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 شكر و عرف ان 

"ومن يشكر فإمنا : التزاما بقولو عزا امسو جلى يف عاله كما حيب ويرضىالشكر أوال وأخَتا هلل وحده سبحانو و 
 ومن كفر فإن ريب غٍت كرمي".، يشكر لنفسو

ونشكره ونستغفره ونشهده والصالة وأزكى التسليم على حَت االسرار ونور االنوار وترياق االغبار ومفتاح  فنحمده
 .باب الديار سيدنا زلمد على الو وصحبو االخيار

 : ل الشاعريقو 

 فمىت يؤدي شكر نعمة ربو.        شكر نعمة خلو من ال يؤدي

لنكون صورة أخرى أفضل ما تراه العُت ، بُت احلقيقة والسراب بُت ادلنحٌت والغياب ضلاول أن هنيكل الواقع وادلتغَت
 ذاهتا.

وأرقى معاين ، بارات التوقَتوبأمسى ع، يات الشكر والعرفانآمبقتضى واجب الوفاء واالمتنان فإننا نتقدم بأمسى 
بلحظة واحدة يف تنبيهنا وارشادنا فغمرنا بطيبة معدنو  االحًتام إىل أستاذنا ومشرفنا الدكتور "بغورة ياسُت" الذي مل

وكبَت تواضعو وأخلص لنا يف نصائحو وتوجيهاتو فجزاه اهلل عن العلم وطالبو حَت ما جيري بو العلماء والعاملُت 
 .فبفضلو استطعنا اخراج ىاتو الدراسة هبذه الشاكلة، ك وجعلو ذكرا للوطنأطال اهلل يف عمر 

والشكر ادلوصول اىل كل اساتذتنا االفاضل وكل طاقم قسم اللغة و اآلداب العريب جبامعة زلمد البشَت االبراىيمي 
 يوم يبعوون واىل كل اصدقائنا وعلى كل من دعمنا ولو بدعاء أو كلمة طيبة ولو شكرمت من يوم خلق ادم اىل

 .لتجف االقالم وترفع الصحف

 واحلمد اهلل الذي ىدانا ذلذا وماكنا هنتدي لوال ىداية اهلل جال عاله واحلمد اهلل رب العادلُت.

 

 

 



 

 

 
 

، اال اني سأنثر كلماتي ريحانا وتقدير ووفاء، رغم ان الكلمات ال توفي التقدير واالمتنان والشكر حقه
ين إحساناد"وبالوال: قال فيهما الرحمان من: اهدي ثمرة جهدي الى " 

  الى من كله اهلل بالهيبة والوقار.............الى من علمني العطاء بدون انتظار

  الى من احمل اسمه بكل افتخار............الى من عمل بكد في سبيلي

ظة السعادة..الى من كلت انامله ليقدم لنا لح.وعلمني معنى الكفاح واوصلني الى ما انا عليه  

 .الى القلب الكبير والدي العزيز حفظه اهلل

  الى من ربتني وانارت دربي..........الى مالكي في الحياة والى معنى الحب

 الى معنى الحياة والتفاني...........الى بسمة الحياة وسر الوجود

ذا الوجود......الى اغلى انسانة في ه.الى من كان دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي  

 الى الغالية والدتي الحبيبة حفظها اهلل

  الى سندي في الحياة ومن قاسمني افراحي واحزاني أخي "أيوب

إلى من شاركتني كل لحظات حياتي أختي" ميسون، الى من هي اقرب إلي من روحي  

حفظهم اهلل من كل شر، الى صغيري وحبيبي" يعقوب" بسمة الحياة  

امال وصفاء: ي بهم االيام وقاسمني الحياة بفرحها وحزنهاالى رفيقات اللواتي صدفتن   

 فايزة

 



 

 

 

 

 
 

من األيدي اليت كلت والعيون اليت سهرت واالنامل اليت كتبت اىل اليت على بساط االوجاع ولدتٍت وبأيدي االمل 
ورمز العفاف  ورمست مستقبل وجودي اىل شعار الطهر، ربتٍت ومن ادلشقات زتلتٍت اىل اليت كتبت تاريخ بالدي

اىل من زتلتٍت وىنا ، وال ميكن ان يويف اجرىا او يرد رتيلها مهما طالت االعمار، اىل من يفيض قلبها رزتة وحنانا
 .وارضعتٍت كأس الفضيلة وزرعت يف قليب بذرة االمل اىل اغلى الناس وارق احساس امي حبيبة قليب، على وىن

  رمية رمز القوة ايب حفظو اهلل.اىل من صرب وكافح من اجل تأمُت لنا حياة ك
 اىل سندي يف احلياة وارتل رفقة اىل مشس هناري اخويت واخوايت حفظهم اهلل من كل شر

 اىل روح اجدادي الطاىرة اسكنهم اهلل جنان اخللد والنعيم.
 اىل جديت واخر ما تبقى يل اطال اهلل يف عمرك والبسك لباس العفو والعافية.

الذين وقفوا ، اىل صديقايت ورفاق حيايت االخوات الذين مل تلدىم امي، واخوايل وخااليتاىل كل اعمامي وعمايت 
 .معي يف زلنيت وفرحيت اسال اهلل ان يدمي بيننا احملبة فردا فردا

 اليكم رتيعا اىدي ذترة جهدي
 
 

 أسماء.
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

﴾مقذمة﴿  
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 :  مقدمة
شػهدت الصيػيدة تحػكجت جػذريا ، ابة الجديدة لشػعر الحػرفي ظؿ الحداثة الشعرية كتبنيها لمكت

كالتحميػػؽ فػػي ، غيػػرت توػػار الشػػعراي نحػػك حريػػة البػػداع التطمػػؽ، عمػػم توػػتكل البنػػاي ال نػػي
كاجلتػػزاـ بحبػػؾ ع مػػات تتطػػكرة بػػيف عنايػػر إنتػػاج ال طػػاب الشػػعرم ، وػػتاي الت ػػرد كالتتيػػز

ف أبػرز اععاػاي ال اعمػة التػي أثػرت فػي تػ، لمغة الشػعرية كاليػكرة ال نيػة كاليصػاع التكوػيصي
فاليصػػاع بشػػصيد الػػدا مي كال ػػارجي اوػػتطاع أف يكوػػر الصكالػػب الصديتػػة ، الشػػعر دجليػػا كجتاليػػا

كأف يت مػػم عػػف و وػػؿ الجتػػكد كالصيػػكد إلػػم شػػعر حػػر ج يصيػػد بعػػدد الت عػػي ت كج ، الجػػاةزة
فهػػي ، غاؿ العنايػػر اع ػػرلأتػػا فػػي المغػػة التػػي ةػػي التحػػرؾ اعوػػاس جشػػت، مافيػػة كج ركم

كتػػا نجػػد اليػػكرة الشػػعرية ت مػػت عػػف التباشػػرة كالتصريػػر تتجهػػة نحػػك ، عيػػا التبػػدع الوػػحرية
تتػػا يػػدفل بالصػػارئ إلػػم ، لنصػػؿ التعػػاني الشػػ افة إلػػم تعػػاف يمت هػػا الغتػػكض، اليحػػاي كالتجريػػد

 .البحث عف دججتها العتيصة الوابحة في تحيط تطمعاتد
، التعايػر نشػ ة جديػدة فػي رحػاب تغيػر البيرػة العربيػة ككامعهػا الحػػالي اكتوػم الشػعر العربػي

حيػػث ت ػػنف فػػي روػػـ حصػػارؽ حياتػػد ، فاوػػتطاع الشػػاعر بػػذلؾ أف يروػػتها بريشػػة ال نػػاف التبػػدع
كنصػػؿ ماػػايا شػػعبد ككطنػػد كتكاكبػػة اعحػػداث اليكتيػػة ، التاػػطربة كتجاربػػد التشػػبعة العتيصػػة

تيز كؿ شاعر تعايػر عػف غيػرن تػف  ػ ؿ لتوػتد فكانت بيتة  اية ت .كأ ر توتجداتها
لعػػؿ تػػف ، كمػػد تثػػؿ ةػػذن الحصبػػة تػػف الشػػعر  يػػر تتثيػػؿ شػػعراي التصاكتػػة ال موػػطينية، التتتيػػزة

كمتتػػد كػػؿ أنػػكاع الظمػػـ  أبػػرزةـ تحتػػكد دركيػػش الػػذم مػػاـك بشػػعرن كدافػػل بصمتػػد كحػػارب بوػػيؼ
فكاف تف ، في حؽ كطنهـ كشعبهـكاجوتبداد كالصهر كالتهجير التي تاروها الكياف اليهيكني 

يػػة كثي ػػة راحفجػػايت ميػػاردن ذات طامػػة اي، أحػػر الشػػعراي كالوػػند الػػذم تتكػػط عميػػد فموػػطيف
 تتعمؽ في تجتمها ب ااي الكطف كاعرض كالثكرة.

كفي اكي ةذا الطرح فإف البحث عف أةـ اعوس التشكمة لمبناي ال نػي فػي ال طػاب الشػعرم 
إنتػا جػاي بعػد إطػ ع شػاتؿ عمػم أعتالػد ، أك كليػدة يػدفةاـ تكػف اػربة حػظ  "دركيش" عند

"عننػا التتوػنا فيهػا جكانػب  فكمل ا تيارنا عمػم ميػيدة "كنحػف نحػب الحيػاة، كتتبل جاد لتوارن
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فحاكلنػػا أف نتتطػػي عػػكالـ الػػنص كماػػايان لبػػراز ، فنيػػة كتحطػػات شػػعرية تيزتهػػا عػػف غيرةػػا
فجػايت دراوػتنا ، الشػاعر كرؤيتػد العتيصػة ليػدجتاليتد كالكشؼ عف أورارن ك بايػان كتػا يرتػي إ

فػي عالتػد كالتنصػؿ  بتثابة جور يعبر بد الصارئ إلم فااي النص كالكشؼ عف كنهد كالتحميػؽ
بػراز تشػكي تد التػي عتػد "دركيػش "إليهػا لحتػؿ رؤيتػد ال كػرة  بيف أجزارد كبنياتد لمتس فنيتػد كاب

 يتػػد تكتػػف فػػي التشػػكيؿ ال نػػي لصيػػيدةكجحظنػػا أف ميتػػة ةػػذا البحػػث كأةت كتجربتػػد الشػػعرية.
ينوػػػجها  يػػػاؿ أوػػػطكرم ، رحػػػـ لغػػػة كنعانيػػػة رعكيػػػة تػػػفالػػػذم انبثػػػؽ  "كنحػػػف نحػػػب الحيػػػاة"

 .انطكل في ثكب الغتكض كالعزلة كالغرابة.رتزم
 : ا تيارنا لهذا التكاكع لعدة أوباب ذاتية كتكاكعية د إنيبكلص
 : الذاتية-1
اليادؽ النابل  ن يي عومكب الكتابة عندن كميتة شعر كالتيكؿ الش انجذابنا لشعر "دركيش"-

 تف ال ؤاد الذم بتجرد مرايتد ينتابؾ إحواس ب ند ركحا ترة ة الحواس كالتشاعر ت اطبؾ.
 :  المكضكعية-2
تحاكلػػة إبػػراز الظػػكاةر ال نيػػػة كالتعتػػؽ فػػي بػػكاطف جتاليتهػػػا تػػف اليصػػاع التكوػػيصي كالمغػػػة -

 .الشعرية كاليكرة ال نية
 .ية الدراوة حيث تمـ بكؿ الظكاةر كالنكاحي النحكية كالتكويصية كالب غيةشتكل-

كحتم يتاح لنا تعالـ البناي ال ني كتت نم لنا تشكي تد انبنم بحثنا عمم جتمة تف التوػاؤجت 
كمػد انبنػػم ، كالشػكاجت التػي كػاف لهػػا كاوػل ل اػؿ فػػي تحديػد التوػار البحثػي تػػف تاػاتيند

 : تواؤجت التتتثمة فيبحثنا عمم جتمة تف ال
 تاةية البنية ال نية؟ -
كةػػؿ أحػػذ ، ةػػؿ تحػػدد ت هػػـك البنػػاي بػػيف التنظػػكر النصػػدم الصػػديـ كتنظػػكر النصػػدم الحػػديث -

 نييبد تف حيث التطكر البناري في ال طاب الشعرم؟
 ؟ف نحب الحياة"حكن نبنت عميها الصييدة"إتا ةي التشكي ت التي  -
 ييدة ؟ال نية دا ؿ الصأيف نمتس تجميات البنية -
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 تا ةي كظ تها في إبراز جتالية ال طاب الشعرم ؟ -
 كيؼ تحصصت ةذن الجتالية تف   ؿ الصييدة؟ -

 ـ اثػػراي يػػالتػػي تيػػب فػػي  حياة نصػػدا تشػػر كالهػػدؼ تػػف ةاتػػد الدراوػػة ةػػك إبػػراز الصػػيـ الجتاليػػ
راتها كرتكزةػػػا ك إعطػػػاي بعػػػدا أكثػػػر فنيػػػة لمصيػػػيدة كالتوػػػاةتة فػػػي فػػػؾ شػػػ ، التشػػػهد الشػػػعرم

 لتويير ال هـ عمم الصارئ أك التتمصي.
عالجة اشكالية بحثنا ارت ينا أف نتبل  طػة بحػث تتتثمػة فػي تحػؿ كػاف بتثابػة فػرش نظػرم لتك 

كت هػـك ال نيػة كال ػرؽ بينهػا ، اعتتدنا فيد تطارحات نظرية لت هـك البناي كالبنية كال رؽ بينهتػا
لم فيػميف  .كبيف الشعرية كالجتالية بػيف المغػة كاليػكرة : ال يػؿ اعكؿ التعنػكف، تطبيصيػيفكاب

الشعرية في مييدة "كنحف نحب الحياة" تطرمنػا فيػد لتحميػؿ الصيػيدة تػف  ػ ؿ تجتكعػة تػف 
كعف التككنات التي يحتكيها تف تعجـ شعرم ، ال م يات فصد تحدثنا عف ت هـك المغة كاليكرة

ككيػػؼ تحصصػػت ةػػذن ، يػػاتهـ فػػي الصيػػيدةز تجميػػات فناككنايػػة كاوػػتعارة كرتػػز كتنػػاص تػػل إبػػر 
"كنجػف نجػب  تشك ت اليصػاع فػي ميػيدة: أتا ال يؿ الثاني التعنكف ب .العناير الجتالية

أتا ال ارجي فتناكلنا ، الحياة "فصد درونان بشصيد الدا مي احتكل عمم التكرار كالطباؽ كالجناس
، ي إا اي جتالية عمم الصيػيدةةذن التككنات فحكؿ الكزف كالصافية كالركم تل   ية فنية 

 ك اتتة احتكت عمم أةـ النتارج كالتكييات التي تكيمنا إليها.
فكاف التنهج التتبل لدراوة مييدتنا ةك التػنهج الكيػ ي اعتتػدنا عمػم التحميػؿ كػإجراي الػذم 

كي ػؾ أكيػػالها كيصاربهػا بالتحميػػؿ الػدميؽ لياػػعها بػيف أيػػدم ، يغػكص فػػي النيػكص الشػػعرية
كالنامديف كالتتذكميف في حمة تف التشكيؿ النصػدم الػذم يبػرز تػكاطف الجتػاؿ كيوػهؿ التتمصيف 

فػي تتابعػة توػار الت يػيؿ يت ممػد التػنهج التػاري ي ، عتمية التكييؿ كالتكايؿ بيف الصيػارد
الػػذم يعػػد تػػف التنػػاةج أكثػػر ت رتػػة لمنيػػكص  كاعوػػمكبي لت ػػاةيـ التػػي بنيػػت عميهػػا دراوػػتنا

ككتػػا ، دكف تراعػػاة اعحكػػاـ التوػػبصة عميهػػا كالجػػاةزة تحاكرتهػػا كتحميمهػػاالشػػعرية فهػػك يصػػـك ب
 نجدن اوتعاف بالتنهج الحياري  اية تند في التكرار.
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كمد اوتندنا في بحثنا عمم عدة دراوػات وػاةتت فػي بمػكرة فكػرة البحػث تتتثمػة فػي جتمػة تػف 
 : التيادر كالتراجل أةتها

 ش".الديكاف اععتاؿ اعكلم "لحتكد دركي-
 ".إبراةيـ أنيس"، تكويصم الشعر العربي-
 اليكرة ال نية في شعر عمي الجاـر "لبراةيـ الزرتكني".-
 البنيات اعومكبية في الشعر الجزاررم التعاير "لعبد الحتيد ةيتة".-
 ".تاتر ومـك"، نظرية المغة كالجتاؿ في النصد العربي-

، لػيس ليػعكبة لغتػد أك أوػمكبد، وػهؿ الهػيفلـ تكف مرأتنا لصييدة "تحتػكد دركيػش "بػاعتر ال
اعكؿ تاػػارب فػػي الكنػػؼ الصايػػد الشػػعرية التػػي : إنتػػا مػػد يصػػل الصػػارئ لصيػػيدتد فػػي تػػكم يف

فهك عور تحديد الدججت اليحارية في اوت داتد : أتا التكمؼ الثاني، شكمت تعالـ الصييدة
 جبها الغتكض.أك ةاتد اليكرة أك ةذا الكزف دكف غيرن التي ح، ةذا التعجـ

كفي  تػاـ البحػث نتكجػد ب ػالص الشػكر كالعرفػاف كاجتتنػاف عوػتاذنا التشػرؼ "بغػكرة ياوػيف" 
فشكرنا تكيكؿ لػؾ ، الذم لـ يب ؿ عمينا بعمتد كبتحتؿ التوؤكلية الشراؼ عمم ةذا البحث

 .كتف لـ يشكر الناس لـ يشكر اهلل، أوتاذنا كيدؽ تف ماؿ "كاد التعمـ أف يككف روكج"
، كأف يػذكرنا تػا نوػينان، كأف يتػف عمينػا بػ جر التجتهػد، كنو ؿ اهلل جػؿ عػ ن التكفيػؽ كالوػداد

 .كأف ييكب لنا تا أ ط نا
كالحتد اهلل رب العالتيف



 

 

 

 

 

 

 

 ﴾المذخل ﴿
 

 البناء الفني/ مطارحات نظرية: المدخؿ
 ا) ت هـك البنية  ( لغةن/ ايط حن
 ا) ت هـك البناي  ( لغةن/ ايط حن
 بيف البنية كالبناي؛ ال رؽ 
 ت هـك ال نية؛ 
 ت هـك الشعرية ، 
 ت هـك الجتالية؛ 
 .ال رؽ بيف ال نية/ الشعرية/ الجتالية 



 .................................البناء الفني/مطارحات نظرية..........................................................................المدخل

 

5 

 تكطئة  
ا أواونا شكمينا كجتالينا في   ييشكؿ البناي ال ني في اعثر اعدبي عتكتنا كالشعر  يكين

عتؿ فني لد ةيكمد ال اص  فكؿ، ف  يتكف أف نتيكر عت ن فنينا ب  بنايو فنيو ، أوس العتؿ
حيث ييبح ت هـك البناي ، كةذا العتؿ ال ني كت ردن عف غيرن تت يـكبنارية تعينة كتحددة 

 عمم ةذا التوتكل الحجر اعواس في ةيكمة العتؿ ال ني.
كالبناي الشعرم تشترؾ فيد العناير ال نية التشكمة لمصييدة إذ بالتراـ كالتحاـ ةذن   

تل أواليب يكغها تتشكؿ الصييدة كفؽ نوؽ بناري مارـ تف العناير  العناير كانوجاتها
فكمتا كانت مكة الوبؿ في النظـ تل جكدة ، كتوتجيب لحالها كمكانينها الكاعية، التشكمة

 نوج الم ظ كالتعنم كمتا كانت التجربة الشعرية غي أٌكج ذركتها كتطابصة مكانيف البناي ال ني.
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 ةالبني: أكلن 
 مفيكميا
 : لغةن  

"ابف كمد عرفد ، ( بنم) تيطمح البنية تيطمح نصدم أيؿ اشتصامد تف ال عؿ الث ثي 
كالبنية كأنيا الييئة التي ، البنية بالضـ كالكسر ما بنيتو": بصكلد لساف العربفي  منظكر"

الباء  كالبنية بكسر، كبناه بنية كبناية، بضـ الياء ىك نقيض اليدـ: البىٍنيي ، بنى عمييا
، الييئة التي بني عمييا: كالبنيةي ، بينى بكسر الباء كضميا، كضميا ما بنيتو ىك ًبنى

، الكعبة لشرفيا: كالبنيَّو عمى فعمية، كضع ألفاظو ككصؼ عباراتو صياغتوكبنيتو الكالـ 
كفي حديث البراء بف ، ل كرىبُّ ىذه البنٌية ما كاف كذا ككذا: يقاؿ، إذ ىي أشرؼ مني

ككانت تدعى بنٌية إبراىيـ عميو ، يريد الكعبة، رأيت أٌل أجعؿ ىذه البنٌية مني بظير: معركر
قاؿ بعض ، اصطنعو: كبنى الٌرجؿ، كقد كثر قسميـ بربِّ ىذه البنٌية، السالـ ألنو بناىا

 :المكلديف
 شتان بين قشي وبين سحال        ًبني الشحل وغيره ًبني القشي 

آلف في غالمي مع غالـ ىك ثالثة أشياء كىك أفَّ غالـ المعتبري ا ": يكقاؿ ابف جن 
ا فإف في لفظ غالمي ياءه ثابتة كليس غالـه بال ياء كذلؾ، نكرة كغالمي معرفة ، كأيضن

 1ككسرة ميـ مررت بغالـ إعراب ل بناءه".، كالثالث أف كسرة غالمي بناء عنده كما ذكر
كبتعنم الهيرة ، تعنان نصيض الهدـجاي  فابف منظكر، لصد تعددت ت اةيـ لتيطمح البنية

التي يبنم عميها كأياا الكعبة لشرفها في مكؿ الصداتم ج كرب ةذن البنية أم الكعبة كبتعنم 
 العراب في ابط أكا ر الكمـ ج بناي.

معناه يبنيو بنينا كبناءن ، نقيض اليدـ: " البنىفي مكلد  "الفيركز أبادم "يعرؼ البنية 
بالضـ ، ج أبنيات كالبينيىة، أبنية: المبني ج: كابتناه كبناه كالبناء، يةكبنياننا كبنية كبنا
أك ، أعطيتو بناءن : كأبنيتو، كتككف البناية في الشرؼ، البىنى كالبينى: ج، كالكسر ما بنيتو
لزـك أخرىا ضربنا كاحدنا مف سككف أك حركة ل لعامؿ. : كبناء الكممة، ما يبنى بو دارنا

                                                 
 .366، ص 1990، 1كورنيش النيل، القاىرة، مصر، ط   أبو الفضل زلمد بن مكرم أبن ادلنظور، لسان العرب، دار ادلعارف، 1



 .................................البناء الفني/مطارحات نظرية..........................................................................المدخل

 

7 

: كبنى الرجؿ، الكعبة لشرفيا: كالبنية كغنية، سمع قالكف: انيكمحمد بف إسحاؽ الب
أبنيتو كالقكس عمى : سمنو كلحمو: كالطعاـ بدنو، زفيا كابتني: اصطنعو كعمى أىمو كبيا

 لصقت فيي بانية كباناة. : كترىا
كالعيبة ، كالسِّتر، منحف عمى كتره إذا رمى. كالمبناة كيكسر النَّطع: كرجؿ باناة  
: كثبت. كجارية بناة الٌمحـ، أقاـ: أضالع الٌزكر كقكائـ الناقة. كألقى بكانيو: كالبكاني

أبناء : بني أك بنك ج: الكلد أصمو: بالشاـ كالبف: بمصر كتبنى بالضـ: مبنيتو. كبنا كعالن 
قـك مف : البنكة. كيا بني بكسر الياء كبفتحيا لغتاف كيا أبت كيا أبت. كاألبناء: كالسـ

 اليمف.العجـ سكنكا 
ابنة. : أبناكم كبنكم محركة ردنا لو إلى الكاحد كألحقكا ابنا الياء فقالكا: كالنسبة 

بنت فميس عمى ابف كانما ىي صفة عمى حدة ألحقكىا الياء لإللحاؽ ثـ أبدلكا التاء : كأما
فأكـر بنا خال كأكـر بنا : كقكؿ حساف رضي اهلل تعالى عنو، بنتي كبنكم: منيا كالنسبة

ف جمست تبنت أم: أيابننا كالميـ زائدة. كىمزنو ىمزة كصؿ كفي حديث بنت غيالف ابنما : كا 
: التماثيؿ الصغار يمعب بيا. كبنيات الطريؽ بالضـ: كالبنات، صارت كالبيت المبني

 1اتخذه ابننا".: الترىات كتبناه
ادةا ، لمبنية أفَّ لها تعاني ت تم ة كالبناي "الفيركز أبادم"كنوتنتج تف تعريؼ  

ا أا ع الزكر  الهدـ كلزـك آ ر الكمتة حالة كاحدة تل ا ت ؼ العكاتؿ عميها كبتعنم أيان
 كمكارـ النامة.

ا   : اصطالحن
الذم يعني البناء أك "ك( stuere) تشتؽ كمتة بنية في المغات اعكركبية تف اعيؿ ال تيني

 كضع األجزاء في مبنى ما ثـ امتد مفيـك الكممة ليشمؿ، الطريقة التي يقاـ بيا مبنى ما
مف كجية نظر الفنية المعمارية كبما يؤدم إليو مف جماؿ تشكيمي ك تنص المعاجـ 

                                                 
 .166، 165، ص2008رلد الدين زلمد بن يعقوب الفَتوز أبادي، قاموس احمليط، دار احلديث، القاىرة، مصر، د ط،  1
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السابع  ) ـ17األكركبية عمى أف الفف المعمار يستخدـ ىذه الكممة منذ منتصؼ القرف
 1".( عشر

 : كلصد تصمب ت هـك البنية عند النصاد كالباحثيف بتعري ات ت تم ة فنجد
 عند الغرب: أكلن 

تحكيالت تحتكم عمى  مجمكعةيرل أٌف البنية "( Jean Piajet) تعريؼ جاف بياجيو -1
تبقى أك تغتني بمعبة التحكيالت ( العناصر، خصائص، تقابؿ) قكانيف كمجمكعة

أك أف تستعيف بعناصر خارجية كمنيا نقؼ عمى ، دكف أف تتعدل حدكدىا، نفسيا
 : ث عناصر أساسية ىيميزات البنية عنده كالتي حصرىا في ثال

التماسؾ الداخمي لمعناصر التي أك الكمية كالتي تحيؿ عمى : ( La totalité) الجممة -
 .ظميا النسؽين

التي تفيد أف البنية نظاـ مف التحكلت ل : ( Les transformations) التحكلت -
 .فيي دائمة التحكؿ كالتغير كليست شكالن جامدنا، تعرؼ الثبات

الذم يتكفؿ برقابة البنية كحفظيا حفظنا ذاتينا : ( L’autoréglage) الضبط الداخمي -
 2"ينطمؽ مف داخؿ البنية ذاتيا ل مف خرج حدكدىا.

البنية تحمؿ أكلن كقبؿ كؿ شيء طابع ": ( Lavi Strause claud) تعريؼ شتراكس -2
النسؽ كالنظاـ فالبنية تتألؼ مف عناصر يككف مف شأف أم تحكؿ يعرض لمكاحد 

 3"أٌف تيحًدث تحكلن في باقي العناصر األخرل ،منيا
"مفيـك العالقات إف ت هـك البنية لهك : ( Albert Soboul) تعريؼ ألبير سكبكؿ-3

بحث ل يككف ، الباطنة الثابتة المتحمقة كفقنا لمبدأ األكلكية المطمقة لكؿ األجزاء
ا عف الكضع الذم يش غمو مف الممكف فيـ أم عنصر مف عناصر البنية خارجن

 4".أعنى داخؿ المنظكمة الكمية الشاممة، داخؿ تمؾ البنية
                                                 

1
 Parain –vial jeanne analuses les etideologues structuralistes toulouse 1969.trad-b- 1973.p09 

 .8، ص 1985، 4عارف منيمنة، تيسَت أوبري، منشورات عويدات، بَتوت، لبنان، باريس فرنسا، ط : و، البنيوية، ترجان بياجي 2
 .28، ص2009، 1، دار الدجلة، عمان، االردن، ط-دراسة فنية–عماد عبد حيي، البٌت والدالالت يف لغة القصص القرأين 3
 28ـص، اسة فنيةدر اين عماد عبد حيي، البٌت ودالالت يف لغة القصص القر  4
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لبنية ىي كؿ مككف مف ظكاىر "ا: يعرؼ البنية بصكلد: ( La Lande) تعريؼ للند -4
كل يمكنو أف يككف ما ىك إل بفضؿ ، متماسكة يتكقؼ كؿ منيا عمى ما عداه

 1"عالقتو بما عداه.
يطمح البنية في الدراوات اعكركبية عند نوتنج تف التعري ات الوابصة أف ت هـك ت 
ف ا تم ت  للند ك سكبكؿك شتراكسكبياجيو  كؿ تف أنها كمها تيب في كعايو كاحدو كاب

البنية عندن ةي نظاـ يتتمؾ  يارص كمكاعد فبياجيو ، كجهات نظرةـ كطريصة تعري هـ لها
 شتراكسأتا ، لبنيةيجب التصيد بتيزات ا رأيدكلمتحافظة عمم ةذا النظاـ حوب ،  اية بد

يرل أف البنية نظاـ أك نوؽ تمتحـ فيتا بيند إذا طرؽ أم تحكؿ عمم أحد عنايرةا ويتس 
ا بامي أجزارها.  حتتن

البنية عندن ةي تجتكعة تف الع مات التتحدة كالتتراية كالجود الكاحد  سكبكؿأتا  
حيث ، عمم الجزي أم يعطي ةنا أكلكية لمكؿ، إف اشتكم تند عاكه تداعم لد وارر الجود

 ج يتكف أف ندرس جزي تف البنية بتعزؿ عف العناير اع رل.
يعرفها عمم أنها عبارة عف ظكاةر تتدا مة كتترابطة كع مات تشتبكة فيتا  للندأتا  

 بينها ككحدة عاكية كؿ جزي لد ع مة بتا وبصد.
 عند العرب: ثانينا    
ح البنية بتصتام حالهـ كبتا يناوب عيرةـ فصد لصد عٌرؼ النصاد الصداتم تيطم: لقدامىأ/ا

كا ت هـك البنية تف ةندوية الشعر صفصد اوتنط، كانكا يهتتكا بالشعر أكثر تند عمم النثر
 الصديـ.

 : ( ىػ 337) قدامى بف جعفرػ ال1أػ
 : يذكر ل ظة بنية في ث ثة تكاال 

فكمما  لتشجيع كالتقفيةبنية الشعر إنما ىي ا ": كةك يتحدث عف التيريح فنصكؿ: اعكؿ
 كاف أيدخؿ لو في سبايا الشعر كأيخرج لو عف مذىب النثر.، كاف الشعر أكثر اشتمالن عميو

                                                 
 .28ص، راسة فنيةـد عماد عبد حيي، البٌت ودالالت يف لغة القصص القراين 1
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فبنية ىذا الشعر : حيث يعمف قدامة عمى شعر امرئ القيس بقكلو: الثاني كفي المكضع 
 عمى أف ألفاظو مع قصرىا قد أشير بيا إلى معاني ًطكاؿ. 

فيرد في تعرض حديثد عف ارت ؼ ، ذم يذكر فيو قدامة لفظة بنيةال: أما المكضع الثالث
ىك أف تككف األسماء كاألفعاؿ في الشعر تامةن كمستقيمةن كما بينيت ": الم ظ كالكزف فيصكؿ

لما نظر األمري في الكزف إلى نقضيا عف البنية بزيادة أك نقصاف منيا".
1 

كالشكؿ الذم يؤوس عميد الشاعر نظتد  ،أف بناي الشعر ةك التيريح كالتص ية" قدامة"يرل 
تشاكمة  ككال اعل اظ الكال ال رؽ بها أم ارت ؼ التعنم ك، ةك تا مؿ ل ظد كدؿ تعنان

 كاوتشهد ب ترئ الصيس.، الم ظ
لقد استعمؿ لفظة البنية بمعنى البناء في معرض حديثو  ": ( ىػ 595) ابف رشد -2-أ

 2".عف الشعر المطبكع كالمصنكع
  لقد تحدث عف معاني الشعر لمبانيو كعف بناء ": ( ىػ 322) ا طباابف طب -1-1
 3ة."القصيد
، لصد أكرد ل ظة البنية في تعرض حديثد في الشعر: ابف رشيؽ القيركاني -1-2
كتترؾ لفظة ، "كالعرب ل تنظر في أعطاؼ شعرىا بأف تجنس أك تطابؽ أك تقابؿ: بصكلد
برازه، لمفظة  4."الشعر تقاف بنيةكل ، أك معنى لمعنى كا 

ابف طباطبا في تعرض حديثهـ عف البنية ، مكؿ كؿ تف ابف الرشد كنوتنتج تف   ؿ
أف جكدة الشعر تكتف في بنيتد ك مياـ  أتا ابف الرشيؽ يرل، فربطكةا ببناي الشعر كالصييدة
كج تجنيس أك ، أك التعنم لمتعنم، ج في تطابصة الم ظ لم ظ، تعتارية الصييدة عتكد الشعر

 أك تصابؿ. تطابؽ

                                                 
، ص 2006، 1، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، إربد عمان، ط ( دراسة تطبيقية يف شعر النابغة الذبياين) علي مراشدة، بنية القصيدة اجلاىلية1
8. 
 4ادلرجع نفسو، ص 2
  4فسو، ادلرجع ن 3
، 2006، 1، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، اربد عمان، ط( أبو علي احلسن ابن رشيق القَتواين، العمدة يف زلاسن الشعر النابغة الذبياين 4

 8ص
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ا كبيرنا في النصد الحديث بحيث كؿ يعرفد حوب : المحدثكفب/ لصد لصي تيطمح البنية ركاجن
 : رؤيتد ال اية فنجد

لصد كردت ل ظة البنية عندن ك نها نظاـ عاـ يطبؽ في كؿ التجاجت : إبراىيـ زكريا-1-ب
كأىؿ  ،لـ تعد مفيـك عممي أك فمسفي يجرم عمى أقالـ قدماء المغة"، كالعمـك

ا المفتاح العمكمي الذم يييب ، كأصحاب التحميؿ النفسي ااألنثركبكلكجي بؿ أصبحت أيضن
 1"كالناقد األدبي.، كالمربي كالنحكم، بو رجؿ األعماؿ كعالـ القتصاد

تف مكلد أف البنية ةي نظاـ عاـ ك ت تاح عتكتي يالح " إبراىيـ زكريا"كيصيد  
ا، كالتربي كالنحكم، ادلرجؿ اععتاؿ كعالـ اجمتي، لمجتيل : كالنامد اعدبي كتف مكلد أيان

ىي ذلؾ النظاـ المتسؽ الذم تتحدد كؿ أجزاءه بمقتضى رابطة …البنية عندىـ جميعنا"
التي  -العالقات المنطكقة–تجعؿ مف المغة مجمكعة منتظمة مف الكحدات ، تماسؾ كتكقؼ

ا عمى سبيؿ التبادؿ.  2"تفاضؿ كيحدد بعضيا بعضن
سكاء "، تتا وبؽ أف البنية ةي  مية تتتاوكة بنظاـ تف الع مات المغكية نوتنتج 

كأٌف عناصرىا تخضع لمبدأ ، أـ أصكاتنا تؤلؼ لفظنا أك ألفاظنا، ألفاظنا تؤلؼ جممةن أك جمالن 
 3"التغيير كالتحكيؿ بسبب ترتيب عناصرىا.

فهي ليوت  4."بعضيامجمكعة العالقات التي تربط العناصر ب": كعميد تتحدد البنية ب نها
بؿ ةي الع مات النظتية التي ًتمؼ بيف تمؾ ، أك تجتكعة تف العناير، عنيرنا كاحدنا

 كالتي تتككف تنها البصية.، العناير
التي يقـك قيما ، مجمكعة مف العناصر األساسية ": يعرؼ البنية ب نها: الظاىر لبيب-2-ب

ير أحدىا أك زاؿ تغيرت دللة العناصر ث إذا تغيبح، بينيا شبكة مف العالقات المتبادلة
كما يمكنيا أف تتنكع داخؿ ، األخرل بصكرة مكازية كتتنكع ىذه البنية مف عمؿ إلى أخر

                                                 
 .9علي مراشدة، بنية القصيدة اجلاىلية دراسة تطبقية يف شعر النابغة الذبياين، ص 1

 .6، ص 2008، 1وداللتها يف السور ادلدنية، دار اذلدى، عُت مليلة، اجلزائر، ج  بالقاسم دفة، بنية اجلملة الطلبية2 
 .7ادلرجع نفسو، صفحة 3 
 .8ادلرجع نفسو، صفحة  4
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كنوتنج تف مكؿ لبيب أف البنية شبكة تصـك عمم ع مات دا مية فيتا بينها  1."العمؿ الكاحد
أم أف البنية تنظتة عمم فالتحكجت تككف دا ؿ البنية ذاتها ، دكف تد ؿ أم عاتؿ  ارجي

 .ذاتها
ك بيذا المعنى فاف ، " مجمكعة مف األجزاء المرتبطة معايتكننا أف نعرؼ البنية ب نها 

أما السيارة التي تشكميا ليذه القطع ، صندكقا مف قطع الغيار ل يعد كاف يككف مجمكعة
طل غيار إذا فالتعنم ةك عبارة عف يندكؽ يحكم عمم م 2حيف تترابط معا فيي بنية"

تن يمة عف بعاها كت ككة أتا البنية فهي عبارة عف تركيب كترابط كت حـ ةذن مطل الغيار 
 لتنتج لنا ويارة.

 : عبد الرحماف الحاج صالح-3-ب
"المراد ببناء الكممة ككزنيا كصيغتيا ىيئتيا التي يمكف أف : لصد عرؼ تيطمح البنية بصكلد

مرتبة كحركتيا المعينة كسككنيا عمى اعتبار يشاركيا فييا غيرىا كىي عدد حركفيا ال
 فالبناي الكمتة ك كييغها كةيرتها ةي تحيكرة 3الزائدة ك األصمية كؿ في مكضعو" الحركؼ

إذا البنية تكتف في تراص الحركؼ لتككف كمتة كتركيب الكمتات لتككف ، في عدد حركفها
 جتمة كتركيب الجتؿ كالعبارات ينتج نيا.

 البناء: ثانينا
 : كمومفي
 : لغةن -1
ٍبنيُّ كالجمع أىٍبنيةه : البناءي ل. -ف-لتادة ب "لبف منظكر"في لساف العرب جاي   كأىبًنياته ، المى

ٍمع ا يجعمو أصحاب المراكب في : كاستعمؿ أبك حنيفة البناء في السفف فقاؿ، جى يصؼي لكيحن
 بناء السفف.

                                                 
 .166، ص 2010، 1مؤيد عباس حسُت، البنيوية، دار رند، دمشق، سوريا، ط  1
 .48، ص2008، 2ر ديب، دار الفرقد، دمشق، سوريا، طثائ: ليونارد جاكبسون، بؤس البنيوية يف األدب والنظرية البنيوية، تر 2
 .10، ص2016عبد الرزتن حاج صاحل /البٌت النحوية العربية، سلسة علوم، البيان عند العرب، منشورات احملمع اجلزائري للغة العربية، د.ط،  3
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، ميدىبري البنياف كصانعو: البىنِّاءك إنو أصؿي البناًء فيما ل ينمي كالحجر كالطيف كنحكه. ك 
، فزعـ أبك عبيد أف أبناءى جمعي بافو كشاىد أك أشياد، فأمَّا قكليـ في المثؿ أٍبناؤىا أجناؤيىا

.  ككذلؾ أجناؤىا جمع جافو
 1 ."يككف مف خباء كالجمع أبنيةه : كالبناءي  

يء أحدث ذلؾ مف كالبناء لزـك أخر الكممة ضربنا كاحدنا مف السككًف أك الحركًة ل لش
 ككأنيـ إنما سمَّكه بناءن ألنو لما لىًزـى ضربنا كاحدنا فمـ يتغير العراب.، العكامؿ

ا مكًضعنا ل يزكؿ مف مكاف إلى غيره كليس كذلؾ ، سمي بناءن مف حيث كاف البناءي لزمن
 سائر اآللت المنقكلة المبتذلة كالخيمة كالمظمة كالفسطاًط كالسرادؽ كنحك ذلؾ.

ى كل تبنى أم ل تعطي مف الثىمًة ما يبنى نإفَّ المغزل تب: عرب تقكؿ في المثؿكال 
المعنى أنيا ل ثىمىة ليا فيما تتخذ منيا األبنية أم ل تجعؿ منيا األبنية ألف ، منيا بيت

فالطراؽ مف أدـ كالخباء مف صكؼو أك أدـو كل يككف مف شعر ، العرب ًطراؽ كأخبيةه  أبنية
 أنيا تخرؽ البيكت بكثًبيا عمييا كل تعبر عمى األبنيةً المعنى : كقيؿ

فمنيا الطراؼي ، كىي البيكت التي تسكنيا العرب في الصحراء، كالبناءي كاحده األبنية 
 كالخباءي كالبناءي كالقبة كالًمضٍرب.
بو تبارؾ كتعالى فيك ممعكف: كفي حديث سميماف عميو السالـ يعني مف ، مف ىدـ البناء رى

 2"ألف الجسـ بنياف خمقو اهلل كركبو.، ا بغر حؽقتؿ مفسن 
فكرد بالتعنم التادم كبناي الو ف ، ف تعدد ت هـك البناي جاي بتصتام تعدد أنتاطدإ 

كجاي بالتعنم ، كالطراؼ كال باي كالصبة كنحك ذلؾ، كالبيكت التي توكنها العرب في اليحراي
،  د عميها اهلل تعالم كركبد أحوف تصكيـالكجكدم كجوـ النواف كتركيبتد البيكلكجية التي  م

 فالبناي ةك العراب.، كٌكرد بالتعنم المغكم
 
 

                                                 

.365ابن منظور، لسان العرب، ص  1  
.366، صادلرجع نفسو  2  
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ا-2  : اصطالحن
"فعبد القاىر  لكند لـ يت رد بتيطمح نصدم، ظهر تيطمح البناي عند النصاد العرب الصداتم

، ةك أكؿ تف أدرؾ أف النص ليس تجتكعة تف اعل اظ بؿ تجتكعة تف الع ماتالجرجاني" 
ذلؾ عفَّ اعل اظ ج تؤدم تعناةا في النص ، عمم ةذا اعواس تبدك فكرة النظـ عندن بناريةك 

 1تجردةن بؿ ترتبطةن بتجتكعة تف اعل اظ.
فهك لـ ينظر إلم طريصة بناي ، كانت لدل عبد الصاةر الجرجاني نظرة ت تم ة لمنص 

 .أل اظد بؿ إلم طريصة بناي الع مات الصارتة بيف ةذن اعل اظ
"مجمكع العالقات " في تعري د البنية الشعرية حيث ماؿ أنها جاف ككىيفكةذا تا أكدن " 

كمجمكع ىذه العالقات ىك الذم يسمح بأداء كظيفتو ، المعقكدة بكؿ عنصر داخؿ النسؽ
 2المغكية.
يرل جاف ككةيف أفَّ اكتتاؿ كناج الكظي ة المغكية ج يككف إج بكجكد الع مات التي  

 .عنير دا ؿ النصتربط كؿ 
عمى درجة عالية مف التنظيـ كيتحقؽ ىذا التنظيـ "، "مافكتلكالنص اعدبي كتا يذةب "

الكاقعية بانتقاء خيار أدائي كطرح بدائمو كالسياقية التي تفرض أٌل يتككف : بطريقتيف
بؿ يجب أف يككف كؿ عنصر مف العناصر داخؿ النص لو ، النص مف عناصر عشكائية

 3."ببقية العناصر عالقة عضكية
اعكؿ : تاف يتكف الصكؿ إفَّ البناي يتتثؿ في جانبيفتكباجتكاي عمم تا ذةب إليد لك  

كالثاني ةي الطريصة التي يعتتد فيها الشاعر لكال ، المغة كالتعنم انتصايةك اج تيار أك 
صؿ رؤية ةذن اعل اظ كالتعاني في مالب فني بحيث تؤدم الكظي ة الترجكة التي تتتثؿ في ن

 الشاعر كتجربتد الشعكرية إلم التتمصي.
 

                                                 
 .51، ص 1969ر، دالئل اإلعجاز، تعليق وشرح عبد ادلنعم خفاجى، مكتبة القاىرة، القاىرة، د.ط، اجلرجاين عبد القاى: ينظر 1
 .28، ص 1986، 1جان كوىُت، بنية اللغة الشعرية، تر زلمد الوايل، زلمد العنري، دار توفال للنشر، الدار البيضاء، ادلغرب، ط  2

 .63زلمد فتوح، دار ادلعارف، مصر، دط، دت، ص : رلودتان بوروي، حتليل النص الشعري بنية القصيدة، ت3 
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 : البناء كالبنيةالفرؽ بيف 
إفَّ تيطمح البناي يرادؼ تيطمح البنية فالبناي كالبنية يعتتداف عمم ترتيب  

كترتيب عفكارةا حيث أف المغكييف العرب ، العناير. كالبنية في الجتمة ةي تنويؽ لعنايرةا
بنية الك ـ تف   ؿ تعالجتهـ لمصاايا المغكية اليكتية  الصداتم أدرككا بدكرةـ ت هـك

، تت صة في تدلكجتها، كمد عبركا عنها بتيطمحات ت تم ة في دكاليبها، كاليرفية كالنحكية
ا بيف ، كتنها تنويؽ اعل اظ في تراكيب لغكية يحيحة فهـ تدرككف أند ةنالؾ ارتباطنا كااحن

 التبنم كالتعنم أك الداؿ كالتدلكؿ.
المبني عندىـ يبدأ بأصغر كحدةو كىي الصكت كينتيي بأكبر كحدة كىي "ك 
كنيـ تف اليكت  كتعنم ذلؾ أف البناي يبدأ تف أيغر كحدة يكتية كالتي ةي ال 1"الجممة.

 .( الجتمة ) يب أككأك الحرؼ إلم أكبر كحدة كةي التر 
 

                                                 
 .7بالقاسم دفة، بنية اجلملة الطلبية وداللتها يف السور ادلدنية، ص  1



 .................................البناء الفني/مطارحات نظرية..........................................................................المدخل

 

06 

 : الفنية: أكل
 : مفيكميا

، الضربي مف الشيء: الحاؿ. كالفف: كالفف، اعكىي األنك ، الفف كاحد الفنكف: لغة -1
 كالجمع أفنافه كفنكف كىك األفنكف.

 : رعينا فنكفى البناًت كأصبنا فنكًف األمكاًؿ كأنشد: يقاؿ
ٍبر  قد لبستي الٌدىرى مفى أفنانو كيؿَّ ففٍّ ناًعـً حى

 كالرجؿ ييٍفنِّفي الكالـ أم يشتؽ في فف بعد فف ك التفنف فعمؾ
ف المجمس ليجمع فنكنا مف : كالفنكف ذ مف فنكف القكؿ.أخ: كاٍفتىفَّ  األخالط مف الناس كا 

 1جعميـ فنكنا.: كفٌنفى الناس الناس. أم ناسا ليسكا مف قبيمة كاحدة.
ف "أخذ أفانف الكالـ ك افتٌف في الحديث ك تفنف -ف-ؼ–فجذر  "أساس البالغة"أتا في 

لف ) كفنف ؼ، كرجؿ كفرس لمفف، وكجره الفرس أفانيف مف الجرم كافتف في جري، فيو
كرجؿ ، كالخيؿ يتفنف فناف السيب كأفانينو كىي خمصو، لٌكنو كلـ يستقـ عمى كاحد: رأيو

 2."فيناف كىك في ظؿ عيش، فبناف كثير األفناف  فيناف الشعر
لم ف أف ك ةتا يت صاف في ككف ال ف  الزمخشرم ك لبف منظكرتف   ؿ التعري اف المغكياف 

 كالتنكيل كاج ت ؼ.، ك ـ كالصكؿ كالحديث أم الحاؿ كالارب تف الشييةك ال
فبعد ، إف ال ف تتكاجد تنذ أف  مؽ النواف كتطكرن تطكر حياتد كتوتمزتاتها: اصطالحا -2

نتاج كوارؿ عيشد انتصؿ إلم إركاي جانبد الركحي التتعطش كذلؾ ، أف ت نف في تركيب كاب
بداعد في الروـ كالنحت ، كلكؿ ةذن ال نكف تادة تعبير ت تم ة، كالتكويصم كالرمص بت نند كاب

ةذا ال ف الذم ا تمؼ في نشكرد ال  و ة كالت كريف ، كالجاتل بينهتا ككنهتا فف جتيؿ راؽ
لـ يوتطيعكا التنازع عف فاعميتد النوانية التي تعبر عف أحاويود كعكاط د في مكالب  كلكف

 تت م ة.

                                                 
 .3476، 3475العرب، ص ابن منظور، لسان 1
، 1998، 1، ط ( لبنان) َتوتزلمد باسل عيون السّوء، دار الكتب العلمية، ب: الزسلشري أبو قاسم جار اهلل زلمود بن عمرا، أساس البالغة، تح 2

 .38ص 
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 : اليكنانييف الفنية عند - أ
تصكر أنو ل يمكف لمفنكف أف ترتقي إلى " لصد: ( ؽ.ـ 347، 427) أفالطكف -1-أ

ألف الطبيعة التي يحاكؿ الفف محاكاتيا ، مستكل الطبيعة التي تضـ كؿ كماؿ كخير كجماؿ
فهك يرل أف  1."كىي لذلؾ أكمؿ كأجمؿ بكثير مف الصكرة أم العمؿ الفني، ىي األصؿ

 تحاكاة لهذا اعيؿ فصط. الطبيعة ةي اعيؿ كال ف تا ةك إج
أف الشاعر الحقيقي أك الفناف األصيؿ بنظره كائف مقدس يختمؼ عف إف أف طكف يرل "
كقد عٌد أفالطكف كؿ منيما كسيطنا بيف اآللية كالناس اآلخريف ، البشر العتيادييف
البداعية كيرل كذلؾ أنو ل عالقة لمخبرة كالمعرفة كالتجربة بالعممية ، كاألنبياء كالعارفيف

 2."إلياميوفيي عممية 
فاللهاـ ، أم أف الشاعر أك ال ناف ج يتتمؾ الحرية في العتمية البداعية عنها عتمية إلهاتية

 ةك التحرؾ لمعتمية البداعية كبدكند ج يحدث إبداع.
استبعد أفالطكف أنكاع الفنكف التي رآىا مفسدة ألخالؽ الشباب كاحتفظ ببعض أنكاعيا "

ف ف طكف ، 3ة المكسيقى التي تميزت بإثارة مشاعر الحماس كالقكة عند الشباب."كخاص
"فقد اشترط عمى الفف أف يحقؽ الشعكر ةنا يتيز بيف ال نكف كيربطها بجانب أ  مي تثالي 

 4كلكف لمفضالء الذيف تحصمكا عمى قدر عاؿ مف التيذيب كالتربية."، بالرضا ليس لمجميع
، ف في داررة ال ا ي ذك ال كر اليافي التثالي كال  و ة كالعمتايإذف أف طكف يحير ال 

 باعتبارن أند جعؿ لن ود عالـ التثؿ ال اص بد.
لم ف بكجكد عالـ التثؿ الذم يتتيز بحصيصة الجتاؿ التطمؽ كتا  أفالطكف كعميد ترتبط نظرة

وطة جوتمهاـ حصيصة كةك بدكرن كا، ال نكف إج تحاكاة لتا ةك في ةذا العالـ بكاوطة العصؿ
 الككف.

                                                 
، ص 2005 رواية عبد ادلنعم عباس، احلسن اجلمايل وتاريخ الفن دراسة يف القيم اجلمالية والفنية، دار ادلعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، د.ط، 1

289. 
 .33، ص 2010، 1األردن، ط  فداء حسُت أبو دبسة وآخرون، فلسفة علم اجلمال عرب العصور، دار اإلعصار العلمي، عمان، 2
 .33، ص نفسوادلرجع  3
 .289رواية عبد ادلنعم عباس، احلسن اجلمايل وتاريخ الفن الدراسة يف القيم اجلمالية والفنية، ص  4
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إٌج أف ، عمم أف ال ف يحاكي الطبيعة "أرسطك "ات ؽ( ؽ.ـ 322، 385) أرسطك -2-أ
أف طكف رأل أف ةذن التحاكاة ج تغني عف الحصيصة في حيف رأل أروطك أف ال ف إذا كاف 

ة عند إذف التحاكا، تحاكاة فإند أعظـ تف الحصيصة عند يتتـ تا تعجز الطبيعة عف إتتاتد
بؿ يجب أف يشكبها التطكر كالبناي الجديد أك التبتكر كبهذن ، أروطك ليوت تحاكاة ومبية

كةناؾ فرؽ ، العتمية يصٌكـ النواف الطبيعة كيطكرةا نحك اعحوف كةذن أحد تهتات ال ف
إذ عٌد أف طكف ال ناف تجرد كويط ، ييدر عف اللهاـ" أفالطكف"جكةرم ةك أف ال ف عند 

فالعتميات ، بينتا ال ف عند أروطك نتاج لمعكاطؼ النوانية، التي تتنحد البداع إلم اللد
البداعية عند أروطك عتمية إنوانية ترنة يككف أداؤةا كماردةا ال ناف ن ود عف ال ناف عندن 

 الكعي كت كر يكشؼ عف تكاتف الجتاؿ في عالـ الحس. حذامة
كجعؿ التحاكاة أةـ ، كثر تف ال نكف اع رلكاةتـ أروطك بالشعر كال طابة كالتكويصم أ 

كبيف ، بينهتا انوجاتاالشاعر تث  إذا برع في تحاكاة الطبيعة كشكر  تعيار لها ذلؾ أفَّ 
 1شعرن كبذلؾ يحصؽ إيصاعنا يككف كافينا لمحكـ عمم الشاعر بعظتتد.

ف نظرتد نجد أروطك مد ات ؽ تل أف طكف عمم الركيزة الكحيدة لم ف كةي التحاكاة لك  
لها كانت تغايرة تتاتا لنظرة أف طكف فهك يرل أف تحاكاة الطبيعة تحاكاة تطكيرية بنارية. 

كتا أند يربط العتمية  ، فالهدؼ تف تحاكاة ال ف لمطبيعة تف أجؿ تطكيرةا إلم اعحوف
فالعكاطؼ النوانية ةي التي توٌير العتمية ، البداعية بالعكاطؼ النوانية ج باللهاـ

لبداعية. يصكؿ في كتاب الشعر إف ةدؼ الشاعر ليس تيكير الشيي التحتتؿ حدكثد أك ا
 الشيي الذم كاف يجب أف يحدث.

، فالشاعر أك ال ناف ةك إنواف الذم يعي جكةر اعشياي كجكةر البناي التطكرم لمبيرة
عة تطكيرية ابتداي تف التاديات إلم التمهتات كلهذا تككف التحاكاة عند أروطك تحاكاة الطبي

كةذن أةـ نصطة   ؼ تل ال  و ة اعف طكنية. كالمذة عند ، كبناي جديد ب عؿ ميتة التحاكاة
أروطك ج اير فيها إذا كانت تكجهة لم ير فالمذة تككف إيجابية إذا كانت كويمة لنتاج 

                                                 
 .25، ص 2013، 1، ط ( لبنان) كمال أبو منَت، قضايا اجلمالية من أصوذلا القدمية إىل دالالهتا ادلعاصرة، منتدى ادلعارف، بَتوت: ينظر 1
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حيث فال ف يجب أف يحاكي ال اارؿ كالكجدانيات ب، اععتاؿ ال يرية كتحصيؽ الجديد النافل
يوتهدؼ التربية اع  مية كالتطهر كالشعكر بالمذة عف ميتتد تترفل كتتواتم عف ككند تومية 

 1تجردة.
ككاف ، عف النتاج ال ني عارد بتطكير البيرة كالطبيعة، ربط ال ف بالتن عة "أرسطك"  

 : فصد موتد إلم عدة أمواـ، ل ف الشعر عند أروطك أةتية كبيرة
 .( التراجيديا) كيتتثؿ في الت حـ: شعر الحماس: األكؿ -
 .( الككتيديا) كةك تا تنش  عند التمهاة: شعر اليجاء: الثاني -
 أشار إليد أروطك بغتكض.: شعر الغنائي: الثالث -
كبيف الشعر في اكي تصويـ البشر إلم موتيف ال يريف كاعشرار ككذا موـ الشعر إلم   

 ف الحالة الن وية لمناس.شعر الحتاس كشعر الهجاي كةتا يعبراف ع: موتيف
أتا عف أةتية الشعر فيرل أروطك أف ةذن اعةتية ترجل إلم طريصة تيكير الشعر   

كوٌمـ ب ف تهتتهتا ، لمحياة النوانية. فيرل أف التراجيديا كالككتيديا مارتتاف عمم التحاكاة
أروطك فف راؽ فالشعر عند  2فصد كمؼ يدافل عف المذة التي يثيرةا الشعر.… إثارة العكاطؼ 

بشكؿ إيجابي يتـ ، عند يثير العكاطؼ لمشعكر بالمذة فال ف عند أروطك ةك تحاكاة الطبيعة
 تف   لها إدراؾ النصص الذم عجزت الطبيعة عف إتتاتد.

 : الفف عند الفالسفة المسمميف -ب 
 ال نكف يناعات فإند "ابف خمدكف "يعتبر: ( ؽ.ـ 1406، 1332) ابف خمدكف -1-ب
عف صناعة الشعر ككجو تعممو حيث اعتبره فف مف فنكف كالـ العرب كىك  تحدث"

إٌل أف اآلف إنما نتكمـ في الشعر الذم ، المسمى بالشعر عندىـ كيكجد في سائر المغات
متساكية في الكزف متحدة في الحرؼ األخير ، إذ ىك كالـ يفصؿ قطعا قطعا… لمعرب

إلى آخره قصيدة ككممة كينفرد كؿ بيت منيا  الذم تتفؽ ركيا كقافية كتسمى جممة الكالـ

                                                 
 .35فداء حسُت أبو دبسة وآخرون، فلسفة علم اجلمال غرب العصور، ص  1
 .138، ص 1996، 1إحسان عباس، فن الشعر، دار الشروق، عمان األردن، ط : ينظر 2
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ذا أفرد كاف تماما في بابو  فادتو في تراكيبو حتى كأنو كالـ كحده مستقؿ عما قبمو كبعده كا 
 1"…في مدح أك رثاء 

يتتيز بتجتكعة تف اعحكاـ شك  ، جعؿ ابف  مدكف الشعر فنا تف فنكف الك ـ 
إاافة أف التمكات الموانيات كمها إنتا  ال نكف.كتحتكل الذم يجعمد فنا تت ردا عف غيرن تف 

كالشعر تف بيف ، في الك ـ حتم يحيؿ شبد في تمؾ التمكة كاجرتياضتكتوب باليناعة 
كييمح أف ين رد دكف وكان فيحتاج تف  تصيكدةال نكف يعب الت  ذ تند ب ند ك ـ تاـ في 

مكالبد التي عرفت لد في أجؿ ذلؾ إلم نكع تمطؼ في تمؾ التمكة حتم ي رغ الك ـ في 
يرل ابف  مدكف أف التمكات الموانيات ج تنتج اعتباطا بؿ تف   ؿ اليناعة  2ذلؾ.

 كاجرتياض في الك ـ ك ير دليؿ عمم ذلؾ ةك الشعر.
كالحسف ": فعف التوتكع يصكؿ، كتا أند مد تناكؿ الغناي كالتكويصم عمم غرار الشعر 

" كأما المرئيات : كعف المرئيات يقكؿ بة ل متنافرة.في المسمكع أف تككف األصكات متناس
فيك أنسب عند النفس ، كالمسمكعات لمالئـ فييا تناسب األكضاع في أشكاليا ككيفياتيا

 3كأشد مالئمة ليا."
بؿ لتود حتم في الغناي كالتكويصم  يرم ال ف في الشعر فصط لـ "فابف خمدكف" 

 نكف يناعات تكتوب ةذن التمكات بالتثابرة نوتنتج تتا وبؽ أف ابف  مدكف يجعؿ تف ال
 كاجوتترار في تتاروتها.

 : الفنية في العصر الحديث -جػ
الستقاللية  ": لعؿ تا يتيز ال نية في العير الحديث ةك تحصيصها تا يوتم بػ 
التي نتجت عف تأثير الفمسفة الديكارتية التي قامت عمى إبراز مكانة الذات في ، الذاتية

كفي ، كقدرتيا عمى بمكغ الحقيقة كفقا لقكاعد العقؿ في مجمؿ النشاطات النسانيةالمعرفة 

                                                 
 .63كمال أبو منَت، قضايا اجلمالية من أصوذلا القدمية إىل دالالهتا ادلعاصرة، ص   1
 .649، ص 1991د.ط،  2ادلقدمة، موفم للنشر اجلزائر، ج عبد الرزتن بن خلدون، : ينظر 2
 .442ادلرجع نفسو، ص  3
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، بعيدا عف كياية ومطة الكنيوة كجةكتها 1"كالفنية.، الفمسفية، مختمؼ المياديف العممية
 كاد ال كر الوككجتي.

لم ف توتتدة تف " ىيغؿ "كانت نظرة: ( ـ 1830، 1770) فريدريش ىيغؿ -1-جػ 
"كنظرتو لمفف مستكحاة مف فمسفتو الركحية فيك كضع : الركحية كتف ذلؾ مكلدال مو ة 

بداع، الفف مقابؿ الركح التي تتأمؿ ذاتيا في حربة تامة كلكف مف أف ، كفي أصالة كا 
 2ألف الفف ىك التأمؿ العقمي كالسعي إلى تحقيؽ الجماؿ بالذات."، تسبقيا الفكرة

، تي توعم إلم بث الكعي التعبر عف الجتاؿأف ال ف يتثؿ الركح ال "ىيغؿ"يعتصد  
" إف الجماؿ الفني أسمى مف الجماؿ الطبيعي يجدر بنا أف نكضح ما نعنيو : كيصكؿ أياا

 فما يككف، أم أنو ل يفي شيئا، إف اسـ التفضيؿ أسمى ل يشير إل إلى فارؽ كٌمي، بذلؾ
كيريدةا  3ر المكانية."فكؽ شيء آخر ل يختمؼ في ىذا الشيء اآلخر إل في كجية النظ

 أف توتك بالعصؿ النواني إلم عصؿ تثالي إجةي.
 : الفنية في العصر المعاصر - د
أكلت اىتماما "ليس ثتة شؾ في أف ال مو ة الغربية التعايرة في الصرف العشريف مد  

ذا كانت أىـ مالمح ىذا القرف ىك ما شيده مف ثكرات ، كبيرا لمحقؿ الفني كالجمالي كا 
فإنو شيد أيضا ثكرة في الحقؿ ، أثرت في مجرل التاريخ النساني برمتو، قنيةعممية كت

الجمالي تجمت بشكؿ بارز في تمؾ المذاىب كالحركات الفنية التي انتشرت منذ بداية القرف 
كالتي انعكست عمى الحقؿ الفني بشكؿ أك ( …) العشريف كالدادئية كالتعبيرية كالسريالية

 4"بآخر.
يربط نظرتد لم ف بت اعؿ النواف بكامعد كةذا تا ( ـ 1952، 1759 ) مجكف ديك  - 1-د 

يثير فينا جماليات ليست ، ألف الفف بتأممو لمكضكعاتو كتخيالتو الخاصة"وتا بال برة 
كعالقات  مف ىنا ترسـ الخبرة حدكد جديدة، كمغايرة لممألكؼ، بؿ مختمفة، طبيعية عادية

                                                 
 .73كمال أبو منَت، قضايا اجلمالية من أصوذلا القدمية إىل دالالهتا ادلعاصرة، ص   1
 .134علي عبد ادلعطي زلمد، رواية عبد ادلنعم عباس، احلسن اجلمايل وتاريخ التذوق الفٍت عرب العصور، ص  2
 .95، ص 1980، 2د ريش ىيغل، مدخل إىل علم اجلمال، فكرة اجلمال، جورج طرابيشي، دار الطبيعة، بَتوت لبنان، ط فري 3
 .111كمال أبو منَت، قضايا اجلمالية من أصوذلا القدمية إىل دالالهتا ادلعاصرة، ص   4
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، صة في التعامؿ مع الخدمات التي يشتغؿ عمييابطريقتو الخا، تفرضيا مخيمة الفناف
عمى ، لتصبح قادرة عمى الستقالؿ بنفسيا لتبادر بتككيناتيا كألكانيا كجسميا المادم

أك الخطاب الذم يعبر عف ، الرؤية الفنية و اليكميةتحفيز المشاىد كتنقمو مف مجرل حيات
 1نفسو.

كعمى أعتابو ، بتكت الصمة بالحياةإف الفف عمؿ كجيد ل جيدا نظريا م" : كمكلد أياا
 2تمتقي أذكاؽ أناس مختمفيف مف شرائح اجتماعية شتى."

كيمغي الحاجز الش اؼ ، يصيـ تكازنا تمتحتا بيف ال ف كالحياة ديكم كبناينا عمم تا وبؽ أراد
، بينهتا كبالتالي يت ثر الطيؼ الجتالي بعيدا عف تككناتد التادية عمم حواب رؤية ال ناف

ينتير تيمب الكامل عمم شعرية ال ف إذا ال ف ي تس الكامل كيتصاطل تل تظاةرن كةنا 
 ليكحد أذكاؽ الناس.

أياا عف ال ف كالجتاؿ بارتباط اععتاؿ ال نية الكامل لكي تعكس تجديد  ديكم كعبر 
كاف العمؿ الفني الحقيقي ىك ما صنعو النتاج الفني مف " : ال برات كيصكؿ ةذا اليدد

 3ك ما سيحدثو في صميـ الخبرة."الخبرة أ
ال برة في بناي الت ي ت التي تثير الشعكر بالجتاؿ ةذن ال برة التي تربط  ديكم كةنا أراد

 ت ي تد بكامعية لتؤثر عمم إنتاجد ال ني.
أكل عمى أساس "حدد ارنوت تعالـ تعرفة ال ف : ( ـ 1784) ارنست كاسيرز -2-د 

و كالمتمثؿ في عالـ الرمز كحده. ثـ ىك يتحدد ثانيا عمى النظر إلى جنسو الذم ينتمي إلي
 ،أساس الصفة النكعية المحددة كالمميزة لو كالتي تتمثؿ في ككنو خمقا كتصكيرا لألشكاؿ

 4."كالكاقع الرمزم ىك الكاقع المغمؼ بشتى األشكاؿ الرمزية كمنيا( …)
التتكنة كأف الرتز ةك  أف الكظي ة الرتزية مكرنت بالتجربة كاسيرز كنوتنتج تف مكؿ 

فالرمكز العممية ىي خمؽ كتشكؿ كاقعا مف المكضكعية أل كىك "، الذم ي مؽ كيشكؿ الكامل
                                                 

 .41ص ، 2008، 1عقيل مهدي يوسف، ادلعٌت اإلرتايل، دار رلد الوي، عمان، األردن، ط 1
 .42ادلرجع نفسو، ص  2
 .131كمال أبو منَت، قضايا اجلمالية من أصوذلا القدمية إىل دالالهتا ادلعاصرة، ص   3
 .205رلدي اجلزيري، الفن وادلعرفة اجلملية عند كاسَتز، دار الوفاء، اإلسكندرية، مصر، د.ط، د.ت، ص  4
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كالرمكز األسطكرية تخمؽ كتشكؿ كاقعا أخر مكضكعيا أل كىك عالـ األشكاؿ ، العالـ العممي
يكير ليس تجرد رتز فحوب بؿ ةك أياا  مؽ كت كاسيرزكالعتؿ ال ني عند  1"الخالصة.
أم أنو ل يكفي أف يحس الشاعر بالمعنى الباطف في األشياء كبحياتيا الخمقية  ".لألشكاؿ

نما عميو أف يكسب مشاعره كجكدا خارجيا.  2"كا 
ز عتؿ عمم ربط العالـ باعشكاؿ الرتزية كجعؿ نشاط النواف حصيصة يكاحها كاسيرإذا 

  مؽ كدمة تيكير اعشكاؿ التعبرة عف ذاتد.
 : ند الغربالشعرية ع

 : عند القدامى: اكل
 الشعرية : ثانيا

 : الشعرية عند الغرب-1
 : عند القدامى - أ

ي تمؼ النصاد كالدارويف في تحديد كابط ت هـك مار لمشعرية فكؿ يعرفها حوب مناعتد 
ف كانت التوتية تتجذرة في الصدـ عند" ، العمتية " كيصكؿ في  "فف الشعر"في كتابد  أرسطككاب

، فقد تجتمع كقد تنفرد ىي كاليقاع محاكاة تتسـ بكسائؿ ثالث لشعر"ةذا اليدد أف ا
كالتحاكاة اعروطية ج تعني تيكير ، ةك تحاكاة أرسطكفالشعر عند ، 3كالمغة "، كالنسجاـ

كج تعني أياا تصيد الشاعر بتجريات الكامل كتوتجداتد كتا ، الكامل تيكيرا فكتكغرافيا
" في كتابات الصداتم "الشعريةككرد تيطمح ، كميـ جتاليةكلكف عميد أف يصدـ رؤيا ، حدثت

كيعتبر أروطك أكؿ تف اوت دـ ةذا اجيط ح كمد ، "كصناعة الشعر"بتوتيات ت تم ة 
" الشعر صنعة كجعؿ ، ركز اةتتاتد عمم جانبيف في العتؿ اعدبي ةتا الشكؿ كالتاتكف
م حتى يكسبو الصفة فنية كأف فف الشاعر يتجمى في صياغة كتنظيـ العمؿ الشعر 

فالشاعر الحييؼ ال ذ عند  4مستندا عمى المحاكاة كعنصر جكىرم في الشعر"، الشعرية
                                                 

 .206 رلدي اجلزيري، الفن وادلعرفة اجلملية عند كاسَتز، ، ص 1
 .208رجع نفسو، ص ادل 2
 .10، ص1973، 2عبد الرزتن بدوي، دار الوقافة، بَتوت، لبنان، ط: ارسطو طاليس، فن الشعر، تج 3
 .25.26، ص1998، 1رمضان الصباع، يف نقد الشعر العريب ادلعاصر، دراسة رتالية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، االسكندرية، مصر، ط4
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تتجاكزا تا ةك تكجكد في ، "ةك الذم يتكفر عندن آلية التنبؤ كاجوتشراؼ لمتوتصبؿ "أرسطك
 الكامل إلم تا يتكف أف يكجد في ال ياؿ.

 : عند المحدثيف-ب
 Roman Jakboson جاكبسكفماف رك -1-ب

فييمة نصدية تتتيزة في الت ويس لعمـ الشعرية فصد تناكؿ الشعرية  جاكبسكفيتثؿ ركتاف 
بطريصة تغايرة لبني جيمد فصد كانت الشعرية عندن تت ثرة بالتبادئ الموانية فانطمؽ في تحديد 

إف تكاكع الشعرية ةك مبؿ كؿ شيي اججابة عف ، تكاكع الشعرية تف وؤالد الشهير
فصد عد جاكبوكف الشعرية فرعا  1"ما الذم يجعؿ مف رسالة لفظية أثر فنيا؟"التالي  الوؤاؿ

"إف الشعرية تيتـ بقضايا البنية المسانية : فنجد ذلؾ تف   ؿ مكلد، تف فركع الموانيات
ي العمـ الشامؿ لمبنيات كبما إف المسانيات ى، تماما مثؿ ما ييتـ بالبنيات الرسمية

فن حظ أف جاكبوكف  2".اعتبار الشعرية جزء ل يتجزأ مف المسانيات فانو يمكف، المسانية
 ربط الشعرية بعمـ الموانيات جف تجاؿ الشعرية ةك اجوتعتاؿ ال اص لمغة.

 : الشعرية عند العرب-2
 : القدامى: أ
 : عبد القاىر الجرجاني-1-أ

لكزف ك الصافية ج " تكم ا نصديا تعراا لنظرية عتكد الشعر فا" لعبد القاىر الجرجانيكاف
" لقد نقض : فعتؿ بذلؾ إلم تن يذةتا ك إوصاطهتا، يعتتد عميهتا في تحديد شعرية الشعر

ك  3عبد القاىر الجرجاني بنظريتو الكثير مف األمس التي قاـ عمييا عمكد الشعر....."
نظرية نوتنتج مي مكلد أف عتكد الشعر ج يصـك عمم الكزف ك الصافية ف تم بالبديؿ عند ك ةك 

 .النظـ التي تعتبر المبنة اعكلم لرةايات الشعرية

                                                 
 .24، ص1988، 1زلمد الويل ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ادلغرب، ط: ، قضايا الشعر، تررومان جاكبسون1
 .24ادلرجع نفسو، ص  2
 .62، ص2006، 1مشري بن خليفة، القصيدة احلديوة يف النقد العريب ادلعاصر ،منشورات االختالف ،اجلزائر ،ط 3
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تكخي فشعرية النص عند عبد الصاةر الجرجاني ك جتاليتد توتترة في نظرية النظـ بكي د" 
كةذا تا يحيمنا إلم  طكة جريرة تتصدتة نحك الشعرية ك  1معاني النحك في معاني الكالـ"
فصط ج لعمـ مارـ  ت"كإشارا دلئؿ العجاز لبالغة"أسرار االتي تناكلها الجرجاني في كتابيد 

فال كرة ليوت لها ابتكرةا أكؿ ترة  .لي  ذةا النصاد التحدثكف بالدراوة ك التحميؿ ك النصد.بذاتد
 ك بث فيها الركح تف جديد ليجعؿ تنها عمتا مارتا بذاتد.، بؿ لتف طكرةا

 : المحدثكف: ب
حديثة نجد تيطمح الشعرية ت رجحت في أرايات إف ال كض في الواحة النصدية العربية ال
" إلم العربية ك " "بكتيؾpoctiesأم ترجتة تيطمح"، تتباينة في تعالجتها ك أةتها الترجتة

الذم امترح  الغذامي" عبد اهللمد امترح النصاد ك التترجتكف عدة توتيات لد عمم رأوهـ نجد" 
غة اعدبية في النثر ك في الشعر ك "فهك يران تيطمح جاتعا ييؼ الم " الشاعريةترجتة 

" ترجتة "الغدامي في ن س الغربي ك بالتصابؿ ينتصي poctiesيصـك في ن س العربي تصاـ 
poctie  نحك الشعر كيبدك أف ةذا  " ككف ةذا الم ظ يتكجد بحركة زربصية نافرة " الشعريةإلم

بما ىي لفظة –الكافية الشاعرية ليس ليا مؤىالت التوكيغ ج يؤدم تهتتد إط ؽ فم ظة "
في األخير –إلى المغة األدبية في الشعر كالنثر فالشاعرية ىي  لتضؼ أك تشير –فحسب 

فميذا يصبح لفظ الشاعرية متكجيا ، مشتقة مف شاعر كبالتالي فيي الصؽ بالشعر –
بحركة زئبقية نافرة نحك الشعر فينتقي ىذا الستناد الذم اتخذه الغذامي ذريعة في تفضيؿ 

 "2فظة الشاعرية عمى لفظة الشعرية ليصبحا عمى حد سكاء لصيقتيف بالشعر دكف النثر"ل
عند رأل أف  poetics"لـ يحدد تيطمح راكح ك ثابت لتيطمح  فعبد اهلل الغذامي

التيطمح الشاعرية ك الشعرية لييصتاف ب ف الشعر  اية ك ج يتكف أف يعتـ ال اص 
 ح كاحد.لطمؾ ج يعتتد عمم تيطم، عمم العاـ

 
 

                                                 
 .125، ص1990، 4 الًتاث النقدي، مؤسسة فرح للصحافة ة الوقافة، القاىرة، مصر، طجابر العصفور، مفهوم الشعر، دراسة يف 1
 .15.ص1994، 1، 1حسن الناظم، مفاىيم الشعرية دراسة يف األصول و ادلنهج وادلفاىيم، ادلركز الوقايف العريب، بَتوت، لبنان، ط: ينظر 2
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 الجمالية: ثالثا
 : عند فالسفة اليكناف-1
 : ( ؽ.ـ347، 427ت) :أفالطكف - أ

تتتيز النظرة اعف طكنية لمككف بالنظرة التيتافيزيصية التثالية فصد جعمد عالـ اجتتعت فيد كؿ 
كةذا تا يطمؽ عميد عالـ ، الحصارؽ التطمصة فال ير تطمؽ كالحؽ تطمؽ كالجتاؿ تطمؽ

عف اعيؿ كأااؼ اند تا يجعؿ النواف تتعمؽ بالعالـ ال كمي الغيبي فهك يكرة ، التثؿ
التجرد ةك العصؿ الذم يوتكند تف الجانب العاط ي الحوي إلم الجانب اع  مي التثالي 

 1كجتيل ال نكف التكجكدة في ةذا العالـ كتا يصـك بد ال ناف تا ةك إج تحاكاة لهذن ال نكف
ة إف العصؿ النواني ةك الرابط بيف العالـ الحوي كعالـ كيصيد أف طكف بنظرتد الجتالي

"فتصكره لمجماؿ ىك الذم يقمده الصانع يخمؽ مكجكد ذاتو في عالـ الرض التثؿ 
 فالجتاؿ عندن تا ةك إج تجرد تصميد لعالـ التثؿ لي مؽ بذلؾ عالـ التحوكوات  2المحسكس "

اف الجتاؿ : "في مكلد "سقراطواف "عمم ل " ىيباس الكبركيعرؼ أياا الجتاؿ في تحاكر
  س كالجياي كالت بس كالعذراي ف  شؾ في أف ال، ليس ي ة  اية بتارة أك ألؼ شيي

 الجتاؿ كمد.، الصتارة كمها أشياي جتيمة غير اند يكجد فكمها جتيعاك 
 إذا فالجتاؿ الذاتي اليادؽ يادر عف ربات ال نكف.

 : الجمالية في الفكر السالمي-2
، ارب العربي الغريصي كبير اعثر في البناي ال مو ي الذم انتهجد العرب التومتكفإف التص

حيث ماتكا ببناي أراي فمو ية تتنكعة ج ويتا إف الكثير تنهـ كانكا يركف إف الحصيصة كاجدة 
لذا نجد أةـ تا يتيز ال مو ة ، كال مو ة تمتصي تل الديف جف أةدافها تشتركة كغايتها كاجدة

جف التومتكف ينظركف إلم التذكؽ الجتالي ، ية أنها تكفيصية بيف الديف كال مو ةالو ت
كيربطكف جتيل أنكاع الجتاؿ بالجتاؿ اللهي جف اهلل جتيؿ يحب ، بادراؾ ذةني كاعي

 : كتف ةؤجي ال  و ة نجد، الجتاؿ
                                                 

 .25مايل وتاريخ الفن، صعبد ادلعطي زلمد، رواية عبد ادلنعم عباس، احلس اجل: ينظر 1
 .26ادلرجع نفسو، ص  2
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 : ق505-445: أبك حامد الغزالي - أ
لم موتيف جتاؿ اليكرة الظاةرة التدركة بعيف إف الجتاؿ ينصوـ إ "أبك حامد الغزالي"يعتصد 
كالجتاؿ اعكؿ يدرن ، كالم جتاؿ اليكرة الباطنية التدركة بعيف الصمب كنكر البييرة، الرأس

فتف رأل حوف ( .......) أتا الجتاؿ الثاني ي تص بادراؾ أرباب العصكؿ، الابياف كالحيكاف
كتا ( ....) ي اتها الجتالية الباطنيةؿ نصش النصاش كبناي البناي انكشؼ لد تف ةذن اعفعا

اليتد الذم ج تنازؿ ، كالجتيؿ التطمؽ ةك الكاجد الذم ج اد لد، يؤكد أف الجتيؿ تحبكب
 .1الصادر الذم ي عؿ تا يشاي"، الغني الذم ج حاجة لد، لد

يؤكد في ةذا الصكؿ الغزالي عمم الجتاؿ الباطني الذم يدركد أرباب العصكؿ كيجعؿ تيدر 
 .لجتاؿ التطمؽ الذم ج نظير لد ةك اهلل عز كجؿا
 : في العصر الحديث الجماؿ-3

 : ( 1804-1724) ايمانكيؿ كانط - أ
لمجماؿ بأنو ما ىك إل عالء شاف الذات التي تحقؽ الشعكر بالمذة عمك " كانط ينظر"

 2الكجكد قكة أك ممكة بشرية ثالثة ىي ممكة الكجداف التي تشعرنا بالمذة كاأللـ"
 نط يجعؿ تف الحكـ الجتالي حكتا ت تميا ينتج لذة أك الـ.فكا

" بأنو ىك شكؿ مف الغنائية في شيء ما يقدر ما يجرم تصكره فيو : ككيؼ الجتاؿ بصكلد
ما يتعمؽ بتحقيؽ  "ك أعطم ت هـك الجتاؿ تف   ؿ تذةبد ةك 3بمعزؿ عف عرض غاية "

إف ىذا التكافؽ ، مخيمتنا كعقمنا ضرب مف السعادة التي تأتي مف التكافؽ كالنسجاـ بيف
كعميد فاف كانط عمم الشعكر بالجتاؿ عمم كجكد تمكة  4ىك ما يكفي لتعريؼ الجماؿ "

بشرية ةي الكجداف التي تتحكـ في اآلراي الجتالية كحوف التذكؽ عند النواف تف   ؿ 
 ة أك تن عة. مؽ تكافؽ كتكازف بيف ت يمتد كعصمد ةك الجتاؿ الذم ج يحصؽ تف كراين غاي

 
                                                 

 306، ص2014، د.ط، 2أبو حامد الغزايل، إحياء علوم الدين، دار ادلعارف، القاىرة، مصر، ج  1
 116علي عبد ادلعطي زلمد، راوية عبد ادلنعم عباس، احلسن اجلمايل وتاريخ الفن، ص 2

6، ص2012، 1اية عمان، االردن، طزلمد عبد احلفيظ، دراسات يف علم اجلمال، دار البد  3  
 .134علي عبد ادلعطي زلمد، راوية عبد ادلنعم عباس، احلسن اجلمايل وتاريخ الفن، ص4 
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 : الفرؽ بيف الفنية كالشعرية كالجمالية  
ك اع  مي ، إف الجتالية جذكرةا تت يمة في عمـ ال مو ة ظهر تل الوياؽ ال ةكتي
تحصصة اجنوجاـ ، كتعيارةا في اععتاؿ ال نية ةي ن وها مكانيف كاتنة في العتؽ الن س

كالشعرية ةي تجاؿ تف تجاجت ( كب..كت ثر باليصاع كاعوم) كالتكافؽ تف جراي التتاثؿ
تحاكلة تصنيف اعطر ، فالشعرية تبحث عف أدبية اعدب أم تا يجعؿ اعدب أدبا، الجتالية

كالصكاعد التي تجعؿ تف العتؿ اعدبي عت  تتتيزا كتن ردا تف الناحية اعومكبية كبنيتد 
جف ، الية كالشعريةكفي تنحم أ ر ج يتكف تطابصة الجت، اليرفية كاليكتية كالنحكية

الجتالية عنايرةا غير ثابتة كالحكـ عمم ال طاب أدبي تعيف ةك حكـ بدري حدوي شعكرم 
عمم غرار الشعرية التي تنطؽ مكانينها عمم النص اعدبي كاش ا شعريتد كج يتكنها في كمت 

 لذلؾ تف اليعب كال تطابصة بيف الشعرية كالجتالية.، ذاتد أف نكشؼ عف ور جتاليتد
كؿ يران بتنظكرن ال اص بديا بال  و ة اليكناف عند أروطك ، أتا ال نية ةي تيطمح نوبي

كأف طكف ةي تحاكاة تعالـ التثؿ كالطبيعة بال مو ة الديكارتية بعيدا عف كياية ومطة 
كفي العير التعاير أيبح تعيار ال نية ةي .كاد ال كر الويككجتي، الكنيوة كج ةكيتها
الشعكر  أكثر لمكامل بنايا عمم الت ي ت التي تثير، ية الت توة كالتوايرةتمؾ اآلتاؿ ال ن

أم تا يعبر بد حديثا باوت داـ تصنية الرتز كالصناع في جؿ ال نكف .بالتذكؽ ال ني كالجتالي
ةي التي تشعر الصارئ أك التتمصي بالمذة  اعدبية تتا يا ي عميها ويتة الغتكض كالتجريد

 ال نية.
فتف البديهي اف ترتبط ، يشكؿ عاـ ج تن يؿ عف الجتالية كالشعرية نتاج ال فإف ال نية 

تبصم ال ركمات جكةرية ت يؿ بينهـ ، الشعرية بالجتالية كال نية تهتا حاكؿ النصاد الت رمة بينهـ
  التي تكتف بكجد ال يكص في تعري ات.

 



 

 

 

  

 

 

 ﴾يذة ونحن نحب الحياةقص ﴿
 
 

 طعىا إليها سبيال.وهحن هحب الخياة إرا ما است

 هشفع مئزًهت للبىفسج بينهما أو هخيال.، وهشقص بين شهيذين

 هحب الخياة إرا ما استطعىا إليها سبيال.

 .ووسشق من دودة القًز خيطا لىبني سماء لىا ووسيج هزا الشحيال

 هحب الخياة إرا ما استطعىا إليها سبيال.

 قمىا قتيال.وهحصذ حيث أ، وهزسع حيث أقمىا هباتا سشيع الٌىمى

 وهشسم فىق تشاب املمًش صهيال.، وهىفخ في الًىاي لىن البعيذ

 ، أٌيها البرق أوضح لىا الليل، وهكتب أسماءها حجشا حجشا

 أوضح قليال.

 1هحٌب الخياة إرا ما استطعىا إليها سبيال.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                 
 .175-174، ص 2005، 1رياض الريس للكتب والنشر، ط 3-االعمال االوىل-زلمود درويش، الديوان  1



 

 

﴾االولالفـصــل ﴿  
 المغة الشعرية : أكل

 الشعرية ت هـك المغة : التبحث اعكؿ
  يارص المغة الشعرية : التبحث الثاني
 التعجـ الشعرم : التبحث الثالث
 اعواليب اجنشارية : التبحث الرابل

 التناص : التبحث ال اتس
 كيؼ تحصصت المغة الشعرية في مييدة "كنحف نحب الحياة" : التبحث الوادس

 الصكرة الشعرية : ثانيا
 ة ت هـك اليكرة الشعري: التبحث اعكؿ
  ياريها: التبحث الثاني
 اليكرة الوتعارية: التبحث الثالث
 كناريةاليكرة ال: التبحث الرابل

 اليكرة الرتزية : التبحث ال اتس
 كيؼ تحصصت اليكرة الشعرية في مييدة "كنحف نحب الحياة" : التبحث الوادس
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 المغة الشعرية : أكل
 : المغة الشعريةالمبحث الكؿ: مفيـك 

، الرمي كالتصدـ بؿ ةي أيؿ الحاارة كيانعة، أعرؽ تظاةر الحاارة النوانيةالمغة في 
الركحية  فالمغة ةي مكاـ الحياة، فهي تؤلؼ ال ايؿ بيف أتة كأتة كبيف حاارة كحاارة

كمد حاكؿ العمتاي كالت كركف ، بها يعتؽ النواف يمتد كأيالتد بالتجتتل، كال كرية كالتادية
، كر أف يوبركا غكر ةذن الظاةرة ال ردية العريصة في حياة البشريةعمم تر العي، كالمغكيكف

كلكف عرافة المغة كمدتها حاج دكف الكيكؿ إلم ، كأف يزيحكا الوتار في ور أيمها كنش تها
 .ور اعيؿ كتتاةة النش ة

 :  linguistics: مفيـك عمـ المغة: الكؿ المطمب
 العمـ الذم يدرسب ند "( linguistic) مغةيعرؼ العمتاي المغة في العير الحديث عمـ ال

1."المغة دراسة عممية
linguistics is the scientific study of longmage  ثـ يتكم كف

لكي يكاحكا في  languageكتيطمح المغة  scientificnessطكي  أتاـ تيطمح العمتية 
 تصيكدةتا في التعريؼ.

المغكم العربي التعريؼ الذم كاعد عالـ المغة كلعؿ تف أمدـ التعري ات كأشهرةا في التراث 
 أما حدىا فيي أصكات": كالذم يصكؿ فيد( 392ت) أبك الفتح عثماف ابف جني، العربية

ك مد تناكؿ ةذا التعريؼ تف الباحثيف العرب التعايريف  2."يعبر بيا كؿ قكـ عف أغراضيـ
جتيعا إلم أف ةذا التعريؼ  كانتهكا، كذلؾ في اكي الت كير المغكم الحديث، في عمـ المغة
 : يتاتف عدد تف الحصارؽ تتيؿ بالمغة ةي ابف جنيالذم كاعد 

 الطبيعة اليكتية لمغة./ 1
 الكظي ة اججتتاعية لمغة تف حيث ككنها أداة ل تياؿ. /2
 ا ت ؼ المغة با ت ؼ التجتتل./3

                                                 
1. Ctystal.david.lingnistcs p11 

 15،ص،1955زلمد على النجار دار الكتب ادلرجعية، القاىرة، مصر، : ، اخلصائص، تحأبو الفتح عومان بن جٍت 2
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فيو المغة أداة ": "الذم يصكؿ A.MARTUNAT، أندرم مارتيني"، أتا عالـ المغة ال رنوي
كينتيي ، تبميغ محصؿ بقياسيا تحميؿ لما يخبره النساف عمى خالؼ بيف جماعة ك أخرل

كىي العناصر الدالة عمى ، ىذا تحميؿ إلى كحدات ذات مضمكف معنكم كصكت ممفكظ
كيتقطع ىذا الصكت الممفكظ بدكره إلى كحدات مميزة متعاقبة كىي العناصر ، المعنى

كتختمؼ ىي أيضا مف حيث ماىيتيا ، دىا محصكرا في كؿ لغةكيككف عد، الصكتية
  1" بينيا بإختالؼ المغات. كالنسب القائمة

كةذا التعريؼ حاكؿ أف ياـ أكبر مدر في الحصارؽ حكؿ المغة ك ب اية تف ناحية البنية ك 
 : ك تند ن مص إلم الحصارؽ التالية حكؿ المغة، التركيب

 .التبميغالمغة كويمة لإلتياؿ كويمة ك /1
 /ت تمؼ المغة بإ ت ؼ التجتتل.2
 تتيزة. /تت لؼ كؿ لغة في كحدات3
/تتركب الكحدات اليكتية في كؿ لغة بنوب تعينة كت تمؼ تف حيث طبيعتها تف لغة إلم 4

 أ رل 
المغة " : يعرؼ المغة بصكلد، ( ـ1939ت  ) "E.SAPIRادكارد سابير "، أتا عالـ اعتريكي

 ريزية لتكصيؿ العكاطؼ األفكار ك الرغبات بكاسطة نظاـ عف الرمكز ظاىرة إنسانية كغير غ
  2الصكتية الصطالحية ".

 : كةذا التعريؼ يال بيف أيدينا الحصارؽ التالية عف المغة 
 ./المغة نشاط إنواني تكتوب ك ليس غريزيا1
 /المغة كويمة في الكوارؿ اجتياؿ.2
 /المغة نظاـ.3
 /المغة رتكز.4
 ح./المغة ايط 5

                                                 
 .23ص  2007مقدمة لدراسة حلم اللغة ،حلمي خليل، دار ادلعرفة اجلامعية، الشاطيب ،مصر ،د ط، 1

2 Sarir: E language p 8. 
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 /المغة أيكات إنوانية.6
" : " يعرؼ المغة في مكلد N.CHOMSKYتشكمكسي "، كتا نجد عالـ المغة التعاير

  1المغة ممكة فطرية عند المتكمميف بمغة ما لتككيف كفيـ جمؿ نحكية."
 competeno في تعري يد ةذا عمم الثنارية التي نادل بها كالصدرة، "تشكمسكي"ك يوتند 

حيث تتثؿ الصدرة عندن في تمؾ التعرفة التي يكلد الط ؿ تكزدا بها  performanceاعداي ك 
أةـ تصكتات تمؾ الصدرة عندن ةي تعرفة ال رد بالصكاعد النحكية التي تربط الت ردات بعاها ك 

ببعض في الجتمة بإلاافة إلم تعرفة تجتكعة تف الصكاعد أطمؽ عميها الصكاعد التحكيمية 
transformation rules ةي التي تتكف ال رد تف تكليد  تشكمسكيذن التعرفة عند" كة"

generate كتا يرل جانبيف ، ك إنتاج الجتؿ النحكية أم اليحيحة نحكيا في لغة تعينة
 : تناص تف الةتتاـ بهتا ل هـ المغة النوانية ك طبيعتها ك ةتا

يتتثؿ ذلؾ فيتا ك تتثؿ فيتا ينطؽ بد النواف فع  جانب اعداي المغكم ال عمي ك ةك ي/1
 .surfacestncture  يطمؽ عميد تيطمح البنية الوطحية

 deepالصدرة المغكية كةي تتتثؿ فيتا أطمؽ عميد تيطمح البنية عتيصة ك البنية التحتية  /2

structur "ة كىذا ما ينعكس األداء يتمثؿ في البنية السطحيأف  تشكمسكي".لذلؾ يرل
 2.المغكية يجرم في عمؽ التركيب عمميات المغكية كغير نحكيا ك دلليا ماصكتيا كصرفيا ك 

" يال بيف أيدينا حصارؽ أ رل عف المغة ك تتتثؿ تشكمسكيك بنايا عمم ةذا فإف تعريؼ" 
 : فيتا يمي

 /النواف تزكد بصدرة لغكية فطرية تتكند تف اوت داـ تف المغة تعينة.1
 اني أدايا ك فهتا./الجتؿ ك ليوت الت ردات ةم تحكر نشط لإلتياؿ النو2
 ./المغة كويمة ل هـ طبيعة العصؿ النواني3

كنوتنتج تف   ؿ التعري ات الوابصة ن مص بعدة حصارؽ أواوية عف المغة تف حيث تاةيتها 
 : تتتثؿ فيتا يمي، ك تركيبها ككظي تها

                                                 
1 Chousky.N aspect of the thory of senteux p59 

 .24صدمة لدراسة علم اللغة، مق حلمي خليل،: ينظر 2
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 / المغة أيكات إنوانية إرادية.1
 لتياؿ ك التعبير./ كظي ة المغة الجتتاعية ةي ا2
 / المغة نظاـ رتزم.3
 الدجلي.كالنحكم ك ، اليرفيك ، النظاـ اليكتي: / المغة نظاـ يتككف تف عدة أنظتة ةي4
 / المغة مدرة فطرية عاتة عند البشرية جتعاي.5

 خصائص المغة الشعرية: الثاني المطمب
 : تجتكعة تف ال يارص تنها الشعريةلمغة 
 : الختالؼ -1

مغة الشعرية التي تتتيز عف غيرةا بحيث يتجمم يعد اج ت ؼ تف ابرز  يارص ال
بحيث يتاتف ، اج ت ؼ في الريد الع مات التتباينة في  طاب ك التنويؽ فيتا بينهتا

فيصـك الشاعر بتنظيـ اعل اظ ، البعد عف التصميد ك الرتابة تتا يكمعد في الركاكة الم ظية
 راجل إلم النزياح الدجلي الذم تحتمد.التنويؽ فيتا بينهتا بطريصة تبعث عمم الدةشة كةذا ك 

األدب ك تا تتاتند تف ان عاجت ك تشاعر تدفل الصارئ الم غكص في أغكارةا ذلؾ أف "
ينجح في قكؿ ما ل تستطيع المغة العادية أف تقكلو ك لك كاف يعني ما تعني المغة 

  1العادية."
، تيل العكاطؼ الجياشة لش صأم أف المغة العادية يتكف أف تنصؿ ال كرة دكف أف تنصؿ ج

المغة الشعرية ليوت تمكا لمعاتة أم أنها ت ص فرة تعينة تف أفراد  أفإلم  ةبالااف
 التجتتل.

 المفارقة-2
تراكيب جديدة كنكع تف النزياح كةذا تا  ةي الت مص تف الصكالب الم ظية الجاةزة لنتاج

الطاقات المغكية المتفجرة يمة "يكوب المغة حمة جديدة بتا تحصصد تف دججت كةي أياا حي

                                                 
 .316.ص1978صالح فضل، النظرية البنائية يف النقد األديب ،مكتبة االصللو ادلرجعية، القاىرة د.ط، 1
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تنبع مف مجاكزة الكاقع ك البتعاد عف المعجمية بحيث تككف أماـ لغة شعرية ليا كثافة 
 1".تحجب النظر عندىا كل تسمح بإختراقيا

 إذف ف ايية الت ارمة تعتتد عمم كور اعل اظ الجاةزة ك إنتاج أل اظ حديثة تكاكبة لمعير.
 : اليحائية-3

وتات المغة الشعرية التي توعم إلم تحصيؽ كظي تها ك الكشؼ عف تعاف كةي وتة تف 
فالطابل اليحاري تف أةـ الوتات . ك يتكف ذلؾ في البتعاد عف الدججت التعجتية، جديدة

ل يمكف العثكر في أم عمؿ أدبي عمى كممة كاحدة أدبية ل تيدؼ إلى ممارسة بحيث " 
 2."حت في ىذه الممارسة أـ للكف مف التأثير عمى الشعكر سكاء نج

فيتجاكز التكايؿ ، إذف فاليحارية تنصؿ النص تف يبغتد التصريرية إلي أفؽ الشعرية
كين ذ إلم ذات الصارئ فاتحا تجاج أكول لإلوتنطاؽ الجكانب ال  ية لإلبداع ، التباشر

كتاتكنها  تناخ الصييدة فالمغة في الشعر تتجانس تل، كاعبعاد الجتالية لإلنتاج عدبي
كةي إشارية تعتتد عمم الرتز كاليتاي كاليحاي ت تم ة بهذا عف لغة النثر التي تتتيز 

 بالنتطية.
 : الرتباط-4

بحيث يتتزج بيف الحاجت الن وية كالجكانب ، كةك أحد الركارز التي تصـك عميها المغة الشعرية
، كال ت ؼ كالبعد عف التصرير المغكية بغية الت ثير في التتمصي كنتيجة لذلؾ يتحصؽ اليحاي
أم أنها ةي أداة التكايؿ اعكلم ، فالمغة ةي اعداة التي ينـ تف   لها ربط اعفكار كنصمها

 أصكات يعبر بيا كؿ قـك عفكنجد ب نها تف أكثر اعليات التت ؽ عمم تعري ها ب نها "
 3."أغراضيـ

                                                 

ميدان األوبرا  مكتبة اآلداب، كلية اآلسن، جامعة عُت الشمس، تطبيقها عند ادلتنيب،حبوث يف الشعرية و  إبراىيم عبد ادلنعم إبراىيم،1 
 .28،ص2008،القاىرة،د.ط

 .17ص ادلرجع نفسو،  2
 .15، ص1955زلمد علي النجار، دار الكتب ادلرجعية، القاىرة، مصر، دط، : ابن جٍت، اخلصائص، ، تح 3
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التكحدة التت ؽ عميها في تجتتل  ك ةنا نجد الشاعر يعبر عف الحالة الن وية كلكف المغة
 تعيف ةي التي تنصؿ لنا التجربة الشعرية.

 : التصكير-5
فييككف الشاعر أبعاد ، تشتؿ اليكرة الشعرية تجتكعة تف الكنايات كالوتعارات كالتشبيهات

جتالية تشد الصارئ كتنشر فيد دكافل الصراية الجديدة لمربط بيف اليكرة أك إيجاد تيكغات 
رابط ةذن اليكرة أك في الع مات الناتجة عف دججت الترابط بيف الكجداف في كي ية ت

فاليكرة ةي نكع تف أنكاع النزياح ، تف جهة كطرؽ تصديـ اليكرة تف جهة أ رل كالترابط
فالمغة الشعرية غير ، الوتصياي تدفل بالنص إلم ظهكر شكؿ يبعث ال كر عمم الت تؿ ك

الشعر في الدرجة تف التيكير كالصكة كالتنظيـ  الوتعتاؿإذ أنها تكشؼ ب، المغة العادية
 1.يجعمها تت ردة عف وكاةا

 : النسيج اليقاعي-6
النويج اليصاعي أك تا يوتم بتكويصم الشعر فهي تف أةـ العناير التي تصـك عميها 
الصييدة الشعرية بحيث أكد جتمة تف الت كيف الصداتم أبرزةـ عبد الصاةر الجرجاني الذم 

كيرل أف البناي التكويصي يتثؿ ةيرة يكرية غير مابمة ، نظاـ اليصاع تيزة شاعرية جعؿ
كتف أوصطها عتدا في حدكد الشعرية ، لإلةتزاز إج في الحدكد التي توتح بها العركايكف

 2.النظتية فمـ يعبط بالكزف كج بالصافية
تبررة ، كمتات فيتا بينهافالنويج اليصاعي ال ارجي تتردد فيد اعيكات كالحركؼ كتت لؼ ال

 الحالة الن وية لمشاعر التي ينتج عنها إوت داـ بحر تعيف إوتجابة لمن س الشعرم لديد.
أتا النويج اليصاع الدا مي فيكتف في التكرار كتكويصم الدا مية فيها تكرار اعيكات أك 

 كمتات تعينة.
 

                                                 
 .98، ص2015، ديسمرب 9رللة مقاليد، جامعة قصدي مبارح، ورقلة، العدد–ادلفهوم واخلصائص –أزتد حاجي، مصطلح اللغة الشعرية : ينظر 1
 .39عبد ادلنعم إبراىيم، حبوث يف الشعرية وتطبيقها عند ادلتنيب، صإبراىبم  2
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 : خصكصية التركيب -7
ي تمؼ مانكنها  فالمغة العربية، تعيف يحكتها لكؿ لغة  يارص كتككنات  اية بها كمانكف

كلكف  يكيية المغة العربية تصـك بإوتغ ؿ جتيل ، عف المغة النجميزية كال رنوية كغيرةا
أواليب الطرؽ لمرمي بها فهي تصـك عمم إ راج الت ردات تف تعناةا التعجتي الذم ينتج لنا 

اح كاللت ات كالتصديـ كالت  ير كغيرةا تف كةنا تبرز أواليب ت تم ة تنها النزي، تعنم جديدا
 1.اعواليب التي ت ص المغة

 : النزياح-8
نتهاكا لتا ، يتثؿ النزياح أةـ وتات المغة الشعرية فالمغة الشعرية تتثؿ في جتاليتها عدكج كاب

ةك ت لكؼ في المغة التثالية التحايدة أك تا يطمؽ عميد ركجف بارت درجة الي ر في الكتابة 
 2"." عدـ التفاؽ بيف الشارة كالمعنىنزياح ةككال

 أم الكور الدجلة التعجتية لألل اظ بإنشاي ع مات جديدة لألل اظ التككنة لمنص.
 : الغمكض -9

كمد أكجةا النصاد ، يعد الغتكض تف  يارص المغة الشعرية فهك يعد تف ابرز وتاتها
ك أف  ير الشعر تا يعطيؾ تعنان ، اؿالصداتم إةتتاتا كبيرا إنط ما تف ككف الشعر لتحة د

ك أف نيؿ شيي بعد الجهد كاف أحمم كمعا عمم ن س كمد شبهكن ببرد التاي ، بعد التطاكلة
  .كةذا تا جعؿ تف الشعر العربي الصديـ ذا جكدة عالية 3عمم الظت .

لم جانب ذلؾ ت تي الدراوات الشعرية التعايرة لتؤكد تا ذةب إليد الصداتم ذلؾ ك يبرز ، كاب
خاصية داخمية ل تستغني عنو كؿ رسالة ترتكز عمى  لتعريؼ جاكبوكف لمغتكض ب ند"

ك لذلؾ عدى الغتكض تف الوتات البارزة في ، 4ك بإختصار فإنو مممح لـز لمشعر"، ذاتيا
 الصييدة التعايرة.

                                                 
 ادلفهوم واخلصائص، ص-أزتد حاجي، مصطلح اللغة الشعرية: ينظر 1

بول د ي مان، العمى والبصَت، مقاالت يف البالغة : ، نقال عن33-32إبراىيم عبد ادلنعم إبراىيم، حبوث يف الشعرية وتطبيقها عند ادلتنيب، ص 2 
 .53، ص 2000سعيد الغامني، القاىرة، : نقد ادلعاصر، تجال
 .27ادلرجع نفسو،، ص  3
 51رمان جاكبسون قضايا الشعرية،ص 4
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 : المعجـ الشعرم: الثالث المطمب
ـ عبارة التعجـ الشعرم إٍذ ين رد كؿ النصاد أك في طيات تين اته كثيرا تا تدكر عمم ألونة

كتؤوس دوتكر ، أديب أشاعر بتعجـ شعرم يجعؿ إبداعد تشكيمة حية ترتكز عمم التبايف
العبارة التبنية عمم الكاكح أك الغتكض كتا تشكؿ التادة ال اـ لع مة التبدع بجتمة تف 

 كامل.كةذا تا يجعمد في دكاتة تف التجارب تل ال، الرؤل كاعنظار ال كرية
فالشاعر ال حؿ الحذؽ ةك الذم ي ترؽ المغة بطريصة جتالية تف ح ؿ ت ييرن لألل اظ التي 

فييبح الصارئ يهدـ ليعيد البناي بطريصة ، ي رجها تف تعبيرةا العادم إلم تعبيرةا اليحاري
لا اي جتالية عمم الصييدة. فتيزتد توتهدؼ التتمصي لتوتحكذ عميد. ، جديدة كمكالب حديثة

أبعادا     فاعل اظ تتتيز لدل الشاعر بع رؽ ترتبية تجعؿ تف المغة عالتا حينا ي مؽ بدكرن
النص اعواوية ك يؿ لرد  عف الكشؼ عف لبنة، دجلية تيننتي شعر الشاعر بي ة  اية

الذم ، الكمتة إلم ويامها كتف ثتة التكيؿ إلم ترجعيتها ال كرية ذات التوتكم التعجتي
 ا تف ظكاةر نحكية كيرفية كغيرةا.يجتل ك  تركب

 مفيـك المعجـ الشعرم -1
 : لغةأ/

، أكل يتبيف المعنى، "طأف األعجـ ىك الذم ل يفصح: جاي في لواف العرب بابف تنظكر
كصالة النيار عىٍجماء لخفاء القراءة ، كباب معجـه أم مقفؿ، كالعىٍجماءي كؿ بييمة ل تتكمـ

 1".فييا
"مستكحي مف البياـ كالخفاء أم ما ىك متناقض لإلبانة جـ ب ند فيعرؼ التعابف جني أتا 

 2كالفصاح."
 تف   ؿ الصكليف الوابصيف نوتشؼ أف تعنم التعجـ يدكر في داررة ال  اي كعدـ الفياح.

 : ب/ إصطالحا

                                                 

 .2825ابن، منظور، لسان العرب، ص1 
.36، ص1985، 1حسن اذلنداوي، دار العلم ادلاليُت، بَتوت، ط: أبو الفتح عومان ابن جٍت، سر صناعة اإلعراب، تح: ينظر 2  
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 : تكيؿ التهتتكف بالتعجـ الشعرم إلم كال تعري ات عديدة لد تنها
الكالسكيكف مف  فاظ التي يستخدميا الشعراء األقدمكف كذلؾ الرصيد الضخـ مف األلأند" 

 1الشعر في العصر الحديث كؿ في غرضو كمقصده."
: كنجد تعريؼ أ ر كثير الحداثة جاي فيد أف التعجـ الشعرم عند شعراي التدروة الحديثة ةك

ميس لفظو" ف كألفاظ السابقي، كعذب معناه، ذلؾ الرصيد الضخـ مف الكممات الشعرية مما سى
كي يؤدم الشعر رسالتو كاممة في ، كمما تحتاجو لغة الشعر مف األلفاظ العصرية

 2الحياة."
، فالتعجـ الشعرم إذف ةك تجتكع اعل اظ كالت ردات التتداكلة عند الشعراي العير الكاحد

 .فكؿ شاعر يتتاز بصالبد الشعرم
فعندتا نتكغؿ في ، إلبداع" ب ةتية التعجـ الشعرم باعتبارن كويمة لمحمكد دركيشلصد أدرؾ" 

رفل الوتار عف مييدة الشاعر ككشؼ عكالـ تجربتد تف   ؿ اعل اظ كالكمتات التشكمة 
ةذا تا يجعؿ الشاعر ين رد عف غيرن ب ركجد عف الت لكؼ كاب راج الت ردات ، لهذن الصييدة

يحايات ت هـ عف طريؽ وياؽ ال طاب الشعرم ا كشاعرن، تف ويامها العاـ إلم رتكز كاب
ليس باعتر العجيب عميد أف يبدع في إعادة ت ريج الكمتات تف تعناةا  محمكد دركيش

الصاتكوي إلم ويامات أ رل ف ي مييدة "كنحف نحب الحياة "نهؿ الشاعر تف حصكؿ تتنكعة 
فحاكلنا أف نتصيم الحصكؿ الدجلية التي إعتتدةا ، جعمتد ين رد كيتتيز بتعجتد ال اص بد

 .حصؿ ال ف، حصؿ التكت، حصؿ الطبيعة، كالتي ةي ث ث حصكؿ ،الشاعر في مييدتد
 : الحقكؽ الدللية -جػ 
 : حقؿ الطبيعة -

 األكلى تمنح الكممة بدرجةكعف "، إف الشاعر فناف يروـ ت تح الطبيعة كيوت زن جتالها
كنطصت الطبيعة بمغة  "دركيشفصد تمكنت الكمتات كاعل اظ بيف يدم " 3الشيء الكجكد."
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كعكاط د ك مجاتد العاتة كتف   ؿ ةذن الكمتات كاليكر ال نية  تتكرة عمم ت يمتد، مةجتي
ع مة تل الطبيعة فيتشكؿ تبعنا لذلؾ عالـ  اص بد تتزكج بت ردات ذات الطبيعة  يصيـ

فقد ، ألف العبئ الذم تنبض بو الكممات في النص األدبي عبىء كبير"، كت تحها ال اية
  1الىتماـ لدل كؿ األدباء كالشعراء". ظمت عمى الدكاـ مكاضع

فإنها تجعؿ الطبيعة تتشكؿ بيف يدم الشاعر كفؽ ت يمتد ، كتف   ؿ دكرةا ةذا في النص
، عمم تشاةدتد الذاتية كالحوية كال كرية لذا فهك ييكرةا كيروتها تف ال ارج ، كأحاويود

الدراؾ الذم يعد أكؿ فيكر الطبيعة الجاتدة كجعمها حية ت رتة لتوتكيات الحواس ك 
 ها كلذاتها.ت الكعي باعشياي كالحواس بجتالتتوتكيا

كأيبحت ، " ال نية كالشعرية"دركيشكمد نتت تمؾ الطبعة كعنايرةا كتككناتها في تجربة 
ا في ميدتد "كنحف نحب الحياة" كتف اعل اظ ، جزينا تند لذا فصد شكمت حاكرنا كتجمينا كااحن

، الياسميف، الحديقة، السماء، دكدة القز، النخيؿ، البنفسج) :نجدالطبعة التذككرة فيها 
 ( الميؿ...، البرؽ، حجر، تراب، نحصد، نزرع، نباتا، النيار

، التي ت دـ مييدتد تف الطبيعة تنه  يوتصي تند اعل اظ ات ذ "محمكد دركيش"فالشاعر 
ت ذات دجلة إيحارية ككان، ةذن اعل اظ كانت ةي اعنوب تروـ اليكرة التراد إييالها

 2: دركيش كتف ذلؾ مكؿ.تتيزة
ص بين شهيذًن

ُ
زهت للبىفسج أو هخيال.، وهشق

ْ
 هْشفع مئ

ا لىبني سماء لىا ووسيج هزا الشخيال.
ً
سشق من دودة القض خيط

َ
 وو

 .وهفتذ باب الخذًقت كي ًخشج الياسمين إلى الطشقاث نهاسا حميال

مى
ُ
 ذ خيث أقمىا قتيال.وهدص، وهضسع خيث أقمىا هباجا سشيع الى

اي لىن البعيذ
ً
 وهشسم فىق جشاب املمًش صهيال.، وهىفذ في الى

 .أوضح قليال، أُيها البرق أوضح لىا الليل، وهكتب أسماءها حجشا حجشا
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فكانت ، فتف   ؿ ةذن اعبيات نجد أف دركيش كجد في الطبيعة ترتعا ل يالد كتصب  عفكارن
كالبنفسج كالياسميف ككذا ) فإوترنس بإةتزاز أزةارةا ،كحينا إوتمهـ يكرن كلكحاتد تنها

يذبؿ بؿ يظؿ تزةرا طكاؿ الونة  ف  ذ تنهـ الطبيعة البيكلكجية ككف الياوتيف ج .( النخيؿ
كك ند جتي  مد أشرمت شتود  توتتدا تند النكر اعبيض الذم ي رج ليشل ال رحة كالوعادة

 أتا، التي تايي الطريؽ في ظمتة الميؿ الحالكةفي الطرمات ليزينها كالنارات اللكتركنية 
فيكرةا عمم أنها جنة اهلل فكؽ اعرض زا رة باعزةار ال كاحة كألكاف الطيؼ ( الحديقة)

( البنفسج) حيث جعؿ، التبهجة التي تعكس ركح الشاعر كتشاعرن الدفينة التنبعثة باعتؿ
رتز اعيالة كالتراث ليدؿ بد عمم ( ؿالنخي) كذكر. عت ما كك ند يعد لد ترذنة ترفعها عاليا
الهتة بإعتبارن توتمهتا تند ي ة العمك كالشتكخ ك ، الصاتات الكفية اليادمة لكطنها فموطيف

كةذا كناية عف الشعب ال موطيني الجكاد الكريـ التعطاي ، شجر باوؽ تتهاطؿ تند رطبا جنيا
يش كالج اي اعرض كالحرارة فعمم رغـ تف ي بة الع، تثمد كتثؿ شجر الن ؿ، رغـ الج اي

أنكاع التتر الذم ةك دكاي مرأني يحتؿ فكارد جتة لإلنواف فهك   الترت عة إج أند يتدنا ب جكد
 و اي لكثير تف اعتراض.

 تهكوا بالطبيعة كتناظرةا فجعمها ت ذا كتن ذا يمج  إليها لت ريغ ةتكتد ك دركيش"لصد كاف "
بصانكف  مد لطبيعة يجد فيها بييص اعتؿ كالت اؤؿ تؤتنافبت ت، أجتد تجان ماية أبناي شعبد
 1:أبك البقاء الرندمكتا يصكؿ ، أف دكاـ الحاؿ تف التحاؿ

 
 من سشه صمن ساءجه أصمان      هي ألامىس كما شهذتها دول 

 ًذوم على خال لها شان ال و     وهزه الذاس ال جبقى على أخذ

 

حاؿ لكف ةذا ال جر ج ي تي إعتباطا ةكذا فصط فدركيش تتيصف أند وي تي فجر الحرية ج ت
، ليرت ل عالـ فموطيف يرفرؼ في العمك بكؿ شتكخ، بؿ يجب التحاد ك التصاكتة ك الجهاد
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، دكدة القز) تثاؿ ذلؾ، لذلؾ نجدن إوت دـ أل اظا كثيرة تصتبوة تف أرض الطبيعة
 ( السماء...

 ، التتوؾ الشعب ال موطيني ب رادتش رة تكحي إلم روالة التصاكتة ك فهذن كمها أل اظ 
مؽ بطبيعتب( دكدة القز) فصط تثؿ د جندم ك تحارب يى مؽ الحياة تف ال رد ال موطيني الذم  ي

فتف ( اقرأ باسـ الذم صنع مف جزمو أفقا) كتا ماؿ دركيش في تديح الظؿ العالي شيي ج
رت اع ك الشتكخ كةذا يدؿ دجلة ال دركيش" يط لدكدة الصز يبدأ بناي الوتاي الذم أ ذ تند "

فصد أ ذ تف الوتاي ي ة الحرية التطمصة حيث أطمؽ ، عمم أف أتمد في حرية شعبد ج تنتهي
فهذا  يط الرفيل تصتبس تف دكدة الصز فرغـ رفعتد إج أند ، عناند لحمتد الذم ليس لد حدكد

فبعدتا ، لحريةنيؿ االتحاد بينهتا لي تمس بد نير ك  ينوج بد الشعب ال موطيني الصكة ك
الصكة ذم يكحي لتتاوؾ كالتحاد ك  يطها الدجلة عمم شعب ال موطيني ك ( دكدة القز) كظؼ

، الذم أبعدةا عف تدلكليها الحصيصي التعركؼ( السماء) أتا ل ظة، تثؿ تتاوؾ  يكط الحياة
غيكتها كطيكرةا ك  بؿ كظؼ الوتاي الذم شكمها في حمتد ككال شتوها ك زرمتها

ك إوترجاع فكؿ ةتد ة، حمتد في أرض الذم يريد أف يرفل عميد وتاين كيتد أركلم موطيني 
لتباركة ك لهذا عميد أف كيجعؿ وص ها الوتاي ةاتد اعرض ا، أراد التغتيبةويادتد ك 
ف بد ، يروـ حدكدةا لتككف  ط تتنكعا تف عبكر ييد بد كؿ عدكاف تغتيبيويجها ك 

ي كتشيد ك العتار ك ترجل اعرض عبنارها كيتكمؼ لم رد ال موطيني أف يوتصر ليبدأ في بنا
 .الجرح تف النزيؼ
( الحجر، البرؽ، الميؿ) :أل اظ أ رل تف حصؿ الطبيعة تثاؿ ذلؾ "دركيش"كتا إوتعتؿ 

 1: فيتتثؿ ةذا في مكلد
 أكضح قميال.، أييا البرؽ أكضح لنا الميؿ، كنكتب أسمائنا حجرا حجرا

تكحي إلم الظمتة ( الميؿ) فم ظة، عل اظ راجل إلم دجلتهاتف تكظي د ةذن ا دركيش"فغاية "
اعجـ الذم يعيشها الشعب ة كالتعاناة كتذكر فيد الهتـك ك الت واالكة كالوكدادية ك الح
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أتا ، ال موطيني الذم أيبح ج يعرؼ ليمد تف نهارن جراي الجرارـ الشنعاي الذم ي عمها العدك
فنظر ، ند ظاةرة طبيعية إنتا نظر لد تف زاكية تغايرةفهك ج ينظر لد عمم أ( البرؽ) ل ظة

 .فهك الاكي الذم ينير الميؿ، لد دركيش عمم اند بييص اعتؿ في حمكة الميؿ العاتتة
 1: كةذا تا نجدن في مكلد

 .أكضح قميال، أييا البرؽ أكضح لنا الميؿ
دن في الصرأف نج كةذا تا، تف البرؽ المتعات ال اط ة لكشؼ حمكة الميؿ دركيش"فصيد "

" يكاد البرؽ يخطؼ أبصارىـ كمما أضاء ليـ مشكا فيو ك إذا أظمـ : الكريـ لصكلد عز كجؿ
 -2عمييـ قامكا ك لك شاء اهلل لذىب بسمعيـ كأبصارىـ إف اهلل عمى كؿ شيء قدير"

 -20أية -سكرةالبقرة
فتهتا ، دالذم اوتتد تنها ي ة الصكة كي بة ك اليتك ( الحجر) كتا نجدن اوت دـ ل ظة

فهاتد التيزات التي تتيز فرد ، جرت عميد اعياـ كتعامب عميد ال يكؿ ج تتغير ي اتد
ال موطيني فصد طابؽ دركيش ي ات الحجر اليمب التصاـك عمم الشعب ال موطيني اليبكر 

يتغير  بتعنم اعثار ك تاريخ ال موطيني الثابت ج( الحجر) فصد جاي، التؤتف بغد أفاؿ
نيكف فهك عنهـ يكتا أند أياا و ح اعط اؿ ال موط أراد كج يرحؿ كي ر. التصاـك عمم

 ك عف برأتهـ بحتمهـ الحجر ة ارب العدك تت تمكف تنهـ أند ويغادر أراهـ الشري ة. 
 : الحقؿ المكت -

مؽ  يشكؿ التكت ةاجوا لدل النواف تتا يجعمد يشعر بالحيرة ك الدةشة ك ال كؼ تنذ أف  ي
مؽ لعمد يجد ك تا الحكتة تف كرارها؟ ، لربانيةيحاكؿ أف يوتشؼ ةذن الظاةرة ا فالنواف، ال ى

لها دكاي لكند لـ ينجح في ذلؾ عمم رغـ تف وعد الدؤكب فنا بصيت لد إج أف يوتومـ لد 
 ليس رغبة تند بؿ إنتا ةك تجبر عمم راخ لد فهك مانكف تف مكانيف وننها اهلل ج  ع ن.
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ك  اك جف يد مد في تتاةة التيكر ، د جردن تف ثكبد التعتادفنجد الشاعر تحتكد دركيش م
الشجف بإعتبارن ةك تعبير كتتنصس تمكف شعرن بغيـك الحزف كاعوم ك ف  اير أف ي، ك ال ياؿ

يعبر فيد الشاعر عف إغتراب ك اياع ك إنكوارات الذات البريرة فصد نهبت الشجكف 
التتاادات الجياشة ك الت عتة باليراعات ك ر الترتبطة بالهزيتة ك التكت وبي  تف التشاع

يرار الةذا تا نتج عند نكع تف التحدم ك  ك، التي يبها التبدع في مالب فني جديد
ي ال اجعة تكلد الحياة تف جديد فتف رحت، العزيتة عمم نشد اعتاؿ ك الت اؤؿ بغد أفاؿك 
كجل تعزؼ أعذب ال رفة ب لكاف الطيؼ ك تف الجركح ك تف الشتات تبنم اعح ـ التز ك 

  1: دركيش"حيث يصكؿ" ، تجود في مييدة" كنحف نحب الحياة كةذا تا .اعلحاف
 هشفع مئزهت للبىفسج بينهما أو هخيال.’ وهشقص بين شهيذًن 

 خيط لىبني سماء لىا و وسيج هزا الشخيال. ووسشق من دودة القض

 و هدصذ خيث أقمىا قتيال.، وهضسع خيث أقمىا هباث سشيع الىمى

كمتات اوت دتها الشاعر بنكع تف ( قتيال، رحيال، شييديف) لحصؿ التكت الذم يتاتففا
، فيكر لنا تصبرة الشهداي تح   لمرمص، العنؼ كالي بة ليروـ لنا يكرة تغايرة لمتكت

فذكرن لمشهداي ليس إعتباطا بؿ ليذكر بها اعجياؿ الصادتة أف ةذا الكطف زةصت فيد أركاح 
فيزرع في ن كوهـ ركح الغيرة كحب الكطف كالتاحية تف ، أجؿ تحريرنكو كت فيد دتاي تف 

أجمد بالغالي كالن يس كبذكرةـ بتجد أجدادةـ ليكنكا كريثهـ الشرعي كال مي ة اليادؽ الكفي 
 لهذن اعرض. 

فصد ذكر في تجتؿ الصييدة ث ث ، لـ يطنب فإوت داتد لمتعجـ ال اص بالتكت "فدركيش"
كنبؿ  إلم اعحوف كتغير الحاؿ فموطيف، كاف ت عتا بالت اؤؿ كاعتؿكمتات تدؿ عميد عند 

فنجدن أند كمتا أكرد كمتة تدؿ عمم التكت إج كمابمها ، الحرية توتبعدا الي س كال جل كالهزيتة
كك ند في عرس يرمص ( الرقص) ربطها بكمتة( شييديف) فكمتة، بالكمتة تدؿ عمم الت اؤؿ

فربطها بالبناي ( الرحيؿ ) أتا كمتة .جـ كالتعاناة التي يعيشهاكينبوط كيرفد عف ن ود رغـ اع
إج أف الشاعر إعتبرن ، كالز رفة كتجتيؿ التكاف عمم الرغـ تف أف الرحيؿ يكحي إلم ال صد
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، مد ربطها بزراعة كالنتاج( قتيال) أتا ل ظة .رحمة إلم التجديد كالتغيير نحك اعفاؿ
برار كتوربت دتارهـ عميها وتككف أرض  يبة يالحة فاعرض التي تات عميها شهداي اع

كطتس تعالتد  فهك ي بر التوتدتر الغاشـ أند تهتا حاكؿ متل الشعب ال موطيني، لإلنتاج
فوتصيـ  ج تكم د طعنات التوتعتر الظالـ عبناي شعبد، فهك ياتد في كجهد تت اؤؿ بغدن

 ... .الزراعة كيزرع كيحيد الصتح
 : حقؿ الفف -
فكاف ، الشعر كاحد تف ال نكف الصكؿ التي تارب بجذكرةا في عنؽ التاريخ النوانيفف  يعد

كبتا أف طبيعة الشعر تيكيرية ، تراية عاكوة ييكر الحياة اليكتية التي يعيشها النواف
يصاعية تكويصية فبطبيعة الحاؿ ةك يحكم عمم لتوة فنية إبداعية يال الشاعر بيتتد ، كاب

، يصـك إج بهتا ف التكويصم كاليصاع ةتا ركيزة الشعر كعتكدن جكتا ةك تعركؼ أ، عميها
حظا كافرا ينهؿ الشاعر تنهتا يكرن ال نية لتككف ( كالروـ كالرمص) فكاف أياا لم نكف أ رل

لد تتن س يعبر بها عف  مجاتد تتصنل كرارها ليش ر بها رأيد تجان ماية تا ت هـ تف   ؿ 
فكاف ، " تف أف يكظؼ وتة ال نكف في شعرن" دركيشعمم ف  ي  م بيف الوطكر. مراية تا

 .لشعرن نييب زا ر تف ةذن ثركات ال نية مديتها كحديثها
 1:الذم يتتثؿ ذلؾ في مكلد( فف الرقص) ""دركيش" كظؼ  "كنحف نحب الحياةف ي مييدة 

 نرفع مئذنة لمبنفسج بينيما أك نخيال.، كنرقص بيف شييديف
 التنااميفعف بعد إوتشهاد ، لدجلة عمم الت اؤؿ بغد أفاؿ( نرقص) ل ظة دركيش"كظؼ "

فبتا أف فف الرمص يعد تف أكثر ، كالتجاةديف وكؼ نبني كنعتر كنجعؿ الطبيعة تزدةر
ال نكف تعبيرا عف اعحاويس كالتشاعر التي تنبل تف الركح داج عف ال رح كالبهجة كالوركر 

فهك لـ يصيد  "كنحف نحب الحياة"ي مييدتد تند دركيش ةذن التيزات ليوصطها ف اوتتدفصد 
نتا الرمص التجازم الركحي  كاوترجاعفحينتا يتحصؽ الوتص ؿ كالحرية ، الرمص الحصيصي كاب
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فيوترجل بذلؾ ، الويادة وكؼ ترمص الن كس فرحا لتوتعد لمبناي كالعتار كالتشييد تف جديد
 .تكانتها كشتك ها بيف البمداف

 1: كذلؾ تف   ؿ مكلد( ى فف المكسيق) كتا أند كظؼ
 كنرسـ فكؽ تراب الممر صييال.، كننفخ في النام لكف البعيد

تصميدية يدكية كاف ييطحبها الراعي ليوت نس  ن  ية ةكارية كظؼ آلة تكويصية "فدركيش"
الدالة عمم  فكتا ةك تعركؼ عمم النام أند يينؼ تف اآلجت التكويصية، بها في ال يافي

يكتها العذب الذم يعتتد عمم طامة ةكارية تتوعة ل راج اعجـ الحزف كذلؾ راجل ل
فدركيش إنتصم ل ظة النام لييكر بها يكرة ، ت رج تف ثصكبها كالهتـك عبر النغتات التي

فيصكؿ الشاعر حيف ، إوتشهد مبؿ أف يرل دكلة فموطيف كةي تصـك عمم مدتيها البعيد الذم
 ؼ نن خ في النام توترجعا بذلؾ اليكر البعيدفوك ، نوترجل الحياة كالحرية إلم فموطيف

عزفا عميهـ لحف الحزف كاعوم كالحورة عمم أنهـ غابكا كلـ يركا فموطيف ( الشهداي)
 .الجديدة
 2: في مكلد( فف الرسـ) أياا دركيش"إوت دـ "

 .وهشسم فىق جشاب املمش صهيال

 

اياتد ت طكطات فالروـ ةك فف رامي كيتب برشة اعلكاف ت بط في طياتد كبيت ثن
ل ؾ  ج يصرأةا إج أيحاب ال تياص، كلكحات كألكاف تحكي ميص تكحية تكث ة كتش رة

فدركيش إوتمهـ تف الروـ طابل الغتكض كالتش ير كالصناع ليروـ الرتكز ج ، رتكزةا التعصدة
، ةذن الرتكز التتتثمة في اليهيؿ الذم يتثؿ يكت الحياف التتح ز، ي هتها إج ال موطيني

فال يؿ ، تكنيا بد عف النتيار كالوتص ؿ لييوتل دىكيد العالـ التعيب العينيف عف الحصيصة
 أك إذا كاف في ذركة الحرب كحيتي كطيوها، (  فالفمسطينيك) ج ييهؿ إج إٍذ رأل الت ركة
 .لت ذف بالنير في أجؿ مريب
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نتا ةك أثر يتر ، كج يمكف، كج يروـ، فاليكت بطبيعتد ج يكتب فالمكف ، ؾ دجلة في اعذفكاب
ةك كناية عف الذكر الطيب لألتجاد كالشهداي الذيف احكا ب ن وهـ فداينا تف أجؿ الكطف 

 بإعتبارةـ ال ياؿ الراوخ الذم ج ييتحم تف الذاكرة رغـ بعدةـ الوحيؽ.
 : النشائية الساليب: الرابع المطمب

، أنواؽ تعينة كفؽ تككنة تف كمتاتتتا جشؾ فيد اف المغة الشعرية تف تراكيب النحكية 
ك عميد ، تف ناحية ك البناي الدجلي تف ناحية أ رل، تت ؽ تل البناي اليكتي لمنص الشعرم

ك ذلؾ عنها اداة لغكية تويرة ج ، فالبنم التركيبية تتثؿ عات  تهتا في التشكيؿ اجبداعي
فالنص  1كفي معاني النحك."لمنظـ غير ت إنو ل معنى يتكف لمتبدع اتت كها ك تكظي ها"

فصد ، ع مات ت ثيرية التي بينت كاحد التككنة لد ك جبد تف كجكد ركابط ك كياف لد بناؤن
. لمحمكد دركيش " كنحف نحب الحياة"مييدة  التركيبية التي بنيت عميها اعواليبتنكعت 

 الكجدانية. ك أبعادن إيحاياتدتركيبية مادرة عمم حتؿ  أنتاطفصد اوتصم تا يكالتد تف 
شكاؿ نوجها الشاعر في أفصد ظهرت ت تح التركيز في النص الشعرم تتكزع عمم عدة 

 نشاري انزياحي.إمالب 
 : مفيكميا-1

ك ( طمبي ك غير طمبي) نكعاف التي ج يحتتؿ التيديؽ أك التكذيب كةي اعواليبكةي تمؾ 
 2كقت الطمب.ما يستمـز مطمكبا ليس حاصال : يعني الب غيكف بالنشاي الطمبي

 :كينصوـ إلم عدة أمواـ تنها
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 : أنكاعيا-2
 : أسمكب النداء - أ

النداي نظاـ لغكم لد أحكاـ نحكية تعركفة تتعمؽ ببنية تركيبية يتكفر بها عنايرن الث ث. 
فالنداي ، لعصد اليمة بيف ياحب ال طاب ك التتمصي، كجكب النداي، التنادم، حرؼ النداي

 1و ذكر اسـ المدعك يعد حرؼ مف حركؼ النداء."الطمب القباؿ أك أنةك "
نجد أند كظؼ أومكب النداي بحرؼ "أيها" " لدركيش" "كنحف نحب الحياة"فعند مراتها لصييدة 

 2: ك ذلؾ في مكلد
 أكضح قميال.، أييا البرؽ أكضح الميؿ

الذم  الي س... ك .اعوكدالبرؽ لينير لد ظمتة الميؿ  "دركيش"في ةذا الوطر الشعرم ينادم 
 ي يـ عمم ال موطيني تحت كطند اجحت ؿ اليهيكني.

يتحدث تل البرؽ فشبهد في يكرة  أفعف الشاعر ج يوتطيل ، فهذا النداي نداي تجازم
فدركيش يصيد بد تمؾ الكتاات ك اليكاعؽ ، النواف ي  ذ ك يعطي تعد في الحديث

لمشعب  اعتؿا النداي بييص فجود ةذ، الاكرية التي يتركها البرؽ في غوؽ الميؿ الكاحؿ
ال اطؼ كمتحة البير ليتدةـ بالت اؤؿ بغد ( البرؽ) فعبر عف ذلؾ بم ظة، ال موطيني
 أفاؿ.

 : أسمكب األمر -ب
" ىك المر حرؼ كاحد  ةككاللزاـ  اجوتع ي كجد عمم ال عؿ طمب كةك لغكم تركيباعتر 

يد تف ةذا أف يككف عمم كجد الصك  .3"كصيغ مخصكصة، كىك لالـ الجاـز في قكلؾ ليفعؿ
ةك حصيصيا ك إج  رج إلم تعنم أ ر ك اجوتع ي أم تف ترتبة أعمم لترتبة أدنم ليككف أتر 
ةك عتر اليادر تف العبد إلم ربد. ك الدعاي إذا كاف تف ترتبة أدنم إلم ترتبة أعمم. كا
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ف كظي ة اجتر بهذا التعنم يحتاج إلم جهتيف ياحب ال طاب ك التتمصي لهذا ال طاب فتكك 
بذلؾ يياغة لكامل اجتر الذم يتاتند ال طاب كمد ي رج اومكب اعتر غمم دججت 

" "كنحف نحب الحياةب غية كثيرة يرشدنا اليها بوياؽ الك ـ نجد اومكب اعتر في مييدة 
 1: كذلؾ في مكلد( أفعؿ) بي ة

 أييا البرؽ أكضح الميؿ اكضح قميال.
فجاي ليبيف ، تف البرؽ ارد في الوطر الشعرم كجد الشاعر طمباعتر الك  أومكبفتف   ؿ 

الت اطب الذم تنزلتد في ك ( رالشاع) اعرض فاعتر ةنا جاي تف الت اطب الذم تف، الميؿ
الطريؽ عمم وبيؿ تحصيؽ الحرية  باعيح كاكح أك اليااحتف أجؿ ( البرؽ) الوتاي

 لتكور ظمتة الميؿ الحالكة. تند المتعات ال اط ة التي تمتل اجوتص ؿ راجياك 
البرؽ النكر ليايي لد ليمد فتاتي  أترفترادن  الي سفالشاعر يعيش حالة تف الحزف ك 

تف الشعكر بالت اؤؿ ليرل بها كتاة  ط اتد كالشهب الذةبية التي تتنح الشعب ال موطيني 
عميد كومـ يمم اهلل  فتا بيدن حيمة إج أف تتوؾ باعتؿ تنهجا ويرتد، اعتؿ بغد أفاؿ

وكؼ يعيش ني في تعامب ك  يرا تجدكن. فبعد الميؿ وي تي النهار ج تحالة كصانكف كك  ت اؤلكا
 طعـ الحرية ك الحب ك الحياة.

 التركيب السنادم : الخامس المطمب
 : التقديـ ك التأخير-1

ناير كةك ظاةرة أومكبية تعني تغير الع، يتثؿ التصديـ ك الت  ير عنيرا تهتا في إثراي المغة
جممة العربية العدكؿ عف األمؿ الذم يقـك عميو بناء الالتي يتككف تنها البيت بتعنم "

 2التشكيش في رتبتيا."ك 
فنجد ، كتند فإف عنير التصديـ ك الت  ير يعني تغير تراتب العناير ك العدكؿ عف ت لكفها

يوت بالهينة لتنصؿ المغة العربية حافمة ب ومكب التصديـ ك الت  ير حيث يتنح الشاعر فريا ل
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دكف أف يطرؽ تغير عمم دججتها "فإذا كاف نتط الجتمة العربية تككنا ، بيف أجزاي الجتمة
." فإف ثمة إمكانية كاضحة لتقديـ الفاعؿ أك المفعكؿ أك تف ال عؿ ثـ ال اعؿ ثـ الت عكؿ بد

 1كمييما عمى الفعؿ."
اتد ك مدراتد ك طاماتد المغكية فصد تنح اجنزياح في المغة فرية لمتبدع لظهار اتكان

لد بتداعبة اجل اظ ك نصمها تف تكاف ع ر دكف تغير التعنم ليكلد بد تعنم جديد  كوتحت
 ك تغاير.
" " كنحف نحب الحياةاعتتد عمم التصديـ ك الت  ير في مييدة  "محمكد دركيش"فالشاعر 

، جتالية إبداعيةوتد كعدكؿ عف الت لكؼ ليشكؿ بذلؾ فنية لغكية يا ي عمم الصييدة لت
 فهي  ايية أواوية تتيز بها الشعر الحر في العير الحديث.

 : تقديـ الجار ك المجركر عمى المفعكؿ بو - أ
" كتف يكرن مكؿ "كنحف نحب الحياةأ ذ تصديـ الجار ك التجركر حاكرا كبيرا في مييدة 

 2: الشاعر
 استطعنا الييا سبيال

 التجركرالحياة فالشاعر ةنا مدـ الجار ك  تعكد عمم( استطعنا سبيال اليو) فتصدير الجتمة
كلعؿ الغرض تند اجةتتاـ ، فصد مدرةا عمم كجد اج تياص، لتكانة الحياة عندن( ليهاا)

تف ةذا اجنزياح ةك فالغاية ، ك ةذا يشير إلم تعظيـ دركيش لش ف الحياة، بالشيي التصدـ
ف يشاركد فهـ روالتد التي ترتي إلم كند تشكيؽ الواتل فهك يريد تف التتمصي أ إثارة الذةف 

 3: الحياة لتا يا ي ركنصا ك جتاج ك تتعة فنية كيصكؿ أياا
 ووسشق من دودة القض خيطا.
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 اعيؿك ( خيطا ) عمم الت عكؿ بد( مف دكدة القز) في ةذا البيت تصديـ لمجار ك التجركر
بغرض  -التصديـ –الظاةرة  فصد لج  الشاعر لهذن( نسرؽ خيطا مف دكدة القز ك) في الجتمة

 . ( مف دكدة القز) اج تياص عمم كجد العدكؿ ك اجةتتاـ بالتصدـ
  1: يصكؿكفي تكال أ ر 

 .يخرج الياسميف نيارا جميال
الجار ك التجركر  "دركيش"لصد تكررت ظاةرة تصديـ ك الت  ير في ةذا البيت اياا فصد مدـ 

 ف يؿ ترتيب الجتمة ، عمم الت عكؿ بد
 الياسميف نيارا جميال إلى الطرقات. يخرج

ك انتا كاعها عف ، فالشاعر بانزياحد عف مكاعد المغة ليس عجزا تند أك جه  لصكاعدةا
ميد كةذا دلي  عمم أند عمم دراية ك التاـ ك اط ع كاول بكؿ مكاعدةا ك فهذا تا جعمد 

 يوت دتها بكؿ براعة ك ابداع لي رجها في ثكب جديد.
 2: ك يصكؿ أياا

 ك نرسـ فكؽ تراب الممر صييال.، ك ننفخ في النام لكف البعيد
عمم ( فكؽ تراب \في النام) ف ي ةذا البيت نجد انزياحيف يتتث ف في تصديـ وبد الجتمة

ك نن خ لكف البعيد في النام ك نروـ يهي  فكؽ  ) يؿ الجتمة ف( يهي /لكف) الت عكؿ بد
 .( تراب التتر

جركر تال عمم فاعكلم تصديـ الجار تصديـ لتوة الجتمة عمم الت عكؿكمتا الجتمتيف  جد فينف
فالغرض تف ةذا التصديـ أف يحصؽ الشاعر ( فكؽ) ك الثانية تصديـ ظرؼ تكاف( النام) في

فهك بحاجة تاوة إلم ، اركرة الشعرية بتا يتتاشم تل كزف الصييدة الذم اعتتد عميد
عمم النام ك التراب ك جعمهتا تتصدتيف عمم فالشاعر حيث اةتتاتد ، التصديـ ك الت  ير

فهك لـ يت مم عف أيكلد البدكية ، الت عكؿ بد ككف أف لهتا بيتة  اية في ن وية الشاعر
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مييدتد عميهتا بتصديوهتا ك ت ايمهتا  "دركيش"فالنام ك التراب تككنات بناي ، كعف ةكيتد
 لتا لهتا لتوة تراثية كطنية كرتز لحب الكطف.

تراؽ مكاعدةا ج يدؿ عمم ميكرن اعر عف نظاـ المغة العربية الت لكفة ك ا إف  ركج الش
 بصدر تا يدؿ عمم براعتد ك تتكند تف اوتعتالها.، عجزن في تكظيؼ المغةك 
ج شؾ أف العرب كانت ت عؿ ذلؾ دجلة عمم تمكتهـ في يكغ الك ـ ك حاجتهـ إلم ايابة ك 

 1مكب أحوف تكمل ك أعذب تذاؽ.حتم يككف لد في الص، التعنم ك تحصيؽ الغرض
دججت جديدة  دكر كبير في ااافة، تتا وبؽ نوتنتج أف لجكي الشاعر لهذن الظاةرة لدك 

ك كذلؾ يواةـ في ااافة نكع تف ، بغرض ت دية التعنم كظي تد الجتالية، عمم النص
 التكويصم عمم النيكص الشعرية.

 الحذؼ. -2
فهك ليس كليد العير بؿ عرفتد ، الب غية يعد الحذؼ ظاةرة تف الظكاةر اجومكبية ك

يعتبر ور تف أورار الب غة العربية يبغها بويتة فنية جتالية فهك بشابة ، العرب تنذ الصدـ
، في الكتابسيبكيو" فصد أشار اليد "، حمي تتزيف بد المغة ليبرز جتاؿ التعنم ك تصكيتها

ذم نفعو إلى ذلؾ اما طمب الخفة أف الك " : ك ذلؾ في مكلد، كيبيف وبب لجكي العرب اليد
ما اتساع الكالـك ، عمى المساف اشترط في المحذكؼ أف يككف معمكما لدل ك ، الختصارك ، ا 

عبد القاىر كمد أردؼ عميد بالذكر "2السامع ك أنو يسفطف اليو بدللة الكالـ عميو."
ؿ حاالجرجاني" "فما مف اسـ أك فعؿ تجده قد حذؼ ثـ أصيب بو مكضعو ك حذؼ في ال

أنت تجد حذفو ىناؾ أحسف مف ذكره كترل إضماره في التي ينبغي أف يحذؼ فييا ال ك 
 3النفس أكلى ك أنس مف النطؽ بو."

نوتنج تف   ؿ التعرفيف الوابصيف أف الحذؼ ةك حاجة اركرية في الك ـ وعيا كراي 
 فهك عمـ ج يناب.، التمتيح ج التيريح
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 .15، ص2013، 1ن، طعدنان عبد السالم األسعد، بالغة احلذف الًتكييب يف القرأن الكرمي، اإلحتباك أمنوذجا، دار غيداء للنشر، عمان، األرد 3
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 : حذؼ الفاعؿ - أ
يحصؽ تا يرتي كنحف نحب الحياة" الظاةرة بؿ اوتغمها في مييدتد " فدركيش لـ تغ ؿ عميد

 1: فنجدن تف حذؼ ال اعؿ عدة ترات ك ذلؾ في مكلد، ك تا يتكافؽ تل ميدتد، اليد
 نرفع مئذنة لمبنفسج بينيما أك نخيال.، ك نرقص بيف شييديف -
 كنسرؽ مف دكدة القز خيطا لنبني لسماء لنا ك نسيج ىذا الرحيال. -
 باب الحديقة كي يخرج الياسميف إلى الطرقات نيارا جميال. ك نفتح -
 ك نحصد حيث أقمنا قتيال.، ك نزرع حيث أقمنا نباتا سريع النمك -
 ك نرسـ فكؽ تراب الممر صييال.، ك ننفخ في النام لكف البعيد -
 أييا البرؽ أكضح لنا الميؿ أكضح قميال.، ك تكتب أسماءنا حجرا حجرا -

ك اجيؿ فيها أف تككف بالييغة  نحف"حذؼ ال اعؿ تصديرن " "محمكد دركيش" فالشاعر
 2: اعتية
 ترذنة لمبن وج بينهتا أك ن ي . نحفبيف شهيديف. نرفل  نحفكنرمص  -
 .بالحديصة كي ي رج الياوتيف إلم الطرمات نهارا جتي  نحفكنورؽ  -

الثصؿ ك  ؼ ال اعؿ نحف ةك ت ادم التكراركةكذا تل بامي اجبيات. فغرض الشاعر تف حذ
فكاف جزتا عمم دركيش ، الثصؿ في النطؽيد شعكر الصارئ بالتمؿ ك الكمؿ ك الذم ينجـ عم

 اوت داـ الحذؼ لتجنب الطبصات المغكية التي تجعؿ اعومكب ركيؾ يكتف بالن كر تند.
 : المبتدأ حذؼ-ب

ؾ في إف اعيؿ في الجتمة اجوتية تككنة تف تبتدأ ك  بر إج أف الب غييف أعطكا جكاز 
فتف ةاتد الشركط ، تف بينها جكاز حذؼ التبتدأ إذا تكفرت فيد شركط الحذؼ، المغة العربية

كنحف نحب كتا ت ل د في الصييدة "ي هـ تف وياؽ الك ـ ، دؿ عميد دليؿإذا كاف التبتدأ 
 3: كتف ذلؾ مكؿ الشاعر، فصد تكرر ث ث ترات في ن س الجتمةالحياة" 

                                                 
 .175.174زلمود درويش، الديوان، األعمال األوىل، ص 1
 نفسو، الصفحة نفسها. ادلصدر 2
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 نا الييا سبيال.نحب الحياة إذا ما استطع
 " كنحف نحب الحياة إذا ما استطعنا الييا سبيال". الشعرم الشطر ةذا فتصدير

" بكعي تاـ حتم يبعث لمصارئ ركح "نحفالشاعر عمم حذؼ الاتير التتكمـ  لصد عتد
ك ي وح لد التجاؿ ، التشكيؽ ك اجثارة لذةف ك يبعدن عف التمؿ تف تكرار ةذا الاتير

اجبداع فغراد تند اوتتالة التتمصي ك جذبد جكتشاؼ التبتدأ اتف لمتشاركة في عتمية 
فهذا تا يجعؿ النص تكوـك بالركاكة ، اغكار النص اج إذا ذكر التبتدأ اك كاف كااحا

 اعومكب.
يثير في ، كلصد أااؼ حذؼ التبتدأ في اجبيات التي ذكرناةا أن ا تعنا جتاليا ك بعدا ايحاريا 

لتعرفة اجبعاد اجيحارية التي يريد الشاعر ابرازةا فكاف ، الت يؿ عندنك يشغؿ تمكة ، الواتل
تف اوتعتاؿ ظاةرة الحذؼ ةك فتح باب الت يؿ ك الت كير عمم تيرعيد  "دركيش"ةدؼ 

جتاج ك ةذا تا يثرم عمم النص ركنصا ك ، أتاـ الصارئ ك يح زن عمم اوتحاار النص الغارب
 بيف أتكاجد التتيارعة. لصارئ يبرزؿ النص غاتاا ك يجعؿ اتتا يجع، فني

 التناص: الخامس المطمب
فصد عرؼ ، يعد التناص تيطمح حديث الظهكر لكف في حصيصة اجتر جذكرن ااربة في الصدـ

في النصد الصديـ بظاةرة" اجنتحاؿ كالورمات الشعرية" اج اف ةذا التيطمح أيبح يطمؽ عميد 
ك ت مح النيكص فيتا بينها كنتيجة حتتية إلم " الذم يعني تدا ؿ القتباس اك التناص" 

خطاب" كـر اهلل "عمر بف ال ف  يكجد تبدع ابدع تف العدـ كصكؿ، وعة اجط ع لدل التبدع
وات الحديثة إلم تشريح التيطمح كت نيند فانيرفت الدراجيو "لكل الكالـ لـ يعاد لنفد" ك 
غارب ك اكوابد أفاؽ كاوعة فيحصؽ اعطكن يبغة جتالية عمم اعتبار أند اوتحاار لنص الك 

تاليتد تكتف في تكثيؼ الدججت فج، ك ياتف لتف وبصكن حصكمهـ، بذلؾ الحيانة المغكية
 .يبحر في ثصافة اع رتعتيصها كتوتح لمصارئ أف يوافر ك ك 

فهك ينتك عف رييد ثصافي كاول التناةؿ لدل التبدع بإلتاتد بجانب كبير تف التراث ك التي 
 كالتناوؽ ادتاجها تل التجارب الش يية ليتحصؽ اجنيهاراتها كالت اعؿ تعها ك يصـك بتحاك
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"كؿ نص ىك عبارة عف فسيفساء مف اقتباسات ب ندمحمد مفتاح" اجنوجاـ بينهتا. يعرؼ "ك 
 1ك كؿ نص ىك تسريب ك تحكيمو لنصكص اخرل."

دك النص محمد عزاـ" "ىك تشكيؿ نص جديد مف النصكص السابقة بحيث يغككذا يعرؼ "
المتناص خالصة لعدد مف النصكص التي تمحي الحدكد بينيما ك أعيدت صياغتيا بشكؿ 

 2ف."راالمغاب الصؿ فال يدركو ذك الخبرة ك ك ، بحيث لـ يبقى مف النصكص السابقةجديد 
نوتنتج تف تا وبؽ أف كؿ نص لد ترجعة وابصة فهك لـ ي مؽ تف عدـ بؿ كؿ نص ةك 

 يككف مد اطمل عميها التبدع ليحكؿ كؿ تا مرأن ب ومكبد ال اص.تركيبة تف النيكص التي 
"ل كجكد لتعبير ال اف يفترض تعبيرا أخر فال بد أف تتكفر  يرل فإند "فككك"أما 

، ستعابية ك احتكائية لنصكص السابقةإإذف عممية ، ة متتابعة تتمثؿ معاأحداث متسمسم
 3المتناص منو."النص المتناص يحمؿ بعض صفات النص المأخكذ أك ك 

ي فبذلؾ تصـك عتمية تل النص اعيم بهةاص يصـك عمم ادتاج النيكص التتشاإذف التن
باجتحاد ك اجتواؽ كاجنوجاـ اجحتكارية لتعطينا نص في ثكب جديد يتتيز اجوتعابية ك 

فالتناص اركرة حتتية ج ت ر تنها لدل التبدعيف فهي حاارة في النيكص ، التكاتؿك 
 بالصيد أك تف دكف ميد.وكاي كانت 

 : التناص الديني -1
مد ح ؿ التناص الديني بتكانة ترتكمة في الشعر العربي التعاير فكاف لمصرآف الكريـ 

التصكيـ فيعد يف لتا لد تف أثر عظيـ في تكجد ك حاكرا بارزا في كتابات الشعراي التحدث
يواند ركا طاماتد بتا يدعـ ك راي كاوتتفاوتصم تند الشع، الصرآف كافد غني ك نه  عذبا لشعراي
، تتا يواةـ في اعطاي ال طاب التعاير أبعاد فكرية، تجاربهـ الشعرية ك تكام هـ ال كرية

اتنت التتمصي. فالنيكص التي امتبوت ك  رتكز دينية ت مؽ ت اعؿ بيف تككنات النص كك 

                                                 
 .120، ص1986، 2إسًتاجتية التناص، دار البيضاء، ادلغرب، ط–زلمد مفتاح، حتليل احلطاب الشعري 1
 .27، ص2001ب، جتليات التناص يف الشعر العرب، دراسة منشورات اإلحتاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، د.ط، زلمد عزام، النص الغائ 2
 10، ص2010، 1إبراىيم مصطفى زلمد ىوم، التناص يف الشعر بن عالء ادلعري، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، ط 3
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 ع عميها اجثارة ك الجذب تف مبؿ النصاد كالدارويف باجطتف النص الصرآني كانت تحكر 
فالتبدع حيف ياتف ، الت وير كيؿ ك تتا ي تح باب الت، التعتؽ فيها ك البحث في دججتهاك 

التعظيـ فصد يا ي عمم شعرن نكعا تف الصداوة ك في نيد امتباوا تف الصرآف الكريـ ةذا تا 
التناص عمم اعتبار أند  ايية أك تيزة جديدة  كاف الشعر التعاير حاف  بهذا النكع تف

الشعر العربي التعاير تتا ج اير فيد أف تغ ؿ التجربة الدركيشية عمم تناكؿ ةذن  في
وتصت تند الظاةرة في شعرن حيث نجدةا توتند عمم الصرآف الكريـ يتشكؿ عاتة شعرية فهي ا

ك ةذا تا نجدن ، كتا ةك الصرآف تح كظ تف لدف عزيز الحكيـ،  مكدةاكجكدةا كاوتتراريتها ك 
فصد كاف  -9وكرة الحجراجية -ك إنا لو ل حافظكف" إنا نحف نزلنا الذكر "في مكلد عز كجؿ 

" كتف أتتمؾ ذلؾ تا كجدنان في مييدة ، لرتز الديني حاكرا مكيا في ميارد تحتكد دركيش
دليؿ عمم ذلؾ تومـ تف حاكر اجمتباس الديني ك  " فهذن الصييدة لـ كنحف نحب الحياة

  1: مكلد
 ا استطعىا اليها سبيال.الخياة إرا م وهدن هدب

الصرآنية " كهلل عمم الناس حج  لآليةفصد تتظهر اجمتباس الصرآني في اوتحاار الشاعر 
 97اجية عترافالبيت اهلل تف اوتطاع اليد وبي ." آؿ 

تكانتد التصدوة عند اهلل عز كجؿ ليغوؿ ةذن اجية تعظيـ الحج بيت اهلل ك فصد جاي في ت وير 
ذنكب ك ترؾ اع طاي فهك تطهير الن س ك ارشادةا إلم الطريؽ اليكاب التومـ ن ود تف ال

ك ترؾ التااي ك التنكرات. فكاف أومكبد جؿ ع ن أومكب ترغيب الن كس في الحج كشد 
الهتـ إلم ميدن. ك الو ر اليد لت دية فرض اهلل تف اوتطاع اليد وبي  فهك شرط ككاجب 

 فهك لـ يكمؼ بد كافة الناس. ،تادياعمم كؿ انواف تومـ تصتدر جوديا ك 
 " اوتطاع اليد وبي ." اآليةامتبس الثمث اج ير تف " فدركيش"
فكاف يرتي إلم الحياة  "دركيش"أتا ، طابصها تل الحياة مممد عز كجؿ كاف تصيدن الحجك 
فرغـ الحياة التبتروة الانكة التظمتة التي ، يدعك إلم غرس حبها في ممكب ال موطينيك 

                                                 
 .174زلمود درويش، الديوان، األعمال األوىل، ص 1
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ة كاججـ كالحرتاف ي يتها الظ ـ ك التعانا الداركيفب ال موطيني كةك درؾ يعيشها الشع
تكؼ أيدم فدركيش لـ يصؼ تك، وارؿ العيش التي يعيشها الشعب ال موطينيفصدكا أبوط ك 

اؿ الحياة بشد الهتـ إلم دعكة شعبد بتتوؾ بحبتا يعانيد بؿ تت رجا عمم حالة شعبد ك 
كيكتب يروـ ف أف ي مؽ كيبدع في الحياة فيرمص كيزرع ك بالحب يوتطيل اجنوا جف، حبهاك 
الت اؤؿ ب ف الغد شكؼ ي تي ج اعد فتف رحـ اججـ يكلد اعتؿ ك يوتطيل أف يغير تف ك ك 

 تحاؿ.
 .( ما استطعنا الييا سبيال) البيت الشعرم تكتف في عبارةة اجلتصاي بيف اجية الصرآنية ك فنصط

العتبات كالتطبات لثرم كطكؿ الباؿ عمم التياعب ك ي الم التحمي باليبر كاح"التي تك 
الشعرم يكتف في اليبر عمم  الوطرفالصاوـ التشترؾ بيف اجية ك ، لمكيكؿ إلم التبتغم

صبر لحكـ ربؾ فإنؾ كا": ك ذلؾ لصكلد، حكـ اهلل عز كجؿ عف كؿ يعب باوتد يهاف ك يذؿ
احة ك طت نينة عف اعتر كمد فهذا تا يعطي لمن س ر . -48 اآلية، سكرة الطكر– بأعيننا"

هلل عز كجؿ فاليبر ت تاح ال رج ك جور لمكيكؿ إلم الهدؼ التنشكد أج كةك تحصيؽ 
 الحرية ك رفل الويادة الكطنية ك اجوتص ؿ.

بحيث أف التعنم جاي عمم غير ، التدبرص في أند اوتكمؼ الصارئ لمت تؿ ك واةـ ةذا التنا
رتد لمبحث عف تكاتف الجتاؿ في النص  اية إذا تا ك ةذا تا واةـ في اوتشا، التعتاد

 .التصدس ارتبط ةذا النص بالنص الصرآني
 كيؼ تحققت المغة الشعرية في قصيدة "كنحف نحب الحياة": السادس المطمب

ربتد التبدع فهي اداتد ككويمة لتصؿ تجالمغة ةي كعاي فكر كتشاعر كتكبكتات كأحاويس 
ن ع  فنشكؿ عالتها ال اص بها تف   ؿ تكاكبتها لكؿ الشعرية اثرا كت ثيرا كفع  كا

توعم لمرمي كاجرتصاي بحثا عف التجديد  دارتا فإنها، وتجدات التطكر كتوتكيات التعايرةت
كالشعراي كاجدباي بي ة عاتة ةـ  ير و ير لتطكير ، لترفل بذاتها اتاـ جيرانها تف المغات

اف يطكر تف المغة كتا تتطكر اشكاؿ كالكاف  المغة ف ي الشعر عمم كجد اجلزاـ جبد لد
الشعر ف تيد الشعراي التعايرة تحتكد دركيش الذم يعترم ماتة تف ماتات الشعر التعاير 
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بي ة  اية لغتها تكث ة بالرتكز جعؿ شعرن بي ة عاتة ك مييدتد " كنحف نحب الحياة" 
المغة في الصييدة  مصت فنجد ، التش يررةا الشعرية ي يـ عميها الغتكض ك اجيحايات يك ك 

بتا لـ يشهدن الشعر ، يش نوجت لد لذلؾ إلم  مؽ عالـ إبداعي جديدك جك يعدؿ تجربة در 
التكاف بشكؿ تم ت لتغنم بذلؾ أوس الزتاف ك  ا تراؽاعت أف تتكند تف ف وتط .تف مبؿ
 عند ،في  مؽ لغة ت رـ حالتد الشعكرية واةـ بصمتد ال ني ك فكرن البداعيفدركيش ، ال نية

نتاجد ك جتالية الشعر التعاير ك عمم كعي ب ةتية تطكير لغة تا ت ادةا يرفل  تف أحداث اب
تعجتد المغكم ك بمكرة أومكبد  ابتكارتغيرات تكاكب الحار لذلؾ وعم الشاعر جاةدا إلم 

يؼ كالمجكي التكثالرتكز كاوت داـ الصناع ك  تعايرة إلم الحصكؿ الدجلية ك ت رداتبتصنيات ك 
الرككد الصيكد ك  لغتكض ك الثكرة عمم الصديـ تف   ؿ الت مي عمم و وؿ الجتكدإلم ا

وت داـ دركيش يعتتد عمم الوطر ال فالشعر، طية التي إعتتدةا الصدتاي فيدالنتك  شعرم كاب
تعدد الت عيمة في وطر دكف التصيد بعددةا ليكلد بذلؾ شعر التواير البحكر اليافية ك 

 لمعير.
 ريةالصكرة الشع: ثانيا

الكمتات تحتؿ في طياتها التعنم ك ، الشعر روـ بالكمتات كتا روتت اليكرة بالريشة  
تشغؿ ال ياؿ ك توتدعي كوارؿ الزينة لتجتيؿ تا تكحي إليد تمتيحا ج تيريحا ك التكشكؼ ك

كاتف ةذا كمد كاف الحديث عف اليكرة الشعرية ، التعنم ك إظهارن ب بهم حمة كأجتؿ طمة
عف الب غة في تعناةا الجكةرم ج تعني الكاكح التاـ ، ة في الب غة العربيةأك اليكرة ال ني

البالغة ": الرمانيفحوب بؿ ةي جهد ليياؿ التعنم ب جتؿ شكؿ كأبهم يكرة فصاؿ عنها 
 1إيصاؿ المعنى إلى القمب في أحس صكرة في المفظ"

تزاتف كجكدةا تل  .مدتشكياعواوية تف لبنات تككيف الشعر ك كتعتبر اليكرة ةي المبنة 
يت اعؿ تل مييدة شعرية ت مك  ج تكاد التتمصي التتذكؽك ، كجكد الشعر في عيكرن التتعامبة
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تف أم شكؿ تف أشكاؿ اليكرة وكاي كانت مديتة أـ حديثة أـ تعايرة إف الشعر مارـ عمم 
أف كتا ، كلكف اوت داـ اليكرة ي تمؼ بيف شاعر كأ ر، اليكرة تنذ أف كجد حتم اليـك

 1الشعر الحديث ي تمؼ عف الشعر الصديـ في طريصة اوت داتد لميكر"

فمكؿ عير تراكتاتد كلكؿ تبدع فرادتد ك يكييتد التي تبرةف عمم توتكان تف الصدرة 
البداعية كالتي توكند بدكرةا تف يياغة الجديد التبتكرة في إطار تجربتد الشعرية في 

فصاية اليكرة الشعرية ليوت كليدة ، ة التن ردةتشكي ت جتالية زا رة باليكرة التبتكر 
العير بؿ تناكلها النصاد بالنصد كالتحميؿ كالتتحيص بديا تف الثصافة اليكنانية عند الغرب إلم 

 .نصاد العرب الصدتاي

 الصكرة الشعرية: الثانيالمبحث 
 المطمب الكؿ: مفيـك الصكرة الشعرية

 : لغة-1
 لساففصد كردت في ( صكرة ) ثيرة كتتنكعة لتيطمحتصدـ التعاجـ كالصكاتيس تعري ات ك

، كقد صكره، " الصكرة في الشكؿ كالجمع صكره كصكرفي تادة يكر العرب لبف منظكر 
 2ك التصاكير كالتماثيؿ "، فتصكر لي، تكىمت صكرتو، كتصكرت الشيء، فتصكر

 .اثيؿكالتت كتكغرافيا" ةي اليكرة التجودة بالروـ أك فابف منطكرفاليكرة عند "

 : اصطالحا-2
 : عند الغرب - أ
 : في الفمسفة اليكنانية -

اقترف حظيت اليكرة ت هكتها ال مو ي الغربي مديتا كحديثا عمم جد وكاي بتكانة ترتكمة " 
..إف الحديث .الحديث عنيا بقضية المحسكس كالمتصكر الذىني أك المكجكد كالالمكجكد

                                                 

 .193، ص1996، 1احسان عباس، فن الشعر، دار الصادر، بَتوت، ط1 
 .3523ابن منظور لسان العرب، ص2 
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الرياضيات الكاقعة الحسابية إلى  فكما تجرد، عف الصكرة يأتي في أعمى درجات التجريد
 1مجرد رمكز حسابية فإف الفمسفة جردت الصكرة الحية إلى أشكاؿ مجردة في عالـ المثؿ "
 : كبهذا يككف أف طكف أحد ال  و ة الصداتم الذم مد ينؼ ةذن اعشكاؿ إلم ث ث أيناؼ

يينعد عجؿ اوتعتاؿ  فيانعد غنتا، في عالـ التثؿ، (الورير) كتثالد فكرة: الشكؿ التثالي
 طبصا لمتثاؿ.

 الذم يينعد النجار في الكامل.( الورير) كتثالد أف: الشكؿ الحصيصي
 2الذم يروتد الرواـ( الورير) ك تثالد: الشكؿ التحاكي
بداع  الص أم الشعر ك ني ةك تصميد "أفالطكفلصد تحدث  ، "ةنا عف اليكرة كتصميد كاب

انط ما تف نظرتد إلم عالـ الحصيصي التجود في ’ ؿ فيكرة التجردة عندن في العالـ التث
تا أكردن كومومة تف التشبيهات تككف كمها ، انعكاود لتثؿ فكانت البداية لنظرية اليكرة

  .حمصة تتكاتمة تف اليكر ك التثؿ

كاف اةتتاـ ال  و ة الصداتم بتكاكع اليكرة أك ت هـك الرؤية ج تف حيث أنها تعكس 
إنتا باعتبارةا تينل أكةاتا كتظاةر ، الحصيصة في حصيصة ت ك دميؽالكامل ك تعبر عف 

 فا  عف الزيؼ كال ط .، لذلؾ كانت اليكرة في نظرةـ رتزا لمتحاكاة كالا ؿ،  ادعة

 : في النقد الحديث -
التادم كالركحي  ) لصد تغذل نصاد الغرب التحدثكف تف التراث ال مو ي الحديث عف التذاةب

كطكركا تف ت هـك اليكرة ت ويرا ك تحمي  كربطكةا بالذات ( لكجكدمال ينكتينكلكجي كا
التبدعة الت عتة بالعكاطؼ كاعحاويس كعادكا بها إلم لغة ال ف بعدتا كانت  ااعة لصكاعد 

" أف الصكرة ىي أثر خمفو  أ. ريتشاردز أ.العصؿ كلغة التنطؽ كفي ةذن الحالة يرل 
كلكننا نعمـ أف استجابتنا العقمية ، األفالحساس عمى نحك لـ يمكف تفسيره حتى 

كقد تفقد الصكرة طبيعتيا ، تعتمد عمى ككنيا نمثؿ الحساس كالنفعالية إزاء الصكر
                                                 

 .23، د.ت، ص1طباعة والنشر والتوزيع، لبنان، بَتوت، طناضم عودة، رتاليات الصورة من ادليوولوجيا إىل احلداثة، التنوير لل 1
 .23ادلرجع نفسو ، ص: ينظر 2
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ك إنما تصبح مجردة ىيكؿ كمع ، الحسية إلى حد يجعميا تكاد تككف صكرة عمى الطالؽ
جة قصكل مف ل يقؿ عف الحساس الذم تكلده لك كانت عمى در ، ذلؾ فيي تمثؿ إحساسا

 1الحسية كالكضكح "
بها اليكرة التي يوتهمكها الصارئ تجودت في ذةند كتا روتها التبدع ب حاويود  أم يصيد
 ككعيد.

إف التخيؿ ىك تجاكز متزامف بيف عالمييف مختمفيف في مكلد " بكؿ ريككرأتا النظرة 
 2ا "الكاقعي كغير الكاقعي كانو ينتج مف طبيعة العالقة بينيما معنى جديد

 .أف يربط بيف ال ياؿ كالرتز تعترفا بصكة ال ياؿ ريككربهذا اوتطاع 

ةك اعكؿ الذم اةتـ كثيرا ب شكاؿ اليكرة تؤكدا عمم ةذبف  غاستكف باشالركتا نجد 
فيرل أف ظاةرة ال ياؿ ةي ، العنيرييف كدعـ بعناير أ رل تف باب تنهجد الظاةراتي

ؿ إلم الكعي كنتاج تباشر لمصمب كالركح كالكجكد دراوة ظاةرية لميكرة الشعرية حيث تنتص
كةنا يربط الصارئ ، كيايؼ إف الظاةرتية ةي دراوة اليكرة في الكعي ال ردم، النواني

اليحيح بامتناص اليكرة بالشكؿ ال رؽ ك  بالعتؿ الشعرم عمم حوب فكرن ككعيد في فهـ
كرة كةي بدكرةا انبثاؽ إتا عف المغة ةي التي تا ي الجدة عمم الي، حصيصة  يكييتها

كحديثد عف الرنيف كرجل اليدل المذاف يندراف تف ذلؾ اجزدكاج الظاةراتي ، تف المغة
فالترجيح يدعكا إلم إا اي تزيدا تف العتؽ عمم كجكدنا أم بالرنيف توتل ، التتتاثؿ

 3ات"كالصيد ةنا تا تحتمد اعبيات الشعرية تف إيحاي، الصييدة كتحدث كمعا في أذف التتمصي

كذلؾ لعدـ ات اؽ جتيل النصاد ، تعتبر ةذن العناير كمها بعيدة عف التركب الحصيصي لميكرة
بالرغـ عمم إجتاع بعاهـ عمم أف اليكرة ، عمم تحديد ت هـك جاتل تانل بكاكح لها

 كليدة ال ياؿ في العتؿ ال ني اعدبي.
                                                 

، 1961رلمد مصطفى بدوي، ادلشروع القومي للًترتة، اجمللس العلى للوقافة، القاىرة، د.ط، : أ.أ.ريتشاردز، مبادئ النقد األديب والعلم والشعر، تر1 
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تف ا ت ؼ  ت هـك عمم ذلؾفي النصد الغربي بالبحث كالدراوة كتجديد ال أ ذت اليكرة حصها
كنش ت عند الغرب ب عؿ التيارات ال مو ية ثـ تحكلت بذلؾ إلم ت اةيـ ، تيكراتهـ كآرارهـ

ثـ تطكرت إلم أف احتكت ال ياؿ كعنير أواوي بكؿ أبعادن ، عديدة كأراي تتااربة
 .الدجلية

 : عند العرب-ب 
فيها ك البحث ليصؼ كم ة حادة أوهـ النصد العربي في بياف أجزاي اليكرة كعتؽ الدراوة 

جزء مف التجربة كيجب أف تتآزر مع األجزاء تت نية عمم ةذن اعجزاي باعتبار اليكرة" 
كىذا قدر مشترؾ بيف المذاىب ، األخرل في نقؿ التجربة نقال صادقا فنيا ككاقعيا

 1األدبية......"
ر لهذا لصيت اةتتاتا نصديا كمدتها تف مدـ الشع، كةكذا تعتبر اليكرة تف أةـ عكاتؿ اليحاي

في التجربة الشعرية  كمؼ عميها النصاد عمم تدل عتؽ أثرةا الجتالي كالبداعي، كبيرا
تؤكدا عمم ال يارص التي تتيز الشاعر تف   ؿ شعرن كةي بدكرةا العناير ، ال اية

 التركبة لميكرة.

 : في النقد العربي القديـ -
اليكرة أكلم اةتتاتاتهـ ( عنترة...، إترئ الصيس، تنبيالت) لصد أكلم الشعراي الصداتم أتثاؿ

.ثـ .كالحالة النفسية، يعبر بالصكرة المحسة المتخيمة عف المعنى الذىنيفكاف الشاعر "
 2يرتقي بالصكرة التي يرسميا فيمنحيا الحياة الشاخصة أك الحركة المتجددة"

 داتد لم ياؿ ليياؿ اعفكار باوت، إذا يتتيز الشعر عف غيرن تف اعجناس اعدبية اع رل
 .كالتشاعر كاعحاويس عف طريؽ اليحاي

                                                 
عبد احلميد ىيمة، الصورة الفنية يف اخلطاب الشعري : عن زلمد غنيمي ىالل، دراسات ومناىج يف مذاىب الشعر ونقده، دار النهضة، مصر، نقال 1

 .76، ص2005اجلزائري، دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، ذ، ط، 
 .76عبد احلميد ىيمة، الصورة الفنية يف اخلطاب الشعري اجلزائري، ص 2
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"الحيكاف "إلى مفيـك الصكرة في سياؽ حديثو عف في كتابد ( ق225ت) الجاحظ"أشار" 
 1كضرب مف النسج كجنس مف التصكير"، الشعر مف خالؿ قكلو فإنما الشعر صناعة

ة فتيبح بذلؾ اليكرة تعني الشكؿ تف ةنا نوتنتج إف التيكير كم ظ يصابؿ ل ظة اليناع
 كال نية كالهيرة كالي ة.

كتا يؤكد الجاحظ عمم أف اليكرة عنير فني ةاـ يوهـ في النص الشعرم كتا أكجن عناية 
 .كبيرة لم ظ أكثر تف التعنم

فصد أكرد رأيد كتكم د النصدم اتجان اليكرة إثناي ، ( ق684ت) أبك حاـز القرطاجني "أتا "
اف المعاني ىي الصكرة الحاصمة في ـك الت يؿ كالتحاكاة كالتشبيد فصاؿ "حديثد في ت ه

فإنو إذا أدرؾ ، األذىاف عف األشياء المكجكدة في األعياف فكؿ شيء لو كجكد خارج الذىف
جعمت منو صكرة في الذىف تطابؽ لما أدرؾ منو فإذا عبر عف تمؾ الصكرة الذىنية 

الذىنية في إفياـ السامعيف  ر بو ىيئة تمؾ الصكرةالحاصمة في الدراؾ اقاـ المفظ المعب
 2كأذىانيـ "

، بتا أف الت يؿ ةك يكرة الذةنية التي تشكمت ةي بدكرةا تف اليكرة الحوية التدركة وابصا
أف العتمية البداعية التي تتـ في يناعة الشعر كنظتد تحتاج  " القرطاجني"فتف ذلؾ يرل
تعبر عنيا بأقاكيؿ كبإقامة صكرىا في الذىف يحسف  التخيؿ األشياء التيبالاركرة إلم" 

فالت يؿ ةك عنير فني ةاـ يتشكؿ تف التشبيهات كاجوتعارات ليعتؿ عمم  3المحاكاة "
 التكايح التعنم تشك  في اع ير يكرة الشعرية.

" لميكرة ا تم ت عف الومؼ الديف وبصكن بحيث كال "القرطاجنينوتنتج تتا وبؽ أف نظرة 
تاتد عمم الجانب الويككلكجي لت هـك اليكرة تؤكدا عمم اليمة الن وية التي جؿ اةتتا

                                                 
 .17، ص1996، 9لكتاب العريب، بَتوت، لبنان، طعبد السالم ىارون، دار ا: ابو عومان عمرو بن حبر اجلاحظ، اجليوان، تح 1

 .18أبو احلازم القرطاجٍت، منهاج البلغاء والسراج األدباء، ص2 
 .19سو، صفنادلرجع  3
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تجتل بيف اليكرة الذةنية التتتثمة في الت يؿ كاليكرة الحوية التتتثمة في اجن عاجت 
 التعبر عنها في ال طاب اعدبي دكف اوتريالها عف الت هـك ال ني لميكرة.

 : في النقد الحديث -
فكوعكا ، ف باليكرة كحاكلكا أف ي رجكةا تف إطار ت هكتها الايؽ الصديـاةتـ النصاد التحدثك 

فكروكا كؿ الجهكد التكث ة بحيث اوتتدكا ، تف الدراوة كالبحث فيها تف اجؿ تحديد تاةيتها
الت اةيـ تف التكركث النصدم الصديـ كنهمكا تف النصد الغربي ليتازجكا بينهتا في إ راج ت هـك 

بعد حدكث ت اكت في العديد تف اجتجاةات ج ت ؼ كجهات ، جديددميؽ لميكرة في ثكب 
 النظر في تحديد ت هـك مار لها.

الصكرة ىي مصطمح حديث صيغ تحت كطأة يعرؼ اليكرة بصكلد"  عصفكر" " جابرنجد
فإف الىتماـ بالمشكالت التي ، التأثير مصطمحات النقد الغربي كالجتياد في ترجمتيا

 1يرجع إلى بدايات الكعي بالخصائص النكعية لمفف األدبي "، القديـيشير إلييا المصطمح 
اليكرة الحديث ةك تيطمح ج يكجد في التراث النصدم كالب غي العربي الصديـ ك  فإذا ت هـك

إنتا الصاايا التي يثيرةا كيطرحها ةي تكجكدة في التراث العربي الصديـ حتم كاف ا تم ت 
 طريصة العرض كالتعاينة.

بتصديـ نظرة تعتصة عف اليكرة اعدبية توتندا عمم التراث النصدم  مصطفى ناصؼاـ كتا م
: تازجا ايان بالثصافة الغربية فصدـ ت هكتا جديدا لميكرة تطكرا فيها الت هـك الصديـ في مكلد

كبهذا يعتبر نايؼ تف اعكارؿ الديف 2أسئ فيـ مكضكعيا ككظفتيا كعالقتيا بالشاعرية" "
 ة اليكرة عمم أيكؿ تكاد تنامض تاةر تكجكد في التراث دعكا إلم إمات

 الصكرة في الشعر المعاصر  -
كاف لت ويس نظرية الشعر العربي التعاير دكر ةاـ في تحديد تاةيتد في التدكنة اعدبية 
فكاف عز الديف إوتاعيؿ تف أكارؿ تف اةتـ بالبحث في كؿ تا يتعمؽ بالشعر كمايان 

                                                 
 .11جابر عصفور، الصورة الفنية يف الًتاث النقدي والبالغي عند العرب، ص1
 . 3، ص 1983، 3مصطفى ناصف، الصورة االدبية، دار االندلس، بَتوت، لبنان، ط 2
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الشعر العربي المعاصر" فكقؼ كقفة جديدة مع إشكالية في كتاب " كتظاةرن ال نية كالتعنكية
ك أزاح التضارب بيف الجانبيف إلى أف يصؿ ، العالقة بيف الشعر العربي المعاصر كالتراث

الى اىـ قضية ميزت الشعر العربي المعاصر كىي نقطة التحكؿ التي يحدث التشكيؿ 
 ن الشعر الحر أك شعر الت عيمة.ظهر عمم أثر  1كالبناء المكسيقي ك اليقاعي " 

أيبحت تهتة في البناي الشعرم عمم  كتشكيؿ اليكرة الشعرية في الشعر العربي التعاير
"الكسيمة الفنية إلى اقتناعيـ كيعكد اةتتاـ الشعراي بهذن ، " عز الديف إسماعيؿ"حوب رأم

ذكية في طرح بضركرة ابتعاد لغة الشعر فف المباشرة التقريرية متعامميف معيا بطرؽ 
كقد كاف ىذا التعامؿ يتخذ مساره مع طبيعة المكضكع كالحالة النفسية ، أفكارىـ

العير فهي  جف المغة تحتؿ الطبيعة حياة التعايرة تعج بصاايا كتشاكؿ 2المعاصرة".
لغة عصرنا تختمؼ بكؿ تأكيد عف أراي كتيكرات الشعر في مكلد" بذلؾ غيرت تف أفكار ك 
عنيا مف حيث لغة مجردك فيي عربيتنا األدبية  كىي ل تختمؼ عنىلغتنا في أم عصر م

يشير النامد إلم أف ماية المغة ةي ترتبطة بالعير  3كالكتابة لعممو ىي العربية الفصحى"
الذم تتزاتف تعا مد تتطكر كمد تندثر فهي التصنية التي ترتبط بكؿ عنير في أوهـ في 

 تشكيؿ اليكرة الشعرية.

 خصائص الصكرة الشعرية : الثاني المطمب

تكتف مكة اليكرة الشعرية فيتا تحدثد تف إنارة العكاطؼ التتمصي كاليكرة ال ذ الناجعة في  
عمم اعتبار أنها ، جكدة تيكيرةا ةي تمؾ التي تعبر عف إحواس الشاعر كبكاطند بيدؽ

تحتؿ كتجدد تكم د كنصؿ تجربتد كعراها لآل ريف ل -الشاعر–كويمة  اية لتككيف رؤيتد 
 : بذلؾ ت ثيرا لدل التتمصي لذا فكجب إف تتكفر عمم عدة  يارص

 
                                                 

 .7عز الدين إمساعيل، الشعر العريب ادلعاصر قضاياه ومظاىره الفنية وادلعنوية، ص 1
 .389، ص1999، 1زلمد الشليح، يف بالغة القصيدة ادلغربية، مطبعة اجلديدة، ط 2
 .151عز الدين إمساعيل، الشعر العريب ادلعاصر قضاياه ومظاىره الفنية ادلعنوية، ص  3
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 : التطابؽ -1
لبد أف تككف الصكرة مطابقة تماما لمتجربة التي مر بيا الشاعر يرل عمي اليبح ب ند" 

فكؿ صكرة كمية أك عمؿ ، أك غير ذلؾ، لظيار فكرة أك حدث أك مشيد أك حالة نفسية
ت نفس صاحبيا كتفاعمت في جكانبيا المختمفة يمتزج أدبي يحدث نتيجة تجربة غامر 

تتألؼ ممت في نفسو تتالقى في األشياء ك القارئ إلييا بالمحزكف فييا حتى إذا ما اكت
كينكن في ةذا الصكؿ عمم اركرة التكافؽ بيف التجربة  1..".النظائر لعالقة بيف أجزائيا

 .الشعرية التي تر بها التبدع تل اليكرة التي روتها

 : لكحدة كالنسجاـ التاـا-2
"ككحدة تامة كبنية حية مستكية.... ل تقبؿ معنى كيرل أياا عمي اليبح إف اليكرة 

ثـ التجانس ، متصؿ بيف المشاعر بؿ تنسجـ تاـ بيف أفكار كتالـز، الشارة إل خاطرة نافرة
  2كـ بيف ىذا كمو كبيف مصادر الصكر جميعيا "مح

الصكرة كالفكرة شيء كاجد ل يمكف فصؿ احدىما عمة " مصطفى السعدنيكيؤكد عمم ةذا 
األخر فحيكية الصكر كعضكيتيا ل ترجع إلى الفكر داخؿ القصيدة بقدر ما ترجع إلى 
 الشعكر الخصب لف األفكار الداخمية أصبحت صكرا خارجية كالطبيعة الخارجية صارت

فكار التي تيكر تنطصة نوتنتج تتا وبؽ أف الكحدة كاجنوجاـ بيف اع 3أفكارا ذاتية"
 .ال شعكر أك أحاويس ك أفكار كتشاعر التبدع اتجان تجربة تا

 : اليحاء-3
بؿ انو مف أىميا في الممارسة الشعرية ، يعتبر التصكير الشعرم شكؿ مف أشكاؿ اليحاء"

ف جكد اليكر ةي اليكرة التكحية التي ج تيرح بالتاتكف تباشرة بؿ تكحي إليد  4اطالقا"

                                                 
 .222، ص2000ين، الصورة الفنية يف شعر علي اجلارم، دار قباء لطباعة والنشر، القاىرة، مصر، د.ط، ابراىيم الزرزو  1
 .225ص،  ادلرجع نفسو 2
 . 109مصطفى السعيدين، التصوير الفٍت، يف شعر زلمود حسُت امساعيل، دار ادلعارف، االسكندرية، مصر، د.ط ، د.ت،  3
 .174، ص 1990، 1وقايف العريب، بَتوت لبنان، طال، ادلركز .طاب البالغي والنقديالويل زلمد، الصورة الشعرية يف احل 4
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فاليكرة التكحية ةي ، أك تعتيـ أك رتكز تجتاح في فؾ ش راتها إلم ثصافة كاوعةبغتكض 
مف غير  بؿ تكحي بيا، كل تكشؼ عنو مباشرة، ل تنص عمى المضمكف صراحةتمؾ التي "

إذا فاليحاي ةك تيريح غير تباشر ي هـ تف  1كيتسع عنيا مف غير مباشرة"، تصريح
 وياؽ الك ـ.

 : الشعكر-4
" ينبغي أف : اعحاويس تف أةـ العناير في نصؿ التجربة الشعرية لذلؾر ك تعد التشاع 

فكؿ كممة لبد أف ، يسرم في كؿ جزء مف الصكرة شعكر الشاعر في تدفؽ كقكة كحيكية
نوتنتج تتا وبؽ أند يجب عمم كؿ يكرة شعرية أف ت تي 2تنبض بمشاعره كأحاسيسو "

 .تحتمك بتشاعر كأحاويس الشاعر كتنبض بعكاط د

 : العمؽ-5
العتؽ كالغتكض ةتا شرطاف أواوياف في تركيب اليكرة الشعرية كأف تككف بعيدة عف 

يبث ركحا في اليكرة  فعتؽ اعومكب التتزكج بال مو ة، البواطة كالكاكح كالوطحية
بؿ لبد ليا مف التعمؽ كأف ، " فميست ىذه الركح مما يمكف الكصكؿ إليو عفكاالشعرية 

إذا فاليكرة التشحكنة بالحيكية التي نمتس . 3يد إلى إكتناىو"الشاعر بشكؽ جد يحس
دا مها ركحا تتحرؾ ج يتكف الكيكؿ إليها اعتباطا بؿ جبد تف التعتؽ في تعناةا حتم 

 .يشعر الشاعر بشكؽ كناحيتها

 : الحيكية -6
نها تتتيز اليكرة الشعرية بالنشاط كالحيكية تدفل بالصارئ إلم البحث عف تدلكجتها كذلؾ ع

" كحيكية الصكرة تنبع تتككف تككنا عاكيا كليوت تجرد حشد تريكد تف اعل اظ الجاتدة
كصيرىا في بكتقة ، مف قدرة المبدع عمى تحريكيا أك تسكينيا كقدرتو عمى التقاط أجزائيا

                                                 
 .227ص، إبراىيم الزنزوين، الصورة الفنية يف شعر علي اجلارم 1
 .235، صنفسو ادلرجع 2
 .235ادلرجع نفسو، ص  3
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فصدرة التبدع الحذؽ في تشكيؿ اليكرة  1المشاعر مع صياغة فكرتو صياغة تميؽ بيا "
بتيكير اليكرة تيكيرا فكتكغرافيا بحذافيرةا تل بعث فيهؿ ركح  عمم أكتؿ كجد يككف

 الحركة كالحيكية تف   ؿ تحريؾ ذةف التتمصي كةذا راجل إلم جتاؿ يياغتد.

  الصكرة الستعارية: الثالث المطمب

ك ةي يكرة تف يكر التكول الدجلي في ، تعتبر اجوتعارة ركنا تف أركاف التجاز المغكم
تعتتد عمم التشابهة النامية التي يحذؼ فيها أحد طرفيها فتكوب الك ـ  ،الك ـ العربي

تتا جعمها تدار اةتتاـ العمتاي تنذ الصديـ حتم ، بدكنها، ح كة ك تبيف تتعة فنية ج ندركها
أف تريد تشبيو الشيء فتدع أف تفصح بالتشبيو ك ": بصكلد عبد القادر الجرجاني"ل يها "

فتكوبد ميتة فنية جديدة تتتايز 2لمشبو بو فتغيره ك تجريو عميو."تظيره ك تجيء إلى اسـ ا
 بها عف اجوتعتاؿ العادم في رج ال طاب تف غراد ال بارم إلم الت ثير في التمصي.

 : لغة-1

طمب العارية. ك استعارة الشيء ك استعاره : لساف العرب لبف منظكر "استعارة"جاي في 
 3استعاره ثكبا فأعاره إياه." طمب منو أف يعيره إياه... ك: منو

 فالدجلة التعجتية لم ظ تؤكد إف اجوتعارة نصؿ الشيي تف حيازة ش ص إلم ش ص أ ر.

ا لها تف  ك يعمؿ أحد الصداتم التوتية بصكلد ك إنتا لصب ةذا النكع تف التجاز باجوتعارة أ ذن
ك تثؿ ةذا ج يصل إج تف  ،جف الكاحد تنا يوتعير تف غيرن رداي ليمبود، اجوتعارة الحصيصية

فإذا لـ يكف ، ش ييف بينهتا تعرفة ك تعاتمة فتصاي تمؾ التعرفة اوتعارة أحدةـ تف اع ر
 4بينهتا تعرفة بكجد تف الكجكن ف  يوتعير أحدةتا تف اع ر تف أجؿ اجنصطاع.

                                                 
 .238ص، إبراىيم الزنزوين، الصورة الفنية يف شعر علي اجلارم  1

 .67ين، دالئل اإلعجاز، صعبد القاىر اجلرجا2 
 .3168ابن منظور، لسان العرب، ص3 
 .198، ص1980حيي بن زلمد العلوي، ا لطراز ادلتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، دار الكتب العلمية، بَتوت، لبنان، د.ط،  4
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 : اصطالحا-2

ء معنى الحقيقة في "الستعارة ادعا تعددت ك تنكعت التعري ات لتيطمح اجوتعارة تنها إف
فالتيريؼ ةنا ركز عمم الع مة الصارتة 1الشيء لممبالغة في الشبو مع طرح ذكر المشبو."

 .( التشبد ك التشبد بد ) بيف الشبد ك اجوتعارة عف اجوتعارة أواوا لحذؼ احد الطرفيف

و ىي تشبو حذؼ منو المشبو ب "السكاكيكةي في تعجـ التيطمحات العربية امتباس مكؿ 
كما ل بد مف كجكد قرينة ، ك لبد أف تككف العالقة بينيما المشابية دائما، أك المشبو

 2لفظية أك حالية مانعة مف إرادة المعنى األصمي لممشبو بو أك المشبو."

أعمـ أف الستعارة في الجممة أف يككف لفظ  ": عف ةذا عندتا ماؿالجرجاني ك لـ يبعد 
ثـ ، ا تدؿ الشكاىد عمى انو اختص بو حيف كضعاألصؿ في الكضع المغكم معركف

فيككف ، ك ينقمو اليو نقال غير لـز، يستعممو الشاعر أك غير الشاعر في غير ذلؾ األصؿ
 3ىناؾ كالعارية."

كااح تف ةذن التيري ات اف جوتعارة تجاز تنزاح فيها الدجلة عف التعنم اعواوي لم ظ 
 إلم أحد التعاني اجاافية.

فال ، ألف التشبيو ميما تناىى في المبالغة ب التحدثكف إلم أنها أبمغ تف التشبيد"ك لهذا ذة
أف العالقة ليست أل  بد فيو مف ذكر المشبو ك المشبو بو. ك ىذا اعتراؼ بتباينيما

بخالؼ الستعارة ففييا دعكل التحاد ك ، فال تصؿ إلى حد التحاد، التشابو ك التداني
 4ك المشبو بو صار معنى كاحدا.ك إف المشبو ، المتزاج

                                                 

 .20، ص1978الشريف اجلرجاين، كتاب التعريفات، مكتبة لبان، بَتوت، د.ط، 1 
 .27وىيبة، كامل ادلهندس، معجم ادلصطلحات العربية يف اللغة واألدب، ص رلدي 2

 .30عبد القاىر اجلرجاين، أسرار البالغة، ص3 
، 2008، 1، ط1السيد ازتد اذلامشي، جواىر البالغة يف أدبيات وإنشاء لغة العرب، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بَتوت، لبنان، ج4 
 .204.203ص
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، أشد افتناناك ، " كىي امد ميدانا: بصكلد الجرجانيةذا اوتكتاؿ لتا بدأن  الياشميفك ـ 
ك أذىب نجدا في ، أبعد غكراك ، ك اكسع سعة، اعجب حسنا ك احساناك ، أكثر جرياناك 

 1تحصر فنكنيا ك ضركبيا."ك ، مف أف تجمع شعبيا ك شعكبيا، الصناعة ك غكرا

غتكاا ازداد التعنم ك  جوتعارة توعم كراي الصيتة الجتالية حيث اند كمتا زاد التشبيد   ايفا
ك أعمـ اف مف شأف الستعارة انؾ كمما زدت ازاء  ": الجرجانيحونا ك جتاج حيث يصكؿ 

حتى إنؾ تراىا أعزب لما تككف غذا كاف الكالـ ، ذلؾ التشبيو خفاء ازدادت الستعارة حسنا
 2إف تفضح فيو بالتشبيو خرجت األشياء تعافو ك يمقطو السمع."، ليفاقد ألؼ تأ

فاجوتعارة يصابمها الغتكض بحيث كمتا زاد التشبيد   ايا يكحي إليد باليتاي عف طريؽ مرينة 
 تدؿ عميد كمتا زاد التعنم جتاج ك شعرية.ٌ 

 : أقساـ الستعارة-3

 : الستعارة المكنية -أ

 3ىي ما حذؼ فييا المشبو بو ك رمز لو بشيء مف لكازمو."": عبد العزيز عتيؽيعرفها 

 فاجوتعارة التكنية إذف تا حذؼ فيها ركف التشبد بد ك ترؾ التشبد ليدؿ عميها.

ف  يكاد ي مك " كنحف نحب الحياة " تف اليكر اجوتعارية في مييدتد"" دركيشلصد أطنب
 4: وطرا تنها ك تف ذلؾ مكؿ الشاعر

 نو هشقص بين شهذً

                                                 
 .42، أسرار البالغة، صعبد القاىر اجلرجاين1
 .204، ص1992، 3، ادلركز الوقايف العريب، بَتوت، ط(يف الًتاث النقدي والبالغي عند العرب)جابر عصفور، الصورة الفنية 2
 .369عبد العزيز عتيق، يف البالغة العربية، علم ادلعاين، البيان، البديع، ص: ينظر3
 .174زلمود درويش، الديوان، األعمال األوىل، ص 4
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ك حذؼ التشبد ( شييديف) حيث ذكر التشبد، لصد شبد الشاعر تصبرة الشهداي لتككب عرسك 
 عمم وبيؿ اوتعارة تكنية. ( ترقص) ةيكترؾ مرينة تدؿ عميد ك ( العرس) بد

 1: كيصكؿ أياا

 نرفع مئذنة لمبنفسج بينيما أك نخيال.

( النساف) التشبد بد ك حذؼ( لبنفسج) بالنواف حيث ذكر التشبد( لبنفسجا) شبد الشاعر
 عمم وبيؿ اوتعارة تكنية. ( نرفع مئذنة) ك ترؾ تا يدؿ عميد

 2: ""دركيشكفي تكال ا ر يصكؿ 

 ووسشق من دودة القض خيطا.

بال موطيني الياتد الثارر التشحكف بالطامة اجيجابية رغـ ( دكدة القز) "دركيششبد 
الذم ا ذ تند ك طند أغمم تا ، لحريةتا يعانيد تف أجـ ك التعاناة ك ذلؾ عجؿ تحصيؽ ا

تتاتا تثؿ التمؾ دكد الصز الذم ي  ذ تند ال يط ، يتمؾ غابا ك عنكة تف دكف طيب  اطر
لفرد ) اك حذؼ التشبد بد ( دكدة القز) فذكر الشاعر التشبد، الحرير غاب عند

ارة عمم وبيؿ اوتعارة تكنية كتا نجد اجوتع( سرؽ) ك ترؾ تا يدؿ عميد( الفمسطيني
 3: التكنية أياا في مكلد

 يخرج الياسميف إلى الطرقات.

شبد الشاعر الياوتيف بالنواف الذم ي رج إلم الطرمات ليصاي حاجاتد تف عتؿ ك 
 ك ترؾ تا يكحي إليد( النساف) كحذؼ التشبد بد( فلياسمي) فذكر التشبد، دراوة...إلخ

 عمم وبيؿ اوتعارة تكنية.( يخرج)

                                                 
 .174، ص زلمود درويش، الديوان، األعمال األوىل، 1
 .174ص ، ادلصدر نفسو 2

 فسو، الصفحة نفسها.صدر ادل3 
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 1: كماؿ الشاعر أياا

 نحصد حيث أقمنا قتيال.

" الحياد الذم يحيؿ عميد ال  ح في نهاية كؿ ونة تف التحيكؿ الثتار ك " دركيششبد
كحذؼ ( لقتمى) فذكر التشبد، تا يشبهها بالصتمم ك الشهداي ك الاحايا بالحرب التريرة

 نية.عمم وبيؿ اوتعارة تك( الحصد) كترؾ مرينة دالة عميد( المحصكؿ الزراعي) التشبد بد

لصد أا ت اجوتعارة في روـ يكرة شعرية تعبرة عف اعحاويس ك التشاعر الجياشة لمتبدع 
ك بكاطند ك تا يجكؿ في  اطرن. فواةتت في تشكيؿ ك بناي اليكرة عمم اعتبار أنها 

فتف   لها تجعؿ الصارئ يبحر في مكارب دجلية ، الحجر اعواوي في بناي فنية الصييدة
تف ةذن اليكرة فصكة اجوتعارة ةك جكدتها في تيكير طامة  ة الشاعرباحثا عف شط ميدي

الت اؤؿ اعتر الذم يشعر بد دركيش ك فاؿ إف يرومها إلم شعبيد عف طريؽ يكر إيحارية 
 تكنية.

كلصد لج  الشاعر إلم الجتؿ ال عمية حارا في اجوتعارة إدراؾ تند عمم حيكية ك حركية 
  لشعر نشاطا ك اوتترارية كتتيزا ك لتدةا بالتكاتر ال ني.الزتف التي تا ي بدكرةا عمم ا

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .175الصفحة  زلمود درويش، الديوان، األعمال األوىل،1 
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 الصكرة الكنائية : الرابع المطمب

 : لغة-1
ككنى ، أف تتكمـ بشيء كتريد غيره: "الكناية: (كنم) في تادة في لساف العربجاي 

 1".يعني إذا تكمـ بغيره مما يدؿ عميو: عف األمر بغيره يكنى كناية

أك ةي ت اطبة ذكاي التتمصي ف  يذكر الم ظ ، إلم التعنم كتمتيح فالكناية إذا إيحاي
كتف ةنا مكؿ أحد  .كلكف يمج  إلم ترادفد ليجعمد دلي  عميد، التكاكع لمتعنم التصيكد

 : (الطكيؿ) الشعراي تف

 وأعشب أخياها بها وأصاسح     وأوي الكىى عم قزوس بغيرها

، كناكة، ث عف التيدر كناية ك لـ وتلبحدي ك ج أفيح( كنكت) لصد اوت دـ الشاعر
فالكناية في نظر الشاعر عدـ أوت دـ الم ظ الحصيصي بؿ ةي لجكي إلم ل ظ أ ر يشير إلم 

  2التعنم ك يكحي إليها غنها طريصة غير تباشرة لتعبير عف اعشياي 

 : اصطالحا-2

معناه مع  "لفظ أطمؽ ك أريد بو لـز جاي في تعجـ التيطمحات العربية أف الكناية
: الذم جاي فيد أنها السبكيةذا التعريؼ ت  كذ تف التعريؼ  3جكاز إرادة المعنى األصمي"

"لفظ أطمؽ كأريد بو لـز معناه الحقيقي مع قرينة ل تمنع مف إرادة المعنى األصمي مع 
ؿ نوتنتج تف تعري يف الوابصيف أف الكناية ةي ل ظ يوت دتد التبدع فهك يصك 4المراد." المعني

 شيي ك يصيد شيرا أ ر تل ترؾ تدؿ عميد.

 

                                                 

 .3945ابن منظور، لسان العرب، ص 1 
 .241ص2010،1ادلعاين{ ادلؤسسة احلديوة للكتاب، طرابلس لبنان، ط زلمد أزتد قاسم، زلي الدين ديب، علوم البالغة }البديع و البيان و: ينطر2
 .181رلدي وىيبة و كامل ادلهندس، معجم ادلصطلحات يف اللغة و االدب ص 3
 .237هباء الدين السبكي عروس األفراح يف شرح تلخيص ادلفتاح ،دار السرور ،بَتوت ،لبنان، د.ط، د.ت،ص 4
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 : اقساـ الكناية-3

 : تنصوـ الكناية تبعا لـ تدؿ عميد إلم ث ثة أمواـ ةي

. "يرد ىذا نكع مف الكناية كثيرا ةي الكناية التي يمـز ل ظها ي ة: كناية عف الصفة
كناية عف  (ربيب أبي اليكؿ) :عمى ألسنة الناس في أحاديثيـ اليكمية ففي مصر يقكلكف

 .كناية عف فقره( فالف يشكك قمة الجرذاف في بيتو  ) :ك في لبناف يقكلكف، شدة الكتماف
 1.كناية عف ندـ"( فالف عض إصبعو) :كما يقمكف

 2: "" دركيش"في مكؿ "كنحف نحب الحياة مد كردت الكناية في مييدة

 كننفخ في النام لكف البعيد ك نرسـ فكؽ التراب الممر صييال.

تكاث ت فيد ، لنا الشاعر لكحة فنية رارعة أميتت عمم بناي يكرم أوطكرم تتثيميروـ 
 فجايت تتتثمة في كناية عف الشهداي الذيف( المكف البعيد) عناير الب غة لروـ يكر فنية

المكحة عبارة عف يكرة عركس تنتظر  فكانت، احكا بن س ك الن يس في وبيؿ الكطف
 ـك يبعثكف.عريوها الصادـ في جناف ال مد ي

ك يكنم فيها عف : ك ةي الكناية التي يوتمـز ل ظها ذات أك ت هكتا: كناية عف مكصكؼ
الذات كالرجؿ ك الترأة ك الصـك ك الكطف ك ممب ك اليد ك تا إليد... ك تف أتثمتها مكلد 

 18 أية، "أكتف ينش  في الحمية كةك ال ياـ التبيف" الز رؼ: تعالم

 3أم في كينك الكناية عف تكيكؼ النبات"( ةينش  في الحمي ) ف ي مكلد

 

                                                 
 .244ص ( لبديع و البيان و ادلعاينا)زلمد أزتد قاسم ،علم البالغة  1
 .175، ص3زلمود درويش، الديوان، األعمال األوىل،  2
 245،246مد أزتد قاسم، زلي الدين ديب، علوم البالغة}البديع و البيان، والبالغة{ص زل 3
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حاكؿ الشاعر أف ينصؿ لنا أفكارن ك عكاط د ك أحاويود عبر يكر تتعددة كانت تتتثمة 
 1: "" دركيشفي اليتاي ك التتثيؿ كتثاؿ ذلؾ في مكؿ

 كنرسـ فكؽ التراب الممر صييال.

فالشاعر ةنا يتكمـ ف ي ةذن اليكرة البيانية نجدةا كناية عف تكيكؼ ك ةك اجنتيار 
عف يـك انتيار ال موطينيف عمم الكياف اليهيكني كيطهر الحؽ كيزةؽ الباطؿ ك يوصط 
التوتبد الغاشـ ة يعمف اوتص لد ك اوتعادتد لحريتد ك ويادتد ك يعمف عمم تي د النير يشل 

 نكرن أفؽ الوتاي ك يهي  يعانؽ اكي الصتر لي مدن التاريخ بتاي الذةب.

 يةالرمز الصكرة : امسالخ المطمب

يوهـ الرتز في بناي الرتز الشعرم فنيا ك جتاليا لينشط تمؾ الحالة الشعكرية التي 
ك الغتكض لدل التتمصي فالشاعر التعاير تف   ؿ اوت داتد لتصنيات  البهاـتا ي 

حركة ديناميكية ترفض الجمكد ك المكت ك لي مؽ بذلؾ الرتز "، التعبير ك الطامة الدجلية
فيك يرفض الكاقع ، التي تعصي عمى الحد ك الحصر المحسكس األثريةبت الحياة تث

بؿ يتجاكزه ك يتخطاه إلى العالـ الركحي الصافي الشفاؼ الذم يتجرد نيائيا مف ، الحسي
ك إف كانت ىناؾ صمة قكية بينيما فإف الممكتيف الحسية ك ، أدكات المادة ك شكائبيا
فهي نصطة ةاتة تكاح اركرة تكظيؼ الرتز 2 ز ك خمقو."الرم إبداعالحدسية لزمتاف في 

 تنصوتا بذلؾ إلم موتيف.، في الشعر العربي التعاير

ك الغتكض. كفي ةذن  البهاـفهناؾ تف يوت دتد بش افية ك ةناؾ تف يكظ د بوتار 
 ويمة ت  ي كرايةا حصارؽ الكامل فهي ت شم الظهكر العمني.ك الحالة كاف 

 
                                                 

 .175، ص3زلمود درويش، الديوان، األعماالألوىل 1
، 1980، 1عورية وأدوات رسم الصورة، ادلنشأة الشعبية للنشر والتوزيع، طرابلس، ليبيا، طعدنان حسُت قاسم، التصوير الشعري "التجربة الش2 
 .127ص
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 : مفيـك الرمز: اكل

"الرمز تصكيت خفي : ( ز-ـ-ر) كرد في لواف العرب جبف تنظكر في تادة: لغة -1
ك يككف تحريؾ الشفتيف كالـ غير مفيـك بالمفظ مف غير إبانة بصكت ، بالمساف كاليمس

 بالشفتيف. إشارةانما ىك 

الرمز في المغة كؿ ك ، الضـبالعينيف كالحاجبيف كالشفتيف ك  إيماءك  إشارةالرمز : كقيؿ
، ك يرمز، يرمز، ك رمز، يعفيبدأ ك  إليوبأم شيء أشرت ، مما يباف بمفظ إليوأشرت 
لي أية قاؿ أيتؾ أل  قكلو تعالى" قاؿ رب اجعؿ يؤكد ةذا التوعم فيك القرآف الكريـ 1رمزا."

، ؿ عمرافسكرة آ-." تكمـ الناس ثالثة أياـ إل رمزا كاذكر ربؾ كثيرا كسبح بالعشي كالبكر
 .-4 اآلية

أم عدـ اجتياؿ بالك ـ أتا ال يركز  إيتايك  إشارة إجأم أج يتكايؿ زكريا تل الناس 
 ك ياـ ك يحرؾ " آبادم فيناـ غمم رأم ابف تنظكر حيث كرد في الصاتكس التحيط الرتز

تؤدم  2".أك المساف إليوالفـ أك  أك، العينيف أك الحاجبيف أكبالشفتيف  إيماءأك  الشارة
كتشترؾ ثصافي بيف الناس ك يمغي  اليحايةذا التعريؼ ةك أف الرتز يحتؿ بيف طياتد 

 التيريح.

 : اصطالحا-2

الغة عجيبة تدؿ عمى بعد المرمى مف غرائب الشعر ك ممحة ك ب الشارة": بف رشيؽاماؿ 
كع مف ىي في كؿ نك ، الخارؽ الماىرك ، كليس يأتي بيا؟ ل الشاعر المبرر، فرط المقدرةك 

 3ك معناه بعيد مف ظاىر لفظو."، الكالـ لمحة دالة ك اختصار ك تمكيح يعرؼ مجمال

                                                 
 .1727ابن منظور، لسان العرب، ص 1
 .284الفَتوز أبادي الشَتازي، زلي الدين زلمد بن يعقوب بن زلمد بن براىيم، القاموس احمليط، ص  2
 .184، ص1981، 5، ط1أدابو و نقده، تح زلمد زلي الدين عبد احلميد، دار اجليل، سوريا، جابن رشيق القَتواين، العمدة يف زلاسن الشعر  3
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 1أحيانا عمقا سحريا يختبئ خمؼ المظاىر."لمعاف مختمفة ك  " جمعافي الرتز أفكتا 
محمد كيعرفد 2مشاعرىا المستكرة الكامنة.""تعبير عف خمجات النفس ك  الرتز أيااك

أم التعبير غير مباشر عف الفكاحي النفسية ، اليحاءمعناه الرمز  ": بصكلد ىالؿ غنيمي
كالرمز ىك الصمة بيف ، المستمرة التي ل تقكل عمى أدائيا المغة في دللتيا الكصفية

ل عف طريؽ التسمية ، النفسية الثارةعف طريؽ  بحيث تتكلو المشاعر، األشياءالتراث ك 
 3التصريح."ك 

"الرمز ىك تمؾ الجكىرة الممتعة التي ل تعرؼ : بصكلد فيعرؼ الرتزتشادكيؾ  تشالز أتا
بؿ ىك انبعاث جميؿ ينبض منيا كيمقى عمى ما ، منيا لإلشعاع مصدرا أك مكانا ينبع منو

تحكيؿ إلى دللة فقيرة  إلحكلو فيكسب الجماؿ ك التحميؽ ك يظؿ ىك غير محدد المعنى ك 
فالرمز ىك الخيط الذم يجمع بيف ، يإذ نحف قابمناه بمعنى محدد نستخمص مف العمؿ الفن

التراكمات مف الصكر ك األخيمة التي تضع جسما مكضكعيا الذم ىك في النياية ل يعادلو 
 4ال العمؿ الفني نفسو."

التيريح فينصؿ الصارئ تف التوتكل ا الشاعر لإليحاي بدؿ التباشرة ك فالرتز إذف كويمة يعتتدة
حيث يتجاكز الرتز ، ججت التي تكتف كراي الكمتاتالتباشر لمصييدة إلم التعاني ك الد

رارد التي تكش ها كالدججت ال بيرة ك ، ال نية في رتالد الشاراتالكامل الحوي ك يت طان إلم 
 الصكة الحدوية.

 

 

 
                                                 

 .10، ص1981، 1بَتىنري، األدب الرمزي، تج ىنري زغيب، منشورات عويدات، بَتوت، ط 1
 .209، ص1986ع، طرابلس، ليبيا، د.ط، جيدة عبد احلميد، االجتاىات اجلديدة يف الشعر العريب ادلعاجم، دار الشمال للطباعة و النشر و التوزي 2
 .398، ص1997، 1غنيمي ىالل، األدب ادلقارن، دار العودة، بَتوت، لبنان، ط 3

 .35، ص1992نسيم ابراىيم يوسف، اذليئة ادلرجعية العامة للكتاب، القاىرة، د.ط، : تشاد ويك تشالز، الرمزية، تج4 
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 : تجميات الرمكز في القصيدة-3

ةا " يكر دركيش محمكدفاوتتد "كنحف نحب الحياة" لصد تعددت طبيعة الرتكز في مييدة "
رتكز دينية  ك كذا اعتتد عمم( كاعزةار ك الحيكاف...) ك تناظرةا تف التظاةر الطبيعة

 رتكز تراثية. ك 

 : الرمكز الطبيعة -
 1: رتز البن وج في مكلد دركيشتف تجميات الرتكز الطبيعة ك ظؼ 

 نرفع مئذنة لمبنفسج.

ا تدعم زةرة التحبطيف التصابر. فرغـ جتاؿ لكنها إج أنهفالبن وج رتز لمتكت ك الجنارز ك 
لكف ، فتف باب النوانية يصدتد النواف لعزاي أةؿ التيت ك فكؽ مبرن، تكال فكؽ الصبكر

ال كؼ إلم رتزية رفل أشتاي الشهداي تعناةا تف رتزية التكت كالصمؽ كالحيرة ك دركيش حكر 
ي ي ة ف عطم لمشهدا( عذاف) لييؿ ذكيهـ إلم تصابل العالتية تتاتا تثمتا يرفل الحؽ

 الصدوية ك الطهارة كتا لـ يغ ؿ دركيش عمم تكظيؼ رتز تف رتكز الحيكاف فكظؼ رتز
 2: كذلؾ في مكلد( دكدة القز)

 كنسرؽ مف دكدة القز خيطا

ن ود في وبيؿ الكطف. ك ند تمؾ ل موطيني التاحي بذاتد ك كياند ك ترتز دكدة الصز إلم ا
فكتا أف تمؾ دكدة الصز ينتج  يطا ، إ كانهـيتربل عمم العرش ال كنة الذيف باعكا كطنهـ ك 

الت اؤؿ يعانؽ بد أفؽ ك  تف الحرير فكذلؾ ال موطيني اعييؿ ينوج  يطا تتينا تف اعتؿ

                                                 
 .174، ص3زلمود درويش، الديوان، األعمال األوىل،  1
 .فسو، الصفحة نفسهاصدر نادل 2
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الوتاي لعمد يحصؽ الحرية التنتظرة بكؿ شكؽ كتا نجد دركيش مد كظؼ نكعا أ ر تف أنكاع 
 1: ذلؾ في مكلد ، الزةكر التتتثؿ في زةرة الياوتيف

 .باب الحديقة كي يخرج الياسميف إلى الطرقات نيارا جميالكنفتح 

ةذا يدؿ عمم ك  إليهاج يتؿ الناظر تف النظر ، فالياوتيف زةرة جتيمة التظهر عبصة الرارحة
عمم اعتبار أنها تتد ، النكافذفي حدارؽ البيكت كعمم اعبكاب ك تنظرةا الرارل لذلؾ نجدةا 

ةا في مييدتد لدجلة فدركيش اعتتد، الت اؤؿت نينة ك كالشعكر بالراحة كالط بطامة ايجابية
 الت اؤؿ لشعب ال موطيني.بث بشعاع اعتؿ ك الوعادة ك نكرةا اعبيض الذم يعمم ال رح ك 

 2:كذلؾ في مكلد( الحجر) التتتثؿ فيدركيش عمم عنير أ ر تف الطبيعة ك اعتتد أياا 

 حجرا. ك نكتب أسماءنا حجرا

اليتكد ك الصكة ك الي بة في الحجر لدجلة عمم الثبات ك رتز  "محمكد دركيش"اوت دـ 
كتا يدؿ أياا عمم ، كتا كاف الحجر و ح أبناي فموطيف لتصاكتة العدك الغاشـ، كجد العدك
التتجيد أبطاؿ الثكرة الذيف نحتكا أوتايةـ عمم الحجر نجد الشاعر مد اوتتد تف ال مكد ك 

 3: ذلؾ في مكلدتتتثمة في البرؽ ك الميؿ ك  ـ الالظكاةر الطبيعة رتزية النكر ك الظ

 أييا البرؽ أكضح لنا الميؿ أكضح قميال.

يشبد الاكي الذم يشعد في ظمتة الميؿ  فالبرؽ يكحي ك يرتز إلم بييص اعتؿ التترامب
الذم يعيشد ال موطيني الذم ج  الحباطالميؿ فيرتز إلم الجهؿ كال صر كالي س ك أتا ، الكاحمة

ج التواندة تف إ كاند العرب ك ج  ذجف حتم تف حيمة كج و ح لمتصاكتة ك  يديد يكجد بيف
تبزغ ك ب ند يكتا تا وكؼ يطمل فجرةا ك أبناي ك طند فمـ يبصم لد وكل الركح التتحمية باعتؿ 

 شتوها لينغـ بعد ذلؾ بنعتة الحرية ك اجوتص ؿ.
                                                 

 .174، ص3زلمود درويش، الديوان، األعمال األوىل،  1
 .175نفسو، صصدر ادل 2
 نفسو، الصفحة نفسها.صدر ادل 3
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 : الرمز التراثي -
ف فكا، وننها الجارية تنذ أكؿ دةرة العربية ك لن يؿ تف جكةر الثصافرتز ا دركيشانتزع 

عندن دجلة عمم أف ةذن  فكانكا ينيبكف  يتهـ، الومطافت يؿ ج يتمكد وكل ذكم الجان ك 
 1: فيصكؿ الشاعر في ذلؾ، العارمة تف جهة الصبارؿ

 نخيال. أكنرفع مئذنة لمبنفسج بينيما ، ك نرقص بيف شييديف

الظؿ كال موطيني الرفعة كالجكد كالكـر التتر ك العمك ك كخ ك جعؿ الشاعر الن يؿ رتز الشت فصد 
كرتد. فالن يؿ شجرة تباركة تصدوة تذككرة في الصرآف الكريـ بجكدن ك عتيؽ العرؽ التعركؼ 

رطبا جنيا" وكرة تريـ الن مة توامط عميؾ  بجذع إليؾةزم " ك : ماؿ عز كجؿ، في وكرة تريـ
 .25اجية 

 صدوة.تثؿ أرض فموطيف أرض تباركة ت

 : الرمز الديني -
كاف ةك الصناع الذم يصنل  حيث، احتؿ الرتز الديني تكانة ترتكمة في الشعر التعاير لصد

فالرمز ضرب مف  "، الشعكب التحتمة إليهابد الشعراي لتعبير عف حالتهـ ك الحاؿ التي ألت 
تفكير المض لكقت ناقد عميو بعد التحميؿ ك ىك صكرة تكضح الكاقع بغاك ، ضركب التصكير

غتكاا تتا يا ي عمم المغة نكعا تف ك  2"، إبياماالعمقيف ليصبح بذلؾ الكاقع أكثر 
ةاتد الرتكز ، التي تجعؿ التتمصي يوعم بالبحث في فمؾ الش رات اليتاياتك  اليحايات

 بالشاعر.  كاش ا

                                                 
 .174، صزلمود درويش، الديوان، األعمال األوىل 1
 .86، ص2002، 1\ئل للنشر و التوزيع، األردن، طاميان زلمد أمُت الكيالين، شعر شاكر السياب، دراسة أسلوبية لشعر، دار وا: ينظر 2
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يحاياتحتؿ أفاما رحبة ك "دركيش  "فالرتز الديني عند نحف نحب كثيرة يكغ في مييدة " اب
ن مد كظؼ فنجد، عمم اعتبار أند تف اعوس التي ينبني عميها في تشكيؿ اليكرة لحياة"ا

 1: ذلؾ في مكلدرتز الترذنة ك 

 هشفع مئزهت للبىفسج بينهما أو هخيال.

فهي تصدوة في التكاف ( التوجد ) نجدةا في بيكت اهلل إو تيفالترذنة رتز 
يت رـ عمم فعة غالبا كةذا تا يتكافؽ ك كالر  العمكترتز إلم يكت الحؽ كالشتكخ ك ، التصدس

فصد عتد دركيش إلم ةذا ، الت ؿ التغتيب يكت ال موطيني التظمـك التنبكذ الذم أ رود
كيكت اعذاف ، الرتز ليوتل العالـ ب كتمد يكت ال موطيني التصاـك الياتد لنيؿ الحرية

 حيف يرفل يوتل في كؿ أرجاي العالـ.

في التعبير عف أبعاد  كنحف نحب الحياة" ييدة"أوهتت رتكز تحتكد دركيش في م
كالتي تنهر عمم ، الشعرية تف   ؿ رؤية تعينة التي أا ت جتاج عمم تجربتد الشعرية

بداعدراية ك  اليياغة كفنية تتعمؽ بالتاتكف الشعرم ك  حيث اند يتنح الصييدة عطاي، اب
 الشعرية.

فكاف ، ية التي يعانيها الشاعرفالرتز الشعرم ترتبط ارتباطا كثيصا بالتجربة الشعكر 
عب تف   ؿ رتكز مييدتد لش أرومدةك اليكت الت اؤؿ ج الذم  دركيش محمكد

اجوتص ؿ. فكظي ة الرتكز التي التصاكتة لنيؿ الحرية ك ك ال موطيني ليشحف ةتتهـ لتحدم 
تنـ شاعر في مييدتد ليوت تجرد كظي ة فكرية ن وية ت ثيرية ذات أبعاد تحددة لاوتدعاةا ا

يتتاشم تل رؤية تحتكد دركيش  أفبهذا ج يوتطيل التتمصي ك ، عف أفكار ياحبها كتشاعرن
 الجتالية.بتعارفد كبدرؾ أبعادن ال نية ك  لـ يندتج بد تا الحواسأك عمم اعمؿ يتكف تف 

 

                                                 
 .174زلمود درويش، الديوان، األعمال األوىل، ص 1
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كيؼ تحققت جمالية الصكرة الشعرية في قصيدة "كنحف نحب : السادس" المطمب
 :الحياة"

يكرية ال نية في الشعر الحر بككنها تثيرا /أومكبيا يد ؿ في ينل التنافرة تتيؼ البنم ال
كيوهـ ذلؾ في إظهار ت تح الوياؽ التت وس عمم عنير الدةشة ، التي يتكلد الشعر

كبهذا تتاح الويتة التتتيزة ليكرة ال نية ، كالت اج ة كال تتكؽ الذم يكلد التتعة لدل التتمصي
 صي مبؿ كؿ شيي.كالتي ةي  رؽ دجلي تنط

فاليكرة الشعرية ةي تنطصة الجذب لإلحواس الصارئ كتشاعرن كجويتا عندتا تكتب بدمة 
ليشعر الجتاؿ الذم تا يد عمم ، حيث يعتتد الشاعر الم تكظي ها في شعرن، كتركيز كااح

يحاياتها، نيد ، فهي تعد التتيز النكعي لجنس الكتابة، كتظهر تهارة الشاعر في إبعادةا كاب
 اةـ أدكات التشكيؿ الشعرم حيف يتكوؿ بها لبراز رؤان كتشاعرن كان عاجتد.ك 
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I-   ليقاعامفيـك : 

، تتا يعب تهتة تحديد تيطمح مار لد، لصد شكؿ ت هـك اليصاع ا ت ؼ بيف النصاد
"أف العرب في : يعرفد في مكلد" "الجاحظإف : رؤيتد ال اية فنجد برفد حوعفكؿ ي

جاىميتيا تحتاؿ في تخميدىا بأف تعتمد في ذلؾ عمى الشعر المكزكف كالكالـ المقفى ككاف 
 1ذلؾ ديكانو"

أم ج يوتطيل ، أف العرب الصداتم تربط بيف اليصاع كالشعر" "الجاحظ كنوتنتج تف مكؿ
 .فهك بذلؾ جود كركح في ن س الكمت أف نتيكر شعر بدكف إيصاع

 في كتابد( ق322") ا"ابف طباطبكلعؿ أكؿ نامد عربي اوتعتؿ تيطمح اليصاع ةك
"كالشعر المكزكف إيقاع يطرب الفيـ بصكابو كيرد عميو مف حسف : إذ يصكؿالشعر ر عيا"

 فإذا اجتمع لمفيـ مع صحة كزف الشعر صحة المعنى كعذكبة، تركيبة كاعتداؿ أجزائو
كاف نقص جزء مف ، ثـ فيقكؿ لو كاشتمالو عميو، فصفا مسمكعة كمعقكلة مف الكر، المفظ

كاف إنكار الفيـ ، كحسف األلفاظ، اعتداؿ الكزف كصكاب المعنى: أجزائو التي يعمؿ كىي
، كمثاؿ ذلؾ العناء المطرب الذم يتضاعؼ لو طرب مستمعو، إياه عمى قدر نقصاف أجزاءه

عمى المحف منو دكف ما سكاه  فأما المقتصر، مع طيب ألحانو المتفيـ لمعناه كلفظو
، الشعر المكزكف مفيكما أك مجيكل كىذا حاؿ الفيـ لما يراه عميو في، فناقص الطرب

كلألشعار الحسنة عمى اختالفيا مكاقع لطيفة عند الفيـ لتحد كيفيتيا بمكاقع الطعـ 
 2ككاليقاع المختمؼ التأليؼ"، المركبة الخفية التركيب المذيذة المذاؽ كاألصباغ

جتل بيف الكزف كاليصاع ثـ أااؼ إليد حوف التركيب كاعتداؿ اعجزاي  ابف طباطباإف 
كلكي يتكفر اليصاع في الشعر جبد أف يككف تكزكف كيتكفر عمم الشركط ، كيحة التعنم
 : ةب كاعتي

                                                 
 .53، ص1969، 1ط، 1عبد السالم زلمد ىارون، دار الكتاب العريب، بَتوت، لبنان، ج: اجلاحظ، احليوان، تح 1
 .21، ص1982، 1دار الكتب العلمية، بَتوت، لبنان، ط زعيم زرزور،: عبد الستار، مراجعة: ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر، تج 2
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 ./حوف التركيب1

 /يحة الكزف كالتعنم كيكابد.2

 ./عذكبة الم ظ3

يصاع تعنم ، إيصاع أيكات: كةذا يصكدنا إلم نكعيف تف اليصاع  كاب

اليقاع ىك النقمة عمى النغـ في أزمنة محتمة في ": الم اف( ق393ت) الفرابيكيذةب" 
 1المقادير كالنسب"

أم أند ةك عبارة عف ومومة تف اعزتنة يكظ ها النصد عمم آلة تجتكعة كالطبؿ كالدؼ 
 اعية.كغيرةتا تف اآلجت اليص

الذم يعد أكؿ مف أسس لمفيـك اليقاع في  لمحمكد مندكر كلعؿ أكؿ تحاكلة جادة ةي"
حيث اعتبره مقـك أساس في الشعر ل يقـك إل بو إضافة إلى ، النقد العربي الحديث

لبد أف  mesure" كلكف ىذا الكـ الذم يسمى في المكسيقى : اليقاع الكمي في قكلو
 hgthme.2إف يضاؼ إليو اليقاع المسمى نحس بمفاصؿ الشعر فالبد

"النسجاـ الصكتي الداخمي ينبع مف ىذا التكافؽ المكسيقية عند  "ابراىيـ انس"يعرفد 
 3بيف الكممات كدللتيا حينا اك بيف الكممات بعضيا ببعض حيف آخر".

الم  كتف ةنا يذةب ابراةيـ اني الم كجكد نكع تف اجيصاع الدا مي في الصييدة تتا يؤدم
 "شكقي ضيؼ"كيكافصد في ذلؾ ، اجنوجاـ كالتكافؽ بيف الكمتات كدجلتها اك الم ظ ك التعنم

"مكسيقى الشعر لـ يضبط منيا ال ظاىرىا كىك ما يضبطو قكاعد عممي العركض باف 
كراء ىذه المكسيقى ظاىرة مكسيقى خفية تنبع مف اختيار الشاعر لكمماتو كما ، كالقكافي

 4في الحركؼ كالحركات...كبيذه المكسيقى يتفاصؿ الشعراء". بينيا مف تالئـ
                                                 

 .437، ص1967غطاس عبد ادللك، دار الكتاب العريب، القاىرة، مصر، د.ط، : الفرايب، كتاب ادلوسيقى الكبَت، تح 1
 .232، د.ت، ص3زلمد مندور، يف ادليزان اجلديد، مطبعة هنضة مصر، الفجالة، القاىرة، مصر، ط 2

 . 283، ص1965وسيقى الشعر العريب، مكتبة األصللوا، مصر، دط، إبراىيم أنيس، م3 
 .97، ص1981، 6شوقي ضيف، يف النقد األديب، دار ادلعارف، مصر، ط 4
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يذةب الم اف تكويصم الشعر ليوت كزف كمافية التي  "شكقي ضيؼ"كتف ةنا نجد 
انتا كرايةا تكويصم دا مية ك  ية تنبل تف انتصاي الشعر لكمتاتد التي ، ابطها العركايتيف

  ااؿ بيف الشعر جيدن ك ردرد.كدفعتد الشعكرية كتف ةنا ي، ت رـ الحركات كالحركؼ
بيف كقع الكالـ ، ـ الذم يجمع بيف التمفاز كالصكرغ"بانو النكيعرفد جيدة عبد الحديد 

كتف ةنا 1 ."تمقيمكالحالة النفسية لمشاعر انو مزاكجة تبيف المعنى كالشكر بيف الشعر كال
ب التشاعر كالحالة يذةب 'جيدة عبد الحتيد' الم اف التعنم كالشكر كاجل اظ كاليكر كاومك 

 الن وية ةتا كجهاف لعتمة كاحدة كالتي ةي النغـ اذف ةك يدعك لتطابصة الم ظ لمتعنم.
"تمؾ النغمات التي يرل في اجيصاع الدا مي باند "راشد بف حمد بف ىاشؿ الحسني '"اتا 

تتحكـ فييا القيـ الصكتية المكظفة في النصكص الشعرية مف خالؿ جممة مف العناصر 
 2تكرار الحركؼ كالمفردات كالجناس".: ااىمي

"اليقاع الداخمي "عمى أنو مكجة صكتية داخمية في صميـ  المكجي عبد الرحمافيعرؼ 
كتمكف رؤيتو بجماؿ ، البناء اليقاعي لمشعر تسير سير الشاعر كتردد صدل انفاسو

 3اصدئيا ترسـ مف خالؿ نغميا اجمؿ لكحة شعرية".
اع الدا مي اك ايصاع الحشك ةك تمؾ النغتات التي تتحكـ فيها كنوتنتج تتا وبؽ اف اجيص

، الصيـ اليكتية عمم شكؿ تكجة يكتية دا مية توير وير التشاعر فتعكس حدل ان اود
 كتمكف رؤيتد بجتاؿ ترددةا فتروـ اجتؿ لكحة شعرية.

الم  اجف ننتصؿ، اذا كبعد اف عرجنا عمم تعريؼ اجيصاع الدا مي لدل تجتكعة تف النصاد
، التحونات البديعية، التنغيـ، التدكير، التكرار: تككناتد في النص الشعرم كالتي توتعتؿ

 ..الخ..اليكرة البيانية
 
 
 
 
 

                                                 

  1 354، ص1980جيدة عبد احلميد، اإلجتاىات اجلديدة يف الشعر العريب ادلعاصر، مؤسسة نوفل، بَتوت، لبنان، دط، 
 .29، ص2004، 1البٌت األسلوبية يف النص الشعري دراسة تطبقية، دار احلكمة، لندن، بريطانيا، طراشد بن زلمد بن ىاشل احلسيٍت،  2
 .80، ص1989، 1ألوجي عبد الرزتان، اإليقاع يف الشعر العريب، دار احلصاد، دمشق، سوريا، ط 3
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 اليقاع الداخمي :المبحث األكؿ
 التكرار المطمب الكؿ: 

كةك ونة ، يعد التكرار تف الظكاةر المغكية الذم يمعب دكرا كبيرا في اثراي النص الشعرم
كمف سنف العرب التكرار ك العادة " ابف فارس""ف العرب في اشعارةا تف ذلؾ مكؿ تف ون

كجؿ" فبأم  ارادة البالغ بحسب العناية كعمى ىذه السنة جاء ما جاء في كتاب اهلل عز
كمد يعتبر أومكب التكرار رغبة تف التشاعر في تككيد التعنم كتنتية 1.الء ربكما تكذباف"

"اف أسمكب التكرار يحتكم كؿ ما يتضمنو ام : بصكلها "نازؾ المالئكة" ةذا تا تؤكدن، بمكرتد
أسمكب آخر مف امكانات تعبيره انو في الشعر مثمو في لغة الكالـ يستطيع اف يفي المعنى 
كيرفعو الى مرتبة الصالة ذلؾ اف استطاع الشاعر اف يسيطر عميو سيطرة كاممة 

 2"كيستخدمو في مكضعو.
نوتنتج اف عتمية التكرار الشاعر ةك التتحكـ فيها اتا اف  المالئكةنازؾ تف   ؿ مكؿ 

فالتكرار تصنية ادبية يعبة ج يوتطيل عميها اج ، شعرن الم الع  اتا اف ينزلدد يرفل ب
 وبكد كتكظي د. ؿ ال طف عمم التعاتؿ تعد كطريصة حالتشاعر ال

 : لغة-1
ككر ، كره: الرجكع يقاؿ: الكر": بصكلد "لبف منظكر" "لساف العرب"لصد جاي في 

ككر ، بنفسو...كالكر مصدر كر عميو يكركر اك كركرا كتكرارا عطؼ عميو ككر عنو رجع
 3فالرجكع الى شيء كاعادتو كعطفو مف تكرار".، اعاده مرة أخرل: كررهالشيء ك 

"نيـز عنو ثـ كر عميو كركرا ككر عميو رمحو كفرسو كرا : بقكلو "الزمخشرم"كيعرفو 
عميو الحديث كرا ككررت عميو تكرارا كىك صكت في الصدر كر الحشرجة كفعؿ ذلؾ  ككررت

من الرجال والخيل كراكر وقرقر الصاحب وكركركرة بعد كرة 
.4 

تف   ؿ التعري يف الوابصيف نوتنتج اف التكرار عند ابف تنظكر ةك الرجكع الم شيي 
اليكت اك الاحؾ. فك  تف كةي التكرار اتا الحديث اك  الزت شرمكاعادتد اتا عند 

 التعري اف ييباف في ن س التنبل كةي اعادة كالرجكع كتكرار الك ـ اك اليكت.
                                                 

عمر فاروق الطباع، مكتبة : ها وسنن العرب يف كالمها، تحأيب احلسُت أزتد بن فارس زكريا الرازي اللغوي، الصاحيب يف فقو اللغة العربية ومسائل1 
  .214، ص1993، 1ادلعارف، بَتوت، لبنان، ط

 230، 231، ص1962، 1نازك ادلالئكة، قضايا الشعر ادلعاصر، مكتبة النهضة، دار التضامن، بَتوت، لبنان، ط 2
 .135ابن منظور، لسان العرب، مادة كركر، ص 3
 .199، ص1982، 1، ط1غة، ادلطبعة الوىبية جالزسلشري، أساس البال 4



 "تشكالت اإليق اع في قصيدة "ونحن نحب الحياة............................................................الفصل الثاني: .........

 

 
012 

 : اصطالحا-2
كلعؿ تف ابرز اعشكاؿ التعبيرية التي يوت دتها الشعراي في بناي مياردةـ ةك التكرار 

كدجلي كةذا تا  لتا يحصصد تف تناوب بيف الكحدات المغكية كتا يترتب عند تف اكافؽ ايصاعي
فاطمصكا عميد عدة ، يناؿ الاحكة تف النصاد كالب غييف الصداتم( ارالتكر ) جعؿ ةذا التيطمح

مجدم كرد اجعجار عمم اليدكر كتف ةنا يعرفد كؿ تف ، توتيات كالترديد كالتيدير
"التكرار ىك اساس اليقاع بجميع صكره فنجده في : بصكلهتا الميندس كامؿ، كىيبة

..كما ىك الحاؿ في العكس كالتفريؽ كالجمع مع التفريؽ كرد .ى بطبيعة الحاؿالمكسيق
 1.العجز عمى الصدر في عمـ البديع العربي

الم اف التكرار ةك اواس اجيصاع الدا مي كتؤوس  "محمد مفتاح"كتف ةنا يذةب 
 جنتبان.حيث اف كظي تد ةي الت كيد كالتصرير كلغة ا، التكويصم كور ينل التحونات البديعية

كتا نجد التكرار حظي بتكانتد في الواحة النصدية التعايرة كذلؾ لتا تحتكيد تف طامات 
كذلؾ تف   ؿ تظاةرن ، كتواعد عمم اعطاي كحدة لمعتؿ فنية كتعبيرية.. ت ي التعنم

لم العباية كالم البيت الشعرم.  2التتنكعة التي تبدا تف الحركؼ كتتتد الم الكمتة كاب
كر الشيء اكثر مف مرة لداع "ىك ذ: يعرفد بصكلد عبد العزيز قمقيمة عبدهجد نكتا 
 3".بالغي

 ك تند نوتنتج أند كمتا تكرر الشيي ترات عديدة كاف لد تدلكؿ تعيف كت تمؼ.
التكرار في معجـ المصطمحات العربية في " مجدم كىبة ككامؿ الميندسكمد عرؼ 

اثمة في مكاضع مختمفة مف العمؿ الفني "ىك التياف بعناصر مم: المغات كاألدب بقكليما
 4كىك اساس اليقاع بجميع صكره".

نوتنتج تتا وبؽ باف التكرار ةك تكرار عناير تتاثمة في تكاال ت تم ة في الصييدة 
 .كعميد يبنم اجيصاع كةك عنير اواوي ج يصـك اج بد

                                                 
 118، ص1984، 2رلدي وىيبة، كامل ادلهندس، معجم ادلصطلحات العربية يف اللغة واألدب، مكتبة لبنان، بَتوت، ط 1
 .221، ص2009زلمد ولد عبدي، األنساق والسياق يف الوقافة ادلوريطانية، دار يننو، دمشق، سوريا، دط،  2
 .277، ص1987، 2ة، البالغة اإلصطالحية، دار الفكر العريب، طعبد العزيز قليق 3
 .117رلدي وىيبة وكامل ادلهندس، معجم ادلصطلحات العربية يف اللغة واألدب، ص 4
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اك المفظة اكثر  "ىك تكرار الكممة: مد عرؼ التكرار بصكلد "يكسؼ شحادة الكحمكت "اتا
مف مرة في سياؽ كاحد اما لمتككيد اك لزيادة التنبيو اك التيكيؿ اك التعظيـ اك التمذذ نذكر 

 1المكرر".
نوتنتج تتا وبؽ باف التكرار ةك انكاع كتوتكيات في الكمتة اك في عبارة كذلؾ بغية 

 التككيد اك التنبيد اك التهكيؿ اك التعظيـ اك التمذذ ب كرار التكرر.
كيعتبر التكرار تف العناير اعومكبية كيكاد التوتكل اليكت ج يصـك بد كيصكؿ في ةذا 

"يعتبر ظاىره اسمكبيو تطفي عمى الكممات ايحاءات خاصو : يكسؼ شحادة الكحمكتاليدد 
ك الدللية في سياقيا الشعر المحكمة مما يمكف حياه  زيةجاالم المجاكرة مف العالقات

 2جميؿ".النص بالكاف الطيؼ ال
اذا التكرار ظاةرن اومكبيد تط ي عمم الكمتات ايصاعات كنغتات عذبد تتا يزيد اجومكب 

 جتاج يمكف الصييدة بالكاف الطيؼ البهيج.
 " فالتكرار حصيصد لد دكر كبير في تكايح كتبييف افكار التبدع كت كيدةا كةذا تا تؤكدن 

كىك ثمره مف اختيار  مكانو مف القصيدةفي  ىك مفيد جدا إذا جيء بو "باند "بكراكم مميكة
 3."الشاعر كطاقة ككبرل في تكليد المعنى كتكثيفو ككسيمة ىامو في التعبير كالتصكير

اك عباراتد التراد تكرارةا كاعها  التبدع اك الشاعر انتصاي أل اظد نوتنتج اند اذا احوف
يمة ةاتة لمكيكؿ الم في تكاعها التناوب لها فيعتبر بذلؾ اند اياب تعنان كاعتبرن كو

 طامة كبرل لديد.  تبتغان اك التعنم الذم يريد تكليدن عند التتمصي كبذلؾ تنش
 : انكاع التكرار-3
 : تكرار الحرؼ اك الصكت-3-أ

التي تزيد اجيصاع الدا مي ثراي  تعد ظاةرن تكرار الحرؼ اك اليكت الصييدة تف الكوارط
يكت بعيند في شطر اك بيت بتا يت يـ كالحالة كعناي ك ذلؾ عف طريؽ تكرار الحرؼ اك ال

 تؤديا بذلؾ كظي ة التنغيـ إاافة الم التعنم. الشعكرية لمشاعر اك التبدع
 

                                                 
د أزتد ابن معصوم، علي بن السي: ، نقالعن2005يوسف شحادة الكحلوت، بنية التكرار يف تراث الياسُت، دراسة نقدية، اجلامعة اإلسالمية، غزة،  1

 34، 35، ص1969، 1، ط5ادلعصوم الدشيكي، أنوار الربيع يف أنواع البديع، النجف، مطبعة النعمان، العراق، ج
 .117ص ،ادلرجع نفسو  2
 .1، ص2006مليكة بوراوي، بالغة التكرار يف مراثي اخلنساء، رللة العلوم اإلنسانية، قسم اللغة العربية، وأداهبا، دط، مارس 3
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 : مفيـك الصكت-1-3-أ
 : لغة -

اف كممة صكت ما خكذة مف الفعؿ صات يصكت " "لبف منظكر"لساف العرب "جاي في 
 1كيصات صكتا"

شتؽ مف المصدر صات يصكت صكتا كىك صائت م"أند  "ابف سناف الخفاجي"كعرفد 
 2كصكت تصكيتا فيك مصكت"

"عرض يخرج مف النفس مستطيال متصال حتى يعرض لو : فيعرفد بصكلد "بف جني"ااتا 
في الخمؽ كالفـ كالشفتيف مقاطع تثنيو عف امتداده كاستطالتو فيسمى المقطع اينما عرض 

 3".لو حرؼ
فابف ، ة نوتنتج أف ةناؾ ا ت ؼ في تعريؼ اليكتتف   ؿ التعري ات المغكية التذككر 
، اند تشتؽ تف التيدر يات اتا ابف وناف فيرل، تنظكر ران تا  كذ تف ال عؿ يات

 غير اف ابف جني جعمد اليكت ةك الذم ي رج تف الحمؽ كال ف كالش تيف
 : اصطالحا-

تصر عمييا مفردة تق اف قيمة المكسيقى لمكممة ل": تبينا ميتتد "محمد النكييي "يعرفد
.مف تنسيؽ كتجاكزا في النعـ اك تنافر مقصكد .بؿ تمتد الى مكضعيا مف الجممة الشعرية

كقد التفت العمماء القدامى الى انكاع مف التجاكب كالجناس كالتشريع كالتعريؽ ، فيو
..كلكف ىناؾ كسائؿ لـ ينتبيكا إلييا كليا كظيفتيا العضكية في أداء .كالتسميط
 4منيا ترديد الحرؼ الكاحد في كممتيف اك كممات متتابعة اك متقاربة....المضمكف

 : مفيـك الحرؼ-2-3-أ
 : لغة-

ؿ ع"الحرؼ الداة التي تسمى الرابطة ألنيا تربط السـ بالسـ كالف "ابف تنظكر "يعرفد
 5ؿ "عبالف

                                                 
 .2521، لسان العرب، مادة صوت، صابن منظور1 
 .3، ص1982، 1ابن سنان اخلفاجي، سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، بَتوت، لبنان، ط 2
 6، ص1992، 2، ط1حسن اذلنداوي، دار القلم، دمشق، سوريا، ج : ابن جٍت، سر صناعة اإلعراب، تح 3
 65، دط، دت، ص1ار القومية للطباعة و النشر، القاىرة مصر، جزلمد النويهي، الشعر اجلاىلي، منهج يف دراستو وتقوميو، الد4

 .837ابن منظور، لسان العرب، مادة حرف، ص5 
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اي كتف ةنا نوتنتج اف ماية تكرار الحرؼ اك اليكت ماية تهتة لـ يمت ت إليها الصدت
باعتبارةا اكؿ جزي اواوي في تككيف الكمتة كتف ثـ الجتمة بحيث حوف ترديدن في الكمتة اك 

لكف الصداتم اةتتكا فصط بالجناس ، الجتمة يعطينا نغتا تكويصيا كبالتالي يتشكؿ اجيصاع
 كيؽ كالتوتيط دكف اجةتتاـ بالحرؼ الذم يشكؿ العاكية في النظـ. الت
بية عم يكت كاليكت ةك الونة النطصية لكؿ حرؼ فتا ف الحرؼ ةك الوتة الكتاإ

، ج يكت عند النطؽ بد كتا اجيكات عند اجنواف اج نتيجة لحركة تنتظتةإالحرؼ اذا 
حركة الهكاي   ؿ الجهاز التن وية تف الررتيف الم ال ارج عمم شكؿ تكجات تيؿ الم 

لجتالية اجيكات تف اجؿ عصد اعذف كلذلؾ كانت تحاكلة العناية كاجةتتاـ بالكظارؼ ا
.. كالحسف في المسمكع اف .": ابف خمدكفالي ت بيف المواف كاجذف كالصمب كعميد يصكؿ 

تككف الصكات ليا كنيات في اليمس كالجير كالرخاكة كالشدة كالقمقمة كالضغط كالتناسب 
 1"ففييا ىك الذم يكجب لو الحس

فكفرتها كتكرارةا ، كتتجانس تعها تيكيتالذلؾ ادرؾ التشاعر أورار الحركؼ ك باياةا 
دا ؿ النص الشعرم يؤدم الم الت ثر كل ت اجنتبان لمواتعيف كتا لها دكر في تبميغ الروالة 

 .كتطكير الرابطة الكجداني التشترؾ بيف التروؿ كالتتمصي
كبذلؾ عتد الشاعر تحتكد دركيش عمم تكظيؼ التكرار اليكتي الذم يعتبر تف الكوارؿ 

تثرم اليصاع الدا مي بكاوطة ترديد حرؼ بعيند في الوطر الشعرم كتكرار ذلؾ يعكس  التي
 الحالة الشعكرية لمتبدع كمدرتد عمم تطكيل ال ركؼ لتؤدم كظي ة التنغيـ إاافة إلم التعنم 
ك يتحصؽ التكرار في مييدة "كنحف نحب الحياة "عمم أربعة توتكيات ةي اليكت 

 تكرار عمم توتكل اليكت أةـ ةذن التوتكيات.كيعد ال، كالكمتة كالجتمة
كالجدكؿ التالي يبيف تدل تكرار الحركؼ أكثر تف ترة في مييدة" كنحف نحب الحياة" 
كدججتها التي تت رـ تل ن وية دركيش ك تا يشعر بد تف أحاويس كتدفصات النوبة التركية 

 لتكرارةا.
 

 

                                                 
 .455، ص2004عبد الرزتان ابن خلدون، ادلقدمة، شرح زلمد اإلسكندري، دار الكتاب العريب، بَتوت،  1
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 ت رجد  النوبة التركية  تكرارن  الحرؼ 

يكت شديد، ت رجد تف الحنجرة كج يكيؼ بالجهر  %21,61 83 أ
 اك بالهتس. 

ةك ثاني حركؼ الهجاي ، ت رجد تف بيف الش تيف كةك  %5,20 20 ب
 تجهكر شديد. 

حرؼ ثالث تف حركؼ الهجاي، كةك تهتكس شديد،  %4,42 17 ت
 كت رجد طرؼ المواف. 

ف ةك تف حركؼ الهجاي، تهتكس ر ك، كت رجد ت %0,52 2 ث
 طرؼ المواف ، تل اطراؼ ثنايا العميا. 

الحرؼ ال اتس تف حركؼ الهجاي ، كت رجد تف أكؿ  %1,30 5 ج
 المواف تل الحنؾ اجعمم. 

الحرؼ الوادس تف حركؼ الهجاي، كةك تهتكس ر ك  %4,68 18 ح
 كت رجد تف كوط الحمؽ. 

ةك الحرؼ الوابل تف حركؼ الهجاي ، كت رجد أدنم  %1,04 4 خ
 ؽ تل ال ـ ةك تهكس ر ك.الحم

ةك الحرؼ الثاتف تف حركؼ الهجاي ، كت رجد تف  %1,82 7 د
 طرؼ المواف. 

ةك الحرؼ التاول تف حركؼ  الهجاي، كت رجد تف  %1,30 6 ذ
بيف طرؼ المواف كأطراؼ الثنايا العميا. كةك تجهكر 

 ر ك.  
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ةك الحرؼ العاشر تف حركؼ الهجاي، كت رجد كةك  %3,64 14 ر
ت تجهكر تكرر كتف اجيكات التتكوطة التارعة يك 

كييدر تف طرؼ المواف لحافة الحنؾ اجعمم عدة 
 ترات 

ةك الحرؼ الحادم عشر تف حركؼ الهجاي، كت رجد  %0,52 2 ز
تف بيف طرؼ المواف كفكيؽ الثنايا العميا، كةك تجهكر 

 ر ك تف حركؼ الي ير.  

الهجاي ، ت رجد  ةك الحرؼ الثاني عشر تف حركؼ %4,16 16 س
تف بيف طرؼ المواف كفكيؽ الثنايا العميا كةك تهتكس 

 ر ك تف حركؼ الي ير. 

ةك الحرؼ الثالث عشر تف حركؼ الهجاي، كةك  %0,26 1 ش
تهتكس  ر ك، كت رجد تف كوط المواف بيند كبيف 
الكوط اجعمم لمحنؾ ، كةك تف بيف الحركؼ التي 

 توتم بالشجرية.

رؼ الرابل عشر تف حركؼ الهجاي، كت رجد ةك الح %0,78 3 ص
تف بيف طرؼ المواف كفكيؽ الثنايا العميا، كةك تهتكس 

 ر ك تف حركؼ الي ير. 

ةك الحرؼ ال اتس عشر تف حركؼ الهجاي كةك  %0,52 2 ض
تجهكر تزدكج، كمد تكتتؿ شدتد في بعض الب د 
العربية فييبح كالداؿ التا تة كت رجد عند وبكيد 

 ة المواف كيميد اعارس.تف اكؿ حاف
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كةك الحرؼ الوادس عشر تف حركؼ الهجاي، ت رجد  %1,56 6 ط
تف طرؼ المواف كايكؿ الثنايا العميا كةك يكت شديد 

 تطبؽ كةك  يكت تجهكر. 

ةك الحرؼ الثاتف عشر تف حركؼ الهجاي، كةك  %2,34 9 ع
تجهكر ر ك كت رجد تف كوط الحمؽ كيعدن العمتاي 

 كوطة. تف الحركؼ التت

ةي الحرؼ العشركف تف حركؼ الهجاي، تهتكس ر ك  %1,30 5 ؼ
 كت رجد تف بيف الش د العميا كأطراؼ الثنايا العميا. 

الحرؼ الحادم كالعشركف تف حركؼ الهجاي، كةك في  %2,86 11 ؽ
اجيؿ تجهكر ايابد التهتيش في تعظـ اجلونة كةك 

 شديد ت  ـ ت رجد تف المهاة تل اميم ال مؼ. 

ةي الحرؼ الثاني كالعشركف تف حركؼ الهجاي، في  %0,52 2 ؾ
حركؼ الهجاي ، كةك يكت شديد تهتكس ت رجد 

 بيف عصدة المواف كبيف المهاة في أميم الحمؽ. 

ةك الحرؼ الثالث كالعشركف تف حركؼ الهجاي، كةك  %10,15 39 ؿ
تجهكر تتكوط ت رجد تف طرؼ المواف تمتصيا ب يكؿ 

 عيات ةك مريب تف ت رج النكف. الثنايا كالربا

ةك الحرؼ الرابل كالعشركف تف حركؼ الهجاي، كةك  %4,42 17 ـ
 تجهكر تتكوط كت رجد تف بيف الش تيف كةك أن ي. 

الحرؼ ال اتس كالعشركف تف حركؼ الهجاي، كةك  %10,15 39 ف
تجهكر تتكوط ت رجد تف طرؼ المواف تل أيكؿ 
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 الثنايا العميا. 

الحرؼ الوادس كالعشركف، كةك تهتكس ر ك،  ةك %2,08 8 ق
 كت رجد تف أميم الحمؽ. 

الحرؼ الوابل كالعشركف تف حركؼ الهجاي، كةك  %3,90 16 ك
تجهكر اشبد بالحركؼ التتكوطة كت رجد تف بيف 

 المواف ككوط الحنؾ اجعمم. 

الحرؼ الثاتف كالعشركف كاج ير تف حركؼ الهجاي،  %8,85 34 م
بالحركؼ التتكوطة كت رجد تف بيف  ةك تجهكر اشبد

 أكؿ المواف ككوط الحنؾ اجعمم.

 /          %100 384 التجتكع

 

يعد تكرار الحركؼ في الصييدة عنيرا تف عناير التجريد التي ينصمها الشاعر الم 
كتكرار الحركؼ يعتبر التنطمؽ اجكؿ في اجيصاع التتحرؾ الذم يترتب في النص ، التتمصي
فالشاعر حينتا عتد الم تكرار يكت بعيند اك أيكاتا تجتتعة كاف يريد اف يؤكد ، الشعرم

كةذن الحركؼ اك اجيكات التي تشكؿ ، حالة ايصاعية تت يـ كالحالة الشعكرية كالن وية لها
نويج ايصاعي ينتج عند اتتاعا كطربا كت ثيرا كتحريكا في طباع اذا التتمصي لصد كرر الشاعر 

لكف ، " في ثنايا اجوطر الشعرية العديد تف الحركؼ حف نحب الحياة" كنفي الصييدة 
اوت دـ الشاعر حرؼ اجلؼ كالياي بكثرة  ( م، ك، أ ) اجبرز تنها نجد حركؼ التد كالميف

 مضي عبد القاىر الجرجاني " بأنيا تمتد بعدثـ اشار اليها  عنها تتتاز بالصكة كطكؿ الن وي
كاف الصفات التي تمتعت بيا  لمنطؽ بيا الى نفس عميؽ. أم انيا تحتاج " 1نفس الحرؼ

                                                 
 .19ص  1983، 1، ط ( سوريا) والتوزيع الالذقية  تامر سلوم، نظرية اللغة واجلمال يف النقد العريب، دار احلوار للنشر 1
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محدثة ، في الجير أصكات الميف في اتساع كخفة في النطؽ كطكؿ في النفس ككضكح
 1بذلؾ أكبركـ مف الصكتية

 جعمت تنها عنيرا ةاتا في جتاليات التشكيؿ اليكتي كفي تكايح تا يوتم التآلؼ
اف أصكات المد ذات دللة ذاتية في "اطد اجيصاعي لمشعر كادراؾ ميتة التكويصية كنش المحني

 . 2"خمؽ النشاط المكسيقي أك تككيف المعنى

حيث كاف ةك الحرؼ التهيتف ، لصد تكرر حرؼ اجلؼ كاحد كثتانكف ترة في الصييدة 
في النص الشعرم كناؿ فيد الحظكة اف يتربل عمم عرش الحركؼ كاجيكات كيتيدر 

الهتزة تف الحركؼ الحمصية التي تتوـ باجتواع  تتعارؼ عميدككتا ةك ، الترتبة اجكلم
كال  ة في النطؽ كطكؿ في الن س ككاكح في الجهر تا جعمها تف أةـ اجيكات التي 

كاف التكرار ةذا الحرؼ بعيند يكشؼ عف اجبعاد ، تا ي الجتالية في التشكيؿ اليكتي
 الن وية لمشاعر.

تف الحركؼ عف اجلؼ تتوـ بعذكبة الجرس كطكؿ كوبب ا تيارن لهذا الحرؼ دكف غيرن 
الن س فتا ي عمم الصييدة تكويصم حزينة تحتؿ في طياتها تشاعر الحزف كاعوم كاعلـ 
الذم يناوب التكمؼ الشعكرم الحوي لتحتكد دركيش الذم يعاني الحواوية الت رطة اتجان 

ي رار في كجد التحتؿ شعبد التاطهد الذم يريد أف يعيش كيبصم ياتدا بكؿ عزيتة كاب
فكاف اوت داـ التد الطكيمة دكف غيرةا تف اعيكات عنها أكثر اعيكات د كج في التنطؽ 

كتعد تف أكاح 3 .أف اللؼ اسـ مف أسماء اهلل كتقدس"( ألـ) :كقد جاء في قكلو تعالى
، خيطا، نخيال، سبيال، استطعنا ) القصيدةكتف أتثمة ذلؾ في ، كؿ الحركات في الوتل

فجايت الكمتات تكيكلة بحرؼ التد عند ( قميال.، حجرا، صييال، جميال، نيارا، لرحيالا
كيرد تثمد تثؿ غيرن  كاطترنافيت كن كين س عف ركحد كيناشد الحياة كيريد اف يحيم بو ـ 

أياا نحف ، كحدن يحب الحياة كلد الحؽ في العيشكؿ تف كاف أنانيا عمم اند عمم تجيبا 
  4:  تؿ أف نعيش وعداي كشكاةد ذلؾ في الصييدةعاشصكف لمحياة كن
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 .هدن هدب الخياة ارا ما استطعىا اليها سبيال

 هشفع مئزهت للبىفسج بينهما أو هخيال. وهشقص بين شهيذًن

 هدب الخياة ارا ما استطعىا اليها سبيال.

 الشخيال. هزا وسج لىا سماء القض خيطا لىبني ووسشق من دودة

 قتيال. أقمىا خيث  وهدصذ، الىمى  سشيع  اجاهب  أقمىا  خيث  وهضسع

  الطشقاث الى الياسمين ًخشج كي الخذًقت باب  وهفتذ
ً
 حميال.  نهاسا

 وهشسم فىق جشاب املمش صهيال.، وهىفخ في الىاي لىن البعيذ

" بدرجة تتواكية في مييدة كنحف  " النكف" ك  " الالـكتا نجد الشاعر اوت دـ حرؼ 
تف الحركؼ الجهرية لثكية فيشتركاف في ن س الت رج تن تحاف  نبثصافنحب الحياة فك ةتا ي

يتوتاف بال  ة كةتا أياا ي دتاف ةدؼ الشاعر في اجن تاح الذم ي ي ، في النطؽ بنيهتا
اجتتداد كاتواع أم اتتداد الثكرة كاتواعها ليكيؿ بيكتد الم التحافؿ الدكلية لتيبح الثكرة 

 ال موطينية ماية رأم العاـ.

كةذا تا يدؿ عمم أف ال عؿ الثكرم لد يكتد الجهرم لديد كاتتدادن في الدا ؿ كال ارج 
عند تدرؾ تا أ ذ بالصكة ج يوترجل إج بالصكة فدركيش اوتعتؿ حرؼ ال ـ توعة كث ثكف 
ترة باعتبار أف حرؼ ال ـ حرؼ لثكم جهرم يت يـ تل حالتد الشعكرية ليعبر بد عتا يجكؿ 

" بتثابة أند الشاعر ثارر اد الكياف " دركيشا تا يطابؽ ش ييتد كةذ، في  اطرن
واعيا كراي تحصيؽ الحرية لشعبد التاطهد يجهر بصاية شعبد ليورم بها الم ، اليهيكني

كينظركف الم ةذن الب د عمم ، أمطاب العالـ فتيبح ماية عالتية ينظر اليها العالـ ب ورن
ؽ العدالة عميها فنجد تحتكد دركيش تف   ؿ أبيات أنها ب د تظمكتة كاجوتعجاؿ في تطبي

مييدتد " كنحف نحب الحياة" يتتوؾ بالحياة ج ي بم اج أف يعيش حرا طميصا ترفكع الرأس 
فهك يناشد الحياة بكؿ ت ايؿ ك أتؿ بغدا أفاؿ كتف الكمتات التي احتكت ، في ويادة بمدن

، لكف، النام، قتيال، صييال، اليلرحا، لنبني، نخيال ) :حرؼ " ال ـ" في الصييدة نجد
 ( قتيال.، صييال، البعيد



 "تشكالت اإليق اع في قصيدة "ونحن نحب الحياة............................................................الفصل الثاني: .........

 

 
002 

 1: كشكاةد ذلؾ تف الصييدة

 .نحف نحب الحياة اذا ما استطعنا الييا سبيال

 .نرفع مئذنة لمبنفسج بينيما أك نخيال كنرقص بيف شييديف

 .نحف نحب الحياة اذا ما استطعنا الييا سبيال

الصييدة انط ما تف ي ة الجهر ج نها ت دـ  تكتف جتالية اوت داـ حرؼ "ال ـ" في
غاية الشاعر كنيد في الجهر بالصاية ال موطينية كالتصاكتة التوتترة التتتدة في الدا ؿ 
كال ارج اد اجحت ؿ اجوراريمي كةذا اذا دؿ عمم شيي انتا يدؿ عمم روكخ كالثبات 

 كالتصاكتة. 

ذا الحرؼ ليس اعتباطيا بؿ انتصاريا تند فصد كاف اوت داـ الشاعر له اتا يكت " النكف "
ليي ح عف يتكد الشعب ال موطيني في الثكرة كالتصاكتة كتحاربة التحتؿ بكؿ تا اتكا تف 

كاجوتاي كاجفعاؿ لتتثؿ عمم اف  فجايت النكف تتيمة بالحركؼ، مكة كرباطة الجيش
ال موطينية فنجد يكت الشاعر يتكمـ باوـ الجتاعة الذم ينتتي اليها اك باعحرل التصاكتة 

، نسرؽ، نرفع، ترقص، تحب ) :في اجفعاؿ اتا ( لنا، مف، بينيما، بيف) النكف في الحركؼ
 ( ننفح...، نكتب، نحصد، نزرع، نفتح

ةذا التتدد لحرؼ النكف الذم ( النام، ، نباتا، الياسميف، نخيال، البنفسج) وتايكفي اع 
ليط ط يكت النكف بذلؾ عمم بصية اجيكات في  تجاكز اجفعاؿ تنها الم اجوتاي كالحركؼ

فاتيؼ حرؼ النكف بالجتاد كالوككف ، كفعؿ، ككند اتيؿ بكؿ امواـ الكمتة تف حرؼ كاوـ
حينتا  دركيش" كالثبات تل اجوتاي كاجحرؼ كبالحركة كالنشاط كالحيكية تل اجط اؿ فنجد "

، ن تح، نرفل، عاؿ تثؿ نرمصككيؼ التشاةد ييؿ النكف باعف يتحدث عف اجتؿ كالت اؤؿ
 ... .،نزرع

كعندتا يتحدث عف اجشياي الجاتدة التي ج تتوـ الكانها كاشكالها التي ت  ذ ي ة كاحدة 
ي ة الوككف كعدـ الحركة تهتا تغير زتنها كتكانها فنجدةا تتيؿ باعوتاي كاجحرؼ تثؿ 
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محمكد عمم دةاي كذكاي  كةذا تا يدؿ ....،لنا، تف، الياوتيف، النام، البن وج، ترذنة
 اند يعطي لكؿ حرؼ ميتتد كحصد فينتصي كمتاتد بعناية شديدة. دركيش

 1كيتجمم ةذا في اجوطر الصييدة "كنحف نحب الحياة"
 هدب الخياة ارا ما استطعىا اليها سبيال

 ووسشف من دودة القض خيطا لتبني وساء لىا ووسيج هزا قتيال.

 سمين الى الطشقاث نهاس حميالوهفتذ باب الخذًقت كي ًخشج اليا

 .هدب الخياة ارا ما استطعىا اليها سبيال

لهذا الحرؼ كتكرارن بكثرة لد غاية جتالية انط ما تف ي اتد  دركيشالغاية تف انتهاي 
التتتيزة عف اجحرؼ اج رل باعتبارن اند كمتا اتيؿ بصوـ تف امواـ الكمتة يا ي جتالية 

 نحف" ف لد دجلة جكةرية فهك يدؿ عمم الجتاعة كالاتير"ت تم ة عف غيرةا تا حرؼ النك 
 ام التصاكتة الشعب ال موطيني كاتحادن تل بعاد لتجابهة الكياف اليهيكني. 

 : التكرار المفظي-3-ب

كجتاؿ ت لي ها كنظتها تصياوا فنيا نصديا بتعرفة  كف اجعتبار العناية باعل اظ كيياغتهاتي 
 فتعمـ بذلؾ انو، ما رأيتو متالحـ الجزاء سيؿ المخارج ": ؿف جكدن كتا يصا، اجكد الشعر

كاذا كانت ، افرغ افراغا كاحدا كسبؾ سبكا كاحدا فيك يجرم عمى المساف كما يجرم الدىاف
الكممة ليس مكقعيا الى جنب اختيا مرضيا مكافقا كاف عمى المساف عند انشاء ذلؾ 

 2مؤكنة."

ر في ثكب كحدات تتتالية اك تتناثرة عبر ثنايا كةذا النكع تنهمة تكرار ل ظة اك اكث 
فيتكلد نكعا تف التكويصم كالنغـ كج يتكف اعتبارةا ظاةرة ( اك رأوي، شكؿ افصي ) ،الصييدة
 عابرة. 

 عمم اشكاؿ تتعددة ، في تكاطف ت تم ة " كنحف نحب الحياة "كنجد اجل اظ في مييدة 

                                                 
 .174زلمود درويش، الديوان األعمال األوىل، ص  1
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 . ( الاتارر، اجوتاي، اجفعاؿ) 

 : ر الضمائرتكرا-1-3-ب

، التن يمة، الاتارر في النحك العربي ةي أوتاي تبنية تنصوـ لث ثة امواـ " التتيمة
 التوتترة". 

فالضمير اسـ جامد يدؿ عمى المتكمـ اك المخاطب اك الغائب كل يثؽ كل يجمع كيدؿ 
 ".  " كنحف نحب الحياةكينجمي تكرار الاتارر في الصييدة  1بذاتو عمى المفرد اك المذكر

التي كانت يبحر ، نحف " الذم كاف مبطاف الو ينة كماردةا اتير تتكمـ بيكت الجتاعة"
دركيش عمم اتكاجها في نوج انغاـ مييدتد تتا اا م تدل النكع تف التكرار نكعا تف 

 ( الشعب ال موطيني ) اجيصاع التكويصي الذم يكفي عمم اف الذات الشاعر تف ذات الجتاعة

الشعب  كالذات تنا ةي اجرض التي يوعم، تجتتل تل الجتاعة فتحتاج الذات اف
 تمؾ لمشعب ال موطيني كحدن.  عنها، يد اليهاينة تف ال موطيني جوترجاعها

 2: كيتجمم ذلؾ في الصييدة حيف ماؿ
 وهدن هدب الخياة ارا ما استطعىا اليها سبيال.

 :وقذ استخذم ايضا الشاعش الضمائش املتصلت في قىله

 .دب الخياة ارا ما استطعىا اليها سبيالوهدن ه

 هشفض مئزهت للبىفسج بينهما او هخيال.، وهشقص بين شهيذًن

 .هدن هدب الخياة ارا ما استطعىا اليها سبيال

 ووسشق من دودة القض خيطا لىبني سماء لىا ووسيج هزا الشخيال.

                                                 
 .60م. ص 2000ه/1421 1هضة العربية لبنان، طزلمد مطرجي، يف النحو تطبيقاتو، دار الن 1
 .174، ص د درويش، الديوان، اعمال االوىل زلمو  2
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انكاع الاتارر نكع بيف  "" دركيشوابصة الذكر نوتنتج باف  تف   ؿ اجوطر الشعرية
 (اليها، ةتا) بينهتا، ( النكف) فنجدن كظؼ الاتارر التن يمة كتف اتثمة ذلؾ اوتطعنا

تارة تن يؿ نحف نحب الحياة. كتارة  نحف" كتا اند كاؼ اتير " ( الياي) لنبني ( الهاي)
، ننفخ، نحف، نكتب، نحف، نزرع، نحف، نسرؽ ) :توتتر تثاؿ ذلؾ في الكمتات اجتية

 .( نحف

 : كالجدكؿ اجتي يكاح تكرار الاتارر ب نكاعها

 
ائر

ضم
ال

 

 المستترة المنفصمة المتصمة
 النكف –اوتطعنا 
 ةتا –بينهتا 
 ةا –اليها 
 الياي –لنبني 

 

 نحف  نحف
 أنت

  : تكرار السماء-2-3-ب

لتا لها ، ذلؾ ب ةتية تكانتها كتتجيدا لها لألوتاي بينتا كاف " محمكد دركيش "اف تكرار 
كمتة " الحياة "  كنحف نحب الحياة " كتف اجوتاي التي كررةا في الصييدة "، كمل في ن ود

اذ نجدةا تكررت اربل ترات فكاف غراد تف تكرار ةذن اجوـ ةك ت كيد عمم كجكد شعب 
كجؿ لمناس كافة  فموطيني يوتحؽ الحياة تثمد كتثؿ كغيرن تف اجتـ فالحياة بثها اهلل عز

، عميها اج ةك ؿ ج توتبد الغاشـ اند اياا لد حؽ في الحياة كج ومطافاف يصك  فهك يريد
عاشصا تكلها  فنجدن دارتا، ج ند حـر ةك كشعبد تف لذتها كالتتتل بها، فربط الحياة بالحرية

راي   " عتر بف ال طاب: تحتكد دركيش في ةذن الصييدة يذكرنا بصكؿ فتكم ا"، توتنيرا
 لناس كمد كلدتهـ اتهاتهـ احرارا. " تتم اوتعبدتـ ا: اهلل عند"

  1: كةذا التكرار يتجمم في مكلد 
 وهدن هدب الخياة ارا ما استطعىا اليها سبيال.
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 هشفع مئزهت للبىفسج بينهما او هخيال.، وهشقص بين شهيذًن

 ارا ما استطعىا اليها سبيال. وهدب الخياة

كيشير بذلؾ في ك تد ، يد ل ظيٌ ترتيف تتتالتيف في ييغة تكك( البعيد) كلصد تكررت ل ظة
اك ربتا يشير الم الحنيف ، الم الذيف مات حياتهـ مبؿ اف يركا دكلة فموطيف تصـك كتوتصؿ

البعيد البعيد بكاوطة  كتصكؿ اند حينا يحصؽ الحياة ويوترجعكف يكر، الذم لـ ي مؽ بد
 1: النام. كةذا تا تجود في مكلد

 الممر صييال. كنرسـ فكؽ تراب ،البعيد، كننفخ في النام لكف البعيد

ترتيف التب تحتؿ تعنييف اجكؿ يصيد بها اند يتصف  ""حجراكتا نجدن اند كرر ل ظة 
اوتاي ال موطينييف كنصشها عمم لتبصم  الدة راو ة عجياؿ الصادتة بتثابة اثار تؤرخ في 

 الكتب لتبصم ثابتة كالي ر. 

كج يبيل  ر الثابت عمم اجرض ج يرحؿاتا التعنم الثاني يصيد اف كؿ فموطيني كالحج
 2: مكلد كطند تهتا كم د الثتف. كتف ذلؾ

 اييا البرؽ اكضح لنا الميؿ اكضح قميال. ، حجرا، كتكتب اسماءنا حجرا 

الحياة " بيف النكرات كالجدكؿ التالي يكاح لنا كركد اجوتاي في الصييدة" كنحف نحب 
 كالتعارؼ. 

تاي
جو
ا

 
 التعارؼ النكرات 

 وبي 
 شهيديف 
 ترذنة 
 ن ي 
  يطا 
 وتاي 

 الحياة 
 البن وج 
 الياوتيف 
 دكدة الصز

 باب الحديصة 
 الطرمات 

                                                 
 .175، صزلمود درويش، الديوان، األعمال األوىل، 1
 .175ص  ادلصدر نفسو 2



 "تشكالت اإليق اع في قصيدة "ونحن نحب الحياة............................................................الفصل الثاني: .........

 

 
007 

 نهارا 
 متي  

 يهي  
 حجر 

 

 الميؿ 
 تراب التتر
 أوتاينا

 لكف البعيد  
 البرد 
 الميؿ 
 

ن حظ تف الجدكؿ اجحياري لألوتاي التكجكدة في الصييدة اف ةناؾ تصارب بيف عدد 
التعارؼ كالنكرات في الصييدة كن ور ةذا التصارب الم كجكد اليراع بيف التعمـك كالتجهكؿ 

في اوت داـ تف  لمحية اج ر فكاف لمكاكح، كبيف الظاةر كالتبهـ، الكااح كالغاتض
بصاية شعبد  طرؼ الشاعر ج ند ن ويا كاف شديد الحرص عمم الكاكح كالعمف لتعريؼ

 كتنادات بحصكمد.

داتد لمغتكض فكاف يوعم تف كرارد الم التعبير عف الظمـ كالصتل الذم يت ذ في تا اوت أ
 فراح يصابؿ ةذا الغتكض التبني لمتجهكؿ الم تغيرن باعتؿ كالت اؤؿ بغد أفاؿ. ، حؽ شعبد

 بؿ اف ةذن، كرد فعؿ عكوي، فالتعمـك يتزايد تل التصاكتة الجتاعية ليتيدل لمعدك
كةذا تا ، ؽ التعارؼ تف جهة كترؾ التجاؿ تف جهة ا رلالنكرات ةي طريؽ تتهد لتحصي

 يت يـ تل حمـ الشعب ال موطيني. 

ف يتا ي ص ، كونعطي بعض اجيحايات اجوتاي التي تكحي بها النكرات كالتعارؼ
  1: تف   ؿ مكلد النكرات نجد " وبي "

 كنحف نحب الحياة اذا ما استطعنا الييا سبيال.  

ياة التي يراةا حمتا يعب التحصؽ في ظؿ الظركؼ الصاوية التي فالشاعر ةنا ربط الح
 يعيشها باجوتطاعة 

 
                                                 

 .174زلمود درويش، الديوان األعمال األوىل، ص  1



 "تشكالت اإليق اع في قصيدة "ونحن نحب الحياة............................................................الفصل الثاني: .........

 

 
008 

 1: ككذلؾ اوـ شهيديف في مكلد
 الزي ًديل الى الخشب التي سقط فيها الشهذاء. وهشقص بين شهيذًن...

الترذنة ةنا ليوت لتوجد انها ترذنة بن وج فالشعب ، كنرفل ترذنة لمبن وج بينهتا اك ن ي 
 بن وجا اك ن ي  بيف شهيديف.  يرفل

اتا ل ظة " ن ي " كةك نبات يرتز لمشتكخ كالتجذر في اجرض ةذا تا تمدن الشهادة الحياة 
 ج البكاي كالعكيؿ.  الطيبة كالعمك كالت ييؿ

 2: في مكلد اياا ل ظة "حجرا"

 .حجرا، كتكتب اسماءنا حجرا

كانتا لد كزف اك ثصؿ فهك  مم التوتمفهك يبيف لنا اف اجوـ ال موطيني ليس تجرد عمـ ع
ليس تجرد تعنم انتا ةك شيي تثؿ الحجارة كالشجرة كاشياي الكطف اج رل كةك يريد اف 

 يال ةذن اجوتاي بعاها الم جانب بعض لتككف وكارا يحتي الكطف تف الوصكط. 

الرغبة كالتي تكررت اربل ترات التي تحيؿ الم  الحياة " كفيتا ي ص التعارؼ نجد ل ظة "
 الصكية في العيش. 

 : 3ككذلؾ ل ظة " البن وج "في مكلد

 نخيال.  نرفع مئذنة لمبنفسج بينيما اك 

لتطهير اجرض  الحرية ك طرد اجوتعتار لنيؿ كةك نبات يرتز لمجتاؿ كالرارحة الطيبة 
 تف الدنس كتيبح رارحتها طيبة كرارحة البن وج. 

  4: كتا نجد " البرؽ كالميؿ" في مكلد

 اييا البرؽ اكضح لنا الميؿ. 
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 فهك ةنا ج يطمب تف الميؿ اف يتجمم ج ند ليس لي  عاديا اند اوتعتار الغايب ليؿ
كالبرؽ ليس برؽ عاديا اند اجتؿ في ن كس ، طكيؿ يوعم الم اف بيدن بالتاحية كالتصاكتة

 ال موطينييف اذف ةناؾ يراع بيف يبح اجتؿ كالميؿ البارس. 

 : لفعاؿتكرار ا-3-3-ب

فعاؿ التااية كالتاارعة بيف اع " " كنحف نحب الحياة: تنكع تكرار اجفعاؿ في الصييدة 
اربل ترات ككمتة "  "استطعنا فنجدن اند كظؼ فعؿ التااي في الكمتات التالية" ، تركاع

 1: ترتاف كذلؾ يتجمم في مكلد "أقمنا 
 وهدن هدب الخياة ارا ما استطعىا اليها سبيال.

 .هشفع مئزهت للبىفسج بينهما او هخيال، ص بين شهيذًنوهشق

 هدن هدب الخياة ارا ما استطعىا اليها سبيال.

 

  2: في البيت التالي " أقمنا "كتكرار كمتة 

 . تيالقكنحصد حيث أقمنا ، كنزرع حيث أقمنا نباتا سريع النمك 

اجفعاؿ التاارعة  اتا اجفعاؿ تاارعة كظ ها دركيش بكثرة فنجد جؿ الصييدة تصـك عمم
، نرقص:  رل تثؿأمد تكررت اربل ترات كتا كظؼ افعاؿ تاارعة  فنجد كمتة " نحب"

 نسيج. ، نكتب، نرسـ، ننفخ، نحصد، يزرع، يخرج، نفتح، نبني، نسرؽ، نرفع

  3: كيظهر ذلؾ في اجبيات التالية
 وهدن هدب الخياة ارا ما استطعىا اليها سبيل

 مئزهت للبىفسج بينهما او هخيال. وهشفع، وهشقص بين شهيذًن

 ووسشق من دودة القض خيطا لىبني سماء لىا ووسيج هزا الشخيال.
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تكرر  اتا فعؿ اجتر فمـ يكردن دركيش بكثرة في ةذن الصييدة بؿ اعتتد عمم فعؿ كاحد
  1: في مكلد كاح "أ ترتيف "

 .قميالأكضح ، اييا البرؽ أكضح لنا الميؿ، حجرا، كنكتب اسماءنا حجرا 

ةا في ادرجنا فيد انكاع اجفعاؿ كعدد تكرار ، كالجدكؿ اجتي يكاح تا اوم نا عميد الذكر
 مييدة" كنحف نحب الحياة". 

 أفعاؿ األمر  الفعاؿ المضارعة  الفعاؿ الماضية 
 ( أربل ترات ) اوتطعنا
 ( ترتاف) أمتنا

 ( أربل ترات  ) نحب
 نورؽ ، نرفل، نرمص
 ، نزرع، ي رج، ن تح، نبني

 نروـ ، نن ح، نحيد
 نويج ، نكتب

 ( ترتاف ) أكاح 

فعؿ اجتر كاجتر ترادن اف ال عؿ يبدأ اجف كيوتتر  كن ور طغياف ال عؿ التااي عمم
فالنص يعكس الوير نحك الحياة نحك  حتم يتـ تحصيؽ الحرية كاجوتص ؿ. ( مستقبال) جحصا

ة الم اف ال عؿ التاارع يعتبر تف العناير بالااف، غد أفاؿ حاف  بالنير تشيد بالبناي
، اجواوية ال عالة في نظـ الشعر ج غنم عند عند يدؿ عمم الحيكية كالحركة كاجوتترارية

 ك الحيكية. أ" فصد عبر بد عف النشاط  كنرقص بيف شييديف "كةذا تا جاي عمم حد مكلد 

 : 2حيف ماؿ( نرفع) ياا ال عؿأك 

 .ك نخيالأما نرفع مئذنة لمبنفسج بيني

فصد عبر بد عف الت اؤؿ لمنير كاجوتص ؿ جف الرفل يككف لمراية كةك دجلة عمم البمد  
الذم يدؿ عمم اجرض التوتصمة التي تككف لياحبها  "" نزرع كنحصدككذلؾ ال عؿ ، التوتصؿ

 فيصـك بزرعها كجني الثتار تنها. 
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زتف اك حدث مد فات كانصام ككذلؾ نجد ال عؿ التااي " اوتطعنا " الذم يدؿ عمم 
فهك يحب اف يعيش ، كيكحي الم الذات الترياة التي تعاني الصهر كالعذاب كالكحدة كاجلـ

فصد تكرر ليدؿ عمم اف  " " أقمنالكف اذا اوتطاع ذلؾ ام حيؿ عمم اجوتص ؿ اتا ال عؿ
 رض الكطف.  الشاعر تتتوؾ تتوكا شديدا ب

كةك  ريد تف تكرارن طمكع فجر جديد يككف تميرا بالنكري "" أكضحاتا بالنوبة ل عؿ اجتر 
 ةذا اليـك يككف يـك اجوتص ؿ كبزكغ شتس الحرية. ، دجلة عمم بداية يـك جديد

 : تكرار العبارة-3-ج

ك الم ظ الذم يحتؿ أج تصاس مدرة الشاعر عمم التشكيؿ التكويصي با تيارن لمحرؼ  
تنبل تف تآلؼ تجتكعة تف ةذن  الحصيصية ويصيةف الصيتة التك أبؿ ، دججت نغتية فحوب

كةذا النكع تف التكرار في الشعر اكثر اةتية تند في ، اجل اظ في جتؿ تتناوصة التراكيب
كعند ليس ت تراا اف ي عؿ عند التتمصي ، النثر جف مدرتد عمم ابط اجيصاع مدرة كبيرة

م ةك الذم يصـك عمم تكرار عبارات ةذا اليصاع اجغن، كوهكلة اوتصبالدالك ـ  كذلؾ لصرب
  1بذاتها".

يهدؼ تف   لها الم ايياؿ ال كرة  تعينة كي تي ةذا التكرار بتكرار الشاعر لعبارات
كالشاعر مد يكرر جتمة  تتباينة فصد يككف تتتابعا... ب شكاؿ "التراد تكييمها كي تي التكرار 

 2"في بداية الصييدة كنهايتها اك، في ذات كؿ تصطل تف تصاطل مييدتد اك في نهايتها

 : 3كتف أتثمة ذلؾ في الصييدة 
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 وهدن هدب الخياة ارا ما استطعىا اليها سبيال.

 .هشفع مئزهت للبىفسج بينهما او هخيال، وهشقص بين شهيذًن

 هدب الخياة ارا ما استطعىا اليها سبيال

 القتيال. ووسشق من دودة القض خيطا لىبني سماء لىا ووسيج هزا

 هفتذ باب الخذًقت كي ًخشج الياسمين الى الطشقاث نهاس حميال.و 

 هدب الخياة ارا ما استطعىا اليها سبيال.

 وهدصذ خيث أقمىا قتيال.، الىمى وهضسع خيث أقمىا هباجا سشيع

 وهشسم فىق جشاب املمش صهيال، وهىفخ في الىاي لىن البعيذ

 قليال. ليل اوضحايها البرق اوضح لىا ال، حجشا، وهكتب اسماءها حجشا

 هدب الخياة ارا ما استطعىا اليها سبيال.....

 

اربل ترات في الصييدة فاوتهؿ   "كنحف نحب الحياة اذا ما سبيال"لصد كرر الشاعر عبارة 
كةذا تا زاد الصييدة نغتا يطرب اجوتاع كيجد ، بها مييدتد ك تتها بها ككانت بداية لكؿ

فشكؿ تنها تواحات كاوعة كفاايات تتتدة دا ؿ ، ديدفيد الصارئ تتن س الم بداية تصطل ج
كتكرارةا يكفي بإيرار الشاعر كت كيدن عمم رفض اجةانة كاجوتبداد كرفل ، النص الشعرم

كدركيش تف   ؿ ميارد يريد اف ، شعارات الحرية كطمب الحياة تثمد تثؿ كبارر البشرية
اتجان  م دلي  عمم رأيد الذم ج يتغيرشعرن كيككف بتثابة وجؿ تاري ي لألجياؿ الصادتة كيبص

 ين عد. مايتد كطند كج

 : تكرار الالزمة-1-3-ج

يصـك ةذا التكرار عمم ترديد بيت شعرم اك جتمة شعرية بيف تصاطل الصييدة في تكرارةا 
، بعد كؿ تصطل لتوة تف التجديد تجعؿ التوتتل ي  ذ موطا تف الراحة كيوترجل أن اود

اخيار سطر "ف زتة ةي ، لن كر لمصييدة كتجعمها تتتتل حيكية كنشاطالتن ي بذلؾ التمؿ كا
 شعرم اك جممة شعرية تتشكؿ بمستكياتيا اليقاعي كالدللي محكرا اساسيا كمركزيا مف

 1«محاكر القصيدة
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 1: كتكرارةا في الصييدة نجد
 هشفع مئزهت للبىفسج بينهما او هخيال.، وهشقص بين شهيذًن

 استطعىا اليها سبيالهدب الخياة ارا ما 

 ووسشق من دودة القض خيطا لىبني وساء لىا ووسيج هزا الشخيال.

 .هدب الخياة ارا ما استطعىا اليها

 

  "نحب الحياة اذا ما استطعنا الييا سبيال "لصد كرر الشاعر جزتة 

ث ثة ترات في الصييدة تا أا م عميها ي ة جتالية بحيث يصـك بتريد وطر بعيند عند  
، الكمتات كال يارات اوتراحة تركح عند تكثيؼ ( السامع ) ية كؿ تصاطل ليتنح التتمصينها

ف دؿ عمم شط إف " كنحف نحب الحياة اذا ما استطعنا الييا سبيال "كتكرار دركيش ل زتة 
 نتا يدؿ عمم ت كيد. إ

  الجناس: المطمب الثاني
 : مفيكمو-1

فصد ، عبد اهلل بف معتزكارؿ تف فطنك اليد كفي ، الجناس ةك فف تف فنكف البديل الم ظية
عندن كعرفد كتثؿ لمحوف كالتعيب تند  "ة الكبرل توثاني ابكاب البديل ال"عدن في كتابد 

التجنيس اف تجيء الكممة تجانس اخرل في بيت سترد كالـ   ": ب تثمة شتم كيعرفد بصكلد
 2 "حركفيا في تأليؼ كمجانستيا ليا اف تشبييا

تف ، ز تصيكر عمم تشابد الحركؼ في ت ليؼ حركفهاابف المعتس عند فت هـك الجنا 
 اـ ج.  غير افياح تند عتا اذا كاف ةذا التشابد يتتد الم التعاني الكمتات التتشابهة

" لمجناس ما يكضح ىذا المر كيقكؿ  الخميؿ بف احمدكلكي لعؿ فيها ذكر تف تعريؼ 
فمنو ما تككف ، طير كالعركض كالنحكالجنس لكؿ ضرب مف الناس كال: في ىذا الصدد

  3 "الكممة تجانس اخرل في تأليؼ حركفيا كمعناىا كيشتؽ منيا
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كاسممت مع  ": اك يككف تجانوها في ت ليؼ الحركؼ دكف التعنم تثؿ مكلد تعالم 
فاف صح الستنباط مف ىذا التعريؼ كاف " -44اجية، وكرة النتؿ-."سميماف لرب العالميف

ند الخميؿ باألصالة كابف المعتز بالتبعية مفيكميا عاما يشمؿ الكممات مفيـك الجناس ع
 1 "المتجانسة الحركؼ سكاء تجانست معنى اـ اختمفت

كالكامل اف الجناس تف اكثر فنكف البديل التي تيرؼ فيها العمتاي تف ارباب ةذن 
ؾ اجبكاب في تتعددة كا تم كا بعض تم كجعمكن أبكابا، فصد ال كا فيد كتبا شتم، اليناعة
 كالصااي، كمداوة بف جع ر الكاتب، ةؤجي ابف التعتز الوابؽ الذكر  كتف، بعض
 . ةـكغير ، انيجالجر 

، كمف يسميو مجانسا، كمف العمماء مف يسمي ىذا الفف مف البديع المفظي تجنيسا "
و يككف راجع الى اف حركؼ الفاظ كسبب ىذه التسمية، اسماء مختمفة كالمسمى كاحد

 2يا مف جنس كاحد"تركيب

كذلؾ يعني أند ةك ، كحصيصة الجناس عند ابف أثير أف يككف الم ظ كاحدا كالتعنم ت تم ا
 كتا عدان ليس تف التجنيس الحصيصي في شيي.، الم ظ التشترؾ

" تشابو المفظيف في النطؽ كاختالفيما في المعنى كىذاف : كعمم ةذا الجناس ةك
 3ف معنى " يسمياف ركني الجناس.المفظاف المتشابياف نطقا المختمفا

 بؿ يك ي في التشابد تا نعرؼ بد التجانوة. ، كج يشترط في الجناس تشابد جتيل الحركؼ

"بشكؿ  " كنحف نحب الحياةلصد اعتتد تحتكد دركيش بنكعيد التاـ كغير تاـ في مييدة
ذلؾ تف اجؿ ك ، ..تند تجاؿ رحبا لتعبير عف التكنكنات ن وها كان عاجتها ك باياةا.تم ت

 ابراز تصدرتد المغكية كت كمد عف طريؽ الت عب باعل اظ كاكثر بذلؾ تف تيعيد يكرن جف
كايصاع الشاعر تدرب  بير ل بايا المغة ، كغيرن تف ال نكف، الجناس بتككيند كتشكيمد كتكظي د

كالت رد  اتا اف نيؿ بد الم درجة اجبداع، كطامتها التتنكعة كتدرؾ اند لعب عمم اكتار ال ف
كاتا اف يهبط الم درؾ اجو اؼ كالبركد رغبة في الحياة تف   ؿ النااؿ التوتتر الذم 
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 ي  ذ كتيرة كاجدة تدؿ عمم اليتكد كالثبات أتاـ فعؿ الزتف كأتاـ التوتدتر الغاشـ
كةذا تا يدؿ عمم ن وية الشاعر التت ارمة كمها أتؿ بغد أفاؿ كأتؿ عمم عكدة ( إوراريؿ)

 م أرض الكطف. الو ـ إل

 : الجناس أقساـ-2

 : كجناس نامص، جناس تاـ: إلم نكعيفينصوـ الجناس 

 : الجناس التاـ-أ

كىيئتيا ، أعدادىا، أنكاع الحركؼ: "كىك ما اتفؽ فيو المفظاف في أربعة أمكر ىي
كىذا ىك أكمؿ أنكاع الجناس إبداعا كأسماىا ، كترتيبيا، الحاصمة مف الحركات كالسكنات

 1"الرتبة.

، التوتكفي، التتاثؿ: كةذا النكع تف الجناس ةك بدكرن ينصوـ إلم ث ثة أمواـ كةي
 التركيبي. كفيتا يمي بياف كؿ ذلؾ ت ي  تكاحا باعتثمة.

 : الجناس المماثؿ-1-2-أ

، بمعنى أف يككنا إسميف، كىك ما كاف "ركناه أم لفظاه مف نكع كاجد مف أنكاع الكممة
 "2أك حرفيف".، أك فعميف

، ""كنحف نحب الحياة" في مييدتد "دركيشكنجد ةذا النكع تف الجناس تا كظ د 
 3: تف ذلؾ مكلد( فعميف) فاوت دـ النكع اعكؿ تف الجناس التتاثؿ

 .كنحصد حيث أقمنا قتيال، كنزرع حيث أقمنا نباتا سريع النمك

يد ب متنا اجكلم في وياميف ت تم يف فيص( أمتنا) ك( أمتنا  ) لصد جانس الشاعر بيف فعميف
بزراعة كتشجيل الحرؼ اليدكية لإلعتار فموطيف بإعتبار أف الزراعة تف أةـ تؤشرات مياس 

                                                 

.197لعزيز عتيق، يف البالغة العربية، صعبد ا 1 

.197ادلرجع نفسو، ص  2  
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تطكر بمد تا كتحارةا. أتا أمتنا الثانية فتدؿ عمم العزيتة كالتثابرة لإلنتيار كالتغمب عمم 
 الهزيتة كالاعؼ لعمم تف أعمم عمتها كدركها ال صر كالجهؿ كاجتية.

 1: كتف مكلد

 أكضح قميال.، أييا البرؽ أضح لنا الميؿ

، الاكي الذم يبعثد البرؽ ليجمي حمكة اليؿ( أكاح) فهنا يصيد دركيش بالكمتة اجكلم
يصيد ( أكاح) أتا الكمتة الثانية، فهنا جايت بتعنان الحصيصي الكاكح كاجوتبانة كالااية
كطند  الشباب ال موطيني في  دتةبها ال رص النيرة ال اط ة كشهب في الوتاي التي يشغمها 

كالتي ةي بدكرةا تتنحد أتؿ في الحياة كالكيكؿ إلم التراد ، كتحاكلة اوترجاع ويادتد
 كالتتبصي.

كتف ، "مد اعتتد أياا عمم النكع الثاني تف الجناس التتاثؿ بيـ اوتية " دركيشكتا نجد
 2: أتثمة ذلؾ مكلد

 كنكتب أسماءنا حجرا حجرا.

جكلم يصيد به  التاريخ التجيد ل موطيف كأثارن ال الدة التي ةي تدكنة ا( حجرا) فم ظة
كالم ظة الثانية يصيد بها  .كثابتة إلم اعزؿ يشهدةا لد الشجر كالحجر كالي رة كالصتر

اعجياؿ الناشرة كالتي وتنش  الم مياـ الواعة إف الو لة ال موطينية طامة تتجددة ج تنصرض 
د كويككنكف ياتديف ثابتيف في كجد العدك المدكد التحتؿ فدركيش كج تناب كوتتمط الب 

يريد تف ةذن العبارة أف يمصف دروا لمجيكش اليهيكنية التي تاف أنها بجرارتها الشنيعة التي 
ترتكبها في الشعب ال موطيني أنها وتصاي عمم الجينات العربية كتبد العرؽ العربي في 

فهي أرض ، ها أراا تمكا لميهكد كاليهاينة فهي  ط دكلة فموطيف كت  ذةا  يبا عمم أن
 تباركة طيبة في ترابها رارحة الروؿ كاعنبياي الديف بعثكا بها.

لصد نظر دركيش إلم الجناس باعتبارن زاكية جتالية تم ت انتبان التتمصي كيا ي ح كة 
 .فكريا كطعتا في النغتة كجروا تكويصيا يطرب اعذف كيت اعؿ تف ن س الصارئ تجاكبا

                                                 

.175، ص زلمود درويش، الديوان، األعمال األوىل،  1  
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 الطباؽ: المطمب الثالث

 يعد الطباؽ تف بيف التحونات البديعية التعنكية يوتم الطباؽ كالتطبيؽ كالتااد. 

 : مفيـك الطباؽ-1

 : لغة -أ

المكافقة : طابقو مطابقة كطباقا كتطابؽ الشيئياف تساكيا كالمطابقة "تنظكر ابف عرفد 
 .التفاؽ: كالتطابؽ

 لتهما على خذو واخذ وألضقتها.وطابقت بين الشيئين ارا حع

 1سميت بزلك ملطابقت بعضها بعضا": والسمىاث الطباق

 فارا فعل رلك قبل طابق البعير.، الطباق وضع البعير سحله مىضع ًذه

 املطابقت أصلها وضع الشحل مىضع اليذ في املش ي رواث الاسبع.: وقال الاصمهي

 

عت بينيما عمى حد يئيف اذا اجتمطابقت بيف الش: كقاؿ الخميؿ بف أحمد الفراىيدم
أما عند القدامة بف جعفر كمف تبعة فيك عندىـ اجتماع المعنييف المختمفيف في  ،كاحد

 2لفظة كاحدة مكررة. 

تف   ؿ التعاريؼ الوابصة نوتنتج أف الكال المغكم لمطباؽ تيب في ن س التعنم فكؿ 
  .تطابؽ كاججتتاعكاحد يعرفد حوب نظرن اج انهـ يدكركف في ن س داررة ال

 : اصطالحا -ب

" الجمع بيف الضديف أك بيف الشيء كضده في الكالـ أك يصيد بالطباؽ في اجيط ح 
 أك فعميف بيت الشعر كالجمع بيف اسميف متضاديف.

 : أنكاع الطباؽ-ج

 3: لمتطابصة ث ثة أنكاع عمم النحك التالي
                                                 

 . 2636، ص (مادة طبق) ابن منظور، لسان العرب 1
.,76، 77، 78يع يف علم البالغة العربية، صعبد العزيز عتيق، علم البد: ينظر  2  

.77ادلرجع نفسو، ص  3  
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 الطباؽ إيجاب  -

 طباؽ ومب  -

 . طباؽ إبهاـ التااد -

 : لطباؽ اليجاب-1-ج

 1" أك ىي ما لـ يختمؼ فيو الضداف إيجابا كسمبا، " ىي ما صرح فييا بإظيار الضديف

كتثاؿ طباؽ اجيجاب الذم اوتهمد الشاعر كيرح فيد بإظهار الاديف في الصييدة " 
 2: " في مكلدكنحف نحب الحياة

 . كنحصد حيث أقمنا قميال، كنزرع حيث أقمنا نباتا سريع النمك

فككمتة نزرع يصيد بها ( نزرع ك نحصد) يظهر الطباؽ في ةذا الوطر بيف كمتتيف
دركيش الكد كالجد كالتثابرة كالعتؿ أتا نحيد فيصيد بها جني الثتار كتا زرع فهتا كمتتيف 

 .ف  تدرؾ اجشياي اج باعاداد، تتاادتيف مد يكةتاف الم الزراعة كالحيد

 رجياليقاع الخا: المبحث الثاني

كناؿ ، لصد اةتـ النصاد   ؿ دراوتهـ اجيصاع في ال طاب الشعرم باليصاع ال ارجي
، الحاكف في الدراوات تف مبؿ الباحثيف كالنصاد كأعطكن اجكلكية كذلؾ لتيزتد التي يمبوها

كبها يوتطيل أف يتيز الشعر عف النثر كاججناس اجدبية اج رل كيعطيد أياا نغتا تكويصيا 
 يطرب أذف واتعد.  كايصاعا

كونكت ي فيد بدراوة تجتكعة تف ، كتف ةنا ونعرج عمم اجيصاع ال ارجي كتا يحتكيد
 : العناير التتيمة

 الكزف  -1
 الصافية  -2

                                                 

.79صعبد العزيز عتيق، علم البديع فب البالغة العربية،  1  
 . 174ص ،درويش، الديوان، األعمال األوىل رلمود 2
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  ركم.ال -3
 .الزحافات كالعمؿ -4

 الكزف : المطمب األكؿ

كتا ، يتثؿ الكزف في الشعر تف حيث تشكيمد كةك يناعة اركرية ج يصـك الشعر اج بد
كمد بصي ةذا التعريؼ الم كمتنا  1" كالـ مكزكف مقفى يدؿ عمى معنى" يتا عمم أندعرؼ مد
، كتا اند يعتبر تصـك أواوي يتيز الشعر عف النثر عند العديد تف نصاد العرب، الحاار

فالشاعر عند نظتد لصييدة فهك تمـز أك تجبر بتكظيؼ الكزف ليشكؿ مييدتد عمم طابعها 
كتف ةنا كانت يناعة الشعر ةي أيعب بكثير تف ، ميكد الشعراذا فهك ميد تف ، الجتالي

ابف سالـ باعتبار الشاعر تصيد بصيكد ج يمتـز بها الناثر فصد فور ذلؾ ، يناعة النثر
كالشعر يحتاج الى البناء ، " المنطؽ عمى المتكمـ أكسع منو عمى الناثر: بصكلدالجمحي 

 2كالعركض كالقكافي كالمتكمـ يتخير الكالـ ". 

فهك يعد أواوا يصـك عميد ، إذف ال  ؼ حكؿ أةتية الكزف بالنوبة لم طاب الشعرم
ف تاريخ  3"كمو معتمدا عميو الشعر العربي كالكزف ضركرة بؿ ركيزة معتمدا عميو"، الشعر كاب

الشعر تنذ نشايتد يشهد باند لـ يتكمؼ تف انتاج النتاذج الشعرية التي تت ؽ تل مكاعد 
فتنذ نيكص الجاةمية نجد نيكيا ج تمتـز الكزف الكاحد أك ، ا أك كمياجزري العركض وكآيا
" أكبر مف يعمف يراحة أند بالخميؿ بف أحمدكنجد أبك العتاةية التعاير ، الصافية الكاحدة

كبعد ذلؾ تتكالى الشكاؿ غير المتفقة مع ، العركض كينظـ أكزانا لـ يقبميا الخميؿ
مثات المربعات المخمسات كالمسطحات ثـ المكشحات العركض كخاصة مع القافية مف المث

كالشكاؿ الشعبية المختمفة ثـ بعد ذلؾ الشعر المرسؿ كالشعر الحر كقصيدة النثر في 
 4"العصر الحديث. 

                                                 

.64، ص1989، 1عبد ادلنعم خفاجي، نقد الشعر، دار العارف، القاىرة، مصر، ط  1  

.56طبقات فحول الشعراء، ص ابن سالم اجلمحي،  2  
 معاذ زلمد عبد اذلادي حنفي، البنية االيقاعية يف الشعر الفلسطيٍت ادلعاصر، شعر االسرى أمنوذجا، رسالة إلستكمال متطلبات احلصول على3
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الذم يعتبرن العنير الذم يعتبرن ال ييؿ في التعريؼ بيف  "محمد بنيس "اعتبرن كتا
ت الكزاف كمعيا القافية في الساس في فصؿ " كلقد كان: الشعر كالنثر حيث يصكؿ في ذلؾ

 1الشعر عف النثر." 

تتنح  اذف الكزف ةك الكويمة التي بكاوطتها الت ثير عمم الكمتات أك بتعنم آ ر ةي التي
 وتة الت ثير عمم الكمتات بعاها البعض. 

 : مفيـك الكزف-1

" نازؾ المالئكةلصد تعددت تعري ات الكزف كؿ نامد يعرفد حوب نظرتد لمشعر فنجد " 
 2". " ىك الشكؿ المكسيقي الذم يختاره الشاعر لغرض الييكؿ: تعرؼ الكزف فتصكؿ

، كتف ةنا يتاح أف الكزف ةك شكؿ تكويصي ترتبط بالتكويصم كالشاعر ةك تمـز با تيارن
"مادة مكسيقى الشعر كل يمكف ليذه المادة أف تحيا مف دكف تدخؿ الركح فييا كالكزف ةك 
اند  كةنا نوتنتج 3ف ىك اليقاع الذم يكلد مف خالؿ امتزاج التجربة بالكزف"كركج الزك

كةك عمم يمة كثيصة ، بالاافة الم ارتباط الكزف بتكويصم الشعر يرتبط أياا باليصاع
 تعد.

لصد اوت دـ تحتكد دركيش الكزف في مييدتد كأكلها أةتية كبرل تناوبا كتكافصا تل حالتد 
 ""كنحف نجب الحياةد في مييدتد كذلؾ تن ل ، الشعكرية

 وبي    اليها  تا اوتطعنااذا     الحياة   نحب   كنحف 
 وبي   هاػػػػػػػػػالي  ناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوتعط اذا  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػحياة  نحبب   كنحف

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

 فعكلف  فعكلف   فعكلف  فعكلف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعكلف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفعكل   فعكؿ
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I. نخيال  أك بينيما  لمبنفسج  مئذنة  نرفع  شييديف  بيف  كنرقص 
 ن ي   أك تاػػػػػػػػػػػػػػػػػهػػػػػػػػػػػػػػػػػبين جػػػػػػػػػػػػػبن وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػل نتف ترذ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنرف فػػػػػػػػػػػػػػػػػشهيدي  بيف صػػػػػػػػػػػػػػػكنرمػػػ

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

 ففعكل    ففعكل  فعكؿ  فعكؿ  فػػػػػػفعكل   فعكؿ  فعكؿ فػػػػػػفعكل  كؿػػػػػػػػػػػفع  فعكؿ

II. سبيال   الييا  استطعنا  اذا ما  الحياة  نحب 
 وبي   اليها   تطعناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتو اذاػػػػػػػػػػػػػػػػحياة لػػ  نحبب

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

 فعكلف  فعكلف   فعكلف    فعكلف   فعكؿ  فعكلف

III. الرحيال  ىذا نسج لنا سماء لنبني خيطا القز دكدة مف كنسرؽ 
 رحي    ذ رػػػػػػج ةيويػػػػػػػػػنك لنا   وتايف  نبنيل   يطف ز لصز دة تف دك ؽ كنور

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

 عكلفف  فعمف  فعكؿ  فعكؿ  فعكلف  عكلفف    فعكلف  فعكلف  فعكلف  فعكؿ

IV. جميال  نياران  الطرقات الى الياسميف يخرج كي الحديقة باب  كنفتح 
 جتي    نهارف  رماتػػػػػػػػػػػػػػػالطط  وتيف ليا رجػػػػػػػػػػػػػػػػػي  كي ةػػػػػػحديصػػػػػػػػػػػػل باب حػػػػػػػكن ت

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

 ففعكل  فعكلف   فعكؿ  فعكؿ  فعكلف  فعكلف  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفعكل  فعكؿ فعكلف فعكؿ

V. سبيال   الييا  استطعنا  اذا ما  الحياة  نحب 
 وبي    اليها   تطعناػػػػػػػػػػػػػػػتو اذا   لػػػػػػػػػػػػػػػػػػحياة نحبب

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

 ففعكل  ففعكل   ففعكل  ففعكل   فعكؿ ػػػػػػػػػػػػػػػففعكل
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VI. قتيال أقمنا حيث  كنحصد، النمك  سريع  نباتا  أقمنا  حيث  كنزرع 
   ػػػػػػمتي  اػػػػػػػػػػأمتن  حيث دػػػػػػػػكنحي، نتككػػػػػػػػػػػػػن  وريل   نباتف  اػػػػػػػػػػػػػأمتن ع حيث كنزر

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

 ففعكل  ففعكل  كؿػػػػػػػفع  فعكؿ  فعكؿ ػػفػػػػػػػػػػػػػفعكل   ففعكل  ففعكل  كؿػػػػػػػػفع فعكؿ

لصد أياب دركيش في انتصاين لمبحر التتصارب لكزف لصييدتد فجاي تت رتا كحالتد 
الشعكرية كالن وية تتزكجة بن حتد تف الت اؤؿ كاجتؿ بغد أفاؿ عند تؤتف ب كرة دكاـ الحاؿ 

حر التتصارب تف البحكر اليافية فيبعثها لتعطي ايصاعا تتتيزا باعتبارن أف الب، تف التحاؿ
لتقارب أجزاءه ألنيا خماسية تينؼ بالوهؿ التتتنل تتمهتا تف توتية ال ميؿ لد بالتتصارب" 

اف الكالـ في المتقارب حسف ليردؼ الصرطاجني عمم ال راةيدم "  .1"بعضيا ببعض كميا
النغـ تيطرد الت اعؿ نغتاتد تف أبرز النغتات كأمؿ تا يصاؿ فيد أند بحر بويط  2". دالطرا

أتا التجزكي تند نغتة  الجنب في ال وة كالدنايةينواب طبؿ التكويصم فهك مريب في 
 شهكانية 

كةك أكثر البحكر دكرانا في الشعر الحر انتشر بكثرة في الترحمة التي انتشرت فيها النزعة 
م تد ةذن الرؤيا الركتانوية. فمصد بيف لنا الشاعر تف   ؿ البحر التتصارب اجثر الذم  

ككيؼ انعكوت عمم ن ويتد فكظؼ في ةذن اجبيات كؿ تؿ يتمكد تف طبصات تعبيرية 
ليككف لنا ايصاعات يدؿ عمم اجيجابية كاجتؿ كالت اؤؿ بتوتصبؿ جتيؿ ، كاتكانيات لغكية

 فجايت أل اظد تنتصاة بتا يتناوب كتا ي تمج في تنطصة ال شعكر لييدر بذلؾ كمل الرؤيا. 

 القافية: طمب الثانيالم

 الخميؿ بف أحمد الفراىيدميعتبر عمـ الصافية ةك ثاني عمـ بعد عمـ العركض الدم كاعد 
كةك تتعمؽ بدراوة أكا ر اجبيات الشعرية فإذا كاف عمـ العركض عمـ ج يعرؼ تف   لد 

في  فإف عمـ الصافية ةك "عمـ يعرؼ بد أحكاؿ تهيرات الشعر، يحيح كزف الشعر تف اكوارن
 حركة كوككف كلزـك كجكاز.

                                                 

.39سيد حبراوي، العروض وايقاع الشعر العريب، ص  1  

.39ادلرجع نفسو، ص  2  
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 : تعريؼ الصافية-1
 : لغة-أ

"قافية كؿ شيء أخر كمنو : ل ظة الصافية بصكلد في لساف العرب لبف منظكرلصد كرد 
، قافية الشعر كقيب قافية الرأس مؤخره كقيؿ كسطو...كالقافية مف الشعر الذم يقفك البيت

...فالقافية كؿ .بعضيا يتبع أثر بعض كفي الصحاح لف، كسميت قافية ألنيا تقفك البيت
كالعرب تسمى البيت في الشعر قافية كربما سمك القصيدة ، شيء لزمت عادتو فيأخر بيت

 1ركيت لفالف كذا ككذا قافية": قافية كيقكلكف

" كجعمكا العرب : الصافية بالبيت كيصكؿ في ةدا اليدد حاـز القرطاجنيكلصد ربط أياا  
منتيى الخباء كالبيت مف أخرىـ كتحسينو مف ظاىر كباطف يمكف القافية بمنزلة تحصيف 

الحسف الكسطى التي ىي : انيا جعمت بمنكلة ما يعمى بو عمكد البيت مف شقيو.أف يقاؿ
الصافية بتثابة البيت في تنزلة  القرطاجنيلصد جعؿ 2متمقى أعالي كسكر البيت."

لبيت كويمة بويطة تتيؿ ببعض كبدكف الصافية ي ذؿ الشعر كيوصط فهي التعنم كا.الحوف
 اجشياي.

 : اصطالحا-ب

"عمـ يعرؼ أكاخر البيات الشعرية مف حيث ما يعرض لو في حركة عمـ الصافية ةك 
لذا فيك عمـ يبحث في خركؼ القافية حركتيا كما ، كسككف كلزكـ كحكار كفصيح ك قسيح

في ا ر البيت الشعرم تككف  اف الصافية ما3يجب ليا مف لكاـز كما يعرض ليا مف عيكب."
 .تبحث في  ركؼ ا رة لمبية الشعرم كتا يطرأ عميها تف حركات كوككف

فالصافية عمـ توتصؿ بذاتد أكؿ تف فرش لد بواط البحث كمنف مكانيند ككال أيكلد ةك 
م عمـ يعرؼ بو أحكاؿ البيات الشعرية مف " ق: "كيعرفها بصكلد الخميؿ بف أحمد الفراىيدم

أك ىي عمـ الذم يبحث في أحكاـ الخركؼ الخيرة ، ا مف سككف كغيرىاحيث ما يعرض لي

                                                 

.3710ابن منظور، لسان العرب، ص  1  
271حازم القرطاجٍت، منهاج البلغاء وسراج االدباء، ص  2  
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نوتنتج تف   ؿ 1 ..".لمبيت الشعرم كما يجب ليا مف لكاـز كما يعرض ليا مف عيكب
مكؿ ال راةيدم اف الصافية ةي عمـ يعرؼ بد احكاؿ اجبيات الشعرية كتا يعرض لها تف حركة 

 اج بها.كوككف كةي اواس كركيزة ج يصـك الشعر 

عمم ركزكاكلـ يزيدكا عميد بيد أنهـ ، كلـ يجد التحدثكف تف تعريؼ آ ر لمصافية بعد ال ميؿ
" عدة أصكات تتكرر في أخر السطر أك " يعرفها ب نها فإبراىيـ انيسميتتها اجيصاعية " 

  2البيات مف القصيدة كتكرارىا ىذا يككف جزءا ىاما مف المكسيقى الشعرية"

فالصافية عندن ةي أيكات تتكرر في آ ر البيت أك الوطر  "ابراىيـ انيس"ؿ فتف   ؿ مك 
 الشعرم كتكرارةا ةك ركف أواوي في العركض كتكويصم الشعر فهذن الكظي ة اجيصاعية. 

" تحفظ القصيدة كحدتيا كنغمتيا الخيرة فيي المقطع الخير ، أتا الكظي ة الدجلية فهي
لمنازؿ حساسية كأصدقيا تصكيرا لتعامؿ الشاعر مع ما جعميا أكثر ا، كبيت الختاـ

 3المغة".

تكتف كظي ة الصافية دجليا في التحاـ كترابط ال اظد الصافية بتعنم البيت أك الوطر الذم 
كةي ليوت أداة أك كويمة تابعة لشيي آ ر بؿ انها عنير توتصؿ ككظي تها الحصيصية ،  تاتد

 نم الصييدة اججتالي. ج تظهر اج اذا كاعت في ع مة تل تع

"  " كنحف نحب الحياةباوت داـ العديد تف الصكافي في مييدتد  محمكد دركيشلصد ماـ 
فاوتهؿ الشاعر بصافية ثـ يتركها ثـ يعكد اليها بعد اف ، دكف انتظاـ تحدد في اوت داتها

 4: يوت دـ مافية أ رل كةكذا دكف انتظاـ يحكتها كنتكذج ذلؾ في الصييدة
 الخياة وما استطعىا اليها سبيال هدب وهدن

 وهشقص بين شهيذًن هشفع مئزهت للبىفسج بينهما أو هخيال

 هدب الخياة ارا ما استطعىا اليها سبيال

 الشخيال هزا وسج لىا سماء القض خيطا لىبني ووسشق من دودة

 قتيال. أقمىا خيث  وهدصذ، الىمى  سشيع  هباجا  أقمىا  خيث  وهضسع

                                                 
  177، ص حازم القرطاجٍت، منهاج البلغاء وسراج االدباء  1

177، ص1988، 6، مكتبة االصللوا ادلرجعية، القاىرة، مصر، طابراىيم انيس، موسيقى الشعر  2  
66، ص1999، 13ازتد الشايب، االسلوب دراسة بالغية حتليلية الصول االساليب االدبية، مكتبة النهضة ادلرجعية، القاىرة، مصر، ط  3  

.174ص درويش، الديوان، االعمال االوىل،زلمود   4  
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  الطشقاث الى الياسمين ًخشج كي قتالخذً باب  وهفتذ
ً
 .حميال  نهاسا

 .ارا ما استطعىا اليها سبيال هدب الخياة

 

تحكتة ريااية حيث اوتهؿ دركيش الصافية  تتنكع مكافي مييدة كنحف نحب الحياة بطريصة
أتا ، ( بيال) ثـ ي تتـ بالصافية( خيال) ترتيف تت ممها مافية كاحدة( بيال ) في التصطل اجكؿ

كفي التصطل الثالث ( ميال، حيال ) كتاتف مافيتيف( بيال) صطل الثاني فيبدأن كينهيد بصافيةالت
 كي تـ بها. ( ليال، ىيال، تيال ) ثـ يصحتها بث ثة مكافي( بيال ) يعكد ليبدأ تف جديد بالصافية

في ( بيال) ن حظ اف ةناؾ تنكيل في الصكافي كتغيرةا تل احت اظ الشاعر بصافية تحكرية
فهك يركز عميها كينبد الصارئ اليها كيجعمد لتشكؽ لترمب اعادة وتاع ، كؿ تصطل يعكد اليها

نغتة وبؽ لد وتاعها كك نها في الت تاح اجواس لصكافيد اج رل كةذا التغيير بالتبادؿ يثرم 
" القافية ىي مفتاح المحف في القصيدة كاف تأثير : كيعمؿ ةذا عباد ةذا بصكلد، اجيصاع
في المستمع يرجع الى شعكره بالتشكؽ الى عكدة ىذا المفتاح بعد تجاكزه اياه فاذا  المحف

  1 ما استخدـ الشاعر أكثر مف مفتاح كاحد ضاعؼ ىذا الشكؽ".

تل النص الحرية في التعاتؿ كةذا النكع تف الصكافي يعد تف أكثر أنكاع الصكافي الحديثة 
ار الكظي ة الدجلية كتا ت راد تف تكافؽ الشعرم لتا يتنحد لمشاعر تف مدرة عمم اوتثت

ليجعمها تت يـ كالشعكر ك ند بذلؾ  دركيشفادرؾ ، كانوجاـ دا مي تف   ؿ عاكيتها
العتيؽ كالجرح الدفيف الذم يعيشد الشعب ال موطيني الذم ةك تحرـك تف حؽ الحياة تؤد 

لكريـ تت ايؿ اجط اؿ كةي تاغة فهك يطالب كيؤكد بإيرار عمم حؽ الحياة كالعيش ا
في اجياؿ الصادتة في تغيير الكال الديني الوارد الذم يرتكب في  بالنبات كالزةر الناشط
 حصد التوتدتر الغاشـ.

كفي ال تاـ نوتنتج اف الصافية وكاي مديتا أك حديثا ةي ركف أواوي في يكية الشعر كج 
 يكتتؿ تحصيصد اج بكجكدةا. 

الم انهاي كؿ وطر تنها بيارت  دركيشيها " عتد ف" نحف نحب الحياةف ي مييدة 
( كالؼ التد ، ال ـ، الياي ) أج كةييكارت فتكرار ث ثة ، كاحد في كؿ وطر تف الصييدة
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كالتي ةي تعتبر جتمة تف الحركؼ الجهرية الصكية كةذا تا يت يـ كن وية الشاعر في اط ؽ 
 يكت عنانة بحثا في حياة توكدةا الحرية كتوتصبؿ أفاؿ.

 الركم : ثالثمطمب الال

 : مفيكمو-1

يكتوي الركم في الشعرية العربية الصديتة أةتية كبيرة فيد ترت ل شعرية النص تتا يدؿ 
كتا تظهر أةتية ، لمصافية تف   ؿ اط ؽ تيطمح الصافية عميدردي ا  عمم اعتبار الركم

ؿ بعاها الركم بشكؿ جمي في اعتناي العركايف بالبحث في عيكب الصافية التي يتي
العيب أبعد  فكمتا كاف، بالركم بؿ اف تمؾ العيكب مد ارتبط تحديدا نييبد تف الصبح بالركم

 1ككمتا كاف أمرب اليد كاف مبيحا توتبشعا. ، كاف أمؿ مبحا عف الركم

" النبرة أك يعرفد ف ي تعجتد الت يؿ بصكلد الركم ةك " يعقكب عإميؿ بدي"فنجد الدكتكر 
لمقصيدة التي ركييا  فيقاؿ ىمزيو، يا البيت كتبنى عمييا القصيدةالنغمة التي يتنحى ب

  2.." .كالبائية لمتي ركييا الباء، اليمزة

صكت تنيب لو القصائد أحيانا فيقاؿ سنية البحترم : " فالركم ةكإبراىيـ أنيساتا عند "
ب كذلؾ ألنو أقؿ قدر يح، ..مما تعارؼ عمية الدباء ك إصطمحكا عميو.ك ىمزية شكقي

 3التزامو في اكاخر البيت كل يككف الشعر مقفى ال بو"

كتف   ؿ تا وبؽ نرل اف حرؼ الركم تف الحركؼ الركيزة لمصافية فيعد ةك أواوها 
 التي تصـك عميد.

 

 

 
                                                 

علوم يف االدب العريب، جامعة ىا، أطروحة لنيل شهادة الدكتورا صبَتة قاسي، بنية االيقاع يف الشعر اجلزائري ادلعاصر فًتة التسعينات ما بعد: ينظر 1
  .203، ص2011، 2010سطيف/

.247، ص1991، 1عجم ادلفصل يف علم العروض والقافية وفنون الشعر، دار الكتب العلمية، بَتوت، لبنان، طإميل بدبع يعقوب، م  2  
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 : أقساـ الركم-2

الحركؼ التي يتكف أف تككف ركيا في الشعر العربي كماؿ  "ابراىيـ أنيس "مد موـ الدكتكر
 1: أمواـ كةيب نها أربعة 

، الراي: كأف ا تم ت نوبة شيكعها في أشعار الشعراي كةي حركؼ تجيي ركيا بكثرة - أ
 الباي.، الداؿ، النكف، التيـ، ال ـ

، ال اي، الحاي، العيف، الهتزة، الكاؼ، الصاؼ، الويف، التاي: حركؼ تتكوطة الشيكع - ب
 الجيـ.، الياي

 .،الهاي، طايال، الااد: حركؼ مميمة الشيكع كةي - ت

، الزام، الياد، الشيف، ال اي، الغيف، الثاي، الذاؿ: حركؼ نادرة في تجيرها ركيا - ث
 الكاك.، الظاي

تتا يؤكد اتياؼ إيصاع بالصكة ، اف الحرؼ الركم في ةذن الصييدة يتتيز بالكاكح التعي
كر الوتاعية الكااحة. تتا يتناوب تل حالتد الشعكرية تكظيؼ يكت ال ـ يكت تجه

فالجهر وتة يكتد تكحي بالصكة كالرفض ، الذم يثير التنبيد بصكة الت ثير ككمعها عمم الواتل
كةذا تا نمتود في الحرؼ الركم ال ـ الذم اعتتدن دركيش ليعبر عف جرارـ ، كالتحدم

اجحت ؿ كالتآوي التي يعاني تنها الشعب ال موطيني جراي اجحت ؿ فيوعم الشاعر تحتكد 
   ؿ ةذن الصييدة الم بث الت اؤؿ كحب الحياة كالتتوؾ بها.دركيش تف 

كبالتالي ، فحرؼ الركم الجهرم جاي في  دتة الدجلة التكحية بالتجربة الشعكرية لمشاعر
فصد انوجـ تعنم التحدم كزرع التباشير بالتوتصبؿ أفاؿ في ةذن الصييدة لتنوجـ التعاني 

 يالها كتبميغها الشاعر.تل ال ـ في حتؿ الدجلة التي أرادةا اي
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 الزحافات كالعمؿ : لرابعالمطمب ا

يمج  اليها ، تعتبر الزحافات كالعمؿ عبارة عف تغيرات تطرأ عمم أجزاي التيزاف الشعرم
الكزف بتا يناوب حالتد الشعكرية كالتكاكع الذم يتناكلد في  الشعراي لمت  يؼ تف ميكد

 تصيدة بصكاعد كأيكؿ ثابتة.  مييدتد لكنها توهي ت كتجاكزات تطمصة بؿ

 : مفيـك الزحافات-1

 : لغة- أ

" زحؼ اليو بصكلد ( زحؼ) الزحافات في تادة لساف العرب" في  " ابف منظكريعرؼ 
كيطمؽ أيضا ، .. كالزحؼ الجماعة يزحفكف الى العدك بمرة.مشي كزحفانا، زحفا كزحكفا
  1" ععمى السرا

وكرة ( تنكا إذا لصيتـ الذيف ك ركا زح ا ف  تكلكةـ اجدباريا أيها الذيف آ ) :كتند مكلد تعالم
 .15اجن اؿ أية 

 كيصيد ةنا بزحؼ أم تورعيف كوتي بذلؾ عند عمم الكمتة أاع ها كأورع النطؽ بها.

 : اصطالحا-ب

ىك كؿ تغير يمحؽ ثكاني السباب كيككف : " الزحافات بصكلد فكزم سعد عيسى "يعرؼ
 2".أك حذؼ الساكف بتسكيف المتحرؾ أك حذفو

أم  ) " تغير يعترم ثكاني السبابأياا يعرؼ ب ند ةك "محمد عمى الياشمي"كتا نجد 
 3. ( الحرؼ الثاني مف السبب

نوتنتج تتا وبؽ ب ف الزحافات ةي كؿ تغير يطرأ عمم ثكاني اعكتاد كاجوباب كيككف 
بيت تف الصييدة عمم ذلؾ بتوكيف التتحرؾ أك حذفد أك حذؼ الواكف كيوتكجب د كلد في 

 د كلد في بصية اجبيات.

                                                 

.1816ابن منظور، لسان العرب، مادة زحغ، ص  1  
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 : أنكاع الزحافات-2

 أحدةتا زحاؼ الت رد كاآل ر زحاؼ التردكج.، تكجد نكعاف تف الزحاؼ

كيككف في الحرؼ الثاني اك ، ىك الذم يختص بحرؼ كاحد في التفعيمة: الزحاؼ المفرد
 1الرابع أك الخامس أك السابع. 

  2: كاع ةيياـ الزحاؼ الت رد ثتانية أن

 كةك توكيف الثاني التتحرؾ.: ضمارال -1

 حذؼ الثاني التتحرؾ.: الكقص -2

 .حذؼ الثاني الواكف: الخبف -3

 حذؼ الرابل الواكف.: الطي -4

 توكيف ال اتس التتحرؾ.: العصب -5

 حذؼ ال اتس الواكف.: العقؿ -6

 حذؼ ال اتس الواكف.: القيض -7

 حذؼ الوابل الواكف: الكؼ -8

 : زحاؼ القبض-أ

 3 ".قبضو مقبض" خالؼ البسط" قبضو يقبضو قبضاال، قبض: لغة

فتف بيف الر ص العركاية التي اوتغمها الشاعر تحتكد دركيش ظاةرة الزحافات كالعمؿ 
التركيز عمم فف الزحافات باعتبارن يا ي ، فصد بدا لنا تناوبا تف الناحية اجيصاعية كال نية
يصاعية.  عمم ال طاب الشعرم تنكيعات يكتية كاب

                                                 

.25ديد فيو، صجروض العريب وزلاوالت التطور والتفوزي سعد عيسى، الع  1  
.27ادلرجع نفسو، ص  2  
.3512ور، لسان العرب، صابن منظ  3  
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فهك ذلؾ ، اؼ ةك الصاعدة الوحرية التي كجدت تنذ الصديـ كبصية الم يكتنا ةذااف الزح
في تكاال ( الثصيمة كال  ي ة ) التغيير الحر ال جاري كالتمصاري الذم يييب الثكاني اجوباب

فهذن التكاال حواوة تعتتد عمم ، كليوت كؿ التكاال تصبؿ التزاح ة، تعينة تف الوياؽ
 اعية في رج تف الصاعدة  دتة لترمية الجتالية الشعرية.لواحة اجيصوعة تبدأ 

فتكظيؼ الزحاؼ يدؿ عمم تركنة ال طاب الشعرم كثكرتد عمم الصيكد العصمية الايصة/ 
 كبالتالي فكمتا اوتهؿ الشاعر الزحاؼ كالعمؿ كمتا كاف تتحررا كتبدعا.

لزحافات كالعمؿ تتؿ في البحر ا " كنحف نحب الحياة"" في مييدتد محمكد دركيشفنجد" 
مييدتد فاوت دـ زحاؼ الصبض تصريبا ج يكاد وطر شعرم ي مك تف ةذا ات  تا يركم 

الزحاؼ التهـ في عمـ العركض كذلؾ بتا يناوب بنية الصييدة كتعطيها ن وا آ ر كركنصا 
 يكتيا. 

 يطرب أذف واتعها.

 ل اعتتاد الشاعر عمم زحاؼ الصبض.كالجدكؿ اآلتي يكاح تد

 البياتعدد  البحر
 عدد التفعيالت المكررة

 فعكلف فعكؿ

 المتقارب

 وت ترات  ترة كاحدة  البيت اجكؿ 

 أربل ترات  توة ترات البيت الثاني

 أربل ترات وتة ترات  البيت الثالث

  تس ترات ترة كاحدة البيت الرابل 

 وبل ترات ث ث ترات  البيت ال اتس

 ترات  تس ترة كاحدة  البيت الوادس
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  تس ترات   تس ترات   البيت الوابل 

  تس ترات  تس ترات   البيت الثاتف 

 وبل ترات  ث ث ترات  البيت التاول 

  تس ترات ترة كاحدة  البيت العاشر 

ث ثة ك توكف  كاحد كث ثكف ترة  التجتكع 
 ترة

صط كةك زحاؼ تف   ؿ الجدكؿ الوابؽ نوتنج أف دركيش امتير عمم نكع كاحد ف
الصبض عمم طكؿ مييدتد فعمم الرغـ تف أند لـ يوت دـ فف التزاح ة بشكؿ كاول اج أند 

 ينكع بد تكويصم أبياتد كيت عب بيف الت عيمة الكاتمة كتحوف إيصاعي كاف كاعيا في اوتعتالد
كأند تدل  عمم مدرتد في ال ركج تف النوؽ الت لكؼ  .كالت عيمة النامية / فعكؿ /( فعكلف)

لـ يكف تتصكمل كؿ التصكمل في مكالب اجكزاف إنتا كانت الش يية فنية تكةكبة مادرة عمم 
جاي ت رـ لمحالة  –الصبض  –التنكيل كالتغيير كتكويل ال ااي اجيصاعي فهذا الزحاؼ 

الن وية لتحتكد دركيش التي غذا تشاعرن ت كيرن حيث كاف يعيش حالة تف الحزف كاعلـ لتا 
 طيف كشعبها. أياب فمو

II- كنجف نحب الحياة "؟ ةكيؼ تحققت فنية اليقاع في قصيد" 

اف لكؿ مييدة ش ييتها ال اية كتجربتها اجنوانية العتيصة كتادتها التحوكوة الراةنة 
 كايصاعها ال اص التصركف بكثرة العناير التتشابكة ف ي مييدة "كنحف نحب الحياة"

 تتكرر الت عيمة في (فعكلف فعكلف)تتصارب بكزف شعرم يافي عمم بحر ال جايت تحتمة
فاف ةذا عمم حوي ايعادن يعد نكعا ل وتجابة ، كؿ وطر تنها دكف اف يتصيد الشاعر بعددةا

الطبيعة البحكر الشعرية ذاتها كاياا لبناي الصييدة التي يتكف ليصاعها ات يتورب تف بحر 
ن ود عمم اعتبار أف شعراي الحداثة ا ر تتا يكلد شبكة دجلية ايصاعية حرة تعصدة في اجف 

تتردكا عمم الصكالب الصديتة الجاةزة كعمم الصكاعد التي كاعها ال ميؿ بف ا تد ال راةيدم 
بإحداث ثصكب في جدارن العركاي جف عناير التنكع في الشكؿ الجديد تتتيز بت اكت 
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، اجكزاف الت تم ة كتنكع اعارب التي تحرر الصافية التكحدة ككذا تزج اجبيات في الطكؿ
ا تا يبعث التتمصيف كالباحثيف الم مرايات تتعددة فيتا ي ص اجيصاع الشعرم تتثمت في كةذ
 كالجناس كالطباؽ. ،الم الكمتة الم العبارة تاليك  تف دتنا في التكرار ب نكاعديمي
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 : خاتمة

لبنم ال نية التي تتيز بها عتكد الشعراي لصد أزاحت دراوتنا الوتار عف بعض  بايا كأورار ا
ف ا ت عمم شعرن توحة اكرية في التتيز كالن راد فهك كتا كنان ي ح ، ""محمكد دركيش

فحاكلنا أف نومط الاكي عمم جتمة تف الحصارؽ ال نية التي تعتبر ، فاؿ "تدينة الشعر"
 ال م ية التعتتة التي تتيز بها دركيش.

 : إلم جتمة تف النتارج التتتثمة في فتكيمنا في ةذا البحث  

 اوتطاع الشاعر بصدرتد البداعية عمم تكظيؼ عناير البناي ال ني التي شكمت مييدة-1
"كنحف نحب الحياة" فنجدةا تت رتة فيتا بينها كالنويج التتراص لي يط لنا ثكبا تكوكتا 

 .بصييدة "كنحف نحب الحياة"

بويطة في ، لن ة كتكحية اتوتت بالوهؿ التتتجايت المغة الشعرية في الصييدة تكث-2
 .فكانت تشحكنة باعتؿ رغـ اعلـ، أل اظها عتيصة في تعانيها كتدلكجتها

حواود-3 فصد ، جاي التعجـ الشعرم ت زتا لحالة الشاعر الن وية تعبرا عف عكاط د كاب
، جربتد الشعريةأكثر تف اوتعتاؿ اعل اظ الدالة عمم الطبيعة ليعبر عف رؤيتد النوانية كت

فكانت الطبيعة ت ذا كتمج  لدركيش لينوم ةتكتد كيت تؿ في الككف ليشحف ن ود كشعبد 
 عدك التغتيب.تؿ كالت اؤؿ كاليجابية لتيدم لمبشحنات اع

إذ نجد ، كتراكبي الجتمة الشعرية، التعجـ الشعرم: لصد برزت المغة الشعرية في جانبيف-4
يدل يبعث نغتة ال رح  اعتؿ كالت اؤؿ يعكس لنا ويطرة تعجتد ال ني اشتتؿ عمم أل اظ

كالت اؤؿ شعبد بالحرية أيدؽ  لآلجـكةذا دليؿ عمم أف الشاعر كاف تتث  ، كال رج الصريب
 تعجتا كجدانيا يتشكؿ تف أل اظ اعتؿ كالت اؤؿ. كبذلؾ فالتعجـ دركيش ال ني .تتثيؿ



 ......................................................................................................خاتمة:.............................
 

 
035 

ف دؿ عمم شيي إنتا يدؿ عمم ثصافة اعتتد الشاعر التناص تل النص الصرآني ةذا كاب -5
 الشاعر التتشربة كالترتكية بالثصافة الو تية جذكرةا ااربة في التكظيؼ الشعرم لها.

ك نها آلة تيكير  تكنكناتد تتيزت اليكرة الشعرية لدل دركيش بصدرتها عمم التيكير-6
 د كالرتابة.زادت الصييدة جتاج كأبعدتها عف الجتك  تمتصط التشهد في أبهم يكرة لد

حيث ، بيرة دكف غيرةا تف اليكر الشعريةلصد أكلم الشاعر اجوتعارة التكنية أةتية ك-7
 ج نكاد نجد وطرا شعريا  اليا تنها.

تف   ؿ إيياؿ التعنم عف  تجهكلة كغاتاةأا ت الكناية في الصييدة بيتة  -8
 طريؽ اليحاي كالتجريد.

تف   ؿ الرتكز التي اعتتدةا الشاعر تف ي يـ عمم الصييدة الغتكض كالبهاـ  -9
   ؿ رتكز الطبيعة كالتراث كالدينية.

فنجد اليصاع الدا مي الت عـ : لصد اوت دـ الشاعر اجيصاع بجانبيد الدا مي كال ارجي -10
كةذا نابل تف إدراؾ الشاعر ، فصد ناؿ التكرار بذلؾ الحظكة في الصييدة، بالحيكية كالحركة
أتا اليصاع ال ارجي فصد جايت الصييدة تف الشعر الت عيمة ، في جذب الواتلب ةتية دجلتد 

لي رج تف ، كتحرر تف و وؿ الجتكد كالصيكد، الذم كاف تتردا عمم الصكالب الصديتة الجاةزة
 ارب تل اجحت اظ بالصافية كاحدةفجايت الصييدة عمم كزف البحر التتص، بكتصة تحاكاة الصديـ

 .( حرؼ ال ـ)

كةذا تا يتطابؽ تل الصباة ، لصد طرأ عمم الصييدة زحاؼ كاحد زةك زحاؼ الصبض -11
.يالن وية التي يع  شها الشاعر كحورتد كحيرتد تجان شعبد التظمـك
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اتوتت الصييدة كك نها عجمة تركبة تتحركة تدكر حكؿ ن وها بحركة داررية يؤدم -12
 هتد إج ذكم اج تياص فكانت كظي ة النصؿ تف تعنم وطحي الم تعنم عتيؽ كدفيف ج ي
 .الصييدة حمزكنية انتهت حيث ابتدأت "كنحف نحب الحياة"
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  بركاية كرش عف نافع. القراف الكريـ*   
 :المصادر ك المراجع*
، رلنشدار مباي لطباعة كا، اليكرة ال نية في شعر عمي الجاـر، كنيتابراةيـ الزر  .1

 .2000، د.ط، تير، الصاةرة
  .1965، دط، تير، تكتبة اعنجمكا، تكويصم الشعر العربي، إبراةيـ أنيس .2
، 6ط، تير، الصاةرة، تكتبة اجنجمكا الترجعية، تكويصم الشعر، ابراةيـ انيس .3

1988. 
عالـ الكتب ، التناص في الشعر بف ع ي التعرم، إبراةيـ تيط م تحتد ةـك .4

 .2010، 1ط، اعردف، إربد، الحديث
، الصاةرة، دار الكتب الترجعية، تحتد عمي النجار: تح، ، ال يارص، ابف جني .5

 .1955، دط، تير
ج ، وكريا، دتشؽ، دار الصمـ، حوف الهنداكم: تح، ور يناعة العراب، ابف جني .6
 .1992، 2ط، 1
لديف تح تحتد تحي ا، العتدة في تحاوف الشعر أدابد ك نصدن، ابف رشيؽ الصيركاني .7

 .1981، 5ط، 1ج، وكريا، دار الجيؿ، عبد الحتيد
 .1982، 1ط، لبناف، بيركت، دار الكتب العمتية، ور ال ياحة، ابف وناف ال  اجي .8
دار الكتب ، زعيـ زرزكر: تراجعة، عبد الوتار: تج، عيار الشعر، ابف طباطبا العمكم .9

 .1982، 1ط، لبناف، بيركت، العمتية
دار العمـ ، حوف الهنداكم: تح، ور يناعة العراب ،أبك ال تح عثتاف ابف جني .10

 .1985، 1ط، بيركت، الت ييف
تحتد عمم النجار دار الكتب : تح، ال يارص، أبك ال تح عثتاف بف جني .11

 .1955، تير، الصاةرة، الترجعية
، د.ط، 2ج، تير، الصاةرة، دار التعارؼ، إحياي عمـك الديف، أبك حاتد الغزالي .12
2014. 
دار الكتاب ، عبد الو ـ ةاركف: تح، الجيكاف، ترك بف بحر الجاحظابك عثتاف ع .13
 .1996، 9ط، لبناف، بيركت، العربي
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، ( العتدة في تحاوف الشعر النابغة الذبياني، الحوف ابف رشيؽ الصيركاني أبك عمي .14
  .2006، 1ط، اربد عتاف، لمنشر كالتكزيل عالـ الكتب الحديث

تح: ابي عبد  رثاي اعندلس،بف يالح الرندم، ي ابك الطيب لبف يزيد اأبي البصا .15
  الرحتاف عترك ابف ةيتاف التيرم ،تكمل ابي عبد الرحتاف عترك ابف ةيتاف التيرم

 .2000، 4ط 
 .1996، 1ط ، عتاف اعردف، دار الشركؽ، فف الشعر، إحواف عباس .16
 .1996، 1ط، بيركت، دار اليادر، فف الشعر، احواف عباس .17
تكتبة ، ب دراوة ب غية تحميمية جيكؿ اجواليب اجدبيةاجومك ، احتد الشايب .18

   .1999، 13ط، تير، الصاةرة، النهاة الترجعية
جاتعة ، تجمة تصاليد–الت هـك كال يارص –تيطمح المغة الشعرية ، أحتد حاجي .19

 .2015ديوتبر ، 9العدد، كرممة، حميدم تبار 
ية في التراث النصدم عند اجنزياح الشعرم عند التتنبي مرا، أحتد تبارؾ ال طيب .20
 .العرب
، وكريا، دتشؽ، دار الحياد، اليصاع في الشعر العربي، ألكجي عبد الرحتاف .21
 .1989، 1ط

دار كارؿ ، دراوة أومكبية لشعر، شعر شاكر الوياب، ايتاف تحتد أتيف الكي ني .22
 2002، 1\ط، اعردف، لتكزيللمنشر ك ا

عيف ، دار الهدل، ها في الوكر التدنيةبنية الجتمة الطمبية كدجلت، بالصاوـ دفة .23
 .2008، 1ج ، الجزارر، تميمة
، الوركر دار، الوبكي عركس اعفراح في شرح تم يص الت تاح بهاي الديف .24
 .د.ت، د.ط، لبناف، بيركت
دار الحكار لمنشر كالتكزيل ، نظرية المغة كالجتاؿ في النصد العربي، تاتر ومـك .25

 .1983، 1ط ، ( وكريا)  ال ذمية
تؤووة فرح لميحافة ة ، دراوة في التراث النصدم، ت هـك الشعر، جابر العي كر .26
 .1990، 4ط، تير، الصاةرة، الثصافة
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التركز ، اليكرة ال نية }في التراث النصدم كالب غي عند العرب{، جابر عي كر .27
 .1992، 3ط، بيركت، الثصافي العربي

، 7بيركت ط تكتبة الجاحظ، كفتح عبد الو ـ تحتد ةار ، البياف كالتبيف، الجاحظ .28
 .01ج ، 1998
، بيركت، دار الكتاب العربي، عبد الو ـ تحتد ةاركف: تح، الحيكاف، الجاحظ .29
 .1969، 1ط، 1ج، لبناف
تكتبة ، تعميؽ كشرح عبد التنعـ   اجم، دجرؿ العجاز، الجرجاني عبد الصاةر .30
 .1969، د.ط، الصاةرة، الصاةرة
دار الشتاؿ ، الجديدة في الشعر العربي التعاجـ اجتجاةات، جيدة عبد الحتيد .31

 .1986، د.ط، ليبيا، طرابمس، لمطباعة ك النشر ك التكزيل
، تؤووة نكفؿ، التجاةات الجديدة في الشعر العربي التعاير، جيدة عبد الحتيد .32
   .1980، دط، لبناف، بيركت
التركز ، ـت اةيـ الشعرية دراوة في اعيكؿ ك التنهج كالت اةي، حوف الناظـ .33

 .1994، 1، 1ط، لبناف، بيركت، يالثصافي العرب
، عتاف، دار الكرتؿ، النص اعدبي تحميمد كبناؤن تد ؿ إجراري،  ميؿ إبراةيـ .34
 .1995، 1ط

البنم اعومكبية في النص الشعرم دراوة ، راشد بف تحتد بف ةاشؿ الحويني .35
 .2004، 1ط، بريطانيا، لندف، دار الحكتة، تطبصية
 .1973، دط، لبناف، بيركت، دار النهار لمنشر، الشعر كالتكت، رفعة فؤاد .36
دار ، كتحتد زغمكؿ و ـ، تحتد  مؼ اهلل: تح، النكت في إعجاز الصرآف، الرتاني .37

 .1986، د.ط، تير، التعارؼ
دار الكفاي لدنيا ، دراوة جتالية، في نصد الشعر العربي التعاير، رتااف اليباع .38

 .1998، 1ط، تير، اجوكندرية، الطباعة كالنشر
الحوف الجتالي كتاريخ ال ف دراوة في الصيـ الجتالية ، ركاية عبد التنعـ عباس .39
 .2005، د.ط، تير، الوكندرية، دار التعرفة الجاتعية، كال نية
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تحتد باوؿ : تح، أواس الب غة، الزت شرم أبك ماوـ جار اهلل تحتكد بف عترا .40
 .1998، 1ط ، ( لبناف) بيركت، دار الكتب العمتية، عيكف الوٌكي

 .1982، 1ط، 1التطبعة الكةبية ج، أواس الب غة، الزت شرم .41
نعيـ : ت.ح، ت تاح العمـك، أبك يعصكب يكوؼ أبي بكر تحتد بف عمي، الوكاكي .42
 .1987، 2ط، لبناف، بيركت، دار الكتب العمتية، زرزكر
، حيدمتنشكرات دار التك ، يكرة التراة في الشعر اجندلس، وميتاف الصرشي .43

 .2015، 1ط، التغرب
نشاي لغة العرب، الويد احتد الهاشتي .44 تؤووة ، جكاةر الب غة في أدبيات كاب

 .2008، 1ط، 1ج، لبناف، بيركت، اععمتي لمتطبكعات
، الهيرة الترجعية العاتة لمكتاب، العركض كايصاع الشعر العربي، ويد بحراكم .45
 .1993، دط، تير، الصاةرة
 .1978، د.ط، بيركت، تكتبة لباف، التعري اتكتاب ، الشريؼ الجرجاني .46
، دار الكتب الترجعية -تشركع دراوة عمتية–تكويصم الشعر العربي ، شكرم عياد .47
 .1998، 3ط، تير، الصاةرة
 .1981، 6ط، تير، دار التعارؼ، في النصد اعدبي، شكمي ايؼ .48
الصاةرة ، ةتكتبة اجنجمك الترجعي، النظرية البنارية في النصد اعدبي، ي ح فاؿ .49
 .1978، د.ط
، دار الكتاب العربي، شرح تحتد الوكندرم، التصدتة، عبد الرحتاف ابف  مدكف .50
 .2004، بيركت
 .د.ط 2ج ، ر الجزاررتكفـ لمنش، التصدتة، عبد الرحتف بف  مدكف .51
، البياف عند العرب، وموة عمـك، يالح /البنم النحكية العربية عبد الرحتف حاج .52

 .2016، د.ط، زاررم لمغة العربيةتل الججالت تنشكرات
، بيركت، العربية دار النهاة، عمـ البديل فب الب غة العربية، عبد العزيز عتيؽ .53
 .دت، دط، لبناف
  .1989، 1ط، تير، الصاةرة، دار العارؼ، نصد الشعر، عبد التنعـ   اجي .54
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، كأدكات روـ اليكرة التيكير الشعرم "التجربة الشعكرية، عدناف حويف ماوـ .55
 .1980، 1ط، ليبيا، طرابمس، التنش ة الشعبية لمنشر كالتكزيل

الحتباؾ ، ب غة الحذؼ التركيبي في الصرأف الكريـ، عدناف عبد الو ـ اعوعد .56
 .2013، 1ط، اعردف، عتاف، دار غيداي لمنشر، أنتكذجا
 .ةالشعر العربي التعاير ماايان كتظاةرن ال نية كالتعنكي، عز الديف إوتاعيؿ .57
، 1ط ، اعردف، عتاف، دار تجد جكم، التعنم الجتالي، تهدم يكوؼ عصيؿ .58
2008 
الحوف الجتالي كتاريخ التذكؽ ، ركاية عبد التنعـ عباس، عمي عبد التعطي تحتد .59

 .ال ني عبر العيكر
، ( دراوة تطبيصية في شعر النابغة الذبياني) بنية الصييدة الجاةمية، عمي تراشدة .60

 .2006، 1ط ، إربد عتاف، زيلكالتك  عالـ الكتب الحديث لمنشر
دار ، -دراوة فنية–البنم كالدججت في لغة الصيص الصرأني، عتاد عبد يحي .61
 .2009، 1ط، اجردف، عتاف، الدجمة
، 1997، 1ط، لبناف، بيركت، دار العكدة، اعدب التصارف، غنيتي ة ؿ .62
 .398ص
دار العيار ، فمو ة عمـ الجتاؿ عبر العيكر، فداي حويف أبك دبوة كآ ركف .63
 .2010، 1ط ، اعردف، عتاف، العمتي
، دار الكتاب العربي، غطاس عبد التمؾ: تح، كتاب التكويصم الكبير، ال رابي .64
 .1967، د.ط، تير، الصاةرة
دار التعرفة ، العركض العربي ك تجاكجت التطكر كالتجديد فيد، فكزم وعد عيوم .65

   .1998، دط، اجوكندرية، الجاتعية
، ماايا الجتالية تف أيكلها الصديتة إلم دججتها التعايرة، تنير كتاؿ أبك .66

 .2013، 1ط ، ( لبناف) بيركت، تنتدل التعارؼ
، وكندريةال، دار الكفاي، ال ف كالتعرفة الجتمية عند كاويرز، تجدم الجزيرم .67
 .د.ت، د.ط، تير
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لتعاني{ ك ا }البديل ك البياف عمـك الب غة، تحي الديف ديب، تحتد أحتد ماوـ .68
 .1، 2010ط، طرابمس لبناف، كتابالتؤووة الحديثة لم

 .1999، 1ط، تطبعة الجديدة، في ب غة الصييدة التغربية، تحتد الشميح .69
الدار الصكتية لمطباعة ، تنهج في دراوتد كتصكيتد، الشعر الجاةمي، تحتد النكيهي .70

 .دت، دط، 1ج، الصاةرة تير، ك النشر
دار ، عاير في التغرب تصاربة بنيكية تككينيةطاةرة الشعر الت، تحتد بنيس .71

 .2013، 3ط، التغرب، الدار البيااي، تكبصاؿ لمنشر
، دار التعارؼ، في اكي النصد الحديث، تدروة أبكلك الشعرية، تحتد وعد فشكاف .72

 .1986، تكتبة اعدبية
حواوية.ا  الصييدة العربية بيف الدجلية كالبنية اجيصاعية، تحتد يابر عبيد .73
، وكريا د.ط، تنشكرات اتحاد كتاب العرب دتشؽ، الشعرية جبؿ الركارد الوتينات  بثاؽجن

2000. 
، 1ط، اجردف، دار البداية عتاف، دراوات في عمـ الجتاؿ، تحتد عبد الح يظ .74
2012. 
 .1997الهيرة الترجعية العاتة لمكتاب ، ةكذا تكمـ النص، تحتد عبد التطمب .75
دراوة تنشكرات ، ات التناص في الشعر العربتجمي، النص الغارب، تحتد عزاـ .76

 .2001، د.ط، وكريا، دتشؽ، التحاد الكتاب العرب
، وكريا، دتشؽ، دار الصمـ، العركض الكااح كعمـ الصافية، تحتد عمي الهاشتي .77
 .1991، 1ط

، دار النهاة، دراوات كتناةج في تذاةب الشعر كنصدن، تحتد غنيتي ة ؿ .78
دار ، اليكرة ال نية في ال طاب الشعرم الجزاررم، ةيتةعبد الحتيد : نص  عف، تير

 .76ص، 2005، ط، ذ، الجزارر، ةكتة لمطباعة كالنشر كالتكزيل
 1ط، دار النهاة العربية لبناف، في النحك تطبيصاتد، تحتد تطرجي .79
 .ـ2000ق/1421
، التغرب، دار البيااي، إوتراتجية التناص–تحميؿ الحطاب الشعرم ، تحتد ت تاح .80
 .1986، 2ط
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، تير، الصاةرة، ال جالة، تطبعة نهاة تير، في التيزاف الجديد، تحتد تندكر .81
 .د.ت، 3ط

، دتشؽ، دار يننك، اعنواؽ كالوياؽ في الثصافة التكريطانية، تحتد كلد عبدم .82
 .2009، دط، وكريا
  .3، اععتاؿ اعكلم، الديكاف، تكد دركيشحت .83
دار ، كيب بيف الب غة كاعومكبيةالتصديـ كالت  ير كتباحث الترا، ت تار عطية .84

 .2005، د.ط، تير، الوكندرية، الكفاي لمنشر
دار الكتاب العالتي ، عناير الكظي ة الجتالية في الب غة العربية، توعكد بكدك ة .85
 .2011، 1ط، اعردف، لمنشر
تنشكرات ، الصييدة الحديثة في النصد العربي التعاير، تشرم بف  مي ة .86
 .2006، 1ط، الجزارر، ت ؼاج 
أنكار الربيل في أنكاع ، الدشيكي عمي بف الويد أحتد التعيـك، ابف تعيـك .87
 .1969، ط، 5ج، العراؽ، تطبعة النعتاف، النجؼ، البديل
دار ، في شعر تحتكد حويف اوتاعيؿ، التيكير ال ني، تيط م الوعيدني .88

 .د.ت، د.ط، تير، اجوكندرية، التعارؼ
  .1983، 3ط، لبناف، بيركت، دار اجندلس ،اليكرة اجدبية، تيط م نايؼ .89
د ، تير، الشاطبي، لجاتعيةدار التعرفة ا، حمتي  ميؿ، مـ المغةعتصدتة لدراوة  .90
 .2007، ط

، تير، وكندريةدار التعارؼ اج، تنير ومطاف اجيصاع اليكتي في شعر شكمي .91
 .2000، 1ط

 .2010، 1ط ، وكريا، دتشؽ، دار رند، البنيكية، تؤيد عباس حويف .92
، بيركت، تفدار التاا، تكتبة النهاة، ماايا الشعر التعاير، نازؾ الت ركة .93
 .19621، ط، لبناف
التنكير لمطباعة كالنشر ، جتاليات اليكرة تف التيثكلكجيا إلم الحداثة، نااـ عكدة .94
 .د.ت، 1ط، بيركت، لبناف، لتكزيلكا
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ثصافي لاتركز ال، .اليكرة الشعرية في الحطاب الب غي كالنصدم، الكلي تحتد .95
 .1990، 1ط، بيركت لبناف، يالعرب
، لطراز التتاتف عورار الب غة كعمـك حصارؽ العجازا، يحي بف تحتد العمكم .96

 .1980، د.ط، لبناف، بيركت، يةدار الكتب العمت
 
 
 المعاجـ: *
ال يركز أبادم الشيرازم، تحي الديف تحتد بف يعصكب بف تحتد بف براةيـ، الصاتكس  .1

 .التحيط
تجدم كةيبة، كاتؿ التهندس، تعجـ التيطمحات العربية في المغة كاعدب، تكتبة  .2

 .1984، 2لبناف، بيركت، ط
أبي الحويف أحتد بف فارس زكريا الرازم المغكم، الياحبي في فصد المغة العربية  .3

كتوارمها كونف العرب في ك تها، تح: عتر فاركؽ الطباع، تكتبة التعارؼ، بيركت، 
 .1993، 1اف، طلبن
إتيؿ بدبل يعصكب، تعجـ الت يؿ في عمـ العركض كالصافية كفنكف الشعر، دار الكتب  .4

 .1991، 1العمتية، بيركت، لبناف، ط
 د.ت. 1ابف تنظكر، لواف العرب، دار التعارؼ، ككرنيش النيؿ الصاةرة طبعة  .5
 
 : المراجع المترجمة الى العربية*
التشركع ، تجتد تيط م بدكم: تر، دبي كالعمـ كالشعرتبادئ النصد اع، أ.ريتشاردز .1

 .1961، د.ط، الصاةرة، التجمس العمم لمثصافة، الصكتي لمترجتة
، 2ط، لبناف، بيركت، دار الثصافة، عبد الرحتف بدكم: تج، فف الشعر، اروطك طاليس .2

1973. 
 .1981، 1ط، بيركت، تنشكرات عكيدات، تج ةنرم زغيب، اعدب الرتزم، بيرةنرم .3
، الهيرة الترجعية العاتة لمكتاب، نويـ ابراةيـ يكوؼ: تج، الرتزية، تشاد كيؾ تشالز .4
 .1992، د.ط، الصاةرة
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، بيركت، تنشكرات عكيدات، تيوير أكبرم، عارؼ تنيتنة: تر، البنيكية، جاف بياجيد .5
 .1985، 4ط ، باريس فرنوا، لبناف
، دار تكفاؿ لمنشر، تد العنرمتح، تر تحتد الكالي، بنية المغة الشعرية، جاف ككةيف .6

 .1986، 1ط ، التغرب، الدار البيااي
، دار تكبصاؿ لمنشر، تحتد الكلي كتبارؾ حنكف: تر، ماايا الشعر، ركتاف جاكبوكف .7

 24ص، 1988، 1ط، التغرب، الدار البيااي
التؤووة تعية لمدراوات كالنشر ، غالب ةمتا: تر، جتاليات التكاف، بش ر غاوتكف .8

 1984، 2ط، لبناف، بيركت ،كالتكزيل
، دار الطبيعة، جكرج طرابيشي، فكرة الجتاؿ، تد ؿ إلم عمـ الجتاؿ، فريد ريش ةيغؿ .9

 .1980، 2ط ، بيركت لبناف
 ،دار التعارؼ، تحتد فتكح: تر، تحميؿ النص الشعرم بنية الصييدة، لكتتاف بكركم .10
 دت.، دط، تير
دار ، ثارر ديب: تر، ية البنيكيةبؤس البنيكية في اعدب كالنظر ، ليكنارد جاكبوكف .11
 .2008، 2ط، وكريا، دتشؽ، ال رمد
وعيد : تج، تصاجت في الب غة النصد التعاير، العتم كالبيير، بكؿ د م تاف .12
 .2000، الصاةرة، الغانتي

 
 : المراجع الجنبية*
 

1. Ctystal.david.lingnistcs. 

2. Chousky.N aspect of the thory of senteux. 

3. Parain –vial jeanne analuses les etideologues structuralistes 

toulouse 1969.trad-b- 1973.  

4. Sarir: E language. 

 
 :المذكرات*

اجيصاع في الشعر الجزاررم التعاير فترة التوعينات تا  بنية، يبيرة ماوي .1
، 2010جاتعة وطيؼ/، عمـك في اجدب العربي، أطركحة لنيؿ شهادة الدكتكران، بعدةا
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الجاتعة ، ةدراوة نصدي، بنية التكرار في تراث الياويف، يكوؼ شحادة الكحمكت 2011
 .2005، غزة، الو تية

البنية اجيصاعية في الشعر ال موطيني ، تعاذ تحتد عبد الهادم حن ي  .2
روالة لوتكتاؿ تتطمبات الحيكؿ عمم التاجيوتر ، شعر اجورل أنتكذجا، التعاير

 غزة.، جاتعة اجو تية، ب غةت يص اجدب كالنصد كال
كمية ، بحكث في الشعرية ك تطبيصها عند التتنبي، إبراةيـ عبد التنعـ إبراةيـ .3
 .2008، د.ط، تيداف اعكبرا الصاةرة، تكتبة اآلداب، جاتعة عيف الشتس، اآلوف

 المجالت:*
موـ ، تجمة العمـك النوانية، ب غة التكرار في تراثي ال نواي، تميكة بكراكم .1

 .2006تارس، دط، كأدابها، المغة العربية
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 07  مفهوم البنية
 13  مفهوم البناء

 13  الفرق بين البنية و البناء
 17  مفهوم الفنية
 24  عريةمفهوم الش

 27  مفهوم الجمالية
 29  الجمالية-الشعرية-الفرق بين الفنية

 الفصل االول: بين اللغة و الصورة الشعرية في قصيدة ''و نحن نحب الحياة''
  المبجث االول: اللغة الشعرية

 46  مفهوم اللغة الشعرية)لغة/اصطالحا( المطلب االول
 49  خصائص اللغة الشعرية المطلب الثاني
 53  المعجم الشعري المطلب الثالث
 62  االساليب االنشائية المطلب الرابع

 64  التركيب االسنادي المطلب الخامس
 69  التناص المطلب السادس
 72  كيف تحققت اللغة الشعرية في القصيدة المطلب السابع
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 80  الشعرية صورةخصائص ال المطلب الثاني
 83 الصورة االستعارية المطلب الثالث
 88 الصورة الكنائية المطلب الرابع

 90 الصورة الرمزية المطلب الخامس
 97 كيف تحققت الصورة الشعرية في القصيدة المطلب السادس
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 الممخص: 
إف تحكر دراوتنا لتكاكع البناي ال ني في مييدة "تحتكد دركيش "التكوكتة ب"كنحف 

عف تككنات تف البنية كالتشكي ت ال نية ك ياريها في نحب الحياة "أزاحت الوتار لمكشؼ 
 شعرن.

فث ثية المغة الشعرية كاليكرة ال نية كاليصاع التكويصي كانت تتوتة بالوهؿ التتتنل، 
يحايةا، فجايت كمتاتها شحنة  فكانت المغة بويطة في أل اظها عتيصة في تعانيها كدججتها كاب

 تكد أتاـ فعؿ الزتف تارة أ رل لتحصيؽ الحياة كالحرية.تحتمة بالت اؤؿ تارة كبالتحدم كالي
أتا اليكرة الشعرية فشكمت أواوا يرحا ماتت عمم أنصااد الصييدة، كةذا تا تجمم في 
يكر دركيش التي تتيزت باليحاي كالغتكض كالغرابة تشغؿ ذةف التتمصي كتحرؾ ت كيرن ل ؾ 

د جايت الصييدة تنوكجة عمم البحر ش راتها كرتكزةا، كيكج إلم البنية اليصاعية فص
التتصارب، فإلتحاـ ةذن اعجزاي كالتراتها تتشكؿ كتتبمكر البنية اليحيحة كالرييية لمنص 

 الشعرم.
 

Résumé:  

L’objet de notre étude du sujet de la construction artistique dans le poéme de 

Mahmdoud Darwich (Nous aimons la vie) a révélé les composants de la structure 

et des formations artistiques et leurs caractéristiques dans sa poésie.la trilogie du 

langage poétique ،de l’image artistique et du rythme était caractérisée par la 

facilité de la réticence ،de sorte que le langage était simple dans ses mots ،profond 

dans ses significations ،ses connotations et son inspiration  ،de sorte que ses mots 

sont venus comme un envoi chargé d’optimisme parfois et la constance face à 

l’action du temps à d’autres moments pour atteindre la vie et la liberté. 

Quant à l’image poétique ،elle a formé la base d’un édifice basé sur les ruines 

du poéme ،et c’ est ce qui était évident dans les images de Darwich ،caractérisées 

par la suggestion ،le mystére et l’étrangeté qui occupent l’esprit du destinataire et 

déplacent sa pensée. déchiffrer ses codes et ses symboles ،jusqu à la structure 

rythmique. le poéme est venu tissé sur la mer convergente.et le rail pour le texte 

poétiqe. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


