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 إهداء                                
 بسم اهلل األعّز األجل اّلذي خلق اإلنسان و سيره لعبادته و الّصالة  و الّسالم على          

 النّبّي خير خلق اهلل.                              

                                       ى الّتي، تتراقص الرّوح على نغمات حّبها الدافئ، إلى الّتي                                                                     إلى نبع الحنان ،إل        

 منحتني الحياة فحملتني وهنا على وهن  إلى من سهرت على تربيتي     

 ــي الغالية.أمــــإلى من أنارت دربي...  

 إلى من عّلمني الّصبر و زرع في نفسي قيم الثّبات و الفضيلة ،إلى الذي منحني     

 كلّ شيء، و لم ينتظر أّي شيء، إليك و لك ومن من أجلك     

 ...  أبــــي الغالي.أهدي هذا الّنجاح 

 

 ليـــــزة 

  
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 إهداء
 يسقيني ،و قـلبا رحيما يدفّيني    إلى من كانت و مازلت مدرسة تعّلمني،ونبعا جميال      

 ..... أمي الغاليةإلى من حملت همومي و أحزاني و راحت تملؤني بالحنان              

                                                     إلى روضة من رياض الجنان و زهرة من زهور البستان ،و و ردة من ورود الريحان                                                            

 .خالتي الحنونةإلى من فرحت لفرحي و حزنت لبكائي....          

 إلى من عّلمني الحياء و مسح من عيني دموع البكاء، إلى من كان عوني و سندي       

  خالي العزيز.و صاحب الفضل في نجاحي....             

 .      سعيدي و رفع معنويـّاتي... إلى اّلذي شجعني و زاد من عزيمت    

 أخي جمال.درب العلم... لإلي من كان ومازال قدوتي في الحياة، إلى من دفعني      
  زة.لي...  إلى نعم الصديقة و خير الرّفيقة ،إلى الّتي شاركتني في إنجاز هذا العمل     

 
 ليندة 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 تشكر                            
 خيرا هلل عّز و جل الّذي أوصلنا إلى ما نحن عليه بفضلالّشكر أّوال و أ     

 نعمته و رحمته فشكرا جزيال.                        

 تختفي الكلمات و تضيع أمام شخص كرّس وقته إلرشادنا توجيهنا، فكان                               

 شكرهقنديال ينير درب العلى أمامنا ،فصدقـا ال تكفي كل األبجديات ل 

 شاغة عيسى".فشكرا لألستاذ    " 

 كما نشكر كل من ساعدنا و ساهم من قريب أو من بعيد في انجاز هذا البحث. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة

 
  الم على أشرف المرسلينالة والس  و الص  العالمين  الحمد هلل رب   حيم،ن الر  حمبسم اهلل الر  

 بعد: أما  
بين األمم، كما أن  اختالفامن أكثر المصطلحات تغييرا و  Poétique  عريةيعتبر مصطلح الش       

من زمن إلى زمن رة المصطلحات ال تثبت على حال فهي متغي   أمرا متعذر ألن   تحديده تحديدا نهائيا يعد  
ليا أبو يإلى أن يكون الموضوع الموسوم بشعرية القصيدة في ديوان إ ارتأينالذلك و من مكان إلى آخر 

مع محاولة  ،و متجدد       عرية خصب له كون موضوع الش   اختيارناماضي موضوع بحثنا ويعود سبب 
 ؤالت من بينها:ة  تسااإلجابة على عد  

 ؟و إلى أي مدى تحققت؟في ديوان أبو ماضيكيف تجلت الشعرية          

ة، و ثالثة فصول حيث كان عنوان ن  ن و المدو  معتمدين ذلك على خطة إستهللناها بمدخل تناولنا فيه المدو  
 درجنا فيه العناصر التالية:ل "مفاهيم و تحديدات" و أفصل األو  ال

و       عرية عند القدماء     ني: مفهوم الش  عرية، الثاش  غوي و المفهوم االصطالحي للالمفهوم الل   األو ل:
 عرية عند المحدثين.الثالث: مفهوم الش  

وقسمنا هذا الفصل بدوره إلى ثالثة  ليا أبو ماضي"يغة في ديوان إة الل  أما الفصل الثاني فعنوانه "شعري  
  : أقسام

 ة.بي  ياللي، أما القسم الثالث فخصصناه للبنية التركغة الشعرية، الثاني: المعجم الد  الل   األول: تناولنا فيه
              ، تناولنا فيه ليا أبو ماضي"يشعرية الصورة و اإليقاع في ديوان إأما الفصل الثالث فعنوناه "ب
إلى اإليقاع  عرية الموسيقىبيه و إستعارة و كناية، ثانيا: شأوال: شعرية الصورة من تش حيث تطرقنا  

 اخلي و اإليقاع الخارجي.الد  
 وفي األخير ختمنا البحث بأهم النقاط و النتائج التي توصلنا إليها.     

 قنا في توظيفه.لقد إعتمدنا في بحثنا على المنهج التحليلي الوصفي، و نأمل أن نكون قد و ف  
اجهتنا ليا أبو ماضي، و قد و يوديوان إ"لحسن ناظم "أما عن أهم المرجع المعتمدة فنجد مفاهيم الشعرية 

بحيث يصعب اإللمام بكل عب موضوع الشعرية و تش   اتساع عدة صعوبات إعترضت سبيلنا، تتمثل في
 جوانبه، إضافة إلى صعوبة اإللمام بجميع قصائد الديوان.

                                                                                               
          



 
 
 
 
 
 
 

حياة إيليا أبو ماضي و ديوانه                                           ل  ـــــــــــــــــمدخ  
 
 حياته:_
 مولده و نشأته: 1_1

اريخ ، و كان هذا الت  1889أبو ماضي في إحدى قرى لبنان تدعى المحيدثة عام ليا بن ظاهر يولد إ      
أبوه ظاهر و )هو  يدعى عربيين،أبوين مسيحيين هضة األدبية الحديثة في العالم العربي، من فجر الن  

 غير معروف. اسمها، أما أمه فإن  (1)م(م لهترجل بشوش محب للناس مه
برأيه، كان يرافق أباه إلى  االعتدادلعة شديد ق المحيا، وسيم الط  يبا طلشاعرنا في أحضان الطبيعة صنشأ 

 رة و الحكمة الوافرة حيث يقول: مجالسة الكبار أصحاب العقول الني  
 (2).أطفالها لغى من شعري ت أخذ و *** شيوخه ديثح من عقلي مألت         

راسة و هو في سن الحادية عشر من عمره فغادر لبنان متوجها إلى مصر، أجبره الفقر على ترك الد       
 عه على اختيارو بالتحديد إلى اإلسكندرية حيث عمل فيها كبائع للسجائر و الخردوات البسيطة، و ما شج  

لكثير من ها مقر افة إلى أن  ي كان يدعو إلى التحرر، إضالذ اعياالجتمط ااإلسكندرية كونها مركز للنش
 األجانب.

ى العشق و الوله و يخلص لعروبته واضع، يحب لبنان حت  موح، و الت  كاء، الموهبة، الط  صفاته الذ  من      
راث العربي و يظهر بالت   اهتمه أن  ر بالقرآن الكريم و بيانه بشكل كبير، كما ه للعربية، تأث  و يتفانى في حب  

عرب محدثين ثم بشعراء  ثال أبو نواس، أبو العالء المعريره بكبار الشعراء العباسيين أملك من خالل تأث  ذ
  . (3) أمثال البارودي، حافظ إبراهيم، أحمد شوقي، خليل مطران

ه للهجرة إلى ا اضطر  مم   ،سميةلطة الر  من المضايقات خاصة من طرف الس  ض في مصر للعديد تعر       
ليعمل هناك مع أخيه مراد في التجارة، ثم انتقل بعد ذلك إلى مدينة نيويورك  ،1912مالية عام أمريكا الش  

 ر فيها .و استق  1916عام 
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عاد إلى ،(4)أنجبت له ثالثة أوالديدة دورا نجيب التي الس   "مرآة الغرب"مالك جريدة  ابنةج من زو  ت     
ليمثل مع حبيب مسعود صاحب مجلة "العصبة" في البرازيل، صحافة المهجر في  1948لبنان عام 
قيم له حفل أ  ، ثم زار بلدته المحيدثة  و 1948م ذي عقد في بيروت عامة اليونسكو العالمية ال  مؤتمر منظ  
 فيها مبادئ القراءة و الكتابةى التي تلق االبتدائيةر في المدرسة تكريمي كبي

تي بنانية ال  الل  يارة موضع حفاوة و تكريم من قبل األهل و من قبل الحكومة اعر في هذه الز  ش  كان الو  
وري، لكن الس   االستحقاقالحكومة السورية و منحته وسام كر مته  برتبة شرف، و كذلكمنحته وسام األرز 

وكل ه أن  أل 1949لى نيويورك عام مرض أخيه مراد للعودة إ اضطره ه إلى لبنان لم تدم طويال حيثعودت
س وقته للجريدة غير مكترث بحاجة جسده قام به فكر   ، و بالفعل هذا ما"ميرالس  "إصدار جريدة  إليه

عب بالت  شعر  1955و في عام       ةعالم األبدي   بقلبه المريض الذي كان يحمله إلى احة والالمنهك للر  
ن ات في األسبوع بدال من خمس و لكر إلصدارها ثالث مر  قر  دور أن يوقف جريدته عن الص   و بدل فعال

عدا بإعادتها ريثما يستعد الى المستشفى، وحجب "السمير" عن الصدور و خول إللد   اضطرهمرض القلب 
نوفمبر  13صحته و عافيته و لكن اآلمال لم تكن بحجم الوقائع فقد توقف القلب المتعب عن الحركة ليلة 

 .(5)بنيويورك 1957
  :الثقافي هنشاط 1-2
كون نفسه بنفسه فقد عمل على التحصيل العلمي الذاتي، تأثر بالقرآن أن ي بو ماضيإيليا أ استطاع     

حديد شعر كبار شعراء و بالت   عرراث العربي خاصة الش  بقراءة الت   اهتمبوي الشريف، و و الحديث الن  
نه أ اها إلى لغات أخرى و كل هذا يثبتد  ة و أتقنها و لم يكتفي بذلك فقط بل تعالعربي  غة العرب، أجاد الل  

 .(1)قافةعصامي الث  
و     مبكرة ففي مطلع العشرينيات من عمره أصدر مجموعته األولى  بدأت مسيرته الشعرية في سن       
ة ي المجل  بها، فعمل ف اهتمحافة و شتغل بالص  في ذلك الوقت في مصر، ثم هاجر إلى أمريكا فاكان 

أهم قام بإصدار  1919أفريل  15"مرآة الغرب" و في تاريخ مجلة العربية، ثم في جريدة "زحلة الفتاة"، و 
المغتربة، فقدمت الشعر الحديث على األقالم التي تبنت  "السمير"مجلة عربية في المهجر و هي مجلة 
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، ثم تحولت إلى أسبوعية و في آخر لة نصف شهريةصفحاتها و كانت هذه المجلة في بداية األمر مج
 .(6)1957في الصدور إلى غاية وفاته عام  استمرت، و 1936المطاف أصبحت يومية و كان ذلك عام 

الرابطة  "ميخائيل نعيمة" و"جبران خليل جبران"بعدها تعر ف على علماء القلم في المهجر فأسس مع  
و يعتبره بعض النقاد خير ،و كانت من أبرز مقومات األدب العربي الحديث  ،1936ة و ذلك عام القلمي  
 ا.ا و منهج  و تفكير   عرية في المهجر نزعة  ة الش  سل المدر من مث  
قليد واضحا في دواوينه األولى لكن ه استطاع ظهر الت  أما عن شعره فقد تسلسل عبر مراحل حياته و     

جديدية فكانت االنطالقة من ديوانه الثالث حيث من خالل حملته الت   و يظهر ذلك ،قليدأن يتجاوز هذا الت  
االنفتاح على  تعم ق في آرائه و مواقفه و ابتعد عن المواضيع التقليدية كالمدح و الهجاء، في مقابل

 .(7)اإلنسان والطبيعة
أعماله، فحمل روح ، فقد كان الجمال حاضرا في أغلب "شاعر التفاؤل و األمل"قاد يسميه بعض الن       
أكيد فلسف ليصل في ديوانه الثالث إلى الت  رق في المهجر، لكن سرعان ما يبدأ في مسيرة الشك و الت  الش  

رؤية فلسفية لكل شيء، فله في الموت فلسفة و  ا كان غموض أسرارها، لذلك كان ذاالحياة مهم على حب  
 . فخصص مساحة من شعره للماورئياتفي الكون و الوجود و السياسة و في المجتمع و في الحب 

 و يمكن تصنيف مطالعاته التي ساهمت في إثراء شعره إلى مجموعتين هما:
 ة الشعر.األدب العربي القديم و الحديث خاص   •
نشرها في جريدة السمير، من خالل تعريبه بعض الروايات األجنبية و التي  ياألوروباألدب  •

 عراء الغربيين.قراءته دواوين معظم الش  إضافة إلى 
 وق الشعر.بعض الشعراء في تذ دبية و مشاركةور الندوات و المجالس األبحض اهتمكما نجده 
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 أهم أعماله: -1-3

ة في عالم الش عر        كي على درجة لقد كان إيليا أبو ماض       و  بيرة من الن ضج األدبي خاص 
 منها: ها شعريةكانت أكثر التي ضح ذلك من خالل مؤلفاته يت  
 :1911 ديوان تذكار الماضي 1-3-1

      جمع ما جاد به خاطره شديدةأن يسكندرية، فقد كانت رغبة الشاعر في يوان باإلشر هذا الد  ن        
ذين و معظم الل   ،مه للمطبعةاه تذكار الماضي و سل  يدرجه في ديوان، وكان له ذلك فسم   أنلذلك أراد  

في تسمية الديوان "فجورج  اختالفهمعن إيليا أبو ماضي ال يعرفون هذا الديوان و الدليل على ذلك  اكتبو 
أما                        الماضيادرة السراج"  تسميه تذكار و "ن أبو ماضي صيدح" يسميه ديوان ظاهر

 .(8)بالديوان األولسما بل يصفونه فال يمنحونه اعليهم   اطلعواعون أنهم البعض الذين يد  
القصائد الظلم  ضفي بع رضتناول الشاعر في هذا الديوان موضوعات مختلفة من أبرزها الظلم حيث ع

 .(9) جما بذلك الطغيان العثماني ضد بالدهاالذي يمارسه الحاكم ضد المحكوم مه
و         عر كما تعكس القصائد سليقة قوية، و ذاكرة حادة ويكشف هذا الديوان عن معرفة تراثية بالش  

جديد ن النمو  الهائل في الحساسية إلى جانب الت  تبي وم و القوافي و ضبط األوزان، مهارة في رصف الكال
غيير الذي مر به شعره فإنه لم يستطع أن يتخلص من غم من الت  في األدوات الشعرية، و لكن على الر  
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هتمام نقاد الشعر درجات متفاوتة لذلك فهو يعد محط اية التي كانت دائمة الحضور لكن بتقليدئقه العال
 .(10)العربي بشكل خاص

 :1919ديوان إيليا أبو ماضي  1-3-2
تكمن أهمية هذا الديوان في أنه يشير إلى أثر المفهوم الشعري الجديد الذي أصبح الشعر في حاجة      

 ملحة إليه.
 :1927الجداول ديوان  1-3-3
يوان ،يضم الد   في إحدى مطابع نيويورك 1927خون على أن  أول طبعة له صدرت بتاريخ فق المؤر  يت      

أفضل شعر أبي ماضي، فقد كتب مقد مته ميخائيل نعيمة الذي رح ب بالت غيير الكبير عند أبي ماضي هذا 
راق حيث أن  الت جديد كان يشمل الش كل و المضمون شإاألخير كشف عن عبقريته و ما فيها من قو ة و 

  و قدرته على التجديد و التطوير. معا  و هذا ما يعكس موهبته  الفائقة 
 
 
 :1930 ديوان الخمائل 1-3-3

ا لما فيه من اكتمال الن ضج األدبي، فقد جعل شعره  يعتبر من أكثر دواوين إيليا أبو ماضي شهرة  و نجاح 
وح، الثورة و السالم، االعتراف بالوقائع شعر التناقضات حي و  ،الجمالو رسم ث نلمس فيه الجسد و الر 
راثية و الطافحة بالصور الجاهزة و العواطف م العديد من القصائد الموغلة في الت  بالرغم من كونه يض

 .(11) أنه يتمتع بشهرة واسعةألوفة إال  الم
 ديوان تبر و تراب: 4-3-1

  .(12)هذا الديوان بعد وفاته في بيروت، يركز فيه الشاعر على شعر المناسبات شرن       
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 ديوانه: -1
  :حول الديوان 2-1
ديوان إيليا باني الذي عنونه "ف إيليا أبو ماضي عدة دواوين، و ركزنا نحن دراستنا على ديوانه الث  لقد خل   

نه قصائد ألن الشاعر ضم   ل "تذكار الماضي"يوان األو   عن الد  يوان مستقال  و لم يكن هذا الد أبو ماضي"
لم يقم بنشرها في الديوان األول بسبب خوفه من شر الحكومة العثمانية التي كانت تبطش بكل من له قوية 

 . (13) عالقة بالسياسة
تفق عليه بالضبط "فمحمد عبد الغاني حسن" ، أما عن تاريخ نشره فلم ي    صدر هذا الديون في نيويوركأ  

، و ما يمكننا تأكيده هو أن 1917سراج" ترى بأنه طبع عام بينما "نادرة  1916طبع عام  بأنهيرى 
إيليا أبو ماضي عمل على إخفاء هذا  بالذكر أن   ، و الجدير1919-1916ما بين  الكتاب طبع في الفترة

 استمرار بقائهي ال يرغب في تذكارا للماضي، الماضي الذ   ديوانينال الديوان كما فعل بسابقه ألنه يعتبر
دية و من الطريف أن إيليا تقلي، و أغلب قصائده "جبران خليل جبران"كتب مقدمة هذا الكتاب  بين الناس،
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ي قام بإهداء هذا الديوان إلى تاجر سوري يشبهه في قصيدة منه "بالنجوم و المطر" و هي صورة أبو ماض
 للرجل الكريم ألنه تبرع بنشره.قديمة 
على ديوان من تأليف إيليا أبو  اعتمدناالمجلد األصلي للديوان فقد  ا لصعوبة الحصول علىو نظر  

تمدناها فهي التي اع ، أما عن الطبعةماضي، لكن قام بترجمته و تحقيقه الدكتور و األستاذ "جورج شكور"
بلمحة عن  استهله، و قد 2004ديسمبر 1وت بتاريخ دار الفكر اللبناني ببير ة حديثة صدرت عن طبع

مني، و قد سلسل الز  أي وفق الت   قصائده بحسب روايتها من قبل الشاعر تبرت   وقد حياة إيليا أبو ماضي،
 .ارئ قراءتها و الوقوف على معانيهجاءت أبياته مشكلة بحيث يسهل على الق

لى ديوان ها إالتي ضم   كقصيدة "الطالسم" نت هذه الطبعة قصائد للشاعر من دواوينه األخرىتضم  
و         بالطول  تازض منها تملبعا قصيدة، 282و يبلغ عدد القصائد في الديوان حوالي  الجداول،
 "بال قلب"  إلى درجة أنها أحيانا ال تتجاوز أربعة أبيات مثال ذلك قصيدةاآلخر بالقصر  البعض

 ، "لما"، "سبيل التوحيد"."الشجاع"
د األستاذ "جورج شكور" هذا الديوان بفهرس فيه عناوين القصائد و المقطوعات، وهذه الطبعة كما زو  

و الباحث      صدرت على شكل مجلد من الحجم المتوسط و بنوعيه أوراق جيدة ليسهل على القارئ 
 .استعمالهتكرار 

 
 
 نظرة في المضمون: 2-2
 المعاني الشعرية: 2-2-1

اعر عالج نفس األغراض الشعرية الش   ضح أن أغلب القصائد تقليدية، أي أن  خالل الديوان يت   من      
ثاء يرثي فيها أصحابه ه في الر  ... و غيرها، و أغلب قصائدغزل، وصفمن رثاء، التي عالجها سابقوه 

العديد من القضايا تطرق إلى ين فقدهم أو شخصيات أدبية كرست نفسها لخدمة األدب، كما نجده الذ
ا فهو يرفض أن يكون اإلنسان متكبر  كبر، التي عالجها بطريقة رائعة خاصة ظاهرة الفقر و الت   االجتماعية
 اف خلق من تراب و ليس عليه أن يحتقر أبناء جنسه.ه في آخر المطألن   ا على غيرهو متعالي  
التأملي و  عديدة من شعره القصصي فهو يشمل ألوانا أن الديوان حافل بالقصصاالنتباه هو و يلفت 
ا بل عمد إلى إبراز واقع الشرق ممزوج  يكتف بحصر قصصه على أبناء وطنه فقط  ي، و لم العاطف

 بجوانب الغرب و معطياته الرمزية و الرومانسية.
 صائده تتلخص فيما يلي:أهم المعاني الشعرية التي نجدها في ق و لعل  



 
 
 
 
 
 
 

  * الوطنية و القومية:
 اإلسالمية بشكل عام تضايق إيليا أبو ماضي من الظروف التي تعيشها البالد العربية و األمة    

 قلبه من حب به نبضيش به قريحته و يجفجاءت قصائده كتعبير عما ت ،كل خاصو لبنان بش
جهته على لبنان فقط بل تطرق إلى قضايا فشعره لم يركز و  ،جاه وطنه و أمتهو إخالص و وفاء ت 

 األمة العربية كالقضية الفلسطينية و ذلك من خالل قصيدته التي عنونها "بفلسطين".خاصة ب
 * الحياة:

 تمسك الشاعر بالحياة  و هذا ما دفع به إلى الدعوة للتفاؤل و األمل قبل الغروب حيث يقول:   
 الـــكيف تغدو إذا غدوت علي     ***      داءك ــــــــا بــي و مـــاكــا الشــهأي      
 الـــحيتتوخى قبل الرحيل الر       ***   س  ـــاس نفـالحياة في الن ــرإن ش    
 الــا الندى إكليـأن ترى فوقه   *  **    ىـترى الشوك في الورد و تعم و     

 [352]الديوان ص  
 دنى الفرص للعيش.أضرورة  التمسك بفالشاعر أحب الحياة و دعا إلى 

 * الطبيعة:
إلى درجة العشق و الوله فتغزل بها، فقد أحاطته الطبيعة منذ ليا الطبيعة منذ كان طفال إي أحب      
  المليئةضر و كثرة الجداول األخو كانت قريته المحيدثة تحاصره بجمال اللون  ،الطفولة
ه ن  أ إلى درجة لالنتباهلذلك وظف مظاهرها بشكل الفت  ،ت البالبل فتعلم حبها و تعلق بمناجاتهابأصوا
، "مصرع القمر"، "الغراب و البلبل"، "الحجر الصغير"ر الطبيعة مثل: عناوين قصائده من مظاه استقى

و حنو على      ق للحيوان إنطا "، فشعره تشخيص للطبيعة وطفلة و القمر"، "التينة الحمقاء"، "الطين"
 مخلوقات اهلل كلها.

 خصائص فنه: 2-2-2
 يمكن تلخيص خصائص فنه فيما يلي:

، فهو أحيانا يخاطب عناصر الطبيعة و كأنها كائن لشاعر على عناصر الطبيعة بشكل كبيرا داعتما* 
 حي يتمتع بكل الحواس التي يملكها اإلنسان.

، يتميز شعره بشكل عام بالحيرة و ةو الفكرية و المشكالت النفسي االجتماعيةقصائده بالرؤى  امتألت* 
 صحابه.ألهله و ألالحنين و األمل، حيث نلمس في ديوانه ذكرا كبيرا لحنينه 



 
 
 
 
 
 
 

شكل القصيدة بنية القصيدة إذ نجده قد خرج من الشاعر عمد إلى التجديد في  أنو ما هو مالحظ * 
فهو لم يعتمد على  دا في القوافيقصيدة المساء التي نلمس فيها تعدالكالسيكية إلى نمط جديد من الشعر ك

 القافية الموحدة بل كانت القافية تتبدل بالقدر الذي يتطلبه اإليقاع الشعري.
إلى أربعين قصيدة و قد تنوعت العناصر حيث يصل عددها  * الديوان حافل بالشعر القصصي

و تارة     خيالية  كاياتعناصر قصصية واقعية و تارة أخرى ح القصصية عند إيليا أبو ماضي فهي تارة
ضوع الشعوب فمن قصصه الواقعية ما جاء في قصيدة "الشاعر و األمة" التي عالج فيها مو  ثالثة رمزية،

عاقبة  مونهاو مض ، و من قصصه الرمزية قصيدة "التينة الحمقاء"الظالمين استبداد النائمة و الغافلة عن
العنصر القصصي في سياسي و يعتبر  مونهامضالفناء، و قصيدة "الضفادع و النجوم" و التكبر هي 

ها كما أن   ،الشعر من سمات التجديد في الشعر العربي الحديث و قصص الديوان أكثرها واقعي و رمزي
حيث أن لكل منها وزن و قافية عناصر القصة و الشعر فكلتاهما موجود في هذه القصة الشعرية  استوفت

 و فكر و لكل منها بداية و عقدة و حل.
 ما يستعمل ألفاظا غريبة و معقدة.درا ن دائرة الوضوح و السهولة فهو نام* شعر إيليا ال يخرج 

عن شفافية روح الشاعر، فهو  قيقة التي تنبضلديوان العاطفة الر  في ا االنتباهبرز ما يستدعي * و أ
ل الكوخ ألنه يحو  الحب عنده علم قيم ، و و عرف اهلل اآلخرين وصل إلىبالحب و بالحب وصل إلى نفسه 

 .البسيط إلى قصر فسيح األرجاء
و مادة     حديث معالم الشعر ال أهميعتبر من  ليا أبو ماضي ينجزم  بأن إ أنو نستطيع في األخير     
و المغامر الذي جعل من الشعر رسالة يس الشعر فقد نصب نفسه قد   ،فيها النقاد احتارقد الدسمة التي الن  

، فهو قر اري بين الغرب و الشداثة في مزيج حضف نفسه مع الحجماد الشعر و كي  فلسفية فكسر بذلك 
 و الحب. االجتماعيةالثورة ل و الوطن و الجما بذلك شاعر القضية، قضية

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 الفصل األول                                                            مفاهيم و تحديدات
يتسن ى لنا الد خول إليها إال  من خالل مفتاحها، و إن أي  دراسة من الدراسات شبيهة بغرفة مظلمة ال 

إضفاء الن ور عليها و سمة هذه الد راسة هي مصطلحاتها، و مفتاحها هو الد الالت الد قيقة المحد دة و إذا 
أردنا الوصول إلى نتائج إيجابي ة فال بد  لنا من تحديد المفاهيم، و كوننا  وسمنا فصلنا بمفهوم الشعرية فما 

 ا المفهوم؟هو هذ
إن  اإلجابة عن هذا الس ؤال يتطل ب من ا في البداية اإلقرار بصعوبة تحديد هذا المفهوم باعتبار أن مصطلح 

مصطلح أدبي ال يمكن تصوره ألنه غامض و تجريدي، و بالتالي هو صعب    poétiqueالشعرية
ة، العربية و الغربية بسبب اشتباك التحديد فلقد أثار جدال واسعا في الدراسات األدبية القديمة و الحديث

معانيه و تنوع تعريفاته، إضافة إلى أن ه يكتنفه كثير من االلتباس، و كونه يخضع إلى عالم الت غير فمن 
الص عب وضع و تحديد تعريف معين له، لذلك سنحاول تسليط الضوء على مفهوم الش عرية مع محاولة 

 اإللمام بجميع جوانبه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ل: المفهوم الل غوي للشعرية و المفهوم االصطالحي للشعرية:   المبحث األو 
 _المفهوم الل غوي للش عرية:                                                             1

، ِشع ر ا، ِشْعِرية .      ، ي ْشع ر   الشعرية لغة مشتقة من لفظ الشعر، فيقال : ش ع ر 
و منظوُم القوِل َغَلَب عليه لشرفه بالوزن والقافية  و إْن كان رد في "لسان العرب" >>و الشعر كما و  

كل علم شعرًا من حيث غلب الفقُه على علِم الشرع و العوُد على المندل، و الن جم على الث ريا، و مثل 
 <<.ذلك كثيٌر و رب ما سم وا البيت الواحد شعرًا

 عرا.و يقال شعرت لفالن أي قلت له ش    
 .(14)و يقال: ش ع ر  فالٌن و ش ع ر  ي ْشع ر  ِشْعر ا و يسمى قائله ش اِعر ا و ذلك لفطنته     
ر ف الشعر منذ القديم على أن ه الكالم الموزون بوزن عربي معروف ويكون مقفى، و حسب "الخليل لقد ع  

ر، فالوزن يعتبر من الشروط بن أحمد الفراهيدي" كل كالم يكون موافقا ألوزان العرب المعروفة فهو شع
األساسية حتى يكون الكالم شعر ا، غير أن بعض الن قاد لم يكتفوا بالوزن فقط بل أضافوا إليه القافية 
والمعنى، فالكالم يجب أن يتضمن معنى متفر د و متمي ز عن المعنى  المعروف عند العامة و في نفس 

 (15)الوقت يكون موافقا للذوق العام .
ر فهو الذي يقول الشعر الموزون و المقفى و سم ي شاعر ا ألن ه يملك القدرة على الشعور بما ال أما الشاع 

يشعر به غيره، فلو كان غير قادر على توليد المعاني واختراعها لما سمي شاعرا و ألصبح اسم الشاعر 
مبدع ألن  الشاعر قادر يطلق عليه مجاز ا ال حقيقة، فكلمة الشاعر في اللغة اليونانية تعني الصانع و ال

 .(16)على إبداع و خلق األثر الفني 
إذا قلنا أن  الشعر إبداع فإن  قائله )أي الشاعر( يعتبر مبدعا و بما أن  الشعرية مشتقة من لفظ الشعر مع 
زيادة في آخره للداللة على ميدان معرفي له صلة بفن  الشعر فهي إذن تعني العلم بالشعر على طريقة 

 لعرب القدماء لذلك تهتم بجوانب الشعر و خصائصه الجمالية.الن قاد ا
 االصطالحي للشعرية: _ المفهوم  2
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أي  (17)إن  مصطلح الشعرية من الناحية االصطالحية يعني بشكل عام ) قوانين اإلبداع الفن ي(     
نقدية التي تسعى البحث عن القوانين التي تحكم اإلبداع في العمل األدبي، لذلك تعتبر من المرتكزات ال

 إلى كشف مكونات الن ص األدبي و عناصره كما تعمل على إبراز كيفية تحقيق الوظيفة االت صالية

والجمالية، فقد تمحورت انشغاالتها مند القديم إلى اآلن على استخراج القوانين التي استطاع المبدع التحكم 
 . الفرادة األدبيةبواسطتها في إنتاج نصه، و إبراز هويته الجمالية و منحه 

الن قاد أن  الشعرية جزء ال يتجزأ من الل سانيات، أي أن ها مرتبطة بها ارتباطا وثيقا  ويعتبر بعض اللسانيين 
 مفهوم لساني حديث يتكون من ثالث وحدات : POETIQUEو عليه فمصطلح الشعرية 

  (- <<Poème << و هي وحدة معجمية >>Lexème أو         الشعر << و تعني في الالتينية
 .القصيدة

 << تدل على النسبة.morphème << هي وحدة مرفولوجية  >> icـ الالحقة >> 
 .(18)<< دالة على الجمع.(   Sـ الالحقة >>

 Scienceو انطالقا من هذا المستوى من مستويات التفكيك فإن  دمج و جمع الوحدات السابقة يعطينا >>

de la poésieعربية "علوم الشعر" و انطالقا من هذه التسمية أطلق مصطلح << و يقابلها في ال
Poétique .على الشعرية 

إن  تعد د تسميات الشعرية و موضوعاتها و مجاالتها عند كل ناقد جعلت ترجمة المصطلح         
Poétique  إلى العربية يمثل أقصى درجات اإلشكال واالختالف و ذلك حسب األهواء و األمزجة، فلكل

 ر أو ناقد زاوية الن ظر التي ينظر من خاللها لذلك تعد دت الترجمات.شاع
إلى اإلنشائية و ذلك في مقدمته لكتاب  Poétiqueو في هذا الصدد يترجم "توفيق حسين بكار" مصطلح 

"حسين الواد" تحت عنوان >>البنية القصصية في رسالة الغفران<< و اعتمد "الطيب بكوش" على  نفس 
 قام بترجمة كتاب >>مفاتيح األلسنة<< لصاحبه "جورج مونان".الترجمة حيث 

و قام بترجمته إلى الشاعرية، و لم يكتف  Poétiqueأم ا الدكتور "سعيد علوش" تطر ق إلى مصطلح 
بذلك فقط بل منحها عدة مدلوالت يمكن حصرها في اعتباره أن  الشاعرية تتكف ل باكتشاف الملكة الفردية 

تصنع فرادة الحدث األدبي، و هذا يدفعنا إلى القول باألدبية، و هو نفس ما ذهب إليه التي بإمكانها أن 
"تودوروف" حيث استعمله كشبه مرادف لـ "علم نظرية األدب"، فالشعرية عنده هي طريقة لدراسة األدب 
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لقوانين من الد اخل فهي تسعى إلى معرفة القوانين العامة التي تنظم والدة العمل األدبي و تبحث عن ا
 . (19)داخل األدب ذاته 

و يحد د "جان كوهين" الشعرية على أن ها علم موضوعه الشعر و هو المعنى التقليدي للشاعرية والشعرية 
 . (20)حسب رأيه متأخرة عن الشعر ألن  الشعر فن  و ليس علم و بالتالي لغته لغة الفن  

إلحاحا شديدا على وجهة النظر القائمة على دراسة  يلح "عبد اهلل الغذامي" في كتابه "الخطيئة و التفكير"
الن ص و إقصاء النواحي األخرى، و يرك ز على الوظيفة الشاعرية في الن صوص لذلك يقترح ترجمة 

Poétique  إلى الشاعرية بدال من الشعرية ألنه يعتبر الشاعرية نظرية عامة لألعمال األدبية و من
 . (21)ف الل غة األدبية في الشعر و النثروجهة نظره هذا المصطلح بإمكانه وص
إلى اإلبداعية أو فن  اإلبداع و ذلك انطالقا من المفهوم  Poétiqueلجأ بعض النقاد إلى ترجمة مصطلح 

االصطالحي للشعرية ) البحث عن قوانين اإلبداع ( و يتبنى هذه الترجمة "جميل ناصيف" من خالل 
ئيل باختين" و تم طبع هذا الكتاب بعنوان "قضايا الفن  اإلبداعي ترجمته كتاب "شعرية دوستويفسكي" "لمخا

عند دوستويفسكي" ،إضافة إلى "جميل ناصيف" نجد نفس الترجمة عند "محمد الخير البقاعي" في ترجمته 
 مقال "لروالن بارت" عنوانه "نظرية الن ص".

إلى الشعرية من  Poétiqueترجمة إن  أهم ترجمة اعتمد عليها العديد من المهتمين بقضايا الشعرية هي 
بينهم "محمد الوالي" و "محمد العمري" في ترجمتهما كتاب "بنية الل غة الشعرية" "لجان كوهين" الذي يربط 

 .(22)الشعرية بالمعنى باعتبارها أداة للتمييز بين الشعر والنثر 
بال شك في تصعيد أزمة االصطالح و مما يثير االنتباه أن  ظاهرة تعد د الترجمات و تباينها تساهم       

يقابله في الن قد العربي  Poétiqueالتي يعاني منها الن قد الحديث لذلك فإن  ما اتفق عليه هو أن  مصطلح 
 مصطلح الشعرية ألن لفظة شعرية استطاعت أن تنتشر و تثبت صالحيتها في كثير من كتب النقد.
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 القدماء:المبحث الثاني: مفهوم الشعرية عند 
 _ مفهوم الشعرية عند علماء العرب القدماء:1

ل الكثير من الباحثين في ميدان الشعرية إلى أن ها تجل ت بوضوح في التراث العربي  فالعرب القدماء   توص 
يمي زون بين الل غة الشعرية والل غة العادية و هذا ما بينته األحكام النقدية القديمة  فلم يتم تداول مصطلح 

 في الن قد العربي إال  بعد مروره بمراحل ثالث : Poétiqueرية الشع
 مرحلة التقبل : فيها تم  تعريب المصطلح إلى البويطيقا.

ر: فيها تمت ترجمة المصطلح إلى فن  الشعر.  مرحلة الت فج 

ياغة الكل ية: فيها تم  تداول المصطلح كما هو شائع الشعرية.  مرحلة الص 

دو محي رة في نقدنا العربي فقد نواجه مصطلحات مختلفة، كما قد يكون المصطلح إن  إشكالية المصطلح تب
نفسه يحمل مفاهيم مختلفة عم ا تعنيه بمعناها العام "البحث عن قوانين اإلبداع"، لذلك نجد المفهوم تنو ع 

 في المصطلح ذاته، و يمكن أن نلخ ص هذا التنو ع في اتجاهين :
ل  مصطلحات مختلفة. : المفهوم الواحد يحملاألو 

تتلخص هذه الفكرة في مفهوم الشعرية العام و قد ات خذت مصطلحات مختلفة منها شعرية "أرسطو" ، 
 نظرية الن ظم "للجرجاني" ، األقاويل الشعرية المستندة إلى المحاكاة و التخييل عند "القرطاجني".

 : المفاهيم متعددة و مختلفة لكن المصطلح واحد.الثاني
ذه الفكرة في النظريات التي وضعت في إطار مصطلح الشعرية ذاته مع اختالف في تصو ر تتلخ ص ه

عند ياكبسون       و نظرية  équivalenceسر  اإلبداع و قوانينه، كما هو الحال في نظرية التماثل 
 . (23)عند جان كوهين، و نظرية الفجوة عند كمال أبو ديب  déviationاالنزياح 

                                                           
 .11ينظر: حسن ناظم، المرجع السابق، ص _ 23



 
 
 
 
 
 
 

هتم الكثير من النق اد و الفالسفة العرب المسلمين بمصطلح الشعرية و بحثوا فيه من أهمهم لقد ا          
رابي"... و غيرهم و هم يربطون مفهوم الشعرية بالمحاكاة و التخييل، لذلك ا"ابن سينا" ، "ابن رشد" ، "الف

 المفهوم.حاول الدكتور "حسن ناظم" حصر آراء هؤالء الفالسفة مبينا طبيعة تناولهم لهذا 
 
 
 
 
 
 هـ (: 260الفارابي) ت 1- 1

حاول الفارابي حصر مفهوم الشعرية في السمات التي تظهر على الن ص و ذلك من خالل ترتيب و  
تحسين معنيين، بحيث تؤدي هذه السمات إلى ظهور أسلوب شعري يطغى على الن ص و هذا ما يؤكده 

 قوله :
 ها ببعض و ترتيبها و تحسينها فيبتدئ حين ذاك أن "و التوسع في العبارة بتكثير األلفاظ بعض
  (24) تحدث الخطبية أو ال ثم الشعرية قليال قليال"

إضافة إلى هذا نجده يتخذ من الشعرية معيارا يدرس من خالله الشاعرية فرغم كون الشعرية و      
 .الشاعرية تسميتان مختلفتان إال أنهما وجهان لعملة واحدة أي أنهما متالزمتان

 هـ (: 428ابن سينا )ت 2- 1
يركز ابن سينا على علة تأليف الشعر التي حصرها في المتعة المتأتية من المحاكاة         و       

تناسب التأليف و الموسيقى بمعناها العام معنى هذا أن الشعر يتولد من هذه العلة و من التذاذ اإلنسان 
ناس للتأليف المتفق و األلحان و على هذا األساس يجعل بالمحاكاة إضافة إلى علة ثالثة و هي حب ال

من المتعة و التناسق حافزين لتأليف الشعر لذلك فإن  مفهومه للشعرية يتخذ منحى نفسي بحيث يربط 
غريزة اإلنسان التي بإمكانها تحقيق المحاكاة و التناسب مع تلك المتعة، إضافة إلى هذا فهو يرى أن  

زن و القافية و قد شاطره هذا الرأي "ابن رشد" الذي يقر بأن  لفظة الشعرية تعني الشعر مقرون دوما بالو 
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األدوات التي توظف في الشعر، لذلك فهو يشك في شعرية بعض األقاويل التي ال تستخدم من أدوات 
  (25)الشعر إال  الوزن .

، فالكالم الشعري كالم مؤل ف و فكل من "ابن رشد" و" ابن سينا" يقر  بأن الشعرية ال تتحقق إال  في الل غة
 الشعرية تكمن في الصياغة التي تتولد من كيفيات إخراج الكالم.

 هـ( : 648حازم القرطاجني )ت  3_1
ربط حازم القرطاجني بين الطبع و القواعد في العملية اإلبداعية، فالشعر في نظره ليس وزنا وال قافية بل 

تكون الشعرية نظما  لألغراض واأللفاظ بصورة اعتباطية فهو هو تخييل و محاكاة، و هو بذلك يرفض أن 
 يبحث عن قانون يمنح الن ص الشعري شعريته أي يجعل الن ص األدبي نصا شعريا يقول: 

و كذلك ظن  هذا أن  الشعرية في الشعر إن ما هي نظم أي لفظ كيف اتفق نظمه و تضمينه أي غرض "
 .(26)ذلك قانون و ال رسم موضوع " اتفق على أي صفة اتفق ال يعتبر عنده في

يشير القرطاجني إلى أن معنى لفظة الشعرية تقترب نوعا ما من معناها العام أي قوانين األدب    و منه 
 الشعر.
إن المتأمل في الن صوص السابقة و آراء الن قاد العرب يؤدي بنا إلى االستنتاجات التالية :                     

رية ال تمتلك مقومات االصطالح ألن ها غير مشبعة بمفهوم معين كما أن ها لم تكر س أ_ إن  لفظة الشع
تماما في الن صوص الن قدية العربية القديمة فكونها وردت في الن صوص المترجمة عن أرسطو فال يمكن 

 نسب والدتها إلى الكتابات العربية القديمة.
 صوص السابقة مختلفة و متعددة.ب_ المعاني التي تحيل إليها لفظة شعرية في الن   
ج _ المفهوم الذي قد مه حازم القرطاجني مطابق للمصطلح العام "البحث عن قوانين اإلبداع" أم ا سائر  

 . (27)المصطلحات فهي تحمل معان مختلفة و متعددة" 
 _ مفهوم الشعرية عند علماء الغرب القدماء:2

ربي إلى العصور اليونانية و بالتحديد إلى "أرسطو" الذي في التراث الغ Poétiqueترجع بدايات الشعرية 
اصطالح ميتافيزيقي األصل استعمله كل  MIMETISMEتعر ض لها في نظرية المحاكاة، و المحاكاة 

 من "أفالطون" و "سقراط" يقول سقراط في هذا الصدد :
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 .( 28)" "إن  الرسم و الموسيقى و الرقص و النحت كلها أنواع من المحاكاة
مفهوم المحاكاة عند "أفالطون" و "سقراط" يعود إلى األساس الذي تبنى عليه فلسفتهما و المتمثل في أن ف

 الوجود ينقسم إلى ثالث دوائر :
 عالم المثل.

 عالم الحس.

ور و األعمال الفني ة.  عالم الظالم و الص 

األدب و قد صاغ مبادئها  ظهرت نظرية المحاكاة في القرن الرابع قبل الميالد و هي أو ل نظرية في  
 "أفالطون" و من بعده تلميذه "أرسطو".

 
 أفالطون: 1_2

تحد ث "أفالطون" عن فن  الشعر في كتاباته التي جاءت على شكل محاورات من أهمها       "أيون"، 
األدب  "الجمهورية"، "القوانين"، و لم يخصص كتابا مستقال يعالج فيه الظاهرة األدبية الفني ة، فآراؤه حول

تستقى من هذه المحاورات، لذلك فإن  آراؤه التي تت صل باألدب و الفن  ظل ت محي رة    و مثار تفسيرات 
 عديدة عند الكثير من الن قاد.

و ينطلق في هذا من إيمانه   و  imitationيرى "أفالطون" أن  كل الفنون قائمة علة التقليد        
ي ترى بأن  الوعي أسبق في الوجود من المادة و هو يقس م الكون إلى استناده إلى الفلسفة المثالية الت

 قسمين:
 _العالم المثالي: يتضمن الحقائق المطلقة و األفكار الخالصة.     

_العالم المحسوس: و هو العالم الطبيعي، أي عالم الموجودات بكل ما يحتويه من أشياء        و      
 . (29)لخ أشجار و أنهار و أدب و لغة... إ

يعتبر "أفالطون" العالم الطبيعي محاكاة لعالم المثل و األفكار الخالصة و بهذا يصبح الشعر محاكاة 
للمحاكاة، فالمحاكاة األولى تكون لعالم المثل و الثانية محاكاة للشيء الذي يقل د عالم المثل فالفنان عندما 
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أصال و بالتالي فهو يبتعد عن الحقيقة  يحاكي العالم الطبيعي يصبح عمله محاكاة لما هو محاكاة
 . (30)الخالصة ألن ه يمثل صورة مزيفة و مشو هة عن عالم المثل أي غير حقيقية 

 أرسطو:  2_2
ارتبطت نظرية المحاكاة "بأرسطو" أكثر من ارتباطها "بأفالطون" فالبرغم من كون "أفالطون" أو ل منظر 

ضع أو ل كتاب نقدي في تاريخ البشرية و هو كتاب "فن  الش عر" لألدب إال  أن  "أرسطو" كان السب اق إلى و 
معتمدا في ذلك على آراء أستاذه "أفالطون" لذلك لقي اهتماما واسعا من قبل الن قاد       و الفالسفة 
العرب منذ القدم حيث ترجم إلى العربية في القرن الثالث هجري على يد "متى بن يونس" كما قام بتلخيصه 

 . (31)ل من ابن سينا، ابن رشد و الفارابي... و غيرهم و شرحه ك
انطلق "أرسطو" في كتابه من تحديد المبادئ األولية العامة ثم تدرج نحو جزئيات الموضوع استطاع  و 
نقل مفهوم الشعرية من مستواها الفلسفي إلى تصو ر آخر مخالف تماما لما هو سائد و قد انقسم النقاد 

  (32)إزاءه إلى مجموعتين :
: ترى أن  الشعرية أصبحت مستقلة عن رغبات و متطلبات المنظ ر، لذلك شد دت  المجموعة األولى    

 على ماهية الشعر.
: شد دت على ما يجب أن يبقى عليه الشعر من تلك المتطلبات، و أن يتطابق مع المجموعة الثانية    

سلوب و الوزن       و التنظيم و أنواع مجموعة متصورة مسبقا من األشكال و الموضوعات و أنماط األ
 المضمون.

يرى "أرسطو" بأن  الشعر نوع من المحاكاة و هو يستخدم المصطلح ذاته الذي استعمله "أفالطون" لكن 
يمنحه مفهوما جديدا، فما يصنع الشعر في رأيه ليس الوزن و الموسيقى و إن ما عنصر المحاكاة الكوني، 

العامة ال الخاصة، فاألديب عندما يحاكي ال ينقل فقط بل يتصر ف في هذا  أي محاكاة المعاني الكلية
المنقول، و قد ذهب إلى أبعد من ذلك حين قال بأن الشاعر ال يحاكي ما هو كائن بل يحاكي ما يمكن 
 أن يكون بالضرورة أو االحتمال ،فالفنان مثال عندما يرسم منظرا طبيعيا ينبغي عليه أن يتقي د بما يتضمنه
ذلك المنظر و يحاكيه و يرسمه أجمل ما يكون أي أفضل مما هو عليه فالطبيعة ناقصة و الفن  يتم م ما 
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في الطبيعة من نقص،لذلك فالشعر في نظره مثالي و ليس نسخه طبق األصل عن الحياة، فالفن  حسب 
 . (33)تمثيل "أرسطو" عبارة عن محاكاة لذلك يرى الن قاد أن  كتاب " فن الشعر" هو كتاب في ال

و ال بد من التنويه إلى أن  هذا الكتاب استطاع الهيمنة على العقل األدبي و النقدي األوروبي لمدة تزيد 
عن ألفي عام، كما ظل  أساسا للنقد الكالسيكي و النقد اإلنجليزي األوروبي حتى أواسط القرن الثامن عشر 

 خ نظرية األدب. و عليه يعتبر المؤرخون هذا الكتاب أهم مؤلف في تاري

 
 
 
 
 
 

 المبحث الثالث: مفهوم الش عرية عند المحدثين:
 _ مفهوم الش عرية عند علماء العرب المحدثين:1

يعتبر مصطلح الشعرية من المصطلحات الشعرية التي شاعت في الن قد المعاصر فهو مصطلح      
أن  بعض الن قاد الذين تناولوا الشعرية حديث من حيث أن ه أخذ دالالت متعددة عند الن قاد المعاصرين فنجد 

بالدراسة لم يعر فوها تعريفا واضحا كما أن هم لم يفر قوا بينها و بين الشعر لذلك أداروا حولها بحوثا تتلخص 
 . (34)في البحث عن قواعد الشعر العربي و قوانينه التي تتحكم في اإلبداع الشعري 

كن لم يمنحوها تحديدا واحدا ألن  مفهومها يختلف عم ا تعنيه حاول هؤالء النقاد تحديد مفهوم الشعرية ل
الشعرية في النقد الغربي و ألن ه مصطلح ال يحمل مفهوما مطلقا، و أم ا بالنسبة إلى أو ل من استقبل 

 الشعرية حديثا فهو "أدونيس" إضافة إلى "كمال أبو ديب".
 : أدونيس 1_1

ثقافة الغربية، حيث حاول قراءة الموروث الثقافي بعيون كان "أدونيس" متأثرا في مجال الشعرية بال
معاصرة، لذلك يعتبر أحسن من مث ل الشعرية في تياره مع العلم بأن  جل  أعماله تمحورت في الحديث 
حول مسألة التراث والحداثة، فالحداثة في الثقافة العربية هي مسألة الفكر العربي في حواره مع نفسه و مع 
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. و لم تكن عودة "أدونيس" للتراث عودة شكلية بل إلعادة قراءة (35)ة في التراث الغربي تاريخية المعرف
التراث بعيون معاصرة و هذا امتداد طبيعي إلسهامات العديد من المفك رين العرب الذين دارت أبحاثهم 

شعرية العربية حول إشكالية واحدة و هي إشكالية التراث و الحداثة و من ثمة نجده يمثل تيار الحداثة ال
 المعاصرة بشكل قوي،  يقول في هذا الصدد :

"هنا أحب أن أعترف بأني كنت بين من أخذوا بثقافة الغرب، غير أن ي كنت كذلك بين األوائل الذين ما 
لبثوا أن تجاوزوا ذلك و قد تسلحوا بوعي و مفهومات تمكنهم من قراءة موروثهم بنظرة جديدة، و أن 

ثقافي الذ اتي و في هذا اإلطار أحب  أن أعترف أيضا أنن ي لم أتعر ف على الحداثة يحققوا استقاللهم ال
 . (36)الشعرية من داخل الن ظام الثقافي السائد و أجهزته المعرفية..."

ل" أن يقد م قراءة متمي زة لجملة من اإلشكاليات الفكرية و بلقد حاول "أدونيس" في أطروحته "الث ا ت و المتحو 
النقدية و التي تتعل ق بالتراث العربي، و انطالقا من هاجسه الشعري خص ص جزءا هاما من  المعرفية و

مشروعه الفكري لدراسة الحركة الشعرية العربية من منظور القدم و الحداثة أو اإلت باع و اإلبداع ،و أهم 
الديني و السياسي العام ما يمي ز أطروحته حول الشعرية العربية  محاولته لقراءتها ضمن سياقها الفكري و 

باعتبار أن  الت راث كٌل متكامل األجزاء و الفروع و يعكس رؤيا حضارية عامة لألمة في تحو التها التاريخية 
المستمرة، و يذهب أيضا إلى أن  سر  الشعرية يكمن في أن تظل دائما كالما ضد  الكالم لكي ال تقدر أن 

تراها في ضوء جديد و الشعر حيث هو كلمة تتجاوز نفسها  تسمى العالم و أشياءه أسماء  جديدة، أي
 . (37)مفلتة من حدود حروفها و حيث و الشيء يأخذ صورة جديدة و معنى آخر 

 ديب : كمال أبو 2_1
ديب" في تأسيسه للشعرية إلى مفهومين نظريين هما العالئقية و الكل ية، حيث يرى أن  كل  يستند "كمال أبو

إلى امتالك درجة عالية من الد قة و الشمولية، فالشعرية خصيصة عالئقية أي تجس د تحديد للشعرية يطمح 
في الن ص شبكة من العالقات التي تنمو بين مكونات أولية و ينبغي أن يتم ذلك ضمن معطيات العالئقية 

 .)Système des rapports  ")38أو مفهوم أنظمة العالقات "
و الكلية بأن ه ضروري، فالشعرية تحد د بوصفها بنية كلية، فال جدوى يوصف االرتباط بين مفهوم العالئقية 

من تحديدها على أساس الظاهرة المفردة كالوزن و القافية و اإليقاع الد اخلي أو الصورة أو الرؤيا أو 

                                                           
 .89_ ينظر:بشير تاوريريت، المرجع السابق ص 2

 3 _ علي أحمد سعيد أدونيس ، الش عرية العربية، دار اآلداب للنشر، بيروت، )د ط(،  1985، ص86 .
 . 293أحمد فيصل، المرجع  السابق ص :_ ينظر37
 . 42_ 41، ص 2003ثقافي، المغرب، )د ط(، البنا، الشعرية و الثقافة، المركز ال : عز  الدين حسن_ ينظر38



 
 
 
 
 
 
 

االنفعال أو الموقف الفكري أو العقائدي فالتحديد هنا بنيوي، إضافة إلى أن  هذه العناصر عاجزة عن منح 
الل غة طبيعة دون أخرى، فهذا الدور ال يؤدي إال حين يندرج ضمن شبكة من العالقات المشكلة في بنية 
كلية، فال يمكن للشعرية أن توصف إال  حين تتكون في بنية كليةـ فالبنية الكلية وحدها هي القادرة على 

 . (39)امتالك طبيعة متمي زة إزاء بنية أخرى مغايرة تماما
ي يحاول "كمال أبو ديب" وصفها هي وظيفة من وظائف الفجوة أو مسافة التوتر التي تعتبر و الشعرية الت

لفضاء الذي ينشأ من إقحام مكونات  للوجود،  فاعل أساسي في التجربة اإلنسانية ككل و يحدد ها بأن ها "ا
                             الترميز               أو لل غة  أو ألي عناصر تنتمي إلى ما يسميه ياكسبون  نظام 

le code  "(40). 
أشار "كمال أبو ديب" إلى أن  شعريته شعرية لسانية، فهو يعتمد على لغة الن ص أي مادته الصوتية و   

الداللية مثلما هو الشأن في الحكم على الشعرية عند "كوهين"، فقد اعتمد " أبو ديب "  في حديثه عن 
 ولية للن ص على محورين لسانيين هما :العالقات بين المكونات األ

 : عب ر عنه بالمحور الن سقي و يصف فيه بنية الل غة الشعرية.Paradigmatique_ محور استبدالي  

 .   (41): عب ر عنه بالتراصفي  Syntagmatique_ محور سياقي  
التنظيم الذي يمي ز  و ما يؤكد عليه "كمال أبو ديب" من خالل مفهوم الفجوة أو مسافة التوتر هو مبدأ

الشعرية تمييزا موضوعيا ال قيميا و خلو الل غة من مبدأ التنظيم ال يعني سقوطها بالنسبة لل غة التي تتجس د 
فيها فاعلية مبدأ التنظيم، فمسافة التوتر عنده هي نتاج للفجوة أو كسر لبنية و لهذا فهي ضرورية على 

طع أن يقتصر في تسمية نظريته على مصطلح الفجوة فقط مستوى المصطلح و المفهوم و من هنا لم يست
بل استكمل هذا المفهوم بمفهوم مسافة التوتر ذي الجذور العائدة إلى نظرية القراءة و التلقي، فالحياد، 
بالكلمات عن معانيها القاموسية يؤدي بالضرورة إلى كسر بنية التوقعات لذلك فهو يعتبر االنزياح وسيلة 

لفجوة أو مسافة التوتر فالشعرية ينتجها الخروج بالكلمات من طبيعتها الر اسخة إلى من وسائل خلق ا
 . (42)طبيعة جديدة 

إن  المالحظ من خالل ما سبق هو أن  "كمال أبو ديب" تخلى عن المفهوم القديم للشعرية العربية   و 
يميائي خاصة من خالل اقترب من مفهوم الغرب فقد حاول جاهدا تنمية منهجه التحليلي البنيوي الس
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مفهومي العالئقية و الكل ية إضافة إلى مفهوم الت حول، فالشعرية عنده هي وظيفة من وظائف ما يسميه ) 
 الفجوة أو مسافة التوتر( و هي في منظوره الن قدي ميزة الشعرية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : الغرب المحدثين علماء عند الشعرية مفهوم -2

ر دقة تعمل على تحويل الشعرية إلى حقل دراسي مهمته تكوين نظرية لألدب لقد ظهرت مفاهيم جديدة أكث
كما تسعى إلى تطوير المقوالت التي تحيط بالوحدة و التنو ع في كل األعمال األدبية و ما يؤكد هذا 

" يبدو لنا اسم الشعرية ينطبق عليه إذا فهمناها بالعودة إلى معناها االشتقاقي، الموقف قول فاليري : 
ي اسما لكل ما له صلة بإبداع كتب أو تأليفها حيث تكون الل غة في آن واحد الجوهر و الوسيلة ال أ

، يرك ز   (43)"بالعودة إلى المعنى الضي ق الذي يعني مجموعة من القواعد و المبادئ ذات الصلة بالشعر
فها، ومن بين النقاد الغربيين "فاليري" في هذا القول على قضية ارتباط الشعرية بإبداع الكتب        و تألي

المحدثين الذين اهتموا بالشعرية نجد "تودوروف" و "ياكبسون"   و "جان كوهين" فكل واحد من هؤالء منح 
 مفهوما للشعرية مغايرا لآلخر.

 تودوروف : 1_2
 إن  الشعرية عند "تودوروف" تتحد د من خالل جميع نتاجه في النقد التنظيري و التطبيقي فهي عنده

تتحقق انطالقا من األدب نفسه فهو مجرد ، حيث يقول : " (44)مرتبطة بكل األدب منظومه و منثوره 
                                                           

 295د فيصل، المرجع السابق، .ص، _ نقال عن : أحم43
 .60_ رابح  بوحوش، األسلوبيات و تحليل الخطاب، مديرية النثر، جامعة باجي مختار، عنابة، )دط(، ص 44



 
 
 
 
 
 
 

 فتأسيسه لعلم الشعرية ينبع أساسا من المفهوم (45)تحويل من خطاب إلى خطاب و من نص إلى نص" 
مفهوم الخطاب اإلجرائي للخطاب األدبي و خصائصه و مكوناته البنيوية و الجمالية لذلك يهتم باستعمال 

األدبي بدل األدب أو العمل األدبي و ذلك العتبارات من بينها أن هناك عالقات بين الخطابات سواء 
 .  (46)كانت أدبية أم غير أدبية 

معنى هذا أن  شعرية "تودوروف" ال تتأسس على الن صوص األدبية باعتبارها عينات فهي ال تهتم باألثر 
األدبي، فالخطاب األدبي في نظره خطاب انقطعت الشفافية عنه معتبرا أن  األدبي بقدر ما تهتم بالخطاب 

الحدث الل ساني العادي هو خطاب شفاف نرى من خالله معناه و ال نكاد نراه في ذاته، بينما الخطاب 
األدبي يتمي ز بكونه ثخنا غير شفاف بحيث يستوقفك قبل أن يمكنك من عبوره و اختراقه و في المقارنة 

    (47)ية التي قام بها للخطاب األدبي نجده يمي ز بين موقفين هما:النقد
 يعتبر الن ص األدبي موضوعا كافيا للمعرفة.األول : 

حيث يرى أن  العمل األدبي هو الموضوع النهائي و األوحد و يمكن أن نطلق عليه تسمية التأويل، و  
واء كان أدبيا أو غير أدبي لذاته دون الت خلي التأويل هو معنى الن ص المعالج أي تأويل العمل األدبي س

عن لحظة واحدة، و يكون هذا التأويل فع اال إذا ما ارتبط بالتفسير و الوصف، فتفسير نص من الن صوص 
يشتمل استبدال الن ص الذي نقرأه بنص آخر مما يؤدي إلى تنو ع القراءات في الن ص الواحد، أم ا الوصف 

 تطبيق أدوات الل غويات البنيوية على الن صوص األدبية.فيعني به "األسلوبية" أي 
 : الن ص األدبي هو اإلطار العام للعلم.الثاني  
إن  العمل األدبي هو تعبير عن شيء ما و غاية الدراسة هي الوصول إلى هذا الشيء عبر القانون  

فلسفية أو اجتماعية أو الشعري و طبقا لطبيعة هذا الموضوع الذي يسعى إلى بلوغه سواء كانت مواضيع 
 غيرها.
انطالقا مما سبق نفسر العمل األدبي عند "تودوروف" ال يمثل دوما موضوع الشعرية فما نستنطقه      

هو خصائص هذا الخطاب، بمعنى أن الشعرية تهتم بتلك الخصائص التي تصنع فرادة الحدث األدبي أي 
و موجود بل يتجاوز ذلك إلى إقامة تصو ر آخر لما األدبية لذلك نجد مجال الشعرية ال يقتصر على ما ه
 . (48)يمكن مجيئه، فهي إذن تتأسس في األعمال الموجودة 

                                                           
 .76، ص 1990 1_تزفيتان تودوروف تر : شكري مبخوت و رجاء سالمة، دار طوبقال للنشر، الدار البيضاء، ط45
 .35ابق، ص _ ينظر : بشير تاوريريت، المرجع الس46
 .36_35، ص ينظر : المرجع نفسه_ 47
 .23_ ينظر: تزفيتان  تودوروف، المرجع السابق، ص 48



 
 
 
 
 
 
 

إذا كانت الشعرية عند "تودوروف" هي مقاربة لألدب مجر ده و باطنه فإننا نجده قد قام بتلخيصه ثالث 
  (49)مفاهيم لها هي: 

 : هي مصطلح يدل على كل نظرية لألدب. أوال
: هي كل اختيار يمارسه كاتب معي ن من بين االختيارات و اإلمكانات األدبية التي تتجل ى في  ثانيا

 المنظور الفكري و المضمون و األسلوب.
: هي اإلحالة إلى القوانين المعيارية المتبن اة من طرف نظرية معي نة أي مجموعة القواعد التي يجب  ثالثا

 .التقي د بها أثناء الممارسة الفني ة
روف" يقوم أساسا على خاصية البحث األدبية و أن  جوهر الشعرية عند "تود و ما نخلص إليه هو       

أي البحث في أدبية الخطاب األدبي بعيدا عن الخطابات األخرى فشعريته بنيوية تهتم بالبنيات المجر دة 
 لألدب.

 
 
 ياكبسون : 2_2

لتأسيس لعلم الشعرية و قد لعب دورا أساسيا في وتطوير يمثل "ياكبسون" فصيلة نقدية متمي زة في ا      
 أي علم األدبية فيعر فها بقوله : بالبويطيقاهذا المفهوم فيصطلح على الشعرية 

الفرع من اللسانيات الذي يعالج الوظيفة الشعرية في عالقتها مع الوظائف األخرى للغة       و  "ذلك
لوظيفة الشعرية ال في الشعر فحسب حيث تهيمن هذه الوظيفة تهتم الشعرية بالمعنى الواسع للكلمة، با

على الوظائف األخرى للغة، و إن ما تهتم أيضا خارج الشعر حيث تعطي األولوية لهذه الوظيفة أو تلك 
 . (50) على حساب الوظيفة الشعرية"

 يطرح تعريفا آخر أكثر إيجازا فيقول :
نية للوظيفة الشعرية في سياق الرسائل الل فظية عموما يمكن للشعرية أن تعرف بوصفها الدراسة اللسا"

 . (51)" و في الشعر على وجه الخصوص
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لقد حاول ياكبسون أن يكسب الشعرية نزعة علمية ما من خالل ربطها بالل سانيات حيث تكو ن اللسانيات 
ألشكال الشعرية منهجية في معالجة األشكال الل غوية كافة و الشعرية تستمد هذه المنهجية في معالجة ا

 . (52)فحسب 
و على الرغم من أن تعريف ياكبسون للشعرية يوحي بأن نظريته تهتم بالخطاب من خالل هيمنة الوظيفة 
الشعرية أو تراجعها في الخطابات الشعرية، فإن شعريته تتأسس على مجموعة من العناصر إذا  ما 

 شعرية.تضافرت  بعضها برقاب بعض فإنها تعطينا محصلة لمفهوم ال
أي آليات الصي اغة و التركيب يقول :  Littéraritéإن  موضوع الشعرية عند ياكبسون هو األدبية       

أي ما يجعل من عمل ما عمال  Littératureإن موضوع العلم األدبي ليس هو األدب و إن ما األدبية "
تأمل في التحليالت النفسية و  " ، و بهذا يكون البحث منصبا على أدبية األدب بوصفه لغة من دونأدبيا

 الفلسفية الجمالية و اإليديولوجية المنبثقة عنه.
من خالل ما سبق نستنتج أن  الشعرية ياكبسون تأس ست في فضاء لساني و في شعرية لسانية و      

أسلوبية و سيميولوجية بامتياز بل هي شعرية بنيوية أحيانا أخرى فشعريته عبارة عن خالصة لمجموعة 
ن الماهيات الجزئية المرتبطة بعالم الشعر فهي اتحاد بين عناصر التواصل و الغموض و الل غة والصورة م

 و الموسيقى.
فالشعر ليس كالما عاديا ألن  التشديد على المرسلة لحسابها الخاص" و مفهوم الشعر عنده هو " 

ها جزء ا ال يتجزأ من اللسانيات و هي مفهومه غير ثابت أي متغي ر مع تغي ر الزمن، أما الشعرية فقد اعتبر 
 . (53)العلم الشامل الذي يبحث في اللسانيات 

 جان كوهين : 2_3
تأثر "جان كوهين" في تأسيسه لعلم الشعرية بمبدأ المحايثة في صورته اللسانية فقد أراد لشعريته أن       

جماليات أسلوبية ،و كان حريصا تصطبغ بصبغة علمية يقرأ من خاللها المنتوج الشعري و ما يكتنزه من 
على اكتساب شعريته علمية ما مما حت م عليه استثمار المبادئ اللسانية فاقترح المبدأ نفسه الذي أصبحت 
به اللسانيات علم ا و المتمثل في مبدأ المحايثة الذي يعني تفسير الل غة باللغة ذاتها، فتكون بذلك الشعرية 

ل سانيات متسعة لألشكال الل غوية كافة فمبدأ المحايثة يحيل على تحليل محد دة بالشكل الشعري بينما ال
 métalinguistiqueعلمي و وصفي مما يؤدي إلى اصطباغ الشعرية     و اللسانيات بلغة واصفة 
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فالفرق بين الشعرية و اللسانيات يكمن في أن  الشعرية تعالج شكال من أشكال الل غة أم ا اللسانيات فتعتني 
 . (54)ايا الل غوية عامة بالقض
إن  التقارب بين الشعرية و اللسانيات في أطروحات "جان كوهين" ال يخلو من تقارب بين الشعرية و      

غير  علم األسلوب الشعري       أو األسلوبية"األسلوبية و هذا يبدو واضحا في تعريفه للشعرية بوصفها "
ألسلوبية و الشعرية كون األسلوبية تدرس خصائص و قوانين أن  هذا التقارب ال يمنع من وجود فرق بين ا

 . (55)نص أدبي ما في حين تدرس الشعرية القوانين العامة للعمل األدبي
توسع "جان كوهين" في مفهوم الشعرية إذ تجده يعتبرها علم ا موضوعه الشعر أي أن ها علم الشعر      

علم ي الشعر ألن الشعر حسب تصوره هو "ف déviationكما رك ز كثيرا على خاصية االنزياح 
 .(56)" و االنزياح عامل من عوامل توليد الغموض اإلنزياحات الل غوية

تتمحور نظريته حول الفرق بين الشعر و النثر من خالل الشكل و ليس المادة أي من خالل       
عطيات فقد عد الشعر المعطيات الل غوية المصاغة، و ليس من خالل التصورات التي تعبر عن تلك الم

انزياحا عن معيار هو قانون اللغة و تتجلى شعريته  في البحث الموضوعي الذي يسعى إليه تصنيف 
نص في هذه الخانة أو تلك و هذا ما تسعى إليه كل شعرية حتى تكون علمية مع العلم بأن االنزياح 

déviation ت و وضعها في عال قات جديدة حسبه يولد الغموض في الشعر ألن التركيب الجديد للكلما
 . (57)هو الذي يحول العبارة الشعرية و النص الشعري إلي إشعاع داللي مكثف 

إن طغيان النزعة  العلمية على الفضاء النظري لعالم الشعرية في تصور جان كوهين جعل الشعرية       
إلى أن الشعرية ليست سوى تشغل عالما ضي قا و هو عالم الشعر بحد يه الصوتي و الداللي فقد توصل 

جنس لغوي فهي تبحث عن الخصائص المكونة للغة الشعرية، و االنزياح الذي تقوم عليه شعريته هو 
انزياح لغوي يمس ثالث مستويات كبرى تركيبي ،داللي، صوتي مع حرصه على تضافر المستويين 

بين الش عر و الن ثر باالستناد  الصوتي و الداللي في الحكم علي شعرية الن صوص بحيث لم يكن الت ميز
 . (58)إلى الوزن بقدر ما كان االستناد إلى هذين المستويين 
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 الفصــل الثاني                                        شعرية اللغة في ديوان إيليا أبو ماضي 
 

 :اللغة الشعرية األول:المبحث 

و ي    يخالتار  تي تعرضت للتناول عبر االمتداد كبر الموضوعات الأيعتبر موضوع لغة الشعر من      
درك قوة أال يوم إالشعر    نسان عرف العالم يوم عرف اللغة و لم يعرف إلاالتساع المكاني للبشرية فا

   .  (59)  كشاف دائم لعالم الكلمة و استكشاف دائم للوجود عن طريق الكلمةستالكلمة فالشعر ا

نسان إلواهر مترادفة و متساندة في حياة اظو تطورها ان اللغة و الشعر  الباحثون في نشاة الغة ظالح    
عن االرتباط  "مندور فىمصط "ارتباطا وثيقا و يعبر الدكتور ىولارتبطت ببعضها البعض منذ النشاة األ

لعل االستخدام الشعري للغة هو اقرب االستخدامات من طبيعتها ولسنا  :"الوثيق بين الشعر و اللغة بقوله
  .(60) نري الشعر ضربا من االيقاع الموسيقي فحسب انه خلق لغوي

ناته تذوب فيه أمن  ةن  أي كل فعماق الوجود الفني للشاعر تتجاوب معه أفي  ن حي  ئغة كاالل   ن  إ      
ات يخر عملأحلة في يشتاق فتسري في عروقه فيخرجها شهدا كما تفعل الن   نحيث يغلي و يخفق قلبه حي

ذن بمثابة كائن ذا نبض و حركة و إ يفاللغة عند الشاعر وسيلة للتعبير و الخلق فه ،هرامتصاصها للز 
لة صوتية ذات دال ظلفاأ ما الكلمات فليست مجرد،أو مهمة الشاعر هنا هي الكشف عن لغة جديدة  ،حياة

 .  (61)صرفية أو نحوية أو معجمية بل هي تجسيم حي للوجود فاأللفاظ أوعية المعاني 

فالشعر بجوهره رحلة في أعماق الل غة و الل غة كنز الشاعر و ثروته ،و هي جنيته الملهمة في يدها        
 .   (62)مصدر شاعريته وو حيه 

أن لغة الش عر هي لغة الحياة اليومية و ليس ثمة ألفاظ خاصة بالن ثر و أخرى خاصة  وردزورث"يرى "   
البسيطة في الريف و الطبيعة ازدادت قدرته علي تقديم  بالش عر، فكلما إقترب الشاعر بلغته من الحياة

األفكار المألوفة في ثوب جديد ،فعلى لغة الشعر أن تنصب على اإلحساسات المرهفة التي ترتبط 
بالمشاعر الفطرية لإلنسان حتى يكون التعبير بها تعبيرا عفويا بعيدا عن التصنع الذي يزي ف المشاعر و 
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 الذي يستعيده الشاعر بهدوء ، و émotionمشاعر القوية نابع من اإلنفعال الش عر عنده تدفق قوي لل

. أما عن عالقة  (63)جديدة هي الخلق         و اإلبداع  ىعملية اإلسترجاع تطلق بدورها عملية أخر 
ية إلى التأكيد على أنه بإمكان الشاعر تجديد اللغة ألن الكلمات كائنات ح شيلي"الش اعر بالل غة فقد ذهب "

تحيا باالشعر و لوال اإلستعمال المتكرر للكلمات ألصبحت اللغة عاجزة مع الزمن في تعبيرها عن 
 األغراض اإلنسانية السامية. 

كما نجده قد شبه ال شاعر بالن بي ألنه ال يكتفي بمشاهدة الحاضر فقط بل يستطلع المستقبل في          
ة و ذلك باستعمال الخيال فالل غة أداة خيال و الخيال حاضره ،و هو قادر أيضا على تجديد شباب اللغ

قادر علي خلق األشياء لذلك يمي ز بين اللغة الموزونة و غير الموزونة ألن  الل غة الموزونة حسبه تخضع 
 .  (64)لنمط من اإلنتظام الص وتي و التآلف و هي لغة الشعر و ال يمكن تصور الشعر بدونها 

هي لغة عصره ألنها وليدة إحساسه العميق و ثروة فكره المتجدد البعيد  "يو لغة الشعر عند "أبي ماض
عن فكر سابقيه فتحسبها تتنامى داخل النص الشعري ال من خارجه، فهذه الل غة مستمدة من اللغة 

، لذلك نلمس في لغة شعره  (65)الطبيعية و ذللك لحبه للجمال الذي يتلون حسب مزاجه و أحواله النفسية 
يدة و حركة و اللفظة عنده ال تلتزم بمعناها المعجمي بل تخضع الستعماله الخاص حيث يقول حياة جد

 الطين":في قصيدته "

 حقير فصال تيها و عربــــــد   ***      نسي الطين ساعـة انه طيـــن          

 و حوى المل كيسه فتمــــــــرد***      و كسا الخـز جسمه فتباهـــــى          
 ما أنا فحمة، و ال أنت فرقـــد     ***يا أخي ، ال تمل بوجهك عني          
 

 [ 161الديوان ص ]                                                                 
لقد استعمل الشاعر لفظة الطين كرمز لإلنسان فهو خلق من طين و ليس له أن يتك بر و يتعالى على 

بذلك أصله، و متمردا علي واقعه، فلفظة الطين هنا إستعان بها الشاعر لتذكيره بأصله  غيره متناسيا
فمهما عال شأنه ال يمكنه إنكار أصله لذلك أخرج هذه اللفظة من معناها المعجمي         و أخضعها 
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بين الستعماله الخاص، و لفظة فحمة في هذه األبيات تحمل داللة اللون األسود وهي إشارة للصراع 
البيض و السود واستعملها الشاعر للمقارنة بين الفخم و الفرقد، فالفرقد نجم في السماء أما الفحم فمكانه 
الموقد أي االرض، و القصد من المقارنة بينهما ليس المقارنة بين السماء و االرض بل غايتها هي 

وب و ما يطلق عليه بالعنصرية و المقارنة بين منزلتين من البشرية و بذلك طرح قضية التفرقة بين الشع
 هي قضية ما زال العالم يعاني منها.

 وظف الشاعر اللفظ المناسب في المكان المناسب و نلمس ذلك في قصيدته "لبنان" حيث يقول:    
 لبنــان واألمــل الـذي لذويــــــــه***    إثنان أعيا  الدهـر أن يبليهمـــــــا      

 و نحب ه، و الثلـــج في واديـــه***    هضابـه      نشتاقه ، و الصيف فوق
ذا   ***     بقالئــد العقيــان تستغويــــــــــــــــه  تمـد لــه ذكــــــــــــــــــاء جبـالهـا     وا 

ذا تنقطــه السمـــــــــــــــــاء عشيـــة   الزهــراء تسترضيـــــــه بــاألنجم***         وا 
ذا الصب  يضحكن ضحكــــا التكلف فيــه ***     ايا في الحقول كزهرهـــــا     وا 

[ 48الديوان ص]                                                                      

يظهر في هذه األبيات استخدام الشاعر أللفاظ  تتناسب مع موقف الوصف فهو هنا بصدد وصف 
 ع بها لبنان و ما تحتويه من جمال  نجد األلفاظ )هضابه، واديه  الحقول...(. الطبيعة الخالبة التي تتمت

بإحساس عالي لذلك فهو قادر علي التعبير عن صدق تجربته     و  إيليا أبو ماضي"يتمتع "        
شعوره بطريقة رائعة حيث تمكن القارئ من اكتشاف هذا الصدق و ذلك بإعتماده على ألفاظ تدل علي 

 حيث يقول: فقيد الوطنيةموقف الذي هو فيه و نلمس ذلك في قصيدته صدق ال
 و مـا تفقدت حتى بكيت بمهجتـــي***   بكيـت و لكـن بـالــــــــــــــــد مـوع السخينـة     

 فقد كان زين العقل زين الفتـــــــــــوة    ***  على الكامل األخالق و الندب مصطفـى      
 تميد لهول الخطب خطب المروئــــة   ***ــــــــي فكـادت بنا الدنــــــا    نعاه لها الناعـــ

 و سالت دمزع الحزن من كل مقلــة    ***قلـــوُب العالميــــــــــــــــــــَن تلهفــــــــــــــــــــا      

          [99الديوان  ص]                                               



 
 
 
 
 
 
 

" كامل االبيات ما هي إال تصوير حقيقي لمشاعر الحزن و األسى لفقدان المغفور له "مصطفى باشا هذه
فالشاعر استعان بألفاظ توحي بذلك منها: )الدموع السجينة، الناعي، الهول، دموع الحزن، بكيت(، لم 

ح عدة قضايا تهم على تجاربه اإلنسانية فقط بل تعداها إلى تجارب أخرى و طر  "يركز "إيليا أبو ماضي
 :المجتمع و األمة العربية ككل يقول في قصيدة "الحجر الصغير"

                                                                                                                                                اءــــلست شيء فيه و لست هب     ***      ي ــأي شأن يقول في الكون شأن 

                                                  اءــخرة تكون بنــــــــــال ، و ال ص    ***        اــــــــت تمثـا ، فأنـــــــــــــــــام أنـرخال 

 دائق ـــــــــروي الحــأــــــــاء فــــو مأ    ***       اء ـــــــــــــــــف المـرشأا فـرضأ ـستل

 [28الديوان ص ]                                                             

 و يقول أيضا :
 لست خــاال أو وجنة حمــــــــــــراء      ***ال أنــا دمعـة و ال أنـا عيـــــــــن          
 ال جمــاال ، ال حكمة ،ال مضـــــــاء***           حجـر أغبـر أنــــــــا حقيـــــــــــــــــــر  
 بســــالم إنــــتي كرهــــــــــــت البقـــــاء     ***فألغادر هذا الوجود و أمضــي         

 [ 28الديوان ص  ]                                                              

ة الحقيقية و عالقة اإلنسان بغيره، فكل شيئ في الحياة له قيمة، و هذه األبيات تكشف عن القيم اإلنساني
 قيمة اإلنسان تظهر من خالل تعاونه مع غيره ألداء رسالته في المجتمع، فإذا إنعزل عنه فقد قيمته. 

و يظهر إعتماد الشاعر على الرمز و توظيفه ومن خالل إتخاد األشياء الحس ية رموزا لمعنويات خفية و 
ح جدا في القصيدة حيث رمز بداية للمجتمع اإلنساني بالمدينة البيضاء، ثم رمز للجهد و هذا واض

التعاون اإلنساني بالسد المحكم البنيان أما الحجر الصغير فقد رمز به للفرد العادي      و الهدف من 
أفراد المجتمع  هذه الرموز هو التأكيد على ان اإلنسان يستمد قوته من خالل وجوده مع غيره وتعاونه مع

من أجل أداء رسالته في مجتمعه، أما إذا إنعزل عن هذا المجتمع و قرر اإلنسحاب منه فإنه يفقد قيمته، 
و لوصف حالة اليأس و مشاعر الحزن و احتقار النفس و الملل استخدم عبارات و ألفاظ دالة على ذلك 

دمعة، ال أنا عين، فألغادر هذا الوجود، منها: )ال رخام أنا، لست شيئا، لست درا، لست خاال، ال أنا 
 سالم، الوداع(. 



 
 
 
 
 
 
 

 .المبحث الثاني: المعجم الداللي
ال لتها وتوضع عادة تحت لفظ عام دالحقل الداللي أو الحقل المعجمي هو مجموعة من الكلمات ترتبط 

األلفاظ مثل  يجمعها، مثال ذلك كلمة األلوان في اللغة العربية تتدرج تحت المصطلح العام "لون" وتضم
 أحمد، أرزق ...إلخ.

هو قطاع متكامل من المادة اللغوية يعب ر عن مجال معين من الخبرة، فالحقل »" بقوله: أو لمانوعرفة "
الداللي مجموعة من مفرودات اللغة تربطها عالقات داللية وتشترك في التعبير عن معنى عام يعد 

ى النبات والكلمات الد الة على الحيوانات والكلمات الد الة القاسم المشترك بينهما مثل الكلمات الدالة عل
 .(66)  «على التصورات واألفكار

 ونجد في شعر إيليا أبو ماضي عد ة حقول من بينها.     
 الحقل األول: الظواهر الطبيعية: -1

اح، استخدم إيليا أبو ماضي في هذا الحقل مفردات كثيرة خاصة بالطبيعة منها: )الشمس، السماء الصب
البحر،... إلخ(، فقد اعتبرها الوسيلة األفضل للت عبير عم ا يجيش في نفسه فهذا اإلهتمام البالغ بعناصر 
ومانسي التي  ناتها يعود إلى انجراف المهجريين نحو موجة الت يار الر  الطبيعة والتوظيف المكثف لمكو 

ستقلة فناجى فصل الربيع في قصيدته دفعتهم إلى أحضان الطبيعة والت غني بجمالها، فأفرد لها قصائد م
 "زهرة األقحوان حيث يقول:

 َصَبـــــاٍح ُمْسَتِطيـِر َكَصباِح الِمْهَرَجــــــــــانِ                      
َواِبــــــي ُحَلًة ِمْن ُأْرُجــــــَوان                        لبَســـْت ِفِيِه الرَّ
 لَغــاُب ِمْن َأْورَاِقـِه ِفي َطْيَلَســــــــانوَتَبدَّى ا                     
 ساقَّنـــــــــي ُروٌح َخفَـٌي َنحو ِذَياَك الَمَكـــان                     
 ـــَوان                                      ـــــــــــــــَفــِإَذا بالِســر  أضحـى َزْهــَرَة ُأْقُحـ                     

 [423الديوان ص ]                                                        
فالش اعرابن الطبيعة عاش في هضابها وتغذ ى من عصير كرومها منذ كان طفال في لبنان، وشابا  في 
اإلسكندرية وكهال  في أمريكا، فكانت الطبيعة تسل ي احزانه و تؤنس وحدته و تظ ل به العالم الذي كان 

وعا  لشعره، فيبين مدى براعته في استعمالها، فالمفردات التي يستعملها ليست محصورة في معناها موض
المباشر بل هي عبارة عن رموز يعبر بها عن الحالة الن فسية ففي قصيدته المساء دعوة للطبيعة حيث 
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م ال تقابل النهار امتألت بألفاظ مستمدة من الطبيعة وخصائصها، فلفظة المساء توحي إلى لحظة من اليو 
 بل هي كالبروج بينه وبين الل يل، وهي لحظة تشير إلى أشجان وأشواق خقية في النفس حيث يقول:

 السحب تركض في الفضاء ركض الخائفيــــــن                
 والشمس تبدو خلفها صفراء عاصبــة الجبيـــن                
 ه خشوع الزاهديـــــــــــــن والبحر سـاج صــامت في                
 لك نمـا عينـاك باهتـتــات في األفـــــــــق البعيـــــــــد                

 سلمــــــــــى ... بماذا تفكريـــــن؟                         
 سلمـــــــــى ... بماذا تحلميــــــن؟                          

 [462ن ص الديوا]               
مهد  الشاعر في بداية القصيدة باستعمال عناصر الطبيعة ليصف الت أمل الذي كان فيه حيث كان يتأمل 
الس ماء وحركاتها فيصو ر صورة عن نفسه وخواطره، ويبي ن الحالة النفسية وما ينتج عنها من حزن وحيرة 

الصفراء والبحر الساج الذي  حينما يتحدث عن السحب التي تركض في القضاء ركض الخائفين والشمس
 فيه خشوع الزاهدين وفي األخير يطرح تساؤلين.

وما يؤكد على أن أبا ماضي من أكثر الشعراء استعانة بمعجم الطبيعة قصيدته "تأمالت" التي يقول       
 فيها:

 روحي الفداء لرهطهـــا وآللهـــــــــــا    ***والن ـاس أكرمهم علــي عشيرهــــــــا   

 ليس الجالل الحق  غيـر جاللهــــا    ***والش هب أسطعها التي في إفقهـــا   

 حتـ ى الحيا الباكـي على أطاللهـــا    ***وأح ب غيٍث ما همى في أرضهـــا    

با الجذالن في أسحارهــا    با الولهان في أصالهــــا    ***مرح الص   ومنى الص 

 بنوافــــــــِح األشــذاء في أذيالهــــــــا     ***ـا   إن ي ال أعرف ريحها مـن غيرهــــ
  [341الديوان ]                                                                       

الشاعر هنا وفق في توظيفه لعناصر الطبيعة التي تدل على شعوره العميق المتمثل في حب الوطن 
 أرضها(.وعد دها في )الشهب، إفقها، 

لم يكتف الشاعر بتوظيف مظاهر الطبيعة في الوصف فقط بل تعد اها إلى أغراض أخرى كالرثاء      
 والغزل.



 
 
 
 
 
 
 

 
 التي يرثي فيها "نسيب عرضية" يقول: و"  و من أمثلة الرثاء قصيدة "لم يهدم الموت إال هيكال

 قٌ ــفي ِرَحاٍب األْرِض ُمْنَطل وَنوَرها    ***كالشَّْمِس يسر ها عند المسا الَغَســــُق         

 حتَّى ِلَمْن َقَطُفوا ِمْنَها ومْن َسَرُقوا     ***تذوي الورود ويبقى بعدهـا الَعبـــــــُق          
 [183الديوان  ص ]                                                                      

 لتعظيم من شأن نسيب عريضة.استخدم )الشمس  ، األرض ،   الورود( ل
 أما الغزل فنجد في قصيدة "طبيبي الخاص":   

 لونه والطيب في نكهتـه     ***ذات حسن خد ها كالورد في          

 وجمال الزهر في روضته     ***زهـرة لكنه ــــــا لــــــــم تقطـــــــــف         

 ترخص الد ر على قيمتــهِ      ***در ٌة ما خأرجت من صـــــــــدف         
 [244الديوان، ص ]                                                                  

وهكذا تبدو الطبيعة من أهم خصائص شعراء إيليا أبو ماضي حيث جم لت قصائده بلغة بعيدة عن 
ء من الطبيعة "كالخمائل" الصنعة والتكلفة، وتعدى هذا كله حين ذهب إلى عنونة دواوينه بأسما

 و"الجداول".
 الحقل الثاني: حقل الحيوانات:  -2

إن  الر مز الحيواني في الشعر العربي الحديث قد وثب وثباب عالية استطاع من خاللها أن يأخذ      
بوم موقع ا الئق ا في الهيكل العام للقصيدة الحديثة خاصة الرموز التالية: )الغراب، الحمامة األفاعي، ال

 العصافير(.
فالرمز الحيواني في الشعر العربي الحديث يفضي بنا إلى القول بأن ه عالمة تكر س الطابع المأساوي       

 . (67)المغلف بنبرات الشؤم والش ر والموت 
تأث ره بالبيئة التي يعيش وظ ف إيليا أبو ماضي الحيوانات في شعره وبشكل الفت لإلنتباه، وهذا يبين     
 فنجده يذكر الحمامة كثيرا في ديوانه يقول في قصيدة "العاشق المخدوع":فيها 
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78.  



 
 
 
 
 
 
 

 

 وكزهرة النسرين في الطهر   ***مثل الحمامة في وداعتها               

 صوت الهزار ولفتة الصقـــر   ***مثل الحمامـة غير أن هـــــا                
 [216الديوان، ص ]                                                   

يشب ه الش اعر المحبوبة بالحمامة الوديعة وهو هنا في موضع التعز ل، فالحمامة في العصر الحديث 
أصبحت عالمة رمز ية تشير إلى السالم والحب  والخير وكل المعاني التي تتحقق بها سعادة اإلنسان، 

ذهنه مجموعة من الدالالت التي تصب في  فالقائ الحديث ما إن يصطدم بهذا الل فظ حتى تتداعى إلى
 بؤرة داللية واحدة وهي السالم والحب  والوئام.

 استعمل الشاعر أيضا رمز الغراب في قصيدة "هدايا العيد" :      

احب المراوغ وجها           لى الص   أسودًا حالكا كوجه الغراب  ***وا 

 ريق المنافق الكذ اب من ط  ***فإذا الح فر ت الناس ذعـــرًا           
 [46الديوان ، ص ]                                              

 ويقول في قصيدة "ال يدرك الهرم النجوم":
ذا يعاب على المشيب فتى فمن ذا اليعابْ                    وا 
 أو كان يمدح بالسواد فمن ذا مدح الغـــــــراب                 

 [71]الديوان ، ص                                                
يرتبط الغراب في الذهنية العربية بداللة الحزن والشؤم حيث إن ه كان في العصر الجاهلي الطائر الذي 

 يتشاءم الناس من رؤيته وفي هذه األبيات الغراب مرتبط بالسواد الذي يوحي إلى الظالم.
 في فراش المرض"" في قصيدة ونجد أيضا رمز البوم وذلك       

 متى عشق البوم الهزار المغر د؟   ***وال عجب أن يبِغض الحر  جاهٌل            
 [153]الديوان، ص                                               

م البوم هو الطائر الذي يدل  على معاني لها اتصال وثيق بالطابع التشاؤمي المبطن بروح الملل والسأ
 .(68)واليأس، حيث يكون مصير األشياء هو التالشي في دائرة العدم، وهو يرتبط بالظالم 

                                                           
  .83، ص  :مالس مختار، المرجع السابقينظر -68



 
 
 
 
 
 
 

 وظف الشاعر أيضا األفعى وهي دليل على الشر والعدوانية حيث يقول في قصيدة       "مرآة      
 ":الغرب

 ونهش الذي تلقى ولو أنه صخر   ***أهذا كأفعى ههنا نفث سم ها     
 [191]الديوان، ص                                                       

لم يكتف الشاعر بهذا القد ر من الرموز الحيوانية بل وظف العديد منها إلى )كالعصفور، البلبل، الذئاب، 
 العقرب( وهذا إن دل  على شيء فإنه يدل على شد ه تأثره بالطبيعة والبيئة التي عاش فيها.

 ل الحنين إلى الوطن:الحقل الثالث: حق -3
مهما كانت أسباب الهجرة، ومهما كانت ظروف اإلقامة في األرض الجديدة بسعادتها تارة وشقائها تارة 
أخرى، فالمهاجر بطبعه مي ال إلى وطنه األم ومسقط رأسه، أرض الطفولة ومهد الذاكرة الراسخة في 

لقصائد ويعب ر من خاللها عن مشاعره وجدانه، فهذا الشوق صورة صادقة عن هذا الشاعر، حيث ينظم ا
وهذا ما فعله ( 69)إزاء وطنه األصلي وحنينه إليها من قساوة الفراق من جهة وآمال اللقاء من جهة أخرى

 لبنان":"بالتحديد شاعرنا إيليا أبو ماضي حيث يقول في قصيدة 

 لبنان واألمل الذي لذويه      ***إثنان أعيا الد هر أن يبليهما       

يف  هضابــــــــه       تش  ونحب ه والثلج في واديـــــــه      ***تاقه والص 
 [479]الديوان، ص                                                           

لى ذويه، إنه مشتاق إليهم  فالشاعر يعيش في أمريكا ولكن لم يفارقه الحنين إلى لبنان الوطن األصل وا 
صديق" " كيف ال يزداد هذا الشوق وهو بعيد عنهم بآالف األميال، كيف يعب ر في قصيدة منذ كان معهم ف

 على هذا الحنين بقوله:

 وأنـت عـن عينـي بعيــــــــد      ***يامن قربت من الفـــــؤاد            

 شوق السليـم إلى الهجـود      ***شوقي إليك أش ـد مــــــن            

 يهوى أخـو الضماء الورود     ***لقاءك أشد مثلما     أهوى        
 [165]الديوان، ص                                                               
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ظل الوطن ملجأ الشاعر بحيث يقر  إليه من عالم الغربة المثقل بالهموم والوحشة واآلالم التي تجري في 
ليومية فكان الحنين إلى الوطن حنينا رومانسيا نابعا من أعماق القلب نفسيته والتي تصادفه في حياته ا
 وحامال لعاطفة صادقة وعميقة.

لم يذق الشاعر حالوة العيش في ديار الغربة رغم توفر  ظروف الحياة السعيدة فروحه وأحاسيسه تتجه 
 "فاقييا ر "دوما نحو الشرق حيث يوجد األهل واألحباب ويعبر عن هذا بقوله في قصيدة 

 والسنا حولـي وروحـي في ضبــــــاب     ***جعت والخبز وفير في وطابـي    

 وكأنـــــــــي لــم أذق غيــر ســــــــــــــــــراب     ***وشربت الماء عذبـا سائغــــــا      

 لست في أرضـي وال بين أصحابـــــي     ***ليس بي داء ولكننـي امـــرؤ      

 لروح في الشرق على تلك الهضـاب      ***يورك بالجسم وبــا      أنا في نيو 
 [49]الديوان، ص                                         

في شعر إيليا أبوماضي ذكر كثير لوطنه، وتصوير لحنينه إليه، فقد كانت األمنية الوحيدة التي تمن اها 
 .(70) 1949ه ذلك عام هي رؤية لبنان ولو لفصل واحد في حياته وكان ل

 الحقل الرابع: حقل الحزن واأللم. - 4
إن  الحزن واأللم عند إيليا أبوماضي نابع أساسا من صميم حنينه إلى وطنه إضافة إلى حزنه لسوء 

ضطهاد، فيقول في قصيدة  أمة " األوضاع التي كانت تع يشها البالد العربية في تلك الفترة من استعمار وا 
 ":ونتفنى وأنتم تلعب

 وأنا َوحدي َصريُح الِمَحـــن    ***خلت قلبي باألسى منفردًا               

 سكًنا في غير قلبي المثخن      ***وتوه مُت األسى لن يجَدا                

 َسْوَف ال ًيفِجُعني في وَطِني    ***وظننت الد ْهر َمْهَما َحقَدا                

 [399]الديوان، ص                                                                     
في هذه األبيات كان الشاعر في البداية يعتقد بأنه الوحيد المنفرد بحزنه وتأسيه عن فناء األمة وأن الحزن 

 لم يعرف مسكن ا غير قلبه.
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ث يرثي فيها صديقه ويقول في تعبيره عن حزنه لفقدان أصدقائه في قصيدة "ليتهم عرفوه" حي      
 :األخالق"" "يعقوب روفائيل "صاحب مجلة

 فتجل دي لفراِقِه أو فاِجزعـي    ***يانفُس قد ذهب الرفيق اأَللمعي         

ن لم ًيسرع    ***هذه النهايُة، وال نهايُة غيُرها            للحي  إن ُيسرع وا 

 حاز ِمْن ديناُه بضعه أذرعأو     ***للموت َمْن َمَلَك البسيطة كل ها          
 [275] الديوان، ص                                                               

 الشاعر ينادي نفسه ويحدثها عن الصبر على ذهابه وفراقه لرفاقه.
 ":ازجيويقول في قصيدة "الزرء األليم" التي رثى فيها فقيد اللغة العربية واألدب المرحوم "ابراهيم الي

 من كـان بالفضل دون النَّاِس منفرداً ***   قد غادر الفضَل باألحـزان منفـــردًا        

 لم يبـك هذا بكى هـذا الـذي ُفقــــــــــدا    ***مات )البيان( بموت )اليازجي( فمــن      

 دًا ال ولن تلـــــــــــــــــــداهـذا الفقيــد فــؤا  ***واهلل مـــــــــــــــا ولدت حواء أطـهر مـــن      
 [157]الديوان، ص                                                                 

 يصو ر الشاعر حزنه النابع من صميم قلبه لذلك وظف )األحزان، بكى، الفقيد(
 يقول في قصيدة "وداع وشكوى":         

 ل وحـــان أن نفترقـــــــــــــتـــاأزف الـــرحي                     
 فإلى ال لقـــــــا يـــــاــ صاحبــي إلى الل قا                     
 إن تبكيــــا فلقد بَكيــــــُت مــــــن األســى                      
 حتـــــــى لِكـدت بَأْدُمــــعي أن أغرقــــــــــا                     

 وتسع رت عنـــــد الـــــــــَوداُع أضالعـــــي                     
 نـــــــارا خشيــُت بحـــر ها أن أْحرقــــــــتتــــا                     

 [289]الديوان، ص                                                                   
لى الحزن مثل: )بكيت، األسى، أدمعي، أعزف، الوداع( وظف الشاعر في هذه األبيات مفردات تدل ع

 فهو يودع صاحبه ويبكي على فراقه ويبالغ في وصف حزنه.
   
  



 
 
 
 
 
 
 

 ـالث: البنيــــة التركيبيــــــــة:ثالمبحـث ال
ال تقتصر اللغة الشعرية على استخدام المفردة واقتباس األلفاظ ذات المدلول الخاص إنما تشمل         

 .(71)ملة ومدى امتدادها، وطرائق تركيبها، وما يعتريها من حذف أو زيادة ، تقديم أو تأخيرطبيعة الج
ولدراسة المستوى التركيبي في شعر إيليا أبو ماضي ارتأينا إلى تحديد التراكيب وتصنيفها من حيث         

هي طويلة معقدة أم  نوع التراكيب الغالبة على النص اسمية أم فعلية وأيضا تحديد الجملة الغالبة هل
 .(72)قصيرة أم مزدوجة 

 : األفعال -1
 الفعل من الناحية اللغوية هو الذي يحدثه الفاعل من قيامه أو قعوده أو نحوهما .       

أما من الناحية االصطالحية فالفعل كلمة تدل على معنى في نفسها مقترنة بأحد األزمنة الثالثة: 
 .(73)الثة أقسام: الماضي، المضارع، األمرالماضي، الحاضر، المستقبل، وهو ث

إن  الجدول التالي يوضح األفعال الماضية والمضارعة وأفعال األمر في قصدتي "صاحب القلم      
 "و"قتل نفسه"
 األمر المضارع الماضي  زمن الفعل
 القصيدة

 عاق، قي ده، حلمت ، طاب صاحب القلم
 قلدتني، حدثيني ،خشيت  

ت ،بث قلت، سفكت، صحب
 ضحكت ،كان ،أشرقت ،ذاق.  

يحس، تصنعه، يعدل، تلم، يأتي  
يدعون، يضحك ،أبقى ،أنال  يقول 

 أشقى

 قل

 قتل نفسه
 

 

 تأمل ، كان، أصبح، أضاع،
قضى، غاب، يكو، صاح 

 سئمت ، زاد، شاء.

تحدق، تعيش، تعانق،  يفتش تصد  
 أعاند، يعيد، تنطلق ،يسجن، يسفر.

 كن
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ماضي األفعال الماضية والمضارعة في القصيدتين ،فاستعماله األفعال الماضية  وظف إيليا أبو       
داللة على الث بات ،أي ثبات الحالة الن فسية للشاعر،وهي أيضا تمثيل لسرد حقيقي لألحداث وهي ال تدخل 

 .(74)في باب الحركة بقدر ما تدخل في باب سرد األحداث
تحمل داللة الحركية واالستمرار وتعبر بشكل جيد عن حالة  أما بالنسبة لألفعال المضارعة فهي      

 التأسي والبكاء .
لكن ال يجب أن نكتفي بإحصاء بسيط نحدد من خالله الرتابة والحركية في النص بل يجب أن تتجاوز 

 .(75)هذه اإلجراء اإلحصائي إلى كيفية توزيع هذه المركبات 
 يقول في قصيدة "حكاية قديمة ":

 فــؤادي أن ُيطيـع فؤادهــَــا   ***     َفَيبكي كما َتبكي وَتْشدو كما َتْشــدو أمـرتُ       
 َوُقلُت لنفِسـي هذه ُمْنتهى الُمنـَـــــى ***    و هذا  مجاُل الشُّْكر إن فاتك الحمدُ       

                         [.116الديوان  ] 
تين داللة على سرد األحداث وثبات الحالة النفسية لدى توظيف المركبات الفعلية في هذين الفعلين البي

 الشاعر.
وفي المقابل المركبات الفعلية الماضية نجد المركبات الفعلية المضارعة وذلك في قصيدة "دموع       

 وتنهدات" حيث يقول:
 تهيج بــــي الذكرى البروق ضواحكـا  ***    وتغري بــي الوجد الط يوُر َشَواديا      

 فأبكى لما بــي من جوًى وصبابــــــة   ***     وأبكي إذا أبصرت األرض باكيــا      
  فال تحسباني أذرف الد مــــــع عـــادة    ***     وال تحسباني أنشد الش عر الهيــا     

                                                                        [497الديوان ص]    
وظف المركبات الفعلية المضارعة ألنها المالئمة لحالة البكاء والحزن والتأسي التي يشعر         بها 

 الشاعر.

وفي األخير نستنتج أن إيليا أبو ماضي قد مزج بين األفعال الماضية والمضارعة وذلك بنسب متفاوتة   
ليصور أحداث وقعت ، أما وهذا دليل على أن نفسية الشاعر مضطربة، حيث وظف الفعل الماضي 
 األفعال المضارعة فقد وظفها لذكر األحداث التي تقع أو ستقع في المستقبل .
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 المركبات االسمية والمركبات الفعلية:-2
 : تعريف الجملة 2-1

جاء في تعريف الجملة أن ها عبارة عن مركب من كلمتين ،أسندت إحداهما إلى األخرى سواء        
لم تفد ، وهي عبارة عن فعل وفاعله أو مبتدأ و خبره ، وما كان بمنزلة أحدهما      ثم أفادت معنى أو 

ذكر أن ها أهم من الكالم ،إذ شرطه اإلفادة بخالفهما ، ولذلك يقال جملة الشرط وجملة جواب الشرط ،وقد 
 قسم النحاة الجملة إلى قسمين هما:

 ا المبتدأ و الخبر .: وهي المتألفة من جزأين أصليين همجملة اسمية -أ
 .(76): تتألف أيضا من جزأين أصليين هما الفعل والفاعلجملة فعلية -ب

ونجد إيليا أبو ماضي قد نوع في استخدامه للجمل في ديوانه حيث مزج بين االسمية والفعلية ومن       
 أمثلة توظيف الجمل الفعلية قصيدة "المرأة و المرآة" التي يقول فيها :

 َمـرُّ غيًظــا ُثمَّ تحمـرُّ غيـرًة   ***    كـــأنَّ بهــا ُحمَّى َتِجيء وتُِقفــــــلُ فتحْ        
 وُتْضمـُِر حــقدَّا للُمَحـدِِّث لو َدَرى  ***    بِه َذِلـَك الِمسِكيُن َمـا كــــاد يهِزُل       
   الغواِني صــارُم اَل يـُفـلِّـــــــــلُ َأثار َعَليـِه ِحْقَدَها َغْيَر َعاِمـــــٍد    ***    وِحْقدُ       

 [313الديوان ص ]                                                    
                                                         

 ويقول أيضا في قصيدة "عصر الشبيبة ":
نــــــ       واَنا َمنــــــــــــِْزلٌ نْلْهو وَنْلَعُب ال ُنَبالـــــي َحصَّ  ــا     ***   كوٌخ َحقِيٌر أم ح 
 َتتَوهَّــــُم الدُّْنَيــــــــا ِلَفْرِط ُغُروِرَنـــــــــا    ***    َكُمَلْت ِبَنا ويغيرَنا ال ُتْكِمــــــــــلُ       
 امرنـــــا فال َتَتَمْلَمـــــــــلْ وَتْختَاُل َأنَّ الَبْذُل َيْطُل ِفي الُدجــــــِى   ***    كيما يس     

                                                                  [315]الديوان ص  
استعان إيليا أبو ماضي بالجمل الفعلية للداللة على الحركية واالستمرار ففي المقطع األول يصف المرأة 

يصف حالة السعادة ويصف المرح واللهو وذلك باستعمال  وهي أمام المرآة ،أما في المقطع الثاني فهو
 األفعال التالية تلهو، تلعب، تتوهم .
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ثاء        لم يكتفي باستعمال األفعال المضارعة في موضع الوصف فقط بل تعد اه إلى استعماله في الر 
 يقول فيها :فقد وظ فه في قصيدة " يا قائد القوم " التي يرثي فيها صديقه الدكتور" رزق حداد "

 يـا أيَُّهـا الشِّْعـــُر َأْسِعْفِنـي َفـَأْرِثيِه  ***    َوَيــــــا ُدمــوع َأِعينيِنـي َفَأْبِكيـــــــهْ      
 بحثتُّ  ِلـي عـن ُمَعزِّ َيْوَم َمْصَرِعــــِه  ***    َفَلم أِجـْد َغيـَْر َمْحـزوٍن ُأَعِزيـه      

                                                                                                                    [481الديوان ص  ]   
 أما فيما يخص الجمل االسمية نجدها موظفة في الديوان ومن أمثلة ذلك قصيدته " لم تشتكي       

 التي قالها في مهرجان" برد جفيل" حيث يقول : 
ـرْم والَمــــ      ــٌة َرْقـرَاَقــــــــــــــــٌة    ***     والشَّمُس َفـوقـََك عسجـد يتضَّ  ـــــاُء َحـْوَلَك َفض 
 والنوُر َيْبِني في السُّفوح وفي الـدُّرى    ***     دورًا مـزخــــــِرفـة وحينــًا يَهـــــــــِدُم      
  عابثــــــــــــــــا    ***     آيـاِتــــــــــه قـــــدَّاُم مـــــن َيَتعل ــــــــــَُم َفكـأنَُّه الَفن ـــــــــَـاُن َيعـِْرُض      
 ُم وَكـَأن ـــــــــــَُه ِلَصَفـاِئِه و سنـــــــــــــــــــــــاِئِه    ***     بْحـــــــٌر َتُعــوُم بـِه الُطيـُور الَحـوَّ      
                                  [         356]الديوان ص  

  ":كما يقول في قصيدة " الحرب العظمى
يــُْل َغــاِضَبٌة على َأْرسانهـا      ***    و البيــُض َغاِضَبٌة على اأَلجَفـانِ        فـالخ 
 ِنَيـــــــــٍة َو َمَكـــــــانِ والَمــْوُت ِمـْن قُـدَّاِمِهـْم َوَورَاِئِهــــــــْم      ***    و الَهــْوُل كـلَّ ثَ     

 [427الديوان ص ]                                                        
                                                  

 :الجمل االستفهامية والجمل التعجبية 2_2
أوال أن نع رف االستفهام       و  قبل أن تتبين داللة االستفهامية و الجمل التعجب يجب علينا      

 التعجب.
أ، هل  متى، أين وله أدواة عديدة هي:  (77)االستفهام هو "طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل"     

 وله معان عديدة تفهم من سياق الكالم.  ،كيف ،أنى ،كم ،ما ،من
جاء معظمه مقرونا بأداة ،كما أن ه حمل عدة تساؤالت أم ا عن االستفهام في ديوان إيليا أبو ماضي        

 تبي ن حيرة الشاعر إضافة إلى وجود إستفهامات استنكارية حيث يقول في قصيدة  "الطين":
 َأِمـــاَنــــــــــــي  ُكلُّــها ِمـْن تـــــــــراٍب      ***     وَأَمـاِنيــــــــَك ُكلََّهــا من عسجـــــد؟      
 وأمـــِانـــــــــــ ي  ُكلهـا للتـالِشــــــــي      ***     وأمـاِنيـــــــَك للُخلـود المــَؤكَّـــــــــد؟      
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 اَل، ِفَهـِذي َوِتلــَْك تَْأِتي وَتْمِضـي      ***     َكــَذوِيَهـــــــا،  وأي َشــْيء يـَُؤي ـد؟      
                                           [427الديوان ص  ]      

يخاطب إيليا أبو ماضي في هذه األبيات اإلنسان ويتطر ق إلى قضية الت كبر والغرور لديه رغم أن ه خلق 
من تراب فاستعمل االستفهام هنا بغرض النفي والتوبيخ فمن جهة ينفي وجود تفاوت بين الناس من جهة 

 ره .يعاتب هذا اإلنسان ويوبخه على تعاليه على غي
 ويقول في قصيدة "ابتسم":       

 قــال: الل يــاَِلي جـــر َعْتِني َعْلَقَمـا    ***    ُقْلُت: ِاْبَتِسـْم وِلَئْن ِجَرَعَت الَعْلَقَما    
 ــــــــــافَلَعــل َغيــَْرَك ِإْن رآَك مـــــَرنِّمـــــًا    ***    َطــــــــــَرَح الَكـآبَة َجـاِنًبا َوتـَرنَّمَ     
 ؟ أتـُرََاك َتغن ـــتُم بــالت بـُرِم ِدْرَهًمـــــــا     ***   أم َأْنَت  َتْخَسُر بالبشاَشِة مغنمـــــا    

                                                            [286]الديوان ص 
، وفي البيت الثالث من هذه المقطوعة يعرف إيليا أبو ماضي بالشاعر بالمتفائل مع أنه رومانسي      

تلمس دعوة الشاعر التفاؤلية حيث يستخدم االستفهام لمخاطبة المتشائم فيقول له بأن ه لن يغنم بالحزن 
 درهما ولن يسخر بالبشاشة مكسب ا، فالغرض من هذا االستفهام هو النفي والدعوة إلى التفاؤل.

 ويقول أيضا في نفس القصيدة:     
 ـون غيرك مجرما، وتبيت فــي ***   َوَجٍل وَكَأنََّك َأْنَت ِصْرَت الُمْجِرمـــَا؟أيكـ    

 [386]الديوان ص 
 الغرض من هذا االستفهام هو العتاب فالشاعر يعاتب هنا المتست ر عن الجريمة ويدعوه إلى كشفه .

س باستعظام الشيء عند استدراك ما هذا بالن سبة لألساليب االستفهامية، وأم ا الت عجب فهو انتقال النف      
خفي سببه ويأتي بصيغتين مقيس عليهما هما: ما أفعل وأفعل به ،وهي تدل على معان وأغراض بالغية 

. 
لقد ورد التعجب في ديوان إيليا أبو ماضي بشكل الفت لالنتباه حيث يستدعي الوقوف عنده من      

 :أمثلة ذلك قصيدة "ليل األشواق "التي يقول فيها
 !َفُقْلُت: َمـا َأْحاَلَهـا !َمــــــا    ***    َأْحلـَىَ َسناَها  !قال: مــا َأْجَمـَل الَكَواِكــَب      
 !قـال: ال َشــْوَق،اَل َصبـا بَة َلــْو اَل   ***   هـــــــا  فتمتمُت َقاِئـاًل : لــــــــَْواَل َهــا      

 [472]الديوان ص         
هذين البيتين يتعجب من جمال الكواكب والدليل على ذلك أنه استعمل في بيت واحد ثالث الشاعر في 

 وهي صيغ قياسية )ما أفعل(. !ما أحالها !، ما أحلى سناها!صيغ تعجبية في قوله ما أجمل



 
 
 
 
 
 
 

 ويقول في قصيدة أمة تفنى "وأنتم تلعبون":
 فنـَـــى وأنتــــم تلعبـــــــــــــــــــــون ... يا للفادحـة     ***      أمـٌة ت !يــا ِلهول الخطبِ  

 [403]الديوان ص       
 يتعجب الشاعر هنا من تخاذل الشعوب العربية حيال كيانهم والمراد منه هو التوبيخ.

 ونجده في قصيدة "أنا والنجم" يقول:
 !ن عْن َرد هسـاورنــي الهـــمُّ وسـاورتُـــُه     ***    مـا أْعَجـــَز اإِلْنَسـاَ     
 !مــا أْعَجــَب الـد ْهـر وَأْطــَواَرُه    ***    ِفـي َعْيِن من يَمِعُن فِي َنْقِده     

 [139]الديوان ص  
ما هو مالحظ في استعمال إيليا أبو ماضي للت عجب أن ه اعتمد كثير على صيغة ما أفعل حيث وظفها 

 بكثرة .
 : جملة النداء :2-3

ب يقال المدعو إلى الداعي بأحد أحرف النداء ،وهو تنبيه المنادى وحمله على النداء هو طل       
 .(78)االلتفات وعناصره هي: األداة ،المنادى ،ومضمونه النداء

 وفي ديوان إيليا أبو ماضي نجد النداء في قصيدته " يا رفاقي" في قوله :
  َكالَشْمِس إلى الَشِرِق انتسابــيِ الساِئُل عنِّـــي َمْن َأَنــا     ***     أَنا  أيُّــها   

                                                                  [49]الديوان ص  
يعتز الشاعر في هذا البيت بانتسابه إلى الشرق فهو عربي حيث شبه نفسه بالشمس فالشمس تشرق من 

 الن سب.الشرق وهو ينتسب إلى الشرق ففي ذلك اعتزاز و افتخار ب
 ويقول في قصيدة " العيون السود" 

 َيا ِهنُد َقـــْد َأْفنى الِمَطـاُل َتَصبُِّري  ***  َو َفِنيـُت َحتـ ى َمـا أَخاُف َمِزيــًدا     
                                                                  [159]الديوان ص    

دم النداء للفت انتباهها، فهو ينادي هند التي اشتاق إليها فهي بعيدة يخاطب الشاعر هنا المحبوبة، واستخ
 عنه وهو فائق من طول البعد .فداللة النداء هنا هو الشكوى من الفراق والبعد.

 ويقول مخاطبا اإلنسان في قصيدة "الطين":   
 وُس َأْو َتتَــَوسَّــــــدأيُّهـا الِطِيــُن َلْسـَت َأْنَقـى وَأْسَمـى  ***   مـن تـُرَاٍب تـَـدُ     

                                                                [163]الديوان ص  
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يخاطب الشاعر اإلنسان المخلوق من الطين ويعيب عليه تكبره وتباهيه بنفسه والمراد من التعجب هنا هو 
 التحقير.

 
 
 : جملة الشرط وصلة الموصول 1-4

ة الشرط هي جملة تتكون من فعل الشرط وهو المسند له وال يستقيم المعنى في غياب جواب جمل         
 (79)الشرط.

 وقد استعمل الشاعر جملة الشرط في قوله في قصيدة "دموع وتنهدات":
 ا إَذا الَمـــْرُء َلْم َيْسَع ِلَخيـِر بـِاَلِدِه   ***   َيِكُن َكال ِذي ِفي ِضرَِّهــاَ بات َساِعيَّ     

                                                                  [499]الديوان ص 
معنى هذا أن  المرء إذا لم يسعى إلى صالح البالد فإنه بمثابة الس اعي إلى مضرتها، شأنه في ذلك شأن 

 الخائن. 
 ويقول في قصيدة بين "مد وجزر":       

ذا ذكرَت الَمِجَد َفُهو ِعَصــاِمـــيٌ  هـــو ِإْن ذَكَرَت الشِّعرَ                                                                                                                                                 من أمراِئه   ***   وا 
 [384]الديوان ص 

 يقول أيضا في قصيدة "عصر الشبيبة :   
ـــــــــــل       إذا كـانــِت الدنَيا ِبَعيِني َهْيَكــاًل    ***    ِفيـِه إاَلهــــات الجمال َترتّـِ

 [315]الديوان ص      
 أما بالنسبة لجملة صلة الموصول فنجدها في قصيدة "فلسفة الحياة":

 َشْخــٍص عــــُذواًل  فـالـِذي َيَتِقـي الَعـَواِذَل َيْلَقـى     ***   ُكلَّ حيٍن فِي ك لٍ     
 [352الديوان ص ]                                                             

 ونجده يقول في قصيدة " تمثيل" :
الكــراِم ُحْلــُم الكـرام      وال ـِذي َأْطمـََع ال لِئيـم وأغـراه    ***   بسب  
 كـرَِهُه َأْن يَُّعـَد صنو الط غام  وال ـذِي صيــ ر الكـريم حليمـًا    ***     

 [382]الديوان ص                                                               
 جملة النفي : 2-5
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 استخدم إيليا أبو ماضي النفي في بعض األبيات كمثل قوله في قصيدة "طبيبي الخاص":
 **     قبـل أْن أعــرُف َمــا َمْعَنى الــَغرَامُ لـم أكــْن أعِرُف َمــا َمْعَنى الَهَنا     *  
ــى َكأِنــ ي ِفي ِخَصــــامٌ     َيْضَحــُك النَّــاُس ْسـُرورًا وأَنــــــــا     ***     عـابس حتَـّ

 [.245الديوان ص ]                                                                
 

 ة " ضرة جلق" حيث يقول:ونجد النفي أيضا في قصيد
 ال أضـرب األمثــال مدًحـــا للـــــنوى     ***    ليــت الفـراُق وَيومـه لْم يْخلـق     

 ويقول أيضا في نفس القصيدة:
 ال،  َبْل أَنا مِلًك صحــــوُت َفلْم َأجد    ***   َعْرِشـــي، واَل تَاِجي، وال إسَتْبرِقي     

 [285الديوان ص ]                                                          
وداللته هذا النفي هي الرفض  لمو  الوما هو مالحظ أن الشاعر استعمل النفي معتمدا على أداتي النفي 

 إضافة إلى إنكار موقف معين.
 الحروف: –3

صطالحية فهو ما ليس باسم الحرف من الن احية الل غوية هو كل شيء طرفه وحده، أما من الناحية اال     
ذا انفرد بنفسه لم  وال فعل وهو ما دل على معنى إذا اتصل بغيره، فإذا جاء في الكالم ظهر له المعنى وا 

 (   .80)يدل على معنى

 حروف العطف: 3-1
الواو ،الفاء ،أو ،أم ،حتى ،بل العطف تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف وهي:      

ي تقتضي أن يكون ما بعدها تابعا لما قبلها في اإلعراب ويسمى ما بعدها معطوفا وما قبلها وه ،ولكي،ال
  (81)معطوفا عليه .

استعمل إيليا أبو ماضي حروف العطف خاصة الواو والفاء ونجد ذلك في قوله في قصيدة "عش       
 الجمال":

َيــاِحيــــــــــَن وفي الرُّبى نصيٌب كفَّ اأَلِصيِل بهــــا    ***     سُ      ـاٍر للر   رَاِدقـًا من نضَّ
 وفي الِجبــاِل إَذا َطاف  الَمَسـاُء ِبهــا     ***     وَلفَّــَهـا ِبَســراِبيل الرَّهـاِبيـــــــــــــــــــــن     
  ٌك الَمجاِنينْ وفي الس واقــِي لَها َكالطِّْفــُل ثَـْرثَـــــَرٌة      ***     وفي البروق لها َضحِ     
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 [432الديوان ص ]                                                                
 ويقول في قصيدة "أبي":

 فليس سوى طعِم المني ِة ِفي َفمـي     ***     وْلَيس سوى َصْوِت الَنَواِدب في ُأذِنـي     
 َفَتْحُتُهَما ِمـْن َقْبُل إاَل َعَلى ُحســـــــــنِ    ***     وال حســن فـي نـاظـري  وقل مــــــــــــــا    
 ومــا ُصَوُر األشياِء، بعدَك َغْيَرَهــــا      ***     وَلِكنََّما قد َشوََّهْتَها يــُد الحـــــــــــــــــــُــزنِ   
َحى وعِقيقُــُه      ***    َوَقْلِبـي فِ     ـي َناٍر َوَعْيَناي في دجـــــــــــــنَعَلى َمْنكبِي  ِتْبُر الضُّ

 فمستنكٌر كيف استحالت بشاشتي ***   كمستنكر في عاصٍف رعشة الغصن        
 [437]الديوان ص                                                                 

دة ال تقبل التشتيت.جاءت الواو في األبيات للربط والوصل فيما بينها، حيث جعلت الن ص  ب    نية موح 
 أم ا بالنسبة للفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب فنجدها في  قصيدة "كلوا وشربوا "فيقول:      
 لكم وحدُكْم مِلُكـــوت الَسمــاِء     ***    فمـا بـالكم لستـْم تقنــــــــــــعون؟      
 فسـوَف تنامــــون ِمْلَء الجفونِ     فال تحزنــــوا أن ُكْم ساهـــــرون     ***      

 [460] الديوان ص                                                                 
 ويقول أيضا في قصيدة " فلسطين":

 فليست فلسطيَن أرًض مشاًعـــــا    ***     َفُتْعَطـى ِلمـنَ َشاء أن يْسُكَنــا     
 بسمـر القنــــــــــــــا    ***     نردُّكـــــم بطــــــــواِل القنــــــــــــــــــا فـإنَّ تطلبــــوها     
 ففـــي العربي صفات األنــــــــــــام     ***     سـوى أن يخــاف وأن َيْجُبَنــا     

 [ 445]الديوان ص 
ب الت كرار فهي تقوم مقام ومما سبق نستنتج أن إيليا استخدم حروف العطف من أجل االختصار وتجن  

 العامل وتجن ب تكراره.
 حروف الجر: -3-2

"سمى البصريون هذه الحروف بهذه التسمية ألنها تجر  األسماء والتي تدخل عليها، أم ا الكوفيون       
فيسمونها أحيانا حروف اإلضافة ألنها تصنيف الفعل إلى االسم ويسمونها حروف الصفات أحيانا ألنها 

ي االسم صفة ظرفية أو غيرها وتعمل على جرِّ االسم الواقع بعدها مباشرة جرا  محتوم ا ظاهرا  أو تحدث ف
 .(82)مقدرا  

 يقول إيليا في قصيدة "أمة تفني وأنتم تلعبون":
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 كل كــم يــا قـــوم فـي البلـــوى ســـــــــــواء                          
ْزِء لبنـــانــــا َوشــــــــــــــام ال أَرى                            فــي الــرُّ
 فـي ربـى لبنـــان قومــي األصفيـــــــــــــاء                          
 وبـأرض الش ـــام أحـــابـــي الكــــــــــــــــــــرام                          

 [403]الديوان ص                                                                  
 يقول في قصيدة "صاحب القلم":

 فكـــلُّ بيضـاْء ِعنـَْد الغِيـِد فـاحمٌة     ***   وكــلُّ بيضـاَء ِعْنِدي َثْغـــٌر ِمبتِسم   
ِتـي َعَجًبا    ***     هــل كــان ثمَّ شبــاٌب غير منَصـِرمٍ    قــل لل تي َضِحَكْت مـن ِلم 

 أنحل من طيف وأحير مـن     ***       ضيف وأسَهَر ِمـــْن رَاٍع على َغَنــٍم أصبحــت 
 وليلـة بتُّ أجـني مـن كـواِكَبهــــــــــــــــــَا      ***      ِعقـدًا كـأن ِي أناُل الشُّْهـــَب من أَمــمٍ 

 يري مـــن الُحلـــُمال ذاق جفني الكرى حتى  تنال يـــدي     ***       مـــا ال يفوُز به غ
لعبت حروف الجر  دورا  دالليا  على مستوى القصيدة، وسبب استخدام الشاعر له يعود إلى تناسب حركة  

 الكسرة مع حركة االنكسار النفسي بسبب الوضع الذي سببه له الشقاء والتعاسة.
 الضمائر: -4
هو نوعان: ضمير بارز وضمير  الضمير هو اسم معرفة يدل  على متكلم أو مخاطب أو غائب و     

 مستتر، والضمائر البارزة بدورها تنقسم إلى قسمين:
ل الكالم. ضمائر متصلة: -أ  وهي ما تتصل بكلمة قب لها فال تنفرد في الت لفظ به وتقع أو 
 وهي ما تتفر د في التلفظ بها. الضمائر المنفصلة: -ب

الذهن وتعود إلى اسم قبلها وتستتر الضمائر وجوبا   أما الضمائر المستترة فهي ال تلفظ بل تقد ر في    
في المتكلم  المخاطب وجوازا  في الغائب
(83) . 

لقد أعطى "بنفيست" أهمية كبيرة للضمائر ألنذها حسب رأيه تشكل الحجر األساسي في خلق الذاتية      
 (84)داخل اللسان.

 منفصلة حيث يقول في قصيدة أنت":والضمائر البارزة في ديوان إيليا أبو ماضي هي الضمائر ال 
  طَّيُّ والنَّْشــر ما  بــــها من ُرَواءِ    ***     أنـِْت كالبُرْدِة الُمَوشَّــاِة أبلى الـ     
َيـــْت ِمْن أوراقهـا الَخْضــــــــراءِ     ***       أنـت مثــل الَخِميلَـِة الَغنَّــاءِ        ُعرِّ
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ــــواء    ــَم الدْهُر ُظْفَريـْـأنـِْت كالل يِث قلَّ        ***      ـِه وْأْحَنـــى عليه طول التَـّ
 [14]الديوان ص                                                                 

في هذه األبيات نلمس وجود ضمير مستتر تقديره هو هذا الضمير يعود على عبد اهلل البستاني فتقدير 
وض أشعار، عبد اهلل البستاني (الكالم  )م  ن شاعر كالر 

في استعمال الشاعر للضمير المستتر تجن ب للتكرار، فالضمير هو وسيلة الشاعر للتعبير عن       
المكنون النفسي، مستهدفا  بذلك التركيز والتكثيف لصغر تكوين الضمائر وضآلة حجمها، وله في الشعر 

           (85)لواعية واألنت والهو في التراكيب الخاصة.حضور وجداني حيث يعب ر عن اآلنية ا
 :الصيغ الصرفية -5

يغ الصرفية هي أوزان الكلمات أو الهيئات الحاصلة من ترتيب حروفها وهي كثيرة جدا           الص 
واالشتقاق بمختلف تفرعاته من الصيغ عمل على الث راء الل غوي في علم الصرف الذي يبحث في بنية 

وهيئتها، ويهتم بمشتقات الل غة وصيغها وما يطرأ على الكلمة من التغير اللفظي أو المعنوي، وما  الكلمة
دغام، وكذلك كل ما يؤدي إلى المشاكل اللغوية،  عالل وا  يدخل عليها من زيادة و وحذف وتقديم وتأخير وا 

إال بسالمة الكلمات  وهكذا يقف علم الصرف على كونه ما تتركب منه المفردات، فال فصاحة في الكالم
 التي ينسج منها الكالم.

 وهي ثالثة أقسام:الجموع:  -5-1
: هو اسم يدل على أكثر من أثنين من الذكور العقالء، ويصاغ بزيادة الواو * الجمع المذك ر السالم   

 (86)والنون في حالة الرفع والياء والنون على أن تحذف نونه عند اإلضافة.
 ر السالم في ديوان إيليا أبو ماضي لنجد في قصيدة "أيانيل" يقول:ومن أمثلة الجمع المذك

 وما الن اُس إال  القَاِدُروَن َعَلى الُعلى  ***      َوَلْيَسْت ُصُنوُف الط َير إالَّ كواِسرُه      
 [177]الديوان ص                                                                     

 قصيدة "تأمالت":ويقول في 
 ***      ما َهاَج حزن  الَقْلِب غي ُر سؤاِلَها؟     قالـــت: أينسى النازُحوَن بالدهـــم     

 [42]الديوان ص                                                                      
 * الجمع المؤن ث السالم:  

                                                           
  ، ص1987، 1منشأة المعارف للنشر اإلسكندرية ط -مصطفى السعدي الينان األسلوبية في لغة الشعر -85
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وتاء مفتوحة على الفرد، مضمومة في الرفع ومكسورة في يضاع الجمع المؤ نث السالم بإضافة ألف 
 ومثال ذلك قوله في قصيدة "متى يذكر الوطن الن وم ": (87)الن صب والجر  من غير تغيير صورة المفردة

 وال الشَّــاُة َتمـــَْدُح حجزَّاَرهــا   ***      فال الكــــاسراُت وال الضيغــمُ       
 [138]الديوان ص                                                                       

 وفي قصيدة "المودة" يقول:
 ما َجَنْتُه الز نـــوُد حت ى يناَل الُعرُي منها، يــــا عارياِت الزنوِد؟                                  

 [143]الديوان ص                                                                      
 

 * جمع التكسير:
هو ما دل  على أكثر من اثنين، مع تغيير صورة المفرد، ويكون للعاقل وغير العاقل وللمذكر والمؤنث،  

 (88)هو سماعي في أكثر أوزانه، وينقسم إلى قسمين هما: جمع القلة وجمع الكثرة.
 في قصيدة "مصرع القمر":ومن أمثلة جمع التكسير عند إيليا أبو ماضي قوله     

 ***   وتداعـى دوَنُه السُّــوُر المنيع    حط ــم الســيف ومــا أبقى الد رُوعْ       
 :ويقول أيضا 

لــوِع من نيراِن    ***     صـــــار َثواًبا وَمقعدا َو ِوَســـادا         وال ـــذي في الضَّ
 [146]الديوان ص                                                                     

من خالل ما سبق يت ضح طغيان جمع التكسير على الجموع األخرى في الديوان وقد يكون هذا دليال على 
انكسار واضطراب نفسية الشاعر، كما قد يكون دليال على الحركية ألنه بعب ر يشعره عن حالته النفسية أو 

 عن المجتمع الذي كان يعيش فيه.
 اسم الفاعل: -5-2

هو إسم يضاع من الفعل المبني للمعلوم للداللة على من قام بالفعل، ويصاغ اسم الفاعل على الفعل 
الثالثي على وزن )فاعل( ومن غير الثالثي على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة 

 (89)وكسرما قبل آخره.
 أبو ماضي قوله في قصيدة "أنا والنجم":ومما ورد من أسماء الفاعل في ديوان إيليا 
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 ***    مـا زهـد الـزَّاِهــُد فـــي ُزْهـِدهِ     َأْكبــََر ِمنـــُْه أن ِنـي زاهــــــــــدٌ       
 [139]الديوان ص                                                              

 ويقول أيضا في قصيدة "سقوط بورن ارثور":
 ســابــٌح عنده العسيـُر يسيٌر  ***    والقصــٌي القصــٌي غير بعيـــٍد      

 [141]الديوان ص                                                                        
 اسم المفعول: -5-3

 ومن أمثلة (90)هو يدل على من وقع عليه الفعل وعلى الذين وعليه المعنى"،
 ل في الديوان قوله في قصيدة "أنتم معي":اسم المفعو 

 
              

 فـــي المنــــزل المهجــــور َأْذُكُرُكـــمْ                    
                                                         فـــإخالنـــــي في جن ـــة الخلـــــــــــــــــد                     

 [140]الديوان ص                                      
 يقول أيضا في قصيدة "أنار والنجم"

 طـال ُســراُه َو هــَُو فـي حيرٍة    ***     كأن ه المـحُزون فــــي وحـده      
 فـي جنـح ليـٍل حالـك فاحــــــٍم     ***    كــأن  حظ ــَي قُــــدَّ من جلــــده     

 [139الديوان ص                                                            
ته.  إن اسم المفعول يساهم في وضوح المعنى وقو 
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   شعرية الصورة و اإليقاع  في ديوان إيليا أبو ماضي      الفصل الثالث
 شعرية الصورة: المبحث األول :

و       ثل البعد الجمالي و البنيوي تعتبر الصورة نقطة مركزية في الخطاب الشعري فهي تم
الوصفي لعالم كله سحر و فتنة، و الصورة في نظر األصوليين طريقة في الكالم قائمة على عالقة 

 .(91) المشابهة كما هو الحال في االستعارة و التشبيه، أو عالقة المجاورة كما في الكناية

ن و بهذا تصبح الصورة وسيلة من وسائل و من أهداف الصورة الشعرية الكشف عما يتعذ ر معرفته 
             .(92)الشعرية التي يتصر ف المتكلم فيها لنقل رسالته و عقد الحوار و االتصال بالملتقي

 :التشبيه _1

يعد من أقدم صور البيان و وسائل الخيال، و أقربها إلى الفهم، و هو لون من ألوان التعبير      
 بجنسه أو بلغة معينة ألنه من الخصائص الفطرية لدى الخاصة و العامة األنيق، و التشبيه ال يختص

(93). 

و التشبيه من الناحية اللغوية مشتق من مادة شبه و الش به و الش به و الشبيه، و الجمع أشباه، فنقول شبه 
 .(94)الشيء بمعنى ماثله

 .(95) ين المقارنينأما من الناحية االصطالحية فالتشبيه هو عالقة مقارنة تجمع بين الطرف
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 و من أمثلة التشبيه في ديوان إيليا أبو ماضي ما قاله في قصيدة "العاشق المخدوع"

 رـــهــرين في الطــو كزهرة النس  مثل الحمامة في وداعتــهـا   ***    

 رـــقـهزاز و لفتة الصـــصوت ال   ***ا  ـة غير أن لهــــمثل الحمام    

 بين الماء و الزهر في الروض   ***  تـجلسشاهدتها يوما و قد     

 [216]الديوان ص                                                                      

واصفا إياها بالحمامة معتمدا في ذلك على التشبيه الص ريح  محبوبتهعن  الشاعريتحدث  في هذه األبيات
فهو  فقد حصره  كر الحمامة و هي المشبه به أما وجه الشب هحيث نجده ذكر المحبوبة وهي المشب ه و ذ

جعل الشاعر وقد  في ذلك أداة التشبيه "مثل"، في صفات الحمامة من األلفة والوداعة  و قد استعمل 
رفع من شأنها و اإلشادة المحبوبة في منزلة المالك من حيث الوداعة و الطهر، و هذا من أجل ال

ت تكشف عن رومانسية الشاعر و سعة خياله و قدرته على اإلبداع و يتضح ذلك بمنزلتها، إن هذه األبيا
 من خالل استعانته بعناصر الطبيعة من أجل الوصول إلى مبتغاه.

 و من أمثلة التشبيه أيضا قوله في قصيدة "فنون الوصف":

 هرو ذا الروض أفق ضاء بالبدر و الز ***   ب ــــزهر كواكــي بدر و الـأنــك        

 [22الديوان ص]                                                                    

يمكن القول أن  هذا البيت مقتبس من شعر أبو" الطيب المتنبي "، لكنه في نفس الوقت يكشف  عن حسن 
تشبيه هنا صريحا  الورد التدبير عند الشاعر ألنه تمكن من توظيفه بطريقة تجعله بعيدا عن الت قليد، و قد 

فتمث ل في وجه الشبه أما  ن، و المشبه الشاعر، المشبه به البدرة كأاألدامن استوفى جميع أركانه، ألن ه 
 يشبه نفسه بالبدر في الرفعة. لذلك رافتخاال هنا في صدد الرفعة و الحسن، فالشاعر

 و نجد كذالك التشبيه أيضا في قصيدته "يا رفاقي":     

 يــى الشرق انتسابــا كالشمس إلــــأن   *** ا  ــل عني من أنــــــيها السائأ         



 
 
 
 
 
 
 

 [49الديوان ص]                                                        

                باستعمال األداة الكاف و المشبه الضمير أنا أي الشاعرصريحا  انلمس في هذا البيت تشبيه
افتخارا و  لشاعر نفسه بالشمس اعتزازا لشمس و وجه الشبه الرفعة و المنزلة العالية، فقد شبه ابه به او المش

و موضحا      ورد هذا التشبيه مؤكداو قد  هو مفتخرو بنسبه، فهو ينتسب إلى المشرق فيجيب السائل 
 لذلك اإلعتزاز.

 :ك في قصيدته "عبد اهلل البستاني"لو نجد التشبيه كذ

 الةـــب الفــرعب و ذئــــــه الـــضيائ   *** ى ــلكوكب يمشي علفكان على ا   

 أصاب في األرض الحصى النبات***     ــا  ـــــــا همــان كالغيث إذا مــو ك    

 اتـــــى و ذو السيئـــم الحسنـــلشيا   ***   ـاده ــــوع يرتـــــــــــان كالينبـــــــو ك    

 بازي به و القطاهــــــــرب الـــــــــيض***     ـه   ــــب في حلمــالفضاء الرحـــــك    

 [104الديوان ]                                                       

التي التي أستلهمها من الطبيعة بيات أن يرسم لوحة فنية مستخدما مخيلته الواسعة أراد الشاعر في هذه األ
ار القارئ بحسن هذه اللوحة ،حيث جعل من المشب ه في البداية في د تمكن من إبهفق لطالما كانت مالذه،

مرتبة الكوكب المتأللئ في السماء ثم سرعان ما أنزله إلى األرض في صورة المطر ليصطدم بالحصى و 
 المتمثل في الس ماء،ونستخلص الن بات فيكون ينبوعا للماء ، ليعود في نهاية المطاف إلى مكانه األول

بالكوكب في ضيائه، و في الثانية شبهه الممدوح األولى يشبه فيها ر للتشبيه صو  من هذه األبيات عد ة
ة شبهه بالينبوع و بالفضاء الرحب، مستعمال في ذلك أداة بالغيث إذا نزل في األرض ، و في الصورة الثالث

 الت شبيه الكاف.

 ث يقول:"مصرع حبيبين"حيه كذلك في قصيدته يالتشب الشاعر وظف

 واــــــــــــا سًــ ه فهمـــت آدابــــو تعشق    ***  ها ـــــــــــب عفافـــــد عشق المحــــــق   



 
 
 
 
 
 
 

 جلى يحكي الصباح إذا ان و جبينها    *** ى ـكالغصن قامتها إذا الغصن انثن    

 [34الديوان ]                                                 

 الحسناء قامتها بالغصن في االعتدال فاستعمل أداة التشبيه"الكاف" شبه الشاعر  

 ه كذلك في قصيدته "من أنا":يجد التشبنو      

 دع  ــــــــاحر المبر الس  ـــــــاعو ال الش  ***        ب  ـــــم لم أكن بالخطيــــوالكـــــفل   

 [273الديوان ]                                                         

داة األحذف معتمدا في ذلك على التشبيه البليغ، حيث الساحر المبدع و شبه الشاعر نفسه بالخطيب 
 جاعال من نفسه شاعرا ساحرا مبدعا، فهو يفتخر بنفسه مع شيء من المبالغة .

 في قصيدته "تلك المنازل": وظف الشاعر التشبيه أيضاكما       

 اــــــــــومهلعالقـــــات رؤوســـــها بغيا  ***خصات إلى السما  و من الروابي الشا  

  و رست على وجه الثرى بهمومها *** وت من حالــــق   ـــــــــب هـــــأن سحـــــفك  

 [             373] الديوان                                                           

 

،و لسحب مستعمال في ذلك ا ألداة "كأن" وجه الشبه بينهما هو البعد عن األرضيشبه الشاعر الروابي با
 . و تبيانهح المعنى يزاد هذا التشبيه من توضقد 

  " حيث يقول:امتنانقصيدة "و تجد الشبيه في        

 يــــــت جمانــــرفـــــــري،  و مــــن بحركم غأزاه ــــن روضكــــم قطفتا مـــأن          

 [410الديوان ]                                                          



 
 
 
 
 
 
 

يشبهه و كلما كان  التشبيه يتمثل في نقل المتلقي إلى شيء طريف نستنتج مما سبق أن جمال
أروع للتنفس و أدعى إلى اهتزازها و إعجابها، كما أن الشاعر  التشبيهاالنتقال بعيدا عن البال، كان 

 )كأن(. و بكثرة األداتين )الكاف(استعمل 

 

 

 :_ الكناية2

التعبير الفني، يلجأ إليها األدباء لإلفصاح عما  أوجه البيان و طريقة جميلة من طرقهي وجه من       
له مع جواز إرادة المعنى  قيقي الذي وضعش  في أنفسهم، و هي كالم أريد به معنى غير معناه الحييج

 .(96)تمنع هذه اإلرادة  الحقيقي إذ ال توجد قرينة

ر في إيضاح رسالته تعبيرا يساعد الشاع هاوصفادر الجرجاني" قيمة فنية بعبد الق"لكناية عند و ل     
الشعرية، و هذا التعبير يكون غطاءا رمزيا أو إشاريا و على المتلقي أن يكشف عن هذا الغطاء من أجل 

 .(97)الوصول إلى المعنى الذي أراد الشاعر

 في  جد الكناية لت شويق في شعر إيليا أبو ماضي و نقد ساهمت الكناية في إحداث عنصر ا و      
 "من أنا" قصيدة 

 ف عن صبيه تكش  ــــثو إذا تحد   ***    ط ــــإذا بصرت به بصرت بأشم     

 [45الديوان ]                                                           
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 فتفكيره تفكير صبي              صفة التفكير المحدود لدى الشخصهذه األبيات كناية عن في  كنايةجاءت ال
إلى  أكدليل أنه كبير السن، فالشاعر لم يصرح مباشرة بهذا المعنى و إنما لج أشمط و قد استخدم  لفظة 
 محسوسا. ورد ةالصبي، فالمعنى في هذه الكنايالتعبير عنه بذكر 

 ":1910عام " في قوله في قصيدةجد الكناية و ن      

 ى تقوا مصر البالء المطبقــحت    ***     اــــأبني الكنانة لستم أبناءه      

 [294الديوان ]                                                      

ءت عن هنا جاكناية وظف الشاعر في هذا البيت "بني كنانة" لكن المقصود هو شعب مصر لذلك فإن ل  
ن بالغة هذه الكناية في أن الشاعر عرض حقيقة مصحوبة متك وة نان، فالشاعر وصفهم بالكموصوف
 وقايتها من البالء.   هم األولى بأبناء مصر  ألن بدليلها

 ":ل السجين" البلبيقول في قصيدة و      

 هـــــوقه عليــــــــالهم فـــــــــــقت     *** ي التـراب  ـــب ما في بنـــــأعج     

ــقد سي       هــــــــحشروا بين دفتيـــــْـو ان     ***اب   ـالكتــك روا األرَض ــ 

 [45]الديوان ص 

تراب فلم يذكر مباشرة من اإلنسان أصله ف، "بني التراب"كناية عن موصوف  نلمس في هذا البيت      
جاء الذي  المعنى ي ة فبالغة هذه الكنايأشار إليه من خالل ذكره صفة التراب، و تكمن اإلنسان بل 

 محسوسا.

ة في شعر إيليا أبو ماضي يعود إلى و حالوة الكناينستنتج من خالل األبيات السالفة أن سحر 
االنصراف عن التعبير باألصل إلى ما هو ألمح في القلوب و أعذب في النفوس، ألن حسنها و جمالها 

 يأتي عن طريق المبالغة في الوصف.

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 :ارةاالستع _3

أصل  هي نقل عبارة عن موضع استعمالها في:"يعرف "أبو هالل العسكري" االستعارة في قوله 
أو               اإلبانة عنه غرض، و ذلك الغرض إما أن يكون شرح المعنى و فصلاللغة إلى غيره ل

و هذه   للفظ أو تحسين المعرض الذي يبرز فيهتأكيده و المبالغة فيه، أو اإلشارة إليه بالقليل من ا
 .(98) األوصاف موجودة في االستعارة المصيبة

و " بأنها استخدام الكلمة في غير معناها الحقيقي"غوي، تعرف للفرع من المجاز ا إذن االستعارة        
هما تناهى في المبالغة أبلغ منه، ألن  التشبيه ماالستعارة ليست إال تشبيها مختصرا حذف أحد طرفيه لكنها 

 .(99) هفال بد من ذكر المشبه و المشبه ب

 :في إيليا أبو ماضي في قصيدة "موكب التراب"يقول          

  الغابِ  اء المساء فكان بعَض ـــج   ***  م سارح في غابة عند الضحى ـــك        

 [ 54]الديوان ص                                                                    

                                                           
 274ص 1971محمد يحياوي، محمد أبو الفضل إبراهيم دار الفكر العربي ط بيروت  :الصناعتين تح،أبو الهالل العسكري  -98

)د  (ط د،)  حمد، دار الجيل بيروتأحسن :تح  ،ينظر : السيد أحمد الهاشمي، جواهر البالغة و البيان و البديع - 99
 .184، صت(



 
 
 
 
 
 
 

و هو الفعل ء بإنسان يمكنه المشي و حذف المشبه به و ترك ما يدل عليه في هذه الصورة شبه المسا   
 المعنى و قربته.هذه االستعارة جس دت و قد  جاء، 

 و يقول في قصيدة "تحية الشام"      

 اـــــــــــوابـــــيرك أكـت غـــــيو سق  ***  ـا   ــــي أحببتهـــــا التـــــهذه هي الدني       

 ا و جرعت معها الصبا ــــآالمه   و ضحكت مع أحالمها و بكيت في  ***       

 [60الديوان ص]                                                                      

به به و هو اإلنسان أو و ف المشنيا في هذه القصيدة بشخص لديه أحالم و آمال، و حذشبه الشاعر الد   
   استعملها الشاعر لتقريب المعنى و تجسيد المفهوم.م، أشار إليه باألحال

 :و نجد االستعارة أيضا في قصيدة "يا أنشودتي انطلقي" حيث يقول

 ويها ***   و يأكل الحزن قلبي حيث أر    ا  ــــــأسمعه ـــــى حيــــناية أتلقـــحك       

          [488ن ص ]الديوا  

ء مادي و هو استعارة مكنية، شب ه الشاعر الحزن و هو شيء معنوي بشيفي هذا البيت نلمس وجود     
أكل وظف ذف المشبه به و رمز إليه بالفعل ييأكل، و ح ان، حيث جعل من الحزن كائن حي  اإلنس

 و أقوى.      الصورة أبلغ جعلف المشبه به حذتعارة لتقريب المعنى و تجسيده، فبالشاعر هذه االس

 :قول في قصيدة "الحجر الصغير"وي     

 شى المدينة البيضاءــو يغو ه ***   وم أنينا   ـــع الليل ذو النجـــــسم         

 [28] الديوان                                                               



 
 
 
 
 
 
 

نسب فعل السمع إلى الل يل و هذا ما يجعل القارئ يتساءل ما إذا جاءت االستعارة هنا مكنية ألن  الشاعر  
به به اإلنسان و رمز ل باإلنسان الذي يسمع و حذف المشيشبه الل  كان الل يل فعال يتمتع بهذه الحاسة فقد 

  .إليه بالفعل سمع

 التي يقول فيها:في قصيدة "المساء" أيضا جد االستعارةو ن    

 لسحب تركــــــض في الفضـاء الرحب ركض الخائفين   ا                     

 و الشمــــــس تبدو خلفهـــــا صفــــراء عـــــاصبة الجبيـن                      

 [462]الديوان ص                                                                         

به به به السحب بإنسان يركض و حذف المشلسحب تركض"، شوجود استعارتين مكنيتين األولى "انالحظ 
الشمس بشخص عاصب و هو اإلنسان، و أشار إليه بالفعل يركض، و الثانية "عاصبة الجبين" شبه 

تجسدان  ة عاصبة الجبين، فهذين االستعارتينالجبين، و حذف المشبه به الشخص و أشار إليه بلفظ
 .المعنى و تقربانه

 :قوله  نفس القصيدة في في جد االستعارةن    

     ؟مات النهار ابن الصباح فال تقولي كيف مات                      

 د أوجاع الحياة ـــــاة يزيـــــــــل في الحيــــإن التأم                      

 [464]الديوان ص      

به نسان الذي يموت و حذف المشر باإلالنها الشاعر شبه حيث استعارة مكنيةهذا البيت يشير إلى وجود 
 به اإلنسان و أشار إليه بالفعل مات.

 "أنا هو"     االستعارة التصريحية في قصيدة في الديوان نوعا آخر من االستعارة يتمث ل في  و نلمس    
 يقول:



 
 
 
 
 
 
 

 رىــا و الطيف إذا ســـفي جريه***      ا ــي الس هم منطلقـــفغدت تحاك         

 [223لديوان ]ا                                                     

تصور من ألن ه يريد أن يبه و هو الشخص المنطلق،و حذف المش به به السهمالشاعر بالمشصرح لقد   
 هذه االستعارة  حيوية هذا الشخص و خفته. خالل

بة، و تكمن هذه الشعرية في تميزت شعرية االستعارة في ديوان إيليا أبو ماضي بالحالوة و العذو      
 تجسيد المجردات و تجسيم المعنويات إلى درجت أنها أصبحت شاخصة أمام العين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني: الموسيقى الشعرية: 

نتحد ث عن النظام الخاص تعتبر من أهم الظواهر الفنية في الشعر العربي، لذلك علينا أن        
و         اإلنسجام في األصوات وفق نظام زمني معين، و لألوزان عالقة وثيقة بالمعنى  وللكلمات 



 
 
 
 
 
 
 

 و تؤكدها        عمهاالمقصودة من الشعر فتد الغرض حيث تلتقي الصفات الذاتية لألوزان مع األغراض
(100). 

 :جانبين هماإن دراستنا للموسيقى الشعرية في شعر إيليا أبو ماضي يلزمنا الحديث عنها من       
 اإليقاع الخارجي و اإليقاع الداخلي.

 اإليقاع الخارجي:_  1

  :الوزن -1-1
و   سليقة دون معرفة القواعد، فكانت األوزان من إنتاجهم ارس الشعراء األوائل شعريتهملقد م

 حسن ابتكارهم. 

وسيقية للقصيدة التفعيلة التي يتألف منها البيت، و قد كان البيت هو الوحدة الم"فالوزن هو         
، و تظهر أهمية الوزن في مدى قدرة الشاعر على فهم الوسيلة المثلى الستجالء حس ه (101) "العربية

هناك أوزان تصلح للفرح و فالشعري، و هدفه هو التوازي و التناسق في التعبير عن األفكار و العواطف، 
العربي فهو عندما ينظ م أي قصيدة  أخرى تصلح للحزن، و هذه الظاهرة كثيرا ما نالحظها لدى الشاعر

 فإنه يختار الوزن الذي يتالءم مع حالته النفسية.

فالوزن رغم كونه صورة مجر دة إال أنه يحمل داللة شعرية مبهمة و يترك للكلمات بعد ذلك مهمة تحديد 
 .(102)الداللة 

 :يقول إيليا أبو ماضي في قصيدة "الرزء األليم"   

 غيرها عند األسى عضدا ***   لم يبتغ   ت آه ُأخا شجنٍ آها و لو نفع          

                                                           
 .321ص 2003 1ط، ب اللبناني، بيروتور، النقد األدبي مفهوم الشعر في التراث النقدي، دار الكتجابر عصف -100

 .146ص  1965 ،3ط القاهرة،أنجلو المصرية  تبةبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مكإ -101

 .54ص( ت د، )3ط الثقافة،دار العودة، دار  ،الشعر العربي المعاصر ،ينظر عز الدين إسماعيل -102



 
 
 
 
 
 
 

  هدا***   أن ليس يترك فوق األرض مجت مجتهد و الموت مجتهد  لمرءا          

 [157الديوان ]                                                  

ذي يعاني منه بسبب فالشاعر هنا اختار البحر البسيط الذي يتفق و حالة الحزن و االنكسار ال
ه ابتدأت من أول المقطوعة إلى غاية نهايتها و هذا يوفاة الشيخ "إبراهيم اليازجي"، و قد اعتمد على إيقاع

يجسد ذلك اإليقاع و االنفعال و كيفية تطوره من لحظة إلى أخرى، أي أنها تبدأ باالنفعال ثم تسمو إلى 
 غاية وصولها للمتعة.

واب ": ى البحر الكاملكما نجد أنه اعتمد عل       حيث يقول في قصيدة "الر أي الص 

 و المال فيه أعظم األرباب    ***  و حبائل الشيطــان في جنباته      

 و المال فيه أعظم األربابي      *** شيطـان في جنباتهي شو حبائل    

  0ا0اا0/ ا 0اا0/ اا 0اا0ا0ا      ***    0اا0/ ااا 0اا0ا0ا /  0اا0ااا    

 متفاعلن/متفاعلن/متفاعل        متفاعلن/متفاعلن/متفاعلن               

 [53]الديوان ص      

و انطالقا مما سبق نستنتج أن موسيقى الشعر ال تنفصل عن المعنى العام للقصيدة، فاختالف المعنى    
مرتبط بالبيت في معناه يؤدي إلى تنوع الموسيقى و ال وجود لمقطع صوتي أو تفعيلة مستقلة بل وجودها 

 .(103)و موقعه في أبيات القصيدة جميعا

  :القافية -1-2

                                                           
 .174ص  2002 1ط ،مصر ،ا للطباعة و النشرنياالعربي المعاصر، دار الوفاء لد اغ، في نقد الشعربنظر رمضان الصي -103



 
 
 
 
 
 
 

بالتشكيل الموسيقي التقليدي للقصيدة العربية القديمة، فهي تعتبر وحدة  القافية لقد ارتبطت
 قد اكتسبت، و (104) مجموع الساكنين الذين في آخر البيت و ما بينهما من متحركات و هي موسيقية

 في الشعر.أهمية كبيرة 

 ل قوله في قصيدته "الرأي الصواب":لقد اعتمد الشاعر على القافية الموحدة في القصيدة مث      

 ***     قفص و مثل النجم خلف ضباب     قد كنت مثل الطائر المحبوس في       

 يــعتاب و يطول في أذن الزمان      ***   تأو هــــــــــي    يمت د في جنح الظــــــالم       

 ي ـــــــندى بالد موع كتابو أسى و ي     ***    ــد ة حـــــــــــــــــترشح و أهز أقالمي ف       

 [53]الديوان ص  

، يعطي موسيقى فخمة الروي و هو الباء و هو صوت مجهور هذه القصيدة من بحر الكامل و حرف
ي هذه القصيدة بين المفردات )كتابي، عتابي(، و تتسق مع المعنى العام للقصيدة، و قد تراوحت القافية ف

 الجمع نحو )أعشاب، أثوابي، أسباب(.

نوع الشاعر في استخدام القوافي بين المطلقة و المقيدة، فالمطلقة هي ما كان حرف الروي فيها       
 (105)(الياء، األلف، الواومتحركا إما بالضمة أو الفتحة أو الكسرة، فتتولد من هذه الحركات حروف المد )

  . 

 :في قصيدة "هملت"يقول       

 لــــــــــــه الناقــــــحتى تمنى أن   ***     ــي   ــــــــــــيا نبأ سر  به مسمعـــ            

 ***     يحيي الجديب الواكف الهاطل    أنعش في نفسي المنى مثلمـا            

                                                           
 .    119ص         2003، ط(  )د ،الجزائر، موفم للنشر ينظر : عبد القادر آل بن قاضي، الشعر العربي أوزانه و قوافيه  -104

 .532ص 2008 1اإلسكندرية ط ،ألندلسي، دار الوفاء لدينا للطباعة و النشرينظر : أحمد دقالي، الحنين في الشعر ا -105



 
 
 
 
 
 
 

 [319الديوان ص]                                                                

 أما القافية المقيدة فهي ما كان حرف الروي ساكنا كمثل قوله في قصيدة "أفاتحة أم ختام".

 المـــــــــــــــــــهذا الذي أعياه الس***         ا  ـــــــل فصيح بنأفصح من ك           

 [398الديوان ص]                                                   

إستعمل إيليا القافية المطلقة أكثر من القافية المقيدة ألن إطالق الصوت فيه يساعد على إثراء و      
إظهار ما يختلج في نفس الشاعر من عواطف و انفعاالت، أما إذا نظرنا إلى القصائد نجده إعتمد على 

روتيني الذي ظلت عليه منذ قرون و مثال ذلك قصيدة شكل جديد للقصيدة قصد إخراجها من اإلطار ال
 "العميان" التي يقول فيها:

 ينــــــــــــــــــم خفضنا الجناح للجاهلــــــــــــك                         

 اــــــــــــــــا عذرونــــــــــاهم فمــــــــــــــــو عذرن                         

 اــــــــــاقلونــــــــا العــــــــــــم أيهــــــيروهــــــــــخ                         

 ر النبوة فينا ـــــــى ســــيتجل                   إن ما نحن معشر الشــــعراء           

 [455الديوان ص]                                                                         

و       هو الحقيقة أن هذه الحرية في الشكل لم تكن فوضى و إنما كانت نظاما آخر له أسس       
دعائمه الخاصة به، كما نالحظ أن التفعيلة الواحدة هي وحدة إيقاعية فاعلة في القصيدة بحيث يعتبرها 

بين مقاطعها بعبارة "لست  لطالسم"، التي اعتمد فيها التفريقالشاعر عمودا فقريا لها كقصيدته المشهورة "ا
كما أنه التزم حها مكانة مرموقة في تلك القصيدة، و قد من فاعالتنأدري"، و هي عبارة عن تفعيلة واحدة 

الفواصل األخيرة  تصريع و هو توافقلفي بعض القصائد بأساسيات القصيدة العمودية فمثال حافظ على ا
 يدته "أفاتحة أم ختام":ذلك في قص ول و عجزه، و يتجلىمن صدر البيت األ

 المـــــــفليتعظ بالصمت أهل الك    ***  ظ اإلنسان مثل الحمام ما وع            



 
 
 
 
 
 
 

 [398الديوان ص]                                                        

دة في شعر إيليا تساعد على وحدة النغم و تتبع        رصة للوقوف الف مما سبق نجد أن القافية الموح 
مع، بحيث أن القافية يكتمل عندها النغم و التخلي عنها فيه تخلي عن عند أي بيت و ترديده على الس ا

    .(106)اإليقاع الشعري ا فهي تمثل عنصرا رئيسيا في إبراز موسيقى الشعر، لذ

ث نظ مها ، حيو تلمس أيضا في ديوان إيليا قصائد متعددة األوزان و مثال ذلك قصيدة "المجنون"      
يها و فر ق أبيات الرجز ببيتين من الهزج، و جعل البحرين فرقا في الطول و من بحر الرجز و لعب بقواف

 القصر يقول:

 اللـــــــــــة الشـــه دمدمــــــــ***     كأن     طار عني النوم صوت في الد جى           

 تاللــــاء و الـــ***     في أذن الفضـدى   ـــــــــــــيصرخ و الريح ترد د الص             

 الي  ــــة قبـــــيهيــــــا ليل قف هن                                   

 الي  ـــــــــــيالبرايا و أر الل   تـــــر                                    

                                            [338]الديوان ص      

 :الداخلي_ 2 

 :اإليقاع هو تلك اإلحساسات الخاصة باألصوات و األلفاظ و التراكيب، و هو ينقسم إلى قسمين

 : عبارة عن موسيقى تحدثها المحسنات البديعية.األول_    

: عبارة عن الموسيقى التي يحدثها تآلف و انسجام الحروف و العبارات حسب براعة الشاعر الثاني_    
 .(107)اره لها و وصفها في النص الشعريفي اختي

                                                           
 . 542، ص  المرجع السابق ،محمد أحمد دقاليينظر :  -106

 543_542المرجع نفسه ص  - 107



 
 
 
 
 
 
 

 :الجناس 2-1

            هي تشابه لفظين في النطق و اختالفها في المعنى ،هو فن من فنون البديع اللفظية 
 .(108) و هذان اللفظان يسميان ركني الجناس، و الجناس نوعان تام و غير تام

يدة بالنغم الموسيقي الذي يحدثه توازن اللفظ في استخدم إيليا الجناس في شعره من أجل إثراء القص        
 أيها الراعي" يقول فيها:البيت، و من أمثلة الجناس قوله في قصيدة "

 

 توهم أن بعض ا ألرض مادا ***     جياع كلما صاحوا و ناحوا            

                                                                [148]الديوان ص  

هذا الجناس ناقص و هو بين صاحوا و ناحوا، و الجناس في هذه الحالة هو جناس ناقص أحدث نغم 
 موسيقي.

 :و يقول في قصيدة "السماء"

 

 اء ــــــوت و األسم***    إال الن عــــــــــــال تسلني عن السماء فما عندي         

 [09لديوان صا]                                               

الف في المعنى و الشكل يعرف واحد تخافي هذا البيت نجد جناسا ناقصا بين السماء و األسماء،       
 و هو حرف األلف، أحدث نغما موسيقيا يجذب السامع.

 :و نجد الجناس في قصيدة "السماء"

 اء ـــــــــــ***      مستبد بل كلهم أكف    د، ال قوي بعال ضعيف مست         
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 [09الديوان ]                                                 

 ث نغم موسيقياحدوتكمن أهميته في  مستبعد و مستبد  موجود في البيت بين ناقصالجناس ال      
 تستحسنه األذن.

 التي يقول فيها:و تجد الجناس كذلك في قصيدة "نار القرى"      

 ة األرواح ـــــــو الوحي كان سالف     *** عينيك  و لمعت نار الوحي في         

 [12الديوان ]                                                   

 .(الوحي، الوحي)تاما بين  اجناسفي هذا البيت نجد ا      

 

 و يقول في نفس القصيدة:

 ين من ط***    و كبرت عن قارورة     جر دت هذا الطين من أوهامه          

 [12الديوان ]                                                                  

 

ين الثانية يقصد ، الطين األولى يقصد جسده و الطورد الجناس في هذا البيت تاما بين الطين/ الطين     
 أحدث هذا الجناس نغما موسيقيا. و قد ،الموجود في الط بيعة الطينبها 

  :في قصيدة "تحية الشام" و يقول

 كي ال يرى في جل ق األغراب     ***هذا الذي اشترى الكرى تحت الثرى       

 [59الديوان ص]                                                  



 
 
 
 
 
 
 

المعنى بين اللفظين  في هذا البيت نجد جناسا ناقصا بين الكرى/ الثرى، و نالحظ اختالفا في
الشكل بحرف واحد هو حرف الكاف و التاء، لذلك فإن العالقة بين الكلمتين جناس ناقص  اختالفا فيو 

 فيه نغم موسيقي، و في قصيدة "ليتهم عرفوه" يقول:   

 عمن غوى و هوى و لم يترفع    ***   مترفعا في قوله و فعاله 

 [275الديوان ]                                                            

فهما مختلفتان في المعنى متفقتان في عدد  (غوى و هوى)ذكر الشاعر في البيت لفظتي 
 الحروف وشكلها و ترتيبها لكن مختلفتان في الحرف األول و هذه العالقة بينهما هي جناس ناقص.

  اقص بكثرة في مقابل الجناس التامأستخدم الشاعر الجناس الن

 : الطباق -2-2

باإليجاب أو السلب، أو  نمعنيين متقابلين، سواء كان ضدين أو نقيضيو هو الجمع بين  
 .(109) التضايف في كالم أو بيت شعري

وقد ساهم الطباق في إحداث نوع من الموسيقى في شعر إيليا فهو يقوم على مقابلة الشيء بضده  
اعات صوتية كمثل و هذه الثنائية الضدية تساعد في إثراء النغم الموسيقي من خالل ما يحدث في إيق

 قوله في قصيدة "يا جارتي":

 و إرنان نزعٌ  بكى، فله إن***    و   ه ال تبدو نواجذ إذا تبسم       

 [408الديوان ص]        

 و هو طباق اإليجاب. (بسم و بكى)تأستخدم الطباق بين هنا بين  

 و أيضا في قصيدة "فلوريدا": 
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 اس: باديها و خافيهافقلت للن      ***   ؟ق نفسي من محاسنهااسئلت مار     

 إني افتتنت بكاسيها و عاريها    ***   قلت لهم: ؟من األشجار و ما حببتَ    

 [491الديوان ص]        

 ( و خافيها باديهاعاريها( و )كاسيها و )الطباق هنا بين  

 ي قوله في قصيدة "لقاء وفراق":كما نجده استخدم طباق السلب ف   

ن أس          ***    ا ــــــــــــــفهفوني ال أعن  ن  إن ع           ميهام فإني ال أس  وا 

 [489الديوان ص]        

  (عنفوني و ال أعنفها)، و (اسم و أسميها )ق في البيت بيناالطب 

 و كذلك في قصيدة "فلوريدا":

 يهاو يشقو النفس يسعدها وهم      ***    كانت سعادة نفسي في تصورها         

 اـــــــو تنطوي عنك دنيا أنت رائيه    ***     ا ـــــبالوهم توجد دنيا ال وجود له         

 و كم رويت و غيري في سواقيها         ***    فكم ظمئت و في روحي جداولها         

 [491ديوان ص]ال                                                                     

و الحنين إلى     رويت و في هذا الطباق نلمس تعبيرا عن الشوق  ≠طباق في هذا البيت بين ظمئت ال
 فلوريدا التي يرى فيها الجنة.

يساهم الطباق في إثراء النغم الموسيقي من خالل ما يحدثه من إيقاعات صوتية مثل ذلك قوله في قصيدة 
 "السماء":

 لم تكن حشمة و ال إستحاء ***           و إذا لم يكن عفاف و فسق         



 
 
 
 
 
 
 

 [10الديوان ص]                                                           

 واليا أي ال وجود لفاصل بينهما.فسق و هذا الطباق جاء مت ≠الطباق في هذا البيت بين عفاف       

ال المقابلة و من أمثلة ذلك قصيدته لم يكتف إيليا أبو ماضي بتوظيف الطباق فقط بل لجأ إلى إستعم
 "تحية الشام" التي قال فيها:

 اـــًــان ثوابــَـــان كو العلم أنى كَ      ***   ة      ـــالجهل أنى كان فهو عقوبــــــف     

 اـــــتهد مني القلب و األعصاب     ***      يا وديع نفسي كم تطاردني النوى      

 اـــــــــــــا أودع هاهنا أحبابو غدً      ***    ة    أمس أحبــــ ـود عت خلف البحر      

 [61الديوان ص]                                                             

نلمس هذا في األبيات تواليا بين الطباق و المقابلة، ففي البيت األول نجد المقابلة بين الشطر األول       
غدا و هذا التوالي أحدث نوعا من اإليقاع   ≠ني، و في البيت الثالث نجد الطباق بين أمسو الشطر الثا

 ساهم في زيادة النغم و الموسيقى للقصيدة.

 أما عن استعماله المقابلة فنلمس ذلك في "السماء" حيث يقول:     

 اءــــــهم أكفكل ؛ بلدــــــــــــمستب       ***   ال ضعيف مستبعد و ال قوي            

 [9الديوان ص]                                                            

 المقابلة بين ال ضعيف مستبعد، ال قوي مستبد.

 نجدها أيضا في قصيدة "مستشفى تل شيحا": حيث يقول:

 يا رضينا و إن يرضوا على الدن       ***      نيا غضبنا إن غضبوا على الد       

 [450الديوان ص]                                                                       



 
 
 
 
 
 
 

 

 المقابلة في البيت نجدها بين الشطرين.

 ء التعبير الفني و القيام بوظائفمما سبق يتبين أن شعرية الطباق تكمن في قدرة الشاعر على إثرا

  داللية.

ية الموسيقى فهو الذي يكشف فيه الشاعر عن قدراته اللغوية و أما الجانب اإلبداعي في شعر         
الفنية تلون القصيدة بألوان موسيقية من خالل التراكيب اللغوية و التأليف الصوتي بين الوحدات اللغوية و 

 (.1يتجلى هذا غالبا في تكرار حروف بعينها أو تكرار كلمات و صيغ)

 ي قصيدة "بال قلب":فيما يخص تكرار الكلمات فنجده في قوله ف

 دى و الخوف في البعد و القربالر  ***         فقلت    و قائلة ماذا لقيت من الحب       

 بــــــــــــــــــــال حــــــــــرا ال تنال بـــــــشمائل غ         ***   فقالت عهدت الحب يكسب ربه     

 ربـــــــــــــــي حــــفأمسيت ف المهى راءً  نفور ***          اده  فقلت لها و قد كان حبا فز      

 [58لديوان ص]                                                                     

 و من موسيقى التكرار في شعر إيليا تكراره ألداة التشبيه "كأن": في قصيدة بين "مد و جزر" حيث يقول:

 أوامــــــــيي أن يدوم ***      و كأن ري    و كأن هديتي أن تطول ضاللتي  

 و أنا و كأني لست في األعوام***    ي األعوام تتلو بعضها     ــــــــت بمر   

 [383الديوان ص]                                                                       

سنات البديعية إلى جانب الوزن و القافية في كما نجد في شعره اشتراك لبعض األحرف و األلفاظ، و المح
 القصيدة الواحدة أو في أبيات معينة في تكوين الموسيقى الشعرية للقصيدة و يتجلى ذلك 



 
 
 
 
 
 
 

 في قصيدة بين "مد  و جزر"

 ماميفكأنما في االكتفاء حِ   ***  كتفي و أخاف أني أكتفي أال       

 [383الديوان ص]                                                                      

 

هذا البيت يحتوي على عناصر موسيقية متنوعة محدثة التآلف و االنسجام، فقد احتوت إلى 
جانب الوزن و القافية، على موسيقى التكرار الحرفي "حرف الكاف" و تكرار كلمة أكتفي مرتين الطباق في 

 أكتفي. ≠قوله ال أكتفي 

آلف في هذه العناصر خلق نوعا من الموسيقى الشعرية تستشعرها و ال تراها تال وهذا االنسجام و
الواضحة التي  إن ابرز السمات التي تميز الشعر عن غيره من الكالم تلك الموسيقى»، يقول الباحثين 

 تتآزر مع عناصر أخرى كثيرة حتى يصل ذلك اللون إلى قلب قائله و عقله 

 من إيصال تجربته الشعرية إلى ها فيشده إلى ما يريده الشاعرعلى مستمعه  حواسه كل سلكتي
 فالشعر يحتاج إلى الموسيقى التي تلحن جماله و توضح أوزانه.  (110)«المتلقي قارئا أو مستمعا
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 خــــــــاتمـــــــة
 

من خاللها تمك نا من يمكن تلخيص أهم النتائج التي توصلنا إليها من خالل الدراسة التي قمنا بها، و التي 
اإلجابة عن التساؤالت التي طرحناها في بداية الحديث حول شعرية القصيدة عند إيليا أبو ماضي و مدى 

 تحققها في ديوانه و عليه توصلنا غلى ما يلي:
تمتاز لغة القصيدة باالنفعالية و الحركية في ألن معظم ألفاظه تعبر عن حالته االنفعالية و عن  -1

 لداخلية الدفينة خاصة فيما يتعلق بالحنين إلى الوطن و األهل و األحباب.مشاعره ا
فت لحقل الطبيعة مقارنة بالحقول األخرى. -2  تظهر رومانسيته في ديوانه من خالل استخدامه الال 
 تزخر قصائده بالعديد من الظواهر األسلوبية مثل: الحروف، األفعال، الضمائر، الجمل. -3
الضمائر في ديوان أبي ماضي بالحالة النفسية للشاعر بحيث عبر بها عن انفعاالته و ارتبطت داللة  -4

 حاالته النفسية، كما أنه وظف ضمائر المخاطب بنسبة عالية.
ول د التكرار الصوتي طاقة داللية و إيقاعا متميزا كما أن تكرار اللفظة في البيت الواحد يؤدي إلى  -5

 للفظة لحدودها المعجمية.تقوية المعنى من خالل تجاوز ا
ساعدت الجمل االستفهامية على إضفاء نوع من الحركية على القصيدة فهي تمتاز بسعة المدى و قوة  -6

 التأثير و اإليحاء.
اعتمد الشاعر على اإلستعارات خاصة المكنية منها، و ذلك من خالل تجسيد الصور و تشخيصها    -7

 و بث الحياة في الجماد. 
ديد من المحسنات البديعية و هذا دليل على سعيه الحثيث في استخدامها خاصة الطباق    وظف الع -8

 و الجناس.
رغم كل البحوث و الدراسات المتعددة التي تناولت موضوع الشعرية من مختلف جوانبه إال  أن ه ما زال  

عرية  مثل الز ئبق يصعب يغري الباحثين و الدارسين المتعط شين لسبر أغواره و يفتح شهية البحث ، فالش
 اإلمساك به لذلك يبقى المجال  مفتوحا للبحث فيه .
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