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   ةــــمقدم
  



  

 أ
 

   :  مقدمـــــــــــــة
  

  

  

الشــعر الصــوفي شــعر ســیمیائي بإمتیــاز، ألنــه ال ینقــل الواقــع نقــال نثریــا، وٕانمــا هــو 

 "  رباعیـات الخیـام" أحمـد رامـيقصیدة نجد شعر ملیئ بالرموز و اإلیحاء، ومن هذا الشعر 

قراءتهـا  یستحسـنوالتـي  ”المرأة، الخمـرة، الموسـیقى“التي تعج بالرموز الصوفیة، مثل رمز 

  إال سیمیائیا.

أكثر في هذه الدراسة، و الكشف عن باقي الرموز في القصـیدة، و الوصـول إلـى و للتعمق 

  لتحلیل البد من طرح اإلشكال اآلتــــي : نتائج ا

  ستخدمها الشاعر؟اما الرموز السیمیائیة التي  -

  وما داللتها؟ -

  ها هذه القصیدة؟تحتو اوما الظواهر السیمیائیة التي  -

  ذكر:نختیار هذا الموضوع إل ادفعتنومن بین الدوافع التي  -

      الصــوفيلیــات الســیمیاء الحدیثــة علــى الشــعر آوهــو الرغبــة فــي تطبیــق  الــدافع الــذاتي: -أ

  .أحمد رامي وترجمته للرباعیات التي تعج بالداللةشعر و بخاصة 

وهــو أن الســیمیاء علــم یــدرس العالمــة ویهــتم بالداللــة و تطبیقــه علــى  الــدافع العلمــي:-ب

، خاصة من ناحیة التحلیـل ومـن ناحیـة الداللـة، بإعتبـار مكنننا من الدراسةالشعر الصوفي 

الســـیمیاء تعـــالج النظریـــات الفلســـفیة، وتبحـــث عـــن المـــدلول و الـــذي یـــتم المعنـــى بـــه، كـــذلك 

تعـج  ةفهـي عبـارة عـن رؤیـة فلسـفیة  وتأملیـ " ، قصـیدة الخیـام" الشعر الصوفي، وبخاصـة 

ویحللــه، وهــذا المــنهج هــو المــنهج الســیمیائي بــالرموز، والبــد لهــا مــن مــنهج یكشــف مــدلولها 

  العالمة. تبنىفمعظم الظواهر التي طبقت على هذه القصیدة هي ظواهر ت

فیهــا  ناإلــى وضــع خطــة مفصــلة رســم نــارتأیا " قصــیدة الخیــام" وللولــوج فــي دراســة 

  هو: هفي عملیة التحلیل، وأول شیئ وضعنا مسارا للبدء

فهومــا و إتجاهــات، ألنــه موضــوع الدراســة أمــا الفصــل فیــه علــم الســیمیاء م نــاتناول المــدخل:

بســیمیائیة الفضــاء    نــاهفیــه أهــم ظــواهر الســیمیاء أي العتبــات و الــذي عنو  نــااألول فقــد تناول

و العنـــوان و الفاتحـــة النصـــیة ، وذلـــك مـــن خـــالل مزجـــه بـــین الجانـــب النظـــري و التطبیقـــي 

  معا، فقد عنونو النظري قي الجانب التطبی إضافة إلى الفصل الثاني، والذي تناول

  



  

 ب
 

   :  مقدمـــــــــــــة
  

فیهـا أهـم النتـائج  نـاخاتمـة تناولنا و الرمـز و اإلیقـاع وفـي األخیـر رصـد بسیمیائیة التشـاكل 

  إلیها من خالل هذه الدراسة. ناالتي توصل

  لیات السیمیائیة في تحلیل هذه القصیدة مستندین على الوصف و التحلیل.عتمدنا اآلاولقد 

نذكر منها كتاب محمد مفتـاح ، عتمدة من حیث الوصف و التحلیل إضافة إلى المراجع الم

فـــي    ســـیمیائیة الخطـــاب الشـــعري " وكتـــاب شـــادیة شـــقروش " تحلیـــل الخطـــاب الشـــعري " 

  .ي "دیوان مقام البوح لعبد اهللا العش

أما الكتب التي تناولت الجانب الصوفي فنذكر كتـاب "عـاطف جـودة نصـر" الرمـز الشـعري 

و كتــاب الســعید بوســقطة "الرمــز فــي الشــعر العربــي المعاصــر" إضــافة إلــى  عنــد الصــوفیة،

  المعاجم الصوفیة، و المعاجم اللغویة.

  أما الصعوبات التي واجهتنا في مسار الدراسة نذكر منها: -

  كثرة اآللیات التي اعتمدها الدارسون و النقاد في دراستهم و تحلیالتهم السیمیائیة. -

، وأن تعطیـه  ولـهنأخاصة ما یتعلق بالنص، حیث یمكـن أن  ةفصبصعوبة الموضوع، و  -

       دالالت و تغیــــرات مختلفــــة، إذ هــــو مــــن النصــــوص التــــي یمكــــن أن تقــــرأ قــــراءات متنوعــــة 

  و بطرق مختلفة.

   و فــي األخیــر ال بــد مــن تقــدیم كلمــة شــكر و ایجــاز لكــل مــن قــدم یــد العــون فــي انجــاز  -

     قــــدم الــــذي ةي"، او الــــدكتور الفاضــــل "عمــــار شــــلو  هــــذا البحــــث، خاصــــة األســــتاذ المشــــرف

        و فـــــي األخیــــر أســــأل اهللا الرجـــــاء و التوفیــــق لكـــــل مــــن أشـــــرف لــــي فرصــــة البحـــــث هــــذه، 

  موضوع، و لكل من قام بانجازه.العلى 
   



  

 

  

  لــــمدخ
  واتجاهاتسیمیاء مفاهیم ال
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  اصطالحا   
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 اتجاهات السیمیاء 
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 السیمیاء مفاهیم و اتجاهات                                            مدخــــــــــــــــــــل :
  

  

  

I- اءــــوم السیمیــــــمفه  :  

الحــدیث و المعاصــر بكثــرة، وذلــك لتعــدد العربــي  فــي النقــد یتــداول مصــطلح الســیمیاء   

تسمیاته فهناك من یطلق علیها سیمیاء، وهناك من یطلـق علیهـا مصـطلح سـیمیولوجیا وهنـاك 

  . خر ذلكآمن یطلق علیها علم العالمات إلى 

   ختلــف اللغــویین العــرب اشــكال إلــى القــرون الهجریــة األولــى، إذ هــذا اإلتــاریخ  ویعــود        

    فثمــة إختالفــات بــین المصــطلحات النحویــة الكوفیــة"بعــض المصــطلحات النحویــة فــي وضــع 

     الكوفیــــة و البصــــریة وظهــــر هــــذا اإلخــــتالف جلیــــا بــــین األصــــولین و النحــــویین،  و البصــــریة 

  . )1( "في مصطلحات علم البدیعیما سال  كذلك األمر عند البالغیین، و و

، التـألیف والترجمـة  ىختالف هـذه التسـمیات إلـى فوضـامن یرجع سبب  ال أن هناكإ        

   ذلك.من یرى عكس المتأتیة من جمیع المناهل و الشعب التي یتأتى منها المؤلفون وهناك 

وحـدودها، إذ تسـتطیع فالسیمیائیات العامة فضاء نظـري لمسـاءلة قـوانین المعرفـة السـیمیائیة " 

  . )2("هذه المساءلة أن تدعم مادتها العلمیة

، مطروحـة، وهـي فضـاء واسـع شاسـع الأي أنها تبحـث فـي معرفـة لتجنـب عـن المـادة         

المعرفیـة ویدرسـها ویحللهـا یغوص في أعماق المعارف أي بعیدا في المجهول، لیجـد الحقـائق 

  . عالمة على أنها

ســیمیوطیقا تتحــدد بإعتبارهــا علــم الــدالئل، فقــد ظلــت لمــدة طویلــة تظهــر ال و فالســیمیولوجیا" 

  .)3( "كنظري عامة للغة، ومعالجة فلسفیة لها

          

 

                                                 

م   ص  2013عمان، األردن،  1د قلیح الجبوري، اإلتجاه السیمیائي في نقد السرد العربي الحدیث، دار األمان، طمحم - )1(

148-149.  

م، 2010، 1ط عبد القادر فهیم شیباني، السیمیائیات العامة أسسها ومفاهیمها ، منشورات اإلختالف، العاصمة الجزائر، - )2(

  .07هـ ص  1431

  .12- 11،ص1995صورة)، الساحة المركزیة (د.ط)، الجزائر، -ایو، مدخل إلى السیمیولوجیا (نصعبد الحمید بور  - )3(
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 السیمیاء مفاهیم و اتجاهات                                            مدخــــــــــــــــــــل :
 

رتبطت بعدة نظریات فلسفیة تدرس اللغـة اقد  من خالل هذا القول یرى بأن السیمیولوجیا و   

                         كمكون داللي، وتبحث عن المدلول والذي یتم المعنى به 

همـــــــــا مقــــــــــابالت  simiotics الســـــــــیمیوطیقا "semiology"فالســـــــــیمیائیات الســـــــــیمیولوجیا" 

    .)1("واحد وهو علم السیمیاء، لكن الفارق بینهما یرتبط بوظائف الدالالتلمصطلح 

لكـن العلـم فـي حـد ذاتـه وتجلیـه ، السمیاء في عدید من المـدونات قد ظهر مصطلح و         

ثنـــان مـــن أنـــه قـــد ظهـــر مـــع بـــورس األمریكـــي بمصـــطلح ا یختلـــف حولـــه فـــي شـــكل نظریـــة ال

  .semiologieسوسیر بمصطلح السیمیولوجیادي وعند  simiotiqueالسیمیوطیقا

هــذا مــا یمكــن قولــه عــن ماهیــة الســیمیائیة فــي عالقاتهــا بالســیمیولوجیا و الســیمیوطیقا         

فالطـون أم، أیام الفكر الیونـاني القـدیم مـع فالسیمیائیة أو السیمیوطیقا هي علم موغل في القد"

هتمامــا بنظریــة المعنــى، وكــذلك إلــى الــرواقیین الــذین وضــعوا نظریــة او أرســطو، اللــذین أبــدیا 

  .)2("بتمییزهم بین الدال و المدلول و الشیئشاملة لهذا العلم 

وهـــي علـــم خـــاص ، الســـیمیاء هـــي علـــم العالمـــات، وضـــعت مـــع وضـــع األقـــدمین و         

      عمیقــةال ىالبنــ : اللغــة، ألن اللغــة هــي محــور الدراســات، تــدرس البنــى العمیقــة لهــا أيراســة بد

    . السطحیة ىالبن و

ـــنص بوصـــ          ـــى ال ـــر مـــن الثانیـــة، كـــذلك نجـــدها تنظـــر إل ـــاألولى أكث ه فإال أنهـــا تهـــتم ب

ـــــةشـــــارات، فكـــــل عمجموعـــــة مـــــن العالمـــــات و اإل ـــــارة إشـــــارة، وكـــــل كلمـــــة إشـــــارة وكـــــل بنی           ب

  . أو مجموعة دوال هي عالمات دالة على معاني مفتوحة تتعدد بتعدد القراءات

خــر، وكــذلك آ معنــى، وبتفكیكهــا نصــل إلــىالمــن خــالل ربــط الكلمــات نصــل إلــى و          

   ،  فالســـیمیائیات تحتـــل فـــي المشـــهد الفكـــري المعاصـــر مكانـــة ممیـــزة" شـــفرات البنیـــة النصـــیة، 

  لغ الخصوصیة من حیث أصوله وٕامتداداته ومن حیث مردودیته، فهي نشاط معرفي با

 
 

                                                 

  .12ص( م . س )  عبد الحمید بورایو،- )1(

     بشیر وریریت، محاضرات في مناهج النقد األدبي المعاصر (دراسة في األصول و المالمح و اإلشكالیات النظریة  - )2(

  .110-108م ص  2006، 1طباعة و النشر، طو التطبیقیة)، دار الفجر لل
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 السیمیاء مفاهیم و اتجاهات                                            مدخــــــــــــــــــــل :
 

یستمد أصوله من مجموعة كبیرة من الحقـول المعرفیـة كاللسـانیات  موأسالیبه التحلیلیة، إنه عل

  . )1" و الفلسفة و المنطق، و التحلیل النفسي و األنتروبولوجي

أكثـر نجـد أن الفـرع اللسـاني هـو  ،إضافة إلى هـذه الحقـول التـي تدرسـها السـیمیائیات         

ربـي غالفیلسـوف الل بالعالمـات بدراسـتها داال ومـدلوال، وقـد ذهـب هـذا اإلتجـاه فـالفروع الـذي ح

    وهــــو یعرفهــــا ، ر الــــذي یــــرى أن اللغــــة هــــي محــــور الدراســــات الســــیمیائیة یســــسو دي  نــــدفردینا

نظم تواصـــلیة أخـــرى، قارنـــه بـــننظـــام مـــن األدلـــة یعبـــر عـــن أفكـــار، ویمكـــن أن  " : علـــى أنهـــا

    .داب و اإلشارات الحربیةأشكال اآل، كالكتابة، ألف، باء، الصم، البكم، الطقوس الرمزیة 

أمـا شـارل ، )2("االجتماعیةدلة في وسط الحیاة تصور علما یدرس حیاة األنویمكن أن         

لمتصـورة ضـمن فكـر وهـي فلسـفة التجربـة ا "نطلـق مـن الفلسـفة الكانطیـة اساندرس بیـرس فقـد 

سـتمراریة وواقعیـة وذرائعیـة، وقـد عـدها نظامـا قـائم الـذات اإنهـا  العلوم الطبیعیـة فكـر المختبـر،

  .  )3("دون األخذ بعین اإلعتبار، الفلسفة التي تتضمنها

من هـذا المنطلـق نـتج النقـد السـیمیولوجي الـذي أثـاره النقـاد، فقـد كثـر الجـدل حـول و          

تجــاه یبــرر داللتــه اختلــف التعریــف بــین الغــرب و العــرب، وظهــر لكــل منهــا اهــذا الموضــوع و 

  في موضوع السیمیاء.

  اء:ــــف السیمیــعریت

  : ةــــــــــلغ

 ، فهــي تتعــالق مــع حقــل داللــي لغــويالمعجــم العربــي ":ظهــر مصــطلح الســیمیاء فــي         

    التســـمیة و الســـمة  حـــث فـــي الجـــذر اللغـــوي ألصـــول مثـــل:ن البأثقـــافي یحضـــر معهـــا، حیـــث 

  .)4( "و السیمیاء و السماء والعالمة یكشف ثراء المادة المتعلقة بها و الوسام

        
                                                 

  .25م ص2005،  2سعید بن كراد، السیمیائیات ، مفاهیمها وتطبیقاتها، دار الحوار، الالذقیة، سوریة، ط - )1(

  .170رشید بن مالك، مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص، عربي، إنجلیزي، فرنسي، ص  - )2(

، الالذقیة، 1یائیات أو نظریة العالمات) ت عبد الرحمان بوعلي، دار الحوار، طجیراردو لودال، جویل ریجوي، (السیم - )3(

  .20ص 2004سوریة، 

  .23هـ) لسان العرب، دار صادر، بیروت، (د.ت)، مادة وسم، ومادة سیم ، ص  711ابن منظور، (ت - )4(



  

- 7  - 
 

 السیمیاء مفاهیم و اتجاهات                                            مدخــــــــــــــــــــل :
 

ـــــى عـــــدة مصـــــطلحات     ـــــى ذلـــــك نجـــــده قـــــد عـــــرب إل     الســـــیمیاء بــــــ الســـــیمیولوجیا "إضـــــافة إل

  . )1("و سواها"الرموزیة" و "الدالئلیة" "وعلم العالمات" و "العالمیة"  والسمیوطیقا بـوالسیمیائة 

، فقـــد ذكـــر فـــي العدیـــد مـــن  فـــي القـــرآن الكـــریمورد الســـیمیاء قـــد و المالحـــظ أن لفـــظ 

َتْعـِرُفُهْم ِبِسـیَماُهْم ال َیْسـَألوَن النَّـاَس  ، أي فـي عـدة مواضـع فـي قولـه تعـالى:والسور اآلیات

ــــابٌ  كــــذلك قولــــه تعــــالى: .)2ِإْلَحافــــاً  ــــا ِحَج ــــونَ  َوَبْیَنُهَم ــــاٌل َیْعِرُف ــــَراِف ِرَج ــــى اْألَْع ــــال�  َوَعَل ُك

          .))3ِبِسیَماُهمْ 

ُجودِ  ِمنْ  ُوُجوِھِھمْ  فِي ِسیَماُھمْ  و قوله أیضا: َرفُ  ضا:و قوله أی ))4أََثِر السُّ اْلُمْجِرمُوَن  ُیعْ

َدامِ  ْ ي َواْألَق َواِص    التـي وردت فیهـا كلمـة سـیمیاء  هـذه أهـم المواضـع ، )  )5 بِِسیَماُھْم َفُیْؤَخُذ بِالنَّ

  .یماسأو 

        ن الســـــومة ، و یقولـــــو  أصـــــلها وســـــمة : أمـــــا المعنـــــى الـــــذي صـــــدرت فیهـــــا فـــــي اللغـــــة        

: جعـــل علیـــه  : ســـوم فـــالن فرســـه أيث و قـــال اللیـــو الســـیمة و الســـیمیاء و الســـماء العالمـــة 

      الســــیمیاء و الســــماء" و روي عــــن الحســــن أنهــــا معلمــــة ببیــــاض  "الســــمة، و قــــال األصــــمعي

      . )6( " : مسومة بعالمة یعلم بما أنها لیست من حجارة و حمرة قال غیره

علــم العالمــة مشــتقة مــن األصــل الیونــاني  "تعنــي فهــي ، الســیمیولوجیا فــي اللغــة  أمــا        

"Simion" الـــذي یعنـــي عالمـــة "Logosالـــذي یعنـــي خطـــاب أو العلـــم فـــي المعنـــى األشـــمل "   

  )7(." العالماتسیر علم و س يلها لیصبح معناها كما حدده د

  أهمیة كبرى في الدراسة، قد أعطى له و تنوعه ، را لتعدد هذا المصطلح و نظ        

                                                 

  .23م، ص2012بیروت، لبنان،  ،1النقد السیمیائیة للراویة العربیة، دار األمان، طعابد الجرماني، اتجاهات - )1(

  .273القرآن الكریم، سورة البقرة، اآلیة - )2(

  .46القرآن الكریم، سورة األعراف، اآلیة - )3(

  .29القرآن الكریم، سورة الفتح، اآلیة - )4(

  .41القرآن الكریم، سورة الرحمان، اآلیة - )5(

أشهر اإلرسالیات البصریة في العالم)، الوراق للنشر          قدور عبد اهللا ثاني، سیمیائیة الصورة (مغامرة سیمیائیة في- )6(

  .51و التوزیع، عمان، األردن، (د.ت)، ص 

هـ،  1423، 1صالح هویدي، (النقد األدبي الحدیث، قضایاه و مناهجه، منشورات جامعة السابع من أبریل، ط- )7(

  .139ص
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     مصــطلح "ســیمیاء" فــي النقــد األدبــي الحــدیث، بــین المفهــوم العربــي ومــن هــذا المنطلــق تفــرع 

     ، فهنـــاك اتجـــاه لســـاني،  نحـــاز كـــل منهمـــا إلـــى اتجـــاه خـــاص بـــهاو قـــد ، و المفهـــوم الغربـــي 

  ة العالمة.و آخر ثقافي إلى غیر ذلك، كلها اتجاهات عنیت بدراس، و اتجاه سیمیائي 

  اء:ـــف السیمیـــــتعری

  : اــــــــاصطالح

خـــذ مكانـــه أ، فـــاألول ی صـــطالحي للســـیمیاء عـــن المفهـــوم اللغـــويیختلـــف المفهـــوم اإل        

         بصـــــفته مصـــــطلحا محلـــــال و مركبـــــا، و الثـــــاني مفهومـــــا عامـــــا یختلـــــف عنـــــد كـــــل مـــــن النقـــــاد 

  .و الفالسفة الغربیین و العرب

، و ذلــك بتعــدد وجهــات  شــمل مــن المفهــوم اللغــويأصــطالحي أوســع و مفهــوم اإلالو         

نهــا العلــم العــام الــذي یــدرس حیــاة أب "و یعرفهــا المؤســس الشــهیر دي سوســیر ، النظــر حولــه 

       فرعـــــا ، و هـــــي لیســـــت  جتماعیـــــةوســـــط الحیـــــاة اإل "  ة  أو غیـــــر اللســـــانیةیاللســـــان" الـــــدالئل 

  .  )1(" من السیمیلولوجیا

ختص في اللغـة المدركـة عنـد الفـرد، ، وینظام یحكم الحیاة البشریة بطبیعتها  ي هيأ         

  فالسیمیائیات هي دراسة الشفرات و األوساط فال بد لها أن تهتم  " ، و یتحكم في قوانینها

، و بالشـــعریة و بنظریـــة  قتصـــادیة و بالتحلیـــل النفســـيیدیولوجیـــة و بـــالبنى اإلجتماعیـــة اإلباأل

  .  )2( " خطابال

بجمیع المیادین، و یهـتم بعلـم الـنفس أكثـر مـن العلـوم األخـرى، ألن  هي علم یختصف        

ل، و البـد لتلـك التحالیـل أن تجـرى علم النفس هو علم یتعمق في الداللة و یخضع إلـى تحالیـ

         : " قـــــاموس روبیـــــر" یقـــــول ، التـــــي تعـــــد ركیـــــزة البحـــــوث الســـــیمیائیة ، علـــــى مخبـــــر العالمـــــة 

   عامة  في تعریفه للسیمیائیة بأنها: نظریة عامة للداللة و سیرها داخل الفكر، أو نظریة "

                                                 

  .13، ص 2016، 05سلي، دیوان المطبوعات الجامعیة، محمود أبراقن، التحلیل السیمیولوجي للفیلم، ت أحمد مر - )1(

، 03 1ط هیثم سرحان، األنظمة السیمیائیة (دراسة في السرد العربي القدیم)، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان،- )2(

  .58، ص 2008
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ــــي علــــم الــــنفس، تظهــــر الوظیفــــة الســــیمیائیة  ــــة و المعنــــى و ســــیرها فــــي المجتمــــع، و ف       لألدل

  )1( ."ستعمال الرموزافي القدرة على 

       یقــــوم علــــى المضــــمون وشــــكله  طلح الســــمیوطیقاصــــهنــــاك أیضــــا مــــن یــــرى أن مو          

  ه بل مایهمها ، ومن قال ال یهمها ما یقول النص "یقول أحد النقاد ، من الدال إلى المدلول 

هـــو كیـــف قـــال الـــنص مـــا قالـــه، أي أن الســـمیوطیقا ال یهمهـــا المضـــمون وبیروغرافیـــا المبـــدع        

  )2( بقدر ما یهمها شكل المضمون، من الدال إلى المدلول."

بقــدر مــا تــدرس الشــكل تــدرس المضــمون ، مــن خــالل هــذا القــول نــرى أن الســیمیاء و         

علم العالمات وعلم اإلشارة الدالة مهما كان نوعها وأصـلها، وهـذا  "فالسیمیاء هي ، وتهتم به 

یعني أن النظام الكوني بكل ما فیه من إشـارات ورمـوز هـو نظـام ذو داللـة، والسـیمیاء بـدورها 

  .  )3( "راسة بنیة هذه اإلشارات وعالقتها في هذا الكونتختص بد

   هـــذا القـــول نســـتنتج أن الســـیمیاء علـــم الرمـــوز، تـــأتي بالغـــامض لتجســـده مـــن خـــالل و         

مــن الرمــوز  الــذي یعــد رمــزا، عالمــة لفــك ذاك الغمــوض كفــي أوســاط الكــون، وتظهــر نفســها 

  .  المتجلیة في الكون

نفســـها، إال أن منطلقـــات هـــذه الدراســـة  هـــي نظـــام قـــدیم قـــدم الحیـــاةالعالمـــة بـــدورها و         

خـتالف األزمـة والحقـب التاریخیـة ومـن أمـة إلـى أخـرى، وذلـك إلاختلفت من عصـر إلـى آخـر 

               من زمن إلى زمن آخر، واختالف الحضارات وتنوعها من حضارة إلى أخرى، 

 "، والمدرســة الرواقیــة : المدرســة المشـائیة نانیــةتــأثیر العــرب بالمدرسـتین الیو  "هـذا مــا زاد مـن 

لتــزم العــرب بعدیــد مــن البحــوث الســیمیائیة محاولــة مــنهم تطبیقهــا علــى النصــوص إفقــد ،  )4(

  .  والخطابات، التي تتمحور فیها اللغة 

                                                 

عد والتاریخ، دار مجد الوي للنشر رشید بن مالك، عز الدین المناصرة، میشال آرفیه وآخرون، السیمیائیة، األصول، القوا- )1(

  .34، ص 1428، 2008 1ط والتوزیع، عمان، األردن،

فاتح عالق، التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري في النقد العربي المعاصر (مستویاته وٕاجراءاته) مجلة جامعة دمشق، - )2(

  .79، ص 2009، العدد األول + الثاني، 25المجلد 

  .52یمیائیة الصورة (مغامرة سیمیائیة في أشهر اإلرسالیات البصریة في العالم)، ص قدور عبد اهللا ثاني، س- )3(

  .54صنفسه ،  )4(
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الباحث التزم حدود النص وأدرك مسـتویاته واسـتطاع  "ما تمیزت به هذه الدراسة هو أن و    

         یوفق فیه بین القیود ، ل اشتغاله على اللغة صناعة خطاب نقدي من خال

التــي یفرضــها الجهــاز الســیمیائي، وتطلعــات القــارىء الغربــي إلــى نــص نقــدي ییســر لــه ســبل 

    )1( ."تصال بالمناهج الحداثیةاإل

یث یـرى فهي تختلف بحسب مفكریها وفالسفتها بح، أّما العالمة في الفكر األوروبي و       

الــذي ربــط التفكیــر  "ربــي غ" الناقــد الSandres-pirsالمؤســس األول للســیمیائیة شــارل بیــرس "

فــي الدراســات  ، وقــد مثــل بحــق هــذا االتجــاه بالعالمــات، ونظــر إلــى التفكیــر علــى أنــه عالمــة

 والــذي ظهــر قبــل كتــاب "دي،  )2( " ذلــك مــن خــالل كتابــه "كتابــات حــول العالمــة" الحدیثــة و

  ،                  م 1914سوسیر" محاضرات في األلسنة العامة الصادر عام 

 "قـد حـاول الـربط بـین المنطـق والسـمیوطیقا، لوقد نشرت أعماله بعد موته في ثمانیة مجلـدات 

والسـمیوطیقا نظریـة شـبه ضـروریة، ، سـما آخـر للسـمیوطیقا افلیس المنطق بمفهومـه العـام إال 

یائیة تشـغل مأن السـیذا یؤكـد فـي موضـع آخـر و هـ )3( و جمعـه ،  المـاتلعاأو ضروریة شكلیة 

نظریـــة جمعیـــة أشـــمل وأوســـع مـــن النطـــاق "تجاهاتهـــا المتبانیـــة هـــي إ"فضـــاء الالمحـــدود" وأّن ب

الــــذي تشــــغله النظریــــة السوســــریة، الــــذي اســــتخدم مصــــطلح الســــیمیولوجیا لإلشــــارة إلــــى علــــم 

   ات كمـــــــــا وضـــــــــعه سوســـــــــیر باإلتصـــــــــال القصـــــــــديالعالمـــــــــات، وقـــــــــد اهـــــــــتم علـــــــــم العالمـــــــــ

communication  International ، تصـــال اإلنســـاني الـــذي یوظـــف أنظمـــة وخاصـــة اإل

    )4( ."وعرفیة اصطالحیة "  أي اصطنعها اإلنسان" صطنعة معالمیة 

        

                                                 

هـ،        1427-2002، 1ط رشید بن مالك ، السمیائیات السردیة ، دار مجدالوي للنشر والتوزیع ، عمان، األردن، - )1(

  .25ص 

  .9، ص2006،  1ط لبنان،-"، دار العربیة للعلوم، بیروتأحمد یوسف، الدالالت المفتوحة "مقاربة سیمیائیة- )2(

سعید حسن بحیري، السیمیائیة أصولها وقواعدها، ت.رشید بن مالك، منشورات االختالف، (د،ط)، الجزائر العاصمة، - )3(

  .25(د.ت)، ص 

الفنون،  دانیال تشاندلر، معجم المصطلحات األساسیة في علم العالمات (السمیوطیقا)، دار أكادیمیة- )4(

  .191،ص2000(د.ط)،
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وهــذا العــالم الشــهیر الــذي یعــد علــى األرجــح أول منظــر قــدم مبــرر إلدراج اللســانیات ضــمن   

تجاهات التي رسمها كل مـن بیـرس ودي سوسـیر، فقـد إضافة إلى باقي اإل،  )1( لوم الصلبةالع

  اعتبر دي سوسیر السمیولوجیا فرع من المعاني أي الداللة، والتواصل والثقافة، 

II- :المنهج السیمیائي  

فـة رف النقد العربي الحدیث والمعاصـر مجموعـة مـن المنـاهج النقدیـة، بفضـل المثاقع        

حتكاك مع الغـرب مـن بینهـا، المـنهج البنیـوي، المـنهج السـیمیولوجي الـذي أصـبح والترجمة واإل

  . منهجا وتصورا ونظریة

ه حـلـك وفقـا لكفـاءة تشـریحه ونجاذهو ذاك المنهج الذي ال یمكن اإلسـتغناء عنـه، و و         

مــن أهــم المنــاهج إذ یعــد المــنهج الســیمیولوجي  "، فــي شــتى التخصصــات والمعــارف اإلنســانیة

التــــي وظفــــت لمقاربــــة جمیــــع الخطابــــات النصــــیة، ورصــــد كــــل األنشــــطة ، النقدیــــة المعاصــــرة 

البشریة بالتفكیك والتركیـب، والتحلیـل والتأویـل، بغیـة البحـث عـن آلیـات إنتـاج المعنـى، وكیفیـة 

        )2( ."أغوار البنایات العمیقة لة أشكال المضامین، مع سرءإبراز الداللة، وذلك عبر مسا

وهـي تلـك ، هو یهدف من خالل دراسة الخطابات إلـى الكشـف عـن البنـى النصـیة و         

التـــي تتمحـــور فـــي داخـــل و البنـــى العمیقـــة والداللیـــة التـــي تتضـــمن مجموعـــة مـــن العالمـــات، 

   المتبلــورة  مــن العالمــات هالــنص هــو شــب ":  الــنص ومــا یــنجم عنهــا مــن غمــوض وٕابهــام ألن

  . )3( "القة اإلنسان مع عالمه الخارجيفي ضوء طبیعة ع

یسـتدعي ، عن ظهور هذا المنهج وتعدد اتجاهاته فـي النقـد األدبـي الحـدیث  الحدیثو         

  أي في جذوره في تاریخ الثقافة اإلنسانیة أوال، ألن العالمة لم تبدأ مع ، النظر إلى الوراء 

  

                                                 

  .16م، ص2003آن اینو، تاریخ السیمیائیة، ت.رشید بن مالك، دار اآلفاق، (د.ط)، الجزائر، - )1(

،     2011 1ط جمیل حمداوي، السیمیولوجیا بین النظریة والتطبیق، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان، األردن،- )2(

  .13ص 

لسیمیائي للفن الروائي (دراسة تطبیقیة لروایة الزیني بركات)، دار الكتب والوثائق القومیة، نقله حسن أحمد، التحلیل ا - )3(

  .4، ص 2012(د.ط) اإلسكندریة، القاهرة، 
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ـــدیم، كمـــا هـــو شـــائع، بـــل أصـــول العالمـــة یعـــود إ "بیـــرس وسوســـیر" ـــى التفكیـــر اإلنســـاني الق ل

                 أي العصر الحدیث والمعاصر، "، بیرس وسوسیر"وتماشیا مع ذلك أصبحت جزءا من 

ضــع الــدرس الســمیولوجي فــي نظمهــا المختلفــة، و العالمــة الثقافیــة هــي م "حیــث أصــبحت     

لونیـــــة والخطـــــوط التـــــي تتناولهـــــا البحـــــوث "الســـــیمیولوجیة"، وذلـــــك مثـــــل توظیـــــف اإلشـــــارات ال

  .)1(."المختلفة

مــن خــالل هــذا اإلطــار نــرى أن دخــول اللــون والحركــة كــان فــي اللغــة الدالئلیــة، یقتــرن و     

ینتهـــي إلـــى  "بـــارث"غـــة هـــي النمـــوذج الســـیمیولوجي األكمـــل ویكـــاد لفال "، بـــالتوظیف اللغـــوي 

علـى عالقـة  ا من فروع الدراسات اللغویة، وما یعنینا هنا هـو التركیـزاعتبار السیمیولوجیا فرع

  .  )2( "السیمیولوجیا بالنقد وهو المجال الذي نمعن فیه

وتقمیصــها  ضــرورة اكتشــاف المعــاني "یطــرحالســیمیائیة بوصــفها ذلــك المــنهج الــذي و          

    حلیلهــــا و مقترحاتهــــا لــــم تنظــــر فــــي أشــــكال اإلنتظامــــات التعبیریــــة الظــــاهرة، فــــإن إجــــراءات ت

  .   )3("على الّنص األدبي على أنه مدونة خاضعة لمصاف مقاربة معرفیة واحدة فحسب

       عتبارهـــــا المـــــنهج األولــــى لدراســـــة الظـــــواهر اللغویــــة، و تحلیلهـــــا، تهـــــتم إالســــیمیائیة بو         

ـــویس بریتـــو" و تراعـــي الجوانـــب القیمـــة و الغامضـــة و الســـیمیولوجیا كمـــا یعرفهـــا ـــم "ل  هـــي عل

  .  )4( "مؤشریا وكان مصدرها لغویا مبنیا أأیبحث في أنظمة العالمات سواء 

        المنهج القائم على دراسة الوحدات الكبرى و الصغرى  السیمیاء هي ذلكو  "       

ور و العالمات أخذت طابع المنهج لتحل به الغموض الوارد في البنیات النصیة، فبهذا التص

            القصوى هي البحث عن مختلف األنظمة الّدالة   جرائي غایتهاتحولت إلى جهاز 

  

                                                 

هـ،  1433م، 2012 1ط أمینة قراري، سیمیائیة الشخصیة في تعریبة بني هالل، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، مصر،- )1(

  .19ص 

  .99، ص 2002النقد المعاصر، ایفریقیا الشرق، (د.ط)، بیروت، لبنان،  صالح فضل، مناهج- )2(

  .4، ص (م س)نقلة حسن أحمد،  - )3(

لمغرب، مارسیلو داسكال، االتجاهات السیمیولوجیة المعاصرة، ( ت حمید لحمیداني و آخرون ، الدار البیضاء، ا - )4(

  .4، ص 1987(د.ت)، 
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أدرك هذه العلوم جمیعا،  "بیرس"نسانیة أو عقالنیة، ألن إو في مختلف العلوم سواء كانت 

  1"فوجد أّنها علوم تقوم على مبدأ اإلشارة/ العالمة

  أّنها تقوم على كیان ثالثي یتكون من:فعند تحلیله لمصطلح العالمة وجد          

  ."دي سوسیر"و هي تقابل الّدال عند  )Boresentamentsالّصورة: ( -1

  . "دي سوسیر"و هي تقابل المدلول عند ) Interprétant: ( رةالمفس -2

     وعین نــــ، و قــــد میــــز بــــین "دي سوســــیر"ال یوجــــد لــــه مقابــــل عنــــد ) Objetالموضــــوع: ( -3

  الموضوع الدینامیكي، و الموضوع المباشر: من الموضوعات و هما

  و هو الشيء في عالم الموجودات.الموضوع الدینامیكي: " -أ

و یشــكل جــزء مــن أجــزاء العالمــة و عنصــرا مــن عناصــرها و لكــل  الموضــوع المباشــر: -ب

   ركن من األركان الثالثة تفریعات كما یمثلها الهیكل التالي:

  عالمة عرفیة                   عالمة منفردة       عالمة نوعیة                    

Outil-Sign                  Sin-Sign                        Legi-Sign  

  

  ممثل                                        

                                                     

  

  مؤول                            موضوع                           

 Chemaتصویر    المفسرة                                                            

  Directتصدیق                                                           Iconأیقونة 

 )Argument"2" جة ح            Symbolرمز          Idexمؤشر 

III -  ات: ـــــتجاهاإل  

منهـا لسـاني، و مـا هـو منطلـق مـن المنطـق و  اتجاهات السیمیاء بـین مـا هـواختلفت         

  رك نجد مبا "، و منها من ینطلق من الّنص، كذلك جتماعیةمن ینطلق من الظواهر اإل

                                                 
1 - 5نفسھ، ص. 

2( -23،ص- صورة-نص-عبد الحمید بورایو، مدخل الي السمیولوجیا. 
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مولوجیا حنون یحصر السیمولوجیا في ثالث : سـیمولوجیا التواصـل ، سـیمولوجیا الداللـة ، سـی

  .1 "الثقافة

تمثل لّداللة تدور بینهما عالقة الربط التام، و هي سیمیولوجیا التواصل و اویبدو أن       

یؤكد في البدایة أّن هو ف، سنيأهمها الّدلیل اللساني أو األ "دي سوسیربعض مفاهیم " 

  .،  )2( "ومسم و الشيء بل یوجد الّصورة الصوتیة و المفهال یوجد اإل " الّدلیل األلسني

      

و المدلول، و هي الّدالبصورة الدلیل ستبدال بعملیة اإلقام و كالمه  "دي سوسیروقد غیر "   

إلى التفصیل في االتجاهات الّصورة المطابقة لسیمیولوجیا التواصل، و لمعرفة المزید، نتطرق

  بدءا بسیمیاء التواصل:

  :سیمیولوجیا التواصل-1

كتابا ، م  1943یریك بوسنس الذي نشر في سنة كل من : إهذا االتجاه مثل         

حیث استخلص في األخیر و بعد ولوجیا، ماطار السیتعرض فیه لأللسنة الوظیفیة في 

    أّن سیمیاء التواصل تقوم على اإلبداع و التأثیر بین ما هو مأخوذ ، لهذا الكتاب  دراسته

في اآلخر وظیفة أساسیة للكالم في حقل  "نا یعد "التأثر" مرجع في نفس الوقت، من ه و

  )3(  ": السیمیولوجیا، و یتحقق السیاق السیمیولوجي داخل إطار محورین أساسیین هما

  وجود معنى لدى المتكلم. -

 تلقي و اعتراف المتلقي بهذا المعنى و قبوله. -

وینســنس، مارتســنیه" و یقــوم تجــاه "جــورج مونــان، بریتــو، و بو مــن أهــم رواد هــذا اإل        

        الوظیفـــــة التواصـــــلیة حیــــث یهتمـــــون بتجـــــاه علـــــى أّن وظیفــــة الّلســـــان هـــــي الّتواصـــــل، هــــذا اإل

یســتند إلــى ســتة عناصــر  R.Jakobsonصــالیة، أّمــا التواصــل عنــد رومــان جاكبســون تأو اإل

  كثر أللتوضیح  وظیفیة و هي المرسل، المرسل إلیه و الرسالة و القناة و المرجع و اللغة، و

                                                 

  .4مارسیلو داسكال، ( م . س )  ص  - )1(

  .171ص  ( م . س ) رشید بن مالك - )2(

  .172نفسه ، ص  - )3(
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رسل المرسل رسالة إلى المرسل إلیه، حیث تتضمن هذه الرسالة موضـوعا أو مرجعـا ی "نقول 

  تحمل بطبعهارسالة ل و المتلقي، معینا، أو تكتب هذه الرسالة بلغة یفهمها كل من المرس

لكهربـاء اة حافظة كالظرف بالنسبة للرسالة الورقیة، واألسالك الموصـلة بالنسـبة للهـاتف و اقن

  .  )1("غة بالنسبة لمعاني النص اإلبداعيو األنابیب بالنسبة للماء، و الل

و إشـارتها إلـى  السیمیولوجیا هنا بإعتبارها أداة تواصلیة مـن خـالل عالماتهـا و أمارتهـاو     

ولوجیا الســیمی "خــر تســتعملآاإلبــالغ و التــأثیر فــي الغیــر عــن وعــي أو غیــر وعــي، وبتعبیــر 

عــن طریــق إرســال خــر و التــأثیر فیــه لتنبیــه اآل، مجموعــة مــن الوســائل اللغویــة وغیــر اللغویــة 

  .  )2(" رسالة وتبلیغها إیاه

ــــة مــــن ثــــالث عناصــــرو مــــ                 الــــدال، المــــدلول،  : ن هنــــا تتشــــكل لنــــا العالمــــة المتكون

    :  تواصل نوعان، كما أننا نجد أن ال"المعینة"  و الوظیفة المقصودة

مـــن حیـــث فهنـــاك تواصـــل إبالغـــي و تواصـــل لفظـــي ، أمـــا اإلتجـــاه الثـــاني فقـــد ربـــط بـــاألول 

  :ــــ تحورة في اللغة، ویعرف هذا اإلتجاه بمدرسا العالمة ال المعنى ،

  / السیمیولوجیا الداللة:2

سة البحوث الذي ینطلق من األنظمة الدالة لدرا ث"روالن بار "یتزعم هذا اإلتجاه          

سیمیولوجیا الداللة كما رأینا ف "السیمیائیة، وذلك من خالل التركیز على الثنائیات اللسانیة،

برفضها التفریق بین: دلیل/ أمارة، و كذلك بتأكیدها على ضرورة التكفل، عند كل دراسة 

  .، )3(اإلیحاء  ةوبظاهر  جتماعیةاباللغة بإعتبارها واقعیة  لنظام دالئل

الدال و المدلول على "بارث" هنا یختصر مصطلح العالمة في حدة ثنائیة المبنىو "        

الدالة،  یرى البحث السیمیولوجي لدیه هو دراسة "فبارث"للعالمة،  "سوسیر"قتراح اغرار 

  اق و الوقائع تدل، إال أن هناك من یدل بواسطة اللغة وهناك من یدل بغیر نسفجمیع األ

  

                                                 

  .173رشید بن مالك( م . س )  ص - )1(

  .173نفسه ، ص  - )2(

  .17)، صم س(الحمید بورایو،  عبد - )3(
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 السیمیاء مفاهیم و اتجاهات                                            مدخــــــــــــــــــــل :
  

أنها لغة دالئلیة خاصة. فقد جسد الثنائیات بإعتبارها العناصر المثلى في بالرغم من ، اللغة

  دراسة اللغة و األنظمة الدالة.

  ومن أهم هذه العناصر نجد:

فإذا كانت األلسنة تفرق بین اللغة والكالم وتجعل ": وهما أصل الدراسة،  اللغة و الكالم-أ

  1. "وجودها ضروري، فإن السیمیائیة ال تفرق بینهما

     فهناك طبیعة سیمیائیة تجمع  "وهي الجمع القائم على الثنائیتین : الدال و المدلول- ب

إال بفهم طبیعة ، ال تفهم طبیعة إحداهما  بین لغة سیمیائیة عالقة لسانیة و أخرى سیمیائیة

  2. "األخرى

   : المركب و اإلیحاء -ج

الداللة اإلیحائیة، كلها اشتملت  اتیة، ون في الداللة الذمویك التقریر و اإلیحاء: -د 

  . عناصر الداللة

     وجود للفصل بین التواصل  أالحظ أن ال، من خالل هذه الدراسة لإلتجاهین و         

الدالة،  اتن اللغة في الحقیقة أمرها یتمفصل حولهما معا، فالبحث في اإلتساقسو الداللة، وأ

  لى اإلنسان بشكل واعي أو غیر واعي.بحث في الداللة التي یتم توصیلها إ

  :  / سیمیولوجیا الثقافة3

     نفصاله عن األول و ذلك إل، تجاهات األخرى تجاه عن باقي اإلیختلف هذا اإل        

   فهو یعتبر هذه الظواهر موضوعات تواصلیة  "بالظواهر الثقافیة،تفرد واهتم و الثاني فقد 

           ".جولیا كریستیفا"، "یرتو إیكوبأم"، " یوري لوتمان" رواده ومن أهم  ،)3 و أنساق داللیة)

 تعتبارها جزء من اللسانیات خاصة اللسانیاإسیمیاء الثقافة تنطلق بو المالحظ أن         

  . یة و التحلیلیة و لسانیات الخطاب لبنیو ا

         

                                                 
1 - 18عبد الحمید بورایو،(م،س)،ص. 

2 18نفسه،ص 

3 -  ،32) صم س(سعید حسن بحیري.  
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 السیمیاء مفاهیم و اتجاهات                                            مدخــــــــــــــــــــل :
  

أي  ،نظمة ترتبط بالعالمأعلى أنها األنظمة السیمیائیة "بوصف وسیمیاء الثقافة تقوم        

   في شكل تصور ذهني، فهم یرون، أنها تقوم بدراسة العناصر المكونة للعالم الخارجي 

إلى العالمات، أي أن العالمات التي یستخدمها اإلنسان  والحیوان واآلالت تلجأأن اإلنسان 

   .1"إلیها العالمات األخرىّ  وتعقید تفتقرتتمیز بغنى 

                                                 
1 -i/https://ar.wikipedia.org/wik  



 ولالفصــــل األ

  سیمیاء الفضاء و العنوان و الفاتحة النصیة

  
  اءــاء الفضــ/ سیمی1

 مفھومھ -
 أنواعــھ -
 شعریة الفضاء -
 وظیفتھ -

  وانــاء العنــ/ سیمی2

 مفھومھ -
 أنواعــھ -
 وظیفتھ -
 شعریة العنوان -

  اتحــة النصیــةاء الفــ/ سیمی3

 مفھوم الفاتحة النصیة  -
 مفھوم الخاتمة النصیة -
 أنواعھـــا -
 شعریة الفاتحة النصیة -
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 "Espase"مفهوم الفضاء:  -أوال 
 الفضاء هو الحيز المكان، المساحة، الرقعة، الفراغ، كل ماهو متعلق باإلتساع.         
في النقد األدبي بددالالت متعددد ، وكاندت هد     spaceظهرت كلمة الفضاء  "فقد  

        لزمنيددددة وجددددن اإلنودددداييون  نددددايته   لدددد  ا "، فقددددد (1) " الدددددالالت مح ددددور  فددددي  ددددد   نددددواع
         و الوظددايو و العةقددة بددين الو  دديات، ولدد  يلتفتددوا  لدد  تم يددل الفضدداء  األ مددالو منطددق 

 ن تعددددرض بعضدددده   فددددي الق ددددي  م لدددد  يقدددددموا نظريددددة متكاملددددة للفضددددايية السددددردية، و
 لفضاء  ند دراسته  ال طاب الق  ي.ل

المعطيدات التدي لهدا باأل مدال  المق ود بالفضاء في الق ي الفضاء الت ييلدي وو       
فالفضدداء هددو العن ددر األساسددي الدد م تتضددمنن الروايددات و الن ددوي ، (2) "المت ليددة  ددلة

 تبن   لين الق ي و الحكايات، بحيث تتموضع فيدن األحدداثاأل رى وهو األساس ال م 
 العنا ددراوم  و الكاتددب ليوددهل بددن ر نسددب الدد م يالفددن الددو الو  دديات بت تبددار  المكددان األ

 األساسية والةزمة للق ي.
الم طلحات النقدية التدي د لدت  دال  الفضاء من  و " و بت ت ار العمل الروايي        

ن ددراو اسددابقا بسددبب بعددد  ن  هملددت   الدراسددات و البحددوث حدددي ا، وفرضددت نفسددها بقددو 
                    لدددددددددد   نا ددددددددددر   ددددددددددرى كددددددددددالزمن و الو  دددددددددديات النقدددددددددداد والبدددددددددداح ين  لدددددددددد  التركيددددددددددز

 و األحداث....الخ.
ولكدددن الفضددداء فدددي الحقيقدددة يعدددد هدددو  يضدددا  ن دددر  ساسددديا مدددن  نا دددر الدددني         

 هتمامدا اليقداا درك  لك ولة من البداح ين بعدد الحدرب العالميدة ال داني، فد ولو  الروايي، وقد 
 سدواء مدن حيددث التنظيدر  و الممارسددة التطبيقيدة، ألندن يم ددل  لد  جانددب الو  دية و الددزمن

 .  (3) " لروايي و الحدثا
 

                                                 

لزمان و المكان" بحث إلستكمال مستلزمات الماجستير في  فاء المحمود، البنية السردية في روايات  يرم ال هب "ا -(1)
، 9001اللهة العربية و  دابها، وعبة الدراسات األدبية، قس  اللهة العربية، كلية  األداب و العلو  اإلنسانية، جامعة البحث،

 . 91ي
 .103، ي9090، 9ط محمد الجنو،  حمد السماوم و   رون، معج  السرديات، دار محمد  ل  للنور، تونس، -(2)
 .991، ي9090 9ط ، العا مة، الجزاير، في ل األحمر، معج  السيمياييات، الدار العربية للعلو   ناورون -(3)
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 بت تبار  المعادل الموضو ي  ،الفضاء في مجال السمياء بالعةماتارتبط قد و          

 و األمكنة التي تقد  فيهدا   لك المكان "ال م تتضمنن السيمياء في الن وي الروايية فهو 
اللحظدددة  و الددد م تحددددث فيدددن،  الوقدددايع و المواقدددو مكدددان المواقدددو وزمانهدددا، مكدددان الق دددة

 .  (1) " السردية
الز  في العمل الروايي، وال يمكن  ن يدت  اإلنجداز  لفضاء هو  ن ر  ساسي وا و        
  ، فالقددارال ال يسددتطيع العمددل مفهومددا البددد مددن  ي ددال المعرفددة الكاملددة حتدد  يكددون بدونددن و
يالددو  يفهدد  دون  ن يجددد مكانددا  ا ددا باألحددداث، كدد لك المالددو ال يسددتطيع  ن  ن يقددر  و

    رواية دون  ن ي نع فضاء تجول فين الق ة المت يلة.
تنددددتظ  دا لهددددا  تددددن ،مت  ددددة فددددي طبيعددددة العددددال  وبني، الفضدددداء مفهددددو  فيزيددددايي و  "

 در الكاينات و األودياء، وودرطا ضدروريا للوجدود الد م ال يتحقدق  ال بدن وفيدن، وبعضدها اآ
 .  (2) " الت ورات و األوياء و اللهة و بنية التم يل ال هني للهة يتعلق بفضايية

ودرط ضدرورم لحركتهدا ، كمدا  ندن هو يم ل  لك الفراغ ال م تتحرك فيدن الد رات و         
 "المفكدددر العاقدددل" وجددددت قبدددل اإلنسدددان و رفدددت مدددع وجدددود اإلنسدددان ، ظددداهر   زليدددة ) وهدددو 

       ل دع و يوددددكلتعطيددددن مجدددداال  وسددددع فددددي الت مددددل و لتسددددبل  فكددددار  و يالددددن فيددددن، ليالددددو و يبدددد
 و يكمل في ه ا الفضاء.

الفضدددداء يددددربط األوددددكال لي لددددق الجديددددد مددددن الموجددددود، فمفهددددو  الفضدددداء  مليددددا  و 
 .  (3) " وفيزياييا هو الحيز ال م تتحرك فين األجسا  ال لبة  و الما لة  و الهواء

وفدددق تقليدددد مهربدددي قددددي ، تقتضدددي  "الفضددداء فدددي الروايدددة يم دددل العتبدددة ال ارجيدددة و 
ديدر " التميدز الددا لي و سدتر ، و   تبدارا للم دل القايدل مع  تبات الجيران إل فداء  الموابهة
 ال ارجيددةالمم الددة   ن سددمة لددبعض العتبددات  و ل بددواب ف "جددارك و  رحددل مددن حدد ا  مددادار

 (4) ." العتبة ال تبين دايما بما توحي  لين " الم اتلة" وهنا م در 
                                                 

 جير الدبوسن، الم طلل السردم، )معج  الم طلحات(، ت  ابد  زندار، دار المجلس األ ل  لل قافة، القاهر ، -(1)
 .992 ، ي9001،  9ط
  مان، سيميايية الوكل الكتابي و  ر  في تكوين ال ور  الب رية )وعرية محمود درويش  نمو جا(. ياد بد الودود   -(2)
 .99ي9099، 9العدد 11س   باسي، توكيل القضاء في الت مي  الطبا ي، مجلة دراسات، المجلد با -(3)
 و، الجزاير العا مة. بد الحق بلعابد،  تبات ، )جيرار جينات من الني  ل  المناي(، منوورات اإل تة -(4)
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يودكل  تبط بعد   نا ر  ا دة بالروايدة، فالفضداءهناك من يرى  ن الفضاء مر و         

   لفضدداء وا، رتباطددن بددالزمن  ولدد   نايددة كبيددر  بالق ددة  و الروايددة ابطبيعتددن المكددان،  ال  ن 
        قطدددع النظددددر بفالزمدددان  ابدددت مدددن ال وابدددت  "هدددو المكدددان ال دددالي و الواسدددع، وهدددو الزمدددان، 

مكتوبددا و   ا مددا تحيددز نددن وددفويا  و و بهددض النظددر  ددن كو ،  ددن  م تعريددو للددني تتبنددا  
 الزمان و الفضاء ي يران م ة زمنين.فتن 

    يمكدددن  ن يقددداس بعددددد ال دددفحات ،   ا كدددان الفضددداء يتقدددد  لندددا كمعطددد  جامددددا  و        
      الزمددددان قابددددل ألن يتوددددكل دا ددددل  لددددك الفضدددداء ب نوا ددددن الم تلفددددة، ومددددع  و األسددددطر، فددددتن

 . (1) "قاس بعدد ال واني و الدقايق  و السا ات.ان القراء  يمكن  ن ي ن زم
      لبحدددددث الدراسدددددة جماليتدددددن بهدددددي  طدددددو   ولددددد  ، لربمدددددا كاندددددت ودددددعرية الفضددددداء  و "        

فددي القددي  الرمزيددة و الموجهددات التددي يتفددق فيهددا السددارد و و  ددياتن و القددارال معددا بوجددود 
المكدان دون  اك، ها ميالة   لد  ن النفس بطبيعتو  مكنة ،و تناظرات ما بين األ تعارضات 

سياسدية  و وجدانيدة لمدا ي يدر  فيهدا مدن دالالت انفعاليدة وو  ل  ه ا الفضاء ال  لد  سدوا  ، 
   .(2) " قافية ودينية 

           سددددديس الحددددددث لقدددددد حظدددددي الفضددددداء بمكاندددددة كبدددددرى مرموقدددددة، و لدددددك مدددددن  دددددةل ت        
    ال يقدددو  ب دددفة   تباطيدددة  و جزافيدددة  " و الو  دددية، لددد لك نجدددد  ن   تيدددار  مكندددة المحكدددي

      هدد   األهميددة الكبددرى التددي رسددمت  لدد  الروايددة طددابع الفهدد  اليسددير (3)" و بمحددض م ددادقة
 و السهل، فمن  ةلن تتجسد لنا  ور  األحداث بكاملها والتي طبقها المالو من  ةل 

     ويدددن  ددداحب الروايدددة فضددداء  الت ييلدددي و رسدددمن لهدددا،  سدددتطا ت  ن تحقدددق لندددا مدددا كدددان ين
 .  ةق و ال
 
 
 

                                                 

، بيروت لبنان، 1محمد مفتاح، دينامية الني )تنظير و  يجار(، المركز ال قافي العربي، الدار البيضاء، المهرب،ط -(1)
 .29، ي9003

 .29ي نفسن -(2)
 .999نفسن ي -(3)
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         ددددن جميددددع الفضدددداءات ، تعبددددر فددددي األ يددددر تكتمددددل لنددددا الق ددددة بنهايددددة كاملددددة  و        

              و جميدددع  ندددواع الفضددداء منهدددا مدددا هدددو  ددداي بدددالمعن  و اللهدددة، ومدددا هدددو  ددداي بالرايدددة 
   محكية.ال م يعد  ساس البناء في ال ور ال، و ماهو  اي بالمكان 

   ه:ـــــأنواع -ثانيا 
    / الفضاء النصي:1

يعتبدر الفضداء الن ددي جدزء مددن الفضداءات التدي تتربددع  لد   ددرش العمدل الروايددي         
    كددان  و الوددعرم، فهددو  اك الفضدداء الدد م يرسدد  نفسددن  لدد  الددورق، ومددا يوددهلن مددن  طددوط

تعلددددق بالمكددددان الدددد م توددددهلن فهددددو  و  بعدددداد مكانيددددة، لكنددددن ي "و  ودددكال و  لددددوان و هندسددددة 
   .(1)"الكتابة  ل  الورق و كيفية تنظي  الف ول و الهةو و ت ميمها

و هددددو  لددددك ، الن ددددي هددددو  لدددك الجددددزء ال دددداي بالطبا دددة و الهندسددددة  الفضددداءو  
        بتركيدددددب الفقدددددرات و الموددددداهد   يعنددددد، بالفضددددداء الطبدددددا ي  "يدددددد و  النقددددداد الفضددددداء الددددد م 

وددك يتعددالق مددع المحتددوى  الدد م بددة،  ي  ددالوددكلية للددني الق   م ال ددور ،  و الف ددول
  للقارال تسجيةت من ود نها،  ن تعمدل  لد   قامدة دالدا لي لن،  م مضمونن وهو به ا يق

   ال دددلة القويدددة بدددين الدددني و القدددارال، وقدددد تسددده  فدددي توليدددد ر بدددة لددددى القدددارال لجعلدددن يقبدددل 
 .(2)" يةا و تحليلن بعمق ور   ل  قراء  الني 

ابددة  لدد  الددورق، حيددث تالفضدداء الن ددي هنددا متعلددق بدداألحرو التددي ترسددمها الكو         
     لددك تددنظ  الف ددولتبددد  مددن الهددةو ال ددارجي الدد م يتضددمن الرسددو  و التوددكيةت، بعددد 

       لددددد  المقدددددمات و الفاتحدددددات و التمهيدددددد، وكدددددل  ضدددددافة و المطددددالع التدددددي رتبهدددددا المالددددو ، 
     حتدد  األلددوان التددي تتمركددز  لدد  السددطوح  دداد  تضددفي جمدداال ،مددا يوددمل  نا ددر الكتابددة

 . ال م يسم  بالفضاء الن يه ا الجمال 
  
 

                                                 

 .92 فاء المحمود، البنية السردية في روايات  يرم ال هبي "الزمان و المكان" ي-(1)
مان كا د ) ل  الني، دراسة بنيوية في األدب الق  ي "فااد التركلي نمو جا" دار الكندم  للنور و التوزيع، سل-(2)

 .932، ي 9001)د.ط( األردن، 
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مدددن دالالت، فلكدددل لدددون داللتدددن األلدددوان هدددي  دددور  لةنسدددان  ا دددة مدددا تحملدددن و        

                العاطفيدددددددددة و النفسددددددددددية  ندددددددددد اإلنسددددددددددان بددددددددددن فهدددددددددي تلعددددددددددب دورا فدددددددددي الحيددددددددددا  ال ا دددددددددة 
يددز األلددوان و يراهددا مددن بددين سدداير الم لوقددات يسددتطيع  ن يم الوحيددد الدد م نسددان بطبعددنفاإل

مددن بددين األلددوان الرييسددية نجددد اللددون األسددود و األبدديض، فاألسددود هددو تعبيددر  و، األ ددرى 
 دددن ال دددط و الكتابدددة فدددي الفضددداء الن دددي، و األبددديض هدددو الفدددراغ و البيددداض الددد م يمددد   

   السواد.
الدد م توددهلن الكتابددة  اتهددا  حيددز لددك ال "الفضدداء الن ددي  لدد   نددن  "رميوددال بوتددو " رو يعدد

بت تبارهدددا  حدددرو طبا يدددة  لددد  مسددداحة الدددورق، و يودددمل  لدددك ت دددمي  الهدددةو، ووضدددع 
     (1) " المطالع، و تنظي  الف ول و تهيرات الكتابة المطبعية و توكيل العناوين و يرها

 ددددن فددددراغ، تكددددون فيددددن األسددددطر  مددددا  المسدددداحة التددددي يوددددهلها الددددني هددددي  بددددار و          
 مودية  و  فقية، فت ا كانت  مودية فهي داللة  ل  ويئ ما، وا  ا كاندت  فقيدة فهدي داللدة 

 و الم دددادر و المراجدددع، و الفهدددرس ال ددداي بالموضدددو ات لددد  وددديئ مدددا.  ضدددافة قايمدددة 
لدق فقدط باألبعداد فالفضداء الن دي هدو متع "  ن نهاية األحداث  هايية التي تعبرنال وات  ال

 .(2)"ال ة ة للكتاب

الفضداء الهندسدي و المجدرد يم دل تم دية رسدميا بلدور   "الفضاء الن ي هو  لدكو          
يددددورم "وهددد ا مددددا  طلدددق  ليددددن ، م تلدددو التجددددارب المدركدددة الب ددددرية ل فدددراد فددددي اإلمتددددداد 

  دا لهددا كددل تجاربنددا بنظددا  النم جددة األولدد "  م تحويددل العددال   لدد   نسدداق تتدد طر "  "لوتمددان
 .(3)"و  حةمنا و  ةقتنا بالعال  ال ارجي دا ل كون لهوم نطلق  لين الفضاء الن ي

       بددداللون و الكتابدددة وندددوع ال دددط، و المددددا لالمةحدددظ  ن الفضددداء الن دددي متعلدددق و         
             م كل ما هو مطبوع  اي بالطبا ة و الت امي ، األبواب و الف ول وتنظيمها  و
 

                                                 

 .932سلمان كا د )   . س ( ي -(1)
، 9ب، ط براهي   باس، الرواية المهاربية، )توكيل الني السردم في ضوء البعد اإليديلوجي، دار الرايد للكتا-(2)

 .992، ي9002الجزاير، 
، بيروت، 9محمد الماكرم، الوكل و ال طاب، )مد ل لتحليل ظاهراتي(، المركز ال قافي العربي، الدار البيضاء، ط-(3)

 .91، ي9119لبنان، 
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      و الهندسدددددة الودددددكلية، يددددددرس السدددددواد و البيددددداض، و التددددد طير و النبدددددر و اإليقددددداع، يعتمدددددد 

رتدبط بالسديمياء كوندن يددرس العةمدة ا ل  الدقة في الدراسة، وبدن يكدون للدني معند ، فقدد 
       المعندددد ، و لددددك سددددر لنددددا الفهدددد  وقددددرب لنددددا و يحللهددددا ويتعمددددق فددددي المعندددد ، هدددد ا األ يددددر ي  

 ددةل دراسددة العندداوين التددي تعددد المددد ل الرييسددي و البدداب األمددامي للولددو   لدد  بددار   مددن
 .الني

بدددالمالو ودار  ضدددافة  لددد  المعلومدددات التدددي ترسددد   لددد  سدددطل الهدددةو ال ا دددة         
 .يةمستلزمات الرييسالو السنة، وهي  النور، والطبا ة، و التاريخ

ن العتبدددات كالسدددواد والبيددداض وكدددل مددداهو و يتددددا ل الفضددداء الن دددي مدددع  ديدددد مددد        
       يددددددينا فهدددددي ق ددددديد   ات طدددددراز قددددددي    ددددداي بهندسدددددة الودددددكل،  مدددددا الق ددددديد  التدددددي بدددددين 

 ول مانةحظددن فددي ق دديد  ال يددا  هددو  تبددة الهددةو واسدد  فددوهددي ليسددت النسدد ة األ ددلية، 
        يمكددددن مددددن اإلوددددارات المهمددددة الموددددكلة لعتبددددة الهددددةو ال ددددارجي، فددددة " تبددددار  تالمالددددو ب

كمددا ي  دد  ترتيددب و ا تيددار الموقددع المناسددب للدد ات   ن ي لددو  م  مددل مددن اسدد   دداحبن،
نجددد  ن وضددع اإلسدد  فددي األ لدد  ال يعطددي ، حيددث  (1)"المبد ددة بعدددا  يحاييددا ونسددقا جماليددا

 اإلنطباع نفسن ال م يعطين وضعن في األ ل .
 / الغــــــــــالف:1

الكتددب  و الددد واوين الودعرية  و المقدداالت الن ريددة و ب ددفة  امددة،  هد   مددا يميددز    ن           
           ر الجدددنس الم تلدددو سدددواء كدددان  دبدددا  و  لومدددا  و تاري دددا طددداكدددل مدددا هدددو مكتدددوب تحدددت 

ل ما يستطلع لن القارال  ،  و ماوبن  لك من ماديات الكتب  يبدد  بدن الكاتدب كتابدة  وفتن   و 
يعدرو بدالهةو، الد  م يعدد  بم ابدة  تبدة تحديط بدالن ي المهلدو و هدي مدا  هةالن ي هو واج

   .تجاهلهانو التي ال يمكن  ن 
      ندددددد نز دددددن يت دددددور لندددددا الدددددن ي و يلبسدددددن الكتددددداب ، الهدددددةو  طددددداء و لبددددداس و          

 و ال م يم ل الهطاء ال ارجي، ، ستفسار في  ور  منظمة، و  ل  وكل  جابة له ا اإل

                                                 

ة ة روقية بو نوط، وعرية الن وي الموازية في دواوين  بد اهلل اله امي، م كر  لنيل وهاد  الماجستير، وعبة الب-(1)
-9003و وعرية ال طاب، قس  اللهة العربية و آدابها، كلية اآداب و اللهات، جامعة من ورم قسنطينة، السنة الجامعية 

 .91، ي 9002
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مدددزم و الدددد اللي و يدددد ل فمدددن  ةلهدددا يسدددتطيع  ن يع بدددر السددديميايي  لددد    دددوار الدددن ي الر 

 . الن ي الموازم 
هدو مدا ي دنع بدن الدن ي  ":   "Ggenette"ت"نيديجيدرار ج" الدن ي المدوازم  ندد ويبددو  ن 

دددفة  لددد  قدددراء         م ، و  مومدددا  لددد  الجمهدددور ، مدددن نفسدددن كتابدددا و يقتدددرح  اتدددن بهددد   ال  
نيدت  لد  الدن ي جيو يحللدن ، لدي و  تبدات ب درية و لهويدة ما يحيط بالكتاب مدن سديا   و 

و يودمل الدن ي المحديط كدل مدا يتعلدق بالودكل ال دارجي للكتداب ، المحيط و الن ي الفوقي 
 .(1) "كال  ور  الم احبة للهةو

هددددي بم ابددددة  سددددتراتيجية ، ار العنددددوان و وضددددعن كواجهددددة تتددددر س الهددددةو يددددو ا ت        
حيث يحمل  بعادا جمالية تضفي  ل  الهةو نو دا ، انتبا  القارال   رايية، قادر   ل  ودا

مددددن الجمددددال و األلددددوان الب راقددددة و الكتابددددة  ات ال ددددط الرفيددددع، و فددددي بعددددض األحيددددان نجددددد 
 دل فدي مكمدةت قدراء  فال  ور  و التي تلعب دور الجا بية و ه ا ما يهرم قارينا  ل  الت م

ل  تبددة نقددو  نددده، هدد ا الددن ي       ا، و هددو الودديء الدد  م يلفددت انتباهنددا بمجددر د حملنددا ألنددن  و 
و رايتندددددا للملفوفدددددة تدددددد لنا  ودددددارتن  لددددد  اكتوددددداو  ةقدددددات الدددددن ي بهيدددددر  مدددددن الن  دددددوي 

    -مسددتوى ال ددط -دار النوددر -موقددع اسدد  المالددو -تجندديس- لددوان - ددور  الم دداحبة لددن
اإليحدداءات، و تعمددل بوددكل  يقونددا  ةماتيددا يددوحي بك يددر مددن الددد الالت و    تعتبددر جميعهددا 

   .متكامل متنا   لتوكيل لوحة فنية جمالية تعرض نفسها  ل  قارال مبدع
    م ل دددات    ربددددع و الددد  م تودددكل مدددن " ال يدددا  " هددد ا الددد  م نجدددد  فدددي  دددةو ديدددوان         

دوفية ، الم ل ات هي نوع من الرم دوز و   " دونديس" يد كر ،    تودكل داللدة  يحاييدة  ندد ال  
دعود  لد  األ لد ، حيدث يودكل ر س  "يث لي حدي ن  ن الت ف فقد يد ل هد ا الودكل  لد  ال  

   قا ددد   لدد  الك ددر الو الواحديددة فددي حددين توددير  ، حديددةالم لددث نقطددة واحددد  للد اللددة  لدد  األ
  (2) "و  ل   المنا في مظاهر  المتك ر 

 

                                                 

 .33 بد الحق بلعابد،  تبات )جيران جيرار حبيات من الني  ل  المنا ب( منوورات اإل تةو ، الجزاير، ي  -(1)
طاب الرمز )قراء  في ال طاب الوعرم ال وفي العربي المعا ر(، دار  ال  الكتب محمد كعوان، الت ويل و    -(2)
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ليددث المسدديحي هددو امتددداد بدد ن  الت  " يقددول " دداطو جددود  ن ددر" ا مددا جعددل و هدد         

الة مدن اليهدود اللد  ين نهبدوا للت ليث في الديانات األسطورية، و قد تجل   لك  يضا لدى القب
 (1)" سراره  المستور   ل   ن  العل  و الكلمة و الكتابة ويء واحد في ال  ات اإللهيةفي 

 :   التحليل السيميائي للغالف 1/
ابعددة قللرايددة القبليددة ال كاوددوالتعبيددر الي فددين  يدددينا م ددل  ددور  الهددةو التددي بددتت        

   نددن حلددول يجددادل فددي تماهيددن ، تحددت ظددةل المد ونددة الموسددومة بعنددوان "ربا يددات ال يددا " 
    هدد ا بعددد تلددك المفارقددة التددي  البددا مددا وددكل ت  ددفة مددايز  فددي الن  ددوي المعا ددر  الحدي ددة

         ريقددددة كتابددددة  نوانددددن و الهندسددددة القايمددددة و  لددددك الت مدددداهي الدددد  م يتددددرج  وددددكل رسددددوماتن و ط
 لدد  حددال الطبيعددة مددن    ددان و نباتددات فددي مادتددن ال ددا ، و هددي ن ددوي المد ونددة التددي 

جدداء فددي ت ددو  ورقتددن  ربعددة م ل ددات مو ددكلة بدددورها مرب عددا كبيددرا : بددين  يدددينا،  ن ددن الهددةو 
 ترب ع  ل  رقعة البياض األكبر في الهةو.

      الددددديني وة و ال ة ددددة  البددددا مددددا تددددد ل فددددي العددددر دددددد01د ل ددددات مددددن العدددددد  ة ددددو الم        
ال وفي  ل  وجدن ال  دوي  لد  ال لدث األ يدر مدن الل يدل  وو العر ،  ل  وجن العمو  

ددوفية  لددك الن ضدد  الدد  م ي ددل ددوفي  و هددو مددا يعددرو  نددد ال    ات تجددل  بالدد  ات ،  ليددن ال  
دددة المنطقيدددة  لددد  هددد ا الكدددة  هدددو لدددون ،  فمدددا فدددي الحجدددة  ال اهلل اإللهيدددة و مدددا يقدددي  الحج 

 وير  ل  سواد الل يل.تي ت  د الاالم ل ات السو 
ة التددي تحدديط بمسدداحة البيدداض فددي هدد ا دددد 02دددد دد الم ل ددات األربعوممددا يبدددو  ن  دد        

الهددةو تنددبش  ددن  ددور    ددرى، توددير بدددورها  لدد  فكددر   ددوفية وددكلت  ةمددة سدديميايية 
 ن ن  ور  المر بع األبيض بين  ربعة م ل ات.بامتياز،  
دددوو مدددن فكدددر  ماد اهدددا حلدددول الددد  ات مدددن وقدددت          و هددد ا مدددا نجدددد   ندددد   هدددل الت  

الت جلي، ال م يكون آ ر الل يل في ال لث األ ير منن و ه ا ما اندر  تحت  دور  الم ل دات 
دها  ن وفية.األربع  ل  النض  ال  وفي و هو انحةل ال  وات و توح   د ال  

 

                                                 

 9ط القاهر  -لينظر،  اطو جود ، ن ر الرمز الوعرم  ند ال وفية، المكتب الم رم لتوزيع المطبو ات المني -(1)
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دددوفي         بانيدددة فدددي المعتقدددد ال         توحدددد ت -و المرب دددع األبددديض الكبيدددر هدددو تلدددك الددد  ات الر 

ق د فعل ال  ات األول  فدي ال انيدة، تنتقدل   و -وانحل ت في  ات العابد ال  وفي ما جعلتها
لم ل دات األربدع  لد  بيداض من الوريعة  ل  الحقيقة، تنتقل من الظ ة   ل  الن ور من س واد ا

المر بع األبيض الكبير و هو مقا  التجلي ال  وفي، بعد  ن ي ل ال  وفي  لد   لدك المقدا  
 .ال م يقو   ل  معادلة ربا ية األطراو و حسب ، الكبير مقا  المتجلي 

بقيددة الرمددوز  لدد  سددطل بياضددن منهددا مددا يبدديل  يسددبلالهددةو الدد م بددين  يدددينا و          
ر له   ال ات ال وفية ك وراق الكرو  التي تدل  ل  ال مر، و منها مدا يجعلهدا تت مدل السُّك

و هدد ا مددا يظهددر جلي ددا للعيددان  لدد  رقعددة بيدداض ، و    ددانها   زهارهددا الطبيعددة كنباتهددا و
 موضوع الدراسة.التي تم ل الم دونة 

 :   ل  وييينالتي بين  يدينا ترمز النبتة الما لة يبدو  ن و           
األول هددددو وددددكلها النبدددداتي الدددد م جسددددد فكددددر  ورود نبددددات فددددي نبددددات، و هددددي فكددددر   ددددوفية 

 تحاد ال  ات اإللهية في ال  ات البورية. بامتياز، واكلت حلول و 
فن دددحو مدددن زيدددو ، طبيعدددة نباتاتهدددا التدددي حولهدددا بدما نت مدددل هددد   األ يدددر  و  نددد         

الد  ين يقفدون  ندد حمد  الودريعة المحددود  ، ن الواقع متعالية بد لك  لد  األنبيداء و المرسدلي
 حددد رواد  "البسددطامي"و تقددو  نددد سدداحلها نقددط فددي معندد  كددة  ، التددي ال تتجدداوز الحقيقددة 

وفية  ات   ر من الع ور.  ال  
    و الوددديء ال  ددداني هدددو  ن  النبتدددة بمدددا م لتدددن مدددن  ات  دددوفية متسدددامية قدددد ترب عدددت         

ددوفية،  -الن بتددة–يتوسددط الهددةو، مددا يجعلهددا   لدد  العنددوان الكبيددر الدد  م و هددي الدد  ات ال  
بانيدة ألن  العددد  ربعدة  متسامية مر     رى  ل  "الربا يات" و هي التي تددل  لد  الد  ات الر 

وفية يد ل  ل  اس  الجةلة "الل ن" لورود  حرو في مجمل تركيبن.   ند ال  
   حالددة  لدد  اسدد  المالددو " مددر ال يددا "  كدد لك فيددن، جدداء العنددوان  لدد  وددكل مربددع          

و كد ن  الو دا ر يريدد  ن يجسدد  بطريقدة    درى مزدوجدة  "ال يدا "و اإلحالة قايمة فدي لفظدة 
ما لدددة فدددي ودددكل العندددوان المربدددع و اودددتقاق طدددرق العندددوان مدددن اسدددمن يريدددد  ن يجسدددد قددددر  

 إلتحاد من جديد.االحلول و 
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 وقت الت جلي                                                             

 
 الحلول النض 

 ال وفي                                                                     و االتحاد
 

 / المؤلــــــف:2
و يعلو ال فحة الرييسية و لدك نجد  ن اس  المال قو  بدراستها،ت ما الق يد  التي         

فهو يت در و يعلو  فحة الهدةو م ترقدا الفضداء األبديض بك افدة السدواد  إلبراز ترجمتن،
الوددددا ر بارتفدددداع اسددددمن  لدددد  تفا دددديل الهددددةو األ ددددرى هددددو م دددددر هدددد   م ددددرحا بدددد ن 

 الن وي ومرسل  وارتن  الوعرية .
     " حمدددد رامدددي"ا مافعلدددن والددد ات الودددا ر  تاكدددد حضدددورها الطدددا ي منددد  البدايدددة ،وهددد  

حيث يعد المالو من اإلوارات المهمة لعتبة الهةو ال دارجي ، فدة  " "ق يد  ال يا "في 
يمكن  ن ي لدو  م  مدل مدن اسد   داحبن ، كمدا ي  د  ترتيدب   تيدار الموقدع المناسدب بعدد 

 . (1) " يحاييا و نسقا جماليا 
    Dedicace :اإلهـــــــــــداء - 3

فدي  ول  دفحاتها تمهيددا يهددم فيدن كدل التمداني  "ق ديد  ال يدا "تب الوا ر في ك        
أل ددز ودد ي و يقددد  لددن هدد   الترجمددة و الكتابددة، مفت ددرا بنفسددن، يقدددمها ، أل يددن المرحددو  

 تبدار  ال ديهة  و العبدار  تب "ال بد و  ندن مهد   " حمد رامي" لين فقد ، فاإلهداء ال م قدمن 
 بالعرفان لو ي ما  و  بةغ  ي مالفن، يبهي من وراءها اإلقرارالتي يضمنها المبدع ف

 
 
 

                                                 

 .91روفية بو نوط،)  س(،ي -(1)

 الم ل ات األربع

 الم ل ات األربع الم ل ات األربع
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تقدددير،  يددر  نددن قددد يددرد فددي وددكل  تبددة ن ددية تحمددل دا لهددا  وددارات  ات داللددة   اطفددة

   (1) " توضيحية ت ن  بوجهة نظر مفتوحة
هدددو  هددداء  ددداي، ا تددار العبدددارات المناسدددبة  " حمدددد رامددي"اإلهددداء الددد م قدمددن و         
      نتاجدددن، و اإلهدددداء سدددواء كدددان  امددداو جسدددد  فدددي  دددفحتين  بدددر فيهدددا  دددن كدددل إل لددد لك 

 و  ا دددا فهدددو يم دددل  تبدددة ن دددية ال تتمف دددل داللتهدددا  دددن السدددياق العدددا  للعمدددل الودددعرم 
ب بعدددداد  اإليحاييددددة و المرجعيددددة، و هندددداك مددددن يرجددددع اإلهددددداء  لدددد  اإلمبراطوريددددة الرومانيددددة 

         وي و   مدددددال ودددددعرية مقترندددددة باهدددددداءات  امدددددة القديمدددددة فقدددددد   دددددر البددددداح ون  لددددد  ن ددددد
 و  ا ة.

 Préfaceمقدمة:  -4
تعد المقدمدة مدن بدين العتبدات التدي تتمحدور فدي الددواوين و األودعار، سدواء  كاندت         

 ن را  و وعرا، و هي  اد  ما يبد  بها الوا ر لتعرو من  ةلها  ل  الموضوع، ال م يريد 
 ن در بندايي و " ن، و كل ما هو متعلق بسيرتن، فهديها  ن و  يتدراستن، كما يعرو في

 (2) " تبة قرايية لها  ن تفتل مهالق الممارسة الن ية
  و المقدمددة ليسددت  لددك الددني الدد م نتجدداوز  بسددهولة بددل  نهددا العتبددة التددي تحملنددا          

وددحون،  نهددا  ال بهددا، فهددي نددي محمددل و م لدد  فضدداء المددتن، الدد م ال تسددتقي  قراءتنددا لددن 
وددكاالت   ددر  فهددي مددرآ   يددة المالددو و موقفددن مددن ا يددديولوجي ت تددرق ر  و دداء معرفددي و 
 المالو  اتن.

فقدد كاندت  بدار   دن  دفحات مسترسدلة، تناولدت السدير  ال اتيدة  "مقدمة ال يا " ما         
    ق ديد م وراء  اسدتطعنا  ن نفهد  الو ترجمتدن و  ودعار ، فهدي الددافع الد لن و  هد    مالدن، 

و  ن نفهدد  ر بددة ال يددا  و  لدد   يددن  راد الدد هاب بوددعر ، فكلمددا كانددت المقدمددة طويلددة كلمددا 
  سهل لنا الفه ، و مهدت الطريق لنا للكوو  ن  اك الهموض ال م يعترم الق يد .

 
 

                                                 

 .92، ي نفسن -(1)
 . 92نفسن، ي  -(2)
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 (l'espase- textuel)/ الفضاء المكاني: 2

 أ/ مفهومه: 
النقديدة العربيدة و المكان في الدراسدات نظرا للتدا ل القاي  بين م طلحي الفضاء 

 وليددة يو ددو المكددان بنيددة  "فقددد وظددو الم ددطلحين معددا، كونهمددا األك ددر ودديو ا و تددداوال،
تكددددون  حيددددازا ومجدددداالت تددددنعكس  تتموضددددع فيهددددا كددددل األوددددكال و م تلددددو الكاينددددات التددددي

           قافيددددة ه  ممددددا يسددددمل بتكددددون األبعدددداد السوسدددديو  ومن  ةلهددددا  فعددددال الندددداس و  نوددددطتفيهددددا
   (1)"المتجر  في مستوى اإلبداع األدبيو األنتروبولوجية التي تستند  ليها وعرية المت يل 

فالمكددان هددو  لددك اإلطددار التددي تتوددكل منددن دالالت األحددداث، وهددو  لددك الحيددز  "
يجسدد فيدن بعدض األمداكن ال ا دة بدن سدواء كاندت  مداكن ال م يوهل بال الودا ر، بحيدث 

والدد م مددن  ةلددن  l'espase textuel " (2)ل  ددوي فهددو الفضدداء الجهرافددي للعمددو   و ل
الحكدددي  "..." لددك الفضددداء المت ددور فدددي هيكلددة حيددز مكددداني فددي  "يددته  معنددا   لددد   نددن: 

اإلوددارات الجهرافيددة التددي يدد كرها الوددا ر فددي ق دديدتن،  م  ن العددوال    م  نددن،  (3) " امددة
 التي يتحرك فيها ت يل الوا ر.

 الحدددديثان هدددو المهدددزى الددد م يسدددع  الودددا ر  و الدددراوم مدددن  ةلدددن لتنظدددي  المكدددو 
   المكدددافئ لدددن، و لدددك مدددن  دددةل مسدددا دتن وتوظيفدددن كمددددلول يودددير بحيدددث يعتبدددر  العن دددر 

 الدراسة. ل   همية 
تحكمهددددا المسدددداحة  ات األبعدددداد الهندسددددية  و الطبو رافيددددة التددددي فالمكددددان هددددو تلددددك "

           كان  هتمامن واضحا بالمكان و بر  نن  "نف فةطو " المقياس و الحجو ،
 
 
 

                                                 

 .911، ي9001الورق الدار البيضاء، جوزيو كسندر، وعرية الفضاء الروايي، ترجمة لحسن حمامة،  فريقيا، -(1)
 9طوادية وقروش، سيميايية ال طاب الوعرم )في ديوان مقا  البوح( لعبد اهلل العوي،  ال  الكتب الحديث، األردن -(2)

 .909  ي9090هد 9219
 ء، المهرب،حميد حميداني، في بنية الني السردم من منظور النقد األدبي، المركز ال قافي الهربي، الدار البيضا-(3)
 .21ي 9111،  9ط
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فلسفي: فهو يعد  الحاوم ل وياء ومن  فاتن  ندن  لد   سدتعداد ليقدول ال باإل ةح

 (1)" م حركة و  م وكل من األوكال
رتدددبط مفهدددو  المكدددان فدددي الدددني الودددعرم بمفهدددو  الزمدددان، وهددد ا مدددا يسدددم  اقدددد و 

هو  ن ر تةز  مع المكان و ال يمكدن الف دل بينهمدا، فقدد بالزماكانية،    نجد  ن الزمان 
فالمكان يساير الزمدان فدي حمدل الودعر و نودر ،  لدك  " وتركا تبعا للوظيفة التي يجسدانها 

بحيدث يقدو  تكدرار   لد   سدتجابة الودا ر  (2)"الوا ر بع در ستو ب  حساس االوعر ال م 
دا ي، و الكودو  دن المعداني و تقليبهدا اإلبدلنز ة التوفق  ل  منافسين في مجال التطوير 

  ل  وجو ، و  برازها ب لفاظ بليهة لل رو  بها  ل  ظاهر  اإل راب فيها.
جتمدا ي، يحمدل فدي طياتدن قيمدا وهدو فدي الودعر  دور  مجازيدة امفهدو   "الزمن، و 

، و  نمدا تنسدب  ليدن األفعدال و ال دفا و مدا يودبن "و التود يي" "الو دو"ويقع  ل  جهة 
  نسدددان و   دددالن تقريدددب المعددداني و توددد يي األفكدددار، وتكدددوين األراء و تطورهدددا إلطبددداع ا

فهدو يم دل المكدان و  لدك مدن  دةل ربطدن بد دا  الدربط التدي  (3)"في سياق األسلوب الودعرم
   ليهددا، سددا دت  لدد   بددداع الكاتددب تجعددل منددن محددة يلجدد   ليددن، فهددو قددو  ال يمكددن التهلددب 

       يفددددن توظيفددددا  بدددددا يا، ممددددا جعددددل القددددارال يجيددددد التحليددددل المالددددو فددددي نقددددل ن ددددن و توظ  و
 و الدراسة بكل سهولة.

 "الزماكانية"شعرية الفضاء المكاني / 1
مددن  ددةل المكددان الدد م يددد ل الددني الوددعرم، لدديس د ددوال تتم ددل وددعرية المكددان  "

قيمدة لدن بوديئ  ابرا، بل يضرب فين كامة  و في  جزاء كبيدر ، وقدد ال يتيسدر لندا اإلمسداك 
 .(4)"من المعن   ال بالوقوو  ل   بر  الوا ر بالمكان من  ةل الني

                                                 

حماد  تركي ز يتر، جماليا المكان في الوعر العباسي، ماسسة دار ال ادق ال قافية، الرضوان للنور و التوزيع، -(1)
 .91هد ي9212 - 9091، 9 مان،ط

 9ط ردن، األ حيدر الز  مطلك، الزمان والمكان في وعر  بي الطيب المتنبي، دار  فاء للنور و التوزيع،  مان،-(2)
 .903هد ي9219- 9090

 .999نفسن ي -(3)
براهي   حمد ملح ، وعرية المكان )قراء  في وعر مانع سعيد العتيبة(،  ال  الكتب الحديث للنور و التوزيع، ا -(4)

 .2، ي9219، 9099 ، 9ط األردن،
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   الوددا ر يوظددو فددي ق دديدتن  ديدددا مددن األمكنددة، التددي بواسددطتها يسددرح و ينتقددل و 

       و يعبددددر و يت يددددل، كلهددددا  مدددداكن  وردهددددا فددددي ق دددديدتن، والتددددي مددددن  ةلهددددا  راد الو ددددول 
    إللدددن، فقدددد جسددددها للتعبيدددر و البلدددوغ  لددد  القمدددة والتدددي  لددد  المقدددا  األ لددد   ندددد المحبدددوب ا

ن، و دال  السدماء بمدا فيدن هي جنة ال لود، ومن بين ه   األماكن ن كر  ال  األرض بمدا فيد
        بالتجربدددددة  كعدددددال  الهيدددددب، كلهدددددا  مددددداكن تدددددوحي ل    دددددرى،امدددددن  مددددداكن،  ضدددددافة  لددددد   دددددو 

 ه ا ما سنرا  في الجدول األتي:التي يعيوها الوا ر، و لكل منها يوظو داللتن و 
 الماء الطبيعي أماكن غيبية أماكن كونية أماكن طبيعية

 الدنيا -الحيا 
 األرض - 
 القبر -ب
 الدار - 
 المجلس -د
 المنزل -و
 الق ر -ه
  الوجر -م
 األ  ان  
 -الورد -

 الفضاء السحيق
 في الليل - 
 النجو  -ب
 المدار- 
 البدر -د
 رمالق -و
 الفجر -م

 ر  األكوان ا
 جنة الفردوس - 
 نار الجحي  -ب
 السلسبيل - 
فدددددددددددددي  دددددددددددددرش  -د

 المقا 
 في القلب -
 في ال در -

 البحار: -
 الجداول - 
 الوادم -ب
 الماء - 

   الددد م سدددبق، وجددددنا  ن  ددددد األمددداكن التدددي  ح ددداها الودددا ر  مدددن  دددةل الجددددول         
يحداول  حقيقية و  ماكن وهمية  ياليدةفي ق يدتن قد تعددت  ل   ربعة  نواع، هناك  ماكن 

الو ددول  ليهددا  بددر األمدداكن الواقعيددة،  مددا فيمددا ي ددي المدداء الطبيعددي، فهددو تعبيددر جسددد  
 ليدل بها  ل  السكر المم ل في ال مر  و ال فات التي تطعن  ليها.

قد وظو في األماكن الطبيعية "الدنيا" بت تبارها زمدن وفدي نفدس الوقدت قدد م لدت و 
الودا ر تجربتدن،  مدا مدن ناحيدة الدزمن فهدي زمدن  دا   م، الموقع الد م  داض فيدن المكان 

ومرورها فالوقت يعبر  ن الزمن، فال م ندرا   ل  كافة البور و لك من  ةل توالي األيا  
  ن تحليل الزمان فنيا و فكريا ياكد  مق  رتباط ه ا الظرو الطبيعي  "جدير باإلهتما ، 
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ربدددددة البودددددرية فدددددي األدب، كمدددددا هدددددي فدددددي الحيدددددا  ممكندددددة ي تكدددددون التجبالمكدددددان لكددددد

ومت ددور ، وألن وددييا مددن  فعالنددا، ال يقددع  ال فددي مكددان و  ال فددي زمددان،  ن المكددان يحتددوم 
 (1)."جزء من تكوين اإلنسانالزمن و يجسد البعد اإلنساني للواقع، وبمعن    ر  ن المكان 

مددددن  ةلددددن يريددددد اإلنتقددددال  لدددد   مهددددي المكددددان الدددد م يسددددرح فيددددن الوددددا ر و الدددد  * الــــدنيا:
يا البايسددة التددي رفددض وهددي المكددان الدد م قهددر فيددن و  تهدد  فيددن، و دددر فيددن، هددي الدددن ر اآ

العدديش فيهددا بسددبب مددا طعنتددن بددن، وهددي الدددنيا الم لدد  التددي  حددس باللدد   و المتعددة و العوددق 
 ."ال مر " بر السكر 
ظداهر الوا  دة التدي تددل  لد   لدك،  حدد الم هو  ور  التحول  لد  الفنداء، وهدو * القبر:

وفيدددن يتوحدددد الزمدددان و المكدددان، فيتحدددوالن لوددديئ  "وكدددان مظهدددرا محدددددا و م ت دددر للفنددداء، 
 (2)"واحد، فالقبر تدوين لحاد ة ووقت في زمن ما و  نتهت بالموت

فددالقبر هددو المكددان الدد م يوددعر الوددا ر بالتودداا  و ال ددوو و الرهبددة، وهددو المكددان         
 و بالسواد والتي تدل  ل  حسن ال واب و سوء الع اب.ال م يو 
الجهددل الدد ين  تهمددو  هددو مجلددس اإلتهددا  و الباطددل، ومجلددس الودديو ،   ددحاب  :* المجلــ 

 د و الكفر، وهو مكان معنوم ت ييلي يقول الوا ر في  لك: هبالز 
 ا دددددددنوا  لع  ياب الزهد بين األ               دا ددددددددتفتل النوار  ب الم      
 (3)وهاتها من قبل سطو الردى               في مجلس ض  الطل  و القرا     

      كددس المنددزل الدد م يعبددر ،، ولدد   الدددنيا و متعتهدداهددو داللددة  ددن الفددن و ال ددراء * القصــر:
    هدددل العدددز وهدددي داللدددة فقدددر و الددددمار، و الودددا ر جسدددد  فدددي الق ددديد  كتعبيدددر  دددن  دددن ال

 :ر ، و النعي  و ال راء، و المكانة المرموقة في قول الوا ر ل  الجود و الك
 تلك الق ور الواهقات البناء                 منازل العز و مجل  السناء.

تعبيدددر جسددد  الودددا ر ليدددل بدددن  ددن  دددرض الق دديد ، وهدددو المتم ددل فدددي الدددروح  *األشــجار:
              ند ال وفية اإلنسانية، والتي وبهها باألوجار، فهي مفرد وجر  و الوجر   

                                                 

 .91ي )  س(،، حيدر الز  مطلك-(1)
 .922ي )  س(،تركي ز يتر، حماد  -(2)
 .32 حمد رامي، ربا يات ال يا ،-(3)
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الطبيعدددة، بحيدددث  سدددقط فقدددد حملهدددا الودددا ر كجدددزء للتعبيدددر  دددن ،  (1)"اإلنسدددان الكامدددل"هدددي 

 لددد  الددددنيا وهدددي حيدددا  الودددا ر  مدددا فيمدددا  لددد  المدددر   كدددالورد، وجدددزء منهدددا  ةجمدددال الطبيعددد
 وهو "ال مر ".ي ي الجزء األ ر فقد   ي للمعادل الموضو ي في الق يد  

 األ لد ، تعبدر  دن البقداء وهي مبد   نطةقدة الودا ر نحدو التي يدب  ليها،ي ه األرض:* 
 والحيا ، واألمل و العيش.

تين مدن الظدواهر الجماليدة التدي  فتدتن الودعراء بهدا وو ددفوها اتعدد ظداهر  البسد " :* البسـتان
و ددددفا جمددددية، و كددددروا  فتتانهددددا وبهدددداء منظرهددددا و  وددددجارها الوارقددددة الضددددةل ب   ددددانها 

ضراء المزهر  و الم مدر ، و كدروا وددو الطيدور  ليهدا و هدديل الحمدا  وزقزقدة الع دافير ال 
    .  (2)"التي ت در  لحانا ت يغ لها األسماع وتطرب لها النفوس

 ما بالنسبة لداللتن في الق يد  فقد  رتبط بالزمن، بحيث يدل  ل  الجمال و الدزمن 
  ، فهددو رمددز يرمددز للحيددا  و العمددر و السددنيند األيددا  بمددا فيهددا مددن جمددالهددو األيددا ،  م تعددد

 و األفعال... الخ وهي تعبير معنوم  ير حقيقي.
 .(3) "بستان  يامي نامي الوجر "يقول الوا ر:        

  / األماكن الكونية:2
المقددا  وظددو الوددا ر بعددض األمدداكن الكونيددة، والتددي  راد مددن  ةلهددا الو ددول  لدد  

عرضددها بهيددة التحقيددق ود  فددي حياتنددا  ال  ن الوددا ر  ستفهددي  مدداكن حقيقيددة موجدد، األ لدد  
  ن نفسن و التفكير  ن  طايا   ند حالة الت كر ومن بين ه   األماكن نجد:

مكان قيا  ال ة ، كما  نن مرتبط بالزمن وقد وظفن الوا ر، ألنن يعبدر  دن وقدت  :الليل *
    يتقدددرب فيدددن الودددا ر  بحيدددث تعدددود  كدددر  ميدددات المدددرات فدددي الق ددديد  بحيدددثتضدددر ن لةلدددن، 

  ل  اهلل.
 الفجر      وقت ال ة  *
 وجن المر   وحسن جمالها و  لقتها، وهو تعبير مجازم يرمز لةلن.     القمر  *

                                                 

   ،  ، مطبعة بن سال  و ناتي بوداود، الم ت ر في الم طلحات ال وفية، سلسلة  بحاث م بر اللهة العربية-(1)
 .21ي 9ط جامعة  مار تليجي، األ واط، 

 .921ي )  س(،، حيدر الز  مطلك -(2)
 .91 حمد رامي، ربا يات ال يا ، ي -(3)
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 الومس: مكان النور *

 الغيبية:* األماكن 
يدراد مدن  ةلهدا الو دول  لد  اهلل مدن  دةل التوبدة و الهفدران وقدد تم لدت :   ماكن حقيقيدة 9
    األماكن في:ه
   السلسبيل -الفردوس -الجنة       ماكن التوبة 9
 المقا  األ ل                       الجحي  -النار        ماكن اإل   1
 

 اإللن المحبوب                                                  
ــــة:*  ــــاط الطبيعي        التددددي تمتدددداز بهددددا الطبيعددددة، تم لددددت هدددد   الميددددا  فددددي المندددداظر ال ةبددددة  المي

فقددد وظددو الوددا ر هدد   األمدداكن للتعبيددر  ددن الجمددال، و الطبيعددة بمددا فيهددا،  نددد ال ددوفية 
 هي رمز لجمال  لق ال الق، وهو اإللن المحبوب.

 فين من  فاء و نقاء و لون و   وبة. امبتعبير  ن الجمال الكلي  البحار:* 
ة بددين المددزارع و البسدداتين، و الريدداض الزاهددر  مظهددرا كانددت الجددداول المناسددب " الجــداول:* 

 (1)."لجماليات الطبيعة
 قددد وظفهددا الوددا ر فددي الق دديد  ب ددفة المما لددة و الموددابهة ، و لددك لمددا تحملددن و 

مددددن دالالت، بحيددددث وددددبن و دددداء ال مددددر  بالمدددداء الدددد م يسددددرم فددددي الجددددداول، و لددددك للونهددددا 
 في قولن: جمال منظرها في الو اء  و الك س ال افي  و

 (2)فتنما اإلبريق في  بن          يحكي  رير الماء في الجدول
        داللدددددة الجددددددول هندددددا هدددددي تعبيدددددر  دددددن ال دددددفاء و النقددددداء، وترمدددددز  لددددد  ال مدددددر  و 

 وهي بم ابة الجسد و الو اء ال م تحل فين ال مر .
 
 
 

                                                 

 .911ي )  س(،، حماد  تركي ز يتر -(1)
 .93 حمد رامي، ربا يات ال يا  ي -(2)
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     يتحدرك فيدن الودا ر يدل المكان الكوني و الهيبي  ل  الفضاء األسطورم، الد م  "        

 .(1) " وهو فضاء واسع، مما يدل  ل   ن الوا ر يحس بضيق دا لي
 مددا البحددار فهددي  مدداكن حلددول بددين مددا هددو طبيعددي و طبيعددي بددين ال مددر  و المدداء          

 .  من حيث ال فاء و ال وق و الجمال
ممدا طبيعدة و  لوانهدا ، فهدو داللدة تد  ر الودا ر بال ما المعج  ال م وظفن الوا ر          

 .يظهر  تن وا ر محب للجمال
 وظيفته:

 تمددددناها، تبدددين لندددا  ن للمكدددان قددددر  جامحدددة  لددد  امدددن  دددةل الدراسدددة التدددي و           
فدتةح  المكدان " ي ال المعن  و المفهو  المراد تبليهن، و لك من  ةل  لتحامن مع الدزمن 

          لحقيقيدددددددة لجماليدددددددة المكدددددددان و   ا كدددددددان و الزمدددددددان و الحددددددددث اإلنسددددددداني يعمدددددددق الرايدددددددة ا
 .(2)" من المتعارو  لين،  ن التاريخ يحدد بالزمن

قددد جسددد الوددا ر الددزمن كددزمن دال  لدد  حدددوث الفعددل، فحدددوث الفعددل مقتددرن و          
   فالمكدددان ال يكتسدددب مةمحدددن و دددفاتن  ال " بددالزمن فدددي الوقدددت نفسدددن يعبدددر و يجسدددد المكدددان

هددد   العنا دددر و تفا لهدددا فدددي  مليدددة   دددر و العوامدددل و األ دددرى، وبمقددددارمدددن  دددةل العنا
فقدددد ربدددط  (3)"  دددراع و جددددل يمكدددن  ن تعطدددي للمكدددان قددددر  كبيدددر   لددد  اإليحددداء و الداللدددة

 المكان في ق يد  ال يا  بالزمن و م ال  لك ما قالن في البيت الوعرم األول.
 فا  البور : سمعت  وتا هاتفا في السحر        نادى من الحان

كلمة السحر هنا يق د بها وقت الفجر وهو وقت ال ة ،   ا بدالما ن يندادم، و   
والدد م ي ددفن بالليددل  لل دة ، وفددي الوقددت نفسددن دال  لد  المكددان الدد م ي ددلي فيدن الندداس.

 وت أل النجو  فين فهو مكان ال ة  ووقت ال ة .
    انيددددة، وقددددد  ك ددددر الوددددا ر كمارتبدددداط الزمددددان بالمكددددان مددددا يسددددم  بالز اوددددكل يوهنددددا   

          ال ا ة من تكرار الزمن و المكان في ق يدتن بحيث يعطي لكل منهما داللتن 
                                                 

 .93ي)   . س (  حمد رامي،  -(1)
د الرحمان منيو،  ال  الكتب الحديث للنور و  الل ولعة، المكان وداللتن في رواية "مد ل ال لل" لعب -(2)

 .913ي 9090األردن،  -،  ربد9التوزيع،ط
 .913ي ،نفسن -(3)
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 في الق يد .

      فدددالتكرار فدددي الفدددن مدددن  ةمدددات الجمدددال و  حدددد  هددد   ركاندددن وهدددو ك يدددر الوددديوع  "
بدول مدا يسدوغ تكدرار في الوعر، وقد وقو النقداد العدرب  ندد هد   الظداهر  و  جمعدوا  لد  ق

         اللفددددظ، والسدددديما   ا كددددان المعندددد  المق ددددود ال يددددت   ال بددددن و نبهددددوا  لدددد  مددددا  ددددالو  لددددك 
 .(1)"و نسبو   ل  سوء ال نا ة

بددراز معنددا  االزمدان مددن بدين العنا ددر المكوندة للوددعر كدد لك، وتكدرار  يفضددي  لد  و 
ن جمدددال و  يقددداع  دى  لددد  تندددوع  و توكيدددد ، وجلدددب اإلنتبدددا   ليدددن، هددد ا األ يدددر بمدددا فيدددن مددد

 (2)." رتفاقن وتةامن مع  جزاء القول اآاورط  "األفكار فين و تقويتها 
 : "l'espace sématique "الفضاء الداللي: /3

ويق ددددد بددددن الفضدددداء الت ييلددددي الدددد م يت سددددس مددددن المدددددلول المجددددازم، و المدددددلول  "
     وددددعارات مددددن بدايددددة الق دددديد  بحيددددث يتضددددمن كددددل المجدددداالت التددددي وددددكلتها اإل (3)"الحقيددددق

و التدددي تطرقندددا  ليهدددا فدددي التوددداكل،  ضدددافة  لددد  الفضددداء ال دددورم و الفضددداء  ا لددد  نهايتهددد
 كمنظور.
  الفضدددداء الددددداللي هددددو الفضدددداء القدددداي   لدددد  التما ددددل و التوددددابن المتعلددددق بددددالمعن و 

جيددرار اظ يقددول   تددن األلفددلالتددي حف ،والدد م يددادم بنددا  لدد  الولددو  فددي  ددال  األسددرار و ال بايددا
  بسدددديطة  ال نددددادرا ن لهددددة األدب بوددددكل  دددا  ال تقددددو  بوظيفتهددددا، بطريقدددة  " gentteتنيدددجي

 نددن ال ينقطددع  ددن  ن يتضددا و، ويتعدددد    يمكددن لكلمددة فلدديس للتعبيددر األدبددي معندد  واحددد 
واحدددد  مددد ة  ن تحمدددل معنيدددين تقدددول البة دددة  دددن  حددددهما ب ندددن حقيقدددي، و دددن األ دددر ب ندددن 

يت سددددس بددددين المدددددلول  "espace- sémanntique "اك   ن فضدددداء داللدددديمجددددازم. هندددد
، ومدددددن وددددد نن  ن يلهدددددي الوجدددددود الوحيدددددد لةمتدددددداد ال طدددددي يالمجدددددازم، و المددددددلول الحقيقددددد

 (4)"لل طاب
 

                                                 

 .919ي )  س(،، حيدر الز  -(1)
 .919، ينفسن -(2)
 .39-39ي )  س(،، حميد لحميداني-(3)
 .30ي، نفسن-(4)
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عدددد مددن  ددةل تالمعندد  المق ددود هنددا هددو الداللددة التددي تحملهددا األلفدداظ، و التددي تو 

هدا لهددة الحكدي و مدا ينودد   نهدا مدن بعددد قالتدي ت ليودير  لد  ال ددور   "الكلمدة الواحدد  فهددو 
 (1)" يرتبط بالداللة المجازية بوكل  ا 

 ن الفضدداء الددداللي المبنددي  لدد  المعدداني المتعدددد ، فهددو الفضدداء الدد م يتولددد  نددن 
             الجمال الفني في الني فهو " مرتبط بالداللة التي ت لقها اللهة في الني". 

الحافلدة بالمجدازات و التودبيهات التدي تدوحي  " مدر ال يدا "د  والتي نجدها فدي ق دي
 "ال يددا "فقددد ودكل هدد ا الفضدداء الددداللي فددي ق دديد   "  ددرى  ميقددة،   لد  معدداني سددطحية و

     مدددن حيدددث ترادفهدددا، وبدددين مددداهو فدددي التركيدددب القددداي  توددداكةت  ديدددد  ربطدددت بدددين األلفددداظ 
 (2) ." ل  المعاني

 الفضاء كمنظور: -ب
 لددد  النظدددر و الرايدددة السدددطحية، التدددي يدددرى مدددن  ةلهدددا القددداي   الفضددداءهدددو  لدددك 

يودير  لد  وجهدة النظدر  و الطريقدة التدي ينظدر  "الكاتب  و المالو ما قد كتبن، فهدو الد م 
 .(3) " ل   المن الحكاييمن  ةلها الكاتب 

  مر، و  لددك مددن  ددةل مددا يوددهل  هنددنالمالددو هنددا  و الكاتددب هددو السدديد الدد م يددو 
    نجد  ينظر  ل   ملن بحسب كما يواء، يديرها ال م يحرك المواهد و ال ور و  فهو

يوددير  لدد  الطريقددة التددي يسددتطيع الروايددي  "ن سددواء كددان  مددة مرضدديا  و ال فهددو مددا يت يلدد
       بمددددددا فيددددددن مددددددن  بطددددددال  يتحركددددددون  ن يهدددددديمن  لدددددد   المددددددن الحكدددددايي بواسددددددطتن  "الكاتدددددب"

 .(4)" ة في المسرحال وب ل  واجهة توبن واجهة 
 ددرا فددي الني،حيددث يم ددل  هددو  لددك الفضدداء اللدد م يتددرك  ،الفضدداء مددن المنظددور و

    و الكاتددب ،حيددث يقددي   ةقددات   ددر وهددو العددا  فيتعلددق بددالمالو اآ مددا    و ددية تامددة،
   مددع األبطددال ويهدددوي بهدد  فدددي ال يددال ممددا ي دددنع لهدد  ا تراقدددات،ويرا ي تحركدداته  ،ألندددن 

 هو المم ل الوحيد والمالو له   الحكاية  و الق ة.

                                                 

 .992ي )  س(،، براهي   باسا-(1)
 .91ي )  س(،،  فاء المحمود -(2)
 .91ي نفسن، -(3)
 .992(، ي  . س براهي   باس، )ا -(4)
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 / العنـــــــوان:4
 إصطالحــا: -أ

يتداول م طلل " نوان" في معظ  الدراسات الحدي ة موكة رمزا مستقرا يلج   لين  
محلل الني ليت    كوسيلة اجرايية، يرقب من  ةلها اللهز الكامن و بايا  من وراء 

 .تفكيكن وحلن حة مدفقا
و هو مرآة عاكسة وراصدة لروح المرحلة التي يتناولها كاتب النص بفنونه 

 .  المتعددة والتي تحمل إسقاطات متنوعة على أحداثها ورموزها
وه ا ما ل  يحظ  بن في الدراسات القديمة ، فالعنوان يم ل  تبدة من  تبات الني 

 لفيها.والتي كانت تنسب ق ايدها ودواوينها نسبة  ل  ماسسيها وما 
 ل   كس ما جاءت بن اآونة الحدي ة، التي   طت للعنوان  همية كبرى وجعلت 
منن درجة ت تلو  ن باقي الدرجات األ رى، ألنن بم ابة  تبة الد ول  ل  مد ل الق ر 

 .المظل  فالولو   لين َيْ ُعُب. دون فك  وفراتن
األقوال وال طابات سرم، بم ابة الملتق  التي تجتمع فين معظ   والعنوان رمز، 

بحيث جعل من نفسن لهزا، و  ط  لو فن رونقا وجماال وكليا يضف   ل  الق يد ، ق د 
 وقوو المحلل  ل  استنطاقها وت ويلها  بر تفكيكها وا  اد  تركيبن.

و ا تةو العناوين يادم  ل  ا تةو الق ايد والن وي، وا تةو الن وي 
تةو الدراسة يادم  ل  ا تةو التجربة والتجربة يادم  ل  ا تةو طبيعة الدراسة، وا 

تادم  ل  الو ول  ل  حقيقة مكبوتات الكاتب، والتطلع  ل  نفسيتن، وه ا ما جعل 
العناوين ت تلو وتتفرع حسب الدراسات، فكل من هاتن تتطلب رسما دراسيا يكوو ويمهد 

 ه   المق ود.لدراسة ه ا الم طلل،  فهو المكانة  األول  للولو   ل  باب الف
         )و بما ان ر س الن ي هو  نوانن فمن الض رور  بمكان معرفة سيميايية 

ل  ما ا يرمي و ما هي الن وازع النفسية التي  ل  ضوءها ت  ا تيارها؟  (1)"ه ا العنوان، وا 
 

                                                 

 ويكيبيديا، موسو ة حر . -(1)
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وتفاديا لمفهومن في اللهة نعر  باب الد ول  ل  مفهومن اإل طةحي وال م ُ يَّ 

 .سات الهربية والعربية، ولكل  منها ما قيل فين ل  الدرا
 

 ةنقط، ل طاب العنوان هو من منظور بعض محلل ي ا " يقول" جيرار جنيت"
فهو يم ل داللة الكلمات والجمل والمعاني التي ت تفي وراء   (1)" نطةق كل ت ويل للن ي

بعد ظهور المناه   طلل، وه ا ما  هب  لين األدباء والنقاد والمنظرون وب ا ة مه ا ال
       جراءيا ناجحا ا تبار  م طلحا تب ". حيث  ولت السيمياء تلك األهمية لن ةالن ي

في مقارنة الني األدبي فالعنوان هو مايلفت انتبا  القارال وهو  ال م يتو ل  في الني 
  (2)" ن المعاني الحقية لن وت ويلها بح ا

 أنواع العناويـن:
ل م يم ل اهو العنوان  الرسمي  : و Le Titre principaleالعنوان الحقيقي -

 التعريفية. النس ة الرسمية للني م لن م ل البطاقة
ي تي بعد العنوان الرييسي ويعمل  ل  تكملة  ":  Sous Titreالعنوان الفرعي: "-

 (3)"المعن 

و لك لتواجد بعض العناوين الد ا لية التي تم ل األ ل ، ما ال م يم ل  فحة 
 .و  وال فحة  األ رى  لك العنوان المزيوالهة

 (4)" معرفة كبرى لضبط انسجا  الن ي وفه  ما  مض منن "تقد  لنا        
العنوان هو المحور "ال م يتوالد ويتنام ، ويعيد  نتا  نفسن فهو  ن  حت و 

     الموابهة بم ابة الر س للجسد واألساس ال م يبن   لين" ول ا ي  ع بناا  وتكوينن 
  ل  بعد داللي و آ ر تركيبي. 

                                                 

 9ط، الجزاير، ة المعا ر ( منوورات اإل تةوة بلعل : )تحليل ال طاب ال وفي في ضوء المناه  النقديآمن -(1)
 .932هد، ي  9219   9090

 9000-9111محمد فكرم الجزار ، العنوان وسيموطيقيا اإلت ال األدبي، الهيية الم رية العامة للكتاب ) د . ط ( -(2)
يجاز(،  المركز ال قافي العربي ، الدار البيضاء ،المهرب ،طمحمد مفتاح: دينامية الني -(3) ،  1)تنظير وا 

 .29ي9003
 .22نفسن، ي  -(4)
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 وظائـف العنوان:
وال م يق د بن  ،كالتعالي الن ي، يقا ببعض الظواهر رتباط و ارتبط العنوان ا         

الت ناي،  م تدا ل ني في ني آ ر، و وظيفة العنوان هنا هي التلقية المرجعية 
ق الدراسة الجديد ، في حين نجد المسبقة، والتي انطلق منها موكة  نوان جديدا ليفتل آفا

بعض العناوين هي مستفا  من األ رى القديمة بحيث توكل  حالة  ل  الن ي الجسدم 
 ال م ينطلق منن المعن ، وال م يم ل  جابة  ن التسااالت التي يطرحها الر س الهامض. 
ا موازيا لن مبادمء التكوينية      ومن  ةل ه ا القول "ولما كان العنوان يعد ن  

من  بعاد تنا ية العنوان و مميزاتن التجنيسية، ونظرا لطبيعتن اإلحالية والمرجعية، ف يتض 
ف لو العنوان  ": " ميوال فوكو"استنسا ا واستلهاما  و تةحما  و تجاورا بحيث يقول 

واألسطر األول  والكلمات األ ير ، و لو بنيتن الدا لية ووكلن ال م يضفي  لين نو ا 
 (1)"ةلية والتميز  مة منظومة من اإلحاالت  ل  كتب الن  وي وجمل   رى...من اإلستق
ارتباطن ك ير باإلحاالت و المفارقات والتواكةت،    يم ل بار  الظواهر  و

األسلوبية والجمالية والفنية، وارتباطن بالفضاء من ناحية الزمان والمكان فقد يكون العنوان 
    سما ألسماء الكاينات  و الحيوانات  و لما وابن  لك  زمانا وقد يكون مكانا وقد يكون

نما هي متعدد  وه ا ما سنلحظن في وظايفن  و وظيفة ال تقت ر  ل  حالة واحد ، وا 
 األ رى. 
ظايو العنوان من المباحث المعقد   للن ي الموازم، ل ا اتجن بعض الد ارسين و  و

ة "لجاكبسون" سبية للمقارنة ليفتل باب  ل  تحليلن مت  ين من الوظايو اللهوية التوا لي
بعد  لك واسعا  ما  السيمياييين للبحث في ه   الوظايو  ل  تعينها وا تةو وجهات 

سون رسالة يتبادلها المرسل بفالعنوان  ند جاك "مقاربتها بعد ما ف ل اآ رون فيها 
ة رسالة م بتة والمرسل  لين بحيث يساهمان في التوا ل المعرفي والجمالي وهي بم اب

 ة ددددددبيد  ن وظيف "لما وراء لهوية "ة ددددة الوا فدددة يفككها المستقبل وياولها بلهددددبوفير  لهوي

                                                 

 .10بسا  قطوي، سيمياء العنوان، وزار  ال قافة العربية ، مان ،األردن ، ي  -(1)
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وان العنوان في األدب ال يمكن  ن تكون مرجعية  و  حاليدة فحسب، بل  ن  من واجب العنددد
          المتلقي  ك ر مم ا يظهر، و ن يسكت  ك ر مما ي رح ليعمل  فق  ن ي ف ، 

 :ومن بين هاتن الوظايو نجد  (1)" ل   ستحضار الهايب
هي تلك الوظيفة التي بواسطتها " La fonction dexriptire" :يفة التعتيبيةالوظ/1

فمن الماكد  نن "نتعرو  ل  الني ،حيث توكل وحد  داللية من  ةل ارتباطها بالعنوان 
      ء  ل  اسمك العل  ال يفي بالوظيفة التعتيبية قد يحدث  ن  نوانا لوحد  دون الل جو 

التي تناسبن وبالتالي ال يقو  بعملية "الت بيت" وتحديد العةقة ما بين الطرفين التي يتبعها 
   . ال   ن ها تبق  الوظيفة الت عتيبية والتعريفية اإللزامية والضرورية دايمة الحضور (2)"المرجع

هي تلك الوظيفة التي يقول  "La fanction dexriptive": /الوظيفة الوصفية2
العنوان  ن طريقها وييا، بحيث ت و كل نقد موجن للعنوان،كما يجب المةحظة في دقة 

 .العنوانيارها اإل تيارية للمرسل للمرسل ا ت
 "كريستيفا" و التنا ية  ند  "روبرت وولز"كما توجد  ند   "/الوظيفة اإليحائية 3
ومقابل العنوان نجد من يعطي  "ميوال فوكو"و اإلحاكة كما  ند نيت ، يوج "بارت"و

نما يقي  قطيعة  وظيفة اإلستحالة ويق د بها  ن العنوان ال يحيل  ل  المرجعية معروفة وا 
وهي الوظيفة من بين الوظايو  (3)"مع  حالتن وال يحتفظ سوى بمفهوماتها الرمزية المتحجبة

 السيميايية.األك ر لفتا لةنتبا  من وجهة نظر 
هناك من يربط ه   الوظيفة  " Fonction Seductrice"/ الوظيفة اإلغرائية: 4

   بالت  يرات اإليحايية للعنوان، التي  حيانا بهتة، تضاو للت  يرات الد للية األولية الموت قة 
         الو فية اللهوية الوا فة ه   الت  يرات اإليحايية متعلقة بالطريقة  "من الوظيفة 

 
 

                                                 

 91)   . س ( ي بد القادر  -(1)
 .933)   . س ( ي  بد الحميد بورايو،  -(2)
 .91ي  )  س(،، بسا  قطوي-(3)
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 . (1) "التي يمارس بها العنوان.

 ضافة  ل  وظايو   رى جس دت العنوان ولزمتن ول  تفوقن م ل الوظيفة            
 الد اللية الم احبة و الوظايو المرجعية والوظايو األ رى، كل ها وظايو    ت طابع 

 
 متعة القراء   ةلها قال القارىء التجسيد في الن وي وكلها   رت وزادت جمالية من 

 ال  ن  الوظيفة األك ر تناسبا مع موضو نا، هي الوظيفة اإل رايية و لك لكون العناوين 
سمة  امة في العناوين،  "ال وفية تومل م طلحات متوعبة بالد الالت الباطنية فهي 

    فما دا  المبدع يضع في الحسبان  وق المتلقي  ضافة  ل  متطلبات الكتابة فتنن يميل 
 (2)."   قرب العناوين  ل  نفسية المتلقي ليستميلن  ل  كتابن ل

 التحليـل السيميائي لعنوان"رباعيات الخيام"
ت تلو العناوين من حيث داللتها  ل   د    نماط و نواع و قسا  وم ة نجد العناوين  

وفية، هاتن األ ير  تحمل العديد من الر موز واإلوارات بحيث ي تل و  ات الداللة ال  
 تحليلها  ن باقي التحاليل األ رى.

حيث  "العناوين ال وفية بم ابة مفاتيل للت ويل تعلن وتوحي وتهرم القارمء، و 
    تعانقك  حيانا الد هوة من  اإلطةلة األول   ل  العنوان فتكوو بعد قليل  ن ها دهوة

بدا ية ترنو نحو  التحديد في محل ها من حيث هي ترتكز  ل   سس فنية وجمالية وا 
يقا ا و ور  و  ، وفي  حيان ك ير  ترى  ن  الد هوة كانت  لية مفتعلة فناواإلبتكار: لهة وا 

  (3)"ال تستند  ل   ساس فن ي  و قي  جمالية  و  بدا ية
ن قد يكون بم ابة  جابة  و    العنوان كان  ند ال  وفي هو بم ابة استفسار فن  

ن كان الني  استفسارا  و العنوان است فسارا  فيعني  ن  الني مس لة فلسفية، يمكن وا 
اإلجابة  نها من  ةل الو ول  ل  الحل  والمبته  وه ا ما آل  لين الوعراء ال وفيين 

وفية، والتساال هنا، وطرح األسيلة ال يدل  ل  اإلن  كار.والن وي ال  

                                                 

 933، ي )   . س (  بد الحميد بورايو، -(1)
 .30ص  )  س(،، عبد القادر رحيم-(2)

 .39-30ي  )  س(،، بسا  قطوي -(3)
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 فة نم ا هي تحريض  ل  المركبة في األ هان، ومحاولة منن الو ول  ل  المعر  و

والفيلسوو طبعا ينو ء  ساس فكر   ل  الحركة ال السكون، وألنن ال ي ل  ل  جواب 
مقتنع ألسيلة فترا  حزينا تار ، ومحبطا تار    رى  و  اضبا  حيانا  و تاركا  فكار  الحاير  

 ليد المجهول. 
ر والظاهر  ن   ناوين الكتب ال وفية في  مومها ل  تق  بالوظيفة الت كيرية بقد "

 (1)"ما قامت  ل  اإل واء واإل ار  و ا ة حين ال ترتبط بالني
"بربا يات ال يا "  نوان  وفي يحمل في جوفن  " مر ال يا  الموسو "ديوان و 

    العديد من الدالالت بحيث  ت  في  يهة الجمع للكلمة العربية "ربا ية" والتي توير 
 .  ل  قالب من قوالب الوعر الفارسي 

هي مقطو ة وعرية من  ربعة  بيات تدور حول موضوع معين وتوكل  والربا ية
فكر  تامة وفيها  ما  ن تتفق قافية الوطرين األول وال اني مع الرابع  و تتفق جميع 

 .الوطور األربعة في القافية
حروو  مسة منها   لية والباقيات  انوية  2كلمة الربا يات موتقة من و 

اللة، ه ا بالنسبة لما نست يهن من الد ا ل،  م بواطن واأل داد  ند ال وفية لها د
 .العنوان 

      م ا بالنسبة لم ارجن فهي لفظة  ارجة  ن المعن ، وم طلل بسيط  بار  
 ن مجمو ة من األوعار التي نسجها ال يا  في منوال واحد، بحيث تتعددد  ل  ما يقارب 

( وال م يم ل مرحلة ما بعد الت جلي 2)ق يد  وارتباط ق ايد  جلي  ال يبعد  ن الرق   29
  ."اإللن" م مرحلة النض  وال م كان قوا  رمز  للمحبوب 

ولكل حرو من  حرفها يتسلق وراء  ،  ما من ناحية الداللة فهي تتمف ل وتتركب 
وفية تتوازى وداللة األرقا ، فهي اس   سند  لين لقب  معن ، فداللة الحروو  ند ال  

   ال م يطرح فيها  د  تسااالت منتظرا منها الر د مستنجدا بال مر  احبن وهو ال يا  
 

                                                 

 .929، ي ) .س(آمنة بلعل ، -(1)
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وح في الجسد، ومن المكنون الداللي  التي و فها بالظل الحقيق م ة لظل الر 
الدا لي فهي مق د ومهد اإلستفسارات واإلوكاليات التي يطرحها  احبها للكوو 

و وال  ل  فكر  الحلول  ربا منها ر  والفناء من الدنيا هوالو ول  ل  ما نادت بن اآ
 واإلتحاد.
وهي ما تتقاطع فين الربا يات مع الفكر ال  وفي وظاهر  الفناء في ال ات اإللهية "

ومن  واإلتحاد معها بطبعها فكر  قد برزت بوكل واضل  ند   حاب الحلول من ال وفية
فهو يرى   ند الحة   ه   الفكر  انب قت  ند ال وفية وحد  األديان وقد برزت بوكل بارز

 .(1) " ن  األديان وجهات نظر  ل  حقيقة واحد 

فربا يات ال يا  هي العنوان الحقيقي الل م يحمل مةيين ال كريات وال يقو  ند 
حدود الس اجة والبراء ، بل يترك المجال فسيحا إلمتدادات المعاني المتنكر ، لتقفي آ ار 

هو وراء واجهات المحة ت الزجاجية التي ل  يد لها مجاالت الن ي، األك ر   راًءا لما 
      للداللة  ل  اإللن المطلق يتربع ر من قبل ال قارىء وال مالو و ير  لك "فرمز ال م

 ل   رش العنوان و    منن وساد  نا   ليها و ل ق اسمن هناك  م في "الربا يات" 
وتهمي   رى والتي  ب رت بلهة  وتتجل  جمالية ه ا العنوان في رمزيتن التي تكوو تار "

 (2)"سلسلة ونه    ب تستسيهن   ن الس امع، تعبيرا جمية  ن معاني دقيقة و ميقة

  نوان ق ايد  والتي وسمها "بالربا يات" قد تركبت ه   الفكر   ند  في مجمل و
مز في قا دا به ا العنوان الحل  والمبته  ال م كان يريد  ويق د ، وهو البلوغ  ل  الل ن ر 

وهو ما يرمز  ل  القدسية والتي تعني االلن المطلق ال م يقدسن ويسمو  "2"مدلول الرق  
بن البور فوضع  يهة المعن  الدا لي في الني كةفتة تلفت انتبا  القارىء  ل  لوحتن 

 ال ارجية، المتم لة في العنوان.
دراكنا بمجرد قراء  الربا ية، وهي م طلل العنوان األول يهوي بنا فه و منا وا 

   فقد نسب  "ال يا " ل  ما يت يلن مضمون ه   القضايد وما نريد  ن نستلهمن،  ما لقب 
                                                 

الملتق  الدولي السابع، السيمياء والني األدبي حةسة  مارد تحليل سميايي لق يد  ربا يات آ ر الليل، محاضرات -(1)
، كلية اآداب والعلو  اإلنسانية واإلجتما ية، قس  الىداب واللهة العربية، جامعة محمد  يضر 9003نوفمبر  91-91

 .92بسكر ، ي 
 .100، ي 9001، دموق، سوريا، 9هيفرو محمد  لي ديريكي، جمالية الرمز ال وفي، دار التنوين، ط  -(2)
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 ل  العنوان للداللة  ل   ن  احب الفكر  والق ة هو نفسن ال م وضع اسمن 
ونسب  ل  العنوان حت  ت بل الربا ية مكنا  بتسمن، وه ا نوع من الطراز القدي  ال م 

في كتابن ال طيية  " " بد اهلل اله امي"ق ايد  و  مالن بتسمن نجد  يلج   ل  تسمية
في الق ايد ما هو  ال بد ة حدي ة     بها وعراءنا  "والتكفير يعرو العنوان  ل   نن 

     و لوعراء الهرب والرومانسيين منه   ا ة وقد مض  العرو الوعرم  ندنا  محاكا 
يد  ناوين ومن القادر  ن تحدد هوية الق يد  و تزيد دون ن يقلد الق ا قرنا  92لد 

 .(1)"بعنوان

 حيث تم ل األ مال مجرد  اد   مرت لتادم وظيفتها وما  ل  القارال 
ومن المةحظ  ن مركز  قل الربا ية تركيبها البسيط من  -  ال  ن يحللها و يستو بها

 "2"بة لها تسبق الرق     نجد  ن الحروو ال ة ة المرك "2" ة ة حروو الدالة  ل  الرق  
والتي تعد  لث الليل األ ير وهي مرحلة التجلي التي يتضرع فيها اإلنسان طالبا النجد  

 و بجمع هاتن األ داد نست لي. "2"من ربن متوسة لن و ال م تجسد في الرق  
 1+2=2المعادلة األتية:   

 الرق   ة ة هوداللة  ل   لث الليل األ ير. -
عة          داللة  ل  المحبوب وهو اهلل بحيث نجد لفظة اهلل مكونة من  رب 2الرق   -

  ربعة حروو.
 ند  2وهي ربا ية والتي جمعها ربا يات و الرق  "الرق  سبعة هو مجموع الق ايد  -

ال وفيةلن داللة م ل باقي األرقا  األ رى بحيث  ت    " دونيس رمزا  وفيا في العديد 
 من ن و ن الوعرية.

     يعنون في ديوان   اني مهيار الدموقي بد األيا  البنيوية و الداللة فيها  حيث
هي داللة تنا ية حيث تمنل داللتها الرمزية العددية في القر ن الكري  وفي ال قافة الويعية 

 . (2)""سبعة  بحر" سبعة سماوات" سبعة  يا 

                                                 

، بيروت، 3 بد اهلل القدامي، ال طيية و التفكير من البنيوية  ل  التورحة، نظرية و تطبيق المركز ال قافي العربي، ط-(1)
 .912،ي 309003لبنان، ط 

 .929-929الت ويل و طاب الرمز )قراء  في ال طاب الوعر ال وفي العربي المعا ر( ي  -محمد كعوان-(2)
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  األلو و الزام و الةهي   ل  المرتبة السبعية والتي  وار ال وفية وقد      

 .بوسةوطبع ه   المرتبة الحرار  و الي
رتبط ه ا اإلس   و العدد بد العنوان ليدل  ل   دد الطبقات التي تعلو اوقد      

بين اإلنسان المتضرع و اإللن فهي مرتبة  ليا يت ت  لها المتضرع  ن طريق بلوغ 
الو ول  ل  ما يريد، فهاتن و الدرجات األ رى والتي من  ةلها يستطيع  المراحل

هي مكونات  ات مدلوالت رمزية. ند ال وفية،  ال  نها ت تلو  .2-1-2األ داد ال ة ة 
في بعض األحيان من ناحية المدلوالت  ند بعض الوعراء، حسب تنوع الق يد  و تعدد 

 مدلولها.

 

       الربا يات جمع اس  يقابل  س   ل  كني و ال يا  هو لقب "لعمر" وقد  و
، وهر  " مر" سبوتق لن ه ا اإلس  فنا لك ل -وتهر ب نع ال يا   ن اكاكان لوالد ، فقد 

     لوالد  "ال يا " وهي  نع ال يا  و ربطها بوهرتن، والتي تجسدت تحت كتابن نافور 
        لت مجعلت منن وعرا قاي  ب اتن، بحيث ربط مدلول "ال يا " والتي ت  الوعر من

 ل يمة.من م طلل ا
وهي التي تتضاه  في  لك الهطاء  ات اللوني الم تار تتمحور  ل  فراش 
التراب قايمة  ل    مد   وبية  و حديدية، وقد ا طبهت ه   الفكر  من الوعراء الكبار 
الل ين رسموا رسومات و لوحات  برت  ن مكبوتاته  الجوفية و التي كانت قد  وفت 

ت ظل السكر في الع ور الجاهلية حيث كانت  ليله  وبردت له  نار الحرقة تح
 ."ال يا "، هي م واه  التي يلج ون  ليها

حت  تواركه  مسالك البور  (1) " قد كانوا يضربون فوقها راية تعلن  نه و  "
تجسيدا تحت لواء  ،. فمدلول العنوان مركب من رمزانالم تلفة وفي رحيق كاوس المحبة
        ت    الوا ر ليعبر الهي، فهي ليست  ال ورابا معنويا ال مر الموازم لمضووع السكر اإل

  ن مدى حبن وفناء  في اإللن المطلق و سحب  سمن لوضوح الداللة  ل  لهز وعر  
 

                                                 

- 9291،  9ماسسة بونة للبحوث والدراسات ، طل وفي في الوعر العربي المعا ر، د. سعيد بوسقطة، الرمز ا-(1)
 .999ي  9001
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وال انية والتي  ينت ب "ال يا " هي مكملة ل ول  وهي الربا يات فمدلول "ال يا " 

  اء رموز  منها. ستقاقة   مر في رس  لوحات  وعار  و  موطن نبوغ 

 

 الفاتحة النصية:
 / مفهومها:1

وفاتحددة مفتاحددن، وفتاحددا حاكمددن  "...."فاتحددة الودديئ  ولددن )  ن:  "بددن منظددور"ايددرى  
ال تفدداتحو  هددل القدددر، ال تحدداكموه ، وقيددل ال تبددداوه  بالمجادلددة و المندداظر  وتفدداتل  "...."

 .(1) " الرجةن،    تفاتحا كة بينهما، وت افتا دون الناس
الفاتحة الن ية هدي ندي مك دو، مندن تتوالدد وتتناسدل بقيدة األبيدات الةحقدة التدي  و

تعد بنات وحفيدات للفاتحة الن ية، ولد لك نجدد تلدك األبيدات المتولدد   نهدا معطوفدة  ليهدا 
 و الوحددد  األولدد  مددن الق دديد  حيددث يطددرح  "بحددروو العطددو، فهددي تتندداول البيددت األول: 

     مدددن األسددديلة التدددي تبحدددث  دددن جدددواب  و  كريدددات تتهنددد   لددد  النددد م فيهدددا الودددا ر  ديددددا 
 و الحنددين  و الوددوق المحمددل بالو ددل  و العتدداب الددنفس الموددفر بكددل الدددالالت و الرمددوز 
المعرقلة، التي تبحث  ن مفاتيل لتفجيدر هد   المعداني الن دية وسدط متاهدات  ات الودا ر 

 .(2) "هايب...ورايتن للعال ، بعيون المتفه  الحاضر و ال
     الفاتحددددة  الن ددددية هددددي المركددددز و النددددوا  الدددد م تنفجددددر منددددن بقيددددة  بيددددات الددددني و

لكونهددا منطقددة  "سددتراتيجيا حاسددما، اوهددي  ول مددا يقددرع األسددماع، بحيددث تلعددب الفاتحددة دورا 
      (3) "نفتددددا   لدددد  الددددني الهايددددب، كمددددا  نهددددا تحقددددق الكددددون الت ييلددددي، وتقددددو  بفددددتل الددددني.ا

        ي، بمجرد قراءتهاي تقو  بالتعري   ل  باب الد ول و الولو   ل  معن  النفهي الت
 
 

                                                 

 .12013، ي 9112، بيروت، 9 بن منظور: لسان العرب، م  دار  ادر للطبا ة و النور، ط -(1)
  اتن، مجلة دراسات محمد  افاقي رضا  امر، المنه  السيميايي  لية االمقاربة، ال طاب الوعرم الحديث و  وكالي -(2)

 .21ي  9090، 9في اللهة العربية و  دابها، ف يلة محكمة العدد
، 9، سيميايية ال طاب الوعرم )في ديوان مقا  البوح( للوا ر  بد العوي  ال  الكتب الحديث،طشوادية وقرو  -(3)

 .29، 9090هد  9219األردن، 
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تسددهل  مليددة القددراء  و الفهدد  البسدديط  نددد القددارال، فهددي مفتدداح مددن  و التطلددع  ليهددا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      المفاتيل التي تكوو  ن  بايا الني، و تيسر و تمهد الطريق  ل  الني.                                        
 الخاتمة النصية: 

 مفهومها:
 "..."، طبعدن فهدو م تدو   دت ،  تمدن، ي تمدن،  تمدا، و تامدا "جاء في باب ال دت : 

 تتمدددت الوددديئ ا دددر ، و آو الجمدددع  دددوات  و دددواتي ، ف دددات  كدددل وددديئ و  اتمتدددن  اقبتدددن و 
 (1)"نتفتتحانقيض 
التي  بدر بهدا فدي مدلولدن وهدي  ةمدة ،ست ة ات الني اال اتمة هي مجموع  و

لودعرم بحث ه   األ ير  في  اتمة الني ان "تتضمن النتاي  التي الح  ليها الني بحيث 
و تبحدث  دن م در  مدن هد ا ، لتقترح  يجابات وافية لما طرحن الوا ر من حيدر  و  سديلة 

الد م يتجدرع مرارتدن الودا ر فدي كدل  كدرى، ومدن م يلدن الودعرم المتد ز   (2)"الم زق النفسدي
بمرار  الووق و الحنين و الجفداء الد م يعيودن فدي وسدط تترمدز فيدن كدل المودا ر اإلنسدانية 

ين  لدة و زحافدات يتع در فيهدا وسدط اإل فاقدات العاطفيدة التدي تبحدث  ندن لت بل كل معان
 ليهدددا سدددلفا بدددين ليدددات متفدددق آالسددديمياء، و تهطيهدددا تفسددديراتها وقراءتهدددا وفدددق منهجيدددة  لددد  

 المتلقي و النافر.
    ال اتمدددة تلدددك األجوبدددة التدددي ربدددط بهدددا الدددني مدددن  دددةل التسدددااالت التدددي طرحهدددا و 

      ا بعددض اإلطمينددان لمددا  فادتددن، فهددي مددن حيددث المل ددي،   ت ددارفددي فاتحتددن،    ت ددر فيندد
        و تفسددددير، حيددددث تحمددددل نفددددس المعندددد  الدددد م يتبندددد  الق دددديد ،    تضددددفي بجمالهددددا رونقددددا 

 و  يقا ا جمية  ا ة   ا كانت ملتحمة األجزاء هي و الفاتحة الن ية.
الدبعض، وال يمكدن اإلسدتهناء  بحيث ياديان نفس الوظيفة، وهما مرتبطدان ببعظهمدا        
  نهما.
 
 

                                                 

 .999-999، ي 9112،  9طو النور، بيروت ، دار  ادر للطبا ة 9منظور، لسان العرب، م   ابن -(1)
 .21ي  ، )   . س ( محمد  افاقي رضا  امر -(2)
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 ا:ـوظائفه
لدني  ا دة لتحض  الفواتل الن ية  ديد من الوظايو، كونها  ول  تبة تو دلنا 

      منها الوظيفة اإل راقية، و التي تتم ل في جلب  هتما  القارال و الوظيفة اإل بارية، 
و يمكدن  الدراميدة،ة  م ما تقدو  مدن   درا  للت يدل، كمدا تددفع سدير الحكايدة بالوظيفد

  ح ااها فيمايلي:
 /الوظيفة اإلنتاجية، التأثيرية:1

نتبددا  اندد  بهددا تلددك الوظيفددة المدد  ر  بوددعريتها للقددارال، بحيددث تتمتددع بوسددايل ت يددر عت
 تبددد  الفاتحددة ب سددلوب مددن األسدداليب اإلنوددايية "القددارال و تجعلددن متيقظددا طيلددة القددراء ، كدد ن 

 و  ير . (1)"كاإلستفها 
 لوظيفة التناسبية:/ ا2

    وهي الوظيفة التي تتناسب فيها المقدمة الوعرية  م الفاتحة الن دية مدع ال اتمدة
ربا يددات "فددي ق دديد    تكددون البدايددة نفسددها النهايددة، و النهايددة نفسددها البدايددة وهدد ا مددا نجددد

 و التي يحمل مدلول فاتحتها نفس مدلول  اتمتها. "ال يا 
 / الوظيفة التعاضدية: 3

الفاتحدة و ال اتمدة بحيدث ترتبطدان ببعضدهما  "هي الوظيفة التي تتمتع بها كل من و 
البعض بعةقة  ضوية تعاضدية تد يمية، ك ن تحمل الفاتحدة بعدض مةمدل ال اتمدة التدي 
قبلها و لكن ب ديا ة   درى لكدي يدربط القدارال مدا قبدل بمدا بعدد وهدي تودبن فدي الودعر بيدت 

 .(2)" حسن الت لي
 تنميطية:/ الوظيفة ال4

ويق د بهدا المباودر ، حيدث تركدز  لد  نقطدة  نطةقتهدا وهد ا مدا يحقدق لهدا اإلنتقدال 
 لدد  قضدداء لهددوم جديددد وقددد تسددتعمل وسددايل التبريددر باإلحالددة  لدد  وسددايل ضددمان  ا ددة 

 بالفاتحة الن ية. 
 
 

                                                 

 . 22ي  )  س(،، وادية وقروش -(1)
 .23نفسن ي   -(2)
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 / الوظيفة اإلغرائية:5
، فهددو سددبب التدد  ر و لفددت تتمتددع الوظيفددة اإل راييددة بحسددن الجمددال البليددغ الدد م يراودهددا    

  نتبا  القارال  ليها، تقو   ل  اإل راء و  سر القارال بحيث يندفع بفارغ الووق و اللهفة 
 ل  موا دلة قراءتهدا، وهد ا مدا يجعدل القدارال يقدو  بحدل  لهازهدا و ودفراتها و تبسديطها، ممدا 

 ية.تحملن من  ن ر التوويق، لتبق  المتعة الجمالية تعترى القارال  ل  النها
 / الوظيفة اإلخبارية:6

والد م يعتبدر المميدز الد م يتجدول فيدن القدارال ، ه   الوظيفدة  لد  بنداء ال يدال  تقو 
 وهي تعتمد  ل  المضمون و التكوين.

 / الوظيفة الدرامية:7
هي التي تقو  بالولو   ل  الحدث مباور  دون مقددمات تعتمدد  لد  طدرح الموضدوع 

حب اإل تيددددار، كمددددا يسدددداه  فددددي هدددد ا النددددوع  ن ددددر دون تمهيددددد، بحيددددث يعددددد المبدددددع  ددددا
 التوويق ال م يضفي الحماسة في الموا لة و اإلستمرار.

كمددا نجددد  ن هدد   الفددواتل تعتمددد  لدد  اللهددز دون حددل و  لدد  اإلستفسددار و السدداال 
 دون اإلجابة،  ال  ن حلها يكون في األ ر .

 ن الفددواتل و ال ددوات   "نسددتنت  فددي األ يددر ومددن  ددةل المسددحة العربيددة و الهربيددة 
     تددددادم دور المنبهددددات لدددد هن القددددارال، فددددت ا كانددددت الفاتحددددة هددددي  ول جملددددة تقدددد و بددددالمتلقي 
فدي  بايدا الدني فددتن ال اتمدة هدي مدا يبقدد  فدي  هندن  نددما ينف ددل  دن الدني، وهدي  مددا 
 ن توسدددع فدددي  فدددق توقعدددن  و  ن ت رقدددن و  مدددا  ن ت يدددب  ملدددن ألنهدددا لددد  تدددرق  لددد  مسدددتوى 

 (1"يلالت ي
 :شعرية الفاتحة النصية "رباعيات الخيام"

 سمعت  وتا هاتفا في السحر            نادى من  لحان:  فا  البور
 هيوا  م  و ك س الطل                   قبل  ن يفع  ك س العمر، كو القدر

    
 

                                                 

 .21، ي ) .س(وادية وقروش، -(1)
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         و مقدمددة، للولددو   لدد  بدداب المعندد ن ددية ان مددن الق دديد  يوددكةن فاتحددة تددهدد ان البي 

 ال م تتضمنن بقية  بيات الني، والفه  اليسير، جسد فيها الوا ر  وتن في وكل ضدمير
 المتكل  ليبرز المعن .

 
         م المددددامنين، موقظددددا  يدددداه  للعبدددداد     ا ب ددددوت  فددددي يندددداديبينمددددا الوددددا ر ندددداو 

    ا ر هنددا فالودد اهلل فدديه ، و ال ددة ، لدديم   ددحفه  باإليمددان قبددل فددوات األوان وتنفيدد  قدددر
قد وظو األسلوب اإلنساني ليددل  لد  الن دل و اإلروداد، فالداللدة التدي تدوحي  ليهدا هاتدن 
        الفاتحددددة هددددي الددددد ول فددددي طا ددددة اهلل و  لددددك بدددددءا بال ددددة  وقددددت الفجددددر،  ددددوض النددددو 

 و الهفلة، و األ مال الموينة في  اك الوقت. 
نتبددا  كددل مددن قددا  اطا ت  ن تلفددت سددتاراء، ا ددهاتددن المقدمددة ال ددوفية بمددا فيهددا مددن 

    فدددي القدددراء ، لي دددل  بدراسدددتها حيدددث ينتابدددن تددد  ير بليدددغ نحدددو   لددد  اإلسدددتمرار، و الموا دددلة
     يكددون  لددك  فددي األ يددر  لدد  اإلجابددة و المق ددد الدد م لدد  يكملددن الوددا ر فددي البدايددة، ولددن

 لي فددي األبيددات  ال مددن  ددةل دراسددة المعندد  األ يددر. وهددي ال اتمددة الن ددية، والتددي تددت
 األ ير .

 :شعرية الخاتمة النصية
 في نهاية ق يدتن: " مر ال يا "يقول  -
 يا ال  األسرار  ل  اليقين        ياكاوو الضر  ن البايسين -
 (1)يا قابل األ  ار فينا  لد         ضلك ف قبل تو  التايبيددن  

حيددث نجددد  يعظدد  ربددن يجسددد الوددا ر فددي هدد ين البيتددين  ددور  التضددرع و اإل دد ار، 
 دددددال  األسدددددرار، ومزيدددددل األ ى  دددددن الفقدددددراء و المحتددددداجين، وقابدددددل األ ددددد ار  دددددن التدددددايبين 

  فر لنا.ال  رحمتك ف قبل توبتنا و فيناجين،  ننا رجعنا  
الوددا ر يندداجي ربددن ويتدد ل  يطلددب منددن ال ددفل ليعفددو  نددن، وهدد   داللددة  لدد  وددد  و 
    يددرى  ددورتن فددي  ددور  األ ددرين ويددد و لنفسدددن إللددن و لدد  ندمددن لمددا   نددب، فهددو اتعلقددن ب

 كما يد و لهير ، ألنن كان محل التجربة التي  اوها، فقد  سقطها  ل  األ رين، لقد كان 
                                                 

 .29 حمد رامي، ربا يات ال يا . ي   -(1)
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      في حالة ضياع ووتات ال يعرو ما يفعدل، فهدو ينداجي اهلل  دز وجدل ويتضدرع  ليدن 

تدددو  ن الكدددري  وفيهدددا آلقدددر تقتدددرب لهتهدددا ك يدددرا مدددن لهدددة ا، فدددي ودددكل تراتيدددل و  د يدددة و وراد 
 المةمل البة ية في التعبير.

هدي تجربدة  نسدانية  دادقة،  ،والمةحظ ان التجربة التدي  اودها  و يعيودها الودا ر
حيث نجد  يوعر بضدعو اإلنسدان فدي هد ا العدال  متعمدق فدي همدو  القلدب اإلنسداني دا يدا 

 ب ا ة الموت،فقد  هب الوا ر ال  الحيا  و آ ل  اإلندما  في الحيا  حت  ينس  اإلنسان 
     ب اتمدددة نهايدددة الق ددديد  التدددي كاندددت تضدددر ا ومناجدددا  وتوسدددة  لددد  بدايدددة فاتحدددة الق ددديد ، 
      مدددن الدددربط بينهمددددا، ففدددي األولددد  د دددداء، وت مدددل، بحيددددث يدددد و النددداس وقددددت الندددو  والهفلددددة 

  .في بزوغ الفجر  ل  ال ة 
بددد ت بدداألمر ل دمدددة اهلل ، سددتمرارية اي  سددطر هدد المقدمددةوفددي األ يددر نسددتنت   ن        

 تددت  بالددد اء للهفددران و التوبددة. والجددزاء الدد م  ح ددا  اهلل الت ددل  لدد  نهايددة العمددل والدد م 
لعباد  مما يدل  ل   ن هد ا لدربط هدو داللدة الموضدوع الواحدد والفكدر  الواحدد  التدي جسددها 

، التجلددي "التوبددة والهفددران"اإللددن الوددا ر فددي ق دديدتن وهددي فكددر  الت مددل و الوجددود فددي  لددق 
 والد اء وقت الليل و  طراو النهار.

ة ال  ددددددرو  منهدددددا، وقددددددد وظددددددو بعددددددض هددددددالوددددددا ر تايهدددددا فددددددي متا ن يبدددددددو وممدددددا 
 الم طلحات الدالة  ل   لك ليدل بها  ل   دق  اطفة و تجربتن التي  اوها. 

  



  الثانـــــيالفصــــل 

 سیمیاء التشاكل و الرمز و االیقاع

  كلاتشــاء الــ/ سیمی1
 مفھوم التشاكل  -
 مفھوم التباین  -
 أنواعھ -

 وظیفتھ -
 عریة التشاكل ش -

  ــرمزاء الــ/ سیمی2
 مفھوم الرمز -
 أنواعــھ -

 وظیفتھ -
 شعریة الرمز -

  اإلیقاعاء ــ/ سیمی3
 الموسیقى الخارجیة  -أ/     

 الــوزن -
 القافیـــة -
 الـــروي -

 الموسیقى الداخلیة  -ب/     

 التكـــرار -
 مفھومھ -
 أنواعھ -
 شعریة التكرار -
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 :لـــــالتشاكأوال :  
 مفهومــه:
و ألّول مرة كمصدر غربي نهلته يتداول مصطلح التشاكل في الحقول العربية التي  

     وثيقا، ألنه قائم  او لذلك نجد ارتباطه بمجال السيمياء ارتباط، ليدل على العالمة 
-ليان غريماساقتبسها جو  على مبدأ الّنص " بحيث يمثل هذا المصطلح فرعية سيميائية،

من علوم الفيزياء و الكيمياء، و قد جاء بهذه الكلمة عن داللتها اإلغريقية  6611عام 
": المكان egal" "topos: يساوي "Isos"األولى:" المكان المتساوي أو الّتساوي في المكان 

 .Endroit-Lien" (1)"أو الموضع 

جرائيا لحّل اكونه مفهوما  عن طريق التحليل الّداللي، يالّسردبالمجال ارتبط فقد 
نسجام في الخطاب، و يرتكز على التحليل بالمقومات ،"حيث يحّدد الّنص إلاشكال ا

التشاكل بصفة استمرارية لقاعدة مقومات سياقية، مفادها هذا التحديد أّن التشاكل يتحقق 
لمجموعة من المقومات السياقية التي تنتمي لنفس  ،على مستوى الخطاب بالتوارد

 .(2) ""يتها قاعدة من المقومات مقومات السياقية المكونة في كلال
بمعنى أن العنصر الذي يتوقف عليه تحديد التشاكل هو تراكم المقومات السياقية "

 . (3)دالليا "تكون متساوية التي يمكن أن تختلف بشرط أن 
بدأ الداللية التي تقوم على مركز على المضمون من حيث األنساق و المالحظ أنه 

  (4)اإلستعارة "فهي الركن األساسي التي تفرضه طبيعة اللغة"
 

                                                 

، الجزائر العاصمة، 6يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح )في خطاب النقدي العربي الجديد( منشورات اإلختالف،ط -(1)
 .913م ص 9116-هـ6341الجزائر، 

وزيع، الداللة شركة النشر و الت -التركيب -عبد المجيد نوسي، التحليل السيميائي للخطاب الروائي، التيات الخطابية-(2)
 .63م ص9119هـ 6394، 6الدار البيضاء، المغرب، ط

عالم الكتب الحديث،  الغنيشادية شقروش، سيميائية الخطاب الشعري، )في ديوان مقام البوح( للشاعر عبد اهلل -(3)
 . 693ص  9161هـ  6346، 6األردن، ط

ائي مستوياتي لقصيدة شناشيل ابنه الحلبي ، عبد المالك مرتاض ) التحليل السيميائي للخطاب الشعري ( تحليل إجر   -(4)
 . 96، ص  9115منشورات إتحاد الكتاب العرب ، دمشق 
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و هو مساٍو لمصطلح ،هو الذي يقوم على المقالة و البالغة ،تشاكل اإلستعارة و 

 كان قد اصطنعه اصطناعا  " "عمر ابن مسعود"العدول في البالغة على الرغم من أّن 
 

  "و لكن استخدمه في مجال علم الفلك ،سانيةواعايا إال أّنه لم يستعمله في تقرير رسائل ل
مية يأن يتحّدد التشاكل كاستمرارية لقاعدة كالسيمكن  ": يلمسلف إضافة إلى ما حّدده ، (1)

تسمح بتغيرات لوحدات التمظهر بفضل انفتاح اإلبداالت التي هي المقوالت ،متزامنة 
 (2) ."بالعكسالكالسيمية، و الّتي بدل أن تهدم الّتشاكل ال تقوم إاّل 

وحدة  ي إلىؤدمما ي، يمثل تلك المعاني الّلغوية المتواجدة في بنية الّنص  التشاكلو  
م من خالل ربط أجزائه و تالحمها أي أّنه "مجموعة متراكمة من المقوالت الفهم المنسج
 (3)المعنوية".
و فيما  ،وتيقوم على التركيب و النحو و المعنى و اإليقاع و الص لمالحظ أنهوا        

بحيث اقترح  "التوارد الحشوي، و اإلنسجام"" اسشابه ذلك من الدالالت، يعّرفه "كريم
و يجد هذا المفهوم ، رد عامة ضمن سيميو طبقا السّ  سمفهوم الّتشاكل من طرف غريما

 قبل توظيفه داخل هذا الحقل في مجال الفيزياء، حيث يشير إلى مدلولين هما:جذوره 
 الّتشابه.مدلول الوحدة و  -6
 (4) مدلول اإلنتماء إلى حقل أو مجال أو مكان. -9

ينطلق من النظر إلى العناصر اللغوية غريماس يرى مفهوم الّتشاكل ويبدو أن 
   يتوجه مباشرة إلى المضمون الذي تحويه هذه المّركبات، لكن العرب  ،المتنافرة 
 

                                                 

عبد الملك مرتاض )التحليل السيميائي للخطاب الشعري ( تحليل إجرائي مستوياتي لقصيدة شناشيل ابنه الحلبي،منشورات إتحاد -(1)
 .96ص 9115الكتاب العرب، دمشق

ل إلى السيميائية السردية والخطابية،ت، جمال حضري، الدار العربية للعلوم ناشرون، جوزيف كورتيس، مدخ -(2)
 .16م ص  9112هـ،6391الجزائر العاصمة،  -6ط-منشورات اإلختالف

د.سالم كاظم األوسي، النظرية السيميائية مقوالتها و أفاقها التطبيقية، مجلة األقدسية للعلوم اإلنسانية، كلية األداب،  -(3)
 .11م ص463/9115مجلد الثامن، العددان ال
 . 64المرجع نفسه:جوزيف كورتيس، مدخل إلى السيميائية السردية و الخطابية ص  -(4)
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ني التطابق التام في " التشاكل يع أوكانوا يرون أّن المشاكلة  "الجرجاني"قبل 

  .(1)و النوع"   الجنس
     اإلستعارةنوع من أنواع و بخاصة ما جاء به أصحاب عمود الشعر، فالتشاكل 

 و التشبيه...
 

    سهامات لوحدات لسانية اعلى أنه جملة من  "DELAS"ويعرفه "دوالص" 
 (2)غير ظاهرة بالتناقض مع تنوع لوحدات لسانية أخرى ظاهرة"

هب "جميل حمداوي" في تعريف التشاكل على أنه " مجموعة من السمات السياقية كما يذ 
السيمات المتكررة و المترددة بشكل متواتر داخل الخطاب أو الرفض، فهو الذي كأو ال
 (3)سجام النص، و يزيل عنه الغموض"انيحقق 

       نجد أنه يقصد بالتشاكل هنا هو التكرار لوحدات داللية  ،من خالل قوله و
 لداللة و المتداخل و المتقابل.الحامل باو معنوية وتيماتيكية، فهو 

       " في كتاب محمد مفتاح" تحليل الخطاب الشعري" الذي أسهم ستيكما يذهب "را       
محاوال التوسيع فيه حيث يرى أنه "كل تكرار لوحدة لغوية مهما كانت"  ،في مفهوم التشاكل

(4) 
 تبطر مو  ،المعروفة بالتوازي و التساوي ،قديما يرتبط بالمعادلة ألن التشاكل        

الجانب النحوي و التركيبي بالظواهر األخرى من خالل سياقاته بالتكرار الذي يشمل 
 الداخلية.

 
 

                                                 

 .625شادية شقرون، سيميائية خطاب الشعري، )في ديوان مقام البوح( للشاعر عبد اهلل العش، ص  -(1)
 .96(تحليل إجرائي مستوياتي لقصيدة شناشيل ابنه الحلبي، ص عبد الملك مرتاض )التحليل السيميائي للخطاب الشعري-(2)
، 6جميل حمداوي، اإلتجاهات السيميوطيقية )التيارات و المدارس السيميوطيقية في الثقافة الغربية( مكتبة المثقف، ط-(3)

 .61ص 9165
، ص 9115، 3ي، المغرب، محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، )إستراتيجية التناص(، المركز الثقافي العرب -(4)

95. 
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 ن: ــــــ/ التباي2

يرتبط مصطلح التباين بالتشاكل الذي يعد نقيضه ومرادفه في نفس الوقت، فالتباين 
 ختلف الكثيرون اوحيد للتشاكل و الذي بواسطته و يفهم المعنى الكامل، فقد هو التابع ال

     إال أن هناك من يرده إلى اإلختالف ،في تحديد مفهومه كمصطلح جامع واحد
 من يرده إلى الظواهر األخرى كالمقابلة... الخ ذلك هناك و ،و التضاد و الترادف 

مجموعة وحدات لغوية لها توزيع  بأنه "التباين بصفة التنوع اللغوي يعرف و 
 .(1)"جتماعي واحدا

حيث يعمل على جعل المعنى واحدا يقول ، ويعرف كذلك بصفته مرادف للكلمات 
المفردة الدالة على معنى واحد بإعتبار واحد، وقد المفردات توالي  ": " الفخر الرازي"
كالسيف  نبار عن المتباينينفليسا مترادفين وبوحدة اإلعت ،حترز باألفراد عن اإلسم و الحدا

و األخر على  الصارم فإنهما دالن على شيئ واحد لكن بإعتبارين، أحدهما على الذاتو 
 .(2) "الصفة

التي تواجد فيها عديد من التباينات ،  "عمر الخيام"مطابقا لما وجدناه في قصيدة 
م التباين بمفهوم مفهو يربط  "عبد الملك مرتاض"، ومن المالحظ أن و اإلختالفات 

فهو مصطلح قديم من المصطلحات المناطقة الذين يقيمونه  ،"difference"اإلختالف 
كما يشترطون في تركيب التباين  "الغيرية مقابل الهوية  على مثال بينهم شهير وهو أن

 .  (3) " وجود ثالث ما يحدد العالقة بين الموضوع و المحمول أو المسند و المسند إليه
ن ناحية التضاد فهو يدخل في باب األلفاظ المشتركة التي تدل على أكثر أما م
   نتقاءا حو يتخصص بداللته على معنيين متضادين أو متعاكسين، و الراج "من معنى، 

  أن يكون هذا المعنيان حاصلين في أصل الوضع، و إنما أحدهما موضوعا أصال 
 

                                                 

، عمان األردن، 6وليد العناتي، التباين و أثره في تشكيل النظرية اللغوية العربية، دار جرير للنشر و التوزيع، ط-(1)
 .926م، ص 9116-ه6341

 .932، ص نفسه -(2)
 .96، ص)م س(عبد الملك مرتاض -(3)
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و الثاني  ،لواحدة معنيان متضادانو الثاني حادث طارئ إذ ال يستقيم للكلمة ا 

 .(1)"حادث طارئ، إذ ال يستقيم للكلمة الواحدة معنيان متضادان أصال
أن التباين هو وجود لفضين وعالقة  ، "سغريما"إلى جانب ذلك ما نجده عند 

 (2) "وشيئ أخر يباين بينهما ،شئ يربطهما والبد أن يكون بين هذين اللفظين معا "بينهما، 
أحد المكونات األساسية  "في تعريفه للتباين فيقول:  "محمد مفتاح"ذهب في حين ي

    وقد يكون واضحا كل الوضوح  ،وقد يكون مختفيا ،لكل ظاهرة إنسانية، ومنها اللغوية
 .(3)"ال يخلو منه أي وجود إنساني

دراك العالقة الداللية، اهو مفهوم سيميائي يقوم على ،التباين من المنظور العام  و
 بين الموضوع و المحمول بحيث يمكن أن يقع القارئ في خديعة األلفاظ.  

 أنواع التشاكل:
 تتعدد أنواع التشاكل من حيث المعنى، و التعبير و اإليقاع و التركيب و النحو 

رتئ كل واحد منهم إلى رأي إختالف وجهات النظر بين النقاد، حيث اوهذا ما أدى إلى 
 ن خالل تنوع و تعدد هذه األنواع.معين، وهذا ما سنالحظه م

 / تشاكل التعبير:1
    بهذا النوع من التشاكل بإعتباره الركيزة األولى، التي ركز  "محمد مفتاح"هتم ا  

محمد "يوضح هذا القول بإعتباره  "ستيرا"من خاللها على اللفظ بدل المعنى، لذلك نجد 
        الشعر تعبير " قولته األتية:نطلق من الشكل، وقد جسد هذا الكالم في ما" مفتاح 

      و مضمون ولربما كان التعبير فيه أهم من المضمون، وخصوصا العنصر الصوتي 
  (4) "و التوزيات التركيبية منه.. و التعادالت 

ويقصد به التشاكل القائم على النحو و التركيب شرط وجود التكرار، الذي يجعل   
  متعلق باإليقاع من حيث الروي الواحد المتكرر، إضافة  منه ما يدل على التباين، فهو
                                                 

 .921ص عبد الملك مرتاض، )م.س(، -(1)
 .96ص  نفسه،-(2)
 .96ص ، )م س(، محمد مفتاح  -(3)
 .99نفسه ، ص  -(4)
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     تإلى ما يحدثه الجناس و السجع و التصريع و المقابلة، كل من هذه الظواهر ساهم 

 . في بناؤه
 ث التكرار و التوازي و المقابلةفالتشاكل اللفظي هو القائم على التعبير من حي        

تطيع تحديد هذا النوع من التشاكل، هذا ما لجأ إليه ته نسطوبخاصة النحو والذي بواس
 .(1)"يعرف التشاكل على أنه كل تكرار لوحدة لغوية مهما كانت " في قوله: "ستيرا"
       إضافة إلى التراكيب التي يجب مراعاتها، فقد يكون تشاكل من حيث كلمة   

 هذا المستوى التعبيري. أو جملة أو حرف. فبهذا اإلنسجام يتضح لنا التباين الناتج عن
يحمل صورة تركيبية نحوية  " "  خيرة حمرة العين"ما التشاكل على حد قول أ        

     يحيلنا هذا التعريف إلى أن تشاكل التعبير ال يقتصر  (2)"تؤدي إلى وظيفة إبالغية
 . على التراكيب النحوية، إنما يتجاوز ذلك إلى عملية اإلبالغ و اإلتصال

 ل المعنى:/ تشاك2
يقتضي النظر في الشكل اإلهتمام بالتركيب و مراعاة األلفاظ، إال أن المضمون   

هو القطب الرئيسي لفهم العملية التواصلية، و التشاكل على مستوى المعنى يكون التركيز 
 (3)"تشاكل الرسالة"المحمول و الموضوع وهو ما يسميه محمد مفتاح  فيه على

عيدا عن الشكل الخارجي، إذ يغوص في أعماق األلفاظ هو يتضمن المضمون بو   
          ليخرج منها اللب و اللبيب، فمعظم التشاكالت التي أحصيناها وقمنا بدراستها 

ألنها هي تشاكالت معنوية، تقوم على الترادف، و التشبيه و اإلستعارة، وغيرها من الصور 
يل إلى التباين، و التكرار يتواجد به مما جعل ذلك الترادف يح و شروحات تحوي تفسيرات

 .(4) "تعدد الوحدات اللغوية المختلفة ومعنى هذا أنه ينتج عن التباين"يدعو إلى:
        إال أن هذا النوع من التشاكل يولد عن تكرار ما يدعى بالمقومات السياقية  

 نسجام اار إلى تكرار سمات عبر التركيب، و يؤدي هذا التكر  "و التشاكل إذن يقوم على: 

                                                 

 .96صمحمد مفتاح ) م . س ( ، -(1)
 .931ص -69161الجزائر ط-ن، العاصمةفيصل األحمر: معجم السيميائيات، الدار العربية للعلوم ناشرو  -(2)
 .931ص نفسه ، -(3)
 .96محمد مفتاح، ) م . س (  ص -(4)
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هار سمات و تنشيط أخرى قصد تحقيق اظلجملة وعدم اإللتباس، ويقوم التركيب بعملية ا

 (1) "هذا اإلنسجام
 / تشاكل اإليقاع:3
 خيرة حمرة العين، وذلك من خالل المخطط التالي:والذي توضحه ) 

 تشاكل الصوت: من خالل القيمة التعبيرية للحرف           
 التكرار.-التباعد -تشاكل الكلمة : من خالل سيميائية التقارب           
 (2)(اللعب بالكلمة باإلشتقاق و اإلبدال و التعبير           
 "     عبد الملك مرتاض"  نجد أن  "خيرة"ن خالل هذا التشكيل الذي وضعته م        

ل مركب لقصيدة شعرية القصيدة القراءة تحلي،سار على نهجه و ذلك من خالل كتابه 
للنوع الثالث من أنواع التشاكل وهو "اإليقاع التركيبي و اإليقاع  أشجان يمانية "في تقسيمه
  (3)"الداخلي و اإليقاع الخارجي

 / وظيفة الشاكل و التباين3
تختلف وظيفة الشاكل و التباين عن باقي الوظائف األخرى، من حيث الجماليات 

بعضهما، و أنه عن كل و التباين إذن ال يمكن فصلهما فالتشا "التي تضفيها على النص 
     و الموحد للنص المقروء وهو الضامن إلنسجام أجزاءه ، هو الذي يحصل به الفهم الموحد 

 (4) "رتباط أقواله و أنه يتولد عنه تراكم تعبيري و مضموني فهمه طبيعة اللغة و الكالم.و ا
الذي أحيانا ما نجدهما في النصوص  ،مالغموض و اإلبها ايبعدالمالحظ أنهما و 

  المختلفة، إضافة إلى التكرار الذي يحويه و الموسيقى التي تجعل أصواتا مختلفة
 نفعالية احيث تحدث موسيقاه حركة  ،قتحام الذات المتلقيةا ةفاإليقاع يكسب النص تأشير "

 
                                                 

عبد اإلله سليم: بنيات المشايعة في اللغة العربية، مقاربة معرفية، دار توبقال للنشر و التوزيع، الدار البيضاء،  -(1)
 .66، ص9116، 6المغرب، ط

 .625، 6614، 6لشعر العربي دراسة، دار الحواس، سورية، طخيرة العين، جدل الحداثة في نقد ا -(2)
عبد الملك مرتاض، دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة "ابن ليالي" لمحمد العيد أل خليفة، دار الغرب للنشر و  -(3)

 .632ص  9113التوزيع، وهران، )د ط( 
 .96محمد مفتاح، )م.س(، ص   -(4)
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مما يثيره  (1)"قوية لدى المتلقي الذي يتأثر بسماع رنين السجع و الجناس و التضاد

 نفعال.اهذا اإليقاع المزدوج من لذة و 
     نسجامااتضاح و  "الذي يقوم على ،إضافة إلى ما يهدف إليه التشاكل الداللي

كما أن التكرار الذي يتولد  (2) "لغاءه كل إمكانيات اإلبهام الداللياتساق الخطاب، و او 
حيث يقرب الفهم إلى القارئ و ذلك ستقراره وتأكيده، واعنه، يؤدي إلى توضيح المعنى 

    يةأثار المعنى التي تتولد وال تكون متساو  هتراكم المقومات السياقية، بتنحي "عن طريق 
، و يعمل في ذات الوقت على ترسيخ قراءة موحدة "التشكل"لنواة الداللية المؤطرة امع 

 .(3)"ومنسجمة
       ستطاعا تقريب الفهم ا، مالية إن الشاكل و التباين بأداءهما الوظيفة الفنية الج
        بعدا و إيماءا جميال إضافة  و المعنى إلى القارئ، مما زاد توظيفهما في النص

 إلى الصور التي تشكال منها.
 / التحليـل السيميائي للتشاكل:1

أحدثت في نفس الوقت ضّجة وهذا ما زاد كثيرة ،طغت على القصيدة تشاكالت 
تخللت فالصور الشعرية التي  ،وأضفى عليها نوعا من الموسيقى ،ماالالقصيدة رونقا وج

 حكمت على الّنص بالتوازي والتعادل. ، اآللية
في لحمة متماسكة  كونالتي ت،انسجام النص يتحقق عن طريق هذه التشاكالت و 

القصيدة التي بين أيدينا منسجمة امها والتئامها إلى توحد القصيدة، ألن حيث يؤدي التح
فها العديد من المصطلحات في جو  والتي تتناول ،ى منوال الشعر الصوفيعل

هو مآل الشاعر الذي يريد اإلرتقاء المراد و التي تسعى من خاللها إلى تحقيق ،الصوفية
    لذلك نجد أن هذه التشاكالت هي تعبير داللي  ،والسمو نحو األعلى يضمه روح اإلله

 رغباته التي يسعى من خاللها إلى المبتغى عن معنى القصيدة ومغزى روح الشاعر و 
                                                 

و الداللي في نص المثل الشعبي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة محمد سعيدي، التشاكل اإليقاعي  -(1)
 . 1ص-9116المركزية )د.ط(، بن عنكون، الجزائر 

 . 66الداللة( ص  -عبد المجيد نوسي، التحليل السميائي للخطاب الروائي )التركيب -(2)
 .62نفسه، ص -(3)
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بل ، فالقصائد الصوفية في معضمها ال تفصح عن ذاتها وال تكشف عن هويتها  "

تتوارى خلف أستار وحجب وال تّتجلى إال في شكل احتمال تختبىء وراءها مدلوالت كثيرة 
 (1)."ى العميقوال شك في أّن التشاكل هو أحد الّسبل المؤدية إلى الّنفاذ إلى المستو 

 / تشاكل إنساني / إلهي:1
ر من خالل المستوى الداللي، الذي يواجهنا به الشاع يظهر التشاكل في القصيدة
وتوسله لطلب المغفرة، أن هناك لإلله الشاعر ومناجاته عبر األلفاظ، فنجد من خالل نداء 

      .والّتوبة وهو اإلله وذات فاقدة للموضوع تطلب الغفران،ذات تريد إمتالك موضوع 
ذي يغفر ويتوب أّما اإلنسان فهو لفصفة الغفران تعود على اإلله، ألنه هو اوهي الشاعر 

 الذي يذنب ويطلب الغفران في قول الشاعر:
 يا َعاِلَم األْسراِر ِعْلَم الَيِقين 

 نَيا كاِشَف الُضِر َعْن البائِسي                                                   
 ــَِل اأَلْعــَذاِر.........بَيا َقا

 فاْقِبــَل تــَوبـــة التّائِبيـــن                                                    
نجد في هذا المثال أن كاشف الّضر وعالم األسرار وقابل األعذار هو اإلله الذي 

ن يتوب عليه هو الشاعر أاهلل وطالب الغفران الذي يشعر بالندم ويرجو  الذنوب يغفر
واإلله الذي يمثل  "التائبين"من تشاكل داللي بين الشاعر  "التائبين"المتجسد في صورة 

    المغفرة من مقومات األلوهة "الموضوع: نوع التشاكل هو إنساني / إلهي، فالتجلي و
 وهذا ما يجعلنا نستشف من الّنص أّن هناك حركة نحو الصعود من األرض إلى السماء

 (9).""وحركة عكسية من الّسماء إلى األرض
 / الخمـرة/ اإلثم = الذنب:2

على المستوى الداللي في القصيدة، يتواجد التشاكل كذلك بين ماهو طبيعي وماهو 
 إنساني في قول الشاعر:

 
                                                 

 .93ص، )م س(شادية شقروش،  -(1)
 .93نفسه ، ص  -(9)
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 فإنها تورث نار الجحيم. ........... متنع عن بنت الكروماقالو              

الهالك  حيث تؤدي به ،عروفة بطبعها داء يدمن عليه اإلنسانالخمرة مو          
فتصبح سببا لتعاسته، وكونه إنسانا مذنبا لتناوله هذا الشراب المحرم، فالتكرار الذي يحبذه 

فكالهما ، رتكابه المعاصي و الذنوب انا وال يستطيع التخلي عنه هو سبب في هالشاعر 
 دها اإلحتراق في نار الجحيم.يشتركان في صفة مؤدية للهالك والتي مفا

 مرة/ النسيان الراحة:خ/ ال3
كر ر، بحيث أن السك، هي أداة تؤدي بصاحبها إلى السمن الواضح أن الخمرة

كر ليس لشاعر جسد الخمرة أداة ووسيلة للسفاإلى فقدان وغياب الوعي لفترة ما، يؤدي 
      ا حققت له الراحة والجه، فبقدر ما كانت محرمة إال أنهخ في الجحيم الذي يعيشه

 التي كان يريدها في قوله:
 ولذتي في شربها ساعة                      تعدل في عيني جنان النعين.

كر هنا سبب النسيان و الراحة عند الشاعر فقد لجأ إليه ليخفق عن معاناته السو 
 التي تعصر قلبه حق قامت عذاب اهلل.

 ه:ـ/ الشاعر/ اإلل4
لمقومات كونه حامال خالل أبياته في القصيدة تشاكال، دالليا جسد الشاعر من 

ث تكون يمتالك موضوع، حاتريد واحدة منها  أللوهة، بحيث نالحظ أن هناك ذاتينا
 الذات األولى حقيقية حاملة للموضوع، و الذات الثانية فاقدة له.

 :فالشاعر هنا يبحث عن الخارق الذي ال يعرف الجانب األخر أبدا في قوله
 لو كان لي قدرة رب مجيد                 خلقت هذا الكون خلقا جديد
  يكون فيه غير دنيا األسى                  دنيا يعيش الحر فيها سعيد.

 /المرأة/ الناي الرباب:5
رمزا  ،وظف الشاعر في قصيدته على المستوى الداللي تشاكال بين المرأة بوصفها

طالق صرخة افقد كانت المرأة سببا في  ،ناي و الربابحامال لما هو عاطفي وبين ال
    شتركا بداللة الشاعر الذي أراد حيث احنة الناي ونوح الرباب، في الموسيقى المتمثلة 
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من خاللهما التعبير عن العشق و الحب و الهوى و الذوبان في اإلله، لذلك نجد 

بدالها وجسده على ظاهر  قد أحسن في توظيفهما كسمات معنوية إحتفظ، أن الشاعر 
 القصيدة و أراد مدلولها الذي أخفاه في بواطنها.

 يقول الشاعر:
 أولى بك العشق و حسو الشراب

 وحنة الناي ونوح الرباب                                      
شترك بين الموسيقى و المرأة، وظفها الشاعر للداللة على الحب تشاكل الذي االو         

ألن الموسيقى هي السبيل الوحيد إلى حقيقة  "هوى و العشق في اإلله المحبوب و ال
 (1)"العشق و العشق هو المحرك الوحيد لمقصده و إنتاجه األدبي

 / الوردة/ خدود الحسان:6
   الشاعر لفظة "الوردة" الدالة على حقل الطبيعة، والتي تعبر من خاللها وظف 

بخدود " ة وحسن خلق الخالق، حيث ربط مدلولها، جمال كرمز ليدل به على عظمالعن 
لون الوردة و ، فالخدود الحمراء رمز من رموز الجمال وهي المرأة المسرة للنظر " الحسان 

و الحمرة هي رمز الحب ونار اإلشعال ، دل على اللون األحمر لي وظفه الشاعر بيعالط
ظمة اإلله يقول الشاعر: ورمز الجمال، في حين تمهد هذه الصفات إلى حسن و بهاء ع

 ."يا ورد أشبهت خدود الحسان"
فقد شاكل بين ماهو طبيعي وماهو إنساني مستعمال أداة التشبيه التي تعد         

 وسيطا، تدل على التشاكل الذي ربط بينهما.
 / الوردة/ البلبل:7

ستعمل الشاعر هذان الرمزان الصوفيان للداللة على التشاكل الذي يحققانه ا
فكلما إنتاب "شتركا في صفة العشق و التعبير عن الحب الصادق اوازيهما الداللي، فقد بت

و غصن شجرة الورد هو   الحزن البلبل و سكب دموعه، فإن عشه يصبح كسلة الورد،
 المتكأ الذي يريح عليه البلبل راسه المصدوع فكالهما يحمالن نفس اّللون الّذي يعّبر 

                                                 

محمد منصور، الشعر و التصوف )األثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر ( دار المين للنشر         ابراهيم  -(1)
 .91و التوزيع، )د.ط( كلية األداب، جامعة طانطا ص 



  

 

- 11 - 

 

 الفصل الثانـي:                                 سيميـاء التشاكـل و الرمـز و االيقــاع           

 الخارجية                                        
 

 
ل فالبلبل هو العاشق و الوردة هي المعشوقة و الّلقاء عن الحرفة و نار اإلشتعا

   (1)" رةضبينهما هو احتراق، بنار الح
 و اإلنسان هو العاشق. ى روح اإلله الّذي يعتبر المعشوق و هاته الّصفة محّملة إل

 

 / الشاعر/ الفراشة:8
 قلب/ الفراشة:

الّذي تجسد ، و ياء يعبر الشاعر هنا عن الّنور الّذي سكن حياته و أمّدها بالض 
َياْء فقد شّبه نبضات قلبه و قوته      في صورة المصباح في قوله: ِمْصَباُح َقْلِبي َيْسَتِمُد الضِّ

     لة بنور المصباح الّذي يتوهج لينير الّذرب، إاّل أّنه لم يكمل التعبير ئافو نظرته المت
      و ذلك ليعدم استمرار  عن الّنور الّذي جعل منه و في نفس الوقت إنسانا متشاؤما

هذا الّتوهج فقد شبهه زوال التوهج و إنارة المصباح بالَفَراِش الّذي َيْسَعى إلى الّنور و ِفيِه 
الَفَناْء، فبقدر ما كان اإلنسان يتمتع بالحرية و التفاؤل إاّل أّنه زائل، كذلك الفراشة التي 

       لب الشاعر الّذي شّبهه بالفراشة ق تعسى إلى الّنور بالرغم من زوالها و فناءها، أنّ 
قد اشتركا في صفة الفناء و الرحيل التي طالما شعر الّشاعر بالخوف منها، و هي صفة 

 خاضع لها كل من تواجد على بطن األرض.
َياءُ   ِمْصَباُح َقْلِبي َيْسَتِمُد الضِّ

 لَبَهاءْ من َطْلَعِة الَغْيِد َذَواِت ا                                
 َلِكنَِّني ِمْثَل الَفَراِش الّذي

 َيْسَعى ِإَلى النُّور و ِفيِه الَفَناءْ                              
 / الخمرة/ الجسد:8

يفا و ذلك ليس تاثرا بها، و إّنما اعجابا خياال ظر عّبر الّشاعر عن الخمرة بوصفها  
الّشفاف الّذي تتربع  ءاإلنسان فالوعا، الّذي تمثل في روح زبلونها الّصافي، و ذقها الم

 بداخله بنت الكروم ذات الّلون األبيض الشفاف و الّصافي، هو مثيل للّروح في الجّسد 
 

                                                 

         44شادية شقروش ، ) م . س ( ص  - (1)
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 يف في قول الشاعر: الَخْمُر في الَكْأِس َخَياٌل َظريف.خيال الظر َمَثَل ال

    و الروح  من خالل هذه األبيات نلحظ وجود تشاكل داللي بين الخمر المسكر        
الخيال في الجسد بحيث شبه الجسد بالوعاء و الخمرة بالروح و كالهما يعبران عن 

و أداة التشبيه هنا هي وسيط بين المشّبه و المَشبه به، و هذا ما يوحي بأن ،  يفالظر 
 التشاكل قائم على مبدا التشبيه.

 :/ الخمرة/ الماء9
في عالقة تشبيه، حيث  لالتشاك على المستوى الداللي لهاته المصطلحات يظهر

 بريق عند صّبه، َكَصبِّ الماء في الجدولنجد الشاعر يشبه الخمرة و هي الّشراب في اإل
       فكالهما يؤديان إلى السيالن و يحمالن داللة الّصفاء و النقاء، كما أّنهما اشتركا 

 في الّصوت الّذي يصدرانه عند الّصب بقول الشاعر:
 َفِإنََّما اإلْبِريًق في صّبهيقول الشاعر: 

 َيْحِكي حزير الَماِء في الَجْدَولِ                                              
نالحظ بأّن التشاكل بين هذين األبيات هو تشاكل داللي يجمع ما بين ما هو 

 "الماء"و ما هو طبيعي ويضاهيه في المعنى  "الخمرة"طبيعي 
 / الخمـرة / الشعر:11

    ة، يمده بوقود ليعبر به من الصمت نكشرع السفي "عد الخمرة بالنسبة للشاعر ت
، فالّسكر مقوم  "إلى الكالم، فهي المحرضة على الشعر لذلك نجدها تتشاكل مع القصيدة

يدل على الكتابة، والشعر يدل على الكالم الموزون، فيتبدى السكر كما لو أنه الكالم 
   الشاعر ليجسده في شكل ألوان من الشعر. فهي التي تعتر والتعبير الّذي يبحث عنه 

عن المكبوتات، فيما ينفي منها الشاعر التجربة عبر الكلمات المسموعة والشفاهية 
 ليجسدها من خالل الكتابة، لتصبح تعبيرا موزونا قابل للقراءة.

 يقول الشاعر:
 زجاجة خمر ونصف الّرغيف

 و ما حوى ديوان شعر طريق                                               
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لقد شبه الشاعر الزجاجة بالديوان الذي يضم الشعر الجميل في طياته والخمر 

 بالشعر فهو معجب بها إلى حّد التعبير عنها والتمثيل لها.
تشاكل الخمرة الّديوان من حيث الشكل وتشاكل الخمرة الشعر من حيث التعبير، 

 ل والجمال والتعيين.يشتركان في صفة الحم
 

 عنوان التشاكل التشاكل نوع التشاكل العالقة المكـان التباين الداللي

البحث عن  واألرض/ السماء إنساني/إلهي
 الخارق

الشاعر يشاكل  إلهي/ إنساني
 اإلله

 /اإلله الشاعر

 إنساني/  طبيعي تكامل باطن الشاعر طبيعي/إنساني
 

الخمرة تشاكل 
 اإلثم

 ماإلث الخمرة/

 طبيعي/مكاني
 

ما بين األرض 
 والسماء

الخمرة تشاكل  مكاني/  طبيعي حلول
 النعيم جنة

 الجنة الخمرة/

 إنساني/إلهي/
 أسطوري

عالقة تحكم  ما بين العلو
وعالقة البحث 

 عن الخارق

 إلهي/ إنساني/
 أسطوري

الشاعر يشاكل 
 اإلله

 اإلله الشاعر/

 إنساني/
 إبداعي

عالقة تكامل  باطن الشاعر
 وانتقال وعبور

 إنساني/
 إبداعي

 المرآة تشاكل
 الربابالناي 

 الناي/ المرآة/
 الرباب

 طبيعي/
 إنساني

عالقة تشابه  األرض
 تماثل+تكامل

 طبيعي/
 إنساني

 الوردة تشاكل 
 نحساخدود ال

 الوردة/
 خدود

 الحسان

 طبيعي/
 حيواني

 

البحث عن الحب  العلو و األرض
 الكامل والخارق

 طبيعي/
 حيواني

 لوردة تشاكل ا
 البلبل

 الوردة/
 البلبل

 إنساني/
 حيواني

الفناء واالنقضاء  األرض
 حلول

 إنساني/
 حيواني

 القلب يشاكل
 الفراشة

 قلب/
 فراشة

 

 إنساني/
 طبيعي

 طبيعي/ حلول األرض
 إنساني

 الخمرة تشاكل
 الجسد

 الخمرة/
 الجسد

 طبيعي/ حلول األرض ///
 طبيعي

الخمرة تشاكل 
 الماء

 

 الخمرة/
 المـاء

 طبيعي/
 إبداعي

 داخلي
 خارجي

 طبيعي/ حلول
 إبداعي

الخمرة تشاكل 
 الشعر

 الخمرة/
 الشعر
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  خالل الدراسة السابقة في الجدول لمعظم التشاكالت الداللية نجد أن: النص من   
 . (1)  "يحقق في لحمة متماسكة، من أول القصيدة إلى أخرها "
نظرهم، إال أنه النقاد و القراء بإختالف وجهة  حيث يختلف التشاكل عند كل من  
       ستطاع أن يحقق التوازي و التعادل بين المعاني، ألن التشاكل الذي وظفه الشاعرا

  (2)راعى القاعدة المعنوية، وأهمل التركيبة المنطقية" " الجدولمن خالل 

قد  نجد أن الشاعر  "القلب و الفراشة"يح هذا اإلنتقاد، نسوق األمثلة األتية: ضولتو   
والمتمثل في البالغي وهو أداة ،  حيوانيما هو ستخدم الوسيط بين ماهو إنساني و ا

المقالي الذي حدده في الفراشة، فمن خالل النموذج ستخدم أيضا الوسيط او  "ك": التشبيه
     نرى أن الواسطة المقالية تحتفظ بالفروق بين مجالين مفهومين و إذا كانت تميل  "

إلى تأسيس نوع من المعادلة، و أما الواسطة البالغية فهي تزيل الفروق بين مجالن 
  بالملموس وهي تكثر في أنواع  المحسوس أودماج الملموس بإمفهومين، وتدمج بينهما 

 .(3)" "بجمعه بين المتناقضات من الشعر الذي يريد أن يحقق اإلنسجام، في الكون
في الجدول هي تشاكالت داللية، تشترك في صفة معظم التشاكالت المتواجدة و   

جاما سناستطاعت أن تحقق اإال أنها واحدة قد تنتمي إلى حقل واحد وقد تختلف في ذلك، 
ختالف وتباين في حين اوالداللة، فالجمع بين النقيضين يعد كبيرا من حيث التركيب 

مثلما ذهب إليه يشكل تركيبها في السياق و الجملة، ما يسمى بالتحقيق المعنوي، 
  ناها مثل:" موظفا بعض الشواهد مقارنة بالتشاكالت التي أحصيسيماغر "

 تنتمي إلى حقل الطبيعة نجد في هذا المثال أن الوردة  خدود الحسان: /الوردة
 يشاكل المحسوس.إذن هي تشاكل اإلنسان، فالملموس يشاكل الملموس و المحسوس 

 
 

                                                 

 .351البوح( ص شادية شقروش، سيميائية الخطاب الشعري، )في ديوان مقام  -(1)
 .95ص ، )م س(، محمد مفتاح  -(2)
 .95نفسه ص  -(3)
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 مثال آخر: قول الشاعر:

 ربـّي انتشلنـي من وجـودييا             
  فقـد جعلـت حياتـي عـدم                                          

   
االسم الذي ينتمي الحقل نفسه ألّنه يرى أّن  "سريماغ" تشاكل عند حياتي عدم=        

حقل فالحياة هي تابعة لحقل اإلنسان و نقيضها المتمثل في العدم هو تابع ل، هو تشاكل 
هذين النقيضين هو تشاكل، إنسان+إنسان، فحيث اإلنسان لذلك التشاكل الّذي يدور بين 

       اختالف على مستوى الكلمتين، تمثل هذه الثنائية عند الجماعة األخرى طباقا أي 
   نتماءها افقد يقتصر مفهوم التشاكل المعنوي على كلمة واحدة شرط  سريماغأّما عند 

 ي، فالكلمة و الحقل يحققان التشاكل.إلى حقلها األصل
    تباين داللي        حياتي َعَدمْ         مْ دَ حياتي عَ 

 

                                  

 تشاكل   تشاكل 
 داللي    داللي

 كذلك نجد من التشاكالت القائم على الّترادف و التركيب مثل قول الشاعر:/ 6
 حرَقايا    *    و ِفي َضَراِم الُحبِّ َأْن ْخَفقَ يَ ْن َأْوَلى بَهَذا الَقْلِب َأ

تشاكل داللي من ناحية الّترادف بين القلب و الحب و الّضرام و الحريق و تشاكل تركيبي 
 في نفس الوقت بين.

 الحب أن يحرقاو    َيْخَفَقا    القلب أن 
 

 اسم +حرف+فعل      اسم+حرف+فعل
 مطابقـة في طل شيء         

              
 تشاكل تركيبي               
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إضافة إلى التشاكل اإليقاعي ألّنهما يشركان في حرف الروي الواحد و هو حرف   
نالحظ أّن هناك، تشاكل لوجود الّترصيع الّذي يقوم على وزن واحد، كذلك  "القاف"

 كلمة+حرف+جملة.
  :"م الجناس الّتا "/ التشاكل من ناحية 2

 في قول الشاعر:        
 األََلمْ َهِمي الفقر و َوَزاَد           َسِئْمُت َياَربِّي َحَياَة األََلْم  

 

 جناس                              جناس                                

 تركيبا صحيحا تمثل في:يحقق هذا التشاكل  بحيث  
و هو تشاكل كلمة و جملة و "اسم الفعل+االسم+االسم+االسم     الفعل+اسم+اسم+

  "حرف
 ى:تشاكل من ناحية ترادف المعن/ 3

 قول الشاعر:   أهَوى و أعشق

 

 إنساني يشاكل إنساني                    ترادف                              
 يقول الشاعر / تشاكل و تباين من ناحية المقابلة و الترادف:4
 رومـنبت الك ربـو امَتِنْع عن شُـ َقال

 مبتدأ + خبر          الحجيـم نـارها تورث ـفإنّ                                 
 مقابلـة                                            ولّذتـي في شربـها ساعـة

 مبتدأ + خبر       مـالنعي جنـانتعـدل في عيني                                 
 ."نار الجحيم"ل هنا بين الترادف الحاصل بين الّتشاك -
 ألّنهما قائمان على الّترادف. "جنان و النعيم"و التشاكل بين  -
 ثنائيين:أّما التباين فهو ظاهر من خالل المقابلة بين ال -
 جنـان النعيـم    ≠يم   جحنـار ال  

  تشاكل تركيبي نحوي + تشاكل تركيبي نحوي
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 باق و التضاد:من حيث الطالتباين / 5
 ذكر الشاعر بعض المصطلحات التي تحقق الترادف مثل: 

 ≠األعداء/ الذنب  ≠األصدقاء /الحزن ≠الكره/الفرح  ≠ الموت/الحب ≠الحياة 

 الغفران...الخ

  / تشاكل تركيبي معنوي داللي:6
 األلم حياةَسئمت يا رّبي يقول الشاعر: 

 ]+معتمد ضرر و معاناة [،]غير محّدد+دال على إنسان  [،]+مجّرد [،]+اسم [حياة: 
 ] ر و المعاناة+دال على الضرّ  [،] محمول إلى فاعل مجّرد [،]مجّرد+ [،]+اسم [: األلم

 ]+الّداللة على الّضرر [ فالموضوع و المحمول بينهما مفهوم مشترك و هو  

 :9مثال  
  كَ تِ رَ دْ ي قً فِ  مً هْ الفَ  ارً حَ يً  نْ امَ يَ           

 كَ تُ اعَ وتطالب النفس حمى طَ                                              
 نشاكل داللي تنتمي إلى حقل واحد وهو اإلنسان  ًيَحاًر الَفْهمً  
   

 إنساني/ إنساني
+ [+ دال على اإلضطراب، والتوتر، ]+ محمول إلى فاعل مجرد[، ] [+ فعل: ]ًيَحارً * 

 الحيرة
 داللة على الضرر. [ى إنسان غير محدددال عل* الفهم ]+إسم+ مجرد[، ]

 يشتركان في صفة الظرر و التوتر و الحيرة و اإلضطراب. -
  مالحظـة:

تشاكل و التباين أن األول يقوم على التشبيه و اإلستعارة نستنتج من خالل دراستنا لل    
فنالحظ  دالليا أما إذا كان لفظيا أسلوبيا و المجاز و غير ذلك من ترادف إذا كان معنويا

وغير ذلك من خالل التركيب النحوي و اإليقاعي بما فيه من تصريع وتصعير وجناس 
  هذا بالنسبة للتشاكل. ذلك،
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أما التباين فهو ما يقوم على المقابلة و التظاد و الطباق وكل ما يحقق            

 الوظيفة التأكيدية         "الترادف"الوظيفة التي يحققها كل من التشاكل  التوازي، إضافة
 المعة        اإلستعارة      الوظيفة الداللية الكشف عن الغموض. -
 إنسجام النص وبيان جماله أثره   وظيفة  الجناس:   -
 

 * التباين:
 توضيح المعنى.    تساق و اإلنسجاماإل  المقابلة+ التضاد  -
 / الرمـــــز:2

 مفهوم الرمز و الرمزية:  
وم الرمز من المدارس األدبية الكبرى، التي تناولت الشعر في حدها  ينطلق مفه

حيث كانت هذه المدارس تدرس هذا الفن، وفق نظرة  ،وفيما تكمن مركزة على شعريتها 
ها لصورة الحياة و اإلنسان، و الموقف دشمولية كانت تعبر عن الكون من خالل تجسي

     الرمزي، الذي ظهر كحركة داخلية  من الحقيقة، ومن بين هذه المذاهب نجد المذهب
طلعت مذهبا نهائيا و مطلقا في تول المظاهر "إال أنها                  كانت خالقة عفت على مادونها وا 

 .(1)"و الخواطر، وكل حالة من أحوال الحياة

رتبط فيها الرمز بالدين و ذلك اشتغلت الرمزية على العديد من العالقات، إذ اقد و 
      ذاك اإلنسان األول يعتقد، و القديم أي  قدم طبعا، حيث كان اإلنسان البدائيمنذ ال

أن القوى الخارقة تتوارى وراء المحسوسات، مما جعل منه شخصا يعبد كل ماهو كوني 
ن أسير اإلعتقادات الخرافية.فالرمزية اكالشمس و القمر، و النجوم فقد أصبح هذا اإلنس

تسمت بطابع الغموض، و  " حركة فنية  هنا بوصفها مذهبا أدبيا و تناولت الرمز، وا 
 . (2) "إهتمت بجوهر األشياء، وجوهر الكائنات الروحي

 
 

                                                 

 .6614، بيروت، لبنان 9إيليا حاوي، الرمزية و السريالية في الشعر العربي و الغربي، دار الثقافة، ط -(1)
 .69، ص9166،  6ردن، عمان، طناصر لوحيشي، الرمز في الشعر الغربي، عالم الكتب الحديث ، األ -(2)
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و الخطابية و المشاعر "التقرير"العدو الذي يرفض التعليم "الرمزية هي ذلك و         

ة المزيفة، و الوصف الموضوعي، تبحث عن أن تلبس الفكرة شكال حساسا ال يكون غاي
 .(1)"في نفسه، و لكنه يعبر عن الفكرة و يبقى تابعا لها

   الحركة اإلعتزالية في وجوب التأويل  "ها مهي مذهب قائم بذاته، و ذلك لتماو   
بأن العالم الخارجي  و اإلمتناع عن األخذ بكل ماهو ظاهر في المظاهر، فالرمزية تقول 

 نما هو يرفع يكتمها، و أن الحقيقة كامنة الذي قدسته البزناسية ليس هو الحقيقة بذاته، إ
 .(2)"فيه، و أن كل مظهر حسي هو رمز و كناية عن حقيقة أخرى كامنة فيه

 و المجازات رتبط كل اإلرتباط الوثيق باإلشعاراتاالرمز من هنا المنطلق و           
، حيث نجده رتباطاتهإإضافة إلى الكناية التمثيلية، وما يحمله من داللة، إضافة إلى 

يني يضا بالجوانب األخرى مثل الجانب النفسي و الدأرتباطه ا رتبط بالصورة و القناع، وا
 و الجوانب األخرى.

 قد وظف في األساطير و الخرافات، و األمثال ووظف عند الصوفية بكثرة ألنهاو 
        تلقى أضواء كاشفة على جوانب  "تعده المعادل الموضوعي في شعرها، فالرموز

 (3)"من التجربة اإلنسانية، وليست جودة القصيدة رهينة بما فيها عباراتها من بساطة مؤثرة

الرمز قد يكون كلمة وقد يكون حرف و قد يكون جملة و قد يكون عددا، فهو و  
ستخدم بكثرة، ألن الشعراء ال يعيرون إال به امركز التجربة اإلنسانية و التجربة الشعرية، 

 وبوجوده.
 ة:ــــــــــــــلغ

    أن: "الرمز إشارة و إيماءة بالعينين  "إلبن منظور"جاء في معجم لسان العرب "
يلفظ، بأي شيئ  اللغة كل ما أشرت إليه ممافي و الحاجبين، و الشفتين، و الفم، و الرمز 

 .(3)"أشرت إليه بيد

                                                 

 .56ص 6613، بيروت، لبنان 9علي جواد الطاهر، الخالصة في مذاهب األدب العربي، ط -(1)
 .66إيليا حاوي، )م.س(، ص-(2)
 .65ناصر لوحيشي، الرمز في الشعر العربي، ص -(3)
 .16ص، )م س(،بن منظور،ا – (3)
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اٍم إاِلَّ  أَلا  وفي التنزيل العزيز في قصة زكريا عليه السالم:  اَس َثالََثَة أَيَّ ُتَكلَِّم النَّ

على قطعة "، فأصل كلمة رمز يعود إلى عصور قديمة فهي عند اليونان تدل   (1)َرْمزا  
من فخار، أو خزف تقدم إلى الزائر الغريب، عالمة حسن الضيافة و كلمة 

 jeter ensembleالرمي المشتركيحمل معنى ، مشتقة من فعل يوناني  symboleالرمز
 .(2)" توحيدهما أي إشتراك شيئين في مجرى واحد و

يتخذ قيمته مما يدل عليه و يوحي به و لعله و رتباطا وثيقا، االرمز يرتبط و   
الوسيلة الصحيحة و الناجحة إلى تحقيق الغايات الفنية و الجمالية، و إلى إدراك ما يمكن 

  تخذ مع وسائل أخرى في السياق الشعري اإدراكه و ال التعبير عنه بغيره، والسيما إذا 
 ، (3)"الرمز ابن السياق و هو النص"ن أل

رتباطا وثيقا ارتبط ان الكريم، ألن الرمز عند العرب آإضافة إلى ما نجده في القر         
 .(4)بالقرأن الكريم، لقوله تعالى:" أيتك أال تكلم  الناس ثالثة أيام إال رمزا"

منها عند تمام الرمز هنا هو اإلشارة.أي أن اهلل أعطى إشارة لزكرياء، ينطلق و 
 "ابن رشيق"األيام الثالثة فاإلشارة هنا هي الرمز، وهذا ذلك السكوت و الكتم، كذلك نجد 

في إطار الكناية و جعلها من أنواع اإلشارات وحدده بأنه الكالم  "يجعل الرمز "351ت"
  .(5"ستعمل حتى صار اإلشارةاالخفي الذي ال يكاد يفهم، ثم 

ز، حيث تعددت معانيها كذلك، وهذا جعله يرتبط وقد تعددت المصطلحات للرم
بالتجربة الشعورية التي يعانيها الشاعر، و التي تمتع األشياء مغزى خاصا، وليس هناك 

 شيئا ماهو في ذاته أهم من شيئ أخر إال بالنسبة للنفس وهي في بؤرة التجربة.
 
 

                                                 

 .451، ص6411،6611، ، مادة رمز، دار صادر، دار بيروت، بيروت، لبنان5ابن منظور، لسان العرب، م -(1)
 .6ناصر لوحيشي، )م.س(، ص -(2)
 .61نفسه،  ص -(3)
 (. 36القرآن الكريم، سورة أل عمران، أية )-(4)
، )د.ط(، )د.ت( 6ابن رشيق، العمدة، تحقيق، محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، لبنان ج -(5)

 .693ص
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 إصطالحا: 
ختياره في تشكيل اينفصل إن الرمز شكل فني من أشكال الصورة الشعرية، وال  "

الصورة عادة عن سائر أفكار القصيدة، و إنما تظل أصداؤه تتجاوب في أنحاء القصيدة 
عتباطيا، و إنما تدعو إليه كذلك ضرورة اختياره تعسفيا أو امؤكدة لشيئ ما فليس 

فالنفس هنا و ما تحمله من مكبوتات تجعل من كتابة ما بداخلها. تعبيرا يحمل  (1)"نفسية
   رتبط الرمز كذلك بالعالمة افي داللته بعدا رمزيا، لذلك نقول أنه مرتبط بالنفس، وقد 

 ."سوسير"عند 
بأن العالمة الرمزية، ليست عالمة إعتباطية ترتبط بمسألة  " حيث يقول:

   ، إال أن هناك (2)"المواضعة و إنما تقوم على مبدأ الربط الطبيعي بين الدال و المدلول
يعرف بشيئ مجرد، كطير الحمام رمزا للسالم، و اللون  "رمز على أنه من يعرف ال

وسيلة للتعرف على األشياء، و قد عرف كذلك كدليل على شيئ  (3)"األحمر رمزا للخطر
الوسيلة من وسائل التعبير عن وحدة اإلدراك و التجربة، بل إنه  "متفق عليه فهو تلك 

       و الدالالت، فضال عن أنه يساعد يؤدي دور المشجب الذي تعلق عليه المعاني
 . (4)" على تكثيف التأثير العاطفي للتجربة موضوع التعبير األدنى

   إضافة إلى ما اكتسبه بوصفه أداة تعبيرية في الذاكرة اإلنسانية، فهناك من أكد   
نه أسلوب من أساليب التعبير ال يقابل المعنى وال الحقيقة وجها لوجه، إ "أن الرمز هو 

        عتبار الرمز كلمة أو عبارة أو صورة أو شخصيةاتعريف يتميز بالشمولية، فيمكننا 
سم مكان يحوي في داخله على أكثر من داللة، يربط بينهما محوران أساسيان، يتمثل اأو 

        األول في البعد الظاهر للرمز، وهو ما تلقه الحواس منه مباشرة، بينما يمثل الثاني 
                                                 

التناص( عالم الكتب الحديث للنشر و  -الرمز -ية المعاصرة )الصورةرابح بن خوية، جماليات القصيدة اإلسالم -(1)
 .616ص 9164، أربد، األردن، 6التوزيع ط

 .39، ص6612ينظر، محمد السرغيني، محاضرات في السيميولوجيا، دار الثقافة، الدار البيضاء، )د.ط( المغرب،  -(2)
، 6الرموز و اللغة و األسطورة(، دار اإلنتشار العربي، طعبد الهادي عبد الرحمان، لعبة الترميز )دراسات في  -(3)

 .61م، ص9111بيروت، لبنان، 
كاميليا عبد الفتاح، القصيدة العربية المعاصرة، دراسة تحليلية في البنية الفكرية و الفنية،دار المطبوعات الجامعية،  -(4)

 .546، ص9112)د.ط( 
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بعد الباطني أو البعد المراد إحالة من خالل الرمز، علما أن هناك عالقة في ال

 .(1) "وطيدة بين ظاهر الرمز و باطنه
تناظر مع شيئ غير مذكور، يتألف من  "الرمز األدبي أيضا بأنه  "تندال"و يعرف 

و عناصر فطرية يتجاوز معها الحدود الحركية، ليجسد و يعطي مركبا من المشاعر 
، فقد لجأ إليه النقاد و الشعراء المعاصرين على أنه وسيلة أو أداة إيحائية (2)"كاراألف

 يعمدون إليها وقت اإليحاء و التلميح عكس المباشرة و الشفافية.
       قد استطاع شعراء الرمزية أن يجعلوا الرمز عالميا عن طريق اإلشارة و  "         

ألساطير اإلغريقية، وعن طريق تطبيع تلك إلى منهل مشترك أسطوري، غير قومي، كا
، فالرمز بطبيعته يحمل معان (3)"الرموز حتى تصبح تجريدية تماما مثل األرقام الرياضية

رتباط وثيقا، إذ إتخذه بعض فالسفة اإلغريق القدامى اواسعة فضفاضة، يرتبط بالداللة 
 . (4)"ي المباشروسيلة التعبير المباشر التقرير  "و أفالطون "سقراط"ومن بينهم 
فيعتبر الكلمات رموز لمعاني األشياء أي: المفهوم األشياء الحسية  " "أرسطو"أما         

  (5)"أوال، ثم التجريدية المتعلقة بمرتبة الحس ثانيا
من خالل المفهوم  الذي جاء به أرسطو والذي بين من خالله أن كل كلمة و          

حضي الرمز بمعان  وم على الحس أوال ثم التجريد ثانيا،بها، وهي تق لها محمولها الخاص
وما يشهد على الطبيعة اللغوي " paul ricoeurيقول  "بول ريكور"متعددة، حيث نجد 

   للرمز أن باإلمكان فعال بناء داللة للرمز، أيضا نظري لتفسير بينتها من خالل المعنى 
                                                 

، 9111، 9عربي المعاصر، منشورات بونة للبحوث و الدراسات ، طالسعيد بوسقطة، الرمز الصوفي في الشعر ال-(1)
 . 96-92ص
هاني نصر اهلل، البروج الرمزية، )دراسة في رموز السياب الشخصية و الخاص) عالم الكتب الحديث للنشر و  -(2)

 .66، ص9111، 6التوزيع، ط
ه، 6365م،6665، 9ارف ، النيل، القاهرة، طأنابلكيان، الرمزية دراسة تقويمية، ت، لطاهر أحمد مكي، دار المع-(3)

 .461ص
زوبيدة يوغواص، الرمز في المسرح عز الدين جالوجي بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في األدب العربي الحديث، -(4)

 9161،9166تخصص، مسرح عربي، قسم اللغة و األدب، كلية األداب و اللغة العربية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .63،ص

 . 911، ص46613محمد فتوح أحمد، الرمز و الرمزية في الشعر الغربي المعاصر، دار المعارف ، مصر، ط -(5)
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المعنى، أو رموز ذات معان أوائل،  أو المغزى وهكذا نستطيع أن نتخذ ثمن رموز مزوجة

، حيث يحيل العنصر "..."أو ثوان، غير أن البعد اللغوي واضح وضوح البعد اللغوي 
 .(1)"اللغوي الرمز دائما على شيئ أخر

ألن الرمز وببساطة يشهد قيمته أو معناه من الناس الذين يستخدمونه لذلك نجد           
   وهكذا فالرمز يختلف "فسه طريقا مغايرا عن العالمة تخذ لناستقل عن العالمة، و اأن 

عن اإلشارة، و العالمة و الصورة في كونه واسطة بين المحدود والالمحدود، ومن ثم فإنه 
يحصل على كليهما دون أن يحاصر في أحدهما، ألن الرمز ال يناظر أو يلخص شيئا 

لكنه أفضل صياغة ممكنة معلوما....فليس هو مشابهة أو تلخيصا لما يرمز إليه، و 
    ستقطاب المقابالت مبدأ أساسيا الشيئ مجهول نسبيا، تعتمد هذه الصياغة التوتر و 

 .(2)"في بناء العمل األدبي
      تكتسب بعدا إيجابيا سيم  "إضافة إلى الصورة التي ربط بها حيث أصبحت        

 . (3) "غناء األسلوباو  في إثراء النص األدبي
الرمز هو صورة المعاني و الدالالت و اإليحاءات، يتخذ عدة أبعاد، ويكون و           

 مجموعة من المعاني، التي تثري الرصيد اللغوي، وتضفي عليه تعدد اللغات.
 ـه:ــــــأنواع

حظي الرمز بمكانة فنية في شعر العربي المعاصر، حيث أصبح الشاعر نفسه 
وفقا لتعدد هذه الرموز وتنوعها، استطاع أن يخلق يعبر عنها بكل طالقة وحرية تامة، و 

 وجهات نظر بين النقاد والبالغيين العرب ،فهناك من قسمها إلى رموز عامة وأخرى 
 

                                                 

، 9114، المغرب 4بول ريكور: نظرية التأويل الخطاب و فائض المعنى، ت، سعيد الغانمي، الدار البيضاء، ط-(1)
 .15ص
ث )السياب و نازك و البياتي(، دار الشباب الجديد محمد علي كندي، الرمز و القناع في الشعر العربي الحدي-(2)

 .52، ص9114، 6المتحدة،ط
حجاج نسيمة، الرمز و األسطورة في "ديوان النخلة و المجداف، للشاعر عز الدين الميهوبي، مذكرة مقدمة لنيل  -(3)

ب و اللغات، جامعة محمد خيذر شهادة ليسانس ، شعبة اللغة العربية و أدابها، قسم األداب واللغة العربية، كلية األدا
 .31ص 9161،9166بسكرة، 
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خاصة وهناك من أخذ بكاملها، وهناك مة قسمها حسب المستويات: مثل ما فعل 

 إذ نجده يقسمها إلى: "أرسطو"
 Le Synboletheatique ou logiqueالنظري أو المتطقي:  -أ
 (1)(وهو الذي يتجه بواسطة العالقة الرمزية إلى المعرفية)
 (2)"وهو الذي يسعى للفعل " :Le Synbolethe pratiquseالرمز العلمي: -ب
وهو  ":  Le synbol poétique et sethétiqueالرمز الشعري أو الجمالي: -ج

عاطفيا أو وجدانيا، ولقد وسع الذي يعني حالة باطنية معقدة من أحوال النفس وموقفا 
 .(3)"هذه المستويات، بحيث شملت الرموز الخاصة باألساطير الدارسون

 هذا بالنسبة ألرسطو أما في تقسيم آخر فهناك من يقسمه إلى:و            
وهو الذي يأتي به الشاعر أصالة دون ألن يسبقهما إليه "  *الرمز الخاص أو الشخصي:

ربته أو شعورهما، وهو محفوف بكثير من المزالق أهمها، الغموض غيره ليعبر به عن تج
 (5)."دوال يجردها الشاعر من داللتها الوضعية "، فهو (4)"الذي يكشفه

هو الذي يملك أساسا من الدين والتاريخ أو األسطورة فيتداوله " *الرمز العام أو التراثي:
 (6)."ات إيحائية الكامنة فيهغير واحد من الشعراء مستلهمين جوانبه التراثية وطاق

ضافة إلى الرمز في التراث ومفهومه اإلصطالحي فيه، فهو وليد التجربة هناك إ        
 ذلك المخزون الثقافي لمتنوع "منهل منذ القدم حيث يعرف أحدهم التراث على أنه: 

 
                                                 

 .39حجاج نسيمة، ) م . س ( ص-(1)
 .39، ص) م . س ( السعيد بوسقطه، -(2)
، 6661عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفية، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، )د.ط(، القاهرة، -(3)

 .21ص 
ة بلهاشمي، الرمز في األدب الجزائري الحديث "رمز الحب والكراهية عند بعض الشعراء الجزائريين المحدثين، أمين-(4)

مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير، تخصص أدب جزائري حديث، قسم اللغة واآلداب العربي، كلية اآلداب والعلوم 
 .46، ص 9169، 9166الجامعية اإلنسانية، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، السنة 

آمنة مقران، الرمز في شعر مصطفى الغماري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في األدب الجزائري الحديث، كلية -(5)
 .66م، ص  9161-9116اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 .46أمينة بلهاشمي ) م . س ( ص -(6)
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و الحضارة والمتوارث من قبل اآلباء واألجداد، والمشتمل على القيم الدينية والتاريخية 

        والشعبية بما فيها من عادات وتقاليد سواء كانت هذه القيم مدونة في كتب التراث 
 (1) . "أو مبثوثة بين سطورها، أو متوارثة، أو مكتسبة بمرور الزمن

 لتراث هو صورة الماضي وليد التجارب، وصورة الحاضر وليد التواصلو ا         
 وهناك أيضا من يرى أن الرمز يقسم إلى:ع والتطور.وصورة المستقبل وليد اإلبدا

ال يكاد يخلو ديوان شاعر معاصر من تضمين األسطورة وسواء ": / الرمز األسطوري1
أكان هذا التضمين متخذا شكل الرمز، أم شكل الصور اإلشعارية أو حتى العبارة 

 . (2)(البسيطة
بر قوام األسطورة، فإذا كان الرمز الرمز األسطوري ربط بالصورة التي تعتو "           

يدرك مستقال عن سياق الصورة الفنية، حيث ينتفي عنه ذلك بفضل وحدة المنشأ بينه 
  (3) ".وبين صورته الحسية التي انبثق منها

يات، ومن بين آن الكريم حيث ورد في آالرمز الديني بكثرة في القر  شاع/ الرمز الديني: 2
ذكر فيها زكرياء عليه السالم، رغم قدم الزمن، إال أن ال فرق  ية التييات نجد اآلهذه اآل

 ن الكريم.آبين الماضي و الحاضر في القر 
تعد الطبيعة هي مركز نشوء الرمز، ألن معظم الشعراء ينهلون الرمز / الرمز الطبيعي: 3

ي من الطبيعة و يعبرون به في أشعارهم، وذلك إلتسام الطبيعة بالجمال  و التعدد الظاهر 
 للمناظر، فاإلنسان هو إبن البيئة، ومنها يستقي المصطلحات العذبة للتعبير، و التغني.
 وهناك تقسيم أخر للرمز، حيث قسم "بيفون" الرمز إلى نوعين: إصطالحي و إنشائي

 
 

                                                 

 .63، ص ) م . س ( زوبيدة بوغواص، -(1)
جميلة بوحيدر، الرمز الثوري في الشعر العربي المعاصر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، شعبة أدب الحركة -(2)

 .56، ص 9112، 9111الوطنية، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية األدب واللغات، جامعة منتوري، قسنطينة، 
لرمز والداللة في شعر المغرب العربي المعاصر )فترة االستقالل( منشورات التبييت، الجاحضية، عثمان حشالف، ا-(3)

 .615، ص 9111سلسلة الدراسات، )د.ط(، الجزائر، 



  

 

- 16 - 

 

 الفصل الثانـي:                                 سيميـاء التشاكـل و الرمـز و االيقــاع           

 الخارجية                                        
 

 
هو ما اتفق، وتواضع عليه من اإلشارات، كاللفظ الذي يرمز لداللته " اإلصطالحي:

ز" لحقيبة الكتب و الظاهر هنا بين  اللفظ و داللته عالقته فالمحفظة مثال لفظ "يرم
 (1) ". عتباطيةاإل

إذ تشترط فيه الجدة، بمعنى أن تكون الرموز  ": هو عكس النوع األول: اإلنشائي -
   إلى أنواع أخرى، لم تتنبأ إليها، كلها أنواع تحتوي  إضافة (2) "مبتكرة لم يصطلح عليها
  مة للتمييز بين األلفاظ و المصطلحات و المعاني.في جفنها الداللة الالز 

 الرمز عند الصوفية:
    عتبارهم سباقين إب، نسب الرمزية في الكثير من األحيان إلى الصوفية ت            

إلى توظيف الرمز للتعبير عن مكونات خوالج النفس وهناك عوامل متعددة دفعت الشعراء 
 . ة في شعرهم ألن الشعر له ارتباط بالتصوفإلى اإللتفات إلى هذه الرموز خاص

ظاهرة دينية ومفهوم معين لإلسالم، عرفه "في حين يعرف التصور على أنه            
 . (3)" التاريخ اإلسالمي، قوامه فلسفة روحية ترتكز و ترقى إلى مراتب عليا من اإليمان

    خدام الرمز الفني يستخدم هذه الظاهرة األخيرة التي ارتبطت بالرمز، فهي تلجأ إلى است
ويستخدم الصوفية مصطلحي اإلشارة والرمز بمعنيين قريبين "في الشعر واألدب عامة، 

فبينهما نسب وقرب، واإلشارة عند الصوفية: هي ما يخفى على المتكلم كشفه بالعبارة 
 للطاقة معناه، يقول الغناء:

ْن َسَكُنوا َهْيَهات ِمْنَك ِإّتَصاُلهُ           ِإَذا َنَطُقوا َأْعَجَزَك َمْرَمى ُرُموِزِهْم     (4)"َواِ 

وال شك أن طبيعة التجربة الصوفية القائمة على الكشف والذوق قد أدخلت هذه 
 اللغة اإلشارية واإليحائية التي تبنى على الغموض، البعيدة عن البساطة و الوضوح، 

 
                                                 

 .45جميلة بوحيدر، ) م . س (  ص -(1)
 .45نفسه، ص -(2)

، كلية 9نشورات كلية األدب بمنوبة، مجلد التليلي العجيلي، الطرق الصوفية واالستعمار الفرنسي بالبالد التونسية، م-(3)
 .95، ص6669اآلداب، جامعة تونس، 

 .55، ص ) م . س ( ابراهيم محمد منصور، -(4)
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ر عن النواحي النفسية المستقرة أي التعبير غير المباش "اإليحاء"الرمز هنا نعناه و 

 .(1)"التي ال تقوى على أذا اللغة في داللتها الوضعية
      وقد اتسم الرمز في حقيقته عند الصوفية بنوعين، وكالهما خاضع للتجربة، 

تفاق "إال أن التجربة تختلف بين ما هو عقلي وعاطفي، فاألول منهما من كان  عن وعي وا 
ز فيرجع إلى تلك الحالة الوجدانية التي يعانيها الصوفي من أما النوع اآلخر من الرم

خالل تجربته الصوفية، وتمثل بالنسبة له نوع من التوتر واإلنفعال ال يستطيع الفكاك منه 
 .  (2) ".إال من خالل الللغة وحروفها

شاسعا فرقا بالتحليق في معلم الروح ولذلك نرى  "الشعر الصوفي يعرف ويتميز و 
من العلماء "غزل  ميين، مرمى الغزل الصوفي، والغزل الحسي وكذا رد كثيربين المر 

إلى التصوف، وردها قوم إلى الحب المادي، ونحن نرى  "الشاعر" عمر الخيام وخمرياته
ونكاد نجزم أن غزل "الخيام" أو خمرياته تصوف إسالمي وشعر صوفي أسلوبه الرمز 

  (3)"والتمثيل والتخيل
 موضوع البحث وهو شعر وقصيدة الخيام". هذا بالنسبة إلى و
 وظيفتـه:
 الذي يأخذ الرمز طابع الجمال في الشعر كان أو النثر، ويتسم بالغموض، هذا         

أضفى له بسمة الجمال وأضاف عليه رونقا، حيث عّدد المعاني، وأعطى لها السر الكامن 
     لى اإليحاء، وفعل مؤثرمما يحمله من قدرة ع "في تمظهرها، فوظيفته تكمن في نفسه

غناء داللة الّنص، حيث يعمل في مجاله الفني الصحيح، فتزداد قيمة الرمز وأثره افي 
        بكونه تعبيرا ال شعوريا....فالمبدع به حاجة إلى وسيلة تعبير تنقضه من الخضوع 

 
                                                 

 .419)د.ت(، ص  ، القاهرة، مصر،4محمد غنيمي هالل، األدب المقارن، دار نهضة، ط-(1)
نائلة قاسم ملفوف، الكتابة في ضوء التقليد الرمزي، بحث مقدم لنيل درجة الماجيستير في األدب العهربي ونقده، فرع -(2)

م، ص  6613-هـ 6313األدب، قسم الدراسات العربية، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى بمكة المكرمة، السنة الدراسية 
14-13. 
، اإلسكندرية، القاهرة، 6يب، في رياض األدب الصوفي، دار نهضة الشرق للطبع والنشر والتوزيع، طعلي الخط-(3)

 .26-53م، ص  9116
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التي يجب  إلى بؤس الواقع المحدد، فكان الزمان األداة التي تستطيع إحتمال الحاجات

 .وضعها في صياغة فنية تجسد مظاهر التجربة الشعرية وأعماقها' 
الرمز الشعري مرتبط كل اإلرتباط بالتجربة الشعورية التي يعانيها الشاعر، وهي و 

 . (1)"التي تمنح األشياء مغزا خاصا عن تعميق أثر الفكرة الشعورية
ل اإلختالف عن الوظيفة أما فيما يخص الوظيفة الرمزية للصوفية فهي تختلف ك

ومهما يكن من شيء فإن ما عرف عن الرمزية الصوفية  " "درويش الجندي"األدبية يقول 
ة ولو على حدها في دائرة المتصوفة عن ذلك كاٍف فمن أّنها تعتمد على رموز متعار 

،    لربطها على نحو ما بالرمزية العلمية وعدم جريانها مجرى الرمزية األدبية الخالصة 
ن أخذت منها بسبب، وليس هناك من شك أن الشعر الرمزي الصوفي لم يقصد به  وا 
أصحابه الجمال الفني لذاته، وال الصياغة الشعرية، من حيث هي الغاية، من ورائه شيء 

  .(2"وقد تكون تلك الغاية خلفية أو دينية أو فلسفية. آخر غير اللذة الفنية الخالصة
      تلف والغاية عند األدبية، فاألدبية هي قائمة ألن الغاية عند الصوفية تخ  

 (3)"فهي مذهب ينطوي على معان فلسفية كثيىرة "أما الصوفية"على الجمال الفني الخالص،

وهذا ما نجده في مواضع أخرى من الرموز، فيتعدد أنواعها تتعد غاياتها وأهدافها، من ، 
ون النفس اإلنسانية، وبه يتغلغلون إلى موضع إلى آخر، فهو األداة التي يعالج بها الصوفي

 أعماق العقل الباطن.
 شعريـة الرمـز:

العديد من الرموز في قصيدته الموسومة "برباعيات الخيام"، استخدم الشاعر  
فالمتأمل في هذه القصيدة يجد أن هناك رموزا عامة مثل: الفراشة، الحمامة، الشمس، 

 الحقيقية عند الخيام فهي رمز الخمر بما فيها  الريح إلى غير ذلك، أما الرموز الصوفية

                                                 

حسن عبد عودة حميدي الخاقاني، الترميز في شعر عبد الوهاب البياني، أطروحة لنيل درجة الدكتوراء، تخصص -(1)
 .96، م ص ، 9111 اللغة العربية وآدابها، كلية اآلداب، جامعة الكوفة،

-م6666القاهرة، –علي الخطيب، اتجاهات األدب الصوفي بين الحالج وابن عربي، دار المعارف، )د.ط(، النيل -(2)
 .612هـ، ص  6313

 .611نفسه، ص -(3)



  

 

- 13 - 

 

 الفصل الثانـي:                                 سيميـاء التشاكـل و الرمـز و االيقــاع           

 الخارجية                                        
 

 
من مصطلحات تابعة لحقلها، مثل: المدامة، الخديم، بيت الكروم، الطلي، المني إلى غير 

 ورد، طيور، وماظر، أما الرمز الثالث فهو رمز النور"ذلك، ورمز الحديقة، بما فيه من 
لمصباح، وذكر النور كرمز إال أن الشاعر في هذا المجال ذكر مصطلحا واحد وهو ا

بصفة عامة، "هذا يشير إلى أن الخمريات الصوفية لم تنطق من فراغ فقد استلهمت 
باحة، والصوفية تشير  أساليب التراث الخمري غير أنها لم تستلهم ما حفل به من مجون وا 

 (1) معاني الحب والغناء و االتحاد""كالدنان والمدام إلى "إلى تلك المصطلحات الخمرية 
 ومن بين هذه الرموز نجد رمز:

يقصد بها المحبة اإللهية التي هي قوام العالم ومركزه الدائرة ولباب الوجود  " /المدامة:1
 .(2)".وهي محبة مجردة من حدود الزمان

   إضافة إلى أنها تمثل السكر، والشراب، الذي يلجأ إليه الصوفي وقت الحاجة          
 لخيام في ذلك.ووقت األنين، يقول عمر ا

 قد مزق البدر ستار الظالم            فاغنم صفا الوقت وهات المدام"
 وفي شطر ىخر كذلك يقول:

 (3)"إذا سقاني الموت كأس الحمام        وضمكم بعدي مجال المدام
 

إذ تطلعنا على بيت القصيدة األول نجد أن المدام هنا هي "الخمرة" ولكن الشاعر          
رائها، المحبة اإللهية، أي رمز على الروح األعضم والتمجيد والتوحيد للخالق، يقصد من و 

 وهي إعدى طرقهم لنيل محبة اهلل ورضوانه.
يختلف هذا الرمز عن باقي الرموز األخرى وذلك الختالف داللته،  ثوب العيش:/ 2
Jر مل في نفسه وفي كيفية تواجده على األرض دون أن يستشاأالتي جعلت الشاعر يت 
 
 

                                                 

 .662، ص ) م . س ( سعيد بوسقطة،  -(1)
 .662نفسه، ص -(2)
 .93م، ص احمد رامي، رباعيات الخيا-(3)
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 يقول الشاعر:

 َلِبْسُت َثْوَب اللَعْيش دون َأْن َأِسَتِشْر           َوُحْرُت فيه بيت شيء الفكر
ثوب العيش هنا هو رمز يدل على خلق الشاعر في هذه الدنيا ،وهو داللة التأمل 

  واإلستفساروالحيرة .
 /طير الصبا:3

 يقول الشاعر:
 أتى يالهفا أين غابوقد شدا طير الصبا واختفى        متى 

ألنه  "صبا"مرفقا له بـ كلمة  "الطير"نجد الشاعر هنا في هذين البيت يوظف رمز 
عادة ما تكون أيام الصبا مملوءة بالتفاءل واألمل نعيشها بدون أن تشعر تمر أيامها 
بسرعة وتنقضي كالبرق، ال نعرف متى تعود، حتى لو انتظرها فلن نعيشها كما عشناها 

 ضي العمر وفي ربيعه.ونحن في م
فالشاعر هنا استخدم هذا الرمز ليعبر به عن العمر والسنين الذي قضاها وعاشها 
وهو في غاية الفرح والسرور، يقارن بها الوفقت والعمر الذي يكمر به اآلن، يندم على 
       ضياعه، ويتمنى لو تعود به األيام إلى تلك اللحظات المرحة لحظات الصبا التي 

رف المعاناة واألسى، هي أيام تشد ومثل الطير الذي ال يفكر إال في غذائه يطير ال تع
 من مكان إلى أخر وهو يشدو و يغني مرحا.

هذه هي حالة الشاعر الذي يصورها، وهو اآلن متشاؤما من انقضاء ذلك الزمان، 
لى أمله فيه، ألنه وفي ه لى براءته وا  ذا مستغربا كيف مر، وأين غاب، يحجن إليه وا 

 الزمان المتشاؤم يبت حزينا كالطائر األسير.
 / خفيف الظل: 4

 يقول عمر الخيام:
  أفق خفيف الظل هذا السحر         وهاتها صرفا وناغ الوتر

      وظف الشاعر هذا الرمز ليدل به على اإلنسان الذي ال يطول عمره ،وسرعان        
         ف الشاعر يدعو إلى ملذات الدنياما يدب فيه اإلضمحالل وياخذه الموت دون رجعة 
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    و التمتع بها قبل فوات األوان ونن بين هذه الملذات نجد خفيف الظل وهي رمز الفناء 

 و القصر.
 / حلو العفو:5 

وظف الشاعر هذا الرمز لداللة على اإلنسان ذاته الذي يذنب و يعفو عنه ،يجد         
 ي لم يذنب .حالوة العفو أكثرمن اإلنسان الذ

 هل ذاق حلو العفو إال الذي         أذنب واهلل عفا واغتفر
 فهو يرى أن حلو العفو رمز لإلنسان المذنب الذي يغفر اهلل له ويتوب عنه.

 / الكأس /أنقام/ و وجه صبوح/6
 يقول الشاعر:        

 كأس وأنغام و وجه صبوح                ثالثة هن أحب المنى     
حيث كان ، الكأس رمز للخمر أي الشراب التي كان الشاعر يختفي وراءها 

المقصد وراءها الرجوع إلى اهلل والتوبة والغفران، أما األنغام فهي رمز للراحة والمتعة، 
فالقلب عندما يكون مهموما مليئا بالمعاناة البد له من شيء يرفه عنه وينسيه أحزانه. هذا 

سيقى والطرب كان مصدر التنفيس عنه، إلى جانب ذلك نجد ما حظى به الشاعر، فالمو 
ويقصد به المرأة فال تزال على مر العصور رمز لذلك  "وجه صبوح"رمز آخر وهو 

الجمال الذي تهيم به القلوب، وتلتذ به األعين وشيح في حسن خلقه لذلك نجد أن الشاعر 
رها سبب السكر، وبين الخمرة الصوفي في أكثر األحاديث يربط بين الخمرة والمرأة باعتبا

 والنغم والمرأة والنغم، كالهما مكمل لآلخر.
 / العنقـاء:7

     وظف الشاعر رمز العنقاء ليقصد به ذلك الطائر التي تذهب به األسطورة        
على أنه يظهر للناس كل خمس مائة عام مرة وهو يحترق ثم يعود، ثم ما يكون شباب 

 وجماال يقول الشاعر:
 ه عنقاء عند السهى         ال بومة تنعب بين الطلول .كأن

 هذا الطائر في نظر الشاعر ال يشبه البومة التي تظهر دائما، ليس كالطائر.
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 .العنقاء الذي يظر في كل خمسمائة عام مرة

 /البلبل: الوردة8
يحمل هذا الرمز معنا كبيرا حيث جسده الشاعر هنا بصفة رمز للمتعة والموسيقى 

كذلك رمزا للرومانسية، وهو من الرموز الصوفية الخاصة، ومن رموز الشعر التركي  وهو
 . والفارسي فهو رمز العشق والحب الصادق

إضافة لهذا فقد ارتبط برمز الوردة التي تعبر عن اإلحمرار، رمز العشق فهو نار 
عشه يصبح اللهيب التي أشعلت قلب الحبيب، فكلما انتاب الحزن البلبل سكب دموعه فإن 

     سله الورد وغصن شجرة الورد هو المتكأ الذي يريح عليه رأسه المصدوع، ويطلق عليه
فالبلبل هو العاشق والوردة هي المعشوقة واللقاء  "هزاز"سم عندليب أو افي األدب الفصيح 

 .الحضرة بينهما هو احتراق في نار
     شتهر هذا العشق فإذا اقترب العاشق من المعشوق احترق بنار العشق، وقد ا

فريد "من كمال العشق وقد جعل  بين الوردة والبلبل الولهات، حتى ذابا في العشق ثمأل
في منطق الطير من البلبل العاشق للوردة مشغوال بها حتى فن فيها وحمل  "الدين العطار
 أسرار العشق.

 يقول الشاعر في ذلك:
 وُل َهَيا اطرب وخل الهموم.َوَرَجَح الُبْلُبل َأْلَحاَنُه           َيقُ 

 ويقول في بيت آخر:
 َيأ َوْرُد َأْشْهِت ُخدود الِحَسان            َوَيا َطلى َحاكْيت َذْوَب الِجَمانْ 

 الورد هنا هو شبه بالمرأة التي تكون جميلة ذا الخدود الحمراء مثلها مثل الورد.و           
 واألمل والتفاؤل ولذلك ربط ببعضها البعض.أما البلبل فهو هنا رمز لأللحان           

الخلق األول ومن استخدم الشاعر هذا الرمز في القصيدة لداللته على  / ماء و طين:9
 أي شيء خلق اإلنسان غير الماء و الطين ؟ . 

التواحد اإلنساني، فهو يقوم بتذكير أصل اإلنسان من أين أتى ومن أين جاء،            
         نفس اإلنسانية يجعل اإلنسان يسترجع كل ما فعله سواء كان خيراألن التأمل في ال
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أو شرا، مما يجعله يحس بالندم والخجل لما يفعله اآلن، هذه هي حالة الشاعر التي 

 يعيشها بحيث يقول:
 َقْلبي في َصِدري أسير سجين       تخجله عشرة ماء وطين

 نداء اليقين وكم جرى عزمي بتحطيمه         فكان يتهاتى
 / مصباح قلبي / الفراش:11

       مصباح كرمز النور والتفاؤل واألمل، ألن المصباح عادة  الشاعر هنا استخدم كلمة
 ما يكون متوهجا، فينير المكان كله رغم صغر حجمه يقول الشاعر في ذلك:

 مصباح قلبي يستمد الضياء         من طلعة الغيب ذوات البهاء.
 يقول:وفي بيت آخر 

 لكنني مثل الفراش الذي         يسعى إلى النور وفيه الغناء.
الفراشة هنا هي رمز الخلود عند القدماء المصريين وهي رمز عام استخدمه الشاعر ليشبه 
  في حالته ألن الفراش عادة ما يكون مفعما باألمل يبحث عن النور وعن الحياة إال أنه 

كذلك الشاعر الذي شبه حالته بحالة الفراش الذي  "الموت"في األخير يلقى حنفه وهو 
 يسعى إلى النور وفيه الفناء.

 / النور:11
ل وارد إلهي يطرد الكون عن القلب" ك" رمز من الرموز الصوفية فالنور هو الحق 

    األسماء الحسنى وهو من تجلى الحق باسمه الحاصر، والنور  "كذلك يعيد النور من 
غير عن القلب العبد ويكشف المستور، مناما أو يقضة، أو في حال كل وارد إلهي ينفي ال

 . (1)".بينهما، ونور األنوار هو اهلل سبحانه وتعالى
 يقول الشاعر:

 تبسم النور فقم هاتها         تثأر من األيام قبل الدمار
 

                                                 

، 6محمد بن بريكة، التصوف اإلسالمي من الرمز إلى العرفات، دار المتون للنشر و الترجمة والطباعة والتوزيع، ط-(1)

 .991هـ، ص  6392م، 9111الجزائر، 
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 فالنور هنا هو شيء جميل أو الحياة الجميلة المقعمة بالضياء واألمل. 

 / الناي:12
 يقول الشاعر:

 أولى بك العشق وحسو الشراب       وحنه الناي ونوح الرباب.
الناي والرباب من الرموز الصوفية التي يلجأ إليها الشعراء الصوفيين، ألنه الطريقة التي 
تقرب إلى اهلل، فقد استعمله البياتي واتخذه كرمز، ألن أنين الناي عبارة عن ذلك الشوق 

وقد اتخذ في رمز الناي المصدر األسطوري  "ح شوقا قا إلى الجنةإلى الغاب، وأنين الرو 
 .(1) بالمصدر الصوفي عند المولوي"  "أورقيوس"في أسطورة 

 إلى العالم السفلي" "أورفيوس"يقول البياتي في قصيدة هبوط ف
 "ونيام الناس في أسحارها دون قبور.

 كالعصافير على حائط نور
ذا أحملهم فوق جبيني من عصور  العصور. وا 
 (2) ".أرتدي أسالمهم، أنفخ في ناي الوجود

     الموسيقى التي يحملها العاشق هو دليله إلى المحبوب أو إلى اهلل به يستطيعو 
     أن يرحل في مدن العشق، وأن يبحر نحو المطلق ونحو األبدية والفردوس معتمدا 

 على دليل صادق يهتدي بناره في رحلته.
   إليها عمر الخيام هي موسيقى جسدها في صورة التقرب  الموسيقى التي لجأو 

إلى اهلل تعالى، ألنها تعبر عن شوقه وحزنه وبعده عن اهلل، وهو كل ما يريده أن يكون 
     منزل مكن منازل السالكين واول مقام "قريبا من اهلل يريد بذلك التوبة التي تعد أول 
العرب الرجوع عما كان مذموما في الشرع من مقامات الصالحين وحقيقة التوبة في لغة 

 (3) ."إلى ما هو محمود فيه
                                                 

 .64، ص) م . س ( ابراهيم محمد منصور -(1)
 .63نفسه ص-(2)
، 9111ط( القاهرة -ن غريب، رابعة العدوية في محراب الحب اإللهي، دار غريب للنشر و التوزيع ى)دمأمو  -(3)

 .53ص
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كل هاته الرموز وظفها الشاعر إال أن داللتها واحدة وهي بلوغ إلى الحب اإللهي 

أول من صاغ هذه الفكرة هي رابعة العدوية، حيث يرجع لها الفضل في إدخال عنصر  "و
 .(1)"الحب في التصوف اإلسالمي

نطلق من حبه اإللهي و غزله الصوفي من القول بجمال افقد  "يابن عرب"أما  
العالم، فالعالم جميل و جماله يأتي من كونه على صورة العالم، و العالم على صورة 
     الحق، فاإلنسان، جمال العالم و الحق، فهو أعظم مجلى لجمال اهلل والسيما النساء

وهنا  ا و يهام إليها بكل مشاعره و أحاسيسهرمز للذات التي يذوب الشاعر فيه ألن المرأة 
يتم تصعيد المظهر الفيزيائي األنتوي إلى أعلى مستويات الروحانية الصوفية، فالمرأة رمز 

ستخدمه الشاعر ليعبر به عن جمال خلق الخالق، أي رمز للذات اإللهية ثم ربط الخمر ا
 . بالمرأة ليرمز بها إلى الذات اإللهية وهو ربط طبيعي

   ألن من فطرة النفس أن تعشق الجمال و تسكر به، وهذا الجمال الذي يتجلى  
في الكون وفي أجزاءه هو رمز أخر لجمال األلوهية، إضافة إلى رموز الطبيعية التي 

ستخدم حقل الطبيعة بما فيه من طيور و أشجار و حيوانات ليدل اأضفاها الشاعر، فقد 
      الرموز التي ذكرناها تنتمي إلى حقل الخمرة كذلك على حسن خلق الخالق، كل هاته 

، فبعدما كانت "الحالج"و  "كالبسطامي"و الطبيعة و المرأة، فمن الالفت للنظر أن الفرس 
الخمرة الحسية تتكون جزءا من الطقوس الدينية لدى أجدادهم، صارت على أيديهم جزءا 

 .من تراثهم على صاحبها وهي خاصة بأهل الكمال
       نت في الشعر الصوفي رمزا على الحب اإللهي، أي أن هذا الحب فقد كا 

    فالرمز من أهم الظواهر التعبيرية  "هو الباحث على أحوال الوجد و السكر المعنوي، 
في القصيدة الحديثة، فإن طبيعة التشكيل بينهما ظلت متداخلة، بحيث يتعلق نجاح الرمز 

            قتصر في القصيدة على صورة واحدة ااء بنجاح الصورة أو فشلها، فالرمز سو 
 ضفائه اأو على مجموعة من الصور أو إنتظم القصيدة كلها فإن قيمته تبقى في مدى 

 
                                                 

، القاهرة 6عبد المنعم الحنفي، العايدة الخاشعة )رابعة العدوية( إمامة العاشقين و المحزونين، دار الرشاد ط -(1)
 .11ه، ص6366م، 6666
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على التجربة حركة نفسية و مدى و أزره مع اإلنفعال لحظة تداخل المعطيات 

 (1) "الشعورية الالشعورية
 المعادل الموضوعي الذي طغىأما كل هذه الرموز هي رموز معظمها صوفية 

عليها هو موضوع الخمرة، فخمرة الخيام لم تكن عصير العنب المتهدل من كرومه يعصر 
    سائال محسوسا مرشوقا من أقداح البلور و قوارير الفضة الرنانة، ولم يقتصر الخيام 
ثه على شريها مع الندمان في مجالس األنس و الطرب بل كان يحسوها زاعما أن ما تحد

     يصاله من مراتي العبادة التي تكون اقصر السبل إلى أمن نشوة هو أقرب وسيلة و 
شتقاق نور الحق من وراء حجب الكائنات و جتالء افي تلك القمة التي منها يسهل عليه 

 . سر األبد من خالل ظلمة الغيب 
امة ليست إذن فاأللفاظ الخمر و الساقي و الزنا و الحانة و الشرب و الكأس، الند

إال رموزا لها جني، وال تيسر إال لمعة واحد  و تنتهي إلى سر الوجود الواحد الواجب 
   الوجود اهلل تعالى ذو الجاللة و العظمة، فالمدامة هي مدامة حب اهلل تعالى، و السكر 

ستخدم الخيام بعض اإلصطالحات اخوان الطريق، استغراق في الذكر و الندامى هم اهو 
 .نظم رباعيته الحكمية ذات المغزى العميق وصاغها في قالب فلسفي و أخالقي الرمزية و
      قد كان يقول الشعر فكأنما يزحيه لنفسه، و كأنما يحاول به أن يتطمأن و 

    من مخاوفه، و يهدأ به جيشان روحه، و كأنه يتعهد به نفسه بالتربية و يعلمها األخالق 
   أن يوجد و أن يتطابق فكره مع وجوده، ويريد أن ينظر ة، و إنما يريد مو يعودها الحك

 إلى داخل ذاته ومن خاللها و أن يسمح لها و يالمس إيقاعها الباطني.
 
 
 
 
 

                                                 

 .1/2، ص) م . س ( أمنة بلعلى،  -(1)
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 ثالثـــا : اإليقـــــــــاع 

  الموسيقى الخارجية -أ

 : الوزن/ -1    

الوزن بحًرا  وهي "األوزان التي نظم بها العرب أشعارهم، و مفردها بحر.. و سميّ         
(1) ألنه يوزن ما يتناهى من الشعر فأشبه بالبحر الذي ال يتناهى بما يغترف به".

 

ويتألف كل بحر من عدد من التفعيالت و التفعيلة فيه وحدة صوتية، ال تدخل "         
           في حسابها بداية الكلمة أو نهايتها، فمرة تنتهي التفعيلة  في آخر الكلمة ومرة

وقد تبدأ من نهاية الكلمة وتنتهي ببدء الكلمة التي تليها، ويكون ذلك بالتقطيع  وسطها،في 
           الشعري الذي هو وزن كلمات البيت بما يقابلها من تفعيالت مبنية على نظام 

(2)."لحركات و التسكين للتوصل إلى معرفة البحر الذي جاء البيت عليهامن 
 

بحسب أعداد "  -إذن–ن من أوزان الشعر عن غيره كما يتميز كل وز           
المتحركات والسواكن، وبحسب نسبة عدد المتحركات إلى عدد السواكن، وبحسب وضع 

        بعضها من بعض و ترتيبها، وبحسب ما يكون عليه نظام التفعيالت كلها من قوة
  (3). "ثقل أو ضعف أو خفة أو

و  وكان منها ما يقصد به الجدة والرصانة" تى، ولما كانت أغراض الشعر ش            
ما يقصد به الهزل والرشاقة،ومنها ما يقصد به البهاء والتفخيم،..وجب أن تحاكي تلك 
  المقاصد بما يناسبها من األوزان،...فبمثل هذه المحاكاة تلتقي الصفات الذاتية لألوزان 

(4) ."مع األغراض المقصودة من الشعر فتدعمها وتؤكدها
 

 
                                                 

عبد الرضا علي، موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه )دراسة و تطبيق في شعر الشطرين و الشعر الحر(،   -(1) 
 .61م، ص6662دار الشروق،  عمان، األردن، الطبعة األولى، 

ر اللبناني، بيروت، لبنان ، الطبعة غازي يموت، بحور الشعر العربي )عروض الخليل(، دار الفك  -(2)
 .62-61م، ص6669األولى،

جابر عصفور، مفهوم الشعر )دراسة في تراث النقدي(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الخامسة،   -(3)
 .493م،ص 6665

 .495نفسه، ص   -(4)



  

 

- 64 - 

 

 الفصل الثانـي:                                 سيميـاء التشاكـل و الرمـز و االيقــاع           

 الخارجية                                        
 

 
أن كل وزن من األوزان له خصائص تميزه عن غيره " والمعنى الذي نخلص إليه         

حيث تجعله قادرا على محاكاة انفعاالت بعينها، وبالتالي إثارتها فيمن يتأثر بكيفية 
 (1) ."التناسب الصوتي للوزن

 الشاعر في ديوانه البحر السريع وظف        
 له:و النموذج في ذلك قو     

)  يا قلب إن ألقيت ثوب العناء       غدوت روحا طاهرا في السماء 
2) 

 لعناء        غدوت روحن طاهرن فسسماءيا قلب إن ألقيت ثوب 
/1/1//1/1/1//1/1//1//          /1//1/1/1//1/1//1/ 

 متفعلن/مستفعلن/فاعالتن مستفعلن/مستفعلن/فاعالتن
 البحر: البحر السريع

 مفتاحه:
  (3)يع ماله ساحل     مستفعلن مستفعلن فاعلنبحر سر 

وهي إما  وسمي السريع سريعا، لسرعة النطق به، إنما تحل فيه إحدى بدائل )مفعوالت(
وحدث هذا التغيير  )مفعال(، و يقابلها )فاعلن( بدل )مفعال( وهذا ما نجده في هذا البيت

وهو حرف التاء، فبقيت  ذف سابعهامن دخول الكشف أو الكشف على )مفعوالت(، فح
 وهو حرف الواو الساكن ثم دخل عليها الطي، وهو حذف رابعها الساكن" مفعوال...، 

 (4) ."و الطي على أصلها فبقيت "مفعال ب" أي أن )فاعلن( نتيجة من دخول الكشف
   تحولت إلى )ُمَتْفِعُلْن(  و كذلك نجد في الحشو في الشطر الثاني )ُمْسَتْفِعًلْن(          

 (5)]ْس  [و هي مخبونة أي حذف الحرف الثاني الساكن 
 

                                                 

 .491، ص ) م . س ( جابر عصفور  -(1)

 . 491نفسه ، ص  -(2)
 .991، ص 6612براهيم عمري، الِوْرُد الصافي من علمي العروض و القوافي، الدار الفنية، محمد حسن إ -(3)
 .993، 994نفسه، ص ص  -(4)
 .995ص ) م . س ( محمد حسن إبراهيم عمري،  -(5)
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 القافية: ثانيا
 :القافية تعريف -أوال  

 الـذي الشـعر مـن "القافيـة: منظـور"  "البـن العـرب لسـان معجـم فـي جاء :لغة -أ          
 (1)"البيت تقفو ألنها قافية وسميت البيت يقفو

 أنهـا وقـال بيـت، كل أثر تقفو ألنها قافية القافية سميت: "رشيق"  بنا" فيها وقال          
 (2)". أخواتها تقفو

 :إصطالحا -ب           
 القافيـة ألن العربيـة، عرفتـه منـذ بالشـعر يـرتبط قـديم، مصـطلح القافيـة مصطلح           

  (3). النهاية فيه وترتكز ينتهي وعندها الشعري، البيت مافي أوضح
 تكــون التــي األصــوات تحديــد فــي العلمــاء خــالف بــين محــل القافيــة ولقــد شــكلت          
 علـم تفسـير عليـه : هـذا اهلل رحمـة -األخفـش مسـعدة بن سعيد الحسن أبو فيها القافية فقال

 قــال حــين فــي ،(4)البيــت فــي كلمــة آخــر القافيــة أن اعلــم فقــال عــدتها، وكــم مــاهي، القــوافي
              القصيدة، إليه تنسب الذي الحرف ألنه الروي" حرف" هي هاتعريف في الفراء
 ســائر فــي إعادتــه الشــاعر يلــزم مــا كــل بأنهــا القافيــة فيعــرف الســنتريني" الســراج "ابــن أمــا

 (5) .وحركة حرف من األبيات
 (6) .برمتها القصيدة جعلها بعضهم اآلخر أن مع الفرد، البيت آخرون عدها حين في      

 
 

                                                 

 .414،  ]سلب [ ، ص5ج م،6662، األولى الطبعة لبنان، بيروت، صادر، دار العرب، لسان منظور، ابن  -(1)

               العصرية، المكتبة دار الهنداوي، عبد تحقيق ونقده، أدابه و رالشع محاسن في العمدة رشيق، بن الحسن علي وأب -(2)
  .642ص،  6ج م، 9116،األولى الطبعة بيروت، صيدا،

 م،6666  األولى، الطبعة القاهرة،  الشروق، دار العربية، للقصيدة العروضي البناء اللطيف، عبد حماسة محمد -(3)
 .612ص

 العربي، التراث إحياء مديرية مطبوعات حسن، عزة تحقيق القوافي، كتاب ،خفشاأل عدةمس بن سعيد الحسن وأب  -(4)

 . 6م،ص6621 دمشق،

   .16ص م،6661 الجامعية، المعرفة دار فيه، التجديد و التطور محاوالت و العربي العروض عيسى، سعد فوزي -(5)

 .616ص  حديثه، قديمه و العربي الشعر موسيقى علي، الرضا عبد  -(6)
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 وعليــه صــارت  جــامع تعريــف فــي حــددها الــذي" الخليــل" رأي هــو الســائد الــرأي لكــن      
 المتحــرك مــع يليــه، ســاكن أو إلــى البيــت مــن حــرف آخــر بــين مــا فهــي " القافيــة منــه تحــدد
 (1) .الساكن" قبل الذي
 "اووالــو  المــيم، و والكــاف، والحــاء، والــالم، الــواو،: الخليــل رأي' علــى القافيــة " وتكــون     
  (2)الميم"  حركة إشباع بعد "ولحكمو"هي مجموعة في كلمة  أي

فيقــول فــي تعريفهــا:  أنــيس إبــراهيم: المحــدثون مــنهم أمــا القــدمى، لجهــود بنســبة هــذا      
 "ليست القافية إال عدة أصوات تتكـرر فـي آخـر األشـطر أو األبيـات مـن القصـيدة وتكرارهـا

  (3).ة"الشعري الموسيقى من هاما جزء يكون هذا
      جــزء تعــد التــي للقافيــة بســيط مفهــوم التعــاريف هــذه مــن جــل نســتخلص أن يمكــن        

مقفــى،  كــان إذا إال شــعرا العربــي الشــعر واليعــد الشــعر، أركــان مــن ركــن فهــي البيــت، مــن
 القصــيدة أبيــات مــن بيــت كــل آخــر فــي بهــا االلتــزام  مــن البــد التــي الحــروف هــي فالقافيــة
       الــذي المتحــرك الحــرف مــع ســبقه ســاكن أول إلــى البيــت فــي ســاكن رآخــ مــن تبــدأ ،وهــي
 .القافية تحديد قانون هو فهذا الساكن قبل

... ولهـــا  كلمـــة، مـــن أكثـــر أو كلمـــة بعـــض أو كلمـــة تكـــون أن إمـــا " وهـــذه القافيـــة        
 (4). عيوبها" و حدودها و وأنواعها حركاتها

    فقــط، الشــعر أركـان مــن ركـن أو عنصــر مجـرد أنهــا  للقافيــة ينظـر يعــد لـم إنــه ثـم         
 ، وداللية إيقاعية و جمالية تكون فوظيفتها ومنه النص، في دالالت تحمل صارت بل
 .إيصاله يحاول و الشاعر به يعبر بما نابضة إنها

 رصيد إلى تضيف خارجية، إيقاعية " وباإلضافة إلى ذلك  فوظيفتها  ترنيمية        
  إذا حتى دفقته، الشاعر عليها يُصبُ  جرس قوة و نبرا تعطيه و جديدة، طاقة الوزن

 
                                                 

 .616،ص،)م س(  علي الرضا عبد  -(1)

 .616 ص سه،نف   -(2)

 .933ص م،6659 الثانية، الطبعة المصرية، األنجلو مكتبة الشعر، موسيقى أنيس، إبراهيم  -(3)

 مكتبة يوسف، الجليل حسني عبد وضبط تحقيق العرب، شعر صناعة في الذهب ميزان الهاشمي، أحمد السيد  -(4)

 .611ص م،6662القاهرة، اآلداب،
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 (1) .جديد" من لينطلق قليال استراح بلغ إذا حتى ،...جديد من بدأ نفسه قوة استعاد

 القافية من حيث األنواع فهي:
 أوال: من حيث اإلطالق و التقيد.        

فالروي هو الحرف الذي تبنـى عليـه  (2)و هي ما كان رويها متحركا، القافية المطلقة: -أ  
 تحركا بالفتحة أو الضم أو الكسر، فالقافية هنا مطلقة.فإذا جاء هذا الروي م القصيدة،

لقد أخـذت القافيـة المطلقـة النصـيب األكبـر مـن حيـث ورودهـا فـي القصـيدة، و هـذا يعكـس 
أهمية القافية المطلقـة، حيـث وجـد الشـاعر فيهـا المتـنفس لتعبيـر عمـا يخـتلج فـي نفسـه مـن 

 من القافية. تساؤالت، كما أن الحرف الروي وقع في النفس ألنه جزء
 و النموذج على القافية المطلقة قال الشاعر:

 َأَنا الِذي َأْبَدْعُت ِمْن ُقْدَرِتَك                
 (3)َفِعْشُت َأْرَعى ِفي حَمى ِنْعَمِتكَ                                         
 متحرك بالفتحة.، ألن الروي جاء "ِنْعَمِتكَ ""القافية المطلقة في هذا البيت في كلمة 

 و قال في بيتا آخر:
 ِبي ِمْن ِجَفاِن الدَّْهِر َهُم َطِوْيلٌ               

 (4)َوِمْن َشَقاِء الَعْيِش ُخْزٌن َدِخْيلٌ                                          
 ، ألن الروي جاء متحرك بالضم."َدِخْيلٌ "القافية هنا أيضا مطلقة في كلمة 

إلـى القافيـة المطلقـة سـاعده فـي طـرح العديـد مـن التسـاؤالت التـي يحـاول أن فلجوء الشاعر 
 يجد لها حل، فهو يدعو في الرباعية إلى العيش حياة نقية دون هموم.

كمـا ســاعدته هــذه القافيـة فــي البــوح بمــا عانـاه مــن حــزن و اليــأس، فوجـد المــالذ فــي الخمــر 
 ليهرب من الدنيا.

 

                                                 

 .26 ص م،6616 األولى، الطبعة دمشق، الحصاد، دار العربي، الشعر في اإليقاع لوجي،آ الرحمان عبد -(1)

السيد أحمد الهاشمي، ميزان الذهب في صناعة شعر العرب، تحقيق و ضبط حسني عبد الجليل يوسف، مكتبة  -(2)
 .665م، ص 6662القاهرة،  اآلداب،

 .  64ص ربعايات الخيام أحمد رامي ،  -(3)
 63نفسه ، ص  -(4)
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كانـت سـاكنة الـروي سـواء أكانـت مردفـة، أمـا كانـت خاليـة مــن  مـا" انيـا: القافيـة المقيـدة:ث

 (1) ."الردف
 هذا النوع نادر جدا في القصيدة.

     إلــى جانــب أنــواع القافيــة مــن حيــث اإلطــالق و التقيــد، نجــدها تنقســم مــن حيــث الحركــات 
ـــــرادف          و الســـــكنات إل خمســـــة أنـــــواع و هـــــي: والمتكاوســـــة، والمتداركـــــة، والمتـــــواتر، والمت

 و المتراكبة.
 القافية من حيث الحركات و السكنات.

         : كــــل قافيــــة فيهــــا أربــــع حركــــات بــــين ســــاكنيها فــــي آخــــر البيــــت، القافيــــة المتكــــاوس -1
  (2) و إنما ُسِمي متكاوس لما فيه من االضطراب و مخالفة المعتاد.

 إال أن هذا النوع لم يرد في القصيدة. 
مثلـت هـذه  ، و قـد(3)أن تنتهي بحـرف واحـد متحـرك بعـده سـاكن: و هي قافية المتواتر -2

 القافية النسبة األكبر في القصيدة.
 و من ذلك قول الشاعر.

 الخمر في الكأس خيال ظريف              
 (4) و هي بجوف الدّن روح لطيف.                                          

فالســـاكنان همـــا الوصـــل و حـــرف الـــذي قبـــل      (  1/1)/ "طيـــف"القافيـــة المتـــواترة فـــي  
 ."الفاء"، و بينهما متحرك واحد وهو حرف الروي "الفاء"

 و قال في بيت آخر: -
 صفا لك اليوم ورق النسيم                    

  (5)و جال في األزهار دمع الغيوم                                            

                                                 

 .613، ص 6612عبد العزيز عتيق، علم العروض و القافية، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان،  -(1)
 .993م، ص 6666ى، القاهرة، محمد حماسة عبد اللطيف، البناء العروضي للقصيدة العربية، دار الشروق، الطبعة األول -(2)
 .61م، الجزء األول، ص 6616حسني عبد الجليل يوسف، موسيقى الشعر العربي، هيئة المصرية العامة للكتاب،  -(3)
 . 61أحمد رامي ، رباعيات الخيام ، ص  -(4)
 62نفسه ، ص  -(5)
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 ."الميم"الساكنة  "الياء"ان هما الوصل فالساكن "غيوم"القافية في 

ــة المتراكــب -3 : مــا كــان فــي قوافيــه ثالثــة أحــرف متحركــة بــين ســاكنين، و يســمى القافي
متراكبــا ألن الحركــات توالــت فركبــا بعضــها بعضــا كمــا يقــول العروضــيون، دون المتكــاوس 

 (1) ألن مجيء الشيء بعضه على بعض دون اضطراب.
 من القوافي لكنه قليل. استخدم الشاعر هذا النوع

 قال الشاعر:
 عدمت فهي إن تكن نشوتي              

  (2)وراءها منزلة تنتظر                                          
و  "الــراء"فالســاكن األخيــر هــو الوصــل ضــمة        1///1/ "تنَتِظــرُ "القافيــة هنــا فــي كلمــة 

كلهــــا  "التـــاء، و الضــــاد، و الـــراء"و بينهمــــا  ،"النـــون"هـــي الــــروي و الســـاكن األول و هــــو 
 متراكبة.

 (3) اجتمع في آخره ساكنان،وهذا النوع لم يرد في القصيدة. وهو ما" : القافية المترادف -4
ـــدار  -5 ـــَداَرك بفتحهـــا و هـــو مـــا كـــان بـــين ســـاكنيها قافيـــة المت : بكســـر الـــراء، غيـــر المت

 (4) ."األخيرين حرفان متحركان
 ا النوع قريب من القافية المتواترة و من نموذج هذا النوع: لقد كان حضور هذ

 قال الشاعر:
 تقاربت يا رب ما بيننا                   

 (5)مسافة البعد على قْدِرَها                                        
مد لإلشباع فالساكنين هنا هما األلف ال 1//1و القافية المتداركة في كلمة )َقْدِرَها(      /

 و الدال التي قبل الراء، و بينهما الراء و الهاء التي هي روي فهما متحركان.

                                                 

 .655، ص )م س(ابن رشيق،  -(1)
 61احمد رامي ، رباعيات الخيام ص  -(2)
 .655، ص )م س(أبي الحسن بن رشيق،  -(3)
 .995، ص )م س( محمد حماسة عبد اللطيف،  -(4)
 91احمد رامي ، رباعيات الخيام ص -(5)
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 ثالثا: الروي.

      تتكون القافية من حروف أساسية، وأوضحها حرف الروي، هذا الحرف         
، كما أن لهذا الحرف بعدا دالليا ايات مشكال بذلك جرسا موسيقالذي يتردد في أواخر األب

 متصال بأحاسيس الشاعر وانفعاالته.
وفي تعريفه قال "األخفش" في كتابه القوافي: "هو الحرف الذي تبنى عليه         

 (1)القصيدة ويلزم في كل بيت منها موضع واحد".

هو ما يشترك في كل قوافي القصيدة ذلك فقد عرفه بقوله:"... "إبراهيم أنيس"أما         
الصوت الذي تبنى عليه األبيات، ويسميه أهل العروض بالروي، فال يكون الشعر مقفي 

 ، (2) إال وقد  اشتمل على ذلك الصوت المكرر في أواخر األبيات...".
 وقيل أن الروي هو الصوت الذي تنسب له القصائد أحيانا، فيقال سينية البحتري         

 ، (3)وهمزية شوقي، إلى غير ذلك مما ُعرف  في األدب و اصطلح عليه 

 (4)وهو أثبت حروف الروي.
إن تكرار حرف الروي في كل بيت ناشئ عن انفعاالت الشاعر، مما يحدث رنينا         
 ا،  يلفت انتباه القارئ ويشد السامع  نتيجة ذلك التكرار.يموسيق
الحــــروف التـــي تعبــــر عـــن مشــــاعره و عواطــــف  و  اســـتخدم الشــــعراء مجموعـــة مــــن      

تســـاؤالته عـــن الكينونـــة و الوجـــود و اإلنســـان و القـــدر، كمـــا تعكـــس الحيـــاة اليائســـة التـــي        
 هو عاشها التي جاءت مملوءة بالشقاء و البأس و الحزن فيلجأ إلى الخمر أو الشراب 

 
      

                                                 

 .61األخفش ، كتاب القوافي، ص  -(1)

 .935، ص )م س(براهيم أنيس، إ-(2)

 .935م، ص 6612  الطبعة الثالثة، والقافية،مكتبة الطالب الجامعي،القاهرة، عبد اهلل درويش،دراسات في العروض-(3)

 .641، ص م6666الطبعة األولى،   محمد علي الهاشمي، العروض الواضح وعلم القافية، دار القلم، دمشق، -(4)
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الـالم، النـون، الـدال( و هـي أكثـر  و منها هذه الحروف هي: )الراء، الميم، النون، الكـاف،

 انتشار في الديوان.
" فمثال حرف الراء هو صوت يكون نتيجة تكرار اللسان على مؤخر اللثـة تكـرار           

 (1) سريعا، و من ثم تسمية الراء بالصوت المكرر".
كمــا أكثــر مــن اســتخدام حــرف النــون و هــو مــن األصــوات الغنــاء، و هــو صــوت " 

 (2) ."ن الشدة و الرخوةمجهور متوسط بي

حرف الياء" و هو صوت شفوي انفجاري مجهور تتذبذب األوتار الصوتية ووظف " 
 (3) أثناء النطق به.

 الموسيقى الداخلية  –ب 
 / تعريف التكرار:أوال
 أ/ لغة: 

تعدد مصطلح التكرار في عديد من المؤلفات بين التعريف اللغوي، و التعريف          
هذه المؤلفات اللغوية نجد، المعجم الوسيط، الذي عرف التكرار      اإلصطالحي، ومن

في قوله: "كرر الشيئ تكرار، وتكرار، أي إعادة مرة، )تكرر( عليه كذا، أعيد عليه مرة 
 .(4) بعد أخرى" 
كذا نجده ورد في كتاب العين بلفظ الكر: وهو جبل يصعد به على النخل               

 ، هذ بالنسبة للتعريف اللغوي.(5)يه، ومنه التكرارو الكر هو الرجوع عل
 
 

                                                 

 435م، ص 9111كمال شبر، علم األصوات العالم، دار غريب، القاهرة،  -(1)
 .432نفسه، ص  -(2)
 432نفسه، ص  -(3)
 .1، ص9113، 3بة الشروق الدولية، طمجمع اللغة العربية، معجم الوسيط، مكت-(4)
ابن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، ت أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، لبنان، -(5)
 ، مادة )ك.ر.ر(6661، 3ط
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 ب/إصطالحا:

اختلف مفهوم التكرار في اإلصطالح عن المفهوم اللغوي، حيث تعرض له          
العديد من الشعراء و المؤلفين و النقاد، ومن بين هؤالء نجد، نازك المالئكة، إذ قالت 

وهو أو أكثر من عبارة بلفظها في موضع أخر فيه:" التكرار هو إعادة ذكر كلمة أو عبارة 
 .(1)إلحاح على جملة هامة في عبارة بعني بها الشعر أكثر عناية بسواها"

و التكرار يعنى  (2)أما التكرار عند الجرجاني فهو: "عبارة عن اإلتيان بشيئ مرة بعد أخرى"
هـ، مثال يعرف  142)ت اإلعادة لداللة التأكيد و التثبيت، وهذا ما ذهب إليه ابن األثير

 التكرار بقوله:" هو داللة اللفظ على المعنى مرددا كقوله لمن تستدعيه 
 .(3))أشرع(، فإن المعنى مردد، و اللفظ واحد"

    و المفهوم من هذا المعنى أن "ابن أثير" قد اعتمد على تردد المعنى و تكريره       
 مع المحافظة على الدال الواحد.

 : اع التكرار/ أنو ثانيا
تتجلى أنواع التكرار بكثرة، وتتعدد بين ماهو لفظي وما هو معنوي، حيث يقوم          

اللفظي على الحرف و الكلمة والجمل، أما المعنوي فهو الذي يقوم الداللة سواء         
 أن اختلفت أو لم يختلف، ومن بين هاته التكرارات نجد:

 / تكرار حرف: 1
  حرف بعينه أو حرفان أو ثالثة حروف بنسب متفاوتة في الشعر "فهو يتكرر ال        

إما أن يكون لإلدخال تنوع صوتي يخرج القول من نمطية الوزن المألوف، ليحدث فيه 
 إيقاعا خاصا يؤكده...إما أن يكون لشدة اإلنتباه إلى كلمة أو كلمات بعينها عن طريق 

 

                                                 

 .921، ص6669، 1نازك المالئكة، قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للماليين، ط-(1)
سيد الجرجاني، معجم التعريفات، تحقيق محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة القاهر، مصر، علي بن محمد ال-(2)

 .6ه، ص6364ه، 161
ابن أثير، المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر، ت أحمد الحوفي بدوي طبانة، دار النهضة للطباعة و النشر، -(3)

 .435، ص9مصر، )د.ط( ج
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ما أن تكون لتأكي د أمر اقتضاه القصد فساوت الحروف المكررة تألف األصوات بينها، وا 
 .(1)في نطقها له مع الداللة في التعبير عنه"

وارتبط تكرار الحرف في القول السابق بالصوت، إلعتبار أن "الصوت                   
فهما عملة لوجه  (2)هو ألة اللفظ، و الجوهر الذي يقوم به التقطيع، وبه يوجد التأليف"

 الفصل بينهما. واحد وال يمكن
 / تكرار كلمة2

يتمثل تكرار الكلمة في األبيات الشعرية، في "اإليقاع الموسيقي التي تحدثه            
وهذا النوع من التكرار "يخدم النظام الداخلي للنص، كما يستطيع    (3)داخل البيت الواحد"

 كيد المعنى و اإليحاء.فكلما تأتي لتأ (4)أن يكثف الداللة اإليحائية للنص من جهة أخرى"
 / تكرار جمل و عبارات:3

يعرف هذا التكرار منذ القديم، "حيث لم تكن أوزان الشعر الغربي و قوافيه               
      (5)قد بلغت من النضج و القوة و اإلستواء، الذي بلغته في عصر ما قبل اإلسم"

 قى.فتكرار الجمل من أبلغ و أنجع الوسائل في إحداث الموسي
 / وظيفتهثالثـــا

حظي التكرار في المؤلفات الشعرية بعديد من الوظائف التي جعلت منه قوة           
جمالية طاغية بكثرة، وذلك لما تحدثه من توازن موسيقى فهو بنية إيقاعية و عنصر فعال 

       في البنى الداللية للنص، لذا ال يجوز أن ينظر للتكرار على أنه ألفاظ بصورة مبعثرة
 غير متصلة المعنى أو بالجو العام للنص الشعري، وهذا ما يوضح أن التكرار له دور 

 
                                                 

 ل الخطاب،منذر عياشي، األسلوبية و تحلي-(1)
 .69م، ص6611 -م6621 9، ط6عز الدين علي السيد، التكرير بين المشير و التأثير، عالم الكتب، بيروت، ط-(2)
خالد بن محمد الجديع، البنية اللغوية اإليقاعية في عينية لقيط بن يعمر، مجلة اإلمام محمد بن مسعود اإلسالمية، -(3)

 .46ه، ص6394لية اللغة العربية، جامعة اإلمام بن مسعود اإلسالمية، الرياض، العدد الثامن و الثالثون، قسم األدب، ك
 .91ص )م س(منذر عياشي، -(4)
د. طالب محمد الزوبعي، ناصر الخالوي، البالغة العربية )البيان و البديع لطلبة قسم اللغة العربية(، دار النهضة -(5)

 .625م، ص6661، 6العربية، بيروت، ط
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كبير في الخطاب الشعري، وعلى الشاعر أن يحسن إعتماد هذا األسلوب في قصائده           

 كي يستطيع أن يغني المعنى و يرفعه إلى مرتبة األصالة في موضعه.
على ار إما أن يكون عائد على اإليقاع و إما أن يعودو المشير في التكر           

 وضوعه، وال يتصور أن يخلو أحدهما عن إقترانه بصاحبه.م
 شعرية التكرار: رابعا / 

طغى التكرار في قصيدة الخيام بكثرة، و تجلى ذلك في تكرار الحرف                    
في عديد من المواقع، و ذلك ألن الشاعر  و الكلمة و الجملة حيثتكررت حروفها و جملها

أراد أن يربط بين كلمات القصيدة، ليكون موضوعا واحدا، وتنوعت داللتها وهذه الحروف      
 هي حروف الجر و حروف العطف، يتنوع معناها من سياق إلى أخر.

 تكرار حرف: -أ
 :ويتمثل في قول الشاعر

 منى عاصفات المنونوال يوافيني بما أبتغي               فأين 
 حرف الربط هنا الواو و إلتقاءه بالفاء افاد الوصل

 ويقول في بيت أخر:
 واشرب على األوتار رنانة       من قبل أن تحطم كاس الشراب 

حرف الواو هنا هو حرف إستهالل يفيد البدء و الوصل، وحرف الجـر )مـن( يفيـد التحـذير 
 والتنبيه.

 عن حالة األيام في غفلة  والصحو باب الحزن فاشرب تكن  
 حرف الواو هو حرف إستمرار، وحرف الجر هو حرف فصل يفيد التفسير.          

 تكرار كلمة -ب
تكررت في القصيدة العديد مـن الكلمـات التـي أثـارت بـروزا واضـحا لمعنـى الـنص،         

 حيـــث أعطـــت كـــل منهـــا مقاصـــد شـــعرية خاصـــة، فقـــد وظفهـــا الشـــاعر و أراد مـــن خاللهـــا
اإللحاح على معـاني معينـة فـي الـنص، إضـافة إلـى ذلـك فقـد مثلـت هـذه الكلمـات المتكـررة 

 موضوع القصيدة.
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وبـالرغم مــن أن القصــيدة صـوفية فقــد اســتعمل الكلمـات الخاصــة بعــالم التصــوف،          

وهــي الكلمــات األكثــر تكــرارا، ذلــك أن الصــوفية تعتمــد علــى الغمــوض، و إســتعماله لهــذا 
 لصوفي بكثرة جعل منها المعادل الموضوعي للقصيدة. المعجم ا
فالشــاعر يلــح علــى التكــرار، وذلــك إلهتمامــه بالموضــوع، ومــن بــين هــذه الكلمــات         

 حمـــزة، كـــأس، المـــدام، الفنـــاء، النـــور، الشـــقاء، الليـــل، الحمـــام، الزهـــد"المتكـــررة نجـــد كلمـــة 
وظفهـا فـي حقـل صـوفي واحـد، منهـا ، كلهـا كلمـات "الطلى، الشراب، السكر، الحب، البقاء

ما كرره بنفس اللفظ ومنهـا مـا كـرره بلفـظ أخـر، إال أنهـا فـي النهايـة تنتمـي إلـى حقـل واحـد 
 وهو حقل الصوفية ، ألنها هي المعنى العام الذي تتكلم عنه القصيدة.

ــــر تكــــرارا هــــي لفظــــة           ــــت هــــي الموضــــوع األول  "الخمــــر"فالكلمــــة األكث حيــــث كان
فتكرارها وقد استعملها الشاعر ليصل بها إلى اإلتحـاد والحلـول فـي الـذات اإللهيـة للصوفية،

ونيــل  فــي القصــيدة يــدل علــى رغبــة الشــاعر و إلحاحــه فــي الوصــول إلــى المطلــق اإللهــي
 رضاه، وتكرارها مرات عدة يدل على حب الشاعر و تعظيمه لربه.

و اليــأس و الحـزن، هــذا الـذي جعلــه فالشـاعر عـاش حيــاة بائسـة مملــوءة بالشـقاء           
يميـــل إلـــى الخمـــرة و الكـــأس و الشـــراب، فهـــي عنـــد الخيـــام ملجـــأ يتوســـط إليـــه ليجـــد راحتـــه 

-المنـى-المـدام -النفسية و يرتاح باله، وقد أطلق عليهـا عـدة مواصـفات مثـل بنـت الكـروم
ا وداللتهـا الظل الخفيف، وهو يعيد تكرارها ليبرز معناه -السكر -الشراب -النديم -الطلى

 و أهميتها بالنسبة له، على أنها الوسيلة األنجع للوصول إلى المبتغى.
 يقول الشاعر: على سبيل المثال       

 من طني الخمرفصغ وعاء         من تربها الخمريصاغ دن 
 وبمواصفات أخرى يقول:       
 النديمهبوا إمألوا كأس الطلى           هاتي إسقنيها أيهذا      
 الكرومخاطري       وقد نعش من فروع  منى هات اسقنيها يا    

 المدامفاغنم صفا الوقت وهات                     
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وهـــي كلمـــات تنتمـــي إلـــى حقـــل واحـــد، ومكـــررة فـــي القصـــيدة عـــدة مـــرات وبألفـــاظ         

يوضـح لنـا مختلفة، ألنها تمثل محور موضوع النص، و تكرارها يهتـك أسـرار غموضـه، و 
 الموضوع الذي يدور حوله، كما أنه يفيد التأكيد على أهمية معانيه.

باإلضــــافة إلــــى تكــــرار الكلمــــات نجــــد التكــــرار فــــي الجمــــل و التراكيــــب و خاصــــة                 
فــي األســاليب اإلنشــائية و الخبريــة و أســاليب النــداء، حيــث نجــد الشــاعر يــردد هاتفــا بإســم 

 رة و الثواب، يريد نيل الرضا و المغفرة في قوله:اإلله، طالبا منه المغف
 يا عالم األسرار علم القين           يا كاشف الضر عن البائسين

 يا قابل األعذار                    فئنا إلى ظلك، فاقبل توبة التائبين
 

ة كلهــا أســاليب إنشــائية طلبيــة، نــداء للتعظــيم و الــدعاء، فقــد تكــررت فــي القصــيد         
عديــدا مــن المــرات، جســدها الشــاعر لفيــد بهــا اإللحــاح و التأكيــد علــى حســن نيتــه، وطلــب 
 المغفرة و الندم على كل مافات،  أما الخبرية فكثيرة في النص، حيث أفاد بعضها اإلخبار 

و اإلفصـــــاح و بعضـــــها األخـــــر التأكيـــــد، إال أن الشـــــاعر قـــــد وظـــــف األســـــاليب           
باريـة، ألن الشـاعر فـي حالـة إستفسـار، أمـام لغـز الوجـود ***** اإلنشائية أكثر من اإلخ

يســأل و يجيــب، و فــي أحيــان أخــرى ال يجــد إجابــة عــن أســئلته، فالشــاعر فــي حالــة تأمــل 
وتعجب و محاولة التعرف، ال يعـرف مـا يريـد، فهـو فـي حالـة تـردد، فهـذه األسـاليب أثـارت 

مكرر ذلك بغرض اإللحـاح و تأكيـد  ذهن الشاعر مما جعله يستخدم أسلوب النداء والدعاء
 وطلب المعرفة.

والشـاعر يعــيش تجربــة إنســانية عامــة، حيــث نجــد الشــاعر يشــعر بضــعف اإلنســان            
      فــــي هــــذا العــــالم، متعمقــــا فــــي همــــوم القلــــب اإلنســــاني، داعيــــا إلــــى اإلنــــدماج فــــي الحيــــاة 

 حتى ينسى آالم الحياة.
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 :تكرار الجملة أو العبارة -ج

لــــم يــــرد تكــــرار الجمــــل و العبــــارات بقــــدر مــــا ورد تكــــرار الحــــروف و الكلمــــات،                    
إال أن الشــــاعر قــــد اســــتعمل بعــــض العبــــارات و أراد مــــن خــــالل تكرارهــــا علــــى الموضــــوع        

 في مثل قوله:
    إن هـــذه العبـــارة تـــدل  تخجلـــه عشـــرة مـــاء و طـــين خلقتنـــي يـــا رب مـــاء و طـــين.          

     علـــى ضـــرورة تأمـــل اإلنســـان فـــي خلـــق اهلل، و التـــدبر و التـــذكر ممـــا خلـــق، فـــالتكرار هنـــا 
 هو داللة على التأمل و التدبر.

 كذلك نجد عبارة:
 (1)هات إسقنيها يا من خاطري            هات إسقنيها لست إذا

شـراب، والبـد استخدم الشاعر هنا تكرار عبارات تدل على الطلب، ألنه مولع بال           
من أن يسقي روحه بهذا النديم، فهو يعتبره ظله الخفيف الذي يالحقه وتكراره لهاتـه العبـارة 
يــدل علــى تــأثره بــالخمرة و الســكر الــذي يريــد مــن خاللــه الوصــول إلــى مبتغــاه ســواء أكــان 

 حسيا أم معنويا روحيا.

 قول أيضا:ي

 (2)البال بأمر القدرال تشغل البال بماضي الزمان        ال تشغل        

والشــاعر هنــا يكــرر هــذه العبــارة "ال تشــغل البــال" يريــد أن يوضــح مــن خاللهــا عــدم        
المباالة و ترك شواغل الدنيا و ملذاتها، وتـرك األمـور لقضـاء اهلل وقـدره، ألنـه هـو المـدبر، 

وعــدم  وتكرارهــا داللــة علــى التوكــل علــى الخــالق و نســيان أمــور الــدنيا خاصــة التــي فاتــت،
اإلنشغال بمافات، ألنه مضيعة لوقتنا، واإلنصراف إلى الحاضر هو األساس في ذلك، فما 

 مضي فات و المؤمل غيب و لك الساعة التي أنت فيها.

والمالحظ من هذا التكرار وجوده هو توازن المعنى و اتساقه وانسجامه سـواء أكـان                 
لك، فهو يكشف الغموض و يوحي بمقصديه الشاعر، في التركيب أو المعنى أو ما شابه ذ

 حيث يستطيع من خالله المتلقي أن يصل إلى المعنى الذي يريده.
                                                 

 .64رباعيات الخيام، ص أحمد رامي،-(1)
 .63نفسه ص -(2)
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 الفصل الثانـي:                                 سيميـاء التشاكـل و الرمـز و االيقــاع           

 الخارجية                                        
 

       
ـــى التكـــرار، كونـــه يحقـــق لـــه غايـــة فنيـــة و جماليـــة نفســـية، إذ أحســـن     و الشـــاعر لجـــأ إل

       توظيفـــه، فقـــد أســـهم فـــي تملـــك القصـــيدة و تواصـــلها، إذ عمـــل علـــى نمـــو الحركـــة دالليـــا
من مقطع إلى أخر ومن حرف إلى أخـر، ومـن كلمـة إلـى أخـرى، حيـث شـكل بـؤرة رئيسـية 
ترتكز عليه األحداث بشكل تدريجي، كما يمكـن أن يعـزز التواصـل بـين المبـدع و المتلقـي 

 في ظل هذا األسلوب، فهو وسيلة فعالة لإليصال و التبليغ.
يقــوم علــى الحــرف و الكلمــة و التركيــب باإلضــافة إلــى هــذا التكــرار اللفظــي الــذي         

هنــاك تكــرار معنــوي تولــد مــن اإللحــاح الشــاعر علــى معــاني معينــة تشــغل بالــه مثــل تأكيــده 
 على تحقيق عاطفة الحب، في مثل قوله الشاعر:

 أن يحرقا الحبيخفقا      وفي ضرام  القلب أنأولى بهذا 
 .أعشقاو  أهوىما أضيع اليوم الذي مر بي    من غير أن 

 كذلك يقول في بيت أخر          
 يا ورد أشبهت خدود الحسان           ويا طلى حاكيت ذوب الجمان

 أولى بك العشق و حسر الشراب       و حفة الناي ونوح الرباب 

 يقول أيضا في موضع أخر:
 البد للعاشق من نشوة           أو خفة في الطبع أو جنة.     
 وفي موضع أخر:   

 وى تمنع طيب المنام        وراحة النفس ولد الطعامنار اله
 وفاتر الحب ضعيف اللظى        منطفئ الشعلة خابي الضرام.
 القلب قد أضناه عشق الجمال      والصدر قد ضاق بما يقال

 

كل هذه األبيات التي في القصيدة تعبر على معنى واحد ولكن بأسـلوب مختلـف،          
الــدنيا وهــو )الحــب( و الهــوى و العشــق، هــذا التعبــر الــذي أكثــر تعمقــت فــي أحــد ملــذات 

     الشــاعر مـــن مصــطلحاته يحمـــل معنـــى واحــد، وهـــو رابــط الحـــب الـــذي جمــع بـــين الشـــاعر 
 و المرأة، وبينه و بين الموسيقى و بينه و بين الخمر، قاصدا من وراءه التأكيد على الحالة 
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 الخارجية                                        
 

 
        يــــام التــــي مــــرت مــــن غيــــر أن يحقــــق و الوضــــع الــــذي يعيشــــه، وعلــــى اإلفصــــاح عــــن األ

 فيها رغباته.
فتكــرار هــذه العبــارات و المصــطلحات الغراميــة هــي داللــة حــب الشــاعر و تنبيــه          

 لملذات الدنيا، و الغوص فيها، مما يدل على أنه يعش معاناة، داخلية نفسية.
ة موضــوعا واحــدا والمعــاني التــي توظفهــا هــذه المصــطلحات جعلــت مــن القصــيد         

 .يسهل فهمه
 والمخطط التالي يوضح ذلك.                          

 
 
 
 

 )تطويل(                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

يوجد مصطلحان يتعلقان بالتكرار هما األطناب و التطويل، المقيد هو اإلطناب،        
 (1)مقيد هو التطويلوغير ال

                                                 

مختار سويلم، التكرار اللفظي في شعر نقائض جدير و الفرزدق "نموذجا" دراسة اسلوبية، مذكرة من متطلبات  -(1)
شهادة الماجستير في علوم اللسان، إشراف قيم اللغة و األدب العربي، كلية األداب و اللغات، جامعة قاصدي مرباح، 

 . 69ص 9161-9116الجامعية،  ورقلة، السنة

 التكرار

 المعنى

دل على معنى 

 واحد

دل على معنى 

واحد و 

 المقصود

 اللفظ و المعنى

 مقيد )أطناب(

 غير مقيد تطويل 

غرضان 

 مختلفان

 مقيد األطناب

دل على معنى 

 واحد

 ى معنييندل عل

 غير مقيد                       
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من خالل تطبیق المنهج السیمیائي على "قصیدة الخیام" استنتجنا عدیـدا مـن الظـواهر   

الســـیمیائیة، التـــي فتحـــت لنـــا مجـــال الدراســـة و البحـــث، و التـــي ركـــزت علـــى الداللـــة، و ذلـــك 

   الرتباطها الوثیق بعلم السیمیاء، و من أهم هذه الظـواهر التـي طبقـت علـى القصـیدة نـذكر 

  ما یلي:

  / سیمیاء الفضاء:1

، و هــــو المــــرتبط فــــي مجــــال الســــیمیاء فقــــد تناولــــت "قصــــیدة الخیــــام" الفضــــاء بأنواعــــه  

بالعالمـــــات، باعتبـــــاره المعـــــادل الموضـــــوعي الـــــذي تتضـــــمنه الســـــیمیاء، فقـــــد راعـــــى الجانـــــب 

  السیكولوجي و السوسیو ثقافي للشاعر و رصد حیاته الداخلیة.

قصـیدة "الخیـام" فـي األمكنـة التـي وظفهـا الشـاعر فـي أما الفضاء الجغرافي، فقد تمثـل   

و ارتباطها بالزمان، فقد تمثلت في األمكنة الطبیعیة، و هي األماكن التـي ذكرهـا الشـاعر فـي 

    المجلس). -القبر -(القصر مثلالحیاة قصیدنه، متواجدة في 

نــار –بیل" السلســ أمــا األمكنــة الغیبیــة، فهــي األمكنــة الخارجــة عــن الكــون مثــل "جنــة الفــردوس

المقــام) و ظفهــا الشــاعر للداللــة علــى وجــود العــالم الغیبــي و هــو یرمــز مــن خاللهــا  -الجحــیم

  إلى الذات اإللهیة.

ماكنیــة"، و ظفهــا أمــا األمكنــة الكونیــة التــي ارتبطــت بالزمــان "و هــي مــا یســمى بالز              

 یقــع إال فــي مكــان و زمــان الشــاعر لیجســد البعــد اإلنســاني للواقــع، و ألن شــیئا مــن أفعالنــا ال

الشـــمس)، و هـــي أمـــاكن تعبـــر عـــن  -القمـــر -البـــدر -النجـــوم -مـــا، و مـــن بینهـــا (فـــي اللیـــل

  الفضاء السحیق، الذي یهیم فیه الشاعر.

ســكر المتمثــل فــي الخمــرة التــي أمــا المــاء الطبیعــي فهــو تعبیــر جســده الشــاعر لیــدل بــه علــى ال

  كان مولعا بها.

ني الـذي اسـتنتجناه مـن خـالل الدراسـة هـو " الفضـاء الـّنص" و الـذي و المالحظ أن النـوع الثـا

تمثل في الفضاء الطباعي، الذي یهتم بالهندسة و التشكیل، و أّول شيء رصدناه في قصـیدة 

أربــع مثلثــات تحیــل بالســواد، و الــذي یــّدل علــى تخومــه الخیــام هــو "الغــالف" الــذي جــاء فــي 

و مســـاحة بیضـــاء منقـــوش علیهـــا بعـــض النباتـــات، الثلـــث األخیـــر مـــن اللیـــل "تتوســـطه رقعـــة أ
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تـــوحي بمرحلـــة النضــــج الصـــوتي، إضــــافة إلـــى المقــــدمات و التمهیـــد، كلهــــا متعلقـــة بالفضــــاء 

  النصي.

      / سیمیاء العنوان:2

اهتمــت هــذه الظــاهرة بتحلیــل العنــوان، و إعطائــه الداللــة الخاصــة بــه فقصــیدة الخیــام   

و مقطوعــة شــعریة، و االســم الثــاني یعــود علــى احتــوت علــى عنــوان یحمــل اســمین، األّول هــ

صاحبها، و هو عمر الخیـام، ألنـه یصـور فیهـا التجربـة التـي عاشـها، و الخیـام هـي لفـظ یـّدل 

التجمـــع و اللقـــاء للقیـــام بعملیـــة "الســــكر و علـــى المكـــان و الموضـــع، و هـــو "الخیمـــة" مكــــان 

  الشرب".

  / سیمیاء الفاتحة النصیة:3

حر للصـالة و الـدعاء و العبـادة لـیمألو الخیام قصیدته بمناداته للمؤمنین وقـت السـبدأ   

افتـــتح بـــه قصـــیدته لیختمهـــا  مـــان، و قـــد مثـــل هـــذا النـــداء مقدمـــة وفاتحـــة نصـــیةیصـــحفهم باإل

ضـــرعات بمناجاتـــه و تضـــرعه لرّبـــه بطلبـــي المغفـــرة و التوبـــة و قـــد شـــكلت هـــذه المناجـــاة و الت

  ر للقصیدة.یسیى توحد الموضوع مما بسطت لنا الفهم الخاتمة نصیة، حیث دلته عل

  / سیمیاء التشاكل:4

التشاكل بكثـرة فـي قصـیدة الخیـام، فهنـاك التشـاكل الـذي بنـي علـى االسـتعارة، و  غىط  

  التماثل و التشابه مثل التشاكل اإلنساني اإللهي.هو الذي قام على 

  عي/ ابداعي إلى غیر ذلك.اني/ طبیو الوردة/ البلبل/ التشاكل/ االنساني/ حی -

أمــا التشــاكالت األخــرى التــي أحصــیناها مــن خــالل هــذه القصــیدة نجــد التشــاكل التركیبــي، و 

  النحوي.

أمـــا التبـــاین فهـــو القـــائم علـــى: التضـــاد، و االخـــتالف، و المقابلـــة مثـــل مـــا ذكـــر الشـــاعر فـــي 

  قصیدته: نار الجحیم

  تباینمقابلة =                جنان النعیم         

  / سیمیاء الرمز:5

نستنتج من خالل هـذه الظـاهرة أن الرمـز ارتـبط ارتباطـا وثیقـا بالشـعر الصـوفي، حیـث   

 -تواجـــد بكثـــرة فـــي قصـــیدة الخیـــام، فهنـــاك رمـــوز عامـــة و أخـــرى خاصـــة نـــذكر منهـــا (المـــرأة
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ة رمـز إلـى وحـدالموسیقى) كلهـا رمـوز صـوفیة تمیـل إلـى الداللـة و  -الطبیعة -الوردة -البلبل

  اإلله المطلق، و إلى الذات اإللهیة.

  / سیمیاء اإلیقاع:6

دورا موسوقیا بارزا في القصیدة، حیـث أعطـى داللـة علـى حالـة الشـاعر عب االیقاع ل        

التــــي یعیشــــها، و جســــدها فــــي صــــورة التشــــاؤم و األلــــم و األمــــل، و هــــي صــــورة تقــــوم علــــى 

  لغیبیة و الدنیاویة.االتساؤالت و التأمالت في األمور الكونیة و 

أمــا التكــرار فقــد تمثــل فــي الموســیقى الداخلیــة، و قــد طعــن بكثــرة فــي "قصــیدة الخیــام"         

حیــث كــّرر فیهــا الشــاعر المصــطلحات الصــوفیة، و هــذا مــا ّدل علــى توحــد الموضــوع، و مــن 

هــا أكثــر المصــطلحات المكــررة، نجــد مصــطلح (الخمــرة) الــذي ذكــره بعدیــد مــن األلفــاظ مــن بین

بنـــت الكـــروم"، فقـــد أعطـــى الشـــاعر لكـــل منهـــا داللتهـــا الخاصـــة بهـــا و هـــي -المنـــى-"الطلـــي

  المعادل الموضوعي للقصیدة.



  

 

  

   قـــحمل
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    ملحق

  

  

  الشباب "أحمد رامي" شاعر

  : و نشأته همولد

فـــي حـــي الســـیدة زینـــب  1892أغســـطس مـــن عـــام  19ولـــد الشـــاعر أحمـــد رامـــي فـــي         

      ســـــافر  1922عـــــام  ، وفــــي1914بالقــــاهرة، وٕالتحـــــق بمدرســــة المعلمـــــین و تخـــــرج فیهــــا عـــــام 

ــــات و اللغــــات ا ــــتعلم تنظــــیم المكتب ــــة ل ــــي بعث ــــاریس ف ــــى ب ــــم إل ــــى شــــهادةلشــــرقیة ث          حصــــل عل

ـــات ـــدار الكتـــب  1952مـــن جامعـــة الســـوریون، وفـــي عـــام   فـــي المكتب ـــا للمكتبـــة ب ـــر أمین أختی

     المصـــریة، حیـــث عمـــل علـــى تطبیـــق مـــا درســـه فـــي فرنســـا فـــي تنظـــیم الكتـــب، و نـــال العدیـــد 

  من الجوائز و التقدیرات.

  : أعماله وٕانجازاته

ر و ثقـل موهبتـه الشـعریة، فحـرص علـى حضـور المنتـدیات و سعي رامي وراء تطـوی         

الشعریة، وكان أو نتائجه األدبیة، قصیدة وطنیة كتبهـا وهـو فـي الخامسـة عشـر مـن المجالس 

 لـة الروایـة الجدیـدة، إلـى جانـب ذلـك أصـدرثم نشـر قصـیدة لـه فـي مج 1910عمره وفي عام 

ســــیطرت علیهــــا كــــل مــــن  والتــــي األســــلوب،و الــــذي إختلــــف فیهــــا  1918دیوانــــه األول عــــام 

، وعلــى 1925المدســتین القدیمــة و الحدیثــة، و أعقــب دیوانــه األول بدیوانیــة أخیــرین فــي عــام 

  الرغم من أن شعر رامي بدأ بالفصحى، إال أنه إنتقل للعامیة.

ومـن أهـم األعمـال التــي أبـدعها الشـباب دیــوان رامـي وهـو ومــن أربـع أجـزاء، و أبــدع          

  األغاني التي تغنت بها أم كلثوم.مجموعة من 

  ومن بین هذه األغاني جددت حبك له، راق الحبیب ، سهران لوحدي، هجرتك.

فیلم سینمائي، إما بالتألیف أو باألغاني أو بـالحوار ومـن أهمهـا كما ساهم في ثالثین         

مســرحیة  نشـید األمــل ، الــوردة البیضــاء، دمـوع الحــب، كمــا كتــب مسـرحیة عــزاء الشــعراء وهــي

تـــرجم مســـرحیة ســـیرامیس ولكتـــاب فـــي ســـبیل مـــن فصـــل واحـــد، أمـــا فـــي مجـــال الترجمـــة، فقـــد 

  التاج، ورباعیات الخیام.
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    ملحق

  

  : أسباب أحمد رامي في نشر رباعیات الخیام

المصـري الكبیـر أحمـد رامـي،   یقترن عمر الخیام اسمه بشكل أو بآخر باسـم الشـاعر        

 وٕانما الذي یربط اإلثنـین هـو تلـك الرباعیـة الخالـدة والتـي أصـبحت واحـدة مـن النـوادر الشـعریة

  التي یتحدث عنها الناس في كل بالده

وهـو فـي بـاریس بعـد عـام مـن نهایـة لدراسـة  1932شرع رامي في ترجمـة الخیـام عـام         

   فإســتمد مــي فــي الســودان األثــر فــي ترجمتــه للرباعیــات، الفارســیة وكــان لوفــاة أخیــه محمــود را

  من حزنه أخیه قوة في تصویر أالم الخیام

  : تأثر رامي بالخیام

ــــم یخــــرج رامــــي مــــن ترجمتــــه لرباعیــــات الخیــــام بلمســــة مــــن لمســــات هــــذا الشــــاعر           ل

ى اإلنـدماج الفیلسوف الذي یعالج مشاكل الدنیا، ویتعمق في هموم القلب اإلنسـاني، ویـدعو إلـ

ندماجا كـامال، حتـى ینسـى اإلنسـان أالم الحیـاة و بخاصـة الـوت فهـو یملـك تجربـة افي الحیاة 

  روحیة كاملة لما ورد في األبیات

  : أسلوب رامي في الرباعیات

عبــــر بلغــــة رقیقــــة أنیقــــة تشــــبه النثــــر فــــي ترجمتــــه للخیــــام، فــــأزال  أبــــدع رامــــي عنــــدما        

صــه علــى مطابقتــه لألصــل المتــرجم، فجــاء أفضــا ترجمــات الغمـوض عــن الــنص الفارســي یحر 

  سابقیة، كترجمة البشاني و السباعي

  :   هـــــوفات

بعد وفاة محبوبته الملهمة األساسـیة لـه أصیب أحمد رامي بحالة من اإلكتئاب الشدید         

، 1981كلثوم، ورفضت أن یكتب أي شیئ بعدها، حتى توفي فـي الخـامس مـن یونیـو مـن  أم

  أكثر من مئتي أغنیة.عد أن قدم ألم كلثوم ب
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