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 أ

الجميلة ، و تعدد المواضيع بشعرائه  فنونهواسعا من خالل  يعتبر مجال األدب

المتميزين من العرب و الغرب ، و إذا تحدثنا عن األدب فدائما يأتي في مخيلتنا ذلك 

وزن و تلك و لب أي قارئ لما يحتويه من قافية الشعر الجميل ذو مواضيع تدق ق

عرية و يمكن لهذا الشعر أن جمالية ش ناصرلعه اذه الجماليات األخرى ، و تعتبر كل

الشاعر عندما يكتب قصيدة يعطيها وصفا مناسبا لها  تصاال كبيرا بالوصف ألن  ايتصل 

ألن أي موضوع يجب أن ُيقدم لطبيعة الوصف ليصل المتلقي ذلك  اإلحساس الذي يترك 

اعر يعبر وحي الشفي ذاته أن يعرف ما نهاية أي قصيدة ، إذن فالشعر هو كالم من 

 .عنه بلغة الوصف 

  "زمن بال ذاكرة" موضوع شعرية الوصف في ديوان حول وهذه المذكرة ستدرس    

حسها الفني الباهر في جميع لنواصر" التي ُعرفت بشاعرة بونة  لشاعرة المتميزة "ناديةل

ومن دوافع  يل أوجاع الوطن و هموم األنثى .قصائدها ، كما أنها دائما تحكي عن تفاص

 اختيار هذا الموضوع :

_عدم وجود دراسات أدبية حول مجال شعرية الوصف على مستوى الساحة 

 الجزائرية.

 _و كذلك أن ديوان "زمن بال ذاكرة" شعر جزائري معاصر يستحق الدراسة األدبية.
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 مجموعة من األسئلة حول موضوع شعرية الوصف و هي: طرحمن خالل هذا نو  

 ؟عت الربط بين الواقع النفسي و الخيال و المتخيلستطااإذا نتاج الشعرية  ما -
 ؟ أين تظهر مالمح الشعرية في مقاطع الوصف عند الشاعرة -
 ؟ ما هي األدوات الفنية للوصف -

و قد ساعدنا في إنجاز هذه الدراسة المنهج التاريخي و األسلوبي والنفسي ، ألننا 
األسلوبي فكشفنا عن األبعاد  تتبعناهذه الدراسة عبر فترات زمانية معينة، أما المنهج

الجمالية و الفنية ، لكن المنهج النفسي تتبعنا من خالله نفسية الشاعرة و جوانب اإلبداع 
 في قصائدها الشعرية .

سمناه إلى مدخل و فصلين و تتقدمهما مقدمة د قو للخوض في بحثنا هذا فق
لموضوعات ، فتلك وتختتمها خاتمة و ملحق و قائمة المصادر و المراجع ثم فهرس ا

 النقاط جسدناها على النحو اآلتي :

 ختيارنا له.ايها تصورا عاما للموضوع و أسباب : حيث عرضنا فمقدمة  -

: وهو الجانب النظري فقد عنوناه ب: الشعرية والمتخيل بين المفهوم  مدخل -
المتخيل والعالقات و يتضمن مبحثين وهما الشعرية البناء و األصول ، و مفهوم الخيال و 
 الشعرية و عالقتهما بالشعرية و الوصف ، فالمبحث األول يشمل ثالث نقاط و تتمثل في

العربية فهي عند "عبد  و الشعريةتودوروف" ،  الغربية عند "رومان جاكبسون" و "تزفيطان
األخيرة فهي الشعرية في الفكر العربي  و "حازم القرطاجني"، أما النقطةالقاهر الجرجاني" 

 الحديث و المعاصر عند "كمال أبو ديب" و "عبد الملك مرتاض".
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الجانب التطبيقي فقد  دعمهل في جانبين و هما النظري و ي: يتمثالفصل األول -
عنوناه بمظاهر الوصف الشعري و أدواته الفنية في الديوان و ينقسم إلى ثالثة مباحث 

صطالحا ، و المبحث الثاني مظاهر الوصف او  هو مفهوم الوصف لغة فالمبحث األول
الحقيقي ويشمل وصف المكان و وصف اإلنسان ، أما المبحث الثالث و هو الوصف 

 المعنوي و يشمل وصف األحاسيس.

تطبيقي و عنوناه ب: آليات الوصف  نظري وفهو فصل  : الفصل الثانيأما  -
آليات التركيب اللغوي و آليات التركيب الفني ،  في الديوان و قد تضمن مبحثين هما

ب افة و الجمل ، أما آليات التركيضب اللغوي تشمل كل من األسماء المفآليات التركي
 نزياح بمستوياته.و اال فنيةالفني فهي الصورة ال

: و كانت عرضا ألهم النتائج لهذه الدراسة ، أما عن األهداف المتحصل  خاتمة -
معنى العام و الحقيقي لشعرية الوصف حيث أننا لم نكن نعرف هذا عليها فشملت ال

التعريف من قبل ، وفي نفس الوقت حققنا هدفا آخر و هو كيف تجلت شعرية الوصف 
زائرية "نادية نواصر" في قصائد الشعر المحلي المعاصر وقد كانت قصائد الشاعرة الج

 الوطن.و   شتياق للماضي ازن و حالة من الح لديها ى ذلك فوجدناطالع علأنموذجا لال

 ستندنا إليها إلنجاز بحثنا هي :اومن أهم المراجع التي 

 جون كوين ، النظرية الشعرية بناء لغة الشعر ، اللغة العليا. -

 عبد القاهر الجرجاني ، دالئل اإلعجاز. -

 حسن ناظم ، مفاهيم الشعرية دراسة مقارنة في األصول و المنهج. -
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واجهت هذه الدراسة وهي ندرة المراجع تحديدا حول عن الصعوبات التي  أما
دراسة ترشدنا لماهية هذا  توفقنا في الحصول علىالوصف ، و الجانب اآلخر كان عدم 

"سليم كرام" و بفضله تجاوزنا الدكتور الموضوع، و الشكر األكبر يعود لألستاذ المتألق 
، له دراسة من قبل صعوبة هذا الموضوع من ناحية أن الموضوع جديد و لم يسبق 

 والشكر الثاني يعود إلى نخبة من أساتذة متميزين قدموا لنا المساعدة بشتى أنواعها.
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 :مدخل                               
 الشعرية والمتخيل بين المفهوم والعالقات

 الشعرية البناء واألصول -1

 ودوروف(ت انط، تزفي الغربية )رومان جاكبسون -أ

 ي(نالعربية )عبد القاهر الجرجاني، حازم القرطاج -ب

 بد الملك مرتاض(الشعرية في الفكر العربي الحديث والمعاصر )كمال أبو ديب، ع -جـ

 مفهوم الخيال والمتخيل وعالقتهما بالشعرية والوصف -2
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 البناء واألصول: يةالشعر  -1

يرفع بأحاسيسه الذوق العام  ، و الشعر إحساس فياض يجوب عوالم الجمال
ويفتح للنقاد أفاقا من ، فهو عالم سحري يمنح المبدع عيونا أخرى للرؤية ، والخاص 

 نقدالرواد جعلت مفهومه يصبح محل خالف بين ، لتصور والتأويل واإلبحار الحرية في ا
نجد فإنها  (Poétique)تفصيل معنى الشعرية أردنا ما إذا ، فا و معاصرا ثيوحد مايقد

دقيق وشامل واحد حصر مدلول  ، في للدارسين از  اعجإأكثر المصطلحات أنفسنا أمام 
ن الشعرية بدأت منذ عهد "أفالطون" إلى أن خاصة عند العرب. وهكذا فإيتفقون عليه 

 (1)وصلت إلى الرومانسيين مرورا إلى الشعرية العربية.

استجابة نفسية مصاحبة للنص، تعتمد على اللغة، كما أنها ترتبط بذلك فالشعرية 
ارتباطا وثيقا بالجانب الوجداني أو اإلنفعالي، وال تقف عند حد إثارة المتعة في نفس 

 . فحسب المتلقي

، التي تسعى إلى كشف مكونات النص  وتعد أيضا من مرتكزات النقد الحديث"
ة االتصالية والجمالية فهي تعني بوجه عام قوانين اإلبداع إذ وكيفية تحقيق وظيف األدبي،
 (2)."الفني

فاختلفوا في تحديد مفهومها بالرغم من ، وشغلت الشعرية بال معظم الدارسين العرب 
واحد في مكن حصره في مدخل الشعر ال يباب ، و و عدة فنون أخرى رأنها مرادفة للشع

                                                           

 .11، ص 2008خليل الموسى، جماليات الشعرية، دمشق، دط،   (1)
، 1ندرية، مصر، طأحمد محمد عوين، شعرية السرد في نظرات المنفلوطي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسك (2)

 .16، ص 2010
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 األنسبو أمام هذا االنفتاح في المدلول بات من ،  بل يحمل عدة معاني، حد ذاته 
 (1)معنى التعدد وكثرة األنواع. ه منتحمل، لما ح اسم الشعرية اصطال

، يدة إلى الفعلومن هنا فالشعرية أساسها الشعر من خالل الفكرة أو موضوع القص
يقاع من قافية و فتعطي تأثيرات جمالية من مشاعر ، وزن  وينبثق عنها جمالية شعرية وا 

 (2)وانفعاالت شعرية.

، بل ترتبط بعدة حسب على مادة الشعر ف افنستنتج أن بناء الشعرية ليس مقتصر 
 كالجمالية واإليقاعية والتناسقية وغيرها من الفنون. فنون شعرية

ينا مفهوم الشعرية فإننا استنتجنا أنها غير محصورة في الجانب األدبي، فعندما أعط
مواضيع ألي  االعتباره، وال يجوز أن نبحث عن مسبباتها في الطبيعة أو مواقف الحياة 

 (3)شعر وألي شاعر.

الشعرية تكمن في بنيتها الصعبة أال وهي في شرح عناصرها من خالل لغة  "فـ 
ة تقعيدية موضوعها الشعر، وهذا التناقض األساسي يدني في أنها "نثرية"، فالنثر هنا لغ

  ألن الشعرية مصطلح مرتبط ارتباطا وثيقا بالشعر نفسه،  (4)تفتقر إلى جوهر موضوعها".
على  مادة الشعر متحولة بين لحظة وأخرى وموضوع وآخر، وال يقتصر هذا االختالف و

وفي أشكاله الرمزية التي تناور القارئ أو  يشبه اللغم في العصر الحديث، موضوعاته ألنه

                                                           

سعد بوفالقة، الشعريات العربية المفاهيم واألنواع واألنماط، منشورات بونة للبحوث والدراسات، عنابة، الجزائر،  (1)
 .9، ص 2007، 1ط
 جون كوين، النظرية الشعرية بناء لغة الشعر، اللغة العليا، تر: أحمد درويش، دار غريب، القاهرة، دط، ،ينظر (2)

 .29، ص 2000
 المرجع نفسه، ن ص.(3)
 .46جون كوين، النظرية الشعرية بناء لغة الشعر، اللغة العليا، تر: محمود درويش، ص (4)
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المضمون والشكل ما تحمله رسائل تتحداه في وفي خلده الرؤى ، وتخادعه وتثير ، المتلقي 
 .من إشارات و  دالالت  معا

جذرية التحوالت فقد واكبت ال،  وتتطور الشعرية بالمثاقفة كما يتطور الشعر بها
ثر بالشعر أنتيجة للت، وعاته وأشكاله وأساليبه لشعر العربي الحديث في موضالحادثة ل

ومتشعبة التطور الذي شهدته الشعرية جعلها كثيرة التعريفات  اذهالفرنسي واإلنجليزي. و 
في الشعرية العربية، بل  نمكانه وزمانه ومدارسه وشعرائه. فالوز  الرؤى ، استناد ا لمرجعية

، ولكنه تحول في القرن العشرين إلى في كثير من الشعر العالمي يعد من أسسها الراسخة
، ولذلك  المذاهب وتغتني بها وتتنوعباتساع أفكار والشعرية تتجدد ،  (1)اإليقاع الداخلي.

 (2)متجدد وهو في نهاية المطاف معني بدراسة البنية بأشكالها. هافمصطلح

طاب هي "خ؛ فها الشعرية نذكر منها أبسط تجلياتها اطمأنت إليريف التي امن التعو 
ن كانت الشعرية إ جمالي يتفرد عن الخطابات األخرى بنوعية الداللة التي تشكله". و

ما يقول به "فاليري" يبداع فاإلأو ترتبط بكل ماله صلة ب، تطلق على العمل اإلبداعي ذاته 
(Valery)  "فإنها تسعى حسبما يذهب إليه "تودوروف (Todorof)  إلى "معرفة القوانين

 (3)ظم والدة كل عمل".العامة التي تن

إن هذا التعريف من مميزات الشعرية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالنص األدبي، من 
 خالل قيامها على عنصر الشعر الذي هو أساسها وعمودها في دراسة الخطاب األدبي.

                                                           

 .22، 21ينظر، خليل الموسى، جماليات الشعرية، ص ص  (1)
 .23المرجع نفسه، ص (2)
 .5دط، دت، ص فوزي عيسى، تجليات الشعرية قراءة في الشعر المعاصر، اإلسكندرية،  (3)
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ذا كانت الشعرية تحيل من حيث المصطلح إلى جنس أدبي محدد هو الشعر، إف
داياتها، فإنها تحولت بعد ذلك لتوسع اهتمامها إلى األدب كله، وربما كانت كذلك في ب

،  القصيدةعناصر بنائية لتصبح كلمة الشعر تعني التأثير الجمالي الخاص الذي تحدثه 
فنية ممارسة كل  لفظه يوازيأصبحت إحساس سام يمارس فيه المبدع الجمال و الشعر و 

عنها األديب والشاعر الفرنسي عبر ة ، وهذه الفكر  مهما كانت صورتهموضوع ألي راقية 
اعتبره "بول فاليري" الذي يعتبر كل كتابة أدبية هي شعرية. وهذا الذي ذكرناه آنفا. ولذلك 

 (1)بعضهم األب الروحي للشعرية.

بعدما تطرقنا إلى الشعرية من حيث البناء والتعريفات التي عرفتها باعتبارها 
صول التي قامت عليها هذه الشعرية من خالل مصطلحا متجددا، فالبد هنا أن نذكر األ

 لغربية ونظيرتها العربية.االرؤية 

 الغربية:أصول الشعرية  -أ

القديمة اليونانية،  وأصول الشعرية فإنه شامل لعدة أمم منذ العصر  إذا عدنا إلى
 (Romanهم "رومان جاكبسون"من فصحيح أنه انطلق من عند الغرب فنذكر

jakbson)"ودوروف" ان تطتزفي وTzfitan Todorof)) إلعطائهم مفاهيم خاصة لعلم
 الشعرية بأبعادها الشاملة.

تعد الشعرية بؤرة الثورة الفنية التي قامت في ثنايا الدراسات اإلبداعية الجمالية 
المرتبطة لفنية أدوات التعبير، وكان في هذا الصدد "رومان جاكبسون" الذي يمثل فصيلة 

يس لها، بعد أن قام بدراسة تحليلية لمقومات الرسالة الشعرية نقدية متميزة في التأس

                                                           

، 1ينظر، مسعود بودوخة، األسلوبية وخصائص اللغة الشعرية، جدار عالم الكتب الحديث، إربد، األردن، ط (1)
 .12، ص 2011
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ووظائفها الست فكشف بشكل خاص عن أهمية مفهوم القيمة المهيمنة للوظيفة 
 (1)الشعرية.

جعل من السر الذي يمن وجهة نظر "جاكبسون" تكمن في تساؤله عن  والشعرية
قول: "تسقط الوظيفة فيالشعرية، ية الفن، وذلك من خالل دراسته للوظيفة  الرسالة عمال فنيا

بحيث الشعرية عنده ال  (2)الشعرية مبدأ التماثل لمحور االختيار على محور التأليف".
تقتصر على الشعر فحسب، بل هي تعم الخطاب األدبي، ورؤية "جاكبسون" تكمن في 

في  شعرية الوظيفة التي نستطيع العثور عليها في الخطابات كافة، ويشدد أيضا عليها
 (3)معالجة الرسالة اللغوية نفسها.

وحصر في الشعرية تهتم بقضايا البنية اللسانية، في اعتبار "جاكبسون" يميل و 
وبما أن اللسانيات هي العلم الشامل للبنيات اللسانية، فإنه مستويات اللفظ و المنطوق ، 

مح الشعرية تنتسب ال يتجزأ من اللسانيات، والعديد من المال ايمكن اعتبار الشعرية جزء  
لى مجموع الدالئل، أي إلى السيميائية.  (4)إلى اللغة، وا 

ووصف كذلك "جاكبسون" الشعرية بأنها تكمن في الكلمة التي ال يمكن لها أن 
 (5)تمنحنا االنفعال، وكذلك في الكلمات وتركيبها وداللتها وشكلها الخارجي والداخلي.

                                                           

ينظر، بشير تاوريريت، الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية العاصرة والنظريات الشعرية دراسة في األصول  (1)
 .297، ص 2010، 1يث، إربد، األردن، ط والمفاهيم، عالم الكتب الحد

رومان جاكبسون، قضايا الشعرية، تر: محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ينظر ، (2)
 .33، ص 1988، 1المغرب، ط

مان، األردن، حسن ناظم، مفاهيم الشعرية دراسة مقارنة في األصول والمنهج، دار الفارس للنشر والتوزيع، ع ينظر ،(3)
 .142، ص 2003، 1ط
محمد عز الدين المناصرة، علم الشعريات قراءة مونتاجية في أدبية األدب، دار مجدالوي، عمان، األردن،  ينظر ،(4)
 .281، ص 2007، 1ط
 .45، ص 1999ينظر، سامح الرواشدة، فضاءات الشعرية )دراسة في ديوان أمل دنقل(، إربد، األردن، دط،  (5)
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ل التي تكمن في مجموعة من الماهيات وتوصل كذلك إلى أن اتحاد عناصر التواص
 (1)الجزئية التي تخص عالم الشعر.

ة الشاملة، فإننا لم نكتف بهذا الكم الهائل لها، تأخيرا بعدما إرتأينا "جاكبسون" وشعري
لشعرية "تودوروف" والمتمثلة في النقد التنظيري والتطبيقي في النصوص األدبية.  فالتمسنا
" ال تتأسس على النصوص األدبية باعتبارها عينات فردية وال ان تودوروفطتزفي فشعرية "

 تن شعريته تريد أن تكون بنيوية، ما دامأليهمها حتى األثر األدبي في ذاته، ذلك 
ي هأفكار األدب فولكن بالبنى المجردة )األدب(. ، الشعرية ال تهتم بالوقائع التجريبية 

 موضوع كثير من العلوم. محور

من اهتمامها، وعليه فالشعرية تحدد على  افي جعل الكالم جزء  وتتعامل شعريته 
 (2)أساس اشتغالها على خصائص الخطاب األدبي.

ويميز "تودوروف" الشعرية من خالل موقفين وذلك بقوله: "أولهما في النص األدبي 
بحد ذاته موضوعا كافيا للمعرفة، ويعتبر ثانيهما كل نص معين تجليا لبنية 

ت الشعرية فوضعت حدا للتوازي القائم بين التأويل والعلم في حقل فجاء(3)مجردة".
الدراسات األدبية، فالشعرية إذن مقاربة لألدب "مجردة" و"باطنية" في الوقت نفسه. فهي 
تعني األدب الممكن وليس األدب الحقيقي، وبعبارة أخرى تعنى الشعرية تلك الخصائص 

 (4)األدبية.جمالية ي المجردة التي تصنع فرادة الحدث األدبي أ

                                                           

 .306ص ،  (دراسة في ديوان أمل دنقل)ح الرواشدة ، فضاءات الشعرية سام (1)
 .16عثماني الميلود، شعرية تودوروف، دار قرطبة للنشرر والتوزيع، دب، دط، دت، ص  (2)
تودوروف، الشعرية، تر: شكري المجنوت ورجاء بن سالمة، دار توبقال، للنشر، الدار البيضاء، المغرب،  تزفيطان(3)
 20ص  ،1987، 1ط
 .497ينظر، محمد عز الدين المناصرة، مرجع سابق، ص  (4)
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من خالل إشارته بعناية ، وتحدث أيضا "تودوروف" عن شعرية القراءة أو التلقي 
زو لنفسها مهمة وصف نظام النص الخاص عالشعرية في إنتاج النص وتلقيه، فالقراءة ت

وهي تستخدم وسائل مطورة للشعرية تحدد معنى النص الخاص حيث ال تستطيع مقوالت 
 نفذه.الشعرية أن تست

بحث في ويؤسس كذلك "تودوروف" شعريته من خالل خاصية بحث األدبية، أي 
 .(1)نزياحية، ألن هذه الشعرية ال تعترف بسلطة المحدودأدبية اللغة في صورتها اال

ويرى "تودوروف" أن الشعرية ما تزال إلى حد اآلن في بداياتها، وكذلك ما زالت       
 (2)، ألن الحدث األدبي اآلن غير متفق وغير متالئم.تكشف عن كل العيوب المميزة لها

"رومان جاكبسون"  هومان ألصول بناء الشعرية عند كل منمف ر نجدوفي األخي
ان تودوروف"، فاألول خصها بأنها تكمن في وظيفة شعرية. لما لها من أبعاد طو"تزفي

القوانين الجمالية  من خالل إبرازمتغيرة، أما "تودوروف" فأعطاها مفهوما مغايرا تماما 
 اللتي يمكنها الحكم على النصوص األدبية. 

          

 العربية:أصول الشعرية  -ب

تطرقنا فيما سبق إلى أصول الشعرية عند الغرب، وبأنهم أّول من وضعوا أسسها إال 
أن العرب أيضا استمدوا هذه الشعرية من نقادها، فمثال عن ذلك "عبد القاهر الجرجاني" 

قدماء فقد تعمقا في معنى الشعرية، بالرغم البالغيين ال من االقرطاجني"، باعتبارهمو"حازم 
                                                           

بشير تاوريريت، الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة  النظريات الشعرية دراسة في األصول  (1)
 .297، 296 ص والمفاهيم، ص

 .29تودوروف، مرجع سابق، ص  تزفيطان (2)
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من أن هناك أطراف مشاركة عديدة منهم "الجاحظ" و"ابن طباطبا" و"أبي هالل العسكري" 
وغيرهم، لكن الشعرية استقرت في صورتها اللفظية على يد "حازم القرطاجني". 

نظم ويكون من ورائها األدبية في عمومها. فالنظم عنده "فالجرجاني" أعطاها معنى بأنها 
 (1)توخي معاني النحو في معاني الكلم، وأن توخيها في متون األلفاظ محال". هو "

لوال  ما في اللفظ عفالشعرية بالنسبة "للجرجاني" تكمن في جماليات المعنى متسائال 
ة الشعر إال خالصة لحكمة ما أو ؟ وعلى هذا ال تكون مزي الكالم إال بمعناه وهل  معنىال

أدب متناسق. واشتمل على تشبيه غريب. ومعنى نادر، وتنحصر شعرية "عبد القاهر" 
داخل الخط األفقي الذي تتردد فيه مفردات معجمية تربطها عالقات نحوية، وتخلق 
الشعرية عنده من خالل إسقاط محور االختيار على عملية التأليف، حيث نشأ عن هذا 

اط مجموعة من الخطوط تكون شبكة كاملة من العالقات. واستخدم "الجرجاني" اإلسق
مصطلح "النظم" وهو عنده ليس إال يتمثل في مصطلحا آخر يحمل مدلول الشعرية، 

حركة واعية داخل الصياغة األدبية، باالعتماد على خط المعاجم والنحو، حيث يسقط 
ن من وراء ذلك ناتج داللي ينتمي إلى خط المعجم عموديا على خط النحو األفقي، ويكو 

 (2)األدبية في عمومها.

على لغة المفارقة فحسب،  ينبني أما مفهوم الشعرية عند "عبد القاهر الجرجاني" ال 
نما يتجاوز ذلك إلى ظواهر تعبيرية وهي ظواهر تعمل على توسيع دائرة الشعرية.  (3)وا 

                                                           

، 2004، 5عجاز، تح: محمود محمد شاكر، مكتبة الخفاجي، القاهرة، طعبد القاهر الجرجاني، دالئل اإل (1)
 .361ص

 .284، 282ينظر، بشير تاوريريت، مرجع سابق، ص  (2)
 .285بشير تاوريريت، نفس المرجع، ص  (3)
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لذي يسميه النظم ويعني به ترتيب إذن تكمن في االستعمال الخاص للغة ا "فالشعرية
 (1)األلفاظ وتواليها على نسق خاص.

فمن خالل ما سبق تشكلت مالمح الشعرية عند "عبد القاهر الجرجاني" في نظرية 
النظم الشاملة لعوالم الشعرية، إال أننا استندنا أيضا إلى إعطاء نموذج آخر هو "حازم 

 ن سابقيه.القرطاجني"  الذي يقدم صورة أخرى مختلفة ع

مصطلح الشعرية  قلنا "حازم القرطاجني" الذي جعل ومن بين البالغيين القدامى كما
بمعنى التخييل، فهذا المصطلح يعود أصال إلى الفالسفة المسلمين الذين تناولوه من خالل 

 ارتباطه بالمتلقي.

هو وقد عّد "حازم القرطاجني" التخييل أساس معاني الشعرية، يقول: "إن التخييل 
.  ولذا فإن "القرطاجني" قد (2)قوام المعاني الشعرية واإلقناع هو قوام المعاني الخطابية"
وجه إلى تخييل المعنى م ألن   قصد بالمحاكاة التشبيه المرئي، وهي أساس الشعر وجوهره،

 نفس المتلقي ال إلى عقله.

شعرية، فقد رأى ولتحقيق دور التخييل في المتلقي بوصفه طرفا أساسيا في العملية ال
"القرطاجني" أن المعاني الشعرية التي تحقق هذا الدور تتمثل في المعاني الثواني التي 

                                                           

طراد الكبيسي، في الشعرية العربية، قراءة جديدة في نظرية قديمة، مطبعة إتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط،  (1)
 .70، ص 2004

، 3حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج األدباء، تح: محمد الحبيب بن الخوجة، الدار العربية للكتاب، ط (2)
 .325، تونس، ص 2008
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والمعاني  ىتشكل المستوى الفني في اللغة، إذ أن المعاني تنقسم إلى المعاني األول
 (1)الثواني، وهذا ما يتطابق مع ما جاء عند "الجرجاني" بهذا الخصوص.

ن بعض الشعريات  السيما البنيوية أهملت عملية التلقي، "فالقرطاجني" يضع "وا 
المتلقي عنصرا رئيسا في مقاربة الشعر، ليبحث عن عنصر التأثير فيه من خالل 

 .  (2)التخييل، وينحصر كذلك مع المحاكاة"

تخلق التشكيل الجمالي للعمل الفني من ، فمن خالل تداخل المحاكاة مع التخييل 
ويتمثل في هذا المستوى في المجاز واالستعارة والتشبيه ، للغة خالل المستوى الفني 

 الغموض الفني على العملية الشعرية.و والتمثيل والرمز، مما يضفي الجمال 

فإنها تدرس العناصر العليا المطلقة التي  والشعرية كذلك عند "حازم القرطاجني" ،
ين الشعر والنثر،  حسب تميز الخطاب األدبي، وهي تعترف بتبادل عناصر الشاعرية ب

درجات السيطرة للخصائص في النص، وحسب االنزياحات والخرق، والالنحوية فيه، 
لى خصائص الخطاب، وكذلك لم يعد مفهوم الشعرية عوالشعرية هي النظرية المستندة 

يخص درجات الشاعرية في الشعر، بل في النص النقدي نفسه، وفي كافة النصوص 
 (3)ت الثانوية تنظم إلى الخصائص العليا للشعرية.األخرى، لكن الشاعريا

ـ تطرقنا إلى "حازم" من خالل عدماوب ، أو نظمـا ا عادي ـ اشعريته التي هـي ليسـت كالم 
، وصــناعة  ، ويجعلــه عمــال جماليــا هرهو بــأي شــكل مــن األلفــاظ بــل هــي حقيقــة الشــعر وجــ

ظ كـذلك هـذا العمـل النقـدي متميزة، فقد أحاط بكل مكونات الشعرية بالنظر إلى بيئتها. ويحـ
                                                           

ينظر، محمود درابسة، مفاهيم في الشعرية دراسة في النقد العربي القديم، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  (1)
 .22، 21ص ، ص 2010، 1ط
 .52حسن ناظم، مفاهيم الشعرية دراسة مقارنة في األصول المنهج، ص  (2)
 .7ينظر، محمد عز الدين المناصرة، علم الشعريات قراءة مونتاجية في أدبية األدب، ص  (3)
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والفلسفي في اآلن نفسه، حتـى اصـطلح علـى هـذه التسـمية التـي تـدعى اليـوم بــ "الشـعريات" 
بوصفها علما يختص بفن الخطـاب اللفظـي، الـذي هـو جـزء ال يتجـزأ مـن اللسـانيات، والتـي 

 (1)هي العلم الشامل الذي يبحث في البنيات اللسانية.

البالغيين العربيين والمتمثلة في "عبد  دشعرية عنفنستنتج مما سبق أن أصول ال
بدء نظما مع فظة القاهر الجرجاني" و"حازم القرطاجني"، ألن المنطق الفعلي لل

"الجرجاني"، ثم تبلور في األخير  شعرية على يد "حازم" الذي جعل من أسسها التخييل. 
ب من الناقدين العر  عدداأما الشعرية في الفكر العربي الحديث والمعاصر التي تشمل 

"كمال أبو ديب" و "عبد الملك مرتاض" للتمثيل ال الحصر هما ين اصطفيت منهم ناقد
 األدبية. ادرسا الشعرية الحديثة بوجهات مختلفة في دراساتهم ناللذا

 الشعرية في الفكر العربي الحديث والمعاصر: -جـ

لبعض وصفها تعددت تسميات الشعرية عند الدارسين العرب المعاصرين، فا
بعلم األدب وبالفن اإلبداعي، وبفن النظم،  وآخرين، والبعض اآلخر باإلنشائية، رية بالشع

. وفي هذا السياق سوف نتناول الناقدين "كمال أبو ديب" (2)ونظرية الشعر، وفن الشعر
ا مختالف مرجعياتهإستنادا ال هاكل واحد منهما أصولل د تبو"عبد الملك مرتاض"، وكيف ت  

اتخذ كل منهم مفهوما مختلفا تنازعت  ، وقدثقافية والفكرية حال بقية النقاد المحدثين ال
 بتلك الحال رؤى وأفكار نقادنا حولها في مشهد النقد.

                                                           

ئر، ينظر، الطاهر بومزبر، أصول الشعرية العربية، نظرية حازم القرطاجني في تأصيل الخطاب الشعري، الجزا (1)
 .54، 53، ص ص 2007دط، 

 .23ينظر، محمود درابسة، مرجع سابق، ص  (2)
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فمصطلح الشعرية عند "كمال أبو ديب" خصيصة عالئقية، أي أنها "تجسد في 
ها األساسية أي كال منها النص لشبكة من العالقات التي تنمو بين مكوناتها األولية وبسمت

ن يكون شعريا، لكنه في السياق الذي تنشأ فيه هذه أيمكن أن يقع في سياق آخر دون 
العالقات، وفي حركته المتواشجة مع مكونات أخرى لها السمة األساسية ذاتها، فيتحول 

 إلى فاعلية خلق الشعرية ومؤشر على وجودها. 

الفجوة أي مسافة التوتر، التي مفهوم ند إلى والشعرية في مفهوم "كمال أبو ديب" تست
 (1)هي فاعل أساسي في التجربة اإلنسانية ككل.

فشعرية الناقد "كمال أبو ديب" شعرية مسافة التوتر التي يعني بها منبع الشعرية في 
 كل نص، وال تتحقق إال من خالل خلخلة النظام اللغوي في بنية النص. 

النقاد الغربيين من زاد وافر استفاده الباحث من بوقد تأثرت تلك الرؤى و تبلورت 
"بعبد  هبينهم "رومان جاكبسون" و"جون كوهين" في تأسيسه لشعرية مفتوحة، وكذلك تأثر 

القاهر الجرجاني" في حديثه عن نظرية النظم، فشعرية "كمال أبو ديب" هي مزيج بين 
على الفجوة: مسافة التوتر،  ، وقد أضفت الشمولية(2)المفاهيم الغربية والعربية األصلية

 والتي تقع في تصوره أسمى مفاهيم الشعرية.

نه قد حاول جاهدا عند "كمال أبو ديب" يمكن القول إ شعريةالوكخالصة لمفهوم 
تنمية منهجه التحليلي البنيوي السيميائي، خاصة من خالل مفهومي العالئقية والكلية 
ومفهوم التحول، وهو يرى أن الشعرية وظيفة من وظائف الفجوة أي مسافة التوتر، ألن 

                                                           

بداالتها النصية، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  (1) ينظر، مشري بن خليفة، الشعرية العربية مرجعياتها وا 
 .32، ص 2011، 1ط
 .120، 119ي القديم، ص ص ينظر، محمود درابسة، مفاهيم في الشعرية دراسة في النقد العرب (2)
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خلخلة الوزن ال يؤدي إلى انعدام  أن أيضا في نظرهيرى ميزة الشعرية، و  تمثلفي منظوره 
 (1)عرية، والذي يؤدي إلى غيابها هو انتقاء الفجوة.الش

قد تعمق "كمال أبو ديب" في مفهوم الشعرية حيث يرى أنها ليست قضية شكلية أو 
لعبة تمنح جواز سفر لدخول عالم الشعر، ألن الشعرية والشعر هما جوهريا نهج في 

 (2)ات الحادة.المعاينة وطريقة في رؤيا العالم واختراق قشرته إلى لباب التناقض

نستنتج في األخير أن شعرية "كمال أبو ديب" هي شعرية الفجوة أي مسافة التوتر 
 التي هي العودة إلى الجذور األصلية لنظرية القراءة والتلقي.

على يد  في النقد الجزائريةلشعرية عربية المعاصرة محلية وتشكلت أيضا أصول 
لح األدبية أعم وأكثر شمولية من مصطلح الناقد "عبد الملك مرتاض"، فهو يرى أن مصط

كبسون" لمفهوم الشعرية التي االشعرية أو الشاعرية وكانت فكرته هذه مستنبطة من قول "ج
 يقصد بها األدبية.

فبالنسبة "لعبد الملك مرتاض" فالشاعرية لديه هي القابلية التي تتولد عند الشاعر 
الذي يقوله الشاعر، أي الموضوع الذي  انطالقا من ذاته، أما الشعرية فهي ثمرة القول

 (3)سوف يكتب عنه.

لقد عاد "عبد الملك مرتاض" إلى التراث النقدي العربي القديم ليستخرج لنا أصل 
وأقر بأنها بعض هذه األدبية ولكن في  "الجاحظ"المسألة المتطرق لها فقد تعرض لمقولة 

                                                           

 .123المرجع السابق، ص (1)
ينظر، بشير تاوريريت، رحيق الشعرية الحداثية في كتابات النقاد المحترفين والشعراء والنقاد المعاصرين، بسكرة،  (2)

 . 124، ص 2006الجزائر، دط، 
ة للنشر والتوزيع، قسنطينة، الجزائر، ينظر، عبد القادر عميش، شعرية الخطاب السردي، سردية الخبر، دار األلمعي(3)
 .12، ص 2011، 1ط
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أنفسهم في التماس هذه ب اعتنوا ثوب جديد. وذهب للقول بأن البالغيين العرب القدامى
 (1)األدبية في مظاهر مختلفة.

لعبد الملك مرتاض" النظرية الشعرية حيث  تجسدت " "الجاحظ"مقولة  فمن خالل
تقوم على خمسة عناصر منها إقامة الوزن، ويعني بالوزن هو اإليقاع لدى المعاصرين، 

يليه والمتمثل في تخير اللفظ ألنه من الخصائص الخطابية األولى للشعر، والعنصر الذي 
ها أيضا ب ، ويقصد الخارجية للنص وسهولة المخرج، يطلق عليه المعاصرين البنية

المسحة الفنية الشاعرية، أو الظالل الشعرية الشفافية؛ يكون الشعر أجمل نسجا. أما 
العنصر الثالث فهو صناعة الشعر؛ أي مجردة عن الموهبة، تتجلى في األعمال الفنية 

لخالدة، واإلبداعات األدبية، فالصناعة هي تلك الموهبة أو الهوية التي تسمو إلى أبعد ا
غاية، والعنصر ما قبل األخير هو ضرب من النسيج التي يقصد به الخطاب وهو 
موضوع النقد الحديث في النص األدبي، والعنصر األخير جنس من التصوير وهذا 

بر المضمون، فإن الصورة تتأرجح بين التصوير هو من خصائص الصورة الشعرية ع
النسيج من حيث هو خطاب، ثم من حيث هو وسيلة للتعبير عن رؤية شعرية شفافة؛ 

 (2)شبكة من المعاني والقيم األخالقية. هو حيث من وبين المضمون

فإن النظرية الشعرية "لعبد الملك مرتاض" قائمة على نظرته للشعر، وما يشمله من 
 أن تمدنا بشعرية عربية معاصرة. عناصر باستطاعتها

 

                                                           

مسعود وقاد وكنزة بادي وآخرون، دورية أكاديمية محكمة متخصصة تصدر عن كلية اآلداب واللغات، مجلة علوم (1)
 .221، ص 2012اللغة وآدابها، جامعة الوادي، العدد الرابع، 

اسة تشريحية لقصيدة "أشجان يمانية"، ديوان المطبوعات ينظر، عبد الملك مرتاض، بنية الخطاب الشعري در  (2)
 .10، 5الجامعية، بن عكنون، الجزائر، دط، دت، ص 
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 مفهوم الخيال والمتخيل وعالقتهما بالشعرية والوصف_ 2

 مفهوم الخيال: -2-1

وع من د اعتقد "سقراط" أن خيال الشاعر نر اهتمام، فقبلقد اهتم الفالسفة بالخيال أك
تبوعون" "الجنون العلوي"، وظل هذا االعتقاد عند "أفالطون" الذي كان يرى أن الشعراء "م

 (1)وأن األرواح التي تتبعهم قد تكون خيرة وقد تكون شريرة.

جد لدى اإلغريق من يغرق في الخيال مثل "أرسطو" و"أفالطون"، وهما نفلذلك لم 
نما هو الذي يستكشف الكليات.  يريان أن العبقري ليس هو الذي يطلق العنان لخياله، وا 

 (2)د أيضا من االنطالق.والكليات ال تدفع الخيال للنشاط فحسب بل تح

( بأنه: تلك القدرة الموحدة أو المركبة imaginationوقد عّرف "كولردج" الخيال)
التي تجمع بين الصور المختلفة بل المتناقضة أحيانا لتصل من ورائها إلى الجوهر الحي 
 الكامن وراءها جميعا والذي يتحد بعاطفة الشاعر اتحادا قويا بحيث يتالشى الفاصل بين

 (3)الشاعر والطبيعة. والخيال بهذا المعنى ال يتناقض.

وهو أيضا في رأيه يقسمه إلى نوعين وذلك من خالل اعتباره للخيال إما أوليا أو 
ثانويا، ويعتبر الخيال األولي الطاقة الحية والعامل الرئيسي في كل إدراك إنساني والتكرار 

)أنا( الالمتناهي. وأما الخيال الثانوي صدى في العقل المحدود لعملية الخلق الخالد في الـ 

                                                           

 .120، ص 1996، 1ينظر، إحسان عباس، فن الشعر، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط (1)
 .121المرجع نفسه، ص (2)
، ص 1980، 1التخييل في الشعر، دار التأليف، القاهرة، طسعد مطوح، حازم القرطاجني ونظرية المحاكاة و  (3)

106. 
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للخيال األول، يوجد مع اإلرادة الوجدانية. ومع ذلك ال يزال متحققا مع األول من حيث 
 (1)نوع عمله وال يختلف عنه إال في الدرجة وطريقة عمله.

فالخيال عند "كولردج" قسمه إلى قسمين، فالقسم األول الذي هو الخيال األولي الذي 
ك فيه جميع الناس في عمليات المعرفة، أما القسم الثاني الذي يتمثل في الخيال يشتر 

 الثانوي الذي يشمل الشعراء والفنانين.

فإن الخيال له الفضل األكبر في تركيب الصورة الذهبية والتواؤم بين أجزائها، إذ 
ة للعمل بفضل الخيال يتمكن المتلقي من كسر حاجز الداللة اللغوية للشعر أو اللوني

عمال العقل والذهن متيحا لهما مجال التوصل إلى قيمة العمل الفني للمبدع،  التشكيلي، وا 
ومقدرة الفنان تكمن في التنسيق والتناغم، والتسلسل في األفكار بطريقة يستطيع من 

ألن الخيال له أهمية كبيرة في إنتاج هذه الصور، (2)خاللها إقناع المتلقي بما يتصور له.
 اإلبداع. و من مقدرة الخلق لما له

أما الجانب الفني للخيال فهو الذي يتكشف عن نهر اإلنسانية الجميل الذي أوله 
النهاية اإلنسان، وهي الروح، وآخره النهاية الحياة وهي اهلل، والخيال عند العرب في 
 البحث عن الجانب الذي تتدفق فيه أمواج الزمن بعزم وشدة، وتنهمر فيه رياح الوجود
المتناوحة مجلجلة داوية جامحة، وتتعاقب عليه ظلمات الكون وأضواؤه ذلك الجانب الذي 

                                                           

ينظر، علي محمد هادي الربيعي، الخيال في الفلسفة واألدب والمسرح، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، (1)
 .133، ص 2012، 1األردن، ط

الفنية، )حتى القرن الثاني عشر  ، شعر العميان، الواقع، الخيال، المعاني، والصور ينظر، نادر مصاوره (2)
 .24، 23 ص ، ص2008، 1الميالدي(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
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يستلهم ويستوحي، ويحيا ويشعر، ويتدبر ويتفكر، وبكلمة مختصرة البحث عند العرب، بما 
 (1)يسمى بالخيال الشعري أو الخيال الفني.

نطق المألوف، وال فمن خالل ما سبق نجد أن الخيال الفني ال يعمل على منوال الم
يرتبط بقوانين المادة، فهو يعمل على اكتشاف عالقات جديدة، تجمع المتناقضات في 
وحدة منسجمة متجانسة، كما تتالقى في ظله األشياء التي يمكنها أن تتالقى في الواقع 

 (2)المحسوس.

و بعدما تكلمنا عن مفهوم الخيال البد لنا من أن نتكلم عن مفهوم المتخيل الذي ه
 الجذر المتفرع منه، والجزء الذي ال ينفصل عنه، ويتمثل أيضا في نتاجاته.

 مفهوم المتخيل: -2-2

استخدمت الدراسات العربية مصطلح المتخيل الذي أستعير من الكلمة الالتينية 
(Imaginaruis ويتحدد مفهوم هذه الكلمة بصفتها مفهوما أساسيا في حقل تاريخ ،)

مل الرمزي دورا ال يقل أهمية عن العامل المادي، فإن المفهوم متسع العا اليالءالذهنيات، 
المدلول بتعدد العلوم اإلنسانية. قد أشار كذلك "باشالر" إلى أن كلمة متخيل ليست سوى 

 (3)مرادف يعبر بشكل أفضل عن كلمة خيال.

بالتصور الذهني في حقل  الصيق افهنا نستنتج أن مصطلح المتخيل يعتبر جزء
 ات العربية.الدراس

                                                           

، ص ص 1995، 1ينظر، أبو القاسم الشابي، الخيال الشعري عند العرب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط (1)
33  ،34. 

ي،  مصطفى ناصف نموذجا، ديوان المطبوعات الجامعية، بن ينظر، كريب رمضان، فلسفة الجمال في النقد األدب (2)
 . 143، ص 2009عكنون، الجزائر، دط، 

 .File://c:/Document and settings ،10:00 ،22/02/ 2016سراب مفهوم، من الخيال إلى المتخيل، (3)



 الشعرية والمتخيل بين المفهوم والعالقات                                                    مدخل

 

 

23 

( المتخيل لوصف األشياء غير الموجودة في مخيلة Pascal)وقد استعمل "باسكال"
 (1)( فلقد أطلقها على مجموع نتاجات الخيال.M.depersanاإلنسان، أما "دوربيران" )

لكن "جيرار جينيت" حول رؤيته لمفهوم المتخيل، وجد فيه نوعين هما المتخيل القار 
ا اآلخر فهو متخيل ظرفي تعبر عنه العبارة التالية: "أعتبر أدبا كل المرتبط بالمضمون، أم

نص يثير في ارتياحا جماليا" وقياسا على هذا يمكن صياغة العبارة: "أعتبر متخيال كل 
 (2)نص يثير في متعة جمالية".

من خالل مقولة "جيرار جينيت" نلحظ أنه تكلم عن مفهوم المتخيل فقد ربطه 
فالظرفي يعبر به عن الجمالية التي تظهر من خالل القراءة والتأويل  بالمضمون والظرفي،

 ألن هناك بعض النصوص غامضة.

بين الخيال والمتخيل بالنسبة لشعرية الوصف فكيف  فهنا نستنتج أن هناك عالقة
هذا؟ فمن ما سبق لنا التعرف على مفهوم الخيال بالنسبة للنقاد القدماء فقد بدت واضحة 

تخيل الشخص لفكرة ما باستعمال عقله فتكون هذه الفكرة متتالية ومتسلسلة لنا من خالل 
من خالل جزئياتها التي تنطلق من خيال كلمات إلى أشطر فقصيدة ومن هنا تربط هذا 
الخيال بالمتخيل الذي كان لنقاده فكرة غامضة مثل قول جيرار جنيت "أن المتخيل مرتبط 

صورة ذهنية للشخص ونتاجها الحدث الفعلي  بالمضمون والظرف وهذا يكون من خالل
تعجب وكيف ال يخلو للما في الواقع وعلى حد رأي "ابن سينا" فإنه ربط التخييل بإثارة ا

التخيل من إثارة التعجب بالنسبة للمتلقي، فالتخييل يستلزم االنفعال إلعطاء صورة ذهنية 

                                                           

ح الحديثة، الدار البيضاء، لخيال والمتخيل في الفلسفة والنقد الحديثين، مطبعة النجااينظر، يوسف اإلدريسي، (1)
 . 29، ص 2005، 1المغرب، ط

آمنة بلعلي، المتخيل في الرواية الجزائرية )من المتماثل إلى المختلف(، دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي  (2)
 . 26 ، ص2006وزو، الجزائر، دط، 
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كله من خالل الوصف  التفاعل معها مساويا اإلعجاب وهذامن التي تمكن المتلقي 
على حسب انفعال الشخص.  اكاذب   مأ الجزيئيات أي موضوع سواء كان هذا التخيل صادق  

وفي األخير نستنتج أن العالقة بينهما عالقة متممة؛ أي أن المتخيل نتاجه شعرية لوصف 
نزياح بأنواعه وغيرها من جميل من خالل الموضوع بأبعادها كالصورة الشعرية واال

 يات.الجمال

فالشعرية واسعة بأبعادها بين القديم والحديث؛ أي أن االختالف بينهما كبير، 
ين أصبحوا محدثفالقدماء اعتبروها محدودة بما تحتويه من محسنات بديعية فقط، أما ال

يعبرون عنها بمجموعة من اآلليات كالصورة الشعرية التي كانت محددة النطاق على 
مفهومها وامتد إلى الجانب الشعوري الوجداني في العصر  الجانب البالغي فقط، بل اتسع

 الحديث والمعاصر.

فمن مقومات الشعرية الوزن واإليقاع وكل جماليات الشعر دون أن ننسى العنصر 
األساسي وهو اللغة والتي تتمثل أساسا في أسلوب الشاعر سواء قديما أو حديثا، فقديما 

فكان الشعراء يكتبون فقط وال يبالون باللغة  كانت اللغة محصورة على مواضيع محدودة،
مكان األول للشاعر، ألنها تخالج نفسيته وهذا ما يعطينا شعرا الأما اآلن فأصبح للغة 

متكامال بقواعدها وتراكيبها وصورها وجمالياتها، وأجمل ما يميز لغة عصرنا الشعرية 
 .استعمال الشعراء للخيال الذي ينبثق منه لغة متزنة ومفهومة

فمن خالل هذه الدراسة للشعرية فقد استنتجنا أنها علم يخص جماليات الشعر. بما 
فيها من وزن وقافية ولغة وغيرها، وقبل كل هذا فالشعرية لها أصول تدرجت من الغرب 
إلى العرب، فمن بين نقادها الغرب "رومان جاكبسون" الذي خص الشعرية بالخطاب 

ان تودوروف" فبحث فيها بصورتها طدا وظيفيا، أما "تزفياألدبي ال بالشعر فقط وأعطاها بع
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أن العرب لم يكن لهم شأن في هذا المجال بل تركوا بصمة  ياإلنزياحية فكل هذا ال يعن
لعلم الشعرية باعتبارها نظم، يعني به ترتيب األلفاظ بالنسبة "لعبد القاهر الجرجاني"، أما 

أسس معاني الشعرية بالنسبة "لحازم الفكرة األخرى كانت تحمل معنى التخييل من 
 القرطاجني".

ولكن مفهوم الشعرية لم يرتكز عند الغرب وحدهم بل اتسع وشمل النقاد المعاصرين 
كأمثال "كما أبو ديب" الذي درس الشعرية فتكلم عنها بالفجوة أي مسافة التوتر بين القراءة 

ن الشعرية وبأنها شعرية قائمة والمتلقي، وجاء بعده "عبد الملك مرتاض" بفكرة مغايرة ع
    . على عدة عناصر، فاآلن تبدو الفكرة واضحة لمفهوم الشعرية وارتباطها بالمتخيل 
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  :مفهوم الوصف لغة واصطالحا -1

إن الوصف من األدوات الجمالیة المحض في النص الشعري یعتمد علیها   

الشاعر ، وللخوض في دراسته ال بًد أن نعرج عن مفهومه اللغوي و 

  .االصطالحي 

  :المفهوم اللغوي -أ

 فاللفظة واسعة؛ قد ال نجهد كثیرا في تحدید مدلول لفظة الوصف في مجالها اللغوي 

ولذلك نجدها ، على اللسان العربي  هاورودبالوجود ة لها میز الذكر ، االستخدام قدیمة 

 «:قوله ، ]وصف[حین أورد صاحبه من مادة ، حاضرة في قاموسها األبرز لسان العرب 

  .)1( » لَوْصُف وصفك الشيء بحلیته ونعته، وا َوَصَف الشيء له وعلیه َوْصَفا وِصَفةً 

ْحَمُن الُمْسَتَعاُن َعلَى َما َتِصفُونْ ﴿ :وذلك في قول عز وجل أراد ما  ،)2(﴾َوَرُبَنا الرَّ

  .)3("تصفونه من الكذب

وقد أضاف صاحب المعجم الوسیط لمدلول تلك اللفظة في سیاقها اللغوي معنى 

أجاد السَّیر وجد فیه، : ُوُصوًفا َیِصُف َوْصًفا و «،]وصف[حین جاء في مادة ، آخر 

  .)4( »الجسم أي أظهر حاله وبین هیئته فیه، والثوبوصفته نعته، وبما 

                                                           
  .449، ص 1997، 1، دار صادر، بیروت، لبنان، ط6، مج )و ص ف(ابن منظور، لسان العرب، مادة  )1(

  . 112سورة األنبیاء ، اآلیة    )(2
  .449ابن منظور، المصدر السابق، ص  )3(
، 2ول، تركیا، ط، المكتبة اإلسالمیة للطباعة والنشر والتوزیع، إستانب1إبراهیم مصطفى وآخرون، معجم الوسیط، ج)4(

  .1036، ص 1976
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. الشيء من باب وعد وصفه أیضا «].وصف[مادة : وفي مختار الصِّحاح أیضا من

  .)1( »ر متواصفاتواصفوا الشيء من الوصف واتصف الشيء صا و

فظة الوصف هي الظهور یمكن اكتشاف المشترك الداللي للفمن خالل هذه المعاجم 

  .وضیح لألشیاء لما یمتلكها من غموضواإلبراز والت

بعدما أعطینا لمحة عن الوصف لغة وبأنه إبراز حالة األشیاء، فإننا یجب أن نعطي 

 .الوصف اصطالحا

  :المفهوم االصطالحي - ب

فیمكن من خالله أن ندرك ،  إذا نظرنا إلى الوصف من حیث المعنى االصطالحي

  .خاصة  الشعري ، والنص عامة في النص اإلبداعي مكان الوصف 

سیاق من طرف الشعراء في ، فالوصف من الموضوعات الشعریة األكثر استعماال 

منذ القدم ، حیث أخذت اللفظة تعني بشكل خاص وصف األشیاء یة شعر إبداعاتهم ال

وحدة نصیة في توسیع الفنیة، وبعد العدید من المشاهدات النظریة یمكن اعتبار الوصف 

  .)2(المعنى أساسا

أیضا ترجمة لمرئیات األدیب ومحسوساته، ونقل ذلك بأسلوب جمیل الوصف ویعد 

  .)3(موجودة في الواقع المادي الحسِّيفیه الخیال، والتأثر واختالق صور وهیئات لم تكن 

                                                           
أحمد إبراهیم زهوة، دار الكتاب : الشیخ زین الدین محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختاح الصحاح، تح)1(

  . 349، ص 2004العربي، بیروت، لبنان، دط، 
والتوزیع، بیروت، لبنان، ینظر، محمد حمود، معجم المصطلحات األدبیة، مجد المؤسسة الجامعیة، للدراسات والنشر )2(

  .1272، ص 2012، 1ط
  .192، ص 1995، 1یاسین األیوبي، أفاق الشعر في العصر المملوكي،  جروس برس، طرابلس، لبنان، ط)3(
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الوصف إنها هو ذكر : "قوله هالذي أورد" قدامة بن جعفر"وكذلك نجد الوصف عند 

كان أكثر وصف الشعراء، إنما یقع على  الشيء كما فیه من األحوال والهیئات ولما

األشیاء المركبة من ضروب المعاني كان أحسنهم من أتى في شعره بأكثر المعاني التي 

  .)1("عره وتمیله للحسن بنعتهالموصوف مركب منها ثم بأظهرها فیه وأوالها حتى یحكیه بش

رجیة لحال عتبر أول من تحدث عن الوصف الذي یصور لنا الصورة الخایُ " فقدامة"

، وذلك من خالل الصفة التي تتبع الموصوف، وأدرج  من األحوال أو هیئة من الهیئات

  .كذلك الوصف ضمن المعاني، باعتبارها طریقة عامة لوصف شيء ما

راجع إلى باب الوصف، وال سبیل  ةالشعر إال قل: "فیقول" رشیق القیرواني نبا "أما 

یه، مشتمل علیه، ولیس به؛ ألنه كثیرا ما یأتي إلى حصره واستقصائه، وهو مناسب للتشب

یقة الشيء، وأن ذلك في أضعافه، والفرق بین الوصف والتشبیه أن هذا إخبار عن حق

  .)2("مجاز وتمثیل

یعتبر الوصف وسیلة للشعر لیعبر العرب عن األخالق والمكارم، وذكر " بن رشیقفا"

ه تشبیها، فمن خالل هذا أیضا التشبیه الذي هو شيء من الوصف ولیس الوصف كل

  .التشبیه ینطلق في عملیة التصویر باالعتماد على عنصر التخییل

فالوصف جزء من منطق اإلنسان، ألن النفس محتاجة من أصل الفطرة إلى ما "

یكشف لها من الموجودات وما یكشف للموجودات وما یكشف للموجودات منها، وال یكون 

                                                           
  .81، 80، ص ص 1934، 1محمد عیسى منون، د ب، ط: قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح )1(
، دار الجبیل، للنشر والتوزیع والطباعة، بیروت، 1آدابه ونقده، جبن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر و  )2(

  .294، ص 1981، 5لبنان، ط
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یق من طرق السمع والبصر إلى التصور في طر ذلك إال بتمثیل الحقیقة وتأدیتها 

  .)1("والفؤاد

تكلم عن الوصف من منطق آخر وقال عنه بأنه أرقى ما یكون في " الرافعي"فأما 

اللغة من صناعة األصباغ والتلوین، كأن ال یقع إال على األشیاء المركبة من ضروب 

 ب منها الشيء الموصوف المعاني، وكان أجوده لذلك ما استجمع أكثر المعاني التي یتكر 

  .)2(قة التي اتبعها العرب في أوصافهموأظهرها فیه وأوالها بتمثیل حقیقته، وهي الطری

ا قلب أبلغ الوصف م: "لبعض المتأخرین یقول فیه قوال" بن رشیق"وأورد كذلك 

  .)3("السمع بصرا

ف فالوصف هنا یوصل الشيء المراد منه كأنه حقیقة، فال یشعر للقارئ بأنه وص

  .من إبداع صاحبه في ذلك الشعر

مفهوم الوصف بالحدیث المفصل، والتقریر المفهم، في  خص" ابن رشیق"فالناقد 

لفیه یعقد حدیثا یتناول فیه الوصف من حیث هو إجراء، ومن عرب إذ نتاریخ آداب ال

  .)4(لكتابة، ومن حیث هو حلیه لألسلوبحیث هو مظهر ل

غة العربیة، وأصل طبیعتها الذي ركبت علیه، ویتمیز الوصف أیضا بأنه فطرة الل

 وخاصة في القدیم، حیث كان معظم العرب بدو رحال لیس لهم من الحضارة والتقدم إال 

                                                           
  .91، ص 2000، 1، دارا لكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط3مصفى صادق الرافعي، تاریخ آداب العرب، ج)1(
  .المرجع نفسه ، ن ص)2(
  .295أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني، مرجع سابق، ص )3(
، ص 1998ینظر، عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة، الكویت، دط، )4(

247.  
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  .)1(صفا دقیقاالمنطق المبین واللفظ المصور الذي یصف األشیاء و 

لم یعد الوصف یتمیز كبراعة في التصویر ومهارة تلوین بدیعي بل أصبح صیاغة 

عله یشخص األشیاء الة لم تكن، ولن تكون في ضمیر الشاعر وخیاله الذي ججدیدة لح

  .)2(أمامه فیخاطبها

أما بالنسبة لموضوع الوصف فلیس ملموسا بالضرورة كوصف شخص أو حیوان أو "

مكان وغیر ذلك، ولكنه یشمل األشیاء المجردة واإلحساسات وأحوال النفس، ویتماشى في 

ذي یعني اإلشارة إلى هذا الموضوع أو ذلك، والشعر هو هذه أقصى الحاالت مع الذكر، ال

رة في المعنى في كما تخلق صو . اللغة بالضبط التي ُتظهر مالمح الشيء الموصوف

  .)3("الخطاب المحاكي

، "عبد القاهر الجرجاني"ومن بین البالغیین العرب الذین تناولوا الوصف هو الشیخ 

و مكمل لمتبوعه، ومن حیث ما یرد عبر واستطاع أن یمیز بین الوصف من حیث ه

الكالم في جمله من أجل النهوض بوظیفة داللیة معینة، ومن حیث هو مظهر أسلوبي 

جمالیة الخطاب یتسلط على حالة ما، أو موضوع ما، للنهوض بوظیفة الوصف ضمن 

  .)4(وأسلوبیة اللغة

                                                           
ینظر، سلیمان محمد سلیمان، المحاكاة في الشعر الجاهلي بین التقلید واإلبداع، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، )1(

  .105، ص 2005، 1اإلسكندریة، ط
  .214األیوبي، آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي، ص ینظر، یاسین )2(
مبارك حنون وآخرون، دار توبقال للنشر، الدار : جمال الدین ، الشعریة العربیة، تتقدمه مقالة حول خطاب نقدي، تر)3(

  .25، ص 2008، 2البیضاء، المغرب، ط
  .244، 243ص عبد الملك مرتاض، في نظریات الروایة، بحث في تقنیات السرد، ص )4(
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بأن ) ص(هأیجوز أن یكون تعالى قد أمر نبی: ""عبد القاهر"فالوصف في قول 

یتحدى العرب إلى أن یتحدى العرب إلى أن یعارضوا القرآن بمثله من غیر أن یكونوا قد 

وال تصح " عرفوا الوصف الذي إذا أتوا بكالم على ذلك الوصف، كانوا قد أتوا بمثله؟

  )1(.المطالبة باإلتیان به على وصف من غیر أن یكون ذلك الوصف معلوما للمطالب

نه من أهم األغراض أمن خالل المدلول االصطالحي للوصف وفي األخیر نستنتج 

الشعریة التي تناولها الشعراء من القدیم إلى الحدیث، والشاعر یصف كل ما یشعر به من 

  .  خالل تصویره للعالم الخارج في استنطاق تجربته الشعوریة والعاطفیة بصورة جمالیة فنیة

االصطالحیة، وجدنا أنه دعامة من بعدما تكلمنا عن الوصف من ناحیته اللغویة و 

ذهن إلى  دعامات النص الشعري، البد للشاعر أن یعتمد علیه إلیصال الفكرة المرادة

أننا سوف نتطرق إلى أدواته الفنیة المتمثلة في كل من الوصف الحقیقي  كماتلقي، الم

ف أما اآللیة الثانیة أال وهي الوص ،اإلنسانوصف  الذي یتكون من وصف المكان و

وبهذا سوف نستنتج في األخیر كیف ظهرت هذه  المعنوي ویشمل وصف األحاسیس

  ."نادیة نواصر"األدوات الفنیة في الدیوان الشعري للشاعرة 

  

  :الوصــف الحقیقــي -2

مكان فهذا النوع من الوصف یكمن في تجسید الشخص لشيء ما بطبیعته كوصف 

  .فیهما الوصف لى أي شكل یقومبصورة واضحة ع بینهماأو إنسان، وبعدها سوف ن

 

  

                                                           
  .385عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، ص )1(
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  :وصــف المكــان - أ

علیه كما  فهو تصویر لحاالت معینة یقتصر أساسها على المكان بإسقاط الوص

  .هو في العالم الخارجي

قد یلجأ الشاعر أثناء االلتفات إلى تجسید المكان إلى آلیة الوصف، التي تعد أداة 

نذ القدم بمفهوم المحاكاة أي التصویر إستراتیجیة لتقدیم المكان، ألن الوصف ارتبط م

الفوتوغرافي عن طریق محاكاة الطبیعة وتصویرها كما هي في العالم الخارجي، وقد 

لتسیر  )1(یساعد الوصف على رسم صورة بصریة للمكان وتقدیمها للقارئ عن طریق اللغة

  .علیه نقل ذلك الفضاء المتخیل

وم أساسا على تقنیة الوصف، فمن وٕان تقدیم المكان یحتوي على أساس أشیاء تق

خالل هذا الوصف، فإننا سوف نتطرق إلیه من خالل الدیوان الشعري ونشیر إلى دعامة 

مع تأكید " نادیة نواصر"الوصف من خالل تلك الفضاءات التي تكلمت عنها الشاعرة 

  .مظاهر شعریة الوصف كوسیلة إلبراز جمالیة المكان في نفسیة الشاعرة

  :)2(فتقول "!. .   أنا أهواك یا رجال"لمكان في قصیدة ویتمثل وصف ا

  ألْ سْ تَ  مْ لَ ر، وَ هُ أشْ  تْ ضَ مَ "

  زِ وْ ائق اللً دَ حَ  نْ بي، عَ ا حُ أیَ 

  ألْ سْ تَ  مْ لَ  ینِ التِ  لْ قَ وحَ 

  ."يبِ لْ قَ  نْ ، وعَ )لْ ابِ بَ ( نْ وعَ 

، الذي من خالله )بابل(ففي هذه األبیات حاكت الشاعرة نفسها بوصف المكان وهو 

حقل التین لم "مفهومه بحدائق اللوز فأعطته وصفا حقیقیا كواقعه حیث قالت جسدت 

                                                           
دكتوراه، قسم اآلداب واللغة  ةهنیة جوادي ، صورة المكان ودالالته في روایات واسیني األعرج، مذكرة لنیل شهاد(1)

 .206، ص 2013 -2012صالح مفقودة، كلیة اآلداب واللغات، بسكرة، : العربیة، إشراف
 .11، ص 2007زمن بال ذاكرة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، دط،  نادیة نواصر، (2)
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فهنا . وصف له من خالل أي أن هذا المكان كان كجنة من أشجار وحدائق" تسأل

الشاعرة في وصف المكان وصفته بطریقة شعریة فنیة، بحیث أن القارئ لها یشعر وكأنه 

  . أمام مكان حقیقي یسكن داخل الذات الشاعرة

كن "في موضع آخر عن وصف المكان في قصیدة " نادیة نواصر"وأیضا تقول 

  :)1(كاآلتي" !..مالذي في زمن المنفى

  راطِ المَ  وِب رُ الغُ  ةِ ظَ حْ ي لَ فِ "

  قزُ مَ التَ  انِ وَ لْ أَ  ىتَ شَ بِ  

  اایَ ظَ والشَ  بْ هَ الشَ ا بِ هَ تَ بَ حِ ف َأذِ قْ ة تَ ینَ دِ ي مَ فِ 

  ."ةادَ الحَ  فِ داَ األصْ  ءالَ د وأشْ بَ الزَ ا بِ رهَ حْ بَ  كَ فُ ذِ قْ یَ 

الشاعرة بوصف مدینة بونة التي كانت  ربطتخالل هذه األبیات األربعة  من

بالنسبة لها تذكار في ذاكرتها، كوقوفها عند شاطئها الخالب، ولمحها لغروب الشمس 

بقطرات المطر الهافت، وكذلك وصفت بونة بتلك المدینة التي ال تنام بأحبتها، وفي نفس 

   ".حیدر حیدر"ها بحرها بما یملك من خیرات وهذا الوصف كان للروائي الوقت یقذف

  : )2(حیث تقول " ذات مساء مهدد بالعشق: سیرتا "ویظهر وصف المكان في قصیدة 

  )ایرتَ سِ (ها قتْ لَ ي عَ التِ  وْر سُ الجُ "     

  تكلِ فَ إسْ ي بِ نِ تْ طَ قَ ي أسْ ي التِ اوِ هَ المَ ي بِ بِ لْ قَ بِ      

  ينِ تْ رَ ثَ ي نَ ال التِ مَ لرِ اي ، بِ وِ مَ الدَ     

  رثِ دَ أنْ  يْ یك كَ فَ كَ ارا بِ ثَ نَ     

  ". امً وْ یه یَ ر التَ ثِ دَ ا انْ مَ لَ ثْ مِ     

                                                           
 .43ص  نادیة نواصر ، زمن بال ذاكرة ، (1)

  . 17، ص نفسه  المصدر ) (2
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، حیث وصفت " نادیة نواصر"في حیاة الشاعرة  اأساسی او عنصر  ایعتبر المكان جزء   

 مدینة سیرتا و هي على یقین أنها لن تغیب عن ذاكرتها بالرغم من أن قلبها معلق بها

 ن استنطاق مكان سیرتا و كأنه خاصة بجسورها الشامخة ، فهنا جسدت وصفا مكنها م

  . حقیقي من خالل قولها سیرتا مكان مهدد بالعشق

  :  )1(لقولها" أسلمت للریح قلبي"أما قصیدة  

  اینَ حِ  جْ هُ وَ التَ نا بِ لُ لِ جَ ي تٌ ي التِ اسِ مَ ألَ لِ "    

   اتْ یَ رَ كْ أ الذِ فَ رْ ى مَ لَ ا عَ رحً جُ  حُ تَ فْ تَ  وَ    

  وانْ الهَ  وبَ صَ  دُ تَ مْ تَ  وفَ ي سَ ور التِ سُ لجُ لِ    

  يلبِ قَ  یحِ للرِ  تُ لمْ سْ أَ :  لتُ قُ    

  رابْ تِ اإلغْ  الةِ ي حَ فِ  تُ نْ قَ یْ أَ  وَ    

  ".ي وبِ صَ  رُ افِ سَ تُ ..  أنكَ بِ   

تشعر الشاعرة بالحزن و األسى و هي تصف المكان الذي دق قلبها له و أصبح     

و هي في كل حالة اغتراب تحس بـأن الطرف اآلخر یسافر معها في  مركزا للذكریات ،

هذا المكان الذي ولد لها عاطفة الحزن و الكآبة اتجاهه ، فأصبحت ذلیلة الریح التي 

تأتیها من أي جهة ، فهنا أمعنت الوصف لهذا المكان الذي أصبح من ذاتها لقولها بأنك 

استراتیجي تستطیع من خالله ترجمة  أي أن هذا المكان حل موقع ؛تسافر صوبي .. 

  .   أحاسیسها 

فقد ، فمن خالل ما سبق التطرق له من وصف المكان في الدیوان الذي بین أیدینا       

ألنها عاشت تلك اللحظة ، مما أدى بها إلى تصویرها ، جسدت لنا الشاعرة أماكن حقیقیة 

  .    ألنها أصبحت خالدة في ذاكرتها 

                                                           
  .26نادیة نواصر ، زمن بال ذاكرة ،ص   )  (1
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  :نوصـــف اإلنســا -  ب

یعتبر الشعر إبداع إنساني یتصف بقوة النفاذ إلى جوهر الحیاة، وجوهر اإلنسان 

مثلما یتصف بقوة النفاذ إلى متلقیه، والقدرة على تغییرهم، وهو الفن الوحید والشكل 

  .التعبیري اإلنساني الذي یشبه السحر

اإلنسانیة  والشعر في اهتماماته یدور في فلك المعتمد لإلنسان، بحیث تكون التجربة

  .)1(هي موضوع الشعر بأسره ولهذا فإن غایته یجب أن تكون أیضا اإلنسانیة جمعاء

وقد عني العرب باإلنسان عنایة مألت جوانب حیاتهم، فوصفوه من الناحیة  

  )2(.الظاهریة وصفا دقیقا، ووصفوه من الناحیة الداخلیة النفسیة وصفا عمیقا

نبین مختلفین من وصف اإلنسان، فهنا تمیزت إال أننا في بحثنا هذا سوف نطرق جا

بنقل اإلنسان ووصفه من جانب الذات فوصفت نفسها " نادیة نواصر"الشاعرة اإلبداعیة 

بتلك المرأة الكئیبة والحزینة لفراق شریكها، أما الوصف الثاني فكان لنصفها الثاني وهو 

بین أیدینا أن الشاعرة اآلخر بوصف مالمحه وعواطفه اتجاهها، ونجد في الدیوان الذي 

  :)3(فتقول" كلماتك أغلى كنوز األرض"تصف لنا ذاتها وهذا في قصیدة 

  يامِ یَ ج أسِ وْ ظ عَ قِ تیْ اسْ فَ "

  يانِ حَ یْ رَ ي وَ دِ رْ ل وَ ایِ مَ وتَ 

  يلبِ وة قَ شْ ن نَ ى مِ نَ غَ تَ وَ 

  "يامِ أیَ ر بِ مْ العُ  یعَ بِ رَ 

                                                           
، دار المطبوعات "تطبیقیة في الشعر الواقعي والحداثي دراسة نقدیة"كامیلیا عبد الفتاح، إشكالیات الوجود اإلنساني  (1)

 .6، ص 2008الجامعیة، اإلسكندریة، دط، 
 ،1983، 1محمد بن لطفي الصباغ، فن الوصف في مدرسته عبید الشعر، المكتب اإلسالمي، بیروت، دمشق، ط (2)

 .39ص 
 .14نادیة نواصر، زمن بال ذاكرة، ص  (3)
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ا ملك قلبها من ، وممشاعرهاوصف لذاتها من خالل وصف  فهنا الشاعرة قدمت لنا

، فتحركت عاطفتها لذلك الشخص الذي سكن ربیع عمرها )نشوة(كلمة  بإعطائناسعادة 

فقابلته بأحاسیس فیاضة ووصفته بأنه أغلى كنز عندها، فهنا جسدت لنا الشاعرة من 

خالل هذه األسطر شعریة الوصف في رصد ذاتها فوصفتها بصورة جمالیة تعبیریة 

فوصفت طرفها اآلخر  س القراء لها ،لذاتها لتؤثر في نفو وكانت من خاللها تأكید 

  .بالعوسج والورد والریحان وتطلب منه أن یستیقظ فهو بمثابة ربیع أیامها

  :)1(ذاتها كاآلتي عن وصف" !.كن مالذي في زمن المنفى"وأیضا تقول في قصیدة 

  ةربَ الغُ لة بِ لَ جَ مُ  فُ أقِ "

  ..ىفَ نْ ح المَ ائِ روَ ة بِ ِبقَ اعَ 

  یلزِ ن الهَ مَ ب الزَ اهِ یَ غَ ة بِ ر ثِ دَ مُ 

  دعِ وْ مَ ال َ بِ  نْ مَ ات الزَ اءَ رَ عَ  دُ ابِ كَ أُ 

  ."اكرَ كْ ذِ  قُ رُ بْ تَ  ینَ حِ وَ 

تعبر عن نفسها من خالل مكوثها ببلد المنفى حیث وصفت " نادیة نواصر"

أحاسیسها وهي مغتربة، وتحن لذلك الشخص الذي سكن كیانها وترید أن تشم عطره وتحن 

   .یناها تبرق في تلك اللحظات وبمجرد أیضا أن تتفكر ذاكراهأیضا لذكراه، وع

  :)2(" ذات مساء مهدد بالعشق: سیرتا "و المثال اآلتي في قصیدة  

  ي وحِ ئ رُ واطِ ي شَ فِ  ةٌ جَ رَ .. ا هَ  تُ لْ قُ "    

   قْ مُ ي العُ فِ  تُ نْ لَ عْ ، أَ  تْ دَ دَ بَ تَ     

  يقِ شْ عِ  رةَ وْ ثَ    

                                                           
 .43، ص السابق مصدر ال(1)
  .18نادیة نواصر ، زمن بال ذاكرة ، ص  ) (2
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  ، یهْ ي التِ نِ دَ ابَ كَ  وَ    

  يقِ وْ شَ  تُ نْ یَ اعَ   

  ".اتْ ضَ بَ ى النَ دَ ن صَ ع مِ مَ سْ ى مَ لَ عَ   

تنقل الشاعرة هنا عواطف صادقة مست ذاتها و روحها مما أدى بها إلى وصفها 

حیث كانت تسمع نبضاتها التي كادت أن تتوقف بسبب الشوق الذي أدى بها إلى التعبیر 

  .              عن نفسها بلغة شعریة وصفیة 

لوصف الثاني من وصف اإلنسان أال وهو وصف اآلخر، بحیث أن بالنسبة ل أما

لم تصف ذاتها فقط، بل نظرت إلى اآلخر بصورة جمالیة وصفیة " نادیة نواصر"الشاعرة 

في نقل مظاهر الطرف اآلخر الذي یعتبر جزء من وجودها على وجه األرض، ففي هذا 

  :)1("ه كاألتيتقول عن" ،وللموج احتجاجللبحر موسیقى"المقطع من قصیدة 

  

  یفْ رِ الخَ  اءُ مَ سَ  هِ رت بِ طَ ا أمْ ضً بْ نَ  كَ تُ نْ ایَ عَ وَ "

   ةِ ظَ حْ ي اللَ الِ عَ أَ  نْ ا مِ اذً ذَ رَ  طَ اقَ سَ تَ فَ 

  وحْ الرُ  نْ زَ ن مِ لة مِ لِ سَ تَ یة، المُ ادِ مَ الرَ  ةُ ظَ حْ اللَ 

  ایعً بِ یمي رَ اسِ وَ مَ  بُ لِ قَ ي یُ ا الذِ یَ 

  ."انحَ یْ الرَ ج وَ سَ وْ العَ وَ  قِ ائِ قَ الشَ  رَ جْ فَ  غَ بزَ یْ یَ لِ 

بطرفها اآلخر فأمدته بوصف كاف له " نادیة نواصر"فهذه األبیات الخمسة مألتنا  

وكیف نبض قلبها لكالمه، وبكت عیناها له فهو قلب حیاتها وكأنها تعیش لفصل واحد 

فجرها ویطلق كالما جذابا لطرفها اآلخر، فكان هذا الوصف حقیقي  یبزغوهو الربیع ف

  .أرادت أن تثبت كل ما یخالج الطرف اآلخر بصورة فنیةبالنسبة لها ألنها 

                                                           
1
   .31المصدر السابق، ص   )(
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  :)1(تقول كذلك" وحیدین كنا، وكان الخریف"أما المقطع الثاني من قصیدة 

  هُ الَ حَ رِ  یفُ رِ الخَ  طَ حَ وَ "

  رمُ ئ العُ افِ رَ ى مَ لَ عَ 

  اهْ تَ لَ قْ یة مُ ادِ مَ رَ 

  ..اامً مَ تَ  زنِ الحُ كَ . . انا كَ ینً زِ حَ 

  ْر اآلخَ  وَ ا هُ ینً زِ حَ  هُ اذَ ذَ رَ  انَ كَ وَ 

  ."یقْ رِ الطَ  ةِ عَ ارِ ى قَ لَ عَ  یبُ رِ الغَ  َس لَ جَ 

لیست في حالتها الطبیعیة، فهنا " نادیة نواصر"تتمثل هذه األبیات في أن الشاعرة 

تعیش حالة حزن وبكاء لفقدان طرفها اآلخر، وكأنها تقول مللت الحیاة وأنت بعید، فهي 

ان خریفها حزینا وكأنها ترید أن یعود ترید أن تقابله لیذهب الحزن من عینیها، فهنا ك

   .ربیعها بالسعادة

  :  )2(" خارج المعنى"أما المقطع األخیر نجده في قصیدة 

  ةرَ دَّ قَ المُ  رِ مْ ة العُ طَ رْ وَ  یكَ مِ سَ أُ         

  ..ى رَ بْ الكُ  ةُ امَ الطَّ .. ة ثَ ارِ الكَ         

  ى فَ نْ ن المَ مَ ي زَ فِ  الذَ المَ  یكَ مِ سَ أُ         

  یحْ سِ الكَ  نْ مَ الزَ  ةِ ضَ بْ ن قَ مِ  وبْ رُ الهُ        

  طْ حَ ول القَ صُ ي فُ ل فِ زَ نَ وح المُ الرُ  اءَ مَ        

  ". افْ فَ الجَ  وَ      

                                                           
 .33، ص صدر السابق الم (1)
  .68نادیة نواصر ، زمن بال ذاكرة ، ص )(2
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الطرف اآلخر إنسان یسبب لها المشاكل ، فوصفته كأنه "  نادیة نواصر"تعتبر 

شخص في المنفى و كذلك یشبه فصل من فصول الجفاف ، فهذا تعبیر صادق اتجاهه 

  .  ها تحمل في ذاتها مشاعر أدت بها إلى هذا الوصف الشعري الجمالي ألن

دائما یحمل في طیاته كل من وصف  الحقیقي وفي األخیر نستنتج بأن الوصف

المكان ووصف اإلنسان، فكیف جسدتها الشاعرة في قصائدها؟ فوصف المكان كان له 

وصف اإلنسان فكان نصیب كبیر حیث قدمت له شرح مفصل وحقیقي بعدة جوانب، أما 

ذو وجهین بوصف لألنا كاألحاسیس التي عاشتها الشاعرة مع نفسها من حزن وكآبة، 

والوجه الثاني وهو وصف األخر فوصفت لنا الشاعرة بما تمیز طرفها اآلخر وما كانت 

تكن له من محبة ومشاعر خالصة، فاالستنتاج العام هنا أن أي قصیدة یكون لها وصف 

ن وصف المكان ووصف اإلنسان؛ أي أن هناك عالقة تكاملیة بینهما حقیقي بمزج كل م

  .ویعطیان للقصیدة نبرة جمالیة عند أي قارئ

 

  

  :الوصــف المعنــوي -3

تعتبر محاولة المبدع وصف المحسوسات من حوله أرقى مراحل الوصف ففیها 

ره، ویتخذ یتخطى الشاعر حدود الظاهرة الحسیة، فینتقل إلى نفسه، أو ضمیره، أو شعو 

وكذلك هذا  ،)1(منها موضوعا جدیدا أرقى من الوصف النقلي والمادي على حد سواء

الوصف یكمن في وصف األحاسیس أي في وصف الشاعرة ألحاسیسها ومشاعرها التي 

  .تجوب في عوالم ذاتها

                                                           
هبة إبراهیم  منصور اللبدي، الوصف في شعر الملك األندلسي یوسف الثالث، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قسم  (1)

 .16، ص 2012ائل أبو صالح، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، و : األدب العربي، إشراف
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  :وصف األحاسیـــس - أ

، وكانت األحاسیس هي واحدة الحاسة، وهي القدرة التي تدرك بها األعراض الحسیة

ة من السمع والبصر وغیرهما من األعضاء إدراك األعضاء الخارجیة والمشاهدات ایالغ

الحسیة فتكتمل معرفته بما یدور حوله، والحس نابع من المشاعر سمیت في بدایة عهدها 

لمشاعر الخمس الحواس وهي اللمس والذوق والشم والسمع ل ویقال" بمشاعر اإلنسان"

  .)1(والبصر

یضا هي صلة الوصل بین اإلنسان وما یحیط به فكل حاسة تنقل من والحواس أ

فسنعرض بعدها  .)2(الواقع خاصة معینة، والشعر بصورة عامة هو تجسید لتلك األحاسیس

، وكیف تظهر من خالل شعریة "نادیة نواصر"وصف األحاسیس التي أحستها الشاعرة 

عفویة، ویلیها عدة أمثلة  الوصف، باعتبار الوصف هو الذي یمكن أن یجسدها بصورة

" قیدني"لوصف أحاسیس الشاعرة من خالل دیوانها، فالنموذج األول یكمن في قصیدة 

  :)3(تقول

  یةعِ بَ التَ  لیكَ إِ  تُ نْ لَ عْ أَ "

  يرِ دْ ي صَ فِ  یحَ الرِ  مِ غْ رُ بِ فَ 

  يرِ مْ ي عُ ، فِ وحْ الرُ  ابِ ي غَ فِ 

  ".ارً دَ قَ  كَ تُ نْ لَ عْ أَ 

                                                           
ینظر، محمد كشاش، اللغة والحواس رؤیة في التواصل والتعبیر بالعالمات غیر اللسانیة، المكتبة العصریة، صیدا  (1)

 .29، ص 2001، 1بیروت، ط
، 2003اب، طرابلس، لبنان، دط، ، الحواسیة في األشعار األندلسیة، المؤسسة الحدیثة للكتید یوسف محمد ع (2)

 .7ص
 .9نادیة نواصر، زمن بال ذاكرة، ص  (3)
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 یسحاسأنفسها بأحاسیس تملك حیاتها كل" نادیة نواصر" همسفي هذه األشطر ت

هي ترید طرفها اآلخر بأن یكون أمامها لتلمسه ویكون واقعا معاشا، وفي فاللمس هنا، 

  .نفس الوقت كانت أحاسیسها حزینة وهادئة، ربما ألن القدر لم یشأ بأن تالقي نصیبها

  :)1(أما النموذج الثاني فنجده في نفس القصیدة حیث تقول

  يدنِ قیَ ي، فَ فِ صْ نِ  كَ نَ ِألَ وَ "

  ئاطِ شَ  الَ  ، كَ ونَ دُ  لَ احِ سَ  الَ 

  يونِ ي كَ رق فِ شْ تَ  َس مْ شَ  الَ 

  . "يرِ حْ ى بَ و علَ فُ طْ د یَ بَ زَ  الَ 

تصف أحاسیسها بأن تلمس طرفها اآلخر بیدها، ألنه " نادیة نواصر"وهنا أیضا نجد 

نك أي شيء یا نصفها الثاني فهي ترید أن یقیدها بیدیه وكأنها تقول أن لك ولن یحدني ع

  . مرآة روحي

تقول " وحیدین كنا، وكان الخریف"ونلتمس أیضا في دیواننا نموذج آخر من قصیدة 

  :)2(الشاعرة

  ىؤَ اع الرُ سَ ا اتِ ینَ م فِ لِ لمْ یف یُ رِ الخَ  انَ كَ ا، وَ نَ كُ "

  ىدَ عاد المَ تِ ینا ابْ فِ  دُ دِ حَ یُ 

  ةدیسَ اك، قِ ؤیَ ي، رُ یاَ ؤْ رُ وَ 

  ." . .وْر صُ ها للعُ قَ شْ عِ  تْ سَ رَ كَ 

  

                                                           
 .ص نالمصدر نفسه ،  (1)
 . 34المصدر السابق ، ص (2)
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وهي العین، ألنها تعیش حالة فراق شدید  أخرى یسحاسأفهنا الشاعرة استعملت 

وترید أن ترى طرفها آخر، فمن خالل هذا الوصف التي اعتمدت علیه الشاعرة علمنا بأن 

العین كان لها دور كبیر وفعال في توصیل حقیقة كانت غامضة بالنسبة لنا فهنا أرادت 

أما المقطع الشعري األخیر من .  تفاعل معها في نفس الوقتأن تشاركنا حالتها وأن ن

  :   )1(حیث تقول " صباح المحبة"وصف األحاسیس فیتجسد في قصیدة 

   اكْ دَ ي یَ نِ تْ عَ زَ ا وَ ومَ "  

  ي نِ تْ قَ رَ ا فَ مَ ي ، وَ نِ تْ مَ لَ مْ ا لَ مَ وَ            

  یك دَ اعِ ى سَ لَ عَ           

  ينِ أَ بِ  تُ رْ عَ شَ           

  ".ادً قْ عِ  تُ عْ یَ ضَ          

  

أحاسیسها فأصبحت بمثابة إنسان " نادیة نواصر"من خالل هذه األسطر الشعریة تصف 

یعیش حیاة  فراغ ، حیث اعتبرت حاسة الید حاسة شدیدة االلتصاق بالشاعرة لوالها ال 

تستطیع أن تعیش، فهنا تثبت لنا مشاعر الحنان و االشتیاق إذا لم تلملمها یدا طرفها 

ر بحیث تشعر أنها ضیعت عمرا بكامله، فكان هذا الوصف من طرف الشاعرة لتؤكد اآلخ

  .  هذه األحاسیس بصورة فنیة شعریة

                                                           
  .6، صنادیة نواصر ، زمن بال ذاكرة  ) (1
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تظهر بشكل جلي وواضح في جل قصائد " زمن بال ذاكرة"و األحاسیس في دیوان    

  :)1("عیناك سیدتي"الشاعرة ، ونذكر منها في قصیدة 

  يدتِ یِ سَ  ناكِ یْ عَ "         

  جِ هْ الوَ  نَ ي مِ بِ رِ تَ اقْ  أالَ          

  يجلِ خَ  كِ ارُ طَ أمْ ى تَ ى مَ إلَ         

  رقة البَ ضَ مْ وَ ي بِ قِ ثِ تَ  الَ وَ        

    دْ عَ الرَ  بةِ رْ ضَ  وَ        

  يینِ رِ غْ تُ  یناكَ عَ       

   ".ينِ عُ مَ جْ یَ ي فَ رِ سْ ى یَ وَ الهَ  عَ مَ  تیارُ  یناكَ عَ      

  

إلى المرأة وذلك أحاسیسها " نادیة نواصر" في هذه األبیات تجسد كذلك الشاعرة   

لعین ، فالعین جزء مهم في ذاتیة اإلنسان ال بَد منها ، ولقد وصفت لنا هذه باستعمالها ل

العین وهي ملتصقة بالمرأة بصفة خاصة ، وهي تطلب منها أن تكون امرأة بمعنى الكلمة 

ذه الحالة لهذا اسقطتها على و أن تكون قویة اتجاه أي تیار ، فهنا كانت الشاعرة تحس به

نقل لنا الحالة الشعوریة و النفسیة التي تعیشها و تطلب من النساء أن یكونوا تأي امرأة ل

  .مثلها

                                                           
 15نادیة نواصر، زمن بال ذاكرة، ص  (1)
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حیث تصرح بكل " إعالنات إلى رجل أحببته "أما المقطع اآلتي فیظهر في قصیدة 

  : )1(حواسها تقول

  يلبِ قَ  الْ غَ دْ أَ  نْ ا عَ یدً عِ بَ  ْض كُ رْ أُ .. اءْ جَ الرَ "   

  را آخِ بً طْ ي عُ فِ ضْ تُ  ى الَ تَ حَ    

  ةالَ الضَ  وحْ یر الرُّ افِ صَ حة عَ نِ جْ ى َألَ عَ    

  ةحَ افِ ي الطَ تِ دَ رِ وْ ون أَ یُ قأ عُ فْ تَ  ى الَ تَ حَ  وَ    

  .. یقْ رِ البَ بِ    

  كَ تَ نَ مِ زْ ى أَ شَ خْ ي أَ نِ إنَ فَ   

  " .ةرَ اكِ ذَ  الَ ر بِ مُ العُ  ةِ احَ ي بَ ة فِ ضَ اكِ الرَ   

تشكو لنا الشاعرة حالتها المأساویة عن الرجل الذي أحَبته ، فهي في هذه األبیات  

تطلب منه أن یبتعد عن حیاتها و هذا من خالل استعمال لفظة الرجاء ، ألن أحاسیسها 

أصبحت في حالة كره و ألم ، وفي نفس الوقت تخاف من هذا االقتراب ألنه بمثابة عطب 

العین وطلبها لطرفها اآلخر أن  خالل  األحاسیس وصفا دقیقا منلحیاتها، فوصفت هذه 

یذهب إلى مكان بعید لكي ال تراه العیون ، فالعین هنا حاسة قویة المست عدة جوانب 

من حیاة الشاعرة لهذا قَدمت لها الوصف الجمالي ، فالعیون بالنسبة  لها أحاسیس التفاؤل 

سقاط هذا الوصف الفني ، فمزجتها باألوردة التي تمنح الحیاة  في هذه الدنیا ، من خالل إ

                                                           
 .47_46ص ص ، المصدر السابق  (1)
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فهي نقلت هذه الصورة بطریقة شعریة تعبیریة ، وكأَن القارئ یراها بصورة حقیقیة  فهذه 

  . األحاسیس قد مَست الشاعرة  ، مما أدى بها إلى البوح بما تشعر به و تراه 

  :)1(قد برزت فیها األحاسیس لقولها" كلماتك أغلى كنوز األرض"أما قصیدة   

  يینِ مِ رْ تَ  ْص اقِ الرَ  طْ الشَ ي فِ "     

  قرَ غْ أَ  ةِ وَ شْ ي النَ ي فِ دِ حْ وَ لِ وَ      

  ..ي ینِ جِ نَ تُ  وةِ لْ الحُ  كَ داَ یَ  وَ      

  ْر مَ المَ  دِ اعَ وَ ى سَ لَ عَ      

  ها سُ مِ هْ تَ  ینَ حِ  كَ اتُ مَ لِ كَ      

  ".اتْ یمَ الغَ  نَ وْ ي لَ ینِ سِ نْ تُ     

  

 أحاسیس أخرى أال وهي عري تستعمل في هذا المقطع الش" نادیة نواصر"الشاعرة  

الید ، ألنها تعیش حالة  فراق ، فأحاسیس الشاعرة تتراوح بین االقتراب و االبتعاد ، لهذا 

لجأت إلى الید باعتبارها حاسة ثانیة بالنسبة لها فوصفتها بأنها حاسة تمكنها من النجاة 

الحاسة ، فنقلت  على سواعد الممر ، فحیاة الشاعرة كادت أن تكون بمثابة یئس دون هذه

  .لنا مشاعر الفرح عندما تسمع بعض الكلمات تنسیها كل أحاسیس الحزن التي تمر بها 

  :)2(أحاسیس أیضا و هذا لقولها" یا وطني الموعود باألمطار"و نجد في قصیدة   

                                                           
 .13، ص المصدر السابق (1)
 .24، ص مصدر السابق ال(2)
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  ى ،ي علَ كِ بْ ى نَ تَ ى مَ إلَ "      

  !؟نا ائِ سَ ن نِ ى مِ قَ بَ ا تَ مَ  ورِ دُ صُ       

  ؟نا الِ فَ ن أطْ مِ       

  ، الْ جَ الرِ  عَ جَ رْ یَ  ر أنْ ظِ تَ نْ ى نَ تَ ى مَ إلَ     

   امْ سَ الوِ  وَ  رعِ لدَ باِ     

  ؟؟؟الْ تَ القِ  ةِ احَ ن سَ مِ    

  " . امْ عَ  فَ ا ألْ ینَ كَ بَ    

فهنا تصف الشاعرة أحاسیس النساء التي لم تجف عیونها من كثرة البكاء بسبب   

عمر من طرف المستعمر ، فلم یترك في الواقع الذي یمر به الوطن العربي الذي ٌأست

الهموم و النفس ضیق و وسیلة تنفیس عن ، نفوسهم سوى البكاء الذي أصبح مصدرا 

فهذا الوصف الفني جسد لنا أحاسیس النساء و الرجال و ، بسبب الحرب و القتال 

الذي أصبح بمثابة ، وهم في نفس الوقت یتساءلون متى ینقضي هذا البكاء ، األطفال 

هم في أمل أن تعود الفرحة لعیون األبریاء ، فهنا و إال أنه یهطل كل یوم ، و  مطر

  .األحاسیس جد حزینة وهادئة 

استعملت في الوصف المعنوي " نادیة نواصر"و في األخیر نستنتج أن الشاعرة   

وصف األحاسیس و المتمثلة في حاستین و هما العین و الید و كانت لكل منهما مشاعر 

جاه في ذاتها ، فحاسة العین كانت بمثابة رؤیة وصفیة لكل ما هو داخلي  وعواطف ات

وخارجي ، فحواسها كانت منبثقة من كوامن ذاتیة ، لهذا كانت الرؤیة مركز شعورها بما 
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یحدث حولها ، فمن خالل هذه األحاسیس تستطیع إفراغ شحنات داخلیة تكاد أن تكون 

فهي تبحث عنه في ، واحد  وهو طرفها اآلخر ءلشيالید فكانت  أحاسیسأما . جد قاسیة 

أي مكان ، وتعتبر غیابه غیاب الروح و الذاكرة معا ، لهذا اعتمدت على أداة الوصف 

نقل لنا حواسها الشعوریة التي تكاد أن تكون غامضة لوال هذا الوصف أن تلتستطیع 

  .        الجمالي الذي طغى على هذه القصائد الشعریة 
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بعد ما تطرقنا في الفصل األول إلى مظاهر الوصف الشعري وأدواته الفنية في  
 خصص الحديث عنأن نفي هذا الموضع من البحث الديوان بشتى أنواعها، أردنا أيضا 
شعرية الوصف، ففي آليات التركيب اللغوي فإننا  فياآلليات اللغوية والفنية المعتمدة 

، والجمل بيعة األلفاظ التي تحمل الصبغة الوصفية و ما هي طباب األسماء إلى سنطرق 
 .يهشعرية واالنزياح بمستويأما آليات التركيب الفني فتشمل الصورة ال

 
 آليـــات التركيـــب اللغــوي: -1

 :  األسمـــاء -أ
يدل على معنى غير مقترن  «تحمل األلفاظ في سياق التوظيف محموال ثابتا

، الفنية إال ما يمكن أن يساند ذلك اللفظ لفظا آخر و بهذا ال ترتسم أبعاده  (1).»بزمن
المساعد الذي يمد ر األسماء المضافة من آليات التركيب اللغوي اتبومن هذا يمكن اع

الشاعرة الجزائرية ت لجأالمبدع بالقدرة على إتمام تصوره لحركية المشهد الصوري و قد 
ننا سوف نعرض هذه األسماء ، و إلى هذه اآللية  "نادية نواصر" في ديوانها الشعري ا 

لنوضح من خاللهما كيف تظهر شعرية الوصف في المقاطع ، المضافة من خالل مثالين 
 الشعرية.

تقول  "!الحق؟فالمثال األول نجده في قصيدة "هل تقوى الكاهنة على برابرة 
 :(2)الشاعرة

 ،ق  ال  ة أخ  اب  ت  الك   و: إن  ح  "ص  
 د  ميال  ال  ة   ق  ه  ا ش  ن  ل  ، ف  ف  ق  و  م   ب  ات  الك  و  

                                                           
 .9عزيز خليل محمود، المفضل في النحو واإلعراب، دار نوميديا للنشر واإلشهار، قسنطينة، دط، دت، ص  )1(
 .62 ، 61نادية نواصر، زمن بال ذاكرة، ص ص  )2(
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 ج  ار  خ   ق  ب  ن  ل  و   ض  ك  بار الر  م غ  ه  ل  و   ن  إذ  
 راق  ت  ح  اإل  ة تع  م   ع  ي  ض  ن   ى ال  ت  ة ح  ب  ع  الل  
 .."ق  ل  الخ   ة  لذ  و  

وهي في الغربة إلى ، وفي هذا المقطع الشعري تشكو الشاعرة حنينا إلى بلدها 
ونعبر عن أفكارنا  ، لنكتب  صديقها "عبد الحميد شكيل"، وكأنها تقول له حان الوقت

فاستخدمت ، ألن الغربة تتركنا نشتاق إليه ، ونكتب عن بلدنا الذي لطالما نود أن نعود له 
و ال  تعلقها واشتياقها لوطنها العزيز لىالشاعرة في هذه األبيات األسماء المضافة لتؤكد ع

( من محمول حتراقاإلمتعة ، غبار الركض ،  شهقة الميالديمكن ان نزيد على ما تقدمه )
 .داللي بارز و مشمول حيوي حركي لمشهد األحاسيس الماثل أمامنا 

وكذلك تتجسد األسماء المضافة في المثال اآلتي من قصيدة "خارج المعنى" حيث 
 (1)تقول "نادية نواصر":
 لاخ  ي الد  ف   ار  ح  ب  اإل   يك  م  "أس  
 ىن  ع  ج الم  ار  ى خ  د إل  ت  م  ج الم  ه  و  الت  
 ورع  الش   د  ه  ي ص  ل ف  غ  و الم  
 .".ات  ان الذ  ص  ى أغ  ة عل  ور  س  ك  الم   ل  ال  الظ   يك  م  أس  

هنا الشاعرة تحن لوطنها وفي نفس الوطن تحن لطرفها اآلخر في بلد المنفى، 
فشبهت ابتعادها عن وطنها وربطته بانفصالها عن طرفها اآلخر، فحنين الوطن كان 

ذكرياتها في بلد المنفى ، وكأن هذه الذكريات تنسيها  كذلك حنينا واشتياقا لشريكها لتتذكر
مرارة المنفى  لىمرارة الغربة، وفي نفس الوقت استعملت الشاعرة األسماء المضافة لتؤكد ع

 وهي تتذكر طرفها اآلخر وهي أيضا في ديار الغربة.
                                                           

 .68، ص السابق المصدر)1(
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 الجمــــل: -ب

يد في أية لغة من تعد الجملة في مفهومها العام الصورة اللفظية الصغرى للكالم المف
وتنقسم الجملة إلى جملة فعلية واسمية، فالجملة الفعلية هي الجملة المصدرة  (1)اللغات.

بفعل، أما الجملة االسمية فهي التي يتصدرها اسم، وقد نجد بعض النحويين أعادوا النظر 
ركنا من  العبرة في التصدر بكون الكلمةأن في تحديد الجملة الفعلية واالسمية، فذهبوا إلى 

أركان الجملة بالفعل ، أو أنها كانت في األصل ركنا من أركانها، وهكذا تكون الجملة 
االسمية هي المكونة من مبتدأ وخبر، أو كان أصله مبتدأ وخبر، والفعلية من فعل وفاعل 

 (2)أو مما كان أصله الفعل والفاعل.
التجسيد الوصفي للفعل في لمح نفإذا رجعنا إلى ديوان الشاعرة "نادية نواصر" فإننا 

أكثر من قصيدة ، وهذا يرجع أساسا إلى حالتها التي عاشتها من خالل جمالية الوصف 
الشعري ، إال أننا سوف نذكر نموذجين عن الجملة الفعلية، فالنموذج األول نجده في 

 :(3)حيث تقول"!للوطن الملقى في عرائه.. تعوي صفارات القلب قصيدة "
 ين  م  الز   دث  ان الح  وغ  ي ز  ة ف  ظ  ح  ل  ال ار  ط  ش  ن  "إل
 اين  ر ف  ه الم  يد  ش  ف ن  و  الخ   ف  ز  ع  .. لـ..)..( ي   لـ
 اص  ص  الر   م  ع  ط  ة ب  م  ه  ط  ي الم  ان  ألغ  ل  
 ب  ل  الق   ان  خ  د  ب  
 م  الد   ون  ل  وف ب  ار الخ  ه  ب  الن   ج  ه  و  ت  ل  ل  

                                                           
 .239، ص 2011، 1األسلوبية في الخطاب الشعري، عالم الكتب، األردن، ط بن يحي، السماتمحمد )1(
 ، ص 2007، 1ينظر، علي أبو المكارم، الجملة الفعلية، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر ، ط )2(
 .30 ، 29ص  
 .41نادية نواصر، زمن بال ذاكرة، ص  )3(
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 !و..ح  الص   ات  ار  ف  ي ص  و  ع  ت  
 !..ب  ل  الق   ات  ار  ف  ي ص  و  ع  ت  

 !ي..ع  الو   ات  ار  ف  ص  
 !!!ىن  ع  الم  ون و  الل   اق  ح  ي م  ة ف  غ  ل الل  م  د  ن  ت  
 "ض  ر  األ   اق  د  أح   ن  يم م  الغ   اق  ق  ش  ن  إل

ي تصف الشعوب العربية ه تضمنت هذه األبيات الحرقة عند "نادية نواصر" و
 بأي الحر ؛ وب وتناجدها، فهنا طغت الجمل الفعلية بمعنى استمرارية األحداث لهذه الشع

أي بلدة عربية فيكون هناك سفك للدماء وسقوط  ا احتلتفيها، فالشاعرة يحترق قلبها إذ
أرواح، وذلك يؤدي إلى كثرة األرامل وكأنها تقول لماذا هذه القسوة على شعوب لم تخلق 
لتعيش الدمار؟ فهنا نجد أن الجمل الفعلية تحتوي على كثرة الحركة وتعطي معنى أوضح 

 وجدنا بأن غالبية أشعار "نادية نواصر" تتصف بجمالية شعرها.لهذا 
 (1)" تقول:!أما النموذج الثاني من قصيدة "كن مالذي في زمن المنفى..

 ك  ق  ش  ر ع  ط  م  ب   لة  ل  ب  الم   وح  الر   ة  ب  ر  ى ت  عل   ك  م  اس  ب   ف  ت  ه  أ "و   
 يالد  وت والم  ة الم  ق  ه  ين ش  ا ب  م  و  
 ق،ائ  د  ح  و   وم،ر  ، ك   عر  ع ز  ل  ط  ي  

 ناب..وأع  
 ىش  ط  الع   وحالر   ود  د  س   يض  ف  ت  
 كم  باس   ف  ت  وأه   
 ى..ف  ن المن  ي زم  ي.. ف  الذ  ن م  ك  

 ."م  ر  ح  الم   رح  ن الف  م  ز  يك ف  الذ  م   ون  أك  وس  
                                                           

 .45 ، 44، ص صالسابقالمصدر  )1(
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هذه األبيات حملت في طياتها جمل فعلية، بحيث وصفت "نادية نواصر" حياتها في 
ي في زمن المنفى( وأهدتها إلى روح الروائي الكبير "حيدر بلد المنفى وهي تقول )كن مالذ

حيدر"، ولكن لم تعنيه بمعنى الكلمة؛ أي أنها كانت تصف طرفها اآلخر وتريد أن يكون 
سمه ومازالت تهتف به امعها تذكر كل ذكرياته التي لن تغيب عن وجدانها ، ألنها تهتف ب

 استمرارية هذا الفعل. يعنما ي
الجمل الفعلية التي طغت على الديوان الشعري، إال أن هناك أيضا  بعدما تكلمنا عن

 الجمل االسمية، فالشاعرة لم تتكلم عن نوع واحد فقط، ومن أمثلة الجمل االسمية تقول 
 (1)نادية نواصر" في قصيدة "للبحر موسيقى، وللموج احتجاج":"

 رح  يقى الب  وس  "وم  
 رآلخ  ق اش  لع  ر ل  ه اآلخ  ج  يات الو  ون  ف  م  وس  
 ه  ون  ن  ج  ب   ارب  ذا الض  ه  
 يدر  الو  ا ب  ن  وط  ت  س  م  
 اتفار  ة، وص  غ  ات الل  اج  ج  ت  م اح  غ  ر  
 ".يةو  د  ة الم  ظ  ح  الل  

وكأنها ؛ فهذه األبيات مليئة بالجمل االسمية فقابلتها الشاعرة بعواطفها وأحاسيسها 
ي أن هناك أ؛ احتجاج  ذوتقول حبك كان موسيقى اسمعها ، وعذاب حبك كان موج 

فترات تأتيها وتحن لعشقها بمواويل متغايرة ، تعزف موسيقاها على بحر هادئ، فنستنتج 
اسمية لتثبت  هنا أن مشاعرها ثابتة ، ولن تنتقل إلى ما بعد ذلك ، ولهذا استعملت جمال

 لنا أن مشاعرها كانت ثابتة في فترة ما.
 

                                                           
 .31نواصر، زمن بال ذاكرة ، ص  نادية)1(
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 (1)قول:وأيضا نجد الجمل االسمية في قصيدة "منفاي صمتي" ت
 ار!د  الج   لف  ن خ  وء م  ب  خ  ها الم  وت  "يا ص  
 ار!ن   ا و  ع  ور، يا وج  س  ك  تها الم  م  يا ص  

 اهج  ي د  ص ف  اق  ر  ات الم  لب  يل ج  الل  
 اي  ي أن  قوس ف  ي الط  ن  غ  راو  ا ت  وأن  
 يت  م  ص   فاي  ن  م  

 راباغت   فاي  ن  ت م  م  وص  
 .يف"ر  ية الخ  ب  ، وأق  ر  م  ة الع  ص  ي ق  راب  ت  والغ  

تضمنت هذه األبيات السبعة جمال اسمية ، حيث أبرزت الشاعرة حالتها وهي تعيش 
في بلد المنفى، وكيف كان صمتها مؤلما بالنسبة لها ، وصفت اشتياقها للكتابة من حرف 
وكلمة ، حيث عاشت هذه الفترة في وقت محدود ، ولم تستمر هذه الحكاية،  فعاشت حياة 

نها استرجعت ذكرياتها هناك ، فلهذا وصفت لنا حالها بؤس ودمار في بلد المنفى أل
 باستعمال جمل اسمية إلعطاء جمالية للقصيدة وجذب انتباه القارئ.

قد أعطت متسعا لعناصر التركيب اللغوي في اإليحاء ببعض الشاعرة  هكذا تكون
فاءه و قدمت فسحة من الحرية أللفاظها بالتنفس أيضا بما أرادت هي نفسها إخ، الداللة 

، فتميزت الجمل االسمية بثبوت حالة الشاعرة وتوقفها عن تذكر ما في بوحها الشعري 
مضى عليها أي أنها لن تمنح لنفسها فرصة لتعيش حالتها الحزينة، أما الجمل الفعلية 
فتميزت باستمرارية لعدة أحداث، وخاصة في زمن المنفى وكيف تذكرت طرفها اآلخر 

مخيلتي أيها الرجل، فنستنتج هنا أن هذين النوعين من الجمل وكأنها تقول لن تغيب عن 
  يعطيان جمالية ألي شعر، وفي نفس الوقت تجذب أي قارئ لها.

                                                           
 .21ص  ، السابقالمصدر )1(
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 آليات التركيب الفني :_ 2 

 

 :أ_الصورة الفنية

سوف نتطرق في بحثنا هذا إلى الصورة الشعرية التي كانت تعرف منذ القدم عند 
شاعر حينما ينطلق في عملية الكتابة فإنه يلجأ إلى بعض الشعراء "بالوصف"، ألن ال

الصورة ليستطيع من خاللها التعبير عن ذاته، ووصف أحاسيسه ليقترب إلى الجمالية من 
نزياحات ك تنوع االجهة والتركيب الفكري والعاطفي من جهة أخرى، ثم نعرض بعد ذل

حد على حدى، وماهية التركيبي والداللي، ولسوف نبين كل وانزياح وتشمل كل من اال
نزياحات في ديوانها الشعري "الصورة "نادية نواصر" من استعمال هذه االغاية الشاعرة 

هي قدرة األديب على جعل األلفاظ تعبر عن وجدانه وانفعاالته، وتنقل تجربته العاطفية 
 (1)للمتلقي بأسلوب فني مؤثر".

وصه فنبثق الذات من وتعد كذلك صورة الشاعر ذاته، فهو يطرحها من خالل نص
خالل الصورة، وتنبثق الصورة من خالل الذات الشاعرة. فالصورة وسيلة الشاعر للتجريب 
والتجديد، فقد يحدث الشاعر صدمة ودهشة للمتلقي في آن واحد من خالل صورة مبدعة. 
ألن الصورة أول ما يلفت عين القارئ وأذن المتلقي بخاصة حينما تكون الصورة جديدة 

 (2)ة.مبتكر 

                                                           
، 2010، 1عهود عبد الواحد العكيلي، الصورة الشعرية عند ذي الرمة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط(1)

 .26ص 
اإليمان للنشر ينظر، أحمد الصغير المراغي، الخطاب الشعري في السبعينات، دراسة فنية وداللية، دار العلم و (2)

 .266، 265، ص ص 2008، 1والتوزيع، دب، ط
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وارتبطت الصورة الشعرية دائما بموقف من الحياة، ودلت على خبرة الشاعر ونظراته 
الدقيقة إلى األمور، وأصبحت الصورة تنقل مشهدا حيا، كما تلخص خبرة وتجربة إنسانية 

ن ظلت حسية، فألن الصورة دائما ال مفر من أن تستخدم العناصر الحسية.  (1)وهي وا 

 (2)ي اآلتي:وتقول في المقطع الشعر 

 ي...بر  ر  ب الب  ه  الذ  "ب  

 ند  ه ع  يائ  ض  ي ب  د  قت  را ن  م  ا ق  ه  نا ل  ج  س  ن  

 اندم  ع   م أو  ل  ن الح  ير م  يج األخ  ز  اله  

 ناواح  يح أر  اب  ص  م   ل  ك   يح  ر الر  س  ك  ت  

 ".راء  ع  الش   ة  س  ى نك  يبا عل  رق   الم  الظ   ظل  ي  و  

لرذاذ األخير" نجد أن الشاعرة إستعملت من خالل هذه األبيات الشعرية من قصيدة "ا
مصدر )القمر( وهو من مصادر الصورة الشعرية،وذلك لتفاعل الشاعرة بالواقع المعاش، 
من خالل وصفها لـ )القمر( وكأنه من صنعها تقتدي بضيائه حينما تنطفئ مصابيح 

ور للظالم األرواح الذي هو مصدر للشعراء في ظل الظالم. وفي استعمالها للقمر يعتبر ن
الذي سكن داخلها؛ أي جسدت لنا من خالل  وصفها الخارجي بصورة شعرية متجددة 
وحية، لت ظهر لنا مالمح الحالة النفسية التي تعيشها، بحيث انزاحت عن ذاتها وجسدتها 

 بطريقة نص شعري جمالي بصورة طبيعية.

                                                           
 .82، ص 2002، 8عز الدين إسماعيل، األدب وفنونه دراسة ونقد، دار الفكر العربي، القاهرة، ط(1)
 .72نادية نواصر، زمن بال ذاكرة، ص (2)
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دب" إلى أن: ويذهب الدكتور "عز الدين إسماعيل" في كتابه "التفسير النفسي لأل
نتمائها إلى عالم جوهرها إلى عالم الفكرة أكثر من ا"الصورة الفنية تركيبة عقلية تنتمي في 

 (1)الواقع".

فالصورة األدبية إذن هي وجه من أوجه الداللة تنحصر أهميتها فيما تحدثه في  
ذاته،  معنى من المعاني من خالل ا لتأثير، إال أنها ال تغير من طبيعة الداللة في حد

 (2)لكنها تغير من طريقة عرضه وتجعله أكثر تأثيرا في نفسية المتلقي.

فمن خالل الصورة الشعرية فإن الشاعر يصف تجربته ويعبر عنها، بحيث تعتبر 
عملية بصرية تحليلية سريعة تقوم على التعداد، وتوجه انتباه اإلنسان إلى تفاصيل 

وذلك من خالل اعتماد الشاعر على نظرية متتابعة، فتثير كوامن أحاسيسه وأعماقها، 
 (3)الصنعة والخيال الوصفي.

ويقول كذلك "عز الدين إسماعيل" مرة أخرى عن الصورة الشعرية "بأنها ترتبط بكل 
ما يمكن استحضاره في الذهن من مرئيات، أي ما يمكن تمثله قائما في المكان، فالقصيدة 

ل هذه الصورة المكانية إلى جانب الصورة مجموعة من التوقيعات التي قد تشمل على مث
 (4)الحسية األخرى".

                                                           
 .58ص ، دت، 4عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي لألدب، دار غريب للطباعة، القاهرة، ط(1)
ينظر، عبد القادر عميش، شعرية الخطاب السردي، سردية الحيز، دار األلمعية للنشر والتوزيع، قسنطينة، الجزائر، (2)
 .31، ص 2011، 1ط
ينظر، نعيم الياقي، تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث، دراسة صفحات الدراسات والنشر، سورية، (3)

 .26، ص 2008دمشق، دط، 
، 1981، 3ز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهر الفنية والمعنوية، دار العودة، بيروت، طع(4)

 .141ص 
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ومن خالل هذه المفاهيم اآلنفة الذكر فإن مفهوم الصورة الشعرية في مجملها تدل 
على حالة واقعية يعيشها الشاعر، أو صورة في مخيلته يصفها بصورة محاكاة لذلك الواقع 

ألن الصورة الشعرية هي أداة ووسيلة  الخارجي من الرؤية البصرية إلى الرؤية الشعرية.
 فنية يعبر بها عن أفكار في مخيلته عجزت اللغة العادية عن إيصالها إلى المتلقي.

ففي الديوان الذي بين أيدينا "لنادية نواصر" فقد اعتمدت على الطبيعة بوصفها 
بينها لتجربتها من خالل التجارب اإلنسانية األخرى، لتعبر عن صورة خارجية للتفاعل 

 وبين الطبيعة بما فيها من جمالية لذاتية الشاعرة.

 (1)وتقول في المقطع الشعري اآلتي:

 ار ط  األم  ود ب  وع  ي الم  ن  ط  ا و  "ي  

 ؟!م  ي... ل  ل   ل  ؟! ق  م  ي... ل  ل   ل  ق  

 ؟!م  ي... ل  ل   ل  ق                 

 ار؟ط  ا األم  ه  د  ع  و   ت  لف  أخ   د  ق  

 ".ه  ت  ب  ت  ا ك  إذ   ر  ع  ي الش  ن  ق  ه  ر  ار، ي  ك  ي األف  ف  ت  خ  ت  

وطني الموعود  استطاعت الشاعرة من خالل هذا المقطع الشعري لقصيدة "يا
باألمطار" باستعمالها للوصف لكونه أداة تعبيرية عن الحالة الشعورية والنفسية، فجسدت 
ن ذلك على شكل صورة شعرية، وذلك في قولها )وطني الموعود باألمطار( فكأنها في مكا

الغربة، الستخدامها لفظة )األمطار( المستلهمة من الطبيعة ألنها تدل على الحياة والنماء 

                                                           
 .24نادية نواصر، زمن بال ذاكرة، ص (1)
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والخصوبة. فعبرت عن ذلك بصورة شعرية وصفية إبداعية، النسياقها مع الطبيعة لكونها 
مصدر لالنفعال والوصف الشعري، ولما لها من دور في صياغة صورها وأفكارها. وكانت 

أنها تخاطب الوطن الذي أخلفت وعده األمطار، ألن األمطار بالنسبة تتساءل وتتعجب وك
للشاعرة مصدر أساسي تستطيع من خالله الوصف والتعبير عن آالمها وأوجاعها لوطن 
أصبح بمثابة مطر يأتي ويذهب، وكذلك بمثابة ذكرى تختفي فيه األفكار التي ترسم من 

 باالنفعال الحسي اإلبداعي. خالله شعر وصفي جمالي ينبع بالعاطفة المشحونة
 
 

 االنزيــــاح ومستوياتـــه: -2
، ومن التعريفات اللغوية (l’écart)لقد وردت عدة تعريفات حول مصطلح االنزياح 

 زيحا وزيوحا نذكر تعريف ابن المنظور في كتابه لسان العرب إذ يقول: "زاح الشيء يزيح
لمألوف في السياق اللساني، إنه من وهو خرق ا " ،(1) زيحانا، وانزاح أي ذهب وتباعد"و 

ال الحسي الجماليات العالية، يستعير وظائف الحواس باختالف تحققاتها وتجعل من الد  
 (2)مغيبا ومستعينا بآخر مجاور له وبوظيفة مغايرة".

االنزياح هو مصطلح عسير الترجمة ألنه غير ثابت في متصوره لذلك لم يرض به و 
 واألسلوبية فوضعوا مصطلحات بديلة عنه.الكثير من رواد اللسانيات 

العربية  فظةولفظة االنزياح يمكن أن تصطلح عليها عبارة التجاوز، أو نحيي له الل
، أما من الناحية العملية  التي استعملها البالغيون في سياق محدد وهي عبارة العدول

                                                           
 .219، ص 1997، 1، دار صادر، بيروت، لبنان، ط3ابن المنظور، لسان العرب، )مادة زيح(، مج )1(
 ،المفارقة في عناوين الشاعر عثمان لوصيف، مجلة المخبر، جامعة محمد خيضر بسكرة سعادة لعلي، االنزياح و  )2(

 .143، ص 2009العدد الخامس، 
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أشكال تراكيبها  يعتبر األسلوبيون أنه كلما تصرف مستعمل اللغة في هياكل دالالتها أو
 (1).اإلنشائيةإلى السمة  اإلخباريةبما يخرج عن المألوف انتقل كالمه من السمة 

 
 االنزيـــاح التركيبـــي: -أ

 

عبارة البعض في بيتميز االنزياح التركيبي من خالل طريقة الربط بين الدوال بعضها 
لشعرية منها على نحو الواحدة أو في التركيب والفقرة. وتركيب العبارة األدبية عامة وا

 (2)خاص.
وتشير بعض الدراسات إلى وجود عالقة بين الشعرية واألسلوبية، بل إنها تجمع 

 ، ولعل االنزياح التركيبي السيما التقديم والتأخير هاتين القضيتين أحيانا في قناة واحدة
 (3)من المالمح األسلوبية المهمة التي تصب في باب الشعرية.

ح التركيبي بالسلسلة السياقية الخطية لإلشارات اللغوية ، عندما كما يتصل االنزيا
 (4)قواعد النظر والتركيب مثل االختالف في تركيب الكلمات. نتخرج ع

   تطرق إلى التقديم والتأخير والتكرارركز في الاالنزياح سوف نو من مظاهر 
ير الفوائد، جم أن التقديم والتأخير باب كث«القاهر الجرجاني: يقول عبدو ، والحذف

، ال يزال يفتر لك عن بعيده، ويفضي بك إلى  المحاسن، واسع التصرف بعيد الغاية
لطيفه، وال تزال ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه )...(. وأعلم أن تقديم 

                                                           
        ،2006، 5ينظر، عبد السالم المسدي، األسلوبية واألسلوب، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط )1(

 .125 -124ص ص 
، والتوزيع  رالمؤسسة الجامعية للدراسات والنشنظور الدراسات األسلوبية، مجد أحمد محمد ويس، االنزياح من م )2(

 .120، ص 2005، 1بيروت، لبنان، ط
 .53، فضاءات الشعرية دراسة نقدية في ديوان أمل دنقل، ص  سامح الرواشدة )3(
  2007، 1اعة، عمان، األردن، طر والتوزيع والطبشيوسف أبو العدوس، األسلوبية الرؤية والتطبيق، دار السميرة للن )4(

 .188ص 
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أنه على نية التأخير، وذلك في كل شيء أقررته مع  الشيء على وجهين: تقديم يقال
الذي كان عليه، وفي جنسه الذي كان فيه، كخبر المبتدأ إذا أقدمته،  التقديم على حكمه

...، وتقديم على بنية التأخير ولكن على أن لفاعل على المبتدأ والمفعول إذا قدمته على ا
عرابا غير إعرابه روتجعل له بابا غي ،تنقل الشيء عن حكم إلى حكم  (1).»بابه، وا 

لوطن الملقى في عرائه... تعوي صفارات ويظهر التقديم والتأخير في قصيدة "ا
 (2)تقول الشاعرة: "!القلب

 ةت  باغ  الم   ن  م  . لز  .ولج  ع الخ  بي  لر  "ل  
 ..ر  الم   قوط  لس  ل  
 ئ..فاج  يل الم  ح  لر  ل  
 !أةج  ف   ر  م  الع   اس  ر  ي أع  ظ  تش  ل  
 اب  ي  ة الغ  ح  رائ  ر ب  ط  ع  اء الم  س  لم  ل  
 ..ل  ات  ور الق  ض  ل الح  ظ  ل  
 .ة"ب  ار  اله   ح  ر  الف   ة  ظ  ح  ل  ل  

نستنتج من هذه األبيات حالة الشاعرة الكئيبة ، وهي تصف حالة الشعوب العربية 
من خالل التقديم  نعي المؤسفال ا، فحاولت تبليغنا بهذ وكيف أصبحت طعما ألي مستبد

لحق به األذى والتأخير لشبه الجملة ، وكيف بدا هذا العدو يستوطن أي بلد عربي ، في  
شاعة الفك للدماء، و من س موت كل يوم في صفوف األبرياء ومنع أية لحظة فرح مهما ا 

، فنالحظ من هذا التقديم والتأخير لشبه الجملة أعطى تركيبة ا كان ذلك الشيء بسيط  
 لقارئ لفهم أي موضوع وما بعده من أحداث.ل اوتشويق  وقعا لقصيدة اجملة 

                                                           
 .106عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، ص  )1(
 .39نادية نواصر، زمن بال ذاكرة، ص  )2(
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 (1)ر نجده في قصيدة "منفاي صمتي":أما المقطع الشعري الثاني للتقديم والتأخي
 اح  ب  الص   ف  س  "ن  
 يك  الد   ياح  ند ص  ع  

 احي  الص   وت  يا ص  
 يح  ر  ج   فاي  ن  م  
 راق  ت  إح   فاي  ن  م   ح  ر  ج  و  
 ."ت  ق  الو   ياق  ي س  ل ف  راج  الم   ار  ن  

إلطراء أذن المستمع لها ، وتؤكد لنا  الحالة التقديم والتأخير أو بأبرزت الشاعرة هنا 
؛ أي أنها تقدمه و تؤخره وهي متيقنة بأن هذا  هذا األمر يعنيها كثيرا وهو بعيد المنال بأن

، فطبقت هذا التقديم والتأخير في بلد أصال  لن يتحقق إال بعد سنين أواألمر لن يتحقق 
،  ة أمور وهي في الغربة تعرف بأن هذه األمور لن تتحقق بعدعد  على المنفى ، فأطلعتنا 
بيات جمالية وكلنا أذن صاغية لها من خالل التقديم والتأخير لبعض فطغت على األ

 األلفاظ في قولها )منفاي جرحي(، )وجرح منفاي احتراق(.
 
 التكـــــرار: ـ 2

أو  تنبيهيعد التكرار إعادة كلمة أو عبارة بلفظها ومعناها ، إما للتوكيد أو لزيادة ال
أو غيرها من غايات قد تفتح قناة التواصل ، ر كر للتهويل، أو التعظيم أو للتلذذ بذكر الم

 الشعوري بين المبدع  و المتلقي .  

                                                           
 .22، ص صدر السابقالم)1(
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على أنه: اإلتيان بعناصر متماثلة في  ةوقد ورد في معجم المصطلحات العربي
مواضع مختلفة من العمل الفني، والتكرار هو أساس اإليقاع بجميع صوره، فنجده في 

 (1)ا لنظرية القافية في الشعر.الموسيقى بطبيعة الحال كما نجده أساس
وللتكرار أنواع تعددت واختلفت عند البالغيين بتنوع مسمياته، من سجع وتقفية 

دور، وغيرها من المسميات البالغية التي تدل صوجناس، وترديد، ورد اإلعجاز على ال
 (2)، أو تضمن العبارة لفظا أو ألفاظا مكررة. على تضمن اللفظ حرفا أو حروفا مكررة

فتكرار الحرف هو تكرير حرف أو حرفين في كل لفظة من ألفاظ الكالم المنثور أو 
تقول  "!.مثال عنه في قصيدة "أنا أهواك يا رجال و (3)المنظوم، فينتقل حينئذ النطق به.

 (4)"نادية نواصر":
 يوق  ت   ن  ع  ي، و  ق  ش  ع   ن  ع  "و  
 يوع  ج   ن  ع  ي، و  ئ  م  ظ   ن  ع  و  
 يال  ح  ر  ت  ي، و  ر  ه  س   ن  ع  و  
 يو  ح  ص   ن  ع  ي، و  م  ي  غ   ن  ع  و  
 .ي"ار  ط  ، أم  ات  خ  ز   ن  ع  و  

تضمنت هذه األبيات الكثير من التكرار خاصة تكرار حرف "الواو" و "عن" و"ياء" 
كره في اللحظات ذمن هذا تكرار أنها تهوى هذا الرجل ودائما تت ةالقافية، فغرض الشاعر 

                                                           
 .13، ص 2010، 1، جمالية التكرار في الشعر السوري المعاصر، رند للطباعة والنشر، دب، ط عصام شرتح )1(
   ،2004، 1شور، التكرار في شعر محمود درويش، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طفهد ناصر عا )2(

 .25ص 
 .51المرجع نفسه، ص )3(
 .11نادية نواصر، زمن بال ذاكرة، ص  )4(
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ويق لقراءتها شار يعطي القصيدة طعما آخر من التالسعيدة والحزينة، فهذا النوع من التكر 
 وفهم معانيها.

أما تكرار الكلمة يعد من أبسط أنواع التكرار وأكثرها شيوعا، ويسمى أيضا التكرار 
وهو ما يمنح  (1)اللفظي ، ويكون اللفظ المكرر وثيق الصلة بالمعنى للسياق الذي يرد فيه.

التي د ، كما يمنح النغم والحركة اإليقاعية امتدادا للقصيدة في قالب انفعالي متصاع
ويظهر هذا النوع من التكرار في قصيدة "من أغلق  (2)ذان وتأنس لها النفس.تطرب لها األ

 (3)دوائر الحلم" حيث تقول:
 ات  اي  ه  الن   ن  أ م  د  "أب  
 رحالج   ن  أ م  د  أب  
 بة  ي  الخ   ن  أ م  د  أب  
 ارات  س  ك  االن   ن  أ م  د  أب  
 ة..يم  ز  اله   ن  م  
 ."ه  ي ب  م  ت  ي أح  ي الذ  ق  ش  ع   ن  أ م  د  أب  

كلمة "أبدأ" ، وكأنها تؤكد على تحقيق  صدرها جميعافهنا نالحظ بأن هذه األشطر تت
من نقطة ولو بعد السقوط حلمها الذي يبقى غير واضح فهي تتحدى كل شيء وتبدأ 

بعد تكرارها للفظة  ، فهذه األبيات تفاعلت معها الشاعرة خاصة الصفر لتحقيق هذا الحلم
نغم موسيقي، وهذا كله كان ضمن وصفها لحلمها،  ات" ، وأصبحت هذه القصيدة ذأ"أبد

 فالجمالية هنا كانت من خالل وصف تكرار الكلمة.

                                                           
 .60، ص  فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درويش )1(
 مصر، المعاصرة في الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، البنية اإليقاعية للقصيدة ،عبد الرحمن تبرماسين )2(
 .211، ص  2003 ، 1ط
 .58نادية نواصر، زمن بال ذاكرة، ص  )3(



 في الديوانالوصف  آليات                                                         ثـانيالفصل ال

 

 

66 

ويعتمد أيضا تكرار العبارة على البنيات التي يتألف منها المستوى األول والثاني،  
، فيقول "حسن  فيه يكون عرضيا االمتداد أن ويعتمد على فكرتي الديمومة واالمتداد، إال

الغرفي": "إن العبارة المكررة حينما تتشكل محور التجربة الشعرية أساسا لبناء القصيدة ، 
تصبح بقية العناصر اللغوية مجرد ملحقات لتعميق األساس بما تقرره العبارة المكررة من و 

في قصيدة "هل تقوى من التعبير نوع واعتمدت الشاعرة في ديوانها على هذا ال (1)داللة".
 (2)" تقول:!؟فالكاهنة على برابرة الحر 

 اي  ان  ر  و  ن   ر  ح  الب   ال  از  "م  
 اد  ب  ز   د  ب  والز  
 ق  ر  أز   ق  ر  ز  واأل  
 ح  مل  ال  ك ب  ح  ر  ج   م  ل  م  ل  
 ."ر  س  ك  ا ان  م   م  م  ر  ي   ح  ل  الم   : إن  يل  ق  

)األزرق أزرق(، والمراد  الزبد زبدا(، ولعبارتين هما )و  افهذه األبيات تضمنت تكرار  
منهما تعميق الفكرة واستمرارية هذا الشيء، فهي تحكي لنا عن وطنها وهو المغرب 
العربي، وتعمق لنا فكرتها بأن وطنها مازال كما هو ولم يتأذى بأي شيء، وفي نفس 

هي أضافت وطنها ، بكل ما لديها من قوة ، ف نالوقت تؤكد أنها قادرة على أن تدافع ع
 تكرار العبارة لتعطي أيضا جمالية ونغم موسيقي لقصيدتها.

 :الحـــــذف_3
  ، واألسلوبية البالغية البحوث عالجتها التي المهمة القضايا من الحذف يعتبر

 ال أنه حيث من أهميته الحذف ويستمد ، العادي التعبيري المستوى عن انحرافا بوصفه

                                                           
 .108، ص 2001،  لشرق، بيروت، لبنان، دطاحسن الغرفي، حركية اإليقاع في الشعر العربي المعاصر، دار  )1(
 .66نادية نواصر، زمن بال ذاكرة، ص  )2(
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 تخيله، طاقة توقظ شحنة المتلقي ذهن في يفجر ثم نوم ، األلفاظ من المنتظ ر يورد
 فمعظم ، النص داخل تتم عالقة بأنه الحذف ويتحدد ، مقصود هو فيما يفكر وتجعله
 ينشأ الحذف أن يعني مما ؛ السابق النص في موجود المحذوف العنصر أن تبين أمثلته
 تقول" نواصر نادية" اعرةللش" ذاكرة بال زمن" ديوان في الحذف أمثلة ومن(1).قبلية عالقة

 (2)":صمتي منفاي" قصيدة في
                                                                 " آه! أو اه ! 

اع   ن ي ض  اع   ث م  .. م                                                       ض 
ر   ر                                                                  خ ط اه ح 

ف   فالج وع   ر                                                ع ال ه ف ي ي ع ر ش   ل ل ح 
ر   ر                                                                  خ ط اه ح 
ر   ر                                                        ر.. ح... خ ط اه ح 

         ر                                       
ه.. ا.. ط.. خ !!! "                                

 عدة اتجاه وصمتها ضياعها عن المنفى بلد في وهي األبيات هذه في الشاعرة أكدت
 اتاألبي فهذه ، صمتها عن وأعلنت أفكارها خانتها ولكن ، عنها تتكلم أن أرادت قضايا

 القضايا، لبعض لسانها صيانة على يدل فإنه دل إن وهذا ، الحذف أسلوب تضمنت
 يجول ما ويعرف خياله ينشط بأن المتلقي تدعو فهي ، لنا واضح غير شيء كل وتركت
 هذا فكل ، التواصل طبعها من حروف إلى اللفظة تقطيع خاصية الستعمالها ، ببالها

                                                           
ينظر، نعمان بوقرة ،المصطلحات األساسية في لسانيات النص و تحليل الخطاب ، جدار الكتاب العالمي للنشر و  (( 1

 .107، 106، ص 2009، 1التوزيع ، عمان ، األردن ،ط
 .23بال ذاكرة ،ص نادية نواصر ، زمن (( 2



 في الديوانالوصف  آليات                                                         ثـانيالفصل ال

 

 

68 

 جمالية أعطى الحذف فهذا المنفى بلد في وهي عرةللشا النفسية الحالة دائرة في يدور
يقاع  .للقارئ وجذب للقصيدة وا 

 
 االنزيــــاح الداللـــي:  -ج

بعدما تطرقنا إلى االنزياح اإليقاعي واالنزياح التركيبي، فمن خاللهما استطاعت 
تقنية الوصف ألنه في سياق تفعيل ،  الشاعرة "نادية نواصر" أن تخلق لنا جمالية فنية

، فصورت لنا الواقع المعاش من خالل إسقاط حالتها التي  ثابة الدعامة لكل فن شعريبم
، إال أننا لم نتوقف عند هذين  تعيشها انطالقا من اآلليات المعتمدة في كل مستوى

المستويين فلجأنا إلى المستوى الثالث الذي يتمثل في المستوى الداللي أو االستبدالي،  
، فإننا سوف  االستعارة بنوعيها التصريحية والمكنية وكذلك الكنايةفيشمل كل من التشبيه و 
من نماذج  على حدى، ونبرز أيضا شعرية الوصف انطالقا ةنتعرف على كل واحد

 .هو محور دراستنا الديوان الذي مستخلصة من 
 

 التشبيـــــه:  -1
في صفة أو  شارك غيره ئامن ألوان التصوير األدبي، يبين أن شي اعتبر التشبيه لون  ي

 أكثر، وهو نوع من الوصف، يلجأ إليه الشاعر لتقريب الموصوف من ذهن القارئ.
 أما اصطالحا فهو صورة تقوم  (1)لمماثلة،افالتشبيه من الناحية اللغوية هو التمثيل و 

 

                                                           
، 1، دار القلم، دمشق، ط2فنونها، جو علومها، و عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني، البالغة العربية أسسها،  )1(

 .161ص   ،1996
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على تمثيل شيء حسي أو مجرد ، بشيء آخر الشتراكهما في صفة حسية أو 
 (1)مجردة أو أكثر.

بين الطرفين، وهذه العالقة  عقدت  التي يه كذلك على عالقة المقارنة ويعتمد التشب
، وقد يقع أيضا بالصورة  والمعنى ، والتشبيه قد يكون في الهيئة تستند إلى مشابهة حسية

عطاء المعنى  (2)، وأخرى بالحال والطريقة. والصفة أي على مستوى الجملة بفهم معناها وا 
 (3)ى ذلك المقطع الشعري اآلتي:فمثاال عل.  العام بأنها تشبيه

 رح  الج  ا ك  ن  اخ  ا س  م  ال  ك  "و  
 ةد  ال  لو  ا ة  يث  د  ة ح  ظ  ح  ل  ، ك  ف  ي  الص  ، ك  ار  الن  ك  
 اي  ب  ر  ع   فا  ر  ش   إال   ك  ل  م  نا ال ن  ك  ل  
  زف  ى الن  ول عل  حم  لك الم  ذ  
 ".ات  ار  ر  ق  ا و  ب  ط  ه خ  ل  ص  ف  ن  

، فهنا تصف لنا "جر األرز يتدلى مذبوحاش في هذا المقطع الشعري من قصيدة "ف
لنا المعنى رز سقط ذاتها لتب، فهي ت   الشاعرة "نادية نواصر" معاناة الشعب اللبناني الجريح

، فهنا شبهت ذلك الكالم الذي لم يعد يستطيع أن يحرك  من خالل تجسيده وتوضيحه
، بالجرح والنار  يشخصا، للقضاء على العدو الذي يريد أن يستولي على الوطن اللبنان

، فالشاعرة استخدمت هذا التشبيه لتوضح لنا المعنى  ، ولحظة حديثة الوالدة يفسوال

                                                           
 ،1، عمان، األردن، ط ور مستأنف، دار المسيرة للنشر والتوزيعمنظيوسف أبو العدوس، التشبيه واالستعارة  ،ينظر )1(

 .15، ص 2007
العربي، بيروت، الدار ، المركز الثقافي  ينظر، جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب )2(

 .172، ص 1992، 3البيضاء، ط
 .76، ص  نادية نواصر، زمن بال ذاكرة )3(
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وتجسيده بطريقة انزياحية عن المعنى األصلي، من أجل خلق شعرية وصفية لتقرب 
 الصورة من ذهن القارئ.

 (1)ونجد أيضا التشبيه في قصيدة "قيدني" تقول الشاعرة:
 له  اح  ر وس  م  ر الع  ح  "يا ب   

 ره  ص  ن  أ ك  اق  م  ي أع  أنا ف  
 يوح  ر  ل ج  ن ك  ر م  ه  ط  أت  
 ي".وح  م  ي وج  ف  ص  ع   س  ار  وأم  

ا حالتها وكأنها بحر له ننالحظ في هذه المقاطع األربعة أن الشاعرة تصف ل 
، فشبهته بصفاء كل قلب  ساحل، فهي في هذا البحر تتطهر من كل جروحها وآالمها

ه عالقة وطيدة بالوصف ، هو إبراز للشاعرة من هذا التشبيه الذي ن غرض اامنكسر، فك
حقيقتين حسيتين من خالل تصوير ذلك الحس ، لتطرب به النفس اإلنسانية بصورة 

 شعرية.
 االستعـــــارة: -2

، على أن يرده  أما االستعارة لغة فهي طلب الشيء لالنتفاع به زمنا ما دون مقابل
تهاء المدة الممنوحة له، أما اصطالحا فهي استعمال لفظ ما المستعير إلى المعير عند ان

، لعالقة المشابهة مع قرنية صارفة عن  في غير ما وضع له في اصطالح التخاطب
 (2)إرادة المعنى الموضوع له.

                                                           
 .8، ص السابق المصدر  )1(
 .229فنونها، ص و علومها، و عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني، البالغة العربية أسسها،  )2(
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، ألنها تمثل  أهم الصور البالغية تعد االستعارة في النقد األدبي المعاصر و
وتشمل االستعارة نوعين هما االستعارة التصريحية  (1)الخاصية األساسية للغة الشعرية.

ح فيها بلفظ المشبه به دون المشبه، أما صر  ي  والمكنية، فاالستعارة التصريحية هي التي 
االستعارة المكنية فهي التي اختفى فيها لفظ المشبه به واكتفى بذكر شيء من لوازمه دليال 

ب رة نورد فيما يلي طائفة من األمثلة ثم نعق  ولبيان هذين النوعين من االستعا (2)عليه.
 عليها بالشرح والتفصيل.

 (3)فالمثال األول نجده في قصيدة "يا وطني الموعود باألمطار" تقول الشاعرة:
 ع  ج  الو   رد  م  "ت  
 ؤال  الس   غ  د  غ  ود  
 ر  رائ  ي الس  ف   باب  الض   ش  ر  وع  
 ."ال  جو  نا الت  عب  أت  

 دملت الشاعرة "نادية نواصر" االستعارة المكنية بقولها )تمر في هذه األسطر استع        
قد تم تشخيص المعنوي حينما شبهت الشاعرة  الوجع و ودغدغ السؤال(، فهنا  )و الوجع(

 )تمرد( ك ما يدل عليه وهور  حذف المشبه به وهو اإلنسان ، وت  السؤال باإلنسان ثم تم 
،  فوصفت طرفها اآلخر إال إليه  لما آلت، فهنا الشاعرة في حالة حسرة ويأس  )دغدغ(و

أنها لم تصرح به ، بل أرادت أن يشاركها القارئ حالتها وتؤثر في نفسيته من خالل 
 استعمال هذا النوع من االستعارة.

 

                                                           
ءة في التراث النقدي عند العرب، دار الحوار للنشر أحمد مبارك الخطيب، االنزياح الشعري عند المتنبي، قرا، ينظر  )1(

 .180، ص 2009، 1والتوزيع، سوريا، الالذقية، ط
 .133 -132، ص ص 1975، 1البديع، دار البحوث العلمية، الكويت، ط-أحمد مطلوب، فنون البالغة البيان )2(
 .24نادية نواصر، زمن بال ذاكرة، ص  )3(



 في الديوانالوصف  آليات                                                         ثـانيالفصل ال

 

 

72 

 (1)كذلك في قصيدة "صباح المحبة" تقول "نادية نواصر":المكنية وتظهر االستعارة 
 اك  د  ي ي  ن  ت  ع  ز  ا و  م  "و  
 يتن  ق  ر  ا ف  م  ي، و  ن  ت  م  ل  م  ا ل  م  و  
 ."يك  د  اع  ى س  عل  

عها ساعي البريد ، فحذفت المشبه به وهو ه الشاعرة نفسها بالرسائل التي يوز  بتش
وزعتني( على سبيل االستعارة المكنية، ثم  )الرسائل(، وتركت ما يدل عليه وهو الفعل )

ه وتركت ما يدل عليه وهو تشبه نفسها مرة أخرى بما يغزل من صوف ، فحذفت المشبه ب
، و في قراءة لفحوى تلك الصورتين ،  )فرقتني( على سبيل االستعارة المكنيةو )لملمتني(

نستنتج أن الشاعرة "نادية نواصر" استعملت االستعارة المكنية فقط في ديوانها الشعري ولم 
توظيف لهذا افي تستعمل االستعارة التصريحية، فهي من خالل هذا االستعمال وجدت 

وصف ذاتها وطرفها اآلخر بطريقة شعرية، لتستقطب ذهن ا من االرتياح النفسي لنوع
القارئ، فهي لم تصرح بأي قضية من القضايا بل أرادت أن يستنتجها القارئ بصورة 

 خيالية ويتفاعل معها.
 

 

 الكنايــــــة: -3
لحقيقي غالبا. ريد به غير المعنى الذي وضع له، مع جواز إرادة المعنى اوهي لفظ أ  
، أما في من وارى بمعنى أخفى و وارى الميت التراب دفنه و أخفاه به والكناية لغة هي 

االصطالح فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطالح التخاطب للداللة به على 
، وتطلق أيضا على استعمال  معنى آخر الزم له ، أو مصاحبة له أو يشار به عادة إليه

                                                           
 .6، ص  نفسهالمصدر )1(
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فها والكناية تلتمس ظاهرة االنزياح في التعبير الكنائي. وقد عر   (1)ل المتكلم.اللفظ من قب
"عبد القاهر الجرجاني" بقوله: "هي أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني، فال يذكره 

 يومئ  فه في الوجود، فد  ، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه ور   باللفظ الموضوع له في اللغة
 .(2)عليه"ال دلي به إليه، ويجعله

برازه ، لتكون  فهنا نستنتج من خالل ما سبق أن الكناية تتميز بتوضيح المعنى وا 
ننا سوف نورد مثالين عن الكناية ، يتمثل  الصورة قريبة من ذهن السامع أو القارئ. وا 

 (3)المثال األول في قصيدة "صباح المحبة" حيث تقول الشاعرة:
 ي:ل   ت  ل  ا ق  وم وم  ي   ر  ا م  إذ  "
 يت  ي  ب   ة  ف  ر  ش  ب   ة  د  ر  الو   وت  م  ت  
 ."ح  ب  ر الص  ح  ت  ن  ي  و  

من خالل هذه األبيات استعملت "نادية نواصر" الكناية في عبارة )تموت الوردة 
يوم عليها ولم تسمع  رقة والبؤس ، إذا مر  بشرفة بيتي(، فهنا الشاعرة تموت من شدة الح  

بدون رجوع، لكون هذه  ن ألن ذلك اليوم مر  كلمة جميلة من طرفها اآلخر، فسوف تحز 
وهي تشمه ، كذلك هذه الكلمة إذا  اا أشبه بعطر على لباسها يدوم لها أيام  هالكلمة عند

، فلهذا لجأت الشاعرة  الفرحة أليام معدودةيها سمعتها من طرفها اآلخر فسوف تدوم عل
 أيامها الباقية.إلى هذا النوع من التصوير الفني، ألنه داللة على األمل في 

 (4)أما المثال الثاني فيظهر في قصيدة "منفاي صمتي" تقول الشاعرة:
 اح  ب  الص   ف  س  "ن  

                                                           
 .135فنونها، ص و علومها، و الرحمان حسن حنبكة الميداني، البالغة العربية أسسها، عبد  )1(
 .66عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، ص  )2(
 .7نادية نواصر، زمن بال ذاكرة، ص  )3(
 .22، ص  المصدر نفسه )4(
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 يكالد   ياح  ص   د  ن  ع  
 ."اح  ي  الص   ت  و  ا ص  ي  

تصف لنا الشاعرة حالها وهي في بلد المنفى وكيف كانت تعيش كل صباح هناك 
أنها ما زالت تعيش رغم ن تحبه أبدا ، ول تحبه وهي تحترق بداخلها في هذا البلد الذي لم

هي التي و ، لهذا استعملت جملة )عند صياح الديك(  ماضيها حتى وهي في بلد المنفى
ح تنتظره ، لكي تعيش الفرح والسعادة اوقعت فيها الكناية فكان غرضها هنا كناية عن صب

هذه األشطر شعرية  نا أعطت لنا الشاعرة من خالل، فه   يراود الشاعرة االلتان أصبحا حلم  
 النزياحها عن المعنى األصلي إلى المعنى الداللي.

 
 

 



 
 خاتمـــة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خاتمة :

 

 

76 

 تعد شعرية الوصف مجاال واسعا في األدب العربي الرتباطها كذلك بالوصف الفني 
الشاعرة الموضوع رؤية واسعة من خالل جانب التطبيق في ديوان كما كانت لهذا 

ط ، ففي هذه المذكرة توصلنا إلى بعض العناصر من خالل ربالجزائرية "نادية نواصر"
ند الغرب نا إلى أصولها من جانبين و هما ع، وتطرقشعرية الوصف بالخيال و المتخيل

هر الجرجاني "عبد القاتودوروف"وعند العرب كأمثال و "تزفيطانكأمثال "رومان جاكبسون" 
، و كذلك البحث من خالل عدة خطوات إلتمامه، و قد قام هذا و "حازم القرطاجني"

وم محدد لماهية ء مفهمجهودات كبيرة للتوصل إلى نتائج ، ولكن التركيز كان حول إعطا
، أما أهم النتائج المتحصل ف كانت في ديوان "زمن بال ذاكرة"، و كيشعرية الوصف

 عليها التي تخدم مفهوم شعرية الوصف و هي كاآلتي:

نالحظ أن شعرية الوصف لها عالقة وطيدة بالخيال و المتخيل ، من خالل عالقة  .1
 ائد الشاعرة .مكملة لكلتا الطرفين ، فنتج عنهما جمالية شعرية لقص

و ينقسم الوصف الشعري إلى أداتين مكنا الشاعرة من إسقاط ذاتها و نزعتها  .2
الوطنية ، فاألداة األولى هي الوصف الحقيقي الذي جسدت من خالله تصوير 
األماكن الحقيقية التي أصبحت خالدة في ذاكرتها ، أما الوطنية الشعرية من خالل 

ا في نفس الوقت فرسمتها من خالل وصف تأثرها بقضايا تمس كيانها و تهمه
 ذاتها و طرفها اآلخر .

علقها أما بالنسبة آلليات الوصف فتظهر من خالل األسماء المضافة لتؤكد مدى ت .3
، أما الجمل فكانت ممزوجة بين الجمل الفعلية بالوطن وهي في ديار الغربة

والسكون  ن الحركة الستمرارية األحداثواالسمية أي كانت الحالة النفسية تتراوح بي
 فهو ثبوت حالتها و توقفها عند تذكر ما فات من أوجاع و هموم .
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لكونها شعور داخلي خالج الشاعرة في  اآلليات الفنية في الصورة الفنيةوبرزت  .4
 قصائدها ، أي حالتها النفسية التي كانت عبارة عن حزن و اشتياق للوطن .

االنزياح التركيبي فُجسد في تقديم وتأخير بعض ف ستويين مو تجسد االنزياح  في  .5
من أجل تشويق القارئ لفهم تلك األحداث واالنزياح  و حذفها القضايا و تكرارها

الداللي فقد لجأت الشاعرة للتشبيه لكونه نوع من أنواع الوصف الفني . أما 
األخير في االستعارة المكنية فقد غلبت على جل القصائد الشعرية ، والعنصر 

 استعمال الكناية لتوضيح المعنى و تقربه من ذهن القارئ .

وفي األخير نقول بأن شعرية الوصف موضوع لم يكن بالسهل ، ونرجو أن نكون 
يدرس من عدة جوانب كما  قدمنا بحثا جديرا باالهتمام ، ألن هذا الموضوع يجب أن

ية تعلمنا وضوع شيًقا فمن ناح، وفي نفس الوقت كان هذا المحاولنا واجتهدنا أن نفعل
، و اكتسابنا لمعلومات جديدة حول تعلق الشعرية بالوصف  لبعض المفردات الجديدة

وكذلك ساعدنا ديوان الشاعرة "نادية نواصر" على معرفة هذه الشعرية وتطبيقها على 
 قصائدها .    



 

 

 

 ملحق
 

 نبذة تاريخية عن حياة الشاعرة -1

 إصدارات الشاعرة -2

 

 
       

 



 : ملحق

 

 

79 

 نبذة تاريخية عن حياة الشاعرة: -1

بمدينة عنابة، ظهرت أواخر السبعينات كموهبة ( 1960) من مواليد"نادية نواصر" 
( في العديد 1977)نشرت ابتداء من سنة خارقة للعادة وصوت متميز له لغته المتميزة،

ليوم، أمال، النصر، الجمهورية، المجاهد، األحرار، ا مثل: والمجالت الوطنيةمن الجرائد 
كرمت في العديد من الفينيق وعمان والمدى السورية. مثل: العربيةوكذلك الكاتب  الثقافة،

خالل األيام األدبية عنابة:ملتقى الدينة و اإلبداع في عيد المرأة،  العلمةواليات الوطن مثل
 كرمتها مديرية الثقافة السيدة"دردور" نادي الخميس الثقافي عيد المرأة في ذكرى وفاة 

 بمناسبة عيد المرأة."مناجلية" 
كرمت "سكيكدة". والية " بسيدي مزغيش" وسام الربيع"حسن تلياني" سلمها الكاتب 

في العديد من الحصص  شاركت(، 2008)سنة " بقسنطينة" بملتقى الشعر النسوي
مثلت "الجزائر" بالمحافل الدولية "كتونس" و "اإلمارات العربية  اإلذاعية والتلفزيونية

 تحدة" وهي من المؤسسين للحركة الثقافية و في فرع "عنابة" لالتحاد.الم
انُتخبت أمينة والئية مكلفة بالنشاط الثقافي لالتحاد فرع والية "عنابة" ثم مكلفة       

باإلدارة والتنظيم إال أنها غادرت فرع اتحاد الكتاب "بعنابة" بمحض إرادتها للمضايقات 
 التي كانت تتلقاها منه.

بمطبعة البعث "قسنطينة" ثم  (1981)طبعت ديوانها األول "راهبة في ديرها الحزين" سنة 
 توالت إصداراتها الشعرية األخرى، بحيث تعد من أغزر الشاعرات إنتاجا.

 
اشتغلت "نادية نواصر" مراسلة في مطلع الثمانينات للمجلة الجزائرية التي كانت  

 رحبت بالشاعرة كمراسلة في المجلة ترحيبا حارا. التي " زهور ونيسي"تترأسها الكاتبة 
 إصدارات الشاعرة:  -2

 راهبة في ديرها الحزين -1
 امرأة المسافات -2
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 أشياء األنثى األخرى  -3
 صهوات الريح  -4
 أوجاع  -5
 أنا الالجئة في اعشاب صدري  -6
 زمن بال ذاكرة  -7
 حديث زليخة  -8
 صدى الموال  -9

 عندما أصبح طفلة -10
 المشي في محرابك -11
 خجل المرايا -12
 ة صهد القلبلبون -13
 أماكن للعشق،فضاءات للبوح -14
 مدارات األنثى -15
 لهالة يغني الصباح -16
 ربيع الطفولة -17

" نادية نواصر" شاعرة جزائرية استطاعت أن تحفر اسمها اإلبداعي في خريطة الشعر 
الجزائري تمتاز بصوت رخيم وحس فني باهر بالمفردة الشعرية لقصائدها ملوحة البحر 

 وجنون العشق البربري.
 

  



 
 المصادر قائمة

 المراجع و
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 .القرآن الكريم: برواية ورش 
 أوال:المصادر والمراجع باللغة العربية.

 المدونة  -أ
نادية نواصر، زمن بال ذاكرة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، ـ 1

 .2007الجزائر، دط، 
 المصادر باللغة العربية -ب
عة والنشر مية للطبا، المكتبة اإلسال1إبراهيم مصطفى وآخرون، معجم الوسيط، ج -1

 .1976، 2نبول، تركيا، طوالتوزيع، إسط
، دار 6مجو  3 مجلسان العرب ، ،  (أبو الفضل جمال الدين بن مكرمابن منظور) -2
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                                             :الملخص          

شعرية الوصف بأنها إحدى المواضيع الفنية و الجمالية في الشعر العربي المعاصر،  عرفت       

بحيث اشتغلت عليها الشاعرة الجزائرية "نادية نواصر" في ديوانها "زمن بال ذاكرة"، لكون 

 الواقعفي قالب فني و تصويرها انطالقا من من خاللها إظهار األشياء  الوصف تقنية و دعامة يمكن 

فصلين و فقد قام البحث على مقدمة و مدخل  الشاعر، ولهذاأو من الصورة التي يتخيلها   وسالملم

للجانب النظري شمل الشعرية و المتخيل بين المفهوم و العالقات، أما و خاتمة، فالمدخل كان 

الفصل األول   فكان عبارة عن مظاهر الوصف الشعري و أدواته الفنية في الديوان، لكن الفصل 

ي فتمثل في آليات الوصف في الديوان، و استطاعت الشاعرة "نادية نواصر"   أن تخلق الثان

ة الوصف من خالل هذه المظاهر و اآلليات الفنية إلبراز هموم األنثى و أوجاع الوطن، لكونها شعري

 جّد متأثرة بهذه القضايا.

Summary:                                                                                                                        

  We  know  the Poetry  of the description of the beautiful subjects in the 

field of Peotic Arabic contemporary . So the Algeria poet  ʺ NADIA NOASRʺ 

worked about the Poetry of describy in her bookʺ time without 

memoryʺ(zamn bila dakira). but the describtion is a technique and we 

able from it to show things in artistic mould and make it in a logic concret 

or from the picture which is the poet imagine it . for that our research 

contains the Introduction entrance and two part also the Conclusion . So 

the entrance is the side of theoritical which contain the Poetry and 

Imaginary between the definition and relation but the second part is 

contain the techniques of poetry in the book of the poet by the way the 

poet ʺNADIA NOASRʺ could to create the poetry of description by these 

techniques and feautures to show for us the problems of the woman and 

the pains of country because she is effect of these matters.                              

                                                                               

            


