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 إىداء
 و وعونو إلتمام ىذا البحث.أحمده على من    ،كر لو على توفيقوالحمد هلل على إحسانو والش  

جتيد  ا و   ا إلى األمام لنيل المبتغى إلى من كافح وجد  م  د  ذي يدفعني ق  إلى ال         
ابا في سبيل تعليمي إلى من آثرني على نفسو ليراني أفضل منو، إلى "  وتعب ذىابا وإي   

وأدام عليو نعمة الص حة والعافية، وال ذي    " أطال اهلل في عمرهإبراىيم  أبي العزيز
 .بدال من ي  يستحق  لقب الد كتور

كانت  و إلى ال تي وىبت ف لذ ات كبدىا كل  العطاء والحنان، إلى ال تي صبرت         
رت  وفيق، إلى من ارتحت كلما تذك  دائد، وكانت دعواتيا لي بالت  سندي في الش  

ي خير الجزاء وأدام اهلل علييا  " جزاىا اهلل عن  فتيحة  ابتسامتيا في وجيي، " أمي الغالية
 لعافية.حة وانعمة الص  

 أىلي كبيرىم وصغيرىم.إلى من أحسنت فشج عوني، وأتقنت فحف زوني،  

إلى من ازدادت الحياة جماال عندما وىبني اهلل إياه، إلى ال ذي أنار دربي        
أمين" أسأل اهلل أن يوف   بنصائحو، " زوجي  قك وينير دربك. محمد  

مجد اإلسالم   و" "جنى الرحمنمياسين  ": أوالدي  إلى قر ة عيني وأحباب ق لبي      
  " أصلحكم اهلل ونفع بكم األم ة .حسين.

 تيزي،وزو  أساتذتي بقسم الل غة العربية وآدابيا جامعة مولود معمري
      6102غوي القديم وتحليل الخطاب دفعة  إخوتي وأخواتي من نخبة الد رس الل  

      ة،ويرضى، وأثابكم ثوب الجنة، ونفع بكم وبعلمكم األم    قكم اهلل جميعا لما يحب  فوف  
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 مقّدمة: 
تقافتتمّيز الّتراكيبكجماؿمكسيقّيفيالّمغةالعربّيةبالجماؿكقّمةاإلبداعلماتحتكيومفمفرداتكا 

فتناكؿال بالّدراسةمنذفجرفيجرسيا،  عربلغتيـىذه الّدراساتالّمغكّيةكثرةحضارتيـ،ككثرتىذه
الّمغةالعربيةجميعيامعالجةلناحاكقدرائعةك .عمـك
ىذه العمـك أغكار يسبركف مف إاّل إلييا يتكّصؿ ال اّلتي الّثمينة كالّدرر بالكنكز تزخر اّلتي الّمغة

البحكرفيكيتمّذذكفبنفائساألمكر،كمامفشّؾ الّزاخرةاّلتيتأخذاأللبابأّفالّمغةالعربيةتعّدمفأىـّ
 كُتْفِرغلياالقمكبشكقياكُتْصَرؼلياأعّنةاالجتياد.

ـّ،فغالبامانكمّماالشّؾفيوأّفمفأصعبمايكاجوالّطالبىكعدـفيمول ممسمّشعربكجوعا
مّمايؤّدمبالّطالبالّتذمرمنوسكاءعندهأـفيأكساطاألىؿ،كلعّؿصعكبتوتكمففيداللتوعمكما

ذكربعضالّطمبةفيننالزماقربإلىذىنولكتمّعففييافعال،فإلىعدـفيـالمفرداتاّلتيرّبماىيأ
مبتغاىـمفاليسركالّسيكلة.قسـالّمغةالعربّيةكآدابيايعزفكفعفدراسةالّشعرألّنيـاليجدكففيو

إاّلأّفالقصيدةالعربّيةالقتركاجاكبيرامنذاألزؿكال،عركرغـعزكؼكثيرمفطمبةالعمـعفالشّ
ىذا يكمنا إلى الّسامية بالمكانة تحتفظ الشّ،تزاؿ لغة أّف الفنّذلؾ كاأللغاز باألسرار مميء عالـ ية،عر
،فيكصناعةلغكّيةإبداعيةتنطكمعمى(ركمافجاكبسكف)كباعتبارلغتوالّصافيةأكاألنيقةكمانعتيا

الّتككيفكالبناء،كتحمؿكثافةداللّيةكتناغمانإيقاعيانبيفكحداتو،كانتقاءةتسيـفيكسائؿكأدكاتخاصّ
كصكره،ذلؾأّفالّشاعرابفالبيئةكالّمغة،فيكأصدؽالمعبّريفعفىذهالّمغةمتمّيزالمفرداتوكتراكيبو

خادماليا.كأنماطيا،فاليمكفأفنبخسحّقوبالّدراسةباعتباره
ميندساعرر،كالشّة،منيايغترؼتجاربو،كعنيايعبّاإلنسانيّفسالفكر،ككحيالنّترجمافعرالشّك

ةلغةغيرغةالعاديّمفالمّغةليخمؽرينابيعالمّ،يرصؼأحسفالكمماتفيأحسفنظاـ،كيفجّالمفردات
ة،ةإيحائيّةشاعريّة،إلىلغةمجازيّةالعاديّغةاليكميّمّعريتجاكزالة،مختمفةعنيابناءكداللة،فالشّعاديّ

شّتى.تحمؿأبعادا
كلعّؿ،القديمةكالحديثةتخّصالقصيدةالعربّيةاّلتيكحرّمبناأفنعّرجعمىبعضالّنقاطالميّمة

 غدتحتىتككينياعميوينيضذمالّعددالتّذلؾىكالعربية،القصيدةبناءبوّتصؼيَمامفأبرزىا
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القصيدةتكفلـثـّكمفعر،الشّبالغةعميوانبنتذمالّأصيؿالتّكذاكباالئتالؼيحفؿعاليانأنمكذجان
مفالكثيرلدلالبالغيّفكيرالتّراميمذمأّدتوالّعرمالشّالكعيممكناتجؿّإليياترامتبحيثمتكّمفة

ككذاالمقايساتلتمؾمخرجانالقديمةالقصيدةأنمكذجالبالغيّالكعيتمّثؿاألساسىذاكعمى،البالغيّيف
أكلّيانكافالّشعرمالّنصتشّكؿأفيتّضحاكممّىذا،ضكءكفي.الشعرالحؽمفيتشّكؿلماالمكازنات

تمؾمعرفةتـّالمعيار،كعميوأكالقاعدةإعدادعمى القصيدةمكّكناتاعميينيضتتيالّالّسياقات
البالغةضركبمفعميوتأّسستماإلىإضافةمكاضعات،مفاستتبعياكماطممّية،فكاتحمفالشعرّية

.كتعّددهتمّكنوتباشرالقصيدةحتارلغكمّتحّكؿمفذلؾفعاستتبكمات،ااستعاركتشبيومف
محالة،ذلؾأّفكمّماالشّؾفيوأّفالّتطكرالحضارمكالّتكنكلكجيكالتّاريخييصحبوتطّكرلغكمال

الّمغةتتأّثربمايحيطبيا،كخيردليؿعمىذلؾالّتطكرالّشعرمالمصاحبلمّتطكراتالحاصمةعمىمّر
العصكر.

خصكصّيةاشيدمساراذىكالحديثعفالّشعرالمعاصراّلذمهاألطركحةيعنينانحففيىذكما
محّمداألميف)،(عبدالقادررابحي)،(ناصرلكحيشي)مّثموكككبةمفالّشعراءالّشبابالجزائرّييفأمثاؿ:

ليعّبركاعفكتاباتشعرّيةتحاكؿأفتتجاكزنفسياباستمرارلترسـ...إلخ(نكرالّديفدركيش)،(سعيدم
بعضالالمعاصر،الجزائرمالّشعرمالمشيد مفاستقراء البّد خطابلذا ىذاّنصكصكاستبطافخفايا
 كىذاالّطرحيؤّدمبناإلىتساؤالتجّمةنختصرىافياآلتي:بيفالّسطكر.الّشعر

ماالمقصكدبالبناءالّمفظي؟كماىيأبرزآلياتوكعناصره؟كمانكعاأللفاظالمستعممةفيشعرناصر
باعتبارىاعمالفّنياكثركةيمتمكياالّشاعر؟كىؿكماالممّيزفيلغتولكحيشي؟كمفأّممصدراستقاىا؟

الّشعرية؟أفيكّفؽفيإيصاؿرسالتواستطاع
أفن ارتأينا فقد األطركحةقّدـىذلذا كفي(البناءالمفظيفيشعرناصرلكحيشي)ةالمكسكمه
الخكضإلىنادافعكافثـكمفكاالىتماـ،سةاالّدرمفحّقوينؿلـأىميتوعمىالمكضكعىذاأفّظّننا
الجزائرملقمةالّشعراألدبّيةالّمغكيةفيبإثراءاألبحاثكفيؿالّدراساتمفالنكعىذاأفّناالعتقادفييا

متناسيفالمشرقي،الشعركاىتماميـدارساتيـمحكركافالدارسيفأكالباحثيفأكثرالّدراساتحكلو،ألفّ
مفهشعرفيلما(لكحيشيناصر)فيبعضدكاكيفالبناءالمفظيدراسةارتأيناكليذاالجزائرم،ّشعرال
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ركحّية،كظالؿكجدانّية،كأصداءتعبيرّية،كأدكاتإيحائّية،طاقات خالؿمفعنياكشؼنأفارتأينا
.البناءالمفظيفيالشعر

الّشعريحمؿدالالتالكثيريفباعتبارعمىستعصيدراستوفيىذاالّطرحاّلذمتكّفؽنأفيفراجي
أكالكأخيرامنذعصكرخمت،االختالؼاّلذميقعفيوالّدارسكف،كىذاىكؼمعانييامفقارئآلخرتختم

 .طركحةةتستحّؽأفتككفمكضكعالألكليذابصمةممّيز
سعنحفك نماذجشعرّية لعّدة التحميمّية الّدراسة لتمّكنداءفيىذه اختيارنا األطمف ركحةمكضكع

لممكاضيعاّلتيتستأىؿالّدراسة،كلـيكفىذااالختيار،اختيارانابعامفعمؽرؤيتناافييالمرادالبحث
تدفعإليوقّمةاألترفا أّنوالمتاحةطركحاتعممّيا رأينا ضركرةدعتإليوحاجةالمكتبةلمّدراسة،كلكّننا
 ،كرغبةفيالّتنكيوبإبداعالّشاعر.قّدموأساتذةبمايخدـالّمغةىدراساتتبحثفيـإل

مّثؿ،باإلضافةلمّشعرالجزائرمالذمالبالغّيةاألطركحاتلبعضكىذااالختيارجاءبعدمطالعاتنا
المعّبرةعفكاقعمعي إليو،كقدرأيناشفيحدكدالالكممة المنطؽ،كىذهرغبةحثّتنا تناكلويرفضيا

كاجبا ىذ،بالّدراسة األطركحةفمفجية ه سنفإّنو إذ ميكلالفائدة بعيد تطكافا خكضفيسيطكؼبنا
المغة.  عمـك

عجبمفناالّشعراءككنّاالختالفاتالجسيمةبيفأساليبمنذسنكاتالّنظرفياكماأّنوكافيحدكن
إننااخماتمؾالفركؽبينيـفيتكظيؼالمفرداتكالّتعبيرعفقضّية ـّ الّشعرترنافيبعضاألبيات،ث

لمافيومفالعبرةكالعظة، ـّ كذلؾأسباباتتمّثؿهاألطركحةكلعّؿالختيارىذلكثرةمافيومفالمتشابوث
 معانيو، كسحر ألفاظو ككذا الّشعر بمغة كاالستمتاع الّتذكؽ كجدانيّاسبأهىذتكانفي ،ةمباشرةبا

جمميافي:باإلضافةإلىجممةمفاألسبابن
دافعكافثـّكمفكاالىتماـ،سةاالّدرمفايحقّنؿتلـإذاألطركحةهأىمّيةىذ - افييالخكضإلىنا

لقّمةالمعاصرالجزائرمالّشعرفيالّمغكيةبإثراءاألبحاثكفيؿطركحاتاألمفالّنكعىذاأفّمّناااعتقاد
متناسيفالمشرقّي،الّشعربكاىتماميـدراستيـمحكركافالّدارسيفأكالباحثيفأكثرألفّالّدراساتحكلو،
الّشعرالجزائرّم.
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صةقةكمتخصّمعمّأكاديميةأطركحةكجكدكعدـالمكضكع،لِجّدةراسةالدّىذهبأسبقيةالفكزمحاكلة -
فكانتتتناكؿجانبافنياكاحدا-الدكتكراهأكالماجستيرمستكييعمىكشاممة فيمايخّصالّشعراء-كا 

المعاصريفالّشباب.الجزائريّيف
ؤية،الرّةخصكصيّإلىظركالنّص،النّمستكلعمىالحداثةقناعيرتدمذمالّاعرالشّاحتجاجمالحقة -

صيدالرّىذاكيضاؼ،لمّشاعركالكجدانيّالفكرمّالمكقؼميَّزتالتيالشعرمصالنّفيجربةالتّكخصكبة
.عرمالشّّنصالتصنعكثيرةأسماءإلىاإلبداعيّ

ابكضعننرلفيماكفيمةمحصكرةبعّينةالتمثيؿاخترناكقدالشعرية،صكصالنّشفراتفؾّفيغبةالرّ -
الّشعريةالجزائريةالحالية،ألصكاتفرضتإبداعياؾفي اّلذمأّسسلميالدناصر(صكرة ػ لكحيشي(

اءاليمكفأفيتأّسسدكفشعرّيةجزائرّيةفيخصكصّياتياالّتعبيريةكالّمغكية،كالحديثعفىذهاألسم
قراءاتمتعددةقادرةعمىتحديدطبيعةىذهالشعريةبماتمتمكومفقيـلـتكفمييأةفيتجاربشعرّية

 كتمكـىيأسباباختياره.أطركحتناذلكـىكمكضكع.سابقة
كمضّياعنكافاألطركحةّصتىذاالّشعربعدتسجيمنااّلتيخعمىعددمفالّدراساتكقداّطمعنا

:رسالةماجيستيربذكركتفيمنيا،كناالعمؿفيي
،(لكحيشيناصر)ىكالمعاصريف،الّشعراءالجزائرّييفمفلشاعرشعرمديكافخالؿمفالتكازمأطركحة

 ،(الندلفجر)ىكديكاففي الّسنةةمقّدمأطركحة األدبي، كالّنقد البالغة في الماجستير شيادة لنيؿ
 2014/2015الجامعّية ، البحثتسعحيث الّتراكيبفيوصاحبة في الّتكازم أنماط استخراج إلى

كاإلضافّية... كاالستفيامّية، كاالسمّية، الّتراكيبالفعمّية، تنّكعتبيف كاّلتي الّشاعر ديكاف في الّشعرية
.دكرىافيبيافالمعنىاّلتيأّدتك

لتبحثفياأللفاظمفحيثالكضعكالّداللةعمىالمعانيكمايمّيزأطركحتناعفسابقتياأّنياجاءت
ـّ الّدراساتالتيتيت مفأىـّ المكضكعتكمففيككنيا المنطمؽفإفقيمةىذا الجزئّيةكمفىذا

مت الجانبالجمالّي لنّصمعّيففيذا غّيرلذلؾفيكيؤّثرعمىالجانبالّدالليبالجانبالجمالّي
بتغّيراتو.كاليدؼمفىذهالّدراسةىكبيافتكظيؼالّشاعرلأللفاظكالبناءالمفظيعمىالّتشكيالت
البالغّيةالبديعّيةفحسب،بؿأّفتحميؿاألنساؽالبالغّيةالّتيتدخؿفينطاؽعمـالبياف،يكشؼ
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 الّشاعر لدل متفّردة براعة كبالغتياعف العربية الّمغة قيمة تبييف ككذلؾ الجانب. ىذا في
كجمالّياتيا.
عممنا األطركحةفيىذأّما كه كاففيتمييد فصكؿفقد تقفكاتسبقيثالثة ك المقدمة الخاتمةىاىذه

 كتفصيمياكاآلتي:
 مقدمة.*
البناءالّمفظيتمييد:*
باعتبارىماعماداعمـالّنحك،تعريؼالبناءالّمفظيكتعريؼالبناءكاإلعرابكأنكاعكّؿمنيماتناكلنافيو

  :باهنكعنك .منيجيةلمفاتيحعتبةعفعبارةناهجعمكقد :األكؿالفصؿ
 المصادرالّمفظيةلشعرناصرلكحيشي:

البحث،فيرستتكرّالتيالمفاىيـبعضحكؿالّتساؤالتبعضعفلإلجابةفيوتعّرضنأفناحاكل
المصادراّلتييعتمدىاالّشاعر،كاّلتيتعتبرالمنطمؽالرئيسمكيا،فّفيالّدراسةكتدكر كذلؾبتحديدأىـّ

اّلذمتتالقىلغتوفيومعماكردالحداثيالجزائرمعرمالشّوخطابعمىيفمعّرجلوفيمختمؼكتاباتو،
كالحديثالّشريؼ الكريـ القرآف الّشاعر،في ثقافة لمقرآف،كاّلذميعكسلنا اهللكحفظو بديف كتمّسكو

ذلؾكّمومفخالؿكتاباتو،الكريـ بيا،ةباإلضافةإلىاألشعارالعربيّ.كقدلمسنا فشاعرناضميعجدا
راكبيراكمايعكسذلؾفصاحةلسانوكخمكّةكاألشعارالفصيحة،فنممستأثّكذلؾلمطالعاتولمكتبالعربيّ

ك شائبة، أم مف مدلعرؼألفتحوأبابعفالبحثىيالمفاتيحالمفاىيـىذهإلىاإلشارةألفاظو
.لوالجزائرماعرالشّتكظيؼ
 :الثانيالفصؿ  ةاألنساؽالبالغيّ :بالمكسـك

-عينات-فكاكيدّملالمحيطةالّنصكصشّكمتالتيالعتباتأىـّعندفيوناكقف ،(لكحيشيناصر)عند
الّطباؽكالمقابمة،التقديـكالتأخير،الحذؼ،،جناسفيذلؾ:التكظيؼالّشاعرلياكمدلتكفيقوككيفّية

اإليقاع،البياف،البديع،األسمكب...إلخالتعريؼكالتنكير،األلفاظكالمعاني
 العناصراإليقاعية:بهانكعنك :الثالثالفصؿ
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 بتحميؿ سنقـك الفصؿ ىذا المقرّفي الّدكاكيفالّنصكصالّشعرية في شعريةرة نماذج تقديـ كمحاكلة ،
 ليا، تكظيؼالّشاعر ككيفّية الّشعر كمكسيقى الخارجي اإليقاع تتضمف كجبنقمختمفة بعضكما د

معالتحميالتكاالستنتاجاتكتقديـكجياتالّنظر.األعماؿالّشعريةلمّشاعر
 خاتمة: *

مفعممّيةالّتحميؿكاالستقراءعمىمدارالّناتجالمفرزكىيعبارةعفاألطركحة،كىيمحّصمةإنجاز
 سكاءفيالجانبالّنظرمأكالّتطبيقي.البحث

 تمؾخطة صُاألطركحة اككنّ،افييعَنِكما تمؾالخّطة عممونخالؿ لما تحميمّيا كصفّيا منيجا ستخدـ
حيثالحديثة،الّدراساتالّمغكيةعمادىكفالكصؼثـأضحىتحميمّيافيالقضاياالّتركيبية،،الّشاعر
كتناكلو،ماظاىرةأكلمكضكعكصادقامفّصالتمثيالباعتبارىا،تحميميابغيةالّظكاىركصؼفييعتمد

أّنن.كاحدةبكتقةفيكتنصيرالعناصرفيياترتبطمتكاممةبنيةعمىأّنو ببعضمفالّنقدااستعناكما
إليياكتصحيحياأكاقتراحبديؿليا.فيوىّناتكىفكاتكجبااللتفاترلمّشعّراءراهكقنمالمكقكؼعمى

نبذةعفحياةالّشاعركنشأتوكأىـّمؤّلفاتو:الممحؽ:كخّصصناهل
كّؿذلؾفيناالجكانبالمتعّمقةبحياةالّشاعركماأحاطبيامفأسرةكتأثيربيئيكاجتماعي،كقدجمع

ممحؽ.
ال كالمراجع المصادر عف كانتمتنّكعةأّما كقد مجاالتالبحث، مع فكانتتتّفؽ البحث في معتمدة

تكّزعتبيفالقديـكالحديث،أىّميا:
المصادر:

.ناصرلكحيشيلجّددخالياؾ،رجاء،مدارالقكسيف،ديكاف-
المراجع:

- المعاصريف،مفلشاعرشعرمديكافخالؿمفكازمالتّأطركحة الجزائرّييف ناصر)ىكالّشعراء
لنيؿشيادةالماجستيرفيالبالغةكالّنقداألدبي،ةمقّدمأطركحة(،الندلفجر)ىكفيديكاف،(لكحيشي

إلىاستخراجأنماطالّتكازمفيالّتراكيبالّشعريةتياسعتصاحبحيث،2014/2015الّسنةالجامعّية
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كاالستفيامّية،كاإلضافّية...كاّلتيأّدتفيديكافالّشاعركاّلتيتنّكعتبيفالّتراكيبالفعمّية،كاالسمّية،
دكرىافيبيافالمعنىكتكظيفيا.

محّمد - محّمد كامؿ تحقيؽ: كالّشاعر، الكاتب أدب في الّسائر المثؿ الجزرم: األثير ابف
1.ج1998عكيضة،الطبعةاألكلى،دارالكتبالعممية،بيركت،

فيمحاسفالّشعركآد - العمدة محمدمحيالديفعبدابفرشيؽالقيركاني: تحقيؽ: ابوكنقده،
.1/177المغرب،)د.ت(.-الحميد،دارالّرشادالحديثة،الّدارالبيضاء

ـ.1992بالغةالخطابكعمـالّنص،صالحفضؿ،سمسمةعالـالمعرفة،الككيت،أغسطس،-
بعضالمعاجـلمّتعاريؼالّمغكية:

المحكـكالمحيطاألعظـ،تحقيؽ:عبدالحميدابفسيدهالمرسيأبكالحسفعميبفاسماعيؿ: -
.6ـ،ج2000ىنداكم،دارالكتبالعممّية،بيركت،

أبكالحسيفأحمدابففارسبفزكريا:مقاييسالّمغة،الطبعةاألكلى،دارإحياءالتراثالعربي، -
.2001لبناف،-بيركت

.1997ة،دارصادر،بيركت،أبكالفضؿجماؿالديفبفمنظكر:لسافالعرب،الطبعةالسادس -
.3ج
أبكالقاسـجاراهللمحمكدبفعمرالّزمخشرم:أساسالبالغة،تحقيؽ:عبدالرحيـمحمكد، -

.1982دارالمعرفة،بيركت،
كالمراجع.المصادرقائمةفيذكرىاسيأتياّلتيالمراجعمفكغيرىا

العرضالّسريع ىذا ىذنكبعد أطركحتناقكؿ: ه ما ككّؿ مفالمكلىتعالىأفنأمامكـ مقىحّظاتتمّناه
فكان فكافغيرذلؾفمففمفاهللالّتكفيؽةمكّفقتمقبكال،كا  أّننننا...كلسأنفسناكا  لـناجئازعـ بما

نّماحسب،ناكائؿأكحّتىمالـيستطعوأمثاليستطعواأل معتناكالجاّدا...كمتكائماىاناتناكلناالّظفأنّناكا 
ـّذلؾبنعمةمفاهللكفضؿ... ّنمات  معطياتالّتراثكالفكرالحديثكا 

الطالبة:عبمةزالقي
.2020جانفي10األحد



 
 

 :تمهيد
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 تمهيد:

 الّمفظي: البناء

البناء الّمفظي ىو قاعدة الّمغة العربية، فطالما كانت الّمغة بين يدي أىميا مطواعة ألغراض     
ومقاصد متنّوعة، يشّكميا كما يريد، ويوّظفيا كما يشاء، يختار من مفرداتيا أخّفيا وأيسرىا وأعذبيا، 

 سابق مثميا. ويصنع منيا نظما غريب المنوال، ليس لو في الّمغة

ن األز عمى المّ رتكا تختمف عن الفنون األخرى،ألّنيولعّل فنون األدب ت     ساس غة، فالمغة المكوِّ
نسانية، فيي لغة االنفعال رة لممعاني المختمجة في النفس اإلتو المصوّ شاعريّ  عر سرّ ذي يمنح الشّ الّ 

اعر فيو ماضي ذكرياتو، أو واقع حاضره، أو كيان وجوده فيضفي المضيئة لمعنى يستحضر الشّ 
نة غة المتكوّ عبير عنيا بالمّ يحاءات تختمف باختالف نفسيتو في التّ ظالال من اإلصداًء أو أعمييا 
وتنتظم  ،(لوانيا المتباينةأمة بل بالوزن والقافية، والصور المتشكّ المتمثّ )يقاع ا  لفاظ وتراكيب، و أمن 

ة ية حيَّة مشعّ عري بمغة فنّ الشّ اإلبداع د يختبيء وراءه جمال محدّ  ات في قالب بنائيّ نىذه المكوّ 
ورة المعنوية، غم، والصّ فظي مع موسيقى النّ عبير المّ ة من انتظام التّ ق فيو قيمة تعبيريّ اللة، تتحقّ بالدّ 

اس العميق، لنقمو حسقيقة، وصدق اإلعبير الدّ عواطف المتمقي بتقنيات التّ تثير اعر ألنَّ غاية الشّ 
 .ليوإ

مات القصيدة التي ىي مة بمقوّ يحائية متمثّ إمتكامل تتفجر فيو طاقات  عر بناء حيّ فمغة الشّ      
يقاعا وصورة، تؤلف بنائيا الفني ا  مجموعة عالقات شكمية ومضمونية مترابطة لغة وجرسا وداللة و "

لدينا، وفي نمط موسيقاىا الشعرية ذات مثمتيا الشعرية المتوفرة أالمتمثل، من خالل نماذجيا و 
، فمن ىذه المكونات  1"دىا بغرض واحدو تفرّ أغراضيا أد القافية الموحدة والوزن الواحد وفي تعدّ 

التعبيرية جميعيا يتكون البناء الفني المتكامل لمقصيدة، بيد أن ىذه العناصر، أو المكونات تبقى 
فية، وىي الثمرة المتمخضة عن اطالعو وتدريبو عمى خاضعة لطبيعة الشاعر ومنيا: روافده الثقا

                                                           
1
، نقد الشعر 5 ،مكانة القصيدة العربية بين نقاد والرواة العرب ،. ظ891 ،ضي )بحث(بناء القصيدة عند الشريف الرّ    

  .801 ،في المنظور النفسي
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صالتو في أنماذج شعرية لشعراء سابقين لو؛ ليثري لغتو بما استثمره من نتاجيم، وليكشف ذاتو و 
الموىبة الشعرية وحدىا ال تكفي،  بداعية التي يحاكي فييا تجاربو الحياتية؛ ألنّ اإلعرية عمالو الشّ أ

 .غنائيا بالروافد الثقافيةإيفتيا التعبيرية ما لم يصقميا بداء وظأفتبقى لغتو قاصرة عن 
اعر الحضري وسيولتيا ورشاقتيا، تباين جفاف لفاظ الشّ أة ثرىا في طبع الشاعر، فرقّ أولمبيئة     

لفظ شعر شاعر وقد يسيل لفظ شعر الشاعر،ويخشن اعر البدوي وخشونتيا وغريبيا، لفاظ الشّ أ
جربة الشعورية الطابع الذي يصوره الشاعر، ، وتبقى التّ 1وتركيب الُخمقخر تبعا الختالف الطبع آ

لى المتمقي، إوىو يسكب عواطفو ومشاعره جاىدا في نقل خواطره التي تتدافع في نفسو عبر لغتو 
 .فالثقافة والبيئة والتجربة الشعرية تؤثر في لغة أي شاعر

اين االنفعاالت فييا بحسب التجربة الشعرية، وليذا وبما أنَّ المغة الشعرية لغة انفعالية، فقد تتب    
سف، أمن حب وبغض، وحزن و  2انمازت لغة الشعر بالمرونة والحيوية والتجديد تبعا لنوع االنفعال

عجاب، وخوف وقمق، وقوة وشدة إلى غير ذلك، فتخرج بصورة ترانيم ممحنة، لتكتمل ا  وفرح و 
حكام مع داني بمغة موسيقية زاخرة بالنغم مترابطة األداء انفعال الشاعر الوجأبمقوماتيا الصوتية 

انفعاالتو، ومتسعة لخيالو، لتغدو لغتو لغة تصويرية تتشكل فييا وسائل الصورة بألوانيا المختمفة، 
يقاع، وصور بوصفيا ا  لفاظ وصياغة، و أجزاءىا من أوليذا كمو استوعبت لغة الشعر عناصرىا و 

 .بناًء متكاماًل 
 :األلفاظ  أّوال: 

دوات الشاعر التي يستعمميا، أحدى ا  ساس لبنية القصيدة، و إحدى الدعائم األاأللفاظ؛ ىي     
م قارئا ألى المتمقي سواء أكان المتمقي مستمعا إرا عن تجربتو الشعرية، ينقميا ا معبّ دبيّ أليخمق نصا 

إلى زه لمجنوح مما يحفّ لفاظو في نسيجو الشعري، أن يعنى بأاعر م ناقدا، وليذا كان عمى الشّ أ
سموب، وانتخاب األلفاظ التي يتحرى فييا الوضوح في تأدية المعنى المقصود، والدقة في رصانة األ

يحائية إلفاظ بطاقات بحسب فن القول المطروق ليزود األ التعبير المشحون بانفعاالتو المتباينة

                                                           
 عمي محمد البجاوي، -الفضل إبراىيم محمد أبو  -تح،الوساطة بين المتنبي وخصومو عمي بن عبد العزيز الجرجاني،  1
 .81 -81 ، صم 8911،عيسى البابي الحمبيمنشورات  ،8م

 .310ص م،8911، دار الفكر العربي، 3ط ،األسس الجمالية في النقد العربيعز الدين اسماعيل،  2
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مق الشاعر عمال فنيا متساوقا مع ة بالتأثير والحيوية، فيخضافية، فتصبح مشعّ إومداليل مجازية 
 ا.معجميّ مدلوال ضمن سياقاتيا تحمل في الوقت نفسو  لفاظ ىذه األ نّ أتجربتو اآلنية، عمى 

لفاظ التي تدور األ لفاظو ليصوغيا في تراكيب لغوية تبدأ من مرحمة انتقاءأاعر ينساب وراء والشّ    
لفاظ األ نّ أل وانساق، ومما ال شك فيو ن تتكامل في جمألى إفي مخيمتو ثم وصفيا في عبارات 

تثمر دالالتيا من الواقع، فيي تعبير عن واقع الحياة اكتسبت قيمتيا الداللية من تشخيص طبيعة 
يقاعي شكَّل سر جمال جوىر ىذا البناء إالواقع عمى نحو متميز في قالب شعري فني ذي بناء 

 .فكارهأعواطفو و حاسيس الشاعر ومشاعره و أن طبعت بطابع أالشعري بعد 
 :إلعراب والبناءاثانيا: 

إعراب، مصدر الفعل َأْعَرَب، ُيعِرُب، واإلعراب َعْن الُسُروِر: يعني الَجْيُر : تعريف اإلعراب 
أعرب الخطيب، أي:  :واإلْعاَلَن والّتعبير واإليضاح واإلفصاح عنو، فاإلعراب: اإلفصاح، يقال

من الّمحن، وأعرب فالٌن: أي: كان فصيًحا في الّمغة العربّية كان فصيًحا وبميًغا في كالمو، سميًما 
عراب كممات الجممة، أي: إيضاح وبيان وظيفتيا الّنْحوّية حسب وجودىا  ن لم يكن عربيًّا، وا  واِ 
وموقعيا في الجممة، واإلعراب: ىو ضبط أواخر الكممات العربّية من رفع ونصب وجّر وجزم، 

حو العربّي، فحاالت اإلعراب في الّمغة العربّية: الّرفع والنَّصب حسب ما ىو مبّين في قواعد النّ 
والجّر والجْزم، ومحّل اإلعراب في الّنحو والّصرف: ما تستحّقو الكممات الواقعة فيو من اإلعراب لو 
كانت ُمْعَربًة، واالسم الُمعَرب: ىو االسم الذي يتغّير آخُره من رفع ونصٍب وجّر وجزٍم بدخول 

عميو.، بينما إذا كان الّتغير في حركة الحرف األّول أو األوسط في االسم، فال يسّمى العوامل 
اخمة عمييا ، تغيير العالمة الموجودة في آخر الكممة ، الختالف العوامل الدّ فيو إذن   1إعراًبا.

اس نّ ابتيج ال. مس مشرقة بعد يوم مطيراس الشّ مس . شاىد النّ لفظا ، أو تقديرا نحو : أشرقت الشّ 
 . الشمس بشروق
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رت عالمة إعرابيا ، لتغيير موقع قد تغيّ  (مس الشّ  )كممة  ، نجد أنّ ابقةالثة السّ في األمثمة الثّ     
فقد جاءت " الشمس : في المثال األول فاعال . اخمة عميياالكممة ، وما رافق ذلك من العوامل الدّ 

وفي المثال . مفعوال بو منصوبا بالفتحة الظاىرةوجاءت في المثال الثاني . مرفوعا بالضمة الظاىرة
 . الثالث مضافا إليو مجرورا بالكسرة الظاىرة . وىذا ما يعرف باإلعراب

ىو ما ال يمنع من النطق بو مانع كما في األمثمة والشواىد القرآنية التي مثمنا  اإلعراب المفظي :ـ أ
 . بيا في أعمى الصفحة

نحو:  ثقال ، أو المناسبة يمنع من النطق بو مانع لمتعذر ، أو االست : ىو ماواإلعراب التقديري ب. 
ونحو :جاء . . الفتى فاعل مرفوع بضمة المقدرة عمى األلف منع من ظيورىا التعذرحضر الفتى

 ونحو : تأخر. . القاضي فاعل مرفوع بالضمة المقدرة عمى الياء منع من ظيورىا الثقلالقاضي
بالضمة المقدرة عمى ما قبل ياء المتكمم منو من ظيورىا اشتغال  غالمي . غالمي فاعل مرفوع

 . المحل بالحركة المناسبة لياء المتكمم
 :أنواع اإلعراب -2

 ،يشترك االسم والفعل في الرفع. اإلعراب أربعة أنواع : الرفع ، والنصب ، والجر ، والجزم
حيث ال فعل مجرور ، وال اسم  لجزم فيختص بو الفعل .اا والنصب ، ويختص االسم بالجر ، أمّ 

كما يختص اإلعراب باألسماء ، واألفعال . أما األحرف فمبنية دائما ، وال محل ليا من . مجزوم
 . اإلعراب

ىو ثبوت  :الَمْبنيُّ، وجمعو: َأبِنَية، والِبناء عند الّنحاة في الّمغة العربّية :اِلبناء : تعريف البناء -2
ِمْن َحَركاِت الِبناِء، "السُّكوِن أو الَحَرَكِة"، مع اختالف العوامل فييا آخر الكممة عمى َحَرَكٍة 

 [1ُكْن َمْوِقعيا في الُجْمَمِة،وموضعيا من اإلعراب، أي ثبوت الَكِمَمِة عمى حاَلًة واحدة، َميما يَ 
ي فالبناء: لزوم الكممة حالة واحدة، وعدم تغّير آخرىا بسبب ما يدخل عمييا أو بسبب موقعيا ف

الجممة. مثل: ىذا الطالُب مجتيٌد، وكافأُت ىذا الطالَب، أشرُت إلى ىذا الّطالِب، فـ اسم اإلشارة "ذا" 
من األسماء المبنّية، وىو في األمثمة الّسابقة مبنّي عمى الّسكون في محّل رفٍع أو نصٍب أو جّر، 
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في وجو من ابيتو الحرف فمم يتغّير آخره بتغّير موقعو في الجممة، ويرجع سبب بناء االسم لمش
 1األوجو.

ىو لزوم آلخر الكممة عالمة واحدة في جميع أحواليا ميما تغير موقعيا اإلعرابي ، أو إذن    
ُ  نحو قولو تعالى : . " مثال ما يمزم السكون : " كْم " ، و " لنْ . تغيرت العوامل الداخمة عمييا  َو

 ْٖ ُع١ُٛ َٚ ٖذ 
ٓ َجٕ َّٰ ِِ  (58.اٌذخبْ) ٥٨رََشُوْٛا 

ًُ "وقولو تعالى :  َٟ ُسُس بٓ أُٚرِ َِ  ًَ
ث  ِِ  َّٰٝ رَ َّٰٝ ُٔؤ  َٓ َحز  ِِ ِه لَبٌُْٛا ٌَٓ ُّٔؤ  ُ  ٱلل  ًُ  ٱلل  َع ُث ٠َج  ُُ َح١  ٍَ أَع 

َٓ َس١ُِص١ُت  ۥ  ِسَسبٌَزَُٗ  ْٛا َصَغبٌس ِعَٕذ  ٱٌ ِز٠ ُِ َش ِ أَج  َْ  ٱلل  ُىُشٚ  ّ ب َوبُْٔٛا ٠َ َّ  ثِ
َعَزاٞة َشِذ٠ُذُۢ َٚ

نحو قولو تعالى . " ولزوم الكسر نحو " ىؤالِء " ، و " ىذِه " ، و " أمسِ ( 457.")األٔعبَ ٤٥٧
ُٓؤََلٓءِ :  َٕب  ََّٰ٘ ُِ  ٛ ِٗ  ٱر َخُزٚاْ لَ ٓ ُدِٚٔ ِٓ  ۦٓ ِِ  ّ ِِ  ُُ ٍَ

ٓ  أَظ  َّ ٖٓۖٗ فَ ُِٓۢ ث١َِّ
طََّٰ  ٍ ُِٙ ثُِس َْ َع١ٍَ  رُٛ

ََل ٠َأ   ٛ  ٌ 
ٗۖ َءاٌَِٙخ 

 َّٰٜ زََش ِ َعٍَٝ  ٱف  ب  ٱلل  ْ  " وقولو تعالى :( 48)اٌىٙف.  ٤٨َوِزث  ِزِٖ  إِ أََٔ۠ب  ۦٓ ََّٰ٘ َٚ ِحَذح   ََّٰٚ خ    ِ ُ  أُ زُُى  ِ أُ

ُ  فَ  ِْ َسثُُّى جُُذٚ  (5>" )األٔج١بء. ٢٥ ٱع 

ب نحو قولو تعالى : . " ولزوم الفتح : " أيَن " ، و " أنَت " ، و " كيفَ  َّ َٕ ُُ  أ٠َ  ِسوىُّ رَُىُْٛٔٛا ٠ُذ 

دُ   ٛ َّ
 ٌ ِزِٖ  ٱ ُ  َحَسَٕٞخ ٠َمٌُُْٛٛا ََّٰ٘ ُٙ إِْ رُِصج  َٚ َش١ َذٖح   ُِّ ُ  فِٟ ثُُشٖٚج  ٛ  ُوٕزُ ٌَ ٓ  ِعِٕذ  ۦَٚ ِِ ِٗۖ إِْ  ٱلل  َٚ

ِزِٖ  ُ  َس١ِّئَٞخ ٠َمٌُُْٛٛا ََّٰ٘ ُٙ ٓ  ِعِٕذ  ۦرُِصج  ِِّ  ًّٞ ً  ُو ٓ  ِعِٕذَنَۚ لُ ِِ ِٗۖ ُٓؤََلِٓء  ٱلل  بِي ََّٰ٘ َّ َِ فَ  ٛ مَ  ٌ َْ  ٱ ََل ٠ََىبُدٚ

مَُٙٛ ب ٠َف   (;:)إٌسبء. ٨٧َْ َحِذ٠ث 

عراب الفعل المضارع الذي لم تتصل بو نون التوكيد ،  والبناء في الحروف ، واألفعال أصمي ، وا 
 . وال نون النسوة فيو عارض . وكذا اإلعراب في األسماء أصمي ، وبناء بعضيا عارض

 : بناء االسم لمشابهته لمحرف - أ
 : وأنواع الشبو ثالثةيبنى االسم إذا أشبو الحرف شبيا قويا ، 

، أو عمى " وىو أن يكون االسم عمى حرف ، كـ " تاء " الفاعل في " قمتُ  ـ الشبه الوضعي : 1
حرفين كـ " نا " الفاعمين . نحو : قمنا ، وذىبنا ، ألن األصل في االسم أن يكون عمى ثالثة 

في  ونلعطف وفائو ، والنوالمو ، وواو افالتاء في قمت شبيية بباء الجر . أحرف إلى سبعة أحرف
شبيية بقد وبل وعن ، من الحروف الثنائية . ليذا السبب بنيت الضمائر لشبييا  قمنا وذىبنا
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بالحرف في وضعو ، وما لم يشبو الحرف في وضعو حمل عمى المشابية ، وقيل أنيا أشبيت 
 . الحرف في جموده ، لعدم تصرفيا تثنية وجمعا

وىو أن يكون االسم متضمنا معنى من معاني الحروف ، سواء وضع لذلك  ـ الشبه المعنوي : 2
 . فما وضع لو حرف موجود كـ " متى " ، فإنيا تستعمل شرطا. المعنى أم ال

َْ نحو قولو تعالى :  ٠َمٌُُٛٛ َزا  َٚ ََّٰ٘ َّٰٝ زَ ذُ َِ ع  َٛ  ٌ َٓ  ٱ ِذل١ِ ُ  َصَّٰ فـ " متى " (;7)٠ٛٔس. ٧٧إِْ ُوٕزُ
 . شبيية في المعنى بيمزة االستفيام ةالسابق يةفي اآل

 : وىو أن يمزم االسم طريقة من طرائق الحروف وىي: ـ الشبه االستعمالي 3
ـ كأن ينوب عن الفعل وال يدخل عميو عامل فيؤثر فيو ، وبذلك يكون االسم عامال غير معمول أ

فإنيا نائبة عن : َبُعد  ومن ىذا النوع أسماء األفعال . نحو : ىييات ، وأوه ، وصو ،. فيو كالحرف
النائبتين عن أتمنى وأترجى ، وىذه تعمل وال يعمل  ، ولعلّ وأتوجع ، واسكت . فيي أشبيت ليت ،

 . فييا
ذا ، وحيث  ب ـ كأن يفتقر االسم افتقارا متأصال إلى جممة تذكر بعده لبيان معناه . مثل : إذ ، وا 

ابقة مالزمة اإلضافة إلى السّ  روففالظّ . من الظروف ، والذي ، والتي ، وغيرىا من الموصوالت
فإذا قمنا : انتييت من عمل الواجب إذ . فال يتم معنى " إذ " إال أن تكمل الجممة بقولنا : . الجمل

جممة صمة يتعين بيا المعنى  حضر المدرس . وكذلك الحال بالنسبة لمموصوالت ، فإنيا مفتقرة إلى
 . معناىا إلى غيرىا من الكالم إلفادة الربط المراد ، وذلك كافتقار الحروف في بيان

البناء أربع أنواع : الضم ، والفتح ، والكسر ، والسكون . وىذه األنواع األربعة  :أنواع البناء - ب
 . تكون في االسم ، والفعل ، والحرف . في حين ال يكون اإلعراب في الحرف

 : أو ما ينوب عنو ـ المبني عمى الضم ، 1
 الضم ستة من ظروف المكان ىي : قبُل ، وبعُد ، وأوُل ، ودوُن ، وحيُث ،أ ـ يبنى عمى 

 . وعوُض 
ب ـ ويبنى عمى الضم ثمانية من أسماء الجيات ىي : فوُق ، وتحُت ، و وعُل ، وأسفُل ، وقداُم ، 

 . ووراُء ، وخمُف ، وأمامُ 
 ." عد " الج ـ ويبنى عمى الضم : غيُر إذا لم تضف إلى ما بعدىا ، وكانت واقعة ب
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 . نحو : اشتريت كتابا ال غير
 . أو واقعة بعد ليس . نحو : قرأت فصال من الكتاب ليس غير

 . ومنيا " أيُّ " الموصولة إذا أضيفت ، وكان صدر صمتيا ضميرا محذوفا
 . نحو : ارفق عمى أيُّيم أضعف

، وما يمحقيما . نحو :  أما ما يبنى عمى نائب الضم ، فيو المنادى المثنى ، وجمع المذكر السالم
يا محمدان ، ويا محمدون . فاأللف نابت عن الضم في المثنى المنادى ، ونابت الواو عن الضم 

 . في جمع المذكر السالم المنادى
 : ، أو ما ينوب عنو ـ المبني عمى الفتح 2

 . أ ـ يبنى عمى الفتح : الفعل الماضي مجردا من الضمائر . نحو : ذىَب ، وجمَس 
 : الفعل المضارع المتصل بنون التوكيد الثقيمة ، أو الخفيفة . نحو ب ـ

واهلل ألتصدقنَّ من حر مالي . أتصدقن فعل مضارع مبني عمى الفتح التصالو بنون التوكيد الثقيمة 
 . ونحو : ىل تذىبَن إلى مكة ؟ 

شرة ، ألنيما ج ـ األعداد المركبة من أحد عشر إلى تسعة عشر . ما عدا اثني عشر ، واثنتي ع
 . ممحقان بالمثنى

د ـ المركب من الظروف الزمانية ، أو المكانية . نحو : يحضر يوَم يوَم ، ويأتي العمل صباَح 
 . مساَء ، ويسقط بيَن بيَن ، وىذا جاري بيَت بيتَ 

 .ىـ ـ المركب من األحوال . كقول العرب : تساقطوا أخوَل أخوَل . أي :متفرقين
 . لمضاف إلى جممة كالحين ، والوقت والساعةو ـ الزمن المبيم ا

 . نحو : حيَن حضر المعمم سكت التالميذ
 ز ـ المبيم المضاف إلى مبني ، سواء أكان المبيم زمانا ، كـ : بين ، ودون ،

 . أم كان غير زمان . كـ : مثل ، وغير
بة عن الفتحة ، إذا كان والمبني عمى نائب الفتح : ىو اسم ال النافية لمجنس . فيبنى عمى الياء نيا

 . مثنى ، أو ما يمحق بو . نحو : ال طالبين في الفصل
 . ونحو : ال اثنين حاضران
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 . أو جمعا مذكرا سالما وما يمحق بو . نحو : ال معممين في المدرسة
 . ونحو : ال بنين ميممون
مؤنثا سالما ، أو ما ، إذا كان جمعا لمجنس عمى الكسر نيابة عن الفتحةكما يبنى اسم ال النافية 

 . : ال فتياِت في المنزل. نحويمحق بو
 . ونحو : ال عرفات أىممت من التوسعة

 
 : ـ المبني عمى الكسر 3

 . أ ـ العمم المختوم " بويو " : كنفطويو ، وسيبويو ، وخمارويو
 . ب ـ اسم الفعل ، إذا كان عمى وزن " َفعاِل " ، كنزاِل ، وتراِك ، وحذارِ 

 . كان عمى وزن " َفعاِل " وىو عمم لمؤنث ، مثل : حذامِ ج ـ ما 
 . د ـ ما كان عمى وزن َفعاِل ، وىو سب لمؤنث . مثل : خباِث ، ولكاعِ 

 . ىـ ـ لفظ " أمِس " ، إذا استعمل ظرفا معينا خاليا من " أل " ، و اإلضافة
 : كونـ المبني عمى السّ  4

 . ، واألسماء ، والحروفاألفعالكون كثير، ويكون في المبني عمى السّ 
أ ـ من األفعال المبنية عمى السكون : الفعل األمر الصحيح اآلخر مثل : اكتْب ، اجمْس سافْر . 

 . والمضارع المتصل بنون النسوة نحو : اكتْبَن ، العْبَن ، اجمْسنَ 
 . ومنو : الطالبات يكتْبَن الواجب

 . ، وما ، وميما ، والذي ، والتي ، وىذا كون : منْ ب ـ من األسماء المبنية عمى السّ 
نْ ج ـ من الحروف المبنية عمى السّ  لى ، وعمى ، وأْن ، وا   . كون : ِمْن ، وعْن ، وا 

 : أقسام األسماء المبنية -
 : تنقسم األسماء المبنية إلى قسمين

 . ـ بناء الزم 2 . ـ بناء عارض 1
 . وىو بناء االسم بناء ال ينفك عنو في حال من األحوال أوال ـ البناء الالزم :
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من ىذا النوع : الضمائر ، وأسماء الشرط ، وأسماء اإلشارة ، واألسماء الموصولة ، وأسماء 
االستفيام ، وكنايات العدد ، وأسماء األفعال ، وأسماء األصوات ، وبعض الظروف ، والمركب 

أو كان مختوما بويو ، وما كان عمى وزن َفعاِل عمما ، المزجي الذي ثانيو معنى حرف العطف ، 
 . أو شتما ليا . وما سبق ذكره يكون مبنيا عمى ما سمع عميو

وىو ما بني من األسماء بناء عارضا ، في بعض األحوال ، وكان في ـ البناء العارض :  2
 : بعضيا معربا ، ويشمل ىذا النوع

  ، أو نكرة مقصودة ، وتبنى عمى ما ترفع بوويبنى عمى الضم، إذا كان عمما مفردا، أ ـ المنادى
، ويكون مبنيا عمى ما ينصب ال النافية لمجنس، إذا لم يكن مضافا، وال شبييا بالمضاف ب ـ اسم

 . بو
 " ، وغيرت، وبعض الظروف، ويمحق بيا لفظتا " حسبج ـ أسماء الجيات السّ 

 المبني والمعرب من األفعال
 : ـحيث البناء واإلعراب إلى نوعينن ينقسم الفعل م

  ل.وىي األص ـ األفعال المبنية ، 1
 . ـ األفعال المعربة ، وىي الفرع 2

 : أوال ـ األفعال المبنية
 : ـ الفعل الماضي 1

 . را ، إذا لم يتصل بو شيءأ ـ يبنى عمى فتح أخره ظاىرا ، أو مقدّ 
 . نحو : كتَب ، جمَس ، أكَل ، ذىبَ 

ب "ـ ومنو قولو تعالى :  252 َِ زٍََفَ َٚ ِٗ إَِل   ٱخ  َٓ ف١ِ ب َجبٓءَ  ٱٌ ِز٠ َِ ِذ  ُۢٓ ثَع  ِِ ُُ أُٚرُُٖٛ  ُٙ ذُ  ر  ََّٰ ج١َِّٕ  ٌ  ٱ

ۖٗ فَََٙذٜ   ُ َُٕٙ ب ث١َ  َُۢ١ ُ ثَغ  َٓ  ٱلل  ب  ٱٌ ِز٠ َّ ُْٕٛا ٌِ َِ زٍََفُٛاْ َءا َٓ  ٱخ  ِِ  ِٗ َحكِّ ف١ِ  ٌ ِٗ  ٱ ِٔ ُ َٚ  ۦ  ثِئِر  ٓ ٠ََشبُٓء  ٱلل  َِ ِذٞ   ٙ َ٠

 ٍُ زَم١ِ س  ُِّ ٖط  َّٰٝ ِصَشَّٰ ومثال الفتح المقدر : رمى ، ودعا ، وسعى .  (546")اٌجمشح. ٥٤٦إٌَِ
 . فاألفعال السابقة مبنية عمى الفتح المقدر عمى األلف منع من ظيورىا التعذر

. جمسْت عائشة في رسفاطمة الدّ  : كتبتْ مت بو تاء التأنيث الساكنة. نحوصويبنى عمى الفتح إذا اتّ 
 . الحديقة
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 . ، وذىباالفتح إذا اتصمت بو ألف االثنين. نحو: قاال، وباعا ويبنى عمى
 ،، وذىبتُ كون، إذا اتصمت بو تاء الفاعل. نحو: كتبُت، وجمستُ ب ـ يبنى الفعل الماضي عمى السّ 

بومنو قولو تعالى :  َِ  ِٗ رَِٕٟ ثِ ش  َِ بٓ أَ َِ ُ  إَِل   ُذ ٌَُٙ
 ٍ ِْ  ۦٓ لُ جُُذٚاْ ٱأَ َ  ع  ُوُٕذ  ٱلل  َٚ  َۚ ُ َسث ُى َٚ َسثِّٟ 

زَِٕٟ ُوَٕذ أََٔذ  ف ١  َٛ ب رَ  ّ ۖٗ فٍََ  ُ ِٙ ُذ ف١ِ  ِ ب ُد  ِ ا  ١ِٙذ  ُ  َش ِٙ ل١ِتَ َع١ٍَ  ًِّ  ٱٌش  َّٰٝ ُو أََٔذ َعٍَ َٚ  َۚ ُ ِٙ َع١ٍَ 

١ٌِٙذ  ٖء َش  ٟ  . أو " نا " الفاعمين . نحو : سافرنا ، ودرسنا ، ورجعنا (:44)اٌّبئذح.  ٤٤٨َش
 . أو نون النسوة . نحو : الطالبات كتبن الواجب . واألميات أرضعن أطفالين

 ج ـ يبنى الفعل الماضي عمى الضم ، إذا اتصمت بو واو الجماعة . نحو : كتبوا ، وباعوا . 
 : ـ فعل األمر 2

 أ ـ يبنى الفعل األمر عمى السكون ، إذا جرد آخره من كل شيء . نحو : اكتب ، وارسم ، والعب 
 . أو اتصمت بو نون النسوة . نحو : اكتْبن ، وارسْمن ، واطيْين

ب ـ يبنى عمى الفتح ، إذا اتصمت بو نون التوكيد الخفيفة ، أو الثقيمة . نحو : اعفَوْن ، واشكَرْن ، 
 . وشارَكنَّ في الرحمة ، وعالَجنَّ الجرحى

 . اخرجا ، واذىبا ، والعباج ـ يبنى عمى حذف النون إذا اتصل بآخره ألف االثنين . نحو : 
 . أو : واو الجماعة . نحو : اكتبوا ، والعبوا ، واذىبوا

 . أو : ياء المخاطبة . نحو : أخرجي ، واكتبي ، والعبي
 : ـ ومنو قول الشاعر 17

 1وعمي صباحا دار عبمة واسممي    ا دار عبمة بالجوار تكممي ــــــي               
  .حذف النون واسممي " فعال أمر أسندا إلى ياء المخاطبة ، لذلك بنيا عمىالشاىد قولو : " عمي ، 

. نحو : اخَش اهلل في عممك ، ادُع بالتي ىي ذف حرف العمة إذا كان معتل اآلخرد ـ يبنى عمى ح
 . أحسن ، ارِم الكرة عاليا

 : بناء الفعل المضارع ـ 3
 يبنى في حالتين : ـ

                                                           
العربي،  ، دار إحياء التراث8ه(، شرح المعمقات الّسبع، ط111أبو عبد اهلل)ت. حسين بن أحمد بن حسين الّزوزني،  1

 115م، ص1001
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 . بو نون النسوة . نحو : الطالبات يكتْبَن الدرسأ ـ يبنى عمى السكون إذا اتصمت 
ـ ِٟـ ومنو قولو تعالى :  266

ٓ ٱٌ َّٰ َٚ  َٓ ِِ  َٓ ِح١ضِ ٠َئِس  َّ
 ٌ ِْ  ٱ ُ  إِ ٓ َِّٔسبٓئُِى ِِ  ُ زُ رَج  ثَخُ  ٱس  ٓ  ثٍَََّٰ رُُٙ فَِعذ 

 َٚ ُٖٙش  ـ ِٟأَش 
ٓ ُذ  ٱٌ َّٰ ٌََّٰ ْٚ أُ َٚ  ََۚٓ ُ  ٠َِحض  بيِ ٌَ َّ َح  ٓ ٠َز ِك  ٱأل  َِ َٚ  

َۚ ٓ ٍَُٙ  ّ َٓ َح ٓ  أَْ ٠ََضع  َ أََجٍُُٙ َعً  ٱلل  ٠َج 

 ُ ِشِٖ  ۥٌٗ   ِ ٓ  أَ ا  ۦِِ ش   (7)اٌطاّلق. ٠٧ُس 

َٓ  وقولو تعالى : ٱٌ ِز٠ ُٖٙش  َٚ ثََعخَ أَش  ٓ  أَس  ِٙ َٓ ثِأَٔفُِس ب ٠َزََشث ص  ج  ََّٰٚ َْ أَص  ٠ََزُسٚ َٚ   ُ ُٕى ِِ  َْ  ٛ ف  َٛ ٠ُزَ

اۖٗ فَئَِرا ثٍََ  ش  َعش  ٓ  ثِ َٚ ِٙ ٟٓ أَٔفُِس َٓ فِ
 ٍ ب فََع َّ ُ  ف١ِ ُى ٓ  فاََل ُجَٕبَح َع١ٍَ  َٓ أََجٍَُٙ ُشِٚف  غ  ع  َّ

 ٌ ُ َٚ  ٱ ب  ٱلل  َّ ثِ

َْ َخج١ِٞش  ٍُٛ َّ  (567)اٌجمشح. ٥٦٧رَع 

ب ـ يبنى عمى الفتح إذا اتصمت بو نون التوكيد الخفيفة أو الثقيمة . نحو : ليفعَمْن أحدكم الخير . 
 . هلل . وتاهلل ألقوَلنَّ الصدقوىل ترجَوْن غير ا

َزا  لَبيَ ـ ومنو قولو تعالى :  267 زََه ََّٰ٘ َِ  ٱٌ ِزٞأََسَء٠   ٛ َ٠ َّٰٝ ِٓ إٌَِ رَ ش  ٓ  أَخ  ٟ  ٌَئِ َذ َعٍَ  ِ خِ َوش  َّ م١ََِّٰ
 ٌ  ٱ

٠ زَُٗ  ٓ  ُرسِّ زََِٕى  (95)اإلسشاء. ٩٥إَِل  ل١ٍَِال   ٓۥ أَلَح 

ْٛا ثِ وقولو تعالى :  ُّ َس
أَل  َٚ ۞ ِ  طَبَعٞخ  ٱلل 

ٗۖ
ْٛا ُّ ِس  لًُ َل  رُم 

ٗۖ ٓ ُشُج ُ  ١ٌََخ  رَُٙ ش  َِ ٓ  أَ ُ  ٌَئِ ِٙ ِٕ ََّّٰ َذ أ٠َ   ٙ َج

  ْ  إِ
ُشٚفَخٌَۚ ع   ِ َ َْ  ٱلل  ٍُٛ َّ ب رَع  َّ  ثِ

 (86)إٌٛس. ٨٦َخج١ُِشُۢ

 : أحكام الفعل المضارع المبني
إعرابو األصمي ، من ـ يبقى الفعل المضارع المبني عمى السكون ، أو الفتح محافظا عمى محل  1

 . رفع ، أو نصب ، أو جزم
 . نحو : المعممات لن ييممن التمميذات

 . ييممن : فعل مضارع مبني عمى السكون في محل نصب بمن
 . ونحو : الطالبات لم يكتبن الواجب

 . يكتبن : فعل مضارع مبني عمى السكون في محل جزم بمم
 . بنيكما يراعى المحل في تابع الفعل المضارع الم

 . مونحو : واهلل لن أجالسن الكاذب وال أكمّ 
 . م " معطوف عمى محل أجالسن ، وىو النصبــــــــــــــــفـالفعل " أكمّ 

ـ إذا وقعت نون التوكيد بعد ألف االثنين ، تثبت ألف االثنين ، وتحذف نون التثنية لتوالي  2
 . األمثال ، كما تكسر نون التوكيد . نحو : يفيمانِّ 
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ـ إذا فصل ـ بين نون التوكيد والفعل ـ فاصل ، كألف االثنين ، أو واو الجماعة ، أو ياء  3
 . المخاطبة ، لم يعد الفعل مبنيا، بل يكون معربا بثبوت النون في حالة الرفع

 . نحو : ىما يكتبانِّ ، وىم يكتُبنَّ ، وأنت تكتُِبنَّ 
" كتبنانِّ " . وحذفت نون الرفع ، وواو الجماعة ففي األفعال السابقة حذفت نون الرفع مع المثنى ، 

، ة عند إسناد الفعل لياء المخاطبةمع جمع المذكر السالم ، " يكُتُبنَّ " . ونون الرفع وياء المخاطب
 . " وتوكيده بالنون ، " تكُتِبنَّ 

. أما  ولكن في جميع األحوال السابقة يكون الفعل مرفوعا بثبوت النون المحذوفة لتوالي األمثال
 . النون المثبتة في آخر الفعل فيي نون التوكيد

 ـ إذا وقعت نون التوكيد بعد واو الجماعة ، أو ياء المخاطبة ، حذفت نون 4
 . : يفيُمنَّ الرفع، واو الجماعة، مع ضم ما قبميما . نحو

 . ، مع كسر ما قبل نون التوكيدكما تحذف نون الرفع، وياء المخاطبة
 . تفيِمنَّ : أنِت نحو

 . ، وحذف حرف العمةمأما إذا كان الفعل معتل اآلخر رجعت الواو وحرك بالضّ 
ضى " عند إسناده إلى واو الجماعة، وتوكيده بالنون، حذفت " ألف " . فالفعل " ير نحو: يرَضُونَّ 

 . ، ثم حذفت " نون " الرفع ، وحركت " واو " الجماعة بالضمالعمة
ل المعتل اآلخر إلى " ياء " المخاطبة ، نجد أن " ألف " العمة قمبت " وكذلك الحال مع إسناد الفع
تيان بـ " ياء " المخاطبة مكسورة وبعدىا لفتحة قبميا دليال عمييا ، ثم اإلياء " ، ثم حذفت مع بقاء ا

  . " نون " الرفع مفتوحة . نحو : أنت تْرَضِينَّ 
كراىية توالي  فصل بينيما باأللف الزائدة ،نون النسوة نون توكيد مشددة ، وجب ال ـ إذا تال 5

 . . نحو : يفيْمنانِّ األمثال
  ر.، يقال في فعل األمن التوكيدوما سبق بيانو في الفعل لمضارع من أحكام اتصالو بنو 

 :الفعل المضارعإعراب  -
كما بينا يعرب الفعل المضارع إذا لم يتصل بو نون النسوة ، أو نون التوكيد الخفيفة ، أو الثقيمة ، 

 . ذلك في بناء المضارع
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، وفي احتمالو ترتيب الحروف الساكنة والمتحركة وقد أعرب الفعل المضارع لشبيو باسم الفاعل في
 .: مشابيا لالسمعمى زمن الحال واالستقبال، لذلك سمي مضارعا، أي الداللة

 ـ رفع الفعل المضارع :
عمى آخره ، إذا لم يسبقو ناصب وال جازم .  يرفع الفعل المضارع الصحيح اآلخر بالضمة الظاىرة

 . نحو : يقول الصدق ، ونعمل الواجب
ويرفع المضارع المعتل اآلخر بالضمة المقدرة عمى األلف منع من ظيورىا التعذر . نحو : يسعى 

 . الرجل لطمب الرزق
 . ويرفع بالضمة المقدرة عمى الواو أو الياء منع من ظيورىا الثقل

 . يدعو ربو . الالعب يرمي الكرةنحو : المؤمن 
 
 

 ـ نصب الفعل المضارع :
ينصب الفعل المضارع الصحيح اآلخر بالفتحة الظاىرة عمى آخره إذا سبقو حرف من أحرف 

 . النصب . نحو : لن يتأخَر والدي عن الحضور
أن  : يجبنحو. ، أو الياءأيضا إذا كان معتل اآلخر بالواو وينصب بالفتحة الظاىرة عمى أخره

عذر، وينصب بالفتحة المقدرة، منع من ظيورىا التّ . ونحو : كافأتك كي تأتَي بسرعة.. تسمَو بنفسك
 . اهلل ، نحو : لن يخشى المؤمن إالّ إذا كان معتل اآلخر باأللف

 : نواصب الفعل المضارع
 . : أن ، لن ، كي ، إذناليةفعل المضارع بأحد الحروف التّ ينصب ال

وىو نظام  كان ىذا عرضا لإلعراب والبناء باعتبارىما عمادا عمم الّنحو، فاألّول يبين ويضيح   
والكممة في والثّاني يمزم الّشيء عمى جية الثّبوت والّدوام.  وصفّي لخواتم الكممات العربية الفصحى،

منيا ما يمحقو تغيير في العربية إّما معربة أو مبنّية سواء أكانت فعال أو اسما أو حرفا، بمعنى أّن 
 أواخره فتتغّير وظيفتو في الّسياق وما ال يمحقو تغيير فيمزم حالة واحدة.



ل: الفصل األو    
المصادر الل فظية لشعر  

 لوحيشي
 القرآن الكريم._ 

 كةالمصادر الط بيعية المتحر   -

 ت ناص األدبي:ال -

 توظيف المعجم الش عري -أ

 توظيف شخصي  ات أدبي ة -ب
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 ناصر لوحيشي: ر المصادر الّمفظية لشع

 أّوال: القرآن الكريم:

القرآن الكريم وىو الّنص المقّدس اّلذي يمجأ إليو أغمب األدباء، فيو يعتبر المصدر األّول لنيل     
المعرفة، ذلك أّن لغتو أسمى لغة عمى اإلطالق ، فيي تفيض بالّصيغ المتنّوعة والمعاني المبتكرة 

حقائق الّنفوس وخمجات القموب، فاالقتباس منو يزيد الّمغة بياء ورونقا وجماال، وُيكسب اّلتي تعكس 
 المعنى قّوة ووضوحا  وبالتّالي إنتاج أشكال فّنية تطرب ليا األسماع وتطمئّن ليا الّنفوس.

يظير لو بوضوح حرص الّشاعر عمى توظيف الّتراث الّديني  (ناصر لوحيشي)والقارئ لشعر     
ره، فالّنصوص القرآنية بطبيعتيا مختزلة والمعاني المستوحاة من القرآن كثيرة واإليحاءات في شع

ومظاىر الّتناص والّتضمين القرآني منيج عند الّشاعر، ولعّل الّسبب في ذلك يعود واألفكار متعّددة 
 إلى :

  .حفظو لمقرآن الكريم، فالّشاعر حامل ليذا الموروث الّديني -
القوّي، وجزمو بأّن االقتباس من القرآن الكريم أّوال والّتراث الّديني ثانيا لو بالغ إيمان الّشاعر  -

األىّمية في االنتقال بشعر الّشاعر من مصاف الّشعراء المغمورين إلى مدارج الّشعراء المتمّيزين 
 بشعرىم.

، فيو يخاطب ي يعانييافالّشاعر رجع إلى القرآن الكريم، ألّنو يرى فيو الحّل األمثل لممشاكل اّلت    
 عقمو وقمبو وأحاسيسو فيحّس بالّطمأنينة وينشرح صدره. 

الّتصوير الفّني في القرآن الكريم اّلذي  ولقد اّتجو العديد من الّشعراء المعاصرين إلى توظيف    
عنى ّنو األداة المفّضمة في أسموب القرآن فيو يّبر بالّصورة المحّسة عن المإيقول عنو سّيد قطب: " 

الّذىني والحالة الّنفسية، وعن الحادث المحسوس والمشيد المنظور وعن الّنموذج اإلنساني والّطبيعة 
البشرّية، ثّم يرتقي بالّصورة اّلتي يرسميا فيمنحيا الحياة الّشاخصة، أو الحركة المتجّددة فإذا المعنى 

ذا ذا الحالة الّنفسية لوحة أو مشيد، وا  ذا  الّذىني ىيئة أو حركة وا  الّنموذج اإلنسانّي شاخص حّي، وا 
الّطبيعة البشرّية مجّسمة مرئّية. فأّما الحوادث والمشاىد والقصص والمناظر، فيرّدىا شاخصة 
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ال تكاد قصائد شاعرنا تخمو من الّتناص القرآني، وتجد العديد من  ،ليذا 1حاضرة فييا الحياة."
ره، تضفي عمى نصوصو ثراء وتمنحو قدرة عمى متناصة مع القرآن متناثرة في مجموع شعالمواقع ال

يم ا أّن ىذا التّناص من شأنو أن يسالّتواصل مع القيم الكبرى في تراثنا الّديني والفكري واألدبي، كم
في تقوية نّصو وتصوير أفكاره وتجميتو مّما يزيده قيمة وفاعمّية في وجدان الّناس، وجماال ورونقا 

ليس لالبتذال، وىو حّق مشروع ومطمب محمود ودوره متمّيز والقرآن وبياء. فالتّناص عند الّشاعر 
 الكريم أسمى من أن يكون ماّدة لالبتذال واالستخفاف.

يجده تناّصا متنّوعا. فتارة يكون  (ناصر لوحيشي)والمتصّفح لمواقع التّناص القرآني في شعر    
في قولو ن ألوان ىذا التّناص القرآني م (لوحيشي)لفظّيا وتارة معنوّيا. ومن نماذج ما جاء في شعر 

 :(فجر الّندى)قصيدتو 

 يا فجر الّندى ومتىأّيــــان مرساك؟                       

 2نمقـــــــاك، نكشف سّر الّميل والّسمر                                               

ِِ   َ َٝس  " فشاعرنا يستحضر قولو تعالى: اَػتِ يََُّ٘ل َػ َسٰىَٖا  ٱىسَّ ش  ٍُ  َُ ]س٘سة  "ٕٗأََّٝا

، مجريا بذلك تداخال نّصيا جزئّيا بين الّنص الّشعري الحاضر والّنص القرآني [24اىـْاصػاث,
المستدعى فقد استعان باآلية الكريمة لمعاضدة الّنص الحاضر لغرض تقوية القدرة الّتصويرية، من 

 المستحضر.خالل امتصاص وتشّرب المعنى القرآني 

 ومن نماذج التّناص القرآني ما يتجّمى في ىذا الموضع الّشعري:

 تستسمم ريـــاحيم ىّزي نخيـــــمك                    

 3الغيث ىا قد بّشرت ريحي يّســـاقط                                           

                                                           
 .36، ص1991، ميلالّتصوير الفّني في القرآن الكريم، دار ال، سيد قطب  1
 .52، ص2016العربية المتحدة، اإلمارات  -شعر، دائرة الثقافة واإلعالم، الشارقة -جدد خالياك، ناصر لوحيشي  2
 .201صالمصدر نفسو،   3
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لممستوى الّسطحي من الّتداخل،  ىو تعبير قرآني استضافو شاعرنا ضمن بنيتو الّشعرية وفقاو    
باإلبقاء عمى اإلشارات الّمغوية الّدالة عمى الّنص القرآني، فيو يستدعي  الّنص القرآني الخاّص 

ٛ  "بقّصة ابنة عمران حيث قال:  ُٕضِّ عِ  َٗ
ِل بِِجز   ٞ يَتِ إِىَ ا  ٱىَّْخ  ِل ُسطَٗبا َجِّْٞٗ  ٞ قِظ  َػيَ  ٕ٘حَُسٰ

فنجد الّتداخل واضحا، وىو لمّنص الغائب،  امتصاصيّ  تضمينيّ  توظيف  ب. [42]س٘سة ٍشٌٝ,"
 صريح الغرض منو تغير الحال من حسن إلى األحسن، حّتى ُيزىر المستقبل ويتغّير حالو.أمر 

 نورد المقطع التّالي:( ناصر لوحيشي)واستمرارا لعرض الّتناص القرآني في شعر

  -ىــــــاىنا –ال ضّيق ـــــــــــــــالم                       

 فادخمــــــــي القمب آمنة...أنا آويتيا،                                 

ُخيَُٕ٘ا " المستضاف وىو قولو تعالى:  وقد تعامل الّشاعر مع الّنص القرآني    َِ  ٱد  ِْٞ ٍِ ٌٍ َءا
بَِسيَٰ

فالّشاعر ىنا يؤّكد عطفو  بطريقة الّتضمين واالمتصاص لمعانيو، .[24]س٘سة اىحجش, "ٙٗ
 وحّبو فقد جعل من قمبو مسكنا ومأوى ليا دون جزع وال خوف من أن يصيبيا مكروه أو ضرر.

 ل رؤياي من قبل،ــــــذاك تأوي                     

 ال تسجدي،                     

 ي تشتكي ما رأتـــالعيون اّلت                     

 ويقول في القصيدة نفسيا:                     

 أنت كّل البحــــار ستنفذ...                     

 1ال.. -قاصرة الّطرف -ال..لـــــن أقولك                      

َسفَغَ " قد تعامل الّشاعر مع الّنص القرآني المستضاف وىو قولو تعالى: ِٔ َػيَٚ  َٗ  ٝ َ٘ شِ أَبَ َؼش   ٱى 

ْٗا ىَُٔ  َخشُّ َِ  ۥَٗ َس قَذ  أَح  َٗ ۖا 
ُو قَذ  َجَؼيََٖا َسبِّٜ َحقّٗ ِ قَب  ٍِ  َٜ َٰٝ ُِٗٝو ُسء 

َزا حَأ  قَاَه َٰٝ أَبَِج َٰٕ َٗ ٗذۖا  ُسجَّ

                                                           
 .76، ص جّدد خالياك ،ناصر لوحيشي  1
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 َِ ٍِ َشَجِْٜ  ٜ  إِر  أَخ  ِِ بِ ج  َِ  ٱىسِّ ٍِّ َجا َء بُِنٌ  َٗ ِٗ بَذ  ِذ أَُ َّّضَ  ٱى  ِۢ بَؼ  ُِ  ؽَ ٍِ طَٰ  ٞ َِ  ٱىشَّ  ٞ بَ َٗ  ِْٜ  ٞ بَ

ُ إِخ   ا ََٝشا ُءۚٓ إَِّّٔ ََ َُّ َسبِّٜ ىَِطٞٞف ىِّ ٜ ۚٓ إِ حِ َ٘  ۥَ٘ ُٕ ٌُ َؼيِٞ ٌُ  ٱى  َحِنٞ  [011]س٘سة ٝ٘سف, "ٓٓٔ ٱى 
َِّ " وقولو تعالى:  ِٖ ُث  فِٞ ِصَشٰ فِ قَٰ ُّٞ  ٱىطَّش  ََل َجا  َٗ   ٌ يَُٖ َِّ إِّٞس قَب  ُٖ ث  َِ ٌ  َٝط  ]س٘سة " ٙ٘ىَ

فيو ىنا يريد إثبات حقيقة واحدة وىي  ،بطريقة الّتضمين واالمتصاص لمعانيو .[24اىـشحـَـِ,
قاصرة  ىأّنو  يمتمك رؤيا ثاقبة ولو زاوية نظر ال تخطئ أبدا فيو الحّق. وفي الثّاني ضّمنو معن

 الّطرف أّي أّنو ال يشّبييا فال يقبل عقد مقارنة بينيّن فمكّل منيما صفاتو الخاّصة بو.

 حيث يقول: ،آخر يستضيف فيو الّشاعر شيئا من القرآن الكريمونرى موضعا 

 ( الّسنابل بعد العجاف )بعضيم قال: تمك القصيدة أفضل ما في 

 .(بالمدار)أو  (بالفجر)بعضيم قال: أحسن ظنونك 

قَاهَ " قد تعامل الّشاعر مع الّنص القرآني المستضاف وىو قولو تعالى: يِلُ  َٗ ََ
َغ  ٱى  ٰٙ َسب  ٜ  أََس إِِّّ

َا  ٖجۖ َٰٝ أَُّٖٝ أَُخَش َٝابَِسٰ َٗ ٖش  ٍج ُخض  بُيَٰ ْۢ َغ ُس َسب  َٗ ٌغ ِػَجاٞف  َِّ َسب  ُميُُٖ ُٖ َٝأ  ا ََ ٖث ِس َلُ بَقََشٰ ََ
 ٱى 

 َُ بُُشٗ َٝا حَؼ  ء  ٌ  ىِيشُّ َٜ إُِ ُمْخُ َٰٝ خُِّٜ٘ فِٜ ُسء  فقد ضّمنو وامتّص .[24]س٘سة ٝ٘سف," ٖٗأَف 
يفتخر بيا ويقارنيا بالّسنبمة المميئة المنحنية ،  و د إثبات التمّيز والجودة لقصيدتوريمعانيو، فيو ىنا ي

 اّلتي تدّر بالخير الوفير.

 ويقول في موضع آخر:

 أحّن إلى..كنت أرفع، نرفع تمك األصابع                       

 نشوى،                        

 ،سبع سنابلفينا البراءة  فتنبت                       

 في كّل سنبمة،                        
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 1موعد وصباح                        

ثَوُ "قد تعامل الّشاعر مع الّنص القرآني المستضاف وىو قولو تعالى:  ٍَّ  َِ ٌ   ٱىَِّزٝ ىَُٖ َٰ٘  ٍ َُ أَ ُْٝفِقُ٘

ِ فِٜ َسبِِٞو  َٗ  ٱّللَّ اْئَتُ َحبَّٖتٖۗ  ٍِّ بُيَٖت  ْۢ َغ َسَْابَِو فِٜ ُموِّ ُس بَخَج  َسب  ّۢ ثَِو َحبٍَّت أَ ََ ُ َم ِ  ٱّللَّ ََ ِؼُف ىِ َُٝضٰ

 َٗ ُ ََٝشا ُءۚٓ  ٌٌ  ٱّللَّ ِسٌغ َػيِٞ بطريقة الّتضمين واالمتصاص  .[440]س٘سة اىبقشة, "َٰٕٔٙٗ
يأمل بغد إلى الماضي إاّل أّنو  رغم حنينوو  لمعانيو، فيو ىنا متفائل مسرور فرح  بالغد الجميل

 أفضل.

 ومن نماذج التّناص القرآني أيضا قولو:

 مالمحك اّلتي عانقتيا سّري،                      

 فيائي القمب محموال عمى صدقي،                      

 فأنت الّمؤلؤ المكنون،                      

 2واألنداء في حمقي،أنت المزن،                      

بعض الكممات القرآنية ) الّمؤلؤ المكنون( واّلتي وردت في القرآن الكريم  (ناصر لوحيشي)يستحضر 
في معرض الّتعظيم واالفتخار بيا وبيان صفاتيا اّلتي تتمّيز بيا من بياض ورطوبة وصفاء، ونجد 

وِ " ىذا في قولو تعالى: ثَٰ  ٍ ٘ ِ  َمأَ ىُ ُِ  ٱىيُّؤ  ُْ٘ ن  ََ
 .[44ت,ؼ]س٘سة اى٘اق "ٖٕ ٱى 

 ونموذج آخر في قولو:

 ألق سّرك،                   

 واصدع بما أمر القمب،                    

 1واضمم إليك الجناحين،                   

                                                           
 .113 – 16صجّدد خالياك، ، ناصر لوحيشي  1
 .72، صالمصدر نفسو  2
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َذع  " فشاعرنا يستحضر قولو تعالى:    ِِ  فَٲص  ِشض  َػ أَػ  َٗ ُش  ٍَ ا حُؤ  ََ َِ بِ ِشِمٞ ش  َُ  ٤ٗ ٱى 

مجريا بذلك تداخال نّصيا جزئّيا بين الّنص الّشعري الحاضر والّنص  [42اىحجش,]س٘سة "
،  فيو يأمر سّيد الّشعر وقد يقصد بو لسانو اّلذي ينطق بأعذب كالم أن يتّبع ما القرآني المستدعى

 أمره بو قمبو ويّتبعو، أّي يجير عاليا بمكنوناتو ويفصح عن مشاعره بشعره الّراقي الفصيح.

 ضع الحق نجد قولو:وفي مو 

 وجاءتو إحداىما في ذىول..                  

 نزلة في ضحى،                  

 لحظة في سحر                 

تعبير قرآني استضافو شاعرنا ضمن بنيتو الّشعرية وفقا لممستوى الّسطحي من الّتداخل، إّنو    
ىو يستدعي  الّنص القرآني الخاّص و باإلبقاء عمى اإلشارات الّمغوية الّدالة عمى الّنص القرآني، 

ُٔ "حيث قال: شعيب نبّي اهلل بقّصة ابنة  ِشٜ َػيَٚ  فََجا َءح   َ ا حَ ََ َذٰىُٖ َٞ إِح  خِح  َُّ أَبِٜ  ا ءٖ ٱس  قَاىَج  إِ

ا َجا َءُٓ  ََّ َج ىََْاۚٓ فَيَ  ٞ ا َسقَ ٍَ َش  ِضََٝل أَج  ُػَ٘ك ىَِٞج  ِٔ  ۥَٝذ   ٞ قَصَّ َػيَ قََصصَ َٗ ۖ  ٱى  قَاَه ََل حََخف 

 َِ ٍِ َث   ٘ ًِ ََّج  ٘ قَ َِ  ٱى  ٞ َِ يِ
 .[42]س٘سة اىقصص," ٕ٘ ٱىظَّٰ

اضحا، وىو تأكيد عمى القدوم و توظيف تضميني امتصاصي لمّنص الغائب، فنجد الّتداخل ما نراه 
 والمجيء لالستقصاء عن الحالة اّلتي آل إلييا الّشاعر وما يعانيو من أسى وحنين.

 وفي قصيدة أخرى نجد نموذجا لمتّناص القرآني في قول الّشاعر:

 إّن دمعي بمد                    

 صار دمعي بمد                    

 ذرني وما يسطرون.أّييا البحر                     

                                                                                                                                                                                     
 .126، ص السابق المصدر  1
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 وفي نفس القصيدة:                    

 وميما استقام األلم                    

 1أنت ذات العماد                    

ٌِ َٗ  ُ ۚٓ " قد تعامل الّشاعر مع الّنص القرآني وىو قولو تعالى: قَيَ َُ  ٱى  طُُشٗ ا َٝس  ٍَ ]س٘سة " َٔٗ

ًَ "، وقولو تعالى: [0اىـقـيـٌ, ادِ َراِث  إَِس ََ ِؼ
فقد ضّمنو وامتّص  [7]س٘سة اىفجش, "٧ ٱى 

يفصح عن رغبتو في البقاء وحيدا والتّأمل فيما ىو مسّطر، ولعّمو يقصد البقاء معانيو، فيو ىنا 
وفي الثّانية يكسب الممدوح  وحيدا مع ذكراه اّلتي تؤلمو، فمم يجد من يفيم وجعو ويحّس بما يعانيو.

 مكانة ثابتة ال يمكن حّتى لمّريح العاتية ىّزىا فمكانتيا ثابتة مستقيمة غير متزحزحة.

 ونموذج آخر في قولو: 

 غّم الّسائمينالّميل جّن وجّن                     

 اينتياـــــأفمت مالمحو اّلتي ع                    

 رواــــــــــــــــــــانظقمت                      

 2ا لست أىوى اآلفمينـــــــــــــأن                     

ا" قولو تعالى:في قد تعامل الّشاعر مع الّنص القرآني     ََّ ِٔ  فَيَ  ٞ َِّ َػيَ وُ َج  ٞ َمٗبۖا قَاَه  ٱىَّ  ٘ َسَءا َم

ا  أَفََو قَاَه ََل  أُِحبُّ  ََّ ٜۖ فَيَ َزا َسبِّ َٰٕ َِ بطريقة الّتضمين  [74]س٘سة اۡلّؼاً, "٧ٙ ٱۡل  فِيِٞ
أن يّبين لنا حسرتو وألمو عن ذكرى ال تفارقو وىذه الّذكرى واالمتصاص لمعانيو، فيو ىنا يريد 

اجتمعت كّميا من حنين وشوق ألّيام الّصبا والّطفولة والبراءة وبعض األشخاص واألماكن، فيو 
 يعمن عدم رضاه عن الحال اّلذي يعيشو.

                                                           
 .165 -164جّدد خالياك، ص ،ناصر لوحيشي  1
 .177،178، صجّدد خالياك  ،ناصر لوحيشي  2
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 موضع آخر يقول الّشاعر:وفي 

 األذن، القمب ا أعطيناكـــــــــإنّ                        

 يد، األبير...ــــــــــــــالع                        

 ا أعطيناك الكوثرـــــــــــــــــــــــإنّ                        

 1انــــــــــوممكت الّشري                       

َل  إَِّّا  " قولو تعالى:في قد تعامل الّشاعر مع الّنص القرآني     َْٰ  ٞ طَ ثَشَ أَػ   ٘ َن ]س٘سة  "ٔ ٱى 

بطريقة الّتضمين واالمتصاص لمعانيو، فيو ىنا يريد أن يقّر ويؤّكد بأّنو فعل ما عميو  [0اىـن٘ثش,
م الّشاعر بالغير فيذا تأكيد من الّشاعر عمى أكثر أنواع العطاء تقديما، فيذا دليل عمى اىتما
ّنما فعل كّل ما بيده لينال الّرضا واالستحسان.  وتقديره لو فيو لم يبخس أحدا حّقو وا 

تباعا لما ذكر سابقا ىذا موضع آخر يعمد فيو الّشاعر إلى توظيف العبارات القرآنية حيث في     وا 
 :(رؤى)قصيدة 

                      

 ا سدرة المبتدا موعديــــــــــــأنت ي                      

 ين تمتّف كّفي بالكّف،ــــــــــــــح                      

 2ت الكّف بالكفّ ــــــوالتفّ                       

إّن استحضار الجمل ) حيت تمتّف الكّف بالكّف، والتّفت الكّف بالكّف( ىو استحضار لقولو    
 تعالى: 

                                                           
 .188،189، صالمصدر نفسو  1

  .74، ص المصدر السايق  2
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خَفَّجِ َٗ  "  وىي داللة عمى الّتصريح والبوح [44]س٘سة اىـقـٞاٍـت," ٤ٕ ٲىسَّاقِ بِ  ٱىسَّاقُ  ٱى 
 وعقد العزم عمى تحقيق المبتغى.

 وجاء في موضع آخر قولو:

 نا من األسفار منصبةــــــلقد لقي                  

 1ي بحري أخاديداــــــــــوالّشوق يسمك ف                                    

ا"فاستحضار الجممة )لقد لقينا من األسفار منصبة( ىو استحضار لقولو تعالى:     ََّ َصا  فَيَ َٗ َجا

َزا ََّصٗبا  ِ َسفَِشَّا َٰٕ ٍِ . وىي [44]س٘سة اىنٖف, "ٕٙقَاَه ىِفَخَٰىُٔ َءاحَِْا َغَذا َءَّا ىَقَذ  ىَقَِْٞا 
 وّلت. تعب الّشاعر وعنائو من الّشوق والحنين إلى ذكرياتداللة عمى 

 :ثانيا:المصادر الّطبيعية المتحّركة

تزال مصدرا أساسّيا لمخيال، وأىّم العناصر الفاعمة في القصيدة بشكل عاّم  ماكانت الّطبيعة و     
فيي تمّثل خمفّية حّية باستمرار في وعي الّشاعر وال وعيو، يتفاعل معيا فتبدو كما لو أّن الّتوتر 

في ذات الّشاعر، وبعض الّشعراء يخمعون مشاعرىم عمى الّطبيعة اّلذي يبدو عمييا ىو نفسو ما 
 محاولين بذلك تجسيم مشاعرىم حيث يمتزج شعورىم بيا.

والّشاعر ييرب إلى الّطبيعة باعتبارىا المالذ المميء بالّتفاؤل والفرح والّسعادة، فيجد فييا ما    
تّالي تغدو الّطبيعة العالم المثالّي اّلذي يفتقده في واقعو المتأّزم المميء باليموم والمشاكل، وبال

 ينعكس لنا فيو رفض الّشاعر لما يعيشو من مأساة في واقعو.

وشاعرنا استفاض كثيرا في ىذا المجال، فيو كثير االستعمال لمقاموس الّمغوي المرتبط بالّطبيعة    
عمى سبيل المثال ال  فال تكاد تخمو قصيدة من األلفاظ الّدالة عمى رموز الّطبيعة ونذكر منيا

 الحصر: الفجر، الّضياء، الّشمس، األفق، البحر، النسيم.

                                                           
 .46ص ،2013الجزائر،  -قسنطينة فاصمة، الطبعة األولى، منشورات، شعر -مدار القوسين ،ناصر لوحيشي1
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 يقول الّشاعر:

 األخضرويظّل الّصوت                          

 المسموم الّميلوغر صدر ـــــــــــــــــي                         

 ومـــــــــالمحم الّميلورأس                          

 1األزىر الفجرع ذاك ـــوغدا يطم                         

فجاء ىنا استخدام كممتي: الّميل وىو اّلذي تجتمع فيو اليموم لتمقي بكاىميا عمى نفسّية الّشاعر،    
والفجر اّلذي ىو الوقت اّلذي تسطع فيو الّشمس لترسل أشّعتيا قوّية، فيي تحيمنا بشكل أو بآخر 

تي يزيل فييا ضوء الفجر ظالم الّميل، وىذا داللة عمى انجالء اليموم مع طموع إلى الّطبيعة الّ 
 الفجر.

 ومن استدعاءلت الّشاعر لرموز الّطبيعة ىو توظيفو لألفعال المستوحاة منيا، يقول:    

 يا دمع خّباب أضئ تمك الّسبيل،                           

 اّلتي عاينتيا، الّسحبوارحل مع                            

 واسق الورود البيض، واسق الّنخمة الّزىراء،                            

 ويقول:

 اصفرار المغيبمك الويل عند ـــــــف                           

 مستندا الّميلي ـــــــــــــــل                           

  ا أّييا القمب.ـــــــــــــي ولك الميل                           

 ويقول في موضع آخر:
                                                           

 .191جّدد خالياك، ص ،ناصر لوحيشي  1
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 و ظّمي الباكي،ـــــــراجفة فيحن الّشمستظّل                            

 1 ارييا...ــــــــــــــــــــــــــيس                            

ليا من أثر ووقع عمى فقصائده مميئة بيذه األفعال المستضافة من الّطبيعة، فقد وّظفيا لما    
المتمّقي فيو يتأّثر بيا ويستمتع بيا خاّصة ما تحممو من دالالت متنّوعة تبعد الممل والّسآمة عمى 

 .نفسّيتو

ونجد شاعرنا قد ربط في بعض المقاطع الّطبيعة بالواقع الّدموي اّلذي شيدتو بالده في فترة    
ا وسفك لمّدماء، فاستثمر دالالت بعض خمت، مّما عاناه وطنو من ظمم وقسوة وتشريد ألىمي

فنجده يوّظف ىذه الّرموز الّطبيعية لوصف أكثر  العناصر الّطبيعية لينقل لنا إحساسو ومشاعره، 
 فيقول:المشاىد الّدموية  وىي ) غصون األصيل، فاكية المساء، دموع الّندى، سوسنة، نجمة( 

 دموع الّندىدوا ـــــــــــــــفاحص                             

 ارـــــوع الّصغـــــــــــــمن دم                             

 ات الّسحرــــــــــومن صرخ                            

 ي غّيبتيا الفصولــــــواحصدوا من رؤاي اّلت                            

 الّذىول،،ا ــــــــــــــواحتواى                            

 انتشاء غصون األصيلوا من ــــــــــــــــــــــــاقطف                             

 اكية لممساء،ــــوف                             

 2وا اليوم، أو فاقطفوىا غدا...ـــــــــــــــــــــــــاقطف                             

 :(أرعاك يا وطني )ويقول في قصيدة 
                                                           

 .71-59-39ص، السابقالمصدر   1
 .22مدار القوسين، ص ،ناصر لوحيشي  2
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 في زمني -بيضاء –زكت              سوسنة ـاك ــــغدا ألقـــ                    

 1ــــيـــــــــــــــــــاديني وتدفعنـــــــــــــــتنـــــ              نجمتناـــاك ـــــــغدا ألقــ                    

كما نجده وّظف مشاىد الّطبيعة وعناصرىا من بحر وظالم وفجر والّرياض لتصوير مشاعره     
ونقل تجربتو الّشعورية اّلتي انطمقت من الخاّص لتستغرق العام، فما يعانيو الّشاعر من شوق 
وحنين لمماضي والبراءة والّطفولة ال يقتصر عميو فقط فنجد كّل شخص لو نفس المعاناة واأللم 

اعر، من خالل الجزء إلى الكّل، فتغدو القصيدة لوحة فّنية شعرّية تمتاح نبضيا الّشعوري من والمش
 :(حنانيك أّماه)تمك العناصر الّطبيعية الحّية الواسعة، فيقول في 

  اغتراب األصيلاتبتني عيونك عند ــــــــــرّبما ع                    

 الكوكب اليثربيا ـــــــــــــــــــآه أّيي                    

 غّنيتيا الّشمسي ـــــــــــــــــــــــــــــى                    

 ات الّثالثـــالّظمموتجرحني                     

 ىمسة الفجريك يا ـــــــــــــــــأغنّ                     

 عند ذاك المغيب نسمة يا                    

 2اّلتي لم تسع شفتي البحورحنانيك إّني ألوم                    

 :(الفرح الّداني)ويقول في 

 اّلتي أىديت ليمة الّشوق، جومـــــــالنّ                   

 اريوــــــــــعموّية، س                  

                                                           
 .16ص ،د.سمنشورات دار القمم، الجزائر، رجاء قصائد لألطفال "أناشيد"،  ،ناصر لوحيشي   1
 .70-66جّدد خالياك، ص ، ناصر لوحيشي  2
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 الّنيار،خيل اآلن يا سّيد الّشعر  امتطــــــــــف                   

 1ي أو فمي نغمة، ضّم أمواجك الجاريوـــــمن دم اقتطف                   

ومن خالل قراءتنا لقصائد الّشاعر نالحظ أّن بعض قصائده يّتكئ فييا عمى العناصر الّطبيعّية     
جّدد )في قصائد متنّوعة في ديوان  في مطالعيا، فكان ليا دور في بناء مقّدمة القصيدة حيث يقول

 :(خالياك

 ي قصور الحمم في خمديـــــــــــــــــقد رحت أبن  ا من طال موعدىا      ــــــــــومي يي شمسيا       

 خاّلبا ومــــــــي اليـــــــــــــــــا فيمســــــنديّ جرحا    فيوسعو      فجريعمى  ــــــــــــــــــــــيليم يطلّ       

 2ريحي ا قد بّشرتـــــــاقط الغيث ىــــــــــــــــــــيسّ        ـــــــــــــــاحيم ريتستسمم  يمكــــــــــــــنخ ىّزي      

لمسنا أّنو وّظف عناصر الّطبيعة ليجّسد لنا واقعو  (ناصر لوحيشي)فمن خالل قراءتنا لشعر    
كان الّشاعر حيث وينقمو إلينا، ولعّمنا الحظنا أّنو قد أخذ من القصيدة القديمة ىذا الّنسق البدائي 

يّتكئ عمى الّطبيعة ليستيّل أشعاره فيذا ىو الّشكل الّشائع آنذاك، وىذا ليس باألمر المعيب ألّننا 
ناه تشابيا شكمّيا فقط، فدالالت العناصر الّطبيعية كانت مختمفة، فقد استعمميا لشعره وجد بقراءتنا

كرموز متنّوعة فالّميل لميموم والّشمس لمخير واالزدىار والّنخمة لمجّدة واألّم، ففييا ما يثير 
األحاسيس والمشاعر من فرح أو حزن حسب ما يقتضيو الّسياق، وليس كما كان شائعا قديما وىي 

 الّطممية البكائية وفي ىذا دفع لممتمّقي ليتفاعل والقصيدة. الوقفة

والّشاعر وطنّي وىذا ما نممسو في كتاباتو، فيو يعشق وطنو ومتعّمق بو، ونجده في العديد من    
مق انعكس عمى شعره لو الخاّلب، ىذا الحنين والّتعاجمبالقصائد يعّبر عن حنينو لو وافتخاره 

الجميمة شخصا يحادثو ويحاوره، فأنطقيا من خالل الّتشخيص، فيي تضحك نو طفأضحت طبيعة و 
 وتحزن وتتأّلم تبعا لمحالة الّنفسية لمّشاعر، فنجده يقول:

                                                           
 .125،126ص، المصدر نفسو 1
 .161/197/201، ص السابق المصدر  2
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 اء اّلتي رفرفت ىا ىناــــــــــسقتك الّدم                         

 ا بمد الخمد،،ـــــــــــــــــــأنت ي                         

 1!! ا سوسنوــــــــــــي                          

من خالل ما سبق نستنتج أّن شاعرنا لم يكتف بالمعنى الّسطحي البسيط لعناصر الّطبيعة ،    
ّنما تعّداىا وأدمجيا إدماجا كمّيا وجعميا رموزا تعّبر عن تجربتو الّشعورية اّلتي مّر بيا، وقد تمّكن  وا 

 مشاعره الّدفينة ومكنوناتو، وىذا من خالل الجزء إلى الكّل.خالل التّناص أن ينقل لنا من 

 الّتناص األدبي:ثالثا: 

ة ، بحيث تكون منسجمة وموّظفة ودالّ أدبّي ماوىو تداخل نصوص شعرّية أو نثرية مع نّص    
يدّل عمى وجود نّص حاضر ّن مفيوم الّتناص إقدر اإلمكان عمى الفكرة اّلتي يطرحيا الّشاعر، إذ 

في مجال األدب أو الّنقد عمى عالقة بنصوص أخرى، وأّن ىذه الّنصوص قد مارست تأثيرا مباشرا 
 أو غير مباشر عمى الّنص.

 توظيف شخصّيات أدبّية: - أ
 وعندما يوّظف الّشاعر إحدى الّشخصيات األدبّية داخل بنية قصيدتو فيو يحاول الّتوفيق بينيا    

 (ريخياالخطاب التّ )اّلذي يريد الّتعبير عنو، وبين نوعين مختمفين من الخطاب:  وبين واقعو
 .(الخطاب الّشعري)و

في ىذا الموضع لمّشخصيات األدبّية إاّل في  كثيرا وبعد قراءتنا لشعر الّشاعر فمم نممس توظيفا    
 يقول:حيث  (تمويحة ووشاح)قصيدة 

 ي قطاةـــــــــــــــــإّن قمب                            

 ا سيار الحروف ــــــــــــــــي                            

                                                           
 .75مدار القوسين، ص،ناصر لوحيشي  1
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 1.الخميل فش عندخاحة األـــــحّي...خذني إلى ب                            

وقد سعى من خالل استدعائو ليا إلى  (الخميل)نالحظ أّن شاعرنا قد استدعى شخصّية عربّية    
بيان حقيقة الفصاحة والبالغة، فالخميل قامة في الّمغة الفصيحة ولو مكانة كبيرة وال شّك، وذلك لما 
وصمنا عنو من تجربتو األدبّية، ولعّل الّشاعر استحضر ىذه الّشخصية ليؤّكد لنا أّن لغتو وبالغتو 

و مازال يتطّمع إلى تحسين نفسو ولغتو لترقى إلى المستوى وفصاحتو ال مجال لمّنقاش فييا غير أنّ 
 جاريو فيو أديب.ياّلذي ال 

إمام الّنحو أخذ عن الخميل، ولزم سيبويو حّتى برع، وقد كان  كما أّنو استحضر ) األخفش( وىو   
 عالما بالكالم، واسع العمم، وىو صاحب كتب كثيرة في الّنحو والعروض ومعاني القرآن. وبما أنّ 
تمميذ الخميل فال شّك أّنو يتمّتع بفصاحة وبالغة، وقد استدعى الّشاعر ىذه الّشخصية ليبّين لنا 

 اّطالعو عمى كتب الّنحو والّمغة، وأّنو دائما يبحث عن دقائق األمور اّلتي تتعّمق بالّمغة العربّية.

 وفي موضع آخر يقول: 

 اـــالّرؤى فدن عرقوبف ار ـــــــوالغيث ش                              

 وريــالّروح، فاخضّرت لو ص سموأل                              

ذين مّ ، وال(*والّسموأل *عرقوب)في ىذا البيت قد ظير جمّيا استدعاء الّشخصّيتين األدبّيتين    
يتمّيزان بصفات مختمفة فاألّول في خمف الوعد والثّاني يضرب بو المثل في الوفاء، فالّشاعر 

من قبل المحبوبة أو ما استدعاىما كرمز لمّتعبير عن عدم االلتزام بالوعد، الوعد اّلذي تّم قطعو 
يص أمل يؤّكد شابو لمعيش في سعادة، غير أّن ىذا الّشيء شارف عمى، عدم الّتحقق لوال بروز بص

ن طال. يفيعمى أّنو لم ينس العيد اّلذي قطعو وس  بو حّتى وا 

 توظيف المعجم الّشعري: - ب

                                                           
 .16جّدد خالياك، ص ،ناصر لوحيشي  1
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ونجد شاعرنا كذلك قد لجأ إلى استدعاء أبيات الّشعر واألقوال المأثورة عمى مستوى الّتراكيب   
اّلتي وّظفيا نجد والمفردات واألسموب، ىذا الّتوظيف اّلذي كان لو دور داللّي، ومن بين الّنماذج 

 معجم القصيدة الجاىمّية؛ اّلذي يحمل لنا أبعاد الّتجربة الوجدانّية، فيقول:

 1وسف كي يمتّص ما ذرفواـــــــــــــــــقميص ي      رحت مرتقبا       ــابين كّر وفرّ ـــــــــمـــ       

 

 

        

 و الّسيل من عل  ــــــــــكجممـــــــود صخر حطّ              اــــــل مدبر معـــــــــــــــــــــــمقب مكّر مفرّ       

راث، فيذا امتصاص لممعنى اّلذي يحيل فاأللفاظ كّر وفّر تمتاح من عمق الماضي وعبق التّ     
ماض وحنينو عمى بسالة الّشاعر ورغبتو الّشديدة في محاولة إيجاد الحمول، وكذلك في صراعو بين 

 إليو وبين حاضر ومستقبل ليعيشو وفق زمانو وما ُقّدر لو.

                                                           
  .204خالياك، صناصر لوحيشي: جّدد   1
  قّصة خمف الوعد : يحكى أّنو كان ىناك رجل ييودّي من يثرب يضرب بو المثل في الكذب، وخمف الوعد، وفي مّرة

أتاه أخوه في طمب لو، فقال لو عرقوب، وقد كان لديو نخمة يزرعيا: حينما تثمر الّنخمة سأعطيك طمعيا، فمّما أثمرت الّنخمة 
يطمب ما وعده بو عرقوب، فما كان من عرقوب الكّذاب إاّل أن قال لو دعيا حّتى تصير بمحا، فمّما عاد أخوه إليو مّرة ثانية 

أبمحت قال لو دعيا حّتى تصير رطبا، ولّما أرطبت قال لو دعيا حّتى تصير تمرا، ولّما أتمرت صعد إلييا عرقوب وجمع 
ينظر،  وب مضربا لممثل بوعده أخاه وأخمف أكثر من مّرة.تمرىا، ولّما عاد األخ لم يجد في الّنخمة شيئا، وىكذا صار عرق

http://sabq.jdpMKn.org 
  قّصة وفاء الّسموأل: وتنسب إليو مع امرئ القيس اّلذي عجز عن األخذ بثأر أبيو بعد تفّرق العرب عنو، وكان قد عزم

بو، فذىب أّوال إلى )الّسموأل( وأّمنو أدراعا ثمينة ال مثيل ليا كما ترك عنده أىمو.  عمى الّذىاب إلى قيصر الّروم ليستنجد
وسار بعد ذلك امرؤ القيس إلى قيصر الّروم. وبعدىا تّمت محاصرة حصن الّسموأل من قبل أحد األمراء الّراغبين في 

ذبحوا ابنو بقي محافظا عمى وعده. ينظر،  االستيالء عمى أدرع امرئ القيس إاّل أّن الّسموأل أبى تسميميم رغم أّنيم
http://rs.ksu.educ.sa  

ص مع 
تنا

س
رؤ القي

ام  

http://sabq.jdpmkn.org/
http://sabq.jdpmkn.org/
http://rs.ksu.educ.sa/
http://rs.ksu.educ.sa/
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 وفي موضع آخر نجد قولو:

اقتبسو كّميا، فيذا وىذا البيت لمّشاعر نور الّدين درويش ونجد أّن الّشاعر قد  (من أّي نافذة أطلّ )
الحياتية والّشعورية فال ريب الّشاعر بما أّنو معاصر لشاعرنا الشّك في أّنيما قد عاشا نفس الّتجربة 

 إذا ما اقتبس من عنده بعض األفكار فميما نفس اإليديولوجية.

 ي قولي فيخطئ صاحبيــــــأرامز ف"             :وفي قولو

 فأستخذي ويغمرني الحزن"رادي ــــــم                                         

 شحاتة.وىذا اقتباس كّمي لمّشاعر الّسعودي حمزة 

 المقالح.عبد العزيز وىذا اقتباس لمّشاعر اليمني  (إّن دمعي بمد)

ومن خالل ما سبق نجد أّن شاعرنا قد تعامل بوعي مع توظيف المعجم الّشعري والّشخصيات    
يحائّية، وليا الّدور الفّعال في التّأثير عمى المتمّقي، وىذا  األدبية، ذلك لما فييا من وسائل تعبيرّية وا 

ّل عمى فيم الّشاعر العميق لمدلوالت الّتراث والّشعر المعاصر واّطالعو عمييما، وقدرتو في يد
 .تو وأفكاره بطريقة مّتسقة منسجمةتوظيفيما عن طريق وضعيا في سياق يتماشى ورؤي



:انيـــــــــــــــــــــــــــــــالث    الفصل  
 :ةالبالغي   اقـــــــــــــــــاألنس

 الت جنيس. -
 الط باق والمقـابلة. -
 الت رديد. -
: االستعارة  المجاز وأنواعه/الت شبيه/الكناية  الص ور البيانية:    -

  .المكنية/ االستعارة الت صريحية
الت عجب/   األمر/االستفهام/   /الن داءئي:  اإلنشا األسلوب -

 الت مني.
 الحذف،  -
 أخير، الت قديم والتـ   -
 الت عريف والت نكير،  -
 .وكيدالت   -
 الش عرية.  ةالض رور  -
 األلفـاظ والمعاني. -



 
 المبحث األّول:

 األنســــــــــــــاق البديعيّة
 

 الّتجنيس. -
 اّلطباق. -

 المقـابلة. -
  الترديد -
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ؿ في العممية اإلبداعية، نظران لككف المغة أداة األلفاظ المقاـ األكٌ  تحتؿٌ إذ  ،عر مف األلفاظيبنى الشٌ 
ما يجب أف  االشاعر في تشكيؿ بنائو الفني، ككسيمتو لنقؿ شعكره كتجربتو إلى اآلخريف، كىذ

 تشير إلى أفكار كمعافو  ؛ فاأللفاظ ليست مجرد رمكز1تصكره األلفاظ كطريقة تأليفيا بأدؽ تصكير
حسب، بؿ ىي نسيج متشعب مف صكر كمشاعر أنتجتيا التجربة اإلنسانية، كبيٌثٍت في ك دة محدٌ 

المفظة فزادت معناىا خصبان كحياة، كأكؿ طابعو ييميِّز الشاعر مف سائر الناس قدرتو عمى أف 
ذلؾ أف لأللفاظ  ر الناس،يستخرج مف المفظة الميعيَّنة عددنا مف المعاني يعجز عف استخراجو سائ

في الشاعر؛ فيي تتفجر في نفسو كأنيا القنبمة المشحكنة، فتيخًرج كؿ ما تحتكيو في  اعجيب اتأثير 
جكفيا مف صكر كمىشاعر كتجارب؛ فكؿ لفظة عند الشاعر ميستًقمة بكجكدىا ميتميِّزة بشخصيتيا، 

 .2تختمؼ عف كؿ لفظة أخرل في خصائصيا كسماتيا
ظ ال تنتجي تأثيران بمعزؿ عف السياؽ الذم ترد فيو، فكؿ كممة تستمد تأثيرىا مف السياؽ كاأللفا      

 ؛ السيما في سياقاتيا كأنساقيا البالغية.3الذم كجدت فيو
، مف خالؿ (ناصر لكحيشي)لى دراسة البناء المفظي في شعر إسعى نعمى ىذا األساس،       

استخدميا في بناء كتككيف األنساؽ البالغية في شعره، ابتداء مف تحميؿ األلفاظ كالبنى المفظية التي 
الصكر كالتشكيالت البديعية التي بثيا في قصائده؛ إذ ييعرؼ البديع بأنو "عمـ يعرؼ بو كجكه 

؛ كيختص عمـ البديع بالمفظ 4تحسيف الكالـ، بعد رعاية تطبيقو عمى مقتضى الحاؿ ككضكح الداللة"
صار خاصان بالمعنى، كذلؾ عمى غرار القكؿ الشائع بأف البديع مجرد  في مقابؿ االختراع الذم

                                                     

يحاءاتيا األلفاظ دقة، خضير اليادم عبدينظر، . 1  مجمع مجمة-أنمكذجان  فراؽ كافكر مدح في قصيدتيو المتنبي شعر في كا 
 .465ص. 512-465ص ص. 2007 سبتمبر ،(3) العدد ،(82) مج-بدمشؽ العربية المغة

. 2017 المتحدة، المممكة -كندسكر ىنداكم، مؤسسة محمكد، نجيب زكي -تر األدب، فنكف، تشارلتف. ب. قينظر، . 2
 .14-13ص
. 2005 القاىرة، لمثقافة، األعمى المجمس ،1ط -بدكم مصطفى محمد -تر ،األدبي النقد مبادئ ،ريشتاردز. أ. أينظر، . 3

 .187ص
 إبراىيـ -تح -المعاني البياف كالتبييف-اإليضاح في عمـك البالغة ،الديف جالؿ الرحمف عبد بف محمد القزكيني . الخطيب4

 .255ص. 2003-بيركت -العممية الكتب دار -1ط -الديف شمس
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ـ ؛ كمف ثـ، فاأللفاظ ىي المقكٌ 1ة يزداد بيا الكالـ حسنان كبياء أك أمر كراء المعنىحمى لفظيٌ 
 عر.األساسي إلبراز بالغة البديع في الشٌ 

دىا يعية التي استخدميا كتعدٌ بكثافة األساليب البد (ناصر لكحيشي)ز األعماؿ الشعرية لػ تتميٌ      
يياـ الٌتضاد، الترديد، كالمجاز، كالتي كظٌ  ؼ كتنكعيا في قصائده، كالجناس كالطباؽ كالمقابمة كا 

دان في كساب قصائده طابعان بديعيان متفرٌ إيمت في سأى، اعر األلفاظ بصكر كطرؽ شتٌ فييا الشٌ 
ؾ األلفاظ، كقدرتو عمى تكظيؼ طاقاتيا اختيار األلفاظ التي تعبِّر عف إحساسو العميؽ بجماؿ تم

الذم تؤلفو  اإليحائية، كتجسيد المعاني التي تعبر عف مشاعره، كتشكِّؿ في مجمميا المعنى العاـٌ 
 قصيدة مف قصائده. كؿٌ 

 الجناس )التجنيس(: -1

ة، باعتباره أحد أىـ كأبرز ائعة في عمـ البالغة العربيٌ الجناس مف األساليب الشٌ  يعدٌ       
المحٌسنات الٌمفظية التي تندرج في إطار عمـ البديع ثالث عمـك البالغة العربية )البياف، المعاني، 

غة: "الجناس كالمجانسة كالٌتجنيس ة؛ ففي المٌ البديع(؛ كالجناس يأتي في مقٌدمة الٌظكاىر البديعيٌ 
كالٌتجانس  ،كالٌتجنيس مصدر جنس ،كالٌتجانس كٌميا ألفاظ مشتٌقة مف الجنس كىك مصدر جانس

مصدر تجانس، كالجنس في الٌمغة الٌضرب كىك أعـٌ مف الٌنكع نقكؿ: ىذا الٌنكع مف ضرب ىذا أٌم 
"كالجمع  ق(458)ت:  مف جنسو، فالجنس مف كٌؿ شيء ما ترجع األنكاع إليو، قاؿ ابف سيده

ير ق(: "الجنس: لكٌؿ شيء مف الٌناس كالطٌ 175؛ قاؿ الخميؿ بف أحمد )ت: 2أجناس كجنكس"

                                                     

 العراقية، الجامعة -اآلداب مداد مجمة كتبعيتو، المعنى أصالة بيف البديع ،مزىر طو الناصر كعبد حمادم نعيـ مثنى. 1
 .65ص. 100-57ص ص. 2016 ،(12) العدد ،(1) المجمد

 بكر أبك الديف ؛ تقي3/215 ؛)ماٌدة جنس( .1997 بيركت،دار صادر، ، 6طلساف العرب،  ،بف منظكر جماؿ الديف. 2
. 1987دار كمكتبة اليالؿ، بيركت، لبناف، ، 1طخزانة األدب كغاية األرب، شر: عصاـ شعيتك،  ،الحمكم حجة ابف
 العممية، الكتب دار األكلى، الطبعة عمي، حسيف سمير -تح البديع، عمـ في الجناس جناف ،الصفدم الديف ؛ صالح57ص
 .27-26ص. 1987 لبناف، -يركتب
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)ت:  )الٌسكاكي(، كقد أخذ بتعريؼ ق(739) ت: ؛ ككذا الخطيب القزكيني1كالعركض كالٌنحك"
 .2، فقاؿ: "الجناس بيف الٌمفظيف ىك تشابييما في الٌمفظ"ق( 626

الجناس ذك طبيعة تكرارية منشؤىا معاكدة األلفاظ مع  غكم، أفٌ ف مف المعنى المٌ يتبيٌ       
جكىر الجناس عمى االشتراؾ المفظي، فالتجنيس إذف ضرب مف  االختالؼ في المعنى؛ إذ يقـك

، كىذا ما جعؿ الجناس مف أىـ األساليب  ضركب التكرار الذم يفيد في تقكية نغمية جرس األلفاظ
 التي تدخؿ في نطاؽ عمـ البديع.

ا في االصطالح، فقد اختمفت صيغ البالغٌييف في تعريؼ الجناس كتعددت؛ فالجناس أمٌ       
)ت:  (عبد الٌمو بف المعتز)بصكرة عامة، فف مف فنكف البديع الٌمفظية، كاف أكؿ مف فطف إليو 

كمثَّؿ لمحسف  -ق(، الذم عٌده في كتابو ثاني أبكاب البديع الخمسة الكبرل عنده، كعرفو399
 بقكلو: "الٌتجنيس أف تجيء الكممة تجانس أخرل في بيت شعر ككالـ -أمثمة شٌتىكالمعيب منو ب

 .3كمجانستيا ليا أف تشبييا في تأليؼ حركفيا"

ٌمفظتيف إاٌل إذا كاف كقع ق(: "الٌتجنيس فإٌنؾ ال تستحسف تجانس ال471)ت:  (الجرجاني)قاؿ       
بينيما مرمى بعيدا، أتراؾ استضعفت ىما مف العقؿ مكقعا حميدا كلـ يكف مرمى الجامع امعني

تجنيس أ]م تٌماـ في قكلو:  مف الكامؿ ذىبت بمذىبو الٌسماحة فالٌتكتفيو الٌظنكف: أىمىٍذىىبه أـ ميٍذًىب 
أف يككف الٌمفظ كاحدان كما نعرؼ ؛ كىك 4"كاستحسنت تجنيس القائؿ: حٌتى نجا مف خكفو كما نجا...

 .كالمعنى مختمفا

                                                     

 عبد أحمد: عميو كعمؽ ضبطو مطرجي، عرفاف: تح ،(البديع في البديع) البديع كتاب ،(ق296: ت) المعتز بف اهلل عبد. 1
 .36ص. 2012 -ق1433 بيركت، الثقافية، الكتب مؤسسة ،1ط منعـ، الفتاح

. 1999 ،القاىرة كالٌنشر، لمٌطباعة الجامعٌية المعرفة دار البديع، عمـ: العربية البالغة في، المراغي حسف أحمد . محمكد2
 .109ص
 .36ص سابؽ،ال المرجع .3
 الكتب ، دار1طىنداكم،  الحميد عبد -تحأسرار البالغة في عمـ البياف،  ،عبد القاىر بف عبد الرحمف الجرجاني. 4

 .16ص. 2001العممية، بيركت، 
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"أف تتشابو الٌمفظتاف في الٌشكؿ الخارجي كتختمؼ في  :مف عرَّؼ الجناسكمف المحدثيف       
ٌنما يأتي األديب بيما ىكذا ليثير الٌسامع مٌرتيف: أٌكليما حيف يكىمو لمكىمة األكلى بأٌف  المعنى كا 

ما المعنى فييما كاحد كالثٌانية حيف تتنبو قدرات الٌسمع كمعرفة المعنى المراد مف الكممة الثٌانية، عند
 .1يدرؾ أٌف المقصكد بيا معنى آخر"

الجناس إذف، ىك اٌتحاد لممفردتيف كتشابييما شكالن )الصكرة(، كتمٌفظا مع اختالؼ المعنى       
عمماء البالغة العربية القدماء كالمحدثيف لـ يختمفكا أك يخرجكا عف  ـ، أفٌ ا تقدٌ ف ممٌ فييما؛ إذ يتبيٌ 

طمؽ عميو أف سماه منيـ "جناسان"، كمف ظر عمٌ النٌ  س، بغٌض جكىر ما اتفقت عميو تعريفاتيـ لمجنا
؛ فالجناس كفؽ ذلؾ كمو 2ف مف أصؿ لغكم كاحد، كيحمالف الداللة ذاتياا"تجنيسان"، فالمصطمح

يمثؿ ثنائية صكتية تتكافؽ فييا الصكرة بيف المفظيف، كقد يصؿ التطابؽ الجناسي إلى حد االكتماؿ 
تبعان لمتغيرات التي يمكف أف تؤثر عمى ىذه الخصائص بافتقاد الكممة في المفظ كالكزف كالحركة، 

بعض األصكات أك باختالؼ التصكيت أك النقط، فضالن عف التبدؿ في أصؿ االشتقاؽ كالقمب 
كغيره، كىذا ما جعؿ الجناس أقسامان عدة، تختمؼ في طبيعتيا التككينية كتشترؾ بصفة التكرار 

اتصافيا بأف المفظ المتكرر يخالؼ نظيره في المدلكؿ الذم يؤديو،  الكمي أك الجزئي، عالكة عمى
 كرار.كميزة جكىرية تميز الجناس مف غيره مف أنكاع التٌ 

لمجناس أنكاع عدة، تباينت اتجاىات البالغييف في تعييف أسس تصنيفيا، إال إف أشير تمؾ ك      
 ، كجناس غير تاـ.التصنيفات، التصنيؼ الذم يقسـ الجناس الى نكعيف: جناس تاـ

كيعرؼ بأنو: "ما اتٌفؽ فيو الٌمفظاف المتجانساف في أربعة أمكر: نكع الحركؼ، أواًل: الجناس التّام: 
؛ كقد أطمؽ عميو ابف المعتز "جناس المماثمة"؛ فحٌتى يسٌمى الجناس 3كعددىا، ىيئاتيا، كترتيبيا"

                                                     

 .53ص. 2006 دمشؽ، ، دار العصماء،1طالبياف كالبديع، : البالغة العربية في فنكنيا ،الٌسمطاني محٌمد عمي. 1
 الطيب اهلل عبد. د لػ كصناعتيا العرب أشعار فيـ لىإ المرشد كتاب في البديعي البحث، العكفي عمراف بخت سعد. 2

 31ص. ق1430 المكرمة، مكة -القرل أـ جامعة ماجستير، رسالة تقكيمية، تحميمية دراسة، المجذكب
. 2000، ، القاىرة، دار قباء لمٌطباعة كالٌنشرالعربية األساليب ضكء في عائشة حسيف فريد: كشي الربيع بألكاف البديع. 3

 .162ص
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لحركؼ، كأعدادىا كىيئاتيا، كترتيبيا؛ كيتفرع تاٌما البٌد مف تكافر أربعة أمكر كىي: اٌتفاؽ في أنكاع ا
 مف الجناس التٌاـ ثالثة أنكاع:

؛ 1كفيو "تٌتحد الكممات المتجانسة في االسمٌية أك الفعمٌية أك الحرفية". الجناس التّام المماثل: 1
ككذلؾ ىك "ما كاف ركناه أٌم لفظاه مف نكع كاحد مف أنكاع الكممة، بمعنى أف يككنا اسميف، أك 

 .2ميف، أك حرفيف"فع

؛ 3عرؼ ىذا النكع بأنو "اختالؼ الكممتيف المتجانستيف في النٌكع"يي . الجناس الّتام المستوفي: 2
كالجناس المستكفى" أحد أقساـ الجناس التٌاـ فعند البالغٌييف ىك إيراد الٌمفظيف المتشابييف المٌتفقيف 

ف أٌف ك المعنى، كبعد ىذا يذكر البالغيؼ في أنكاع الحركؼ كعددىا كىيئاتيا، كترتبيا مع اختال
ف كانا مف نكعيف سٌمي مستكفيا كالمراد بالٌنكع إف الٌمفظيف  كانا مف نكع كاحد سٌمي جناسا مماثالن، كا 

 .4ىك الجناس الٌصرفي"

كىك "أف يككف الٌمفظاف المتجانساف مرٌكبيف مف كممتيف، أك يككف . الجناس التّام المرّكب: 3
خر مرٌكبا مف كممتيف متٌفقتيف في الكتابة، أك مختمفتيف فييا، أك أحدىما مفردا أحدىما مفردا كاآل

 .5كاآلخر مرٌكبا مف كممة كبعض كممة، فيك أنكاع كلكٌؿ نكع اسـ خاٌص بو"

كييعرؼ بأنو "ما اختمؼ فيو الٌمفظاف في كاحد مف األمكر األربعة الٌسابقة ثانيًا: الجناس غير التّام: 
، كيتفرع منو خمسة أنكاع، ىي: التٌاـ المحٌرؼ، الٌناقص، 6ىا في الجناس التٌاـ"اٌلتي يمـز تكٌفر 

                                                     

 .163، صمرجع سابؽ كشي الربيع بألكاف البديع، ،عائشة حسيف فريد. 1
 .200صمرجع سابؽ، في البالغة العربية،  ،عبد العزيز عتيؽ. 2
 166ص سابؽ،المرجع ال. 3
 ظكاىر لغكية جديدة في المغة العربية، دار النشر كالتكزيع، مكتبة األدب، ميداف األكبرا، القاىرة، ،حاـز عمي كماؿ الديف. 4

 .19ص. د.س
 .166صسابؽ، ال  مرجعال. 5
 .29ص. 1997 ،القاىرةمكتب الجامع الحديث، الطبعة األكلى، تكضيح البديع في البالغة،  ،محمد محمد طو ىاللي. 6
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المقمكب، كما يشمؿ المضارع كالاٌلحؽ؛ كقد قٌسـ "ابف البٌناء" الٌتجنيس إلى أربعة أقساـ: تجنيس 
 .1المطابقة، الكناية، كالمحاذاة، كتجنيس المضارعة

المتجانساف في عدد الحركؼ فقط، كيتٌفقاف في كىك "أف يختمؼ الٌمفظاف . الجناس الّناقص: 1
 ؛ كيعٌد الجناس ناقصا ما اختؿ فيو شرط مف ىذه الٌشركط األربعة.2ترتيبيا، كىيئتيا كنكعيا"

 الجناس المحّرف؛كلكؿ منيما تعريفو الخاص بو، أما . الجناس المحّرف والجناس المصّحف: 2
مف أقساـ الجناس، كيعٌرفو بأف "تككف الحركؼ ضمف القسـ الثٌاني ق( 637)ت: فيعٌده ابف األثير

؛ أك ىك "اختالؼ في ىيئات فقط سٌمي منحرفا أك في 3متساكية في تركيبيا مختمفة في كزنيا"
 الجناس؛ أٌم أٌف الجناس المحٌرؼ يحتاج فقط إلى اختالؼ في حركاتو ليككف محٌرفا؛ ك4الحركة"

و "اختالؼ فو بأنٌ كيعرٌ  (جناس الٌتصحيؼ) ق(721)ت:  ىك الذم يسميو ابف البٌناءالمصّحف، 
يسٌميو ابف األثير  كىك الذمجناس القمب؛ ؛ كمف ىذا النكع أيضان 5الٌمفظيف المتجانسيف في الٌنطؽ"

 .6بالجناس المعككس، كىك "أف تتقٌدـ الحركؼ كتتأٌخر"

البناء "جناس فيك الذم يسٌميو ابف الجناس المضارع؛ أما . الجناس المضارع والجناس الّّلحق: 3
؛ سكاء كانا في أٌكؿ الٌمفظ، أك في كسطو، 7الٌسمع، كىك اٌلذم يككف بمكافقة الحركؼ في المخارج"

فالجناس المضارع ىك ما اختمفت فيو ألفاظو في المخرج سكاء في األٌكؿ أك الكسط ؛ 8أك في آخره
 أك اآلخر.

                                                     

مكة المصطمح البالغي كالٌنقدم عند ابف مراكش، رسالة ماجيستير، جامعة أـٌ القرل، ، سعاد فريح صالح الثقفي. 1
 .205ص ق.1424المكرمة، 

 .172صمرجع سابؽ، كشي الربيع بألكاف البديع،  ،عائشة حسيف فريد. 2
 .191ص  .2004، القاىرةالعربية، دار المعرفة الجامعية،  البالغة، ةسعد سميماف حمكد. 3
 .436صمرجع سابؽ، اإليضاح في عمـك البالغة المعاني كالبياف كالٌتبيف،  ،الخطيب القزكيني. 4
 .175ص مرجع سابؽ، كشي الربيع بألكاف البديع،  ،عائشة حسيف فريد. 5
 .1/227. د.س ، دار الجيؿ، بيركت،كآدابو الشعر محاسف في العمدة، القيركاني ابف رشيؽ. 6
 .212صمرجع سابؽ، سعاد فريح صالح الثٌقفي، المصطمح البالغي كالٌنقدم عند ابف مراكش، .  7
 .201صمرجع سابؽ، في البالغة العربية، ، ؽعبد العزيز عتي. 8
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ف في حرفيف متباعديف في االٌمفظاف المتجانسذم يختمؼ فيو ؛ فيك "الجناس الٌ الجناس الّّلحقا أمٌ 
؛ سكاء كاف في أٌكؿ الٌمفظ، أك في الكسط، أك في اآلخر؛ فالجناس الاٌلحؽ عكس 1المخرج"

المضارع، فإذا كاف اختالؼ الجناس المضارع متقارب المخرج فإف اختالؼ الجناس الاٌلحؽ يككف 
 عمى العكس مف ذلؾ.

كيقصد بو "الكممات المتشابية صكتٌيا كتشٌكؿ القوافي، جناس  كمف ذلؾ أيضان ما يعرؼ بػػ
لبنة في الٌنص يقصد بيا الجانب المكسيقي فقط إٌنما تقصد إلحداث النثر المكسيقي كاستكماؿ دائرة 

 .2الٌداللة"

ؿ عالقة قائمة بيف األلفاظ نتيجة لما بينيا مف اتفاؽ شكمي بشرط اختالؼ الجناس يمثٌ  كألفٌ 
و يحدث نكعان مف ذم يحدثو في ذىف المتمقي، ذلؾ أنٌ تو تكمف في األثر الٌ ليٌ جما مضمكنيا، فإفٌ 

المفاجأة كاإلثارة لديو، بسبب التشابو المفظي كالصكتي بيف األلفاظ المتجانسة، مع تبايف في 
 داللتيا؛ فالجناس يمثؿ كقفات ذىنية تتخذ بناءن لفظيان متشابيان مف الناحية الشكمية كمتغايران في بنيتو

؛ كما أف لمجناس أثران فٌنيا جمالٌيا يزيد المعنى حسنا كبياء لما فيو مف حسف اإلفادة، عمما 3الداخمية
بأٌف صكرة الٌتكرار اٌلتي يقـك عمييا مفاجئة لألذىاف تثير العقؿ كتقٌكم إدراكو لممعنى المقصكد، 

كال إاٌل إذا طمبو المعنى، كلـ ككذلؾ ما فيو مف المكسيقى المؤٌثرة في الٌنفس لكٌنو ال يككف حسنا مقب
)ت: ؛ كليذا نصح عبد القاىر الجرجاني4يكف مقصكدا لذاتو، كلذلؾ يجب عدـ اإلكثار منو"

األديب أف يرسؿ المعاني عمى سجٌيتيا كيدعيا تطمب لنفسيا األلفاظ، فإٌنيا إذا تركت كما  ق(471
فقاؿ: "فقد تبٌيف لؾ ما يعطي الٌتجنيس مف تريد لـ تكتس إاٌل ما يميؽ بيا، كلـ تمبس إاٌل ما يزٌينيا؛ 

                                                     

 .181صمرجع سابؽ، كشي الربيع بألكاف البديع،  ،عائشة حسيف فريد. 1
. 2008، القاىرةدار العمـ كاإليماف لمٌنشر كالٌتكزيع، الطبعة األكلى، اإليقاع في شعر الحداثة،  ،افمحٌمد عمكاف سالم. 2

 .264ص
 ،(36/3) العدد العراقية، الجامعة مجمة بالغية، دراسة -كالفرزدؽ جرير شعر في كالمعنى المفظ ،حمادم نعيـ مثنى. 3

 .335ص. 376-325ص ص. 2016
 .1997، منشكرات جامعة قاف يكنس، بنغازمالطبعة األكلى، دراسات في البالغة العربية،  ،عبد العاطي غريب عالـ. 4

 .216 ،215صص 
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ـٌ إاٌل بنصرة المعنى، إذ لك كاف في الٌمفظ كحده لما كاف فيو مستحٌؽ، كلما كجد  الفضيمة أمر ال يت
 .1فيو إاٌل معيب مستيجف"

الشاعر قد كظؼ الجناس كثيران في  يجد أفٌ  (ناصر لكحيشي)كالمتأمؿ في األعماؿ الشعرية لػ      
قصائده، عمى أنحاء كفي أنساؽ بديعية اتسمت غالبان بالبساطة كالسالسة كالنأم عف التكمؼ 
كالتصنع، معتمدان في ذلؾ مقدرتو المتميزة في اختيار األلفاظ كالمجانسة بينيا؛ "كالشاعر عندما 

متاع آلذاف السامعيف، حالة إيقاعية تكفر اإليد أف يؤكد ر حرفا بعينو أك حركفا مجمعة، إنما ير يكرٌ 
كما يريد أف يعكس حالتو الشعكرية، مف خالؿ قدرتو عمى تطكيع الحركؼ لتؤدم كظيفة التنغيـ 

 .2كالجرس المكسيقى إضافة إلى المعنى"

و قد استعاف ببراعتو تمؾ في اختيار كبناء أنساقو ف أنٌ اعر، يتبيٌ مة في ديكاف الشٌ بقراءة متأمٌ     
لى صكر إعرية بألفاظ دقيقة المعاني، ال تقؼ عند حدكد معانييا المعجمية فحسب، بؿ كتتعداىا الشٌ 

ة بالغة الجماؿ كالتأثير، سكاء مف حيث بنيتيا الصكتية أك رنينيا المكسيقي، أك بالغتيا شعريٌ 
فذ في األدبية، بؿ أف كؿ ىذه الجماليات إنما نيضت كبرزت في قصائد الشاعر بفضؿ أسمكبو ال

 يقكؿ:، (بوح العشيات) البناء المفظي التمقائي كالعفكم ألبياتو كقصائده؛ ففي قصيدتو

 ـفــوريـ دم كظؿٌ ػػػػػػػػػػػػػى مكعػػػػػػػػػػػػػػػفانحن        ات مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاثمتني رؤاىػػػػػاػػػػػػػػػػػػػٌ العشي

 ــــــفــلّرشيــــــــــــعـ اػػػػػػػػػػػػػو: فنػػػػػػػػػػػػػػكتنٌسمت        ػػالػػػػػػػػػػػػػػػقميػػػ مف حنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيني فترّشفت

 ـــفــالخريــــار منو ػػػػػػػػػػػػػؤاال قد غػػػػػػػػػػػػػػكس       مرة الٌشػػػػكؽ نجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلػػػػػػػػػػػػػػكتسٌقطت ث

 ــفــــرهيـــ رمػػػػػٌي الٌرؤل فشعػػػػػػػػػػػػػمكسم        اؿ تدرم؟ فقمت لست أرانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػق

 ـــــيفـالحفـــــــى تكارل ػػػػػػػػغ المنتيػػػػػػػػػػػبم        اجيت بالٌصفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء، فمٌماػػػػػػػػػػػػػػػػػكتن

 ــــفــيخيــــــرم ػػػػػػػػػػػكم مٌرة، كيسػػػػػػػػػػػػػػػػيست        ي صداىػػػػاػػػػػػػػػػػغضبة الٌشعر ذركيىا ف
                                                     

 .11ص. 2003 محمد الفاضمي، المكتبة العصرية، بيركت، -أسرار البالغة، تح ،عبد القاىر الجرجاني. 1
 اإلسالمية الدراسات كمية حكلية الشابي، القاسـ أبى شعر في كالجناس التكرار بالغة ،سالـ حسف محمكد انتصار. 2

 .1084ص. 1126-1074 ص(. 32) العدد ،(2)ـ ،القاىرةب لمبنات كالعربية
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 ـــيفــالمنــ فٌ ػػػػػػػػػػا فحػػػػػػػػات الٌصبػػػػػػػػػػذكري        ػػػػػػػػػػػاقتػػػػػػػػفاستفػػػػػػػػػ الّشوق شوقنامرج 

 ـــفــكثيــــــ رامػػػػػػػػػػػػػػي ثػػػػػػػػشجر الٌركح ف        قصيدم صّدى المنيف أصدىحيف 

 1شفيفحى، ككجدم ػػػػػػػكليي في ض         ػػػػػػػػػػػػيفػػػػػػػػػػػػػمرٌد الٌصرح برزخ مف حنػػػػػػػػػ

ألفاظيا في صنع ترنيمة شعرية ثرية في األبيات السابقة، تآزرت األصكات المتكررة في بنية     
الرشيؼ(،  -بالصكر كالمعاني، السيما مع براعة الشاعر في تكظيؼ الجناس، كما في: )فترشفت

الشكؽ شكقنا(، )أصدل المنيؼ صدل(، كىذا كمو في نسؽ متكامؿ تجسد فيو القصيدة لكحة 
 ي تكحي بيا األلفاظ المتجانسة.شعرية زاخرة بالجزئيات كالتفاصيؿ الشعكرية كالداللية العميقة الت

فيا اعر ككظٌ ة بفضؿ األلفاظ التي استخدميا الشٌ كتية كالبيانيٌ ة كالصٌ اقة المكسيقيٌ الطٌ ر ىنا تتفجٌ     
لفظة منيا جاءت  كؿٌ  ي دقيؽ كمحكـ البناء لمغاية، يشعر معو القارئ بأفٌ كفنٌ  طار تكزيع لغكمٌ إفي 

م نفس المعاني يا لفظة غيرىا كتؤدٌ محمٌ  ان أف تحؿٌ عب جدٌ في مكقعيا المناسب، كأف مف الصٌ 
كالصكر: )كريؼ، الٌرشيؼ، الخريؼ، رىيؼ، الحفيؼ، المنيؼ، كثيؼ، شفيؼ(، كالتي بنيت منيا 

تي بالرغـ مف أنيا جعمت دتيا ألفاظ القافية، كالٌ القصيدة حاممة سمسمة مستمرة مف التجنيسات جسٌ 
يا في نٌ أ اءتو بمعزؿ عف سائر األبيات األخرل، إالٌ مف كؿ بيت كحدة شعرية مستقمة يمكف قر 

الكقت نفسو أكسبت القصيدة بنيتيا المتماسكة ككحدتيا الفنية مف كافة النكاحي الصكتية كاإليقاعية 
كالبالغية، مف خالؿ نسيج كاحد لمقصيدة، فمف االنطالؽ معيا مف بدايتيا يصعب عمى القارئ 

ما دعتو لقراءتيا مجددان. "فالٌشاعر في قسران في نيايتيا، كلربٌ  المتمعف التكقؼ عف فعؿ القراءة إالٌ 
ىذه األبيات يترٌنـ لمجماؿ، كما نالحظو فييا ىك الٌتماثؿ الٌصكتي كالٌتجانس في القكافي، الذم أنتج 
ىذه "الغنائٌية المكسيقٌية اٌلتي تتالءـ مع ترانيـ الٌشاعر في القصيدة، فكاف الجناس مقصكدا ليس 

ٌنما الستكماؿ الٌداللة في الٌنص"فقط ل  .2مجانب اإليقاعي، كا 

                                                     
 .26، 25. ناصر لكحيشي، جدد خالياؾ، ص  1
 .191اإليقاع في شعر الحداثة، مرجع سابؽ، ص،. محٌمد عمكاف سالماف2
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اعر في قصائده العمكدية، كالذم فيا الشٌ تي كظٌ كاىر البديعية الٌ جناس القافية مف أكثر الظٌ  يعدٌ ك     
تناغـ مع سائر األساليب البديعية األخرل، مع بركز كؿ منيا بشكؿ كاضح، األمر الذم يعزل ي

، (يا موقد الّنار) بػػ التي استخدميا بطرؽ شتى في قصائده؛ ففي قصيدتوالى البنيات المفظية 
 يقكؿ:

 الحجباا ػػأسدؿ لثاـ المسا كاكشؼ لن           يػػػػا مكقد الٌنار حٌدثني حيث رؤل

 والحطباى فيات الٌنار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإٌنػػػػػػا حزان           انار يا كانكف ألفتػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػا مكقد النٌ 

 لعتبـــــــااب كاػػػػػػػػػػػػا األتعػػػػيحٌف يركم لن           قمبػي إذ رأيت دمػي شقرت، شقر

 العجبــــــاي تجني لنا ػػػػكانت بيا جٌدت           شقرت أمس كمػػػػػػا أخفيت مركحة

 سربـــــــــــــاٌؿ كاردة نبع غدا ػي كػػػػػػػػػػػػف            اـ الٌشتػػػػػػػػػػػػػا كلياػػػػػػػتقٌص قٌصة أيت

 1سببـــــــــــاي أك نقتفي ػػػػػػػػػلعٌمنا نصطم             ار رفقا رٌدنا خبراػػػػػػػػيػػػػػػػػػػا مكقد النٌ 

و كىك يخاطب مكقد نٌ إاظو في األبيات السابقة، مف حيث اعر في اختيار ألفتظير براعة الشٌ      
تقارب معاني النار أك تستحضر كؿ ما لو عالقة بيا: )الحطبا،  ذات معافو  ايستخدـ ألفاظالنار، 

لى النار، كتجسد إمركحة، نصطمي(، مع استحضار ألفاظ تكامميا في المعاني كالدالالت بالنسبة 
تا(، لى األٌياـ الخكالي اٌلتي كاف يجتمع فييا أىؿ البيت الكاحد: )كانكف، المسا، الشإحنيف الشاعر 

لى الماضي كحكايات الجدات حكؿ مكقد إإنيا مشاعر تتراكح ما بيف الحسرة كالشكؽ كالحنيف 
نفسو مف أسرار كمشاعر تكٌنو النار، استطاع الٌشاعر أف يجكؿ في أعماقو مستخرجان منيا كؿ ما 

سببا(، عمى العجبا/ سربا،  مستعينان لسبؾ تدفقو الشعكرم بجناس القافية: )الحجبا، الحطبا/ العتبا،
 ناغـ الفني كالداللي.جانس كالتٌ حافؿ بالتٌ  ضفاء طابع غنائيٌ إيـ في سأنحك 

                                                     
 .62، 61. ص2013فاصمة، الجزائر، ، منشكرات 1طشعر،  -مدار القكسيف ،ناصر لكحيشي.  1
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كقد كرد مصطمح جناس القكافي عند العديد مف الباحثيف كلكٌف الٌسؤاؿ اٌلذم يطرح نفسو: ىؿ     
ىذا مصطمح جديد؟ لـ نعيد أٌف القافية فييا جناس، ألٌنيا أصكات يمتزميا الٌشاعر في أبيات 

اٌل سيقع عيب اإليفاء ا اٌل لماذا سٌميت قافية؟  فبالٌضركرة سيككف االختالؼ في المعنى كا  لقصيدة كا 
  إذا تشابيت لفظتاف في البناء كالٌداللة في أقٌؿ مف سبعة أبيات...

اللة، كعمى المحافظة فاكت في المعاني كالدٌ براز التٌ إاقص ألقدر عمى الجناس النٌ  كال شؾ في أفٌ    
القصيدة؛  شاعتو في جكٌ ا  ك دفؽ اإليقاعي كالمكسيقي بنيات األلفاظ المتجانسة عمى التٌ  مف خالؿ

"كذلؾ لتشابو ألفاظ الجناس أك تناسبيا، أك ترابطيا في عنصر كاحد أك أكثر مف عناصرىا المفظية 
ا في أك الداللية، تآلفان تقبمو المغة كيستسيغو السمع، كتستأنس بو النفس، كيستجيب لو القارئ، لم

ذلؾ مف حمؿ إلحداىا عمى األخرل لتجاكرىا، سكاء كاف ىذا التالؼ عارضان أك مطردان، كاقعا فني 
مستكيات المغة ٌكميا: الصكتية كالصرفية كالنحكية كالبالغية، كما ينتج عف ذلؾ مف دالالت ليا 

 .1أثرىا الكاضح في تكجيو المعنى لدل القارئ لمكجية نفسيا التي راميا الشاعر"

ٌنما تعٌداىا إلى الحشك،     كمع ذلؾ، فالشاعر لـ يقتصر عمى نيايات األسطر الٌشعرية فحسب كا 
 فنجده أكلى عنايتو حٌتى يحٌقؽ الغنائٌية المطمكبة كييٌيئ المتمٌقي لالستجابة؛ كمف ذلؾ قكؿ الشاعر:

 2كر البيٌي األبيرػػػػػػػكسفا مف النٌ  كجدتو الّصباح.. إلى صاحدٌنقت  

جانس الشاعر ىنا بيف لفظتٌي )صاح، الٌصباح( في بناء لفظي يعانؽ معاني الضكء كالصباح    
كالنكر، يجسدىا تالـز صكت حرؼ )الياء( في )البيي األبير(، حيث يبدك الشاعر راصدان عكاطفو 
 الجٌياشة التي يكتنفيا مزيج مف األحاسيس، كقد استأنس بصاحبو اٌلذم رافقو حتى الٌصباح أمال في
تحقيؽ أحالميـ كالٌتفاؤؿ بغد مشرؽ؛ إذ أحدثت ألفاظ الجناس نكعان مف الجرس كالتالـؤ المكسيقي، 
الذم ينطكم عمى قيمة ما معنكية أرادىا الشاعر لكي  تتكقؼ قيمة الجناس عند إشاعة المكسيقى 

حداث النغـ الشجيػ بؿ يتعداىا   .لى إحكاـ الكالـ كربط بعضو ببعضإكا 

                                                     

، (55) العراؽ، العدد -البصرة آداب الجناس الصكتي كالبالغي في المغة العربية، مجمة ،الربيعي رحيـ الرضا عبدهناء . 1
 . 167-144ص142. ص 2011، (55)

2
 .23جٌدد خالياؾ، ص ،. ناصر لكحيشي 
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ز بإدراكو لما لأللفاظ مف قكة؛ فالكممة عنده ال تيفسَّر بالعقؿ ما يتميٌ اعر إنٌ الشٌ  أفٌ في  كال شؾٌ     
ية  داخؿ كحده، بؿ تيفسَّر بالكجداف كالخياؿ؛ فإذا ما تردَّدت لفظة في ذىنو كاف ليا أصداء ميدكِّ
التي نفسو؛ فمف قدرة الشاعر عمى اختيار ألفاظو ككضعيا في مكاضعيا، يأتي تميزه عف سكاه، ك 

تعبِّر عف إحساسو العميؽ بجماليا كبطاقاتيا اإليحائية، كقدرتيا عمى تجسيد المعاني التي تعبر عف 
براز المعنى العاـ الذم تؤلفو قصيدتو  .1مشاعره، كالتي تتكامؿ معان في تشكيؿ كا 

 ىك تكظيفو لمجناس الصكتي كالجناس البالغي الناقص، (لكحيشي)أكثر ما يشيع في شعر  إفٌ     
)أٌم أٌف  عمى مستكل القصيدة الكاحدة عمى نحك يغاير تكظيفو لألمريف معان في قصائده األخرل

الٌشاعر كاف يكٌظؼ كثيرا الجناس الٌصكتي كالبالغي الٌناقص عمى مستكل كٌؿ قصيدة بشكؿ 
مختمؼ عف تكظيفو لو في القصائد األخرل، فال يتكٌرر الجناس نفسو باأللفاظ نفسيا كبالٌصكرة 

ر في قصيدة البالغية نفسيا مٌرتيف في قصائده، فكٌؿ جناس مف ىذا الٌنكع يككف متفٌردا كال يتكرٌ 
ف كجد ىذا الٌتكرار فال يككف إاٌل في حاالت نادرة(  ، بما يكشؼ أخرل في أغمب األحكاؿ...حٌتى كا 

إعمار أبنية لفظية متغايرة تنأل عف تكرار نفسيا  لى اختيار ألفاظ كإعف انصراؼ إرادة الشاعر 
بالغية التي اعتمدىا في في أعمالو، كىذا ما ينسحب أيضان عمى البنيات المفظية لسائر األنساؽ ال

اعر أجكاء مكسيقية كداللية متباينة كمتعددة يصنعيا الشٌ عبر قصائده؛ فالقارئ يتنقؿ بيف القصائد 
غكية، ما يعني أف كتية كالمٌ فظية كتراكيبيا الصٌ عرم، كتشكيالتو المٌ معتمدان عمى ثراء معجمو الشٌ 

لى الكظيفة المغكية إي بقدر ما تتجو كظيفة الجناس لدل الشاعر ال تقتصر عمى التحسيف المفظ
تي تحمؿ فييا األلفاظ كؿ العناصر المكسيقية كالداللية؛ كىك ما يمكف التماسو بجالء في الكاممة، الٌ 

 قكؿ الشاعر: 

 كاب بأضمعػػػػػي؟ػػػػػػػػػػػػػػػػ، إٌف الجدماأـ ىؿ           فمـــا ا جامد العينيف ىؿ تبغيػػػػػػي       

 عي"ػػك كتيمس: ؼ"ارجػػػػتعم سورةىي           أخرل تالمس سٌركـ ورةــصي ػػػػػى 

ػػػػػػكجعػػػػػػػػػحي نسمة كر           شـــٌرل كأػػػػػػح بسمة ذكرٌؿ أػػػػػسأظ   يػػػرل تداعب مي
                                                     

يحاءاتيا األلفاظ دقة ،خضير اليادم عبد. 1  أنمكذجان، مرجع سابؽ، فراؽ كافكر مدح في قصيدتيو المتنبي شعر في كا 
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 1عػػػػػػػعىٍرؼى ذاؾ المجمػػػػػ ُأنكرأنا لست            كـ كشيػػػادةػػػػػػػػػػنصح أذكرٌؿ ػػػسأظ 

فظي الذم اعتمده لألبيات، فجاء اعر مع البناء المٌ اء الذم طرقو الشٌ يتكامؿ ىنا مكضكع الرثٌ     
ما: )فما، دما( )صكرة، سكرة( )أذكر، أشكر(  لى حدٌ إاقص كثيفان كمطردان تكظيفو لمجناس النٌ 

)بسمة، نسمة( )أذكر، أنكر(، ككؿ ذلؾ في نسؽ صكتي متناغـ بحركؼ جانس الشاعر بينيا 
)السيف، الشيف، الصاد( )الباء، الفاء( )الراء، الحاء، الياء، الياء(؛ كجميعيا تعكس حالة الشاعر، 
بؿ كانغماسو الشديد في مشاعر محددة بعينيا: مشاعر الحزف يالزميا شعكر باالمتناف المفعـ 

، كمثمو باأللـ كالكجع، يمكف التماسو في التماثؿ الصكتي الذم يظير بيف لفظتي )تالمس، تيمس(
أيضان بيف لفظتٌي )حٌرم، حيرل(، في الكقت الذم تعانؽ فيو ذلؾ كمو مكسيقيان كدالليان مع صكت 
القافية: )بأضمعي، ارجعي، مكجعي، المجمع(، كالذم استكمؿ بو الشاعر البناء المفظي لمقصيدة 

 متالحمان مع مكضكعيا، ككؿ األحاسيس كالمشاعر التي تعتمرىا.

، ال (ناصر لكحيشي)في أعماؿ  -كالجناس مثالن  -فظي لممحسنات البديعيةء المٌ البنا بيد أفٌ     
 غكية كالدالليةة أبعاد ككجيات الكظيفة المٌ لى كافٌ بؿ يتكٌجو إيتكقؼ عمى الغرض البالغي فحسب، 

و ال يبرز عمى المستكل التراكمي لمجمكعة مف األبيات أك عمى فإنٌ  نتيجة لذلؾ، ،بغية تحقيقيا
نٌ فحسب قصيدة بمجمميامستكل ال د عمى مستكل البيت الشعرم ما يمكف التماسو بشكؿ متفرٌ ، كا 

ٌنما تقـك بكظائؼ لغكٌية كداللية  الكاحد ) أٌم أٌف بنية الجناس ال تقـك فقط بالغرض البالغي، كا 
متعٌددة، كليذا الٌسبب يمكف التماس ىذه الكظائؼ عمى مستكل البيت الٌشعرم، أٌم أٌننا نستطيع 

حظة األبعاد الٌمغكية كالٌداللية باإلضافة إلى الغرض البالغي في أٌم نمكذج فردم يظير عمى مال
مستكل القصيدة الكاحدة مف خالؿ الجناسات اٌلتي تضٌمنتيا، أك عمى مستكل مجمكعة مف قصائد 

لجناس اٌلتي لمٌشاعر. كىذا يدٌؿ عمى أٌف الٌشاعر كاف مدركا لألبعاد الكظيفٌية اٌلتي تقـك بيا ألفاظ ا
 ، كمف ذلؾ قكؿ الشاعر: اختارىا في كٌؿ بيت ككٌؿ قصيدة كفي كٌؿ أعمالو(

 2لمٌصدل الباقي ضيفا ككـ كددتؾ كالٌرؤل بدمي طيفافكـ حممتؾ 
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يجانس الشاعر ىنا بيف لفظتي )فكـ، ككـ( كلفظتي )طيفا، ضيفا( معتمدان إبراز المد بإضافة     
شكيمة الجناسية قد أغدقت عمى ىذه التٌ  كال شؾ في أفٌ  ،المفظتيفصكت حرؼ األلؼ في نياية 

تي بني منيا البيت الشعرم؛ برازه سائر األلفاظ الٌ إالبيت الشعرم بالرنيف المكسيقي الذم تتآزر في 
قيمة لغكية أك داللية ما لـ تتكامؿ معو سائر كحدات البناء  ةفما كاف لمجناس أف يككف لو أيٌ 

ماثالت المفظية كالصكتية، كما يتجسد ذلؾ في لفظتٌي شعرم، كخاصة تمؾ التٌ فظي لمبيت الالمٌ 
 براز دالالت كمعافو إكثيران في أسيمت )حممتؾ، كددتؾ(، )الرؤل، لمصدل(، )بدمي، الباقي(، كالتي 

أراد الشاعر إيصاليا لمقارئ بسالسة، بحيث يتمكف مف التقاطيا بشكؿ عفكم كينسجـ معيا في 
 الداللي.جكىا الشعكرم ك 

مدل قدرة الشاعر كبراعتو في تكظيؼ الجناس عمى مستكل البناء  ناعالكة عمى ذلؾ، الحظ    
 المفظي لمشطر مف البيت الشعرم، كمف ذلؾ قكؿ الٌشاعر:

 مػػػػػاػػػػػػػيكٌزعني فيعصرني الظٌ  زبدا         مّكنتني، مّمكتنيأك كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌما 

 1حمائـ شكقنا، حبرم ىمى ناحت         الؾ مكعداػػػػػػػكصالحت أك كٌمما 

 حيث يقكؿ: ،(يا موقد النار)كأيضان في قصيدتو 

 2ى يطؿُّ عمينا كؿُّ ما ذىبىا؟ػػػػػػػػػمت           أورادي وأوردتيى تيجمِّع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمت

ما يالحظ بكضكح في األبيات السابقة، ىك أف الشاعر قد جانس بيف لفظٌي )مٌكنتني،  إفٌ     
مٌمكتني( في الشطر األكؿ مف البيت األكؿ، كبنفس الطريقة يعيد الشاعر بالطريقة نفسيا بناء 
الشطر األكؿ مف البيت التالي بالمجانسة بيف لفظتٌي )الحت كناحت(؛ كأيضان في )أكرادم، 

 ر أف الشاعر في قصيدة أخرل، يقكؿ فييا:أكردتي(؛ غي
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 1ُقّمبع ػفي ربي قمبــــــــيات ػػػػػػخفق         أنا إف عجزت فال تمـ ما أظيرت

 استخدـ الشاعر الجناس في الشطر الثاني مف البيت بيف لفظتي )قمبػػػػػػػػي، قيٌمب(.ىنا 

 :(يا موقد الّنار)كأيضان في قكؿ الٌشاعر في قصيدة: 

 2العتبــــاك األتعابيحٌف يركم لنا           شقر قمبي إذ رأيت دميشقرت، 

طر لفظٌي الجناس في البيت السابؽ )األتعاب، العتبا( قد تالزما كتتابعا في نياية الشٌ  يالحظ أفٌ    
ما يكشؼ نكيع في اختيار المكاضع كتكزيعيا بيف ألفاظ الجناس إنٌ عرم، كىذا التٌ اني مف البيت الشٌ الثٌ 
غكية كالبالغية فظي لمقصيدة، كتكظيؼ األساليب المٌ اعر كعنايتو في سبؾ البناء المٌ ة الشٌ دقٌ  عف

راكيب التي تبنى بيا غكية )األلفاظ( نفسيا مف جية، كعمى التٌ عمى الكحدات المٌ  اان قائمتكظيفان بنائيٌ 
 عرم مف جية أخرل.سؽ الشٌ الجمؿ كالعبارات في النٌ 

ككيف دة التٌ عرية يأتي في سياؽ بنيات لفظية متعدٌ الشٌ  (لكحيشي)الجناس في أعماؿ  كىكذا؛ فإفٌ     
حسيف بقدر ما كاف يمارس بدعتو ؼ في التٌ اعر لـ يكف يتكمٌ الشٌ  كاألنساؽ البالغية، بما يكحي أفٌ 

نشاء د بيا كأراد دكمان أف يكشؼ عنيا، كالتي تتمثٌ التي يتفرٌ  األبنية ؿ في براعتو في اختيار ألفاظو كا 
قصيدة، كاآلفاؽ  فظية المختمفة، بما يتناسب كمكضكع البيت الشعرم، أك مجمكعة األبيات أك كؿٌ المٌ 

فظي الذم دفؽ المٌ ؿ مف تناسؽ كتناغـ ذلؾ التٌ التي تنفتح عمييا معانييا كداللتيا الكمية، كالتي تتشكٌ 
 اعتمده الشاعر.

اس عمى مستكل البناء المفظي لمبيت الشعرم اعر في أحياف أخرل في تكظيؼ الجنكيكازف الشٌ     
كىك ما يطمؽ عميو )الدكتكر  الكاحد، بجعؿ لفظي الجناس في مكاقع كمكاضع متقابمة مف شطريو

، كما في قكلو صالح عبد القادر( مصطمح )الٌتماثؿ( في كتابو )في العركض كاإليقاع الٌشعرم( 
 قكلو: (جزائر هذا الفضاء الجميل)في قصيدة 
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 1العثار ركؼػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرغـ الظٌ                  زارـــوع الغــــــــــــــــــــــــــالّدمرغم 

 كأيضان في قكلو في قصيدة أخرل: 

 2يدنواف ػػػػػػػػػػإليؾ البحر كالٌرب                 وــيرنرنا عركس البحر ػػػػػجزائ

 يقكؿ:( بسمة  )كفي قصيدة 

 3لُ ـــــــــَوجِ يؼي منو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالطٌ                   لُ ـــــــــــــــَخجِ ف منو ػػػػػػػػػػػػػػػفالحيس 

 كرد فييا الجناس مٌرتيف في قكلو:  (غيمة أودعتني)كفي قصيدة 

 تميلدل كػػأنػا بيف الرؤل م                  الدليلي فأنت ػػال تجانؼ دم

 4ؿػػػػػػػػػػػ، مبرد، كخميوقــــــــواف                  وافــــــــــخ جددتياكالمسػٌرات 

 كفي قصيدة أخرل: 

 5ُعّدتيي ػػػػػػػت لػػػػػكن             ٌدتيػػػػػػػػػج ّدتيـــــــج               

بحيث ال  اعر في تكظيؼ الجناس بأشكاؿ كطرؽ متفاكتةابقة تظير براعة الشٌ في األبيات السٌ      
حسب، بؿ أنيا تضع في ك ذم يمكف أف يصنعو الجناس فظي الٌ حسيف المٌ تخضع لمغاية مف التٌ 

تي تتعزز بيا كظيفة الشعر مف خالؿ التنكيع في أدكات اللية الٌ غكية كالدٌ االعتبار كافة األبعاد المٌ 
العثار( )يرنك، يدنك( كأساليب البناء المفظي، فتارة يأتي الجناس بيف طرفي الشطريف: )الغزار، 

ف بيف نياية شطر كبداية الشطر الثاني افظليؿ، كتميؿ(، كتارة يتالحؽ المٌ )خجؿ، كجؿ( )الد
)خكاؼ، كقكاؼ(، كتارة أخرل بيف بداية الشطر األكؿ كنياية الشطر الثاني )جدتي، عدتي(، ككؿ 

ة مف قصائد الشاعر التي ما يبرزىا البناء المفظي لكؿ قصيدىذه التنكيعات في تكظيؼ الجناس إنٌ 
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أضفى عمى كؿ منيا خصكصيتيا مف حيث األلفاظ التي استخدميا أك األبنية كالتراكيب المغكية 
لمجمؿ كالعبارات التي تتألؼ مف تمؾ األلفاظ نفسيا، دكف أف يفقد القصيدة جمالياتيا التي تتكلد مف 

 األنساؽ البالغية األخرل.

أف نفسو في اعتماده آليات كطرائؽ متنكعة في تككيف كدية الشٌ اعر في قصائده غير العمكلمشٌ     
ؼ الجناس فييا كيثرم مف كظائفو المكسيقية األبنية المفظية لمقصيدة، كالتي استطاع أف يكظٌ 

  .كاإليقاعية كالداللية

  :يقكؿ (مدينتي.. ونغمة منفرجة)كفي قصيدتو 

 أيقنت أٌف مشربي، كمشرب األطفاؿ
 ــّلمْ ــــالّظــــدية سيدفف الجراح في أك 

 الظُّّلَّمْ  كيكشؼ
 1مدينتي تحمـ أف يجيء عاميا كعاـٍ 

( في اقتراف داللي الظُّّلَّمْ ، الّظــــــّلمْ يرد الجناس تامان في ىذا المقطع الشعرم بيف لفظتٌي )    
 عجيب كفريد ال ينأل فيو معنى كؿ لفظة منيا عف معنى األخرل، كىك االقتراف الذم يجمع بيف
معنى الظمـ كالظالـ في عبارة مثؿ: الظمـ ظممات، كىذا كاف لو دكر كبير في الجانب الٌداللي 

 إلظيار المعنى المقصكد.

 يقكؿ: (بابا والحموى)كفي قصيدة 

 كجرت سبقت أختي سمكل
 الحموىتمؾ  سموىخطفت 

 ي مكعدنػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػكالفجر اآلت
 2عمم وعمــــــل حٌؽ،، خير،

                                                     

 .27مدار القكسيف، ص ،ناصر لكحيشي. 1
 .43، 42، ص المصدر السابؽ. 2
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لى إفي ىذا المقطع يبرز الجناس الناقص بيف لفظتٌي )سمكل، حمكل(، كىك تجانس يشير     
ة مكل في نفس اإلنساف كخاصٌ حداث نكع مف السٌ إاقتراف داللي ال تنفصؿ فيو قيمة الحمكل في 

تمؾ  سموىالطفؿ، كتكاد تككف صكرة ىذا االقتراف الداللي كاضحة في قكؿ الشاعر )خطفت 
رة الطفمة السعيدة التي يغمرىا الشعكر بالفرح كالسعادة )سمكل(، حتى أنيا لـ (، إنيا صك الحموى

لى خطؼ الحمكل؛ فما كاف لمجناس أف يعطي ىذه الصكرة الثرية كالبالغة إتنتظر، بؿ سارعت 
التأثير في نفس القارئ، ما لـ يعضده البناء المفظي الكمي لممقطع، كاالختيار األنيؽ كالدقيؽ 

 دركيا الشاعر، كاختار ليا األلفاظ المناسبة لتصكيرىا.لمصكرة التي أ

لى غاية أخرل تقارب الحكمة  إاعر لالنتقاؿ تمؾ السعادة بالحمكل، كانت دافعان لدل الشٌ  إفٌ     
العميقة في مدلكليا، مكظفان في تمؾ النقمة الجناس بيف لفظتٌي )عمـ كعمؿ(؛ فالحمكل كجائزة، تقابؿ 

الغد القادـ، كما يتطمبو نكاؿ السمكل كالحمكل في الحياة مف العمـ كالعمؿ،  ما ينبغي أف يككف عميو
فبرغـ تباعد الصكرتيف، إال إف التككيف المفظي لممقطع الشعرم أبرز عالقة كثيقة بينيما، كأظيرىا 

 الشاعر كثيفة ثرية مف خالؿ اختياره الدقيؽ لأللفاظ المتجانسة.

 يقكؿ:( مرسّلت الجنى) كفي قصيدة 

 هاء  ــــــــــــــــالنت"أٌم لفظ أصػػػػػػػػػػكغو 
،ك  1كمؿء عيني افتضاح؟" اشتهاء 

 :، حيث يقكؿ الشاعر(وطني...دمي)كأيضان في قصيدة 

 لناظره باح ا ظاٌل،ػػػػػػػػػػػػي
 2لظمآف الحا رٌيا، ػػػػػػػػػػػػػػػػي

حيث أكسب التالـز كالتتابع في المقطع األكؿ، يرد الجناس بيف لفظتي )انتياء، كاشتياء(،    
ر عنيا عكرية التي عبٌ ، الذم يتماىى مع الحالة الشٌ يقاعو الخاٌص ا  بينيما المقطع الشعرم مكسيقاه ك 

                                                     

 49مدار القكسيف، ص ،ناصر لكحيشي. 1
 .58، صالمصدر السابؽ. 2
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فظية التي صاغيا الالت كالمعاني التي أراد إيصاليا، كما ىك كذلؾ في البنية المٌ اعر، كمع الدٌ الشٌ 
ح، الح(، كما حمؿ معو ىذا الجناس مف تنغيـ اعر لمجناس في المقطع الثاني بيف لفظتي )باالشٌ 

 رقيؽ كمتسؽ، كداللة عميقة تكحي بمعاني الكشؼ كالكضكح كالظيكر.

غكم في تكظيؼ الجناس عمى أنحاء مختمفة في معظـ اعر كنبكغو المٌ يمت براعة الشٌ سألقد     
البالغي التاـ كتي كالجناس قصائده، كبدرجات متفاكتة مف الكثافة، تراكحت بيف الجناس الصٌ 

اقص، كأيضان جناس القافية، ككؿ ذلؾ مف خالؿ اعتماد آلياتو المتميزة في اختيار عناصر كالنٌ 
؛ فكشؼ عف شعرية فذة، كرىافة في الحس، ياكتكظيف يافظي في كؿ قصيدة كتشكيمالبناء المٌ 

 كبالغة في األداء الشعرم عمى مستكل المفظ، العبارة، المقطع الشعرم، كالقصيدة.

 الطباق والمقابمة: -2
 الّطباق -أّوال

"الطباؽ كالمطابقة كالتطبيؽ كالتضاد، كالتكافؤ كميا أسماء لمسمى كاحد"؛ كالمقابمة، تعد أحد    
 ، كىما معان مف المحسنات البديعية.1فنكف الطباؽ

كفي مختار الٌصحاح: ؛ 2جاء في لساف العرب: "المطابقة: المكافقة، كالٌتطابؽ: ىك االتٌفاؽ"   
 "كالمطابقة: المكافقة، كالٌتطابؽ االٌتفاؽ، كطابؽ بيف شيئيف جعميما عمى حذك كاحد، كألزقيما؛ 

 .3كأطبقكا عمى األمر أٌم اٌتفقكا عميو"

: "الطباؽ مأخكذ مف )ط ب ؽ( كىي مف )أطبقت (أساس البالغة)في  (الٌزمخشرم)قاؿ     
الٌرحى( إذا كيضع الٌطبؽ األعمى عمى األسفؿ؛ كطابؽ الغطاء اإلناء، كانطبؽ عميو كتطٌبؽ... أك 

                                                     

عمـ البديع، الطبعة األكلى، دار المسيرة،  -عمـ البياف -لى البالغة العربية: عمـ المعانيإمدخؿ  ،. يكسؼ أبك العدكس1
 .76البديع، مرجع سابؽ، ص عمـ -العربية البالغة في، عتيؽ العزيز عبد؛ 247، 244. ص2007عماف، 

 .10/209مرجع سابؽ، لساف العرب،  ،بف منظكر جماؿ الديفأبك الفضؿ . 2
 -دار اليدل، عيف مميمة، 4طمصطفى ديب البغا، ، مختار الٌصحاح، ضبط كتخريج كتعميؽ ،محٌمد بف أبي بكر الٌرازم. 3

 253ص. 1990الجزائر، 
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طابؽ بيف الٌشيئيف: أٌم جعميما عمى حذك كاحد...أك طابؽ الفرس كالبعير: كضع رجمو في مكضع 
 .1يده... كمنو مطابقة المقٌيد: مقاربة خطكه"

غة و ما مف مناسبة بيف المعنى المغكم كالمعنى االصطالحي لمطباؽ؛ فالٌطباؽ في المٌ بيد أنٌ     
يعني المكافقة، أٌما في االصطالح؛ ىك الجمع بيف الٌشيء كضٌده في الكالـ؛ كبالرغـ مف االختالؼ 

ئمان عند الجميكر قايككف االتفاؽ يكاد  إفٌ  بيف المدلكؿ المغكم كالمفيـك االصطالحي لمطباؽ، إالٌ 
عمى تعريؼ المطابقة بأنيا "الجمع بيف المعنى كضٌده، أم أف يأتمؼ في الٌمفظ ما ييضاد المعنى، 

كمنو الٌضدية تظير في الٌطباؽ عند التقاء  .2ككأٌف كٌؿ كاحد منيا كافؽ الكالـ؛ فىسيٌمي طباقان"
 الثٌنائية.الٌضدية ليشٌكال كاٌل كاحدا ألٌف الككف في ظكاىره قائـ عمى 

أٌما الخطيب القزكيني، فقاؿ: "المطابقة ؛ 3: "كىي أف تجمع بيف متضاٌديف"(الٌسكاكي)قاؿ    
؛ في 4كتسٌمى الٌطباؽ كالٌتضاد أيضان؛ ىي الجمع بيف المتضاٌديف أٌم معنييف متقابميف في الجممة"

 مراعاة الٌتقابؿ حٌتى ال يضـٌ حيف عرَّؼ الٌرازم الٌطباؽ، بأنو: "الجمع بيف المتضاٌديف في الكالـ مع 

؛ كعمى كؿ حاؿ، فالطباؽ أك المطابقة في اصطالح رجاؿ البديع، ىك: "الجمع 5االسـ إلى الفعؿ"
.ككما سبقت اإلشارة إليو؛ فقد 6بيف الضديف أك بيف الشيء كضده سكاءن أكاف في نثر أك شعر"

تضاد، كالٌتكافؤ، كالٌتطابؽ، كىذا رائج تعٌددت مسٌميات الٌطباؽ، فيناؾ مف أطمؽ عميو المطابقة، كال
بشكؿ كبير في الكتب الٌتراثية البالغية؛ "فنجد ابف أبي األصبع قد جمع بيف الٌطباؽ اٌلذم يعٌد مف 

                                                     

عبد الرحيـ محمكد، دار المعرفة، بيركت،  - أساس البالغة، تح ،الٌزمخشرم أبك القاسـ جار اهلل محمكد بف عمر. 1
 .275ص. 1982

 -مصطمح الطباؽ بيف مركزٌية المعنى كالٌتعدد الٌداللي، حكليات اآلداب كالمغات، صيتة بنت محمد مبارؾ العجمي. 2
 .133. ص 2018(، فبراير 10(، العدد )5المجمد )، جامعة محمد بكضياؼ المسيمة

، ، السكاكييكسؼ بف محمد بف عمي أبك يعقكب . 3  -دار الكتب العممية، بيركت، 1نعيـ زرزكر، ط  -تح مفتاح العمـك
 .179ص. 2002لبناف، 

 .255صمرجع سابؽ، اإليضاح في عمـك البالغة، ، الخطيب القزكيني. 4
 .285ص. 1985، ، بيركتدار العمـ المالييف، 1طنياية اإليجاز في دراية اإلعجاز، ، فخر الٌديف الٌرازم. 5
عبد ؛ 495ص. العربية، بيركت، د.س النيضة دار، : المعاني، البياف، البديعفي البالغة العربية ،عبد العزيز عتيؽ. 6

 .77عمـ البديع، مرجع سابؽ، ص -في البالغة العربية ،العزيز عتيؽ
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بف جعفر، غير أٌف ما يمٌيز بينيما ىك  ومصطمحات ابف المعتز، كبيف الٌتكافؤ اٌلذم ينسب لقدام
ه مستعمال استعماال حقيقٌيا فيك يعرؼ بالٌطباؽ. أٌما إذا ما الحقيقة كالمجاز، فإذا كاف الٌمفظ كضدٌ 

 .1استعممت ىذه األلفاظ استعماال مجازٌيا فيصبح تكافؤان"

ف، عمى أساس اإليجاب كالسمب، يماتيا، أىميا اعتبار الٌطباؽ ضربدت تقسيباؽ أنكاع، تعدٌ لمطٌ     
  ىما:

 .كقكلنا: العمـ نكر كالجيؿ ظالـ كسمبا كىك ما لـ يختمؼ فيو الٌضداف إيجاباطباق اإليجاب:  -1
يجابان فطباق الّسمب:  -2 كيككف أحد طرفيو مضاٌدا اآلخر منفٌيا  يك ما اختمؼ فيو الٌضداف سمبا كا 

ِيهَِۡۡوإِذۡ بأداة نفي كقكلو تعالى: " ِوۡۡۦقَاَلُۡيوَسٰىۡنِقَو  قَو  ُكُرواۡ يَٰ تَۡۡٱذ  ًَ ۡۡٱّلَلِۡنِع  َۡجَعَمۡفِيُكى  ۡإِذ  ُكى  َعهَي 

َنۡ ِثۡأََحٗداۡيِّ ۡيُؤ  هُوٗكاَۡوَءاتَٰىُكىَۡياۡنَى  ينَۡأَۢنبِيَآَءَۡوَجَعهَُكىۡيُّ ًِ هَ َعٰ  [02]سورةۡانًائدة,"٠٢ۡۡٱن 
 لى ىذيف النكعيف، نكع ثالث ييعرؼ بػػ إ؛ كما ييضاؼ 

َحىٰۡكلو تعالى: "كق أف يكىـ لفظ الضد أنو ضد مع أنو ليس بضد كىك إيهام التضاد، -3 َۡوٱنضُّ

مِۡو١َۡۡۡ في حيف يقٌسـ البعض الطباؽ إلى قسميف . [0- 1]سورةۡانضـحى,ۡ"٠إَِذاَۡسَجٰىۡۡٱنَي 
طباق كىك ما كاف طرفاه باأللفاظ الحقيقٌية؛ كالثاني  طباق حقيقي:بحسب الحقيقة كالمجاز: األكؿ 

 .2كىك ما كاف طرفاه غير حقيقٌييف أٌم مستعمالف في المجاز مجازي:

 المقابمة: -ثانيا

جاء في معجـ مقاييس الٌمغة البف فارس: "القاؼ كالباء كالالـ أصؿ كاحد صحيح تدٌؿ كىًمميوي      
قاؿ ابف سيده: "كقابؿ الٌشيء بالٌشيء مقابمة، ؛ 3كٌميا عمى مكاجية الٌشيء لمٌشيء، كيتفٌرع بعد ذلؾ"

                                                     

. 1992مكتبة كىبة، القاىرة، ، 1ط، 2ج -خصائص الٌتعبير القرآني كسماتو البالغية ،عبد العظيـ إبراىيـ المعطي. 1
 .412ص
 .24ص. 1979دار المعارؼ، القاىرة، ، 1طالبديع في ضكء أساليب القرآف الكريـ،  ،عبد الفٌتاح الشيف. 2
 .872ص. ، د.سبيركت، لبناف -شياب الٌديف أبك عمرك، دار الفكر -معجـ مقاييس الٌمغة، تح ،أحمد بف فارس. 3
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: استقبؿ بعضيـ بعضا" "كالًقبىؿ:.. ىك الخميل بن أحمد: قاؿ ؛ 1كقباال: عارضو... كتقابؿ القـك
 .3كفي القامكس المحيط: "قابمو كاجيو... كتقابال تكاجيا"؛ 2الٌتمقاء، تقكؿ: لقيتو قبالن، أٌم مكاجية"

غكية السابقة أف المقابمة في المعاجـ العربية تعني المكاجية، كالمعارضة؛ ف مف التعريفات المٌ يتبيٌ    
ؿ مف أشار باؽ؛ كيعتبر جعفر بف قدامة أكٌ أما اصطالحان؛ فالمقابمة تعد ضربان مف ضركب الطٌ 

ة المقابمة أف يضع الشاعر معاني بريد فيا بقكلو: "كصحٌ إلييا في كتابو "نقد الشعر"، حيث عرٌ 
خالفة بيف بعضيا كبعض، فيأتي في المكافؽ بما يكافؽ، كفي المخالؼ عمى الصحة، التكفيؽ أك الم

أك يشرط شركطان أك يعدد أحكاالن في أحد المعنييف، فيجب أف يأتي فيما يكافقو بمثؿ الذم شرطو 
 .4كعدده، كفيما يخالؼ بضد ذلؾ"

ف يؤتى بمعنييف متكافقيف كقد عرفت المقابمة اصطالحان عمى أنيا "أحد فنكف الطباؽ، كتككف بأ   
أك أكثر، ثـ يؤتى بما يقابميما أم ضدىما في المعنى عمى الترتيب، في حيف أف الطباؽ ال يككف 

؛ كبصيغة أخرل؛ فالمقابمة ىي أف يؤتى 5إال بالجمع بيف ضديف مفرديف، شرط أف يككنا لفظيف"
ـٌ يؤتى بما يقابؿ ذلؾ عمى الٌترتيب، مكٌفرا  أقصى طاقات الٌتضاد الٌداللي؛ بمعنييف أك أكثر، ث

 :6كيمكف بياف ذلؾ بما يأتي

 

                                                     

عبد الحميد ىنداكم، دار الكتب العممٌية  -المحكـ كالمحيط األعظـ، تح ،حسف عمي بف اسماعيؿابف سيده المرسي أبك ال. 1
 .6/429ـ، 2000، بيركت، 

 بيركت، اليالؿ، كمكتبة دار ،1ط السامرائي، إبراىيـ لمخزكمي ميدم -تح كتاب العيف،  ،الخميؿ بف أحمد الفراىيدم. 2
1988 .5/166. 

مؤٌسسة الٌرسالة، بيركت، ، 5طمكتب تحقيؽ التراث،  -القامكس المحيط، تح ،الفيركزآبادم مجد الديف محمد بف يعقكب .3
 .1351ص. 1996

 -بيركت ، العممية الكتب دار ،(ط د) خفاجي، المنعـ عبد محمد -تح الشعر، نقد ،(ىػ337: ت) جعفر بف قدامة. 4
 .141ص .لبناف

 .247مدخؿ الى البالغة العربية، مرجع سابؽ، ص ،. يكسؼ أبك العدكس5
، كالنشردار الكفاء لدنيا الٌطباعة ، 1ط محمد مصطفى أبك شارب، -البديع في عمـ البديع، تح ،يحيى بف معطي. 6

 .113ص. 2003 ،القاىرة
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 ِطباًقا َحَوْتُه فارَتِقْب منه آتيا َهاَك و في ِذْكِر المقابمِة استمع
  
ـٌ فيو ما  يسوء األعادياعمى أٌف فيو ما  َيُسرُّ َصديقـَهُ  فتنى ت

)يسّر ؿ تعدد المطابقة كالٌترتيب بيف األلفاظ: في المثاؿ أعاله، تيالحظ المقابمة مف خال
، أم أف المقابمة تفترؽ عف الطباؽ بتعدد المطابقات مف األلفاظ ويسوء( و)صديقه واألعاديا(

الٌسيكطي بقكلو: "أف يذكر  كالمعاني، مع اشتراط تكافؽ الترتيب أيضان؛ كذلؾ عمى نحك ما أشار إليو
لفظاف فأكثر ثـٌ أضدادىما"

1. 

لى عدة أنكاع حسب التدرج في العدد مف مقابمة اثنيف إمى ىذا األساس، جرل تقسيـ المقابمة كع    
؛ إذ قاؿ ابف رشيؽ 2باثنيف، مقابمة ثالثة بثالثة، أربعة بأربعة، خمسة بخمسة، كمقابمة ستة بستة

كآخره ما  القيركاني: "المقابمة ىي ترتيب الكالـ عمى ما يجب، فيعطى أكؿ الكالـ ما يميؽ بو أكالن 
يميؽ بو آخران، كيؤتي في المكافؽ بما يكافقو، كفي المخالؼ بما يخالفو، كأكثر ما تجيء المقابمة في 

 . 3األضداد، فإذا جاكز الطباؽ ضديف كاف مقابمة"

كلعٌؿ ما يتبادر إلى األذىاف بادئ األمر ىك عدـ استقرار المصطمحيف نظرا لالختالؼ الكبير    
مفيـك دقيؽ لكؿ منيما ككذلؾ الخمط فيما بينيما عند البعض، كما يؤٌكد ىذا  بيف العمماء في كضع

مف يرل أٌف الٌطباؽ أعـٌ مف المقابمة، كىك  ؾٌييف في نظرتيـ لكٌؿ منيما؛ فيناىك انقساـ البالغ
بقكلو: "كدخؿ في المطابقة ما  (الخطيب القزكيني)الفرع، كمٌمف صٌرح بيذا  ىي األصؿ كالمقابمة

كىناؾ مف يرل العكس أٌم أف المقابمة أعـٌ، كىي األصؿ كالمطابقة ىي ؛ 4سـ المقابمة"يخٌص با
الفرع، كمٌمف أخذ بيذا ابف حٌجة الحمكم؛ إذ يقكؿ: "المقابمة أدخميا جماعة في المطابقة، كىك غير 
صحيح، فإٌف المقابمة أعـٌ مف المطابقة، كىي التٌنظير بيف شيئيف فأكثر كبيف ما يخالؼ كما 

                                                     

 .3/226. د.س القاىرة، الٌتكفيقية، المكتبة سعيد، الٌرؤكؼ عبد طو -تح القرآف، عمـك في اإلتقاف ،السيكطي الٌديف جالؿ. 1
 .247لى البالغة العربية، مرجع سابؽ، صإمدخؿ  ،. يكسؼ أبك العدكس2
 .2/14 سابؽ، مرجع كآدابو، الشعر محاسف في العمدة،القيركاني رشيؽ ابف. 3
 .193صمرجع سابؽ، اإليضاح في عمـك البالغة،  ،الخطيب القزكيني. 4
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كباختصار نقكؿ إذا كاف الٌطباؽ تضاٌدا يقع بيف مفردتيف فإٌف المقابمة تضاٌد يقع بيف  .1يكافؽ"
 جممتيف.

الطباؽ كالمقابمة في شعره بصكر كأشكاؿ كدرجات متفاكتة،  (ناصر لكحيشي)كٌظؼ الشاعر    
قصيدة مف قصائده، بؿ كعمى مستكل  فظية التي اعتمدىا في كؿٌ تعكسيا األبنية كاالختيارات المٌ 

لى ا  غاير في اختيار ألفاظ الطباؽ كالمقابمة، ك بايف كالتٌ القصيدة الكاحدة أيضان يمكف التماس ذلؾ التٌ 
عرم مف ص الشٌ ف البديعي في إبراز جماليات النٌ فظي ألنساؽ ىذا المحسٌ يـ البناء المٌ سأمدل  أمٌ 
 ة.غيٌ غكية كالبالكتية كالمٌ ة األبعاد الصٌ كافٌ 

ديكاف  -و لألطفاؿذم خصٌ عرم الٌ كالمقابمة في ديكانو الشٌ  اعر كثيران باستخداـ الطباؽاعتنى الشٌ    
ة مٌ يمريحة الكاصمية مع ىذه الشٌ كساب القصيدة قدرتيا التٌ إنظران لما ليما مف دكر بالغ في  -رجاء

األطفاؿ، سكاءن مف حيث األلفاظ أك مقي لدل فكير كالتٌ مف المجتمع، كبما يتناسب مع مستكيات التٌ 
عة قريبة مف ذائقة الصغار عرم لمقصيدة، التي غالبان ما كانت سيمة طيٌ بؾ الشٌ العبارات أك السٌ 

قة مف قصيدتو غكم؛ عمى غرار ما جاء في أبيات متفرٌ قيـ المٌ اللي كتذكٌ دراكيـ الدٌ إكمستكيات 
 :(العمم، خالد، باق)

 ــىـــــيبقـــر أٌف العمـ ػػػػػػغي   ـــزولـــــــــسيـــــــكٌؿ شيء  
 ػػػػكؿ الٌدىكرػػػػػػػػػػػػاقيا طػػػػػػػػػػػػب    الجهل عمماىؿ يسػػػػاكم 

 2ـــيــــــمواتــي ػػػػػػػػكتب تيٍحي    حياتــــــــــيكجمػػػػػػػيسي في 

لأللفاظ كانت ناتجة عف عناية فائقة اعر اختيارات الشٌ  إفٌ ابقة يبدك كاضحان في األبيات السٌ     
عرية لألطفاؿ، كليس أفضؿ مف أسمكب الٌطباؽ إليصاؿ المعاني ىا إليصاؿ رسائمو الشٌ بداأ

كقد  : )سيزكؿ/ يبقى(، )الجيؿ/عمما(، )حياتي/ مكاتي(.ىة في المعنالكاضحة بيف األلفاظ المتضادٌ 
 قاؿ الحكيـ: كالٌضد يظير حسنة الٌضد.

                                                     

 .129صع سابؽ، جمر خزانة األدب كغاية األرب،  ،ابف حٌجة الحمكم. 1
 .9ص ،"أناشيد" لألطفاؿ قصائد رجاء ،ناصر لكحيشي. 2
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فظة األكلى المٌ  اعر لفظ )سيزكؿ( في مقابؿ لفظ )يبقى( مع األخذ بعيف االعتبار أفٌ استخدـ الشٌ     
اني، ما طر الثٌ انية فجاءت في نياية الشٌ ا الثٌ عرم، أمٌ ؿ مف البيت الشٌ طر األكٌ جاءت في نياية الشٌ 

قان اعر مكفٌ لشٌ ميا معاني البقاء كالزكاؿ، كلقد كاف اتي تشكٌ يايات الٌ يكحي بالعالقة بيف البدايات كالنٌ 
عرم تناغمان صكتيان كدالليان، ما كاف لمفظة كسبت البيت الشٌ أيا في اختيار لفظ )سيزكؿ( مف حيث أنٌ 

أخرل أف تحدثيا، فمك قاؿ الشاعر )كؿ شيء سيفنى( لكاف لمبيت الشعرم صدل آخر مغاير لمذم 
كاؿ معنى الزٌ  ر، فإفٌ غاية لمصٌ لى ككف القصيدة مكجٌ إأحدثتو لفظة )يزكؿ(، خاصة إذا ما نظر 

 دراكيـ مف معنى الفناء.إلى إأقرب 

ا دراكيا، أمٌ إيؿ ذم يعطي داللة كاضحة كدقيقة مف السٌ األمر نفسو في طباؽ )الجيؿ/عممان(، الٌ    
اعر تظير في استخدامو لفظة )المكات( بدالن مف براعة الشٌ  في طباؽ )حياتي/ مكاتي(، فإفٌ 
و ة لممكات ككأنٌ متكافئ تعطي صكرة معنكيٌ  دالليٌ  الن، كتضادٌ أكٌ  )المكت(، إلحداث تناغـ صكتيٌ 

عف فعؿ كؿ ما مف شأنو أف  تقاعسوفعؿ أك سمكؾ يصدر عف اإلنساف مف خالؿ خمكلو كتكاسمو ك 
نما حاؿ ناتج  -كما ىك المكت -يمأل حياتو باإلنجازات كالنجاحات، فالمكات ليس ضدان لمحياة كا 

 كأكؿ أفعاؿ الحياة ىي القراءة كمجالسة الكتب كطمب العمـ. عف عدـ ممارسة فعؿ الحياة،

إبراز ما قيمة  اعر في ىذه األبيات تتكاتؼ مع بعضيا البعض فيفيا الشٌ كالمطابقات التي كظٌ     
ع، ز كمشجٌ نساف، السيما كأنو يراد مف القصيدة أف تقـك بدكر تربكم كتعميمي محفٌ العمـ في حياة اإل

 ، حيث يقكؿ (براءة ودعاء)قصيدتو  ا فيتماسو في قصائد أخرل لمشاعر، كمذم يمكف الاألمر الٌ 

 الشاعر:

 1العمنك الّسرلنػػػػا في  فيػػػػػػػػػػا رٌباه كف عكنا

 :مف نفس الديكاف"زيتونتي" كأيضان في قصيدة أخرل بعنكاف 

 2ييحتضر الّظـــــّلمىذا  نحف ىنا نورهايػػػػػػا 
                                                     

 .10ص ،"أناشيد" لألطفاؿ قصائد رجاء ،ناصر لكحيشي. 1
 .14ص ،المصدر نفسو. 2
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 :(جزائر هذا الفضاء الجميل) -فمف نفس الديكا -قصيدتوالشاعر في كما يقكؿ 

 1غادك آتلكػػػػػػػػػػػٌؿ  لػػػػػطفا كحفظا كأمنا

ابقة يرد طباؽ اإليجاب بيف ألفاظ )الٌسر/العمف( )الٌنكر كالٌظالـ( )آت كغاد(، في األبيات السٌ      
الذم يبرز مف خالؿ  كجميعيا ألفاظ سيمة المعاني بالنسبة لمصغار، لكف المحمكؿ الداللي

المطابقات التي أجراىا الشاعر ىك الذم يضفي عمى القصيدة الشعرية أك البيت الشعرم قيمتو 
المعنكية، فمك عبر الشاعر عف ىذه المعاني بألفاظ أخرل غير مشتممة عمى تمؾ المطابقات لما 

 كاف ليا ىذه القيمة الفنية كالجمالية كالداللية التي تضمنتيا.

نممح تكظيؼ الشاعر لمطباؽ في مكاضع عديدة؛ كالمطابقات بيف ، (مدار القوسين)في ديكانو     
يتـونْ )قصيدتو في لفاظ الدالة عمى الزمف، كما األ  حيث يقكؿ: ،(نــدى األرز والزَّ

 كفاكيةن لممساء،
 َغَدا، أك فاقطفكىا اليوماقطفكا 
 َغَدا، أك فاحصدكىا اليوماحصدكا 

 2فجركم ليمنااحصدكا اليـك مف 

 حيث يقكؿ: (يا موقد الّنار) كمف ذلؾ أيضان في قصيدتو

 3فمػػػػادر اليـك أخفى الٌسر شٌح، أبي            لغد ىؿ مف رشفة األمسػػا جذكة ػػػػػػيػ

 يقكؿ الشاعر: ،(إغفاءة الرماد)كأيضان في قصيدتو 

 4اد غفاػػػػػػػػػػػػػىا إف الٌرمزرع الفجيعة،            عمػى -النهارإذ يدنك -الميلال يقدر 

                                                     

 .17ص ، السابؽ المصدر. 1
 .18ديكاف مدار القكسيف، ص ،ناصر لكحيشي. 2
 .62، ص المصدر السابؽ. 3
 .116، صالمصدر نفسو. 4
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، غدا( ؿ يرد الطٌ عرم األكٌ في المقطع الشٌ      يياـ تضاٌد بيف  باؽ بيف لفظتي )اليـك لفظتي )ليمنا، كا 
، كفي البيتيف التالييف يرد الطباؽ باإليجاب ألٌف الفجر ليس ضٌد الٌميؿ بؿ ىك جزء منو فجركـ(

لفظتي )األمس، غد( كلفظتي )الميؿ، النيار(، ككؿ ىذه ظاىران في الشطر األكؿ مف كؿ منيما بيف 
لى القارئ سكاءن مف الناحية إاعر إيصالو المطابقات تعطي دالالت ظاىرة بالنسبة لما يريد الشٌ 

 احية اإلدراكية.الشعكرية أك النٌ 

ؼ الشاعر المطابقة لتكصيؼ العديد مف األحكاؿ كالظركؼ كاألكضاع النفسية كما كظٌ     
بالغ عميو، بحيث راـ الشاعر مف استخداـ  بيا أك عايشيا ككاف ليا تأثير ية التي مرَّ كالحيات

 قكلو: (غيمة أودعتني)مطابقاتو الكشؼ عف ذلؾ التأثير، كمف ذلؾ في قصيدة 

 1ػػػػػػكؿػػػػػػػػػػػػػـ يطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصد كحمػػػػػػػػػػػػػػػسفر ق             كلػػػػػػػكف ت أبغيـــــــــولس أبغيكنت 

 يقكؿ: (انبجاس البوح )كفي قصيدة 

 2؟ قمت اآلف سٌيافالبوحكت ـــــــــــــــالّصم            ى مكابدتيػ... كقد غطٌ يبليك الصٌ 

  :(توشية خيال )كجاء في قصيدة 

 رحيباصدرم ككاف صدرم ضــــــــــاق              ف اختفيناػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجرتني رؤاؾ،،حي

 3قريبا -شكقا   - البعيدحيف صػػػػػػػار              ذاؾ يكمي األغٌر سيػػػػػػػػػرم،، كرٌفي

 ، قكلو:(حّرك لسانك)كفي قصيدتو 

 4لـ يخمد –ىنا  -ػػب أسئمة ػػػػػػػػػػػػػػػػػكلييػػػػ              شككة حضـوركأنسؾ في  فغياب

                                                     

 .67ص ديكاف مدار القكسيف، ،ناصر لكحيشي. 1
 .72، صالمصدر نفسو. 2
 81، ص المصدر السابؽ. 3
 .87، صالمصدر نفسو. 4
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ة، فمف طباؽ الٌسمب بيف لفظتٌي )أبغي األبيات السابقة بيف ألفاظ عدٌ تبرز المطابقات في     
لى طباؽ اإليجاب بيف لفظتٌي )الٌصمت، البكح(، كلفظتٌي )ضاؽ، رحيبا(، ككذلؾ إكلست أبغي(، 

مجاًت نفسٌية الشاعر كما يجكؿ فييا،  بيف لفظتٌي )غياب كحضكر(؛ كجميعيا "تعكس بعض خى
؛ فالمطابقة أك التضاد "ليست 1الينا كداللينا بشكؿو أعمؽ كأبمغ تأثيران"كتبرز قيمة العمؿ الشعرم جم

مجرد محسف بالغي، بؿ ىي داخمة في صميـ الصكرة الشعرية، كأكثر مف ذلؾ ىي أساس في 
 .2فمسفة الشعر نفسو"

يممح القارئ عمى نحك مماثؿ العديد مف النماذج التي كظؼ فييا الشاعر أسمكب الطباؽ في ك     
لى كجدانو، بما إده، لتعبر عف مختمؼ المعاني كالدالالت التي تعبر عقؿ القارئ كتنفذ منو قصائ

تحممو  ف لديو، كالتي تتفاكت تبعان لماكر كاألخيمة التي تتككٌ ؿ العديد مف الصٌ يمكنو مف استبانة كتمثٌ 
كدالالت  معافو فظي مف و المٌ ئعرم كسمسمة بناص الشٌ النٌ  ، كما يكسبواأللفاظ المتضادة مف معافو 

 يقكؿ الشاعر: (نغمة آسفة)جديدة تتجاكز حدكد المعاني المعجمية، ففي قصيدة 

 بصدقؾ "سيـــــــــري
 ..قفـــــــــــــــــيأك.. 

فاء  كشغمت بالٌزبد الٌسراب كالجي
 ؟تذكريــــــنأكى 

 3 "!.ال تذكريــــــن

الطباؽ بيف لفظتٌي )سيرم، قفي(، أك بيف ىنا ال يمكف لمقارئ أف يمضي دكف أف يتكقؼ عند      
ف كاف الطباؽ يعطي الدٌ  إف  ريعة لأللفاظ نفسيا إالٌ اللة السٌ لفظتٌي )تذكريف كال تذكريف(، حتى كا 

عرم؛ فيذه المطابقات/ المتضادات ص الشٌ فظي لمنٌ غكم كالمٌ اه البناء المٌ ثمة داللة أخرل يكسبيا إيٌ 
                                                     

 جامعة -التربية لكمية العممية المجمة تطبيقية، دراسة -الرقيات شعر في كالتضاد المقابمة أسمكب ،الكتكات أحمد اهلل عبد. 1
 .259ص. 282-259ص. 2015 يكنيك(, 3) العدد ،(2) السنة ليبيا، مصراتة،

 بكرسعيد، جامعة -اآلداب كمية مجمة جبراف، خميؿ لجبراف المكاكب قصيدة في التضاد جماليات، مصطفى ابراىيـ آماؿ. 2
 .735ص. 781-729ص. 2018 يناير ،(11) العدد

 .103، 99ديكاف مدار القكسيف، ص ،ناصر لكحيشي. 3
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كترات بيف الكاقع كبيف فاعالت كالتٌ التي تشكمت منيا كحصيمة لمتٌ ى األبنية المفظية كالمغكية "تتقصٌ 
اعر ما انبعث لدل الشٌ ىناؾ انطباعان يختزنو العقؿ عف العالـ، ككمٌ  اعر الخاصة، أم أفٌ رؤية الشٌ 

ما كانت ىذه المطابقات ىي زة، ربٌ و المميٌ ل ذلؾ إلى مسمؾ لغكم لديو لو خكاصٌ ىذا االنطباع، أدٌ 
 .1أبرز مالمحو"

لى تكظيؼ المطابقة بنفس اآللية التي يقـك فييا ىذا إاعر ، لجأ الشٌ (جّدد خّلياك)في ديكانو      
األسمكب بإحداث أثره عمى األلفاظ مف حيث معانييا كالصكر المرتبطة بيا أك المؤدية إلييا عمى 

 ،(القوافي سامقات)غكم لمقصيدة؛ ففي قصيدة  نحك ما تككف عميو حمكلتيا عمى متف البناء المٌ 
 يقكؿ الشاعر:

 2رواحبػػػػػػػمقمتٌي  دّويــــــــــغك جػكاب -عمى اٌدكارم -كسؤالي 

 قكلو: (تمويحة وشاح )كفي قصيدة 

 إٌننػػػي كاقؼ
 اٌفة فجرمػػػػػػػػػػػػػػػقرب ح

 كلـك مدّ ا بيف ػػػػػػػػػػػػػػػػػىن
 3جزركشكر ك

 يقكؿ: (مشارفة المستحيل)كفي قصيدة 

 عمى ثقةغدي يومي لٌكف بحبر 
 4خٌؿ المضى قد مضى حبرا عمى كرؽ

 4كرؽ

 يقكؿ: (دموع الفجر مغتسل)كفي قصيدة 

                                                     

 .736ص مرجع سابؽ، جبراف، خميؿ لجبراف المكاكب قصيدة في التضاد جماليات ،مصطفى ابراىيـ آماؿ. 1
 .08جٌدد خالياؾ، ص ،ناصر لكحيشي. 2
 .14، ص المصدر السابؽ. 3
 .32، صالمصدر نفسو. 4
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 "كتككف لي لمح القطا،
 1الّضياء"، كحرجت يا قمب ظممةأنا تعتريني 

)ظممة، ضياء( )غدم،  المطابقات التي كظفيا الشاعر بيف )غدٌك، ركاح( )مٌد، جزر( إفٌ     
تظير قدرة الشاعر عمى الجمع بيف المتناقضات كالمقابمة بينيا عمى نحك ( ، ىنا إيياـ تضادٌ  يكمي

يبرز إحساسو بسطكتيا، كيشرؾ المتمقي في حالة التكتر التي تغشى رؤيتو، كأبعاد الصراع الداخمي 
الذم يعيشو؛ فبدكف ىذه التناقضات لف تتضح الدالالت التي أرادىا الشاعر؛ كليذا اختار الشاعر 

في المكاضع التي رأل أنيا ىي األداة المثمى لتحقيؽ غايتو، ناىيؾ عف إبراز تكظيؼ الطباؽ 
شعريتو، ذلؾ أف قيمة الطباؽ تكمف في نظاـ العالقات الذم يقيمو بيف األلفاظ المتقابمة، كعمى ىذا 

 .2فمف يككف لو أم تأثير ما لـ يتداع في تكاؿ لغكم

 يقكؿ الشاعر: (لعبة الحروف)اؽ؛ ففي قصيدة ـ فييا الشاعر الطبمكاضع التي استخدعديدة ىي ال

 رأيت مسرحٌية قصيرة...
 فصكليا عجيبة،
 كسٌرىا إبياـ،

 تشابيت أحداثيا،
 3 اإلصباح بالّظّلم..فاختمط 

 :(براءة وسنابل)في قصيدتو 

 ،البدء والمنتهىى ػػػػػػػػػػػػػأحٌف إل
 ى درىـ مف أبي،ػػػػػػػػػػػػػػػػأحٌف إل
 1 أرقبو..ت ػػػػػػػػػػػػػػػكن

                                                     

 .41جٌدد خالياؾ، ص ،ناصر لكحيشي. 1
 مجمة ،"تنتيي أف القصيدة ليذم أريد ال" األخير دركيش محمكد ديكاف في التضاد تجميات ،رحاحمة زىير أحمد. 2

 .484ص. 496-483ص. 2014 ،(2) العدد ،(41) المجمد األردنية، الجامعة كاالجتماعية، اإلنسانية العمـك -دراسات
 .93جٌدد خالياؾ، ص ،ناصر لكحيشي. 3
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 ، حيث يقكؿ:(وحسبي هذا الحفيف)كفي قصيدة 

 أنثرهاػي كػػػػػػػػػػػػػػػأجزائػأجمع كرحت 
 2ر لػػػألمطار لمبردػػػػػػػػػػػػػػػكبحت بالسٌ 

 حيث يقكؿ:  (الّصوت األخضر )كفي قصيدة 

 ا أعطيناؾ الككثرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإنٌ 
 افػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكممكت الٌشري

 ريد األكثر؟ػػػػػػػػػػػػػػأت
 ؟ىـــــــــــــــتخشىؿ 

 3 ..!!ال أخشىا ػػػػػػأن  

 حيث يقكؿ: (اختّلف إلى الّّلءات)كفي قصيدة 

 4قميص يكسؼ، كي يمتٌص مػػػػػا ذرفكا رحت مرتقبا كّر وفرّ ػػػا بيف ػػػػػػمػ

ألٌف  بيف لفظتي )اإلصباح، الٌظالـ(إيياـ الٌتضاد  اعر ؼ الشٌ السابقة، كظٌ في المقاطع الشعرية     
بيف لفظتٌي )البدء، المنتيى(، ككذلؾ بيف )أجمع، أنثر(، كبيف كالٌطباؽ ، اإلصباح مقابؿ اإلمساء

)تخشى، ال أخشى(، كأخيران بيف لفظتي )كٌر، فٌر(، كؿ ىذا يظير أف الشاعر قد اعتمد في بناء 
عمى خمؽ صكر متقابمة منبعيا الكاقع, ليخرج في النياية مف خالؿ المطابقات التي كظفيا قصائده 

بيا قصائده، كاستمدىا  يتمكقؼ الشاعر مف القضايا التي عن بتشكيؿ جمالي كرؤية داللية تجسد
 باألصؿ مف الكاقع.

                                                     

 .110، صالمصدر نفسو. 1
 .161، صناصر لكحيشي، جٌدد خالياؾ. 2
 .189، صالمصدر نفسو. 3
 .189، صالمصدر السابؽ. 4
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فو بغى عمى ما استخدمو ككظٌ و "أسأنٌ  إالٌ  اعر،تيا في أعماؿ الشٌ غـ مف قمٌ أٌما عف المقابالت، فبالرٌ    
منيا عيمقان بعيدان؛ إذ استخدميا لرسـ الصكر كتصكير الحركات في أبياتو التي تعتمد عمى عنصر 
التصكير كالحركة؛ كالكاقع أٌف التضاد التركيبي السياقي يجيء دقيقان، كال يظير لممتمٌقي إاٌل بعد 

 :(لحنينهّم ا)؛ كمف ذلؾ قكلو في قصيدتو 1طكؿ تركيز كتفحيص"

 "إٌنػػػي سئمت الٌنياية،
 !!الرابعة الّظممةك

 رٌد دمي، نورتعاليت يا 
 رٌدني،

 كبيػػػػكمنا بأمسنابمجا سمكت 
 2ستزىر ليس يدنيؾ الًبمػػػػػىى" غداك

 :(سيأتي الّصباح )كأيضان في قصيدة 

 لػػػػػػكف لــــــــــــــال ذاك الّميـــــــــــــط
 3ــباحـــــــــــــــــــــالّصــــي ذاك ــــــــــــسيج  

 3ــباحـــــــــــــــــــــالّصــــ

 كفي مكضع آخر كردت القافية كاآلتي:

 4يمػػازحو الٌضداف: جرحي كذا الٌمحفي  ظّل مطواتي، وأمسى مظّمتيفقد 

 كيقكؿ في قصيدة أخرل:

ـي؟كّمي يســائل كّمي  5كاليػػػػػػكل ذاباجزئي يراود جزئي  ، مف أنا؟ كىي

                                                     

 .268تطبيقية، مرجع سابؽ، ص دراسة -الرقيات شعر في كالتضاد المقابمة أسمكب ،الكتكات أحمد اهلل عبد. 1
 .49، 45صجٌدد خالياؾ،  ،ناصر لكحيشي. 2
 .18ص ،"أناشيد" لألطفاؿ قصائد رجاء ،ناصر لكحيشي. 3
 .63، صالمصدر الٌسابؽ. 4
 .196جٌدد خالياؾ، ص ،ناصر لكحيشي. 5
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جاءت المقابالت بيف لفظتي )الٌظممة، نكر( كلفظتي )أمسنا، غدا( في المقطع األكؿ، كفي        
المقاطع التالية بيف األلفاظ )طاؿ، يجيء( ك)الٌميؿ، الٌصباح(، )ظٌؿ مطكاتي، أمسى مظٌمتي(،  

ي )كٌمي يسائؿ كٌمي( )جزئي يراكد جزئي(، لتعبر عف إحساس الشاعر بأحكاؿ الكاقع، كالتحكالت الت
طرأت عميو، في الكقت نفسو الذم أراد فيو أف يرسـ أفقان رحبان لمتفاؤؿ بالمستقبؿ؛ كىك األفؽ الذم 
يعبر عف نظرة الشاعر الشمكلية كرؤيتو المتكاممة لمعالقات الجدلية كالصراعات التي يشحف بو 

نية المغكية لمنص قصائده، معتمدان في ذلؾ عمى سالسة األلفاظ المتقابمة، لكنو اعتمد أكثر عمى الب
براز الغايات الداللية كالشعكرية إفي  -بكصفيا النظاـ العميؽ الذم يتشكؿ منو النص -الشعرم
لى فمسفة الشاعر إ، فمف خالؿ الطباؽ كالمقابمة يمكف لمقارئ أف يتكصؿ 1يصاليا لمقارئ"إالمراد 

تي اعتمدىا في تكظيؼ األلفاظ في الحياة مف جية، كالى فمسفتو الشعرية نفسيا المتعمقة بالطريقة ال
كربطيا كتكزيعيا عمى مكاقع مختمفة داخؿ بنية النص، متقاربة كمتباعدة، كمتزاحمة كمتراخية، 
كلكنيا تكشؼ مف خالؿ انتظاميا كتراتبيا المغكم عف الكثير مف المعاني كالصكر، التي كاف مف 

 اليب كأنساؽ بالغية أخرل.يصاليا باستخداـ أك تكظيؼ ألفاظ أخرل أك اعتماد أسإعب الصٌ 

يكشؼ عف قدرة  (لكحيشي)باؽ كالمقابمة كأسمكب كنسؽ بالغي في شعر الطٌ  لى أفٌ إخمص ن   
اعر عمى تكظيؼ األلفاظ في بنى كعالقات بينية تمقي بظالليا الٌساحرة عمى قصائده، فكاف لو الشٌ 

أف تحـر القصيدة مف العذكبة  دكر كبير في تشكيؿ الٌداللة كتككيد المعاني المراد إيصاليا، دكف
الٌصكتية كالٌنغـ المكسيقي اٌلذم تستسيغو األذف كتستمٌذه؛ فقد أجاد الٌشاعر في ذلؾ كٌؿ اإلجادة، 
كعمى نحك مبدع كغير متكٌمؼ أك متصٌنع؛ فجميع العناصر اإليقاعية كالمكسيقية متآلفة متناغمة 

يقبؿ عمى شعره ألٌنيا تيطرب األسماع دكف ممؿ كمتناسقة فيما بينيا كقد كردت عفكا فتجد المتمٌقي 
كال نفكر، كىذا المقصد اٌلذم يبتغيو كٌؿ أديب ككاتب؛ فمكسيقى البديع في قصائد لكحيشي غالبان ما 

برازىا؛ فقد تكامؿ البناء المفظي أحٌققت الجمالٌية الٌشكمية، ك  سيمت بشكؿ كبير في إيضاح المعاني كا 
صره، التي تكافقت تكافقا كٌميا، مف حيث كاف لثقافة الشاعر في أعماؿ الشاعر في جميع عنا

 الكاسعة كعاطفتو الجٌياشة، كالبيئة اٌلتي نشأ فييا دكر كبير في أف خمؽ ىذا اإلبداع الٌشعرم.
                                                     

 مرجع سابؽ، ،"تنتيي أف القصيدة ليذم أريد ال" األخير دركيش محمكد ديكاف في التضاد تجميات ،رحاحمة زىير أحمد. 1
 .485ص
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ة التي تندرج ضمف فنكف البديع، كالتي تعتمد عمى سمة رديد مف الفنكف البالغيٌ التٌ  رديد:التّ  -4
إال إنو لـ يحظ بعناية كبيرة مف قبؿ البالغييف الذيف أكلكا اىتمامان  التكرار كمككف بنائي ليا،

الترديد في الٌمغة، مصدر مف الفعؿ ؛ ك 1كبيران كبدرجات متفاكتة ببقية الفنكف البديعية األخرل
؛ كفي تاج العركس: "كأما الترديد 2)ردد(، جاء في لساف العرب: "كردده ترديدان كتردادان فتردد"

؛ 4؛ فاألصؿ في الترديد ىك: "رىٍجعي الٌشيًء"3ردده.. كيقاؿ: ردده ترديدان كتردادان" فإنو قياس مف
ٍرفو"  .5"كصى

ق( تعريفان لمترديد، 749؛ في حيف صاغ يحيى بف حمزة )ت: 6: "كردَّدى القكؿ كٌرره"(الزبيدم)قاؿ 
 .7الحديث ترديدا أٍم كٌرره"فقاؿ: "كالترديد تفعيؿ مف قكليـ: ردَّد الثكب مف جانب إلى جانب، كردَّد 

فو البعض عمى ة؛ فقد عرٌ رديد كتتبايف عمى أنحاء عدٌ د تعريفات التٌ مف الناحية االصطالحية، تتعدٌ 
)ت:  (الحاتمي)و "إعادة لفظة بعينيا مع اختالؼ تعمؽ كؿ منيما"، كقد أخذ بيذا التعريؼ أنٌ 

 .8(يحيى بف حمزة)ق(، ك656)ت:  (المظفر بف الفضؿ)ق(، ك466)ت:  (ابف سناف)ق(، ك388

: "ىك تعميؽ الشاعر لفظة في البيت، متعمقة بمعنى، ثـ يرددىا فيو بعينيا، (الحاتمي)قاؿ    
 .1كيعمقيا بمعنى آخر في البيت نفسو"

                                                     

 كالعمـك اآلداب في القادسية مجمة القرآني، األسمكب تقنيات في بالغية دراسة -الترديد ،الخفاجي يكسؼ جكاد أسعد. 1
 .92-75ص. 2008 ،(4-3) العدداف ،(7) المجمد التربكية،

 .3/172سابؽ، مادة )ردد(،  مرجع العرب، لساف، منظكر بف الديف جماؿ الفضؿ أبك. 2
. 1970 الككيت، اليداية، دار كآخركف؛ مطر العزيز عبد -تح القامكس، جكاىر مف العركس تاج ،الٌزبيدم مرتضى. 3

 .8/91ماٌدة )ردد(
مادة .2001 لبناف، -بيركت العربي، التراث إحياء دار ،1ط الٌمغة، مقاييس ،زكريا بف فارس ابف أحمد الحسيف أبك.  4

 .380ص )ردد(
 .3/172 ،(ردد) مادة سابؽ، مرجع العرب، لساف ،منظكر بف الديف جماؿ الفضؿ أبك. 5
 .8/93 القامكس، جكاىر مف العركس تاج ،الٌزبيدم مرتضى. 6
 دار اإلعجاز، حقائؽ كعمـك البالغة ألسرار المتضٌمف الٌطراز ،العمكم اليمني العمكم إبراىيـ بف عمي بف حمزة بف يحيى. 7

 .3/28. 1914 مصر، المقتطؼ، مطبعة الخديكٌية، الكتب
(، العدد 6دراسة بالغية، مجمة المغة العربية كآدابيا، المجمد ) -الكظيفة الترديدية المغكية في القرآف الكريـ ،شعيب يحيى. 8
 .699. ص710-697. ص2018(، ديسمبر 2)
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ـٌ يرٌدىا بعينيا متعٌمقة : (ابف رشيؽ)قاؿ     كالترديد ىك "أف يأتي الٌشاعر بمفظة متعٌمقة بمعنى، ث

 .2في البيت أك في قسيـ منو"بمعنى آخر 

ىذا الٌتعريؼ كلـ يقصره عمى الٌشعر كحٌده، فقاؿ: "ىك أف  (ابف أبي اإلصبع المصرمٌ )كعٌمـ   
ٌدىا بعينيا كيعٌمقيا بمعنى آخر" ـٌ يىري يعٌمؽ المتكٌمـ لفظة مف الكالـ بمعنى، ث

3. 

عمى الٌتكرار كاإلعادة  كسمة  في ضكء ما تقٌدـ، يتبيف أٌف الٌترديد فف مف فنكف البديع، يعتمد   
يقاعا سكاء في الٌشعر أك الٌنثر لكف ىنا مف غير الٌتقيد بالٌنظاـ  أساسٌية لو، فيك يشٌكؿ مكسيقى كا 
ٌنما يتحٌدد ذلؾ عف طريؽ اٌلسياؽ اٌلذم يقتضيو الٌتركيب، غيٌر أٌنو لـ يحظ  الٌشعرم المعركؼ، كا 

فقٌمما حفمت بو البحكث كالٌدراسات البالغية؛ كما أف  كغيره مف الفنكف بالعناية مف قبؿ البالغٌييف
الٌترديد كظاىرة يفرضو الٌسياؽ، كلو دكر كبير في إبراز المعنى كتجميتو، كقد يكٌظفو الٌشاعر ليؤٌكد 

 المعنى كيفٌصمو، كبالتٌالي يتبمكر في ذىف المتمٌقي.

رديد ما اعتمد التٌ و قمٌ عرية أنٌ الشٌ  (ناصر لكحيشي)بدا كاضحان مف خالؿ استقراء كتحميؿ دكاكيف    
، ما جاء (لكحيشي)رديد التي أمكف التماسيا في شعر أك استخدمو في شعره؛ مف أبرز نماذج التٌ 

 :(ترانيم األكمام)في قصيدتو 

 الكصاؿ، ىداؾ لطفؾ أقصر كؼَّ  الٌسؤاؿ كمانعا ُأفَّ ا ميرسال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 4ػػػػاء الٌنياية في الكتاب األصفرػػػػػػػػفػ  فأقٌضت مضجعي فبحثتي ع ُأف  

                                                     

. 1979 بغداد، كاإلعالـ، الثقافة كزارة الكتاني، جعفر -تح الشعر، صناعة في المحاضرة حمية ،الحاتمي عمي أبك. 1
1/154. 
 ،الحمبي الديف شياب ،كينظر ؛1/333 سابؽ، مرجع كنقده، كآدابو الشعر محاسف في العمدة ،القيركاني رشيؽ فاب. 2

 .264ص. 1980 بغداد، لمطباعة، الحرية دار يكسؼ، عثماف أكـر -تح الٌترسؿ، صناعة إلى الٌتكسؿ حسف
حنفي محمد شرؼ،  -تحرير التحبير في صناعة الشعر كالنثر كبياف إعجاز القرآف، تح ،ابف أبي اإلصبع المصرم. 3

حفني محمد  -تح، بديع القرآف ،ابف أبي اإلصبع المصرم ؛2/253 .1963مطابع شركة اإلعالنات الشرقية، القاىرة، 
 .96ص. 1972، دار نيضة مصر لمطبع كالٌنشر، القاىرة، 2طشرؼ، 

 .21خالياؾ، صجٌدد  ،ناصر لكحيشي. 4
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( يبدك التٌ    الّسؤال/ أّف  )يا مرسّل أفَّ في قكلو: رديد كاضحان في ىذيف البيتيف في لفظة )أؼِّ
رت مرتيف في سياؽ لفظي ظير فيو صكت حرؼ )الفاء( طاغيان عمى التي تكرٌ ك أقّضت مضجعي(، 

ايقاع النص؛ "إذ يستمد أسمكب الترديد قيمتو المغكية في ىذيف البيتيف مف احتفائو بالصكت كالمعنى 
في ميٌما فظي دكران شاكؿ المٌ في آف معان؛ فإلى جانب ككنو يشكؿ مظيرا إيقاعيا، يؤدم فيو التٌ 

غكية كالجمالية اللي أيضان حاضر في أداء الكظيفة المٌ الجانب الدٌ  كتي، فإفٌ الحضكر الجمالي الصٌ 
 .1مف خالؿ ربط األلفاظ بعضيا ببعض"

(، كالٌ ضمف البناء المٌ     ، كؼِّ يـ في رفع سأذم فظي لمبيتيف، يبدك التجنيس كاضحان بيف )أؼِّ
مستكل التأثير الصكتي كاإليقاعي في جك النص؛ "كلعٌؿ أىـ ما يستشؼ في ىذا المجاؿ ىك ٌأنيا 

رديد ضمف سياؽ تٌ كمقاصده، كذلؾ مما يجعؿ داللة التجسد حرية الشاعر في اٌلتعبير عف أغراضو 
  .2الخطاب في حركة متجددة، كما ٌأنيا تستجيب ألحكاؿ الخطاب المختمفة"

 ؿ في شدٌ رديد كمف تكرار صكت حرؼ الفاء في البيتيف، فيتمثٌ اعر مف تكظيؼ التٌ ض الشٌ غر ك     
ان زان، ككضكحان دالليٌ ان مميٌ يقاعيٌ ا  ا أكسب البيتيف طابعان صكتيان ك عبير، ممٌ اللة في التٌ االنتباه كلتأكيد الدٌ 

عمى نحك ما عف دقائؽ  جر لديو، ككشؼأفؼ كالضٌ اعر عف حالة التٌ ر الشٌ عبٌ ؛ فقد 3سبة لممعنىبالنٌ 
دقائؽ األمكر اٌلتي تتبادر إلى الٌذىف كاألسئمة كالتٌأمالت كالتٌفكير، كالتي سيطرت عمى حياة 

 الٌشاعر، فخٌص األسئمة كالمضجع بالتٌأفؼ ليؤٌكد لنا حالتو الٌنفسية كينقؿ لنا مشاعره.

و عطاء نصٌ إيـ في سأقد اعر فو الشٌ رديد الذم كظٌ أسمكب التٌ  حك، يمكف القكؿ بأفٌ عمى ىذا النٌ    
منعة كحصانة كتماسكان في بنيتو المفظية، منكعان بيف تكرار الحرؼ كتكرار المفظ، ليعطي لمقارئ 

                                                     

. 183-167ص. 2019 يكنيك ،(51) العدد اإلنسانية، العمـك مجمة الكريـ، القرآف في الترديد أسمكب ،صياد سياـ. 1
 .168ص
 ابريؿ ،(90) العدد العربي، التراث مجمة جمالية، إيقاعية دراسة -تماـ أبي شعر في الترديد ظاىرة ،عالؿش رشيد. 2

 .74ص. 79-68ص. 2003
 جياللي جامعة دكتكراه، أطركحة المضاميف، – المغة(: 2020-2000) الجديدة الشعرية التجربة ،شييناز بكدية. 3

 .256ص. 2018 الجزائر، بمعباس، سيدم -ليابس
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؛ فضالن عف تأثير اإليقاع الناتج عف استثمار المفظ 1نظرة مكحية تستثيره كتستكقفو لمتأمؿ كالتأكيؿ
 النفس كيحفز القارئ عمى استبانة ماالذم كقع عميو الترديد، كالذم يخالط الكجداف كيؤثر في 

 يا الشاعر في بنية لفظية مكجزة ككثيفة المعاني.نٌ ينطكم عميو مف مشاعر كأحاسيس كك 

 في نفس القصيدة  أيضان نجد الٌترديد في قكؿ الشاعر: 

 عنا الٌدرم، لـ يتأخػػػػػػػرػػػػػػػػػػػػػػػػػػفربي غمامة؟يا صيؼ قمبي ىؿ تريد 
 2أمطرم غمامةأذف المساء فيا  ػػداية مزنةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبػػػفتسٌقطت ألؼ 

كظؼ الشاعر الترديد في ىذيف البيتيف باستخداـ لفظ )غمامة( مرتيف، حيث يممس القارئ    
لى حالة مف إحدكث انتقاؿ شعكرم لمشاعر مف حالة التأفؼ كالضجر التي عبر عنيا مف قبؿ، 

كؿ شيء الى األفضؿ، األمر الذم تعبر عنو األلفاظ التي استخدميا التفاؤؿ كاألمؿ بأف يتغير 
كجعؿ منيا سياقان لمترديد: )صيؼ، قمبي، ربيعنا الدرم، البداية مزنة، امطرم(، مع احتفاظو 

يقاع ، فتسقطت، ألؼ، فيا(؛ إذ أسيـ اإلالضمني بحضكر صكت حرؼ )الفاء(: )صيؼ، فربيعنا
ف ذلؾ االنتقاؿ الشعكرم، كىك االنتقاؿ الذم يجسده المعنى الصكتي لمفظ )غمامة( في الكشؼ ع

فالمطر مصدره تغٌير األحكاؿ فيك األصؿ، أٌما الداللي الناتج عف الترديد في المستكل العميؽ؛ 
)صيؼ قمبي( فيك المحتاج بشٌدة إلى تغٌير حالو مف الٌسيئ إلى األفضؿ، فأمكف لمقارئ أف يممس 

تمثؿ في رغبة الٌشاعر الكبيرة في تغيير نفسو كاالبتعاد عف الحزف اٌلذم معنى نفسٌيا مف الٌترديد، ي
 يحيط بو ليرسـ لنفسو غدا كردٌيا يمأله الخير كالحٌب كالفرح.

سؿ انتكساب البيتيف اتساعان كانفتاحان عمى دالالت متعددة تإيمت البنية المفظية لمترديد في سألقد    
تكالدم كتسير كفؽ تراتبية تصاعدية تحققت بفضؿ تماسؾ يا مف داؿ كاحد، كتتكزع في شكؿ كمٌ 

 .3تمؾ الدالالت المتعددة إبراز الكحدات المفظية لمبيتيف كقدرتيا عمى

                                                     

 الجيالني جامعة دكتكراه، أطركحة التَّمقي، جمالية في مقاربة -دركيش محمكد عند الشِّعرية الٌتجربة ،بكحجر محمد. 1
 .86ص. 2018 الجزائر، بمعباس، سيدم -اليابس

 .22جٌدد خالياؾ، ص ،ناصر لكحيشي. 2
 .170مرجع سابؽ، ص الكريـ، القرآف في الترديد أسمكب،صياد سياـ. 3
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"تأتي ترديدات الشاعر متماسكة رىيفة تعكس قبسات الشعكرية تضيء خطابو الشعرم المكتنز     
ة أخرل يرد الٌترديد في قكؿ في قصيد؛ 1بتداعيات الماضي كمعطيات الحاضر كرؤل المستقبؿ"

 الشاعر:

 ٌؿ كريػػػػػػػػػػػؼػػػػػػػػػفانحنى مكعد كظً  اـــرؤاهالعشٌيات مػػػػػػػػاثمتني 
 2ندنل يستضػػػػػػػػػػيؼ الّرؤىكغماـ  أنػػػػػا صاد كغيثيا صٌد عٌني

اعر الترديد ىنا مرتيف، المرة األكلى في لفظتي )رؤاىا، الرؤل(، كالذم اتسؽ مع ؼ الشٌ كظٌ     
لى ما إاعر بالحنيف حساس الشٌ إالبنى المفظية التي شكمت سياقو الحافؿ بالشاعرية المرىفة إزاء 

مضى، كأياـ الصبا، كىك يصؼ تحكالن ما طرأ عمى أحكالو بعد حياة كانت حافمة بالجماؿ يحف 
لى ترديد آخر عبر فيو إياة راىنة خمت مف كؿ ما يبعث عمى الفرح كالسعادة، باإلضافة إلييا، كح

يـ سأالشاعر عف األفكؿ كالكصكؿ إلى حٌد الٌنياية في قكلو: )أنا صاد كغيثيا صٌد عٌني(، كالذم 
ده في إبراز مدل الحزف كالحسرة كالكآبة اٌلتي تمٌمكت الٌشاعر، كالتي منعتو مف الفرحة فجعمت كجك 

كعدمو، فالترديد كاقع بمفظتي )صاد/ صٌد(؛ فالتباينات الداللية بيف األلفاظ التي استخدميا الشاعر 
 اعر لمقارئ.في الترديد ىي التي أكسبت البيتيف كضكحيما الداللي، كانكشاؼ مشاعر الشٌ 

 :(مشارفة المستحيل)كيقكؿ في قصيدة 

 طوى قمقيأفنى الٌصباح فنبضي قد     أسرج دقػػائقؾ الحٌرل كدع قمقا

 حٌتى كدت تحسبو طــواك هّمك
 3كح، بال صبح كال فمػػػػػػػػػؽػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعيد ن   

 3فمػػػػػػػػػؽ

في )طكل قمقي/ طكاؾ ىٌمؾ(، كذلؾ في مقاـ اإلخبار عف أىٌمية يبرز الترديد في ىذيف البيتيف     
ا يعٌكر صفك الحياة كبياءىا، في عالـ كٌمو العيش في طمأنينة كسالـ كىدكء كالبعد كٌؿ البعد عمٌ 

                                                     

 العدد ،(10) المجمد اإلسالمية، الجامعة مجمة داللية، صكتية دراسة -الجرح أغاني في الترديد بنية ،العؼ الخالؽ عبد. 1
 . 141-120ص. 2002 ،(2) العدد

 .26-25جٌدد خالياؾ، ص ،ناصر لكحيشي. 2
 .30، صالمصدر نفسو. 3
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كتعدد األشكاؿ  النكاتج الداللية لمتككينات النصية المتماسكة تتعدد تبعان لتنكع األنساؽفرح كابتياؿ؛ ف
ص التأكيمية، فضاءات النٌ  كالدالالت لمترديدات المفظية أك التركيبية التي تكشؼ المعنى كتزيد مف

فالبنية المفظية لمترديد تكشؼ عف مبرراتيا الجمالية كالداللية التي  كتتسع بيا مساحات الداللة؛
، كما يبكح بو الشاعر مف 1الشعكرم الممتد في القصيدة" عكرية كالخطٌ ؤية الشٌ لمرٌ  تجعؿ منو امتدادان 

حكاـ العالقة فيما بينيا، كالتي مف شأنيا التأثير في القارئ ا  مف خالؿ اختياراتو كتكزيعاتو لأللفاظ ك 
 كافة األبعاد الذىنية كالنفسية كالمغكية.مف 

ىك اعتماده في الغالب عمى ترديد  (شعر لكحيشي)أكثر ما يالحظ في نماذج الترديد في  إفٌ    
حداث التبايف الداللي عمى البناء المفظي لمسياؽ الذم ترد فيو، عمى إاأللفاظ المفردة معتمدان في 

 قكؿ الٌشاعر:نحك 

 2عمى كرؽحبرا خٌؿ المضى قد مضى  غدم يكمػػػي عمى ثقة بحبر لٌكف

)حبر، حبرا(، إذ يظير مف خالؿ ىذا الٌترديد ظالؿ معنى نفسي  كقع الترديد ىنا عمى لفظي     
يتمٌثؿ في الٌرغبة الجامحة كتحفيز الٌنفس كدفعيا لألفضؿ كمحاكلة محك ذكريات أليمة كطٌي 

ر الٌنفس كنيييا عف البقاء مصٌفدة بأغالؿ الماضي؛ كفي صفحاتيا؛ كالغرض مف كٌؿ ذلؾ ىك زج
 :3القصيدة نفسيا نجد ترديدا آخر في قكلو

 في أفقيالّريح شكقػػي يكابدي حزف  جمست أرقب بيشرل كنتي أرقبيا
 ال تدفع البػػػػػػاىظ المخفٌي في نزؽ خذىا متعة بيدالّريح صفٌػػػػارة 

الحالة الٌنفسية كمدل تأثيرىا عمى المتمٌقي مف خالؿ ربط تعاستو بياف ابقيف في البيتيف السٌ     
كىك ما عٌبر عنو الٌترديد )حزف الٌريح/ صٌفارة الٌريح( في مقاـ  كفرحو ببعض العناصر الٌطبيعية؛

بياف كيفٌية تأثير الحالة الٌنفسية لإلنساف كربطيا كعكسيا عمى الحالة الٌطبيعية، كربط حزنو بالٌرياح 
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يٌب  ثائرة ككأٌنيا تعٌبر عف الغضب كاألسى كاآله، كربط ىبكب الٌرياح في البيت الثٌاني اٌلتي ت
 بالمتعة ألٌف حالتو الٌنفسية يمألىا الفرح؛ كمثؿ ذلؾ الٌترديد كذلؾ في قكلو:

 ألقيت بيعدؾ شككة في مربعػػػػػػػػػي حيػػنما قمبيبعصا الٌرحيؿ ضربت 

 1كلعػػندٌم مي  قمب شفتػػػػػػػػػػػػػاؾ...مف نطقت بيػػػػػػػػاأظٌؿ أذكر طيرفة ػػػػػػػػػػػػس

الداخمة في البيتيف، إلبراز سقا مع بقية األلفاظ ف اتٌ يذحيث كقع الٌترديد لمفظي )قمبي، قمب(، المٌ     
متباينة، منيا ما ىك مرتبط بالحزف كالحسرة لفقدانو، كمنيا ما ىك مرتبط بالفرح كالمتعة اٌلتي  معافو 

 يخٌمفيا االجتماع بو نظرا لمحٌس الفكاىي اٌلذم يمتمكو الفقيد.

 في قكلو: (جّدد خّلياك)كمف ذلؾ أيضان، ما جاء في قصيدة 

 منسػػػػػابا بذا الجماف اٌلذم قد ظؿٌ  عثرتنا سرّ يػػا مقمة أفصحت عف 

 أك يمازجو سّريمف ذا يعػػػػػػػػػػػانؽ 
 2كيذكر اآلف خاٌلنا كأترابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا؟

 2كأترابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا؟
عٌبر الشاعر ىنا بالٌترديد )سٌر عثرتنا / يعانؽ ٌسرم( كاٌلذم كرد في مقاـ كصؼ الٌشاعر   

؛ فقد فتحت )ياء النداء( أفقان صكتيان  ألحاسيسو كحنينو لمماضي كتطٌمعو لغد يخمك مف اليمـك
عف  براز الدالالت المتباينة الناتجةإالنيائيان، ليتعاضد أسمكب النداء مع أسمكب االستفياـ، في 

 الترديد. 

"بيد أف تماثؿ األلفاظ كتجانس التراكيب كترديد الكممات كالجمؿ التي تمح عمى ذىف الشاعر    
الشعكريان، كتشغؿ حيزان كاسعان مف تفكيره كتجربتو تصنع تككينات بنيكية، تشكؿ بؤرتيا الداللية 

رفي، بؿ إنو يمتد حسب عمى المستكل الصكتي كالصك الزمة لكؿ نتاجو الشعرم؛ فالترديد يقع 
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؛ إذ يبرز الترديد بصكرتو 1ليشمؿ بعض النماذج النحكية المتداخمة مع الترنيمات الصكتية المؤلفة"
، متجاكزان األبعاد الصكتية كالداللية كالصرفية، ليتخذ أبعادان نحكية (لكحيشي)سقية في شعر النٌ 

األشواق  )ذج الٌترديد في قصيدة تتماسؾ مع األبعاد المغكية األخرل عمى نحك كثيؽ، كما في نمك 
 :2حيث يقكؿ (الجارحة

 ؿ كالبيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؽ كالٌميػػػػػػػػاألشػػػػػػ تجرحناك    دلػػػػػتحػػػاصرنا األشكاؾ كالٌظؿ كالصٌ    
 فػػػػػػػػػػػاني فيبتسـ الظٌ ػػػػػػػػػػػ، تغٌشػػػػػػػػػػػػػػجراحا     ركرم فينثنػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػكأستٌؿ مف سٌرم س    
 كذا الٌمحف جرحيػػػازحو الٌضداف: ػػيم      يػػى مظٌمتػػػػػػػػفقد ظٌؿ مطكاتػػػػػي، كأمس   

)تجرحنا/ جراحا/ جرحي(، مع تكرار لألفعاؿ  في ىذه األبيات كقع الترديد عمى ألفاظ:    
المضارعة: )تحاصرنا، تجرحنا، فينثني، تغشاني، فيبتسـ، يمازحو(، كفي البيت الثالث، يكظؼ 

يا تعطي نٌ إالشاعر لفظي )ظؿ، أمسى(، فيذه البنية المفظية لألبيات ال يمكف تجاكزىا مف حيث ٌ 
 المغكية. أفقان رحبان الستقراء الداللة في كافة األبعاد

 كفي قصيدة أخرل يقكؿ الٌشاعر:

 أسيما مستعيدا -حبرم – الفجرفػػي           ػػػائـ كحدتي فتكٌسما    ػػػػػػػػنزلت نسػػػػػ

 3ػػػػػػػػػػػاغت أنجماػصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بالفجر نشكتي             ي تطٌرزػػػػػػأككمٌػػما أرسمت كٌفي ك

ا الثٌانية البيتيف بالٌداليف )الفجر/ الفجر(؛ فاألكلى جاءت مرتبطة بالكحدة، أمٌ تمٌثؿ الٌترديد في      
تأمؿ البناء  أفٌ  فجاءت مرتبطة بنشكة الٌشاعر اٌلتي يصؿ إلييا أثناء تعبيره عف مكنكناتو؛ إالٌ 

تي تمثؿ باألساس سياقان فظي لمبيتيف يكشؼ عف تدعيـ لفظي مارستو األلفاظ المتعاقبة كالٌ المٌ 
ترديد، مف خالؿ فعؿ الماضي في بداية البيت األكؿ كنياية البيت الثاني: )نزلت نسائـ، صاغت لم

لى حضكر صكت حرؼ )السيف(: )نسائـ، فتكسما، مستعيدا أسيما، أرسمت(؛ إأنجما(، باإلضافة 
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و كاف اعر، أنٌ فيا الشٌ تي كظٌ رديدات الٌ فظية لمتٌ سمت بو األبنية المٌ أبرز ما اتٌ  لى أفٌ إخمص ن    
ة لحيكيٌ اة باعثان ة القصيدة، لرفع مستكل اإليقاع كالغنائيٌ فيا في سياؽ حكار داخمي يظير دراميٌ يكظٌ 

مدل التكامؿ بيف تشكيؿ األلفاظ المترددة  لى حد ما عفإكالحركة فييا؛ إذ تكشؼ النماذج السابقة 
في سياؽ مالئـ، كاتساؽ ىذه البنى في أنساؽ تركيبية متناظرة أك متماثمة تتسع بيا مساحة 
التأكيالت الداللية التي ال تنفصؿ عف اإليقاعات التي تثير كجداف القارئ كتستثيره لممضي قدمان في 

المعاني إلحاحان عمى أبعادىا  لى أكثرإالكصكؿ استكشاؼ ما ىك أبعد مف المعاني الظاىرة، ك 
يحاءاتيا كتعدٌ  ة كتككينات عت أنغامو كتعدد إيقاعاتو في تشكيالت جماليٌ اللية، كما تنكٌ د حقكليا الدٌ كا 

خبارية كبيانية متنكٌ لى ما أفرزتو األلفاظ المتردٌ إجة؛ باإلضافة ية متكىٌ نصٌ  عة دة بأنماط تركيبية كا 
 عرم، كعمى مستكل القصيدة ككؿ.عمى مستكل البيت الشٌ 
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عمى  (ناصر لوحيشي)شعر توظيؼ األلفاظ والبناء المفظي في  تقتصرلـ الّصور البيانية: -1
تحميؿ األنساؽ البالغية التي تدخؿ في نطاؽ عمـ  فّ إحسب، بؿ و شكيالت البالغية البديعية التّ 

 البياف، يكشؼ عف براعة متفردة لدى الشاعر في ىذا الجانب.

"أصوؿ وقواعد ُيعرؼ بيا المعنى الواحد، بطرؽ يختمؼ  ُيعرؼ عمـ البياف اصطالحًا، بأنو   
؛ كما قيؿ في تعريؼ البياف 1بعضيا عف بعض، في وضوح الداللة العقمية عمى ذلؾ المعنى نفسو"

ر حتى يفضى اضمبأنو "اسـ جامع لكؿ شيء يكشؼ لؾ قناع المعنى وييتؾ الحجاب دوف اإل
كاف ذلؾ البياف، ومف أي جنس كاف ذلؾ البياف  السامع إلي حقيقتو، وييجـ عمى محصولو كائنا ما

ألف مدار األمر والغاية التي إلييا يجري القائؿ والسامع إنما ىو الفيـ واإلفياـ، فبأي شيء بمغت 
شبيو، تتمثؿ أىـ مباحث عمـ البياف بكؿ مف التّ ؛ و 2اإلفياـ، وأوضحت عف المعنى فذلؾ ىو البياف"

 اعر.ور البيانية في أعماؿ الشّ لى ذلؾ مما يمكف التماسو مف الصّ إاالستعارة، الكناية، المجاز، وما 

ب يأتي فيو لفظ "البيانية" كصفة لمصور، وىي صفة ور البيانية مصطمح مركّ ومصطمح الصّ    
نسبتيا لعمـ البياف؛ فقد جاء في لساف العرب عف مادة )ص و ر(: "الصورة في الشكؿ، والجمع 

الشيء توىمت صورتو، فتصور لي، والتصاوير: التماثيؿ. صور، وقد صوره فتصور، وتصورت 
: الصورة ترد في لساف العرب ولغتيـ عمى ظاىرىا وعمى معنى حقيقة الشيء (ابف األثير)قاؿ 

 .3وىيئتو وعمى معنى صفتو. يقاؿ: صورة الفعؿ كذا وكذا أي ىيئتو وصورة كذا وكذا أي صفتو"

عمى ظاىر  ور.. والشكؿ في ىذا المعنى يقتصرمع ص: "الصورة في الشكؿ، والج(ابف سيده)يقوؿ 
 .4يء مف غير التوغؿ لمكشؼ عف لبو وجوىره"الشّ 

 

                                                     

 .143لى البالغة العربية، مرجع سابؽ، صإمدخؿ  ،. يوسؼ أبو العدوس1
 -القاىرة الجامعية، المعرفة دار البياني، التصوير في وغايتيا وسائميا العربية البالغة، الخالؽ عبد عمي محمد ربيعي. 2

 .85ص. 1987 مصر،
 .4/547 ،(صور) مادة سابؽ، مرجع العرب، لساف ،منظور بف الديف جماؿ الفضؿ أبو. 3
 .1/380مادة )صور(،مرجع سابؽ،  المحكـ والمحيط األعظـ، ،ابف سيده المرسي أبو الحسف عمي بف اسماعيؿ. 4



البالغية األنســــــــــــــــــــــــاق             :           الثاني الفصـــــــــــــــــل  
 

88 
 

 .1: "وتستعمؿ الصورة بمعنى النوع والصفة"(الفيروزآبادي)قاؿ 

صور ىو "مرور الفكر بالّصورة الّطبيعية صوير؛ فالتّ ورة بفعمّي الّتصور والتّ كما يرتبط معنى الصّ    
ـّ اختزنيا في مخّيمتو مروره بيا يتصّفحيا"اّلتي سبؽ أف  شاىدىا وانفعؿ بيا ث

؛ أما التصوير، فيو 2
؛ أي أف التصور يمثؿ فعاًل عقميًا، في حيف أف التصوير 3إبراز الصورة إلى الخارج بشكؿ فني"

 .ايتمثؿ بفعؿ مادي كالنحت والرسـ مثاًل أو معنويًا أدبيّ 

قاد القدماء، عمى ورة قديـ ومعروؼ عند البالغييف والنّ صّ احية االصطالحية؛ مصطمح المف النّ    
أساس أف الصورة ىي التي تساعد عمى اكتماؿ الخصائص الفنية في الفف واألعماؿ األدبية، إال 

؛ ويعد الجرجاني أبرز مف اقترب مف تحديد 4إف تعريؼ الصورة لـ يحظ باىتماميـ عمى ما يبدو
صورة الفنية نتاج ممكة الخياؿ وديناميكية الخياؿ ال تعنى لى أف الإمفيـو الصورة، عندما ذىب 

نما يعنى االبتكار واإلبداع و  براز عالقات جديدة بيف عناصر متضادة ا  محاكاة العالـ الخارجي، وا 
 .5أو متنافرة أو متباعدة

ظرًا مف المفاىيـ البسيطة الّسريعة الّتحديد، نال نجدىا مفيـو الّصورة الّشعرية وبعودتنا إلى    
لتدخؿ عددًا مف العوامؿ في تحديد طبيعتيا كالّتجربة والّشعور والفكر والمجاز واإلدراؾ والّتشابو 
والّدقة؛ وألّف دراسة الّصورة تفرض نمطًا مف التركيز عمى الّشكؿ، وىذا ما جعؿ مسألة تعريفيا مف 

 .ةالقضايا الّنقدية الّصعب

يـ ورة، يمكف أف يسمب ما تناولو القدماء بشأف الصلى أف أغإمف الباحثيف المحدثيف مف ذىب    
يا "تشكيؿ لغوي يَكونو خياؿ الشاعر مف معطيات متعددة، يقؼ العَالـ في تعريفيا عمى أنّ 

                                                     

 .2/72 مادة )صور(، مرجع سابؽ، القاموس المحيط، ،الفيروزآبادي مجد الديف محمد بف يعقوب .1
صالح عبد الفّتاح الخالدي، نظرّية الّتصوير الفّني عند سّيد قطب، المؤّسسة الوطنّية لمفنوف المطبعية، الجزائر،  2

 .74ـ، ص1988
 منتوري جامعة ماجستير، رسالة األنصاري، ثابت بف حسَّاف عند النبوية الِمدحة في البيانية الصورة ،قبايمي حميد. 3

 .2ص. 2004 الجزائر، قسنطينة،
 .15ص. 1996 بيروت، المعاصر، الفكر دار ،2ط العربي، األدب في الفنية الصورة: األسموب جماليات ،الداية فايز. 4
 .466ص. 2002 بيروت، العصرية، المكتبة عربي، وأب ياسيف ،وشرح تقديـ، اإلعجاز دالئؿ ،الجرجاني القاىر عبد. 5
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المحسوس في مقدمتيا، ألف أغمب الصور مستمدة مف الحواس عمى جانب ما ال يمكف إغفالو مف 
لى صياغة تعريفات عدة لمصورة؛ فمنيـ إالمحدثوف ؛ كما اتجو البالغيوف 1الصور النفسية والعقمية"

مف عرؼ "الصورة بعبارة بسيطة بأنيا التعبير بالمغة المحسوسة عف المعاني والخواطر 
؛ في حيف عرفيا آخروف عمى أنيا "الّصورة األدبّية اّلتي يعتمد في إخراجيا عمى 2واألحاسيس"

والكناية، وسواىا مف الوسائط البيانّية المأثورة  صياغات عمـ البياف كالّتشبيو، والمجاز واالستعارة
اّلتي ُيستطاع فييا أداء المعنى الواحد بأساليب عّدة وطرائؽ مختمفة بحسب مقتضى الحاؿ وذوؽ 

 .3الكاتب في االختيار واإلخراج"

ة التي يا "المادّ ورة البيانية، بأنّ لمصّ  (الشايب)ذي صاغو دد، يمكف األخذ بالتعريؼ الّ في ىذا الصّ    
شبيو واالستعارة ذي يجمع بيف عناصر التّ غوية والموسيقية ومف الخياؿ الّ غة بداللتيا المّ ب مف المّ تتركّ 

؛ فالّصورة فّف أدبّي بالغّي تمنح صاحبيا وسائط وصياغات 4والكناية والطباؽ وحسف التعميؿ"
دوف لبس أو إبياـ، إال أف مختمفة ينتقي منيا ما يتوافؽ ومقصودة إلبالغ المعنى المراد لممتمّقي 

 ليا يعطي لماىيتيا أفقًا بيانيًا وبالغيًا يتوافؽ مع ما تتبناه الدراسة الحالية. (الشايب)تعريؼ 

الّشعراء، وزّينوا بيا قصائدىـ؛  بيا احتفىالّصور البيانّية اّلتي  الكناية مف تعدّ  الكنايــــــة:أّوال: 
)َكَنْيُت( أو )َكَنْوُت(، تقوؿ: كنيت بكذا عف كذا... تكّممت بما غة: "مصدر لفعؿ والكناية في المّ 

وفي لساف العرب: "الكناية عف الشيء لغة ترؾ ؛ 5يستدّؿ عميو، أو تكّممت بشيء أردت غيره"
الّتصريح بو، وأف تتكمـ بشيء وتريد غيره، وكنى األمر بغيره يكنى كناية، يعني إذا تكمـ بغيره مما 

 .6يستدؿ عميو"

                                                     

 .7مرجع سابؽ، ص األنصاري، ثابت بف حسَّاف عند النبوية الِمدحة في البيانية الصورة ،قبايمي حميد. 1
 .15ص. 2005 مصر، -المنصورة اإليماف، مكتبة ،1ط البالغي، الموروث في البيانية الصورة، طبؿ حسف. 2
دار ، 2طأحمد شمس الّديف،  -البديع والبياف والمعاني، مر: المعجـ المفصؿ في عمـو البالغة ،إنعاـ فّواؿ عكاوي. 3

 .591ص. 1996، بيروتالكتب العممّية، 
 .248ص. 1973 القاىرة، المصرية، النيضة ،2ط األدبي، النقد أصوؿ ،الشايب أحمد. 4
 ـ.1983 ) مادة كنى(،الفيروز آبادي: القاموس المحيط، دار الفكر لمطباعة والنشر، بيروت،. 5
 .13/162 ،(كنى) مادة سابؽ، مرجع العرب، لساف: منظور بف الديف جماؿ الفضؿ أبو. 6
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الكناية بأنيا: "أف يريد المتكّمـ الّداللة عمى معنى،  (أبو ىالؿ العسكري)ؼ اصطالحًا، عرّ     
فيترؾ الّمفظ الّداؿ عميو الخاّص بو، ويأتي بمفظ ىو ردفو وتابع لو فيجعمو عبارة عف المعنى اّلذي 

يذكره بالمفظ ، ىي "أف يريد المتكمـ إثبات معنى مف المعاني، فال (الجرجاني)؛ وىي عند 1أراده"
الموضوع لو في المغة ولكف يجيء إلى معنى ىو تاليو وردفو في الوجود فيومئ بو إليو، ويجعمو 

 .2دليال عميو"

ا في المعجـ األدبي، فيرد تعريؼ الكناية عمى أنيا: "لفظ ُيراد بو ما يستمزمو ذلؾ الّمفظ، أمّ    
 .3وُيستنتج منو، مع جواز إرادة المعنى الّظاىر نفسو"

ما لو صمة بمعناه الموضوع لو مع جواز إرادة المعنى  اف مف ذلؾ، أف الكناية لفظ يراد بييتبيّ    
 األصمي لعدـ وجود قرينة مانعة مف إرادة المعنى األصمي، أّي أف يتكّمـ المرء بشيء ويريد غيره.

لموصوؼ وضابطيا أف يصّرح با الكناية عن صفة:تقّسـ الكناية إلى ثالثة أقساـ: األوؿ    
الكناية عن وبالّنسبة إليو، وال تذكر الّصفة، ولكف يذكر في الكالـ ما يدّؿ عمييا؛ والقسـ الثاني: 

وضابطو أف يصّرح بالّصفة وال يصّرح بالموصوؼ المطموب نسبة الّصفة إليو ولكف  موصوف:
وضابطيا أف الكناية عن نسبة: يذكر مكانو صفة تختّص بو وتدّؿ عميو؛ أما القسـ الثالث، فيو 

يصّرح بالّصفة والموصوؼ وال يصّرح بالّصفة والموصوؼ وال يصّرح بالّنسبة بينيما ولكف يذكر 
 .4نسبة أخرى تستمزميا

دة مف استخراج مجموعة متعدّ  ناالشعرية، أمكن (ناصر لوحيشي)ومف خالؿ استقراء أعماؿ      
راض البالغية التي توظؼ ألجميا اعر، لمختمؼ األغالكنايات التي استخدميا ولجأ إلييا الشّ 

 ، يقوؿ الشاعر:(بوح العشيَّات)الكناية؛ ففي قصيدتو 

                                                     

 .385ص. بيروت، د.سمؤّسسة عيسى البابي الحمبي وشركاؤه، ، 2طالّصناعتيف لمكتابة والّشعر،  ،أبو ىالؿ العسكري. 1
 .79مرجع سابؽ، ص ,اإلعجاز دالئؿ ،الجرجاني القاىر عبد. 2
 .223ص. 1979المعجـ األدبي، دار العمـ لممالييف، بيروت،  ،جبور عبد الّنور. 3
األردف،  -عماف دار جرير لمنشر والّتوزيع،، 1طالبياف والمعاني والبديع، : الواضح في البالغة ،أحمد أبو المجد. 4

 .84-81ص .2010
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 ػػاؿ تدري؟ فقمت لست أرانيػػػػػػػػػقػػػػػػػػػ
 موسمّي الّرؤى فشعري رىيــــــــــف

.. 
 يــــــــا نخمة العشّي استريحيإيو 
 1ػػػػاؽ وذاؾ دؼء أليػػػػػػػػػػػؼػػػػػػػػػػػأنا بػػػػػػ

فيو  ينعُ اعر سياقًا حواريًا خاصًا لمكنايات التي استخدميا في البيتيف السابقيف، اختار الشّ     
يمت بفعالية في إيصاؿ المعنى المراد، وتقريب الصورة لمقارئ، فجاءت سأباختيار ألفاظو التي 

اللة الصور عباراتو موحية بما فييا مف المشاعر واألحاسيس العميقة، والتي يستشفيا القارئ مف د
لى التحوؿ والتغير المستمر، في مقابؿ "الرؤى" إالغنية التي تقدميا الكناية، فمفظ "موسمي" يحيؿ 

موسمّي التي ىي دائمًا عرضة لمتغير والتحوؿ تبعًا ألحواؿ الزماف والمكاف، إال إف الكناية في "
فجاءت كنايتو التالية  " جاءت لتدؿ عمى حالة الشاعر النفسية مف حيث شعوره بالّضياع،الّرؤى

"، فاجتمع شعوري الضياع والضعؼ أماـ التغيرات العاتية فشعري رىيــــــــــفمعبرة عف الضعؼ "
حياة الشاعر، وىو إذ يتذكر "جدتو" كما يتبيف ذلؾ مف السياؽ العاـ لمقصيدة، نجده بالتي تعصؼ 

وة عمى ما أراد الشاعر أف ينقمو يخاطبيا مستخدمًا كناية رقيقة ترسـ صورة تجمع بيف الرقة والق
"، فيي الّنخمة اّلتي تمّثؿ األصؿ يــــــــا نخمة العشّي استريحيلمقارئ عف جدتو وىو يخاطبيا "

والجذر لؤلشياء، وىي األساس المتيف الذي يقـو عميو البيت، وىي مصدر الدؼء فيو ونبع الحناف 
"أنا بــــــــــاق وذاك دفء لصورة التي تكتمؿ بقولو الذي يمتـ إليو الّشمؿ في األوقات العصيبة، وىي ا

؛ إنيا رغبة البقاء في موضع الذكريات التي تبقت مف كؿ شيء، والمشاعر األليمة التي أليـــــــــــف"
لى ما ىو عميو إفاضت حوؿ المكاف نفسو الذي دارت فيو األحداث القديمة كميا، حتى آؿ األمر 

 يو.آؿ إلعمى ما ويأسى الشاعر 

                                                     

 .26، 25جّدد خالياؾ، ص، ناصر لوحيشي. 1
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مثؿ ىذه الصور، التي كاف فييا أللفاظ وعبارات الكنايات دور فاعؿ في ترجمة أحاسيس الشاعر 
مقالة )قصيدتو وعواطفو التي يستحضرىا بالكممات الموحية والصور التعبيرية والبيانية المعبرة، في

 ، حيث يقوؿ:(الغروب

 ياــــالبت جمرتي اّلتي حاصرتـــــغـــ
 1إذ شػػػػػػػػارفف بي بالمفردات الخضر

اعر في كناياتو ألفاظًا توحي بالصراع والمواجية والمغالبة والحصار، بيف طرفيف استخدـ الشّ    
ىو أحدىما، وجمرة الحزف التي توحي بصورة دقيقة وعميقة لقمب الشاعر الذي بات الحزف يدميو، 

"، فغاب وصؼ بالمفردات الخضرلى جمرة حمراء متوقدة وممتيبة، يغالبيا ويحاصرىا "إحتى أحالو 
في مقابؿ ذكره لمفرداتو الخضر، ما  ح تمقائيًا في ذىف القارئ أحمرالذي يمو  "جمرتو"الشاعر لموف 

جعؿ الكنايتيف متقابمتيف ومتكافئتيف في التعبير عف حالة األسى والحزف، التي يعيش فييا الشاعر 
 ـ والّشوؽ لوالده الراحؿ.صراعو مع ما يعانيو، وما يكتنؼ روحو مف مشاعر األل

 ، يقوؿ الشاعر:(سقاك غيث الترحم)وفي قصيدتو 
 ىؿ تبغي فما يـــــــــا جامد العينين

 أـ ىؿ دما، إّف الجػػػػػػػػػػواب بأضمعي
.. 

 حينما بعصا الّرحيل ضربت قمبي
 2ألقيت ُبعدؾ شوكة في مربعػػػػػػػػػػػػػػي

بالغ األسى تتعاضد فيو الكممات  جاءت في سياؽ شعوريّ ة كنايات ابقيف، عدّ في البيتيف السّ     
قة في رسـ وتمويف المشيد واأللفاظ الموحية بو عمى نحو كثيؼ، مف خالؿ صور بيانية بالغة الدّ 

   ، -موت عزيز -العاطفي والشعوري الذي يعيشو الشاعر، في مواجية مباشرة مع حدث الموت

                                                     

 .35جّدد خالياؾ، ص ،ناصر لوحيشي. 1
 .90، 89ص،  المصدر نفسو.2
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، يتبعيا ىوفَ تَ توحي بصورة الموت في وجو المُ  "ـا جامد العينينيــــونسؽ حواري بالغ األلـ؛ فالكناية "
 عما ىوفَ تَ ، عبر عف استنكار الشاعر لمموت، ورفضو لو، فيو يسأؿ المُ "فما، دما"جناس جمع بيف 

اعر اختزؿ الموقؼ كمو بألفاظ دقيقة وكناية واضحة الصورة، الشّ  فّ أإذا كاف فيو بقية مف حياة، إال 
لشاعر، ورغبتو موحي، وىذا كمو قدـ صورة كثيفة لحالة الحزف الشديد التي تعتري اوجناس لفظي 

إلى الّدنيا ليقاسمو الفرح والحزف كما اعتاد دائما؛ واكتمؿ المشيد بألـ رىيب  ىفي أف يعود المتوف
اب "إّن الجــــــــــو أوجزتو عبارة الشاعر وجوابو عمى السؤاؿ الذي ما كاف لميت أف يجيب عميو: 

، فالتوكيد ىنا كاف مترعًا بكؿ األلـ الذي حفؿ بو البيت الشعري، وكاف مناسبة قوية بأضمعي"
 إلنياء المحظة الشعورية.

بعصا الي، محاورًا بو فقيده العزيز والغالي عمى قمبو: "في البيت التّ  تي عتاب الشاعريأ    
لة الشاعر مركبة ومعقدة تحاكي حامعًا صورة  "، كنايتاف تتابعتا لترسماالّرحيل"، "ضربت قمبي
الفقد األليـ، وىو يعيش المواجية نفسيا مع حدث الموت، فعصا الرحيؿ  ؼقو الحزينة والواقعة في م

الشاعر ىنا  ىي تصوير ليد الموت التي اختطفت صديؽ الشاعر، فال أحد يموت بإرادتو، ولكف
ي حاؿ العتاب، لتكتمؿ الصورة بالكناية ، فكانت كنايتو ىذه مناسبة لمغاية فيعاتب الراحؿ المتوؼِ 

"، فالعالقة واضحة بيف العصا وفعؿ الضرب، وبيف حدث الرحيؿ )الموت(، "ضربت قمبيالتالية 
 وألـ القمب.

الحـ في بناء وتكويف صور معبرة وموحية، ة األلفاظ وقدرتيا عمى التّ تعتمد الكناية عمى دقّ     
فسي نفسو في القارئ، أو حداث األثر العاطفي والنّ إعمى  سيؿ عمى الذىف رسميا وتمقييا، وقادرة

 وىذا ما يتفاوت فيو الشعراء فيـحساسو، ا  لى أدنى مسافة مف شعور الشاعر و إتقترب بشعوره 
بينيـ، ويصعب أف يتماثموا فيو، وىو اختيار األلفاظ وصوغيا في سياقات كاشفة ودالة؛ فالشاعر 

عطاه دائمًا القدرة عمى تنويع ألفاظو وعباراتو أيكشؼ عف معجـ شعري غزير  (ناصر لوحيشي)
، حيث (مدينتي ونغمة منفرجة)التي يستخدـ فييا الكنايات إليصاؿ معانيو، كما في قصيدتو 

 يقوؿ:
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 مديـــــــــــنتي جسورىا أوردتي
 ُمتحفيا مفّكره

 رماليا دموعي اّلتي سكبتيا ىنا
 ذات شتاء بارد مطيرْ 

 يا وجييا القديـ
 ىؿ تزورنا غدا.. ؟
 فالشوؽ نار وجوى

 في موكبنا يسيرْ  وعقرب المغيب
 يا سّيدي مسيدْ 

 1مدينتي شاّلُليا موعدنا وفرحة الّصغاْر 

اعر ر عنيا الشّ يخبر عف مدينتو وعالقتو بيا، وىي عالقة يعبّ في المقطع الشعري السابؽ،     
فالّشاعر يحّب مدينتو كثيرا ويعّزىا فيا "مدينتي جسورىا أوردتي"؛ بقدر عاؿ مف الحّب واالعتزاز: 

وعقرب وؽ يعصؼ في قمبو إلييا، "لو أّي أّنيا قريبة إلى قمبو وروحو، والشّ أوردة ىو يعتبر جسورىا 
 ،اعر يسير، حيث جاءت الكنايات في ىذا المقطع في سياؽ لفظي متنوعفي موكب الشّ المغيب" 

ناغـ واالنسجاـ المعنوي التّ  وتعبيرية بيف ألفاظو ومفرداتو، كما أفّ  ،ةصوتيّ وثري بقواسـ مشتركة 
صويري حاضر فيو بدقة بالغة، فما كاف لمكناية أف يكوف ليا وقعيا المؤثر ما لـ يكف البناء والتّ 

 يـ بقوة في الكشؼ عف داللتيا.فيو قد ىيأ ليا ذلؾ، بؿ ويسالمفظي لمسياؽ الشعري الذي وردت 

ور لى اإلكثار مف الكنايات والصّ إال يميؿ  - ناكما الحظ - (ناصر لوحيشي)اعر الشّ  أفّ  بيد    
البيانية األخرى في القصيدة الواحدة، إال بقدر ما يراه مناسبًا إليصاؿ معانيو، ليذا تأتي الكنايات 

عنو  التي يستخدميا وكأنيا تتعمد إيقاظ ذىف القارئ، فال ينفرط منو عقد اإلحساس بما تعبر
 ؛ يقوؿ الشاعر:(نغمة في طريقي إلى قالمو)القصيدة؛ ففي قصيدتو المعنونة بػ 
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 ني ما وجدت المياه التي كنت أبحث عنيا,,إنّ 
 ني قد وجدت الفرات ىناولكنّ 

 ,,ويا خضرة الزمن المرتجى
 التي رفرفت ىاىنا سقتك الدماء

 أنت يا بمد الخمد,,
 يا سوسنو !!
 1المستبيف؟ما الذي أجؿ الموعد 

ويا خضرة الزمن اعر الكناية األولى في قولو "ابؽ، استخدـ الشّ عري السّ في المقطع الشّ      
لى الموف إلى "الخضرة" وليس إ"، حيث يتكرر استخداـ الشاعر لمتعبير الموني الذي يحيؿ المرتجى

لى الزمف المرتجى إاألخضر بحد ذاتو، في كناية ضمنية عف الديمومة واالستمرارية، يحيميا كصفة 
لى صفة الخمود، في قولو: إلى سبب ىذه الديمومة التي ستتحوؿ إوالمأموؿ، ثـ كناية أخرى تشير 

"، وىي جميعًا ألفاظ تحمؿ مدلوالت تعبر عف الّرغبة والحّب واالزدىار، مرتبطة سقتك الدماء"
كما كانت عميو وىذا ما يفّسر بعالقة الشاعر بالمدينة اّلتي تغّيرت كثيرا وازدىرت وتطّورت ولـ تبؽ 

يكسب ىذه  (لوحيشي)غيابو عنيا لمّدة طويمة، ولعؿ الطابع الحواري الذي يتكرر في أشعار 
الكنايات مف خالؿ األلفاظ والمفردات المستخدمة فييا طابعًا مف الحياة والحيوية الدائمة، فال تكوف 

 المعاني المنقولة ساكنة أو غير ذات فعالية.

 ، يقوؿ الشاعر:(من يطوي تمك األبعاد؟!)أيضًا في قصيدة أخرى لمشاعر بعنواف: 

 آٍه يرتّد الّطرؼ وال تأتي
 مروحتي الكسمىأتفّقد 

 لكف ال تأتي
 يتمّرد ذاك الّصرح

 وال تأتي
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 وجو البسمةيتغّيب 
 وأمّر عمى قسمي في كّؿ صباحْ 
 وعمى خّباز الحّي عساىا تفجأني

 1ريح الحموى األولى، 

و حيف اعر في استخداـ الكنايات، ولكنّ ابؽ، اقتصاد الشّ عري السّ يالحظ في المقطع الشّ     
عبير، ال تنفصؿ أو تأتي مجافية لمسياؽ التي مميزة ودقيقة التّ  ايستخدميا يستخدـ فييا وألجميا ألفاظ

"، "مروحتي الكسمىدالليًا، كما في كنايتو األولى: و ترد فيو، بؿ تتكامؿ معو وتغذيو لغويًا وفنيًا 
، وىي صورة توحي بشيء مف االعتيادية، لكنيا في سياقيا المفظي العاـ "أتفقد"التي سبقيا فعؿ 

يتمّرد ذاك الّصرح"؛ توحي بالدىشة المرتقبة، وتدريجيًا سوؼ يتبيف ىذا المعنى في كناية أخرى "
يا تستدرج القارئ ببراعة نّ أ، إال لى عالقة الشاعر باألشياء الماديةإفبقدر ما تحيؿ الصورة البيانية 

يدؿ عمييا انتقاء الشاعر أللفاظو مف جية، وحسف اختياره لمواقع كناياتو مف جية أخرى، حتى 
"، قبؿ أف يتضح لمقارئ في خاتمة المطاؼ أف وجو البسمةلى كنايتو الثالثة "يتغّيب إيصؿ بو 

سطحية وعمقًا باألشياء البسيطة  األمر كمو بما فيو مف دىشة مرتقبة متوقعة وعالقة تتفاوت
برغبة طفؿ صغير وانتظاره المتميؼ لتمؾ المحظة التي يحصؿ  لرتيبة، ليس إال إف الشاعر معنيّ وا

، فكاف ليذا التدرج المفظي والتعبيري والفني أف يحاكي نمط الحالة "الحموى األولى"فييا عمى 
 رقب تمؾ المحظة نفسيا.الذىنية والشعورية التي يمكف أف يعيشيا األطفاؿ في ت

الكناية في  ف أّنو قد وّظؼ ففّ ، يتبيّ (لوحيشي)مف خالؿ تحميؿ النماذج السابقة لمكناية في شعر    
شعره باعتبارىا صورة شعرّية تمعب دورًا كبيرًا في اإلبانة واإلفصاح عف مكنوناتو، فكاف ليا دور 

عبير بياء ورونقا، بالرغـ مف اقتصاد التّ ه جمالّي ودور بميغ في إيصاؿ المعنى وتوضيحو، زاد
الشاعر في استخداـ الكنايات، والذي عوضو بحسف اختيار األلفاظ التي يوظفيا فييا، ودقتو في 
اختيار التوقيت األنسب الستخداميا، والدقة والبراعة في اختيار موقعيا، معتمدًا في ذلؾ عمى 

 .واضحيف نتقاة بعناية وتنوعالسياؽ الذي يبنيو بألفاظو وتعبيراتو المغوية الم
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: "الّتمثيؿ، وفي حديث )حذيفة( وذكر وىو في المغةالتشبيو أحد وجوه البياف،  الّتشبيـــــــو:ثانيا: 
فتنة فقاؿ: "ُتَشبو ُمقبمة وتُبَيُف مدبرة" قاؿ )شمر(: معناه أّف الفتنة إذا أقبمت شبيت عمى القـو وأرتيـ 

ف أمرىا، فعمـ مف اما ال يحّؿ، فإذا أدبرت وأنقضت بأّنيـ عمى الحّؽ حّتى يدخموا فييا ويركبوا منيا 
أخرى  لى معافٍ إ؛ فالتشبيو لغة ىو التمثيؿ وُالمماثمة، وقد يحيؿ 1أ"دخؿ فييا أّنو كاف عمى خط

 كالمساواة واالستواء، واالشتباه بمعنى اإلشكاؿ.

التشبيو بقولو: "ال يخفى عميؾ أّف الّتشبيو مستدع طريقتيف، مشّبيا  (الّسكاكي)، عّرؼ اصطالحاً     
، مثؿ أف يشتركا في الحقيقة، ويختمفا في ومشّبيا بو. واشتراكا بينيما مف وجو، وافتراقا مف أخر

؛ كما عرؼ الّتشبيو بأنو "عقد مقارنة بيف شيئيف اشتركا في صفة، أو أكثر 2الّصفة، أو بالعكس"
مف الّصفات بأداة ممحوظة أو ممفوظة، وىو مف مكّونات الّصورة الفّنية، ويعّد مبحثا ميّما مف 

المقارنة بيف شيئيف، اشتركا في صفة أو أكثر لغرض ؛ أي أف الّتشبيو ىو 3مباحث عمـ البالغة
 يريده المتكّمـ.

وفي تعريؼ آخر، "ىو الّداللة عمى شيء أو صورة تشترؾ مع شيء آخر في معنى أو صفة     
 -وىي: الكاؼ أو كأّف أو مثؿ أو ما في معناىا -وىو يتكّوف مف مشّبو ومشّبو بو وأداة تشبيو

؛ أي أف لمّتشبيو أربعة عناصر ىي: 4ركة بيف الّشيئيف أو صورتيف"ووجو الّشبو ىو الّصفة المشت
 المشّبو، المشّبو بو، وجو الّشبو، وأداة الّتشبيو.

الّتشبيو : وىو ما ذكرت فيو جميع عناصر الّتشبيو؛ والّتشبيو المرسل لمتشبيو أنواع عدة، منيا:   
وىو ما حذفت منو األداة ووجو البميغ: الّتشبيو : وىو ما حذفت منو األداة؛ ومنيا أيضًا المؤّكد
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وىو تشبيو مرّكب يبرز أكثر مف وجو شبو واحد بيف المشّبو والمشّبو  الّتشبيو الّتمثيمي:الّشبو؛ و
 .1بو

لى إو كثيرًا ما كاف يمجأ أنّ  نافي استخداـ الكنايات، الحظ (لوحيشي)بعكس اقتصاد الشاعر     
عب حصرىا المواضع في معظـ قصائده، والتي مف الصّ شبييات، حيث أمكف رصد الكثير مف التّ 

فظية التي استخدـ ياؽ، ىو تحميؿ األبنية المّ ما يعنينا في ىذا السّ  شبيو؛ غير أفّ واستخدـ فييا التّ 
، يقوؿ (مشارفة المستحيل)؛ ففي قصيدتو -أي التشبيو -اعر ىذا األسموب البيانيفييا الشّ 
 الشاعر:

 ترب الّسحر جذعيما عيـــونك الّزرق
 مف رّؼ، ومف زرؽتّد كـــــــــــاليّم ـــــيم

.. 
 حّتى كدت تحسبو ىّمك ػػػواؾػػػػػػػػطػػػػػػػػ

 2كعيد نــــــــــــــوح، بال صبح وال فمق

 شبيو المرسؿ باستخداـ الكاؼ كأداة تشبيو، في "اعر لمتّ ابقيف استخداـ الشّ ر في البيتيف السّ يتكرّ     
"؛ فالشاعر يخاطب عيوف صاحبو اّلتي تبيت يمتّد كـــــــــــاليّم"، "كعيد نــــــــــــــوح"، "عيـــونك الّزرق

ـّ اّلذي يمتّد مف الرّؼ إلى الزرؽ. فيو تشبيو مرسؿ لتوافر  ، تشبو ذلؾ الي ساىرة ال تذوؽ طعـ الّنـو
شبيو وألفاظو، ؼ عمى بنية عبارات التّ  يتوقّ سؽ البياني الكاّفة عناصره، والبنية المفظية في ىذا النّ 

و، حيث تتابع ألفاظ "السحر، رؼ، زرؽ، فصوت الراء عري كمّ فظي لمبيت الشّ ياؽ المّ بؿ عمى السّ 
، بما يعطي داللة -زرقة العيوف زرقة البحر -حاضر بقوة، يعكس حالة مف الرؤية المشبعة بالزرقة

كما سيرد ذلؾ  لى اليـّ إمستفيضة عف سبحات الفكر التي ال تتوقؼ في عيف صاحبو، والتي تعزى 
وىذه األلفاظ تستحضر كعيد نــــــــــــــوح"، ، ""طواك ىمك"يفة: في البيت التالي، الذي يبدأ بكناية كث

داللتيا اإليقاعية والمعنوية في صورة ممتدة وطويمة يجسدىا الوقت، الذي تغمب عميو اليمـو 
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والتفكير بال انقطاع؛ فمف كثرة اليمـو وعدـ انجالئيا راح يشّبييا بعيد نوح اّلذي طاؿ أمده، ذلؾ 
مي ولف تنتيي وىي متواصمة مستمّرة لف ترى الّنور واإلصباح، فكاف حرؼ أّف ىمومو لف تنج

 القافية )القاؼ( قويًا مجمجاًل يعكس تمؾ الحالة المستعصية مف اليـ والقمؽ وطوؿ السير والتفكير.

 ، يقوؿ الشاعر:(مقالة الغروب)وفي قصيدتو 

 فشحوبيا مف بعد نومؾ سػػػػػػػػػػػائؿ
 1كأّنو حزن الّنبي كّؼ المسػػػػػػػػػػػػاء

في البيت الشعري السابؽ، استخدـ الشاعر التشبيو المؤكد باستخداـ أداة التشبيو )كأف(، في      
سياؽ لفظي حضر فيو حرؼ الكاؼ ثالث مرات، فكاف صوتًا فاعاًل مف الناحية اإليقاعية، جاء 

، وىو صوت داؿ "كأنو" ، وفي أداة التشبيو"كف"، وفي الفعؿ "نومك"محمواًل في ضمير المخاطب 
كأّنو عف الكفاية واالكتفاء والرغبة المستعصية والممتنعة عف التحقؽ في التوقؼ عف فعؿ الحزف: 

؛ فالشاعر يصور في ىذا البيت حالة حزنو جراء فقداف والده الذي أّثر عمى نفسّيتو حزن الّنبي
ّنبي عمى فراؽ عمو أبي طالب لحزنو بحزف ا ّمقو بو وبكّؿ تفاصيمو، وقد شّبوكثيرا، ونظرا لتع

لى اإلسالـ بيف قومو في مكة، وىو العاـ إو خديجة في أصعب مرحمة مف مراحؿ دعوتو وزوج
الذي أطمؽ عميو "عاـ الحزف"، واستخداـ الشاعر لمفظ "النبي" ليس لغرض ىذه الداللة الظاىرة 

ف و دالمؤيّ  ـمنو األنبياء وىف الحزف لـ يسمـ حسب، بؿ الستحضار داللة ضمنية عميقة، مفادىا أو 
بعناية اهلل تعالى وبقوتو وقدرتو، واستخداـ أداة التشبيو المؤكد، ىو تأكيد عمى قوة الحزف وشدة 
آالمو جراء فقد الشاعر والده، وكأنو حزف النبي في عاـ الحزف، كما أف البنية المفظية لمبيت 

لى الذات الحزينة، والى اآلخر الفقيد إا الشعري أضفت عميو حوارية سردية عميقة وكثيفة في توجيي
 الراحؿ.
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التشبيو في قصائده بكثرة، وىو بذلؾ  (لوحيشي)كما سبقت اإلشارة إليو؛ فقد استخدـ الشاعر     
لى إما أراد دائمًا إثبات صور حسية وشعورية معينة، وجد مف الصعب بيانيا دوف المجوء إنّ 

 التشبييات، عمى غرار قولو:

 رّجعتيا ــدىـــــــــبالّصــودال "دّدا" 
 1الّصيبــفتقــــــــــــــاطرت نبراتيا ك 

، بما "ودال بالّصدى"، حيث يتكاثؼ حضور صوت الداؿ، "دّدا"اعر والده بمفظة ينادي الشّ      
الراحؿ؛  المنادى، والذي ىو والده المتوؼِ  لىإيعطي داللة قوية بشدة النداء والرغبة في أف يصؿ 

، ليأتي التشبيو "فتقاطرت نبراتيا"بقولو:  -رؤية المنادى -ثـ يحضر صوت الراء دااًل عمى الرؤية
؛ فالّشاعر ينادي والده نداء متكررًا كالمطر "كالصيب"المرسؿ بعد ذلؾ كاشفًا عف الصورة كاممة 

ي مصاحبة لآله والوجع حّتى الّشديد اّلذي يتياطؿ بغزارة، ومناداتو لوالده لـ تكف بطريقة عادّية في
 تساقطت أصواتيا حزنا عمى فقداف والده كما تحزف الّسماء وتبعث بالّصيب تعبيرا عف حزنيا.

في بناء تشبيياتو عمى بنيات سياقية صوتية ولغوية متعددة اإليقاعات  (لوحيشي)يعتمد     
يب واألدوات الفنية والبالغية التي والدالالت، فالبناء الصوتي جزء ال يتجزأ مف أبنيتو المفظية لؤلسال

ضح إال إف األمر مف ىذه الناحية يتّ  يستخدميا، وخاصة التشبيو، كما تبيف في المثاليف السابقيف،
 أكثر في قولو:

 متى متى تختفي تمؾ "المتى" تعب
 2الّســـــــائح الميمون كالقمرويطمع 

فظ "متى/ المتى"، حيث الشطر األوؿ لم ابؽ يبدو التكرار حاضرًا فيعري السّ في البيت الشّ     
يقاع الشطر، لتحدث انتقالة صوتية ولفظية في الشطر الثاني إالميـ والتاء عمى  ايتناوب صوت

"، والتشبيو ىنا كالقمر، منييًا الشطر بتشبيو مرسؿ: "الّســـــــائح الميمون"يسود فييا صوت الميـ "
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حزف والّتعب اّلذي يرافقو، ويحضر فيو الغد األجمؿ لى وقت ينجمي فيو الإيعكس حالة مف التطمع 
واألبيى، كأنو القمر المتوج بإكميؿ نوره وضيائو، في تطمع شديد ورغبة عارمة في زواؿ اليـّ 
والّتعب؛ فجاءت عبارة التشبيو نافرة مف الناحية المفظية عف سياقيا، فقط ألف الشاعر أراد مالزمة 

والذي يحمؿ القافية نفسيا،  كالبدر"مثاًل استخداـ المفظ المرادؼ: " القافية، ومع ذلؾ لـ يكف مناسباً 
وذلؾ ألف ىذه األخيرة تعطي انخفاضًا في مجرى السياؽ الصوتي، وال تعكس قوة الصوت والداللة 

 "، فكاف ىذه التشبيو ضرورة شعرية وتعبيرية وداللية.كالقمرالتي يحمميا التشبيو المستخدـ: "

، عمى نحو (لوحيشي )لى مواضع عدة مف شعرإعمى ىذه الشاكمة مف التشبييات، يمكف اإلشارة 
 مما يمي:

 ما الّػػػػػػػػػػذي كاف ما بيننا؟
 !! ظمأ، واشتياؽ، وذكرى دمػػػػػػػػػي محزنو

 1لست كالعيـــــــــــــــــس

 حيث يقوؿ": ،(تذوبين أّماه )وفي قصيدتو 

 تذوبين أّمــــــــاه
 وبؾ وّزعتو بيننػػػػػػػػػػاذ

 واحػػػػدا واحػػدا
 اّلتي ال تفّرق كالّسمــــــــــاء

 بين اصفرار الّتراب وأسوده
.. 

 تذوبين أّمـــــاه
 2عند المسػػػػػػاء األخير كالّشمس

 :(حّرك لسانك)وكذلؾ، في قصيدتو 
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 ى، وتنّيدػػػػػػػػػػػػػػانؾ باألسػػػػػػػػػػػػحّرؾ لسػػػػػ
 أدرؾ سّره، وتجّدد ــــــبحـــــــــــكالّصــــ

 فغيــــــاب أنسك في حضورك شوكة
 1لـ يخمد -ىنا –ػػػػػب أسئمة ػػػػػػػولييػػػػػ

 يقوؿ:حيث ، (وحسبي ىذا الحفيف)وفي قصيدة 

 نعـ،
 أريـــــــدك أّيتيا األحرف اليوم قائمة كالّندى

 وفػػػػػػاتنة،
 لمفصػػػػػػػػػوؿ البعيدة

 الفتـــــــــة
 كالّصـــــدى

 أنت ذات العمػػػػػػػػػاد
 2أريـــــــــــدك كاألمس كوني غدا

لى استخداـ التشبييات البميغة التي ال يستخدـ فييا أدوات التشبيو إ (لوحيشي)كما عمد      
 ، حيث يقوؿ:(مدينتي ونغمة منفرجة)المباشرة، نممح ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ في قصيدتو 

 بنفسجو مدينتي
 قصيدة ونغمة منفرجو

 قرنفال وسوسنو
 3وعوسجوزنبقة 
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بعّدة أشياء  ومدينتو تشبييا بميغا، يشّبييا فيابؽ، يعطي الّشاعر لعري السّ في المقطع الشّ      
تعطي  جميمة، اعتنى الشاعر في اختيار ألفاظيا عمى المستوييف الصوتي والمغوي، مع أنيا جميعاً 

عمى القرب  يوب والتبادؿ والسيف والزاالفاء والقاؼ عمى التنا اصوت برزالصورة نفسيا تقريبًا، ف
وكميا أسماء لنباتات قصيدة، منفرجو، قرنفال، وسوسنو، زنبقة، وعوسجو؛ ، بنفسجو والتباعد:

ة ومتجانسة عطرية ممونة وجميمة، وىذا البناء الصوتي المعتمد عمى ألفاظ ومسميات ألشياء جميم
يحمؿ داللة عمى الجماؿ والثراء وتعددية األلواف في مدينة واحدة، وكأف الشاعر في ىذه الموحة 
الربيعية يحاكي تنوع كؿ شيء في مدينتو قسنطينة، وىي المدينة الجميمة التي تتمتع بمناظر 

اًل كؿ ىذه المعاني يا، فجاء التشبيو البميغ حامئيا وبيائألوانيا الّزاىية، وىوابطبيعية خاّلبة 
والتقابالت الداللية موسيقيًا ولغويًا ولونيًا عمى نحو بديع في محصمتو التصورية الكاممة التي يمكف 

 أف يدركيا القارئ، وخصوصًا ذلؾ الذي يعرؼ خصائص المدينة المقصودة.

ائده في يمكف إبراز نمط الكثافة والغزارة في استخداـ الشاعر لمتشبييات البميغة في قص     
والتي  -دة في قصائد أخرىكّ مؤ فضاًل عف التشبييات المرسمة وال - (شامية النبرات)قصيدتو 

 مط بشكؿ واضح، حيث يقوؿ الشاعر فييا:تعكس ىذا النّ 

 اضرػػػػػػػػاة,  وطيفؾ حػػػاليمس منج
 انــدى الريــــّـــــويداك شــطآن الن

 د سرت أقطؼ بسمتيف وبمسماػػق
 حنافػػػػػّ اليمس,   والتمف ذبذبات 

 ـــاة قصيــــدة وســــــمّيةــــإن النجـــ
 ػػافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوربيػػػػػػػع يػػػػػـو وارؼ األفنػػ

.. 
 قولوا معي:    إن النجـاة سماحة 
 1ا  يرؼ   بفػمكو    النجمػافػػػػوسي 
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اعر قد اعتمد عمى النمط نفسو الذي يغمب عمى الشّ  في األبيات السابقة، يبدو واضحًا أفّ       
شعره مف ناحية البناء المفظي، والذي يتجمى عمى المستوييف الصوتي والمغوي لكؿ لفظة يستخدميا 

لى األلفاظ األخرى في سياؽ شعري واحد؛ فحضور صوت السيف مكمؿ في مواقعو إبالنسبة 
مساحة جزلة الستخداـ تشبييات بميغة لـ المختمفة لصوت القافية )النوف يسبقيا األلؼ(، أعطى 

إن النجــــــاة ، ويداك شــطآن النـدى الريــــّـانيمجأ فييا الشاعر الستخداـ أدوات تشبيو مباشرة: 
داللة  إبراز وىذا بدوره ما أكسب السياؽ فعالية ظاىرة في قصيــــدة وســــــمّية، إن النجـاة سماحة،

حسب، بؿ وعمى مستوى األلفاظ المستخدمة في تمؾ و التشبييات ليس عمى مستوى عبارة التشبيو 
، وعمى مستوى النجاة/النجمان، ألفنــــان/االنجــــــاة، الريــــّـان/شــطآنالعبارة عمى التقابؿ، كما في: 

وسمية/ سماحة/ سرت/ بسمتين/ وبمسما/ اليمس/ الصوت واإليقاع لحرؼ السيف، كما في: 
وىو وطيفك/ أقطف/ وارف األفنــــان/ يرف بفـمكو؛ ؛ والصوت واإليقاع لحرؼ الفاء، كما في: وسيا

صعب كتابتيا، ذلؾ أّف الممّيز دائما صعب تشّبو فيو الّشاعر الّنجاة بقصيدة ممّيزة السياؽ الذي 
بقصيدة وسمّية ال يسيؿ عمى  اشّبيي اوبعدى االمناؿ؛ فالّشاعر أراد أف يبّيف لنا بأّف الّنجاة لصعوبتي

 أّي شخص كتابتيا سوى المتمّرس والمبدع. 

 حيث يقوؿ": ،(رؤى)وفي قصيدتو     

 فيػػػػػػائي القمب محموال عمى صدقي،
 الّمؤلؤ المكنـــــــون،فأنت 
 1ػػػػػػػػداء في حمقيػػػػػػ، واألنػػػأنت المزن

 :(حّرك لسانك)وأيضًا، في قصيدتو 

 فغيــــــاب أنسك في حضورك شوكة
 2لـ يخمد -ىنا –ػػػػػػػب أسئمة ػػػػػػػػػػػولييػػػ
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الّشاعر قد غالى وأكثر في توظيؼ الّتشبيو في أغمب قصائده، وذلؾ ألّنو عمود الّشعر؛  رى أفّ ن   
فالّتشبيو لو دور كبير في نقؿ الّصورة مف الّتجريد الواقعي إلى الخياؿ، لتستقّر في األذىاف وتتقّرب 

لشاعر جاءت لمتمّقي وبالتّالي اإلبانة عف المعاني الخفّية وتوضيحيا، وأف تشبييات امف اصورتيا 
متعددة ومتنوعة، وتقدـ صورًا بيانية زاخرة بالمعاني التي أراد الشاعر إيصاليا مف خالؿ التشبييات 
التي استخدميا، كما أنيا أكسبت شعره طابعًا فنيًا ساحرًا وجذابًا، وقادرًا عمى إحداث أثره في نفس 

نية لفظية متسقة تمامًا مع السياقات المتمقي ووجدانو؛ فضاًل عف أنو كثيرًا ما جمب تشبيياتو في أب
الشعرية التي استخدميا فييا، متصمة ببنى صوتية ولغوية، وأساليب فنية وبالغية أكسبت شعر 

 طابعًا مف التكامؿ المعجمي والفني والمغوي. (لوحيشي)

المجاز مف فنوف البياف الشييرة، واألكثر استخدامًا وتوظيفًا في  :وأنواعو المجـــــــــــــــازثالثا: 
، مف: جزت الّطريؽ وجاز الموضوع جوازا، وجاز بو وجاوزه في المغةاألعماؿ األدبية؛ والمجاز 

وأجازه غيره وجازه وجاوزه وأجازه وأجاز غيره، جازه: سار فيو وسمكو، وجاوزت الموضع جوازا 
 .1جاوزة الموضعبمعنى جزتو. والمجاز والم

ىو داللة الّمفظ عمى غير ما وضع لو في أصؿ الّمغة. فإذا عدؿ بالّمفظ عّما  وفي االصطالح،   
يوجبو أصؿ المعنى، في الّمغة سّمي مجازا ألّف الّمفظ تجاوز معناه الموضوع لو إلى معنى آخر لـ 

 .2يرد في المعنى األصمّي بؿ استعمؿ في معنى فرعي ال يعّد مف حقيقتو

فيو اّلذي المجاز العقمي؛ ا ف: مجاز عقمي، ومجاز لغوي. أمّ لى نوعيف رئيسيإينقسـ المجاز     
نتوّصؿ إليو بحكـ العقؿ، فيشير اإلحساس بطريقة استعمالو وييّز الّشعور بنتائج إرادتو، فالمجاز 

المشّبية وصيغة  العقمي: إسناد الفعؿ أو فيما معناه كالمصدر واسـ الفاعؿ واسـ المفعوؿ، والّصفة
؛ والعالقة في المجاز 3الّتفضيؿ، إلى غير صاحبو لعالقة مع قرينة مانعة مف ٍإرادة اإلسناد الحقيقي

العقمي بيف الفعؿ أو ما ىو في معناه أنواع منيا: العالقة الّسببية، العالقة المكانية، العالقة الّزمانية 
                                                     

 .589ص. 2000ناشروف، بيروت،  -مكتبة لبنافمعجـ المصطمحات البالغية وتطّورىا،  ،أحمد مطموب. 1
. 1996لبناف،  -بيروت دار الّنيضة العربية،، 1طالبالغة العربية البياف والبديع،  ،محّمد زوبعي وناصر حالويطالب . 2

 .64ص
 .66صالسابؽ، المرجع . 3
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المصدرّية: وفييا يسند الفعؿ إلى مصدره؛ التي يسند الفعؿ إلى زماف حدوث الفعؿ، والعالقة 
العالقة الفاعمّية التي إذا ذكر اسـ المفعوؿ وأريد اسـ الفاعؿ، والعالقة المفعولّية التي إذا بني فيو 

 .1الّتركيب لمفاعؿ، وأسند إلى المفعوؿ بو الحقيقي، أّي: يستعمؿ اسـ الفاعؿ، ويقصد اسـ المفعوؿ

استعماؿ كممة في غير معناىا الحقيقي لعالقة مع قرينة ممفوظة أو  فيوالمجاز الّمغوي؛  اأمّ     
: وفيو تكوف العالقة بيف المعنى الحقيقي المجاز المرسلممحوظة، وينقسـ إلى قسميف: األوؿ: 

وفييا تكوف العالقة االستعارة؛ والمعنى المجازي لّمفظة قائمة عمى غير المشابية؛ والنوع الثاني ىو 
 .2يقي والمعنى المجازي لّمفظة قائمة عمى المشابيةبيف المعنى الحق

كممة استعممت في غير معناىا األصمي لعالقة غير المشابية مع قرينة فالمجاز المرسل:     
كالعالقة السببية والمسببة والجزائية، الكمية،  ؛مانعة مف إرادة المعنى األصمي، ولو عّدة عالقات

 .3الحالية ... وغيرىا

المجاز شأنو في ذلؾ شأف مختمؼ األساليب واألنساؽ البالغية عمى البنيات المفظية يعتمد      
التي يوظفيا والسياقات المغوية التي يصوغيا كؿ شاعر بطريقتو الخاصة والمميزة، حيث يظير 
تفاوت الشعراء في ىذا المجاؿ ابتداًء مف تبايف معاجميـ الشعرية، والطرؽ واآلليات الفنية والبالغية 

المغوية التي يستخدمونيا في أعماليـ الشعرية، إال إف البناء المفظي يظؿ مف أكثر القسمات التي و 
تظير براعة الشاعر وتميزه عف غيره، كما تظير بصمتو الشعرية عمى شعره، بحيث أف القارئ 

 وبعد مراس وقراءة مستمرة، يستطيع أف يعرؼ ىوية الشاعر مف خالؿ الشعر.

لمجاز في نماذج متعددة ومتباينة، عمى ا (لوحيشي )استخداـ الشاعر نا، رصدفي ىذا االتجاه   
؛ قد ياوتحميم نحو يمكف بيانو مف خالؿ دراسة األبنية المفظية التي استخدميا ووظفيا في مجازاتو

                                                     

-171لى البالغة العربية، مرجع سابؽ، ص صإمدخؿ  ،؛ وأيضًا: يوسؼ أبو العدوس68-66صالسابؽ، المرجع . 1
172. 

 .170ص، مرجع سابؽ، لى البالغة العربيةمدخؿ إ ،يوسؼ أبو العدوس. 2
األزىر ؛ وينظر أيضًا: 91-90، 88صمرجع سابؽ، الواضح في البالغة )البياف والمعاني والبديع(،  ،أحمد أبو مجد. 3

 .51صدوف سنة النشر. لبناف،  -المركز الثّقافي العربي، بيروت، 1طالّزناد: دروس في البالغة العربية، 
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الشاعر كثيرًا ما اقتصر في استخدامو لممجاز عمى المجاز المرسؿ، والمجاز العقمي،  ، أفّ  ناالحظ
 ، حيث يقوؿ:(ترانيم األكمام)جاز المرسؿ، فكما في قصيدتو أما الم

 ــــافعاــوروّينا الوسمّي أقبل نـــ
 1غّشػػػػػػػػى أديـ الّروح غير مقّصر 

ابؽ المجاز المرسؿ، حيث كاف لمبنية المفظية لمعبارة اعر في شطر البيت السّ استخدـ الشّ      
داللة زمنية متصمة بما سيكوف، وذلؾ مف حيث عّبر وروّينا الوسمّي أقبل نـــــــافعا"، المجازية "

نما أراد بو  الّشاعر بمفظ وضع لممستقبؿ في الوقت الحاضر، فالّروي الوسمّي ليس ىو المقبؿ، وا 
لمنظر  الفت انجالء اليمـو وذىابيا فعّبر بشيء باعتبار ما سيكوف، فكاف ليذه البنية المفظية تأثير

 في إحداث انسياب داللي مف خالؿ المجاز الذي أحسف الشاعر في توظيفو أحسف توظيؼ.

 ، حيث يقوؿ:(اختالف إلى الاّلءات)وفي قصيدة 

 والّزمن المنسّي أوقفني ما البوح؟
 2ا كمفـــــنادى فرّجعت األصداء: ي

فظ بما لو في سياؽ وظؼ فيو ىذا المّ  "الزمن"ابؽ، لفظ عري السّ اعر في البيت الشّ استخدـ الشّ      
مف داللة واضحة، في تعبير مجازي قائـ في عالقتو عمى اعتبار ما كاف، فالّزمف في ىذا البيت 
ليس إال حامؿ داللي لمذكريات المرتبطة بالماضي، والتي تبدو اإلحالة إلييا ناتجة عف مفارقة 

ي كانت ومازالت عائقًا أما الشاعر في ، فالذكريات وليس الزمف ىي الت"المنسي"أحدثيا لفظ 
حداث تحوؿ ايجابي في حياتو، والشاعر إذ يرسـ بألفاظ المجاز نسقًا زمنيًا فإنو يرسـ أيضًا إ

اعر تعبيرًا عور، استخدـ ألجمو الشّ باأللفاظ األخرى في البيت الشعري نسقًا مكانيًا غائرًا في الشّ 
 داللة  ا، فجاء الربط السردي ذ"نادى"الماضي  غائمًا عف المكاف، مف خالؿ استخداـ الفعؿ

"، وىو الربط الذي أوصؿ بو الشاعر قارئو الى الجواب عمى فرّجعت األصداءزمكانية في عبارة "
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؛ فكانت البنية المفظية لممجاز معبرة "يا كمف"، وىو الجواب الذي جسدتو عبارة ما البوح؟سؤالو: 
واحد معًا، في الوقت الذي جعمت القارئ في موضع  بوضوح كثيؼ عف القيود والتطمعات في آف

عمى القارئ نظرًا لما  اكبير  الممجاز أثر  الباحث المتشوؽ لمعرفة الجواب المطموب، السيما وأفّ 
متاع.  تحدثو فيو مف انفعاؿ وتشويؽ ولذة وا 

لفاظ والبنى في توظيفو لممجاز، ىو عنايتو الظاىرة باختيار األ (لوحيشي)ا يمتاز بو شعر ممّ  إفّ    
المفظية التي تحتمؿ طابعًا مف الشموؿ والعمؽ والكثافة في المعاني والدالالت الشعورية والحسية، 

 ، التي يقوؿ فييا:(دنا المساء)القارئ؛ ففي قصيدة الشاعر  إلى يصالوإبالنسبة لما يريد الشاعر 

 بأسرارك الّظمأى مسافرة عيدي
 1اؽمف الّتذكار خفّ عمى جنــــــــــاح  

يحاًء دالليًا كثيفًا البد وأنو يحيؿ الى المشاعر إبأسرارك الّظمأى" تحمؿ عبارة المجاز المرسؿ "   
واألحاسيس التي تنـ عف الشوؽ والحنيف، فضاًل عف العمؽ الذي يحدثو جرس صوت السيف في 

يوحي بألـ عميؽ ودفيف شديد الوطأة، تعززه الداللة  إيقاعي ، وىو جرس"أسرارك/ مسافرة"لفظتي 
، فالتذكار بات يعمؿ "التذكار"الظاىرة التي حمميا الشطر الثاني مف البيت الشعري، مف خالؿ لفظ 

في نفس الشاعر عمؿ الخفقاف الذي ال يتوقؼ، وبيذا فإف لمصورة المجازية والمعاني المحمولة في 
دث تأثيرىا في نفس القارئ، وتضعو في موضع الشاعر ومقامو بنية ألفاظ البيت الشعري أف تح

 لى تمؾ الحالة الشعورية التي تزوره دائمًا وتخفؽ فيو وال تفارقو وكثيرًا ما تتعبو وترىقو.إبالنسبة 

فظية التي يرسميا المجاز وترسـ معيا د أسموبية المجاز مف خالؿ شبكة العالقات المّ تتحدّ    
كثيؼ في ىيئات وازف، والتّ د كيفيات التّ اعر والقارئ بوضوح رؤية، وتحدّ ف الشّ واصمية بيخطوطيا التّ 

اعر عمى إكساب البنية المفظية لممجاز قدرتيا التواصمية، لى قدرة الشّ إراكيب، وىو ما يعزى التّ 
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مسو الباحث في المجازات العديدة التي وظفيا ؛ وىذا ما يم1فضاًل عف وظيفتيا المغوية والداللية
 :(شوق وىمسات)في أشعاره، ومف ذلؾ في قصيدتو  (ر لوحيشيناص)

 ي فتوّسماـــــــــــــــــــنزلت نســـــائم وحدت 
 2مستعيدا أسيما -حبري – في الفجر  

 ، حيث يقوؿ:(من يطوي تمك األبعاد)وأيضًا، في قصيدة 

 أشتّم البـــــــــــارحة العجمى
 كاف ىناوأذوق غمــــــاما 

 أرى نجـ القطب وأشػػػػػاىد
 3مطري

غـ مف ضح راىنية المجاز المرسؿ في عالقتو بالزمف الحاضر، بالرّ عري األوؿ، تتّ في البيت الشّ     
حظة الراىنة، يا تضع القارئ في موضع المّ نّ أ ، إالّ "نزلت"استخداـ الشاعر لمفعؿ الماضي في لفظ 

اعر صوت ة أخرى يستخدـ الشّ اتو، ومرّ مف الماضي الذي تحفؿ ىواجس الفجر بذكريلى الزّ إسبة بالنّ 
نسائم/ فتوسما/ يقاع البيت الشعري وموسيقاه باستخداـ ألفاظ: إاللة العميقة في بناء الدّ  يالسيف ذ

، دوف أف يحدث الشاعر أي تأثير أسموبي آخر غير المجاز عمى بنية الجممة مستعيدا/ أسيما
 ة.الفعميّ 

وبجممة فعمية أيضًا، جعؿ الشاعر البنية المفظية لممجاز في المقطع الشعري الثاني تحمؿ     
أشتم/ سؽ كوحدة شعرية مستقمة، عبرت عنيا األفعاؿ: متّ  دالليّ إيقاع ألوانيا الصوتية والداللية في 

في ىذا  ونظرًا التساع نطاؽ األفعاؿ الحسية الثالثة، جاء اختيار الشاعر أللفاظو أذوق/ أشاىد،
وكأنو  العجمى/ىنا/ أرى،يقاعو صوت األلؼ الممدود في: إالمقطع موفقًا لمغاية، حيث سيطر عمى 
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الشم/ التذوق/ صنع بيذه األلفاظ بيوًا رحبًا تمتد في آفاقو دالالت أفعالو الحسية/ لمحواس الثالث: 
ا يحيط بو حاليا مف حيث استمر الّشاعر في الحديث عف حنينو لمماضي وشوقو لو، ومالرؤية؛ 
 وليفتو في تحّقؽ ما تبتغيو نفسو وتنقشع الغمامة اّلتي استحوذت عمى سماء حياتو. ،مف عتمة

كساب شعره بالغة إفي  كاف لمبنى المفظية التي اختارىا الشاعر ووظفيا في المجاز المرسؿ دور   
ؿ مف مدلوؿ المفظة التعبير، فضاًل عف جماؿ المجاز وحسف وقعو في نفس القارئ؛ فالمعنى ينق

األصمي أو الوصفي إلى مدلوؿ جديد، ىو أكثر اتساعا، وأبعد أفقا وأدعى إلى التأمؿ، وفيو تخمص 
مف قيد المفظة وضيقيا وشعور تجربة الشاعر ألف يصب المعاني في القوالب التي يتصورىا خيالو، 

 .1واألشكاؿ التي يستسيغيا ذوقو، وىذا ما ينعكس عمى فعؿ القراءة

فظية التي استخدـ الشاعر فييا المجاز بيف جمؿ عت البنى المّ احية التركيبية والنحوية، تنوّ مف النّ   
اسمية وأخرى فعمية، فمف المجازات العقمية التي اعتمد فييا الشاعر بنية الجممة الفعمية، ما نقرأه لو 

 يقوؿ:حيث ، (دنا المساء)في قصيدة 

 وأورقت لحظة الّتحنان واّتشحت
 2راقا بإيراؽػػػػػػػػػػػػلمواعيػػػػػػػػػػد، إيقبؿ ا

 حيث يقوؿ الشاعر:؛ (فجر الّندى)وأيضًا في قصيدة 

 بايعت حممي واألشجار شاىدة
 3ػػف وعد الّزىر والّثمرػػػوالّنسغ أعم 

 :،(األشواق الجارحة)وكذلؾ قصيدة 

 ّث من عمق المرارة كممةــــــــسأجت
                                                     

 ماجستير، رسالة الصابوني، عمي محمد -العظيـ القرآف في البياني اإلبداع كتاب خالؿ مف المجاز بالغة ،فراح حميمة. 1
 .35ص. 2012 الجزائر، البواقي، أـ -مييدي بف العربي جامعة
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 1الّركفتحّرؾ ىذا الّصيؼ أو ييتدي 

اعر مف خالؿ توظيفو ألفاظًا محددة اختارىا بعناية أكيدة في عبارات المجاز استطاع الشّ     
"وأورقت لحظة الّتحنان واّتشحت"، "بايعت حممي واألشجار شاىدة"،  العقمي التي استخدميا:

ففي المجاز األوؿ يتكشؼ حنيف الشاعر وشوقو لمماضي الذي "سأجتّث من عمق المرارة كممة"، 
زاد وزاد حّتى كاد يتفّتح ويزىر أّي أّنو يزيد ويزيد، تتشكؿ عالقة زمنية، وفي المجاز الثاني، تتشكؿ 
ّنما المكاف اّلذي تّمت فيو المبايعة والجموس ىو اّلذي يتذّكر  عالقة مكانية، فاألشجار ال تشيد، وا 

ـّ االتّف لى الزمف الحاضر؛ إاؽ عميو ىناؾ؛ أما المجاز الثالث، فحمؿ عالقتو المستقبمية بالنسبة ما ت
ّنما يقصد المشاعر الّسمبية اّلتي تتمّمكو ليّغير حالو مف  فاالجتثاث ال يقصد بو الكممة ككممة، وا 

 األسوأ لؤلفضؿ.

لى أف إاعر بقصد مف الشّ  فظية في المجازات العقمية السابقة مدفوعةالبنى المّ  وال شؾ في أفّ    
تسجؿ ماىية األلواف، والظالؿ المصاحبة لسياؽ النص، وأف تكشؼ عف سموكية وأشكاؿ العالقات 
التي يعتمدىا الشاعر كركائز ثابتة يصؿ بواسطتيا إلى خمؽ تراكيب نصوصو المجازية، ومعيا تتـ 

مجاز، حيث يستقبؿ معيا القارئ عممية التحوؿ مف البنية المفظية األساسية إلى البنية المفظية لم
 .2معطيات الداللة ومؤشراتيا في البنية العميقة التي ىيأتيا لو عالقات السطح الخارجي

في قصائده، معتمدًا فييا عمى بنية  (ناصر لوحيشي)كثيرة ىي المجازات العقمية التي وظفيا     
 ، حيث يقوؿ:(شوق وىمسات)سمية، كما في قصيدة الالجمؿ ا

 مو رأد الّضحىــفالّصمت أسرج خي
 3والّشوق أخرج موجو، وبو احتمى 

 ، حيث يقوؿ:(رؤى)وكذلؾ، في قصيدة 
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 رؤى دمعو
 1مالمحك اّلتي عانقتيا سّري،

 ، حيث يقوؿ:(من يطوي تمك األبعاد)في قصيدة 

 فالّســـــــاعة قامت في سحري
 2د المّر يحػػػػػػػػػػػاصرنيػػػػػػػػػػػػػػػػوالوع

عرية السابقة، نيا األبيات والمقاطع الشّ فظية في المجازات العقمية التي تتضمّ ع البنيات المّ تتنوّ     
مف حيث احتوت عمى الضمائر واألفعاؿ التي تتعانؽ مع األسماء في أنساؽ تركيبية تعتمد أساسًا 

والمعاني عمى اختيارات األلفاظ، أما وظيفة المجاز العقمي فتظؿ كما ىي مع تبايف في الصور 
التي تحمميا وتدؿ عمييا، مف الناحيتيف الزمانية والمكانية، ومف الناحيتيف الشعورية والحسية؛ ففي 

عمى حالتو  متكمـ/ الشاعر واالطالع بقدر كاؼِ جميع األمثمة السابقة البد مف الوقوؼ عمى حاؿ ال
ميو األلفاظ والسياقات التي يتجمى نوع اإلسناد في مجازاتو وغاياتو الداللية منيا، وىذا ما تدؿ ع

رتبيا الشاعر فييا، فيمكف رصد حالة الشاعر وىو يعاني مف شّدة الوجد والحنيف لمماضي ما عاد 
بإمكانو الّتعبير، فيا ىو صمتو صار الحامي لمحنيف ألّنو لـ يفد أي كالـ، فكاف الّصمت الحّؿ 

رأد الّضحى، والّشوق أخرج موجو، وبو  فالّصمت أسرج خيموالوحيد لمّتعايش مع اآلالـ واألنيف في 
؛ حيث تتيّيأ لو مف شّدة مالمحك اّلتي عانقتيا سّري؛ ورصد حنينو إلى خطى الّسنوات: احتمى

ف الّرغبة في العودة إلى الّزمف الماضي ممالمح يعانقيا، وىذا كّمو نابع  الحنيف والّشوؽ بأّنيا ذات
حيث أسند الشاعر إلى زمف ـــــــاعة قامت في سحري"، فالسّ اّلذي كاف في أبيى ُحّمة؛ وفي قولو: 

وىو الّسحر، ولكّف الّساعة ال تقـو بؿ اإلنساف ىو اّلذي يقـو مف شّدة األلـ والّتفكير الّشديد في 
 شيء يشغؿ ذىنو، فيذا مجاز عالقتو الّزمانية.

ز العقمي، وخصوصًا كما اعتمد الشاعر عمى األساليب الطمبية في تحديد البنية المفظية لممجا  
 التي يقوؿ فييا:، (مقالة الغروب)أسموب النداء، كما في قصيدة 
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 ـا شاطئ الكممات لطفا بالفتىـيــ
 1رّدد معي يا عيف ال...ال تسكبػػػي

 :(جدد خالياك)وأيضًا، في قصيدة 

 يــــا دمعيا وىفا ذاك الّزجاج إلى
 2صبح يرّد إلى الميمػػػػـو أحبػػػػػػابا

ت الشعري يجاز مع بعضيا ومع بقية عناصر البعرييف السابقيف، تتآزر ألفاظ المالبيتيف الشّ في    
ّنما المراد لغتو ا  المفظية في تحويؿ الداللة و  يضاحيا؛ فالّشاعر ال يقصد بالّشاطئ المكاف كمكاف، وا 

يخبر أّف قمبو الّنابعة مف أعماقو في الّتعبير عّما يختمجو مف مشاعر الحزف واأللـ والوجع؛ وىو 
 فّ أ ه، وينسى ىمومو، ويصبح سعيدا فرحا ُمحاط بمف يبغي وصاليـ، إالّ ءيرى أحّبا اشتاؽ إلى أف

ما يميز ىذه البنى المفظية ىو احتماليا لعناصر العالقات المجازية مف المفعولية والفاعمية 
ي ال تبرز إال مف خالؿ لى المصادر، وىي العالقات التإوالزمانية والمكانية والسببية، باإلضافة 

 .3المجاز العقمي

اعر قد حرص عمى التنويع في استخداـ المجاز، مستفيدًا مف الشّ  ا تقدـ، أفّ ف ممّ يتبيّ    
يصاؿ المعاني وتقريبيا، إالخصائص واألغراض البالغية والمغوية التي تتحقؽ بيا فائدة المجاز في 

يفيد في تقديـ ذلؾ المعنى بصورة دقيقة واضحة ، في حيف أف المجاز اذلؾ أّف لؤللفاظ معنى واحد
تقّربو إلى الّذىف، فضاًل عف األثر الذي يتركو المجاز في الّنفس، فكانت أغمب المجازات التي 
وظفيا الشاعر محصورة في نوعي المجاز المرسؿ والمجاز العقمي، وقد استخدـ فييا بنى لفظية 

لى حد كبير مف التكرار في استخداـ إباينة، خمت يقاعية متعددة ومتا  وتركيبية وعناصر صوتية و 
ألفاظ بعينيا، ما دلؿ بوضوح عمى سعة المعجـ الشعري الذي يمتمكو الشاعر، وعمى براعتو في 

                                                     

 .34جّدد خالياؾ، ص ،ناصر لوحيشي. 1
 .197، صالمصدر نفسو. 2
 حياف وأبي جزي وابف القرطبي عند العقمي المجاز بالغة: صبح سعيد خمدوف ،ينظر العالقات، ىذه بشأف لممزيد. 3

 .796-769ص(. 4) الجزء ،(81) المجمد بدمشؽ، العربية المغة مجمع مجمة األندلسي،
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و ما أكسب شعر ، وىذا كمّ  ىاواختيار  استخداـ ذائقتو المغوية وبالغتو التعبيرية في انتقاء ألفاظو
 .افظية التي عمره بيلوحيشي ميزة متفردة مف حيث البنى الم

 : االستـــعــارةرابعا: 

االستعارة أحد األلواف البالغّية الّشائعة االستعماؿ سواء أكاف ذلؾ في الّشعر أو في الّنثر؛  تعدّ    
ـّ تحديد االستعارة في  المغةواالستعارة في  "ىي طمب الّشيء عارية ونقؿ مف حيازة وبناء عمى ىذا ت

 .1عمـ البياف"

؛ فيعّرفيا العسكري بأنيا: "نقؿ العبارة مف موضع استعماليا في أصؿ الّمغة إلى اصطالحاً ا أمّ   
غيره، وذلؾ الغرض إّما أف يكوف شرح المعنى وفصؿ اإلبانة عنو، أو تأكيده والمبالغة فيو، أو 

 .2اإلشارة إليو بالقميؿ مف الّمفظ أو تحسيف المعرض اّلذي يبرز فيو"

 .3عمى تشبيو حذؼ أحد طرفيوأو ىي مجاز لغوي يقـو 

المشّبو بو، والبّد أف تكوف العالقة  وأتعرؼ االستعارة بأنيا "تشبيو حذؼ منو المّشبو كما      
إرادة المعنى األصمي لممشّبو مف بينيما المشابية، كما البّد مف وجود قرينة لفظّية أو حالية، مانعة 

؛ وبصيغة أخرى، االستعارة ىي تشبيو حذؼ أحد طرفيو األساسّييف، تستعمؿ 4بو أو المشّبو"
براز الّصورة، وما ىي إاّل انعكاس لثروة لغوّية ومعرفّية وتخّيمية فرضتيا عمينا  إليضاح المعنى وا 

وىو  االستعارة المكنّية:شخصّية األديب وثقافتو ومعجمو الّذىني والّطبيعي، وىي نوعاف: األوؿ 
، وىو االستعارة الّتصريحيةالزمة مف لوازمو؛ والنوع الثاني وتبقى ذؼ منو المشّبو بو، تشبيو ح

 .5تشبيو ُصّرح فيو بمفظ المشّبو بو

                                                     

 .4/3167ماّدة )عور(،  سابؽ، مرجع العرب، لساف ،منظور بف الديف جماؿ الفضؿ أبو. 1
 .274صمرجع سابؽ، الّصناعتيف،  ،أبو اليالؿ العسكري. 2
. 2009األردف،  -دار البداية ناشروف وموزعوف، عماف، 1طالمفيد في البالغة العربية، ،سميح عبد الّمو أبو مغمي. 3

 . 31ص
 .27ص مرجع سابؽ،معجـ المصطمحات العربية في الّمغة واألدب،، مجدي وىبو  4
 .188 ،186ص سابؽ، مرجع العربية، البالغة لىإ مدخؿ ،العدوس أبو يوسؼ. 5
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ماذج حشد مجموعة مف النّ  ناؽ باالستعارة، أمكنراسة الحالية المتعمّ طبيقي مف الدّ في الجانب التّ    
محاولة لمكشؼ عّما بداخميا مف معاف، ومدى في شعره، مع  (لوحيشي)االستعارية التي استخدميا 

ـّ لمقصيدة، ففي قصيدتو   :1، يقوؿ الشاعر(بوح العشيات)مساىماىا في البناء العا

 قميالــيني ــــفترّشفت من حنــــ
 ػػػػػػؼػػػػػػػػػػوتنّسمتو: فنعـ الّرشيػػػػػػػػ

.. 
 فاستفاقتا ػػػػػػػمرج الّشوؽ شوقن
 فحّف الُمنيؼ ذكريـــــات  الّصبا

، فكاف في ىذا البناء المفظي تشبيو واضح، "حنين"لى إبالنسبة  "فرشفت"اعر لفظ استخدـ الشّ   
وكأنو شيء ماّدي  -لو ايمادّ  اوىو شعور معنوي ال مظير  -"حنــــــينييغدو معو حنيف الشاعر/ "

، إذ يكفي أف يحضر "ترّشفت"كالماء أو ما شابو، وبنية التشبيو ىنا تعتمد في داللتيا عمى لفظ 
داؿ واحد مف عناصر التشبيو ليدؿ عميو، حتى بغياب الدواؿ األخرى، بحيث يصبح لمتشبيو وظيفة 
اختزالية في البناء الشعري، تكسب النص وفرة في المعاني مع قمة في األلفاظ، وفي البيت الشعري 

رة التشبيو، وتقـو بدورىا مع حضور " في محور البنية المفظية لعبافاستفاقتالثاني تحضر لفظة "
التشبيو واقع عمى اإلنساف  " كمشبو، فتستقيـ داللة التشبيو ويتبيف معيا أفّ ذكريـــــات  الّصبا"

 باعتباره المشبو بو.

األساس عناصرىا، في ؿ فظية التي تمثّ عناصر بنيتيا المّ لى إمف طبيعة االستعارة ركونيا  إفّ    
ؿ مف المشبو والمشبو بو، وعالقة المشابية أو الصفة التي تجمع بيف تي تساعد في تعييف كالّ 

طرفي التشبيو ونوع االستعارة وكذلؾ نوع القرينة التي تمنع مف إرادة المعنى الحقيقي التي تكوف 
د عمى ياؽ تؤكّ لى السّ إ؛ ومثؿ ىذه اإلحالة الداللية 2أحيانا لفظية، وأحيانا تفيـ مف سياؽ الكالـ

                                                     

 .26جّدد خالياؾ، ص ،ناصر لوحيشي. 1
 لبناف، -بيروت صيدا، العصرية، ، المكتبة1ط والتبييف، البياف كتاب في الشعرية البالغة ،الصباغ زكي عمي محمد. 2

 .250ص. 1998
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مكانية توظيفيا بأشكاؿ وصور شتى بالنسبة الى ا  ء المفظي في أسموب االستعارة، و أىمية البنا
تآزر األلفاظ تحيث  حضور أو غياب عناصرىا التي تشكؿ العناصر األساسية لعالقات التشبيو،

والسياؽ في استحضار الداللة، وال يغيب في ىذه الحالة تأثير البنية المفظية التي يعتمدىا الشاعر 
 اللة في مستوياتيا المختمفة: الصوتية، الصرفية، التركيبية، والداللية.عمى الد

كثيرًا عمى االستعارات المكنية، إذ غمب عميو استخداميا في شعره،  (لوحيشي)اعر اعتمد الشّ    
بحيث يمكف سوؽ العديد مف الشواىد التي تحتمؿ ىذا النوع مف االستعارة، وتتفرد بو عمى نحو 

 :(مشارفة المستحيل)يدتو كبير، كما في قص

 ي ترقى بو قمراػػػػػػػػػػػػك واخطف شعــوري
 1يػػا خاطؼ الّظؿ مف ظّمي اختفي ألقي  

 ،:(مقالة الغروب)وأيضًا، في قصيدة 

 والّظالـ ظييػػػػػرىاي ــــــــــــــوىنت حروف
 2حر عند المػػػػػػػػرقبػػػػػػػػػػػػػػػػقّطعت متف الب

 ، حيث يقوؿ الشاعر:(فجر الّندى)ومنيا أيضًا، في قصيدة 

 رت أدفع أّيػػػػػػػػػامي وأرقبياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفص
 3يشتري عمــريوسرت أبحث عّمف 

 :(األشواق الجارحة) كذلؾ، في قصيدة

 تحاصرنا األشواك والّظل والّصدى
 واؽ والّميؿ والبيفػػػػػػػػػػػػػػػوتجرحنا األش

                                                     

 .29جّدد خالياؾ، ص، ناصر لوحيشي. 1
 .35، صالمصدر نفسو. 2
 .51، صالمصدر نفسو. 3
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 ال وبكرةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا الّذكرى أصيػػػوتعص                              
 1ج الّموفػػػػػػػػػػػػػ، يمتشرنا األحزانــوتبص

 ،:(شوق وىمسات)وفي قصيدة 

 ؿ القديـ عشّيةػػػػػػػأوكػػّمما أبدلت بالوص 
 2ت الّسماـــــــبكىمت الّطفػػػػػػػولة ُمدية،   

 ، حيث يقوؿ:(جدد خالياك)ومف االستعارات المكنية، ما وظفو الشاعر في قصيدة 

 ى فجري فيوسعوػػػػػػعم ـيــــــيطّل ليمـــ
 اّلباػػػػػػي اليـو خػػػػػػػػػػػػػػجرحا ندّيا فيمسػػػ 
 ػػراب ىناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيغّره اآلف سرب والّسػ 
 3ا وأسراباػػػػػأسراب ــــاثر الحممــــتنــــــــــــ 

  ، والتي يقوؿ فييا:(اختالف إلى الاّلءات)ومنيا أيضًا، في قصيدة 

 ــا سرّا وأيقظنيــــم دنـــــــــــــــبدء الّنسي
 ػػػػرى وأقترؼػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفرحت أسترجع الّذكػ
 ي موّزعةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمف أيف أبدأ؟ أحالمػػ

 4بيا إذ يشتيي الّصدؼوالّريح تجري  

 ، حيث يقوؿ:(مدينتي...ونغمة)كذلؾ وظؼ الشاعر االستعارة المكنية في قصيدة 

 أف يجيء عاميا وعاـ مديــــــــنتي تحمم
 

                                                     

 .61، صالمصدر السابؽ.1
 .101جّدد خالياؾ، ص ،ناصر لوحيشي. 2
 .198، 197ص، المصدر نفسو. 3
 .205، 203ص، المصدر نفسو. 4
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 1يغػػػػػػػػػػػػاث فيو األمؿ الّدفيف

 ، التي قاؿ فييا:(شامية الّنبرات )وفي قصيدة 

 وبمسمـــــــاأقطف بسمتين قد سرت 
 2ذبات اليمس، والتحنػػػػػػػػػػػػافػػػػػػػػػػػػػػػػػمف ذب 

 ، حيث يقوؿ الشاعر:(مدار القوسين)وفي قصيدة 

 و ىدفاػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػػػاربت لكّنني استعجمت
 3أسػػػػػػػػػػانيدا ّذكرىـــــــــأغزل لموسرت  

 وفييا يقوؿ الشاعر: (وطني دمي )ومف ذلؾ أيضًا في قصيدة 

 رؤى حػػػػػػػّرى يسري في الّروح
 4أمال موعػػػػػػػػػػود األزماف

مة بألفاظ بعينيا ىي ف أف االستعارة المكنية جاءت محملى األبيات الشعرية السابقة، يتبيإظر بالنّ    
محورىا التي تدور حوليا مف الناحية المغوية البالغية والفنية والداللية، وىي األلفاظ الدالة عمى: 
الخطف/ الوىن/ الّشراء/ الحصار/اإلبصار/ البكاء/ اإلطالل "ُيطّل"/ الّتناثر/ الّدنو واإليقاظ/ 

اظ تحتمؿ بنى اسمية وفعمية، وتعطي وىي ألفالجري/ الحمم/ القطف/ الغزل/ السريان "يسري"ـ 
تراكيب لغوية متعددة، استطاع الشاعر أف يوظفيا في استعارات تصويرية بميغة، دوف أف يغفؿ عف 
سوقيا في سياقات صوتية وداللية تثير انتباه القارئ، وتوقفو بشدة عندىا، ليعطي نفسو الوقت 

ضار العناصر المحذوفة في عالقات الكافي الستجالء الصور التي ترسميا االستعارة، واستح

                                                     

 .28، 27صمدار القوسيف،  ،ناصر لوحيشي. 1
 .32، صالمصدر نفسو. 2
 .47، صالمصدر نفسو. 3
 .59، ص المصدر نفسو.4
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فظة المركزية التي بنيت عمييا جممة االستعارة، واالستعانة بالسياؽ التشبيو، مف خالؿ داللة المّ 
 المغوي الذي وردت فيو.

، "رؤى"ومف الحاالت القميمة جدًا التي استخدـ فييا الشاعر االستعارة التصريحية، في قصيدة   
 :1حيث يقوؿ

 أستفتي ليالييا،، لّسنـــواتوأستجري خطى ا
 الّشمس راجـــــــــفةتظّؿ 

شّبو  إذ"خطى الّسنوات"، لى إبالنسبة  "أستجري"فظ المحوري في االستعارة األولى ىي لفظة والمّ    
أوقات مف الّسنوات بالخطى مف الّطريؽ، فصّرح بمفظ المشّبو بو عمى سبيؿ  الّشاعر مراحؿ و

، حيث شّبو "أستفتي ليالييا"االستعارة الّتصريحية، لكنو يعود ليوظؼ استعارة مكنية رديفة، في 
الّميالي باإلنساف فحذؼ المشّبو بو وأبقى عمى الزمة مف لوازمو )االستفتاء( عمى سبيؿ االستعارة 

إال إف البوف "أستجري، "أستفتي"،  ، ومع التأكيد عمى العالقة المفظية والصوتية بيف لفظتيّ المكنّية
بينيما مف الناحية الصرفية والتركيبية والداللية، لكنيما أضفيا عمى النص وقعًا تصويريًا  شاسع

 مزدوجًا ومتجانسًا مف حيث الوظيفة التي تقـو بيا االستعارة بحد ذاتيا.

الشاعر قد أظير مدى تآزر وتعاضد سميقتو المغوية  بأفّ  ينا ـ، كوَّف انطباعًا لددّ ما تق كؿّ    
وقريحتو الشعرية ومقاصده اإلبداعية في صناعتو الشعرية، ليس عمى مستوى القصيدة بؿ وعمى 
مستوى العبارة الشعرية، واأللفاظ التي كاف دومًا يحسف اختيارىا، فضاًل عما خمصت إليو الباحثة 

ه أف الّشاعر قد وّظؼ االستعارة بشكؿ كبير في كتاباتو، فكاف ليا نصيب أوفر مف االستعارة ومفاد
لى سيولة توظيؼ االستعارة المكنية والى قوتيا الداللية التي إالّتصريحية، األمر الذي يعزى 

نت ، مف حيث كاجماليّ  تستمدىا مف مكونات بنيتيا المفظية، كما يّتضح أّنو كاف لالستعارة دور
غالبًا ما تحّقؽ الّترابط واالنسجاـ بيف أبيات القصائد، عمى نحو أظير جانبًا مف عبقرّية الّشاعر 

                                                     

 .71جّدد خالياؾ، ص ،ناصر لوحيشي. 1
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ّنما أضاؼ 1"فاالستعارة عالمة العبقرية" يا لمسة يلإ، كما ورد عف أرسطو فمـ يسرد لنا الوقائع وا 
 فّنية حّتى يوصؿ لنا المعاني في أبيى ُحّمة.

                                                     

 .147ص. 2000، سوريا -، دمشؽالّشعرية، منشورات اّتحاد العربمفاىيـ الّصورة ، برىـ لطيفة. 1



:لثثاالمبحث ال  
  المعاني  أنســــــــــــــاق

 األسلوب اإلنشائي:  -

 الّنداء. -   
 األمر   -    

 .االستفهام -
 التعجب -    
 الّتمني  -      
 الحذف. -

 التّقديم والتأخير. -

 التعريف والتنكير. -

 الّتوكيد -

 الّضرورة الّشعرية -

 األلفـاظ والمعاني -
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 األسموب اإلنشائي:  -1

يجاده ا  مباحث عمـ المعاني في البالغة العربية؛ "إذ يراد بو إنشاء الكالـ ك  اإلنشاء أحد أىـٌ    
ثارة الذىف كتنشيط  ابتداءن، فميس اليدؼ منو اإلعالـ كاإلخبار، كتمتاز األساليب اإلنشائية بالحث كا 

 األصمية مف صميـ البحث البالغي.؛ إذ يعد خركج األساليب اإلنشائية عف معانييا 1العقؿ"

: بدأ، كأنشأ دارنا: بدأ بناءىا، كقاؿ ابف جٌني في )تأدية (ابف منظكر)قاؿ     : "أنشأ الٌسحاب يمطري
األمثاؿ عمى ما كضعت عميو(: ييؤٌدل ذلؾ في كٌؿ مكضع عمى صكرتو اٌلتي أينشئ في مبدئو 

ـ، كأنشأ يحكي حديثا: جعؿ، كأنشأ يفعؿ كذا عمييا. فاستعمؿ اإلنشاء في العىرىًض اٌلذم ىك الكال
فاإلنشاء في الٌمغة ىك  إذف  ؛2كيقكؿ كذا: ابتدأ كأقبؿ ] إلى أف قاؿ:[ ككٌؿ مف ابتدأ شيئا فيك أنشأه"

  .اإلبداع كاالبتداء

بقكلو: أاٌل يككف لنسبتو خارج تيقصد مطابقتو أك عدـ  (الٌدسكقي)فقد عٌرفو  ا في االصطالح؛أمّ    
كفي تعريؼ آخر، ؛ 3مطابقتو، بحيث يككف الٌنفي منصٌبا عمى  تيقصد مطابقتو" ال عمى الخارج

اإلنشاء ىك "ذلؾ الكالـ الذم ال يحتمؿ صدقان كال كذبان، كقكلؾ: اعمـ ىداؾ ا، أعندؾ نبأ مف 
 .4قائؿ ذلؾ إنو صادؽ أك كاذب"كذا؟.. فميس في مقدكرؾ أف تقكؿ ل

ف شئت     في نفس االتجاه، جرل تعريؼ اإلنشاء عمى أنو "كالـ ال يحتمؿ صدقا كال كذبا لذاتو، كا 
فقؿ: ىك ما ال يحصؿ مضمكنو كال يتحٌقؽ إاٌل إذا تمٌفظت بو"؛ فطمب الفعؿ في )اٍفعىٍؿ( كطمب 

؛ أك "ىك ما ال يحتمؿ 5يغ المتمٌفظ بيا"الكٌؼ في )ال تىٍفعىؿ( كٌؿ ذلؾ ما حصؿ إاٌل بنفس الصٌ 

                                                     

، مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع، 4طة لمسائؿ المعاني، دراسة بالغية كنقدي -المعاني ،بسيكني عبد الفتاح فيكد. 1
 .349. ص2015القاىرة، 

 .172-10/171 )مادة نشأ(، لساف العرب، مرجع سابؽ،، بف منظكرا. 2
 .67. ص2005لبناف،  -، دار الٌطميعة، بيركت1طعند العمماء العرب، التداكلية ، . مسعكد صحراكم3
الكافي في عمـك البالغة العربية: المعاني، البياف، البديع، الكتاب األكؿ:  ،عيسى عمي العاككب كعمي سعد الشتيكم. 4

 .248. ص1993، القاىرةالمعاني، منشكرات الجامعة المفتكحة، 
 .84ص .1999بيركت،  العصرية، المكتبة، 1طيكسؼ الصميمي،  -تحجكاىر البالغة، ، . أحمد الياشمي5
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الٌصدؽ كالكذب لذاتو، نحك "ارحـ" ك"اغفر" فال ينسب لقائمو الٌصدؽ أك الكذب، ألٌف الٌتصديؽ 
 .1كالٌتكذيب ال يككناف في كالـ ليس لو كجكد، قبؿ الٌنطؽ"

ٌف داللتو يتبيٌ      ال تتحٌقؽ إاٌل إذا ف مما تقدـ، أف اإلنشاء ال يرتبط مفيكمو بالٌصدؽ كالكذب، كا 
 نطقنا بو، فال يمكننا الحكـ عمى صاحبو بالٌصدؽ أك الكذب لذلؾ سٌميناه إنشاء. 

قٌسـ البالغٌيكف اإلنشاء إلى قسميف: ما يدٌؿ عمى الطمب كيككف إٌما أمران أك نييان أك استفيامان    
 كتمنٌيان كنداءن، أك ما ال يدٌؿ عمى الطمب كالٌتعجب كالقسـ.

كىك ما ال يستدعي مطمكبا غير حاصؿ كقت الٌطمب، كيككف:  . األسموب اإلنشائي غير الّطمبي: أ
 .2بصيغ المدح، كالٌذـ، كصيغ العقكد، كالقسـ، كالٌتعجب، كالٌرجاء

عجب مف أكثر األساليب اإلنشائية غير الطمبية شيكعان في الشعر؛ إذ ييعرؼ التٌ  يعدٌ الّتعجب: 
؛ أك "ىك أسمكب يعٌبر بو عف شعكر داخمي، 3عؿ فاعؿ ظاىرة المزية"التعجب بأنو "استعظاـ ف

 ..!!، نحك ما أعظمو..!! كما أسخفو4تنفعؿ بو الٌنفس استعظاما كاستخفاؼ"

 كلمٌتعجب كذلؾ صيغ سماعٌية كثيرة منيا:

كىك "تركيب ندائي يككف بػ "يا" دكف سكاىا مف أحرؼ الٌنداء كيستعمؿ (. صيغة الّنداء: 1)
 .5("!لمٌتعجب؛ فيقاؿ  مثالن: )يا لمفٌف الجميؿ..

                                                     

، دار العمـك العربية لمطباعة كالنشر، 1طالغة كعركض الخميؿ، الٌدليؿ إلى الب ،. عمي جميؿ سمـك أحسف نكر الٌديف1
 .45. ص1990لبناف،  -بيركت

 الكافي: الشتيكم سعد كعمي العاككب عمي ؛ عيسى63لى البالغة العربية، مرجع سابؽ، صإمدخؿ ، . يكسؼ أبك العدكس2
 دراسة بالغية كنقدية لمسائؿ المعاني، -المعاني، بسيكني عبد الفتاح فيكد؛ 248العربية، مرجع سابؽ، ص البالغة عمـك في

 .253مرجع سابؽ، ص
 .104ص .2001، مكتبة الخانجي، القاىرة، 5طاألساليب اإلنشائية في الٌنحك العربي، ، عبد الٌسالـ ىاركف. 3
 .8ص. 2003، دار الجيؿ بيركت، 1طمعجـ عمـك العربية، تخصص الٌشمكلية، أعالـ، ، لتكنجيامحمد . 4

 لبناف، -بيركت العممية، الكتب ، دار1ط كالعركض، كاإلنشاء كالبالغة القكاعد في الميسر المعجـ ،ضناكم أميف . محمد5
 .214-213ص. 1999 لبناف،
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فيقاؿ في قكلو تعالى: "كٌمما دخؿ  .1الٌتعجب كفيو يخرج االستفياـ إلى(. صيغة االستفيام: 2)
 عمييا زكرٌيا المحراب كجد عندىا رزقا قاؿ يا مريـ أٌنى لؾ ىذا؟"

ؿ بو" ك"ما أفعؿ" تستخدماف كىما صيغتاف تالزماف حالة كاحدة ىما "أفع (. الصيغ القياسية:3)
"أف تأتي "بما"  صيغة ما أفعمو، فيي؛ أما 2لمٌتعبير عف استعظاـ فعؿ، امتاز بصفة حسنة أك سٌيئة

ـٌ بعدىا االسـ المتعٌجب منو منصكبا. ـٌ "بأفعؿ" المفتكح اآلخر ث  اٌلتي تفيد الٌتعجب ث

مف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ، في عرية، الشٌ  (لكحيشي)كقد أمكف استخراج نماذج التعجب مف أعماؿ 
 ، حيث يقكؿ:(نغمة...في طريقي إلى قالمة )قصيدتو 

 سقتؾ الٌدمػػػػػػػاء اٌلتي رفرفت ىا ىنا
 أنت يػػػػػا بمد الخمد،،

 3 !! يــــــــــــا سوسنو
أسمكب الٌتعجب، جاء في عبارة: "يا سكسنو !!، كىي صيغة سماعية كرد بصيغة  يالحظ أفٌ    

 الٌنداء، كبنفس ىذه الصيغة في قصيدتو ، إذ يقكؿ:

 يػػػا سدرة الٌزمف األخير مرادنا
 4 ! ػػػاية أك أنعماػػػػػمأكل يجٌمي غػػػػػ 

التي  ،(حّرك لسانك)كما يرد التعجب في شعر لكحيشي بصيغة االستفياـ، كما في قصيدتو    
 يقكؿ فييا:

 أبتي كصمتؾ جمرة في خػػػػػاطرم
 5 مف ىذا الٌزمػػػػاف األسكد!! أضجرت

                                                     

 .255ص .2009 دمشؽ، ، دار الفكر،5طمعاني الٌنحك،  ،فضؿ صالح الٌسامرائي. 1
 .324صمرجع سابؽ، معجـ عمـك العربية،  ،لتكنجيامحٌمد . 2
 .75مدار القكسيف، ص ،ناصر لكحيشي. 3
 .103ص، جدد خالياؾ، ناصر لكحيشي. 4
 .78، صالمصدر السابؽ. 5
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 كما يرد استخداـ أسمكب التعجب بصيغة االستفياـ في قصيدتو ، حيث يقكؿ:

 ألـك سمطاف شعرم أـ ألـك يدم؟
 1 ! كلست أدرم اٌلذم ينتاب أكراقي

 ، حيث يقكؿ:(من يطوي تمك األبعاد ؟!)عجب بغرض االستفياـ، في قصيدتو كأيضان التٌ 

 أتذٌكر رائحة الحمكل لٌما...؟! 
 كتفٌتحت األكماـ األكلى مف عمرم

 مف يأتي بالرِّيح األكلى ؟
 2مف باب الكادم األيسر

لقياسية، يغ كاألكزاف اعجب التي لجأ إلييا الشاعر، تمؾ التي تقـك عمى الصٌ كمف أساليب التٌ    
 ، حيث قاؿ:(غد وعبير)كاستخدامو الصيغة القياسٌية عمى كزف )ما أفعمو(، في قصيدتو 

 قد لٌفنا ذاؾ الٌضبػػػػػػػػػاب كمكجة
 3 ! وأمتعا ! فما ألذّ عند األصيػػػػػؿ 

تمويحة )يغة القياسية عمى كزف )أفعؿ بو(، في قصيدتو لى استخداـ الشاعر الصٌ إباإلضافة 
 يقكؿ:، حيث (ووشاح

 رٌجعي اليـك تسبيػػػػحة المكج
 4 ! الٌصػػػدل ل بذاكــــــــــــــأجم  

إنيا ال تخرج عف  كثيرة، يصعب حصرىا إالٌ  (لكحيشي)عجب في شعر كاىد عمى أسمكب التٌ كالشٌ    
استخداـ ىذا األسمكب  إلى لجأ (لكحيشي) النماذج السابقة، كما يمكف الخمكص إليو ىنا، ىك أفٌ 

                                                     

 .97ص، جدد خالياؾ ،ناصر لكحيشي. 1
 .35، صالمصدر السابؽ. 2
 .112، صالمصدر السابؽ. 3
 .18ص، جدد خالياؾ :ناصر لكحيشي. 4
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ظيار جماليات البناء المفظي في النصكص الشعرية، فضالن إباعتباره مف األساليب التي تسيـ في 
حداث تحكالت داللية في بنية النص الشعرم، إعف دكر ألفاظ التعجب كصيغو القياسية في 

لى حاالت شعكرية كذىنية متجددة، تخفؼ مف كتيرة الممؿ كالسأـ الذم قد إكاإلفضاء بالقارئ 
 مف طغياف الطابع الخبرم.يصيبو 

دت تعريفاتو، بحيث نقتصر عمى بعض منيا، السيما كأٌنيا كقد تعدٌ  األسموب اإلنشائي الّطمبي: .ب
ال تختمؼ كثيران؛ فقد عرؼ اإلنشاء الٌطمبي عمى أنو "ما استدعى مطمكبا غير حاصؿ كقت 

غير حاصؿ كقت الٌطمب، المتناع تحصيؿ  اكفي تعريؼ آخر "كالٌطمب يستدعي مطمكب ،1الٌطمب"
كقت الٌطمب، بأسمكب  ؛ كمما جاء في تعريفو أيضان، أنو: "طمب شيء لـ يكف حاصال2الحاصؿ"

 .3األمر، كالٌنيي كاالستفياـ كالٌتمني كالٌنداء"

 درج في دراسة أساليب اإلنشاء الطمبي في شعر لكحيشي، عمى النحك اآلتي:يمكف التٌ ك 

 لّنداء: أواًل: أسموب ا

ف شئت فقؿ دعكة مخاطب، بحرؼ ناب     يعرؼ أسمكب النداء بأنو "طمب إقباؿ المخاطب، كا 
 ؛ كالمراد باإلقباؿ ما يشتمؿ اإلقباؿ الحقيقي كالمجازم، المقصكد بو 4مناب فعؿ أدعك أك أنادم"

 .5اإلجابة، كما في نحك )يا ا( كال يرد )يا زيد ال تقبؿ( ألٌف يا لطمب اإلقباؿ"

 ومن أدوات النداء اّلتي وردت  في أشعار الّشاعر:

                                                     

، ،سعد الٌديف الٌتفتازاني. 1 دار الكتب العممٌية، ، 3طعبد الحميد ىنداكم،  -حت المطٌكؿ في شرح تمخيص مفتاح العمـك
 .406ص . 2013لبناف،  -بيركت

المكتبة العصرية، الدار الٌنمكذجية، المطبعة العصرية، بيركت،  ،1طاإليضاح في عمـك البالغة،  ،الخطيب القزكيني. 2
  .108ص . 2001

، ، 2طالبالغة الميٌسرة،  ،عبد العزيز عمي العربي. 3   .43ص. 2001بيركت، دار بف حـز
 .172ص .1997، الجزائردار الفرقاف لمٌنشر كالٌتكزيع، ، 4طالبالغة فنكنيا كأفنانيا،  ،فضؿ حسف عباس. 4
 .102ص .د.س ، دار الفكر، بيركت،3جحاشية محمد بف عمي الٌصباف أللفية بف مالؾ،  ،عمي بف محمد األشمكني. 5
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بيا القريب تككيدا، كىي أكثر حركؼ  ل"حرؼ لنداء البعيد حقيقة أك حكما، كقد يناد )يا(: -
؛ نحك قكلو تعالى: ﴿يا آدـ 1الٌنداء استعماال، كال ينادم اسـ الٌمو كاالسـ المستغاث كأٌيتيا إاٌل بيا"

 [.33أنبئيـ بأسمائيـ﴾ ]البقرة: 

 .2"تستعمؿ مفتكحة لنداء القريب" )اليمزة "ء"(: -

 .3دبةعاء، كالنٌ عجب، الدٌ نبيو، التٌ حسر، كالتٌ ؿ في: التٌ ا أغراض النداء، فتتمثٌ أمٌ 

عماؿ الفكر، كما أٌنو    كأسمكب الٌنداء لو أثر بميغ في الكالـ فيك يحٌقؽ جماال في إثارة االنتباه كا 
ؿ إلى المعاني الخفية اٌلتي يقصدىا األديب، كبالتٌالي خمؽ المتعة يدفع المتمٌقي إلى محاكلة الكصك 

داء مكرران في عدة أبيات ؛ إذ نجد النٌ (لكحيشي)كالٌتشكيؽ كما يتبيف ذلؾ مف نماذج النداء في شعر 
 ، يقكؿ:(ترانيم األكمام )مف قصيدتو 

 مرسال أٌؼ الٌسؤاؿ كمانعاــا ـــــــــيــــــ
 أقصػػػر كٌؼ الكصاؿ، ىداؾ لطفؾ

.. 
 صيؼ قمبي ىؿ تريد غمامة؟يـــــا 

 غٌشى أديػػػػػػػػػػـ الٌركح غير مقٌصر
.. 

 ػػػػػػة مزنوػػػػػػػػػػػػػػفتسٌقطت ألؼ البدايػػػػػ
 غمامة أمطرم فيـــــــاأذف المساء 

.. 
 صاحبي أثمجت صيفي كالٌرؤليا 

                                                     

 .4/410مرجع سابؽ، القامكس المحيط،  ،الفيركز آبادم. 1
 .78صمرجع سابؽ، المعجـ الميسر، ، محٌمد أميف ضناكم. 2
، ؛ كأيضان 154ص القاىرة، كىيبة، مكتبة ،3ج المعاني، كسائؿ نقدية البالغة دراسة المعاني عمـ ،الفتاح عبد بسيكني 3

، محمكد برني محمكد ،؛ كينظر أيضان 93ص ـ،2009 الفكر، دار ،5ط الٌنحك، في اإلنشائية األساليب ،ىاركف السالـ عبد
 .464معجـ عمـك العربية، ص ،محمد ألتكنجي؛ 66ـ، ص2004دار قباء، القكاعد األساسية في البالغة العربية، د.ط، 
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 1رػػػػػػػػػػػػػػػػٌ كاألربعػػػػػػػػػػػػػاء، محٌطة المتحي

داء في األبيات السابقة، ما بيف العتاب كالحيرة، كاالستغاثة عرية مف النٌ د األغراض الشٌ تتعدٌ    
كالكد، فيك أكالن يعاتب مف يسأؿ كيمتنع عف الكصؿ كيتمادل في اليجر، كيطمب منو أف يقبؿ 

ث كيطمب كيقصر المسافة، ثـ أنو يعبر بالنداء عما يعانيو مف حيرة في أمره، كمف بعد نجده يستغي
مف الٌسحابة اٌلتي طالت أف تغدؽ عميو بنعمة المطر، كفي البيف األخير يعبر بأسمكب عف فضؿ 
صاحبو عميو كمكاساتو لو كمؤازرتو في أكقات الشدة، ما جعؿ العالقة بينيما عالقة حٌب ككٌد 

 كمؤانسة لبعضيما البعض.

 حيث يقكؿ: ،(بوح العشيَّات)كذلؾ في قصيدتو 

 العشٌي استريحي نخمة يـــــــاإيو 
  ػػاؽو كذاؾ دؼء أليؼػػػػػػػػػػػػأنا بػػػػػػػػػػػػ

.. 
 الخميس ىؿ مف ربيعيـا صباح 

 2ػػػػؼػػػػػػػيتراءل؟ فإٌف شكقي يصيػػػػػػ

ؿ غرضو داء األكٌ ابقيف في الكشؼ عف أغراض أسمكب النداء، فالنٌ في البيتيف السٌ  ياؽيساىـ السٌ    
تعدد األغراض ألسمكب النداء إنما  الثاني فغرضو: االستبعاد، كال شؾ في أفٌ ا األسى كالحسرة، أمٌ 

يكشؼ عف قيمة بالغة األىمية لمبناء المفظي الذم يضفيو عمى النص الشعرم، كيسيـ بو في 
حداث تحكالت داللية تدكر في فمؾ المعنى اإلجمالي الذم يريد الشاعر إيصالو، خاصة فيما إ

من يطوي تمك )انية التي تطرأ عمى المشاعر كاألحاسيس، كما في قصيدتو يتعمؽ بالتحكالت الكجد
 ، حيث يقكؿ:(األبعاد ؟!

 األمس متى قمرم يا ليل

                                                     

 .23، 22ص، جدد خالياؾ ،ناصر لكحيشي. 1
 .28، 27ص، المصدر نفسو. 2
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 يرتٌد ؟
 دمي ؟

ـٌ الب  ارحة العجمىػػػػػأشت
 كأذكؽ غماما كاف ىنا

 كأشاىد نجـ القطب أرل مطرم
 األمس متى ... ؟ يا ليل

 فالٌساعة قامت في سحرم
 اصرني كالكعد المٌر يح

 1آهو قد كنت ككانت رائحة الحمكل

حسر كاالستغاثة، كتتفاعؿ داء ما بيف التٌ د أغراض النٌ ، تتعدٌ (مشارفة المستحيل)كفي قصيدتو    
اعر في أبيات ز شعرم كاحد، إذ يقكؿ الشٌ ثرائيا داخؿ حيٌ كا  اللة مع بعضيا البعض في تنكيع الدٌ 

 قة مف ىذه القصيدة:متفرٌ 

 كرم كي ترقى بو قمراػػػػػػػػػػػػػػػػػكاخطؼ شع
 الٌظؿ مف ظٌمي اختفي ألقييا خاطف 

.. 
 ػػػػاج ببسمتوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاألكـر الفٌذ، نٌسػػػػػػػ

  أفؽا مكنونو  ــــــفيػػػاء، ػػػػػػػػػكجو المسػػػػػػػػ
.. 

 يا رجالفي ركٌم العمر  يا صاحبي
 2اآلف كٌؿ نقينحيح صكتؾ طػػػػػػػػاؿ 

 ، يستخدـ الشاعر أسمكب النداء لمتمني كالدعاء، فيقكؿ:(دنا المساء)كفي قصيدتو 
                                                     

 .32-31مدار القكسيف، ص،ناصر لكحيشي. 1
 .31-29ص، جدد خالياؾ، ناصر لكحيشي. 2
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 الٌشكؽ رفقا فالٌرياح دنت يا موجة
طالقيػػػػػػػػػػػأبغ  ي جميمؾ تسريحي كا 

.. 
 ي أغٌرد مؿء األمس مرتقباػػػػػػػػػػػػػػػػػإنٌ 

شراقيـــــــيبرؽ الٌتفتح   1ا فجري وا 

 ، فيقكؿ:(وحسبي ىذا الحفيف)كألغراض الدعاء أيضان، يستخدـ الشاعر أسمكب النداء في قصيدتو 

 ال، ال تسؿــــا أّييا البحر ــــــــــيـــــ
 ػػػػػف أذكرىاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنت عٌممتني حيػػ
 2ػػػػػذم الٌمياةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيؼ ترقص ىػ

 حيث يقكؿ: ،(جدد خالياك)كب النداء بغرض الرجاء، في قصيدتو كما استخدـ الشاعر أسم

 ال تخدش مكٌدتنا يا دمع.. يا دمع
 3يا دمنا لـ أدر أسبابا ا دمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

، إذ (أىفو ييفو دمي)كبغرض لفت االنتباه أيضان، يستخدـ الشاعر أسمكب النداء في قصيدتو 
 يقكؿ:

 يا مف غدكت بو يا آسري يا بحر
 4كاٌل، إليؾ يدم إف شئت تسريحي

كما لجأ الشاعر الستخداـ أسمكب النداء ألغراض التعظيـ كالتكقير، كما في قصيدتو ، التي قاؿ 
 فييا:

                                                     

 .99، 98ص، المصدر السابؽ. 1
 .162ص، جدد خالياؾ ،ناصر لكحيشي. 2
 .198ص، المصدر نفسو. 3
 .202ص، المصدر نفسو. 4
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 ا أّماه، يا أبتاهـــــــــفي
 ا أنشػػػػكدة بفميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 يا قمريكيا شمسي ك
 في الٌظمـ نجميّ ا ػػػػػػػػػػػكي
 أعػػػػػػانقوأمال ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي
ميـ إشراقــــــة اػػػػػػػػػػػػػػػػكي  1الحي

اعر في قصائده، كقد كٌظفو ألىٌميتو كانت تمؾ نماذج مف أساليب الٌنداء التي استخدميا الشٌ    
الٌشاعر، كدكره البميغ في تكضيح المقاصد اٌلتي يرمي إلييا، حيث طغى غرض الٌتحسر في قصائد 

الذم اصطدـ بأحداث كثيرة ككٌميا مميئة بالٌذكريات الحزينة اٌلتي أٌثرت عمى نفسٌيتو كىذا ما انعكس 
 عمى أشعاره ذلؾ أٌنو ينقؿ لنا مشاعره كأفكاره.

 ثانيًا: أسموب األمر:

يعرؼ أسمكب األمر بأنو طمب الفعؿ عمى كجو االستعالء كاإللزاـ كيقصد باالستعالء أف ينظر    
نفسو عمى أٌنو أعمى منزلة مٌمف يخاطبو أك يكٌجو األمر إليو سكاء أكاف أعمى منزلة في إلى األمر 

ٌَّ َزبََّك يَۡعهَُى أََََّك تَقُُٕو أَۡدََٰى يِ ؛ نحك قكلو تعالى: 2الكاقع أـ ال َِۡصفَُّ  ٱنَّۡيمِ ٍ ثُهُثَِي ۞إِ  ۥَٔ

ثُهُثَُّ  ٍَ  ۥَٔ طَآئِفَٞت يِّ َٔ ٍَ َٔ  ٱنَِّري ُ َيَعَكَۚ  ُز  ٱّللَّ َاَزَۚ َٔ  ٱنَّۡيمَ يُقَدِّ َعهَِى أٌَ نٍَّ تُۡحُصُِٕ فَتَاَب َعهَۡيُكۡىۖۡ  ٱنَُّٓ

ٍَ  ٲۡقَسُءٔا  فَ  َس ِي َٔ ٱنۡ َيا تَيَسَّ ۡسَضٰى  ٌُ ِيُُكى يَّ ٌَِۚ َعهَِى أٌَ َسيَُكٕ ٌَ فِي قُۡسَءا ٌَ يَۡضِسبُٕ َءاَخُسٔ

ٌَ ِيٍ فَۡضِم  ٱۡۡلَۡزضِ  ِ يَۡبتَُغٕ ٌَ فِي َسبِيِم  ٱّللَّ تِهُٕ ٌَ يُقَٰ َءاَخُسٔ َٔ ِۡۖ َُّۚ  ٲۡقَسُءٔا  فَ  ٱّللَّ ُۡ َيا تَيَسََّس ِي

ٕا   ًُ أَقِي ةَ َٔ ٰٕ هَ َءاتُٕا   ٱنصَّ ةَ َٔ ٰٕ َك أَۡقِسُضٕا   ٱنزَّ َٔ َ ُيٕا   ٱّللَّ َيا تُقَدِّ َٔ اَۚ  ُٗ ٍۡ  قَۡسًضا َحَس ِۡلََفُِسُكى يِّ

ِ َخۡيٖس تَِجُدُِٔ ِعَُد  َٔ  ٱّللَّ أَۡعظََى أَۡجٗساَۚ  َٔ َٕ َخۡيٗسا  َۖۡ  ٱۡستَۡغفُِسٔا  ُْ ٌَّ  ٱّللَّ َ إِ ِحيُىُۢ  ٱّللَّ   ٠٢َغفُٕٞز زَّ
ففي اآلية الكريمة نجد أٌف األمر يصدر مف الٌمو عٌز كجٌؿ كىك أعمى مرتبة مف  [؛20]المزٌمؿ: 

خراج الٌزكاة لمستحٌقييا مٌمف تكٌفرت المأمكر اٌلذيف ىـ  قاـ الٌصالة كا  العباد آمرا إٌياىـ بقراءة القرآف كا 
 فييـ الٌشركط.

                                                     

 .11ص ،"أناشيد" لألطفاؿ قصائد رجاء ،ناصر لكحيشي. 1
 .75ص. 1984عمـ المعاني، دار الٌنيضة العربية، بيركت، لبناف،  ،عبد العزيز عتيؽ. 2
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كاألمر "ىك طمب عمى كجو االستعالء كاإللزاـ كالٌتكميؼ، حصكؿ شيء لـ يكف حاصال كقت 
ـٌ إذا أمعنت الٌنظر أٌف طالب الفعؿ فييا أعظـ كأعمى مٌمف طمب الفعؿ منو"  .1الٌطمب ث

عرية، صيغة فعؿ األمر؛ الشٌ  (ناصر لكحيشي)ة صيغ، أىـ ما كرد منيا في أعماؿ لألمر عدٌ    
كىك "فعؿ يدٌؿ عمى الحدث يطمب بو المتكٌمـ مف المخاطب القياـ بأمر ما في زمف يتبع زمف ذلؾ 

 .3؛ "فيي صيغة يكٌجو الٌطمب بيا، كتأتي عمى كزف "افعؿ"2الٌطمب"

 ؿ باإلباحة، حيث تكىـ المخاطب عدـ جكاز اإلتياف بالٌشيء.ر، فتتمثٌ ا أغراض أسمكب األمأمٌ 

مة المشتركة السٌ  فٌ أ ، إالٌ (ناصر لكحيشي)استخدـ أسمكب األمر بدرجات متفاكتة في قصائد    
التي جمعت بيف جميع استخداماتو ليذا األسمكب، ىك غرض التكجيو كاإلرشاد، إذ يكثر استخداـ 

 ، حيث يقكؿ:(مشارفة المستحيل)قصيدتو ىذا األسمكب مثالن في 

 تػػػػػي بزغػػػػػػػػػػػػػػجبينؾ بالٌشمس اٌلتسّخن  
 ؽػػمكعد الغس ارفـــــــــشعند األصيؿ ك

 راػػػو قمػػػػػػػػػػػػػػشعكرم كي ترقى ب اخطفك
 ا خاطؼ الٌظؿ مف ظٌمي اختفي ألقيػي                              

 اػػػقمق دعدقائقؾ الحػػػػػػػٌرل ك رجــــــــــــــأس 
 يػػػػػػػػأفنى الٌصباح فنبضي قد طػػكل قمق 
 الحزف تنحية نحّ  ضربت في األرض، 
 ػػػػػػػػػير يـك في كالـ تقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاقرأ تباش 
 ر غدم يكمي عمػػػػػى ثقةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٌكف بحب 
 المضى قد مضى حبرا عمى كرؽخّل  

                                                     

 .164ص، مرجع سابؽ، البالغة الكاضحة  ،عمي الجاـرك  مصطفى أميف. 1
 .57صمرجع سابؽ، المعجـ الميسر في القكاعد كالبالغة كاإلنشاء كالعركض،  ،محمد أميف ضناكم. 2
 .لبناف -دار الكتب العممية، بيركت ،1ط ،8ج -ةالمعجـ المفصؿ في عمـ الٌصرؼ، الخزانة الٌمغكي ،راجي األسمر. 3

2003. 
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 اضؾ في عيف الٌرضا أمالػػػػػػػبي فازرع 
 1ػػػكغو الٌطفؿ رمزا غير ذم مرؽػػػػػػػػػػيص 

 سخن/ شارف/ اخطف/ أسرج/ دع/ نح/ خل/ ازرع،ألفاظ األمر متعددة في األبيات السابقة: 
لى طبيعة الخطاب الذم تقدمو القصيدة، كىك خطاب تكجييي بامتياز، كليذا كاف إكذلؾ يعزل 

 كثيؼ ألفاظ األمر كالتكجيو فييا، كأف ينكع األفعاؿ التي تدؿ عمييا تمؾ األلفاظ.عمى الشاعر ت

 ، حيث يقكؿ الشاعر فييا:(دموع الفجر تغتسل)مط في قصيدة نجد نفس النٌ ك 

 بالغثاء، كبالجفاء، اكفرزىد ما يكفيؾ، ك خذ
 فمي دعك

 يميج بمحف الياسريف،
 تمؾ الٌسبيؿ، أضئ يػػػػا دمع خٌباب

 مع الٌسحب اٌلتػػي عاينتيا، وارحل
 الٌنخمة الٌزىراء، واسقالكركد البيػػػض،  واسق

 زىد مػػػا يكفيؾ مف صمتي، خذ
 مػػػػا تريد وخذ..خذ

 لساني إف أردت فصػػاحتي، اقطعك
 2، كفٌجر مكردم أمال كعيػػػػدعّجل

قصيدة، تتضمف فالخذ/ اكفر/ دع/ ارحل/ اسق/ خذ/ اقطع/ عجل؛ ة أخرل تتعدد ألفاظ األمر: مرٌ 
خذ.. خذ/ اسق.. ، كما يالحظ تكرار بعض ألفاظ األمر، عمى نحك: اتكجييي اباألساس خطاب

 ، كىذا لمتأكيد كالتشديد عمى ضركرة االستجابة.اسق

 حيث يقكؿ الشاعر: ،(الفرح الداني)كذلؾ في قصيدة 

                                                     

 .32-29ص، جدد خالياؾ، ناصر لكحيشي. 1
 .39ص، المصدر نفسو. 2
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 اآلف يا سٌيد الٌشعر خيؿ الٌنيار، فامتط
 مف دمي أك فمي نغمة، اقتطف

 أمكاجؾ الجاريو ُضمّ 
 سٌرؾ، ألق
 بما أمر القمب، واصدع
 إليؾ الجناحيف، واضمم
 1بقايا الٌرىب وادفن

جاءت جميع الجمؿ الفعمية في األبيات السابقة بصيغة فعؿ األمر، مع تنكيع في ألفاظ األمر    
كتجانس فييا مف الناحية الصكتية، مف حيث أشاعت أصكات الطاء كالضاد كالميـ قدران مف التناغـ 

أكيد براز ركح التكجيو كالتإالصكتي ساد جك المقطع الشعرم كغمب عميو، عمى نحك يسيـ كثيران في 
عمى ضركرة العمؿ بمكجب التعاليـ التي تضج بيا القصيدة، مف حيث أبرزت مدل تغٌمب الٌشاعر 

 عمى أحزانو كالٌدعكة إلى العيش في فرح كسعادة.

 ، يقكؿ الشاعر:(مدار القوسين)كفي قصيدتو 

 حيػازيـ شكقي فالغركب حنا اشدد
 فإٌف لي في بقٌيات الجػػػػػػػػكل جيدا

 بما أمر المكج البيٌي كال اصدعك
 2تكف مميما،،إذا صػػػػػاركا جالميدا

 يستخدـ الشاعر أسمكب األمر، فيقكؿ: ،(الصدى المخضل)كفي قصيدة 

 أعيـــــدييا..
 ابتسامات،، أعيـــــدييا

                                                     

 .126، 125ص،  المصدر السابؽ. 1
 .48مدار القكسيف، ص، ناصر لكحيشي. 2
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 كرحػػػالت،،
 1كشكقا في نكاديػػػػيا،،

ٌددت أغراضو تبعا لمٌسياقات ف أٌف الشاعر قد كٌظؼ أسمكب األمر بكثرة، بحيث تعؾ، يتبيٌ مف ذل
 الكاردة فييا.

 ثالثًا: أسموب االستفيام: 

، ككٌظفو بكثرة ككنو الٌسبيؿ األمثؿ (لكحيشي)كثر استخداـ أسمكب االستفياـ في أعماؿ الٌشاعر    
 لمكشؼ عف الحقيقة كاالستفسار عنيا. 

حالو أك نكعو، أك عدده أك كاالستفياـ، ىك "أسمكب يؤتى بو لصياغة طمب معرفة الٌشيء، أك    
أم أٌف االستفياـ سؤاؿ ييدؼ إلى  ؛2صفتو فيك خبر يجيء بمعنى يقتضيو حاؿ المستفيـ الٌسائؿ"

 طمب الفيـ كالمعرفة عف األشياء أك العمـ بيا كما تأتي في نياية أسمكب االستفياـ عالمة )؟(.

نحك "ىؿ" كاليمزة كمنيا ما ىك  كلالستفياـ أدكات مختمفة يستفيـ بيا، مف بينيا ما ىك حرؼ   
 .3اسـ نحك: مف، ما، أٌياف، أٌنى، كيؼ، أٌم، كـ"

؛ منيا ما جاء في (لكحيشي)ى استخداـ أسمكب االستفياـ في مكاضع كثيرة مف شعر يتجمٌ    
 ، حيث يقكؿ:(شوق وىمسات )قصيدتو 

 يػػػػر شيقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كدت أبصػػػػأخرجت كفٌػػ                      
 ! ػي فماػػػػػػػػػػػػػػػػب لػػػػػػػػػػػػػػػػػنطؽ أحتمي؟ ى فبأيّ                       
 ػػػـك الفيض مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما ىتفت غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأككمٌ                       
 اضت دما؟ػػػػػػػػػػف كمعمؽ الجراح الخيضر،                       

 ػػػكلػػػػػػػػػػرٌجعت أغنيتي جػػػػا ـــــــــــــــــــــــأوكّمم                      
                                                     

 .54، صالمصدر السابؽ. 1
 .198ص. 2006، الجزائر -كزك تيزم ،منافحات في الٌمغة العربية، دار األمؿ، صالح بمعيد. 2
 .14صمرجع سابؽ، المعجـ الميسر،  ،محٌمد أميف ضناكم. 3
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 1 ! ؟اــأوكّمم ػػػػػػكؼ المنتيى:ػػػػػػػػػػػػىمست طيػػػػ                      

عمى نحك يكحي في داللتو بالحيرة  "فبأّي نطق"،في المقطع السابؽ، استخدـ الشاعر االستفياـ:    
عٌما ينتظره في المستقبؿ المجيكؿ ذلؾ أٌنو يغرؽ في دٌكامة الكحدة كاألنيف، فيتساءؿ محتارا عٌمف 

ا يعانيو مف ألـ، كفي الصيغة التالية استخدـ مى مغمب عينجيو مٌما ىك فيو ألٌنو غير قادر عمى التٌ 
حسر كاأللـ، فكٌمما تعزؼ أكجاعو كأشكاقو كحناياه لمماضي بما يكحي في داللتو عمى التٌ  "أوكّمما؟"،

كٌمما تأٌلـ أكثر فأكثر ككٌممٌا تساءؿ عف الٌنياية كالٌرغبة في انتياء ىذا الكابكس اٌلذم خٌيـ عمى 
بعان لحركية حياتو؛ فالبنى المفظية ألسمكب االستفياـ تثرم الداللة، كتحدث تغيران في مستكياتيا ت

 ، فكاف الٌتساؤؿ في ىذه األبيات يفيد الٌدىشة.فيو السياؽ التي ترد

لى استخداـ أسمكب االستفياـ بكثرة، إو يعمد اعر حالة نفسية ما، فإنٌ كعندما تغمب عمى الشٌ   
 ، حيث يقكؿ:(ويكاد يأفل)كخاصة عندما يككف في سياؽ المـك كالعتاب، كما في قصيدتو 

 يػػػػػػػػا نخؿ أيقظت الجراح كلمتني
 ككعدتني

 دا؟تالمب كيفيػػػػػػػػػػا نخؿ 
 غػػػػػػػاب الجنى

 كٌؼ أرتقػػػػػػي؟ فبأيّ 
 كجو ألتقػػػػػػي؟ وبأيّ 
 حرؼ ييبتنػػػى؟ وبأيّ 

 حمـ المنػػػػػيب كدمعو كىًحده 
 2كيقطر مف مسيػػػػػؿ كاحد؟

                                                     

 .101جٌدد خالياؾ، ص ، ناصر لكحيشي. 1
 .171، 170ص،  جدد خالياؾناصر لكحيشي، .2
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تداخؿ أسمكب النداء مع أسمكب االستفياـ في سياؽ لغكم غرضو المـك كالعتاب في البداية، كفي   
نياية المطاؼ يكحي االستفياـ بالحيرة كاألسى عف حمـ الشاعر اٌلذم بدا لو بأٌنو يتالشى ركيدا 
ركيدا كىك اٌلذم كاف يأمؿ بتحٌققو، كىك الغرض نفسو الذم يستخدـ الشاعر ألجمو أسمكب 

 حيث يقكؿ:، (جدد خالياك)الستفياـ في قصيدتو ا

 أنا؟ كىـ منػػي يسائؿ كٌمي، ػػػػػػػػػػػػػػكمٌػػػػػػ                          
 ػػكل ذاباػػػػػػػي كاليػػػػػػػػػػػػػػجزئي يراكد جزئ                          
 نيػػػػػػػػػػػظمػػػآف، كالمطر الكىمٌي يجرح                          
 ػػػػػػػػـك أشرابا؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا يقٌدـ لممحمػػػػػػػمن                           
 يػػػػػػذا يعيػػػػف عمى بعثي كيزرعن من                          
 1غصنا يزيػػػؿ الٌظما عبسا كأكصابا؟                          

ـ ليبرز بشكؿ قكم مدل ما يعانيو مف الحيرة كىك يتساءؿ عف استخدـ الشاعر أسمكب االستفيا   
كجكد مف يساعده عمى تجاكز بكينكنتو، كالمستقبؿ المجيكؿ اٌلذم يخافو كييابو ألٌنو غير مكقف 

 نكبات الٌدىر اٌلتي حٌمت بو.

 ، كفييا يقكؿ الشاعر:(فجر الندى)أما قصيدتو 

 ومتىا فجر الٌندل ػػػػػػمرساؾ؟ يأّيــان                           
 ؿ كالٌسمر؟ػػػػػػػػػػنمقػػػػاؾ، نكشؼ سٌر الٌمي                          
 ػػػاكدنا ذاؾ الحنيف، كمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعػػ متى                          

 كال عمى كترم؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرٌد لحني محم                          
 تختفي تمؾ "المتى" تعب ىـــــمتى مت                          

 2!ائح الميمكف كالقمر؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيطمع السٌ                           

                                                     

 .198، صنفسوالمصدر . 1
 .52جٌدد خالياؾ، ص ،ناصر لكحيشي. 2
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، كفي ىذا التساؤؿ تعظيـ مف شأف المستقبؿ الذم متى نمقاك؟، "أّيان مرساك؟الشاعر  يتساءؿ    
و ألمر عظيـ أف يتبٌدؿ حالو لألفضؿ فالٌشاعر يتساءؿ عف الغد اٌلذم إلييتساءؿ عنو، ألٌنو بالنٌسبة 

كفي ىذا االستفياـ تمكح مشاعر  متى يعاودنا؟ متى متى تختفي؟يبغي فيو الٌتغيير؛ ثـ يتساءؿ: 
الحسرة عمى أٌياـ كٌلت، كيرغب الشاعر في أف ترجع؛ فيك يتساءؿ عف الٌزمف اٌلذم ستعكد فيو 

، كىذا ما يبيف مدل تأثير األبنية المفظية حياتو كسابؽ عيدىا يم ألىا الحبكر كتنجمي منيا اليمـك
ألسمكب االستفياـ عمى عمميات االنتقاؿ الداللي في النص، ككيؼ يتعاضد مع سائر العناصر 

 عطاء كثافة في المعاني.إالمفظية كالتراكيب األخرل التي بجكاره في 

، ككما (ناصر لكحيشي)أسمكب االستفياـ في شعر  كانت تمؾ بعض النماذج التي استخدـ فييا  
تمٌكف الٌشاعر مف لغتو كفصاحتو كبالغتو في تكظيؼ  فتبيف فقد كانت متنٌكعة كمتعددة، بما ينـٌ ع

البالغة في أشعاره كىك ما يدٌؿ عمى القدرة ال الٌتكمؼ كال الٌتصنع، كعف قدرتو الفائقة في اختيار 
 لقة مع األساليب التي يختارىا لبناء قصائده.البنيات المفظية المناسبة متعا

 رابعًا: أسموب الّنيي:

يي، بأنو "طمب الكٌؼ عمى كجو االستعالء، مف األساليب اإلنشائية الطمبية؛ كيعرؼ أسمكب النٌ    
َل ، نحك قكلو تعالى: 1كلو صيغة كىي المضارع المجزـك بال الٌناىية إِلَّ  ٱۡنيَتِيىِ تَۡقَسبُٕا  َياَل  َٔ

ُِ  ٲنَّتِيبِ  ٍُ َحتَّٰى يَۡبهَُغ أَُشدَّ فُٕا   ۚۥَ َِْي أَۡحَس ۡٔ أَ ٌَ َٔ  ٱۡنَكۡيمَ َٔ يَزا ًِ َل ََُكهُِّف ََۡفًسا إِلَّ  ٲۡنقِۡسِظۖۡ بِ  ٱۡن

إَِذا قُۡهتُۡى فَ  َٔ ۡسَعَٓاۖۡ  ِد  ٲۡعِدنُٕا  ُٔ ۡٓ بَِع َٔ ٌَ َذا قُۡسبَٰىۖۡ  ٕۡ َكا نَ َٔ ِ ٰككُ ٱّللَّ ََّ َٔ نُِكۡى 
 َذٰ
فُٕا َۚ ۡٔ ِّ  أَ نََعهَُّكۡى  ۦى بِ

 ٌَ  .2كمف أغراض النيي: اإلرشاد كالتكبيخ[؛ 152]األنعاـ:  ٢٥٠تََركَُّسٔ

الٌنيي أسمكب يتسـ بالجماؿ الكافر، مف حيث ينقؿ المعاني مف معانييا الٌظاىرة  د عمى أفٌ ؤكٌ ن   
إلى ما ىك أبعد منيا لما تحتكيو مف أغراض لغكية، أىميا أنو يثير ذىف المتمٌقي كيدفعو إلى 

                                                     

 .47صمرجع سابؽ، الٌدليؿ إلى البالغة كعركض الخميؿ،  ،سمـك أحسف نكر الٌديف جميؿ. 1
، كتكراهد، رسالة كالتنكير تفسير التحرير البالغية في كدالالتيا القرآنية الجممة بناء خصائص، إبراىيـ عمي الجعدم. 2

 .225ص. 1999، جامعة أـ القرل، مكة المكرمة
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مشاركة كجداف األديب كفكره، كبالتٌالي تتحٌقؽ المتعة  كالجماؿ األدبٌي؛ كىذا ما يمكف التماسو في 
 يقكؿ الشاعر: (نغمة آسفة)ر لكحيشي، ففي قصيدتو شع

 ال تأسفي،، 
 كأقمت عثرتي اٌلتي ألفيتيا كصال

 أللطؼ مكقؼ
 ال تأسفي،،

 أمسكي بيدم،،
 وال،، ال ترجفي
 ال تسعفي..
 في ىذا المدل
 1 ال تسعفي..

لى تكجيو أسمكب النيي عدة مرات بألفاظ تحمؿ في آخرىا إاعر في المقطع السابؽ عمد الشٌ     
، كالغرض مف النيي ىنا "ال تأسفي"، "ال ترجفي"، "ال تسعفي"اإليقاع المكسيقي نفسو، قائالن: 

كاضح في أنو دعكة الٌشاعر لمف يخاطبيا بعدـ التٌأسؼ عمى ما بدر منيا مف تعٌثر كخطايا، كما 
رتجاؼ اٌلذم ينـٌ عف الخكؼ، فجاء أسمكب النيي متعالقان مع يدعكىا إلى الٌتمسؾ بيده كعدـ اال

 كحامالن أيضان البناء الصكتي لمقافية التي اختارىا الشاعر ليذه القصيدة.

 يقكؿ الشاعر: ،(مشارفة المستحيل)كفي قصيدتو 

 ػػػح خذىا متعة بيدػػػػػػػػػػػػػػػػػػصٌفارة الٌريػػػ
 ي نزؽػػػػػػالبػػػػػػاىظ المخفي ف ال تدفع
 ػػػػػافا ليا ثمناػػػػػػػػالعمر أضعػ ال تدفع

 ال يبعث العمر رجع الػػػػآه، كالحرؽ

                                                     

 .95مدار القكسيف، ص ،ناصر لكحيشي. 1
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 ػػا شاطئ الكممات لطفا بالفتىػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػ
 1ال ... ال تسكبي رٌدد معي يػػػػا عيف

داللتو يحمميا السياؽ كيكشؼ  جؿٌ  فٌ إال ينفصؿ أسمكب النيي عف السياؽ الذم يرد فيو، بؿ   
عنيا، فالشاعر ىنا يقدـ مف خالؿ ىذا األسمكب الٌنصح كاإلرشاد كالٌتكجيو، فميس المراد بو ىنا 

 اإللزاـ كطمب الكٌؼ، فالٌشاعر يرغب في خمع ثكب األسى كاألنيف كالٌتمسؾ بالغد المشرؽ.

 النيي، فيقكؿ:لى استخداـ أسمكب إ، يعمد (حّرك لسانك)كفي قصيدة الشاعر 

 ػاء عشٌيةػػػػػػػػػػػػلمح الكفرتقب ــــــــــــــال ت
 ح الغدػػػػػػػػػػػػػالـ يرٌده لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزيؼ الكػػػ
 و قصيدةػػػػػػػػػػػجيبي ففيي ـــــــــال تكشفــ
 دمػػػػػػعف مكل أليـــــــــــــــــال تسذٌريػػػة، 

 فال أبغي سكل قممي ! ال تخبروني؟-
 2 !!ػػػا، كالمنى فائية ككفىػػػػػػػػػػػػقمبي قطػػػػػ  

"ال تكشفي"، "ال يغ األخرل: و في الصٌ بالٌتحسر؛ لكنٌ  "ال ترتقب"،يكحي أسمكب الٌنيي في      
 اللي ميـٌ حكيؿ الدٌ ، يكحي في داللتو بالٌدعاء كالطمب كالتمني، كمثؿ ىذا التٌ تسألي"، "ال تخبروني"

يي مف االنصراؼ سريعان مف حاالت كمشاعر اعر مف حيث يمكف أسمكب النٌ سبة لمشٌ ان بالنٌ جدٌ 
 بعينيا دكف أف تفقد القصيدة مسارىا األساسي، أك تفقد كحدتيا العضكية.

 حيث يقكؿ الشاعر فييا: ،(غيمة أودعتني)كذلؾ في قصيدتو 

 ي فأنت الٌدليؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم ال تجــــــانف
 ف الٌرؤل مدل كتميؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنػػػػػػػا بي

 ح سٌرؾ يغرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفمم ال تصــــانع
                                                     

 .32ص جدد خالياؾ، ،ناصر لكحيشي. 1
 .86مدار القكسيف، ص ،ناصر لكحيشي. 2
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 1يؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمحٌيػػػػػػػػػػػػػاؾ قطفة كظم

"ال تصانع"؛ ا في يتضمف غرض الٌدعكة، أمٌ  "ال تجانف"نجد داللتيف ألسمكب النيي، فيك في   
 فغرضو العتاب كعدـ المغاالة في الٌتصنع.

ا تقدـ، أف أسمكب الٌنيي في قصائد الٌشاعر قد جاء في ثالث صيغ، تمتقي في طمب ضح ممٌ يتٌ     
الكٌؼ عف الفعؿ في األصؿ، كتفٌرعت عنيا صيغ أخرل كالعتاب كالٌدعاء كالٌنصح كاإلرشاد، إال إف 

حداث إيـ في األساليب اإلنشائية الطمبية، تس ثمو مثؿ سائرأىـ ما يميز أسمكب النيي أنو م
التحكالت المختمفة في البنى المفظية كمف ثـ في الداللة كالمعاني التي تجعؿ منيا متعددة كمتباينة 

 اللي.في سياؽ كاحد، دكف أف تفقد النص سمتو المكضكعية أك كحدتو كتكاممو الدٌ 

 خامسًا: أسموب الّتمني: 

مف األساليب اإلنشائية الٌطمبية؛ كيعرؼ بأنو "طمب أمر يصعب أك يمتنع حدكثو في الٌتمني    
الكاقع، كأداتو األساسية )ليت(، كيخرج الٌتمني إلى أغراض بالغية، لكٌنيا ال تبتعد كثيرا عف 

الٌتمني يزيد ؛ ف2مفيكمو األصمي، كتستخدـ في ىذه األغراض أدكات باإلضافة ألداتو األصمية"
ثارة كجماال، كيثرم رصيد األديب مف جية كالمتمٌقي مف جية أخرل، فيكقظ المشاعر المعنى إ

كيؤٌثر عمى القمكب ذلؾ أٌنو يبغى حصكؿ أمر مستحيؿ محبكب غالبا، كما يتبيف ذلؾ في شعر 
الذم استخدـ فيو الشاعر أسمكب التمني في مكاضع عديدة؛ فقد استخدـ الشاعر  (ناصر لكحيشي)

 ، حيث يقكؿ:(ىّم الحنين)قصيدتو  "ليت" لمتمني في

 "راما" كردة قدسٌية ليتػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػ
 3لي ريحا، فضاء أعزالليت يػػػػػا 

                                                     

 .67، 65، صالمصدر السابؽ. 1
 .419مرجع سابؽ، ص المعاني،دراسة بالغية كنقدية لمسائؿ  -المعاني، بسيكني عبد الفتاح فيكد. 2
 .48ص جدد خالياؾ،، ناصر لكحيشي. 3
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مني في البيت السابؽ حامالن معو غرض الٌرجاء؛ فالٌشاعر يتمٌنى لك أٌف ىذه البمدة لـ جاء التٌ    
عندما يينظر إلييا؛ ككذلؾ يستخدـ الشاعر  تذبؿ كلـ تتغٌير حالتيا كبقيت مزىرة ساحرة لأللباب

، بغرض الٌرغبة الٌشديدة في أف يككف ما يتمٌناه ىك (لكأّني أنا العارف)"ليت" مرة أخرل في قصيدتو 
 الكاقع حقان، حيث يقكؿ:

 كيػػػػػا أٌييا الٌنجـ،
 أنت الٌدليػػػػػػؿ

 1 الكاقؼ.. ليتك فيػػػا

، يستخدـ (نغمة آسفة)كما استخدـ الشاعر "لعؿ" لمتمني في مكاضع عدة، ففي قصيدتو    
 ، فيقكؿ:ي( اٌلتي تفيد الٌترجي كىك تمفٍّ عميُّ أك مبطفلعمن)الشاعر أسمكب التمني بمفظ 

 دٌنقت يا كجو العشٌي إليؾ
 أستبؽ الغركب

 أف أستعيد غدا بياهلعّمني 
 2 فتمٌطفي..

 ، كالتي قاؿ فييا:(يطوي تمك األبعاد من)كأيضان في قصيدتو 

 كأظٌؿ أراقب فجر اليػػػـك
 الكجو الٌطػػػالع مف أمسي، لعلّ 

 3يغػػػػدك سٌرا ككشاح

مني ىنا بغرض الٌرجاء في االغتباط كالٌنعيـ كالٌطرب كاليركب مف الٌشقاكة كالضباب جاء التٌ    
 ، حيث يقكؿ الشاعر:(اد يأفلويك)الذم سيطر عمى حياتو؛ ككذلؾ يستخدـ "لعؿ" في قصيدتو 

                                                     

 .55ص ، المصدر السابؽ. 1
 .105مدار القكسيف، ص ،ناصر لكحيشي. 2
 .40، صالمصدر نفسو. 3
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 قمت امكثػػػػكا
 تأتينا الٌرياح بمكعد فمعلّ 

 خضؿ يسٌر الناظريف
 يعيد عطر المنتدل

 في تمؾ الخطى لعلّ ك
 1خبرا يرٌد إلى الغريـ ربيعو

في المقطع الشعرم السابؽ، بغرض التمني كالٌرجاء في اليركب مف دٌكامة  "لعل"مني بمفظ يرد التٌ 
 ى الحبكر.األسى كالٌشجف إل

ف أٌف الٌشاعر قد كٌظؼ الٌتمني عمى أنحاء متعددة، مستفيدان مف مف الٌنماذج الٌشعرية أعاله، تبيٌ     
األبنية المفظية التي يرد بيا التمني في تحقيؽ الثراء الداللي في قصائده، السيما في التعبير عف 

 المشاعر كاألحاسيس الكجدانية العميقة.

 الحذف: -2

تيعَّدي ظاىرة الحذؼ مف الظكاىر المغكية المشتركة بيف مختمؼ المغات، كغالبان ما يستخدـ     
الحذؼ ألغراض متعددة كمتفاكتة، كىي مع ذلؾ مف الظكاىر التي تبرز بكضكح كجالء في المغة 
 العربية التي تتسـ بقدرتيا الفائقة عمى اإليجاز، ما جعؿ الحذؼ مف األساليب البالغية التي تنـ

لى الجممة بمختمؼ إعف الفصاحة؛ فمـ يقتصر الحذؼ في العربية عمى الكممة الكاحدة، بؿ كيمتد 
 تراكيبيا النحكية.

 يدخؿ الحذؼ في مباحث عمـ المعاني مف البالغة العربية.

 غة:أواًل: تعريف الحذف في المّ 

                                                     

 .172ص جدد خالياؾ،، ناصر لكحيشي. 1
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مأخكذ مف قكؿ العرب: األصؿ الٌمغكم لماٌدة )ح ذ ؼ( ىك داللتيا عمى إسقاط الٌشيء، كىك    
 .1حذفت مف شعرم كمف ذنب الٌدابة أٌم أخذت

ٍذفنا: قطعو مف طرفو. كالحذؼ الرمي عف جانب (لساف العرب)جاء في     ذىؼ الشيء يىٍحًذفو حى : "حى
ٍذفنا: ضربو عف جانبو أك رماه عنو؛  كالضرب عف جانب، تقكؿ: حذؼ يحذؼ حذفان. كحذفو حى

 .2كحذؼ الشيء: إسقاطو"

؛ فالحذؼ 3حذؼ طرؼ ذىنب الشاة"يي  : "الحذؼ: قٍطؼ الشيء مف الطرؼ كما(الفراىيدم)اؿ ق   
 في المغة، ىك القطع كالطرح كاإلسقاط مف طرؼ الشيء، بمعنى التخمص مما في طرفو.

 ثانيًا: تعريف الحذف اصطالحًا:

ماىيتو، ذلؾ لى تحديد إلمحذؼ في االصطالح تعريفات محدكدة لمغاية سعت بدرجات متفاكتة    
ف كاف منيـ مف عرفو ببياف أقسامو، ك و قمما كتب النحكيأنٌ         ف القدماء تعريفان لمصطمح الحذؼ، كا 

الحذؼ يعترم الجممة كالمفرد كالحرؼ كالحركة،  ر ابف جني أفٌ كذكر أحد أك بعض أسبابو؛ فقد قرٌ 
أف يعترض ىناؾ مف صناعة المفظ ما  إذا دؿ عميو دليؿ، كعندىا يككف في "حكـ الممفكظ بو، إالٌ 

 .4يمنع منو"

؛ كيككف بحذؼ شيء مف 5: الحذؼ ىك "إسقاط جزء مف الكمنـ أك كمو لدليؿ"(الزركشي)قاؿ    
 .6العبارة ال يخٌؿ بالفيـ، عند كجكد ما يدٌؿ عمى المحذكؼ مف قرينة لفظٌية أك معنكٌية

                                                     

 .2005لبناف،  -بيركتدار المعرفة، ، 1ط، العربية )الصحاح( ٌصحاحتاج المغة ك ، الجكىرم حماد بف إسماعيؿ . نصر1
 .218ص )مادة حذؼ(

 .811-810/)مادة حذؼ( 2سابؽ،  مرجع العرب، لساف ،منظكر بفا. 2
 .3/201)مادة حذؼ( مرجع سابؽ،  العيف، ،الفراىيدم أحمد بف الخميؿ. 3
 .1/284. 1952 القاىرة، المصرية، الكتب دار مطبعة الخصائص، ،جني بف عثماف الفتح أبك. 4
 ،1ط إبراىيـ، الفضؿ أبك محمد -تح القرآف، عمـك في البرىاف ،(ق794: ت) الزركشي ا عبد بف محمد الديف بدر. 5

 .3/102. 1957 بيركت، المعرفة، دار -العربية الكتب إحياء دار
 .224ص مرجع سابؽ،جكاىر البالغة،  ،أحمد الياشمي. 6
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"ىك باب دقيؽ المسمؾ، لطيؼ المأخذ، : (عبد القاىر الجرجاني)كفي تعريؼ الحذؼ قاؿ     
عجيب األمر، شبيو بالٌسحر، فإٌنؾ ترل بو ترؾ الٌذكر، أفصح مف الٌذكر، كالٌصمت عف اإلفادة، 
ـٌ ما تككف بيانا إذا لـ تيًبف )....(؛ فما مف  أزيد لإلفادة، كتجدؾ انطؽ ما تككف إذا لـ تنطؽ، كأت

كحذؼ في الحاؿ ينبغي أف يحذؼ فييا إاٌل كأنت اسـ أك فعؿ تجده قد حذؼ ثـٌ أصيب بو مكضعو 
؛ كالجرجاني بيذا 1تجد حذفو ىناؾ أحسف مف ذكره، كترل إضماره في الٌنفس آنس مف الٌنطؽ بو"

غكم لمحذؼ، بؿ أعطى المعنى البالغي، كأشار إلى الجماؿ الذم التعريؼ لـ يشر إلى المعنى المٌ 
إلى جمالو كركعة سحره، كغرابة أمره، إذ يككف المعنى  ؽغكية، كتطرٌ راكيب المٌ يريده الحذؼ في التٌ 

 فظ الذم يدؿ عميو.مكجكدان رغـ عدـ كجكد المٌ 

أشار مف خمط بيف الحذؼ كاإلضمار، كما  -حكييف كالبالغييفالنٌ  -مف عمماء العربية بيد أفٌ    
كفي ؛ 2ران"، بقكلو: ".. في اصطالح النحكييف يسمى الحذؼي إضما(أبك حياف األندلسي)لى ذلؾ إ

المقابؿ فرَّؽ بعض النحكييف بيف الحذؼ كاإلضمار، كأكدكا عمى ضركرة ذلؾ، ككضحكا الفركؽ 
 .3بينيما

ضركرة أف يككف لمحذؼ مقاـ ييناسبو، كحاؿ يقتضيو، نظران لككنو مف العناصر  لى أفٌ إه نكٌ ن    
اٌلتي تزٌيف الٌمغة كتقٌكييا كترفع مستكل الكالـ إلى مراتب عالية في البالغة كاإلبداع كالجماؿ 

 البياني، كتزيد المعنى جماالن؛ فالحذؼ ظاىرة لغكٌية كعرضٌية تصيب الكالـ.

رصد ظاىرة الحذؼ في مجمكعة مف قصائده،  نناعرية أمكالشٌ  (شيناصر لكحي)في أعماؿ     
 :يمكف عرضيا عمى النحك اآلتي

  :(الّنور)قكلو في قصيدة 
                                                     

 .135، 131صمرجع سابؽ، دالئؿ اإلعجاز،  ،عبد القاىر الجرجاني. 1
. 2002 بيركت، العربي، التراث إحياء دار ،1ط الميدم، الرزاؽ عبد -تح المحيط، البحر،األندلسي حياف أبك. 2
1/643. 
 دكتكراه، رسالة نمكذجان، العربية في الحذؼ: كتفسيرىا كصفيا كمناىج المغكية الظاىرة ،سيؼ أحمد إبراىيـ سيير. 3

 دراسة القرآنية التراكيب في الحذؼ ،تمار كيكنس قطفة ميسـك ،؛ كأيضان 18ص. 2006 األردف، -عماف األردنية، الجامعة
 .10ص. 2017 الجزائر، مميانة، خميس -بكنعامة الجياللي جامعة ماجستير، رسالة أنمكذجا، البقرة سكرة: تطبيقية
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 1أنت ىٌيجت فؤادم كحنينػػػػػػػػػي الٌنػػػػػػػكر اٌلذم يسطع دكما أّييا

 يبرز الحذؼ في قكلو "أٌييا" فحذؼ حرؼ الٌنداء )يا( لبركزه ككضكحو في الكالـ.

 :(وطني...دمي)كقاؿ أيضا في قصيدة 

 2اف لجسمي قمبػػػػػػػػػػػػػػػافػػػػػػػػػػػلك ك        ػػػي حٌتى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػستظٌؿ دمػػػػػػػ وطني

اعر حذؼ حرؼ الٌنداء )يا(؛ فالمقصكد يا كطني ستظٌؿ دمي، كقد حذؼ الشٌ  الحظ ىنا أفٌ يي     
الٌشاعر ىنا يخاطب كطنو ليبٌيف لو مدل حٌبو لو كعظـ ألٌف الٌنداء بارز كاضح، مف حيث أف 

 مكانتو في قمبو.

 يبرز الحذؼ في قكلو: (غد وعبير)كفي قصيدة 

يى مطمعاػػػػبسمة زرعت بقمبيا   ي ميٍميىبه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديٌليني فإنٌ  ! أّمــــــــاه 
3 

 كفي مكضع آخر يقكؿ:

 4ؼػػػػػػيستػػػػػػػػػػػكم مٌرة، كيسرم يخي   ذركىا في صػػػػػداىا غضبة الّشعر

اعر مرة أخرل حرؼ الٌنداء، كىك نداء طمب االستغاثة كالٌنجدة ألٌنو ؿ، حذؼ الشٌ في البيت األكٌ    
يرل في أٌمو المرشد كالميميـ، كما ىك كاضح لذلؾ حذفو الٌشاعر لبركزه؛ أما في البيت الثاني، 

حذفيا، احترازا مف ممؿ المتمٌقي  وؿ منو بمفظة "ىي"، لكنٌ لشطر األك فالمفترض أف يبدأ الشاعر ا
 لفت انتباىو. وكفي الكقت نفس

 كفي مكضع آخر يقكؿ:

 غير أٌف البػػػػراءة تيتؼ؛ "تيٍربي السُّيا"
                                                     

 .15رجاء، ص ،ناصر لكحيشي. 1
 .59مدار القكسيف، ص ،ناصر لكحيشي. 2
 .111، صالمصدر السابؽ. 3
 .26، صجدد خالياؾ، ناصر لكحيشي. 4
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 ال...قمػػػػت: 
 1إٌف قمبػػػػػػػي قطاة

رغب في  ٌنوإد حرؼ الٌنفي "ال"، كذلؾ مف حيث في ىذا المكضع، حذؼ الٌشاعر الكالـ بع   
الحديث كالحديث، ففي نفسو الكثير مف الكالـ اٌلذم لـ يسعو المجاؿ لمٌتعبير عنو لتفادم الٌتكرار 

 كالحٌد مف الممؿ في نفس المتمٌقي.

 :(دموع الفجر مغتسل )كجاء في قكلو 

 تقرؤكا كٌؼ الٌشتػػػػػػاء .. ال.. الكىمسػػػػت
 2 ال تسألــــــوا أحدا..

ىذه القصيدة؛ إذ ترؾ الٌشاعر نقاط حذؼ كثيرة مكاف الكالـ اٌلذم يخٌزف في الحاؿ نفسو ىنا في 
 داخمو كيممؾ الٌرغبة في الٌتعبير عنو، لكٌنو ال يستطيع لتفادم الممؿ اٌلذم يضع المتمٌقي فيو.

 :(ىّم الحنين )كفي قصيدتو 

 رٌدنػػػػػػي،
 إلػػػػػى الٌظممة الثٌانية
 رّدني، كــــي أراك...

 ـــــي أرى ظّل من سبقوا، رّدني...رّدني كــ
 إٌف شمس الٌزمػػػػػػػػػػػػػػػػاف األخير تالشت

ّنــــــــي..  3 وا 

لى الحذؼ عمى التكالي في إاعر قد لجأ الشٌ  لى أفٌ إعرم السابؽ، نقيط في المقطع الشٌ يشير التٌ     
الشعرم في إبراز رغبة  يـ في تعزيز قدرة البناء المفظي لممقطعسأالسطريف الثالث كالرابع، بما 

                                                     

 .26، صالمصدر نفسو. 1
 .43، صالمصدر نفسو. 2
 .46، صجدد خالياؾ ،ناصر لكحيشي. 3
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الشاعر في العكدة إلى الحياة اٌلتي كاف يحٌبيا كيرغب فييا، فالمحاؿ إليو دالليان مف أسمكب الحذؼ 
ىنا ىك حنيف الشاعر إلى الماضي، كشكقو إليو، كالذم أٌثر في نفسو كثيرا فكٌؿ قصائده حنيف 

 كشكؽ كحزف، فنجده حذؼ كالما كثيرا يختمج مشاعره.

كذلؾ عمى ، (رؤى)الحذؼ في مكاضع عٌدة مف قصيدة إلى و، لجأ الشاعر سلنحك نفكعمى ا   
 نحك ما يمي:

 ػػػت الخبء، أنت البدء،ػػػػػػػألنػػ
 1 أبـيى معانييا...كاألنساـ في  

 اعر ىنا يمدح كيصؼ لكٌنو لـ يغاؿ؛ فالشٌ (أبيى معانييا)لى الحذؼ بعد إيشير تنقيط الشاعر    
في ذلؾ فجاء مدحو في محٌمو كتفادل الٌتكرار فكضع نقاط الحذؼ داللة عمى أٌنو مازاؿ ىناؾ 

 حديث كلك غالى فيو لفقد الٌشعر خاٌصية الجماؿ كالتٌناسؽ.

 كفي مكضع آخر:

 فاستخفي..تغػػػػػار الٌنكف مف قسماتؾ الٌزىراء، 

كلـ يؤٌثر عمى البناء المفظي كالٌمغكم ىنا حذؼ كالـ بعد "استخفي" لكٌف ىذا الحذؼ ذك بالغة    
 لمقصيدة، ثـ يقكؿ الشاعر:

 ! شمعة، شمعة –سٌرا  –لتطفػػػئ عمرم المأسكر 
 ألــــــــــاقييا...

كالحذؼ ىنا جاء بعد الفعؿ "أالقييا" فالٌشاعر ينقؿ لنا شكقو كحنينو كأممو في مالقاة األفضؿ،    
 مجأ لمحذؼ اٌلذم يعتبر عرضا بالغيا يصيب الكالـ.فمـ يذكر األلفاظ المرادفة كلـ يكٌرر ف

 كفي نفس القصيدة، يقكؿ الشاعر:   

                                                     

 .73-71، صالمصدر نفسو. 1
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 ستنفذ...أنت كٌؿ البحػػػػػػػػار 
 ال.. –قاصرة الٌطرؼ  –. لػػػػػػف أقكلؾ ال.

 ىي الخيمة الٌمؤلؤية  تدفعنػػػػػػػي كي أزٌيف ىذا الٌنشيد
 المدل جمػػػػػمة ...
 كالٌردل لمػػػحة...

كسابى زاؿ الٌشاعر يحذؼ كالماىنا      لمٌتركيب؛ فيك ينفي الٌسمبية كيتفادل الٌذـ  جماؿو  مو بالغة كا 
ٌؿ الكالـ  بعد أف كاف المدح الغرض الٌطاغي عمى قصيدتو، فما عاد بإمكانو الحديث فقد اختصر جي

 بقكلو "المدل جممة".

 يقكؿ الشاعر: (بين حممي ورؤياي )كفي قصيدة 

 ي البدء، كالقمب،تممسػػػػػػػاف ف
 أغنية ونشــــــيد..
 وارتوت أضمعـــــــي..

 مف بيػػػػػػػػػاضؾ يا "تاشفيف"
 تممسان يــــــا...

 ىؿ تمٌتعت مف نػػػػػػػػػكرىا؟
 1 ظّميا..

في ىذه األبيات حذؼ كقد عٌبر عنو الٌشاعر بما يسٌمى نقاط الحذؼ، فيك ىنا يمدح ىذه      
مكانتيا في نفسو، كمدل جماؿ العيش كالتنزه في ربكعيا كالٌتمتع كيبٌيف  -تممساف –المدينة 

بجماليا، كرغبتو الٌشديدة في إنشادىا كالٌتغني بيا، كفي كٌؿ ىذا عرؼ كيؼ يضع المفردات محٌميا 
 دكف تكرار كال ممؿ.

 يقكؿ:( سقاك غيث الّترحم)كفي قصيدة     

                                                     

 .83، صجدد خالياؾ ،ناصر لكحيشي. 1
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 1ػػػػػك في الجيات األربعركنا.. كينمػػػػ كينتبذ الٌصدل مف مسمعػػػي "موسى"

ىنا حذؼ الٌشاعر أداة الٌنداء "يا" في "مكسى" فمف خالؿ الٌسياؽ يٌتضح لنا جمٌيا أٌف الٌنداء      
بارز كاضح فالٌشاعر ىنا يناجي الفقيد ليبٌيف لنا حسرتو كألمو لفقدانو ، كىذا يعكس لنا المكانة اٌلتي 

 يحتٌميا المرحـك في قمبو.

 يقكؿ: (ة الحروفلعب)كفي قصيدة 

 عنكانيا: معركة..
 !! بيف اٌلذم يدٌؿ عف...
 كبيف حرؼ الاٌلـ...
 2 كظمت غيظي حينيا..

ىنا حذؼ الٌشاعر داللة عنكاف المسرحية اٌلتي شاىدىا، كقد جاء ىذا الحذؼ ليدٌؿ عمى عدـ    
أشياء عٌدة كبالتٌالي  بيففيـ لٌشاعر لما شاىده كرٌبما ىذا حقيقٌي ألٌف ذىنو كاف مشتٌتا في الٌتفكير 

 المضمكف. ميوالتبس ع

 :(نغمة من ورق )ؿ في قصيدتو ك كيق

 ال تممنــــي دمـــي...
 ألمػػػػػػػػػي اآلف أكبر مف نبرة

 3 نغمة فػػػػػػػي كرؽ!!

الٌشاعر االعتماد عمى الحذؼ بالٌنقاط، ألٌف في جعبتو الكثير مف الكالـ اٌلذم لـ يبح بو يكاصؿ     
فيك يحٌدث نفسو بأاٌل تمكمو، كلـ يخٌص لنا األمكر اٌلتي تعاتبو فييا، فمـ يذكر لنا إف كاف بعد، 

                                                     

 .89ص،  جدد خالياؾ ،ناصر لكحيشي. 1
 .94، ص المصدر نفسو. 2
 .108، صالمصدر نفسو. 3
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تقصيره أك غيابو أك الٌنسياف فيك يطمب عدـ العتاب كالٌمـك فقط، كذلؾ تفاديا ألف يصيب القارئ 
 شيئان مف الممؿ، فاكتفى بالٌمـك كأتبعو بالٌنقاط.

 ٌشاعر:يقكؿ ال (براءة وسنابل)كفي قصيدة 

 أذكر اآلف قػػػػػامتو، صدقو، ممبسو
 1أحٌف إلى.. كنت أرفع، نرفع تمؾ األصػػػػابع

في أبيات سابقة خٌص الحنيف لممئزر كتسطير  وكلتفادم الممؿ نجد الٌشاعر يحٌدد ما حٌف لو ألنٌ     
 خٌط بعشريف إلى غير ذلؾ، فمك ذكر مٌرة أخرل لنزؿ منزلة الٌتكرار اٌلذم ال طائؿ منو.

 كفي مكضع آخر يقكؿ:

 ىؿ أقػػػػػػػػػكؿ لكـ:
 إلى...إٌننػػػػػػػي ال أحٌف 

 2 قوِل: َأْحـــــــ......

 في ىنا لـ يذكر لنا الٌشاعر ما حٌف لو، ذلؾ أٌنو يمتمؾ العديد مف الٌرؤل اٌلتي يعيشيا، كال شؾ     
ة، كيكسبيا طابعان مف سياب في تعدادىا كاف سيؤثر عمى البناء المفظي لمقصيدذكرىا كاإل فٌ أ

الرتابة كالجفاؼ الذم يقضي عمى استمرار حضكر دافع القراءة لدل القارئ، كيحد مف رغبتو في 
لبناء المفظي كماؿ قراءتيا، كىذا ما يؤكد عمى أف الحذؼ يعد مف األساليب األكثر تأثيران في اإ

 أف يحافظ عمى جماليا كبالغتيا كتماسكيا. فذم يمكلمقصيدة، كالٌ 

 يقكؿ: (تذوبين أّماه)كفي قصيدة 

 تظٌميػػػػػػػف بيف الٌظما كالظمى
 ! آه غيث الٌسمػػػػػا

                                                     

 .113، صناصر لكحيشي، جٌدد خالياؾ. 1
 .121، صنفسوالمصدر . 2
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 1 كنت يــــا أّمنا...؟

، كلكنو -فضائؿ أمو -كقع الحذؼ ىنا عمى الفضائؿ التي كاف باإلمكاف أف يكردىا الٌشاعر    
ىي نفسيا فضائؿ األميات التي يتفؽ عمييا جميع البشر، كما أف فضائؿ  ياآثر حذفيا، نظران لككن

األـ مما ال يمكف حصره أك اإليفاء بو، فكاف الحذؼ آلية لتعزيز تماسؾ ككحدة البناء المفظي 
 لمقصيدة، كالبعد بيا عف اإلغراؽ في دقائؽ بدييية.

 ، كأفٌ (ناصر لكحيشي)ة في شعر عمى البناء المفظي لمقصيد ابالغ المحذؼ أثر  لى أفٌ إخمص ن   
اعر استخدمو ببراعة ككظفو بعناية إلثارة انتباه القارئ مف جية، كلمحفاظ عمى بنية القصيدة مف الشٌ 

 ، كبالتالي تماسكيا ككحدتيا البنائية.مف جية أخرل الناحية المفظية كالمغكية

 الّتقديم والتّأخير: -3

قديـ أسمكب التٌ  ياؽ؛ فإفٌ األلفاظ كجماؿ مكقعيا في السٌ إذا كانت البالغة مبنية عمى ترتيب     
كالتأخير لو المساحة األكبر في ىذه البالغية ليصؿ منشئ الكالـ إلى أقصى حد مف التأثير في 

 .2المتمقي

الٌتقديـ كالتٌأخير كىك تغٌير في ترتيب نظاـ الجممة، أٌم نقؿ عناصرىا مف رتبة إلى أخرل، فرتبة    
 المفعكؿ، كالمبتدأ قبؿ الخبر، فإذا تغٌيرت المراتب قيؿ: إٌف فيو تقديما كتأخيرا.الفاعؿ قبؿ 

 أواًل: تعريف الّتقديم لغة واصطالحًا:

غة، مف القدمة كالقدـ؛ "كالقدـ مصدر القديـ مف كؿ شيء، تقكؿ: قدـ يقدـ. كقدـ قديـ في المٌ التٌ   
ف ىاىنا كالقدـ: المضي أماـ أماـ، كالقدـ ضد فالف قكمو أف يككف أماميـ، يقدـ قكمو يـك القيامة م

 . 3األخر كمقدـ نقيض مؤخر"

                                                     

 .130، صجدد خالياؾ، ناصر لكحيشي. 1
ا، االنكميزية المغة: الكريـ القرآف في كالتأخير التقديـ أسمكب في الترجمة أثر ،شياب محمكد ىناء. 2  التربية مجمة أنمكذجن

 .143ص. 172-142ص. 2010 ،(2) العدد ،(17) المجمد كالعمـ،
 .3/366مرجع سابؽ،  العيف، ،الفراىيدم أحمد. 3
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: "كأقدـ بمعنى تقٌدـ، كمنو مقٌدمة الجيش لمجماعة (أساس البالغة)في  (الٌزمخشرم)قاؿ   
 .1المتقٌدمة، كاإلقداـ في الحرب"

ـ المبتدأ عمى الخبر "ىك تقديـ ما حٌقو التٌأخير كتقٌدـ الخبر عمى المبتدأ أك تقدٌ  وفي االصطالح
 .2سامع"عٌدة منيا تمكيف الخبر في ذىف الكيككف الٌتقديـ العتبارات بالغية 

ألغراض ز تقديمو عميو إاٌل إذا كاف ذلؾ ضح مف ذلؾ، أف التٌقديـ جزء مف المتعٌمؽ بو ال يجك يتٌ    
 بالغٌية كالتٌأليؼ في الكالـ.

 ثانيًا: تعريف التأخير لغة واصطالحًا:

خر ضد  كىك الباقي بعد فناء خمقو، كاآل: "اآلخر كالمؤخر مف أسماء ا(لساف العرب)جاء في    
القدـ تقكؿ مضى قدما كتأخر أخر أك التأخر ضد التقدـ قيؿ :عممنا مستقدمي األمـ كمستأخرييا، 

 .3كقاؿ ثعمب: "عممنا مف يأتي منكـ إلى المسجد متقدما كمف يأتي متأخران"

 .4: "التٌأخير ىك آخر الٌشيء أٌم كضع الٌشيء في آخر غيره"(المفٌصؿ المعجـ)كفي    

ا في االصطالح؛ فالتٌأخير "ىك الٌتغير اٌلذم يطرأ عمى جزء مف أجزاء الجممة فيؤٌخره عف أمٌ     
مكضعو األصمي نحك )لي كلد أحٌبو كثيرا( حيث تأٌخر المبتدأ )كلد(، كتقٌدـ عميو الخبر شبو جممة 

 .5)لي("

                                                     

 عيكف باسؿ محمد -تحأساس البالغة،  ،ىػ(538الزمخشرم )ت:  الخكارزمي أحمد بف محمد بف عمر بف . محمكد1
 .58ص .1998، لبناف –بيركت دار الكتب العممية، ، 1طالسكد، 

 الكتب يعقكب، دار إميؿ مراجعة:، 2ج -األلسنيات: المغة عمـك في المفصؿ المعجـ ،األسمر راجي التكنجي، . محمد2
 .195ص. 1993لبناف،  - العممية، بيركت

 .3/36 ،(ردد) مادة سابؽ، مرجع العرب، لساف ،منظكر بفا. 3
 - العممية، بيركت الكتب دار ، 2طالمعجـ المفصؿ في عمـك البالغة البديع كالبياف كالمعاني، ، إنعاـ فكاؿ عكاكم. 4

 .311ص. 1997لبناف، 
 .135ص، مرجع سابؽ، المعجـ المفصؿ في عمـك الٌمغة، محمد التكيجي كراجي األسمر. 5
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ٌنما      إذف مف خالؿ ما سبؽ، يتبيف أٌف الجممة في العربٌية ال تحافظ عمى نظاـ كنسؽ كاحد، كا 
تخالفو كتتجاكزه لتدخؿ عميو أساليب جديدة ما يجعؿ العناصر الٌمغكية  تتحٌرؾ بطالقة داخؿ 

 الٌتركيب.

آخر، كتغيير رتبتو بناء عمى ذلؾ، يعرؼ التقديـ كالتأخير بأنو "تغيير المفظ مف مكاف إلى مكاف    
اللة عمى تمكنيـ مف الفصاحة كممكتيـ في دٌ مكىك كذلؾ أحد األساليب البالغية جاء بو البمغاء ل

؛ فيك مف مباحث عمـ المعاني في 1الكالـ كانقياده ليـ، كلو في القمكب أحسف مكقع كأعذب مذاؽ"
بدا  عيا.البالغة، كمظير مف مظاىر البالغة العربٌية كمف أسرار جماليا كا 

: "كىك باب كثير الفكائد، جـٌ المحاسف، كاسع الٌتصرؼ، بعيد الغاية، ال يزاؿ (الجرجاني)قاؿ     
يفتٌر لؾ عف بديعة، كيفضي بؾ إلى لطيفة، كال تزاؿ ترل شعرا يركقؾ مسمعو، كيمطؼ لديؾ 

ـٌ تنظر فتجد سبب أف راقؾ كلطؼ عندؾ أف قدـ فيو شيء كحكؿ الٌمفظ مف مكاف إ لى مكقعو، ث
 .2مكاف"

، بأنو "تتبع خكاص تراكيب الكالـ في اإلفادة، كما يتصؿ بيا مف االستحساف (السكاكي)فو كعرٌ    
 .3كغيره، ليحترز بالكقكؼ عمييا عف الخطأ في تطبيؽ الكالـ عمى ما يقتضي الحاؿ ذكره"

 اىرة في: تقديـ لمتٌقديـ كالتٌأخير فصال، كحصر كركد ىذه الظٌ  (ابف عصفكر اإلشبيمي)كقد أفرد    

 

 .4حركة، كتقديـ حرؼ، كتقديـ بعض الكالـ عمى بعض

أخير أسمكب شائع في كالـ العرب منذ القدـ سكاء أكاف ذلؾ في الشعر أك النثر، لما قديـ كالتٌ كالتٌ    
لو مف فكائد جميمة في إبراز مكاطف الجماؿ في الكالـ، كتنمية الممكة األدبٌية، فالٌشاعر يقٌدـ لفظة 

                                                     

 .88ص. د.س سكريا، -دمشؽ, الجميؿ مطبعة, المعاني عمـ في اإلعجاز دالئؿ شرح في المؤجر ،الباب دؾ جعفر. 1
 .106صمرجع سابؽ، دالئؿ اإلعجاز،  ،عبد القاىر الجرجاني. 2
، مفتاح، السكاكي عمي بف محمد بف يكسؼ يعقكب أبك. 3  .161ص سابؽ، مرجع العمـك
 بيركت، كالٌتكزيع، الٌسيد إبراىيـ محٌمد، دار األندلس لمٌطباعة كالٌنشر، -ضرائر الٌشعر، تح ،ابف عصفكر اإلشبيمي. 4

 .187ص. 1982
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أخرل في مقاـ كيؤٌخرىا في مقاـ آخر، كىذا ليس إاٌل لسبب ميـٌ راجع إلى االىتماـ بالٌمفظ  عمى
 المقٌدـ كمراعاة لمقامو اٌلذم يستدعي ذلؾ.

ٌنما أردنا تبييف ك الجدير بالذكر، أٌف تقديـ لفظ عمى آخر ال يككف حسب األىٌمية     حسب، كا 
يرىا أخرل؛ "فالٌتقديـ كالتٌأخير ىك فٌف رفيع يعرفو مكاطف الجماؿ كالحسف في تقديـ لفظة مٌرة كتأخ

 .1أىؿ البصر بالٌتعبير كاٌلذيف أكتكا حٌظا مف معرفة مكاقع الكالـ كليس اٌدعاء يدعى أك كممة تقاؿ"

مجمكعة مف األمثمة لمتقديـ كالتأخير في شعر  نالمجاؿ التطبيقي ليذا المبحث، رصدفي ا    
 : 2"أستاذي" في قصيدة ، مف ذلؾ مثالن،(ناصر لكحيشي)

 كحرؼ الٌضػػػػػػػػاد نزدىر بديــــــــــــن الّمو أفتخر

كلكنو آثر أف يمجأ بديــــــــــــن الّمو،  أفتخراألصؿ في ىذا البيت الشعرم أف يقكؿ الشاعر:       
بياف عظمة ىذا الٌديف ، كداللة ذلؾ ليس إال بديــــــــــــن الّمو أفتخرالتقديـ كالتأخير، فجعميا: إلى 

الحنيؼ، كمدل تمٌسكو بو ذلؾ أٌف الٌشاعر يفتخر ككنو ينتمي إليو دكف سكاه ألٌنو الحٌؽ كالمنجاة، 
كعمى ىذا النحك يمكف التماس مدل تأثير التقديـ كالتأخير عمى البناء المفظي لمقصيدة الشعرية، 

، كفي كؿ الحاالت، فإف ىذا كالمقطع الشعرم، بؿ كحتى البيت أك الشطر مف البيت الشعرم
 التأثير ينعكس عمى العمؿ الشعرم ككؿ.

 نجد قكلو: (مدينتي...ونغمة منفرجة)كفي قصيدة 

 3ضربت موعدا لياكحيػػػػػػػنما  مديػػػػػػػػنتي صخرتيا تفٌجرت كانفجرت

ز البنية أف يعز  ضربت موعدا ليا"،اعر مف خالؿ تأخير لفظ )ليا(: "كحيػػػػػػػنما استطاع الشٌ     
المفظية لمبيت الشعرم مف جية، كأف يستمر في مالزمة قافيتيا كمكسيقاىا الخاصة، فكاف البناء 

                                                     

 .53ص. 2006 األردف، -عماف عمار، دار ،4ط القرآني، الٌتعبير: الٌسامرائي صالح فاضؿ. 1
 .8رجاء، ص ،لكحيشي ناصر. 2
 .26ناصر لكحيشي، مدار القكسيف، ص. 3
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المفظي باستخداـ أسمكب التقديـ كالتأخير عامالن قكيان في الحفاظ عمى جماؿ الٌمغة الشعرية، 
 كالتماسؾ الصكتي اإليقاعي كالداللي كالفني لمقصيدة.

 قكؿ الٌشاعر: (راتشامّية الّنب )في قصيدة 

 1كفرحة األزمػػػػػػػػػػػػػػاف فيـــــــــــــــــك الّسناء

؛ فكاف ليذا أثر كاضح عمى "الّسناء"كتأخير لفظ  "فيك"اعر في ىذا البيت بتقديـ لفظ قاـ الشٌ     
ك استكل  لى القارئإالبناء المفظي لمبيت الشعرم، أفاد في تثبيت المعنى الذم أراد الشاعر إيصالو 

، إذ تتسـ مثؿ ىذه األبنية المفظية التي يككف فييا التقديـ كالتأخير مكظفان بعناية الكزف العركضي
دراكو؛ كىذا ما يمكف ا  يضاح الفكرة، كتثيبت المعنى، كتيسير عممية تمقيو ك إفييا بقدرتيا عمى 

 تقديـ في قكلو: (مرسالت الجنى )التماسو أيضان في قصيدة 

 2تغزؿ الٌصفك مفرداتػػػي الفصػػػػػػػػاح قصيدم ـــت الّرؤى متحتمن شتيـــــــ

حيث ارتبط الٌتقديـ كالتٌأخير ىنا بالبيت اٌلذم قبمو، كاٌلذم كاف الٌشاعر يتحٌدث فيو عف رؤيا حنينو 
 يقكؿ:

 ككشػػػػػػػػػاحػامة،، ػػػػػػػػػػػغمػػػػػ نسجتيا    رؤيــــــــا حنينيمؾ ػػػػػػػػػػػػػػػػػذاؾ شعرم كت

ر ىنا شتيت الٌرؤل برؤل حنينو، كذلؾ لمراعاة الٌتناسب فقٌدـ ما حٌقو التٌأخير ألٌنو عيربط الشا    
خٌص بحديثو ىنا رؤيا حنينو فكٌؿ الكالـ يصٌب في مصٌبيا، فكاف لمتقديـ كالتأخير دكران بالغان في 

 الذم أنتجو. تحقيؽ الفعالية الداللية مف خالؿ البناء المفظي كالمغكم

 في قكلو: وطني...دمي"كجاء كذلؾ تقديـ كتأخير في قصيدة "

 3ػػافػػػػرؼ لكف الٌنسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال أع يــــــــــــــــى رؤياك يحّن دمــــــــــــــــفإلــ

                                                     

 .31، صالمصدر نفسو. 1
 .50، صالمصدر نفسو. 2
 .59، صناصر لكحيشي، مدار القكسيف. 3
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اعر ىنا بتأخير لفظ )يحٌف(، مف حيث يفرض أف تككف الجممة فعمية، كلكنو قدـ الجار قاـ الشٌ     
كالمجركر عميو ليخٌص الٌرؤيا دكف سكاىا إلى الحنيف، مف حيث أراد الٌتركيز عمى أٌف اشتاؽ لرؤية 

غيمة )لى نفس ىذه اآللية في قصيدة إكطنو كيحٌف لو كليس لشيء آخر، كقد لجأ الشاعر 
 قكؿ:ي( أودعتني

 1ضٌمني إثرىا الٌسنػػػػػػا المستحيؿ ة أودعتنيــــــــــــــفي حنـــــــــــاياك غيم

، ككاف التقديـ "في حناياك"ـ اعر قدٌ الشٌ  لكفٌ الجممة اسمية كتبدأ باالسـ "غيمة"،  فاألصؿ أفٌ     
فالبنية المفظية الناتجة  لى ما يمكف أف يؤديو البناء المفظي األصمي،إكالتأخير مناسبان لمغاية بالنسبة 

عف التقديـ كالتأخير كانت أفضؿ تعبيران كأقكل دالليان، كذلؾ لتثبيت الفكرة كترسيخيا بشكؿ أكيد في 
ذىنية القارئ، كلتنأل بو عف البنيات التقميدية لمجمؿ كالتي مف شأنيا أف تجعؿ القصيدة رتيبة 

 كمممة.

 يقكؿ: (حنانيك أّماه )كفي قصيدة 

 يا جباؿ الجكل يا طيكر الٌظييرة، أٌيتيا أٌكبػػػػػي
 العػػػػػػػػػػػائدة

 2أغّنيــــــــــــك يا ىمسة الفجر،
في ىذه الجممة تقٌدـ الفعؿ أغٌنيؾ عمى أداة الٌنداء كالمنادل، فقد قٌدـ الٌشاعر المسند كىك      

نشاد القصائد ليا، فيك ى نا يريد أف يؤٌكد عمى مكانة الفعؿ )أغٌنيؾ(، كذلؾ لمتٌأكيد عمى تغٌنيو بو كا 
أٌمو العظيمة في نفسو فقد خٌصيا بالغنائٌية كشٌرفيا كتشٌرؼ ىك قبؿ ذلؾ بأف ينظـ ليا قصائد ليبٌيف 
مدل حٌبو ليا كتعٌمقو بيا، فكاف لمبنية المفظية الناتجة عف التقديـ كالتأخير داللة أقكل كأكثر 

 جممة التقميدية.كضكحان كعمقان مما كاف باإلمكاف أف تنتج عف ال

 نجده يقول: (انبجاس الخوف)كفي قصيدة 

                                                     

 .68، صالمصدر نفسو. 1
 .68جٌدد خالياؾ، ص، ناصر لكحيشي. 2
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 1ما كػػػػػػػػػاف مف دائؾ األعيػػػػػػػاؾ أعياني الٌترحػػاب أكردتي ىّيجت يــــــا شارع

ىنا نالحظ تأٌخر أداة الٌنداء كالمنادل، فمك كاف الغرض لفت االنتباه أك الٌتعظيـ مف شأف     
فالٌشاعر ىنا يصٌب اىتمامو عمى الفعؿ لبٌيف لنا الحالة الٌشعكرية اٌلتي المنادل أك ما شابو لقٌدمو، 

يعيشيا، كمدل تأٌثر قمبو كحنينو لذكرل الماضي، فيا نحف نجده يبكي أٌياما ممؤىا الحبكر، لتحٌؿ 
محٌميا الٌذكرل األليمة ك مجٌرد أطياؼ لتعيد لو ما ىك مخٌزف في قمبو كعقمو، كبقدر ما يبدك أف 

قد كقع عمى لفظ محدكد بعينو، إال أف ىذا أكسب البيت الشعرم بنية لفظية كلغكية ذات  التأخير
تأثير صكتي كداللي أجمؿ كأرؽ كأكثر براعة في رسـ الداللة كترسيخيا بشكؿ عفكم في ذىف 

 القارئ، الذم لف يفكتو االنتباه لذلؾ.

 كفي نفس القصيدة نجد قكلو:

 الػػػػػػػآف سٌيػػػػػػػػػػافالّصمت والبوح؟ قمت      ػػػى مكػػابدتيكقد غٌطػػليو الّصبي...          

، فجاء تقديميما في الكالـ الّصمت والبوح"سمٌي "اعمى  "قمت"قاـ الٌشاعر بتأخير الفعؿ     
لإلثبات كالٌتقرير بأٌنو ال فرؽ بيف تكٌممو كصمتو فقد رٌكز عميو ألٌنو بعاني سكاء في صمت أك بكح 

 التٌأكيد كاقع ىنا عمى االسميف ال عمى فعؿ القكؿ.فكاف 

 قكلو: قالمة(نغمة...في طريقي إلى  )كقد كرد في قصيدة 

 2كالٌنغمػػػػػة  الممكنة لـــــــــك اليمس واألنس

كذلؾ لغرض بياف أٌف كٌؿ ما يحٌس  "اليمس"عمى االسـ  "لك"ىنا قٌدـ الٌشاعر الجار كالمجركر     
ال غير، فيك  -قالمة –الحٌب كالفيض كالجماؿ كاألنس ىك لممدينة اٌلتي يتغٌنى بيامشاعر مف بو 

 ىنا يخٌصيا بالٌذكر ال غيرىا ذلؾ أٌنيا تحتٌؿ مكانة في قمبو كمتعٌمؽ بيا كثيرا.

 يقكؿ: (حّرك لسانك)كفي قصيدة 
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 1ة بتسٌيدزكجػػػػػػػػػػػػػمنسػكجة بحنينيا مم ــى حبل الوفاء قصيدةــــــــــعمـكانشر 

في الجممة فاألصؿ أف يذكر الفعؿ+ الفاعؿ+ المفعكؿ  "قصيدة"ىنا نالحظ تأٌخر المفعكؿ بو    
كذلؾ ألٌف المتقٌدـ سبب لممتأخر كعٌمة لو، عمى حبل الوفاء" بو، فقد تقٌدـ عميو الجاٌر كالمجركر "

دة ليعٌبر فييا عف مدل فقد قٌدـ الكفاء عمى نظـ القصيدة، ألٌنو كفى كحافظ عمى عيده فنظـ قصي
دكف أف ننسى اإلشارة إلى أٌف التٌقديـ كالتٌأخير في الٌشعر ىك في معظمو إلقامة  إخالصو كصدقو.

 الكزف. 

 قكلو:( نسيج القوسين )كجاء في 

 2غيث مف الميػػػػػـ كاألخرل ركت كمفا     من مورد المستحيــــل اآلن منسكب          

، كىك شبو جممة، كتقديمو جرل عمى من مورد المستحيل"المسند/الخبر " في ىذه الجممة تقٌدـ     
المسند إليو/ المبتدأ "منسكب"؛ ففي الجممة االسمٌية رتبة المسند التٌأخير عف المسند إليو، كقد تقٌدـ 

لمراد ىنا إلفادة الثٌبكت، فالتقديـ كالتأخير غالبان ما يستخدـ لتحقيؽ تمؾ الثبكتية في المعنى كالداللة ا
القارئ، في الكقت الذم ييحدث فيو تغييران كاضحان في البنية المفظية لمجممة، التي تخرج إلى يصاليا إ

عف طابعيا التقميدم مف الناحية النحكية كالتركيبية، ليككف بمقدكرىا أف تعطي داللة كاضحة كثابتة 
يفترض أف يتقدـ، كطبيعة  مف خالؿ بنية لفظية يتقدـ فييا ما يفترض أف يتأخر، كيتأخر فييا ما

البناء المفظي لمنص الشعرم تتطمب نكعان مف الممارسة كالتكظيؼ االبتكارم ألسمكب التقديـ 
كالتأخير، نظران لتأثيره البالغ عمى البنى المفظية لمعبارات كالنصكص، كتأثيره عمى السياؽ الصكتي 

 كالداللي، كالمعاني.

 كيقكؿ في القصيدة ذاتيا:

 كالفجر مف منيؿ الٌتحنػػػػاف قد قطفا       في منتيى القوسين موعدةشارفت        
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في الجممة الفعمية؛ فاألصؿ أف يذكر الفعؿ+ الفاعؿ+ "موعدة" ىنا نالحظ تأٌخر المفعكؿ بو     
؛ كذلؾ لمراعاة الٌتناسب فأٌخر ما "في منتيى القوسين"المفعكؿ بو، فقد تقٌدـ عميو الجاٌر كالمجركر 

 و الٌتقديـ، كبالتٌالي كاف التٌناسب كاالنسجاـ في البنية المفظية لمبيت الشعرم.حقٌ 

 قكلو:( نغمة آسفة )كقد جاء في قصيدة 

 في بدء المسيــــــر عمّي سيالألقيت 
 جػػػػػػػػػارفا

 كفي نفس القصيدة، يقكؿ:

 إليؾ دّنقت يـــا وجو العشيّ 
 1أستبؽ الغػػػػركب

عمى "سيال" مازاؿ الٌشاعر يقٌدـ كيؤٌخر حسب ما تقتضيو بالغة الٌتراكيب فينا أٌخر المفعكؿ بو      
أراد أف يبٌيف لنا الفترة اٌلتي ألقي فيو عميو الٌسيؿ، فيٌمو بياف  وألنٌ  "في بدء المسير"الجاٌر كالمجركر 

"يا اعر أداة الٌنداء كالمنادل الٌزمف ال الٌتركيز عمى ما أيلقي عميو؛ كفي المقطع الثاني، أٌخر الش
، ذلؾ أٌف غرضو التٌأكيد عمى فعؿ الٌنظر كالٌتمعف رغبة منو في تحٌقؽ شيء ما فيك ال وجو العشّي"

يبغي أف ينادم كجو العشٌي بقدر ما ىك ينتظر شيئا منو أال كىك الغركب كاألفكؿ، ككاضح أف 
ية لمجمؿ كالمقاطع الشعرية الصغيرة، مف تأثير التقديـ كالتأخير يككف كاضحان عمى البنية المفظ

 حيث يكسبيا جماالن لفظيان كصكتيان مف ناحية، كبالغة داللية كلغكية مف ناحية أخرل.

 نجد: (اختصر راحتي)كفي قصيدة 

 يا ساكنا في دمـــــيالمتجٌدد  لك الوتر
 2فاختصر راحتػػػػػػػػػي
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لتٌأكيد عمى رغبتو في الٌتغيير كالٌتجديد مف خالؿ ىنا كذلؾ نالحظ تأٌخرا في الٌنداء فالٌشاعر يريد ا
 ."لك"" عمى الخبر شبو الجممة "الويلمناداتو لبمده، كىذا دليؿ عمى كطنٌيتو؛ كما تأٌخر المبتدأ 

 يقكؿ: (لكأّني أنا العارف )كفي قصيدة 

 عند اصفرار المغيػػػػػب لك الويل
 مستندا لي الّمــــــــيل

 1يا القمبيػػػػػػػا أيٌ  ولك الميل

البنية المفظية ليذا المقطع ليا عالقة كاضحة بالقمب، كاٌلذم جاء في المرتبة األكلى ككاف شبو      
ففي البيت األٌكؿ تاله تركيب  "الويل، الّميل، الميل"جممة خبرا مقٌدما "لؾ، لي" تاله المبتدأ المؤٌخر 

 "يا أّييا القمب"؛كفي األخير الٌنداء  "مستندا"، كفي الثٌاني اسـ نكرة "عند اصفرار المغيب"إضافي 
فقد كاف الغرض مف ىذا البناء المفظي القائـ عمى الٌتقديـ كالتٌأخير في ىذه األبيات ىك إبراز 
خطاب العتاب كالٌمـك عمى الحالة اٌلتي آؿ إلييا قمب الشاعر، كبالتدقيؽ في السياؽ المفظي الذم 

تبيف أف ثمة مقابمة في األلفاظ التي كقع عمييا مف الناحية جرل فيو ىذا التقديـ كالتأخير، ي
الصكتية، كأف التغير الذم طاؿ البناء المفظي لـ يقتصر فقط عمى البنية التركيبية كالنحكية، بؿ 

 كعمى البنية الصكتية، كىذا بدكره ما كاف لو أثر عميؽ عمى البنية الداللية.

 :(حةر األشواق الجا )كفي قصيدة 

 2كتبصرنػػػػػػػا األحزاف، يمتشج الٌمكف أصيال وبكرةكتعصرنػػػػا الٌذكرل 

كاضح ىنا أف البنية المفظية لمبيت الشعرم قد تضمنت تغييران لمبنية التقميدية المألكفة لعبارة      
 ، فكاف ىذا البناء أكثر تعبيران كداللة عمى أنيف"بكرة"عمى  "أصيال"، فجرل تقديـ بكرة وأصيال""

الٌشاعر كحزنو ليال قبؿ البكرة؛ فالٌميؿ دائمان ىك مرتع األحزاف، كالكقت اٌلذم يستذكر فيو ماضيو 
كتتأٌلـ فيو كحيدا، فيبقى ساىرا حٌتى البكرة ما يعكس لنا طكؿ ليمو كالٌناس نياـ في راحة كىدكء، فيك 
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داللة اعتيادية  اعرم تقميديان كذذا البناء المفظي لكاف البيت الشٌ يعكس لنا إذف تكٌتره كألمو، كلكال ى
 كمألكفة خالية مف أم أثر.

 يأتي قكؿ الشاعر:( رؤى)كفي قصيدة 

 اـ المٌر،ػػػاصرنا الختػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيحػػػ
 إلى ريػػػػػػح تعٌفيػػػػػػني، بي شوق

 كفي نفس القصيدة أيضان، يقكؿ:

 يــــــا سدرة المبتدا موعدي،أنت 
 1ي بالكؼٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف تمتٌؼ كفٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػحيػػ

، محدثان بناءن "بي"، كتقٌدـ المسند/الخبر "شوق"في المقطع األكؿ، تأٌخر المسند إليو/المبتدأ        
لفظيان مغايران لما يفترض أف يككف عميو البناء النحكم في الجممة االسمٌية، كقد أفاد ىذا البناء الناتج 

كالتأخير في إحداث كضكح داللي يعبر تحٌسر الشاعر كحنينو إلى الماضي، كأجمى  عف التقديـ
معاناتو كىك يتأٌلـ كيئٌف ألٌنو مشتاؽ إلى زمف يغٌير ما بنفسو مف أحزاف كآالـ؛ أما المقطع الثاني، 

ادل ، فاألصؿ أف يذكر بعد المبتدأ مباشرة، في حيف تقٌدـ المن"موعدي"فقد تأٌخر فيو المسند/الخبر 
عميو، ألٌنو المخصكص بالكالـ فأراد الٌشاعر أف يٌبيف أٌف سدرة المبتدا ىي محكر حديثو، فكانت 

 في نفس الشاعر. يالشعكرية كالنفسية التي تعتميضاحان لمحالة إىذه البنية المفظية أكثر 

قد تمكف ببراعة فذة تكظيؼ التقديـ كالتأخير في شعره عمى  (لكحيشي)الشاعر  لى أفٌ إخمص ن     
أنحاء عدة، مستجيبان في ذلؾ لطبيعة البناء المفظي لمنص الشعرم، كالتي تتطمب قدران عاليان مف 
التجريب كاالبتكار كالتنكيع في استخداـ ىذا األسمكب، نظران لتأثيره البالغ عمى البنى المفظية 

يره عمى السياؽ الصكتي كالداللي، كالمعاني، فالبناء الذم ينتجو التقديـ لمعبارات كالنصكص، كتأث
عرم بنية لفظية كلغكية ذات تأثير صكتي كداللي أجمؿ كأرؽ ص الشٌ كالتأخير غالبان ما يكسب النٌ 

التقديـ كالتأخير  تأثيرأٌف كأكثر براعة في رسـ الداللة كترسيخيا بشكؿ عفكم في ذىف القارئ، كما 
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ضحان عمى البنية المفظية لمجمؿ كالمقاطع الشعرية الصغيرة، مف حيث يكسبيا جماالن لفظيان يككف كا
التغير الذم يطرأ  كصكتيان مف ناحية، كبالغة داللية كلغكية مف ناحية أخرل، مع التأكيد عمى أفٌ 

ال يقتصر فقط عمى  (ناصر لكحيشي)عمى النص الشعرم باستخداـ التقديـ كالتأخير في شعر 
لى البنية الصكتية، محدثان بذلؾ أثران عميقان عمى البنية إبنية التركيبية كالنحكية، بؿ كيمتد أثره ال

الداللية؛ بحيث يككف لمبنية المفظية الناتجة عف التقديـ كالتأخير داللة أقكل كأكثر كضكحان كعمقان 
 تركيبية كالنحكية.مقارنة بما قد يتأتى عف البناء المفظي لمجممة التقميدية مف الناحية ال

 الّتعريف والّتنكير: -4

التنكير كالتعريؼ مف المباحث األساسية كالميمة في المغة العربية، نظران ألىمية  الكظيفة التي     
يؤدييا كؿ منيما في إبراز جماليات الكالـ كداللتو، كما يحمالنو مف قيـ فنية كجمالية كتضفي 

 عميو معاني عميقة.

 التعريف لغة واصطالحًا:أواًل: تعريف 

فىوي      ( يقاؿ: "عىرىفىوي يىٍعًرفيوي ًعٍرفىةن كًعٍرفىاننا كًعرِّفانا كمٍعًرفىة، كاٍعتىرى التعريؼ، مف الجذر الٌثالثي )عىرىؼى
كفة: عالـ باألمكر ال ينكر أحدا رآه مٌرة، كتعارؼ  كؼه كعىري إذا عمـ بو، كالًعٍرفىاف: العمـ، كرجؿ عىري

: جمع مىٍعرىؼو كىك الكجو، ألٌف اإلنساف ييٍعرىؼي بو، القـك إذا  عىرىؼى بعضيـ بعضا، كالمىعىاًرؼي
يييىا ك ما عيًرؼ منيا" كمىعىاًرؼ األرض: أىٍكجي

1. 

؛ قاؿ تعالى: "﴿يعرؼ المجرمكف بسيماىـ فيؤخذ بالٌنكاصي كاألقداـ﴾ 2كالمعرفة الٌتصٌكر كاإلدراؾ   
 ؾ الٌشيء كمعرفتو كالعمـ بو.[؛ فالمعرفة تعني إدرا41]الٌرحمف:

: "ما كيضع عمى شيء دكف ما كاف مثمو"(المبٌرد)، كما قاؿ والتعريف اصطالحا    
3. 
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عٌرفت المعرفة بأٌنيا "الفرع، أٌم اسـ كضع بكضع جزئي أك كٌمي ليستعمؿ في شيء معٌيف "    
عالـ، كالمبيمات كما كعٌرفت بأٌنيا أيضا: "ما كضع ليدٌؿ عمى شيء بعينو، كىي المضمرات، كاأل

 .1عرؼ بالاٌلـ، كالمضاؼ إلى أحدىما"

عنصرا جديدا ليا إذ كقد تكالت الٌتعريفات بعده ككانت كٌميا متقاربة إاٌل أٌف الٌرضي قد أضاؼ    
؛ 2ح في رسـ المعرفة، أف يقاؿ: ما أيشير بو إلى خارج مختٌص إشارة كضعٌية"يقكؿ: "كاألص

 الٌذىف مطابؽ لما ىك في الٌذىف.كالمقصكد بو ما اختٌص خارج 

 ثانيًا: تعريف التنكير لغة واصطالحًا:

(، يقاؿ: "نىًكرى فالف يىٍنكير نيٍكرنا، كنىكىارة: فىًطفى كجاد رأيو، فيك     التنكير، مف الجذر الٌثالثي )نىًكرى
، كالنٍَّكري كالنٍَّكرىاءي، الٌدىاء كالفطنة، كاألمر الٌشديد  ، كالجمع: أىٍنكىاره كمىنىاًكيره نىًكرى كنيكيره كنىٍكره كميٍنكىره

ٍحدي ك  ىك خالؼ االعتراؼ، يقاؿ: أنكرت الٌشيء كنىًكٍرتو؛ كنكر األمر نكيرا الٌصعب، كاإلنكار: الجى
 .3كأنكره إنكارا: جيمو، كالٌنكرة: إنكار الٌشيء كىي نقيض المعرفة"

كىذا مفاده، أف الٌنكرة ترد في الٌمغة بمعنييف ىما: المعنى األكؿ: ما يخرج مف الحكالء مف دـ    
 معرفة.كقيح، كالمعنى الثاني: الجيؿ كعدـ ال

؛ عٌرفت الٌنكرة بأٌنيا: "أصؿ لممعرفة، الندراج كٌؿ معرفة تحتيا مف من الناحية االصطالحية    
كعميو فإٌف االسـ الٌنكرة ىك اٌلذم 4غير عكس"؛ كىي أيضا "ما كضع لشيء ال بعينو كرجؿ، كفرس"

 .5ال يدٌؿ عمى معٌيف كيقابمو االسـ المعٌرؼ"

 .1حتاج إلى قرينة خالؼ المعرفة"كالٌنكرة ىك "األصؿ ألٌنو ي   
                                                     

(، 18المجمد )الٌنكرة كالمعرفة في الجممة العربية، مجٌمة كٌمية العمـك اإلنسانٌية، جامعة بابؿ، العراؽ، ، سعد حسف عميكم. 1
 .891ص. 905-891. ص ص2010(، 4) العدد

أحمد السيد أحمد، المكتبة  -رح كافية ابف الحاجب، تحش ،االستراباذمالرضي أبك الحسف رضي الٌديف محمد بف الحسف . 2
 .3/314. د.سالتكفيقية، القاىرة، 

 .5/272لساف العرب، مرجع سابؽ،  ،بف منظكرا.3
 .891صمرجع سابؽ، الٌنكرة كالمعرفة في الجممة العربية،  ، سعد حسف عميكم. 4
 .1/147 .1999 لبناف،، ، صيدا(36)ط جامع الٌدركس العربية، المكتبة العربية، ،مصطفى الغالييني. 5
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كعالمة االسـ الٌنكرة أٌنو يقبؿ دخكؿ حرؼ الجٌر "ريٌب" عميو، ككذلؾ دخكؿ "أؿ" التعريؼ عميو      
، كينقسـ االسـ الٌنكرة إلى نكعيف، نكع يقبؿ دخكؿ "أؿ التعريؼ مثؿ: 2أك أف يدٌؿ عمى ما يقبؿ "أؿ"

ى معرفة كذلؾ إذا اقترف بأؿ كما سبؽ، أك أضيؼ إلى ذك كصو، كيمكف لالسـ النكرة أف يتحٌكؿ إل
ذا كاف منادل مقصكد  .3كىـ اسـ نكرة قصد تعيينو لمٌنداء" ااسـ معٌرؼ كا 

"الٌنكرة بأٌنيا االسـ المكضكع عمى أف يككف شائعا في جنسو، إف اٌتفؽ أف  (أبك حٌياف)كعٌرؼ    
 .4يكجد لو جنس"

ـٌ البالغٌيكف بيذه الٌظاىرة       أٌيما اىتماـ ذلؾ ألىٌميتيا البالغة، فمف خالليا نكشؼ الكثير مف اىت
الخفٌية المغٌيرة لصيغ الكالـ كبالغتو، كاٌلتي ال يمكف إاٌل لممتمكف في الٌمغة الكصكؿ إلى  يالمعان

الجانب التطبيقي مف ىذه الدراسة، باستخراج نماذج الٌتعريؼ كالتٌنكير في  إلى كنييا، كىذا ما يحيؿ
 :(لكحيشي)ٌشاعر شعر ال

 التعريف في شعر لوحيشي:أّوال: 

يعتبر التعريؼ مف اآلليات التي تحدث فرقان في بنية المفظ عمى نحك يخفي معاف كثيرة مف    
النحاة كعمماء  شأنيا أف تغير مف صيغة الكالـ، كىذا ما جذب إليو العديد مف العمماء، مف بينيـ

إلييا عمماء النحك مف خالؿ حديثيـ عف الكحدات الصرفية كاإلعراب، أما  ؽالداللة، كقد تطر 
عمماء الداللة، فقد كاف كالميـ مف جية أخرل كذلؾ مف خالؿ السياؽ الداللي كالمعجمي لمتعريؼ 

؛ كقد استخدـ لكحيشي التعريؼ بشكؿ كثيؼ في قصائده الشعرية، كلمختمؼ 5في مقابؿ التنكير
 ، يقكؿ:(بسمة)ي يمكف أف يؤدييا التعريؼ، ففي قصيدتو األغراض الداللية الت

                                                     

 .207ص مرجع سابؽ،نحك الٌمغة العربية،  ،محٌمد أسعد النادرم. 1
 .130ص .1975 مصر، -مكتبة الٌشباب، القاىرة، 1طمحٌمد عيد: الٌنحك المصفى، . 2
 .1/206. د.س ،مصر -القاىرة دار المعارؼ،، 3طعباس حسف: الٌنحك الكافي، . 3
عبد المطيؼ اليميـ، دار  -الٌتبصرة كالٌتذكرة، تح ،ق(806العراقي )ت:  الحسيف بف الرحيـ عبد الفضؿ أبي الديف . زيف4

 .1/97 .2002، بيركتالكتب العممية، 
 األردنية، الجامعة كالتكزيع، كالنشر لمطباعة الفرقاف دار ،(المعاني عمـ) رأيناىا ما فنكف البالغة ،عباس حسف فضؿ. 5

 .295ص. 1997 األردف، -عماف
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 1منو كجؿ والّطيـــــــفمنو خجؿ         فالحسن

ف بػ )أؿ( الٌتعريؼ، كىك ما يسٌميو النحكٌيكف يجاءتا معرفت "الحسن، الطيف" يلفظت يالحظ أفٌ     
العيد الحضكرم، فالٌشاعر ىنا يتحٌدث عف شيء معمـك لدل المخاطب، أال كىك رغبتو كأممو بغد 
مشرؽ فيذا الغد مذككر حاضر في أبيات قصيدتو، كاستخدـ الشاعر التعريؼ في البيت السابؽ في 

، (أستاذي)ية كالصكتية؛ كبالمثؿ أيضان في قصيدة سياؽ متكافئ بيف الشطريف مف الناحية التركيب
 حيث يقكؿ الشاعر:

 ػي نكراػػػػػػػػػػػػػػػػػػكقد أعطيتنػػػػػ
 الكمداك لحزنسيمحػػك ا
 أستاذم الّصدر شرحت

 2كؿ المػػػػػػػػػػو يدفعنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبق

كجميعيا معرفات  الصدر، الحزن/ الكمدا/تضمف المقطع الشعرم السابؽ، ثالثة ألفاظ معرفة:     
بػ )أؿ( الٌتعريؼ، كتؤدم األسماء المعرفة كظيفة القرائف المفظية التي تساعد في استجالء المعاني 

، يقكؿ (نشيد الوالدين)كالدالالت الشعرية مف السياؽ، كليس مف األلفاظ بحد ذاتيا؛ ففي قصيدة 
 الشاعر:

 البسمة الخضراأنت ك
 3جعمتؾ خفقة بدمػػػػػػي 

كرار، كمنحو لى التٌ إؼ مف حاجة الشاعر خفٌ  "أنت"اتصاؿ التعريؼ بضمير المخاطب  إفٌ    
مساحة كافية لإليجاز كاالختزاؿ، كما أف حضكر الضمير مع استخداـ التعريؼ يعطي قيمة داللية 

، (العمم، خالد، باق)تكحي بقيمة كعظمة المخاطب في البيت الشعرم، كىي ىنا األـ؛ كفي قصيدة 

                                                     

 .7ص ،"أناشيد" لألطفاؿ قصائد رجاء ،ناصر لكحيشي. 1
 .8ص ،المصدر نفسو. 2
 .11صالمصدر السابؽ، . 3
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الشاعر طبيعة المتمقي في ىذه القصيدة، كىـ الصغار مف األطفاؿ، كيستخدـ التعريؼ  يراعي
 ليناغـ بو مف يخاطبيـ، حيث يقكؿ:

 فٌكرذ ــــــــــأّييا الّتممي
 1ذاك الّنشيدكاستمع 

ؿ التعريؼ، كمسبكقة بأداة نداء، لتفيد االستغراؽ الحقيقي امعرفة ب "التمميذ"بينما جاءت لفظة     
لى استخداـ التعريؼ مسبكقان إفي تكجيو الخطاب، كبياف مدلكالتو عمى نحك ظاىر، لجأ الشاعر 

، إذ يستحضر بيذه الصيغة المقاـ كالمكانة السامية التي يحتميا "ذاك النشيد"باسـ اإلشارة في 
ف: صكرة التالميذ عمى ما ينبغي يف متقابمتيبياتيف الصيغتيف صكرتمؽ التعريؼ النشيد الكطني، فخ

جالؿ أماـ الرمز الكطني الذم يجسده العمـ، كصكرة المكانة السامية  أف يككنكا عميو مف تكاضع كا 
البناء المفظي لمبيت الشعرم  مز لمكطف في نفكس التالميذ، فكافالتي ينبغي أف يحتميا العمـ كر 

 ؿ المعنى كعمى قدر عاؿ مف الكضكح.ظاىر الداللة، مكتم

، حيث (براءة ودعاء)كما استخدـ الشاعر التعريؼ باالعتماد عمى الضمائر، كما في قصيدة 
 يقكؿ:

 ال أكره أحدا ــاـــــنـــأ
 جعمت ا لػػي سندا

.. 
 فتى الجزائر ــــاــــنــأ

 2ػػاترمػػػػػػبيا زىت دفػػػ

، كىك يستحضر ذات الشاعر، لكنو يستحضر "أنا"فالٌتعريؼ ىنا باستعماؿ ضمير المتكٌمـ      
الذات الكطنية ككؿ، كىذه الداللة ال تتضح بالنسبة لمغزل التعريؼ إال مف خالؿ السياؽ الشعرم، 

                                                     

 .9ص ،"أناشيد" لألطفاؿ قصائد رجاءناصر لكحيشي: . 1
 .10صالمصدر السابؽ، .2
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فضالن عف أف استخداـ ضمير المتكمـ يعطي داللة تبعث عمى االنتماء كالفخر، كتضفي طابعان مف 
شمكؿ بالنسبة لمف يمكف أف يككنكا ىـ الذات المتكممة في ىذا المقطع الشعرم، كىـ بالطبع جميع ال

 أبناء الكطف الجزائر.

مف استخداـ الضمائر كاألسماء المكصكلة لمتعريؼ في قصائده، ففي قصيدة  (لكحيشي)أكثر     
 ، يقكؿ:(جدتي.. جدتي)

 اّلذيلست أنسػػػػى 
 مػػػػػػا بينناػػػاف ػػػػػػػػػػػػكػ

 أنت أنت اّلتــــــــي
 ػػػاػػػػػػػػػػػػػضٌكأت بيتنػػػػػ 

فػػػػػلست أنسػػػػ  ػى كا 
 1ػػػػػاؿ ذاؾ الٌسمرػػػػػط

 أنت"،تعٌددت في المقطع الشعرم السابؽ، صيغ التعريؼ، ففيو الٌتعريؼ بضمير المخاطب "    
كاٌلذم جاء مكٌررا لمتككيد عمى الدالالت التي أراد الشاعر إيصاليا، كىناؾ أيضان الٌتعريؼ باالسـ 

 "اّلتي"ىنا جاءت لإلثبات عف طريؽ الٌنفي، في حيف استخدـ  فاّلذي، اّلذي واّلتيالمكصكؿ: 
كمقاميا في لى مكضكعو كىك الجدة إلتعزيز كتدعيـ التٌأكيد المستقر في المقطع الشعرم بالنسبة 

 البيت.

كقد يأتي االسـ معٌرفا بأؿ بعد أداة نداء تفيد تعريؼ الحضكر بالمعرؼ، كما في قصيدة     
 ، حيث يقكؿ:(النور)

 يسطع دكما اّلذي أّييا الّنــور
 2ػػػنيػػػػػػأنت ىٌيجت فؤادم كحنيػػ

                                                     

 .12ص ،"أناشيد" لألطفاؿ قصائد رجاء ،ناصر لكحيشي. 1
 .15ص ،"أناشيد" لألطفاؿ قصائد رجاء ،ناصر لكحيشي. 2
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لى الٌتعريؼ إاده؛ ثـ لجأ فقد خٌص الٌشاعر الٌنكر بالٌنداء ليؤٌكد بأٌف ىذا الٌنكر قد ىٌيج فؤ     
، ليعزز الداللة كيثبت المعنى، كىذا أيضان ما تكرر في قصيدة "اّلذي"باستخداـ االسـ المكصكؿ 

 ، كالتي يقكؿ الشاعر فييا:(زيتونتي)

 كرىا نحف ىناػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػ
 1ييحتضرــذا الّظالم ــــــــــــــىـــــ 

 .(الّظالم)عريؼ باسـ اإلشارة ىذا لمقريب فالٌشاعر يريد بياف قرب المسند إليو التٌ  اعراستخدـ الشٌ 

 ، حيث يقكؿ الشاعر:(سامقات القوافي)كذلؾ في قصيدة 

 بيشرل حنينػػي وتمكحٌسي،  ذاك
 2ػػامة، ككشػػػػػػػػاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػنسجتيا غمػػ

لمٌتعريؼ، فقد أراد أف يجعؿ مف البيعد داللة عمى  (ذاك وتمك)استخدـ اسـ اإلشارة لمبعيد     
 الٌتعظيـ، معتمدان في ذلؾ عمى حٌسو الفٌني كالٌذكقي في آليات الٌتكظيؼ المتنٌكعة لمتعريؼ.

 ، حيث يقكؿ:(جزائرنا ىذا الفضاء الجميل)في قصيدة 

 ظٌؿ حبيساـر ــــــــــــــــــــوالّســ
 لمعصراتك إلى اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييفػػػ

.. 
 ىـذا الّترابػػا قـك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 ػػػاه دمع الحيارلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسقػػػ
 ذي الجزائرــــىا قـك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 3الجميؿ اءـــــــــــىـــــــذا الفض
                                                     

 .14صالمصدر نفسو، . 1
 .7جٌدد خالياؾ، ص ،ناصر لكحيشي. 2
 .17صالمصدر السابؽ، . 3
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معٌرفا باألداة )أؿ(، بما يكحي بشيء مف التككيد كالمبالغة في ضركرة أف  "الّسر"جاءت لفظة      
يبقى السر سران؛ كاأللفاظ المعرفة في المقطع الشعرم متعددة كذات تنكع داللي يثرم سياقيا: 

، "يا قوم"، كالتي تعالقت مع أداة النداء المعصرات/ التراب/ الحيارى/ الجزائر/ الفضاء الجميل
, ككميا تنكيعات تحد مف رتابة التعريؼ بصيغ كنظـ تركيبية ىذ/ ىذي/ ىذارة: كأسماء اإلشا

متجانسة كمتكررة، أما الداللة فتتضح في تعظيـ المعرؼ، كقيمتو الرفيعة؛ كىذا أيضان ما يتخذ نمطان 
، حيث يقكؿ (سيأتي الّصباح)مكرران في قصائد الشاعر، إذ نجد نفس ىذه التنكيعة في قصيدة 

 الشاعر:

 يدمػػى بـــــــــــــالقمه إٌف آ
 ػػاءات جراحػػػػػػػػػػػػػػػػكالفضػػػ 

.. 
 لكف ذاك الّميلػػاؿ ػػػػػػػػػػػػػط

 ذاك الّصباحػػي ػػػػػػػػػػسيجػػػػػ
.. 

 إٌنا ا غريب األرضـــــــــــي
 ػآف الٌدمكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنذرؼ الػػػػ

.. 
 عٌنا لــــــــــــــــــــــــــــأّييا الرّاح

 1اركا ذاؾ الٌنكاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت

التي  "الفضاءات"(، كيستخدـ التعريؼ في لفظ إنمعٌرفا بعد حرؼ ٌتككيد ) "القمب"ترد لفظة     
ار، كيمجأ عمى التكر )ذاك( مستخدمان اسـ اإلشارة "الميل والصباح"، جاءت بصيغة الجمع، كيعرؼ 

األرض/ الدموع/ الراحل/ لى معرفات أخرل: إ، باإلضافة )يا، أييا(لى ربط المعرفات بأداة النداء إ
 .النواح

                                                     

 .18ص ،"أناشيد" لألطفاؿ قصائد رجاء ،ناصر لكحيشي. 1
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اللية التي تكفرىا كثافة استخداـ التعريؼ في ىذا المقطع الشعرم، ىي الكضكح ؤية الدٌ الرٌ  إفٌ    
ع تبايف في المعاني كالدالالت التي كاالستغراؽ الكامؿ القائـ عمى معرفة ما يجرم الحديث عنو، م

 تحمميا إيحاءات ىذه األسماء كالمعرفات في سياقيا المفظي كالمغكم التركيبي كالداللي.

، ففي (لكحيشي)كالتعريؼ باألسماء المكصكلة، كالتعريؼ باإلضافة كارداف كثيران في قصائد    
 ، حيث يقكؿ:(مدينتي...ونغمة منفرجة)قصيدة 

 سكبتيا ىنا اّلتيرمػػػػػاليا دمكعي 
 ذات شتاء بػػػػػػػارد مطير

.. 
 فالٌشكؽ نػػػػػػػػػار كجكل

 
 1في مككبنا يسيػػػػػػر وعقرب المغيب

بغرض الٌتعريؼ فجممة المكصكؿ رماليا دمكعي يكمئ إلى أٌف  )التي(استخدـ الشاعر لفظ     
الخبر مف جنس الحسرة كاأللـ عمى مدينتو في ىذا المقطع اٌلذم يبتغي فيو أف يرل مدينتو العتيقة 

 -ممعرفة "للٌنكرة اإضافة -"عقرب المغيب") قسنطينة( تعكد إلى سابؽ عيدىا، ثـ تعريؼ باإلضافة 
 دالليان منسجمان مع غاية التعريؼ؛ تمامان كما في قصيدة ى جازٌيا ينحك منحعتبارا مكالتي تتضٌمف ا

 ، حيث يقكؿ:(رجاء)

 يرنك عروس البحرجزائرنػػػا 
 2ر كالٌربػػػػػػػػاف يدنكػػػػػػػػػػػػػإليؾ البح

                                                     

 .26، صمدار القكسيف ،ناصر لكحيشي. 1
 .19ص ،"أناشيد" لألطفاؿ قصائد رجاء،ناصر لكحيشي. 2
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عظيـ كسمك إلبراز داللة التٌ  عروس البحر"، عريؼ باإلضافة في "استخدـ الشاعر أسمكب التٌ      
المكانة، مع ما تحممو البنية المفظية ليذا التعريؼ مف داللة عاطفية تجاه المعرؼ، كتعظيـ الشاعر 

 لمكطف.

 ، يقكؿ الشاعر:(ندى األرز والزيتون)في قصيدة   

 دمـــــــوع الّندىفاحصدكا مف 
 دموع الّصغــــــــــار.مف 
 البػػػػػػػػاقيات قطوف الّروىفسراب 

 1ة أك محاؿقمٌ حصــــاد اليوى ك

الدموع في ىذه األبيات نجد تعريفا باإلضافة، مف حيث تتضٌمف اعتبارا مجازٌيا لطيفا؛ فأضاؼ     
المخاطبيف، كىي )أنتم( لى إ، محاؿ فيو الكالـ والقطوف لمّرؤى والحصاد لميوى لمّندى والّصغار

 بنية لفظية يرسـ فييا التعريؼ عالقة ما بيف الشاعر كبينيـ.

 ، حيث يقكؿ:(من يطوي تمك األبعاد؟)في قصيدة 

 غدا... الّسمارقػػػػػػػػػاـ 
 لكف غػػػػػابت أشكاقي

 2أحداقػػػػػػػػػي

فعل ، في مقابمة داللية بيف الّسّمار"يأتي المعرؼ كحيدان في بنية المقطع الشعرم السابؽ، "     
لى داللة إالذم يحيؿ (، فالمعرؼ كسيط عالئقي بيف الفعؿ كزمنو، ك القيام )قام( والزمن )غداً 

الشاعر جعؿ التنكير مالزمان لفعؿ الغياب  فٌ إمستقبمية مرتبطة بشكؿ كثيؽ بالمحظة الراىنة، ثـ 
 كاحد. ايقاعيا  ك  اصكتي انسق  تاف جاءتا لتشكالالمٌ  أشواقي/ أحداقي،لى لفظتي: إبالنسبة 

                                                     

 .22، صالمصدر السابؽ. 1
 .49، ص المصدر السابؽ. 2
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 ، حيث يقكؿ:(مرسالت الجنى)في قصيدة 

 أنتجت زفرات ــــاباتـــــــفالغيــــــــــ
ػػػ والّرؤى  ػػػراخػػػػػػػػػػػطمعة كفجر صي

.. 
 تشدك حنػػػينا ــور األصيلــــــــوطيــــ
 ػػػػر الٌصدل  غد كصباحػػػػػػػػػػػػػكعبيػػػػ

 ظٌؿ في الجٌب يشدك طائر الّصفو
 ػػػاىظ الٌشدك فاستبٌد لػػػػػػػكاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػػػ

.. 
 ػػا حنينيػػػػػػػػػػرؤيػػػػ تمكشعرم ك ذاك

 1ػامة،، ككشػػػػػػػػػاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػنسجتيا غمػػػ

استخدـ الشاعر أداة الٌتعريؼ )أؿ( في المقطع الشعرم السابؽ، في: الغيابات/ الرؤل/ طيكر     
 فاف باإلضافة،معرٌ في بنية لفظية كتركيبية مغايرة  ف جاءتاياألصيؿ/ طائر الصفك، لكف األخيرت

كاالستغراؽ كاضح في النمط األكؿ، أما النمط الثاني مف التعريؼ فجاء ضركرة لمحد مف الرتابة 
 كالممؿ.

 التنكير في شعر لوحيشي:ثانيا: 

اقترف استخداـ الشاعر لمتعريؼ في شعره باستخدامو لمتنكير، كربما كازف بينيما كثيران عمى     
مستكل القصيدة، كعمى مستكل المقطع كالبيت الشعرم، أك غمَّب أحدىما عمى اآلخر؛ ففي قصيدة 

 ، يقكؿ الشاعر:(جزائرنا ىذا الفضاء الجميل)

 ـيـــــعّز وعزم وروحــ
 ػؿك إلى المستحيػػػػػتيف

                                                     

 50، صمدار القكسيف ،ناصر لكحيشي. 1
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 اء وظّل ظميــلـــــــــمــــ
.. 

 ـاـلطفا وحفظا وأمنــ
 1ػػٌؿ آت كغػػػػػػادػػػػػػػػػػػلكػػػػ

غمب الشاعر في المقطع الشعرم السابؽ التنكير عمى التعريؼ، فما مف معرؼ فيو إال لفظ     
كالتنكير في سياقات مماثمة  عّز/ عزم/ روحي،، أما لتٌنكير فساد عمى بقية األلفاظ: "المستحيل"

لطفا/ حفظا/ أمنا/ غالبان ما يفيد التعظيـ كالتكقير مف الناحية الداللية، كىذا ما ينطبؽ عمى تنكير: 
لكنو يضفي خصائص تركيبية كصكتية تزيد مف جماليات البناء الشعرم، كتناغمو  آت/ غاد،

 ماء/ ظّل/ ظميل،ة التنكير في ألفاظ: كتكاممو الداللي؛ في حيف يككف لمسياؽ دكره في إبراز دالل
 فسياقيا يكحي بما يدؿ عمى اليدكء كاالطمئناف.

يعتمد الشاعر عمى التنكير الكثيؼ في مقطع شعرم كاحد إليصاؿ داللة معينة، كالتأكيد ك     
 كاإلثبات، كالمبالغة، كغيرىا مف الدالالت التي يستخدـ التنكير ألجميا، بحيث يصبح التنكير غالبان 

براءة )كحاضران بقكة في المقطع الشعرم، مف خالؿ تعدد األلفاظ المنكرة، ككثرتيا؛ ففي قصيدة 
 ، حيث يقكؿ:(ودعاء

 دكما طـــــاىركقمبي 
 حسداكال  مكرافػػػػػال 

.. 
 الػػػػػػػػػػػػآف مف أحكالنا رشدا يا رحيمفيٌيء 

 لنا أبدا أرضاكصف 
 2أمدا عينناسقتيا 

                                                     

 .17ص ،"أناشيد" لألطفاؿ قصائد رجاء ،ناصر لكحيشي. 1
 .10ص ،"أناشيد" لألطفاؿ قصائد رجاءناصر لكحيشي: . 2
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ىي الٌنفي كاالعتزاز بالٌنفس، إال أف تكالي النكرات  "مكر وحسد"داللة الٌتنكير في لفظتي      
يعطي مدلكالت أخرل عابرة لممقاطع الشعرية، التي تأتي ككأنيا كحدات شعرية مستقمة مف حيث 
المكضكع كالداللة؛ إذ تكثر الٌنكرات في ىذا المقطع، فمنيا ما يدؿ عمى التعظيـ كما في لفظة 

، التي جاءت في "أحوالنا"، كمنيا ما يفيد التكاضع في المناجاة كما في لفظة "رحيم/ أرضا/ عيننا
 محكر المقطع كقرينة سياقية تعطي الداللة الكاممة.

 ، حيث يقكؿ الشاعر:(زيتونتي)كذلؾ في قصيدة 

 المبػػػػػػػاركة ونتيــــــــــزيت
 غيث ومطراؾ ػػػػػػػػػػػػسقػػػػ

 قبؿ مػػاقد كيجدت مف 
 1مياه وشجرػػانت ػػػػػػػػػػػكػػػػ 

زيتونتي/ غيث/ تسكد الٌنكرات في ىذا المقطع:  "زيتونتي المباركة"في مقابؿ المعرؼ الكحيد      
، كالتي جاءت لمٌداللة عمى عظمة كقدسية شجرة الزيتكف، ككأف الشاعر مف ومطر، مياه وشجر

خالؿ تغميب أسمكب التنكير إنما يرـك تعزيز داللة بعينيا، كىي التعظيـ كالتكقير غالبان، كىك ما 
 ، حيث يقكؿ الشاعر:(وطني دمي)يتكرر في القصائد التي تشع بالركح الكطنية، كما في قصيدة 

 نجـ األكطاف كطنػػػػػػػي يا
 ػػػػافػػ،،الح لفٌنػػػػػػرسمايػػػػػػا 

 في عمرم تــــاج عنوانك
 عنوانكطنػػػػػػػي يػػػػػا أفضؿ 

 رٌددىاة شوق ــــــيـــــا نسم
 2بألحــــانيعصفػػػػػػكر الٌشرؽ 

                                                     

 .14ص ،المصدر نفسو. 1
 .58، 57ناصر لكحيشي: مدار القكسيف، ص. 2
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رسما/ عنوانك تاج/ عنوان/ تتكالي األلفاظ: "وطني يا نجم األوطان" ؼ الكحيد بعد المعرٌ     
 جميعيا نكرة، لتعظيـ قدر الكطف، كاثبات الكطنية في شعكر الشاعر. نسمة، شوق/ ألحان،

دالالت أخرل، يكشؼ عنيا  إلى التككيد كاإلثبات بالنسبةإلى نكير يمكف أف يفضي التٌ  بيد أفٌ     
 ، حيث يقكؿ الشاعر:(بابا والحموى)السياؽ الشعرم، كما في قصيدة 

 شيد عسلأبي  حمـــــواك
 1حمم أملاؾ غدم، ػيػػػػػرؤ 

 حموى/ شيد/ عسل/ حمم/ أملفضؿ الشاعر ىنا أف تأتي ألفاظ عديدة بصيغة التٌنكير:     
 كسياؽ األلفاظ ىذه يشي بداللة التنكير كىي إثبات كتككيد الشعكر بالحبكر كالٌرضا، كالرغبة

مثؿ ىذه تتصؿ بحالة األطفاؿ الصغار كمشاعرىـ إزاء مسائؿ  كالتطمع الدائـ، كبالنسبة لمعاف
نغمة )حياتية ميمة بالنسبة ليـ، كالحمكل مثالن، يمكف التماح نمكذج آخر مماثؿ في قصيدة 

 ، التي يقكؿ فييا الشاعر:(آسفة

 لـ أجدمدارك إٌنػػػػي مررت عمى 
 ىناؾ قوســــــي

 ؟نقطة أك نجمة فمتى أرانػػػػػػػي
 ؟مداكػى أرانػػػػػػػي في كمتػػػػػػ

... 
 لفظتينقمت: امنحيػػػػػػني 

 وموجتيــــــــن،،
 2حػػػػػٌرل ونغمة

                                                     

 .43، 42، صالمصدر نفسو. 1
 .98ص، السابؽالمصدر . 2
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؛ قوسي/ نجمة/ نقطة/ مداك/ لفظة/ موجة/ نغمةفي ىذا المقطع متكالية كثيفة مف النكرات:      
ككميا ألفاظ ال يستشؼ ليا معنى مف ككنيا جاءت نكرة إال مف خالؿ سياقيا، حيث تتكشؼ 

براءة الطفكلة، كما تجيشو في النفس تمؾ الذكريات العالقة  -داللتيا المعبرة عف الحنيف إلى البراءة
 لى غد أجمؿ.إطمع عف فترة الٌطفكلة، في مقابؿ التٌ 

لتككيد مشاعر مختمفة مف األلـ كالخكؼ  (لكحيشي )مف جانب آخر، جاء التنكير في شعر     
ا مف المشاعر كاألحاسيس المؤلمة، ليس بغرض تعظيميا بؿ كاليأس كاالستسالـ كالصراع، كغيرى

، حيث يقكؿ (رؤى)بغرض الكشؼ عف درجة الشعكر بيا كحجـ األلـ المقترف بيا، كىذا في قصيدة 
 الشاعر:

 تعٌفيني، ريحإلى  شوقبي 
 1 !شمعة، شمعولتطفئ عمرم المأسكر _ سٌرا_ 

جميعيا نكرة في متكالية لفظية تحمؿ دالالت  شوق/ ريح/ شمعة/ شمعةجاءت األلفاظ:      
لى االستسالـ كالحسرة كاألسى، كالرغبة في المكت؛ كمف ذلؾ أيضان ما إتكحي بانعداـ األمؿ كالميؿ 

 ، حيث يقكؿ الشاعر:(مرسالت الجنى)جاء في قصيدة 

 وجفـــــــــــاءيمٌفني  مديـــــحال 
 2كلمخفػػػػػػػاء بػػػػػراح شعريذاؾ 

كميا نكرة في سياؽ مفعـ بالحزف كاليأس  مديح/ جفاء/ وشعريلفاظ: األستخدـ الشاعر ا    
 ، حيث يقكؿ الشاعر:(مدينتي ونغمة منفرجة)كالقير، أما في قصيدة 

 ارس الجسكر كالقصكرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػا ح
 3دمــــي أوسمة وموعـــداأحمـ أف أرل 

                                                     

 .71ناصر لكحيشي: جٌدد خالياؾ، ص. 1
 .52، 51ناصر لكحيشي: مدار القكسيف، ص. 2
 .30، 29، صالمصدر نفسو. 3
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 ، نكرة لمٌداللة عمى الٌتمني.أوسمة/ موعدادمي/ فقد جاءت األلفاظ: 

عالكة عمى ذلؾ، فقد يككف لمتنكير داللة اإلثبات كالتأكيد لألشياء بحد ذاتيا، كما في قصيدة    
 ، حيث يقكؿ الشاعر:(العمم، خالد، باق)

 ػػزكؿػػػػػػػػػػػػػػػسيػػػ شيء كؿٌ 
 مـ يبقػػػػػػػىػػػػػػػػػػػػػغير أٌف الع
.. 

 عمماىؿ يساكم الجيؿ 
 كؿ الٌدىكرػػػػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػاقيا ط

 ػػػاؿػػػػػػػػػػػػال تكف عبدا لمػػػػػػ
 1ػػػدكرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكزمػػػػػػانا سيػػػػ

" ىنا يفيد التٌأكيد كاإلثبات عمى أٌنو ال شيء باؽ كنافع مف غير العمـ، أٌم شيءتنكير لفظة "    
أٌف العظمة ىنا لمعمـ ال شيء غيره، فالسياؽ ىنا ىك مف يعطي داللة التنكير، ال المفظ كحده، كمف 

، فالتعريؼ لمتحقير "عمما"، كتنكير لفظة "الجيل"لى تعريؼ لفظة إباب المقارنة، لجأ الشاعر 
ير لمتكقير، كىذا ما ال يتضح إال مف السياؽ، أم أف البناء المفظي لمتعريؼ كالتنكير متصؿ كالتنك

 دكمان مف الناحية الداللية بالسياقات التي ترد فييا األلفاظ.

سيأتي )كما قد يككف لمتنكير داللة كمية/ عددية تفيد اإلفراد أك الكمية، كما في قصيدة     
 لشاعر:، التي يقكؿ فييا ا(الّصباح

 د نبضؾ يجرمػػػػػػػػػػػػػلـ يع 
 ض مستبـــــاحـــــــنبذاؾ  

.. 
 صفواػػػػاء ػػػػػػػػػػػػػػػػػكيعيد الم

                                                     

 .9ص ،"أناشيد" لألطفاؿ قصائد رجاءناصر لكحيشي: . 1
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 1ػػػؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيرٌد المستحيػػػػػػػػ

المخاطب ىنا غير معرؼ، كحاضر فقط بضمير المخاطب "نبضؾ"، كليذا جاء الٌتنكير داالن     
عمى اإلفراد كما يدٌؿ عمى الكٌمية، فالٌنبض مفرد كما أٌنو يدٌؿ عمى أٌنو نبض كاحد ال غير؛ كما 

في سياؽ يتعالؽ فيو ذلؾ مع ما تحممو عبارة "كيرد المستحيؿ"  "صفوا"كنكر صفتو  "الماء"عرؼ 
 مف داللة االستثارة كاستنطاؽ مكامف القكة في ذات المخاطب.

مف خالؿ ما تقٌدـ نالحظ أٌف شاعرنا قد كٌظؼ الٌتعريؼ كالتنكير لمختمؼ األغراض كالٌدالالت     
ظيفو سمسا في غاية الٌدقة كالبالغة في ذلؾ، فكاف تك  ره، فقد نٌكع في تكظيفو كلـ يغاؿفي شع

كالكضكح، كىذا ما يعكس حٌسو األدبي كذكقو الٌرفيع، فيك يممؾ ممكة لغكٌية كفصاحة مٌكنتو مف 
الٌتعبير بطريقة منسجمة مٌتسقة دكف ارتياب كال خكؼ فمـ يكف متصٌنعا فمف خالؿ قراءتنا ألشعاره 

كس مف ذلؾ فالبالغة كالبساطة كاضحة في دكاكينو عمى العك  ،لـ نحٌس البٌتة باالنقطاع أك الٌتكمؼ
 الٌشعرية.

 أسموب الّتوكيد: -5

العربٌية لغة يشترؾ فييا عنصراف ميٌماف، فيي حمقة اٌتصاؿ تنتقؿ مف المتكٌمـ إلى المخاطب    
نتج لنا عٌدة أساليب لغكية، تباختالؼ الٌظركؼ المحيطة بيا، ف الٌمذيف تحيط بيما بيئة فتختمؼ

 .ككيد أحدىايعتبر التٌ 

ىذا المصطمح ىك األكثر  فٌ أ ككيد باب مف أبكاب التكابع كقد تعددت مصطمحاتو، إالٌ كالتٌ    
 شيكعان.

 وكيد لغة واصطالحًا:أواًل: تعريف التّ 

كىدى السٍِّرجى بمعنى شٌده" كىدى مف كى  .1التككيد "مصدر لفعؿ كى

                                                     

 .18ص ،المصدر السابؽ. 1
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الٌشؾ كفي األعداد إلحاطة األجزاء كمف : "الٌتككيد دخؿ في الكالـ إلخراج (لساف العرب)جاء في 
ذلؾ أف تقكؿ: كٌممني فيجكز أف يككف ىك أمر غالمو بأف يكٌممؾ، فإذا قمت كٌممني أخكؾ تكميما لـ 

 .2يجز أف يككف المكمـ لؾ إاٌل ىك"

؛ "كىك في الٌمغة  يعني اإلحكاـ 3: "أٌكد الٌشيء ككٌكده كالكاك أفصح"( مختار الٌصحاح)كفي    
مف  اكالتٌثبيت، كىك لفظ تابع لما قبمو يقٌكيو، كيزيؿ عنو ما قد يتكٌىمو المتمٌقي سامعا كاف أك قارئ

احتماالت أك ترٌدد أك تشكيؾ في قبكلو، فالكالـ يؤٌكد إلزالة الٌشؾ أك االحتماؿ، أك الٌتردد عف 
 .4"المتمٌقي

ٌكد في رفعو كنصبو كخفضو كتعريفو؛ تعريؼ التككيد عمى أنو تابع لممؤ  ل، فقد جر ا اصطالحاً أمّ    
؛ "فالكالـ يؤٌكد إلزالة الٌشؾ أك االحتماؿ أك الٌتردد عند 5كأنو "يدٌؿ عمى سعة المجاز في الٌمغة"

 المتمٌقي.

؛ 6بقكلو: "أف يككف الٌمفظ لتقرير المعنى الحاصؿ قبمو كتقكيتو" (كٌمياتو)في  (الكفكم)كعٌرفو    
و تأكيد لما بعده عند المتمٌقي بجعمو كتمكينو في ذىف السامع كقمبو؛ أم أنٌ فالتككيد يفيد تقكية المؤكد 

مستقٌرا متحٌققا لديو، فال يظٌف غيره، كذلؾ لتجٌنب الكقكع في أٌم لبس أك احتماؿ، كبالتالي، فإف 
 كس.الٌتككيد اٌلذم تعنى بو ىذه الٌدراسة، ىك كٌؿ ما يكسب المعنى قٌكة كيزيده ثباتا كتمٌكنا في الٌنف

ينقسـ التككيد الى نكعيف: لفظي، كمعنكم، يمكف بياف تعريؼ كؿ منيما مع استعراض نماذج 
 شعرية مف شعر ناصر لكحيشي استخدـ فييا التككيد كذلؾ عمى النحك اآلتي:

                                                     

 عالـ، ميدم تصدير: محمد، العربي النحك مصطمحات معجـ الخميؿ: ،تابرم جكرج كىاني المسيح عبد مترم . جكرج1
 164ص. 1990 بيركت،، مكتبة لبناف

 .366/)مادة ككد( 4لساف العرب، مرجع سابؽ،  ،بف منظكرا. 2
 .21ص ) مادة ككد(، مرجع سابؽ،محٌمد بف أبي بكر الرازم، مختار الصحاح. 3
 .2007األردف، -عمافدار المنياج لمٌنشر كالٌتكزيع، ، 1ط األساليب الٌنحكية عرض كتطبيؽ، ،محسف عمي عطية. 4

 .148ص
 .2/214 .2003لبناف، -بيركتدار الكتب العممٌية، ، 2طعبد الحميد ىنداكم،  -الخصائص، تح ،بف جني. عثماف 5
عدناف : حقيؽمعجـ المصطمحات كالفركؽ الٌمغكية، ت: : الكمياتالكفكم القريمي الحسيني مكسى بف أيكب البقاء . أبك6
 .267ص .1998 ،مؤٌسسة الٌرسالة، بيركتالطبعة الثانية، يش كمحمد المصرم، ك در 
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 أواًل: الّتوكيد الّمفظي:

 .1في تعريؼ التككيد المفظي، قاؿ ابف ىشاـ األنصارم: "ىك إعادة الٌمفظ األٌكؿ بعينو"

كفي تعريؼ آخر، ىك "تأكيد بمفظ مكٌرر يمحؽ األسماء كاألفعاؿ كالحركؼ، كالجمؿ، كغير     
كما ييعرؼ التككيد المفظي بأنو إعادة الكممة ذاتيا بمفظيا أك بمرادفيا سكاء كانت اسما أك  .2ذلؾ"

الٌذىف، كلمٌتمذذ فعال أك حرفا أك جممة كيأتي ليمفت االنتباه إلى الكممة بمفظيا حٌتى تثبت في 
 .بالمكٌرر كما يأتي لمٌتيديد

ككيد كظائفان كأغراضان متعددة تخدـ السياقات التي تكجد فييا؛ منيا رفع المبس م أسمكب التٌ يؤدٌ    
زالة االتساع، كتمكيف المعنى في النفس؛ كمف أغراضو أيضان تقكية المعاني كرعاية االنسجاـ بيف  كا 

يقـك بكظائؼ تخدـ النحك كالبالغة، فالنحاة ييتمكف بالتراكيب المكاقؼ المختمفة؛ كىك بذلؾ 
كاأللفاظ، كأىؿ البالغة يجعمكف جؿَّ اىتماميـ بالمعاني، كما ترمي إليو، كيعممكف استخداـ أسمكب 
مكاف أسمكب آخر مف أساليب التككيد، فكؿ تمؾ األساليب تقريبنا تقـك بغرض يعد مف أىـ أغراض 

 .3معنى كالصكرة في ذىف السامع أك القارئ بحيث ال يعتقد أمران آخر سكاهالتككيد، كىك تثبيت ال

فظي يككف بطرؽ عدة، منيا: الٌتككيد الٌمفظي بالفعؿ أك تككيد الفعؿ بفعمو، الٌتككيد ككيد المٌ كالتٌ    
الجممة باالسـ، الٌتككيد الٌمفظي بالحرؼ، الٌتككيد باسـ الفعؿ، الٌتككيد بالجممة الفعمٌية، الٌتككيد ب
 االسمٌية، الٌتككيد بالمصدر الٌنائب عف الفعؿ، الٌتككيد بالمرادؼ، كالٌتككيد بالٌضمير المنفصؿ.

 ثانيًا: الّتوكيد المعنوي:

                                                     

: محمد محي الديف عبد الحميد، دار الٌطالئع، القاىرة، قيؽشرح قطر الٌندل كبؿ الٌصدل: تح، ابف ىشاـ األنصارم. 1
 .298ص. 2009

دار ، 1ط: محمد خميؿ مراد الحربي، قيؽفي الٌنحك، تح شرح الٌممع ،أبك الحسف عمٌي ابف الحسيف، الباقكلي االصبياني. 2
  .253ـ، ص 2007، بيركتالكتب العممية، 

 .14مرجع سابؽ، ص القرآف، إعراب كتب في التككيد أسمكب: الميمكف مكسى أسماء. 3
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كىك مف خالؿ ذلؾ " يزيؿ عف متبكعو ما ال  1كيعرؼ بأنو "التٌابع اٌلذم يرفع احتماؿ غير الٌظاىر."
 .2و مباشرة، أك إفادتو العمـك كالٌشمكؿ المناسبيف لمدلكلو"ييراد مف احتماالت معنكٌية تٌتجو إلى ذات

كما عٌرفو الٌسامرائي عمى أٌنو : "التٌابع الٌرافع احتماؿ غير إرادة الٌظاىر ]...[ أك إرادة     
" ؛ أم أف التككيد المعنكم ىك التٌابع اٌلذم يرفع تكٌىـ عدـ إرادة 3الخصكص بما ظاىره العمـك

.  الٌشمكؿ كالعمـك

كالٌتككيد المعنكم ال يككف فيو المؤٌكد إاٌل اسما، كيككف بألفاظ عٌدة مضافة إلى الٌضمير     
المطابؽ لممؤٌكد، كىي: الٌتككيد بنفس كعيف، الٌتككيد بكال ككمتا، كالٌتككيد بػ )كٌؿ، كجميع، كعاٌمة، 

فقد تككف مبتدأ، أك كقاطبة، ككاٌفة( ؛ كىي تٌتخذ أشكاال إعرابٌية مختمفة حسب مكقعيا في الجممة 
 خبر، أك مفعكال بو، أك تككيدا.

يعتبر التككيد المفظي )بالجممة االسمية كالجممة الفعمية( مف أىـ التككيدات التي استخدميا    
 :(رجاء)الشاعر؛ إذ يقكؿ الشاعر لكحيشي في قصيدة 

 ىكاؤؾ كاف يشفيجزائرنـــا 
 4ػػػػابريناػػػػػػجراح المتعبيف العػػػ

عمى صفة الجماؿ الخاٌلب لطبيعة  "جزائرنا"يؤٌكد الٌشاعر في ىذه القصيدة بالجممة االسمية     
 ، يقكؿ: (سيأتي الصباح)كظنو الجزائر؛ كفي قصيدة 

 لكف ـال ذاك الّميلـــــــــطــــــ
 5احػػػػػػػػػػػػػػسيجػػػػػػػػي ذاؾ الٌصب

                                                     

 .1984ت، بيرك ، مكتبة لبناف، 2ط، كاألدب المغة في العربية المصطمحات معجـ ،كامؿ الميندسك  مجدم كىبة. 1
 .125ص
 .372. صد.س المعارؼ، مصر، ، دار3ط الكافي، الٌنحك: حسف . عباس2
 .115صمرجع سابؽ، صالح الٌسامرائي: معاني الٌنحك، فضؿ . 3
 .19ص ،"أناشيد" لألطفاؿ قصائد رجاءناصر لكحيشي: . 4
 .18صالمصدر نفسو، . 5
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، كىك تأكيد عمى طكؿ المعاناة "طال ذاك الّميل"كىنا استعمؿ أسمكب الٌتككيد بالجممة الفعمٌية     
 ، (مقالة الغروب)كاألسى كاأللـ، كتأكيد عمى تحميو باألمؿ كالتفاؤؿ بغد مشرؽ؛ أما في قصيدة 

 فيقكؿ الشاعر:

 اديتنيػػػػػػػػكأنت مػػػا ن أذن الغروب
 كي أستظٌؿ بدؼء قمبؾ يػػػػا أبي

.. 
 ػػػاب ينزؼ دمعةػػالب القفل قفل

 1ػػػػبػػػػغيبة في غٌيػػػػوالكّف كّفك 

، كفي البيت الثاني يستخدـ الشاعر "أذن الغروب"ؿ يرد التككيد بالجممة الفعمية في البيت األكٌ     
 البػػػاب". القفل قفل ، مف خالؿ تكرار الجممة االسمية "التوكيد الفظي )بالجممة االسمية(

عره باستخداـ األسماء أك المرادفات، كما في قصيدة لى تكظيؼ التككيد في شإكما لجأ الشاعر    
 ، يقكؿ الشاعر:(جّدي جّدي)

 ـّديــــــــّدي جــــــــــــجـــ  
 2ديــــــــــا عنــــخذ مـــــ  

البيت أف يؤٌكد ما بالٌنفس مف مشاعر  كمعاني الٌرفعة كعمٌك الٌشأف  كبياف  اأراد الٌشاعر في ىذ    
 ، حيث يقكؿ الشاعر:(زيتونتي)المكانة اٌلتي يحتٌميا جٌده في قمبو، أما في قصيدتو 

 ـــونتي المباركةـــزيتـــ                                      
 3سقــــــــاك غيث ومطر  

                                                     

 .34، 33صجٌدد خالياؾ،  ،ناصر لكحيشي. 1
 .13ص ،"أناشيد" لألطفاؿ قصائد رجاءناصر لكحيشي: . 2
 .14صالمصدر نفسو، . 3
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فظي )بالمرادؼ(، كعمد الٌشاعر إلى تكرارىا ليؤٌكد بأٌف شجرة ككيد المٌ اعر التٌ الشٌ فقد استخدـ     
 الٌزيتكف عتيدة ككجدت منذ األزؿ فالمطر كماء ىك مف سقاىا كالزاؿ يسقييا منذ القدـ.

التككيد المفظي باستخداـ الضمير المتصؿ، مف التككيدات المفظية التي استخدميا الشاعر  يعدٌ ك    
 :(مدينتي) ، كمف ذلؾ قكلو في قصيدةفي شعره

 أذكر يػػػػػا مكعدنا
 أذكر.. ىؿ تذكرنػػػػػػي؟

 أذكر كٌؿ عػػػػػػػيد
 1يػػػػا سٌيدم مسيد

الٌشاعر مف خالؿ ىذا الٌتكرار أف يؤٌكد عمى حسرتو كحزنو عمى ما حٌؿ بمدينتو، كيأمؿ رغب      
سابؽ عيدىا؛ لكنو كثيران ما استخدـ التككيد المفظي باستخداـ إلى أف تستعيد ذات يـك ركنقيا كتعكد 
 :(نشيد الوداع)الضمير المنفصؿ؛ كما في قصيدة 

 لست أنسى صيحبتي أنـــــــا
 2عكاػػػػػػػػػػػػػػكٌؿ المحػػػػػػػػػػاسف جمٌ 

إلى تعداد الفضائؿ  ، كاٌلذم كظيفتو تككيدٌية تيدؼ"أنا"اعر بضمير الفصؿ يؤٌكد الشٌ     
 ، حيث يقكؿ:(النور)كالمحاسف، بعد أف آف الكداع، ككذلؾ في قصيدتو 

 كالػػػػػػػػػػػػأحييت قمػػػػػػػػكبا كعق أنت
 3كزرعت الٌسر في تمؾ الٌسنيف

، لمتككيد عمى زكاؿ ىٌمو كانجالء الٌظممة "أنت"استخدـ الشاعر في ىذا البيت ضمير الفصؿ     
 اٌلتي خٌيمت عمى حياتو.

                                                     

 .25مدار القكسيف، ص ،ناصر لكحيشي. 1
 .20ص ،المصدر السابؽ. 2
 .15ص ،"أناشيد" لألطفاؿ قصائد رجاء ،ناصر لكحيشي. 3
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بالذكر، أف ىناؾ مف يسمي ىذا النكع مف الضمير )ضمير الفصؿ( عمادان ألنو يعتمد عميو الجدير 
 .1في الفائدة، كىناؾ مف يسميو دعامة ألنو يدعـ بو الكالـ كيؤكد، كالتأكيد مف فكائد مجيئو

 ، حيث(مدار القوسين)فظي باستخداـ الحركؼ، فمنا ما كظفو الشاعر في قصيدة ككيد المٌ ا التٌ أمٌ    
 يقكؿ:

 ك مف القكسيف منزلة؟ػػػػػػػأدنكيف ك
 2أيلقي إذا ما رمت تسديدا؟ كيفك                                

كىي ىنا لمتأكيد عمى الحيرة  "كيف"،لى تكرار أداة االستفياـ: إفي البيت السابؽ، عمد الشاعر     
كالشتات كعدـ كضكح الرؤية؛ كالحقيقة أٌف الٌتككيد الٌمفظي قد احتٌؿ مساحة كبيرة في أشعار الٌشاعر 

غياب الٌتككيد "بالمصدر الٌنائب عف الفعؿ، ككذلؾ باسـ الفعؿ"،  ناالحظأٌننا  اف متنٌكعا، إالٌ كقد ك
 تكظيفا لو كلك مٌرة كاحدة.كقد غاب الٌتككيد المعنكم كٌميا فمـ نجد 

لى إقد عمد  (ناصر لكحيشي)اعر الشٌ  أفٌ  ناا التككيد المفظي باستخداـ األدكات، فقد الحظأمٌ     
 استخداـ عدد منيا في شعره، كأىميا تتمثؿ بما يمي:

 كىي حرؼ مشٌبو بالفعؿ يفيد الٌتككيد.  التّأكيد بـ إّن وأّن: -

 .المرتبط بيا: تفيد تككيد الجزء الم االبتداء -

 .: حرؼ استفتاح كتنبيو يفيد الٌتككيدأال -

 .التوكيد بــ: قد+ الفعل الماضي -

كتختٌص ببناء ) يىٍفعىؿ( كبناء )ييٍفعىؿ(، فيصبح )سيىفعؿ( ك)سىييفعؿ( كىي في  التوكيد بـ الّسين: -
 .3الٌنظـ تدٌؿ عمى حدكث الحدث في المستقبؿ أٌما قربو أك بعده فيدٌؿ عميو الٌنظـ

                                                     

 .217، 216مرجع سابؽ، صنحك المغة العربية،  ،محٌمد أسعد النادرم. 1
 .47ص مدار القكسيف،، ناصر لكحيشي. 2
 .421-420صمرجع سابؽ، قكاعد الٌنحك العربي في ضكء نظرٌية الٌنظـ،  ، سناء حميد  البياتي. 3
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تمحقاف بالفعؿ لتككيده إحداىما مشٌددة مفتكحة، كتسٌمى نكف الٌتككيد الثٌقيمة،  ا الّتوكيد:نون -
 .1كاألخرل ساكنة كتسٌمى نكف الٌتككيد الخفيفة

، حيث (تمويحة وشاح)لى استخداـ أساليب التككيد باألدكات، كما في قصيدتو إعمد الشاعر     
 يقكؿ:

 ال يػػػػػا ثناءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاضرب ليـ مث
 لـ أىًقٍؿ ظيير ىػػػػػػذا الخميس إّنني

 دنػػػػػػػػػػػػا لـك ىذا المساء
 تدٌلى عمى لحظة شػػػػارده

 كاقؼإّننـــــــــي 
 2قرب حاٌفة فجػػػػػػػػػػرم

ما  مرتيف لمتككيد عمى إن+ الضمير المتصل"استخدـ الشاعر في المقطع الشعرم السابؽ "   
رىاؽ، بسبب اليمـك ككثرة الٌتساؤالت، مستعمال لفظ  التي تدٌؿ  "إنني"يعانيو الشاعر مف تعب كا 

 عمى الٌتككيد كاإلثبات، فبدكنيا كاف األسمكب الخبرم عادم.

 ىمّ )( كيكررىا في سياؽ شعرم كاحد، كما في قصيدتو ككيد بػ )إفٌ اعر التٌ كذلؾ يستخدـ الشٌ    
 اعر:، حيث يقكؿ الش(الحنين

 !! رٌبما كػػانت الٌشمس في زمني طالعو
 رٌبػػػػما..

 أحٌف إلى الٌظممػػػػػػػػات الٌثالث أّني غير
 -أٌماه –حنػػػػػػػػػػيني إلى البدء يشتدٌ 

 سئمت الٌنياية، إّنـــــــــي

                                                     

 .623صمرجع سابؽ، نحك المغة العربية،  ،محٌمد أسعد النادرم. 1
 .13جٌدد خالياؾ، ص ،ناصر لكحيشي. 2
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 1 !! كالٌظممة الٌرابػػػػػػػػػػعة

عكرية كالعاطفية التي عمى األمكر الشٌ ككيد ( لمتٌ اعر كثيران ما استخدـ )إفٌ الشٌ  كالمالحظ أفٌ     
 حيث يقكؿ: ،(أشواق وىمسات)تعتريو، كتخالج نفسو، عمى نحك ما جاء في قصيدتو 

 أنػػػػا ما اٌتخذت سكل كعكدؾ مرفأ
 ابتغيت خيكط سٌرؾ سٌمما إّنــــــــــي

 ى فٌيمتوػػػػػػػػػػػػػػػالٌسحػػػػػػػػػػػاب المرتج إنّ 
 2المستبيػػػػػػػػػػػػف المغنماكالكدؽ ظٌؿ 

 ، حيث يقكؿ:(بع ظمك)كأيضان، كما في قصيدتو 

 الٌسحب نػػػػػػػػازلةإّن 
ّن   الغيمة الٌسكداء نػػػػػػػػػػػػازحةوا 

 3فذم الٌسمػػػكات ال ركزا كال عمدا

ا يعانيو فقد عمد الٌشاعر في المقطع السابؽ إلى الٌتككيد باستعماؿ األداة )إٌف(، لمتأكيد عمى م    
رغـ طكؿ أمدىا إاٌل أٌف الغيـ كٌمما أتى يأتي بالمطر كالحاؿ ىذه اليمـك ستنتيي مف ىمـك كأسى 

 نفسو بالٌنسبة لميمـك فقد آف أكانيا بأف تنجمي كتختفي.

يالحظ في األمثمة السابقة، أف التككيد يقـك عمى تكرار المفظ أك المعنى، كبالرغـ مف أف ىذا     
الذم تسعى إليو العربية، إال أف فائدتو تكمف في دفع بعض ما قد يعمؽ بالمفظ  يخالؼ االقتصاد

ذا كاف التككيد  مف مجاز أك نسياف أك غيرىا مما يدكر في المقاـ الذم يرد فيو النص أك الجممة، كا 
 يقـك عمى تكرار المفظ أك المعنى مما قد يكحي بانتفاء الفائدة مف المفظ المكرر.

                                                     

 .45، ص المصدر نفسو.1
 .103، ص جٌدد خالياؾ ،ناصر لكحيشي. 2
 .185، صالمصدر نفسو.3
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، (مشارفة المستحيل)ككيد باستخداـ أداة التككيد "قد"، كما في قصيدتو لى التٌ إر كما لجأ الشاع   
 حيث يقكؿ:

 ي عمى ثقةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٌكف بحبر غدم يكم
 1حبرا عمى كرؽ قد مضىخٌؿ المضى 

 ، إذ يقكؿ:(الّصوت األخضر )كأيضان في قصيدتو 

 رػػػػػػػػػػػػػفالٌصكت األخض
 راؽػػقبؿ اإلي قد أورق

 2مف قبؿ طمكع األزماف

ىنا يؤٌكد الٌشاعر عمى حصكؿ األمر قبؿ أكانو فال يجب عمينا أف نخشى ألٌف كؿ ما قٌدر     
 حصكلو حاصؿ بال ريب.

المكوث )اعر بيف أداتي التككيد )إف، قد( في مقطع شعرم كاحد، كما في قصيدتو كما جمع الشٌ    
 كالتي يقكؿ فييا:، (بدائرة الحزن

 لٌظمػػػػػػػػػػػػػػػااإّن 
 قد نمـــــــــــا

 3عبر تمؾ الٌشػػػػػػػػػػػراييف

يثبت  )قد+ الفعل الماضي(ك )إّن(مف خالؿ ىذا الٌتككيد اٌلذم استعمؿ فيو الٌشاعر أداة الٌتككيد     
 حقيقة كاحدة، كىي سيطرة الحزف عمى حياتو كتكاصؿ نمٌكه ما يؤٌكد لنا استمرارٌيتو.

                                                     

 .32ص،  المصدر نفسو. 1
 .189ص، ناصر لكحيشي، جدد خالياؾ. 2
 .140، صالمصدر نفسو. 3
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كمف أدكات التككيد التي استخدميا الشاعر، السيف التي تسبؽ الفعؿ المضارع، كما في     
 ، إذ يقكؿ فييا:(العمم، خالد، باق)قصيدتو 

 1غير أٌف العمـ يبقػػػػػى     سيــــزول كٌؿ شيء 

الٌسيف+ الفعؿ المضارع ىنا كاقع عمى أىٌمية العمـ، كدكره في حياة األمـ كتطمعاتيا بككيد كالتٌ     
، التي يقكؿ (نشيد الوداع)المستقبمية، كاستمرارية نيكضيا كتقدميا، كمف ذلؾ أيضان في قصيدتو 

 فييا:

 
 2سيطمعصبرا فإٌف البدر مف    تمؾ العيكف 

 ر سيمٌس الغد فال داعي لمٌتعجؿ كالقمؽ.كيأتي التٌأكيد ىنا عمى أٌف الٌتطكر كالٌتغي

كذلؾ في قصيدتو  لكن والّسين+ الفعل المضارع،ككيد بمؤٌكديف ىما: لى التٌ إكما لجأ الٌشاعر    
 حيث يقكؿ فييا:، (المكوث بدائرة الحزن)

 يتنٌفسني ىذا اليكاء
 ولكنخكاء، 

 3الٌصباح المطير سيأتي

ككيد، استخدامو )ال الناىية( في مكاضع عديدة مف قصائده، كما في اعر لمتٌ ا لجأ إليو الشٌ كممٌ    
 ، التي يقكؿ فييا:(مقالة الغروب)قصيدتو 

 ىػػػػػػػػػػاطئ الكممات لطفا بالفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػا ش      
 1يػػػػػػػػتسكب ال...الػػػػا عيف ػػػػػػػػػػػػػػرٌدد معي يػػ      

                                                     

 .9ص ،"أناشيد" لألطفاؿ قصائد رجاءناصر لكحيشي: . 1
 .20ص ،المصدر السابؽ. 2
 .142ص، جدد خالياؾ :ناصر لكحيشي. 3
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 ، حيث يقكؿ:(الفجر مغتسل دموع)كأيضان في قصيدتو 

 كٌحدت حممػػػػػػػػػي، في الغدٌك كفي الٌركاح،     
 تقرؤكا كٌؼ الٌشتػػػػػػػػػػػػاء ال.. الكىمست..     

 2 تسألػػػػػػػػػػكا أحدا... ال

 :(نشيد الوداع )كما استخدـ )ال( الناىية لمتككيد في قصيدتو 

 3تفزعػػػكا الػػػكا ػػػػػػػػتحزن الكـ أنتـ معي     ػػػػػػػػػػػأنػػػا بين

 ، حيث يقكؿ:(أرعاك يا وطني)كذلؾ في قصيدة 

 4كاؿ تمنعنػػػػػيػػػػػػاألى الزاف تيبعدنػػػػي    كحػػػػػػػاأل فال

ال، فالٌشاعر يريد مف خالؿ  فيفي األبيات كالمقاطع الشعرية السابقة، يأتي التٌأكيد بحرؼ النٌ     
و مف البكاء الحزف كاأللـ اٌلتي ألٌمت بو جٌراء فقداف كالده كيحاكؿ أف يمنع نفسي أف يثبت حقيقة فالنٌ 

ي أيضان يريد الٌشاعر أف يثبت حقيقة عدـ القراءة لكٌؼ الٌشتاء كلعٌؿ المقصكد فعميو؛ كمف خالؿ النٌ 
الٌشاعر عمى ية( يؤٌكد فد المشرؽ؛ كبنفس األداة )ال الناأاٌل يبقى متمٌسكا باأللـ كالحزف، كيتطٌمع لمغ

ي فيك يؤٌكد بأٌنو مكجكد غير راحؿ كال غائب؛ فضالن عف فة عدـ الفزع كالخكؼ مف خالؿ النٌ حقيق
التأكيد بيا عمى المكانة اٌلتي يحتٌميا الكطف في قمبو فمف خالؿ الٌنيي يثبت حٌبو فال شيء يفٌرقو 

 عنو أك يبعده عنو.

كالتي تستخدـ إلثبات كتأكيد ما  )أال(األداة  كمف األدكات التي استخدميا الٌشاعر لمتككيد،   
 ، إذ يقكؿ الشاعر:(رؤى)بعدىا؛ كما في قصيدة 

 ظٌؿ الٌشمس راجفة فيحنك ظٌمي الباكي،
                                                     

 .34ص، المصدر نفسو. 1
 .43ص،  المصدر السابؽ. 2
 .20ص ،"أناشيد" لألطفاؿ قصائد رجاءناصر لكحيشي: . 3
 .16ص ،المصدر نفسو. 4
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 يسارييا...
 1 يا نجمة األبدٌم يا ربعو ! أال

استخدـ الشاعر نكف الٌتككيد الخفيفة داٌلة، عمى الٌتككيد التي تدخؿ عمى الفعؿ المضارع  اكم   
 ، التي يقكؿ فييا:(الّسحاب يحّث الُخطى)لمٌداللة عمى المستقبؿ، كما في قصيدتو 

 فيك في خمد الفجر ركح يخالج أمسي كيكمي
 ككٌؿ الٌثكاني اٌلتي نسجت مكعدم

 2فافيمن

كمف األدكات التي استخدميا الشاعر لمتككيد، الاٌلـ المفتكحة )الـ االبتداء( عمى الفعؿ لمداللة    
نغمة في )لى السيف التي تدخؿ عمى الفعؿ المضارع، كما في قصيدتو إعمى الٌتككيد، باإلضافة 

 ، حيث يقكؿ:(ورق

 باألٌياـ نقطعيا فرحــــــــــــــــــــــلنإٌنا 
 3سيجرحنيـ ككٌؿ يـك مضى سي

يمكف تككيد الشيء بإخراج أحد عناصر الجممة مف المكاف المخصص لو كتثبيتو في غير     
مكانو, في مف أراد أف يخص شيئان باىتماـ السامع أك القارئ, قدمو كفاجأ بو كليقع ذلؾ في نفس 

براز المعنى في سامعو أك قارئو مكقعان ثابتان, كيعد تقديـ أحد أركاف الجممة مف أىـ العناصر في إ
لى الٌتككيد بالٌتقديـ كالتٌأخير مف حيث أراد الٌتحديد إاعر ؛ كقد لجأ الشٌ 4جزءو مف أجزاء تمؾ الجممة
 ، كالتي يقكؿ فييا:(الفرح الّداني )كالقصر، كما في قصيدتو 

 فامتط اآلف يا سٌيد الٌشعر خيؿ الٌنيار،
                                                     

 .71ص، جدد خالياؾ :ناصر لكحيشي. 1
 .95ص، السابؽالمصدر . 2
 .105ص، المصدر نفسو. 3
 -ديالي مجمة لغكية، دراسة -ألدكنيس الكتاب ديكاف في التككيد أسمكب ،يعقكب ابراىيـ كاستبرؽ المجيد عبد غازم . غادة4

 .473ص. 480-470ص. 2016 ،(71) العدد العراؽ،
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 1من دمي أو فمي نغمةاقتطؼ 

أٌف ىذا الٌنكع مف الٌتككيد قد كرد بكثرة في شعر ناصر يتبٌيف لنا ذج السابقة، مف خالؿ ىذه الٌنما    
لكحيشي، خاٌصة األداة )إٌف(، كلعٌؿ الٌسبب في ذلؾ راجع إلى سيكلة إدراجيا كالٌتككيد بيا، أك ألٌنيا 

مٌر بيا سارية متداكلة عمى األلسنة شائع العمؿ بيا، كقد نرٌد األمر كذلؾ لمحالة الٌنفسية اٌلتي 
الشاعر خاٌصة الحزف اٌلذم خٌيـ كثيران عمى حياتو، نظرا لممتاعب اٌلتي مٌر بيا، كال يخفى كذلؾ أٌف 
ىذه الحركؼ كاألدكات تحمؿ دالالت متنٌكعة فإذا ما كٌظفيا في تراكيب تعطينا دالالت كمعاف 

 أخرل ما يكسب الٌمغة ثراء كجماال مٌما ىي عميو في األصؿ.

 ي تضفي عمى النص مزاياتفظي الٌ كسائؿ كآليات البناء المٌ  ـٌ مف أى التككيد يعدٌ  أفٌ كما يتبيف     
يصاؿكسمات صكتية كداللية متعددة، تسيـ في إجالء المعاني ك  الشاعر  ية، كأفٌ الرسالة األدب ا 

 نكيع في استخدـ البنيات المفظية التي تعتمد عمى التككيد المفظي بمختمؼالتٌ  إلىقد عمد  (لكحيشي)
 أدكاتو.

يرتبط مصطمح الضركرة الشعرية بالعديد مف الظكاىر المغكية المختمفة  الّضرورة الّشعرية: -6
التي ييعثر عمييا مبعثرة في أبكاب النحك كالصرؼ، كمكزعة في كتب النقد األدبي القديـ؛ فقد 

بدراستيا حظيت مسألة الضركرة الشعرية باىتماـ المغكييف كالنحكييف عمى كجو الخصكص، كعنكا 
عراء حينان، أكا الشٌ مف زاكية االستعماؿ المغكم كالخركج عميو، كالمباح أك كالمحظكر منو، فخطٌ 

ليـ األعذار حينان آخر، لكنيـ قالكا بخصكصية المغة الشعرية، كحؽ الشاعر في اختيار  أكجدكاك 
حداث التأثير في النفس كبمكغ الغاية ال  .2قصكللغتو التي تعبر عف مكقفو الشعكرم كا 

 أواًل: تعريف الضرورة الشعرية في المغة:

                                                     

 .125ص، جدد خالياؾ، ناصر لكحيشي. 1
 العمـك مجمة الجمالية، كالكظيفة المغكم الخطأ بيف الشعرية الضركرة ،الحسيف الرحمف عبد كنكاؿ رضكاف شعباف ليمى. 2

 ..417--275-278ص. 2019 ،(5) العدد العزيز، عبد بف سطاـ األمير جامعة العربية، كالمغة الشرعية



البالغية األنســــــــــــــــــــــــاق             :           الثاني الفصـــــــــــــــــل  
 

193 
 

ر(ترد الضركر      ، كتدكر معانييا حكؿ معنى كاحد ىك الحاجة؛ ة في معاجـ المغة في مادة )ضرى
فالضركرة مأخكذة مف االضطرار كىك الحاجة إلى الشيء، كرجؿ ذك ضركرة أم ذك حاجة، تقكؿ 

 .1الضرائر كالضركراتحممتني الضركرة عمى كذا ككذا، كتجمع عمى 

الضركرة مشتقة مف الضرر، كىي  الضركرة في كتاب التعريفات بقكلو: " (الجرجاني)كيذكر     
؛ كاالضطرار "حالة تبيح لممضطٌر أف يكقع في كالمو ما ال يباح لو في 2النازؿ مما ال مدفع لو"

لفظي الٌضركرة االضطرار غير اضطرار كمثؿ ىذه الحالة ال تككف إاٌل في الٌشعر؛.. كقد استعمؿ 
 .3في الٌتعبير عف األحكاؿ اٌلتي تمجئ الٌشاعر إلى ارتكاب ما يخالؼ القياس كيجانبو"

 ثانيًا: تعريف الضرورة الشعرية اصطالحًا:

، "ىي رخص أعطيت لمشعراء دكف الناثريف في مخالفة قكاعد في االصطالحالٌضركرة الٌشعرية    
بيدؼ استقامة الكزف كجماؿ الصكرة الشعرية؛ فقيكد الٌشعر عٌدة،  المغة كأصكليا المألكفة، كذلؾ

منيا الكزف، كالقافية، كاختيار األلفاظ ذات الٌرنيف المكسيقي كالجماؿ الفٌني، فيضطٌر الٌشاعر أحيانا 
 .4لممحافظة عمى ذلؾ إلى الخركج عمى قكاعد الٌمغة مف صرؼ كنحك

" اعمـ أٌف الٌشعر لٌما كاف كالما مكزكنا...استجيز فيو لتقكيـ كزنو مف زيادة  (السيرافي)كيقكؿ    
 .5كنقصاف كغير ذلؾ ما ال يستجاز في الكالـ مثمو"

ر عف الٌضركرة الٌشعرية في العصر الراىف بمصطمح جديد ىك )االنزياح(؛ إذ يرل "ككيف" يعبٌ    
 .1فة ىذه القكاعد، إٌنيا مجاكزة مٌطردة كمتعٌمدةأٌف الٌشعر ليس مكافقة قكاعد الٌتركيب بؿ ىك مخال

                                                     

 .4/483 )مادة ضرر( بف منظكر: لساف العرب، مرجع سابؽ،ا. 1
 .180صمرجع سابؽ، الٌتعريفات،  ،الجرجاني. 2
. 1985مؤسسة الرسالة، دار الفرقاف، ، 1، ط1ـ -معجـ المصطمحات النحكية كالصرفية، محمد سمير نجيب المبدم. 3

 .131ص
 لبناف، -بيركت العممية، الكتب دار ،1ط الشعر، كفنكف كالقافية العركض عمـك في المفصؿ المعجـ ،يعقكب بديع إميؿ. 4

 .304ص .1991
، 34ص. 1985دار الٌنيضة العربية، بيركت، ، 1طرمضاف عبد الٌتكاب،  -السيرافي: ضركرة الشعر، تح أبك سعيد. 5

 .17ص. د.س السيد إبراىيـ محمد، دار األندلس، بيركت، -تح ضرائر الٌشعر، ،االشبيمي كينظر، ابف عصفكر
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ا تقدـ، أٌف الضركرة الشعرية ىي تمؾ الحاجة لمٌتقيد بالكزف كالقافية ؛ كقد سٌميت يتبيف ممٌ    
بالٌضركرة الٌشعرية ألٌنيا تجعؿ الٌشاعر يرتكب في الٌشعر ما ال يرتكبو في الٌنثر، إذف فيي خركج 

 متـز الٌناثر.عف المألكؼ كالقاعدة اٌلتي ي

رصد عددان مف نأف  (ناصر لكحيشي)مف خالؿ قراءة األعماؿ الشعرية لمشاعر  ناكقد أمكن   
الخركج عف القكاعد المغكية، مستفيدان مف الضركرة الشعرية في إلى النماذج كالحاالت التي لجأ فييا 

 بناء تشكيالتو الٌشعرية، كالتي يمكف بيانيا عمى النحك اآلتي:

 ادة في القوافي لإلطالق:. الّزي1

مدار )، كقد استخدمو لكحيشي في قصيدتو 2أشار السيرافي الى ىذا النكع مف الضركرات الشعرية
 ، حيث يقكؿ:(القوسين

 مواعيــدا -سٌرا –ػي ػػػػػػػػػػكالٌسر يزرعنػػػػ    ي القصيدة أـ أبغيؾ تجديػػداػػػػأبغػػػػػػ
 ـداــتسييــ طيؼ مف المبتػػػػدا الكىميٌ     يػػػػػػفعٌطمنػػػػػي،، ػػػػرٌتبت أمتعة اآلتػػػػػ

 3أخاديدارم ػػػػػػػػػػكالٌشكؽ يسمؾ فػػػػػػي بح    ػنا مف األسفػػػػار منصبةػػػػلقد لقيػػػػػػػ

فالزيادة ىنا بحرؼ األلؼ لمقافية، ليحافظ عمى الغناء كالرتـ، كعمى اإليقاع المكسيقي لمقافية،    
 الشعراء عمى مثؿ ىذا.كقد جرت عادة 

 :(انبجاس الّروح)كيقكؿ في قصيدتو 

 الّداني ػي أف أعيد الكارؼػػػػػػػػػػػػػػػػلعٌمنػػػػػػػ    مٌرم عمى الٌشارع الخمفٌي لمح سنى
 4انيـمبإييستبدؿ الٌشؾ فػػػػػػي ىجرم     فالجدب يسرم عمى أعتػػػػػابو أسؼ

                                                     

 .1/96. 2000دار غريب، القاىرة، ، 4طأحمد دركيش،  -الٌنظرية الٌشعرية، تر ،جكف ككيف. 1
 .35ص مرجع سابؽ،ضركرة الشعر،  ،السيرافي أبك سعيد. 2
 .46-45مدار القكسيف، ص ،ناصر لكحيشي. 3
 .70، صالمصدر السابؽ. 4
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مكسيقى القافية أف يزيد الشاعر حرؼ )الياء( في لقد دعت الضركرة الشعرية لمحفاظ عمى    
 القافية مطمقان.

 . زيادة بعض حروف العطف:2

؛ كقد 1اختمؼ الٌنحاة بشأف "الكاك" العاطفة؛ فذىب الككفٌيكف إلى جكاز ذلؾ كمنعو البصرٌيكف   
 .2لى ىذه الضركرة ابف عصفكر االشبيمي في ضرائر الشعرإأشار 

 :(نشيد الوالدين)، قكلو في (لكحيشي)كمف أمثمة ىذه الضركرة الشعرية في شعر 

 يػػػػػيػػػػػا أنشكدة بفمق  ػػا أبتاػػػػػػػػا أٌماه، يػفيــــــ
 ي الظُّمـػػػنجمٌي فويـا  يا شمسي كيا قمرمو
ميـػػػػػػػػػػػػإش ويــــا ػػػػانقوػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػا أمال أعو  3راقة الحي

 . قصر الممدود:3

، كمنيا حيث يقكؿ الٌشاعر في 4كىي مف الضركرات التي ذكرتيا كتب كمصنفات الضرائر  
 :(نشيد الوداع)قصيدة 

 5ػػكؿ: أكٌدعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنػػػػػا لػػػػػػف أقػػػػػ الّمقاػف أقكؿ: إلى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنػػػا لػػػػ

كد ىنا جائز ألٌنو لـ يخٌؿ باستقامة الكزف كالعركض، كمثؿ ذلؾ حيث يقكؿ الشاعر في فقصر الممد
 :(نسيج القوسين)

                                                     

 -، المكتبة العصرية، صيداكالككفييف البصرييف النحكييف بيف الخالؼ مسائؿ في اإلنصاؼ ،بف األنبارمأبك البركات  .1
 .2/456 .1997بيركت، 

 .70صمرجع سابؽ، ضرائر الٌشعر،  ،االشبيمي ابف عصفكر. 2
 .11رجاء، ص، ناصر لكحيشي. 3
 مسائؿ في اإلنصاؼ،بف األنبارمأبك البركات  ،كأيضان ؛ 92صمرجع سابؽ، ضركرة الشعر،  ،السيرافي أبك سعيد. 4

 .2/745 مرجع سابؽ، ،كالككفييف البصرييف النحكييف بيف الخالؼ
  .20، صالمصدر السابؽ. 5



البالغية األنســــــــــــــــــــــــاق             :           الثاني الفصـــــــــــــــــل  
 

196 
 

 1دامت مغانيؾ يا نبع اليدل ألفا عجبا الّسناكالحاء جادت بمكفكر 

كلك أٌف الٌشاعر لـ يقصر الممدكد الختٌؿ الكزف فقصيدتو نيظمت عمى بحر البسيط، فمك لـ    
 استقامتو.ييقصر الخٌتمت 

 يقكؿ: (سقاك غيث الّترحم)كفي 

 2..لـ تطمع األربعايػػا ليت شمس  يػػػػػػا ليت يكمؾ نٌيفت لحظاتو

 كلك لـ يقصر الٌشاعر )األربعاء( الختٌؿ الكزف فقصيدتو نظمت عمى بحر الكامؿ.

ف دكر كانت تمؾ بعض مف الجكازات الٌشعرية الكاردة في شعر الٌشاعر، كبقدر ما كاف ليا م    
في استقامة الكزف الٌشعرم كالحفاظ عمى كحدة القصيدة، بالقدر نفسو الذم أثرت فيو الضركرة 
الشعرية عمى اختيارات الشاعر المفظية، ككذلؾ عمى البناء المفظي في شعره بشكؿ كاضح، السيما 

 في القكافي، نظران لما ليا مف أىمية كدكر مكسيقي كداللي في البناء الشعرم ككؿ.

 األلفاظ والمعاني: -7

غة أداة الشاعر في تشكيؿ بنائو كاف لأللفاظ المقاـ األكؿ في العممية اإلبداعية، مادامت المٌ     
الفني، كىي كسيمتو لنقؿ شعكره كتجربتو إلى اآلخريف، كىما ما يجب أف تصكرىما األلفاظ كطريقة 

قصيدة، بؿ لعميما يشكالف معان ؛ فالمفظ كالمعنى ركناف ميماف مف أركاف ال3تأليفيا أدؽ تصكير
المضمكف، كبالرغـ مف أف قضية األلفاظ كالمعاني كانت كمازالت بركنان كاحدا، نظران الرتباط الشكؿ 

مف أكثر القضايا حساسية كتعقيدان في النقد القديـ، خاصة فيما يتعمؽ بالشعر، إال إنيا عيدِّت مف 
ة المعنى كالمفظ تكضحو مقكلة الجاحظ: الكالـ فالمبدأ في عالق؛ منيج القصيدة، كطرائؽ نظميا

                                                     

 .92مدار القكسيف، ص ،ناصر لكحيشي. 1
 .89جٌدد خالياؾ، ص ،ناصر لكحيشي. 2
يحاءاتييا األلفاظ دقةي  ،الحطاب خضير اليادم عبد. 3 ا، فراؽ كافكر مدح في قصيدتيو المتنبي شعر في كا   مجمة أنمكذجن

 .465ص. 512-465ص. 2007 ،(3) الجزء ،(83) المجمد بدمشؽ، العربية المغة مجمع
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معنى لو كالجسد الذم ال ركح فيو، كالتي إف أبرزت أىمية المعنى كأكلكيتو فإنيا تقرر ال الذم 
 .1تكامؿ الطرفيف كجكديان إذ إف انعداـ الركح مف الجسد انعداـ لمحياة فيو

 أواًل: تعريف المفظ لغة واصطالحًا:

العربية عمى أف األلفاظ ترادؼ الكممات في االستعماؿ الشائع المألكؼ، إال  تكاد تجمع المعاجـ    
 إف النحاة يركف فرقان بيف المفظ كالكممة كالقكؿ، فالمفظ يتعمؽ بطريقة النطؽ، ككيفية صدكر
الصكت، كعند اكتماؿ ترابط األصكات المنطكؽ بيا تتككف الكممة، كمف مجمكع الكممات يككف 

 .2الكالـ، أك القكؿ

؛ كممة صحيحة، تدؿ عمى طرح الشيء، كغالب ذلؾ أف يككف مف الفـ، تقكؿ: لفظ المفظ لغة    
؛ كفي لساف العرب: 3بالكالـ يمفظي لفظنا، كلفظتي الشيء مف فمي...، كىك شيء ممفكظ كلفيظ"

جـ ؛ فالمعا4"لفظت الشيء مف فمي ألفظتو لفظا رميتو يقاؿ: أكمت الثمر كلفظت النكاة، أم رميتيا"
 العربية، تكاد تجمع عمى أف المفظ ىك كؿ ما يتمفظ بو اإلنساف مف الكالـ.

؛ فيك عبارة عف صكرة المعنى األكؿ داال عمى المعنى الثاني عمى ما صرح المفظ اصطالحاً ا أمٌ    
بو الشريؼ الجرجاني، حيث قاؿ: "إذا كضعكا المفظ بما يدؿ عمى تفخيمو لـ يريدكا المفظ المنطكؽ، 

؛  كفي تعريؼ آخر، المفظ، ىك: "الحامؿ 5معنى المفظ الذم دؿ بو عمى المعنى الثاني"كلكف 
لممعنى الذم ىك فكرة ذىنية مجردة، كأىـ ما يميزه أنو منطكؽ،  االمادم كالمقابؿ الحسي منطكق

                                                     

 العرب، الكتاب اتحاد منشكرات دراسة، -العرب عند كالبالغي النقدم التفكير في كالمعنى المفظ ،جمعي األخضر. 1
 كما بعدىا. 60ص. 2001 سكريا، -دمشؽ

 .38ص. 1976 القاىرة، المصرية، االنجمك مكتبة األلفاظ، داللة ،أنيس إبراىيـ. 2
 .5/259. 1979 بيركت،-دمشؽ الفكر، دار ىاركف، السالـ عبد -تح المغة، مقاييس معجـ ،فارس بف أحمد. 3
 .7/461لساف العرب، مرجع سابؽ،  ،بف منظكرا. 4
 -بيركت كالنشر، لمطباعة الرسالة مؤسسة، 2ط المصرم، كمكسى دركيش عدناف -تح الكميات، ،الكفكم البقاء أبك. 5

 .795ص. 1998 لبناف،
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كىذا ما أكد عميو أغمب النحاة في تعريفاتيـ، فسيبكيو يقصد بالمفظ العالمة اإلعرابية أك 
 .1"اإلعراب

 ثانيًا: تعريف المعنى لغة واصطالحًا:

تي"عنى" ك"عنك"، كىما يعنياف في االستعماؿ الشائع: "حبس شديد لى مادٌ إتشير المعاجـ العربية    
مع تضييؽ كاستمرار يترتب عميو ظيكر"؛ فيقاؿ: "عنا فييـ فالف أسيرا يعنك، كعني فييـ يعنىى" أقاـ 

الحبس في شدة كذؿ، عنا الرجؿ يعنك: إذا ذؿ لؾ كاستأسر فييـ عمى إساره كاحتبس؛ كالعناء: 
 .2كعنيتو تعنية إذا حبستو مضيقا عميو حبستو حبسا طكيال"

: "العيف كالنكف كالحرؼ المعتؿ أصكؿ ثالثة: األكؿ القصد لمشيء بانكماش فيو (ابف فارس)قاؿ   
، كالثالث ظيكر شيء كبر   .3كزه"كًحرص عميو، كالثاني داؿُّ عمى خضكع كذؿُّ

ثمة عالقة  فٌ أ المغكم كالمعنى االصطالحي، إالٌ  غـ مف عدـ كجكد عالقة بيف المعنىكبالرٌ    
 الحبس. إلىاإلطالؽ كالثاني يشير  إلىى المفظ كالمعنى، فاألكؿ يشير مجازية تتضح بيف معن

جة في : "المعاني القائمة في الصدكر الناس، المتصكرة في أذىانيـ، كالمتخمِّ (الجاحظ)قاؿ    
نفكسيـ، كالمتصمة بخكاطرىـ، كالحادثة عف فكرىـ ،مستكرة خفٌية، كبعيدة كحشية، كمحجكبة 

 .4مكنكنة، كمكجكدة في معنى معدكمة"

 .5عرؼ المعنى بأنو "ىك المفيـك مف ظاىر المفظ الذم نصؿ إليو بغير كاسطة"

                                                     

. 1999 المغرب، األكقاؼ، كزارة بمحبيب، رشيد -تح األكؿ، الجزء سيبكيو، كتاب تفسير في النكت ،الشنتمرم األعمـ. 1
 .200ص
, التربية لكمية العممية المجمة فييما، كالمحدثيف القدامى كآراء كالمعنى المفظ بيف العالقة ،العالي عبد أحمد الديف عز. 2

 .142ص. 156-138ص. 2016 ديسمبر(, 6) العدد ،(2) المجمد, ليبيا, مصراتة جامعة
 .4/146مرجع سابؽ،  ىاركف، السالـ عبد -تح المغة، مقاييس معجـ ، فارس بف أحمد. 3
 .1/75. 1998 القاىرة، الخانجي، مكتبة ىاركف، السالـ عبد محمد -تحقيؽ كالتبييف، البياف ، الجاحظ بحر بف عمرك. 4
 .842مرجع سابؽ، ص الكميات، ،الكفكم البقاء أبك. 5
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األلفاظ، مف حيث تقصد منو، المعاني، قيؿ: "ىي الصكر الذىنية إذ كقع بإزائيا كفي تعريؼ     
كالصكرة الحاصمة في العقؿ فمف العيب أنيا تقتصد بالمفظ، فقد سميت مفيكما كالمعنى ىك المفيـك 
الظاىر كالمفظ الذم نصؿ إليو بغير كاسطة، كالصكرة الذىنية التي أثارىا الكالـ في ذىف السامع، 

و كمتربعة في تجاربو الحسية كىك صكرة مككنة في ذىف السامع، كىك صكرة مككنة في ذىن
 .1كالمجرٌدة مف مجمكع األمثمة كالحقائؽ الخارجية التي صادفيا في حياتو"

ية المفظ كالمعنى في الشعر، فقاؿ: "المعاني مطركحة في الطريؽ يعرفيا أىمٌ  (الجاحظ)ف بيٌ    
نما الشأف في إقامة الكزف كتخير المفظ ك  سيكلة المخرج ككثرة العجمي كالعربي، كالبدكم كالقركم، كا 

نما الشعر صياغة كضرب مف التصكير" ابف طباطبا )؛ في حيف أكد 2الماء، كفي صحة السبؾ، كا 
بإلحاح شديد "عمى مراعاة التطابؽ بيف المعنى كالمفظ ككذلؾ الكزف كالقافية، يقكؿ محمالن بقية ( 

ف اتفقت لو قافية قد شغميا في معنى مف المعاني، كاتف ؽ لو معنى آخر مضاد فعؿ الصنعة "كا 
لممعنى األكؿ، ككانت تمؾ القافية أكقع في المعنى الثاني منيا في المعنى األكؿ، نقميا إلى المعنى 

 .3المختار الذم ىك أحسف، كأبطؿ ذلؾ البيت أك نقض بعضو، كطمب لمعناه قافية تشاكمو"

لشاعر في اختيار تظير عناية ا (لكحيشي)مف شعر  ىاناماذج التي سبؽ كعرضالنٌ  كلعؿٌ     
يصاؿ المعاني، كتككيف الصكر الذىنية التي أرادىا الشاعر في ذىف المتمقي؛ إألفاظو كقدرتيا عمى 

  :يقكؿ (مدينتي.. ونغمة منفرجة) في قصيدتوف

 أيقنت أٌف مشربي، كمشرب األطفاؿ
 الّظــــــالمْ سيدفف الجراح في أكدية 

 الظُّالَّمْ  كيكشؼ
 4عاميا كعاـٍ مدينتي تحمـ أف يجيء 

                                                     

 .166ص. 1981 لبناف، -بيركت الفكر، دار العربية، كخصائصيا المغة فقو ،مبارؾ محمد. 1
-3/131. 1965 القاىرة، الخانجي، ، مكتبة1ىاركف، ط السالـ عبد محمد -تح الحيكاف، ،الجاحظ بحر بف عمرك. 2

132. 
 .67دراسة، مرجع سابؽ، ص -العرب عند كالبالغي النقدم التفكير في كالمعنى المفظ ،جمعي األخضر. 3
 .27ناصر لكحيشي: مدار القكسيف، ص. 4
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ضح عناية الشاعر في تكظيؼ الفنكف البالغية معتمدان باألساس عمى في ىذا المقطع، تتٌ     
لى ذىف المتمقي، فالجناس بيف لفظتي إاختيار ألفاظو بدقة متناىية إليصاؿ صكرة ذىنية محددة 

ظيار المعنى المق  صكد.)الظَّالـ، كالظُّالـ( كاف لو دكر كبير في إبراز الٌداللة كا 

نما كما كشؼ الشٌ      اعر عف براعتو في اختيار األلفاظ ليس فقط إلجالء الصكر كالمعاني، كا 
 يقكؿ:( بابا والحموى)إلكساب القصيدة جرسان مكسيقيا تزيد مف قكة المعاني، كما في قصيدتو 

 "كجرت سبقت أختي سمكل
 الحموىتمؾ  سموىخطفت 

 مكعدنػػػػػػػػاي ػػػػػػػػػػػػػػػكالفجر اآلت
 1عمم وعمــــــل" حٌؽ،، خير،

اختيار األلفاظ )سمكل، الحمكل( )عمـ كعمؿ(، كتفريد األلفاظ باستخداـ الفكاصؿ )حؽ،  إفٌ     
خير(، متصمة في سياقيا الشعرم بالفجر كالمكعد الطفكلي في لقاء الكالد حيف يحضر الحمكل، 

 نحك يظير براعة الشاعر. كميا تعطي تكامالن بيف األلفاظ كالمعاني عمى

 ، يقكؿ الشاعر:(سامقات القوافي)كفي قصيدة 

 "مسكدة النص
 راجفةيا نشكة 

 يدم رسمت نقطة كسؤاالن 
 راعفةكفاصمة 

 مسكدة النص أخفيتيا
 !!!ُعجبرجعتني إلييا عالمات 

 كشطب كخطب..
 1"سالفةلى لحظة إكشكؽ 

                                                     

 .43، 42، صالمصدر نفسو. 1
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حسب، بؿ ك براعة اختيار األلفاظ كتككيف المعاني في ىذا النص ال تقتصر عمى األلفاظ  إفٌ     
لى اختيار الحركؼ كتغميب رنيف حركؼ كأصكات بعينيا عمى المقطع، كما في القافية إكتمتد 

)راجفة، راعفة، سالفة(، كفي اختياره أللفاظ )عجب، شطب، خطب(، مع طغياف صكتي السيف 
كسب مطمع القصيدة صدل دالليان كاسعان، يدفع القارئ لمتابعة القراءة الستكماؿ كالشيف، كؿ ىذا ا

 الصكرة النيائية كاستجالء المعاني الكمية ليا.

تتجانس منظكمة ألفاظ الشاعر في دكاكينو لتظير جانبان كبيران مف معجمو الشعرم، فعمى غرار ك    
 :(اختصر راحتي)ي قصيدتو األلفاظ كالمعاني في المقطع السابؽ، يقكؿ الشاعر ف

 "مف شميـ الرؤل الحالمو
 مف بياء )العماد( التي إرـه  بدؤىا

 مف ربيع الجسدٍ 
 دـ قد تسامى ىكلن 
 كالسنا قد سنى كابتعدٍ 

 لؾ الكتر المتجٌدد يا ساكنا في دمي
 فاختصر راحتي

 إنني صغت خاتمتي...
 مف حنيف البمد

 ذكريني بفاتحة البكح ...
 رقوأيتيا المحظة الفا

 يحاصرني المكج كالشاطئ الرطب
 كالسمكات التي رتبتيا

 يد راجفو
 ىي السبع ... ينساب شعرم

                                                     

 .5جٌدد خالياؾ، ص ،ناصر لكحيشي. 1



البالغية األنســــــــــــــــــــــــاق             :           الثاني الفصـــــــــــــــــل  
 

202 
 

 ليذكر في آخر الصيؼ
 1معزكفة الشؾ كالنظرة الحارقو"

 ، يقكؿ الشاعر:(دموع الفجر مغتسل)كفي قصيدتو 

 "خذ زىد ما يكفيؾ مف شكؽ كمف خفؽ الفؤاد
 كال تعقب

 كي ترل قبس األصيؿ
 يكفيؾ كاحمـ بالضياء يعيدنا، لمحا،خذ زىد ما 

 كأسئمة،
 رؤل بيضاء،
 كاسكب دمعتيف
 2الفجر لٌكف دربنا،"

عطاء صكر ذىنية زاخرة بالمعاني إتتناسؽ األلفاظ في ىذا المقطع مع بعضيا البعض في     
بقدر ما كالدالالت القريبة بفعؿ قكة األلفاظ نفسيا، كبفعؿ التراص الذم اختاره الشاعر ليا، فاأللفاظ 

ا يقاعاتو الدافئة كالنابضة، فإنيا  أكسبت النص صبغتو الشعرية كالغنائية، كأجراسو المكسيقية، ك 
متناغمة كمتجانسة مع األلفاظ، بحيث ال يمكف ظيكر ذلؾ األفؽ  أيضان تعطي أفقان دالليا لمعاف
 فيما لك استخدمت ألفاظان أخرل.

 فمثالن حيث يقكؿ:ف ىذا األثر في كثير مف قصائد الشاعر، يتبيٌ 

 غير أٌف البػػػػراءة تيتؼ؛ "تيٍربي السُّيا"
 ال...قمػػػػت: 

 3إٌف قمبػػػػػػػي قطاة

                                                     

 .122-121مدار القكسيف، ص ،ناصر لكحيشي. 1
 .37جٌدد خالياؾ، ص، ناصر لكحيشي. 2
 .26، صالمصدر نفسو. 3
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في ىذا المكضع، بدا كاضحان أسمكب الحذؼ الذم اتبعو الشاعر لمحد مف رغبتو في البكح، أك     
لى دالالت كمعاف إلكبح جماحيا، لكنو إليصاؿ المعاني بصكرة كاضحة استخدـ ألفاظان دقيقة ترمي 

متناغمة مع الجك المكسيقي كالمكضكعي لمنص، كىك ما يبرز مف تعاقب بركز صكتي الفاء 
كالقاؼ، كالعناية البالغة في اختيار لفظي )السيا، قطاة(، كىك اختيار كاف لو أثر كبير في بناء 

 كتككيف الصكر الدالة عمييا معاني األلفاظ.

 يقكؿ: ،(الحنين ىمّ )كفي قصيدتو 

 -أماه-لى البدء يشتدإ"حنيني 
 إني سئمت النياية،
 كالظممة الرابعة!!

 تعاليت يا نكر رد دمي،
 1ردني"

ى حسف اختيار األلفاظ في ىذا المقطع، في النداء بدكف استخداـ أداة، فالشاعر يخاطب يتجمٌ     
قكلو "كالظممة أمو، كبكضكح شديد يعبر عف سئمو مف النياية، ككمعنى داؿ كصارخ بالداللة يكحي 

 الرابعة" بأنو يريد كيأمؿ أف تككف لو كالدة أخرل..!!

صمة بمختمؼ فنكف البياف كالبديع كالمعاني، مف نماذج متٌ  ناهفي أف جميع ما عرض كال شؾٌ     
كغيرىا مف األساليب التي لجأ إلييا الشاعر، إنما تكشؼ عف دربة كخبرة كعبقرية لديو في اختيار 

لى القارئ، إة النص، لتصؿ المعاني دفاقة كسمسة المعاني عف طريقيا في بنياأللفاظ كتركيب 
 أبعادىا كأركانيا الفنية. القصيدة مكتممة بكؿٌ ك 

 

 

                                                     

 .45، صالمصدر السابؽ. 1
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ّتنبٌّ      ّإالعربّالقدامىّو ّلمشٌّلى ّاإليقاعي ّالبناء ّأمّأفّعمىّأىمية ّالصنعة، ّبجكدة ّفقالكا عر،
أفّيتقفّصنعتوّالشعريةّلفظانّكيبدعياّمعنى،ّكأفّيسكمّأعضاءّشعرهّكزنان،ّكيعدؿّأجزاءهّالشاعرّ

ّأنو ّكيعمـ ّصدقان، ّعنصره ّكيكـر ّاختصاران ّركنقو ّكيكثر ّإصابة، ّكيحسفّصكرتو ّلٌبوّّتأليفان، ثمرة
ّلو ّأك ّعميو ّكالحاكـ ّعممو 1ّكصكرة ّفيينظر ّالراىف، ّالعصر ّفي ّأما ّبعضّإ؛ ّقبؿ ّمف ّالشعر لى

ّ ّالمغة ّتعيد ّالتي ّالعممية ّتمؾ ّبأنو ّباألساسّمفّإالباحثيف ّتنبع ّفالشعرية ّاإليقاعية؛ ّطبيعتيا لى
مؾّالتيّتميؿّجالءّغكامضّالمعنىّفيّطبقاتوّالعميقة،ّتإاكتسابّالمغةّإيقاعانّخاصانّيسيـّفيّ

ّإ ّفقد ّثـ ّكمف ّشعريان، ّتفسيران ّاألمكر ّتفسير ّكالقكاعدّسألى ّاألسس ّكفؽ ّالشعر ّمكسيقى يمت
ّ.2تستندّفيّتعزيزّانتظاـّفعاليةّالبنيةّاإليقاعيةّفيّالنصّالشعرمّالمنطقيةّكالرياضيةّالتي

ّّكّّّ ّالمغكية ّالعناصر ّمف ّمجمكعة ّمف ّيتألؼ ّالنصّالشعرم ّأف ّالشأف، ّىذا ّفي التيّاألصؿ
ّتدفعّ ّالتي ّالعناصر ّكىي ّكشعكره، ّالمتمقي ّذىف ّإلى ّالشعرية ّتجربتو ّإليصاؿ ّالشاعر يختارىا

ّ ّبالنسبة ّتمؾّالعناصر ّلمكقع ّتصكراتّخاصة ّبناء ّالسيماّإباتجاه لىّاإليقاعّالكجدانيّلمشاعر،
ّالن ّعف ّتنتج ّالتي ّالتأثير ّفعممية ّالقصيدة(؛ ّ)شكؿ ّكبنيتيا ّعمىّجرسّاأللفاظ ّتحتكم صّكأنيا

ّبوّاأللفاظّ الشعرمّتنتجّعفّتكامؿّشكؿّالقصيدةّكمضمكنيا،ّمفّخالؿّالدكرّالجكىرمّالذمّتقـك
ّباإلحساس،ّ ّتككفّمفعمة ّما ّاأللفاظّالشعريةّغالبان ّفالدالالتّالتيّتحمميا ّالشاعر، التيّاختارىا

ّاالتجاهّمعّبقيةّالعناصرّفيّ ّالمغكيةّيصاؿّالرسالةّالشعريةّبكؿّأبعادإكالذمّيتكازلّفيّىذا ىا
ّ.3لىّالمتمقيإكالكجدانيةّ

كماّكافّسائدانّفيّالنقدّّ-األكزافّكالقكافيّ-اإليقاعّلـّتعدّقاصرةّعمىّالعركضدراسةّّبيدّأفٌّّّّ
بماّفيياّالحركاتّكالصكامتّالقديـ،ّبؿّأصبحّيشمؿّكافةّعكامؿّالحركةّالداخميةّلمنصّالشعرٌم،ّ

                                                           

ّالعمكمّطباطباّابفّ.1 .1956ّّمصر،ّ-القاىرةّلمنشر،ّالتجاريةّسالـ،ّكزغمكؿّالحاجرمّطوّ-تحّعر،الشّعيار،
ّ.121-112ص
ّجيؿ:ّاألكلىّالشعريةّاالنبثاقةّحساسيةّ-اإليقاعيةّكالبنيةّالدالليةّالبنيةّالحديثةّبيفّالعربيةّالقصيدةّ،عبيدّصابرّمحمد.2ّ

ّ.8ص.2001ّّسكريا،ّ-دمشؽّالعرب،ّالكتابّاتحادّمنشكراتّكالستينات،ّالركاد
ّمصر،ّ-القاىرةّالمصرية،ّاألنجمكّمكتبةّالقمماكم،ّسييرّ،مراجعةّبدكم،ّمصطفىّ-ترّكالشعر،ّالعمـ،ّرتشاردز.ّأ.ّأ.3ّ
ّ.29ص.ّس.ّد
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برّأكّماّىكّكامفّلىّالنٌّإكالكزفّالشعرم،ّباإلضافةّكالمقاطعّكاألكزافّكالقكافيّكحركؼّالركم،ّ
غكية،ّكتحددّمكاضعوّفيّمقاطعّمعينةّمفّالصيغةّالصرفية؛ّفضالنّعفّالحركاتّفيّالكحدةّالمٌّ
ّالىّالناشئةّعفّ ّتمتد ّكما ّلألصكات، ّكاألجراسّالمكسيقية ّكالتصريعّكالتدكير، الزحافاتّكالعمؿ،

ّ.1ضادّكالمقابمةلتٌّا،ّالسجع،ّالتكرار،ّكأيضانّدراسةّبعضّالظكاىرّالبالغٌيةّكالجناس

ّاألساس،ّفإفٌّّّّّ ّأكالنّّعمىّىذا ّاإليقاعية،ّيستمـز البحثّفيّبنيةّاأللفاظّالشعريةّفيّتمظيراتيا
األخذّباالعتبارّأحكاؿّتمؾّاأللفاظّفيّالمستكياتّالمغكيةّاألساسيةّ)الصكتية،ّالصرفية،ّالنحكيةّ

ؿّصٌّءةّاإليقاعٌيةّلمقصيدة،ّبؿّكيتّكيجّلغكمّالّيكتفيّبمجٌردّالقراكالداللية(،ّمفّخالؿّتطبيؽّمن
ّعمىّرؤيةّأشمؿّفيّدراسةّالعناصرّاإليقاعيةّدراسةّكميةّعمىّمستكلّ ّأدٌؽّكيقـك لتحقيؽّغايةو
حزمةّمفّالنصكصّالشعرية،ّتكشؼّعفّخصكصيةّالتجربةّالمدركسةّبتكسعّكعمؽ،ّمفّحيثّ

ّاإليقاعٌيّ الي،ّإبرازّماّلكؿّمنيماّمفّلدلّالٌشاعر،ّأكّعفّثىباتو،ّكبالتٌّيكشؼّعفّتطٌكرّالًحسّْ
ّداللةّخاٌصة.

ّالفصؿّالّاألطركحةّّمفادّذلؾ،ّأفٌّّّّ ّفيّتفيّىذا ستيدؼّدراسةّالعناصرّاإليقاعيةّبحدّذاتيا
ّتيدؼّ(ناصرّلكحيشي)شعرّ ّالبناءّالمفظيّلمعناصرّاإليقاعيةّدراسةّلغكيةّتحميمية، ّبؿّدراسة ،

ّّكّفعّلىّالكشؼإ ّالشاعر، ّفيّتمييزّتجربة ّخصكصيتياّاّ دكرّكأثرّتمؾّالبنياتّالمفظية كسابيا
ّكأفٌّ ّالسيما ّالشٌّّ(لكحيشيّ)ّكتفردىا، ّأعمالو ّفي ّزاكج ّالشٌّقد ّبيف ّ)القصيدةّعرية ّالعمكدم كؿ

ّالعمكدية(،ّكقصيدةّالتفعيمةّأكّالقصيدةّالحرة.

 

 

                                                           

ّحياة:ّياسيفّأحمدّالشييدّـاإلماّمؤتمرّأعماؿّالياسيف،ّرثاءّفيّالدالليةّكأبعادىاّالصكتيةّالنسجّ،البعّرمضافّمحمد.1ّ
ّغزة،ّ-اإلسالميةّالجامعةّ،"منوّكاالستفادةّإرثوّعمىّلمحفاظّكدعكاتّكالنضاؿّالثباتّفيّنمكذجاّنّمٌثمتّياسيفّالشيخ
2007ّ ّكأيضاّنّ؛4-3ص. ّرسالةّتحميمية،ّكصفيةّدراسةّ-مطرافّخميؿّشعرّفيّاإليقاعيةّالبنيةّ،جابرّيكنسّسناء،

ّ.5ص.2017ّّفمسطيف،ّبيرزيت،ّجامعةّماجستير،
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 :والّروي ةــــــالقافي -1

القافيةّقبؿّالعركضّكاىتٌمكاّبياّمنذّبداياتّظيكرّالٌشعر،ّلكٌفّالمعركؼّأٌفّالعربّعرفتّّّّّّ
عمـّكاضعوّاإلماـّالخميؿّبفّأحمدّالفراىيدم،ّكىكّعمـّمتعٌمؽّبدراسةّاألرجحّأٌفّقكاعدّالقافيةّك

ّالشٌّ ّصحيحّكزف ّيعرؼّمفّخاللو ّالعركضّعمـ ّكافّعمـ ّفإذا ّاألبياتّالٌشعرية؛ ّمفّأكاخر عر
ّف ّانكساره؛ ّ"يعرؼّىّالقافيةعمـ ّالذم ّالعمـ ّك ّكلزـك ّكسككف ّحركة ّمف ّالٌشعر ّتييئات ّأحكاؿ بو

ّ.1كجكاز"

 تعريف القافية لغة واصطالحًا: - أ

ّاالسـ،ّّمفّقفاهّكاقتفاه،ّكتقفاه:ّتبعوّكاقتفىّأثره؛ّالقافية في المغة،    كسميتّقافيةّالشعرّبيذا
اّ"عيشةّراضية"ّبمعنىّمرضية،ّ"ألفّالشاعرّيقفكىاّأمّيتبعياّفتككفّقافيةّبمعنىّمقفكة،ّكماّقالّك

ّ.2أكّتككفّعمىّبابياّكأنياّتقفكّماّقبميا"

"آخرّساكنيفّفيّالبيتّكماّّ(الخميؿّبفّأحمد)فالقافيةّفيّقكؿّّا من الناحية االصطالحية،أمّ    
ّ.3آخرّكممةّفيّالبيت"ّ(األخفش)بينيماّكالمتحرؾّقبؿّأكليما،ّكىيّعندّ

ّىيّّّّ ّفيّتعريؼّاألخفش؛ ّتقفكّكالقافية ّألنيا ّسٌميتّقافية نما ّكا  ّفيّالبيتّأجمع، ّكممةو "آخر
ّ.4الكالـ،ّأمّتجئّفيّآخره.ّكمنيـّمفّيسميّالبيتّقافية،ّكمنيـّمفّيجعؿّحرؼّالركٌمّقافية"

ّالقافيةّىيّ ّيختمؼّفيوّكفيّمعجـّمصطمحاتّالعركضّكالقكافي، "مصطمحّيتعمؽّبآخرّالبيت،
بنيةّالقافيةّتتشكؿّباألساسّمفّ"عدةّأصكاتّ؛ّف1كحركاتيا"العمماءّاختالفانّيدخؿّفيّعددّأحرفياّ

                                                           

ّمكتبةّ،2طّكالقكافي،ّالعركضّفيّالكافيّمتفّعمىّالشافيّاإلرشادّ،الدمنيكرمّالقنائىّشعيبّبفّاحمدّالعباسّأبك.1ّ
ّ.128ص.1957ّّمصر،ّ-القاىرةّالبام،ّمصطفى

ّ.170.ّص1989ّالعراؽ،ّ-بغدادّالعامة،ّالثقافيةّالشؤكفّدارّ،1طّ،2جّ-القديـّالعربيّالنقدّمعجـّ،مطمكبّأحمد.2ّ
ّ.282ّص.1984ّّلبناف،ّ-بيركتّلبناف،ّمكتبةّ،2طّكاآلداب،ّالمغةّفيّالعربيةّالمصطمحاتّمعجـّ،كىبةّمجدم.3ّ
4ّ ّمصر،ّ-القاىرةّالعربية،ّاآلفاؽّدارّ،1طّكالقكافي،ّالعركضّفيّالتبريزمّكافيّتيسيرّ،يكسؼّعبدالجميؿّحسني.

ّ.8ص.1998ّ
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ّ ّيككفّجزءان ّىذا ّمفّالمكسيقىّيٌّمتتكررّفيّأكاخرّاألشطرّأكّاألبياتّمفّالقصيدة،ّكتكررىا مان
ّالذمّ ّالتردد ّىذا ّبمثؿ ّكيستمتع ّترددىا، ّالسامع ّيتكقع ّالمكسيقية ّالفكاصؿ ّبمثابة ّفيي الشعرية،

ّ ّزمنية ّفترات ّفي ّاآلذاف ّخاصّيسمٌّيطرؽ ّنظاـ ّذات ّمقاطع ّمف ّمعيف ّعدد ّكبعد ىّمنتظمة،
ّ.2ّالكزف"

القافيةّأحدّأىـّأركافّالشعرّالعربيّالقديـ،ّعممانّبأفّالعربّالقدماءّلـّيككنكاّيعدكاّكؿّّتعدٌّّّّّ
كالـّمقفىّشعران،ّعمىّنحكّماّقالوّابفّسالـّفيّحديثوّعفّمحمدّبفّإسحاؽ:ّ"ثـّجاكزّذلؾّإلىّ

نماّىكّكالـّمؤلؼّمعقكدّبقكاؼ"عادّكثمكدّفكتبّ كمعّذلؾ،ّ؛3ّليـّأشعارانّكثيرة،ّكليسّبشعر،ّكا 
ّ ّبيفّالشعرّكالنثرّ" ّفاصالن ّالقافيةّحدان ّفيّالكالـّكالّيسمىّفتعد قدّيقعّالكزفّالذمّيككفّشعران

ّ ّعمىّإيضاحّالقافيةّكألزمكىا؛ّكيرلّابفّخمدكفّأٌف ّفمذلؾّحرصكا ّحتىّيقفى، كالـّّالشعرشعران
ّ.عمىّاالستعارةّكاألكصاؼّالمفصؿّبأجزاءّمتفقةّفيّالكزفّكالٌركممبنيّ

ّالقافية)يكّفّالروّي،ا أمّ  -ّب الحرؼّالذمّتبنىّعميوّالقصيدةّكتنسبّإليو،ّكيعرؼّبأنوّ"؛ّ(حرؼي
فيقاؿّمثالنّسينيةّالبحترم،ّكالميةّالشنفرلّإذاّكافّالحرؼّاألخيرّسينانّفيّالقصيدةّاألكلىّكالمانّ

ّ.4فيّالثانية

ّاق ّ(األخفش)ؿ ّمكضعو ّفي ّمنيا ّبيتو ّكؿ ّفي ّكيىمـز ّالقصيدة، ّعميو ّتيبنى ّالذم ّالحرؼي ّ"الركٌم :
ّ.5كاحد"

بٌدّأفّيشترؾّفيّكٌؿّقكافيّالقصيدةّ"فالّيككفّذمّالذلؾّالصكتّالكمّأيضانّبأنوّ"يعرؼّالرٌّّكّّّ
ّتكررّ ذا ّكا  ّكلـّالشعرّمقٌفىّإالّبأفّيشتمؿّعمىّذلؾّالصكتّالمكررّفيّأكاخرّاألبيات، كحده

                                                                                                                                                                                     

1ّ ّالعراؽ،ّ-بغدادّبغداد،ّجامعةّمطبكعاتّ،1طّكالقكافي،ّالعركضّصطمحاتمّمعجـّ،العبيدمّالرحمفّعبدّرشيد.
ّ.207ّص.1986ّ

ّ.246ص.1981ّمصر،ّّ-القاىرةّالمصرية،ّاالنجمكّمكتبةّ،5طّالشعر،ّمكسيقىّ،أنيسّإبراىيـ.2ّ
ّ.170مرجعّسابؽ،ّصّ،2جّ-القديـّالعربيّالنقدّمعجـّ،مطمكبّأحمد.3ّ
ّ.114ص.1973ّّلبنمف،ّ-بيركتّالعممية،ّالكتبّدارّالعرب،ّشعرّناعةصّفيّالذىبّميزافّ،الياشميّأحمد.4ّ
ّ.19/76لسافّالعرب،ّمرجعّسابؽ،ّّ،بفّمنظكرا.5ّ
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ّأصغرّصكرةّممكنةّلمقافيةّالشعرية" فالبدّ؛1ّيشترؾّمعوّغيرهّمفّاألصكات،ّعيٌدتّالقافيةّحينئذو
أفّيككفّالركمّحرفانّمفّحركؼّاليجاءّالّيدخؿّاإلطارّالمكسيقيّإالّمفّحيثّصفاتوّالصكتيةّ

ّلوّمفّجرس ّفّ؛كما تكرارهّّالؿاإليقاعيةّمفّخّىكّالعنصرّالذمّيعمؿّعمىّإبرازّالنغمةالركٌم
عمىّمسافاتّثابتة،ّبحيثّيتكقعّالمتمقيّدائمانّتكرارّنفسّالحركةّاإليقاعيةّبعدّمسافةّمحددةّمفّ

ّكؿّبيت.

شريكتوّفيّاالختصاصّفيّّتعدٌّّالقافيةّالكزفّبعالقةّأساسية،ّمفّحيثّأفٌّيرتبطّالركمّمعّّكّّّ
ّفالشعر عالقةّىيّالكزفّالٌشعرمّّكّكىكّالحرؼّالمركزمّمفّحركؼّالقافية،ّالٌركمالعالقةّبيفّ؛
ّلمٌركمّمفّأثرّبالغّفيّترقيؽّالكزفّلمغايةّبحيثّكطيدةّ ّلما الّيمكفّالفصؿّبينيما،ّكذلؾّنظران

كطاقاتّالّيمكفّإغفاليا،ّكجماؿّالحرؼّكأثرهّّاكصالبتو،ّذلؾّأفّلمحركؼّإيحاءاتّخاٌصةّكآثاّر
الكممةّالكاحدة؛ّكبالتالي،ّفإفّلحرؼّّمٌتصؿّبمكقعوّكتجانسوّأكّتنافرهّكبقٌيةّالحركؼّالمجتمعةّفي

الٌركمّطاقتوّالفاعمةّفيّاىتزازّالبيتّالٌشعرمّكارتجاجو،ّأكّىدكئوّكاستقراره،ّكماّأفّلٌمركٌمّمكقعوّ
كأثرهّفيّتأكيدّالمعانيّالمرادّاإلفصاحّعنياّمفّقبؿّالٌشاعر،ّكىذاّراجعّإلىّحدسوّكعبقريتو،ّمٌماّ

معّبحكرهّكمعانيوّكأغراضو،ّألٌفّىناؾّصمةّترابطّكثيقةّبيفّّيجعموّيختارّأكثرّالحركؼّانسجاما
ّ.2الٌركمّكالكزفّكأثرانّفيّطراكةّالبحرّالشعرمّكصالبتو،ّفالّيجكزّتجاكزىما

ّسيمةّّفيّأفٌّّكالّشؾٌّّّّ ّالٌنغـ، ّالجرسّلذيذة ّلمٌركمّمفّحيثّتككفّجممة ّ"تصمح ىناؾّحركفا
ّكمف ّمطمقة ّالقافية ّكانت ّإذا ّكبخاصة ّكالاٌلـّّالمتناكؿ، ّكالعيف ّكالكاك ّكالٌداؿ ّكالباء ّاليمزة ذلؾ

ّ.3بخالؼّالتٌاءّكالٌذاؿّكالٌشيفّكالٌضادّكالغيفّفإٌنياّثقيمةّغريبةّالكممات"

ّ(ناصرّلكحيشي)ظرّإلىّقصائدّبالنٌّّّّ ،ّنالحظّتكرارّحركؼّمحددةّلمٌركمّفيّأشعاره،ّفقدّالتـز
ئدّالعمكدية،ّفيّحيفّأنوّقدّيستخدـّأكثرّمفّالٌشاعرّحرفاّكاحداّفيّالقصيدةّالكاحدةّفيّالقصا

                                                           

ّ.247مرجعّسابؽ،ّصّالشعر،ّمكسيقىّ،أنيسّإبراىيـ.1ّ
-469ص.2008ّّاألردف،ّعمافّكالٌتكزيع،ّلمٌنشرّقنديؿّدارّكالقافية،ّالعركضّعمـّفيّالمنقذّ،الجنابيّعكادّفاضؿ.2ّ

470.ّ
ّ.325ص.1994ّّمصر،ّ-القاىرةّالمصرية،ّالنيضةّمكتبةّ،10طّالعربي،ّالٌنقدّأصكؿّ،الٌشايبّأحمد.3ّ
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حرؼّلمقافيةّفيّقصائدّالشعرّالحر،ّكعمىّكؿّحاؿ،ّفإفّشيكعّاستخداـّحركؼّالٌركمّمفّاألكثرّ
لىّاألقؿّيتدرجّفيّأشعارهّلمحركؼّ)ر،ّب،ّؼ،ّؽ،ّـ،ّف،ّع(ّالسيماّفيّديكافّ"جددّخالياؾ"؛ّإ

ؼ(؛ّرّالحركؼّ)د،ّؿ،ّر،ّـ،ّؽ،ّق،ّأ،ّف،ّم،ّأماّفيّديكافّ"مدارّالقكسيف"ّفقدّاستخدـّالشاع
فيّانتقاءّحركؼّالٌركم،ّفقدّكانتّتتمٌيزّبخصائصّصكتٌيةّّمكفقاّنالٌشاعرّكفيّكؿّاألحكاؿ،ّكافّ

متعارؼّعميياّكسيكلةّالمخرجّكالكضكحّفيّالٌسمعّأكّالقٌكةّكالٌشدةّفيّالٌتعبيرّخاٌصةّاألصكاتّ
ّالمجيكرة.

ّساساألعنصرّالّك،ّلمقصيدةالٌضابطّاألساسيّّالقافيةّباعتبارىاّتأتيّ(ناصرّلكحيشي)فيّشعرّّّّ
إليقاعّالخارجي،ّفييّترنيمةّإيقاعيةّخارجية،ّتضيؼّإلىّالكزفّطاقةّجديدة،ّكالكزفّمفّعناصرّا

ّمفّجديد ّبدأ ّنفسو ّقٌكة ّاستعاد ّحٌتىّإذا ّالٌشاعرّدفقو، ّفيو ّيصٌب ّمكسيقيا ّكًجٍرسنا ّنغما ؛ّكتكسبو
فظيّفيّشعره،؛ّفالقافيةّفيّأعماؿّتظيرّجانبانّميمانّمفّجكانبّالبناءّالمٌّّفضالنّعفّأفّالقافية

ّأدكاتّ ّكؿ ّشأف ّشأنيا ّتخضع نما ّكا  ّالتعبيرم، ّأدائيا ّفي ّمستقران ّمكسيقيان ّنمطان ّليست لكحيشي
تيّتختمؼّمفّقصيدةّإلىّأخرل،ّكعمىّىذاّاألساسّيمكفّعبيرّكضركراتوّالٌّالشاعرّلمقتضياتّالتٌّ

ّبم ّأفّتخضعّلنظاـّالنظرّإلييا ّالّيمكنيا ّكما ّالّيمكفّأفّتككفّمكحدة ّالكاسعّعمىّأنيا عناىا
ّثابت.

كثرةّاستخداموّلممقاطعّالطكيمةّالتيّتمنحّالصكتّامتدادانّّ(ناصرّلكحيشي)الحظّفيّشعرّيّيّّّ
كىذاّماّيتضحّّيتناسبّمعّرغبةّالشاعرّالدائمةّفيّخطابّالذاتّكالتعبيرّعنياّعمىّنحكّمعمف،

؛ّفعندماّيتعمؽّاألمرّبرغبةّالمطمقةّكالمتداركةّكالمتكاترةّكحركؼّالميفلقكافيّااستخداموّّمفّكثرة
الشاعرّفيّبثّمعافّمخصكصةّبذاتوّنجدهّيميؿّالىّاستخداـّالقافيةّالمطمقةّكحركؼّركمّذاتّ

ّّ:1(فجر الّندىقصيدة )فيّكمفّذلؾّالقافيةّؼ؛ّتأثيرّصكتيّظاىر،ّكالراءّكالقا

 رًّػػحػػػػػػػػرّكالسٌّػػػػػػػػػػػػػفيّظٌمةّمفّغماـّالفجّّ الحتّفيّسماّسفرمّياّبسمةّالٌنكر
 رمػػػػػػػػرمّعمػػػػػػػػػػػػكسرتّأبحثّعٌمفّيشتّّ ياػػػػػػيّكأرقبػػػػػػػػػػػػعّأٌيامػػػػػػػػػػػػػػرتّأدفػػػػػػػػػػفص
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 رػػػػػػػرّكالٌثمػػػػػػػػػػػػفّكعدّالٌزىػػػػػػػػػػػػغّأعمػػػػػكالنُّسّّ دةّّػػػػػػػػػػػػارّشاىػػػػػػػػػػػػػػبايعتّحمميّكاألشج
 كرمػػػػػػػػوّصػػػػكأؿّالٌركح،ّفاخضٌرتّلػػسمّّ كبّالٌرؤلّفدناػػػػػػػػػػػكالغيثّشارؼّعرق

 ر؟ػػػػػػػػػػػػػػاؾ،ّنكشؼّسٌرّالٌميؿّكالٌسمػػػػػػػػػػػنمقّّ دلّكمتىػػػػػػػػػأٌيافّمرساؾ؟ّياّفجرّالنٌّ
 رم؟ػػػػػػػػػػػػىّكتػػػػػػػػػػػكالّعمػػػػػػػػػػػػػػػيرٌدّلحنيّمحمّّ ف،ّكمفػػػػػػػػػػػػػاكدناّذاؾّالحنيػػػػػػػػػػمتىّيع

ّكفّكالقمر؟ػػػػػػػػحّّالميمػػػػػػػػػعّالٌسانػػػػػػػػػػكيطمّّّى"ّتعبػػػػػػػػمتىّمتىّتختفيّتمؾّ"المت

ّ ّفجاءتّالقافية ّمطمقة، ّالسابقة ّالقصيدة ّكالي ّحرؼّ؛ ّفييا ّ"ىيّاٌلتيّيككف ّالمطمقة قافية
ّبو" ّالٌصكت ّأيطمؽ ّأٌم ّمتحٌركا 1ّالٌركم ّ؛ ّالٌشاعرذلؾ ّالباحثةّ-أٌف ّالحظت ّإلىّّ-كما ّيميؿ ال

ٌنماّيٌتجوّإلىّالمتكٌسطةّالكثافة،ّكىذاّدليؿّعمىّاىتماموّبالبنيةّاستخداـّ القكافيّالكثيفةّالٌصكت،ّكا 
فةّإلىّحرصوّعمىّرٌكيو،ّكىذاّيؤٌكدهّتكظيفوّلمقافيةّالمتكاترةّاإليقاعٌيةّكالٌصكتيةّمفّجيةّباإلضا

ّبنسبةّأعمى،ّماّيجعؿّالٌركمّبارزاّكاضحان.

ّّّّ ّ)الراء ّنفسو ّحرؼّالركم ّالشاعر ّيستخدـ ّقد ّمجركراكما ّفيّّمخفكضا/ ّالمثاؿ( ّسبيؿ عمى
رفافّمتحرّْكاف،ّكىيّالقافيةّالتيّيككفّبيفّساكنيياّحقصيدةّأخرل،ّكلكفّمعّالقافيةّالمتداركة؛ّ

ّ:،ّالتيّيقكؿّفييا2(ترانيم األكمام)ّقصيدةّفيّكما

ّرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفّالحبيبّفياّدقائؽّأنظػػػػػػػػػػعّيرىاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـّحيفّتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتتفٌتؽّاألكم
ّرػػػػاؿ،ّىداؾّلطفؾّأقصػػػػػػػػػػػػػػٌؼّالكصكّعاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاّمرسالّأٌؼّالٌسؤاؿّكمانػػػػػػػػػػػػػػي

ّرػػػػػٌّةّمفّسكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعّسٌرؾّقطعػػػػػػػػػػػػػػكضمّةػػػػػػػػػػػػاجّلمحةّبسمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفمدارؾّالكىٌّ
ّفرػػػػػػػػػػػػػػػػابّاألصػػػػػػػػػػػػػػػفاءّالٌنيايةّفيّالكتّفػػػػعيّفبحثتّعػػػػػأٌؼّأقٌضتّمضج

ّرػػػػػػػػػػػػػػـّيتأخٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناّالٌدرم،ّلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفربيعّيّىؿّتريدّغمامة؟ػػػػػػػػػػػػػػياّصيؼّقمب
ّرػػػػػػػػػػػػػػػػػػىّأديـّالٌركحّغيرّمقصٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػغشٌّّعاػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿّنافػػػػػػػػػػٌيّأقبػػػػػػػػػػػػكركٌيناّالكسم

ّرمػػػػػػػػػػػػػػػػػاءّفياّغمامةّأمطػػػػػػػػػػػػػػػأذفّالمسّةّمزنوػػػػػػػػػؼّالبدايػػػػػػػػػػػػػػػػتّألػػػػػػػػػػػػػػفتسٌقط
ّرمػػػػػػػػػػػػػػػػناّفيّأبحػػػػػػػػػػػػػػكمشيتّأزرعّحممّوػػػػػػػػػٌدمّلمخريؼّكريحػػػػػػػػػػػػػػػػصٌعرتّخ

                                                           

ّ.139ص.1991ّّسكريا،ّ-دمشؽّالقمـ،ّدارّالقافية،ّكعمـّالكاضحّالعركضّ،الياشميّعميّمحمد.1ّ
ّ.21جٌددّخالياؾ،ّصّ،ناصرّلكحيشي.2ّ
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ّرػػػػػػػػةّالمتحيٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء،ّمحطٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاألربعٌّرؤلػػيّأثمجتّصيفيّكالػػػػػػياّصاحب
ّرػػػػػػػػػكرّالبيٌيّاألبيػػػػػػػػػػػػػػػػاّمفّالنٌّػػػػػػػػػػػػػػػكسفّدتوػػاح..ّإلىّالٌصباحّكجػػػػدٌنقتّص
ّرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرّالٌندمّاألخضػػػػػػػػػػػػػػػػػءّكالٌطباشّا..ػػػػالكبريو،ّبػػػػػػػػػػػػػػػذمّلٌكنتػػػػػػػػػػػػػػػغدناّالٌّ

ّرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحّبمقفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاّتذٌريوّالٌريػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبقّيـػػػػػػػػػػػػػػػػػالّرأكاّأحالمػػػػػػػػػػػػػػػػػسيعيدناّطف

ّالسٌّّّّّ ّكردّابقتيففيّالقصيدتيف ّكىكّصكتّصامتّمجيكر، ّرٌكيا ّالٌشاعرّحرؼّالٌراء ّاختار ،
إٌنماّيدٌؿّفليتناسبّكالحالةّالٌنفسيةّاٌلتيّيمٌرّبياّالٌشاعر،ّكىذاّالحرؼّإفّدٌؿّعمىّشيءّّخفكضام

عمىّنارّالحنيفّكاالشتياؽّاٌلتيّتدٌبّفيّكيافّالٌشاعرّفكٌموّعكاطؼّجٌياشةّيمألىاّالحٌبّكالحنيفّ
ّكالٌتكجعّكالح ّرقةّكالكفاء،ّفيكّيريدّأفّيجيرّبصكتوّبأٌنوّيعانيّداخمٌيا،ّكالكسرة جاءتّتأكيداّما

ّعمىّانكسارهّكأٌنوّماّبيدهّحيمةّسكلّالٌتمنيّكالٌرجاءّكاالنتظارّفيّغدّمشرؽ.

ذمّأعطيّعنكانيا،ّحيثّيقكؿّالٌّ، (مدار القوسين)ةّفيّديكافّكبالنظرّفيّقافيةّالقصيدةّالرئيس
ّالشاعرّفييا:

ّمكاعيدىاّ-سرِّا-نيّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالٌسٌرّيزرعّّّّّّّّّيدةّأـّأبغيؾّتجديدىاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأبغيّالقصّّّّّّّّّ
ّيدىاٌيّتسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيؼّمفّالمبتداّالكىمّّّّّّّّّيػػػػػي,,,ّّّفعٌطمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتٌبتّأمتعةّاآلتّّّّّّّّّ
ّدىاػػػػػػرمّأخاديػػػػػػػػػػػػػػػػػكالشكؽّيسمؾّفيّبحّّّّّّّّّػػػػارّمنصبةّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلقدّلقينػػػػػاّمفّاألسفّّّّّّّّّ
ّغٌريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرجعّسمعؾّظٌؿّاليّّّّّّّّّػػػػػائموػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأريجّدمعؾّقدّفاحٍتّنسّّّّّّّّّ ّػدىاػػػػػػػـك
ّدنػػػػػػػػػاّمنٌّّّّّّّّّّ ّا,,ّكتجريدىاػػػػػػػيّحسِّّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكراحّيجرحنّّّّّّّّاتبنػيػيّكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعرارّنجدو
ّاءن,,ّكترديدىاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾّإيمػػػػػػػػػػػرٌجعتّىمسّىّّّّّّّّرناػػػػػػػػػػػػػػػػخالفتّحيفّاستكتّأمكاجناّسحّّّّّّّّّ
ّدميّّفجػرناّّيطالعػنّّّّّّّّّ ّيّعيدىاػػػػػػػيسرمّككافّاليكلّالمنسٌيّلّّّّّّّّّيػػػػػػػػػػػػػإٌنيّّلمحتي
ػػػػػػػػفكيؼّتنطمػؽّاألٌيػّّّّّّّّ ميمن ّدىا؟ػػػػػػارنا,ّكتكحيػػػػػػػػػػػيطيرّفيّالخبءّتذكػّّّّّّّّّا؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ,ّياّحي
ّديػدىا؟ػػػػػػػػػاّرمتّتسػػػػػػػػػػػػػػككيؼّأيلقيّإذاّمّّّّّّّّّّفّمنزلػةّنػػػػػػػػػػػػػػػفّالقكسيػػػػػػػػػػػػػػككيؼّأدنكّمّّّّّّّّ
ّّانيػدىاػػػػػػػػػرلّأسػػػػػػػػػػزؿّلمذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكسرتّأغّّّّّّّّّّػوّىدفػنػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيّاستعجمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػقاربتّلكننّّّّّّّّ
ّمفّمديفّالٌتحّّّّّّّّ ّدىاػػػراناّمكاجيػػػػػػػػػػػػٌي,ّّكبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؤلّالعشّّّّّّّّّّافّفالتيػبتػػػػػػػنػػػػػػػػػسيقيتي
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ّليّفيّبقٌيػاتّالجفػػػإّّّّّّّّّاػػػػػػػػػػػػيّفالغركبّحنػػػػػػػػاشددّحيازيـّشكقّّّّّّّّ ّدىاػػػػػػػػػكلّجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفَّ
1ّػاركاّجالميدىاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكفّمميمنا,,ّّإذاّصػّّّّّّّّّكجّالبيٌيّكالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاصدعّبماّأمػػرّالمّّّّّّّّ

أمّحرؼّمتحرّْؾ،ّكالتيّتيّالّيككفّبيفّساكنيياّدفةّالٌّالشاعرّىناّالقافيةّالمطمقةّالمّرّاستخدـّّّّ
ّ ّاستخداميا ّحدٌّإشاع ّأمٌّّلى ّلكحيشي، ّشعر ّفي ّحرؼّالرٌّما ّحرؼّالدٌّا ّفيك ّفييا، ّكىكّكم اؿ،

ّيأخذّ ّثـ ّفيحرؾّالكتريفّالصكتييف، ّبالحنجرة ّيتككفّبأفّيندفعّاليكاءّماران "صكتّشديدّمجيكر،
ةّجداّاللتقاءّطرؼّمجراهّفيّالحمؽّكالفـّحتىّيصؿّإلىّمخرجّالصكتّفينحبسّىناؾّفترةّقصيّر

ّصكتّ ّسمع ّالثنايا ّأصكؿ ّعف ّالمساف ّانفصؿ ّفإذا ّمحكما ّالتقاء ّالعميا ّالثنايا ّبأصكؿ المساف
ّ.2انفجارم،ّكىكّماّنسميوّبصكتّالداؿ"

ّّّّّ ّالدٌّّأفٌّبيد ّيتكقؼّعمى ّال ّ)تجديدا،ّاألمر ّالقافية ّألفاظ ّالذمّتؤديو ّكالمكسيقي ّاإليقاعي كر
ّبوّمفّأدكارّبنائيةّكلغكيةّمكاعيدا،ّتسييدا،ّأخاديدا،ّغّر ّتقـك يدا...(ّفيّتحديدّقيمةّالقافيةّكما

مكممة؛ّفالقافيةّليستّمجردّأداةّأكّكسيمةّتابعةّلشيءّآخرّبؿّىيّعامؿّمستقؿ،ّصكرةّتضاؼّ
أمّأنياّالّّ،ةّإالّفيّعالقتياّبالمعنىيإلىّغيرىاّكىيّكغيرىاّمفّالصكرّالّتظيرّكظيفتياّالحقيق

اءّمفّدكفّالنيكضّبميمةّدالليةّتؤكدّكظيفتياّفيّتشكيؿّالنسيجّالداخميّتكتسبّقكةّكجكدّكبق
ّبالشعكرّ ّتتصؿ ّالتي ّكالدالالت ّالمعاني ّمف ّكبيران ّجانبان ّتحمؿ ّحيث ّمف ّلمقصيدة، المككف

ّ.3كاالنفعاالتّكالصكرّالتيّأرادّالشاعرّإيصالياّالىّالمتمقي

ةّالتيّيككفّبيفّساكنيياّحرؼّمتحرّْؾّكاحد،ّ،ّكىيّالقافيالقافيةّالمتكاترةكماّاستخدـّالشاعرّّّّ
ّ،ّحيثّيقكؿ:(دنا المساء) فيّقصيدة

ّسمطافّشعرمّأـّأل ّيدم؟ػػػػػألـك ّيػػػػػػػػػػكلستّأدرمّاٌلذمّينتابّأكراقّـك

                                                           

ّ.42،ّصالمصدرّالسابؽ.1ّ
ّ.50ص.1975ّّمصر،ّ-القاىرةّالمصرية،ّاألنجمكّمكتبةّالمغكية،ّاألصكاتّ،أنيسّإبراىيـ.2ّ
3ّ ّترجمةّالشعرية،ّالمغةّبنيةّ،ككىفّجاف. ّالمغرب،ّ-البيضاءّالدارّلمنشر،ّتكبقاؿّدارّالعمرم،ّكمحمدّالكليّمحمد:

ّ.74ص.1986ّ
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شفاقّبوػػػػػدناّالمساءّاٌلذمّماّكنتّأحس ّيػػػػػػيدنك،ّتدٌلىّعمىّعجبيّكا 
ّراؽػػػػػػػػػػػػػػػراقاّبإيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقبؿّالمكاعيد،ّإيّتػػػػػػػكأكرقتّلحظةّالٌتحنافّكاٌتشح

ّكاؽػػػػػػػػػػػػػػػػدلتّأشكاقاّبأشػػػػػػػػػػػػػككنتّأبّياّزرقةّغابّقبؿّالفجرّمكعدىا
ّؾّمكصكالّبأحداقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككافّمكجّانتّشكاطئوػػػػػػػػػػػػػػػػػػلمحتّسٌرؾّإذّب

ّفّالٌتذكارّخٌفاؽػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعمىّجناحّمّألّمسافرةػػػػػػػػػعيدمّبأسرارؾّالٌظم
طالقيػػػػػػػػػػػػػػػػأبغيّجميمؾّتسّاحّدنتػػياّمكجةّالٌشكؽّرفقاّفالٌري ّريحيّكا 

ّدلّالباقيػػػػػػػػػػككـّكددتؾّضيفاّلمصّيػػػػػػػػػػػػػػـّحممتؾّطيفاّكالٌرؤلّبدمػػفك
ّاّخيرّسٌباؽػػيّ–حمميّّ–سابقتنيّّتّأكائموػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالّالحػػػػػػػأسممتنيّأم

شّباػػػػػسّمرتقػػػػػػػػػػػػإٌنيّأغٌردّمؿءّاألم 1ّراقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبرؽّالٌتفتحّياّفجرمّكا 

ذمّيحمؿّقدرانّمفّالقكةّكالقسكةّكالخشكنة،ّاستخدـّالشاعرّفيّالقصيدةّالسابقةّحرؼّالقاؼّالٌّّّّّّ
"صكتّكقفٌيّليكمّميمكسّفيوّبعضّالقيمةّالتفخيمية،ّكلمنطؽّبوّ"يندفعّاليكاءّمفّالرئتيفّّكىك

ماٌرانّبالحنجرةّفالّيحرؾّالكتريفّالصكتييف،ّثـّيتخذّمجراهّفيّالحمؽّحتىّيصؿّإلىّأدنىّالحمؽّ
ينفصؿّمفّالفـ،ّكىناؾّينحبسّاليكاءّباتصاؿّأدنىّالحمؽّ)بماّفيّذلؾّالمياة(ّبأقصىّالمساف،ّثـّ

ّّ.2العضكافّانفصاالنّمفاجئانّفيحدثّاليكاءّصكتانّانفجاريانّشديدان"

ّمفّأفٌّكبالرٌّّّّّ ّبّغـ ّالمتمثمة ّالجكىرية ّقامتّبكظيفتيا ّالقصيدة ّفيّىذه الربطّبيفّأجزاءّالقافية
ّمؤسٌّ ّكيانان ّكجعميا ّالكحداتّالمككٌّالقصيدة ّعمىّتالحـ ّإالٌّسان ّعالقةٌّنّأّنة، ّ"استمزمتّبالضركرة يا

ّالمنجزة،ّكبذلؾّتحقؽ3ّّدالليةّبيفّالكحداتّالتيّترتبطّبيا تنسجـّكتتداخؿّمعّالعالقةّاإليقاعية
ّاألكؿ ّالمستكل ّمستكييف، ّذات ّالثانيّ-اإليقاعيّ-كظيفة ّكالمستكل ّ"خارجي"، ّمستكل -كىك

                                                           

ّ.98جٌددّخالياؾ،ّصّ،ناصرّلكحيشي.1ّ
ّ.87-86صّمرجعّسابؽ،ّالمغكية،ّاألصكاتّ،أنيسّإبراىيـ.2ّ
3ّ ّياكبسكفّركماف. ّالبيضاءّتكبقاؿّدارّحنكف،ّكمبارؾّالكليّمحمدّ-ترّالشعرية،ّقضاياّ، ّالدار المغرب،ّّ-لمنشر،

ّ.46.ّص1979
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ّكىكّمستكلّ"داخمي"،ّكبالتحاـّىذيفّالمستكييفّفيّميمةّمشتركةّيتعززّدكرّالقافيةّفيّ-الداللي
ّلمقصيدةّككؿ.ّالمفظيّكالشعرمّبناءال

ّأفٌّّّّّ ّاالعتبار ّبعيف ّاألخذ ّالشٌّّمع ّعمكديان،ّاألعماؿ ّبعضيا ّجاء ّقد ّلكحيشي ّلناصر عرية
ّفإفٌّأكّشعرّالتٌّّعرّالحرٌّكالبعضّاآلخرّمفّالشٌّ ّفيّاألنساؽّالشعريةّّفعيمة، القافيةّتأتيّمكحدة

ّا ّكتتنكعّفيّقصيدة ّتتعدد ّكلكنيا ّغالبان، ّمفّحيثّالعمكدية ّتعدّلتفعيمة، ّلـ ّاألخيرة ّفيّىذه أنيا
خاضعةّفيّتكرارىاّلصكرةّأكّمعيارّقبمي،ّبمعنىّأنياّلـّتعدّمكحدة،ّعالكةّعمىّأفّتنكعياّلـّ

ّيحكمو ّلنظاـ ّخاضعان 1ّيعد ّبقصيدة ّالقكسيف" ّ"مدار ّديكانو ّلكحيشي ّاستيؿ ّفقد نــدى األرز )؛
يتـونْ  ّكالتيّيقكؿّفييا:ّ؛(والزَّ

ّلٌنابغٌيةّىيّالميمةّا
ّّالجديدْ كالعائداتّفرشفّالٌشركدّ

ّمفّخبٍرّ ّكالضئيمةّفيّكٌفياّمىممحه
ّ ّالمستبيفي ّأٍحصدىّالخبري

ّ ّّالحِصيددميّيستكمّذٌرةنّبعدّحىبّْ
ّفاحصدكاّمفّدمكعّالنَّدلّ

ّمفّدمكعّالٌصغارّ
ٍرّ ّكمفّصرخاتّالسَّحى
ّالُفصولْ كاحصدكاّمفّرؤامّالتيّغٌيبتياّ

ّ،،ّالّذىولكاحتكاىاّ
ّاقطفكاّمفّغصكفّاألصيؿّانتشاءنّ

ّكفاكيةنّلممساء،ّ
،ّأكّفاقطف َّغَداكىاّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقطفكاّاليـك

،ّأكّفاحصدكىاّ َّّغَدااحصدكاّاليـك

                                                           

ّلبناف،ّ-بيركتّكالنشر،ّلمدراساتّالعربٌيةّالمؤٌسسةّ،1طّتحميمية،ّدراسةّيكسؼّسعدمّشعرّ،الصمادمّعثمافّامتناف.1ّ
ّ.278ص.2001ّ
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ّمفّليم ّناّفجركـػػػػػػػػػػػػػػػػاحصدكاّاليـك
ّفيّيكمناّنغماتّلكـّ ّّوسؤالفالجراحاتي

ّ،،ّشًذافاقطفكاّمفّشميـّالعرارّ
ّهّاآلفّفيّسيٍنبموأكّذركاّسرَّ

ّقطكؼّالٌرؤلّالباقياتٍّ ّفسرابه
1ُّمَحالْ كحصادّاليكلّقٌمةّأكّ

ّينظرّالبعضّّّّّ ّالقافيةّكالّيككفّلياّإقد لىّالنمكذجّالسابؽّبأنوّمفّالنماذجّالتيّتختفيّفيو
ّ ّفقد ّكالدقة؛ ّلمصحة ّمجانبان ّيبدكّرأيان ّقد ّكىذا ّتنكعتّالقافيةّفيّحضكرّفاعؿ، ّىذه بؿّالقصيدة

يبرزّىذاّالتنكعّنمطانّمميزانّمفّالبناءّالمفظيّالذمّاعتمدهّالشاعرّلمقصيدة،ّمفّخالؿّالتنكيعّفيّّك
ّاإليقاعات:ّ ّمتعددة ّمكسيقى ّالقصيدة ّأكسب ّمما ّأخرل، ّالى ّقافية ّمف ّكاالنتقاؿ ّالركم حركؼ

افيةّ،ّفجاءتّحركؼّالق)الجديد، الحصيد( )الفصول، الذىول( )غدًا، غدًا، شذًا( )سؤال، محال(
ّ ّ)د، ل، أ، ل(ايقاعية: ّكلكفّمكسيقىّالقافية ّعمىّحرؼّالرٌّإفّ، ّتعتمد ّتعتمد فإٌنياّكمّبقدرّما

ّ.)يد، ول، دا، آل(عمىّالحرؼّالذمّيسبقوّتعتمدّ

ّالقافيةّكتحكٌّّكّّّ ّمعّالصكرّمعّاألخذّبعيفّاالعتبارّتناغـّاإليقاعّكالمكسيقىّالتيّتصنعيا التيا
ؿّبياّسطكرّالقصيدة،ّكىكّالتناغـّالذمّتبرزهّالمقابالتّالمفظيةّالتيّالليةّالتيّتحفكالمعانيّالدٌّ

ّكتداخالتيا ّانتقاالتيا ّكتعزيز ّالقافية ّاختيار ّفي ّفاعؿ ّدكر ّليا ابغية/ الجديد( يمة النّ : )المّ كاف
)ذرة/حب الحصيد( )احصدوا/الفصول( )رؤاي/الذىول( )اقطفوا، احصدوا/ غدًا( )شميم/شذًا( 

ّفإفٌّيوى/محال()نغمات/سؤال( )ال ّكىكذا، ّالمٌّّ؛ ّببنيتيا ّكاتٌّالقافية ّالسٌّفظية ّأبعادّساقيا ّككؿ ياقي
كضعياّالشعرمّفيّالقصيدةّالسابقة،ّتظيرّمدلّانعكاسّىذاّالكضعّعمىّالمتمقيّكتأثيرهّفيوّمفّ

نيو،ّفاعؿّالصميميّبينيما،ّكماّيفضيّإليوّمفّقدراتّخالقةّتشبعّإحساسّالمتمقيّكتغخالؿّالتٌّ

                                                           

ّ.17مدارّالقكسيف،ّص،ّناصرّلكحيشي.1ّ
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رّماّأشارّإليوّ"ىيغؿ"ّبقكلو:ّ"إفّحاجةّالنفسّإلىّإدراؾّذاتياّتفصحّعفّنفسياّكتفكزّمىّغراع
ّ.1ببغيتياّعمىّنحكّأشمؿّفيّالتعادالتّالصكتيةّلمقكافي"

ّإلىّاألثرّالمكسيقيّالذمّتحدثوّالقافية،ّكلكنٌّّّّّ ّفيّالكقتّنفسوّكافّالقدماءّقدّتنبيكا يـّأكدكا
ّبدال ّارتباطّمكسيقاىا ّليستّمجردّمحسفّصكتيّعمىّضركرة ّفالقافية ّمعنىّكمبنى؛ ّالقصيدة لة

ّعمىّ ّالقائمة ّاآلنية ّتستيدؼّالتطريبّكتحقيؽّاالستجابة ّخاصة ّعركضية ّسمة يكسبّالقصيدة
ّتتجاكزّذلؾّإلىّإنجازّكظيفةّداللية ّالكظيفةّترتبطّارتباطانّجكىريان2ّتماسّالعكاطؼّإنما ؛ّكىذه

ّالدكرّالدالليّالبدٌّبالبناءّالمفظيّلمقافيةّكعالقتوّبال ّفيّالسياؽ،ّكىذا ّليا ّبنياتّالمفظيةّالمجاكرة
ّمنتظماّ ّتراكميان ّطابعان ّالقافية ّفييا ّتتخذ ّالتي ّالعمكدية ّالقصيدة ّبيف ّالتركيبي ّالفرؽ ّيؤكده كأف
ّالنظاـّبؿّككجدتّلتتمردّعميو،ّفالقصيدةّ ّالحديثةّالتيّتتجاكزّىذا ّغالبان،ّكبيفّالقصيدة كمكحدان

تفترضّتراكمانّفيّالقافية،ّككنياّتستندّباألساسّالىّنظاـّالجممةّالشعرية،ّالتيّتطكؿّّالحديثةّال
ّمفّ ّكمقننان ّمحدكدان ّعددان ّتستمـز ّيجعميا ّما ّالتجربة، ّبطبيعة ّتتعمؽ ّأخرل ّلضركرات ّتقصر أك
القكافي،ّاألمرّالذمّيبدكّأكثرّتككيدانّلدكرّالقافيةّالدالليّبغضّالنظرّعفّمستكلّالحاجةّالىّ

ةّأكثرّنيٌّيتدعيـّالكحدةّالصكتيةّالتيّتنيضّعمىّتكرارّاألصكاتّالمتشابيةّكىيّتكتسبّصفةّتزي
ّمنياّداللية.

ّّّّ ّعند ّالحديثة ّالقصيدة ّفي ّلمقافية ّالمفظية ّالبنية ّدكر ّالتماس ّالنٌّّ(لكحيشي)يمكف احيتيفّمف
ّ:حيثّيقكؿّالشاعرّ،(عادمن يطوي تمك األب)قصيدتوّالمكسيقيةّكاإليقاعيةّكالمغكيةّكالداللية،ّفيّ

ّمػطر
ّكالغيثّسيخمؼّمكعدهّليال

ّالمكسـّغٌيبّبدلتو
ّياّريحّالحمكل

ّصغريفيّ
                                                           

ّ.92ص.1981ّّلبناف،-بيركتّالطميعة،ّدارّطرابيشي،ّجكرجّ-ترّالشعر،ّففّ،ىيغؿ.1ّ
ّ.209صّمرجعّسابؽ،ّالشعرية،ّالمغةّبنيةّ،ككىفّجاف.2ّ
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ّقمريياّليؿّاألمسّمتىّ
ّيرتٌدّ؟
ّدميّ؟

ّالبارحةّالعجمى ـٌ ّأشت
ّكأذكؽّغماماّكافّىنا
ّمطريكأشاىدّنجـّالقطبّأرلّ

ّ
ّياّليؿّاألمسّمتىّ...ّ؟

ّسحريفالٌساعةّقامتّفيّ
ّاصرنيكالكعدّالمٌرّيح

1ّآهوّقدّكنتّككانتّرائحةّالحمكل

اعتمدتّالقصيدةّالسابقةّعمىّالجمؿّالقصيرة،ّلكنياّاجرتّنمطانّمفّالتقفيةّجسدتوّاأللفاظ:ّّّّّ
؛ّصغري، قمري، مطري، سحري، سمري، صغري، الحصري، سفري، عمري( )صباح، ووشاح()

مجمكعاتّمفّاألصكاتّالمتماثمةّالتكرارّالمنتظـّلألصكاتّأكّ"عمىّكبقدرّماّيبدكّأنياّاعتمدتّ
ّالص ّالزاكية ّمف ّالقافية ّتناكؿ ّالتبسيط ّفي ّالمبالغة ّقبيؿ ّمف ّفإنو ّكحدىا، ّتقتضيّكتية القافية

بناءّكتركيبّياّفيّكؿّاألحكاؿّجزءّمفّألن2ٌّّ"بالضركرةّعالقةّدالليةّبيفّالكحداتّالتيّتربطّبينيا
ّعميو تتمتعّبصفةّدالليةّيقتضيّتكظيفياّبماّيحقؽّنظـّالقصيدة،ّكطالماّأنياّلغةّفييّّلغكمّيقـك

كحدةّاالنسجاـّفيّبنيةّالمغةّالشعريةّداخؿّالقصيدة،ّبمعنىّأفّالقافيةّكحدةّتشكيميةّمككنةّتؤدمّ
كىذاّيعنيّأفّالبنيةّالمفظيةّدكرىاّالكظيفيّمفّخالؿّاستئثارىاّبمزاياّثالثّلغكية،ّصكتية،ّداللية،ّ

لىّماّإباإلضافةّّلمقصيدةّالليّالعاـٌّفّالدٌّانّفيّبناءّكتشكيؿّالمككٌّأساسعنصرانّّغكيةّلمقافيةّتعدٌّالمٌّّك
ّبياّالقافيةّكرّكالكظيفةّالٌّمكليةّلمدٌّظرةّالشٌّىذهّالنٌّّة،ّكأفٌّةّكمكسيقيٌّيقاعيٌّإتحمموّمفّشحناتّ تيّتقـك

                                                           

ّ.31مدارّالقكسيف،ّص،ّناصرّلكحيشي.1ّ
ّ.209صّرجعّسابؽ،مّالشعرية،ّالمغةّبنيةّ،ّككىفّجاف.2ّ
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ّكالٌّ ّالحديثة، ّفيّالقصيدة ّأىمية ّمف ّليا ّما ّفيّإبراز ّكثيران ّالقصتسيـ ّعف ّتغيبّأبدان يدةّتيّلف
ّ.(القصيدةّالعمكدية)العربيةّالتقميديةّأكّماّيعرؼّدائمانّبػّ

ّالشٌّّّّ ّقصيدة ّقافية ّبيف ّبسيطة ّنأخذّبمقارنة ّلكحيشي، ّشعر ّفي ّالعمكدية ّكالقصيدة ّالحر عر
ّيقكؿّالشاعر:حيثّ،ّ(سامقات القوافي)نقرأّلمشاعرّقصيدةّّ(جدد خالياك)مستيؿّديكافّ

ّمسكدةّالنص
ّراجفةياّنشكةّ

ّتّنقطةّكسؤاالّنيدمّرسم
ّراعفةكفاصمةّ

ّمسكدةّالنصّأخفيتيا
ّرجعتنيّإليياّعالماتّعيجب!!!

ّكشطبّكخطب..
1ّسالفةكشكؽّالىّلحظةّ

ّحيثّيقكؿ:ّ،(مرسالت الجنى)قصيدةّّ،(مدار القوسين)كمفّديكافّ

 افتضاحاءّكمؿءّعينيّػكاشتيّاءػػػػػػػػػػػػػػكغوّالنتيػػػػػأمّلفظّأص
ّراحـــــــــــــصرّػػػػػأفقيّطمعةّكفجّراتػػػػػػػػػػػػػزفّتػػػػػػػػفالغياباتّانتج

ّاحـــــوصيدلّغدّػػػػػكعبيرّالصّفطيكرّاألصيؿّتشدكّحنيناّن
2ّاحـــــــتستبياّفالّػػػػػخافقاتّالسّاتّتدانيػػػػػامقػػػػػػػػػػػكافيّسػػػػػػػػػػػػػكق

يعطيّلكؿّكالشعرّالعمكدم،ّحيثّّرٌّذجيّالشعرّالحاعرّنمّكمشٌّلدافّيجسٌّّالمقطعافّالسابقافّّّ
ّمنيماّقافيةّخاصةّبو،ّكمكحدةّلكؿّمنيما:

  راجفة،ّراعفة،ّسالفة(.ّاألول )الشعر الحر(: النموذجقافية( 

                                                           

ّ.5جٌددّخالياؾ،ّصّ،ناصرّلكحيشي.1ّ
ّ.46،ّصالمصدرّنفسو.2ّ
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  افتضاح،ّصراح،ّصياح،ّتستباح(الثاني )العمودي النموذجقافية(ّ:) 

فّالتغايرّأكّاالنتقاالتّعاألكلىّغايرّفيّالبناءّالمفظيّلمقافيةّفيّالقصيدةّتختمؼّسماتّالتٌّّّّ
،ّكبقدرّماّتبدكّكحدةّالقافيةّلكؿّمفّالشعرّالحرّالتيّصاغياّالشاعرّفيّقكافيّالقصيدةّالسابقة

ّالنمكذجيفنمطّشعرمّكانتظامياّسمةّكاضحة،ّفضالنّعفّسمةّاإليقاعّكالمكسيقىّالمتفاكتةّبيفّ
السماتّعمىّالمستكلّالمغكمّالنحكمّّ)الحر،ّالعمكدم(،ّفإفّالبنيةّالمفظيةّلمقافيةّتضفيّمزيدانّمف

األكؿّىكّصفةّّالنمكذجتيّالّتنفصؿّعفّداللةّاإليقاعّكالمكسيقى؛ّفمفظّالقافيةّفيّكالداللي،ّالٌّ
ّ ّ)نشكة ّراجفةدائمان ّفاصمة ّراعفة، ّلحظة ّالعمكدمّسالفة، ّتأتيّألفاظّالقافيةّفيّالمقطع ّبينما ،)

(،ّكىيّآليةّكصفيةّبالغةّتستباح،ّوصياح،ّصراح،ّافتضاحأكثرّماّتدؿّعمىّالحاؿ:ّ)بمصادرّ
قدّتالءمتّمعّاألغراضّالمنشكدةّتالؤماّيجمعّالٌتقاطعّالٌصكتيّكبيفّحركؼّالتأثير؛ّكبالتالي،ّف

الٌركمّكداللتياّالٌصكتية،ّفكافّاالرتباطّقكٌياّبيفّالٌدكاؿّاٌلتيّيركمياّالٌشاعرّكالقافيةّالتيّجاءتّ
ّفّفرحةّكحزفّكألـ..ّكغيرّذلؾّمفّالمشاعرّكاالنفعاالت.عانيّالكزفّممقكٌية،ّكتمتقيّمعّ

تيّتتميزّبياّالقافية،ّسكاءّأكانتّفيّالبيتّأـّفيّالجممةّفةّاالختتاميةّالٌّالصٌّ"ّيمكفّالقكؿ،ّأفٌّّكّّّ
ّالقصيدة،ّالّيمكفّلياّأفّتكتفيّبدكرّالضابطّالمكسيقيّ الشعريةّأكّالمقطعّالشعرمّأكّفيّعمـك

الّفإفّالق ّكا  ّأفّتشترؾّالمجرد، ّليا ّالبد ّإذ ّأدائيا، ّكقكة ّمفّحيكيتيا ّميمان ّبذلؾّجزءان ّتفقد صيدة
ّإمكانيةّ ّإطار ّخارج ّرصانة ّكتكتسب ّبمكقعيا ّتحتفظ ّكي ّالداللي ّالتشكيؿ ّفي ّفاعالن اشتراكان
استبداليا،ّبماّيمكفّأفّيقابمياّصكتيان،ّكيحافظّفقطّعمىّاالتساؽّالعاـّلمقصيدة،ّألفّىذاّاالتساؽّ

ّتمت ّلكحدةّالذم ّالمكائمة ّاإليقاع ّبكحدة ّشعكران ّ"يخمؽ ّالكزف ّاتساؽ ّيشبو ّكالذم ّالقافية ّبو از
ّ.1المعنى"

بداعّالٌشاعرّفيّالقافيةّىنا،ّإنماّيدٌؿّعمىّشاعرٌيتوّكتمّّّ وّئٌكنوّمفّالٌتكظيؼّالجماليّفيّبناكا 
نائيّكالٌدالليّلمقصيدة،ّالمفظيّكتشكيموّالٌشعرمّكالفني؛ّإذّأفادتّالقافيةّالمعانيّكأتٌمتّالٌشكؿّالب

ّكبيفّحشكّاألبياتّعمىّطكؿّالقصيدة؛ّفالقافيةّمنسجمةّ دكفّأفّيككفّىناؾّأمّانفصاؿّبينيا
                                                           

ّ.220ص.1977ّّالعراؽ،ّ-بغدادّالمثنى،ّمكتبةّمنشكراتّ،5طّكالقافية،ّالشعرمّالتقطيعّففّ،خمكصيّصفاء.1ّ
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إلىّحٌدّكبيرّمعّحشكّاألبيات،ّحمكةّالٌنغـ،ّعذبةّالٌرنة،ّارتقتّمفّخاللياّالمعانيّكالٌدالالت،ّكلـّ
فّجازّيقعّالٌشاعرّفيّعيبّمفّعيكبيا،ّفمـّيمجأّإلىّارتكابّماّي رتكبوّالٌشعراءّعندّالٌضركرةّكا 

ّلمقافيةّجزءّن ّالداللية ّالبناءّالمفظيّكالتشكيؿّّالوّذلؾ،ّكعميوّفقدّكانتّالبنية ّمفّعبقرية الّيتجزأ
ّ.(ناصرّلكحيشي)الشعرمّالذمّيتميزّبوّشعرّ

 اخمية:الموسيقى الدّ  -2

مفّالتطرؽّالىّالمكسيقىّإذاّكانتّالقافيةّتعدّعنصرانّمفّعناصرّالمكسيقىّالخارجية،ّفالبدّّّّ
ّ ّشعر ّفي ّلكحيشي)الداخمية ّالدٌّ(ناصر ّفمممكسيقى ّبالمكسيقىّ، ّمقارنة ّالعميقة ّداللتيا اخمية

ّالطٌّ ّتكليد ّعمى ّاألقدر ّىي ّبؿ ّكالشٌّالخارجية، ّالمكسيقيٌّاقة ّخالؿّحنة ّمف ّالقصيدة، ّبنية ّفي ة
حركيةّبيفّأصغرّةّتكظيفياّكالطبيعةّاألصكاتّككيفيٌّاالستثمارّفيّالبنياتّالمفظيةّكاالعتمادّعمىّ

ّبينيا.ّكاالنسجاـّكالتٌّكحداتياّكأكبرىا،ّ ّالـؤ

تعرؼّالمكسيقىّالٌداخميةّبأنياّذلؾّاإليقاعّاليامسّاٌلذمّيصدرّمفّداخؿّالقصيدة،ّمماّيجمؿّّّّ
ّكبعدّعفّ ّكانسجاـّحركؼ، ّتأليؼ، ّكدقة ّمفّرىافة، ّليا ّكما ّمفّصدلّككقعّحسف، مفّتأليفيا

كاإليقاعّالٌداخميّينسابّمفّالٌمفظةّكالٌتركيب،ّفييعطيّإشراقةّتيكمئّّ؛ربّفيّالمخارجالتٌنافر،ّكتقا
ّ.1الحاجاتّكأبعدىاّعفّاالستيعابإلىّأٌفّالٌشاعرّفتيجٌمييا،ّكبذلؾّيحسفّالٌتعبيرّعفّأدٌؽّ

ّمعياّتتعدٌّّّّ ّكتتعدد ّالشعرية، ّالقصيدة ّفي ّالمكسيقي ّأثرىا ّتحدث ّالتي ّاألصكات ّأنكاع د
ّ ّالعامةّخصائصيا ّالخصائص ّمستكل ّعمى ّفيناؾ ّكالمكسيقية؛ ّكاإليقاعية ّالصكتية كسماتيا

ّالخصائصّ، (األصوات الّصامتة، األصوات الميجورة، األصوات الميموسة) ّمستكل ّعمى أما
،ّّ(األصوات االنفجارية، األصوات االحتكاكية، األصوات األنفية )الغنة()كالسماتّالخاصةّفيناؾّ

التكرارّىكّالكسيمةّالتيّتظيرّبياّقكةّاألصكاتّكرنينياّالمكسيقي؛ّفإنناّكمفّكمعّالتأكيدّعمىّأفّ
ّبيفّ ّمزج ّفقد ّينٌكعّفيّتكظيؼّلألصكاتّالٌمغكية ّكاف ّأٌنو ّنالحظ ّالٌشاعر ّلقصائد ّقراءتنا خالؿ
ّجميؿ،ّ ّمكسيقٌي ّنغـ شاعة ّكا  ّكالحركٌيةّفيّقصائده ّأٌدلّإلىّبعثّالحياة ّما ّكالميمكسة المجيكرة

                                                           

ّ.79-74صّمرجعّسابؽ،ّالعربي،ّالشعرّفيّاإليقاع،ّالكجيّالرحمفّعبد.1ّ
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الٌرتابة،ّكتبرزّمفّخاللوّاٌلدالالتّالمختمفةّاٌلتيّيركمياّالٌشاعر؛ّكماّكانتّالٌصكامتّيبتعدّعفّ

ّجزءّن ّأفّّاالمختمفة ّخالليا ّمف ّاستطاع ّاٌلتيّتتمٌمكو، ّالٌشعكرية ّالعاطفٌية ّالٌنفسية ّالحالة ّمف بارزان
ّاألصكا تّيفصحّعفّمكنكناتوّمفّمشاعرّكأحاسيسّجٌياشةّتيفكّكتعمكّمفّخالؿّحركاتّىذه

ّكطريقةّتشٌكمياّكبنائيا.

 األصوات المجيورة:(. 1)

ّّّّّ ّيعرؼ ّالمجيكر ّالٌصكتيافّبأنوالٌصكت ّالكتراف ّمعو ّييتٌز ّاٌلذم ّالٌصكت ّنسبةّ، ّبمغت كقد
ّالكالـ ّفي ّأخماس ّأربعة 1ّاستعمالو ّكقد ّناصرّ؛ ّشعر ّفي ّخاٌصية ّالمجيكرة ّاألصكات شٌكمت

ّليذ ّفيّاختياره ّكاضحا ّنممسّتباينا ّاألصكاتلكحيشيّكما ّالحركؼّه ّاستخداـ ،ّحيثّشاعّعنده
أٌفّالٌشاعرّقدّكٌظؼّع،ّج،ّغ،ّذ،ّض،ّز،ّظ(؛ّأمّّد،ّب،ـ،ّر،ّالتاليةّبالترتيبّعمىّالتكاليّ)

ّبعضياّ ّتكرار ّكاف ّفقد ّآلخر، ّصكت ّمف ّيختمؼ ّفتكاترىا ّمتفاكتة، ّبنسب ّالمجيكرة األصكات
ّالباءّبنسبةّعالية،ّفيّحي ّالميـ،ّالعيف، ّالراء، فّكانتّبعضّاألصكاتّضعيفةّالٌتكاترّكصكت:

ّؾ:ّالٌذاؿ،ّالٌضاد،ّالٌظاء،ّالٌزام،ّكىذاّراجعّبطبيعةّالحاؿّلثقمياّعمىّاألذف.

ّكاٌلتيّكردتّفيياّاألصكاتّالمجيكرةّبنسبةّعالية: (اختالف إلى الاّلءات)يقكؿّالٌشاعرّفيّقصيدةّ

 اليّفيرتجؼػػػػػػػػػػػػػػػػػتّيتبعّآمػػػػكالٌصّك ػػػاتيّكيأتمػػػؼّيػػػػعّآىػػػػػػػػػػػػػالٌصمتّيطب
 ؼّيػػػػػػػػػػلكٌفّأخرلّإلىّالػػػاٌلءاتّتختم ال،ّإٌننيّكجؿػػػػػػػػػػػػػػػػػدمعػػػػػػي،ّأقٌدـّرجٍّ

 رلّكأقترؼػػػػػػػػػػػػػػػػفرحتّأسترجعّالٌذك ٌراّكأيقظنػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسدناّبدءّالٌنسيـّ
 2رلّكأنصرؼػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأمٌدّراحتػػػػيّالٌسك ذمّاألشكاؽّتأخذنيليكّالٌصبيّّك

ّبخاطرّسأّّّّ ّتجكؿ ّاٌلتي ّكالفكرية ّالٌنفسية ّالحالة ّعف ّالكشؼ ّفي ّالمجيكرة ّاألصكات يمت
ّلمناسبتياّ ّإاٌل ّاألصكات ّىذه ّاختيار ّكاف ّكما ّالٌصكت، ّشٌدة ّفي ّارتفاع ّىك ّفالجير الٌشاعر؛

                                                           

ّ.20صّسابؽ،ّمرجعّالٌمغكية،ّاألصكاتّ،أنيسّإبراىيـ.1ّ
ّ.203جٌددّخالياؾ،ّصّ،ناصرّلكحيشي.2ّ
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أخرلّحسبّمقاـّكٌؿّكاحدةّمفّحزفّإلىّقصيدةّّلٌشاعرّكاٌلتيّتختمؼّمفاألغراضّاٌلتيّيركمياّا
ّّكألـ،ّكطمكحّكأمؿ،ّكغضب،ّكفخر..ّكغيرّذلؾ.

 األصوات الميموسة:(. 2)

الٌصكتّالميمكسّىكّاٌلذمّالّييتٌزّمعوّالكترافّالصكتيافّكالّيسمعّلوّرنيفّحيفّالٌنطؽّبوّّّّ
ّليسّلمٌنفسّمعوّذبذبات ّأٌف ّلـّتدركوّاألذفّكليسّمعنىّىذا اٌل كاألصكاتّالميمكسةّ؛ّمطمقة،ّكا 

ّ.1ّ(ؼ،ّج،ّث،ّش،ّخ،ّص،ّس،ّؾ،ّت)كماّىكّمعركؼّىيّ

ّعمىّنحكّالتستعمؿّاألصكاتّالميمكسةّبنسبةّقميمةّفيّالكالـّمقارنةّباألصكاتّالمجيكرة،ّّّّ
ّ ّتزيد ّتكاد ّالخمسّأفيو ّالمئةعف ّفي ّعشريف 2ّك ّ؛ ّإلى ّراجع ّالكالـ ّفي ّقٌمتيا ّىذهّكلعٌؿ طبيعة

األصكاتّالمتمٌيزةّبالجيدّمفّناحية،ّفاألحرؼّالميمكسةّمجيدةّلمٌنفسّألٌنناّنحتاجّلمٌنطؽّبياّإلىّ
ّ.3رّمٌماّتتطٌمبوّنظائرىاّالمجيكرةقدرّمفّىكاءّالٌرئتيفّأكب

ّأنٌّّّّّ ّاإليقاعيّبيد ّإالّأفّدكرىا ّمفّاألصكاتّالميمكسة، ّالفئة ّىذه ّاستخداـ ّمفّقمة ّكبالرغـ و
ّليككظيفت ّالمكسيقية ّكجوّميا ّعمى ّلكحيشي ّناصر ّأعماؿ ّكفي ّعمكمان، ّالشعر ّفي ّحضكر ا

صكاتّلميمكسةّحضكرانّفيّشعره،ّككذلؾّأالخصكص،ّإذّيعتبرّحرؼّ)ت(ّمفّأكثرّاألصكاتّا
ّالفئة،ّكمعّذلؾّ ّبقيةّاألصكاتّالداخمةّفيّىذه ّالٌشاعرّقدّ)ؼ،ّس،ّح،ّؾ،ّؽ(،ّثـ نمحظّأٌف

آخر،ّفقدّكافّإلىّمؼّمفّصكتّبّأقٌؿّمفّالمجيكرة،ّفتكاترىاّيختكٌظؼّاألصكاتّالميمكسةّبنس
تكرارّبعضياّكصكت:ّالحاء،ّالسيف،ّالتاء،ّالطاءّبنسبةّعالية،ّفيّحيفّكانتّبعضّاألصكاتّ

ّالتٌاء،ّالفاء،ّالقاؼ.ّمٌماّأٌدلّإلىّتأٌخرّدرجتيا. ضعيفةّالٌتكاترّؾ

ّ:،ّيقكؿّالشاعر(ترانيم األكمام)فيّقصيدتوّ

                                                           

ّ.20صّسابؽ،ّمرجعّالٌمغكية،ّاألصكاتّ،أنيسّإبراىيـ.1ّ
ّ.58صّاألصكات،ّمرجعّسابؽ،ّعمـّفيّدراساتّ،المتكليّصبرم.2ّ
ّ.55ص.1981ّّتكنس،ّالتكنسية،ّالجامعةّالشكقيات،ّفيّاألسمكبّخصائصّ،الطرابمسيّاليادمّمحمدّ.3
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ّالكصّاػػػانعػػػػػػػػػػؤاؿّكمػػػػػػػػػػػػػػالسٌّّالّأيؼَّّياّميرس ّاؿ،ّىداؾّلطفؾّأقصرػػكؼّْ
ّأقٌضتّمضجع ّعفػػػػأيؼٍّ 1ّفرػػػػػػػػػفػػػػػاءّالٌنيايةّفيّالكتابّاألصّيّفبحثتي

( )لطفك، فيّاألبياتّالسابقة،ّيبدكّصكتّحرؼّ)الفاء(ّطاغيانّعمىّايقاعّالنص:ّّّّّ ، كفِّ )أفِّ
؛ّفإلىّجانبّأنوّيشكؿّمظيراّإيقاعياّتحقؽّمعّالتشاكؿّالمفظيّإالّأفّلوّاء، األصفر(فبحثت، ف

ّّامٌّيمّادكّر ّأدلّالليلىّالجانبّالدٌّإفيّالحضكرّالجماليّالصكتيّباإلضافة ّفقد تكرارّصكتّ؛
ّ ّفيّالتٌّّلىّشدٌّإحرؼّالفاء ّالداللة ّلتأكيد ّممٌّاالنتباه ّكايقاععبير، ّصكتيان ّأكسبّالبيتيفّطابعان يانّا

ّاعرّعفّحالةّالتأفؼّكالضجرّلديو.عبرّالش؛ّمفّحيثّمميزان،ّككضكحانّدالليانّبالنسبةّلممعنى

ّقكؿّالشاعر:ّفيّنفسّالقصيدةّّأيضان،ّي

ّػػػػػػرػػػػػػػػػػػػـّيتأخػػػػػػػػػػػػػفربيعناّالٌدرم،ّلّياّصيؼّقمبيّىؿّتريدّغمامة؟
2ّاّغمامةّأمطرمػػػػػأذفّالمساءّفيّنةػدايةّمّزػػػػػػػػػػػػػؼّالبػػػػػػػػػفتسٌقطتّأل

ّالتأّعفّانتقؿّالشاعرّمفّالتعبيرّّّّ ّمفّقبؿّحالة الىّحالةّمفّفؼّكالضجرّالتيّعبرّعنيا
ّ ّشيء ّكؿ ّيتغير ّبأف ّكاألمؿ ّإالتفاؤؿ ّاألفضؿ، ّاحتفظلى ّ)الفاء(:ّّلكنو ّصكتّحرؼ بحضكر
رغبةّالٌشاعرّالكبيرةّّلىإشيرّيمعنىّنفسٌياّ،ّكالذمّأعطىّ)صيف، فربيعنا، فتسقطت، ألف، فيا(

ّتغيير.الفيّ

ّ،ّالتيّيقكؿّفييا:(اختصْر راحتي)مفّقصيدتوّّانأخذّجزءّنّ،(مدار القوسين)كمفّديكانوّ

ّمفّشميـّالرؤلّالحالمو
ّمفّبياءّ)العماد(ّالتيّإرـهّّبدؤىا

ّمفّربيعّالجسدٍّ
ّدـّقدّتسامىّىكلّن

ّكالسناّقدّسنىّكابتعدٍّ
                                                           

ّ.21جٌددّخالياؾ،ّصّ،ناصرّلكحيشي.1ّ
ّ.22،ّصالمصدرّنفسو.2ّ
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ّاّفيّدميلؾّالكترّالمتجٌددّياّساكن
1ّفاختصرّراحتي

ّالسنا،ّ ّتسامى، ّالجسد، ّمفّخالؿّاأللفاظ: ّالسابؽ، ّفيّالمقطع يبدكّصكتّحرؼّ)س(ّحاضران
ّسنى،ّساكنان(،ّكىكّصكتّلوّرنينوّالخاصّكايقاعوّالعميؽ.

 نفجارية: (. األصوات اال 3)

وّانحباساّالّالٌصكتّالٌشديدّىكّاٌلذمّينحبسّمعوّاليكاءّعندّمخرجكتّاالنفجارم،ّىكّالصٌّّّّّ
ّالٌصكتّالٌشديدّهيسمحّبمركّر ّكىك ّانفجاريا ّفيحدثّالٌنفسّصكتا ؛2ّحيفّينفصؿّالعضكافّفجأة،

ّ.3كالحركؼّاٌلتيّتتصؼّبيذهّالٌصفة:ّالباء،ّالتٌاء،ّالٌصاد،ّالٌضاد،ّالكاؼ،ّالٌداؿ،ّالقاؼ،ّاليمزة

ّّّّ ّالٌتكاترّكالتٌالي:كردتّاألصكاتّاالكقد ـٌّّنفجاريةّمرتٌبةّحسبّدرجة ّالداؿّث ـٌ ّالباءّث ـٌ التٌاءّث
ّالٌضاد،ّّالقاؼ ـٌ ّالٌصادّث ـٌ ئدّاٌلتيّكسأقتصرّعمىّالحركؼّاالنفجاريةّالمييمنةّعمىّالقصاكالكاؼّث

ّ:(جّدد خالياك)يقكؿّالٌشاعرّفيّقصيدةّكافّلياّكقعّكاضحّفييا،ّإذّ

ّجٌددّخالياؾّكاعزؼّلحفّغربتناّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّباػكاػػػرعّلحممؾّأبكاباّكأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاشّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّوػكسعػػػػػػػيطٌؿّليميّعمىّفجرمّفيػػػػّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّخاٌلباػػػػػاّندٌياّفيمسػػػػػػػػػجرحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّيّاليـك
ّذاؾّالٌزجاجّإلىػاّدمعياّكىفاّػػػػيػػػّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّأحػػػػحّيرٌدّإلىّالميمػػػػػػصبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّباباػػػـك
ّػازلتّممتيباػػػػػػػػاّدمعياّإٌننيّمػػػػػػػيػػػّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
1ّرتاباػػػػػػارؼّاألفؽّالكسنافّمػػػػػػػػأشّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

                                                           

ّ.121مدارّالقكسيف،ّصّ،ناصرّلكحيشي.1ّ
ّ.20ص.1998ّّلبناف،ّ-بيركت,ّكالتكزيعّلمنشرّالثقافيةّالدارّلممعاني،ّالٌصكتيّالٌتمثيؿّ،يكسؼّالجميؿّعبدّحسني.2ّ
ّ.104ص.1997ّّلبناف،ّ-بيركتّالعربي،ّلفكراّدارّ،-العربيّلمقارئّمقٌدمةّ-الٌمغةّعمـ،ّالسعرافّمحمكد.3ّ
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ّدكٌياّشدّصكتّانفجارمّمجيكرّءالباّّّ ّبو ّالٌنطؽ ّيحدثّحاؿ ّإذ ّ ّالٌشفتيف، ّبيف ّمف ّيخرج يد
ّكظٌّّانفجاريا، ّاألبياتّ)كقد ّفيّىذه ّالٌشاعر 37ّفو ّمرٌّ( ّانفجارية،ّّة ّأحدثّمكسيقىّصكتٌية مٌما

يمتّفيّنقؿّالحالةّاٌلتيّيعيشياّالٌشاعر،ّكعميوّعكسّتكرارىاّّإظيارّالٌتكترّكاأللـّكالحسرة،ّسأ
 مرتابا، غربتنا، أبوابا،)ّ:اعاّثائراّمتكاتراّجٌسدتوّاأللفاظمىّالقصيدةّإيقكعميوّفقدّأضفىّتكرارهّع

ّاٌلتيّ،ّكماّنحٌسّمفّتكظيؼّىذاّالحرؼّنبرةّالعتابّكالمٌّ(أترابا... تنعابا، غابا، أسرابا، أسبابا، ـك
ٌماّإلىّيكٌجيياّالٌشاعرّإٌماّ ـٌّبوّكالّيحٌسّإلىّنفسوّكا  ّبو.غيرهّاٌلذمّيرلّحزنوّكألموّكماّأل

ّ:(أىفو وييفو دمي )يقكؿّالٌشاعرّفيّقصيدةّ

ّاّأمميػرحّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغداّنرٌددّلحفّالج
ّػػابدّأحزافّالٌتسابيحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغداّنكػػػػػػػػ

ّػػيّالبدرّنرسموػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغداّنعٌددّنأتػ
ّمقٌطعّالكسط،ّبؿّمفّغيرّتمكيح

ّاّىذاّالٌشتاءّكىػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغداّيبٌددن
ّبّأنكارّالمصابيػػحػػػقدّراحّيشط

ّاّأجتٌثّىالتوكّالٌضيػػػػػػػػػػػػػأحٌفّيحن
2ّرّمفّبعدّالٌتراكيػػػحػػػػػػػػػػػػكأزرعّالفج

صكتّمجيكرّشديدّيخرجّمفّطرؼّالٌمسافّمعّرّصكتّالٌداؿّفيّالمقطعّالسابؽ،ّكىكّيتكرٌّّّّّ
ؿّإيقاعاّفيّشكٌّ(ّمٌرة،ّف23)ّدّكٌررهّالٌشاعرّفيّالقصيدةّحكاؿقاألعمى،ّّّكماّيحاذيوّمفّالحنؾّ

ّ ّحيث ّمف ّالقصيدة ّكالٌشدثنايا ّبالٌصالبة ّيتمٌيز ّعنو ّعبرت ّكما ّة، بد، نعّدد، البدر، نكا)ألفاظ:
ّقاعّيعٌبرّعفّالجرحّكاآلهّكالحزف.يمتّالٌداؿّفيّإحداثّإيسأفقدّ،ّكعميو،ّ(يبّددنا..

                                                                                                                                                                                     

ّ.197جٌددّخالياؾ،ّصّ،ناصرّلكحيشي.1ّ
ّ.202،ّصالمصدرّنفسو.2ّ
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سكاءنّؼّ)ر،ّؽ(ّّكتكرارّصكتّحّرعريةّماّبداّكاضحانّفيوّماذجّالشٌّـّمفّالنٌّتقدٌّكقدّكافّفيماّّّّّ
ّأ ّالٌّّعمىّمستكلّحشكّـعمىّمستكلّالقافية ّكىيّمفّاألصكاتّاالنفجارية تيّاألبياتّالشعرية،
ةّالمتٌقطعةّتيّأشاعتّنكعاّمفّالحماسّكالحركيٌّ،ّكالٌّ(ناصرّلكحيشي)أعماؿّشاعّاستخدامياّفيّ

الٌصكتيّاٌلذمّيحمموّاّالٌنطؽّكتطربّلياّاألذفّكتستمٌذىا،ّككٌؿّىذاّناتجّعفّالكقؼّاٌلتيّيستسيغي
ت،ّح،ّخ،ّز،ّع،ّغ،ّس،ّص،ّط،ّؼ،(ّكافّلياّنصيبّلناّاإليقاع؛ّكذلؾّاألصكاتّالٌرخكةّ)

ّالجماؿّ ّسٌر ّىك ّالمختمفة ّاألصكات ّتكظيؼ ّفي ّكالٌتمازج ّالتٌبايف ّىذا ّكلعٌؿ ّقصائده، ّفي كافر
عرم،ّفتنبعثّالعكاطؼّاإلنسانٌيةّالجٌياشةّالٌنابعةّمفّاألعماؽّلتمتقيّمعّعذكبةّىذهّالمكسيقيّالشٌّ

ّاألصكاتّفتشٌكؿّلناّصكراّتنبضّبإيقاعّبديعّتشٌعّفيوّالمحاسف.ّّّّ

ّّّّّ ّاٌلتيّنخمصّكما ّاألصكاتّالمختمفة ّبفضؿ ّمتنٌكع ّتشكيؿ ّلو ّكاف ّالٌشاعر ّأٌف ّإلى بياّبنى
ّأٌدلّإلىّتنٌكعّم ّمٌما كسيقٌيّبديع،ّفمفّخالؿّقراءتناّنالحظّاالٌتساؽّكاالنسجاـّبيفّىذهّقصائده

ّبيفّاألصكاتّ التٌباعدّكالتٌنافرّفيماّبينيا،بّاألصكات،ّفنحفّالّنحٌسّإطالقا كىذاّماّيعرؼّبالٌتكاـؤ
تكظيفوّلبعضّاألصكاتّفيّتعبيراتو؛ّفكىيّميزةّأبدعّفيياّالٌشاعر،ّفكانتّانعكاساّإيجابٌياّعمىّ

إضافةّف،ّعمىّالقصيدة،ّمفّذلؾّىيمنةّحرؼّ)الميـ(بياتّأضفىّذلؾّالٌنغـّالمسيطرّأغمبّاأل
ّإلىّ ّفيكّصكتّمعتدؿّمتكٌسطّالٌشدةحرؼّالرٌّلّاّنصكتككنو ّأضفىّكمّفيّبعضّالقصائد، ّقد ،

عمىّالقصيدةّنغماّجميالّحمكاّتطربّلوّاألذفّكتسكفّلوّالٌنفسّراحةّكاستجماما،ّماّعكسّسحراّ
ّبسياّثكبّالجماؿّاٌلذمّيتماشىّكعاطفتو.ّعمىّالقصيدةّكأل

قدّكٌفؽّفيّتكظيفوّّ(ناصرّلكحيشي)ّأٌفّالٌشاعركعمىّسبيؿّاالستخالصّالعاـ،ّيمكفّالقكؿّبّّّّ
ّعا ماّانعكسّإيجاباّعمىّحسفّاختيارّاألصكاتّّّكؽّالٌشعرمّاٌلذمّيمتمكوالذٌّّفألصكاتّكىذاّينـٌ

ّالمت ّلغة ّإذالٌمغكيةّكاٌلتيّأثرلّبيا ّّمٌقي، ّاأصكاتنجحّفيّتكظيفو تتماشىّمعّاألحداثّكالٌتجربةّّ
ّأٌنوّ ّتحمموّمفّأحاسيسّكعكاطؼ،ّكما ّما ّمعوّبكٌؿ ّلممتمٌقيّليعيشيا الٌشعريةّاٌلتيّأرادّأفّينقميا

ّاالختياراتّيدرؾّت ّبيذه ّالمتمقيّسكؼّينفعؿّمعو ّأٌف ّمعّمعانيّماما ّحركفيا مفّخالؿّانسجاـ
ّديدةّكالغٌنةّكغيرىا.نابعّمفّتكرارّاألصكاتّالشٌّقصائدهّكلماّلياّمفّكقعّرٌنافّ
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 اإليقاع والوزن: -3

ّأصكاتّاأللفاظّمفّّيعدٌّّّّّ ّتحممو ّ"ما ّمفّخالؿ ّالشعرية، ّمقكماتّالمكسيقى ّأٌىـ ّمف اإليقاع
دالالتّعميقةّكمكحٌية،ّمعّجماٌليتياّمفّحيثّالتآلؼّكاالٌتساؽ،ّلتشكّْؿّبعدّذلؾّالمساحةّالكاسعةّ

ّتككفّمفّالداللةّالعامٌّ ّلممشاعرّكاألحاسيس،ّكتأثيرانّكاضحانّفيّالسامع،ّكمفّىنا ةّلمشعر،ّبيانان
لألصكاتّمؤٌثراتّكبيرةّفيّبناءّالقٌصيدةّّداللٌيان،ّّكمكسيقٌيان،ّكجمالٌيان،ٌّمماّتمنحوّىذهّاألصكاتّ

ّ.1مفّدالالتّإيحائية،ّأكّنغماتّمكسيقية"

ّلجدليةّّّ ّتخضع ّلمنصّالشعرم ّاإليقاعية ّكتحكـّّكالبنية ّخصائصيا ّتمنحيا ّما ّغالبان جكىرية
ّليا ّتخضع ّالتي ّكالتحكالت ّكتغيراتيا ّكالٌتناغـّتطكراتيا ّالتٌناسب ّخصائص ّاإليقاع ّيعكس ّإذ ؛

كالتٌآلؼّكالتٌأثيرّكالٌتساكمّبيفّأجزاءّالكالـّداخؿّالنصّالٌشعرم،ّكثمةّعالقةّكثيقةّبيفّاإليقاعّ
عالقةّالكزفّبالقافيةّتعدّىيّاألكثرّفعاليةّفيّّفٌّأّ،ّإالٌّكالكزف،ّكسائرّالعناصرّاإليقاعيةّاألخرل

إذاّكافّالكزفّمفّعناصرّالشعرّالعربي،ّفإنوّالّيعدّشعرانّاعتمادانّعمىّالكزفّالبناءّاإليقاعي؛ّ"ف
ّبياّفيّباقيّأبياتيا،ّكذلؾّ دكفّالقافيةّالتيّتأتيّلمشاعرّعمىّسجيتوّفيّمطمعّقصيدتو،ّثـّيمتـز

ّ.2ةّمتكامالفّالّيستقيـّأحدىماّدكفّاآلخر"ألفّالكزفّكالقافي

 تعريف اإليقاع لغة واصطالحًا: - أ

ّالمطرّّاإليقاع في المغة؛ ّكقع ّسقط، ّككقكعان: ّكقعا، ّيقع ّكمنو ّالشيء، ّعمى ّ"كقع ّ"كقع"؛ مف
ّكيقا ّضربباألرضّكالّيقاؿّيسقط، ّكىيّشدة ّالمطر، ّسمعتّكقع ّؿ: ّكيقاؿ:ّو ، بىؿى ّكى األرضّإذا

ّ.3قعانّككقكعان"سمعتّلحكافرّالدكابّّك

                                                           

ّ-دمشؽّتشريف،ّجامعةّدكتكراه،ّأطركحةّاألعشيف،ّلشعرّكتحميؿّكدراسةّجمعّ-األعشيفّديكافّ،ابراىيـّحمزةّمحمد.1ّ
ّ.90-89ص.2011ّّسكريا،

ّ.23صّسابؽ،ّمرجعّالياسيف،ّرثاءّفيّالدالليةّأبعادىاّكّالصكتيةّالنسجّ،البعّرمضافّمحمد.2ّ
ّ.6/967لسافّالعرب،ّمرجعّسابؽ،ّّ،بفّمنظكرا.3ّ
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الميقعةّىيّالمطرقة،ّ"كاإليقاعّمفّإيقاعّالمحفّكالغناءّيأتيّمعنىّاإليقاعّمرتبطانّبالمكسيقى؛ّفّّّّ
ّالمغة،ّبماّفيياّ؛1ّّكىكّأفّيكقعّاأللحافّكيبينيا" فاإليقاعّ"فيّاألصؿّليسّمفّمصطمحاتّعمـك

ّمف ّىك ّبؿ ّالخصكص، ّكجو ّعمى ّالقديمة ّالشعر ّنقد ّالعركضّككتب ّعمـّّعمـ مصطمحات
ّلزمافّالنقراتّفإفّ ّقاؿّفيّمعنىّاإليقاعّبأنوّتقديرّما ّأثبتوّابفّسيناّعندما ّما المكسيقى؛ّكىذا

ّ.اتفؽّأفّكانتّالنقراتّمنغمة،ّكافّاإليقاعّشعرياّن

سـّاإليقاعّبميزتيفّأساسيتيفّىما:ّالحركةّكاالنتظاـ؛ّإذّيرادّباالنتظاـّ"كؿّعالقاتّالتكرارّيتٌّّّّّ
ّكالتجانسّكالمزاكجة ّكالتآلؼ ّكالتنسيؽ ّكالتداخؿ ّكالتكازم ّبسيطرةّالٌّّ،كالمفارقة ّانطباعان ّتعطي تي

ّ.2فّمفّإحدلّتمؾّالعالقاتّأكّبعضيا"ةّمككٌّصّالعامٌّعمىّبنيةّالنٌّّقانكفّخاٌصّ

ّعفّاإليقاعّالمكسيقي؛ّإذّيعبرّعفّاإليقاعّبالمغةّيتٌّّّّّ ّالمعنىّمعّماّىكّثابتّكمعمـك فؽّىذا
(،ّكىذاRuthmosّ(،ّكالذمّاشتؽّباألساسّمفّالكممةّاإلغريقيةّ)Rhythmالمصطمحّ)االنجميزيةّ

البدّمفّأفّتتكفرّفيّالحركةّالمنتظمةّعناصرّالنسبةّكالتناسبّالحركةّالمنتظمة،ّفاألخيرّيعنيّ
ّفيّالكـّكالكيفية،ّكالنظاـّكالمعاكدةّالدكرية.

ّالمّمن الناحية االصطالحية؛     ّبيف ّكثيقة ّعالقة ّثمة ّكالمفيـك ّلإليقاع، ّالمغكم عنى
كالفاصمةّىيّّ،نقمةّمنتظمةّعمىّالٌنغـّذكاتّالفكاصؿاالصطالحي،ّفقدّعرفوّالفارابيّبقكلو:ّ"ىكّ

فغالبانّماّيككفّاإليقاعّفيّحركةّمتغٌيرةّكغيرّمستقٌرةّالمخرج،ّلكٌنياّ؛3ّتكٌقؼّيكٌجوّامتدادّالٌصكت"

                                                           

1ّ ّاألكؿ،ّ-القديـّالعربيّالنقدّمعجـّ،مطمكبّأحمد. .1989ّّالعراؽ،ّ-بغدادّالعامة،ّالثقافيةّالشؤكفّدارّ،1طّالجزء
ّ.257ص
.2016ّّ،(1)ّالعددّ،(24)ّالمجمدّاإلنسانية،ّالعمـكّ-بابؿّامعةجّمجمةّاألصمعيات،ّشعريةّ،السادةّعبدّأميرّبشائر.2ّ

ّ.598ص.624ّ-594صّص
3ّ ّالكتابّدارّالمالؾ،ّعبدّغطاسّ-تحّالكبير،ّالمكسيقىّ،الفارابيّطرخافّبفّأكزلغّبفّمحمدّبفّمحمدّنصرّأبك.

ّ.1085ص.1967ّّالعربي،
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ّالقرطاجٌنيّعندماّأكدّعمىّ"أٌفّالتٌناسبّفيّاألخيرّمتساكيةّكمتناسبةّبحسبّماّذىبّإل يوّحاـز
ّ.1أكّالٌتساكمّفيّالبنيةّالٌشعريةّيشبوّتماماّالٌتساكمّفيّباقيّاألشياء"

ّعمىّأمٌّّّّّ ّالمستعصية ّالمفاىيـ ّمف ّالىّمصطمحّاإليقاعّبأنو ّنيًظر ّفقد ّالحديث؛ ّفيّالعصر ا
أفّلفظةّاإليقاعّ"ممتبسةّإلىّحدّّالتعريؼ،ّكذلؾّكفؽّماّذىبّإليوّبعضّالدارسيفّفيّالغربّمف

2ّما" ّ؛ ّذىب ّحيف ّالكالمٌيةّفي ّالٌسمسمة ّفي ّالمنتظـ ّ"الٌرجكع ّبأنو ّاإليقاع ّتعريؼ ّالى البعض
ّ.3لإلحساساتّالٌسمعيةّالمتشابيةّاٌلتيّتكٌلدىاّالعناصرّالٌنغميةّالمتنٌكعة"

 تعريف الوزن لغة واصطالحًا: - ب

ّمكٌكناتّالٌشعرّألّيعدٌّّّّّ ٌنوّيمٌيزهّعفّالٌنثر،ّكقدّأكالهّالٌدارسكفّعنايةّبالغةّذلؾّالكزفّمفّأىـٌ
ّأٌنوّأعظـّأركافّحٌدّالٌشعر.ّفموّدكرّكبيرّفيّتشكيؿّالٌداللةّالٌشعرية.

عمىّنحكّماّجاءّفيّلسافّلعربّالبفّمنظكر:ّ"يقاؿّكزنتّفالناّككزنتّالوزن في المغة،     
ّالمقدار ّكالميزاف ّدرىما... ّيزف ّكىذا ّالفراىيدم:ّّ؛4لفالف... ّأحمد ّبف ّلمخميؿ ّالعيف ّكتاب كفي

ّالشيءّفاتَّزف..ّ ّالشيءّإذاّقدَّره،ّككزىنتي ّمثمو،ّكأكزافّالدراىـ،ّكييقاؿ:ّكىزىفى ّبشيءو ّشيءو "الكزف:ّثقؿي
ّكزننا" ّيىًزفي كىزىفى

ّ؛ّفالكزفّفيّالمغةّيعنيّتقديرّالٌشيء،ّكأكزافّالعربّماّبنيتّعميوّأشعارىا.5

                                                           

1ّ ّ-لمعمـكّالعربيةّالٌدارّ،1طّالٌشعرم،ّالخطابّتأصيؿّفيّحاـزّنظرٌيةّالعربٌية،ّالٌشعريةّأصكؿّ،بكمزبرّالٌطاىر.
ّ.103ص.2007ّّلبناف،ّبيركت،ّناشركف،

،1ّطحنكف،ّّكمبارؾّالكليّمحمدّ-،ّقضاياّالشعرية،ّترركمافّياكبسكفّ،ىذاّىكّرأمّركمافّياكبسكف،ّينظرّفيّذلؾ.2ّ
ّ.43.ّص1988المغرب،ّّ-الدارّالبيضاءّلمنشر،ّتكبقاؿّدار
3ّ. Jean Dubois: Dictionnaire De Linguistique, Larousse, Paris, 1989. p424. 
ّ.467-13/466ّلسافّالعرب،ّمرجعّسابؽ،ّ،بفّمنظكرا.4ّ
براىيـّالمخزكميّميدمّ-تحّالعيف،ّ،الفراىيدمّأحمدّبفّالخميؿ.5ّ .ّبّلبناف،ّ-بيركتّاليالؿ،ّكمكتبةّدارّالسامرائي،ّكا 
ّ.6/386.ّت
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ّيتأٌلؼّمنياّ، والوزن اصطالحاً      ّاٌلتي ّالٌتفعيالت ّ"مجمكع ّبأنو ّتعريفو ّمنيا ّتعريفات، ّعدة لو
ّكترتيبّمعٌيف ّمعٌينة ّالٌتفعيالتّاٌلتيّيتكٌكف1ّالبيتّبكيفٌية ّمف ّ"مجمكعة ّىك ّكفيّتعريؼّآخر، ؛

ّ.2منياّالبيت،ّكقدّكافّالبيتّىكّالكحدةّالمكسيقٌيةّلمقصيدةّالعربٌيةّفيّمعظـّاألحياف"

ّعرٌّّّّ ّمعٌينةّؼّكما ّعمىّاختيارّمقاطعّمكسيقٌية ّالمكسيقيّالقائـ ّ"الٌنظاـ ّبأنو الكزفّاصطالحان،
ّ.3كآخر"ّاتدعىّالٌتفعيالت،ّفيككفّلياّنغـّخاٌصّنمٌيزّبوّشعّر

ّالتٌّّّّ ّكافّتستند ّالشعرمّالىّما ّلمكزف ّكىكّعريفاتّالسابقة ّفيّالقصيدة، ّالعربّالقدماء يراعيو
عّكالكزفّبعامة،ّمفّحيثّينبغيّأفّتتساكلّاألبياتّفيّحظياّمفّالمساكاةّبيفّأبياتياّفيّاإليقا

ّكتتضمفّىذهّ ّالحركاتّكالسكناتّفيّتكالييا، ّىذه ّكفيّنظاـ ّالحركاتّكالسكناتّالمتكالية، عدد
كتكرارّلمنغـ،ّّ؛المساكاةّكحدةّعامةّلمنغـّكتشابياّبيفّاألبياتّكأجزائياّتشابياّينتجّعنوّتناسبّتاـ

ّاألذفّلتسرّب ّفتألفو ّالنفس؛ ّالكزفّو ّالّيمكفّأفّنعٌد ّأنَّو ّإالَّ ّيمنحّالنصّشعريتو, ّما الكزفّىك
ّإلىّالشٌّ ّالعبقريةّمضافان ّنتيجة ّالمكسيقية ّالخياؿّكاإلحساسّبالمتعة ّثمرة ّبؿّىك عرّمفّخارجو,

ّمفّتجربةّ ّالكاعية,ّكىكّجزءّالّيتجزأ ّأماّمصدرّالكزفّفيكّالعاطفيةّالمشبكبةّكاإلرادة الشاعرة,
ّ.عرالشا

بفّأحمدّالفراىيدمّالرائدّاألكؿّفيّكضعّعمـّالعركض،ّفقدّاكتشؼّمفّاألكزافّالخميؿّّيعدٌّّّّّ
ّبحريفّمفّ ّإالّأفّاألخفشّأنكرّكجكد ّبحران؛ ّمنيا ّسمىّكؿّكاحد ّعشرّكزنان ّخمسة العركضية

ّبحكرّالخميؿّلعدـّكركدىماّعندّالعربّكىماّالمضارعّكالمقتضب،ّكماّأضاؼّبحرانّلـّيذكرهّ

ّ

                                                           

ّ.435ص.1997ّّمصر،ّ-القاىرةّالنيضة،ّدارّالحديث،ّألدبياّالنقدّ،ىالؿّغنيميّمحمد.1ّ
ّ.165ص.1996ّّسكريا،ّ-حمبّالجامعية،ّكالمطبكعاتّالكتبّمديريةّالعربي؛ّالشعرّمكسيقىّ،فاخكرمّمحمكد.2ّ
3ّ ّالحاجّجامعةّماجستير،ّمذٌكرةّاليجرم،ّالٌسابعّالقرفّخالؿّالحفصيّعيدّفيّالٌشعرمّالخطابّبنيةّ،فطكشّنكرة.

ّ.157ص.2010ّّباتنة،ّلخضر
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يذهّاألكزافّفيّأصمياّماّىيّإالّصكرةّمجردةّإليقاعاتّكانتّ؛ّف*1المتدارؾّالخميؿ،ّكىكّالبحر
مكجكدةّفيّالشعرّالعربي،ّكبالتالي،ّفقدّاكتشؼّالخميؿّالمككناتّاإليقاعيةّاألساسيةّفيّالشعرّ

ّ.2العربي،ّكقاـّبتقنينياّككضعياّفيّأطرّعامة

 العالقة بين اإليقاع والوزن: -ج

ؾّالعربّالقدماءّالعالقةّالكثيقةّبيفّاإليقاعّكالكزف،ّفقالكا:ّاإليقاعّ"ىكّماّيحدثوّالكزفّأكّأدّرّّّّ
المحفّمفّانسجاـ،ّكمفّالقدماءّمفّربطّبينوّكبيفّالكزفّفقالكّ"الشعرّىكّالكالـّالمخيؿّالمؤلؼّ

ّل ّيككف ّأف ّمكزكنة، ّككنيا ّفمعنى ّ)..(؛ ّالعربّمقفاة ّكعند ّكمتساكية ّمكزكنة ّأقكاؿ ّعددّمف يا
إيقاعيّكمعنىّككنياّمتساكيةّىكّأفّيككفّكؿّقكؿّمنياّمؤلفاّمفّأقكاؿّإيقاعية،ّفإفّعددّزمانوّ

ّ.3مساكّلعددّزمافّاآلخر"

ذكّطبيعةّتجريديةّمككفّمفّتكاليّالحركاتّكالسكناتّفيّكحداتّسميتّأسبابانّكأكتادان،ّالكزفّّكّّّ
ّماّىيّإالّتمٌثؿّبصيغّصرفية،ّأكّتفعيالتّحسبّنظاـّالخميؿ؛ّّك معّذلؾ،ّفاألكزافّفيّأصميا

صكرةّمجردةّإليقاعاتّكانتّمكجكدةّفيّالشعرّالعربي،ّكىيّالمككناتّاإليقاعيةّاألساسيةّالتيّ
ّفيّأطرّعامة ّكقٌننيا ّالفراىيدم، ّالخميؿّبفّأحمد ّ"فسبؽّكأفّتنبوّليا ّمكسيقىّ؛ الكزفّىكّمادة

الركحّفييا،ّكركحّالكزفّىكّاإليقاعّالذمّيكلدّّالشعر،ّكالّيمكفّليذهّالمادةّأفّتحياّمفّدكفّتدخؿ

                                                           

 .51ّ،54مرجعّسابؽ،ّصّالشعر،ّمكسيقى،ّأنيسّإبراىيـ.1ّ
كقدّتطٌرؽّناصرّلكحيشيّىذهّالمسألةّفيّكتابو:ّأكزافّالٌشعرّالعربيّبيفّالمعيارّالٌنظرمّكالكاقعّالٌشعرمّحيثّيقكؿ:ّ*

ذاّنظرناّفيّ"منياجّالبمغاء"ّألفيناّحازماّيعرضّعفّالمتدارؾّفيّصكرتوّاألصميٌّ ةّالٌدائرم،ّكيشٌؾّفيّكضعّالعربّكزفّكا 
ّكزناّ ّبإخراجّبحرّالمضارعّاٌلذمّعٌده ّىكّأربعةّعشرّكزنا ّبتّكضعوّعندىـّمفّأكزافّإٌنما ّما ّإلىّأٌف ّمنتييا الخبب،

ّمختمفا.
2ّ ّلمنشرّمجدالكمّدارّ،1طّالحالج،ّمنصكرّبفّالحسيفّشعرّفيّدراسةّ-كالصكفيةّاألسمكبيةّ،داككدّسميمافّأماني.
ّ.38ص.2002ّّاألردف،ّ-عمافّتكزيع،كال
ّ-المعارؼ،ّالرباطّالغازم،ّمكتبةّعالؿ:ّتحقيؽّالبديع،ّأساليبّتجنيسّفيّالبديعّالمنزعّ،السجمماسيّالقاسـّمحمدّأبك.3ّ

ّ.281ّ،457ّ،407.ّص1980ّالمغرب،
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مفّخالؿّامتزاجّالتجربةّبالكزف.ّكالّتظيرّالقصيدةّبكزنياّعندّالمتمقيّإنماّتظيرّبإيقاعياّممثؿّ
ّالكزفّفيّعمميةّالتكصيؿ.

"المممحّالحاضرّفيّكؿّالنصكص1ّّعمىّىذاّاألساس،ّيعتبرّاإليقاعّفيّإطارّعمـّالعركضّّّ
ّف ّينازع ّلـ ّالصكتيّالتي ّالشعرم ّلمنسيج ّالمحسكسة ّالمادية ّالمظاىر ّأكؿ ّىك ّبؿ ّشعريتيا؛ ي
ّمفّالكزفّفيّالشعر؛ّأٌفّّ؛ّإال2ٌّكتعالقاتوّالداللية" يكّكحدةّالنغمةّالتيّفاإليقاعّيظؿّأشمؿّكأعـٌ

تتكررّعمىّنحكّماّفيّالكالـّأكّفيّالبيت،ّأمّتكاليّالحركاتّكالسكناتّعمىّنحكّمنتظـّفيّ
ّأك ّأك ّأيضانّفقرتيف ّكىك ّالنثر، ّفي ّاإليقاع ّيتكافر ّكقد ّأبياتّالقصيدة ّفي ّأك ّالكالـ ّفقر ّمف ثر

النسيجّالذمّيتألؼّمفّالتكقعاتّكاإلشباعاتّأكّخيبةّالظفّأكّالمفاجأةّالتيّيكلدىاّسياؽّالمقطع؛ّ
ّالمكسيقيةّ ّالكحدة ّىك ّكاف ّكقد ّالبيت، ّالتفعيالتّالتيّيتألؼّمنيا ّمجمكع ّالكزف ّيمثؿ فيّحيف

ّ.3يدةّالعربيةلمقص

ّالمعنىّتمثؿّالجزءّكاإليقاعّياألكزافّمنزلةّالفركعّالمتكلدةّمفّطاقةّإيقاعيةّأكسع،ّفّكّّّ يّبيذا
اّرائع,ّأمٌّّنجازّعمؿّفنيٌّإتفاعؿّالكزفّمعّمادةّالقصيدةّىكّماّيمكفّالشاعرّمفّبمثؿّالكؿ؛ّألفّ

تسبّشعريتوّمفّالمعنيّالذمّالكزفّكحدهّفالّيمكنوّأفّيحقؽّقيمةّغنيةّفيّذاتو,ّكألفّالنصّيك
ّإلىّ ّفالكزفّقياسان ّالتيّتركضّاالنفعاؿّلممعنىّكالمعنىّاإليقاع؛ ّالنيائية ّالمغكية تحققوّالصياغة
اإليقاعّليسّأكثرّمفّكعاءّمشكؿّبأبعادّمنتظمةّيستكعبّالتجاربّالشعرية،ّكالتجربةّىيّالتيّ

ّيتالءـّمعّطبيعتياّكخكاصيا،ّفمكؿّكزفّن ّبما ظاموّالخاصّالذمّيحمؿّفيّطياتوّتختارّكزنيا
                                                           

نماّديـ،القّالعربيّالنقدّفيّمعركفاّنّيكفّلـّاإليقاعّمصطمحّبأفّرألّمفّالمحدثيفّالباحثيفّمف.1ّ ّالمصطمحاتّمفّىكّكا 
ّجانبّالىّيفتقرّالرأمّكىذاّالعركض،ّمصطمحّىكّالقديـّالعربيّالنقدّفيّيقابموّماّكأفّالغربية،ّالثقافةّمفّالكافدةّكالمفاىيـ

ّ،المثاؿّسبيؿّكعمىّالمفظ،ّبيذاّاإليقاعّالىّالقديمةّالعربيةّالنقدّمصنفاتّمفّالعديدّأشارتّفقدّكالدقة؛ّالصحةّمفّكبير
فّلـّيستخدـّ"الشعرّعيار"ّالشييرّكتابوّفيّالعمكمّطباطباّابفّإليوّأشارّفقد ،ّكاعطىّابفّقدامةّتعريفانّدقيقانّلإليقاعّكا 

ّبشكؿّدقيؽ؛ ّكمفيـك ّعبرّعنو ّإنو ّإال ّينظرّالمفظّنفسو، ّحركاتّمصطفى: ّالمغةّبيفّالعربيّالشعرّ-اإليقاعّنظرية:
ّسابؽ،ّمرجعّالشاعر،ّعيار:ّالعمكمّطباطباّابف:ّكأيضاّنّ؛12ص.2008ّّالجزائر،ّكالتكزيع،ّلمنشرّاألفؽّدارّكالمكسيقى،

ّ.3.ّص1985لبناف،ّّ-؛ّقدامةّبفّجعفر:ّجكاىرّاأللفاظ،ّالطبعةّاألكلى،ّدارّالكتبّالعممية،ّبيركت20ص
ّ.598صّمرجعّسابؽ،ّاألصمعيات،ّشعريةّ،السادةّعبدّأميرّبشائر.2ّ
ّ.24اإليقاعية،ّمرجعّسابؽ،ّصّكالبنيةّالدالليةّالبنيةّبيفّالحديثةّبيةالعّرّالقصيدة،ّعبيدّصابرّمحمد.3ّ
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قدرةّخاصةّعمىّاستيعابّنمطّمعيفّمفّالتجارب،ّاألمرّالذمّيفسرّتعددّكتنكعّالبحكرّالشعرية،ّ
ّالتنكعّكالتعددّىكّماّمكنياّمفّاستيعابّكؿّالتجاربّالشعريةّالتيّتمكنتّالقصيدةّالعربيةّ كىذا

ّ.1ّمفّالتعبيرّعنيا

ّّكّّّ ّجعؿ ّمف ّالمحدثيف ّالباحثيف ّمف ّفي ّكالكزف ّلمشعر،ّإاإليقاع ّالصكتية ّلمبنية ّمتكامؿ طار
ّ ّكالمكازنات، ّاألداء، ّالكزفّالعركضي، ّأقساـ: ّالىّثالثة ّيضـٌّّككقسميا صكرّتجمياتّّكؿٌّّاألداء

ي،ّأكّالتأكيؿّالشفكمّلمنص،ّبماّفيوّمفّشدةّكارتفاع،ّكىكّمجاؿّالدراسةّالتجريبيةّياإلنجازّالشف
ّ.2فتضـّكؿّصكرّتكرارّالصكامتّكالصكائتّمستقمةّأكّضمفّكمماتالمخبرية..ّكأماّالمكازناتّ

قدّتبدكّالعالقةّبيفّالكزفّكاإليقاعّمفّجيةّكالبناءّالمفظيّمفّجيةّأخرلّغيرّكاضحةّعندّّكّّّ
دراسةّاألكزافّكالبحكرّالشعريةّمفّكجيةّالنظرّالمغكية؛ّإالّإفّعدـّالكضكحّفيّىذهّالحالةّناتجّ

ّبياّاأللفاظّكالبنياتّالمفظيةّفيّالشعر،ّذلؾّأفّاأللفاظّعفّقصكرّفيّإدراؾّالكظي فةّالتيّتقـك
ىيّجكىرّماّيختارهّالشاعرّكيؤلفوّكينظموّفيّتركيبّشعرمّييدؼّالىّإيصاؿّتجربتوّالشعريةّ
الىّالمتمقي،ّكبالتالي،ّفإفّالبناءّالمفظيّماّىكّإالّمحاكاةّإيقاعيةّلعكاطؼّالشاعرّكانفعاالتو،ّمفّ

موّتمؾّاأللفاظّمفّطاقاتّكشحناتّايقاعيةّكمكسيقيةّتحمؿّنفسّالدالالتّالعاطفيةّخالؿّماّتحم
ّ ّالمتمقيّناتجّباألساسّعفّتمؾّالعالقةّبيفّ"كالشعكرية؛ فاألثرّالذمّيحدثوّاإليقاعّالشعرمّعند

ّ.3"األلفاظّكمعانيياّمفّجية،ّكبيفّاأللفاظّكبنيتياّالصكتيةّكاإليقاعيةّمفّجيةّأخرل

ائعّاٌلتيّكصمتناّعفّناصرّلكحيشي:ّلحظةّكشعاع،ّفجرّالٌندل،ّمدارّالقكسيف،ّكجٌددّمفّالٌرّكّكّّّ
ٌمة،ّكأعذبّمكسيقى،ّبٌثّلناّفيّكٌؿّديكافّ خالياؾ..ّكغيرىاّمفّالقصائدّاٌلتيّنٌظمياّفيّأبيىّحي
ّتكتنؼّ ّاٌلتي ّالٌنفسية ّالحالة ّيساير ّكسعيدا، ّحزينا ّكنغما ّنفسو، ّاآلف ّفي ّكفرح ّشجك ّذا إيقاعا

                                                           

ّ.25صالمرجعّالسابؽ،ّ.1ّ
2ّ ّ-البيضاءّالدارّلمكتاب،ّالعمميةّالدارّ،1طّالشعر،ّفيّالصكتيةّالبنيةّ-الشعرمّالخطابّتحميؿّ،العمرمّمحمد.

ّ.11.ّص1990ّالمغرب،
ّ.29صّمرجعّسابؽ،ّكالشعر،ّالعمـ:ّرتشاردز.ّأ.ّأ.3ّ
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،ّال ٌشاعرّأثناءّكتابتوّكنقموّلممشاعرّالجٌياشةّاٌلتيّتكمفّفيّداخموّ)فرح،ّحزفّكغـٌ،ّعتابّكلـك
ّرثاء...(،ّمراعياّبذلؾّالمقاـّالكاجبّفيّكٌؿّقصيدةّمفّقصائده.

ياّتخضعّفيّتحديدّنمطّلىّأنٌّإنكيوّ،ّينبغيّالتٌّ(ناصرّلكحيشي)مفّالقصيدةّالحديثةّعندّّابدءّنّكّّّ
تيّيعتمدىاّالبحرّفيّتشكيؿّالقصيدة؛ّجربة،ّكنمطّالتقنيةّالٌّعرمّبالتٌّةّالبحرّالشٌّحركيتياّإلىّعالق

ّالتٌّّ(لكحيشي)فنالحظّأفّ ّفي ّبدأ ّحتٌّقد ّالعمكدية، ّالقصيدة ّقيكد ّمف ّلممتمقيّككأنٌّحرر وّىّيبدك
ككزفّّقدّاستخدـّبحرّالمتدارؾ،ّكقميدم،ّنظيـّالتٌّقةّلـّيتجاكزّالتٌّوّفيّالحقيرّمنياّبالفعؿ،ّلكنٌّتحرٌّ

أىؿّالعركضّيكادكفّيجمعكفّعمىّّالشطرّمنو:ّ)فاعمفّ+ّفاعمفّ+ّفاعمفّ+ّفاعمف(،ّغيرّأفٌّ
كفيياّيقكؿّّ(وطني دمي )قصيدةّكماّفيّقصيدةّ،1ّفميّعًّفّّأكّ'فّىميّعٍّ"فاعمف"ّىناّتجئّدائماّإماّفًّّأفٌّ

ّالشاعر:

 وطنـــــــي يا نجم األوطان
///0/ّ،0/0/ّ،0/0/ّ،0/0ّ

ّفٍعمف،ّفٍعمففًعمف،ّفٍعمف،ّّّ
2ّ،،الحّلفٌنػػػػػػػػػػافرسمايػػػػػػاّ

/0/0/ّ،0/0///ّ،0/ّ،0/0ّ
ّفٍعمف،ّفٍعمف،ّفًعمف،ّفٍعمفّّ

ّ،ّحيثّيقكؿ:(نغمة في طريقي إلى قالمة)ّكفيّقصيدة

 ما الذي بيننا؟
/0//0،ّ/0//0ّ

ّفاعمفّ،فاعمف
ّ

                                                           

ّ.101مرجعّسابؽ،ّصّالشعر،ّمكسيقى،ّأنيسّإبراىيـ.1ّ
ّ.59مدارّالقكسيف،ّصّ،ناصرّلكحيشي.2ّ
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 1ما اّلــــــــــذي كان ما بيننا؟
/0//0ّ/0//0ّ/0//0ّ

ّفاعمفّ،فاعمفّ،فاعمف

يتـونْ )كمفّبحرّالمتقارب،ّ ّ؛ّكالتيّيقكؿّفييا:(نــدى األرز والزَّ

 يمة الّنابغّيةىي المّ 
//0/0ّ،//0/0ّ،//0//0 

ّفعكلفّّفعكلفّّّفعكلفّّ
 والعائدات فرشن الّشرود الجديْد 

/0/0ّ،//0/ّ،//0/0ّ،//0/0ّ،//00ّ
ّ)ّىناّقصر(ّفعكؿٍّّ،فعكلفّ،فعكلفّ،فعكؿّ،فٍعمفّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 2والضئيمة في كّفيا َمممٌح من خبرْ 
/0//0ّ///0ّ/0//0ّ/0//0ّ/0/0ّ

 *فٍعمفّ،ّفًعميف،ّفٍعمفّ،ّفٍعمفّ،فٍعمفّّ

ّ:(مدينتي .. ونغمة منفرجة)كمفّ)بحرّالرجز(ّفيّقصيدةّ

 أذكر يا موعدنا
/0///0ّ،/0///0ّ
ّ)ّجاءتّمطكٌية(ّمستعمفّمستعمفّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 ىل تذكرني ؟أذكر .. 
/0/ّّّ//0،ّ/0///0ّ

ّمستعمفّّّ،مستعمفّّ
                                                           

ّ.73،ّصالمصدرّالسابؽ.1ّ
ّ.17،ّصالمصدرّنفسو.2ّ
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 أذكر كّل عيدْ 
/0///0،//00ّ
ّفعكٍؿّ)ّىناّقطٌع+تخميع(ّفعمف،متٍّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 يا سّيدي مسيدْ 
/0/0//0،ّ//00ّ
ّمستفعمف،ّفعكؿّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 1أنا سبحت في دمي، في حممي،
//0//0،/ّّ/0ّ//0،ّ/0///0ّ

ّمتىفعمف،ّّمتىفعمف،ّّمٍستعمفّ)ّىناّجاءتّمطكٌية(ّّّ

ّ:(من يطوي تمك األبعاد)،ّقصيدةّمتدارؾكمفّبحرّال

 مـطر
///0ّ

ّفًعمف
 والغيث سيخمف موعده ليال

/0ّ/0،//ّ/0،ّ/ّ//0،/ّ//0،ّ/0/0ّ
ّفٍعمف،ّّفًعمف،ّّفًعمفّ،ّّفًعمف،ّّفٍعمفّّّ

 2الموسم غّيب بدلتو
/0/0،/ّ//0،/ّ//0،ّ///0ّ

ّفٍعمف،ّفًعمف،ّفًعمفّ،ّفًعمفّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

                                                           

 .21مدارّالقكسيف،ّصّ،ناصرّلكحيشي.1ّ
ّالعزيزّنبكمّالمتدارب.نجدّالٌشاعرّقدّمزجّبيفّبحريفّىماّالمتقاربّكالمتدارؾّفيّىذهّالقصيدةّكىكّماّأطمؽّعميوّةعبدّ*
ّ.49،ّصالمصدرّالسابؽ.2ّ
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ّ:(الصدى المخضل)قصيدةّّكمفّبحرّالكافر،

 أعيدييا ،، أعيدييا
//0/0/0ّّ//0/0/0ّ

ّتفتفّّمفاعمٍّمفاعمٍّ
 رًؤى حيَرى،

//0/0/0ّ
ّتفمفاعمٍّ

 أعيدييا
//0/0/0ّّ
ّ)ّجاءتّمعصكبة(تفّمفاعمٍّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ ـيّلياخيطنىّخبَّ النًَّسي
1ّ

//0ّ/0/0ّ،ّ//0///0ّ
ّ(تفمفاعمّى)ّ،ّتفّمفاعمٍّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

)مفاعمىتف(ّلكالّىذهّالٌتفعيمةّاألخيرةّالحتسبّالٌنصّمفّاليزجّفيكّيمتقيّمعّالكافرّحيفّيدخؿّ
ّّتفعيمتوّالعصبّكىكّتسكيفّالخامسّالمتحٌرؾ.

ّفقأمٌّّّّّ ّالعمكدية، ّالقصائد ّا ّاستخدـ ّالٌطكيؿ،ّّ(لكحيشي)د ّ)الكامؿ، ّخالياؾ" ّ"جدد ّديكانو في
ّالخفيؼ،ّ ّالرجز، ّالكافر، ّالكامؿ، ّ)البسيط، ّالقكسيف" ّ"مدار ّديكاف ّكفي ّالخفيؼ(، البسيط،

ّ:(شوق وىمسات)المتدارؾ(؛ّفمفّقصائدّلكحيشيّالتيّجاءتّعمىّ)بحرّالكامؿ(،ّقصيدةّ

ّمستعيداّأسيماّ-حبرم–فيّالفجرّّيّفتكٌسماائـّكحدتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنزلتّنس
///0//0ّ،///0//0،ّ///0//0ّ
ّفاعمفمتّى،ّفاعمفّمتّى،ّفاعمفّمتّىّ

/0/0//0ّ،/0/0//0ّ،/0/0//0ّ
ّمٍتفاعمف،ّّمٍتفاعمفّّّ،مٍتفاعمفّ

                                                           

ّ.54،ّصّالسابؽّالمصدر.1ّ
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ّيّفماػػػػػػػػػػػفبأٌمّنطؽّأحتمي؟ّىبّلّأخرجتّكٌفيّكدتّأيبصرّشيقتي
/0/0//0ّ،/0/0//0ّ،///0//0ّ
ّفاعمفمتّىّ،ّمٍتفاعمفّّ،اعمفمٍتفّ

///0//0ّ،/0/0//0،ّ/0/0//0ّ
ّمٍتفاعمف،ّّمٍتفاعمفّّّ،فاعمفمتّىّ

ّو،ّكبوّاحتمىػػػػػػػػػكالٌشكؽّأخرجّمكجّفالٌصمتّأسرجّخيموّرأدّالٌضحى
/0/0//0،ّ///0//0ّ،///0//0ّ

ّفاعمفمتّىّ،ّفاعمفمتّىّ،ّمٍتفاعمف
/0/0//0،ّ///0ّ//ّ،///0//0ّ

ّفاعمفمتّىّ،ّففاعممتّىّ،ّمٍتفاعمف
1ّيّالٌظماػػػػػػػػػػػػػػػػيكٌزعنيّفيعصرنزبداّّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي،ّمٌمكتنػػػػػػػػػػػػػػػػػأككٌمماّمٌكنتن

///0//0/ّ،0//0//0/،0/0//0ّ///0//0///ّ،0//0///ّ،0//0ّ
ّمتىفاعمف،ّّمتىفاعمف،ّّمتىفاعمفّّّمتىفاعمف،ّّمٍتفاعمف،ّّمٍتفاعمفّ

ّثانيوّالعأغمبّجاءتّّّّ ّسٌكف ّما ّكالمضمرّفيّالعركضّىك ّمضمرة، ّالقصيدة ركضّفيّىذه
المتحٌرؾ،ّكالّيدخؿّإاٌلّعمىّتفعيمةّكاحدةّفقطّىيّمتفاعمفّفيّبحرّالكامؿ،ّكقدّكجدناّالٌضربّ

كيؼّفّمعوّ،ّعمىّنحكّيتبيٌّ-عداّفيّمكاضعّقميمةّلـّيكفّمضمرا-ّكذلؾّمضمراّفيّىذهّالقصيدة
قدّّ-مكسيقيّيكفرهّبحرّالكامؿّمفّجزالةّالّتخفىّعمىّكؿّذمّحٌسّّمستفيدانّمماّ-أفّالشاعر

جعؿّمفّاإليقاعّخطانّعمكديانّيبدأّمفّمطمعّالقصيدةّحتىّنيايتيا،ّكيخترؽّكؿّخطكطياّاألفقيةّ
ّاإليقاعيةّ ّالفاعمية ّتمثؿّجذر ّمركزيةّكاحدة ّفيّنقطة ّجميعان ّكيتقاطعّمعيا ّخطّالكزف، ّفييا بما

ّالمٌّكالتٌّّفظيةلمجمكعّالبنىّالمٌّ ّفيّمختمؼّمستكياتيا ّبحيثّنممحّفيياّغكيةّكالفنٌّركيبيةّلمقصيدة ية،
ّكالتٌّ ّاألصكات ّمع ّاأللفاظ ّفييا ّتتكاثؼ ّشمكليان ّكالدٌّنظامان ّمتٌّراكيب ّكالمعاني ّبعضياّالالت صمة

ّتتحكٌّمركٌّّببعضّفيّبناءّكظيفيٌّ ّمفّتشكيؿّصكتيٌّب،ّكىكّنظاـ ّإلىّيقاعيٌّا ّّكّؿّفيوّالقصيدة ،
ّكلغكيٌّيٌّبنيةّصكت ّكفنٌّة ّكجماليٌّة ّالفكرّكالصٌّية ّبالكثيرّمف ّحافمة ّكالرٌّة ّفكؿّكر ؤلّكالمكضكعات؛

عناصرّالقصيدةّيدخؿّفيّككفّإيقاعيّنغميّشعرمّبعدّأفّذابّاإليقاعّفيياّليتجسدّخمقانّجديدانّ

                                                           

ّ.101جٌددّخالياؾ،ّصّ،ناصرّلكحيشي.1ّ
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ّبالفكرّكالمغةّكالرمكزّكالصكرّكالعكاطؼّتمازجّالركحّبالجسدّكتتسربّىيّفيوّكتتشكؿ ّمتمازجان
ّ.1تشكالنّبكرا

ّ:(أىفو وييفو دمي)كمفّ)بحرّالبسيط(،ّنجدّلمشاعرّلكحيشيّقصيدةّ

ّفيّاألرضّكاستصرخيّعمؽّالتٌباريحّيػػػػػػػػناديتّجرحؾّياّأحداقناّسيح
/0/0//0،ّ///0،ّ/0/0//،0ّ/0/0ّ

ّفٍعمفّ،مٍستفعمفّ،مففعًّّ،مٍستفعمف
/0/0//0،ّ/0//0،ّ/0/0//0،ّ/0/0ّ

ّفٍعمفّ،فعمفمٍستّ،فاعمفّ،مًستفعمف
2ّحيػػػيٌساقطّالغيثّىاّقدّبٌشرتّريّمؾّتستسمـّرياحيـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىٌزمّنخيّّ
/0/0//0،ّ///0،ّ/0/0//0،ّ///0ّ
ّمففعًّ،ّمستفعمفّّ،مففعًّّ،ّمٍستفعمفّّ

/0/0//0،ّ/0//0،ّ/0/0//0،ّ/0/0ّ
ّفٍعمفّ،ّمٍستفعمفّ،فاعمفّ،مستفعمفّّّّ

ّذىبّثانيوّالٌساكفّجاءتّالعركضّمخبكنةّفيّّّّ ّالقصيدة،ّكالمخبكفّفيّالعركضّىكّما ىذه
كيدخؿّعمىّّتفاعيؿّبحرّالبسيط:ّمستفعمفّفتصبح:ّمتفعمف،ّفاعمفّفتصبح:ّفعمف؛ّكمفّثـ،ّفقدّ

ةّفاعمةّقادرةّمتّقكٌّاإليقاعّكشكٌّّكالليةّمعّالكزفّكتيةّكالدٌّفظيةّفيّتككيناتياّالصٌّافرتّالبنىّالمٌّضت
،ّبماّيحقؽّتالؤموّالكامؿّكالنفسيٌّّكالجماليٌّّالقصيدةّعمىّالمستكلّالعقميٌّّترؾّأثرّممتعّفيّىعم

كانسجاموّالتاـّمعّحركةّالقصيدةّالتيّتكلدّفيّتناميياّالمستمرّطاقاتّجديدةّكتتكشؼّعفّرؤلّ
ّالشعرية ّقيمتيا ّفي ّنمكذجية ّمرتبة ّإلى ّاإليقاع ّبيا ّيرتفع ّكأخيمة ّف3كأفكار ّكايقاعيةّ؛ ّالكزف خفة

ىيّسمةّأكزافّناصرّلكحيشيّفيّمعظـّقصائدهّالعمكدية،ّالسيماّفيّبحرّالبسيطّالذمّالقافيةّ
ّمفّكافةّ ّاإلبداعية ّيكشؼّعفّقدرتو ّعمىّنحك ّمفّقصائده ّالعديد ّالشاعرّفيّبناء ّمنو استفاد

ّذلؾّأفٌّ ّنتاجّتظافرّكتآزرّفنيّيقيموّّالنكاحي، ّىك ّالكمية ّكمحصمتو التشكيؿّالشعرمّبمجمكعو

                                                           

1ّ ّالياشميّعمكم. .1989ّّالعراؽ،ّ-بغدادّالعامة،ّالثقافيةّالشؤكفّدارّاألكلى،ّالطبعةّحياة،ّقصيدةّفيّنقديةّقراءة:
ّ.152-151ص
ّ.201جٌددّخالياؾ،ّصّ،ناصرّلكحيشي.2ّ
ّ.170صّ.1981ّالمممكةّالعربيةّالسعكدية،ّ-األدبي،ّالرياضّالنادمّالمضادة،ّكالقصيدةّالنثيرة،ّشرؼّياسرّمحمد.3ّ
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ّب ّمنذ ّخاتمتيا،ّالشاعر ّنحك ّمتجيان ّالعمكدية ّانتقاالتو ّمدل ّكعمى ّالقصيدة، ّلمطمع ّاختياره داية
ّجاعالنّمنياّكحدةّفنيةّمتكاممة.

ّ:(األشواق الجارحة)كمفّ)بحرّالطكيؿ(،ّقصيدةّناصرّلكحيشيّ

ّاف،ّيؤلمناّالٌسجفسػػػػػػػكيكقظناّالٌنعّاعاتّكالحكـّالككفػػػػػػػػػػػػػتعٌذبناّالسٌّ
//0ّ/،//0/0/0ّ،//0ّ/،//0/0/0ّ

ّمفاعيمفّ،ّفعكؿّ،مفاعيمفّ،فعكؿ
//0/ّ،ّ//0/0/0،ّ//0/ّ،ّ//0/0/0ّ

ّمفاعيمفّ،فعكؿّ،مفاعيمفّ،فعكؿّّّّّ
ّكاؽّكالٌميؿّكالبيفػػػاّاألشػػػػػػػكتجرحنّاصرناّاألشكاؾّكالٌظؿّكالٌصدلػػتح
ّّّّ//0/،ّ//0/0/،0ّ//0ّ/ّ،//0//0ّ
ّمفاعمفّ،ّفعكؿّ،ّمفاعيمفّ،ّفعكؿّّّّ

ّ//0ّ/،//0/0/0،ّ//0/0،ّ//0/0/0ّ
ّمفاعيمفّ،ّفعكلفّ،ّمفاعيمفّ،ّفعكؿّّ

ّاّاألحزاف،ّيمتشجّالٌمكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتبصرنّرناّالٌذكرلّأصيالّكبكرةػػػػػػػػػػػػػػكتعص
//0ّ/،//0/0/0،ّ//0/0ّ،//0//0ّ
ّمفاعمفّ،فعكلفّ،ّمفاعيمفّ،ّفعكؿّّّّّ

ّّّ//0ّ/،//0/0/0،ّ//0ّ/ّ،//0/0/0ّ
ّمفاعيمفّ،فعكؿّ،ّمفاعيمفّ،ّفعكؿّّّّ

ّكانتفضّالغصفّتصيحّبناّالممحاءّمفّبعدّماّسرل 1ّظمىّالٌزمفّالمحمـك
ّّّ//0/،ّ//0/0/0ّ،//0/0،ّ//0//0ّ
ّمفاعمفّ،فعكلفّ،ّمفاعيمفّ،ّفعكؿّّّّ

ّّّ//0ّ/ّ،//0/0/0،ّ//0ّ/ّ،//0/0/0ّ
ّمفاعيمفّ،فعكؿّ،ّمفاعيمفّ،ّفعكؿّّّّ

ألشكاؽّالجارحة،ّجاءتّالعركضّمقبكضة،ّكالقبضّىكّماّذىبّخامسوّالٌساكفّفيّقصيدةّاّّّ
كيدخؿّتفعيمتيفّىما:ّفعكلف:ّتصبحّفعكؿ،ّكمفاعيمف:ّتصبح:ّمفاعمف،ّكقدّكجدناّالٌضربّسالماّ

ّ.عداّفيّبيتّكاحدّكافّىكّاآلخرّمقبكضا

ّ:(بوح العّشيات)كمفّ)بحرّالخفيؼ(ّقصيدةّّ

ّىّمكعدمّكًظٌؿّكريؼػػػػػػػػفانحنّاتّماثمتنيّرؤاىاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعشيٌّ
/0//0/0،ّ//0//0،ّ/0//0/0ّ

ّفاعالتفّ،ّفعمفمتّىّ،ّفاعالتف
/0//0/،0ّ//0//0،ّ/0//0/0ّ

ّفاعالتفّ،ّفعمفمتّىّ،ّفاعالتف
                                                           

ّ.63جٌددّخالياؾ،ّصّ،ناصرّلكحيشي.1ّ
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ّؼػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتنٌسمتو:ّفنعـّالٌرشيّيّقميالػػػػػػػػػػػػػػفترٌشفتّمفّحنين
///0/0،ّ//0//0ّ،/0//0/0ّ

ّفاعالتفّ،ّفعمفمتّىّ،ّفعالتف
///0/0ّ،ّ//0//0،ّ/0//0/0ّ

ّفاعالتفّّ،ّفعمفمتّىّ،ّفعالتف
ّارّمنوّالخريؼػػػػػػػكسؤاالّقدّغّكلػػػػػكتسٌقطتّثمرةّالٌشكؽّنج

///0/0،ّ//0//0،ّ/0//0/0ّ
ّفاعالتفّف،ّفعممتّىّ،ّفعالتف

///0/0،ّ/0/0//0،ّ/0//0/0ّ
ّالتففاعّ،ّمستفعمفّ،ّفعالتف

1ّرمّرىيؼػػمكسمٌيّالٌرؤلّفشعّاؿّتدرم؟ّفقمتّلستّأرانيػػػػػػػق
/0//0/0،ّ//0//0،ّ///0/0ّ

ّفعالتفّ،ّعمفمتفّىّ،ّفاعالتف
/0//0/0،ّ//0//0ّ،/0//0/0ّ

ّفاعالتفّ،ّفعمفمتّىّ،ّفاعالتف

أٌفّّجاءتّالعركضّفيّقصيدةّبكحّالعٌشياتّمخبكنةّفيّبيتيفّكالحاؿّنفسوّبالٌنسبةّلمٌضربّأمٌّّّّ
الٌزحاؼّكالعٌمةّفيّىذهّالقصيدةّلـّيمحؽّكٌؿّاألضربّكاألعاريض؛ّفكانتّىذهّىيّالٌتفاعيؿّاٌلتيّ
جرلّعميياّالكزفّفيّىذهّالقصائد،ّفنالحظّأٌفّالتٌفاعيؿّلـّتبؽّعمىّصكرتياّاألصمٌية،ّفقدّاعترلّ

ّجسمياّالٌسميـّبعضّالٌزياداتّكالٌنقصافّكىيّماّيعرؼّبالٌزحاؼّكالعمؿ.

ّّّّ ّاستقراء ّخالؿ ّالكمف ّقصائد ّفعكلفّبالنٌّالٌسابقة ّأٌف ّالباحثة ّالحظت ّالتٌفاعيؿ، ّلصيغ سبة
المقبكضةّقدّتفٌكقتّعمىّالٌصحيحة،ّكماّأٌفّمفاعيمفّفيّالحشكّكردتّصحيحةّفيّكامؿّاألبياتّ

نة،ّمستفعمفّالٌصحيحةّفيّالحشكّفقدّتفٌكقتّعمىّالمخبّكإلىّعداّمٌرةّكاحدة،ّكالحاؿّنفسوّبالٌنسبةّ
ّفاعمفّفقدّكردتّمخبكنةّبفارؽّضئيؿّعفّالٌصحيحة؛ّككذلؾّمتفعم فّفيّالبحرّالخفيؼّقدّأٌما

كردتّصحيحةّبفارؽّضئيؿّعفّالمخبكنة.ّأٌماّعفّمتفاعمفّمفّبحرّف،ّأٌماّفاعالتفّخبكنةكردتّم
ّأفٌّ ّيعني ّما ّلمتفاعمف؛ ّبالٌنسبة ّنفسو ّكالحاؿ ّمضمرة ّالحشك ّكردتّفي ّفقد ّتقاربّالكامؿ ّاىناؾ

ّكتماثالّاكتكازن ّالحشك، ّفي ّالٌتفاعيؿ ّاألعاريضّكاألضربّّاكبيّرّبيف ّبيف ّماّفي ّكىك القصيدة،
ّكتفاعيمياّ ّأجزائيا ّبيف ّجميال ّمكسيقٌيا ّتناغما ّفاكتسبتّالقصيدة ّباإليجاب، ّاإليقاع انعكسّعمى

                                                           

ّ.26جٌددّخالياؾ،ّصّ،ناصرّلكحيشي.1ّ
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ّكجماالّك ّتكازنا ّأعطىّلمقصيدة ّقد ّكىذا ّكالٌنفكرّبينيا، ّالتٌباعد ّالّنحٌس ّليا ّثكبّبقراءتنا ّكألبسيا
ّاالنسجاـّكالتٌناغـّكأعطاىاّإيقاعاّبديعا.ّ

ّاإليقاعّّّّ ّفي ّالمممكس ّالٌتبايف ّفي ّكبير ّدكر ّالٌتفاعيؿ ّلحقت ّاٌلتي ّكالعمؿ ّلمٌزحافات ّكاف كقد
فأشاعتّركعةّفيّالٌتغييرّاإليقاعيّالمتكازفّماّأضاؼّثاءّلمكسيقىّالقصائد،ّكقدّكافّىذاّالٌتنكعّ

مٌرةّمقبكضة(،ّكمفاعيمف36ّّمٌرةّصحيحةّك20ّمفّخالؿّكركدّفعكلفّ)ّاارّزفيّالٌشكؿّالمكسيقيّب
(27ّّ (ّ ّكمستفعمف ّمقبكضة(، ّكاحدة ّكمٌرة ّصحيحة ّك32ّمٌرة ّصحيحة مٌراتّمخبكنة(،08ّّمٌرة

مٌرةّمخبكنة(،13ّمٌرةّصحيحةّك15ّمٌرةّمخبكنة(،ّكفاعالتفّ)11ّمٌراتّصحيحةّك09ّكفاعمفّ)ّ
ّك ّصحيحة ّكاحدة ّ)مٌرة ّ)27ّكمتفعمف ّكمتفاعمف ّ ّمخبكنة(، ّك10ّمٌرة ّصحيحة مٌرة18ّّمرات

مضمرة(،ّكقدّأضافتّىذهّالٌتغييراتّحسناّكانتظاماّلمقصيدةّخاٌصةّكأٌنياّكانتّفيّحشكّاألبيات،ّ
كفيّالعركضّكالٌضربّبطريقةّمنسجمةّمتكازنةّفالّنحٌسّأٌفّىناؾّاختالالّفيماّبينيا،ّماّجعؿّ

ّمةّمترابطةّمتناغمة.القصائدّتبدكّفيّأحمىّحٌمةّمنسج

ّكيّّّّ ّالٌشاعرّالمتمٌكفّعفّقصد ّيأتييا ّبؿّىكّرخصة ّليسّعيبا ّالٌشعراء كالٌزحاؼّاٌلذمّيأتيو
يجمؿّكيبدع،ّكاألصمعيّأشارّإلىّذلؾّفيّتشبييوّالٌزحاؼّفيّالٌشعرّبالٌرخصةّفيّالفقوّاٌلتيّالّ

ّفيّمكسيق ّخصبا ّفالٌزحافاتّكالعمؿّتضيؼّرصيدا ّفقيو، ّإاٌل ّأبدعّالٌشاعر1ّىّالٌشعريأتييا ّكقد ؛
مٌسّبالٌنظاـّالمتعارؼّعميو،ّفنسجّقصائدّكافّلمجماؿّتتكظيفوّلمٌزحافاتّكالعمؿّدكفّأفّكنجحّفيّ

ّالمكسيقيٌّ ّكالٌمذة ّفالتٌّاإليقاعٌي ّفييا، ّالٌنصيبّالكافر ّعمىّّشابوة ّاألعاريضّكاألضربّأضفى بيف
مفّخالؿّالعركضّكالٌضرب،ّليتكٌررّاإليقاعّالقصيدةّإيقاعاّجميالّيتخٌمؿّالحشكّقبؿّأفّيتدٌفؽّ

ّأنتجّلناّقصائدّمتكاممةّبيفّإيقاعياّككزنيا،ّفكسرّ بتفاكتّضئيؿّمفّحشكّاألبياتّاألخرل،ّما
ّالٌزحافاتّسأبذلؾّالٌرتابةّكالممؿّالٌناتجّعفّتكرارّنفسّالتٌفعيالتّبنفسّالٌتركيبةّكعميوّ يمتّىذه

ّّك ّفيّالٌتنكيع ّالجانبّاإليقاعي، ثراء ّأعطىّا  ّتتناسبّكمختمؼّالمشاعرّاما ّرائعة ّحركٌية لقصائد
 اٌلتيّأرادّالٌشاعرّإيصالياّلممتمقي.

                                                           

ّالكجيّالرحمفّعبد.1 .1989ّّسكريا،ّدمشؽّزيع،كالتّكّلمنشرّالحصادّدارّاألكلى،ّالطبعةّالعربي،ّالشعرّفيّاإليقاع،
ّ.19ص
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أخرلّفنجدىاّتتراكحّمفّعشرةّإلىّثمانيةّعشرّبيتاّإلىّكقدّاختمفتّأبياتّالقصائدّمفّقصيدةّّّّّ
ذاّماّعدنا180ّ-100كىكّماّيعادؿّماّبيفّ) إليياّّ(ّتفعيمةّمشاطرة،ّتختمؼّباختالؼّالبحكر،ّكا 

كجدناىاّمميئةّبالٌدالالت،ّفيكّمفّخاللياّيكسرّجدارّالٌصمتّبإيقاعّداخمٌيّمنسجـ،ّأتبعوّبإيقاعّ
خارجٌيّمٌتسؽّتمٌثؿّفيّالقافية،ّحيثّينبثؽّالٌسحرّكالجماؿّفيّقصائدهّإلىّالمقاطعّاالستيالليةّ

ّيّسماعّكقراءةّالقصيدةاٌلتيّنصطدـّبياّفيّكٌؿّقصيدةّفمفّخاللياّيدفعناّالٌشاعرّإلىّالٌرغبةّف
ّ.ياكمٌّ

كلعٌؿّسٌرّجماؿّقصائدهّيعكدّإلىّتشابوّاألضربّكاألعاريضّفكٌمياّجاءتّعمىّصكرةّكاحدة،ّّّّ
كيٌتضحّلناّىذاّمفّخالؿّالمكازنةّبيفّالبيتّاألٌكؿّكاألبياتّاٌلتيّتميو،ّكىذاّماّيجعمياّكتمةّكاحدةّ

ّفيّاألصكاتّالٌداخميةّكاأللكافّالٌتصكيرية.ّيتناسؽّشكمياّكينسجـ،ّغيرّأٌفّالفارؽّبينياّيكمف

تداخمتّفظيةّكتشكيالتوّالٌشعريةّعندماّكثيراّفيّبنياتوّالمٌّّ(لكحيشي)فّكيؼّكٌفؽّـّيتبيٌّاّتقدٌّممٌّّّّ
ّكاختالؼّكدٌقةّ ّالٌمغكمّالمحكـ، ّالٌنسج ّمفّخالؿ ّنالحظو ّما ّكىذا ّدكاكينو، ّفي ّالٌشعرية البحكر

فكٌؿّعناصرّالٌتشكيؿّالٌشعرمّمفّلغةّكبيافّكبديعّمنسجمةّفيّأحسفّالٌصكرّالبيانٌيةّكالبديعٌية،ّ
صكرةّعمىّاإلطالؽ،ّكقدرةّالٌشاعرّعمىّنظـّالقصائدّعمىّىذاّالمنكاؿّباستعماؿّمختمؼّالبحكرّ

،ّالٌطكيؿ،ّالبسيط،ّالخفيؼ(،ّكىذاّإفّدٌؿّعمىّشيءّإٌنماّيدٌؿّعمىّأٌنوّيمتمؾّالمتقاربالٌشعريةّ)
ّكمكى ّلغكٌية ّالتعددّممكة ّىذا ّفتح ّفقد ّاليادؼ؛ ّالممتع ّالٌشعر ّفي ّالٌتحكـ ّعمى ّكاقتدارا ّشعرٌية بة

ّكاستقصاءّ ّكتعٌمقا، ّتأٌمال، ّقصائده، ّيبدع ّأف ّفي ّلمٌشاعر ّالمجاؿ ّالعركضية ّاألكزاف ّفي كالتنكع
ّلممعاني،ّكتشكيالّلمٌصكر،ّفقدّنجحّفيّإيصاؿّالمعانيّالجمٌيةّاٌلتيّيريدىا.

الٌشاعرّقدّأبدعّّمدلّلىّأمٌّإفّبيٌّأفّيّفكتحميؿّكٌؿّقصيدةّعمىّحدة،ّيمكةّراسدّأفٌّّكالّشؾٌّّّّ
ّفيّجذبّالقارئّ ّمنو ّرغبة ّرٌبما ّكالٌصكر، ّلممشاىد ّفيّتصكيره بداعو ّكا  ّالجميمة ّلغتو مفّخالؿ
ليفيـّكيسبرّفيّأغكارّالمعانيّحٌتىّيتمٌكفّمفّالكصكؿّإلىّغايتوّالمنشكدةّاٌلتيّتككفّغالباّإيفاءّ

مفّالبحكرّالٌشعريةّليعٌبرّلناّبعباراتّذاتّمجمكعةٌّقوّمفّالٌتعبير،ّكقدّاختارّالٌشاعرّكٌؿّمقاـّح
ّمٌراتّ ّقراءتو ّفي ّكيرغب ّالٌشعر، ّركعة ّيستمٌذ ّأف ّعساه ّالمتمٌقي ّكيفتف ّبديعة، ّراقية ّجميمة لغة
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ّالٌناتج ّاإليقاع ّبسحر ّكيتمٌتع ّالٌصكر، ّكيندىشّبعمؽ ّالجٌياشة ّالعاطفة ّمنو ّليستميـ عفّّكمٌرات
ّالٌتجربةّ ّعمؽ ّمف ّاألحياف ّغالب ّفي ّالمرتبطة ّالٌدالالت ّمف ّكيستعيض ّاألصكات، اختالؼ
العاطفٌيةّاإلنسانٌية،ّخاٌصةّإذاّماّصدرتّمفّشاعرّينتميّلمبيئةّالمعاصرةّاٌلذمّعاصرّكعايشّ

 تمؼّاألكضاعّاالجتماعيةّالحالية.مخ

 التكرير )التكرار(: -4

الٌتعبيريةّاٌلتيّتيدؼّالىّتقٌكيةّالمعانيّكتعميؽّالٌدالالت،ّمفّّالتكريرّأكّالٌتكرارّمفّاألساليبّّّ
حيثّيضفيّعمىّالٌنصّبعدانّداللٌياّكمكسيقٌياّممٌيزان،ّفالٌصكرةّالمكٌررةّتحمؿّدالالتّجديدةّتختمؼّ

ّ ّلمٌتكرار؛ ّكذلؾّبمجردّخضكعيا ّالسابقة، ّعمىّجيةّىامةّمفّفالتكرارّيمثؿّإلحاحعفّدالالتيا ان

ّيّي ّالمتسمطةّّىنعالعبارة, ّالمتمقيّمفتاحّالفكرة ّأماـ ّبذلؾّيضع ّكىك ّالشاعرّأكثرّمفّغيرىا, بيا
ّ.1لديو

 تعريف التكرير )التكرار( لغة واصطالحًا: - أ

ّعمىّالّتكرار في المغة؛ "   ّالرجكع ّكالكر ّكتكرارا، ّكرا ّيكر َّّ ّكرَّ ّمف ّكالترجيع ّالٌترداد ّالتاء: بفتح
ّككركّر ّالشيء ّككرر ّالتكرار، ّكمنو ّالحديثّالشيء ّعميو ّكررت ّكيقاؿ ّأخرل، ّبعد ّمرة ّأعاده ه

 .2ككركرتوّإذاّرددتوّعميو"

ّعميوّكرركا،ّككرّعميوّرمحو،ّكفرسوّكرا،ّككرّبعدماّ(الزمخشرم)قاؿّّّ ّعنوّثـٌ :ّ"كرر:ّّانيـز
فرّكىكّمكرّمفر،ّككٌرارّفٌرار،ّككررتّعميوّالحديثّكٌرا،ّككررتّعميوّتكرارا،ّككررّعمىّسمعوّ

 كمنوّالٌتكرار:ّإعادةّمٌرةّبعدّأخرل.ّ؛4ككىررهي:ّأعادهّمٌرةّبعدّأخرل؛ 3كٌررّعميو"كذاّككذاّكت

                                                           

ّ.276.ّص1978لبناف،ّّ-،ّدارّالعمـّلممالييف,ّبيركت5طقضاياّالشعرّالمعاصر,ّّ،نازؾّالمالئكة.1ّ
ّ.3/135لسافّالعرب،ّمرجعّسابؽ،ّّ،بفّمنظكرا.2ّ
.2006ّف،ّلبناّ-،ّدارّالفكر،ّبيركت1طأساسّالبالغة،ّّ،أبكّالقاسـّجارّاهللّمحمكدّبفّعمرّبفّأحمدّالٌزمحشرم.3ّ

ّ.540-539ص
ّ.493.ّص2007لبناف،ّّ-،ّدارّالكتبّالعممية،ّبيركت2طقامكسّالمحيط،ّّ،مجدّالديفّالفيركزّآبادم.4ّ
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اإلعادةّكالٌترجيع،ّكيالحظّأٌفّعالقةّالٌتكرارّغكمّيقتصرّعمىّكىذاّمفاده،ّأفّالتكرارّفيّمدلكلوّالمٌّ
،ّكمنوّاإلعادةّتشمؿّاإلحالةّالقبميةّأكّالسابقةّبالٌرجكعّلماّسبؽّذكرهّفيّالٌنصّبتكرارهّمٌرةّأخرل

ّكالٌترديد.

فظةّالكاحدةّـّالمٌّرّالمتكمٌّلوّتعريفاتّعدةّعندّالقدماء،ّمنياّتعريفوّبأفّ"يكرٌّالتّكرار اصطالحًا؛    
ّالمعنى"بالمٌّ ّكقكلؾّلمفّتستدعيو1ّفظّأك ّالمفظّعمىّالمعنىّمرددا ّكفيّتعريؼّآخرّ"ىكّداللة ؛

ّ.2)أسرع،ّأسرع(،ّفإٌفّالمعنىّمرٌددّكالٌمفظّكاحد"

ّالٌشيءّإلىّمثموّفيّالٌمفظّمعّككنوّإياهّفيّالمعنى،ّّ(الٌرضيّاالستراباذم)كيعٌرفوّّّ بقكلو:ّ"ضـٌ
ّ.3لمتٌأكيدّكالتٌقريرّكالغالبّفيماّيفيدّالتٌأكيدّأفّيذكرّبمفظيفّفصاعدا"

ظّكافّالمفأكييعرؼّالتكريرّفيّاالصطالحّالحديث،ّبأفّ"يأتيّالمتكمـّبمفظّثـّيعيدهّبعينوّسكاءّّّّ
متفؽّالمعنىّأكّمختمفان،ّأكّيأتيّبمعنىّثـّيعيده.ّكىذاّمفّشرطّاتفاؽّالمعنىّاألكؿّكالثاني،ّفإفّ
ّكافّ كافّمتحدّاأللفاظّكالمعانيّفالفائدةّفيّإثباتوّتأكيدّذلؾّاألمرّكتقريرهّفيّالنفسّككذلؾّإذا

فّكافّالمفظافّمتفقيفّكالمعنىّمختمفان،ّفالفائدةّفيّاالت يافّبوّالداللةّعمىّالمعنييفّالمعنىّمتحدانّكا 
ّ.4المختمفيف"

وّ"اإلتيافّبعناصرّمتماثمةّفيّمكاضعّمختمفةّمفّالعمؿّالفني،ّكالتكرارّىكّكماّجرلّتعريفوّبأنٌّّّّ
ّلنظريةّالقافيةّ ّأساسان أساسّاإليقاعّبجميعّصكره،ّفنجدهّفيّالمكسيقىّبطبيعةّالحاؿ،ّكماّنجده

                                                           

،ّالييئةّالمصرٌية2ّطعبدّالٌسالـّمحٌمدّىاركف،ّّ-خزانةّاألدبّكلٌبّلسافّالعرب،ّتح،ّعبدّالقادرّبفّعمرّالبغدادم.1ّ
ّ.1997ّ.1/361مصر،ّّ-العاٌمةّلمكتاب،ّالقاىرة

2ّ ّالٌديفّبفّاألثير. ّالٌسائّ،ضياء ّتحالمثؿ ّّ-رّفيّأدبّالكتابّكالٌشاعر، ّالحكفي، ّالقاىرة،2طأحمد ّالٌنيضة، ّدار ،-ّ
ّ.1/345مصر،ّ)دّت(.ّ

3ّ ّاالستراباذم:. ّالرضى ّالحسف ّبف ّمحمد ّالديف ّتحّرضي ّالحاجب، ّالبف ّالكافية ّالطبعةّّ-شرح ّعمر، يكسؼّحسف
ّ.1978ّ.1/49نس،ّبنغازم،ّاألكلى،ّمنشكراتّجامعةّقاريّك

ّ.1/370معجـّالنقدّالعربيّالقديـ،ّمرجعّسابؽ،ّّ،أحمدّمطمكب.4ّ
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اتّالبديعيةّكماّىيّالحاؿّفيّالعكس،ّكالتفريؽّكالجمعّفيّالشعر،ّكسرّنجاحّالكثيرّمفّالمحسن
ّ.1معّالتفريؽّكردّالعجزّعمىّالصدرّفيّعمـّالبديعّالعربي"

فّمفّالٌتعريؼّاالصطالحيّأفّالٌتكراٌرّيعدّكسيمةّمفّكسائؿّالٌتماسؾّكاالنسجاـّالٌنصييفّيتبيٌّ ّّّ
ٌتجزئة،ّكىذاّماّلـّنجدهّفيّالٌتعريؼّبيفّأجزاءّالٌنصّفيكّيجعموّلحمةّكاحدةّمتماسكةّغيرّقابمةّلم

ّفالّريبّفيّذلؾّألٌنوّ ّالتٌأكيدّكاإليقاع، ّالقديمةّىك ّكافّىدؼّالٌتكرارّفيّالقصيدة ّفإذا الٌمغكم؛
ّالقصيدةّ ّجعؿ ّما ّكىك ّكأساليبيـ، ّكالميـ ّسنف ّكفؽ ّالقصيدة ّعميو ّبنيت ّاٌلذم ّاإلطار يساير

ّم" ّكتعطيّفحكاىا ّتكشؼّعفّمدلكليا، ّمفتكحة ّأكّقصيدة ّيعنيّبذلؾّتيكينا ّأيسرّطريؽّكال ف
ّ.2"اقدحا،ّفمكٌؿّشريحةّزمنٌيةّظركفياّالمكضكعٌيةّاٌلتيّالّيصٌحّمحاكمةّأكالىاّعمىّآخرى

أٌماّفيّالقصيدةّالمعاصرةّفيكّيعتبرّمٌتكأّأسمكبياّلبمكرةّالقصيدةّفٌنياّلمٌصعكدّبياّإلىّمصاؼّّّّّ
ّماّرٌكزّعميوّالمبد ّالٌتكرارّصارّلوّبعدّعميؽّلمكشؼّالجماؿّكالتٌأثير،ّكىذا ّذلؾّأٌف عكفّحديثا

فقدّاستخدـّالتكرارّبكصفوّتقنيةّاستخدامانّفعاالنّعفّالمشاعرّاٌلدفينةّكاإلبانةّعفّدالالتّخفٌية؛ّ"
فيّالقصيدةّالحديثة،ّكنيضّمفّحيثّالمبدأّعمىّأساسّإعادةّالفكرةّبالمفظّمتنكعةّأكّباأللفاظّ

قراءةّتكراريةّتتجاكزّاستقالؿّالبيتّأكّالجمؿّالشعريةّالصغرل،ّكتنظرّّنفسياّأحيانان؛ّكىذاّيتطمب
إلىّالنصّالشعرمّالحديثّنظرةّكميةّمتالحمةّاألجزاءّكذاتّبناءّنسيجيّمكحد،ّتعمؿّالتقنياتّ

ّ.3المستخدمةّفيوّعمىّالكصكؿّإلىّأمثؿّحالةّشعريةّيمكفّأفّيككفّعمييا"

ّالالتٌّّيعدٌّّّّّ ّتجمياتّظاىرة ّإالّأنوّكرارّأحد ّالتطابؽّالصكتيّالتاـ، تكازمّالتيّيتحقؽّبمكجبيا
يمثؿّأقصىّدرجةّمفّدرجاتّالتكازمّألفّالتكرارّقدّيككفّأساسانّفيّقياـّالكثيرّمفّالصكرّالتيّ

ّالتكازم ّأنماط ّضمف ّ"4تصنؼ ّتكمف ّإذ ّالكمماتّ؛ ّبيف ّالتكازم ّمف ّنكع ّتكليد ّفي ّالتكرار قكة

                                                           

ّ.118-117معجـّالمصطمحاتّالعربيةّفيّالمغةّكاألدب،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّمجدمّكىبوّككامؿّالميندس.1ّ
ّ.60.ّص1985ر،ّمص-قراءةّفيّالٌشعرّالعربيّالحديث،ّمنشأةّالمعارؼ،ّاإلسكندريةّ-لغةّالٌشعرّ،رجاءّعيد.2ّ
ّ.191القصيدةّالعربيةّالحديثةّبيفّالبنيةّالدالليةّكالبنيةّاإليقاعية،ّمرجعّسابؽ،ّصّ،محمدّصابرّعبيد.3ّ
األردف،ّّ-،ّدارّمجدالكم,ّعماف1طمحمكدّحسفّإسماعيؿ،ّقراءةّفيّشعرّّ-األسمكبيةّالشعرية،عشتارّداؤكدّمحمد.4ّ

ّ.59.ّص2007ّ



 العنـــــــــــــــــــاصر اإليقاعية           الفصل الثّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالث: 

 

249 

 

ّكافّالتكازمّكاض ّككمما ّتكازّقكمّبيفّالكمماتّكاألفكار، ّعنو ّتكلد ّكمما ّأكّنغمتو ّفيّتككينو حان
لمجازيةّحيثّيتـّإحداثّالتأثيرّكالمعاني،ّكأقكلّأنكاعوّىكّماّتنجـّعنوّالصكرّكاالستخداماتّا

عفّطريؽّالبحثّعفّالمشابيةّبيفّاألشياء،ّأكّعفّطريؽّالتقابؿّحيثّيككفّالتضادّىكّكجوّ
االتفاؽ،ّكاتفاؽّالكممةّصكتيانّأكّمعادلتياّألخرلّيتضمفّبالّريبّلكنانّمفّاالتفاؽّالدالليّميماّ

ّ.1ّكافّالمستكلّالذمّيتـّعميوّالتحميؿّالمغكم"

 ّتكرار:أنماط ال - ب

ّعمىّتكريرّالٌسماتّالٌشعرية،ّكمعاكدتياّّّّ يشٌكؿّالٌتكرارّنسقاّتعبيرٌياّفيّبنيةّالٌشعر،ّاٌلتيّتقـك
فيّالٌنصّبشكؿّتأنسّإليوّالٌنفسّاٌلتيّتتمٌيؼّإلىّاقتناصّماّكراءهّمفّدالالتّمثيرة؛ّإذّيتخذّ

فّتغيير،ّكمنياّماّىكّمركبّالتكرارّأنماطانّمتعددةّمنياّماّىكّبسيطّالّيتجاكزّلفظةّمعينةّدّك
يشتمؿّعمىّجممةّأكّشبوّجممةّأكّعبارةّأكّمقطعّكالّيأتيّبصكرةّكاحدةّفيّكؿّمرةّكليذاّيشكؿّ

يرٌددهّالٌشاعرّأكثرّمفّّافيّكؿّمرةّصكرةّجديدة؛ّ"فقدّيككفّالتكرارّجممةّأكّفعالنّأكّاسمانّأكّحرف
ككأٌنياّالزمة،ّكماّتكرارىاّإاٌلّتأكيدّعمىّّمٌرةّداخؿّالقصيدةّالكاحدةّأكّفيّالمقطعّذاتو،ّفتصبح

ّ.2معناىا،ّكلفتّانتباهّالقارئّإلييا"

ّاستخالصياّمفّبعضّالٌدراساتّرّالىّدراسةّأنماطّالٌتكراإتجيكفّكىذاّماّجعؿّالٌنقادّيّّّ ٌلتيّتـٌ
ّ.3التطبيقيةّعمىّبنيةّالٌمغةّالٌشعريةّفيّالٌشعرّالحديث

** 

ّلىّ"أفٌّإنكيوّضّأنماطّالتكريرّفيّشعرّناصرّلكحيشي،ّينبغيّالتٌّقبؿّالمضيّقدمانّفيّاستعراّّّ
كرير،ّكىيّدانّلمتٌّتيّتفرضّكجكدانّمعينانّكمحدٌّىيّالٌّّ-عريةّمنياكالسيماّالشٌّ–يةّجربةّالفنٌّطبيعةّالتٌّ

                                                           

ّ.25-24عربيةّالحديثةّبيفّالبنيةّالدالليةّكالبنيةّاإليقاعية،ّمرجعّسابؽ،ّصالقصيدةّالّ،محمدّصابرّعبيد.1ّ
ّ.46.ّص1976البنياتّاألسمكبيةّفيّالٌشعرّالعربيّالمعاصر،ّدارّىكمة،ّالجزائر،ّّ،عبدّالحميدّىيمة.2ّ
3ّ ّشرتح. ّّ،عصاـ ّالمعاصر، ّالٌسكرم ّالٌشعر ّفي ّكالٌتكّز1طجمالياتّالٌتكرار ّكالٌنشر ّلمٌطباعة ّرند ّدمشؽ، سكريا،ّّ-يع،

ّ.62.ّص2010
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؛1ّيانّلنظاـّتكرارمّمعيف"ذمّيجعؿّمفّالقصيدةّكيانانّفنٌّتيّتسيـّفيّتكجيوّتأثيرهّكأدائوّبالقدرّالٌّالٌّ
كىذاّماّينسحبّعمىّتجربةّلكحيشي،ّالذمّتبرزّظاىرةّالتكرارّفيّأعمالوّالشعريةّعمىّمستكلّ

ّالنٌّ ّداخؿ ّالتماسيا ّيمكف ّنمطية ّتفريعات ّمع ّالجممة، ّكشبو ّكالجممة ّالكاحد،ّالحرؼّكالكممة مط
ّالٌّبالنٌّ ّاأللفاظ ّلبنية ّسبة ّبالنسبة ّكخصائصيا ّأشعاره، ّفي ّاستخدميا ّالمغكيإتي ّالمستكيات ةّلى

ّالصكتيةّكالصرفيةّكالنحكيةّكالداللية،ّاألمرّالذمّيمكفّبيانوّعمىّالنحكّاآلتي:

 أواًل: تكرار الحرف:

تمعبّاألصكاتّالٌمغكٌيةّدكرانّميٌمانّفيّتشكيؿّبنيةّالمفرداتّكالتراكيبّكداللتياّمفّجية،ّّكفيّّّّ
يـّاألصكاتّفيّ؛ّإذّتسلمنصّالشعرمّمفّجيةّأخرلّبناءّكتككيفّاألنساؽّاإليقاعيةّكالمكسيقية

ّعفّ ّفضالن ّالدفينة، ّكتككيناتو ّالداخمية ّبناه ّفي ّكالغكصّعميقان ّلمنص، ّالخارجي ّالشكؿ تجاكز
ّالقارئّ ّثقافة ّكتأثير ّالقراءات، ّكتنكع ّلتغير ّتبعان ّكتتجدد ّتتغير ّالتي ّالمحٌفزة ّبنيتو ّالى الكصكؿ

ّ.2كاحساسوّكتفاعموّمعّالنص

ّفّّّ ّالحركؼّ)األصكات( ّتكرار ّكفنيةّيسيـ ّلغكية ّجمالية ّأبعادان ّاكسابو ّفي ّالشعرم ّالمقطع ي
كايقاعيةّكمكسيقية،ّعمىّنحكّماّيجعؿّمفّالقصيدةّبنيةّحافمةّباإليقاعاتّالمتنكعةّالتيّتحدثّ

"إذّيعمؿّالتكرارّعمىّتقكيةّالجرسّالمكسيقيّلمقصيدة،ّأثرىاّفيّالمتمقيّبطرؽّكأشكاؿّمختمفة؛ّ
ّ.3حركؼّمعّبعضياّالبعض"مفّخالؿّانسجاـّاألصكاتّأكّال

ّّّّ ّكما ّلكحيشي، ّناصر ّلػ ّالشعرية ّالحرؼّفيّكثيرّمفّاألعماؿ ّتكرار ّيبرز مشارفة )قصيدتو
 كالتيّنختارّمنياّقكلو:ّ(المستحيل

 أفقيابدّحزفّالٌريػػحّفيّػػػػػػػػػػػػشكقيّيكّّّ أرقبياػػػرلّكنتّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبشػّأرقبجمستّّّّ
ّالفٌذ،ّنٌسػػػػػػػػػػػػاجّببسػػػػػػػػػػػػػػػػكاألكّّّ  قـــــــأفاء،ّفيػػػػػػػػػاّمكنكنوّػػػػػػػػػػػػكجوّالمسّّّ متوػػػػػػػػػػػػػػػػػػـر

                                                           

ّ.190القصيدةّالعربيةّالحديثةّبيفّالبنيةّالدالليةّكالبنيةّاإليقاعية،ّمرجعّسابؽ،ّصّ،ّمحمدّصابرّعبيد.1ّ
ّ.94جمعّكدراسةّكتحميؿّلشعرّاألعشيف،ّمرجعّسابؽ،ّصّ-ديكافّاألعشيفّ،محمدّحمزةّابراىيـ.2
ّ.199.ّص2003،ّمنشكراتّقاريكنس،ّليبيا،3ّطرم،ّةّفيّشعرّالبحتالبنيةّاإليقاعي،ّمحٌمدّفارس.3ّ
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 قمقيطكلّّقدأفنىّالٌصباحّفنبضيّّّّ قمقاٌرلّكدعّػػػػػػػػػػػػػػالحّـــــائقكـــدقــأسرجّّّّ
 فمقالّصبحّكالّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكح،ّبػػػػػػػػػكعيدّنػػّّّ وػػػػػػػحسبدتّتػػػػػىّكػػػػػػػػػػػػطػػػػػػػكاؾّىٌمؾّحتٌّّّّ
 يــعبقػػػػاسفاّنىّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكذاّخريفؾّأمسّّّ رهػػػػػػػػػػػػػػػػػػفّلستّتبصػػػػػػػػػػصفاّربيػػػػػػػعؾّلكّّّ
 1طرقيكفّالكردّفيّػغصّألقيكرحتّّّّ غدّشارفتّفيّمستحيؿّالٌركحّطيؼّّّ

قانّعرم،ّمتدفٌّصّالشٌّكتيةّلمنٌّعمىّالبنيةّالصٌّبارزاّابقةّصكتّحرؼّالقاؼّيظيرّفيّاألبياتّالسٌّّّّّ
ّمعّ ّبأكمميا، ّالصكتّكحرؼّركمّلمقافيةّفيّالقصيدة ّليذا ّالشاعرّباختياره بكثافةّعاليةّعززىا

قي،ّألقي،ّطغيافّحضكرّصكتّ)القاؼ(ّفيّألفاظّعدة:ّ)أفؽ،ّقمقا،ّقمقي،ّدقائقؾ،ّقد،ّفمؽ،ّعب
ّتحتمؿّدالالتّمكانيةّكزمانيةّتتماىىّفيماّ ّاأللفاظّيتبيفّأنيا ّكبالنظرّفيّدالالتّىذه طرقي(،
ّيككفّ ّبأف ّكاألمؿ ّالتفاؤؿ ّالى ّميمو ّفي ّتتمثؿ ّكالتي ّلمشاعر، ّكالكجدانية ّالشعكرية ّالحالة بينيا

ّالمستقبؿّأفضؿ.

كقفٌيّانفجارٌمّكةّكالخشكنة،ّكىكّ"صكتّةّكالقس"حرؼّالقاؼّفيّذاتوّيحمؿّقدرانّمفّالقكٌّّكألفٌّّّّ
ّالتفخيمية" ّبعضّالقيمة ّكال2ٌّليكمّميمكسّفيو ّعمدّ؛ ّفقد ّالقارئّكنفكره، ّقمؽ ّتثير ّأف ّيمكف تي

ّالصكتّمفّخالؿّالتٌّإاعرّالشٌّ درجّفيّتكرارّحركؼّأخرلّتخفؼّمفّكطأةّلىّكبحّجماحّىذا
ّالٌّ ّالنٌّتأثيره ّعمى ّتغمب ّأف ّيمكف ّ)اتي ّحرؼ ّصكت ّكتكرار ّأفنى،ّص، ّفيا، ّأفقي، ّ)في لفاء(:

ّيكابد،ّ ّكنت، ّحرؼّ)الكاؼ(: ّكأيضان ّفي(، ّشارفت،ّطيؼ، ّناسفان، ّخريفؾ، ّصفا، ّفمؽ، فنبضي،
،ّمكنكنو،ّدقائقؾ،ّطكاؾ،ّىمؾ،ّكدت،ّكعيد،ّربيعؾ،ّلكف،ّخريفؾ(،ّكمفّثـّفقدّأسيمتّ كاألكـر

ةّمتكاممةّألكانياّاأللفاظ،ّىذهّالبنيةّالتكراريةّلحركؼّ)ؼ،ّؽ،ّؾ(ّفيّبناءّكتصميـّلكحةّمكسيقي
الالت،ّكماّبيفّاأللفاظّكفضاءاتياّتظيرّبراعةّالشاعرّكقدرتوّاإلبداعيةّفيّىاّالمعانيّكالدٌّّؤكفضا

ّبناءّالنصّالشعرم.

                                                           

ّ.29ّ،30جٌددّخالياؾ،ّصّّ،.ّناصرّلكحيشي1
ّ.163.ّص1999األردف،ّّ-،ّكزارةّالثقافة،ّعماف1طمحاضراتّفيّالمسانيات،ّ،فكزمّالشايبّ.2ّ
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ّكىكّأٌفّالقافيةّجاءتّمطمقةّبالياء،ّفقدّخٌففتّمفّ قٌكةّحرؼّدكفّأفّننسىّأفّننٌكهّإلىّأمرّميـٌ
ّنجدهّفيّقصيدةّابفّزيدكفّالٌنسيبيةّكاٌلتيّمطمعيا:القاؼّكذلؾ،ّكىكّاألمرّاٌلذمّ

ّاألرضّقدّراقاّكاألفؽّطمؽّكمػػرألّّّيّالٌزىراءّمشتاقاّّّّّّّّّػػػػػػػإٌنػػػػػػػػػػػػػػػيّذكرتؾّفّّّّّّّ

كتمتقيّقصيدةّلكحيشيّكابفّزيدكفّأيضاّفيّالبحرّالمختارّكىكّالبسيطّكماّيعتريوّمفّزحافاتّّّ
ّزحافاتّحذؼّتخٌفؼّمفّإيقاعّالبسيطّكبالتٌاليّمفّكقعّصكتّ)القاؼ(.ّكالخبفّكالٌطيّكىي

ّكالتيّنختارّمنياّاألبياتّالتالية: (مرسالت الجنى)كفيّقصيدةّ

 كاحّيػػػػػػػػػػػػليّّفاستبدػػاىظّالٌشدكّػػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػّّّّ الجيٌبّيشدكّفيظٌؿّّالّصفوائرّػػػػػط
ّاستدارتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرّكالغيػػػنخمةّالٌشع  ريػاحّيّفيّبتى،ّػػػػػػػػػػػػػػػػػمرسالتّالجنّّّّ ػػػـك

 ػػاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسدرةّالبدءّأنتّأنتّالٌمقػػّّّّ الياػػػػػػػػػػػاليمّفياـّالقصػػػػػػػػػيدّػػػػػػػػػػػػػػػػكسن
ّثمجيٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذبذبّّّّ كريػػػػدمّفيرّنيسغيياّػػػػػػػػػػػػػػػػػنخمةّالٌشع  ةّالّنيػػػػػػػػػػػػكاحػػػػػػػػػػػػػػػاته
 1ػػاحّيػػػػػاتّيحثُّيفًّجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاديّّّّ ثناياّرحيػػػػػميّفيرّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرؤلّالٌشع

يحتمؿّدالالتّعميقةّتشيرّحرؼّالجٌرّ)في(،ّكالذمّببياتّالسابقة،ّيبرزّبكضكحّتكرارّفيّاألّّّّ
ّثناياّ ّفي ّكريدم، ّفي ّاليماليا، ّفي ّيشدك، ّالجٌب ّ)في ّكمضمكف: ّكمحتكل ّمكنكف ّىك ّما الى

ّإالٌّ ّفيبت(،ّّفٌّأّرحيمي(، ّفاستبد، ّ)الصفك، ّالتكرارّيأتيّفيّنسؽّتكرارّلصكتّحرؼّالفاء: ىذا
ّ ّبيف ّالتكرارية ّلمبنية ّالصكتي ّالمستكل ّعمى ّالداللية ّالمفارقة ّتظير ّجية،ّحيث ّمف )الصفك(

ّالمكسيقيةّ ّلمكحة ّمكمالن ّ)في( ّالجر ّحرؼ ّتكرار ّليحضر ّأخرل، ّجية ّمف ّفيبت( ك)فاستبد،
كالداللية،ّككاشفانّعماّيختمجّفيّالحناياّالعميقةّكالخمجاتّالدفينةّلمشاعر،ّككأفّالشاعرّيقكؿّفيماّ

ّكراءّالنصّبأفّالّشيءّيمكنوّأفّيعكرّصفكه.

ّالتكراّّّّ ّتكشؼّالبنية ّعاشياّكما ّالتي ّكالكجدانية ّالنفسية ّالحالة ّعف ّلمحركؼّ)األصكات( رية
الشاعر،ّكعفّبراعةّالشاعرّفيّاختيارّألفاظوّمفّجية،ّكفيّتعزيزّالبنىّالمفظيةّلمعمؿّالشعرمّ

                                                           

ّ.52مدارّالقكسيف،ّصّ،ناصرّلكحيشي.1ّ
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معة،ّأفّتبرازّخصكصيةّالتجربةّالشعرية؛ّ"إذّيريدّالشاعرّمفّتكرارّحرؼّبعينوّأكّحركفاّمجا ّّك
ّمؤثّر ّإيقاعية ّحالة ّلمقياـّيؤكد ّالحركؼ ّبتطكيع ّكذلؾ ّالشعكرية، ّتعكسّحالتو ّأف ّعمى ّكقادرة ة

ّالمعنى" ّإلى ّإضافة ّكالجرسّالمكسيقى ّالتنغيـ 1ّبكظيفة ّكليذا، ّ؛ ّالشاعر ّإعمد ّعنصرّإلى براز
لىّالفضاءّإالمكافّفيّبنيةّشعريةّتنقؿّالقارئّمفّالمجاؿّالشعكرمّالنفسيّكاالنفعاليّالداخميّ

ّالبارعةالمكانيّالخارجيّكالعك فّلـّيكّكّ،س؛ّفتكسعةّالمجاؿّالمكانيّماّكانتّلتتـّبيذهّالصكرة
ّأفّةّكمكسيقيٌّكفعاليةّصكتيٌّّرمؤثٌّّلتكرارّحرؼّالفاءّكحرؼّالجرّ)في(ّحضكر ّفبعد ّ ةّظاىرة،

ّالشٌّ ّصكت ّىاىك ّالٌرياح ّىٌبت ّفضاءاتّاألماكف ّمف ّكينتقؿ ّينتشر ّفضاءاتّالمشاعرّإاعر لى
ٌبّكذلؾّمفّخالؿّالشعر،ّفمفّا اٌلتيّترمزّإلىّاليمالياّاٌلذمّيرمزّإلىّأغكارّالٌنفسّالعميقةّلجي

كمنياّإلىّالكريدّكثناياّالٌرحيؿ،ّبحيثّيشعرّالقارئّبتمؾّالقكةّكاإلرادةّكاإليمافّبالذاتّإلىّالٌشمكخّ
ّنازؿّعنيا.رّىكّالتٌّإذاّقرٌّّكبالحريةّالتيّالّيمكفّاستالبياّمفّاإلنسافّإالٌّ

ّّكّّّ ّلجأ ّما ّإّ(لكحيشي)غالبان ّتكرار ّاألكتارّلى ّمعيا ّ"تيتٌز ّاٌلتي ّالمجيكرة الحركؼّ)األصكات(
ّ:(أرعاك يا وطني )؛ّكماّذلؾّفيّقصيدة2ّالٌصكتية"

ّحفػػػػػػػػػػػػػػػرحّكالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبرغـّالجّّّّّّّّاّكطنيّػاؾّيػػػػػػػػػاّأرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػأن
ّػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرّكالعمػػػػػػػػػػػػػػإفّفيّالٌسػػّّّّّّّّػػػيّأخفيؾّػػػػػفّجكانحػػػػػػػػػػػكبي

ّػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؿّتمنعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألىاّّّّّّّّيّكالّػػػػػػػػػػفالّاألحزافّتبعدن
ّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيّزمنّ-بيضاء–زكتّّّّّّّّّةّػػػػػػػػػػػاؾّسكسنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغداّألقػػ

ّػػػفػػػػػػػػػػػىّالكىػػػػػػػػػالّتشػػػػػػػككّخطػػػػػػّّّّّّّّدٌمّػػػػػػػػػرىاّاألبػػػػػػػػػػػػػتفكحّبعط
ّػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعنػػػػػنيّكتدفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتناديػػػّّّّّّّّّناػػػػػػػػاؾّنجمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغداّألق

ّػػفػػػػػػػػػػػػكّمفّالٌسفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالّتدنػػػػػػّّّّّّّّّياّالكٌىاجػػػػػػػػتمػػػػػػػػػػػػػكحّبضكئ
ّػػػػػػػفػػػعّكلـّييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـّيرجػػػػػػػػػػػػػػلّّّّّّّّّيّضيػاؾّاآلفّػػػػػػػػػػفمفّيبغ

                                                           

ّ.1084أبىّالقاسـّالشابي،ّمرجعّسابؽ،ّصبالغةّالتكرارّكالجناسّفيّشعرّّ،انتصارّمحمكدّحسفّسالـ.1ّ
مفّالٌصكتّإلىّالٌنصّنحكّنسؽّمنيجٌيّلدراسةّالٌنصّالٌشعرم،ّدارّالكفاء،ّاإلسكندرية،ّّ،مرادّعبدّالٌرحمفّمبركؾ.2ّ

ّ.30.ّص2001مصر،ّ
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1ّػػػػـّيكفػػػػػػػػػػـّيؤمفّكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفمّّّّّّّّّيّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلـّيعتقدّحممّكمف

ّحرؼّّّّّ ّحيثّتكٌرر ّكالاٌلـ(، ّكالكاك ّالٌصكامتّ)الٌنكف ّىيمنة ّاألبياتّالسابقة ّفي ّكاضحان يبدك
(ّ ّ)27الٌنكف ّكحرؼّالكاك ّمٌرة، )18(ّ ّكحرؼّالاٌلـ ّمٌرة، ّعمؽّّ(14( ّمف ّنابع ّتكرار ّكىك مٌرة،

إحساسّالشاعرّبالٌتكترّكالقمؽّعمىّمكطنوّاٌلذمّيكتسيّمكانةّكحٌباّفيّنفسٌيتو،ّكماّنالحظوّمفّ
خالؿّتكرارهّىذهّاألصكاتّىكّتركيزّكحٌثّعمىّضركرةّاالنتباهّليذاّالكطفّالغاليّكمحاكلةّجذبّ

فّلفّيككفّىناؾّمأكلّكالّدافعّلمعيش؛ّكمفّاالنتباهّلوّرغـّكٌؿّالمشاغؿّلمعنايةّبوّألٌنوّدكفّكط
جيكرةّدكراّكبيراّفيّجيرّالٌشاعرّبمكنكناتوّكاإلعالفّعنيا،ّكماّمثـ،ّفقدّلعبتّىذهّاألصكاتّال

ٌّماّلإليقاع.يمشٌكمتّبخصائصياّالٌصكتيةّداعمانّ

فسّلنٌّ"يحدثّنغمةّمكسيقيةّالفتةّلمنظرّلكفّكقعياّفيّاّتكرارّبعضّالحركؼّ)األصكات(ّكألفٌّّّّ
تكرارّّغـّمفّذلؾّفإفٌّالّيككفّككقعّتكرارّالكممات،ّكأنصاؼّاألبيات،ّأكّاألبياتّعامة،ّكعمىّالرٌّ

ّالسٌّالصٌّ ّفيّتييئة ّلمدٌّكتّيسيـ ّالشعرية"امع ّالت2ٌّخكؿّفيّأعماؽّالكممة ّكالبنية ّفيّشعرّ؛ كرارية
ّتشكٌّ ّصملكحيشي ّمف ّنابعة ّأسس ّعمى ّيقـك ّالقصيدة، ّكياف ّداخؿ ّخاصان ّنظامان ّالتٌّؿ جربةّيـ

رّتيّتكفٌّغكيةّالمناسبةّالٌّفظيةّكالمٌّكمستكلّعمقياّكثرائيا،ّكقدرتياّعمىّاختيارّاأللفاظّكالبنياتّالمٌّ
تيّتتجاكزّحدكدّاإلمكاناتّكرارّأقصىّقدرّممكفّمفّالقدرةّعمىّتحقيؽّاألثرّكالفعالية،ّالٌّلبنيةّالتٌّ

ّ.دالليةّفيّآفّمعاّنّ–ارّبمثابةّأداةّمكسيقيةغكيةّالصرؼ،ّلتصبحّالبنيةّالمفظيةّلمتكّرحكيةّكالمٌّالنٌّ

ّحيثّيقكؿّالشاعر:ّ،(رجاء)كفيّقصيدةّ

 كؿػػػػػػػػػػػػػػػذمّالكٌؼّيتعبياّالٌظمػػػػػػكىػػ ػػكؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعصرناّالٌذىوجزائرناّ
 كؿاختفتّالحمواحّػػػػػػػػػػنألّاإلصب راتػػػػػػػػػػػػػػػػػػىيّاألٌيػػػػػاـّأمستّمدب

                                                           

ّ.16رجاء،ّصّ،ناصرّلكحيشي.1ّ
2ّ ّمكسى. ّالجاىميّ،ربابعة ّالٌشعر ّفي ّّ-التكرار ّمؤتة ّمجمة ّأسمكبية، ّكالدراساتدراسة ّاالنسانيةّّ-لمبحكث العمـك

ّ،محٌمدّالخرابشةّعميّقاسـّ،؛ّكينظرّأيضاّن168.ّص192-159.ّصّص1990(،1ّ(،ّالعددّ)5كاالجتماعية،ّالمجمدّ)
.ّص2008ّ(،ّيكنيكّسبتمبر1ّ(،ّالعددّ)37اإلبداعّكبنيةّالقصيدةّفيّشعرّعبدّاهللّالبردكني،ّمجمةّعالـّالفكر،ّالمجمدّ)

ّ.246.ّص251ّ–213ّ
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 كػػػػػػػػػػافّيدنػػػػػػػػػػالٌربوػػػؾّالبحرّػػػػػػإليػػػػػػػ رّيرنكػػػػػػػػػػػػػػػػػجزائرناّعركسّالبح
 اآللػػػػػػػػػاـّتحنكوالـّػػػػػػػػػػػػػػػػػػعمىّاألح ػػػػاتػػػػػػػػػػػػػػةّكاسفػػػػشكاطئؾّالجميم

 الٌرياحوؼّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعػػػػػػػػانقوّالعكاص رمػػػػعّيجػػػػػػػػػػػػػػػػػفػيػػػػػػػاّرٌباهّإٌفّالٌدم
ّبييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكادّخمفوّليػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػ ّوّركاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحمـّالٌسػػػػػػػػػػائريفّلو ـػػؿه

ّلغزاّّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصوجزائرناّ ّرينػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبداّسٌراّييضٌؿّالحائ رتّاليـك
ّالػػػػػػػػػػػػػػػناّقميػػػػػػػػػػينسػػػػػػػػػػػػػػػػيويخٌمصناّ فّقريبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيػػػػػػاّرٌباهّغيثؾّم

1ّةّدامتّطكيػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػػػػػػيبعدّظممو ٌجىػػػػػػػكيطفئّجمرةّالٌزمفّالمس

ّالتكراريتتضمٌّّّّ ّالبنية ّعدةّف ّعمى ّالسابقة ّاألبيات ّفي ّ)األصكات( ّالحركؼ ّمستكل ّعمى ة
ّاألصكاتّالتيّجاءتّعميياّ ّتعدد ّيمكفّمالحظة ّاإليقاعية ّفمفّالناحية ّتكرارية، تككيناتّكأبنية
القافيةّكاألصكاتّالتيّالزمتياّفيّالسياؽ،ّفالقافيةّتدرجتّعبرّأصكاتّحركؼّ)ؿ،ّك،ّح،ّا(،ّ

الٌذىػػكؿ،ّالظمكؿ،ّحمكؿ(ّاليقاعاتّالمكسيقيةّفيّعدةّمجمكعات:ّ)كمفّثـّنالحظّتعددّاألجراسّكا
)يرنك،ّيدنك،ّتحنك(ّ)الرياح،ّركاح(ّ)قميال،ّطكيال(،ّفالتكزيعّالتكرارمّليذهّاألصكاتّجاءّمنظكمانّ

ّبدقةّكبراعةّعالية،ّزادّمفّانسجاـّالقصيدةّكقكةّتنغيميا.

ّأفٌّّّّ ّتقنيةّبسيالتٌّّبيد ّبؿّىكّكرارّكفعاليتوّليسّمجرد ّبالغيةّأكّلغكيةّمحدكدة، طةّذاتّفائدة
ّتحتاجّإلىّتأمٌّ ّكتحميمياتقنيةّمعقدة ّعفّالدكرّالد2ٌّؿّطكيؿّيضمفّرصدّحركيتيا يّػػػػػػػػالل؛ّفضالن

ّاألبياتّالٌّّدمػػػالتقمي ّمف ّتفرؽ ّما ّجمع ّفي ّكفائدتو ّبالتككيد، ّيتمثؿ ّكالذم ّالتكرار ّبو ّيقـك ذم
ّكالمقاطعّالشعرية.

ّالدٌّيمكفّمالّكّّّ ّبوّتكرارّالحركؼّفيّاألبياتّالسابقة،ّمفّخالؿّتكرارّالٌّّكرحظةّىذا ذمّيقـك
ذمّجاءّمقترناّتارةّبالفعؿّكتارةّأخرلّباالسـ،ّإذّكٌررهّالٌشاعرّليؤٌكدّالحالةّحرؼّالعطؼّ)الكاك(ّالٌّ

                                                           

ّ.19رجاء،ّصّ،ناصرّلكحيشي.1ّ
العراؽ،ّّ-اإليقاعّفيّالشعرّالعربيّالحديثّفيّالعراؽ،ّرسالةّماجستير،ّجامعةّبغداد،ّبغدادّ،ثائرّعبدّالمجيدّالعذارم.2ّ

ّ.218.ّص1987
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فّحيثّالمؤلمةّكالمكجعةّكالمزريةّاٌلتيّيعيشياّالٌشعب،ّمتحسرانّعمىّحاؿّالكطف،ّكماّيعانيو،ّم
ارتبطتّىذهّالحركؼّباألفعاؿّالمضارعةّالٌدالةّعمىّالحاؿّليبٌيفّلناّالٌشاعرّماّيمٌرّبوّىذاّالكطفّ
ّقدّكسعّاإلطارّالٌزمنيّاٌلذمّكافّ ّاألفعاؿّكتكراره ّفاقترافّحرؼّالعطؼّبيذه مفّظالـّمستمٌر،

الكامنةّالمميئةّأضيؽّفيّنيايةّالقصيدة،ّكماّكافّلتكرارّحرؼّالعطؼّدكرّفيّإيصاؿّالمشاعرّ
ىذاّالٌتكرارّجاءّّبالحرقةّالمؤلمةّكماّيشعرّبوّفيّداخموّمفّضيؽّكشٌدةّكحسرةّعمىّكطنو،ّككأفٌّ

ّليكٌطدّالحالةّالٌشعكرية،ّبكٌؿّدفقياّالعاطفي،ّكتكٌترىاّالداخمي.

اثؿّمقترنانّبالعديدّمفّأنماطّالتمّ(لكحيشي)يعتبرّتكرارّالنداءّمفّالظكاىرّالتيّتشيعّفيّشعرّّّّ
ّلمنداء،ّإذّيبرزّمممحّمميزّفيّشعرهّيتعمؽّبتكثيفوّالمقاطعّالقصيرةّ الصكتيّالتيّيجعمياّسياقان
فيّاألبياتّالتيّفيياّأداةّنداء،ّفكأفّالشاعرّيعززّىذاّالنداءّالذمّيحمؿّأصكاتانّإيقاعيةّفيياّقدرّ

ّنأخذ ّمفّاالمتداد،ّبمقاطعّمساكيةّأيضانّلصكتّالنداء،ّكأفضؿّنمكذجّليذا ّمفّقصيدة نشيد )ه
ّكالتيّيقكؿّفيياّالشاعر:ّ،(الوالدين

ّأنشكدةّبفميّيـــاػّىأبتاّيااه،ّػػػػػػػػػػػػأمٌّّفيـــــــــا                         
ّنجميّفيّالٌظمػـّياشمسيّكياّقمرمّكّياكّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّإشراقةّالحمـّيـــــاالّأعانقوّكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأمّيـــــــــاكّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّدءّفيّاألفراحّكاأللػـػػػػػػػػػػػػػػأٌماهّأنتّالبّفيــــــا                        

ّراّجعمتؾّخفقةّبدمػػيػػػػكأنتّالبسمةّالخضّّّّّّّّّّ
1ّفّزيتكفّكنكراّشٌعّفيّقممػػيػػػػػػزرعتؾّغصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

فّ)األـّكاألب(،ّكمكانةّكٌؿّمنيماّعندّالشاعر،ّإذّاياتّالسابقةّىكّالكالددةّفيّاألبمكضكعّالقصي
ّىذهّاألبياتّفيّبنيتياّالشعريةّعمىّبناءّلفظيّمتكررّقكاموّتكرارّحرؼّالنداءّ)يا(،ّالٌّ ذمّتقـك

ككيدّعمىّالتصاؽّكٌؿّمعانيّالفخرّكالمحٌبةّكالعٌزةّكالمكانةّالمرمكقةّ(ّمرة،ّبيدؼّالت11ٌّرّ)تكرٌّ
ّفضؿّاٌلت ّرٌد ّفي ّالجامحة ّكاإلعجابّكالٌرغبة ّالفخر ّحٌس ّكلعٌؿ ّالمينىاًدم، ّالمينىادىلّعند ّيحتٌميا ي

                                                           

ّ.11رجاء،ّص،ّناصرّلكحيشي.1ّ
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ّلفتّ ّتفيد ّالحقيقيّبقدرّما ّمعنىّالٌنداء ّالنداءاتّاٌلتيّالّتفيد ّأرلّفيّىذه ّفيما الكالديفّمتأتٌية
ٌّشاعر.االنتباهّإلىّّتخصيصّالمنادلّبالمكانةّالمرمكقةّاٌلتيّيحتٌمياّفيّنفسٌيةّال

كالّيتكقؼّاألمرّعندّالكظائؼّاالعتياديةّلمتكرارّفيّشعرّلكحيشي؛ّفتكرارّالحركؼّقدّيؤدمّّّ
ّنممسوّفيّقصيدة:ّ ّالتككيدّكتحقيؽّالتناسؽّاإليقاعي؛ّعمىّنحكّما كظائؼّأخرلّتتجاكزّمجرد

 :(سيأتي الّصباح)

ّفيّالغميؿمفّيشآه ؿّػػػػػػػػأٌيياّالحمـّالجمػػػيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّرٌدّالمستحيػػػػػػؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيعيدّالمػػاءّصفكاّكيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّػاءاتّجراحػػػػػػػػػػػػإٌفّالقمبّيدمػػىّكالفضّآه                         
1ّطاؿّذاؾّالٌميؿّلكفّسيجيّذاؾّالٌصباحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّالسّّّ ّاألبيات ّفي ّاٌلتيّيبدك ّكالغٌصة ّكالحسرة ّاألسى ّتعكس ّكاٌلتي ّ)آه( ّالتٌأكه ّأداة ّتكرار ابقة
تعتصرّكيافّالٌشاعر،ّبماّتحمموّمفّدالالتّالحرقةّكاالنكسار،ّفقدّاستجمعّكٌؿّمشاعرهّليصؼّ
ّأدلّالتكرارّالصكتيّدكرهّ ّكقد ّاألحباب، ّلمفارقتو ّمدلّالكجعّكاألنيفّكالحزفّاٌلذمّيحٌسّبو لنا

ّال ّفي ّاستجمامانّالممحكظ ّ)آه( ّالتأكه ّأداة ّتكرار ّإلى ّدفعتو ّالتي ّالمؤلمة ّالحرقة ّىذه تنفيسّعف
ّكتنفيسانّعماّيعانيوّمفّكطأة،ّكشدة،ّكضيؽ.

ّحيثّيقكؿّالشاعر:ّ،(ال تأسفي)كمفّذلؾّأيضانّماّنأخذهّمفّقصيدةّ

ّكليفّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّةّنػػػػػػػػػػػػػػإفّشئًتّشارٍفًتّالمغيبى
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.. ّإلىّغدو اؿى ّأكّشئًتّأسممًتّالميحى

اػػػػػػػػػػػػػػػػػػأكًّشئًتّغيَّرًتّالمسيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّتكرُّمن ّرى
ّرمّبصدقؾًّػػػػػػػػػػػػػػػػػػسيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ

                                                           

ّ.18رجاء،ّصّ،ناصرّلكحيشي.1ّ
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1ّّأىٍكّ..ّقًفي..

)الشيف(ّفيّتآزرّصكتيّمعّحرؼّ)السيف(:ّ)شئت،ّشارفت(،ّابؽّحرؼّرّفيّالمقطعّالسٌّيتكرٌّّّّ
)أسممت،ّالمسير،ّسيرم(،ّكغايةّالتكرارّالصكتيّليذيفّالحرفيفّىكّإحداثّايقاعّكجرسّمكسيقيّ
ّقكم،ّيعطيّانفعاالنّكتدفقانّشعكريانّمتصالنّظاىراّفيّمجاؿّالرسالةّالشعرية،ّكالغرضّالمكضكعي.

اعرّكالتيّلىّأعماؿّالشٌّإتيّتنتميّعريةّالٌّماذجّالشٌّاإلحاطةّبكؿّالنٌّّوّنظرانّلصعكبةلىّأنٌّإهّنكٌّنّّّ
اعرّقدّنكَّعّاستخداماتوّالشٌّّراسةّالحالية،ّيمكفّالقكؿّأفٌّتنطكمّعمىّتكرارّلمحركؼّفيّنطاؽّالدٌّ

ية،ّمفّخالؿّتكرارّاألصكاتّالمجيكرةّاحيةّالكمٌّدةّمفّالنٌّمطّمفّالتكرارّبمستكياتّمتعدٌّليذاّالنٌّ
ّ"كالمي ّمف ّكغيرىا ّالٌصفير ّكأصكات ّالرٌناتّمكسة، ّكتعاقب ّمنيا، ّيتألؼ ّكما ّالمتميزة األصكات

ّالمتحركةّ ّاألصكات ّكتجانس ّكالتكرار، ّاألصكات، ّكطكؿ ّكالشٌدة، ّكاإليقاع، ّلمحركات، المختمفة
ّ،ّكماّالىّذلؾّمماّيحتاجّبالفعؿّالىّدراسةّمتخصصةّكمتفردةّبيذاّالجانب.2كالساكنة،ّكالسكنات"

 نيًا: تكرار الكممة:ثا

ّشعرّّّ ّفي ّ)المٌّّ(لكحيشيّ)تبرز ّالكممة ّتكرار ّكىي ّمماثمة، ّقيمةّظاىرة ّعمى ّتشتمؿ ّالتي فظ(
ّفالكمماتّالتيّ ّالمفظةّعندّمستخدميا، ّتككفّعميوّقيمة ّبقدرّما ّفيّالمتمقي، إيقاعيةّتترؾّأثرىا

ّالشاعرّيمكفّأفّتككفّالمفتاحّالسحرمّالذمّيفضيّإلىّاكتشاؼّ عالـّالشاعر؛ّكيعرؼّيكررىا
ّجٌكاّ ّيخمؽ ّأف ّبيا ّالٌشاعر ّيستطيع ّأصكات ّمف ّتنبني ّاٌلتي ّالكممات ّتكرار "ّ ّبأنو ّالمفظ تكرار

ّيشيعّداللةّمعٌينة" ّخاٌصا ّأـّفعالّنّ-أفّيكررّالٌشاعرّكممة؛ّكذلؾّب3مكسيقٌيا ّ-سكاءّأكانتّاسمان
ّتكرارانّفنيانّّيستثيرّمفّخالؿّالٌدالالت،ّكيقٌكمّالمعنى.

                                                           

ّ.99مدارّالقكسيف،ّصّ،ناصرّلكحيشي.1ّ
2ّ ّبال. ّفيّكتابّ،يشارؿ ّالعاـ، ّالمغة ّاألسمكبّكعمـ ّشكرمّّ،عمـ ضافة: ّكا  ّاختيارّكترجمة اتجاىاتّالبحثّاألسمكبي،

،ّبيركت1طعياد،ّ ّ.32.ّص1985لبناف،ّّ-،ّدارّالعمـك
،ّمنشأةّالمعارؼ،ّاٌتحادّمكتباتّالجامعات1ّطعرّالعربيّالحديث،ّالبنياتّاألسمكبيةّفيّلغةّالشٌّّ،مصطفىّالٌسعدني.3ّ

ّ.38.ّص1998مصر،ّّ-،ّاإلسكندريةالمصرٌية
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ّخاٌصةّفيّالٌشعرّالمعاصر؛ّّكّّّ يعتبرّتكرارّالكممةّأبسطّكأسيؿّأنكاعّالٌتكرار،ّكاألكثرّشيكعا
كذلؾّألنوّ"أبسطّألكافّالٌتكرارّتكرارّكممةّكاحدة،ّإالّأٌفّنماذجّىذاّالٌمكفّمفّالٌتكرارّالّترفعّإلىّ

ٌتكرارّنفسو،ّإٌنماّاألصالةّكالجماؿّإاٌلّعمىّيدّشاعرّمكىكبّيدرؾّأٌفّالمعٌكؿّفيّمثموّالّعمىّال
عمىّماّبعدّالكممةّالمكٌررة،ّكالمالحظّأٌفّالكثيرّمٌماّكتبوّالمعاصركفّمفّىذاّالٌمكفّردمءّتغمبّ

ّالٌرداءة:ّأٌفّطائفةّمفّالٌشعراءّتضيؽّبيـّالٌسبؿّفيمجئكفّإلىّالٌتكرار ؛1ّعميوّالٌمفظية.ّكعٌمةّىذه
ّف ّكىك ّخصبة ّلغة ّاٌلذمّيممؾ ّىك ّالمكىكبّكحده ّأٌفّالٌشاعر ّذلؾ ّعمىّتكظيؼّالٌتكرار، القادر

ّالٌشعراءّالمعاصركفّيمجئكفّإلىّىذاّ ّبعدهّكليسّالٌتكرارّبعينو،ّكترلّبأٌف الٌتكرارّيقاسّعمىّما
الٌنكع،ّألٌفّالٌمغةّقاصرةّعمىّالبكحّبكٌؿّالمكنكناتّالٌنفسية؛ّكعميوّفإٌفّتكرارّالكممةّيمنحّالقصيدةّ

يقاعاّمكسيقٌياّيترؾّفيّذى فّالٌسامعّكتمنحّالٌنصّقٌكةّكصالبة،ّألٌفّالٌمفظةّالمكٌررةّتؤٌدمّنغماّكا 
ّ.2دكراّخاٌصاّضمفّسياؽّالٌنصّالعاـٌّ

ينقسـّتكرارّالكممةّأكّالمفظّبحسبّالصيغةّالصرفيةّالىّشكميف،ّتكرارّاالسـ،ّكتكرارّالفعؿ،ّّّ
ّكىماّمفّالتكراراتّالتيّتظيرّفيّشعرّلكحيشيّفيّكثيرّمفّالقصائد:

 ار االسم:)أ(. تكر 

"ىكّعبارةّعفّتكرارّالٌشاعرّالسـّمعٌيفّفيّقصيدة،ّسكاءّأّكافّىذاّاالسـّعمماّعمىّشخصّّّ
ّاالسـ" ّتربطّبيفّالٌشاعرّكىذا ّفإٌنوّيشيّبعالقةّعاطفٌيةّخاٌصة ّعمىّمكافّما ّكليذا3ّأكّعمما ؛

ّيخمؽّفيي ّإذ ّكتحقيؽّالٌتكازفّالفٌنيّفييا، ّالقصيدة ّممفتاّالٌتكرارّدكرّكبيرّفيّبناء ّإيقاعٌيا ّنغما ا
لألسماع،ّكتكجيوّانتباهّالمتمٌقيّلممكٌرر،ّكمالوّمفّصمةّتنعكسّعمىّرؤيةّالقصيدةّكتشكيمياّالفنيّ

ّالنماذجّالتالية:ّ(لكحيشي)مفّقريبّأكّبعيد،ّكمفّىذاّالتكرارّنجدّفيّشعرّ

                                                           

ّ.364ّ،366.ّص1967العراؽ،ّّ-نازؾّالمالئكة:ّقضاياّالٌشعرّالمعاصر،ّدارّالٌتضامف،ّبغداد.1ّ
ّ.169.ّص2008العراؽ،ّّ-البنيةّاإليقاعيةّفيٌّشعرّالجكاىرم،ّدارّدجمة،ّبغدادّ،مقدادّمحٌمدّشكرّقاسـ.2ّ
ّالٌطباعةّكالٌنشر،1ّطٌشعرمّقراءةّفيّأماليّالقالي،ّجمالٌياتّالٌنصّالّ،محٌمدّمصطفىّأبكّشكارب.3ّ ،ّدارّالكفاءّلدنيا

ّ.30.ّص2005مصر،ّّ-القاىرة
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ّ:(ترانيم األكمام)يؼّمرتيفّفيّقصيدةّاعرّاستخداـّاسـّالصٌّرّالشٌّيكرٌّ

 قمبيّىؿّتريدّغمامة؟ّصيفاّيػػػػػ
ّػػػػػػػـّالٌركحّغيرّمقٌصرػػػػػغٌشىّأديػػػ

.. 
 كالٌرؤلّصيفيياّصاحبيّأثمجتّ

1ّػػػػػػاء،ّمحٌطةّالمتحٌيرػػػػػػػػػػػػػػػػكاألربعػػػػػػػ
ّ ّقصيدتو ّيكرٌّ(بوح العشيات)كفي ّالشٌّ، ّ)الٌشكؽر ّأسماء: ّعدة ّ)شعرمّ-شكقناّ-اعر ّ-شكقي(

 يقكؿ:حنيف(،ّحيثّّ-نيؼ(،ّ)حنينيالمّ-الٌشعر(،ّ)المنيؼ

 ػػؼػٌؿّكريػػػػػفانحنىّمكعدمّكظ ػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػاتّمػػػػػػػػػػػػاثمتنيّرؤاىػػػػػػػػػػػػػػالعشيٌّ
 ػػػػػؼػػػػػػػػػػػػػػػػػـّالٌرشيػػػػػػػػػكتنٌسمتو:ّفنع ػػالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقميػّحنــــــــــينيفترٌشفتّمفّ

 ػػػػؼػػػػارّمنوّالخريػػػػكسؤاالّقدّغ نجػػػػػكلّـوقــــــــلّشـــاكتسٌقطتّثمرةّ
 رىيػؼّفشعريٌيّالٌرؤلّػػػػمكسم تّأرانػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػقاؿّتدرم؟ّفقمتّلس

 كارلّالحفػػػػػيؼػػػىّتػػػػػػػبمغّالمنتي اجيتّبالٌصفػػػػػػػػػػػػػػػػػاء،ّفمٌماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتن
 ؼػػرمّيخيػػػػػػػػػػػػػيستكمّمٌرة،ّكيس ذركيىاّفيّصداىػػػػاّالّشعرةّغضب
 2المنـــــيفذكرياتّالٌصباّفحٌفّ ػػػػػػاقتػػػػػػػػػفاستفػػػّالّشوق شوقنامرجّ

ّ:كفؾ(،ّحيثّيقكؿّ-قفؿ(،ّ)الكؼّ-رّالشاعرّأسماءّ)القفؿيكرٌّّ(مقالة الغروب)كفيّقصيدةّ

ّالبػػػابّينزؼّدمعةّالقفل قفل
3ّغيبةّفيّغٌيػػػػػػػػبالكّف كّفك و 

ّ،ّيقكؿّالشاعر:(انبجاس البوح)كفيّقصيدةّ

                                                           

ّ.22ّ،23جددّخالياؾ،ّص،ّ.ّناصرّلكحيشي1
ّ.25ّ،26،ّصالمصدرّنفسو.2ّ
ّ.33ّ،34،ّصالمصدرّنفسو.3ّ
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ّكلةّقدّالحػتّبػكادرهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكػيبـوح                              
ّيّّأغػػكانيػػػػػػنسغّالتػرددّّفيّّجنػبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّػٌربتّمفّنبعػيو,ّفانبجستيّّتشإنٌّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّآنيػػػ"كاحسرتاهّ"ّجكلّأرستّبشطػّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّبوػػػػػػ,ّالّّأدرمّعكاقػػوالبـوحىممتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّرمزّّسائحّثػافّّالبوححسبيّمػفّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّياػػػػػػػدّضيعػتّمطمػعتػمؾّالقصيدةّقّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
1ّيػػفجادليني,ّّدعػيّرسميّّكعنػكانّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

يرتبطّتكرارّلفظّالبكحّفيّالقصيدةّالسابقةّبالبعدّالنفسيّلدلّالشاعر،ّفتكرارّلفظةّ"البكح"ّأربعّّّّ
عماّيجكؿّفيّمراتّيأتيّلماّيحمموّىذاّالمفظّمفّبعدّيكحيّبالرغبةّفيّالظيكرّكالبثّكاإلخبارّ

ّالعمرّ ّفالزمف/ ّالمركزية، ّتثبيتّالبؤرة ّالمفظة ّإيقاعّتكرار ّالشاعرّمف ّأفاد ّكقد النفسّكخباياىا،
ّعميوّ ّتنطكم ّكما ّالقصيدة، ّعنكاف ّمع ّالتكرار ّىذا ّيشكميا ّالتي ّالمفارقة ّيرسـ ّانقضى الذم

ّالمحاكالتّمفّتكرارّالمفظةّالتيّتؤرقو.

حبر(،ّّ-قمقي(،ّ)بحبرّ-ظٌمي(،ّ)قمؽّ-كررّالشاعرّ)الٌظؿكفيّقصيدةّ"مشارفةّالمستحيؿ"،ّيّّّ
ّ)عبقي3ٌّّّ-)العمر ّيغنيّعفّايرادىا2ّعبّّؽ(ّ-مرات(، ّمفّقبؿّما ّالقصيدة ،ّكقدّسبؽّايرادّىذه
ّىنا.

ّيكررّالشاعرّاسـّ"سكسنو"،ّيقكؿّالشاعر:، (نغمة... في طريقي إلى "قالمة)كفيّقصيدةّّ

ّسقتؾّالدماءّالتيّرفرفتّىاىنا
ّياّبمدّالخمد,,أنتّ
ّ!!سوسنوياّ

                                                           

ّ.70-69مدارّالقكسيف،ّصّ،ناصرّلكحيشي.1ّ
ّ.29ّ،30جٌددّخالياؾ،ّصّّ،.ّناصرّلكحيشي2
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ّماّالذمّأجؿّالمكعدّالمستبيف؟
ّترلّمفّيعيدّإلىّالشكؽّصكرتو...؟؟

لىّالنبضّأزمانو؟ ّكا 
ّمفّيجممنيّبرؤلّالعارفيف؟

ّماّالذمّبيننا؟
ّسوسنوأنتّياّ
..ّ

ّفاقبميّشاعراّحالما
ّراحّيبحثّعفّمكجةّفيّالدماءّالتيّشربتياّالفجائع

ّفيّالجكلةّالثامنة
ّعفّنسمةّناعموراحّيبحثّ

ّلؾّاليمسّكاألنس
ّكالنغمةّالممكنة

ّفالذمّبينناّالّتالمسوّالكؼ,,
1ّّ!!ّسوسنوكاأللؼّياّ

ّالقصيدةّيجعؿّالدٌّّإفٌّّّ ّفيّبؤرة اللةّنابعةّمنيا،ّفييّمبعثّالمفارقة،ّكمفّمكقعّلفظةّ"سكسنو"
إيحاءّبإيقاعّّصّلتعطياعرّكالّشعكرهّفيّالبركزّعمىّصفحةّالنٌّتّعمىّشعكرّالشٌّأجؿّذلؾّألحٌّ

ّداءّمعان.متسارعّيفرضّمفّخاللوّصكتّالسيفّداللةّالسؤاؿّكالنٌّ

ّفيّّّ ّيأتيّعمىّمسافاتّمتقاربة ّالجميؿ ّالٌتكرار ّأٌف ّباعتبار ّتكرارا ّىذا ّالّيرلّالبعضّأٌف كقد
الٌنص،ّكىذاّماّذىبتّإليوّنازؾّالمالئكةّمفّأٌفّالمعٌكؿّعميوّفيّالٌتكرارّليسّفيّالكممةّالمكرٍّةّ

ٌنماّفيّماّيميياّمباشرة،ّكلذؿّفإٌفّماّكردّفيّنٌصّلكحيشيّىذاّقدّيسٌمىّ)الزمة(. ّكا 

                                                           

ّ.75-72،ّصالمصدرّالٌسابؽ.1ّ
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 :كلنأخذّأمثمةّلبعضّاألبياتّالكاردّفيياّىذاّالٌتكرار

 :(سقاك غيث الّترحم) كفيّقصيدة

 ػػػػكّفيّالجياتّاألربعػػػػركنا..ّكينمػػػ مكسىّكينتبذّالٌصدلّمفّمسمعيّ
ىّيؤازرني،ّفأسأؿ:ّمفّمعي؟ّ نحبسّالكالـّمرارةػػكسىّ..كيػػػػػػػػػػمػػ  1كرضن

ّحذؼّالٌشاعرّّّّّ ّفقد ّفيّالقصيدة ّمٌرتيف ّ"مكسى" ّالعمـ ّاسـ ّتكرار ّالسابقيف ّالبيتيف نالحظّفي
حرؼّالٌنداءّاٌلذمّمفّالمفترضّأفّيككفّمقترناّبوّكىكّىناّيفيدّالٌتحسرّكالٌتكجعّاٌلذمّيديٌبّفيّ

ّفيّنفسّالٌشاعر؛ّكيافّالٌشاعرّاٌلذمّيرثيّىذ ّالفقيد ّاٌلتيّيحتٌميا ّالٌسامية ّلممكانة ّاألخيرّنظرا ا
كافّلتكرارّىذهّالكممةّالٌدكرّالفٌعاؿّفيّالكشؼّعٌماّيختمجّشاعرناّمفّمضمراتّفيّمكامفّنفسوّف

ّبالٌتكؽّكالحنيفّكاالستغراؽّالٌركحيّفيّالحالةّالكجدانيةّاٌلتيّتمٌمكتو.كأحاسيسوّاٌلتيّتنضبّ

ّإخمصّن ّأغكارىاّّأفٌّلى ّفي ّالٌسبر ّلممتمٌقي ّيمكف ّاٌلتي ّالٌدالالت ّمف ّالكثير ّيمتمؾ ّاالسـ تكرار
ّعمىّماّ ّيدٌؿ ّإٌنما ّعمىّشيء ّإفّدٌؿ ّكىذا ّفيّالٌنصّالٌشعرم، ّالمكٌررّكأثره ليكشؼّعفّفاعمٌية

برازّالقيمةّالجماليةّلش ّعرٌيةّالٌشاعر.المٌتكرارّمفّأثرّفيّتككيفّعٌدةّرؤلّكا 

 عل:)ب(. تكرار الف

الفعؿ(ّمفّالمؤٌشراتّالٌدالةّعمىّحدةّالمكقؼّالشعكرمّكالتكترّاالنفعاليّفيّّ–"يعٌدّتكرار)الكممةّّّ
ّيتجاكزّ ّعندما: ّالسيما ّالنفسيّالخاص، ّكقعو ّالتكرار ّيعنيّأفّليذا ّكىذا ّالذاتّالشاعرة؛ عمؽ

لفعؿّإلىّلبنةّاستخداـّالشاعرّلمفعؿّميمةّنقؿّالحدثّالمرتبطّبزمفّمعيف؛ّكذلؾّحيفّيتحٌكؿّا
ّ.2أساسيةّفيّبنيةّالٌنصّالٌشعرم،ّبحيثّيكٌلدّطاقاتّتعبيريةّىائمةّكانبثاقاتّدالليةّمدىشة"

                                                           

ّ.89ٌجدّخالياؾ،ّصّ،ناصرّلكحيشي.1ّ
2ّ ّشرتح. ّ)ّ،عصاـ ّالعدد ّالٌشعر، ّرسائؿ ّمجمة ّالمعاصريف، ّالحداثة ّشعراء ّالتكرارّعند ّالثٌاني9ّفٌنية ّكانكف ,)2017ّ.

ّ.7ص
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ّبكصؼّىذاّّكّّ ّاألمر( ّالمضارع، ّ)الماضي، ّالفعؿ ّعمىّتكرار ّالٌشاعر ّيمٌح ّاألفعاؿ، ّتكرار في
ٌية،ّفباالٌتكاءّعمىّيؤٌدمّكظيفةّداللٌيةّتعمؿّعمىّتجميعّالعناصرّضمفّكحداتّداللأٌنوّالٌتكرارّ

ّاألفعاؿّيصبحّالٌتكرارّأحدّركافدّالبنية،ّفيثرمّالٌنصّالٌشعرم،ّكيفتحّآفاقو،ّكيجعموّأكثرّعطاء.

ّأفٌّكقدّأخذّتكرارّالفع ّفيّشعرّالٌشاعرّإاٌل ّبكثيرّمفّتكرارّاالسـ،ّكمفّّؿّحٌيزا تكاترهّكافّأقٌؿ
 :يقكؿّ(حيلمشارفة المست)نماذجّتكرارّالفعؿّفيّقصائده؛ّففيّقصيدةّ

 1أفقيشكقيّيكابدّحزفّالٌريػػحّفيّّّّّ أرقبياػػػرلّكنتّػػػبشػّأرقبجمستّّّّّّ

ّّّّ ّإحساسوّجاءّتكرارّالفعؿّ)أرقب( ّلينقؿّلنا ّالٌشاعر، ّالتٌأكيدّالمعٌبرةّعفّعاطفة ّبداللة مشبعا
ّالمٌتقدّكحنينوّكشكقوّكحزنو،ّمتناغمانّمعّصكتّالقافية.

ّّ:(دنا المساء)اّماّذكرهّالٌشاعرّفيّقصيدةّكمفّصكرّىذاّالٌتكرارّأيض

 ابّأكراقيّ!ػػػكلستّأدرمّاٌلذمّينت يدم؟ّألومسمطافّشعرمّأـّّألوم
شفاقييدنو المساءّاٌلذمّمػػاّكنتّأحسبوّدنا  2،ّتدٌلىّعمىّعيجبيّكا 

ّ،ّدنا(ّدكرّكبيرّفيّإحداثّنغـّمتكاترّفيّالبيتيفّالمتتاليف،ّّّّ كاٌلذمّكافّلتكرارّالفعميفّ)ألـك
ّ ّجمعتّبيفّالٌمـك ّعميؽ، ّكأثرّنفسٌي ّكليذيفّالفعميفّداللة أضفىّعمىّاإليقاعّالٌداخميّجمالٌية،

ّالٌشاعر. ّمنو ّيعاني ّاٌلذم ّالعاطفي ّكاالحتراؽ ّكالحنيف ّكالٌتكؽ ّتكرارّّكالعتابّكالحيرة ّجاء كليذا
راتّكمشاعرّعاطفيةّيياـّبكؿّماّتشيّبوّمفّمؤثلمداللةّعمىّصكرّالشكؽّكالالفعميفّبيذاّالزخـّ

ّمحتدمةّفيّقرارةّالٌذات.

ّ:(غيمة أودعتني)فيّقصيدةّككذلؾّيستخدـّتكرارّالفعؿّ

ّىمسّكقيػؿّأبغـيكػنتّ ّيػدـك
ّكلكفّأبغيكلسػتّّأبغـيكنتّ

                                                           

ّ.29ّ،30جٌددّخالياؾ،ّصّّ،.ّناصرّلكحيشي1
ّ.98ّ،99،ّصالمصدرّنفسو.2ّ
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ّػـّيػطػكؿػػػرّقاصػدّكحمػػػػػػػػػػػػػػػسػفػ
1ّئّكنبعػؾّأصػفىػػػػػػػػػػػػػػػػسمػرّدافػّ

ّ:(اختالف إلى الاّلءات)قصيدةّكالفعؿّ)أبغي(ّمرةّأخرلّفيّ

 يمشيّاليكينيّكيحنكّظٌموّالكرؼّّّّ المنىّأفّينحنيّزمفّأبغي وتبغي 
 ػػكاؽّكالٌرىؼػػػػػػػيمٌفنيّالمُّطؼّكاألشػّّّّ ػػػػكحيّبوّسحبػػػػػػػػػػػػػأظٌؿّأدفعّماّتػػػػ

2ّػػػػؼػػػػػػػػػػػػػػػػآهوّلعٌمؾ:ّأنتّالفجرّكالخمّّّّّىػػػػأظٌؿّأبعد:ّقد،ّال،ّرٌبما،ّكعسػػػ

ّعفّّّّّ ّتتسامى ّالٌذات ّألٌف ّالٌزمف ّتغيير ّفي ّالٌشاعر ّرغبة ّإلى ّليشير ّ)أبغي( ّالفعؿ يتكٌرر
ّفيّ ّالمعتمدة ّالكسيمة ّباعتبارىا ّالكتابة ّخالؿ ّمف ّإاٌل ّتتحٌقؽ ّال ّكالمنى ّالٌتغيير ّكلعٌؿ الحاضر،

بيؿّلعكدةّالٌنفسّلمكانتياّالٌطبيعية،ّإذّالٌتغييرّكالٌتخفيؼّعٌماّتعانيوّالٌنفسّمفّعذابّكحزفّكىيّس
ّماّ يبدكّأفّاىتماـّالشاعرّبماّيضفيوّتكرارّالفعؿّمفّإيقاعّداخميّناتجّعفّبنيةّالتجنيسّعدا
تضفيوّالمكسيقىّالداخميةّمفّإيقاعّتصاعدمّكافّاليدؼّاألكؿّمفّإنشاءّىذاّالتكرارّكالتكراراتّ

ّالمجاكرة.

 . تكرار الضمير:)جـ(

رارّالضميرّظاىرةّالفتةّفيّالشعرّالعربيّالحديث،ّخاصةّفيّاالستيالؿّالسطرمّأكّؿّتكيشكٌّّّّ
ّلمتٌّ ّالمتمقي، ّلدل ّشعكرية ّقشعريرة ّأك ّيحدثّىزة ّتكراران ّبكصفو ّالنصية، ّحالةّالفاتحة ّعمى نبيو

ّفبركزّ ّذلؾ، ّتتطمب ّالتي ّالسياقات ّبعض ّفي ّكتضخيميا ّالذات، ّلتككيد ّأك ّمعينة، شعكرية
ّالحالة،ّكماّتكرارىاّفيّالغالبّإالّإلبرازّالتكترّالمحتدـّالذمّتعانيوّالضمائرّكتكرارى اّدليؿّتأـز

ّ.3الذاتّالشاعرةّفيّعالمياّالمأزـك

                                                           

ّ.66-64القكسيف،ّصّمدارّ،ناصرّلكحيشي.1ّ
ّ.203ّ،205جٌددّخالياؾ،ّصّ،.ّناصرّلكحيشي2
ّ.4فٌنيةّالتكرارّعندّشعراءّالحداثةّالمعاصريف،ّمرجعّسابؽ،ّصّ،عصاـّشرتح.3ّ
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ّّكّّّ ّدكاكيف ّفي ّبعضّقصائده،ّّ(لكحيشي)المتمٌعف ّفي ّالٌتكرار ّمف ّالٌنكع ّليذا ّلجأ ّقد ّأنو يجد
ّ:(نشيد الوداع)كقصيدةّ

دّْعّيّاـــــأنـّّّّّّّّّّّأقكؿ:ّإلىّاٌلمقالفّّأنـــــا                       ّلفّأقكؿ:ّأيكى
ّكاّالّتفزعكاػػػػػػػػػػالّتحزنّّّّّّّّّّّبينكـّأنتـّمعػػيّــاــــــــأنـــــ                     
ّنزعّييّالّتػػػػػػػمفّميجتّّّّّّّّّػػػػابكـّػػاؤكـّألقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأسمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّأنسّأنا                       1ّاسفّجٌمعكاػػػػػػكٌؿّالمحّّّّّّّّّىّصيحبتيػػػػلستي

ّأحبابوّّّّ ّلمٌذاتّفيّمكاجية ّكتأكيد ّأربعّمٌرات، ّ)أنا( ّيتكررّضميرّالمتكٌمـ فيّالمقطعّالسابؽ،
ّالكظيفة ّالى ّاإليقاعية ّكظيفتو ّيتجاكز ّالتكرار ّأف ّأم ّأنفسيـ، ّداخؿ ّالٌشؾ ّيدٌب الداللية،ّّاٌلذيف

ّ.المتكٌمـّكيكشؼّعفّاألبعادّالنفسيةّالكامنةّكراءّتكرارّضمير

ّيقكؿّالٌشاعر:حيثّّ(الّنور) باإلثارةّالفٌنيةّماّجاءّفيّقصيدةّحكمفّاألبياتّالٌشعريةّاٌلتيّتنض

ّػػينيػػػػػىٌيجتّفؤادمّكحنػػّأنت أٌيياّالٌنكرّاٌلذمّيسطعّدكما

ّيّكأنػػػػينيػػػػػػػػػبعدتّجراحأّأنت يّكمرادمػػػػضٌكأتّحياتّأنت

ّكزرعتّالٌسرّفيّتمؾّالٌسنيف ػػػكباّكعقكالػػػػػػػأحييتّقمػػّتــأن

 2لـّتزؿّتيفكّإلىّظٌؿّاألميػػػف انقتّعيكناّكدمػػكعاػػػعّأنت

ّلماّّّّ ّالٌتكظيؼّمناسبا فيّاألبياتّالسابقة،ّكٌررّالٌشاعرّضميرّالمخاطبّ)أنت(ّكقدّجاءّىذا
أفّينقمو،ّفقدّشٌكؿّىذاّالٌتكرارّحركةّفٌنيةّجمالٌيةّمتأٌلقةّزادتّاإليقاعّالمكسيقيّرقٌيا،ّّأرادّالٌشاعر

فيكّيرلّفيّىذاّالٌنكرّكٌؿّجميؿّفيّالحياةّكليذاّعمدّإلىّخاٌصيةّالٌتكرارّبكصفوّمكلداّلمٌصكرةّ
ا(،ّكماّجاءّ،ّأنتّعانقتّعيكناالٌشعرية،ّ)أنتّىٌيجتّفؤادم،ّأنتّضٌكأتّحياتي،ّأنتّأحييتّقمكب

                                                           

ّ.20رجاء،ّصّ،ناصرّلكحيشي.1ّ
ّ.15،ّصالمصدرّنفسو2ّ
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يجسدّتكرارّالضميرّفيّالمقطعّالشعرمّا الٌضميرّإاٌلّليككفّلوّدكرّفيّالحركٌيةّالجماليةّّكبيذ
ّذركةّعطائوّالفني،ّباندماجوّفيّتشكيؿّالٌصكرة.

 ثالثًا: تكرار العبارة:

ّالتٌّّّّ ّيعمؿّعمىّتكراّريشتمؿّىذا هّكرارّعمىّتكرارّالجممةّأكّشبوّالجممةّأكّالمقطع،ّكمنياّما
ؼّبصياغتوّبحيثّالّيأتيّبصكرةّكاحدةّؿّبوّكيتصرٌّغكيةّكمنياّماّيتدخٌّدكفّتغييرّفيّبنيتوّالمٌّ

ىذاّّلىّالقكؿّبأفٌّإفيّكؿّمرة،ّبؿّيشكؿّصكرانّجديدةّفيّكؿّتكظيؼ؛ّ"كقدّذىبتّنازؾّالمالئكةّ
ّ ّنماذجو ّحيثّتكثر ّالقديـ، ّالٌشعر ّفي ّمنو ّالحديثّأقٌؿ ّالٌشعر ّفي ّالٌتكرار ّمف ّالٌشعرّالٌنكع في

ّمفّقصيدةّالميميؿّبفّربيعةّ"أليمتناّبذمّحسـّأنيرم"ّعندماّيقكؿ:ّكمثالو1ّّالجاىمي"

ّّّّّّّّّّّّّإذاّخاؼّالميغارّمفّالميغيرّّّّّّّّّ ّعمىّأفّليسّعدالّمفّكيمىيبو

ّّّّّّّّّّّّّإذاّطيردّاليتـّعفّالجػػػػػػػػػػزكرّّّّّّّّّ ّعمىّأفّليسّعدالّمفّكيمىيبو

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّالمستجيرّّّعمىّأفّليسّعدالّمفّكيمىيبو ّجػػػػػػػػػػػػاري ـى ّإذاّضي

كليذاّالٌنكعّمفّالٌتكرارّتأثيرّعمىّالجانبّاإليقاعيّلمخطابّالٌشعرم،ّكيعٌدّفيكّمرآةّعاكسةّلماّّّّ
ّيجكؿّفيّالمشاعرّالمكبكتةّداخؿّالٌشاعرّكماّأٌنوّكسيمةّلبمكغّاليدؼّالمنشكدّمفّخالؿّإيصاؿ

ّاألفكارّالمرادة.

فّأٌفّتكرارّالعبارةّأصبحّمنتشراّكغيرهّمفّيتبيٌّّالحديثّكلكفّبالعكدةّإلىّقصائدّشعراءّالعصرّّّ
الٌتكراراتّاألخرل،ّفالٌشعراءّالمعاصركفّأبدعكاّفيّتكظيفوّنظراّلماّيخٌمفوّمفّأثرّجمالٌيّكتحفيزّ

كرارّاٌلذمّيجريوّالٌشاعرّفيّالجممة،ّمعّلممتمٌقي،ّفيتفاعؿّمعّماّىكّمألكؼّأكّغيرّمتكٌقعّفيّالتٌّ
ّالتنكيوّالىّأفّالتكرارّقدّيككفّفيّالجمؿّالفعمية،ّأكّفيّالجمؿّاإلسمية.

                                                           

ّ.233قضاياّالٌشعرّالمعاصر،ّمرجعّسابؽ،ّصّ،نازؾّالمالئكة.1ّ
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كلمٌتدليؿّعمىّذلؾّّ،تيّتسيـّفيّإضفاءّالحركيةّكاالستمرارة،ّالٌّمفّنماذجّتكرارّالجمؿّالفعميٌّّّّ
ّّ:(مشارفة المستحيل)نكردّاألبياتّالتٌاليةّمفّقصيدةّ

ّشكقيّيكابدّحزفّالٌريحّفيّأفقيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأرقبيابشرلّكنتّّأرقبّجمست

تتكٌررّعبارةّ)أرقب(،ّ)أرقبيا(ّكىيّعبارةّعفّجممةّفعمٌية،ّكالٌترٌقبّداللةّعمىّالٌرغبةّفيّالٌتجديدّّّ
اٌلذمّكاإلشراقةّالجديدة،ّفالٌشاعرّمفّخالؿّىذاّالٌتكرارّبالٌذاتّيريدّكاقعاّأجمؿّكأنقىّكأصفىّمفّ

ىكّفيوّحاليا،ّفيكّيترٌقبّكٌؿّفرحةّكخبرّيسٌرّقمبوّاٌلذمّأثقمتوّاألحزافّكأتعبتّكاىموّفيريدّمفّ
ّخالؿّىذاّالٌتكرارّالٌتخمصّمفّالحالةّالٌنفسيةّالٌشعكريةّالكئيبةّاٌلتيّتمأله.

ّّّّّ ّقصيدة ّفي ّالٌشاعر ّقكؿ ّمفّخالؿ ّنرصده ّالفعمٌية ّبالجممة ّكذلؾ ّيتعٌمؽ ث سقاك غي)كفيما
ّ:(الّترحم

ّػعيػػكرّنسمةّحيرلّتداعبّمكج بسمةّحٌرلّكأشػ...ّأذكرّـأظلّ سـ   
ــشفتاؾ...ّمفّقمبّندٌمّمػػػػػػ طرفةّنطقتّبياّأذكرّـأظلّ ــــــس   ّػكلعـــ
ّأناّلستّأنكرّعرؼّذاؾّالمجمع نصحكـّكشيادةّأذكرّـأظلّ ـــــــس  
1ّعاّمفّمػػػكسعػػػػػػػػػػػػػاسغيثّالٌترحـّّك حٌييتّفيّركضّالٌنعيـ...سقاكـّّّ

ّفيّّّّّ ّمٌرات ّثالث ّالٌسيف(، ّ)حرؼ ّالمستقبؿ ّبصيغة ّأذكر( ّ)سأظٌؿ ّالفعمٌية ّالجممة ّتكرار إٌف
القصيدةّيؤٌكدّتمٌسؾّالٌشاعرّكرغبتوّالٌشديدةّفيّتمٌسكوّبكعدهّكتحقيقوّدكفّالٌنكثّبو،ّفتكرارّىذهّ

ّانبثقتّّالعبارةّفيّبدايةّكٌؿّبيتّشعرٌمّتحٌفزّالمتمٌقي كتجذبّاىتماموّرغـّبساطةّالعبارة،ّألٌنيا
 مشحكنةّبمشاعرّالحٌبّكالٌتقديرّكالحزفّعمىّالمرثٌي.ّّداخؿّنفسّومفّ

 اعر:الشٌّّيقكؿّ،(مقالة الغروب)كمفّصكرّىذاّالٌتكرارّأيضاّماّنجدهّفيّقصيدةّ

ّػػػاّناديتنيػػػػػػػػكأنتّمّأذن الغروب
ّػػػاّأبيػكيّأستظٌؿّبدؼءّقمبؾّيػ

                                                           

ّ.91-89ياؾ،ّصجددّخالّ،.ّناصرّلكحيشي1



 العنـــــــــــــــــــاصر اإليقاعية           الفصل الثّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالث: 

 

269 

 

ّكسٌرّصمتؾّلحظةّذن الغـروبأ
ّتّتكٌدعّمككبػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػقيديسٌية،ّراح

ّارتي،ػػػػػػػػٌّكىذهّسيّأذن الغـــــــــروب
يُّيىاّفيّمذىبيعطشػػىّ كلمحؾّرى

1ّ

تتكٌررّعبارةّ)أذفّالغركب(ّفيّمستيٌؿّاألبياتّالٌثالثّكىيّعبارةّعفّجممةّفعمٌية؛ّكالغركبّّّّ
ياب،ّفالٌشاعرّمفّخالؿّىذاّالٌتكرارّيريدّبالٌذاتّالتٌأكيدّعمىّاليأسّكالحزفّداللةّعمىّاألفكؿّكالغ

ّلكالدهّ ّكحنينو ّشكقو ّالٌشاعرّيجٌسد ّأٌف ّالٌتكراراتّنستشٌؼ ّفمفّخالؿّىذه كاإلحباطّاٌلذمّيسكنو،
ّفيّ ّفتكرارىا ّلمعبارة ّكبالعكدة ّبيت، ّكٌؿ ّكعماد ّكالفرحة ّالٌسند ّكيؼّالّكاألبّىك ّلفقدانو كحسرتو

ّمفّمس ّنابعة ّتعبيراتّعفكٌية ّألٌنيا ّبساطتيا، ّرغـ ّتستقطبّالمتمٌقي ّنجدىا ّبيتّشعرٌم ّكٌؿ تيٌؿ
ّلفقدافّشخصّعزيزّ ّكمدلّاأللـ ّكالحسرة ّكالحزف ّالحٌب ّمشاعر ّبكٌؿ ّالمشحكنة ّالٌشاعر أعماؽ

ّو.يلإكغاؿّكافّيمٌثؿّكٌؿّالحياةّبالٌنسبةّ

لدهّفقدّتصاعدّالٌتكرارّكتٌطكرّمفّخالؿّتطٌكرّكبناءّعمىّتصاعدّىذهّالمشاعرّكتدٌفقياٌّتجاهّكاّّّ
 الٌصكرّاٌلتيّاستخدمياّالٌشاعر،ّكىذاّماّيكٌضحوّالمخٌطط:

 اديتنيــــــا نـــــــــــــــــــم                                      

 ةـــــــسّر صمتك لحظ                        أذن الغروب  

 ي عطشىــىذه سّيارت                                     

ّالحديثةّّّ ّمفّمنجزاتّالقصيدة ّجمالٌيا ّيمكفّاعتبارّالٌتكرارّاالستيالليّالٌتصاعدمّمنجزا كىكذا
ّ.2عمىّنحكّيتيحّلمٌشاعرّالٌتصاعدّبتكٌترهّبشكؿّمؤٌثرّكمعٌبرّجمالٌياّفيّبنيةّالقصيدة"

ّيقكؿ:فيّقصيدةّاّتكرارّالجممةّاالسمٌية،ّفنجدهّعمىّسبيؿّالمثاؿّأمٌّ
                                                           

ّ.33ّ،34،ّصالمصدرّنفسو.1ّ
ّ.157.ّص2010عصاـّشرتح:ّجماليةّالٌتكرارّفيّالٌشعرّالٌسكرمّالمعاصر،ّرندّلمٌطباعةّكالٌنشر،ّدمشؽ،ّسكريا،ّ.2ّ



 العنـــــــــــــــــــاصر اإليقاعية           الفصل الثّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالث: 

 

270 

 

ّالحجباّلناّكاكشؼّأسدؿّلثاـّالمساّّّّّّّحٌدثنيّحيثّرؤلّــا موقد الّناري
ّارّكالحطباػػػػػػػػػػإٌنػػػػػػاّحزانىّفياتّالنٌّّياّكانكفّألفتاّيـــــــــــــا موقد الّنار

..ّ
1ّسببػػػػػػػػػػػاّيّأكّنقتفيػػػػػػػػػػػػلعٌمناّنصطمّرفقاّرٌدناّخبراّيــــــــــا موقد الّنار

أربعّمراتّمتتاليةّفيّىذهّالقصيدةّفظيرتّككأٌنياّسمسمةّتتآلؼّّ"يا موقد"نالحظّتكرارّعبارةّّّّّ
يخٌمفوّىذاّالٌتكرارّمفّتكٌجس،ّباإلضافةّإلىّالٌتدفؽّالٌشعكرمّبماّفيماّبينياّعاكسةّبذلؾّأثراّجمالٌياّ

ّحزفّالٌشاعرّكحنينوّكشكقوّكرغبتوّ ّالٌسعادةّاٌلذمّيعكسّلنا ّممؤىا ّإلىّحياة الجامحةّفيّالعكدة
وّصارّحمماّصعبّالمناؿّألٌنوّيلإكالفرحةّبرؤيةّكٌؿّاألحٌبةّمجتمعيفّمفّحكلو،ّفكٌؿّىذاّبالٌنسبةّ

ّلفّتككفّلوّالقدرةّعمىّتغييرّىذاّالكاقعّاٌلذمّآؿّإليوّسكلّالكتابةّّكتذٌكرّماضيوّكالٌتحسرّعميو.

ّيقكؿّالشاعر: حيثّ،(طريقي إلى قالمةنغمة ...في )ككذلؾ،ّفيّقصيدةّ

 ما اّلذي بيننا؟
 ما اّلذي كان بيننا؟

ّ!!ّظمأ،ّكاشتياؽ،ّكذكرلّدميّمحزنو
ّسقتؾّالٌدماءّاٌلتيّرفرفتّىاّىنا

***ّ
ّأٌجؿّالمكعدّالمستبيف؟ّما اّلذي

ّإلىّالٌشكؽّصكرتو...؟؟من يعيد ترلّ
لىّالٌنبضّأزمانو؟ ّكا 

ّبرؤلّالعارفيف؟ّمن يجّممني
 2ذي بيننا؟ما الّ 

                                                           

 .61ّ،62ص،ّمدارّالقكسيفّ،.ّناصرّلكحيشي1
ّ.75-72،ّصّالمصدرالسابؽ.2ّ
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ماّيمكفّمالحظتوّفيّىذهّالمقطكعةّالٌشعريةّتكرارّعباراتّكجمؿّتحمؿّبيفّطٌياتياّمضاميفّّّّّ
مختمفةّبصيغّمتنٌكعة،ّكىذاّماّجعؿّاإليقاعّالٌناجـّعفّالٌتكرارّمتنٌكعا،ّفالٌشاعرّىناّنجدهّيكٌررّ

ّالٌتعالؽّكالٌترابطّاٌلذمّيرب ّلنا ّمراتّليؤٌكد ّسٌت ّاالستفياـ ّشكقوّجممة ّاٌلتيّيزداد ّقالمة ّبمدينة طو
إلييا،ّفيكّمفّخالؿّىذاّالٌتكرارّيبحثّعفّالعالقةّاٌلتيّتربطوّبيذهّالمدينةّالعريقةّاٌلتيّلياّتاريخّ
مجيد؛ّفياّىكّذاّفيّطريقوّإليياّبسيارتوّأكّفيّالحافمةّأكّكسيمةّنقؿّأخرلّلكٌنوّالّيطيؽّبىٍعديّ

ءىاّكيالمسّمياىياّاٌلتيّشٌبيياّبالفراتّ)كاٌلتيّرٌبماّيقصدّبياّاالنتظارّرغـّقربّالمسافةّليشـٌّىكا
ّيعكدّالٌشاعرّمخاطباّكمسائالّلياّعفّسببّبيعدهّكعدـّتمٌكنوّمفّزيارتوّ ـٌ ّالمشيكرة(ّث حٌماماتيا

ّفيّالمقطع ّتذكيرنا ّكذلؾّبعد ،ّ ّبذلؾّّونفسّليا ّمٌكٌررا ّالٌشيداء ّسقيتّبدماء ّتاريخية ّمدينة بأٌنيا
ياـ،ّ"كلقدّكافّتكرارّاالستفياـّعامالّمسانداّفيّتجسيدّماّيدكرّبخبيئةّالٌشاعرّعبرّصيغةّاالستف

ّباإليحاءّبمضمكفّىذهّالخبيئةّمفّأفكارّكمشاعرّ ّاإلشاراتّالٌمغكيةّبدكرىا الٌمغة،ّكمفّثٌمةّتقـك
ّ.1االستفياـّكافّكسيمةّفٌعالةّفيّإعطاءّنسؽّعالئقٌي"ّأفٌّّكامنة،ّأمٌّ

ذيفّخمقيماّمفّمٌّمٌرتيفّليجٌسدّلناّالٌتجانسّكالٌترابطّالّ"يا سوسنو" أيضاّعبارةّكماّكٌررّالٌشاعرّّّ
ّإيقاعياّ ّكتنٌكعا ّتناغما ّخمؽ ّما ّكىذا ّكالٌنداء ّاالستفياـ ّتكرار ّمف ّنفسّالمقطع ّفي ّربطو خالؿ
ّكرغبتوّ ّاىتمامو ّلنا ّليثبت ّاإلنشائٌية ّالجمؿ ّعمى ّىنا ّىا ّرٌكز ّقد ّالٌشاعر ّفنجد ّتعبيرٌيا، كجماال

ّ ّكيشاركو ّيتحٌفز ّكبالتٌالي ّيعيشو ّاٌلذم ّالٌتشابؾ ّفي ّيدخمو ّحٌتى ّالمتمٌقي، ّعقؿ ّباستفزاز ذلؾّفي
ّالمعنى.

مفّخالؿّماّسبؽّنالحظّّأٌفّالٌتكرارّىاّىناّجاءّليحٌرؾّالٌنسؽّالٌشعرم،ّكيضفيّعميوّلمسةّّّّ
كاضحّفيّإشاعةّالجماؿّجماليةّآسرةّتتناغـّمعّحسّالٌشاعرّكمنعرجاتوّالٌداخمية،ّفكافّلوّاألثرّال

الفٌني،ّكىذاّإفّدٌؿّعمىّشيءّإٌنماّيدٌؿّعمىّإبداعّالٌشاعرّعمىّالمستكلّالفٌنيّكالجمالي،ّنظراّلماّ
ّفيّ ّلمسناه ّما ّكحرصّكىذا ّبانتباه ّالٌتكرارّمفّتحٌفزّفيّنفسّالمتمٌقيّفيتفاعؿّبذلؾّمعو يخٌمفو

 قصائده.
                                                           

.2010ّ(،3ّاني،ّمجمةّجامعةّاألنبارّلٌمغاتّكاآلدب،ّالعددّ)أسمكبّالٌتكرارّفيّشعرّنزارّقبّ،مصطفىّصالحّعمي.1ّ
ّ.95ص
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 االستيالل: -5

ّفاتحةّّّ ّالٌشعرم ّاالستيالؿ ّّيعتبر ّأجزائيا ّبيف ّالٌرابط ّكالجسر ّالقصيدة ّ)البيتّاألٌكؿ،ّ) مطمع
ّالخات ّاالستيالؿّباعتبارهّمة(المتف، ّأدرؾّالٌشاعرّأىٌمية ّكلٌما ّجاءّفيّالمتف، ّفيكّالمنطمؽّلما ،

أٌكؿّشيءّيترٌسخّفيّذىفّالمتمٌقي،ّراحّيفتتحّقصائدهّبأحسفّكأجكدّالكالـّحٌتىّيأسرّطبمةّاألذفّ
ّفاالس ّقارئو؛ ّبينيماّلدل ّاالنتقاؿ ّمفّخالؿ ّكاحد ّآف ّفي ّكالحيكٌية ّلمٌسككف ّجامعة ّمحٌطة تيالؿ

ّبالٌترتيبّكىذاّماّيفتحّالمجاؿّأماـّالتٌأكيالتّالكثيرةّلمٌنصّالكاحد.

(ّأكّ)ىىمىؿ(ّتدؿّعمىّالبدءّاالستيالل في المغة   ؛ّتتفؽّمعاجـّالمغةّالعربيةّعمىّأفّمادةّ)ىىؿَّ
ّمرادفاتي ّشأف ّذلؾ ّفي ّالسحابّشأنيا ّ"ىىؿَّ ّمنظكر: ّابف ّقاؿ ّكابتداء؛ ّكمقدمةن ّمطمعان ّاألخرل ا

ّكاستيمتّ ّانصبابو... ّشدة ّكىك ّالمطر ّكاستيؿ ّانيالالن ّالمطر ّكانيؿ ّىال، ّالمطر ّكىؿ المطر،
ّ.1السماءّفيّأكؿّالمطر،ّكاالسـّاليالؿ"

ّبالّّ ّأتت ّكالٌسماء ّانيٌؿ. ّبمعنى ّاستيالال، ّالمطر ّ"كاستيٌؿ ّالمحيط: ّمحيط ّأٌكؿّكفي ّكىك يمؿ
ّكالٌصبيّاستيٌؿ" ّعمىّالمجيكؿّظير، ّاليالؿّإىالالّكأىٌؿ ّكأىٌؿ ّفاالستيالؿّفيّالمغة2ّالمطر؛ ؛

ّتعنيّالبدء.

بحسبّتعريؼّأرسطك،ّىكّ"بدءّالكالـ،ّكيناظرهّفيّالٌشعرّالمطمع،ّاالستيالل في االصطالح؛    
كأٌنياّتفتحّالٌسبيؿّلماّيتمك.ّكاالفتتاحٌيةّكفيّفٌفّالعزؼّعمىّالٌنام:ّاالفتتاحٌية؛ّفتمؾّكٌمياّبداياتّ

ّفيّ ّكضعكه ّجميال، ّلحنا ّعرفكا ّإذا ّعازفيّالٌنام، ّباالستيالؿّفيّالٌنكعّالبرىانيّذلؾّأٌف شبيية
ّ.3افتتاحّالمعزكفةّكأٌنوّلحنيا"

ّالتعريؼّالسٌّّّّ ّفي ّنالحظ ّأٌف ّفيكّأّ(أرسطك)ابؽ، ّفٌف، ّلالستيالؿّحسبّكٌؿ عطىّتخصيصان
ّالع ّأٌماّبالمفيـك ّلمٌشعر، ّخٌصصو ّحينما ّالمىٍطمىعي ّكىك ّالٌمغكية، ّالٌتعاريؼ ّفي ّجاء ّكما ّالبدء ـٌ ا

                                                           

ّ.9/121)مادةّىٌؿ(،ّّلسافّالعرب،ّمرجعّسابؽ،ّ،بفّمنظكرا.1ّ
ّ.123ص)مادةّىٌؿ(،ّ.1987ّّلبناف،ّ-بيركتّناشركف،ّلبنافّمكتبةّ،1طّالمحيط،ّمحيطّ،البستانيّبطرس.2ّ
ّ.103ص.1979ّّلبناف،ّ-بيركتّالقمـ،ّدارّبدكم،ّالرحمفّعبدّ-ترّالخطابة،ّ،طاليسّأرسطك.3ّ



 العنـــــــــــــــــــاصر اإليقاعية           الفصل الثّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالث: 

 

273 

 

خاٌصةّبالعزؼّعمىّالٌنام،ّكالبدايةّىيّتمييدّلمكصكؿّإلىّماّسيأتيّبعدّأفكارّمرتٌبةّفاالفتتاحٌيةّ
ّكمتسمسمةّيحكمياّالكزفّكالقافية.

معّمفّالقصيدةّكالٌداؿّعمىّماّبعده،ّالمنزؿّقادّالمحدثيف،ّ"ىكّأٌكؿّماّيقعّفيّالسٌّكفيّتعريؼّالنٌّ
مفّالقصيدةّمنزؿّالكجوّكالغٌرة،ّفإذاّكافّالمطمعّحسنا،ّكبديعاّكمميحاّكشيقا،ّكصدرّبماّيككفّفيوّ

يقاظّلنفسّالٌسامعّأكّتشكيؽّكافّداعياّإلىّاالستماعّكاإلصغاءّإلىّماّبعده"  .1تنبيوّكا 

ؿ،ّكىكّالبيتّوّ"العنصرّالبنائيّاألكٌّبأنٌّكالقديـّديثّعرمّالحصّالشٌّكماّيعرؼّاالستيالؿّفيّالنٌّ
ؿّالذمّقدّيمتدّممفكظوّالصياغيّإلىّالمقطعّاألكؿّبأكممو؛ّكذلؾّألفّ"البيتّاألكؿّليسّفيّاألكٌّ

العادةّإالّجزءانّمفّعنصر،ّكالحكـّعمىّأمّجزءّدكفّمراعاةّالكؿّالمكمؿّلوّحكـّمبتكرّناقص؛ّ
البيتّاألكؿّليسّإالّجزءناّمفّىذاّالغزؿ،ّكالّيمكفّأفّنفيـّمكقؼّّفإذاّكافّبدءّالقصيدةّغزالّفإف

فّالتركيزّعمىّ الشاعرّكالّمشاعره،ّمفّىذاّالغزؿّمكتمالّإالّإذاّراعيناّبقيةّحديثوّفيّالغزؿ،ّكا 
غفاؿّالنظرّإلىّماّيميوّقدّيفسدّالمعنىّأكّيعكسو"  .2البيتّاألكؿّكا 

ّيؤكٌّكالتٌّّّ ّكالثالث ّالثاني ّععريفاف ّأفٌّداف ّجماؿّّمى ّيعكس ّكحسنو، ّالمطمع ّكجماؿ االستيالؿ
ّالقصيدةّككٌؿّكىكّماّيدفعّبالمتمٌقيّإلىّإكماؿّالقراءة.

ّالمميزة،ّكىيّّّّ يمكفّاستعراضّأنماطّاالستيالؿّفيّشعرّلكحيشيّانطالقانّمفّأحدلّقصائده
ّ،ّكالتيّيقكؿّفيياّالشاعر:(األشواق الجارحة)قصيدةّ

ّـّالككفػػػػػػػػػػػػتيعٌذبناّالٌسػػػػػػاعاتّكالحكّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّمناّالٌسجفػػػػػػػػػػػػػاف،ّييؤلسكيكقظناّالٌنعّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّؿّكالٌصدلػػػػتحاصرناّاألشكاؾّكالظٌّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّؿّكالبيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتجرحناّاألشكاؽّكالٌميّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

                                                           

ّ.204ص(.ّس.د)ّلبناف،ّ-بيركتّكالٌنشر،ّلمٌطباعةّاألندلسّدارّالقديـ،ّالعربيّالٌنقدّفيّالقصيدةّبناءّ،بكارّحسيف.1ّ
2ّ ّمصر،ّ-القاىرةّلمكتاب،ّالعامةّالمصريةّالييئةّ،1طّالنفسية،ّكداللتوّالعربيةّالقصيدةّمطمعّ،حفنيّالحميـّعبد.

ّ.415ص.1987ّ
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ّرلّأصيالّكبكرةػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتعصرناّالٌذكّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
1ّاّاألحزاف،ّيمتشجّالٌمكفػػػػػػػػػػكتبصرنّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّالشٌّّّّّ ّحاصؿّيقٌدـ ّىك ّلما ّحكصمة ّييعطينا ّفكأٌنما ّالعنكاف، ّخالؿ ّمف ّلمٌنتيجة ّصكرة ّىنا اعر
ّاألشكاؽّا "ّ ّفيقكؿ: ّالٌشاعرّمجركحّكمتأٌلـ، ّتصٌكرّمسبؽّعمىّأٌف ّفيذا ّلجارحة"، ىناؾّمفّكأٌف

ّفيّ ّلنا ّليبدأ ّكالحنيف ّاألشكاؽ ّمحٌمو ّكحٌمت ّكذلؾ، ّيعد ّلـ ّلكٌنو ّسابقا ّمكجكدا ّكاف ّإليو يشتاؽ
ّيقكؿ:ّكتعصرنػػػاّالٌذكرلّأصياليّكبيكرةّ ـٌ االستيالؿّتأكيداّلفكرةّالعنكافّفيقكؿّ"ّتجرحناّاألشكاؽ"ّث

ّتبصرنػاّاألحزاف،ّيتمٌشجّالٌمكف.ّك

ّ)كتجرحناّّّّ ّالقكؿ: ّيقصد ّفكأٌنما ّاألشكاؽ" ّ"تجرحنا ّلفظة ّمفّخالؿ ّقبمو ّالبيتّمتعٌمؽّبما كىذا
ّمفّكطأةّ ّيزيد ّما ّكىذا ّكالٌشكؽ، ّكالحنيفّكالكحشة ّفييّداللةّعمىّاأللـ ،) األشكاؽّكالٌميؿّكالبيفي

لٌميؿّكىذاّماّحٌقؽّاّإلىّتياؽّكشٌدتوّعادةّماّتيسندالمكقؼ،ّفيّالٌميؿّكالبيفّ،ّذلؾّأٌفّصفةّاالش
ّيؤٌكدّأكثرّفيقكؿ:ّ)كتعصرناّالٌذكرلّأصيالّكبيكرة(ّفيكّيحٌفّ ـٌ جمالٌيةّشعرٌيةّفيّىذاّاالستيالؿ،ّث

ّإلىّأيٌّ ّكلـ ّلفّترجع ّخمتّلكٌنيا ّيقكؿّ)كتبصرناّّتبؽٌّياـ ـٌ ّث ّليا، سكلّالٌذكرياتّكاألنيفّكالحنيف
ّقدّكٌلىّكانتيىّكأخذّّمعوّكٌؿّالٌسعادةّكالفرحّكلـّتعدّاألحزاف،ّيتمٌشجّالمٌّ كف(ّأٌمّأٌفّالٌزمفّالمزعـك

ّسكلّاألحزافّكاآلالـ،ّكالحٌؿّىكّالعيشّمعّالٌذكرلّالٌتيّتؤلـّكتخٌمؼّآثاراّفيّنفسيةّاإلنساف.

،ّيمكفّمالحظةّأٌفّاالستيالؿّفيياّنابعّمفّصمبّالكاقع،ّ(لكحيشي)كمفّخالؿّقراءةّقصائدّّّّ
تحتضفّأحاسيسوّكأفكارهّاٌلتيّتمٌثؿّأمالّكقصائدهّترجمةّلمٌنفسّكأحاسيسياّكمعاناتيا،ّّاالستيالؿّك

لوّكرؤلّمستقبميةّيحمـّبتجسيدىا،ّفقدّتجاكزّماّىكّمألكؼّفيّالمطالعّالغزليةّالٌتقميدية،ّكالٌرثائية،ّ
ّيفتحّالبابّنحكّالتٌأكيالتّا ّرمزٌيةّما ّفنجدّبعضّاستيالالتوّتحكمّقيما فيّقصيدتوّلكثيرة؛ّكما

ّحيثّيقكؿّالشاعرّفييا:ّ،(غيمة أودعتني)

ّدميّفأنتّالٌدليؿّال تجــــــانف
ّػػاّبيفّالٌرؤلّمدلّكتميؿػػػػػػػػػأنػػػػػ

                                                           

ّ.61جٌددّخالياؾ،ّص،ّناصرّلكحيشي.1ّ
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ّفممحّسٌرؾّيغرمّال تصــــانع
1ّػػػػاؾّقطفةّكظميؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمحٌيػػػػػػػػػ

عنوّالشاعر،ّكىكّّعكةّكالحضّعمىّفعؿّماّلـّينوالدٌّيأتيّاالستيالؿّبأسمكبّالنييّمفّبابّّّّّ
العكسّمماّنياّعنو،ّثـّيأتيّالنييّفيّالبيتّالثانيّمفّبابّالعتابّكعدـّالمغاالةّفيّالٌتصنع،ّ
كىذاّاالستيالؿّيعطيّالقصيدةّقيمتياّاإلرشاديةّكالتكجيييةّكيجعؿّماّيأتيّبعدهّمتسقانّفيّاطارّ

الؿّبفاعميةّأسمكبّالنييّفيّاحداثّالتحكؿّالسريعّكالدخكؿّالقصيدةّككؿ،ّكقدّارتبطّىذاّاالستي
فيّمكضكعّالقصيدة،ّاألمرّالذمّيستندّأساسانّالىّالتحكؿّفيّالبنىّالمفظيةّكانعكاساتوّالمترتبةّ

ّعمىّالداللةّكالمعاني.

ّيقكؿّالشاعر:ّ،(إغفاءة الرماد)كأيضانّفيّقصيدتوّ

ّياّعاصفانّعفّرؤامّالخضرّىؿّكصفا

ّذمّعصفاّ؟ػٌػػػػفيّيكميّالّصمتيّرحيميّى
ّاّكنتّبدعان,,ّكلحنيّلـّيزؿّكىجاّنػػػػػػػػػػػػػػػػػم
2ّوّالصفك,ّّكالتحناف,ّّمذّعرفاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيزيٌّ

ّكيعبرّعنوّعنكافّّّّ ّيعنيو ّمعّما ّمتطابقان ّبأسمكبّالنداء، ّالسابقة يأتيّاالستيالؿّفيّالقصيدة
"ّ ّحيثّتبإالقصيدة ّالرماد"، ّبياّغفاءة ّمستيالن ّالتيّاختارىا ّالمفظية ّالبنى ّعبر ّالشاعر ّذاتية رز
ّقصيدتو.

ّحيفّيضٌمنياّّّ ّالقصيدة، ّلعنكنة ّالممٌيز ّاختياره ّبراعة ّأخرلّيظير ّالٌشاعرّفيّقصيدة ّىك كىا
دائماّمجمكعةّمفّالٌدالالتّاإليحائيةّاٌلتيّتبعثّنكعاّمفّالكعيّالمسبؽّبماّىكّكائفّفيو،ّككأٌنماّ

 ،ّيقكؿّالشاعر:(مقالة الغروب)افّنبأّيفٌسرهّاالستيالؿّمثؿّقكلوّفيّقصيدةّيككفّالعنّك

                                                           

ّ.65ّ،67مدارّالقكسيف،ّصّ،ناصرّلكحيشي.1ّ
ّ.116ديكافّمدارّالقكسيف،ّصّ،ناصرّلكحيشي.2ّ
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ّكأنتّمػػػاّناديتنيّروبــــــــــأذن الغ
ّػػػاّأبيػػػػػػػػكيّأستظٌؿّبدؼءّقمبؾّيػ

ّكسٌرّصمتؾّلحظةّأذن الغـروب
ّػػيػتّتكٌدعّمككبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيديسٌية،ّراح

ّارتيػػػػػػػػػػػػػػٌّػػكىذهّسيّأذن الغـــــــــروب
يُّياّفيّمذىبيػػػػعىٍطشػػ ًؾّرى ّى،ّكلىٍمحي
ّكبياّمفّبعدّنكمؾّسػػائؿّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّػػػػػػػػػػػفشح

ّالٌنبيػػػػػػػػػػكٌؼّالمس ٍزفي 1ّػػػػػػػاًءّكأٌنوّحي

نكافّ"ّمقالةّالغركب"ّيأخذّالعنكافّفيّىذهّالقصيدةّجزءاّمفّاالستيالؿ،ّحيثّذكرّأكّتكٌررّالعّّّ
ّتظيرّالعالقةّ ّكىنا ّناديتني" ّما ّكّأنتى ّالغركبي ّأىًذفى ّيقكؿّالٌشاعرّ" فيّاالستيالؿّثالثّمرات،
جمٌيةّكاضحةّمفّأٌكلياّبيفّاالستيالؿّكالعنكاف.ّفكأٌنماّالٌشاعرّحيفّكتبّقصيدتوّكجاءّالختيارّ

القصيدة،ّككانتّالجماليةّمتجٌميةّأكثرّالعنكافّأخذّأٌكؿّلقطةّفيّاالستيالؿّ"الغركب"ّكعنكفّبياّ
ّيقكؿّ"ّأذفّالغركبّكسٌرّصمتؾّ ـٌ فيّذلؾّالٌتكرارّالٌمفظيّبيفّالعنكافّكاستيالؿّلفظةّ"الغركب"ّث
ّقبموّمفّخالؿّجممةّ"ّكسٌرّصمتؾ"ّككأٌنماّيقكؿّحيفّغبتّعٌنيّ ّالبيتّمتعٌمؽّبما لحظة"ّكىذا

ّيعيدّالٌتركيب ـٌ ّث ّعمٌيّكقتّالمغيب، ّفيكّيؤٌكدّحسرتوّكألموّعمىّفقدافّّكلـّترٌد ّأذفّالغركب" "
ّالٌدالالتّ ّمف ّمجمكعة ّلنا ّليرسـ ّاالستيالؿ ّبداللة ّيبٌث ّنجده ّالبدء ّمنذ ّىنا ّفالعنكاف كالده،
ّأذفّ 'ّ ّفيّاالستيالؿّفيّقكلو ّكمؤٌكد ّبقٌكة ّالمكتّمكجكد ّبو ّليككفّالغركبّكيقصد كالمعطيات،

ّعمكّاالستيالؿّّكترتبطّبالمكضكعّارتباطاّمباشرا.الغركب"،ّكبيذاّتمٌيزّالعنكافّبداللةّت

ّّ:2(توشية خيال)كفيّقصيدةّ

 يباـــــرحصدرمّككافّصدرمّضــاق   ّػػػػػاجرتنيّرؤاؾ،،ّحيفّاختفيناػػػػػػػنػػػػػػ

                                                           

ّ.33ّ،34جٌددّخالياؾ،ّصّ،.ّناصرّلكحيشي1
81ّديكافّمدارّالقكسيف،ّصّ،ناصرّلكحيشي.2ّ
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 قريباّ-شكقاّّّ-ّالبعيدحيفّصػػػػػػػارّّّّذاؾّيكميّاألغٌرّسيػػػػػػػػػرم،،ّكرٌفي

ّّّّ ّالقصيدة ّاستيالؿ ّالنٌّيبدك ّمف ّمتكافقان ّالقصيدةّالسابقة ّعنكاف ّمع ّكالداللية ّاإليقاعية احية
كعتبتيا،ّفمفظةّ)خياؿ(ّفيّالعنكافّتردفياّكتعززّدالالتياّلفظةّ)رؤاؾ(ّفيّمقابؿّماّتحتمموّلفظةّ
)اختفينا(ّمفّداللةّمعززةّلذلؾّالطابعّالخفائيّالذمّيتمردّعميوّالشاعر،ّكلسكؼّتخدـّىذهّالبدايةّ

ليةّبقيةّأجزاءّالقصيدة؛ّفالدخكؿّفيّعالـّالقصيدةّكالنيؿّمفّمضمكنياّكمعارفياّكعمكمياّاالستيال
التيّتميزىاّعفّالقصائدّاألخرل،ّالبدّكأفّيستندّالىّماّجادتّبوّعناصرىاّاألكلية،ّكالمتمثمةّفيّ

كّثانيّالعنكافّالذمّتصدرّالقصيدةّالشعريةّكىكّالعنصرّاألساسيّكالميـ،ّثـّيأتيّاالستيالؿّكى
ّعنصرّبعدّالعنكافّكيميياّالنصّكبذلؾّتبقىّالخاتمةّىيّآخرّعنصرّيختـّبوّالنصّالشعرم.

ّ ّقصيدتو ّففي ّشاعرنا ّعند ّاالستيالؿ ّبراعة ّعمى ّيدٌؿ ّشاعرنا ّمف ّآخر ّنمكذج ّىك بوح )كىا
 :(العشّيات

ّػػػػػػابّغيابػػػػفإلىّاألمسّكالٌسح
ّيّنزيػػػػػػػؼػػػػػػػػػػػػػػأتنٌزلّكبعضّحمم

ّياّصباحّالخميسّىؿّمفّربيع
1ّيّيصيؼػػػػػػػػيتراءل؟ّفإٌفّشكقػػػػػػػ

إشارةّلطيفةّإلىّماّيقصدهّمفّمعنىّفيّالقصيدةّكماّعمىّنجدّالبراعةّاالستياللٌيةّاشتممتّّّّّ
سيخبرّعنو،ّكماّينكمّأفّيبثٌو،ّكماّاشتممتّأيضاّالقصيدةّعمىّبراعةّالمقطعّكاٌلتيّتحمؿّداللةّ

فالٌشاعرّىناّينتظرّحمـّربيعوّالٌنازؼّكماّجاءّعنو،ّىذاّاالنتظارّجاءّفيّنيايةّحٌسّاالنتياء؛ّ
كىذاّالٌشكؽّبدأّيصيؼّّ،األسبكعّكليذاّداللةّعمىّالٌصبرّالٌشديدّاٌلذمّيتحٌمموّشاعرنا،ّفيكّمشتاؽ

ّأٌمّمفّشٌدةّطكلوّفقدّيئسّكمٌؿ.

                                                           

ّ.27ّ،28صّ،ّجددّخالياؾّ،ناصرّلكحيشي.1ّ
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لعنكافّكماّيميوّفيّالٌنصّكىذاّماّىناؾّعالقاتّتصنعّترابطاّكانسجاماّبيفّاّفٌّإيمكفّالقكؿّّّّ
ّفيّ ّالمغيبة ّالقكل ّتظير ّأٌنيا ّالفاتحة ّفي ّاالنتباه ّيمفت ّ"فما ّالشاعر؛ ّبعضّقصائد ّفي كجدناه

ّمٌتخذة ّاستعارم ّفضاء ّفي ّتنمك ّاٌلتي ّالٌسردية ّ ّبالعممٌية ّلمبدء ّتمييدا ّالٌنكاةّّالعنكاف ّالعنكاف مف
ّتتكٌشؼّكتنجميّفيّالفاّاألساس ّيتكٌلىّاٌلتيّسرعافّما ـٌ ّث ّكقكاه ّالٌسرديةّعفّعناصرّالٌسرد تحة

ّ.1الٌنصّتجميةّالبنيةّاالستعاريةّالمتمٌثمةّبالعنكاف"

أٌكؿّىكّالمطمعّّأفٌّّجكدّالكالـّكأحسنوّباعتبارأفّمماّسبؽ،ّأٌفّالٌشاعرّقدّاستفتحّقصائدهّبيتبيٌّّّّ
ّتمكفّالشاعرّمفّجعؿّالمتمٌقيّيدخؿّف ّكما ّيقرعّالٌسمعّكالقراءة، ّمنذّعتباتياّما ّقصائده يّجٌك

ّالعنكافّ ّخالؿ ّمف ّإاٌل ّكالمعاني ّبالٌدالالت ّالمميء ّالمتف ّإلى ّالمركر ّيمكنو ّال ّإذ األٌكلية،
كاالستيالؿ،ّكفيّاألخيرّجعموّيتمٌعفّكييعمؿّعقموّفيّالٌنيايةّاٌلتيّستؤكؿّإليياّتجربتوّالٌشعكريةّ

 كاإلنسانٌية.

 التدوير: -6

ّبشكموّّّ ّالتدكير ّنشأة ّالتقميديةّّارتبطت ّالعربية ّالقصيدة ّلنشأة ّالمبكرة ّبالمراحؿ ّاألكؿ البسيط
كتطكرىا،ّتجسدهّظاىرةّ"اشتراؾّالشطرّاألكؿّمعّالشطرّالثانيّأمّ)الصدرّكالعجز(ّبكممةّيككفّ
ّكيعنيّذلؾّأفّتماـّكزفّالشطرّ ّفيّأكؿّالشطرّالثاني، ّفيّآخرّالشطرّاألكؿّكباقييا بعضيا

؛ّفيدؿّعمىّتكاصؿّمكسيقىّالبيتّكامتدادىاّالّأكثر،ّإذّأفّالتأثيرّاألكؿّيككفّبجزءّمفّالكممة
ّالمكسيقيّ ّالتكاصؿ ّميمة ّاألحكاؿ ّمف ّحاؿ ّبأم ّيتعدل ّيكف ّلـ ّالمكسيقية ّالتقنية ّليذه الشكمي

ّ.2المكجكدّبيفّشطرمّالبيتّالكاحد

                                                           

ّ.53ّص.2008ّّسكريا،ّ-دمشؽّالتككيف،ّدارّ،1طّالٌتأكيؿ،ّإلىّالٌتشفيرّمفّالعالماتّشؤكفّ،حسيفّحسيفّخالد.1ّ
ّ.167اإليقاعية،ّمرجعّسابؽ،ّصّكالبنيةّالدالليةّالبنيةّبيفّالحديثةّالعربيةّالقصيدةّ،عبيدّصابرّمحمد.2ّ
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ّفيّالكالتٌّّّّ ّشائعة ّكظاىرة ّالقدـ، ّىكّمصطمحّعركضيّظيرّمنذ ّالرؤية، ٌشعرّدكيرّكفؽّىذه
ّكممةّكاحدة" ّكافّقسيموّمٌتصالّباآلخرّغيرّمنفصؿّمنو،ّقدّجمعتيما ؛ّإذّتنقسـ1ّالعمكدمّ"ما
ّمفردةّتقعّبيفّعركضّالبيتّمفّالٌشعرّكبدايةّعجزه،ّفيقاؿّعنوّحينذاؾّبأٌنوّ)مدٌكر(.

ّتحديدّّّّ ّاإليقاعّمفّحيثّااللتباسّفي ّيقؿّعفّمصطمح ّال ّالتدكير ّفإفّمصطمح ّذلؾ، كمع
فيكّفيّاألصؿّ"اشتراؾّشطرمّالبيتّالكاحدّفيّكممةّكاحدةّفيككفّبعضياّفيّالشطرّّمفيكمو؛

؛ّأكّىكّ"البيتّالمداخؿّأكّالميٍدمىجّأكّالمدٌكرّىكّماّفيوّكممة2ّاألكؿّكبعضياّفيّالشطرّالثاني"
مشتركةّبيفّشطريوّ)ّصدرهّكعجزه(ّكيسٌمىّأيضاّمكصكالّكمتداخال،ّكىكّيحدثّفيّكٌؿّالبحكر،ّ

ّ.3يماّاألبياتّالمجزكءّمنيا"كالّس

المدٌكرّبأنوّ"البيتّاٌلذمّاشترؾّشطرهّ)كذاّكصكابياّشطراه(ّفيّكممةّكاحدةّأٌكلياّكماّيعرؼّّّّ
ّ.4فيّالٌصدرّكآخرىاّفيّالعجز،ّكالخفيؼّأكثرّاألكزافّتدكيرا

ّيككف ّبأف ّكاحدة ّكممة ّفي ّشطراه ّاشترؾ ّاٌلذم ّ"البيت ّبأنو ّالعركض، ّعمـ ّفي ّالتدكير ّكيعرؼ
ّبعضياّمفّالٌشطرّاألٌكؿّكبعضياّمفّالٌشطرّالثٌانيّكقكؿّأبيّالعالءّالمعٌرم:ّ

5ّإاٌلّمفّىذهّاألجساد"ّال              أرضخٌفؼّالكطءّماّأظٌفّأديـّ

ّكالعكاطؼّالتٌّّيعدٌّّكّّّّ ّالمشاعر ّالحتكاء ّصالح ّأٌنو ّذلؾ ّحسبّبعضّالٌنقاد، ّفٌنية دكيرّضركرة
ّ ّالٌشعكرّإلىّعجزّالبيت؛ّفيعمدّالٌشاعرّإلىّالٌربطّالمتدٌفقةّاٌلتيّالّيستكعبيا صدرّالبيتّفيمتٌد

بيفّشطرمّالبيتّليترؾّلنفسوّمجاالّمكسيقٌياّرحباّفيككفّالٌتداخؿّبيفّالٌشطريفّسبيالّلمٌتعبيرّعٌماّ

                                                           

ّالحديثة،ّالٌرشادّدارّالحميد،ّعبدّالديفّمحيّمحمدّ-تحّكنقده،ّكآدابوّالٌشعرّمحاسفّفيّالعمدةّ،رشيؽّالقيركانيّابف.1ّ
ّ.1/177(.ّت.د)ّالمغرب،ّ-البيضاءّالٌدار

ّ.112صّمرجعّسابؽ،,ّالمعاصرّالشعرّقضاياّ،المالئكةّنازؾ.2ّ
ّ،1طّلبناف،ّ-بيركتّالعممية،ّالكتبّدارّالٌشعر،ّكفنكفّكالقافيةّالعركضّعمـّفيّالمفٌصؿّالمعجـّ،يعقكبّبديعّإميؿ.3ّ

1991.ّ
ّ.1991ّسكريا،ّ-دمشؽّالبعث،ّجامعةّمنشكراتّالشعر،ّمكسيقىّ،طميماتّغازم.4ّ
ّ.25ص.1995ّّلبناف،ّ-بيركتّالثٌقافية،ّالكتبّمؤٌسسةّ،2طّالعرب،ّشعرّصناعةّفيّالٌذىبّميزافّ،الياشميّأحمد.5ّ
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ّمفّمشاعرّ ّاإلفصاحّعنو ّيريد ّكبيفّما ّبينو ّمفّدكفّأفّيككفّىناؾّحاجز يجكؿّفيّخاطره
كسّعمىّالٌنصّفيمنحوّثراءّمكسيقٌياّكداللٌياّفيّاآلفّذاتو؛ّكفيّشعرّالتفعيمةّكخياؿ،ّكىذاّماّينع

نظرّبعضّالنقادّالىّظاىرةّالتدكيرّفيّشعرّالتفعيمةّبأنياّ"فمسفةّالحالةّكرغبةّالشاعرّالحديث؛ّ
ّ.1فيّخمؽّحالةّمتكاممةّكممتدةّدكفّتكقؼّبفيضّمشاعرىاّكدالالتيا

ّإخمصّنّّّ ّيمٌثؿ ّالٌتدكير ّأٌف ّييمكفّلى ّال ّإذ ّالكاحد؛ ّالبيت ّشطرم ّبيف ّكتكامؿ ّاٌتصاؿ عالقة
ؿّاٌلتيّترتكزّعمىّالتَّفعيمةّاألخيرةّالمسمَّاةّبالعىركض. ّعفّنيايةّالشَّطرّاألكَّ ّاإلفصاحي

ّالٌتدكيرّظاىرةّإيقاعٌيةّانشادٌيةّتشٌكمتّداخؿّالبناءّالٌشعرم،ّّّّ ّأٌف فقدّتبيفّأٌفّلكحيشيّلـّكبما
ّ:(ترانيم األكمام)كذلؾّفيّقصيدةّهّإالّفيّأبياتّمحدكدةّمفّثالثّقصائد،ّيستخدموّفيّقصائد

 2كبالٌطباشػػػػيرّالٌندمّاألخضرّء بالكبريــــــــاغدناّاٌلذمّلٌكنتو،ّ

ّ:(سقاك غيث الّترحم)كفيّقصيدةّ

عيُّكرُ  وأشسأظٌؿّأذكرّبسمةّػٌرلّ  3نسمةّحيرلّتداعبّميكجى

ّ:ثّيقكؿحي (شوق وىمسات)كأيضانّفيّقصيدةّ

4ّيّبالفجرّصاغتّأنجماػػػػػػػػػػاّأرسمتّكٌفيّكيّتطٌرزّّّّّّّّّّنشكتػػػػػػػػػػػػػػأككٌمم

نالحظّفيّاألبياتّالسابقةّأٌفّكٌؿّكاحدّمنياّيحتكمّعمىّكممةّتربطّبيفّشطرمّبحرّالكامؿّّّّ
ّإيالكبرياء فيّاألٌكليفّكالبسيطّفيّاألخير،ّفكممةّ قاعّالٌشطرّاألٌكؿ،ّفيّالبيتّاألٌكؿّييتمـّمٌدىا

كبدأّفيّالبيتّالثٌانيّأكمؿّإيقاعّالٌشطرّاألٌكؿّشينيا،ّّأشكركيبدأّبيمزتياّإيقاعّالٌشطرّالثٌاني،ّك

                                                           

ّ.1988ّلبناف،ّ-بيركتّالجديد،ّالفكرّدارّدنقؿ،ّأمؿّلقصيدةّدارسةّ-المستحيؿّلؤلؤةّعفّالبحثّفيّ،البحراكمّسيد.1ّ
ّ.162صّ.1988

ّ.23جٌددّخالياؾ،ّصّ،ناصرّلكحيشي.2ّ
ّ.90ص،ّالمصدرّنفسو.3ّ
ّ.101ص،ّالمصدرّنفسو.4ّ
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ّكالقاؼّ ّ ّاألٌكؿ، ّلتماـ ّفييا ّالمٌد ّاٌتجو ّفقد ّالثٌالث ّالبيت ّفي ّأٌما ّبكافيا، ّإيقاعو ّالثاني الشَّطر
الٌشطريفّعمىّالمستكييفّالٌصكتيّكالٌداللي،ّفيّّفاندماجّالبيتّخرؽّاستقاللٌيةالستيالؿّالثٌاني؛ّ

ّطبيعةّ ّالٌتفعيالتّاٌلتيّاقتضتيا ّيحتكيوّمفّعدد ّبقيمتوّالكزنٌيةّبما حيفّيبقىّكٌؿّشطرّمحتفظا
ّفيّ ّمنيا ّأكثر ّ)المرٌكبة( ّذاتّالٌتفعيمتيف ّالبحكر ّفي ّالٌتدكير ّانتشرتّظاىرة ّكقد ّالمنجز؛ البحر

ّلٌصافية(.البحكرّذاتّالٌتفعيمةّالكاحدةّ)ا
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 خاتمة:

لشاعرنا  (رجاء)، و(مدار القوسين)، (خاليك جّدد)المجموعة الّشعرية دراسة في الولوج لم يكن     
باألمر اليّين كما يبدو في بادئ األمر، فمغتو اّلتي تبدو بسيطة سيمة ومتداولة،  (ناصر لوحيشي)

لم تكن كذلك البّتة، فكّمما أمعّنا الّنظر فييا تجّمت لنا آللئ تحّتم عمى القارئ إعادة الّنظر فييا لما 
ني اّلتي تحممو من معان عميقة كّمما غصنا في أغوارىا نقف وقفة إجالل واحترام لصاحبيا ولممعا

 توحي بيا أشعاره، وفي ىذه الّدراسة تّم استخالص الّنتائج التّالية:

لغة الّشاعر بسيطة سيمة ومعّبرة وموحية، فمم يكتف بوظيفتيا الّتواصمية بل تعّداىا إلى وظيفة  -1
 وثقافتو.إلبداع عمى مستوى الّمفظ والمعنى، فتكّونت مجموعة قصائد تعكس واقع المجتمع الخمق وا

تنّوع قصائد الّشاعر بين العمودّية والحّرة، فكانت قصائده فّنية، كّل قصيدة منيا تكّمل قصائد  -2
تعكس لنا عاطفتو القوّية وصدقو كّم ىائل ألبعاد داللّية ، وبيذا كان ىناك وكأّنيا نسيج واحد أخرى

 في دواوينو.

 ده.صدق الّشاعر وحّبو لوطنو كان لو بصمة بارزة بين ثنايا قصائ -3
أّما عن الّصور الّشعرية فجاءت ترجمة جميمة لما يختمجو من انفعاالت ومعاناة، فكانت عفوّية  -4

، ىذه الّصور اّلتي كانت مؤّكدة لممعنى بغية والمجاز ال متكّمفة فاستخدم االستعارة والّتشبيو والكناية
 إيصال فكرة محّددة.

توظيف مختمف األنساق البالغية فكشف عن شعرية غوي في اعر ونبوغو المّ يمت براعة الشّ سأ -5
عري، فظ، العبارة، المقطع الشّ عري عمى مستوى المّ ، وبالغة في األداء الشّ فذة، ورىافة في الحّس 

 والقصيدة.

اعر عمى توظيف األلفاظ في بنى وعالقات بينية تمقي بظالليا الّساحرة عمى قصائده، قدرة الشّ  -6
في تشكيل الّداللة وتوكيد المعاني المراد إيصاليا، دون أن تحرم القصيدة من  كبير فكان لو دور

 العذوبة الّصوتية والّنغم الموسيقي اّلذي تستسيغو األذن وتستمّذه.
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عرية بألفاظ دقيقة المعاني، ال تقف في اختيار وبناء أنساقو الشّ المغوية ببراعتو  ة الّشاعراستعان -7
ة بالغة الجمال والتأثير، سواء لى صور شعريّ إية فحسب، بل وتتعداىا عند حدود معانييا المعجم

كل ىذه الجماليات إنما  من حيث بنيتيا الصوتية أو رنينيا الموسيقي، أو بالغتيا األدبية، بل أنّ 
فظي التمقائي والعفوي ألبياتو في البناء المّ  نيضت وبرزت في قصائد الشاعر بفضل أسموبو الفذّ 

 .وقصائده

كوين واألنساق دة التّ عرية يأتي في سياق بنيات لفظية متعدّ الشّ  (لوحيشي)لجناس في أعمال ا -8
د حسين بقدر ما كان يمارس بدعتو التي يتفرّ ف في التّ اعر لم يكن يتكمّ الشّ  البالغية، بما يوحي أنّ 

نشاء بيا وأراد دومًا أن يكشف عنيا، والتي تتمثّ  فظية األبنية المّ ل في براعتو في اختيار ألفاظو وا 
قصيدة، واآلفاق التي  المختمفة، بما يتناسب وموضوع البيت الشعري، أو مجموعة األبيات أو كلّ 

فظي الذي دفق المّ ل من تناسق وتناغم ذلك التّ تنفتح عمييا معانييا وداللتيا الكمية، والتي تتشكّ 
 اعتمده الشاعر.

الطباق والمقابمة في شعره بصور وأشكال ودرجات متفاوتة،  (ناصر لوحيشي)اعر وّظف الشّ  -9
قصيدة من قصائده، بل وعمى مستوى  فظية التي اعتمدىا في كلّ تعكسيا األبنية واالختيارات المّ 

لى ا  غاير في اختيار ألفاظ الطباق والمقابمة، و باين والتّ القصيدة الواحدة أيضًا يمكن التماس ذلك التّ 
عري من ص الشّ ن البديعي في إبراز جماليات النّ فظي ألنساق ىذا المحسّ المّ  يم البناءسأمدى  أيّ 
 ة.غوية والبالغيّ وتية والمّ ة األبعاد الصّ كافّ 

اعر عمى يكشف عن قدرة الشّ  (لوحيشي)باق والمقابمة كأسموب ونسق بالغي في شعر الطّ  -11
توظيف األلفاظ في بنى وعالقات بينية تمقي بظالليا الّساحرة عمى قصائده، فكان لو دور كبير في 
تشكيل الّداللة وتوكيد المعاني المراد إيصاليا، دون أن تحرم القصيدة من العذوبة الّصوتية والّنغم 

اإلجادة، وعمى نحو مبدع  الموسيقي اّلذي تستسيغو األذن وتستمّذه؛ فقد أجاد الّشاعر في ذلك كلّ 
وغير متكّمف أو متصّنع؛ فجميع العناصر اإليقاعية والموسيقية متآلفة متناغمة ومتناسقة فيما بينيا 
وقد وردت عفوا فتجد المتمّقي يقبل عمى شعره ألّنيا ُتطرب األسماع دون ممل وال نفور، وىذا 

ي قصائد لوحيشي غالبًا ما حّققت المقصد اّلذي يبتغيو كّل أديب وكاتب؛ فموسيقى البديع ف
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برازىا؛ فقد تكامل البناء المفظي في أالجمالّية الّشكمية، و  سيمت بشكل كبير في إيضاح المعاني وا 
أعمال الشاعر في جميع عناصره، التي توافقت توافقا كّميا، من حيث كان لثقافة الشاعر الواسعة 

 بير في أن خمق ىذا اإلبداع الّشعري.وعاطفتو الجّياشة، والبيئة اّلتي نشأ فييا دور ك

فيا في و كان يوظّ اعر، أنّ فيا الشّ تي وظّ رديدات الّ فظية لمتّ سمت بو األبنية المّ أبرز ما اتّ  أنّ  -11
ة والحركة لحيويّ اة باعثًا ة القصيدة، لرفع مستوى اإليقاع والغنائيّ سياق حوار داخمي يظير دراميّ 
حد ما عن مدى التكامل بين تشكيل األلفاظ المترددة في سياق  لىإفييا؛ إذ تكشف النماذج السابقة 

مالئم، واتساق ىذه البنى في أنساق تركيبية متناظرة أو متماثمة تتسع بيا مساحة التأويالت الداللية 
التي ال تنفصل عن اإليقاعات التي تثير وجدان القارئ وتستثيره لممضي قدمًا في استكشاف ما ىو 

يحاءاتيا وتعدّ  لى أكثرإلظاىرة، والوصول أبعد من المعاني ا د المعاني إلحاحًا عمى أبعادىا وا 
  .الليةحقوليا الدّ 

و منعة وحصانة وتماسكًا في عطاء نصّ إيم في سأاعر قد فو الشّ رديد الذي وظّ أسموب التّ  -11
تستثيره وتستوقفو بنيتو المفظية، منوعًا بين تكرار الحرف وتكرار المفظ، ليعطي لمقارئ نظرة موحية 

لمتأمل والتأويل؛ فضاًل عن تأثير اإليقاع الناتج عن استثمار المفظ الذي وقع عميو الترديد، والذي 
ينطوي عميو من مشاعر وأحاسيس  يخالط الوجدان ويؤثر في النفس ويحفز القارئ عمى استبانة ما

 يا الشاعر في بنية لفظية موجزة وكثيفة المعاني.نّ كو 

الكناية في شعره باعتبارىا صورة شعرّية تمعب دورًا كبيرًا في اإلبانة واإلفصاح  فنّ  يفووظت -12
الّتعبير بياء ه عن مكنوناتو، فكان ليا دور جمالّي ودور بميغ في إيصال المعنى وتوضيحو، زاد

ورونقا، بالرغم من اقتصاد الشاعر في استخدام الكنايات، والذي عوضو بحسن اختيار األلفاظ 
يوظفيا فييا، ودقتو في اختيار التوقيت األنسب الستخداميا، والدقة والبراعة في اختيار  التي

 موقعيا، معتمدًا في ذلك عمى السياق الذي يبنيو بألفاظو وتعبيراتو المغوية المنتقاة بعناية وتنوع
 .واضحين
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لك ألّنو عمود الّشاعر قد غالى وأكثر في توظيف الّتشبيو في أغمب قصائده، وذ رى أنّ ن  -13 
الّشعر؛ فالّتشبيو لو دور كبير في نقل الّصورة من الّتجريد الواقعي إلى الخيال، لتستقّر في 

لمتمّقي وبالتّالي اإلبانة عن المعاني الخفّية وتوضيحيا، وأن من ااألذىان وتتقّرب صورتيا 
ي التي أراد الشاعر تشبييات الشاعر جاءت متعددة ومتنوعة، وتقدم صورًا بيانية زاخرة بالمعان

 .إيصاليا من خالل التشبييات التي استخدميا، كما أنيا أكسبت شعره طابعًا فنيًا ساحرًا وجذاباً 

كساب شعره إفي  كان لمبنى المفظية التي اختارىا الشاعر ووظفيا في المجاز المرسل دور  -14 
فالمعنى ينقل من مدلول بالغة التعبير، فضاًل عن جمال المجاز وحسن وقعو في نفس القارئ؛ 

المفظة األصمي أو الوصفي إلى مدلول جديد، ىو أكثر اتساعا، وأبعد أفقا وأدعى إلى التأمل، 
وفيو تخمص من قيد المفظة وضيقيا وشعور تجربة الشاعر ألن يصب المعاني في القوالب التي 

 .لقراءةيتصورىا خيالو، واألشكال التي يستسيغيا ذوقو، وىذا ما ينعكس عمى فعل ا

التنويع في استخدام المجاز، مستفيدًا من الخصائص واألغراض البالغية والمغوية التي  -15
، في حين أن ايصال المعاني وتقريبيا، ذلك أّن لأللفاظ معنى واحدإتتحقق بيا فائدة المجاز في 

األثر الذي  المجاز يفيد في تقديم ذلك المعنى بصورة دقيقة واضحة تقّربو إلى الّذىن، فضاًل عن
 .يتركو المجاز في الّنفس

ببراعة فذة توظيف التقديم والتأخير في شعره عمى أنحاء عدة، مستجيبًا في  الّشاعر نتمكّ  -16
تي تتطمب قدرًا عاليًا من التجريب واالبتكار والتنويع ذلك لطبيعة البناء المفظي لمنص الشعري، والّ 

البالغ عمى البنى المفظية لمعبارات والنصوص، وتأثيره في استخدام ىذا األسموب، نظرًا لتأثيره 
عمى السياق الصوتي والداللي، والمعاني، فالبناء الذي ينتجو التقديم والتأخير غالبًا ما يكسب 

عري بنية لفظية ولغوية ذات تأثير صوتي وداللي أجمل وأرق وأكثر براعة في رسم ص الشّ النّ 
التقديم والتأخير يكون واضحًا عمى  تأثيرأّن القارئ، كما  الداللة وترسيخيا بشكل عفوي في ذىن

البنية المفظية لمجمل والمقاطع الشعرية الصغيرة، من حيث يكسبيا جمااًل لفظيًا وصوتيًا من 
 .ناحية، وبالغة داللية ولغوية من ناحية أخرى
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وسمات  ص مزاياي تضفي عمى النتفظي الّ وسائل وآليات البناء المّ  مّ من أى التوكيد يعدّ  -17
يصالصوتية وداللية متعددة، تسيم في إجالء المعاني و   (لوحيشي)الشاعر  ية، وأنّ الرسالة األدب ا 

 نويع في استخدم البنيات المفظية التي تعتمد عمى التوكيد المفظي بمختمف أدواتو.التّ  إلىقد عمد 

يمت بشكل سأغالبًا ما حّققت الجمالّية الّشكمية، و  (لوحيشي)موسيقى البديع في قصائد  --18
برازىا؛ فقد تكامل البناء المّ  اعر في جميع عناصره، فظي في أعمال الشّ كبير في إيضاح المعاني وا 

ة، والبيئة اّلتي نشأ اعر الواسعة وعاطفتو الجّياشالتي توافقت توافقا كّميا، من حيث كان لثقافة الشّ 
 مق ىذا اإلبداع الّشعري.في أن خ كبير فييا دور

ة ساق ىذه البنى في أنساق تركيبيّ دة في سياق مالئم، واتّ كامل بين تشكيل األلفاظ المتردّ التّ  --19
تي تثير تي ال تنفصل عن اإليقاعات الّ اللية الّ أويالت الدّ سع بيا مساحة التّ متناظرة أو متماثمة تتّ 

لى إاىرة، والوصول قدمًا في استكشاف ما ىو أبعد من المعاني الظّ  وجدان القارئ وتستثيره لممضيّ 
يحاءاتيا وتعدّ أكثر   تدعت أنغامو وتعدّ اللية، كما تنوّ د حقوليا الدّ المعاني إلحاحًا عمى أبعادىا وا 

دة لى ما أفرزتو األلفاظ المتردّ إجة؛ باإلضافة ية متوىّ ة وتكوينات نصّ إيقاعاتو في تشكيالت جماليّ 
خباريّ تركيبيّ  بأنماط  .عة عمى مستوى البيت الشعري، وعمى مستوى القصيدة ككلّ ة متنوّ ة وبيانيّ ة وا 
ة في عرية ومقاصده اإلبداعيّ غوية وقريحتو الشّ اعر أظير مدى تآزر وتعاضد سميقتو المّ الشّ  -21

تي كان عرية، واأللفاظ الّ عرية، ليس عمى مستوى القصيدة بل وعمى مستوى العبارة الشّ صناعتو الشّ 
 .دومًا يحسن اختيارىا

ة عبير عن المشاعر واألحاسيس الوجدانيّ اللي في قصائده، السيما في التّ راء الدّ تحّقق الثّ  -21
 العميقة من خالل توظيف األساليب اإلنشائية.

امتالكو ممكة لغوّية وفصاحة مّكنتو من الّتعبير بطريقة منسجمة مّتسقة دون ارتياب وال  -22
ن متصّنعا فمن خالل قراءتنا ألشعاره لم نحّس البّتة باالنقطاع أو الّتكمف عمى العكس خوف فمم يك

 من ذلك فالبالغة والبساطة واضحة في دواوينو الّشعرية.
واّلذي  فظي بمختمف أدواتووكيد المّ تي تعتمد عمى التّ فظية الّ م البنيات المّ انويع في استخدالتّ  -23

ة ة ودالليّ ص مزايا وسمات صوتيّ ي تضفي عمى النّ تفظي الّ وسائل وآليات البناء المّ  أىمّ يعّد من 
 سالة األدبية.يصال الرّ ا  يم في إجالء المعاني و دة، تسمتعدّ 
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اعر ، وىذا إن دّل عمى شيء إّنما يدّل عمى إبداع الشّ فّنيا حّرك الّنسق الّشعري جماالنممس  -24
 .عمى المستوى الفّني والجمالي

تمك مجمل الّنتائج المتوّصل إلييا من خالل ىذا البحث المتواضع والمختصر اّلذي نتمّنى    
 الّتوفيق في إنجازه ولو بقدر قميل.

وختاما نرجو أن تكون ىذه الّدراسة عاكسة لتجربة الّشاعر القوّية اّلذي اقتحم عالم اإلبداع بقّوة    
وأرجو أن ّدمو لّمغة العربية عاّمة ولمّشعر خاّصة، فيو يستحّق دراسات أعمق وأشمل عرفانا لما ق

 والّمو ولّي الّتوفيق نكون قد وّفقنا إلى حّد ما...



 الملحق:
 _ نبذة عن حياة الشّاعر ونشأته:

 *المعلومات الّشخصية.
 *الّشهادات العلمّية.

 *الّتدرج في الرّتب العلمّية.
 *الّنشاط البيداغوجي.

 *المق اييس المدرّسة في مرحلة الّتدرج.
في مرحلة ما بعد الّتدرج.  المق اييس المدرّسة * 

 *المناصب اإلداريّة.
 *ميادين البحث.

 *نشاط الّتعليم) عناوين المذّكرات المؤطّرة بإشرافه(.
 *المشاركة في مناقشات الرّسائل الجامعّية.

 *المق االت المنشورة.
 *الملتقيات العلميّة واألدبّية.

 الكتب المطبوعة
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 الممحق:

 حياة الّشاعر ونشأته:

شاعر استطاع أن يرسم لنفسو طريق الّنجاح منذ أن كان صبّيا، المتالكو اإلرادة والّنفس ىو 
الّشعري الّرصين، فاقتحم بذلك دور الّنشر وغزا الّساحة األدبّية، وحّطم األبواب الموصدة ما يؤّكد 

لّشعر في آن ، وىو خدمة الّمغة واسام   إيمانو العميق ووعيو برسالة الّشعر وسعيا منو لتحقيق ىدف  
 واحد.

م بمدينة العمم والعمماء قسنطينة، أستاذ دكتور بجامعة األمير عبد 1964سبتمبر سنة 26في   ولد 
القادر لمعموم اإلسالمية، يدّرس مقياسي عروض الّشعر وموسيقاه والّنحو، ضميع جّدا في عموم 

ف بفصاحتو جيورّي الّصوت عالم الّمغة العربية  ويتقن الّمغة اإلنجميزية ويحسن الفرنسية، كما يعر 
، في 2016بمخارج الحروف، حصل عمى جائزة البوكر في الّشعر العربي من قناة الّشروق سنة

 طبعتيا األولى لقصيدتو المعنونة "رؤى ودمعة".

 ة:هادات العمميّ الشّ 

 .الجزائر -قسنطينة -ثانوية طارق بن زياد -م1983جوان  -بكالوريا شعبة اآلداب -

 -جامعة قسنطينة -معيد اآلداب والمغة العربية -م1987جوان  -ليسانس في األدب العربي -
 .الجزائر

جامعة مولود  -معيد المغة العربية وآدابيا -م1996نوفمبر  -بتقدير مشّرف جّدا -ماجستير -
 .الجزائر -تيزي وزو -معمري

جامعة مولود  -ة العربيةقسم المغ -م2006فيفري  –بتقدير: مشّرف جّدا  -دكتوراه دولة -
 .الجزائر -تيزي وزو -معمري

 .م2011( منذ Professeurأستاذ التعميم العالي ) -
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 الّتدّرج في الّرتب العممّية والبحثّية: 
 :الّرتب العممّية - أ
 .م1997إلى غاية  -م1988أستاذ في التعميم الثانوي من سنة  -
 .م1997أستاذ مساعد مترّبص نوفمبر  -
 .م2001مكّمف بالّدروس أكتوبر أستاذ مساعد  -
 .2006أستاذ محاضر أكتوبر  -
 .م2011( منذ Professeurأستاذ التعميم العالي ) -

 الّرتب البحثّية: - ب
 .أستاذ ممحق بالبحث -
 .رئيس مشروع بحث -

 المنجزات العممّية:

 الكتب المنشورة والوسائل العممّية البيداغوجّية: -أ 
م 1997الّطاّلب في ماّدة العروض وموسيقى الّشعر ن عنوانو: أىازيج أي. شريط سمعّي في جز 1

 .الجزائر

م. النشر والتوزيع : مجمع compact disk 2005. ُجمع الّشريطان في قرص مضغوط 2
 .سنطينة الجزائرالشافعي لمكتاب والشريط الرائد، ق

الثّقافّية رابطة إبداع  -إشراف -الجزائر العاصمة -. لحظة وشعاع  )مجموعة شعرية( دار ىومة3
 .صفحة( 56)–م 1998الوطنّية 

 59م )2000-1ط -قسنطينة الجزائر -منشورات مكتبة اقرأ -. مختارات من ديون المتنبي4
 .صفحة( 61) -م2002ىـ/1423:  2ط -صفحة( 

 .صفحة( 21)-م2000. رجاء )مجموعة شعرّية لألطفال( نشر خاّص سنة5
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دار  -3م ط2003سنة 2ط -صفحة( 92) -م2000الجزائر  -دار ريحانة 1ط-. صّحح لغتك6
-م 2009 –الجزائر  -سطيف -دار المجّدد لمّنشر -4م ط2004 -قسنطينة -الّطميعة
 .صفحة144

 -م2003-1ط -قسنطينة-منشورات مكتبة اقرأ -. المنصوبات الفضمة والمجرورات في العربية7
 .صفحة( 198)  -م2006 -2صفحة(  ط 148)

 .م2003 1ط -الجزائر -قسنطينة -دار اليداية -. مفتاح العروض والقافية8

 12) -م2003قسنطينة -دار اليداية 1قّصة لألطفال ط -الّسيجارة الممعونة -. الّمفافة الممعونة9
 .صفحة(

الجزائر  -قسنطينة-الّطميعةنشر وتوزيع دار  -الّدينّي في الّشعر الفمسطينّي المعاصر. الّرمز 10
 م.2004

 -قسنطينة -نشر دار اليداية -سمسمة أعالم وعمماء لألطفال -د بن باديس. الّشيخ عبد الحمي11
 صفحة(. 16) -م2004الجزائر 

 .صفحة( 111م )2007 -1ط -الجزائر-. فجر الّندى )مجموعة شعرية( نشر دار أرتستيك12

 191) -م2007-1ديوان المطبوعات الجامعّية الجزائر. ط -. الميّسر في العروض والقافية13
 .صفحة(

 .م2010 -1ط ،منشورات مكتبة اقرأ قسنطينة -. من روائع ديوان أبي العتاىية14

-ىـ1431الجزائر العاصمة  -جسور لمّنشر والّتوزيع -1ط -. المرجع في العروض والقافية15
 .م2010

 -م2011-ىـ1432-األردن -عالم الكتب الحديث إربد -1ط -. الّرمز في الّشعر العربي16
 .صفحة( 263)
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الّشعر الجزائري في معجم البابطين  -أوزان الّشعر العربّي بين المعيار الّنظري والواقع الّشعري. 17
 .صفحة( 290م  )2011-ىـ1432األردن  -إربد -عالم الكتب الحديث -1ط -أنموذجا تطبيقيا

 .م الجزائر2013ديوان مدار القوسين منشورات فاصمة  .. 18

 .م2016، 1، طالمتحدةواإلعالم، دولة اإلمارات العربية افة . ديوان جدد خالياك، دائرة الثق19

 الكتب الجامعّية: -ب 
 -ىـ1427جمادى اآلخرة  -جامعة آل البيت -أوراق الّندوة الّدولّية -. الخميل بن أحمد الفراىيديّ 1

 األردن.-المفرق  –م منشورات جامعة آل البيت 2006تموز 

 مقّدمات الكتب: -ج 
 كتب مقّدمة:

 .)لمّشاعر محّمد شايطة( -بشائر الخمود -ديوان  -1
 .م2009الجزائر العاصمة  -دار المعرفة 1قصائد وأناشيد لألطفال والّشباب ط-2

 المقاالت في الّدوريات: -د 
مجّمة اآلداب والعموم  -. تداخل عموم المسان وتكامميا، العروض وعالقتو بالعموم الّشرعية1

 -ّية جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية قسنطينةكّمية اآلداب والعموم اإلنسان -اإلنسانية
 .200-181ص  ،م2003ىـ  مارس 1424المحّرم  2 -العدد الثاني -الجزائر

نسانية  –. الّطاقات اإليحائّية في الّنص الّشعري الجزائري المعاصر 2  –مجّمة دراسات أدبية وا 
واإلنسانية بجامعة األمير عبد القادر لمعموم مجمة فكرية سداسية يصدرىا مخبر الّدراسات األدبية 

 .152-139ص  ،م2004ىـ نوفمبر 1425رمضان  02العدد  –اإلسالمية 

نسانية  -. إيقاع الّشعر الجزائرّي الحديث وموسيقاه 3 مجّمة فكرية سداسية  –مجّمة دراسات أدبية وا 
 – 3القادر لمعموم اإلسالمّية العدديصدرىا مخبر الّدراسات األدبّية واإلنسانّية بجامعة األمير عبد 

 .96 –85ص ،م2005أفريل  -ىـ1426صفر 
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. الّدرس الّنحوّي مشكالت ومقترحات تيسيرّية، مجّمة جذور )فصمية تعنى بالّتراث وقضاياه تصدر 4
ىـ 1428الخامس والعشرون، شعبان  25 -الّسعودية العدد -عن الّنادي األدبّي الثّقافي بجّدة

 .23.6-225ص -م ص2007أغسطس 

تحقيق عمى تحقيقات، مجمة الدراسات الّمغوّية. المممكة  –. الجوىرة الثانية في العقد الفريد 5
 العربية السعودية.

 الّنصوص اإلبداعّية: -ه 
 نشر قصائد كثيرة في الّصحف والمجاّلت الوطنّية، وأخرى في مجاّلت وصحف عربّية ومنيا:

 صوت األحرار ... –الشعب  -دالمجاى -المساء -الفجر -أضواء -النصر

 -مجّمة الثّقافّية بمندن -مجّمة الفيصل بالّسعودية -مجّمة العربّي بالكويت -مجّمة عّمان باألردن -
جريدة  -مجّمة الحياة الثّقافّية بتونس -اإلمارات -مجّمة الّرافد بالّشارقة -مجّمة المنيل بالّسعودية

مجّمة كتابات معاصرة بمبنان مجّمة شاعر المميون، أبو  -يةمجّمة بيادر بالّسعود -الحدباء بالعراق
 اإلمارات.  –ظبي 

 المناصب والعضويات 
 م2003-م2000 -الجزائر -رئيس الّمجنة البيداغوجّية بجامعة األمير عبد القادر بقسنطينة. 
 بقسنطينة بكّمية اآلداب والعموم اإلنسانّية جامعة األمير عبد القادر  -رئيس قسم الّمغة العربّية

 .م2004-م2003
 جامعة األمير عبد  -قسم الّمغة العربّية كّمية اآلداب والعموم اإلنسانية -رئيس الّمجنة العممّية

 .م2007-2006بقسنطينة  -القادر
 عضو اّتحاد الكتّاب الجزائريّين. 
  م.1990عضو برابطة إبداع الثّقافّية الوطنية 
 قسنطينة. -جامعة األمير عبد القادر -عضو في فرقة بحث بقسم الّمغة العربية 
 قسنطينة. –جامعة األمير عبد القادر  -عضو بنادي القمم قسم المغة العربية 
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  المشرف العام عمى الّدورة الّتدريبّية في عمم العروض والّتذوق الّشعري التي نّظمتيا مؤسسة
األمير عبد القادر قسنطينة  جائزة عبد العزيز سعود البابطين لإلبداع الّشعرّي بالتنسيق مع جامعة

 م2007-م2006
 .عضو في لجان تحكيم جوائز أدبية وطنية 
  عضو في ىيئة تحرير مجّمة جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية )مجّمة جامعية

 أكاديمية محّكمة(.
  .عضو في الّمجنة الوطنّية إلعداد برامج العموم اإلسالمّية 
 ة.خبير في مجاّلت عممية جامعي 
 نّظمتيا جمعية اإلخاء العممّية -المشرف العام عمى دورة تكوينّية في عمم العروض والقافية

 .م2011جوان  -ىـ1432رجب  -الثّقافّية لوالية سطيف
 عضو لجنة التحكيم لجائزة العالمة عبد الحميد بن باديس والية قسنطينة. 
 عين مميمة  -مدّقق لغوي بدار اليدى لمنشر والتوزيع- . 
 تأطير العممي والبيداغوجي:ال 
 م عمى: 2010-م1997أشرف خالل الفترة الممتّدة بين  -
o  بقسنطينة الجزائر. –بعض مذّكرات الّميسانس بجامعة األمير عبد القادر 
o 04  .مذّكرات ماجستير نوقشت اثنتان منيا 
o 03 .رسائل دكتوراه 
o  الجامعات الوطنّية.رسالة ماجستير ودكتوراه بمختمف  20شارك في مناقشة أكثر من 
o .أعّد عشرات تقارير الخبرة حول مشاريع بحوث ماجستير ودكتوراه 
o  م بتدريس ماّدة موسيقى الّشعر.2005-م2004أّطر طمبة الماجستير )شعبة الّدراسات البالغّية 
o بتدريس ماّدة  -م2007-م2006شعبة اإلعجاز والّدراسات البيانّية  -أّطر طمبة الماجستير

 عر.موسيقى الشّ 
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o والمركز الجامعي  -اإلخوة منتوري بقسنطينة -أّطر طمبة الّميسانس بجامعات: األمير عبد القادر
مصادر الّمغة  -العربي بن مييدي بأّم البواقي بتدريس المواد اآلتية : العروض وموسيقى الّشعر

 ماّدة الّنحو والّصرف. -األدب الجزائريّ  -واآلداب
o  الماجستير بجامعة اسطمبول كمية اآلداب وبجامعة شيير قدم محاضرات لطمبة الميسانس و

 .م2018بتركيا مارس 
التركية لمحديث عن األدب المسرحي في اليوم العالمي لممسرح مارس  TRTاستضافتو قناة 

 .م2018

 الممتقيــات العممّية : 
 شارك في عشرات الممتقيات العممّية والثّقافّية منيا : 

والية  –الحروش  –م 1996أوت  27-26-25 –في الّشعر والقّصة الممتقى الوطنّي األدبّي  -1
 سكيكدة.

 م.1996سكيكدة  نوفمبر  –ورة لوالية سكيكدة ممتقى األدب والثّ  -2
جويمية  –والية الّطارف –بّي أّم الّطبول الّدورة الّتكوينية ألساتذة األدب العر  –الجامعة الّصيفّية  -3

 م.1997
 .م1998مارس  31-30ّول لسيدي مزغيش والية سكيكدة فعاليات الّربيع الثّقافّي األ -4
م حول 1998أفريل  23 - 22والية سكيكدة  –لمدينة الحروش –األدبّي الثّالث الممتقى  -5

 الّرواية الجزائرّية المعاصرة إبداع متجّدد.
 م.1998جويمية  2فعاليات اليوم األدبّي بوالية جيجل  -6
 .م1998أوت  26-25-24 –ل فعاليات ممتقى الفنار الكبير بوالية جيج -7
 .م1999أوت  25-24-23 –فعاليات ممتقى الفنار الكبير بجيجل  -8
 01ماي  31دار الثّقافة بوالية قسنطينة  –الممتقى الوطنّي الّرابع لإلبداع الجزائرّي المعاصر  -9

 .م2000جوان 
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مبر نوف 6-5-4جامعة اإلخوة منتوري بقسنطينة  –الميرجان الّشعرّي الجامعّي األّول  -10
 م2000

 م.2004جوان  17-16بوالية قالمة  –لمتّاريخ  11الممتقى الحادي عشر  -11
 –مؤتمر "الّمغة العربّية في عالم متغّير"، قسم المغة العربية وآدابيا ، بجامعة الشارقة  -12

 م.2005أفريل  21- 19 -ىـ  1426ل ربيع األوّ  12 – 10اإلمارات العربية المتحدة. 
 .م2005جويمية  06-05الثّقافّية الثانية لبمدية وجانة والية جيجل. فعاليات األيام  -13
قسم الّمغة واألدب  –الممتقى الجامعّي العربّي الثّالث حول : الجامعة واإلبداع، كّمية الحقوق  -14

 .م2006مارس  14-13-12جامعة جيجل  –العربّي 
المممكة  –جامعة آل بيت  –العمانّية ندوة الخميل بن أحمد الفراىيدّي الّدولية، وحدة الّدراسات  -15

 م.2006تموز  25-23-ىـ  1427 –جمادى اآلخرة  29- 27 –األردنّية الياشمّية 
 17بمناسبة صدور ديوانو )مقام البوح(  –اليوم األدبّي الّتكريمّي لمدكتور عبد اهلل العشي  -16

 م جمعية "شروق" الثّقافّية لوالية باتنة.2007أفريل 
جويمية  –والية سكيكدة  –الّشعري األّول لمّنوادي األدبّية والفكرّية القل  ميرجان الّشاطئ -17

 .م2008
 -قسنطينة–عة منتوري االتحاد العام الطاّلبي الحّر كمية الطب جام –اليوم الوطني لمّشييد  -18

 م,2008فيفري 
فة واإلعالم ، الّشعر العربّي وقضايا الّتحّرر، تنظيم الّديوان الوطنّي لمثّقا –عكاظية الجزائر  -19

 الجزائر. -م2008-مايو 14-08وزارة الثّقافة 
 .م2009قسنطينة مارس  –بني حميدان  – 3ط –الّربيع القسنطينّي لممثّقف  -20
 م.2009القل والية سكيكدة جويمية  –ميرجان الّشاطئ الّشعرّي  -21
 م.2010ة مارس لوالية بسكر  –األّيام األدبّية الوطنّية : عبد اهلل بوخالفة، مديرية الثّقافة  -22
 –م 2010ماي  5 – 4-الجزائرّي عطاؤىا الحضاري  -يومان دراسيان، مدن الّشرق  -23

 بوالية قالمة. 1945ماي  08جامعة 



محقمال  
 

  298 
 

وزارة الثّقافة  –الّديوان الوطنّي لمثّقافة واإلعالم  –الّشعر وثقافة المقاومة  –عكاظية الجزائر  -24
 م. 2010مايو  12- 08الجزائر  –

 .م2010جويمية  12 – 7والية سكيكدة  –القل  –الّشعرّي  ميرجان الّشاطئ -25
 –والية سطيف  –دار الثّقافة ىواري بومدين  –نادي اإلبداع الثّقافي  –األمسية الّشعرية  -26

 م.2010أكتوبر 
جوان  3-2-1والية قسنطينة  –مديرية الثّقافة  –وزارة الثّقافة  –الممتقى الوطنّي مالك حّداد  -27

 م.2010
 –لوالية الوادي  –مديرية الثّقافة  –وزارة الثّقافة  –لوطني الثّالث لمّشعر الفصيح الممتقى ا -28

 م.2011مارس  –الجزائر 
 .م2011والية سكيكدة جويمية  –القل  –ميرجان الّشاطئ الّشعرّي  -29
 م.2011جويمية  –بوالية قالمة  –فعاليات األسبوع الثّقافّي لوالية قسنطينة  -30
 –رة معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر و العشرين الّندوة الّدولية : دو  -31

 مع حضور ندوتين بالكويت :
 : عالم اليوم ، ثقافات ومصالح . الندوة األولى-

 م.2008أكتوبر  29 - 27: الشعر العربي في القرنين التاسع عشر و العشرين  الندوة األخرى -

المغرب  –فاس  –لمشعراء العرب دارة الّشعر المغربّي ممتقى توقيع الموسوعة الكبرى  -32
 .م2009ديسمبر 

 –الندوة العممية الثانية حول آليات االستعمار األوروبي في دول المغرب العربي )ليبيا  -33
 –بالتنسيق مع جامعة األمير عبد القادر  –الجزائر( ،مركز جياد الميبيين لمدراسات التاريخية 

 م.2009مارس  10ابمس الجزائر،  طر  –قسنطينة 
سبتمبر  25-15 –الميرجان الثقافي المحمي )القراءة في احتفال تحت شعار اقرأ كتابك(  -34

 .م والية قسنطينة 2011
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  .م2017عام بول وشيير بتركيا نألقى محاضرات ومداخالت بجامعتي اسط -35
  : الجوائز والّتكريمات 

  حاز بعض الجوائز الوطنّية والعربّية منيا:

 والية سكيكدة  –رمضان جمال  –ممتقى الّثورة ورسالة األدب  –الثّانّية في الّشعر   الجائزة– 
 م.1996مارس 

  م.1998لجنة الحفالت لمدينة الجزائر جويمية  –الجائزة األولى في الّشعر 
 –وزارة االتصال والثّقافة  –م 2001في المسابقة الوطنية ألدب الثورة لعام  –الجائزة الثّانية  -36
 م.2002بر أكتو 
والية  –جائزة العاّلمة عبد الحميد بن باديس خالل طبعتيا الخامسة  –الجائزة األولى  -37

 م.2009 –قسنطينة 
 م. 2008 –بريطانيا  –شاعر العرب ، قناة المستقّمة لندن  –أجيز في مسابقة  -38
 م.2009-م 2008 –أبو ظبي اإلمارات العربية المّتحدة  –أجيز في مسابقة أمير الّشعراء  -39
 .م 2016في مسابقة قناة الشروق التمفزيونية لمجزائر عام شاعر الجزائر نال لقب :  -40
  معمومات أخرى 

 من األسماء المدرجة ضمن :

 الكويت.  478م المجّمد الخامس : ص2002. 2معجم البابطين لمّشعراء العرب المعاصرين ط .1
 –د العزيز سعود البابطين مختارات من الّشعر العربّي في القرن العشرين مؤسسة جائزة عب .2

 الكويت. 
 .م2002 –الجزائر  –عين مميمة  –دار اليدى  –موسوعة الّشعر الجزائرّي  .3
 .م2002دار الحضارة الجزائر.  –موسوعة العمماء واألدباء الجزائريين  .4
 موسوعة الّشعر العربي الحديث والمعاصر ، إعداد الّدكتور يوسف حسن نوفل.  .5
م  2009-المغرب -م. الصادرة بفاس 2006-م 1956لمّشعراء العرب الموسوعة الكبرى  .6

 .546الجزء األول ص 
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 أنجزت حول تجربتو الّشعرية مذّكرات ليسانس وماجستير ببعض الجامعات الجزائرّية. -
 1.م2009 –عراء العرب في عصر الضعف أسيم في مراجعة معجم البابطين لمشّ  -

                                                     
 .11:00م، الساعة 2020جانفي  6اإلثنين : بجامعة األمير عبد القادر، يوم مقابمة مع الشاعر1
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 :قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم برواية حفص.

 المصادر:
اإلمارات العربية  -شعر، دائرة الثقافة كاإلعالـ، الشارقة -جدد خالياؾ ،ناصر لكحيشي .1

 . 2016المتحدة، 
 . د.س() رجاء قصائد لألطفاؿ "أناشيد"، منشكرات دار القمـ، الجزائر، ،ناصر لكحيشي .2

الجزائر،  -شعر، الطبعة األكلى، منشكرات فاصمة، قسنطينة -مدار القكسيف ،ناصر لكحيشي .3
2013 . 

 المراجع:

 . 1975مصر،  -األصكات المغكية، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة ،إبراىيـ أنيس  .4
 . 1976داللة األلفاظ، مكتبة االنجمك المصرية، القاىرة،  ،إبراىيـ أنيس .5
مصر،  -مكسيقى الشعر، الطبعة الخامسة، مكتبة االنجمك المصرية، القاىرة ،إبراىيـ أنيس .6

1981 . 
، دار جرير لمنشر كالّتكزيع، 1طالكاضح في البالغة: البياف كالمعاني كالبديع،  ،أحمد أبك المجد .7

 . 2010األردف،  -عماف

 . 1994مصر،  -، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة10طأحمد الّشايب: أصكؿ الّنقد العربي،  .8
 . 1973، النيضة المصرية، القاىرة، 2طأصكؿ النقد األدبي،  ،أحمد الشايب .9

، المكتبة العصرية، بيركت، 1طيكسؼ الصميمي،  -جكاىر البالغة، تح ،أحمد الياشمي .10
1999 . 

، مؤّسسة الكتب الثّقافية، 2طصناعة شعر العرب،  ميزاف الّذىب في ،أحمد الياشمي .11
 . 1995لبناف،  -بيركت
لبناف،  -، دار إحياء التراث العربي، بيركت1طمقاييس الّمغة،  ،أحمد بف فارس بف زكريا .12

2001 . 
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بيركت،  -شياب الّديف أبك عمرك، دار الفكر -معجـ مقاييس الّمغة، تح ،أحمد بف فارس .13
 .)د.س(لبناف،
ناشركف، بيركت،  -الغية كتطّكرىا، مكتبة لبنافمعجـ المصطمحات الب ،أحمد مطمكب .14

2000 . 
 -، دار الشؤكف الثقافية العامة، بغداد1ط، 1ج -معجـ النقد العربي القديـ ،أحمد مطمكب .15

 . 1989العراؽ، 
دراسة، منشكرات  -المفظ كالمعنى في التفكير النقدم كالبالغي عند العرب ،خضر جمعياأل .16

 . 2001يا، سكر  -اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ
محمد عبد الخالؽ عظيمة، المجمس األعمى لمشؤكف اإلسالمية،  -المقتضب، تح ،زدماأل .17

 .3. ج1979-1966القاىرة، 
لبناف،  -، المركز الثّقافي العربي، بيركت1طدركس في البالغة العربية،  ،زىر الّزناداأل .18

 )د.س(.
ية البف الحاجب، شرح الكاف ،ستراباذمالرضي االأبك الحسف رضي الّديف محمد بف الحسف  .19
 .1ج. 1978، منشكرات جامعة قاريكنس، بنغازم، 1طيكسؼ حسف عمر،  -تح

 -شرح كافية ابف الحاجب، تح ،ستراباذمالرضي اإلأبك الحسف رضي الّديف محمد بف الحسف   .20
 .3. ج)د.س(أحمد السيد أحمد، المكتبة التكفيقية، القاىرة،

الّسيد إبراىيـ محّمد، دار األندلس لمّطباعة  -ضرائر الّشعر، تح ،شبيميابف عصفكر اإل  .21
 . 1982كالّنشر، كالّتكزيع، بيركت، 

محمد خميؿ  -شرح الّممع في الّنحك، تح ،صبيانياألأبك الحسف عمّي ابف الحسيف، الباقكلي  .22
 ـ. 2007، دار الكتب العممية، بيركت، 1طمراد الحربي، 

رشيد بمحبيب، كزارة األكقاؼ،  -، تح1جتفسير كتاب سيبكيو، عمـ الشنتمرم، النكت في األ .23
 . 1999المغرب، 
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دراسة في شعر الحسيف بف منصكر الحالج،  -األسمكبية كالصكفية ،أماني سميماف داككد .24
 .2002األردف،  -، دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع، عماف1ط

المعجـ المفّصؿ في عمـ العركض كالقافية كفنكف الّشعر، دار الكتب  ،إميؿ بديع يعقكب .25
 .1991، 1لبناف، ط -العممية، بيركت

اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف النحكييف البصرييف كالككفييف، المكتبة  ،نبارمابف األ .26
 .2. ج1997بيركت،  -العصرية، صيدا

، دار إحياء التراث العربي، 1طلميدم، عبد الرزاؽ ا -البحر المحيط، تح ،ندلسياألأبك حياف  .27
 .1. ج2002بيركت، 

محمد محي الديف عبد الحميد، دار  -تح ،شرح قطر الّندل كبؿ الّصدل ،نصارماألابف ىشاـ  .28
 . 2009الّطالئع، القاىرة، 

المعجـ المفصؿ في عمـك البالغة: البديع كالبياف كالمعاني، مراجعة: أحمد  ،إنعاـ فّكاؿ عكاكم .29
 . 1996لبناف ،  -، دار الكتب العممّية، بيركت 2طشمس الّديف،

محمد أبك  -البرىاف في عمـك القرآف، تح ،ق(794بدر الديف محمد بف عبد اهلل الزركشي )ت:  .30
 .3. ج1957ار المعرفة، بيركت، د -، دار إحياء الكتب العربية1طالفضؿ إبراىيـ، 

 . 2000سكريا،  -مفاىيـ الّصكرة الّشعرية، منشكرات اّتحاد العرب، دمشؽ ،برىـ لطيفة .31

، مؤسسة 4طدراسة بالغية كنقدية لمسائؿ المعاني،  -المعاني ،بسيكني عبد الفتاح فيكد .32
 . 2015المختار لمنشر كالتكزيع، القاىرة، 

، مكتبة كىيبة، 3سائؿ المعاني، جمعمـ المعاني دراسة البالغة نقدية  ،بسيكني عبد الفتاح .33
  )د.س(. القاىرة،

 . 1987لبناف،  -، مكتبة لبناف ناشركف، بيركت1طمحيط المحيط،  ،بطرس البستاني .34
، 1طخزانة األدب كغاية األرب، شرح: عصاـ شعيتك،  ،تقي الديف أبك بكر ابف حجة الحمكم .35

 . 1987دار كمكتبة اليالؿ، بيركت، لبناف، 
 . 1979المعجـ األدبي، دار العمـ لممالييف، بيركت،  ،جبكر عبد الّنكر .36
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 . )د.س(الّتعريفات، دار الّشؤكف الثقافية العاّمة، بغداد، ،جرجانيال .37
كامؿ محّمد محّمد عكيضة،  -ر في أدب الكاتب كالّشاعر، تحالمثؿ الّسائ ،جزرمابف األثير ال .38
 1. ج1998، دار الكتب العممية، بيركت، 1ط

 -المؤجر في شرح دالئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني, مطبعة الجميؿ, دمشؽ ،جعفر دؾ الباب .39
 . )د.س(سكريا،

طو عبد الّرؤكؼ سعيد، المكتبة  -اإلتقاف في عمـك القرآف، تح ،جالؿ الّديف السيكطي .40
 .3. جد.س()الّتكفيقية، القاىرة،

 .3. ج1997، دار صادر، بيركت، 6طلساف العرب،  ،جماؿ الديف بف منظكر .41
معجـ مصطمحات النحك العربي،  ،جكرج مترم عبد المسيح كىاني جكرج تابرم الخميؿ .42

 . 1990محمد ميدم عالـ، مكتبة لبناف، بيركت،  ،تصدير
تاني، كزارة الثقافة جعفر الك -المحاضرة في صناعة الشعر، تح حمية ،حاتميأبك عمي ال .43

 .1. ج1979كاإلعالـ، بغداد، 
ظكاىر لغكية جديدة في المغة العربية، دار النشر كالتكزيع، مكتبة  ،حاـز عمي كماؿ الديف .44

 . )د.س(األدب، ميداف األكبرا، القاىرة،
لبناف،  -حركية اإليقاع في الّشعر العربي المعاصر، إفريقيا الّشرؽ، بيركت ،حسف الغرفي .45

2001 . 
مصر،  -، مكتبة اإليماف، المنصكرة1طالصكرة البيانية في المكركث البالغي،  ،حسف طبؿ .46

2005 . 
 -الّتمثيؿ الّصكتي لممعاني، الدار الثقافية لمنشر كالتكزيع, بيركت ،حسني عبد الجميؿ يكسؼ .47

 . 1998لبناف، 
، دار اآلفاؽ 1طتيسير كافي التبريزم في العركض كالقكافي،  ،حسني عبد الجميؿ يكسؼ .48

 . 1998مصر،  -العربية، القاىرة
 -باعة كالّنشر، بيركتبناء القصيدة في الّنقد العربي القديـ، دار األندلس لمطّ  ،حسيف بكار .49

 (. سلبناف، )د.
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 -، دار التككيف، دمشؽ1طشفير إلى التّأكيؿ، شؤكف العالمات مف التّ  ،خالد حسيف حسيف .50
 . 2008سكريا، 

اإلرشاد الشافي عمى متف الكافي في  ،دمنيكرمي الشعيب القنائأبك العباس احمد بف  .51
 .128. ص1957مصر،  -، مكتبة مصطفى البام، القاىرة2طالعركض كالقكافي، 

، دار الكتب 1ط، 8ج -المعجـ المفصؿ في عمـ الّصرؼ، الخزانة الّمغكية ،راجي األسمر .52
 .2003لبناف.  -العممية، بيركت

البالغة العربية كسائميا كغايتيا في التصكير البياني، دار  ،ربيعي محمد عمي عبد الخالؽ .53
 . 1987مصر،  -المعرفة الجامعية، القاىرة

مصر، -القاىرةقراءة في الّشعر العربي الحديث، منشأة المعارؼ،  -لغة الّشعر ،رجاء عيد .54
1985 . 

، مطبكعات جامعة 1طمعجـ مصطمحات العركض كالقكافي،  ،رشيد عبد الرحمف العبيدم .55
 . 1986العراؽ،  -بغداد، بغداد

عبد الرحيـ محمكد، دار  -أساس البالغة، تح ،ّزمخشرمالأبك القاسـ جار اهلل محمكد بف عمر  .56
 . 1982المعرفة، بيركت، 

 -ق(: الّتبصرة كالّتذكرة، تح806زيف الديف أبي الفضؿ عبد الرحيـ بف الحسيف العراقي )ت:  .57
 . 2002ار الكتب العممية، بيركت، عبد المطيؼ اليميـ، د

عالؿ الغازم،  -المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، تح ،سجمماسيالأبك محمد القاسـ  .58
 . 1980المغرب،  -مكتبة المعارؼ، الرباط

، تح ،سعد الّديف التّفتازاني .59 ، 3طعبد الحميد ىنداكم،  -المطّكؿ في شرح تمخيص مفتاح العمـك
 . 2013لبناف،  -دار الكتب العممّية، بيركت

 . 2004، القاىرةالبالغة العربية، دار المعرفة الجامعية،  ،سعد سميماف حمكدة .60
صكر األمر في العربية بيف التّنظير كاالستعماؿ، دار غريب  ،سعكد بف غازم أبكتاكي .61

 . 2005لمطباعة كالّنشر كالّتكزيع، بيركت، 
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، تح مفتاح ،سكاكيالأبك يعقكب يكسؼ بف محمد بف عمي  .62 ، دار 3طنعيـ زرزكر،  -العمـك
 . 2002لبناف،  -الكتب العممية، بيركت

، دار البداية ناشركف كمكزعكف، 1طالمفيد في البالغة العربية،  ،سميح عبد الّمو أبك مغمي .63
 . 2009األردف،  -عماف
دارسة لقصيدة أمؿ دنقؿ، دار الفكر الجديد،  -في البحث عف لؤلؤة المستحيؿ ،سيد البحراكم .64

  .1988لبناف،  -بيركت
، دار الّنيضة العربية، 1طرمضاف عبد الّتكاب،  -ضركرة الشعر، تح ،سيرافيأبك سعيد ال .65

 . 1985بيركت، 
دار الحرية أكـر عثماف يكسؼ،  -لّتكسؿ إلى صناعة الّترسؿ، تححسف ا ،شياب الديف الحمبي .66

 . 1980لمطباعة، بغداد، 
 . 2006الجزائر،  -منافحات في الّمغة العربية، دار األمؿ، تيزم كزك ،صالح بمعيد .67
العراؽ،  -، منشكرات مكتبة المثنى، بغداد5طفف التقطيع الشعرم كالقافية،  ،صفاء خمكصي .68

1977. 
، دار 1طسمير حسيف عمي،  -جناف الجناس في عمـ البديع، تح ،صالح الديف الصفدم .69

 . 1987لبناف،  -الكتب العممية، بيركت
صالح عبد الفتّاح الخالدم، نظرّية الّتصكير الفّني عند سّيد قطب، المؤّسسة الكطنّية لمفنكف  .70

 ـ.1988المطبعية، الجزائر، 
ر، مص-أساليب الّشعرية المعاصرة، دار قباء لمّطباعة كالّنشر كالّتكزيع، القاىرة ،صالح فضؿ .71

1998. 
، 2طأحمد الحكفي،  -ر في أدب الكتاب كالّشاعر، تحالمثؿ الّسائ ،ضياء الّديف بف األثير .72

 .1ج(. .سمصر، )د  -، القاىرة،دار الّنيضة
، دار الّنيضة 1طالبالغة العربية البياف كالبديع،  ،طالب محّمد زكبعي كناصر حالكم .73

 . 1996لبناف،  -العربية، بيركت
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، 1طأصكؿ الّشعرية العربّية، نظرّية حاـز في تأصيؿ الخطاب الّشعرم،  ،ّطاىر بكمزبرال .74
 .2007ناشركف، بيركت، لبناف،  -الّدار العربية لمعمـك

مصر،  -القاىرةظاىرة الحذؼ في الدرس المغكم، الدار الجامعية،  ،طاىر سميماف حمكدةال .75
1982 . 

ساليب العربية، دار قباء لمّطباعة كشي الربيع بألكاف البديع في ضكء األ ،عائشة حسيف فريد .76
 . 2000كالّنشر، القاىرة، 

 .1. ج)د.س(مصر، -، دار المعارؼ، القاىرة3طالّنحك الكافي،  ،عباس حسف .77
، الييئة المصرية العامة 1طمطمع القصيدة العربية كداللتو النفسية،  ،عبد الحميـ حفني .78

 . 1987مصر،  -لمكتاب، القاىرة
البنيات األسمكبية في الّشعر العربي المعاصر، دار ىكمة، الجزائر،  ،عبد الحميد ىيمة .79

1976 . 
، دار الحصاد لمنشر كالتكزيع، دمشؽ 1طاإليقاع في الشعر العربي،  ،عبد الرحمف الكجي .80

 . 1989سكريا، 

، دار القمـ، 3ط، 1ج -البالغة العربية أسسيا كعمكميا كفنكنيا ،عبد الرحمف حسف الميداني .81
 . 2010دمشؽ، 

، مكتبة الخانجي، القاىرة، 5طفي الّنحك العربي، األساليب اإلنشائية  ،عبد الّسالـ ىاركف .82
2001 . 

، منشكرات جامعة قاف يكنس، 1طدراسات في البالغة العربية،  ،عبد العاطي غريب عالـ .83
 . 1997بنغازم، 

 . 2006، دار اآلفاؽ العربية، القاىرة، مصر، 1طعمـ البياف،  ،عبد العزيز عتيؽ .84
 . 1984عمـ المعاني، دار الّنيضة العربية، بيركت، لبناف، ، عبد العزيز عتيؽ .85
في البالغة العربية: المعاني، البياف، البديع، دار النيضة العربية،  ،عبد العزيز عتيؽ .86

 . )د.س(بيركت،
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، بيركت، ، 2طالبالغة الميّسرة،  ،عبد العزيز عمي العربي .87  . 2001دار بف حـز
، مكتبة 1ط، 2ج -خصائص الّتعبير القرآني كسماتو البالغية ،عبد العظيـ إبراىيـ المعطي .88

 . 1992كىبة، القاىرة، 
، دار المعارؼ، القاىرة، 1طالبديع في ضكء أساليب القرآف الكريـ،  ،عبد الفتّاح الشيف .89

1979 . 
عبد الّسالـ محّمد  -كلّب لساف العرب، تح نة األدبخزا ،عبد القادر بف عمر البغدادم .90

 .1997مصر،  -، الييئة المصرّية العاّمة لمكتاب، القاىرة2طىاركف، 
، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، 1طاألسمكبية كثالثية الدكائر البالغية،  ،عبد القادر عبد الجميؿ .91

 . 2002األردف،  -عماف
الفاضمي، المكتبة العصرية، بيركت،  محمد -أسرار البالغة، تح ،عبد القاىر الجرجاني .92

2003 . 
دالئؿ اإلعجاز, تقديـ كشرح: ياسيف أب عربي، المكتبة العصرية،  ،عبد القاىر الجرجاني .93

 . 2002بيركت، 
عبد الحميد  -ار البالغة في عمـ البياف، تحأسر  ،عبد القاىر بف عبد الرحمف الجرجاني .94

 . 2001، دار الكتب العممية، بيركت، 1طىنداكم، 
عرفاف مطرجي،  -لبديع )البديع في البديع(، تحكتاب ا ،ق(399عبد اهلل بف المعتز )ت:  .95

 -ق1433، مؤسسة الكتب الثقافية، بيركت، 1طأحمد عبد الفتاح منعـ،  ،ضبطو كعمؽ عميو
2012 . 

-، دار الكتب العممّية، بيركت2طبد الحميد ىنداكم، ع -الخصائص، تح ،عثماف بف جني .96
 .2ج. 2003لبناف، 

 .1. ج1952الخصائص، مطبعة دار الكتب المصرية، القاىرة،  ،عثماف بف جني .97
، مؤّسسة عيسى البابي الحمبي كشركاؤه، 2طالّصناعتيف لمكتابة كالّشعر،  ،عسكرمأبك ىالؿ ال  .98

 . )د.س(بيركت،
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، دار 1طقراءة في شعر محمكد حسف إسماعيؿ،  -األسمكبية الشعرية ،عشتار داؤكد محمد .99
 . 2007األردف،  -مجدالكم, عماف

، رند لمّطباعة كالّنشر 1طجماليات الّتكرار في الّشعر الّسكرم المعاصر،  ،عصاـ شرتح .100
 . 2010سكريا،  -كالّتكزيع، دمشؽ

 -، دار الشؤكف الثقافية العامة، بغداد1طقراءة نقدية في قصيدة حياة،  ،عمكم الياشمي .101
 . 1989العراؽ، 
مصر،  -طو الحاجرم كزغمكؿ سالـ، التجارية لمنشر، القاىرة -عر، تحعيار الشّ  ،عمكم .102
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 الملّخص:
إلى عصمة تعّد الّمغة العربية أثرى الّمغات وأغناىا،لتنّوع عموميا وتشّعبيا، ففييا عموم كثيرة ُيتوّصل بيا 

ىذه  ت، والمعاني والبيان والبديع والعروض والقوافي، فجاءالّمسان والقمم عن الخطأ منيا الّصرف والّنحو
ومن ىذا المنطمق فإن قيمة لمبحث في ىذه األلفاظ من حيث الوضع والّداللة عمى المعاني الجزئّيةالّدراسة 

ىذا الموضوع تكمن في كونيا من أىم الدراسات التي تيتم بالجانب الجمالي لنص معين فيذا الجانب 
توظيف ىو بيان  واليدف من ىذه الّدراسة.الجمالي متغير لذلك فيو يؤثر عمى الجانب الداللي بتغيراتو

الّشاعر لأللفاظ والبناء المفظي عمى الّتشكيالت البالغية البديعية فحسب، بل أّن تحميل األنساق البالغية 
وكذلك تبيين قيمة الّتي تدخل في نطاق عمم البيان، يكشف عن براعة متفّردة لدى الّشاعر في ىذا الجانب.

 المغة العربية وبالغتيا وجمالياتيا.
ترجمان الفكر، ووحي الّنفس اإلنسانّية، منيا  ا لّمغة العربية الفصحى فيوباعتباره مصدرا رئيس الّشعرو 

يغترف تجاربو، وعنيا يعّبر، والّشاعر ميندس المفردات، يرصف أحسن الكممات في أحسن نظام، ويفّجر 
لة، فالّشعر يتجاوز الّمغة ينابيع الّمغة ليخمق من الّمغة العادّية لغة غير عادّية، مختمفة عنيا بناء ودال

 اليومّية العادّية،إلى لغة مجازّية شاعرّية إيحائّية، تحمل أبعادا شّتى.
ولعّل من  ،وحرّي بنا أن نعّرج عمى بعض الّنقاط الميّمة اّلتي تخّص القصيدة العربّية القديمة والحديثة

ي ينيض عميو تكوينيا حتى غدت أنموذجًا ّتصف بو بناء القصيدة العربية، ىو ذلك الّتعدد اّلذما ي  أبرزىا 
عاليًا يحفل باالئتالف و كذا التّأصيل اّلذي انبنت عميو بالغة الّشعر، ومن ثّم لم تكن القصيدة متكّمفة 
بحيث ترامت إلييا جّل ممكنات الوعي الّشعري اّلذي أّدتو مرامي التّفكير البالغّي لدى الكثير من 

مّثل الوعي البالغّي أنموذج القصيدة القديمة مخرجًا لتمك المقايسات وكذا البالغيّين،وعمى ىذا األساس ت
وفي ضوء ىذا، ومّما يتّضح أن تشّكل الّنص الّشعري كان أولّيًا .الموازنات لما يتشّكل من الحق الشعر 

ة الشعرّية عمى إعداد القاعدة أو المعيار،وعميو تّم معرفة تمك الّسياقات اّلتي نيضت عمييا مكّونات القصيد
من فواتح طممّية، وما استتبعيا من مواضعات، إضافة إلى ما تأّسست عميو من ضروب البالغة من تشبيو 

 واستعارات، وما استتب عن ذلك من تحّول لغوّي راحت القصيدة تباشر تمّونو وتعّدده.
ي المحالة، ذلك أّن الّمغة ومّما الشّك فيو أّن الّتطور الحضاري والّتكنولوجي والتّاريخي يصحبو تطّور لغو 

تتأّثر بما يحيط بيا، وخير دليل عمى ذلك الّتطور الّشعري المصاحب لمّتطورات الحاصمة عمى مّر 
 العصور.



و توما يعنينا نحن في ىذا البحث ىو الحديث عن الّشعر المعاصر اّلذي شيد مسارا ذا خصوصّية مّثم
: "ناصر لوحيشي"، "عبد القادر رابحي"،"محّمد األمين كوكبة من الّشعراء الّشباب الجزائرّيين أمثال

 سعيدي"،"نور الّدين درويش"...إلخ ليعّبروا عن كتابات شعرّية تحاول أن تتجاوز نفسيا باستمرار لترسم
ىذا  بعض الّنصوص واستبطان خفايا خطابالمشيد الّشعري الجزائري المعاصر،لذا البّد من استقراء 

 ا الّطرح يؤّدي بنا إلى تساؤالت جّمة نختصرىا في اآلتي:وىذبين الّسطور. الّشعر
 ىل القصيدة الجزائرية المعاصرة لشعراء في ريعان الّشباب استطاعت أن توصل صداىا شكال ومضمونا؟

ن وجدنا شعراءنا قد نيجوا نيج القدماء ىل نغّض  من الجّدة؟ وفيم انوعوىل نجد فييا  يكمن الّتجديد؟ وا 
مل شعرىم أم أّننا ممزمون باإلقرار بجيودىم؟ وما الممّيز في لغتيم باعتبارىا يْ اىميم ونُ الّطرف عنيم ونتج

 عمال فّنيا وثروة يمتمكيا الّشاعر؟وىل استطاع ىؤالء أن يوّفقوا في إيصال رسالتيم الّشعرية؟ 
ظّننا أّن ىذا  وفيلذا فقد ارتأينا أن نقّدم ىذا البحث الموسوم " البناء المفظي في شعر ناصر لوحيشي" 

سة واالىتمام، ومن ثم كان دافعنا إلى الخوض فييا العتقادنا ار ّقو من  الدّ الموضوع عمى أىميتو لم ينل ح
أّن ىذا النوع من الّدراسات كفيل بإثراء األبحاث األدبّية الّمغوية في الّشعر الجزائري لقمة الّدراسات 

دارساتيم واىتماميم الشعر المشرقي، متناسين الّشعر  حولو،ألّن أكثر الباحثين أو الدارسين كان محور
ناصرلوحيشي " لما في شعره من طاقات "الجزائري، وليذا ارتأينا دراسة البناء المفظي في بعض دواوين 

إيحائّية، وأدوات تعبيرّية، وأصداء وجدانّية، وظالل روحّية، ارتأينا أن نكشف عنيا من خالل البناء المفظي 
 في الشعر.

جيين أن نوّفق في ىذا الّطرح اّلذي تستعصي دراستو عمى الكثيرين باعتبار الّشعر يحمل دالالت تختمف را
معانييا من قارئ آلخر، وىذا ىو االختالف اّلذي يقع فيو الّدارسون أوال وأخيرا منذ عصور خمت، وليذا 

 بصمة ممّيزة تستحّق أن تكون موضوعا لمّدراسة.
لتحميمّية لعّدة نماذج شعرّية سعداء لتمّكننا من اختيار الموضوع المراد البحث فيو، ونحن في ىذه الّدراسة ا

اختيارا نابعا من عمق رؤيتنا لممواضيع اّلتي تستأىل الّدراسة، ولم يكن ىذا االختيار ترفا عممّيا تدفع إليو 
لمكتبة إلى دراسات تبحث فيما قّمة الموضوعات المتاحة لمّدراسة، ولكّننا رأينا أّنو ضرورة دعت إليو حاجة ا

 قّدمو أساتذة بما يخدم الّمغة، ورغبة في التّنويو بإبداع الّشاعر.
وىذا االختيار جاء بعد مطالعاتنا لبعض الّدراسات البالغّية، باإلضافة لمّشعر الجزائري الذي مّثل الكممة 

ا إليو ،وقد رأينا تناولو بالّدراسة المعّبرة عن واقع معيش في حدود ال يرفضيا المنطق ، وىذه رغبة حثّتن
 سيطوف بنا تطوافا بعيد ميوى الفائدة إذ سنخوض في عموم المغة.فإّنو واجبا، فمن جية ىذا الموضوع 



كما أّنو كان يحدونا منذ سنوات الّنظر في االختالفات الجسيمة بين أساليب الّشعراء وكنت أعجب من تمك 
لّتعبير عن قضّية ما في بعض األبيات، ثّم إننا اخترنا الّشعر لكثرة الفروق بينيم في توظيف المفردات وا

تتمثل في  اأسباب ىذا الموضوع كذلكالختيار  ولعلّ ما فيو من المتشابو ثّم لما فيو من العبرة والعظة،
، باإلضافة ةمباشر ة وجدانيّ أسبابا  هىذ تكان، التذوق واالستمتاع بمغة الّشعر وكذا ألفاظو وسحر معانيو

 إلى جممة من األسباب نجمميا في: 
سة واالىتمام، ومن ثّم كان دافعنا إلى الخوض فيو راالموضوع إذ لم ينل حقو من الدّ أىمّية ىذا  -

االعتقاد أّن ىذا الّنوع من الّدراسات كفيل بإثراء األبحاث الّمغوية في الّشعر الجزائري المعاصر لقّمة 
الباحثين أو الّدارسين كان محور دراستيم واىتماميم بالّشعر المشرقّي، متناسين  الّدراسات حولو، ألّن أكثر

 الّشعر الجزائرّي.
الفوز بأسبقية ىذه الّدراسة لِجّدة الموضوع، وعدم وجود أطروحة أكاديمية معّمقة ومتخّصصة  محاولة -

ن كانت تتناول جانبا فنيا واحدا -وشاممة عمى مستويي الماجستير أو الدكتوراه فيما يخّص الّشعراء  -وا 
 الجزائريّين المعاصرين الّشباب.

ثة عمى مستوى الّنص، والّنظر إلى خصوصّية الّرؤية، مالحقة احتجاج الّشاعر اّلذي يرتدي قناع الحدا -
وخصوبة الّتجربة في الّنص الشعري التي ميَّزت الموقف الفكرّي والوجدانّي لمّشاعر ويضاف ىذا الّرصيد 

 .اإلبداعّي إلى أسماء كثيرة تصنع الّنص الّشعري
حصورة كفيمة فيما نرى بوضعنا الّرغبة في فّك شفرات الّنصوص الشعرية، وقد اخترنا التمثيل بعّينة م -

ناصر لوحيشي( ـ اّلذي أّسس لميالد (صورة الّشعرية الجزائرية الحالية، ألصوات فرضت إبداعيا كفي 
شعرّية جزائرّية في خصوصّياتيا الّتعبيرية والّمغوية، والحديث عن ىذه األسماء ال يمكن أن يتأّسس دون 

الشعرية بما تمتمكو من قيم لم تكن مييأة في تجارب شعرّية قراءات متعددة قادرة عمى تحديد طبيعة ىذه 
 ذلكم ىو موضوع رسالتنا وتمكم ىي أسباب اختياره. .سابقة 

ومضّي العمل فيو،  موضوعوقد اّطمعنا عمى عدد من الّدراسات اّلتي خّصت ىذا الّشعر بعد تسجيمنا ال
 ونكتفي منيا بذكر مذّكرة:

، "ناصر لوحيشي"شعري لشاعر من الّشعراء الجزائرّيين المعاصرين، ىودارسة التوازي من خالل ديوان 
بحث مقّدم لنيل شيادة الماجستير في البالغة والّنقد األدبي، الّسنة الجامعّية  ،"فجر الندى"في ديوان ىو 

، حيث سعت صاحبة البحث إلى استخراج أنماط الّتوازي في الّتراكيب الّشعرية في ديوان 2012/2012



اعر واّلتي تنّوعت بين الّتراكيب الفعمّية، واالسمّية، واالستفيامّية، واإلضافّية... واّلتي أّدت دورىا في الشّ 
 بيان المعنى.

الخاتمة وتفصيميا  ىاىذه المقدمة و تقفو  اتسبقي أّما عممنا في ىذا البحث فقد كان في تمييد وثالثة فصول
 كاآلتي:

 مقدمة.  *
 اعر ونشأتو وأىّم مؤّلفاتو:تمييد: نبذة عن حياة الشّ *

كّل  ناة وتأثير بيئي واجتماعي، وقد جمعتناولنا فيو الجوانب المتعّمقة بحياة الّشاعر وما أحاط بيا من أسر 
 ذلك في تمييد.
  :اه بنوعنو  .عبارة عنعتبة لمفاتيح منيجية ناهوقد جعم :الفصل األول

 المصادر الّمفظية لشعر ناصر لوحيشي:
حاولت أن أتعّرض فيو لإلجابة عن بعض الّتساؤالت حول بعض المفاىيم التي ستتكّرر في البحث، وتدور 

وذلك بتحديد أىّم المصادر اّلتي يعتمدىا الّشاعر، واّلتي تعتبر المنطمق الرئيس لو في الّدراسة في ّفمكيا، 
تتالقى لغتو فيو مع ما ورد في القرآن  اّلذي الّشعري الجزائري الحداثي ومعّرجة عمى خطاب مختمف كتاباتو،

الكريم والحديث الّشريف واّلذي يعكس لنا ثقافة الّشاعر وتمّسكو بدين اهلل وحفظو لمقرآن الكريم وقد لمسنا 
باإلضافة إلى األشعار العربية فشاعرنا ضميع جدا بيا وذلك لمطالعاتو لمكتب . ذلك كّمو من خالل كتاباتو

الفصيحة، فنممس تأثرا كبيرا وما يعكس ذلك فصاحة لسانو وخمّو ألفاظو من أي شائبة، العربية واألشعار 
 .عرف مدى توظيف الّشاعر الجزائري لونفتحو لنفاىيم المفاتيح ىي البحث عن باب اإلشارة إلى ىذه المو 

 األنساق البالغية  :الموسوم ب :الفصل الثاني
وكيفّية ، عند ناصرلوحيشي )عينات( صوص المحيطة لمّدواوينوقفت فيو عند أىّم العتبات التي شّكمت النّ 

الّطباق والمقابمة، التقديم والتأخير، الحذف، التعريف ، جناس: الفي ذلكتوظيف الّشاعر ليا ومدى توفيقي
 اإليقاع، البيان، البديع،األسموب...إلخوالتنكير، األلفاظ والمعاني 

 ة العناصر اإليقاعي:وعنونتو ب :الفصل الثالث
، ومحاولة تقديم نماذج الّنصوص الّشعرية المقّررة في الّدواوينفي ىذا الفصل الّتطبيقي سنقوم بتحميل 

بعض نقد كما وجبشعرية مختمفة تتضمن اإليقاع الخارجي وموسيقى الّشعر وكيفّية توظيف الّشاعر ليا، 
 لّنظر.مع التحميالت واالستنتاجات وتقديم وجيات ا األعمال الّشعرية لمّشاعر

 خاتمة: *



من عممّية الّتحميل واالستقراء عمى مدار بحث وىي عبارة عن الّناتج المفرز وىي محّصمة إنجاز ال
 ، وكذلك تصريح بما خطر لي من مقترحات.في الجانب الّنظري أو الّتطبيقي البحثسواء

 ،تحميمّيا لما عممو الّشاعرستخدم منيجا وصفّيا نخالل تمك الخّطة  اوكنّ  ،فيو ناتمك خطة البحث وما صنع
 في يعتمد حيث الحديثة، فالوصف ىو عماد الّدراسات الّمغوية ثم أضحى تحميمّيا في القضايا الّتركيبية ،

وتناولو عمى أّنو  ،ما ظاىرة أو لموضوع وصادقا مفّصال تمثيال باعتبارىا، حميميات بغية الّظواىر وصف
ببعض من الّنقد لموقوف عمى  ااستعن اكما أّنن .ر في بوتقة واحدةبنية متكاممة ترتبط فييا العناصر وتنصي

 إلييا وتصحيحيا أو اقتراح بديل ليا. ر فيو ىّنات وىفوات وجب االلتفاتلمّشع ّراءراه كقنما 
أّما عن المصادر والمراجع المعتمدة في البحث فكانت تتّفق مع مجاالت البحث، وقد كانت متنّوعة 

 بين دواوين شعرية، ومعاجم في الّمغة، ومذكرات تخرج. عت بين القديم والحديث، توزّ 
تعالى أن يمقى حّظا مقبوال، وبعد ىذا العرض الّسريع أقول: ىذا عممي أمامكم وكّل ما أتمّناه من المولى 

ن كان ىذا البحث موّفقا فمن اهلل الّتوفيق ن كان غير ذلك فمن نفسي...ولس وا  بما لم نا جئ انزعم أنّ نانوا 
نّما حسب ناوائل أو حّتى ما لم يستطعو أمثاليستطعو األ الموضوع تناوال  ناتناول ناالّظن أنّ  ناوا 

ّنما تّم ذلك بنعمة من اهلل وفضل...  جاّدا...ومتوائما مع معطيات الّتراث والفكر الحديث وا 
 

 
 



 البناء الّمفظي في شعر ناصر لوحيشي
  الممّخص:

والكشف عما ييدف البحث بشكل رئيس إلى تسميط الّضوء عمى البناء الّمفظي في شعر ناصر لوحيشي، 
الّمفظية اّلتي استخدميا الّشاعر في بناء وتكوين األنساق البالغية  وذلك بتحميل البنىبو شعره، تميز وتفرد 

في شعره، ابتداًء من الّصور والّتشكيالت البديعّية اّلتي بثّيا في قصائده، ذلك أّن األلفاظ ليست مجّرد 
، بل ىي المقّوم األساسّي إلبراز بالغة البديع في الّشعر ،رموز تشير إلى أفكار ومعاني محّددة فحسب

وذلك باتّباع منيج الّتحميل الوصفي القائم عمى تحميل الّنصوص الّشعرية؛ وقد خمص البحث إلى أّن براعة 
في توظيف مختمف األنساق البالغّية والّمغوية عمى أنحاء مختمفة في  ونبوغو الّمغوي قد ساىماالّشاعر 

ر وتشكيل وتوظيف عناصر البناء معظم قصائده، وكان ذلك من خالل اعتماد آلياتو المتمّيزة في اختيا
الّمفظي في كّل قصيدة؛ فكشف عن بالغة في األداء الّشعري عمى مستوى الّمفظ، العبارة، المقطع 

 الّشعري، والقصيدة.
الكممات المفتاحّية: المصادر الّمفظية في الشعر، األنساق البالغية ) جناس، طباق، مقابمة، األلفاظ 

الّترديد، الّتقديم والتأخير(، العناصر اإليقاعية ) القافية، األوزان، الّتكرار، والمعاني، التكرار، 
 االستهالل(.

The rethorical construction of Naser louhichi's poetry 
 Summary: The research aims mainly to highlight the verbal construction 
in Nasser Louhishi's poetry, and to reveal what characterizes his poetry 
by analysing the verbal structures used by the poet in the construction 
and composition of the rhetorical patterns in his poetry, starting with the 
images and exquisite compositions he broadcast in his poems, because 
the words are not only symbols of specific ideas and meanings, but are 
the basic components to highlight the eloquence of the poet, by following 
the analytical approach based on the analysis of poetic texts. The poet 
and his linguistic prowess contributed to the employment of various 
rhetorical and linguistic styles on different parts of his poems, through the 
adoption of his distinctive mechanisms in the selection, formation and 
employment of elements of verbal construction in each poem, revealing 
eloquence in the poetic performance at the level of pronunciation, phrase, 
poetic section, and poem. 
 Keywords: verbal sources in poetry, rhetorical formats (genus, tabaq, 
interview, words and meanings, repetition presentation and delay), 

rhythmic elements (rhyme, weights, repetition, initiation) 
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