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 شــكر وعرفـــــــــــــــان
  

ي أتقدم  فـإنّ ) َمْن َلْم َيْشُكِر النـَّاَس َلْم َيشُكِر اهللا" ( َصلَّى اهللا عَليه َوسلَّم" اقتداًءا بقوله  

الذي لم  » رضا معّرف« بأصدق معاني العرفـــــان والشكر الجزيل إلى األستاذ المشرف  

، كما أشكر لجنة المناقشة وجميع أساتذة   بتوجيهاته وبنصائحه وإرشاداته    يبخل علي

ال يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى طاقم    -بسكرة   –ة العربية وآدابها  قسم اللغ

 .اآلداب  كلية  مكتبة  

نسى أن أتقدم بخالص الشكر إلى كل من قدم لي يد العون وساعدني من  أكما ال  

 .قريب أو بعيد إلنجاز هذا البحث  
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الّنقدّية من خالل ظيور المناىج ألدبية والّنقدية حّيزا كبيرا ، شغمت الّدراسة ا
قاد من طرف النّ كانت قابمة لمّدراسة التيالمعاصرة ، التي طغت في الّساحـــة األدبّيــــة 

  المناىج نجد األسموبية ومن بين  ثريـــــة عريـــة والنّ ـّـ صـــــوص الشن وتطبيقيا عمى النّ ــيـــــوالباحث
وتبحث عّما يتمّيز بو الكالم  المعاصرة األسموبية من أبرز المنـــــــــاىج الّنقدّيــــــة  عد  حيث ت  

األسموبي  ي حّمل الّنص األدبي لخطـــــاب األدبــي ، فالمنيج ا الفّنـــــــي عن غيره من أنواع
ويكشف جماليتو من خالل تحميل الّظواىر المغوّيــــــة وي بّين عالقتيا بالحالة الّشعــورّية ، 
وفي ىذا البحث لقد تّم الّتركيز عمى الم ستويــــــــات  ) الّصوتّية ، الّتركيبّية والّنحوّية ، 

 ( . والّداللّية
مّيات جرح *يو المستويات األسموبية لقصيدة  تتّبعأن تختّص دراستنا ارتأينا 

*األعمال ديـــــــوانو لـمّشاعر محمـــــــود درويـــــــش، مــــــــــن  -لفدوى طــــــــــوقان  فلسطـــــــــــيني *
  :تساؤالت منياا في ىذا البحث عمى ــــولقد أجبن * 1األولى رقم 

 و ما مدى حضور راسات النقدية القديمة والحديثة؟ماىي األسموبية وعالقتيا بالدّ -
لمّشاعر  فلسطـــيني * *قصيدة يومّيـات ُجرحالّظـــــــــواىر األسمـــــــــوبّية في، و الجمالّيات

 ؟محمود درويش
 اخترنا و ٌحّبنا لمقضّية الفمسطينّية ، إِذ ة الختيارنا ليذا الموضوع ىالّرئيسولعّل الّدوافع  

الّتحمــــيل   والشــــــاعر في لو متعة الذي نجد قصـــيدة فمسطـــــينّيــة ، واخترنا ليـا ىذا المنيج 
 حممـــــــــــــــوا لواء  نـــــالذي المعـــاصــريــن ،لّشـــــعراء ا ىو قامة شعرية منمحمود درويـش 

القضّية الفمسطينّية ، وكتب عنيا ىذا الّشاعر الذي عانى من بطش االحتالل والّسجن 
والّنفي خارج الّدّيار ، لكّنو كتب بإرادتو شعر عّبر فيو بِصدق عن الم قاوم الفمسطينـــي 

ما ، كما أن الّدراسة األسمـــوبّية تدفعنا إلى تجســـيد الّنص والمقـــــاومة الفمسطــــــينية عمو 
 وتحميمو وكأّنو لوحة فّنية ، لنكشف عن الجمالّيات الكامنة في ىذه الّموحة االبداعّية .

 في ىذهاإلحصائي وقد اقتضت طبيعة ىذا البحث ، استخدام المنيج األسموبي    
  .الّدراسة
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 .ـــــــــمةاتـــــــــين وخـــيد وفصمـــــــــــــوتميدمة ــإلى مق وق ّسمت دراستنا 
حيث تناولنا في القسم األّول ، ماىية األسمــــــــــوب الفصل األّول : فمقد تضّمن قسمين  -

 .واألسموبية ، وأما القسم الثّاني فع نِون باألسموبية والّنقد 
 «المستويات األسموبية»الفصل الثّاني : فقد كان لمجانب الّتطبيقي ويحمل عنوان  -
 : فيو المحاور اآلتية وتناولنا 
ستوى الّصــــوتي : اشتمل ىــــــــذا المحــــور عمى قســـمــــيــــــــن  المحور األّول وىو الم  *

الّداخمـــّية ، وكانت دراسة إحصــائّية تحمــــيمّيـة فالموسيقى الموسيقى الخـــــــارجية والموســــــــيقى 
درس الموسيقى الّداخمّية  فقـد اخترنا أن ن، أما ويوالرّ ة تناولنا فييا الوزن والقـــافّية الخـــارجيّ 

الّصـــوت من حيث اليمس والجير ، ثم أّوليا تكرار  ــرار بكل أنواعو،دراسة إحصـــــــائّية لمّتك
إلى داللة ىذا الّتكرار في  ر األداة والضمــــــــير وتطّرقناتكرار الكممة  ، وبعدىا تكرا

 القصيدة .
المحور الثّاني وىو المستوى التّركيبي والّنحوي : وتعّرفنا فيو لمّدراسة الّتركيبّية والّنحوية *

منا ولقد ق   (ألمرالماضـــي والمضــــارع وا تو الثالثة )زمنألمقصيدة ، كالفعل من حيث 
الّتأخير ،  و ديم ــــــبإحصائو في القصيدة ومدى حضـــــــــوره في األبيـــــــات ، ثم انتقمنا لمّتقــــ

 ،وتعجب ثم المعرفة  ،ونداء  ،ام ونيينشائية ، من أمر واستفيــااللألساليب  ىاوبعد
 والّنكرة . 

 
ة ـــول الّدالليّ ـتوّقفنا في البداية في دراسة الحقالمحور الثّالث وىو المستوى الّداللي : فقد *

فاعتمدنــــــا عمـــــــــــــى إحصــــائيا  وتصنيفيا  فييا داللـــة ىذا الّنــــص الّشعري ، التي استخدمنا
ــاية والّتشبــــــيو والكنـــــــ االستعارةور البالغيـّــــــة وىي وفق الحقل المناسب ليا ، ثم عّرجنا لمصّ 

، ثم انتقمنا لمّرمـــز الذي وّظفو الّشـــاعر في القصـــــــــيدة ، وأخيرا درسنــا المحّسنـــــــات البديعّية 
 ، واخترنا من بين المحّسنـــــــات الّطباق والّسجع .
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 يا :ه الّدراسة عمى مراجع كان من أىم  وقد اعتمدنا في ىذ-
  ّعبد الّسالم المسّدي  .ـــلة واألسموب األسموبي 
  يوسف أبو العّدوس ـــل  (الّرؤية والّتطبيق )األسموبية  . 
 نور الّدين الّسدــــــاألسموبّية وتحميل الخطاب  ل. 
 عبد القادر عبد الجميل ــاألسموبية وثالثّية الّدوائر البالغّية  ل  . 
 يوسف أبو العّدوس ـــــستعارة لالّتشبيو واال .  

، لكن ىذا الّصعوبـــــات ما زادتنا إال عزمـا وكأي باحث تعترض سبيمو بعض الّصعوبات 
رادة عمى إكمــــال ىذا البحث المتواضــع   .وا 

*رضــــا ـارات الّشكــــــر والّتقديـــــــر لمّدكتــــــــور الفـــــاضــــل  ـــــــعبـــو بأصـــــدق ـــر نتوجّ ــوفي األخــــــي
، وامتنانا لو ولكّل نصائحو وتوجيياتو القّيمة التي كانت لنا سراجا منيرا لدربنا معرف*

وجية الّصحيحة ، راجينا من المولى عز وجل لما فيو الحمد وأسيمت في توجيينا لم
 . والّسداد



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 قد األدبي مناھج النّ       
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تعددة وأّول قافات الم  ة، فنحن نتكّمم عن اآلداب والث  قدي  عندما نتكّمم عن المناىج النّ  
يرتبط  وفيمنيج ىو المنيج التاريخي الذي يعّد أّول المناىج الّنقدية في العصر الحديث، 

نيج مروز الوعي الّتاريخي، فالي إلى ب  ر يؤدّ األساسي لمفكر اإلنساني وىذا التطو  بالتطّور 
يدرس األحداث التاريخية، أما فيما يّتصل بالمجال النقدي عمى وجو الخصوص التاريخي 

من بمور وعي اإلنسان بالزّ يتمثل في المدرسة الّرومانسية، ألن الّرومانسية كانت ىي التي ت  
اسع عشر، فظيور امن عشر والتّ ثّ يخ، وىذا عندما نشأت خالل القرنين الوتصّوره بالتار 

إلى  وجوبالتّ  بدأتعكسي لموضع آنذاك، وىي في الفكر الّنقدي  ومانسية جاء كردّ الرّ 
قافي بأبعاده والث   االجتماعيدب بالواقع ط األبمثيل المنتظم لمّتاريخ، والمنيج التاريخي ر  التّ 

طوة ىائمة نتيجة لمفمسفة اريخي خ  القرن التاسع عشر تقّدم الفكر الت  المتعّددة وفي منتصف 
مب ل الص  مثّ اسع عشر لت  وجاءت الماركسية في نياية القرن الت   ،الجدلية عند "ىيجل"

عتبر بدوره من الذي ي   جتماعياالب والفن، ثم يأتي بعده المنيج اريخي لألدلمتصّور الت  
ضن ة، وقد انبثق ىذا المنيج تقريبا في ح  ة والنقديّ الّدراسات األدبيّ المناىج األساسية في 

،  دبة األكرة تاريخيّ د عنو خاصة عند النّقاد الذين استوعبوا فوتول  ، اريخيالمنيج الت  
اريخي كان ىو المنطمق منيج الت  وارتباطيا بتطّورىا بالمجتمعات المختمفة يعني أن ال

كانية، وارتباطو مانية والم  وىذا بارتباط األدب بالحقب الز   ،االجتماعيساسي لممنيج األ
ة التي تميزه عن غيره، بالمجتمعات واختالفيا وتعّددىا فمكل زمان ومكان ظروفو الخاصّ 

  .(1)وىذا ما أّدى إلى ارتباط األدب بالمجتمع

لك فالمنيج االجتماعي يرتبط بالمستويات المتعّددة لممجتمع وبفكرة الّطبقات، وكذ
، وىذا يعني أنو يتفاعل مع جتماعيااليرتبط بفكرة تمثيل األدب لمحياة عمى المستوى 

ر عن عب  ت  التي عمال األدبية األب ا التفاعل يتحققروف الخارجية أي مع المجتمع، وىذالظ

                                                           
.33-23، ص 2002فريقيا الشرق، بيروت، لبنان، د ط ، إمناىج النقد المعاصر،  ،صالح فضل: نظري ( 1( 
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ة، ىذا ما دبي  نتج ىذه األعمال األي ي  جتمع ىو الذالم   ي أن  أ ،جتمع وظروفو المختمفة الم  
ة جنبا إلى جنب في يّ ة الغربة والواقعيّ ىو عمل الماركسيّ و ، ماعتجاالأّدى إلى ازدىار عمم 

عتبر من ضمن الذي ي  جتماعي يأتي المنيج النفسي جاه، وبعد المنيج االتّ تعميق ىذا اال
م مع بداية عمم النفس ذاتو، ومنذ مائة عام نظ  عممي م  بشكل فيو بدأ ، اريخيةالمناىج الت  

حميل فات "فرويد" في الت  ، وىذا بصدور مؤل  راسع عشحديد، في نياية القرن الت  وجو الت  عمى 
أسيس بدراسة ظواىر اإلبداع فس، وقد استعان بدوره في ىذا الت  فسي، وتأسيسو لعمم الن  الن  

 دب والفن.في األ

راسات الدّ نيوي الذي نشأ مع مطمع القرن العشرين في حقل ثم يأتي المنيج الب      
غوي السويسري ل طميعة الفكر البنيوي، وكانت أفكار العالم الم  مثّ فيذا الحقل كان ي    المغوية

مثل البداية المنيجية نطمق ليذه التوّجيات، وكانت مبادئو ت  ىي الم   دي سوسير يير الش  
غة والكالم يات من بينيا المّ نائغة، وذلك عبر مجموعة من الث  لمفكر البنيوي في المّ 

قد ظيرت مجموعة نائيات، و سوسير نجده قد وضع مجموعة من القواعد من خالل الثّ و فد  
الّروس التي  النيينكّدت إلى تطّور الفكر البنيوي من أىّميا مدرسة الش  أمن المدارس التي 

ات من ىذا القرن، وكانت تدرس األدب وداللتو، وكانت تبمورت في روسيا في العشريني  
 .(1)تيا لمفيوم الشكل قريبة جّدا من مفيوم البنيةتحميال

خاصة عند ، ين الّروس يّ نية قد ورد في دراسة الشكمويمكن أن يكون مصطمح الب       
رتبطة ا الم  نثر، ولغير ذلك من القضايعر، ولطبيعة الّ ة في الشّ يقاعيّ لمّنظم اإلتحميميم 

الّنقد األدبي عمى مجموعة من المبادئ نيوية في وقد تأّسست الب   دبيتو،أبطبيعة األدب و 
البنيوي في المنيج  بمثابة اإلعالن عن مولد" سونيت " عتبر نموذج تحميل ويمكن أن ت  

  يحل حضورا في المشيد الّنقدي األدبي ،البنيوي ثم أخذ المنيج النقد العالمي الحديث
ة ونو بأدبيّ يسمّ  و البنيويونبو بدأ العمل األدبي يرتبط بما  وىري فيالعنصر الج ولعلّ 

                                                           
. 00-33، ص مناىج النقد المعاصر  فضل ، : صالحينظر ( 1( 
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وىي التي  عرية، صطمح عميو أيضا بالشّ األدب، أي القوانين التي تحكم األدب، أو بما ي  
 غوية.واىر المّ ترّكز عمى الظّ 

باستفادتيا من مبادئ الّنقد  ،دبيية عّدة منيجيات لقراءة الّنص األبنيو ولقد قّدمت ال  
حول  "بارت"ات ، ونظريّ "  ودوروفــــت  "  و " ونـــجاكسب" كذلك من عند ن، نييكالعند الشّ 

 ف، وعزل الخطاب الفّني عن وظيفتو.موت المؤلّ 

سبة لعالقتو بالمجتمع ة الكاتب بالنّ اقد ليست ىي اختيار مدى مصداقيّ وميّمة النّ 
 ة.ن يختبر لغة الكتابة األدبيّ أتو إّنما أصبحت ميمّ 

تحول المناىج كانت  عن من مداخالت وفي الواقع يمكن أن نقول أن ما سبق ذكره
فبعد ىذه المناىج موضوع دراستنا،  ي عدّ لنصل اآلن إلى المنيج األسموبي والذي  مختصرة

غوي سموبية نشأتو غربية، فيو انبثق من الفكر المّ مصطمح األ ي عدسموبي، و يأتي المنيج األ
نيوية التي أسيمت في تشكيل الب   اىاتجتاالرا بذات واألدبي قبل الحركة البنيوية متأثّ 

 الّترابط بين األلسنية من ناحية الي ىناك نوعا منأّول مؤّسسييا، وبالتّ  -بالي لتشار -ي عدّ و 
ة من ناحية ثانية، فالمنيج األسموبي إذا ىو منيج واتجاىات دراسة األساليب التعبيريّ 

 مّيز العمل األدبي أو األديبسموبية التي تمات األ  ة يكشف عن السّ تحميمي لألعمال األدبيّ 
ة وكذلك تدرس عجمية، وقد تكون بالغيّ وىذه الّسمات قد تكون صوتية، تركيبية، أو م  

غوي لألسموب خارج نطاق كان بالي يعني بالمظير الم  و  ،(1)ات ىذا الّنص اإلبداعيجماليّ 
غوية أي أن رّكز عمى الجانب العاطفي في تشكيل سمات ممّيزة لألساليب الم  وي    األدب
ة األساسيّ  االنطالقطة عتبر مفيوم األسموب نقوي   ،سيتجاوز إلى المشاعر واألحاسي بالي 
 .(2)األسموبية راسةفي الدّ 

                                                           
.70-02، ص : صالح فضل ، مناىج النقد المعاصر ينظر ( 1( 

.70، ص المرجع نفسو  ينظر: ( 2( 
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، فالبحث األسموبي الحديث اىاتياجتادت المدارس األسموبية، وتنّوعت ولقد تعدّ 
بل ، و ال يدرس المنتج المبدع بمعزل عن صاحبو كونالبحث البالغي القديم  يختمف عن 

باسم  " بالي" كما ارتبط اسم  روف المحيطة بو، ة المبدع والظّ نفسيّ يأخذ بالحسبان 
من بين أىم جوانب األسموبية  عتبرانمتان ي  ة العبيرية واألسموبية الوصفيّ األسموبية التّ 

مناىج متجّددة ليا  اتاألسموبيعتبر وت   »اإلحصائية والوظيفية، والفردية.... باإلضافة إلى 
  تتعّمق لكل عمل إبداعي خصوصيتو ة في تعّددىا،وليا متغّيرات جاريّ  راكزهثوابت 

كذلك  ين األسموب في اإلبداع ضرور أكما فتستمّد من تمك الخصوصية نوعيا المنيج، و 
ذا كان قراءة ذلك اإلبداع ضرورة الزمة، األسموبية في ن لماضي معيّ  األسموب مشدود وا 

يا قراءة في ستقبل ألنّ جية لمم  ة متّ نوانو الّنص، أو العمل اإلبداعي فإن األسموبيّ ع  
 .(1)«األسموب، قراءة كشف، بما تكون األسموبية فيو مستقبل لألسموب

 غة وخواص األسموب، فيي تيتم  اىتماميا بالمّ باألسموبية تتنّوع  تجاىاتاالأي أن  
وىذا من ، بالمظاىر الجمالية في الّنص األدبي تيتم  بطبيعة األسموب، وفي نفس الوقت 

 نتج اإلبداعي.داخل الم   ةغوية الموجودخالل دراساتيا لمعالقات الم  

 ختالفاالولى من رجة األ  دة ، وىذا نابع في الد  عة ومتعدّ ونجد لألسموبية تعريفات متنوّ 
 ل في عناصر ثالث:دبي تتمثّ ص األيا لمنّ تفاألسموبية نظر  ألدبيةحول تفسير الّنصوص ا

 .غوي: الذي يعالج نصوص قامت المغة بوضع شيفرتيا العنصر المّ  -1
 القارئ  حميل )المؤلفغوية في الت  مات غير الم  دخال المقوّ إفعي: وىو العنصر النّ  -2

 .( سالة، ىدف الرّ  اريخيالموقف التّ 
 .(2)ص عمى القارئ الكشف عن تأثير النّ العنصر الجمالي األدبي: وىو  -3

                                                           
.10، ص 2014،  1، بيروت، لبنان، ط ، الدار العربية لمعموم ناشرون األسموبية بوصفيا مناىج :رحمن غركان ( 1( 

  .37، ص2000،  1 ط، األسموبية ، دار المسيرة و النشر و التوزيع ، عمان ، األردن ، يوسف أبو العدوس :ينظر(2) 
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نيات ة وتحميميا ، والكشف عن أغوار ىذه الب  دبيّ صوص األفاألسموبية ىي تحميل لغوي لمنّ 
سانيات ة المّ خرى، وخاصّ أة عموم ة بعدّ ص األدبي ، ولقد استعانت األسموبيّ نة لمنّ المكوّ 
ص سانيات الحديثة مخصّ فرع من المّ  » فيي، بطت بيا ارتباط األصل بالفرع فارت

ثون و تي يقوم بيا المتحدّ الّ ة غويّ المّ  ختباراتاال وة ة لألساليب األدبي  لمتحميالت التفصيميّ 
سانيات ة و المّ مة بين األسموبيّ فالصّ  .(1)«ة ة وغير األدبيّ في سياقات البيئات األدبيّ  ،ابتّ الك  
ز في دراستيا عمى ركّ ة ت  األسموبيّ و  ،غةسانيات ىو المّ فموضوع المّ غة لمّ ل في اتتمثّ 
ة حميل إلى األساليب األدبيّ راسة و التّ قيا في الدّ ة من خالل تطرّ غوية األدبيّ صوص المّ النّ 

 .دة ياقات المتعدّ اب من خالل السّ بدعيا الكتّ التي ي  

 سانيات نجد: قاربيا مع المّ ة ، وت  موا طرحا لمفيوم األسموبيّ ومن بين الذين قدّ -

ة اليوم ىي من إن األسموبيّ  »سموبية عمما لسانيا نقديا قائال: أولمان : باستقرار األستيفن -
 سانيات صرامة عمى ما يعتري غايات ىذا العمم الوليد ومناىجو ومصطمحاتو أكثر أفنان المّ 

قد األدبي و حوث األسموبية من فضل عمى النّ ولنا أن نتنبأ بما سيكون لمب  ، د من تردّ 
 .(2) «ا معً سانيات المّ 

سانيات وأيضا في ية األسموبية في مجال المّ شير إلى مدى أىمّ عريف ي  ولمان في ىذا الت  فأ  
صطمحات أم ناحية الم  ألسموبية من استخدامات سواء من وذلك لما ل ،قد األدبيمجال الن  

سانيات و ة فضل عمى المّ سموبيّ ؤه بما سيكون لأل  بتنبّ  قرّ المناىج ، كما أنو ي  من ناحية 
 .قدالنّ 

 

                                                           
 )1 . 35، ص  األسموبية :يوسف أبو العدوس  (

 . 24ص ، 1372،  2، الدار العربية لمكتاب ، تونس ، طألسموباو  يةاألسموب ي : مسدّ العبد السالم ( 2) 



وبیة والنقدـــــاألسل  

 مفهوم األسلوب .أوال 
 لغة     -1
 اصطالحا-2

 .مفهوم األسلوبیة.ثانیا
 .اتجاهاتها.ثالثا
 .األسلوبیة في النقد القدیم والحدیث.رابعا

 .االسلوبیة في النقد القدیم )1
 .األسلوبیة والبالغة-1-1
 .األسلوبیة والنقد-1-2
 .األسلوبیة في النقد الحدیث)2
 .عند الغرب-2-1
 .عند العرب-2-2
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 : بو ــــ  وم األسلــــــ  مفه.1

 أو ةغويالم  سواء مف الناحية  ، ةد  غة العربية تعريفات عفي الم   بلقد كاف لكممة األسمو 
 . ةالحيطاالصاحية الن  مف 

 : ــــةلغ-أ

 كممة األسموب أفتعريفو ، منظور صاحب لساف العرب في ابف  جاء عند
 .)1(طر تزرع فيو أشجار النخيؿمستقيـ عمى ىيئة الس  نسؽ اللة عمى قديما لمد   استعممت

ذىب. قاؿ والم  متد ... و األسموب و الوجو األسموب في تاج العروس ىو كؿ طريؽ م  و 
ريقو....وكالمو عمى أساليب أسموب. ط ىـ في أسموب سوء و يجمع أساليب و قد سمؾ

  .( 2) انيف منوالف في أساليب مف القوؿ أي أف  الفف يقاؿ أخذ ف   ضـب واألسموبحسنة 

  :حاالاصط-ب

فنجد أف  ،ةسموبي  الغة واأل  قاد ودارسي الب  ا بيف الن  وب كثيرً كممة األسم  .تداوؿ  لقد تـ   
لى إؼ مف جية ب والتمط  ناس  راد والت  ط  السف اح   » سموباأل   ي ، يرى أف  حاـز القارطاجن  

 أي أف حاـز يربط األسموب . (3) «خرآقصد لى م  إرورة مف مقصد جية أخرى والض  
األسموب طريقة  » : قولوب عر ؼ األسموبي   ايبذكر تعريؼ أحمد الش  نا حديثً  أما ،بالمعاني

المعاني  عبير بيا عفلمت  ، و تأليفيا لفاظختيار األنشاء، أو طريقة ا  أو طريقة اال الكتابة
األسموب ىو عبارة عف تعبير  ىذا المعنى في أف   . ويصب  (4)«يضاح و التأثيرقصد اال

 صيا عمى الن  في عكس، ور في ذىنو مف أفكارا يد  داني وعم  ونو الوجاعر عف مضم  الش  
  األدبي .

                                                           
  .546 ص، 1ج ، ت د، 1طلبناف ، ،بيروت ، دار صادر ،العرب لساف ،ابف منظور  ر:ينظ 1

.111ص،  1191 ، 1ط تركيا، ، دار العودة معجـ الوسيط، ،ابراىيـ مصطفى وآخروف : ينظر  2  
. 66، ص  1191،  1منيج البمغاء وسراج األدباء ، دار الغرب اإلسالمي ، بيروت ، ط :ي حاـز القرطاجن   3  

. 55، ص  1166،  6ط األسموب ، مكتبة النيضة المصرية ، القاىرة ، مصر ، :أحمد الشايب   4
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 :  ةوبيّ ــــــــــوم األسلـــمفه .1

فحاولوا أف ،  أي ما اىتماـ ةألسموبي  باب غر الو  العرب منيـ حدثيفالم  دامى و قاد الق  الن  اىتـ 
األسموب ىو الكتابة و و  .(1)« راسة العممية لألسموبالد   »ىيو  ليا ،ريفا تع يضبطوا

و  ي ةوباألسم  )ي، في كتابو الـ المسد  ة عند عبد الس  كما ورد مصطمح األسموبي  اإلنشاء، 
تيني، وما انطمقنا مف الد اؿ الال   ة فسواءى حامال ثنائية أصولي  يتراء »في قولو :  (وباألسم  

ة في ت ترجمت  صطمح الذي استقر  أـ انطمقنا مف الم  لفرعية، تول د عنو في مختمؼ الم غات ا
لوؿ فاألسموب ذو مد ،"ique"" يةوالحقتو""style"ة فوقفنا عمى داؿ مرك ب جذره أسموبالعربي  

الي عد العمماني العقمي و بالت  بو الب   حقة تختص  والال  ، إنساني ذاتي، و بالتالي نسبي
طابؽ ة لما ي  ولي  إلى مدل   يصطالحتفكيؾ الد اؿ االويمكف في كمتا الحالتيف  الموضوعي

 .science de style  »(2)عبارة :عمـ األسموب

ىذه  وارو تحميميا، و الكشؼ عف أغ ةصوص األدبي  غوي لمن  ة ىي تحميؿ ل  فاألسموبي  
ة خاص  ة عمـو أخرى، ولقد استعانت األسموبية بعد   ،األدبي البيانات المك ونة لمن ص

سانيات فرع مف الم   » ىي فاألسموبيةبالفرع  ارتباط األصؿارتبطت بيا ات إذ ي  الم سان
غوية التي يقـو ختبارات الم  ة و االة لألساليب األدبي  يمي  صالتفحميالت ص لمت  الحديثة مخص  

ة األسموبي   بيف مةفالص   ، (3)« ةة و غير األدبي  اقات األدبي  في السي   ،ابت  و الك   الباحثوفيا ب
مة بيف الص  و . ةة وغير األدبي  اقات األدبي  ي السي  ف ،ات الحديثةساني  ة الم  وخاص   ـو أخرىعم  وال

 سانيةوالم   ةواألسموبي   ،غةسانيات ىو الم  وضوع الم  مف ،غةؿ في الم  سانيات تتمث  ة و الم  األسموبي  
مف خالؿ ، ةغوية األدبي  صوص الم  ز في دراستيا عمى الن  ة ترك  و األسموبي  ، غةؿ في الم  تتمث  
اب مف خالؿ السي اقات بدعيا الكت  ة التي ي  حميؿ إلى األساليب األدبي  في الد راسة والت   قياتطر  

                                                           

. 15، ص  األسموبية واألسموب :ي الـ المسد  عبد الس   1  
. 65-66ص  ،المرجع نفسو  2  

. 64األسموبية ،ص  :وسيوسؼ أبو العد   -  ) 3 ( 
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  :سانيات نجد وتقاربيا مع الم   ،ةموا طرحا لمفيـو األسموبي  ومف بيف الذيف قد   ،ةتعد د  الم  
 ا العمـ الوليد و مناىجوا نقدي  سموبية عمما لساني  باستقرار األ   »:  (ستيفف أولماف)
قد عمى الن   فضؿة مف األسموبي   ولنا أف نتنبأ بما سيكوف لمبحوث، مصطمحات مف ترد د و 

 .(1)« اسانيات معً األدبي والم  

ا ات و أيضً ساني  ة في مجاؿ الم  ة األسموبي  شير إلى مدى أىمي  عريؼ ي  في ىذا الت   "ولمافؼ" أ
ة مف ناحي   ة مف استخدامات سواءً و ذلؾ لما لألسموبي   ، في مجاؿ الن قد األدبي

عمى  فضؿ   مف ةو بما سيكوف لألسموبي  ئ  بتنب   قر  كما أنو ي   ، المن اىج صطمحات أـالم  
 : ةاألسموبي   ؼفيعر    ( Roman jakobson  ) "روماف جاكسبوف"أم ا  ،قدسانيات و الن  الم  

 أو ال ومف األدبي مستويات الخطاب ة ي مف بقي  ز بو الكالـ الفن  بحث عما يتمي   »عمى أنيا

سائر أصناؼ الف نوف اإلنساني ة ثانًيا ، فاألسموبي ة ت عنى بدراسة الخصائص الم غوية التي 
وف مف بيف بسكجاف (2)«تنق ؿ الكالـ مف مجر د وسيمة إبالغ عادي إلى أداء تأثير فن ي

زات يا بحث عف ممي  و أن  ، سانياتوع الم  مف فر  ة فرع وبي  الذيف يعتبروف األسم  ،  الد ارسيف
وذلؾ مف خالؿ دراستيا  خرى،ف األ  نو ستويات وسائر الف  دوف سائر الم   ي،الكالـ الفن  

فقط، و  لإلبالغالـ ليس وسيمة ف أف الك  بي  تفي، قة بالكالـ الفن  غوية المتعم  لمخصائص الم  
عريفات ية مف بيف أدؽ الت  سموبأل  ل تعريؼ جاكسبوف ي عد  و إنما يرتقي إلى مستوى آخر، 

 لة بيف الد راسيف ليا.تداو الم  

 

                                                           
. 15األسموبية واألسموب ، ص :ي الـ المسد  عبد الس   ( 1 ( 
دار ىومة لمط باعة و الن شر و  ،الحديث دراسة في الن قد العربي ، باألسموبية و تحميؿ الخطاالس د : نور الد يف (2)  

  .16ص،  ػ1ج، 1212، (د ط )ػ،الجزائر  ،بوزريعة  ،الت وزيع
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واد الغرب لألسم   ي عد  الذي  (Charles Bally" )شارؿ بالي"لكف  وبية مف أىـ الر 
حتواىا العاطفي أي غوي مف ناحية م  عبير الم  العمـ الذي يدرس وقائع الت   » يا:فيا بأن  فيعر  

غة مف غير ىذه غة وواقع الم  عورية مف خالؿ الم  ة الش  عبير عف واقع الحساسي  الت  
ة ىي تمؾ الوقائع التي ال جد أف شارؿ بالي ىنا يعني بالوقائع المساني  فن.  (1)«ةالحساسي  

بالي مف الد راسة  قصيوسانية ي  األخير مف الوقائع الم   مطىذا الن  ، ف ؼ معي  تمتصؽ بمؤل  
بالي ينظر إلى األسموبية  ة فإف  ومف ثم   ،معي نا اؿ أسموبمث  ي  غـ مف أن و عمى الر   ، األسموبية

بطريقة تفكير ييا بالمجتمع أو سانية عبر تماشصب عمى الوقائع الم  بوصفيا دراسة تن
   .(2)نة معي  

لألسموبية  مفيوما نضبطنا ال نستطيع أف نحصر أو ن  وفي األخير يمكف أف نقوؿ إ
عريفات تصب  في ىذه الت  ؿ ج   نجد أف  وعمـو أخرى، لكف  خميا مع مياديف أخرىاوذلؾ بتد

 .ةصوص األدبي  غوي لمن  حميؿ الم  األسموبية ىي الت   منحى واحد أال وىو في أف  

ــــــــاألسل هاتاجاتّ  . 3     : ةوبيّ ــ 

زء مف ىذا الخطاب فإنيا ج   لمغة الخطاب ىي الد رس العممي ةبما أف األسموبي  
التي  جاىات و المدارس؛ع االت  رس األسموبي متنو  الد  أف يكوف إلى ى أد   اوىذا م

ومنيا (-De- saussure" )ريوسوسد"الم ساني الذي أقر ه رس استفادت مف الد  
 .(3)«اإلحصائية..... ، ويةيالبن ، أسموب الفرد ر،عبيأسموب الت  » :

-1865  (CHARLES BALLY)ورائدىا شارؿ بالي   : ةعبيريّ ة التّ األسلوبيّ (1
مة غة المنظ  ة لعناصر الم  التأثيري  تعني عنده البحث عف القيمة  »وىي  1947

                                                           
. 64، ص  1221،  1األسموبية وتحميؿ الخطاب ، مركز اإلنماء الحضاري ، حمب ، سوريا ، ط :منذر عياشي ( 1( 

. 16، ص  1114البنى األسموبية دراسة في أنشودة المطر لمسياب ، بغداد ، العراؽ ،  ،حسف ناظـ :ينظر  ( 2(  
  .36ص،1112 ، ط د، سوريا ، دمشؽ، منشورات  اتحاد كتاب عرب ، مقاالت في األسموبية  : منذر عياشي(6) 
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عبيرية التي تتالقى لتشكيؿ نظاـ الوسائؿ ة المتبادلة بيف العناصر الت  والفاعمي  
ىذه العناصر مف خالؿ محتواىا  –بالي –رة ،وتدرس األسموب عند غوية المعب  الم  
عمى الط ابع  دراستوز في عريؼ نجد أنو رك  خالؿ ىذا الت   ومف، (1)«عبيري والتأثيري الت  

  ة لعناصر المغة.غة األسموبية التي تبحث عف القيمة التأثيري  العاطفي لم  

تو تجد نظري   مازلتالبحث المعاصر، و في ولقد أفاد شارؿ بالي بعممو األسموبي 
:فيو ي  صدى في أعماؿ المعاصريف   ميز وظيفتيف أساسيتيف لم غة  

 ر عن ا.صد  أفكارنا وعف ما ي   يصدر عف ر عف أفكارنا وعف كؿ ماعب  المغ ة ت  -1

 .(2)والتنامي   عبير بالكالـ عف أحاسيسنا وة وىي الت  لم غة وظيفة عاطفي  -1

 :اآلتيةة التعبير بالخصائص وتمتاز أسموبي  

 فكير.كؿ مع الت  ىي عبارة عف دراسة عالقة الش  -1

 غوي وبيذا تعبير وصفة.ظاـ الم  داخؿ الن   ووظائفو نظر إلى الشيءت  -1

 .(3)التعبير ىي أسموبية لألثر وتتعمؽ بعمـ الد اللة أو المعاني يةأسموب أف  -6

 ب..(اتالك أسموبية . ةالتكويني   . ة) الفردي  :ةة المثاليّ األسلوبيّ (2
عمؿ  ،ةاأللماني  ة مف رو اد المدرسة المثالي   ىو ( k.vossler)  "كارؿ فوسمرىا "دورائ

 أف   »ة ة المثالي  ألسموبي  ا وترى ، الفردية ةف األسموبي  يو المقد مة في تكو ساىما بفضؿ بحوثم  
تو و مزاجو و وستجمب إراد، ؼب أو المؤل  اتة الكفكري يعكس شخصي   اجتاألسموب ن

ة أو العقمي  ة ي  قامت بو الوصف شبو ماوىذا ي   ، االجتماعيةثقافتو و عواممو النف سية و 

                                                           

.61 ص ، األسموبية و تحميؿ الخطاب: نور الد يف الس د  1  
       .96ص  ، ت د، ط د، لبناف ، بيروت ،مركز اإليماف القومي، اشي عي   رمنذ ،تر، األسموبية ، بيار جيرو :ظرين1

. 51، ص  1221،  1وتحميؿ الخطاب ، مركز اإلنماء الحضاري ، حمب ، سوريا ، ط  األسموبية :عياشي ر منذ  3  
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المصدر ىف ىو الذ   في ىذا الت صور  عمى أف العقؿ أوويتـ الت ركيز ، ةة الفمسفي  المثالي  
فاألسموب ىو صورة  فردانيتو بدع وة الم  بر عف شخصي  ع  ومف ثـ ي   األدبي لإلبداعالحقيقي 

 .  (1)« الرو ح
غوية و الم  ؿ إلى نسبة وتتسم  ، ب موضوعاة تتخذ مف الن صالي  المثفاألسموبية 

ترجـ ي  و ىذا و  ،توتصؿ إلى باطف صاحبو و شخصي   اة ومف خاللياألسموبي   امالمحي
 .واألسموب صورة مبدع

 ة الفرد بصفة عامة :ميزات أسموبي  خصائص وم   جمؿن   وفيما يمي

 ىي نقد لألسموب. -

 عبير مع الفرد أو المجتمع الذي أنشأىا.يقوـ عمى دراسات عالقات الت   -

 .(2)ميفكم  تعبير إزاء المالت  و ساني ة تناوؿ الحديث الم  ة تكويني  دراسىي  -

في كونيما  ، عبيرة الت  مع أسموبي   تمتقيالفرد ة لكف وعمى الر غـ مف ىذا فإف أسموبي  
عبير الوجداني غوي و الت  كؿ الم  وماف عمى إبراز دور العالقات التي تربط بيف الش  تق

لخطاب غة مف حيث حدث لساني ز الم  تتجاوز حي   الية عبير الت   ف  إذا أ »تضمف فيو الم  
تمؾ التي تقترب مف تحقيؽ ، اؿ إنجازاتيـ وعمى الخصوصإغف فمف الخطأ، نفعي 

يعتبر في إنجازاتيـ عمى حرارة نقدية ، إذ  ميـقدي الس  و الن  غوي ة لموصؼ الم  روط العممي  الش  
مف خواص  االقتراب يحاوالف معا اىيفجتاالأف  وية إاليحميالت البنكثيرا ما تفتقد في الت  

 نةاخمية المتكو  الد    ةينب  الد ورصميز فيو عند األسموبيف باكتشاؼ مظير م  العمؿ األدبي 
 .(3)يفنيوي  ب  عند ال

                                                           

.11ص ،1214 ،1ط،المغرب ظور،النا، شعبة األلوكة الجديد و الحصري، اتجاىات األسموبية : جميؿ حمداوي  1  
المؤسسة الجامعة لمدراسات والنشر و التوزيع، ، األسموبية في النقد العربي الحديث  ،ربي فرحات بدري الح :ينظر (1

       .16ص،  1221،  1ط لبناف،  ، بيروت

. 112-121ص ،1192، 1دمشؽ ، سوريا ، ط  ار الثقافة ،، منشورات داألسموبية منيجا نقديا ،محمد عزاـ :ينظر  3  
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  ــة (:ية )الـــوظيفنيويّ األسلوبية الب  (3

 Langueسم ي المغة ي ة بيف مافرقييرة التي قامت عمى الت  سوسير الش  دو  آلراءوىي امتداد 
بعالقات ، ة في تحميؿ الن ص األدبيي  البنيو وتعني األسموبية » Parolسم ي الكالـ ي وما

، وباالت كامؿ والت   نة لمنص  اءات التي تنمو حيت واالال ال  لد  ناقص بيف الوحدات المغ وية المكو 
و األسموبية  "األسموب وتقنياتو" في كتابو (مارسيؿ كروزو) بشكؿ متناغـ أو كما يقوؿ

مف   .(1)«ا قائما عمى عمـ المعاني و الص رؼ وعمـ الت راكيبيعددا ألسنالبنيوية تتض 
ـ  بتحميؿ النص  األدبييالبنسموبية األف غوية في كامؿ بيف العناصر الم  وبعالقات الت  ، وية تيت

ويرتبط اسميا  ،غويةتمؾ الوحدات الم   مف خالؿ تحقيقياتـ لؾ اإليحاءات التي كذ والنص  
المغة وية بوظائؼ يتعني األسموبية البن »كما ،  رياتالبارزيف جاكسبوف وريفباسـ العالميف 

 . (2)«عتبارات أخرىعمى حساب أية ا

يا ترى  المنابع وذلؾ ألن   » باألسموبية الوظيفة  وية كذلؾيؼ األسموبية البنعر  كما ت  
  -غة بمفردىا بؿ في وظائفيا أيضافقط في الم   التكمف -ة اىرة األسموبي  ة لمظ  ي  الحقيق

 كؿد وظيفتيا الش  نى تتحد  فيما بينيا فضمف الب  شارات تأتي غة ىي مجموعة مف االفالم  
دراسة لوقائع  ىيفاألسموبية كما يتصو رىا ند بالي، ة األسموبية قائمة عيوفكرة الوظيف

" مضمونيا العقميل" أي في معارضيا " مضمونيا الوجداني" التعبير الم غوي مف زاوية 
 بيوجعؿ غاية لمنص  األد،  (3)« -المغة المضاعفة الوظائؼ-ز ىو األساس وىذا التمي  

 غوية .مف خالؿ ىذه الوظائؼ الم  

ز رك  توفي حيف أف المعالجة األسموبية ت »في كتبو ضمف منظور بالي سوف فنرىبا جاكأم  
 ة .في مقابؿ الوظيفة المرجعي  ة ينفعالتقريبا فقط عمى الوظيفة اال

                                                           

.96ص ،وتحميؿ الخطاباألسموبية  :نور الد يف السػػػػد    1  
.96،صوتحميؿ الخطاب : األسموبية نور الد يف السػػػػد   ( 2(  

. 19األسموبية ، ص  :بيار جيرو  ( 3 ( 
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 ز جاكسبوف ست وظائؼ يتضمنيا الرسـ التالي: ويمي   -

  ػػػة.                   ػػة                         إدراكيػػ  مرجعيػػػ     ػة                       انفعػػاليػ  

 

 ػةػ  انتباىي                                     

 انعكاسية لغة                                 

 يدؼ إلى إقامة تعبير مباشرـ ، فيمحورة عمى المتكم  ة الم  نفعالي  ىكذا ترى أف الوظيفة اال
 .(1)«أومصطنعنطباع حقيؽ ليو الكالـ وىي تمثيؿ إلى إعطاء ايوجو إمف لموقفو إزاء 

عمى  زرك  غة بست وظائؼ ،الم  حد د وظائؼ  »قاـ جاكبسوف نظرية الت واصؿ وأ كما.
 .(2)«دبي غوي األعرية كونيا أبرز وظائؼ الفف الم  الوظيفة الش  

بعد ، ية نيو زعيـ األسموبية الب   بحؽ   د  فقد ع  ،  Michael riffaterreر يتأما ميشاؿ ريفا -
 فيو الذي كشؼ عف أبعادىا .1131سنة  البنيويةمحاوالت في األسموبية أف نشر كتابو 

يتمثؿ في توجيو األسموبية البنيوية  ؿىذا الر جمو سياـ الكبير الذي قد  ولعؿ اال ودالالتيا، 
أسموبية أف كانت تنص ب أساسا عمى الخطاب  فبعد  ، نحو العالقة بيف الخطاب والمتمقي

،و ية الت واصؿ )المخاطب ؼ األساس في عممتنظر في العالقة بيف الطر  إذفير ريفات
ياؽ األكبر والس  -مات اىتماما بالغا وىي: القراءةواىتـ بأربعة مقو   ( والمخاطب ، الخطاب

  .(3)والمفاجأة– الشب ع ، ياؽ األصغرو الس  

 
                                                           

.11 ص ، المرجع نفسو ( 1(  
مد بف يحي (1 ) ، 1211، 1ط األردف ،،إربد  ، يثعالـ الكتب الحد،  الس مػػات األسموبية في الخطاب الشعري :مح 

.  13ص   
ط،  ار البيضاء ، المغرب ،دإفريقيا الشرؽ ، الد محمد العمري ، ،ة واألسموبية ، ترالبالغ ، ثبميش ىنري ينظر: (1

 . 62ص ،1111

ةػػػػػػػ  شعري  
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 اإلحصائية: األسلوبية(4

تشخيص وبي، سم  تيح لممحم ؿ األالتي ت  ، ة سي  حصاء مف المعايير األساعد  االي 
في تحديد الظ واىر حصاء إلى حد  كبير اال سيـ ي   كما، ؽ بينيا و األساليب وتتميز الفر 

لذلؾ ة ة العممي  ستعيف بو كثير مف العمـو و المناىج لتقارب الموضوعي  المدروسة ولذلؾ ت
.حصائي ة الواقع االقارنة األسموبيؿ الم  تتوس    لمنص 

ة في ة مادي  ىو محاولة موضوعي  حميؿ األسموبي ، ي في الت  حصاء الرياضإف اال
،  وقد  اعتمد و غالبا ما يقـو تعريؼ األسموب فييا عمى أساس محد د، وب وصؼ األسم  

نقيـ األسموب كما  »قولو ة، بموض حا أىدافو المنيجي   (، fucksوؿ فوكس ىذا التوجو )ف
عطيات التي يمكف حصرىا بتحديده مف خالؿ مجموع الم   ينطاؽ المجاؿ الري اضيأتي في 

 .(1)«كما في الت ركيب الش كمي لمن ص

 ة و القياسيةس العممي  يخضع لمقايفيي ت ، مت األسموبية عمما قائما في ذاتووما دا
حاوؿ فكما ت   » ة مف الحدساألسموبي   ةيا تحتاج إلى اإلحصاء لتمخيص الظاىر فإن  

وىي  ،الكـ صؼ عف طريؽ حصائية الوصوؿ إلى تحديد المممح األسموبي لمن  ة االاألسموبي  
العناصر  بإحصاءفقواـ عمميا يكوف  ة،الحدس لصالح القيـ العددي   باع ت  تقوـ عمى ا

ثـ مقارنة ىذه  ،غوية في النص  وكذلؾ مقارنات عالقاتيا بالكممات و أنواعيا في النص  الم  
تحديد  رؿ أموك  ومف أىـ مزاياىا أنيا ت   ،العالقات )الكمية( مع مثيالتيا في نصوص أخرى

 وأن  دور في يمكف أف يكوف لإلحصاء أحيانا ومف ىنا  ،(2)« إلى منيج موجوالظاىرة 
ة المناىج ع بقي  ئي يدخؿ في عالقات جدلية مفالمنيج اإلحصاة أخرى كمؿ مناىج أسموبي  ي  

مارسة مف الم   د  والب   » باالىتماـوليذا كاف ىذا المنيج جديرا ة ة لتحقيؽ الموضوعي  األسموبي  

                                                           
  األسموب واألسموبية مدخؿ في المصطمح وحقوؿ البحث ومناىجو ، مجمة فصوؿ ، النقد ، أحمد درويش  : ينظر  ( 1)

 . 66ص مصر ، ، القاىرة ،  1195ديسمبر  –نوفمبر  –،  أكتوبر  1 ع،  4 مجاألدبي واألسموبية ، 
. 11األسموبية في النقد العربي الحديث ، ص  :فرحاف بدري ( 2(  
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ص  يساعد في تفح   ،لى إجراء توظيفيي إؤد  و يأن   في حميؿ األسموبيحصائية في الت  اال
ة فال وذلؾ يتجاوز عقـ الجداوؿ الرقمي  ، دبية لتخدـ عممية الن قد أحقيقة لو ناستكنا ص والن  

 في  ار واف اقد أخذ نصيب  اءحصأف االنجد  كما .(1)« تكوف ىذه الجداوؿ مقصودة لذاتيا
تجاىات االفي نو ضم  ما جاه قائـ بذاتو بؿ وقد خصص  لو ات  ، راسات األسموبيةالد  

 األسموبية.

     كتاب هنري موربيركتب الباحث الفرنسي ، 1151: في سنة  األسلوبية النّفسية(5
  أسماه  لتي حاوؿ مف خالليا استكشاؼ ماا »طرح فيو نظرية  - لوجية األدبسيو و س-
قوـ عمى أف تواستكشاؼ ىذه الرؤية ، خالؿ أسموبو مف  -لمعالـ رؤية المؤلؼ الخاصة-

يارات ذات أنماط ىذه الت   و أف  ،تتحر ؾ داخؿ األنا العميقة  ،ىناؾ خمسة تيارات كبرى
وىي ،  والتالحـ ، غبةو الر   ، و اإليقاع يارات الخمسة الكبرى ىي: القوةو الت   ،مختمفة 

 -.(2)«" الذات الداخمية" األنماط التي تشك ؿ نظاـ 

اىتماـ النق اد في  ف  ، إنقوؿة يمكف أف جاىات األسموبي  ت  منا عف االالختاـ كوفي 
كبيرا خذ ىذا الموضوع حي زا ات  جاىات كاف كبيرا، حيث ت  ة، بتصنيؼ االاألسموبي   الد راسة
جاىات األسموبية ت  اال فيما يخص   نت فصوال بأكمميانو ع   و، ت تب والمجال  مف الك  
 تحميميا لمنص وص .وطريقة  ،ة الفرنسي  

                                                           
. 11ص  ، األسموبية في النقد العربي الحديث :فرحاف بدري ( ( 1(  

.126ص ، : المرجع السابؽ درويش أحمد( 1)   
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 :قدّاألدبيّالقديمةّفيّالنّ األسلوبيّ .1

ا عن األسموب، وىذا دامى كالمً صادف عند العديد من األدباء والنّقاد العرب الق  ن   
كقضية إعجاز القرآن الكريم ، ةعض القضايا الّنقدية والبالغيّ عالجتيم بب  في مجرى م  

   ابن قتيبة في كتابو  »ه القضية ذلك من قضايا، ومن بين الذين تحّدثوا عن ىذوغير 
 (العمدة  )وابن رشيق في  (بيان إعجاز القرآن )ب في يوالخط (تأويل مشاكل القرآن) 

 (1) « (عجازدالئل اال)و (أسرار البالغة  )وعبد القاىر الجرجاني في

 8 محور حديث ىؤالء في ما يميوقد ت  

رق فييا وط   فتتاناالى الّربط بين تعّدد األساليب و فق بعض األدباء عمحيث اتّ 
العرب في أداء المعنى، أي أّن األساليب تكون متعّددة ومتنّوعة وىذا راجع إلى طبيعة 

 ة.ية واإلبداعي  المواضيع واختالفيا، باإلضافة إلى مقدرة المتكّمم الفنّ 

من  وب لتشمل الّنص وما يتخّممو من خصائص بالغية تمتّد طبيعة األسم  قد و 
حيث اإليجاز واإلطناب واإليضاح واإلبيام، أي أّن األسموب يدخل في أغوار الّنص 

 األدبي وبالغتو.

وطريقة  زعرض الفكرة بأسموب متميّ و الّربط بين األسموب ومقدرة الشاعر الفّنية 
متفّردة، ىذا يعني أّن الشاعر يجب أن يمتمك قدرة فّنية، وموىبة قوية حتى يقدر عمى 

 . (2)صال أفكاره بطريقة فريدة متمّيزة إي

 

                                                           
 .141، ص 1777، 81 البالغة واألسموبية، األىمية لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط يوسف ابو العّدوس (1)

(2)
 . 141ينظر 8 المرجع نفسو ، ص  
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جاه واحد في تحديد معنى األسموبية فقد ربطوه مرة  يثبت األدباء والنّقاد عمى اتّ ال
ثانية بطبيعة الجنس األدبي، ومّرة ثالثة ة أليفات، وربطوه مرّ احية المعنوية في التّ بالنّ 

 .(1)بالفصاحة والبالغة

من األدباء والّنقاد العرب في بحث األسموب حاولوا إضافة  وىناك جيل ثان  
األدبية الوسيمة )  في كتابو "المرصفي "ومن بين ىؤالء  ، إضاءات حول ىذا الموضوع

كما يعّد (  ونمرجعيات في اآلداب والفن ( إلى العّقاد في ضافةباإل، ( إلى العموم العربية
تيتّم بدراسة األسموب التي  ة بين أىم األعمال األدبيّ من ) األسموب(كتاب أحمد الشايب 

عصري، كما نجد كذلك  وبومحاولة عرض البالغة القديمة في ثوالبحث في مجاالتو، 
فأتى بتحميل بالغي أسموبي وحاول دراسة  (فن القول)الذي نشر في كتابو ، أمين الخولي

جديد في التّ  (مناىج تجديد) األساليب وعمم األسموب، وكما نجد لو محاولة أخرى في كتابو
 .(2)ينوربطو بالمباحث الحديثة في مجال األسموبية عن الغربيّ ، ميدان البحث البالغي

فاألسموب  (3)« والمتمّقي يربط بين األسموب وطبيعة المبدع »كذلك نجد أن أحمد الش ايب 
وعمى  ا بالمتمقيويربط ىذا األسموب أيضً بي  بدع عمى الّنص األدة الم  يعكس شخصي  

بأن كثيرا من مباحث  » ين المعاصرينيّ غم من اعتراف الكثير من الّدارسين األسموبالرّ 
وأىّميتيا، وعمى الّرغم من اإلساءة التي لحقت بيا البالغة القديمة مازالت محتفظة بجّديتيا 

لبالغة في فإن ىذه الحقيقة لم تنفع ا ،مخيصاتنظيري في الّشروح و التّ عمى المستوى التّ 
ووريثتيا المباشر، ومعنى ذلك أن البالغة األسموبية وليدة شيء، وبقيت الّدراسات 
أن ندرس  انر ىذه المقولة أردنا بدو ومن خالل  . (4)« البالغة األسموبية قامت بديال عن

وكثرت ة النقدي  ا في الّدراسات رت جدال واسعً االعالقة بين األسموبية والبالغة، التي أث

                                                           
 .141ص  ، البالغة واألسموبية، ينظر8 يوسف ابو العّدوس  (1)
 .143، ص المرجع نفسو ينظر8  (2)
 .143ص  ،المرجع نفسو (3)
 .561 ص،  نفسه المرجع (4)
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ة ة أم أن األسموبي  ل لؤلسموبي  وىل البالغة المنشأ األو   »أثير بينيما حوليا أسئمة مدى التّ 
 . (1)«عمم نقدي حديث نشأ بمعزل عن تأثير البالغة

العرض( فقد ن أّن كممة )أسموب( بمعنى طريقة)غم معمى الر  : ةّوالبالغةاألسلوبيّ .1.1
ا وعمى الّرغم من معايشة ىذه الكممة نوعً  ،ة من القرن الخامس عشرة األلمانيّ قافعرفتيا الث  
غة في تعّصبون لم  نافسة العممية مع مصطمح) طريقة الكتابة(، التي جاء بيا الم  من الم  

ة ا، وأن األسموبي  ا نسبي  لكن عمم األسموب واألسموبية ال يزال حديثً القرن الثامن عشر، 
صطمحا مستقاّل لم تر الّنور في الّمغات األوروبية إاّل منذ بمفيوميا الجديد وبوصفيا م  

 القرن التاسع عشر.

لبالغة كانت ومن خالل ىذا يمكن أن نقول أنو ولحّد ىذا التاريخ نجد أّن معايير ا
تي تؤدي الوظيفة نفسيا التي تقوم بيا األسموبية فالّدراسات ييمنة، وكانت ىي الّ ىي الم  

الغة قد أولت الّنقدية القديمة حاولت وضع صياغة لؤلشكال األدبية، ونجد كذلك أّن الب  
 .(2)ى و إن تناولتو، في حدود تمك الفترة، وحت  عتباراالاألسموب بعين 

ل في معرفة تتمث  ة تستند إلى قواعد معرفي   »ومن ناحية أخرى نجد أن األسموبية 
ثم لمبالغة التي  "سانيعبير المّ دراسة لمت   "ة بوصفيا لؤلسموبي   "بيير جيرو "الّناقد الفرنسي 

ة األسموبية وبيا يتحّدد كما يقولون تشغيل آلية المنيجي   "أسموبية القدماء  "ىي عنده 
 .(3)« بوصفيا الوجو الجديد لمبالغة، أو ىي البالغة الحديثة نفسيا

                                                           
 1لمنشر والتوزيع، األردن، طعودة8 تأصيل األسموبية في الموروث الّنقدي والبالغي، دار جميس، محمد ميس خميل  (1)

 .111، ص 1111
  1خالد محمود جمعة، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط ، ينظر8 فيمي يساندرس، نحو نظرية أسموبية لسانية ، تر (2)

 .11، ص 1111
مومني بوزيد8 األسموبية بين مجالي االدب ونقده والدراسات المغوية، مجمة البحوث والّدراسات اإلنسانية، جامعة  (3)

 .61، ص  1112،  7، الجزائر، العدد  ، جيجل محمد الّصديق بن يحيى
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قة بينيما عالقة فالعالقة بين البالغة واألسموبية قائمة منذ زمن، وتعتبر العال
 أن تكون جزءا من نموذج التواصل ال تعدّ و األسموبية أحيانا  تتقّمص » حيثوطيدة 
ل البالغة كّميا تمثّ أن  تكادسع حتى موذج، وتت  وتنفصل أحيانا عن ىذا الن   البالغي
 .(1)« "" بالغة مختزلة' باعتبارىا

ذا أردنا التحد    فيمكن أن نقول أن  ،كثر عن عالقة األسموبية بالبالغة ث أوا 
ظرة وىذا ألن كمييما يتمحور بحثيما حول األدب، لكن الن   ،العالقة بينيما عالقة وثيقة 

الغي، فاألسموبية تتعامل مع األسموبي عن المنظور الب  إلى األدب تختمف في المنظور 
لوجود األثر األدبي وىي ال تنطمق في بحثيا  ، فوجودىا تال  ولداألدبي بعد أن ي   الّنص

 .(2)سبقة أو افتراضات جاىزةعن قوانين م  

ة ة وسيمة لتحميل الّنص األدبي، ويحاول كشف معناه، أما البالغة العربيّ فاألسموبيّ   
ىتمام ىو الذي شّكل وىذا اال، ةة والمحّسنات البديعيّ القديمة، وىي تيتم كذلك بالصور الفّني

ولو وازّنا ما بين  »ركيزة أساسية في فيم الّنص األدبي، وتحميل عناصره األساسية 
ظم ة الن  لوجدنا أن األسموبية ال تبتعد كثيرا عن نظري   ،البالغة القديمة واألسموبية الحديثة

عن البالغة  اللة ونفىجرجاني، والتي خدمت المعنى والد  الذىا عبد القاىر حب  التي ي  
وتكون ص، م المعاني وترتيبيا في الن  اىتماميا بالّشكل دون المعنى، ورأى  أّن األلفاظ تخد  

وىذا يدّل عمى أّن األسموبية راجعة إلى أصول .  (3)«اللة وتوضيحيا يصال الد  بغاية إ
 فنجد عبد القاىر جرجاني، ىنا يرى األلفاظ منتقاة وىي رموز لممعاني ،القديمة  البالغة

خالل اىتمامو بالمعنى والعالقة بين البالغة و األسموبية عالقة عضوية وىذا من 
 والّداللة.

                                                           
 .11، ص  محمد العمري ،8 البالغة واألسموبية، نحو نموذج سيميائي لتحميل الّنص، تر ثبمي شىنري (1)
األسموبية مدخل نظري ، ودراسات تطبيقية ، دار األفاق العربية ، القاىرة  مصر  ينظر8 فتح اهلل أحمد سميمان ، (2)
 .11ص ،1116، 1ط
 .113عودة8  تأصيل األسموبية في الموروث الّنقدي والبالغي، ص محمد ميس خميل  (3)
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لحياة عالقة ا »ا صالح فضل ، يرى في العالقة بين األسموبية والبالغة أم  
كما يراىا صالح فضل عندما شّبت  األسموبياتذلك أّن ، بالموت  أو الموت بالحياة

 (1)«إذ ىي عمم الّتعبير ونقد لؤلساليب الفرديةة، أصبحت ىي البالغة الجديدة المزدوج
سموبية وليدة أّن األ »عاصرة ترّدد المقولة التي مفادىا ة الم  بقيت الّدراسات األسموبي  و 

ويمحظ ، (2)«البالغة ووريثيا المباشر، معنى ذلك أّن األسموبية قامت بديال عن البالغة 
ع أكثر في الكالم عن العالقة بين ولمتوسّ  ،الغة واألسموبيةة بين الب  ارسون عالقة حميمي  الدّ 
بين عمم  تصالاال عند أىم أوجو االختالف و، سموبية والبالغة يمكن لنا الوقوفاأل

 األسموب والبالغة.

واألسموبية ستعرض أىم النقاط ولمتطّرق عمى أوجو التشابو بين البالغة  8أوجوّالتشابوّ-أ
 عمى النحو اآلتي8 

ا بحديث سس دون أن يكون مشفوعً األ   قاِئم   ايث عن األسموبية بوصفيا عممال يتم الحد-
 مم البالغة.عالقتيا بعِ  يربط

كالىما يتناول الخطاب األدبيأي تراكيما في الموضوع وفي المادة فاشأّول ما يربط بينيا -
 غة واألدب ومرتبطان بو معا.أنيما يشتركان في مجال واحد أال وىو المّ 

يفيا وىذه خطوة يعتّد تيا و تصنختمفة وتسميّ عبير الم  حاولت البالغة اكتشاف أنواع الت  -
لمعاني والمجاز والبديع، وىذا ما استفاد بيا في إقامة جميع العموم، فيي تبحث في عمم ا

  .(3) من عمم األسموب

                                                           
-27دت،ص باجي مختار، عنابة، الجزائر،دط،وتحميل الخطاب، مديرية الّنشر، جامعة  رابح بوحوش8 األسموبيات (1)

31. 
 .43ص ،1115 ، 1ط،يوسف أبو العّدوس 8 األسموبية ، دار المسيرة لمنشر و التوزيع و الطباعة، عمان، األردن  (2)
   1111 ،1، ط ، األردن إربد ، والتوزيع، عالم الكتب الحديث لمنشر  مقدمة في األسموبية ، ينظر8 رابح بن خوية (3) 

 .71ص 
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ة وريثة البالغة وىي بالغة األسموبي   يؤمن بأن   »ر جييرواقد الفرنسي بياكما نجد الن  -
 .(1)«ةجديدة، ذات شكل مضاعف إنيا عمم التعبير ونقد لؤلساليب الفردي  

من ة ودرسيا ضفنجده قد عرف الظاىرة األسموبيّ  »راث العربي األدبي أما من ناحية الت  -
 .(2) «راسة األسموبية بالبالغية الد   تقتْ رس البالغي، وىكذا الالدّ 

      ر كتابو لذلك فإنو يصداد األسموبية ذات أصالة وعراقة في العربية، كري عي  ش   عدّ ي-
ني إذ أقّدم إليك ىذا الكتاب ال أغريك ببضاعة ولكن   »بقولو  (مدخل إلى عمم األسموب ) 

ألن أصولو ترجع إلى عموم جديدة مستوردة، فعمم األسموب ذو نسب عريق عندنا 
 .(3)«البالغة

من أشكال  التي أفادت كثيرا »يا األسموبية أفادت كثيرا البالغة القديمة، وخاصة بمنيجيت-
  .(4)«والبحث المساني المجاز في البالغة القديمة ويجعميا أكثر مواكبة

رون في تحديدىم إذا كان المنظ   »و سموبية والبالغة في أن  بين األ ءكذلك ىناك التقا-
قدار سامعيو وليس ىذا لمخاطب يوائم بين طريق الصياغة وألمفيوم األسموب يرون أّن ا

طريقة الكالم كالم بأنيا8 ون العرب في تعريف البالغة لمالبالغي   ترديد لما قالو إال  
 .(5) « لمقتضى الحال

                                                           
 .44، ص  يوسف أبو العّدوس8 األسموبية (1)
  1، ط ، األردن ، عمان ، دار دجمة ناشرون وموزعون دراسات بالغية وأسموبية حسن منديل حسن العكيمي 8(2)

 .71، ص  1112
 .  43، ص   األسموبيةيوسف أبو العّدوس8  (3)
  األردن،  ، اربد ، لمنشر والتوزيع 8 األسموبية في النقد العربي المعاصر، عالم الكتب الحديث عطيةأيوب جرجيس  (4)
 .21، ص  1111، 1ط
 .11ص ، فتح اهلل أحمد سميمان8 األسموبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية (5)
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ة ي في العممي  يفترضان حضور المتمق   »وبية الغة و األسم  كل من  الب   كما أن  -
 .(1)«اإلبالغية

 فنستعرضو كاآلتي8 االختالفأما الكالم عن أوجو  :ختالفاالأوجوّّ-ب

ص أما البالغة الن  يا محدثا في قراءة منيج جديد و رؤية شمولية وتوج   »األسموبية تعتبر-
لزمان أو بيئة  االنحراف وغيير مطمقة ال تعرف الت   ر وفق قوانينمعياري يسيفيي عمم 

 .(2) « وتحمل سمة اإلطالق

فسي و ا يتناسب مع تكوينو الن  غة إبداعً بدع الم  بدع في األسموبية ىو الذي ي  الم   أن  -
ة خصية العربي  ي، بينما تغيب الش  المتمقّ  را فيو مؤثّ فيكون نصّ  ،قافي ... و الثّ  االجتماعي

 ي .أدبي عمى المتمقّ  انعكاسسموبية ىي األ ي أنّ أالقديمة 

عبير بينما ستخدام الت  اغة في تعالج عمم البالغة عن اإلمكانات التي تنتجيا قواعد الم  -
 .ا معً  األداءعالج األسموبية الكالم و ت  

صوص داخل الن   ( االستعارة ،المجاز  ،البالغية )تشبيوراسة البالغية تيتم باألشكال الدّ -
 .(3)غوينوع المّ ة أما األسموبية فتيتم بالتّ األدبي  

بل اعتبار  ليس عمى أساس القطعية واليجر »وىناك من يفّرق بين األسموبية والبالغة-
جية ترّكز عمى فيم الّنص من خالل لغتو إلدراك عالقتو أن األسموبيات محاولة مني

ى فييا تحّول الحقائق المغوية إلى قيم ة التي يتجمّ الّداخمية، ولمكشف عن قيمة البنية الفنيّ 

                                                           
 .11ص ، المرجع نفسو (1)
  1ط8 األسموبية وثالثية الدوائر البالغية، دار صفاء النشر و التوزيع، عمان، األردن،  عبد القادر عبد الجميل(2)

 .112، ص 1111
 .44، ص  ينظر8 يوسف أبو العّدوس، األسموبية(3)
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وتدرس العالقة  ، األسموبية تنظر إلى الّنص عمى أنو كيان لغوي أي أن   ، (1) «جمالية 
 ّممو كامال.حوت خصائص المميزة ليذا الّنص األدبيز الابر ا  غوية و بين ىاتو الوحدات الم  

ة ترى أن الّنص كيان لغوي فاألسموبيّ  »الغية يا الب  توتختمف نظرة األسموبية عن مثيم-
د الباحثين، من حيث أن أوليما بحث أحصل بينيما، أو واحد بداّلو ومدلوالتو وال مجال لمف  

 ي إلى اآلخر.مفض

 "مونالمض" و الشكل ين"بي بمعنى الفصل بة األثر األدأما البالغة فقد قامت عمى ثنائيّ -
ز البالغة بين فصاحة المفرد وفصاحة الكالم وفصاحة المتكمم كل يميّ بل في نطاق الشّ 

 .(2)« ق بين فصاحة المتكمم وبالغتوكما تفرّ 

وبي في الّنقاط مالمسّدي أبرز الفروق القائمة بين المنظورين البالغي واألس صوقد لخّ 
 التالية8

قييمية، وموضوعو8 بالغة البيان بينما ترفض رسل األحكام الت  البالغة عمم معياري ي  -
 ة .ة وال تسعى إلى غاية تعميميّ األسموبية كل معياريّ 

بينما تسعى األسموبية إلى تعميل ، ة قييميّ ياىا الت  االبالغة ترمي إلى خمق اإلبداع بوص-
 ة بعد أن يتقرر وجودىا.الظاىرة اإلبداعيّ 

ساني ، أما األسموبية  في الخطاب الم   البالغة اعتمدت فصل الّشكل عن المضمون-
 . (3)ترفض مبدأ الفصل بين وجيي العالمة الّدال والمدلول 

راء ختالفات في اآلالّرغم من ىذه اال عمىلكن في األخير ، يمكن أن نقول إنو 
راسات المعاصرة ، الزالت ترّدد بين العالقة القائمة بين البالغة واألسموبية ، إال أن الدّ 

                                                           
 .31رابح بوحوش8 األسموبيات وتحميل الخطاب، ص(1)
 .11فتح اهلل أحمد سميمان 8 األسموبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ص (2)
 . 77- 76ينظر 8 رابح بن خوية ، مقدمة في األسموبية ، ص  (3)
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ومعنى ذلك أن األسموبية قامت بديال ووريثيا المباشر  ،مقولة أن األسموبية وليدة البالغة 
 عنيا .

  : ألسلـــوبيةّوالنــ قد-1.1ّ

وقد يتبمور ىذا المفيوم ، الذي  »اقتحمت األسموبية ميدان الّنقد األدبي بثقة كبيرة 
واألسموبيين ديفوّتو  " ليوسبيتزر"ين األلمان ات بالّنقد عند بعض األسموبيّ يربط األسموبي  

ات تعني من يرى بأن األسموبي   (إليطاليةاألسموبيات ا) في كتابو القّيم  خاصة ، وما نشره
قد يعتمد عمى معياري الّصحة . فالنّ (1)« ظر الجمالية في تنظيم العمل األدبيوجية الن  

ات عممية قرار بأن األسموبيّ فيو ال يرى حرجا في اإل »والجمال ، أما محّمد عبد المّطمب 
أن ب –كما يرى - أو ناقد  ، ألنو ال يمكن الباحث أو متذّوقإثراء لؤلدب بكل فنونو

باألدب ومن ثّمة البحث األسموبي   يتصّور وجود أدب دون أسموب مّما يؤّكد اتصال
  (2)«بين األدب واألسموب والّنقد األدبي  يدعونا ذلك إلى القول بأن ىناك اتصاال أكيدا من

خالل محاولتيا الكشف عن الجوانب المتعّددة الموجودة ة تقترب من الّنقد من فاألسموبيّ 
داخل الّنقد األدبي ، من حيث الّتركيب والّمغة والّصوت ، وكالىما يستطيع أن يتبادال 

 الخبرات التي تناوالىا في مجال دراستيما .

ترتكز في دراستيا  بأن الّدراسة األسموبية عبارة عن عممّية نقدّية ،ويمكن القول 
 جوىره .و ات ، والّنقد يعتمد عمى عنصر الجمال غة ، وتبحث في الجمالي  عمى المّ 

التي تربط نظام العالقات بين عمم  الجسر الذي يوصلة بمثابة األسموبيّ  »وليذا تكون  
مت في أعماق الّنقد األدبي ، فيي لصيقة بو فاألسموبية توغّ  .(3)«األسموب والّنقد األدبي 

 صال وثيق بالّنص األدبي .وليما اتّ 

                                                           
 . 31ص حوش 8 األسموبية وتحميل الخطاب ،رابح بو  (1)
 . 31ص  ،المرجع نفسو  (2)
 . 31ص ، يوسف أبو العدوس 8 األسموبية (3)
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  : ة بالّنقد ثالثة اتجاىات وىيوقد وضع الّدارسون لعالقة األسموبيّ 

لااّل(1 ّاألو  ولكنيا ليست  ،ة مغايرة لمّنقد األدبيويرى ىذا االتجاه بأن األسموبيّ  : ت جاه
زىا، أي أن ينصّب عمى لغة الّنص وال يتجاو ، وبسبب ذلك أن اىتمام األسموبية وريثة لو

ّقد فالّمغة عنده ىي أحد العناصر المكّونة لؤلثر األدبي .، أما النّ اىتماميا اىتمام لغوي

مة لديو ، أما حيطات القائناءا عمى الم  لّرداءة بِ أن الّنقد يحكم عمى األثر الفّني بالجودة وا-
ة ، وتحّمل الّنص األدبي لمكشف عن ىذه القيمة صياغة جماليّ  ة فصياغتيااألسموبيّ 
 . (1)الجمالية 

، وىذا راجع عمى طبيعتيا  فيي تطاعتيا أن تكون بديال عن الّنقداألسموبية ليست في اس-
 ر األحكام.صدة والّنقد يتمتزم بمجال عمل محّدد ، ىو دراسة الخواص الّمغوية واألدائيّ 

ختالف ففي المنيج ، أّما االالّنقد ىي عالقة موضوعة و العالقة بين األسموبيّ أن -
ة واألسموبيّ  األسموبية تدرس ما يوجد داخل الّنص ، أّما الّنقد فيتجاوز ذلك،، األسموبي

 .(2)نما الّنقد يحّمل ويفّسر ويؤّول يْ تحّمل وتنتيي عند الّتحميل ب

قد نظرتو يقاعّية أما الن  ة واالة والّتركيبيّ الّصوتية والّدالليّ واىر ة تكتفي بتقرير الظ  األسموبيّ -
نظرة فاحصة ، وال يستخدم ليذا الغرض جميع األدوات الفّنية وكذلك يرى فريق من الّنقاد  
أن األسموبية تتناول طرق األسموب األدبي والذي يعّد ركيزة أساسية في الّنص األدبي  أما 

من ذلك يعتمد كثيرا عمى  وبدالً  غة إال قميالً ص األدبي بالم  لمن   تقييموالنقد فإنو ال ييتم في 
 .  (3)الّذوق الّشخصي لؤلديب والّناقد

                                                           
 . 11، ص  ينظر 8 يوسف أبو العّدوس ، األسموبية (1)
 . 61ص  السابق ،المرجع ينظر 8 مومني بوزيد ،  (2)
 . 163ينظر 8 يوسف أبو العّدوس ، البالغة واألسموبية ، ص  (3)
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قد استحال إلى نقد لؤلسموب وصار فرعا من فروع   »قديرى أن الن   : يــــــت جاهّالث انااّل(1
اك تعاون بين األسموبية . فين (1)«ىذا العمم بتعريفات جديدة  عمم األسموب وميّمتو أن يمد  

، ومساعدة لو وليذا والّنقد األدبياألسموبية عبارة عن جسر يصل بين الّمسانيات والّنقد ف
ين يرفع من مكانتيا لتكوين بديال ألسنيا في نقد األدب ، وينحو نجد الكثير من األسموبيّ 

د األدبي فالغموض منحى آخر في معالجة عالقة األسموبية بالّنقل »لطفي عبد البديع 
، ىو كون الّنقد الحديث قد استحال في القضّية وأحدث نوعا من االلتباس الذي أحاط بيذه

تو أن يمد ىذا لى نقد األسموب وصار فرعا من عمم األسموب ، وبناءا عميو فميم  إمعظمو 
 .(2)«العمم بتعريفات ومعايير جديدة 

ىي عالقة جدلية قائمة  »ينظر إلى أن العالقة بين األسموبية والّنقد ّ:ّت جاهّالث الثااّل(3
ويقّر ،(3)«عمى ما يمكن أن يقّدمو كل طرف لآلخر ، فكالىما يستطيع أن يمّد لآلخر 

ميما اختمفت طبيعة  »معظم الّنقاد والّدارسين لمعالقة القائمة بين األسموبية والّنقد في أنو
ذعان ،  البنية الّمفظية لمّنص  د، فكالىما يمتقي عن اأو نفي اإثباتالعالقة من إجراء وا 

فيجعل من األسموبية أساسا ضروريا لمّنقد األدبي إذا أردنا  »أّما سعد مصموح  .(4)«األدبي
أن يكون موضوعيا ، وىذا يرّشح األسموبية لتكون عمما مساعدا لمّنقد في مقاربة األعمال 

ّ.(5)«األدبية 

مجال دراستيما ىو األدب ، بتحديد أدق لمّنص  يمتقيان من حيث أن   األسموبية والّنقد-
ة أو حيط بو من ظروف سياسي  ا ي  األدبي ، لكن األسموبية تدرس األثر األدبي بمعزل عم  

                                                           
 . 16فتح اهلل أحمد سميمان 8 األسموبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية ، ص  (1)
 . 32، ص   يوسف أبو العّدوس 8 األسموبية (2)
 . 111رابح بن خوية 8 مقّدمة في األسموبية ، ص  (3)
 . 32ص ،   األسلوبيةأبو العّدوس : يوسف (4)
 . 112، ص مقّدمة في األسموبية رابح بن خوية 8  (5)
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.أما الّنقد ال يغفل عن تمك األوضاع المحيطة بو في ة ، أو غيرىا ة أو اجتماعي  تاريخي  
 . (1)لمّنص  تودراس

جاىا من ت  ، ينبغي عمينا أن نعترف بأن األسموبية االقول يمكن أن نقولوخالصة 
ى الّنص ، فنجد كالىما يمارس إجراءاتو عمجزءا منو ، إذ لم نقلْ تجاىات الّنقد األدبيا

، ألن كال منيما يحاول درس ىذا ما يجعل بينيما توافقا كبيرا، األدبي من رؤيتو الخاّصة
 اإلجرائية .الّنص اإلبداعي بأدواتو 

 

 

 

                                                           
 . 14ينظر 8 فتح اهلل سميمان ، األسموبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية ، ص  (1)
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ة راسات النقدي  الد   ية فسموبي  خذت األلقد أ  : الحديث قد األدبياألسموبية في الن  .2
مجال  يالبحث ف يوا فاختص   الذين ،قاداىتماما واسعا لدى الكثير من الن  ، الحديثة 
عالم ألاوبدورنا نستعرض أىم ، مغوية راسات ال  ميدان الد   يف ايعائمد ارسو ة وأاألسموبي  

 :تياآلحو راسين الغرب والعرب عمى الن  والد  

 :الغرب-أ

من  ساني السويسريلم  عتبر ىذا اي   Charles bally :1947 -1865شارل بالي:-1
 يل فو  األ تاريخ صدور كتابو -9191ب سنة سمو وائل لعمم األسين األالمؤس  

تدرس وقائع  تيال   » ىييا األسموبية أن   يذ يرى فإ -) الفرنسية( .      ةـــــــــــــــاألسموبي  
ة يا تدرس تعبير الوقائع لمحساسي  ن  أ أيمن ناحية مضامينيا الوجدانية  غويالم  عبير الت  

ة سموبي  األ أن   أي ، (1)«غوية عمى الحساسيةكما تدرس فعل الوقائع الم   ،غويار عنيا ل  المعب  
والكالم  باإلحساسعبير عن قضايا تيتم بدراسة قضايا الت   التي ىي،  نظر شارل بالي في
عن  واألساسي الجوىريفيو تركيزه  الوجدانيعبير من جية المضمون وتدرس ىذا الت  ، 

 (ةة الفرنسي  سموبي  األ)  فيفات من بينيا ة مؤل  عد   ونجد لبالي ،(2)« العناصر الوجدانية لمغة
صدر (غة والحياة الم  )و  ،9199صدر عام  (ةسموبي  األ فيجمل الم  )و 9191صدر عام 

 . (3)9111صدر عام ( الفرنسية  المسانيات) و 9191عام 

 ألماني التكوين فرنسي شأة: نمساوي الن  9881-9199(Léospitze )ليوسبيتزر:-2
 .9199-9881االختصاص عاش بين 

                                       
، ص 1991، 9ط ، والتوزيع، اربد، األردنشر ، دار الكندي لمنتجمياتيااألسموبية مفاىيميا و  ة:عبموسى سامح ربا (1)

95. 
.1سموبية وتحميل الخطاب، صاأل نور الدين السد: ( 2( 

 .95، ص المرجع نفسو(1) 
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، أضاف سبيتزر فرويد و يفسر بالعالم الن  وتأث   ،لمانياأ ة أعمال فيقام سبيتزر بعد  
ركيز من خالل وحاول الت   ،حساس والفكر ة من جانب اإلاألسموبي   البحث في عمى بالي
 االنحرافل قائع الكالم وحم  درس سبيتزر و  »سموب، ولقد ة عمى صاحب األاألسموبي  
ز رك  ة سبيتزر ت  . فأسموبي  (1)« عن شخصية الكاتب م  ين واألسموب الخاص الذي الفردي
ص الن   ستعمل فيسموب الم  ة من خالل األخصي  وتدرس الش   ،ص ونشأتو صل الن  عمى أ
بيعية فسية الط  لحالة الن  صدر عن اي شيء ي  و أكل عاطفة أ ن  شير الى أوىو ي  ،  األدبي

ة عمى حالة نفسي  غة ىو دليل انحراف لم   وأن أي،  بيعيالط   غويستعمال الم  موافق لال
وعالقة ىذه  دبيالخطاب األ ة فيطالب باحترام بالغ لموقائع األسموبي  و ي  في ،ضطربةم  

الفجوة  ملءسموب قادر عمى ليوسبيتزر بأن عمم األ أقر   »كما  . (2)الوقائع بظواىر الحياة
 .(3)«سانياتم  غة الدب وعمم الم  الفاصمة بين تاريخ األ

و غة عمم الم   دب ون تاريخ األبي  ي  و ة مق الص  يوث   »فيو من خالل ىذه المقولة 
فمقد حاول ، سموبية مات األلمس   والجماعي وحيالر  صل سانيات وىذا لمبحث عن األم  ال

يزر بعتبر ليوستكما ي   .(4)« ةوح الجماعي  وتحديد الر   فسيالن  دراك الواقع إ ليوسبيتزر
 فيدراسات  )ىم مؤلفاتو:ومن بين أ .(5) « دبسانيات إلى تاريخ األالم  ة جسر سموبي  األ»
 . (األدبيسموبية والنقد واأل سموباأل

عتبر ي   .م.أوبجامعة كولومبيا  في أستاذ Michael Riffateree: يرفاتيال ر شيم-3
جامعة  وقد عمل في ،الحديثة سموبيةراسات األالد   فياحثين الب   أبرز ريفاتير من ميشال

نتاج إ -، ولو دراسات عديدة منيا الماضيمن مطمع العقد الخامس من القرن  ،كولومبيا 
                                       

.11األسموبية وتحميل الخطاب، ص  د:ين الس  نور الد   ( 1( 

 )2 .11ص،المرجع نفسو (

. 11ص ،المرجع نفسو ( 3( 

 )4  .11ص  ،المرجع نفسو (

 )5 . 11 ص ،المرجع نفسو (



دنقة وال  األسلوبي                                                                    الفصل األول    

 

 - 36 -  
 

لى الكشف عن العناصر عمم ييدف إيا بأن   » سموبيةتعريف األ وينطمق في -صالن  
 و التي ،لدراك لدى القارئ المتمث  ية اإلمراقبة حر   بيا يستطيع المؤلف الباحث يزة التيالمم

فينتيى إلى ،  دراكالفيم واإل ل وجية نظره فيالمتمث   ن يعرض عمى،أيضا بيا يستطيع أ
بظاىرة حمل الذىن عمى فيم معين وادراك تعنى سموبية لسانيات عتبار األا

  ميزة تذى يكشف عن العناصر المسموبية ذلك العمم ال  وىو يرى بأن األ.(1)«مخصوص
ز ابر ز األديب عن غيره من األدباء وا  تمي   التي خصيةنو الش  وىو يرى من ناحية أخرى أ

 .-ةة البنيوي  سموبي  محاوالت في األ-مؤلفاتو 

عتبر وي   ،روسي وىو لسانيRoman Jakpson 9189 -9819:سونبرومان جاك -5
وس ومن أىم إكالنيوائل لمدرسة الش  سين األمن بين المؤس   سياماتو في مجال ين الر 

عما  » ىي سموبيةوىو يضع مفيوم لأل، سموبي تطوير الفكر األساىم في و ن  سموبية أاأل
،وعن سائر أصناف الفنون ال و  ة المستويات الخطاب أعن بقي   ز بو الكالم الفنييتمي  
كبقية ز وفريد ليس ممي   عبارة عن كالم فن ي األسموبية ىين أ .أي(2)« نسانية ثانيااإل

  تة ليادراس سموبية وصياغتو لمفاىيم األ بسون فين جاكونجد أ،  الكالم الخطابي
 سموبية.وظيفة أ عرية التي بدورىا ىية الش  وظيفلمسيتبعد 

ن الوظيفة الشعرية لمكالم وأبت فيو عبارة عن خطاب تغم   دبيص األن الن  فيو يرى أ
ص ومن الن   ات قائمة بين العناصر الموجودة فيداخمو عالق تربط في ، ص الشعريالن  

سموبية عبارة ،ومنو تكون األة دبي  صوص األص مع غيره من الن  ن  يتفاعل ىذا ال ،خالل ىذا
 عرية فيو.الوظائف الش   أبرزعن دراسة 

                                       
  . 51، ص  واألسموب يةاألسموب ي :الم المسد  عبد الس   (9)

..11ص ،المرجع نفسو  ( 2(  
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سانيات ستاذ الم  داب وىو أفي اآل تورودك فرنسي لساني Peare Jero :يروجي ربيا -9
       سموبية من مؤلفات من بينيا:عالم األ نشره في ومما ) NICE ( جامعة نيس في
رات لممتغي  يتنا دراسة سموبأن أ » رأيو في ويقر   (...حووالن  ، الالتولم الد  ، سموبيةاأل)
القواعد و ظام يات داخل ىذا الن  ة الحر  د نوعي  سموبية تحد  فاأل، زاء المعيار القاعديسانية إالم  

فعمو ولكننا يستطيع  مااألسموبية فيي  ماأ، ن يضعوال يستطيع الكاتب أ العمم الذي وىي
سموب عمى مستوى ،  ألن ىذا ىو موضوع نقد األلن نخمط بين ما يستطيع فعمو وما يفعمو

  سموبية تيدف الى دراسة النص كظاىرة لغوية.. أي أن األ(1)« النص

احة الس   مجال األسموبية في قاد العرب فيالبحوث لدى الن  عت تنو  لقد  : العرب -ب
براز  النقدية المعاصرة و   : ىم ىؤالء نذكرتحميل األسموب ومن بين أإمكانيات ا 

رس الد   ين فيالمختص   وائلارسين األالد  أىم ىو من بين  : يالم المسد  عبد الس  -1
. (2)«البحث عن األسس الموضوعية إلرساء عمم األسموب »ويذىب إلى أنيا  سموبياأل

فالعالقة بين  .(3)«نشوءهة بعم   ط الناشئسانيات ارتبامترتبط بال   »سموبية كما يرى أن األ
  يرى بأنو عمى  يالم المسد  ن عبد الس  ونجد أ ،ات عالقة وطيدةة والمساني  سموبي  األ
، حيث تنبذ كل عمل غويةراسة الم  الد   قدية القديمة فياىض المناىج الن  نن ت  ة أاألسموبي  »
فدراسة ،  اريخيعمى التحميل الت   دبيا وراء المجيود األغوية سعيً ىر الم  وادراسة الظ   لي فيآ
نما ىيموز الم  قائمة بين الر  غة ليست مالحظة العالقات الالم   اكتشاف  سانية فقط وا 

 نظر فيبال   إال وابطالر  ليذه   ينشئ لذلك ال ، العالقات القائمة بين التفكير و التعبير
بالكشف بين  سموبيىنا يرى عميو أن يغنى العمل األ وىو .(4)«الفكرة وفى التعبير معاً 

                                       
. 99نور الد ين الس د : األسموبية وتحميل الخطاب ، ص   ). 1(  

.  1وتحميل الخطاب ، ص   األسموبيات رابح بوحوش : ( 2(  
. 8األسموبية واألسموبية ، ص  عبد الس الم المسد ي : ( 3(  
 .  19األسموبية وتحميل الخطاب ، ص  :نور الد ين الس د (9)
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سموبية األالعممية  قد األدبي فيقيق لمن  الفحص الد   عبير وىذا من خاللفكير والت  الت  
 .سموب(واأل يةسموبألا)أىم مؤلفاتو: ومن بين  طبيقية عمى الخطاب األدبيالت  

المشرق سموبي في األاد البحث أىم رو  عتبر صالح فضل من بين وي   صالح فضل: -1
ة تكون قوية ة عربي  سموبي  ة ألوضع أسس جمالي   وقد سعى من خالل بحوثو في »العربي،  

لى اكتشاف مجاالت ىذا العمم فيو يسعى إ قد الغربيا وتواجو الن  وتثبت وجودى، 
شأة والتطور ومفيوميا الن   فياريخي الت   بمفيوميا ،واستيضاح مناىجو وتحميل مبادئو

     رائو أنومن بين أىم آ.(1)« كأسس ومقوالت تعتمد عمييا الدراسات التطبيقية ظريالن  
ليو إ ، أو من العمم الذي تنتميتستمد معاييرىا من النظرية العممية ،سموبيةظرية األالن   »

ارسات معظم الد   وىي،زييف حقيق والت  الت   فيوتخضع لشروطو العامة ،منو  كفرع جزئي
ظرية النحوية الن   لى جوارزءا من نظرية تقف إج   تعد  و ، سموبلأل العممية المعاصرة

تتجزأ من عمم المغة العام ويشير صالح فضل من خالل ة ال سموبي  أن األ أي .(2)«وتماثميا
ذين واد ال  الر   وتكممة لباقي ،نيسموبي  سة ضمن مجال جيود الباحثين األدرا يان، أدراساتو

عمم ) : ىم مؤلفاتو،  ومن بين أ حمد الشايبأمين الخولي ، أ : ة مثلسموبي  موا عمم األص  أ
 . ( دبيةنقد األمناىج ال  ) و (سموباأل

ين قوال البالغيبع أفيو يت  ،سموبية اد بمجال األد عي  محم   قد اىتم شكري: لادعي   شكري -1
ومن بينيا سموب والمقارنة بينيا ، فإننا نجد من خالل مؤلفاتو والكتب التي قدميا وعموم األ

 أقوالو يضع ن  أي أ ،منحى واحد يعيض مشكالت المغة الفنية في -بداع غة واإلالم  -
ق بينيما ومن ا ولم يفر  مالمعاصرين فجمع بيني نيألسموبيأقوال االبالغين القدماء بجانب 

 ق عمى كل زمان ومكان عمم يصد   إنسانما ىو  »، فيكون منازليا  األفكارثم نجده ينزل 

                                       
.  19ص  ، نور الدين الس د : األسموبية وتحميل الخطاب ( 1(  
  )2    . 51الن قد األدبي واالسموبية ، ص عمم األسموب وصمتو بعمم الم غة ، مجمة فصول في  ،صالح فضل  (
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. وىو كذلك يدعو (1)« الشاممة اإلنسانيةوما ىو خاص يتمثل فييا وجو من وجوه الحقيقة  
رساء دراسة التعبير وا   الحديثة في لألسموبية أعطت التية العربي   ىتمام بالبالغةلى االإ

 .سموبعمم األ

العربية قدية احة الن  سموبية في الس  اد األم رو  سعد مصموح من أى يعد   : سعد مصموح -5
ة رويج لألسموبي  تواد الذين يأخذون عمى عاتقيم الويحاول في بحوثو أن يكون من الر  

دراسة لغوية  سموبيةاأل-سموبية،ومن بين أىم محاوالتو في عمم األ، بوصفيا عمما جديدا 
انطالقا مما  ىذا مقيص والت  لتعيد النظر بعد عشر سنوات في إشكالية الن   -حصائيةا

 سانيات ورسين وما آلت إليو الم  اقاد والد  سموب عند الن  األ »مؤلف الو استقر عمي
بتحديد موضوع قام  »بين أىم آراءه في ما يخص عمم األسموب ومن. (2)« اتسموبي  األ

عمم وىو يرى بأن ىذا العمم ). (3) «ساليب ذاتيا عمم األسموب فإن مادة دراستو ىي األ
 حد ذاتو. سموب( وىو يضع عدة مناىج فياأل

ارسييا .وىذا من ىم دة  ومن بين أين لألسموبي  من بين الميتم   يعد   د:ين الس  نور الد   -9
عد دراسة شاممة ودقيقة والتي ت   9111سموبية وتحميل الخطاب( .سنةخالل كتابو ) األ

 ابقة ، ومن بين أىم آرائو . راسات الس  لمد  

دراسة األسموب في الخطاب األدبي  »دبي فييقد األيدان الن  ة قد اقتحمت مسموبي  أن األ
يا تدرس ن  . أي أ(4)« غويةة لعناصره الم  ركيبي  براز العالقات الت  ة تشكيمو وا  وتحديد كيفي  

نة ركيبية لو والمكو  خالل دراستيا ليذا الخطاب العالقات الت  من ن دبي وتبي  طاب األالخ

                                       
.. 59األسموبية وتحميل الخطاب ، ص  نور الدين السد : ( 1(  

..19ص  ، وتحميل الخطاب  األسموبياترابح بوحوش : ( 2( 

.  19األسموبية في الن قد األدبي الحديث ، ص  فرحان بدري الحربي :  ( 3(  
.. 111األسموبية وتحميل الخطاب ، ص  نور الدين السد : ( 4(  
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سموب مرتبط بعمم د يرى األالدين الس  غوية، فنور ظيار ىذه العناصر الم  طاب وا  لمغة الخ
 .غةالم  



 
 
 
 

 الفصل الثاني 
في  المستویات األسلوبیة

 القصیدة 
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  : المستوى الّصوتيأّوال :     

الذم  ،إف الّدراسة األسمكبية تشمؿ دراسة الخصائص الّمغكية كمف بينيا الّصكت 
مف أبرز الخصائص الّمغكية ، التي تبني الّنص األدبي ، ىذا ما أدل إلى اىتماـ  عد  ي  

كتي مف جيتيف المكسيقى ، كتدرس األسمكبية المستكل الصّ بو العديد مف الّمغكييف 
مظير االنفعاؿ الّنفسي ، كأف ىذا  »الخارجية كالمكسيقى الّداخمية ، كالّصكت ىك 

شّدة ، كبما  مّدا أك غّنة أكخرجو بما ي   تنكيع الّصكت،ؿ ، إنما ىك سبب في نفعااال
يييئ لو مف الحركات المختمفة في اضطرابو كتتابعو عمى مقادير مناسبة لما في الّنفس 

»(1). 
  : الموسيقى الخارجية.1

ـ  المكسػيقى  لمّنص الّشعرم ىػك المكسػيقى ، قراءتوتمّقي عند إف أّكؿ ما ينتبو لو الم   كتضػ
 الّركم . البحر ك القافية ك الخارجّية الكزف ك

يمكف أف نقكؿ أف ك  إف البحر الغالب في قصيدتنا ىك بحر* الّرمؿ*: البحر.1.1
ي الّشعر العربي ، كنجده في  مف بيف البحكر القميمة االستعماؿ ف بحر الّرمؿ يعدّ 

 اانسجاماستخدمو الّشاعر ليخمؽ لمقصيدة قد  * يوميات جرح فمسطينيقصيدة * 
يقاعو  انفعاالت في نفس الم تمقّ احداث ، ما أّدل إلى  امكسيقي ي كقرع اآلذاف بجرسو كا 

 : تفعيمة كاحدة تتكّرر في شطرم البيت ، ككزنو في األصؿ كبحر الّرمؿ يتشكؿ مف
 

 فاعالتف فاعالتف  فاعالتف فاعالتف فاعالتف                       فاعالتف         
 
 

                                       
عبداهلل المنشاكم، مكتبة اإليماف ، د ط ، : حإعجاز القرآف كالبالغة الّنبكية ، ت :مصطفى صادؽ الّرافعي (1)

. 185ص  1961   
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 : كنذكر مثاال باألبيات اآلتية  
 ار ػػػػنحف في حّؿ مف الّتذك

 ار ػتتذك حممف مف  نحف في 
/0//0/0 /0//0/0   /0/ 

 ػػػػف  فاعػػػػػػف  فاعالتػػػػػػػفاعالت
 ا ػػػػؿ فينػػػفالكرم
 ؿ فينا ػػػػػػػفمكرم

/0/0  ///0/0  
 فػػػػػفعالت  ف ػػػالت

 أىدابنا عشب الجميؿ  كعمى
 كعمى أىدابنا عشب الجميؿ 

///0/ 0  /0//0/0   /0//0/ 
 ف ػػػفاعالت  ف ػػػفاعالت  ف ػػػػػػػػفعالت

 ال تقكلي ليتنا نركض كالّنير إلييا 
 ال تقكلي ليتنا نركض كننير إلييا 

/0//0/0  /0//0/0   ///0/0  ///0/0 
 . (1)ف ػػػفعالت  ف ػػفعالت   ف ػػفاعالت  ف ػػػفاعالت

                                       
 2005، 1ط بيركت، لبناف،  يس لمكتب كالّنشر،الرّ  رياض دار ،1الّديكاف لألعماؿ األكلى: محمكد دركيش (1)

. 360ص  
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ككأف  (الخبف )ىك  حاؼ الذم طرأ عمى ىذه األبياتحظ أف نكع الزّ نم : الّزحاف.1.2
 (فعالتف )إذا دخميا الخبف أصبحت  (فاعالتف) ، ف قكة الّتعبير كالّتفعيمةالّشاعر يزيد م

فينا الّشاعر استخدـ الّزحاؼ ليككف المعنى أقكل داللة كتأثير عمى المتمّقي ، فكاف 
الّشاعر يعّبر عف حالتو الّشعكرّية المنفعمة ، ألف االستعماؿ الجّيد لمكزف مف قبؿ 

 الّشاعر يجعؿ الّشعر أكثر انسجاما .

الّشعر كالـ مكزكف م قّفى يدؿ   عمى  »يقكؿ قدامة بف جعفر  : القافية.3.1
 .(1)«معنى

سّميت قافية ألّنيا تقفك إثر كؿ بيت  »كمف ىنا نالحظ أف بعد الكزف تأتي القافية ك
ىي  »  : . كقد عّرؼ عمماء العركض القافية بأّنيا(2)«كقيؿ ألّنيا تقفك أخكاتيا 

المقاطع الّصكتية التي تككف في أكاخر أبيات القصيدة ، أم المقاطع التي تمـز تكرار 
 .(3)«نكعيا في كؿ بيت 
  : كأنكاع القافية ىي
 . 0//0كىي أف يجتمع صكتيف متحّركيف بيف آخر ساكنيف / : ةػػػالقافية المتدارك
 .  0/0ر ساكنيف /كىي أف يقع متحّرؾ كاحد بيف آخ : رةػػػػػػػػالقافية المتكات
. كجاءت القافية في (4) 00كىي أف ال يقع متحّرؾ بيف ساكنيف / : ةػػػػالقافية المترادف

   : متنّكعة كقمنا نحف بذكر أمثمة لذلؾ كصّنفناىا في جدكؿ كاآلتي  قصيدتنا
 

                                       
57لعممية ، بيركت ، لبناف ، صقدامة بف جعفر : نقد الّشعر ، تح: محّمد عبد المنعـ خّفاجي ، دار الكتب ا (1)   
  عمي جميؿ سمـك ، حسف نكرالّديف : الدليؿ إلى البالغة كعركض الخميؿ ، دار العمـك العربّية ، بيركت ، لبناف (2) 
 . 233، ص 1990،  1ط
.  233ص  المرجع نفسو : ( 3(  
-179،ص 2002ينظر: عبداهلل الجكاد ، العركضييف األصالة كالحداثة، دار الّشركؽ لمّنشر كالّتكزيع ، د ط ،  (4)

180. 
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 نكع القػػػػػػػػػػػافيػػػػػػَّػػػػػػػػػػة      الحػػػػػػػػػػػركػػػػػػػػػػات    البيت الّشػػػػػػػػػػػػعرم   
 متداركػػػػػػػػػػة    0//0/          كاآلف أغتني بالكطف 

ال تقكلي ليتنا نركض 
 كالّنير إلييا 

 متػػػػػػػكاتػػػػػػػرة    0/0/           

 مترادفػػػػػػػػػة     00/            لكي يعّصب بالّشمس الجباه 
يمكف أف نقكؿ أف الكالـ عف القافية يأخذنا إلى الكالـ عف الّركم كىك  :الّروي  .4.1

الحرؼ الذم تقـك عميو القصيدة كت نسب إليو ، في قاؿ دالية المعّرم كسينّية البحترم 
قميدية ، في حيف نجد في القصيدة الحديثة نفرل كىذا في القصيدة التّ كالمّية الشّ 

ده كىذا ما الحظناه في عو كتعدّ عمكدم مف خالؿ تنكّ ظاـ النزاحا عف النّ عاصرة م  كالم  
ة  كلو فكجدناه قد شغؿ أغمب حركؼ الّمغة العربيّ  * يوميات جرح فمسطيني*قصيدة  

داللة في القصيدة كتتنّكع داللتو بتنّكع حرؼ الركم فيك الّنغمة التي ينتيي بيا البيت 
فعيمة التي قصائد شعر التّ  عر الحر ، كىذا ألف القصيدة مف بيفكىذا مف خصائص الشّ 

قميدية كاالنقياد كم جاء لكسر رتابة القصيدة التّ تتميز بتنّكع الركم ، كىذا التنكع في الرّ 
ك الم تأّلمة التي يعيشيا  المضطربةفسية كراء ركم ثابت، فيذا التنكع يعكس الحالة النّ 

مكسيقي الشاعر فيك يحكي عف حدث مؤلـ ما جعمو ينّكع في الحركؼ كالكقع ال
لمقصيدة ، فيك ينتقؿ بنا في كّؿ بيت لنعيش ىذا الحدث . لذا ىك لـ يتقّيد بركّم كاحد 
بؿ كاف ح رنا في استخدامو في أبيات القصيدة . كنذكر مثاال لذلؾ مف خالؿ ما كرد في 

 المقطع الثّاني:
مام زيران كأفراخ الح  لم نكن قبل حُ »          

نا بين الّســــــالسل بّ لذا لم يتفّتت حُ و              
عـــام ن عشرين  ختـــــــــاه م  نحن ياأُ             
أشعـــــــــارا  نحن ال نكتبُ             
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 (1)«ا نقــــــــاتــــــل ولكنّ           
أف الّشاعر قد نّكع في استخدامو لحرؼ الّركم نالحظ مف خالؿ ىذا المقطع الّشعرم ،

بيف الميـ كالالـ كالّراء ، كىذا داللة عمى اضطراب نفسية الّشاعر أحيانا . كىذا التّنّكع 
  نالحظو في جميع أبيات القصيدة ، كلو دالالت متنكعة كمختمفة.

 : ةــــــــــــــــيّ ـوسيقى الّداخمالمُ .2 
   اآلف إلى المكسيقى الّداخمية لمقصيدة فيي  الخارجّية ، سنأتينا لممكسيقى بعد دراست

تمؾ المكسيقى الخفّية التي تنبع مف اختيار الّشاعر المطمؽ لكمماتو ، كمف بيف تمؾ  »
مف تالـز ، ككأف لمّشاعر أذنا داخمية ، تستمع لكؿ حرؼ  الكممات كحركفيا كحركاتيا

د مف الحرؼ أك الكممة أك الجممة كل  التي ت   أم أّنيا تمؾ .(2)« كلكؿ حركة بكضكح تاـ
 برز جمالية الّنص الّشعرم .كتقـك عمى جرس ي  

ة ، كينتمي إلى الّتكرار ظاىرة مف بيف أىـ الّظكاىر األسمكبيّ  ي عدّ  : التّــــــــــكــرار.1.2
 : المكسيقى الّداخمية التي ي بنى بيا الّنص الّشعرم ، كن عّرؼ الّتكرار كما يمي

، يقاؿ »ىك   : لغة-أ كر ككّرر بنفسو ، يتعّدل كال يتعّدل  : مصدر الفعؿ كّرر أك كرَّ
أعاده مّرة   : مصدره كرَّ عميو ، يكّر ، كرًّا ، كتكرارنا . ككرر الشيء ككركره : كالكرّ 

 .(3)«بعد أخرل 
 : كما يمي االصطالحيأّما تعريؼ الّتكرار 

  

                                       
. 357محمكد دركيش : الديكاف ، ص  ( 1(  

  (2)
    .67، ص  1981،  6عارؼ ، مصر ، ط ينظر : شكقي ضيؼ ، في الّنقد األدبي ، دار الم 

. 390: لسان العرب ، ص  ابن منظور (3)   
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األكؿ اسـ كالثّاني الّتكرار كيقاؿ الّتكرير ف » : عّرفو ابف معصـك قائال : اصطالحا-أ
مصدر ، مف كررت الشيء إذ أعدتو مرارا ، كىك عبارة عف تكرير كممة فأكثر بالمعنى 

 .(1)«كالّمفظ ، إمّا لمتككيد أك لزيادة التّنبييات لمّتيكيؿ أك لمتعظيـ أك لمتمّذذ...
لمحمكد دركيش مف  ح فمسطيني** يومّيات جر دكرنا بدراسة الّتكرار في قصيدة كقمنا ب

 الكممة ، تكرار األداة كالّضميتكرار الّصكت ، تكرار  : ثالثة جكانب كىي
      ى صنفيف مجيكر كميمكس ت صنَّؼ   األصكات إل : تكرار الّصوت .1.1.2

فالحركؼ نكعاف حرؼ  »، أما الميمكس فيك اليادئ ىك في الّصكتفالمجيكر 
. كسنكّضح  (2)«صامت كحرؼ صائت كالحرؼ الّصامت ىك الذم يختصّ بالّتكرار 

 : في الجدكؿ اآلتي * * يومّيات جرح فمسطينيم تكّررة ، في قصيدة أىـ األصكات ال
 : األصكات المجيكرة اآلتية منيا غيافط  نالحظ مف خالؿ ىذا الجدكؿ ، 

 الالـ ، الّنكف ، الّراء . 
الحركؼ 
 مجيكرة

الحركؼ  الّنسبة  العدد
 الجيكرة

 الّنسبة العدد

 %2.41 24   ج   %30.42 303 ؿ  
 1.50  15 م %12.75 127 ف

% 
 %1.10 11 ض %10.34 103 ر
 10.04 100 ـ

% 
 %   1 10 ذ

                                       
 1ربابعة : قراءات أسلوبٌة فً الّشعر الجاهلً ، دار الكندي للّنشر والّتوزٌع ،عّمان، األردن ، ط  سامح موسى(1) 
  .13، ص 2001  

(1)
 2004،  1فيد ناصر عاشكر ، الّتكرار في شعر محمكد دركيش ، دار الفارس ، عماف ، األردف ، ط  :ينظر  
. 32ص     
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 0.90 9 غ % 9.94 99 ك
% 

 0.80 11 ظ %8.43 84 ب
% 

 %0.70 7 ز % 7.12 71 ع
 %100 996 المجمكع %2.51 25 د

 
القصيدة كىك حرؼ غارم ، جانبي مجيكر ، كقد كّظفو الّشاعر بنسبة كبيرة في  : الاّلم -

 كلو دالالت متنّكعة مف بينيا األلـ كالقير كالكجع . 30.42%، 
 جبيتي ال تحمل الّظل  »

 وظّمي ال أراه 
 وأنا أبصق في الجرح الذي 

 ال يشعل الّميل الجباه 
 .(1)«خّبئ الّدمعة لمعيد 

 مّرة . فعشريحكالي  ( الالـ) ففي ىذا المقطع نجد أف الّشاعر قد كّظؼ حرؼ 
كجػػػػع الجػػػػراح و ، كشػػػػدة القيػػػػر الػػػػذم يعانيػػػػو ، ك ففػػػػي ىػػػػذا األبيػػػػات يصػػػػؼ الشػػػػاعر ألمػػػػ

 كالدمكع .
غارم تكرارم ، مجيكر ، متكسط ، ككاف ليذا الحرؼ مكانة كبيرة في ىذه  : الــرّاء

الفخر  : ، كمف بيف أىـ دالالت ىذا الحرؼةمر ثالثة كمئة القصيدة ، فكّرره الّشاعر 
  : كالّتحّدم مف خالؿ قكلو

                                       
.362محمكد دركيش:  الديكاف ، ص    )1(  
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 لغتي صوت خرير الماء  »
 في نير الّزوابع 

 ومرايا الّشمس والحنطة 
 في ساحة حرب 

 رّبما أخطأت في الّتعبير أحيانا 
 .(1)« ولكن كنت _ال أخجل _ رائع

 عتبر كصكت السالح في ساحة الحربنجد الشاعر ىنا يحكي مفاخرا بمغتو التي ت  
 ر عف التحدم كالصمكد كالقكة .كيعبّ 

لثكم ، أسناني ، مجيكر ، متكّسط ، كلو دالالت عديدة في القصيدة مف  : النُّون-
  : كالثّقة ، كما في قكلو بينيا الحزف ،

 نحن ياأختاه ، من عشرين عاما  »
 نحن ال نكتب أشعار

 .(2)«ولكّنا نقاتل 
بيف الحزف كالثّقة بنفسو  ج مز  ت  نالحظ أف الّشاعر في ىذا المقطع يقكؿ كالما بنبرة 

 مّرة . ةسبعة كعشركف كمائكبكالمو كلقد تكّرر حرؼ الّنكف في القصيدة حكالي 
 : أّما الجدكؿ الّتالي يبّيف لنا األصكات الميمكسة المكجكدة في القصيدة -

لحركؼ 
 الميمكسة 

الحركؼ  النسبة العدد
 لميمكسة

 النسبة العدد

 %4.32 22 ص %11.39 58 ح
 10.80 55 ؼ

% 
 % 3.33 17 خ

                                       
. 362ص  ، محمكد دركيش : الديكاف  ( 1(  
  )2   . 356ص  ،  المصدر نفسو (
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  55 ق
10.80% 

 %3.33 17 ث

  8.84 45 ؾ
% 

 %100 509 المجمكع

مف خالؿ ىذا الجدكؿ أف حرؼ الّتاء ىك الغالب ثـ حرؼ الثاء كبعده حرؼ  نالحظ-
اعر مف خالؿ ىذه الحركؼ الميمكسة فالشّ  ،الحاء ، فيذه األصكات كانت متتابعة 

بيا ، كما أنو يصؼ مف خالليا أحيانا  فسية التي يمرّ يعبر عف حالتو الشعكرية كالنّ 
زف الذم انعكس اخمي ، كىذا الح  عاني مف الحزف الدّ عب الفمسطيني الذم ي  حالة الشّ 

أحيانا عمى ىدكء  اخمية ، فكانت األصكات الميمكسة تدؿّ اعر الدّ عمى نفسية الشّ 
 عندما يككف كحيدا كيفكر في كطنو .اعر الشّ 
ت ، يمكف أف نقكؿ أف الّتنكع في األصكات كّلد الصة ىذا الكالـ عف األصكاكخ  

 .دالالت كثيرة لمقصيدة ، كما ساىـ في إظيار المدلكؿ مف األبيات 
 مكاضع كثيرة  مف القصيدة، تكرار لمعديد مف لقد كرد في  : تكرار الكممة.2.1.2
 كمف بيف تمؾ الكممات التي، ككؿ تكرار ليذه الكممات ي ؤّدم غرضا أساسيا الكممات 

كالتي كّظفيا الّشاعر في المقطع  (حزيران )في القصيدة ، نجد كممة  عرفت تكرارا
 )في المقطع الثّالث ، ككممة حزيراف يقصد بيا الّشاعر شير  الثّاني ، ثـ أعادىا 

ككممة حزيراف كاف ليا كقع انفعالي عمى الّنفس بتكظيفيا   (جوان )كىك شير (حزيران 
كما كاف لنكبة حزيراف كقع انفعالي عمى فمسطيف . فالّشاعر يقصد   في القصيدة 

كنتج عنيا سقكط الّضّفة الغربية  1967بكممة حزيراف نكبة حزيراف التي كقعت سنة 
 كقطاع غّزة .
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لكّنا  »في المقطع الثّاني مف خالؿ قكلو  (قاتل نُ  )كما كرد تكرار آخر لكممة 
ا أمّ  ،ا رّده عمى أّنيـ شعب مقاتؿ مف عشريف عامن .كىنا تأكيد الّشاعر في (1)« نقاتل

كىنا ، (2) « إّنو يقتل أو يحي »في المقطع الثّاني فقد كردت كممة  يقتؿ في قكلو 
  كائيا عمى نكبة حزيراف ا عمى الّدمع الذم يسقط مف أعيف فدكل طكقاف في ب  تعبيرن 

فرّد عمييا الّشاعر بقكلو إّنو يقتؿ أك ي حي ، أم أف ىذه الد مكع سقطت عمى م قاتؿ دافع 
ّما القتاؿ حتى المكت .كما جاءت  عمى كط نو كدفع حياتو ثمنا ليذا الكطف إمَّا الّنصر كا 

خمس مّرات في القصيدة ، كالمغزل مف التي تكّررت  ( عينيك )كممة أخرل كىي 
ة عينيؾ في ىذه القصيدة ، ألّنيا جاءت رّدا عمى قصيدة فدكل تكرار الّشاعر لكمم

، كليذا كاف اعرة مكد مف قبؿ الشّ حدم كالصّ كىنا داللة عمى التّ  ( لن أبكي )طكقاف 
را في القصيدة في الّشاعر يجد نفسو في كّؿ مّرة ي كّظؼ كممة عينيؾ ، كنجد ليا حضك 

 ، كمقصكده ىنا(3) « يسقط في عينيكذلك الّظل الذي  »، في قكلو المقطع الثّالث
 الّدمع الذم نزؿ مف عينييا بكممة الظؿ

أّول الّميل عمى  » : أّما في المقطع الّرابع فيك يقصد الكطف ، كىي فمسطيف في قكلو
. كنفس القصد كذلؾ في استعماليا في المقطع الّسادس (4) « كان في فؤادي عينيك

 بتكظيؼيقـك . فينا نجد الّشاعر (5)« عينيكلم يسع قمبي سوى  »: مف خالؿ قكلو
، أّما في المقطع العاشر في  كممة عينيؾ مف شدة تعّمقو بكطنو كارتباطو بو كبشكارعو

                                       
. 357الّديكاف ، ص  :محمكد دركيش ( 1(  

.  357ص  ،المصدر نفسو  ( 2 ( 

. 357ص  ، المصدر نفسو ( 3(  
.  357، ص المصدر نفسه  ( 4(  
.  358ص   ،المصدر نفسو  (5)   
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. فينا يقصد عينا المحارب كالمناضؿ الفمسطيني (1) « عيناه والّنارالّندى  » : قكلو
 الكطنّية التي تعكسيا عيناه .  كححرارة الرّ التي تّتسع عيناه بالّنار ، ك 

. (2) أتى لّما  ثمَّ أتى ،  »في المقطع العاشر  : كنجد تكرار لكممة أخرل في قكلو
بتكراره ليذا الفعؿ ، كىك يدّؿ عمى الفتى الفمسطيني الذم يغادر ككخو مّتجيا إلى 
الحرب ، كتكرار الّشاعر ليذا الفعؿ ، كّلد نغمة مكسيقّية تشّد التفات الم تمّقي ، كبيذا 
ي ؤّكد عمى المعنى الذم يريد أف يكصمو الّشاعر، كما أّف ىذا الّتكرار كّلد نغمة مكسيقّية 

ا لكممة قطع الذم كرد قبمو م تمّثال في كممة فتى ، كفي مجاؿ آخر نجد تكرارن مع الم
* في عنكاف القصيدة  كّظفيا عّدة مّرات كلعّؿ أبرزىا ما استخدامو، فالّشاعر  (رحجُ )

رح كىذا داللة عمى فمسطيف الجريحة ، مف خالؿ كممة ج   *يوميات جرح فمسطيني
 التي تعاني منو فمسطيف ، ففمسطيف جريحة ، أبرز مدل المعاناة كالحزف كاأللـ كالكجع 

كما أصابيا مف المصائب ىك مف الجراح ، فقد استخدميا الّشاعر في القصيدة سبعة  
 .مّرات 

ىذا البيت  . كفي(3) « مادرح وض  سّكين وجُ »  : مف بينيا في المقطع الخامس في قكلو 
  الحرب كالّنكبة كما تحّممكه مف جراح كمعاناتيـ جّراء  يفيحكي عف الّضحايا الفمسطيني

 أين أىمي»: فينا تعبير عف األلـ كالحرماف مف األىؿ كىذا في البيت المكالي في قكلو
رحي عمى جُ  فقد خرَّ  » : . كأعادىا مّرة أخرل في المقطع الّتاسع في قكلو(4)«؟

رح معاناة الفمسطيني ، الذم اكتكل . فينا نجد الّشاعر قد رّسخ لكممة الج  (5)«ا...شييدً 
لكطنو ، كصّكر الّشاعر في ىذا البيت سقكط  رح ، حتى سقط شييدا فداءن بيذا الج  

                                       
. 360ص الديكاف ،:   محمكد دركيش  ( 1(  
. 360المصدر نفسو :  ص    2  

. 357ص   ، المصدر نفسو (   3(  
. 360، ص المصدر نفسو  ( 4(  
. 359ص  ،المصدر نفسو  ( 5(  
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رح بأف عر بتكراره لكممة ج  ، فقد حاكؿ الّشا كبةفي تمؾ النّ  العديد مف الّشيداء كالجرحى
ف حزف كفّجر كؿ ما يضيؽ عميو التّنّفس عند تذّكره ىذه ج بكؿ ما في أعماقو مخر  ي  

رحي آه يا جُ  »في المقطع الّرابع عشر  : الّنكبة  ليمفظيا بربطيا بآه في قكلو
  رح بكممة تعّبر عف الّظمـ ، تعّبر عف القير ، فالّشاعر ىنا ربط كممة الج   (1)«المكابر

تعّبر عف ما ي سمى بالكجع ، أك قّمة الكجع الذم طاؿ عمى الّطفؿ الفمسطيني ، المرأة 
يا كؿ ، عف المقاـك الف مسطيني كباختصار ىذه اآلىات التي يعاني منالفمسطينّية 

  ، كفي نفسو كبرياء كعّزة ، كنخكة عمى بالده الحبيبة  فمسطيني عاشؽ لبمده فمسطيف
في  : صّكرىا الكاتب في أحسف صكرة ، كذلؾ مف خالؿ قكلوىذه الجراح أيضا  التي 

فينا انعكاسا عمى طكؿ المعاناة   ، (2) « رحعمى الجُ  رعتُ ترع   »المقطع الّسابع عشر
رعرع الّطفؿ مع أبكيو ، ككذلؾ ، كما يتت مع الفمسطيني عرح كالّظمـ كالمعاناة ترعر الج  ف

الفمسطيني ، فينا نجد براعة في تعبير مع اؽ كاألسر ىذه كّميا جراح كبرت شتيَّ اال
رح كاف ليا كقع قكم عمى فكممة ج  الحركة كألميا العميؽ كالّدفيف ،  كتصكير الّشاعر

المتمقي ، لذا كاف حضكرىا في القصيدة عّدة مّرات، كىي مف بيف الّتكرارات التي 
الكممات التي  فتكرار»  كّلدت جّكا مكسيقيا ر لمكممة، ماالحظناىا في القصيدة مف تكرا

شيع داللة تنبني مف أصكات ، ليستطيع الّشاعر بيا أف يخمؽ جّكا مكسيقيا خاّصا ي  
كىي رمز عمى   ( األرض )كمف أمثمة تكرار الكممة أيضا نجد كممة . (3)« معينة

ع ألما مف ىذه الجراح ، كذلؾ مف فمسطيف الكطف األـ ، التي تشيد ىذا األلـ كتتكجّ 

                                       
  )1 .  361ص  ، محمكد دركيش : الديكاف  (
.    362ص  ،المصدر نفسو  ( 2(  
   د ت  ، في لغة الّشعر الحديث، منشأة المعارؼ اإلسكندرية ، د ط: البنيات األسمكبية مصطفى السعدني(1) 

. 180ص   
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  (1) « ىذه األرض التي تمتّص جمد الّشيداء »في المقطع الحادم عشر : خالؿ قكلو
 أم ىذا الكطف الذم  سقيت أرضو بدماء الّشيداء ، كضَـّ ترابيا جمد الّشيداء . 

داللة عمى المجازر الّرىيبة  كىي  ( حرب )كما شيدت أبيات القصيدة تكرار لكممة 
التي كردت . (2)« في ساحة حرب »: التي عانت منيا فمسطيف ، فمثال مف خالؿ قكلو

في المقطع الّتاسع عشر ، كتدؿ عمى األرض التي تشيد ىذه المجازر ، كتشيد 
 المكاجية مع العدك التي سقط فييا العديد مف الّشيداء . 

 ثالث مّرات في القصيدة ، كربما (يف الصّ  )كما الحظنا أف الّشاعر قد كّرر كممة  -
كاف ىذا داللة عمى نكبة حزيراف التي كقعت في فصؿ الّصيؼ ، كتعّرضت ليا 

 يف .يّ الفمسطين يرا عمى فمسطيف كأثرا كب تركتفمسطيف كالتي 
أف  الحظمحمكد دركيش ، يلقصيدة مّعف  متال إف   : تكرار األداة والّضمير.3.1.2

الّشاعر ، قد أكثر مف تكرار الّضمائر عّدة مّرات ، كأحيانا ي كّرر الّضمير في نفس 
 : المقطع كمف أمثمة ىذه الّضمائر نذكر في قكلو

                نحن في حلٍّ من الّتذكار  »                   
 نحن في لحم بالدي  
 أختاه من عشرين عاما  نحن يا 
 .(3)« نحن ال نكتب أشعارا 

ىذا الّتكرار كرد في المقطع األكؿ مف القصيدة  ، كىك عبارة عف كالـ  كؿّ        
 (نحن )الّشاعر محمكد دركيش في رّده عمى الّشاعرة فدكل طكقاف ، كاستخدـ الّضمير 

داللة عمى الّشعب الفمسطيني ، كىذا تأكيد عمى الّذات الفمسطينية المقاكمة ، فيك مف 

                                       
. 360محمكد دركيش : الديكاف ، ص  ( 1(  
. 362ص   ،المصدر نفسه  ( 2(  
.   356ص   ،المصدر نفسو ( 3(  
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خالؿ ىذه العبارات ي شير إلى الّركح الفمسطينّية الّتي تسكف داخؿ كؿ فمسطيني يعشؽ 
ليدّؿ عمى الجمع ،  (نحن )بالده حتى الّنخاع منذ سنيف طكيمة ، كاستخدـ ضمير 

 تخدميا أربع مّرات في مقطع كاحد . كابتعد عف األنا ، كقد اس
 فقد كّرره الّشاعر أربع مّرات ، ففي  (أنا  )الحظ أيضا في القصيدة كجكد ضميركن  

. نجد الّشاعر ىنا استخدـ (1)« وأنا أقطف من ذكراه عيدا » : المقطع الّتاسع في قكلو
ففي ىذا البيت يتحّدث عف ذكرل ىذه الّنكبة التي  ىذا الّضمير تعبيرا عمى نفسو ،

 جّراءىا شيداء ، فالّشاعر يعتبرىا عيدا ليذا الّشييد .  مفسقط 
أنا  » : كما استعمؿ ىذا الّضمير مّرة أخرل  ، في المقطع الثّالث عشر في قكلو      
، ىنا تعبير عف تعّمقو كارتباطو كعشقو لكطنو ، كىذا بتأكيده بكاسطة  (2)«مسافر لست

، أّما (3)« إّنني العاشق واألرض حبيبة » : استعمالو لّمفظ في البيت الذم يميو في قكلو
وأنا آثرت أن أجعل من صوتي  »في المقطع الخامس عشر ، تمّثؿ في قكلو 

 ، فينا يقصد شعره الذم ىك عبارة عف حجارة يقاـك بيا العدك اإلسرائيمي .  (4)«حصاة
 فاظ فحسب ، بؿ شيدت تنّكعا كبيراكما نالحظ عمى ىذه القصيدة ليس تكرار لألل

الجّر كالّنصب كالّشرط في استعماؿ الّشاعر لألدكات كالحركؼ بكؿ أشكاليا مف بينيا 
صكص الّشعرّية المعاصرة ال سيما) يكثر كركد حركؼ الجر في النّ  »كالّنداء  بحيث 

م فضَّال في قصائد كثيرة ، فيك يدخؿ عمى كممات  (في )كي عّد حرؼ  )الكاؼ  في ػ
، كمف أمثمة الحركؼ التي كرد  (5)« ترمز ألبعاد مختمفة لتجربة الّشاعر في الحياة

 ثالثة عشر مرة  ) منفالّشاعر كّرر حرؼ ) )عمى  ،في ، تكرارىا في قصيدتنا ) مف 

                                       
. 359ص الديكاف ،، محمكد دركيش  ( 1(  
. 361ص  ،المصدر نفسو  ( 2(  
.  361ص  ،المصدر نفسو  ( 3(  
. 362ص  ،المصدر نفسو  ( 4(  
)
. 147مصطفى الّسعدني ، البنيات األسمكبية في لغة الّشعر الحديث ، ص   5(  
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ما الحظنا أّنو إحدل عشر مّرة ، كك )عمىثالثة كعشركف مرة ، ك)  ) فيكحرؼ )  
في  االنسجاـخمسيف مّرة  كقد ساىمت ىذه األدكات بخمؽ  )وكّرر أداة العطؼ ) 
التي بيف أيدينا ، ففي المقطع مة لذلؾ التي تجّسدت في القصيدة القصيدة ، كنذكر أمث

 : األّكؿ ، في قكؿ الّشاعرالّسطر األّكؿ كفي 
 نحن في حل من الّتذكار  »               
 فالكرمل فينا                 
 ( 1) «وعمى أىدابنا عشب الجميل                 

ارتباط حركؼ الجر بيف الكممات ، كّلد ترابطا  نالحظ مف خالؿ ىذه األبيات ،
  : ، كفي مكضع آخر نجد قكلوكانسجاما بيف األبيات

 أّول اّلميل عمى عينيك ، كان  »       
 في فؤادي ، قطرة من آخر اّلميل الّطويل         
 .(2)والذي يجمعنا الّساعة في ىذا المكان "       
        نجد أف الّشاعر ىنا ككأّنو ي فسر مف خالؿ ىذه األبيات ، مدل حّبو لكطنو كعشقو      

لما يجكؿ  الّشاعر تعبيراليا فكانت ىذه الحركؼ عبارة عف نسيج بيف الكممات ، ألقاىا 
 في نفسو مف شعكر عميؽ اّتجاه كطنو .

فقد كاف لو نصيب كافر في ىذه القصيدة ، كنجد أف شاعرنا قد  ) وأما تكرار حرؼ )
أحدثت ترابطا بيف  طغت عمى معظـ أبيات القصيدة ، حيثاعتمد عمييا كثيرا ، فيي 

ة ، فقد ساىمت في بناء القصيدة ، كنذكر أمثمة الجمؿ كىي مف بيف الّظكاىر األسمكبيّ 
 : لذلؾ

 سّكين وجرح وضماد  »             

                                       
. 356ص  محمكد دركيش : الديكاف ، ( 1(  
. 357ص  ،المصدر نفسو  ( 2(  
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 .(1) «ونعاس جاء من الّضحايا               
   )وكرد في المقطع الخامس ، كذلؾ نجد تكرارا متكاليا لحرؼ العطؼ ) كاف ىذا ما

  : في المقطع الثّاني عشر في قكلو
 وفي عيني نار »                 
 وتحّررت من الّشكوى عمى باب الخميفة                  
 ماتوا كل من                  
 .(2)«ومن سوف يموتون عمى باب الّنيار                  

 : كما نجد ليا حضكرا آخر في المقطع الخامس عشر -
 وتحّسرت عمى شيء بعيد  »         
ن استسممت لمّشوق            وا 
 وأنا آثرت أن أجعل من صوتي حصاة          
 .(3)« ومن الّصخر نغم         

جعؿ منو أنو يكسب القصيدة  ام ، كتكاليو عبر أبيات القصيدة (و) فقد كاف لحرؼ
إما » القصيدة .كتكرار الحرؼ بصفة عامةد جماال عمى رابط يكلّ مترابطا كىذا التّ بناءا 

ليحدث فيو ، خرج القكؿ عف نمطية الكزف المألكؼ ع صكتي ي  أف يككف إدخاؿ تنكّ 
ما أف يككف لشدّ  كممة أك كممات بعينيا عف طريؽ  انتباه إلى إيقاعا خاصا يؤكده  كا 

ما ، ينياتآلؼ األصكات ب األمر اقتضاه القصد ، فتساكت الحركؼ المتكّررة أف يككف  كا 
 .(4)«لو مع الّداللة في الّتعبير عنو في نطقيا

                                       
.    357ص محمكد دركيش : الديكاف ، (
1(  

. 360ص  ،المصدر نفسو   ( 2(  
. 361ص   ،المصدر نفسو   ( 3(  
. 78، ص  األسمكبية كتحميؿ الخطاب :منذر عياشي   4  
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ظاىرة الّتكرار عرفت انتشارا كاسعا في الّشعر الحديث ، كاّتخذت دكرا كبيرا في  ك  
عّما يجكؿ في ت بّيف بناء الّنص األدبي ، ككاف ليذا الّتكرار دالالت ككظائؼ فّنية ، 

التي بيف أيدينا كىذه يا ة البارزة فيمف أىـ الّظكاىر األسمكبيّ  عدّ ذىف الّشاعر كىك ي  
نية مترابطة ، شّكمت مف الّنص ب  ك ا في ىذه القصيدة ا كاضحن ات التي عرفت تكرارن الكمم
أك شرح الحدث كترسيخو في ذىنو  ، ل إلى تسييؿ إيصاؿ المكضكع لممتمقيأدَّ  ما

 ا بارزا ككاضحا .فكاف ليذا الّتكرار دكرا داللين 
كما  مف حركؼ ككممات كجمؿ ، ، كلقد جمعت قصيدتنا جميع أنكاع الّتكرار

كأضفى جماال  بياالمتمقي ، ككذلؾ في تركيمف معاني كدالالت أّثرت في نفس  تممحو
 ة في الّنص الّشعرم .مالية كدالليّ عمييا  فالّتكرار سمة أسمكبية ليا أىّمية ج
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  ي والّنحوي:ــيبـــــــستوى الّتركالم  ثانيا :

   :وداللتو في القصيدة  الفعل -1

ي إلى معرفة داللة وُبعد ، يؤدإن وجود الفعل في القصيدة، أو في النص الشعري 
عّبر عن ، كما أنو يُ األدبيالّنص  الّشعرية التي تبنين بين الّصور عتبر م، فيو يُ القصيدة

الفعل في القصيدة بكل ، ونحن سندرس اعر، ومضمونو الوجداني ومشاعرهة الشّ نفسيّ 
يوميات جرح ننا في قصيدة *، وبعد تمعّ ووماىي دالالتُ  ة تواجده في القصيدةوكيفيّ  أشكالو

 فعل المضارع القصيدة ىو الالفعل الغالب في  نجد أن   ،* لمحمود درويشفمسطيني
ويأتي بعد الفعل الماضي مسيطرا بين ثنايا أبيات القصيدة ، فكان ن مّرةفوّظفو ثالثة أربعي

جدا مقارنة بيما فتمثل في توظيفو مّرتين في  ، أما األمر فكان قميالن فعليبخمسة وثالث
 القصيدة .

 : ارعـــــــــــــالفعل المض - أ
ات قصيدتنا ، فكانت لو المكانة الكبيرة ، فيو ورد ــــــعالية في أبيوقد جاء ىذا الفعل بنسبة 

صراره ، فيو  بطريقة متنوعة في القصيدة ، وىذا داللة عمى ثبوت الّشاعر وصموده وا 
الفعل المضارع في تنظيم سرده ليذه األحداث ونقميا بصورة  ينقل األحداث ، ويستغل  

 جدد . ر والتّ متجّددة فالفعل المضارع داللتو الّتغي
 : ومن أمثمة ذلك نذكر ما ورد في المقطع الثاني في القصيدة

 نحن ال نكتب أشعارا  »           
 .(1)«ولكنا نقاتل              

يما ، فكممة نكتب ق من خالل  مشاعره تتدفّ  فينا نجد الشاعر استخدم ىذين الفعمين ، وكأنّ 
 .حصول الحدث ، أي حدوث ىذا الفعل عمى  وكممة نقاتل تدلّ 

  

                                                           
)
. 357محمود درويش : الديوان ، ص  

1( 
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 : فو في المقطع الثالث كاآلتيكما نجده قد وظّ   
 وىنا داللة تجسيد الحدث في زمنو ، واستمراريتو . .(1)«يقتل أو يحي  »

اعر قد وظف أفعاال مضارعة ، لكنو يخرج لنا بداللة وفي بعض األحيان نجد أن الشّ 
وجدنا أفعاال صياغتيا في البيت مضارعة ، لكن أي أننا مغايرة ليا وىي الماضي ، 

ومن أمثمة ذلك في ، عمى زمن ماض  داللتيا تدل عمى حدث وقع في الماضي وتدل
  : ادس في قولوفي المقطع السّ ما ورد القصيدة ، نجد 

 (2).«كممات لم تصدأ  »           
 كما نجد ليا نفس الّداللة في المقطع الثامن من خالل قولو :

 عندما كنت تغنين ، رأيت شرفات  »          
 (3).«تيجر الجدران            

ين ( ىي أفعال مضارعة لكن ليا داللة عمى زمن ماض  غنّ يجر ، تُ فالكممات ) تصدأ ، ت
 اعر ىنا يصف الحالة الفمسطينية .ونجد الشّ 

 ي :ـــــــالفعل الماض - ب
عمى حدث صار في الماضي  مفيو يتكم، ماضي جاء في القصيدة مّرات عديدةالفعل ال
ومن بين األفعال الماضية الموجودة في القصيدة ، نذكر مثال ما ورد  *الّنكبة * وىي 

 في المقطع الخامس :
 (4).«خرجو من خيمة المنفى ، وعادوا  »          

 
 

                                                           
)
. 357ص محمود درويش : الديوان ،   1(  
. 358ص  ،المصدر نفسو  ( 2(  
. 359ص  ،المصدر نفسو ( 3(  
. 359ص  ،المصدر نفسو  (
4(
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 كذلك نذكر مثال ما ورد في المقطع التاسع :
 عدت خجالن إلى البيت  »         

 (1).«جرحي ...شييدا قد خرَّ عمى ف           
اللة عمى زمن ماض ة ليا داعر ، أن ىذه األفعال الماضيّ نجد ىنا من خالل كالم الشّ 

وفي بعض األحيان نجد الّشاعر ُيوّظف بعض األفعال التي تعكس وقع فيو الحدث ،  
  نفسيتو والحالة الّشعورية التي مّر بيا ، وفي نفس الوقت يريد أن يوصميا إلى المتمقي 
 ومن أمثمة ذلك نذكر بعض األفعال التي وردت في القصيدة ) خرجوا ، عادوا ، حماني 

ماتوا ، تحّسرت ـ استسممت ، الحت ...(  خمعتيا ، اغتنى ، تبخرت ، غادر ، ضّيغت ،
 و الّتحدي  و  الحزن و الحسرة  و نالحظ أن ىذه األفعال كّميا تدل عمى المقاومة 

 الّصمود .
 : رــــفعل األم -جـ 

ليما في المقطع نجد أن فعل األمر في قصيدتنا استخدمو الّشاعر في موضعين ، أوّ 
 الحادي عشر في قولو :

 (2).«فاعبدييا  »           
اعر في توجيو كالمو ، ونجده فنجد أن الفعل مسبوق بفاء ، وىنا داللة عمى صمود الشّ 

 قد وصف فعل األمر اتركي في المقطع الثالث عشر ، من خالل قولو :
 (3).«أتركي لي كل ىذا الّضياع  »          

في ىذا الضياع وىو ضياع األىل  و الكالم بتركو لوحده ،نا نجد الشاعر يوجّ وكأنّ 
 واألحباب.

                                                           
. 363محمود درويش : الديوان ،  ص  ( 1(  
. 363ص   ،المصدر نفسو  ( 2(  
. 363ص  ،المصدر نفسو  ( 3(
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 * يوميات جرحويمكن أن نقول أن األفعال بكل أنواعيا الموجودة في قصيدة  -
تنوع ، وساىمت في بناء القصيدة ، وأضافت عمييا بعض قد أتت بشكل مُ  فمسطيني*

دالالت زادت من جمال المعنى ، وكشفت بعض محاوالتنا لدراسة ىذه األفعال لبعض 
اللة ليذه األفعال ، ويمكن أن نقول أن استخدام الّشاعر ليذه القصيدة كان أبعاد الدّ 

اعر في القصيدة قد مزج في فالشّ بطريقة أسموبية ، ساعدت في التحام وبناء القصيدة . 
ل داللتيا بصفة عامة عمى صمود الفمسطينيين في توظيفو ليذه األفعال ، التي تمثّ 

 تسالم .مواجية العدو وعدم االس
 ير :ـــــــــم والتّأخـــــــــالّتقدي. 2
أحد أساليب البالغة وىو داللة  » الّتقديم والـّتأخير من بين الّظواىر األسموبية ، وىو عد  يُ 

ف في الكالم ووضعو في الموضع الذي عمى الّتمكن في الفصاحة ، وحسن الّتصرّ 
 (1).«يقتضيو المعنى 

ركيزة أساسية في بالغتيا وتحقيق  »ويتمثل دور الّتقديم والّتأخير في بناء الجممة ، بأنو 
صابة غرض المتكمم ، لتحقيق الّتواصل بينو وبين المخاطب   (2).«مراداتيا ، وا 

عمى ترتيب العناصر  فظيور الّتقديم والّتأخير في الّنص الّشعري ، يتمثل في تغير يطرأ
عينة ، يقول عبد القاىر الجرجاني في داللة مُ  الّشعري ، ويكون ليذا الّتغيرنة لمبيت المكوّ 

ىو باب كثير الفوائد ، جم المحاسن ، واسع الّتصرف ، بعيد الغاية ال  »التقديم والتأخير 
يزال يفتر لك عن بديعو ، ويفضي بك إلى لطيفو وال تزال ترى شعرا يروقك مسمعو 

                                                           
، ص  2337،  1يوسف أبو العدوس : مدخل إلى البالغة العربية ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ، ط (1)

25  
 دار الوفاء لمطباعة والنشر ، مختار عطية : التقديم والتأخير ومباحث التركيب بين البالغة واألسموبية  (2)

23 ، ص االسكندرية ، مصر، دت    
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أن قّدم فيو شيئ  –ولطف عندك  –جد سبب أن راقك ويمطف لديك موقعو ثم تنظر فت
 (1).«وحّول المفظ من مكان إلى مكان 

وعند دراستنا لمقصيدة نجد أن استخدام الشاعر لمتقديم والتأخير في الجممة االسمية 
من المفرد إلى و مع الجممة الفعمية ، فوجدنا تغيير في تقديم المبتدأ والخبر ،  مقارنةقميل 

الجممة ، وىذا التغيير راجع إلى الحالة النفسية والشعورية ، التي يتعايش الجممة وشبو 
 .فييا الشاعر ، وعدم االستقرار الّنفسي جّراء ىذه الحرب والّنكبة 

 ونذكر المواضع التي ورد فييا الّتقديم والّتأخير فيما يمي :-
 في المقطع العاشر ، في البيت األول :

 .(2)«الّندى والّنار عيناه  »            
ى مع الّنغمة وىذا لضرورة صوتية محضة ، تتمشّ  ( عيناه )ىنا صورة لتقديم المبتدأ 

 ة لألبيات ، فاستخدمو في آخر البيت مالئمة لمّروي .الموسيقيّ 
 أما في المقطع التاسع عشر في البيت الّسابع :-

 .(3)«عندما استبدلت بالقاموس قمبي  »           
  ( قمبي)عمى المفعول بو   (بالقاموس  )م الجار والمجرور ىنا نجد الّشاعر قد قدّ   

ىنا لغرض بالغي ، فيو إبراز عمى أن لغتو قاموس نابع من قمبو ، وىو ىنا يقصد قّدمو 
أو  عرية ، وقال استبدلت بالقاموس قمبي ، أي أنو قدم قمبو فداءا لمغتو غة الشّ بالقاموس المّ 
  .اعر في سبيل وطنوضحية والبديل الذي يضحي بو الشّ التّ لغتو ىي 

 األول من خالل قولو : الّسطرأما في المقطع الواحد والعشرون ، في -
 .(4)«لك عندي كممة  »          

                                                           
، ص  2331،  3عبد القاىر الجرجاني: دالئل اإلعجاز في عمم المعاني ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ط  (1)

148 .  

. 363محمود درويش: الديوان ، ص  (2)   
. 362ص  ،المصدر نفسو (3)   
. 363ص  ،المصدر نفسو  (4)   
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 (عندي )في محل رفع خبر مقدم عمى المبتدأ  (لك  )اعر الجار والمجرور م الشّ قدّ    
ر في الكالم ، وتدل عمى أن نفسية اعمدى انفعال الشّ  ىنا لغرض بالغي وىوقديم و التّ  

ثباتا لكالمو قدماعرة فاعر مظطربة في توجيو الكالم لمشّ الشّ  وىذا  ( لك )دوى طوقان ، وا 
 تمقي .امع والمُ مفت السّ ليُ 
جرح  * يومياتوعندما ننتقل اآلن إلى تراكيب الجممة الفعمية ، التي جاءت في قصيدة -

فنالحظ ، في القصيدةتنوعة ، وىذا نتيجة تنوع األفعال يا قد وردت مُ فنجد أنّ  فمسطيني *
 .رات في بناء الجمل الفعمية أنو قد وردت تغيّ 

 أخير في القصيدة نذكر ما يمي :قديم والتّ ومن بين صور التّ -
 .(1)«أول اّلميل عمى عينيك كان  »          

 أول الميل عمى )م عميو الجممة االسمية قد  في آخر البيت ، ويُ  (كان )ىنا نجد الفعل 
 وىذا لداللتين :( عينيك

داللة  وما لويل وىذا لرفع قيمة المّ  ( يل عمى عينيكل المّ أوّ  )ة معنى الجممة أّوليا تقويّ 
ع النغم الموسيقي في المقطع بحرف ووقع عمى الّنفس ، وثانييا داللة موسيقية وىو تتبّ 

 الروي .
رورة وىذا تابع لمضّ  (في فؤادي ... )ليكممو الذي بعده مباشرة  (كان ) كذلك تأخر الفعل 

ان في تراكيب األبيات بدع وفن  ، فيو مُ اعر محمود درويشز بيا الشّ عرية التي يتميّ الشّ 
 الّشعرية .

 الث :الثّ  الّسطرأما في المقطع السادس في -
 (2).«شرفات خمعتيا الّريح  »        

الذي يربطو بالياء  ( خمعت )عمى الفعل  (الشرفات  )ىنا صورة لتقديم المفعول بو 
قة بالمفعول بو ، وىذا بقصد تبيين حجم فعل الفاعل ووقعو عمى المفعول بو ، وىذا متعمّ 

                                                           
     . 357ص  محمود درويش : الديوان ،  (1)
   . 358ص  ،المصدر نفسو ( 2)
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فة الخمع ليا وقع انفعالي عمى بيدف تعظيم األمر ، فالّشرفة شيء متخّيل الحجم وص  
 تمقي.نفس المُ 

 الثالث : الّسطروفي صورة أخرى عن الّتقديم والّتأخير نجدىا في المقطع الثامن في -
 (1).«الّساحة تمتّد إلى حضر الجبل  »           

وىذا يدل عمى قصد الشاعر بتصوير  ( تمتدّ  )عمى الفعل  ( الّساحة )ىنا تقديم الفاعل 
 تو ووقعو عمى الفعل .الفاعل وحركيّ 

 الّرابع في قولو : الّسطروفي المقطع التاسع في -
 .(2)«فقد خّر عمى جرحي ...شييدا  »               

وىذا  (عمى جرحي  )وتقديم شبو الجممة  ( شييدا )في ىذه الصورة تأخير لممفعول بو 
ييد رح( إلظيار مدى قساوة المشيد في سقوط الشّ ن ) الجُ لداللة بالغية وتعظيم األمر بي  

برز مدى الوجع الذي يعانيو المقاوم الفمسطيني ، ويعاني منو عمى ىذا الجرح ، فينا يُ 
 اعر .الشّ 
 امن نجد :الثّ  الّسطروفي المقطع نفسو من -

  (3).«وأنا أقطف من ذكراه ...عيدا  »           
، فيو ( من ذكراه )وتقديم شبو الجممة  (عيدا )نجد في ىذه الصورة تأخير المفعول بو 

 وي .في آخر البيت التزاما موسيقيا لحرف الرّ  (عيدا  )ىنا أوقع كممة 
 الخامس : الّسطروفي المقطع العاشر في 

 (4).«غادر الكوخ الفتى  »        

                                                           

  (1)   . 359ص  الديوان ،: محمود درويش
  . 359ص  ،  المصدر نفسو (2)  

. 359ص  ،المصدر نفسو  (3)   
.363ص  ،المصدر نفسو    (4)  
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ناسب الموسيقي وىذا التّ  (الفتى  )عمى الفاعل  (الكوخ  )ىنا نجد تقديم المفعول بو 
 وي مع البيت الذي يميو .لحرف الرّ 

 . المعــرفة والنــــّكـــرة :3
 نكير .ف والتّ يعر من بينيا التّ غوية ، بالقضايا المّ لقد اىتم الّنحاة العرب قديما 

  المعرفة :-أ
 (1).«حديد خصيص والتّ ن ، كعمر ، دمشق ...إلخ وىي تفيد التّ عيّ عمى مُ  اسم دل   »وىي 

اسم الموصول ، االسم المقترن والمعارف سبعة أنواع : الضمير ، العمم ، اسم اإلشارة ، 
والمعروف فة ، وكيفية ورودىا في القصيدة ، بأل لذلك سنحاول أوال حصر الكممات المعرّ 

ة التي واىر األسموبيّ كرة من بين الظّ عندنا أن المعرفة تقابل النكرة ، والمعرفة والنّ 
 . عري ، فالمعرفة والنكرة ظاىرتان فّنيتانو الشّ يستخدميا الشاعر في نصّ 

قّدر بمئة كممة ، فال وفي القصيدة التي بين أيدينا نجد أن حضور المعرفة ورد بكثرة ، وتُ  
 فة من المقطع األول حتى المقطع األخير .عر  يفوتنا مقطع إال وكان يحمل كممات مُ 

 ففي المقطع الّرابع :، ونذكر أمثمة لذلك 
  كان   يل عمى عينيك  ل المّ أوّ  »         
  الطويل  الّميل    من آخر   في فؤادي قطرةً            

 في ىذا المكان  اعة  والذي يجمعنا . السّ            
 العودة  شارع             
 (2).«بول الذّ  من عصر             

عرفة فالكممات ) الّميل ، الّطويل ، الّساعة ، المكان ، العودة ، الذبول ( كميا أسماء مُ 
  بيا الّميل اعر عني الشّ دالالت ، فكممة الّميل مثال ال ي األسماء تحمل)بأل( وكانت ىذه 

نما ىو داللة عمى طول زمن األلم والمعاناة التي يعانييا الّشاعر .  أي زمن الّميل ، وا 
                                                           

. 217مصطفى الّسعدني : البنيات األسموبية في لغة الّشعر الحديث ، ص  (1)  

. 357محمود درويش : الديوان ، ص  (
2(
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 أما في المقطع السادس :-
 ... لكن الحبيب  »          

 (1).«واقع في األسر              
عّرفة ولكنيا تعني المقصود ذاتو أي األسرى األسر ( جاءت مُ  فالكممات ) الحبيب ،

 الفمسطينيين . 
 ادس عشر نذكر مثال :وفي المقطع السّ 

 رح الذي ق في الج  وأنا أبص   »        
 باه ل الّميل الج  شع  ال ي            
 معة لمعيدئ الدَّ خب            
 .(2)«ت في الّساحة سّم المو  ولن           

عمى جنس اإلنسان ، وىو ىذا  معة ، الموت ( فيي حقيقة وتدلّ رح ، الد  فالكممات ) الجُ 
مت موع حتى الموت أو االنتصار ) فأل ( ىنا قدّ قاوم لمجراح والدّ حارب والمُ الفمسطيني المُ 
 ية ىذه الكممات . بأىمّ  حّس تمقي يُ ة عمى األبيات فالمُ صورة جماليّ 

 رة :ـــكـــالنّ -ب
  فيد اإلطالق ، والّتعميم اسم دّل عمى معين ، كرجل ، كتاب ، مدينة ، وىي تُ  »وىي 

 (3).«عبير بالمعرفة أو العكس كرة قد يكون أبمغ بالتّ ونجد أن التعبير بالنّ 
ولقد وجدنا أن النكرة ىي األكثر حضورا من نسبة المعرفة في القصيدة ، تقّدر بحوالي -

 ورد في المقطع الخامس : مئة وعشرون كممة ، نذكر مثال ما
 صوتك الّميمة  » 
 سكين وجرح وضماد 

                                                           

   . 358ص : الديوان ،  محمود درويش (1) 
   . 362ص  ،المصدر نفسو  (2) 
   . 217مصطفى السعدني : البنيات األسموبية في لغة الشعر الحديث ، ص  (3) 
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 ونعاس جاء من الّضحايا        
 (1).«أين أىمي ؟        

 عريف ، كمال( التّ ة من ) اردت خاليّ يا و  عاس ( كم  ماد ، نُ رح ، ض  ين ، جُ فالكممات ) سكّ 
 نجدىا في موقع آخر من القصيدة في المقطع السادس :

 رفات خمعتيا الّريح ش   »      
 أعتاب بيوت          

 (2).«و ذنوب          
 يا كممات أتت نكرة ، وىذا لتوالي سرد نوب ( كمّ رفات ، أعتاب ، بيوت ـ ذُ فالكممات ) شُ 

 اعر لمّنكبة فألزمتو باستخدام كممات نكرة .الشّ 
  . اإلطناب :4  
استيفاء المعنى دون حذف ويكون بزيادة المفظ عمى  بسط الكالم ، »اإلطناب ىو  عد  يُ 

 (3).«المعنى لمفائدة 
 ابع : ونجد ذلك في قول الشاعر في المقطع السّ 

 رة ــــب  ـــــوعرفنا ما الذي يجعل صوت الق   »          
ــــنجرا يممع في وجو الغخ                زاة ــ 
 برة ــــــت المقوعرفنا ما الذي يجعل صم              

 (4).«اة  ـــــــــاتين حيـــــــــانا وبســــــميرج           
ة المعنى وتوضيحو أكيد وتقويّ اعر ىنا أطنب وزاد باأللفاظ نفسيا ، وىذا لمتّ الش   نجد أن  

 لفائدة ما . نحو قولو أيضا في المقطع العاشر :

                                                           
)
.  357ص  الديوان ،  محمود درويش :  1(  
.  362ص  ،المصدر نفسو  ( 2(  
. 145محمد عبد المطمب : البالغة واألسموبية ، ص  ( 3(  
. 358: الديوان ، ص محمود درويش  ( 4(  
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 يا خريف العالم المنيار فينا  »           
 (1).«يا ربيع العالم المولود فينا                

ى وتوضيح الفائدة من ىذا فاإلطناب ىنا حاضر داللة عمى أن الشاعر يحاول تأكيد المعن
 الكالم .

 

 األســـــاليـــب اإلنشــــــائــــيــــّة : -5
صيغة عل ب  الف   طمبُ  »، أنو بين الّتعريفات التي وردت لألمر من  ر :ــــــــــاألم(1

 (2).«ة مع عمو الّرتبة واإللزامصول الفعل بصيغة مخصوصحُ  ة وقيل ىو طمبُ مخصوص
وصيغ األمر ىي فعل األمر ، المضارع المقترن بالم األمر ، اسم فعل األمر ، واألمر 

صمي أي عطف صيغة طمب من ص يأتي غالبا عمى صيغتين ،إما في معناه األفي النّ 
غية تفيم من خالل الّسياق ، ويعتبر األمر من أنواع ، أو عمى صيغة بالالمخاطب

اإلنشاء ، وسنحاول أن نتتبع أىم أساليب األمر التي وردت في القصيدة ، فمقد وّظف 
 الّشاعر أسموب أمر في المقطع الحادي عشر في قولو :

 (3).«فاعبدييا  »          
صل في محل نصب متّ وىذا باستخدام فاء االستئناف + فعل+ فعل الزم ، وضمير 

مفعول بو ، ويعتبر حضور فعل األمر " فاعبدييا " حضورا قويا عمى المقطع الّشعري 
 ولفت انتباه المتمقي .

 
 
 

                                                           

   . 361الديوان ، ص  محمود درويش : (1) 

  1إربد ، األردن ، ط  عاطف فضل : تركيب الجممة اإلنشائية في غريب الحديث، عالم الكتب  لمنشر والتوزيع ،(2)  
  95، ص  2334

   . 363، ص  المصدر نفسو( 3)
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 كما نجد لو حضورا آخر في المقطع الثالث عشر من خالل قولو :-
 (1).«أتركي لي كّل ىذا الّضياع  »         

 وىو داللة عمى قوة نبرة الّشاعر ، ونفسيتو  استعمل الشاعر فعل األمر " أتركي " ،
 لمّشاعرة فدوى طوقان ، بفعل األمر " أتركي " .المظطربة بتوجيو الكالم 

 ام :ـــــــستفياال(2
كما عّرفو  (2).«تكمم من مخاطبو في ذىنو مالم يكن حاصال ما سألو عنو طمب المُ  »وىو 

ومن أشير أدوات  (3).« االستعالمطمب المراد من الغير عمى وجية  »البالغيون بأنو 
)  اليمزة ، ىل ، متى ، ما ، أين ، كيف ، كم ، أي ( ولقد الحظنا وجودىا بقّمة االستفيام

مّرة واحدة في  االستفيامفي القصيدة من خالل دراستنا ليا ، فاّتضح لنا أنو وّظف أسموب 
 الخامس في قولو :القصيدة ، متمّثال في المقطع 

 (4).«أين أىمي ؟ »            
فينا الّشاعر يتساءل أين أىمو ؟ . فيو ىنا وكأن أفكاره مشتتة جّراء ىذه الّنكبة فيبحث 
عن أىمو بقولو : أين أىمي ؟ . فأين أىمو بين كلّ  ىذه الّضحايا والجرحى ، فينا داللة 

الّتحّسر والّتفّجع الذي أصاب الّشاعر  عمى الحيرة والّشتات والقمق ، و يدّل أيضا عمى
 جّراء ما يجري أمامو من دمار أثناء الّنكبة .

 
 
 
 

                                                           
      . 361ص المصدر نفسو ،  :  محمود درويش  (1)

. 433عاطف فضل : تركيب الجممة اإلنشائية في غريب الحديث ، ص  ( 2(  
. 433ص  ، محمود درويش ، الديوان( 3(  
. 358، ص  المصدر نفسو ( 4(  
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 ب :ــالّتعجّ (3
نجد أن نسبة الّتعجب الواردة في القصيدة ىي نسبة كبيرة ومتنوعة ، ونذكر مثال ما ورد 

 في المقطع األول متمّثال في كممة :
 (1).« ! ال تقولي »            
 الموالي : وفي البيت

 (2).«نحن في لحم بالدي ... وىي فينا  »            
نجد الشاعر قد وضع عالمة تعّجب ، ففي كالمو نبرة تعّجب في ىذا البيت ، حيث بّين 
بأّنيم جزء من فمسطين ، وفي الوقت نفسو يقولو في صيغة تعّجب ، أي أن ىذا األمر 

بالده ، وفي كالمو ىذا وّظف الّتعجب شيء بدييي ، وبأن كل فمسطيني ىو جزء من 
و الكالم لمّشاعرة فدوى طوقان ، وكأّنو يقول ليا ىذا الكالم معروف عند كّل وجّ ألنو يُ 

 شخص . 
 األخير ، فقد صّوره كما يمي : الّسطرأما في المقطع الثالث في -

 (3).«آه  ! وفي الحالــــيــــن »                
 ظطربة.زن التي اختمطت بيا مشاعر الّشاعر المُ داللتيا الحسرة والحُ فصيغة الّتعّجب ىنا 

 أما في المقطع الخامس ، فقد وّظفو  من خالل قولو :-
 (4).«! مّرة أخرة سبايا »               

 ادس في قولو، "واآلنفالّشاعر ىنا وّظف الّتعّجب داللة عمى اليأس ، أما في المقطع السّ 
 " داللة عمى األمل والحياة . ! أغتني بالوطن 
 

                                                           
     . 356ص  محمود درويش : الديوان ، (1)

. 356ص  ،المصدر نفسو  ( 2(
  

. 357ص  ،المصدر نفسو  ( 3(  
. 358ص  ،المصدر نفسو  ( 4(  
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 ابع في قولو : أما في المقطع السّ -
 (1).« ! ميرجانا ... وبساتين حياه »              

 مأل بالّشيداء ، فينا الّشاعر وضع عالمة تعّجب ففي ىذا البيت يصف المقبرة التي تُ 
 داللة عمى حيرتو ما سبب ىذا الميرجان ، وسببو كثرة الّشيداء . 

 امن في قولو : في المقطع الثّ  أما-
 (2).« ! كان في الغرفة مميون بطل »             

 .عمى الفخر والّتحّدي ، من خالل كالم الّشاعر وصيغة الّتعّجب ىنا داللة 
 صيغة الّتعّجب التي وردت في المقطع الّتاسع من خالل قولو :  أما داللة 

 (3).« ! وأنا أقطف من ذكراه عيدا »            
ل كرى ويجعيفرح بيذه الذّ فينا داللة عمى نفسية الّشاعر الحزينة ، وفي الوقت نفسو     

 وحو .سكن داخل رُ يطيب الذي ي  رحو ل  منيا عيدا وىو عيد الّشييد ، وينتظر في جُ 
 أما في المقطع الّسادس عشر ، تمّثل الّتعجب في قولو :

 (4).« ! عرسا ... وحياه »           
 يا عرس بالّنسبة الّشاعر يصف الموت في ساحة الحرب التي أتت من دون إنذار بأن   وىنا

 لمّشييد ، فصيغة الّتعّجب ىنا داللتيا الفرح لكن بمعنى آخر .
 أما في المقطع الّرابع عشر فوردت صيغة الّتعّجب من خالل قولو :-

 (5).«! إّنني العاشق واألرض حبيبة »         
 تأكيد الّشاعر بتمّسكو بأرضو . فينا داللة عمى

 أما في المقطع الخامس عشر في قولو :-
                                                           

  358ص  درويش : الديوان ،محمود (1)
. 359ص  ،المصدر نفسو (2  ( 

. 259ص  ،المصدر نفسو   3  
. 362ص   ،المصدر نفسو  4  

. 361ص  ،المصدر نفسو   5  
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 (1).«! ومن الّصخر نغم »           
فينا داللة عمى الّتحدي والمواجية وعدم الخوف ، من قبل الّشاعر وأحيانا نجد أّنو قد 

والّتساؤالت الكثيرة تتالية من القصيدة ، وىذا داللة عمى القمق وّظف الّتعّجب في أسطر مُ 
 الحق مشاعر الّشاعر الّداخمية .التي تُ 
 الّنداء : (4

ويمثل 2.«دعاء بأحرف مخصوصة لشّد انتباه الّسامع ، ألمر يريده المتكّمم  »الّنداء يعّد و 
الحظ من ونُ  ،نية القصيدة الّداخمية الّنداء في ىذه القصيدة معنى داللي وجمالي في بُ 

بين أيدينا ، أن الّشاعر أحدث تواترا في استعمال أساليب الّنداء خالل القصيدة التي 
 بتكرار حرف الّنداء) يا (.

 نجد أن الّشاعر قد وظف أسموب الّنداء في المقطع الثاني في قولو :-
 (3).«نحن ياأختاه من عشرين عاما  »              

ويوّجو ليا الكالم وىنا ُيخر ج ىذا الكالم من  فينا الّشاعر يدعو الّشاعرة فدوى طوقان ،
 وكأنو يوّجو ليا خطابا ويشّد انتباىيا بحرف الّنداء . قمبو

 أما في المقطع السادس ، فوّظفو متمّثال في البيت الثّاني :-
 (4).«ي الذي حّممني ب  ح  يا  –واقع في األسر  »            

فيدعوه بكممة " يا حّبي " وىنا داللة عمى الحب   فالّشاعر ىنا ُيوّجو كالمو لألسير ،
خالصو ليم .  وعذاب الّشاعر عمى األسرى الفمسطينيين وخاطره مكسور ألجميم وحبو وا 

 
 

                                                           

      (1) . 362ص محمود درويش : الديوان ،    
. 372عاطف فضل : تركيب الجممة اإلنشائية في غريب الحديث ، ص ( 2)  
. 356ص  الديوان ، ،محمود درويش  ( 3(  
. 358ص  ،المصدر نفسو (4)    
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 وفي المقطع الثامن عشر في قول الّشاعر :-
 يا خريف العالم المنيار فينا  »            

 (1).«يا ربيع العالم المولود فينا                 
فالّشاعر ىنا استخدم أداة النداء ، وكأنو يشير إلى العالم كّمو الذي ينيار عمى فمسطين 
وىنا داللة عمى ثقل اليموم التي يعاني منيا الّشاعر ، فوّظف الّشاعر حرف الّنداء كأنو 
يريد أنُ سم ع صوتو ليذا العالم ، فالّشاعر ىنا من خالل استعمالو لحرف الّنداء لفت 

 قي وزاد من المعنى وضوحا وجماال .لمتمانتباه ا

                                                           
. 362ص محمود درويش : الديوان ،  (1)    
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 ثالثا : المستوى الّداللي :
 الحقل الّداللـــي :.1
بأّنو مجموعة من الكممات ترتبط داللتيا  »ويمكن أن نضع تعريفا لمحقل الّداللي ،  

وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعيا ، ومثال ذلك كممة األلوان في المغة العربية فيي تقع 
 (1)«، أبيض ...أخضرألفاظا مثل 9 أحمر ،  تحت المصطمح العام " لون " وتضمّ 

 ومن بين الحقول الّداللية التي تم توزيعيا في القصيدة ، نذكر9
 يعة : ــــــــــالّطبحقل *

  ) الّنير ، العشب ، الّريح ، البساتين ، الجبل ، الكواكب 9 وضّمت عدة ألفاظ من بينيا 
الّصخر ، النجمة ، شجرة ، الماء ، الّزوابع ، خيمة ، القمر ، الّزىرة ، ( . إن استخدام 

لمناضل الفمسطيني الّشاعر ليذه األلفاظ ، أو ليذا الحقل الّداللي ، ربط بين المقاوم وا
كما عبر من فالفمسطيني يتعايش مع طبيعة وطنو  بيا أشّد الّتعّمق وبين بمده  وأرضو ، 

خالليا عن آالم وجراح ىذا المقاوم ومعايشتو ليذه الحرب ، وبتوظيفو ليذه األلفاظ وصف 
 المشاكل والصعوبات التي عايشيا الّشعب الفمسطيني اثناء ىذه الّنكبة .

 زن : ــــــــالحــ حقل*
 زنــــاخمية المميئة بالحنجد أن الّشاعر ُيعّبر عن حالتو الّشعورية والوجدانية ، وأحاسيسو الدّ 

 رةـــرح ، الّصمت ، الّدمعة ، الّندم ، الحسفاستخدم حقال دالليا يضّم األلفاظ اآلتية 9 ) الجُ 
فينا الشاعر يصف من خالل ىذه الكممات شدة  ،الّشوق ، نبكي ، الّضياع ( ، 

 اة التي يعانييا الشعب الفمسطيني جّراء ىذه الّنكبة التي عانت منيا فمسطينـــــانــــالمع
رة أليمة من تاريخ فمسطين وتاريخ الشاعر ، فوضع ليا الّشاعر مؤّشرا في ىذه ـــــــــــفكانت فت

ايش ىذه الجراح ، واكتوى بنار ـــــــ، فالّشاعر ع خالل تجسيده ليذه األلفاظن ــالقصيدة م
                                       

رية الحقول الّداللية وجذورىا في التراث العربي ، مجمة الّداللة ، محمود جاب الّرب ، نظ عمر 9 عممأحمد مختار  (1)
  .11، ص 1881،  61مصر ، ع  المغة العربية ،
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التي  ىذه الحرب فانعكست حالتو الّشعورية الحزينة عمى القصيدة ، فكان يصف اآلالم 
 من يشاركو ىذا الحزن .الشاعر زادتو وجعا فالحزن سيطر عمى أفكاره وأحاسيسو ويريد 

 حقل الموت :*
  ييد نذكر 9 ) القتل ، المقبرة ، الشّ اظ التي دّلت عمى الموت ومن بين األلف  

الحرب، الموت تابوت ، المصموب ، الجريمة ( ولعّل ىذه األلفاظ التي دّلت عمى الموت  
زن ، فنجد ليا حضورا من البيت األول إلى غاية البيت ارتبطت باأللفاظ الّدالة عمى الحُ 

يداء والمعاناة من ضحيات وسقوط الشّ األخير ، فكان الّشاعر يصف ساحة الحرب والتّ 
وكان ليا دور كبير في القصيدة ، بوصف  دمة ، وكان ىذا بحماس وانفعال ،ىذه الصّ 

ر كممة الجريمة ، والجاني فييا ك  يداء وسقوطيم في ساحة المعركة ، وذ  اعر لمشّ الشّ 
، نكبة 1856حية ىي فمسطين في قولو " ليمة الجريمة " أي ليمة الحرب اسرائيل والضّ 

فانعكس ىذا الحدث المؤلم عمى القصيدة من  فكان األلم شديد والّتوّجع مميتحزيران 
التي تدل عميو ، وتصّب في حقل الموت وداللة ىذه خالل األلفاظ التي وظفيا الّشاعر 

األلفاظ أنيا ُتعّبر عن مدى قّوة ىذه الفاجعة األليمة عمى فمسطين ، ويصف ىذه المعاناة 
 عب الفمسطيني .والّصبر الذي تعايش مع الشّ 

 حقل المكان : *

  ارع ع في استخدامو لممكان ومن بينيا 9 ) البالد ، الشّ و تنوّ لقد الحظنا عمى الّشاعر أنّ  
الّشرفة الغرفة، البيت ، المأوى ، الكوخ ، األرض ، الوطن ، الّساحة ، الميناء ، المنزل ( 
فيو يدّل عمى وقوع ىذه الحرب في ىذه البالد ، ومن بينيا الّساحة وىي ساحة الحرب في 



" يوميات جرح فلسطيني" قصيدةفي المستويات األسلوبية                الفصل الثّــــاني  

 

-77- 

 

والبالد ىي فمسطين أما الشارع والغرفة والكوخ فيمكن ، (1)«في ساحة حرب  »قولو 9 في 
 أن تقول أنيا مواقع لممقاومين الفمسطينيين . 

 ن :ـــــــــمحقل الزّ *

 اعر في ىذا الحقل األلفاظ اآلتية 9 ) عشرين عاما ، شير ، الميل ، الّساعة استخدم الشّ 
مان ( كميا ألفاظ دّلت ّربيع ، الزّ يف ، الّنيار ، الخريف ، اليمة ، الصّ العصر ، اليوم ، المّ 

عمى زمن تمك الّنكبة ، فالّشاعر تكّمم عن زمن الّميل والذي يدل عمى االستعمار الذي 
 حدث وما ُيسمى بنكبة شير حزيران ، والتي وقعت في فصل الّصيف . 

 حقل الحياة واألمل : *

واإلرادة واألمل من بينيا9 ) فالشاعر رغم الحزن الداخمي استخدم ألفاظ تدّل عمى الحياة 
 شق ، العرس ، الحياة ، المولود ( ىذه األلفاظالحبيب ، يجمعنا ، األىل ، الغناء ، العا

يني لديو أمل في ــــــــــــاوم الفمسطـــــــــقاة ، أي أن المُ ـــــــــكميا تدل عمى الحيوية والرغبة في الحي
ين ، فالكاتب يعّبر عن الّتفاؤل المغروس ـــفمسطالّتخّمص من ىذه الحرب التي عانت منيا 

ة ، ففي ىذا الحقل ــــــــى بيا لتحقيق الحّرييني ، واإلرادة التي يتحمّ ــــــفي كل مواطن فمسط
 نالحظ قيمة الحياة عمى الشاعر والّشعب الفمسطيني ، فالّشاعر ُيعّبر عن حنينو لمحّرية

 واشتياقو ليا ، وأممو في الحياة .

 

 

 

                                       
.  251محمود درويش 9 الديوان ، ص  (1)   
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 حقل الجسد :*

لقد جاء حقل الجسد في القصيدة بمكانة البأس بيا ، ومن بين األلفاظ التي تنتمي ليذا 
  الحقل نذكر 9 ) أىدابنا ، عينيك ، الجباه ، الفؤاد ، الوجو ، الخصر ، الّدم ، ساعد 

الالت من عا في الدّ الجمد  الحمق ، أحشاء ، الّنخاع ، الجبية ، الّظير ، القمب ( فنجد تنوّ 
موع ، وأحيانا الفؤاد وىو داللة عمى خالل ىذه األلفاظ فأحيانا يستخدم العين وىي داللة لمدّ 

اعد والجبية واألحشاء والجمد كميا ألفاظ العواطف واألحاسيس  والمشاعر ، وأحيانا السّ 
 عب الفمسطيني بأرضو ، ويمكن أن نذكر أمثمة لذلكتدل عمى الوطن وارتباط الشاعر والشّ 

الذي غزى  االستعمارويقصد . (1)«خنجرا يممع في وجو الغزاة  »كالبيت اآلتي 9 
 فمسطين ، أما في المقطع اآلتي 9 

 . (2)«يداءجمد الشّ  ىذه األرض التي تمتّص  »

 . يبةيداء الذين سقطوا عمى ىذه األرض الطّ وىنا داللة عمى دماء الشّ 

 المحّسنات البديعّية  :.2

إن الُمحّسنات البديعّية ظاىرة فنية جمالية من ظوارىر البالغة ، وعّرفيا الخطيب القزويني 
عمم يعرف بو وجوه الكالم ، بعد رعاية تطبيقو عمى مقتضى الحال ووضوح  »بأنيا 
 (3).«الّداللة

 

                                       
.  247محمود درويش 9 الديوان ، ص  (1)    
   . 253ص  ،المصدر نفسو (1) 

.  416عبد القادر عبد الجميل 9 األسموبية وثالثية الّدوائر البالغية ، ص (2)   
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 ومن بين أىم المحّسنات البديعّية التي استخدميا الّشاعر في القصيدة 9 

 وُيعّرف الّطباق 9 الطباق :2.2

 الّصدق في المعاممة ، والكذب  »ين في الكالم ، مثل تضادّ ىو الجمع بين المُ لغة : -أ

 (1). «في المراوغة 

دق في المعاممة ين في الكالم ، مثل 9 الصّ الجمع بين متضادّ  »9 ويعني اصطالحا -ب
 (2).«راوغة والكذب في المُ 

 والّطباق نوعان 9 

 طباق اإليجاب 9 وىو مالم يختمف فيو الّضدان إيجابا وسمبا مثل 9 من تواضع لّمو (1

 رفعو .

 طباق الّسمب 9 وىو ما اختمف فيو الّضدان إيجابا وسمبا ، بحيث يكون أحدىما مثبتا (1

 (3)يين مالو .يين نفسو وال يُ واآلخر منفي مثل 9 البخيل يُ 

معنى من خالل ة في الجمالي في المعنى فيو يزيده قوّ باق في الّنص الّشعري أثر إن لمط  
باق في قصيدتنا أحدث تناغما وحّقق ما يسمى بالوحدة العضوية في عكس الكممة ، والطّ 

 القصيدة . 

 

                                       
حسين شموف وآخرون 9 المشّوق في األدب والّنصوص والمطالعة الموّجية لمسنة األولى ثانوي ، جذع مشترك (1)   

  . 132، ص  1313-1312آداب، الديوان الوطني لممطبوعات المدرسية ، دط ، 
.  132ص   ،المرجع نفسو  (1)  

.  133ص  ،ينظر 9 المرجع نفسو  ( 3(  
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 ومن أمثمة ذلك نذكر ما يمي 9  

 السابع 9 الّسطرفي المقطع الثالت في 

 (1) .«حي أو ي   يقتل   »           

 فينا الّشاعر يطابق بين الكممات لتقوية المعنى وأثره عمى الُمتمقي . 

 األول والثاني 9 الّسطركما صّوره في المقطع الرابع في 

 أّول الّميل عمى عينيك كان  »            

 (2).«في فؤادي ، قطرة من آخر الّميل الّطويل                

 خره.ويل من أّولو إلى آيل الطّ را زمن المّ صوّ آخر ، مُ ل وعْكُسيا فالّشاعر ىنا قد وّظف أوّ 

 الخامس 9الّسطر روج والعودة في قولو في المقطع الخامس في كما طابق الّشاعر بين الخُ 

 (3).«من خيمة المنفى ، وعادوا  اخرجو  »            

 ضاد بينا آخر في المقطع السادس عشر من خالل التّ ف طباقً كما نجد الشاعر قد وظّ 
 كاء والفرح في قولو 9 البُ 

 (4).«فمن نبكي من فرح  »          

وحي من خالل ىذا الّتضاد بالّتضحية التي يقّدميا الفمسطيني وىي فينا الّشاعر يُ 
 كاء من الفرح بالشيادة قي سبيل الوطن . كاء يعني البُ االستشياد ، وىنا البُ 

                                       
.  246محمود درويش 9 الديوان ، ص  (1)    

    . 246ص  ،المصدر نفسو (1) 

   . 247ص  ،المصدر نفسو  (2) 

   . 251ص  ،المصدر نفسو (3) 
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 الرابع 9 الّسطرونجد طباقا آخر في المقطع الثالث والعشرون في 

 (1).«وأنا المقتول والمولود في ليل الجريمة  »        

 فينا الشاعر قابل بين المقتول والمولود في تصوير الحدث لتقوية المعنى .

 الّسجع : .2.2

ف جمالية الّسجع في عدة مقاطع من القصيدة ، من بينيا نذكر اعر قد وظّ الحظ أن الشّ نُ 
 ابع 9 المقطع السّ في ورد ما 

 ذي يجعل صوت القّبرة وعرفنا مالّ  »           

 (2).«ذي يجعل صمت المقبرة وعرفنا مالّ            

 أما في المقطع العاشر من خالل قولو 9 

 غادر الكوخ الفتى »          
 (3).«ثم أتى ، ثم أتى             

 أما في المقطع الثالث عشر فقد صّور الّسجع كما يمي 9 

 يافا ترجمت حتى الّنخاع  »           

 لم تجد مني سوى جبيتيا               

 

                                       
. 245محمود درويش 9 ص  ( 1(  
  )2  .  247ص  ،المصدر (
. 247ص  ،المصدر نفسو  ( 3(  
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 .(1)«فأنا أضفره نجما عمى نكبتيا              

ورونقا وأحدثت  جماال ،يعتبر الّسجع في قصيدتنا من بين الّصور التي زادت القصيدة 
 تناغما صوتيا موسيقيا ، مما جعمت من القصيدة نصا منسجما إيقاعيا .

 الّرمز : .3

يمكن أن نقول الّرمز بأنو من بين أحد أىم آليات التحميل األسموبي ، فأغمب الّدارسين  
 (2). «ضرب من الّتصوير  »يعّرفو  بأنو  

ويعتبر من بين الجماليات التي تتميز والّرمز ىو إشارة أو تعبير عن شيء بشيء آخر ، 
يوميات جرح *وفي قصيدة  ،بيا القصيدة المعاصرة في الشعر العربي المعاصر

محمود درويش بعض األلفاظ التي كانت رموزا ما خمق جّوا الّشاعر وظف  *فمسطيني
من بين تمك ، فكانت في بعض مواضع القصيدة لغة شعرية رمزية ،و شعريا جماليا 

 التي وردت في القصيدة نذكر ما يمي 9 الّرموز 

 ستعمار اإلسرائيمي كما يدل عمى الحرب فيوىو رمز في القصيدة ويدّل عمى اال الّميل:*

 ،كما أنو يدل عمى الحزن واأللم .تمك  الّميمة ، وىي ليمة حزيران التي وقعت فييا الّنكبة  

  .ودماء الّشيداء والمجازر الّدموّية التي عانت منيا فمسطين وىو رمز الّتضحية ، الّدم:*

 نتصار وفي القصيدة ربط الّشمس بالعصابة التي واال9 وىي رمز لمحّرية ،  الّشمس*

 تعّصب بيا الجباه ، فالمحارب عندما يذىب إلى الحرب يعّصب جبيتو استعدادىا .     

                                       
.  253ص  ، محمود درويش9 الديوان (1)   

محمد أمين الكيالني 9 بدر شاكر السياب ، دراسة أسموبية لشعره ، دار وائل لمنشر والتوزيع ، عمان  –إيمان  (1)  
. 72، ص  1، األردن ، ط   
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ندفاع لممقاوم الفمسطيني لمحرب ، كما يدّل عمى وىي رمز عن القّوة واال *الّريح:   
 الغضب الفمسطيني من ىذا المستعمر وبطشو ، كذلك رمز لميالك والّدمار . 

 9 وىو رمز ديني .  لم يكبر عمى عرش الّصميب لمسيح*لو  أن السّيد ا

 .وىو رمز عن ارتباط الشعب الفمسطيني ببالده  *جذع الّسنديان :

 9 رمز عن جمالية الموت . *صمت المقبرة وبساتين حياة

وىو طير ترابي الّمون ، ىناك من الّشعراء من يستعممو رمز لمخير ، ومنيم من  *القّبرة :
وت ، وىو ر ، وىنا الّشاعر يستخدم صوتو داللة عمى شرارة ىذا الصّ يستعممو رمز لمشّ 

 صوت الفمسطيني في مواجية العدو .

 غية :الصور البال. 4

 ما يمي 9  االستعارةومن بين تعريفات :  االستعارة -2.4

  يء وتحويمو من مكان إلى آخر ، يقال استعار فالن سيما من رفع الشّ  »9  لغة -أ
 (1). «لو منيا إلى يده ورفعو وحوّ  كنانتو

 

 

 

 
                                       

ر النيضة العربية لمطباعة والنشر، بيروت ، ، داينظر 9 عبد العزيز عتيق، في البالغة العربية عمم البيان (1)  
. 23ص  ت،د ، لبنان، دط  
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 عريفات االصطالحية فنذكر ما يمي 9 أما من بين التّ 

 أن يكون لفظ األصل في الوضع  »فيعّرفيا عبد القاىر الجرجاني 9  اصطالحا-ب

اعر أو واىد عمى أنو نقص بو حين ومنع ، ثم يستعممو الشّ الّمغوي معروفا ، تدّل عمى الشّ 
فيا قدامة ابن جعفر عرّ . كما يُ (1)«اعر في غير ذلك األصل وينقمو إليو غير الزم غير الشّ 
 (2).«موضع بعض بغرض الّتوسع والمجاز  استعارة بعض األلفاظ في »وىي 9 

ريد بو الّطرف اآلخر  بيو وتُ أن نذكر أحد طرفي الّتش »ستعارة  ىي ويمكن أن نقول أن اال
و ما يخص المشّبو تباعك لممشبّ و بو واألعمى ذلك او في جنس المشبّ مّدعيا دخول الُمشبّ 

 (3).«بو 

ور ووجدنا االستعارة بتنّوع ىذه الصّ ونالحظ من خالل دراستنا لمقصيدة ، أنيا متنوعة 
 ة 9ة والتصريحيّ بنوعييا المكنيّ 

 المكنية :  االستعارة.2.2.4

استعارة مكنية حذف المشبو بو "  أنا ما ضّيعت ينبوعي وعنواني واسمي" 9  88*البيت 
وىي ضّيعت ، وىذا عمى ،  وىو الشيء المادي الذي يضيع ، وترك الزمة من لوازمو

 ، وىنا لوحة جمالية فّنية رسميا الّشاعر تدل عمى الّضياع . المكنية االستعارةسبيل 

                                       
ينظر 9 عبد العزيز عتيق، في البالغة العربية عمم البيان، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر، بيروت ،  (1)  

.  23لبنان، دط  د سنة، ص   
،  1333، (دط )ة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، عبد المطيف شريفي ، زبير الّدراقي 9 اإلحاطة في عموم البالغ(1) 

134ص  
 )أحمد حسين صبري9 سعيد سميمان حمودة ،التفكير االستعاري والدراسات البالغية، دار المعرفة الجامعية، (1) 

151،ص 1331، (دط  
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و بو وىو المنزل استعارة مكنية حذف المشبّ " لكي نسكن جذع الّسنديان " 9  113*البيت 
، وىنا استخدم ، وترك قرينة تدل عميو وىي تسكن وىذا عمى سبيل االستعارة المكنية 

ذع ، وداللتو ىنا الثّبوت واالرتباط بالوطن الذي ال يريد أن الّشاعر شيء جامد وىو الج
 ينتقل منو .

و " استعارة مكنية حذف المشبّ  جمد الّشيداء ىذه األرض التي تمتّص 9 "  151البيت *
و األرض ، وترك قرينة تدل عميو وىي تمتص متصّ و الجمد بالماء الذي ت  بو وىو الماء وشبّ 

  ، وىنا صورة جمالية قوية المعنى ، كما زادتو وضوحا المكنية  االستعارةعمى سبيل 
 وصّورت مشيد الّتضحية التي قّدميا الّشيداء فداءا ألرض فمسطين .

" استعارة مكنية حذف المشبو بو وىو  سوف يموتون عمى باب النيار9 "  63*البيت 
 المنزل ، وترك قرينة تدل عميو وىي الباب .

" استعارة مكنية حذف المشبو بو وىو  سفر الحضارة" ال حرف لي في 9  121*البيت 
المكنية ، وىنا يدل عمى  االستعارةالعرب وترك قرينة تدل عميو وىي الّسفر ، عمى سبيل 

 انعدام المبادرة العربية وليس ليا أي ردة فعل يستحق الذكر من أجل فمسطين .
شبو بو وىو اإلنسان " استعارة مكنية حذف الم يحمميا ظير اليزيمة9 "  124*البيت 

 واليزيمة .  االنكساروترك قرينة تدل عميو وىي الّظير ، وىنا داللة عمى 
و بو األسد وترك " استعارة مكنية حذف المشبّ  العصا تفترس القيتار9 "  131*البيت 

 والغرض من ذلك تصوير المعنى و المكنية . االستعارةقرينة تدل عميو تفترس عمى سبيل 
 رة جمالية .في صو  توضيحو
" استعارة مكنية حذف المشبو بو الشيء  نا بين السالسلبّ ح   " لم يتفتت9  7*البيت 

المادي وىو الصخر ، وترك الزمة من لوازمو وىي يتفّتت ، وىنا تجسيد المعنى وتقويتو . 
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فيو يتحّدث عن عدم االستسالم أمام العذاب ، وأن ىذا الحب الفمسطيني قوي ال يفتّتو 
  لعذاب .سالسل ا
 ة : الّتصريحيّ  ارةاالستع.2.2.4

و وىي " استعارة تصريحية حذف المشبّ  " ذلك الظل الذي يسقط من عينيك9  11*البيت 
 والغرض من ذلك تقوية المعنى وتجسيده . و بو وىو الظل .موع وصرح بالمشبّ الدّ 

االستعمار وصّرح و " استعارة تصريحية حذف المشبّ  آخر الميل الطويل9 "  11البيت *
يل ، والغرض من ذلك توضيح المعنى وتقديم الوجو االستعماري في شكل بالمشبو بو المّ 

 محسوس .

" استعارة تصريحية حذف المشبو فمسطين  ولكن الحبيب واقع في األسر9 "  21*البيت 
 اعر بالوطن .وجاء بالمشبو بو الحبيب ، واألثر األدبي إبراز مدى تعّمق الشّ 

و وىو " استعارة تصريحية حذف المشبّ  باهمس الج  ب بالش  عص  لكي ي  9 "  14 *البيت
صريحية ، وىنا داللة مس عمى سبيل االستعارة التّ و بو وىو الشّ العصابة وصرح بالمشبّ 

صورة جمالية زادت من قوة  االستعاريةعمى االستعداد لمحرب ، فأظير بيذه الصورة 
 المعنى . 

و الشجرة " استعارة تصريحية حذف المشبّ  ف من ذكراه عيداأنا أقط9 "  43*البيت 
وصرح بالمشبو بو الذكرى ، وفي ىذا البيت يدل بالقطف أي قطف ثمار الحرية التي 
يقطفيا الفمسطيني بعد تضحيات الشيداء وىي الحرية ، فتكون ذكرى ىذه الحرب عيدا 

 لمشاعر . 

" استعارة تصريحية حذف المشبو وىو  دمنما في جبيتي عشب النّ 9 "  72*البيت 
 وىو العشب ووجو الشبو وىو النمو األرض وصّرح بالمشبو بو 
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 شبيو 99ونعرف التّ يو ـــــــــــشبلتّ ا .1.3

 9 لغة  -أ

 (1).«متو بو ماثمة 9 يقال شّبيت ىذا بيذا تشبييا أي مثّ المُ  مثيل والتّ »وىو 

صورة تقوم عمى تمثيل شيء ) حسي أو مجّرد ( شيء آخر)حسي  »وىو 9 اصطالحا -ب
 (2).«أو مجرد( ، الشتراكيما في صفة حّسية أو مجّردة أو أكثر 

عد بو . ويُ شبيو ووجو الشّ و بو ، وأداة التّ و والمشبّ وأركانو األربعة ىي كالتالي 9 المشبّ 
يم ، وىو لون من ألوان شبيو من أقدم صور البيان ووسائل الخيال وأقربيا عمى الفالتّ 
ن األمر شاركة أمر األمر في المعنى  ، عاللة عمى مُ شبيو الدّ غيير األنيق ، ونقصد بالتّ التّ 

المشّبو بو ىما طرفا  األول وىو المشّبو ، واألمر الثاني وىو المشّبو بو ، والمشّبو و
شبيو وىو دل عمى التّ د من شيء يبو ، وال بُ شترك بينيما ىو وجو الشّ شبيو والمعنى المُ التّ 

 (3)شبيو .أداة التّ 

 ومن بين صور الّتشبيو التي وجدناىا في القصيدة نذكر ما يمي 9 -

يث شبو اإلنسان الذي يركض ، بالنير " تشبيو عادي ، ح " نركض كالّنير9  3*البيت 
 .في جريانو 

                                       
   1يوسف أبو العدوس 9 التشبيو واالستعارة ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، األردن ، ط (1) 

. 14، ص  1336   
. 14يوسف أبو العدوس9 التشبيو واالستعارة ، ص  ( 2(  

 1ط  ، لبنان،  بيروت ، ، البيان والبديع ، دار النيضة  العربية، نصر حالويينظر9 طالب محمد الزويبعي(2) 
.13-12ص  1885   
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" تشبيو عادي ىنا تشبيو الفمسطيني قبل  لم نكن قبل حزيران كأفراخ الحمام9 "  6*البيت 
عمى النفس  االعتمادنكبة حزيران باألفراخ الصغيرة ، وىنا داللة عمى عدم القدرة في 

 والضعف ، وىذا ما نفاه الشاعر . 

" تشبيو بميغ ، وحذفت فيو األداة ووجو الشبو ، وتأويميا  شيطان إلو9 "  12*البيت 
 .شيطان كاإللو 

" تشبيو بميغ حذفت األداة ، والبيت  صمت المقبرة ميرجانا وبساتين حياه9 "  31*البيت 
، فيو ُيشّبو المقبرة التي ُيدفن فييا الّشيداء يدل عمى جمالية الموت وىم الشيداء 

في ىذه طاىرة التي تفوح رائحتيا الّزكية وىنا تدل عمى أرواح  الّشيداء ال،  بالبساتين
 الّشعرية في القصيدة. البالغية من أجمل الّصورالمقبرة ، فكانت ىذه الصورة 

" تشبيو بميغ ، حذفت فيو األداة ، أن أجعل من أجعل من صوتي حصاة 9 "  76*البيت 
، فيو يشبو صوتو بالحصاة أو الحجارة ، وىنا داللة عمى الّتحدي صوتي كالحصاة 

  والمواجية بأغمى ما يممك .

 .ومن الصخر كالنغم  بميغ ، حذفت فيو األداة " تشبيو ومن الصخر نغم9 "  77*البيت 

 " تشبيو بميغ ، حذفت فيو األداة ، قمبي كالشجرة . قمبي شجرة9 "  138*البيت 

" تشبيو بميغ حذفت فيو األداة ، لغتي صوت  " لغتي صوت خرير الماء9  113*البيت 
 كخرير الماء . 

، وىنا يو األداة ووجو الشبو " ، تشبيو بميغ ، حذفت ف " بالدي ممحمة9  115*البيت 
ية فمسطين بأنيا ممحمة ، أي أنيا حكاية مميئة باألحداث ، وىي صورة فنّ  يصور الشاعر

  ة زادت القصيدة جماال ووضوحا .ابداعيّ 
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فيو  ، تشبيو بميغ حذفت فيو األداة  " صوتك الّميمة سكين وجرح وضماد" 9  14*البيت 
يشبو ليمة حزيران وكأنيا سكاكين غرست في ىذا الفمسطيني فزادتو جراحا وتوّجعا ، 

 فكانت ىذه الّصورة ليا معنى قوي ووقع انفعالي .

  اية :ـــــــــــــالكن .2.3

تقول كنيت بكذا أو كذا أي تكممت بما يستدل بو  »مصدر فعل كنيت أو كنوت  لغة : -أ
 (1).«عميو 

فالن طويل  »أريد بو الزم معناه ، مع جواز إرادة معناه حينئذ ، كقولك  فالكناية لفظ
الّنجاد أي طويل القامة ، وفالنة تؤوم الّضحى أي مرىفة مخدومة غير محتاجة إلى 

 (2).«الّسعي بنفسيا في إصالح الميمات 

  اصطالحا :-ب

 أنك لما كنيت عن المعنى زدت في ذاتو ، بل المعنى  أبمغ من التصريح ، »إن الكناية 

 (3).«إثباتو وجعمو أبمغ وأشد  تأنك زد

 فظير أنيا تو معو،عمى أنيا لفظ أريد بو الزم معناه مع جواز إراد »فيا آخرون ويعرّ      

فييا من الالزم وفي من  االنتقالتخالف المجاز من جية إرادة الزمة ، فرق بأن     
الكناية في نظر ىؤالء نوع من العدول  فق عمى أنّ وىي تعريفات كميا تتّ  .(4)«الممزوم

                                       
  بيروت ، منشورات محمد عمي ، الخطيب القزويني 9 التمخيص في عموم البالغة ، تج9عبد الحميد الينداوي(1) 

  . 82،ص 1886،  1ط لبنان، 

.  52ينظر 9 عبد القاىر الجرجاني 9 في عمم المعاني ،ص  (1)    
   .  171الخطيب القزويني 9 التمخيص في العموم البالغية ، ص  (2)
  .  171، ص المرجع نفسو (3)
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ص األدبي ، فكان ال بد من وجود و لتحقيق الفّنية في النّ والخروج من المألوف ، وىذا كمّ 
 انحرافات حتى تؤثر في المتمقي . 

 نجد 9 * يوميات جرح فمسطيني *ومن بين صور الكناية في قصيدة  -

ة تعمق الفمسطيني بوطنو " كناية عن شدّ  نحن في لحم بالدي وىي فينا9 "  5*البيت 

 وارتباطو بو .

 كنايو عن الّدم ، والموت والشيادة .   "لون شييد9 "  15*البيت 

 " كناية عن الحّرية . " شارع العودة9  12*البيت 

 نحطاط.  " كناية عن الضعف واال عصر الذبول9 "  13*البيت 

 " كناية عن شّدة المعاناة . ين وجرح وضمادسكّ 9 "  15*البيت 

 " كناية عن الّسمو . رأيت الّشرفات9 "  32*البيت 

 " كناية عن الثورة والمجازر الّدموية .  في دمي9 "  37*البيت 

 " كناية عن طول األلم .  " ترعرعت عمى الجرح9  86*البيت 

 ستبداد . " كناية عن الظمم واال رايتي سوداء9 "  131*البيت 

 " كناية عن الموت . الميناء تابوت9 "  132*البيت 

 ييد . " كناية عن لون دم الشّ  زىرتي حمراء9 "  136*البيت 
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ینّیة من خالل ــالفلسطفي إظهار القضّیة البحث المتواضع هذا  فيلقد حاولنا       

  لمحمود درویش ، معتمدین على المنهج األسلوبي " یومیات جرح فلسطیني "قصیدة 

 :  التالیةائج ـــــــــالّنت إلى في األخیرخلص لن

 ار، فكان األلم شدیدــــــا الّشاعـــــریمة  كما وصفهـــــكانت لیلة الج 1967أّن نكبة حزیران -

 .ین واألمة العربّیة ـــــــ، على فلسط ایتـــــموالوجع مُ 

  جمالیة مثیرة دث المؤلم بُلغٍة شعرّیة ــــــــاغة هذا الحــــــــفي صی متفردا كان أسلوب الشاعر-

ویلة من ــلُمدة ط هاایشنا معـــــــتعفیدة نصا منسجما ـــــــــانت القصـــفكلّقي ،ــیرها للُمتـــوصل تأث

 .ات ـــــــــلمستویلا ـــــخالل دراستن

وكانت  ، اطفي لحقیقة هذه الّنكبة المؤلمةـیر عـــــارة عن تفجـــــیدة كانت عبـــــهذه القص-

 .ةـــالُمبدعالفّنیة  تهشخصیّ لفكانت انعكاسا وعاطفته، الشاعر تجسیدا لصدق تجربة 

لقد كانت الّدراسة الّصوتّیة في القصیدة ، بمثابة الكشف عن الجمالیات والّنغمات -

اعر في تعایشه مع الموسیقّیة وتكرارها في األبیات ، وارتباطها بالمضمون الوجداني للشّ 

 .هذه الّنكبة 

حالة ران، وترجم ـــــللّتعبیر عن مضمونه الوجداني  وعن نكبة حزی وّظف الّشاعر الّتكرار-

 .بة ــمتنّفسا للوجع الفلسطیني جّراء الّنكمنه ظطربة ، فجعل الشاعر الحزینة و المُ 

  لهذه الّنكبةالموقف المؤلم والمفجع  كان تعبیرا عن في القصیدةال ــــــــاألفعزمن تنوع  -

هداء والمقاومین الفلسطینّیین وأحیانا یعبر عن األمل في تضحیات الشّ  یصف أحیانافهو 

 .اضر والمستقبل ـــــالح

م ــتلقي ، وجاء هذا الّتقدییر في المُ ـــــیر في القصیدة ، كان یهدف للتأثـــــــالتقدیم و التأخ-

 .ات متنوعة ، بتنوع الجمل الّشعریة في القصیدة ـــــانزّیاحوالتّأخیر على شكل 

ام ونهي وأمر ونداء ـــــــــ، وتعددها من استفهفي القصیدةنشائیة یب االــــــاألسال تتنوع-

 .ب ــــــوتعجّ 
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ات في ـــــــــالغیة ، وثرّیة بالّرموز ، من خالل األبیـیدة غنّیة جدا بالّصور البـــــــكانت القص-

اعر  ـــــــــــــــــیدة عن عیني الشّ ـــــــیني ، البعــــــــزن  والوجع الفلسطــــــعن الحرب والح المعبرة

 . لكنها جزء ال یتجّزأ من قلبه 

في خاتمة هذه الّدراسة ، آمل أن من استخراجها  ات التي تمّكنناــــكانت هذه أهم المالحظ-

                   الة ــــــــــأن الحمدهللا رب العالمین والصَّ  ا، وآخر دعوای دناـــــــــفي قص نكون قد وّفقنا

 .ین ــــــــــــــــــالم على أشرف المرسلــــــــــوالسّ 



 

 مـلـــــــحــــق 
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 اعر الشّ : لـ » رح فلسطیني لفدوى طوقانیومیات جُ  قصیدة «      

      محمود درویش                                                

  -1- 
 نحن في حّل من التذكار

 فالكرمل فینا
 و على أهدابنا عشب الجلیل

 هر إلیها،لیتنا نركض كالنّ : ال تقولي
 !ال تقولي
 !و هي فینا.. لحم بالدي نحن في

-2- 
 الحمام خلم نكن قبل حزیران كأفرا

 ولذا، لم یتفّتت حبنا بین السالسل
 نحن یا أختاه، من عشرین عام

 نحن ال نكتب أشعارا،
 و لكنا نقاتل

-3- 
 ذلك الظل الذي یسقط في عینیك

 شیطان إله
 جاء من شهر حزیران

 بالشمس الجباه یعصبلكي 
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 شهیدإنه لون 
 إنه طعم صالة

 إنه یقتل أو یحیي
 !آه!و في الحالین

-4- 
 أّول اللیل على عینیك ،كان

 في فؤادي، قطرة من آخر اللیل الطویل
 و الذي یجمعنا، الساعة، في هذا المكان

 شارع العودة
 .من عصر الذبول

-5- 
 صوتك اللیلة،

 سكین وجرح و ضماد
 و نعاس جاء من صمت الضحایا

 أین أهلي؟
 خرجوا من خیمة المنفى، و عادوا

 !مرة أخرى سبایا
-6- 

 كلمات الحب لم تصدأ،و لكن الحبیب
 یا حبي الذي حملني_ واقع في األسر

 شرفات خلعتها الریح
 أعتاب بیوت

 .وذنوب
 لم یسع قلبي سوى عینیك

 في یوم من األیام
 !و اآلن اغتنى بالوطن
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 یجعل صوت القّبرةو عرفنا ما الذي 

 خنجرا یلمع في وجه الغزاة
 و عرفنا ما الذي یجعل صمت المقبرة

 !و بساتین حیاة.. مهرجانا
-8- 

 عندما كنت تغنین رأیت الشرفات
 تهجر الجدران

 و الساحة تمتد إلى خصر الجبل
 لم نكن نسمع موسیقى

 و ال نبصر لون الكلمات
 كان في الغرفة ملیون بطل

-9- 
 في دمي من وجهه صیف

 و نبض مستعار
 عدت خجالن إلى البیت

 على جرحي شهیدا فقد خرَّ 
 كان مأوى لیلة المیالد

 كان االنتظار
 و أنا أقطف من ذكراه عیدا

-10- 
 الندى و النار عیناه

 ىددت اقترابا منه غنّ ز إذا ا
 رت على ساعده لحظة صمت و صالةو تبخّ 
 كما شئت شهیدا ةآه سمی

 غادر الكوخ فتى
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 ثم أتى لما أتى
 وجه إله
-11- 

 هذه األرض التي تمتص جلد الشهداء
 تعد الصیف بقمح و كواكب

 فاعبدیها
 نحن في أحشائها ملح و ماء

 رح یحاربو على أحضانها جُ 
-12- 

 دمعتي في الحلق یا أخت
 و في عّیني نار

 و تحررت من الشكوى على باب الخلیفة
 ماتوا كل من

 و من سوف یموتون على باب النهار
 ! قذیفة.. عانقوني، صنعوا مني

-13- 
 .منزل األحباب مهجور

 و یافا ترجمت حتى النخاع
 و التي تبحث عني

 لم تجد مني سوى جبهتها
 أتركي لي كل هذا الموت، یا أخت

 هذا الضیاعلي كل أتركي 
 فأنا أضفره نجما على نكبتها

-14- 
 یا جرحي المكابر آه

 وطني لیس حقیبه



 

-99- 
 

 و أنا لست مسافر
 إنني العاشق ،و األرض حبیبه

-15- 
 !و إذا استرسلت في الذكرى
 نما في جبهتي عشب الندم
 و تحسرت على شيء بعید

 و إذا استسلمت للشوق،
 تبنیت أساطیر العبید

 و أنا آثرت أن أجعل من صوتي حصاه
 ! و من الصخر نغم

-16- 
 .جبهتي ال تحمل الظل

 و ظلي ال أراه
 و أنا أبصق في الجرح الذي

 ! ال یشعل اللیل جباه
 خبئي الدمعه للعید

 فلن نبكي سوى من فرح
 و لنسم الموت في الساحة

 !و حیاه.. عرسا
-17- 

 و ترعرعت على الجرح، و ما قلت ألمي
 ما الذي یجعلها في اللیل خیمه

 أنا ما ضّیعت ینبوعي و عنواني و اسمي
 و لذا أبصرت في أسمالها

 !ملیون نجمه
-18- 
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 رایتي سوداء،
 و المیناء تابوت
 و ظهري قنطرة

 یا خریف العالم المنهار فینا
 یا ربیع العالم المولود فینا

 زهرتي حمراء
 و المیناء مفتوح،

 !و قلبي شجرة
-19- 

 لغتي صوت خریر الماء
 في نهر الزوابع

 و مرایا الشمس و الحنطة
 في ساحة حرب

 ربما أخطأت في التعبیر أحیانا
 رائع_ ال أخجل_ و لكن كنت

 !عندما استبدلت بالقاموس قلبي
-20- 

 كان ال بد من األعداء
 ! كي نعرف أنا توأمان
 كان ال بد من الریح

 ! لكي نسكن جذع السندیان
 أن السید المصلوب لم یكبر على عرش الصلیب و لو

 .جبان.. ظل طفال ضائع الجرح
-21- 

 لك عندي كلمه
 لم أقلها بعد،
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.  362-356الدیوان ، ص : محمود درویش  ) 1)  

 فالظل على الشرفة یحتل القمر
 و بالدي ملحمة
 !صرت وتر.. كنت فیها عازفا

-22- 
 عالم اآلثار مشغول بتحلیل الحجارة

 إنه یبحث عن عینیه في ردم األساطیر
 : لكي یثبت أني

 عابر في الدرب ال عینین لي
 !ال حرف في سفر الحضارة

 على مهلي. و أنا أزرع أشجاري
 !و عن حبي أغني

-23- 
 یحملها ظهر الهزیمة.. غیمة الصیف التي

 عّلقت نسل السالطین
 على حبل السراب

 و أنا المقتول و المولود في لیل الجریمة
 !بالتراب.. ها أنا ازددت التصاقا

-24- 
 آن لي أن أبدل اللفظة بالفعل و آن

 لي أن أثبت حبي للثرى و القبرة
 فالعصا تفترس القیثار في هذا الزمان

 ر في المرآهفو أنا أص
 )1( مذ الحت ورائي شجره
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 :قائمة المصادر والمراجع العربیة . أوال

ـــــ  .1 ـــــة النهضـــــة المصـــــریة ، ،ایبأحمـــــد الّش  6القـــــاهرة ،مصـــــر،ط  األســـــلوب ، مكتب

،1969.  

والدراســات  االســتعاري، التفكیــر  ســعید ســلیمان حمــودة ،أحمــد حســین صــبري .2

 . 2002ط ،  البالغیة  دار المعرفة الجامعیة ، د

محمـــد أمـــین الكیالنـــي ، بـــدر شـــاكر الســـیاب ، دراســـة أســـلوبیة لشـــعره   –إیمـــان  .3

 .ت  ، د 1دار وائل للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن ، ط

ـــالأیـــوب جـــرجیس  .4 ـــد العربـــي المعاصـــر، عـــالم الكتـــب ، ةعطّی األســـلوبیة فـــي النق

 . 2011،  1طاألردن،  ، والتوزیع، اربد للنشر الحدیث

   بیـروت ، مركـز اإلیمـان القـومي، اشـي عیّ  رمنـذ،تر، األسـلوبیة ، بیـار جیـرو .5

 . ت د،  ط د  لبنان

    شـــعبة األلوكـــة الجدیـــد و الحصـــري،  اتجاهـــات األســـلوبیة،  جمیـــل حمـــداوي .6

 . 2015،  1ط،  المغرب الناظور

  مـــنهج البلغـــاء وســـراج األدبـــاء ، دار الغـــرب اإلســـالمي  ، حـــازم القرطـــاجّني .7

 . 1981،  2ط لبنان ، بیروت 

دراســـات بالغیـــة وأســـلوبیة، دار دجلـــة ناشـــرون ، حســـن منـــدیل حســـن العكیلـــي  .8

 .2014، 1وموزعون عمان، األردن، ط

حسن ناظم، البنى األسلوبیة دراسة في أنشودة المطر للسیاب ، بغداد ، العـراق   .9

1995 . 

 المشـّوق فـي األدب والّنصـوص والمطالعـة الموّجهـة  ،ین شـلوف وآخـرون حسـ .10

     یوان الوطني للمطبوعـات المدرسـیة للسنة األولى ثانوي ، جذع مشترك آداب، الدّ 

 . 2014-2013، ط   د 
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 عبــد الحمیــد الهنــداوي :لخــیص فــي علــوم البالغــة ، تــجالتّ  ،خطیــب القزوینــي ال .11

 .1997،  1، ط لبنان ، بیروت ، منشورات محمد علي

   ، عــالم الكتــب الحــدیث للنشــر والتوزیــع مــة فــي األســلوبیة، مقدّ  رابــح بــن خویــة .12

 . 2013، 1، ط األردن  إربد

، مدیریـــة الّنشـــر، جامعـــة بـــاجي  ات وتحلیـــل الخطـــاباألســـلوبیّ ،  رابـــح بوحـــوش .13

 . ت د ،   ط د ، الجزائر،  مختار عنابة

   لعلــــوم ناشــــروناألســــلوبیة بوصــــفها منــــاهج، الــــدار العربیــــة ل ،  رحمــــن غركــــان .14

 .2014 ، 1بیروت لبنان، ط

 . 1981،  6شوقي ضیف ، في الّنقد األدبي ، دار المعارف ، مصر ، ط  .15

ـــان، د ط  ،صـــالح فضـــل .16 ـــا الشـــرق، بیـــروت، لبن ـــد المعاصـــر، إفریقی ـــاهج النق   من

2002 .  

  ةــــالبیان والبدیع ، دار النهضـة العربی ، طالب محمد الزویبعي ، نصر حالوي  .17

 . 1996،  1بیروت ، لبنان ، ط 

تركیــــب الجملــــة اإلنشــــائیة فــــي غریــــب الحــــدیث، عــــالم الكتــــب   ،عــــاطف فضــــل .18

 . 2004،  1إربد ، األردن ، ط ،  للنشر والتوزیع 

  األســــلوبیة واألســـلوب ، الــــدار العربیـــة للكتــــاب ، تــــونس  ،عبـــد الّســــالم المســـّدي .19

 . 1982 ،  2ط

ـــة  .20 ـــان ، دار النهضـــة العربی ـــم البی عبـــد العزیـــز عتیـــق ، فـــي البالغـــة العربیـــة عل

 .تدط ، د ،للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان 

األسلوبیة وثالثیـة الـدوائر البالغیـة، دار صـفاء النشـر  ، عبد القادر عبد الجلیل .21

 .2002و التوزیع، عمان، األردن، 

أســــرار البالغــــة ، محمــــد عبــــد المــــنعم خفــــاجي ، دار  ،عبـــد القــــاهر الجرجــــاني  .22

 . 1991،  1الجیل  بیروت ، لبنان ، ط 
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ـــــم المعـــــاني ، دار المعرفـــــة  ،عبـــــد القـــــاهر الجرجـــــاني .23   دالئـــــل اإلعجـــــاز فـــــي عل

 . 2001،  3بیروت  لبنان ، ط 

اإلحاطـــة فـــي علـــوم البالغـــة ، دیـــوان  ،زبیـــر الـــّدراقي  -عبـــد اللطیـــف شـــریفي  .24

 . 2004المطبوعات الجامعیة ،دط ، 

 ، دار الّشــروق للّنشــر والّتوزیــع ةاألصــالة والحداثــ العروضــیین ، عبــداهللا الجــواد .25

 .2002 ،ط د

   ، الـــّدلیل إلـــى البالغـــة وعـــروض الخلیــــل حســـن نورالــــّدین ، علـــي جمیـــل ســـلوم .26

 . 1999،  1ط،  لبنان ، بیروت ، دار العلوم العربّیة

المؤسسـة الجامعـة ، األسلوبیة فـي النقـد العربـي الحـدیث ،  بدري الحربي نفرحا .27

 . 2001،  1،  ط ،  لبنان ، بیروت للدراسات والنشر و التوزیع

،عمــان  كــرار فــي شــعر محمــود درویــش ، دار الفــارسفهــد ناصــر عاشــور ، التّ  .28

 .2004،  1ط  األردن 

محّمــد عبــد المــنعم خّفــاجي ، دار الكتــب :  حقدامــة بــن جعفــر ، نقــد الّشــعر ، تــ .29

 .العلمیة  بیروت ، لبنان 

عــــالم الكتــــب ،  الّسمــــــات األســــلوبیة فــــي الخطــــاب الشــــعري ، مّحمــــد بــــن یحــــي .30

 .2011،  1ط إربد األردن ،   الحدیث

، منشــورات دار الثقافــة ، دمشــق ، ســوریا   ، األســلوبیة منهجــا نقــدیا محمــد عــزام .31

 . 1980 ،1ط 

و  یس للكتبدار ریاض الرّ  ، 1الّدیوان لألعمال األولى ،   درویشمحمود   .32
  .2005، 1، بیروت ، لبنان ، طالّنشر
  التقــــدیم والتــــأخیر ومباحــــث التركیــــب بــــین البالغــــة واألســــلوبیة  ،مختــــار عطیــــة  .33

 .ت دار الوفاء للطباعة والنشر ،االسكندریة ، مصر، د
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، منشـــــأة  لغـــــة الّشـــــعر الحـــــدیثالبنیـــــات األســـــلوبیة فـــــي  ، عدنيمصـــــطفى الّســـــ .34

 .، د ت  المعارف اإلسكندریة ، د ط

عبــــداهللا  ، حة ، تــــمصــــطفى صــــادق الّرافعــــي ، إعجــــاز القــــرآن والبالغــــة الّنبویــــ .35

 .1961مكتبة اإلیمان ، د ط ،  المنشاوي

وتحلیـل الخطـاب ، مركـز اإلنمـاء الحضـاري ، حلـب  األسـلوبیة، عیاشـي  منـذر .36

 . 2002،  1ط ،، سوریا 

 دمشـق، منشـورات  اتحـاد كتـاب عـرب ، مقاالت في األسـلوبیة ، منذر عیاشي  .37

 .1990 ،ط د،سوریا 

ــــدي للّنشــــر  تجلیاتهــــاربابعــــة ، األســــلوبیة مفاهیمهــــا و ســــامح موســــى  .38 ، دار الكن

 .2001،  1والّتوزیع ، اربد ، األردن ، ط 

للنشـر  ، دار الكنديقراءات أسلوبیة في الّشعر الجاهلي  ، ةعبموسى سامح ربا .39

 .2003،  1ط ، األردن ،  عّمان،   والتوزیع

  تأصـــیل األســـلوبیة فـــي المـــوروث الّنقـــدي والبالغـــي ، عـــودةد محمـــمـــیس خلیـــل  .40

 . 2011، 1، ط األردن عمان ، ، للنشر والتوزیع الزمان دار جلیس

كــــرار فــــي شــــعر محمــــود درویــــش ، دار الفــــارس ، عمــــان  ناصــــر عاشــــور ، التّ  .41

 .2004 ، 1ط   األردن 

ــــّدین الّســــد  .42 دراســــة فــــي الّنقــــد العربــــي ،  األســــلوبیة و تحلیــــل الخطــــاب، نــــور ال

   1، ج 1 ط،  الجزائـــر،  بوزریعـــة ، دار هومـــة للّطباعـــة و الّنشـــر و الّتوزیـــع، الحـــدیث

2010 . 

، دار المســیرة للنشــر والتوزیــع والطباعــة ، ط األســلوبیة  : یوســف أبــو العــدوس  .43

 . 2007عمان ، األردن ، ،  1

البالغــــة واألســــلوبیة، األهلیــــة للنشــــر والتوزیــــع، عمــــان  ، یوســــف ابــــو العــــّدوس .44

 .1999، 1ط  األردن
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، دار المســــــیرة للنشــــــر والتوزیــــــع  شــــــبیه واالســــــتعارةالتّ  ،یوســــــف أبــــــو العــــــدوس  .45

  . 2007،  1عمان ، األردن ، ط  والطباعة 

و  ، دار المســــیرة للنشــــر مــــدخل إلــــى البالغــــة العربیــــة ، یوســــف أبــــو العــــّدوس .46

 .2007، 1ط، ، األردن  ، عمان التوزیع و الطباعة

 :المصادر والمراجع المترجمة .ثانیا

خالد محمود جمعة، دار  ،س، نحو نظریة أسلوبیة لسانیة ، تریفیلي ساندر  .47
 .2003،  1الفكر دمشق، سوریا، ط

   محمد العمري ، إفریقیا الشرق ،البالغة واألسلوبیة ، تر ،بلیت  شهنری .48
 . 1999، )د ط (الدار البیضاء ، المغرب ، 

 :  المعاجم.ثالثا
 1989براهیم مصطفى وآخرون ، معجم الوسیط ، دار العودة ، تركیا ، إ   .49
، لسان العرب ، دار صادر للطباعة  أبو فضل جمال الدین  ابن منظور .50

 .  1ج  ،د ت ،   دط والنشر ، بیروت ، لبنان 
 :المجالت .رابعا
،  71أحمد مختار عمر ، علم الّداللة ، مجلة اللغة العربیة ، مصر ، ع  .51

1992 
،  1العدد  ،مجلة فصول ، األسلوبیة ، المجلد الخامس ،  محمد الهادي طرابلسي   .52

.لمصریة العامة للكتاب ، القاهرة الهیئات ا ،  1984 دیسمبر،–نوفمبر -أكتوبر   
والدراسات اإلنسانیة ، جامعة محمد الصدیق بن یحي مومني بوزید ، مجلة البحوث  .53

. 2014 ،  9العدد    ، جیجل ، الجزائر  
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 :ملخص 

تعّد األسلوبیة منهجا نقدیا یرتكز على عدة آلیات بغیة تحلیل الخطاب الشعري، وٕابراز 

تعریف األسلوبیة وعالقتها بالنقد ته، وقد سعینا في هذا البحث إلى فنیاته وتوضیح دالال

لمحمود " یومیات جرح فلسطیني " ومدى تجسید هذه الظاهرة األسلوبیة في قصیدة 

التي جعلت من ) التركیبي والنحوي ، والداللي  ،الصوتي( من حیث مستویاتها  ،درویش

 .القصیدة لوحة فنیة ابداعیة ، وكانت دراستنا للقصیدة وفق المنهج األسلوبي 

RéSUMé.    

La stylistique est considérée comme une méthode critique porte 

sur phusiens techniques en vue d’analyser, esthétiques et hétique 

et éclairair sa sémantique . 

On a parlé dans cette recherche du concept de stylistique et sa 

relation avec la critique , dans le poème «  yawmiat jerh felistini » 

de mahmoud dorouiche dans ses mieans ( son , composition  

grammaire et sémantique) qui ont rendu le poème un tableau 

artistique. 
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