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  وعرفانشكر 

الذي وفقنا وأعاننا ویسر لّنا أمورنا ووهبنا القدرة الحمد هللا والشكر هللا 

   :وبعد على مواصلة الدراسة والبحث ، سبحانه نعم المرشد والمعین

صبًرا  ناوطّعم جهد والتوجیه،إلى من لم یبخل علینا بالنصیحة        

ا أسمى فله منّ . " كرامسلیم " مشرف الدكتور األستاذ ال وطموًحا وجد�ا

       .، وأعمق معاني الوفاء واالمتنان عبارات التقدیر واالحترام 

تقدم بجزیل الشكر وخالص العرفان إلى كل أساتذتنا الذین درسونا ن

وأبقاهم لّنا منارات تضيء  . وأسهموا في تكویننا طیلة مشوارنا الدراسي

  .  سبیل السالكین 

ون والمساعدة في إلى كّل من مّد لنا ید الع وال یفوتنا التنویه       

   .إخراج هذا البحث

  .الجزاءفجزاكم اهللا عنا جمیعا خیر 



 
 
 
 

   ة ــــــــــــــــ

  

ــــــــــــــــدمــــقــــــ

 

  

ــــــم
  



:مقدمة   

 

 أ  

األشیاء خاصة المادیة  من المتعارف علیه أن اللغة نسق وظاهرة، تشیر إلى  

فهي وسیلة إلثبات . غني المتكلم أو القارئ عن إحضارهاأصوات أو خطوط ت وتجردها في

  .المفكرینذات الشخص وهذا ما نجده عند كبار األدباء و 

اللغة تعبر عن المشاعر واالنفعاالت والعواطف وتنقلها إلى الغیر، فهي األداة 

األمثل ألن یعبر لنا الشخص عما یحسه، وما یؤلمه، فالشاعر مثال ال یستطیع أن ینقل 

  .هواجسه وأحاسیسه إال عن طریق اللغة الشاعرة ومن هنا تتضح أهمیة اللغة

الشعریة هي البناء الذي یبني علیه الشاعر نصه،  وبهذا نستطیع القول أن اللغة

وهي السبیل الوحید للوصول إلى ذات المتلقي وٕاثارته، ولیست اللغة الشعریة محصورة 

لها على حفظ آالف الكلمات فقط بل یجب أن نصب هذه الكلمات في قوالب تناسب مدلو 

افق مع داللته ومتو  ،وعمل متناغم،فني إبداعي  وجرسها كي نصل إلى عمل ،ولفظها

  .یصالهإمعطیات النص المراد و  ،الجدیدة 

ة واسعة بصور ) ولألشواق عودة (  في دیوانه" فاروق جویدة"ولقد اعتمد الشاعر 

باعتبارها الوعاء الذي یحمل . ته وتأثیره على المتلقيعلى اللغة الشعریة وهذا لدینامكی

أسالیب اللغة : هذا الموضوع ختارنوالدافع الذي جعلنا  ،مشاعر الشاعر وأحاسیسه

الكشف عن مواطن الجمال في دیوان فاروق . الشعریة المتنوعة مّما جعلها جدیرة بالدراسة

  . فكان موضوع دیوانه شوقه وحبه لوطنه وهو من الشعراء المعاصرین ،جویدة

مالیة اللغة الشعریة فیما تكمن ج :عل أهمهاومما سبق تبلورت عدة إشكاالت ول

  ؟  جویدة عند فاروق

جعل له فصلین ناقتضت منا طبیعة البحث أن . ألجل اإلجابة عن تلك األسئلة

وقمنا بإبراز الشعریة عند لغة واصطالحا تناولنا فیه الشعریة المفهوم  مدخلیسبقهما 

  .الغرب والعرب



:مقدمة   

 

 ب  

الذي جاء بعنوان أدوات التراكیب اللغویة في الدیوان  الفصل األولفیما یخص  اأمّ 

صفات األصوات كما وظفنا  ،وبنیة األفعال واألسماء ،الداللیةلحقول ل فیه فتطرقنا

  .وٕالى تعدد األوزان والقوافي ،المهموسة والمجهورة، وتطرقنا كذلك إلى التكرار بأنواعه

، ت اللغة الشعریةآلیاعلى إجراءات البحث فیه  تفقد انصب الفصل الثانيا أمّ 

ذي وعبرنا عن شعریة الفضاء النصي ال، والصوريه التركیبي یء االنزیاح بمستویوجا

بحثنا هذا  وزودنا .وجدانیة وتأثیراتعدا جمالیا بُ النص الذي یمنح ، ذفالحیشمل البیاض و 

وقد خلصنا في نهایة البحث إلى ، "فاروق جویدة"یه نبذة عن الشاعر بملحق تناولنا ف

      .ل هذه الدراسةخاتمة أدرجنا فیها أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خال

دراسة مقارنة في (كتاب مفاهیم الشعریة : اجع منهاواستعنا بالعدید من المر 

دراسات في النقد العربي (لحسن ناظم، وكتاب مفاهیم الشعریة ) والمنهج والمفاهیم لاألصو 

لمحمود درابسة، وكتاب األصوات اللغویة إلبراهیم أنیس، وكتاب مبادئ البالغة ) القدیم

 .   العربیة لعاطف فضل

لكشف من اد علیه اعتممكنتنا في اال، و الذي استوجبته طبیعة الدراسةا المنهج أمّ 

  .التذوقي ، فقد كان المنهج األسلوبيآلیات تعبیره الفني، و خصائص أسلوب الشاعرعن 

صعوبة انتقاء المادة العلمیة : ال یخلو من صعوبات أهمهابحث وال محالة أن أي 

هذا العراقیل دفعتنا في واختالف وجهة النظر فیها إّال أّن هذه  بالرغم من توفرها وكثرتها،

  .البحث

الدكتور ونتقدم بجزیل شكرنا لألستاذ المشرف ، اهللا عز وجلفي األخیر نشكر و 

إضاءة بأفكاره التي زادت في  وٕارشادنا ناي كان له الفضل الكبیر في توجیهذالسلیم كرام 

 . معالم هذا البحث



 

 المصطلح

 :لـــــمدخ 

المصطلحالمفهوم و  .. الشعریة

  .لغة /

   اصطالحا /ثانیا

  .ربغعند ال /أ   

  .ربععند ال / ب    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       

الشعریة

  

  

/أوال     

ثانیا     
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جدیدة في الوقت نفسه بمفاهیم القدیمة المصطلحات من الالعربیة  الشعریات

نه التي تتحكم في اإلبداع ، وقوانیقواعد فنون الشعر العربيفي لبحث كثیرة، تتلخص في ا

إال أن مفهومها مختلف عما تعنیه ، الشعریة ت اآلراء في تحدید مفهوموقد اختلف ،الشعري

، حدیثاارسي النقد األدبي قدیما و ولقد شغلت الشعریة د .الشعریة الغربیة بمعناها العام

 ر محددین معانیها في النص األدبيأو الشع›› الشعریة ‹‹  إلى لفظة وحاولنا أن نعود

مفهوم الشعریة  من العرباألدب العربي وینطلق  من أسس دراسة اأساسً  باعتبارها تمثل

 .فهمهم للشعرفي 

  : ةلغ /أوال 

 )شعر(فذكرت لفظة ، اجًا واسًعا في الدراسات العربیةرو  یةأخذ مصطلح الشعر 

  )شعر (في باب الجذر" البن منظور ) " لسان العرب (، منها ما ورد في اللغةفي معاجم 

وِشْعَرى وَمْشُعوراَء عوَرًة ُعوًرا وشُ مْشُعوَرًة وشُ و  َشْعًرا َوِشْعَرةً و عًرا َشَعَر به وَشُعَر یشُعُر شِ  «:

  .)1(  »علم :ه كلُّ  ،األخیرة عن اللحانيوَمْشُعورًا؛ 

َغَلَب على منُظوِم القول، لشرفه  «:على أّنه"الفیروزآبادي " عند) الشِّعر(وُذِكرَ         

الرجل  وَشَعرَ  «": ابن سیده " وقال. )2(»أشعارٌ : بالوزن والقافیة، وٕاْن كان كلُّ ِعْلٍم ِشْعًرا ج

 .أَجاَد الشِّْعر: وَشُعرَ  .قال الشِّْعر: َشَعرَ وقیل . قال الشِّْعر: وشُعرَ ، َشْعًرا وِشْعًراَیْشُعُر 

   .)3(» والجمع ُشَعراء شاعر رجلُ و 

                                                           

  .409، ص 4، مج )ت ،د( ،)ط ،د(لبنان،  ،، دار صادر، بیروت)ش ع ر(مادة  ، لسان العرب،ابن منظور - )(1

 2005، 8، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط  )ع ر ش(الفیروزآبادي، القاموس المحیط، مادة  - )(2

  .416، ص 

مصطفى السیقا وحسین نصار، معهد المخطوطات : ، تح)ش ع ر(ابن سیده، المحكم والمحیط األعظم، مادة  - )(3

  .  223، ص 1، ج1958، 1ط ،)د، ب(بجامعة الدول العربیة،
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 .كالم موزون مقفَّى قصًدا «:بأّنهُ  )المعجم الوسیط(ورد في ) الشِّعر( مصطلحو        

كالم بلیغ مسجوع یجري على منهج الشعر في التخییل والتأثیر دون : والشِّعر المنثور

      .)1(»الوزن

﴿ َوَما َعلَّْمَنُه الشِّْعَر َوَما :قوله تعالى) شعر(الكریم مصطلح كما ورد في القرآن 

ِبیٌن ﴾   .)3(﴿ َوَأنَُّه ُهَو َربُّ الشِّْعَرى﴾ : و قوله تعالى )2(َیْنَبِغي َلُه إْن ُهَو إالَّ ِذْكٌر َوُقرَءاٌن مُّ

 : اصطالحا  /ثانیا  

، وقد اختلف َالبد من معرفة داللتها اصطالحا بعد تطرقنا للداللة اللغویة للشعریة

ة فظالتعریف العام للفمجموع شعریة كل حسب قناعاته العلمیة لل همالنقاد في تحدید مفهوم

العمل الشعري أو النسیج الشعري بما یشتمل علیه هي كلیة  « :ما یمكن تناوله من أنها

(»من مفردات لغویة و صور شعریة ومن موسیقى
مكونات العمل الشعري  « أو هي. )4

(»من ألفاظ وصور وخیال وعاطفة ومن موسیقى
ي عمال شعریا فنأي أن یكون العمل ال .)5

لصور األلفاظ واوعلیه أن تكون هناك جملة من الوسائل التي یستخدمها الشاعر منها 

 .بذاته اقائمً  اشعریً  اوالتي بوجودها وتكاملها توفر لنا نسیجً ، والخیال والعاطفة والموسیقى

ومحایثة لألدب بوصفه ، محاولة وضع نظریة عامة ومجردة «م اعفي سیاقها الالشعریة و 

فهي إذن  ،أدبیةاللغوي بموجبها وجهة  ، إنَّها تستنبط القوانین التي یتوجه الخطابفًنا لفظًیا

                                                    .)6(»قوانین األدبیة في أي خطاب لغوي ، وبغضِّ النظر عن اختالف اللغات التشخص 

                                                           

د، (، )د، ط(المكتبة اإلسالمیة، اسطانبول، تركیا،  ،)ش ع ر(مادة المعجم الوسیط،إبراهیم مصطفى وآخرون،  -)1(

 . 484، ص 1، ج)ت

 ).  69( سورة یاسین ، اآلیة  -)2(

 ). 49(  سورة النجم ، اآلیة - )3(

، دار المعرفة الجامعیة، )مقوماتها الفنیة وطاقاتها اإلبداعیة(السعید الورقي، لغة الشعر العربي الحدیث  - )4(

 .  67، ص 2005، )د، ط(االسكندریة، مصر، 

 .  67المرجع نفسه ، ص  - )5(

لعربي، الدار ، المركز الثقافي ا)دراسة مقارنة في األصول والمنهج والمفاهیم(حسن ناظم، مفاهیم الشعریة - )6(

 . 9، ص 1994، 1البیضاء، المغرب، ط
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في كل خطاب من توفر قوانین تحكمه وتضبطه والقوانین متنوعة البد في 

 .ها تتنوع ماهیتها وكیفیاتها المستنبطة منامینها، كما ضم

" أرسطو" مقاربات إلى  ةعودیمكن الل الشعریة و أصوحینما نبحث في تاریخیة 

)Aristote( حكم اإلبداع وأخذ تنوع في البحث عن القوانین العلمیة التي ت حین

، ونظریة االنزیاح عند جون ، نظریة النظم للجرجانيشعریة أرسطو:  مصطلحات مختلفة

ار باعتبالقول بونسارع  .)1(التوتر عند كمال أبو دیبمسافة : ، ونظریة الفجوة كوهین

، كما یمكن أن تأتي بالنظریة العامة )2(إنَّها علم األدب طبیعة التطور الفكري المتسارع

إنَّ السبب المولد  «":ابن سینا " حاوالت النقاد یقول وهناك بعض م. )3(لألعمال األدبیة

والسبب الثاني حب الناس (...) االلتذاذ بالمحاكاة أحدهما :  للشعر في قوة اإلنسان شیئان

للتألیف المتفق واأللحان طبًعا، ثم قد وجدت األوزان مناسبة لأللحان، فمالت إلیها األنفس 

 ،نموا یسیًرا یسیًرا تابعة للطباع، فمن هاتین العلتین تولدت الشعریة وجعلت تأوجدتهاو 

الشعریة منهم بحسب  وانبعثت، لشعر طبًعابوعین الذین یرتجلون اوأكثر تولدها عن المط

االلتذاذ فشعور  .)4(» وبحسب خلقه وعاداته و ،ة كل واحد منهم وقریحته في خاصتهغریز 

فمنها ، لشعرل امولد ا، وسببا اإلنسانمكاة وحب التألیف علتین یتمیز بهاااللتذاذ بالمح

وقریحته وكٌل تحدث عنها حسب قناعاته  ،وأكثر الذین تمیزوا بها الشعراء .تولدت الشعریة

أدوات للشعر  ،فترد عنده لفظة الشعریة" أرسطو" ینقل قول " ابن رشد " ونجد  ،وتجربته

 . )5(توظف فیه ویرى في شعریة بعض األقاویل استخدام الوزن فقط

                                                           

  .11، ص السابق المرجع : ینظر  - )(1

: ، تقدیم)ـه 463مقاربة تشریحیة لرسائل ابن زیدون (الشعریة بین التأصیل والتحدیث  ، آلیاتحمید حماموشي - )(2

  .11، ص 2013، 1ربد، األردن، ط إأحمد العلوي العبدالوي، عالم الكتب الحدیث، 

  .18، ص 2009، 1، الجزائر، ط ندار القدس العربي ، وهرا، عبد المالك مرتاض، قضایا الشعریات - )(3

  .12، ص  )دراسة مقارنة في األصول والمنهج والمفاهیم(حسن ناظم ،  مفاهیم الشعریة  - )(4

  .13المرجع نفسه ، ص : ینظر  - )(5
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الشعریة من نستنتج أن مصطلح الشعریة تعددت تسمیاتها في العصر الحدیث 

، فن الشعر بداعي، نظریة الشعر، الفن اإلاإلنشائیة، الشاعریة، فن النظم ،إلى علم األدب

 ...، بوتیك  بوطیقا ، نظریة األدب ،

، فالمحاكاة سیلة بل غایة والشعر عنده محاكاةلیست و " أرسطو" الشعریة عند 

ا ویتم ذلك إّما باستخدام كل مادة منه. الوزن واللغة واإلیقاع: دام موادفیها تتحقق باستخ

والمحاكاة  ده بعیدة عن الحقیقة بدرجة واحدةفهي عن ،)1(على حّدة أو بواسطة المزج بینها

 . عنده تتحقق بثالث مواد الوزن واللغة واإلیقاع 

عّدها  (todorov) "تودوروف " نجد أن مصطلح الشعریة اقترن بالناقد الغربي  

لیس  « :مالیًا، حیث یقولمالً  أدبیًا جمجموعة الخصائص التي تجعل العمل األدبي ع

ب ستنطقه هو خصائص هذا الخطان، فما بي في حّد ذاته هو موضوع الشعریةالعمل األد

وكل عمل عندئذ ال یعتبر إّال تجلیا لبنیة محّددة وعامة   ،النوعي الذي هو الخطاب األدبيّ 

بل باألدب الممكن وبعبارة أخرى یعنى بتلك الخصائص ، والعلم ال یعنى باألدب الحقیقي

 السماتهي فالشعریة عنده  .)2(»المجّردة التي تصنع فرادة الحدث األدبي، أي األدبیة 

هي بحث في أدبیة الخطاب " تودوروف " ّن شعریة إ، الجمالیة التي تصنع أدبیة األدب

، بل الشعریة ال تهتم باألدب الحقیقي ، كما یرى أنّ ألدبي بعیًدا عن الخطابات األخرىا

تتولد مّما یقع في نظام اللغة من خلخلة واضطراب یصبح  «واألدبیة . محتملباألدب ال

 .  )3(»، لما فیه من انزیاحات تتحقق بموجبها األدبیةجدیًدا اهو نفسه نظامً 

                                                           

  .56، ص )ت ،د(  ،)ط ،د( ، )ب ،د( ، األنجلو المصریةاهیم حمادة، مكتبة ر إب: ، ترأرسطو ، فن الشعر - )(1

، الدار البیضاء، المغرب سالمة، دار توبقال للنشرورجاء بن  تشكري المبخو : تزفیطان طودوروف، الشعریة، تر -)(2

  .23، ص  1990،  2، ط 

والشعریات دراسة في األصول على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات (بشیر تاوریریت، الحقیقة الشعریة  - )(3

  .294، ص 2010، 1ربد، األردن، ط إ، ، عالم الكتب الحدیث)والمفاهیم
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، ألن  اجدیدً  االشعریة عنده تتحقق من األدب نفسه ، فهي تتحول بافتراضها قانونً 

 . تاریخ األدب متغیر 

 ،إلى استعمال الخطاب األدبي بدل األدب أو العمل األدبي" تودوروف " ویدعو 

 بینها أّن هناك عالقات بین الخطابات سواء على إبرازوذلك العتبارات عدیدة من 

ئص التي نقول أّن مفهوم الشعریة یعنى بالخصا. )1(الخصائص التي تمیزه عن غیره

 . ، فهي تتمیز بأنها تمیز الخطاب األدبي عن غیره  الحدث األدبيتصنع فرادة 

المظهر : لة للعمل األدبيكّ شَ أّن هناك عناصر ثالث مُ " تودوروف " كما یرى 

 فيالبحث عن مستوى التداخل والنظام  والشعریة ه دورف. )2(اللفظي والتركیبي والداللي

  .النص 

  :عند الغرب _ 1

المذاهب الفكریة ذلك لتعدد المدارس و ومتنوع للدراسة و الشعریة مجال واسع 

إلى أن تكون بدیًال مكافًئا للمصطلح " الشعریة " واستنادا على الفكر اآلرسطي تسعى 

، وكالهما منحدر من الكلمة الالتینیة )poetics(أو االنجلیزي ) (poétiqueالفرنسي 

)poetica( المشتقة من الكلمة اإلغریقیة ،)poiétikos (ولها بالصیغة النعتیة التي تدا

أو  )Inventif(هو مبتدع مبتكر خالق  بمعنى كل ما، م 16خالل القرن الفرنسیون 

المتداولة خالل القرن السابع عشر بالمفهوم الذي ) poiêtikê(بصیغة االسم المؤنث 

 وهي مرتبطة بالفن الشعري، و بالتالي فهي نظریة. )3(فن الشعر هخطه أرسطو في كتاب

وتظهر هذه الشعریة من . Asthetik، مرتبطة بفنیة العمل الشعري وجمالیاته معرفیة

                                                           

، )ط ،د( ، دار هومة، الجزائر،)تحلیل الخطاب الشعري والسردي(اّلین السد، األسلوبیة وتحلیل الخطاب نور  - )(1

  .103 . 102ص ص ،  2، ج  2010

  . 26، ص )د، ت(، )ط د،(طبة، الدار البیضاء، المغرب، عثمان المیلود، شعریة تودوروف، دار قر : ینظر - )(2

دار أقطاب الفكر، قسنطینة،  ،)ءة اصطالحیة في الحدود والمفاهیمقرا(یوسف وغلیسي، الشعریات والسردیات  - )(3

  .14، ص  2006، ) ط د،(، رالجزائ
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أو " نظام التعبیر الخاص بشاعر ما " فمن داللتها . )Bildkunst )1خالل الصورة الفنیة 

كما . نظریة صناعة اآلثار العقلیةعلى أو تحیل ، "خاص بالشعراألسلوب اللتألیف و فن ا" 

ومن داللة الشعریة أّنها تمتاز بنظام خاص یمیز . )2(الروس الكبیریظهر ذلك قاموس 

  .  عن آخر أو أسلوب الشعر الخاص وتألیفه  اشاعرً 

عندما نرید الحدیث عن مفهوم الشعریة في النقد الغربي فإنّنا نتطرق إلى رائد هذا 

في أول كتاب نقدي منهجي " فن الشعر" یعد كتابه  Aristote)( "أرسطو" المفهوم 

وقد اقتصر في شعریته على . )3(ذهب إلى أن الشعریة غایة في ذاتهایالشعریة األوربیة و 

نلحظ أّن  . )4(، تاركا الشعر الغنائيبشقیها التراجیدیا والكومیدیاوالدراما  معالجة الملحمة

   .على الملحمة والكومیدیا والتراجیدیا الشعریة الشعر الغنائي وقصر ناستغنى ع" أرسطو "

ولیست وسیلة فحسب   اإّن اللغة الشعریة في مفهوم النقد الحدیث غایة في ذاته

 نصل إلى ال «: )Roman Jacobson" (رومان جاكبسون " فنحن في الشعر كما یقول 

. )5(»كما الرخام بالنسبة للنحات ،ّن اللغة تصبح مادة بناءإ، بل الحقیقة من خالل اللغة

و یبّین . عًدا مختلًفا لعناصر اللغة ، وبُ یكتشف دالالت جدیدةاعر یحاول أن وبهذا فإّن الش

  . ، فهو یتغیر مع الزمنأن محتوى مفهوم الشعر غیر ثابت" جاكبسون " 

للشعریة في  تي نظر تال ى الرؤىأول" رومان جاكبسون "  یعتبر الدارسون آراءو 

تهتم  «:رهافاعتبمن منظور لساني  هافقد انطلق فی، بصورة مختلفةالحدیث العصر 

      وبما أن اللسانیات هي  ،ما یهتم الرسم بالبنیات الرسمیة ، تماما مثلیا البنیة اللسانیةبقضا

                                                           

، 2010، 1ربد، األردن، طإ، دار جریر، )دراسات في النقد العربي القدیم(الشعریة محمود درابسة، مفاهیم في  - )(1

  .15ص 

  .15 . 14ص ص ، ) قراءة اصطالحیة في الحدود والمفاهیم  (سف وغلیسي ، الشعریات والسردیات یو  - )(2

  .44، ص  2008، ) ط ،د(  سوریا، ،ب العرب ، دمشقاخلیل الموسى ، جمالیات الشعریة ، اتحاد الكت - )(3

  .14، ص  )مفاهیم الشعریة دراسة مقارنة في األصول والمنهج والمفاهیم(حسن ناظم ، : ینظر  - )(4

، ب، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغر )دراسة نقدیة في لغة الشعر(أحمد محمد المعتوق، اللغة العلیا  - )(5

  .195 . 194ص ص ،  2006،  1ط 
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ریة جزًءا ال یتجزأ من ، فإّنه یمكن اعتبار الشعالعلم الشامل للبنیات اللسانیة

وبدوره لخص أن  ،ن قائمة بذاتها في حقل اللسانیاتجاكبسو  ةشعریف. )1(»اللسانیات

ربط الشعریة صاحبه فالمتأمل لهذا القول یلحظ أن  ،الشعریة هي ذلك الفرع من اللسانیات

ستعمال االفي یكمن مجال الشعریة أن برا تباللسانیات، باعتبار عالقة العام بالخاص مع

بحیث تخرج الكلمات فیها عن داللتها المعجمیة لتؤدي دوًرا یضفي على  ،الخاص للغة

فترض أن ، لذا فإّن كل بحث في مجال الشعریة یُ ة فنیة وجمالیةعملیة الشعریة قیمال

نفهم من هذا أن اللغة الشعریة تفرض . )2(للغة اخاصً  یستخدم قبل كل شيء استعماال

تحقق ذاتها في سیاق الكالم تحقق من خاللها خصوصیتها و بذلك فسها لغة خاصة نل

  . ل لكل مقام مقال ، و قدیما قیعموما

 ممثلة فيالبالوظیفة وعناصر التواصل الكالمي " رومان جاكبسون " لقد اهتم 

من هذه  ةكل واحد ه مننّ أالرسالة، السیاق، المرجع، القناة، و  ،المرسل، المرسل إلیه

التعبیریة : الستة یوّلد وظیفة لغویة مختلفة، یمكن حصرها في ست وظائف وهي العناصر

فالوظیفة الشعریة كما  ،)3(، الشعریةلغویةاهیة، الماوراء ال، االنتب، االفهامیة، المرجعیة

  . یراها جاكبسون هي التي تمنح للرسالة اللغویة سمة األدبیة

ي ف) Jean cohen" (جون كوهین "لغة الشعر أو اللغة الشعریة عند تتمثل و 

بكثرة  ، فكالهما یتمیزالشعر والنثر األدبي كمي ال نوعي، ویرى أّن الفرق بین االنزیاح

:  یقول كوهن  ؛وغایة االنزیاح هي إعادة البناء وخلق نتاج أدبي یتسم بالجّدة . حاالنزیا

عن إّن الشعر شأنه شأن النثر خطاب یوجهه المؤلف إلى القارئ، ال یمكن الحدیث  «

                                                           

، المغرب ، محمد الولي ومبارك حنوز، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء: جاكبسون، قضایا الشعریة، تررومان  - )(1

  .24، ص  1988،  1ط 

  .27، ص ) دراسات في النقد العربي القدیم ( محمد درابسة ، مفاهیم في الشعریة : ینظر  - )(2

، المؤسسة الجامعیة )دراسة ونصوص(بسون و جاك یة األلسنیة عند رومان، النظر فاطمة الطبال بركة:  ینظر - )(3

  .67 . 66 . 65  صص ،  1993،  1للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، ط 
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ولكي یكون الشعر شعًرا ینبغي أن یكون مفهوًما من ، الخطاب إذا لم یكن هناك تواصل

، فهو یهدمها بر الشعر خروجا عن اللغة العادیةوهكذا یعت. )1(»یوجه إلیهطرف ذلك الذي 

غرضهما والشعر والنثر كالهما خطاب  ،بناءها من جدید فالشعر نشاط لغويلیعید 

  . التواصل 

ظاهرة أسلوبیة بالمعنى العام  «: هاالشعریة بقوله إنّ " جون كوهین " عّرف یو 

والمفهوم األساسي من هذا التحلیل هي أّن الشاعر ال یتحدث كما یتحدث . للمصطلح

" الشاعریة"وأّن الشيء غیر العادي یمنحها أسلوبا یسمى " غیر العادیة"الّناس، وأن لغته 

ة ولغ ،أي أن الشعر لغة. )2(»وهي ما یبحث عن خصائصه في علم األسلوب الشعري 

ومّما سبق نلحظ أّن ما . فهي تتمیز بأسلوب فني شعري، الشاعر ال تشبه لغة أي شخص

یمیز اللغة الشعریة عند كوهین عدولها عن المعاني القاموسیة التي تضفي على القصیدة 

  .    صفة الشاعریة 

من خالل النقد الغربي لهذه المفاهیم نالحظ تجاوز الغرب إشكالیة هكذا و 

بتعدد الرؤى و تفاوت الدالالت العامة المنطلقة من اختالفهم في المفهوم  رغم المصطلح ،

  . التوجهات الفكریة و القناعات العلمیة 

   :عند العرب _ 2         

، كان الشعر العربي یتشكل فیها شعریة العربیة خالل فترات وأحقابنشأ مفهوم ال         

هودات نشطاء التي تعبر عن مجعبر العصور المختلفة وهذه أهم التعاریف المأثورة 

  : محطاته بعض، في مسار فكرنا الممتد في تاریخنا العام و هذه البالغة و النقد

                                                           

، 1، ج 2010 ،)د، ط(، دار هومة، الجزائر،)األسلوبیة واألسلوب(نور الّدین السد، األسلوبیة وتحلیل الخطاب  - )(1

  .209ص 

ص ص ، 1990 ،  )ط ،د(مصر، ، أحمد درویش، الهیئة العامة، القاهرة: الشعر ، تر، بناء لغة جون كوین - )(2

23 . 24.  
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والتوسع في العبارة بتكثیر األلفاظ بعضها ببعض وترتیبها  «: "الفارابي " قال 

فحوى و . )1(»وتحسینها فیبتدئ حین ذلك ، أن تحدث الخطبة أوًال ثم الشعریة قلیًال قلیًال 

السمات التي تظهر على النص بفعل  في مثلتتالفارابي عند الشعریة  قول أّن لفظةهذا ال

مات في األخیر إلى ظهور أسلوب شعري ترتیب وتحسین معنیین، حیث تؤدي هذه الس

  .)2(یطغى على النص

لما كانت صناعة الشعر والكالم المسجوع والموزون  «: في رؤیته قائال یسترسلو 

ولما كان قول الشعر غناء سابًقا لألوزان كان  ،الوجود من صناعة األلحان بعامة أقدم من

الموسیقى بالشعر، لیست مجرد عالقة  ، فإّن عالقةاآلالت الموسیقیة الحًقا للغناء استنباط

  . فتأثیر الكالم ینبه المخاطب لفهم الغرض منه . )3(»بالكالم وٕاّنما هي عالقة مخصوصة

"  الفحولة "و " الطبقات  " نقده للشعر حول مفهوم" سالم الجمحي ابن " یركز و 

، یعرفها أهل العلم وللشعر صناعة وثقافة «: معرفة ثقافیة فیقول لشعر صناعة و ویعتبر ا

وقدامة بن جعفر یقترح للشعر التعریف المتداول . )4(»كسائر أصناف العلوم والصناعات 

: فهو یمیز عناصر جوهریة أربعة . )5(»لفظٌ  موزون مقفى یدل على معنى  «: بكثرة

           .             بعد ذلك ظهرت مفاضالت بین الشعراء. والقافیة اللفظ ، والمعنى ، والوزن ،

وكانت العرب تفاضل بین الشعراء في  «: "الجرجاني " ومن أقوال القاضي

، وتسلم السبق علیه لمن وجزالة اللفظ واستقامته، لجودة والحسن بشرف المعنى وصحتها

                                                           

  .141، ص 1990، 2محسن مهدي، دار المشرق، بیروت، لبنان، ط : الفارابي أبو نصر، كتاب الحروف، تح  - )(1

، ، عنابة، الجزائرتللبحوث والدراسا، منشورات بونة )المفاهیم واألنواع واألنماط(سعد بوفالقة، الشعریات العربیة  - )(2

  .19، ص  2007،  1ط 

  .  18، ص  1989،  2ط لبنان ، أدونیس ، الشعریة العربیة ، دار اآلداب ، بیروت ،  - )(3

 2007، 1، طاألردن، ، دار مجدوالي، عمان)قراءة مونتاجیة في أدبیة األدب(عز الّدین مناصرة، علم الشعریات  - )(4

  .55، ص 

مبارك حنون ومحمد الوالي وآخرون، دار توبقال للنشر، الدار  :یة، تر، الشعریة العربجمال الّدین بن الشیخ - )(5

  .140، ص  1996، 1البیضاء ، المغرب ، ط 
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ى في شّدة االلتحام ، ودور اللفظ والمعنوهذه نظرة متطورة للنظم. )1(» وصف فأصاب

  . ، وفي صحة التعبیرودقة التصویر

واعلم أّنك  «: فیقول " عبد القاهر الجرجاني " أّما مصطلح النثر َفَخیُر من مثله 

أن ال نظم في الكلم وال ترتیب حتى ؛ إذا رجعت إلى نفسك علمت علًما ال یعترضه الشك 

، َوُتْجَعل هذه بسبٍب من تلك هذا ما ال بعضها ببعض ویبني بعضها على بعض یعلَّق

له عاقل وال یخفى على أحد من الّناس، وٕاذا  كان كذلك فبنا أن ننظر إلى التعلیق یجه

فالنظم عنده ترتیب الكلمات . )2(»فیها والبناء وجعل الواحدة منها بسبب من صاحبتها 

  . في صاحبتها اوتسلسلها حیث تكون كل كلمة سببً 

حیث  اآلرسطیة  بالنظرة   امن خالل شعریته متأثرً " حازم القرطاجني "نرى و 

فالمحاكاة والتخییل  ؛)3(»إّن المعتبر في حقیقة الشعر إّنما هو التخییل والمحاكاة  «:یقول

، ولغة الشعر المحاكاة النص الشعري وذلك عن طریق اللغة تداخال لیدال على جمالیة

تح وال فبأّن الملكة الشعریة ال تت «:  في ذلك زیدوی. والتخییل الذي یولد عملیة شعریة فنیة

األخذ إلى فهو یدعو . )4(»ومتولدة عن معرفة نامیة وعمیقة  ،تزهر إال متى كانت موجهة

  .بمنهج القدماء العرب 

فما كان من األقاویل  «: هقول في أمر الشعریة في" القرطاجني" تتلخص نظرة و 

المقیاس في ، ف)5(»، مبنًیا على تخییل وموجودة فیه محاكاة فهو یعد قوًال شعرًیا القیاسیة

                                                           

، ، دار الفكر)اللغویة عند عبد القاهر الجرجانيوقیمتها العلمیة في الدراسات (ولید محمّد مراد، نظریة النظم  - )(1

  .33، ص  1983، 1، ط ادمشق ، سوری

، السید محمد رشید رضا، دار المعرفة، بیروت: عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز في علم المعاني، تعلیق - )(2

  .54، ص  1998،  2لبنان ، ط 

  .21، ص ) دراسات في النقد العربي القدیم ( محمود درابسة ، مفاهیم في الشعریة  - )(3

 3، ط دار العربیة للكتاب، تونسال، محمد الحبیب بن خوجة: ، تحمنهاج البلغاء وسراج األدباء، حازم القرطاجني - )(4

  .95، ص  2008، 

  .115، ص ) قراءة مونتاجیة في أدبیة األدب ( عز اّلین مناصرة ، علم الشعریات  - )(5



 المفهوم والمصطلح.. الشعریة :                                                مدخل 

 

 

15 

 في و أن أبرز مظاهر الشعر یتمثل بالمحاكاة والخیال  القول ساتبمدى إل إلى یعود أمرها

، أو طلبه أو إلى فعل شيء أو طلبه أو اعتقاده، أو التخلي عن فعله النفوس إنهاض «

اتصال باإلنسان الموضوع الرئیس في صناعة الشعر األشیاء التي لها . )1(»اعتقاده 

فتكون أداة صناعة الشِّعر متصلة بغایة وتبقى متصلة بالفعل اإلنساني ، و طلبهباعتقاده أ

  . عن طریق الطلب أو االعتقاد أو الممارسة 

واقع المجهودات المبذولة حدیثا في فكر نقادنا یمكن االستئناس إلى ما بذلته أّما 

في النقد لشعریة االحداثة  أهم روادمن بین من مجهود جعلها " نازك المالئكة " الناقدة 

أشقر  اغالمً  «: هحین تعتبر الشِّعر مفهوم تمردها على و أعلنت ثورتها حین لعربي ا

مفاهیم سطحیة ة و بالیتقییده بقواعد تستهجن و . )2(»رائع الجمال ،عر، أزرق العینینالشَ 

فنحن عموًما  «:القصیدة لتكتسح موضوعها حیث تقولبدأت بهیكل قد و ، تحد من انطالقه

، ومازلنا نلهث في قصائدنا ونجر التي وضعها أسالفنا في الجاهلیة أسرى تسّیرنا القواعد

وأعتقد أن الشعر ، (...) وفرقعة األلفاظ المیتة ، عواطفنا المقّیدة بسالسل األوزان القدیمة 

، ان یبق من األسالیب القدیمة شیئً ل، ف الیوم على حافة تطور جارف عاصفالعربي یق

اًقا واأللفاظ ستتسع حتى تشمل آف ،تزعزع قواعدهاتفاألوزان والقوافي واألسالیب والمذاهب س

ه اتجاهًا سریًعا إلى ستتج) الموضوعات(والتجارب الشعریة ، جدیدة واسعة من قوة التعبیر

لقد لخص هذا القول الرؤیة . )3(»، بعد أن بقیت تحوم حولها من بعید داخل النفس

یات ، أمام تحدروادهجیه الدرس النقدي الحدیث و لصورة األدب من منظور ما یرتالمرجوة 

، التي درج علیها ردحا لیس بالیسیر من زمن الممارسة الضوابطالخالص من القواعد و 

  .اإلبداعیة عندنا 

                                                           

، بسكرة ، امعة محمد خیضرج، ین تعدد المصطلح واضطراب المفهوم، مجلة المخبر، الشعریة بخولة ابن مبروك - )(1

  .365، ص  2013،  9الجزائر ، العدد 

  .210، ص  1984،  1ط لبنان ، جهاد فاضل ، قضایا الشعر الحدیث ، دار الشروق ، بیروت ،: ینظر - )(2

 دار  ، مطبعة)لنقاد المحترفین والشعراء النقادفي كتابات ا(بشیر تاوریریت، رحیق الشعریة الحداثیة : ینظر - )(3

  .132 ص ، 2006، ) ط  ،د( ، الجزائر ، مزوار



 المفهوم والمصطلح.. الشعریة :                                                مدخل 

 

 

16 

للفرق بین اللغة الشعریة ، تعرضفي ال" أدونیس " یزید مجهود الناقد الحداثي و 

إذا كان الشِّعر تجاوز للظواهر  «: في قوله، حیث اإلشارة واإلیضاحالعادیة من واللغة 

اللغة أن تحید عن  فإّن على، نیة في شيء ما أو في العالم كّلهومواجهة للحقیقة الباط

إّن  ،یقود إّال إلى رؤى ألیفة ومشتركةذلك أّن المعنى الذي تتخذه عادة ال ، معناها العادي

فالشعر هو  ،غة اإلیضاحلغة الشِّعر هي لغة اإلشارة في حین أّن اللغة العادیة هي ل

 ،هكذا تصبح اللغة هي الشعر. )1(»لم تتعلم أن تقوله  بمعنى ما جعل اللغة تقول ما

  .   أدونیس مرتبط بممارسة الشعر في الواقع  كما یرىاالنتقال من لغة اإلشارة بات و 

انفتاح : یمكن حصرها في  عدة نقاطا إلى لهَ صَ عند أدونیس أَ مفهوم الشعریة إن 

تناسل المعنى، الغموض، الفجائیة أو الدهشة، االختالف، الرؤیا، حركیة الزمن  ،النص

، ن قید القواعد والمقاییس الجاهزةعلى انفالت النص الشعري م" أدونیس " یؤكد ل. الشعري

مفهومه أسمى من ألن . )2(»الشعر خرق للقواعد والمقاییس  «: أنحیث یرى 

ب إیجاده في أما مسألة الغموض  وأسبا. یات والنظم السیاسیة واالجتماعیةاإلیدیولوج

ع بالشعر أن توالحق أّنُه لیس من الضروري لكي نستم «:فقال ،الخطاب الشعري ودوره

قوام الشعر ذاته لذا فقوام الرغبة بالمعرفة الغموض  وهو  .)3(»ندرك معناه إدراًكا شامًال 

  . الذي یتجسد باإلشارة و اإلیحاء

، تلك الفجوة و التضاد أي مسافة التوترتعني " دیب  يكما أب" الشعریة عند و 

المسافة الناتجة عن العالقة بین اللغة المترسبة واللغة المبتكرة من حیث صورها الشعریة  

عنه عند " ذاميعبد اهللا الغ"وال یختلف مفهوم الشعریة عند  .)4(األولیة وتركیبهاومكوناتها 

                                                           

، )ط ،د(عریة والرؤیا الشعریة عند أدونیس، دار الفجر، قسنطینة، الجزائر، ، استراتیجیة الشبشیر تاوریریت - )(1

  .86 . 85ص ص ،  2006

 ، عالم الكتب)والمفاهیماألصول دراسة في المنطلقات و (ت الشعریة الحداثیة عند أدونیس ، آلیابشیر تاوریریت - )(2

  .29، ص  2009،  1ط  مصر، ،القاهرة

  .160، ص  2005،  6أدونیس ، زمن الشعر ، دار الساقي ، بیروت ، لبنان ، ط  - )(3

  .24، ص ) دراسة في النقد العربي القدیم ( محمود درابسة ، مفاهیم في الشعریة  - )(4
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شاعریة هي فنیات التحول وال «:دیب فقد وصفها بالشاعریة یقول يبأ أدونیس أو كمال

، وهي استعارة النص كتطور الستعارة الجملة ، حیث ینحرف النص عن معناه األسلوبي

فالنص من خالل بنیته القائمة على المجاز واالستعارة . )1(»الحقیقي إلى معناه المجازي 

  . نحراف إلى لغة جمالیةا وظیفته االشعریً  اوالرمز یصبح نصً 

الوجوه االصطالحیة كثیرة ومتعددة، فكلها تصب واحد و نستنتج أّن مفهوم الشعریة 

 األدبيالخطاب المنبعثة من فنیات الجمالیة  في، فالشعریة تبحث في رحیق الشعریة

  . اإلبداعي و 

 

  

  

                                                           

، الدار ، المركز الثقافي العربي)یویة إلى التشریحیة نظریة وتطبیقالبنمن (عبد اهللا الغذامي، الخطیئة والتكفیر  - )(1

  .27، ص  2006،  6البیضاء ، المغرب ، ط 



 : 

 یوانأدوات التراكیب اللغویة في الدّ 

الحقل اللغوي و داللیة األفعال و 

 الفصل األول             

أدوات التراكیب اللغویة في الدّ 

الحقل اللغوي و داللیة األفعال و  :المبحث األول

 

  .الحقول اللغویة الداللیة_ 

   .األسماءو  بنیة األفعال_ 

  بنیة األفعال_ 1            

  .بنیة األسماء_ 2    

  .بنیة األصوات :المبحث الثاني

   .األصوات_ 

  .التكرار_ 

  .القوافيتعدد األوزان و _ 

 

           

أدوات التراكیب اللغویة في الدّ    

  

المبحث األول

 .األسماء

       1 _

       2 _

            

          

المبحث الثاني

   1 _

   2 _

   3 _
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 الحقل اللغوي وداللیة األفعال واألسماء : المبحث األول       

عد علم الداللة تمهید الطریق لدراسة علم المعنى وذلك لتمكیننا من تحلیل المعنى یُ 

ویعنى هذا المستوى بدراسة معنى الجمل والعبارات في النص وهو معنى یتجاوز « .المراد

أقدم االهتمامات الفكریة عند اإلنسان، لذلك  ویعد علم الداللة من. )1(» معنى المفردات

والغایة النهائیة التي یسعى علم اللغة  ،فإّن هذا العلم یشكل الهدف األسمى لعلماء اللغة

إلى تحقیقها أّال وهي االتصال بین أفراد المجتمع لتحقیق أقصى درجات الوضوح في فهم 

  .ا أیضا تهتم بدراسة الحقول الداللیةوأحد فروع علم اللغة علم الداللة التي بدوره. المعنى

  : الحقول اللغویة الداللیة       1_ 

صنف أو عنوان تندرج تحته  «لمقصود بالحقل اللغوي أو الحقل المعجمي هو ا

) سیارة(مثال، : وبضع مئات أو بضع آالف مجموعة كلمات یتراوح عددها بین اثنتین 

الحقل، نقول إّنها تنتمي إلى حقل وسائل  ذا أردنا تضیقإ و . تنتمي إلى حقل المصنوعات 

ونقصد به مجموعة كلمات ترتبط . )2(» النقل المصنوعة، ویمكن تضییق الحقل أكثر

 .  بمفهوم محدد، حیث یشكل وجه جامع لتلك المعاني

في تنمیة الثروة اللفظیة المكتسبة، كما  وتكمن أهمیة الحقول الداللیة في أّنه یساعد

به فإّن المعجم هدفه  و. )3(ة في إعداد المعاجم الداللیة الخاصة یعتبر ركیزة أساسی

 . الحفاظ على جوهر اللغة 

  .ومن خالل هذا سنتطرق للحقول الداللیة بالتمثیل      

                                                           

، دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة، )النظریة والتطبیق(علم الداللة  فوزي سعد عیسى ورانیا فوزي عیسى،(1)- 

   11، ص 2008،  1مصر، ط

، 2001، )ط د،(للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ، دار الفالح )علم المعنى(لخولي، علم الداللة محمد علي ا(2)- 

 .  174ص 

 .  168، ص )النظریة و التطبیق ( فوزي سعد عیسى ورانیا فوزي عیسى، علم الداللة : ینظر (3)–
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:                       فراد في المجتمع ، مثل أویضم هذا الحقل ذكر :  حقل الشخصیات_ 1/1

  عراف ، ولدي طفل ، شیخ ، كهل ، عاشقة ، ال (

غار ، النساء ، أمي ، شهید     الناس ، إنسان  الصِّ

  شباب  طفلة ، أطفال ، أرامل ، األبناء ، بني ، شعوب ،

  .)أبي ، زوجي، ضیف ،  بشر ، ثكلى، صغیرة  

 یفهوظما تو  .كثیرةنالحظ أّن الشاعر وظف فئات األفراد متعددة ومتنوعة، وبألفاظ 

تعبر عن معاناة اإلنسان كذكره لشخصیة الشهید واألم وما یحمالنه  إیمانًا منه بأّنها ا إالهل

   .من أحزان

 :   قوله " المقاتلون بدماء مصر " أمثلة ذلك ما ورد في قصیدة ومن 

 َتَعالوا ُنَتاجر في دْمِع أمٍّ     

 نبیُع َرفَاَت الشهید   اتعالو     

   )1(لنسَخَر من ُحزِن ثكلىَ  اتعالو     

ر عن الشهداء الذین یضحون من أجل وطنهم، ویأمرنا بالتجارة بدموع یعبر الشاع

، فالشهداء هم الذین ومن الوضع الراهن  األم وببیع رفات الشهید، والسخریة من حزن ثكلى

یدافعون عن أرضنا بروحهم ودمائهم وأموالهم وأوالدهم من أجل الوطن ومن أجلنا لنعیش 

  . حیاة آمنة

 " :أحزان مصر " وقوله أیضا في قصیدة 

غاُر بقایا رغیٍف            َیَودُّ الصِّ

                                                           

. 61ص ،  2007،  1، ط فاروق جویدة ، ولألشواق عودة ، دار الشروق ، القاهرة ، مصر     -(1)  
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 وكانَ  الَزماُن َبخیَل العطاء   

        َتَركناك للَفقِر دهًرا طویًال    

 )1(َوضاَعت دماُؤِك فـوَق النـساء          

غار مصر لدرجة اشتیاقهم یعبر الشاعر هنا عن األحزان و  المعاناة التي یمر بها صِّ

، وهذه بدورها تعبر عن معاناة وجهد كبیر في البحث عن كسب لقمة بزف خإلى رغی

 .  العیش ،أو الطعام، كما عبر أیضا عن الفقر الذي یؤدي إلى ما ال یحمد عقباه

 : وهذا الحقل یضم أعضاء جسم اإلنسان ومن أمثلة ذلك  :حقل األعضاء _ 1/2

  العیون ، الضلوع ، وجه ، جبینك  (  

  دیها ، أیدینا ، صدرك ، الجفون قدمي ، نه قلب ، 

 . )أشالء ، لسان ، فمها ، شفتاك ، رؤوس  

لّما یدل في هذه ، وصدر نلمح أّن الشاعر أكثر من تكرار لفظة وجه وعین وجبینك     

  . ظهر مالمح الشخص سواء حزن أو فرحاأللفاظ من أحاسیس ، وتُ 

  :" في رحاب الحب " في قصیدة ر ومنه قول الشاع

  وكم ضمتِك عیناي اشتیاًقا           

  وكم حمـلتـك في شــوٍق ذراعي  

  وكم هامت علیِك ظَالُل قلبي   

  

                                                           

 .     27المصدر السابق ، ص  -)1(
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  )1(وفي عینِك كم سبحت شراعـي 

 " : عشقناك یا مصر " وقوله في قصیدة 

 حملناِك یا مصُر بیَن الحنایَا  

 وَفوَق الجبـیـنْ ..  وبین الُضلوع        

   )2(بـدفٍء رعانا ..  عشـقـنـاِك صـدًرا

نالحظ تنوع استعمال الشاعر لحقل األعضاء، وفي كل قراءة نجده یكرر ألفاظ 

فالشاعر یرى أن القلب والعین . جبینك ، صدر ، وجه ، عین ، القلب : عّدة مرات مثل 

، فلو تألم الصدر تألم القلب ومنه تدمع العین وعندما والید والصدر ُیكمل كالهما اآلخر

ها الید وبعدها یتحدث اإلنسان، فیستخدم اللسان لیعبر عّما ُیحس وكأن تدمع العین تمسح

  .هذه األعضاء تعبر عن آالمه وأحزانه 

وهو إحساس الشاعر بالحزن الذي نجده واضح من خالل  :حقل الحزن _ 1/3   

                                              :                     األحاسیس التي یشعر بها الشاعر لذلك نجده استعان بألفاظ الحزن منها 

مآسینا، األحزان ، الیأس ، الموت ،                                        (                 

  دموع ، الضلوع ، البكاء ، مكتئب ،                                               

 ) . راح، العذاب األسى ، األلم ، الج                  

  .إّن الجرح والحزن الذي یشعر به الشاعر ناتج عن الواقع المعاش 

   

                                                           

 . 64، ص  السابقالمصدر  - )1(

 .  81المصدر نفسه ، ص  - )2(
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                :  "الجراح " منه قوله في قصیدة و 

 وعلى جبینِك َناَم طفٌل َجائٌع  

  وعلیه تصرُخ َدْمَعٌة خرساُء  

 والَیْأُس یقُتلنا بطوِل ظالمِه        

 )1( ف تـشـاءُ وتعـربُد األحـزاُن كیـ      

، فالحزن زن طفل ودمعة صغیر و یصرخ في صمتیعبر الشاعر هنا عن ح

ر عن الحزن بلغة تعطي فالشاعر عبّ . والیأس یقتل ما بداخله من مشاعر وأحاسیس

  . لألبیات رونق جمالي جذاب 

الكون ثالث حقول وهي حقل الطبیعة، وحقل ویضم حقل  :حقل الكون _ 1/4 

فالطبیعة جزء من الكون فهي متنفس الشاعر، كما أّنها تعبر عن ات ، وحقل النبالحیوان

 . وهذا ما سنوضحه  باالنفعاالتاألحاسیس وهذا الحقل یجعل اللغة ملیئة 

وهو حقل یعبر عّما تحمله الطبیعة في طیاتها، وما  :حقل الطبیعة _ أ       

. رار كونیة عظیمة ، نظرا لما تحتویه من أسالنفس من تفجیر وتدفق وانطالق تحمله

 :   مثل

 الظالم ، اللیل ، بحار ، سماء ،أمواج ، دخان (           

 شمس ، غروب ،السحاب ، األرض ، القمر، ماءه            

 نهار، البحار ،الصقیع ، الربیع ، الخریف ، الشتاء ،             

 ) . لنارالصیف ، تراب ، الریاح ،نسیم ، الغدیر، شاطئیه، ا           
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 : وهو ما یضم حیوانات ذكرت في الدیوان مثل  :الحیوان حقل_ ب       

 ) . عصفور، طیر ، ذئاب،  البعیر ، األفاعي (                     

 : ورد ذكر النبات في عدة محطات منها  :حقل النبات _ ج       

 زهور، غصن ، النخیل ، الشجر، (                      

  ) .أعشاب  حدائق ، مزارعنا ، بستان ، شجیرة ،                      

 " :  عندما یغفو القدر " فقد قال الشاعر في قصیدته 

  ورجعُت أذُكُر في الربیع عهودَنا 

 أیام ُصْغناها عبیًرا للزَّهْر  

  )1(واألغنیاُت الحالماُت بسحِرَها       

یعبر به حسب شعوره ، ومن خالل لقد استعمل الشاعر عنصر الطبیعة كثیرا وهو 

وهذه األلفاظ ) األرض، الربیع، الشتاء، الشمس، الماء:(دامه أللفاظ الطبیعة مثلاستخ

 .   تحمل في طیاتها رمز التفاؤل والحیاة واألمل من جدید 

ه للربیع مع ا في هذه المقاطع بالخصوص وصف الشاعر الطبیعة وتذكر أمّ 

بطبعه فصل األمل والتفاؤل ولبس األرض بساطها ، والربیع استنشاقه عبیر الزهر

األخضر المزركش لیصنع في أجواء الربیع بسحره أغاني من زقزقات العصافیر ورسم 

الفراشات المزركشات بأنواع األلوان زرابي، ومن سحر جمال الربیع یذوب اإلنسان 

 . والزمان بسحرها 
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 " : ثمن  المزاد بال" ومنه ما ورد في قوله أیضا في قصیدته 

 شیٌخ عریٌق في المحنْ 

 وداَر في كل الفیاِفي.. ركَب البعیرَ        

 تلعنه الثیابْ .. حافي القدمین 

ًرا          دخل الحیاَة ُمَؤخَّ

 )1(ومع الخریف تراه یحُلم بالشبابْ 

، والنبات یعة التي تحمل في طیاتها التفاؤلهنا نلحظ أّن الشاعر جمع بین الطب

، ساعدنا في قضاء حاجاتنا، والحیوان استخدمه لیعه التجدید والحیاةنابیالذي یحمل في ی

ویجول الفیافي وهو حافي  فقد وصف في هذه األبیات شیخ مليء بالمحن یركب البعیر

، فالطبیعة زادت في ومع قرب فصل الخریف حلم بالشباب ، وبدأ بتجدید حیاتهالقدمین

  .    ًسا جمالیًا وحِ  بهاءهذه األبیات 

استخدم الشاعر ألفاظ تدل على الشوق فأكثر من : حقل الحنین والشوق _ 1/5

 : كلمة الشوق في جل قصائده ومنها 

 ) الشوق ، الهوى ، الفؤاد ، الحب ، النوى (   

 " : ونشقى باألمل " فقال الشاعر في قصیدة  

 ویحمُلني الحنیُن إلیِك طفًال  

 وقد سلَب الزماُن الصبَر مِني  

 وَق صدرِك أمنیاتي وألقي ف 
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  )1(وقد شِقَي الُفؤاُد مع التمنِّي 

كنه من التحمل وعدم تملشاعر هنا یعبر عن الحنین بدرجة كبیرة لدرجة عدم ا

الصبر، كما عبر عن األمنیات التي تلقى على صدر المكان الذي یحن إلیه مع شقاء 

  .      القلب من التمني 

 " : وأشتاق فیك " وذكر الشوق في قصیدة  

 وأشتاُق عْطرِك رغم الخریِف        

 ویزهو الشجْر .. تفیُق اللیالي 

 )2(وأشتاُق من ثغِرِك األمنیاِت 

ونلحظ هذا من  ،تحدث الشاعر في هذه األبیات عن شوقه لوطنه وحنینه إلیه

، فقد اشتاق حتى إلى نسیم للفظة أشتاق والتي عبرت عن الشوقخالل تكرار الشاعر 

  .طنه وعطر ورائحة و 

 : وردت أماكن كثیرة من خالل قراءة الدیوان ومنه  :حقل األمكنة والبلدان _ 1/6

مصر ، صحراء ، فیافي ، نیل ،                                        (   

 قبلة الرحمان ، كعبة، واحتنا، طریق      

 ) . الدار، منزلنا     

، تهذ منه الشاعر أفكاره ولغ، فهو الذي یأخشعرفي الالمكان یشكل عنصر مهم 

 . ألّن الوطن یسكنه فقد وظف الشاعر أمكنة لها عالقة بشوقه إلى األماكن التي یحن إلیها
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 " : الجراح " ونذكر قوله في قصیدة 

 لو لم تكن مصُر العریقُة موطني           

 لغرسُت بین تراِبها وجداني   

 مثل طیوِرها.. وسلكُت درَب الحبِّ   

  )1(ت زهًرا في ُربى ُبستانِ وغدو   

، وحتى إن أرضهقدیمة عریقة بتراثها فهي  بأنها مصر عن موطنه عبر الشاعر  

لم تكن موطنه لكان غرس إحساسه فیها ونشر الحب في هوائها مثل الطیور وأصبح زهرة 

  . متفتحة في بستان 

 :   هو الذي یدل على الوقت مثل  :حقل الزمان _ 1/7  

 مارس ، األیام ، العمر ، یوما ، زمن ، (                 

 دهًرا ، فجر ، الصباح ، السنین ، ساعة ،                  

 غدا ، عقارب الساعات ، الوقت ، المساء ،                  

 ) . القدر ، عشرون عاما ، أیام السنین ، ثوان                  

، وكیف نستفید من یحدد المصیر الذي، فالزمن هو الزمن عنصر مهم في الحیاة

تجاربنا في الحیاة، فقد كان حاضرا دوًما في قصائد الدیوان، وكثر استعماله بعدة ألفاظ 

  .حیث شكل الزمن فخًرا للشاعر بتذكره للماضي وأمله بالتفكیر بغٍد أجمل وجدید
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 " : بقایا امرأة " قال الشاعر في قصیدة 

 أقضى الصباَح صدیقًة  

 مع الرفیقْ ..  المساءُ یأتي  

 )1(..الدنیا إذا صرَنا مع األیام ! ما أتعس 

، وكأنه )، األیامالصباح، المساء(كلمات زمن في عّدة التعدد ألفاظ نالحظ هنا 

فقد األیام تمر بسرعة فقد عبر الشاعر أن  ،، فقد شكل الزمن هنا تسلسلیتسارع مع الزمن

  . ذكرها بالترتیب بدون إحساس منه 

  " : السفر في اللیالي المظلمة " ه في قصیدة وقول

  وُیسرُع نْحونا 

  ..وعقارُب الساعاِت تصُمُت 

 )2(..قد یتوُه الوقُت 

، وبه یتوقف كي باقتراب نهایته وٕاسراعه نحوناعبر الشاعر هنا عن الحب الذي یب

 . الزمن ویتوه الوقت 

نها تعتبر مسرح أل) مرة  17( وردت لفظة مصر بحّد ذاتها  :حقل الوطن _ 1/8

، فذكر لفظة وكالهما یحمالن الداللة نفسها)  مرات 7( ، كما ذكر لفظة األرض اثاألحد

مصر موطنه في أكثر قصائده بحكم موطن الشاعر وتحدثه واشتیاقه لوطنه وما كان 

 . علیه 
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  " :  األرض واإلنسان " قال الشاعر في قصیدة  

  وُدها فیَك من الحیاِة خل.. یا نیُل         

   )1(وأنت الباقي.. ُكل الورى یفَنى         

  .تكلم الشاعر عن موطنه وبأنه سیبقى خالد مهما حدث 

  " : نحن والحرمان " وقوله أیضا في قصیدة 

  فیِصیُر حكُم األرِض للشیطاِن          

  وقفْت شعوُب األرِض تنظُر حسرًة         

  )2(هالَّ سمعُتْم قصَة الُعرباِن ؟        

، فلفظة األرض ذكرت لفظة األرض عدة مرات لتأكد عن موطن الشاعر وحبه له

، وداللة أیضا عن تحدث الشاعر في كل القصائد عن وطنه الذي داللة عن الموطن

  . یعتبر مكان األحداث 

وهو تذكر الدیار والمنازل فقد ُذكر في الّدیوان وفي أحد  :حقل الطلل _ 1/99

 . ، فقد ذكرت لفظة الدار بكثرة " المدینة تحترق " قصیدة القصائد التي عنونت ب

  : ومنه قوله 

  ..والداُر یعُصرها اللهیُب 

 )3(وصارت األنفاُس فیها كالعدْم 
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، فهذه عربیة تراثیة منذ العصر الجاهلي فقد ذكرت لفظة األطالل باعتبارها لفظة

ي العصر الحدیث من ، مع ما طرأ فعلى تشبث الشاعر بالتراث وأصالتهاللفظة تدل 

فهو یعتبر من الشعراء الذین لم ینفصلوا عن . تغیرات واختالفات في مظاهر الحیاة والفكر

   .تراثهم القدیم المستمد من الشعر العربي القدیم

من خالل هذه الحقول استطعنا معرفة التجربة الشعوریة التي مّر بها الشاعر 

، كما یعمل عن تجربته، ضمن قالب لغوي بیرألدوات التي اعتمد علیها للتعمعرفة أهم ا

وذلك من خالل األلفاظ فنظریة الحقول  ،تقریبنا من الداللة األصلیة للنصالحقل على 

ال یرید الكاتب  التي الداللیة تكشف عن مكبوتات الكاتب التي تتخفى وراء الكلمات،

 .  لهاإلفصاح عنها، فیلجأ إلى استعمال بعض األلفاظ التي یجدها متنفسا 

إذن فإّن لكّل شاعر معجم شعري یوشح به شعره بألفاظ منه فیكثر من ورودها 

 .  وتتمیز كل منها بمیزة داللیة وفنیة في المقام الذي ترد فیه 

من خالل دراستنا للدیوان وجدنا تنوع في الحقول الداللیة وهذا یدل على قدرة 

 . وكذلك یدل على اتساع فكره الشاعر على تصویر األشیاء وانفعاالته التي یحس بها

، الحزن وغیرها وقد مت قصائده حقوال عّدة كحقل الوطن، الطبیعة، الزمانفض

، ألّن الشاعر اعتبرها متنفسا له ألفراحه وأحزانه لطبیعة دوًرا كبیًرا في الّدیوانأدت ا

 . وأوجاعه ویظل حقل الحنین والشوق المسیطر 
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  :بنیة األفعال واألسماء _ 2

میزان اللغة العربیة  «وهو. نحو هو العلم الذي یجمع الصرف واإلعراب مًعاال

فالنحو قواعد یعرف بها وظیفة . )1( »والقانون الذي تحكم به في كّل صورة من صورها 

كل كلمة داخل الجملة، وضبط أواخر الكلمات وكیفیة إعرابها، ومن بین أقسام الكلمة 

  . االسم والفعل

    :بنیة األفعال _ 1

فمن خالل هذا . )2(»كلمة تدل على حدث مقترن بزمان من األزمنة  « هو:  الفعل

 ةالتعریف نستند أّن الفعل هو قسم من أقسام الكلم، كما أّنه كلمة تدل على معنى مقترن

  . بزمان 

  . وینقسم الفعل إلى ثالثة أقسام وهي الماضي والمضارع واألمر: أقسام الفعل 

ما ّدل على معنى وجد في الزمن الماضي، أو هو ما  « وه: الفعل الماضي _ أ

  .أي؛ فعل یدل على زمن الماضي . )3(»دل على وقوع فعل في زمن مضى قبل التكلم 

  " :مات الحنین " ومنه قول الشاعر في قصیدة 

  من أیامَي الحیرى رداَء البائسینْ ) نسجُت ( و 

)4(أّن العمر قد یمضي)  نسیتُ  (و 
  

  " :   المزاد بال ثمن "  قصیدة  وقوله أیضا في

                                                           

   . 11،ص  1996،  1بیروت ، لبنان ، ط ،دیزیره سقال ، الصرف وعلم األصوات ، دار الصداقة العربیة_ (1)

    . 16، ص 1997،  3ط لبنان، ،الرسالة للنشر والتوزیع ، بیروت مؤسسة ،حسني مفالسة ، الّنحو الشَّافي  محمد_ (2)

ة ، الدار العلمی)تعریف األسماء_ التعریف األفع(هاشم الخفاجي، التطبیق الصرفي  علي جابر المنصوري وعالء(3)_

             140، ص 2002،  1ردن، طالدولیة للنشر والتوزیع، عمان، األ

  .  66، ص الّدیوان ،  فاروق جویدة_ (4)
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  نحوي تنظرینْ ) َجلْسِت ( و  

  ..أخباري) قصصُت ( و  

   )1(بعدكِ ) كاَن ( وما قد   

كلُّ فعٍل َیُدلُّ على حصول عمٍل في الزَّمن الحاضر  « هو :الفعل المضارع _ ب

لنون، والیاء هي الهمزة واو  مبدوًءا بحرف من أحرف المضارعة أو المستقبل والُبدَّ أن یكون

  .وهو الفعل الماضي الذي زیدْت في أوله أحد حروف المضارعة. )2(»، والتَّاء 

  " :   موعد بال لقاء " مثل ماورد في قصیدة 

  ) یتركني ( و ).. یصفُعني (   

  على أمٍل علیلْ    

  في همس الغروبْ ) ستعود (   

  مع المغیبْ ) یذوُب ( قلبي    

  )3( )یذوْب ( لب وما أبطَأ النبضاِت في ق  

  : وقوله أیضا 

  بالقلوبْ ) لتعصَف (   

  من بعیدْ ) یظهر ( اللیلُ   

                                                           

 .73، ص السابق المصدر  - )1(

 ،)ط، د(مصر،  علي الجارم ومصطفى أمین، النحو الواضح في قواعد اللغة العربیة ، دار المعارف، القاهرة، - )2(

 . 22ص  ، 1، ج)ت ،د(

 .16فاروق جویدة، الدیوان ، ص  - )3(
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   )1(خلف ردائه) یصوُل ( و  

هو  اتجاًها زمنًیا واحًدا و  یلزم زمنه حیث مبني دائما  « :الفعل األمر_ ج

  .أي كل فعٍل حصل في زمن المستقبل. )2(»المستقبل 

  " :   ر أحزان مص" مثل ما ورد في قصیدة 

   )3(ِمْثَلمَا كنِت دوًما) اْضَحكي ( فهیا     

  :قال" نحن والحرمان " وفي قصیدة 

  دموعَك عندَما تلقاني) َجفِّْف (    

   )4(نُجوَم اللیِل عن أحزاني) اْسألْ ( و   

  " :عشقناك یا مصر " وكذلك قوله في قصیدة 

  )5(عنِك ثوَب الهموم) اْخَلعي ( فَهیا    

انه لیبین فقد استعمله الشاعر في دیو  ل الماضي على الثبوت واالنقضاء،عیدل الف 

ألن  الشاعر استخدمهف، هو المهیمن لم یكن والفعل الماضي، لنا أّن األفعال انقضت

، وحنینه إلى زمن مضى وشوقه إلى وطنه ودیاره فكان الفعل الماضي تذكر به ماضیه

ي وظفه الشاعر ألنه هو القادر أن یتذكر الفعل الماضي األنسب للتذكر، فالزمن الماض

  . به ذكریاته الجمیلة

                                                           

 .16، ص  السابقالمصدر  -  )1(

 .104، ص 2، ج2007، 1، ط رة، مص، القاهر جامعاتإبراهیم إبراهیم بركات، النحو العربي، دار النشر لل -  )2(

 .31فاروق جویدة ، الدیوان ، ص  -  )3(

 .54المصدر نفسه ، ص  -  )4(

 .82المصدر نفسه ، ص  -  )5(
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أّما الفعل المضارع وٕان ّدل على شيء فهو یدل على الدوام والتجدد كما یدل على 

فاستعمله لیدل على دوامه . النشاط واالستمرار، فكان له الحظ الكبیر في معظم قصائده

باألمل والحیاة ، فالحیاة تدل على القوة ، فالشاعر كان یحلم بغد جدید مليء واستمراریته

لذا ورد بنسبة كبیرة في قصائدنا فحلم بطبیعة جدیدة تحمل في طیاتها التفاؤل والتجدید 

ونالحظ استخدام الشاعر لألفعال  را على كلمة الشوق في جل قصائده،فركز كثی. بالحیاة

شعر بها وبالتالي یتعاطف المضارعة لیلفت انتباه المتلقي إلیه ویجعله ُیحس بأوجاعه وی

  . معه 

، كما یدل على التسلط ل على القوة وعلى األمر بفعل شيءأّما الفعل األمر فهو یدّ 

دل على طلب یألّنه لم یكن في موضع  ،لم یكثر من استعماله" فاروق جویدة " فالشاعر

  . قلیل جًدا ، لدرجة أّن وقوعه یعد على األصابع فوردع هذا الفعل إّال في قصائد قلیلةوقو 

هما األكثر وروًدا مع العلم نالحظ أن الفعل المضارع والماضي  في األخیر

بطغیان الفعل المضارع أكثر، والفعل األمر ورد قلیًال وفي مجمل النص تأتي جمیع 

في قصائده فهو یحلم " فاروق جویدة " الحركات، من مضارع وماٍض وأمر وهذا ما جسده 

وذكریاته من خالل أحاسیسه  ،ق مع الحنین إلى الماضيیوم مشر  یأملبغٍد جدید و 

  . ومشاعره الجیاشة 
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  : بنیة األسماء _ 2       

واالسم نوعان . )1( »مایدل على معنى في نفسه غیر مقترن بزمن  « هو: االسم 

  . ومعرفة نكرة 

نكرت ترد بعض األسماء النكرة، فالعرب إن أرادت جمال الصیاغة  :الّنكرة _ أ

هو كل  «فالنكرة زیادة في إعالء الشعور بالشيء وبلوغ كماله داللة على الملل، فالنكرة 

فالنكرة بها یتدافع اإلحساس، وبها یتدافع الغموض . )2( »معین اسم یدل على غیر 

 . وینبض الجمال

  : قوله " وأشتاق فیِك " ومنه ماذكر في قصیدة 

   )3(وصبٌر عقیمٌ .. وشوٌق .. عتاٌب 

  : قال " موعد بال لقاء " في قصیدة و 

  وكهلٌ .. وعاشقٌة .. طفٌل  

  شاَخ حزًنا في الدروبْ  

  ودماُء أحالٍم یُثوُر أنیُنها بیَن القلوبْ  

  )4( ..وهناك شیٌخ  

  

                                                           

لبنان،  إمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت،: رف، مردراجي األسمر، المعجم المفصل في علم الصَّ _ )1(

   . 80، ص 1993، 1ط

د، ( ،19، مصر، ط  فؤاد نعمة ، ملخص قواعد اللغة العربیة ، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة_ )2(

  .        20، ص  2ج ،)ت

 .78فاروق جویدة ، الّدیوان ، ص  -  )3(

 .14سه ، ص المصدر نف -  )4(
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  " : یأس الطریق " وقوله في قصیدة 

  وشیٌخ جفاُه زماٌن عقیم 

  تهاوْت علیِه رماُل السنینْ 

ُقَنا راحتاهُ     )1(ولیٌل تمزِّ

لفاروق جویدة ترد بعض " ولألشواق عودة " من خالل هذه المقاطع من دیوان 

، أحالم ، عاشقة، كهل، حزناعتاب ، شوق، صبر، عقیم، طفل: (  األسماء الّنكرة مثل

  ) .أنین ، زمان ، شیخ ، رمال، لیل ، راحتاه 

الذي الشاعر باإلحساس  واعتراف لالستئناسأما المعرفة فتكون  :المعرفة _ ب

 . شعر المتلقي بإحساس الشاعرفتُ . )2(»كّل اسم یدل على معیَّن  «یریده أن یندفع فهي 

  " : موعد بال لقاء " مثل ما ورد في قصیدة 

  ووقفُت أنُظُر في العُیوِن الحائراِت 

  على بحار من دموْع 

  واللیُل َیفرش بالظالم طریقَنا 

   )3(بامتهاٍن في الضلوعْ  والخوُف یبعثُ 

  

  

                                                           

 .25، ص  السابق المصدر -  )1(

 .20فؤاد نعمة ، ملخص قواعد اللغة العربیة ، ص  -  )2(

 .12فاروق جویدة ، الّدیوان ، ص  -  )3(
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  : وله أیضاوق

  تتبعثُر األحالُم في األعماق         

  تهوى فوق أشالء الشموْع         

  تتعثُر الخطواُت في قدمي         

   )1(وتسألني الرجوعْ         

  " :أحزان مصر " كما قال في قصیدة 

  فأنِت الحناُن         .. ِإلینا تعالْي  

  إذا ماَت فینا زماُن الوفاْء  

  فأنِت الوفاْء .. الْي ِإلینا تع 

   )2(إذا صارت األرُض لألشقیاءْ  

د األسماء المعرفة نج" ولألشواق عودة " ومن هذه المقاطع الشعریة من دیوان 

، العیون، الحائرات، اللیل، الظالم، الخوف، الضلوع، األحالم، األعماق، الشموع: ( مثل

  ). ، األشقیاءضخطوات، الرجوع، أنت، الحنان، الوفاء، األمان، األر ال

من خالل قراءتنا لألسماء نرى استعمال الشاعر ألسماء المعرفة والنكرة من خالل 

ومنه نلحظ غلبة األسماء المعرفة في الدیوان وهذا یعود إلى أّن  ،النماذج الشعریة السابقة

أراد تبلیغ رسالته لنا من خالل سرِدِه لمزیج من المشاعر بین " فاروق جویدة " الشاعر 

، وفي نفس الوقت أكثر من المعرفة لیعرفنا ه لنا ذكریاته وأشواقهلسردو لماضي والمستقبل ا

                                                           

 .12، ص  السابقالمصدر  -  )1(

 .29، ص  نفسهالمصدر  -  )2(
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ید مغمور أكثر عن الحنین لماضیه وشوقه لیوم مشرق مليء بالتفاؤل واألمل بغد جد

وسرده هذه الذكریات في رحلة ملیئة بالطبیعة الخالبة لتكون . بالبهجة والسرور والفرح

اسم اإلشارة (د المعرفة مثل ، كما نلحظ وجو تلقيلقى تأثیًرا في المأكثر وعي لما یقول وت

، وفي الجانب اآلخر ا أّن بعض األسماء دلت على الحزن، كم)هذه، والضمیر نحن وأنت

، ة وینتقل من نكرة ألخرىینغیر مع أعطانا نسبة قلیلة من الّنكرات ألّنه یصف لنا أشیاء

ا للمعرفة ألّنها تخص الشيء بعینه مثل شوقه ومن هنا فإّن الشاعر أعطى قدًرا كبیرً 

  . وحنینه لموطنه مصر ولم یول اهتماًما كبیًرا للّنكرات 
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  بنیة األصوات : المبحث الثاني 

تعریف اللغة تعدد وتنوع بتنوع مدارسها ومذاهبها، لذا نقف عند أبرز التعاریف 

ها فإّنها أصوات أّما حدّ  «فاللغة . لعصورالتي حّددها كبار الباحثین اللغویین على مّر ا

إّن اللغة ظاهرة صوتیة یحدثها أو یعمل على . )1(»یعبر بها كّل قوم عن أغراضهم 

. إنشائها اإلنسان، وهي ظاهرة اجتماعیة، وأداة تعبیر وتواصل بین أفراد المجتمع

ون أنواًعا ، فقد وضع اللغویألف من الكلمات والجمل والتراكیبفاألصوات هي التي تت

المجهورة، والمهموسة، والشدیدة، والرخوة وذلك تبًعا لصفاتها وسنركز في : لألصوات منها

  . دراستنا على المهموسة والمجهورة

  :األصوات _ 1

بها یتنبه  ،فاألصوات عند المبدع هي سره بل هي وسیلة تحاوره مع سلطانه الفني

  .ائها لتكتمل أدواته وصوره الجمیلةإلى مواطن الجمال ومن خاللها یرعى ذوقه في فیح

عملیة حركیة یقوم بها الجهاز النطقي وتصحبها آثار سمعیة  «یعتبر :الصوت _ أ

معینة تأتى من تحریك الهواء فیما بین مصدر إرسال الصوت وهو الجهاز النطقي ومركز 

إّن  « :ویقول علماء الفیزیاء المحدثون في سبب حدوث الصوت. )2(»استقباله وهو األذن 

جزیئات الوسط المرن الذي الصوت ینشأ عن اهتزاز جسم یولد تضاعًفا وتخلخًال في 

فینتقل هذا ، تحدث تغیرات في الضغط عند األذن ، والصوت بذلك حركة اهتزازیةیحیط به

                                                           

، 2012، 1میة، بیروت، لبنان، ط، دار الكتب العل)علم الفونولوجیا(در شاكر، علم األصوات العربیة عبد القا_ )1(

  .   9ص 

  .  66، ص  1994، )ط ،د(تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، _ )2(
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لصوت وحدة فیزیائیة مّما سبق یمكن القول أن ا. )1(»االهتزاز إلى عصب السمع الّدماغ 

  . مدرك سمعي  ، فهونطقیة متغیرة

  : أنواع األصوات _ ب 

ذي ال یهتز معه الوتران أّما الصوت المهموس هو ال «: األصوات المهموسة _ 1

ولیس معنى هذا أّن لیس للنفس معه . وال یسمع لهما رنین حین النطق به، الصوتیان

صوت هو صمت الوترین ، ولكّن المراد بهمس الت مطلًقا وٕاّال لم تدركه األذنذبذبا

، رغم أّن الهواء في أثناء اندفاعه من الحلق أو الفم یحدث ذبذبات یحملها الصوتیین معه

أي؛ أّن الهمس هو . )2(»الهواء الخارجي إلى حاسة السمع فیدركها المرء من أجل هذا 

  . صمت الوترین الصوتیین

إّن الهمس حرف ُأْضعف االعتماد في موضعه حتى جرى النفس  «: یقول سیبویه 

  .)3(»معه 

، س، ش، ص،  ، خ ت، ث، ح «: واألصوات المهموسة عكس المجهورة وهي 

  .)4(»ط ، ف ، ق ، ك ، الهمزة 

  : وسنقوم بدراسة بعض األصوات من بینها 

  . لثوي، احتكاكي ّدل على الحسرة واألسف : السین 

  

                                                           

 1993،  1ط  سوریا، ،، دار الحصاد للنشر والتوزیع، دمشق)أسرار الحروف(بیة ، أصول اللغة العر أحمد زرقة_ )1(

     .71ص  ،

 .23، ص  2013، ) ط ،د(نجلو المصریة ، القاهرة ، مصر، إبراهیم أنیس ، األصوات اللغویة ، مكتبة األ -)2(

 ،،1ط، 2002، لبنان، تالرویني، فصول في علم اللغة العام، عالم الكتب، بیرو  محمد علي عبد الكریم - )3(

 .181ص

 .105، ص1، ج1999، 2لمیة، بیروت، لبنان، ط التونجي، المعجم المفصل في األدب، دار الكتب العمحمد  - )4(
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  " :موعد بال لقاء " في مثل قوله في قصیدة 

  ..كّنا هنا باألمس 

  حِمُلَنا بعیًدا للسماْء كان الحبُّ یَ 

  )1(ما أتعس الّدنیا

ب كان في وبأن الح، ر في هذه األبیات یتذكر أّنه كان باألمس هناالشاع 

وفي الوقت ذاته یتعجب بأّن الدنیا تعیسة، فّدل حرف السین ، الماضي یحمله في السماء

  .على الحسرة 

  . حلقي ، انفجاري ّدل على الحسرة والتألم :  القاف

  " : مع العراف " ه في قصیدة لقول

ُقَنا بأیدینا ؟    !ُتَمزِّ

  لماذا نتُرُك األحزاَن تقهُرَنا

  وُتلقیَنا ؟.. وتصفُعنا 

   )2(لماذا نقتُل األشواقَ  

ل عن ترك ویتساء، الم التي صارت شوكة تمّزقه بالیدیتحدث الشاعر عن األح

األشواق تساءل كذلك عن قتل ، ویلقیه في أي مكانوفي األخیر تُ ، األحزان للقهر والصفع

تمّزقنا، األحزان،  : (مثل ؛ الحسرة من خالل بعض الكلمات و  فالقاف ّدلت على التألم

  ) .تقهرنا، نقتل

                                                           

 .13فاروق جویدة ، الّدیوان ، ص  -  )1(

 .18، ص نفسه المصدر  -  )2(
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  . لهوي ، حنكي ، مهموس جاء لیّدل على الشكوى واالستعطاف :  الكاف        

  " : الجراح " مثل قول الشاعر في قصیدة 

  ؟ هل من دمائِك یسكُر السفهاءُ 

   )1(وعلى رفاتِك یرقُص الجهالُء ؟

وعن رقص الجهالء في رفاتك  ،ر السفهاءكِ سْ یتساءل الشاعر عن الّدماء هل تُ 

  .فحرف الكاف هنا ّدل على الشكوى فالشاعر یشكوا

اقتراب الوتران الصوتیان  «والمراد بجهر الصوت هو :األصوات المجهورة  _2

غ بینهما بحیث ، فیضیق الفراناء مرور الهواء وفي أثناء النطقبعضهما من بعض في أث

ولكن مع إحداث اهتزازات وذبذبات سریعة منتظمة لهذه األوتار، ، یسمح بمرور الهواء

ویسمى الصوت اللغوي المنطوق ، voicingوفي هذه الحالة یحدث ما یسمى بالجهر 

و الصوت الذي تتذبذب فالصوت المجهور إذن ه، voicedحینئٍذ بالصوت المجهور 

والجهر هو اهتزاز الذبذبات حال النطق أي؛ جهر . )2(»األوتار الصوتیة حال النطق به 

  . الصوت

حرف أشبع االعتماد في موضعه، ومنع النفس  «:  وعّرف سیبویه المجهور بأّنه

  .)3(»أن یجرى معه حتى ینقضى االعتماد علیه ویجرى الصوت 

، م،  ، ظ ، ع ، غ ، ل ب، ج ، د ، ر، ز ، ض «: واألصوات المجهورة هي 

  . )4(»ن، هـ 

                                                           

 .41، ص  السابقالمصدر  -  )1(

 .174، ص  2000، ) ط ،د( مصر، كمال بشر ، علم األصوات ، دار غریب للنشر والتوزیع ، القاهرة ، -  )2(

 .117اللغویة ، ص إبراهیم أنیس ، األصوات  -  )3(

 .104محمد التونجي ، المعجم المفصل في األدب ، ص  -  )4(
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  :سنقوم بدراسة بعض األصوات من بینها

لثوي ، أسناني ، مجهور، وظِّف في أغلب السیاقات فهو للذكرى والحسرة :  النون

  . واألسف والحنین 

  " : یأس الطریق " كقول الشاعر في قصیدة 

  من السائریْن : فَقاَل بحزن   

  ضجیُج السُّكارى.. الحیارى  أنینُ   

  زحاُم الدُموع على الراحلیْن   

   )1(وبیَن الحنایا بقایا أمانٍ   

، والطریق في حالة لشاعر یقوم بطرح أسئلة عن الطریقفي هذه األبیات نرى أّن ا

  ) . ، السائرین الراحلین( زن وضیاع وذكرى لذكره ح

لیجهر بكل فصاحة عما یختلج ، ي ، مجهور ولذلك لجأ إلیه شاعرناشفو :  المیم

  .  في صدره من أحاسیس وانفعاالت التي تخنق صدره 

  : یقول الشاعر" عشقناك یا مصر " وذلك في قصیدة 

  فَال تحَزني من زمان جُحوٍد    

  أذقَناِك فیه هموَم السنیْن    

   )2(تركنا دمائِك فوَق الطریقِ    

                                                           

 .24فاروق جویدة، الّدیوان ، ص  -  )1(

 .81، ص نفسه المصدر  -  )2(
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ات یحمل داللة ه في هذه األبیویبدو أّن تكرار ) مرات 4(المیم لقد ورد صوت 

والظروف ، بلده مصر وذلك من خالل الضغوطات وحنینه إلى، مفادها شوق الشاعر

  . الحاصلة في بالده 

وأیضا نجد المیم في موضع آخر تدل على التعجب واالستفهام مثالنا على ذلك 

  " : المدینة تحترق " قول الشاعر في قصیدة 

   !بْب ؟ ما الس: والكلُّ َیْسَأُل    

  الناُر مّنا تقترْب     

  الناُر یا أمي ُتَدمُِّر داَرَنا     

  هذي دماُء الدار تسُقطُ     

   )1(من ثناَیا ثغرَها    

فحرف المیم في هذه األبیات في حالة توتر متناغم من لفظة إلى أخرى لیبّین لنا 

  . حالة الشاعر أّنها ملیئة بالحیرة والیأس واأللم 

، أتاحت للشاعر مدَّ صوته باألنین لمد فقد وردت بنسبة ال بأس بهاا أّما أحرف

، فلنا في قول الشاعر شواهد ه المفعم حزًنا من خالل مد النفسواآلهات وینفس عن صدر 

  . كثیرة 

  

  

  

                                                           

 .39، ص  السابق المصدر – )1(
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  " : واألماني .. بین العمر " منها ما ورد في قصیدة 

  وعاد الیأُس یسقیَها .. وأْجَدَب ُغصُن أیَكِتَنا    

    )1( !فكیف یموُت شاِدیَها ؟ .. عِشقنا عطَرَها نغًما    

؛ حیث ساهم في تشكیل إیقاع عر عّدة مدود وهذا لم یأتي عبثًانلحظ في قول الشا

  . المقاطع ومدها بالمؤثرات التي یحتاجها للتعبیر عن معاناته 

ومن خالل هذه الرحلة نرى أن األصوات المجهورة أكثر الشاعر من استعمالها 

وهذا ما أراد به  ،)مرة  37المیم ( ورد حرف" المدینة تحترق " وهذا ما نلحظه في قصیدة 

عة االنفعالیة المسیطرة على البوح والجهر عن معاناته وانفعاالته وهذا من خالل الطبی

وذكر " موعد بال لقاء" ، وهذا عكس األصوات المهموسة والتي وردت في قصیدة النص

بنسبة متوسطة هذا ما عبر به الشاعر عن معاناته بكل ) مرة  17السین ( فیها حرف 

  .     حریة التي تالءم وضعه المأساوي 

  : التكرار_        2

العربیة في أقدم نصوصها اإلبداعیة التي  هیعتبر التكرار ظاهرة لغویة، عرفت

جع ویر . وصلت إلینا، وهو ظاهرة تستحق الدراسة للتعرف على حقیقة ومواضع استعماله

اختیاري لظاهرة التكرار موضوًعا لهذه الّدراسة، ألّنها تعد من أهم الظواهر التي انشغل 

بها شعرنا المعاصر في محاولة الكتشاف قنوات إضافیة لتجسید البعد الفني والجمالي 

  . ویكون إّما في الحروف أو الكلمات أو العبارات. للنص

                                                           

 .10، صالسابق المصدر  -  )1(
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نى مرّددا كقولك لمن تستدعیه أسرع داللة اللفظ على المع «هو كما أّن التكرار 

نالحظ أّن التكرار یشمل جمیع مستویات . )1(»أسرع فإّن المعنى مردد واللفظ واحد 

  . الكالم

ید أم هو إعادة كلمة أو عبارة بلفظها ومعناها إّما للتوك «: وهناك من یعرفه أیضا

  . )2(»، أو للتعظیم أو للتلذذ بذكر المكرر لزیادة التنبیه أو التهویل

  : وللتكرار أنواع         

هو عن رسوخ العبارة  في نفس قائلها ، و  یعبر تكرار الحرف : تكرار الحرف_ أ

تكریر حرف واحد، أو حرفین في كّل لفظة من ألفاظ الكالم المنثور أو المنظوم، فیثقل  «

 .كما أنه یجلب القارئ لالنتباه. )3(»حینئٍذ النطق به  

  " : واألماني .. بین العمر " ة مثل ما ورد في قصید

  وزادت في تجافیَها .. ولم ترَحْم .. فلْم تْسمْع 

  )4(فیَها.. وضاَع زماُننَا .. ولْم نعرْف لَنا وطًنا 

والفاء  ،في هذه األبیات ورد تكرار حرف الواو والذي جاء للربط بین هذه العناصر

ي جزمت السماع والترحم كما والتالجازمة ظرف دال على المكان كما ورد ذكر حرف لم 

  . فهذه اللغة زادت األبیات جماًال  ،جزمت عدم معرفتهم الوطن وضیاعهم للزمن

                                                           

، 1ط مصر، ،ئر، دار الفجر، القاهرةفي الجزا عبد الرحمان تبرماسین، البنیة اإلیقاعیة للقصیدة المعاصرة(1)- 

  . 192ص  .2003

  ،1، جمالیة التكرار في الشعر السوري المعاصر، رند للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، سوریا، ط عصام شرتح -)2(

   . 13، ص  2010

، 2004، )ط، د(،  األردن، عمانفارس للنشر، ال، التكرار في شعر محمود درویش، دار رعاشو فهد ناصر  -)3(

    . 51ص
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  " : عندما یغفو القدر" وقوله في قصیدة 

  )1(مْن َهَجْر .. َمْن َتَنكَّر .. مْن َخاَن مّنا 

  .  فالشاعر هنا یتحدث عن الّزمن ویصفه بالخیانة والتنكر والهجر

، مّما اعر معین أمر یتطلب جهًدا كبیًراتردد الحروف بذاتها لدى شإّن ظاهرة 

لفاروق جویدة تتردد فیه حروف دون أخرى فیتعذر " ولألشواق عودة " نلحظ في دیوان 

تتبعها عبر جمیع قصائده ، مّما یدفعنا إلى اختیار نموذج من هنا وآخر من هناك ثم 

  . یها تردد بعض الحروف بشكل مكثف وما یشدنا ف. یعمل على كشف جمالیاته ودوره 

  " : واألماني .. بین العمر " مثلما ورد في قصیدة 

  على أخطاِء ماضیَنا .. وفي غَضٍب سیسألنا 

  دیَنا .. أّنا جعلَنا حّبنا .. َذْنُبَنا : فقولي 

  )2( سأبحُث عنِك في زهٍر َتَرْعَرَع في مآقیَنا      

ألنا في غضب عن أخطاء ماضینا یتحدث الشاعر هنا عن الموت وكیف یس

فإلقاء النظرة على . وتوظیفه للطبیعة بالبحث عن الحب في الزهر الذي تربى في فؤادنا

، التي ي لّنا بأنها تصب في حقل الطبیعةهذه الكلمات التي تضمنها حرف الفاء توح

  . فالشاعر یصب كل أحاسیسه لیؤثر في المتلقي  ،یصفها الشاعر بكل مشاعره

ن والنون یعالنب حضور حرف الفاء نلحظ وجود حروف أخرى كالواو و إلى جا

بحیث نجدها مكررة بكثرة في الدیوان وخاصة حرف الواو، وبهذا فإّن القارئ لهذه األبیات 

الشعریة یلحظ بشكل واضح الحضور القوي والمكرر لهذه الحروف لّما أعطى لألبیات 

                                                           

  .  33، ص السابق المصدر  -)1(

   .  11، ص نفسه المصدر  -)2(
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جتماعیة التي تختلج الشاعر من حزن وحنین نغًما موسیقًیا، وحمل المعاني النفسیة واال

  . وشوق وألم 

حاحه وٕال هذا النوع من التكرار یوظفه الشاعر لیؤكد ما یرید قوله :تكرار الكلمة_ ب

تكرار كلمة تستغرق المقطع أو عبارة عن «هوفي إیصالها إلى ذهن المتلقي و 

  .)1(»القصیدة

ات ترددت عّدت مرات والجدول في ّدیوان فاروق جویدة وقفنا على كثیر من الكلم

  :               اآلتي یوضح ذلك 

  عدد المرات  الكلمة  القصیدة

         

  موعد بال لقاء
  األحزان

  الطریق

  مرات 5

  مرات 9

           

  المدینة تحترق

  الّنار

  أماه

  الدار

  مرة 11

  مرات 10

  مرات 6

  مرات 3  مصر  أحزان مصر

  مرات 4  الّدماء  الجراح

  مرة 13  أشتاق  كأشتاق فی

  مرات 7  الدرب  وتنتحر المنى

                                                           

، )ط د،(، الشرق والمغرب، بیروت، لبنان یقاع في الشعر العربي المعاصر، إفریقیااإلحسن الغرفي، حركیة  -)1(

  .  85، ص  2001
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  مرات 3  سیبقى  عشقناك یا مصر

  مرات 4  العمر  العمر یوم

  مرة 11  تعالوا  المقاتلون بدماء مصر

  مرات 6  مصر  نحن والحرمان

  

نرى أّن األسماء والكلمات تكررت كثیرا في الّدیوان، وهذا ما یدل على شوق   

  .ا یمنح التكرار النص وظیفة إیقاعیة موسیقیةالشاعر وحنینه إلى الماضي، ممّ 

  " : مع العراف " كما ذكر الشاعر في قصیدته 

  وظل اللیُل باألْحزانِ  

  وَیسقیَنا.. َیسقیَنا   

  َوطیُف الیأس بالكلماِت  

   )1(ویغریَنا.. ُیغریَنا  

توحي بعطش الشاعر وٕالحاحه بالسقي من اللیل ) ، ویغرینایسقینا(فظة تكرار ل

. أرضه فهو متعطش حتى لحزن وطنهي یسقیه باألحزان وكأّنه شجرة ترید السقي بماء الذ

هذا فیصعب أن یكتسبها  ةقیمة فنیة أكسبت اإلیقاع میز ) یسقینا، ویغرینا(فأضافت كلمة 

  . ؛ فهي أسلوب تعبیري إیحائيم أفكاره ومشاعرهخدیالتكرار جاء ل

  

  

                                                           

  .  19، ص فاروق جویدة ، الّدیوان  - )1(
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  " : العمر یوم " وفي موضع آخر یقول في قصیدة 

  الُعمُر یوٌم سوَف نقِضیه مًعا  

  ال تتركیِه یضیُع في األحزاِن  

  ما الُعمُر یا ُدنَیاي إّال ساعةٌ  

  )1(ولقْد یكوُن العمُر بضَع ثوانِ  

ا وأن ال ، فهو یعبر عنه بأنه یوم یجب أن نقضیه معً یتحدث الشاعر عن العمر

، نلحظ أن الشاعر كرر ثوانفالعمر قد یكون ساعة أو بضع ، نتركه یضیع في األحزان

بأفراحه وأحزانه فعلینا استغالل  احیاة اإلنسان التي یعیشهعلى  ألنه داللة لفظة العمر

  . عمرنا بما یفید ویستفاد منه 

لقد كان لتكرار األفعال حضور فعال عند الشاعر لتزاحم الذكریات التي مرت في 

فعل أكثر قدرة على التعبیر بأشكالها حیاته وكثرة المصائب والهموم التي واجهته فكان ال

إّن تكرار الفعل یجعل منه حدث فعال سواء كان . المختلفة لنقل تجربته الخاصة به

  . ماضي أو مضارع أو أمر لیستوعب حیاته وهمومه 

  " : وأشتاق فیك " لقول الشاعر في قصیدة 

  وأشتاُق یا مصُر عهَد الصفاِء   

  وأشَتاُق فیِك عبیَر الُعُمْر   

  )2(وأشتاُق من راحتیِك الحَنانَ   

                                                           

   . 72، ص  السابقالمصدر  - )1(

  .  77، ص نفسه المصدر  -)2(
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، وهذا ة الشاعر النفسیة فهو دائم الشوقأفاَد حال) أشتاق(إّن تكرار الفعل المضارع 

الشاعر إشتاق  ؛ أنّ رع أّنه یتضمن الحاضر والماضي أيإذا علمنا أّن داللة الفعل المضا

ولذلك جعله وسیلة  وتكرار هذا الفعل زاد من حنین الشاعر واشتیاقه، لكنه مازال یشتاق

  . للتأكید على هذا المعنى 

إذ یرد في  «وهي أشد تأثیًرا من تكرار الصوت والكلمة  :تكرار الجملة _ ج   

  .)1(»صورة عبارة تحكم تماسك القصیدة و وحدة بنائها 

  " : و تنتحر المنى " قوله في قصیدة  

  ویمضي المساُء على جفِن درٍب   

  القَدْر  تركَناُه یوًما لكأسِ    

                      *  *  *  

  و یمِضي المساُء على جْفِن درٍب    

   )2(توارى مع الُحزِن بعد الرحیل   

تكرار هذه الجملة تؤكد ما یقوله الشاعر أو ما یرید تبلیغه من خالل إعادة تكرار   

یقوده  فهو یتحدث عن المساء الذي یمضي على حافة الطریق وتركه للقدر ،هذه الجملة

  . وفي صحبته الحزن 

  " : نحن والحرمان " وقال أیضا في قصیدة 

  مصُر العظیمُة سوف تبقى دائًما   

                                                           

  .   85حسن الغرفي ، حركیة اإلیقاع في الشعر العربي المعاصر ، ص  - )1(

  .  51.  49 فاروق جویدة ، الّدیوان ، ص ص  - )2(
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  وفوَق كّل جَبانِ .. فوَق الخداِع   

  مصُر العظیمُة سوَف تبقى دائًما   

  )1(وواحَة الحیراِن .. حلَم الغریِب   

 یكون وطنه في غدٍ  تكرار هذه الجملة أكدت حنین الشاعر لوطنه واشتیاقه أن

فوصف مصر ) مصر العظیمة سوف تبقى دائما(أجمل من خالل ما ورد في جملة 

  . بالعظیمة وأكد أّنها ستبقى دائما فوق كّل جبان، كما أكد بأّنها حلم الغریب

. إّن تكرار هذه الجمل تعطي القارئ رونق ومفاجأة في التعبیر وجمال ولغة راقیة

ور مقصود یراد من ورائه تحقیق أهداف ویعطي دالالت وتكرار هذه الجمل یحمل حض

  . فاأللفاظ المكررة بوجه عام هي مصادر جلب االنتباه واإلثارة. مختلفة ومتعددة 

ومن هنا یمكن القول أّن التكرار یحدث تنغیًما ممیًزا في المقاطع من خالل 

الجملة هنا جاء لتكثیف ، فتكرار وذلك وفًقا لحالة الشاعر النفسیةاإلیقاعات التي یحدثها 

، ویسهم في ؤثر في النفس ویمنح لمسات عاطفیةالمعنى ألنه یضفي جماًال ورونقًا ت

 .  تجانس النص وتالحم أجزائه 

  : تعدد األوزان والقوافي _ 3

، وما یعتریه من ي ُیعرف به صحیح الشعر من فاسدهالعروض هو العلم الذ

ف لّنا صحیح الشعر من فاسده كان لزاًما ولّما كان علم العروض یكش ،زحافات وعلل

، تناسب مع الموسیقى والوزن الشعري، لنخرج شعًرا یلینا أن نمتلك أساسیات هذا العلمع

وسنتطرق في  باختصار شدید هو التفعیلة األخیرة من صدر البیت وعجزه، والعروض

  .دراستنا إلى الوزن و القافیة والّروي 

                                                           

  .  57 . 56 ، ص صالسابق المصدر  - )1(
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في األوزان والقوافي وحرف  تنویًعا ة الواحدةفي بعض األحیان نجد في القصید

  . الّروي وبأكثر نجدها في الشعر المعاصر

یعد الوزن ركًنا أساسًیا في بناء النص الشعري، كما یعتبر مكوًنا  :الوزن _ أ

جوهرًیا له، كما یعد أبرز أركان الشعریة فهو یقوم على الحركة لحصول الحیویة التي 

     وبهذا ، أو توقظ فیه الحزن واأللم والیأس، واإلحساس بالفرحالمتلقي النشاط  تبعث في

یقوم الوزن على أساس تردید األصوات وتوزیعها بشكل متساٍو ومتناسب، والوزن هو  «

ذلك اإلطار الموسیقي الذي یفرغ فیه الشاعر انفعاالته وتخیالته، ویتم هذا وفق التفعیالت 

النظام الموسیقي الذي تنبني علیه القصیدة، والقائم  فالوزن هو. )1(»المشكلة للبحر الشعري

فاإلیقاع تنظیم أصوات  ،على اختیار نفسي لمقاطع موسیقیة معینة تعرف بالتفعیالت

  . اللغة

ولألشواق " وعلى هذا سنقوم بتقطیع بعض النماذج الشعریة من دیوان شاعرنا 

  ."عودة 

   

  

  

      

  

                                                               

                                                           

حجیج  :إشراف عیسى لحیلح، مذكرة مقدمة لنبل شهادة الماجسییر، عندالطللیة  كراد موسى، شعریة المقدمة -)1(

باتنة،  زائري الحدیث، جامعة الحاج لخضر،الج األدب :آدابها، تخصصو  معمر، قسم اللغة العربیة

  .122 ص، 2011/2012الجزائر،

 الصفحة البحر نوعها  القصیدة     

 9 الهزج حر واألماني   ..بین العمر 

 26 المتقارب حر  أحزان مصر 

 35 الكامل  حر الخطیئة 

 48 الهزج حر  !أین أیامك 

 68 الكامل حر األرض واإلنسان

 72 الكامل  حر العمر یوم 

 81 المتقارب حر  عشقناك یا مصر
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لم یعتمد على بحر واحد، بل قام " فاروق جویدة " من هذا الجدول أّن الشاعر نستخلص 

 : بالتنویع وهذا ما نلحظه كاآلتي 

  " :      الخطیئة " وذلك في قصیدة 

  وَجَمعُت أّیاَم الَفضاِئِل كّلها   

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

  متفاعلن  /فاعلن متْ  /متفاعلن    

  )1(دي أجمل الحسناتفوجدت بع  

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

  متفاعلْ   /فاعلن  متْ    /متفاعلن   

یتضح لنا من خالل هذا أن الشاعر وجد في بحر الكامل الهدوء و السكینة وهذا 

، وذلك في ألفاظ جمیلةي توحي لنا بمعاني لطیفة و ما نلحظه من خالل ألفاظه الت

  ).، الحسناتالفضائل(

 ":أحزان مصر" یضا بحر المتقارب، ومن أشكال استخدامه في قصیدة كما نجد أ

         تمزق فیك لیالي الشتاء  

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

    فعولن /فعولن /فعول  /فعول 

         

                                                           

   .35، ص ، الدیوان فاروق جویدة - )1(
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  )1(جسم نحیل... وبین العواطف       

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

  فعولن  /فعولن   /فعول  /فعولن 

، وهذا ما أدى به إلى البعد عنها شاعر بأّن مصر في حالة حزن وضیاعیرى ال

، الذي یمثل في تناسق وقع )بحر المتقارب(یلجأ للتعبیر عن حاله باستعمال جعله مّما 

یتسم به  ، بما، حسب حال وقوة شوق صاحبه لوطنهتبطئعیالته نبضات القلب تسرع و فت

  .عده عن وطنه وعدم استقرار النفسب، واأللم لمن خالل إحساسه المتردد

إلى  وهذا ما أدى به ومن خالل ما سبق یمكن القول أّن الشاعر قام بتنویع األبحر

، ونرى إكثار الشاعر في البحر الكامل )، والهزج الكامل، والمتقارب( جمالیة اللغة فمنه 

عدم استقرار ذلك من خالل هدوء الشاعر ورزانته، أّما البحر المتقارب الذي وجد فیه 

  . النفس أو من حالته النفسیة السیئة 

  : القافیة _ ب  

الّروي من أهم العوامل المنتجة لإلیقاع الموسیقى، فهي تمثل جرًسا تعد القافیة و 

موسیقًیا متناغًما، ینشأ عن تكرار مقطع بتواتر متناسق في كل أبیات النص، فالقافیة ال 

هي من  «: ء العروض في تعریفها فقال الخلیلتقل أهمیة عن الوزن، وقد اختلف علما

وٕاّنما سّمیت قافیة ألنها . )2(»آخر حرف في البیت إلى أول ساكن یلیه مع حركة ما قبله

، ومنهم من یسمي القصیدة ه، ومنهم من یسمِّي البیت قافیةً ؛ أي تجيء في آخر الكالم تقفوا

وي هو القافیة، والجیّ قافیةً  د المعروف من هذه الوجوه قول ، ومنهم من یجعل حرف الرَّ

                                                           

   .26، صالسابق المصدر  - )1(

   .22، ص1999، 1، ط الدلیل في العروض، عالم الكتب، بیروت ، لبنان ، سعید محمود عقیل - )2(
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والقافیة . فهي مجموعة من أصوات تتكرر في آخر شطر البیت من القصیدة. )1(الخلیل

تبتدئ ، یتكون من مجموعة من الحروف؛ ى آخر هي آخر مقطع صوتي من العجزبمعن

  . من الساكن األخیر إلى المتحرك الذي یلي الساكن الثاني

ي تتجسد في تكرار األصوات وتنسجم والحالة من مظاهر اإلیقاع القافیة، فه

وهي أنسب صوت أو كلمة ینتهي بها السطر الشعري، والقافیة في دیوان . النفسیة للشاعر

تمنح لّنا لغة غنیة معبرة، وذلك من خالل نغمات موسیقیة، ومن " ولألشواق عودة " 

  :  عرقول الشا" األرض واإلنسان " نماذج استعمال ذلك ما ذكر في قصیدة 

  عانقُت بیَن جُفونِك األزَهاَرا     

  ورأیُت َلْیَل العمِر فیِك َنهاَرا    

                  /0/0    

  ولطالما سلك الفؤاد مدائنا     

  ومزارا           ..وبقیت وحدك قبلة    

                  /0/0  

  كم الحت األیام بعدك ظلمة   

  )2( فرأیت أطیاف المنى أسوارا 

                       /0/0  

) نهارا، مزارا، أسوارا(فالقافیة في هذه األبیات الشعریة تمثلت في األلفاظ اآلتیة، 

ة أرضه، لدرجة علو مكانتها والشاعر وظف هذه القافیة ألنه یتحدث عن اإلنسان و عظم

                                                           

محمد أحمد قاسم، المكتبة العصریة، : القوافي، شرح و تعلیقتبریزي، كتاب الكافي في العروض و ابن الخطیب ال -)1(

  . 166، ص 2004 ،)د، ط( بیروت ، لبنان،

  . 68فاروق جویدة، الدیوان، ص -)2(
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تعبیري قافیة في السیاق الوذلك بنغمات موسیقیة متناغمة، باعتبار وظیفة العنده، 

  .قوة في المعنى و وضوح في السمعالجمالي، بما تمنحه من 

  :الروي_ ج

الحرف الصحیح الذي تبنى علیه القصیدة، وهو آخر  «یمثل الروي في الشعر 

یكون إما ساكنا في الشعر المطلوب، وتنسب إلیه، و الوصل قبل أحرف الشعر المقید، وما 

الحروف ال تصلح أن تكون كلها رویا إذ و  وهو أقل ما تتألف منه القافیة،أو متحركا، 

وبذلك فالروي حرف صحیح غیر معتل ویكون . )1(»هناك ما یصلح لذلك وما ال یصلح 

 )2(»هاء الحرف مد و  «ساكن أو متحرك، وجمیع حروف المعجم تصلح أن تكون رویا إال 

  . بشروطویكون ذلك في حاالت محدودة و 

ى أن الشاعر اعتمد على حرف ، فإننا نر وانمعنا النظر في قصائد هذا الدیفإذا أ

  ": و األماني.. بین العمر " ، ومن أشكال استخدامه في قصیدة الروي

  وخانتنا أمانینا.. إذا دارت بنا الدنیا   

                                /0/0  

  )3(وأسكتنا أغانینا.. وأحرقنا قصائدنا  

                                /0/0  

                                                           

، 2010، 1التوزیع، عمان، األردن ، طیة، دار أسامة للنشر و القافأساسیات علم العروض و ، نن خضر أبو العینی -)1(

  . 61ص

، عالم  حامسعید محمد اللّ :  تحشرح و  ، محمود مصطفى، أهدى سبیل إلى علمي الخلیل العروض و القافیة -)2(

  .     113ص ، 1996،  1، ط ، لبنان الكتب ، بیروت

   .9دیوان، صفاروق جویدة، ال - )3(
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، بل قام بتنویع حدانرى أن الشاعر في هذه القصیدة لم یقم بالتمسك بحرف روي و 

اره على الحروف المجهورة كـ ی، وقوع اختذاك التوظیف، و مما یالحظ في توظیفه للحرف

  :  ومثال على ذلك قوله) النون ، والهاء(

  )1(وأعیتنا مآسیها.. وٕان دارت بنا الدنیا     

        /0/0  

، ثم انتقل إلى )النون(الشاعر في بدایة القصیدة استخدم حرف الروي فنلحظ أن 

وذلك من خالل ). النون(، و في األخیر أراد العودة إلى حرف الروي )الهاء(حرف الروي 

، أما بالنسبة لحرف م نرى أن الشاعر في حالة الشوق والحنین إلى تلك األیاممرور األیا

من األصوات ) الهاء والنون(؛ فـ على الحسرة واأللمي هذا البیت الشعري الهاء فقد دل ف

       . المجهورة التي تجعل األبیات الشعریة أكثر قوة و وضوًحا وتأثیًرا على المتلقي

  

                                                           

   .10، صالسابق المصدر  -)1(



:  

    آلیات اللغة الشعریة

  .كتابيال
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االنزیاح : المبحث األول                       

االنزیاح عن المألوف من أهم الخصائص الجوهریة التي توفر ُسبًال مختلفة        

وواسعة للغوص في العمق اللغوي لدالالت األلفاظ والتعابیر، باعتباره مالذ التمیز 

ویعتبر االنزیاح أسلوب لغوي خاص، یحمل فائدة لغویة وأخرى . الشخصي واللغوي

  .جمالیة

الّدراسة رصد األسس اللغویة التي شكلت حضور مفهوم وقد حاولنا في هذه        

  .من خالل دراستنا لالنزیاح التركیبي والصوري " فاروق جویدة " االنزیاح لدى 

تتجلى قیمة االنزیاح من خالل ما یحمله التركیب من تأثیر وداللة وهذا ما یكسب       

ات وتراكیَب وصوًرا استعماًال استعمال المبدع للغة مفرد «هوو اللغة براعة في استخدامها، 

یخرج بها عّما هو معتاد ومألوف بحیث یؤدي ما ینبغي له أن یتصف به من تفرد وٕابداع 

  . ، وبه فإّن االنزیاح هو الخروج عن المألوف مّما یولد إبداع)1(»وقوة جذب وأسر 

  : االنزیاح التركیبي _ 1      

 ،ذي ترد فیه  سواء الطول أو القصرهو الذي یتعلق بتركیب الكلمة في السیاق ال       

ومن  ،عّد النقاد المحدثون االنزیاح التركیبي من أهم العناصر المكّونة للغة الشعریة فقد

 . أشكال االنزیاح التركیبي التقدیم والتأخیر والحذف 

 

 

 

 

  

       

                                                           

لبنان،  ات، بیروت،لدراسلأحمد محمد ویس، االنزیاح من منظور الدراسات األسلوبیة، مجد المؤسسة الجامعیة  - )1(

  .7، ص 2005، 1ط
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  : التقدیم والتأخیر _ أ        

هو انزیاح سیاقي وشكل من أشكاله، وتعود ظاهرة التقدیم والتأخیر من خالل فهمنا        

. أّن سبب ترتیب الكلمات یعود إلى االنزیاح عن القاعدة النحویة " جون كوین " لقول 

دة بحیث یعمد المبدع إلى تحریك الكلمات عن أماكنها األصلیة إلى أماكن أخرى جدی

فیقدم ما حقه التأخیر كالخبر أو المفعول به، ویؤخر ما استحق التقدیم كالمبتدأ أو الفعل 

تحریك  «وتقول أمیمة الرواشدة أن . )1(ویكون ذلك لغرض فني أو جمالي یود تحقیقه

الكلمة أفقًیا إلى األمام أو إلى الخلف یساعد مساعدة بالغة في الخروج باللغة من طابعها 

من هذا نستخلص أّن تغییر ترتیب العناصر الذي . )2(»طابعها اإلبداعي  النفعي إلى

ولفت انتباه القارئ من خالل ، یتألف منها البیت الشعري قصد إحداث توازن في البیت

  .إعادة انتظام الجمل

وللتقدیم والتأخیر أهمیة كبیرة في تحریك الداللة التي تحملها األلفاظ، سواء من        

وفیما یلي  ،فهو یتیح للقارئ اإلبحار في مجموعة من الدالالت. إخفاءها محیث إبرازها أ

یتضح لنا ُوُروْد التقدیم والتأخیر على هیئات متنوعة ومختلفة وهذا یرجع ربما َمَرُدُه إلى 

ة النفسیة التي یعیشها الشاعر سواء باالضطراب أو االستقرار أو لطبیعة المكان الحال

  .أو ألهداف ودوافع یعول علیها المبدع بالقصد أو غیره ،الذي یعیش فیه

  :تقدیم الجار والمجرور_ 1        

الكثیر من مظاهر التقدیم والتأخیر في مواضع كثیرة ب" ولألشواق عودة " یعج دیوان   

  :قوله" الجراح " ما ورد في قصیدة  منها

  أَبني العروبِة لم تزل في مصِرنا         

      )3(وعَطاٌء .. رغَم الجراِح محَبٌة         

                                                           

، مذكرة لنیل )دراسة في النظریة والتطبیق(ینظر، حامد سالم درویش الرواشدة، الشعریة في النقد العربي الحدیث  -)1(

  .191، ص 2006سامح الرواشدة، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة مؤتة، األردن،  :درجة الدكتوراه، إشراف

.  191المرجع نفسه ، ص  - ) 2)  

. 42فاروق جویدة ، الدیوان ، ص  - ) 3)  
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اسم لم ) محبةٌ (على ) في مصرنا(في هذه الصورة یقدم الشاعر الجار والمجرور        

تزل مؤخر لتأكید معنى یرید الشاعر أن یوصله إلى المتلقي وهو إبراز القوة الكامنة في 

وداللة كذلك على نفسیة الشاعر  ،داخله للداللة على عظمة موطنه وحبه وفراقه ألرضه

  : ویواصل قوله . لى موطنهالتي یملؤها الشوق والحنین إ

  عنِدي لكم رغَم الجراِح نصیحٌة          

     )1(ال خیَر في ماٍل ِبال إنساِن          

مبتدأ مؤخر جاء لیبرز ) نصیحة(على ) عندي لكم(یتقدم الجار والمجرور في          

مالزم لقبله  زنوداللة على أّن هذا الح ،لّنا دواخله النفسیة وما اعتراها من هم وحزن وألم

  . ووجدانه ال یفارقه مهما طال الزمن 

  : قوله " السفر في اللیالي المظلمة " وهذا ما نلحظه كذلك في قصیدة 

   )2( على صدِر الُمَنى         

مبتدأ مؤخر جاء الزمن مرتبط ) المنى(على ) على صدر(تقدم الجار والمجرور         

نیة وزمانیة، لتقدم لّنا صورة أراد إبرازها، وحتى تجعل المتلقي أسیر تلك اللحظة بلحظة مكا

  .ویشترك مع الشاعر فیها

  " :  وتنتحر المنى" وقوله أیضا في قصیدة 

   )3( .. وفوَق المقاعِد عهٌد قدیمٌ         

مبتدأ مؤخر جاء تأكیًدا على قداسیة ) عهد(على ) فوق المقاعد(تقدیم شبه جملة         

  . المكان وسموه، فإعادة انتظام الجمل جاء بشكل یلفت القارئ

         

     

                                                           

.  43، ص  السابق  صدرالم - ) 1)  

.  46نفسه ، ص  مصدرال - ) 2)  

.  49نفسه ، ص  مصدرال - ) 3)  
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   :تقدیم الخبر على المبتدأ  _2         

   " :وتنتحر المنى" في قول الشاعر في قصیدة 

  صارت رماًدا ؟.. فأیَن لیالیك          

  وأیَن أمانیَك بعد الحریْق ؟         

   )1(وأیَن النسیُم یهیُم اشتیاًقا          

فالشاعر هنا یتساءل عن اللیالي واألماني والنسیم ) المبتدأ(على ) أین(تقدم الخبر         

  .ونالحظ اإلجابة من خالل تصویره للشوق

  : وقوله أیضا 

  )2(وكاَن نصیبَي قلبي الحزیْن          

فهو قدم ) قلبي حزین(المبتدأ على ) نصیبي(في هذه الصورة التأثیریة تقدم الخبر         

  .  الخبر لتصویر حالته، وللداللة على عمق حالته النفسیة التي آل إلیها قلبه

  : تقدیم الفاعل على الفعل_ 3         

  " : موعد بال لقاء " وقوله في قصیدة 

  )3(بین نهدْیها .. وصغیَرٌة َحَملْت كَتاًبا         

لیتمكن الشاعر من جلب انتباه المتلقي ) حملت(على الفعل ) صغیرة(تقدم الفاعل        

  .فهو یجعلنا ننتقل معه، ولیمنح الكلمة بعًدا داللًیا غیر محدود

  : تقدیم المفعول به على الفاعل_ 4         

  " : الجراح " وذلك ما ذكر في قوله في قصیدة 

  )4(األُم یأكل لحمها الجبناُء         

                                                           

.  51، ص السابق  صدرالم - ) 1)  

.  52نفسه ، ص  صدرالم - ) 2)  

.  14نفسه ، ص  مصدرال - ) 3)  

.  41نفسه ، ص  صدرالم - ) 4)  
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داللة على للجاء لغرض بالغي جمالي  ،)الجبناء(على ) لحمها(تقدم المفعول به         

  . لفركز الشاعر علیه وقدمه ألن ُشغَلُه كان منصًبا على األك. فعل األكل

  :تقدیم جواب الشرط على أداة الشرط _ 5        

  :  "السفر في اللیالي المظلمة " قال الشاعر في قصیدة 

  )1(والحبُّ یبكي ُكلَّما اقتربت نهایُتَها          

أّن أداة شرط غیر جازم داللة على ) كّلما(على) یبكي(إّن تقدیم جواب الشرط         

المعنى یكتسب عنده أهمیة أكثر، ویقیده بجملة الشرط لیطبع نوع من التشویق في المتلقي 

    . لالستفسار عن سبب بكاءه، وٕاعطاءه دالالت متعددة

وغیر ذلك من األمثلة والشواهد التي تبرز اعتماد الشاعر على هذه الظاهرة          

فهو كذلك ینشط حقل الداللة  ،نحویةاألسلوبیة في جعل دیوانه یزخر بانحرافات تركیبیة و 

  .والخروج بها إلى فضاءات تتماشى مع المخاطب والمتلقي

  :الحذف _ ب          

ي الحذف باهتمام النحاة والبالغیین العرب، ألّنه ظاهرة لغویة ذا قیمة فنیة ظح        

  ،الحذف باٌب  دقیق  المسلك  «: الحذف بقوله "  عبد  القاهر الجرجاني " كبیرة ، ویذكر

  ،ترك الذكر أفصح من الذكربه لطیف المأخذ عجیب األمر، شبیه بالسحر، فإّنك ترى   

وأتم ما  ،تجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق فادة، ولإلأزید من  ،والصمت عن اإلفادة

أراد . )2(» وتدفعها حتى تنظر ،وهذه جملة قد تنكرها حتى تخبر، تكون بیاًنا إذا لم تبنِ 

عبد القاهر من دراسة الحذف أن یبّین جمالیة الحذف بالبحث عن أسباب العدول عن 

ولمعرفة أسرار الحذف تتطلب قدرة خاصة للمتكلم والمتلقي مًعا فهو  ،الذكر إلى الحذف

أسلوب نحوي وبالغي تكمن أهمیته في تنشیط خیال المتلقي ویوصف بأنه انحراف عن 

  .التعبیر العادي وخروج عن النمط 

                                                           

.  46، ص السابق  صدرالم - ) 1)  

.  106 ، صدالئل اإلعجاز في علم المعاني، عبد القاهر الجرجاني - ) 2)  
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. یعد الحذف من أبرز وسائل الشعریة التي یعتمد علیها المبدع إلثراء نصه أدبًیا        

  : ار على هذه الظاهرة بعض النماذج التالیة وسأخت

  : حذف المفعول به _ 1        

  : قوله " الجراح " ورد هذا النوع من الحذف في قصیدة 

  )1(وجعلت من عطِر الزماِن قالئًدا         

شبه جملة متعلق بمحذوف ) من عطر الزمان(حذف المفعول به األول وجاءت         

الحذف لم یخل من ف بهف منح المتلقي متعة البحث عن المحذوف و مفعول به، فهذا الحذ

  .دالالت صورت حالة الشاعر في لحظات اإلبداع

  :حذف الضمیر _ 2         

  " :السفر في اللیالي المظلمة " لقول الشاعر في قصیدة 

  )2(قبَل ُمنتَصف الطریْق .. سَنرجُع         

الدال على الفاعل ) نحن(خالل حذف ضمیر تجلى الحذف عند الشاعر من         

  .فحذف إلعالء شأن الفعل، ولیعطي القارئ فرصة التحرك في كل سطر ،المحذوف

  : حذف اسم كان _ 3         

  " : وتنتحر المنى " قوله في قصیدة 

  )3(وما َكاَن یدري عذاَب الّسجیْن         

موقعها لكون الشاعر ) یدري عذاب السجین(حذف الشاعر اسم كان وشغل الخبر         

ال یرید إبراز موقفه بصراحة فلجأ إلى هذا الحذف لیؤثر في المتلقي ویضفي علیه سمة 

  .                         التجدید واالبتكار على المستوى اإلبداعي 

                                                           

.  42فاروق جویدة ، الّدیوان ، ص  - ) 1)  

.  46نفسه ، ص  مصدرال - ) 2)  

.  52نفسه ، ص  صدرالم - ) 3)  
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در على إثارة ذهن القارئ، فهو یعطي إیحاءات إّن ظاهرة الحذف شكلت أسلوب قا       

  .  جدیدة تجسد طبیعة العالقة بین الشاعر والمتلقي

وأخیًرا نلحظ أن االنزیاح التركیبي من أهم عناصر اللغة الشعریة فهو یقوم على          

خرق القوانین النحویة بغیة تحقیق سمات شعریة تعجز عنها اللغة، فعلینا استخدام المادة 

  . للغویة ببراعة وتوظیفها توظیًفا یخدم هذه اللغةا

  : االنزیاح الصوري  2_        

هذا النوع من االنزیاح یستخدم أكثر من غیره، فاالنزیاح یجعل الكلمات واأللفاظ        

ویتجلى في المحسنات المعنویة . تبتعد كل البعد عن معناها األصلي وهذا هو دوره

. كاالستعارة والتشبیه والكنایة وهو ما یكون فیه االنزیاح متعلق بجوهر المادة اللغویة

اد هذا النوع من االنزیاح نظًرا ألهمیتها ولّما لها من فوائد جمة في وتمثل االستعارة عم

  .  البناء الشعري فتناولها الكثیر من الباحثین 

  : االستعارة _ أ        

االستعارة من الصور البیانیة التي تؤثر في المتلقي وتجعل النص یحمل طاقات         

استعمال لفظ ما في غیر ما  «:فنیة وٕابداعیة فوردت في اصطالح البالغیین على أّنها

وضع له في اصطالح به التخاطب، لعالقة المشابهة، مع قرینة صارفة عن إرادة المعنى 

وهي من قبیل المجاز في االستعمال الّلغوي . التخاطب الموضوع له في اصطالح به

للكالم، وأصلها تشبیٌه حذف منه المشّبه وأداة التشبیه ووجه الّشبه، ولم یبق منه إّال ما 

یّدُل على المشبه به بأسلوب استعارة اللفظ الّدال على المشبَّه به، أو استعارة بعض 

إًذا . )1(»الم بدال عن ذكر لفظ المشبَّه مشتقاته، أو بعض لوازمه، واستعمالها في الك

فاالستعارة هي أن یكون اللفظ معروًفا، وهي تحویل الشيء من مكان آلخر، ویجب أن 

                                                           

، )ط د،(وفنونها، دار القلم، دمشق، سوریا، عبد الرحمان حسن حبّنكة المیداني، البالغة العربیة أسسها وعلومها  - )1(

  .  229 ، ص2، ج1996
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تكون بین المعیر والمستعیر قرینة وهي التي تقوم باستعمال اللفظ في غیر موضعه مع 

  . الربط بینهما

. وبمفهوم آخر هي مجاز لغوي عالقته المشابهة، وهي تشبیه بلیغ حذف أحد طرفیه     

  .    واالستعارة تنقسم إلى قسمین مكنیة وتصریحیة 

  . )1(»وهي ما صرح فیها بلفظ المشبه وحذف المشبه به  «: استعارة مكنیة_ أ         

وذلك من أجل إخفاء المعاني  وقد عمد الشاعر إلى استخدام االستعارة المكنیة        

والدالالت التي لم یصرح بها وجعلها طي الكتمان وهذا ما نالحظه في قصائده ومثال ذلك 

  : قوله "أین أیامك ؟ " ماذكر في قصیدة 

  سیمحو الموج أقدامي        

  )2(كما یغَتاُل أقدامك        

فحذف المشبه  ،یغتال األقدامفي هذه الصورة االستعاریة یشخص لّنا الشاعر الموج       

على سبیل االستعارة المكنیة فمن خاللها بّینت لّنا ) یغتال(به وترك شیًئا من لوازمه 

  .  شخصیة الشاعر عن طریق أفكاره وتجاربه

وهذا ما نجده في . وبهذا فإّن االستعارة تقوم على الخیال وتجعل القارئ في حیرة     

  " :بقایا امرأة " قصیدة 

  ) 3(وَراح في نوٍم عمیْق .. جلس الَعذاُب         

                                                           

.  93، ص  2006، 1عاطف فضل، مبادئ البالغة العربیة، دار الرَّازي، عمان، األردن، ط - ) 1)  

.   48، الّدیوان ، ص  فاروق جویدة - ) 2)  

.  58، ص  السابق صدرالم - ) 3)  
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إّن الشاعر في هذه االستعارة شبه العذاب باإلنسان الذي یجلس وینام فحذف         

وبهذا . على سبیل االستعارة المكنیة) جلس، نوم(المشبه به وأتى بصفة من صفاته 

  .التوظیف َحَمَلت المعنى بعدا جمالیا إبداعیا

  ": األرض واإلنسان " دة وقوله في قصی

   )1(وَرأیُت َدْمَع النیِل یجري في أسىً          

في هذا البیت استعارة بدیعیة تمثلت في تشبیه الشاعر النیل باإلنسان الذي یدمع          

على سبیل ) دمع، أسى(فحذف المشبه به وذكر شیئا من لوازمه ،ویحس بالیأس الشدید

  . االستعارة المكنیة التي زادت المعنى غموضا

المزاد " فاالستعارة تشكل لّنا عنصرا تشكیلًیا وتعبیرًیا وهذا ما سنكشفه في قصیدة          

  : قوله " بال ثمن 

  وأعانق األیاَم في عینیِك سر�ا ال یبیْن          

  ) 2(عساَها تستكیْن .. وُنصاِفُح األقداَر في َخوٍف          

وهي صفات من صفات اإلنسان ) أعانق، ونصافح(وظف الشاعر هنا صفات         

  .فهذه الصورة البیانیة أكسبت اللغة دالالت جدیدة تختلف تماما عن معناها األول 

 

 

 

                                                           

.  71، ص نفسه  صدرالم - ) 1)  

. 74نفسه ، ص  صدرالم - ) 2)  
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  " : وكذب الدهر " وقوله أیضا في قصیدة 

  ) 1(ان الدهر كّذاًبا وك          

فقد شبه الدهر باإلنسان الذي  )كذب(حذف المشبه به وأتى بصفة من صفاته         

یكذب فأضحت هذه الصورة تقوم على عبارات حقیقیة االستعمال لكن رغم ذلك كونت لّنا 

  .خیال ثري

. )2(»هي ما صرح فیها بلفظ المشبه به وحذف المشبه  « :ةاستعارة تصریحی_ ب       

  " : موعد بال لقاء " وهذا ما نلحظه في قصیدة 

   )3(بین نهدْیَها .. َوَصغیَرٌة حملْت كتابًا         

بشيء من  هورمز ل علمحذف المشبه الیحمل  ذي اللكتاب با علمشبه الشاعر ال        

  . رق تأثیرا وأجملها تصویًراأ، فهذه االستعارة جعلت البیت الشعري )بالكتاب(لوازمه 

    :وقوله أیضا 

   )4(على وجه النخیل.. ُیطُل في ُخبٍث         

نلحظ أّن الشاعر شبه العربي بالنخلة، فصرح بالمشبه به ) على وجه النخیل(في عبارة 

  . لیزید الجملة تأثیرا في المتلقي) العربي(وحذف المشبه 

مع " جمال اللغة جعلت الشاعر یستخدم االستعارة، وهذا ما ورد في قصیدة         

   :قوله " العراف 

                                                           

.  80، ص  السابق صدرالم - ) 1)  

.  94عاطف فضل، مبادئ البالغة العربیة، ص  - ) 2)  

. 14فاروق جویدة ، الدیوان ، ص   - ) 3)  

. 15، ص ه نفس صدرالم - ) 4)  
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   )1(لماَذا یأُكُل الصبَّاُر أزهاًرا        

شبه الفقر هّنا بالصبار واألحالم باألزهار، فذكر المشبه به وحذف المشبه فأبدع        

  .الشاعر هّنا في التصویر

  :قوله" أحزان مصر " كما وردت االستعارة التصریحیة في قصیدة 

   )2(وَیا َزهرًة عانقْتَنا ُرؤاَها        

وحذف المشبه، فشبه مصر ) زهرة(صرح الشاعر في هذا البیت الشعري بالمشبه به       

  . موطنه بالزهرة لیشعر المتلقي بإحساسه بموطنه

  " :القدرعندما یغفو " وقال الشاعر في قصیدة 

   )3(وغَفا الَقدْر .. سِكَر الزَّماُن بخمرها        

في هذا المقطع الشعري شبه الشاعر حالوة األغاني بشرب الخمر فصرح بالمشبه به     

  .لیوضح لنا داللتها

  " :المدینة تحترق " وقوله أیضا في قصیدة 

  )4( ..هذي ذَئاُب الناِر باألحَزاِن ُتْسِرُع        

أّن األشرار شبهت بالذئاب على سبیل االستعارة التصریحیة فذكر َبیََّن لنا الشاعر        

                  .  المشبه به الذئاب وحذف المشبه األشرار لتناسب داللتها مع القول المراد إیصاله

  

                                                           

. 20السابق ، ص  صدرالم - ) 1)  

. 28نفسه ، ص  صدرالم - ) 2)  

. 32نفسه ، ص  صدرالم - ) 3)  

.  36نفسه ، ص  صدرالم - ) 4)  
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  : أیضا الوق    

   )1(وعصفوري الصغیْر         

لیبرز لّنا جمال وبهاء وحسن  شبه الشاعر ابنه أو حلمه بالعصفور الصغیر       

    .  الصورة التي وظفها، ولكي یبین لّنا قدرته اإلبداعیة لیؤثر في المتلقي

إّن من عناصر الجمال األدبي الذي یزید النص جماًال وحسًنا وبهاء التنویع         

والتنقل بین الصور واألشكال الجمالیة في الكالم، وهذا ما یسمح للمتكلم بإیراد المعنى 

الواحد بطرق مختلفة مع وضوح الداللة وتناسبها وهذا ما یتأتى في الصور البیانیة التي 

  . تهب النص قیم جمالیة

  : التشبیه _ ب        

یعد التشبیه من ألوان التصویر البیاني واشتراك قائم بین شیئین في صفة معینة، فالتشبیه 

فنختصر . یضفي على المعنى جماال ویزیده قوة وبیانا، كما أّنه یضفي لمسة فنیة رائعة

أو أكثر  التشبیه هو الّداللة على أن شیًئا أو أشیاء شاركت غیرها في صفة «حدیثنا أّن 

فالتشبیه هو ربط شيء أو أكثر بشيء آخر إشتركا . )2(»بواسطة أداة من أدوات التشبیه 

ویلعب التشبیه دورا رئیسًیا في رسم المعنى الذي یریده الشاعر وله . في صورة أو أكثر

تأثیر یعكس إحساس الشاعر ومدى تأثره في عملیة اإلبداع ومن خالل هذا یتجلى المعنى 

  .قي للصورة الحقیقیةأمام المتل

  " :المدینة تحترق " أولى الشعراء التشبیه عنایة فائقة وهذا ما نلحظه في قصیدة 

  .. والمنبر المسكین في وسِط اللهیِب          

                                                           

. 37السابق ، ص  صدرالم - ) 1)  

یوسف الصمیلي، المكتبة العصریة، بیروت، : أحمد الهاشمي، جواهر البالغة في المعاني والبیان والبدیع ، تدقیق -)2(

. 219، ص 1999، 1لبنان، ط  
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  ) 1(كأّنُه طفٌل غریْق           

شبه الشاعر المنبر المسكین في وسط اللهیب بالطفل الغریق في البحر فذكر          

طفل (والمشبه به ) في وسط اللهیب(ووجه الشبه مذكور ) كأّنه(واألداة ) المنبر(المشبه 

فالشاعر وظف جمیع ) تام(وهذا المثال ینسب إلى التشبیه المرسل مفصل ) غریق

  .العناصر فهو یزید المعنى رونقا ووضوحا 

  " :العمر یوم " كما ورد قوله في قصیدة 

   )2(عابٌر  فالعمر كاألزهار یومٌ          

وحذف وجه الشبه على سبیل ) الكاف(شبه الشاعر العمر باألزهار فذكرت األداة         

  .فالتشبیه أكسب البیت الشعري قوة التعبیر ،التشبیه المرسل المجمل

  " : وأشتاق فیك " وقوله أیضا في قصیدة 

  وألقیُت رأسي على راحتیكِ          

   )3(َنایَا كنبٍض یحُن لدفِء الح         

) الكاف(واألداة ) الرأس(الشاعر هنا شبه الرأس بالنبض الذي یحن فذكر الشاعر المشبه 

وحذف وجه الشبه على سبیل التشبیه المرسل المجمل، فجاء هذا النوع ) نبض(والمشبه به 

  .وأضفت جًوا من الخیال والتأمل ،للتأكید والداللة

كما نلحظ استخدام الشاعر التشبیه البلیغ واضح وهذا ما ارتأیناه في قصائده ومنه         

  ": األرض واإلنسان " قوله في قصیدة 

                                                           

.  38فاروق جویدة ، الدیوان ، ص  - ) 1)  

.  72نفسه ، ص  صدرالم - ) 2)  

.  78نفسه ، ص  مصدرال - ) 3)  
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  ) 1(والضالُل ثوانِ .. فالحُق عمٌر         

وحذف األداة ) عمر(والمشبه به ) حق(شبه الشاعر الحق بالعمر فذكر المشبه        

  .التشبیه البلیغ فورد هذا التشبیه واضح مما أثر في ذهن المتلقي ووجه الشبه على سبیل

  :قوله " المزاد بال ثمن " كذلك نلمحه في قصیدة 

  ) 2(ُكلُّ شيء فیه صاَر له َثمنْ ..  زمٌن حزیٌن         

) حزین(والمشبه به ) زمن(شبه الشاعر الزمن باإلنسان الحزین فذكر المشبه          

هذا ما جعل األسلوب واضح وظاهر  ،ه الشبه على سبیل التشبیه البلیغوحذف األداة ووج

  .المعنى الذي یریده المتكلم

  " : وأشتاق فیك " وقوله أیضا في قصیدة 

  ) 3(وصبٌر عقیٌم .. وشوٌق .. عَتاٌب         

) صبر(نلحظ أّن الشاعر شبه الصبر بالمرأة العقیم التي ال تنجب األوالد فذكر المشبه 

زاد في تنمیة  وحذف األداة ووجه الشبه على سبیل التشبیه البلیغ مّما) عقیم(شبه به والم

  . الذوق الفني

استخدم الشاعر التشبیه بكل أنواعه في دیوانه فالتشبیه یقدم صور جمالیة فیها          

  .                        إمتاع وصالبة وقوة في التعبیر ویزید المعنى جماال

       

 

                                                           

.   71، ص السابق  صدرالم - ) 1)  
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  : الكنایة _ ج       

الكنایة لها قیمة بالغیة وفنیة في إبراز المعنى فهي تحمل معاٍن بیانیة یلجأ        

فالكنایة . الشاعر إلیها حینما تعجز األسالیب األخرى عن التعبیر عن أحاسیسه ومشاعره

لك لفظ أطلق وأرید به الزم معناه، مع جواز إرادة ذ «: في اصطالح رأي أهل البالغة 

، فالمتكلم یترك اللفظ الموضوع للمعنى الذي یرید التحدث عنه ویلجأ إلى لفظ )1(»المعنى 

  . آخر موضوع لمعنى تابع للمعنى الذي یریده فیعبر عنه 

 .)2(»الكنایة مظهر من مظاهر البالغة العربیة في تصنیفها البیاني  «كما أّن         

البیاني لدى المبدع العربي، فهي لغز تعبیر جمالي جمالیات التوظیف فهي لون من ألوان 

  .  بیتمثل في إطالق لفٍظ، وٕایراُد معنى آخر مع جواز المعنى األصلي المطلو 

معنى وهذا ما التلمح لنا بإشارة تؤدي إلى إخفاء  ،ولذلك تعد الكنایة صورة تركیبیة       

  : قوله " موعد بال لقاء " نلحظه في قصیدة 

  فُت أنظُر في العیوِن الحائراِت وق          

   )3(على بحار من دموْع           

في محاولة  رخةدفعه إلى الصوهذا ما  لقد انسجمت األحزان على الشاعر          

یفها، فاستنجد بالكنایة لیعتبر الدموع من كثرتها بحاًرا، فذكر الشاعر الموصوف ظتو 

نفسها، بل أراد صفة الزمة  لم یرد هذه الصفة، ولكنه )على بحار(، وذكر له صفة )دموع(

  .فهي كنایة عن نسبةفهي كنایة عن الكثرة، وبهذا ) الكثرة(لها وهي 

  

                                                           

.  122عاطف فضل، مبادئ البالغة العربیة، ص  - ) 1)  

  284، ص  2007، 1حمید آدم ثویني، البالغة العربیة المفهوم والتطبیق، دار المناهج، عمان، األردن، ط -)2(

.  12فاروق جویدة ، الدیوان ، ص  - ) 3)  
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  " : بین العمر واألماني " وورد قوله في قصیدة 

   )1(وأسَكتَنا أغانینا .. وأحرقَنا قصاِئدَنا          

ت دَ سِ جمعهما السیاق الوصفي الشعوري فقد جُ  نلحظ في البیت الشعري كنایتین       

مبلغ األلم والعجز، فكانت كنایة عن الصمت الذي ) أحرقنا قصائدنا(الصیاغة األولى 

شعرنا بحمولها النفسي، ووطأة میسمها على ظاهر وباطن الشاعر، الذي ال یستطیع 

   . من عزة وكرامة الصمت أمام روح اإلیحاء المتراقص على شفتیه، لقداسة ما توحیه للنفس

ریة ال طاقة للشاعر على ؛ فتحمل كثافة شعو )أسكتنا أغانینا(الجملة الثانیة أما 

، فمثلت الجملة إیحائیة الشاعر بفقدان الفرح، فلم احتمالها، ألن الموت أهون عنده منها

  . ى عنهما بالصمت وفقدان الفرح، فهي كنایة عن صفةیصرح بها وكنّ 

  ": ونشقى باألمل "  وقوله أیضا في قصیدة 

  ) 2(غَرسُت الدرَب أزهاًرا بعمري  

ما ترسمه من طالقة ولطافة هّنا نلمح كنایة عن صفة األحالم ، ألّن كلمة أزهاًرا ب

، فبتوظیفه كلمة أزهارا ظفها الشاعر للداللة على أحالم وذكریات الطفولة، و ورقة وبراءة

  .حلمالتي تبقى دائما مركز ال

  : قوله" أحزان مصر" كما وظف الشاعر الكنایة في قصیدة  

   )3(ِح اوثغُرِك یضحُك بین الجر  

 .، فهي كنایة عن صفة الفرح )یضحك(ى الشاعر عن الفرح بلفظة كنّ 

                                                           

. 9، ص السابق  مصدرال - ) 1)  

. 23نفسه ، ص  صدرالم - ) 2)  

. 26نفسه ، ص  صدرالم - ) 3)  
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  : وقوله أیضا

   )1(وخلَف الجفوِن بَقاَیا دموٍع  

، فهذه الحزن بالجفون فهي كنایة عن صفة ، فالشاعر وصفكنایة عن الحزن

  . الصورة أعطت النص قیمة جمالیة 

  ": موعد بال لقاء " وقول الشاعر في قصیدة 

   )2(والخوُف یبعُث بامتهان في الضلوْع        

ى ، فلم یصرح به وٕاّنما دل علكنایة عن القلب، فالشاعر كّنى القلب بالضلوع

  .، إذن كنایة عن موصوف)الضلوع(موضعه بلفظة 

  " : وتهدأ األحزان " وقوله في قصیدة 

  )3(سأعوُد أداعُب أیكَتَنا 

ا جعل ، ممّ راءةملمس البلقد شغل الحنین الشاعر وحرك فیه أشغاف الطفولة و 

 التي داعبها باللفظ،  ، فكانت لفظة أیكتناالعودة إلى منبت الطفولة نفسه تتوق إلى

، فانجذبنا للصورة ذات شعور الشاعر خیالناركت في ح، و التصورفداعبت خیالنا للنشاط و 

  . الجمیل  الوظیفيبجمالیة الكنایة التي حملها السیاق 

، التي تضفي للمعنى الكنایة" ولألشواق عودة " ه هكذا وظف الشاعر في دیوان

كما تبرز لّنا المعاني في صورة تشاهدها وترتاح . روعة حین یقدم في قالب بالغي جید

  . ى إظهار أغراض بالغیةو تهدف إل .النفس إلیها

                                                           

.  26، ص  السابق صدرالم - ) 1)  

.  12، ص  نفسه صدرالم - ) 2)  

. 22نفسه ، ص  صدرالم - ) 3)  
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   لتشكیل الكتابي شعریة ا :المبحث الثاني        

مكوًنا أساسًیا للنص وفي الوقت نفسه بنیة حاملة ) (L’espaceیعد الفضاء        

لطاقات داللیة اجتماعیة ونفسیة وٕایدیولوجیة وحضاریة، وهي منبثقة من تركیب عناصره 

لتقبل موقف دون آخر، فالفضاء النصي هو كیفیة كتابة وترتیبها وفق مسار یهيء القارئ 

النص حیث یحتل حیًزا هاًما في الّدراسات الفضائیة للبنیة المكتوبة والفضاء النصي 

  .یشتمل على عناصر ومن بینها البیاض، والحذف 

    : البیاض _ 1       

عن نهایة اإلعالن  «یعبر الشاعر عن نفسیته المتدفقة بالبیاض الذي هو في النص 

فصل أو نقطة محددة في الزمان والمكان، وقد ُیْفصُل بین اللقطات بإشارة دالة على 

على ) * * *: (االنقطاع الحدثي والزماني كأن توضع في بیاض ختمات ثالث كالتالي

أّن البیاض یمكن أن یتخلل الكتابة ذاتها للتعبیر عن أشیاء محذوفة أو مسكوت عنها 

ه الحالة تشغل البیاض بین الكلمات والجمل نقط متتابعة قد داخل األسطر، وفي هذ

فالبیاض هو المساحة البیضاء . )1(» تنحصر في نقطتین وقد تصبح ثالث نقط أو أكثر

أو الفراغ بین األسطر والتي تظهر غیر متساویة بل سلسلة منعرجة، فهو یلفت انتباه 

  .المتلقي وتفتح تأویالت متعددة بواسطة الخیال

بین العمر " إّن البیاض مظهر من مظاهر اإلبداعیة، وهذا ما نلحظه في قصیدة         

  : قوله "واألماني .. 

   

  

                                                           

، 1حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد األدبي، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط -)1(

. 58، ص 1991  
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  وأّن هواِك في قلبي یضيُء العمَر إشراًقا    

  )1(عمالَقا .. سیبقى ُحبُّنا أبًدا برغم البعِد    

نالحظ في هذین السطرین شكل مستطیل اللوح الذي یطفو فوق الماء، اعتمد         

فالبیاض هنا یعبر عن حالة التوتر  ،علیه ألنه األنسب للشوق والقلب رغم البعد الشاعر

  . اإلبداعي

  ":وتهدأ األحزان " كما ورد البیاض بشكل آخر لقوله في قصیدة 

  إْن ضاَق العمُر بأحزاني     

  أوتاَه الدمُع بأجفاني     

  أو صرُت وحیًدا في نفسي     

  وغدوُت بقاَیا إنسان      

  )2(سأعود أداعُب أیَكَتَنا     

عطینا شكل مثلث قائم یفیه الكلمات عمودیا وأفقیا ل تنالحظ أّن هذا النوع توزع      

ذي واأللم الصنع منه وعاء یحمل الدمع والحزن یوالقاعدة إلى األسفل ووتره مبتور ل

  . حمل مشاعره وأحاسیسهی ذيصورهم الشاعر لنا وال

هندسي شكلي للقصیدة فهو یساهم في بناء النص على  إّن البیاض یضفي مدلوال     

  .المستوى اللغوي

 

                                                           

  .  10فاروق جویدة ، الدیوان ، ص  -)1(
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  :قوله" بقایا امرأة " وذلك ما ذكر عند الشاعر في قصیدة 

  محموًال كأشالِء الغریْق       

  للضیاِع ثَیاَبها والشمس تترك     

  في بحٍر سحیْق .. ویغوُص منها السحُر      

    )1(وعلى جدائِل شعِرها     

نالحظ أّن الشاعر تدرج في هذه األبیات الشعریة من أعلى إلى أسفل فیمكن أن       

رسم لنا الضیاع ی ومثل لنا الشاعر السلم صعوًدا ونزوًال فهو . سلمال یشبه تمثل بشكل

  . لضیاعیتأتى من خالل النزول أو ا لذيواوالحزن 

البیاض هو المكان الذي تولد منه القصیدة وتنمو وهذا ما نلحظه في قوله في       

  " :المدینة تحترق " قصیدة 

  .. أماْه       

  الناُر مني تقترْب       

  إني أختنْق ..  أماه        

  ..أماه ْ       

  )2(.. أماْه       

نلحظ هنا تشكل مثلث ربط الشاعر بین رؤوسه وبهذا تضغط القاعدة على الرأس        

كن مم االستقرار والثبوت، ومن المعروف أن القاعدة أوسع لتحمل ما یدمّما یعبر على ع

                                                           

.  58السابق ، ص   صدرالم - ) 1)  

.  40نفسه ، ص  صدرالم - ) 2)  
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وضعه فوقها، وفي هذا المثلث یتضح أن القاعدة رأس المثلث هشة، استخدمه الشاعر 

  . لیعبر عن شدة الحزن واأللم

أضفى البیاض أهمیة في دیوان فاروق جویدة مّما جلب انتباه المتلقي إلیه وهذا        

  :        قوله " العمر یوم " یتضح من خالل قصیدته 

  العمُر یوٌم سوف نقضیه مًعا      

  ال تتركیه یضیُع في األحزاِن      

  ما العمُر یا دنیاي إال ساعٌة      

  )1(ولقد یكون العمُر بضَع ثواِن      

د للمتلقي النظام المتساوي بین العمر والزمن وهذا ما فتح جسّ اعتمد الشاعر على المربع لی

  .المجال لتفسیرات متعددة

هنا استعمل الشاعر تباین في أطوال األسطر الشعریة، فمعظم قصائده بهذه        

 . التقنیة

 

 

 

 

 

                                                           

.  72السابق ، ص  مصدرال - ) 1)  
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  ": شقناك یا مصر ع" وهذا ما نالحظه في قصیدة 

  سیبقى عبیُرِك بیَت الغریِب    

عیِف       وحلَم الحزیْن .. وسیَف الضَّ

  سیبقى  شباُبِك  رغَم  اللیالي    

  ضیاًء یشعُّ على العالمیْن    

    فهیا اخلعي عنِك ثوَب الهموم    

   )1(غًدا سوف یأتي بما تحُلمینْ    

ّدل هذا االستخدام على الدفقة الشعوریة فمرة تطول ومرة تقصر وبهذا فإّن         

  .  البیاض یمنحنا فرصة اإلصغاء 

  : قول الشاعر " وتنتحر المنى" هكذا في قصیدة ) * * *(وكذلك ورد شكل البیاض 

  ومهما عِشقَنا رحیَق األماني              

  قلیْل ..  فُعْمُر األماني قلیلٌ              

                                      * * *   

  لقد عشُت بالحب طفًال صغیًرا              

    )2(رأى في هواِك عطاَء السنینْ              

                                                           

.  82، ص السابق صدرالم - ) 1)  

.  52، ص نفسه صدرالم - ) 2)  
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على صمت ) * * *(ي والحب فدلت هذه نیتحدث الشاعر هنا عن العشق واألما       

المتلقي في حالة راحة واسترجاع للنفس  جعل االشاعر وتوقفه عن الكالم للحظات ممّ 

  .  لیتمعن في قراءة هذا المقطع الشعري

  : الحذف _ 2        

فهي عنصر ، الحذف وسیلة من وسائل الشعریة یستخدمه المبدع إلثراء نصه أدبًیا     

من القضایا المهمة التي عالجتها البحوث  «حافز لتنشیط خیال المتلقي، فالحذف یعد 

والبالغیة واألسلوبیة بوصفه انحراًفا عن المستوى التعبیري العادي، ویستمد النحویة 

ر في ذهن المتلقي الحذف أهمیته من حیث أّنه ال یورد المنتظر من األلفاظ، ومن ثم یفجّ 

شحنة توقظ ذهنه وتجعله یفكر فیما هو مقصود، ویتحدد الحذف بأّنه عالقة تتم داخل 

وبهذا نرى أّن . )1(»العنصر المحذوف موجود في النص النص فمعظم أمثلته تبّین أّن 

.                                                               والذي یّدل على االستمراریة والحركة(....) عملیة الحذف هو إزالة بعض الكلمات 

الحذف من القضایا الهامة التي عالجته الدراسة األسلوبیة، فهو انحراف عن        

  " : أحزان مصر" وسأختار على ظاهرة الحذف قوله في قصیدة  ،المعنى العادي

  َسَلبَناِك ُكلَّ الذي تملِكیَن           

  قتلنا الحیاْء .. َسرقَنا النذوَر           

  تركناِك نهًبا . .ظلمناِك دهًرا           

   )2(وذل الغباْء .. للیِل السجون           

                                                           

نعمان بوقرة، المصطلحات األساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب، جدارا للكتاب العالمي، عمان،  -)1( 

   .106، ص 2010، 2األردن، ط

.  28فاروق جویدة ، الدیوان ، ص  - ) 2)  
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هّنا الشاعر یورد سبب السرقة والقتل والظلم في أرضه مصر، فسكت عنه متعمًدا        

وهنا یلفت انتباهنا دور المتلقي في إكمال الحدیث فهو یسهم في . ذلك لغایة یراها الشاعر

  .  اعخلق النص، كما یشارك في عملیة اإلبد

وهذا .والحذف أسلوب بالغي لجأ إلیه الشاعر المعاصر لتنشیط إیحاءاته وتقویتها        

  : بقایا امرأة " من خالل قوله في قصیدة 

  : وسألُتها.. ودنوت منها في أسًى          

  لَم یا حبیبَة كّل أیامي وقفت على الطریق ؟          

  )1( !!.. كنُت یوًما : وقالت.. ضحكت          

یعبر الفراغ المنقط عن المسكوت عنه فالشاعر هنا یدفع المتلقي إلى استكمال          

.           مخیلته، فهذه الحریة في استخدام النقط تشارك في التجربة الشعوریة لدى الشاعر

ن الفراغ بدالالت مشحونة باإلبداع، فالبیاض أبلغ والصمت أكثر فالبیاض والحذف یمآل

 . إیصال للصورة الشعریة

في  ىأضفلذي كما أنّنا نلحظ استخدام الشاعر في ُجْل قصائده لظاهرة الحذف ا       

      . فهو یسهم في خلق النص، ویساهم في عملیة اإلبداعاألبیات الشعریة جمالیة 

  

                                         

     

     

                                                           

.  59، ص السابق  صدرالم - ) 1)  



 ةــــــــــــــــــــــ
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في ختام هذا البحث نصل إلى استعراض أهم النتائج التي توصلنا إلیها من محطات 

  : دراستنا نقول مایلي 

اللغة الشعریة هي ذلك الوعاء الذي یحمل مشاعر الشاعر وأحاسیسه في نتاج تالحم  •

  . ا نسمیه النصوانصهار اللفظ مع المعنى مكوًنا نسیًجا جدیًدا أو مولوًدا جدیدً 

إّن مصطلح الشعریة تنوع واحتشد في الساحة النقدیة للتعبیر عن مفهوم واحد  •

  .و مفهومات عّدة لمصطلح واحد في النقد الغربيفي النقد العربي أبمصطلحات متنوعة 

جاء الّدیوان الشعري منوًعا زاخًرا بمختلف األسالیب اللغویة فمن خالل دراسته وجدنا  •

تنوع في الحقول الّداللیة وهذا یّدل على قدرة الشاعر على تصویر األشیاء وانفعاالته التي 

لشعریة التي مّر بها ضمن قالب لغوي یحس بها ویّدل على اتساع فكره ومعرفة التجربة ا

  . وشوقه لغد مشرقفحقل الحنین والشوق هو المسیطر من خالل حنینه للماضي وذكریاته 

من خالل النظرة المتفحصة للّدیوان وظف الشاعر الفعل المضارع لداللته على النشاط  •

والحركة، فكان له الحظ األكبر في معظم قصائده فهو یحلم بغد جدید ویشتاق إلى حیاة 

جمیلة، كما ورد الفعل الماضي بنسبة متوسطة من خالل أحاسیسه ومشاعره وحنینه إلى 

  . جاء بنسبة قلیلةالماضي أّما الفعل األمر 

وفرة استخدام األسماء المعرفة على الّنكرة، ألّنه أراد أن یبلغنا برسالته لنا من خالل  •

الحصة الكاملة ألّنها  اسرده لمزیج من المشاعر الماضي والمستقبل، أّما الّنكرة فلم تكن له

  . تصف أشیاء غیر معینة

وقد جاء لیؤكد على شوق الشاعر وحنینه  تنوع التكرار من تكرار الحرف والكلمة والجملة •

  . إلى الماضي
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هیمنة األصوات المجهورة في الّدیوان على األصوات المهموسة فالشاعر أراد بها أن  •

  . یجهر بكل مشاعره وبكل ما في قلبه من أحاسیس وانفعاالت 

ة الشاعر لقد قام الشاعر بتنویع البحور وهذا ما أدى إلى جمالیة اللغة وأحدث في نفسی •

أّما الّروي  .ألم واشتیاق، فجاءت لغة الشاعر معبرة ومؤثرة أعطت وضوح في المعنى

  . فصنع في أبیات الشاعر تنوع مّما منح جرس موسیقي في أذن المتلقي

لة فهي وسیلة اتخذها تناول الشاعر ظاهرتي التقدیم والتأخیر والحذف بنوعیها في الجم •

   .من المفردات  لتوصیل شعریته بأقل عدد ممكن

االستعارة (لذي یكمن في باالنزیاح الصوري وا "فاروق جویدة " یعج متن الشاعر  •

  . إلبراز أحاسیسه وتجربته وتأثیراته الوجدانیة ) والكنایة والتشبیه

   . فالبیاض والحذف هما ذلك الفراغ المشحون بالدالالت التي تمر بمخیلة القارئ  •

  . وبهذا نكون قد وفقنا دراستنا في هذا البحث بفضل اهللا سبحانه وتعالى فله جزیل الشكر 

  .وآخر دعوانا الحمد هللا رّب العالمین
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 : نبذة عن الشاعر فاروق جویدة

وهو شاعر مصري معاصر، ولد في محافظة  1946فبرایر عام  10ولد في          

  .كفر الشیخ، وعاش طفولته في محافظة البحیرة

ا یاته العملیة محررً ، و بدأ ح1968تخرج من كلیة اآلداب و قسم الصحافة عام          

ا رئیس القسم حالیً  هو، و األهرام لتحریرسكرتیًرا قتصادي بجریدة األهرام ثم بالقسم اال

عالن الدستوري ا على اإلاستقال منه احتجاجً ن للفریق الرئاسي و عیّ و  .هرامالثقافي باأل

  ).2012نوفمبر(المكمل 

 ،ركة الشعر العربي المعاصرت الشعریة الصادقة و الممیزة في حوهو من األصوا        

  .انتهاء بالمسرح الشعريبالقصیدة العمودیة و  ابتداءا من ألوان الشعر نظم كثیرً 

مجموعة شعریة حملت تجربة لها  13كتاًبا من بینها  20قدم للمكتبة العربیة         

كبیًرا في عدد من  نجاحامسرحیات حققت  3خصوصیتها، وقدم للمسرح الشعري 

 .اشق، ودماء على ستار الكعبة، والخدیويالوزیر الع : المهرجانات المسرحیة هي

لفرنسیة او ترجمت بعض قصائده و مسرحیاته إلى عدة لغات عالمیة منها االنجلیزیة       

الجامعیة في الجامعات  تناول أعماله اإلبداعیة عدد من الرسائلو  والصینیة والیوغسالفیة،

  .العربیةالمصریة و 

  : مؤلفاته

  .1974 )دیوان الشعر(أوراق من حدیقة أكتوبر _ 1    

  .1975 )دیوان شعر(بیبتي ال ترحلي ح_ 2    

  . 1976) اقتصاد(كیف ضاعت  : أموال مصر _3    
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  .1977 )دیوان شعر(ویبقى الحب _ 4    

  .1978 )دیوان شعر(لألشواق عودة و  _5    

  .1979 )دیوان شعر(في عینیك عنواني _ 6    

  .1981 )یة شعریةمسرح(الوزیر العاشق _ 7    

  .1981)حالتأدب ر (الخیال و  بالد السحر_ 8    

   .1981 )دیوان شعر(ا أنت بقلبيدائمً _  9    

  .1982 )دیوان شعر(بك حألني أ_ 10   

  .1983 )دیوان شعر(سیبقى بیننا شيء_ 11   
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  ). مسرحیة نثریة( الكعبة دماء على أستار_ 19   

  .1994 )مسرحیة شعریة(الخدیوي _ 20    



  : ملخص

 الشعریةأّن  لفاروق جویدة "ولألشواق عودة " لقد شهدت هذه الدراسة في دیوان        

تقصي الوعي اللغوي الذي یتحكم في خصائص وأدوات النوع األدبي، فهي تهدف  هي

وترتبط اللغة الشعریة بثقافة الشاعر وتساهم في . ثیر الجمالي والنفسي في المتلقيإلى التأ

تجاربه الشعریة فهي تترجم تصوراته وٕاحساسه، كما أّنها صورة تعبر عن انشغاالته 

 جمالیتهاو هي جوهر اإلبداع فوهمومه وآالمه والشاعر دائم االختیار واالنتقاء بین األلفاظ، 

اللغة، وُتَوِلد الكلمات والجمل برشاقة وٕایقاعیة جمالیة مفعمة بالشعور حر على ستنبني 

   .واإلحساس

   Résumé :  

        À travers cette étude du recueil " ولألشواق عودة   " de farouk 

djuida nous remarquons que la poésie c'est faire de la conscience 

linguistique qui contrôle les critères et les éléments du genre 

littéraire. La poésie a pour but l'influence esthétique et 

psychologique chez le recepteur. La langue de la poésie est liée à 

la culture du poète et participe à ses espérances poétiques, c'est 

le reflet de son imagination et sa sensation, c'est aussi une image  

escprimant ses activités et ses problèmes et ses maux. Le poète 

est toujours confronté à la selection dés termes, c'est le noyan de 

la créativité et son charme se base sur la magie de la langue, là 

ou les mots naissent avec une mélodie et une esthétique pleine de 

sensation.        


