
 

 

  

   

 

 

 العشبي  دبواأل اللّغت قسم

   

 دساســــــاث نقذيتالتخصص: 

 
 

 

 

 
 

 الماستش  دسجتنيل لمقذمت  مزكشة

 

 :إششاف األستار                                                         الطالبت: إعذاد

 فشحاث بلولي                                                           العلجت جمعت (1

 دليلت شطابي (2

 

 
 ةــــــــاقشـــة المنــــلجن

 رئيســـــــــا..............................................................قادة يعقوب:الدكتور

 مشرفـــا ومقـــررا...................................................فرحات بلولي: الدكتور 

 عضـــــوا مناقشــــا ...................................لباشي عبد القادر...........:الدكتور      

 

 4102/4102السنة الجامعية: 
 

 

 "األشواق التائهة" ألبي القاســم الشـــابي

 -مقاربة أسلوبية-

 
 



 

 ما  سبحانك ال عمم لنا إالا  الواقــال تعالـى: "ق

 .                                       23سورة البقرة: اآلية     ك أنت العميم الحكيم"متنا إنا عما 

د خطانا حتى يتم الشكر والحمد هلل عز وجل الذي وفقنا وسدا 
 بإذنه هذا البحث.

 شكرنا الخاص إلى األستاذ المحترم 

 المشرف 'فرحات بمولي' الذي قدم لنا الكثير

 وجيهاتمن النصائح والتا 

وال ننسى األستاذ الذي ساعدنا ولم يبخل عمينا بعطائه 
 'قادة يعقوب' العممي األستاذ المحترم

 

 دليمة /العمجة 
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من ال يمكن لمكممات أن توفي حقها، إلى من قال فيها  إلى
 المولى عز وجل ''وال تقل لهما أف وال تنهرهما''

 أمي الحبيبة وأبي الغالي رحمه اهلل وأسكنه فسيح جنانه.

إلى من تقاسموا معي دفء العائمة متمنية لهم كل النجاح 
 والتوفيق في حياتهم، إخوتي وأخواتي األعزاء

ات في الحياة الجامعية، سعيدة، سمية، إلى كل الصديق
 آمال، حميدة، كريمة، أهدي ثمرة عممي.

 -العمجة  -                             
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إلى من قال عنها المولى عز وجل الجنة تحت أقدامها، 

 أمي الحنونة

 إلى من عممني معنى الجد واالجتهاد

 أبي العزيز

لى كل إخوتي واحدا واحدا.  وا 

كل صديقاتي، وكل من يعرفني من قريب أو من  إلى
 بعيد.

 - دليمة -                         
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ها، إلى من قال فيها إلى من ال يمكن لمكممات أن توفي حق  
 المولى عز وجل ''وال تقل لهما أف وال تنهرهما''

 أمي الحبيبة وأبي الغالي رحمه اهلل وأسكنه فسيح جنانه.

إلى من تقاسموا معي دفء العائمة متمنية لهم كل النجاح 
 األعزاءوالتوفيق في حياتهم، إخوتي وأخواتي 

إلى كل الصديقات في الحياة الجامعية، سعيدة، سمية، 
 آمال، حميدة، كريمة، أهدي ثمرة عممي.

 -العمجة  -
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ة تحت أقدامها، وجل الجن   إلى من قال عنها المولى عز  

 ي الحنونةأم  

 مني معنى الجد واالجتهادإلى من عم  

 أبي العزيز

لى كل    إخوتي واحدا واحدا. وا 

من يعرفني من قريب أو من صديقاتي، وكل    إلى كل  
 بعيد.

 - دليمة -
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 وجدانو عّما يسيطر عمى بيا ستطيع األديب أن يعّبردّ الّشعر من أبرز الّنصوص التي يُيع

في خيالو بين تائيا جو من مشاعر مختمفة، ومكنونات تستولي عمى أفكاره حيث تجعمو وعّما يخال

 أفكاره الجّياشة.

الّنصوص الّشعرية ،  دراسةوالمقاربات الّنقدية الحديثة في  المختمفة  االّتجاىات وقد أسيمت 

كالّتركيبية والّصوتية والّتصويرية وذلك قصد اإلحاطة بالّنص  يابنياتوكشف مختمف مستوياتيا أو ا

من مختمف جوانبو، ونذكر من ىذه االتجاىات االّتجاه األسموبي، فمصطمح األسموب ُعرف عند 

 العرب قديما وغيرىم من األمم األخرى كاليونانية واألوروبية.

وقع اختيارنا عمى الّدراسة األسموبية نظرا لما تعرفو ىذه المدرسة من أدوات إجرائية وقد 

 اول الكشف عن أسرار الّنص األدبي، وكان موضوعنا تحت عنوانومنيجية مضبوطة ودقيقة، تح

 "األشواق التائية" ألبي القاسم الشابي ــــــ مقاربة أسموبية ـــــ

، وىي ي عممنا ىذا، طرح عدة أسئمةوانبو، ارتأينا، فولإللمام بيذا الموضوع ومختمف ج

لى أي مدى يمكن لممنيج األسموبي أن تاآلك ي: ماذا نعني بمصطمحات األسموب واألسموبية؟ وا 

ا الشابي لمّتعبير وما ىي الممّيزات األسموبية التي التمسي  ؟دراسة الّتجربة الّشعرية يحّقق ىدفو في

 يدة األشواق التّائية؟؟ وكيف تتجّمى في قصعن تجربتو

األسموبي، وكان اختيارنا لو رغبة  التحميل منيجا يخّص منيج ىذه الّدراسة، فيو أّما فيم

وفضوال مّنا في معرفة خبايا الموضوع وجزئياتو، واليدف من ىذه الّدراسة ىو معرفة أحسن طريقة 

 لمّتحميل األسموبي والتي تمّم بكّل القواعد الّنحوية والّصرفية والبالغية والداللية.
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فييا عرض لمموضوع  : مقّدمةتيةالمطروحة اعتمدنا عمى الخّطة اآل ولإلجابة عن اإلشكالية

والسبب في اختيارنا لو، اليدف من البحث وأىميتو العممية، طرح االشكالية وذكر منيج الدراسة 

المعتمد في البحث، توضيح بسيط لطريقة البحث أو خطة البحث، ذكر بعض المصادر التى 

فيو مفيوم  ومدخل .حثصادفتنا أثناء الب ساعدتنا فيعممية البحث، الصعوبات والعقبات التى

خّصصناه لمحديث عن : الفصل األّول ح، وثالثة فصوللمصطمحات األسموب واألسموبية واالنزيا

الّروي، إضافة إلى عنصر المستوى الّصوتي لمقصيدة، وأدرجنا فيو العناوين التّالية: الوزن، القافية، 

ركيبي في القصيدة، والذي يتضّمن وأّما الفصل الثّاني، فتطّرقنا فيو إلى المستوى التّ  الّتكرار

 ، الجمل، الّضمائر، الحروف، األساليب والّصيغ الّصرفية.(األزمنة)العناصر التّالية: األفعال 

وفيما يخّص الفصل الثّالث، فقد اعتمدنا فيو عمى المستوى الّداللي حيث تطّرقنا في ىذا 

االستعارة، الكناية والمجاز، وفي األخير  المستوى إلى دراسة عمم البيان، والذي يتضّمن: الّتشبيو،

 ختمنا بخاتمة وأوردنا فييا مجمل الّنتائج التي توّصمنا إلييا.

وقد كان سندنا في ىذا البحث مجموعة من المصادر والمراجع نذكر منيا: األسموب 

ل نظري واألسموبية لعبد الّسالم المسّدي، األسموبية وتحميل الخطاب لرابح بوحوش، األسموبية مدخ

 ودراسة تطبيقية لسميمان فتح اهلل، األسموبية وثالثية الّدوائر البالغية لعبد القادر عبد الجميل.

ونشير في األخير إلى أّنو قد واجيتنا صعوبات من بينيا صعوبة الحصول عمى بعض 

 المراجع رغم أىّميتيا.
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                      وقبل أن نحّدد مفيوميا نعّرج  ،شغل مفيوم األسموبية ّحيزا كبيرا في تاريخ الّنقد األدبي

 عمى تاريخ ىذا المصطمح.

 األسموبية .1

، وىي نظرية في 5783( سنة VON DIRGABLITERفون ديرقابمتر) ظيرت عمى يد

األسموب ىو الّرجل وننطمق من فكرة العدول عن   (BEFONبوفون( األسموب ترتكز عمى مقولة

المعيار الّمغوي موضوعيا دراسة األسموب من خالل االنزياحات الّمغوية والبالغية والّصناعات 

ّثرىا الكاتب ألّن المبدع في العممية اإلنشائية يميل إلى اختيار ، وىي تفصيالت خاّصة يؤ  (1)األدبية

ويا، وىو طرح يبدو أّن جذوره تعود إلى الّدراسات المسّماة عند كممات واستعماالت دون غيرىا لغ

الغربيين بفقو الّمغة، وىو حقل معرفي يرمى إلى تفسير الّنصوص وشرحيا، ويبحث في الّصمة بين 

األعمال الّمغوية والّصناعة األدبية، وذلك من خالل اىتمامو الواضح بقضايا اّلمغة، وموازنة 

مؤّلفين، ومحاولة فك رموزىا وتفسير كتابات صيغت بمغة ميجورة أو الّنصوص، وتحديد لغة ال

 .(2)غامضة

أىّميا9 أّنيا عمم يرمى إلى تخميص اّلنص األدبي من األحكام  لعل لألسموبية عّدة تعريفاتو 

وييدف إلى عممنة الظّاىرة األدبية، واّلنزوع باألحكام الّنقدية ما أمكن من  ،المعيارية والّذوقية

ع غير المعّمل، واقتحام عالم الّذوق، وكشف الّسر في ضروب االنفعال التي خمقيا األثر االنطبا

 .(3)األدبي

                                                           

 .51ص ائر،الجز  ،5ط منشورات جامعة باجي محتار، ،األسموبيات وتحميل الخطاب رابح بوحوش،1- 
 .31ص نفسه، 2-

  .2نفسو، ص -3
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سواء انطمقنا من الّدال الالتيني وما تفرغ عنو في مختمف  ،يتكّون ىذا المصطمح من ثنائيةو 

الّمغات المتوّلدة من الالتينية، وانطمقنا من المصطمح الذي ترجم إليو في الّمغة العربية، فمصطمح 

     واألسموب ذو مدلول ( IQUE)والحقتو( STYLEأسموب )األسموبية مصطمح مرّكب جذوره 

وبالتّالي موضوعي، كما يمكن تفكيك  قة تختّص بالبعد العممي العقمي،وبالتّالي نسبي، والاّلح ،ذاتي

لذا تّعرف األسموبية بداىة بأنيا  ( SCIENCE DE STYLEبعمم األسمو )ىذا المصطمح كما يطابق 

 .(1)سموبعمم األ البحث عن األسس الموضوعية إلرساء

أدق المؤّسس الحقيقي ليا "شال بالي" من أىّم مؤّسسي األسموبية الحديثة، وبعبارة  ويعدّ 

راسة األفعال الّتعبيرية لّمغة من خالل محتواىا العاطفي، أي تعّبر أفعال الحساسية  » فيعّرفيا بأّنيا9

    (                                                                                        2)«عن العاطفة انطالقا من سموك اّلمغة وأفعاليا

" بأّنيا بحث عن ما يتمّيز بو كالم الفن من بقية مستويات الخطاب أوال اكبسوني" وّعرفيا

أي أّنيا عمم يعني بدراسة خصائص الكالم الفني وما   ،(3) ومن سائر أصناف الفنون اإلنسانية ثانيا

 يمّيزه عن  بقية أصناف الخطاب األخرى.

 عمم يعني بدراسة أسموب اآلثار األدبية دراسة موضوعية» فقد عّرفيا بأّنيا9  ر"ي"ريفاتأّما 

وىي بذلك تعني البحث عن األسس القاّرة في إرساء عمم األسموب، وىي تنطمق من اعتبار األثر 

 يعني ّأّنيا تدرس الّنص في ،(4)«األدبي بنية ألسنة تتجاوز مع الّسياق المضموني تجاوزا خاّصا

                                                           
م، 2008، 5دار النشرة لمنشر والتوزيع والطباعة، ط ،األسموبية الرؤيا والتطبيق يوسف أبو العدوس، ينظر9 -1

 .23صه، 5228
 .3، ص5، منشورات جامعة باجي مختار، الجزائر، طاألسموبية وتحميل الخطاب رابح بوحوش، -2

. 12، ص2، الّدار العربية لمكّتاب، تونس، طاألسموبية واألسموب عبد الّسالم المسّدي، - 3 
 .12نفسو، ص -4
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ّميز عن باقي المناىج النّصية بتناوليا لمّنص عمى ّأّنو رسالة لغوية، فتفحص نسيجو ذاتو، وتت

 الّمغوي وتمّكن القارئ من إدراك خصائص األسموب الفّني مع الوعي.

 ونّعرج بعد ىذا إلى مفيوم مصطمح آخر عّرفو اّلنقد األدبي، أال وىو األسموب

 :األسموب .2

طر من النخيل أسموب وكل طريق ممتد فيو سويقال ال« عّرف ابن منظور األسموب بقوله:

أسموب،  قال9 األسموب الطريق والوجو والمذىب، يقال9 أنتم في أسموب سوء ويجمع أساليب، 

 .(1)«واألسموب بالضم9 الفن، ويقال9 أخذ فالن في أساليب من القول أي أفانين منو

)سمب( ويقول9 سمبو  في معجمو أساس البالغة9 في مادة ه(:535تخشري")الزمويعّرفو "

ثوبو وىو سميب واحد سمب القتيل وأسالب القتمى ولبست الثكمى السالب وىو الحداد، وتسمبت عمى 

كالمو في أساليب واالحداد عمى الروح والسمب عام وسمكت أسموب فالن  و  مشييا وىي سمب،

 .حسنة

 .(2)واستمبو وىو مستمب العقلمن المجاز9 سمبو فؤاده و عقمو و  

وكممة "أسموب" مجاز مأخوذ من معنى الّطريق الممتد أو الّسطر من الّنخيل، وكّل طريق 

 األسموب الّطريق والوجو والمذىب.و ممتد فيو أسموب، 

 البّد من اإلشارة إلييا9 ألسموبتعريفات ثالثة لتوجد اصطالحا: 

ويقوم عمى أساس أن األسموب يعّبر تعبيرا كامال عن شخصية  ،يتّم من منظور المنشئاألّول: 

 صاحبو، بل ويعكس أفكاره ويظير صفاتو اإلنسانية.

                                                           
 .3، دار صادر لمّطباعة، ص08مجمد  لسان العرب،ابن منظور،   -1
  . 72، ص5872دار بيروت لمّطباعة والّنشر،  أساس البالغة،الزمخشري،  -2
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ينبع من زاوية الّنص، فيعتمد عمى فكرة الثنائية الّمغوية التي تقّسم الّنظام المغوي إلى الثاني: 

ويعني اّلمغة في حالة الّتعامل مستوى الّمغة وىو بنية الّمغة األساسية، ومستوى الكالم ، مستويين

ا يموينقسم المستوى الثّاني إلى قسمين9 أّوليما االستخدام العادي لّمغة، وثاني ،الفعمي معيا

 االستخدام األدبي ليا.

وىذا المستوى ىو مجال البحث األسموبي باعتبار أّن الفرق بين االستخدام العادي لّمغة 

واالنحراف  المستوى الثاني عن الّنمط العادياك انحراف في واالستخدام األدبي ليا يكمن في أن ىن

ىنا يعني الخروج عن ما ىو مألوف في االستعمال الّمغوي، مّما يشّكل ما يسّمى بالخاّصية 

 األسموبية.

يتحّدد من جية المتمّقي، وأساسو أّن دور المتمّقي في عممية اإلبالغ ميّم إلى الحد الذي  الثّالث:

يراعي فيو حالة المخاطب الّنفسية ومستواه الثّقافي واالجتماعي، كما يؤّثر ىذا الخطاب في عمر 

المخاطب وجنسو، وعمى المنشئ أن يثير ذىن المتمّقي حّتى يحدث تفاعال بينو وبين الّنص 

دوره ميّم، فميس ثّمة و استجابة المتمّقي ورفضو، فالمتمّقي يمّثل البعد الثّالث في العممية اإلبداعية و 

إفيام أو تأثير بال قارئ، فيم الحكم عمى الجودة والّرداءة، وىو الفيصل في قبول الّنص أو 

 (1).رفضو

 وىناك تعريفات أخرى لألسموب في االصطالح ومنيا أيضا9

عن نموذج آخر، من القول ( DEVIATION)أو انحراف ( DEPARTUR)األسموب مفارق  

 .(NORME)عمى أّنو معيار  ينظر إليو

                                                           
مكتبة اآلداب، القاىره، مصر  ،سميمان فتح اهلل، األسموبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، تقديم طو وادي -1

 .21-58، ص5880
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يقوم بو المنشئ لسمات لغوية معّينة ( SELECTION)أو انتقاء ( CHOIE) األسموب اختيار 

وأرى أّن ىذين التعريفين متكاممين ال  ،( 1)من بين قائمة االّتصاالت المتاحة في اّلمغة

متنافرين ألّني أعّد العدول اختيار ييدف المرسل من ورائو إلى تحقيق أغراض أسموبية 

 (.2)موسيقية أو بيانية وجمالية أو داللية 

ويتّفق المغويون واألسموبيون عمى أّن موضوع عمم األسموب ىو دراسة األسموب أو دراسة 

فصالح فضل يجعل موضوع عمم األسموب دراسة ،أو دراسة االختيار واالنتقاء التنّوعات األسموبية

 (.3)وتصنيف لمظواىر الّناجمة عنو وتتبعا لممالمح المنشقة منو ،لإلبداع الفردي

" قطاع من عمم المغة يدرس مالمح دافيد كريستالكما عّرفو "( STYLISITICS) وعمم األسموب     

  ويحاول أن يؤّسس مبادئ  قابمة لمغة،(  (VARIETIESة والتنوعات االستعماالت الموقفية المميز 

المستوى الفردي وعمى مستوى  عمى (PARTICULAIRE CHOIE) لتدوين االختيارات الخاصية

  (4).المجموعات االجتماعية

وال ننسى أن نعّرج إلى مصطمح آخر والذي أّكد وجودىا في اّلنقد العربي واّلشعر كذلك إّنو  

                                                   .االنزياح..

 االنزياح: .4

ّنما لو أن  لعّل ما يؤّكد أىّمية االنزياح أّنو ال ينحصر في جزء أو اثنين من أجزاء الّنص، وا 

يشمل أجزاء كثيفة متنّوعة متعّددة، فإذا كان قوام الّنص ال يعدو أن يكون في الّنياية إال كممات 

                                                           
 .21-22ص ،2002 ، آفاق جديدة في مجمس الّنشر العممي،، في الّنص األدبيسعد المصموح -1
 .22نفسو، ص -2
 .53، مكتبة الّزىراء، القاىرة، صشعر أبي القاسم الّشابي دراسة أسموبيةّ فريد عواض حيدر،  ينظر9 -3

 .08نفسو، ص 4-
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وجمال، فإّن االنزياح قادر عمى أن يجيء في كثير من ىذه الكممات وىذه الجمل، ورّبما صّح من 

 أجل ذلك أن تنقسم االنزياحات إلى نوعين رئيسيين تنطوي فييما  كّل أشكال االنزياح.

فأّما الّنوع األّول فيو ما يكون فيو االنزياح متعّمقا بجوىر المادة الّمغوية سّماه" كوىين"9 

"االنزياح االستبدالي وتكون االستعارة عماده، عني بيا االستعارة المفردة، تمك التي تقوم عمى كممة 

 .(1)واحدة تستعمل بمعنى متشابو لمعناىا األصمي ومختمفا عنو"

وأّما الّنوع اآلخر يتعّمق بتركيب المادة الّمغوية مع جاراتيا في الّسياق الذي ترد فيو، قد يطول 

ّمي االنزياح الّتركيبي، ويحدث ىدا االنزياح من خالل طريقة في الّربط بين الّدوال أو يقصر، وس

 بعضيا ببعض في العبارة الواحدة وفي الّتركيب والفقرة.

واالنزياحات الّتركيبية في الفن اّلّشعري تتمّثل أكثر شيء في التّقديم والتّأخير، ومن المعروف 

دة وعمييا يسير الكالم، ومن الواضح أّن اّلتقديم والتّأخير وثيق أّن كّل لغة بنيات نحوية عاّمة ومطر 

 .(2)الّصمة بقواعد الّنحو ذلك أّن "كوىين" سّمى االنزياح عن التّقديم والتّأخير" باالنزياح اّلنحوي"

                                                           
 .233ص ،الغمكوض في الشعر العربي الحديثابراىيم الرماني،  ينظر9 - 1
، 2003، 5قسم الّمغة العربية، جامعة حمب، ط االنزياح من منظور الّدراسات األسموبية،أحمد محمد ويس،  -2

 .555ص
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 التقطيع العروضي .1

َكوقَُرَُشََُنََْيَأََن،َفََيَُئَِتاَََنَْجَُِلَدَْمََََََََََََََََََََََََََََََُنَْيدَُحَِوَََيِنَْنَِإََاةَِيََحََْلََيمََمَِاَصََـيََ

/0//0/0ََ//0/َ/0ََ/0//0/0َََََََََ  ََََََََََََََ/0//0/0ََ//0//0َََََ///0/0َ

َفاعالتنََمتفعمنَََََفاعالتنَََََََََََََََََََََََََََفاعالتنَََمتفعمنََََََفعالتنََ

َََكيقَُحَِرَََنََايَْنَفََئَُامَِن،َضََعَُائَِضَََََََََََََََََََََََََََََََنَْدَُؤاََيَفَُنَِاةَإنَْيََحََلَََْيمََمَِاَصََيََ

/0َ//0/0ََ//0/َ/0ََ/0//0/0ََََََََََََََََََََََََ/0//0َ/0ََ//0َ//0ََ///0/0ََ

َفاعالتنََََمتفعمنََََفعالتنََََََََََََََ  فاعالتنََمتفعمنَََفاعالتنَََََََََََََََ

ََََََََََكَْوقَُرَُُبََنََْيَأََظاَفَََفَْلََامََغََوََََََ َََََََََََََََََََََََايََْنَْنََمََجََوََََدَْاةَقََيََحََْلََيمََمَِاَصََيََ

/0َ//0/0ََ//0//0ََ///0/0َََََََََََََََََََََََ/   //0/0ََ//0//0ََ///0/0َََََ

َعالتنَََمتفعمنََفعالتن  فاعالتنََََمتفعمنَََفعالتنََفَََََََََََََََََََََ

َياَصميمَلحياةَأينَأغانيكََََََََََََََََََََََََََََََفتحتَننجومَيصغيَمشوقك

/0//0/0ََ//0//0َََ///0/0َ//َََََََََََََََََََََََََ/0/0َََ//0//0َََ/0//0/0َََ

َفاعالتنََََمتفعمنََفعالتنََفََََََََََََََََََََََََعالتنَََمتفعمنَََفاعالتن

َََََكَْدَِوََِروََُقََوََْفََفَُفَْرََِيََنَْرََطَْعَََََََََََِ مََََََََََََاَلَحَْلََمِبََحَِشََشَْوََمَُْلََكََرَِجَْيَفََِفََتَُْنَكَُ

/0//0/0ََ//0//0ََ///0/0َ/0/َََََََََََََََََََََََ/0/0ََ//0//0َََ///0/0َََََ

َفاعالتنَََمتفعمنَََفعالتنََفاعََََََََََََََََََََََََالتنَََمتفعمنََََفعالتنَ
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ََََََََكَْيدَِشََِنََيَِحَْوََِبََنَِْتَوََشَْيَنََِفََكََيَََََََََََََََََََََََََلََغَِصَْوَيََُاءََيََضَِضََْلَُيََْنََيََنَْمََِلَاحََ

/0//0َ/0َََ//0//0ََ//ََ/0/0َََََََََََََََََََََََََ/َ//0َ/0ََ//0ََ//0ََ//َ/0/0ََ

َفعالتنََََمتفعمنَََََفعالتنََََََََََََََ فاعالتنََََمتفعمنََََفعالتنََََََََََََََ

َيودَِرَُوَُلَََْتَِاَلَِبَاذََََنَْمََََِنَْادََدََبَََََََََََََََََََََََََََِنَْاَقََرَوََْأََيتَُسََمَْأََىَفََجََدَُدََْاءََجَََمََمَْثَُ

/0/َ/0َ/0ََ//0َ//0َََ/0/َ/0/0َ/0ََََََ    َ    َََ//0/0ََ/0َ//0َََ/0َ/َ/0/0ََ

َفاعالتنَََََمتفعمنَََََفاعالتنَََفاَََََََََََََََََََعالتنَََفاعالتنَََََمتفعمنَ

َيَودَِجَُوَُْلَََتَِمَْصََوََََىجََدَُدََْلَِوَْىَََنََْيََبََىَََََََََََََََََََََََََشََاَلََتََيَََاذََشََشَََْنََمَََِنَْابََبََضََوََ

///0/0ََََ//0//0///ََ/0/0ََََََََََََََََََََ َ/0/ََ/0َ/0َََ//0ََ/َ/0َََ/0//0/0َ

َ فاعالتن        فاعالتنََََََََمتفعمن فعالتنََمتفعمنََََفعالتنَََََََََََََََََََََََََ

َيادَِيََيَلَْدَِيَْشََِنَْنََنََمََِنَْاءََضََيََََََََََََََََََفََرَِحَْسَِسَْفَبَِِمََمَغََمَُْلََكََرَِجَْيَفََِفََ تَُْنَكَُ

/0/َ/0َ/0َََ//0//0ََ/0َ/0/0/0ََََََََََََََََ//0/0ََ//0//0ََ/0///0ََ

َمتفعمنَََفاعالتنَََفاَََََََََََََََََََعالتنَََمتفعمنَََفاعمتنَََ فاعالتنَ

َيََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََادَِلبَََوََالَِزََْلََيرَِمَِيَضََفََََََِىََََََََََََََََََََادََيََتََى،َيَََؤَرَُرََْنََمََِنَْابََحََسََوََ

///0/0ََ//0//0ََ///0/0َََََََََََََََََََََََََ/0َ//0َ/0ََ//0//0ََ//0/0َ

َفعالتنَََمتفعمنَََفعالتنََََََََََََََََََََََََََفاعالتنََََمتفعمنَََفعمتن
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َديِاََبَوَََنَْافَِخَََلَِمَْيَكَُيَفَِرَِسَْيََبيََََََََََََََََََََََوََحَِرََمَرَْالََعََْلََنقَُِاَعََن،َيَُاءََيََضَِوََ

///0/0َََ//0َ//0َََ/0ََ//0/0ََ/0َََََََََ    //0/0ََ/0ََ/0/َ/0ََ/0ََ//0/0َ

َعالتنََمستفعمنََََفاعالتن  فعالتنَََمتفعمنََََفاعالتنَََََفاَََََََََََََََ

َيادَِوََْلََيمَِمَِىَصََنَإلَِاَبَرََيَتَُِقَفَُْلََُنََمَِ     تَََََََََََََََََََََََرََدََحََنَْوَفََرَُجََْفَلََََْضََقََنَاَْوََ

َ/0َ///0ََ/0/0َ/0َ///0ََََََََََََََََََََََ َ َ/0َ///0ََ/0ََ/0َ///0ََ/0/َ/0/0َََََ

َتنََََفعالتنََََمستعمنَََفاعالتنَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ     فاعمتنََََمستفعلََََفعالََََََََََََََََََََ

 يسَِْفَنَََََةٍَبََرَْغَُىََبَِقََشََْأََنَْيبَُرٍَغََ اََََََََََََََََََََََيََُدنَدَْاَفََِنََأََمَْكَََاةَِيََحََْلََيمََمَِاَصََيََ

/0//0َ/0َ//0/َ/0ََ/َ//0/0ََ/0ََََََََََََََََ //0/0ََ/0/0َ//0ََ/َ//0/0ََ

َفاعالتنََمتفعمنََََفعالتنَََََفاَََََََََََََََََََعالتنَََمستفعمنَََََفعالتنََََََََََََََََََََََََََََ

َيَسَِؤَُْبََيََانََعََمََالََي،َوََادَِؤََفََََََََََََََََََََََََََُيدََاشََِنََأََونََمَُيََفََْيََالَََنَْمََِقَوَنََْيَبََ

/0/َ/0/0َََ/0َ/0//0َ//ََ/0َ/0َ//َََََََََََََََ/0/0ََ/َ/0//0ََ/0/0/0ََ

َفاعالتنَََمستفعمنََََفعالتنََََفََََََََََََََََعالتنََََمتفعمنََََفاعمتنََ

َيسَِنحَْوَََنكَِشَََمَِاَلَيَظََِفََنَْيَِائَِتَََََََََََََََََََََََََََََنَْودَُِيَُقَِبََنَْبمَِكبََمََُنَْودٍَجَُيَوَُفَِ

/0َ//0/0ََ//0//0ََ///0/0َََََََََََََََََََََََ/0//0َ/0ََ//0/َ/0َ/َ/َ/0/0َ

ََ  متفعمنَََفعالتنََََََََََََََََََََََََفاعالتنَََمتفعمنَََفعالتنَ فاعالتنَََ
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َيََسَِْأََيََةََُمَْمَعََِودَُجَُوَُْلََذََيََيَفََاضَِمََْمَكَََََََََََََََََََََََََََََكََيَلََِنَمََمَْضََُيَوََِنَنَْضَِتََحَْفََ

/0//0/0ََ/َ/0//0ََ/ََََََََََََََََََََََََََََ//0/0ََ/0ََ///0ََ//0/َ/0َ/َ//0/0َ

َالتنََََفاعمتنََََمتفعمنَََفعالتن    فاعالتنَََمتفعمنََفعََََََََََََََََََََََََََ

َةَمَْمَحَِمََضَْ،َمَُنََْتَذََذَْلََيا،َوََْيَدََِمَرَْسََ َََََََََََََََََََََََََنَْاءََقََالََشَََلَِإََودَِجَُوَُْمَِفََدَْجََِأََمَْلََ

/0َ//0َ/0ََ//0/َ/0ََ/0َ//0/0ََََََََََََََََ َ/0//0/0ََ/َ/0//0ََ/0//0َ/0ََ

   فاعالتنََََمتفعمنََََفاعالتنََََ         فاعالتنَََََمتفعمنَََفاعالتنَََََََََ

َااىََدََصَََانََِمََزَزََْممَُيَيََِنَْفَيََاَََََََََََََََََََََََََوََىََاَلَحََْأََعَُمَْدََدََْقَُرَِغَْ،َيَُيََانَِمََأََوََ

///0/0َََ/0َ//0ََ/0/َ/0/0َ/0َََََََََََََََََ//0َ/0ََ/0َ/0َ//0ََ///0َ/0ََََََ

َفعالتنََََمتفعلَََفاعالتنََفاَََََََََََََََََََََعالتنَََمستفعمنََََفعالتنََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

َااىََسََىَأَََقَْبَُيََا،َوََيََاِتََرَرَْسََمََ َََََََََََََََََيَََََََامَِددَََيبَُيََِمَْلََلَُكَُأَْ،َيََيدََاشََِنَأًَوََ

///0/0َََ/َ/0ََ//0َََ//َ/0/0َ/0َََََََََََََََ//0/0ََ//0َ//0َََ/0َ//0/0َ

َفعالتنََََمتفعمنَََََفعالتنَََفاََََََََََََََََََعالتنَََمتفعمنَََفاعالتنََََ

َمةَمَمَِمَُاةَلَْيََحََْلََهَِذَِاَىََمََ ََََََََََََََََََاكَِوََشَْْلَََةَِضََبَْيَقََِفََوتَُمَُن،َتََودَُرَُُوَوََ

///0/0َََ//0/َ/0ََ/0//0/0َ/0/َََََََََََََََََ/0ََ//ََ/0//0َََ/0//0/0َ

َالتَََمتفعمنَََفاعالتن فعالتنَََمتفعمنَََفاعالتنََفاعَََََََََََََََََََ
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َيِمَْيََلََرَِثَْيَإَِِفََررَُكَُِيََنَْاحَُبََصََوََ  دنََََََََََََََََََََََََََََُاَعََيَمََاتَِيََحََْلََذَِىَََمََُأَسََ

/0َ//َ/0ََ//0َ/0َ/ََ/0/0ََََََََََََََََََ     //َ/0/0ََ//0/َ/0ََ/0/َ/0/0َ

َفعالتنََََمتفعمنََََفاعالتن       فاعمتنََََمتفعلَََفعمتنََََََََََََََََََََ

َيِلَوَْحَََبَُاكَِوََكََْلََحَْبََسََْتََمََْلَوََ  اََََََََََََََََََََََََََيَْنَدَُهَدَْذَِىَىَََلَِإََدَِْفََأََمَْيَلََِنََتَْيَلََ

/0//0َ/0َََ//0َ//0َََ///0/0َ/0َََََََََََََََ //0َ/0َََ//0//0ََ/َ//0/َ

َفاعالتنََََمتفعمنَََََفعالتنَََفاَََََََََََََََََعالتنََََمتفعمنَََفعالت

َيونَِفَُجََُاءَُيََضَِمَضََْثَْمََيََمََْلََوََ يَََََََََََََََََََََََمَِاَلَحََْأََرَُجَْفََنقَلَِْاَعََُيََمَْيَلََِنََتَْيَلََ

/0//0َ/0َََ//0َ//0ََ/0/َ/0/0َ/0ََََََََََ    //0َ/0َََ//0//0ََ//َ/0/0َ

َفاعالتنَََََمتفعمنَََفاعالتنََََفاََََََََََََََََعالتنََََمتفعمنََََفعالتن

َيينَِجَِسَََرََيَْغَََودَِجَُوَُْمَِفََنَْعََائَِشََ ََََََََََََََََََََََءنَْوَْضَََتَُنَْاَكَُمََكَََلَْزَََأََمَْيَلََِنََتَْيَلََ

/0//0َ/0َََ//0َ//0َََ/0/َ/0/0َََََََََََََ    /0//0َ/0ََ//0/َ/0َََ//َ/0/0َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

َفاعالتنََََمتفعمنََََفعالتنَ فاعالتنََََمتفعمنَََََفاعالتنَََََََََََََََََََ

َ

َ

َ
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 الوزن .2

َالبحرَ َإلى َوبالّضبط َالخميل، َعمىَأوزان َالعموديَالذيَيعتمد َالّشعر َإلى َالقصيدة تنتمي

َبحركاتَالسباب َالمفروقَاّتصمتَحركتوَالخيرة َالوتد َوقيلَالخفيف،َوسّميَكذلكَلّن َوخّفت،

َأصمية"" َأجزاء َسّتة َعمى َوىو َالوتاد َمن َأخّف َوالتّقطيع َالّذوق َفي َلخّفتو َخفيف َََََََسّمي

فاعالتن،َمستفعمن،َفاعالتن"َولوَثالثةَأعاريضَوخمسةَأضرب،َفالعروضَالولىَسالمةَووزنيا"َ

َ(1).فاعالتن"َولياَضربان

َالقصيدة َبموضوع َالوزن َعالقة َفي َتتجّمى َأسموبية َوظيفة َلو َالوزن ََََََََواختيار

َ َالّدال َالّمفظ َعمىَجميع َواقعا َالوزنَشيئا َكان َوحّتىَىنا عمىَمعنىَفبإتالفَالّمفظَومضمونيا،

َ.(2)والمعنىَوالوزنَتحدثَالمعان

(َبيتاَفإذاَكانَكّلَبيتَفي24َ"الشواقَالتّائية"َمنَأربعةَوعشرونَ)َتتكّونَقصيدةَالّشابي

(َتفعيمة،َوقدَوردتَىذه44َ(َتفعيالتَفإّنَمجموعَالتّفعيالتَيكونَيساويَ)06القصيدةَيحويَ)

َلتي:التّفعيالتَموّزعةَحسبَالجدولَا

 أنواع التفعيالت في القصيدة:

 نسبها عددها أنواع التفعيالت

 السالمة

 غير السالمة

َالمجموع

60َ

84َ

144َ

41.66َ%َ

58.33َ%َ

99.99َ%َ

                                                           
َ.29َصَ،1999َ،14العددَمجمةَالمغةَوالدب،َالمكونات الّشعرية في بائية مالك بن الّريب،ـنورَالّدينَالّسد،ََ-1
 .30صَنفسو،َ-2
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َ

َأيَعمىَ َعمييا َالّزحافاتَوالعمل َدخول َىو َسالمة َغير َمنيا َالتيَتجعل َالمور َبين من

َنجد َظيورا، َالكثر َالّزحافات َبين َومن َالقصيدة، َالثّانيََتفعيالت َحذف َوىو َالخبن" "َ زحاف

َالّساكن.

ونالحظَأّنَسببَىيمنةَالتّفعيالتَغيرَالّسالمةَراجعَإلىَاالضطرابَالّنفسيَالذيَيعيشوَ

َالوحدةَ َمن َعان َفقد َدائمة، َكانت َومعاناتو َالحياة َمتاعب َمن َيعاني َكان َفشاعرنا الّشاعر،

سورَالخاطرَمذلوالَومقيورا،َفكانتَالحياةَوالّضيق،َفنفسيتوََكانتَحزينةَوممموءةَبالعمل،َفكانَمك

تذىبَبوَيميناَوشماالَالَيعدوَالوقوف،َأمامياَبلَكانَراضخاَلماَكانتَتمميوَعميوَنتيجةَالمرضَ

الذيَخّيمَعمىَجسدهَوأنيكو،َفممَيجدَمالذاَلمفرارَإاّلَاالستسالمَلتمكَالحياةَالقاسيةَوالّسامةَالتيَ

اعرَكانَأنَينّظمَشعرهَعمىَأوزانَسميمةَدونَأنَيطرأَعميياَكانتَعميو،َلذلكَالَيستطيعَأيَش

َأّيَتغيير.

فيَحينَالتّفعيالتَالّسالمةَتدّلَعمىَوعيَالّشاعرَوتجّميوَفيَالقصيدةََوأيضاَقدرتوَعمىَ

َتفعيالتَ َفي َالّتغييراتَالّطارئة َفميذه َلمخطابَالّشعري، َبيانَوبديع َالجماليَمن َبالّنظام االلتزام

وداللةَوتدّلَعمىَتحّكمَالّشاعرَفيَالبحرَالذيَسارتَعميوَالقصيدةَوىوَ"البحرَالقصيدةَىدفَ

َالتّفعيالتَومستوياتَ َتتناسب َحتى َوذلك َنظامو َاّلتصّرفَفي َحرية َمن َتمكّنو َوكذلك الخفيف"

َالمعنى.

 القافية .3

َ ََلغة:يقال َإّياه، َاتّبعتو َأي َبفالن َأثره َعمى َوقفيت َّاتبعتو، َأي َوقفوا َقفوا َأثره َأبيَقفوت وعن

َالعرابيَيقال:َقفوتَفالنَأيَاتّبعتَأثره...وفيَنوادرَاإلعرابَقفاَأثرهَأيَاتّبعو...
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براىيمَرسال27َالحديدَ]«َثمَقّفيناَعمىَآثارىمَبرسمنا»وفيَالتّنزيلَالعزيز: [،َأيَاتّبعناَنوحاَوا 

َ.(1)بعدىم

اَفيَذلك،َومنيمَالخميلَالذيَحاولَالّمغويونَالقدامىَتحديدَعناصرَالقافية،َوقدَاختمفَوَاصطالحا:

القافيةَىيَآخرَالّصوتَفيَالبيتَالّولَصامتَساكنَيسبقوَمعَالّصامتَالمتحركَ»ّعرفياَفقال:َ

َيسبقَمعَالّصامتَ الذيَيسبقَذلكَالّساكنََأيَمنَآخرَالّصوتَفيَالبيتَإلىَأّولَحرفَمّد

َ(2)َ.الذيَقبمو،َأيَقبلَحرفَالمد

،َويقولَكذلكَمذىبَالخميلَبنَأحمدَكانَالرجحَالقافيةَلكنوقدَتعّددتَالراءَفيَتعريفَ

إّنماَفيَآخرَحرفَفيَالبيتَإلىَأّولَساكنَيميوَماَقبموَأيَمجموعَالحروفَ»َفيَتحديدَالقافية:

المتحّركةََالتيَبينَالّساكنينَالخيرينَفيَالبيتَإنَوجدتَمعَقبموَالّساكنَالّولَوروداَفيَالبيتَ

َتك َفقد َوليذا َكممتينمنيما، َوبعضَمّرة َكممة َومّرة َكممة، َأخرى َومّرة َكممة َمّرة َالقافية َ(3)َ.ون

وحروفَالقافيةَنجدىاَدائماَفيَأواخرَالبياتَتعطيَالقصيدةَإيقاعاَموسيقياَجميال،َوقدَجمعياََ

َفيَقولو:

 كالّشمسَتجريَفيَعمّوَبروجياَََََمجرىَالقوافيَفيَحروفَسّتةَََََََََََََََََ
.خروجياروّييا،َمعَوصمياََوودخيمـياَمعَردفــياَََََََََََََََََََََََََوتأسيسيا،َ

(4)َ

َتعممَ َإشارة َفيَالقصيدة،َوىيَتنّظمَاإليقاعَلّنيا َتنظيميا والقافيةَتكرارَصوتيَيؤّديَدورا

َ.(5)الجناسَالّمفظيَ بنيايةَالبيت،َوىيَمنَناحيةَأخرىَتربطَالبياتَبعضياَببعضَحيثَتحّقق

                                                           
َ.27،َمكتبةَالدابَالقاىرة،َصالقافية دراسة صوتية جديدةد.َحازمَعميَكمالَالدين،ََ-1
َ.51فسو،َصنَ-2
َ.33َ،َص2005،َدارَالجيل،َبيروت،َعمم العروض والقافيةراجيَالسمر،ََ-3
َ.143نفسو،َصَ-4
َ .33ص،َمكونات شعرية في بائية مالك بن الريبنورَالدينَالّسد،ََ-5
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َأّنَالكمماتَالمتَونالحظَفيَى اجدةَذهَالقصيدةَالتيَنحنََبصددَدراستيا"َالشواقَالتّائية"

ََو َالقصيدة َموضوع َحول َالّشاعرَتتمحور َنفسية َإلى َيرمز َالقصيدة َىذه َفعنوان مضمونيا،

والحاسيسَالتيَيعيشيا،َوالمشاعرَالتيَتتغمغلَبداخمو،َفييَأشواقَتائيةَعصفتَبياَرياحَالحياةَ

يحّققياَعمىَأرضَالواقعَلوالَالّزمنَالقاسيَابيَأنَيممسياََوالحب،َأشواقَحممَالشَّوتاىتَفيَسماءَ

والّسئيمَالذيَجعموَيتذّوقَكأسَالمرارة،َمرارةَذلكَالمرضَالخبيثَالذيَكانَسّباقاَإلىَتحطيمَتمكَ

َالشواق.

طاء(َحيثَنممحَفيَىذهَالقصيدةَظاىرةَتكرارَالقافيةَالتيَاعتبرىاَالقدماءَعيباَوسَميت)َاالي

َالّشاعرَ َفيذا َبروقك(، َشروقك، َعمىَذلكَكممة) َالمثمة َبين َومن َأكثرَمنَمَرة، تكّررتَالقافية

مكسورَ يناجيَالحياةَويناديياَمنَصميمَقمبوَأنَتنيرَلوَدربو،َوتسقيوَبرحيقياَلّنوَضامئَوضائع

ءاَبالشواق،َبعيداَالفؤادَيعيشَعزلةَالمرضَيشتاقَفيياَإلىَالحالمَلكيَيعيشَفجراَجديداَمممَو

َالّتكرارَ َوىذا َأحد، َيفيمو َغريبَال َالوجود َمسجون َصار َبأّنو َيحّس َفيو َالظالم، َو َالَسئم عن

يكسبَالقصيدةَخاّصيةَجماليةَوَأسموبيةَتمَيزىاَعنَسواىاَمنَالقصائد،َونالحظَأيضاَأّنَالقوافيَ

َأسَالّمذينَيحَسَبيماَالّشاعر.التيَاستعممياَالشابيَالقوافيَالممدودة.َفييَتَدلَعمىَالحزنَوالي

 َالروي .4

.َوحرفَالرويَمنَأىّمَ(1)ىوَالحرفَالذيَيتحّتمَتكرارهَفيَآخرَكَلَبيتَمنَأبياتَالقصيدة

َالقديمةَ َمنَوجودهَفيَالقافية.َوىوَالحرفَالذيَتبنيَعميوَالقصيدة الحروفَفيَالقصيدة،َوالبَد

                                                           
َ.77-ـ55صَالقافية دراسة صوتية جديدة،َحازمَكمالَالدين،َ-1
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َدالية... َأو َرائية َقصيدة َفنقول َمثال: َإليو َمنََوتنسب َبيت َكَل َآخر َفي َالحرف َىذا ويمزم

َ(1).القصيدة

َففيَ َإلىَآخر: َمنَمقطع َيختمفَتقريبا َبلَىو َليسَواحدا َالقصيدة َىذه َروّي َفإّن وعميو

َالثّالثَالياءَ َالمقطع َوفي َالّدال، َىو َالثّاني َالمقطع َوفي َحرفَالرويَىو"الكاف" َالّول المقطع

بينَحروفَمجيورةَوأخرىَميموسة،َوالميموسةَىيَوكذلكَنجدَالياءَوالالم.َوىذهَالحروفَتتراوحَ

التيَكانتَكثيرة،َفاستعمالوَلمحروفَالمجيورةَيالئمَحالتوَالّنفسيةََفكانَالبَدَلمّشاعرَأنَيجيرَبماَ

بداخموَمنَمكبوتاتَتوَلدتَعنَطريقَالمعاناة،ََكماَأّنياَتتناسبَمعَاالنفعالَالّسائدَعندَالّشاعرَ

َبداخمو.َمنَحيثَالحزنَالذيَيتغمغل

وكذاَاستعمالوَلحرفَالاّلمَتعبيراَوتأكيداَعمىَماَبداخمو،َفالجيرَمنَأغراضوَدعوةَالخرَ

المشاركةَفيَالالمَوالحزان،َوكأّنَالّشاعرَيدعوَالّسامعَأنَيشاركوَمأساتو،َواستعمالوَللصواتَ

َليذ َواستعمالو َالّنفسيَالّشعوري، َذاتَجرسَموسيقيَحزينَيناسبَإيقاعو َالحروفَوكأّنوَلّنيا ه

َيناجيَنفسوَالتيَتتعّذبَمنَسآمةَالمرضَالذيَقضىَعميو َإّنماَ، فاختالفَالرويَفيَالقصيدة

واستطاعَأنَيوصلََيدّلَعمىَمدىَنجاحَالّشاعرَفيَالّتعبيرَعنَالحالةَالمزريةَالتىَكانَيعيشيا،

َرسالتوَإلىَالمستمعَوالقارئ.

 التكرار .5

الّظواىرَالسموبيةَالتىَتمّيزَالّنصَالّشعري،َوالّتكرارَىوَأنَظاىرةَالّتكرارَمنَبينَيبدوَأّنَ

َيكّررَالمتكّممَالمفظََالواحدَبالّمفظَوالمعنى،َومنوَفيوَظاىرةَلغويةَلياَقيمةَأسموبية.

                                                           
،َتحقيقَالحسانيَحسنَعبدَاهلل،َمطبعةَالمدائنَالقاىرةَكتاب الكافي في العروض والقوافيالخطيبَالّتبريزي،ََ-1

َ.149ََ)دَت(،)دَط(،َص
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وزيادةَاإليقاعَالموسيقيََوتتحّققَعبرَالّتكرارَجممةَمنَالوظائفَأبرزىا:َإثارةَانتباهَالمتمّقي،

الخطابَالّشعريَبخالفَالخطابَاليوميَالَيعرفَ"يوري لوتمان":حيثَيقولَفيَالخطابَالّشعريَ

َفيَ َالمعجميةَفيَالّتكرارَتوجد الّتكرارَاليومي،َالَيعرفَالّتكرارَالّدالليَالمطمقَمادامتَالوحدة

َفّنيَ َنّص َفي َلممعنى َالكّمي َالّتكرار َجديد...عن َمعنى َلذلك َنتيجة َوتكسب َآخر، َبنائي موقع

َ(1)مستحيل.

َشكلَفظا َفي َالّتجديد َخالل َمن َوّظفت َالحديث، َالعربي َالّشعر َفي َموجودة َالّتكرار ىرة

َالفعال، َكّرر َوقد َشعرىم َفي َوّظفوىا َالذين َىؤالء َأحد َوالّشابي َونظاميا، السماءََالقصيدة

َفكّمماَ َوالحزن، َوالغربة َفيَالكآبة َالمتمّثمة َالمعانيَالرومانسية َفالّتكرارَيخدم الّضمائرَوالحروف.

َالمرّكبَك َالّتكرار َالبسيط، َالّتكرار َمنيا: َالخيرَمستوياتَوأنواعَنجد َوليذا َازدادتَتأكيدا، ّررىا

َوالّتكرارَالّصوتي.

َأوَفعال.الّتكرار البسيط:  .أ  َسواءَكانتَاسما َفيَسياقاتَمتعّددة َالكممة (2َ)يتمّثلَفيَترّدد

تكرارَكممةَ"الحياة"َىوَسبعَمّرات،َوىذاَفالكمماتَالمكّررةَفيَىذهَالقصيدةَمتعّددةَومختمفةَمنيا:َ

َوالعزمَ َالقوّية، َيعنيَاإلرادة َكما َوالتطّور، َالّشابيَيعنيَالّتجديد َعند َالحياة َمفيوم َعمىَأّن يؤّكد

ونجدَكذلكَكممةَ"صميم"َستَمّرت،َفالّشاعرَىناَيعّبرَعنَمعاناتوَالعميقةَوألموَالّشديدََ،واإليمان

 حياة.الذيَأّدىَبوَلمناداةَصميمَال

                                                           
َ.107،َص1996جامعةَالجزائر،ََمجّمة الّمغة واألدب،طاىرَحجار،ََ-1
َ.30،َص14َ،1999،َمجمةَالمغةَوالدب،َالعددَالمكّونات الشعرية في بائية مالك بن الريبنورَالدينَالّسد،ََ-2
َ
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َوظيفةَالّتكرار المرّكب:  .ب  َوالمالحظَأّن َأشطر، يتمّثلَفيَتكرارَجممةَفيَشطرينَأوَعّدة

الّتكرارَالمرّكبَتتجاوزَحدودَاإلخبارَوتقديمَالمعموماتَإلىَتقويةَشعورَالّشاعرَأوَالقارئ،َوأيضاَ

َ(1)يساىمَفيَتكثيفَالموسيقىَالّشعرية.

  ومنَأمثمةَذلكَنجد:

َالَحَياِةَِإنٍّيََوِحيٌدََََََََََََََََََََََََََََََََُمْدلـٌج،َتـَائِـٌوََفَأْيَنَُشُروُقْك.َصِمـيَمَ َيا
ََياََصِميَمَالَحَياِةَِإنِّيَُفَؤاٌدََََََََََََََََََََََََََََََََََضاِئٌع،ََضاِمٌئ،َفَأْيَنََرِحيُقْك.

َيرةَمنَالقصيدة:ونجدَخيرَمثالَعمىَىذاَالّتكرارَماَوردَفيَالمقطوعةَالخ

ََلْيتَِنيََلْمََأْفِدَِإَلىََىِذِهَالدُّْنيَاَََََََََََََََََََََََََََََََََوَلْمََتْسَبْحَالَكَواِكُبََحْوِلي.
َياُءَُجُفوِني.َََََََََلْيتَِنيََلْمَُيَعاِنْقَالَفْجُرََأْحاَلِميَََََََََََََََََََََ ََوَلْمََيْمَثْمَالضِّ

ََزْلََكَماَُكْنُتََضْوًءََََََََََََََََََََََََََََََشاِئًعاَِفيَالُوُجوِدََغْيَرََسِجيِن.َلْيتَِنيََلْمَأََ

َنبيمةَوىدفَأسموبيَ َمنَأجلَغاية َُوِجَد ّنما َوا  َمنَالشّاعر، َيأتيَىكذاعبثا َالّتكرارَلم ىذا

رةَمنَأجلَوبذلكَتكونَألفاظَالمقاطعَذاتَوقعَموسيقيَيتجاوبَمعَمعانيو،َكماَوّظفَىذهَالّظاى

َالتيَيعانييا َالمعاناة َرغم َإّياه َمنحتو َوما َإيمانَالّشاعرَبالحياة، َالتّأكيدَعمىَقّوة َالّظاىرةَ، وليذه

أىّميةَفيَالّنصوصَالّشعرية،َفمثالَلوَنختزلَىذهَالبياتَعنَطريقَحذفَالّتكراراتَالواردةََفيياَ

َلتحّطمتَالبنيةَاإليقاعيةَوسقطَالمعنىَكذلك.

يمّثلَالمستوىَالدنىَمنَبنيةَالّنصَالّشعري،َويمكنَأنَيكونَالنتيجةَالّتكرار الّصوتي:  .ج 

2َ)الحتميةَلمّتكرارَعمىَمستوياتَاللفاظَوالقوافي. َويكونَفيَتكرارَالّشاعرَحرفاَواحداَأوَصوتا(

                                                           
 .31صَ،المكّونات الشعرية في بائية مالك بن الريب نورَالدينَالسد،َ-1

َ .31،َصنفسوَ-2
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كقولَالّشاعرَواحداَفيَشطرَمنَالبيتَأوَأكثرَمنَذلكَلغايةَمعّينةَكالتأكيدَأوَإبرازَالّتشبيياتَ

 َمثال:

َ.َليتنيَلمَأفدَإلىَىذهَالّدنياَ
ََ.ليتنيَلمَيعانقَالفجرَأحالمي

يؤّكدَالّشابيَىناَعمىَالمعاناةَوالالمَالتيَتتجّمىَبداخمو،َويحاولَأنَيجيرَبياَليتشاركياَ

َمعَمستمعيو.
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إضافة إلى البحث في القرائف التي ، يقوـ ىذا المستوى عمى دراسة أو تحميؿ البنية الّتركيبية

)العالقات أو الّتراكيب( عمى إيضاح المعنى  أسيمت في إحكاـ العالقات بيف الجمؿ، ومدى قدرتيا

 .ايصالياوتقوية داللتو داخؿ القصيدة، ومعرفة مضمونيا وكذا الّرسالة التي ييدؼ الّشاعر إلى 

ويعّد ىذا المستوى أحد مستويات الّتحميؿ األسموبي، يرمي إلى تحميؿ البنى التركيبية، وىذا ما 

، وسنحاوؿ ىنا قدر المستطاع أف ألبي القاسم الّشابي" االشواق التّائهةسنحّدده في قصيدتنا "

قصيدة الّشابي وأّوؿ نستطمع البنى األسموبية، وذلؾ عف طريؽ رصد الكيفية التي تتشّكؿ مف خالليا 

 ما سنتطرؽ إليو ضمف ىذه القرائف:

 األفعال .1

وىي ثالثة أضرب أو ثالثة أنواع: الفعؿ  ،كؿ نّص سواء كاف نثرا أو شعرا مف أفعاؿيتكّوف 

 ، والقصيدة التي بيف أيدينا غنّية بيذه األفعاؿ.المضارع واألمرالماضي، 

حدوث شيء في زمف مف األزمنة الفعؿ ىو الكممة التي تدّؿ عمى  الفعل الماضي: .أ 

ويكوف مبنيا عمى فتح معموما كاف أو ، والماضي "ما وقع قبؿ الّزماف الذي أتى فيو الفعؿ

. أي أّف الفعؿ الماضي ىو الفعؿ الذي حدث في زمف مضى، ويكوف دائما مبنيا غير (1)مجيوال"

 معربا.

نالحظ أّف الفعؿ الماضي في ىذه القصيدة شّكؿ ركيزة أساسية كونو يمّثؿ أزمنة اّلمغة 

العربية، ولديو دالالت كثيرة، وقد استعممو الّشاعر في عّدة مواضع مف القصيدة، ومّما توّقفنا عميو 

 استعمالو لمفعؿ "كنت" وذلؾ في البيت التّالي: 

 عطرا يرّؼ فوؽ ورودؾ          كنت في فجرؾ الموّشح باألحالـ
                                                           

 1، دار الفكر، سوريا، طالمباب في المغة وآالت األدب والنحو والصرف والبالغة والعروضمحمد عمي السراج، ػػػ 1
 .15، ص1963
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ذا  ،يحتّؿ الفعؿ الماضي في ىذا البيت الّصدارة مّما يجعمو يمفت نظر القارئ أو الّسامع، وا 

نالحظ أّنو يتحّدث عف مجموعة مف المواقؼ الّسعيدة التي  ،بحثنا في مساىمتو في بناء الّداللة

ف ربطيا الشاعر بالماضي يمكف أف يعيشيا اإلنساف مف مثؿ "جماؿ الفجر" و"عطر الورود"، ولك

كزمف سابؽ، مّما يعني أّنو ال يعيش ىذه األحالـ الّسعيدة في يومو الحالي أو أثناء كتابتو ليذه 

أّف حالتو الّنفسية ضائعة في ىذه  اوكم ،القصيدة، وىذا يحيؿ إلى حالة اليأس والّسأـ التي يعيشيا

واستعمؿ الّشاعر الفعؿ الماضي في موضوع آخر مف  الدنيا التي لـ يحض منيا إاّل الّشقاء والحزف.

 القصيدة وىو: 

 بدادا مف ذابالت الورود                       ثـ جاء الّدجى فأمسيت أوراقا 

فإّف الفعؿ الماضي في ىذا البيت ، في البيت األّوؿ يحتّؿ الّصدارة ،فإذا كاف الفعؿ الماضي

الفعؿ "أمسيت" و"جاء" ليما مساىمة كبيرة في بناء معنى يأتي في أّولو وفي وسطو. ونجد أّف 

البيت أو داللة القصيدة، ونالحظ أّنو في ىذا البيت يتحّدث الّشابي عف حياتو التي ال معنى ليا 

وكيؼ أّنيا متفّرقة ومفتّتة تشبو أوراؽ خريؼ المتناثرة، وأّيامو تذبؿ يوما بعد يوـ مثؿ الورود الّذابمة 

 لحياة السئيمة والمؤلمة.فيو يتذّكر تمؾ ا ،الماضي، وىي تدّؿ عمى اّلتذكيروربطيا كّميا ب

وبيذا ندرؾ أّف الّشاعر يرى أّف حياتو ال معنى ليا سواء عاشيا أو لـ يعشيا، وىناؾ أفعاؿ 

وىي: وجـ، غاـ، فتحت، انقضى، انحدرت...، وبيذا نجد أّف األفعاؿ الماضية  ،أخرى ماضية

 توضيح داللتيا وتكريسيا.وىو بناء القصيدة تمعب دورا ىاّما في 
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المضارع ىو الفعؿ الذي يحدث في الّزمف الحالي أو الحاضر أي  الفعل المضارع: .ب 

اآلني، فيو زمف ميـّ يستحضر الواقع والّمحظة الّراىنة، كما أّنو يكشؼ عف لحظة صدؽ. ويمكف 

تعريؼ المضارع عمى أّنو: "ما يكوف في الّزمف الذي أتت فيو أو بعده فقولؾ 'يضرب' يصّح أف 

أي أّنو يدّؿ عمى أّف الفعؿ المضارع يدّؿ عمى ، (1)ت فيو أو بعده"يكوف لمحاؿ في الزمف الذي أت

شيء أو حدث وقع في الحاضر أي الّمحظة الرّاىنة والذي سيكوف في المستقبؿ. ومف أمثمة الفعؿ 

 المضارع الواردة في القصيدة: 

 عطرا يرّؼ فوؽ ورودؾ         كنت في فجرؾ الموّشح باألحالـ

يرّؼ" يحتّؿ مكانة ميّمة حيث يدّؿ عمى الحركية واالستمرارية والّسيرورة فالفعؿ المضارع ىنا "

في ظّؿ وقوع األحداث وتغيرىا، وتساىـ أيضا في بناء الّداللة في ىذا البيت، فنالحظ أّنو يتحّدث 

 عف األحالـ الّسعيدة التي لـ يعشيا فيو يتمّنى أف يعيشيا ولو ألّياـ قميمة.

 ات ىذه القصيدة نذكر منيا: يصغي، ينيؿ، يتيادى، يعانؽوىناؾ أفعاؿ أخرى في أبي

 يسري، يتالشى، يأكؿ وكذلؾ الفعؿ يغرؽ فمثال يقوؿ الّشاعر:

 ويفني يـ الّزماف صداىا                          وأمانّي يغرؽ الّدمع أحالىا

استمرارية استعماؿ الّشاعر وتوظيفو لمفعؿ "يغرؽ" أكثر مف مّرة في القصيدة دليؿ عمى 

 وحركية األحداث المؤلمة التي لـ تترؾ مجاال ألّي حدث سعيد في حياتو.

فكؿ فعؿ في ىذه القصيدة يحمؿ في ذاتو داللة معّينة لكي يصؿ إلى ركيزة أساسية 

لألسموب، وذلؾ قبؿ أف ينسج الّتركيب. فقد وردت األفعاؿ المضارعة عمى نحو سبعة عشر فعال 

 مضارعا.
                                                           

 .18، صالمباب في المغة...محمد عمي السراج،  -1
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الّشابي في ىذه القصيدة يعيش حالة سأـ فنالحظ أّف القصيدة تتضّمف قّمة الرومنطقية، 

، فيو لـ 1"معاني بؤسي بيف قوـ ال يفيموف أناشيد فؤادي وال"وحزف شديد يبمغ أشّده حيف يقوؿ: 

 يجد مف يفيـ وضعيتو.

ىو الفعؿ الذي يحدث في زمف معّيف محّدد ال عالقة لو بالماضي وال يتجاوز  فعل األمر:  .ج 

. وىذا معناه أّف الفعؿ يحدث (2)المضارع. واألمر "ىو ما يطمب لو حصوؿ شيء بعد زمف التكّمـ"

 مباشرة بعد انتياء المتكّمـ مف الكالـ. ومف أمثمتو في القصيدة:

 كالماضي فيذا الوجود عّمة يأسي                             فاحتضني وضّمني لؾ 

الّشابي يأمر صميـ الحياة أف يحتضنو ويضّمو وكأّنو يحمـ أف يعيش الّسعادة التي كاف 

يعيشيا في الماضي حتى ينسى بأسو وألمو، فالّشاعر ىنا كأّنو يرى في الحياة حضنا يحتمي بيف 

 ذراعيو ويرتاح في دفئو.

فمـ يرد منيا إاّل فعميف، وىذا إف  ،تكاد تخمو مف أفعاؿ األمر ومّما ىو مالحظ أّف القصيدة 

دّؿ عمى شيء إّنما يدّؿ عمى أّف الّشاعر تكاد تّمحي أحالمو وتتالشى في فضاء األلـ والحسرة 

ويظير ىذا مف خالؿ الفعؿ "احتضنِّي" و"ضمَّني" ومف ىنا يّتضح أّف الّشاعر في موقؼ ضعؼ 

ّنو يناجي الحياة ويترّجاىا مف الّصميـ أف تميمو فرصة ثانية كي يعيش فييا ويحقؽ أحالمو إحيث 

 التي طالما سعى إلييا. 

 

 
                                                           

  .186-185ص، 2004، 1دار الفكر البناني لمنشر والتوزيع، بيروت، طدواويف العرب، أبو القاسـ الشابي،  -1
)كتاب في قواعد النحو والصرؼ(، المكتبة المصرية، بيروت، لبناف،  نحو المغة العربيةمحمد أسعد الّنادري،  -2

 .15، ص2002دط، 
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 عدد األفعاؿ الواردة في القصيدة: والجدوؿ التالي يبّيف

 األفعال الواردة في القصيدة:

 فعؿ االمر الفعؿ المضارع الفعؿ الماضي

وجـ، غاـ، فتحت، كنت، جاء، 

أمسيت، انحدرت، أجد، أفد، 

 أزؿ.

يصغي، يتالشى، يتيادى، 

يعانؽ يسري، ال يفيموف، 

يغرؽ، يفني، يأكؿ، يبقى، 

تموت، يكؿ، لـ تسبح، لـ 

 يعانؽ، يشـ، يرّؼ، ينيؿ.

 احتضني

 ضّمني

     

والمالحظ أّف ىذه األفعاؿ قد وردت في كّؿ مقاطع القصيدة مف المقطع اأّلوؿ إلى المقطع 

فنممح أّف ىناؾ بعض األبيات تتضّمف فعال  ،أّما إذا نظرنا إلى كّؿ بيت مف أبيات القصيدةاألخير، 

واحدا في الغالب، وىذا اّلتوزيع تطّمبو الّتركيب، أي أّنو كاف مقصودا. فإف اّتضحت داللة البيت 

 ومثاؿ ذلؾ: ،فال داعي ألف نضيؼ آخر في الّشطر الثّاني ،بذكر فعؿ واحد في الّشطر

 فضاء مف الّنشيد اليادي                     في فجرؾ المغّمؼ بالّسحركنت 

فيذا البيت اّتضح معناه بفعؿ واحد )كنت( ولـ يحتج إلى آخر أو إلى تكرار نفس الفعؿ، ذلؾ 

أّف الكممات في الّشطر الثّاني توابع لنفس الفعؿ، وىذا عكس األبيات األخرى التي احتاجت إلى 

و فعميف في كّؿ بيت مثال: البيت الخامس حيث يصؼ الّشاعر حالتو في فعؿ في كّؿ شطر أ

 الماضي، وكيؼ أصبح اليـو فكاف مغمورا باألحالـ ينبع منيا عطرا يرّؼ فوؽ الورود.
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، ويطمب منو أف يحتضنو ويضّمو إليو "صميـ الحياة"وفي البيت السّادس عشر يخاطب 

ىذا  األمر(و  المضارع عاؿ بصيغيا الّثالث )الماضي،حتى ينسى أحزانو، فتوظيؼ الّشاعر ليذه األف

دليؿ عمى أّنيا تمعب دورا ىاّما وواضحا في بناء القصيدة لتوضيح داللتيا وتكريسيا. ومف خالؿ 

الجدوؿ الّسابؽ يّتضح لنا أّف األفعاؿ المضارعة التي استعمميا الّشاعر احتّمت المركز األّوؿ مف 

  حيث نسبة تواجدىا في القصيدة.

 : في القصيدة أنواع الجمل .2

كّؿ نّص مف تراكيب شعرا كاف أـ نثرا، وىذه الّتراكيب ىي الجمؿ، ويعّرفيا ''ابف يترّكب 

وىي ثالثة أنواع: اسمية، فعمية  ،(1)"وأّما الجممة فيي كّؿ كالـ مفيد مستّقؿ بنفسو"بقولو: جني'' 

 وقد نّوع الّشابي في استعماليا. ،وشبو جممة

ىي عبارة عف مجموعة مف ألفاظ مرّكبة تركيبا صحيحا ترتبط فيما بينيا  :االسميةالجمل  .أ 

لتعّبر عف مجموعة أحاسيس ومشاعر، وىذا يتواجد في أّي نص شعرا أو نثرا، وىي "الجممة التي 

يدّؿ فييا المسند عمى الثّبوت وتتأّلؼ مف ركنيف أساسييف ىما: المسند إليو: وىو موضوع الجممة 

ـّ التحّدث عف المسند إليو أو اإلخبار  المتّحدث عنو أو المخبر عنو، والمسند: وىو الخبر الذي يت

 . (2)عنو"

ىي التي تفيد الثّبوت واالستقرار، ونالحظ مف خالؿ أبيات القصيدة أّف  االسميةوالجممة 

ت مثؿ: صميـ الحياة فقد تكّررت في األبيا االسميةالشابي قد كّرر في استخداـ بعض الجمؿ 

األولى، وىذا الّتكرار في ىذه الجمؿ ىو دليؿ عمى الحالة الّنفسية التي يعيشيا الّشاعر والتي تغمرىا 

 الوحدة والحزف والحيرة. 
                                                           

 .17، ص2010، 1دار وائؿ لمنشر والتوزيع، بيروت، لبناف، ط، تج عبد الحميد ىنداوي، الخصائصابف جني،  -1
 .148، ص2002، 1، دار وائؿ لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، طقواعد النحو العربيسناء حميد البّياتي،  -2
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 الواردة في القصيدة. االسميةومف الجمؿ 

 َلَؾ ِفي َنْشَوةٍ ِبَوْحِي َنِشيدِ                         حالًما ينيُؿ الِضَياَء، َوُيْصِغي

في ىذا البيت "حالًما ينيُؿ الضياَء" ليا دالالت كثيرة، فالّشاعر لـ يستعمميا  االسميةجممة فال

ـّ معنى البيت، وأف يكوف أسموبو راقيا في اّلتعبير عف  عبثا فقط في بداية البيت بؿ استعمميا لتت

مشاعره وأحاسيسو، فيو دائما يحمـ أف تكوف لو نياية سعيدة في الحياة. وفي موضع آخر مف 

 نجد: القصيدة

 ىوؿ الّدجى وصمت الوجود                      بيف وضبابا مف الّشذا يتالشى 

فيو يرى أّف الّدنيا ليا  ،في ىذا البيت "َضبابًا ِمَف الشَّذَا" االسميةاستعمؿ الّشاعر الجممة 

عمى  ىي التي تدؿّ  االسميةرائحة زكّية، وىذه الّرائحة توجد في ضبابيا وحتى في صمتيا. فالجممة 

الثّبات واالستقرار، وقد وّظفيا الّشاعر بكثرة، وىذا دليؿ عمى الحالة التي يعيشيا وىي دائما في 

 سكوف، فال يوجد ىناؾ جديد يذكر في حياتو.

يعّرفيا الّنحويوف بأّنيا الجممة المصدرة بفعؿ مثؿ: أتانا زّوار، والمراد  الجمل الفعمية: .ب 

بصدر الجممة المسند والمسند إليو، والمسند ىو الفعؿ، والمسند إليو ىو الفاعؿ وىي التي تدّؿ عمى 

 الحركية، ومف األمثمة الموجودة في الّنص نذكر: 

 فتحت الّنجوـ يصغي مشوقؾ                        يا صميـ الحياة! أيف أغانيؾ!

الجممة الفعمية في ىذا البيت في نياية البيت أو في عجز البيت، فالّشاعر ىنا ينادي أتت 

ومف أمثمتيا أيضا  ،الحياة التي نسيتو، ونممحو مشتاؽ ألف يسمع أغانييا، ويقؼ عمى تأّمؿ نجوميا

 قولو:

 ويسري في كؿ حاؼ وباد                         وضياء يعانؽ العالـ الّرحب



 المستوى التركيبي                                                                   ثانيالفصل ال

33 

 

ىذا البيت يحوي جممتيف فعميتيف، األولى في صدر البيت والثّانية في عجزه، فالّشابي ىنا 

يتحّدث عف حياتو الّسعيدة التي كاف عمييا. وىذه الجمؿ الفعمية ليا داللة في بناء معنى القصيدة 

اضع كثيرة أخرى مف بشكؿ عاـ ومعنى البيت بشكؿ خاص، وقد استعمؿ ىذه الجمؿ في مو 

أحالىا( القصيدة مثؿ: البيت الثاني عشر )انقضى الفجر( والبيت الثامف عشر )وأماني يغرؽ الّدمع 

 وغيرىا مف الجمؿ األخرى، وكّميا ساىمت في بناء الّداللة واّلربط بيف أجزاء القصيدة.

"ىي ليست جممة بالمعنى الذي تفيده الجممة، ولذلؾ سّميت شبو الجممة  شبه الجممة:  

)جار ومجرور، ظرؼ( وال يؤدي الجاّر والمجرور فائدة في غياب األفعاؿ أو مشتّقاتيا وأّف ىذه 

الجممة عرجاء، ال يحسف الّسكوت عمييا إاّل بارتكازىا عمى فعؿ أو ما يشبيو، ومف ىنا فيي جممة 

يا ذات فائدة، ويراد بالتعّمؽ الّربط المعنوي أو التّقديري بيف الجار والمجرور وما تتعّمؽ بما يجعم

 . (1)يجاورىا مف فعؿ"

وما الحظناه في ىذه القصيدة أّف الّشاعر نّوع في استخدامو ليذه الجمؿ وربطيا ببعضيا 

 البعض لتكّمؿ المعنى وسنوّضح ىذا فيما يأتي:

 ِعْطًرا َيِرؼُّ َفْوَؽ ُوُروِدؾ                    ـباأَلْحالَ  ُكْنُت ِفي َفْجِرَؾ اُلَموشَّحِ 

فينا كاف يمكف لمّشاعر أف يستخدـ تركيب آخر )كنت فجًرا موّشًحا باألحالـ عطًرا يرؼُّ فوؽ 

ورودؾ( غير أّنو لـ يبتعد عف اإلضافات، وليقيـ الوزف اختار أف يقيـ الّضمير عمى االسـ الّظاىر 

)كنت في فجرؾ( وسكتنا لما اّتضح المعنى. فينا الجممة تحتاج إلى تبياف داللة شبو  فمو قمنا مثال:

                                                                                                                   الجممة )في فجرؾ(.                                                                                                            

                                                           
 .33، ص2004، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط، اإلحاطة في عموم البالغةعبد المطيؼ شريفي،  -1
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)في فجرؾ، فوؽ ورودؾ، في  ونالحظ أّف الشاعر استخدـ شبو الجممة بشكؿ مخصوص

 (.                                              ...ذابالت، مف الّشذى، مف الّرؤى، مف األفؽ نشوة، مف

 ونراه في البيت الخامس: 

 عطرا يرّؼ فوؽ ورودؾ   كنت في فجرؾ الموّشح باألحالـ                  

 "في فجرؾ"جار ومجرور ىما شبو الجممةأنواع  في ىذا البيت استخدـ الّشابي نوعيف مف

واستعمؿ الّشابي ىذيف الّنوعيف حتى يستقيـ الوزف أي تكوف تفعيالتو عمى "، فوؽ ورودؾ" وظرفية

يكوف ترابط وتالحـ بيف أبيات القصيدة، فكّؿ جممة ليا داللتيا عمى مستوى وزف واحد، وبالتّالي 

القصيدة،  وىذا الّصنؼ مف الجمؿ لو دور في الّتركيب، فال نالحظ أّي نّص مف الّنصوص خاليا 

 مف شبو الجممة، فقد استعمميا الّشابي ليّبيف الّداللة تارة، وليقيـ الوزف تارة أخرى.

أّما عالقتيا  االسمية،في قصيدتنا ىذه نجد الغمبة لمجممة  بالفعمية: يةاالسمعالقة الجممة   .3

 فيمكف مالحظتيا مف خالؿ البيت التّالي:  ،بالجممة الفعمية

 بيف ىوؿ الّدجى، وصمت الوجود                          وضبابا مف الّشذى يتالشى

 االسميةشبو جممة )جار ومجرور( يتالشى )فعؿ وفاعؿ( فالجممة  "مف الّشذى"فالجممة 

 وقعت خبرا مقّدما لمجممة الفعمية.

 وفي البيت الخامس:

 عطرا، يرّؼ فوؽ ورودؾ                      كنت فجرؾ، الموّشح باألحالـ،

 ."كنت"شبو جممة جار ومجرور وقعت خبرا لمجممة الفعمية  "في فجرؾ"فالجممة 

 في البيت العاشر:وأيضا 
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 في ضمير اآلزاؿ واآلباد                          وسحابا مف اّلرؤى، يتيادى

 . "يتيادى"وقعت خبرا لمجممة الفعمية  "مف الّرؤى"فالجممة 

لـ نستطع رصدىا كّميا، ومعناه أّنيا ىيمنت عمى القصيدة مف  االسميةونظرا لكثرة الجمؿ 

ـّ المعنى والحدث. كما نممح بعض الجمؿ  االسميةلجمؿ مجمؿ مجموع الجمؿ األخرى، فا جاءت لتت

تفيد االستقرار والثّبوت  االسميةتكّررت في بعض أبيات القصيدة مثؿ: )يا صميـ الحياة(، فالجممة 

وىذا الّتكرار فييا إف دّؿ عمى شيء إّنما يدّؿ عمى التّأكيد عمى الحالة الّنفسية التي يعيشيا الّشاعر 

ثيفيا كاف نتيجة عامؿ نفسي أفصح فيو شاعرنا الّشابي عف ثورة عارمة مف المشاعر أي أّف تك

في الخطاب الّمغوي والّشعري  االسميةواالنفعاالت اّتجاه الحياة وسخطيا عميو. فالستعماؿ الجمؿ 

ال ينفي دور الجمؿ الفعمية، وشبو الجممة في الّداللة حيث  االسميةداللة أسموبية، وىيمنة الجمؿ 

 مثؿ قولو:  ،نجدىا عمى مستوى القصيدة مجتمعة

 بيف ىوؿ الّدجى وصمت الوجود.                          وضبابا مف الّشذى يتالشى

 وقولو:

 عطرا يرّؼ فوؽ ورودؾ.                   كنت في فجرؾ الموّشح باألحالـ 

الماضية، فكّؿ ىذه المفردات نرى أّف  الّشاعر في ىذيف المثاليف في حالة شوؽ إلى حياتو 

ليا داللة عمى مستوى القصيدة، وىذه الجمؿ تمعب دورا ىاّما في تركيب ىذه الّدالالت. وىذا التّبايف 

 واالختالؼ في استعماؿ الّشابي ألنواع الجمؿ يعود إلى ثقافة الّشابي الفكرية واألدبية الواسعة.

 األساليب .4

 وىو ما سنقؼ عميو في ىذا الجزء. ،واإلنشائي ،الخبرينّوع الّشابي في استخداـ األسموبيف 
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وىذا األسموب استخدمو  ىو أسموب يأتي قصد اإلخبار واإلبالغ، األسموب الخبري: .أ 

الشابي نتيجة مالئمتو لموضوع القصيدة، فالّشاعر في صدد وصؼ اليأس والكآبة التي يعيشيا 

ذا كاف مّما يفيد  )الحالة الّنفسية الّشعرية(، وُيَعرفو الّسكاكي: "ما احتمؿ الّصدؽ والكذب، وا 

ومف  ،ونالحظ طغياف ىذا األسموب عمى القصيدة .(1)الـز فائدة الخبر""المخاطب حكما سّمي 

  "كنت في فجرؾ المغّمؼ بالّسحر"، "أمسيت أوراقا بدادا"، "كنت في فجرؾ الموّشح عطرا"أمثمتو: 

ومشاعره المتّنوعة، وكيؼ أّنو يفصح  انفعاالتوويصؼ  فالشابي ىنا يصؼ الحالة التي كاف يعيشيا،

عف خمجاتو، وبعدىا يصؼ حالتو اآلنية التي اكتست بثياب الكآبة والمرارة، فحياتو الماضية كانت 

منيرة مثؿ نور الفجر اكتست بأجنحة تسمو في فضاء األحالـ  وأمست اليوـ متكسرة ذابمة مغّمفة 

 تمنع مف وجود األسموب اإلنشائي، فقد لمحناه في بداية القصيدة األسموب الخبري ال ووغمب بالكآبة.

  في قولو:

 مدلج تائو، فأيف شروقؾ؟                           يا صميـ الحياة إّني وحيد

الذي قسى عميو فاستخدـ الّنداء. وقد عّرؼ  "صميـ الحياة"فالّشاعر ىنا يصرخ وينادي 

وأّنو يستدعي مطموبا ال محالة، ويستدعي فيما ىو مطموب أي ": الّسكاكي األسموب االنشائي بقولو

يكوف حاصال وقت الّطمب ويجعؿ لو أنواعا خمس ىي: التمني، االستفياـ، األمر، النيي 

 (2)."والنداء

 فجاء منيا: ،وقد استخدـ الشابي في قصيدتو جّؿ أنواع األساليب االنشائية

مف األساليب اإلنشائية الطمبية، وىو طمب إقباؿ المدعو عمى الّداعي بأحد  النداء: 

 الحروؼ المخصوصة ينوب كّؿ حرؼ منيا مناب الفعؿ، وقد ورد النداء في قولو:
                                                           

 .71، صالتقديم والتأخير ومباحث التراكيب بين البالغة واألسموبيةمختار عطية،  -1
  ط دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، دالصرف والنحو، دراسة وصفية تطبيقية، صالح بمعيد،  -2

 .24ص ،2002
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 مدلج تائو فأيف شروقؾ؟                           يا صميـ الحياة إّني وحيد

 ظامئ، ضائع، فأيف رحيقؾ؟                           يا صميـ الحياة إّني فػػؤاد

نالحظ أّف الّشاعر استخدـ حرؼ لمنداء )يا( وكاف دقيقا في استخدامو لو، ذلؾ أّنو ُيستخدـ 

لمنداء القريب أو البعيد ىذا مف جية، ومف جية أخرى حتى يحافظ عمى تفعيمة البحر لذلؾ استغنى 

استخدـ )أّيا( الختّؿ الوزف، فالنداء ىنا لو داللة في إبراز المعنى عف األدوات األخرى فمثال لو أّنو 

 وليذا نممح الشابي قد وّظفو في البداية.

 الحروف والضمائر: .5

ليا أىّمية كبيرة في اإلعراب، وىي مع كثرة تنّوعيا وعددىا تشّكؿ جزءا ىاّما، بؿ  الحروف: .أ 

حرؼ لفظ يدّؿ عمى معنى غير مستقؿ بالفيـ ىي تحّدد في كثير مف األحياف المعاني اإلعرابية، وال

 إاّل مع االسـ أو الفعؿ مثؿ )عف، في، لكف(. وعمى سبيؿ المثاؿ نجد حروؼ الجر والعطؼ.

سمّيت بحروؼ الجر ألّنيا تّجر معاني األفعاؿ إلى األسماء أو ألّف  حروف الجر:  

ء كاف اسًما صريًحا نحو عمميا الجر، وحروؼ اإلضافة ألّنيا تضيؼ معناىا إلى ما يمييا سوا

( 18)مررت يزيد( أو في تأويؿ االسـ كقولو: "وضاقت عميو األرض بما رحبت" وىي ثمانية عشر )

  حرفا تّجر االسـ، وتوصؿ االسـ معنى الفعؿ وىي: )مف، إلى، حتى، في، الباء، الالـ، ُرّب،  واو 

  القسـ، عف، عمـ، منذ، حاشا، عدا، خال(.

القصيدة بشكؿ متنّوع وىي )في، مف، إلى، الباء والكاؼ( ومثاؿ  جاءت ىذه الحروؼ في

 ذلؾ قولو:

 مَف األُفِؽ ُترَابًا إَلى َصِميـِ الَواِدي.                    وانَقَضػػػػػػػػػػػػػػػى الَفجػػػْػػػػػػػػػػػُر فاْنحػػَػػػػػػَدْرتُ 

 ِعْطػػػػػػػرًا يػػَػػػػػػػػػػػِرؼُّ فػػػػػػَػػػػػػػػػػػوؽَ وروِدؾ                      ُكْنُت َفي َفْجرَؾ الُموَشِح باأَلْحاَلـ
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نالحظ في ىذيف البيتيف أّف الشابي استخدـ ثالثة أحرؼ جر ىي: )في، مف، إلى(. والجدوؿ 

 التالي يوّضح مختمؼ الحروؼ المتواجدة عمى مستوى القصيدة:

 الحروف في القصيدة: عأنوا

 الكاؼ إلى الباء مف في الجرحروؼ 

 01 01 04 04 12 عدد تكرارىا

       

نالحظ أّف الّشاعر نّوع في استعماؿ حروؼ الجر، خاّصة الحرؼ )في( وقد استخدمو لمّداللة 

..(، ومّرة عمى الحاؿ، مثؿ )في نشوة .عمى المكاف مثؿ قولو )كنت فجرؾ، في الدنيا، في الوجود

في ظالـ( وغيرىا مف الحروؼ األخرى، والغرض مف استخداميا ىو تحقيؽ الّترابط والّتواصؿ بيف 

 أجزاء القصيدة وعناصرىا المختمفة.          

فال نكوف داخؿ  "كنت في فجرؾ"كاف الشابي  دقيقا في استخداـ ىذه الحروؼ مثال قولو: 

ّنما ىي مرحمة زمنية أي وقت محّدد والذي أفاد ىذا المعنى ىو حرؼ الجر.  الفجر وا 

 ىي اّلتابع الذي يتوّسط بيف متبوعو، وحروؼ العطؼ ىي: )الواو، الفاء حروف العطف:  

ىذه ، وقد ورد الكثير منيا خاّصة "الواو"، والجدوؿ التّالي يوضح (1)ثـ، أو، أما، لكف، أـ، بؿ(

 الحروؼ وعدد تكرارىا.

 
 

                                                           
 .15، ص2005ط،دار المعرفة الجامعية، مصر، د قواعد النحو والصرف، زيف كامؿ الحويسي،  -1
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 ا:حروف العطف وعدد تكراره

نالحظ مف خالؿ ىذا الجدوؿ أّف الشابي استخدـ حرؼ الواو بشكؿ ممفت لالنتباه أكثر مف    

الحروؼ األخرى، وغرضو في القصيدة الّربط بيف عناصرىا، فيو يّعبر عف ظاىرة أسموبية مييمنة 

ىي العطؼ األفقي والعمودي، حيث جعؿ الكممات متجاوزة أفقيا )داخؿ الّسطر( رغـ ما يبدو 

ا مف فروؽ في المدلوؿ، وجعؿ الّسطور متجاوزة باستخداـ حروؼ العطؼ تقريبا في بداية كّؿ بينيم

سطر، وىذا ما يجعؿ الّسطر تابع لمذي قبمو وىو عطؼ عمودي، وليذه الحروؼ دور في جعؿ 

 الّنص بنية موّحدة تمنع أجزاء اّلنص مف التفّكؾ وتجّنب الّتكرار.

لعطؼ في القصيدة لـ يكف صدفة بؿ مف أجؿ الّربط نستخمص أّف استعماؿ حروؼ الجر وا

بيف الجمؿ واألفكار حتى تكوف متناسقة ومنسجمة عف طريؽ خمؽ لغة ذات معنى، وذلؾ حتى 

 تتوّلد قصيدة متجانسة إلى درجة يتعّذر فييا فصؿ شطر عف آخر أو بيت عف غيره.

ثّنى وال يجمع، ويدّؿ عمى الّضمير ىو اسـ جامد يدّؿ عمى متكّمـ أو غائب، وال ي الضمائر: .ب 

المفرد المذّكر أو المؤنث والمثّنى المذّكر والمؤنث، أو عمى جمع المذّكر وجمع المؤّنث، ويمكف أف 

والّضمير سبعة أنواع: مّتصؿ  .(1)يقع في أّوؿ الجممة ويبتدئ بيا وقد يسبؽ العامؿ ويستقّؿ بنفسو

 .(2)منفصؿ، بارز، مستتر، مرفوع، منصوب، مجرور

                                                           
، 2007 دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، مصر، د ط،مبادئ النحو والصرف، شرؼ الديف محمد الراجي،  -1

 .184ص
 .68ص، )تحميؿ نصي(الشعرية العربية شربؿ داغر،  -2

 ثـ الالـ الفاء الواو حروؼ العطؼ

 01 02 02 15 عدد تكرارىا
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فمف البدييي أف ترتبط بالّضمائر، وقد بكثرة،  اعتمد الّشاعر في قصيدتو عمى األفعاؿو 

والجدوؿ التّالي  ،تنّوعت تبعا لمقتضى الحاؿ، فجاءت مّتصمة باألفعاؿ واألسماء ومنفصمة عنيا

 يوّضح ىذا:

 تخدمة:الضمائر المس

نالحظ مف الجدوؿ أّف الّشاعر وازف إلى حّد ما بيف الّضمائر سواء المتكّمـ )أنا( الذي يعود 

الذي يخاطبو  "صميـ الحياة"يعود عمى  أو المخاطب المفرد المؤّنث )أنت( الذي "الّشاعر"عمى 

 )ىي( الذي يعود عمى الحياة الجميمة التي يشتاؽ إلييا. الّشاعر، وضمير الغائب

ويمكف القوؿ إجماال أّف ىذه الّضمائر ساعدت الّشاعر كثيرا في نسج قصيدتو، فجنّبتو الثّقؿ 

ة، وىذا اّلتنوع فييا أحدث نغما والّتكرار المفرط، إضافة إلى ضرورتيا في استقامة الوزف والقافي

 موسيقيا زاد القصيدة قيمة فّنية جمالية.

ّنما  كما أّف اختيار الّشاعر ليذه الّضمائر إلى جانب حروؼ الجر والعطؼ لـ يكف صدفة، وا 

 قصد بناء وحدة نّصية متكاممة وجعميا جممة مترابطة يصعب العبث بيا.

 ضمير الغائب ضمير المخاطب ضمير المتكّمـ

أنا، إّني، كنت، أمسيت، 

 احتضّني،  ضّمني.

فجرؾ، ورودؾ، لؾ، شروقؾ،  

 رحيقؾ، بروقؾ،  مشوقؾ،  نشيدؾ.

أحالىا،  تائو،  صداىا، 

 مسّراتيا،  أساىا.
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تعّرؼ الّصيغ الصرفية بأّنيا "أوزاف الكممات أو ىيأتيا الخاّصة مف ترتيب  الّصيغ الصرفية: .6

، أي أّف ىذه الّصيغ الّصرفية عممت عمى إثراء اّلمغة وىي متنّوعة (1)حروفيا، وحركتيا وىي كثيرة"

 منيا: الجمع بمختمؼ أنواعو )جمع قمة، جمع كثرة...( التثنية، اإلفراد... وىذه األخيرة تسيـ إسياما

 كبيرا في تحقيؽ االنسجاـ بيف أفكار الّنص.

نالحظ في ىذه القصيدة طغياف نوع مف الجمع، وىو جمع الّتكسير الذي يعرؼ  الجمع: .أ 

بأّنو "ما دّؿ عمى أكثر مف اثنيف مع تغيير صورة المفرد، ويكوف لمعاقؿ ولغير العاقؿ ولممذكر 

 عيف:، وينقسـ إلى نو (2)ولممؤّنث وىو سماعي في أكثر أوزانو

 وىو أربعة أوزاف: )أفعؿ، َأفعاؿ، أفِعمة، ِفعمة(. ،: يدّؿ عمى ثالثة إلى عشرةجمع قمة 

 .(3)وأوزانو ستة عشر وزنا النياية: ويكوف مف فوؽ عشرة إلى ما جمع كثرة 

ومف األمثمة الواردة في القصيدة عف جمع الّتكسير )ورود، اآلزاؿ، اآلباد، أماني، أناشيد 

 أشواؾ، الكواكب(. 

ىو اسـ مصوغ لمّداللة عمى مف قاـ بالفعؿ ويصاغ مف الفعؿ الّثالثي المجرد  اسم الفاعل: .ب 

المبني لممجيوؿ عمى وزف )فاعؿ( مثؿ قاـ قائـ، نجح ناجح، كما يصاغ مف الفعؿ المضارع المبني 

لممجيوؿ بإبداؿ حرؼ المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبؿ آخره مثؿ: يدلج مدلج، ويعمؿ عمؿ 

ومف أمثمة اسـ الفاعؿ الواردة في القصيدة: )تائو، ظامئ  ،فيرفع الفاعؿ وينصب المفعوؿ بو ،وفعم

 ضائع(.

                                                           
 .09صالصرف والنحو،  ينظر: صالح بمعيد، -1
 .38ص، 2001، 1ط األىمية لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، قواعد المغة العربية، يوسؼ حسيف عبد الجميؿ، -2
 .39ص نفسو، -3
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ونالحظ أّف الشابي استخدـ اسـ الفاعؿ بدؿ الفعؿ المضارع. وىذا يدّؿ أّف الّشاعر كاف دقيقا  

يضاح  ،في وصؼ حالتو الّنفسية والّشعورية فالحظ أّف االسـ ىو األجدر أو األقوى إلى تقريب وا 

 الفكرة التي يريد التعبير واإلفراج عنيا. 
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 تتيينن لمييا  وتوصل لمقو  ل البالغة الّطبع وليا مع ذلك أالأص": القيروانيقال أبو الحسن 

فييا ويكون ميزانا ليا  وفاصمة بينيا وبين غيرىا  وىي ثمانية أضرب: اإليجاز  االستيارة  الّتشبيو 

 ".(1)البيان  الّنظم  التصّرف  المشاكمة  المثل

تيني الوصول إلى اليدف أو الغاية المنشودة من الكالم الذي نوّد ايصالو إلى  فالبالغة لغة:

بالغو إيناىم.  اآلخرين  وا 

تأدية المينى الجميل بوضوح وبيبارة صحيحة فصيحة لمى أن توقع في الّنفس  :تيني اصطالحاأما 

 .(2)بونو واألشخاص الذين يخاطيأثرا خاّلبا  ومالئمة كلَّ كالم لممواطن الذي يقال ف

نجد في ىذا المستو  لدنة أوجو منيا: الكناية  االستيارة  الّتشبيو  وتكون ىذه الّدراسة في 

 تحديد المد  الجمالي لمّصور البالغية التي تيتبر سمة أسموبية ممينزة.

  الّتشبيو .1

ىو صفة الّشيء بما قاربو  وشاكمو من جية واحدة أو من جيات كثيرة ال من جميع جياتو 

 لو ناسب مناسبة كمَّية لكان إّياه. ألّنو

ويقوم بيان الّتشبيو لمى أربية أركان: المشبو والمشبو بو يسّميان طرف التشبيو  ثّم أداة 

الّتشبيو ووجو الّشبو. ووجو الشبو ىو المينى الذي يشترك فيو طرفي اّلتشبيو  وىو مركز اّلثقل في 

                                                           
   منشورات دار مكتبة اليالل بيروتالعمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقده أبو الحسن ابن رشيق القيرواني  -1

 .387ص  1ط  2002 لبنان 
دار الكتب اليممية  )عمم المعاني، عمم البديع، عمم البيان(، البالغةمعين الّطالب في عموم  أمين الضناوي  -2

 .19ص  1ط  2002لبنان   بيروت 
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نتاج محتو  الّداللة  لذا فإنّ محتويا تو لمى مستو  الّظاىر والباطن  ويأخذ بثنائية )األفقية توجيو وا 

 (1)واليمودية( ضمن ثالثية )اإلفراد والتراكيب الحّسية والوجدانية  الخيالية والوىمية(.

ىو اليقد لمى أنن أحد الّشيئين يسّد مسّد اآلخر في الحس أو اليقل وال » ولّرفو الّرماني بقولو:     

 (2)«.ن في القول أو في اّلنفسيخمو اّلتشبيو من أن يكو 

في ىذا إلى أّن الّتشبيو يتّم لن طريق قيام داللة بين المشّبو والمشّبو بو  لكن ليس يشير و 

 من الّضروري أن تكون الّصفة المشّبية مشتركة بينيما.

 ونالحظ أّن الّتشبييات الواردة في القصيدة كثيرة منيا: 

 لطرا يرّف فوق ورودك.  كنت في فجرك الموّشح باألحالم                  

 لك  في نشوة بوحي نشيدك.    حالما ينيل الّضياء  و يصغي                  

 من ذابالت الورود. ثمن جاء الدنجى...فأمسيت أوراقا                     بدادا

لمحياة حيث إّنو شبَّو نفسو باليطر الذي تفوح  اومحبن  ففي ىذه األبيات نجد أّن الّشالر متفائال

منو رائحة زكية  يحمم بأن يييش أّياما جميمة في ىذه الحياة  لكن في البيت األخير ىو متشائم 

 حيث أننو شبَّو نفسو تارة باألوراق المتفّرقة وتارة بذابالت الورود  وكذلك نجد في القصيدة قولو:

 حر                     فضاء من النشـيد الميـــادي.كنت في فجرك المغّمف بالسّ 

 وسحابا من اّلرؤ  يتيــــاد                          في ضمير اآلزال واآلباد. 

 وضياء ييانق اليالم الّرحـب                        ويسر  في كلن خاف و باد. 

                                                           
 1لمان  األردن  طيع    دار صفاء لمنشر والّتوز األسموبية وثالثية الدوائر البالغيةلبد القادر لبد الجميل  -1

 .422ص  2002
 .74ص  2003  1ط مصر   الميارف  دار النكت في إعجاز القرآنالّرماني    -2
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غير متشائمة  حيث شبَّو نفسو  ينظر الّشالر في ىذه األبيات إلى الحياة بنظرة متفائمة

بالفضاء الذي ال حدود لو  والّسحاب الذي ال يزول من الّدنيا إاّل بيد انتياء الحياة   والّضياء الذي 

ييانق اليالم بيديو ويجري ميو في كل مكان  فيذه الّتشبييات ليا وقع كبير لمى المينى حيث إّنو 

 زاده وضوحا ودّقة.

 االستعارة .2

االستيارة من أىّم ظواىر اّلتيبير الّمغوي في لغة الحياة اليومية والّنصوص تيّد ظاىرة "

األدبية بل في ذروة ىذه الّنصوص وتتجّسد فييا قّمة الفّن البياني وجوىر الّصورة الّرائية  والينصر 

 .(1) "األصيل في اإللجاز

فجيمت في مكان واالستيارة ما اكتفى فييا باالسم المستيار لن األصل  ونقمت اليبارة 

غيرىا ومالكيا يقّرب اّلتشبيو  ومناسبة المستيار ليا  وامتزاج الّمفظ بالمينى حتى ال يوجد بينيما 

 (2)مناثرة وال تبيين في أحدىما أغراض لن اآلخر.

المرّشحة  المجّددة   واالستيارة أنواع لديدة نذكر منيا: االستيارة الينادية  الّتصريحية

 يمية  الياّمية  المكنية  ونقتصر في بحثنا لمى اّلنوع األكثر استيماال وىي المكنية.والمطّبقة  الّتمث

: ىي تركيب محذوف فيو المشّبو  مع ضرورة تواجد لوازم داّلة لمى االستعارة المكنية .أ 

 .(3) المحذوف

                                                           
 2ط   دار اليمم لمماليين بيروت  لبنان 2ج ( البالغة العربية في ثوبيا الجديد، )عمم البيان بكري شيخ أمين  -1

 .100ص  2003
 2002منشورات مكتبة اليالل  بيروت  لبنان   العمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقده،ابن رشيق القيرواني   -2

 .429ص
 .476ص األسموبية وثالثية الّدوائر البالغية،لبد القادر لبد الجميل   -3
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 ومن أمثمة ذلك نجد: 

 يصغي مشوقك.فتحت اّلنجوم        يا صميم الحياة ! أين أغانيك!               

وأبقى لمى الزمة من  "اإلنسان"  وحذف المشّبو بو ىو "الحياة"ذكر الّشالر ىنا المشّبو وىو 

لوازمو الدّالة لميو وىو الغناء لمى سبيل االستيارة المكنية  فالّشالر ىنا أراد الخروج بصورة وىي 

دا  فيذه االستيارة قّربت المينى أّن حياتو مميئة باألحزان والمشاكل وال يوجد فييا ما يجيمو فرحا أب

 الخفّي أكثر إلى القارئ.                               

             ومنيا أيضا:                                                                                                                  

 ولم تسبح الكواكب حولي!             ليتني لم أفد إلى ىذه الّدنيا              

ورمز لو   فحذف المشبو بو وىو اإلنسان  ىنا الكواكب باإلنسان الذي يسبح شّبو الّشالر

أّنيا ليست قوّية  فالكواكب ال تسبح  ولكن حسب  لوازمو وىي الّسباحة  وىذه االستيارة يبدو بأحد

 .الفكرة أكثرتقريب  ةالمتيارف لميو غرض االستيار 

 ومنيا أيضا:

 ولم يمثم الضياء جفوني !.     ليتني لم ييانق الفجر أحالمي                  

وأتى بالزمة من لوازمو   وىو اإلنسان   شبَّو الّشالر الفجر باإلنسان   فحذف المشبنو بو

 إلى الحياة ر لن لمق الّنظرة التي ينظر بيا الّشالرارة تيبّ فيذه االستي الّدالة لميو وىي الميانقة 

 فكان غرضيا ربنما الّتيبير لن لمق األحالم.

حيث استطاع  توظيف الكثير   خاّصة من جانب الّمغةو   نجد ىنا أّن الّشابي شالر متمكنن

لفاظ لباسا من االستيارات  وجيل من الجماد حينا  وحتى الخيال واقيا  والمجّرد محسوسا  واأل

جميال  وجيميا تحمل ايحاءات بييدة  ودالالت واسية و مياني كثيرة  ونالحظ أّن ىذا المجاز 
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الّمغوي ييطي جماال لميمل الفنني ألّنو طريقة من طرق الّتوسع في الّتيبير لن الكالم  فاالستيارة 

ة الّتكثيف والّرصد الحركي ىي أكثر دّقة ورسخا في األسموب الّتيبيري الّصياغي لما تمتمكو من قون 

 لمجمادات.

 الكناية  .3

مصدر الفيل كنيت أو كنوت  أكنو  وأكني  تكّممت بما استيمل لميو أو تكّممت بشيء وأردت  لغة:

 غيره.

يقوم بناؤىا األسموبي لمى ترك الّتصريح بذكر الّشيء إلى ذكر ما يمزمو ينتقل إلى  اصطالحا:

لى المتروك ومنظور آخر أريد بو الزم ميناه الوضيي مع جواز إرادة ذ لك المينى مع  الّذكر وا 

  (1)الزمة.

فالن : بأّنيا لفظ أريد بو الزم ميناه مع جواز إرادة ميناه حينئذ كقولو: وعّرفيا القزويني

ومينى ىذا أّنيا طريقة في الّتيبير  تستخدم الّرمز واإليحاء  (2)طويل الّنجاد  أي طويل القامة.

 لمّداللة لن األشياء  ونجد أّن الكناية تنقسم بالتبار المكنّى لنو إلى ثالثة أقسام:

 كناية لن البخل. ←مثل: فالن بيض تناجره  كناية عن صفة .أ 

 كناية لن األسد. ←مثل: أين ممك الغابة  كناية عن موصوف .ب 

 كناية لن نسبة الكرم.    ←مثل: الكرم في ثوبك كناية عن نسبة .ج 

 ومن الكنايات الواردة في القصيدة:       

 بدادا من ذابالت الورود            ثم جاء اّلدجى.... فأمسيت أوراقا        
                                                           

 .495ص األسموبية وثالثية الّدوائر البالغية ،لبد القادر لبد الجميل   -1
 2003  دط بيروت   تصحيح محمد لبد المنيم خفاجي  دار الكتب المبناني اإليضاح لعموم البالغة، القزويني  -2

 .456ص
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وزاد لميو   ّداكانت قاسية ميو جذه الحياة التي في ى وىي كناية لن ضياع الّشالر

 ليا أّي حل. يجدفكثرت أحزانو وىمومو التي لم   المرض

 ومنيا كذلك:

 يا صميم الحياة ! كم أنا في الدنيا غريب! أشقى بغربة نفسي.

وىي كناية لن الوحدة  فالّشابي يحّس دائما أّنو غريب في ىذه الّدنيا رغم أّن الّناس حولو إاّل 

 وىذا ما جيمو يسأم الحياة وما يوجد فييا.  متكّسرة من غربة نفسوأّن أجنحتو 

 وأيضا: 

 ويفني يم الّزمان صداىا.               يغرق الّدمع أحالىا            وأمانيّ 

وىي كناية لن امتزاج األماني بالّدموع  فالّشالر ىنا جمع بين األماني التي يتمّناىا ولم 

لتي تمأل لينيو دائما  فجاء ىنا بكناية وىي أّن الحياة مزيج بين الحالوة يصل إلييا  وبين الّدموع ا

 والمرارة  وحياة الّشالر كانت لمى ىذا الّنمط.

 وأيضا:

 وصباح  يكّر في إثر ليل.                      سأم ىذه الحياة مياد               

يوجد  فييا ألّنو ال يوجد أّي  وىي كناية لن  فقدان األمل  فالشالر سئم من الحياة  وما 

جديد  في حياتو سو  المرض واآلالم  فالّصباح لنده يشبو الّميل. فإذا كانت لياليو ذات طابع 

 لميو الحزن والكآبة واليّم والغم.  حزين   فال محالة أّن صباحو  يغمب

ات  ىذه القصيدة أّن الّشابي وّظف الكثير من الكنايات  وذلك من أجل إثب ونجد في

المينى وايصالو بطريقة ميقولة  ولمكناية  وظيفة ميّمة  فييا  يختصر المتكّمم الّتيبير لن الكالم 
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الوقت نفسو   في األداء الّمغوي وتجّنب الحشو  وتقميل  األلفاظ  في المبالغةواالبتياد أيضا لن 

نيا داخل الّتركيب وبيا أيضا نتوّصل إلى الكثير من المياني لن  طريق اإليحاءات التي تتضمّ 

الّنحوي  فالكناية تخمع الجمال لمى الّداللة أو المينى ألّنيا تبرزه في صورة المحّسنات وتجيمو بارزا 

 لمييان.    

 المجاز .4

ذا لدل بالّمفظ   المجاز مفيل من جاز الّشيء يجوزه إذا تيّداه":عبد القاىر الجرجانيقال  وا 

ووصفو بأّنو المجاز لمى مينى أّنيم جازوا بو موضيو األصمي أو جاز   لّما يوحيو أصل الّمغة

بمينى أّنو يقوم لمى نقل األلفاظ من الحقائق المستيممة إلى . (1)ىو مكانو الذي يوضع فيو أوال.

 ميان أخر  بحيث ال يكون ىذا الّنقل مقّيدا بيالقة الّتشبيو فسّمي مرسال.

 :ومن األمثمة الموجودة في القصيدة

بناِد.              اٍف ون ينْسِري ِفي ُكلِّ خن ِضيناًء ُييناِنُق الينالنمن الرَِّحْب                      ون  ون

حيث أّن الّشالر استيمل المجاز ىنا لينقل   وىو مجاز مرسل لالقتو بالتبار ما كان

 وىذا حّتى يقّرب المينى والفكرة إلى ذىن القارئ وبشكل واضح.  المينى الحقيقي إلى مينى مجازي

 ونجد أيضا:  

 فنينذنا الُوُجوُد ِلمَُّة بنْأِسي         وُضمَِّني لنكن كنالمناِضي                  فاْحتنِضنِّي             

بي جاء فيذا المجاز الذي استخدمو الّشا  وىذا أيضا مجاز مرسل لالقتو بالتبار ما كان

وىذا أيضا قّرب   وتفتح لو أذرليا  ليوّضح اليالقة الموجودة بينو وبين الحياة التي يريد أن تبتسم لو

 .ة إلى القارئ ويوّضحيا بشكل دقيقالفكر 

                                                           
 .395  ص1991  تحقيق محمد شاكر  مكتبة الخانجي  مصر  د ط  أسرار البالغةلبد القاىر لبد الجميل   -1
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نستخمص من كّل ما تطّرقنا إليو في قصيدة "األشواق التّائية" لمّشابي أّنو كتبيا سخطا من 

 ىو ما يزال شاّبا مفعما بالحياة.الحياة القاسية التي جعمتو يعاني، و 

 وسنورد ىنا أىّم اّلنتائج التي توّصمنا إلييا وىي كاألتي:    

من البحث، انطمقت من تحميل الّنص األدبي األسموبية منيج نقدي حديث شغل ّحيزا كبيرا   

 تحميال أسموبيا.

كان لإليقاع حضور قوّي ال يمكن تجاوزه بأّي حال ألّنو يمّثل جزء ىاّما من أجزاء القصيدة 

وعنصرا ىاّما من العناصر الياّمة المشّكمة  لّمنص الّشعري، وفاعال حيويا لبناء ىندستيا، وما 

 ة  لمّشاعرفي معظمو مرتبطا أشّد االرتباط  بالّداللة  اّلنفسية  الّداخمييالحظ عمى اإليقاع أّنو جاء 

جاءت حركات الوزن عاكسة لحالتو اّلنفسية المضطربة والجامدة  بدليل أّنو  حيث ،وىذا ما لمسناه

 وىو البحر الخفيف. ،حافظ عمى استخدام بحر واحد في كّل القصيدة

ر في الّتعبير عن الحالة الّداخمية التي عاشيا، ىذا إلى كانت القافية الّسند الذي ساعد الّشاع

 جانب تكراره لبعض المفردات التي اّتخذىا وسيمة لمّتعبير عن خمجاتو التي تؤّكد وضعيتو.

لغة الشاعر في ىذه القصيدة بسيطة إاّل أّنيا تحمل الكثير من الدالالت التى توحي 

 باإلمكانات الشعرية التى يمتمكيا الشاعر.

 ءت القصيدة بشكل عام مرآة عاكسة لمحالة الّنفسية والمضطربة لشاعرنا الّشابي.جا

الجمالي في استعارتو لبعض  شبييية دورا تجميميا ودالليا حيث يظير الّدورالتلعبت الّصورة 

إلى جانب الّدور الّداللي الذي جاء ليعّزز ويبّين  ،الّصفات التي استطاع الّتمثيل بيا لحالتو الّنفسية

 القضية التي يعيشيا الّشابي.
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جاءت الكنايات مشحونة بدالالت ساىمت في ايصال األفكار والمواقف التي تعّرض ليا 

 الّشابي لمقارئ أو المتمّقي، كانت بمثابة الموقظ و المنّمي ألحاسيس الّشاعر.

طينا ولو لمحة بسيطة عن تركيبة ىذه القصيدة، وعن وفي الختام نأمل أن نكون قد أع

الموضوع الذي تحّدثنا عنو، وكذلك الّممسة الفّنية التي يضفييا الّشابي في كّل رائعة من روائعو 

ونحسب أّننا قّدمنا دراسة متكاممة في جوانبيا، فقد بذلنا قدر المستطاع، غير أّن مجال القول ما 

 شتيي الّدراسة األسموبية، والبحث عن أمور لم نذكرىا في بحثنا ىذا.                                      يزال مفتوحا أمام كّل باحث ي
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َُمْدلٌج،َتائٌو.َفأينَشروُقْك؟ََيََوِحيدٌَنَ اِة!َإَِيََالحَََيمََمَِاصََيََ

،َفَأْيَنََرِحيُقْك؟ََادٌَؤََيَفَُنَ ميَمَالحياِة!َإَِاَصََيََ ََضائٌع،َظامىءٌَ

َوُقْك؟رَُُبََنََْيَأََا.َفََضََالفَََامََغََوََََميَمَالحياِة!َقدََوَجَمَالنَّايَُاَصََيََ

َِغيََمشوُقكَُْيصََْومََجَُالنََُتََحََْتَفََََيكََانَِغَََأََنََيَْياِة!َأََميَمَالحََاَصََيََ

َََ
َكودَِرَُوََُقََوََْفََفَ رَِا،َيََرًَطَْعَََِمَِلََحَْالََِبََحَِشََّموََالََُكََرَِجَْيَفََنُتَفَِكَُ

َبوحيََنِشيِدكَََْاَء،َوُيصغييََالضََِلَُيََنَْالمًا،َيََحََ َلَك،َفيَنشوةٍَ

َََ
َودَِرَُالوََُتََِلَابَِذَََنَْمََِاادًَدََبَََِااًقََرَوََْأََتَُيَْسََمَْأََىَ...َفََدجََالَ َجاءَََمََّثَُ

َودَِجَُالوََُتَِمَْصََىَوََجََالدَ َلَِوَْىَََنََْيَبَََ ىشَََلَتََا،َيََذََالشَََّنََاَمَِابًَبََضََوََ

َيادَِاليَََيدَِشَِالنَََّنََمََِاءًَضََفََََمَّفَبالس حِر،غََالمََُكََرَِجَْيَفََُتَفَِْنَكَُ

َََ
َاآلبادَِوَََالَِيِرَاآلزََمَِيَضََفََِ دىَاَيََتََى،َيَََؤَرَ الَنََابًاَمَِحََسََوََ

َادََِبَوَََافٍَخَََلَ يَكَُيَفَِرَِسََْيَوَََ بحَِالرَََّمََالََالعَََقَُانَِعََ،َيَُاءًَيََضَِوََ

َيالوادََِيمَِمَِىَصََلََاَإَِاًبََرَُتََقَِفَُالََُنََمَََِتَُرَْدََحََانَْ...َفَََرَُجَْىَالفََضََقََانَْوََ

َََ
َيسَِْفََنََةَِبََرَْغَُىَبَِقََشَْ!َأََيبٌَرَِغََََاَيَنَْالدَ َياَفََِنََأََمَْاِة!َكََيََيَمَالحََمَِاَصََيََ

َيسَِبؤََْيََانَِعَََمََلََوََيَادَِؤََفَََُيدََاشََِنََأََونََمَُيََفََْيََ،َلََمٍَوََْقََنََْيَبََ

َسَِحََْنَوَََكَ شَََمَِلََيَظََفَََِوٍَائََِتََودٍَُيَُقَِبََلٍَبََّكََمََُودٍَجَُيَوَُفَِ

َيسَِْأََبََةَُمَّدَعَِوَُجَُاَالوَُذََيََي،َفََاضَِالمََكََََكََيَلََِنَمََّضَُي،َوََنَ ضَِتََاحَْفََ

َََ
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َمةحَِمََضَْ،َمَُةًَذََّلََا،َوًََيَدََِمَرَْسََََاءًَقَََشََلََِّإََودَِجَُيَالوَُِفََدَْجََِأََمَْلََ

َااىََدََصَََانَِمََالزَََّمَُيََيََنَْفَُيَوََََاىَََلَحََْأََعَُدمَْالََّقَُرَِغَْ،َيَُيََّانَِمََأََوََ

َااىََسََىَأَََقَْبَيََا،َوََيََاِتَرَّسََمََََيامَِالدَََّيبَُميَِالََّلَُكَُأَْ،َيََيدََاشََِنَأََوََ

َة؟!ممَّمَِاةَالَُيََالحَََهٍَذَِاَىََمََََاكَِوََشَْالَََةَِضََبَْيَقََِفََوتَُمَُا،َتََودًَرَُُوَوََ

َُمَعادٌَيََِهَالحََذََِأٌمَىََسََ َفَِبََصََوََََاةَِ َلَِيَْيَإثِرَلََاٌح،َيكر 

َي!ِلَوَْحَََبَُاكَِوََالكَََحَْبََسََْتََمََْلَوََََاَيَنَْالدََُهَِذَِىَىَََلَِإََدَِْقََأََمََْلََيََِنَْتَلََ

َي!ونٍَفَُجََُاءَُيََالضََِمََْثَْمََيََمََْلَوََََيمََِلَحََْأََرَُجَْالفَََقَْانٍَعََُيََمََْلََيََِنَْتَلََ

َين!جَِسَََرََيَْ،َغََودَِجَُيَالوَُاَفَِعًَائَِشََََءًَوَْ،َضََتَُنَْاَكَُمََكَََلَْزَََأََمََْلََيََِنَْتَلََ

َََ
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