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َربِّ َأْوزِْعِني َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك 

الَِّتي أَنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ 
 ..َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا تَ ْرَضاُه 
 

 
   [ 91/النمل ]                                                           

 



 
َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي 

َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن 
 َأْعَمَل َصاِلًحا َتْرَضاُه ..
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أنار و ،ق علينا برزقه الذي اليغىندغوأ ،حتصى ليت الا غرقنا بنعمهاحلمد هلل العلي القدير الذي أ    

ه احلمد كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم فلّل ،جناز هذا العمل املتواضعدروبنا حىت متكنا من إ
.سلطانه  

ما مل نعلمنه املبني فعلمنا بقرآ ،ليه وسلما بن عبد اهلل صلى اهلل عاحلمد هلل  الذي أرسل حممد     

اليت  : دندوقه فوزيةستاذتنا املشرفة الدكتورة وجه خبالص شكرنا وعرفاننا ألن نتيسرنا أ      
الفضل زاء وكرمي اجل، فلها منا وسعة ثقافته  ،با ننهل من علمها طّيكانت نرباس علم هنتد به عذًب

.والعرفان  

قراءة  هذا البحث ومناقشته ان  اىل اللذين تكبدو عناء كما نتقدم جبزيل الشكر  وعظيم االمتن  

،  ونتقدم بالشكر إىل كل من  أمد لنا علينا طيلة املشوار الدراسي اشرفوإىل كافة األساتذة  الذين أ
.و بعيديد العون من قريب أ  



 

ةـمـمقـد  
 



                                                                                                          مقدمة 
 

 
 أ

 

، واللغوية، ن يشق طريقه وسط املناهج اللسانيةاللغوية أ نيةلقد استطاع  البحث يف الّب
ن ولدراسة أي نص نثري أو شعري البد  للباحث أ نهإلذا ف ؛ديبص األوالنقدية  يف دراسة الّن

 لتكون ،ن يستعني مبا يراه مناسبا من املناهجوأ، جراءات املنهجيةو اإلاملبادئ  يتسلح جبملة من
 .ةواضحةعلمية موضوعية وجدّيدراسته 

شعرية البنيةاللغوية لشعر التفعيلة مناذج ":ـوانطالقا من هذا جاء عنوان حبثنا موسوما ب
من أبرز  مكانة الشاعر أمحد مطر العراقي الذي يعّد، وقد دفعنا إىل هذا املوضوع "محد مطرأل

أعمدة الشعر يف عصرنا احلايل حيث يعد من أهم باعثي القصيدة العربية املعاصرة،ملا حيمله شعره 
،دراسة املستويات اللغوية، كاملستوى ، وغايتنا من هذه الدراسة ةمن  ثروة لغوية وبيانّي

بنائها والنحوي ،والبحث عن العالقات اليت تربط هذه املستويات من حيث  الصويت،والصريف،
 ديب.األة للنص ة والفنيّ إدراك القيم اجلمالّيواللغوي ،

ة يف نية اللغوّيي أهم خصائص البّ :ماه د هذا املوضوع يف أنفسنا إشكالية مفادهاوقد وّل
 ض عن اإلشكالية ذاهتا مجلة من التساؤالت أمهها:ومتّخ ؟محد مطرشعر أ

 كيف تتشكل البىن اللغوية وتبىن دالالهتا؟-

 بلورة هذه البنيات؟وهل  استطاع  الشاعر  -

بعنوان  فيأيتول ا الفصل  األأّمفخامتة،  منا حبثنا إىل مقدمة وثالثة فصول،قسّ  األسئلةولإلجابة عن 
األصوات مبا فيها  ،صواتن صفات األ، واليت تتضّمةوتناولنا فيه املوسيقى الداخلّي ،البنية الصوتية

رب ة كالّنالظواهر الصوتّينفجارية ،وواإلحتكاكية، واإل، صوات املهموسةاجملهورة، واأل
 .وي والّر ،والقافية ،الوزن لة يفارجية املتمّث،وكذا املوسيقى اخلوالتنغيم



                                                                                                          مقدمة 
 

 
 ب

 ،واملشتق ،كاملصدر،مساءبنية األأ وتشمل،لدراسة البنية الصرفية صهفنخصّ ما الفصل الثاين أ
، كاملفرد ،وكذا دراسة  االسم من حيث داللته على العدد ،لة، واسم اآلواسم املكان واسم الزمان

، واملضارع ،داللة الفعل من حيث الزمن )املاضي وتتضمنفعال وثانيا أبنية األ ،واملثىن واجلمع
 .عتاللومن حيث الصحة واال،شتقاقواالمر( ومن حيث اجلمود واال

بنوعيها  وهذا بدراسة اجلملة ،لدراسة البنية النحوية فيأيتخري أما الفصل الثالث واأل
 خريا خامتةوأقدمي والتأخري، واحلذف، ة كالّتوجمموعة من الظواهر التركيبّي، الفعليةاإلمسية،و

 . ليهال إتائج املتوّصفيها أهم الّننوجز

نسب لدراسة هذا املوضوع بوصف األ ماألهن ؛ف والتحليلآلييت الوصاعتمدنا على  وقد
 وحتليلها.خمتلف الظواهر اللغوية 

 :أمهها مجلة من املصادر واملراجع وتصفحنا لتصل الدراسة إىل مبتغاها

ة واألصوات اللغوّي ،صواتموسيقى األ بن جين،ال اخلصائصمحد مطر،ديوان الشاعر أ
التداخل املعريف ملشتاق  عند البالغيني قراءة يف وظيفةالفكر  الصويت ساسيات أنيس،أبراهيم إل

وغري هذه املراجع كثري، حىت كادت  ومهع اهلوامع يف شرح اجلوامع للسيوطي، ،عباس حسن
حبدوده، لكننا جتاوزنا هذه تكون مشكال يف بعض األحيان يعوقنا عن اإلملام باملوضوع والتقيد 

 الصعوبة بعون من اهلل، وتوفيق منه.

 مة .ن الستاذتنا الفاضلة على نصائحها القّينتقدم جبزيل الشكر والعرفا األخريويف 



 

 

 الفصل األول: البنية الصوتية
 -Iاملوسيقى الداخلية 

 صفات األصوات:.1

 .األصوات اجملهورة -أ

 .األصوات املهموسة -ب

 .األصوات اإلنفجارية -ج

 .األصوات اإلحتكاكية -د

 الظواهر الصوتية:-2

 .النرب -أ

 .التنغيم -ب

-II:املوسيقى اخلارجية 

 .الوزن 1- 

 .القافية2- 

 .الروي3- 
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أربع تتكون هذه البين من و،ةاللغوّي ىننص أديب جمموعة من الب يأل يرى الدارسون أن
 وتعّد ،الداليلواملستوى  ،النحوي، واملستوى الصريف، املستوى مستويات هي: املستوى الصويت

البنية الصوتية املنطلق األساسي لدراسة أي نص أديب كان ، وترتكز على دراسة أهم وحدة 
 وت، ودراسة كل ما يتعلق به من صفات ودالالت.لغوية وهي الّص

ومنه  ،الالت املوجودة يف النص األديبوت قيمة كبرية يف الكشف عن املعاين والّدفللّص
اللغة فأصوات يعرب هبا  أما حدّ "ين للغة إذا يقول: بن جاوجند أمهية الصوت يف تعريف  رالشع

ي إىل جمموعة من األصوات اليت تؤّد اللغة ما هي إال  أي أن  (1). " كل قوم عن أغراضهم
 التواصل بني األفراد واجملتمعات.

وت عنصر ص األديب ودراسته ، فالّصالتحليل الصويت اخلطوة األوىل يف حتليل الّن ويعّد
والذي كان يعتمد  ،العريبوقد كانت وال تزال له أمهية كبرية يف الشعر  ةالل غأساسي يف نظام 
إليقاعية هو الذي ميثل احلركة ا ة السمع، فالصوتودق  ،احلساء، ورهافة قأساسا على اإلل

 ة للشعر.يسميه باملوسيقى الداخلنوهذا ما  ،للنصالصوتية 

 :من بينهايد من التعريفات ، نذكر من هنا جند أن للصوت العد

وهو جنس لكل ما وقع يف أذن ، تادة صامأن الصوت من  ":اللغةمقاييس لقد ورد يف 
 (2)ع".السام

يعرض يف احللق والفم،  ىتعرض خيرج مع النفس مستطيال ح"بقوله:  يابن جنّ فه ويعّر
 (3)"املقطع العارض له حرفا. يفسّمفتني مقاطع تثنية على امتداده واستطالته، والّش

مصدرها يف الغالب  ذبذباتاألصوات ينشأ من  أنه ككل  "إبراهيم أنيس قائال: فهيعّر
، فيحدث تلك باحلنجرةمير اهلواء  الرئتنيفس من احلنجرة لدى اإلنسان، ففي اندفاع الّن

                                                           

، ص  1، )د. ت( ، ج 2اخلصائص، تح )علي النجار( ، دار اهلدى للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، ط  الفتح عثمان(، وابن جين )أب -(1)
33. 
 .318، ص 1979س اللغة ، دار الفكر ،) د .ط( ، ييابن فارس، مقا -(2)
،  1القاهرة، مصر ، طالفتح عثمان(، سر صناعة اإلعراب ، تح) السقا وآخرون( ، دار مصطفى البابلي احلليب،  وبأبن جين ) ا -(3)

 .6، ص1954
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جات حىت واخلارجي  على شكل مت عد صدورها من الفم تنتقل خالل اهلواءباليت  هتزازاتاإل
 (1)".ذنتصل إىل األ

وت بيعة، والّصأنه ظاهرة فيزيائية عامة الوجود يف الط "وت أيضا على ف الّصيعّركما 
ويت البشري، واليت يدركها السامع بأذنه غوي يتمثل يف األصوات اليت خترج من اجلهاز الّصالل 

 (2)."التحليل اللغوي م املادي للسان، وهو حّدّوكيزة، واملقوالصوت هو الّر

والذي يبلغ به السامع ما  ،وت آلة اللفظ" الّص : أبو طاهر البغدادي بقوله هفكما يعّر  
 (3).يدركه الفكر "

ل احلركة اإليقاعية الصوت هو الذي ميث  ،وانطالقا من جمموع هذه التعريفات جند أن 
لة يف الكشف عن يه باملوسيقي الداخلية، املتمث اليت تقوم على ما نسّم ،وتية للنص األديبالّص

موس هوامل ،رعامل مع الصوت اجملهووذلك بالّت ،ةاملختلف وانفعاالته،اعرنفسية الّش
وي، وجند إبراهيم والّر،والقافية ،ا املوسيقي اخلارجية فهي املتمثلة يف الوزنّمأخو...وغريه، والّر

أسرعها إىل نفوسنا ملا فيه  ،" وللشعر نواح عدة للجمال : ف موسيقي الشعر بقولهأنيس يعّر
ن، وكل هذا ما د بعضها البعض بقدر معّيوترّد ،وانسجام يف توايل املقاطع ،جرس األلفاظ

وانسجام يف توايل مقاطع  ،فاملوسيقي تتمثل يف جرس األلفاظ(4)،يه مبوسيقي الشعر "نسّم
 إيقاعاا يكسب وتكرارها مّم ،مضاف إىل هذا تردد القوايف ،وخضوعها لترتيب خاص ،الكالم

 :طرق إىل املوسيقي الداخلية فيما سيأيت سنتفس ويف الّنعظيم ثر أذا 

 -Iلية:املوسيقي الداخ 

وجتاربه  ،وأحاسيسه ،املختلفة وانفعاالته،رة تكشف عن حالة الشاعوهي موسيقي نفسّي
 أو شديدا.،أو مهموسا  ،عة، وذلك بالتعامل مع الصوت جمهورا كاناملتنّو

                                                           

 .7-6ص  )د.ت(،،)د.ط(، القاهرة ، مصر ، هنضة مصر، مكتبة األصوات اللغويةإبراهيم أنيس ،  -(1)
 .43، ص 2000/2006، 2خولة طالب االبراهيمي، مبادئ يف اللسانيات، دار القصبة، حيدرة ، اجلزائر، ط -(2)
عند البالغيني قراءة يف وظيفة التداخل املعريف، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف اللغة العربية  مشتاق عباس معن، أساسيات الفكر الصويت–(3)

 .17، ص 2006و آداهبا ، قسم القرآن الكرمي، كلية التربية ، حوليات اآلداب و العلوم االجتماعية ، جامعة صنعاء، العراق، 
 .8-7، ص 1956، 2ة، القاهرة، مصر، طإبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة األجنلو مصري -(4)
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 النفعاالتهواملثرية  ،كة للمشاعراحملّر اآللياتسلسلة من  لعمل األديب يف أساسه ما هو إال اف
وت وهي الّص ،املعىن العام، لذا وجب علينا أن ننطلق من أصغر وحدة يف القصيدة إىلية املؤّد

 له. ّيإىل غاية الوصول إىل املعىن الكل

والكلمات،  ،حتدث عن تكرار األصوات ،" منط غري ثابت حتكمه قيم صوتية:وهي 
 (1) ".وكل ماله تأثري داخل اإليقاع واجلمل

اليت يوظفها الشاعر بإنتقاء  ،عةة هي جمموعة من القيم الصوتية املتنّوواملوسيقي الداخلّي
اعر الشعورية كذا حالة الّش،األلفاظ اليت تتناسب مع طبيعة املوضوع املطروح وختري  األصوات،

ني الكلمات وتوفرمها شرط ضروري ب ،والتوافق عناصر األصوات ،والوجدانية، فاالنسجام
ص األديب، وتعتمد املوسيقي فهما أساس اإليقاع الذي يبين الّن ،واجلمل داخل التراكيب

 : واليت سنتناوهلا فيما سيأيت،ة على دراسة العديد من اجلوانب الداخلّي

 : _ صفات األصوات1

 : للصوت اجملهور العديد من التعريفات نذكر منها وجند أن  : _ صفة اجلهرأ

ومنع  ،يف موضوعه عتماداإل" اجلهر يف احلرف أنه أشجع  : ف ابن سنان اجلهر بقولهيعّر
 (2)."وجيري الصوت عتماداإلن جيري معه ينقضي أالنفس 

 (3)معه الوتران الصوتيان"  تزيهور هو الذي ه" الصوت اجمل : فيقول إبراهيمأنيسفه ويعّر

وت الذي يتعرض يف أثناء النطق به الوتران " هو الّص : فهوم احلديثاملوالصوت اجملهور ب
 (4)."الصوتيان املوجودان يف احلنجرة إىل الذبذبة مما يكسبان الصوت صفة اجلهر

                                                           

يقاع الداخلي يف شعر ابن الفارض دراسة بنيوية شكلية ، جملة العلوم اإلنسانية والدولية ، العدد اإلجميد صاحل بك كريي راشكو،  :ينظر -(1)
 . 68، ص 2013( ، 20)

اخلمس اهلجري، مذكرة لنيل شهادة املاجستري ، إشراف : حممد عالية حممود حسني ياسني،  الدرس الصويت يف التراث العريب حىت هناية   -(2)
 .100، ص 2004جود النوري ، كلية الدراسات  العليا ، قسم اللغة العربية وآداهبا ، جامعة النجاح الوطنية، نابلس فلسطني / 

 .21، )د ت( / ص  براهيم أنيس، األصوات اللغوية ، مكتبية هنضة مصر القاهري ، القاهرة ، مصر ، )د ط(إ  -(3)
 .101حممود حسن ياسني، املرجع السابق، ص  ةلياع -(4)
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 آخرونة يف صوهتا، ويصفها والقّو ،ةز بالشّدها تتمّيويصف البعض األصوات اجملهورة بأنّ 
ء، ا ، ع ، غ ، ق ، ج ، ي ، ض ، ل ، ن ، ر،  : اليت خترج من الصدر وهي ها الصوامتبأّن

 (1)ط ، د ، ز، ظ ، ذ ، ب ، م ، و.

ا إذا عدنا إىل أّم ،األصوات ىوهلا أمهية كبرية على مستو ،اذن فاجلهر هو صفة بارزة
وعة لوجدنا أنه املتّنظر إىل قصائده ، وبالّن(*)وهو ديوان الشاعر أمحد مطر ،عر الذي بني أيديناالّش

جاه اجملتمع، وكذلك واّت جاه نفسهفسية اّتتعبريا عن حالته الّن ،استعمل األصوات اجملهورة بكثرة
وتسيطر عليه  ،ة اليت حتكمهاحلكم املستبّد أنظمةومدى سيطرة  ،للتعبري عن حالة الوطن العريب

خالل استعمال األصوات اعر أن يوصل للقارئ أفكاره هذه من الّش ه، ويودّ ريّتحوتكبت 
 به ملا متتاز به من قوة.وتعّص ،نه من التعبري عن غضبهاجملهورة اليت متك 

لألصوات اجملهورة جند قصيدته عر ومن بني األمثلة اليت تدل على استخدام الشّ 
 : يقول إذ_ حبر الرجز _  (2)سنبله ""إحنناء

 .أنا من تراٍب

 .هابَلها الّسكم أي  َرحذوا حْذ

 .هلَ ناِز ثيجث طاكم على ُخ

 .اءَخسميت وَص

 .اءراب صميم البَقالّت ن أل

 هلزاِئطى اخُل ن او

                                                           

 .90،ص2001،  1السعودية ، ط  ،منصور حممد الغامدي، الصوتيات العربية ، مكتبة التوبة ، الرياض -(1)
رابعا بني عشرة اخوة من البنني والبنات،يف قرية التنومة احدى  بنا(إ1952اويف1954)وهناك من يقول يف0195ولد أمحد مطر سنة  -(*)

ه صور اهن هلذا الشاعر امللتزم شهرة واسعة يف العامل العريب كافة،ألنّ نواحي شط العرب البصرة،يعترب من أبرز الشعراء املناضلني يف عصرنا الّر
العوادي ،عني ظر مجال ابراهيم ،األعمال الكاملة ألمحد مطر ،دار معاناة ومصائب العامل العريب، بأفضل أسلوب من أساليب الفكاهة .ين

 .7،ص2010نتحاري،صفحات للدراسات والنشر،سوريا،دمشق،)د.ط(،ر سرية شاعر إوس داوود يعقوب،أمحد مط،و أ5البيضاء،اجلزائر،ص

 .46، ص 1الديوان ، ج -(2)
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 .اءبصدري اهلَو ستمحبما  إذان ولك 

 (1).لزلةالّزض عن مبدأ ألراوا ُلَس

وهو  ،بكثرة(النون )ه استخدم حرف جند أنّ املقطوعة إىل هناية القصيدة، ففي  هاته 
ه صوت نواح (، ويوصف حرف النون أنّ 37وثالثني مرة ) عةسبر جمهور تكرّ  أسناينحرف 

ة عبري عن حاالت اخلوف واألسى، وهو من أشباه الصوائت، ميتاز بقّويلجأ إليه الشعراء للّت
ل انتقال فسّه ،ةق لنا من خالهلا الغاية التعبريّيلذلك حق  ،نتشاروسهولة اإل ،الوضوح السمعي

عبري عن حالته الشاعر من استعماله حلرف النون للّت أكثروقد  ،اعر إىل املتلقيالرسالة من الّش
إضافة إىل  ،ومرارة املعيشة اليت يعيشها ،وآالمه،آهاتهعن  والشعورية، وعن نفسيته احلزينة،

ة، ام واألنظمة املستبّدطنه الضائع وسط احلك وعن و ،هأهل احلرقة اليت يشعر هبا بعيدا عن وطنه و
ه صوت جمهور ر عن هذه املشاعر بقوة ألّنالذي عّبدها حرف النون الالت جّسهذه الّد وكل 

 .ةة والشّدميتأل بالقّو

 )لوجدنا أن احلرف الغالب يف القصيدة هو حرف (2)"القرصان"أما إذا عدنا إىل قصيدة  
محد مطر يقول أوجند  ،(24وهو من احلروف اجملهورة، وقد تكرر أربعة وعشرومنرة ) (امليم
 : فيها

 .اسَرِج أمسنان ضحايا ا ِميَنِنبَ       

 .ارنا نَذمنا ضحايا يوِموقّد      

 .ا نصَر لنلقى يف غٍد      

ة، ونرى ة الشديدة اليت متتاز بالوضوح، وهو من حروف الغّنالقوّي األصواتوامليم من  -
هبا  اليت ميّر واملآسينه رغم التضحيات أعاب، ويقول ى الّصيتحّد هاعر يف قصيدته هذأن الّش

إىل أن يأيت اليوم الذي سوف ننتصر فيه  ،لكن وبالرغم من ذلك سنضحي أكثر وأكثر ،اإلنسان
ين والظاملني، واستعانة الشاعر هبذه األصوات اجملهورة جاءت موافقة للحالة على هؤالء املستبّد

                                                           

 .46، ص 1الديوان، ج -(1)
 .24املصدرنفسه، ص  -(2)
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نفيس عميق حماوال الّتفه من حزن ليجهر مبا يف جوةواليت يرتفع هبا صوت، سيطرة عليهالشعورية امل
 ا يف حياته من وحدة واغتراب.عّم

 : وللصوت املهموس العديد من التعريفات نذكر من بينها : صفة اهلمس -ب

يف الصوت حىت  االعتماد" هو أن يضعف : سنان الصوت املهموس بقوله بنف إلقد عّر
جيري معه النفس، واحلروف املهموسة عنده عشرة جيمعها بقوله "سكت فحثه شخص" وما 

 (1).سوى هذه احلروف فهو جمهور "

 بهالنطق  أثناءض يف وت الذي ال يتعّرالّص"وت املهموس باملفهوم احلديث فهو أما الّص
 ،الضعيفة األصواتها املهموسة بأّن األصواتبعض الويصف ، (2)"الوتران الصوتيان إىل الذبذبة

ه ، ح ، خ ، ك ، ش ، س ، ت ،  : أو اليت خترج من الصدر، ولكن خمارجها من الفم وهي
ه استخدم األصوات املهموسة ا إذا عدنا إىل شعر أمحد مطر لوجدنا أنّ أّم، (3)ص ، ث ، ف 

 (4)" قطع عالقة"على حالة ضعفه، وأمله وحزنه، ومن أمثلة ذلك ما جنده يف قصيدته  اليت تدل 

 : إذ يقول-الكامل واملتقارب-

 .هفمي كلب حراَس عوا فوَقَضَو      

 .ربياءوا للِكَنوبَ      

 .هاَسيف دمي سوق خَن     

  .يمن عقلِ  وعلى صحوةٍ      

 .هكاَس َبخدير أن يسُكأمروا الَت     

 .اسهَجالّن فيُض أغرقينقد      
                                                           

 .100حممود حسن ياسني، الدرس الصويت يف التراث البالغي العريب حىت هناية القرن اخلامس اهلجري، ص لية اع -(1)
 .101املرجع نفسه ، ص  -(2)
 .91منصوربن حممد الغامدي ،  الصوتيات العربية ، ص  -(3)
 22، ص 1الديوان ، ج -(4)
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ة ر سّتوهو من احلروف املهموسة، مكّر ،حرف السني )س( أنففي هذه القصيدة جند 
حيمل معىن السهول واليسر،  ،غوية( وهو من احلروف السفرية املهموسة الل 26وعشرون مرة )

، وهو من (1)ني صوت رخو مفخم مطبق يرتفع فيه مؤخرة اللسان ناحية الطبق "" والّس
مة، إذ يتناسب هذا احلرف مع فسية املتأّزغرية يستعمله الشاعر للتعبري عن حالته الّنالّص األصوات

سهولة من  اللة على ضياع حقوق الشعوب العربية بكل وهذا للّد،احلزن والتجربة املأساوية
 احلكم. أنظمةطرف 

استخدامه وتكراره محد مطر للحروف املهموسة كذلك، أاستخدام الشاعر  أمثلةومن 
حبر -(2)عترافات كاذب "إ"حلرف )اهلاء( يف العديد من قصائده، ومن أمثلة ذلك قصيدة  

 : اذ يقول فيها -الرجز

 يِنأكذَباستغفر اهلل....فَمأ     

 اُبَزاألحفهاهي      

 ةَمحط تبكي لدى أصنامها املم      

 وا الباَبحُ ْدار َيوهاهو الكّر     

 ةومَنالّديهوِد ىعل    

 اديق ميشي زاهًدوهاهو الّص    

 ياِبر الث مقّص    

 ه سِرين لفرط ُيوهاهو الّد   

 مةسيَلقد احتوى ُم   

                                                           

 .47، ص 1985،  2لغوي ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، مصر، ط رمضان عبد التواب، املدخل اىل علم اللغة ومناهج البحث ال -(1)
 .42، ص  1الديوان ، ج  -(2)
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 ةفعاد بالفتح...بال مقاوَم    

 مة ّرة املكمن مك    

( مرة، " واهلاء صوت 18بشكل كبري مثانية عشر) (اهلاء)ر حرفففي قصيدته هاته تكّر
ضييق احلاصل يف يتم نطقه عند احتكاك اهلواء اخلارج من الرئتني بالّت ،مهموس ،رخو، حنجري 

فمخرج هذا احلرف من أقصى اجلهاز  إذن(1)فيحدث حفيفا يف أقصى احللق"، ،الصوتية األوتار
 به الشاعر. والقلق، والضعف الذي حيّس ،واألمل،الصويت يعكس حالة احلزن

ر عن الشاعر قد استخدم األصوات اجملهورة لتعبّ  ن أابقة جند الّس األمثلةوانطالقا من 
من خالهلا اخلالص من يوّد هلا صرخات الشاعر الغاضبة، واليت المقاصده، واليت نلمح من خ

هله، وعن الوضع الذي يعيشه العرب بصفة أياه يف منفاه، بعيدا عن موطنه والذي حيالوضع 
من بينها، ) أغرقين فيض جناسه، جنوين، الة على ذلك عامة، وهناك العديد من العبارات الّد

كنت أسريا مفردا بني موت وبقاء، حنن كأسنان كالب البادية....( فهاته األلفاظ حتمل 
ه استعمل وتعكس احلالة املأساوية للمواطن العريب، وهي الغضب، والقلق، وكذلك جند أّن

 .ه ومدى حنينه لبالده الة على حالة ضعفه وحزنوهي الّد ،أخرىاملهموسة من جهة  األصوات

تكون األصوات االنفجارية "وهي صفة من صفات األصوات وهي:  األصوات االنفجارية: -ج
الصوائت ، وهاته إنفجاريابأن ينحبس جمرى اهلواء ويطلق صراح جمراه فجأة فيندفع حمددا صوتا 

 وجند يف شعر أمحد مطر العديد من األمثلة اليت(2)"ء -ك. ق -ص -د.ط -ت -هي ب
-(3)"حبس حرة "فيها األصوات االنفجارية بكثرة ومن أمثلة هذا ما جند يف قصيدته  عملاست

 وذلك يف قوله: -من  حبر املتقارب 

 يفى صوِتَتاْخ

 اء.طبييب يف اخلَف عُتفراَج

                                                           

 .87، ص 1993، 1صوات اللغوية ، منشورات السابع أفريل ، ليبيا ، ط مناف مهدي املومسي، علم األ -(1)
 .21/22 اللغوية،ص صواتأنيس،األ ابراهيم -(2)
 .30، ص2الديوان، ج -(3)



 الفصل  األول                                                                         البنية الصوتية 
 

 
12 

 اء.قال يل : ما فيك َد

 ر.وت ال أكَثة يف الّصَسحْب

 اءالبَقبوا عليها أدعوك ألن تدُع

 كم )القضاء(.من حُ كمته أجنتك ِح قدٌر

 ... 

 اءهروب واختبَ ما بني 

 (1)فرٍض وعلى أسوِء

مزة بشكل كبري، وهي من احلروف ر حرف اهلّرالشاعر قد ك ففي هذه القصيدة جند أن 
اللة على حالة غضبة من الوضع الشاعر استخدم هذا احلرف للّد نفجارية اجملهورة، وجند أن اإل

لم الذي الظ   ه رغم كل عبري عن رأيه، ألّنالّت  حرمانه من حقِّالذي يعشيه املواطن العريب وهذا يف
 خائفا من اإلدالء هبا. تهكلم ساحابساكتا ستبداد بقي واإل ،يعيش فيه 

فة ، وبطريقة متعاقبة نفجارية بصورة مكث حلروف اإلراراه اعتمد على تككما جند أّن
إذ  -جز ر الّرحبمن -(2)االستحالة"جانب بعض، وهذا ما جنده يف قصيدته " أدوار  بعضها إىل

 :يقول فيه

 ة .َقمن أهل هذي املنِط لمتِممْك ٌنفكاِئ

 ة.َقِرّسبال همةمفُت

 قة.نَدأو هتمة بالّز

 ة.َقشَنة حتت امِلَصة راِقث فُج
                                                           

 .30 ،ص 2 جالديوان، -(1)
 .20 ه،صساملصدر نف -(2)
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 عوضمن الّب وحوهلا سراٌب

ص  .ب. ت. طالنفجارية قد جاءت متتالية وهي )ففي هذه القصيدة جند أن احلروف ا
 حيسّ ب الذي عّصو الت ،ضبها وامللئية بالّغعيشداللة على حالة الشاعر اليت ي وهلذه األصوات( ء

وأحاسيسه  هتفجري عواطفبهذه األصوات ، فيقوم من خالل العريب الوطنجاه حال به اّت
 املكبوتة. 

 األصوات اإلحتكاكية:  -ج 

ءتني من موضع اخلارج من الّركون بأن يضيق جمرى اهلواء ت": فها رابح بوحوش قائاليعّر
وامت اإلحتكاكية هي حتكاكا مسموعا، والّصإحبيث حيدث اهلواء أثناء خروجه   ع،من املواض

 (1)س، ز، ص، ش، ذ، ث، ض،ه، ح، خ، ع.

شعر أمحد مطر، مثال ذلك تكرار حتكاكية بصورة كبرية يف دت األصوات اإلوقد ترّد
تكاكية، حالبيت الواحد ، وهو من األحرف اإلالعني بصورة واضحة حىت على مستوى  فحر

 إذ يقول فيها:–ر املتقارب حبمن  -(2)"الناس للناس"وهذا ما جنده يف قصيدته 

 .يْعِطيتهادى  يف مراعيه الق 

 يع .مِط يف أعقابه كلٌبو، خلفه راٍع

 ي.صحو يف فؤاِدييغفو يف عيين و مشهٌد

 ي.يه بالِدها أمّس

 يع ورِف ..... بني وضيعٍ 

بسبب  عريبالة اليت وصل إليها الوطن العن احل حّصرمتقصيدته هذه اعر يف الّش جند أن 
 يته املطلقة، هلذا صار الشعبحّر بتوتك ،وتسيطر عليه ،ة اليت حتكمهاملياسة الظ والّس ،احلكم

                                                           

 . 52 ،ص1993 ،(ط.د)  اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان البوصريي، لربدة البنيةاللغوية بوحوش، رابح: ينظر -(1)
 .12 ص الديوان، -(2)
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ملساعدة ا باوطال ،عبري عنها راجياالّت اليت يوّد اآلالممن  ثريصامتا خائفا، لكن يف أعماقه الك
 ة.حلرّياو

ورة و هد استخدم جمموعة من األصوات اجملاعر قالّش جند أن  عما  مضىوكحوصلة 
تاز اليت مترةفقد استخدم األصوات اجملهو ،ةيّ ورا وفقا ملا يتناسب مع حالته الشعاملهموسة، وهذ

ة ومن حالة الشعوب العربّي ،ر هبا عن غضبه واستيائه من احلياة اليت يعيشهاة ليعّبة، والشّدبالقّو
ت عليه جمموعة من األلفاظ نظمة احلكم الظاملة واملستندة لشعوهبا. وهذا ما دل أاليت حتكمها 

ة اليت نلمح من خالهلا صرخات الشاعر الغاضبة، اليت تود اخلالص من هنا والعبارات القوّي
واألمل واحلزن  ،عفى الّضالة علالوضع الذي حيياه، كما أنه استعمل األصوات املهموسة الّد

 له وبالده.هجاه أبه، وكذلك حاالت احلنني اليت تنتابه اّت الذي حيّس
 الظواهر الصوتية:-2
 ة وهو: رب من أبرز الظواهر الصوتّيالّن يعّدرب: النّ -أ

رب بالكالم ارتفاع رتفاعه، والّنومنه يسمى املنرب إل ،يء أي رفعتهالّش ت" نربلغة: 
 (1).الصوت"

ة، حبيث جيعله املتكلم كلمة يف اجلمل غط على مقطع خاص من كل وهو الّضاصطالحا: "
 (2)ا عداه من مقاطع الكلمة."السمع ممّ  حبارزا أوض

)نرب علوي( أو  أو العلّو ،غطمقطعا من بني مقاطع متتابعة يعطي مزيدا من الّض ومعناه أن 
 (3)على درجة الصوت(.د )نرب يقوم أو نقصا من نسبة الترّد ،يعطي زيادة

نة ما من خالله يف لغة معّي دة الصوتية يف مقطع حيّدرب يف إبراز مقطع باشتداد القوّ ل الّنويتمث 
ة مع املد يف رب يف العربّيربية، ميكن أن تطابق هذه الوحدة الكلمة، ويربز الّنيسمى بالوحدة الّن

 (4)ة.بالشّد ةمما نرمز له يف الكتاب،احلركات وادغام األصوات 

                                                           

 .189ص ،1994 مادة)ن.ب.ر(، ،3ط، 5ج لبنان، بريوت، دارصادر، العرب، لسان منظور، ابن -(1)
 .106ص اللغة، علم إلىل عبدالتواب،املدخ رمضان -(2)
 .93ص ،1998 ،8ط مصر، الكتب،القاهرة، ،عامل(أمحدخمتارعمر) ترمجة اللغة، علم أسس  ماريوياي، -(3)
 .83اللسانيات،ص يف مبادئ اإلبراهيمي، خولةطالب -(4)
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م، وهذا يربز يف املقاطع اليت متتاز بالعلو، رب هو ظاهرة تربز من خالل كالم املتكل إذن فالّن
وليس على وترية ووزن واحد، فقد يكون منخفضا، وقد يرتفع يف  ،فكالم اإلنسان غري ثابت

ف فدرجة الصوت ختتل أو املوقف الذي يتكلم فيه القائل، ،غطبعض األحيان وهذا نتيجة للّض
فنجدها منخفضة حزينة يف حالة اهلدوء أو احلزن، وجندها مرتفعة يف حالة  ،خرآمن موقف إىل 

رب يف ه استخدم الّنجند أّنمطرالغضب ونعرب عنها بالصراخ. وبالعودة إىل ديوان الشاعر أمحد 
الشاعر  ، ففي هذه القصيدة جند أن (1)العديد من قصائده ومن بينها قصيدة )فرسان الظالم(

ة خيفض فيها، ومن مثة يعاود االرتفاع وألفاظه أحيانا، ومن مث  ،يف حركات كالمه يرفع وميّد
 وهذا يف قوله:

 ٌقى مطِبجالد   وِسترظالٌم

 .رٌقْشحى ُمظالم ووجه الض 

 احليَزُبون غدونا كما شاءِت

 ونُناملُ  املنايا بلفِّ ّفنُك

يف حركاهتا ومثاهلا "الظالم" يف  كالمه بألفاظ مّد اعر يف هذه املقطوعة يبدأالّش نالحظ أن  
بداية قوله، مث يقطع هذا املد يف األخري، وهنا جند أن متديد النفس تعبري عن مأساة الشاعر 

هنا "ظالم" ويقول على الرغم من  واستمرارية هذه املعاناة، فيصرخ الشاعر ،وحزنه العميق
عب العريب، اللة على حالة الّشوهذا للّد ،الظالماإلنسان يعيش وسط  أن  شراقة الضحى إال إ

ضى عن هذه احلياة ام وعدم الرِّفض الّتاللة على الّروهذا للّد ،وباملقابل جند عملية قطع هلذا املّد
 خر كل بيت.آمتداد يف وم بعملية غلق هلذا اإلوالوضع الذي يعيشه، فيق

وهذا واضح يف  ،املقاطع املفتوحة رب جاء على مستوىأما يف قصيدة "منفيون" فنجد أن الّن
اعر هنا الّش فنجد أن ،اخل... -راعينا -سيحيينا -لوالينا -ماسينا -جيدينابعض األلفاظ مثل: 

حالة احلزن واألمل والغضب،... اليت  اللة على أن و هذا للّد ،خيتم ألفاظه بضمري اجلمع )نا(
ة رك فيها مع غريه من الشعوب العربّيتسيطر على الشاعر ال يعيشها مبفرده، بل هي حالة يتشا

                                                           

 .26،ص3الديوان،ج -(1)
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ستبداد دلة، اليت متارس سياسة القمع واإلاليت تعيش حتت سيطرة أنظمة احلكم الظاملة وغري العا
 عليه إال  ه عبد مأمور ماعامل وكأّنال رأي فيها للمواطن العريب، وُي شعوهبا، إذ جند أن  ضّد
 ولو حتدث أعدم. ،اعةالط 

 التنغيم:-2
 (1)."ارتفاع الصوت واخنفاضه أثناء الكالم" لغة:-أ

ة، أو اإليقاعات يف حدث كالمي غمات املوسيقّيوهو عبارة عن تتابع الّن"اصطالحا: -ب
نغيم، وهو على حيث حيصل متوج نسميه الّت ،وتر طبقة الّصويظهر من خالل تغّي،  (2)."معني

اجلملة املثبتة تكون  فنجد مثال أن  ،خنفاضواإل نغيم يف العلّوحاصل على مستوى اجلملة تغيري الّت
ة، وهذا مة التعجبّيلسبة للجه يرتفع يف اجلملة الطلبية، ويرتفع أكثر بالّنيف حني أّن ،نغيمثابتة الّت

 حيث تنوب عنه يف الكتابة عالمة اإلعجام أو النقط.  ،حيصل بالنسبة للكالم املنطوق امللفوظ
 كما أن   ،ةه، وعن حالته النفسّيملتكلم وعن جنسه، وعن سّنة انغيم أيضا عن هوّيوخيربنا الّت

 (3)مييز ولإلفادة.ا يف الكالم، فقد يكون للتأكيد فقط، وقد يكون للّتنغيم دورا مهّمللّت
 نغيم يف العربية أنواع نذكر منها:وللّت

 من حيث شكل النغمة :-1
رب، ويستعمل يف التأكيد خر مقطع وقع فيه الّنآهابطة: تنتهي بنغمة هابطة على   نغمة-أ

 واإلثبات، وتأكيد االستفهام بكيف، وأين، ومىت، وبقية األدوات عدى اهلمزة
 .خر املقطع املذكورآصاعدة: وتنتهي بنغمة صاعدة على  نغمة-.ب

 غمة واخنفاضها، وينقسم إىل ثالثالّن ويتعلق بعلّو من حيث مدى النغمة:-2

 (4)ة.األوتار الصوتّي أ/واسع: الذي يعلو فيه الصوت باهتزاز

                                                           

 .164،ص1986 ،1ط اجلزائر، الدارالبيضاء، دارالثقافة، اللغة، يف البحث حسان،مناهج متام -(1)
 .93اللغة،ص علم ماريوياي،أسس -(2)
 .82اللسانيات،ص يف مبادئ اإلبراهيمي، خولةطالب -(3)
 رييفسلشهادةاملاجت مذكرةمقدمةلين،"(امنوذجا" القدس ىلإ قصائدمناألوراس" ديوان) زيدان شعرحسني يف البينةاللغوية مخيس، بن توفيق -(4)

 .36صخلضر، باتنة، اجلزائر،  االنسانية، جامعةالعقيداحلاج لعربية و آداهبا ، كليةاآلداب و العلوم اللغةالعربية ، قسماللغةا
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 ق: ينخفض يف الصوت.ب/الضّي

 (1)ج/املتوسط: أقل تطلب لكمية اهلواء، وما يتطلبها من علو الصوت.

 نغيم يف الديوان فهو كاأليت: أما الّت

ويف قول الشاعر "أنا من طني السماء"، لوجدنا أن (2)لو نظرنا إىل قصيدة "ثورة الطني"
خنفاض ة اجتهت حنو اإلومن مث  ،فقد بدأها بنغمة صاعدة )أنا( ،جاه نازلغمة جاءت يف اّتالّن

الشاعر يف بداية قوله كان يريد اإلخبار عن شيء ما، ويف أخر البيت جاءت  اللة على أن للّد
وعلى  ،اإلخبار به أو عنه الشاعر قد قال ما يوّد اللة على أن غمة نازلة، وانتهت هبا، وهذا للّدالّن

  أن كالمه قد انتهى.

وهذا يف قوله: ماذا جرى؟ فقد بدأ (3)ومثال ذلك ما جاء يف قصيدة "اجلارح النبيل"
ة أجاب ستفهام، ومن مث أكيد على اإلوهذا للّت ،هت حنو العلّووتوّج ،الشاعر قوله بنغمة صاعدة

حن عرش يف ار سالت يف دماه وما درى، والل الّن)على سؤاله يف املقطع املوايل، وهذا يف قوله: 
 لها.كان يبدأ بنغمة عالية وينتهي مبثالكالم الذي جاء بعده  وكل  (،دماه وما درى...

، يف قوله ال تتكلم؟ وهنا بدأ بنغمة صاعدة يف (4)ومثاله أيضا ما هو يف قصيدة "املتكلم"
اعر يشعر بغضب شديد، الّش خر القول، وجند هنا أن آخنفاض يف ة اجتهت حنو اإلومن مث  ،)ال(

عبري ائع، ويطلب منه عدم اخلوف من الّته الّضكوت عن حق املواطن العريب عن الّس ىفهو ينه
ه يرى ، أي أّن(دافع عن نفسك أو تعدم)عن أفكاره، وعن عدم إخفاء أحاسيسه، ومن مثة يقول 

ة ويعدم من شّد،ه سوف ميوت يف احلياة ما فإنّ كّتمت ،خائفا ،اتاملواطن العريب ساك ه إذا بقيبأّن
 ستبداد والظلم الذي يعيشه.واإلالقهر 

                                                           

 .36،ص "(امنوذجا" القدس إىل األوراس قصائدمن" ديوان) زيدان شعرحسني يف مخيس،البينةاللغوية بن توفيق -(1)
 .36،ص1الديوان،ج -(2)
 .15،ص2الديوان، ج -(3)
 .21املصدر نفسه، ص  -(4)
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نغيم دورا هاما يف الكشف عن بعض للّت يوان جند أن  ومن خالل قراءتنا لبعض قصائد الّد
ه ممزوج بالعديد من االنفعاالت املختلفة الالت املوجودة يف الديوان، إذ جند أّناملعاين والّد

 كاإلخبار، والنهي، واالستفهام، والتعجب،...

واهر الصوتية اليت تساعد يف فهم النص األديب نغيم من الظ رب والّتجند أن الّن ومن خالل ما سبق
 واكتشاف معانيه املختلفة.

II- :املوسيقى اخلارجية 

 وي، وسنتناوهلا فيما يأيت:ّرة، واللة يف الوزن، والقافّيوهي املتمث 

نة تدعى القائم على اختيار مقاطع موسيقية معّي ظام املوسيقّيوهو الّنالوزن: -1
ن د الذي يتكّوخر، وهو: "ذلك الشكل املعق آز به بني شعر والتفعيالت يكون هلا نغم خاص متّي

 ،مت على مسافات زمنية متجاورة أو متساويةمن جمموعة تردد ظاهرة صوتية، مبا فيه الّص
م، يف الك س هناك فرق بينها إال يواإلطار الذي حيتويه ل،ة وهلذا فهي صورة اإليقاع اخلاّص

اعر يستطيع الّش ارسون الوزن حبرا، ألن ي بعض الّدوزيادة السيطرة على التوقع وتنظيمه، ويسّم
 (1).أن ينظم الوزن الواحد حبرا من القصائد أو عددا ال حيصى منها"

الشعر، وأواله  ة يف القصيدة، فهو أعظم أركان حّدمن العناصر املهّم الوزن يعّد كما أن 
 (2)مشتمل على القافية وجالب هلا بالضرورة.ة، وهو به خصوصّي

اعر أمحد مطر قد واجه غربة قاتلة، وضياعا حاول مقابلته بالرفض والتحدي الّش جند أن  
وتنبع منه بتلقائية سيطر  ،فق مع احلدثخرية من الواقع شعاره، مبوسيقى تّتجبرأته، فكانت الّس

امها، فضال عن تدفق أهات الشاعر اليت عليها حبرا )الرجز الكامل( هبدوئهما ومجال موسيق
يعتمد  ة، فقد كان شاعرناكبرية ال تستوعيها حدود التفعيل آالمه تفرض عليه النثرية أحيانا، ألن 

ه، وعن كل ما ا بداخلص عّمستعمال شعر التفعيلة للتخل  إنتقل إىل إعلى الشعر العمودي، لكنه 
                                                           

 ،مذكرة"مرئيةبالقلب" ديوانه خالل من حجازي املعطي عبد أمحد عند الكلية بناءالداللة يف وأثرها والتركيبية اإلفرادية ،البىن قري عالية -(1)
 ،ص2006 خلضر،باتنة،اجلزائر، وآداهبا،جامعةاحلاج اللغةالعربية اإلنسانية،قسم والعلوم خلضربلخري،كليةاآلداب: شهادةاملاجستري،إشراف لنيل
65. 
 .98،ص1972 ،4،داراجليل،ط(اجمليد عبداهلل الدين حممدحمي) ونقده،تح الشعروآدابه حماسن يف، رشيق،العمدة ابن -(2)
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فكانت مهوم شاعرنا  هي مهوم الوطن، إضافة إىل مهارة أمحد مطر،  ،يريد إبالغه للقارئ
 (1)زا يف ساحة األدب العريب املعاصر.ولونا متمّي ،وموهبته اليت أعطت القصيدة دفعا جديدا

ة لوجدنا غلبة اعر متناقض يف شعره، فلو نظرنا إىل املوسيقى الداخلّيالّش وهنا جند أن 
على عكس املوسيقى  ،ر فيها عن غضبه واستيائهاليت يعّبلشديدة، ة، ااألصوات اجملهورة، القوّي

اخلارجية، اليت يطغى عليها اهلدوء، وهذا متمثل يف استعمال الشاعر لبحري الرجز والكامل، 
 اللذان ميتازان باهلدوء والسكينة.

ة كأساس عروضي عر احلر شعر يعتمد على التفعيلة اخلليلّيالّش من املعروف أن  كما أنه
ومن هذه البحور جند حبر الرجز  ،دةتفعيالت احملّدالر من البيت العمودي ذي ويتحّر ،للقصيدة

وقد قال  (،مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن)وهو الذي يتكون من :
وقيل اضطراب قوائم الناقة عند القيام ك ،ى هذا البحر رجزا الضطرابهأن اخلليل مّس"ابن رشيد: 

من فقد عرب الّز ا،وقد شهد هذا البحر تطورمشتق من حركة اإلبلووقع أقدامها على الرمل هأّن
ا ا أّمعتماد عليه قليال جّدالعصر اجلاهلي، واألموي، وكان اإلكان غري معتمد بشكل كبري يف 

البحر  عر احلر،وهذامث زادت زيادة ملحوظة يف الّش ،يف العصر احلديث فقد تناقصت نسبته أوال
ب وهذا باإلضافة إىل إمكانية التجا ب احملدثون فيه،حّب ،جعله وزنا شعبيا إيقاع اللغة العاديةذو 

هلذا البحر جمموعة من  رح من ناحية أخرى،كما أن نسامل ،وبينه وبني الكامل من ناحية
 متعلن: واخلبل بقبحمستعلن ، :والطي بصالح:متفعلن ،احلسن اخلبلحافات نذكر منها:الّز

 (2)ومنهوكا  ،ومتطورا ،جز تامامستفعل ،وقد يأيت حبر الّر: القطعفهي:ا علله أّم  

د من قصائده نذكر اعر أمحد مطر قد اعتمد عليه يف العديالّش وانطالقا من هذا جند أن 
 "واحلظرية، القلم ،عكاظ، موطن منوذجي ....اخل  الثور "من بينها

ويتكون  ،جمموعة من قصائده يف "الكامل"نا قد اعتمد على البحر شاعر ن كما جند أ    
 (.متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن)الكامل من:

                                                           

 .8. 7،ص1الديوان،ج -(1)
 ،(ط.د) مصر، القاهرة، للكتب، علمية،اهليئةاملصريةالعامة معرفة إلنتاج حماولة الشعرالعريب ،العروضوإيقاع سيدالبحراوي -(2)

 .41،ص1993



 الفصل  األول                                                                         البنية الصوتية 
 

 
20 

 ،متفاعلن:احلسن اإلضمار.حافات والعلل ومن بني الزحافات جندض جملموعة من الّزويتعّر
 .فتعلن :واخلزل القبيح ،مفاعلن:والقص صاحل ،متفعلن:والطي

متفاعالت  :والتوفيل ،مفاعلن:واحلزم ،متفا)متفا(:احلذذ ،متفاعل :أما علله فهي: القطع
 (1).متفاعالن :والتذبيل

اليت مزج فيها  "قطع عالقة"فيها الشاعر على البحر الكامل جند:  اعتمد ومن القصائد اليت
 . بني حبري الكامل واملتقارب

الشاعر قد استخدم جمموعة من البحور األخرى  جز والكامل جند أن إضافة إىل حبري الّر
ه قد ومل يلتزم ببحر واحد أو بتفعيلة واحدة على مستوى القصيدة الواحدة،فنجد أّن ،يف ديوانه

عر ز به الشعر احلر عن الّشاستعمل أكثر من حبر وتفعيلة يف القصيدة الواحدة وهذا ما يتمّي
حر املتقارب يف قصيدة الشاعر على الب العمودي ومن بني األمثلة على هذا جند اعتماد

 "القرصان"

ه وحبورا خمتلفة يف ديوانه، إذ جند أّن ،اعر قد استخدم أوزاناالّش ومن خالل هذا جند أن  
أحيانا يلتزم بتفعيلة واحدة يف قصيدة واحدة )كمواطن  همزج بني تفعيالت حبور خمتلفة ، فنجد

من تفعيلة أو أكثر من حبر يف مقطع أو قصيدة  وأحيانا يستعمل أكثر ،منوذجي(من حبر الرجز
ة فسّيالة الّناحله عائد إىل واحدة )قصيدة قطع العالقة ( من الكامل واملتقارب، وهذا كل 

وحال العرب  ،كموالقلق من أنظمة احل ،املضطربة للشاعر اليت تتمازج فيها مشاعر الغضب
 منفاه .أحيانا أخرى حزينا ضعيفا غارقا يف حزنه وصمته من و

 :القافية –2

سواء كان هذا  ،عرا تبىن عليه القصيدة العربية يف الّشوهاّم ،القافية عنصرا أساسيا تعّد
عر القافية يف الشعر العمودي ختتلف عن القافية يف الشّ  غم من أن على الّر ا،الشعر عموديا أو حّر

القافية  إضافة إىل أن  ،العموديعر رت من القيود اليت كانت تضبطها يف الّشهنا حتّرأل ،احلر
 :ا تعريف القافية فهو كاأليتتعطي للشعر موسيقى خاصة ،وتساعد على لفت انتباه القارئ ، أّم

                                                           

 .41سيد البحراوي، العروض و إيقاع الشعر العريب حماولة إلنتاج معرفة علمية، ص  -(1)
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أي جمموع احلروف  ،ل ساكن يليه مع قبلهخر حرف يف البيت إىل أّوآ" هي من 
كن األول يف البيت ااكنني األخريين يف البيت إن وجدت مع ما قبل الّسبني الّسكة اليت املتحّر

 (1)منها " 

ر يف أواخر األسطر ة أصوات تتكّرعّد "ليست القافية اإّل:ويعرفها إبراهيم أنيس بقوله
 (2).ة "واألبيات يف القصيدة وتكرارها هذا يكون جزء من املوسيقى الشعرّي

فقد  ،أو يلتزم قافية واحدة يف ديوانه ،ه مل يعتمدا إذا عدنا إىل شعر أمحد مطر لوجدنا أّنأّم
ميزة من  هوعلى مستوى القصيدة الواحدة، وهذ،عت على مستوى قصائدهوتنّو ،دتتعّد

كانت متماثلة أي (3)"قبلة بوليسية"القافية يف قصيدة  ومن أمثلة هذا جند أن  ،ميزات الشعر احلر
....اخل ،والقافية هي األلف املفتوحة قوله،بله،عله، ظله،منله،ليله،دوله :وهذا يف كلماته ،واحدة

 :اكنة وهذا يف قولهواهلاء الّس

 هي كالم رائع ال استطيع قوَلعنِد     

 ه أخاف أن يزداد طينه بل      

 يتّيدأجب ألن      

 يت حامي غّر يف أّي     

 ه ال حتتوي غري حروف عل      

القافية جاءت على نغمة ،وإيقاع  لوجدنا أن  (4)"قطع عالقة"ا إذا عدنا إىل قصيدته أّم
ففي هذه القصيدة القافية ،...سياسة   ،كاسة،خناسة ،حراسة :واحد يف كلمات متشاهبة مثل

 .ني واهلاء الساكنة وهذا يف قولههي حرف الّس

                                                           

 142،ص(ت.د)،(ط.د) ،داراجليل،بريوت،لبنان،(إمييليعقوب) راجياألمسر،علمالعروضوالقافية،إشراف -(1)
 .244إبراهيمأنيس،موسيقىاألصوات،ص -(2)
 .38،ص1الديوان،ج -(3)
 .22املصدرنفسه، ص  -(4)
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 ة وضعوا فوق فمي كلب حراَس   

 اء وبنوا للكربَي 

 ه خناَس يف دمي  

 عقلي   منوعلى صحوةٍ   

 (1)خدير ناسه.أمروا الّت  

ة ،ويضيف هلا مجاال ا للقصيدة العربّيمميّز ،احدث جرسا موسيقّيوايل هلاته القافية يُ فهذا الّت
 .دا لدى القارئ أو املتلقيورونقا يعطي انطباعا جّي

 :ويالرّ -3

ة املهلل المّي ،وإليه تنسب القصيدة ،ره يف هناية كل بيتارف الذي يلزم تكروهو احل "
 (2). "ة اخلنساءورائّي ،ذويبة أيب ّيوعين

واحد، بل جند  ه مل يعتمد يف ديوانه على حرف رويّ ظر إىل قصائد أمحد مطر جند أّنوبالّن
وي خمتلف، ومن أمثلة حروف الّر قصيدة يعتمد على حرف روّي فهو يف كل   ،ع فيهه نّوأّن

 املستعملة يف ديوانه جند:

قصائده مثل: قبلة بوليسية، اعترافات ا للعديد من وقد كان هذا احلرف روّي اهلاء:
 كذاب، احنناء سنبلة، سواسية، حييا العدل، الفاحتة...

ا له يف كثري من قصائده، وهو من اكنة لتكون رويّ وقد اختار الشاعر حرف اهلاء الّس
اعر يعيش حالة من الغربة خوة، املهموسة اليت تعكس احلزن واألمل والقلق، فالّشاألصوات الّر

والبعد عن األهل والوطن، إضافة إىل حالة القمع، فكان استعماله حلرف اهلاء  ،واحلزن ،واحلنني

                                                           

 .22، ص 1الديوان ، ج -(1)
 ،1مصر،ط والنشر،اإلسكندرية، الطباعة لدنيا والفنون،دارالوفاء والقوايف األوزان الشعرالعريب يوسف،موسيقى عبداجلليل حسن -(2)

 .141ص ،2003
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رف فهو داللة على الغموض خر احل آكون يف ا الّسعن أالمه وآهاته ومعاناته، أّمتعبريا منه 
 .والغياب 

 ا للقصائد التالية: طبيعة صامتة، قلة أدب، صندوق العجائب،...وقد كان روّي الباء:

 اليت يقول فيها :(1) "طبيعة صامته"ونأخذ كمثال عن هذا قصيدة 

 ة هلا مالمح األعرابرأيت جث 

 باب .جتمعت من حوهلا النسور والذ 

 (2)ا ، اليت يقول فيه"حوار على باب املنفى" اء:الّر

 رملاذا الشعر يا مَط
 ؟تسألينأ

 القمر؟  غُ ُزملاذا يب
 ر؟ل املَطملاذا يهِط

 ملاذا العطر  ينتشر؟ 

 اليت يقول فيها: (3)"،ضطربإ" النون:

 يف البستان الورُد

 ة اجلدرانة، طرّيضترفممالك ُم

 واليت يقول فيها :(4)،"أعواد الثقاب أساةم"القاف:تيجاهنا تسبح يف برد الندى

 أوطاين علبة كربيٍت

                                                           
 .30، ص1الديوان، ج -(1)
 .69املصدر نفسه،ص -(2)
 .78املصدر نفسه،ص  -(3)
 .76املصدر نفسه،ص -(4)
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 لقِ لبة حمكمة الّغوالّع

 وأنا يف داخلها

 . نِقباخل  حمكوٌم عوٌد

وي يف مجيع حروف الّر أن  أمحد مطراعروي يف ديوان الّشنستنتج من خالل دراستنا للّر
وقد جاءت  ،خر الكلمة دليل على الغموض والغيابآكون يف ديوانه جاءت ساكنة، والّس
 والعذاب الذي يعيشه الشاعر.               ،واألمل ،موافقة حلالة الغربة، واحلزن
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 لبنية الصرفيةا

 أحكاماملستويات اللسانية،''فالصرف علم يبحث عن  أهميعد اجلانب الصريف يف اللغة العربية من 
وشبه ذلك،وال يتعلق  ،عتاللإو ،وصحة ،و زيادة ،أصالةو ما حلروفها من  ،بنية الكلمة العربية

فالصرف علم  إذن(1)ق لعلم الصرف هبا''تعّل وشبهها ال، فاحلروف  واألفعال نةاملتمّك باألمساءإاّل
واليت  األفعال،وبنية الصرفية جند بنية االسم  األبنيةهاته بني مات، ومن الكل أبنيةيقوم على معرفة 

 :يأيتفيما  إليهاسنتطرق 

-I االسم: أبنية 

ي، حتديد املعىن بالش د بزمن، وال يقتضياالسم: هو''لفظ يفيد الثبوت،وغري مقّيتعريف 
محد أاستخدام الشاعر  وأمثلة(2)عم من الفعل''به أ واإلخبار،دة بزمنة غري مقّية حقيقّيلالسم داللو

عنها يف بعض قصائد الديوان،ومن ذلك قوله يف قصيدة  األمثلةبعض  نذكرمطر لالسم عديدة،
 )الرجز و املديد((3)''حديث احلمام''

 احلمام  أسرابياد الّص َثحّد

 قال:عندي قفص  

 نعام ريُش أسالكه

 هبذسقفه من 

 وحة ضوء مذهلةجأرفيه 

 وزهور بالنوى مغتسلة

                                                           

 40،ص1،2005ان للمعرفة:طبسترمضان عبد التواب، الصيغ الصرفية يف العربية يف ضوء علم اللغة املعاصر:مكتبة  -(1)
 15األكادميية احلديثة للكتاب اجلامعي،القاهرة،مصر،ص حممود عكاشة، البناء الصريف يف اخلطاب املعاصر''دراسة يف األلفاظ التراثية واحملدثة، -(2)
 43،ص2الديوان،ج -(3)
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 فيه ماء وطعام ومنام

 (1)فادخلي فيه وعيشي بسالم

ومن بينها  ،بكثرة األمساءاعر قد استخدم الّش أّنحيث نالحظ يف هذا املقطع 
 (اخل،مشع...األرض،،ريش،نعام،سقف،ذهبأسالك،احلمام،قفص،أسراب)الصياد،

ها من عنصر وهذا خللّو ،و الثبات ،ستقرارختلف أشكاهلا تعطي داللة على اإلمبو األمساء و
عب العريب ر عن حالة الّشاعر هباته األمساء ليعّبوجاء الّش ،األفعالمن الذي يعطيها احلركية مثل الّز

 الذي يقبع وسط سيطرة أنظمة احلكم اليت تكبت حريته.   

 )املديد( (2)"أعوام اخلصام "ومن أمثلة استخدامه لألمساء أيضا جنده يقول يف قصيدة

 صاِمطول أعوام اخّل

 مل نكن نشكو اخلصاَم

 نعرف طعم الفقرمل نكن 

 عامالّط دأو فق

 من اخلوف   مل يكن يضطرب األمُن

 ىل اخللف األمامإوال ميشي 

 اعةشيء كان كالّس كّل

 جيري...بانتظام

 والعّد شهاهنا جي
                                                           

 43ص ،2الديوان، ج -(1)
 .68ص ،3الديوان،ج -(2)
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 نتقامجاهز لإل

 نا جيش نظامهو

 نتقامجاهز لإل

 من،األ الطعام، الفقر، طعم، اخلصام، عوام،أ )طول،يف هاته القصيدة وفرةاألمساء نالحظ 
 جيش...( قتحام،إ مام،األ اخللف، اخلوف،

اليت يعيشها  ،ستبدادر عن حالة الظلم و اإلها تعّبها كّلّنأولو نظرنا إىل داللتها لوجدنا 
واألمل الذي يسيطر على  ،و احلزن ،والظالم ،ى أنواع التعذيبعب العريب الذي خيضع لشّتالّش

 .ه ومدى حالة اخلوف اليت يعيش فيهحيات

 و املديد( املتقارب)(1)''وسائل النجاة"قوله يف قصيدة  يف أيضاو هذا 

 ي رب فوق الّغ فاًتوقاذ 

 حويل رِبالّغ وحصاُر

 وكالب الغرب دوين

 يساعدوِن

 فعلأ أني ميكن ما الّذ

 ال يقتلوين؟يك

 ... اإلرهاَب ُذُبْنأ

 ...اإلرهابأبو ملعوٌن

                                                           

 .59، ص 2الديوان ج–(1)
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 يسمعوين( أن أخييا  خشيأ)

 ؟اإلرهاب أي

-اإلرهاب-كالب-حصار-الغرب -جند)قاذفات وجودة يف هذه املقطوعةملا األمساء ومن
 (أبو

وسعي الغرب حملو  ،حماولة الشاعر عنر فيها اليت يعّب ،وقد جاءت مناسبة ملوضوع القصيدة
بصفة خاصة،وعن خضوع املواطن العريب هلذه  اإلسالميين ،والقضاء على الّدةخصية العربّيالّش
جل هذا فهو مضطر ومن أ على حياته كي ال يعدم، وحفاظا له ،و الظلم خوفا منه ،اسةيالس

 . املأساويستسالم هلذا الوضع و اإل ،سكوتلل

 االسم: أقسام-2

 نذكر منها: أنواعلالسم 

 أنواععدة  إىل شتقاقق:ينقسم االسم من حيث اجلمود واإلشتقاث اجلمود واإلمن حي-ا
 نذكر منها:

الوصف به  ّحو معىن،وال يص على ذات أغريه،ودّلاالسم اجلامد:وهو ما مل يؤخذ من -1
ع و يتفّر، أليهإ يرجع أصلفليس له  ،ابتداءإه وضع على صورته احلالية ّنأ أي(1)جلموده،

 نوعني: إىل وينقسممنه،

 صخر، مثل:خبل، ز، وله وجود تدركه احلواس،اسم يدل على ذات)اسم ذات(وله حّي-أ
 .أسد قلم،

                                                           

 ، وإبراهيم قاليت،قصة اإلعراب كتاب يف النحو والصرف جلميع املراحل15حممود عكاشة، البناء الصريف يف اخلطاب املعاصر،صينظر:  -(1)
 398،ص2009اجلمل(دار اهلدى،عني مليلة،اجلزائر،)د.ط(، التعليمية)األمساء،األفعال،احلروف،التصريف،وإعراب
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على شيء عقلي حمض، وليس له  وهو ما دّل :جمرد)اسم معىن(اسم يدل على معىن -ب
ا من الفراغ، حنو:الشجاعة، الذكاء، احلي، اليقني، النبوغ، وجود مادي حمسوس، وال يشغل حيّز

 .احلكمة...(

محد مطر،وجند من بينها قوله يف    قصيدة أوع من األمساء اجلامدة يف ديوان وقد كثر هذا الن
 يها:)الرجز(حني يقول ف(1)''قلم'

 يالطبيب خافق  جّس
 وقال يل

 ؟هل ها هنا األمل
 .قلت له:نعم

 عطفيم  جيَب باملشرط  فشّق
 خرج القلمأو 
 مرأسه..ومال وابتَس الطبيُب هّز

 وقال يل 
 ليس سوى قلم

دة يف هذه املقطوعة جند)الطبيب،األمل،معطف،املشرط،القلم..( وجاء ومن األمساء اجلامدة املترّد
صاصة والّر ،و الفم ،ه باليدحيث شبّه ،هباته األمساء تعبريا منه عن أمهية القلم يف حياتهاعر الّش

ه الوحيدة اليت متشي تمه أصبح هتّنأل كل شيء بالنسبة لشاعرنا لدرجة القلم ميث إذ جند أّن ،والدم
 معه بال قدم.

 )الرجز((2)"احرقي يف غربيت سفين "قوله يف قصيدة أيضااجلامدة  لألمساءاستخدامه  أمثلةومن 

 ينّنأأل
                                                           

 20،ص1الديوان،ج -(1)
 .57املصدر نفسه، ص  -(2)
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 وعن وطين أهليعن  قصيُتُأ

 واحملِن ِلس الّذأوجرعت ك

 جونت قليب الُشوتناهَب

 فذبت من شجين

 ينّنأأل

 (1)يحر عن زمِنحبث عن دار الّسأرغم الريح  أحبرت

)أهل،وطن،كاس،ذل،حمن،قلب،شجون،الريح..(أمساء جامدة جاء  أّنجند يف هذه املقطوعة 
 ه.تشتياقه ألهله وأحّبإللوطن و مدى ر عن مدى حنينه اعر ليعّبهبا الّش

 _االسم املشتق2

ه،وله أصل يرجع إليه ويتفرع عنه على ذات،ويصح الوصف ب خذ من لفظ ودّلُأوهو ما 
،ويدل على املعىن وعلى الذات اليت األصليةيف املعىن،ويشاركه يف احلروف  أصلهاملشتق يقارب 

،الفاعل(،ومكتوب)الكتابة+الشيء الذي وقع عليها ذلك املعىن مثل:كاتب)الكتابة أوفعلت املعىن،
 (2)وقع عليه(حنو:حاكم،مقتول،سريع...

املشتقة الواردة يف ديوان امحد مطر جنده يقول يف قصيدته  أمثلةاألمساءومن 
 )الرجز((3)"حبكأ"

 يا وطين

 ضقت على مالحمي
                                                           

 .57، ص 1الديوان، ج -(1)
 .398إبراهيم قاليت، قصة اإلعراب، ص  -(2)
 .40، ص 1الديوان، ج -(3)
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 فصرت يف قليب

 وكنت يل عقوبة

 قترف سواك من ذنٍبأمل  ينوإّن

 ينتْنَعَل

 ربضاريب...وموضع الّض أنتوكنت 

 ينطردَت

 ساحمك اهلل على صليب

 يا قاتلي

 ن تقتلينأكفاك 

 (1)ة احلبمن شّد

املشتقة الواردة فيها هي)قاتلي+ضاريب(وجاء هبا الشاعر  األمساءّ أنففي هذه املقطوعة جند 
ورغم كل  ،رغم الظلم الذي تعرض له فيه ،واشتياقه لوطنه ،وإخالصه ،للتعبري عن مدى حبه

 ليل على ذلك قوله:يا قاتليوالّد ،كبرية لدرجةه فهو حيّب ،صابتهأة اليت ااملعان

 تقتلين أنكفاك   

 ة احلبمن شّد  

 (2) "مساءلة"جنده يقول يف قصيدة  أيضااملشتقة  لألمساءاستخدامه  أمثلةومن 

 ؟أنت الذي أجنبتناقلت للحاكم:هل 
                                                           

 .40، ص 1ج، الديوان -(1)
 .29، ص 2الديوان، ج -(2)
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 أناقال:ال...لست 

 اإهًللست  إذن...قلت ما دمت،

 اأوأًب

 اا منتخًبحاكًم أو

 امالًك أو

 اًندائ أو

 اا خائنً يف بيتك حلًم إّن...

 أنظمةاللة على مدى سيطرة قة)حاكم،مالكا،دائما،خائنا...(للّداملشتّ  األمساءفقد جاءت 
 األمساءوكل هاته  ،وتكربهم ،و الظاملة ومدى تعجرف احلكام ،ام وظلم السياسة احلاكمةاحلّك

مما  أكثرقيمة  ألنفسهم إعطائهميف  على مبالغة احلكام جاءت على وزن اسم فاعل لتدّل
 .يستحقون

 مساء هي من مشتقات االسم:وهاته األلة:الزمان و املكان واآلمساء أ(3

وقد  (1)على وقت وقوع الفعل مثل مغرب،موعد،مشرق اسم الزمان: هو الذي يدّل-أ
ومن ذلك مثال جند قوله يف قصيدته  ،استعمل الشاعر هذا النوع من األمساء يف العديد من قصائده

 املديد والرجز (2)"أقزام طوال"

 باء رغالآدة...اعة الّشكلهم يف س

 ال تلوموه

                                                           

 .398اإلعراب، ص إبراهيم قاليت، قصة  - (1)
 .104، ص 3الديوان، ج -(2)
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 ّصف مسى خارج الأ صفِّفكل ال

 ...فبالد العرب قد كانت وحىت اليوم هذا التزال

اعر ،اليوم(وقد جاء هبا الّشأمسىن يف هذه املقطوعة جند)ساعة،زمالالة على ومن األمساء الّد
 يتأسفيف هذه القصيدة  فالشاعرختدم املوضوع الذي يريد طرحه وبيانه  ألهنايف هاته القصيدة 

وإبراز لطة ه الوحيد هو الّسمّه أصبحالذي  ،شعبه بسبريب بعل إليها الوطن الآالة اليت على احل
وال طائل منها  ،تافهة اليت الفائدةال األمورواجلدال حول  ،قاشالّن هو ه الوحيدمّه أّن أيانة املك

املستعمر  بأعنيكلهم سواسية  هموأّن ،وللسيطرة ،حتاللوطنهم خاضع لإل أّنولكنهم نسوا 
مة ظنأومن  ،من الوضع الذي يعيشون فيه أنفسهمروا وليحّر ،روا وطنهمحدوا ليحّريّت أنفعوض 
مكانة  ّيأأمور املكانة التافهة فيتجادلون حول  همأّند جن ،وحقوقهم ،سلبت حريتهم  اليتاحلكم 

 .وتريدون نيلها وسط بلد مستعمر ،تتناقشون حوهلا

بصورة نادرة على مستوى  إاّل ،الزمان ه مل يستعمل أمساءّنأمحد مطر أديوان  املالحظ يفو 
 دة بزمن حمددليست حمّد إيصاهلا سالة اليت يوّدالّر أو ،اليت يرويها األحداث ّنقصائده،وهذا أل

 (1)على مكان،وموضع وقوع الفعل مثل:مطبخ،جملس اسم املكان:وهو الذي يدّل-ب

فمن ذلك قوله يف  ،الزمان بكثرة يف ديوانه أمساءمحد مطر قد استخدم أالشاعر  ّنأوجند 
 )الرجز((2)":مفقودات"قصيدة 

 ْنَمزار الرئيس املؤَت

 بعض واليات الوطن

 ناوحني زار حّي

                                                           

 .404إبراهيم قاليت، قصة اإلعراب، ص  -(1)
 .111، ص 1الديوان، ج -(2)
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 كن؟مني الّسأت وأين...

 هذا حصل يف بلدي؟ ّلأُك...

 ماء مهومها...لكنها تكشف للّس

 ...فتولد احلقول

 (1)السيول...بثورة 

الة على املكان بشكل كبري ومن الّد األمساءالشاعر قد استخدم  أنفاملالحظ يف هذه القصيدة 
 يول...( بينها )واليات،الوطن،احلي،السكن،بلد،السماء،احلقول، الّس

وكذلك عن  ،والبيئة اليت يعيش فيها ،عر باملكاناالش تأثرعلى مدى  يدّل مافإّن دّل إنوهذا 
 .ومتنوعة ،خمتلفة أحداثوما حيدث فيها من  ،األماكنو  ،نفسيته هباته الظواهر تأثرمدى 

حتياجات اليت تنقص املواطن العريب من ر عن اإلاعر يعّبويف هاته القصيدة)مفقودات( جند الّش
ي يعيشه وعدم مباالهتم بالوضع الذ ،ومهنة...،وكذلك عن مدى غياب احلكام ،ومسكن ،طعام

مة ظنهاته األ خوفا منه قوعدم مطالبته حبقو ،صمت الشعب بسبالعريب،وهذا كله بالوطن 
 .طةيادة املتسّلوالّس ،واحلكام

املكان كذلك جنده يقول يف قصيدته  ألمساءاستخدام الشاعر  أمثلةومن 
 )املتقارب((2)"القرصان"

 اجسَر اأمسَنينا من ضحايا ِنَب

 .شربا أرضنارجع لنا من ُي...مل 

 نضمن لقتالنا هبا قرباومل 
                                                           

 .111،ص 1الديوان، ج -(1)
 .24املصدر نفسه، ص  -(2)
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 ومل يلق العدى يف البحر

 امصر إىل...من صربا 

 األخرىفة الّض إىلبه  أسرىومن 

 .،القرب،البحر،مصرا،الضفة(األرض)اجلسر، هي  املكان الواردة يف هذه املقطوعة وأمساء

وقد جاء الشاعر هبا للتعبري عن حالة الوطن والشعب العريب،فرغم كل هاته التضحيات اليت 
ض هلا اليت يتعّر حزانواألسي آوامل،واألذىقدمها الشعب العريب،ورغم صربه على كل هدا الظلم 

 .احلكم هاته أنظمةل ظولن ينال منه شيئا يف  ،ومفقودا ،حقه يبقى ضائعا ّنأ إاّل

 :أمساءاآللة-ج

للداللة على الواسطة اليت عوجل  مبيّناسم أو هو  ،وغ ملا وقع الفعل بواسطتهوهو اسم مص
العمل،مثل:مربد  أداةال على منها:مفعل،مفعال،مفعلة،وهو الّد أوزانعلى  أبنيته تأيتهباالفعل، 

 (1)ومكنسة

ك قوله يف ومن ذل ،محد مطرأبصورة كثرية يف ديوان الشاعر  األمساءوقد ورد هذا النوع من 
 )الرمل((2)":هناية مشروع"قصيدته 

  ًةحضر سّلأ

 ''تسعاٍت أربعضع فيها''

 ةمن صحف منحّل

 ا ضع مذياًع

                                                           

 .91حممود عكاشة، البناء الصريف يف اخلطاب املعاصر، ص  -(1)
 .87، ص 1الديوان، ج -(2)
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 ،ضع طبلةاضع بوًق

 محرأا ضع مشًع

 ضع حبالً 

 اينً ضع سّك

 (1)كر قفله...وتّذضع فقاًل

 مشعا، طبلة، بوقا، مذياع، مثل)سلة، األمساءوفرة هذا النوع من ففي هاته القصيدة نالحظ 
 .امهااخرة للدولة وحّكقفال(وجند هنا نظرة الشاعر الّس سكينا، حبال،

صندوق "جنده يقول يف قصيدته  ،األمساءوع من هلذا الّن ومثال استخدامه
 )الرجز((2)":العجائب

 ريَغ ص يف
 عبفتحت صندوق الّل

 هبِ ى بالّذا موّشكرسّي أخرجت
 بقامت عليه دمية من اخلشَ 

 بقَص يف يدها سيُف
قد جاء هبا ، هي)صندوق،كرسي،الدمية،اخلشب،السيف،القصب( أنأمساءاآللةوهنا جند 

ا كيفمالطني العرب بالدمية اليت حتركها فهو يشبه الّس ،تتناسب مع موضوعه ألهناالشاعر 
احملتل بدون نقاش  آمرلطة وميشون حتت خيضعون للّس الذين سالطني العرببيشبهها  أي،أردت

 وال جدال

                                                           

 .25، ص 1الديوان، ج -(1)
 .81املصدر نفسه، ص  -(2)
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 فرد:اللة على املمن حيث الّداالسم -ب

 وهي: أنواعمن حيث داللته على العدد ثالثة  لالسم أّن

 (1)و الواحدة من الشيءأ( املفرد:وهو الواحد 1

 )الرجز((2)"األبوابحديث "استخدام الشاعر لالسم املفرد جنده يقول يف قصيدته  أمثلةومن 

 ةيف الغاَب اأسياًدا كّن
 ونا من جذورناُعقَط
 ا على عتباهتمخدًم أوقفونادونا باحلديد.مث قّي

 حاذ ......هذا الّش
 من شجرة مقطوع 

 جار جلده......يكشط الّن
 رمِلوجهه باّلح ...ميس

 ا...مؤمن ّج
 البابِ  أماملعبوا إ...

 دة......السّي
 قبضته الباردة
 أمثلةالشاعر امحد مطر قد استخدم املفرد بكثرة ومن  أنجند  القصيدةففي هذه 

وقد جاء به الشاعر للتعبري عن ، (السيدة،قبضة ذلك)الغابة،الشحاذ،شجرة،النجار،الرمل،الباب،
سلبت منه  الذيوحزنه حلالة الشعب العريب  تأسفهحالته النفسية احلزينة وعن االمه وعن مدى 

 أمامخادما ال قيمة له  وأصبحمقيدا بعدما كان حرا سيدا يف وطنه  وأصبححريته ومجيع حقوقه 
 .هذا املستعمر

                                                           

 .96حممود عكاشة، البناء الصريف يف اخلطاب املعاصر، ص  -(1)
 .40، ص 3الديوان، ج -(2)
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)الرجز(الذي يقول (1)"املمكن واملستحيل "املفردة يف قصيدة اءاالمسوكذلك نالحظ وفرة 
 فيها:

 برةاإِلقب من لوسقط اّل
 من احلفرة لو هوت احلفرة

 همخَرينة قّن تسكر له
 حك من احلسرةلو مات الّض
 ضافرهأيم لو قص الّغ

 سمة صخرةّنجنبت الألو 
 ة هذايف صّح اؤمنفس
 م بالعشرةبُصَأو ّرق أو

محد أ،قنينة،صخرة،نسمة(وجاء هبااإلبرةاملفردة الواردة يف ه القصيدة هي)الثقب، واألمساء
 أملن ال أومن مدى تفاهتهم حيث يرى ب ،خرية منهمو الّس العرب، اماحلّك ّمذمطر هلجاء و

 .يرجى منهم

 (املثىن:2

وغري  ،واملؤنث العاقل ،يف املذكر اء ونوني أو ،ونون ألفعلى اثنني بزيادة  وهو ما دّل
بصورة نادرة على  األمساءإاّله مل يستعمل هذا النوع من ّنأمحد مطر جند أعدنا لديوان  وإذا(2)العاقل

 )الرجز((3)"األيدييف معىن "حبث يف قصيدة  مستوى قصائده ومثال دلك ما جنده يف قوله

  .الشعب هاأّي

 ملاذا خلق اهلل يديك؟
                                                           

 .127، ص 2الديوان، ج -(1)
 .96حممود عكاشة، البناء الصريف يف اخلطاب املعاصر،ص  -(2)
 .94، ص 2الديوان ، ج -(3)
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 شفتيك؟ إاّل نأكل...وال 

 ...فلماذا خلق اهلل يديك؟

 ...حىت تسوى شاربيك؟

 اولتغلى عارضيك؟

 قدميك؟ ألدىنالكراسي... أعلى...من 

 صغريك؟أا كتبوا يف كرب مّمأ...ملحمة 

 ك يغدو قبضتيك...ودع كّل

 (1)أدنيكك شعرة يف ...مل حيرِّ

 إذ(أذنيك كتفيك، ريك،اصغ قدميك، شفتيك، املثىن يف هاته املقطوعة هي)يديك، األمساءو 
فهو يقف مكتوف  هحالة سكوته عن حّقو يشمئز من  ،و يسخر منه ،يلعن الشعباعر الّش أّنجند 

ه شعب ّنأوينظر إليه على  لذي يعيشه يعجبه،وكان الوضع املأساوي ا ،اليدين ال حيرك ساكنا
 .جبان

مرتبة كبرية يف  األمساءمن  هذا النوعل حّتإوقد  ،فأكثرثنني إوهو ما زاد على  (اجلمع:3
اعر يف التعبري ه يتناسب مع غاية الّشهذا ألّن ،فقد استعمله بصفة كبريةمحد مطر أديوان الشاعر 

سي ومن آحلكم وكذا عن خمتلف األحزان واملوعن أنظمة ا ،وعن الشعب ،حالة الوطن العريب
 )الرجز((2)"شعر الرقباء"الشاعر السم اجلمع جنده يقول يف قصيدته  أمثلة استخدام

 اكتب شعًرأن أفكرت ب

 قباءال يهدر وقت الّر
                                                           

 .94،ص  2الديوان، ج -(1)
 .38،ص3الديوان،ج -(2)
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 اءال يتعب قلب اخللَف

 رهال ختشى من أن تنُش

 وكاالت األنباء كّل

 ويكون بال أدىن خوف

 (1)اءيف حوزة كل القّر

،القراء( اإلنباء)الرقباء،اخللفاء،وكاالت،:اجلمع ك أمساءحيث نالحظ يف هذا املقطع وفرة 
خرية من اخللفاء و وقد جاءت هذه اجلموع مناسبة ملوضوع القصيدة اليت جاء هبا الشاعر للسّ 

مر فعلوه لكي ميدحهم به أيوجد  و ال ،ال يوجد شيء صاحل فيهم بأنهح هلم ويلّم ،ذ يقولإاحلكام 
 .ه ال يوجد ما يكتبّنرقة بيضاء أليترك الو أنيشكرهم هلذا فهو يفضل  أو، اإلنسان

 يقول فيها: (الرجز و املتقارب)(2)"ناقص األوصاف"وهذا ما جنده أيضا يف قصيدته  

 رنا بَشّنأنزعم 

 رافنا خ لكّن

 ماليس متاما...إّن

 افيف ظاهر األوَص

 نعم نقاد مثلها؟

 ...حنن بال أردية

 وهي طوال عمرها ترفل باألوصاف
                                                           

 .38، ص 3الديوان، ج -(1)
 .107، ص 2الديوان، ج -(2)
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 حنن بال أحذية

 (1)موسم تستبدل األظالفوهي بكل 

ه اكت، فهو يشبّهغضبه من حالة الشعب العريب الّسمدى اعر هنا يعرب عن الّش ّنأإذا جند 
عب العريب فهو ا الّشهتا ، أّمذحبها مسع صو قبل، بل يقول بأن اخلراف أحسن، فهي باخلراف

ها ّنهلذا جاء الشاعر بأمساء اجلمع أل فاع عنه ،ه، أو الّداسترجاع حّق  ال يستطيعأخرص ، جبان ، 
 (.فالظ، أ أردية  لموضوع ) خراف، أوصاف،لمناسبة 

اعر تعرب عن احلالة اليت استخدمها الّش األمساءهاته  االسم جند أّن بنيةومن خالل دراستنا أل
يتعرض له ستبداد الذي ى الظلم واإلواحلزن الذي ميأل روحه، وعل ،املأساوية ، وعن الضعف

ز واحد وهو الشعب العريب، فكل هاته األمساء وبتنوعها حتمل دالالت متنوعة، لكنها تدور يف حّي
دها يف ألفاظ من بينها : خوف، رصاص، شهيد، ة وقد جّسستبداد وقمع احلرّي، واإلالظلم حيز

 مقفلة ، جوع ، موت ، طمع ، كلب ، سوء نظام....اخل.

و أمساء املكان بكثرة ، أما أمساء  ،مساء األلةأه قد استخدم د أّنجن االسموبالنظر إىل مشتقات 
أثريها تى  تأثر الشاعر باملكان، وبالبيئة اليت يعيش فيها، ومدى الزمان فهي قليلة ، وهذا دليل عل

 عليه  يف كتابة شعره، ومدى حنينه إىل أهله ووطنه.

ه قد استعمل االمساء املفردة ، فنجد أّنفرد االسم من حني داللته على امل ألقسامأما بالنسبة 
 نّ ة جدا على مستوى الديوان، وهذا ألقليل تهنسب وامساء اجلمع بكثرة، خبالف املثىن الذي جند أّن

ر عن حالته الشعورية، وانفعاالته املختلفة )من غضب، حزن، وحنني.... اخل( الشاعر يف ديوانه يعّب
عب العريب يف ظل هذه السيادة اليائس الذي يعيشه الّشوكذا عن الوضع  ،وعن الوضع الذي حيياه

 عبيد قيود خدم( )لفاظ مثل: ه، وهذا ماتدل عليه العديد من األاملستبدة الظاملة، وعن مدى معانات

  -II:أبنية الفعل 
                                                           

 .107، ص 2الديوان، ج -(1)



 البنية الصرفية                                                                    الفصل  الثاني         
 

 
43 

على  ( ، وهو ما دّلحرفحد أقسام الكلمة الثالثة ) اسم وفعل وأوهو  تعريف الفعل: -1
 وللفعل أقسام عدة تذكر منها:(1)بزمن،ن واقتر نفسهمعىن يف 
 أقسام الفعل:   -2
إن الفعل من حيث داللته على الزمن ثالثة أنواع   :الفعل من حيث داللة على الزمن .1

 وهي، املاضي واملضارع، واألمر، ولكل منها عالماته.
ز بتاء الفاعل، سواء كانت ملتكلم أو املخاطب، وبتاء التأنيث : ويتمّيالفعل املاضي -أ

 (2)الساكنة.
لوجدنا أنه قد اشتمل األفعال املاضية بصورة واضحة  مطرولو الحظنا ديوان الشاعر أمحد 

 >>املتقارب والرجز(3)<<"يف ديوانه ومن ذلك قوله يف قصيدة "شؤون داخلية 
 عوطين ثوب مرّق

 ت أشكاهلا األضواء... فرّق
 لكن
 ت ما بينها نفس اهلويةوحّد

 عتتضرَّ.... وإذا القطعان راحت 
 ف.... فرقتنا وحدة الّص

 وعدنا فوقها دون هوية.
األفعال )فرقت، وحدت ، راحت ، عادت ، عدنا( الواردة يف هذه املقطوعة هي  حيث أّن

و الذي أصاب حال األمة  ،من الواقع األليم صرهوحت ،وأمله ،ت على حزن الشاعراألفعال ماضية دّل
ظالم الذي وال ،، فالشاعر هنا يتحدث عن مدى اليأسوامتدادهم ،العربية يف ظل طغيان احلكام

 عليه. غىساد الوطن العريب وط
                                                           

دار الكتاب العلمية ، بريوت، لبنان،  (،أمحد مشس الدين)اهلوامع يف شرح اجلوامع ، تح مهعالل الدين عبد الرمحن أيب بكر( :  جالسيوطي) -(1)
 .1998،  1،ط 1ج

 . 200املرجع نفسه: ص  -(2)
 .72، ص 1الديوان: ج -(3)
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 (1)ومثال استخدمه كذلك لألفعال املاضية ما جاء به يف القصيدة "طريقة السالمة"
 قائال: "الرمل" 

 نايا.ع الّثأس، وطالّ ع، الّرأيَن
 مامة ، الع  اليوَم وضَع

 الكرامة.عماء افتقدوا معىن ن الّز.... فأل
 زعماء استأثروا اّل ّنوأل
 مامة فت وأنواع الدّ يت والّزبالّز
 زعماء استمرأوا وحل اخلطايان اّلوأل

 وهبم مل تبق للطهر بقايا 
 نا شاعر يفإذا ما قام ف

 م أكوام القمامة يشت
 سيقولون:

 الزعامة سّب لقد 
أفتقدو،  ،ع ، وضعينكثرة األفعال املاضية كـــ ) أ ومن املالحظة يف هذه املقطوعة

اللة ّدلمن الفعل املاضي له مل جيد أنسب ّنألاعر ( وقد جاء هبا الّشاستمرأوا، قام، سّب ،ستأثرو
 رهم مبمارستهم هلذه السياسة الظاملةعلى فساد زعماء وسالطني العرب، وعلى مدى سخطهم وجتّب

ويتميز افتتاحه بأحد األحرف األربعة ، اهلمزة ، النون ، التاء و  الفعل املضارع: -ب
 (2)الياء

بشكل كبري  استعمله هوافرا من أشعار أمحد مطر ،إذا جند أّن ظاوقد نال الفعل املضارع خ
  (املتقارب الرمل) (1)."األمل الباقي"يف أغلب قصائد ديوانه، ومن ذلك قوله يف قصيدة ، 

                                                           

 .118، ص 1الديوان : ج -(1)
 .200ص ، اجلوامعالسيوطي: مهع اهلوامع يف شرح  -(2)
 .105ص ، 1الديوان : ج  -(1)
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 يولد الناس 
 ا.لدى امليالد حينَ فيبكون 

 ا.مث حيبون على األطراف حيَن
 ثقم ميشون 

 وميشون 
 وا ىل أن ينقّضإ

 ولد نأن  ذغري أن من
 نأيت نركض 

اءت هذه األفعال املضارعة كــ) يولد ، يبكون، حيبون، يثريون ،ينقضوا ...اخل( جوقد 
 واحلكام ضد الشعب العريب ،األنظمةعبري عن األفعال  اليت متارسها اللة والّتّدليف هاته املقطوعة ل

للتعبري عن مدى انعكاسات هذه األفعال على ن نفسيته وذاته ،  تالذي ميثله الشاعر ، وكذا جاء
 فاألفعال املضارعة هي اجلديرة واملناسبة لتعبري عن حالته احلالة.

 (الرمل )(2):"تفاؤل"ومن ذلك أيضا قول الشاعر يف قصيدة 
 غالل العبيد بايب كائن حيمل أ دّق

 ...بشع 
 ذكرى. .... حزنك املاضي سيغدو حمَض

 ديدل بالقهر الّشستبدسوف ُي
  ِرإن تكن تسكن باألْج

 ا  فلن تدفع بعد اليوم أجًر
 سوف يعطوك بيتا
 فيه قضبان حديد 

 قتلك غدرامل يعد حمتمال 
                                                           

 .133، ص  2الديوان : ج  -(2)
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 ه أمر أكيدإّن
 (1)قوة اإلميان فيكم ستزيد

املضارعة بوفرة )حيل ، سيغدو ، سيتبدل ، تسكن، تدفع  ففي هاته املقطوعة جاءت األفعال
اللة على املعاملة الشنيعة اليت يعاملها السالطني واحلكام على ، يعطوك، تزيد.....( يف هذه للّد

الشعب العريب، وهذا حببسه وتعذيبه ، وكذا جاءت للداللة على مرارة قلب الشاعر إزاء الوضع 
 بيةلراهن اليت تعانيه األمة العرا

 األمر:  -ج
وكان لفعل األمر مكانة يف ديوان الشاعر (2)وخاصيته أن يفهم الطلب ويقبل نون التوكيد

أمحد مطر، فهو كان سبيله تعبري عن نداءاته املتتالية طلب للحرية ، وانعتاقا  من الوضع الذي 
  :يعيشه، ومن ذلك مثال  قول الشاعر يف بداية ديوانه قائال

 نافق
 ونافق 

 نافق ، مث نافقمث 
 لم اجلسد النحيل من األذى يسال 

 ن مل تنافق إ
 ؟فماذا  يف النفاق؟أنت صادق و إذا كذبت

 (3)نافق
واملالحظة يف هذه املقطوعة أن فعل األمر )نافق( قد تكرر بكثرة قد جاء به الشاعر ليسخر 

فقدان العدالة  جتماعية، إذ أّنفيه العدالة اإل ته جمتمع فقدمن عيوب ونواقص جمتمعه، فهو يرى أّن
يجة لتدهور جتماعية يف جمتمع ما نتنون الغاب، وألن اختالل القيم اإلينتج جمتمعا يسوده قا

                                                           

 .133، ص  2الديوان : ج  -(1)
 200السيوطي: مهع اهلوامع يف شرح اجلوامع،ص -(2)
 .12الديوان، مصدر سابق، ص   -(3)
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والتخلي عن الكثري منها، وهذا  ،قتصادية يؤدي إىل ضياع هذه القيمالظروف السياسية، واإل
جملتمع، كشيوع الرشوة، بدوره يؤدي إىل انتشار الفساد اإلداري واألخالقي يف مؤسسات ا

الشاعر سخر من صفة ذميمة بارزة  وانتكاس القيم األخالقية األصلية، ومن هاته املقطوعة جند أّن
 من التخلص منها. جتماعية البّدإالذي يهدم اجملتمع ويدمره، فهي صفة وهي ) النفاق ( 

ذ جنده يقول إجز ( ) الر (1)"التهمة"ومن بني قصائده اليت استعمل فيها األمر جند قصيدة 
 فيها:

 كنت أسريا مفردا

 محل أفكاري معيأ

 سمعيمومنطقي و

 فازدمحت 

 من حويل الوجوه 

 قال هلم زعيمهم خذوه

 سألتهم ما هتميت؟

 فقيل يل:

 ! مع مشبوهجت

اللة على مدى استبداد للّد ءتويف هاته املقطوعة جند أن أفعال األمر هي ) خذوه ( وجا
 واحلكام حىت أهنم حرموا املواطن العريب حىت من التفكري. ،أنظمة احلكم

                                                           

 35،ص1الديوان:ج -(1)



 البنية الصرفية                                                                    الفصل  الثاني         
 

 
48 

اعر قد اعتمد يف قصائده على الفعل املضارع على ن الّشأن لنا ومن خالل األمثلة السابقة يتبّي
حساب املاضي،  واألمر، فاألفعال املضارعة تدل على استمرار األعمال اليت متارسها األنظمة 

ومدى  ،العربية، ومدى تأثري هذه األفعال على نفسية الشاعرضد الشعوب  ،واحلكام الظاملني
ياه األمة العربية، وكذا تدل هذه األفعال املضارعة حتاء الوضع الراهن الذي معاناته ومرارة قلبه إّز

على أن هذه املمارسات التعسفية لألنظمة العربية ضد شعوهبا ال تزال مستمرة يف احلاضر وحىت 
وعلى اإلنسان العريب  ،ومازالت تفرض عليه ،هلذه السياسات اليت فرضت مستقبال وهذا مثال حيّ 

ككل واقعا مريرا عنوانه املذلة واهلوان، أما األفعال املاضية فجاءت بنسبة أقل من املضارعة، ولكن 
قع يا ر عّموماضي أمته يؤثر عليه، وكذا ليعّب ،الشاعر ال يزال ماضيه املرير هلا قيمة كبرية وهي أنّ 

وهي ذكريات حزينة، وهذا ما دلت عليه األفعال اليت  ،صدره من ذكريات املاضي يف
وظفها:فرقت، راحت، افتقدت، استمرؤوا، أما أفعال األمر فقد جاءت بنسبة أقل من املضارعة 

وحملاربة خمتلف  ،ةعلى نداءات الشاعر املتواصلة لطلب احلرّي تدّلفإّنما ت واملاضية، وهي وإن دّل
 تمع واخلروج من الوضع املأساوي الذي يعيشه مع خمتلف أفراد شعبه. عيوب اجمل

 الفعل من حيث التجرد والزيادة: .2
الفعل اجملرد: وهو ما كانت مجيع أحرفه أصلية، ال تسقط أحد من تصاريفه إال لعلة -أ

يل القت"، ومن أمثلة استخدام الشاعر هلذا النوع من األفعال جنده يقول يف قصيدته: (1)تصريفية
 :(2)"واملقتول

 مات مكتوف اليدين
 خو جثته عضوية احلزبنم

 قليب حرّ افناحت أمه: و
 (1)قتل احلاكم طفلي

                                                           

 41رمضان عبد التواب: الصيغ الصرفية يف العربية يف ضوء علم اللغة املعاصر، ص  -(1)
 142، ص1لديوان:جا -(2)
 .142، ص 1الديوان، ج -(1)
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واألفعال اجملردة الواردة يف هاته املقطوعة هي ) مات، حر، قتل ( واملالحظ فيها أهنا مجيعا 
م أماتعرب عن حالة احلزن واألمل، وهذا جراء ما تقوم به أنظمة احلكم من جرائم القتل والتعذيب 

 أبناء الشعب العريب.
 جنده يقول:  (2)1"أحرقي يف عزبيت سفين"ونفس الشيء يف قصيدة 

  ّنيناأل
 أقصيت عن أهلي وعن وطين

 وجرعت كأس الذل واحملن
 وتناهبت قليب الشجون

 فذبت من شجين
 األنين 

 أجنزت رغم الريح
 أحبث عن ديار السحر عن زمين

ففي هاته املقطوعة وردت األفعال اجملردة ك) ضاع، ذبت، ذاب، طفا، أطلق...( للتعبري عن 
 .ب وإىل أهله، وعلى عذابه الذي يعيشه جراء نفسهمدى حزن الشاعر وحنينه إىل وطنه احلبي

 الفعل املزيد:-ب
ما يصل إليه  ىد حرفا أو حرفني، أو ثالثة، فأقصوهو الفعل الثالثي الذي ميكن أن يزدا

 (3)ة االسم.(، ويبرب القدماء ذلك بثقل الفعل وخّف6الفعل بالزيادة ستة أحرف)
فعال يف د يف ديوانه على هذا النوع من األأمحد مطر أنه اعتم واملالحظة يف ديوان الشاعر

العديد من قصائده، متح له وتفتح له اجملال للتعبري عما حبوزته من مشاعر وأحاسيس، فال ننسي أنه 
 حيق للشاعر ما ال حيق لغريه.

 )الرمل( (1)"احلصاد"ومن أمثلة ذلك جند قول الشاعر أمحد مطر يف قصيدة 

                                                           

 .57املصدر نفسه ، ص  -(2)
 41اللغة املعاصر،صرمضان عبد التواب، الصيغ الصرفية يف العربية يف ضوء علم  -(3)
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 الكلب علينا  أمريكا تطلق 

 ستنجد نوهبا من كلبها 

 جينا من الكلب نأمريكا تطلق النار لت

 فينجو كلبها...لكننا نستشهد

 أمريكا تبعد الكلب..ولكن

 بدال منه علينا تقعد

ففي هاته األبيات جند أن الشاعر استخدم جمموعة من األفعال املزيدة اليت عرب هبا عن سياسة 
 حتالل األرض، وحمو الشخصية العربية.املستعمر إلواخلداع اليت يستعملها  ،املكر

 الفعل من حيث الصحة واالعتالل:-3

 ينقسم الفعل من حيث داللته على الصحة واالعتالل إىل نوعني مها:

 الفعل الصحيح:-أ

 وهو ما خلت حروفه من أحرف العلة الثالثة، وهي ) األلف، الواو، والياء ( حنو: علم،
 مسع، كتب...

 وينقسم بدوره إال ثالثة أقسام:

وهو ما سلمت حروفه الصحيحة من اهلمزة، والتضعيف، كما يف األمثلة  الفعل السامل:_ 1
 السابقة، فهي أفعال صحيحة ساملة.

 وهو نوعان:الفعل املضعف:_2

                                                                                                                                                                                     

 139، ص1الديوان:ج -(1)
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 وهو الذي تكون عينه والمه من جنس واحد حنو: مد واستمد مر واستمر مضعف ثالثي:-أ

 مضعف رباعي: وهو ما تكرر حرفاه األول والثاين مرتني، زلزل، لعلم-ب

وهو ما كان أحد حروفه األصلية مهزة، فقد يكون مهمون الفعل :زالفعل املهموس املهمو_3
 (1)وأخذ( وقد يكون مهموز الالم: حنو قدأ، مأل-أكل-الفاء حنو ) إذن

  (الرمل) (2)"ديوان املسائل "يف قصيدةومن أمثلة استخدام الشاعر للفعل الصحيح ما جاء به 

 إذ يقول فيها:

 إن كان القرب هو احلامي

 .....فلماذا ندخله الساحة

 إن كان البترول رخيصا

 فلماذا نقعد يف الظلمة 

 ....فلماذا ال جند اللقمة

 إن كان احلاكم مسؤوال

 فلماذا يرفض أن يسأل

بشكل كبري مثل ) ندخله، نقعد، جند، نالحظ يف هاته املقطوعة ورود األفعال الصحيحة 
ه من التصرف، يرفض..( وهذا داللة على مدى الثروة اللغوية املوجودة لدى الشاعر ومدى متكن

ويف نفس  ،إيصال رسالته، فهو أسلوب بسيطو،قيق يف التغبري عن مشاعره لّدإضافة إىل أسلوبه ا
 .الوقت أسلوب متميز

                                                           

 39-38رمضان عبد التواب: الصيغ الصرفية يف العربية يف ضوء علم اللغة املعاصر، ص  -(1)
 103، ص2الديوان: ج -(2)
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 وهذا بقوله:(1)"البكاء األبيض"ومن أمثلة ذلك أيضا ما جاء يف قصيدة: 

 كنت طفال

 عندما كان أيب يعمل جنديا

 ! ....قلت:ماذا يا أيب؟

 رد بصوت اليبني

 ولدي..مات أمري املؤمنني

ات، ورد( هي أفعال صحيحة خللوها من حروف العلة، وجاء هبا ألهنا مفكل من األفعال ) 
 ،واخلوف ،ما يود إبالغه، فنجد يف قصيدته هذه يعرب عن حالة من احلزن يف إيصالتساعده 

 واألسى وهذا واضح من خالل عنوان قصيدته ) البكاء األبيض (

وهو ما كانت أحد حروفه األصلية حرف علة وينقسم إىل مخسة أقسام الفعل املعتل: /2
 ( هي: 5)

ه مثاال ألّن ّيمثل: وعد، وصى، ومس او، أو، ياء(وهو ما كانت فاؤه حرف علة )و_املثال: 1
 (2).مياثل الفعل الصحيح يف عدم إعالل ماضيه

وهو ما كانت عينه حرف علة مثل: صام، خام، جاع... ومسى أجوف خللو _األجوف: 2
 حرفه، أو وسكه من األحرف الصحيحة.

وهو ما كانت له حرف علة، مثل: غزا، ومسي بذلك لنقصانه حلرف يف أخره _الناقص: 3
 يف بعض تصريفه.

 ما كانت فاؤه والمه حرف علة: وعى، ومىت: فروق_الفعل اللفيف امل4
                                                           

 112، ص 2الديوان :ج -(1)
 .39رمضان عبد اهلل، الصيغ الصرفية يف العربية يف ضوء علم اللغة املعاصر، ص  -(2)
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 (1)ما كانت عينه والمه حريف علة حنو: طوى، روى..._الفعل اللفيف املقرون: 5

وبالعودة إىل ديوان الشاعر أمحد مطر، وجدنا أنه قد استخدم الفعل املعتل جبميع أنواعه يف 
هذا النوع من األفعال يساعده يف التغيري عن العمل والعيوب املوجودة  خمتلف قصائده، وهذا الن

يري عن سالطني العرب الفاسدين، وخمتلف اآلفات االجتماعية واألخالقية اليت عيف اجملتمع، ولذا للت
 خرجت جمتمعنا فلصبح منحال أخالقيا، ومن ذلك جند قصيدة أسباب النزول )الرمل(

 قال لنا أعمي العميان:

 ة أعشار اإلميانتسع

 يف طاعة أمر السلطان

 حىت لو صلى سكران

 حىت لو ركب الغلمان 

 حىت لو أجرم أو خان 

 (2)حىت لو جاع األوطان

 ويف هاته املقطوعة جاءت األفعال املعتلة بكثرة منها ) قال، صلى، أجرم، جاع...اخل (

يذكر العرب عن أمهية واستخدمها الشاعر يف هذه القصيدة ليدل على قيمة ديننا احلنيف، و
القران الكرمي، وكذا ليلفت انتباه الشعب للمحافظة على مبادئنا و أخالقنا، وكأننا نلمح فيه 

 بصيصا من االمل والتفاؤل.

 

                                                           

 .39رمضان عبد اهلل، الصيغ الصرفية ي العربية يف ضوء علم اللغة املعاصر، ص  -(1)
 99، ص2الديوان:ج -(2)
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 (1)ومن أمثلة ذلك ما جنده يف قصيدته املعنونة ب رائعة

 فيها:

 رائعة كل فعال الغرب واألذناب

 فإنين  -أما أنا

 مادام للحرية انتسايب 

 فكل ما أفعله

 ! نوع من اإلرهاب

 هم خربوا يل عاملي

 فليحصدوا ما زرعوا

 إن أمثرت فوق فمي

 ،وهذا ألنه ختدم عنوان القصيدة وموضوعهاواملالحظة يف هاته املقطوعة وفرة األفعال املعتلة 
لغالب، وهذا للداللة على املاضي الذي عاشه الشعب العريب وكلها جاءت أفعاال ماضية يف ا

 .والشاعر بصفة خاصة، ومساواته فهو ميثل تارخيا أسودا بالنسبة للشاعر

                                                           
 110، ص3الديوان:ج -(1)
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يعد املستوى النحوي من أهم املستويات يف دراسة، وحتليل اخلاطب الشعري، وهو يقوم 
وأنواعها وكل ما  ،ائهابنملة، فيهتم بدراستها، وكيفية بدراسة التراكيب اللغوية، أو ما يسمى باجل

اجلملة اهتمام،  نالتة، كالتقدمي والتأخري ، واحلذف .....إخل فقد يطرأ عليها من ظواهر لغوّي
ختالف يف اآلراء، وانطالقا ار حوهلا العديد من النقاشات واإلنحويني ، وقد ثالودراسة العديد من 

 :من هذا جند أن اجلملة هي

 مفهوم اجلملة: -1

اجلمل جامعة وأمجل الشيء مجعه عن تفرقه، وأمجل احلساب كذلك  اجلملة واحدةلغة:-أ
 الكالم . وساب احلله  تلواجلملة مجاعة كل شيء بكماله من احلساب وغريه، ويقال : أمج

وقد أمجلت احلساب إذا رددته  إىل  ﴾ةً َداِحَو ًةَلْمُج رآُنالُق يِهَلَع َلِزْنُأ اَلْوَل ﴿قال تعاىل :
ويف حديث القدر كتاب أمساء أهل اجلنة، والنار أمجل على آخرهم فال يزيد فيهم وال  ،اجلملة

ينقص، وأمجلت احلساب مجعت آحاده وكملت أفراده أي أحصوه ، ومجعوه قل يزاد فيهم وال 
 (1)"ينقص.

، فلو قلنا : ّلستقلمتني أو أكثر وهلا معىن مفيد موهي ما تركب من ك "صطالحا:إ-ب
أو يعيش السمك يف املاء انصرف الذهن إىل شيئني أحدمها أن هذت تركيب وثانيها التمر طازج، 

 (2)".أهنما أفادتا إفادة مستقلة، وهذا ما يوضح معىن اجلملة بشكل عام

ن مبنزلة أو ما كا ،ليهإومسند  ،واجلملة ما وجد فيها مسند"يعرفها صاحل بلعيد قائال: 
أو املبين للمجهول ، اسم وخرب كان وإخواهنا، ومفعوال  ،مسد اخلرب ّدإحدامها كالفاعل الذي س

 (3)" وظن وأخواهتا 

 
                                                           

 203ص 200، مادة)ج،م،ل(.1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة و النشر، بريوت، لبنان،ط -(1)
 123، ص 2010، 1يوسف عطا الطريفي، الوايف يف قواعد النحو العريب، األهلية  للنشروالتوزيع،عمان، األردن، ط -(2)
 66، 1994النحو، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، )د.ط(، صاحل بلعيد: االحاطة يف  -(3)
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 أقسامها : -2

م النحاة العريب اجلملة العربية إىل تقسيمات عديدة، ومن بني هاته التقسيمات تقسيم لقد قّس
اجلملة حبسب التركيب، فإن فكرة اإلسناد قد حدث نوعني أصليني للجملة، مها مجلة الفعل 

 عل،  ومجلة املبتدأ واخلرب أي اجلملة الفعلية ، اجلملة االمسية(.والفا

 . اجلملة االمسية: أ

وهي املؤلفة من املبتدأ  (1)حممد شجاع رها اسم : حنو :وهي اليت تصّد. تعريفها: (أ-1) 
 (3)صافا ثابتاتيتصف فيها املسند إليه باملسند إ، واليت يدل فيها املسند على الثبوت، أو (2)وخربه

وتتكون من امسني تتألف منها مجلة مفيدة بالوضع، املبتدأ خمرب عنه واخلرب اسم مسند، يكون 
املبتدأ صرحيا ) حممد حمبوب( أو ضمريا منفصال )أنت حمبوب( أو مؤوال ) وأن تصوموا حري 

 (4)لكم(.

ويعرب  ،أو مبا هو يف حكم االسم املخرب عنه ،ها هي اليت تبدأ باسم خمرب عنهوتعرف أيضا أّن
 (5)بتداء.املبتدأ، ويكون دائما مرفوعا باإلهذا 

وهذا ما يتميز به االسم  ،كونوالّس ،ستقرارواإل ،مسية هي اليت تدل على الثبوتواجلملة اال
على عكس الفعل، وقد وظف الشاعر هذا النوع من اجلمل يف العديد من قصائده، ومن ذلك قوله 

 :)الرجز والتقارب( (6)"ناقص األوصاف"يف القصيدة: 
 بشر  نا ّنأنزعم 

                                                           

 .13.، ص 2011،  1حبوث حنوية يف اجلمة العربية، رند للطباعة ، دمشق ، سوريا، ط، عبد اخلالق زعري عدل -(1)
 .09، ص 1997،  1العرب اجلمل وأشباه اجلمل، دار احلارث، سوريا ـ دمشق ، ط ، شوقي املعري -(2)
،  ص 2002/2003بلقاسم دقة، يف النحو العريب رؤية علمية للمنهج ، الفهم التخعليم التحليل دار اهلدى ، للطباعة والنشر، عني مليلة/  -(3)
25. 
 68، ص 1994االحاطه يف النحو ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون ، اجلزائر، )ط، د(، ، صاحل بلعيد -(4)
 .575قصة االعرب، ص  ،ابراهيم قاليت  -(5)
 .107، ص 2ج ،الديوان  -(6)
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 رافنا ِخلكنّ       
 ماا ....إّنليس متاًم

 ظاهر األوصاف يف 

 ؟ نعمقاد مثلها ُن

 .... تلك طبيعة الغنم 

 ختالف إلكن يظل بيننا وبينها 

 (1)حنن بال أردية.

خراف، وليس متاما .... إمنايف  كننايف هذه القصيدة وفرة اجلملة االمسية مثل )ل واملالحظ
حساس الذي إالاو ،ر هبا الشاعر عن حالة السكون واجلمودعّبإذ  ،(نقاد مثلناظاهر األوصاف ،

باخلراف يعيشه املواطن العريب، فهو شعب قد ملكه اخلوف مما جعل كل حقوقه  ضائعة ، فشبههم 
 .ن اخلراف أشجع منهم أ، بل يرى 

 (2) "البلبل والوردة"ومن ذلك قوله أيضا يف قصيدة 

 على العديد من اجلمل االمسية ، إذا يقول الشاعر فيها : احتوت فهاته القصيدة 

 بلبل غرد 

 أصغت وردة 

 .... وردة فاحت

                                                           

 .107، ص  2الديوان، ج -(1)
 .8الديوان : ج ص  -(2)
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 حيث أّن ،ن إىل وطنه من جهة ، ومن جهة يتحسر على حالة الشعبحيالشاعر هنا  جند أّن
ليس له احلق يف التعبري والكالم أو حىت التفكري، فجاءت هاته  ،اإلنسان أصبح حمبوسا يف وطن

وردة فاحىت ، أحلان عبري ، نظر مصنع  ،اجلمل االمسية لتخدم هذا املوضوع ومن أمثلها ) بلبل غرد
 نا.....(ِن، هل ُج

 أقسامها: - أ(-2) 

تقسم اجلملة االمسية إىل نوعني، ومها اجلملة األصلية واجلملة املنسوخة، وهذا ما سنوضحه 
 فيما يلي:

مع سالمة كل عنصر فيها من التعبري  ،من مبتدأ وخرب توهي ما تركب :أ/ اجلملة األصلية
 (1).التجرد من العوامل اللفظية الداخلة على اجلملة لبفع

وصايا البغل "وأمثلة هذه اجلمل العديد  يف ديوان الشاعر أمحد مطر، ومن بينها قصيدة: 
 (2)"املستنري

 قال البغل املستنري واعظا بغال فتيا:  

 .....الّيإ غيا فىت أص

 إمنا كان أبوك امرء سوء

 وكذا أمك كانت بغيا 

 أنت بغل 

 يا فىت ..... البغل نغل 

                                                           

 .144ص ،البنية اللغوية يف شعر حسني زايدان " ديوان قصائد من االوراس إىل القدس أمنوذجا"  ،توفيق بن مخيس -(1)
 69، ص  2ج  ،الديوان -(2)
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ففي هاته األبيات وردت جمموعة من اجلمل االمسية األصلية اخلالية من النواسخ وأدوات 
 ومن هاته اجلمل نالحظ أنّ  ،التوكيد وغريها ، مثل )باقي ، أنت بغل ، البغل نغل، ، أنت غيب(

معىن صعب  ،وراء هذا األسلوب يشاعر بسيط يف متناول القارئ لكن املعىن اخلفأسلوب ال
 .صل إليهستنتاجه والتوإيصعب على القارئ 

ههم شّبحيث  ،الشاعر يسخر من احلكام والسالطني العرب ومن خالل هاته األبيات جند أّن
 تافهة ال أساس هلا من الصحة.ألوامر واألمور اليت يقومون هبا بالبغل، ويرى بأن مجيع ا

ة االمسية األصلية البسيطة قد وردت بوفرة يف قصيدة اجلمل إضافة إىل هذا جند أنّ 
 (1)"كابوس"

 :يتكاآلوجاءت 

 الكابوس أمامي قائم. 

 قم من نومك .

 بنائم  سُتل

 ليس، اذن كابوس هذا 

 بل أنت ترى وجه احلاكم.

) الكابوس أمامي قائم ، أنت ترى وجه احلاكم ( وقد جاءت  ّ ففي هاته القصيدة جند أنّ 
واألخالقي الذي  ،والفساد اإلداري ،اللة على الواقع املرير الذي خيلقه احلاكمهذه اجلملة للّد

 ه ، فهم مبثابة الكابوس الذي يهدد حياة الوطن العريب.شريقومون بن

 

                                                           

 76، ص 2الديوان : ج  -(1)
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 الظواهر التركيبية يف اجلملة االمسية  -أ(-3)

تستدعيها املواقف د من الظواهر اللغوية، اليت يتتعرض اجلملة يف اللغة العربية إىل العد
، ومن بينها التقدمي والتأخري، واحلذف وغريها ، ومن  عماملتكلم، والسا ةالبالغية، حسب حاج
 سنتطرق إليها يتاحلذف ، ال ةلتأخري، وظاهر وامينا أن ندرس ظاهريت التقدأيبني هاته الظواهر إرت

 سيأيت:فيما 

وقد قال عبد القادر اجلرجاين يف الدالئل يف باب القول على التقدمي  التقدمي والتأخري: -1
هو باب كثري الفوائد، جم احملاسن، واسع التصرف ، بعيد الغاية ال يزال يفتر لك عن  "والتأخري: 

بديعة تفضي بك اىل طبقة ، وال تزال ترى شعر يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه ، مث ينظر 
 (1)"ولطف عندك ، أن تقدم فيه شيء وحول اللفظ عن مكان إىل مكانفتجد سبب أن راقك ، 

لقد وظف الشاعر هذا األسلوب بصفة كبرية على مستوى اجلملة االمسية، فاخر وقدم يف 
وقد جند أخر اخلرب ، وقدم عليه شبه  ،ويقدم اخلرب عليه ،عناصر التركيبة، فنجد مثال يؤخر املبتدأ

 اجلملة.

على لكن املعىن قد تقضي تقدمي اخلرب الكالم أن يتقدم املبتدأ على اخلرب، ومع أن األصل يف 
مبعرفة النسب يقوم اخلرب على  مهتمااملبتدأ حنو عريب أنا، فاألصل أنا عريب ، وعندما يكون السامع 

املبتدأ تلبيه احلاجة السماح ، وللتقدمي والتأخري يف العربية أغراض عديدة نذكر منها: التخصيص ، 
 (2)التنبيه، التقرير.....اخل.

 (3)"عريب أنا"ومن أمثل هذا األسلوب يف الديوان الشاعر جند قوله يف قصيدة 
 رثيين.....إنا أعريب 

 يل قربا ..... وأخفيين. شّق
                                                           

، 2000القاهرة ، مصر،  ،دالئل االعجاز ، قراء وعلق عليه "حممود شاكر مكتبة اخلاجني ،اجلرجاين )عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد( -(1)
 .106ص 
 .280ص  -2006ط( -االساليب النحوية عرض وتطبيق ، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان ، االردن ، ) د ،حمسن على عطية -(2)
 .07ص  ، 3ج ،الديوان  -(3)
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دم الشاعر فقألصل فيها أن نقول : أنا عريب، نا( قدم فيها املبتدأ على اخلرب، فاأفعبارة )عريب 
فتخار به، أي للتأكيد على أنه من أصل عريب، هذا من مواقع للتأكيد على أصله واإليف املبتدأ اخلرب 

 تقدم اخلرب على املبتدأ جوازا.

 : "هذا هو الوطن" وهذا ما جنده أيضا يف قصيدة

 وطين هنا 

 وطين أنا 

 وطين أنا حرييت. 

الشاعر قد قدم اخلرب )الوطن( على املبتدأ هو الضمري )أنا( فاألصل  ويف هاته األمثلة جند أنّ 
الشاعر ألمهية وطنه ، وهاته حالة من حاالت تقدم اخلرب جواز لبيان   ،أن نقول )أنا وطين حرييت(

كانته الكبرية لديه، وكذا مدى حبه له ، إضافة إىل أنه يؤكد على أن هذا الوطن هو من حقه مو
 ويربز األمهية الكبرية للوطن لديه. معانتباه السا فتريب يؤكد على ذلك ليلهذا وطن ع أي أّن

 اليت يقول فيها:  (1)"مفقودات"قصيدة ومن أمثلة أسلوب التقدير والتأخري ما جنده أيضا يف 

 يا سيدي 

 أين الرغيف واللنب 

 أين تأمني السكن؟

 أين توفري املهن؟

 وأين صاحيب حسن؟

                                                           

 .111.112، ص 1ج ،الديوان  -(1)
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على املبتدأ يف مجيع هاته األمثلة، وهذه حالة من )أين(فهنا جند أن الشاعر قد قدم اخلرب 
حاالت تقدم اخلرب وجوبا. وإذا كان اخلرب من األلفاظ اليت هلا الصدارة يف الكالم )اجلملة(، فال 

. مثل (1)يصح تأخريه ومن األلفاظ اليت هلا الصدارة يف الكالم، وتأيت خربا جند أمساء االستفهام
 )أين( يف هاته األمثلة.

اسم استفهام مبين على الفتح يف حمل رفع خرب مقدم وجوبا لكونه له الصدارة يف : فأين
 الكالم.

ن حقيقة ومرارة الظروف اليت يعيش وقد جاء الشاعر هباته األمثلة وهبذه التساؤالت ليبيّ 
 يف ظل هذه السياسة وحبكم هؤالء السالطني الفاسدين ،فيها اجملتمع العريب

 احلذف: -ب

ارسني، فاألصل يف لقد نال موضوع احلذف يف اللغة العربية اهتمام العديد من النحاة والّد
يود املخاطب إبالغها ،الكالم الذكر، أما إذا حذف منه شيء فهذا ال يكون إال لغاية حمددة 

 وللحذف تعريفات عدة نذكر منها: 

لطيف هو باب دقيق املسلك  "ه( احلذف بقوله: 474أو -ه471عرف اجلرجاين )
عن  الصمت رى به ترك الذكر أفصح من الذكر وحر، فإنك تاملأخذ، عجيب األمر، شبيه بالّس

وقد طغى (2)" اإلفادة أزيد من اإلفادة وجتدك أنطق ما تكون إذا مل تنطق، وأمت ما تكون يبانا مل تنب
أسلوب احلذف على أغلب قصائد ديوان الشاعر أمحد مطر، وقد دلت عليه عالمة من عالمات 

ونكاد ال جند قصيدة يف هذا الديوان ال ختلوا من هذه العالمات، ونذكر بعض األمثلة  )...(وهي 
 (3).ارباهلعن هذا، فمن ذلك قوله يف قصيدة 

 
                                                           

 .181األساليب النحوية عرض وتطبيق، ص ، حمسن علي عطية -(1)
 .146، ص2005، 5دالئل اإلعجاز، قراءة وتفليت، حممود حممد شاكر، مكتبة اخلادجي، القاهرة، مصر، ط ،عبد القاهر اجلرجاين -(2)
 .95، ص1ج ، الديوان -(3)
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 عب...يف يقظيت يقفز حويل الّر

 يصحو بقليب الرعب...يف غفويت 

 ... وكل صوت ذنب...

 ت للصحراء يف مدينيت...هرْب

 ويف الفضاء الرحب...

 صرخت ملئ القلب...

 ألطف بنا يا ربنا من عمالء الغرب...

 ألطف بنا يا رب

 سكت ... فارتد الصرى:

 (1)خسئت يا ابن الكلب.

العديد من الكلمات من خالل هاته املقطوعة جند أن الشاعر قد أشار إىل أنه قد حذف 
اليت يود التعبري من خالهلا عن الظلم واملرارة، وعن الرعب الذي أصبح ظل املواطن العريب، فمن 

 وحزنه خانته الكلمات، أو مل تكفه كلمات العامل كلها للتعبري عن هذا الوضع. ،شدة قهره

 إذ يقول: (2)"الدولة الباقية"وهذا ما جنده أيضا يف قصيدة 

 ليل أليلكل ما حويل 

 وصباح بالدجى متصل

 ظامئ...
                                                           

 .95، ص1: ج الديوان -(1)
 .133، ص 1: ج الديوان -(2)
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 والظمأ الكاسر مين ينهل

 جائع...

 لكنين قوت احملن.

يف هاته املقطوعة جند أن الشاعر هربت منه الكلمات اليت تصف شدة الظالم الذي يعيشه، 
 وشدة الظلم والقهر.

 اجلملة الفعلية: -2

وبتعبري أخر هي اليت يكون دل فيها املسند على التجدد واحلدوث، يوهي اليت تعريفها:-أ
 (1)املسند فيها فعال، ألن الداللة على التجدد تستمد من األفعال دون األمساء.

ف اجلملة الفعلية كذلك على أهنا: هي تبتدئ بفعل سواء أكان هذا الفعل ماضيا أو وتعّر
لمجهول أو مضارعا أو أمر، أو سواء أكان تاما أو ناقصا، متصرفا أو جامدا، وسواء كان مبنيا ل

وال فرق يف اجلملة الفعلية أن يكون الفعل جنح اجملتهد، ينجح اجملتهد، اجنح،للمعلوم، مثال ذلك: 
وانطالقا من هذا جند أن اجلملة الفعلية قد تكون ماضية إذ كان فعلها يدل  (2)مذكورا أو حمذوفا.

على زمن املاضي، ويتكون بناءها النحوي من فعل وفاعل إن كان الزما، ومن فعل وفاعل 
ومفعول واحد أو اثنني أو ثالثة إذا كان فعلها متعديا، وقد يطرأ على هذا الترتيب النحوي 

اجلملة املاضية باإلثبات يف حال جتردها  توصفو املتمماتنيها بعض تغيريات، وقد يفصل بني رك
من أدوات التوكيد أو باملؤكدة إن صدرت بأداة من أدوات التوكيد، وباملنفية إذا تقدمتها أداة 

 تدل على النفي.

أما اجلملة املضارعة فهي اليت تتكون من فعل مضارع مسند إىل فاعل أو نائب، وإذا كان 
 للمجهول وقد يكون فعلها الزما أو متعديا أيضا، إضافة إىل أهنا ختضع لبعض التغريات الفعل املبين

                                                           

 .25التحليل، ص -التعليم -يف النحو العريب رؤية علمية للمنهج الفهم ،لقاسم دفةب -(1)
 .18، ص1999، 2التدريبات اللغوية والقواعد النحوية، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، ط ، أمحد خمتار وآخرون -(2)
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فيتقدم املفعول على عنصري اإلسناد ألغراض واضحة ومقصودة، وتوصف اجلملة حنويا لكونه 
 بسيطة أو مركبة.

 (1)."فهي تدل على طلب القيام باألمر "أما مجلة األمر

اجلملة الفعلية بأنواعها وردت يف ديوان الشاعر أمحد مطر  وانطالقا من هذا جند أن أمثلة
 بصورة كبرية جدا.

 إذ يقول فيها:  (2)إىل من يهمه األمرومن ذلك جند قصيدته 

 يوقد غريي مشعًة

 لينطق األشعار نريانا.

 ! لكنين... أشعل بركانا

 ويستدر دمعة.

 ليغرق األشعار أحزانا.

 . ! لكنين.. أذرف طوفانا

 شتان..

 غريي شاعر ينظم ابياتا.

 ولكن أنا.. أنظم أوطانا.

                                                           

، 2008، 1بنية اجلملة وداللتها البالغية يف األدب الكبري البن املقفع دراسة تركيبية، عامل الكتب احلديث، أربد، األردن، ط ، حممد كراكيب -(1)
 .90-82-77ص 
 .25، ص 2ج ، الديوان -(2)
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يف هاته املقطوعة نالحظ وفرة اجلملة الفعلية مبا فيها املاضية واملضارعة مثل )يوقد غريي 
مشعة، ينطق األشعار، أشعل نريانا، يستدر دمعه، يغرق األشعار...( وجاءت هذه اجلمل مناسبة 

أو الشعر يف حماربة  ،اول أن يبني مكانة القلمحيث نرى أن الشاعر هنا حي ،ملوضوع القصيدة
 مهمة حملاربة املستبدين. أسلحةاحلكام العرب، فالشعر والكتابة هي 

 اليت يقول فيها: (1)"تقومي إمجايل"وهذا ما جنده أيضا يف قصيدة 
 سألت أستاذ أخي.
 عن وضعه املفصل.
 فقال يل: ال تسأل.

 ... لسانه يدور مثل مغزل.
 ألف حممل.وعقله يعدل 

 ناهيك عن حتصيله.
 ماذا أقول؟ كامل؟

 كال، أخوك أكمل.
واملالحظ يف هاته األبيات ورود اجلملة الفعلية بكثرة مثل )سألت أستاذ أخي، قال يل، ال 

ن حاضر تسأل، لسانه يدور مثل مغزل، يعدل ألف حممل، حتصيله،...(، أما داللتها فهي التعبري ع
 الفساد اإلداري واالحنالل األخالقي. و وسطهذه الظروف،  سطأو مستقبل األمة الضائع و

 أنواعها: -(2-)ب 
تنقسم اجلملة الفعلية باعتبار ما يدخل عليها من أدوات لفظية إىل عدة أقسام تعرف 
بأصناف اجلمل، وتكون حمل دراسة بالغية تعىن أساسا بتصنيف هذه اجلمل، وفقا ملعاين األدوات 

ت مجلة استفهامية، وإذا دخلت عليها أداة نفي دخلت عليها أداة استفهام مسيّ الداخلة عليها، فإذا 

                                                           

 .67، ص 2ج ، الديوان -(1)
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مسيت منفية، وإذا دخلت عليها أداة توكيد مسيت مؤكدة... اخل، أي أن اجلملة تسمى حبسب 
 األداة الداخلة عليها.

 اجلملة املنفية واجلملة املؤكدة ويف حبثنا هذا سنقتصر على دراسة
 اجلملة املنفية: -1

ما دخلت عليها أحد أدوات النفي ك: ال، وما النافيتني، ومن أمثلة هذه اجلملة يف وهي 
 يقول فيها: إذ (1)أعذار واهيةالديوان أمحد مطر قصيدهت

 أيها الكاتب ذو الكف النظيفة
 ال تسودها تبييض جماالت اخلليفة 

 ال تفطر حبيفةواصل الصيام..
 ... ال تقيدين بأسالك الشعارات السخيفة.

الشاعر ينفي شعبه من  وجاءت هذه اجلمل منفية بأداة النفي )ال( وهي للداللة على أّن
حبقه، وباسترجاع وطنه حىت يذرف  وحيثه على التضحية يف سبيل املطالبة ،واخلوف ،السكوت

 خر قطرة دم فيه.آ
يقول يف ومن أمثلة اجلمل الفعلية املنفية املوجودة يف ديوان الشاعر أمحد مطر أيضا جنده 

 (2):"هات العدل "قصيدة
 توقن أم ال توقن... ال يعنيين.

 نوان.... وال تقلقين بالُع
 ل ميزان العدل.... ال تعِد

 طمئنان.وال متنحين اإل

                                                           

 .18، ص 3ج ، الديوان -(1)
 .39، ص2ج، الديوان -(2)
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فمن خالل هاته اجلمل املنفية جند الشاعر يطالب السالطني العرب بتطبيق العدل،  فهو 
ولكن لألسف فكل سالطني العرب يفتقدون هذه أساس تطور الدول ومنوها، وأساس قوة الدولة، 

 امليزة والصفة البارزة اليت حتافظ على أخالق اجملتمع ودعائمه.

 اجلملة الفعلية املؤكدة:  -2
األفعال جند  ، يف(الم التوكيد، نون التوكيد ):وهي اجلملة اليت اتصلت بأدوات التوكيد ك

أن الشاعر أمحد مطر قد استخدم اجلمل الفعلية املؤكدة يف ديوانه بشكل كبري، ومن مثال ذلك 
 (1)قصيدة عصر العصرقوله يف 

 ة القهر.أكاد لشّد
 أظن القهر يف أوطاننا.

 يشكو من القهر.
 ويل عذري،

 فإنين أتقي خريي.
 من خانق الناس.أ... لي

يف هاته األبيات واليت دخلت على اجلملة الفعلية جند )الالم  ومن أدوات التوكيد املستعملة
وإن( وهذا يف قوله )فإين أتقي خريي، لكي أجنو من الشر، ليؤمن خانق الناس...( و جاء هذا 
التوكيد ليؤكد الشاعر على مدى القهر واالستبداد الذي يتعرض له الوطن العريب، وليؤكد على 

 وحه.حالة احلزن واألمل الذي متلئ ر
ضد "كقصيدة ،وقد وردت اجلملة الفعلية املؤكدة أيضا يف جمموعة من قصائد الديوان

 إذ يقول فيها:(2)"التيار
 يهتف قليب

 ذنبك أنك عصفور...
                                                           

 .33، ص3، ج الديوان -(1)
 .118، ص 3، ج الديوان -(2)
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 يرسل زقزقة
 ! لتقدم يف حفلة زار

 ذنبك أنك موسيقي 

)الالم( واملالحظ يف هذه املقطوعة أن اجلمل الفعلية الواردة فيها جاءت مؤكدة حبرف 
وهذا يف قوله )لتقدم، ليغنيها(، وقد جاء الشاعر هباته القصيدة للداللة على أنه ورغم كل اآلالم 
واألوجاع اليت مير هبا الوطن العريب ورغم نفيه عن وطنه وبعده عنه إال أنه ال يزال حيارب بكل ما 

جملد العايل والشرف ميلكه من قوة ما دام يرى أنه إنسان حر طليق وهذا للحفاظ والسترجاع ا
 الذي يود احملتل حموه.

 الظواهر التركيبية يف اجلملة الفعلية: - (3-)ب

هذا األسلوب يعد من األساليب املهمة يف اللغة  أ/ التقدمي والتأخري:  كما قلنا سابقا أّن
العربية التصاله باملعىن. واألصل يف اجلملة الفعلية أن يتقدم الفعل على الفاعل، لكن قد يتقدم 

ملن يعرف أنك قرأت كتابا قرأت، تلبية حلاجة السامع واحتياجاته حنو:  ،املفعول به على فعله
م جملة، والتقدمي والتأخري يف العربية يندرج حتت تسمية ولكن يريد معرفة ما قرأته أكتاب هو أ

 (1)حرية الرتبة يف العربية اليت متكن املخاطب أو الكاتب من التعبري عن املعاين بدقة كبرية.

على مستوى قصائد الديوان. فنجد  كثرية وأمثلة ظاهرة التقدمي والتأخري يف اجلملة الفعلية
وغري  ،فعل+ الفاعل +املفعول به( فيقدم الفضلة على املفعولأن الشاعر قد قدم وأخر عناصر )ال

ذلك، وبالنظر للديوان جند أن أغلب حاالت التقدمي والتأخري متثلت يف تقدمي اجلار واجملرور على 
 (2):"بني يدي القدس"املفعول به، ومن ذلك قوله يف قصيدة 

 ولعنة اهلل على وسوسة الشيطان
 جاءت إليك جلنة. 

                                                           

 .269األساليب النحوية عرض وتطبيق، ص ، حمسن علي عطية -(1)
 86، ص3ج ،الديوان -(2)
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 جلنتنيض يتِب
واألصل أن  ،جاءت إليك اجلنة( تقدم مجلة اجلار واجملرور )إليك( على الفاعل)ففي مجلة 

 "جاءت جلنة إليك"تقول: 
 إذ يقول فيها: (1)ن"القرصا"وهذا ما جنده يف قصيدة 

 بنينا من ضحايا أمسنا جسرا
 منا من ضحايا يومنا نذراوقّد

)من ضحايا أمسنا( على املفعول به جسرا ففي هاته األمثلة جند أنه قدم مجلة اجلار واجملرور 
 "بنينا جسرا من ضحايا أمسنا"واألصل أن نقول: 

 واإلنزال من شأهنم وقيمتهم و ين،ل هذا فإمنا يدل على حتقري الشاعر للمستبّدوإن ّد
 لألنظمة احلاكمة الفاسدة. سخطهم

ي الوضع الذي يعيش فيه، وحماربة دشاعر هذا األسلوب حماولة منه لتحوقد استعمل ال
من نفي  ،لشرفاءاوطنه أبناء ومكافحة األساليب القمعية اليت متارسها األنظمة احلاكمة ضده وضد 

لنشر وتوعية الشعب  ،ويوصل رسالته إىل العرب ،سمع صوتهوتشريد وعذاب وقتل، وهذا لكي ُي
عكس  ،عادلة السترجاع الوطن واجملد الضائعقضية حيارب من أجلها هي  إىل أن هذه القضية اليت

هذه القضايا الباطلة اليت ميارسها السالطني، ويلفت انتباه القارئ إىل أنه ما دام يدافع عن حقه فإنه 
 ال باطل يعلو على احلق.

نه يف وكما أشرنا إىل احلذف سابقا يف اجلملة االمسية نذكر بعض األمثلة ع ب/ احلذف:
 (2):"طبيعة صامتة"اجلملة الفعلية، فمن هذا جند الشاعر أمحد مطر يقول يف قصيدته 

 يف مقلب القمامة.
 ة هلا مالمح األعرابرأيت جّث

 ئاب.عت من حوهلا النسور والِذجتّم

                                                           

 .24، ص1الديوان: ج -(1)
 .30، ص1الديوان: ج  -(2)
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 وفوقها عالمة.
 ى سابقا.... كرامة.سّمكانت ُت

األنظمة اليت احتلتها ،وأمله بضياع كرامة األمة العربية  ،فالشاعر هنا يعرب عن شدة توجعه
 ههم بالنسور والذئاب، فهو يعرب عن مدى سخطه ضد هؤالء القمامة.شبّ واحلكام الظاملني الذين 



 

 

 

 خــــاتمة 
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نذكر  ،من النتائج ىل جمموعةإ توصلنايف شعر أمحد مطر لبنية اللغويةلمن  خالل دراستنا 

 بينها: من

ذ يتميز شعره املعاصرة،إ برز رواد وباعثي القصيدة العربيةأن الشاعر العراقي أمحد مطر من أ-

يصاهلا إ يصاله للرسالة اليت يود، وكيفية إسلوبه املتميز يف التعبري،وكذا بأوالبياين ،بالثراء اللغوي

 لفاظها وبريقها .للمتلقي من خالل سهولة أ

، والدالالت املوجودة يف النص هم وحدة لغوية تعمل يف الكشف عن املعاينأ الصوتن أ-

ولكل  ،نفجار، واإلحتكاك، واإلواهلمس ،اجلهر،كن هلمجموعة من الصفاتكما أ ،األديب

 ،محد مطرالصفات على مستوى ديوان الشاعر أ وقد توزعت هذه ،صفة منها ميزات خاصة

الشعب  ، وعن حالة وهذا ليعرب من خالهلا على احلالة  الشعورية اليت يعيشها هو بصفة خاصة

فنجد الديوان  ،كمنظمة احلستبداد والظلم من طرف أومدى تعرضه لال،العريب  بصفة عامة

 والسخرية ....اخل  ،ساةاملأو ،مل، واألالغضب واحلننيكمكتظا مبختلف املشاعر 

فهما  ،نغيمرب والت شهرها الن  ، وأوتضبطه ،الظواهر اليت متيزهجمموعة من العريب للصوت -

وهذا  والباطنة ،معانيه املختلفة واكتشاف ،وتية اليت  تساعد يف فهم النص األديبمنالظواهرالص

 الداخلية للصوت .ة املوسيقى بدراس مانسميه
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وبدراستنا جملوعة من قصائد  والروي،، والقافية ،ما البنية اخلارجية فهي اليت تدرس الوزنأ-

نه وجدنا أ ( شعر التفعيلة كأساس عروضي ر )وهي من الشعر احلر الذي يعتمد علىمحد مطأ

 ضافةولكنه اعتمد إ ،ىوسيقامل، ومجال ءدواهلب نن يتميزاي)الرجز،والكامل(اللذ يقد اعتمد حبر

 خرى كاملتقارب،والرجز ...أ اليهما حبورإ

 محد أّنيف بناء القصيدة العربية وجدنا أ هاما أما بالنسبة للقافية، واليت تعد عنصرا-

، وهذه ميزة من ميزات وتنوعت ،بل جندها قد تعددت ،مليعتمديف ديوانه على قافية واحدةمطر

 .رالشعراحل

غلبية حروف املالحظ أن أ يءولكن الش ،محد  مطرمتنوعا يف ديوان الشاعر أوي الر  جاء-

واحلزنوالضياع اليت  ،وهذا يدل على الغموضوالغياب نتيجة حلالة الغربة ،الروي جاءت ساكنة

 يعيشها الشاعر.

 ، الظواهر التركيبيةبصفة كبرية وكثرت يف شعره، والفعلية، اجلمل االمسيةأمحد مطر استعمل  -

ومدى متكنه من ،وثرائه اللغوي ،وجودة شعره ،منا يدل على براعة الشاعرذلك فإ ن دلوإ

 لفت انتباهه. والقدرة على  ،املتلقي ثريه يف، ومدى تأيصال رسالتهإ
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 امللخص

عر التفعيلة من خالل مناذج شعرية نية اللغوية لش  >>الب  املوسومة بـتناولنا يف هذه الدراسة 
اليل بل كان حاضرا يف غفل الّدى الصويت والصريف والنحوي، ومل ن، املستوألمحد مطر<<

يتناسب وهذه وهذا وفق املنهج الوصفي التحليلي الذي دراستنا للمستويات الثالثة املذكورة، 
نية اللغوية إىل الدراسة، إذ يعمل على وصفها وحتليلها والكشف عنها، ويهدف البحث يف الب 

ها اللغوي، وإدراك القيم اجلمالية، ئالعالقات اليت تربط هذه املستويات من حيث بنا الكشف عن
موسيقى داخلية وخارجية، مث والفنية للنص األديب، وبدأنا هذه الدراسة بالبنية الصوتية مبا فيها من 

اغية على جمموعة من قصائد نية الصرفية اليت اشتملت على أبنية األمساء، واألفعال الّطتطرقنا إىل الب 
 االمسية، والفعلية بنوعيها:نية النحوية واليت تضمنت اجلملة الديوان، وأخريا الب 

Abstract :. 

We  dealt with in this study tagged structure linguistic poetry trochee 

through the lattice models for ahmed matar,voice level and 

morphological  and grammar  we did not  overlook a  semantic but  

was present in our study of thethree levels of vancomycin,and this is 

in accordance with the descriptive and analytical approach that is 

appropriate and this study as it works be described, analyzed and 

disclosed,the research aims at linguistic structure  to reveal 

therelation construction, and the realization aesthetic 

values,andartistic text literary, we started this study,acoustic 

structure because of the internal and external  music and then we 

tahked to the  morphological structure ,which included buildings 

nouns and verbs tyrant on the set of poems court,and finally the 

grammatical structure which included wholesale two types :nominal 

and verbs. 
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