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ّن اإلنسان كائن يربّر وجوده  بوجود مشاعره وأحاسيسه، فالكلمة الّشعرية الرّاقية ملجأٌ آمن إ      

يقف يف منأى عن الّتغريات  سلطة املاديّة، والّشعر الالّرر من من كل أشكال العبودية، وحت

اة  ويربّر فيعكس احلي ،ليتشّكل يف ثوبه اجلديد ،كثري من التعقيداليت يشو�ا   ،والظروف احمليطة

وجود اإلنسان، فهو فسحة لذلك االغرتاب الّروحي واملعاناة الّدائمة دوام  ،حقيقة اإلنسان وجوهره

اّليت ال تلغي مبدأ الّتطور والّتجدد  ،الكلمة الرّاقيةكثري من الّشعراء الّنزوح إىل وهذا ما فرض على  

  ".اإلنسان كائن اجتماعّي بطبعه"مادام 

لذا فاالرتقاء لصيق بالنص  ،وفكرهاإلنسان حياة إّن مبدأ الّتطور حقيقة حتمية تالزم        

على ما  أشواطا كثرية ليتشّكل الشعر قطع لذلك فقد وهو محولة ثقافية فكرية، السيما الشعري ،

هو عليه اليوم، حيث مّس الّتغيري جوانب خمتلفة يف بناء القصيدة العربية شكال ومضمونا، وهو ما 

  .ما فيه من روح األصالة والّرتاث جعلها ال تلتزم ذلك الّنسق القدمي رغم

 على شّىت مناحي ، فيفقد تأثريه ودوره وحّىت ال يّتهم الّشعر باجلمود والعزلة واالغرتاب      

 ّشعري، حاول فيها حداثية يف بناء الّنص ال احلياة، وهو ما جعل الشاعر املعاصر يركض  وراء جتربة

األوفر  للغة تنصهر يف عامل  رَ يعكس رؤيته الّشعرية برباعة تتناسب وروح العصر، ومينح القدْ  أنْ 

قوالب الّنص عر كليا من  يفرض نفسه على الّشاعر، وهذا ال يعين مطلقا أن يتنصََّل الّشا

وإمنّا هي مراوغة الكلمة الّشعرية ليتجّلى الّنص  مبضمون جديد، ورمبا مظهرا جديدا القدمي،

أيضا،كما هو احلال عند شاعرنا يف الّنص اّلذي حنن بصدد دراسته ،حيث اّختذ من الّتجربة 

صوص الّشعرية من النّ  اكثري رغم أّن  ،املعاصرة حّس  الّصوفية رؤية جديدة يتجلى فيها الّشعرية

ّص تعسر اإلمساك بالّداللة اخلفّية لنحافظت على الّشكل العمودي للنص، فجعلت القارئ يس

  .مفعم بالتجريد واإلحياءات

اّليت خيتّص �ا الّنّص املعاصر، وما  املعىن املخبوء والداللة العميقة الكشف عنإّن حماولة       

بداعية وغريها من اخلصائص اإل ،واختالف يف اإليقاعيستفزُّ املتلقِّي من مجاليات يف الّتصوير 

باعتباره  "ياسني بن عبيد"اعر لشّ  ،ا يقع على النص الشعريهي اليت جعلت اختيارن اجلمالية،



ــــــةمقدم  
 

 ب 
 

بناء القصيدة في "فجاءت دراستنا موسومة بـــــ ،يف اجلزائر واحدا من رواد التجربة الشعرية املعاصرة

  :يةبغية اإلجابة على اإلشكالية اآلت، وذلك ياسين بن عبيدلـ "ديوان غنائية آخر التيه

عري صوير الشّ أبرز عناصر التّ  غوية وأثرها الجمالي؟ وماية اللّ صّ مات النّ المقوّ  ما أهمُّ 

   اللية؟أبعادها الجمالية والدّ  واإليقاعي؟ و ما

ولإلجابة عن هذا الطّرح ارتأينا الّسري وفق خطة نرى أّ�ا  تتناسُب وموضوع البحث جاءت      

مقسمة إىل فصلني ،فأما الفصل األول فتناولنا فيه بنية الّلغة ،وتضمن مفهوم البنية واإلنشاء 

مثّ  ،يف الّنص الّشعريوآثارها البالغية واجلمالية والّداللية  ،وظاهرة الّتقدمي والّتأخري واحلذف ،واخلرب

  .الّلغة الّصوفية اّليت أكسبت الّنّص خصوصية الّرؤية الّشعرية

بنية الّصورة والبنية اإليقاعّية، فأما بنية الّصورة : وجاء الفصل الثاين متضّمنا مبحثني رئيسني مها    

رة واملفارقة والّرمز فشملت أهم مرتكزات الّتصوير ا�ازي الّشعري الوارد يف الّديوان، وهي االستعا

وآثارها البالغية واجلمالية، ملا متنحه هذه الّظواهر من ربط بني الوعي واالنفعال، وبني الّشعور 

البنية العروضية من حيث البحور املهيمنة : واإلدراك، وأما البنية اإليقاعّية فتطرقنا هلا من زاويتني مها

ومن مثَّة ربط هذه الّظواهر  والقافية وأنواعها والّتدوير،وعالقتها بالبنية الّداخلية للّنّص الّشعري، 

بدالالت الّنّص وانفعاالت املبدع، كو�ا مل تعد تقتصر على الّتشكيل اإليقاعي اخلارجي يف منظور 

الّنقد املعاصر، وإمنا هي مرتبطة بداللة الّنّص العميقة، وكذلك بنية اإليقاع البصرية اّليت متخضت 

تعكس الكثري من رؤية املبدع  ديد من املعارف األخرى ،حيثاألدب على العمن جراء انفتاح 

  .وتتواشج مع دالالت الّنّص املختلفة

وللكشف عن هذه الّرؤية الّشعرية من منظور حداثي اعتمدنا املنهج الفّين االستقرائي،اّلذي      

ومل مينع هذا  الّشعري، يتناسب مع البحث اجلمايل ،ومينح القارئ رؤية أمشل حول مضمون الّنصّ 

  .من االستنجاد ببعض املناهج األخرى ،كاملنهج الوصفي
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فأما  ،وكعادة كل حبث البد أْن يستمّد منطلقاته من مراجع ودراسات سابقة تعّضده وتّوّجهه    

كتاب الصورة واإليقاع يف شعر بلند احليدري، حملمد ابراهيم عوض،ومعجم : هااملراجع نذكر من

وكتاب القصيدة العربية احلديثة ـــ حساسية االنبثاقة الشعرية  ،حلسن الشرقاويلفاظ الصوفية أ

استدعاء "كما اعتمدنا على كتاب األوىل،جيل الرواد والستينات ــــ حملمد صابر عبيد،  

داللة اإليقاع وإيقاع "كتابلعلي زايد عشري، و "العريب املعاصرعر االّشخصيات الّرتاثية يف الشّ 

مذكرة ماجستري : وأما الدراسات فمنها ملوفق قاسم اخلاتوين،"الداللة يف اخلطاب الّشعري احلديث

، وأطروحة بلعرييب العايب:لــ" مجاليات املكونات الشعرية يف شعر ياسني بن عبيد"بــ موسومة

صبرية :لــــ"وما بعدهابنية اإليقاع يف الشعر اجلزائري املعاصر ــــ فرتة التسعينات "دكتوراه موسومة بــــ

أخرى ال يسع املقام لذكرها، كان هلا فضل كبري يف حتديد مسار  ودراسات ومراجع  قاسي،

  .الّتحليل واملعاجلة للّنص الّشعري

هي طبيعة الّنص الّشعري الّصويف اّلذي  ،ذكرهامن وإْن كان هناك بعض الّصعوبات اّليت البد     

املفهومي اّلذي يرفض  اّليت تتمّيز حبقلها ،صوصية الّتجربة الّصوفية، وخثري من الّتجريد يّتسم بالك

يعجز عن املتلّقي  حىت الّتماهي يف الغيبيات، مما جيعل ويغوص يف جوهر الّروحسلطة العقل، 

وتكسر أفق توقع القارئ  ،حصر جمال إدراكها ، وبذلك تتنوع وتنفتح الّداللة، وتتخّطى املألوف

  .مرّة تلو األخرى

وال يفوتنا قبل اخلتام أْن حنمد اهللا ونثين عليه ثناًء يليق جبالله، على توفيقه وفضله يف كل      

 وخنص األستاذة املشرفة ،زر اليسريّمث الّشكر لكّل من أسهم يف إمتام هذا البحث ولو بالنّ  شيء،

مّنا شكرا ال تسعه  اّليت مل تقّصر ومل تبخل جبهدها وسهرها يف تقوميه ونصحنا، فلها "نوال أقطي"

 .همومل يشكر اهللا من مل يشكر الّناس،وحّىت ال نبخَس الّناس أشياء هذه الكلمات القليلة،
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  : مفهوم البنية/1

يان وبـََىن على أهله بـََىن ُفالٌن بيتا من البُن«) بنا(ح للجوهري يف مادة ورد يف الصحا  :لغة/1/1

، من الِبَىن  م مقصورٌ والِبَىن بالضّ ، والُبنياُن احلائط مبعىن،أي زفها ، وابـْتَـَىن دارًا، و بـََىن  بناًء فيهما

أي جعلته يـَْبِين  ،االنً ، وابـْتَـنَـْيُت فُ رةط، أي الفِ ةِ يَ صحيح الِبنْـ  نٌ الَ وٌر وفُ صُ قْ وبِْنيٌة وِبًىن ِبَكْسر الَباء مَ 

كذا فبناء وإقامة الشيء ،وه التشييد، وهو لتعريف الوارد فالبنية من البناء، ومن خالل ا)1(»بيًتا

ضمُّ عناصره وتآلُفها كما يتآلف ويشيد البناء بأدوات املبدع اللغوية النص لدى املبدع يعين 

  .والبالغية وغريها

احلديث عن مفهوم البنية واسع ومتشعب وله ارتباطات خمتلفة يف كثري من  إنّ  :اصطالحا /1/2

استعمل لفظ بنية ملدة طويلة  لقد«: لعلمية ،حيث يقول مؤيد عباس حسنيامليادين وا�االت ا

الذي  األصلامليدان املعماري هو  واختذ معاين شىت قبل أن تعطيه البنيوية معناه االصطالحي ،إنّ 

ة اليت شيد عليها بناء معني ، وعليه فالبنيوية معجميا ذا اللفظ ، فقد كان يعين الكيفيجاء منه ه

ومن خالل هذا التعريف  ؛)2(»الذي يعين البناء أو التشييد  streersمشتقة من النص الالتيين 

، هيم اللغوية اليت أوردناها مسبقاوالنقد من حيث املفهوم غري بعيدة  عن  املفا األدبالبنية يف  فإنّ 

جمموعة العالقات الداخلية الثابتة اليت يتميز �ا بناء شيء معني حبيث تكون «والبنية عموما تعين 

 إال، وعليه ال يتخذ أي عنصر من عناصر البنية معناه نطقية للكل على األجزاءأسبقية م هناك

نسج املنهج البنيوي أسسه يف ا التصور وعلى ضوء هذ ،)3(»بالوضع الذي حيتله داخل ا�موعة

نية ،ألننا ال أن هذا ال يعنينا كثريا إال من حيث احلديث عن مفهوم الب إالونقده ،  األدبدراسة 

مجاليات النص الشعري حبسب ما تقتضيه  استجالءنا هو حماولة بل كل ما يهمّ  ،هج بعينهنتقيد مبن

                                     
 ،)بنا( ، مادة ،لبنان ار العلم للماليين ، بيروت د،أحمد عبد الغفور  حقيقإسماعيل بن حماد الجوهري ،تاج اللغة وصحاح العربية ،ت )1( 

  . 2286،ص 1990، 4، ،ط6مجلد 
  .29، ص 2010،  1مؤيد عباس حسين ، البنيوية ، دار رند للنشر و التوزيع ، دمشق ، ط  )2(
  30المرجع نفسه ، ص  )3(
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نا بصدد إبراز املكونات ، ألن"نية ب"، وهلذا جاءت فصول البحث الثالثة موسومة مبصطلحالدراسة

وقع  اللغة والصور واإليقاع ،ولذلك ألساسية اليت يقوم عليها النص على مستوىوالعناصر ا

من  ،سنربز ضمنها أهم اخلصائص اللغويةواليت  ،"بنية اللغة"ـــ ى تسمية الفصل األول باختيارنا عل

والبالغي وأثرها الداليل  ،والرتاكيب واملعجم الشعري ،حيث األساليب املهيمنة على بنية النص

حتتها  درجتنىل مباحث مقسما إ )بنية اللغة( األولفجاء الفصل  ،واجلمايل يف تكوين النص

  .سنعرض هلا تفصيال حسب ما تقتضيه الدراسة، و مطالب
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  : اإلنشاء/2

هو ما ال «اء ، واإلنشاء يف أبسط تعريفاته الكالم يف اللغة العربية إما خرب وإما إنش إنّ      

، لعدم حتقق مدلوله نه صادق أو كاذب، وال يصح أن يقال لقائله ألذاتهحيتمل الصدق والكذب 

الل عدم قبول فاإلنشاء أسلوب يف الكالم يعرف من خ ،)1(»فه على النطق بهيف اخلارج وتوق

غراض املتكلم غىن  عنه لتوقف كثري من أ وهو قرين اخلرب ال ،عكسه واحلكم عليه بالصدق أ

  .، واإلنشاء على قسمني طليب و آخر غري طليب عليه

   :اإلنشاء الطلبي/2/1

خاطبني يف الكالم إال من خالل اإلنشاء الطليبتتحقق كثري من  ال     
ُ
والسيما يف  ،أغراض امل

حتصيل  المتناعيستدعي مطلوبا حاصال وقت الطلب ، ما«ليب الشعر، واإلنشاء الطليب هو أسا

، فكل )2(»حضيضوالنهي واالستفهام والتمين والّرتجي والنداء والتّ  األمرويشمل مجلة  ،احلاصل

ىل ، وسنتطرق إاإال من خالل الطلب وهلذا مسي طلبي التعريف ال تتحقق يف الواردةهذه الضروب 

  :برز ضروبه الواردة يف النص وهي أاإلنشاء الطليب حبسب 

   :االستفهام/2/1/1

كن معلوما بوساطة أداة من طلب الفهم ،أي طلب العلم بشيء مل ي«ويعرف االستفهام بأنه     

  ":آخر التيه"،ومنثل لالستفهام بقول الشاعر يف قصيدة  )3(»اخل...ومن  ،وهل ،أدواته،وهي اهلمزة

  )4(لى نجمي سكرت به          أم كان بينكما عهد ومنـــــــــــــــــــــــــــــتظر كيف اهتديتي إ

                                     
   .13،ص 2001،  5عبد السالم محمد هارون ،األساليب اإلنشائية في النحو العربي ،مكتبة الخانجي ، القاهرة ،ط  )1(
  13المرجع نفسه  ، ص )2(
   .18المرجع نفسه ، ص  )3(
   .49، ص 2007،  1ياسين بن عبيد ، غنائية آخر التيه ، منشورات أرتيستيك ، القبة ، الجزائر ، ط )4(
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  )1(أم درباك لي خطر ..ا         درباي منفاك ــــــــــــــــــأي السبيلين ضعنا في متاههم:  وقوله

ثل السكر حالة من النشوة هذا االستفهام على اضطراب الشاعر وقلقه ،حيث مي وينم      

خلالص من هذا الضياع الذي ويتجسد هذا القلق الروحي يف التساؤل عن سبيل االروحية،

 فاالستفهامببلوغه الرعشة القصوى ،لذا  ،ويبدو أن القلق الروحي يزداد لدى الصويف ويشتدّ يعرتيه

  . وآمال يف بلوغ منازل الصفوة ،يقةف الذي يعتد به كل باحث عن احلقهو جسر السؤال والكش

  ":اهلجرة اىل القمر اجلنويب "يف قول الشاعر من قصيدته  أيضاوقد ورد االستفهام 

  )2(وأين أنا من كل تلك الفجائع    األعصر البيض أذنوا     فأين األولى ب

ال خيلو من النظرة التأملية وهاجس وواضحا، وهو  يبدو جليا األبياتفاالستفهام يف هذه      

ناء النص ركائز ب إحدىحيث تعترب هذه الفكرة  ،التساؤل عن وجود الذات يف الوجود

هو تعزيز للصيغة االستفهامية اليت ترافق  ،السؤال من صدر البيت إىل عجزه ولعل انتقالالصويف،

  .واإلجيازمها ببالغة التأكيد ويف لتطعّ لغة الصّ 

  :النداء / 2/1/2

 يعد النداء من بني أهم أقسام االستفهام الطليب وأكثرها حضورا يف النص الشعري والنداء      

ومنثل للنداء بقول الشاعر يف  ،)3(وغريها،املنادى بأحد حروف النداء الثمانية ،يا ،وا طلب  هو

  ":مرثية اجلمر واليامسني "قصيدة 

  )4(ــــــه قدم           قد أينع البرق في ممشاك والسحب ــــــــــلـــــــ يا رائع لبوح لألخرى

                                     
49، ص  المصدر السابق  (1)  

.61المصدر نفسه  ، ص  (2)  
  .136،ص ،األساليب اإلنشائية في النحو العربيينظر،عبد السالم محمد هارون   )3(

  (4)  41، ص ياسين بن عبيد ،غنائية آخر التيه 
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  :يف القصيدة نفسها  أيضاويقول 

  )1(يا شاعر الورد لم تحرج مصادحة          إال خزايا من األقمار ما شربـــــــــــــــــــــوا 

  :وقوله أيضا 

  المدى فلتذكري شهبكنا غريبين في الدنيا تعلقنـــــــا         بالليل عمر 

  )2(ا كان يملؤني         لوال مرايا رعاها الصمت والصخب يا أيها الوجع ألمً 

ح به شاعرنا عقب كما صر   ،ىل شاعر آخر وهو نزارالنداء موجه إ أننلحظ يف هذه األبيات       

وأوجاعه  ىل مقامسة هواجسهحيث يتوجه الشاعر إ ،)ىل الوهج اخلالد نزار قباينإ(عنوان القصيدة 

رائد ىل نزار قباين ،كوجها منذ بدايته إم اخلطاب كان نّ ناس وعيا هلا وباملرارة نفسها؛ ألمع أكثر ال

 تدعاء لشخصية نزار ليس الغرض منهشاعرنا �ذا االس أنّ  إال ،جتربة شعرية ناضجة ومتكاملة

سالة يتفرد �ا كصاحب قضية ور   ،ميز واإلحياء على متيز الشاعرهي شكل من الرتّ  بقدر ما ،رثاؤه

كرار استدعاء الشخصيات من خالل ت اإلحياءهذا النمط من  لنا ويّتضح،عن غريه من الناس

الوساطة "مثلما يقول يف قصيدة  الشاعر يت يعيشهااتية الّ الذّ  واألوجاع وحتويرها إىل رموز للمعاناة

  ":متام والربدوين  أيببني 

    ــــــــــــــلت            به النجوم رأيت الفجر مغتصبــــــــــــــــا بما ثقـــ ما ضعف المسرىكلّ و 

  )3(تمام جاوبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا            من ساح صنعاء مكروب بها انجذبا  أبييا زفرة من 

 أيبليشارك الشاعر فيها  ،"زفرة "ىل شيء معنوي داء موجه إنّ ال نلحظ يف هذه األبيات أنّ      

صيات الشعراء هو شكل من االستدعاء لشخ أنّ ينسبها له عن تصريح واضح ،مما يؤكد  هألنّ متام؛

شكل من االغرتاب الروحي  وهذا يعيشها الشاعر دون سواه من الناس،ىل احلالة اليت ميز إالرتّ 

                                     
43المصدر السابق ، ص  (1)  

43، ص  المصدر نفسه  (2)  

116ـــه ، صالمصدر نفســ  (3)  
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كان أغلب قد  و واملفاخر،  باألجمادء وامللي قاملتألّ ىل املاضي ويف  باهلروب إه الشاعر الصّ الذي يسدّ 

  . اتالئم  نداء البعيد والقريب مع أل�ا" الياء"النداء الوارد يف النص الشعري بأداة النداء 

  :مر األ/2/1/3

كذلك هو احلال مع األمر الشعري،  والنداء أثر عميق يف بناء النص  كما كان لالستفهام     

وقيل  طلب حصول الفعل بصيغة خمصوصة مع علو ،طلب الفعل بصيغة خمصوصة «الذي هو 

وعرفه  ،من املأمور أعلى�ذا يشرتط فيه أن يكون اآلمرُّ على منزلة  واألمر ،)1(»واإللزامالرتبة 

عبارة عن استعمال حنو؛لينزل ،انزل ،وصه على سبيل االستعالء ممن «السكاكي يف املفتاح فقال 

بشرط االستعالء وتضمنه قصد الطلب لكونه  إال األمريتحقق  الو�ذا ف ،)2(»مرتبة أعلىهو 

أخرى  ألغراضمر على منزلة أعلى من املأمور خرج كن اآلمل ي وإذا،الطليب  اإلنشاءيصنف ضمن 

يف عدة مر يف النص الشعري ،وقد ورد األ )3(اخل..،كالتضرع والدعاء والتلطف حيددها املقام 

  "مرثية اجلمر واليامسني "قول الشاعر يف قصيدة مواضع منثل هلا ب

  هب ــــــتلتو .. الّظمأىذاكرة       تروى بها شفتي  فوق كأسااسكب جراحك  

  )4(لى الدنيا ومحتــــــــــــــــــــجب إحزنان ،باد  نعي وميضك فوق النعش يحمله     ا

خياطبه  وإمنا ،حاضر يف حقيقتهىل شاعر غري باخلطاب إ يتوجه الشاعر يف هذين البيتني     

ىل منوذج تعبريي فين وآخر وحيوهلا إ ،األوجاعتقامسه املعاناة و كي ذات يستحضرها  بوصفه 

يقول حيث  احلديث واملعاصر، وخصوصا يف الشعر ،املعاصر األدبوهي ظاهرة رائجة يف ،نفسي

تعين املعاصر  العريب توظيف الشخصيات الرتاثية يف الشعر إن«زايد الدكتور علي عشري 

 وإحياءتصبح وسيلة تعبري  أ�ا أيجتربة الشاعر املعاصر ـــ  أبعاداستخدامها تعبرييا حلمل بعد من 

                                     
93، ص 2004،  1عاطف فضل ، تركيب الجملة اإلنشائية  في غريب الحديث ، عالم الكتب الحديث ، اربد ، األردن ، ط  (1)  

  (2) 152لبنان ، د ط ، ص ،، المكتبة العلمية ، بيروت حقيقيعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن السكاكي ، مفتاح العلوم ، د ت أبو 

14ينظر ، عبد السالم محمد هارون ، األساليب اإلنشائية في النحو العربي ، ص  (3)  

41ياسين بن عبيد ، غنائية آخر التيه ، ص  (4)  
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حضار وبذلك فاالست ،)1(»يف يد الشاعر يعرب من خالهلا أو يعرب �ا ـــ عن رؤياه املعاصرة

يف الشعر   جديد فّين يف شكل حياء عبري واإلالتّ  ىل بثّ ابتغاء الشاعر إ للشخصيات ينبع من

  ":وجع ساحلي"من قصيدة يف قول الشاعر  األمر أسلوبكما ورد    ،املعاصر

  عام  ألفارحلي 

   فأنت هنا وجع منتظرْ 

  ارحلي امرأة 

  في القناديل نامت 

  حت ضفائرهاالعلى زندها األرض 

  )2(واستقلت

  :رمباألكالمه  ويقول أيضا يف القصيدة نفسها مواصال 

   لى موعد في المطرْ وإ أعود إلى زمني

  ذكرينيا

  اذكري

   وحده يعرف الزمن اللولبي

  ي محب قديمبأنّ 

  تحمل وجهك

  فوق الرمال 

  ومال إليك

                                     
13، ص 1997تدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ،دار الفكر ،القاهرة ،د ط ،علي عشري زايد ،  اس  (1)  

65ياسين بن عبيد ،غنائية آخر التيه ، ص  (2)  



بنیة اللغة: الفصل األول  

 

14 
 

  )1( تغنين في شرفة للقمرْ 

 األمر ويؤكد هذا ،وهو يأمرها بالرحيل ،امرأة يعاتبهاىل يتوجه الشاعر يف ظاهر اخلطاب إ     

ه أمر أنّ  األمربأسلوب من خالل افتتاح القصيدة  القارئ مُ ل قد يتوهّ ،بلفعل ارحلي بالتكرار ل

ىل إ" ارحلي ارحلي"وحتول فعل اخلطاب من السلبلكن من خالل البنية العميقة للنص  ،احقيقي

غزل هو شكل من التّ  اوإمنّ  ،األمرليس درك أن الغرض احلقيقي ن ،"اذكرياذكريين " اإلجياب

لوبا ،كما يعد أسالذي يعيشه الصويف يف خلواته لفراغ الروحيوملء ل ،عند املتصوفة اإلهليةبالذات 

اليت ال  ،القدمية احملبةمع  والوجع ويدل على ذلك اجتماع املعاناة ،ويفعر الصا لدى الشاشاعري� 

  .كشاهد عليه الزمن   إالها رُ يربِّ  ىل منْ حتتاج إ

  ":تراتيل الغروب "ويقول الشاعر يف قصيدة 

  ل ــــــــا زمني        في الضوء ته وفي ليل له سبفافتح ذراعيك أعبر منهم

  )2( أنعي وميضك فوق العرش يحمله       حزنان ،باد الى الدنيا ومحتجب

من خالل البنية ه نّ إال أ ،مراألظاهر اخلطاب يف هذين البيتني من حيث الغرض هو  إنّ     

ويف يف كما هي عادة الصّ ، إليهقرب لاويلتمس الشاعر يناجي ربه  أنّ  العميقة للنص ،ندرك

وتعدد  يف النص ، حيث أسهمت يف بنائهالطليب حضورا  اإلنشاءأهم أغراض وهذه  ارتعاشاته

 ،الطليب اإلنشاءيف  الواردة األقسامهذه  ىل أنّ إ اإلشارة، ومن اجلدير بالغيا ومجاليا وإثرائهمعانيه ،

رجا إىل خ،حيث والنداء  األمر،كما هو احلال مع  األحيانقد خترج عن مقتضى الظاهر يف بعض 

الذي يرتكز على جتسيد  ،غرض الدعاء واالستغاثة وغريها من األغراض اليت تالئم مقام الصويف

  .هذه املعاين اليت تتوافق مع مبتغاه الروحي وتروي عطشه النفسي

                                     
  66المصدر السابق ،ص  )1(

38المصدر نفسه ، ص  (2)  
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  :غير الطلبي اإلنشاء/2/2

ال  مالنداء وغريها وآخر غري طليب وهو كاألمر واكما سلف الذكر اإلنشاء على قسمني طليب      

وكم  ،ومنه أفعال التعجب واملدح والذم وصيغ العقود ورب ،يستلزم مطلوبا حاصال وقت الطلب

  :ايلي،ومنثل له مبنادرا  إاليف النص الشعري غري الطليب  اإلنشاء يظهر ومل، )1( اخل..اخلربية 

   :عجبالتّ / 2/2/1

الكثري من اخلالف حول فهم اجلملة ، وقد وقع وآخر مساعيّ  ضربني قياسيّ والتعجب على      

ردة اغري الطلبية الو  اإلنشائيةعجب من الصيغ والتّ أن هذا اخلالف ال يعنينا هناــــ  إالـــ )2(التعجبية 

له بقول ومنثل  لعدم حتقيقه ألغرض النص الشعري،  حضوره كان باهتا أن إال ،يف النص الشعري

  ":وحزن أخضر ..ذكرى قمر "ة الشاعر يف قصيد

  ه الشاكي ـــــــــلحنويبقى لقلبي تمضي      في جسدي    األلحان وتختبئ..ذكرى 

  الهمس جاءت من حنايــــــــــــــاك زيةُ لوْ         ــــر  ـــــخطتوحد بالنجوى على ..شاك 

  ـــاكـــــــورطني في الحلم عينــــــــت..طفال          ا ــــــــــــــــــرب لحظة آالم سعدت به يا

  ؟ـــرآكـــــــــــمــــــــــــــــــــــــــ إما تراءيت زان التيهعطر الصبا بهمـــــــــا           أم..تيه بعينيك 

  ــــداك ـــكان أنـــــــــ ما..غنيت لحن دمي          ة ــــــفوق الغصون غصون العمر نادي

  )3(    ـــــــــــــــراكــــــــــــــــــــــــضوءا وتشربني طيرا بأشكنت أشربهـــــــــــــــــا         ) أعيذها نظرات(

طفولته  حيث يتذكر ،يف حالة من اهلوس الروحي األبياتهذه  يقف الشاعر من خالل     

وقد فتح  ،خبلوته مع خالقهسعد فيها من حلظات مضى  ما  حسر علىوالتّ بشيء من العناء 

الذي ، لكنه وصف يعرتيه الكثري من الغموض  اإلهليةالشاعر العنان خلياله يف وصف الذات 

                                     
13ينظر ، عبد السالم محمد هارون ، األساليب اإلنشائية في النحو العربي ، ص  (1)  

  (2) 93ينظر ،المرجع نفسه ، ص 

96ــــ  95ياسين بن عبيد، غنائية آخر التيه ، ص  (3)  
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العنان للخيال من طرف الشاعر ،والذي يعد ميزة مجالية يف الشعر احلديث  إطالقيصدر عن 

   األخريةالثالثة  تابيدي يف األىل حالة من احلرية والتعجب الباإ ينتقل مث ،واملعاصر

  ؟زان التيه مرآك تراءيت إما         عطر الصبا بهما  أم..تيه بعينيك 

 إحساسهمن ن الشاعر يقف وقفة حائر ألنفسه  اآلنتعجب واستفهام يف ففي هذا البيت      

وقد اختار  ،اإلهليةات له رؤية الذّ  ينُ يت تزّ يه الّ ويتعجب من حالة التّ  ،اإلهليةات يف حضرة الذّ 

والتيه حالة من  ،كفكرة جوهرية  دراسته بصددعنوان لديوانه الشعري الذي حنن " التيه"الشاعر 

عالمة  إظهار وقد تعّمد ،هلياإل يف حضرة النورالذهول والشرود النفسي الذي يعرتي الشاعر 

جلمع بني اعلى  ،وبذلك نستدل االستفهامبعالمة يف �اية هذا البيت متبوعة  )؟(التعجب

الشاعر و هوكيف ال و  ،صيغته السماعيةالتعجب ظاهر من خالل ،و التعجب واالستفهام عنده

يف البيت كما يظهر التعجب  ،ويكسر القوالب املعتادة  ،الصويف الذي يطلق العنان للخيال ا�نح

حيث يتعجب من السبب الذي جعل  ،بصيغته السماعية أيضا "كان أنداك  ما"الذي يليه 

ة ألخرى حال حالته النفسية من دى رمبا يقصد به الشاعر حتولوالنّ ،غصون العمر تندى 

  .جتتمعان  فاحلالتان ال ،ة احلزنمن الناس يضحك حلظ اكما لو كان أحد ؛تعاكسها

قصيدة يف الديوان مرة واحدة وهي قول الشاعر يف وقد ورد التعجب بالصيغة القياسية      

  :"الوساطة بني أيب متام والربدوين"

  ــــــــاعلى وجع        أحزانه والتقت في الغيم من ذهبوضعضعت هدبا نامت 

   )1(رباــــــــــإال استحر وإما استنفذتما الكل الشعر في صدريكما أمدا       ما أوغ

تنم عن بعد عاطفي مفعم واضحة "ما أوغل "تظهر يف البيت األخري صيغة التعجب القياسية     

 من عمق بواعث الشعرو  من حال الشاعرين ه يتعجبواالنفعال لدى الشاعر،حيث أنّ  بالتوتر

                                     
113المصدر السابق ، ص  (1)  
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البعد التعبريي والفين ،كما جيسد الشاعر من خالهلما  و ،) والربدوين 1متام أبو (عندمها وإيغاله

يربر سبب  وهذا ما، يف احلياة اربوجت اياصاحب قضأ اءعر الش نّ أل؛فعل مع الشاعر نزار قباين 

والتمسك بالرتاث  ،وتكريسهاوقد كان للشاعرين هدف مشرتك يف حفظ اللغة العربية ، إبداعهم

تدل على عظمة التعجب  يف  "ا أوغلم"العصور ، فالصيغة القياسية العريب رغم ما بينهما من 

  . بالشاعرين إعجابهنفس الشاعر وشدة 

،فلم ترد يف الديوان استعماهلا نادر  أنّ  إالغري الطليب ، اإلنشاء أمناطوهي من بني  :رب/2/2/2

  : حيث يقول الشاعر"وحزن أخضر ..قمر..ذكرى "يف القصيدة السابقة الذكر  مرة واحدة إال

  توحد بالنجوى على خطـــــر          لوزية الهمس جاءت من حنايــــــــــــــاك..شاك  

  (1)ــــــاكي في الحلم عينــــــــــتورطن..ـــــــــــــــا           طفالهسعدت ب لحظة آالمٍ  ربّ  يا

ليس و حسر والتّ  ا جاءت للتمينأل�ّ عن غري مقتضى الظاهر؛ " ربّ " الثاين البيت يف دتور     

شها يف ايتحسر على حلظة ع ، فالشاعرالطليب اإلنشاء أقساموالتمين يندرج حتت  ،مبعناها احلقيقي

املفارقة العجيبة اليت مفادها ما يستدعي االنتباه هنا هو  إال أنّ  ،عود�ا ليعيد الكرة يتمىنو  املاضي

  م ـــــــــــالشاعر يستوحي من معني مفاهي أنّ  ، ويبدو؟باألمل،فكيف ميكن التلذذ  باألملاقرتان السعادة 

                                     

 قرى من( جاسم بمدينة ولد البيان، أمراء أحد الطائي، الحارث بن أوس بن حبيب) م 845-788/  هـ 231 - 188( ولد: َتّمام َأبو 

 فلم الموصل بريد ولي ثم العراق في فأقام وقته شعراء على وقدمه فأجازه بغداد إلى المعتصم واستقدمه مصر إلى ورحل) بسورية حوران

 .بها  توفي حتى  سنتيـــــــــــــــن يتم

 


 في وهو بصره فقدان إلى أدى الذي بالجدري وأصيب ،ذمار محافظة في البردوني قرية في 1929 عام البردوني ولد: البردوني   

 بدأ. المذهب الزيدية الشمسية بالمدرسة ويلتحق ،ذمار مدينة إلى أسرته مع ينتقل أن قبل فيها األولي تعليمه تلقى. عمره من الخامسة

 من العشرينات أواسط في صنعاء إلى وانتقل ،قصائد من يديه بين ما يقع حفظ على ودأب عشر، الثالثة في وهو واألدب بالشعر اهتمامه

 عام الدستور ثورة لمساندته، يحيى بن أحمد اإلمام عهد في السجن أدخلو  ، الشرعية العلوم دار من اللغوي التفوق جائزة ونال، عمره

1948. 
  95ياسين بن عبيد ، غنائية آخر التيه ، ص )1(
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  .لذة  واألملجتعل من احلزن الرومانسية اليت 

الوارد يف  اإلنشاءغالبية  أن،بقسميه الطليب وغري الطليب لإلنشاءونلحظ من خالل دراستنا     

 إضافة،ليب فهو نادر جدا يف النص الشعريغري الط اإلنشاءأما  ،طلبيا إنشاء النص الشعري كان 

 ءاإلنشامها من أغراض  اللذان ،ىل التمين وااللتماس،كخروجه إالظاهر ىل كونه خارج عن مقتضىإ

من حيث تأدية  ا،بعضبعضها  حملّ  الطليب لتحلّ  اإلنشاء ت بعض ضروبكما قد خرجالطليب،

 واملكثفة احلضور  الطاغية األغراضهذه ف ،لتماس والرجاءىل الدعاء واالإ األمركخروج ، األغراض

ب شعره بصدد مناجاة خالقه يف أغلكان يف الشاعر   ألنّ ص الشعري الصويف؛ نالتسهم يف بناء 

       .وخلواته ارتعاشاته 

   :الخبر/3

،فإن طابق  لذاته ما احتمل الصدق والكذب«ه على أنّ يعرف اخلرب يف أبسط تعريفاته       

 ،وقد كان للخرب دور كبري يف بناء النص)1(»خالفه فهو كاذب صادق وإنْ الواقع فهو 

حيث من  ،بنية اجلملتني االمسية والفعليةمن خالل اخلربي  األسلوب،وسنحاول استجالء الشعري

  .خمتلفة ،وذلك ملا متنحه من أبعاد داللية ومجالية ةنفياملاجلملة اخلربية و  اجلملة اخلربية املؤكدة

  : الجملة الخبرية المؤكدة/3/1

 وكيد ،ويسمىالذهن منه جمردا من أدوات التّ  إذا كان  السامع خايلَ يلقى اخلرب  األصل أنْ      

ويسمى هنا  ،بأداة واحدة دكّ ن كان شاكا أو مرتددا يف قبول مضمونه ،أُ فإ ،هذا الضرب ابتدائيا

ه قد خيرج نّ أ ، غري)2(إنكاريا ا له أكد بأكثر من أداة ويسمى هذا الضربمنكر إن كان  وأماطلبيا، 

 الشعري، ألن الشعر ليسالضوابط اللغوية إىل صناعة الفارق اجلمايل يف اخلطاب اخلرب عن هذه 

                                     
  (1) 13عبد السالم محمد هارون ، أساليب  اإلنشاء في النحو العربي ، ص 

  .15، ص1991،بالغة التراكيب ــــ دراسة في علم المعاني ــــ ،مكتبة اآلداب ،القاهرة ، د ط ، يق الفيل وفت ينظر ، )2(
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التجوز يف  وإزالةاجلملة اخلربية لتمكني الكالم يف نفس املتلقي ، مثل الكالم العادي،حيث تؤكد

،وقد يؤكد اخلرب بتكرار اللفظة وهو ما يسمى التوكيد التوكيد األداة الكالم ،ومن أبرز أساليب 

  :اللفظي

  :التوكيد اللفظي/ 3/1/1

،اليت تعكس حالة توتر الذات ة يف النص الشعري ز البار  األساليبويعد التوكيد اللفظي من       

ذا ،ومنثل هلأو تكرار مجلة بعينها  فا أو فعالر امسا أو حالشاعرة ،ويكون من خالل تكرار لفظة 

  :النمط من التوكيد مبا يلي

  :  "آخر التيهغنائية "ومنثل له بقول الشاعر يف قصيدة  :تكرار االسم/ 3/1/1/1

  في حزن عينيك طال الليل والسفر          بك القمر على قمري يشرق تيهي 

  رــــيدي الخضيبة أو ما شقني الحج     ــت     ضجلوال الماء ما ن الماء عيناك

  )1( رـــــــــــــــــــــــــــــــرؤى شربتها تندى وتنكس     ضوء عيناك ما ابتلت به ظلمى      وال

الة على رفعة فهي د،فأما لفظة القمر   عيناك واملاءالقمر و  ةر الشاعر يف هذه األبيات لفظكرّ       

عله يغوص يف ما جي وهذا،للشاعر هافكرة جتلي ،والتعبري عن اإلهليةاملخاطبة ،وهي الذات الذات 

قرتن القمر ي،ألّن   ول أثناء رحلة الصويفيط والسفرليل جيعل ال، و حزنه أثناء خلوته يف حضر�ا

 الغيث والطهر يف رحلة الشاعر، فاأللفاظ املتكررة توحي واملاء ميثل بالرفعة والعلو يف املقامات،

 بعمق احلالة النفسية اليت يعيشها الشاعر يف هذه الرحلة الصوفية وارتقائها يف املقامات، واالنتقال

  .ىل املقام الذي يليهمن مقام إ

                                     
47ياسين بن عبيد ،غنائية آخر التيه ،ص  (1)  
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حيث يقول "الوساطة بني أيب متام والربدوين "الث مرات يف قصيدة ورد تكرار لفظة حبيب ثو 

  :الشاعر

  ال الكتبا استلهم الفجر من عينيك       كنت لعبد اهللا ملهمــــــــــه  ..حبيب

  :وقوله

  لملم التاريخ والغضبافي منتدى          ــــــهـيا واصفا فجرا مالمح..حبيب

  :وقوله

  )1(محن         والليل ينسج في أحشائه الصخباأحقا تنجلي ..حبيب ..متى 

،مبا رفعة املخاطب ومكانته يف نفس الشاعرالة على د ررت لفظة حبيب يف القصيدة فقد تك     

وجوده إ�ا الذات العليا اليت جتتاحه وتأسر  ،ريفارق الشاع يوحي أن التعلق واحملبة متثل هاجسا ال

تبث احلياة بعطائها ،ليتجاوز احملن واملعاناة اليت الطريق و ،فهي ذات تنجلي لتلهمه حيثما يكون 

  . املتضمنة معىن االستغاثة والدعاء) مىت(،وهذا ما تعززه صيغة االستفهامحتل  بليله الطويل 

،الذي  كما كان لتكرار االسم أثر يف توكيد اخلرب فكذلك احلرف :حرفتكرار ال /3/1/1/2

حلمان "ني ومنثل لذلك بقول الشاعر يف قصيدة خاطب مقرتنجتسد يف تكرار الضمري املتكلم وامل

  ":وافرتق الصدى

  عبثا تلملم حلمها المقتوال      منابع الماضي ارتمت     األديمفوق 

  )2(صهوة وخيوال أنا الثالثة واحد         يهب القصائد..وأنا ..أنا : كنا

                                     
116،صينظر، المصدر السابق   (1)  

22،ص المصدر نفسه  (2)  
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شذر الذات ،واختالفها يف تتكرر الضمري أنا ثالث مرات على التوايل للداللة على  حيث      

يعكس حالة  االنتقال بني املقامات اليت تعد من أبرز مفاهيم الصوفية ،كما تشكل تعبريا مجاليا

  :"حزنقطرة "ويتكرر تعبري مشابه هلذا التعبري يف قول الشاعر يف قصيدة .الشاعر املضطربة واملتوترة 

  )1(امحاء       وبينكما  الموت عادي الجياد..كأنك أنت ..فأنت 

املَخاطب على نفسية الشاعر؛ سلطة ليد جتس وهو "أنت"تكرار الضمري ينبع يف هذا التعبري       

 ،"بينكما املوت عادي اجلياد" ظ مفارقة عجيبة يف قولهلحأننا ن إاله يف حلظة مناجاة خلالقه، ألنّ 

األوىل  "أنت"ألن  دالليا؛ الثانية "أنت"األوىل و "نتأ"يفصل بني فالشاعر من خالل عجز البيت 

والثانية متعلقة  ،يهامن احلال اليت هو عل رفععندما يرى نفسه يف مقام أ متعلقة بذات الشاعر

يفصله  ،وال عند الصوفية اتقامامل أعلىتعبري عن فكرة بلوغ الذات الشاعرة  وهذا ،بذات اخلالق

، اىل حضرة خالقهالوحيدة النتقال الذات الشاعرة إ الوسيلة املوت الذي يعد إالعن الذات العليا 

ىل حضرة ،ألنه يرى ذاته روحا تنتقل إ يكون على أشد االتصال باخلالقفالشاعر حلظة اخللوة 

  .باملوت إال االنتقالوكل ما يبقى هو اجلسد الذي ال يتاح له خالقها 

  :باألداةالخبر المؤكد / 3/1/2

ق أدوات وطر وللتأكيد يف العربية "للسامع بأدوات خمتلفة  األحيانيؤكد اخلرب يف كثري من       

  م ال،و أن  ما ذكرها النحويون والبالغيون هي؛ك األدواتوهذه  ،البد لدارس البالغة من معرفتها

  وردت بعض أدوات  ،وقد)2(اخل..التنبيه وحرفا  ،الشرطية وأما ،وضمري الفصل ،والقسم ،بتداءاال

  :يلي مبا منثل هلا ،التوكيد يف النص

                                     
55، ص المصدر السابق  (1)  

  (2) 114، ص 1997،  4المعاني ـــــ ،دار الفرقان ، عمان ، األردن ، ط  فضل حسن عباس ، البالغة فنونها وأفنانها ـــ علم 



بنیة اللغة: الفصل األول  

 

22 
 

وهي من أشهر وقد اعتمدها الشاعر يف توكيد اخلرب كثريا،  : "إنّ "باألداة التوكيد / 3/1/2/1

يف قصيدة منثل هلا بقول الشاعر  ،وردت يف النص مرات متعددةو  ،)1(اهفيواألصل  كيدأدوات التو 

  ":الصمتضجيج "

  غردي

  ئتمثلما ش

  فوق ضلوع السنين

  فإنّ 

  )2(على كبدي غربة دائمهْ 

ليس  ، تقتضي اخلرب القطعي اليت "إن"بأداة التوكيد  املثال الوارديؤكد الشاعر اخلرب للمتلقي يف     

يعاين من  فهو الشاعر لقوة االنفعال النفسي الذي يعيشهالذات املخاطبة منكرة للخرب وإمنا لكون 

حمالة تنقضي  اليت يعيشها يف الدنيا واليت ال،هذه السنني الغربة الدائمة اليت تصدر عن رفض 

  .،اليت هي دار السعادة والنعيم اآلخرةبعدها احلياة وتأيت 

  "تقاطعات الليل واملنفى" يف قصيدته "إنّ "ويستخدم الشاعر التوكيد بـــ 

  ــــــانيـفاشرأب زمـــــــــ..للمواعيدحت من خاللك الشمس ليال      لوّ 

  ـــــيــــأشرقت بأفق جنانــــطلعت في العيان شمسا،فلما         أفلت 

    )3( "رانــــــــــــــــــــــــــإنّنا دون رجعة مبح"ـــــ       قال لي الطهرـــــ بيننا مشتهاها

اليت ،كيدأبلغ أدوات التو هي من  و" إن"التوكيد أداة مؤكدا ب الثالث البيت الشعريعجز  ورد      

عندما احلالة االنفعالية العميقة اليت تعرتي الصويف حيث يؤكد الشاعر  ،مقول القولوقعت يف مجلة 

                                     
  (1) 115ينظر ، المرجع السابق ،ص 

86ـــ  85غنائية آخر التيه ، ص ياسين بن عبيد ،  (2)  
   91المصدر نفسه ، ص )3(
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،وذلك ألن الشاعر ذكر قرائن تدل على  حلظة التجلي والكشف بروحه وخياله االرتقاءيبلغ درجة 

الصوفية يف وصف  اتص �صفات ختمشسا ،فهذه /ت أشرق/؛ طلعت حال املقام الذي هو فيه

 باإلحبارىل درجة جتعله يؤكد ذلك بتشبيهه الروحي إأوج العطاء ،فعندما يبلغ الشاعر  اإلهليةالذات 

ن تلك أمنية كل تّواق إىل عدم انتهاء حلظة النشوة الوجدانية احلاصلة من دون الرجوع، ويبدو أ

   . وراء العشق

وهي من احلروف اليت ال تدخل إال على الفعل ،فإن دخلت  :"قد"داة باألالتوكيد / 3/1/2/2

وما .)1(التقليلو ت على املاضي تكون للتكثري أن دخلأو للتحقيق ،وإعلى املاضي تكون للتقريب 

كيد اليت أدوات التو ،وهي من  قصد منها حتقيق الفعل الذي دخلت عليه إذاكيد أ�ا للتو يهمنا 

  "تراتيل الغروب"يف قصيدة  الشعري ومنثل هلا بقول الشاعرتكررت يف النص 

  امتدت وال أصل من ذاتيَ  إليّ   ه        ــــــر جد ممشاك أعبــــــــــوال أنا وا

  )2(فوق سرير الليل تبتذل..فق لأل         عيون الشمس هاربة دركتنيقد أ

،ففي  الفعل املاضي أو املضارع  لتأكيد،وجاءت "قد" أداة التأكيدتكررت يف هذه األبيات       

الذات الشاعرة  إنوالشاهد الوارد  يؤكد الشاعر من خالل البنية العميقة للنص  األولاملثال 

 اإلهليةفالذات متر حبالة من االرتقاء الروحي ،أل�ا  اإلهليةجتتاحها رغبة كبرية اىل االتصال بالذات 

حالة وال يرضى باملقام الدنيوي ،فتعرتيه  األكثرىل سعى إانه ي إالمتواجدة يف ذات الشاعر دوما 

أداة التحقيق ليؤكد هذا الشعور اخلالق ليال ،فالشاعر يستدعي من االرتعاش حني خيتلي يف حضرة 

ترى الشاعر وتتواجد معه كما تتجلى الشمس يف أفق  الن ذات اخلالقو الصويف  إالالذي ال يدركه 

   .السماء

                                     
119ينظر ، فضل حسن عباس ، البالغة فنونها وأفنانها ـــ علم المعاني ـــــ ، ص  (1)  
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  ":عزف على شاطئ الليل"وقوله يف قصيدة  

  هذا السالم الذي يرمي به الشـــــــــــرف        لوال أن يكذبنــــــــــــــي   ممشاك ممشاي 

  )1(والقـــــــــــــــــــــــرف..لقد تراءى لعيني في الضحى دجنا           فهزني الشجن العجاج

  فيهتز من احلزن  ،الشيء يف وقت الضحى تتجلى له كما يتجلى اإلهليةالذات  أنيؤكد الشاعر   

فأداة التوكيد جاءت تنم عن احلالة املتوترة ، ،وهو ما عرب عنه بالشجن العجاجمقام الصفوة يف 

  .اليت يعانيها الشاعر

  ":الوساطة بني أيب متام والربدوين "وقوله يف قصيدة 

  ـــــاالتين والعنبــــــــــــــــلو كنتما مثلما قد قيل لي زمنـــــــــا          في المنحنى تعصران 

  )2(لجئت تنساق في ممشاكما سبلي          شاخ الصبا في مجاري العمر واحتجبا

ذلك و  على التوايل لشاعر مؤكدين للخرب ومها قد والم االبتداءاف وظف هذا الشاهد  وأما يف   

،مث الهيني مبلذات احلياةأخبار بكو�ما كان ماجنني و ما بلغه عن الشاعرين من ليؤكد الشاعر على 

الن الشاعر ىل درجة جتعله يكرب ويشيخ يف صباه ،وذلك إ�ما وابتغاء سبيلهما  إعجابهيؤكد على 

 إعجاب،فالتوكيد هنا نابع عن  وئهماايرى صدق التجربة عندمها واعتالء فضلهما على مس

  .الشاعر بالشاعرين وامتداح فضائلهما 

اليت هي  "إن" رتكز عليها بناء النص كثريا مثلمل ي انه إالخرب لل أخرىوقد وردت مؤكدات     

  ":األخريمقطعة العشق "ومثال ذلك قول الشاعر يف قصيدة، التوكيد أدوات من

  مزلقألـّمـا انتحى نجماك فوق غمامة      ألمت بك األوعار إلمام 

                                     
  (1)   109، ص السابق مصدرال 

115، ص  المصدر نفسه  (2)  
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  )1(جديد يعاودك اختناق مطوقـع         طئك سهم توجــــــــــــــن يخإ كنكأ

  ":تراتيل الغروب"وقوله يف قصيدة 

  )2(ن كان منها العطر ينهملإ..دكناء وامكث بحبك ال ترتحل بأشرعة           

  فهي تدخل  ،جوابه ويتحققكي حيصل  لشرطلومؤكدة شرطية فقد وردت إن يف الشاهدين      

جواب الشرط سابقا للشرط ،وذلك الن يظهر ، ففي الشاهد الثاين هؤكداخلربي لت األسلوبعلى 

،ويعزز  ،لعلو مرتبة املأمور على اآلمر  كون مقام اخلطاب استعطاف ودعاءربه في الشاعر خياطب

يلتمس ويدعو جيعل الشاعر  ،وهذا ما "تراتيل الغروب" مقام النص وغرضه انطالقا من العنوانهذا 

  .يقدم جواب الشرط على الشرط ،فخالقه 

من جهة  للشاعر ،وحالة التوتر النفسيخصوصية النص من جهة األسلوبهذا  عكسوي    

يف بعض املواضع  )3(يفصل بني املبتدأ وخربهجتوزا ل ،الذي مسي ضمريكما ورد ضمري الفصلأخرى،

  :"تراتيل الغروب "بقول الشاعر يف قصيدة ثل لهمنو 

  )4(ويرتحــــــــــــــــــل أعراسيليكتب  إالهذا هو العمر ما ابيضت أنامله        

اخلرب املتعلق بالعمر  ليؤكد الشاعر ـــــ ضمري فصل بني املبتدأ واخلربـــ  يف البيت"هو"ورد الضمري      

نه  أ إالصغره ــــ ألن هذه صفة للصيب يف  وهو ما كىن عليه بقوله ابيضت أناملهـــ ما ولد يف كونه 

كفا يف تعم،واقتصر اخلرب يف قصد أن يعيش ىل عامل الدنيا ن يقصد الزم املعىن وهو  ا�يء إكا

                                     
76المصدر السابق ، ص  (1)  

38المصدر نفسه ، ص  (2)  
   116ينظر ، فضل حسن عباس ، البالغة فنونها وأفنانها ـــ علم المعاني ـــــ ، ص )3(
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من خالل املعىن العام  ويؤكد. األبديالعامل  ، اآلخرةىل عامل مث يرحتل منها إ.حضرة اخلالق تعاىل 

   .يف احلياة اإلنسانللبيت غاية وجود 

   :نفيةمالجملة الخبرية ال/ 3/2

وهي اجلملة الفعلية أو االمسية اليت تقدمتها أداة نافية ،لسلب مضمون عالقة اإلسناد بني     

،إن ،  ،وللنفي أدوات منها، مل ،ملا )1(،وما يقتضيه املقام حسب أغراض الكالم طرفيها

ما هو خمتص باجلملة الفعلية ،ومنها ما هو خمتص باجلملة االمسية  األدوات، ومن هذه ،غريال،الت

 يقل عن اخلرب املؤكد يف بناء النص ثر الأوقد كان للخرب املنفي ، )2(ومنها ما هو مشرتك بينهما

  :يليحضور مكثف مبا الداخلة عليه واليت كان هلا  األدواتأهم ،ومنثل للخرب املنفي بمعانيه وإثراء

ن هلا أثر واضح يف بنية اليت كاالنفي وهي من أهم أدوات  :"ال"داة باأل النفي/ 3/2/1

،ومنثل )3(»وهي من أقدم حروف النفي العربية« تواتر حضورها بشكل الفت لالنتباه النص،حيث

  "تراتيل الغروب "هلا بقول الشاعر يف قصيدة 

  لـــــقل لي لمن في الحب تمتث يمناك     ضاءت مناك ولم تضمم أشعتها  

  لــــــــــــــعلى مضض     جاءتك وكل الذي من حولنا خل..فليس تحلو أمانينا

  )4(لوال أصــــــــــــــــ.. إلّي من ذاتي امتدتوال أنا واجد ممشاك أعبـــــــــــــــــــــــره      

 أيضا،و " واجد ممشاكوال أنا "،"ليس حتلو أمانينا"ورد يف هذا املثال تكرار صيغة النفي للخرب    

جاء بصيغة النفي بعد صيغة  هناالنفعالية للشاعر ،ألاحلالة ،وجيسد تكرار النفي " ال أصلُ "قوله

                                     
    121، ص 2003،  1محمد خان ،لغة القرآن الكريم ، دراسة لسانية للجملة في سورة البقرة ، دار الهدى ،عين مليلة ، ط  )1(
   224،ص المرجع نفسه  )2(

125المرجع نفسه ، ص  (3)  
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اهللا  افتقاره إىل القرب من، وأيضا  شعوره حينما حيتج بعدم راحتهيربر يريد أن  ه،وكأناالستفهام 

   .ىل غرض الدعاءخيرج املعىن العام للبيت إجيعله 

أدوات النفي اليت كان هلا أثر داليل بارز يف النص  إحدى وهي :"لم"النفي باألداة / 3/2/2

  وهي  ،)1(ىل املاضيإ جلزم للفعل املضارع وصرف معناهاوعملها  ،عاملةة و فيان، حيث أ�ا الشعري

  :"تراتيل الغروب"بقول الشاعر يف قصيدة ،ومنثل هلا  يف النصات حضورا و دأكثر األمن 

  في بعد قربهما أخبو وأشتعل حبان لم أقترف في العشق غيرهما          

  بعيون الليل تغتسل..مواسمي          في قاماته اشتعلت وأشبه النخل 

  )2(إذا لم احترق شللفكن كما شئت في عيني أغنية            يمتد منها 

املضارع والفعل  اليت  داخلت على الفعل "مل"نفي اخلرب بأداة النفي  األبياتورد يف هذه      

أكثر  الحبني حصر كل حب الشاعر يف " مل أقرتف" األولالنفي يف املثال  أدى،وقد املاضي 

ىل درجة العشق  التماهي فيه إ وخلالق سبحانه وتعاىل خمتص حبب ذات ا األولأن احلب  واألرجح

مراتب االرتقاء والصفوة وذلك ها أقصى يف حالة يبلغ في إاليكون  ،وذلك الكما صرح به الشاعر 

الثاين يف  وأما املثال. وارتفاعهابالنخلة اليت تتميز بقوامها أن الشاعر يصرح �ذا املقام حني يشبهه 

القصوى يف حضرة  ة بلوغ تلك املرتبةداللة على حل الشاعر حلظ فهو"مل أحرتق شلل إذا"قوله 

 اإلهليةات ة جتلي الذالشاعر يرجو بلوغ حلظوالدليل على ذلك أن  ،عند الصويف اإلهليةالذات 

ن نور اهللا يطغى كل شيء وال ميكن أن يطيق رؤيته العبد ،كما يف الحرتاق بنورها ،ألوخيشى ا

مل يطق رؤيته ــ  تعاىلــ  ية اهللا تعاىل ،فلما جتلى له ربهأراد رؤ قصة سيدنا موسى عليه السالم حينما 

� رَ  هُ مَ َلكَ ا وَ نَ اتِ یقَ مِ  لِ وَىس مُ  اءَ �َ ا م� لَ وَ ﴿:قال تعاىل ،وأغمي عليه  وتعاىل سبحانهمن شدة نوره   ّبِ رَ  الَ قَ  هُ ب

                                     
  (1)  168، ص2007، 1علي أبو المكارم، الظواهر اللغوية في التراث النحوي ،دار غريب، القاهرة، طينظر، 

34غنائية آخر التيه ، ص ، ياسين بن عبيد   (2) 
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َ إ ر ظُ نْ �ٔ  ِين رِ ��  َ  الَ قَ  كَ یْ ل َ اكَ مَ  رَ قَ تَ س�ْ اِ  نْ إ فَ  لِ بَ  اجلَ َىل إ  رْ ظُ نْ ��  نْ كَ لَ  وَ اِين رَ �َ  نْ ل �  رَ ىل� ا جتََ م� لَ  فَ ِين اِ رَ �َ  َف وْ سَ فَ  هُ ن  لِ بَ جَ لْ �ِ  هُ ب

َ �َ بْ س�ُ  الَ قَ  اَق فَ �� ا م� لَ ا فَ قً عِ  صَ وَىس مُ  ر� خَ  وَ اك� دَ  َ�ُ عَ جَ  َ إ  ُت �ْ تُ  كَ ان ُ  لُ وَ �ٔ  �َ �ٔ وَ  كَ یْ ل ة واردة يف  القصو  )1(﴾نيَ �ِ مِ ؤْ امل

  . تفسريالكتب 

مشرتكة تنفي اجلملة االمسية كما تنفي اجلملة الفعلية ،فإذا داة أ :"ما" في باألداةالنّ /3/2/3

يف لغة احلجاز ،وإذا دخلت على املاضي كانت دخلت على اجلمل االمسية عملت عمل ليس 

لثة االنافية يف املرتبة الث" ما"،وتأيت  )2(،وأما إذا دخلت على املضارع فإ�ا ختلصه للحال )مل(مبعىن 

منحت  ،كماكان هلا حضور وأثر يف النص ،  ال النافية ومل أيضاعد من حيث التواتر يف النص ب

غنائية "تثور داخله ،ومنثل هلا بقول الشاعر يف قصيدة التعبري عن الكثري من املعاين اليت الشاعر 

  ":آخر التيه

  يل والسفر لفي حزن عينيك طال ال    تيهي على قمري يشرق بك القمر  

  )3( ريبة أو ما شقني الحجيدي الخض  ـت     نضجالماء عيناك لوال الماء ما 

يف البيت الثاين مرتني ،مرة يف الصدر وأخرى  "ما"وقد ورد النفي للفعل املاضي بأداة النفي      

  وأما، نفيامل جوابهلتحقق  "لوال"الذي حتقق حبرف امتناع لوجود  وردت بعد الشرطو ، يف العجز

كما تكون حاجة   إليهلدائمة يعرب عن حمبة خالقه وحاجته ا  ن الشاعرأ داللتها يف السياق فهي

أنه يسقط صفات الثمار الذي ال بصورة شعرية ،مفادها كلها للماء ،ويعرب عن ذلك الكائنات  

  .لوال تواجدها يف حضرة اخلالقفيده كذلك ال تعطي وهجها الروحي ،ينضج إال بتوفر املاء 

  "مرثية اجلمر واليامسني"قصيدة  أيضا يف قول الشاعر منووردت ما النافية 

  ب ــــــــــــــــــــــإني أتيت ولي عيناك منقل      ةـــــــــــــــــــــــالضوء لي لغ :"حتى أتيت تقول

                                     
    143آلية سورة األعراف، ا )1( 

168ينظر، علي أبو المكارم، الظواهر اللغوية في التراث النحوي ، ص  (2)   

47،غنائية آخر التيه ، ص ياسين بن عبيد   (3)  
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  )1(رض من وطن     غير القصائد ضوءا منك ينسكب بعدك فوق األما كان "

فوق األرض  ما كان بعدك"االمسية املنسوخة النافية ،نافية للجملة " ما"وردت يف هذا البيت     

غري وجود وطن يف املاضي فالشاعر ينفي ، ئدللقصاي ورد فيه استثناء وهو نفي قطع" من وطن

،فنزار كان شاعر األمة العربية يف الذي ينري عتمة الواقع املعاش قصائد نزار اليت كانت مثل الضوء 

  .جتربة يف احلياة صاحب  واالضطرابات السياسية ،وكان رجال له باع يف السياسة زمن سادت فيه 

وإثراء املعاين  ،اجلمايلو  بالغيال التعبريموما وسيلة ملحة يف ع يف النص الشعري شكل النفي      

ىل ، بل تعداها إاخلرب املنفي على استعمال هذه األدوات اليت ذكرناهادالالته ،ومل يقف واتساع 

لن وغريمها من أدوات النفي اليت تدخل على اجلملة االمسية ،و "ليس" أدوات النفي مثلغريها من 

 لالنتباهجلي والفت األدوات اليت ذكرناها بتواتر أن الشاعر استعمل  إالتنفي اجلملة اخلربية ،اليت 

   .أكثر

أغلب اجلمل اخلربية املؤكدة بأدوات التوكيد ،و جاءت أغلبها مؤكدة فقد وأما اجلملة املؤكدة      

االسم أو كثري من املواضع بتكرار كما ورد التوكيد اللفظي يف   ،"قد"التحقيق  ةبأداأو  بأنّ أكدت 

ر واملضطربة يف أغلب النص ،وكان التوكيد مرتبط بتوتر احلالة النفسية للشاعاحلرف

تتزايد وترتقي من مقام  ليتا ،عن شطحات الصويف وارتعاشاته اإلخبار،وخصوصا يف مقام الشعري

  .ملكاشفة الصفوة والتجلي واىل مقام ليصل من خالهلا الشاعر إ ،أعلىىل مقام أدىن إ

  :تأخير التقديم وال /4

،وتكتسب هذه  األخرىمن اللغات  خالف كثريعلى  تتميز اللغة العربية مبرونتها ودقة معانيها    

 هرة التقدمي والتأخري اليت ا،ومن أبرزها ظعن طريق الظواهر البالغية واللغوية املختلفة اخلصوصية 

احلديث واحملدثني ،ومن أبرز البالغيني الذين تناولوا عرض هلا الكثري من البالغيني العرب القدامى 

                                     
28، ص  المصدر السابق  (1)  
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هو باب  «حيث يصفه بقوله  اإلعجازيف دالئل عن ظاهرة التقدمي والتأخري عبد القاهر اجلرجاين 

 يزال  يفرت لك عن بديعه ،ويفضي بك واسع التصرف ،بعيد الغاية ،الئد  جم احملاسن اثري الفو ك

،مث تنظر فتجد سبب أن ىل لطيفه ،وال تزال ترى شعرا يروقك مسمعه ،ويلطف لديك موقعه إ

يرى ،فعبد القاهر  )1(»ىل مكانفيه شيء وحول اللفظ عن مكان إراقك ولطف عندك ،أن قدم 

وال تقف عند حدود العناية الكالم وبيانه أغراض بالغية تكون السر يف مجال والتأخري لتقدمي ل أنّ 

أن التقدمي يكون يف اجلملة االمسية كما لذالك ينعته بقوله بعيد الغاية ،ومن املعلوم واالهتمام ،

ركين اجلملة مها ،ومن املعلوم أن ين اجلملة على اآلخر ،بتقدمي أحد ركيكون يف اجلملة الفعلية 

يف اجلملة الفعلية اليت يف اجلملة االمسية أو الفعل والفاعل اخلرب و إما املبتدأ (إليه  املسند واملسند

مينع هذا أن يكون  ،وال) اجلملة الفعلية اليت فعلها متعديفعلها الزم والفعل والفاعل واملفعول يف 

   واجلار وا�رورزم ،به يف اجلملة اليت فعلها ال،كاملفعول التقدمي والتأخري يف بعض متممات  اجلملة 

،وسنتطرق اىل بعض مواطن التقدمي والتأخري اليت وردت يف النص  والصفة على املوصوف وغريها

متممات وتقدمي اخلرب على املبتدأ كتقدمي ،وآخر داليل الشعري واليت كان هلا أثر بالغي ومجايل 

  .اجلار وا�رور،كتقدمي سناد اجلملة على طريف اإل

  :التقديم والتأخير في الجملة االسمية/ 4/1 

حيث أن الصورة اليت يتخذها تتابع « يتقدم املبتدأ على خربه أنيف اجلملة االمسية  األصل     

املسند إليه وعليك أن تعلم أن مرتبة ...هي صورة ترتب املعاين يف الذهن  أجزاء الكالم

كقول الشاعر يف ه يف مواضع كثرية  عناصر اجلملة االمسية على أصلوقد ورد ترتيب  ،)2(»التقدم

  ":تراتيل الغروب"قصيدة 

                                     
أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني النحوي ،دالئل اإلعجاز ،قراءة وتعليق محمود محمد شاكر ،مكتبة   )1(

   102،ص 1992،  3الخانجي ،القاهرة ،مصر ، ط

133، ص 1993،  1علوم البالغة العربية ، دار الهناء للنشر والتوزيع ، طعيسى علي العاكوب وسعد الشتيوي ، الكافي في   (2)  
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  زل ـــــــــــــــــــوغير طارئة في جفنها غ   ي    ـــــــــــــــنيك ال يجلوه غير دمغيم بعي

  )1( تغني والهوى خضلى على أعطاف ذاكرة       فوق الرمال المسجّ  أنت

،حيث تقدم املبتدأ على خربه  صلهما يف الرتتيبأجاء يف هذين البيتني املبتدأ واخلرب على     

أنت واهلوى مبتدأ خمرب ؛فكل من غيم و " اهلوى خضل"وقوله" أنت املسجى"و" غيم بعينيك"

يوحي بأمهية يف الرتتيب كما أن ذلك  األصل،فالشاعر يويل العناية للمبتدأ فال خيرجه عن عنه

فيأيت الشاعر على ، يقصد به الشاعر الذات اإلهلية "أنت" فاملبتدأ عنه يف نفسية الشاعر ،املخرب 

الشاعر  مناجاة وحب النص يدور حول موضوعجى كما أن تقدميها أل�ا احملكوم عليه باخلرب املس

   .انفعالية ونفسية مث خيرب عنها،فيستعجل يف ذكرها لدواعي هلا

  : المبتدأتقديم الخبر على  /4/1/1  

 تقطب،وهي ما تسيف كثري من املواضع لدواعي بالغية ومجالية قد يتقدم اخلرب عن املبتدأ      

 قد ال على خربه ،ألن تقدمي املبتدأ أصله قطب جميء الكالم علىكثر مما يستأ القارئانتباه 

كمن وت ،األصلستعمل فيه املتحدث هذا فالكالم العادي ي عن الشيء، اإلخباري يتعدى داع

ويستقطب  الفارق صنع املبدعلي، األصليف جتاوز  ال النص الشعري يف كثري من املواضع مجبالغة و 

قول ،فيقدم اخلرب عن مبتدئه كما فعل الشاعر يف كثري من املواضع ،ومنثل هلا باملتلقي  إدراك

  ":غنائية آخر التيه"الشاعر يف قصيدة 

  كمارد بلحاف الجمر يتـــــــــــــــــــــــــــــزر      أدنو على قدر أشواقي ويسكنني    

   )2(فأنثني وقد ازورت مواعـــــــــــــــــــــــدنا         بعيدٌة أنت بعدا ليس يختصـــــــــــــــــــر

   ،وذلك ليعجل الشاعر باحلكم،"بعيدة أنت"ورد تقدمي اخلرب على املبتدأ يف البيت الثاين      

                                     
33ياسين بن عبيد ،  غنائية آخر التيه ، ص  (1)  

82، ص المصدر نفسه  (2)  
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فاحلالة املتأزمة "أنت"ذا التقدمي حبالة الشاعر اليت تتحسر على بعد الذات املخاطبة وحي هوي

ويبدوا أن هذه الذات تفرض وجودها  مبا هو أكثر تأثريا وأعمق إحساسا، باإلنباءتستعجل 

  .ببعد ال ميكن طيه، إّ�ا الّذات العليافهي الذات اليت ختتص  ،روسلطة أمهيتها لدى الشاع

  :كقوله يف قصيدة أخرى الشاعر مثل هذا التقدمي حلالته املتوترة   وقد استعمل

  يحتفـــــــــــــــــل..جنوبية عيناه..وظلي فوق أشرعتي       صبح ..وأقتفيني 

  )1(فوقنا األزل تورطني       فيك النهايات يمشي..المواسم أجلوها دوني 

دوين  واألصل أن يقول املواسم" دوين املواسم" متقدما على مبتدئهالثاين البيت  ورد اخلرب يف      

  .مقرتن بياء املتكلمجاء ظرف مكان عجل بذكر اخلرب الذي وذلك ألن الشاعر يف حالة توتر يست

  ":غنائية آخر التيه"من قصيدة  أيضا يف قول الشاعر منثل لتقدم اخلرب على مبتدئه و

  رــــــــــسكرت به       أم كان بينكما عهد ومنتظ يلى نجمكيف اهتديتي إ

  )2(أنفاسه حيث ال يجلوك معتصر      ةـــــــــــــــــــــوشم الينابيع في زنديك ماضي

،وقد أخر الشاعر "أنفاسه ماضية "أصل الكالم ألن  "أنفاسه"على اخلرب "ماضية"تقدم املبتدأ      

والشاعر  ،)تدأاملب(متلقي حينما يسمع اخلرب فينتظر احملكوم عليهتدأ ليضفي عنصر التشويق للاملب

،فالبناء الرتكييب  ليجعل املتلقي يركض وراء املعىن ،واخلرب معااملبتدأ  قدم متعلقات املبتدأ على

بكسر توقع القارئ، فال ميسك الداللة املقصودة  يشياملقلوب من خالل ظاهرة التقدمي والتأخري 

  .ياغة الرتكيب ذهنيا وهو ما مينح النص الفارق اجلمايلإال بعد إعادة ص

  

                                     
  (1) 70المصدر السابق ، ص 

49المصدر نفسه ، ص  (2)  
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  :  التقديم والتأخير في الجملة الفعلية/ 4/2

الفاعل على الفعل يطرأ على اجلملة الفعلية تغريات يف الرتبة كتأخري الفاعل وأما تقدم     

ألن   ة ــــ على رأي البصريني ــــــــــــــــــــــــــــــــــىل مجلة امسية خربها مجلة فعليفعلية إ فيخرجها من كو�ا مجلة

 :،يقول أمحد عبد العظيم عبد الغينيف اجلملة الفعلية أن يتقدم الفعل عن الفاعل واملفعول  األصل

فقد  ،فيها وتأخر مرفوعه عنه أصال ـــــ النحاة ـــــ تقدم الفعل  أما اجلملة الفعلية اليت تصوروا«

ه لتزام ذلك الرتتيب بني ركين اجلملة الفعلية التزاما يرتتب على نقضحاة اِ ن مسوا مجهور النّ أوجب م

 ا أطلق عليه االجتاه الكويف ىل االمسية ،على حني أن اجتاها حنويخروج اجلملة من دائرة الفعلية إ

 الرتبة بني ركين اجلملة الفعلية رتبة حرة ال بأس أن يتقدم فيها الركن الفعلي على الركن أنّ  رأى

 يرىحيث  ،عكس االجتاه الكويفومن خالل هذا فاالجتاه البصري  ،)1(»االمسي أو يتأخر عنه

لك ىل هذا الرأي ،وبذعلية ليست رتبة حرة  ،وحنن أميل إأن الرتبة يف اجلملة الف النحاة البصريون 

ال أنه قد يطرأ التقدمي والتأخري بني إفكل مجلة تقدم فيها الفاعل عن الفعل هي مجلة امسية ،

  .الفاعل واملفعول ،كما تقدم املفعول به يف كثري من املواضع

  : دون التغيير في الرتبة عن الفعل الفاعل تأخير/ 4/2/1

يفصل بني الفعل  أنه قد إالأن يأيت الفاعل مباشرة بعد الفعل  األصلكما سبق الذكر فإن      

فيصنع من  ،جتعل الفاعل يتأخر يف سياق احلديث ،وفاعله متعلقات كالظرف واجلار وا�رور

،وقد ورد هذا التأخري يف بعض املواضع منثل هلا بقول الشاعر خالل هذا التأخري بعدا بالغيا ومجاليا

  ":تراتيل الغروب"يف قصيدة 

  ما ابيضت أنامله      إال ليكتب أعراسي ويرتحـــــــــــــــــــــــــــــل هذا هو العمر

  )2(الحجل إيقاعهاتنهدت فوق غصن القلب أنجمه      سكرى يغني على 

                                     
  (1) 187، ص 1990ار الثقافة ،القاهرة  ،د ط ، أحمد عبد العظيم عبد الغني ،القاعدة النحوية دراسة تحليلية نقدية ، د 

37ياسين بن عبيد ، غنائية آخر التيه ، ص  (2)  
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،وهذا  بالتأخرياعل أجنم على الفعل تنهدت  ألن الفاعل مذكور ورد يف البيت الثاين تأخري الف    

ىل صاحب الفعل حيث ينتظر إ التعبري يعتمده الشاعر ليصنع مسافة انتظار املتلقي والتشويق

يدرك  أن الفاعل غري حقيقي ألنه حىت يفاجأ خبيبة انتظاره و لفعل تنهدت الفاعل احلقيقي ل املتلقي

والقرينة هي  باإلنسان األجنمحيث شبه  ،تنهدت أجنمهصورة شعرية متثلت يف االستعارة املكنية 

ىل اليت يصل �ا االضطراب والتوتر إ ىل حالة الشاعركما يوحي الفعل تنهدت إ، الفعل تنهد

للذات وغايتها يف هذه  درجات التعب ،نتيجة التأمل يف معاين احلياة وأسباب هذا الوجود أقصى

نص الصويف وذلك أن ضيفا مث يغادرها ،وهي معاين يرتكز عليها بناء ال اإلنسانحيل �ا الدنيا اليت 

حالة يبلغها  مفاهيمه حاضرة من خالل بعض األلفاظ كالسكر الذي يعرف به املتصوفة وهو

  .ضطرابالصويف من الشرود واال

  ":غنائية آخر التيه"وقد تكرر تأخري الفاعل يف عدة مواضع منثل هلا أيضا بقول الشاعر يف قصيدة 

  من شرفة الليل إيماض هو الوطر        هـــــــــــــــــأكبو وفي شفتي نجم تخلل

  )1(ذرـــنامت على صدر أيامي هواجسها        واستيقظت لعيون الصبح تعت

يف البيتني على السواء ،حيث فصل بني الفعل والفاعل متعلقات جعلت  تكرر تأخري الفاعل     

،مبا  "امي هواجسهانامت على صدر أي"و" ختلله من شرفة الليل امياض "الفاعل يتأخر يف الذكر

،وكثريا ما يكسر الشاعر أفق يضفي عنصر التشويق لدى املتلقي ويصنع عنده حلظة أفق انتظار 

 جمازيا ،ليخلق املسافة اجلمالية من خالله )الفاعل( انتظار املتلقي ،حينما جيعل الشاعر املسند إليه

  .ي يرمي إليه املبدعوتنفتح داللة النص أمام املتلقي فريكض وراء املعىن العميق الذ

  :في الجملة التي فعلها متعديلفاعل تقدم المفعول به على ا/4/2/2

املفعول به يف اجلملة الفعلية اليت فعلها متعدي عنصر أساس يف متام املعىن ال غىن عنه يف       

كما ،أحد طريف اإلسناد أو كالمها  على أصل الكالم ورتبته بعد الفاعل مباشرة ،إال انه قد يتقدم 

  .ي تقدمه على الفاعل الشعر  ورد يف النص

                                     
48،  ص المصدر السابق  (1)  
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  ":يا طالعا من عيون املشتهى شجرا"ومنثل هلذا التقدمي بقول الشاعر يف قصيدة 

  )1(فيك النهايات يمشي فوقنا األزل         تورطني..دوني المواسم أجلوها 

  ":خلين للمرايا اخلضر"وقول الشاعر يف قصيدة 

  كن لي أكن لك يوما هل نسر به        زاد المعاد إذا ارتد األلى انسحبوا

  )2(واستنزفت همنا األوجاع والحقب   أبوابه زمــــــــــــــــــنا    ما انكسرنا على إنّ 

استنزفت "وقوله"تورطين فيك النهايات"تقدم املفعول به على الفاعل يف قوله األبياتورد يف هذه    

مهنا على األوجاع ملا للهم من دالالت  ،ففي املثال الثاين قدم الشاعر املفعول به"جاعمهنا األو 

جتعل املتلقي ينتظر املسند  نفسية تدل على توتر واضطراب حالة الشاعر ،ومن جهة أخرى

 .بعمق املأساة واملعاناة لدى الشاعريوحي  تستنزف الفعل ،كما أناليه

  :األصليين ركنيهاعلى الجملة تقديم متعلقات / 4/3

 ،املكمالت والفضالتتلي اجلملة العربية بقسميها امسية أو فعلية متممات يصطلح عليها       

كما املعىن   إمتاملكو�ا متعلقة بغريها يف  واملتعلقات ،وقد آثرنا مصطلح املتعلقات على الفضالت 

،حىت ولو كان القصد من املصطلح  ا من املصوغاتوغريهأقرب للتهذيب مصطلح املتعلقات  أنّ 

ىل احلديث عن ما وراء ركين عرض النحاة إ،وقد ال املعىن  اإلسنادفضلة على طريف أ�ا 

) املسند واملسند إليه(صلي األ اإلسنادعنصري املتعلقات فيما بينها وبني لتلك  ،وافرتضوا رتبااجلملة

 )3(اإلسنادصل أن تأيت تلك املتعلقات تبعا لركين ،واألجلملة االمسية أو اجلملة الفعليةسواء كان يف ا

منثل و ،ض بالغية ومجالية يف النص الشعريإال أ�ا قد تتقدم تلك املتعلقات على ركين اإلسناد ألغرا

  :هلا مبا يلي 

                                     
70المصدر السابق ،ص   (1)  

103، صــــــهالمصدر نفس  (2)  

187ينظر ،أحمد عبد العظيم عبد الغني ،القاعدة النحوية دراسة تحليلية نقدية ، ص  (3)  
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   :تقدم الجار والمجرور/ 4/3/1

بقول  ومنثل هلاألغراض متعددة ، وا�رور على ركين اجلملةورد يف النص الشعري تقدم اجلار 

    "ضجيج الصمت"الشاعر يف قصيدة 

  للضحى 

  وجهك المتدفق أغنية

  )1(لمواسمك القادمه

املتعلق باملبتدأ ) جار وجمرور(ونلحظ يف هذا املثال أن الشاعر أستهل النص بشبه اجلملة      

،وذلك ليخلق حلظة انتظار وتوقع عند املتلقي ،وهو ما يسميه البالغيون  بعدهان مها ذلواخلرب ال

نه ت الوجه املتدفق وحال هذا الوجه أبذات اليت خياطبها ويصفها ىل الذاإالتشويق عنصر القدامى 

ىل كو�ا ت ختتص بصفات متيزها وترتقي �ا إأ�ا ذا القارئأغنية ،فمن خالل هذه املالمح يدرك 

اطبها الشاعر وإمنا هو مناجاة ظاهرها غزل وهي طريقة يسلكها الشاعر الصويف ليست امرأة خي

للضحى وملوامسك "يفصل الشاعر بني املتعلقني  ،كماليعرب �ا عن أوجاعه يف شكل فين متميز

   .التصرف يف الوزن أيضا  ه هذا التقدميمينحو  "القادمه

منثل هلا بقول الشاعر يف و  ،يف بعض املواضع اإلسنادكما جند اجلار وا�رور يتقدم أحد طريف 

  ":تقاطعات الليل واملنفى"قصيدة 

  هكذا هي لألهلة نبــــــــــض        بعد عمر طوته في الكتمان

  (2)هي لي سورة بطي كتاب        ولها من تنهدي آيتـــــــــــــــــــــــــان

                                     
85بن عبيد ،غنائية آخر التيه ،ص ياسين  (1)  

   91، ص المصدر نفسه (2)
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،حيث يعود الضمري هي  "هي لألهلة نبض" قوله تقدم يف البيتني اجلار وا�رور على اخلرب يف      

اجلار (وغ هذا التقدمي هو ارتباط األهلة ومس ،من خالل املعىن العميق للنص ،اإلهليةعلى الذات 

ومع ذلك فهي تستمد تغريا�ا وحركا�ا  بقدرة الذات يف املرتبة يف املكانة والعلو  باالرتقاء) وا�رور

وردت يف  حيث،أل�ا حتمل داللة الزمن ومل يقل للقمر األهلةالشاعر قد خص و  ،اخلالقة اإلهلية

يف كتابه ـــــ تعاىل و  سبحانهاهللا ـــ القرآن الكرمي مقرتنة بداللة الزمن يف كثري من املواضع،كما يقول 

َ لُ �� س� ﴿:الكرمي خفقان القلب الذي  والنبض هو ،)1(﴾جِّ احلَ وَ  اِس ن� لْ �ِ  �تٌ اقِ وَ مَ  ِيهَ  لْ قُ  ��َ هِ ا��  نِ عَ  كَ ون

حىت  ،خيتص بالذات اخلالقة والواهبة للحياة جلميع الكائنات "هي"،ومن هذا فالضمري  يعين احلياة

بطيء   هي يل سورة"يف قوله  ،ويؤكد ذلك البيت الذي يليهالسماء  لألهلة اليت يف أعلى

بالقرآن الكرمي الذي هو كتاب اهللا تعاىل ،واآليتان هي صفات اهللا يف   والسورة  ختتص،"كتاب

حالة الشاعر الروحية واملتوترة اليت جتعله ومربر تقدم اجلار وا�رور على اخلرب هو  كتابه سبحانه،

  . ىل الذات اخلالقة تبط ويقرتب بذاته إير 

و كالمها يف الكشف عن حالة التوتر أ اإلسنادأحد طريف  فقد أسهم تقدمي اجلار وا�رور على    

  .للذات الشاعرة ،وإضفاء عنصر التشويق لدى املتلقي النفسي واالضطراب الروحي 

  :تقدم الصفة على الموصوف/ 4/3/2

مل يستعمل الشاعر تأخري الصفة على املوصوف يف النص الشعري إال يف مواضع قليلة ،منثل      

  ":من عيون املشتهى شجرا يا طالعا"هلا بقول الشاعر يف قصيدة

  اآلن في حرقي         أمشي إليك على جفني أبتهل..تَ كأنْ ..ما زلت أنت

  )2(ـــفليحتــــ..جنوبية عيناه..ــــــــــــتي         صبحوظلي فوق أشرعــــــــــــ..قتفيني وا

                                     
  (1)  189اآلية  ،البقرةسورة  
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شاعر بعدا مجاليا ليصنع ال،"عيناه"على املوصوف " جنوبية"ورد يف البيت الثاين تقدم الصفة     

،فتأخري املوصوف عن الصفة جيعل املتلقي  بني الصفة واملوصوف األصليةمن خالل كسر الرتبة 

يتوقع من خالله وجود ملن ؟ وهي أفق انتظار لدى املتلقي " جنوبية"يتساءل عن نسبة هذه الصفة

املوصوف عيناه  سرعان ما خييب بعدما يدرك أنّ  ،املوصوفو  بني الصفةموصوف حقيقي 

 من ،يستحيل أن يتصف بتلك الصفة ،ألن الصبح شيء جمرد يضفي عليه الشاعر طابعا جتسيديا

  .لية ا�ازية ،وتتعمق دهشة املتلقي بتأخري املوصوفخالل هذه الصورة التخي

ا كانت �ّ أ ،تأخري اليت طرأت على النص الشعرينلحظ من خالل دراستنا لظاهرة التقدمي وال      

يف اجلملة االمسية تقدم اخلرب يف كثري من على مستويني ،املستوى األول يف ركين اجلملة األصليني 

،وأما اجلملة الفعلية فإن العنصر الغالب يف هذه الظاهرة هو تأخري الفاعل يف بعض املواضع 

ة امسية أما تقدم الفاعل عن الفعل فلم نتطرق إليه ألنه يف أصله مجل،املواضع من النص الشعري 

حيحة مل يطرأ عليها التقدمي والتأخري ،كما ورد تقدمي بعض املتعلقات رتبتها صخربها مجلة فعلية 

املبتدأ واخلرب  معا أو عن و عن أحدمها  ،كتقدم اجلار وا�رور عن األصلي أ اإلسنادعن عنصري 

عن قصد  اخلرب فقط ،كما تقدمت الصفة عن املوصوف ،وقد كانت ظاهرة التقدمي والتأخري إما 

 ،لدى املتلقي ، ومجاليا أفق انتظار ،وأحيانا خيبة انتظارعنصر التشويق بالغيا من الشاعر ليصنع

جتعله يعجل بتقدمي ما حقه  نفعالواالأو عن غري قصد وهذا ألن الشاعر يصل اىل حالة من التوتر 

  .ويؤخر ما حقه التقدميالتأخري 

كبنية متكاملة ،حيث تربز مجالية النص من وقد تظافرت هذه الظواهر اللغوية ليتشكل النص        

  .خالل استقطاب القارئ ضمن خاصية اللعب احلر باللغة
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  :الحذف/ 5

،وأما احلذف يف )1("طَهُ قَ سْ وأَ  رَ عْ جَّاُم الشَّ احلَ  فَ ذَ حَ "يف اللغة على أنه اإلسقاط  يعرف احلذف     

الشائعة يف الدرس ،ويعد احلذف من الظواهر البالغية االصطالح فهو غري بعيد عن معناه يف اللغة 

 ،احلذف باب دقيق املسلك" بقوله اإلعجازعبد القاهر اجلرجاين يف دالئل  هويعرف ،البالغي القدمي

والصمت  ،ترك الذكر أفصح من الذكر،شبيه بالسحر فإنك ترى فيه  األمرلطيف املأخذ عجيب 

 نّ ، إ)2("مل تنب إذامل تنطق ،وأمت ما تكون بيانا  إذانطق ما تكون وجتدك أ ،لإلفادةأزيد  اإلفادةعن 

،ويعد احلذف من العريب ظاهرة احلذف من الظواهر البالغية العجيبة اليت هلا أثر كبري يف البيان

نذكر واضع كثرية للحذف ميف النص الشعري، و غية اليت ارتكز عليها الشاعر كثريا الظواهر البال

  :منها 

   :حذف المبتدأ/ 5/1

وقد ورد حذف املبتدأ كثريا يف النص الشعري وهو من السمات البالغية الواردة يف اللغة     

   ":وافرتق الصدى ..حلمان "ومنثل لذلك بقوله يف قصيدة ،بشكل كبري 

  جاث على شفة المدينة مطرقا          والليل يرقد في نداه ملــــــــــــــوال 

  والذـــــــــــالتاح يذكر عمره المب رشح التذكر من عصارة حزنه          و

   )3(يرجمه الصدى بصبابة         ذهبت وشيعها الغروب قتيال..ظمآن 

الذي تقديره  "جاث"حيث حذف مبتدأ اخلربني بيات مرتورد حذف املبتدأ يف هذه األ       

كما حذف مبتدأ اخلرب ظمآن يف البيت الثالث لضمري العائد عليه يف نداه ـــــ  حبسب اــ  "هو"

من احلشو لوجود ضمري  اهي أن ذكره يعد ضرب ،ومصوغات هذا احلذف من الناحية البالغية

                                     
162، ص 2004،  4شعبان عبد العاطي عطية وآخرون، المعجم الوسيط ،باب الهمزة ،مكتبة الشروق الدولية ، ط  (1)  

146أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني النحوي ،دالئل اإلعجاز ،ص  (2)  

21ياسين بن عبيد ، غنائية آخر التيه ،ص  (3)  
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يكون أكثر استقطابا  فإن التعبري عائد عليه رغم أن الذكر هو األصل ،ومن الناحية اجلمالية

 ال يسأل عنه ألنه معلوم للمتلقي يف حالة حذف املبتدأ ،ألن الذكر يعين التعني واملعني

وقد استهل الشاعر �ا قصيدته ملا هلا وجاث حالة من الشرود اليت تعكس حالة الشاعر ،بالذكر

بعدا رمزيا كثريا ما يستدعيه الصويف ،كما ميثل الظمأ  مكبوتا تهمن عالقة بنفسيته جتعله يفرغ من 

  .ىل اخلالق بشيء من احلزن ،وهو ما عرب عنه الشاعر بالصبابة الشوق إللتعبري عن 

  "الليل شاطئعزف على "على هذا النحو كما يف قوله من قصيدة وقد تكرر حذف املبتدأ

  رفــــــــا        طيف السنين من األقمار يغتــــتعانق الجمرات الخضر يمأله

  فــــــــــــــــــــــــــعذراء مشبوبة األنغام تأتل       ةــــــــــوترتمي في جهاتي رجع أغني

  )1(حبلى العطور صباها الغض مكتنف      من ضياء الفجر نبرتها   منسوجة

 كما ميكن محل عذراٌء على الرفع خرب ،"منسوجة"حذف مبتدأ اخلرب  ورد يف هذه األبيات     

ىل هذا احلذف لدواعي بالغية كاإلجياز ،كما أن ذكر املسند بتدأ حمذوف أيضا ،ويلجأ الشاعر إمل

يعكس احلذف أيضا ،و  اإلخبارقلل من تركيز املتلقي يف البحث عن احملكوم عنه �ذه ي قد إليه

عليه إال  مينح املتلقي معرفة احملكوممل جعله للمبتدأ تسارع نبض قلب الشاعر وتعجيله باخلرب مما 

  :،يف قوله السرتاحة اليت جاءت نتيجة االسرتسال وتوايل اجلملبعد ا

  ـــجفــــــــكانت هنا ياجراحي بوح ذاكرة        تضرمت وشظايا العمر ترتـــــــ

  واـــــــــــــــــــــــــــللراحلين على أوجاعها وقف   أ     ــــــــــــفقيل لي إن في لبنان متك

  لفــــــــــــــــــــــــوجعي ما كنت أمسكه       من بعدها وزوايا الحزن تختاتبعتها 

  )2(بثوب الجرح ملتحف لبنان يا مهجر األسراب أتعبها       درب الجنوب

                                     
108ــــــ 107المصدر السابق ،ص  (1)  

108المصدر نفسه ، ص  (2)  
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فالشاعر يذكر لبنان ، "إنّ "ت صرح الشاعر باملبتدأ وأكد عليه بأداة التوكيد ابياأل ففي هذه     

إال بعد يذكرها وال  يف وصف حاهلا، ،وموقفه من أمرها جيعله يسرتسلمن التحسر والرثاء بشيء 

من جهة  ،ويعكس مشاعره جتاههاليصنع بعدا مجاليا من جهة، استغراق طويل يف الوصف والرثاء

  .أخرى

  :حذف الخبر/ 5/2

نه قد حيذف يف مواضع مسية ،واألصل فيه أن يذكر ،إال أاخلرب هو الركن الثاين يف اجلملة اال       

  منثل،و يف عدة مواضعمعينة ألغراض بالغية وأخرى مجالية ،وقد ورد حذف اخلرب يف النص الشعري 

  ":طالعا من عيون املشتهى شجرا يا"الشاعر يف قصيدة  بقول اهل 

  والوجل يهمنها عيوني وفاض التّ     ت  ــــــــــال وجه غيرك لألرض التي انبجس

  )1(أمشي إليك على جفني أبتهــــــل    اآلن في حرقي   .. تَ كأنْ ..مازلت أنت 

) اسم مازال( ىل ذكر املبتدأاين خرب مازال حذفا قصديا ،وعمد إحذف الشاعر يف البيت الث     

ىل مثل هذا احلذف لكسر أفق توقع املتلقي جلأ الشاعر إ اإلهلية ،وقدالعائد على الذات  "أنت"

اخلرب ،ومن خالل هذا احلذف يصنع الشاعر البعد اجلمايل من خالل الذي سرعان ما ينتظر 

ألن احلذف من الناحية البالغية يصح يف حذف اسم  ؛االنزياح الرتكييب الذي مل يعتده املتلقي

ىل ه ،ويتجاوز الشاعر هذا االنزياح إوال يصح يف حذف خربها لعدم وجود قرينة تدل علي ،مازال

من الناحية البالغية عيب من  كأنت ،وذلك   أنت،) الشيء بالشيء نفسه تشبيه(التشبيه باملماثلة 

ىل املعىن العميق للنص جند عندما نغوص إ أننا إاليشبه الشيء مبثله، عيوب التشبيه ،حيث ال

مثل وال أكثر من  أل�ه ال،اليت ال جيوز تشبيهها بأي شيء  اإلهليةالضمري أنت عائد على الذات 

ا ا�ً وَ زْ �ٔ  مكُ ِس فُ نْ �ٔ ن  مِ ُمك لَ  لَ عَ جَ  ِض رْ وا�ٔ  اواِت مَ الس�  رِ اطِ فَ  ﴿ : تعاىل يف كتابه الكرمياهللا شيء كما يقول 

                                     
70المصدر السابق ، ص  (1)  
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َ ا�ً وَ زْ ��  امِ عَ نْ ا��  نْ مِ وَ  َ  �هِ  فِ مكُ ؤُ رَ ذْ ا ی أيضا  كما يوحي التشبيه،)1(﴾ريُ صِ البَ  یعُ مِ الس�  وَ هُ وَ  ءٌ َيش  ِ�ِ ثْ مكَِ  �َس ل

يف عطائه وجوده وكل صفاته منذ خلق اخللق،وقد تكرر حذف  ــــ سبحانهـــ للداللة على بقائه 

الشاعر يف  كثرية كانت أغلب مواطن حذف اخلرب كما يف قولاخلرب على هذه الشاكلة يف مواضع  

  ":قطرة حزن"قصيدة 

  ونصفا لسوق المزاد.. وحتام ليلك يــــــــــــــــمتد نصفا          نزيفـــا

  )2(وبينكما الموت عادي الجياد        اّمحاًء  ..كأنك أنت..فأنت 

 ،الذي جاء مبتدأ" أنت"بعد الضمري كما أشرنا سابقا فقد تكررت صيغة حذف اخلرب      

أن اجلملة هنا يف هذا املثال مل تأيت منسوخة ،كما أن اخلرب  إالوتكررت صيغة التشبيه باملماثلة ،

ني على التوايل ،واملغزى من حذف اخلرب هنا مع ترك الفراغ هو داللة على طلب مرتحذف 

 إمنا واإلخبار،الشاعر مشاركة املتلقي يف ملء الفراغ ،ألن الذات املخرب عنها هي اخلالق سبحانه 

 ، تتمثل يفىل داللة أخرى،كما يوحي احلذف إو غين عن الذكرعن ما ه ال ،يكون ملا هو جمهول

اإلهلية، ليبلغ به ذلك االنفعال الدهشة فعال لدى الشاعر الذي عجز عن وصف الذات حالة االن

ىل احلذف لعدم والتوتر فيلجأ من خالهلا إعند االنفعال  اإلنسانوهي حالة تنتاب  ،وعمق احملبة

  .وجود كلمات تعرب عن حقيقة املوقف

  : حذف المفعول به/5/3

يف اجلملة االمسية حبذف املبتدأ أو اخلرب فكذلك حيذف املفعول به يف كما يطرأ احلذف        

عبد القاهر اجلرجاين  ،حيث تناول حذف املفعول به الكثري من البالغيني من أمثالاجلملة الفعلية 

 ال امسا ،يكون املبتدأ إذ ال إ ،، وهو حذف اسمذا بدأنا يف احلذف بذكر املبتدأوإ«يف الدالئل

  دههومبا حنن بصد ،وليه أمسخصوصا ،فإن احلاجة إ حبذف املفعول �ا ذا حذف فإين أتبع ذلك

                                     
11اآلية  ،الشورىسورة   (1)  

55غنائية آخر التيه ،صياسين بن عبيد ،   (2)  
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ل به بعد ىل احلديث عن حذف املفعو تطرق عبد القاهر إ )1(»أخص ،واللطائف فيه كأ�ا أكثر 

املبتدأ وحذف املفعول وأعطى أمهيته القصوى يف احلديث عن حذف ،أن حتدث عن حذف املبتدأ

ومنثل حلذف املفعول به بقول  ،من اللطائف واملزايا لكثرة وقوع هذا احلذف يف اللغة وملا له ،به

  ":تراتيل الغروب"الشاعر يف قصيدة 

  ي          ضفيرة من شحوب الليل تنتشلــــــــــأعرتني وجه من كانت تواجهن

  وبحت لي شاعرا صيغت قصائده        شمسا على جسدي تهمى وتنفعل 

    )2(من معدن الحجر الوردي تختـــــــــزل     ني فوق ذاكــــــــــــــــــــرة   مإني المرّحل 

ذكر لكونه يأيت بعد أفعال ، رغم أن حقه الاألبياتاملفعول به يف هذه الشاعر حذف       

 ،هو معلومساس يف متام الكالم كما ركن أ ول به يف اجلملة اليت فعلها متعداملفعحيث أن ،متعدية

فاملتلقي حني يسمع الفعل " ختتزل"والفعل "تنتشل"بعد الفعل  األبياتأنه حذف يف هذه  إال

أن مثل  إالينتظر مفعوال به هلذا الفعل ألن املعىن مقطوع ،وكأن الفائدة من الكالم مل تتم ،تنتشل 

توقع املتلقي من فق ليصنع من خالله بعدا مجاليا يتمثل يف كسر أهذا احلذف يستدعيه الشاعر 

بالداللة ،كما يضفي هذا  اإلمساكالنص بغية وترك فجوات ميلؤها املتلقي وجيعله يتابع  ،جهة

كما د وا�رد ذات طابع جتسيدي وحسي،احلذف مسة مجالية أخرى تتمثل يف جعل الشيء اجلام

  .فعل تنفعل وتنتشل خالل ال من املضطربة واملنفعلة حبالة الشاعر النفسيةترتبط داللة هذه األفعال 

  ":هل يطوي شراعك ما يب"كما ورد حذف املفعول به يف قصيدة 

  خلف حجاب األنوارفهذا الذي ترجوه منك شعائري     ولي زورق 

  )3(ــــرابــــــبصدري ويستلقي نجي تــــ  خيله    وهذا الحب تذبح.. أبوح

                                     
153بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني النحوي ، دالئل اإلعجاز ،ص أبو  (1)  

36ياسين بن عبيد ، غنائية آخر التيه ، ص  (2)  

27المصدر نفسه ، ص  (3)  
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و بوح بسر ألن البوح غري معلوم هنا أه،رد يف البيت الثاين حذف املفعول به للفعل أبوح و       

ومن خالل سياق النص وألفاظه يتضح لنا أن  ،؟أم هو غري ذلك كله ؟أم بشعور ينتاب الشاعر

صدر توحي ى الل،أي تقدير الكالم أبوح أنا بالوجع ،ألن داللة الذبح ع" بالوجع"املفعول به هو 

لذي فيه معاناة أو سر بعد  بالشيء ا،كما أن داللة البوح توحي بعد الفعل أبوح بذلك 

وهذا الشعور هو حالة  كلم أو حنوها ،،ألن الشاعر كان باستطاعته أن يقول أخرب أو أتكتمانه

   .تنتاب الصويف يف خلواته وارتعاشاته

   :حذف حرف النداء/5/4

  ذفمل يقتصر احلذف على ما ذكرنا من حذف املبتدأ، أو اخلرب، أو حذف املفعول به، بل ورد ح

ىل جانب حذف االسم ات اليت تتصف �ا اللغة العربية إالن حذف احلرف من السمحلرف أيضا ا

أو  إليهاحلذف يف العربية ال يقتصر أمره عند حذف املسند «ألّن  من مبتدأ و خرب وحنوه

وقد حذف حرف النداء يف عدة مواضع منثل هلا بقول الشاعر  ،)1(»فقد يكون يف احلرفاملسند،

  ":تراتيل الغروب "قصيدة يف 

  ماذا أراك فعلت اآلن مختبئــــــــــــــــــــــــــــا        في الصمت تجلوك إشراقاتك األول 

   لـــــــــــأم ترى تعييك في الحي..ا         بعلتيـــــــــــــــــــأم قد تراك أقلت الكون مكترث

  )2(لــــــــــــــــــــــوأكبر عرسا حافه األم..حزنا    اآلن تكبرني       ال واهب القلب أنت 

ن أصل أل" ال واهب القلب"يف هذا البيت حذف الشاعر حرف النداء بعد الم النهي       

،وحذف حرف النداء هنا ال يربره ضيق املقام أو احملافظة على الوزن " ال يا واهب القلب"الكالم 

بقدر ما هو مسة مجالية يف النص كما أن النهي ال يليق يف هذا املقام ألن الشاعر ال ميكنه أن 

                                     
  (1) 50صعاني ـــــ ، دراسة في علم المـــ توفيق الفيل ، بالغة التراكيب  

36بن عبيد ، غنائية آخر التيه ، ص ياسين  (2)  
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دعاء واستغاثة ،ويربر كون املنادى هو اهللا قوله يف األبيات السابقة هو  وإمنا، اإلهليةينهى الذات 

  .اإلهليةألفاظ خيتص �ا املتصوفة يف وصف الذات  واإلشراق،والتجلي " قاتك األولجتلوك إشرا"

املنادى معا  يف مواضع أخرى وقد حيذف احلرف مع ىل حذف حرف النداء جند الشاعر يلجأ إو 

  ":وجع ساحلي"قصيدة  منقوله كما يف 

  ارحلي ألف عام

  فأنت هنا وجع منتظر

  رحلي امرأةا

  )1(في القناديل نامت

ألن أصل ؛ "ارحلي ألف عام"ى يف قوله املناداألسطر حرف النداء و حذف يف هذه       

،وقد "ارحلي امرأة"،وتكرر حذف احلرف وذكر املنادى بعدها يف قوله .."امرأةارحلي يا "الكالم

القراءة أو تعمد الشاعر حذف املنادى مع حرف النداء يف السطر األول ،ليجعل املتلقي يتابع 

يريد حتقيق نداء حقيقي  من أجل معرفة املأمور ،فالشاعر حيذف حرف النداء ألنه ال االستماع

،بل أة حقيقةهو استدعاء لوجود احلب والعاطفة بينه وبني الذات املخاطبة ،وليس كو�ا امر  وإمنا

الشاعر يقول  وذلك أنّ . اإلهليةىل حب الذات إ امرأةعاطفة الشاعر ترتقي عن التصريح حبب  إن

  :نفسهافيما بعد من القصيدة 

  خولت لي السماوات

   )2(أن تهبطي في يدي

 إالوما املرأة  ،اإلهليةشوقه للذات ك أن غرضه طرح الشاعر ملعاناته و ومن خالل بنية النص ندر  

  .بعدا مجاليا للنص إلضفاءيستدعيه الشاعر  ،رمزا للحب والعطاء

                                     
65،ص المصدر السابق  (1)  

65المصدر نفسه ، ص  (2)  
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ىل أن هذه الظاهرة البالغية مل تكن حكرا على لظاهرة احلذف إص من خالل دراستنا خنل      

ظفها على خمتلف مستويا�ا ،ليضفي أبعادا النص القدمي ،فالشاعر احلديث واملعاصر ال زال يو 

،وقد طرأ احلذف يف بناء  املعاصر اإلبداعمجالية وأخرى بالغية ذلك أن البعد اجلمايل من أولويات 

،كما حذف حرف واخلرب ،كما حذف املفعول به يف اجلملة الفعلية  املبتدأ،اجلملة االمسية بركنيها 

استقطاب تركيز املتلقي ،وكان أغلب احلذف الوارد يف النص بغية النداء يف كثري من املواضع 

للكشف عن املعىن العميق للنص ،كما تعكس ظاهرة احلذف الكثري من حاالت التوتر 

 األبعادشطحاته وخلواته يف حضرة اخلالق ،مبا ينم عن  واالضطراب الذي يعانيه الشاعر يف

 .الصوفية يف هذه التجربة الشعرية

 : اللغة الصوفية/ 6     

يشكل التصوف أحد التيارات الرئيسة يف احلياة الروحية اإلسالمية ، وقد ظهر التصوف منذ    

لي عن لصفات أمهها؛ التخ، وهو يتميز جبملة من ا،وال يزال قائما حىت أيامنا هذه فجر اإلسالم

لتصوف علم يعرف به ،واالكشف والذوق واملعرفة الباطنية ، والتعويل علىالعامل الدنيوي والزهد فيه

، )1(، وتصفية الباطن من الرذائل وحتليتها بأنواع الفضائلكيفية السلوك إىل حضرة ملك امللوك

بوساطة أساليب خيتص �ا و ، فالتصوف جتربة ذوقية يعرب عنها كل متصوف بطريقته اخلاصة

الشعري ، فاخلطاب ، وهناك الكثري من الشعراء الذين اختذوا التجربة الشعرية منربا لإلبداع املتصوفة

هو فعالية خطابية متتلك من اآلليات والشروط اليت توفر له ما جيعله يكتسب «الشعري الصويف 

خالل دوراته ضمن معايري االتصال األبعاد املختلفة اليت تضمن االنسجام وشروط التواصل من 

وهذا ما يؤكد أن الصوفية مل تعد تنحصر يف جمال اجلانب األخالقي الديين  ،)2(»األديب العام

                                     
)1(

قسم اآلداب  ،ينظر ، هدي فاطمة الزهراء ، جمالية الرمز في الشعر الصوفي ـ محي الدين بن عربي  ــ أنموذجا ــ ،مذكرة ماجيستر  

    21 ـ 20، ص2006جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان ، ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، واللغة العربية
  19، ص 2002، 1آمنة بلعلى ، تحليل الخطاب الصوفي ، منشورات االختالف، الجزائر ، ط  )2(
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وما يؤكد ذلك قول أحد رواد  ،يها جتربته اإلبداعيةبقدر ما هي طريقة يسلكها املبدع ليجسد ف

، حيث ينعته بالتجربة الذوقية ن بريكةاحلركة الصوفية املعاصرة يف اجلزائر وهو الدكتور حممد ب

،وعلى غرار هذه اآلراء البحث يف لغة النص )1(»التصوف هو جتربة ذوقية يف شكلها األكرب«

 ألن الشعر الصويف من خالل املعجم اللغوي الصويف؛ ،ةالشعري واستجالء صوفية التجربة الشعري

إن التجربة «: يف املعجم الصويف سعاد احلكيم ، كما تقول له مصطلحاته وألفاظه اخلاصة به

التجربة إال يف مظهرها متحققة يف  الظاهر ،والتعبري هو املظهر فال تظهر الصوفية هي، 

  :، ومن أبرز املصطلحات الصوفية الواردة يف النص الشعري )2(»كلمات

  :الحزن / 6/1

 يف النص الشعريوظيفها بكثافة لفظ احلزن من األلفاظ اليت ارتكز الشاعر على ت يعد       

رُيد احلزين عند أئمة ال«
ُ
صوفية ييسر له واحلزن من أوصاف الصوفية يف سلوكا�م وحيا�م ،وامل

عند الصوفية ، وأما احلزن من حيث املفهوم )3(»ىل مقام أثناء رحلة جماهداتهاالنتقال من مقام إ

بري حبال الدنيا ،فهو ،واحلزين هو العارف واخل..انقباض القلب من التشتت يف الغفالت «فهو 

،وقد استخدم الشاعر لفظة احلزن  )4(»،فهو ال يطمئن هلا وال يفرح مبا أتاه..يعرف أ�ا هلو وعبث

  ..":كالريح هي"يف مواطن كثرية كقوله يف قصيدة 

  وما أهنُ ..ــــن          للشعر كل انكساراتياشتهاءاتي له العلـــــ للحزن سرُّ 

  فانوس أمنية لم تطفه المـــــــــــحن          ـــــــــضهكل القصائد عمر ظل يومــ

  وفي نظر الدنيا أنا وثــــن...ومن زمـــــــــــــــــــن         أشدو..أغنيها عشبا وماءً 

                                     
   19، ص  2002،   1لى العرفان ، دار المتون ،الجزائر ،ط ،التصوف اإلسالمي من الرمز إمحمد بن بريكة  )1(
   16، ص 1981، 1سعاد الحكيم ، المعجم الصوفي ،دندرة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، ط  )2(
  16، ص 1987،  1حسن الشرقاوي ، معجم ألفاظ الصوفية ، مؤسسة مختار ،القاهرة ، ط  )3(
   122، صالمرجع نفسه  )4(
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  سنن..أبني بها وطنا فوق الرموش وما          غيري لها في قوانين الهوى

  )1(ر            لكن سيبقى لها من حزنه سكن ـــــــالعمر مندث نّ لها اعتقادي بأ

،فهو ال "حزنه سكن"جيعل احلزن ملجأه  ىل حدّ د الشاعر هاجس ومعاناة يبوح �ا إفاحلزن عن     

يطمئن هلذا العمر الذي ميضي ويندثر ،لذا وجد دفء احلزن أنيسا لقلبه الذي يعاين الوحدة اليت 

ىل الذات اإلهلية الصويف ، ألن حزنه نابع من الشوق إزن طريق للسعادة عند تطوقه ،كما أن احل

  .  ،فاحلزن شكل من ختطي سلطة الزمن " للحزن سر اشتهاءايت"لذلك يقول 

  :المحبة/ 6/2

كيان عاطفي يتفاعل مع من حوله ويبادهلم  الشعور ، واحلب أساس لكل العواطف   اإلنسان      

ىل ما تراه واحلب واحملبة ميل النفس إ«قه سبحانه ،احملبة حب العبد خلالاجلميلة ، وأعظم درجات 

 أو تظنه خريا ،أما حمبة العبد لربه فهي تعظيم  له ،وطلب للتقرب إليه وذلك بطاعته ، كما أن اهللا

،وقد استعمل الشاعر لفظ احملبة يف مواضع كثرية منثل  هلا )2(»حيب عباده املخلصني برضائه عنهم

  ":يطوي شراعك ما يبهل  "هلا بقوله يف قصيدة 

  )3(ــه       بصدري وتستلقي نجي ترابــــــي وهذا الحب تذبح خيلــــــ..أبوح 

  :ويقول يف القصيدة نفسها

  )4(مضوا وجعا ألقى صداه ببابي    كل أحبتي       ..ولكن أنت..حبيب

  ":تراتيل الغروب"وقوله يف قصيدة 

                                     
   17ياسين بن عبيد ،غنائية آخر التيه ، ص  )1(
   154م ألفاظ الصوفية ، صحسن الشرقاوي  ، معج )2(

27ياسين بن عبيد ، غنائية آخر التيه ،ص  (3)  

28، ص نفسهمصدر ال  (4)  
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  )1(شتعل قولهما أخبو وأ رهما       في بعدحبان لم أقترف في العشق غي

تظهر يف هذه األبيات فكرة احملبة اليت يستند إليها الشاعر الصويف ، حيث يتماهى الشاعر يف      

" أنت كل أحبيت"حمبة خالقه ويستغين حبب اخلالق عن حمبة ما سواه من اخللق ،وذلك حني يقول 

ري من املتصوفة ،كما هو معروف ىل درجة العشق اإلهلي الذي يعرف عند الكث،ويكرب هذا احلب إ

اإلهلية ىل الوجد والفناء يف الذات ،ولعل احلب طريق إ"رابعة العدوية"عند صاحبة العشق اإلهلي 

  .ىل بلوغ مقامات أرفع،لذا يعده الصويف سبيله إ

  :أنا أنت وأنت أنا/6/3

يتهم به  احللول الذيىل ما سبق فكرة ر اليت يعرف �ا املتصوفة إضافة إمن أشهر األفكا      

ألن قصد الصويف حني  ،،إال أن الكثري من املتصوفة ينكرون على من يتهمهم باحللول املتصوفة

ـــ بأْن يقول أنّه واهللا شيء يقول أنا أنت أو عكسها هو ال يريد ــ حسب رأي حسن الشرقاوي ــ

ني مقام العبودية ومقام ب مل يقل أحد من املتصوفة أنه واهللا شيء واحد ،بل أ�م يفرقون«واحد 

ومل خيرج حمي  ،ل بفكرة احللول واالحتاد والوحدةإال أن كثريا من املتصوفة قد ا�موا بالقو  ،الربوبية

لقد كتبت ما كتبت وأنا :"،ويدافع ابن عريب عن نفسه فيقول ..الدين بن عريب من هذا اال�ام 

،وإمنا قال ..يقل ابن عريب أنا واهللا شيء واحد،ويف الواقع مل ..حبمد اهللا مل أذكر أمرا غري مشروع

،وقد استعمل )2(»ناقصة معرفة اخل،وكل معرفة هللا هي..أنا عبد مفتقر إليه سابح يف  ملكوته 

ىل اهلجرة إ"ثل هلا بقوله يف قصيدة الشاعر مثل هذا التعبري يف مواضع كثرية من النص الشعري ،من

  ":القمر اجلنويب

  )3(نهرانا بعيَدا الّتقاطع..ا بغيمة      ونهراِن سربان حطّ ..أنا ..وأنت 

                                     
33، ص السابقالمصدر   (1)  

  (2) 58ــ57حسن الشرقاوي ، معجم ألفاظ الصوفية ،ص 

60ياسين بن عبيد ، غنائية آخر التيه ، ص  (3)  
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  ":تقاطعات الليل واملنفى"وقوله يف قصيدة 

  )1(هو في األباعد دانٍ :ها أنا أنت في مدارك وحدي        قل لها 

  ":وحزن أخضر..قمر ..ذكرى "وأيضا قوله يف قصيدة 

  إذا اختصرتني كنت إياكبيني وبينك أحزان وأزمنـــــــــــــــــــــة        طولى 

  )2(من بعيد العمر لبـــــــــــــــــاك ..أو كنت أنت أنا طيفا توحده      أشتاته

ىل درجة جتعل خياله ة القرب من اخلالق إجيسد الشاعر من خالل األبيات السابقة فكر       

لفرق بينه وبني يصور له الوقوف بني يدي الذات اإلهلية ومناجا�ا دون واسطة ،إال أنه يقر با

وذلك ليدرك املتلقي أن الشاعر " �رانا بعيدا التقاطع"خالقه وبعد الصفات بينهما يف البيت األول 

ىل ترك البياض لكي ال يقع التشبيه البليغ عمد الشاعر إ،وقد "أنت..أنا "ال يقصد احللول يف قوله 

ىل الذات اإلهلية عبري عن قربه إتصر الشاعر على التالذي جيعل من املشبه عني املشبه به، مل يق

،بل أصهرها يف قالب من احلزن والتشتت الذي ال يطفئه "أنت أنا وأنا أنت،وكنت  إياك"بفكرة 

  .إال وجوده يف حضرة اخلالق ،وهذا جتسيد واضح الرتعاشات وشطحات الصويف يف خلواته 

   :الحجاب/ 6/3

وقد وردت   ،يستدعيها الشاعر الصويف يف نصها احلجاب من االلفاظ الشائعة اليت كثريا م       

كلمة حجاب يف القرآن الكرمي مبعىن السرت واملنع ،سواء كان هذا السرت ماديا أو معنويا ،كما 

َوبَ�َْهنَُما ﴿ :�ذا املعىن ،وذلك يف قوله تعاىلوردت مبعىن حمجوب ؛أي ممنوع ،ووردت آيات كثرية 

ميَامهُْ ا��ْعَراِف ِرَ�اٌل  َو�ََىل  ِحَ�ابٌ  ُم یَْوَم�ِذٍ ﴿:،وقوله تعاىل )3(﴾ یَْعرِفُوَن ُ�� ِ�س�ِ ِ ُُم َعْن َرهب� هن�
�
 َ�� ا

  ،والصوفية يستخدمون كلمة احلجاب مبعان متعددة حسب احلال الذي يتكلمون)4(﴾لََمْحُجوبُونَ 

                                     
92، ص السابقالمصدر   (1)  

  96المصدر نفسه ،ص  )2(

  (3) 46اآلية   ،األعراف سورة 

15اآلية   ،المطففينسورة   (4)  
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تنطوي ،وقد استعمل الشاعر لفظة احلجاب واالحتجاب وحمتجب وغريها من األلفاظ اليت )1(فيه

  ":اسقين الضوء"حتتها يف مواضع كثرية من النص الشعري ، ومنثل له بقوله يف قصيدة 

  )2(تتحجـــــــــــــــــــــــــــب..ثم مرة ..للروح منية تتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى        مرة  أنت

  ":مرثية اجلمر واليامسني"وقوله يف قصيدة

                                                                                                                             )3(باد الى الدنيا ومحتجب: حزنان      أنعي وميضك فوق النعش يحمله   

  وغريها أكثر من لفظ صويف يف البيت الواحد كاحلجاب والكشف وقد يستعمل الشاعر أحيانا 

يقال عند الصوفية كشف عنه كما ..يستعمل الكشف يف املعنويات واحلسيات «حيث

وقد استعمل الشاعر مثل هذا التعبري الذي يتالزم فيه ذكر  ،)4(»؛أي حجاب الظلمةاحلجاب

  ":خلين للمرايا اخلضر"ومثال ذلك قوله يف قصيدة  ،احلجاب مع الكشف

  )5(انبسطنا على الدنيا نكاشفها         غيبا يلعلع ال سد وال حجب إنّا

 ،مل لفظة احلجاب متالزمة مع الكشفنلحظ يف هذا البيت الشعري أن الشاعر استع      

ضا من األلفاظ اليت هي أي ىل احملجوب ،ويدل على هذا لفظة الغيبشاعر هنا يتجاوز املرئي  إفال

وخيتلف معىن «ب هو احملجوب الذي يتطلع الصويف إىل مكاشفته،وعامل الغي الصوفية الشائعة،

الغيب عند الصوفية عن  معىن الغيب الذي خيتص بعلمه احلق تعاىل ،والذي يقصده الصوفية 

اب جعل الشاعر ،فحضور الكشف اىل جانب احلج)6(»بالغيب هو ما سرته اهللا تعاىل عن عباده

                                     
118ينظر ، حسن الشرقاوي ، معجم ألفاظ الصوفية ، ص   (1)  

81ياسين بن عبيد ، غنائية آخر التيه ، ص  (2)  

41المصدر نفسه ،ص  (3)  

118حسن الشرقاوي ، معجم ألفاظ الصوفية ، ص  (4)  

102التيه ،صياسين بن عبيد ، غنائية آخر   (5)  

217حسن الشرقاوي ،معجم ألفاظ الصوفية، ص  (6)  
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لك ألن الصويف وبني املكاشفة ،وذ) احلجاب(الشاعر يستخدم ثنائية ضدية جيمع فيها بني السرت 

والنفس بني ضفتني تتحول يف املراتب واملقامات ؛فاالضطراب النفسي  ،ييعيش الصراع الضدّ 

واحلجاب كشف وسرت يف اآلن  ،خفي/غائب  ،وظاهر/ زخ حاضرفالرب  جيعل التضاد حاضرا،

  .ذاته

وقد وردت الكثري من األلفاظ الصوفية األخرى اليت مل منثل هلا من النص الشعري ،كالسكر       

والظمأ والطهر واملوت والفناء والقرب والبعد وغريها ،رغم أ�ا تندرج حتت املعجم الصويف، وقد 

ناها ،وجند تضمنتها معاجم الصوفية بالشرح والتفصيل ، إال أن أكثر األلفاظ حضورا هي اليت أورد

أن الشاعر قد استدعى األلفاظ الصوفية اليت أسهمت يف بناء النص برباعة ،مما جيعل املتلقي يدرك 

وجهة التجربة الشعرية عند الشاعر منذ الوهلة األوىل اليت يقرأ فيها أول بيت شعري يف الديوان 

  :حيث يقول الشاعر 

  )1(وما أهن..اراتي للحزن سر اشتهاءاتي له العلن        للشعر كل انكس

 ،ىل درجة اللعب احلر باللغةصويف إيف هذا البيت جسد الشاعر براعة استخدام املعجم ال       

، الشهوة احلزن،"من املعجم الصويف  فقد كانت أغلب األلفاظ املستخدمة يف هذا البيت واردة

،وهي من أبرز علنال/ هنا ثنائية ضدية ؛السّر  ،كما شكل الشاعر" االنكسار ،العلن ،السر

ويبدو أن الشاعر أعطى عناية بالغة للمعجم اللغوي الصويف ملا يتيح  ،مجاليات التعبري احلداثي

  .اضةللشاعر من أساليب متنوعة وشاعرية فيّ 

اإلنشائي  األسلوبنيوخنلص يف �اية هذا الفصل من خالل ما تطرقنا إليه من مسات        

ىل أن واحلذف إ ،كالتقدمي والتأخري  ،خرىالغية واجلمالية األوأيضا بعض الظواهر الب ،واخلربي

النص الشعري الذي بني أيدينا ،رغم ما يشوبه من كثرة التجريد إال أن بناءه كأن ينم عن كفاءة 

                                     
17ياسين بن عبيد ، غنائية آخر التيه ، ص  (1)  
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مبدعه ،حيث كشف لنا تنوع األسلوب وتواشجه يف بنية النص ،على قدرة الشاعر يف اللعب احلر 

حركية النص وقدرة الشاعر على  ألفعال الّدؤبة والدائمة عنحركة ا باللغة ،كما كشفت لنا

الطليب منه الذي يالئم مقام اإلنشاء التشكيل اللغوي ،فقد تنوعت أغراض اإلنشاء ،وخاصة 

ن وجد كان أغلبه خارجا د بعيد، وإىل حنشاء غري الطليب نادرا إوذلك ما جعل اإل النص الصويف،

ىل أغراض أخرى  خروج بعض أغراض اإلنشاء الطليب إ ىل ذلكإإىل أغراض اإلنشاء الطليب، إضافة 

كالدعاء والرجاء وااللتماس والتمين ملالءمتها نفسية الشاعر وانفعاالته يف مقام التصوف ،والتجربة 

اليت ال  ،ىل الظواهر البالغية األخرى من تقدمي وتأخري وحذفاإلضافة إالشعرية الصوفية ،و ب

بالغية معيارية ،فهي ذات أبعاد مجالية خمتلفة تنم وتكشف عن تقف على حد كو�ا أساليب 

احلالة الشعورية للمبدع واملضطربة ،وهو ما يتوجه إليه نظر النقد املعاصر واحلديث ،و�ذا فالشاعر 

يبين نصا شعريا يفرض وجوده يف ساحة اإلبداع املعاصر بقوة رغم قدم النص الصويف كوجهة 

ىل الركض ،فمثل هذه العوامل تدفع املتلقي إرب يف التاريخ اإلسالمي لإلبداع منذ  زمن بعيد وضا

وراء املعىن احلقيقي للنص ،وهو ما جيعل اإلمساك بالداللة عند القارئ واملتلقي عموما ،يكاد 

ىل خصيصة النص احلداثي الصوفية املفعمة بالتجريد إضافة إيكون مستحيال أمام امتزاج اللغة 

ن الغموض ،إال أن هذا األخري ال يعد عيبا فيه بقدر ما هو تقنية فنية يف الذي يكتنفه الكثري م

إن الشعر التجريدي «:ا علق على ذلك الدكتور صالح فضلاإلبداع املعاصر واحلديث كم

ويزيد هذا  ،)1(»احلداثي مل يعد جتربة يف احلياة بقدر ما أصبح جتربة يف اللغة وعمال يف الثقافة

ليس هناك جتربة تكتفي باللغة ،ولكن أزعم أن ليس «بن عبيد ذاته يف قولهريح الشاعر تأكيدا تص

ومن هنا يتضح االهتمام باللغة عند الشاعر ،من حيث اجلماليات  ،(2)»غةهناك جتارب خارج الل

واألسلوب والبعد اإلحيائي ومراوغة القارئ أمام نص يتمنع ،فيتخذ اللغة الصوفية منربا لإلبداع 

 .ه من كثافة للمعىن وانفتاحا يف الداللة الشعري ملا تتيح

                                     
  (1) 276، ص 1998صالح فضل ، أساليب الشعرية المعاصرة ، دار قباء للنشر، القاهرة ، مصر ، د ط ، 

9ياسين بن عبيد ،غنائية آخر التيه ،ص  (2)  
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  :بنية الصورة/1

  :مفهوم الصورة الشعرية / 1/1

مبا ينطوي  ،برز مظاهر اخليالأوالصورة الشعرية من  ص األديب،ال مسة جوهرية يف النّ يعد اخلي      

فالصورة الشعرية من بني أهم األدوات اليت  يستخدمها الشاعر  ،تها من أساليب التعبري ا�ازيحت

بواسطة « : حممد إبراهيم عوضربته الشعرية ، يقول وجيسد من خالهلا  جت ،يف بناء نصه الشعري

جود وبواسطتها يصور رؤيته اخلاصة للو  ،الصورة يشكل الشاعر أفكاره وخواطره يف شكل حمسوس

»والعالقات اخلفية بني عناصره
إال  ،مصطلح حديث أن مصطلح الصورة الشعريةمن ، وبالرغم )1(

" احليوان"من أمثال اجلاحظ يف كتابه  ،أننا جند الكثري من الدارسني والنقاد القدامى قد أشاروا  إليه

» ة وضرب من النسج وجنس من التصويرالشعر صناع«: إذ يقول
ويؤكد كثري من النقاد على  ،)2(

هات النظر يف بالرغم من تعدد وج ،أن مقولة اجلاحظ هذه أقدم مقولة وردت فيها لفظة التصوير

والتشبيهات «شعر حني حتدث عن ضروب التشبيهات كما أوردها ابن طباطبا يف عيار ال،تفسريها

، منها ورة وهيئة ،ومنها تشبيهه به معىنعلى ضروب خمتلفة ،فمنها تشبيه الشيء بالشيء ص

يئة بالشيء صورة وهه الشيء يتشبيف ،فقد ذكر ابن طباطبا )3( »تشبيهه به حركة وبطأ وسرعة

حازم  القرطاجين  راءتعدُّ آمشاهدا، و و املشبه حمسوسا ظاهرا مبا جيعل الشيء  ،اهليئةلفظة الصورة و 

منهاج " حول مفهوم التخيل واحملاكاة والتشبيه، حيث يقول القرطاجين يف اآلراءنضج أمن بني 

املوجودة يف  األشياءعن  األذهاناملعاين هي الصور  احلاصلة يف  إن« ":األدباءالبلغاء وسراج 

جعلت له صورة يف الذهن تطابق ملا  أدرك إذانه إف ،ذهن، فكل شيء له وجود خارج الاألعيان

                                  
)1(

   .29،ص2009،  1العلم واإليمان ،دسوق ،طمحمد إبراهيم عوض ،الصورة واإليقاع في شعر بلند الحيدري ،دار  
، 3،بيروت ،لبنان ،ط اإلسالميعبد السالم محمد هارون ،المجمع العربي  حقيقعثمان عمرو بن بحر الجاحظ ،الحيوان،ت وأب )2(

  . 131،ص  1996
   .23، ص 2005،  2، طعباس عبد الستار، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان  حقيق، تد بن طباطبا العلوي ،عيار الشعرمحمد أحم )3(
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أقام اللفظ املعرب به هيئة تلك  اإلدراكيف  عن تلك الصورة الذهنية احلاصلة عرب فإذا ،منه أدرك

»الصورة الذهنية يف أفهام السامعني وأذها�م
ط القرطاجين بني املعاين ا�ردة ففي هذا القول رب ،)1(

ضيحه يكمن دور التشبيه يف تقريب املعىن وتو وهنا  ،قريبها عن طريق التشبيه والتخييليف الذهن وت

  .للمستمع 

فقد أوىل هلا األدباء و الدارسون على  ،دب و النقد احلديث واملعاصروأما الصورة يف األ      

ددت تعريفا�م  وزوايا وقد تع ،اليل وآخر مجايل يف بناء النصملا هلا من أثر د ،السواء أمهية بالغة

طريقة التعبري عن املرئيات « : ثال أمحد مطلوب ،أن الصورة هي، فريى على سبيل املنظرهم هلا

»والوجدانيات إلثارة املشاعر وجعل املتلقي يشارك املبدع أفكاره وانفعاالته
د رى عهود عبت، و )2(

قدرة األديب على جعل األلفاظ تعرب عن وجدانه وانفعاالته « :الصورة هيالواحد العكيلي أن 

»وتنقل جتربته العاطفية بأسلوب فين مؤثر
ومن خالل التعريفني السابقني للصورة الشعرية جند ، )3( 

الذي حتدثه الصورة الشعرية بني  ،أ�ما ال خيرجان عن الرتكيز عن اجلانب االنفعايل والعاطفي

  .لقياملبدع واملت

مناغصة  وال  ،بناء النص الشعري الذي بني أديناسهام يف إوقد أسهمت الصورة الشعرية أميا     

فتوظيف الشاعر للصورة  ،ألدوات اليت يعرب �ا عن جتربته يف احلياةليف أمهية اكتساب الشاعر 

الصورة الشعرية  برز مضامنيأومن  ،كفاءته اللغوية والبالغية  نم عني  ،الشعرية بأمناطها املختلفة

 وسنأيت على ذكر ،الشعري فارقة والرمزوامل صرحيية واملكنية،االستعارة بنمطيها الت، الواردة يف النص

  :تفصيال فيما سيأيت ذه املضامنيه

                                  
، محمد الحبيب بن الخوجة  ، دار المغرب اإلسالمي ،بيروت حقيق، ت ،منهاج البلغاء وسراج األدباءأبو الحسن حازم القرطاجني  )1(

   .  19ـ  18، ص1981،  2لبنان، ط
  . 35، ص 1985ل الصغير ، دار الفكر ،عمان ، د ط ، خطأحمد مطلوب ، الصورة في شعر األ )2(
  23، ص 2010،  1عهود عبد الواحد العكيلي ، الصورة الشعرية عند ذي الرمة ، دار صفاء ، عمان  ، ط )3(
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   :االستعارة / 1/2

  :مفهوم االستعارة / 1/2/1

البالغي واجلمايل يف  إحدى أهم  ركائز التعبري ،ومتثل االستعارة بنمطيها التصرحيية واملكنية       

يتخذ من االستعارة  والزال الشاعر العريب  ،سواء القدمي منه أو احلديث ،الشعر خصوصاو  ،األدب

بها عن يليشاركه القارئ تلك املعاناة بتقر  ،أداة يف التعبري عن آرائه وتطلعاته وهواجسه املختلفة

النص البالغية واجلمالية ،وقد تعددت تعريفات االستعارة بني  طريق االستعارة وغريها من أساليب

أما االستعارة، فهي « :هقول رجاين يف أسرار البالغة يفعرفها عبد القاهر اجلواحملدثني حيث القدماء 

ضرٌب من التشبيه، وَمنٌَط من التمثيل، والتشبيه قياس، والقياس جيري فيما تعيه القلوب، وُتدركه 

»ُم واألذهان، ال األمساع واآلذانَتفَىت فيه األفهاالعقول، وُتسْ 
صنفا من  تعد االستعارةوبذلك  ،)1(

كما يرى صاحب العمدة يف حماسن الشعر أن  ،يه الذي يدرك بالعقل والقلب معاأصناف التشب

ة أفضل ا�از وأول أبواب البديع،وليس واالستعار «:البديع والبيان معا ،فيقول فيها االستعارة تشمل

»، ونزلت موضعهات موقعهامنها ،وهي من حماسن الكالم إذا وقع يف حلي الشعر أعجب
)2(.  

الدكتور بسيوين عبد الفتاح، ورأي الدكتور أبو  يف االستعارة  نذكر رأي وأما من آراء احملدثني      

عالقة هي استعمال اللفظ يف غري ما وضع له ل«: العدوس، فالدكتور عبد الفتاح يرى أن االستعارة

»املشا�ة مع قرينة مانعة من إرادة املعىن األصلي
      د أفاض ــــــــــفقالدكتور يوسف أبو العدوس ، وأما )3(

                                  
،  1،ط  محمود محمد شاكر  ،دار المدني ، جدة حقيقبكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني ، أسرار البالغة  ،ت أبو )1(

   .20، ص 1991
 ،حيي الدين عبد الحميد ،دار الجيلمحمد م حقيقالحسن ابن رشيق القيرواني ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، ت أبو )2(

  .268، ص 1981،  5، ط1سوريا، ج 
 169ص ، 1998، 2،القاهرة ، طختار مبسيوني عبد الفتاح فيود ، علم البيان دراسة تحليلية لمسائل البيان ،مؤسسة ال )3(
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  :ظل ثالث نظريات وهي  هلا حصيلة شاملة حتت أعطى يف احلديث عنها و

 ،ويرى أصحاب هذه النظرية أن االستعارة عالقة لغوية تقوم على املقارنة: النظرية االستبداليةـــــ  

  .فاملعىن فيها ال يقدم بطريقة مباشرة ،يز عنه بأ�ا تعتمد االستبدال تتمو  ،شأ�ا شأن التشبيه

وترى أن االستعارة عملية خلق جديد يف اللغة ، ولغة داخل لغة ، فيما  :النظرية السياقية ـــــ  

  .من عالقات جديدة بني الكلمات تقيمه 

وترى أن االستعارة تتجاوز االقتصار على كلمة واحدة ،وهي حتصل من : النظرية التفاعلية ـــــ 

وترى هذه األخرية أن لالستعارة هدفا مجاليا ،التفاعل أو التوتر بني بؤرة ا�از واإلطار احمليط �ا 

د اهتم الغرب �ذه النظرية كثريا ملا هلا من جذور وتشخيصيا وجتسيديا وختيليا وآخر عاطفيا ، وق

  )1( وفلسفيةفكرية 

الصورة  إن«: ريفا جممال لالستعارة حيث يقولأبو العدوس تع منحومن خالل ما سبق      

حالة نفسية، وتأسيسا  االستعارية املعجبة يف الشعر هي تلك الصورة اخليالية الكاملة اليت تكتسبها

وهي اليت  ،أفكارناهي اليت تثري انفعاالتنا النفسية وحترك  ،رة االستعاريةصبحت الصو أعلى ذلك 

 ،على تأمل وتفكري إال االستعاريةتصدر الصورة  ،وال...تتشكل على املستوى النفسي والداليل 

وعندما  ،النفس بأعماقمنا خيتلط بالشعور واخليال و إ ال يأخذ  طابعا عقليا حبتا، و وهذا التفكري

  . )2(»التفكري واالنفعال تتولد االستعارة خيتلط هذا

مل خيرج عن اجلانب االنفعايل والنفسي االستعارة  الطرح املتقدم جنمل أن مفهوم ذاو�      

 ويرتبط ،من حيث الوظيفة البالغية واجلمالية يف التعبري وجتسيد املعنوي وتشخيص ا�رد ،عموما

                                  
  127ــ  97ـ ــ45،د ت، ص  1ينظر،يوسف أبو العدوس، االستعارة في النقد األدبي الحديث، األهلية للنشر والتوزيع، عمان، ط ) 1(
  254،ص المرجع نفسه ) 2(



بنیة الصورة واإلیقاع: الفصل الثاني  

 

60 

 

 النص الشعري الذي بني أيدينا زاخرا باالستعارة  وقد كان ،اإلبداعية األديبذلك كله مبقدرة 

  ومنثل هلا حبسب ما ورد يف ،تصرحيية ال كنية واالستعارات املوالسيما أشهرها من  ،مبختلف أنواعها

  :النص �ذين النمطني 

  : االستعارة المكنية/ 1/2/2

رفها السكاكي يف ويع" استعارة بالكناية"ووردت يف كتب البالغني القدامى مبصطلح         

 على ذلك بنصب قرينة وهي كما عرفت أن تذكر املشبه وتريد به املشبه به داال« :املفتاح فيقول 

»ليه وتضيف شيئا من لوازم املشبه بهإأن تنسب  تنصبها وهي
ى بسيوين عبد الفتاح فري  أماو  ،)1(

طوى ويرمز له بالزم من ل ييصرح فيها بلفظ املشبه به ،ب االستعارة املكنية هي اليت ال« :أنّ 

»، ويسند هذا الالزم اىل املشبهلوازمه
اضع كثرية منثل هلا و وقد وردت االستعارة املكنية يف م،)2( 

  ":وافرتق الصدى..حلمان "ل الشاعر يف قصيدة و بق

  )3(جاث على شفة المدينة مطرقا            والليل يرقد في نداه ملوال

فالشاعر يف هذا البيت استدعى حسه اخليايل بكثافة وشاعرية جعلته  جيسدها يف االستعارة     

حيث شبه املدينة  ،"جاث على شفة املدينة"فهي قوله  األوىلاملكنية مرتني ،فأما االستعارة 

وجاء بقرينة تدل عليه وهي " اإلنسان"فذكر املشبه أال وهو املدينة وحذف املشبه به   باإلنسان

فهنا " الليل يرقد يف نداه ملوال"،واالستعارة الثانية هي قوله لشفة على سبيل االستعارة املكنية  ا

شبه أيضا الليل باإلنسان فذكر املشبه وحذف املشبه به وجاء بقرينتني تدالن عليه ومها صفة النوم 

ملشبه به عن كونه مث جاء بقرينة ثانية وهي صفة امللل ،ألن الصفة األوىل قد خيرج �ا ا" يرقد"

                                  
  162، صتبعة الميمنية ،مصر ، د ط ، د بي بكر محمد بن علي السكاكي ،مفتاح العلوم ،مطأيعقوب يوسف بن  وبأ  )1(
  .187بسيوني عبد الفتاح فيود ، علم البيان دراسة تحليلية لمسائل البيان ، ص  )2(
  21ياسين بن عبيد ،غنائية آخر التيه ، ص  )3(
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اإلنسان ، فصفة النوم يشرتك فيها اإلنسان مع غريه من الكائنات ، على سبيل االستعارة املكنية 

أيضا، ويف االستعارة األوىل يبث الشاعر من خالل عنصر التخييل االستعاري على اجلماد، 

اخليال إىل درجة جتعله  ويف االستعارة الثانية يعمق الشاعر فاعلية عنصر خصيصة احلياة واحلركية ،

يشخص ا�رد الذي هو الليل، وبالرغم ما هلذه الصورة من حركية، إال أ�ا حتيل إىل مجود املدينة 

حتت عتمة الليل ،كما تشي بصورة عشق مازج بني املدينة والليل، فتعكس صورة هذا الفضاء 

  . السوداوي الشاحب

  :القصيدة ذا�ا إذ يقول  ومنثل لالستعارة املكنية أيضا بقول الشاعر يف

  صاحت جراحك فالتمس لبقيــــــــــــــــــة          منها دما فيه كبرت نخيـــــــــــــــــــــــــال

  ليال يقايض بالدجى قنديــــــــــــــــال     فوق العروش وسعت حزنك ضاويا       

  )1(ك فارسا مــــــــــــــــــأموال فوق الرموش أقمت صرحك آتيـــــــا          من تيه سحر 

حيث شبه اجلراح باإلنسان الذي يصرخ فذكر " صاحت جراحك"فاالستعارة املكنية يف قوله      

على " صاح"، وجاء بقرينة دالة عليه،وهي الفعل "اإلنسان"املشبه وهو اجلراح وحذف املشبه به 

،وأيضا يف قوله " ليال يقايض"ية يف قوله سبيل االستعارة املكنية ،كذلك وردت االستعارة املكن

، حيث شبه الرموش باملوضع أو املكان الذي يقام عليه الصرح  "فوق الرموش أقمت صرحك"

من البناء وكذلك الصرح قرينة دالة على " أقمت"فحذف املشبه به وذكر ما يدل عليه  وهو الفعل 

اليت ذكرناها عن  جتسيد ما هو معنوي  وجود املكان واملوضع لقيامها ، وال خترج أغلب األمثلة

وتشخيص ا�رد وبث احلياة فيه وإثراء النص بالغيا ومجاليا، حيث يستقطب الشاعر القارئ 

ويشاركه يف معاناته ويقامسه هواجسه املخبوءة يف نفسه، وال تقف االستعارة املكنية على حد ما 

القارئ أو املتلقي ال يكاد يقرأ أو يسمع مثلنا به من شواهد، بل تطغى على النص إىل درجة جتعل 

                                  
  23المصدر السابق ، ص  )1(
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بيتا أو سطرا من الشعر، إال يقف مذهوال من توايل األسلوب ا�ازي ،وخاصة االستعارة كأداة 

  .أساسية يف بناء النص الشعري 

  :التصريحيةاالستعارة / 1/2/3

يف النص ـــ حسب وتعد االستعارة التصرحيية النمط الثاين لالستعارة من حيث كثافة احلضور       

رأينا ـــ وقد كان هلا أثر ال يقل كثريا عن االستعارة املكنية يف البعد البالغي واجلمايل للنص وتعرف 

ما صرح فيها بلفظ املشبه به ،أو ما أستعري فيها لفظ املشبه به «االستعارة  التصرحيية بأ�ا 

»للمشبه
،فمن خالل التعريف نلحظ أن الفرق بني االستعارة املكنية والتصرحيية يكمن يف أن  )1(

األوىل يكىن فيها عن املشبه به وال يصرح به، بينما الثانية يصرح فيها بلفظ املشبه به،ومنثل 

اليت " مرثية اجلمر واليامسني" لالستعارة التصرحيية يف النص الشعري بقول الشاعر يف قصيدة 

كرجل صاحب قضية وجتربة شعرية عميقة لينوَِّه فيها " نزار قباين"ى فيها شخصية الشاعر استدع

خبصاله الفريدة إىل درجة جتعله يشبه قضيته بالشمس،وجيعل من ذاته سليل لشعراء القضية، 

  :فيقول ) ما ترك األول لآلخر شيئا(احلامل للواء اإلغرتاب اللغوي، مصرحا أنه املقتات على البقايا

   )2(وكنت تحمل شمسا بعدك انطفأت       أقتاتها شاعرا في البوح يغتــــــــرب

شبه الشاعر يف هذا البيت القضية العربية والقومية  اليت كان حيملها نزار  بالشمس، فصرح      

الشاعر بلفظ املشبه به على سبيل االستعارة التصرحيية ،وكان هلذه االستعارة أثرا واضحا يف البعد 

لداليل واجلمايل ، حيث جيسد من خالهلا املعنوي وجيعله مرئيا للعيان ،وال تقف براعة الشاعر ا

إال  ،، مألوف يف استخدامه يف التشبيه الرتاثي"الشمس"على هذا احلد ألننا نلحظ أن املشبه به 

زلته أن التشبيه هذه املرة احنرف من حيث نسبته للمشبه ،حيث كان يشبه الرجل لرفعته وعلو من

                                  
  .176،ص 1985عبد العزيز عتيق ، علم البيان ،دار النهضة العربية ،بيروت ،لبنان ،د ط ،   )1(
  42،غنائية آخر التيه ،ص  ياسين بن عبيد )2(
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بالشمس أو القمر كما تشبه املرأة حلسنها بالشمس ،وأما يف التشبيه الوارد هنا فهو تشبيه املعنوي 

  . ا�رد مبا هو حسي ،وهنا تكمن حداثية النص الشعري

  ":وجع ساحلي"كما وردت االستعارة التصرحيية يف قوله من قصيدة 

  لي السماواتُ  لتْ خوَّ 

  تهبطي في يديّ  أنْ 

  ا عبقً  لةً محمّ 

  نين على مفرقيونزيف السّ 

  )1( يضمحلُّ 

" نزيف السنني على مفرقي يضمحل"جاء الشاعر هنا باالستعارة التصرحيية واملتمثلة يف قوله       

فقد شبه الشاعر أوجاعه ومهومه بنزيف السنني، فذكر املشبه به وجاء بقرينة تربطه باملشبه احملذوف 

يفرت ويقل، وجند يف هذه االستعارة أيضا جتسيدا للمعنوي ، الذي هو مبعىن "يضمحل"وهي الفعل 

  .بالنزيف الذي يشرتك مع املشبه يف صفة األمل " الوجع واهلموم"

نلحظ أن النص الشعري الذي بني  ومن خالل الشواهد اليت عرضناها على سبيل التمثيل،      

طيها املكنية والتصرحيية اليت أيدينا ثري بعنصر التخييل الشعري ، الذي جتسد يف االستعارة بنم

مألت مساحة شاسعة من مجاليات النص ،ومنحته الكثري من األبعاد  الداللية، ملا لالستعارة من 

خصائص يبث من خالهلا الشاعر أفكاره، وجتربته على مستواها االنفعايل ،وبالتايل حتدث مشاركة 

ثري من جهة أخرى، حيث مل يعد املتلقي  يف بث املعىن العميق للنص من جهة، وإحداث التأ

يقتصر دور  االستعارة يف الشعر احلديث واملعاصر على اجلانب البالغي ،بل تعداه إىل إحداث 

                                  
  .66المصدر السابق ،ص )1(
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األثر التفاعلي والسيكولوجي، اللذان عقد هلما الدكتور يوسف أبو العدوس بابني يف كتابه 

طريق التشخيص والتجسيد  ؛ حيث تتم عناصر التفاعل عن"االستعارة يف النقد األديب احلديث"

من «مبا حيدث أثرا نفسيا جيعل املتلقي يشارك املبدع، ويربر هذا قول الدكتور بسيوين عبد الفتاح 

خصائص االستعارة جتسيد املعنويات وتشخيص ا�ردات ،وخلع احلياة على ماال حياة فيه، 

احلياة باالستعارة حيّا فتصبح املعنويات واألمور ا�ردة شاخصة أمام األعني، ويصري فاقد 

»متحركا
، و�ذا فاالستعارة مل تعد تنحصر يف اجلانب البالغي الذي عرفت به قدميا ،وإمنا تعدته )1(

يف نظر النقد املعاصر إىل بث اجلانب التفاعلي بني املبدع واملتلقي ،والتشخيص والتجسيد 

  .  للمعنوي ا�رد

  :المفارقة/ 1/3

تعد املفارقة من أبرز عناصر الصورة الشعرية، واملفارقة يف االصطالح مل يضبط هلا تعريف       

معني ،أل�ا ارتبطت بعدة حقول معرفية، انطالقا من احلقل الفلسفي ،حيث يقول أمين إبراهيم  

»يعود ظهور مفهوم املفارقة بادئ األمر إىل احلقل الفلسفي«
لشائع ،ومل ترد املفارقة باملفهوم ا )2(

اليوم يف النقد العريب القدمي؛ ألن أصل املفارقة مرتبط بدراسات الغرب، لذلك واجه مفهومها عدة 

هل املفارقة ترمجة : إشكاليات، انطالقا من إشكالية الرتمجة ،مما دعى إىل طرح اإلشكالية التالية

د أمجع وق" ؟وماذا يعين كال من املصطلحني؟"Paradox" أم للمصطلح" Ironi" للمصطلح

الكثري من النقاد والدارسني على أن املصطلح األول يعين املفارقة بينما املصطلح الثاين يعين 

  وا ـــــــــــــــــ، وال يسعنا املقام هنا للتفصيل يف مفاهيم املصطلح، إال أن أغلب الدارسني أمجع)3(النَّقيَضُة 

                                  
  .231،ص دراسة تحليلية لمسائل البيانـــ ، علم البيان بسيوني عبد الفتاح فيود   )1(
  .21،ص2012، 1،األردن ،طأيمن إبراهيم صوالحه ،المفارقة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث ، دار اليازوري ،عمان  )2(
  . 23، ص2009، 1أحمد عادل عبد المولى ، بناء المفارقة دراسة نظرية تطبيقية ،مكتبة اآلداب ، القاهرة ، ط  )3(
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؛ ألن املفارقة طريقة يف التعبري تعتمد التباين "رالتباين بني احلقيقة والظاه"على أن املفارقة مفادها 

وهي حتول الكلمات عن معناها «والغموض بشكل أساس وجوهري لسبك املعىن املراد التعبري عنه 

املباشر والواضح،وهي تتجاوز معىن ا�از كو�ا تضفي حركية على هذا التحول، وتبدو املفارقة  

يتجاوز نطاق عدول اللفظ عن معناه ليصبح مغامرة كأ�ا جماز للمجاز ،وهي بالتايل مفهوم 

»بالغية تسهم يف إضفاء هالة من الغموض
،فاملفارقة من خالل هذا التعريف توظف ا�از  )1(

لكن بطريقة تتجاوز املفهوم السطحي للمجاز إىل املعىن األعمق واألبعد، وتصنف املفارقة إىل 

  :توايلثالث أمناط رئيسة يف نظر الدارسني هي على ال

  )معىن/تعبري(ــــــ املفارقة اللفظية 

  )حقيقي/ظاهر(ــــــ املفارقة يف الطريقة والرمز 

  )متوقع/كائن(ــــــ املفارقة الدرامية 

وهذه التصنيفات هي أشهر أصناف املفارقة ،إال أنّه البد اإلشارة إىل أّن املفارقة ال تنحصر يف    

، ومنثل للمفارقة يف )2(حدود هذه األصناف الثالث املذكورة  ،أل�ا قد تتفرع عنها أمناط أخرى

  :النص الشعري حبسب ورودها مبا يلي

   :المفارقة اللفظية/1/3/1

فارقة عرض له العديد من الدارسني ،وله حضور بارز يف نص األدب العريب     وهذا الصنف من امل

املفارقة اللفظية هي اليت يكون فيها املعىن الظاهري واضحا ،وال يتسم بالغموض وله قوة داللية و«

                                  
كلية اآلداب ،مذكرة دكتوراه علوم ، قسم اآلداب واللغة العربية ،  ) 2008ــ  1980(نوال أقطي ،جماليات شعر التفعيلة في الجزائر   )1(

  .181،ص 2015/ 2014بسكرة ، محمد خيضر، جامعة واللغات ،
  181ينظر ،المرجع نفسه ،ص )2(
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»مؤثرة
هي شكل من أشكال «، ويعرفها أحد الباحثني تعريفا أكثر بساطة ودقة فيقول )1(

»ىن ما ،يف حني يقصد منه معىن آخر ،خيالف املعىن السطحي الظاهرالقول،يساق فيه مع
)2( ،

فمن خالل هذا التعريف ندرك أن املفارقة اللفظية ترتكز على خمالفة الظاهر من األلفاظ للمعىن 

  ":ضجيج الصمت"املقصود،ومنثل هلذا النمط من املفارقة بقول الشاعر يف قصيدة 

  هنا 

  ظمأ موشك

  يدي الخاتمهْ إن أنا أفلتت من 

  أنت صرح الغروب 

  وأول ما في الهبوب 

  إذا أجج الصمت 

  )3(صمت الينابيع من حولنا

،الذي أعاد صياغته الشاعر " ضجيج الصمت"يلفت انتباهنا منذ الوهلة األوىل مفارقة العنوان     

ة لتستقطب ،فتظهر املفارقة اللفظية متنامي"إذا أجج الصمت"يف منت النص بطريقة مشا�ة للعنوان 

املتلقي بغية كشف املعىن املخبوء وراء هذا التناقض الصريح منذ البداية على مستوى اللفظ 

، وحتيلنا هذه املفارقة إىل الكثري من املعاين اليت من أبرزها حالة )صمت/ضجيج(واملتمثل يف الطباق

إلحساس إىل درجة اهلوس الروحي الذي ينتاب الشاعر حلظة خلوته يف التعبد، حيث يرتقي �ذا ا

                                  
،  1متــولي نعمان عبد السميع، المفارقة اللغوية في الدراسات الغربية والتراث العربي، دار العلم واإليمان للنشر والتوزيع ، دسوق ،ط  )1(

  18، ص 2014
  .56أحمد عادل المولى ، بناء المفارقة ـــ دراسة نظرية تطبيقية ـــ ، ص  )2(
  86ياسين بن عبيد ، غنائية آخر التيه ،ص  )3(
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جتعله يسمع الصمت ويف هذا إحياء إىل متيز إحساس الشاعر عن بقية الناس ممن مل يبلغوا مقامه 

  .وحالته

  :إذ يقول الشاعر"اسقين الضوء"ووردت املفارقة اللفظية أيضا يف قصيدة

  سأشرب اطو ما بيننا اطوه وتقــــــــــــــــــــــــــــرب         واسقني الضوء من يديك

  ال يرى لغيرك مذهــــــــــــــــــــــب..في ضفاف الوجود يرقد حلـــمي         ساهرا

  )1(تتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجب..ثم مرة ..أنت للروح منية تتهــــــــــــــــــــــــــــادى          مرة

،فاملتلقي يصطدم " يرقد حلمي ساهرا"ثاين جلية وواضحة تبدو املفارقة اللفظية يف البيت ال     

،فاحلالتان ال جتتمعان يف آن واحد ،وتوحي ) ساهرا/يرقد(بالتناقض املتجسد يف الثنائية الضدية 

هذه املفارقة إىل احلالة الشعورية اليت يعيشها الشاعر جراء التأمل يف احلياة والتمعن يف أسباب 

قة الضدية إىل حالة االنكسار الروحي والتشتت إىل درجة جتعل وجوده،كما توحي هذه املفار 

  .الشاعر  يتجاوز رغبته البيولوجية املتمثلة يف النوم ،ليبقى على اتصال باخلالق حلظة سكون اخللق 

و يوظف الشاعر املفارقة اللفظية مرة أخرى ليكثف يف العمق احلسي االنفعايل يف قصيدة 

  :يقولإذ " قمر وحزن أخضر.. ذكرى"

  وتختبئ األلحان في جسدي       تمضي ويبقى لقلبي لحنه الشاكي.. ذكرى

  ـــر        لوزية الهمس جاءت من حنايـــاكـــــــتوحد بالنجوى على خطــــــ..شاك

           )2(تورطني في الحلم عينـــــــاك..ـــــــــا        طفال آالم سعدت بهـــــــــــيا رب لحظة 

تظهر املفارقة يف البيت األخري منذ البداية مستقطبة لرتكيز املتلقي وحذاقته، بغية الكشف عن     

املعىن املتسرت وراء األلفاظ ،فكيف يكون األمل سببا يف سعادة الشاعر؟ مث إن التمعن يف النص 

                                  
  81المصدر السابق ، ص  )1(
  95المصدر نفسه ،ص  )2(
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جيعلنا ندرك أّن السر يف هذه السعادة، هو خصوصية اإلحساس واالنفعال الذي يعرتي 

الصويف،فيجعله يتجاوز الظاهر إىل الباطن يف حقيقة اإلنسان ،فاإلنسان يركن إىل ملذات 

احلياة،وينسى أنه خلق ليشقى ويتعب من أجل سعادة أخروية ترقى عن كل وصف ،كما جاء يف 

ْ ا �َ قْ لَ �َ  دْ قَ �َ ل﴿):تعاىل(قوله  خلواته وذلك أن الشاعر يرى يف التعب أثناء ، )1(﴾دٍ بَ  كَ ِيف  انَ سَ إال�

وتعبده إحساس باحلزن لعدم الّرضا على نفسه جراء تقصريه ،كما أنه حيزن النقضاء حلظات اخللوة 

والعبادة واألُنس اليت عاشها من قبل بني يدي اخلالق ، فيسعد ألنه تلذذ �ا حلظة حدوثها ، وهو 

سعادة /أمل وحزن(ضدية حزين النقضائها ،ومن هنا تتجسد املفارقة اللفظية املرتكزة على الثنائية ال

 ) .وسرور

   :المفارقة التصويرية /1/3/2

وتعد املفارقة التصويرية من املفارقات اليت تدرك من خالل استخدام اخليال اإلبداعي،وهي      

»تقنية فنية تقوم على إبراز التناقض بني طرفني متقابلني«
، ويشيع استخدام هذا النمط من )2(

من النثر ،ومنثل للمفارقة التصويرية حبسب ما جاء يف النص بقول الشاعر املفارقة يف الشعر أكثر 

  ":هل يطوي شراعك ما يب"يف قصيدة 

  أعانق أزماني وما بي حاجـــــــــــــــــــــــــــــــــة      سوى أن يعب العمر بعض شبابي 

  شهـــــــــــــــــــــــــــاب   من ذكراهم غير ما أنــــــــــا      به شفق آت وومض فلم يبــــــــق

  )3(أقامت عروس الروح عرس فجائعي      وضمت تناجي طفلة وتحابــــــــــــــــي

                                  
  4سورة البلد ،اآلية   )1(
  .191أحمد عادل عبد المولى ، بناء المفارقة دراسة نظرية تطبيقية ،ص  )2(
  28ياسين بن عبيد ،غنائية آخر التيه ، ص  )3(
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" أعانق أزماين وما يب حاجة"تظهر املفارقة التصويرية جلية يف هذه األبيات ،وهي قول الشاعر     

،فاملعانقة تكون لشخص حنبه وجند  فاملتلقي يلمح توظيف الشاعر للخيال إضافة للتناقض يف فعله

فيه احلب واحلنان ،وأما نعانقه دون وجود حاجة ففي األمر ما خيفى على املتلقي ،كما جند 

ففي هذا مفارقة عجيبة ،ألن إقامة "أقامت عروس الروح عرس فجائعي "املفارقة أيضا يف قوله 

،ومفاد املفارقة هي التلذذ باألمل  العرس مرتبطة بالفرح والسرور ال الفجائع اليت هي مبعث للحزن

والصرب يف الطاعة دون الركون إىل التخاذل ،وجتاوز متاعب احلياة لتكون سبيال يف العبادة ،ذلك 

أّن موقف الصويف يف حضرة اخلالق يكون باحلزن على بعده منه ،وبذلك احلزن يتحقق الرِّضى 

  . ويبلغ منزلة الصفوة الروحية

ة النص الشعري أبعادا داللية جديدة ومعربة عن تطلعات الشاعر من لقد منحت املفارق     

خالل جتربته الشعرية الصوفية ،فاستطاع من خالل املفارقة اللفظية اليت كان هلا حضور مكثف يف 

النص أن يتجاوز منط التعبري الكالسيكي الذي اعتادته البالغة العربية اىل منوذج جديد يف 

نقص من قيمتها التعبريية وال يتناقض وحداثة النص ،بل لرمبا كثريا ما انطلق التعبري،إال أن هذا ال ي

الشاعر من النماذج املعتادة يف التعبري ليشكل أساليب جديدة عن طريق املفارقة كما هو احلال يف 

توظيف التضاد ،الذي ميتد يف أصوله اىل البديع العريب كالطباق واملقابلة،حيث منحته مسة الضدية 

ا البتكار املفارقة اللفظية ،كما كان ألمناط أخرى من املفارقة ،كاملفارقة التصويرية إسهام يف منفذ

  .بناء النص وتكثيف دالالته ومجالياته

وتعكس املفارقة جبميع أمناطها حالة من التوتر واالنفعال الذي يتجاوز فيه الشاعر التعبري      

ملتلقي جماال أخصب يف مجال التعبري والتأويل  على مستوى باالستعارة إىل التعبري باملفارقة فيمنح ا

  . الصورة الشعرية ،وهنا تنطلق الرؤية احلداثية للنص الصويف
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  :الرمز/ 1/4

يعد الرمز من أبرز مجاليات الشعر احلديث واملعاصر اليت كثريا ما يلجأ إليها الشاعر،وال شك      

أنه يلجأ باستمرار إىل استدعاء الرمز لنقل جتربته الشعرية  وبث معاناته وأوجاعه وهواجسه 

املراد  املختلفة، وذلك ملا يتيحه الرمز من أبعاد داللية خمتلفة كما يتيح للشاعر تكثيف املعاين 

التعبري عنها بأقل األلفاظ ، والشاعر الصويف كثريا ما يلجأ إىل استدعاء الرمز يف شعره ليمنح النص 

إلشارة واإلمياء بالشفتني أو العينني أو ا«انفتاحا يف الداللة وتعدد يف املعىن، والرمز يف اللغة يعين 

»احلاجبني أو الفم أو اليد أو اللسان
شعر فقد استعمله الشاعر العريب منذ ،وأما الرمز يف ال )1(

العصر اجلاهلي وإن كان مل يرق إىل الكثافة الداللية اليت مينحها الرمز الشعري احلديث ،وهو من 

اإلحياء أي التعبري غري املباشر عن النواح النفسية املسترتة اليت ال تقوى على «منظور حديث يعين  

»أدائها اللغة يف داللتها الوضعية
لرمز مينح للشاعر لغة مكثفة يف أقل األلفاظ ،وخيلق مسافة ، فا)2(

علي أمحد "مجالية تتجاوز املواضعة اللغوية بني املبدع واملتلقي، ويعرفه رائد التجربة الشعرية احلديثة 

بأنه اللغة اليت تبدأ حني تنتهي لغة القصيدة ،أو هو القصيدة اليت تتكون يف «)" أدونيس(سعيد 

»قراءة القصيدة وعي القارئ  بعد
،فالرمز ال يكثف داللته إال بعد وعي املتلقي ،ألن الداللة  )3(

يف الرمز يشرتك فيها املبدع واملتلقي وإن كانت تتفاوت بينهما حبسب سعة الثقافة والوعي اجلمايل 

  .للنص ،فقد يتجاوز املتلقي املبدع يف منح الرمز أْبعادُه الداللية واجلمالية ،وقد حيدث العكس

والشاعر الصويف يُويل عناية فائقة للرمز الشعري ،والسيما احلداثي منه ،كما هو احلال عند      

،الذي أوىل للرمز عناية كبرية ملا مينحه من أبعاد مجالية وداللية " ياسني بن عبيد"شاعرنا 

ال مكثفة،وقد تطرق إىل دراسة الرمز يف شعر بن عبيد دارسون كان هلم فضل السبق كما هو احل

                                  
مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ،القاموس المحيط، تحقيق أنس محمد الشامي و زكرياء جابر أحمد ،دار الحديث،   )1(

  .669، ص 2008 دط،القاهرة ،
  398، ص  1983،  3غنيمي هالل ،األدب المقارن ،دار العودة ،بيروت ،طمحمد   )2(
  .160،ص 1980،  3أدونيس ،زمن الشعر ،دار العودة ،بيروت ،لبنان ،ط  )3(
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مجاليات املكونات الشعرية يف شعر "يف دراسته املوسومة بعنوان " بلعرييب العايب"مع الباحث 

وقد أوىل فيها عناية كبرية لدراسة الرمز ،حيث شكل الرمز ظاهرة مجالية واضحة " ياسني بن عبيد

التجربة ومستقطبة الهتمام املتلقي، وكانت الرموز الشعرية متنوعة إال أ�ا مل حتد عن مسار 

  :الصوفية يف الغالب ،وهذه الرموز هي 

  :رمز المرأة  /1/4/1

إن بواكري رمز املرأة يف «يعد رمز املرأة عالمة واضحة يف الشعر العريب وخصوصا الصويف منه،       

شعر احلب الصويف ،إمنا يكمن يف طائفة من األشعار والروايات ،اليت تناقلها الرواة عن شخصية 

يف وتعد شخصيته ــــــــــ، باعتبار أن شعره ميثل تيار الغزل العذري العف"..جمنون ليلى"امللوحقيس بن 

»إرهاصا مبكرا  ملا شاع عند الصوفية من أحوال الوجد والفناء والذهول واالستغراق واجلنون
)1(، 

فيه ترفع عن  فرمز املرأة ضارب يف أعماق التاريخ ونابع من الرتاث العريب القدمي ، احلب العفيف

احملسوسات واالرتقاء بالروح ،وقد استخدم شاعرنا رمز املرأة يف مواضع كثرية منثل  هلا بقوله يف 

  .."كالريح هي"قصيدة 

  ن ــــــــــــلها اعتقادي بأن العمر مندثــــــــــــــــــــــــــــــــــــر         لكن سيبقى لها من حزنه سك

  ومنها امتدت المـــــــدن..ائرهـــــــــــــــــــــــــــــــا        فوق الرياح هي امرأة حلت ظف..نعم 

  ـــــــنــــــا        عينين من شجر مجناهــما فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــمثل النساء جميعا غير أن لهــــــــ

  )2(نـــلمــــــــــــني وط كانت ستبقى هي المسؤول عن أسفي        لو ما اشتغلت بها ما

                                  
  132، ص 1978عاطف جودة نصر ، الرمز الشعري عند الصوفية ، دار الكندي ، بيروت ، د ط ،  )1(
  .18ــ  17ياسين بن عبيد ،غنائية آخر التيه ، ص  )2(
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استدعى الشاعر يف األبيات الواردة رمز املرأة للتعبري عن وجده الروحي ،وإحساسه الراقي إىل     

درجة االعتقاد املؤكد بوجود �اية هلذه احلياة هي املوت ،فالشاعر ال جيعلها امرأة كذات ثابتة، بل 

رك أنه جيعل ، مما جيعلنا ند.."كالريح هي"هي موجودة يف كل مكان،كما دل العنوان على ذلك

من احلب بينه وبني املرأة، وما يبذله كل منهما يف سبيل الوصل متثال لتلك احملبة بينه وبني 

خالقه،فهو حب مطلق يرقى إىل حب الذات اإلهلية والتعلق �ا،وجتليها يف كل املوجودات اليت 

ل صفا�ا يف كل حولنا ،فالريح ال حتصره حدود،واملرأة اليت يتحدث عنها الشاعر حيل وجودها وحت

  .مكان ويف كل املخلوقات

  ":وجع ساحلي"ويتكرر استدعاء رمز املرأة عند الشاعر يف النص الشعري ،كقوله يف قصيدة

  ارحلي ألف عام 

  فأنت هنا وجع منتظر 

  ارحلي امرأة 

  في القناديل نامت 

  على زندها األرض حلت ضفائرها

  واستقلت

  على عرشها في الشجر 

  خولت لي السموات 

  )1(أن تهبطي في يدي

                                  
  .65المصدر السابق ، ص  )1(
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يعمق الشاعر يف هذه األسطر البعد الرمزي للمرأة ،فيجعلها حتتل وجودا يف كل      

، فهي كائن ذايت وقناعة روحية تتخطى "على عرشها يف الشجر"،و" يف القناديل نامت"املوجودات

،هو إحساس بالصلة الدائمة بينه  الثبات ،وهذا الوصف للعاطفة املتنامية اليت ختتلج نفس الشاعر

،فهي ذات عليا تفرض وجودها عليه "أن �بطي يف يدي "،"خولت يل السموات"وبني اخلالق ،

فالفلسفة الصوفية تقوم على مبدأ «ألّن املرأة ما هي إال شكل راقي للحب وجتربة نعايشها ، 

رة على كل شيء ،بل إن أساسي مفاده أن أهم صفات األلوهية ليست اإلرادة املطلقة املسيط

اجلمال واحلب املطلقني املنبثني يف سائر أحناء الوجود ،والعامل يف نظرهم مظهر من مظاهر اإلرادة 

»اإلهلية من غري شك،ولكنه فوق ذلك مرآة ينعكس على صفحتها اجلمال اإلهلي
،وعلى هذا )1(

ورة للمعاناة الروحية من وجد التوجه الفلسفي عند الصوفية يرتكز الشاعر يف توظيف رمز املرأة كص

  .وشوق للذات العليا

   :رمز الخمرة/ 1/4/2

ة يف الشعر الصويف ،واخلمرة جتمع بني املقدس واملدنس ،فهي من تعد اخلمرة من الرموز الشائع     

جهة سائل مرتبط باملاء الذي جعل منه كل شيء حي،ومحر�ا محرة الدم الذي له ارتباط وثيق 

تفعل بشار�ا ما ال يفعله سواها من األشربة ،فيبلغ النشوة حني يسكر،وحيس أنه باحلياة ،مث هي 

متفرد عن األحياء مجيعا ،وأنه ملك اليقوض ملكه،ألن اخلمرة قد حررت نفسه من عقال اجلسد 

مر الذي جعل الصوفية يشغفون وأسره ،وحلقت �ا يف عوامل أرحب ساحمة هلا باالحتاد باملطلق، األ

  السكر عند الصوفية يتجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  ،كما أنّ  )2(وها يف قلو�م ،وتغزلوا �ا يف أشعارهمفأشرب ،�ا

  

                                  
  . 191لثورة الروحية في اإلسالم ،دار الشعب ،بيروت ،لبنان ،دط، د ت، صأبو العالء عفيفي ،التصوف ا )1(
،كلية اآلداب قسم األدب العربي  ،ينظر ،بلعريبي العايب ،جماليات المكونات الشعرية في شعر ياسين بن عبيد ، مذكرة ماجيستير  )2( 

  .46،ص 2008/2009واللغة العربية، ،جامعة الحاج لخضر، باتنة ،
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»سكر خبمر املودة ،وسكر بكأس احملبة«يف مظهرين 
،وميثل السكر عند الصوفية حالة من  )1(

ليت يتخطى فيها قيود العقل إىل االضطراب الروحي ،حيث يصل املتصوف إىل النشوة الروحية ا

االرتقاء بالروح ،واملالحظ أّن الشاعر قد ال يذكر اخلمر بلفظه وإمنا يسرد حالة السكر عنده ،وقد 

  ":مرثية اجلمر واليامسني"وظف الشاعر رمز اخلمرة يف مواضع منها قوله يف قصيدة 

  البرق في ممشاك والسحبـــــدم       قد اينع ح لألخرى له قــــــــــــيا رائع البو 

   )2(وتلتهب..أى ـــــــاسكب جراحك كأسا فوق ذاكرة       تروى بها شفتي الظم

  ":غنائية آخر التيه"وقوله يف قصيدة

  تيهي لك الشمس خلجان على مهــــــــــــل        تنساب نشوى فيغفو النجم والشجر

   )3(ـــــــــــــــرمنتظـــــــــــــــــــأم كان بينكما عهد و   ـه       نجم سكرت بــــــــــــــــ كيف اهتديت الى

يستدعي الشاعر يف هذه األبيات رمز اخلمرة ليجسد من خالهلا معاناته الروحية،إزاء تذكر         

،الذي حتّمل معاناة األّمة العربية يف زمنه ،فشاعرنا خياطب نزار بشيء من الّتحسر "نزار"الشاعر 

تعيشه األمة يف زمن الشاعر، فيجعل السكر مالذا آمنا للهروب من هذا الواقع املرير  على حال ما

واملرتّدي،وسبيال للخالص ،كما جيعل يف التأمل إىل الوجود والطبيعة من مشس وخلجان 

وشجر،حالة من النشوة اليت يهتز إثرها الشاعر،فيتجاوز السكر باخلمر إىل السكر بالتأمل يف 

فى وراءه أسرار وغيبيات يتطلع الشاعر الصويف إىل بلوغ حقيقتها، وال جواب إال الوجود الذي خت

  .عند اخلالق،فهو جيعل التأمل حالة من  السكر الذي يرتقي به إىل بلوغ احلقيقة

                                  
   .795، ص 2003 ،1طلمنعم الحفني ،الموسوعة الصوفية ،مكتبة مديولي ،القاهرة ،عبد ا )1(
  41ياسين بن عبيد ،غنائية آخر التيه  ، ص  )2(
  49المصدر نفسه  ،ص )3(
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  :رمز الطير / 1/4/3

 يعد رمز الطري من الرموز الشعرية اليت يوليها الشاعر الصويف اهتماما بالغا،وقد وردت يف      

الرتاث الصويف مؤلفات تناولت رمز الطري، حيث بنيت قصص ورسائل كاملة يف الرتاث الصويف 

اإلسالمي على رمز الطري ،لعّل أشهرها على اإلطالق منظومة منطق الطري لفريد الدين 

العطار،وهي منظومة شعرية وصوفية رمزية حمورها رحلة طويلة ،تقوم �ا جمموعة من الطيور املختلفة 

  .)1(دة اهلدهد حبثا عن سلطان هلا ،وهي ترمز لسالكي الطريق إىل احلضرة اإلهليةبقيا

وال زال الشاعر الصويف يغرف من معني الرتاث ويستمد منه طاقته اللغوية والتعبريية ،فرمز      

 الطري كثريا ما يستدعيه الشاعر يف التعبري عن املعانات واألوجاع اليت تنتاب األمة ،كما هو احلال

مع الشاعر ياسني بن عبيد،حينما جيعل رمز الطري داللة على آالمه وأوجاعه ،فيقول يف قصيدة 

  ":عزف على شاطئ الليل"

  فــيا مهجر األسراب أتعبها          درب الجنوب بثوب الجرح ملتح.. لبنان

  ـــــرفـــــــــــــالموت محتـــــ يدوسا بخيول  ــــــــة         فاتي مضيعـــــــــــتمتد فيك مسا

  ــــــــوااقترفـــــــــــــــــــ ـــــه          القاتلون وما باؤوا بمايح اشتهائي في توهجــــــــــــويستب

  ــــوا ــــصرفــــــــــنمشلولة عضها التهويد وا    ركوا بيــــــــــــــــــد     والصامتون خصوم با

   )2(فــــــــــــــــــــنواريسي حداياها الغيم واألس          جاءتك من تعب األوطان مترعة

                                  
   72ينظر، بلعريبي العايب، جماليات المكونات الشعرية في شعر ياسين بن عبيد ،ص  )1(
  .109ــــ  108ياسين بن عبيد ،غنائية آخر التيه ،ص )2(
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للتعبري عن املعاناة اليت " نواريسي"و" أسرب"يستدعي الشاعر يف هذه األبيات رمز الطري       

،غري أن داللة األسراب ختتلف عن الداللة اليت  1)حرب لبنان(شهد�ا لبنان يف القرن املاضي

ألسراب داللة على السالكني والعارفني باهللا  من أصحاب الطريقة، الذين  مينحها لنواريسي، فا

كانوا جيدون متنفسا ومالذا يف توسيع معارفهم، مبا تكتنزه لبنان بالد العلم واحلضارة من تراث 

الذين شبههم مبن ) العرب(علمي ومعريف ،فتحسره على لبنان انتفاضة على الصامتني من قضيتها  

  .،وهي مفارقة متنح النص أبعادا مجالية خمتلفة يبارك  املصائب

والشاعر جيعل جراحه متتد وتشتد إىل حد يشبهها بطائر النورس، الذي ميثل  الضحية الربيئة      

للظلم الذي تعانيه لبنان وموقف التخاذل العريب، فهو الرمز الذي جيعل موقف الشاعر رافضا ويف 

ض واالستسالم ،وهذه الصورة يستمدها الشاعر من الصور الوقت نفسه عاجزا،أو واقعا بني الرف

 )1867ــ Chrles Baudelaire)"1821"اليت يعرب �ا السرياليون ،كما فعل شارل بودلري 

، حيث أوجد التقاطع السلوكي بني البحارة والقراصنة،فالشاعر "Lalbatrosالنورس "يف قصيدة 

ة ،فطائر النورس ضحية بني طرفني،والشاعر  يرى نفسه غريبا عن األرض وخياجله شعور بالوحد

  .)2(كذلك

وجنده يكرر استدعاء هذا الرمز الشعري ،إال أنه ال يقف به على حد لفظ واحد، فمرة  يستخدمه 

،كما يف قوله من )املتصوفة(بلفظ األسراب  للداللة على اجلموع من أهل الطريقة والسالكني 

  ":ضجيج الصمت "قصيدة 

  واحتمى عاشق

                                  
  هي حرب ،و  "رعملية الصنوب وعملية السالم  "أو ما أطلقت عليه إسرائيل اسم ،بنانل بغزو وتسمى أيضا 1982 لبنان حرب   

   ..وإسرائيل وسوريا منظمة التحرير الفلسطينية فتحولت أراضيه إلى ساحة قتال بين ،بلبنان عصفت
  75ينظر، بلعريبي العايب، جماليات المكونات الشعرية في شعر ياسين بن عبيد ،ص  )1(
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  بالسطوح 

  )1(يالحق سربا الى المدن النائمْه 

فهنا يستدعي الشاعر رمز الّسرب  الداللة على اخلصوصية اليت تتميز �ا طائفة من العباد         

الذين مييزهم عن سائر الناس، وهم السالكني إىل حضرة ملك امللوك ،أل�م سرب ال أسراب ،وهو 

  .طوح لريتفع يف املقام فيدرك طريقهم وسلوكهمالعاشق للذات العليا ،الذي حيتمي بالس

  :،كما يقول يف قصيدة أخرى" الطري"ويستخدم الشاعر رمز الطري أحيانا بلفظه العام

  يا روضة تعبى المعطاء يعزفهــــــــا           قصيدة بطيور القلب تنتشر

  )2(في نبضها ليلتي حلم وأجنحتي          فاضت تلوح من بعد وتستتر

يوظف الشاعر هنا رمز الطري للتعبري عن حلمه يف بلوغ حضرة الذات العليا ،فطيور القلب     

حالة من االرتقاء بالنفس إىل اخلالق ،الذي يرتاءى  له مث حيتجب ،وهي بداية دخول الصويف إىل 

  .مرحلة االرتقاء والتجلي

م إىل الذات العليا ،فالطري رغم أن هذا الرمز غالبا ما يرتبط خبصوصيات املتصوفة يف رحلته     

ميثل االرتقاء والعلو يف املنزلة  ،إال أن هذا مل مينع الشاعر من جعله  يتجاوز به هذه الدالالت إىل 

دالالت أخرى، كالتعبري عن قضايا األمة العربية وموقفه منها،فمن خالل رمز الطري عرب الشاعر 

  .مته العربية من جهة أخرىعن معاناته الروحية من جهة ،وموقفه جتاه قضايا أ

                                  
  86التيه ،ص ياسين بن عبيد ، غنائية آخر  )1(
  48ــ  47، صالمصدر نفسه  )2(
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  : رموز الشخصيات/1/4/4

شاعر مل يقتصر على الرمز الصويف النابع من الرتاث كما سبق،فقد أضفى على النص إن ال     

الشعري مسحة حداثية مكثفة ،كما هو احلال يف استدعاء رموز الشخصيات، اليت هي مسة يتميز 

يوليها بالعناية كما سبق زايد  الدكتور علي عشريجعل �ا النص احلداثي يف التعبري واإلحياء، مما 

استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعر العريب "فصل األول من دراستنا، يف كتابه الذكر يف ال

شاعت يف «: ، حيث يعرب عن هذه السمة احلداثية يف النص الشعري املعاصر فيقول"املعاصر

، وكانت ..ثية على حنو مل يعرفه شعرنا من قبل شعرنا املعاصر ظاهر استخدام الشخصيات الرتا

شخصيات الرتاث هي هذه األصوات اليت استطاع من خالهلا أن يعرب عن كل أتراحه 

»وأفراحه
،وقد تعدد استدعاء الشخصيات يف النص الشعري على حنو جيعلنا ندرك تلك املسحة )1(

وبني غريه من الشعراء يف تقاسم األوجاع اجلمالية واألبعاد الرمزية لتلك الشخصيات ،فيوازي بينه 

واملعاناة اليت خيتص �ا الشاعر ملا له من إحساس مرهف وشعور يتجاوز إدراك  بقية الناس فيقول 

  ":مرثية اجلمر واليامسني"يف قصيدة 

  )2(يا رائع البوح لألخرى له قدم      قد أينع البرق في ممشاك والسحب 

  ح مبا يعجز عنه غريه بطريقة خمالفة ،إ�ا الكلمة الشعرية املتوهجةفلطاملا كان الشاعر نزار يبو  

  )3(وكنت تحمل شمسا بعدك انطفأت       أقتاتها شاعرا في البوح يغترب

فالشاعر نزار يغرتب بإحساسه احلاد ،وهو الذي كان يعيش أحداثا يشهدها املوقف العريب      

  جاعة ـــــــــــــــعمة والشــــمة الشعرية املفــــــالثائرة عرب الكلحيث جسد تلك املعاناة  بني التخاذل والنفاق،

  .األدبية املتكاملة، وتلك جراح يتقامسها الشاعر مع نزار شاعر القومية والقضية العربية 

                                  
  7علي عشري زايد ،استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ،ص  )1(
  41ياسين بن عبيد ، غنائية آخر التيه ، ص  )2(
  42المصدر نفسه ، ص  )3(
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  عليك أفي عينيك أسئلـــــــــــــــــــــــــــتي         راحت أم ارتدها منفى ومحتجب..آه 

  )1(وعـــــــــــــــــــــيوني شقها لهب ..دى في كف قارئـــــــــــة         فنجانهاأطوي إليك الم

هنا يظهر الشاعر نزار كمعادال موضوعيا يقاسم الشاعر املعاناة واألوجاع الروحية ،اليت        

تتخطى حدود الزمان واملكان ،فنزار كان حيمل هم األمة وشاعرنا حيمل هم الشوق إىل الذات 

  .العليا، اليت ترتاءى مرة وحتتجب أخرى ،فالشاعر نزار رمز للمعاناة عند شاعرنا

ويعود الشاعر ليعمق الفارق الزمين ،ومن مثة الفارق الداليل يف استدعاء الشخصيات الرتاثية كما 

  ": الوساطة بني أيب متام والربدوين"يف قوله من قصيدة 

  ـــــاما استنفدتما الكربـــــــــال استحر و إ   ما أوغل الشعر في صدريكما أمد       

  ـــــه         استلهم الفجر من عينيك ال الكتباــــــكنت لعبد اهللا ملهمــــــــ..حبيب

  ــــــمتاحة من ترابي العشق والتعبامــــــ      قد قيل لي حملتك األرض في رحم  

 )2(كتبتماها فكيف انزاح وانسحبـــــــــــــــــــا ؟       السيف أصدق قالت كل قافيـــــــــــــة   

يرى الشاعر أن الشعر كان رابطة تربط الشعراء بوقع الكلمة املفعمة باإلحساس الصادق      

والشعور الراقي ،كما تربطه هو �ذين الشاعرين ،حيث يستلهم منهما جتربته ويرقى �ا إىل معرفة 

ا،فالشعر طاقة روحية متنح الشاعر الولوج إىل عوامل الغيب وكشف الذات العليا ،والعيش يف قر�

  .أسرار الوجود

مفتوحة ، تنم عن ثقافة  فمن خالل الرمز  يكتسب النص أبعادا داللية وأخرى مجالية      

الشاعر وحسن توظيفه للرمز ،ألنه حياول من خالله جتاوز املواضعة اللغوية ،وختطي النمط املعتاد 

بلغة شاعرية فياضة ومفعمة باحلياة، فالرمز يف النص الشعري منفتح الداللة، متعدد والتعبري 

التأويل، ولعّل هذا االنفتاح للمعىن يزيد يف النص الصويف، وإذا كان الرمز الصويف قد مثل أهم 

                                  
  43، صالمصدر السابق  )1(
  114،ص  المصدر نفسه  )2(
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 األدوات اليت منحت الشاعر التعبري عن رؤيته الشعرية الصوفية ، فأحيانا  جنده يعود إىل املوروث

الصويف ليغرف من معينه، ويضفي عليه مسحة حداثية، من حيث التجدد يف الداللة وانفتاحها، 

وأحيانا أخرى يستدعي رموزا شعرية من مثل توظيف الشخصيات الرتاثية اليت ميزت نصه الشعري 

  .وأضفت عليه طابع اخلصوصية احلداثية

للمجردات ،اليت ختتلج نفسيته  والرمز عند الشاعر الصويف هو شكل من التجسيد احلسي     

فيحاول تقريبها لإلدراك بواسطته ،وهذا التمثل احلسي مينح للمتلقي مسافة تربطه مبقصود املبدع، 

وجسرا للتأويل، إال أن ذلك بأية حال ال يعين إمساك القارئ بداللة النص دون عناء، ومرد ذلك 

ري إىل حالة من اهلوس،جتعلنا يف كثري من إىل طبيعة النص الصويف الذي يتخطى قوانني العقل البش

األحيان ننزاح عن فهم مقصدية املبدع، وداللة النص احلقيقية، وهذا ما يستدعي من القارئ 

االنطالق من أرضية خصبة جيمع فيها آليات القراءة لولوج عامل النص، فال جيعل النص الصويف 

  . موازيا للنص العادي ،ملا هلذا األخري من خصوصيات

إّن الصورة منحت الشاعر القدرة على جتسيد رؤيته الشعرية ،من خالل االستعارة بنمطيها     

املكنية والتصرحيية ،اليت جسد فيها الشاعر حسه االنفعايل من تشخيص للمعنوي وجتسيد 

للمجرد، فاالستعارة مل تقتصر على إضفاء اجلانب البالغي للنص ،بل توظيفها كان ينم عن الكثري 

لرباعة لدى الشاعر، الذي أثرى نصه بنماذج استعارية توحي برباعة االختيار التخييلي واحلس من ا

اجلمايل،فاالستعارة منوذج بالغي يف حلة حداثية، وهذا ما مييز الصورة الشعرية يف األدب احلديث 

يف بنية  واملعاصر، فاجلانب اجلمايل هو ما يرتكز عليه املبدع، وكما لعبت االستعارة دورا بارزا

الصورة الشعرية كان لعنصر املفارقة إحلاح يف فرض تلك املْسَحِة اجلمالية اليت تنم عن حسن 

املمازجة بني املوروث البالغي العريب واملفارقة اليت متتد جذورها يف أعماق األدب الغريب ،إال أّن 

صال ،فالبالغة ذلك ال يعين أن الشاعر يلغي موروثه ليؤسس لنموذج حداثي منفصل كل االنف

العربية مفحمة بعنصر املفارقة وإن مل تتجلى كمفهوم مستقل ،فالثنائيات الضدية اليت تكتسح 



بنیة الصورة واإلیقاع: الفصل الثاني  

 

81 

 

ميادين البالغة العربية  من طباق ومقابلة وصور شعرية وغريها ،كانت مبثابة املادة اخلام اليت شكل 

للمفارقة وظيفة مهمة يف «ن منها الشاعر عنصر املفارقة سواء اللفظية منها أو التصويرية ،وذلك أ

األدب بشكل والشعر بشكل خاص، فهي يف الشعر تتجاوز حدود الفطنة وشدة االنتباه، إىل 

وكلما اشتد التضاد ،ازدادت حدة ...إجياد التوتر الداليل يف القصيدة عرب التضاد يف األشياء 

و ينم عن توتر وانفعال الذات ، فالتوتر الداليل مسة جوهرية يف املفارقة ،وه(1)»املفارقة يف النص

  .الشاعرة ،إىل درجة جتعل القارئ يقف منبهرا أمام فاعلية التضاد والتجاوز املنطقي لّلغة 

مل تقتصر الصورة الشعرية يف النص على عنصري االستعارة واملفارقة، حيث اكتسحتا مساحة     

جديدة للنص ،فما قد عجزت على شاسعة من بنية الصورة الشعرية،فالرمز الشعري كان مبثابة لغة 

  .محله االستعارة واملفارقة حلق به الرمز يف آفاق الداللة املنفتحة واملعىن املتوهج

إّن الرمز يف تصورنا لغة خالل اللغة ،واعرتاف بعجز اللغة املألوفة ـــ لتمّيز لغة الرمزــــ اليت      

النص ،كحل وحيد ،أو حل أخري، ألّن الرمز حل يكتسبها املبدع يف التعبري عن املعىن املخبوء وراء 

جذري،أو ال مفر منه ملا مل يقله املبدع وكان من حقه أن يقال، لغة تتجاوز التعبري بالكلمات إىل 

التعبري بكلمة خمصوصة تفجر املعىن إىل حد جيعل املتلقي هو اآلخر عاجزا عن تسديد كفاءة الرمز 

  .يف النص الشعري

 نقصر الصورة الشعرية على مزية واحدة من هذه العناصر على بقية العناصر ومن هنا فنحن ال    

ُلُغ شاعريته  األخرى ،فالنص كيان متكامل، تتآلف عناصره ليشكل إبداعا موحدا، متواشجا يـَبـْ

ويبلُِّغ شعور مبدعه من وهج الروح ،ومعاناة الشاعر الصويف الذي خيتص بتوجهه ،ورؤيته اخلاصة 

  . الصويف من جهة، والشعر احلداثي عموما من جهة أخرىبالنسبة للشعر 

  

 

                                  
  14نعمان عبد السميع متولي ، المفارقة اللغوية في الدراسات الغربية والتراث العربي القديم ،ص  (1)
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  :بنية اإليقاع  /2

  :مفهوم اإليقاع/ 2/1

لقد تعرض النقاد القدامى إىل مفهوم الشعر وحدوده وخصائصه، ومن املعلوم أن اخلاصية       

كالم «اجلوهرية يف حتديد مفهومه هي اجلانب الشكلي يف القصيدة، فقدميا عرف الشعر بأنه 

(»منظوم، بائن عن املنثور
،إال أن هذا التعريف أصبح قاصرا عن اإلملام حبد الشعر احلديث،ملا  )1

طرأ على هذا األخري من تطور وتغري مس جانب الشكل  واملضمون على السواء، وبذلك أصبح 

إجياد مفهوم للشعر ضرورة ملحة يف ظل تضارب املفاهيم املختلفة، وال خالف أن من بني أهم 

ني مفهوم اإليقاع الذي اختلف النقاد يف ضبط مفاهيمه وأدوات املفاهيم اليت تقف أمام الدارس

فاإليقاع ليس جمموعة من القوالب اجلاهزة املضافة إىل «إنتاجه، واإليقاع مسة جوهرية يف الشعر 

(»الكالم ليتحول إىل شعر، ولكنه مكون عضوي من مكونات الشعر
2(.  

أساس يف مجالية القصيدة وداللتها ،وقد  ويراهن الكثري من النقاد  على أن اإليقاع عنصر      

اختلفت اآلراء يف حتديد مفهومه كذلك،ألنه يرتبط ببنية النص الداخلية، وال يقف عند حدود 

،أما ...اجلانب الشكلي للنص الشعري، فالوزن يرتبط بالصوت من حيث هو فتحه أو ضمه 

،وقد كان )3(دى والنرب والرتدداإليقاع فريتبط بالصوت من حيث خصائصه السياقية كالدرجة وامل

الشاعر قدميا خيتار أنسب األوزان للتعبري عن املعاين ،وهذا ما يؤكد الصلة بني الوزن واملعىن،وحديثا 

  أصبح اإليقاع جوهرا يف حتليل حالة الشاعر من حيث توظيف األصوات ونرب�ا ،وال يفهم من هذا 

                                  
،  1982،  1حمد بن طباطبا العلوي ، عيار الشعر ، دار الكتب العلمية ، شرح وتحقيق ،عباس عبد الستار ،بيروت ،طمحمد أ ) 1(

  20ص
 ،اآلداب واللغة العربيةفترة التسعينات وما بعدها، أطروحة دكتوراه، قسم يقاع في الشعر الجزائري المعاصر ـــ صبيرة قاسي ، بنية اإل  )2(

  7،ص 2011/ 2010جامعة فرحات عباس ،سطيف،  ،كلية اآلداب واللغات
     424،ص 2006الحداثة الشعرية ــ األصول والتجليات ـــ ، دار غريب للطباعة ،القاهرة ، ينظر ،محمد فتوح أحمد، )3(
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  .حيدث تلقائيا يف الغالبأن الشاعر جيمع األصوات ليكون النص،بل هو أمر 

إنَّ اإليقاع «ويذهب الكثري من الدارسني على أن هناك عالقة حتمية بني اإليقاع والرتكيب       

أكثر اتصاال بالرتكيب منه بالوزن ،إذ ال يعين ذلك دور الوزن معطل يف لغة الشعر ،بقدر ما يعين 

و الذي يؤدي إىل متاسك الوحدات الرتكيبية أّن استخدامه يف العديد من النماذج الشعرية املتميزة ه

(»وتكثيف إحياءا�ا الداللية
والوزن والرتكيب عناصر تتضافر لتشحن داللة النص  فاإليقاع ، )1

الشعري، وال ميكن عزل واحدة منها يف النص الشعري،أل�ا تتكامل فيما بينها لتشكله،فاإليقاع له 

 النص الشعري الذي بني أيدينا بشكل الفت جوهر وأثر يف الداللة ،ونلمح هذه السمة يف

للنظر،وعلى هذا ارتأينا التطرق لبنية اإليقاع من وجهتني مها؛ البنية العروضية؛ وندرس ضمنها أهم 

البحور اليت شكل �ا الشاعر نصه ،وخاصية التدوير وإحياءا�ا يف النص مث القافية وأمناطها 

كما هو معلوم يف التحليل الشعري احلداثي،فهي البنية   املستخدمة يف النص ،وأما الوجهة الثانية

  .البصرية للنص مبا فيها من سواد وبياض، وعالمات ترقيم 

  :اإليقاع بنية عروضية/2/2

   :مفهوم العروض/2/2/1

يعد العروض من العلوم املهمة اليت ال غىن عنها يف دراسة الشعر،وهو الفرق اجلوهري بني      

صناعة يعرف �ا صحيح أوزان الشعر العريب وفاسدها وما «العروض بأنه  الشعر والنثر ،ويعرف

»يعرتيها من زحافات وعلل
، فالعروض يهتم بدراسة الشعر من حيث الوزن والقافية والروي )2(

هو علم ميزان الشعر أو موسيقى «وغريها، لذلك يعرفه عبد العزيز عتيق تعريفا مبسطا، فيقول 

»الشعر
  دوير ـــــــاليت يتطرق  هلا علم العروض يف الشعر البحور الشعرية، والقافية والت،ومن املفاهيم )3(

                                  
 ،2010حديث ، اربد ، األردن ،دط،ة العربية المعاصرة ــ دراسة أسلوبية ــ ،عالم الكتب الدالقصي ةوني ، شعريمحمد العياشي كن )1(

  78ص
  19، ص 2004،  1محمد بن فالح المطيري ،القواعد العروضية وأحكام القافية العربية ، مكتبة أهل األثر ، الكويت ، ط )2(
  11، ص1987بيروت ،لبنان ، د ط،  النهضة العربية للطباعة والنشر ، والقافية ، دارعبد العزيز عتيق ، علم العروض  )3(
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والروي ،وسنحاول يف دراستنا استجالء أهم تلك العناصر العروضية ودورها يف إضفاء التكامل 

النصي،وأسباب هيمنة بعض البحور الشعرية على سواها؛ ألّن طبيعة التجربة الشعرية قد تفرض 

تزداد أمهية «اختيار البحر الشعري الذي يسعها، كما عرب عن ذلك أحد الدارسني  على الشاعر

الوزن الشعري كلما أصبح عنصرا دالليا يف النص يلتحم ويتفاعل مع بؤرة املعىن يعمقها وجيسدها 

»لكي يعرب عن التجربة الشعرية بكل عمقها وثرائها وتعقيدها
، فالوزن عنصر فاعل يف النص، )1(

اللة ويتالءم مع احلس االنفعايل والتوتري للشاعر،ومع ذلك ال ندعي أن الشاعر يعمد يعمق الد

إىل تصنيف األوزان مث ينسج على منواهلا قصائده، فيصنف البحر كذا للداللة على كذا،وإمنا هي 

فاعلية تتميز بالكثري من العفوية يف غالب األحيان، بل كلما كانت العفوية أكثر من حيث طبيعة 

زن يف النسج الشعري ،كانت التجربة الشعرية أصدق وأكثر تواشجا مع البنية العميقة الو 

للنص،وبعد استجالء مضامني البحور املهيمنة يف النص وداللتها سنحاول إبراز التوتر واالنفعال 

  . وغري ذلك من العوامل النفسية وربطها بظاهرة التدوير ومنط القافية

   :البحور المهيمنة/2/2/2

داللية بني الوزن الشعري واملوضوع ال ميكن إنكارها أو التغاضي عنها ،ألّن  هناك عالقة       

الذات املضطربة حني تنتج كالما تتميز بنربة صوتية توحي باضطرا�ا وانفعاهلا،كما أّن الّذات 

احلياة، اهلادئة هلا نربة صوتية توحي حباهلا ،وكذلك الشاعر وهو أكثر الذوات تفاعال مع جتارب 

  .حينما يتجه للكتابة  يف جتربته الشعرية

ويعكس اإليقاع الكثري من ذلك التفاعل الذي يظهر يف طبيعة األصوات وتواترها ومنط      

فالشاعر حياول عن طريق اإليقاع أن خيلق توافقا نفسيا بينه وبني العامل اخلارجي،فيهيأ لنا «األوزان 

                                  
 ،، دط دمشق ،ار نينوى للدراسات والنشر،سوريةموفق قاسم الخاتوني ، داللة اإليقاع وإيقاع الداللة في الخطاب الشعري الحديث،د )1(

  .33،ص 2013
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سق واإليقاع يف هذا العامل اخلارجي تتفق مع انطباعاته حالة من االندماج  مع مظاهر التنا

»النفسية
،وعلى هذا جند الشاعر يرتكز يف جتربته على بعض األوزان الشعرية بشكل أكرب،مما )1(

يدفعنا إىل حماولة تفسري ذلك احلضور البارز لبعض األوزان الشعرية يف الديوان وربطها بالداللة 

  .العميقة للنص

  :)الوزن( البحر الشعريمفهوم /2/2/2/1

سلسلة السواكن واملتحركات املستنتجة منه،جمزأة إىل «يعرف البحر الشعري على أنه       

(»الشطران ،التفاعيل ،األسباب واألوتاد: مستويات خمتلفة من املكونات
،ويعرف الوزن الشعري )2

ويعتمد على عنصر جمموعة وحدات تسمى التفعيالت ينشأ إيقاعها «من منظور حداثي على أنه 

التكرار ،واليت تتحدد بداخلها مكونات إيقاعية أصغر تعرف باألسباب واألوتاد،مث هناك كم أدق 

هو املتحركات والسواكن ،ولذلك فالتعاقب الزمين املتكرر تكرارا متواصال للحركات والسكنات،هو 

»الذي يصنع التشكيل العروضي للوزن الشعري
ب بالدربة واملمارسة ،والوزن الشعري علم يكتس)3(

  .الذوقية،وهو بالنسبة للشاعر ضرورة ال ميكن اخلوض بدو�ا  يف ميدان اإلبداع الشعري

وقد جاء أغلب الديوان شعرا عموديا عدا قصيدتني منه جاءتا على منط الشعر احلر،مما       

اء قصائده على يوحي بقدرة الشاعر على التنويع واملهارة يف بناء النص، واعتمد الشاعر يف بن

  :جمموعة من البحور الشعرية ،منثل ألمهها حضورا وأكثرها أثرا يف تكامل البناء الشعري 

  : بحر البسيط/2/2/2/2

: وقد ورد نصف الديوان الشعري منسوجا على البحر البسيط ،وتفعيالته األصلية هي     

  ت غري الصافية، ويأيت تاما،وهو من البحور ذات التفعيال) مستفعلن ،فاعلن ،مستفعلن ،فاعلن(

                                  
  .19،ص المرجع السابق ) 1(
  .7،ص1998، 1أوزان الشعر ،الدار الثقافية للنشر ،القاهرة ،ط مصطفى حركات،  )2(
  .32موفق قاسم الخاتوني ، داللة اإليقاع وإيقاع الداللة في الخطاب الشعري الحديث، ص )3(
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  .)1(وقد يأيت جمزوءا أحيانا

  ":تراتيل الغروب"ومنثل لذلك من قصيدة 

  )2(ـــزلــــنها غــــوغيــــــــــــــر طـــــــــــارئة في جفـــــ    وه غـــــــــــــير دمـــي  غيـــــــم بعينيـــــــك ال يجل

/0/0//0  ،/0//0 ،/0/0//0 ،///0       //0//0    ،///0   ،/0/0//0  ،///0  

  مستفعلن،  فاعلن ،  مستفعلن   ،فعلن        ُمتَـْفعُلْن     ،فعلن    ،مستفعلن   ،فعلن

  ":غنائية آخر التيه"ومنثل له أيضا بقوله من قصيدة 

  )3(لسفرـــنيك طــــال الليـــــل وافي حزن عيـ  تيهي علـــــــى قمــــري يشرق بك القمـــــر    

/0/0//0، ///0  ،/0/0//0، ///0          /0/0//0، /0//0، /0/0//0،///0  

  مستفعلن،  فعلن   ،مستفعلن  ،فعلن       مستفعلن، فاعلن ،مستفعلن ،  فعلن

  .نْ فاعلن ــــــــــــــــــــــ َفِعلُ /مستفعلن  ــــــــــــــــــــ ُمتَـْفعُلْن    : الزحافات والعلل الواردة هي

ورد أغلب النص الشعري يف الديوان على وزن البحر البسيط ،حيث جند تسع قصائد عمودية       

، وتتكون التفعيلة األوىل    )مستفعلن،فاعلن(على وزن هذا البحر،وهو من البحور غري الصافية 

ف ،وذلك عندما تأيت التفعيلة تامة ال يشو�ا زحا) 0//0/0(/من سببني خفيفني ووتد جمموع

أوعلة، وقد جاءت التفعيالت يف الغالب تامة، عدا بعض األبيات القليلة اليت وردت فيها معتلة 

وتتكون يف األصل من سبب خفيف ووتد ) فاعلن(،وأما التفعيلة الثانية فهي )متفعلن(

،كما نشري إىل أّن أغلب استعماالت )فعلن(،و جاءت يف أغلب األبيات خمبونة ) 0//0(/جمموع

  ).غري جمزوء(ر يف الديوان جاءت تامةهذا البح

                                  
  38،ص2009، 1دار العلم واإليمان ،دسوق ،ط البنية اإليقاعية في الشعر العربي، أبو السعود سالمة، )1(
  33،غنائية آخر التيه ،صياسين بن عبيد   )2(
  47، صالمصدر نفسه   )3(
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ويوحي استدعاء حبر البسيط عموما إىل مطاوعة النص النفعاالت الشاعر اليت يشو�ا       

االضطراب بني االنقباض الشعوري والرتسل العاطفي، ألن التغيري يف التفعيالت ينم عن التغري يف 

التداخل مينح النص تلوينا إيقاعيا عرب التنوع والتمازج الوزين،الذي جاء  «احلالة النفسية، حيث أّن 

نتيجة عاطفة حمتدمة ومشاعر مأزومة دفعت اللغة الشعرية إىل االنتقال من وزن آلخر ،أي أن 

»التغيري هو تلبية حلاجات نفسية تكمن يف سياقات النص
،وهي حالة موازية حلالة الشاعر )1(

  .  لقائيا يف حالة بلوغ املقامات،ليصل إىل مرحلة التجلي والصفوةالصويف الذي يتدرج ت

  :بحر الطويل/ 2/2/2/3

وقد بىن الشاعر على وزن البحر الطويل ثالث قصائد من أصل تسعة عشر قصيدة،وبذلك       

يكون البحر الطويل هو الثاين من حيث احلضور يف الديوان،وهو من البحور ذات التفعيالت غري 

،ومنثل له  )2() فعولن،مفاعيلن،فعولن، مفاعيلن: (، وتفعيالت البحر الطويل يف األصل هيالصافية

  ":اهلجرة اىل القمر اجلنويب"بقول الشاعر يف قصيدة

  )3(ائعللصحو أيــــدي الفظــــ رت      ولــم تبقهــــــاادى في سمـــــاء تـــــنكـــــسحــــــــابا تمــ

//0/0 ،//0/0/0 ،//0/0، //0//0      //0/0  ،//0/0/0   ،//0 / ،//0//0  

  نفعولن ،  مفاعيلن ،فعولن   ، مفاعلن       فعول ،  مفاعيلن    ،فعول   ، مفاعل

  ":هل يطوي شراعك ما يب"ومنثل للبحر الطويل أيضا من قصيدة 

  ـابيـــــا ألقى صداه ببـــمضوا وجعـــــــــــ     ــــــتي    أحبـــــــــــــــــــ كل..ولكن أنت..حبيب

                                  
   75موفق قاسم الخاتوني ،داللة اإليقاع وإيقاع الداللة في الخطاب الشعري الحديث ،ص ) 1(
  27ينظر ،أبو السعود سالمة ،البنية اإليقاعية في الشعر العربي ،ص )2(
  .60ياسين بن عبيد ،غنائية آخر التيه ،ص )3(
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//0/0 ،//0/0 /0 ،//0 / ،//0//0         //0 /،//0/0/0 ،//0/0 ،//0/0  

  ، مفاعلْ   نفعول ،مفاعيلن ، فعول فاعيلن ، فعول  ، مفاعلن       فعولن ،   م

  )1(ابيــم عتـــأكل بعـــــض الروح رغــــــــخطـــاهم على جــــــــفني تســرب همسها       وتـــ

//0/0 ،//0/0/0  ،//0/ ،//0//0        //0 / ،//0/0/0  ،//0 / ،//0//0  

  نفعولن ، مفاعيلن   ، فعول ، مفاعلن         فعول ، مفاعيلن    ، فعول ، مفاعل

  :الزحافات والعلل الواردة يف التفعيالت هي

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــ َمَفاِعُلْن أو َمَفاِعلْ  نْ يلُ اعِ فَ مَ / فعولن ـــــــــــــــــــــــــ فعوُل 

حيتل حبر الطويل املرتبة الثانية من حيث احلضور يف الديوان الشعري كما أشرنا سابقا، وهو      

من البحور اليت تتالءم مع العديد من األغراض الشعرية حسب رأي بعض النقاد ،ويشرتك البحر 

الذي احتل املنصب األكثر حضورا يف النص، من حيث أ�مــــــــــــــا الطويل مع البحر البسيط 

) فعولن ،مفاعيلن:الطويل(يصنفان ضمن البحور غري الصافية، أو البحور ذات التفعيالت املركبة ،

،ومن خالل هذا التشكيل اإليقاعي الذي ينحو إىل الكثري من ) مستفعلن ،فاعلن: البسيط(و

ناء النص الشعري على مستوى الوزن،إال أن البنية العميقة للنص اليت التوجه الكالسيكي يف ب

تنكشف عرب املستوى الداخلي، من حيث تسخري التجربة الصوفية كميدان للكتابة الشعرية، وبنية 

الصورة الشعرية اليت تنم عن الكثري من الرباعة يف توظيف آليات النص احلداثي ،كاملفارقة والرمز 

لك توظيف الشخصية الرتاثية وتطويع الرمز الشعري حنو الرؤية احلداثية ،يفسر الشعري مبا يف ذ

ختطي الشاعر لبوتقة االنغالق ويعكس حداثية النص،فالشاعر يشكل من خالل املمازجة بني 

النمط الشكلي للقصيدة العمودية، والرؤية الشعرية احلداثية مبا فيها من مضامني وصور 

                                  
  28،ص المصدر السابق )1(
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دة تتجاوز النص املغلق إىل نص منفتح، يتجدد مبهارة القارئ وحسن شعرية،أساليب تعبريية جدي

اختيار املنافذ النصية لولوج عامله اخلاص واملتميز،وتتضح هذه الرؤية احلداثية مبجرد املرور على 

الشكل العام للنص الشعري، حيث ينوع الشاعر بني القصيدة العمودية والقصيدة احلرة، فقد 

تان من الشعر احلر، وقصيدة أخرى زاوج فيها الشاعر بني الشكل وردت ضمن الديوان قصيد

العمودي والشكل احلر،وأيضا نشري إىل العديد من النصوص الشعرية األخرى، اليت زاوج فيها 

الشاعر بني الشعر العمودي والشعر احلر يف دواوينه األخرى،مبا جيعلنا ندرك أن الكتابة يف الشعر 

ية، وليست عجزا أو هروبا من قيود الشعر العمودي،ومنثل لنموذج الشعر احلر  حبد ذا�ا رؤية شعر 

  ":ضجيج الصمت"احلر الوارد يف الديوان بقصيدة 

  )فاعلن( 0//0/للضحى                

  )فاعلن،فعلن ،فعلن،فعلن( 0///،0///،0///،0//0/وجهك المتدفق أغنيًة   

  )فعلن ،فعلن،فاعلن( 0//0/،0///،0///لمواسمك القادمْه         

  )فاعلن،فعلن( 0///،0//0/أين منه أنا              

  )فعلن،فاعلن،فاعلن،فاعلن(0//0/،0//0/،0//0/،0///ولمن هذه اللحظة الحالمْه 

  )فاعلن( 0//0/غردي                      

  ...)فاعلن،فاع/ (0/،0//0/مثلما شئِت               

  ...)لن،فعلن،فاعلن،ف/ (..،0//0/،0///،0/فوق ضلوع السنين        

  ...)علن ،ف/ (...، 0//فإن                                 

  )علن،فعلن،فاعلن،فاعلن(..0//0/،0//0/،0///،0//على كبدي غربة دائمْه            
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  )فاعلن،فاعلن( 0//0/،0//0/غردي                    ..غردي 

  ..)فاعلن،فاعلن،فاعلن،فا( 0/،0//0/،0//0/،0//0/         هذه شهوة البدء الحْت   

  )علن(.. 0//هنا                                 

  )فعلن،فاعلن( 0//0/،0///                         ظمأ موشٌك 

              0//0/،0//0/،0//0/،0//0/      )1(إن أنا أفلتت من يدي الخاتمهْ 

  )فاعلن،فاعلن،فاعلن،فاعلن(

وردت هذه األسطر الشعرية على وزن املتدارك، وهو من البحور ذات التفعيلة الصافية، وأصل    

، ويتميز باملطاوعة وسهولة التشكيل اإليقاعي،إال أن الكثري من النقاد والباحثني )فاعلن(تفعيلته

واملعاصر،رغم ما فيه من  يلحظون انصراف الشعراء عن توظيفه يف النص الشعري احلديث

حيث ويبدأ الشاعر سرد قصة تعلقه بالذات الغائبة، بشكل هادئ،مث تزداد حدة املد .اخلصائص

االنفعايل بزيادة التوتر املصاحب للصيغة االستفهامية،كما تعكس التغريات الطارئة على التفعيالت 

ير الرابطة بني األسطر الشعرية اليت تلك النربة الوجدانية املتصاعدة ،وميكن القول إن ظاهرة التدو 

متتد من السطر السابع إىل السطر احلادي عشر ،تعمل على بعث االنسجام النصي ،وتنامي      

  .اجلملة الشعرية مبا يصنع تسارعا يف اإليقاع ،ينم عن زيادة التوتر واالنفعال لدى الذات الشاعرة

ر على بلوغ منزلة الذات املخاطبة،لينصرف كما ُتظهر صيغة األمر املكررة  ذلك اإلصرا      

الشاعر إىل وصف عطشه حيال ذلك البعد،إ�ا الذات اليت تفرض وجودها فوق كل الوجود،حيث 

مل ييأس الشاعر من احملاولة يف بلوغها وهو العاشق الذي جيد يف االرتقاء والعلو يف املقامات ما 

  :يسد ظمأه

                                  
  .86ــــ  85المصدر السابق ،ص  )1(
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  )فاعلن،فاعلن( 0//0/،0//0/              واحتمى عاشق      

  ..)فاعلن،ف/  (،0//0/بالسطوح                              

   0//0/،0///،0//0/،0///،0//)        1(يالحق سربا إلى المدن النائمهْ 

  )علن،فعلن،فاعلن،فعلن،فاعلن..(

تظهر أغلب التفعيالت يف هذه األسطر األخرية صحيحة، وكأن بالشاعر يعود إىل حالته       

الطبيعية ويرتاجع عن حدة التوتر إىل اهلدوء بعد ذلك االنفعال الشديد، فيسرتجع أنفاسه بعدما 

وصل إىل أوج عطائه الروحي،حيث احتمى عاشقا بالسطوح وبلغ منزلة السالكني والعارفني ،ألن 

النتهاك لطبيعة الوحدة اإليقاعية باستعماهلا زاحفة يعرب عن حالة االنفعال،كما أن ورودها ا

  .صحيحة يعرب عن العودة إىل احلال الطبيعية والرتاجع عن حالة التوتر

وقد استعمل الشاعر بعض البحور الشعرية األخرى كاملتقارب والكامل واخلفيف، إال أنه مل       

الستعمال مبا جيعلها تلفت انتباه املتلقي،فكان اهتمامنا منصبا على البحور اليت يكن هلا تواتر يف ا

هلا حظ أوفر، من حيث احلضور والتواتر، الذي يعكس األثر الداليل والبعد االنفعايل للنص 

  . الشعري

   :التدوير/2/2/3

ر يف هذا املطلب، كما تطرقنا اىل خاصية التدوير آنفا بشيء من اإلجياز، وكان حقها أن تذك     

إال أن العالقة الداللية بني املعىن العميق للنص ونوع البحر وخاصية التدوير، جعلتنا ال نستطيع 

فصلها عن بعضها بعضا من جهة، وال نتغاضى عنها ألمهيتها يف التحليل من جهة أخرى،  

يد من الدالالت وسنحاول الوقوف على هذه الظاهرة بوصفها خاصية مجالية أسلوبية، توحي بالعد

                                  
  .86ياسين بن عبيد، غنائية آخر التيه ،ص  )1(
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العميقة والضمنية للنص،حيث مل يعد ينظر إليها  يف التحليل الشعري احلديث كخاصية طارئة من 

اخلصائص العروضية اليت ال تتجاوز الوصف السطحي أو اخلارجي ،ألن وجودها يكشف عن 

وروث حالة التوتر للذات املبدعة ،كما أن غيا�ا قد يوحي مبا هو عكس ذلك ،والتدوير يف امل

البيت الذي اشرتك شطراه يف كلمة واحدة،بأن يكون بعضها يف الشطر «العروضي هو

»األول،وبعضها يف الشطر الثاين
،ونلحظ أن أغلب النص الشعري الذي جاء عموديا مل تطرأ ) 1(

  .عليه ظاهرة التدوير إال نادرا، أما القصيدتني احلرتني فقد ختللهما الكثري من التدوير

وخيتلف التدوير يف القصيدة احلرة عن التدوير يف القصيدة العمودية،حيث إنّه يف شعر       

التفعيلة انشطار التفعيلة إىل جزأين ال الكلمة فيكون أوهلما يف �اية السطر الشعري، وما تبقى 

حيدث نوعا منها يف السطر الذي يليه ،إذ يشكل جزءا التفعيلة املدورة رابطا إيقاعيا بني السطرين 

مفحمة ) وجع ساحلي(،وقد وردت إحدى قصائد الديوان)2(من التالحم واالستمرارية اللغوية 

  . بظاهرة التدوير اجلملي واملقطعي ومل يوظف الشاعر إال هذين النمطني من التدوير

  :التدوير الجملي/2/2/3/1

يقوم هذا «عض حيث ويظهر هذا النمط من خالل اجلمل الشعرية اليت يصب بعضها يف ب       

النمط على تدوير اجلملة الشعرية الكاملة ،إذ ينتهي التدوير بنهايتها،ليبدأ التدوير مع اجلمل 

الشعرية األخرى،و�ذا تصبح القصيدة جمموعة من اجلمل الشعرية املدورة ،وقد يكسر الشاعر هذا 

»النظام إذ قد يدور بعضها ،وقد تتخللها مجل غري مدورة
التدوير إىل النمط من  ، ويوحي هذا3

ومنثل هلذه اخلاصية العروضية  ببعض أبيات من القصيدة  واملنفعلة، حالة الشاعر املضطربة

  :إذ يقول الشاعر"ضجيج الصمت"السابقــــــــــــــة 

                                  
   127موفق قاسم الخاتوني ،داللة اإليقاع وإيقاع الداللة في الخطاب الشعري الحديث ،ص  )1(
  .128، صينظر، المرجع نفسه   ) 2(
   130، ص المرجع نفسه  ) 3(
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  )فاعلن( 0//0/      غردي                    

  ...)فاعلن،فاع/ (0/،0//0/     مثلما شئِت               

  ...)لن،فعلن،فاعلن،ف/ (..،0//0/،0///،0/     فوق ضلوع السنين         

  ...)علن ،ف/ (...، 0//         فإن                        

  )علن،فعلن،فاعلن،فاعلن(..0//0/،0//0/،0///،0//         )1(على كبدي غربة دائمْه 

ر اجلملي الذي ينتج عن النفس تظهر اجلمل يف هذه األسطر،متمفصلة من خالل التدوي    

الشعري الطويل ،حيث جند الشاعر يعمد إىل التدوير لريبط بني اجلمل الشعرية الطويلة،وتكتمل 

التفعيالت باكتمال تلك األسطر، مث ال يلبث أن يعود التدوير مرة أخرى بالوترية اإليقاعية 

مث عاد بعده مبجىء اجلملة  ذا�ا،كما هو احلال بعد سطر فعل األمر الذي غاب فيه التدوير

الشعرية الكاملة، وكأن بالشاعر يأخذ نفسا ليستمر من جديد،ويسرتسل بفعل الوصف ،ويتشكل 

ألن التدوير أداة تعبريية ذات قدرة على حتقيق «عبارة عن مقاطع مفصولة يف اإليقاع والداللة 

»مرمى نفسي وداليل يقصده الشاعر
ضية الشكلية بقدر ما هو ،فالتدوير ليس بالظاهرة العرو )2(

  . نسج إيقاعي يتآلف مع الوقع الداليل للنص

  : التدوير المقطعي/2/2/3/2

كمـــا وظـــف الشـــاعر التـــدوير اجلملـــي الـــذي يـــنم عـــن احلركـــة املتواصـــلة لإليقـــاع ضـــمن اجلمـــل       

ن ــــــــــــــفقد وظف أيضا التدوير املقطعي الذي يتجسد ضمن املقاطع الشعرية كاملـة أو ضم الشعرية،

      اطعها ـــــــــد مقــقد يأيت أح ،يف الشعر العريب املعاصر إن القصيدة احلـــــــــــــــرة«بعض األسطر يف النص 

                                  
  .86ــ  85التيه ،صياسين بن عبيد ،غنائية آخر  )1( 
  130يقاع الداللة  في الخطاب الشعري الحديث، صإداللة اإليقاع و قاسم الخاتوني،  موفق )2(
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مدورة على شرط  مدورا تدويرا كامال أو مقطعان أو ثالثة  وهكذا،وقد تأيت كل مقاطع القصيدة

،ونلمح هذا النمط من التدوير يف )1(»اخلاص الّتدويري يستقل كل مقطع من املقاطع بنظامهأن 

  :               حيث يقول الشاعر"وجع ساحلي"قصيدة

  ..)فاعلن،فاعلن،فا( 0/،0//0/،0//0/ارحلي ألف عام                 

  )علن،فعلن،فعلن،فاعلن(.. 0//0/،0///،0///،0//فأنت هنا وجع منتظر           

  )فاعلن،فعلن( 0///،0//0/ ارحلي امرأة                  

  ..)فاعلن ،فاعلن،فا( 0/،0//0/،0//0/في القناديل نامت                     

  0///،0//0/،0//0/،0//0/،0//على زندها األرض حلت ظفائرها      

  )علن،فاعلن،فاعلن،فاعلن،فعلن(..                                       

  ..)فاعلن،فا( 0/،0//0/        واستقلت                    

  )علن،فاعلن،فاعلن(.. 0//0/،0//0/،0//على عرشها في الشجر             

  ..)فاعلن،فاعُل،فا/ (0/،//0/،0//0/خولت لي السموات                 

  ..)لن،فاعلن،فاعلن،ف/ (..،0//0/،0//0/،0/أن تهبطي في يدي                 

  )علن،فعلن،فعلن(.. 0///،0///،0//                محملة عبقا        

                                  
 محمد صابر عبيد،القصيدة العربية الحديثة ــ حساسية االنبثاقة الشعرية األولى جيل الرواد والستينات ،عالم الكتب الحديث ،اربد ،  )1(

  186،ص 2010، 1ط
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  )فعلن،فاعلن،فعلن،فاعلن( 0//0/،0///،0//0/،0///ونزيف السنين على مفرقي          

  ..)فاعلن،ف/ (،0//0/       يضمحل                            

  ..)لن،فاعلن،فاع(.. 0/،0//0/،0//   وشيئا فشيئا                               

   0//0/،0//0/،0///،0///،0//)          1(أعود إلى زمني وإلى موعد في المطرْ 

  )علن،فعلن،فعلن،فعلن،فاعلن،فاعلن(  

نلحظ من خالل التقطيع الوارد هلذه األسطر الشعرية ظاهرة التدوير الفتة لالنتباه ،حيث     

شعرية،وأكسبها طابع االسرتسال على يوظف الشاعر منط التدوير املقطعي، الذي ختلل املقاطع ال

مستوى الداللة وأيضا اإليقاع،حيث تظهر املقاطع املدورة متشابكة يف متام الداللة،فينتهي التدوير 

غالبا بانتهاء املقطع الشعري،ليعود من جديد يف املقطع الالحق لذلك املقطع،ومن مثة ترتبط 

ا تظهر القصيدة جمموعة من املقاطع الشعرية املقاطع يف القصيدة ببعضها دالليا وإيقاعيا،وهكذ

الكربى املتوالية واملتتابعة يف املعىن واملتواصلة يف اإليقاع،ليكسر الشاعر تلك الرتابة اليت اعتادها يف 

القصيدة العمودية،ففي املقطع املطلع للقصيدة تظهر فاعلية التدوير من خالل توافق اإليقاع مع 

ب التفعيالت لبحر املتدارك يف األسطر الواردة اليت جاءت منها داللة العميقة، حيث تظهر نس

،ويوحي )تفعيلة واحدة مقبوضة ـــ فاعلُ (و) تفعيلة خمبونة ـــ فعلن 14(،و)تفعيلة تامة ــ فاعلن22(

تغلب نسب التفعيالت الصحيحة على التفعيالت غري الصحيحة،إىل أن ظاهرة التدوير تقع موقع  

فرضت نفسها على الشاعر يف شكل القصيدة العمودية،فهو جيعل هذا  كسر رتابة الوزن، اليت

التنويع شكل من أشكال الرتويح ،وأما التدوير فهو شكل من جتاوز ذلك الوقف الذي تفرضه 

القصيدة العمودية بني الّشطرين واألبيات،ومن ناحية أخرى فالتدوير مينح الشاعر مساحة أكرب 

اليت مل تتوقف مع اإليقاع الرباعي لوزن املتدارك،بل جتاوزته للتفريغ من انفعاالته احلادة، 

                                  
  .65بن عبيد ،غنائية آخر التيه ،ص ياسين  )1(
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باالسرتسال ضمن املقطع كامال،ليصبح املقطع تراكما روحيا يروح فيه الشاعر عن كروبه وأوجاعه 

املتلهفة للقاء خالقه حلظة التجلي،فما املرأة إال رمزا لذلك احلب الذي يتماهى فيه الشاعر فيصبح 

  .يف كل مكان ،يف القناديل حلظة السكون،على الشجر،وأوجاعه ال تنطفئهاجسا وطيفا يراوده 

  :القافية/2/2/4 

وهي يف معناها الفين «تعد القافية من بني املكونات اإليقاعية املهمة يف النص الشعري       

اإلجرائي مصطلح يتعلق بآخر البيت ،خيتلف فيه العلماء اختالفا يدخل يف عدد أحرفها 

وحركا�ا،فهي عند اخلليل بن أمحد آخر ساكنني يف البيت وما بينهما واملتحرك قبل أوهلما،وهي 

»عند األخفش آخر كلمة يف البيت
ّن القافية كما هو معلوم ليست عنصرا مستحدثا يف إ،)1(

الشعر احلديث،كما أ�ا ال تتوقف على حد كو�ا جزء ال يتجاوز بنية اإليقاع الشكلي 

لرمبا كثريا ما شكلت القافية نواة الداللة العميقة للنص وأبانت ما عجزت عنه بقية اخلارجي،بل 

،حيث يرى أن  القافية " جان كوهن"العناصر األخرى املكونة للنص، ويربر هذا  القول رأي

ليست أداة أو وسيلة تابعة لشيء آخر،بل هي عامل مستقل،صورة تضاف إىل غريها وهي  «

»هر وظيفتها احلقيقة إال يف عالقتها باملعىنكغريها من الصور ال تظ
، فهي بذلك تتجاوز )2(

دورا دالليا إىل  إن للقافية«املستوى الشكلي اإليقاعي إىل حتقيق التوتر الداليل النابض باحلياة 

جانب دورها الصويت اإليقاعي،فهي إحدى الركائز األساسية اليت تنهض على حماولة إجياد رابط 

»ع والداللة يف النصصميمي بني اإليقا 
،فالقافية إضافة إىل كو�ا عنصر إيقاعي مهم يف )3(

إكساب النص جرسا موسيقيا ،هي مكون داليل تنعكس إثره عواطف املبدع وانفعاالته، وقد 

                                  
  87، صـــ محمد صابر عبيد،القصيدة العربية الحديثة ــ حساسية االنبثاقة الشعرية األولى جيل الرواد والستينات  )1( 
  74،ص 1986، 1محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء ،ط كوهن، بنية اللغة الشعرية ،ترجمة  جان )2(
  90يقاع الداللة  في الخطاب الشعري الحديث، صإداللة اإليقاع و موفق قاسم الخاتوني  )3(
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ي وأخرى مقطعية يف وردت القافية يف النص الشعري على وجهني،بسيطة يف النص العمود

  .القصيدة احلرة

   ):الموحدة(سيطةالقافية الب/2/2/4/1

يتجسد هذا النمط من القافية يف أغلب النص الشعري الذي بني أيدينا، ذلك أن الشاعر      

يعمد إىل منط القصيدة القدمية على املستوى الشكلي غالبا،حيث يرتكز على قافية واحدة،ومنثل 

  ":اجلمر واليامسني"هلذا النمط بقول الشاعر يف قصيدة 

  )0///0( /والليل يأخذ من عيني َما يـََهُب     خلفي خطاي وخلف الشمس قافية 

  )0///0(/وما جاده الزيتون والعنُب ..يقتات من بردى حزني وقافيـــــــــــــــــتي     وحيا

  )0///0(/إلى رحم األحزان تنسحُب ..هدرا    من ألف أغنية في ليلنا ذهبــــــت   

  )0///0(/ )1(أعانقه     علَّ الذي بيننا في الحلم يقتـــــــــــربُ ..أمتد في سفري األضنى

وهذا النمط من القافية يرتكز على اجلانب املوسيقي الغنائي أكثر منه على الداللة ،وهي قافية     

،حيث جاءت القصيدة على حبر )0///0(/طويلة حيث تشتمل أربع حروف متحركة وساكنني

وتفعيلة ) 0(/ر الكثري من املطاوعة ،ومتثلت القافية يف سبب خفيفالبسيط الذي مينح للشاع

ويوحي هذا التكرار للتفعيلة غري الصحيحة إىل شيء من االضطراب النفسي الذي ) فعلن(خمبونة

ينجر عن القلق الروحي لدى الشاعر، فهو ال جيد ما يسد به هذا الفراغ الروحي إال حلما ينشد 

امات التجلي للذات االهلية فالسفر ورحلة الذات الشاعرة إىل الذات بلوغه وحلظات حيققها يف مق

  .اخلالقة مشقة يتمسك �ا الشاعر رغم العناء ليحقق حلمه يف التجلي

  

                                  
  44ياسين بن عبيد ،غنائية آخر التيه ،ص )1(



بنیة الصورة واإلیقاع: الفصل الثاني  

 

98 

 

  : المقطعيةالحرة القافية /2/2/4/2

  ويظهر هذا النمط من القافية يف القصيدة احلرة،حيث يعمد الشاعر إىل تقفية �اية كل مقطع      

  ل ـــــــيتم فيها تنويع القوايف حبيث كل قافية فيها عند حدود املقطع، وتتغري مع ك«وهي اليت شعري، 

مقطع جديد، وقد تتمثل بتكرار قافية أساسية يف كل مقطع سواء أكانت واحدة أم 

»مزدوجة
،وقد اعتمد الشاعر هذا النمط من التقفية يف القصيدتني احلرتني، ومنثل هلذا النمط )1(

  ":وجع ساحلي"بالقافية املوحدة اليت تتكرر �اية كل مقطع من قصيدة 

   ارحلي ألف عام

  )      0//0(/فأنت هنا وجع ُمْنَتَظْر   

  ارحلي امرأة                   

  في القناديل نامت                     

  على زندها األرض حلت ظفائرها      

   واستقلت                           

  )   0//0(/على عرشها ِفي الشََّجْر      

  خولت لي السموات             

  أن تهبطي في يدي                

  محملة عبقا                        

  ونزيف السنين على مفرقي          

  يضمحل                             

  وشيئا فشيئا                         

                                  
  113يقاع وإيقاع الداللة في الخطاب الشعري الحديث،صداللة اإل موفق قاسم الخاتوني، )1(
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  )0//0(/) 1(وإلى موعد ِفي اْلَمَطرْ  أعود إلى زمني

) منتظْر ،يف الشجْر ،يف املطرْ (يف �اية كل مقطع شعري مستقل ةدالقافية يف األسطر الوار  تظهر   

،ويوحي تكرار حرف الروي )"0//0(/سبب خفيف ووتد جمموع "وهي متمثلة يف القافية املتداركة 

تمر،كما أن الشاعر يكون مضطرا للوقوف لتجديد حبالة الرتجيع االنفعايل املس) الراء املقيدة(

النفس الشعري ليواصل املقطع املوايل،و�ذا تأيت القصيدة مفعمة بالدالالت اليت تستمدها من 

من عواطف وتوتر كبري ينفلت من ) حرف الراء(خاصية حرف الروي املقيد إضافة إىل ما يشحنه 

لتماسك النصي الذي، حيث ينم فعل األمر املكرر الشاعر ليتواشج مع البنية الداخلية ويسهم يف ا

القاضي بالرحيل إىل املرأة على كون هذه الذات ال ميكن أن تكون امرأة حقيقة ألن خاصية 

الرتجيع االنفعايل يف القافية مينح النص داللة تتوافق مع كو�ا ذات يتأسف لبعدها الشاعر 

) الليل(يف حيل يف كل حلظة ومكان،يف القناديلفيطالبها بالرحيل عن ذا�ا لتحل يف ذاته، فهي ط

  .ويف كل مكان حىت الشجر) التعايل(على عرشها

ومن هنا فالقافية تتجاوز يف كثري من النصوص اجلانب اإليقاعي املوسيقي لتتظافر مع البنية      

ها الشاعر العميقة للنص، وتكسر بدورها تلك الرتابة اليت تفرضها القصيدة العمودية من قيود يلتزم

فينحاز يف كثري من األحيان إىل احلفاظ على اإليقاع اخلارجي على حساب الداللة، فالقافية ال 

ميكن أن حتقق وقعها الداليل إال من خالل القصيدة احلرة؛ ألن القافية ترتصد الكلمة األخرية اليت 

، فيختار أكثرها داللة يقع الشاعر حلظة كتابتها أمام جمموعة من االحتماالت العاطفية املنفعلة

أل�ا أفضل وأنسب كلمة تأيت يف �اية «عما خيتلجه، وحيقق أعلى منوذج ممكن من الشاعرية 

»السطر،وال يعتمد فيها الشاعر على ثقافته اللغوية بل تبعا حلاجته الفنية هلا
،وهذا ما أكسب )2(

                                  
  .65ياسين بن عبيد ،غنائية آخر التيه ،ص  )1(
  91يقاع وإيقاع الداللة في الخطاب الشعري الحديث،صاللة اإلقاسم الخاتوني، د موفق )2( 
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جتسيد التجربة الشعرية بعيدا عن رتابة القصيدة احلرة أبعاد داللية خمتلفة تتخطى الطابع الغنائي إىل 

  .اإليقاع وسلطة الشطرين

  :اإليقاع بنية بصرية/2/3

القصيدة العربية وأساليب التحليل الشعري، متخضت عنه الكثري من االهتمامات  تطور إنّ         

املكتوبة والسيما انتقال الشعر من حالة املشافهة اليت ميزت القصيدة اجلاهلية، إىل منوذج القصيدة 

من طرف مبدعها ،ألن الكتابة اإلبداعية الشعرية أصبحت إحدى التحديات اليت تواجه الشاعر  

كمنتج للنص ،فتضعه يف عدسة ا�هر النقدي على كافة مستويات العمل اإلبداعي،وهذا يف ظل 

مل يعد انفتاح األدب على العديد من ا�االت العلمية واملعرفية األخرى،ألن االهتمام النقدي 

يقف على مضمون النص الداخلي من تراكيب وأساليب وال على البنية اإليقاعية 

اخلارجية،فالشكل البصري للنص وخصوصا الشعر املعاصر مبا فيه من بياض وسواد،وعالمات 

ترقيم وغريها، أصبحت تلفت النظر إىل ربطها حبقيقة اإلنتاج اإلبداعي وتفاعل املبدع معه،بل إّن 

ري للقصيدة هو أول ما يلفت انتباه القارئ، فيبدي إثره انطباع مبدي على الشكل البص

  .النص،وهذا ما نواجهه يف النص الشعري الذي بني أيدينا

  : السواد والبياض/2/3/1

البياض هي أول العتبات النصية اليت يقف عليها القارئ فيبدي إثرها /إّن ثنائية السواد       

النص ورؤية املبدع، ألن الكتابة اإلبداعية حلظة االنفعال تعكس الكثري انطباعا مبدئيا على منوذج 

ميثل عنصرا من ) الورقة(على البياض) الكتابة(من تصورات املبدع وحالته التوترية،فتوزيع السواد 

إن البياض يقوم بشكل «عناصر الداللة،فالكتابة نوع من التجسيد السلوكي والصراع اخلارجي 

التشكيلي للمكان الذي حيتله السواد، متخليا عن مساحة معينة  أساسي على العنصر

للبياض،ويعد يف التجربة الشعرية املعاصرة وسيلة من وسائل توفري اإلحياء وتوصيل الداللة 
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»للقارئ
،كما أّن البياض ميثل الصمت والسواد ميثل الصوت، والصوت والصمت يعكسان )1(

لفظ وزمن الصمت، فالقصيدة متتلك عاملا خاصا �ا الداللة العميقة للنص من خالل زمن الت

  يتجسد يف الشكل البصري لثنائية السواد والبياض،حيث تربز هذه الظاهرة الفنية يف قصائد خمتلفة 

  ":اسقين الضوء"من الديوان، ومنثل هلا بقول الشاعر من قصيدة 

  الضوء من يديك سأشربْ رب       واسقني ـــــــــــــــــــــــاطو ما بيننا اطوه وتق

  رك مذهبْ ــــــال يرى لغي..في ضفاف الوجود يرقد حلمي          ساهرا 

  تتـــــــــــــــــــــــــــحجبْ ..ثم مرة...ــــــادى         مرة منية تتهــــــــــــــــــــــأنت للروح 

  كـــــوكبْ ...إذ تجلت ...وتجليت     ليت أنت اختفيت موعد نجم    

  لم تخني مقاصدي غير أني

  أشهى وأرحبْ ..كان فوقي الوجود

  كبلتني قصائدي أورقتها

  وردة من كآبتي تتســـــــــــرَّبْ 

  كنت منها منازال وندامى

  وطيوفا بــــــــــــذكرها أتعــــــذبْ 

  ينبت العمر كوكبا ساحليا

   )2(صدى شفاهك أخصب  غير أنَّ 

                                  
  .48،ص القصيدة العربية الحديثة ــ حساسية االنبثاقة الشعرية األولى جيل الرواد والستينات محمد صابر عبيد، )1(
  .82ــ  81ياسين بن عبيد،غنائية آخر التيه ،ص )2(
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يتخذ الشاعر يف النص الوارد شكال مزدوجا ،حيث جيمع بني منوذج القصيدة العمودية    

والقصيدة احلرة ،فجاءت القصيدة يف البداية عمودية على مستوى شكلها البصري واإليقاعي أيضا 

املبين على وزن البحر اخلفيف،مث غري الشاعر الشكل البصري حيث جاءت على منوال الشعر احلر 

حيث تعكس البنية ،ه حافظ على وترية الوزن والتفعيالت والقافية اليت جاءت مقيدة غري أن

البصرية للنص مراوغة الشاعر للقارئ وحماولة كسر رتابة توزيع السواد على البياض ،حيث تزيد 

فاعلية الصمت باالنتقال إىل منط القصيدة احلرة وتقل  حدة الصوت،ألن الرجوع إىل بداية السطر 

خاصية متفردة حيث تنعدم فيه خصوصية ) بْ (زمن أطول،ومينح حرف الروي املقبوض يستغرق

الرتجيع إىل البت الصويت املفاجئ،مما جيعل مدة الصمت مالئمة للعودة إىل بداية السطر 

وخصوصا يف (...) الشعري،كما جند أن القصيدة مقحمة باحلذف املعوض بعالمة النقط املتتالية

وىل،حيث قد يعمد الشاعر إىل احلذف مرتني على التوايل يف عجز البيت، ومل األبيات الشعرية األ

يلجأ هلذا احلذف إال يف العجز،وكأن الشاعر مل يقتنع بذلك الصمت املفاجئ والقصري،لينتقل إىل 

صمت مينحه زمنا أطول واستغراق انفعايل أرحب وأنسب ليمتد يف الدفقة الشعورية اليت تأيت بعد 

  . ذلك الصمت

ومنثل خلاصية السواد والبياض بنموذج آخر يعكس حالة انفعالية أخرى كما هو احلال يف قصيدة 

  ":وجع ساحلي"

  وشيئا فشيئا

  أعود إلى زمني وإلى موعد في المطرْ 

  اذكريني

  اذكري
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  وحده يعرف الزمن اللولبيُّ 

  ي محب قديمٌ بأنّ 

  تحمل وجهك

  فوق الرمال 

 ومال إليك

  تغنين في شرفة للقمرْ 

  ساحليٌّ  وجع

  ني وأنا أرسم الشمسَ قيراف

  في خلسة منك

  أعبرها

  ) )1واحدا من سبايا اَلحَجرْ 

شعرية توزيع السواد على البياض عن القصيدة السابقة مما يوحي بتغري ال خيتلف يف هذه األسطر    

يف بعض ) الكتابة(مباشر يف احلالة االنفعالية للشاعر،حيث يتضاءل الزمن املستغرق يف الصوت

األسطر مث ال يلبث أن يعود مرة أخرى ضمن زمن أطول،ويعكس هذا التغري والتذبذب يف توزيع 

لشاعر املتوترة،وذلك ما تربره فاعلية التدوير اليت جتعل القصيدة سلسلة السواد على البياض حالة ا

من اجلمل الشعرية املتالحقة واملرتبطة ببعضها عن طريق التفعيالت اليت تتم بداية السطر الشعري 

للسطر السابق،وتتم تفعيالت السطر الشعري احلاضر يف السطر املوايل له،ففاعلية النقص يف 

                                  
   .66المصدر السابق ،ص )1(
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ذلك التوتر عند الشاعر،فالكتابة منوذج من االنفعال احلاصل لدى الذات التفعيالت تؤكد 

  .املبدعة،كما أن البياض استغراق عاطفي وانفعايل لتوليد انفعال الحق

  :رقيمعالمات التّ /2/3/2

االهتمامات األخرى اليت يتوجه إليها نظر القارئ ،وهي يف  عالمات الرتقيم من بني إنّ       

على اجلانب التنظيمي لألفكار والوقفات بقدر ما جتسد جانبا دالليا يف النص  الشعر مل تعد تقف

الشعري املعاصر،بل إن الشاعر يويل هلا أمهية كبرية ليربز ضمنها شيئا من جتربته الشعرية وجيعلها 

 فهي حواجز بصرية تغازل املتلقي وحترضه لتتم ألغاز البنية«جسرا لتوصيل انفعاالته ورؤاه املختلفة 

»النصية، إ�ا فضاء آخر للصمت أو للرمز ينتظر القراءة والتأويل
،إن الشاعر اعتمد هذه )1(

اخلاصية بشكل مكثف يف النص الشعري، وقد حاولنا احلفاظ على الشكل البصري للنص ،فنقلنا 

ببعض النص كما جاء يف الديوان متاما يف خمتلف الشواهد النصية الواردة،ومنثل هلذه اخلاصية املرئية 

  ":حلمان وافرتق الصدى"األمثلة،كما جاء يف قصيدة

  (2)أنا الثالثة واحد     يهب القصائد صهوة وخيوال ..وأنا..أنا: كنا

.." أنا"تظهر هنا يف هذا البيت الشعري عالمات التنقيط األفقية املتوالية بعد ضمري املتكلم    

مع،وحتيلنا هذه الفراغات املعوضة بالتنقيط الوارد بصيغة اجل:"ُكنَّا"ونقطتان أفقيتان بعد الفعل 

وراء الضمري إىل وجود حكم حمذوف على املتكلم يقع من الناحية النحوية خربا ،وقد (..) األفقي 

تعمد الشاعر وضع نقطتني للداللة على احلذف وليس ثالث نقاط يف هذا املوضع،ويف هذا إشارة 

ة الكالم مع بنية التأشرية البصرية للنص،حيث جيسد إىل ازدواجية الذات الشاعرة ،وهنا تلتحم بني

املعىن فكرة تشتت الذات واالنفصام بني الذوات الشاعرة لتحل يف مقام الذات العليا كما يعرب 

                                  
    432،ص 2008ــــ 1980نوال اقطي ،جماليات شعر التفعيلة في الجزائر  )1(

  22ياسين بن عبيد ، غنائية آخر التيه ، ص (2)
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عنها املتصوفة باحللول ،وأما الذات الثالثة فهي خارجة عن سيطرة الشاعر أل�ا متعلقة بالذات 

نسة ،وهي اليت تتموضع على مستوى وجوده احلقيقي  اإلهلية،ألن الشاعر حيل بني ذات مد

كإنسان ،وأما ذاته املقدسة هي اليت ينشدها يف مقامات أرفع ،فهي الذات احللم يف حضرة 

  .  اخلالق

  ":مرثية اجلمر واليامسني"ومنثل أيضا هلذه الظاهرة النصية مبا جاء يف قصيدة

  ــــــــــي أتيت ولي عينــــــــــــــــــاك منقلبإنـ     ــــــة     الضوء لي لغ: "حتى أتيت تقول 

  "كبــــــــما كان بعدك فوق األرض من وطن          غير القصائد ضوءا منك ينس"

  (1)"فهاتي الذي يشفى به التعب..ماذا بعينيك مثل الغيم يسكننـــــــــــــــــــي      وحدي"

  مث عالمة (:) طتان العموديتان بعد مقول القول اعتمد الشاعر يف األبيات الواردة النق     

  يف األعلى من بداية مقول القول ،ونلحظ أن الشاعر مل يستعملها �اية القول الوارد (") التنصيص

يف البيت األول، مث استعملها بعد ذلك يف البيتني املوالني، وهو ما جيعلنا ندرك أن األبيات الثالثة  

على لسان شاعرنا، ويف حالة حذف عالمات التنصيص " نزار"شاعر بعد مقول القول هو كالم لل

من البيتني املوالني ميكن أن نلحقهما بكالم شاعرنا ومن هنا تتغري وجهة النص ومقصديتة،وترتبط 

عالمات الرتقيم هنا بالداللة ،يف إمكانية حضور الشخصية الرمزية،واستنطاقها للتعبري عن آرائه 

هلا تلك املماثلة يف املعاناة وعمق التجربة الشعرية،ألن الشاعر نزار مل وتطلعاته ،ليعكس من خال

  .   يكن ليبلغ هذه املقام، وهذا االرتقاء ، لوال وقع الكلمة الصادقة وتلك املعاناة اليت عاشها الشاعر

وجند أيضا ضمن  عالمات الرتقيم الواردة اليت تواشجت مع البنية العميقة للنص، فأسهمت     

  ":عزف على شاطئ الليل"إثراء الداللة، عالمة التعجب ،مثلما جاء يف قصيدة يف 

  جفــــــــــبوح ذاكرة        تضرمت وشظايا العمر ترت.. كانت هنا يا جراحي

                                  
   43، ص المصدر السابق (1)
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     (2)ــــأ        للراحلين على أوجاعها وقفــــــــــــــــواإن في لبـــــــنان متكــــ فقيـــل لـــــــي

ظهر عالمة التعجب يف البيت الثاين ،لتحدد الداللة العميقة للنص، فلو حذفنا عالمة ت      

التعجب،كان الكالم من ناحية املعىن ال يتعدى اإلخبار بأن هناك راحلني وقفوا  على أوجاع 

لبنان،وبوضع عالمة التعجب يصبح اهلدف الداليل يتجاوز اإلخبار العادي إىل منطق الذهول 

ال هؤالء الراحلني ،ألن الرحيل ال يتعلق برحيل نعتاده لكنه رحيل عن املوقف والتعجب من ح

املشرف والواجب يف حق هذا الوطن الذي يعاين الويالت ،فاملعىن هنا يرتكز بشكل جذري على 

  .دور عالمة التعجب اليت حتدد السياق االنفعايل للشاعر الغائر على البلد العريب لبنان

تطرقنا لإليقاع كبنية بصرية،على أن النص الشعري كان مقحما  خنلص من خالل       

بالدالالت اليت تتجاوز تلك اخلصائص اخلارجية لإليقاع من البحور الشعرية املهيمنة وخصائصها 

املختلفة والقافية ،إىل دالالت أخرى متنحها البنية البصرية للنص أو كما يصطلح عليها النقاد 

خاصية البياض والسواد اليت تواجه املبدع بوصفه منتجا للنص من ،ك"الفضاء النصي اخلارجي"

على ) الكتابة(جهة،واملتلقي الذي يستكشف أغوار التجربة الشعرية من جهة أخرى،فتوزيع السواد 

  .يعكس الكثري من االنفعاالت والتوترات لدى الشاعر ) الورقة(البياض 

ما أن البياض ميثل الصمت الذي يستغرقه والكتابة متثل الصوت الذي حيمل االنفعال،ك     

»إن حركة السواد على البياض هي حركة الصوت على الصمت«الشاعر ملواصلة فعل الكتابة 
 (1) ،

وبذلك فإن هذه الثنائية حتمل الكثري من األبعاد الداللية للنص،وأيضا تعد عالمات الرتقيم إحدى 

تقل عن الظواهر النصية األخرى، ملا تعكسه من االهتمامات اليت يوليها النقد احلديث أمهية ال 

دالالت خمتلفة ،وجتسد الكثري من انفعاالت املبدع ومضامني النص اليت قد ال تتضح معاملها إال 

  .من خالهلا

                                  
  108، صالسابقالمصدر  (2)

   51والستينات ،صالقصيدة العربية الحديثة ــ حساسية االنبثاقة الشعرية األولى جيل الرواد  محمد صابر عبيد،  (1)
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البصرية إّن القراءة املمحصة للنص يف اجلانب اإليقاعي ضمن املستويني العروضي، والبنية      

هي أن ربط اإليقاع باجلانب الداليل للنص ،أو بتعبري آخر انعكاس ،و  يفضي بنا إىل نتيجة مهمة

البنية اإليقاعية على الداللة، ال ميكن التغاضي عنه، ملا هلذه األخرية من أثر مجايل وداليل يف 

النص،إضافة إىل ما متنحه البنية اإليقاعية العروضية من خصوصيات للنص الشعري، متيزه عن 

انفتاح األدب على العديد من املعارف األخرى،فتمخض عنه مراعاة النص  النص النثري،وهذا أمام

من كل اجلوانب والسيما الشكل اخلارجي للنص، الذي يعد من اآلليات اليت يوظفها املبدع 

ليستفز القارئ، إال أننا ال نزعم أن البنية اإليقاعية للنص وحدها كفيلة يف اإلحاطة عما يريد أن 

ا حتما تعكس داللة النص ،وإمنا هي إحدى املعطيات اليت متنح القارئ وجهة يقوله النص، أو أ�

  .تتضافر مع بقية املعطيات األخرى، من تراكيب وصور ليتشكل النص وحيدد هويته للمتلقي

  

 

 

 



  

  

 اتمةــــــــالخ



مةــــــــــــــــــــــــــــخات  

 

109 

 

ر ــــــــــــــــــــق الكثيعري حقّ الشّ  صّ النّ  إىل أنّ  ،رقنا هلاـــــالبحث من خالل العناصر اليت تط خلص     

حيث جسدت هذه العناصر  ،صويرية واإليقاعيةغوية والتّ اللّ  ناتهو بني مك واشج واالنسجاممن التّ 

ثري ـــــــــيت متتلك الكوفية الّ احلداثية الصّ ؤية الرّ  ظلّ  حتت ،عريـــــــــــالشّ  اإلبداعصي وبراعة كامل النّ التّ 

مسة ويف مز الصّ والرّ  يت تتجلى للمتلقي عرب املعجمالّ  ،غةواللّ  واألسلوبعبري من اخلصوصية يف التّ 

  :تائج هيل البحث إىل جمموعة من النّ وقد توصّ  ،ا منذ الوهلة األوىلبارزة تكشف عن نفسه

خروج ف يات التجربة الصوفية،تضيتالءم ومق الطليب، اإلنشائياألسلوب اعر على ارتكاز الشّ إّن ــــــ 

عكس ت يتالّ  ،صوفيةص أبعاد املنجاة النح النّ متجاء وااللتماس، والرّ عاء ىل الدّ من أغراضه إالكثري 

حلظة التجلي  لتبلغ أعلى مراتبها بني املقامات تنتقل حيث املضطربة واملتوترة،الشاعر الذات حالة 

   .والصفوة

من خالل  ،اللةاملعاين واتساع الدّ  وإثراءاخلرب وسيلة ملحة يف التعبري اجلمايل  أسلوبل شكّ  ـــــ

وتبليغها للمتلقي  ،ناته وتطلعاتهامنح اخلرب الشاعر التعبري عن مع إذ واملؤكد،اخلرب املنفي منطي 

 اإلحلاحتنم عن  ، ؤكداخلرب املالنص أبعادا داللية مكثفة من خالل سب تاكقد و  ليشاركه التجربة،

  .ماهي يف حضرة الّذات اخلالقةوالتّ  ،الروحي للشاعر يف حماولة بلوغ النشوة الروحية

اعرة وامللحة يف بلوغ مقامات تنشدها ،كما ات الشّ ذّ في عن عمق املعاناة لدى العرب النّ و       

يت ة الّ وحي وسلطة املاديّ أزم الرّ التّ  باالغرتاب يف ظلّ  اإلحساسذلك منح اخلرب الشاعر التعبري عن 

  .أفقدت احلياة تواز�ا

بري ــــعغوية وبراعة التّ الشاعر اللّ  إمكانياتذف احلظاهرة وكذلك  ،أخريقدمي والتّ التّ  ر ظاهرةظهِ ـــــ تُ 

وتكسبها طابعا  ،اللغوية اإلبداع،تستدعي آليات عرية يف لغة شعرية راقية جربة الشّ عن التّ 

على وتضفي  ،وتر واالنفعالعن التّ  وشحنها بدالالت تنمّ  ،غةباللّ  داثيا من خالل اللعب احلرّ ـــــــــــــــح

  .مسحة مجالية تتجاوز املألوف وتكسر أفق توقع القارئص النّ 
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وخصوصية  النتمائياص بعده ،ومينح النّ لزاوية نظر املتلقي موجهٍ  أهمَّ الصويف عري املعجم الشّ  عدّ ـــ يُ 

زه يّ ـــــــــعري اجلمايل يف حلة حداثية متعبري الشّ لتجسد التّ  ،ويفجربة اليت متتطي صهوة الفكر الصّ التّ 

  .عرية املوازيةجارب الشّ عن غريه من التّ 

يستجيب لرباعة ف ،تدغدغ كيان املتلقي ا مجالية وإحيائيةص أبعادالنّ  عريةورة الشّ منحت الصّ ــــ 

 ،التشخيص وا�رد طابع الّتجسيديت أكسبت املعنوي طابع الّ  ،صوير املتمثل يف االستعارةالتّ 

 فأثارت،باين التّ و ضاد من خالل ظاهرة التّ  ،ص احلداثيمقومات النّ  ىحدكإبرزت  يت واملفارقة الّ 

  .الفارق احلاصل بني اللفظ واملعىنجراء دهشة املتلقي 

بني  أــــــــــــــــتنش ،ل الرمز الشعري لغة مكثفة وموحيةمن خالأيضا عري ص الشّ وقد أكتسب النّ       

صودة ــــــــقامل اإلحيائية بالدالليةه شحنو  تأويله وقدرة القارئ يف ،زـــــــــــــــماعر يف توظيف الرّ براعة الشّ 

   .عريص الشّ الطابع اجلمايل واحلداثي للنّ  مزكما يعكس الرّ  ،املبدعمن طرف 

ص عري من متيز عن النّ ص الشّ للنّ اإليقاع  ة بالغة، ملا مينحهـــ أوىل البحث للجانب اإليقاعي أمهيّ 

ات وتعكس البعد االنفعايل للذّ  ،املتلقي من جهة لنغمة املوسيقية اليت تثري انتباهفيكسبه ا ،ثريالنّ 

أمهية ب ،عريةبعض البحور الشّ  علىعري ص الشّ ارتكاز النّ  حيث ينمّ  ،اعرة من جهة أخرىالشّ 

والطويل واملتدارك  ،متثلت يف تسخري حبر البسيط بقدر أكربيت الّ  ،صيةاللة النّ اإليقاع يف موازاة الدّ 

وع التناسب بني املوضيف الدرجة الثانية ،حيث  متنح الشاعر املطاوعة الشعرية يف اإليقاع، وحماولة 

  .ومقتضيات اإلبداع النفسية 

بض واالسرتسال العاطفي لدى الشاعر، وأما القافية فجاءت متنوعة دوير سرعة النّ يعكس التّ و      

ص فهي توحي برباعة ربطها بداللة النّ من كان البد   بسيطة موحدة وأخرى حرة مقطعية،وإنْ بني 

كل يت تظهر من خالل املزاوجة بني الشّ وكسر الرتابة الّ  ،ويع والتناسب بني الشكل واملضمونالتن

  .عريص الشّ واحلر للنّ العمودي 
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بني األدب واملعارف األخرى اجنر عنه مراعاة  القحأن التّ  :ل إليها هيتائج املتوصّ ــــ وضمن آخر النّ 

عرية عند ذي ميثل مواجهة للكتابة الشّ الّ  ،وادص ،ضمن عنصري البياض والسّ الشكل البصري للنّ 

اعرة من طرف املتلقي من جهة أخرى، ات الشّ عن الذّ  اليّ أوّ  اانطباعي اتصور مينح و  ،املبدع من جهة

 )الورقة(للصمت من خالل البياض  يت تتجلى كمواضعَ صية الّ الالت النّ ويكتنز الكثري من الدّ 

مة ـــــــــــــــــــزاوية مهقيم ،كما متنح عالمات الرتّ  )الكتابة( وادخالل السّ  وت منللصّ أخرى ومواضع 

حدد يف بعض املواضع الذي قد ال يت ،صح عن قصد املبدعيف تعديل املعىن والداللة للمتلقي وتف

  .إال من خالهلا

والداللية  القيمة اجلمالية صليكتسب النّ  ،وافق بني هذه العناصرىل أمهية التّ هاية إونشري يف النّ      

تنهض أن  ،أو اإليقاعية ،صويريةأو التّ  ،غويةص اللّ نات النّ مكوّ حيث ال ميكن ألحدى  ،القصوى

  .ومتماسكفالنص بناء متكامل  ،مستقلة جبمالية النص الشعري

ص نا استوفينا قراءة النّ نزعم أنّ  وال ،من خالل البحث يت توصلنا إليهاتائج الّ وهذه أغلب النّ      

ص النّ ف يت سبقتها ختطئ وتصيب ،كباقي احملاوالت الّ ا حماولة  إال أ�ّ  ،الشعري لدى ياسني بن عبيد

نتطرق إليها ملا  جوانب عديدة مل،وله  يزخر مبواطن كثرية تستفز القارئعري الذي بني أيدينا الشّ 

اليات ميكن أن نذكر منها مج ،راسةونشري إىل إشكاليات أخرى تطرح نفسها للدّ  ،تقتضيه الدراسة

  .اإلشكالياتوغريها من  عريص الشّ اثي يف النّ مز الرتّ وأبعاد الرّ  ،العنوان
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  :ملخص البحث

، "يهتّ ــــر الـــــائية آخـــــــــغن"دة في ديوان  ـــــــجماليات بناء القصي  البحث  خاض هذا      

عبر   ،الحداثيةرؤيته الشعرية الصوفية  ه  الذي جسد في ،"ياسين بن عبيد: "ـــــل

األسلوب والظواهر  عبر  والصورة واإليقـاع، حيث منحت اللغة   اللغةبنية  مضامين  

يكشف النص  و  ،البالغي والجمالي يراعة التعببر   البالغية من حذف وتقديم وتأخير

حالة  ،  واإليقـاع، كما تعكس بنية الصورة  الشعري  همعجممن خالل    ةالصوفي  هادبعأعن  

لتقي بين  ت ،ةوتشحذ النص بأبعاد داللية عميقة ومكثف ،الشاعر المتوترة والمضطربة

، وهو ما  في اختيار الصورة المعبر بها ،وقدرة المتلقي على التأويل  مبدعبراعة ال

  .، متعدد التأويليجعل النص منفتح الداللة

Summary: 

 This study devoted to discuss the aesthetic in the construction of the 

poem in the collection of poems;" lyricism of the last loss" for "  Yassine 

Ben Abide". It is concerned with sophism poetic perspective through the 

formal language and the aesthetic expression, in addition to sophism syntax. 

Moreover, it added a metaphor and a rhythm to the semantics and aesthete. In 

addition to that, it reflected the different reactions and objectives of a poet 

with semantic language, which exceeds the reality and regenerates every new 

reading of a text.      

  


