للنص األدبي ، إذیعاد من خالل التناص إكتشاف الماضي أو قراءته  

لیشكل بذلك ظاهرة من ظواهر الحداثة في 5في ضوء الحاضر وٕاعادة تشكیله من جدید

حدیث ال یعني مجرد اجترار للنصوص األدب الحدیث ، وهكذا فالتناص بالمفهوم ال

المقتبسة أو امتدادأفقي لهاوٕانما یقوم على فتح حوار مع النص المقتبس بهذه توظیفهوٕاعادة 

  .،وقد یكون النص الغائب شعریا ،أو دینیا أو تارخیا أو من التراث الشعبي 6انتاجه 

                                                           
 .  120سلوبیة في شعر ممدوح عدوان ، ص ینظر، محمد سلیمان ، الظواھر األ -1
 . 121، ص ر األسلوبیة في شعر ممدوح عدوانمحمد سلیمان،الظواھ -2
ینظر ، حصة البادي ، التناص في الشعر العربي الحدیث البرغوثي  نموذجا ، دار كنوز للنشر و التوزیع ، عمان  -3

 .  28،ص 2009، 1ردن ، طاأل
 . 19،ص 2011،) دط(عبد الجلیل مرتاض ، التناص ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر ، -4
ینظر ، ظاھر محمد الزواھرة ، التناص في الشعر العربي المعاصر ، دار المكتبة الحامد للنشر والتوزیع ، عمان،  -5

 .   25،ص 2013، 1االردن ،ط
 . 30البرغوثي نموذجا ، ص –حصة البادي ، التناص في الشعر العربي الحدیث  -6
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نواعه التي كان لها یوظف الشاعر في الدیوان الذي بین أیدینا تقنیة التناص ومن أبرز أ

  .التناص الدیني ، والتناص األدبي : حضور قوي 

  :التناص الدیني .2-1

فالقرآن الكریم معجزة « ونعني بالتناص الدیني هنا القرآن الكریم و الحدیث الشریف ،

الدهور ، التي تفیض بالصیاغة الجدیدة والمعنى المبتكر ، بصور تقلبات القلوب وخلجات 

نص المقدس الذي أحدث ثورة فنیة في معظم التعابیر التي ابتدئها العربي النفوس و هو ال

لقد أخذ 1»شعرا ونثرا یخلق تشكیال فنیا خاصا متناسق المقاطع تطمئن إلیه االسماع 

ومن بین هذه النماذج التي یستحضر فیها . الشاعر من القرآن الكریم الكثیر من تراكیبه 

  ":كما یشتهینا الموج "قصیدة  ما ورد في.الشاعر القرآن الكریم 

  

  َأَنا َصِهیُلِك َناِمي ِفي ُرَخاِمي َیِدي

  َوْسَتْنِطِقي ِمْن ُلَغِتي َماَمَضى َوَبَقى

  ُهزِّي ِإَلْیِك ِبِجْذِع الُعْمِر َجاِنَیةً 

وِح َوالرَّْمق ُضمِّي ِإَلْیِك َبَقاَیا الرُّ
2  

و انسجام عبارتها وعذوبتها فیقوم  فالشاعر في هذا البیت تأسره سورة مریم بروعة تركیبها

﴿:باقتباس اآلیة الكریمة           ﴾3 و الذي

فنجد ان التناص هنا " هزي الیك بجذع العمر جانیة " یظهر في الشطراالول من البیت 

مر وستكون المأمورة بالفعل انثى لهامن امتصاصي ، فقد استبدل الشاعر لفظةالنخلة بالع

على شفتي طائر من "نفس الشاعر منزلة خاصة ویظهر التناص القرآني في قصیدة 

  " حنین

  َخْلَفَنا /َأْنَت َوَما َصْوَبَنا :َأُجْرًحاِن 

                                                           
 . 167، ص 2003الجزائري ، دار ھومة ، الجزائر ، جمال مباركي ، التناص وجمالیاتھ في الشعر -1
 . 32ھدیك أحزاني ، ص أیاسین بن عبید ،  -2
 . 25سورة مریم ، اآلیة  -3
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  ِمْن َضَباِب الَحَیاةِ 

  َوِمْن َنْرِجٍس َضِفَرْتُه الُغُیومُ 

  1ومُ َوَعْن َنْفِسِه َراَوَدْتُه النُّجُ 

وتجلى التناص في هذه القصیدة في السطر الرابع ، وهو تناص امتصاصي حیث تأثر 

الشاعر بسورة یوسف في تشكیلها القصصي ، وبیانها الساحر، واستعان من اآلیة الكریمة 

لفظتین من اآلیة الكریمة في فنجدأن الشاعر اقتبس ال" نفسه" ،"راودته "لفظتي

﴿:تعالىقوله

               

          ﴾2.  

  

وعن نفسه راودته النجوم ،فقد قدم النفس عن الفعل : الشاعر في قوله إالأننا نالحظ 

  .التناص عمل على تحریك فكر القارئ ووجدانه راودته  ففي هذا 

 "قالهاوبه وجع منحنین"ویستمرالشاعر في توالي التناصات وهو ما نقف علیه في قصیدة 

  :في قوله

ْوءُ    َلْم َیُعْد َیْشُرُب الضَّ

  ِمْن َكفَِّها الطَّْیرُ 

  َأْو َیْرِضعَ السِّْحُر ِمْن َخدَِّها الَفْجرُ 

  .3ِه الشَّْمُس َیاَأَبِتي َمْنَأَتى َهذِ 

یاابتي من أتى هذه "فنلحظ في هذه القصیدة أن هناك تناص في السطر الرابع

فقد استخدم الشاعرعبارة من سورة یوسف متأثرا بهاوذلك مانجده في اآلیة الكریمة "الشمس

                                                           
 . 39حزاني ، صأھدیك أیاسین بن عبید ،  -1
 . 23سورة یوسف ، اآلیة  -2
 . 63حزاني ، ص أھدیك أیاسین بن عبید ،  -3
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إالأن اللفظة في اآلیةالكریمة جاءت في موقع "  َیاَأَبتِ "، فقد اقتبس الشاعر لفظة  1﴾

للخبرأما بالنسبة للشاعر فقد جاء باللفظة في موقع التساؤل  وقد وظف هذه اللفظة لحسن 

  .السیاق كما أكسبت القصیدة قوة وهیأ المتلقي الستقبال ما هو آت 

  :التناص األدبي  .2-2

ونقصد بالتناص األدبي هو استحضار الشاعر لنصوص أدبیة قدیمة أو حدیثة ، شعرا أو 

نثرا مع النص القصیدة األصلي ، بحیث ترتبط وتتفق مع النص األصلي في المعنى  

وداللة قدر اإلمكان على الفكرة التي یطرحها الشاعر مما یكسب هذا العمل الفني جمالیة 

البد للمبدع المتأخر من التأثر بنصوص أدبیة قد سبقته ویجب ان یكون التأثیر ف"عالیة ،

منسجما مع الموضوع الجدید المقدم ال أن یكون النص مقحما ، ألنه بذلك یحط من قدر 

وعند دراستنا للمدونة وجدنا ان التناص االدبي  2"العمل االدبي ویلغي كثیرا من جمالیاته 

ید وقد أدى وظیفة مما كان له دور في النصوص الغائبة حاضر في شعر یاسین بن عب

من مغربك ":حاضرة ،ومن النماذج التي یتجلى فیها التناص االدبي نجده في قصیدة 

  :"الشروق

  َوَلَقْد َذَكْرُتِكإْذ َذَكْرُتِك َعاِشًقا

  .3َوَعَلى َجِبیِن َوْرَدٌة ِوِكَتابُ 

  :هوعنترة بن شداد والذي نجده یقولو  فهنا قام الشاعر باستحضار نص غائب لشاعر قدیم

  َوَلَقْد َذَكْرُتِك َو الرَِّماُح َنَواِهلُ 

  . 4ِمنِّي َوِبیَض الِهْنِد َتْقُطُر ِمْن َدِمي

                                                           
 4:سورة یوسف اآلیة  -1
 . 121سلوبیة  في شعر ممدوح عدوان ، ص، ظواھر األ محمد سلیمان -2
 .73حزاني ، صأھدیك أیاسین بن عبید ،  -3
 . 191،ص 1996،  1الخطیب التریزي ، شرح دیوان عنترة ، دار الكتاب العربي ،بیروت ، ط -4
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نلحظ ان الشاعر في هذا البیت یستحضر نص عنترة ببن شداد وتأثر بشخصیة التي 

ه یخاطب األنثى توصف بالقوة حتى وٕان كان في المواقف الصعبة ، فعنترة في قصیدت

والتي تمثل القوة وهو في المعركةوالشأن نفسه عند الشاعر یاسین بن عبید "  ولقد ذكرتكِ "

ونجد أن " الوطن"حیث یخاطب األنثى وهو یتألم كونه مشتاق لهذه االنثى التي قد تمثل 

  .الهدف لدى الشاعرین واحد و هو الطموح لحال أفضل

  :في قول الشاعر " أغنیة النار الخضر"دة وفي موضع آخر یتجلى التناص في قصی

  َقاَل ِلي َغنِّي َماَو َجْدَت ِغَناء

  َواْغَتِرْب ُغْرَبِتي ُهَنا َوَشَتاِتي

  َواْنِظْم الُحْزَن َلْوَحًة َوَقِصیًدا 

  َغنِّ َماَلْم ُتَغنِِّه َسَنَواِتي

  َغنِّ ِمْن َغْیِر َصْمٍت َو َالُنطْ 

  1َواِت ٍق َوَال ِمْثَل َنْغَمِة األصْ 

  :قام الشاعر في هذا البیت باستحضار النص الغائب للحالج الذي یقول فیه

  

  ِلي َحِبیٌبأُزوُر ِفي الُخُلَواِت 

  َحاِضٌر َغاِئٌب َعِن اللََّحَظاِت 

  ماترُأِني أْصِغي إَلْیِه َیْسِري 

  َكْیأِعي َما َیُقوُل ِمَن الَكِلَماِت 

  َكِلَماٌت ِمْن َغْیِر َشْكٍل َوَالُنطْ 

  2َوَال ِمْثَل َنْغَمِة اَألْصَواِت  ـقِ 

                                                           
 12حزاني ، صأھدیك أیاسین بن عبید ،  -1
 . 295،ص  2001، 1كتبة الرایس ، بیروت ، لبنان ،طعمال الكاملة ، مقاسم  محمد  عباس ، الحالج األ -2
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فالشاعر هنا تأثر بیت )والنطق والمثل نغمة االصوات(ویظهر التناص في البیت الثالث 

الحالج ، مما جعل هذا التناص اجتراري من ناحیة التركیب ،فنجد الشاعر یاسین بن 

بید المعاصرة ربط تجربة الشاعر ابن ع" عبید جاء بنفس الكلمات فهذا التركیب ساهم في

  .1"بتجربة الحالج 

  :في قول الشاعر "تنّهِدي"ونلحظ في موضع آخر ان هناك تناص في قصیدة 

  َیَناُم ِفي ُعُضِدي َحْرَفاِن َضْوُؤُهَما

  َوَصَباُح الُعْمِر ِمْن َكِلِمي...أَنا...أَنا

  َحْرَفاِن َشاَخا َعَلى َأْهَداِب َذاِكَرِتي

  .2ِء ال َشَبِميُهَما َصَالِتي إلى الَحْسَنا

ففي هذین البیتین تناص امتصاصي ، فقد قام الشاعر باستحضار نص غائب للشاعر 

  :عیسى لحیلح

  َحْرَفاِن َدَعْوُتُهَما ...َغَفا الَحْرَفاِن 

  ..َصلَّْیُت ِألَْجِلِهَما 

  .3َبْعَض الُحبَِّضَر ْبُتُهَما 

  :في قوله " ألقاك"ویتجلى التناص في قصیدة 

  َلَنا َخَبرُ ...ْن َسَفِر الدُّْنَیا َأْلَقاَكمِ 

  ُتْدِني َمَشا ِحَطَنا الَخْضَراُء َوالسَُّورُ 

  َأْلَقاَك َما اْسَتلََّك الَلْیَالِنِمْن َكِبِدي

َجرُ ... َلیُل اْغِتَراِبي   4َوَلْیٌل َداُؤُه الضَّ

  :فالشاعر هنا یستحضر قول الشاعر الغماري

                                                           
 152دلیلة مكسح ، البعد الفكري والبعد الفني في شعر یاسین بن عبید، ص  -1
 . 89حزاني ، صأھدیك أیاسین بن عبید ،  -2
 . 49، ص  1986الحرفان ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، غفایلح ، حعیسى ل -3
 . 97حزاني ، صأدیك ھأیاسین بن عبید ،  -4
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  ِقَصصِ َأْلَقاِكَأْلَقاِك َیاَخْضَراُء ِفي 

  1ِفیالسَّْهِل َفْوَق الُحُدوِد السُّوِءَأْلَقاَها

إالأن اللفظة التي جاء بها یاسین بن عبید فهي موجهة " ألقاك"یتقطعان النصان في لفظة 

و المخاطب عنده الغماري الذي أهداه هذه القصیدة  اما بالنسبة للنص " ألقاكَ "للمذكر 

قد أضفى هذا التناص سمة جمالیة على نص ف" القاكِ "الغائب فاللفظة موجهة لألنثى 

  .الحاضر 

ونستخلص في األخیر أن التناص قد أضفى على القصائد تشكیال ساحرا ، حیث إعتمد 

الشاعر على استحضار التراكیب القرآنیة ، واألدبیة على طریقة االمتصاص و االجترار ، 

  .ته أكثر من القارئ فأخذت نصوص یاسین بن عبید عمقها الفكري وبعدها الجمالي وقرب

  :الرمز.3

  :في اللغة-أ

الرمزالراء والمیم والزاء أجمل واحد یدل على : جاء في معجم مقیاس اللغة أن

تموج من نواحیها ویقال ضربه فما ارمأّزأي ما :یقال كتیبة رمازة : حركةواضطراب 

ورمز یرمز ،والرمز ما اشرت إلیه مما یبان تلفظ بأي قد اشرت الیه یبد او بعین 2تحرك

أن الرمز هو إشارة الى شيء : ، ومن خالل المعجم اللغوي للرمز نستطیع القول 3رمزا 

  .آخر 

  

  :في اإلصطالح - ب

یعد الرمز من أشكال التعبیر الفني ، الذي یجعل العمل الفني في درجة عالیة ویجذب 

  .القارئ الى التأمل فیه و الغوص في اعماقه 

                                                           
 .  51، ص 1982،  2سرار الغربة ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ،طأمصطفى الغماري ،  -1
 . 487،ص  2008، 2،دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،ط 1ازي ، معجم مقیاس اللغة ، مالرّ  -2
 . 115،ص 3ابن منظور ، لسان العرب ،ج -3
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فالرمز مثل  1»الرمز الكالم الخفي الذي ال یكاد یفهمأصل «یذهب ابن رشیق إلى أن 

الصورة یطلعنا الشاعر من خالله على جوهرة العالقة التي بینه وبین العالم الموضوعي 

، فالمبدع یجد في  2أو الحیاة من حوله ، وهي عالقة یطبعها التوتر والتأثر المتبادل

ته النفسیة المضطربة ومن عاطفة من الرمز أداة للتعبیر عن تجربته التي یمر بها من حال

انه المعنى الباطن المخزون تحت كالم ظاهر ال یظفر به إال «العواطف المنفعلة 

،و بالتالي هو المعنى الخفي الذي یحمل عدة دالالت ولكن الیعلم به اال المبدع 3»أهله

  .الحاذق الماهر

ن المؤلف والقارئ ولكن الرمز یقع في المسافة بی«:ویعرفه إلیوت ،فیذهب إلى القول 

صلته بأحدهما لیست بالضرورة من النوع صلته باألخرٕاذ أن الرمز بالنسبة للشاعر محاولة 

، فالرمز تختلف وظیفته عند كل من الشاعر و  4»للتعبیر ولكنه للمتلقي مصدر إیحاء

داللة،  المتلقي ، فالرمز بالنسبة للشاعر هو وسیلة یتقید بها للتغیر أما عند المتلقي فهو

الرمز هو طریقة یعرف بها شیئ مجرد بشيء محسوس كالسالم یرمز له بالحمام والخطر 

  .5یرمز له باللون األحمر

ولقد أصبح الرمز ظاهرة فنیة هامة من ظواهر الشعر العربي المعاصر، تفنن الشعراء في 

هرة من أن استخدامه تبعا الختالف تجاربهم ومواقفهم في الحیاة ، حیث مكنتهم هذه الظا

یكسبوا الكلمات دالالت جوهریة اثناء ربطها ونسجها في سیاق معین لكي  تسهم في 

  .إضفاء الدهشة والغرابة على قصائدهم 

وبالنسبة لدیوان موضوع الدراسة فقد كان للرمز حضوره الكبیر في أغلب القصائد المكونة 

دالالتها وتفرعها جعلنا نعمل ولكن جرى بنا أن نشیر إلى أن تواتر الرموز وتعددها وتنوع 

                                                           
، الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر ، مؤسسة بونة للبحوث و الدراسات ، عنابة ، الجزائر  السعید بوسقطة -1
 .  25،ص 2008،  1ط
) د ط(ینظر عثمان حشالف ، الرمز والداللة  في شعر المغرب العربي المعاصر ، منشورات الجاحظیة ، الجزائر ، -2

 05، ص 2000
 .18ص،2014، 1راالمان ، الجزائر ،طاغراب  بداھة  واالغراب قصدا ، دا أسماء الخوالدیة ، الرمزالصوفي من -3
 33،ص1988أحمد محمد فتوح ، الرمز والرمزیة في الشعر العربي المعاصر ، دار المعارف ، القاھرة ،  -4
  2003،  1ر و محمد علي دیركي ، جمالیة الرمز الصوفي ، التكوین للنشر و التوزیع ، دمشق ، سوریا ،طغینظر ھی -5

 . 21ص
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الرمز الصوفي : على إنتقاء بعضا منها وجعل تركیزنا ینصب على األنواع الرمزیة اآلتیة 

 .و التاریخي و الطبیعي 

  :الرمز الصوفي .3-1

العكوف على العبادة و االنقطاعإلىاهللا تعالى «إلىأنهیذهب ابن خلدون في تعریفه للتصوف

فاالتجاه إلى الرمز الصوفي أمر   1»وزینتها و الزهد فیها و االعراض عن زخرف الدنیا

غریب في عصرنا مثله كمثل االتجاه إلى االسطورة و الخرافة أیضا وهما من الرموز 

و الشاعر بن عبید من بین   2الشائعة جدا في استعمالها في الشعر العربي المعاصر

  .ه في المدونة من رموز صوفیة هؤالء الشعراء الدین اتجهوا الى التصوف وهذا ما وجدنا

رمزا صوفیا، فالشاعر هنا استخدم لفظة  3" في محراب الحزن أتلوك"ویتجلى في قصیدته 

،فهي ترتبط بالطقوس الصوفیة ، حیث نجد ان المتصوفین هدفهم التقرب الى " محراب"

  .اهللا سبحانه تعالى ویعد هذا الرمز من رموز العبادة 

  :في قول الشاعر " ي طائر من حنینعلى شفت"ونلحظ في قصیدة 

ْوءِ  ِد بالضَّ   أَنا اْنَت َیاَطاِئِري الُمَتَوحِّ

  .4ًیاَبْوَحَها الُمَتَجلي َعَلى ِقَمِم الُمْتَعِبینَ 

یرمزالى سالكي الطریق الى اهللا "، فالطیر عند الصوفیین  )الطیر(استعان الشاعر یرمز 

  .انهما یعیشان نفس الوضع وأصبحا واحدافنجد الشاعر هنا ربط نفسه بالطیر المتوحد و 5"

من خالل توظیف الشاعر للفظ الرحلة وتتجلى في " تنهدي"ویظهر الرمز في قصیدة 

  :اكثر من بیت شعري ومن هذین الشهدین 

  َتَنهَِّدي ُلَغِتي َواْسَتْنِفِذي َأَلِمي

  1َوَعاِنِقي ِرْحَلِتي الُوْعَرى ِإَلى الِحَممِ 

                                                           
 . 124، ص 2003، 1نسیمة بوصالح ، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر ، دار ھومة ، الجزائر ،ط -1
 .  45عثمان حشالف ، الرمز والداللة  في الشعر المغرب  العربي المعاصر ، ص -2
 . 23حزاني ، ص أھدیك أیاسین بن عبید ،  -3
 . 37المصدر نفسھ، -4
 . 184ر و محمد علي دیریكي ، جمالیة  الرمز الصوفي ،ص غیینظر ، ھ -5
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 :في قوله " ألقاك"كما ورد أیضا في قصیدة 

  َیامْرتجي وشواُظ الحب ینفضِني

  2متى الُرواُح ؟متى یْنَأى بَنا السفُر؟

، فالرحلة و السفر من أهم " السفر"و"الرحلة"یشتمل المقطعان على رؤیة صوفیة تتمثل 

الرموزو أكثرها ورودا لدى الصوفیة وهما مصطلحان یهدفان الى التعبیر عن الرغبة و 

  حرر و الذهاب عبر السفر والرحلة الى عوالم مثالیة تشیع بالنور والفضیلة االنعتاق و الت

  .3"فحیاة الصوفي عبارة عن سفر روحي مزود بالتوبة 

  :في قول الشاعر " أعاصیر الروح" كما یتجلى الرمز أیضا في قصیدة 

  َقِریٌب َوَبْعِدي َعن ِصَفاِت َتَواُجِدي

  4َرِتيَبِعیٌد َوُقْرِبي ِمن َمَعاِصِر َخمْ 

وهي من الرموز الصوفیة و الخمر " الخمر"لقد استخدم الشاعر في هذا الشاهد لفظة 

  الوسیلة الصوفیة إلطفاء حالة الظمأ التي تنتاب الصوفي وتأجج الرغبة في اإلرتواء "هي

  .5"من الذات اإلالهیة والفناء فیها 

  :الرمز التاریخي . 3-2

فیستعیرها من سیاقها في الماضیویدخلها «خیة ،وهو ما یستحضر الشاعر من اشارات تاری

وتتمثل . 6»جدیدةفي شعره تصریحاأو تلمیحا لفظا أو معنى ویحملها في ذلكالسیاقدالالت

  .األحداث و الشخصیات و األماكن  الرموز التاریخیة في

استخدم الشاعر شخصیات تاریخیة ودینیة لعل أهمها وأكثرها تواترا شخصیة األمیر عبد 

  :یقول الشاعر "  قبلة على جبین القمر االخضر" ر وقد وردت في قصیدة القاد

  َوِفي َجَالِلَك َصاِمًتا) اَألِمیرْ ( إیهْ 

                                                                                                                                                                                
 . 89حزاني ، ص أھدیك أیاسین بن عبید ،  -1
 . 100المصدر نفسھ ،ص  -2
 . 201دلیلة مكسح ، البعد الفكري و البعد الفني في الشعر یاسین بن عبید ،ص-3
 . 89حزاني ، ص أھدیك أیاسین بن عبید ،  -4
 . 132الرمز في الشعر الجزائري ،ص نسیمة بوصالح ، تجلي  -5
 . 65عثمان حشالف ، الرمز والداللة في الشعر المغرب العربي المعاصر ، ص -6
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  1َیْبَقى الشُُّموُخ َوَتْذَهُب األْسَبابُ 

فاألمیر كما برز في هذا المثال رمز العظمة و الشموخ و العبقریة الفذة ، ویبدو أن 

  .هذه الشخصیة العظیمة الشاعر في هذا المقطع متأثرا ب

وذلك في قصیدة " حسان بن ثابت" ومن الشخصیات الدینیة یستحضر الشاعر شخصیة 

  :حیث یقول"  في محراب الحزن أتلوك" 

  ِفي َبْخِتي ِفي أِنِني ِفي َصَدى أَلِمي  

  2َأَنا َبَقاَیاَك َیا َأْصَداَء َحسَّان

الجلیل وكأنه یرید أن یقول له كم  فالشاعر في هذه العبارة یستدعي الشاعر و الصحابي

  .نحن في حاجة إلى شعرك وخلقك یاحبیب رسول اهللا وصاحبه 

" ومن الشخصیات النسویة التي یستحضرها الشاعر شخصیة بلقیس وذلك في قصیدته 

  :في قوله"  فارس في مملكة الغیم

  َقَرْأُت َعَلى َمْرَمْر األْغِنَیاِت 

  َنَباَصِریِر َیَدْیِك َتَوهََّجَتا عِ 

ْرحِ    َبْعُد َبْلِقیس َكِلَمَتاِني ِمَن الصَّ

  .3َكْیَأْسَتِعیَد َصِهیِلي

فهي مثل یحتذي به وشخصیة "  بلقیس" فالشاعر هنا إستخدم شخصیة تاریخیة دینیة 

  .تمیل إلى السالم

  :الرمز الطبیعي. 3-3

الطبیعة  ویقصد بها ما في." وهو توظیف الشاعر لعناصر الطبیعیة لیعبر عن أحاسیسه 

وقد كان لهذه الرموز حضورا في دیوان موضوع . 4"من شجر وماء وجبال و غیرها

                                                           
 . 19حزاني ، ص أھدیك أیاسین بن عبید ،  -1
 . 26حزاني ، ص أھدیك أیاسین بن عبید ،  -2
 . 50،ص المصدر نفسھ -3
 .  101لمعاصر ، صنسیمة بوصالح ، تجلي الرمز في الشعر الجزائري ا -4
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في قول "  على صهوة األنین" الدراسة وقد أضفت علیه جمالیة ویتجلى الرمز في قصیدة 

  :الشاعر

ْفُت ِفي ُهُدَبیِك َلْیًال َتَوسََّدا   َتَصوَّ

  . 1ُلَغاِتي َوَما َهَذا ِبِك ُمْخَتَرَقاِني

و " وهو رمز طبیعي ، فاللیل یتمیز بالسكینة "  اللیل"ظف الشاعر في هذه العبارة رمز یو 

ینشر أستاره على مدن الناس ، لكن الشاعر یتحرك ویخدش بصوته المرتعش صمت 

وبالتالي هو زمن الرحلة الصوفیة و االغتراب عن الواقع  2"اللیل لیفلت من قبضة الحزن 

  .اللیل هو الوقت المناسب لتحرر  االنساني ، فالشاعر هنا وجد

  :في قوله " وٕاني یقاتلني الغروب" ونلحظ كذلك في قصیدة 

  َساَفْرُت ِفي َدِمي النَِّجیِع َفَلْمِلِمي

  ُعْمًرا َوَهْبُتِكِه ِبَال َأْمَناحِ 

  َفَسِلي النَِّخیَل َمَتى اْسَتَباَح َمَغاِرِبي

  3َوَجاَب َمَداِئن ِمَن التُّفَّاحِ ... َعنِّي 

وهي رمز من الرموز الطبیعیة ، فرمز " النخیل" ونجد الشاعر في هذه العبارة إستخدم 

  .النخیل یرمز الى األصالة و الوفاء  وكذلك لذكریات فالنخیل بالنسبة لشاعرهو الوفاء

  :في قوله "  أعاصیر الروح" وكذلك كما نجد الرمزفي القصیدة 

  َدواَتَراَءْت ِلَمْن َضاُعواَمَعاِني َفاْهتَ 

  َوَذاب الَحَیاَرى ِفي ُوُجوِدي َوَدْعَوِتي

  َوَأْلَقْت َأَساِمي  السََّماِء َعَلْیِهمْ 

َفاِء ِبَنْفَحِتي   .4َسَمْواَعْن َثَراُهْم للصَّ

                                                           
 . 53حزاني ، ص أھدیك أیاسین بن عبید ،  -1
 . 40ي في الشعر العربي المعاصر ،صالسعید بوسقطة ، الرمز الصوف -2
 . 87حزاني ، ص أھدیك أیاسین بن عبید ،  -3
 . 105،ص المصدر نفسھ -4



 "ينازحا كیدھا: ناوید يف ينفلا لیكشتلا                                          األول لصفلا

 

42 
 

فهي تمثل بالنسبة للشاعر مصدر علوي ، ففي الشعر "  السماء"یوظف الشاعر رمز 

  .أجل تحقیق االتصال  الصوفي تكون الرحلة عندهم بین االرض والسماء من

لقد أضفى الرمز بأنواعهجمالیة وشعریة مما ساعد الشاعر في اختصار صیغ كالمیة 

للوصول الى غایته بأیسر السبل ، وقد جاءت رموز الشاعر بمختلف أنواعها تاریخیة 

ودینیة وأدبیة وأیضا طبیعیة محملة المعاني مكتنزة بدالالت وقد خدمت السیاقات التي 

  .  اوضعت فیه

  

 

 

 

 



 

 

  :الفصل الثاني

  التشكیل اإلیقاعي

  "أهدیك أحزاني"في دیوان 

  یاسین بن عبید:لـ

  اإلیقاع الخارجي - 1

  اإلیقاع الداخلي - 2
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  :اإلیقاع  -

إن الشعر نسیج من الكلمات التي تعّبر عن نفسیة الشاعر وما یمیزها هو ذلك التشكیل 

معّبر عن أحاسیس وانفعاالت الشاعر ، الموسیقي ، فهو روح  القصیدة وقلبها النابض ال

  .فاإلیقاع یمثل خاصیة أولى في الشعر 

وحدة بنائیة عضویة في القصیدة الیمكن أن یقوم من « : وقد عّرف اإلیقاع على أنه 

فالتشكیل اإلیقاعي هو الذي یكسب الكلمات مواضعها في نسیج  1»دونها النص الشعري 

  .لغوي یحقق بنیة القصیدة 

یرتبط ببنیة القصیدة، كما یرتبط بالحالة النفسیة للمتلقي بحیث یصل التذوق  واإلیقاع

  .2الموسیقي للمقاطع وفق إحداث المفاجأة 

اإلیقاع بالشعر الموزون وأنه مقیاس لجودة النص الشعري ومصدر " ابن طباطبا"وربط 

یاتها من ، فالقصیدة بنیة متكاملة العناصر وتظهر جمال3من مصادر الطرب و االرتیاح 

خالل طریقة استخدام الشاعر لهذه الموسیقى التي تبهر المتلقي ، فهي وسیلة تؤثر في 

  .العواطف وتطرب النفوس 

لیس بعملیة إختیار للنقل و الخفة ولكنه « :في تعریفه لإلیقاع إلى أنه " العیاشي"ویذهب 

أللفاظ فیها بكیفیة تلك الظاهرة المعنویة التي تضج بالجمال والحیاة ،وتركب األصوات وا

  .فاالیقاع یرتبط باإلبداع و اإلبتكار 4»تكون حركتها معها مطابقة لحركتها 

أن االیقاع هو الذي «إن جوهر الشعرٕاذن هو  الموسیقى ، لذا تذهب زینة حبشي إلى 

، ولذلك فاإلیقاع هو الذي یحیي 5»یحیي نبض الوجود كما یحیي الدم إیقاع القلب 

                                                           
  2013،)ط.د (یث،دارنینوى،دمشق ،سوریا موفق قاسم الخاتوني،داللة االیقاع ایقاع الداللة في الخطاب الشعري الحد -1

  . 18،ص
سامیة راجح ، اسلوبیةالقصیدة الحدیثة في شعر عبد هللا حمادي ، مخطوط دكتوراه ، قسماللغةالعربي وآدابھا ،  -2

 . 26كلیةاآلداب والعلوم االنسانیة جامعة العقید الحاج لخضر ، باتنة ، ص
 2008، 1ر الحداثة ، العلم و االیمان للنشر والتوزیع ، االسكندریة، طینظر محمد علوان سلمان االیقاع في شع  -3

 . 19،ص
  .26المرجع نفسھ ،ص  -4
 . 477، ص 2010، 1ریت ، الحقیقةالشعریة ،عالمالكتبالحدیث اربد ، االردن ،طیبشیرتور -5
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الّسحر وسّر جمالها ، ولعّل سبب انجذاب الناس نحو الشعر یعود إلى القصیدة وهو منبع 

  .تلك اللذة السمعیة التي توفرها موسیقاه 

یشمل اإلیقاع الكلمات وتجاورها وتجاور الحروف وتنافرها وعالقة بعضها ببعض كما « 

 ، فاإلیقاع الشعري یتضمن1»یحتوي على الموسیقى الخارجیة وعلى الموسیقى الداخلیة 

  .إیقاعین ، إیقاع داخلي و إیقاع خارجي 

وبالنسبة للدیوان موضوع الدراسة فما نلحظه هو اهتمام الشاعر باإلیقاع ومحاولة تنویعه 

  .مما أضفى على المدونة جمالیة تجذب المتلقي 

وهو ما سنحاول تناوله في هذا الفصل من خالل دراسة كل من االیقاع الخارجي و 

  . االیقاع الداخلي

  :اإلیقاع الخارجي .1

وهو الشكل الخارجي للقصیدة قوامه الوزن و القافیة ، والذي یقاس به الشعر ویضفي     

فالشعر أساسا «، 2على الكالم رونقا وجماال ویحرك النفس ویثیر فیها النشوة والطرب

، وبالتالي فاالیقاع الخارجي هو جوهر الشعر ومن العناصر  3»وشكال كالم موزون مقفى

  . امة التي أسهمت في بنائهاله

  :الوزن. 1-1

فهو أعظم أركان حد «یعد الوزن من أهم المرتكزات الرئیسیة التي یقوم علیها الشعر ،

، فالوزن 4»الشعر أوال ها به خصوصیة وهو مشتمل على القافیة وجالب لها الضرورة 

  .االذن سمة جمالیة یضفي على القصیدة تناغما مما یجعلها عمال فنیا تصغي لها 

  ،وتصف نازك المالئكة الوزن في 5"الكالم المنظوم"هو"ابن طباطبا"والشعر عند 

                                                           
 472بشیرتوریرت ،الحقیقة الشعریة ، ص -1
 31وایقاع الداللة في الخطاب الشعري الحدیث ،ص عینظر موفق قاسم الخاتومي ، داللة اإلیقا -2
ص  2002، ) ط.د(محد صالح الضالع ، االسلوبیة الصوتیة ، دار غریب للطباعة والنشروالتوزیع ، القاھرة ، مصر  -3

48. 
یل ، ، دار ج 1محمد محي الدین عبد الحمید ،ج.آدابھ ونقده ، ت ومحاسن الشعر في  ابن رشیق القیرواني ، العمدة  -4
 134ص، 1981بیروت لبنان ،) ط.د(
 . 475بشیرتوریرت ، الحقیقة الشعریة ، ص  -5
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الوزن كالسحر یسرى في مقاطع العبارات ویكهربها بتیار خفي من الموسیقى وهو «:قولها 

، فالوزن یمثل 1»ال یعطي الشعر االیقاع فحسب وٕانما یجعل كل سطر فیه أكثر إثارة

یمنح القصیدة حیویة ، وألن اإلیقاع نبع فالوزن مجرى معین من  مرتكزا إیقاعیا في النص

فالشعر بال وزن عند القدماء وبه "، وبالتالي فهو قوام الشعر وجوهره " مجاري هذا النبع 

، والوزن هو كمیة من التفاعیل العروضیة 2"یتمیز الخطأ من الصواب في مجال الشعر 

ت أوسطر الشعري آخره المقفى،  وعلى المتجاورة والممتدة أفقیا بین مطلع البی

  .3هذافالموسیقى تتصل بالوزن الخارجي المتكون من البحور العروضیة وتفاعیلها المختلفة

والوزن بوجه العام یزید الصورة حدة ویعمق المشاعر ویلهب األخیلة البل إنه یعطي 

تعابیر المبتكرة الشاعر نفسه خالل عملیة اإلبداع نشوة تجعله یتدفق بالصور الحارة وال

، فالشاعر البارع یمكنه أن یستغل النغمات الموسیقیة لتتناسق مع ما یصوره من  4الملهمة

إحساس أو نظرة ،  وكان ابن عبید من هؤالء  الشعراء الذي برعوا في استغالل هذه 

الظاهرة لتعبیر من حالته النفسیة و تجاربه التي یمر بها ، ومن أهم البحور الشعریة في 

  : لدیوان نوردها ا

 :بحر البسیط 

  ِإنَّ البِسیَط َلَدْیِه ُیْبَسُط اَألَملُ 

  5مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن

  :في قول الشاعر "  في محراب الحزن أتلوك" ویظهر هذا البحر في قصیدة 

  َخْیِلي َوَأْشرَِعِتي والرَّاُیَصاِفَقةٌ 

  َخْیلْي َوَأْشرَعِتْي َوْرَرْاُي َصْاِفَقُتنْ 

                                                           
 .11، ص) ت.د(، )ط.د(محمد حسین عبد هللا ، الصورة والبناء الشعري ، دار المعارف القاھرة ، مصر  - 1
 1ط ،لنشروالتوزیع ،القاھرةماسین ، البنیة االیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر ، دار الفجر لبر عبد الرحمان ت -2

 86،ص  2013
واسیا ، االیقاع المعنوي في الصورة الشعریة ،محمود درویش نموذجا ، مخطوط رسالة ماجستر ،كلیة حینظر دا -3

 .71،ص  2009اآلداب واللغات ،قسم الغة العربیة ،جامعة حسیبة بن بوعلي ، الشلف ،
 2009 ،1افي والفنون دار الوفاء لدنیا النشر ، االسكندریة ، مصر،طحسن عبد الجلیل یوسف ،الشعر االوزان والقو -4

 .22،ص
فوزي سعد عیسى ، العرض العربي ومجاالت التطور والتجدید فیھ  ، دار المعرفة الجامعیة ، مصر ، االسكندریة  -5
 46، ص2008،) ط.د(،
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/0/0//0 ///0/0/0 //0 ///0   

  فعلن/ مستفعلن / فعلن /  مستفعلن 

  َوالَمْوُج َیْصَهُل ِفي َوْجِهي َوِشْرَیاِني

  َوْلَمْوُج َیْصَهُل فْي َوْجِهْي َوِشْرَیْاِنيْ 

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

  فعلن/ مستفعلن / فعلن / مستفعلن                      

  ُكُن الُمْنَتَهى ِشْعِري َوَأْوِرَدِتي َوَیسْ 

  َو َیْسُكُنْلُمْنتَهْى ِشْعِرْي َوَأْوِرَدتيْ 

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

  فعلن/ مستفعلن / فاعلن / متفعلن 

ْمِت َأْغَصاِني   1َجْمًرا َوَتْغَتاُلِني ِبالصَّ

  َجْمَرْن َوتْغَتْالنْي ِبْصَصْمِت َأْغَصْانيْ 

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

  فعلن/ مستفعلن / فاعلن / مستفعلن                       

وقد جاءت هذه القصیدة على وزن البسیط وهوبحر مزدوج التفعیلیة لجأ إلیه الشاعر 

لتناسبه مع تجربته الشعوریة الفیاضة ، ولكن نجد أن استخدام الشاعر لهذا البحر كان 

المعیاریة من خالل الزحافات التي مّست بعض التفعیالت مثل  استخداما خارج

أصبحت  0//0/0/مستفعلن ( وفي تفعیله )  0///فعلن (أصبحت ) 0//0/فاعلن *(الخبن

، وقد أضفى هذا البحر بتفعیالته سهولة إیقاعیة ومنح القصیدة رونقا )  0//0//متفعلن 

  .وبهاءیجذب القارئ 

 

                                                           
  . 23حزاني،صأھدیك أیاسن بن عبید ،  -1

 .حذف الثاني الساكن : الخبن * 
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  :بحر الكامل 

  اُل ِمَن الُبُحوِر الَكاِملْ َكُمَل الَجمَ 

  .1متفاعلن متفاعلن متفاعلن 

  : في قوله " أهدیك أحزاني " ویتجلى في قصیدة 

  ُأْهِدیَكَأْحَزاِني َفَلْیَس َكَبْعِضَها 

 ُأْهِدْیَكَأْحَزْاِنْي َفَلْیَس َكَبْعِضَهاْ 

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

  متفاعلن/ متفاعلن / متفاعلن 

  ُرِك َو الشَُّكاُةُشَكاِتيَیِقُفو ِجَما

  َیِقُفْو ِجَمْاُرِك َوْشُشَكْاُة ُشَكْاِتيِ 

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

  متفاعل/ متفاعلن / متفاعلن                      

  َرْقَراَقُة اَألْصَداِء ُكْنِت َوَكاَن ِلي 

  َرْقَرْاَقُة ْألَْصَدْاِء ُكْنِت َوَكْاَن ِليْ 

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

  متفاعلن/ متفاعلن / متفاعلن 

  َأْلُق الِمَعاِد َوُغْرَبُة الَكِلَماِت 

  َأَلُق ْلِمِعْاِد َوُغْرَبُة ْلَكِلَمْاِتيْ 

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

  2متفاعل/ متفاعلن / متفاعلن                       

                                                           
 . 68فوزي سعد عیسى ، العروض العربي ومحاوالت التطور والتجدید فیھ ، ص  -1
 . 45حزاني ،ص أھدیك أیاسین بن عبید ،  -2
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ر لتمیزه باإلیقاع السریع حیث وّظفه كوسیلة للبوح و التعبیر عما استخدم الشاعر هذا البح

یغمره من حزن وأسى وما نالحظه في هذه األبیات  هودخول الّزحاف والعلل فالبنسبة 

  )0// 0/0/ُمْتفاعلن (أصبحت ) 0//0///متفاعلن (نجده في للزحاف اإلضمار

، فقد ساهمت هذه ) 0/0///متفاعل (أصبحت ) 0//0///متفاعلن (نحو  ، وعلة القطع

  .التغیرات في التعبیر عن حالة الشاعر 

  :بحر الطویل 

  :سمِّي طویًاللكثرة حروفه ومفتاح هذا البحر هو 

  َطِویٌل َلُه ُدوَن الُبُحوِر َفَضاِئلٌ 

  . 3فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن

  :في قوله  "جسد الغیمال" ویبرز هذا البحر في قصیدة 

َعا   َأَتْت ِمْن ِجَهاِت اْلَقْلِب َهَمًسا َتَوجُّ

  َأَتْت ِمْن ِجَهْاِتْلَقْلِب َهَمَسْن َتَوْجُجَعاْ 

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

  مفاعلن/ فعولن / مفاعیلن / فعولن 

  َوَطْیًفا َوَلْوًزا ِبالُخَراَفِة ُمْتَرَعا

  َرْاَفِة ُمْتَرَعاْ َوَطْیَفْن َوَلْوَزْن ِبْلخُ 

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

  مفاعلن/ فعول / مفاعیلن / فعولن                           

  َعَلى َكِبِدي الُحرَّى َجَثْت َقَزِحیَّةً 

  َعَلْى َكِبِد ْلُحْرَرْى َجَثْت َقَزِحْیَیَتنْ 

                                                           
 ھو تسكین الثاني المتحرك : االضمار . 
 وھو حذف ساكن الوتد المجموع مع تسكین ما قبلھ : القطع. 
،ص  2011، 1و التوزیع و الطباعة ، عمان ، االردن ،طیاسین عایش خلیل ، علم العروض ، دار المیسر للنشر  - 3

98 . 
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//0// /0/0/0 //0// /0//0   

  مفاعلن/ فعول / لن مفاعی/ فعول 

  َوَالَحْت ِوَشاًحا ِمْن َفَراٍغَتَلوَُّعا

  َوَالَْحْت ِوَشْاَحْن ِمْن َفَرْاِغْنَتَلْوُوَعاْ 

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

  1مفاعلن/ فعولن / مفاعیلن / فعولن                          

جًواإیقاعًیا یالئم المعنى ، كما شهد هذا الوزن  لقد أضفى بحر الطویل في هذه األبیات

/) 0//فعول (فأصبحت )  0/0//فعولن(الذي أصاب التفعیلة  *تغیرات في زحاف القبض

وقد أحدثت هذه ) 0//0//مفاعلن(أصبحت )  0/0/0//مفاعیلن(وكما طرأ على تفعیلة 

  .التغیرات حركة في القصیدة وعبرت عن تجربة وانفعاالت الشاعر 

  :المتقارب بحر

  ِعِن الُمَتَقاِرب َقاَل الَخِلیل

  .3فعولن فعولن فعولن فعولن

  :في قول الشاعر " على شفتي طائر من حنین : " ونجده في قصیدة 

  ِألَنَّا َغِریَبانِ 

  ِألَْنَنْا َغِرْیَبْانِ 

//0/0 //0/0 /  

  ف/فعولن / فعولن 

َدَنا َنْبُض َهَذا التَُّراِب    َوحَّ

  ُض َهْاَذْتُتَرْاِبيْ َوْحَحَدَنْا َنبْ 

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

                                                           
 . 41صحزاني ،أھدیك أیاسین بن عبید ،  -1
 حذف الخامس الساكن : القبض *
 .84یاسین عایش خلیل ، علم العروض ، ص  - 3
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  فعولن/ فعولن / فعولن / عول 

  ِبَأْعَراِسَنا

  ِبَأْعَرْاِسَناْ 

//0/0 //0   

  فعو/ فعولن 

  َواْنَزَوى ِفي ُرَكاِم السََّحاِب 

  َواْنَزَوْى ِفْیُرَكْاِم ْسَسَحاِبيْ 

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

  1فعولن/ فعولن / فعولن / لن 

المقطع على بحر المتقارب وهو بحر عذب سلس الموسیقى ، حیث أضفى على  ُنظم هذا

القصیدة نغما صوتیا رقیقا یتالئم مع الحالة الشعوریة للشاعر، وقد شهد هذا البحر زحاف 

، وما یمیز هذا المقطع أنه من /) 0//فعول (أصبحت ) 0/0//فعولن(القبض في تفعیلة 

  .عر على التجدید و اإلبتكار شعر تفعیلة  وهو ما یثبت قدرة الشا

ومما سبق نخلص أن للوزن دور مهم في بناء القصیدة وٕاضفاء جرسا موسیقیا یجلب 

وبالتالي فهو عماد القصیدة وال تكتمل إال به ،فهو مساحة للتعبیر عما یختلج . القارئ 

  .النفس من مشاعر وأحاسیس

  :القافیة . 1-2

للخطاب الشعري حیث تساهم بدورها في تشكیل تعد القافیة من أهم العناصر المكّملة 

  .إیقاع النص 

من آخر البیت إلى أول ساكن یلیه ما قبله مع حركة «یذهب الفراهیدي إلى أّن القافیة 

  .2»الحرف الذي قبل الّساكن وعلى هذا تكون القافیة جزًءا من كلمة أو كلمتین 

                                                           
 .33حزاني ، ص أھدیك أیاسین بن عبید ،  -1
 . 87في الخطاب الشعري الحدیث ،صموفق القاسم الخاتوني ، داللة االیقاع وایقاع الداللة  -2
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فیةألنها تقفوا الكالم أي تجيء ویرى األخفش أنها  آخر الكلمة في البیت أجمع وسمیت قا

  .1في آخره

لیست القافیة إالعدة أصوات تتكرر في أواخر «فیقول في القافیة " إبراهیم أنیس"أما 

السطر أو األبیات من القصیدة وتكررها هذا یكون جزًءا هاما من الموسیقى الشعریة ،فهي 

زء من الوزن الشعري للبیت فالقافیة ج"2»بمثابة الفواصل الموسیقیة یتوقع السامع ترددها

وهي مع ذلك تحدد نهایة البیت إیقاعیا و بهذا فهي عامل أساسي في تقسیم القصیدة إلى 

، ومن خالل ما تقدم من هذه التعاریف نجد أن القافیة هي تلك النغمة الموسیقیة  3"أبیات

  .التي یعّبر من خاللها الشاعر عن وجدانه وعواطفه 

ر یاسین بن عبید متنوعة فتارة نجدها متواترة وأخرى متداركة وقد جاءت القافیة في شع

  .وأحیانا متراكبة ومترادفة ، وهذا ما سنوضحه في بعض النماذج المختارة 

  :القافیة المتواترة-

إني " ، ونجدها في قصیدة 4"0/0/وهي أن تنتهي القافیة بحرف واحد متحرك بعده ساكن"

  :في قول الشاعر " یقاتلني الغروب

  اَفْرِت ِفي َكِبِدي الَجِریَحِة َلْیَتَهااْجـسَ 

  ِجرَاِحيَتثَّْتِكِمْن ُعْمِق الِجَراحِ 

                                                 /0/0  

  َعنِّي ُأَفتُِّش ِفي َصَداِك َفَما اْرَعَوى

َدى َیْمَتدُّ ِفي    5َأْتَراِحيِمْنِك الصَّ

                                                 /0/0  

                                                           
 .266ینظر حسني عبد الجلیل یوسف ، موسیقى الشعر العربي االوزان و القوافي و الفنون ،ص  -1
 .139المرجع نفسھ ،ص  -2
 .141المرجع نفسھ ،ص  -3
  149المرجع نفسھ ،ص  -4
 .83حزاني ،صأھدیك أیاسین بن عبید ،  -5
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استخدم الشاعر في هذه األبیات القافیة المتواترة ،لیعبر بها عن آالمه حیث ساهمت في 

جراحي (تدعیم انفعال الشاعر الذي یغمره الحزن ،وهو ما یظهر من خالل هذه الكلمات 

  . فهي كلمات توحي بالحزن ،كما أضفت القافیة تجانسا إیقاعیا یطرب األسماع) ،أتراحي

  :  القافیةالمتداركة-

تغریبة :"،وتظهرفي  قصیدة 1"0//0/وهي أن تنتهي القافیة بمتحركین بعدهما ساكن "

  :في قوله" المهاجر البثربي

  َتَجلَّْت َفَعرَّْت َوْرَدَتْیِن َوَأْنُجَما 

  ُمْفَعَما َوَماَل ِبَها َفْیُض الُعُذوَبةِ 

                                            /0//0  

َد َساِهرٌ    َتَجلَّْت ِبَما َلْیًال َتَوحَّ

  2َأْعَظَماَوَكاَن الِذي ُدوَن الُمَعاَینِ 

                                             /0//0  

 )مفعَماأعظَما(استعان الشاعر في هذین البیتین بالقافیة المتداركة والتي تظهر في كلمتي 

ها في رسم الداللة التي توحي بنفسیة الشاعر كما ، حیث ساهمت هذه القافیة بحركت

  .أضفت تناغما موسیقیا هادئا یلفت إنتباه القارئ 

  :القافیة المتراكبة-

،وتتجلى في قصیدة  3"0///0/وهي أن تنتهي القافیة بثالثة أحرف متحركة بعدها ساكن "

  :في قول الشاعر" تنهدي" 

  

  ي َتَنهَِّدي ُلَغِتي َواْسَتْنِفِدي َأَلمِ 

  الِحَمِميَوَعاِنِقي ِرْحَلِتي الَوْعَرى ِإلىَ 

                                                           
 .149وزان و القوافي و الفنون ،ص الشعر العربي األحسني عبد الجلیل یوسف ، موسیقى -1
 .68حزاني ،صأھدیك أیاسین بن عبید ،  -2
 .149وزان و القوافي و الفنون ،ص حسني عبد الجلیل یوسف ، موسیقى الشعر العربي األ -3
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                                                 ///0  

  َوَناِوِلیِني َمَراَیا الُحْسِنَأْلُثَمَها 

  1اْبَتِسِميَوَسا ِهِدي ُلَغِتي اَألْفَالَك وَ 

                                                 ///0  

القافیة المتراكبة في هذین البیتین سمة جمالیة حیث أسهمت بحركتها المتوالیة لقد شكلت 

  .في إضفاء صوت موسیقي یتطابق مع نفسیة الشاعر وحالته المرهفة 

  :القافیة المترادفة-

فارس في مملكة "ونجدها في قصیدة .  2"00/وهي أن تنتهي القافیة المردوفة بساكنیین "

  :في قوله " الغیم 

 !َسَبٍإ ِمْن َأِنیِن الُغُیوبْ َعَلى 

                   /00  

  3َلِهیبْ ُیَؤسُِّس ِزْنَداِك َمْمَلَكًة ِمنْ 

                        /00  

إن هذا المقطع یتأسس على قافیة المترادفة حیث منحته تناغما موسیقیا یالئم وضع 

) الغیوب ، لهیب ( ن الشاعر وما یواجهه من معاناة و هو مایتضح من خالل اللفظتی

  .فكالهما یدل على معاناة الشاعر 

لقد أسهمت القافیة بأنواعها في بناء مظهر ایقاعي خارجي وأضفت على القصائد سمة 

  .جمالیة و تماثال موسیقیا یتالئم مع أحاسیس الشاعر 

  

  :الروي . 1-3

                                                           
 .89حزاني ،صأھدیك أیاسین بن عبید ،  -1
 149ان و القوافي و الفنون ،ص حسني عبد الجلیل یوسف ، موسیقى الشعر العربي االوز -2
 50حزاني ،ص أھدیك أیاسین بن عبید ،  - 3
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الشعریة  فنجده في"الروي عنصر ضروري من عناصر القافیة والتحدد قیمتها إالبه ،

القدیمة له أهمیة كبرى فهو من حدود الشعر الضمنیة أو مما به ترتفع شعریة الملفوظ أو 

وهوالحرف الذي یلزم تكرره في نهایة كل بیت وٕالیه تنسب القصیدة فیقال " ،1" تنخفض 

، فحرف الروي هو الذي یمنح القصیدة 2" المیة المهلهل وعینیة أبو ذؤیب ورائیة الخنساء 

  .موسیقیا من حیث الحركة  إیقاعا

فأهمیة هذا العنصر اإلیقاعي الحیوي التقف عند حدود القافیة وٕانما تتجاوزها لتشمل "

وبالتالي فهو . " 3"القصیدة برمتها وذلك أن هذا العنصر یحافظ على تماسكها ووحدتها

  .4"الحرف الذي تنسب إلیه القصیدة وعلیه تنشأ

نوعا ،مما أضفى علیه سمة جمالیة وٕایقاعیة وقد جاء حرف الروي في الدیوان مت

  .وسنعرض نماذج مختارة  للروي من بعض القصائد ومنها

  :التي جاء فیها " وانتهینا قصیدة وخطایا" قصیدة 

  ُمْبِحَراٌت َمَراِكِبي ِفي اْرِتَیاِبي 

  َدْرُبَها الَمْوُج ُمْمِعًنا ِفي اْصِطَحابِ 

  َعْن َصَداَها َتَحدََّثْت ِذْكَرَیاتٌ 

  ُطِوَیْت ِفي الزَماِن َطيَّ ِكَتاِب 

  َلفَِّني السِّْحُر َیوَم ُكْنُت َهَواَها 

  5َوِمَن السِّْحِر ُمْسَحٌة َالَتَحاِبي

حیث كان له میزة خاصة تخدم ) الباء( نجد في هذه القصیدة تمثل حرف الروي في

وّظفه  6"یوحي باالنبثاق و الظهور " الخطاب الشعري فهو من األصوات المجهورة 

                                                           
 . 305،ص  2005،  1، دار الحوار ، سوریا ،ط 1یقاع في الشعر العربي الحدیث ،جخمیس ورتاني ، اإل -1
 .141حسني عبد الجلیل یوسف ، موسیقى الشعر العربي االوزان و القوافي و الفنون ،ص  -2
 .177أسلوبیة القصیدة الحداثیة في شعر عبد هللا الحمادي ، سامیة راجح ، -3
 . 76یقاع المعنوي في الصورة الشعریة ،ص سیا ، اإلآداحو  -4
 .78حزاني ، ص أھدیك أیا سین بن عبید ،  -5
 .  48، ص )ط .د(حسن عباس ، خصائص الحروف العربیة ومكانیھا ، منشورات اتحاد الكتاب ، دمشق ، سوریا ، -6
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الشاعر تعبیرا عن األسى الذي یعیشه وجعل منه وسیلة إلیصال صوته ،كما منح 

  .القصیدة مظهرا إیقاعیا جمیال 

  :في قول الشاعر ) الهاء (حرف الروي " على ضوء القمر " وجاء في قصیدة 

  تعرَّى الُحْسُن َلوزًیا 

  َعَلى ُغْصَنْیِن ِمْنَتْیهِ 

  ِبِمْلئ الَغْیِب َیْجُلوِني

  ِبِمْلِئ الَقْلِبَأْحِویهِ وَ 

  َفِمْن ِزْنَدْیِه َأَالِمي 

  1َوَبْیَن َأْمَواجِ َعْیَنیهِ 

لجأ إلیه الشاعر  2"یوحي باإلضطرابات النفسیة" حرف مهموس ) الهاء(فحرف الروي 

للتعبیر عفویا عن اضطراب نفسي معین ،قد أصابه فهو حرف یعبر به الشاعر عن 

  .إحساسه العمیق الحزین 

  :في قول الشاعر " أعاصیر الروح" قصیدة  وفي

  َنَجاةً إَلى َنْشَوى الَیَدْیِن ِبُرْبَوةٍ 

  تخضبني ُطهًرا وَترُشُف ُغرَبتيِ 

  َوَتْرَحُل ِفي ُروِحي َوِفي َجَسِدي ُرَؤى

  َوَتْشَرُب ِمْن َماِئي َوَضْوِئي َوَخْضَرِتيِ 

  َأِسیرُٕاَلْیَها اللَّیَل َوْهًجا ُمَعطََّرا 

  3بالنَّاِر الَقِدیَمِة ِرْحَلِتيِ  َوأْكُتبُ 

وهو حرف مهموس انفجاري شدید یعبر عن ) التاء(جاء في هذه القصیدة حرف الروي 

، فالشاعر إستخدم هذا الصوت لیصف لنا حالته التي تعج باأللم واألسى  1اإلضطراب

                                                           
 . 80حزاني ، ص أھدیك أبن عبید ، یاسین  -1
 . 191حسن عباس ، خصائص الحروف العربیة ومعانیھا ، ص  -2
 .104حزاني ،ص أھدیك أیاسین بن عبید ،  -3
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كما ساهم هذا الحرف في ) غربتي ، خضرتي ،رحلتي (وهوما یظهر في هذه األلفاظ 

" القاف"جاء حرف الروي " كما یشتهینا الموج " وفي هذه القصیدة .فاء نبرة موسیقیة إض

  :في قول الشاعر 

  أنِت الرَِّحاُبإَذا اْمَتدَّْتإلیِك یِدي 

  َضاَقْت ِبُحمَّاَیَأْسَراِبي َوَلْم َتِضقِ 

  َأنِت الَفَجاِئعُ َو اَألْعَراُسأنِتأَنا 

  ِقيِ َأْمَتدُّ ِفیِك وفیِكأمتدُّ ِبي َقلَ 

  لِك الظُُّنوُن َمَناًرا َطاَل ِفي َتَعِبي 

  2ُطوَل الُخَطى اْسَتْبَعَدْت َمْفَضى إلى َسَبقِ 

من أبرز صفاته أنه حرف مهموس شدید ،إستخدمه الشاعر للتعبیر ) القاف(حرف الروي 

فكلها ) تضق ،قلقي ،سبق(عن التوتر والقلق الذي یعیشه وهو مانلحظه في هذه األلفاظ 

  .القلق ، وقد شكل هذا الحرف نغمة موسیقیة تناسب حالة الشاعر توحي ب

ومنه نستنتج مدى فاعلیة حرف الروي في الدیوان فقد أحدث تناغما موسیقیا ساعد 

الشاعر على نظم قصائده بشكل رائع وهذا یعود للحالة الشعوریة وأبرز القیمة الجمالیة 

  .للقصائد

  :االیقاع الداخلي . 2

الداخلي بمجموعة من األصوات المتجانسة والمتناغمة و المنسجمة التي یرتبط االیقاع 

فاإلیقاع "تساهم في بناء القصیدة ، إنها تحمل شحنات عاطفیة تؤثر في المتلقي ، 

، ونجد أن 3" الداخلي هو وحدة نغمیة تتكرر على نحو محدد في الكالم أو بیت شعر 

  .4"نیة ممیزة تمیز النص لإلیقاع الداخلي دورا حیث یمنح القصیدة إنسا

                                                                                                                                                                                
 . 71حسن عباس ، خصائص الحروف العربیة ومعانیھا ، ص  -1

  27حزاني ، ص أھدیك أیاسین بن عبید ، -2
 81الحداثیة في شعر عبد هللا حمادي، ص سامیة راجح ، اسلوبیة  القصیدة  -3
 2013،  1رابح بن خویة ، في البنیة الضوئیة و االیقاعیة ، عالم الكتب الحدیث لنشر والتوزیع ،اربد ، االردن ،ط -4

 . 88،ص 
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  :وسنحاول أن نبرز أهم مظاهر االیقاع الداخلي التي تجلت في المدونة وفي مستهلها 

  :التكرار . 2-1

  یعد التكرار من التقنیات البارزة في تشكیل االیقاع وهو مظهر من مظاهر االیقاع الداخلي 

وتكرارأعاده مرة بعد أخرى  كّرر الشيء تكریرا ،:فالتكرار لغة من المصدر كّرر ، ویقال 

  .1،أي رّدده 

أما اصطالحا فالتكرار هو أساس اإلیقاع وهو عنصر فاعل في تشكیل الخطاب الشعري 

أن یأتي المتكلم بلفظ ثم یعیده بعینه سواء أكان اللفظ متفق المعنى أو مختلفا أو " وهو

  .2"نفسیأتي بمعنى ثم یعیده وهذا من شرط إثباته تأكید ذلك وتقریر في ال

أنه داللة األلفاظ على المعنى مرددا كقولك "ورد مفهوم التكرار عند علماء البالغة على 

  .3"فإن المعنى مردد و اللفظ واحد" أسرع أسرع " لمن تستدعیه 

إبراز مفهوم "قضایا الشعر المعاصر"وفي العصر الحدیث تحاول نازك المالئكة في كتابها 

على جهة هامة في العبارة ،یعني بها الشاعر أكثر عنایته إنه إلحاح " التكرار في قولها 

فالشاعر عندما یكرر كلمة فذلك  4"بسواها وهذا اإللحاح هو مانقصد به التعداد و اإلعادة 

  .من أجل تأكیدها و اإللحاح علیها و بالتالي فهو یقصد لغایة 

ا االذن فقط بل یضفي ضرباتایقاعیة ممیزة ال تحس به« ترى أماني سلیمان أن التكرار

ینفعل معها الوجدان كله مما ینفي هذا التكرار ضعفا في طبع الشاعر أو نقصا في أدواته 

فالتكرار داللة إیقاعیة تالئم تجربة الشاعر ویولد لدى المتلقي حسا بالتوتر  5»الفنیة

  ،6عوالتوقع وهما احساسان ینتهیان إلى طبیعة اللغة الشعریة القائمة على التوتر و التوق

                                                           
 . 135، مادة كرر ،ص  5ابن منظور لسان العرب ،ج -1
 . 143موفق قاسم الخاتوني داللة االیقاع وایقاع الداللة ،ص  -2
 152أمل منصور ، أدونیس وبنیة القصیدة القصیرة ،ص  -3
 .  193سین ، البنیة االیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، ص اعبد الرحمان تبرم -4
 . 67،ص  2002،  1أماني سلیمان داود ، االسلوبیة و الصوفیة ، مجد الوي ، عمان ، االردن ،ط -5
 .   147، الداللة في الخطاب الشعري ،ص و االیقاعداللة االیقاع ینظر، موفق قاسم الخاتوني ،  -6



 "ينازحا كیدھا: ناوید يف يعاقیالا لیكشتلا                                      يناثلا لصفلا

 

59 
 

فظاهرة التكرار حتما لیس عیبا من عیوب التعبیر الجمالي ، فهي تقصد لغایة وهدففنیین "

یلجأ  β1"عالیین مالم یتجاوز الحاجة إلیها وٕاذا تجاوزتهما صارت مذموما مستغنى عنها

الشاعر عادة إلى التكرار لتحقیق هدف ،أو التعبیر عما یوجد بداخله من أفكار ورغبات 

" مایثیر اهتمامه فإذا خرج التكرار عن فنیته یفتقد جمالیته ویصبح مذموما ،وال یكرر إال 

  .2"ویحدث هذا حینما یكون الشاعر متمكنا من أدواته الشعریة 

فالتكرار عنصر فعال ینتج االیقاع ویساعد الشاعر على حفظ توازنه والتزامه  لخط 

  .3إیقاعي معین وله وظیفة اإلقناع و اإلمتاع 

ي دیوان یاسین بن عبید مزایا فنیة وأسلوبیة على مستوى التجربة بناء وصورة والتكرار ف

  .وموسیقى ، لیستهدف البوح بأحاسیس الشاعر الباطنة أو حالته الذهنیة

  :تكرار الصوت -

والذي «، 4»وهو عبارة عن تكرار حرف یهیمن صوتیا في بنیة المقطع  أو القصیدة «

، فكل وحدة صوتیة 5»مة جملة ومن الجملة یولد النصیؤدي بدوره إلى إنشاء كلمة ومن ث

مكررة تحدث ایقاعا تعبر عن تجربة الشاعر من جهة و یضفي جمالیة على قصائده من 

جهة ثانیة ، فلكل صوت صفته تمیزه عن غیره ، وتبعا لهذا جعل الصوت جزءا من 

إلى تكرار كم من الداللة على المعنى فاالفت للنظر أن كل شاعر بطبیعته الشعریة یجنح 

  .6األصوات هي باألساس تالئم التجربة وتجعل النص یحفل باالیقاعات

وعلى هذا األساس وقفنا عند هذه الظاهرة الصوتیة التى تجلت بشكل واضح في الدیوان 

" وهذا ما دفعنا الختیار نموذج من المدونة وقد قمنا بإحصاء األصوات الواردة في قصیدة 

  .أصوات مهموسة وأصوات مجهورة  من" الظالل الجریحة 

                                                           
 . 151أمال منصور ، ادونیس وبنیة القصیدة القصیرة ، ص  -1
 . 148الداللة في الخطاب الشعري ،ص ،موفق قاسم الخاتوني ، داللة االیقاع واالیقاع  -2
 . 198اصرة في الجزائر ،ص ینظر عبد الرحمان تبرماسین ، بنیة االیقاعیة للقصیدة المع -3
 . 82، ص  2001حسن الغرفي ، حركیة االیقاع في الشعر العربي المعاصر، افریقیا الشرق ، المغرب ، -4
 . 80سامیة راجح ، اسلوبیة القصیدة الحداثیة في شعر عبد هللا الحمادي ، ص  -5
ب القھوة  في الكافتیریا محمود درویش سالیب التكرار في دیوان سرحان یشرأینظر عبد القادر علي زروقي ،  -6

   87،ص  2012مخطوط رسالة ماجستیر ، قسم اللغة العربیة ، كلیة اآلداب و اللغات ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، 
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  :األصوات المجهورة  -

تعتبر من أقوى األصوات ، وهي  الحروف التي تتشكل أصواتها في الحنجرة بإهتزاز 

ب ، ج ، د ، ذ ، ر، ( وتریها الصوتیین اهتزاز منتظما ، والتي تتمثل في الحروف اآلتیة 

  1) ز، ض ، ط ،ع ، غ ، ل ، م ، ن ، و ، ي

  ".الظالل الجریحة " الجدول اآلتي تكرار األصوات المجهورة في قصیدة وسنوضح في 

  المجموع  ي  و  ن  م  ل  غ  ع  ط  ض  ز  ر  ذ  د  ج  ب  الصوت

  343  51  30  35  32  68  06  19  04  05  06  35  01  14  19  25  تكرارت

  . جدول توضیحي لتكرار األصوات المجهورة) : 1(الجدول 

یلیه  68تكرار حرف الالم بأعلى نسبة صوتا وجاء  348بلغ عدد الحروف المجهورة 

  . 35ثم حرف الراء  51حرف الباء 

بشكل الفت لالنتباه ومن األبیات التي برز فیها حرف ) الالم (لقد كرر الشاعر صوت 

  :، قول الشاعر ) الالم(

  !َهْل ُتَراِني َبْعد َمْشَنَقِتي َأَراْه ؟

  َقاَلْت َنَواِرُسُه الَجِریَحةُ 

  .2التواطَؤ َلْحَمَنا  ِإنََّنا َأَكلَ 

وهو حرف مجهور  ) الالم(لقد نجح الشاعر في استغالل الداللة الموسیقیة لتكرار حرف 

داللة التماسك و " و صوت شدید ، فأنشأ من خالل التردید الصوتي له إیقاعا یحمل 

  .3"التحدي

ة مرة في القصیدة وهومن األصوات المجهور  51في حین نجد صوت الیاء الذي تكرر 

على اإلنفعال المؤثر في " إستخدمه الشاعر لتالؤمه مع الحالة النفسیة ، فحرف الیاء یدل 

                                                           
 . 48ینظر حسن عباس ، خصائص الحروف العربیة ومعانیھا ، ص  -1
 . 95حزاني ،ص أھدیك أعبید ، بن  یاسین  -2
 . 79عانیھا ،ص مئص الحروف العربیة  وحسان عباس ، خصا -3
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ویعكس حالة الشاعر وأحاسیسه الذي یغمر الشاعر و الذي نلمحه في  1"البواطن 

  :حیث یقول " الظالل الجریحة " القصیدة بدایة من العنوان 

  َماَزاَلَیجرُحُه الِغَیابُ 

  َوَفْجَأةً 

  یِح َسیََّجُه الَغَمامُ ِبالرِّ 

  َوَهاَجَرْت َأْعَراُسُه َظْمَأى 

  َواْنَكَرُه اْنِتَماهْ 

یاءَ    . 2َفَتَلَفَتْت ُیْمَناُهَتْقَتاُت الضِّ

مرة فكل منها من حروف الجهر ، فحرف  35مرة والنون  36فقد تكرر ) الراء(أما حرف 

یر عن الصمیمیة و البطون ، وداللة حرف النون هو التعب 3"اإلضطراب " الراء یدل على 

، استخدمهما الشاعر للتعبیر عن الموقف الحزین الذي یعیشه هو  4"و األلم العمیق 

  :وشعبه من ألم و أسى ونجده في قوله 

  قالْت نوارُسُه الجِریَحةُ 

  ِإنََّنا َأَكَل التواطؤ َلْحَمَنا 

  َواستنزَف التهویُد ماكان ادعاءُ 

  .5!!عروبِة َأبقاهْ 

  : المهموسة األصوات -

، 1»الصوت الذي الیهتز معه الوتران الصوتیان وال یسمع لهما رنین حین النطق بها«

ویوضح الجدول اآلتي 2) ت ، ث ، ح ، ح ، خ ، س ، ط ، ف ، ق ، ك( وحروفه 

  "الظالل الجریحة " تكرار األصوات المهموسة في قصیدة 

                                                           
 . 98المرجع نفسھ ،ص  -1
 . 92حزاني ، ص أھدیك أیاسین بن عبید ،  -2
 . 87خصائص الحروف العربیة ومعانیھا ،ص  ،حسان عباس -3
 . 159المرجع نفسھ ،ص  -4
 . 95حزاني ، ص أھدیك أیاسین بن عبید ،  -5
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  المجموع  ك  ق  ف  ط  ش  س  خ  ح  ث  ت  الصوت

  157  12  20  19  02  08  19  02  14  02  59  تكراره

  )جدول توضیحي لتكرار األصوات المهموسة) (2(الجدول 

  .صوت ، جاء بالمقارنة للمجهورة أدنى نسبة  157مجموعة هذه األصوات 

یأتي بعده  59أما بالنسبة لتكرار الحروف المهموسة فقد جاءت أعلى نسبة لحرف التاء بـ 

  .مرة  19ثم حرف السین بـ  20حرف القاف بـ 

وهو من أصوات المهموسة ، فهو الحروف  من اللمسیة ) التاء(ولقد كرر الشاعر حرف 

، ینسجم مع تجربة الشاعر هومایظهر في هذه  3ألن صوته فعال یوحي بإحساس لمسي

  :األسطر في قوله 

  َتأكُل أخضَر األْنَفاسِ 

  َتْبَتِلُع الصَدى ضاقْت بِه الُجْدَرانُ 

  4!!َواْحَتَبَسْت ُخَطاهْ 

مرة ، وهو من الحروف المهموسة ، فنجد الشاعر استخدمه في  20أما القاف ،فقد تكرر 

قصیدته للتعبیر عن القلق الذي یعیشه نتیجة األوضاع التي یشهدها شعبه وهو مانالحظه 

  :في األسطر الشعریة 

  َوَأْوَرَقْت ُغصًنا شجیَّا 

  !َهْل َتَراِني َبْعد َمْشَنَقِتي َأَراْه ؟

  5ْت َنَواِرُسُه الَجریَحةُ َقالَ 

                                                                                                                                                                                
 20، ص  1999،) ط.د(،) ب.د( بة انجلو المصریة نیس ، االصوات اللغویة ، مكتأبراھیم إ -1
 . 49حسن عباس ، خصائص الحروف العربیة ومعانیھا ،ص  -2
 . 55المرجع نفسھ ،ص  -3
 . 95حزاني ، ص أھدیك أیاسین بن عبید ،  -4
 . 95،  94یاسین بن عبید اھدیك احزاني ، ص  -5



 "ينازحا كیدھا: ناوید يف يعاقیالا لیكشتلا                                      يناثلا لصفلا

 

63 
 

مرة وهو من ألطف األصوات  19وبالموازاة مع حرف القاف یتكرر حرف السین 

المهموسة رقة وهمسا من الناحیة الصوتیة حیث أنشأ تكرار هذا الصوت إیقاعا حزینا 

  :هادئا ینسجم مع حالة األسى العمیق الذي یعیشه الشاعر، یتجلى في هذه األسطر 

  ْن ُحْزِنهِ َسَأْلُتُه عَ 

  ِفي ُمْلَتَقى الَبْحَرْینِ 

  أَّنى اْنَتاَبُه الَوَجُع السَِّجینُ 

  وَما غزْت عینْیهِ 

  ؟!َفَما اْعتَراهْ .. إّالجمرتاِن 

َسیَّاِن َساَفَر ِفي السُُّكوِت وِفي الَكالمِ 
1.  

ومن خالل إحصائنا لألصوات المهموسة نخلص  إلى أن األصوات المجهورة احتلت 

وهو أمر طبیعي ألن الشاعر هدفه إیصال صوته وصوت شعبه الذي یعاني الصدارة ، 

  .القلق واالضطراب من أوضاع سیاسیة واجتماعیة تطبعها الرداءة والسلبیة 

  :تكرار الكلمة-

  ، حیث تتمتع3، تستغرق المقطع أو القصیدة 2وهو عبارة عن توالي كلمة بشكل متواتر

، كما 4طاب الشعري وهوما یعرف بالجرس اللفظيالكلمة بإیقاع خاص له تأثیره في الخ 

تساهم في تقویة المعنى ، وكان لتكرار الكلمة في الدیوان حضورا قویا ، حیث عمد الى 

  .تكرار األسماء و األفعال 

  " :قبلة على جبین القمر األخضر"ومن تكرار األسماء في قصیدة 

  َأْهَواِك ِفي ُحبَّْیِك َأْبَحُث َعْن َدِمي

  َوُدونِك َنْخَلٌة َوُعَبابُ ِني ُدو 

                                                           
 93المصدر نفسھ ، ص  -1
 .  158االیقاع وایقاع  الداللة في الخطاب الشعري الحدیث ،ص  موفق قاسم  الخاتوني ، داللة -2
 . 82حسن الغرفي ، حركیة االیقاع في الشعر العربي المعاصر ، ص -3
 .54سالیب التكرار في دیوان  سرحان یشرب القھوة في الكافتیریا  لمحمود درویش ،ص أعبد القادر علي زروقي ،  -4
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  َخاَنِني ) ِسرَتا(ُصوِفّیُة الَعْیَنْیِن 

  ِفیِك الَحِنیُن َوَما َعَلّي ِعَتابُ 

  َوَیْعَتِصُر اَألِمیُر َجَوارِحي) ِسْرَتا(

  .1َوُتِضیُئ لي ِمْن َضْوِئِه األْهَدابُ 

عر المكان الذي وتمثل بالنسبة للشا) قسنطینة(وهي اسم لمدینة ) سرتا(كرر الشاعر كلمة 

ألقى فیه اتعابه ووجد فیه راحته وغرض هذا التكرار هو التعظیم و التشویق وهذا التكرار 

  .یشكل ایقاعا موسیقیا یجذب األسماع

  :ویتجلى في نفس القصیدة التكرار في قوله

  َفَكاَن َزاُد َحَقاِئِبي ) اَألِمیر(َناَدى 

  . 2َشْعِري َوَشْعِري الزَّاُد واَألْلَقابُ 

  وفي البیت اآلخر یقول 

  َوِفي َجَالِلَكَصاِمًتا ) األمیر ( ِإیْه 

  .3َیْبَقى الشُُّموُخ وَتْذَهُب األْسَبابُ 

عبد القادر الذییمثل شخصیة عظیمة في ) األمیر( نلمح في هذین البیتین تكرار السم 

  .الجزائر ، فغرض الشاعر من تكرار هذا االسم هو التعظیم والتجلیل 

التكرار في الدیوان ،تكرارالفعل سواء أكان على مستوى الجملة أو على  ومن مظاهر

" المقطع حیث كان له حضور قوي في شعره ، ویتجلى هذا النوع من التكرار في قصیدة 

  :في قوله " تغریبة المهاجر الیثربي

  َتَجلَّْت َفَعرَّْت َوْرَدَتْیِن َوَأْنُجَما 

  ْفَعَما َوَماَل ِبَها َفْیُض الُعُذوَبِة مُ 

َد َساِهرٌ    َتَجلَّْت ِبَما َلْیًال َتَوحَّ

                                                           
 . 17، 16،ص حزاني أھدیك أیاسینبن عبید ،  -1
 . 19نفسھ ،ص  صدرالم -2
 19نفسھ ، ص  صدرالم -3
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  .1َوَكاَن الِذي ُدوَن الُمَعاَیِن َأْعَظَما

حیث جاء تكراره مرتین في البیتین ، مشكال� ) تجلت(نجد في هذین البیتین تكرار الفعل 

  .بذلك من هذا الفعل وحدة صوتیة وموسیقیة ذات ایحاءات تدل على التأكید واإلقناع 

  :في قوله" أغنیة النار الخضراء" ظهر في قصیدة وی

  َغنِّ َقاَلْت َوَما َعَلْیَك ِعَتابُ 

  َوَقَف الُعْمَر َشاِدي الَمْأَساةِ 

  َغنِِّني َفَأْنِتي ُشُهوِدي..َغنِِّني 

  .2َیا ُذهوالً عَلى َمَشاِرِف َذاِتي

اخلي متمیز مع مما أسهم في تشكیل إیقاع د) غنني(نجد في البیت الثاني تكرار الفعل 

داللة التأكید على خاصیة الغناء، والدعوة إلى الفرح والتفاؤل رغبة في تحول  الشاعر من 

  .الحزن إلى الفرح 

  : تكرار الجملة-

وهي عبارة عن تكرار مقطع في القصیدة حیث تتم عبر نمطین إما أن یفتتح الشاعر 

المقطع المكرر وذلك إما قصیدته بمقطع ویختتمها به أو یقوم ببعض التعدیالت على 

  .، فعملیة تكرار المقطع تحتاج إلى مهارة و دقة 3بالحذف أو الزیادة 

وتكرار الجملة في النص الشعري له دور في تماسكه ووحدة بنائه وهذا ما نلحظه في 

  :في قوله " أغنیة النار الخضراء " الدیوان ، ویتجلى هذا النوع من التكرار في قصیدة 

  وِر ُقْل َلَها َكْیَف َأْنَسى َربََّة النّ 

  َكْیَف ُأْخِفي الَهَوى ِبُحْزِن ِسَماِت 

  َكْیَفَأْنَسى َوُكْنُت آَنْسُت َنارًا

  .1َواْصَطَلْیَنا َوَنْحُن َواِحُد َذاِت 

                                                           
 . 68ھدیك أحزاني ، ص أیاسین بن عبید ،  -1
 13نفسھ ، ص  صدرالم -2
 . 85،86ینظر حسن الغرفي ، حركیة االیقاع في الشعر العربي المعاصر ،ص  -3
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تكرارا هندسیا ، حیث نجدها في نهایة الشطر، ثم ) كیف أنسى ( جاء تكرار العبارة 

ما أضفىتناغما موسیقیا یجسد لنا موقف الشاعر یضعها الشاعر في بدایة الشطر ، م

  .المتسائل المحتار الذي یغمره الحزن 

    :في قول الشاعر " الجسد الغیم " ومن الجمل المكررة أیضا نجدها في قصیدة 

  َفَهْل َنَجَمْت ِمّني ِإَذا اْنَهَمَرْت صَدى

  ؟!جرٌح َعَلْیَها َتقطََّعا/َوِلي َجَسدٌ 

َأ َعاِشًقاَغْیٌم تَ /َوِلي َجَسدٌ    َوضَّ

  ُموِجَعا.... َوَعاَنَقَها ُرْغَم الَمَسّرِة 

  َوَتَمرُّدٌ ... َتْغِریَبٌة /َوِلي َجَسٌد 

  2َعَلْیَها َوَأْسٌر ِفي َیَدْیَها َتَرْعَرَعا

إذ أكسب تكرارهااألبیات جرسا موسیقیا ) ولیجسد(ونلحظ في هذه األبیات تكرار عبارة 

عما یعیشه من حزن وأسى وهذا مانلمحه من األلفاظ حزینا من خالل تصریح الشاعر 

  .فكلها توحي بیأس الشاعر ) جرح ، غیم ، تغریبة (التي جاءتمقرونة بالعبارة المتكررة 

لقد كان للتكرار في شعر یاسین بن عبید دور نفعي وجمالي حیث أضفى نغمة موسیقیة 

  .من جهة وكشف عما یختزنه الشاعر بداخله من أوجاع

  

  : تصریعال.2-2

" یعد التصریع من أبرز الظواهر اإلیقاعیة في الشعر العربي العمودي قدیمة وحدیثة

  فالتصریع  مأخوذ  من  المصرعین الذین هما باب البیت الشعري ، و التصریع في الشعر

، مما یمنح القصیدة إیقاعا متمیزا  3"نهایة الشطر األول مشابهة لنهایة الشطر الثاني 

  .یئا من الرونق ویضفي علیها ش

                                                                                                                                                                                
 13حزاني ، ص أھدیك أیاسین بن عبید ،  -1
 . 42نفسھ ، ص  صدرالم -2
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إذا لم یصرع الشاعر قصیدته كان كالمتسور الداخل من غیر باب «:فهذا ابن رشیق یقول 

، وقد لجأالشاعر إلى التصریع إلثراء 2فهو من الوسائل المحققة لإلیقاع الواضح 1»

  .معجمه اإلیقاعي والتأثیرفي النفس

  :لشاعر في قول ا" الجسد الغیم " ولقد تجلى هذا النوع في قصیدة 

َعا    َأَتْت ِمْن ِجَهاِت الَقْلِب َهَمًسا َتَوجُّ

  3َوَطْیًفاَوَلْوًزا ِبالُخَراَفِة ُمَتّوَعا

) متوعا(في الشطر األول وكلمة ) توجعا ( في هذا البیت جاء التصریعبین كلمتین ،

الواردة في السطر الثاني وكالهما ینتهیان بحرف العین ، ومن خالل هذا التصریع 

  .الشاعر أن یخلق تناغما موسیقیا یلفت انتباه القارئ استطاع

  :في قوله " على صهوة األنین " وفي قصیدة 

  َصَداِك َوَیْرِمیِني اْرِتَعاُش َأَغاِني

  4ِبِخْفِق ِصَباِك الَمْرَمِري َدَهاِني

في الشطر الثاني ) دهاني ( في الشطر األول وكلمة ) أغاني ( ویبرز التصریع بین كلمة 

الذي أعطى نغمة موسیقیة وكان له دور في ) النون ( الهما انتهت بنفس الحرف حیث ك

  .إبراز الجمال التعبیري 

  :في قول الشاعر " تغریبة المهاجر الیثربي " ونجد في قصیدة 

  

  َتَجلَّْت َفَعرَّْت َوْرَدَتْیِن َأْنُجَما 

  5َوَماَل ِبَها َفْیُض الُعُذوَبِة ُمْفَعَما

وقد أحدث تناغما موسیقیا من خالل ) مفعما ( و ) أنجما (بین لفظتي  یقع التصریع هنا

  .الحرف الذي جاء في آخر اللفظتین وهو حرف المیم 

                                                           
 . 177المصدر نفسھ ، ص  -1
 . 111محمد علوان سلمان ، االیقاع في شعر الحداثة ، ص  -2
 . 41حزاني ،ص أھدیك أیاسین بن عبید ،  -3
 . 52نفسھ ،ص  المصدر -4
 . 68حزاني ،ص أھدیك أیاسین بن عبید ،  -5



 "ينازحا كیدھا: ناوید يف يعاقیالا لیكشتلا                                      يناثلا لصفلا

 

68 
 

  :في قوله " تنهدي " ونلحظ في قصیدة 

  َتَنهَِّدي ُلَغِتي َواْسَتْنِفِذي َأَلِمي 

  .1َوَعاِنِقي ِرْحَلِتي الُوْعَرى إَلى الِحَممِ 

في الشطر الثاني ) الحمم(في الشطر االول وكلمة ) ألمي ( تي یتمثل التصریع في كلم

وقد  2"المرونة والرقة والتماسك " وكالهما ینتهیان بحرف المیم وهو صوت یدل على 

  .أضفى هذا التصریع طابعا صوتیا یلفت االنتباه وتنجذب له االسماع 

  :في قول الشاعر " من مغربك الشروق" ویظهر في قصیدة 

  ِفي َجَسِد السَِّبيُّ َسَرابُ َیْمَتدُّ 

  3َبیِني َوَبْیَنُه ِمن َنَداِك ِحَجابُ 

) حجاب ( في عروض البیت و) سراب ( ونجد التصریع في هذا البیت وقع بین الكلمتین 

) الباء ( التي وردت في ضرب البیت حیث نجد أن الكلمتین تتفقان في الحرف األخیر

  .مما أضفى تناغما موسیقي 

ریع دور في دیوان یاسین بن عبید حیث استطاع ان یصنع حسا موسیقیا وقد كان لتص

 .داخلیا في مطلع القصائد 

 

 

 

 

  

  :الجناس .2-3

                                                           
 . 89نفسھ ،ص  المصدر -1
 72حسن عباس ، خصائص ومعاني الحروف العربیة  ،ص  -2
 . 72حزاني ، ص أھدیك أیاسین بن عبید ،  -3
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یعد الجناس من المحسنات اللفظیة التي تجمل الشعر وتكسبه حلیة جدیدة وتلونه بألوان 

مكونة أن یتفق لفظان أوأكثر في األصوات ال« مختلفة ، والجناس في مفهومه العام هو 

  .وهذا التوافق یكسب الصورة الفنیة إیقاعا موسیقیا 1»لهما ویختلفان في المعنى

نوعامن تشابه الحروف في التألیف بین « وهذا ما ذهب إلیه ابن معتز ، حیث یراه 

كلمتین متجانستین ، وهو أن تجئ كلمة تجانس أخرى في بیت الشعر ومجانستها لها أن 

فالجناس من األلوان البدیعیة یضفي على القصیدة نغمة  ، 2»تشبهها في تألیف حروفها

  .موسیقیة عذبة ، فتجد من النفس القبول وتتأثر بها 

هو أن یؤتي بمتماثلین في الحروف أو «ویذهب بدر الدین النحویة في تعریفه للجناس 

، وعلى هذا األساس ال یشترط تماثل جمیع  3»بعضهما متغایرین في أصل المعنى 

الجناس التام والجناس " ، ونجد للجناس نوعان  4كفي ماتقرب به المجانسةحروف بل ی

  " .الناقص

وقد وظف ابن عبید فن الجناس لخلق إیقاع مایجعل قصائده أكثر جماال ورونقا ، ومن 

  .نماذجه في الدیوان موضوع الدراسة 

  :الجناس الناقص-

  .5ف في عدد الحروفیقابل التام أن یقع تجانس في الحروف والحركات مع االختال

  :في قوله " على شفتي طائر حنین " نجده في قصیدة 

  َكَأنَِّك َغْیَهُبَها الُمَتَدلِّي

  6َكَأنَِّكإْعَصاُرَها الُمَتَجلِّي

وكما هو مالحظ فإن اللفظتین تشتركان في ) المتدلي والمتجلي( فالجناس هنا یتمثل في 

ومن ناحیة الداللة یختلفان فاألولى ) یم الدال و الج(جمیع الحروف سوى حرف واحد وهو 

                                                           
 . 228عبد الرحمان تبرماسین ، البنیة االیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر ،ص  -1
 . 147أمال منصور ، ادونیس وبنیة القصیدة القصیرة ، ص  -2
 . 09،ص ) ت.د) (ط.د(ن الجناس بالغة ، ادب ، نقد ، دار الفكر العربي  ، القاھرة ،علي الجندي ، ف -3
 . 01المرجع نفسھ ، ص  -4
 . 98المرجع نفسھ ، ص  -5
 . 35حزاني ، ص أھدیك أیاسین بن عبید ،  -6
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مرتبطة بالحركة أما الثانیة مرتبطة بالظهور ، وقد منح هذا التجانس جمالیة خاصة 

  .،تتعلق بلفت انتباه المتلقي وجذبه نحو القصیدة بموسیقى متنوعة 

  :في قول الشاعر " أهدیك أحزاني " وفي قصیدة 

  دٌ َوَحَداِئِقي َكَحَراِئِقي َلِك َمْشهَ 

  .1َزاٍه ِبَطْیِفِك َضاِوي الُخُطَواِت 

وهما لفظتان ) حدائقي وحرائقي ( یبرز لنا في هذا النموذج جناسا یتمثل في اللفظتین 

متتالیتان وتختلفان في صوت واحد وهو الدال في الكلمة األولى و الراء في الكلمة الثانیة  

وكما نلحظ .رائق تدل عن المعاناةویختلفان في المعنى فالحدائق تدل على الحیاة أما الح

  :في قول الشاعر " فارس في مملكة الغیم " في قصیدة 

  َوَبْعَد اْغِتَراِب الطُُّیوِر َعلَى َصْهَوَتْیكِ 

  2َعَلى َشْهَوَتْیكِ 

فقد اتفقتا في جمیع الحروف ) صهوتیك ، شهوتیك (وقد وقع الجناس الناقص بین لفظتي 

في اللفظة ) الشین(في اللفظة األولى و) الصاد(تین وهو باستثناء الحرف األول في اللفظ

الثانیة ، أما من ناحیة المعنى فاللفظتان تختلفان فالصهوة  موضع سراج الحصان أما 

  لفظة الشهوة ترتبط باللذة وقد منح هذا الجناس تناغما موسیقیا

  :في قوله" على صهوة األنین "ویبرز في قصیدة 

  ِتَعاُش َأَغاِنيَصَداِك َوَیْرِمیِني ارْ 

  .3ِبَخْفِق ِصَباِك الَمْرَمِري َدَهاِني

فقد اتفقتا في جمیع الحروف و اختلفتا في ) صداك ، صباك ( الجناس جاء في لفظتي 

حرف واحد وهوالدال في الكلمة األولى والباء في الكلمة الثانیة وقد أضفى هذا الجناس 

  .موسیقى وٕایقاع خاص 

                                                           
 . 46حزاني ، ص أھدیك أیاسین بن عبید ،  -1
 .51نفسھ ، ص  صدرالم -2
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  :الجناس التام-

  .1ق ركناه لفظا واختلفا معنى بال تفاوت في تراكیبها وال اختالف في حركتهاوهوما اتف

  :في قول الشاعر " قبلة على جبین القمر األخضر " ویظهر في قصیدة 

ُروحُذَراَك معلُم ُسنَّةٍ    َشْیَخ الصُّ

  2باٍق ِبَصْوِتَك َوالِكَتاُب ِكَتابُ 

فنجدهنا ) الِكَتاُب ، ِكَتابُ (تین یحوي هذا البیت على الجناس التام الذي یقع بین لفظ

اللفظتین متماثلتین في جمیع الحروف ،ولكن المعنى یختلف فداللة اللفظة االولى 

  .أي كتاب اهللا ) كتاب ( هودستورك أما معنى اللفظة الثانیة ) الكتاب(

  .وقد منح عن الجناس  للبیت جمالیة تتعلق بتعمیق المعنى وأدى التجاوب الموسیقي 

  :في قوله " قبلة على جبین القمر األخضر " في نفس القصیدة  ویتجلى

  َجَلُبوا الُمَمثَِّل َوالَمَساِرَح ُكلََّها 

  .3َوَمَضْوا َوُهْم َفْوَق التَُّراِب ُترُابُ 

ونلحظ في هاتین اللفظتین ) التراِب، تراُب ( ویقع الجناس في هذا البیت بین اللفظتین 

هي )التراب(ویختلفان في الداللة ، فداللة الكلمة األولى  أنهما تشتركان في جمیع الحروف

فهي معنویة تشیر إلى المذلة ) تراب(ذلك الشیئ المادي الملموس ،أما داللة الكلمة الثانیة 

 .والهوان،أما من الناحیة الموسیقیة فقد أعطى تناغما وتردیدا

  

فالجناس " التام ، ومما سبق نجد أن توظیف الشاعر للجناس الناقص أكثر من الجناس

،وبالرغم من " 4التام یكاد ینعدم في دیوان الشعر الجزائري المعاصر فهو أقرب إلى الندرة

 .   ذلك إال أنالجناس بنوعیهأضفى على القصائد زخرفة لفظیة وجاء خدمة للمعنى

                                                           
 .26علي الجندي ، فن الجناس ،ص  - 1
 .16حزاني ، ص أھدیك أیاسین بن عبید ،  -2
 . 17المصدر نفسھ ، ص  -3
 . 231عبد الرحمان تبرماسین ، البنیة االیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر ، ص  -4
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دیك أحزاني إلى جملة من خلص البحث في موضوع جمالیات التشكیل الفني في دیوان أه

  :النتائج أهمها 

أن الشعر تشكیل ، فهو كالرسم یتحقق عن طریق ترابط وتوافق عناصره التي تمنحه  -

  .جماال 

اعتمد الشاعر في هذا الدیوان على االنزیاح بنوعیه الداللي والتركیبي وقد وّظفه  -

عض مایعانیه  من هموم الشاعر توظیفا مناسبا لتجربته ، لإلیحاء بعواطفه ولتصویر ب

  .وانشغاالت

كانللتناص حظوًرا فعال و قویبأنواعه المختلفة وبخاصة الدیني واألدبي، فقد أخذ  -

  .الشاعر منه لبناء شعره مما أضفى على قصائده ثراء وعمقا وتشكیال ساحرا متمیزا 

زه الصوفي والتاریخي والطبیعي ، حیث جاءت رمو : وظف ابن عبید الرمز بأنواعه  -

محّملة بالمعاني ، فاختصرت المسافات وقّربت الدالالت وخدمت السیاق ، وأسهمت في 

  .منح تجربة الشاعر طاقات جدیدة 

مّثل اإلیقاع عنصرا هاما في بناء قصائد الدیوان فقد فّضل الشاعر تنویع البحور  -

  .والقوافي والروي تعبیرا عن اضطرباته النفسیة التي كان یعانیها 

اهم االیقاع الداخلي في إطرابنا من خالل التكرار الذي أضفى حركة إیقاعیة تشع بینما س

  .بالحیویة و الحیاة وتكسر الرتابة المعهودة في بعض القصائد

كان للتصریع دور في القصائد المدروسة ، فقد منحها جرسا موسیقیا وقوة على مستوى  -

  .مطالعها 

بعض القصائد على إحداث موسیقي تعبیریة عمل  الجناس بنوعه الناقص والتام في  -

  .أضفت على اللغة إیقاعا ممیزا 

كانت هذه أهم النتائج التي توصلت إلیها آمل أن تكون مثمرة والحمد هللا بدًءاومختتًما 

.وعلیه سبحانه قصد السبیل 
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  القرآن الكریم *

 المصادر: أوال  -

اواني العمدة ومحاسن الشعر أدابه ونقده ، ت محمد محي الدین عبد ابن رشیق القیر  -01

  . 1981، بیروت ، لبنان ،) د ط(، دار جیل ،  1اهللا الحمید ،ج

   2008، 1، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ،ط 1الرازي معجم مقیاس اللغة ،م -02

  . 1998،  1،ط الزمخشري ،أساس البالغة ، دار كنز العلمیة ، بیروت ، لبنان -03

 1، ط2الفیروز ابادي ، قاموس المحیط ، دار الكتب العلمیة ، بیروت، لبنان ، ج -04

1999.  

فیض السید محمد مرتضى الحسیني الزبیدي ، تاج العروس من جواهر القوامیس  -05

  . 1994، 1، دار الفكر ، بیروت ،لبنان ،ط 4ج

م البیان ، تحقیق وتعلیق سعید اللحام عبد القهار الجرجاني ، أسرار البالغة في عل -06

  . 1999دارالفكر العربي ، بیروت ، لبنان ،

 .1982،  1إبن منظور، لسان العرب ، دار صادر ، بیروت ، لبنان ، ط -07

محمد حمود ،معجم المصطلحات األدبیة،مجدالمؤسسةالجامعیةللدراسات والنشر -08

  .2012،بیروت،لبنان،1،ط

  . 1998، 1هدیك أحزاني ، المطبوعات  الجمیلة ، الجزائر ،طیاسین بن عبید ، أ -10

  :ثانیا المراجع  -

أحمد مطلوب ، معجم المصطلحات البالغیة وتطورها ، مكتب لبنان، بیروت، لبنان – 01

  .2002،  2،ط

أحمد محمد ویس ،اإلنزیاح من منظور الدراسات األسلوبیة ، المؤسسات الجامعیة – 02

  .2005، 1توزیع ،بیروت ، لبنان ،طللدراسات والنشر وال

أحمد محمد فتوح ، الرمز والرمزیة في الشعر العربي المعاصر ، دار المعارف – 03

  .1988،)د ط(،القاهرة،

أحمد مبارك الخطیب،االنزیاح الشعري عند المتنبي قراءة في التراث النقدي عند – 04

  .2009، 1العرب،دار الحوار للنشر والتوزیع،سوریا،ط
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أسماء خوالدیة ، الرمز الصوفي بین األغراب بداهة واالغراب قصدا دار االیمان  – 05

  .2014،  1الجزائر ،ط

أماني سلیمان داود ، األسلوبیة والصوفیة ، مجد الوي ، عمان ، األردن  – 06

  .2008،1ط

أمال منصور ، أدونیس وبنیة القصیدة القصیرة دراسة واغاني مهیار الدمشقي  عالم -07

  .2007،  1ب الحدیث ، إربد ، األردن ، طالكت

إبتسام مرهون الصفار ، جمالیات التشكیل  اللوني في القرآن الكریم ، عالم الكتب  - 08

  . 2002،  1الحدیث اربد ، االردن ، ط

  .1999،) دب(، ) د ط(إبراهیم أنیس ،األصوات اللغویة ، مكتبة انجلو المصریة ، - 09

المستویات األسلوبیة في شعر بلند الحیدري ، العلم واالیمان إبراهیم جابر علي ،  - 10

  .2009،  1للنشر والتوزیع ،ط

 1بشیر توریریت ، الحقیقة الشعریة ، عالم الكتب الحدیث ، إربد ، األردن ،ط –11

2010.  

جمال مباركي ، التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري ، دار هومة ، الجزائر،  –12

2003 .  

لجلیل مرتاض ، التناص ، دیوان مطبوعات الجامعیة بن عكنون ، الجزائر عبد ا –13

  .2011،) دط(،

حسن عبد الجلیل یوسف ، موسیقى الشعر األوزان والقوافي والفنون ، دار الوفاء  -14

  . 2009، 1لدنیا النشر اإلسكندریة ، مصر ،ط

الكتاب العرب  حسن عباس ، خصائص الحروف العربیة ومعانیها ، منشورات إتحاد –15

  .1998، دمشق ، سوریا ،

حسن الغرفي ، حركیة اإلیقاع في الشعر العربي المعاصر ،إفریقیا الشرق ،المغرب –16

،2001.  

حصة البادي ، التناص في الشعر العربي الحدیث ، البرغوثي نموذجا ، دار الكنوز –17

  .2009،  1للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن ، ط

  .1996،  1رزي ، شرح دیوان عنترة ، دار الكتب العربي ، بیروت ،طالخطیب التب –18
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، دار الحوار ، سوریا  1خمیس ورتاني ، اإلیقاع في الشعر العربي الحدیث ،ج –19

  .2005، 1،ط

رابح بن خویة ، في البنیة الصوتیة واالیقاعیة ، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع   –20

  .2013،  1اربد ، االردن ، ط

عبد الرحمان تیبرماسین ، البنیة االیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر ، دار  –21

  . 2001،  1الفجر للنشرو التوزیع ، القاهرة ، مصر ، ط

سعاد عبد الوهاب عبد الرحمان ، النص األدبي التشكیل والتأویل ، جریر للنشر   –22

  .2011، عمان ،االردن ، 1ط

الشعر الحدیث مقوماته الفنیة وطاقته اإلبداعیة ،دار المعرفة  السعید الورقي ، لغة –23

  .2007للنشر ، 

السعید بوسقطة ، الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر ، مؤسسسة بونة  –24

  .2005، 1للبحوث والدراسات ، عنابة ، الجزائر ، ط

تبة حامد طاهر محمد الزاوهرة  ، التناص في الشعر العربي المعاصر ، دار مك –25

  .2013، 1للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن ، ط

عثمان حشالف ، الرمز والداللة في الشعر المغرب العربي المعاصر ، منشورات  –26

  .2000، ) دط(الجاحظیة ، الجزائر ، 

  :عزالدین إسماعیل

  )دت(، 4التفسیر النفسي لألدب ، مكتبة غربي للنشر ، القاهرة ، مصر، ط –27

الجمالیة في النقد العربي ، عرض وتفسیر ومقارنة ، دار الفكر العربي  األسس –28

  .2000، ) دط(القاهرة ، مصر ،

علي ابو المكارم ، الحذف التقدیر في النحو العربي ، دار غربي للطباعة والنشر و  –29

  .2005، 1التوزیع ، القاهرة ، ط

) دط(فكر العربي القاهرة ،علي الجندي ، فن الجناس بالغة ،ادب ، نقد ، دار ال –30

  ).دت(

  .1986عیسى لحیلج، غفا الحرفان ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر ،–31
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فتح اهللا سلیمان ، األسلوبیة ، مدخل نظري ودراسة تطبیقیة ، مكتبة اآلداب القاهرة  –32

  .2004، ) دط(، مصر ، 

جدید فیه ، دار المعرفة فوزي سعد عیسى ، العروض العربي ومحاوالت التطور والت –33

  .2005،) دط(الجامعیة ، مصر ، االسكندریة ،

قاسم محمد عباس ، الحالج األعمال الكاملة ، مكتبة الرایس ، بیروت ، لبنان  –34

  .2001،1ط

كریم الوائلي ، التشكیالن اإلیقاعي والمكاني في القصیدة العربیة الحدیثة ،دار وائل  – 35

  .2009،  1ط للنشر ، عمان ، األردن ،

محمد حسن عبد اهللا ، الصورة والبناء الشعري ، دار المعارف ، القاهرة  –36

  ).دط(،)دت(

محمد حماسة عبد اللطیف ، لغة الشعر دراسة في ضرورة الشعریة ، دار غریب  –37

  .2005، 1للنشر و التوزیع ، القاهرة ، مصر ،ط

دوان ، دار الیازوري للنشر محمد سلیمان ، ظواهر األسلوبیة في شعر ممدوح ع –38

  .2005، 1والتوزیع ، عمان ، األردن ،ط

محمد علوان سلمان ، االیقاع في الشعر الحداثة ، العلم واالیمان للنشر والتوزیع –39

  .2005،  1اسكندریة ،مصر ، ط

محمد صابر عبید ، المغامر الجمالیة للنص الشعري ، جدار للكتاب العالمي للنشر –40

  . 2005،  1ردن ،ط، عمان ، األ

محمد صالح الضالع، األسلوبیة الصوتیة ، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع   –41

  .2002،) دط(القاهرة ،

مسعود بودوخة ، األسلوبیة وخصائص اللغة الشعریة ، عالم الكتب الحدیث ، إربد  –42

  .2011،  1، األردن ، ط

 2الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ،طمصطفى الغماري ، أسرار الغربة ، الشركة  –43

 ،1982.  

موفق القاسم الخاتوني ، داللة ، االیقاع ، وایقاع الداللة في الخطاب الشعري  –44

  .2013، ) دط(الحدیث ، دار نینوي ، سوریة ، دیمشق ، 
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نسیمة بوصالح ، تجلي الرمزي في الشعر الجزائري المعاصر ، دار هومة ،الجزائر   –45

  .2003،  1ط

هیغرو محمد علي دیركي ، جمالیة الرمز الصوفي ، التكوین للنشر والتوزیع ، –46

  .2003،  1دمشق  سوریا ، ط

وفاء محمد ابراهیم ، علم الجمال قضایا تاریخیة ومعاصرة ، مكتبة غریب للنشر –47

  ) .دت(القاهرة ، مصر ، 

التوزیع والطباعة  یاسین عایش خلیل ، علم العروض ، دار المیسرة ، للنشر و –48

  .2011،  1،عمان ،االردن ، ط

  :الرسائل الجامعیة  -

آسیا داحو اإلیقاع المعنوي في الصورة الشعریة ، محمود درویش انموذجا  مخطوط –01

رسالة ماجستیر كلیة االداب و اللغات ، قسم اللغة العربیة ، جامعة حسیبة بن بوعلي ، 

  .2009الشلف ، 

لبنیات السلوبیة في دیوان الموت والحیاة لعبد الوهاب البیاتي  إلیاس مستاري ، ا– 02

مخطوط رسالة ما جستیر ، ، النقد األدبي ، قسم األدب العربي ، كلیة األداب واللغات  

  .2010- 2009.جامعة محمد خیضر ، بسكرة 

دلیلة مكسح ، مرجعیات الفكریة والفنیة في شعر یاسین بن عبید ، مخطوط رسالة  – 03

ستیر ، قسم االدب العربي ، كلیة االداب و العلوم االجتماعیة و االنسانیة ، جامعة ماج

  .2007-2006محمد خیضر ، بسكرة ، 

عبد الرزاق بن دحمان ، االنزیاح في شعر عز الدین میهوبي ، مخطوط رسالة  – 04

ماجستیر ، قسم األدب العربي ، كلیة اآلداب و العلوم االنسانیة ، جامعة محمد 

  .2006یضر،بسكرة ،خ

سامیة راجح ، أسلوبیة القصیدة الحداثیة في شعر عبد اهللا حمادي مخطوط دكتوراه – 05

قسم اللغة العربیة وادابها ، كلیة االداب والعلوم االنسانیة ، جامعة العقید الحاج لخضر 

  .2012-2011باتنة ،
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رب القهوة في عبد القادر علي زروقي ،أسالیب التكرار في دیوان سرحان یش – 06

الكافیتریا لمحمود درویش ، مخطوط رسالة ماجستیر، قسم اللغة العربیة ، كلیة االداب 

  .2012والعلوم اإلنسانیة ، جامعة العقید الحاج لخضر ، باتنة، 

محمد أمین شیخة ، التشكیل األسلوبي المهجري الحدیث ، مخطوط رسالة دكتوراه   – 07

اب و العلوم االنسانیة ، جامعة محمد خیضر،بسكرة، قسم األدب العربي ، كلیة اآلد

2006.  

  

  :المجالت  -

عبد الباسط محمد الزیود ، من دالالت االنزیاح التركیبي وجمالیاته في قصیدة  – 01

  .2007، 1، ع 23الصقر ألدونیس ، مجلة جامعة دمشق ،مج 
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  :ملخص

، "اسین بن عبیدی"یقدم هذا البحث تحلیال تطبیقیا لجمالیات التشكیل الفني في شعر 

المتمثلة في االنزیاح و التناص والرمز واإلیقاع ، والتي من خاللها یبرز جمالیة النص 

الشعري وتوزعت هذه العناصر على مدخل وفصلین ، وتناول المدخل ضبط مصطلحات 

البحثأما الفصل األول فقد تناول االنزیاح والتناص والرمز ،وكان الفصل الثاني للحدیث 

قى الخارجیة بماتشمله من وزن وقافیة وروي و أخرى داخلیة ترصدالتكرار و عن الموسی

  .التصریع و الجناس 

 

 

 

  

Résume : 

Notre travail présente une analyse pratique pour l’esthétique de la 

composition artistique dans la poésie de Yassin bin obaid, qui présent 

l’écart ; l’intertextualité, la symbolique et le rythme,ce qui met en évidence 

la beauté du texte poétique. 

Nous avons divisé votre travail en une section et deux chapitres. 

La section contient une précision et définition des termes de la recherche. 

Concernant le premier chapitre nous avons mis la lumière sur 

l’écart, l’intertextualité et la symbolique quant au deuxième chapitre, on a 

vue(aparlè) l’esthétique exterieure du texte poétique qui conteu le poids, le 

rime (ruwi)et l’esthétique entérieur, don ou a présentè la répétitionet 

assonance   et la paronymie.    


